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TRAMES - smartTouRismAcross  
the MeditErranean Sea

Ο ι εταίροι του ευρωπαϊκού έργου TRAMES - έξυπνος 
τουρισμός σε όλη τη Μεσόγειο Θάλασσα - παρου-

σιάζουν την πρώτη έκδοση του ενημερωτικού δελτίου, με 
στόχο τη διάδοση των στόχων της πρωτοβουλίας που συγ-
χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο 
του προγράμματος COSME. Το έργο, στο οποίο συμμετέχουν 
οκτώ εταίροι από έξι ευρωπαϊκές χώρες για τη δημιουργία 
καινοτόμου τουριστικής προσφοράς σε πέντε πιλοτικές πε-
ριοχές της λεκάνης της Μεσογείου, βασίζεται στη Διαδρομή 
των Φοινίκων - Πολιτιστική Διαδρομή που συμπεριλήφθη-
κε το 2003 στο πρόγραμμα του Συμβουλίου της Ευρώπης 
και αναγνωρίστηκε το 2016 από τον UNWTO (Παγκόσμιος 
Οργανισμός Τουρισμού) - ο οποίος προωθεί τον πολιτιστικό 
διάλογο μέσω της πολιτιστικής και αρχαιολογικής κληρο-
νομιάς των μεσογειακών πολιτισμών, ακολουθώντας τις  
αρχαίες ναυτικές και θαλάσσιες οδούς. Η πρωτοβουλία περι-
λαμβάνει τη δημιουργία οκτώ έξυπνων 
τουριστικών διαδρομών - Smart Ways 
(διαδρομές που βασίζονται σε καινο-
τόμα και τρέχοντα θέματα, συμπερι-
λαμβανομένης της βιωσιμότητας, του 
δημιουργικού τουρισμού, της ενεργού 
συμμετοχής των τοπικών πληθυσμών 
και των επιχειρηματιών) και σε πολλά 
κέντρα ερμηνείας της κληρονομιάς, 

Το έργο TRAMES, που συγχρηματοδοτείται από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση, βρίσκεται σε πλήρη 

εξέλιξη! Με βάση τη δημιουργία νέων τουριστικών 
διαδρομών σε πέντε μεσογειακές πιλοτικές 
περιοχές, διερευνά καινοτόμες στρατηγικές 

προώθησης, συμπεριλαμβανομένης της 
δημιουργίας οκτώ Smart Ways, της διοργάνωσης 
επτά Φεστιβάλ Διαπολιτισμικού Διαλόγου και της 

δημιουργίας ενός βιντεοπαιχνιδιού αφιερωμένου 
στις αρχαίες οδούς των Φοινίκων

όπου οι τοπικές κοινότητες θα βρίσκονται στον πυρήνα της 
τουριστικής προσφοράς · την οργάνωση ενός κύκλου Φεστι-
βάλ διαπολιτισμικού διαλόγου με επτά εκδηλώσεις σε πέντε 
χώρες · την ανάπτυξη ενός βιντεοπαιχνιδιού βασισμένου στις 
εμπορικές οδούς της αρχαίας Μεσογείου, ως εργαλείου για 
την προώθηση των εμπλεκομένων περιοχών.
Το TRAMES, που κυκλοφόρησε επίσημα στις 26 Μαρτίου 
2019, παρουσιάστηκε στις 7 Μαΐου στο επιβλητικό σκηνικό 
της Certosa di Calci (Πίζα) και συνέχισε δυναμικά τους επό-
μενους μήνες με μια σειρά διεθνών εκδηλώσεων: σχετικά με 
αυτές θα  θέλαμε να παρουσιάσουμε μια περίληψη, αναφε-
ρόμενοι και στα επόμενα τρία ενημερωτικά δελτία που θα 
δημοσιευτούν μέχρι το τέλος του έργου, απεικονίζοντας τις 
εξελίξεις των συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων. Ελπίζουμε ότι 
θα ανταποκριθεί στα ενδιαφέροντά σας και σας ευχόμαστε 
καλή ανάγνωση!

