
 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Οι Ευρωπαϊκές Μέρες Χειροτεχνίας 2017 

31 Μαρτίου, 1 και 2 Απριλίου 

«Χτίζουμε σχέσεις, αναπτύσσουμε δεσμούς» 

 

Για δεύτερη χρονιά ο Δήμος Ζαγορίου, μαζί με το Εθνικό Πάρκο της Βόρειας  

Πίνδου, το Ριζάρειο Χειροτεχνικό Κέντρο και το Μουσείο Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων 

του Πολιτιστικού Ιδρύματος του Ομίλου Πειραιώς, οργανώνει σε τοπικό επίπεδο τις 

Ευρωπαϊκές Μέρες Χειροτεχνίας. Συμμετέχουν εργαστήρια δημιουργών από την 

περιοχή του Ζαγορίου και των Ιωαννίνων. 

Η δράση συντονίζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο από το ΙΝΜΑ (Εθνικό Ινστιτούτο των 

Χειροτεχνικών Επαγγελμάτων) της Γαλλίας με έδρα το Παρίσι. 

Ο φετινός θεματικός άξονας έχει τίτλο: 

«Χτίζουμε σχέσεις, αναπτύσσουμε δεσμούς» 

Σχέσεις πολιτιστικές, κοινωνικές, οικονομικές. Δεσμούς ανάμεσα  στις γενιές, τις 

ειδικότητες, τις περιοχές, τους επαγγελματίες. Με το θέμα αυτό το Εθνικό Ινστιτούτο 

των Τεχνών του Παρισιού (ΙΝΜΑ), στοχεύει να αναδείξει την ποικιλία των 

επαγγελμάτων αυτών και τις διασυνδέσεις που προκαλούν ή έχουν ως  αποτέλεσμα. 

Ανεξάρτητα από τον χαρακτήρα τους (πολιτιστικός, κοινωνικός, οικονομικός κ.λ.π.), 

οι σχέσεις που δημιουργούνται μέσω των χειροτεχνικών επαγγελμάτων, αποτελούν 

και το θεμέλιο της ταυτότητάς τους. Πρόκειται για τη μεταβίβαση της γνώσης από 

τον τεχνίτη προς τον εκπαιδευόμενο, για τη συνάντηση ενός καταναλωτή με έναν 

επαγγελματία που μοιράζονται τις ίδιες πολιτιστικές αξίες, είναι η σχέση ενός πολίτη 



με μια ζωντανή άυλη πολιτιστική κληρονομιά, η σχέση διαφάνειας και γειτνίασης 

μιας  τοπικής επιχείρησης με τον τόπο της. 

Ο τόπος θα αποτελέσει  ακριβώς το υπόβαθρο για την ανάδειξη της επώνυμης και 

ιστορικής τεχνογνωσίας που βρίσκεται στο κέντρο της ποιότητας ζωής και για τη 

σύνδεσή της με νέους τρόπους παραγωγής και έκφρασης. 

Το θέμα «Χτίζουμε σχέσεις-αναπτύσσουμε δεσμούς» μας προσκαλεί να αναδείξουμε 

καθετί που συνδέει, που μας ενώνει και μας συναθροίζει, δηλ. κάθε τι που βοηθάει 

χάρη στις τέχνες και στη χειροτεχνία να μειωθεί η απόσταση  ανάμεσα στους 

ανθρώπους, ανάμεσα στους πολίτες και στον πολιτισμό, ανάμεσα στις περιφέρειες 

και στους  λαούς της Ευρώπης. 

Τα χειροτεχνικά επαγγέλματα αποτελούν κληρονομιά  μιας μακρόχρονης 

τεχνογνωσίας. Η Ευρώπη προσπαθεί να δώσει μια ώθηση στα χειροτεχνικά 

επαγγέλματα  με διάφορους τρόπους: 

 Με την ενίσχυση και τη γενίκευση της καινοτομίας 

 Με την αναγνώριση και την ανάδειξη των χειροτεχνικών επαγγελμάτων 

 Με την προστασία τους, θεωρώντας ότι αυτά τα επαγγέλματα αποτελούν μια 

άυλη πολιτιστική κληρονομιά (υποστήριξη της κατάρτισης των χειροτεχνών, 

διατήρηση της τεχνογνωσίας, υποστήριξη σε διεθνές επίπεδο, καταπολέμηση 

των απομιμήσεων) 
 

Την υλοποίηση της δράσης υποστηρίζουν η Αναπτυξιακή Εταιρεία Ζαγορίου 

(ΑΝΕΖ) και η Ένωση Τουριστικών Επιχειρήσεων Ζαγορίου (ΕΤΕΖ) 

Πληροφορίες:  www.zagori.gov.gr,  www.journeesdesmetiersdart.eu  

                         Tηλ. 6944394193 

http://www.zagori.gov.gr/
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