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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 
 Σε έναν κόσµο που αντιµετωπίζει πολυδιάστατες 
προκλήσεις και συγκρούσεις, ο πολιτισµός µπορεί να 
συµβάλλει σηµαντικά στην υπέρβαση των διαφορών, την 
ενίσχυση των ευάλωτων κοινωνιών και τη βελτίωση των 
διεθνών σχέσεων. Η Ευρώπη θεωρείται ανά τον κόσµο ως 
ήπειρος πλούσια σε πολιτιστική κληρονοµιά και δραστήριες 
δηµιουργικές δυνάµεις. Ο πολιτισµός πρέπει, εποµένως, να 
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της εξωτερικής δράσης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 Ο πολιτισµός στο πλαίσιο των εξωτερικών σχέσεων της 
ΕΕ αποτελεί έναν από τους τρεις πυλώνες της ευρωπαϊκής 
ατζέντας για τον πολιτισµό (2007). Η ανάπτυξη µιας 
στρατηγικής προσέγγισης στον τοµέα αυτόν αποτελεί 
προτεραιότητα για τα προγράµµατα εργασίας του Συµβουλίου 
για τον πολιτισµό από το 2011. Ένα µεγάλο βήµα έγινε µε την 
προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
«Πολιτισµός στις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ» (2013-14), η 
οποία επισηµαίνει το σηµαντικό δυναµικό του πολιτισµού στο 
πλαίσιο των εξωτερικών σχέσεων της Ευρώπης και 
υπογραµµίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη µέλη της 
έχουν να κερδίσουν πολλά από τον καλύτερο συντονισµό της 
πολιτιστικής διπλωµατίας. 
 Στον πολιτιστικό και το δηµιουργικό τοµέα, η ΕΕ έχει 
ήδη χρηµατοδοτήσει πολλά σχέδια, όπως τα δίκτυα 
δηµιουργικών κόµβων ή το πρόγραµµα «Πολιτισµός+» των 
κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ) 
και τα προγράµµατα για τη στήριξη της πολιτιστικής 
διακυβέρνησης και την προώθηση του διαπολιτισµικού 
διαλόγου. Το πρόγραµµα «Δηµιουργική Ευρώπη» είναι επίσης 
ανοικτό στη συµµετοχή των γειτονικών και των υποψήφιων 
χωρών. Οι αντιπροσωπείες της ΕΕ διοργανώνουν τακτικά 
δραστηριότητες πολιτισµικής διπλωµατίας, ενώ και η 
αναπτυξιακή συνεργασία της ΕΕ περιλαµβάνει από καιρό στις 
δράσεις της θέµατα που αφορούν τον πολιτισµό και την 
πολιτιστική κληρονοµιά (για παράδειγµα, την αποκατάσταση 
των χειρογράφων του Τιµπουκτού στο Μαλί). Η στήριξη της ΕΕ 
προς το Ίδρυµα Anna Lindh στη Νότια Μεσόγειο αποτελεί ένα 
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ακόµα καλό παράδειγµα πώς ο πολιτισµός θα επηρεάσει την 
εξωτερική πολιτική της ΕΕ. Για παράδειγµα, το πρόγραµµα 
«Young Arab Voices» (που έχει πλέον διευρυνθεί προς την 
ευρωµεσογειακή περιφέρεια) εµβαθύνει το διάλογο µεταξύ 
νεαρών ηγετών και εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών 
και αναπτύσσει εναλλακτικά αφηγήµατα έναντι του εξτρεµισµού 
και της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης.  
 Ένα άλλο παράδειγµα είναι η υποστήριξη της ΕΕ για την 
προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς στη Συρία, που 
υλοποιείται από την UNESCO, µέσω της οποίας παρέχεται 
στήριξη στους τοπικούς φορείς για την παρακολούθηση της 
κατάστασης της κληρονοµιάς, τη διατήρησή της και την 
καταπολέµηση του λαθρεµπορίου. Στο πλαίσιο της Ανατολικής 
Εταιρικής Σχέσης (ΑΕΣ), το πρόγραµµα για τον πολιτισµό 
υποστηρίζει τη συµβολή των κλάδων του πολιτισµού και της 
δηµιουργίας στην αειφόρο ανθρωπιστική, κοινωνική και 
οικονοµική ανάπτυξη. Ταυτόχρονα, το έργο «Community-Led 
Urban Strategies in Historic Towns» (αστικές στρατηγικές σε 
ιστορικές πόλεις µε πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων) 
επιδιώκει να ενθαρρύνει την κοινωνική και οικονοµική 
ανάπτυξη µε την αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς σε 
εννέα ιστορικές πόλεις στην Αρµενία, τη Λευκορωσία, τη 
Γεωργία, τη Δηµοκρατία της Μολδαβίας και την Ουκρανία. 
 Το πρόγραµµα HORIZON2020 στηρίζει, επίσης, την 
έρευνα σχετικά µε την πολιτισµική διπλωµατία και 
δραστηριότητες για την πολιτιστική κληρονοµιά µέσω 
πολυεθνικών και διεπιστηµονικών έργων. Σχεδιάζονται 
µελλοντικά προγράµµατα για να στηρίξουν χώρες εταίρους σε 
διάφορες περιφέρειες· συγκεκριµένα, για την ενίσχυση των 
κλάδων του πολιτισµού και της δηµιουργίας και για την 
προώθηση του διαπολιτισµικού διαλόγου. 
 Για να στηριχθεί η ΕΕ στην υλοποίηση της στρατηγικής 
και στη δηµιουργία συνεργειών µεταξύ όλων των 
εµπλεκόµενων φορέων της ΕΕ (αντιπροσωπείες της ΕΕ, 
εθνικοί πολιτιστικοί φορείς και ιδρύµατα, ιδιωτικές και δηµόσιες 
επιχειρήσεις, κοινωνία των πολιτών), το Φεβρουάριο του 2016, 
δηµιουργήθηκε η πλατφόρµα πολιτιστικής διπλωµατίας, µε 
έµφαση σε στρατηγικές χώρες. Η πλατφόρµα λειτουργεί από 
κοινοπραξία πολιτιστικών ιδρυµάτων των κρατών-µελών και 
άλλων εταίρων και παρέχει συµβουλές σε θέµατα πολιτικής, 
διευκολύνει τη δικτύωση, υλοποιεί δραστηριότητες µε 
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πολιτιστικούς φορείς και σχεδιάζει προγράµµατα κατάρτισης 
για την πρωτοπορία στον τοµέα του πολιτισµού. 
 Από την άλλη µεριά, οι πόλεις αναγνωρίζονται ότι 
επενδύουν στον πολιτισµό και αποκοµίζουν µεγάλο κέρδος 
όσον αφορά την ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή, όπως 
καταδεικνύουν οι Πολιτιστικές Πρωτεύουσες της Ευρώπης και 
η έκθεση «World Cities Culture Report» του 2015. Η Επιτροπή 
προάγει το ρόλο των πόλεων ως πόλων καινοτοµίας και 
ορθών πρακτικών µε την αδελφοποίηση πόλεων και 
πολιτιστικών χώρων που έχουν παρεµφερή κοινωνικά, 
οικονοµικά και περιβαλλοντικά προβλήµατα, ώστε να 
εξεταστούν τυχόν ευκαιρίες ανάπτυξης. Πρόσφατα µε δύο 
σχετικές προσκλήσεις, η Επιτροπή δροµολόγησε το 
Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα Διεθνούς Αστικής Συνεργασίας (2016-
2019), προωθώντας την κοινωνική συνοχή µέσω του 
πολιτισµού και των τεχνών στις µεγάλες πόλεις. Το πρόγραµµα 
αποσκοπεί να ενισχύσει τους δεσµούς των πόλεων της ΕΕ 
(ιδίως των πόλεων µε περισσότερους από 50.000 κατοίκους) 
και των πόλεων της Λατινικής Αµερικής και της Καραϊβικής, της 
Ινδίας, της Ιαπωνίας, της Βόρειας Αµερικής και της Ασίας. 
Μέσω του προγράµµατος, οι τοπικοί ηγέτες θα µπορέσουν να 
διασυνδεθούν, να επικοινωνήσουν και να αποκτήσουν νέες 
προοπτικές για τα πιεστικά θέµατα της βιώσιµης αστικής 
ανάπτυξης.  
 Σε αυτό το πλαίσιο, η παρούσα έκδοση θα εξετάσει την 
πολιτιστική διπλωµατία των διεθνών δικτύων πόλεων της 
πολιτιστικής κληρονοµιάς. Ποια η σηµασία όµως της 
πολιτιστικής διπλωµατίας στις ηµέρες µας; 
 Πολιτιστική διπλωµατία είναι η συστηµατική διαχείριση 
και ανταλλαγή πολιτιστικών δραστηριοτήτων και αγαθών, που 
ασκείται από δηµόσιους ή διεθνείς οργανισµούς, αλλά και από 
την κοινωνία των πολιτών, µη κρατικούς φορείς και ιδιώτες, µε 
σκοπό την πολιτιστική προβολή των αξιών και αγαθών της 
κάθε χώρας και µε στόχο την αλληλογνωριµία, την κατανόηση, 
τη συνεργασία, περιλαµβανοµένων των οικονοµικών 
συναλλαγών, τη βελτίωση και τη σύσφιξη των σχέσεων σε 
διεθνές επίπεδο. Πράγµατι, σύµφωνα µε τον Χ. Γιανναρά, 
«πολιτιστική διπλωµατία ονοµάζουµε τη µεθοδική χρήση 
επιτευγµάτων (ή γνωρισµάτων ιδιαιτερότητας) του πολιτισµού 
µιας χώρας στην άσκηση πολιτικής διεθνών σχέσεων»1. 

                                                
1 Βλ. Χ. Γιανναράς, Πολιτιστική διπλωµατία, Ίκαρος, Αθήνα 2003.  
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 Πολιτιστική διπλωµατία είναι, ειδικότερα, η µεθοδική και 
ιεραρχηµένη χρήση του πολιτιστικού αποθέµατος µιας χώρας 
κατά την άσκηση της εξωτερικής της πολιτικής και αποσκοπεί, 
αφενός στην προβολή στην αλλοδαπή των πολιτιστικών αξιών 
και επιτευγµάτων της χώρας, στη βελτίωση της εικόνας, και 
αφετέρου, στη σύσφιξη των σχέσεων µε τους άλλους λαούς και 
στη δηµιουργία κλίµατος εµπιστοσύνης και αλληλοκα-
τανόησης2. Είναι, δηλαδή, η µορφή εκείνη της διπλωµατίας, η 
οποία προσβλέπει στην εξοικείωση ενός πολιτισµού και όλων 
των συστατικών του µε των άλλων, ήθη, έθιµα, παραδόσεις, 
τέχνη, αξίες, ιστορία, γλώσσα µε στόχο την άµβλυνση των 
διαφορών στην επικοινωνία µεταξύ των λαών και εθνών, την 
επίτευξη αµοιβαίας εµπιστοσύνης και κατ' επέκταση την 
ανάπτυξη του βέλτιστου βαθµού οικονοµικών, πολιτικών, 
εµπορικών και κοινωνικών σχέσεων3.  
 Δια της πολιτιστικής διπλωµατίας κάθε κράτος προβάλει 
τις πολιτιστικές του αξίες, τα επιτεύγµατα που απορρέουν από 
αυτές, καθώς και τη συµβολή τους στο διεθνές περιβάλλον, 
αποσκοπώντας στην ενίσχυση της πολιτιστικής και κάθε άλλης 
συνεργασίας µε έτερες κρατικές οντότητες4. Η πολιτιστική 
διπλωµατία συνεχίζει τις προσπάθειες της εξωτερικής 
πολιτικής ενός ή περισσότερων κρατών, όταν οι υπόλοιποι 
παραδοσιακοί τρόποι δεν επαρκούν ή δεν είναι εφικτοί5. 
Επίσης µπορεί να παρέχει δυνατότητες σε µια χώρα µε 
αναγνωρισµένα πολιτιστικά επιτεύγµατα, να αντισταθµίσει την 
έλλειψη πολιτικής, στρατιωτικής και οικονοµικής δύναµης6. Με 
άλλα λόγια, η πολιτιστική διπλωµατία είναι η άσκηση θεµιτής 
επιρροής µέσα από την οδό του πολιτισµού.  
 Ο πολιτικός επιστήµονας, Joseph S. Nye, διακρίνει δύο 
τρόπους διεξαγωγής των διεθνών σχέσεων: την «ήπια» και τη 
«σκληρή» δύναµη. Σύµφωνα λοιπόν µε τον ίδιο, ως «ήπια 
δύναµη» περιγράφεται η ικανότητα να πείθεις µέσω του 
                                                
2 Βλ. Δ. Τζανάκης, ‘Συγκριτική Ανάλυση Εξωτερικής Πολιτιστικής Πολιτικής-Η 
Ελληνική Περίπτωση-Προκλήσεις Εκσυγχρονισµού’, Διπλωµατική Εργασία, ΕΑΠ, 
Αθήνα 2008, σ.25. 
3 Βλ. Α. Γεωργιλή, ‘Ελληνική Πολιτιστική Διπλωµατία. Smart Power ή No 
Power;’, Foreign Affairs. The Hellenic Edition,. 2014. 
4Βλ. Ζ. Tsiftzis, Πολιτιστική Διπλωµατία. [online] Afroditi.uom.gr. Available at: 
http://afroditi.uom.gr/chaireunesco/index. php/2009-10-19-10-33-05.html 
[Τελευταία πρόσβαση  16 Σεπτεµβρίου 2016].  
5 Βλ. Ε. Τουµάκα, Πολιτιστική Διπλωµατία: Διεθνή Δεδοµένα και Ελληνικές 
Προοπτικές, Σιδέρης, Αθήνα 2005.  
6 Στο ίδιο. 
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πολιτισµού, των αξιών και των ιδεών, σε αντίθεση µε τη 
«σκληρή δύναµη» που κατακτά ή εξαναγκάζει µέσω της 
στρατιωτικής επιβολής7.  
 Ιστορικά βέβαια, η προσέγγιση της «σκληρής δύναµης» 
αποτελούσε τον πλέον διαδεδοµένο τρόπο διεξαγωγής των 
διεθνών και τοπικών σχέσεων. Τα νέα δεδοµένα όµως στο 
διεθνές γίγνεσθαι, καθιστούν αναγκαία τη συνεργασία κάτω 
από µία νέα βάση. Και εδώ ακριβώς, σε αυτό το σηµείο, 
εισφέρονται τα θετικά φορτία ισχύος της πολιτιστικής 
διπλωµατίας, ως µίας έκφρασης «ήπιας δύναµης».  
 Σε αυτό το πλαίσιο, η πολιτισµική διπλωµατία σε καµία 
περίπτωση δεν µπορεί να υποκαταστήσει την παραδοσιακή 
διπλωµατία και βεβαίως σε καµιά περίπτωση δεν µπορεί να 
υποκαταστήσει την παραγωγή του πολιτιστικού προϊόντος. 
Αυτό σηµαίνει πρακτικά ότι η διεξαγωγή διπλωµατίας για να 
επιτύχει τους στόχους της πρέπει να προβάλλει µε τον πλέον 
ενδεδειγµένο τρόπο την πολιτιστική κληρονοµιά αλλά 
ταυτόχρονα να προκαλεί τις ιδανικές συνθήκες για την 
προβολή της σύγχρονης δηµιουργίας.  
 Οι µορφωτικά και πολιτιστικά ανεπτυγµένες χώρες, 
δίνουν ιδιαίτερη σηµασία στην άσκηση της εξωτερικής 
πολιτιστικής πολιτικής για τους εξής λόγους8:  

Ø Την πολιτιστική διείσδυση σε άλλες χώρες ώστε να 
γίνονται κατανοητές οι αξίες και οι θέσεις της χώρας, για 
να συντελείται µείωση της πολιτιστικής διαφοροποίησης 
µέσω της σύγκλισης των ταυτοτήτων.  

Ø Την εξυπηρέτηση κυριαρχικών συµφερόντων µέσω της 
ανάπτυξης σχέσεων πολιτισµικής εξάρτησης. 

Ø Την εδραίωση στο διεθνές σύστηµα µιας θετικής εικόνας 
που θα συµβάλλει στη βελτίωση των εθνικών σχέσεων 
της χώρας.  

Ø Τη βελτίωση των οικονοµικών τους. Οι εξαγωγές των 
πολιτιστικών προϊόντων είναι ιδιαίτερα προσοδοφόρες. 
Το εισαγωγικό εµπόριο σε άλλες χώρες διευκολύνεται 
κατά πολύ από το πόσο «πουλάει» η εικόνα της µιας 
χώρας στις άλλες.  

                                                
7Βλ. J. S. Nye Jr, ‘Soft Power; The Means to Success in World Politics’, Public 
Affairs, 2004. 
8Βλ. Ζ. Κοσµίδου, ‘Πολιτιστική Διπλωµατία’, Εφηµ. ΤΟ ΒΗΜΑ, 30 Αυγούστου 
1998. 
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 Αν και ο όρος πολιτιστική διπλωµατία είναι σχετικά 
πρόσφατος, οι τεχνικές της συναντώνται ήδη στις εκστρατείες 
του Μεγάλου Αλεξάνδρου, των στρατηγών και των επιγόνων, 
στο Βυζάντιο, ενώ στον 17ο αιώνα καταγράφονται µε τις 
προσπάθειες µεγάλων δυνάµεων, όπως η Γαλλία, να 
επιβάλλουν µια κυρίαρχη διπλωµατική γλώσσα και να 
ιδρύσουν εκπαιδευτικά ιδρύµατα και ιδρύµατα πολιτισµού στο 
εξωτερικό. Έκτοτε, η πολιτιστική διπλωµατία έχει περιέλθει 
αποκλειστικά στην ευθύνη των εθνικών κυβερνήσεων µέσω 
των Υπουργείων Εξωτερικών και των πρεσβειών και των 
προξενείων τους, όπου πλέον υπάρχει µόνιµη έδρα 
µορφωτικού ή πολιτιστικού ακολούθου, αλλά και των 
Υπουργείων Πολιτισµού ή Παιδείας. Παράλληλα, η πλειονότητα 
των ανεπτυγµένων κρατών έχει ιδρύσει ή συνεπικουρεί την 
ίδρυση Ιδρυµάτων Πολιτισµού ή άλλων Ινστιτούτων και Μ.Κ.Ο 
(εξειδικευµένων ή µη) που αντικείµενό τους έχουν 
αποκλειστικά την προώθηση της πολιτιστικής παραγωγής της 
χώρας (πχ. Βρετανικό Συµβούλιο, Γαλλικό Ινστιτούτο, Ίδρυµα 
Θερβάντες, κλπ).  
 Το 1946, η ίδρυση της «UNESCO» υπήρξε σταθµός 
στην άσκηση πολιτιστικής διπλωµατίας, αφού αποτελεί τον 
πρώτο διεθνή φορέα που ουσιαστικά συντονίζει τις δράσεις 
περισσοτέρων των δύο κρατών και βάζει τα θεµέλια µιας 
οργανωµένης και παγκοσµιοποιηµένης πια διαχείρισης των 
πολιτισµών αλλά και, πάνω απ’ όλα, των διαφορών τους. 
 Τα τελευταία χρόνια, το matrix αυτό γίνεται ολοένα και 
πιο σύνθετο, κυρίως εξαιτίας της εµφάνισης µη «ασφαλών» µη 
«ελεγχόµενων» οµάδων, αυτοοργανώσεων και πρωτοβουλιών 
ιδιωτών που πολλαπλασιάζονται µε ταχύτητα µέσα από 
διαδικτυακά µέσα και µέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όλοι αυτοί 
οι φορείς, είναι φορείς που ασκούν πολιτιστική διπλωµατία. 
Πρόκειται για τη λεγόµενη «διπλωµατία τού πολίτη», (people’s 
diplomacy) και οδηγεί τις κυβερνήσεις σε µια αναγκαστική 
προσαρµογή των στρατηγικών τους, όπως για παράδειγµα, τη 
µετατροπή του ρόλου του πολιτιστικού ακολούθου από κύριο 
ρόλο, σε συντονιστή και accelerator.  
 Σήµερα, οι ανεπτυγµένες χώρες παγκόσµια, όπως οι 
ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Κίνα, η Γερµανία, δίνουν ιδιαίτερη έµφαση 
στην πολιτιστική διπλωµατία ως µέσο διείσδυσης στις χώρες 
ενδιαφέροντος για την εξυπηρέτηση των εµπορικών και 
οικονοµικών τους συναλλαγών. Το ποσοστό του 
προϋπολογισµού των Υπουργείων Εξωτερικών των χωρών 
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αυτών για την άσκηση πολιτιστικής διπλωµατίας µπορεί να 
ανέρχεται και στο, τροµακτικό για την Ελλάδα, 35%9. 

Στο πλαίσιο αυτό, ο ρόλος που απονέµεται σε διεθνή 
δίκτυα πόλεων είναι αρκετά σηµαντικός10. Για παράδειγµα, η 
UNESCO, αναγνωρίζοντας την αξία της συνεργασίας των 
πόλεων και των τοπικών αρχών µε κοινό στόχο την προώθηση 
των προγραµµάτων της, έχει συστήσει από το 2004 Δίκτυα 
Πόλεων σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο (Δίκτυο 
Δηµιουργικών Πόλεων & Διεθνή Συνασπισµό  των Πόλεων 
κατά του Ρατσισµού). Στην περίπτωση των ευρωπαϊκών 
δικτύων πόλεων, θα πρέπει να υπογραµµιστεί ότι συστατικός 
όρος της ύπαρξής τους ήταν και είναι η δηµιουργία ενός 
συστήµατος επιρροής για την αντιµετώπιση τρίτων µερών, η 
κατοχύρωση µιας θέσης στη διεθνή αρένα που τους επιτρέπει 
πρόσβαση και χρήση πληροφοριών και ανταλλαγή εµπειριών 
και τεχνογνωσίας, καθώς και η συµµετοχή σε µεγάλου 
γεωγραφικού εύρους δράσεις. Ειδικότερα, στον τοµέα του 
πολιτισµού, οι Ευρωπαϊκές Πολιτιστικές Πρωτεύουσες, 
αποτελούν µορφή πολιτιστικής διπλωµατίας της ΕΕ 
προκειµένου να αναδειχθεί η ευρωπαϊκή πολιτιστική 
κληρονοµιά και να ενισχυθούν οι συνεργασίες µε πόλεις από 
τρίτες χώρες.  Επίσης, οι Πολιτιστικές Διαδροµές του 
Συµβουλίου της Ευρώπης, είναι ένα από τα βασικότερα 
εργαλεία για την προβολή και την ερµηνεία της πολιτιστικής 
κληρονοµιάς. Πρόκειται για περιηγήσεις δοµηµένες γύρω από 
έναν κεντρικό θεµατικό πυρήνα, οι οποίες περιλαµβάνουν 
αρχαιολογικά και ιστορικά µνηµεία και χώρους, αρχιτεκτονικά 
µνηµεία, κτήρια της βιοµηχανικής κληρονοµιάς, 
παραδοσιακούς οικισµούς κ.λπ.  

Κατόπιν των ανωτέρω, η παρούσα µελέτη φιλοδοξεί να 
αναδείξει τα κυριότερα διεθνή δίκτυα πόλεων που ειδικεύονται 
στην προβολή, διατήρηση και αξιοποίηση της πολιτιστικής 
κληρονοµιάς, ως εργαλεία πολιτιστικής διπλωµατίας. 
 Η β΄ έκδοση της µελέτης για τα πολιτιστικά διεθνή δίκτυα 
πόλεων είναι αφιερωµένη στη µνήµη του συναδέλφου, φίλου 
και αδελφού Δηµήτρη Τζανάκη (1965-2017), ο οποίος 
αφιέρωσε τα 25 χρόνια της επαγγελµατικής του καριέρας στο 
Υπουργείο Εξωτερικών στον τοµέα της πολιτιστικής 

                                                
9 Βλ. Γεωργιλή, ο.π. 
10 Βλ. Α. Καρβούνης, Διπλωµατία Πόλεων ΙΙ. Τα Διεθνή Δίκτυα Πόλεων των 
Ελληνικών Δήµων, 2006-2016, Υπουργείο Εσωτερικών, Αθήνα 2017.  
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διπλωµατίας από τη θέση του Εµπειρογνώµονα, εισηγούµενος 
πρωτότυπες ιδέες, πρωτοστατώντας, σε αρκετές περιπτώσεις, 
µε προσωπικό κόστος στην υλοποίηση αρκετών εξ αυτών, 
πάντοτε µε ανιδιοτέλεια, ζήλο, σοβαρότητα, υψηλό αίσθηµα 
ευθύνης, σεβασµό στην άποψη του άλλου, συναδελφικό 
πνεύµα και απαράµιλλο επαγγελµατισµό· στοιχεία που 
συνάδουν πλήρως µε την έννοια του δηµοσίου λειτουργού.  
 Τα κείµενα που περιέχονται στο Παράρτηµα VI της 
παρούσας µελέτης αποτελούν µερικές από τις πρωτότυπες και 
τεκµηριωµένες εισηγήσεις του Δηµήτρη Τζανάκη σε θέµατα 
πολιτιστικής διπλωµατίας που, είτε υπέβαλε υπηρεσιακά στη 
Γραµµατεία της διυπουργικής τριµελούς Επιτροπής του άρθ.4 
παρ.2β του ν.3345/2005, στην οποία συµµετείχε ως τακτικό 
µέλος, ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, είτε 
µοιράστηκε προσωπικά κατά τη σύνταξή τους στο πάντα 
ανοιχτό και φιλόξενο γραφείο του στον 5ο όροφο του κτιρίου 
της οδού Ακαδηµίας 3 του Υπουργείου Εξωτερικών, κατά τη 
διάρκεια των πολλών δηµιουργικών συναντήσεών του τα 
αποµεσήµερα µε τον συγγραφέα, τον οποίο τίµησε, στα 12 
χρόνια της καθηµερινής συνεργασίας τους, µε την 
εµπιστοσύνη, τη φιλία και την αγάπη του. Η συµπερίληψη στην 
παρούσα µελέτη αυτών των κειµένων αποτελεί τον ελάχιστο 
φόρο τιµής για τον Δηµήτρη Τζανάκη, αλλά, ελπίζω, και 
εφαλτήριο για τη διατήρηση της πνευµατικής του κληρονοµιάς, 
εξόχως πολύτιµης για όλους όσοι ασχολούνται µε θέµατα 
πολιτιστικής διπλωµατίας. 
 
 
 

    Αθήνα, Νοέµβριος  2017
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1. Αρχές, Προτεραιότητες και Επιδιώξεις  της 
Πολιτιστικής Δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

	 Παρόλο που η Συνθήκη της Ρώµης (1957) είχε αφήσει 
τις πολιτιστικές δραστηριότητες εκτός του πλαισίου των 
κοινοτικών αρµοδιοτήτων,  οι πρώτες πρωτοβουλίες στο 
πολιτιστικό πεδίο αναπτύχθηκαν τη δεκαετία του 1970.  
Ωστόσο, µόλις το 1993 µε την επικύρωση της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση θεσµοθετήθηκε η κοινοτική δράση στον 
τοµέα του πολιτισµού. Παραδοσιακά, το ενδιαφέρον της ΕΕ 
βρισκόταν σε συνάρτηση µε τις οικονοµικές και κοινωνικές 
εξελίξεις της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης τόσο ως προς την 
ενιαία αγορά όσο και ως προς τον τοµέα της κοινωνικής 
πολιτικής11. Κατά συνέπεια, η  πολιτιστική πολιτική δεν 
εξελίχθηκε οµοιόµορφα, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης, εκφράζοντας µεταβαλλόµενες ιδέες σε 
αντιστοιχία µε τα εργαλεία και τις προτεραιότητες της 
Ένωσης12. Οι επικρατούσες νοµικές, πολιτικές και οικονοµικές 
συνθήκες κάθε περιόδου καθόρισαν τη µορφή της ενωσιακής 
πολιτιστικής πολιτικής σε αντιδιαστολή µε τις πολιτικές που 
επικρατούν στα κράτη-µέλη.  

2. Βασικές Αρχές και Προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής 
Πολιτιστικής Πολιτικής  

 Στην παρούσα ενότητα θα εξεταστεί χρονολογικά η 
πολιτιστική δράση της ΕΕ µε σκοπό την ανάδειξη των βασικών 
αρχών και προτεραιοτήτων της. Η αποτύπωση της διαδροµής 
της τις τελευταίες πέντε δεκαετίες υπογραµµίζει τη στροφή της 
πολιτιστικής δράσης από την εµπέδωση της συµβολικής 
ενότητας στην πραγµατιστική προώθηση της πολιτιστικής 
συνεργασίας µε κοινωνικές και οικονοµικές προεκτάσεις. 
 

                                                
11  Βλ. Α. Αθανασοπούλου, «Σύντοµη Επισκόπηση των Δοµών Πολιτισµού στην 
Ευρώπη»  σε Α. Αθανασοπούλου, Ε. Γλύτση & Αικ. Χαµπούρη-Ιωαννίδου, 
Πολιτιστικό Πλαίσιο, ΕΑΠ, Πάτρα 2002, σ.162. 
12 Βλ. Α. Beale, ‘Development and desetatisation in European cultural policy’, 
Media International Australia, 90, February 1999, σσ. 91-105. 