@

 Οι εκπρόσωποι των οκτώ εταίρων του TRAMES στο μοναστήρι  Certosa di Calci  
κατά τη διάρκεια της πρώτης συνάντησης του έργου. Παρακάτω, μια στιγμή από το εργαστήριο στη Melilla.

contact info: www.tramesproject.eu • irene.borelli@timesis.it • ac.lorenzelli@timesis.it

Εταίροι του TRAMES 
ΙΤΑΛΙΑ • Timesis, Υπεύθυνος Έργου και Montepisano DMC 
– Εταιρεία διαχείρισης Προορισμών
• Η Διαδρομή των Φοινίκων, Πολιτιστική Διαδρομή του 
Συμβουλίου της Ευρώπης.
• Εκδόσεις PleinAir, εκδότες του τουριστικού περιοδικού 
PleinAir
ΚΥΠΡΟΣ • Top Kinisis, Τουριστικός Οργανισμός
ΕΛΛΑΔΑ • Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ξάνθης
ΜΑΛΤΑ • Inizjamed, Πολιτιστικός Σύλλογος
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ • EGA Εφαρμογές παιχνιδιών 
ψυχαγωγίας
ΙΣΠΑΝΙΑ • Αυτόνομος Δήμος της Μελίγια

Σε αυτό το ενημερωτικό δελτίο:
3 Πίζα Μάιος 2019 TRAMES, Ξεκινώντας
3 Μάλτα Αύγουστος 2019  Ένας διάλογος για τη Μεσόγειο 

στο Forte Sant’Elmo
3 Ξάνθη, Νήσος Έλμπα Σεπτέμβριος – Οκτώβριος  2019 

Δημιουργία ικανοτήτων, πώς και γιατί;
3 Μελίγια Οκτώβριος 2019  Δεύτερη συνάντηση έργου, 

Capacity building και Φεστιβάλ Διαπολιτισμικού Διαλόγου
3 Ega Οι Φοίνικες σε ένα βιντεοπαιχνίδι
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Ήταν δύο έντονες ημέρες αφιερωμένες στην παρουσί-
αση του έργου TRAMES, στις αρχές του Μαΐου,  στους 

πρόποδες του  Monte Pisano. Στις 6 Μαΐου, στο  Officine 
Garibaldi, στην Πίζα, η πρώτη επιχειρησιακή συνάντηση 
πραγματοποιήθηκε με τους εταίρους της πρωτοβουλίας 
και πρόσφερε λεπτομερή τεχνική απεικόνιση των κατευ-
θυντήριων γραμμών και όλων των φάσεων που έχουν 
προγραμματιστεί μέχρι τον Μάρτιο του 2021. Στις 7 Μαΐου, 
στο επιβλητικό περιβάλλον του Certosa di Calci, που περι-
βάλλεται από το Val Graziosa, λίγα χιλιόμετρα μακριά από 
το διοικητικό κέντρο, διεξήχθη μια νέα τεχνική συνάντηση, 
καθώς και ένα συνέδριο  στην ιταλική γλώσσα στην οποία 
συμμετείχαν σημαντικοί εκπρόσωποι των ενδιαφερομένων 
και εκπροσώπων του Τύπου της περιοχής της Τοσκάνης. 
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, επεξηγήθηκαν οι στόχοι 
της πρωτοβουλίας. Στόχος τους είναι η αναζωογόνηση των 
προορισμών της ΕΕ, η αντιμετώπιση της εποχικότητας και η 
εφαρμογή της βιωσιμότητας της τουριστικής προσφοράς · 
την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των ταξιδιωτικών 
πρακτόρων και των πολιτιστικών βιομηχανιών των συμ-
μετεχουσών χωρών · τη δημιουργία ισχυρών εταιρικών 

σχέσεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα στους εμπλεκόμενους 
τομείς με την προώθηση της ανταλλαγής εμπειριών και 
εμπειρογνωμοσύνης σε διεθνές επίπεδο. Οι συμμετέχοντες 
είχαν επίσης την ευκαιρία να επισκεφθούν μια από τις παλαι-
ότερες συλλογές μουσείων στον κόσμο: το Μουσείο Φυσικής 

Ιστορίας του Πανεπιστημίου της Πίζας, το  οποίο εκτείνεται 
σε μία πτέρυγα του συγκροτήματος Certosa. Ιδιαίτερο εν-
διαφέρον αποκόμισε η νέα έκθεση που άνοιξε ξανά για το 
κοινό, μετά από μια ριζοσπαστική ανασυγκρότηση που το 
εμπλούτισε με πέντε μεγάλα διοράματα .

