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TRAMES - smartTouRismAcross  
the MeditErranean Sea

‘Η άνοιξη του 2020 κλονίστηκε από το κύμα διά-
δοσης κορονοϊού τόσο στην Ευρώπη όσο και 

παγκοσμίως επηρεάζοντας άμεσα όλες τις χώρες που εμπλέ-
κονται στο Ευρωπαϊκό έργο TRAMES.
Οι εταίροι του έργου βρέθηκαν αντιμέτωποι με αυτή τη νέα 
πρωτόγνωρη πρόκληση η οποία δημιουργήθηκε λόγω της 
κατάστασης και συλλογικά συμφώνησαν στην άμεση έγκριση 
ενός σχεδίου έκτακτης ανάγκης το οποίο θα εξασφάλιζε την 
τήρηση του υφιστάμενου προγράμματος εργασίας του έργου. 
Εκμεταλλευόμενοι τα εργαλεία που παρέχονται από τις νέες 
ψηφιακές τεχνολογίες, οι εταίροι, ξεκίνησαν μια σειρά διαδι-
κτυακών συναντήσεων προκειμένου να συντονιστούν και ορ-
γανώσουν την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων λαμβάνοντας 
υπόψη τους περιορισμούς της τρέχουσας κατάστασης.
Εκ των πραγμάτων, οι δραστηριότητες οι οποίες αφορούσαν σε 
εθνικά και διεθνή ταξίδια με την φυσική συμμετοχή των εταίρων 
σε συναντήσεις μπήκαν σε αναμονή. Η τρίτη συνάντηση των 
εταίρων η οποία είχε αρχικά προγραμματιστεί για τα τέλη Μαρτί-
ου μετακινήθηκε για τον Οκτώβριο και θα διοργανωθεί σύμφωνα 
με τα μέτρα κοινωνικής απόστασης και υγείας του τόπου όπου 
θα πραγματοποιηθεί. Προϋπόθεση για την διεξαγωγή της συνά-
ντησης είναι ότι, μέχρι τότε, οι πτήσεις από και προς Ευρωπαϊκές 
χώρες θα είναι διαθέσιμες, ασφαλείς και σε λογικό κόστος.
Όσον αφορά στη διοργάνωση των τριών Φεστιβάλ Διαπολιτι-
σμικού Διαλόγου, στην Ελλάδα, στην Τοσκάνη και στην Κύπρο, οι 

ΚΟΡΩΝΟΪΌΣ
Η Απρόβλεπτη Πρόκληση

Οι εταίροι του TRAMES αντιμετώπισαν τις δυσκολίες 
εγκλεισμού λόγω κορονοϊού επανασχεδιάζοντας 

τις εκδηλώσεις και επαναδιαμορφώνοντας την 
ανάπτυξη δραστηριοτήτων και συναντήσεων 

μέσω διαδικτύου. Με τον τρόπο αυτό διασφάλισαν 
την συνέχεια των εργασιών για την περεταίρω 

ανάπτυξη των Έξυπνων Τουριστικών Διαδρομών.

εταίροι συμφώνησαν στη διοργάνωση των δύο πρώτων Φεστι-
βάλ, στην Ελλάδα και στην Τοσκάνη, για το φθινόπωρο 2020, με 
το Φεστιβάλ της Κύπρου να ακολουθεί την άνοιξη του 2021 ταυ-
τόχρονα με την 4η συνάντηση των εταίρων του έργου στο νησί.
Δεδομένου όμως ότι προς το παρόν δεν είναι δυνατόν να προβλε-
φθεί πότε και κατά πόσον θα υπάρξει νέο κύμα διάδοσης κορο-
νοϊού το οποίο θα οδηγήσει ξανά σε μέτρα έκτακτης ανάγκης και 
περιορισμού κινητικότητας, οι εταίροι του έργου εξετάζουν εναλ-
λακτικές λύσεις όσον αφορά τη διοργάνωση των τριών Φεστιβάλ 
Διαπολιτισμικού Διαλόγου; όπως για παράδειγμα εικονικές δρα-
στηριότητες και άλλες διαδικτυακές πρωτοβουλίες οι οποίες θα 
μειώσουν τον κίνδυνο για την δημόσια υγεία και ταυτόχρονα θα 
διασφαλίσουν την συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών.
Τέλος, οι εταίροι αποφάσισαν συλλογικά στην προσεκτική πα-
ρακολούθηση της εξέλιξης της συνεχιζόμενης κατάστασης, προ-
κειμένου να ενεργούν άμεσα και να εφαρμόζουν εναλλακτικές 
λύσεις οι οποίες θα διασφαλίσουν την ομαλή εξέλιξη και ολοκλή-
ρωση του έργου TRAMES.
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Οι εταίροι του TRAMES κατά τη διάρκεια της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στη Melilla τον περασμένο Οκτώβριο. Πιο κάτω, 
ένα στιγμιότυπο οθόνης από μία από τις εικονικές συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του εγκλεισμού.
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Εταίροι του TRAMES 
ΙΤΑΛΙΑ • Timesis, Υπεύθυνος Έργου και Montepisano DMC 
– Εταιρεία διαχείρισης Προορισμών
• Η Διαδρομή των Φοινίκων, Πολιτιστική Διαδρομή του 
Συμβουλίου της Ευρώπης.
• Sistema 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 Φεστιβάλ και εργαστήρια ενδυνάμωσης  