20 
 

2.1 Οι Απαρχές της Eνωσιακής Πολιτιστικής Δράσης 
(1970-1984) 
  
 Το πρώτο βήµα για τον προσδιορισµό της πολιτιστικής 
βάσης της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης έγινε το 1973 όταν οι 9 
ευρωπαίοι ηγέτες της Κοινότητας υπέγραψαν τη Διακήρυξη για 
την Ευρωπαϊκή Ταυτότητα στη Σύνοδο Κορυφής της 
Κοπεγχάγης: «H πολυµορφία των πολιτισµών στο πλαίσιο του 
κοινού ευρωπαϊκού πολιτισµού, η πρόσδεση στις κοινές αξίες 
και αρχές, η ολοένα µεγαλύτερη σύγκλιση στάσεων ζωής…όλα 
προσδίδουν στην ευρωπαϊκή ταυτότητα τη µοναδικότητα και το 
δυναµισµό της»13.  
 Σε αυτό το πλαίσιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύστησε τη 
Μονάδα Πολιτιστικών Υποθέσεων το 1973, η οποία αργότερα 
µετεξελίχθηκε σε Γενική Διεύθυνση για τον Πολιτισµό, τα 
Οπτικοακουστικά Μέσα και τον Αθλητισµό14. Το 1977, η εν 
λόγω Μονάδα δηµοσίευσε το πρώτο ολοκληρωµένο κείµενο 
αναφορικά µε την κοινοτική δράση για τον πολιτιστικό τοµέα. 
Κύρια πρόθεση της Επιτροπής ήταν  η ανάδειξη των πεδίων 
του πολιτιστικού τοµέα όπου οι υφιστάµενες διατάξεις της 
Συνθήκης θα τύγχαναν εφαρµογής. Η απουσία νοµικής βάσης 
για πολιτιστικές δράσεις στην αρχική Συνθήκη της Ρώµης 
σήµαινε την πρόθεση της πλαισίωσης του πολιτισµού µε όρους 
οικονοµικής ολοκλήρωσης. Στο έγγραφο του 1977, ο 
πολιτιστικός τοµέας οριζόταν ως «το κοινωνικο-οικονοµικό 
σύνολο προσώπων και επιχειρήσεων που εργάζονται για την 
παραγωγή και διανοµή πολιτιστικών αγαθών και υπηρεσιών». 
Αντιστοίχως, η κοινοτική δράση στον πολιτιστικό τοµέα 
«αναγκαία επικεντρώνεται στην επίλυση οικονοµικών και 
κοινωνικών προβληµάτων που ανακύπτουν σε αυτόν τον 
τοµέα»15. Σε αυτές περιλαµβάνονται η ελευθερία εµπορίου 
πολιτιστικών αγαθών, η καταπολέµηση της κλοπής έργων 
τέχνης, την ελεύθερη κίνηση και το δικαίωµα εγκατάστασης 
των εργαζοµένων στον πολιτιστικό τοµέα, εναρµόνιση 
νοµοθεσίας περί πνευµατικών δικαιωµάτων και φορολογίας. 
Εκτός από την κοινωνικο-οικονοµική λογική της, η πρόταση της 

                                                
13 Βλ. Bulletin EC 12-1973, σηµείο 2501 
14 Βλ. L. Bekemans, European Integration and Cultural Policies: Analysis o f a 
Dialectic Polarity, EUI Working Paper, ECS no. 90/1, EUI, Florence 1990, σ.48. 
15 Βλ. CEC, ‘Community Action in the Cultural Sector’,  Bulletin of the European 
Communities, Supplement 6/77, Brussels 1977, σ. 5. 
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Επιτροπής περιελάµβανε, επίσης, πρωτοβουλίες που δεν 
εµπίπτουν στο πεδίο των διατάξεων της Συνθήκης, όπως η 
συντήρηση της αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς, πολιτιστικές 
ανταλλαγές και η προώθηση κοινωνικο-πολιτιστικών δράσεων 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο16. Ειδικότερα µέτρα αφορούν τη 
δηµιουργία ‘ευρωπαϊκών αιθουσών’ σε µουσεία και 
υποστήριξη για ευρωπαϊκή συµπαραγωγή τηλεοπτικών 
προγραµµάτων. Παρ’ όλα αυτά, καµία δράση δεν αναλήφθηκε  
σε σχέση µε τις ανωτέρω προτάσεις, µολονότι τόσο το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όσο και η Οικονοµική και Κοινωνική 
Επιτροπή τις επιδοκίµασαν17.  Πέντε χρόνια αργότερα 
(1982), η Επιτροπή προχώρησε σε αξιολόγηση της πρότασής 
της, επιβεβαιώνοντας τις οικονοµικές και κοινωνικές ευθύνες 
της Κοινότητας απέναντι στον πολιτιστικό τοµέα: ‘ελευθερία 
εµπορίου πολιτιστικών αγαθών, βελτίωση των εργασιακών 
συνθηκών των καλλιτεχνών, διεύρυνση του κοινού, συντήρηση 
της αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς18. Σε αντίθεση µε την 
προηγούµενη πρόταση της Επιτροπής, το ενδιαφέρον σε 
πολιτικό επίπεδο υπήρξε έντονο µε τις πρώτες – σε ανεπίσηµη 
µορφή και αργότερα επισήµως – συναντήσεις του Συµβουλίου 
των Υπουργών που είναι αρµόδιο για τον πολιτισµό. Αυτό 
σηµατοδότησε το πρώτο στάδιο για τη θεσµική αναγνώριση 
του ρόλου της Κοινότητας στον πολιτιστικό τοµέα19.   Ωστόσο, 
αυτό δεν µετρίασε την αµφιλεγόµενη φύση της αρµοδιότητας 
της Κοινότητας στον πολιτισµό µε αποτέλεσµα στη δεκαετία 
του 1980, οι αρµόδιοι Υπουργοί για τον πολιτισµό δεν 
προχώρησαν σε καµία δέσµευση, περιοριζόµενοι σε 
διακηρύξεις προθέσεων για περαιτέρω συνεργασία και 
υποδηλώνοντας την απροθυµία των κρατών-µελών να 
θεωρήσουν τον πολιτισµό κοινοτική αρµοδιότητα20.  
 
 

                                                
16 Στο ίδιο, σσ.19-25. 
17 Βλ. J. McMahon, Education and Culture in European Community Law, Athlone 
Press, London 1995.   
18 Bλ. CEC, Stronger Community Action in the Cultural Sector, COM(82) 
590final, Brussels 1982, σ.4. 
19 Βλ. CEC, New Prospects for Community Cultural Action, COM(92) 149final, 
Brussels 1992. 
20 Βλ. McMahon, ο.π.σ.136. 
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2.2 Η Ευρώπη των Λαών  (1984-1991) 
 
 Στα µέσα της δεκαετίας του 1980 διαπιστώνεται, 
καταρχάς, από τους κοινοτικούς αξιωµατούχους ότι η εικόνα 
της τεχνοκρατικής Ευρώπης αποξενώνει το µέσο πολίτη. Η 
επιθυµία για την προώθηση της εµπλοκής των πολιτών στην 
ενοποιητική διαδικασία αρχικά είχε εκφραστεί στην έκθεση του 
Βέλγου Πρωθυπουργού Tindemans από το 1976. Στην εν 
λόγω έκθεση µε τίτλο Η Ευρώπη των Λαών προτείνεται η 
Ευρώπη να ‘εµπλακεί στην εκπαίδευση, τον πολιτισµό, και τις 
επικοινωνίες’ ως µια ‘σαφή εκδήλωση της ευρωπαϊκής 
αλληλεγγύης’21. To ζήτηµα της πολιτιστικής δράσης επανήλθε 
το 1983 στο Συµβούλιο Υπουργών στη Στουτγάρδη όπου στη 
σχετική Διακήρυξη υπογραµµίστηκε η ανάγκη διεύρυνσης του 
αντικειµένου της ευρωπαϊκής συνεργασίας στο πολιτιστικό 
πεδίο, όχι ως αυτοσκοπός, αλλά για ‘την επιβεβαίωση της 
κοινής πολιτιστικής κληρονοµιάς ως στοιχείου της Ευρωπαϊκής 
ταυτότητας’22. Η έλλειψη πρωτοβουλιών µετά την ανωτέρω 
Διακήρυξη, σε συνδυασµό µε τη χαµηλή συµµετοχή στις 
εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ανέδειξε την έλλειψη 
ενδιαφέροντος των λαών της Ευρώπης για το ενοποιητικό 
εγχείρηµα. Έτσι στο Συµβούλιο Υπουργών του Fontainebleu 
για µία ακόµη φορά επισηµάνθηκε ότι «η Κοινότητα θα πρέπει 
να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των λαών της Ευρώπης, 
υιοθετώντας µέτρα ενίσχυσης και προώθησης της ταυτότητας 
και της εικόνας της τόσο για τους πολίτες της όσο και για τον 
υπόλοιπο κόσµο»23.  
 Προς αυτήν την κατεύθυνση συστήθηκε η Επιτροπή 
Adonnino, η οποία υπέβαλε τη σχετική έκθεσή της το επόµενο 
έτος, όπου στο δεύτερο µέρος της υπογράµµιζε ότι «µέσω 
δράσεων στα πεδία του πολιτισµού και της επικοινωνίας, τα 
οποία είναι σηµαντικά για την Ευρωπαϊκή ταυτότητα και την 
εικόνα της Κοινότητας στο µυαλό των ανθρώπων, ώστε η 
υποστήριξη για την πρόοδο της Ευρώπης µπορεί και πρέπει 
να επιδιωχθεί»24. Εκτός από αυτή τη γενική δήλωση, η Έκθεση 
πρότεινε την ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού οπτικοακουστικού 

                                                
21 Βλ. L. Tindemans, European Union, Bulletin Supplement 1/76, Brussels 1976. 
22 Bλ. European Council, Solemn Declaration, EC Bulletin, 6, Brussels 1983, σ.25. 
23 Βλ. CEC, Bulletin of the European Communities, 17 (6), Brussels 1984, σ.9. 
24 Βλ. CEC, A People's Europe: Reports from the ad hoc Committee, Bulletin of the 
European Communities, Supplement 7/85, Brussels 1985, σ.21. 
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τοµέα, τη δηµιουργία ενός πολύγλωσσου ‘πραγµατικά 
ευρωπαϊκού τηλεοπτικού καναλιού’, τη σύσταση µιας 
Ακαδηµίας Επιστηµών, Τεχνολογίας και Τεχνών, ανταλλαγές 
νέων, την προώθηση της ευρωπαϊκής διάστασης στην 
εκπαίδευση, τη δηµιουργία ενός ευρωπαϊκού εµβλήµατος, τη 
θεσµοθέτηση της Ηµέρας της Ευρώπης, το ευρωπαϊκό 
διαβατήριο, την κυκλοφορία ευρωπαϊκών γραµµατοσήµων 
κ.α.25.  
 Σε αυτό το πλαίσιο, οι πολιτιστικές δράσεις θεωρούνται 
ενέργειες ευαισθητοποίησης και ενεργοποίησης ξεχασµένων 
κοινών στοιχείων µιας ιστορικά πολιτιστικής ενότητας. Μετά 
την υποστήριξη της Έκθεσης Adonnino από το Συµβούλιο 
Υπουργών τον Ιούνιο του 1985 δροµολογήθηκαν αρκετές από 
τις προτάσεις της: εορτασµός για πρώτη φορά της Ηµέρας της 
Ευρώπης, Ευρωπαϊκή Ορχήστρα Νέων, Πολιτιστική 
Πρωτεύουσα της Ευρώπης, αφιερωµατικά Ευρωπαϊκά Έτη για 
τη µουσική, την τηλεόραση και τον κινηµατογράφο. Παράλληλα 
µε αυτές τις δράσεις, δροµολογήθηκε το πρόγραµµα Media για 
τον οπτικοακουστικό τοµέα, αλλά και πιλοτικά έργα για τη 
συντήρηση της κληρονοµιάς, πολιτιστικές ανταλλαγές, 
κατάρτιση και χορηγίες για έργα τέχνης.  
 Την επαύριον της διαδικασίας ολοκλήρωσης της Ενιαίας 
Αγοράς, σύµφωνα µε την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής µε τίτλο Η Αναθέρµανση της Πολιτιστικής Δράσης 
στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, «η αίσθηση του ανήκειν στον 
ευρωπαϊκό πολιτισµό αποτελεί µία από τις προϋποθέσεις για 
την αλληλεγγύη, η οποία είναι ζωτική για τη διαφύλαξη της 
λαϊκής υποστήριξης ενόψει της έλευσης της µεγάλης αγοράς 
και των σηµαντικών αλλαγών που θα φέρει στις συνθήκες 
διαβίωσης»26. Στην ίδια Ανακοίνωση προβλέφθηκαν µέχρι το 
1992 η δηµιουργία ενός ευρωπαϊκού πολιτιστικού πεδίου 
(δηµιουργία µιας εσωτερικής αγοράς για τον πολιτισµό, 
καλύτερες βιοτικές και εργασιακές συνθήκες για τους 
εργαζοµένους στον πολιτιστικό τοµέα), η προώθηση της 
ευρωπαϊκής οπτικοακουστικής βιοµηχανίας, η πρόσβαση σε 
πολιτιστικούς πόρους (πολυγλωσσία, συντήρηση κληρονοµιάς 
και πολιτισµός στις περιφέρειες), κατάρτιση για τον πολιτιστικό 
τοµέα και διάλογος µε τον υπόλοιπο κόσµο (πολιτιστικές 

                                                
25 Στο ίδιο, σσ.18-30. 
26 Βλ. CEC, A Fresh Boost For Culture in the European Community, COM(87) 
603final, Brussels 1987, σ.1. 
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ανταλλαγές µε τρίτες χώρες). Στην πραγµατικότητα, στην 
Ανακοίνωση διαφαίνονται δύο αντιλήψεις για τον πολιτισµό: 
Από τη µια µεριά, οι πολιτιστικές πρωτοβουλίες σχεδιάστηκαν 
«για να αποσπάσουν την υποστήριξη του κοινού και των 
εµπλεκόµενων οµάδων συµφερόντων»27. Υπογραµµίζοντας 
την εικόνα της Κοινότητας λιγότερο οικονοµοκεντρική και 
τεχνοκρατική, η Επιτροπή επιδίωξε να αποδώσει µια θετική 
εικόνα για την Ευρώπη: «Η πολιτιστική διάσταση της Ευρώπης 
είναι βαθιά ριζωµένη στη συλλογική συνείδηση των κατοίκων 
της». Εποµένως, η πολιτιστική πολιτική σε κοινοτικό επίπεδο 
συνιστά την απάντηση ‘στις προσδοκίες των λαών της 
Ευρώπης’28. Από την άλλη µεριά, ο πολιτισµός προσδοκάται 
να αποτελέσει εργαλείο οικονοµικής ανάπτυξης.  
 Στο ευρωπαϊκό συνέδριο της Φλωρεντίας για τον 
πολιτισµό και τις σχέσεις του µε την τεχνολογία και την 
οικονοµία το Μάρτιο 1987 αναγνωρίστηκε η οικονοµική 
σηµασία των πολιτιστικών δράσεων και η ανάγκη να 
αποτελέσει ο πολιτισµός κοινός παρονοµαστής όλων των 
πεδίων της οικονοµικής δραστηριότητας29. Στην Ανακοίνωση 
της Επιτροπής υπογραµµίζεται η ευθύνη της για ‘τη δηµιουργία 
νέων θέσεων απασχόλησης στον πολιτιστικό τοµέα 
παράλληλα µε την επέκταση του τουρισµού και της 
περιφερειακής και τεχνολογικής ανάπτυξης’ και για την  
‘ανάδυση της πολιτιστικής βιοµηχανίας, η οποία θα είναι 
ανταγωνιστική στην Κοινότητα και στον κόσµο ευρύτερα’30.  
 Σε σχέση µε τη δεκαετία του 1970 διαπιστώνεται µια 
στροφή από την έννοια του πολιτισµού ως κατηγορία της 
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης στην αλληλεξάρτηση µεταξύ 
πολιτισµού, οικονοµίας και τεχνολογίας, όπου ο πολιτισµός 
πλέον θεωρείται ότι συνεισφέρει θετικά στους γενικούς 
στόχους της οικονοµικής ολοκλήρωσης ως πόρος που πρέπει 
να αξιοποιηθεί παρά ως δευτερεύον στοιχείο για την 
οικονοµική ευηµερία. Στη σύνοδο των Υπουργών για τον 
Πολιτισµό το Δεκέµβριο του 1987 οι προτεραιότητες της 
Επιτροπής περιορίστηκαν στον οπτικοακουστικό τοµέα, στα 
βιβλία και την ανάγνωση, στην κατάρτιση εργαζοµένων στον  
πολιτιστικό τοµέα και στις χορηγίες ιδιωτών. Άλλωστε, την 
περίοδο 1985-1991 τα αποτελέσµατα σε πρακτικό επίπεδο 
                                                
27 Στο ίδιο, σ.3. 
28 Ibid. 
29 Βλ. EC Bulletin 3-1987, κεφ.1. 
30 Βλ. CEC, 1987, ο.π.σ.3. 
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ήταν περιορισµένα, µε τις δαπάνες για τον πολιτισµό να 
αντιστοιχούν στο 0,014% του κοινοτικού προϋπολογισµού31.  Η 
έλλειψη τυπικής αρµοδιότητας και η µη επαρκής 
χρηµατοδότηση συνέβαλαν ώστε οι διακηρυγµένοι και 
φιλόδοξοι στόχοι των πολιτιστικών πρωτοβουλιών να 
καταλήξουν σε µικρής κλίµακας και κυρίως αποσπασµατικές 
πρωτοβουλίες χωρίς συνοχή ή δοµή32. 
 

2.3 Οι προβλέψεις των Συνθηκών του Μάαστριχτ (1992) 
και του Άµστερνταµ (1997) 
 
 Στη Συνθήκη του Μάαστριχτ διαπιστώνουµε την πρώτη 
ουσιαστικά νοµική πρωτοβουλία της ΕΕ στον πολιτιστικό τοµέα 
(άρθρο 128). Η δράση της Κοινότητας για τον πολιτισµό 
περιστρέφεται σε τέσσερις τοµείς: 
 
(α) Βελτίωση της γνώσης και της διάχυσης του πολιτισµού και 
της ιστορίας των ευρωπαϊκών λαών. 
(β) Συντήρηση και διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς 
ευρωπαϊκής σηµασίας. Σε αυτό το πλαίσιο, νοµιµοποιούνται 
συγκεκριµένες ενέργειες που πραγµατοποιούνταν σε επίπεδο 
Κοινότητας, οι οποίες υποστηρίχθηκαν πάντοτε από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συγκεκριµένα από την Επιτροπή 
Νεότητας. 
(γ) Μη εµπορικές πολιτιστικές ανταλλαγές. Εδώ δίνεται η 
δυνατότητα να ευνοηθεί η συνεργασία µε τρίτες χώρες, µε τους 
διεθνείς οργανισµούς και ειδικότερα µε το Συµβούλιο της 
Ευρώπης. 
(δ) Καλλιτεχνική και λογοτεχνική δηµιουργία, 
συµπεριλαµβανοµένου του οπτικο-ακουστικού τοµέα. 
Η Κοινότητα, και συγκεκριµένα n Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως 
θεµατοφύλακας των Συνθηκών, αναλαµβάνει, βάσει της 
παραγράφου 4 του άρθρου 128, την υποχρέωση "να ελέγχει 
εάν όλες οι κοινοτικές πολιτικές συµβιβάζονται µε τις 
απαιτήσεις του πολιτισµικού τοµέα". Τούτο σηµαίνει ότι µετά το 
Maastricht η πολιτική που εφαρµόζεται στον τοµέα του 
πολιτισµού λαµβάνει µία διαφορετική διάσταση, µία διάσταση, 

                                                
31 Βλ. S.C.  Bates and Wacker, Community Support for Culture, a study carried out 
for the Commission of the EC (DG X), EC, Brussels 1993. 
32 Βλ. CEC, 1992, ο.π. 
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δηλαδή, που καλύπτει ένα ευρύτερο φάσµα δραστηριοτήτων. 
Δεν µπορεί, δηλαδή, πλέον να περιορίζεται, όπως κατά το 
παρελθόν, σε αποσπασµατικές µόνον ενέργειες. 
 Το συγκεκριµένο άρθρο αποτυπώνει ένα συµβιβασµό 
µεταξύ διαφορετικών απόψεων για τον πολιτισµό. Κατά πρώτο 
λόγο, οι πολιτιστικές δράσεις θα πρέπει να σέβονται τη γενική 
αρχή της επικουρικότητας, την οποία εισήγαγε η Συνθήκη του 
Μάαστριχτ. Αυτό σηµαίνει ότι η κοινοτική δράση για τον 
πολιτισµό θα πρέπει να λειτουργεί συµπληρωµατικά µε τις 
εθνικές, περιφερειακές πολιτιστικές πολιτικές. Εδώ δίνεται 
έµφαση στην προώθηση της πολυµορφίας των εθνικών 
πολιτιστικών ταυτοτήτων σε αντιδιαστολή προς κεντρικά 
σχεδιασµένες κοινοτικές πολιτιστικές πολιτικές. Δεύτερον, στο 
άρθρο 128 προβλέπεται µια πολύπλοκη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων που απαιτεί τη συναίνεση για οποιαδήποτε µέτρο 
για τον πολιτισµό αποφασίζεται. Από τη µια µεριά, η διαδικασία 
συναπόφασης έδωσε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
µεγαλύτερες αρµοδιότητες για τη διαµόρφωση των 
πολιτιστικών υποθέσεων της Κοινότητας, ενώ η Επιτροπή των 
Περιφερειών θα πρέπει να εκφράζει, έστω και σε 
συµβουλευτικό επίπεδο, την άποψη των τοπικών και 
περιφερειακών αρχών της Κοινότητας πριν την υιοθέτηση 
πολιτιστικών πρωτοβουλιών. Από την άλλη µεριά, το 
Συµβούλιο Υπουργών θα πρέπει να αποφασίζει µε οµοφωνία 
ακόµη και για µη δεσµευτικά µέτρα (άρθρο 3β). 
 Στη Συνθήκη του Άµστερνταµ (1997) η µόνη 
τροποποίηση που επήλθε, αναφορικά µε τον πολιτισµό, ήταν η 
πρόβλεψη της υποχρέωσης της Ένωσης να σέβεται και να 
προωθεί την πολιτιστική πολυµορφία (άρθρο 151). Το 
Συµβούλιο Υπουργών επιβεβαίωσε σε δήλωσή του το 2002 ότι 
«είναι σηµαντικό να ενθαρρύνεται η συνεργασία και οι 
πολιτιστικές ανταλλαγές για να γίνει σεβαστεί και να προωθηθεί 
η πολυµορφία των πολιτισµών στην Ευρώπη και για να 
βελτιωθεί η γνώση τους»33. 
 
 

                                                
33 Βλ. European Council, ‘Council Resolution on the role of Culture in the 
development of the European Union’, Official Journal, C32, Brussels 5 February 
2002. 
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2.4 Tα Προγράµµατα για τον Πολιτισµό µετά το Μάαστριχτ 
 
 Βάσει των περιορισµών που τέθηκαν στο χαρακτήρα 
της κοινοτικής πολιτικής για τον πολιτισµό από τη Συνθήκη του 
Μάαστριχτ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε το πλαίσιο για το 
µελλοντικό σχεδιασµό των σχετικών χρηµατοδοτικών 
προγραµµάτων: ‘Η Επιτροπή βρίσκεται στο κατώφλι µιας νέας 
εποχής στην οποία θα µπορούµε να υπερβούµε τη στενά 
οικονοµική διάσταση και να απολαύσουµε την άνευ 
προηγουµένου ευκαιρία για πολιτιστική συνεργασία και 
υποστήριξη’34. Υποστηρίζοντας το πρόγραµµα εργασιών της 
Επιτροπής για το 1992, το Συµβούλιο Υπουργών υπογράµµισε 
ότι «τα µελλοντικά προγράµµατα θα περιλαµβάνουν πιο 
συγκεκριµένα τα εξής: ενθάρρυνση δραστηριοτήτων 
ευρωπαϊκών πολιτιστικών δικτύων καλλιτεχνών και 
πολιτιστικών θεσµών, όπως τα µουσεία, τα αρχεία, οι 
βιβλιοθήκες και τα µνηµεία· ενθάρρυνση χορηγιών 
επιχειρηµατιών· ανταλλαγές και κατάρτιση προσωπικού στον 
πολιτιστικό τοµέα· ευαισθητοποίηση για διαφορετικούς 
πολιτισµούς και διαφύλαξη της Κοινοτικής πολυγλωσσίας»35. 
Αυτές οι προτεραιότητες αναπτύχθηκαν σε τρία νέα 
προγράµµατα: Raphael (για την πολιτιστική κληρονοµιά, 1997-
2000),  Kaleidoscope (για τις καλλιτεχνικές και πολιτιστικές 
δραστηριότητες µε ευρωπαϊκή διάσταση, 1996-1998) και 
Ariane (για το βιβλίο και την ανάγνωση, 1997-1999).  
 Μολονότι εστίασαν σε διαφορετικά πεδία του 
πολιτισµού, αυτά τα προγράµµατα είχαν τους ίδιους στόχους 
και οργανωτικές αρχές. Σε αυτά επανέρχεται η σύνδεση µεταξύ 
πολιτισµού και κοινωνικο-οικονοµικής ανάπτυξης. Εκτός από 
το να δηµιουργούν µεταξύ των ευρωπαίων πολιτών το αίσθηµα 
του ανήκειν στην Κοινότητα, οι πολιτιστικές δράσεις 
επιφορτίζονται το ρόλο της µετατροπής των πολιτιστικών 
πόρων σε οικονοµικό κεφάλαιο. Μετουσιώνοντας σε δράσεις 
το πνεύµα και το γράµµα του άρθρου 128 της Συνθήκης του 
Μάαστριχτ, οι στόχοι των εν  λόγω προγραµµάτων αφορούσαν 
τα εξής: ενθάρρυνση της πολιτιστικής συνεργασίας µε τη 
µορφή δικτύων και συµπράξεων µεταξύ διαφορετικών φορέων 
και προώθηση της κυκλοφορίας των πολιτιστικών έργων· 
υποστήριξη εµβληµατικών πολιτιστικών πρωτοβουλιών· 

                                                
34 Βλ. CEC, 1992, ο.π.σ.1. 
35 Βλ. European Council, 1992, ο.π. 
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αξιοποίηση των παρεχοµένων ευκαιριών στην κοινωνία της 
πληροφορίας µέσω των νέων επικοινωνιακών τεχνολογιών· 
αναβάθµιση της πολιτιστικής διάστασης της κοινωνικο-
οικονοµικής ανάπτυξης36. 

2.5 To Πρόγραµµα «Πολιτισµός 2000» 
 
 Σύµφωνα µε  την υπ’ αριθ. 508/2000/ΕΚ Απόφαση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το πρόγραµµα «Πολιτισµός 2000», 
ύψους συνολικά 236,5 εκατ. ευρώ, το οποίο συγκέντρωσε τα 
παλαιά προγράµµατα «Ραφαήλ», «Αριάδνη» και 
«Καλειδοσκόπιο», αποσκοπούσε στη δηµιουργία κοινού 
πολιτιστικού χώρου µέσα από την προώθηση του πολιτιστικού 
διαλόγου και της γνώσης της ιστορίας, της δηµιουργίας, της 
διάδοσης του πολιτισµού και της κινητικότητας των 
καλλιτεχνών και των έργων τους, της ευρωπαϊκής πολιτιστικής 
κληρονοµιάς, των νέων µορφών πολιτιστικής έκφρασης, καθώς 
και του κοινωνικού και οικονοµικού ρόλου που διαδραµατίζει ο 
πολιτισµός.  
 Το πρόγραµµα «Πολιτισµός 2000» υποστήριζε σχέδια 
διακρατικής συνεργασίας, τα οποία συνεπάγονταν τη 
συνεργασία δηµιουργών, πολιτιστικών παραγόντων και 
πολιτιστικών φορέων στις χώρες που συµµετέχουν στο 
πρόγραµµα. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το πρώτο 
πρόγραµµα-πλαίσιο (2000-2004) υπέρ του πολιτισµού ήταν η 
ευκαιρία να υιοθετηθεί µια νέα προσέγγιση στην πολιτιστική 
δράση της Κοινότητας που θα της επέτρεπε να αντιµετωπίσει 
νέες προκλήσεις και να ανταποκριθεί στις προσδοκίες τόσο 
των Ευρωπαίων πολιτών όσο και των πολιτιστικών 
παραγόντων της. Πιο συγκεκριµένα, ο πολιτισµός συνδέθηκε 
στενά µε τις απαντήσεις που πρέπει να δοθούν στις µεγάλες 
προκλήσεις της εποχής, όπως η επιτάχυνση της ευρωπαϊκής 
οικοδόµησης, η παγκοσµιοποίηση, η κοινωνία της 
πληροφορίας, η απασχόληση και η κοινωνική συνοχή. Το 
πρόγραµµα αυτό επιβεβαίωσε επίσης το ρόλο του πολιτισµού 
ως οικονοµικού παράγοντα και παράγοντα κοινωνικής ένταξης 
και βίωσης της ιδιότητας του πολίτη. Επίσης, ευνόησε τη 
διασύνδεση µε άλλες ενέργειες που έχουν αναληφθεί στο 
πλαίσιο άλλων κοινοτικών πολιτικών που έχουν συνέπειες για 

                                                
36 Βλ. CEC, European Community Action in Support of Culture, COM(94), 
356final, Brussels 1994, σ.4. 
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τον πολιτισµό. Η επίτευξη των στόχων που προβλέπει το 
πρόγραµµα πραγµατοποιείται µέσω των ακόλουθων 
ενεργειών: ειδικές ενέργειες, καινοτόµες και/ή 
πειραµατικές, στις οποίες εµπλέκονται παράγοντες από 
τουλάχιστον τρεις χώρες που συµµετέχουν στο πρόγραµµα· 
ενέργειες σε δοµηµένες και πολυετείς συµφωνίες πολιτιστικής 
συνεργασίας· ειδικές πολιτιστικές εκδηλώσεις µε ευρωπαϊκή 
και/ή διεθνή διάσταση, σηµαντικού µεγέθους και εµβέλειας, οι 
οποίες συµβάλλουν στην καλύτερη συνειδητοποίηση του 
γεγονότος ότι όλοι οι πολίτες ανήκουν στην ίδια κοινότητα. Το 
πρώτο πρόγραµµα-πλαίσιο 2000-2004 παρατάθηκε µέχρι τα 
τέλη του 2006 µε την υπ’ αριθ. 626/2004/ΕΚ Απόφαση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, ενώ το ποσό 
της χρηµατοδότησης αναπροσαρµόστηκε στα 236,5 
εκατοµµύρια ευρώ. Κατά την περίοδο 2000-2004 
χρηµατοδοτήθηκαν συνολικά 1.509 σχέδια. Σε χρηµατοδοτικό 
επίπεδο το πρόγραµµα κάλυψε τα κενά στον τοµέα της 
χρηµατοδότησης της διακρατικής συνεργασίας. Ωστόσο, 
διαπιστώθηκε ότι, ενώ ανέδειξε τη σηµασία και την 
ευαισθητοποίηση για το διαπολιτισµικό διάλογο µεταξύ των 
συµµετεχόντων φορέων, το πρόγραµµα δεν ενέπνευσε 
αντίστοιχες δράσεις στις συµµετέχουσες σε αυτό χώρες, ούτε 
αύξησε τις ανταλλαγές σε επίπεδο τεχνογνωσίας και καλών 
πρακτικών37.  
 