Πάνω, Piazza dei Miracoli στην Πίζα με τον τρούλο και το 
περίφημο πύργο. Από τα αριστερά, το Certosa di Calci και 
δύο στιγμές από τη συνάντηση των εταίρων.

Ιταλία • Πίζα  6-7 Μαΐου 

TRAMES,  
Ξεκινώντας

contact info: www.tramesproject.eu • irene.borelli@timesis.it • ac.lorenzelli@timesis.it
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Ο ι νέες μεθοδολογίες ανάπτυξης υπεύθυνου τουρισμού 
με χαμηλό περιβαλλοντικό αντίκτυπο, συμπεριλαμβά-

νοντας την τοπική κοινότητα στη διαδικασία της δημιουργίας 
της τουριστικής προσφοράς και μιας μεσογειακής κοινής 
«γλώσσας».  Αυτά ήταν τα σημεία στα οποία εστίασαν το 
εργαστήριο και το φεστιβάλ  που οργανώθηκαν στα πλαί-
σια του έργου TRAMES  από τον εταίρο  Inizjamed στο Forte 
Sant’Elmo (Φρούριο Αγίου Έλμου), στο 16ου αιώνα φρούριο 
σύμβολο της πρωτεύουσας της Μάλτας. Η πρωτοβουλία συν-
δυάστηκε με το 14ο Mediterranju tal-Letteratura ta’ Malta 
Festival, στο οποίο συμμετείχαν ορισμένοι εκφραστές της 
λογοτεχνικής σκηνής της Μάλτας όπως οι Antoine Cassar, 
Loranne Vella, Rena Balzan και Elizabeth Grech. 
Μεταξύ των διεθνών καλεσμένων, τις εκδηλώσεις παρακο-
λούθησαν οι : Rasha Abbas (Συρία - Γερμανία), Astrid Alben 
(Ηνωμένο Βασίλειο), Yolanda Castaño (Γαλικία), Eric Ngalle 
Charles (Καμερούν - Ουαλία), Sampurna Chattarji (Ινδία), 
Yolanda Pantin (Βενεζουέλα), Davide Rondoni (Ιταλία) και 
Habib Tengour (Αλγερία - Γαλλία). Την πρωτοβουλία αυτή 
στήριξε το Συμβούλιο Τεχνών της Μάλτας, η Πολιτιστική 
Σύμπραξη και οργανώθηκε σε συνεργασία με διάφορους 
εταίρους, συμπεριλαμβανομένης της πολιτιστικής διαδρο-

μής του Συμβουλίου της Ευρώπης, της Διαδρομής των Φοινί-
κων. Κατά τη διάρκεια των Μαλτέζικων ημερών του TRAMES, 
η ομάδα Inizjamed, αποτελούμενη από επαγγελματίες, 
ερευνητές, δημιουργούς και ακαδημαϊκούς, πρότεινε ένα 
εργαστήριο στο οποίο συμμετείχαν πολλές διεθνείς εταιρείες 
- από τη Βόρεια Αφρική, την Ασία, την Ευρώπη και τη Νότια 
Αμερική - όπως η Literature Across Frontiers , η Διαδρομή 
των Φοινίκων,  Europe for Festivals/Festivals for Europe,  η 
European Festivals Association και η Literary Europe Live, κα-
θώς και Μαλτέζικοι οργανισμοί όπως το ArtsCouncil Malta, 
Heritage Malta και το Ινστιτούτο Τουριστικών Μελετών, 
Ταξιδιών & Πολιτισμού  του Πανεπιστημίου της Μάλτας.  
Ξεκινώντας από τις τρέχουσες προκλήσεις που αφορούν την 
περιοχή της Μεσογείου, η εστίαση στη συνέχεια επεκτάθηκε 
σε προβληματισμούς σε παγκόσμιο επίπεδο, προωθώντας 
τον διαπολιτισμικό διάλογο και την ανταλλαγή καινοτόμων 
προσεγγίσεων στον δημιουργικό και βιώσιμο τουρισμό σε 
τοπικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με τους 
στόχους του έργου TRAMES.
Το Φεστιβάλ Διαπολιτισμικού Διαλόγου καταγράφηκε ως 
ιδιαίτερα επιτυχημένο όσον αφορά τη συμμετοχή και τους 
επισκέπτες. Οι αναγνώσεις πεζογραφίας και ποίησης, οι 

παραστάσεις, οι προβολές και τα μουσικά shows  έδειξαν 
αποτελεσματικά τη ζωντάνια και την ανεξάντλητη γοητεία 
της κοινής πολιτιστικής γλώσσας (koinè) που συνδέει τους 
πληθυσμούς της Mare Nostrum, της γλώσσας της τέχνης.

