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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το Eco-management, γνώσεις του χθές, τεχνογνωσία του αύριο, ήταν ένα έργο του προγράμματος των 
στρατηγικών συμπράξεων του Erasmus +, εκπαίδευση ενηλίκων. Το έργο υλοποιήθηκε από τον Σεπτέμβριο του  
2017  έως τον Σεπτέμβριο του 2019.
Στο πλαίσιο του έργου συνεργάστηκαν έξι εταίροι προκειμένου να αναπτύξουν μια μεθοδολογία για την έναρξη 
ενός τυποποιημένου και διαρκούς διαλόγου μεταξύ των Δημοτικών Αρχών και των τοπικών παραγόντων, γύρω 
από το θέμα της μεταβίβασης των παραδοσιακών γνώσεων και τεχνικών στην υπηρεσία μιας αειφόρου 
ανάπτυξης.
Καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου  επιδιώχθηκε  η ανάδειξη της τοπικής παράδοσης καθώς και η δημιουργία ενός  
ευρωπαϊκού δικτύου πάνω στο ζήτημα αυτό.
Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου συντάχθηκαν τέσσερα ενημερωτικά δελτία με πληροφορίες για την 
πρόοδο του έργου. Στόχος της έκτακτης αυτής έκδοσης είναι να γίνει αναφορά στην τελευταία συνάντηση της 
ομάδας διαχείρισης, που έγινε στο Forcalquier στην  Γαλλία, στις 17 Σεπτεμβρίου και στην τελική ημερίδα που 
διοργανώθηκε την επόμενη, κατά την οποία  κάθε εταίρος αναφέρθηκε στις δράσεις τις οποίες είχε αναλάβει να 
υλοποιήσει.

Οι εταίροι επισκέπτονται ένα παραδοσιακό ξερολιθικό στάβλο στην Προβηγκία
.

www.ecomanagement.eu



Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Κατά τη συνάντηση της ομάδας διαχείρισης, οι εταίροι εξέτασαν 
την πρόοδο της έκθεσης  που συντάχθηκε σε σχέση με τις δράσεις 
και καταρτίσεις που υλοποίησε κάθε εταίρος. Επίσης οι εταίροι 
εξέτασαν όλες τις  ενέργειες που πρέπει να συμπληρωθούν  για 
τον τελικό απολογισμό του έργου. 
Η συνάντηση στο  Forcalquier  έδωσε την ευκαιρία  να 
αναπτυχθεί διάλογος σχετικά με τις δραστηριότητες του Γάλλου 
εταίρου Alpes de Lumière.  Είδαμε για παράδειγμα τους χώρους 
που οργάνωσαν τις δράσεις κατασκευών από ξερολιθιά. Η 
επίσκεψη στο Μουσείο Artemisia,  αφιερωμένο στα αρωματικά 
και φαρμακευτικά βότανα, συνάδει απόλυτα με το πλαίσιο 
κατάρτισης που οργάνωσε ο Έλληνας εταίρος για τα  
φαρμακευτικά βότανα.
Κατά την τελευταία  τοπική ημερίδα  στο Μουσείο  Artemisia, η 
εταιρεία Alpes de Lumière  παρουσίασε το πρόγραμμα 
υπενθυμίζοντας το έργο που εκπονήθηκε για την προετοιμασία των 
δελτίων καλών πρακτικών, για την συστηματοποίηση για την 
υλοποίηση των εθνολογικών ερευνών και για την οργάνωση και 
αξιολόγηση των καταρτίσεων. Το έργο απευθυνόταν στους παλιούς 
τεχνίτες, στους νέους και στους  συλλογικούς φορείς σε καθεμιά 
από τις περιοχές των εταίρων. Ακολούθησε μια παρουσίαση που 
κατέδειξε ότι κάποια θέματα ήταν κοινά σε  αρκετούς εταίρους, 
κυρίως σε ξερολιθικές κατασκευές αλλά και δράσεις κατάρτισης για 
τη χειροτεχνία, από την δαντέλα με κοπανέλι στην Ισπανία, την 
παραγωγή τυριών στη Σκωτία, μέχρι την σιδηρουργία στην Γαλλία, 
τον εμβολιασμό μηλιών στην Σλοβακία και καστανιών στην Κορσική 
και την υφαντική στην Ελλάδα. Κοινό θέμα αποτέλεσε και η 
παραδοσιακή μαγειρική.
Στη συνέχεια κάθε εταίρος παρουσίασε μια έκθεση για τις δράσεις 
που διοργάνωσε στον τόπο του. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού 
κάθε εταίρος παρουσίασε τα αποτελέσματα του έργου με ημερίδα 
που διοργάνωσε στον  τόπου του. Την ημερίδα παρακολούθησαν 
40 άτομα.
Κατά τη διάρκεια του έργου :

• Οι εταίροι διοργάνωσαν τέσσερις διακρατικές συναντήσεις και 
μία συνάντηση κατάρτισης

• Βρίσκονταν σε επαφή  μέσω 15 συνεδριάσεων Skype.
• Δημιούργησαν ένα χώρο Google Drive για να διευκολυνθούν 

στη συγκέντρωση των στοιχείων πριν τα ανεβάσουν στην 
ιστοσελίδα του έργου που μεταφράστηκε σε όλες τις γλώσσες 
του εταιρικού σχήματος: www.ecomanagement.it.eu.  

• Μία σελίδα  Facebook ,www.facebook.com/ ecomanagement.
Περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό εικόνων και βιντεοταινιών που 
μαρτυρούν την ποικιλία των δράσεων του έργου.

Μετά την τοπική ημερίδα οι εταίροι επισκέφθηκαν  τον 
αρχαιολογικό χώρο και τους κήπους του Salagon με τα  2000  
χρόνια ιστορίας και τους μεσαιωνικούς και σύγχρονους κήπους 
του χωριού. Η επίσκεψη στους κήπους αυτούς υπενθύμισε στους 
εταίρους την πρώτη φάση του έργου κατά την οποία ο Ισπανός 
εταίρος είχε  ετοιμάσει ένα δελτίο καλών πρακτικών για τα φυτά 
και τα ζώα υπενθυμίζοντας τον τρόπο που οι εταίροι βίωσαν μια 
συμμετοχική εμπειρία τα δύο τελευταία χρόνια.





Η τελική συνάντηση εργασίας Ημερίδα στο Forcalquier  για την παρουσίαση των δράσεων του  έργου

Επίσκεψη στο Μουσείο Artemisia Επίσκεψη στο βοτανικό κήπο του Salagon.

Τα μέλη του έργουt Ecomanagement κατά την τελική 
συνάντηση στην Προβηγκία.

Το έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η δημοσίευση αυτή είναι 

αποκλειστική ευθύνη του συντάκτη και η Επιτροπή  δεν 

μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση 

των πληροφορικών που παρέχονται σε αυτή

www.ecomanagement.eu


