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Οι Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς θεσπίστηκαν 

επίσημα ως ευρωπαϊκό πρόγραμμα από το Συμβούλιο της Ευρώπης το 1991 

και υποστηρίζονται από την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το σκεπτικό 

του προγράμματος συνοψίζεται στο σύνθημα "Ευρώπη, μια κοινή 

κληρονομιά", δηλαδή στην αναζήτηση της συλλογικής μας μνήμης ως 

Ευρωπαίοι πολίτες μέσα από την προβολή των ιδιαιτεροτήτων κάθε λαού.  

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι το άνοιγμα προς το πλατύ 

κοινό μνημείων και χώρων δύσκολα προσβάσιμων τον υπόλοιπο χρόνο. Η 

επιλογή τέτοιων χώρων έχει σκοπό την πρόκληση μεγαλύτερου 

ενδιαφέροντος από την πλευρά του κοινού, αφού πρόκειται για μνημεία 

άγνωστα σ' αυτό και επομένως απαλλαγμένα από το βάρος προηγούμενων 

"ερμηνειών".  

Ο σκοπός του προγράμματος υλοποιείται για τη συνειδητοποίηση της 

κοινής ευρωπαϊκής ταυτότητας σε πολιτιστικό, κοινωνικό, πολιτικό και 

οικονομικό επίπεδο, τον επαναπροσδιορισμό της σχέσης μας με το παρελθόν, 

τη γνωριμία και την εξοικείωση με το Άλλο, καθώς και την ευαισθητοποίηση 
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του κοινού για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσα από 

συνεργασία δημόσιων και ιδιωτικών φορέων και οργανώσεων εθελοντών.  

Κάθε χώρα αποφασίζει το θέμα του εορτασμού της, με γνώμονα πάντοτε την 

προβολή τόσο της τοπικής όσο και της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς. 

Το 2002 συμμετείχαν 47 χώρες της Ευρώπης, όλες δηλαδή οι χώρες - 

μέλη της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Πολιτισμού. Η Ελλάδα συμμετέχει στο 

πρόγραμμα από το 1994. Κάθε συμμετέχουσα χώρα έχει το δικό της 

συντονιστικό φορέα.  

Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται μια φορά το χρόνο σε όλη την 

Ευρώπη και προσανατολίζονται θεματικά ανά διετία από την κάθε χώρα που 

συμμετέχει στο πρόγραμμα. 

Για τη διετία 2011-2012 έχει επιλεγεί το θέμα «Υλικός & Άυλος 

Πολιτισμός : Κρίσεις - Συνέχειες και Ασυνέχειες».  

Με αφορμή τον εορτασμό των Ευρωπαϊκών Ημερών  Πολιτιστικής 

Κληρονομιάς και σύμφωνα με το επιλεγμένο για την διετία 2011-2012  

θεματικό πλαίσιο η ΛΔ’ Ε.Π.Κ.Α. διοργανώνει τριήμερο εκδηλώσεων. 

28/09/2012 : α) Εκπαιδευτικά Προγράμματα σχετικά με το θέμα του εορτασμού 

                     β) Ξεναγήσεις στο Αρχαιολογικό Μουσείο Καρδίτσας από 

                          αρχαιολόγους της ΛΔ΄ ΕΠΚΑ 

29/09/2012 : Ημερίδα  για  τη συμβολή  των θετικών   επιστήμων  στη  μελέτη   
                       του παρελθόντος με Θέμα : Κρίσεις – Συνέχειες  - Ασυνέχειες  
                       στην Εξέλιξη του Πολιτισμού του Ελλαδικού Χώρου: Δεδομένα  
                       από τη Μελέτη των Αρχαίων Υλικών. 
30/09/2012 : Ξεναγήσεις στους Αρχαιολογικούς χώρους. 

Πληροφορίες για συμμετοχή στις εκδηλώσεις : 

Η Ημερίδα είναι ελεύθερη για το κοινό του οποίου η παρουσία θα μας τιμούσε 

ιδιαίτερα. 

Για συμμετοχή στα εκπαιδευτικά προγράμματα : κα. Λευκή Θεογιάννη,  τηλ. 

Επικοινωνίας : 2441061564 

Για συμμετοχή στις Ξεναγήσεις στο Αρχαιολογικό Μουσείο Καρδίτσας : κ. Χαρ. 

Τσέλιος, τηλ  Επικοινωνίας 2441025217/219 

Για συμμετοχή στις Ξεναγήσεις στους Αρχαιολογικούς χώρους Π.Ε. Καρδίτσας : 

κ. Δημ. Αθανασίου,  τηλ. Επικοινωνίας : 2441061564 

Για συμμετοχή στις Ξεναγήσεις στο Ασκληπιείο Τρίκκης : κ. Ι. Μάνος  τηλ. 

Επικοινωνίας : 2431033597 

 

 Η Προϊσταμένη της Εφορείας 
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