2.6 Το Πρόγραµµα «Πολιτισµός, 2007-2013» 
 

 Με την υπ’ αριθ. 1855/2006/ΕΚ Απόφαση του 
Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 12ης 
Δεκεµβρίου 2006 θεσπίστηκε το πρόγραµµα «Πολιτισµός 
2007-2013», ύψους 400 εκατ. ευρώ, µε γενικό στόχο, όπως και 
των προηγούµενων προγραµµάτων για τον πολιτισµό, την 
ανάδειξη ενός κοινού πολιτιστικού χώρου για τους Ευρωπαίους 
µε σκοπό να προωθηθεί η διαµόρφωση µιας ευρωπαϊκής 
ταυτότητας. Το πρόγραµµα βασίστηκε σε τρεις επιµέρους 
στόχους µε µεγάλη ευρωπαϊκή προστιθέµενη αξία: προώθηση 
                                                
37 Βλ. ECOTEC, Final External Evaluation of the Culture 2000 programme (2000-
2006) - Framework Contract on Evaluation, Impact Assessment and Related 
Services, A Final Report for the Directorate General Education & Culture of the 
European Commission, Birmingham 2008, σ.41. 
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της διακρατικής κινητικότητας των εργαζοµένων στον τοµέα 
του πολιτισµού· ενθάρρυνση της διακρατικής κυκλοφορίας των 
καλλιτεχνικών και πολιτιστικών έργων και προϊόντων πέρα από 
τα εθνικά σύνορα· ενθάρρυνση του διαπολιτισµικού διαλόγου. 
Για την υλοποίηση των προαναφερόµενων στόχων, η 
Επιτροπή παρείχε τρία επίπεδα παρέµβασης, καθένα από τα 
οποία ανταποκρίνονταν σε ξεχωριστές ανάγκες: στήριξη 
πολιτιστικών ενεργειών· στήριξη σε οργανισµούς που 
δραστηριοποιούνταν στον πολιτιστικό τοµέα· στήριξη εργασιών 
ανάλυσης καθώς και της συλλογής και διάδοσης πληροφοριών 
και αύξησης στο µέγιστο βαθµό της επίδρασης των σχεδίων 
στον τοµέα της πολιτιστικής συνεργασίας και της ανάπτυξης 
της πολιτικής. Σύµφωνα µε την έκθεση αξιολόγησης, το 
πρόγραµµα παρουσίασε ορισµένες ατέλειες, όπως την ανάγκη 
αναθεώρησης των στόχων του προκειµένου να συµβαδίζουν 
µε τις αλλαγές που επηρεάζουν τον πολιτιστικό τοµέα και τις 
εξελίξεις πολιτικής, όπως η στρατηγική «Ευρώπη 2020» και η 
Ευρωπαϊκή Ατζέντα για τον Πολιτισµό38. 

2.7 Η Ευρωπαϊκή Ατζέντα για τον Πολιτισµό (2007) 

 
 Η έγκριση της ευρωπαϊκής ατζέντας για τον πολιτισµό το 
2007 άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο στη συνεργασία σε θέµατα 
πολιτιστικής πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για πρώτη 
φορά, όλοι οι εταίροι – ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα, κράτη-µέλη 
και κοινωνία των πολιτών στον τοµέα του πολιτισµού – 
κλήθηκαν να ενώσουν τις προσπάθειές τους για την επίτευξη 
τριών ρητά καθορισµένων κοινών στόχων, οι οποίοι 
εγκρίθηκαν από το Συµβούλιο:  
 
(1) προώθηση της πολιτιστικής πολυµορφίας και του 
διαπολιτισµικού διαλόγου·  
(2) προώθηση του πολιτισµού ως καταλύτη της 
δηµιουργικότητας·  
(3) προώθηση του πολιτισµού ως ζωτικού στοιχείου των 
διεθνών σχέσεων της Ένωσης39.  

                                                
38 Βλ. ECOPRYS, Interim Evaluation of the Culture Programme 2007-13, Final 
Report, Birmingham 2010, σ.xvi. 
39 Βλ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, στο Συµβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή 
και στην Επιτροπή των Περιφερειών της 10ης Μαΐου 2007 σχετικά µε µια 
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 Η εµπειρία από τότε που εγκρίθηκε η ατζέντα και µέχρι 
σήµερα δείχνει σαφώς ότι υπάρχουν δυνατότητες συνεργασίας 
για την πολιτιστική πολιτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο, µε τη 
µορφή είτε της ανταλλαγής εµπειριών µεταξύ των κρατών-
µελών µε στόχο τις προσαρµογές της πολιτικής βάσει των 
βέλτιστων πρακτικών, είτε της µεγαλύτερης συµβολής στη 
διαδικασία χάραξης πολιτικής από την κοινωνία των πολιτών 
στον τοµέα του πολιτισµού, είτε µιας συνεκτικότερης 
προσέγγισης του πολιτισµού, στο πλαίσιο συναφών 
πολιτικών40.  
 
2.7.1 Ευρωπαϊκό Έτος Διαπολιτισµικού Διαλόγου (2008) 
 
 Στο πλαίσιο του στόχου 1, το Ευρωπαϊκό Έτος 
Διαπολιτισµικού Διαλόγου 200841 επικεντρώθηκε τόσο στην 
ευαισθητοποίηση όσο και στην ανάπτυξη της δηµόσιας 
συζήτησης προσανατολισµού για το διαπολιτισµικό διάλογο. 
Νέες πολιτικές και δοµές αποτελούν αποκτήµατα που άφησε 
πίσω του το Έτος σε µια σειρά κρατών-µελών, ενώ σε επίπεδο 
ΕΕ επιτεύχθηκε πολιτική συµφωνία ως προς την ανάγκη να 
προαχθούν οι διαπολιτισµικές ικανότητες και ως προς τον ρόλο 
του διαπολιτισµικού διαλόγου στις εξωτερικές σχέσεις42.   
 
2.7.2 Ευρωπαϊκό Έτος Δηµιουργικότητας και Καινοτοµίας 
(2009) 
 
 Επίσης, στο πλαίσιο του στόχου 2, το Ευρωπαϊκό Έτος 
Δηµιουργικότητας και Καινοτοµίας (2009) διερεύνησε, επίσης, 
τους τρόπους µε τους οποίους ο πολιτισµός παράγει και 
οικονοµική και κοινωνική καινοτοµία. Το µανιφέστο των 
πρεσβευτών του Έτους έδωσε έµφαση στη δηµιουργικότητα, η 
                                                                                                             
ευρωπαϊκή ατζέντα για τον πολιτισµό σ' έναν κόσµο παγκοσµιοποίησης [COM(2007) 
242 τελικό, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Βρυξέλλες 2007. 
40 Βλ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Έκθεση της Επιτροπής σtο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
τo Συµβούλιο, την ευρωπαϊκή οικονοµική και κοινωνική επιτροπή και την 
επιτροπή των περιφερειών σχετικά µε την εφαρµογή της ευρωπαϊκής ατζέντας για 
τον πολιτισµό [COM(2010) 390 τελικό, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Βρυξέλλες 2010, 
σ.13. 
41 Βλ. Απόφαση αριθ. 1983/2006/ΕΚ του Συµβουλίου και του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου σχετικά µε το Ευρωπαϊκό Έτος Διαπολιτισµικού Διαλόγου (2008).  
42 Βλ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Κοινή Ανακοίνωση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συµβούλιο-  Προς µια Στρατηγική της ΕΕ για διεθνείς πολιτιστικές σχέσεις,  
JOIN(2016) 29 τελικό, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βρυξέλλες 2016. 
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οποία µπορεί να παραχθεί µε το χτίσιµο γεφυρών ανάµεσα 
στην τέχνη, τη φιλοσοφία, την επιστήµη και τις επιχειρήσεις. 
Αρκετές µελέτες που διεξήχθησαν για λογαριασµό της 
Επιτροπής συνεισέφεραν στην όλη συζήτηση, και κυρίως η 
µελέτη του 2009 για τον αντίκτυπο του πολιτισµού στη 
δηµιουργικότητα, η µελέτη του 2010 για την επιχειρηµατικότητα 
στον πολιτιστικό και δηµιουργικό κλάδο δραστηριοτήτων (ΠΔΚ) 
και η θεµατική έκθεση του δικτύου Ευρυδίκη για την 
καλλιτεχνική και πολιτιστική εκπαίδευση στα σχολεία της 
Ευρώπης43.  
 
2.7.3 Προς µια στρατηγική προσέγγιση του πολιτισµού 
στις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ 
 
 Τέλος, στο πλαίσιο του στόχου 3, µε την έναρξη ισχύος 
της Συνθήκης της Λισαβόνας και τη σύσταση της Ευρωπαϊκής 
Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) δηµιουργήθηκε µια νέα 
αρχιτεκτονική, η οποία µπορεί να ενισχύσει περαιτέρω τη 
συµβολή της ΕΕ στις διεθνείς πολιτιστικές σχέσεις. Το 
Νοέµβριο του 2015, το Συµβούλιο κάλεσε την Επιτροπή και την 
Ύπατη Εκπρόσωπο να ετοιµάσουν µια «στρατηγική 
προσέγγιση του πολιτισµού στις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ, µε 
περιγραφή, για το σκοπό αυτό, ενός συνόλου κατευθυντήριων 
αρχών»44. Με την πρόσφατη Κοινή Ανακοίνωση για τις διεθνείς 
πολιτιστικές σχέσεις προτάθηκαν οι κάτωθι αρχές, καθώς και 
µια πιο στρατηγική προσέγγιση της ΕΕ έναντι της πολιτιστικής 
διπλωµατίας45: 
(α) Προώθηση της πολιτισµικής πολυµορφίας και σεβασµός 
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. 
(β) Προώθηση του αµοιβαίου σεβασµού και του δια-
πολιτισµικού διαλόγου. 
(γ) Διασφάλιση του σεβασµού της συµπληρωµατικότητας και 
της επικουρικότητας. 
(δ) Προώθηση οριζόντιας προσέγγισης του πολιτισµού 
(ε) Προώθηση του πολιτισµού µέσω των υφιστάµενων 
πλαισίων συνεργασίας. 
 

                                                
43 Βλ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2010, ο.π.σ.6. 
44 Βλ. Συµβούλιο ΕΕ, Αποτελέσµατα της 3428ης συνόδου του Συµβουλίου: 
Παιδεία, Νεολαία, Πολιτισµός και  Αθλητισµός, 23 και 24 Νοεµβρίου 2015   
45 Βλ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2016, ο.π.σσ.4-8. 
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2.8 Σχέδιο Εργασίας για το Πρόγραµµα Πολιτισµός 2008-
2010 

 Το πρώτο τριετές Σχέδιο Εργασίας που υιοθετήθηκε, 
στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ατζέντας για τον πολιτισµό 
επικεντρώθηκε στην κινητικότητα των καλλιτεχνών, την 
πρόσβαση στον πολιτισµό, την ανάπτυξη πολιτιστικών 
στατιστικών, την προώθηση επιχειρήσεων πολιτιστικής και 
δηµιουργικής παραγωγής και την εφαρµογή της Συνθήκης της 
UNESCO για την πολιτιστική έκφραση. Αυτοί είναι και οι τοµείς 
προτεραιότητας που κρίθηκαν κατάλληλοι σύµφωνα µε τους 
στόχους της ευρωπαϊκής ατζέντας46. 

2.9  Πράσινη Βίβλος «Απελευθέρωση του δυναµικού των 
κλάδων του Πολιτισµού και της Δηµιουργικότητας» (2010) 

 Ο προγραµµατισµός της πολιτιστικής πολιτικής της ΕΕ 
για την προγραµµατική περίοδο 2014-2020 εγκαινιάστηκε µε 
την Ανακοίνωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της Πράσινης 
Βίβλου για την απελευθέρωση του δυναµικού των κλάδων του 
πολιτισµού και της δηµιουργικότητας, στην οποία για πρώτη 
φορά επισήµως γίνεται λόγος για τις πολιτιστικές και 
δηµιουργικές βιοµηχανίες. Η Πράσινη Βίβλος ανέδειξε τους 
προβληµατισµούς της Επιτροπής για τη νέα οικονοµία της 
δηµιουργικότητας, αναλύοντας τις βασικές θεµατικές περιοχές 
πολιτικής σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις της Στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020»: (α) η ψηφιακή ατζέντα για την Ευρώπη, (β) η 
περαιτέρω σύνδεση των ΚΔΠ µε την καινοτοµία µε δράσεις 
που θα ενισχύουν το ρόλο των ΚΔΠ ως καταλύτη καινοτοµίας 
για την ευρωπαϊκή οικονοµία, και (γ) η ανάπτυξη και 
ολοκλήρωση µιας βελτιωµένης στρατηγικής και ενός καλύτερου 
ρυθµιστικού πλαισίου για την πνευµατική ιδιοκτησία47. Ήδη 
από τα Συµβούλια Υπουργών το 2007 και το 2009 είχε 
διαφανεί η ανάγκη ενίσχυσης των δεσµών µεταξύ 
εκπαίδευσης, κατάρτισης και ΚΠΔ, καθώς και να 

                                                
46 Bλ. Συµβούλιο της ΕΕ, ‘Σχέδιο Εργασίας για το Πρόγραµµα Πολιτισµός 2008-
2010-Συµπεράσµατα του Συµβουλίου και των Αντιπροσώπων των Κυβερνήσεων 
των κρατών-µελών, οι οποίοι συναντήθηκαν στο πλαίσιο του Συµβουλίου για το 
Σχέδιο Εργασίας για τον Πολιτισµό 2008-2010’, Επίσηµη Εφηµερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, C143, 10 Ιουνίου 2008. 
47 Βλ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Πράσινη Βίβλος –Απελευθέρωση του δυναµικού των 
κλάδων του Πολιτισµού και της Δηµιουργικότητας, COM(2010)183 τελικό, 
Βρυξέλλες 2010. 
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µεγιστοποιηθούν οι δυνατότητες των ΜΜΕ στους τοµείς του 
πολιτισµού και της δηµιουργικότητας48, ζητώντας να 
βελτιωθούν οι συνέργειες µεταξύ πολιτισµού και άλλων 
σχετικών πολιτικών49.  

2.10 Πρόγραµµα Εργασιών του Συµβουλίου για τον 
Πολιτισµό, 2011-2014 

 Το Πρόγραµµα Εργασιών για τον Πολιτισµό 2011-2014 
που εγκρίθηκε στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ατζέντας για τον 
πολιτισµό και  υιοθετήθηκε από το Συµβούλιο των Υπουργών 
που είναι αρµόδιοι για την Εκπαίδευση, τη Νεολαία, τον 
Πολιτισµό και τον Αθλητισµό το Νοέµβριο 2010, προσδιόρισε 
τις εξής προτεραιότητες για τον πολιτιστικό τοµέα50: Πολιτιστική 
πολυµορφία, διαπολιτισµικός διάλογος και πολιτισµός 
προσβάσιµος και χωρίς αποκλεισµούς˙ επιχειρήσεις 
πολιτιστικής και δηµιουργικής παραγωγής˙ δεξιότητες και 
κινητικότητα˙ πολιτιστική κληρονοµιά, συµπεριλαµβανοµένης 
της κινητικότητας των συλλογών˙ ο πολιτισµός στις εξωτερικές 
σχέσεις˙ στατιστικές στον τοµέα του πολιτισµού. 

2.11 Το Πρόγραµµα «Δηµιουργική Ευρώπη, 2014-2020» 
 
 Βάσει του Κανονισµού (ΕΕ) 1295/2013 για τη θέσπιση 
του προγράµµατος «Δηµιουργική Ευρώπη, 2014-2020» 
εξειδικεύονται οι ευρείες περιοχές πολιτικής της Πράσινης 
Βίβλου σε συγκεκριµένες κατευθύνσεις πολιτικής µε 
συγκεκριµένα χρηµατοδοτικά εργαλεία. Οι γενικοί στόχοι του 
προγράµµατος είναι η διαφύλαξη, ανάπτυξη και προώθηση της 
ευρωπαϊκής πολιτισµικής και γλωσσικής πολυµορφίας και 
ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονοµιάς της Ευρώπης, καθώς 
και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ευρωπαϊκού 
πολιτιστικού και δηµιουργικού τοµέα.   

                                                
48 Βλ. Συµβούλιο της ΕΕ, Συµπεράσµατα του Συµβουλίου για τη συµβολή των 
τοµέων του πολιτισµού και της δηµιουργίας στην εκπλήρωση των στόχων της 
Λισσαβόνας, Βρυξέλλες 2007. 
49 Βλ. Συµβούλιο της ΕΕ, Συµπεράσµατα του Συµβουλίου για τον πολιτισµό ως 
καταλύτη δηµιουργικότητας και καινοτοµίας, 2941η Σύνοδος του Συµβουλίου για 
την Εκπαίδευση, τη Νεολαία και τον Πολιτισµό, Βρυξέλλες 12 Μαΐου 2009.   
50 Βλ. Council of the EU, ‘Work Plan for Culture 2011-2014-Conclusions of the 
Council and of the representatives of the governments of the member states’, 
Official Journal C325 of 2.12.2010, Brussels 2010. 
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 Το πρόγραµµα αποτελείται από δύο χωριστά 
υποπρογράµµατα, το υποπρόγραµµα Πολιτισµός και το 
υποπρόγραµµα MEDIA, καθώς και από µία Διατοµεακή 
Συνιστώσα που περιλαµβάνει ένα νέο χρηµατοδοτικό 
µηχανισµό, το µηχανισµό εγγυοδοσίας. Στο πρόγραµµα έχει 
προστεθεί, ορθώς, ένα νέο καθήκον µε τη χορήγηση, κατά το 
έτος 2015, 1,6 εκατοµµυρίων ευρώ για την κοινωνική ένταξη 
προσφύγων, ως έκφραση του διαπολιτισµικού διαλόγου που 
συνιστά επιτακτική ανάγκη στην κοινωνία µας.  
 Ο συνολικός προϋπολογισµός για το πρόγραµµα 
«Δηµιουργική Ευρώπη» κατά την περίοδο 2014-2020 
ανέρχεται σε 1,46 δισεκατοµµύρια ευρώ. Από τη συνολική 
κατανοµή των κονδυλίων, ελάχιστο ποσοστό της τάξης του 
31% δεσµεύεται για το υποπρόγραµµα Πολιτισµός, ελάχιστο 
ποσοστό ύψους 56% δεσµεύεται για το υποπρόγραµµα MEDIA 
και µέγιστο ποσοστό 13% δεσµεύεται για τη Διατοµεακή 
Συνιστώσα.  
 Κατά τα πρώτα έτη του προγράµµατος (2014, 2015 και 
πρώτο εξάµηνο του 2016), το υποπρόγραµµα Πολιτισµός 
έλαβε το 13,67% των αιτήσεων για τις προσκλήσεις υποβολής 
προτάσεων συνεργασίας, το 39,66% των αιτήσεων για τα 
δίκτυα, το 11,27% για τις πλατφόρµες και το 24,03% των 
αιτήσεων για τις λογοτεχνικές µεταφράσεις. Στο πλαίσιο της 
πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για έργα ένταξης 
προσφύγων υποβλήθηκαν 274 αιτήσεις, από τις οποίες 
επιλέχθηκαν µόνο 12, αριθµός που αντιστοιχεί σε ποσοστό 
επιτυχίας της τάξης µόλις του 4,38%51.  

2.12 Ο Πολιτισµός ως Προτεραιότητα και στα άλλα 
Ευρωπαϊκά Προγράµµατα 
 
 Χάρη στις ενέργειες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι 
κλάδοι του πολιτισµού και της δηµιουργικότητας (ΚΠΔ) και ο 
οπτικοακουστικός τοµέας έχουν ενταχθεί, αν και σε ανεπαρκή 
βαθµό, στα πολυετή προγράµµατα Erasmus+ (ανάπτυξη 
δεξιοτήτων µέσω εκπαίδευσης και κατάρτισης, απόκτηση 
                                                
51 Βλ. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Σχέδιο Έκθεσης σχετικά µε την εφαρµογή του 
Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1295/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, της 11ης Δεκεµβρίου 2013, για την θέσπιση του προγράµµατος 
«Δηµιουργική Ευρώπη» (2014 έως 2020) και την κατάργηση των αποφάσεων αριθ. 
1718/2006/ΕΚ, 1855/2006/ΕΚ και 1041/2009/ΕΚ (2015/2328(INI)), Βρυξέλλες 
2016, σ.6. 



36 
 

γνώσεων και δηµιουργία συµπράξεων), «Ορίζοντας 2020» 
(έρευνα και καινοτοµία στον πολιτισµό και την πολιτιστική 
κληρονοµιά), Europe for Citizens (δίκτυα πολιτιστικής 
κληρονοµιάς) και Cosme (επιχειρηµατικότητα και πρόσβαση 
µικρο-µεσαίων επιχειρήσεων σε χρηµατοδότηση και αγορές), 
στα διαρθρωτικά ταµεία (3,3 δισ. από το 2007 από το Ταµείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης για προστασία και διατήρηση 
πολιτιστικής κληρονοµιάς, 2,2 δισ. για την ανάπτυξη 
πολιτιστικής υποδοµής και 555 εκατ.  για στήριξη πολιτιστικών 
υπηρεσιών)  και στις προτεραιότητες του  Ευρωπαϊκού 
Ταµείου Στρατηγικών Επενδύσεων52. 

2.13 Πρόγραµµα Εργασιών της ΕΕ στον Πολιτιστικό 
Τοµέα, 2015-2018 
 
 Στα συµπεράσµατα του Συµβουλίου των Υπουργών για 
θέµατα πολιτισµού για το πρόγραµµα εργασιών της περιόδου 
2015-2018 υπογραµµίζονται οι εξής προτεραιότητες53.:  
(α) προσβάσιµος και χωρίς αποκλεισµούς πολιτισµός˙ 
(β) πολιτιστική κληρονοµιά˙ 
(γ) πολιτιστικός και δηµιουργικός τοµέας˙ 
(δ) προώθηση της πολιτιστικής πολυµορφίας, του πολιτισµού 
στις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ και της κινητικότητας.  
 Η εξασφάλιση ποιότητας και συγκρίσιµων στατιστικών 
στοιχείων στον πολιτιστικό τοµέα, επίσης, καθορίστηκε ως 
προτεραιότητα σε όλους τους τοµείς της πολιτιστικής πολιτικής. 
Το πρόγραµµα εργασιών προβλέπει τη διεξαγωγή 20 
δράσεων. 
 
2.14 Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονοµιάς (2018) 
 
 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε στις 27 Απριλίου 
του 2017, µε µεγάλη πλειοψηφία, την απόφαση για τη θέσπιση 
του 2018 ως Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονοµιάς. Το 
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονοµιάς αποτελεί µια 
                                                
52 Βλ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Πολιτιστικός και Οπτικοακουστικός Τοµέας. Η 
Ευρώπη γιορτάζει την Πολιτιστική της Πολυµορφία,  Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
Βρυξέλλες 2014, σ.3. 
53 Βλ. Συµβούλιο ΕΕ, ‘Συµπεράσµατα του Συµβουλίου και των αντιπροσώπων των 
κυβερνήσεων των κρατών µελών, συνερχοµένων στο πλαίσιο του Συµβουλίου, 
σχετικά µε πρόγραµµα εργασιών στον πολιτιστικό τοµέα (2015-2018)’, Επίσηµη 
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2014/C 463/02, Βρυξέλλες 2014, σ.5. 
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ευρωπαϊκή πρωτοβουλία και θα υλοποιηθεί µε µια σειρά 
εκδηλώσεων που θα πραγµατοποιηθούν σε όλα τα επίπεδα: 
ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό. Στόχος της 
παρούσας πρωτοβουλίας είναι να αυξήσει την 
ευαισθητοποίηση σχετικά µε την ευρωπαϊκή ιστορία και τις 
ευρωπαϊκές αξίες και να ενδυναµώσει το αίσθηµα της 
ευρωπαϊκής ταυτότητας. Από αρχαιολογικούς χώρους µέχρι 
µνηµεία αρχιτεκτονικής, και από µεσαιωνικά κάστρα µέχρι 
λαϊκές παραδόσεις και τέχνες, η πολιτιστική κληρονοµιά της 
Ευρώπης βρίσκεται στο επίκεντρο της συλλογικής µνήµης και 
ταυτότητας των Ευρωπαίων πολιτών. Η σηµαντική 
πολυµορφία της ΕΕ σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο αποτελεί µοναδικό καταλύτη για ανταλλαγές µεταξύ 
ατόµων κάθε ηλικίας και κάθε κοινωνικού και πολιτιστικού 
υπόβαθρου. 
 Οι κύριοι στόχοι αυτού του Ευρωπαϊκού Έτους είναι54:  

• να προωθήσει την πολιτισµική πολυµορφία, το 
διαπολιτισµικό διάλογο και την κοινωνική συνοχή, 

• να επισηµάνει την οικονοµική συµβολή της πολιτιστικής 
κληρονοµιάς στους κλάδους του πολιτισµού και της 
δηµιουργικότητας, συµπεριλαµβανοµένων των µικρών 
και µεσαίων επιχειρήσεων, και στην τοπική και 
περιφερειακή ανάπτυξη 

• να τονίσει το ρόλο της πολιτιστικής κληρονοµιάς, στο 
πλαίσιο των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ, µεταξύ 
άλλων, για την πρόληψη των συγκρούσεων, τη 
συµφιλίωση µετά από συγκρούσεις και την 
αποκατάσταση κατεστραµµένης πολιτιστικής 
κληρονοµιάς. 

 Επιπλέον, η πολιτιστική κληρονοµιά διαδραµατίζει 
σηµαντικό οικονοµικό ρόλο. Περισσότερα από 300.000 άτοµα 
απασχολούνται άµεσα στον τοµέα της ευρωπαϊκής 
πολιτιστικής κληρονοµιάς και 7,8 εκατοµµύρια θέσεις εργασίας 
στην Ευρώπη συνδέονται έµµεσα µε την πολιτιστική 
κληρονοµιά, π.χ. στον τουριστικό και τον κατασκευαστικό 
τοµέα, τις βοηθητικές υπηρεσίες, όπως τις µεταφορές, τις 
υπηρεσίες διερµηνείας, τη συντήρηση και την ασφάλεια. 
 Το Έτος θα έχει προϋπολογισµό 8 εκατ. ευρώ, µέρος 
του οποίου αφορά σε µια πρόσκληση εκδήλωσης 

                                                
54 Βλ. Απόφαση της 17ης Μαΐου 2017 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου  σχετικά µε το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονοµιάς (2018). 
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ενδιαφέροντος που ξεκίνησε στο πλαίσιο του προγράµµατος 
Creative Europe για τη χρηµατοδότηση έργων διακρατικής 
συνεργασίας στον τοµέα της πολιτιστικής κληρονοµιάς. 
Επιπλέον, το Έτος θα επωφεληθεί από πολυάριθµες 
πρωτοβουλίες και έργα που χρηµατοδοτούνται από τα 
προγράµµατα Ορίζοντας 2020, Natura 2000, Ευρώπη για τους 
Πολίτες, Erasmus+, COSME (Ευρωπαϊκό πρόγραµµα για τις 
µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις) και τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά 
ταµεία και ταµεία επενδύσεων. 
 
3. Ειδικές Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες για τον Πολιτισµό 
 
 Η Ε.Ε. στηρίζει τον πολιτισµό και µέσα από ένα µεγάλο 
εύρος δραστηριοτήτων, που περιλαµβάνουν την προώθηση 
προγραµµάτων για την αποτελεσµατικότερη αξιοποίηση της 
ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς και των ψηφιακών τεχνολογιών, τη 
χρηµατοδότηση, την παροχή βοήθειας για την κατάρτιση 
ερευνητικών σχεδίων και τη στήριξη και συνεργασία µε 
εταίρους εντός και εκτός Ε.Ε. 
 
