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Το πρόγραµµα Πολιτιστικών Διαδροµών εγκαινιάστηκε από το Συµβούλιο της Ευρώπης το 1987. Στόχος του 
ήταν να δείξει, µέσα από ένα ταξίδι στον χώρο και τον χρόνο τον πλούτο και τη διαφορετικότητα των πολιτισµών 
της Ευρώπης και να συµβάλλει στην προβολή αυτής της κοινής για όλους τους Ευρωπαίους  αλλά άγνωστης 
στο ευρύ κοινό πολιτιστικής κληρονοµιάς.  
Με σεβασµό  στις θεµελιώδεις ευρωπαϊκές αξίες: τα ανθρώπινα δικαιώµατα, τη δηµοκρατία, την πολυµορφία 
και την πολιτιστική ταυτότητα των ευρωπαϊκών λαών, τον διάλογο και την ανταλλαγή πέρα από τα σύνορα 
και τους αιώνες, οι Ευρωπαϊκές Πολιτιστικές Διαδροµές ενισχύουν την πολιτιστική συνεργασία, τη βιώσιµη 
ανάπτυξη των περιοχών και την κοινωνική ένταξη, εστιάζοντας ιδιαίτερα σε θέµατα µε συµβολικό βάρος για 
την ενότητα, την ιστορία, τον πολιτισµό, τις ευρωπαϊκές αξίες και την ανακάλυψη άγνωστων προορισµών.  
Ενισχύουν επίσης τις ανταλλαγές και τον πολιτιστικό τουρισµό, µε τη συµµετοχή σε αυτές δικτύων και 
οργανισµών, τοπικών και περιφερειακών φορέων, πανεπιστηµίων και επαγγελµατικών οργανώσεων σε όλες 
τις ευρωπαϊκές χώρες. Οι ευρωπαϊκές Πολιτιστικές Διαδροµές είναι µια άλλη εναλλακτική πρόταση γνωριµίας 
µε την ευρωπαϊκή  πολιτιστική κληρονοµιά που συµβάλλει στην προστασία της ανοίγοντας νέους δρόµους 
επικοινωνίας στους ευρωπαίους πολίτες. Ανακαλύψτε τες! 

•	 Διαδρομή	Αγίου	Ιακώβου	της	Κομποστέλα

•	 Δρόμοι	των	Βίκινγκ

•	 Δρόμοι	του	Μότσαρτ

•	 Ο	Δρόμος	του	Σιδήρου	στα	Πυρηναία

•	 Iter	Vitis,	οι	Δρόμοι	του	Αμπελιού

•	 Ευρωπαϊκή	Διαδρομή	Ιστορικών	Λουτροπόλεων

•	 Δρόμος	Heinrich	Schickhardt

•	 Via	Francigena

•	 Δρόμοι	Vauban	&	Wenzel

•	 Κληρονομιά	του	al-Andalus	(El	legado	andalusí)

•	 Οι	Δρόμοι	των	Φοινίκων

•	 Ο	 Δρόμος	 του	 Αγίου	 Μαρτίνου	 της	 Τουρ	 (Saint	
Martin	de	Tours)

•	 Δρόμοι	του	Κλυνύ	(Cluny)	στην	Ευρώπη

•	 Η	Βασιλική	Οδός	(Via	Regia)

•	 Οι	Δρόμοι	της	Ελιάς

•	 TRANSROMANICA	 -	 Ρομανικές	 διαδρομές	
Ευρωπαϊκής	κληρονομιάς

•	 Ο	Ευρωπαϊκός	Δρόμος	των	Κιστερκιανών	αβαείων

•	 Χανσεατική	Ένωση

•	 Δρόμος	Ευρωπαϊκών	Κοιμητηρίων

•	 Δρόμοι	Προϊστορικής	Λίθινης	Τέχνης

•	 Δρόμος	του	Αγίου	Όλαφ	(Saint	Olav)

•	 Ευρωπαϊκός	Δρόμος	Εβραϊκής	Κληρονομιάς

•	 Τοποθεσίες	Casadei

•	 Ευρωπαϊκός	Δρόμος	Κεραμικών

•	 Ευρωπαϊκός	Δρόμος	Μεγαλιθικού	Πολιτισμού

•	 Στα	βήματα	των	Ουγενότων	και	των	Βαλδένσιων

•	 ATRIUM	-	Αρχιτεκτονική	Απολυταρχικών	
Καθεστώτων	του	20ου	αιώνα	στην	Αστική	Μνήμη	
της	Ευρώπης

•	 Δίκτυο	Art	Nouveau

•	 Δρόμος	των	Αψβούργων	(Via	Habsburg)

Οι 29 Πολιτιστικές Διαδροµές του Συµβουλίου της Ευρώπης
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Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, 
Πορτογαλία, Ισπανία, Ελβετία

Διαδροµή Αγίου Ιακώβου της Κοµποστέλα

Από την ανακάλυψη του υποτιθέµενου τάφου του Αγίου Ιακώβου τον 9ο αιώνα, οι δρόµοι του Santiago de Com-
postelle έπαιξαν κρίσιµο ρόλο στην ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού πολιτισµού. Αυτό που µετρούσε περισσότερο 
για τους προσκυνητές που ταξίδευαν στη Ρώµη, την Ιερουσαλήµ ή την Γαλικία ήταν η συµβολική σηµασία του 
στόχου όπου έπρεπε να φτάσουν.

Οι προσκυνητές κέρδιζαν πραγµατικά µία µοναδικά πολιτισµική εµπειρία. Ανακάλυπταν νέα ήθη, γλώσσες και 
τρόπους ζωής και επέστρεφαν στο σπίτι τους µε µία πνοή γνώσης σπάνια σε εποχές όπου τα µακρινά ταξίδια 
εξέθεταν τον ταξιδιώτη σε κάθε λογής κινδύνους. Το προσκύνηµα ως ανθρωπολογική δοµή γέννησε µία 
πλούσια πολιτιστική κληρονοµιά µε τη µορφή χώρων λατρείας, χώρων εστίασης και ανάπαυσης, νοσοκοµείων, 
σηµείων ενδιαφέροντος (γέφυρες κτλ.)., και µια πνευµατική κληρονοµιά από µύθους, θρύλους και τραγούδια. 
Για τους σηµερινούς προσκυνητές, το ταξίδι, τα γεγονότα και οι συναντήσεις είναι τόσο πολύτιµα όσο το ίδιο το 
ταξίδι. 

Αυτό που επί αιώνες ήταν ένα θρησκευτικό φαινόµενο και έκφραση Χριστιανικής πίστης έλαβε πρόσθετες 
διαστάσεις µε την Ανακοίνωση του Συµβουλίου της Ευρώπης το 1987 και την υιοθέτηση µιας κοινής Ευρωπαϊκής 
γραφικής ταυτότητας. Οι Δρόµοι του Santiagο έδιναν σε διαφορετικούς τύπους ανθρώπων, πιστούς και µη 
πιστούς, Χριστιανούς και µη, την ευκαιρία να βρεθούν µαζί. Έτσι, λειτούργησαν ως σύµβολο πάνω από χιλίων 
χρόνων Ευρωπαϊκής ιστορίας αλλά και ως πρότυπο πολιτιστικής συνεργασίας για την Ευρώπη στο σύνολό της.

Fédération européenne du Saint-Jacques-de-Compostelle
Hôtel-Dieu - 2, rue Becdelièvre, 43000 Le Puy-en-Velay - France
E-mail: contact@saintjamesway.eu
www.saintjamesway.eu
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Λευκορωσία, Βέλγιο, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, 
Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ισλανδία, Ιρλανδία, 
Λεττονία, Λιθουανία, Ολλανδία, Νορβηγία, 
Πολωνία, Πορτογαλία, Ρωσία, Ισπανία, Σουηδία, 
Τουρκία, Ουκρανία, Ηνωμένο Βασίλειο

Δρόµοι των Βίκινγκ

Η Πολιτιστική Διαδροµή των Βίκινγκ είναι ένα σηµαντικό και εκτεταµένο δίκτυο από τοποθεσίες, ιστορίες και 
στοιχεία κληρονοµιάς που σχετίζεται µε την κοινή κληρονοµιά των Βίκινγκ στην Ευρώπη και πέρα από αυτή. 

Η περίοδος των Βίκινγκ χρονολογείται περίπου από το 800-1050 µ.Χ., κατά την οποία οι Βίκινγκ ανέπτυξαν 
απαράµιλλες δεξιότητες ναυπηγικής και ναυσιπλοΐας που τους επέτρεψαν να κάνουν µεγάλα ταξίδια στη Βόρεια 
και Δυτική Ευρώπη, τον Βόρειο Ατλαντικό, τη Μεσόγειο και τα ποτάµια της Ρωσίας και της Ουκρανίας. 

Σε µία εποχή όπου λίγοι άνθρωποι ταξίδευαν, οι Βίκινγκ έκαναν εντατικά επιδροµές, εµπόριο και οικισµούς. 
Δηµιούργησαν σηµαντικά εµπορικά κέντρα, όπως στις πόλεις Hedeby, Birka, Jorvik, Δουβλίνο και Κίεβο. Όπου 
πήγαιναν, άφηναν πίσω τους µία χαρακτηριστική κληρονοµιά που φαίνεται στα πρώιµα δικαστήρια («things»), 
στα τοπωνύµια και τη γλώσσα, στις κοινωνικές δοµές, στις τέχνες και τη λογοτεχνία και στις αρχαιολογικές 
τοποθεσίες που υπάρχουν ακόµα. Ένα πολύ µεγάλο µέρος της ιστορίας των Βίκινγκ έχει καταγραφεί µε τη 
µορφή άυλης πολιτιστικής κληρονοµιάς όπως έπη, αφηγήσεις των πράξεων και των ταξιδιών τους. 

Ο Δρόµος των Βίκινγκ διευθύνεται από τον Οργανισµό Destination Viking, που αριθµεί 10 χώρες µε σηµαντική 
κληρονοµιά Βίκινγκ. Η διαδροµή περιλαµβάνει περίπου 50 τοποθεσίες όπως φρούρια, πόλεις, αγροκτήµατα, 
λατοµεία, πλοία, αντικείµενα, µουσεία, αρχαιολογικά ερείπια και αναστυλωµένα οικήµατα.

Ο Δρόµος είναι ένα χαρακτηριστικό µη γραµµικό ταξίδι µέσα στον κόσµο των Βίκινγκ, που ξεπερνώντας τα 
σύνορα, ενθαρρύνει την ανταλλαγή ιστοριών, ιδεών και ταξιδιών στις κοινές ρίζες των Βίκινγκ.  

