www.YouGoCulture.com
Γιαδικηςακή – διαδπαζηική πλαηθόπμα εικονικών ξεναγήζεων (Virtual Tours) ζε πποοπιζμούρ
ανά ηην Δλλάδα.
Μια πλαηθόπμα από Δλλάδα… για ηον κόζμο…
Μια νέα ππωηοβοςλία ανάδειξηρ και εξωζηπεθούρ πποβολήρ ηος ελληνικού πολιηιζμού από ηο
E-Learning ηος Δθνικού και Καποδιζηπιακού Πανεπιζηημίος Αθηνών (ΔΚΠΑ).
Πνηα εηθόλα έρνπλ νη άιινη ιανί γηα ηελ Διιάδα θαη ηνλ πνιηηηζκό ηεο; Δίλαη ίδηα κε απηή πνπ εκείο
κνηξαδόκαζηε; Πώο μεπεξλνύκε ζηεξεόηππα θαη ην ράζκα πνπ δεκηνπξγνύλ κεηαμύ καο; Μπνξνύκε λα
επηθνηλσλήζνπκε, λα έξζνπκε πην θνληά θαη λα γλσξηζηνύκε, γλσξίδνληαο ηελ αιεζηλή Διιάδα;
Μήπσο κπνξνύκε λ’ απνηππώζνπκε ηελ εηθόλα ηεο ρώξαο καο γηα λα ηε κνηξαζηνύκε από θνηλνύ κε
ηνλ θόζκν;
Μηα λέα πξσηνβνπιία πνπ πινπνηείηαη από ην E-Learning ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ (ΔΚΠΑ) κε ηίηιν
YouGoCulture κάο θαιεί λα… «κπνύκε ζηελ εηθόλα», έζησ κε έλα επξώ, θαη λα θηηάμνπκε καδί ηηο
εηθόλεο πνπ ζα κνηξαζηνύκε γηα λα ηαμηδέςνπλ ηελ Διιάδα καθξηά… κέζα από ηνλ πνιηηηζκό ηεο.
Γιαηί… Πολιηιζμός δεν είναι μόνο (όλα) όζα μας έκαναν σπερήθανοσς τθες! Πολιηιζμός είναι και όλα
όζα μας κάνοσν σπερήθανοσς για ασηό ποσ είμαζηε ζήμερα! Πολιηιζμός είναι όλα όζα μας κάνοσν
Έλληνες κάθε μέρα. Γιαηί Ελλάδα ζημαίνει πολιηιζμός… Και ο πολιηιζμός είμαζηε εμείς!
Η Γπάζη
Μηα πιαηθόξκα θηηαγκέλε από γλώξηκα πιηθά… Όζα ζκίιεπζαλ ηελ «ςπρή» ηεο Διιάδαο, ηνλ
πνιηηηζκό ηεο, ζην δηάβα ησλ αηώλσλ… Όια όζα ηελ έθαλαλ θαη ηελ θάλνπλ μερσξηζηή. Μηα
πιαηθόξκα θηηαγκέλε από εηθόλεο… Φηηαγκέλε κε γλώζε, ηέρλε θαη γλήζην κεξάθη γηα λα πάεη ηελ
Διιάδα, αθόκε πην καθξηά… αιιά ηελ ίδηα ζηηγκή, λα ππνδέρεηαη Έιιελεο θαη μέλνπο θίινπο
απαληαρνύ ηεο γεο, «θαισζνξίδνληαο» ζε ηνύηε ηε γσληά ηνπ πιαλήηε όινπο όζνη ελδηαθέξνληαη λα
ηε γλσξίζνπλ «αιεζηλά».
Μηα πιαηθόξκα ελεύθεπηρ (δωπεάν) ππόζβαζηρ, θνηλσθεινύο θαη κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα,
πνπ ήδε έρεη μεθηλήζεη ηελ απνζηνιή ηεο. Απνηππώλεη ηε γνεηεία κνλαδηθώλ πξννξηζκώλ ηεο
Πεινπνλλήζνπ θαη ηεο Αηηηθήο, ελώ δεζκεύεηαη λ’ αλαδείμεη ην δίπηπρν πνιηηηζηηθνύ απνζέκαηνο ζύγρξνλεο δσήο ζε όιε ηε ρώξα θαη κπνξεί λα ην θάλεη πξάμε κε ηε δύλακε ησλ πνιιώλ, κε ηελ
ειάρηζηε
ζπλεηζθνξά
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Act4Greece.
(https://www.act4greece.gr/challenge/yougoculture-el/)
Σηόρνο ε ζπγθέληξσζε πόξσλ ύςνπο 65.000 € γηα ηελ παξαγσγή πξσηόηππνπ νπηηθναθνπζηηθνύ
πιηθνύ πξννξηζκώλ πνπ εμεηδηθεύνληαη παξαθάησ.