δυνατοτήτων Έξυπνες Τουριστικές Διαδρομές: 
Πλαίσιο Διαδικασίας 

3 Βιντεοπαιχνίδι, έκδοση Beta η οποία θα  
κυκλοφορήσει σύντομα
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Τα Εργαστήρια Ανάπτυξης Δυνατοτήτων, σχεδιάστηκαν και 
πραγματοποιήθηκαν ειδικά για τους ενδιαφερόμενους 

φορείς των Έξυπνων Τουριστικών Διαδρομών έτσι ώστε να 
συμβάλουν στον ακριβέστερο ορισμό αυτών των διαδρομών. 
Τα εργαστήρια διοργανώθηκαν από εμπειρογνώμονες της 
Φοινικικής Διαδρομής σε συνεργασία με τους εταίρους του 
έργου με σκοπό την ενημέρωση των τοπικών και επιχειρη-
ματικών κοινότητων για το έργο TRAMES. Σε κάθε εργαστή-
ρι, οι εμπειρογνώμονες συζήτησαν και προβλημάτισαν τους 
συμμετέχοντες σχετικά με τους παράγοντες οι οποίοι επηρε-
άζουν και μετατοπίζουν το τουριστικό προϊόν σε μια πιο βιω-
ματική, αργή, υπεύθυνη και δημιουργική μορφή εστιάζοντας 
στη βιωσιμότητα και την προσβασιμότητα. 
Δύο εργαστήρια Ανάπτυξης Δυνατοτήτων πραγματοποι-
ήθηκαν το περασμένο φθινόπωρο στο Bari της Ιταλίας. 
Ταυτόχρονα, οργανώθηκαν δύο Φεστιβάλ Διαπολιτισμικού 
Διαλόγου τα οποία παρουσίασαν τον κοινό πολιτισμό των 
μεσογειακών πληθυσμών μέσω παραστάσεων, εκθέσεων 
και γευσιγνωσίας φαγητού και κρασιού. Τόσο τα εργαστήρια 
όσο και τα Φεστιβάλ διεξάγονταν παράλληλα με την Διεθνή 

Γενική Συνέλευση του XII Ευρω-Μεσογειακού Διαλόγου της 
Διαδρομής των Φοινίκων η οποία πραγματοποιήθηκε στις 24 
και 25 Οκτωβρίου 2019. Τα εργαστήρια κατάφεραν να ενώ-
σουν τις τοπικές αρχές και τα διεθνή ενδιαφερόμενα μέρη σε 
ένα κοινό όραμα; την προώθηση και ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών μέσω συγκεκριμένων εκδηλώσεων και εργαστη-
ρίων, ενόψει της εισαγωγής και της ανάπτυξης του έξυπνου 
τουρισμού στην περιοχή της Apulia. Τα Φεστιβάλ Διαπολιτι-
σμικού Διαλόγου ήταν επίσης μια σημαντική ευκαιρία για την 
ενίσχυση του έργου που πραγματοποιήθηκε στα εργαστήρια 
για τη βελτίωση των συνδέσεων μεταξύ του τουριστικού το-
μέα και των δημιουργικών τομέων της μουσικής, της μόδας, 
της τέχνης και της λογοτεχνίας. 
Στα τέλη Οκτωβρίου και αρχές Νοεμβρίου, σειρά είχε η 
Selinunte, γενέτειρα της Φοινικικής Διαδρομής, στην οποία 
βασίζεται το ευρωπαϊκό έργο TRAMES και επίκεντρο της 
Σικελικής Έξυπνης Διαδρομής, η οποία ξεδιπλώνεται κατά 
μήκος της Via Selinuntina. Το εργαστήρι Ανάπτυξης Δυνατο-
τήτων στην Selinunte πραγματοποιήθηκε στις 31 Οκτωβρί-
ου, στην αίθουσα συνεδριάσεων του ξενοδοχείου Admeto, με 
τη συμμετοχή τοπικών επιχειρήσεων και δημόσιων φορέων 
οι οποίοι είναι πρόθυμοι να δημιουργήσουν μια αλυσίδα από 
συνεργασίες που να συνδέουν την απτή και άυλη κληρονομιά 
του τόπου προσφέροντας έτσι μια ποιοτική τουριστική εμπει-
ρία στους επισκέπτες. Στις 3 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε 
το Φεστιβάλ Διαπολιτισμικού Διαλόγου στο εκλεπτυσμένο 