The Viking Route - James Moncrieff Lerwick
Shetland – United Kingdom
E-mail: Jimmy@shetlandamenity.org, catrina@shetlandamenity.org
www.destinationviking.com
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Αυστρία, Βέλγιο, Τσεχία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, 
Κάτω χώρες, Σλοβακία, Ελβετία, Ηνωμένο 
Βασίλειο

Δρόµοι του Μότσαρτ

Παλάτια και πλατείες, κήποι, πανδοχεία και ξενοδοχεία, αίθουσες συναυλιών και όπερες, εκκλησίες, πόλεις και 
τοπία:  ο καλύτερος τρόπος να µάθεις και να βιώσεις τη ζωή και τη µουσική του Wolfgang Amadé Mozart είναι 
να ακολουθήσεις τα βήµατά του µέσα στην Ευρώπη, µε την επίσκεψη σε κάποιους από τους σηµαντικότερους 
µουσικούς, καλλιτεχνικούς και αρχιτεκτονικούς χώρους της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονοµιάς.

Ο Mozart ταξίδεψε περισσότερο από τη µισή του ζωή και τα ταξίδια τον διαµόρφωσαν καθοριστικά σε 
προσωπικό και καλλιτεχνικό επίπεδο, συµβάλλοντας βαθιά στην ανάπτυξή του ως παγκόσµια φιγούρα της 
Δυτικής µουσικής. 

Οι Δρόµοι του Μότσαρτ είναι ένα διεθνές δίκτυο που συνδέει πόλεις, περιοχές και φορείς σε 10 ευρωπαϊκές 
πόλεις που επισκέφτηκε ο Μότσαρτ. Ιδρύθηκαν στο Σάλτσµπουργκ το 2002 µε στόχο την προώθηση τουριστικών 
διαδροµών και την ενίσχυση της συνεργασίας γύρω από τις τέχνες, τον πολιτισµό, την εκπαίδευση και την 
έρευνα, µε έµφαση στη ζωή και το έργο του W. A. Mozart. 

Η ιστοσελίδα του οργανισµού είναι ανοιχτή στο ευρύ κοινό και ενθαρρύνει µια δυναµική και καινοτόµα γνωριµία 
µε τον πρώτο µεγάλο µουσικό ταξιδιώτη της Ευρώπης. 

Europäische Mozart Wege e.V. / European Mozart Ways
Sigmund Haffnergasse 3 - Front stairs / 1st floor, A – 5020 Salzburg - Αustria
E-mail: office@mozartways.com
www.mozartways.com
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Ανδόρα, Γαλλία, Ισπανία

Ο Δρόµος του Σιδήρου στα Πυρηναία

Τα Πυρηναία, περιοχή πλούσια σε σίδηρο, έχουν παράδοση αιώνων στην σιδηρουργία. Αυτή η δραστηριότητα 
έφερε οικονοµική άνθηση στην περιοχή και άφησε πολλά σηµάδια ένδοξου παρελθόντος. Δασοκοµία, 
µεταλλωρυχεία  και βιοµηχανίες επεξεργασίας έχουν αφήσει έντονα σηµάδια στον αστικό και υπαίθριο ιστό της 
οροσειράς.

Στόχος του Δρόµου του Σιδήρου είναι η µελέτη, αναστύλωση, προστασία και ανάδειξη αυτής της κληρονοµιάς, 
ώστε το ευρύ κοινό να µπορέσει να δει τα ορυχεία, τις σιδηροκατασκευές και τα σπίτια των εργατών, 
χαρακτηριστικά στοιχεία αρχιτεκτονικής σιδήρου και µία σειρά από σύγχρονα γλυπτά. 

Ο Δρόµος του Σιδήρου στα Πυρηναία είναι το αποτέλεσµα της ένωσης διάφορων τοποθεσιών σε 5 όµορες 
περιοχές (Πριγκιπάτο Ανδόρας, Καταλονία, Χώρα των Βάσκων, Languedoc-Roussillon και Αquitaine).

 Το έργο διαχειρίζονται 15 φορείς: τα επαρχιακά συµβούλια Guipúscoa, το Ίδρυµα Lenbur, οι Δήµους Bea-
sain, Mutiloa, Ormaiztegi και Zerain, το Μουσείο Επιστήµης και Τεχνολογίας Καταλονίας, τα Τοπικά Συµβούλια 
Ariège και  Hautes-Pyrénées, ο Οργανισµός Fer et Savoir Faire, το Comú d’Ordino και η κυβέρνηση Ανδόρας.

The Pyrenean Iron Route
E-mail: ecasanelles@gencat.cat
proiektuak@lenbur.com
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Αρμενία, Αυστρία, Αζερμπαϊτζάν, Κροατία, 
Γαλλία, Γεωργία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, 
Ιταλία, Μάλτα, Πορτογαλία, Μολδαβία, Ρουμανία, 
Σλοβενία, Ισπανία, ΠΓΔΜ

Iter Vitis, οι Δρόµοι του Αµπελιού

Η διαδροµή Iter Vitis, που περιλαµβάνει 18 ευρωπαϊκές χώρες, γεννήθηκε από το αγροτικό τοπίο οινοπαραγωγής 
ως στοιχείο της Ευρωπαϊκής ταυτότητας. Ενώνει τους Ευρωπαίους πολίτες από τον Ατλαντικό στον Καύκασο 
και από τη Μεσόγειο στη Βαλτική, εκπροσωπώντας την πολυµορφία της Ευρωπαϊκής ταυτότητας.

Στόχος της Διαδροµής είναι να εστιάσει στο τοπίο οινοπαραγωγής ως βιώσιµο τουριστικό προορισµό. Αυτό 
περιλαµβάνει την αφήγηση της ιστορίας και της ζωής των ανθρώπων, µεγάλες και µικρές τοπικές ιστορίες µέσα 
από χαρακτηριστικά στοιχεία: τα εµφανή (µικροί τοίχοι, είδη αµπελιών, βουνά, λόφοι κτλ.) και τα λιγότερο ορατά 
(συνθήκες παραγωγής, τρύγος, χρήση και κατανάλωση, τεχνογνωσία, διαµάχες κτλ.).  Αυτές οι τουριστικές 
δραστηριότητες βοηθούν στη δηµιουργία  ενός «ζωντανού τοπίου» και προάγουν οικονοµικές ευκαιρίες για 
τον ντόπιο πληθυσµό και για το προϊόν των αµπελώνων: το κρασί.  Το κρασί αφηγείται την ιστορία των τόπων 
και των ανθρώπων, δηµιουργεί κοινωνικές σχέσεις, βοηθά στην κατανόηση του τοπίου και της ιστορίας των 
αντρών και γυναικών της περιοχής και προάγει την ιδέα του σεβασµού στο περιβάλλον.

Associazione Internazionale Iter Vitis - Iter Vitis France
92017 Sambuca di Sicilia -Ag- - Italy
E-mail: gorisparacino@itervitis.eu / itervitisfrance@laposte.net
www.itervitis.eu, www.itervitis.com, www.tastingeurope.com
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Βέλγιο, Κροατία, Τσεχία, Γαλλία, Γερμανία, 
Ουγγαρία, Ιταλία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Ισπανία, 
Τουρκία, Ηνωμένο Βασίλειο

Ευρωπαϊκή Διαδροµή Ιστορικών Λουτροπόλεων

Τα ιαµατικά λουτρά σηµάδεψαν την Ευρώπη από την αρχαιότητα µέχρι τις µέρες µας. Τον 19ο αιώνα 
γεννήθηκαν τα πιο γνωστά ιαµατικά λουτρά ενώ εξελίχθηκαν νέες ιατρικές προσεγγίσεις µε µεγάλη ποικιλία 
σε θεραπείες και φροντίδες. Η υποδοχή υψηλών επισκεπτών που διέσχιζαν την Ευρώπη, ελίτ του πολιτικού 
και πολιτιστικού κόσµου, εγκαινίασε τον τουρισµό υγείας και ακόµα και τον σύγχρονο τουρισµό. Αυτές οι 
προσωπικότητες αύξησαν τη φήµη των ιαµατικών σταθµών, προκαλώντας πραγµατικό ενθουσιασµό  που 
οδήγησε σε ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις πολυτελείας και στην οργάνωση δραστηριοτήτων αναψυχής µε τα 
πρώτα καζίνο, µουσικά θέατρα,  αλέες ή πάρκα για τις διασηµότητες.

Αυτή την ιστορία και την κληρονοµιά των ιαµατικών λουτρών και την κοινή µνήµη θέλησε να αναδείξει ο 
Ευρωπαϊκός Οργανισµός Ιστορικών Λουτροπόλεων (EHTTA) µε τη δηµιουργία µίας ευρωπαϊκής Πολιτιστικής 
Διαδροµής.  

Το δίκτυο EHTTA βασίζει τις δράσεις του σε 4 κύριους άξονες:  1.Διαφοροποίηση της προσφοράς ευεξίας, 2. 
Διαδραστική αξιοποίηση της κληρονοµιάς των λουτροπόλεων, 3. Πολιτιστικές δραστηριότητες προσαρµοσµένες 
στις πιο απαιτητικές προσδοκίες για παιγνιώδη ανάγνωση του παρελθόντος σε συνδυασµό µε την σύγχρονη 
δηµιουργία, 4. Επιτυχηµένο πολιτιστικό και πολυαισθητηριακό τουρισµό που περιλαµβάνει ασυνήθιστες 
επισκέψεις και συµµετοχή σε δρώµενα.

Itinéraire européen des villes thermales historiques
Mairie de Acqui Terme – Secrétariat, 12 Piazza Levi, 15011 Acqui Terme - Italy
E-mail: contact@ehtta.eu
www.ehtta.eu, www.sources-of-culture.com, www.scoop.it/t/historic-thermal-cities-villes-thermales-historiques
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Γαλλία, Γερμανία

Δρόµος Heinrich Schickhardt 

Ο Heinrich Schickhardt,  επονοµαζόµενος «Da Vinci της Σουηβίας», ήταν αρχιτέκτονας του Δούκα Frédéric 
I του Wurtemberg, πολεοδόµος και στρατιωτικός µηχανικός, ο οποίος κατασκεύασε εκκλησίες, κάστρα και 
σχολεία και συνέβαλε στην βελτίωση υδραυλικών συστηµάτων, δεξαµενών και γεφυριών για την πρόληψη 
πληµµύρων. Έµεινε επίσης γνωστός για τις δραστηριότητές του ως µηχανικός και χαρτογράφος.