3.1 Ευρωπαϊκές Πολιτιστικές Πρωτεύουσες (European 
Capitals of Culture)  
 
 Οι Ευρωπαϊκές Πολιτιστικές Πρωτεύουσες είναι ένας 
θεσµός που λειτούργησε για πρώτη φορά το 1985 µε πρώτη 
πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης την Αθήνα. Έκτοτε ο 
θεσµός υπέστη µία σειρά από µεταβολές, αλλά παράλληλα 
επέκτεινε την ακτινοβολία του. Κάθε χρόνο πλέον δύο πόλεις 
αναλαµβάνουν το ρόλο της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής 
Πρωτεύουσας. Η ανάδειξή τους πραγµατοποιείται µε βάση ένα 
σύστηµα τεκµηριωµένης επιλογής και µε µακροχρόνιο 
προγραµµατισµό, ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος για την 
προετοιµασία της διοργάνωσης.  Μέσα από αυτόν το θεσµό 
προσφέρεται η ευκαιρία στις πόλεις που αναδεικνύονται 
Ευρωπαϊκές Πολιτιστικές Πρωτεύουσες να ενισχύσουν τις 
πολιτιστικές τους συνεργασίες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο 
και να ανανεώσουν τις τοπικές πολιτιστικές εκφράσεις. 
Παράλληλα, αποκοµίζουν σηµαντικά πολιτικά, κοινωνικά και 
οικονοµικά οφέλη, καθώς η προετοιµασία των υποδοµών, ο 
σχεδιασµός των εκδηλώσεων, η διαµόρφωση των 
δηµιουργικών οµάδων και η τελική παρουσίαση των 
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προγραµµατισµένων καλλιτεχνικών παρεµβάσεων συµβάλλει 
σε µία άνθηση δραστηριοτήτων.  
 Η οικονοµική και η καλλιτεχνική δραστηριότητα 
ενδυναµώνονται τόσο κατά την περίοδο προετοιµασίας όσο και 
κατά τη διάρκεια του έτους της διοργάνωσης, ενώ ενισχύεται η 
συµµετοχή των τοπικών κοινωνιών µε στόχο τη µεγιστοποίηση 
των θετικών αποτελεσµάτων.  Επιπρόσθετα, η συγκεκριµέ-
νη πόλη και η ευρύτερη περιφέρεια στην οποία ανήκει 
καθίστανται επίκεντρο της προσοχής των υπόλοιπων 
ευρωπαϊκών κρατών, αποκτώντας µεγαλύτερη αναγνωρισι-
µότητα και, εποµένως, επισκεψιµότητα και επενδυτική 
ελκυστικότητα και για το µέλλον. Αλλά ακόµη και η ίδια η 
διαδικασία της υποψηφιότητας λόγω του ισχυρού 
ανταγωνισµού συµβάλλει στη µόχλευση δυνάµεων και πόρων 
στην υποψήφια πόλη για την επιδίωξη του βασικού σκοπού µε 
πολλαπλασιαστικό αποτέλεσµα για την ανάπτυξη στρατηγικών 
και πολιτικών πιο αποτελεσµατικών σε σχέση µε το παρελθόν, 
οι οποίες έχουν σηµαντική συνεισφορά στις προοπτικές της 
περιοχής, ακόµη και στην περίπτωση που η πόλη δεν επιλεγεί 
τελικά.  
 Η επιλογή των πόλεων πραγµατοποιείται µε βάση τα 
εξής κριτήρια55:  

Ø Η συµβολή στη µακροπρόθεσµη αναπτυξιακή 
στρατηγική της υποψήφιας πόλης όχι µόνο στον 
πολιτιστικό και το δηµιουργικό τοµέα, αλλά και στον 
κοινωνικό και στον οικονοµικό.  

Ø Η ικανότητα υλοποίησης σε σχέση µε τις απαραίτητες 
υποδοµές και την πολιτική συναίνεση των τοπικών 
αρχών, ώστε να διασφαλίζεται η βιωσιµότητα του 
εγχειρήµατος. 

Ø Η ύπαρξη οργανωµένου σχεδιασµού του πολιτιστικού 
και καλλιτεχνικού περιεχοµένου µε γνώµονα το 
καλλιτεχνικό όραµα, την ανάµειξη τοπικών καλλιτεχνών, 
την αλληλεπίδραση της τοπικής πολιτιστικής 

                                                

55 Βλ. Απόφαση αριθ. 445/2014/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014 , για τη θέσπιση δράσης της Ένωσης όσον 
αφορά τις πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης για τα έτη 2020 έως 2033 και 
για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1622/2006/ΕΚ 
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κληρονοµιάς µε νέες και καινοτόµες µορφές πολιτιστικής 
έκφρασης. 

Ø Η ευρωπαϊκή διάσταση, που εκφράζεται µε την ποιοτική 
προβολή της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονοµιάς και 
πολυµορφίας, της ιστορίας και του διαπολιτισµικού 
διαλόγου. Αυτά αναδεικνύονται µέσα από την 
εξασφάλιση συνεργασιών µεταξύ Ευρωπαίων 
καλλιτεχνών και εταιρικών συµπράξεων επιχειρηµατιών 
και πόλεων από διαφορετικές χώρες.  

Ø Η προσέγγιση, που αφορά το βαθµό συµµετοχικότητας 
των τοπικών κοινωνιών στην προετοιµασία της αίτησης 
και στην υλοποίηση του θεσµού. Αυτό επιτυγχάνεται 
µέσα από τη διεύρυνση των οµάδων που καλούνται να 
συµβάλλουν και από την ενίσχυση του εθελοντισµού. 

Ø Η διαχείριση, που αναφέρεται στη ρεαλιστική κατάρτιση 
του προϋπολογισµού σε όλες τις φάσεις του 
εγχειρήµατος και στην άντληση πόρων από 
προγράµµατα και αρµόδια ταµεία, αλλά και στη 
διοικητική διάρθρωση και στην οργανωτική συνεργασία 
όλων των εµπλεκόµενων φορέων και στην 
επικοινωνιακή και εµπορική στρατηγική που την 
περιχαρακώνει.  

 
3.2 Σήµα Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονοµιάς 
(European Heritage Label)  
 
 Η πρωτοβουλία για το Σήµα Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής 
Κληρονοµιάς ξεκίνησε ως µια πρωτοβουλία συνεργασίας 
µεταξύ εθνικών κυβερνήσεων το 2006 και τελικά τέθηκε υπό 
την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2011. Μέσα από 
αυτήν άρχισε να προβάλλεται ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο 
τόπων κληρονοµιάς, που εορτάζουν και συµβολίζουν την 
ευρωπαϊκή ιστορία, τα ιδανικά και την ολοκλήρωση. 
Ειδικότερα, η πρωτοβουλία αυτή δίνει την ευκαιρία ανάδειξης 
τόπων που λειτουργούν ως ορόσηµα στην ιστορική εξέλιξη της 
Ευρώπης και οι οποίοι λόγω της ιστορικής σηµασίας τους 
έχουν αποκτήσει ιδιαίτερη συµβολική αξία, που υπερβαίνει την 
απλή αισθητική αξία.  Στους τόπους αυτούς περιλαµβάνονται 
µνηµεία, φυσικές, υποθαλάσσιες, αρχαιολογικές, βιοµηχανικές 
ή αστικές τοποθεσίες, πολιτιστικά τοπία, τόποι µνήµης, αλλά 
και πολιτιστικά αντικείµενα και άυλη κληρονοµιά που 
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συνδέονται µε µια συγκεκριµένη τοποθεσία (συµπεριλαµ-
βανοµένης και της σύγχρονης κληρονοµιάς).  
 Η Ε.Ε. προσεκτικά επιλέγει συγκεκριµένους τόπους και 
τους αναδεικνύει ως τέτοιους, θεωρώντας ότι η επίσκεψη και η 
διοργάνωση διαφόρων δραστηριοτήτων σε αυτούς µπορούν να 
συντελέσουν στην ενίσχυση της σχέσης µεταξύ της Ε.Ε. και 
των πολιτών της. Η απονοµή του Σήµατος Ευρωπαϊκής 
Πολιτιστικής Κληρονοµιάς γίνεται σε τόπους τριών ειδών56:  

Ø Σε έναν µόνο τόπο που ανήκει σε ένα κράτος µέλος της 
Ε.Ε. 

Ø Σε εθνικούς θεµατικούς τόπους, δηλαδή πολλούς 
τόπους εντός ενός κράτους-µέλους µε ένα διακριτό 
θεµατικό σύνδεσµο. 

Ø Σε διεθνικούς θεµατικούς τόπους, δηλαδή πολλούς 
τόπους που βρίσκονται σε διαφορετικές χώρες της Ε.Ε. 
(τουλάχιστον δύο) και έχουν ένα θεµατικό σύνδεσµο ή 
έναν τόπο που εκτείνεται στην επικράτεια δύο 
τουλάχιστον ευρωπαϊκών κρατών.  

 Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η συγκεκριµένη 
πρωτοβουλία δεν προσφέρει καµίας µορφής οικονοµική 
ενίσχυση. Οι τόποι, όµως, που συµµετέχουν έχουν δικαίωµα 
να αιτηθούν οικονοµικής ενίσχυσης από άλλα ευρωπαϊκά 
προγράµµατα. Βέβαια, τα οφέλη της δηµιουργίας ενός 
επιλεγµένου συνόλου Τόπων Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής 
Κληρονοµιάς (European Heritage Sites) και της συµµετοχής 
των ενδιαφερόµενων τοποθεσιών στο δηµιουργούµενο δίκτυο 
είναι πολλαπλά και µπορούν να είναι τόσο άυλα όσο και υλικά. 
Καταρχάς, η συγκεκριµένη πρωτοβουλία συντελεί στην αύξηση 
του πολιτιστικού τουρισµού, καθώς οι τόποι που φέρουν την 
ειδική σήµανση αποκτούν µεγαλύτερη επισκεψιµότητα.  
 Με το Σήµα Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονοµιάς 
αναδεικνύεται ο ξεχωριστός τους ρόλος στην ευρωπαϊκή 
ιστορική εξέλιξη και προβάλλεται ο µοναδικός συµβολικός τους 
χαρακτήρας στη διαµόρφωση του συλλογικού ευρωπαϊκού 
υποσυνείδητου. Οι επιλεγµένες τοποθεσίες µπορούν να 
λειτουργήσουν είτε ως µεµονωµένοι προορισµοί, είτε ως 
τµήµατα µιας περιήγησης των επισκεπτών, οι οποίοι µέσα από 
                                                
56 Βλ. Απόφαση αριθ. 1194/2011/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, της 16ης Νοεµβρίου 2011 σχετικά µε τη θέσπιση δράσης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Σήµα Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονοµιάς. 

 



42 
 

την εµπειρία τους αυτή µπορούν να αντλήσουν πληροφορίες 
σχετικά µε την κοινή ευρωπαϊκή ιστορία, την πολιτιστική 
κληρονοµιά και τις αξίες που διαµόρφωσε ο ευρωπαϊκός 
πολιτισµός στην ιστορική του συνέχεια.  
 Επίσης, η πρωτοβουλία ενθαρρύνει τη δηµιουργία 
δικτύων ανάµεσα στις τοποθεσίες και στους επαγγελµατίες 
που εµπλέκονται στη διαχείριση ή την αξιοποίηση της 
πολιτιστικής κληρονοµιάς, µε στόχο, αφενός, την προβολή της 
ενότητας του ευρωπαϊκού πνεύµατος, και αφετέρου, την 
ενίσχυση της κοινωνικής και οικονοµικής ανάπτυξης των 
περιοχών που συµµετέχουν σε αυτά. Ακόµη οι συγκεκριµένοι 
τόποι προσφέρουν ευκαιρίες για τη διοργάνωση 
δραστηριοτήτων εκπαιδευτικού και πληροφορικού χαρακτήρα, 
επιδρώντας καθοριστικά στη διαµόρφωση κοινών αξιών και 
στην προαγωγή της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.  
 
3.3 Ευρωπαϊκές Ηµέρες Πολιτιστικής Κληρονοµιάς 
(European Heritage Days) 
  
 Οι Ευρωπαϊκές Ηµέρες Πολιτιστικής Κληρονοµιάς είναι 
µία πρωτοβουλία που ξεκίνησε το 1985 από το Συµβούλιο της 
Ευρώπης και στην οποία προσχώρησε από το 1991 και η 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέσω αυτής επιδιώκεται η εξασφάλιση 
στους πολίτες πρόσβασης σε τοποθεσίες που σπάνια 
ανοίγουν για το κοινό ή σε µοναδικές εκδηλώσεις ιδιαίτερης 
πολιτιστικής αξίας57. Οι εκδηλώσεις πραγµατοποιούνται κάθε 
Σεπτέµβριο υπό την κοινή αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
και του Συµβουλίου της Ευρώπης στις 50 χώρες που έχουν 
υπογράψει την Ευρωπαϊκή Σύµβαση για τον Πολιτισµό του 
1954. Οι εκδηλώσεις είναι αφιερωµένες κάθε φορά σε ένα 
ειδικό θέµα, διαφορετικό από χώρα σε χώρα, και 
περιλαµβάνουν από οργανωµένες περιηγήσεις έως 
παραστάσεις σε ανοιχτούς χώρους. Η συγκεκριµένη 
πρωτοβουλία στοχεύει να καλλιεργήσει στους πολίτες 
ενσυνείδητο σεβασµό στην αξία της ευρωπαϊκής πολιτιστικής 
κληρονοµιάς και της πολιτιστικής πολυµορφίας, αλλά και να 
υπογραµµίσει την ανάγκη προστασίας τους. Παράλληλα, 
ενθαρρύνεται η ανεκτικότητα προς διαφορετικές κουλτούρες σε 

                                                
57 Βλ. Επίσηµη Ιστοσελίδα της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας Ηµέρες Πολιτιστυικής 
Κληρονοµιάς (http://www.europeanheritagedays.com/ Home/EHD-
Programme/About/About-us.aspx). 
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όλη την Ευρώπη. Είναι, επίσης, σηµαντικό ότι η πρωτοβουλία 
για τις Ηµέρες Πολιτιστικής Κληρονοµιάς περιλαµβάνει στους 
σκοπούς της και τη διαµόρφωση του κατάλληλου 
περιβάλλοντος στον πολιτιστικό τοµέα, ώστε η Ευρώπη να 
ανταποκρίνεται στις σύγχρονες κοινωνικές, πολιτικές και 
οικονοµικές προκλήσεις.  
 
3.4 Θέσπιση Βραβείων  
 
 Μέσα στο γενικότερο πλαίσιο της προαγωγής και της 
διάχυσης του ευρωπαϊκού πολιτιστικού πνεύµατος η Ε.Ε. 
θέσπισε και µια σειρά από βραβεία λογοτεχνίας (European 
Union Prize for Literature), αρχιτεκτονικής (European Union 
Prize for Contemporary Architecture), προστασίας της 
πολιτιστικής κληρονοµιάς (Europa Nostra Awards), 
κινηµατογράφου (Prix MEDIA), µουσικής ροκ και ποπ 
(European Border Breakers Awards).  
 
4. Η ένταξη του Πολιτισµού στις Εξωτερικές Σχέσεις της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης  
 
 Ο πολιτισµός είναι πλεονέκτηµα ιδιαίτερης βαρύτητας 
για την ευρωπαϊκή διπλωµατία, αφού ο σεβασµός των κοινών 
πολιτιστικών αξιών και η χρηµατοδότηση σχετικών 
προγραµµάτων συνεργασίας µε τους εταίρους της Ε.Ε. 
ενισχύει τους δεσµούς αλληλοκατανόησης και συνεργασίας 
µεταξύ των ατόµων και των οργανισµών που 
δραστηριοποιούνται στο χώρο του πολιτισµού. Η σοβαρότερη 
απόδειξη για τη βαρύτητα που αποδίδει η Ε.Ε. στην 
αξιοποίηση της πολιτιστικής διπλωµατίας στις εξωτερικές 
σχέσεις της είναι η άµεση προσχώρησή της σε θεσµικές 
πρωτοβουλίες και διεθνείς διασκέψεις µε αντικείµενο τις 
πολιτιστικές πολιτικές, όπως αυτές που αναλαµβάνουν το 
Συµβούλιο της Ευρώπης και η UNESCO. Ακόµη, η προσφορά 
εξειδικευµένης τεχνογνωσίας για τον πολιτισµό από την Ε.Ε. 
και από τα µεµονωµένα κράτη-µέλη προς τις χώρες µε τις 
οποίες συνδέονται µε εταιρική σχέση βοηθούν τις τελευταίες να 
σχεδιάσουν δράσεις προστασίας της πολιτιστικής κληρονοµιάς 
και προώθησης της βιώσιµης ανάπτυξής της. Η απόδοση 
έµφασης στην προώθηση του πολιτισµού ως βασικού 
στοιχείου των εξωτερικών σχέσεων της Ε.Ε. υπογραµµίστηκε, 
όπως είδαµε, στην Ευρωπαϊκή Ατζέντα για τον Πολιτισµό 
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(2007) και στα Προγράµµατα Εργασιών στον Πολιτιστικό 
Τοµέα (2011-2014 και 2015-2018), που απέρρεαν από αυτήν, 
αποτελώντας έναν από τους βασικούς θεµατικούς άξονες 
προτεραιότητας, οι οποίοι ορίζονταν στα σχετικά θεσµικά 
κείµενα. Το ίδιο θέµα επαναλαµβάνεται και στη Συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ε.Ε. (Τίτλος ΧΙΙΙ - Πολιτισµός, άρθρο 167).  
 Η Ε.Ε. σταδιακά ενέταξε στο πεδίο των πολιτικών της 
δράσεις που σχετίζονται µε τη διαµόρφωση µιας κοινής 
στρατηγικής για τον πολιτισµό και την αξιοποίησή του για την 
ενίσχυση της ευρωπαϊκής ενοποίησης και της 
κοινωνικοοικονοµικής µετεξέλιξης των ευρωπαϊκών κρατών, 
λόγω της συνειδητοποίησης του ρόλου που αυτή µπορεί να 
διαδραµατίσει. Εκτός όµως από τη σηµασία που έχει η 
προαγωγή και η διαχείριση των πολιτιστικών θεµάτων στο 
εσωτερικό της Ε.Ε., έχει πλέον καταστεί σαφές ότι η ενίσχυση 
της πολιτιστικής διπλωµατίας προς την κατεύθυνση των 
εξωτερικών σχέσεων της ενωµένης Ευρώπης µε άλλα κράτη 
εµπεριέχει µια ισχυρή δυναµική µε θετικά κοινωνικά και 
οικονοµικά χαρακτηριστικά. 
 Η δυνατότητα ενίσχυσης της ευρωπαϊκής επιρροής και 
ελκυστικότητας προς άλλα κράτη, αλλά και αντιστρόφως, η 
ευκαιρία για την Ε.Ε. να αναπτύξει περαιτέρω την πολιτιστική 
της συνειδητοποίηση µέσα από την αλληλεπίδραση µε άλλα 
πολιτισµικά περιβάλλοντα αποτέλεσαν το κύριο κίνητρο και 
βασικό κριτήριο για τη σταδιακή προαγωγή µιας τέτοιας 
προσπάθειας. Πρόσθετο ενδιαφέρον υπάρχει και µέσα από τη 
δυνατότητα συµβολής στην παγκόσµια ανάπτυξη και ευηµερία 
που αναµένεται να προκύψει µέσα από αυτήν την ανανεωµένη 
προσέγγιση των διεθνών σχέσεων. Αυτό που υπογραµµίζεται 
µάλιστα είναι ότι για τη µεγιστοποίηση των αποτελεσµάτων 
απαιτείται η συνεργασία των ευρωπαϊκών θεσµικών οργάνων 
µε τις εθνικές αρχές που ασχολούνται µε την προώθηση των 
στόχων των πολιτιστικών σχέσεων και µε την αντίστοιχα 
εµπλεκόµενη κοινωνία των πολιτών. Το ενδιαφέρον της Ε.Ε. 
για την άσκηση εντονότερης και καλύτερα οργανωµένης 
πολιτιστικής διπλωµατίας στις εξωτερικές της σχέσεις 
επικεντρώνει, καταρχάς, στη σχέση της µε τις 16 χώρες που 
περιλαµβάνονται στην Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας και µε τις 
10 χώρες που θεωρούνται στρατηγικοί εταίροι της Ευρώπης, 
αλλά περιλαµβάνει στο ενδιαφέρον της την ανάπτυξη 
πολιτιστικών συνεργασιών και µε διεθνείς οργανισµούς και 
άλλες τρίτες χώρες.  
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 Τα οφέλη για την Ε.Ε. και για τις χώρες εταίρους από 
την ένταξη του πολιτισµού στις εξωτερικές τους σχέσεις είναι 
πολλαπλά. Καταρχάς, µέσα από στενότερες πολιτιστικές 
σχέσεις διευκολύνεται γενικότερα ο διάλογος µεταξύ των 
κρατών, η επίλυση των διαφορών και η οικοδόµηση της 
ειρήνης. Επιπλέον, ενδυναµώνεται η κοινωνία των πολιτών, 
που επιστρατεύεται ως βασικός εταίρος συνεργασίας στις 
προωθούµενες διακρατικές πολιτιστικές σχέσεις, και 
ισχυροποιούνται οι δηµοκρατικές αξίες και τα ανθρώπινα 
δικαιώµατα. Τέλος, τόσο η Ε.Ε. όσο και οι χώρες-εταίροι µέσα 
από τις επαφές τους µε άλλες περιοχές µπορούν να 
ανταλλάξουν πληροφορίες και ιδέες διευρύνοντας έτσι τη 
γνώση τους επί θεµάτων κοινού ενδιαφέροντος.  
 
4.1 Ευρω-Μεσογειακή Συνεργασία (Euro-Mediterranean 
Partnership – EUROMED)  
 
 Από τις πιο σηµαντικές πρωτοβουλίες σε επίπεδο 
εξωτερικών σχέσεων της Ε.Ε., η οποία σχετίζεται µε την 
αξιοποίηση των πολιτιστικών αξιών και της 
διαπολιτισµικότητας στις σχέσεις της Ε.Ε. µε τον ευρύτερο 
ζωτικό της χώρο, είναι η δηµιουργία και η λειτουργία της Ευρω-
Μεσογειακής Συνεργασίας (Euro-Mediterranean Partnership – 
EUROMED). Η συγκεκριµένη περιφερειακή πρωτοβουλία 
ιδρύθηκε µετά από σχετική πρόταση του Ευρωπαϊκού 
Συµβουλίου το 1995, στο πλαίσιο της Ευρω-Μεσογειακής 
Διάσκεψης της Βαρκελώνης. Η τελευταία συγκλήθηκε µε στόχο 
την ενίσχυση των σχέσεων των κρατών σε επίπεδο πολιτικών, 
οικονοµικών και πολιτιστικών σχέσεων, οι οποίες θεωρήθηκαν 
ως το αναγκαίο υπόβαθρο για τη διασφάλιση της ειρήνης και 
την προώθηση των αναπτυξιακών προοπτικών στην περιοχή 
της Μεσογείου58.  
 Άλλωστε, ήταν ήδη θετικό το κλίµα για την ενίσχυση του 
διακρατικού διαλόγου σε επίπεδο κοινοβουλίων λόγω της 
προηγούµενης σύγκλισης που είχε πραγµατοποιηθεί µε τη 
Σύνοδο της Μαδρίτης (1991) και µε τις Συµφωνίες του Όσλο 
(1993, 1995) για το µεσανατολικό. Κατά τη διάρκεια της 
διάσκεψης και στο πλαίσιο της “Διακήρυξης της Βαρκελώνης” 
κατατέθηκε πρόταση δηµιουργίας της Ευρω-Μεσογειακής 
                                                
58 Βλ. Επίσηµη Ιστοσελίδα της Ευρω-Μεσογειακής Συνεργασίας 
(https://ec.europa.eu/transport/themes/international/european_neighbourhood_polic
y/mediterranean_partnership_en).  
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Συνεργασίας (Euro-Mediterranean Partnership, EUROMED), η 
οποία αρχικά έγινε γνωστή και ως “Διαδικασία της 
Βαρκελώνης” (“Barcelona Process”). Σε αυτήν συµµετέχουν τα 
κράτη-µέλη της Ε.Ε. και οι δεκαέξι γειτονικές της χώρες στην 
ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου (στη Βόρεια Αφρική και στη 
Μέση Ανατολή). Οι σχετικές πρωτοβουλίες αναλήφθηκαν από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οδήγησαν στην πρώτη 
συνάντηση το 1998.  
 Η “Διαδικασία της Βαρκελώνης” θεµελίωσε µία 
στενότερη κοινωνική, πολιτιστική και ανθρωπιστική εταιρική 
σχέση µέσα από µια σειρά συναντήσεων των ΥΠΕΞ και 
υψηλών αξιωµατούχων. Προβαλλόταν η σηµασία της 
συνεργασίας των εταίρων για την ανάπτυξη των ανθρώπινων 
πόρων, την προαγωγή της κατανόησης µεταξύ των πολιτισµών 
και των ανταλλαγών, στο πλαίσιο της κοινωνίας των πολιτών. 
Το ενδιαφέρον των δράσεων επικεντρώθηκε σε 3 τοµείς 
δράσης:  

Ø Στον πολιτικό τοµέα και στον τοµέα ασφάλειας 
Ø Στον οικονοµικό και χρηµατοδοτικό τοµέα  
Ø Στον κοινωνικό και πολιτιστικό τοµέα.  

 Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, αναδεικνύεται ιδιαίτερα µία 
σειρά από θέµατα πολιτισµικού ενδιαφέροντος. Καθώς η 
περιοχή της Μεσογείου παρουσιάζει επί αιώνες µια 
εντυπωσιακή πολιτιστική και θρησκευτική πολυµορφία, 
υπογραµµίζονται η σηµασία του διαπολιτισµικού και 
διαθρησκευτικού διαλόγου, οι πολιτιστικές ανταλλαγές, η 
εκµάθηση γλωσσών, η εφαρµογή εκπαιδευτικών και 
πολιτιστικών προγραµµάτων που σέβονται τις διαφορετικές 
πολιτιστικές ταυτότητες. Παράλληλα, προβάλλονται η 
συµµετοχή της κοινωνίας των πολιτών στην ευρωµεσογειακή 
εταιρική σχέση και η ενίσχυση της συνεργασίας µεταξύ 
περιφερειακών και τοπικών αρχών, αλλά και η σηµασία του 
ρόλου των µέσων µαζικής ενηµέρωσης για την αµοιβαία 
γνώση και κατανόηση των πολιτισµών. Σε ένα ευρύτερο 
πλαίσιο, επίσης, αναγνωρίζεται η έµµεση επίδραση που 
ασκείται στις διακρατικές σχέσεις στη συγκεκριµένη περιοχή 
από τη διαχείριση ζητηµάτων των τοµέων της υγείας και της 
κοινωνικής ανάπτυξης, του σεβασµού των θεµελιωδών 
κοινωνικών δικαιωµάτων και της καταπολέµησης της 
λαθροµετανάστευσης, της τροµοκρατίας, του εµπορίου 
ναρκωτικών, του διεθνούς εγκλήµατος και της διαφθοράς.  
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 Στο πλαίσιο της Διαδικασίας της Βαρκελώνης ιδρύθηκε 
το “Ευρω-Μεσογειακό Ίδρυµα Anna Lindh” (“The Anna Lindh 
Euro-Mediterranean Foundation for the Dialogue between 
Cultures”). Πρόκειται για ένα διακυβερνητικό οργανισµό που 
εδρεύει στη Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας στην Αίγυπτο και 
υποστηρίζει τη συνεργασία οργανισµών της κοινωνίας των 
πολιτών της περιφέρειας της Μεσογείου. Σκοπός του είναι η 
προώθηση του διαπολιτισµικού διαλόγου, της πολυµορφίας και 
της αµοιβαίας κατανόησης, ενώ η παρουσία του διαδραµατίζει 
το ρόλο ενός διαύλου επικοινωνίας µεταξύ των ευρω-
µεσογειακών πολιτισµών, θρησκειών και αντιλήψεων και ενός 
πόλου συνεργασίας µε άλλους οργανισµούς αντίστοιχης 
εστίασης, όπως το Συµβούλιο της Ευρώπης, η UNESCO, η 
Συµµαχία των Πολιτισµών των Ηνωµένων Εθνών (UN Alliance 
of Civilisations – UNAOC, κλπ.). 
 Από το 2008 η “Διαδικασία της Βαρκελώνης” 
ενεργοποιήθηκε εκ νέου ως “Ένωση για τη Μεσόγειο” (“Union 
for the Mediterranean – UfM) σε µια προσπάθεια να καταστούν 
οι στόχοι της συνεργασίας µεταξύ των µελών της (28 κράτη 
µέλη Ε.Ε. και 15 κράτη της περιοχής της Μεσογείου) πιο 
συγκεκριµένοι και απτοί, ώστε και οι προωθούµενες δράσεις να 
είναι αποτελεσµατικότερες και σε αντιστοιχία µε τις σύγχρονες 
προκλήσεις. Ο πολιτισµός αποτελεί έναν από τους πέντε 
τοµείς στους οποίους τα κράτη που συµµετέχουν προσπαθούν 
να αναλάβουν πρωτοβουλίες στενότερης συνεργασίας. Τα 
κράτη-µέλη της µετεξελιχθείσας πολυµερούς συνεργασίας 
δεσµεύονται για την επιδίωξη των στόχων της Διαδικασίας της 
Βαρκελώνης. Η δηµιουργία ενός χώρου ειρήνης, 
σταθερότητας, ασφάλειας και κοινής οικονοµικής ευηµερίας 
συµπληρώνονται µε το σεβασµό των δηµοκρατικών αρχών, 
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των θεµελιωδών 
ελευθεριών, καθώς και µε την προώθηση της κατανόησης 
µεταξύ των πολιτισµών της ευρω-µεσογειακής περιφέρειας. 
Ειδικά, σε ό,τι αφορά τον τελευταίο στόχο, επιλέγονται δράσεις 
πολιτιστικών ανταλλαγών και προώθησης της γνώσης των 
γλωσσών της συγκεκριµένης περιφέρειας για τη δηµιουργία 
του αναγκαίου υποβάθρου συνεργασίας. Παράλληλα, έχει 
θεσµοθετηθεί ένα συνεκτικό διοικητικό σύστηµα και τακτικές 
συναντήσεις ειδικών και αξιωµατούχων για το σχεδιασµό των 
προτεινόµενων δράσεων σε συγκεκριµένα πεδία: η πολιτιστική 
και δηµιουργική κληρονοµιά, οι πολιτιστικές και καλλιτεχνικές 
εκδηλώσεις, οι θεατρικές και κινηµατογραφικές συµπαραγωγές, 
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οι µεταφράσεις και κάθε είδους µέσα πολιτιστικής διάχυσης, η 
θρησκεία, η κατάρτιση αποτελούν τους κυριότερους χώρους 
στους οποίους επιδιώκεται η υποστήριξη και η προώθηση 
κοινών στόχων και η ανάληψη δυναµικών εταιρικών 
παρεµβάσεων.  
 Επίσης, αποφασίστηκε η διαµόρφωση µιας Ευρω-
µεσογειακής Στρατηγικής για τον Πολιτισµό µε επίκεντρο δύο 
διακριτά, αλλά µε ισχυρή διασύνδεση στοιχεία: το 
διαπολιτισµικό διάλογο και την πολιτιστική πολιτική. Ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον αποδόθηκε στο φαινόµενο της παράνοµης 
διακίνησης και εµπορίας πολιτιστικών αγαθών που 
προέρχονται από παράνοµες ανασκαφές ή από τη λεηλασία 
µνηµείων, ενώ προγραµµατίστηκε η επίσηµη καταγραφή της 
ενάλιας πολιτιστικής κληρονοµιάς στην ευρω-µεσογειακή 
περιφέρεια. Επιπρόσθετα, συνεχίστηκαν τα ευρω-µεσογειακά 
προγράµµατα για την κληρονοµιά και σχεδιάστηκαν µια σειρά 
από καινοτόµες πρωτοβουλίες οι οποίες θα µπορούσαν να 
ενθαρρύνουν και να προάγουν περαιτέρω την πολιτιστική 
κατανόηση και τη συνεργασία (π.χ. προγραµµατισµός για 
δορυφορικό κανάλι και για διαδικτυακή πύλη –internet portal– 
για την οπτικοακουστική κληρονοµιά στη Μεσόγειο). Η 
“Διαδικασία της Βαρκελώνης” αρχικά ξεκίνησε ως ένα φιλόδοξο 
εγχείρηµα αποσκοπώντας στην εξασφάλιση σταθερότητας, 
ειρήνης και ευηµερίας στην περιοχή της Μεσογείου µε την Ε.Ε. 
να διεκδικεί κεντρικό εγγυητικό ρόλο. Στο πέρασµα του χρόνου, 
όµως, οι νέες προκλήσεις που αντιµετώπισε το εγχείρηµα της 
ενωµένης Ευρώπης (π.χ. η µεγάλου εύρους διεύρυνση προς 
τα ανατολικά) και η αποτυχία ειρηνευτικών προσεγγίσεων για 
την επίλυση των αντιθέσεων στην περιοχή κατέδειξαν την 
αδυναµία του θεσµού να ανταποκριθεί πλήρως στις αρχικές 
δεσµεύσεις και στόχους. Στην περίπτωση της µετεξέλιξης του 
θεσµού από την Ευρω-µεσογειακή συνεργασία σε Ένωση για 
την Μεσόγειο υπήρξε και αντίστοιχη µετεξέλιξη της 
πρωτοβουλίας, η οποία µετονοµάστηκε σε “Διαδικασία της 
Βαρκελώνης: Ένωση για τη Μεσόγειο”, ενώ ταυτόχρονα 
κατέστη περισσότερο πραγµατιστική και λιγότερο 
πολιτικοποιηµένη σε σχέση µε το παρελθόν. 
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4.2 Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας – Ανατολική Εταιρική 
Σχέση (Eastern Partnership)  
 
 Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας, η 
Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκίνησε το 2008 µία προσπάθεια για την 
προώθηση της δηµοκρατίας, της οικονοµικής και κοινωνικής 
ανάπτυξης και των µεταρρυθµίσεων, στις γειτονικές της χώρες 
της Ανατολικής Ευρώπης και της περιοχής του Καυκάσου 
(Αρµενία, Αζερµπαϊτζάν, Γεωργία, Λευκορωσία, Μολδαβία και 
Ουκρανία). Πρόκειται για την Ανατολική Εταιρική Σχέση 
(Eastern Partnership), η οποία αναπτύσσεται σε τέσσερις 
θεµατικές πλατφόρµες και υπηρετείται µέσα από επιτροπές 
ειδικών, εµβληµατικές πρωτοβουλίες και ερευνητικά σχέδια. 
 Τα ζητήµατα του πολιτισµού συµπεριλαµβάνονται στην 
Πλατφόρµα 4 “Επαφές µεταξύ λαών”, µαζί µε τα θέµατα 
εκπαίδευσης, έρευνας και νεολαίας. Πιο συγκεκριµένα, ο 
στόχος αυτής της προσέγγισης είναι η εφαρµογή του 
διαπολιτισµικού διαλόγου µε την αξιοποίηση της αυξηµένης 
συµµετοχής των εταίρων της Ε.Ε. σε πολιτιστικά προγράµµατα 
και τη δηµιουργία δικών τους προγραµµάτων µε ευρωπαϊκή 
χρηµατοδότηση. Μεγάλη έµφαση δίνεται, επίσης, και στην 
κινητοποίηση της ήπιας ισχύος της εκπαίδευσης µε αύξηση της 
κινητικότητας διδασκόντων, διδασκοµένων και ερευνητών και 
προαγωγή της γλωσσοµάθειας και της εκπαιδευτικής και 
ερευνητικής αριστείας. Οι συνεργασίες και οι δράσεις µεταξύ 
της Ε.Ε. και των ανατολικών της γειτόνων εδραιώνονται πάνω 
σε διµερείς συµφωνίες και σε ευρωπαϊκά προγράµµατα όπως 
η “Δηµιουργική Ευρώπη” (“Creative Europe”) για τον πολιτισµό 
και τα ΜΜΕ, αλλά και το Erasmus+ για την εκπαίδευση, την 
κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισµό. 
 
4.3 Διαδικασία της Λιουµπλιάνας: αποκαθιστώντας την 
κοινή µας κληρονοµιά (Ljubljana Process: rehabilitating 
our common heritage)  
 
 Η Διαδικασία της Λιουµπλιάνας (Ljubljana Process) 
ξεκίνησε το 2003 ως τµήµα ενός ευρύτερου συνδυαστικού 
προγραµµατισµού του Συµβουλίου της Ευρώπης και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης µε στόχο την προστασία της πολιτιστικής 
κληρονοµιάς σε 8 χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης και 
ειδικότερα σε Αλβανία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, 
Κροατία, Μαυροβούνιο, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δηµοκρατία 
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της Μακεδονίας, Ρουµανία και Σερβία. Ο αρχικός σκοπός ήταν 
η υποστήριξη της σταθερότητας και η ανάπτυξη δηµοκρατικών, 
ειρηνικών, φιλήσυχων και ελεύθερων κοινωνιών των πολιτών 
στις χώρες της νοτιανατολικής Ευρώπης. Ως µέσο ορίστηκε η 
αποκατάσταση και η διαφύλαξη των οικοδοµηµάτων που 
ανήκουν στην πολιτιστική κληρονοµιά τους. Η συνεργασία των 
δύο υπερεθνικών σχηµατισµών στόχευσε στην αντιµετώπιση 
των νέων προκλήσεων που αναδύθηκαν στη συγκεκριµένη 
περιοχή, αλλά αποτελούσαν χρήσιµη εµπειρία για τη 
διαχείριση αντίστοιχων θεµάτων σε ευρύτερα γεωγραφικά 
πλαίσια. Το ενδιαφέρον των παρεµβάσεων σταδιακά 
µετακινήθηκε από το προηγούµενο µοντέλο, το οποίο 
ενθάρρυνε τους επαγγελµατίες του χώρου να υιοθετήσουν 
ευρωπαϊκά πρότυπα και να συνειδητοποιήσουν το δυναµικό 
ρόλο της πολιτιστικής κληρονοµιάς στη συµφιλίωση των λαών, 
προς µία νέα προσέγγιση ανάδειξης των ευρύτερων ωφελειών 
που µπορεί να δηµιουργήσει, λειτουργώντας ως καταλύτης για 
την οικονοµική ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής των πολιτών. 
 Η δοµική οργάνωση της Διαδικασίας της Λιουµπλιάνας 
συναρµόζεται γύρω από διάφορα όργανα, καθένα από τα 
οποία αναλαµβάνει τµήµα των αναγκαίων παρεµβάσεων. Σε 
ό,τι αφορά τους δύο βασικούς δρώντες, η Ε.Ε. µέσω της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναλαµβάνει τη διεθνή υποστήριξη και 
τη χρηµατοδότηση, ενώ το Συµβούλιο της Ευρώπης επιλέγει 
και διαχειρίζεται τη Διεθνή Οµάδα Ειδικών. Η τελευταία 
εµπλέκεται σε δραστηριότητες που σχετίζονται µε διαδικασίες 
σχεδιασµού, εποπτείας και αξιολόγησης των επιχειρούµενων 
δράσεων και συγκέντρωσης χρηµατοδοτικών πόρων. Στη 
Διαδικασία της Λιουµπλιάνας εµπλέκονται και άλλοι διεθνείς 
οργανισµοί, στοιχείο που της αποδίδει πιο συνεργατικό 
χαρακτήρα και αυξάνει τις πιθανότητες αποτελεσµατικότητας. 
Πιο συγκεκριµένα, το Συµβούλιο Περιφερειακής Συνεργασίας,  
επιχειρησιακός βραχίονας της Διαδικασίας της Νοτιο-
ανατολικής Ευρωπαϊκής Συνεργασίας, εποπτεύει τη διαδικασία 
και διασφαλίζει τη βιωσιµότητα των µόνιµων δοµών που 
δηµιουργούνται, ενώ η Ειδική Οµάδα του για τον Πολιτισµό και 
την Κοινωνία (RCC Task Force on Culture and Society) 
υποστηρίζει την εφαρµογή στις περιφέρειες και βοηθά τους 
δικαιούχους στα οικονοµικά και τεχνικά µέρη των 
παρεµβάσεων. Πρέπει να υπογραµµιστεί ότι η Διαδικασία της 
Λιουµπλιάνας αποδίδει µεγάλη σηµασία στην αποκεντρωµένη 
δράση και για το λόγο αυτό αξιοποιεί την τεχνογνωσία ειδικών 
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εµπειρογνωµόνων (LP Regional Expert Pool) και τις 
διασυνδέσεις των εθνικών αρχών (National Task Forces), 
προκειµένου να αυξήσει την αµεσότητα και την 
αποτελεσµατικότητα των δράσεων. 
 

4.4 Δίκτυο EUNIC (European Union National Institutes for 
Culture)  
 
 Όπως εύκολα γίνεται αντιληπτό, η ενεργοποίηση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης µε στόχο την από µέρους της εντατική 
αξιοποίηση των πολιτιστικών πρωτοβουλιών της στις 
εξωτερικές της σχέσεις έχει καταστεί ζωτικό τµήµα των 
πολιτικών της. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προς αυτή την κατεύθυνση 
παρουσιάζει η δραστηριότητα του Δικτύου EUNIC (Ευρωπαϊκό 
Δίκτυο των Εθνικών Ιδρυµάτων για τον Πολιτισµό) ως φορέας 
σχεδιασµού και δράσεων άσκησης πολιτιστικής διπλωµατίας 
στο ευρωπαϊκό περιβάλλον59. Πρόκειται για ένα διεθνές Δίκτυο, 
το οποίο ιδρύθηκε το 2006 και µέχρι σήµερα έχουν ενταχθεί σε 
αυτό 34 µέλη που προέρχονται από 28 χώρες. Οι δράσεις του 
δικτύου εντάσσονται στα πεδία της τέχνης, της γλώσσας, της 
νεολαίας, της εκπαίδευσης, της καινοτοµίας, του 
διαπολιτισµικού διαλόγου και των αναπτυξιακών τοµέων. 
Μεγάλη σηµασία έχει, επίσης, το γεγονός ότι το EUNIC έχει 
δηµιουργήσει και 95 συνεργατικούς σχηµατισµούς (clusters) σε 
όλον τον κόσµο, οι οποίοι είναι ενεργοί πόλοι των συνεργασιών 
του δικτύου µε τοπικούς εταίρους και διαχέουν τα µηνύµατα σε 
µεγαλύτερο εύρος αποδεκτών. Αξίζει να σηµειωθεί ότι το 
Δίκτυο λειτουργεί στη βάση µίας µη-κυβερνητικής οργάνωσης 
µε προσέγγιση από τη βάση προς την κορυφή (bottom-up), 
στοιχείο που διασφαλίζει µία ευέλικτη διοικητική δοµή µε 
µεγάλη αυτονοµία. Επιπλέον, τα µέλη του δικτύου έχουν 
δηµιουργήσει 25.000 θέσεις εργασίας και έχουν έναν ετήσιο 
κύκλο εργασιών ύψους € 2,5 δισ.  
 Το δίκτυο EUNIC αποσκοπεί στην προώθηση των 
ευρωπαϊκών αξιών και της πολιτιστικής πολυµορφίας εντός και 
εκτός Ευρώπης µέσα από τη συνεργασία διαφόρων 
πολιτιστικών οργανισµών και την αξιοποίηση της κατεχόµενης 
τεχνογνωσίας των µελών του. Συµµετέχει µάλιστα ενεργά σε 
διάφορες εκδηλώσεις και συναντήσεις που αφορούν πτυχές 
του πολιτισµού, οι οποίες δύνανται να ασκήσουν καταλυτική 
επίδραση στην αποτελεσµατικότητα των δράσεων της 
                                                
59 Βλ. Επίσηµη Ιστοσελίδα του Δικτύου EUNIC (https://www. eunicglobal.eu/) 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εταίρων της.  Το EUNIC 
αρθρώνει τη δράση του σε επιµέρους οµαδοποιηµένα σχέδια, 
τα οποία επικεντρώνουν σε ειδικά θέµατα. Πιο συγκεκριµένα, 
µπορεί να γίνει ενδεικτική αναφορά στα εξής:  

Ø EUNIC MENA project: είναι ένα σχέδιο το οποίο 
υποστηρίζει την ανάπτυξη των δηµιουργικών τοµέων 
στις χώρες της Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής 
(MENA – Middle East and North Africa).  

Ø Διάλογος EUNIC – Κίνας: επιχειρείται η ενίσχυση της 
πολιτιστικής συνεργασίας Ευρώπης και Κίνας µε τη 
διοργάνωση ετήσιων συναντήσεων που προωθούν την 
αµοιβαία κατανόηση. Στον διάλογο αυτό διακρίνεται το 
σχέδιο “Πολιτιστική Πυξίδα Ευρώπης-Κίνας” (Europe-
China Cultural Compass) µέσω του οποίου 
προετοιµάζονται τεχνοκράτες και άλλοι επαγγελµατίες 
που θα προωθήσουν την πολιτιστική προσέγγιση και τη 
συνεργασία της Ευρώπης και της Κίνας. 

Ø Σχέδια πολυγλωσσίας, όπως τα Poliglotti4.eu, 
Multilingual Online Language Observatory, Language 
Rich Europe and European Literature Night. 

Ø Δράσεις και πρωτοβουλίες µε στόχο την άσκηση 
πειθούς επί των πολιτικών δρώντων για την 
αναγνώριση της αξίας του πολιτισµού στις εξωτερικές 
σχέσεις. 

Ø Δράσεις που συνδέονται µε τον πολιτισµό και που 
αποτελούν καίριο στοιχείο σε πρωτοβουλίες που 
στοχεύουν στην επίλυση συγκρούσεων.  

 Οι δυνατότητες αποτελεσµατικών παρεµβάσεων στην 
περίπτωση του EUNIC είναι αξιοσηµείωτες, καθώς στις τάξεις 
του συγκεντρώνονται εταίροι και εµπειρογνώµονες µε 
αυξηµένες δυνατότητες ανάληψης πρωτοβουλιών και δράσης 
µε τρόπους που υπερβαίνουν τη συµβατική µεθοδολογία της 
Ε.Ε.  
 
4.5 Πλατφόρµα Πολιτιστικής Διπλωµατίας 
 
 Η πλατφόρµα πολιτιστικής διπλωµατίας ιδρύθηκε το 
Φεβρουάριο του 2016 και χρηµατοδοτείται από το µέσο 
εταιρικής σχέσης. Τη διαχείρισή της έχει αναλάβει κοινοπραξία 
των πολιτιστικών ιδρυµάτων των κρατών- µελών σε 
συνεργασία µε άλλους εταίρους. Η πλατφόρµα παρέχει 



53 
 

συµβουλές σχετικά µε την πολιτιστική πολιτική, διευκολύνει τη 
δικτύωση, υλοποιεί δραστηριότητες µε τους πολιτιστικούς 
φορείς, τα κράτη- µέλη και τις αντιπροσωπείες της ΕΕ, 
καταρτίζει προγράµµατα κατάρτισης για την πολιτιστική ηγεσία 
και συµβάλλει στην ανάπτυξη των διεθνών πολιτιστικών 
σχέσεων της ΕΕ. 
 
5. Στρατηγική της ΕΕ για Διεθνείς Πολιτιστικές Σχέσεις 
 
 Ήδη, από το 2011, στο ψήφισµά του, της 12ης Μαΐου, 
σχετικά µε τις πολιτιστικές διαστάσεις των εξωτερικών 
δράσεων της ΕΕ (2010/2161(INI), το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
επιβεβαίωσε τη σηµασία του πολιτισµού στις εξωτερικές 
πολιτικές και εξέφρασε ανησυχίες για τον κατακερµατισµό της 
εξωτερικής πολιτικής και των έργων της ΕΕ στον πολιτιστικό 
τοµέα. Ως εκ τούτου, ζήτησε «την ανάπτυξη µιας σαφούς 
κοινής στρατηγικής της ΕΕ για τις πολιτιστικές πτυχές των 
εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ». Απηύθυνε έκκληση για µια 
κεντρική διαδικτυακή πύλη, στην οποία θα πρέπει να 
αναγράφονται πληροφορίες για τα σχετικά χρηµατοδοτικά 
προγράµµατα και τις πολιτιστικές εκδηλώσεις και ζήτησε να 
δηµιουργηθούν δοµές αφιερωµένες στον πολιτισµό στην 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και 
αποκλειστικά απασχολούµενο προσωπικό στις 
αντιπροσωπείες της ΕΕ. 
 Επιπλέον, στο πλαίσιο της προετοιµασίας για τον 
προϋπολογισµό για το 2013, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ψήφισε υπέρ µιας προπαρασκευαστικής δράσης για τον 
πολιτισµό στις εξωτερικές σχέσεις. Στο πλαίσιο αυτής της 
προπαρασκευαστικής δράσης, εκπονήθηκε µια µελέτη που 
βασίστηκε σε µια εκτεταµένη διαδικασία χαρτογράφησης και 
διαβούλευσης στην οποία συµµετείχε ευρύ φάσµα 
ενδιαφερόµενων µερών εντός και εκτός της ΕΕ. 
Παρουσιάστηκε και συζητήθηκε σε µια διάσκεψη τον Απρίλιο 
του 2014 και συνέβαλε στην ανάπτυξη της υπό εξέταση 
στρατηγικής (βλ. Παράρτηµα V). 
 Στα συµπεράσµατα του Συµβουλίου, της 23ης 
Δεκεµβρίου 2014, σχετικά µε το πρόγραµµα εργασίας για τον 
πολιτισµό (2015-2018), το Συµβούλιο είχε προγραµµατίσει τα 
περαιτέρω βήµατα προς µια στρατηγική προσέγγιση του 
πολιτισµού, στο πλαίσιο των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ, 
όπως η µελέτη για τα υφιστάµενα προγράµµατα που 
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διατίθενται για τον πολιτισµό για την ευρωπαϊκή πολιτική 
γειτονίας (ΕΠΓ) και από κοινού άτυπες συναντήσεις των 
υψηλόβαθµων στελεχών των κρατών-µελών που εργάζονται 
στα υπουργεία Πολιτισµού ή/και Εξωτερικών και 
δραστηριότητες παρακολούθησης σχετικά µε την 
προπαρασκευαστική δράση. 
 Τελικά, η  Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ύπατη 
Εκπρόσωπος παρουσίασαν στις 8 Ιουνίου 2016, την Κοινή 
Ανακοίνωσή τους µε τίτλο «Προς µια στρατηγική της ΕΕ για 
διεθνείς πολιτιστικές σχέσεις»60. Με αυτόν τον τρόπο, η ΕΕ 
αποσκοπεί στην ενθάρρυνση της πολιτιστικής συνεργασίας 
µεταξύ της ΕΕ και των χωρών-εταίρων  και την προώθηση µιας 
παγκόσµιας τάξης που βασίζεται στην ειρήνη, το κράτος 
δικαίου, την ελευθερία της έκφρασης, το διαπολιτισµικό και 
διαθρησκευτικό διάλογο, την αµοιβαία κατανόηση και το 
σεβασµό των θεµελιωδών αξιών.  
 Η κοινή ανακοίνωση πρότεινε τρεις πυλώνες για την 
προώθηση εργασιών χάραξης µιας στρατηγικής της ΕΕ στον 
τοµέα των διεθνών πολιτιστικών σχέσεων. Πρώτον, οι 
προτεινόµενες κατευθυντήριες αρχές της δράσης της ΕΕ 
αποσκοπούν στο να διασφαλίσουν ότι η δράση της ΕΕ σε 
αυτόν τον τοµέα προάγει τα ανθρώπινα δικαιώµατα, την 
πολυµορφία, το διαπολιτισµικό διάλογο, τηρώντας παράλληλα 
την επικουρικότητα και τη συµπληρωµατικότητα και 
διατηρώντας την πολιτική συνοχή µε την προώθηση του 
πολιτισµού εντός του υφιστάµενου πλαισίου εταιρικής σχέσης. 
Ο δεύτερος πυλώνας προτείνει τρεις κύριους άξονες που θα 
παρέχουν το πλαίσιο για την προώθηση της πολιτιστικής 
συνεργασίας µε χώρες-εταίρους: i) στήριξη του πολιτισµού ως 
µοχλού βιώσιµης κοινωνικής και οικονοµικής ανάπτυξης· ii) 
προώθηση του πολιτισµού και του διαπολιτισµικού διαλόγου 
για ειρηνικές διακοινοτικές σχέσεις· iii) ενίσχυση της 
συνεργασίας στον τοµέα της πολιτιστικής κληρονοµιάς. Ο 
τρίτος πυλώνας προτείνει στρατηγική προσέγγιση της ΕΕ 
έναντι της πολιτιστικής διπλωµατίας: µεταξύ άλλων, 
ενισχυµένη ευρωπαϊκή συνεργασία (ιδίως µεταξύ  κρατών-
µελών της ΕΕ και αντιπροσωπειών της ΕΕ) και διαπολιτισµικές 
ανταλλαγές για την προώθηση των διαφόρων πολιτισµών της 
ΕΕ.  

                                                
60 Βλ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2016, ο.π. 
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 Στις 23 Μαΐου του 2017 το Συµβούλιο των Υπουργών 
Πολιτισµού ενέκρινε συµπεράσµατα για τον πολιτισµό στο 
πλαίσιο των εξωτερικών σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Το Συµβούλιο συµφώνησε ως επόµενο βήµα να συσταθεί 
οµάδα που θα συµβάλλει στην κατάρτιση ολοκληρωµένης 
στρατηγικής προσέγγισης της ΕΕ για τις διεθνείς πολιτιστικές 
σχέσεις. Η Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής 
Δράσης (ΕΥΕΔ) θα στηρίξουν αυτό το εγχείρηµα, µε αφετηρία 
την υφιστάµενη πλατφόρµα πολιτισµικής διπλωµατίας που 
τέθηκε σε λειτουργία το 2016 για να βοηθηθεί η πολιτιστική 
συνεργασία της ΕΕ µε τις τρίτες χώρες. 
 Ως απάντηση στην κοινή ανακοίνωση, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο αποφάσισε πρόσφατα (13 Ιουνίου 2017) να 
καταρτίσει, στο πλαίσιο των επιτροπών Πολιτισµού και 
Παιδείας (CULT) και Εξωτερικών Υποθέσεων (AFET), την 
έκθεση πρωτοβουλίας61. Η έκθεση παρουσιάζει τους στόχους 
της και προτείνει µια σειρά από συγκεκριµένες δράσεις και 
προτάσεις στο µέρος µε τίτλο «Διακυβέρνηση και εργαλεία»· 
σύσταση την οποία η ΕΕ θα πρέπει να υιοθετήσει ενόψει της 
δηµιουργίας µιας µελλοντικής στρατηγικής για τις διεθνείς 
πολιτιστικές σχέσεις. Η έκθεση ζητεί την προώθηση των 
πολιτιστικών δικαιωµάτων ως αναπόσπαστου µέρους των 
θεµελιωδών δικαιωµάτων του ανθρώπου, καθώς και την 
αντιµετώπιση του πολιτισµού, λόγω της εγγενούς αξίας του, ως 
τέταρτου αυτόνοµου και εγκάρσιου πυλώνα της αειφόρου 
ανάπτυξης σε συνδυασµό µε τις κοινωνικές, οικονοµικές και 
περιβαλλοντικές διαστάσεις. 
 Έχοντας αναγνωρίσει ότι απαιτείται βελτίωση της 
συνοχής µεταξύ των πολιτικών και των δράσεων της ΕΕ για τις 
τρίτες χώρες, η έκθεση απευθύνει έκκληση για ενίσχυση των 
συνεργιών µεταξύ όλων των εµπλεκόµενων φορέων, 
συµπεριλαµβανοµένων των κρατών-µελών, των διεθνών 
οργανισµών και των τοπικών αρχών, για την εξασφάλιση της 
αποδοτικότητας των πόρων. Η έκθεση καλεί την ΕΕ και τα 
κράτη-µέλη να ενώσουν τις δυνάµεις τους: η εκ περιτροπής 
προεδρία κάθε κράτους-µέλους θα µπορούσε να δροµολογεί 
κοινές δράσεις µαζί µε την ΕΕ, όπως εκθέσεις και φεστιβάλ, 
ιδιαίτερα για τις χώρες που δεν έχουν πολιτιστική 

                                                
61 Βλ. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Έκθεση µε θέµα «Προς µια στρατηγική της ΕΕ για 
διεθνείς πολιτιστικές σχέσεις», Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (Επιτροπή Εξωτερικών 
Υποθέσεων και Επιτροπή Πολιτισµού και Παιδείας), Βρυξέλλες 2017. 



