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Περιγραφή του προγράμματος
Το διακρατικό πρόγραμμα BIG FOOT - είναι ένα έργο που χρηματοδοτείται με την
υποστήριξη του προγράμματος Grundtvig - Δια Βίου Μάθησης, το οποίο αποσκοπεί στη
δημιουργία ενός περιβάλλοντος όπου άνθρωποι από διαφορετικές ηλικίες και κοινωνικά
στρώματα συγκλίνουν ώστε να αρθεί το φαινόμενο της κοινωνικής απομόνωσης των
ηλικιωμένων ανθρώπων που ζουν σε ορεινές περιοχές, καθιστώντας τους πολύτιμους
πόρους γνώσης και εμπειρίας, ενισχύοντας την αυτο-εμπιστοσύνη τους και διατηρώντας
και ενισχύοντας, όπου είναι δυνατόν, την παραγωγική και αναγεννητική ικανότητα της
βάσης των ανθρώπινων πόρων του βουνού.
Το πλαίσιο
Το έργο προσπαθεί να αντιμετωπίσει δύο βασικές προκλήσεις:
Το φαινόμενο της μετανάστευσης των νεότερων ανθρώπων σε αστικές περιοχές,
λόγω της έλλειψης ευκαιριών απασχόλησης.
Την Κοινωνικό-πολιτισμική περιθωριοποίηση των ηλικιωμένων οι οποίοι έχουν
χάσει το ρόλο τους ως μεσολαβητών και φορέων της τοπικής γνώσης και των
παραδόσεων, λόγω του χάσματος μεταξύ των γενεών.
Η κατάσταση αυτή οφείλεται κυρίως στους ακόλουθους λόγους:
 Η γεωγραφική απομόνωση και η δύσκολη πρόσβαση στις ορεινές περιοχές,
 Επιπλέον κόστος για την γεωργική δραστηριότητα που οφείλεται σε φυσικούς
περιορισμούς, όπως το έντονο ανάγλυφο και οι δύσκολες καιρικές συνθήκες,
 Η έλλειψη της οικονομικής δραστηριότητας και η δυσκολία στη μετάβαση των
παραδοσιακών τρόπων διαβίωσης στις νεότερες γενιές ώστε να αποκομίσουν την
προστιθέμενη αξία,
 Η χαμηλή πυκνότητα του πληθυσμού: δυσκολία στην επίτευξη της απαραίτητης
κρίσιμης μάζας για την παροχή υπηρεσιών κοινής ωφελείας,
 Η ανασφάλεια των εποχικών θέσεων εργασίας: χαμηλά και επισφαλή εισοδήματα,
 Απώλεια της παραδοσιακής γνώσης και της τεχνογνωσία, που είναι η βάση της
ορεινής οικονομίας, λόγω της μείωσης του πληθυσμού και των κοινωνικών
ανακατατάξεων,
Στόχοι
Το πρόγραμμα Big-Foot έχει ως στόχο την αντιμετώπιση των προβλημάτων μέσα από:
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Την ενθάρρυνση του διαλόγου και της δια βίου μάθησης σε ορεινές περιοχές.
Την αξιοποίηση των ειδικών δεξιοτήτων και γνώσεων των παλαιότερων γενεών,
συνδυάζοντας την παραδοσιακή γνώση με σύγχρονα εργαλεία επικοινωνίας,
προκειμένου να παραχθούν δημιουργικές λύσεις για την τοπική βιώσιμη ανάπτυξη.
Δράσεις του προγράμματος
Συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων σε μια πρωτοποριακή διαδικασία διαλόγου
μέσου του οποίου θα προσδιοριστούν οι ευκαιρίες ανάπτυξης στις ορεινές περιοχές,
οι σχετικοί τοπικοί πόροι και τα πιθανά οφέλη τους,
Δημιουργία ενός μοντέλου για την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών, με έμφαση
στο συνδυασμό των εσωτερικών πόρων και ένταξη των ηλικιωμένων,
Ενίσχυση συνδέσεων μεταξύ των τοπικών εταίρων προερχόμενων από διαφορετικές
ορεινές περιοχές σε όλη την Ευρώπη, προκειμένου να ενθαρρύνει η συνεργασία
μεταξύ τους και η ανταλλαγή εμπειριών,
Εντοπισμός και συλλογή καλών πρακτικών που μπορούν να διαδοθούν σε
περιφερειακό επίπεδο.
Αναμενόμενα Αποτελέσματα
Οικονομική ανάπτυξη: αύξηση της προστιθέμενης αξίας των υφιστάμενων δραστηριοτήτων
και της διαφοροποίησης των τοπικών οικονομιών.
Ανθρώπινο δυναμικό: η διευκόλυνση της μεταβίβασης των δραστηριοτήτων στις νεότερες
γενιές. Την προώθηση της επιχειρηματικότητας, της ανάπτυξης, της δια βίου μάθησης.
Φυσικοί πόροι: βελτίωση της διαχείρισης των διαθέσιμων πόρων και της προστασία του
περιβάλλοντος.
Πολιτισμός, τοπική κληρονομιά και παραδόσεις: διασφάλιση της επικοινωνίας μεταξύ των
γενεών, διατηρώντας μια ισορροπία μεταξύ της οικονομικής ανάπτυξης και της προστασίας
της φύσης.
Σε ποιους απευθύνεται
Τοπικούς πληθυσμούς: οι οποίοι θα συμμετέχουν στην διαδικασία διαλόγου και
διαβούλευσης.
Ηλικιωμένους: ως μεταφορείς της γνώσης και εκπαιδευτές των νέων γενεών.
Νέους Ανθρώπους: ως εκπαιδευόμενους
Υπηρεσίες και φορείς: ως αποδέκτες από την ανάδειξη της τοπικής κληρονομιάς
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Μεθοδολογία
Η μεθοδολογία που χρησιμοποιεί το πρόγραμμα για την προσέγγιση μεταξύ των γενεών
περιλαμβάνει τον συνδυασμό βιωματικής μάθησης και κοινωφελούς εργασίας με την
ενσωμάτωση των εμπειριών των ηλικιωμένων σε σχέση με τις ειδικές ανάγκες των περιοχών για την
τοπική ανάπτυξη.