Τα ίχνη που άφησε ο Schickhardt µας επιτρέπουν να ανακαλύψουµε µία σηµαντική περίοδο στη γερµανική 
αρχιτεκτονική: το αναγεννησιακό στυλ των πόλων του Δουκάτου Wurtemberg. 

Ανάµεσα στα έργα του Heinrich Schickhardt συγκαταλέγονται το Δηµαρχείο του Esslingen, η πρόσοψη του 
Fruchtkasten στη Stuttgart, ο εξωτερικός πύργος του κάστρου του Hohentübingen, ο πύργος της προτεσταντικής 
εκκλησίας Stuttgart-Bad Cannstatt, η εκκλησία Saint Michel του Backnang και η προτεσταντική εκκλησία 
Göppingen, καθώς και ο ναός Saint Martin και το φρούριο Montbéliard. 

Οι πόλεις που φέρουν ακόµα τα χνάρια της δουλειάς του ως πολεοδόµος αποφάσισαν να δηµιουργήσουν ένα 
διακρατικό οδοιπορικό ανάµεσα στην Γαλλία και τη Γερµανία.  Οι ενηµερωτικές πινακίδες αυτού του οδοιπορικού 
προβάλλουν τα κείµενα και τα σχέδια του αρχιτέκτονα. Πρόκειται για ένα πολύ ωραίο διακρατικό παράδειγµα 
ανάδειξης κληρονοµιάς. 

Εντάσσοντας το Schickhardt στο πρόγραµµά του, το Συµβούλιο της Ευρώπης θέλησε να κάνει γνωστές στο 
κοινό περιοχές πέρα από τις γνωστές τουριστικές διαδροµές, όµως εξίσου γραφικές και χαρακτηριστικές της 
κοινής Ευρωπαϊκής κληρονοµιάς.

Cultural Routes Heinrich Schickhardt Association
68180 Horbourg-Wihr - France
E-mail: maire@horbourg-wihr.fr
www.heinrich-schickhardt-kulturstrasse.de
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Γαλλία, Ιταλία, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο

Via Francigena

Ο δρόµος ακολουθεί το µονοπάτι που ακολούθησε ο Αρχιεπίσκοπος Sigeric του Canterbury, που ταξίδεψε στη 
Ρώµη το 990 για να συναντήσει τον Πάπα Ιωάννη ΙΕ’ και να λάβει το χρίσµα. Οι 79 στάσεις που καταγράφηκαν 
στο συνοπτικό ηµερολόγιο του Αρχιεπισκόπου επέτρεψαν να ανασκευαστεί το ταξίδι του, ο συντοµότερος 
δρόµος ανάµεσα στη Βόρεια Θάλασσα και τη Ρώµη, που έγινε γνωστός ως «Via Francigena» το 876.

Η Via Francigena τιµά την κοινή Ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονοµιά ως δείγµα πολιτιστικής πολυµορφίας και 
ταυτότητας και συνδέει σε ένα οδοιπορικό εξαιρετικού ενδιαφέροντος ένα δίκτυο διαδροµών που διαµόρφωσαν 
την Ευρωπαϊκή ταυτότητα και ενότητα µέσα στους αιώνες. 

Για να ανακαλυφθεί εκ νέου αυτό το ταξίδι µήκους 1.800 χµ. κατά  µήκος των µονοπατιών που ακολουθούσαν 
οι προσκυνητές προς τη Ρώµη, στον δρόµο για την Ιερουσαλήµ ή το Santiago de Compostella, ιδρύθηκε ο  
Ευρωπαϊκός Οργανισµός Vie Francigene (EAVF) στις 22 Απριλίου 2001. Ως δίκτυο, βασίζεται στη συνεργασία 
Ευρωπαϊκών φορέων και τοπικών αρχών που εργάζονται για την ανάδειξη της χιλιετούς πορείας προσκυνήµατος 
και την προώθηση µέτρων για ανάπτυξη της Via Francigena ως αυθεντικό τουριστικό και πολιτιστικό προϊόν, 
τόσο για την πολιτιστική του σηµασίας αλλά και ως καταλύτη τοπικής βιώσιµης ανάπτυξης.

Associazione Europea delle Vie Francigene / Insieme Per La Via Francigena / La via Francigena en France
43036 Fidenza - Italy
E-mail: segreteriagenerale@associazioneviafrancigena.it
www.viefrancigene.org, www.tastingeurope.com/routes/francigena
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Γαλλία, Λουξεμβούργο

Δρόµοι Vauban και Wenzel

Στα τέλη του 10ου αιώνα ο Κόµης Sigefroid, ιδρυτής του Οίκου του Λουξεµβούργου, κατασκεύασε  ένα κάστρο 
στον βράχο του Bock, τόπο γέννησης της πόλης του Λουξεµβούργου. Το κάστρο ήταν αρχικά ένα αµυντικό 
σύµπλεγµα που δεν έπαψε ποτέ να ενισχύεται. Στον 15ο αιώνα, θεωρούνταν ένα από τα σηµαντικότερα φρούρια 
της Ευρώπης σύµφωνα µε τον Vauban, και στον 18ο αιώνα το αποκαλούσαν δικαίως «Γιβραλτάρ του Βορρά».

Τη δεκαετία του 1990, χάρη σε µια σηµαντική αρχαιολογική δουλειά, τα ερείπια του κάστρου εντοπίστηκαν και 
ήρθαν στην επιφάνεια στο σηµερινό αστικό κέντρο, ενώ στη συνέχεια χρονολογήθηκαν, αναστυλώθηκαν και 
έγιναν επισκέψιµα.

Δύο µονοπάτια, ένα στα µεσαιωνικά εξωτερικά τείχη που οικοδοµήθηκαν επί του Δούκα Wenceslas (Μονοπάτι 
Wenzel) και ένα στις σύγχρονες ενισχύσεις (Μονοπάτι Vauban) προτείνουν µία άλλη ανάγνωση της πόλης, 
αναδεικνύοντας διάφορα βάθη της Ευρωπαϊκής ιστορίας και τις πολιτιστικές, επιστηµονικές και τεχνικές 
επιρροές των στρατών κατοχής. Όλη αυτή η δουλειά ακολουθεί πιστά τις αρχές και συµβάσεις του Συµβουλίου 
της Ευρώπης για την αρχιτεκτονική και αρχαιολογική κληρονοµιά, παρουσιάζοντας τη µε τρόπο απλό στους 
επισκέπτες.

Service des Sites et Monuments Nationaux du Grand-Duché de Luxembourg
2160 Luxembourg - Luxembourg
E-mail: alex.langini@mc.etat.lu
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Μαρόκο, Πορτογαλία, Ισπανία

Κληρονοµιά του al-Andalus (El legado andalusí)

Το El legado andalusí είναι ένα κρατικό ίδρυµα της περιφερειακής κυβέρνησης της Ανδαλουσίας που προωθεί 
και διαδίδει  την πολιτιστική κληρονοµιά της Ανδαλουσίας, εστιάζοντας ιδιαίτερα στην καλλιτεχνική έκφραση 
και τα µνηµεία της ισπανο-ισλαµικής περιόδου.

Στόχος του ανδαλουσιανού Ιδρύµατος El legado andalusí είναι η επανεκτίµηση και διάδοση του Ισπανο-
ισλαµικού πολιτισµού µέσα από την τέχνη και τον πολιτισµό, και τις ιστορικές και κοινωνικές σχέσεις µε τον 
αραβικό κόσµο, τη Μεσόγειο και τη Λατινική Αµερική.  Οι δράσεις του περιλαµβάνουν την προώθηση του 
πολιτιστικού τουρισµού και του τουρισµού της υπαίθρου, των παραδοσιακών τεχνών, καθώς και την προστασία 
και αναστύλωση της πλούσιας κληρονοµιάς σε µνηµεία και έργα τέχνης.

Οι Δρόµοι του El legado andalusí είναι ιστορικοί και παραδοσιακοί δρόµοι που ακολούθησαν µέσα στα χρόνια 
ιστορικοί ταξιδιώτες και περιλαµβάνουν περισσότερο από 200 πόλεις στην Ιβηρική Χερσόνησο. 

Fundación Pública Andaluza El legado andalusí
Pabellón de al-Andalus y la Ciencia (Parque de las Ciencias), Av. de la Ciencia, s/n, 18006 Granada - Spain
E-mail: info@legadoandalusi.es
www.legadoandalusi.es, www.alandalusylaciencia.es, www.rutaslegadoandalusi.es
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Αλγερία, Κροατία, Κύπρος, Αίγυπτος, Γαλλία, 
Ελλάδα, Ιταλία, Λίβανος, Λιβύη, Μάλτα, Μαρόκο, 
Παλαιστίνη, Πορτογαλία, Ισπανία, Συρία, Τυνησία, 
Τουρκία, Ηνωμένο Βασίλειο

Οι Δρόµοι των Φοινίκων

Οι Δρόµοι των Φοινίκων είναι το δίκτυο των µεγάλων ναυτικών δρόµων που χρησιµοποιούσαν οι Φοίνικες από 
τον 12ο αιώνα π.Χ. ως κύρια εµπορική και πολιτιστική οδό επικοινωνίας στη Μεσόγειο. Αυτοί οι δρόµοι έγιναν 
αναπόσπαστο και βασικό κοµµάτι του πολιτισµού της Μεσογείου. Σήµερα οι Φοίνικες είναι το διαπολιτισµικό 
µοντέλο µιας Πολιτιστικής Διαδροµής που διασχίζει περισσότερο από 80 πόλεις Φοινικικής καταγωγής σε 3 
ηπείρους. 

Αυτό το διεθνές πολιτιστικό οδοιπορικό στοχεύει στην προώθηση του πολιτισµού της Μεσογείου και την σύσφιξη 
των ιστορικών δεσµών ανάµεσα στις Μεσογειακές χώρες. Οι τοποθεσίες των Φοινίκων ήταν οι στάσεις ενός 
ταξιδιού κατά µήκος όλης της Μεσογείου, κατά το οποίο οι άνθρωποι αντάλλασσαν αντικείµενα, γνώσεις και 
εµπειρίες. Για να τα αφηγηθούν όλα αυτά, οι «Δρόµοι των Φοινίκων» προωθούν ένα δίκτυο αρχαιολογικών, 
εθνοτικών-ανθρωπολογικών και φυσικών τοποθεσιών και κινητοποιούν ένα δίκτυο πολιτιστικών ανταλλαγών 
µεταξύ των λαών και των χωρών της Μεσογείου. Σήµερα η θάλασσα αποκαλύπτει την ιστορία των πολυάριθµων 
πολιτισµών που την κατοίκησαν και δείχνει πώς το παρελθόν µπορεί να βοηθήσει στην κατανόηση του παρόντος. 