56 
 

εκπροσώπηση στο εξωτερικό. Συνιστά, επίσης, να διατεθεί το 
κατάλληλο ανθρώπινο δυναµικό και οι οικονοµικοί πόροι στην 
ΕΥΕΔ και την Επιτροπή και να οριστεί ένα «σηµείο επαφής» 
σε κάθε αντιπροσωπεία της ΕΕ που θα συνεργάζεται µε τους 
ενδιαφερόµενους φορείς και θα υποστηρίζει τη συµπερίληψη 
του θέµατος των διεθνών πολιτιστικών σχέσεων στην 
εκπαίδευση, την κατάρτιση και την έρευνα, προκειµένου να 
βελτιωθεί η ανάπτυξη των ικανοτήτων των φορέων στον τοµέα 
αυτόν. Η έκθεση ζητεί, επίσης, το σαφή καθορισµό του ρόλου 
των πολιτιστικών ιδρυµάτων των κρατών-µελών, µέσω του 
EUNIC και άλλων δικτύων, και τάσσεται υπέρ µιας ίσης 
προσέγγισης χωρίς αποκλεισµούς προς όλους τους 
ενδιαφεροµένους.  
 Η έκθεση ζητεί από την Επιτροπή και την ΥΕ/ΑΕ να 
παρουσιάσουν ετήσια και πολυετή σχέδια δράσης µε δράσεις, 
στρατηγικές θεµατικές και γεωγραφικές προτεραιότητες και 
κοινούς στόχους, καθώς και την περιοδική επανεξέταση της 
εφαρµογής της κοινής ανακοίνωσης και την υποβολή εκθέσεων 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 
 Ζητεί, επίσης, να συµπεριληφθεί ο πολιτισµός σε όλες 
τις υφιστάµενες και τις µελλοντικές διµερείς και πολυµερείς 
συµφωνίες συνεργασίας µε επαρκείς προϋπολογισµούς και να 
ενισχυθεί η διεθνής διάσταση κυρίως στα προγράµµατα 
Erasmus, «Δηµιουργική Ευρώπη» και «Ορίζοντας 2020». 
 Η έκθεση προτείνει να σχεδιαστεί ένα ειδικό πρόγραµµα 
της ΕΕ και να διατεθούν πόροι µε επίκεντρο τη διεθνή 
κινητικότητα και τις ανταλλαγές, ιδίως για τους καλλιτέχνες και 
τους νέους επαγγελµατίες στον τοµέα του πολιτισµού και της 
δηµιουργικότητας, όπως προγράµµατα φιλοξενίας. 
 Ένας άλλος σηµαντικός άξονας που εξετάζει η έκθεση 
είναι η ανάγκη εξασφάλισης της συµµετοχής των πολιτών, των 
ενδιαφεροµένων, των δικτύων, της κοινωνίας των πολιτών και 
των ΜΚΟ, προκειµένου να βελτιωθεί η πρόσβασή τους σε 
προγράµµατα και χρηµατοδοτήσεις, ιδιαίτερα η σηµασία της 
µετάβασης από µια προσέγγιση προβολής από την κορυφή 
προς τη βάση σε µια διαπροσωπική προσέγγιση. Πρέπει να 
δοθεί περισσότερη έµφαση στη δυνατότητα της κοινωνίας των 
πολιτών να προωθεί την ανταλλαγή µεταξύ πολιτισµών, το 
διάλογο µεταξύ των ανθρώπων, τις ειρηνευτικές πρωτοβουλίες 
και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Οι τέχνες είναι ένα 
ισχυρό εργαλείο για το σκοπό αυτό. Η ΕΕ µπορεί να είναι 
βασικός παράγοντας σε αυτές τις ανταλλαγές: µπορεί να 
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αναπτύξει, να υποστηρίξει και να ανταλλάξει βέλτιστες 
πρακτικές. 
 Ιδιαίτερη έµφαση θα πρέπει να δοθεί στις 
δραστηριότητες των νέων (π.χ. στους τοπικούς καλλιτέχνες, 
στο µαζικό αθλητισµό) και στους τρόπους µε τους οποίους οι 
δραστηριότητές τους αποτελούν εξαιρετικά κρίσιµη και 
ανεξάρτητη διάσταση και επηρεάζουν τόσο την καθηµερινή 
τους ζωή όσο και τις σχέσεις µεταξύ των λαών.  
 Ως εκ τούτου, η έκθεση συνιστά την έγκαιρη 
διαβούλευση µε τους τοπικούς φορείς, τις οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών, καθώς και την αξιοποίηση της ήδη 
υπάρχουσας εµπειρογνωµοσύνης και των δικτύων, µέσω της 
προώθησης διαρθρωµένου διαλόγου· Επιπλέον των 
συστάσεων που αναφέρονται παραπάνω, η έκθεση 
υπενθυµίζει ότι οι δραστηριότητες της ΕΕ στον τοµέα του 
πολιτισµού σε διεθνές επίπεδο θα πρέπει να είναι περισσότερο 
προβεβληµένες και να διαδίδονται καλύτερα. 
 Επιπλέον, η σύνδεση µε τη συνολική στρατηγική της ΕΕ 
είναι θεµελιώδους σηµασίας στην έκθεση. Είναι κάτι 
περισσότερο από απαραίτητη σε θέµατα που αφορούν το 
διαπολιτισµικό και διαθρησκευτικό διάλογο. Η ενίσχυση του 
διαλόγου µεταξύ των θρησκευτικών κοινοτήτων είναι 
απαραίτητη για την προώθηση της αµοιβαίας κατανόησης, µε 
σκοπό την πρόληψη και την καταπολέµηση του εξτρεµισµού, 
της ριζοσπαστικοποίησης και της περιθωριοποίησης. Θα 
πρέπει να δοθεί έµφαση στην αναγνώριση, την κατανόηση και 
την ανοχή των άλλων πολιτισµών, µε βάση µια δεσµευτική 
παγκόσµια ηθική που βασίζεται σε οικουµενικές αξίες και στον 
αµοιβαίο πολυπολιτισµικό σεβασµό (UNESCO). 
 Η έκθεση ζητεί από την ΕΕ να συνεργαστεί στενά µε όλα 
τα κράτη που συµµερίζονται τους στόχους και τις αξίες της και 
είναι έτοιµα να δράσουν για την υποστήριξή τους· αυτό είναι 
ιδιαίτερα σηµαντικό, προκειµένου να καθοριστεί µια νόµιµη και 
σταθερή δράση ώστε η ΕΕ να αναγνωριστεί ως «παγκόσµιος 
παράγοντας». 
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1. Συµβάσεις του Συµβουλίου της Ευρώπης για 
την Πολιτιστική Κληρονοµιά  

 Στον τοµέα της πολιτιστικής διπλωµατίας το Συµβούλιο 
της Ευρώπης έχει να επιδείξει πολύ σηµαντική συµβολή. Αυτή 
συντελείται µέσα από τη ψήφιση των δικών του νοµοθετικών 
κειµένων και την πραγµατοποίηση άλλων παρεµβάσεων και 
πρωτοβουλιών, όσο και µέσα από την υιοθέτηση νοµοθετικών 
κειµένων άλλων οργανισµών και την ενεργό συµµετοχή στην 
προώθηση και την υλοποίηση του περιεχοµένου τους: 

Ø Σύµβαση για την Προστασία των Ανθρωπίνων 
Δικαιωµάτων και των Θεµελιωδών Ελευθεριών (1950).  

Ø Ευρωπαϊκή Σύµβαση για τον Πολιτισµό (1954). 
Ø Σύµβαση για την προστασία της αρχαιολογικής 
κληρονοµιάς (1969).  

Ø Διακήρυξη του Άµστερνταµ (1975).  
Ø Σύµβαση για την προστασία της αρχιτεκτονικής 
κληρονοµιάς (1987).  

Ø Σύµβαση Πλαίσιο για την αξία της πολιτιστικής 
κληρονοµιάς για την κοινωνία (2005).  

Ø Σύµβαση Πλαίσιο για την προστασία των εθνικών 
µειονοτήτων (1995).  

Ø Ευρωπαϊκός Χάρτης για περιφερειακές ή µειονοτικές 
γλώσσες (1992).  

 Επιπρόσθετα, η δυνατότητά του να συνασπίζει σε ένα 
κοινό πλαίσιο τα κράτη του ευρωπαϊκού χώρου αυξάνει τις 
ευκαιρίες για την πολύπλευρη διερεύνηση µεγαλύτερου 
αριθµού θεµάτων, την ανάδειξη νέων προσεγγίσεων και 
πολιτικών πρακτικών και τη διασφάλιση ευρύτερων 
συναινέσεων και δεσµεύσεων µεταξύ των κρατών-µελών. 
Παράλληλα, η δράση του Συµβουλίου της Ευρώπης συµβάλλει 
στην ενίσχυση της εκπροσώπησης και στην εδραίωση της 
επιρροής των Ευρωπαίων δρώντων στο διεθνές σύστηµα 
µέσω της διάδοσης των θεσµικών κειµένων, των 
πρωτοβουλιών και των συνακόλουθων δράσεών του. 

 



62 
 

2. Συµβούλιο της Ευρώπης: άλλες 
δραστηριότητες  
 

 Το Συµβούλιο της Ευρώπης, εκτός από το έργο της 
διαµόρφωσης των αναγκαίων θεσµικών κειµένων για την 
προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς της Ευρώπης, 
προβαίνει και σε µια σειρά άλλων δραστηριοτήτων µε στόχο 
την ενίσχυση του ιδεώδους του πολιτισµού και του ρόλου του 
στο δηµόσιο και ιδιωτικό βίο των ευρωπαϊκών κοινωνιών, 
συνδέοντας άρρηκτα την πολιτιστική κληρονοµιά µε τη βιώσιµη 
ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής των κοινωνιών. Αναγνωρίζει 
το γεγονός της εµφάνισης µεγάλων προκλήσεων στον τοµέα 
της ανάπτυξής της και της ανάγκης να καταστούν διακριτά τα 
οφέλη που προκύπτουν από τη δηµιουργική αξιοποίησή της. 
 Χαρακτηριστικά παραδείγµατα αποτελούν οι συµβάσεις 
για συνεργασία στον τοµέα κινηµατογραφικών παραγωγών 
(αναβάθµιση και διατήρηση του οπτικοακουστικού υλικού στον 
ευρωπαϊκό χώρο - διάσωση των στοιχείων του παρελθόντος 
της Ευρώπης που εµπεριέχεται σε αυτό), η διοργάνωση 
εκθέσεων τέχνης που αφορούν την εξέλιξη της καλλιτεχνικής 
δηµιουργίας στο πέρασµα του χρόνου, η πρωτοβουλία για τις 
«Ηµέρες Ευρωπαϊκής Κληρονοµιάς», κατά τις οποίες είναι 
δυνατή η δωρεάν επίσκεψη σε µουσεία, χώρους ιστορικού 
χαρακτήρα, βιβλιοθήκες κλπ. για ένα Σαββατοκύριακο κάθε 
Σεπτέµβριο, αλλά και η προώθηση της γλωσσοµάθειας, ως 
µέσου πρόσβασης στη γλωσσική κληρονοµιά, και της 
διδασκαλίας της ιστορίας για την καλύτερη προσέγγιση και 
κατανόηση µεταξύ των διαφορετικών πολιτιστικών ταυτοτήτων 
των ευρωπαϊκών λαών µε σκοπό τη διαµόρφωση της κοινής 
ευρωπαϊκής ταυτότητας. Επίσης, αναπτύσσει συνεργασίες µε 
την Ε.Ε. µε στόχο να υπηρετηθούν αποτελεσµατικότερα κοινές 
επιδιώξεις. Αξίζει, επίσης, να αναφερθούν και ορισµένες 
πρωτοβουλίες µε τις οποίες το Συµβούλιο της Ευρώπης 
επιχείρησε να προαγάγει επιµέρους όψεις της ευρωπαϊκής 
πολιτιστικής δυναµικής µε πιο εστιασµένο και, εποµένως, 
αποτελεσµατικότερο τρόπο: Πολιτιστική Ανάπτυξη των Πόλεων 
(1978-1983) (εφαρµογή πολιτιστικής δηµοκρατίας), 
Πολιτιστικές Δυναµικές στην Περιφερειακή Ανάπτυξη (1982-
1991), Πολιτισµός και Επικοινωνία (ραδιοτηλεοπτικά µέσα), 
Πολιτισµός και Αστικές Γειτονιές (αναβάθµιση 
υποβαθµισµένων περιοχών), προώθηση του Ευρωπαϊκού 



63 
 

Κινηµατογράφου (µε παράλληλη δηµιουργία του Ταµείου 
EURIMAGES), προστασία της Ευρωπαϊκής κινηµατογραφικής 
κληρονοµιάς. 
 

3. Oι Πολιτιστικές Διαδροµές του Συµβουλίου της 
Ευρώπης 
 

 
Το πρόγραµµα των 
Πολιτιστικών Διαδροµών 
εγκαινιάστηκε από το 
Συµβούλιο της Ευρώπης το 
1987. Στόχος του είναι να 
δείξει, µέσα από ένα ταξίδι 
στο χώρο και το χρόνο, πώς 
η κληρονοµιά των 
διαφορετικών χωρών και 

πολιτισµών της Ευρώπης συµβάλλει σε µία κοινή πολιτιστική 
κληρονοµιά. Οι Πολιτιστικές Διαδροµές εκφράζουν τις 
θεµελιώδεις αρχές του Συµβουλίου της Ευρώπης: ανθρώπινα 
δικαιώµατα, πολιτιστική πολυµορφία και ταυτότητα, διάλογος, 
ανταλλαγή και µοίρασµα πέρα από σύνορα και αιώνες. Πάνω 
από 30 Πολιτιστικές Διαδροµές παρέχουν έναν πλούτο 
δράσεων εκπαιδευτικών και αναψυχής για όλους τους 
ευρωπαίους πολίτες, και όχι µόνον, και συνιστούν βασικούς 
πόρους για υπεύθυνο τουρισµό και αειφόρο ανάπτυξη. Οι 
Πολιτιστικές Διαδροµές καλύπτουν ένα εύρος διαφορετικών 
θεµάτων, από την αρχιτεκτονική και το τοπίο µέχρι τις 
θρησκευτικές επιρροές, από τη γαστρονοµία και την άυλη 
πολιτιστική κληρονοµιά µέχρι µεγάλες προσωπικότητες της 
ευρωπαϊκή τέχνης,  µουσικής και λογοτεχνίας. Η πιστοποίηση 
‘Πολιτιστική Διαδροµή του Συµβουλίου της Ευρώπης’ συνιστά 
µια εγγύηση αριστείας. Τα δίκτυα που προκύπτουν υλοποιούν 
καινοτόµες δράσεις και έργα που είναι συναφή τα πέντε κύρια 
πεδία δράσης: συνεργασία στην έρευνα και την ανάπτυξη· 
ενίσχυση της ευρωπαϊκής µνήµης, ιστορίας και κληρονοµιάς· 
πολιτιστικές και εκπαιδευτικές ανταλλαγές για νέους 
Ευρωπαίους· σύγχρονες πολιτιστικές και καλλιτεχνικές 
πρακτικές· πολιτιστικός τουρισµός και αειφόρος πολιτιστική 
ανάπτυξη. Μέσω αυτού του προγράµµατος, το Συµβούλιο της 
Ευρώπης προσφέρει ένα µοντέλο διακρατικής πολιτιστικής και 
τουριστικής διαχείρισης και επιτρέπει συνέργειες µεταξύ 
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εθνικών, τοπικών και περιφερειακών αρχών και ενός εύρους 
ενώσεων και κοινωνικο-οικονοµικών φορέων. 
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4. Το Πρόγραµµα ‘Διαπολιτισµικές Πόλεις’ 
 

 
 Το πρόγραµµα των 
Διαπολιτισµικών Πόλεων του 
Συµβουλίου της Ευρώπης στοχεύει 
στην ανάπτυξη δοµών και 
πρακτικών που επιτρέπουν σε ένα 
σύνολο πόλεων να διαχειριστούν 
την πολιτιστική τους πολυµορφία 
ως κεφάλαιο και να την αναδείξουν 

ως πηγή καινοτοµίας και παράγοντα οικονοµικής ανάπτυξης, 
κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής των 
πολιτών. Το πρόγραµµα, που ξεκίνησε το 2008, 
επικεντρώνεται στο ζήτηµα της εθνο-πολιτιστικής πολυµορφίας 
και την ενεργό αξιοποίηση εθνικά αναγνωρισµένων 
µειονοτήτων. Ειδικότερα, η προσοχή του είναι στραµµένη στην 
εποικοδοµητική και θετική αντιµετώπιση των εντάσεων 
ανάµεσα στην πολυµορφία και την ταυτότητα, την παράδοση 
και τον εκσυγχρονισµό. Σε αυτό το πλαίσιο, οι «Διαπολιτισµικές 
Πόλεις» προϋποθέτουν µια µακροπρόθεσµη στρατηγική 
προσέγγιση για το µετασχηµατισµό του δηµόσιου χώρου, των 
θεσµών και της αστικής κουλτούρας και την υβριδοποίηση των 
διαφορετικών πολιτιστικών ταυτοτήτων. Το πρόγραµµα 
αποσκοπεί στην αναβάθµιση αυτής της διαδικασίας σε έναν 
αριθµό συγκεκριµένων θεµατικών: - Δοµές διακυβέρνησης και 
ηγεσία - Η γλώσσα της δηµόσιας συζήτησης και τα ΜΜΕ - 
Διαπολιτισµική µεσολάβηση - Πολιτιστικές πολιτικές και δράση.  
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ΙΙΙ. Η Πολιτιστική Διπλωµατία 
του ΟΗΕ και της UNESCO 
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1. Θεσµικό Πλαίσιο του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών 

(ΟΗΕ) για την Πολιτιστική Κληρονοµιά 

 Σηµαντική θέση στο θεσµικό πλαίσιο το οποίο 
οικοδοµείται διαχρονικά στο διεθνές σύστηµα για την 
προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς και τη συνακόλουθη 
άσκηση πολυµερούς πολιτιστικής διπλωµατίας κατέχει το 
θεσµικό πλαίσιο που διαχρονικά έχει συγκροτηθεί από τον 
Οργανισµό των Ηνωµένων Εθνών: 

• Οικουµενική Διακήρυξη των Δικαιωµάτων του 
Ανθρώπου – ΟΔΔΑ (1948).  

• Σύµφωνο για τα Ατοµικά και Πολιτικά Δικαιώµατα – 
ΣΑΠΔ (1966). 

• Σύµφωνο για τα Οικονοµικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά 
Δικαιώµατα – ΣΟΚΠΔ (1966). 

• Σύµβαση για τα δικαιώµατα του παιδιού (Convention on 
the Rights of the Child) (1989). 

• Σύµβαση για την εξάλειψη όλων των διακρίσεων κατά 
των γυναικών (1979). 

• Διεθνής Σύµβαση για την προστασία των δικαιωµάτων 
όλων των µεταναστών εργαζοµένων και των µελών των 
οικογενειών τους (1990). 

• Διακήρυξη για τα Δικαιώµατα των Αυτοχθόνων 
Πληθυσµών (2007). 

• Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών – Συµµαχία των 
Πολιτισµών (United Nations – Alliance of Civilizations – 
UNAOC). 
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2. Το Θεσµικό Πλαίσιο και οι Πολυµερείς Συνεργασίες 
της UNESCO για την Πολιτιστική Κληρονοµιά 

 Η UNESCO σε όλη τη διάρκεια της πορείας της έχει 
συντελέσει στη διαµόρφωση των κειµένων και στην υπογραφή 
και εφαρµογή µεγάλου αριθµού συµβάσεων που αναφέρονται 
στην προστασία τόσο της πολιτιστικής όσο και της φυσικής 
κληρονοµιάς της ανθρωπότητας στις διάφορες µορφές που 
αυτές εµφανίζονται. Εκτός όµως από την άσκηση του θεσµικού 
της ρόλου, η UNESCO διακρίνεται και από την ανάπτυξη εκ 
µέρους της πολύπλευρων συνεργασιών σε διεθνές επίπεδο, οι 
οποίες την καθιστούν βασικό ενεργό συντελεστή σχεδιασµού, 
άσκησης και υποστήριξης της πολυµερούς πολιτιστικής 
διπλωµατίας. Προς την κατεύθυνση αυτή, λοιπόν, έχει 
αναπτύξει ιδιαίτερη κινητικότητα είτε εντασσόµενη σε 
υπάρχουσες συνεργασίες, είτε δηµιουργώντας η ίδια µη 
κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) για την εξυπηρέτηση των 
σκοπών της.  

2.1 Οι Συµβάσεις της UNESCO για την πολιτιστική 
κληρονοµιά 

 Η UNESCO σε όλη τη διάρκεια της πορείας της έχει 
συντελέσει στη διαµόρφωση των κειµένων και στην υπογραφή 
και εφαρµογή µεγάλου αριθµού συµβάσεων που αναφέρονται 
στην προστασία τόσο της πολιτιστικής όσο και της φυσικής 
κληρονοµιάς της ανθρωπότητας στις διάφορες µορφές που 
αυτές εµφανίζονται: 

• Παγκόσµια Σύµβαση Πνευµατικής Ιδιοκτησίας (1952). 
• Σύµβαση περί Προστασίας των Πολιτιστικών Αγαθών σε 

περίπτωση Ένοπλης Σύρραξης (1954). 
• Διεθνής Σύµβαση που αφορά στα µέτρα που πρέπει να 

ληφθούν για την απαγόρευση και παρεµπόδιση της 
παράνοµης εισαγωγής, εξαγωγής και µεταβίβασης της 
κυριότητας των Πολιτιστικών Αγαθών (1970). 

• Διεθνής Σύµβαση για την προστασία της Παγκόσµιας 
Πολιτιστικής και Φυσικής κληρονοµιάς (1972). 

• Σύµβαση για την Προστασία της ενάλιας πολιτιστικής 
κληρονοµιάς (2001). 
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• Οικουµενική Διακήρυξη για την Πολιτιστική Πολυµορφία 
(2001). 

• Σύµβαση για τη διαφύλαξη της Άυλης Πολιτιστικής 
Κληρονοµιάς (2003). 

• Σύµβαση για την προστασία και την προώθηση της 
πολυµορφίας των πολιτιστικών εκφράσεων (2005). 

2.2. UNESCO και πολυµερείς συνεργασίες  

 Στο πεδίο ενεργού άσκησης από µέρους της δράσεων 
πολιτιστικής διπλωµατίας, η UNESCO έχει αναπτύξει µια σειρά 
από συνεργασίες µε εξειδικευµένους οργανισµούς: 

• Διεθνές Συµβούλιο Μουσείων (International Council of 
Museums - ICOM). 

• Διεθνές Συµβούλιο Μνηµείων και Τοπίων (International 
Council of Monuments and Sites - ICOMOS). 

• Οργανισµός Πόλεων της Παγκόσµιας Κληρονοµιάς 
(Organization of World Heritage Cities – OWHC). 

• Διεθνές Κέντρο για τη µελέτη της συντήρησης και της 
αποκατάστασης των πολιτιστικών αγαθών (International 
Centre for the Study of the Preservation and Restoration 
of Cultural Property - ICCROM). 

• Διεθνής Επιτροπή της “Μπλε Ασπίδας” (International 
Committee of the Blue Shield –ICBS). 
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ΙV. Τα Διεθνή Δίκτυα Πόλεων 
της Πολιτιστικής Κληρονο-
µιάς 
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Eurocities 
 
Το Eurocities ιδρύθηκε το 1986 
από τους Δήµους έξι 
ευρωπαϊκών πόλεων (Βαρκε-
λώνη, Μπίρµινχαµ, Φρανκ-
φούρτη, Λυών, Μιλάνο, 
Ρότερνταµ) και συνιστά πολιτική πλατφόρµα για 130 τοπικές 
αρχές των µεγαλυτέρων ευρωπαϊκών πόλεων και 40 πόλεων 
εταίρων 35 χωρών προς τα θεσµικά όργανα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Σε συνεργασία και αλληλεπίδραση µε τα όργανα της 
ΕΕ, το δίκτυο βασίζεται στη δέσµευση των συµµετεχόντων 
τοπικών αρχών για την προώθηση µιας ολοκληρωµένης 
αστικής ανάπτυξης και στοχεύει στην ενίσχυση του ρόλου τους, 
στο πλαίσιο µιας πολυεπίπεδης διακυβέρνησης. Προκειµένου 
να επιτευχθούν οι στόχοι του, προβλέπεται η διοργάνωση έξι 
θεµατικών φόρουµ, οµάδων εργασίας, δράσεων και 
εκδηλώσεων. Ειδικότερα, το Πολιτιστικό Φόρουµ του δικτύου 
αποτελεί µια πλατφόρµα για την ανταλλαγή πολιτικών και 
πρακτικών των µελών του. Το Φόρουµ επικεντρώνεται στην 
προώθηση του πολιτισµού ως µέσο κοινωνικής αλλαγής, στην 
αξιοποίηση του πολιτισµού για τη βελτίωση των σχέσεων 
µεταξύ των ανθρώπων, ιδιαίτερα της νεολαίας, στην 
προώθηση των δεσµών µεταξύ δηµιουργικών βιοµηχανιών και 
πολιτισµού, και στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για τη 
βελτίωση της ποιότητας της ζωής µέσω πολιτιστικών 
εµπειριών και ανάπτυξης. Σύµφωνα µε την πολιτιστική 
στρατηγική του δικτύου Eurocities, οι πολιτιστικές διοικήσεις 
των πόλεων αντιµετωπίζουν πέντε προκλήσεις: το 
δηµογραφικό ζήτηµα· τη διακυβέρνηση· τη δικτυακή 
πρόκληση· τη ψηφιακή πρόκληση· και τη  χρηµατοπιστωτική 
και οργανωτική πρόκληση. Οι εν λόγω προκλήσεις αποτελούν 
αντικείµενο ευρωπαϊκών έργων που υλοποιεί το δίκτυο 
συνολικά. 
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.eurocities.eu/  
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Δίκτυο Ευρωπαϊκών  Πολιτιστικών Πρωτευουσών 
και Μηνών (ECCM) 

Tο «Δίκτυο Ευρωπαϊκών 
Πολιτιστικών Πρωτευουσών και 
Μηνών» (ECCM: Τhe Network of 
European Cultural Capitals and 
Months) είναι ένας µη 
κερδοσκοπικός οργανισµός που 
εδρεύει στο υπουργείο Πολιτισµού 

του Λουξεµβούργου και συνεργάζεται στενά µε την αρµόδια 
υπηρεσία της Ε.Ε. - η διευθύντρια της οποίας µετέχει σε όλες 
τις συνεδριάσεις του. Αυτός ο οργανισµός ιδρύθηκε το 1992 
(στη Μαδρίτη) από τους οργανωτές των 7 πρώτων 
Πολιτιστικών Πρωτευουσών της Ευρώπης (ΠΠΕ), που 
υπήρχαν µέχρι τότε. Σήµερα, στο «Δίκτυο» µετέχουν 
εκπρόσωποι και των 32 πόλεων που υπήρξαν ήδη ΠΠΕ, 
καθώς και αυτών που έχουν ήδη επιλεγεί ή ενδιαφέρονται να 
θέσουν υποψηφιότητα για ΠΠΕ. Σκοπός του «Δικτύου» είναι 
ακριβώς η δικτύωση πόλεων που υπήρξαν ή θα υπάρξουν 
ΠΠΕ και η ανταλλαγή εµπειριών. Ο οργανισµός αυτός είναι, µε 
άλλα λόγια, ο «τόπος» όπου καταφεύγει για πληροφορίες και 
εις βάθος ενηµέρωση κάθε ενδιαφερόµενη ευρωπαϊκή χώρα ή 
πόλη, αλλά και οργανισµοί απ' όλο τον κόσµο που έχουν 
αναπτύξει ή φιλοδοξούν να αναπτύξουν θεσµούς ανάλογους µε 
την ΠΠΕ. Εκεί θα πάρουν στατιστικά στοιχεία, εκεί θα µάθουν 
ποιους στόχους είχε η κάθε ΠΠΕ, τί σχέδια εφάρµοσε και µε 
ποια αποτελέσµατα, εκεί θα δουν τις διαφορές (τεράστιες 
συχνά) ως προς το πώς αντελήφθη κάθε πόλη το θεσµό και 
ποιον τοµέα επέλεξε για να προβάλει ιδιαίτερα. Κάποιες 
πόλεις, λ.χ., έβαλαν ως κύριο στόχο, όχι τόσο τις καλλιτεχνικές 
εκδηλώσεις, όσο ευρύτερα πολιτιστικές δράσεις -τη βελτίωση 
της ποιότητας ζωής στην πόλη, λ.χ., όπως το Γκρατς που 
έβαλε στόχο να γίνουν όλοι οι δηµόσιοι χώροι του προσβάσιµοι 
στους αναπήρους. 
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Πολιτιστικές Πρωτεύουσες του Αραβικού Κόσµου 

 
Η Πολιτιστική Πρωτεύουσα του 
Αραβικού Κόσµου είναι µια 
πρωτοβουλία του Αραβικού συνδέσ-
µου υπό την αιγίδα της UNESCO 
(1996), της οποίας στόχος είναι η 
ανάδειξη του Αραβικού πολιτισµού και 
η ενθάρρυνση της συνεργασίας 
µεταξύ των αραβικών κρατών. Η ιδέα 
των Πρωτευουσών του Αραβικού 
Κόσµου ξεκίνησε στο πλαίσιο της 

Διεθνούς Δεκαετίας για την Πολιτιστική Ανάπτυξη (1988-1997) 
και αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της Αραβικής Σύµβασης για την 
Πολιτιστική Ανάπτυξη (2005-2014). Ο εορτασµός της 
πολιτιστικής πρωτεύουσας 
αποτελεί για κάθε χώρα µια 
ευκαιρία για την προώθηση της 
αραβικής πολιτιστικής 
συνεργασίας, την ενεργοποίηση 
διµερών συµβάσεων µεταξύ των 
αραβικών κρατών, την επίτευξη 
συµπληρωµατικοτήτων σε εθνικό 
και διαραβαικό επίπεδο, τη λήψη 
νοµικών µέτρων για την 
προστασία πνευµατικών δικαιω-
µάτων, και την αντιµετώπιση των 
προκλήσεων των εµπορικών 
προϊόντων της πολιτιστικής 
βιοµηχανίας. 
 