Μια στιγμή από 
το Φεστιβάλ του 
Διαπολιτισμικού 
Διαλόγου που 
διοργανώθηκε στη 
Μάλτα.
Παρακάτω, δύο 
φωτογραφίες των 
εργαστηρίων που 
πραγματοποιήθηκαν 
κατά τη διάρκεια της 
εκδήλωσης στο πλαίσιο 
του έργου TRAMES.

ΜΑΛΤΑ • ΒΑΛΕΤΑ , 22-24 Αυγούστου

Ένας διάλογος για τη Μεσόγειο στο Forte Sant’Elmo

contact info: www.tramesproject.eu • irene.borelli@timesis.it • ac.lorenzelli@timesis.it
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Μεταξύ των δράσεων του έργου TRAMES, το πακέτο 
εργασίας 3 διαδραματίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο 

και συγκεκριμένα την πραγματοποίηση συναντήσεων για 
τη δημιουργία ικανοτήτων που αφιερώνεται αποκλειστικά 
στους εμπλεκόμενους φορείς της πρωτοβουλίας Smart 
Ways. Πράγματι, θεωρώντας ότι οι τελευταίες είναι μονο-
πάτια αριστείας στις οποίες εφαρμόζονται οι πιο σύγχρονες 
έννοιες του τουρισμού (συμπεριλαμβανομένης της προ-
σβασιμότητας, της βιωσιμότητας των παρεμβάσεων, αλλά 
και του βιωματικού, αργού, υπεύθυνου και δημιουργικού 
τουρισμού), είναι σημαντικό να εισαχθούν οι ενδιαφερόμε-
νοι που έχουν τα χαρακτηριστικά αυτά ώστε να συμπεριλη-
φθούν στην κατασκευή της εδαφικής προσφοράς σε αυτά 
τα ζητήματα.
Στο πλαίσιο του έργου TRAMES, η δημιουργία ικανοτήτων 
(capacity building) αποτελεί την πρώτη συνάντηση που 
διοργάνωσαν οι ειδικοί συνεργάτες της Διαδρομής των 
Φοινίκων, οι οποίοι δημιούργησαν την ιδέα των Smart 
Ways, με στόχο την παρουσίαση του έργου (με λειτουργίες 
διάδοσης), τον προβληματισμό σχετικά με τις μεταβολές 
του τουρισμού και τον τρόπο με τον οποίο οι τοπικές κοι-
νότητες και οι επιχειρηματίες μπορούν να προσαρμοστούν 
και να παραμείνουν ανταγωνιστικοί στη διεθνή αγορά. Ως 
εκ τούτου, δεν είναι μόνο συναντήσεις, αλλά «διαδικασίες 
οικοδόμησης ικανοτήτων» των συμμετεχόντων.
Φυσικά, οι συναντήσεις επηρεάζονται έντονα από την το-
πική πραγματικότητα, από την επιχειρηματική δυναμική 
και την τουριστική προσφορά της χώρας και των τόπων. 
Επιπλέον, χάρη στην τεχνική του Business Model Canvas, 
οι συμμετέχοντες δεν είναι απλώς ακροατές, αλλά αληθινοί 
πρωταγωνιστές: όταν εισάγονται στα θέματα του έργου, 
συνεργάζονται ενεργά για την παροχή στους εταίρους 
του έργου και στους εμπειρογνώμονες της Διαδρομής 
των Φοινίκων επιχειρησιακών κατευθυντήριων γραμμών, 
στρατηγικών και ιδεών για την ανάπτυξη του προϊόντος  