1.Η προσέγγιση του προβλήματος γίνεται με την εκπόνηση ενός "Ειδικού Σχεδίου
Ανάπτυξης" - Το οποίο περιλαμβάνει διαβούλευση με τον τοπικό πληθυσμό, σε
επιλεγμένες περιοχές (Βουλγαρία, Ελλάδα, Ιταλία) προκειμένου να αναλύσει τις τοπικές
προοπτικές, μέσω των ευκαιριών που τους παρέχουν οι πολιτιστικοί, ιστορικοί και
περιβαλλοντικοί πόροι. Το παραπάνω σχέδιο θα εκπονηθεί με την μέθοδο της προσέγγισης
«από κάτω προς τα πάνω» (bottom up approach) η οποία θα συμβάλλει :
την προώθηση της συμμετοχής των μελών της κοινότητας σε μια διαδικασία λήψης
αποφάσεων, συμβάλλοντας στην ενδυνάμωση τους?
Θα βοηθήσει τις τοπικές κοινωνίες για την καταγραφή της γνώσης των παλαιών
γενεών, τη συλλογή και τη διατήρηση της πολιτιστικής ιστορίας?
ενίσχυση της συνοχής των κοινοτήτων: φέρνοντας πιο κοντά τα μέλη τους μέσω της
ανταλλαγής ιδεών και οραμάτων τους.
2. Τα αποτελέσματα από την διαδικασία της εκπόνησης του Σχεδίου Ανάπτυξης θα
χρησιμοποιηθούν ως εργαλεία για την ανάπτυξη ενός πακέτου Διά βίου μάθησης
μεταφέροντας τις εμπειρίες των παλαιότερων γενών με ενέργειες βιωματικής μάθησης και
μεταφορά της γνώσης.
Ηλικιωμένοι κάτοικοι της περιοχής θα λειτουργήσουν ως εκπαιδευτές των νεότερων
ανθρώπων, των επισκεπτών και των εμπλεκομένων φορέων σε τρεις τομείς::
Τουρισμός: προώθηση του οικο – πολιτιστικού τουρισμού.
Χειροτεχνία: εκπαίδευση στην παραγωγή τοπικών προϊόντων
Παραδοσιακή παραγωγή με σεβασμό στο περιβάλλον: εκπαίδευση και
ευαισθητοποίηση για την αειφόρο χρήση των τοπικών πόρων για το μαγείρεμα, το
σπίτι, την ανακύκλωση, κ.λπ.
Αναμενόμενα Αποτελέσματα
Κατάρτιση των νέων ανθρώπων ?
Προτεινόμενες και δοκιμασμένες λύσεις για τους ηλικιωμένους ώστε να
καταστούν κοινωνικά και οικονομικά ενεργοί?
Η δημιουργία εργαλείων εκπαίδευσης?
Έκδοση οδηγών πολιτιστικής κληρονομιάς?
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Συμμετέχοντες φορείς στο πρόγραμμα Big Foot
• Ο Δήμος του Gubbio της Ιταλίας, ως συντονιστής εταίρος.
• Το ερευνητικό κέντρο Goure S.r.l. της Περούντζια της Ιταλίας.
• Το ερευνητικό ινστιτούτο «Menon Network EEIG» του Βελγίου.
• Η Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ - ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ από την Ελλάδα
• Ο Σύνδεσμος Ευρωπαϊκών Ορεινών Περιοχών «ΑΕΜ» της Γαλλίας.
• Το Αναπτυξιακό Κέντρο «CDNWB» της Βορειοδυτικής Βουλγαρίας.
• Ο δημόσιος φορέας «UNEP ROE Vienna ISCC» της Αυστρίας.
• Το ερευνητικό κέντρο «CNR-ISGI» της Ιταλίας.