Οι πιο αξιοσηµείωτες τοποθεσίες που έχουν φτάσει στο επίπεδο του διεθνούς « emporium»  είναι οι εξής:  
Mothya, Palermo, Solunto και Selinunte στη Σικελία, Cagliari, Nora, Solky και Tharros στη Σαρδηνία, Cadice 
και Malaga στη Νότια Ισπανία, Ibiza, Μασσαλία, Θάσος, Κρήτη και Ρόδος στην Ελλάδα, Μάλτα, Κύπρος, πολλές 
πόλεις στο Maghreb και την Carthago, πρωτεύουσα µιας εµπορικής αυτοκρατορίας. Cartagena, Barcelona, 
Perpignan, Tuoro και άλλα µέρη θυµίζουν την επική ιστορία του Hannibal, Καρχηδόνιου ηγέτη.

La Rotta dei Fenici - Itinerario Culturale del Consiglio d’Europa
91022 Castelvetrano - Italy
E-mail: info@rottadeifenici.it
www.rottadeifenici.it
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Κροατία, Γαλλία, Γερμανία, Ουγγαρία, Ιταλία, 
Ολλανδία, Σλοβενία

Ο Δρόµος του Αγίου Μαρτίνου της Τουρ (Saint Martin de Tours)

Η µνήµη του Αγίου Μαρτίνου της Τουρ έχει σηµαδέψει από τον 4ο αιώνα όλη την Ευρώπη. Ακούραστος 
ταξιδιώτης της Ευρώπης σε όλη τη ζωή του και οικουµενικό σύµβολο προσφοράς, γεννήθηκε το 316 στην 
Pannonie, τη σηµερινή Ουγγαρία, από γονείς παγανιστές. Ανατράφηκε στην Pavie της Ιταλίας, όπου ο πατέρας 
του ήταν στρατιωτικός στον ρωµαϊκό στρατό. Ο ίδιος κατατάχτηκε στον στρατό σε ηλικία δεκαπέντε ετών. Το 
337, στην Amiens της Γαλλίας, έδωσε το µισό του παλτό σε έναν φτωχό που πέθαινε από το κρύο. Είχε έτσι την 
αποκάλυψη της πίστης και προσηλυτίστηκε στον χριστιανισµό. Εγκαταστάθηκε ως ερηµίτης κοντά στο Poitiers 
και ίδρυσε τη µονή Ligugé, το πρώτο µοναστήρι της Δύσης. Το 371 έγινε επίσκοπος της Τουρ και ίδρυσε το 
Αβαείο Marmoutier και τα πρώτα ξωκλήσια της Gaule, ενώ παράλληλα περιδιάβαινε ένα µέρος της Ευρώπης. 
Ο Άγιος Μαρτίνος πέθανε στις 8 Νοεµβρίου 397 στο Candes-Saint-Martin και κηδεύτηκε στις 11 Νοεµβρίου 
στην Τουρ.

Η Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Διαδροµή του Αγίου Μαρτίνου της Τουρ ενώνει τις ευρωπαϊκές πόλεις όπου έζησε 
και όσες διαθέτουν µια σηµαντική αρχιτεκτονική κληρονοµιά σχετικά µε τη λατρεία του (του έχουν αφιερωθεί 
χιλιάδες µνηµεία, µεταξύ των οποίων 14 καθεδρικοί στην Ευρώπη).

Οι πόλεις και περιοχές που έχουν συνδεθεί µε την Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Διαδροµή του Αγίου Μαρτίνου της 
Τουρ δίνουν την ευκαιρία να ανακαλύψουµε από την αρχή µία µεγάλη άυλη πολιτιστική κληρονοµιά (θρύλοι, 
παραδόσεις, λαογραφία) που παραµένει ακόµα ζωντανή, αν και ξεχασµένη. Φορείς πολιτιστικού, κοινωνικού, 
βιώσιµου και υπεύθυνου τουρισµού, οι Δρόµοι του Αγίου Μαρτίνου της Τουρ αναπαριστούν τα επεισόδια της 
ζωής του : Via sancti Martini (2 500 χµ.), όπου έζησε τα παιδικά του χρόνια (Szombathely της Ουγγαρίας) µέχρι 
την Tours, Via caesaraugustana (1.100 χµ), όπου λέγεται πως παρευρέθηκε σε ένα συµβούλιο, Via  reverorum 
(1.100 χµ.), όπου πήγε πολλές φορές για να συναντήσει τους αυτοκράτορες και Via trajectensis (1.100 χµ.). Οι 
δρόµοι του Αγίου Μαρτίνου εκπροσωπούν την αξία της ανταλλαγής ανάµεσα στους πολίτες.

Centre Culturel Européen Saint Martin de Tours - Chemins Saint Martin de Tours
BP 41135, 37011 Tours cedex 1, France
E-mail: contact@saintmartindetours.eu
www.saintmartindetours.eu
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Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ουγγαρία, Ιταλία, 
Πολωνία, Πορτογαλία, Ισπανία, Ελβετία, Ηνωμένο 
Βασίλειο

Δρόµοι του Κλυνύ (Cluny) στην Ευρώπη 

Το 909 ή 910, ο Δούκας της Aquitaine Λουδοβίκος ο Ευσεβής ίδρυσε ένα Αβαείο Βενεδικτίνων στο Κλυνύ, 
στη γαλλική περιοχή της Βουργουνδίας. Λίγα µέρη µπορούν να καυχηθούν ότι υπήρξαν ένα από τα κέντρα του 
κόσµου στην ιστορία όπως το Κλυνύ.
Το Κλυνύ ήταν πνευµατική πρωτεύουσα, σηµείο αναφοράς για µία ολόκληρη περίοδο και καταλύτης κοινωνικής 
και πολιτιστικής ανάπτυξης σε µία µεσαιωνική κοινωνία που αναζητούσε βαθύτερα νοήµατα. 
Το δίκτυο του Κλυνύ µε περισσότερες από 1000 τοποθεσίες, ανεξάρτητο από κάθε έλεγχο, που δηµιουργήθηκε 
και συντονιζόταν στην Ευρώπη και πέρα από αυτή από το µεγάλο αβαείο, προοιώνιζε ένα κοινωνικό έργο που 
ακόµα και σήµερα προκαλεί τον θαυµασµό.  Αυτό το µοναδικό καθεστώς επέτρεψε στο Κλυνύ να οικοδοµηθεί 
και να εξοπλιστεί όπως οι σύγχρονες πρωτεύουσες: τα πολιτικά και θρησκευτικά του κτίσµατα είναι εξαιρετικών 
διαστάσεων και οµορφιάς. Η εκκλησία του αβαείου, Maior Ecclesia, µήκους 187 µ. µε τον ανυπέρβλητο όγκο 
της παρέµεινε για πολλούς αιώνες η µεγαλύτερη στον χριστιανικό κόσµο. Οι τοποθεσίες του Κλυνύ µαρτυρούν 
αυτή την εξαιρετική πνευµατική, πολιτική και κοινωνική επιρροή. Το Κλυνύ σηµατοδότησε την απαρχή της 
ανάπτυξης εκατοντάδων αστικών κέντρων στην Ευρώπη. Μετά την αποχώρηση των τελευταίων µοναχών το 
1791, η πολύπλευρη κληρονοµιά αυτού του πραγµατικού φαινοµένου στον Ευρωπαϊκό πολιτισµό είχε σχεδόν 
ξεχαστεί.
Δίνοντας την ευκαιρία στα µέρη του Κλυνύ να «συνοµιλήσουν», η ιστορία γίνεται και πάλι απτή. Η παρουσία 
της κληρονοµιάς του Κλυνύ µπορεί να γίνει αισθητή στον καθένα και σε κάθε µέρος. Σήµερα, η Clunypedia, 
πλατφόρµα γνώσης σχετικά µε το Κλυνύ, δίνει τη δυνατότητα στο κοινό να ανακαλύψει και να κατανοήσει 
την κληρονοµιά και την ιστορία του Κλυνύ στην Ευρώπη. Νέες τεχνολογίες επιτρέπουν την ανακάλυψη της 
ιστορίας µέσα από µια νέα οπτική. Η πεζοπορία στις τοποθεσίες του Κλυνύ φέρνει τους επισκέπτες πιο κοντά 
στα κεντρικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής συνείδησης.

Fédération Européenne des Sites Clunisiens / Clunypedia
71250 Cluny - France
E-mail: administration@sitesclunisiens.org
www.sitesclunisiens.org, www.clunypedia.com
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Λευκορωσία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Λιθουανία, 
Πολωνία, Ισπανία, Ουκρανία

Η Βασιλική Οδός (Via Regia)

Η διαδροµή Via Regia είναι η παλαιότερη και µακρύτερη ανάµεσα στην Ανατολική και τη Δυτική Ευρώπη, 
διασχίζοντας πολλές χώρες.

Ευρήµατα που ανέρχονται ως τη Λίθινη Εποχή αποδεικνύουν ότι η Via Regia, νότια των στρωµάτων πάγου και 
βόρεια της ηµιορεινής ζώνης, ήταν το πέρασµα που προτιµούσαν οι φυλές που µετανάστευαν. 

Τα τελευταία 2.000 χρόνια, έµποροι, στρατιώτες, βασιλιάδες, προσκυνητές και ταξιδιώτες σηµάδεψαν τον 
χαρακτήρα αυτού του Δρόµου και την Ευρωπαϊκή ιστορία. Αυτός ο χώρος κυκλοφορίας, σήµερα γνωστός ως 
A4 και E40, διατηρεί ακόµα την ιδιαίτερη σηµασία του σε διεθνές επίπεδο. 

Μετά από περισσότερα από 50 χρόνια διαιρεµένης Ευρώπης, η πτώση του Σιδηρού Παραπετάσµατος το 1989 
και η επέκταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τα ανατολικά µε την προσάρτηση της Πολωνίας το 2004 έγινε 
ξανά δυνατό στους πολίτες να ταξιδεύουν και να βιώνουν την ευρωπαϊκή πορεία της Via Regia.  Έκτοτε, έχουν 
γίνει πολλές πρωτοβουλίες για την αναβίωση της ως σύµβολο ενός κοινού Ευρωπαϊκού δικτύου. 