παραλλήλως των Smart Ways με την προστιθέμενη αξία 
να συνεισφέρει με νέες προτάσεις και προτάσεις για τον 
εμπλουτισμό του έργου και των επιδράσεών του.
Των συναντήσεων αυτών για τη δημιουργία ικανοτήτων  
προηγήθηκε μια σημαντική περιοδεία στην Κύπρο (18-20 
Σεπτεμβρίου) για να συναντήσουμε τους επικεφαλής  του 
Υπουργείου Τουρισμού και των 6 Τουριστικών Συμβουλίων 
του νησιού, προετοιμάζοντας τη συνάντηση του Νοεμβρί-
ου.
Η πρώτη συνάντηση για την οικοδόμηση ικανοτήτων πραγ-
ματοποιήθηκε στην Ξάνθη (Ελλάδα) από τις 21 έως τις 23 
Σεπτεμβρίου και ήταν μια σημαντική στιγμή επαλήθευσης 
και προβληματισμού της οποίας ηγήθηκε το Εμπορικό Επι-
μελητήριο, εταίρος του έργου, με σκοπό την επεξεργασία  
μιας στρατηγική που να αντικατοπτρίζει τις Smart Ways. Ως 
επισκέπτες του Λαογραφικού και Ιστορικού Μουσείου Ξάν-
θης, το οποίο είναι υποψήφιο Κέντρο Ερμηνείας Έξυπνων 
Τουριστικών Διαδρομών-Smart Way, ανακαλύψαμε τον 
συνδυασμό που δημιουργεί αυτό το κομμάτι της Ελλάδας 
μεταξύ βουνού και θάλασσας στο όνομα του πολιτισμού και 
της φύσης.
Η δεύτερη συνάντηση πραγ-
ματοποιήθηκε στις 11 και 12 
Οκτωβρίου στο Portoferraio, 
στο κέντρο του νησιού Elba 
(Ιταλία), φιλοξενούμενοι ενός 
φρουρίου που διοικείται συγ-
χρόνως από το Δήμο και τον 
εθνικό πάρκο του Αρχιπελά-
γους Τοσκάνης, επίσης υποψή-
φιο Κέντρο Ερμηνείας Smart 
Ways του νησιού. Πολυάριθμοι 
δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς 
παρακολούθησαν τη συνάντη-
ση, εξετάζοντας διάφορους 

 Capacity building στη Μελίγια, στις 18 Οκτωβρίου.

Ξάνθη (Ελλάδα), Νήσος Elba  (Ιταλία), Μελίγια (Ισπανία)

Δημιουργία ικανοτήτων, πώς και γιατί;
προβληματισμούς σχετικά με τη βιωσιμότητα του τουρι-
σμού στo νησί και  το πώς μπορεί κανείς να φτάσει σε μια 
καινοτόμο εδαφική προσφορά που σέβεται την ταυτότητα 
και την ευθραυστότητα του περιβάλλοντος.
Την επόμενη εβδομάδα (17-18 Οκτωβρίου), ήταν η σειρά 
της Μελίγια (Ισπανία). Στην περίπτωση αυτή, η ιδιαιτερό-
τητα του τόπου, ενός θύλακα σε μια περιοχή της Αφρικής  
με μικρή έκταση και μικρό πληθυσμό, επηρέασε τα θέματα 
της συζήτησης, οδηγώντας στην τοπική ταυτότητα και την 
πολιτιστική κληρονομιά της, σαν να ήταν ένα μικρό νησί.
Θα αναφερθούμε στις άλλες συναντήσεις στο επόμε-
νο ενημερωτικό δελτίο, αλλά στο μεταξύ μπορούμε να 
βγάλουμε ένα θετικό ισοζύγιο: όπου και αν γίνονται οι 
συναντήσεις, ζητείται από την τοπική κοινότητα να προ-
βληματιστεί για τον τρόπο με τον οποίο ο τουρισμός είναι 
ευπρόσδεκτος σε αυτά τα μέρη και για το πώς πρέπει να 
αλλάξει για να προσαρμόσει την εδαφική προσφορά στις 
νέες ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας, εστιάζοντας πε-
ρισσότερο στον τουριστικό προορισμό παρά στο κίνητρο 
του τουρισμού.

contact info: www.tramesproject.eu • irene.borelli@timesis.it • ac.lorenzelli@timesis.it
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Ο δεύτερος ισπανικός θύλακας στη βορειοαφρικανική 
ακτή μαζί με τη Θέουτα, ο αυτόνομος δήμος της Μελίγια, 