περιβάλλον του Momentum Wellness Bioresort. Εργαστήρια 
και σεμινάρια, γευσιγνωσίες φαγητού και κρασιού αποτέλε-
σαν το υπόβαθρο για να επιβεβαιωθεί για ακόμα μια φορά 
η αναγκαιότητα προώθησης της κοινής πολιτιστικής κλη-
ρονομιάς των μεσογειακών χωρών μέσω της διαμόρφωσης 
κοινών βέλτιστων πρακτικών και αξιών. 
Στη συνέχεια, στις 12 Νοεμβρίου, διοργανώθηκε το εργα-
στήρι Ανάπτυξης Δυνατοτήτων της Μάλτας στο Fortress 
Builders interpretation Centre, στην Valletta το οποίο έγινε 
σε συνεργασία με τον εταίρο του έργου Inizjamed και την 
Heritage Malta. Ο Antonio Barone, Διευθυντής της Φοινικι-
κής Διαδρομής, και ο εμπειρογνώμονας Enzo Finocchiaro, 
απευθύνθηκαν σε εταιρείες διαχείρισης τουριστικών προο-
ρισμών, τοπικούς οργανισμούς και άλλους ενδιαφερόμενους 
φορείς τουριστικής και πολιτιστικής ανάπτυξης με σκοπό την 
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Πάνω, ένα στιγμιότυπο από το Φεστιβάλ Διαπολιτισμικού 
Διαλόγου στο εκλεπτυσμένο περιβάλλον του Momentum  
bio-resort στην Selinunte. Πάνω και δεξιά, δύο εικόνες  
από τα εργαστήρια ενδυνάμωσης δυνατοτήτων που έγιναν  
στην Μάλτα και την Κύπρο.

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ

Έξυπνες Τουριστικές  
Διαδρομές: Πλαίσιο  
Διαδικασίας
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Βασικό και καινοτόμο εργαλείο της διάδοσης του έργου 
TRAMES είναι το Mediterranean, ένα στρατηγικό βιντεο-

παιχνίδι βασισμένο στις εμπορικές διαδρομές του Φοινικικού 
πολιτισμού, το οποίο θα μεταφέρει τους παίκτες στο κέντρο 
της αρχαίας Μεσογείου επιτρέποντας τους να την εξερευνή-
σουν ιστορικά.
Η έκδοση Alpha, δηλαδή η πρώιμη έκδοση του βιντεοπαι-
χνιδιού, κυκλοφόρησε τον περασμένο Φεβρουάριο από τον 
εταίρο του έργου, EGA - Entertainment Game Apps. Η έκδο-
ση αυτή η οποία περιλάμβανε τις πρώτες δέκα ενότητες (από 
πενήντα) και παρείχε μόνο βασικές λειτουργίες ήταν διαθέ-
σιμη για είκοσι ημέρες αφού πρώτα έκανε κάποιος εγγραφή 
στον ιστότοπο EGA. 
Δέκα εξειδικευμένοι παίκτες δέχτηκαν να δοκιμάσουν την έκ-
δοση Alpha προκειμένου να εντοπίσουν τυχόν σφάλματα ή και 
προβλήματα στον προγραμματισμό. Χάρη σε αυτήν τη δοκιμή, 