European Center for Culture and Information in Thuringia 
Via Regia - Kulturroute des Europarates, 99084 Erfurt - German y
E-mail: ekt@via-regia.org
www.via-regia.org, www.viaregia-sachsen.de, www.radweg-viaregia.eu
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Αλβανία, Αλγερία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κροατία, 
Κύπρος, Αίγυπτος, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, 
Ιορδανία, Λίβανος, Λιβύη, Μάλτα, Μαρόκο, 
Πορτογαλία, Σερβία, Σλοβενία, Ισπανία, Συρία, 
Τυνησία, Τουρκία

Οι Δρόµοι της Ελιάς

Η παρουσία του ελαιοδέντρου έχει σηµαδέψει όχι µόνο το τοπίο αλλά και την καθηµερινή ζωή των ανθρώπων 
της Μεσογείου. Ένα δέντρο µυθικό και αγιασµένο, που έχει συνδεθεί στενά µε τα έθιµα και τις παραδόσεις 
των λαών αυτών, επηρεάζοντας τον τρόπο ζωής και διαµορφώνοντας έναν µοναδικό αρχαίο πολιτισµό, τον 
«πολιτισµό της ελιάς» . 

Οι Δρόµοι της Ελιάς είναι διαδροµές διαλόγου και διαπολιτισµικής ανακάλυψης γύρω από το θέµα της ελιάς, 
οικουµενικό σύµβολο ειρήνης και επικοινωνίας. Τα οδοιπορικά της Ελιάς περιλαµβάνουν επίσης ποικίλα 
τουριστικά και πολιτιστικά δρώµενα και δραστηριότητες που περιστρέφονται γύρω από το πολύτιµο αυτό 
δέντρο, µε στόχο την ανάδειξη της ιστορίας του προς όφελος των ελαιοκοµικών περιοχών. 

Στόχοι: Διάλογος µεταξύ των «πολιτισµών της ελιάς» · καταγραφή και διαφύλαξη της κληρονοµιάς της ελιάς· 
διεθνής ανάδειξη και προώθηση  της ελιάς για τη στήριξη των τοπικών οικονοµιών, συνδέοντας την πολιτιστική 
κληρονοµιά µε τον τουρισµό και τη βιώσιµη ανάπτυξη. 

Οι Δρόµοι της Ελιάς, που ξεκίνησαν το 1998, διοργανώνονται από τη δυναµική οµάδα του οµώνυµου 
Ευρωµεσογειακού Πολιτιστικού Οργανισµού µε έδρα τη Μεσσηνία, και η οποία περιλαµβάνει ένα ευρύ φάσµα 
οργανισµών, Πανεπιστηµίων και Επιµελητηρίων στην Ευρώπη και τη Μεσόγειο.

Πολιτιστικός Οργανισμός «Δρόμοι της Ελιάς» - The Routes of the Olive Tree
Αριστομένους 91. 24100 Καλαμάτα, Ελλάδα
E-mail: info@olivetreeroute.gr
www.olivetreeroute.gr, www.tastingeurope.com/routes/olive-tree-routes
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TRANSROMANICA - Ροµανικές διαδροµές Ευρωπαϊκής κληρονοµιάς

Ένα ταξίδι στους Ροµανικούς Δρόµους Ευρωπαϊκής κληρονοµιάς που ταξιδεύει πίσω στον Μεσαίωνα. Η Trans-
romanica οδηγεί τους επισκέπτες ανάµεσα σε κάστρα, καθεδρικούς και µοναστήρια που χτίστηκαν ανάµεσα 
στον 10ο και 13ο αιώνα.  Κύρια χαρακτηριστικά της Ροµανικής αρχιτεκτονικής είναι οι στρογγυλές αψίδες, οι 
χοντροί τοίχοι και τα  συµµετρικά σχέδια που δίνουν στο σύνολο µια αρµονική εικόνα απλότητας. 

Η Transromanica είναι ένα Ευρωπαϊκό πολιτιστικό δίκτυο που συνδέει την κοινή ροµανική αρχιτεκτονική 
κληρονοµιά οχτώ αιώνων ανάµεσα στη Βαλτική και τη Μεσόγειο. Η συνολική αρµονία εµπλουτίζεται µε τοπικά 
καλλιτεχνικά και αρχιτεκτονικά στοιχεία.  

Η Transromanica, πιστοποιηµένη Μεγάλη Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Διαδροµή του Συµβουλίου της Ευρώπης 
από το 2007, είναι ένας οργανισµός που ιδρύθηκε τον Νοέµβριο 2007 και στηρίζει την διεθνή, εθνική και 
περιφερειακή συνεργασία.  Στόχος της είναι η µελέτη της ροµανικής κληρονοµιάς στις περιοχές που 
συµµετέχουν, η προβολή, το άνοιγµα στο ευρύ κοινό και η αξιοποίησή της για πολιτιστικούς σκοπούς.  Είναι 
ανοιχτή σε κάθε περιοχή και οργανισµό που εργάζεται για τη διαφύλαξη και προώθηση της τοπικής Ροµανικής 
κληρονοµιάς µέσα από την ανάπτυξη πολιτιστικού τουρισµού και τη διακρατική ανταλλαγή ιδεών. 

Στη διαδροµή συµµετέχουν οι εξής χώρες και περιοχές: Friesach, Maria Wörth και Millstatt (Αυστρία), Carin-
thia, Modena, Pavia και Albugnano (Ιταλία), Saxony-Anhalt (Γερµανία), Σερβία, Santo Domingo de Silos στο 
Castile - Leon (Ισπανία), Tâmega και Sousa (Πορτογαλία), Alba Iulia (Romania) και Paray-le-Monial στη 
Βουργουνδία (Γαλλία). 

TRANSROMANICA Association - The Romanesque Routes of European Heritage
Danzstr. 1, 39104 Magdeburg - Germany
E-mail: info@transromanica.com
www.transromanica.com
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Ο Ευρωπαϊκός Δρόµος των  Κιστερκιανών αβαείων

Πριν από 9 αιώνες, ο Robert de Molesme ίδρυσε τη «Νέα Μονή»  του Cîteaux, σύµφωνα µε τις αρχές του 
Τάγµατος του Αγίου Βενέδικτου:  προσευχήσου µακριά από τον κόσµο και ζήσε µε ό,τι παράγεις µε τα χέρια 
σου. Ξεκινώντας από τη Βουργουνδία το 1098, το Τάγµα των Κιστερκιανών µεγάλωσε ραγδαία σε όλη την 
ευρωπαϊκή ήπειρο, ενώνοντας περίπου 750 αντρικά αβαεία και 1.000 γυναικείες µονές.

Το Τάγµα των Κιστερκιανών έχει πλούσια ιστορία που συνεχίζεται µέχρι σήµερα,  στην καρδιά της εξέλιξης της 
Καθολικής εκκλησίας και των ευρωπαϊκών κρατών. Οι «λευκοί µοναχοί» ήταν υποδειγµατικοί κατασκευαστές 
που κατείχαν τις πιο εξελιγµένες υδραυλικές και γεωργικές τεχνικές, συµβάλλοντας από τον Μεσαίωνα στην 
ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών –στάβλοι, κελάρια, µύλοι, χυτήρια – και στην ανάπτυξη των τεχνών, της 
γνώσης και της κατανόησης στην Ευρώπη. 

Ο Ευρωπαϊκός δρόµος των Κιστερκιανών αβαείων φιλοδοξεί να δώσει νόηµα στην κιστερκιανή παράδοση 
που µας κληροδοτήθηκε, µέσα από ένα τουρισµό υπαίθρου ανακάλυψης και ποιότητας, εκπαιδευτικά 
και πολιτιστικά δρώµενα, και τη χρήση νέων ψηφιακών εργαλείων για την διατήρηση και προώθηση της 
πολιτιστικής κληρονοµιάς.

Το 1993 ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή Χάρτα Κιστερκιανών αβαείων και τοποθεσιών, πολιτιστικός και τουριστικός 
οργανισµός που ενώνει περίπου 200 τοποθεσίες σε 11 Ευρωπαϊκές χώρες και διευθύνεται από τοπικές 
και εθνικές αρχές, ιδιώτες και πολιτιστικούς οργανισµούς, σε συνεργασία µε µία επιστηµονική επιτροπή 
από ερευνητές, ιστορικούς και αρχαιολόγους. Ο οργανισµός προσφέρει συνεχή κατάρτιση και διάδοση του 
πολιτισµού των Κιστερκιανών σε όλη την Ευρώπη. 

European Charter of Cistercian abbeys and sites
10310 Clairvaux - Γαλλία
E-mail: abbaye.clairvaux@orange.fr
www.cister.net
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Χανσεατική Ένωση

Αυτό που ξεκίνησε ως απλό δίκτυο Γερµανών εµπόρων εξελίχθηκε µε τον καιρό σε µία σηµαντική ένωση 
πόλεων που, για πολλούς αιώνες, ασκούσε εξουσία και έλεγχο στις ανταλλαγές και τις αγορές γύρω από τη 
Βαλτική. 

Η συνθήκη που υπέγραψαν το 1161 ο Δούκας Henri της Σαξονίας και της Βαυαρίας και το Νησί Gotland µπορεί 
να θεωρηθεί ως ιδρυτική πράξη της Χανσεατικής Ένωσης, που έκανε το Gotland έγινε εµπορικό σταυροδρόµι 
προς το Novgorod, συνδέοντας την Ανατολής µε τη Δύση. Με το εµπόριο των Χανσεατικών πόλεων, οι χώρες 
της Κεντρικής και Δυτικής Ευρώπης εξασφάλισαν πολύτιµα εµπορεύµατα από τον Βορρά και την Ανατολή της 
ηπείρου. 

Σήµερα, η Χανσεατική Ένωση είναι ένα δίκτυο µεγάλων πόλεων, µοναδικό στο είδος του. Η αναγέννηση 
αυτού του δικτύου του Μεσαίωνα χρονολογείται από το 1980. Η Χανσεατική Ένωση µπορεί να θεωρηθεί ως ο 
µεσαιωνικός πρόγονος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το δίκτυο αποτελείται από 183 πόλεις µέλη, πολλές από τις 
οποίες ανήκουν στη Λίστα Παγκόσµιας Πολιτιστικής Κληρονοµιάς της Unesco και ενώνονται µε τον Δρόµο του 
Αγίου Ιακώβου. Όλες παρουσιάζουν ενδιαφέροντα στοιχεία για το κοινό µας ευρωπαϊκό παρελθόν. Η επέτειος 
της « Χανσεατικής Ηµέρας» είναι µία µοναδική εκδήλωση και µία καλή ευκαιρία να τις γνωρίσουµε. 