φιλοξένησε τη δεύτερη συνάντηση του έργου TRAMES και 
το παράλληλο Φεστιβάλ Διαπολιτισμικού Διαλόγου που 
οργανώθηκε σε συνεργασία με την τοπική διοίκηση. Την 
πρώτη μέρα, μετά την παρουσίαση του έργου σε θεσμικούς 
εκπροσώπους, η συζήτηση οδήγησε στην ανάπτυξη 
των Smart Ways με εφαρμογή σε μια συγκεκριμένη 
περιοχή, όπως η Μελίγια, αξιολογώντας πιθανές 
στρατηγικές προώθησης. Ως εκ τούτου, μια διεξοδική 
ανάλυση αφιερώθηκε στον ρόλο του Mediterranean  
βιντεοπαιχνιδιού ως αντηχείο σε διεθνές πλαίσιο και με 
έναν καινοτόμο στόχο δυνητικών επισκεπτών.
Στις 17 Οκτωβρίου το πρωί, οι εταίροι συναντήθηκαν  
για να αξιολογήσουν την εξέλιξη του έργου και τις επα-

κόλουθες ενέργειες, να μοιραστούν κατευθυντήριες 
γραμμές και ενημερώσεις σχετικά με τη διοργάνωση των 
Φεστιβάλ Διαπολιτισμικού Διαλόγου, τον σχεδιασμό των 
Smart Ways, την επικείμενη έναρξη του ειδικού δικτυα-
κού τόπου (www.tramesproject.eu) και την ανάπτυξη 

Πάνω και αριστερά, οι εταίροι του TRAMES στο θέατρο  
Kursaal και στην έδρα της Προεδρίας της αυτόνομης  
πόλης της Μελίγια.

Ισπανία • Αυτόνομος Δήμος της  
Melilla , 16-18 Οκτωβρίου

Εκεί όπου η  
Ευρώπη συναντά  
την Αφρική
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του Mediterranean βιντεοπαιχνιδιού (βλ. λεπτομέρειες 
στη σελίδα 7).
Το απόγευμα πραγματοποιήθηκε ένα εργαστήριο οικο-
δόμησης ικανοτήτων με τη συμμετοχή τοπικών φορέων 
για να τους βοηθήσει να κατανοήσουν τους στόχους του 
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έργου: προώθηση του βιώσιμου τουρισμού με συμμε-
τοχή της κοινότητας και ενθάρρυνση της ανάπτυξής 
του στην πόλη της Μελίγια μέσω των λεγόμενων  Smart 
Ways. 
 Στις 18 Οκτωβρίου, το απόγευμα, οι εταίροι του 
TRAMES συναντήθηκαν με τον Eduardo De Castro 
González, Πρόεδρο της αυτόνομης πόλης της Μελίγια, 

για θεσμικούς χαιρετισμούς. Το απόγευμα ο  Ναυτικός 
Όμιλος, με θέα το λιμάνι και το αρχαίο φρούριο, φιλο-
ξένησε τις ανοιχτές στο κοινό εκδηλώσεις του Φεστιβάλ 
Διαπολιτισμικού Διαλόγου, που διοργάνωσαν οι ισπα-
νοί εταίροι. Με αυτή την ευκαιρία, οι συμμετέχοντες 
παρακολούθησαν μια χορευτική παράσταση που εν-
σάρκωσε τις τέσσερις ψυχές της Μελίγια - Βερβέρων, 

Σεφαραδιτών, Ινδουιστών και Ισπανών. Εκτός αυτού, 
μια ομιλία για τη Μεσόγειο ως ένα δίκτυο πολιτιστικών 
ανταλλαγών έκλεισε την εκδήλωση με τη συμμετοχή 
του δημοσιογράφου Antonio Bravo Nieto και του Juan 
Antonio Bellver, Γενικού Διευθυντή Πολιτισμού της πό-
λης Melilla, καθώς και γευσιγνωσία ποικίλων τοπικών 
γαστρονομικών σπεσιαλιτέ.

 Πάνω, δύο εικόνες από το όμορφο φρούριο που έχει θέα στην 
πόλη. Αριστερά, μια παράσταση από την τοπική σχολή χορού 
κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ Διαπολιτισμικού Διαλόγου 
(ακριβώς πάνω από τα αριστερά: Juan Antonio Bellver, Γενικός 
Διευθυντής Πολιτισμού της πόλης Μελίγια, Antonio Barone, 
διευθυντής της διαδρομής των Φοινίκων και ο δημοσιογράφος 
Antonio Bravo Nieto.
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Στα studios του Entertainment Game Apps, το έργο 
για την ανάπτυξη του Μεσογειακού βιντεοπαιχνιδιού 