Περισσότερες πληροφορίες:  
http://www.alecso.org/en/2015-11-05-10-00-46.html 
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Αµερικανικές Πολιτιστικές Πρωτεύουσες  
 

Η µη κυβερνητική οργάνωση 
Αµερικανική Πρωτεύουσα 
Πολιτισµού είναι αρµόδια για την 
επιλογή µιας αµερικανικής πόλης 
ως πολιτιστικής πρωτεύουσας σε 
ετήσια βάση υπό την αιγίδα του 
Οργανισµού Αµερικανικών 

Κρατών (OAS). Πρόκειται για ένα θεσµό που ξεκίνησε το 1998 
και αφορά το σύνολο των πόλεων της Βόρειας, Νότιας και 
Κεντρικής Αµερικής. Η 
Αµερικανική Πολιτιστική 
Πρωτεύουσα συµβάλλει στην 
καλύτερη γνώση των λαών της 
αµερικανικής ηπείρου, σεβόµενη 
την εθνική και περιφερειακή 
πολυµορφία τους, δίνοντας 
έµφαση στην κοινή πολιτιστική 
κληρονοµιά, δηµιουρ-γώντας 
νέες γέφυρες συνεργασίας µε τις 
άλλες πολιτιστικές πρωτεύουσες 
του κόσµου. Η Αµερικανική 
Πολιτιστική Πρωτεύουσα είναι 
µέλος του Διεθνούς Γραφείου 
Πολιτιστικών Πρωτευουσών 
(www.ibocc.org), το οποίο είναι 
διαπιστευµένο στον Οργανισµό 
Αµερικανικών Κρατών (ΟΑΣ) και αναγνωρίζεται από τα 
Λατινοαµερικάνικα και τα Ευρωπαϊκά Κοινοβούλια. 
Περισσότερες πληροφορίες: www.cac-acc.org  
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Σύνδεσµος Ιστορικών Πόλεων 
 
O Σύνδεσµος των Ιστορικών Πόλεων 
ιδρύθηκε το 1987 στο Κιότο της 
Ιαπωνίας, παρέχοντας ένα πλαίσιο 
συνεργασίας και αµοιβαίας µάθησης 
µεταξύ πόλεων από διαφορετικά 
πολιτιστικά περιβάλλοντα. Το εν λόγω 
δίκτυο απαρτίζεται από 112 πόλεις που 
προέρχονται από 63 χώρες και 

λειτουργεί, επίσης, και ως δεξαµενή γνώσης για διµερή 
συνεργασία και ανταλλαγή καλών πρακτικών.  Αποστολή του 
δικτύου είναι η ενίσχυση των σχέσεων µεταξύ ιστορικών 
πόλεων για την ανταλλαγή εµπειριών και την ειρηνική διαβίωση 
σε παγκόσµιο επίπεδο, εµβαθύνοντας την αµοιβαία 
κατανόηση. 
Περισσότερες πληροφορίες: 
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/kokusai/lhcs/ 
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Τα Προάστια της Ευρώπης» (Banlieues d’Europe) 
 

Το δίκτυο «Προάστια της Ευρώπης» 
συστήθηκε το 1992, φέρνοντας σε 
επαφή πόλεις, ειδήµονες, ερευνητές, 
καλλιτέχνες, οργανώσεις πολιτών που 
ως κοινό σηµείο επαφής είχαν το 
ενδιαφέρον τους για τις καλλιτεχνικές 

εκδηλώσεις σε επίπεδο γειτονιάς που προορίζονται κυρίως για 
εκείνους που συνήθως θεωρούνται ως περιθωριοποιηµένοι. Η 
τέχνη, εδώ, δεν νοείται απλώς ως «η τροφή της ψυχής», αλλά 
ως η κατεξοχήν κινητήριος δύναµη για µια ανταλλαγή ενός 
κοινοτικού αναστοχασµού, ενός νέου καλλιτεχνικού 
ξεκινήµατος στο οποίο συµµετέχει ο πληθυσµός της πόλης. Τα 
«Προάστια της Ευρώπης» µοιάζουν  µε τον Πύργο της Βαβέλ 
ως προς την ποικιλοµορφία των συµµετεχόντων ατόµων, 
ερευνητών και ενώσεων, οι οποίοι από το Βερολίνο έως το 
Μιλάνο, από το Λίβερπουλ ως τη Βιέννη, και από τη Γλασκόβη 
έως τη Φραγκφούρτη και τη Λισσαβόνα, βρίσκονται στην 
καρδιά µιας καλλιτεχνικής δηµιουργίας. Οι γειτονιές 
αναδεικνύονται σε χώρους φιλοξενίας αυτής της πολιτιστικής 
δηµιουργίας και έµπνευσης, η οποία, µέσω ανταλλαγών και 
συνεδρίων, δραστηριοποιεί 20 ευρωπαϊκές χώρες, 
συνεισφέροντας, στην επεξεργασία και εµπέδωση της 
ευρωπαϊκής ιδέας.  
Περισσότερες πληροφορίες: 
http://www.artfactories.net/Banlieues-d-Europe.html 
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Σύνδεσµος Καναατικών, Φοινικικών και 
Καρχηδονιακών Πόλεων 
 

Στις 30 Μαρτίου 2009 ιδρύθηκε 
στην έδρα της UNESCO στο 
Παρίσι ο Σύνδεσµος 
Καναατικών, Φοινικικών και 
Καρχηδονιακών Πόλεων 
(“League of Canaanite, 
Phoenician and Punic Cities” 
(LCPPC). Ο Σύνδεσµος 
αποτελεί ένα δίκτυο 
αλληλεγγύης µεταξύ των 55 
συµµετεχουσών πόλεων-µελών 
του που µοιράζονται κοινή 
ιστορία, πολιτισµό και κοινές 

αξίες. Άλλωστε, οι Φοίνικες ήταν χαρακτηριστικό παράδειγµα 
ανταλλαγών και συνεργασίας µεταξύ πολιτισµών. Το σχέδιο 
δράσης του Συνδέσµου επικεντρώνεται στα εξής πεδία 
πολιτικής: πολιτισµός και εκπαίδευση· έρευνα και ηλεκτρονική 
µάθηση· πολιτιστικός τουρισµός· παραδοσιακά επαγγέλµατα 
και µικροµεσαίες επιχειρήσεις· και περιβάλλον. 
Περισσότερες πληροφορίες:   
http://lcppc.com/en/institute/
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Τα Πολιτιστικά Χωριά της Ευρώπης 
 

Το 1996, όταν η Κοπεγχάγη 
ήταν η Πολιτιστική Πρωτεύ-
ουσα της Ευρώπης, το χωριό 
Tommerup της Δανίας 
ανακήρυξε τον εαυτό του σε 
Πολιτιστικό Χωριό της 
Ευρώπης. Τρία χρόνια 

αργότερα το ίδιο έπραξε και το χωριό Wijk aan Zee. Το 
αποτέλεσµα ήταν 11 ακόµα ευρωπαϊκά χωριά, συνολικά 12, να 
υπογράψουν το Χάρτη των Χωριών της Ευρώπης στις 10 
Δεκεµβρίου 1999, µεταξύ των οποίων ήταν και ο Δήµος 
Παξών. Αυτό που απαιτεί 
το δίκτυο των πολιτιστικών 
χωριών είναι να δείξει στην 
Ευρώπη ότι δεν 
αποτελείται µόνο από 
πόλεις αλλά και από χωριά. 
Αυτό που τονίζεται στο 
Χάρτη είναι η σηµασία της 
αγροτικής ανάπτυξης και 
πολιτιστικής κληρονοµιάς, 
του τουρισ-µού και της 
εκπαίδευσης.  
 
 
Περισσότερες πληροφορίες:   
https://www.culturalvillagesofeurope.com/
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Οργανισµός Πόλεων της Παγκόσµιας 
Κληρονοµιάς (Organization of World Heritage 
Cities – OWHC)  
 

O OWHC ιδρύθηκε το 1993 και 
εδρεύει στο Κεµπέκ του 
Καναδά. Αποτελείται από 250 
πόλεις στις οποίες βρίσκονται 
µνηµεία που περιλαµβάνονται 
στον Κατάλογο Παγκόσµιας 
Κληρονοµιάς της UNESCO και 

οι οποίες εκπροσωπούνται από τους δηµάρχους τους. Κύριος 
σκοπός του είναι η εφαρµογή των όρων της Σύµβασης 
Παγκόσµιας Κληρονοµιάς και του Διεθνούς Χάρτη για την 
Προστασία των Ιστορικών Πόλεων της UNESCO. Για την 
εκπλήρωση αυτού του σκοπού ενθαρρύνεται η συνεργασία και 
η ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας σε θέµατα 
συντήρησης και διαχείρισης των πολιτιστικών αγαθών, ενώ 
παράλληλα µέσα από διασκέψεις, συνέδρια και σεµινάρια που 
οργανώνει αποτελεί ένα χώρο εκδήλωσης αλληλεγγύης µεταξύ 
των πόλεων µελών υπέρ των κοινών στόχων. Ιδιαίτερη 
προσοχή δίνεται στην παροχή µαζί µε άλλους παρόµοιους 
οργανισµούς βοήθειας σε πόλεις που βρίσκονται σε 
αναπτυσσόµενες χώρες, αλλά και στην ενίσχυση της 
ευαισθητοποίησης των πληθυσµών έναντι της πολιτιστικής 
κληρονοµιάς και της προστασίας της. Παράλληλα, µέσω του 
παγκόσµιου δικτύου που έχει διαµορφωθεί προωθεί την 
εκπαίδευση των δηµοτικών αρχών των πόλεων σε θέµατα 
προστασίας της παγκόσµιας κληρονοµιάς. Τέλος, µέσα από 
µια σειρά προγραµµάτων και πρωτοβουλιών επιχειρείται η 
άσκηση πίεσης σε διεθνείς οργανισµούς, προκειµένου να 
αποδώσουν τη δέουσα βαρύτητα σε θέµατα προστασίας των 
πόλεων σε περιπτώσεις ενόπλων συρράξεων. 
Περισσότερες πληροφορίες:  https://www.ovpm.org/ 
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Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ιστορικών Λουτροπόλεων 
(Ε.Η.Τ.Τ.Α.) 
 

To 2009 στις Βρυξέλλες, ιδρύεται 
το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ιστορικών 
Λουτροπόλεων  ως διεθνής µη 
κερδοσκοπικός οργανισµός. 
Στόχος του δικτύου ήταν η 
δηµιουργία ενός δικτύου πόλεων 
- µε αναγνωρισµένη παράδοση 
λουτροπόλεων και πλούσια 
κληρονοµιά - µε σκοπό να 
ενισχύσουν την ιστορία τους και 
να διατηρήσουν και να 

προστατεύσουν την πολιτιστική κληρονοµιά τους, 
αναπτύσσοντας παράλληλα δηµιουργικές και καινοτόµες 
πολιτικές προώθησης και ενίσχυσής τους. Το 2010 το Δίκτυο 
αναγνωρίζεται ως «Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Διαδροµή των 
ιστορικών Λουτροπόλεων της Ευρώπης» και αποτελεί µία από 
τις πολιτιστικές διαδροµές του Συµβουλίου της Ευρώπης. Ως 
γνωστόν, η αναγνώριση της κάθε πολιτιστικής διαδροµής 
στηρίζεται στην προστασία και διατήρηση της κοινής 
πολιτιστικής κληρονοµιάς της Ευρώπης (ακίνητη, κινητή και 
άϋλη δηλ. τις γνώσεις τις παραδόσεις, τις αξίες), έχει στόχο την 
ανάπτυξη του πολιτισµού αλλά και του πολιτιστικού τουρισµού, 
στο πλαίσιο επιπλέον του νέου σχεδίου ενθάρρυνσης του 
διασυνοριακού τουρισµού µε «προορισµό την Ευρώπη», το 
οποίο ενισχύεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, µέσα από τα 
προγράµµατά της. Τα ιδρυτικά µέλη του Δικτύου ήταν 
λουτροπόλεις, όπως το Vichy (Γαλλία), η  Acqui Τherme 
(Ιταλία), το Bath (Ηνωµένο Βασίλειο), η Ourense (Ισπανία), το 
Salsomaggiore Therme (Ιταλία) και το Spa (Βέλγιο), που 
διακρίνονταν για τα εξής στοιχεία: 

• Διέθεταν εγκαταστάσεις εκµετάλλευσης ιαµατικού νερού 
(το εµφιαλωµένο νερό δεν είναι κριτήριο), µεταξύ αυτών, 
ιστορικό κέντρο ιαµατικών λουτρών/ ευεξίας σε 
λειτουργία. 

• Χαρακτηρίζονταν από αρχιτεκτονική ιαµατική 
κληρονοµιά, τουλάχιστον από τον 19ο αιώνα, 
συµπεριλαµβανοµένων ενός ή περισσοτέρων κτιρίων 
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(σχετικά µε τα ιαµατικά λουτρά), χαρακτηρισµένα ως 
Ιστορικά Κτίρια. 

• Διέθεταν παράδοση σε πολιτιστικές και ψυχαγωγικές 
δραστηριότητες: θέατρο, καζίνο, συναυλίες κτλ. 

• Φιλοξενούσαν άριστη ξενοδοχειακή υποδοµή και 
επαρκή αριθµό κλινών, αντάξια του πλεονεκτήµατος της 
πόλης. 

Λουτρόπολη χαρακτηρίζεται οποιαδήποτε πόλη, ανεξαρτήτως 
µεγέθους ή αριθµού κατοίκων, η οποία έχει υπαχθεί στον 
ορισµό της λουτροπόλης και αναπτύσσει παραδοσιακά 
δράσεις λουτροθεραπείας που διαµόρφωσαν την ανάπτυξη, 
την αρχιτεκτονική, τον τουρισµό, και το τουριστικό, πολιτισµικό 
και κοινωνικο-οικονοµικό προφίλ της  και συνδέεται µε την 
εκµετάλλευση ιαµατικών πηγών και µεταλλικών νερών. 
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.ehtta.eu/ 
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Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Αποικιών Καλλιτεχνών 
(euroArt) 
 

Η αποικία των καλλιτεχνών ως 
φαινόµενο δηµιουργήθηκε στο 
πρώτο µισό του 19ου αιώνα, όταν 
οι καλλιτέχνες, ειδικά οι ζωγράφοι, 
άρχισαν να ταξιδεύουν στην 
ύπαιθρο. Αυτή γιγαντώθηκε τόσο 

από την επιθυµία για µια απλούστερη, πιο φυσική ύπαρξη όσο 
και από την επιθυµία των καλλιτεχνών να απαλλαγούν από τον 
ακαδηµαϊσµό στην τέχνη. Εκτός αυτού, η ζωή στην ύπαιθρο 
ήταν σχετικά φθηνή. Με την εµφάνιση της ζωγραφικής, το 
τοπίο έγινε θέµα των έργων τους. Γάλλοι, και αργότερα ξένοι 
ζωγράφοι, πήγαν στο Barbizon στο δάσος του Fontainebleau 
και στα νότια, στον ποταµό Grez-sur-Loing, δίπλα σε µέρη, 
όπως το Pont-Aven και το Concarneau στην ακτή της 
Βρετάνης, όπου η ζωή ήταν ακόµη πιο πρωτόγονη. Μετά τον 
Barbizon, µικρές ή µεγάλες αποικίες καλλιτεχνών ξεπήδησαν 
σε όλη την Ευρώπη, µεταξύ άλλων, στην Αγγλία, τη Γερµανία, 
το Βέλγιο, τις Κάτω Χώρες, τη Δανία, τη Ρωσία, την Ουγγαρία 
και την Ελβετία. Εκτός από το τοπίο, ο τοπικός πληθυσµός 
αποδείχθηκε πλούσια πηγή έµπνευσης. Με τους ζωγράφους 
ήρθαν φίλοι από πολλούς κλάδους. συγγραφείς, ποιητές, 
συνθέτες, εκπρόσωποι του µουσικού και θεατρικού κόσµου 
και, ως επακόλουθο, κριτικοί τέχνης και συλλέκτες τέχνης. Η 
αποικία των καλλιτεχνών έγινε συνάντηση γι’ αυτούς. Σε 
ορισµένες περιπτώσεις αναπτύχθηκε µια κοινότητα µε 
ιδεαλιστική σκοπιά. Μετά την καταγραφή των νέων 
φαινοµένων, οι αποικίες άρχισαν να προσελκύουν τόσους 
πολλούς τουρίστες που έχασαν την αρχική γοητεία τους.  
 Μετά τον Πρώτο Παγκόσµιο Πόλεµο οι περισσότερες 
αποικίες των καλλιτεχνών του παλιού στυλ είχαν τελειώσει. Η 
τέχνη εκείνη την εποχή ήταν στην αναζήτηση µιας διαφορετικής 
προσέγγισης. Η υπαίθρια ζωγραφική του τοπίου και η 
προσωπογραφία της ζωής του αγρότη είχαν χάσει την αίγλη 
τους. Όλο και περισσότεροι ζωγράφοι έδωσαν έµφαση στις 
βασικές µορφές της ανθρώπινης πνευµατικής ζωής στην τέχνη 
τους. Η βάση γι’ αυτήν την ανανέωση της τέχνης, ωστόσο, 
ήταν σταθερά ριζωµένη στις αποικίες των καλλιτεχνών. Οι 
καλλιτέχνες που εργάζονταν σε αυτές συχνά πήραν στο σπίτι 
τους νέες ιδέες και αδιόρατες δυνατότητες. Και αυτό που είναι 



87 
 

ακόµα πιο σηµαντικό τώρα είναι ότι πολλές από τις αποικίες 
των καλλιτεχνών έχουν επιβιώσει και ανθίζουν µε έναν 
καινούργιο, σύγχρονο τρόπο. Από τη δεκαετία του '80 υπήρξε 
µια αναβίωση της αποικίας των Ευρωπαίων καλλιτεχνών. 
Μόνο µερικές από τις παλιές αποικίες ήταν ακόµα γνωστές ως 
τέτοιες και σπάνια έκαναν πλήρη αξιοποίηση του διάσηµου 
παρελθόντος τους. Αυτό άλλαξε όταν οι αποικίες καλλιτεχνών 
έγιναν και πάλι το επίκεντρο του καλλιτεχνικού ενδιαφέροντος. 
Εκδόθηκαν βιβλία και διοργανώθηκαν εκθέσεις. Σε πολλές 
αποικίες πρώην καλλιτεχνών δηµιουργήθηκαν µουσεία και 
γκαλερί. Τα παλιά στούντιο ανακαινίστηκαν και κάποιες φορές 
τέθηκαν στη διάθεση των νέων καλλιτεχνών.  Μετά τα γεγονότα 
του 1989 στην Ανατολική Ευρώπη, κατέστη σαφές πόσο 
διαδεδοµένες ήταν οι αποικίες των καλλιτεχνών σε ολόκληρη 
την Ευρώπη και πόση οργάνωση χρειάστηκε για να τους 
βοηθήσει να προστατεύσουν το παρελθόν τους και να 
δηµιουργήσουν τη δυνατότητα ενός νέου κοινού καλλιτεχνικού 
µέλλοντος.  
 Το euroArt - η Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Αποικιών 
Καλλιτεχνών - δηµιουργήθηκε το 1994 ως το βασικό δίκτυο για 
το στόχο αυτό. Ιδρύθηκε στις Βρυξέλλες υπό την αιγίδα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το 
euroArt αποτελείται σήµερα από περίπου 80 οργανώσεις µέλη, 
πόλεις, χωριά, συνδεδεµένες οργανώσεις και προσωπικά µέλη 
σε περισσότερες από 20 ευρωπαϊκές χώρες: Αυστρία, Βέλγιο, 
Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερµανία, Ελλάδα (Δήµος Πάρου), 
Ουγγαρία, Ισλανδία, Πολωνία, Ρουµανία, Ρωσία, Ισπανία, 
Σουηδία, Ελβετία, Ηνωµένο Βασίλειο. Τα µέλη διοργανώνουν 
εκθέσεις µαζί, ανταλλάσσουν απόψεις, γνώσεις και 
καλλιτέχνες. Και σε ετήσιες συναντήσεις, δίπλα στην 
ενηµέρωση σχετικά µε τις εξελίξεις στις διάφορες αποικίες 
τους, όλοι συνεργάζονται για µια µεγαλύτερη πολιτιστική 
κατανόηση και συνεργασία σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο. 
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.euroart.eu/ 
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Οργανισµός Ισλαµικών Πρωτευουσών και 
Πόλεων 

 
Ο Οργανισµός Ισλαµικών 
Πρωτευουσών και Πόλεων 
ιδρύθηκε το 1980 ως ένας 
διεθνής µη κυβερνητικός και 
µη κερδοσκοπικός φορέας. 
Τα 141 µέλη του 
προέρχονται από 54 χώρες 
της Αφρικής, της Ασίας, της 

Ευρώπης και της Νότιας Αµερικής. Μέσα από τη διοργάνωση 
συνεδρίων, σεµιναρίων και εκθέσεων, την εκπόνηση µελετών, 
την απονοµή βραβείων, την έκδοση περιοδικού, τη 
χρηµατοδότηση έργων, την προώθηση τεχνολογικών 
προγραµµάτων, την ανταλλαγή επισκέψεων, τη διενέργεια 
ερευνών, τη συµµετοχή σε διεθνή συνέδρια και τη διατήρηση 
βάσης δεδοµένων εξυπηρετούνται οι κάτωθι βασικοί του στόχοι 
του Οργανισµού: 

• Εµπέδωση της αδελφοσύνης και της φιλίας µεταξύ των 
µελών. 

• Διατήρηση της ταυτότητας και της κληρονοµιάς των 
ισλαµικών πρωτευουσών και πόλεων. 

• Υποστήριξη, συντονισµός και διεύρυνση των τοµέων 
συνεργασίας µεταξύ των µελών. 

• Δηµιουργία και ανάπτυξη ολοκληρωµένων αστικών 
συστηµάτων και σχεδίων για την ευηµερία και την 
προώθηση των οικονοµικών, κοινωνικών, πολιτιστικών, 
περιβαλλοντικών συνθηκών των µελών. 

• Προώθηση της ανάπτυξης και των δηµοτικών 
υπηρεσιών στις πρωτεύουσες και στις πόλεις-µέλη. 

• Προώθηση και ανάπτυξη προγραµµάτων κατάρτισης 
στελεχών στις πρωτεύουσες και στις πόλεις-µέλη. 

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.oicc.org/ 
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ARIANNA-Ευρωµεσογειακό Δίκτυο Πολιτισµού και 
Κληρονοµιάς   
 

Το ευρωµεσογειακό δίκτυο µε την 
ονοµασία "Arianna" (Αριάδνη) είναι ένα 
έργο που απευθύνεται σε όλες τις 
περιοχές που αναγνωρίζουν την αξία των 
πολιτιστικών ανταλλαγών. Μετά την 
υπογραφή της δήλωσης προθέσεων του 
Sassari τον Ιούνιο του 2011, φορείς και 
δηµόσιοι φορείς στην Ιταλία, την Ισπανία, 

τη Γαλλία, το Μαρόκο, την Αλγερία, τη Ρουµανία και την 
Ελλάδα (Δήµος Πυλαίας-Χορτιάτη) ξεκίνησαν ένα πολιτικο-
οργανωτικό σχέδιο για συντονισµό πολιτικής µε ισχυρή 
πολιτιστική συνεργασία . Ως εκ τούτου, τον Ιούνιο του 2012, 
µέσω της υπογραφής µνηµονίου συµφωνίας στο Sassari, το 
δίκτυο Arianna έδωσε ιδιαίτερη προσοχή στο έργο 
χαρτογράφησης των πολιτιστικών πόρων σε ορισµένους τοµείς 
και εξέθεσε την επιθυµία του να αναπτύξει κοινά έργα. 
Προκειµένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, από τότε, το έργο 
του ευρωµεσογειακού δικτύου έχει επικεντρωθεί ώστε να 
δηµιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την ανάδειξη των τοπικών 
πολιτιστικών πόρων, τη συγκέντρωση κεφαλαίων και την 
οικοδόµηση ενός διεθνούς σχεδίου επικοινωνίας. Από το 2012, 
το Περιοδεύον Μεσογειακό Φεστιβάλ αποτελεί  ένα πραγµατικό 
ταξίδι για να περιηγηθεί κάποιος στα λιµάνια και τις πόλεις της 
Μεσογείου.  
 Η Αριάδνη, σύµφωνα µε το µύθο, κόρη του Μίνωα 
έσωσε τον Θησέα µετά τη νικηφόρα πάλη µε τον Μινώταυρο, 
προσφέροντάς του ένα κουβάρι νήµα (ο περίφηµος Μίτος της 
Αριάδνης) . Το δίκτυο Arianna µας σώζει από ένα λαβύρινθο, 
αλλά τί λαβύρινθο; Με τα λόγια ενός Ιταλού φιλόσοφου Giorgio 
Colli, ο οποίος ορίζει το λαβύρινθο ως ένα "πολύπλευρο δίκτυο 
µε ατελείωτα κέντρα ακτινοβολίας", το δίκτυo Arianna θα 
µπορούσε να είναι, επίσης, ένα πολυµορφικό δίκτυο, καθώς 
αντιπροσωπεύει διάφορες χώρες της Μεσογείου. Θα 
µπορούσαµε να πούµε ότι κάθε µέλος του µπορεί να είναι 
κέντρο ακτινοβολίας µε την ίδια δραστηριότητα και τη δυναµική 
της εργασίας του για τον πολιτισµό. Ο µίτος του δικτύου 
Arianna δίνει νόηµα και συνοχή στις ατοµικές δυνάµεις κάθε 
συνδεδεµένου σηµείου. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο 
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χρησιµοποιείται ο µύθος της Αριάδνης από τους εµπνευστές 
του δικτύου, έτσι ώστε, µέσω αυτού και µέσω του νήµατός του, 
το σύνολο να είναι καλύτερο και αποδοτικότερο από το 
άθροισµα των µερών του. 
Περισσότερες πληροφορίες: https://www.reteitalianacultura 
popolare.org/en/arianna-euro-mediterranean-network.html 
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Ένωση Πρωτευουσών της Κεντρικής και 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης 

Με πρωτοβουλία του Δήµου 
Αθηναίων το 1995 οι Δήµαρχοι 
της Αθήνας, των πρωτευουσών 
των βαλκανικών χωρών, 
καθώς, επίσης, και αυτών της 
Ουγγαρίας, της Αυστρίας, της 

Κύπρου και της Ουκρανίας συµφώνησαν σε µια κοινή γραµµή 
προς την κατεύθυνση της ειρήνης, της ασφάλειας και της 
αποκατάστασης της αµοιβαίας εµπιστοσύνης και κατανόησης 
µεταξύ των πολιτών που εκπροσωπούν.  
 

 
15η Σύνοδος των Δηµάρχων της Ένωσης Πρωτευουσών Κεντρικής και 
Ανατολικής Ευρώπης (Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2013): Με τον Δηµήτρη 
Τζανάκη, Εµπειρογνώµονα Πρεσβευτή-Σύµβουλο Α΄ της Ε΄1 Διεύθυνσης 
Μορφωτικών και Πολιτιστικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών. 
 
Σύµφωνα µε το καταστατικό της, ανάµεσα στα άλλα, σκοπός 
της Ένωσης είναι η διατήρηση µόνιµων δεσµών µεταξύ των 
πρωτευουσών µελών και η προώθηση της κοινωνικής, 
οικονοµικής και πολιτιστικής προόδου των πολιτών της (άρθρο 
2). 
Περισσότερες πληροφορίες:  
http://www.cseecunion.org/ 
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Δίκτυο Βαλκανικών Πόλεων µε Ιστορικά Κέντρα 
 

Το 2007 συστήθηκε δίκτυο 
συνεργασίας που συγκροτούν 
23 Βαλκανικές πόλεις µε 
Ιστορικά Κέντρα, µετά από 
πρωτοβουλία της Τοπικής 
Ένωσης Δήµων και Κοινοτήτων 
Νοµού Ξάνθης. Η πρωτοβουλία 
αυτή βασίστηκε στην 
προσπάθεια για την ανάδειξη 
της παλιάς πόλης της Ξάνθης 
και την προώθηση δράσεων 
προς την κατεύθυνση της 
συνεργασίας πόλεων για τη 
διατήρηση και αναβίωση του 
ιστορικού τους χαρακτήρα. 

Συγκεκριµένα, στο Δίκτυο συµµετέχουν οι Δήµοι Ξάνθης, 
Δράµας, Καστοριάς, Ιωαννίνων, Βέροιας, και Σουφλίου από 
την Ελλάδα, καθώς και οι Δήµοι Αργυρόκαστρο, Μπεράτι 
(Αλβανία), Σεράγεβο, Μόσταρ (Βοσνία - Ερζεγοβίνη), Βελίκο 
Τάρνοβο, Στενήµαχος, Σµόλιαν, Μεσηµβρία και Σωζόπολη 
(Βουλγαρία), Μοναστήρι, Οχρίδα (ΠΓΔΜ), Σρέµσκι Κάρλοφτσι, 
Σόµπορ,  Πάντσεβο (Σερβία), Αδριανούπολη,  Ραιδεστός 
(Τουρκία), Μπρασόφ (Ρουµανία). Οργανωτικά το δίκτυο 
λειτουργεί υπό την καθοδήγηση των αποφάσεων της Συνόδου 
των Δηµάρχων, του εκάστοτε προεδρεύοντος Δήµου, της 
Εκτελεστικής Γραµµατείας και των Θεµατικών Επιτροπών.  
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Οργανισµός Αραβικών Πόλεων (ΑΤΟ) 

Ο Οργανισµός Αραβικών Πόλεων 
ιδρύθηκε στην πόλη του Κουβέιτ 
(Kaifan) στις 15 Μαρτίου 1967 µε 
σκοπό την προώθηση της 
συνεργασίας των αραβικών πόλεων 
για την ανάπτυξη και τη διατήρηση 
της αραβικής ταυτότητας. Τα 400 και 
πλέον µέλη του Οργανισµού 
προέρχονται από την Αλγερία, το 
Μπαχρέΐν, το Τζιµπουτί, την Αίγυπτο, 

το Ιράκ, την Ιορδανία, το Κουβέιτ, το Λίβανο, τη Λιβύη, τη 
Μαυριτανία, το Μαρόκο, το Οµάν, την Παλαιστίνη, το Κατάρ, τη 
Σαουδική Αραβία, τη Σοµαλία, το Σουδάν, τη Συρία, την 
Τυνησία, τα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα, την Υεµένη και την 
Ένωση των Κοµορών. Οι στόχοι του Οργανισµού συνοψίζονται 
στα εξής: 

• Διατήρηση της ταυτότητας της αραβικής πόλης. 
• Ενίσχυση των αραβικών τοπικών αρχών και 

ενθάρρυνση της αποκέντρωσης. 
• Αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών στις 

αραβικές πόλεις. 
• Υποστήριξη της συνεργασίας και της ανταλλαγής 

τεχνογνωσίας µεταξύ των αραβικών πόλεων. 
• Υιοθέτηση ολοκληρωµένου σχεδίου για τις υπηρεσίες 

και τις δράσεις των αραβικών πόλεων στη βάση των 
οικονοµικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και 
περιβαλλοντικών συνθηκών τους. 

• Επίτευξη αειφόρου ανάπτυξης στις αραβικές πόλεις. 
• Ανάπτυξη και εκσυγχρονισµός των δηµοτικών και 

τοπικών θεσµών και προώθηση της ανάπτυξης και 
προτυποποίησης της νοµοθεσίας και των δηµοτικών 
συστηµάτων διοίκησης. 

• Συνδροµή στα µέλη του Οργανισµού για την υλοποίηση 
αναπτυξιακών έργων. 