Περιγραφή των περιοχών παρέμβασης
Σύμφωνα με τη μεθοδολογία του έργου, οι δραστηριότητες θα υλοποιηθούν σε τρεις
διαφορετικές περιοχές, στην Ιταλία, την Ελλάδα και τη Βουλγαρία. Ως εκ τούτου, αξίζει να
παρουσιάζονται με περισσότερες λεπτομέρειες αυτές οι περιοχές. Σε αυτό το πρώτο
ενημερωτικό δελτίο, αποφασίσαμε να εστιάσουμε στο δήμο του Gubbio, που βρίσκεται
στην περιφέρεια Umbria, στην Ιταλία.
Δήμος του Gubbio, Ιταλία
Η Περιφέρεια της Umbria είναι πολύ ορεινή, περικλείεται από τα Απέννινα όρη και
περιλαμβάνει την κοιλάδα του Τίβερη. Έχει έκταση 525
km2 και αριθμεί σε 32.998 κατοίκους. Είναι πλούσια σε
φυσική ομορφιά και καλλιτεχνικούς θησαυρούς, όπου
η ιστορία, ο πολιτισμός και το τοπίο ενώνονται σε μια
αρμονική συμβίωση. Τα καλαίσθητα ιστορικά κέντρα
αποτελούν εξαιρετική μαρτυρία για τη μεσαιωνική
εποχή, και το όμορφο φυσικό περιβάλλον. Είναι
διάσημη για τις βιοτεχνικές και καλλιτεχνικές
παραγωγές, με βάση τις τοπικές δεξιότητες και
πολύτιμες παραδόσεις, οι οποίες θα αξιολογηθούν
μέσα από το έργο.
Το Gubbio είναι επίσης διάσιμο για τους χάλκινους δίσκους (Eugubine Tablets) που
χρονολογούνται στα 300 - 100 π.Χ. και αποτελούν την καλύτερη απόδειξη για την ύπαρξη
της αρχαίας Ούμπριας. Αποτέλεσε δε σημαντικό σύμμαχο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και
σταθμός για την Via Flaminia, η πόλη συρρικνώθηκε κατά τη διάρκεια των επιδρομών των
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Σαρακηνών. Τον 14ο αιώνα έπεσε στα χέρια της οικογένειας Montefeltro του Urbino και
αργότερα ενσωματώθηκε στα παπικά κράτη.
Το φαινόμενο της πληθυσμιακής συρρίκνωσης στο
Gubbio και στην περιοχή έχει σημαντικές κοινωνικές
και οικονομικές συνέπειες. Ως εκ τούτου, οι τοπικές
πολιτικές που αποσκοπούν στην καταπολέμηση αυτού
του φαινομένου, με τη βελτίωση των διαθέσιμων
υπηρεσιών, τη διαχείριση των δασών και την
ανάπτυξη των τουριστικών διαδρομών, που
βασίζονται σε τοπικές παραδόσεις. Επίσης όλα τα
παραπάνω στηρίζονται στην αξιοποίηση των
παραδοσιακών οικονομικών δραστηριοτήτων και της
τοπικής ταυτότητας, χάρη στη μεταφορά των ικανοτήτων και δεξιοτήτων μέσω των γενεών.
Επόμενο τεύχος: Η περιοχή των Τρικάλων, Ελλάδα.

Συναντήσεις στα πλαίσια του προγράμματος

Ο Δήμος του Gubbio φιλοξένησε την εναρκτήρια
συνάντηση του προγράμματος Big Foot στις 20 και 21
Ιανουαρίου.
Ήταν μια εποικοδομητική συνάντηση η οποία
επέτρεψε να αναπτυχθεί μια κοινή κατανόηση των
στόχων του προγράμματος BIG FOOT, τα καθήκοντα και τα αναμενόμενα αποτελέσματα.
Με την ευκαιρία αυτή, οι εταίροι καθόρισαν τους ρόλους και τις ευθύνες τους, προκειμένου
να διασφαλίζουν την ομαλή εκτέλεση των βημάτων του έργου.

Η 2η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 2 και 3 Νοεμβρίου 2011 στο Chambéry.
Στην συνάντηση αυτή αναλύθηκε και συζητήθηκε η
πρόοδος που είχε κάθε εταίρος, τέθηκε νέο
χρονοδιάγραμμα προκειμένου νε επιτευχθούν οι στόχοι
του προγράμματος. Έμφαση δόθηκε στην δημιουργία
ενός κοινού πλαισίου για την μεθοδολογική
προσέγγιση, του προβλήματος προκειμένου να
συμμετέχουν οι τοπικές κοινότητες και τα ενδιαφερόμενα μέρη στο πρόγραμμα.
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