προχωρά σε γρήγορο ρυθμό: ένα βιντεοπαιχνίδι που 
βασίζεται στις εμπορικές διαδρομές της αρχαίας  Mare 
Nostrum ως εργαλείο για την προώθηση των περιοχών 
που εμπλέκονται στο έργο TRAMES. Μέσα σε λίγους 
μήνες, μέσω της ιστοσελίδας www.tramesproject.
eu θα είναι διαθέσιμη η δοκιμή alpha (στο επόμενο 
ενημερωτικό δελτίο θα ανακοινωθούν οι λεπτομέρειες 
εγγραφής).
Τι συμβαίνει στη Mediterranean; Καλύπτοντας μια χρο-
νική περίοδο που κυμαίνεται περίπου από το 1200 π.Χ. 
έως την πτώση της Καρχηδόνας το 146 π.Χ., ο παίκτης θα 
βυθιστεί σε μια συναρπαστική και πρωτότυπη εξερεύνη-
ση του παρελθόντος: θα ζήσει την ευκαιρία να ακολου-
θήσει τις διαδρομές της φοινικικής ναυτικής επέκτασης 
και να ανακαλύψει πολλές πόλεις και εμπορικά κέντρα 

που ιδρύθηκαν κατά μήκος των ακτών της Μεσογείου όχι 
μόνο από τους Φοίνικες, αλλά και τους Ετρούσκους, τους 
Έλληνες και τους Ρωμαίους. Στόχος του παιχνιδιού είναι 
η ανάπτυξη των φοινικικών οικισμών με την υλοποίηση 
των εμπορικών τους δραστηριοτήτων και τη μετακίνηση 
πόρων σε όλη τη Μεσόγειο, σε συγκεκριμένες διαδρομές 
και με μεταφορικά μέσα, με πίστη στην  ιστορική πραγ-
ματικότητα: για να εξασφαλιστεί η μέγιστη προσέγγιση 
στην ιστορική πραγματικότητα, η EGA πραγματοποίησε 
διεξοδικές βιβλιογραφικές έρευνες υποστηριζόμενες από 
εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό.
Οι συμμετέχοντες θα λάβουν ειδικές κάρτες που είναι 
γεω-εντοπισμένες σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώ-

ρους, εταίρους του 
παιχνιδιού: οι κάρ-
τες αυτές είτε θα 
ξεκλειδώνουν τις 
αντίστοιχες θέσεις 
στο χάρτη είτε θα 
εμφανίζουν ένα 
από τα αρχαιολο-
γικά αντικείμενα 
που επιλέγονται 
ειδικά από τα συμ-
μετέχοντα μουσεία. 
Μια ευκαιρία που 

EGA 

Ένα  
βιντεοπαιχνίδι για  
τη Διαδρομή των  
Φοινίκων

Στο επόμενο ενημερωτικό δελτίο:
3 Τα φεστιβάλ του διαπολιτισμικού διαλόγου στο 

Μπάρι και στο Σελινούντε (Ιταλία)
3 Τα εργαστήρια δημιουργίας ικανοτήτων (Capacity 

Building) στο Μπάρι και στο Σελινούντε (Ιταλία), 
στη Μάλτα, στην Κύπρο, στο Βικοπιζάνο (Ιταλία) 
και την Ανδαλουσία (Ισπανία).

3 Η αρχική κυκλοφορία του Mediterranean 
βιντεοπαιχνιδιού.
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κατέστη δυνατή χάρη στη συνεργασία με τα μουσεία και 
τους τοπικούς φορείς, προκειμένου να εξασφαλιστεί - για 
το Mediterranean βιντεοπαιχνίδι και το έργο TRAMES στο 
σύνολό του - ένας θετικός αντίκτυπος στις κοινότητες και 
στην προώθηση της πολιτιστικής τους κληρονομιάς.
Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι ο πρώτος 3D Mediter-
ranean χάρτης για τα βιντεοπαιχνίδια έχει δημιουργηθεί 
για την ανάπτυξη της Μεσογείου. Τέλος, για να ενισχυθεί 
η σύνδεση μεταξύ του βιντεοπαιχνιδιού και των στόχων 
του έργου TRAMES, στην αρχή κάθε συνεδρίας, ένα βί-
ντεο κλιπ θα διηγείται  την ιστορία των Φοινίκων, στις 
διαδρομές των οποίων βασίζονται οι Smart Ways που 
προτείνονται στο έργο: ένα επιπλέον εργαλείο διάδοσης 
στην υπηρεσία του παίκτη.