Η νέα Χανσεατική Ένωση είναι ο µεγαλύτερος εθελοντικός οργανισµός πόλεων του κόσµου.  Συγκεντρώνει 
όχι µόνο τις Χανσεατικές αλλά και άλλες µεγάλες και µικρότερες πόλεις, όπως το Novgorod στη βορειοδυτική 
Ρωσία.

Die Neue Hanse
23552 Lübeck - Germany
E-mail: hansebuero@hanse.org
www.hanse.org
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Δρόµος Ευρωπαϊκών Κοιµητηρίων

Η Διαδροµή Ευρωπαϊκών Κοιµητηρίων αποτελείται από 63 κοιµητήρια  σε 50 χώρες της Ευρώπης και είναι 
ένα τουριστικό έργο για την προώθηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς. Φορέας υλοποίησης είναι  ο Οργανισµός 
Σηµαντικών Ευρωπαϊκών Κοιµητηρίων (ASCE), ο οποίος ευαισθητοποιεί πολίτες και επισκέπτες πάνω στη 
σηµαντική κληρονοµιά που αντανακλούν τα κοιµητήρια. 

Τα κοιµητήρια αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι της υλικής κληρονοµιάς µας µε τα έργα τέχνης, γλυπτά, 
γκραβούρες και ακόµα και τον χωροταξικό σχεδιασµό τους. Αποτελούν όµως και µέρος της άυλης κληρονοµιάς 
µας, ως ανθρωπολογική µας πραγµατικότητα, διαµορφώνοντας ένα πλαίσιο για τα ήθη και τις πρακτικές ως 
προς τον θάνατο. Τα κοιµητήρια είναι ιεροί χώροι φορτισµένοι συναισθήµατα, αλλά και µάρτυρες της τοπικής 
ιστορίας των πόλεων. Είναι κοινοί σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. 

Ο δρόµος των ευρωπαϊκών κοιµητηρίων επιτρέπει στον επισκέπτη να περπατήσει κυριολεκτικά µέσα στην 
τοπική ιστορία και να γνωρίσει σηµαντικές προσωπικότητες που εργάστηκαν και άφησαν το σηµάδι τους 
στην περιοχή. Το ταξίδι σε αυτό τον δρόµο µας επιτρέπει να ανακαλύψουµε την πολιτιστική κληρονοµιά των 
κοιµητηρίων του τόπου, της χώρας και της Ευρώπης. Οι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν 
τα σηµαντικά κοιµητήρια στην Ευρώπη και την πλούσια πολιτιστική κληρονοµιά τους. 

ASCE - Association of Significant Cemeteries in Europe European Cemeteries Route
Via de’Musei 8, 40124 Bologna - Italy
E-mail: secretariat@significantcemeteries.org
www.cemeteriesroute.eu, www.significantcemeteries.org
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Δρόµοι Προϊστορικής Λίθινης Τέχνης 

Ο Δρόµος της Προϊστορικής Λίθινης Τέχνης είναι η τέχνη των πρώτων Ευρωπαίων και η πρώτη µεγάλη 
πολιτιστική, κοινωνική και συµβολική έκφραση της ανθρωπότητας. Εµφανίστηκε στην Ευρώπη πριν από 42.000 
χρόνια και αναπτύχθηκε σε όλη την Ύστερη Παλαιολιθική εποχή, τη Νεολιθική εποχή, την Εποχή του Χαλκού 
µέχρι την Πρώιµή Εποχή του Σιδήρου σε κάποιες περιοχές. Αποτελείται  από συµβολικές αναπαραστάσεις 
και σχηµατικές µορφές και αφηρηµένα σχήµατα µε ζωγραφιές, εικόνες ή σηµάδια στα τοιχώµατα σπηλαίων, 
βράχους και βραχώδη εξογκώµατα, καθώς και κάποιες µεγαλιθικές κατασκευές. 

Από την επιστηµονική ανακάλυψη του Σπηλαίου Altamira το 1902, η Προϊστορική Τέχνη αποτελεί σηµαντικό 
πολιτιστικό και τουριστικό στοιχείο για την Ευρώπη, κυρίως στη νότια Γαλλία και τη βόρεια Ισπανία. Στο πλαίσιο 
ενός συνεχώς αναπτυσσόµενου προϊστορικού τουρισµού, τα σπήλαια Altamira και Lascaux γνώρισαν µεγάλη 
άνθηση, σε σηµείο που απειλήθηκαν µε καταστροφή τη δεκαετία του 1960. Πραγµατικά, µέχρι πρόσφατα, η 
τουριστική προσφορά για τις τοποθεσίες λίθινης τέχνης στερούνταν σωστής δοµής και πολιτικής ικανής να 
συνδυάσει την προστασία µε την τουριστική χρήση, ικανοποιώντας τις απαιτήσεις του κοινού. Ευτυχώς, τα 
τελευταία χρόνια αυτός ο τοµέας έχει εξελιχθεί σε µεγάλο βαθµό και έχουν αρχίσει να αναπτύσσονται θεµατικά 
µουσεία και κέντρα άνετης υποδοχής µεγάλου αριθµού επισκεπτών, µε σεβασµό στην λίθινη τέχνη.

Asociación CARP Red Cántabra de Desarrollo Rural 6 European Rock Art Trails
C/ San Martín del Pino16 – 3, 39011 Penacastillo - Santander (Cantabria) - Spain
E-mail: carp@redcantabrarural.com, info@prehistour.eu
www.prehistour.eu
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Δανία, Νορβηγία, Σουηδία

Δρόµος του Αγίου Όλαφ (Saint Olav)

Τα µονοπάτια των προσκυνητών στη Σκανδιναβία αποτελούν ένα δίκτυο δρόµων µέσα από τη Δανία, τη 
Σουηδία και τη Νορβηγία, πολλοί από τους οποίους είναι τα ερείπια ιστορικών δρόµων που οδηγούσαν στον 
Καθεδρικό Nidaros στο Trondheim, όπου θάφτηκε ο Άγιος Όλαφ. Τη δεκαετία του ‘90, οι δρόµοι βελτιώθηκαν 
και σηµατοδοτήθηκαν για να οδηγήσουν σε ποικίλες διαδροµές µέσα στο θεαµατικό τοπίο της Σκανδιναβίας.

Η πόλη Trondheim – ή Nidaros – στη Νορβηγία ήταν δηµοφιλής προορισµός για τους προσκυνητές λίγο µετά 
τον θάνατο του Βασιλιά Olav Haraldsson (995-1030) στη µάχη του Stiklestad το 1030. Τον 11ο αιώνα η λατρεία 
του Αγίου Όλαφ διαδόθηκε στις Σκανδιναβικές χώρες και τα Βρετανικά νησιά µέχρι και τις Χανσεατικές πόλεις 
της Βαλτικής. Υπήρχαν πιστοί στην Ολλανδία και τη Νορµανδία, ακόµα και στην Ισπανία, τη Ρωσία και την 
Κωνσταντινούπολη. Η παλαιότερη εικόνα του Αγίου Όλαφ έχει χρονολογηθεί στο 1.160 µ.Χ. σε µία στήλη στην 
Εκκλησία της Γέννησης στη Βηθλεέµ. Ο αριθµός των εκκλησιών και παρεκκλησιών του Όλαφ  µας θυµίζει ότι 
η παράδοση του Αγίου Όλαφ κάποτε άνθιζε σε όλη τη Βόρεια Ευρώπη. Πριν τη Μεταρρύθµιση (περίπου πριν 
το 1540), γνωρίζουµε ότι υπήρχαν τουλάχιστον 340 εκκλησίες και παρεκκλήσια του Αγίου Όλαφ, 288 από αυτά 
έξω από τη Νορβηγία. Στη Σουηδία, γνωρίζουµε τουλάχιστον 75 εκκλησίες αφιερωµένες στον Άγιο Όλαφ, στη 
Δανία περίπου 20 και στη Φινλανδία τουλάχιστον 13. Σε πολλά µέρη της Σκανδιναβίας γιορτάζεται κάθε χρόνο 
στις 29 Ιουλίου η γιορτή του Αγίου Όλαφ ή Olsok, η οποία είναι και επίσηµη αργία των Νήσων Φερόες. 

Το ετήσιο Φεστιβάλ του Αγίου Όλαφ στο Trondheim, αφιερωµένο στην εκκλησία και τον πολιτισµό, προσελκύει 
κάθε χρόνο ένα µεγάλο αριθµό επισκεπτών για µία ολόκληρη εβδοµάδα γύρω από το Olsok.

Nidaros Pilegrims’ Centre 7013 - The Route of Saint Olav Ways – Pilegrimsleden
Trondheim - Norway
E-mail: berit.lanke@pilegrim.info
www.pilgrim.info
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Ευρωπαϊκός Δρόµος Εβραϊκής Κληρονοµιάς 

Η εβραϊκή κληρονοµιά είναι αναπόσπαστο κοµµάτι της ιστορίας και του πολιτισµού και της Ευρώπης. Ένα 
µεγάλο µέρος της είναι ριζωµένη στην Ευρώπη, µε µια ιστορία µεταναστεύσεων, διωγµών και αστάθειας, αλλά 
πλούσιων ανταλλαγών και ανθρωπισµού.

Η Ευρωπαϊκή Εβραϊκή κληρονοµιά περιλαµβάνει κυρίως αρχαιολογικές τοποθεσίες, παλιές συναγωγές 
και κοιµητήρια, τελετουργικά λουτρά, εβραϊκές συνοικίες, µνηµεία και ηρώα, αρχεία και βιβλιοθήκες, 
εξειδικευµένα µουσεία για τη µελέτη, την προστασία και την διάδοση της ζωής και των θρησκευτικών και 
καθηµερινών αντικειµένων των Εβραίων. 

Κύριοι στόχοι του Ευρωπαϊκού Δρόµου Εβραϊκής κληρονοµιάς είναι η προστασία, προώθηση και διατήρηση 
της εβραϊκής κληρονοµιάς , η δηµιουργία πολιτιστικών διαδροµών, η τουριστική και κοινωνική ανάπτυξη 
αυτών των περιοχών και η ευαισθητοποίηση για τον πολιτιστικό πλούτο που έφεραν στην Ευρώπη οι Εβραίοι. 