το βιντεοπαιχνίδι έχει βελτιωθεί και αυτό το καλοκαίρι θα κυ-
κλοφορήσει η έκδοση Beta.
Η πλήρης έκδοση του Mediterranean είναι υπό ανάπτυξη. 
Έχουν ήδη καθοριστεί τα γραφικά στοιχεία του βιντεοπαιχνι-
διού και η ομάδα της EGA έχει ενσωματώσει στο λογισμικό 
αρχαίες εμπορικές διαδρομές Φοινικικών, Ελληνικών και Ρω-
μαϊκών πολιτισμών, επιτρέποντας έτσι στους παίκτες να επιλέ-
γουν και να πραγματοποιούν πολλές αποστολές αφού πρώτα 
διαλέξουν το τρισδιάστατο μοντέλο του πλοίου που επιθυμούν.
Προς το παρόν οι ερευνητές της EGA επεξεργάζονται το ιστο-
ρικό κομμάτι του βιντεοπαιχνιδιού το οποίο είναι αφιερωμένο 

στις εκατό δεκαεπτά πόλεις που εμφανίζονται στο παιχνίδι. Το 
βιντεοπαιχνίδι θα περιλαμβάνει επίσης και μια ενημερωτική 
ενότητα για κάθε σύγχρονη έξυπνη τουριστική διαδρομή η 
οποία έχει αναπτυχθεί από τους εταίρους του έργου TRAMES, 
συνδέοντας την με τις αρχαίες τοποθεσίες οι οποίες εμφανίζο-
νται στον χάρτη του παιχνιδιού.
Μετά από επίσημες συμφωνίες με το Περιφερειακό Συγκρό-
τημα Μουσείων της Σαρδηνίας έχει διασφαλιστεί η συμμετο-
χή των μουσείων με την προσθήκη αποκλειστικού περιεχο-
μένου στο βιντεοπαιχνίδι το οποίο έχουν αναπτύξει ειδικά για 
τον σκοπό αυτό.
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εμπλοκή τους στην ανάπτυξη των έξυπνων τουριστικών δια-
δρομών στην Μάλτα.
Δύο ημέρες αργότερα, στις 14 Νοεμβρίου διοργανώθηκε το 
εργαστήρι Ανάπτυξης Δυνατοτήτων της Κύπρου σε συνεργα-
σία με τον εταίρο του έργου Top Kinisis. Το εργαστήρι πραγ-
ματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στα κεντρικά γραφεία του 
τουριστικού οργανισμού Top Kinisis, στη Λευκωσία και στόχο 
είχε  την παρουσίαση του έργου TRAMES και τη στρατηγική 
του όσον αφορά την εμπλοκή τοπικών φορέων στην ανάπτυξη 
έξυπνων τουριστικών διαδρομών στην Κύπρο. Στη συνάντηση 
παρέστησαν εκπρόσωποι του Κυπριακού Υφυπουργείου Τουρι-
σμού, η έφορος μουσείων του Τμήματος Αρχαιοτήτων Δρ. Δέ-
σπω Πηλείδου,  εκπρόσωποι περιφερειακών και αστικών του-
ριστικών φορέων και εκπρόσωποι πολιτιστικών ιδρυμάτων. 
Στις 19 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του 
δήμου Vicopisano το εργαστήρι το οποίο καθόρισε το περιε-
χόμενο των έξυπνων τουριστικών διαδρομών στην Τοσκάνη 
(Tuscan). Κατά την διάρκεια του εργαστηρίου και μετά από 

ανταλλαγή απόψεων οι εμπλεκόμενοι κατέληξαν σε πρόταση 
η οποία περιέχει δημιουργικά τουριστικά αξιοθέατα τα οποία 
θα συμπεριληφθούν στις έξυπνες τουριστικές διαδρομές της 
Τοσκάνης.
Τέλος, στις 21 Φεβρουαρίου, λίγες μόνο μέρες πριν από τους 
περιορισμούς έκτακτης ανάγκης λόγω κορονοϊού, οργανώ-

Συμμετέχοντες 
στα εργαστήρια 
ενδυνάμωσης 
δυνατοτήτων που 
έγιναν στην Galera 
της Ανδαλουσίας.

θηκε εργαστήρι Ανάπτυξης Δυνατοτήτων στη Galera της 
Ανδαλουσίας στο Centro de Interpretación Yacimiento de 
Tutugi όπου οι τοπικοί ενδιαφερόμενοι φορείς συναντή-
θηκαν με τους εκπροσώπους της Φοινικικής Διαδρομής: 
Antonio Barone, Sara Ferrari, Enzo Finocchiaro και Manuel 
Peregrina.

ΒΙΝΤΕΟΠΑΙΧΝΙΔΙ

Αναπτύσσεται και  
εξελίσσεται σε στάδια