Σκοπόρ – Οθέλη – Πποζέγγιζη
Μηα δξάζε εμσζηξέθεηαο, ε νπνία ζηεξίδεηαη ζηελ Διιάδα ηεο γελλαηνδσξίαο θαη θηινδνμεί λα
απνηειέζεη έκπξαθην παξάδεηγκα επαλεθθίλεζεο ελάληηα ζηε γεληθεπκέλε θξίζε. Σην πιεπξό ησλ
παξαγσγηθώλ δπλάκεσλ, ηεο λέαο γεληάο θαη ησλ ηνπηθώλ θνηλσληώλ, καδί κε ηελ Διιάδα ηεο
θαηλνηνκίαο θαη ηνπο εθπξνζώπνπο ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο, ηνπ παξαγσγηθνύ ηνκέα θαη ηεο
βηώζηκεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο, ε πιαηθόξκα YouGoCulture ζπλδξάκεη ζηελ θνηλή επηδίσμε, ζηελ
επίηεπμε ηεο πξνόδνπ θαη ηεο αλάπηπμεο ηόζν ζε εζληθό, όζν ζε ηνπηθό επίπεδν, κέζα από ηελ
αμηνπνίεζε ζπκβνιηθνύ θεθαιαίνπ θαη ζπγθξηηηθώλ πιενλεθηεκάησλ ηεο ρώξαο γηα ηελ αλάδεημε θαη
πξνβνιή πνιηηηζηηθνύ αγαζνύ θαη ηνπξηζηηθνύ πξντόληνο.

Ταμηδεύνπκε ζε θάζε ηόπν γηα λα ζπλαληήζνπκε ηνπο αλζξώπνπο ηνπ. Αθνινπζνύκε ηηο δηαδξνκέο
ηνπο. Αθνύκε ηηο ζθέςεηο ηνπο. Γλσξίδνπκε ηα πξόζσπά ηνπο θαη θαηαγξάθνπκε ό,ηη ηνπο θάλεη
μερσξηζηνύο, αλαδεηθλύνληαο ηνλ πνιηηηζκό πνπ ηνπο έθαλε Έιιελεο.
Αο κνηξαζηνύκε ην παξόλ καο… γηα λα κνηξαζηεί ε Διιάδα ην παξειζόλ ηεο, αιιά θαη ην κέιινλ ηεο…
Γηαηί θάζε ηζηνξία, ε ηζηνξία καο, είλαη αλεθηίκεηε… θαη αμίδεη λα θζάζεη καθξηά!
Μνηξάζνπ θη εζύ έζησ έλα επξώ…
Μνηξάζνπ θη εζύ ηελ Διιάδα κε ηνλ θόζκν!
#YouGoCulture #MoirasouEllada #MoirasouPolitismo
www.yougoculture.com | http://yougoculture.com/donate
https://www.facebook.com/yougoculture | https://www.youtube.com/watch?v=fBfE75yNFY0
Το έπγο μαρ έωρ ζήμεπα…
 9 Πξννξηζκνί
 Δθαηνληάδεο Σεκεία Δλδηαθέξνληνο (Μλεκεία, Αμηνζέαηα, Γξαζηεξηόηεηεο, Πόιεηο - Χσξηά)
 Γεθάδεο Ώξεο Βίληεν θαη Σπλεληεύμεηο
 Χηιηάδεο Φσηνγξαθίεο θαη Παλνξάκαηα 360°
 Γεθάδεο Χηιηάδεο Τεηξαγσληθά Χηιηόκεηξα
 Ιζηνξίεο Χηιηεηηώλ ή Χηιηεηίεο Ιζηνξίαο
 Δθαηνκκύξηα Διιήλσλ
 Δθαηνληάδεο Δθαηνκκπξίσλ Δλδηαθεξνκέλσλ αλά ηνλ Κόζκν
 Ακέηξεηεο Δηθόλεο θαη Σηηγκέο…
Πεινπόλλεζνο
Αξραία Μεζζήλε – Μεζζελία | Αξραία Οιπκπία – Ηιεία | Μπθήλεο – Ναύπιην | Δπίδαπξνο –
Αξγνιίδα | Μπζηξάο – Μάλε & Σπάξηε
Αηηηθή
Αζήλα - Ιζηνξηθό & Μεηξνπνιηηηθό Κέληξν | Σνύλην – Λαύξην – Ννηηναλαηνιηθή Αηηηθή | Μαξαζώλαο –
Βνξεηναλαηνιηθή Αηηηθή | Διεπζίλα – Γπηηθή Αηηηθή
Βοηθήζηε μαρ να ζςνεσίζοςμε…, για να πποβάλοςμε μια σώπα με…
 Γεθάδεο πξννξηζκνύο
 Δθαηνληάδεο αξραηνινγηθνύο ρώξνπο, πόιεηο θαη ρσξηά
 Χηιηάδεο ζεκεία ελδηαθέξνληνο
 Γεθάδεο ρηιηάδεο ρηιηόκεηξα αθηνγξακκήο θαη ρηιηάδεο λεζηά
 Δθαηνληάδεο ρηιηάδεο ηεηξαγσληθά ρηιηόκεηξα
Τα επόκελά καο βήκαηα - νη επόκελνη πξννξηζκνί πξνο αλάπηπμε κε ηε ζηήξημε όισλ κέζσ ηνπ
Act4Greece:
 Κλσζόο – Κξήηε (Φαηζηόο, Διεύζεξλα, Γόξηπλα)
 Γήινο – Κπθιάδεο (Νάμνο - Πάξνο – Μύθνλνο)
 Γειθνί - Σηεξεά Διιάδα
αιιά θαη πεξαηηέξσ εκπινπηηζκό
 Αζήλα - Ιζηνξηθό & Μεηξνπνιηηηθό Κέληξν
 Αξραία Μεζζήλε – Μεζζελία
Πιεξνθνξίεο: 210 368 9319 & 210 368 9359, info@yougoculture.com (E-Learning ΔΚΠΑ)