Η Ευρωπαϊκή Ηµέρα Εβραϊκού Πολιτισµού και ο Ευρωπαϊκός Δρόµος Εβραϊκής Κληρονοµιάς προωθούνται 
από ένα συνασπισµό οργανώσεων, εβραϊκών και µη, µεταξύ τους και τουριστικά πρακτορεία και εθελοντικοί 
οργανισµοί. Ο Οργανισµός AEPJ αυτή τη στιγµή περιλαµβάνει 5 φορείς: B’nai B’rith Europe (BBE), Red de Ju-
derias de España, Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, Rede de Judiarias de Portugal και Fonds Social 
Juif Unifié.

AEPJ – Association Européenne pour la Préservation et la Valorisation de la Culture et du Patrimoine Juif - Red de Juderías 
de España – Caminos de Sefarad
E-mail: aepj@jewisheritage.org
www.jewisheritage.org
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Τοποθεσίες Casadei

To Ευρωπαϊκό Δίκτυο Casadei είναι ένας µη κυβερνητικός οργανισµός που ιδρύθηκε στις 13 Οκτωβρίου 2001 
µε την αφορµή της χιλιετούς επετείου του Αγίου Robert de Turlande, ιδρυτή του αβαείου Chaise-Dieu.

Η εκκλησία Casadei, που γεννήθηκε στο Chaise-Dieu το 1050 και ακολούθησε το τάγµα του Αγίου Βενέδικτου, 
διαδόθηκε ραγδαία σε όλη την Δυτική Ευρώπη.  Για περισσότερο από εφτά αιώνες, το αβαείο ήταν επικεφαλής 
ενός σηµαντικού δικτύου µοναστηριών και αβαείων. Το Chaise-Dieu, µαζί µε τα δίκτυα του Cluny και των 
Κιστερκιανών, ήταν στον Μεσαίωνα το σηµαντικότερο µοναστικό τάγµα. Συνολικά, έχουν καταγραφεί περίπου 
900 τοποθεσίες Casadei σε 5 χώρες.

Το δίκτυο Casadei χαρακτηρίζεται επίσης από τον έντονο αγροτικό του χαρακτήρα, καθώς οι περισσότερες 
τοποθεσίες του βρίσκονται εκτός αστικών περιοχών. Το όνοµα προέρχεται από το λατινικό Casa Dei, « οίκος του 
Θεού »,  όνοµα του αβαείου πριν µετατραπεί σε « Chaise- Dieu » (« τόπος όπου κατοικεί ο θεός»). Μία τοποθεσία 
Casadei ήταν λοιπόν στοιχείο αρχιτεκτονικό (αβαείο, µοναστήρι …) ή αγροτικό (στάβλος…) συνυφασµένο µε το 
τάγµα των Βενεδικτίνων του Chaise- Dieu και εξαρτιόνταν από το µητρικό αβαείο.

Ο οργανισµός δηµιουργήθηκε µε τις κοινότητες La Chaise-Dieu (Γαλλία), Burgos (Ισπανία) και Frassinoro 
(Ιταλία), µε στόχο να συµβάλλει στην κατασκευή µίας ανθρώπινης  Ευρώπης γύρω από αυτό το ιστορικό δίκτυο. 
Με αυτή την προοπτική, ενθαρρύνει τη συνεργασία και συγκεντρώνει τις πολιτιστικές και τουριστικές αξίες 
γύρω από την κληρονοµιά των Casadei, για την υλοποίηση πραγµατικών δράσεων κοινωνικοοικονοµικής 
ανάπτυξης σε ευρωπαϊκή κλίµακα. Είναι ανοιχτό στις κοινότητες που έχουν στα εδάφη τους τοποθεσίες Casa-
dei, οργανισµούς, ενορίες ή γραφεία τουρισµού που συµβάλλουν στην προστασία και την ανάδειξη αυτών των 
τοποθεσιών, καθώς και σε κάθε άτοµο που ενδιαφέρεται για τις δράσεις του Δικτύου.

Réseau Européen des Sites Casadéens
Mairie - Place Lafayette, 43160 La Chaise-Dieu - France
E-mail: casa-dei@wanadoo.fr
www.reseaucasadeen.eu
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Ευρωπαϊκός Δρόµος Κεραµικών

Η άνθηση της βιοµηχανίας κεραµικής στην Ευρώπη δεν έχει αφήσει το σηµάδι της µόνο στην οικονοµική 
ανάπτυξη των περιοχών όπου σηµειώθηκε, αλλά έχει δηµιουργήσει µια πλούσια κληρονοµιά και κοινωνική 
ιστορία και έχει συµβάλει στη δηµιουργία µιας ισχυρής ταυτότητας.

Η VIACERAM, Ευρωπαϊκός Δρόµος Κεραµικών, προσκαλεί τον επισκέπτη σε ένα συναρπαστικό ταξίδι στον 
χώρο και τον χρόνο. Προσφέρει την εµπειρία ανακάλυψης µιας κοινής κληρονοµιάς έντονα στραµµένη προς 
τον έξω κόσµο, άρρηκτα δεµένη στις πρώιµες ευρωπαϊκές ανταλλαγές και βαθιά ριζωµένη στις περιοχές της. 
Αντανακλά επίσης τις τεχνικές προόδους, καλλιτεχνικές τάσεις και ιδεολογικές ευαισθησίες κάθε χρονικής 
περιόδου, από την πρωτόγονη χρήση της τερακότα µέχρι τα πιο σύγχρονα κοµµάτια. 

Ο Δρόµος των Κεραµικών φιλοδοξεί να δηµιουργήσει µια βιώσιµη και ανταγωνιστική τουριστική προσφορά 
πάνω στο θέµα της κεραµικής. Η ιδέα είναι να αποκτήσουν οι Ευρωπαίοι πολίτες πρόσβαση στην κεραµική 
κληρονοµιά, µε την προώθηση µιας δυναµικής εικόνας αυτής της κληρονοµιάς, τόσο υλική, µε αντικείµενα 
που χρησιµοποιούνται σε διάφορους τοµείς (µαγειρική, τέχνες, ιατρική αρχιτεκτονική κτλ.) όσο και άυλη, µε 
την τεχνογνωσία και δεξιότητα για την παραγωγή της.

Η Διαδροµή υποστηρίζεται από το Αστικό Δίκτυο Καινοτοµίας στην Κεραµική  “UNIC”, οργανισµό που ιδρύθηκε 
το 2011 µε έδρα τη Limoges (Γαλλία) και αναπτύσσει συµµετοχικές δράσεις σε θεµατικά έργα όπως το CERA-
DEST (Κεραµικοί Προορισµοί για Βιώσιµο Τουρισµό), µε τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Association UNIC - Urban Network for Innovation in Ceramics
Hôtel de Ville - Affaires européennes, 87031 Limoges - France
E-mail: adeline_porchez@ville-limoges.fr
www.viaceram.eu
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Ευρωπαϊκός Δρόµος Μεγαλιθικού Πολιτισµού

Οι Ευρωπαϊκoί Δρόµοι Μεγαλιθικού Πολιτισµού είναι µια πλατφόρµα µε µουσεία, γεωλογικά πάρκα, επιστήµονες 
και ειδικούς του τουρισµού από 5 χώρες, που σκοπό έχει να τονίσει την εξαιρετική σηµασία του µεγαλιθικού 
πολιτισµού για την Ευρωπαϊκή ιστορία, να ανακαλύψει από την αρχή και να προωθήσει την τουριστική αξία των 
µνηµείων της, συµβάλλοντας έτσι στην προστασία τους ως τµήµα της κοινής πολιτιστικής κληρονοµιάς. 

Στόχος του Οργανισµού Μεγαλιθικών Διαδροµών είναι να συνδέσει µία ποικιλία από τα αρχαιότερα µνηµεία 
της Ευρώπης ανά Πολιτιστική Διαδροµή που µόνο σε µεγαλιθικά µνηµεία αλλά και τονίζουν τα πολύπλευρα 
χαρακτηριστικά του τοπίου που τα περιβάλλει. Σε όλη την Ευρώπη υπάρχει στενή σύνδεση ανάµεσα στην 
απαρχή των µεγαλιθικών µνηµείων και την πρώιµη ιστορία του πολιτιστικού τοπίου: και οι δύο ξεκινούν την 
ίδια περίοδο και συµβολίζουν τις πρώτες απόπειρες  των ανθρώπινων κοινοτήτων να µοιραστούν το φυσικό 
περιβάλλον. 

Οι Μεγαλιθικές Διαδροµές τηρούν πιστά τις αρχές του «τουρισµού χαµηλού αντίκτυπου» και απέχουν από 
µη αναστρέψιµες τουριστικές πρακτικές που επηρεάζουν το φυσικό περιβάλλον. Δίνεται προτεραιότητα στη 
χρήση των υπάρχοντων δρόµων και φυσικών µονοπατιών και την προώθηση της κινητικότητας σε αρµονία µε 
τη φύση και τις σύγχρονες κοινωνικές και ψυχαγωγικές τάσεις  όπως η ποδηλασία και η πεζοπορία. Επίσης, 
µουσεία, φιλανθρωπικοί και εκπαιδευτικοί φορείς όπως σχολεία, κολέγια, πανεπιστήµια, και δηµόσιοι φορείς 
ενθαρρύνονται να αναπτύξουν νέες διακρατικές συνεργασίες στον τοµέα της εκπαίδευσης της νεολαίας και 
των Ευρωπαϊκών προγραµµάτων ανταλλαγών για παιδιά και νέους πάνω στο θέµα  «Μεγαλιθικοί Δρόµοι».

Megalithic Routes e.V.
c/o Stadt- und Kreisarchäologie Osnabrück, Lotter Straße 2, 49078 Osnabrück - GERMANY
E-mail: info@megalithicroutes.eu
www.megalithicroutes.eu
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Στα βήµατα των Ουγενότων και των Βαλδένσιων

Η διαδροµή είναι πλούσια σε ποικίλα πολιτιστικά και ιστορικά σηµεία ενδιαφέροντος και όµορφα τοπία. Κατά 
µήκος της διαδροµής η πολιτιστική κληρονοµιά των θρησκευτικών προσφύγων περιµένει τον επισκέπτη να 
την ανακαλύψει.  

Η ανάκληση του Διατάγµατος της Nantes από τον Λουδοβίκο ΙΔ’ τον Οκτώβριο 1685 και η απαγόρευση της 
«αιρετικής» θρησκείας στη Γαλλία οδήγησε σε νέο διωγµό των Ουγενότων. Περίπου 250.000 Ουγενότοι έφυγαν 
από τη Γαλλία, ζητώντας καταφύγιο σε προτεσταντικές χώρες στην Ευρώπη και αλλού.  Οι προτεστάντες έµεναν 
στην περιοχή Dauphiné της νότιας Γαλλίας. Η πρώτη φάση της φυγής τους οδήγησε στη Γενεύη (Ελβετία) και 
από εκεί στη Γερµανία. Οι Βαλδένσιοι  ακολούθησαν µαζικά τον ίδιο δρόµο το 1687 για την εξορία τους από τις 
κοιλάδες του Πιεµόντε στην Ελβετία και τη Γερµανία, ως αποτέλεσµα του διωγµού τους από τον Δούκα της 
Σαβοΐας και τον Λουδοβίκο ΙΔ’ στα τέλη του 17ου αιώνα. Η επιστροφή στις κοιλάδες τους το 1689 είναι γνωστή 
ως «Ένδοξη Επιστροφή» .

Σήµερα, η ιστορία αυτών των θρησκευτικών προσφύγων παραµένει πάντα σηµαντική και επίκαιρη: Οι 
κοινωνικές εσωτερικές διαµάχες εντείνουν τις κοινωνικές, θρησκευτικές και πολιτικές θέσεις και γεννούν 
διωγµούς, µετακινήσεις, µετανάστευση και θέµατα ένταξης. 

Το πολιτιστικό µονοπάτι «Στα βήµατα των Ουγενότων και των Βαλδένσιων» φιλοδοξεί να τονίσει την ιστορική 
εξορία αυτής της οµάδας πληθυσµού και την σταδιακή ένταξή της στις χώρες φιλοξενίας, ως στοιχείο κοινής 
Ευρωπαϊκής ιστορίας και πολιτιστικής κληρονοµιάς. Βάζει επίσης στο επίκεντρο την ελευθερία, το σεβασµό 
στα ανθρώπινα δικαιώµατα, την ανεκτικότητα και την αλληλεγγύη ως βασικές αξίες της Ευρώπης. 

Hugenotten- und Waldenserpfad e.V. Koordinationsbüro
Großseelheimerstr. 8, 35039 Marburg - GERMANY
E-mail: info@hugenotten-waldenserpfad.eu
www.surlespasdeshuguenots.eu
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ATRIUM - Αρχιτεκτονική Απολυταρχικών Καθεστώτων του 20ου 
αιώνα στην Αστική Μνήµη της Ευρώπης

Η Πολιτιστική Διαδροµή ATRIUM έχει τις βάσεις της σε µία κοινή αρχιτεκτονική και «δυσάρεστη» και «παράφωνη» 
αστική κληρονοµιά της Ευρώπης.

Τα απολυταρχικά καθεστώτα που σηµάδεψαν ένα µεγάλο µέρος της Ευρώπης στο µέσο του 20ου αιώνα είχαν 
µεγάλο αντίκτυπο στο αστικό τοπίο. Ίδρυσαν νέες πόλεις και ξαναέχτισαν τµήµατα πόλεων, συχνά εφαρµόζοντας 
τις τελευταίες εξελίξεις έργα στον αρχιτεκτονικό και αστικό σχεδιασµό.

Ενώ η δηµοκρατική Ευρώπη που γεννήθηκε µετά τον Δεύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο και την πτώση του Τείχους 
του Βερολίνου είναι αποτέλεσµα της επίµονης αντίστασης σε αυτά τα απολυταρχικά καθεστώτα, η οικοδοµηµένη 
κληρονοµιά είναι πάντα εµφανής στους δρόµους των πόλεών της. 

Η Διαδροµή σκοπεύει να προωθήσει µία νέα οπτική αυτής της δυσάρεστης κληρονοµιάς, αποκηρύσσοντας 
αυτά τα καθεστώτα κριτικά και ηθικά.

Ο Δρόµος ΑTRIUM δηµιουργήθηκε το 2013, µετά από ένα προπαρασκευαστικό έργο στα πλαίσια του 
Προγράµµατος Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Εδρεύει στην πόλη Forlì και περιλαµβάνει πόλεις σε 5 χώρες, 
οι οποίες έχουν να επιδείξουν χαρακτηριστικά παραδείγµατα αρχιτεκτονικής ή αστικού σχεδιασµού  µιας 
απολυταρχικής περιόδου, συχνά σε στενή σύνδεση µε τα καθεστώτα.

Η Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Διαδροµή ATRIUM προωθεί την αρχιτεκτονική κληρονοµιά που άφησαν αυτά τα 
καθεστώτα και την ανάπτυξη ενός βιώσιµου τουρισµού.

Atrium Forlì
www.atriumroute.eu, www.atrium-see.eu, www.totallylost.eu
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Δίκτυο Art Nouveau

Η  Art Nouveau εµφανίστηκε στα τέλη του 19ου αιώνα και εξαπλώθηκε ταχύτατα στην Ευρώπη µε διεθνείς 
εκθέσεις, περιοδεύοντες καλλιτέχνες, επιστολές και ηµερολόγια. Η κοινή παρόρµηση πολλών Ευρωπαίων 
καλλιτεχνών προς µία επανάσταση απέναντι στο επίσηµο λεξιλόγιο που χρησιµοποιούνταν ως τότε έγινε 
ένα σαφώς ευρωπαϊκό κίνηµα. Κάθε εθνική εστία δηµιουργίας συµβάλλει στο στυλ µε το δικό του τρόπο, 
εµπλουτίζοντάς το µε τις τοπικές ιδιαιτερότητες (Jugendstil στη Γερµανία, Style Liberty στην Ιταλία, Style Sapin 
στην Ελβετία, Modernisme στην Ισπανία, Sezessionsstil στην Αυστρία…) στον τοµέα της αρχιτεκτονικής και 
των διακοσµητικών τεχνών.

Η Art Nouveau ήταν πάντα στόχος έντονης κριτικής. Μόλις στο δεύτερο µισό του 20ου αιώνα το στυλ άρχισε να 
εκτιµάται στο ιστορικό του πλαίσιο και έγιναν προσπάθειες για την προστασία του. 

Από το 1999, το Δίκτυο Art Nouveau αναπτύσσει και διατηρεί ενεργή συνεργασία µε πολλούς Ευρωπαϊκούς 
φορείς που συµµετέχουν στη µελέτη,  προστασία και προώθηση της Ευρωπαϊκής και διεθνούς κληρονοµιάς Art 
Nouveau. Στόχος του Δικτύου είναι να κινητοποιήσει το ενδιαφέρον του κοινού  και να βοηθήσει τους δηµόσιους 
φορείς σε θέµατα πολιτιστικής κληρονοµιάς, πολλές πλευρές της οποίας είναι άγνωστα ή απειλούµενα.  Για να 
πετύχει αυτό τον στόχο, το RANN µελετά και διαδίδει πληροφορίες, συµµετέχει στη δηµιουργία και ανάπτυξη 
κέντρων τεκµηρίωσης για συντήρηση, προστασία και ανάδειξη της Art Nouveau και οργανώνει ανταλλαγή 
εµπειριών στον τοµέα της επιστηµονικής έρευνας για την δηµιουργία βιώσιµων εργαλείων (προστασία κτιρίων, 
άνοιγµα κέντρων ερµηνείας).

Réseau Art Nouveau Network
www.artnouveau-net.eu
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Δρόµος των Αψβούργων (Via Habsburg)

Η ιστορία των Αψβούργων είναι, κατά κάποιο τρόπο, η δική µας ιστορία. Και το ταξίδι στα ίχνη αυτής της 
διάσηµης οικογένειας µας θυµίζει αναπόφευκτα τις βαθιές µας ρίζες. Από το 996 ως το 1815, οι ισχυρές 
προσωπικότητες αυτής της µεγάλης δυναστείας επηρέασαν καθοριστικά την ιστορία, τη γεωγραφία και τη 
µοίρα της Ευρώπης. Συµµαχίες και διαµάχες, κυνήγι εξουσίας και κατακτήσεις εδαφών, πόλεµοι σε περιόδους 
ειρήνης, αυτά τα 800 χρόνια ιστορίας χώρισαν αλλά και ένωσαν λαούς … δηµιουργώντας δεσµούς που είναι 
ζωντανοί ακόµα και σήµερα. Έτσι γεννήθηκε αυτό το υπέροχο διακρατικό έργο µε το όνοµα « Via Habsburg » : 
800 χρόνια ευρωπαϊκής τέχνης και πολιτιστικής ιστορίας στα χνάρια των Αψβούργων.

Σκοπός του είναι να δώσει σε όλους την ευκαιρία να αναζητήσουν, µέσα από µία ευρωπαϊκή διαδροµή, 
την κληρονοµιά αυτής της εµβληµατικής δυναστείας, από άποψη ιστορική, πολιτιστική ή καλλιτεχνική. 
Περιλαµβάνει 70 τοποθεσίες – πόλεις, µε άλογο σε 4 χώρες και 5 περιοχές, που προσκαλούν σε ποικίλες 
µοναδικές ανακαλύψεις. 

Καρπός στενής συνεργασίας µε µία οµάδα παθιασµένων αυστριακών, Γάλλων, Ελβετών και Γερµανών, η Via 
Habsburg δεν έχει τίποτα νοσταλγικό. Είναι µια περιπέτεια που στηρίζεται στο παρελθόν, βιώνεται στο παρόν 
και προβάλλεται στο µέλλον. Μέσα από την ιστορία των Αψβούργων αποκαλύπτεται ξεκάθαρα ό,τι έχουν κοινό 
οι διαφορετικές πατρίδες µας. Η Via Habsburg φιλοδοξεί να ικανοποιήσει µία φιλοδοξία του µέλλοντος που 
µας συγκινεί όλους: µία δυναµική ανοίγµατος και µοιράσµατος στην Ευρώπη συµφιλιώνοντας ενότητα και 
διαφορετικότητα σε ένα πνεύµα αλληλεγγύης και γενναιοδωρίας

Via Habsburg
www.haute-alsacetourisme.com, www.sqchwartzwald-tourismus.info, www.hochschwartzwald.de 
www.hofburg-innsbruck.at, www.museumaargau.ch



Επιμέλεια  Ελληνικής Έκδοσης