Το Αναπτυξιακό Ταµείο για τις Αραβικές Πόλεις (1979) και το 
Αραβικό Ινστιτούτο Αστικής Ανάπτυξης (1980) αποτελούν τους 
επιστηµονικούς και τεχνικούς βραχίονες του Οργανισµού.  
Περισσότερες πληροφορίες: www.ato.net 
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 Δίκτυο Πόλεων  «Ιωάννης Καποδίστριας»  
 

Εκτιµώντας ότι ο Ιωάννης 
Καποδίστριας υπήρξε µια από τις 
σηµαντικότερες πολιτικές προσωπικό-
τητες της Νεότερης Ευρωπαϊκής και 
Παγκόσµιας Ιστορίας, και ότι η 
ανάδειξη της προσφοράς του στο 
ευρωπαϊκό πολιτικό γίγνεσθαι υπήρξε 
καθοριστική για την περαιτέρω πορεία 
των ευρωπαϊκών λαών, καθόσον 
υπήρξε πρώτος εκφραστής του 
ευρωπαϊκού ιδεώδους και του 

διαπολιτισµικού διαλόγου, το Δίκτυο Πόλεων «Ιωάννης 
Καποδίστριας» συστήθηκε µε πρωτοβουλία των Δήµων 
Κερκυραίων, Ναυπλίου και Αίγινας, εκ µέρους της ελληνικής 
πλευράς, και των Δήµων Koper-Capodistria (Σλοβενία) και 
Αµµοχώστου (Κύπρος) το Φεβρουάριο του 2007, κατόπιν 
σχετικής εισήγησης του Δηµήτρη Τζανάκη, Εµπειρογνώµονα-
Πρεσβευτή Σύµβουλο Α΄ της Ε1 Δ/νσης Μορφωτικών και 
Πολιτιστικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών (βλ. 
παράρτηµα), µε µια στοχευµένη και µακρόπνοη στρατηγική 
που εδράζεται στους ακόλουθους άξονες: 

Ø Τη συντονισµένη προσπάθεια προώθησης και 
προβολής των  ιστορικών ερευνών και πορισµάτων που 
αφορούν την πολυδιάστατη δραστηριότητα του Ιωάννη 
Καποδίστρια στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο. 

Ø Τη γόνιµη συνεργασία των µελών του δικτύου στον 
πολιτιστικό, τον κοινωνικό και τον οικονοµικό τοµέα 
µέσω µιας ευρείας ανταλλαγής και διακίνησης 
ανθρωπίνου δυναµικού, µέσων, πληροφοριών, ιδεών 
και συγκεκριµένων δράσεων που κατατείνουν στη 
διάχυση της γνώσης για την προσωπικότητα, το έργο 
και το πλαίσιο αξιών  του Ιωάννη Καποδίστρια στον 
ελλαδικό, ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο. 

Ø Την αξιοποίηση προγραµµάτων και την ανάπτυξη 
σχέσεων συνεργασίας στο διεθνή, κυρίως ευρωπαϊκό, 
χώρο, µε παράλληλη συµµετοχή – εκπροσώπηση του 
Δικτύου σε διεθνείς οργανισµούς και φόρα. 
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Ø Την ανταλλαγή εµπειριών για τη βελτίωση της 
λειτουργίας, της απόδοσης, της αποτελεσµατικότητας 
και της ποιότητας των υπηρεσιών των µελών του 
δικτύου αναφορικά µε τους Οργανισµούς Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και την κοινωνία πολιτών. 
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Δίκτυο Αρχαίων Ασκληπιείων – Οι Δρόµοι της 
Ίασης 
 
 

Με στόχο την ανάδειξη της 
σηµασίας των Ασκληπιείων, τη 
δηµιουργία νέων πολιτιστικών 
διαδροµών, τη διασύνδεση των 
Ασκληπιείων µε τη διεθνή 
ιατρική κοινότητα, καθώς και 
την ενίσχυση της κινητικότητας 
του µαθητικού, φοιτητικού και 
επιστηµονικού δυναµικού, στο 
πλαίσιο εκπαιδευτικών 
ανταλλαγών, ιδρύθηκε στις 14 

Μαρτίου 2017 στο υπουργείο Εξωτερικών το «Διεθνές Δίκτυο 
Αρχαίων Ασκληπιείων-Οι Δρόµοι της Ίασης», κατόπιν σχετικής 
εισήγησης του Δηµήτρη Τζανάκη, Εµπειρογνώµονα-Πρεσβευτή 
Σύµβουλο Α΄ της Ε1 Δ/νσης Μορφωτικών και Πολιτιστικών 
Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών. Το ιδρυτικό κείµενο 
για τη σύσταση του «Διεθνούς Δικτύου Αρχαίων Ασκληπιείων» 
υπογράφηκε, παρουσία του Υφυπουργού Εξωτερικών κ.Γιάννη 
Αµανατίδη, από τους Δήµους Επιδαύρου, Τρικάλων και Κω. 
Πλέον, η νέα αυτή συνεργασία των φορέων δίνει περισσότερη 
βαρύτητα, αφού ο Ασκληπιός από τα Τρίκαλα και την 
Επίδαυρο, µε τον Ιπποκράτη τον Κώο, συνιστούν το πρώτο 
ουσιαστικό δίκτυο για την προβολή της πορείας της ιατρικής 
επιστήµης από τη «µαγική» στη σύγχρονη εποχή της και τις 
βάσεις που τέθηκαν παγκοσµίως στη χώρα µας. Γνωρίζουµε 
ότι περί των 400 Ασκληπιείων λειτουργούσαν στον αρχαίο 
κόσµο, προσφέροντας τις πολύτιµες υπηρεσίες τους στους 
πολίτες. Γενέτειρά τους η Επίδαυρος, όπως αναφέρει ο 
Παυσανίας. Πόλεις, όπως η Μασσαλία, η Ρώµη, ο Τάραντας, η 
αρχαία Πέργαµος φιλοξένησαν σπουδαία Ασκληπιεία, που 
διέδωσαν την ιατρική επιστήµη, όπως αυτή διαµορφώθηκε στο 
αρχικό Ασκληπιείο της Επιδαύρου. 
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Στους στόχους του Δικτύου περιλαµβάνονται, µεταξύ άλλων, τα 
εξής: 
 
1. Η προώθηση και προβολή των ιστορικών, αρχαιολογικών 
και ιατρικών ερευνών και πορισµάτων για την πολυδιάστατη 
δραστηριότητα του Ασκληπιού. 
2. Η συνεργασία των µελών του δικτύου στους πολιτιστικό, 
ιατρικό, κοινωνικό, τουριστικό και οικονοµικό τοµείς. 
3. Η αξιοποίηση προγραµµάτων και η ανάπτυξη σχέσεων 
συνεργασίας στον ευρωπαϊκό κυρίως χώρο 
4. Η συνεργασία µε επιστηµονικά κέντρα, πανεπιστήµια και 
ιδρύµατα στις χώρες της Ευρώπης και της Μεσογείου, µε τους 
θεσµούς της Ε.Ε. και τους Διεθνείς  Αυτοδιοικητικούς και µη 
οργανισµούς.  
5. Η ανταλλαγή πληροφοριών, εµπειριών, προβολής και 
εφαρµογής επιτυχών πρακτικών µεταξύ των µελών του. 
6. Η έρευνα, αναζήτηση, προβολή και αξιοποίηση του συνόλου 
της πολιτισµικής κληρονοµιάς των Λαών της Ευρώπης και της 
Μεσογείου. 
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Ευρωµεσογειακό Δίκτυο Πόλεων (Euromed Cities 
Network) 

Το Ευρωµεσογειακό Δίκτυο Πόλεων 
ιδρύθηκε στο Μπορντώ το 2000 και 
δραστηριοποιείται στη βιώσιµη 
ευρωµεσογειακή εταιρική σχέση. Το 
ευρωµεσογειακό δίκτυο πόλεων 
εντάσσεται σε µία οπτική 
αποκεντρωµένης συνεργασίας και 
απευθύνεται ταυτόχρονα στις πόλεις 

της ΕΕ και στις πόλεις των µεσογειακών χωρών-εταίρων, 
προωθώντας νέες οδούς συνεργασίας µεταξύ τους. Με 
πρότυπο τη Διαδικασία της Βαρκελώνης (1995), που χάραξε το 
δρόµο για τη δηµιουργία µίας ζώνης ειρήνης και οικονοµικής 
ευηµερίας στην περιοχή, το δίκτυο έχει τους εξής βασικούς 
στόχους: 

• Προσδιορισµός των κοινών συµφερόντων των πόλεων 
που συµµετέχουν στην ευρωµεσογειακή εταιρική σχέση, 
εντοπισµός και εκτίµηση των κινδύνων, προώθηση της 
συνεργασίας, διευκόλυνση των επαφών και των 
ανταλλαγών εµπειριών.  

• Ενθάρρυνση καινοτόµων δράσεων στον τοµέα της 
αειφόρου ανάπτυξης. 

• Διάδοση και σε άλλους Δήµους της εµπειρογνωµοσύνης 
των πόλεων σε θέµατα διαχείρισης των αστικών 
προβληµάτων. 

• Ανάπτυξη των ικανοτήτων των τοπικών αρχών µέσω 
της κατάρτισης του ανθρωπίνου δυναµικού. 

• Προώθηση των ορθών πρακτικών τοπικής ανάπτυξης 
µε σεβασµό των τοπικών συµφερόντων. 

Το Euromed περιλαµβάνει πάνω από 100 πόλεις, ενώ εδρεύει, 
σήµερα, στην πόλη της Νίκαιας.  
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.reseau-
euromed.org/en/ 
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Δίκτυο  Δηµιουργικών Πόλεων της Νοτιο-
ανατολικής Ασίας (SEACCN) 

 
Το δίκτυο SEACCN φιλοξενεί 
στις τάξεις του εκπροσώπους 
πόλεων, φορέων, εµπειρο-
γνωµόνων  και τοπικών 
κοινοτήτων. Επισήµως το 
δίκτυο ιδρύθηκε τον Απρίλιο 
του 2014 στην πόλη Chiang 
Mai (Ταϊλάνδη) µε τη 

συνδροµή και των τοπικών αρχών της George Town 
(Μαλαισία), Bandung (Ινδονησία), και Cebu (Φιλιππίνες). Από 
τη σύσταση του δικτύου έχουν πραγµατοποιηθεί σεµινάρια, 
δηµόσια forum και εκθέσεις τέχνης και χειροτεχνίας.  Τα ειδικά 
ενδιαφέροντα των µελών του περιλαµβάνουν την αστική 
ανάπτυξη, τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονοµιάς, όλα τα 
είδη λειτουργικού σχεδίου, το ψηφιακό περιεχόµενο, την 
καινοτοµία και την επιχειρηµατικότητα. 
 
Περισσότερες πληροφορίες: http://seaccn.com/ 
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Παγκόσµιο Φόρουµ Πόλεων του Πολιτισµού (WCCF) 
 

Το WCCF αποτελεί ένα 
συνεργατικό παγκόσµιο δίκτυο 
πόλεων για τις οποίες ο 
πολιτισµός αποτελεί παράγοντας 
ευηµερίας των αστικών κέντρων. 
Το εν λόγω φόρουµ είναι το 
µοναδικό δίκτυο πόλεων, του 
οποίου τα 32 µέλη συλλογικά 
διαµορφώνουν την ατζέντα για 
ένα αειφόρο αστικό µέλλον µέσω 
του πολιτισµού. Το φόρουµ 

ιδρύθηκε το 2012 µε πρωτοβουλία του δηµάρχου του Λονδίνου 
και τη συµµετοχή των εξής παγκόσµιων πόλεων: Παρίσι, Νέα 
Υόρκη, Σαγκάη, Τόκιο, Σύδνεϋ, Γιοχάνεσµπουργκ και 
Κωνσταντινούπολη. Εκτός από τη συγκρότηση ενός 
παγκόσµιου δικτύου ανώτερων στελεχών των τοπικών αρχών 
και φορέων µε επιρροή, το φόρουµ διενεργεί συγκριτικές 
έρευνες στις πόλεις-µέλη του για τη δηµιουργία µιας αξιόπιστης 
βάσης δεδοµένων, αναφορικά µε τους τρόπους µε τους 
οποίους ο πολιτισµός ασκεί επιρροή σε µια παγκόσµια πόλη 
και στους κατοίκους της. 
Περισσότερες πληροφορίες:  
http://www.worldcitiescultureforum.com/ 
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Διεθνές Δίκτυο Λιµένων για τον Πολιτισµό 
και την Οικονοµία (Si tous les ports du 
monde) 

 

 Η ιστορία του διεθνούς 
δικτύου λιµένων για τον 
πολιτισµό και την οικονοµία 
ανατρέχει στο 1997 σε 
φεστιβάλ στο Saint-Malo της 
Βρετάνης όπου διορ-
γανώθηκαν πολιτιστικές, 
τουριστικές, οικονοµικές και 
γαστρονοµικές εκδηλώσεις 
µε τη συµµετοχή 

ευρωπαϊκών και διεθνών εταίρων από Ασία και Βόρεια 
Αµερική. Με µέλη που προέρχονται από τη Βραζιλία, τον 
Καναδά, τη Δανία, τη Γαλλία, την Ινδία, την Ιρλανδία, την 
Ιταλία, την Ακτή Ελεφαντοστού, την 
Νορβηγία, την Ισπανία, το Ηνωµένο 
Βασίλειο και την Ιαπωνία, βασικοί 
στόχοι του δικτύου είναι η 
ενθάρρυνση και η διευκόλυνση των 
επαφών µεταξύ των µελών του και 
η προώθηση νέων ταλαντούχων 
επαγγελµατιών από τις θαλάσσιες 
περιφέρειες-µέλη του.  
Περισσότερες πληροφορίες: 
http://www.sitouslesportsdumonde.com/en/le-reseau/ 
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Δίκτυο Περιοχών Δηµιουργίας (DC Network) 
 

To δίκτυο DC ιδρύθηκε το 2004 µε τη 
συµµετοχή των 13 πλέον δηµιουργικών 
και καινοτόµων πόλεων και 
περιφερειών του κόσµου, όπως το 
Χονγκ Κόνγκ, η Φλάνδρα, η Noord-
Brabant, η Σκωτία, το Ρίο ντε Τζανέιρο, 
η Οκλαχόµα, το Τάµπερε, το Άαρχους, 
η Βάδη-Βυρτεµβέργη, η Καταλονία και η 

Σαγκάη. Από τις ΗΠΑ µέχρι την Κίνα και από τη Σκοτία µέχρι 
την Ινδία, το δίκτυο εξαπλώνεται και συνεχώς διευρύνεται σε 
παγκόσµιο επίπεδο.  Βασική αποστολή του δικτύου είναι η 
δηµιουργία ενός περισσότερο εύπορου κόσµου µέσω της 
αξιοποίησης της δηµιουργικότητας, αναδεικνύοντας νέους 
τρόπους που συνδυάζουν τη γνώση, την τεχνολογία και 
φυσικούς πόρους. Τα µέλη του δικτύου πιστεύουν ότι ο 
συνδυασµός δηµιουργικότητας, καινοτοµίας και 
επιχειρηµατικότητας αποτελεί πηγή ευηµερίας και ανάπτυξης. 
Η δηµιουργικότητα είναι το στοιχείο που κάνει τους 
ανθρώπους, τις εταιρείες και τις περιφέρειες µοναδικές, 
προσφέροντας τη δυνατότητα για ανεύρεση καινοτόµων 
λύσεων σε κοινωνικές προκλήσεις, επιτρέποντας τη 
δηµιουργία νέων προϊόντων, υπηρεσιών ή διαδικασιών και 
συνδράµοντας στη δηµιουργία οικονοµικής αξίας και στη 
γενικότερη ευηµερία των ανθρώπων. Σε αυτό το πλαίσιο, οι 
δηµιουργικές βιοµηχανίες αποτελούν το µοχλό για την 
καινοτοµία µέσω της συν-δηµιουργίας. Τέλος, το δίκτυο 
επιδιώκει τη συνάντηση διαφορετικών πολιτιστικών 
προσεγγίσεων προκειµένου να εντοπιστούν πρακτικές µε 
παγκόσµια εφαρµογή.  
Περισσότερες πληροφορίες:  
https://districtsofcreativity.org/ 
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Ένωση Αρχαίων Λιµένων της Μεσογείου 
 
H Ένωση Αρχαίων Ελληνικών Λιµανιών της Μεσογείου 
ιδρύθηκε το 1996 µε πρωτοβουλία του Δήµου της πόλης της 
Agde (αρχαία Αγάθη), Ν. Γαλλία, – πρώτη έδρα του Σωµατείου 

– και τη στήριξη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σκοπός 
της είναι η ανάπτυξη 
οικονοµικών και πολιτισµικών 
σχέσεων ανάµεσα στα µέλη 
της, πόλεις-λιµάνια της 
περιοχής της Μεσογείου και 
του Εύξεινου Πόντου που 
έχουν ως κοινό 

χαρακτηριστικό, ιστορικά τεκµηριωµένο, ότι ιδρύθηκαν στην 
αρχαιότητα από Έλληνες62. Η ιδέα της ίδρυσης της Ένωσης 
ήταν ότι κατά το µακρινό παρελθόν και για πολλούς αιώνες οι 
λαοί που κατοικούσαν στα παράλια της Μεσογείου και της 
Μαύρης Θάλασσας, παρά τις όποιες διαφορές τους, ανέπτυξαν 
µεταξύ τους ιδιαίτερα γόνιµες εµπορικές, αλλά και πολιτιστικές 
σχέσεις και ανταλλαγές. Αποφασιστικό ρόλο στην ανάπτυξη 
αυτών των σχέσεων και ανταλλαγών έπαιξαν οι Αρχαίοι 
Έλληνες, οι οποίοι από τον 8ο αι. π.Χ. δηµιούργησαν εµπορικά 
λιµάνια σε όλο τον περίγυρο της Μεσογειακής Λεκάνης και του 
Εύξεινου Πόντου και συντέλεσαν στην οικονοµική και την 
πολιτιστική αναβάθµιση της ευρείας αυτής περιοχής. Οι 
ποικίλες δραστηριότητες της Ένωσης, που εµπνέονται από το 
ελληνικό πρότυπο, αναπτύσσονται σε επίπεδο τοπικής 
αυτοδιοίκησης και στοχεύουν στην ισχυροποίηση των σχέσεων 
ανάµεσα στις πόλεις της περιοχής αυτής στους τοµείς του 
πολιτισµού, της παιδείας, της οικονοµίας, της τεχνολογίας και 
της επικοινωνίας των κατοίκων τους, ειδικότερα των νέων. 
Παράλληλα, µέσα από αυτές τις δραστηριότητες, το ευρύ κοινό 
έχει την ευκαιρία να γνωρίσει καλύτερα τον ελληνικό πολιτισµό. 
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του δικτύου 
δηµιουργήθηκε «Δίκτυο Εστιών Γνώσης και Πολιτισµού». Οι 
Εστίες Γνώσης είναι χώροι ελεύθερης γνώσης ανοιχτοί και 
                                                
62 Ιδρυτικά µέλη της Ένωσης είναι οι δήµοι της Agde (Αγάθη), της Αλεξάνδρειας 
(Αίγυπτος), της Arles (Θηλίνη-Γαλλία) του Castelvetrano (Σελινούς-Σικελία), του 
Πυθαγορείου (Σάµος), της Τζέρµπας (Τυνησία) της Escala-Empuries (Ισπανία), της 
Λάρνακας και της Πάφου (Kύπρος), της Mangalia (Ρουµανία) και του Poti 
(Γεωργία). 
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προσιτοί στη νεολαία. Εστίες Γνώσης έχουν ήδη δηµιουργηθεί 
και λειτουργούν στις πόλεις Agde (Γαλλία) και Χαλκίδα 
(Ελλάδα). Στο άµεσο µέλλον πρόκειται να δηµιουργηθούν 
αντίστοιχες εστίες και στις υπόλοιπες πόλεις-µέλη του δικτύου.  
 Για παράδειγµα, η Εστία Γνώσης και Πολιτισµού 
Χαλκίδας αποτελεί Ν.Π.Δ.Δ. του Δήµου Χαλκιδέων. Η 
διοικητική της ευθύνη ανήκει σε 11µελές Διοικητικό Συµβούλιο 
και η επιστηµονική της στο Επιστηµονικό Συµβούλιο, το οποίο 
αποτελείται από πανεπιστηµιακούς καθηγητές και ειδικούς 
επιστήµονες. Είναι ένας χώρος γνώσης και αναζήτησης σε 
ζητήµατα Επιστήµης και Παιδείας που προωθεί την ερευνητική 
σκέψη και εφευρετικότητα, συµπληρώνοντας τη διδασκαλία 
που γίνεται στο σχολείο. Οργανώνει επιστηµονικές και 
εκπαιδευτικές ηµερίδες σε συνεργασία µε ακαδηµαϊκά 
ιδρύµατα και επιστηµονικά κέντρα, στις οποίες συµµετέχουν 
εκπαιδευτικοί και µαθητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. 
Απευθύνεται σε µαθητές και εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης, αλλά και στο ευρύτερο κοινό, καθώς φιλοξενεί 
κάθε χρόνο µεγάλο αριθµό µαθητών και εκπαιδευτικών από 
όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό63.  
 Η Ένωση αριθµεί σήµερα τριάντα πέντε (35) πόλεις, µε 
προεδρεύουσα την πόλη της Νίκαιας. Η Γενική Συνέλευση της 
Ένωσης αποτελείται από τους δηµάρχους των πόλεων-µελών, 
η οποία ανά διετία εκλέγει το Διοικητικό της Συµβούλιο.  
Περισσότερες πληροφορίες: 
http://www.eduscience.gr/index.php?option=com_content& 
view=article&id=18&Itemid=149&lang=Gr 

                                                
63 Βλ. αριθ.156684/30-9-2014 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευµάτων µε θέµα «Εκπαιδευτικά προγράµµατα 2014-15 Εστίας Γνώσης και 
Πολιτισµού Χαλκίδας-Τηλεκπαίδευση». 
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Δίκτυο Δηµιουργικών Πόλεων UNESCO 
 

Με 54 µέλη από 116 χώρες, το 
Δίκτυο Δηµιουργικών Πόλεων 
προσβλέπει στην προαγωγή της 
Πολιτιστικής Πολυµορφίας και της 
Αειφόρου Αστικής Ανάπτυξης, 
δραστηριοποιούµενο σε επτά 
δηµιουργικούς τοµείς: χειροτεχνία 
και λαϊκή τέχνη, σχέδιο, 

κινηµατογράφος, γαστρονοµία, λογοτεχνία, µουσική και 
παραστατικές τέχνες. Μέσω πιλοτικών έργων, ερευνών και 
συναντήσεων, η UNESCO πιστεύει ότι είναι εφικτή τόσο η 
ανάπτυξη τοπικών δηµιουργικών βιοµηχανιών, όσο η 
συνεργασία και ο συντονισµός µεταξύ τους σε παγκόσµιο 
επίπεδο µε σκοπό την ολοκληρωµένη και αειφόρο ανάπτυξη 
του αστικού χώρου. Η σηµασία του Δικτύου έγκειται στο ότι 
διευκολύνει τις πόλεις-µέλη του στην ανταλλαγή εµπειριών, 
τεχνογνωσίας και πόρων, έτσι ώστε να αναπτυχθούν τοπικές 
δηµιουργικές βιοµηχανίες και να δηµιουργηθούν βιώσιµες 
πόλεις.  
Περισσότερες  πληροφορίες: 
http://en.unesco.org/creative-cities/home 
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Δίκτυο Πόλεων Πολιτιστικής Κληρονοµιάς της 
Ινδίας 
 

Το γραφείο της UNESCO στο Νέο 
Δελχί σύστησε το 2006 το δίκτυο 
πόλεων πολιτιστικής κληρονοµιάς 
της Ινδίας (IHCN) µε σκοπό να 
παρέχει µια πλατφόρµα για 
επιµόρφωση και ανταλλαγή ιδεών 
των πόλεων της Ινδίας για την 
προστασία της µοναδικής 
πολιτιστικής κληρονοµιάς τους. 
Υπό το βάρος του δηµογραφικού 
ζητήµατος, οι πόλεις της Ινδίας 
υφίστανται µια µετάλλαξη που 
απειλεί τη µοναδικότητα και την 

πολυµορφία των πολιτιστικών τους ταυτοτήτων. Σκοπός του 
δικτύου είναι η κατάρτιση κατευθυντήριων γραµµών και 
εργαλείων για τη βασισµένη στην κληρονοµιά αστική 
ανάπτυξη· ο σχεδιασµός δρόµων της πολιτιστικής 
κληρονοµιάς· η διοργάνωση σεµιναρίων κατάρτισης για 
στελέχη των δήµων· διεθνείς ανταλλαγές µε ευρωπαϊκές 
πόλεις· και η ευαισθητοποίηση του κοινού γι’ αυτές τις αλλαγές. 
Περισσότερες πληροφορίες: 
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Δίκτυο Μουσικών Πόλεων (Music Cities Network) 
 
 Αποστολή του δικτύου µουσικών 
πόλεων είναι η βελτίωση της 
επικοινωνίας, της συνεργασίας, η 
ανταλλαγή τεχνογνωσίας, ο 
σχεδιασµός πολιτικών, και η 
δικτύωση των στελεχών των 
τοπικών αρχών και άλλων  
εκπροσώπων του χώρου της 
µουσικής. Το δίκτυο επιδιώκει να 
καταστήσει τις πόλεις-µέλη του 
περισσότερο εύπορες, υγιείς, 

ζωντανές και εξωστρεφείς µέσω της µουσικής. Πιο 
συγκεκριµένα, οι στόχοι του δικτύου αφορούν τα εξής: 
 

Ø Βελτίωση των πόλεων και των τοπικών µουσικών 
σκηνών µέσων πολιτικών και συνεργατικών έργων. 

Ø Δηµιουργία µεγαλύτερων δικτύων και σύνταξη µιας 
ρεαλιστικής ατζέντας για την υλοποίηση αλλαγών. 

Ø Λειτουργία µιας υπηρεσίας µιας στάσης για την παροχή 
πληροφόρησης και ερευνητικών στοιχείων για τις 
δράσεις και τις πολιτικές των παγκόσµιων µουσικών 
πόλεων. 

Μέλη του δικτύου είναι οι πόλεις του Σύδνεϋ (Αυστραλία), του 
Άαρχους (Δανία), του Γκρόνιγκεν (Ολλανδία) και του 
Αµβούργου (Γερµανία).  
Περισσότερες πληροφορίες:  
http://www.musiccitiesnetwork.com/ 

 



108 
 

Δίκτυο Παγκόσµιων Πολιτιστικών Περιοχών 
(GCDN) 
 

Το δίκτυο GCDN 
αποτελεί µια 
οµοσπονδία παγκόσ-
µιων κέντρων 
πολιτισµού και τεχνών 
µε τη συµµετοχή 
παγκόσµιων πόλεων, 
όπως το Λονδίνο και 
το Σύδνεϋ, για την 
προώθηση της 

συνεργασίας και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας µεταξύ των 
ενδιαφερόµενων φορέων,  οι οποίοι σχεδιάζουν, 
χρηµατοδοτούν, δηµιουργούν και υλοποιούν έργα σε 
πολιτιστικά διαµερίσµατα και περιοχές.  Το GCDN ιδρύθηκε το 
2013 και παρέχει το πλαίσιο για την ανταλλαγή καλών 
πρακτικών αναφορικά µε την επιτυχηµένη δηµιουργία και 
διαχείριση πολιτιστικών περιοχών και του πολιτιστικού 
σχεδιασµού σε διεθνές επίπεδο. Η ατζέντα των πολιτιστικών 
περιοχών περιλαµβάνει στρατηγικές περιεχοµένου και 
προγραµµατισµού· την ανάπτυξη στρατηγικών συµµαχιών· τη 
διαχείριση πολιτιστικών έργων·  στρατηγικές ανάπτυξης του 
κοινού· στρατηγικές διαµόρφωσης ταυτότητας· σχεδιασµό 
εκπαιδευτικών προγραµµάτων· πρόσληψη και κατάρτιση 
προσωπικού µε λειτουργικές δεξιότητες. 
Περισσότερες πληροφορίες:  
http://www.gcdn.net/index/ 
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Δίκτυο των πιο Αρχαίων Ευρωπαϊκών Πόλεων 
(MAETN) 
 

Το δίκτυο των πιο αρχαίων 
πόλεων της Ευρώπης είναι 
στην πραγµατικότητα µια 
οµάδα εργασίας των 
παλαιότερων πόλεων στην 
Ευρώπη. Συστήθηκε το 
1994 µε πρωτοβουλία του 
Άργους προκειµένου να 
συζητά θέµατα 
αρχαιολογικής έρευνας, 

τουρισµού και ενσωµάτωσης των µνηµείων στον αστικό 
σχεδιασµό. Το δίκτυο αριθµεί συνολικά 10 µέλη (Άργος-
Ελλάδα, Colchester-Ηνωµένο Βασίλειο, Beziers-Γαλλία, Evora 
-Πορτογαλία, Cadiz-Ισπανία, Maastricht-Ολλανδία, Cork -
Ιρλανδία, Worms-Γερµανία και Tongeren-Βέλγιο) και η 
προεδρία του ασκείται εκ περιτροπής. Τα τελευταία χρόνια δεν 
έχει να επιδείξει ιδιαίτερη δραστηριότητα. 
Περισσότερες πληροφορίες: 
http://web.archive.org/web/20051022022345/ 
http://www.argos.gr/ diktyoe. htm  
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Ευρωπαϊκό Συµβούλιο για Χωριά και Μικρές 
Πόλεις (ECOVAST) 
 

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο για τα 
Χωριά και τις Μικρές Πόλεις 
(ECOVAST) ιδρύθηκε το 1984 για την 
προώθηση της ευηµερίας των 
αγροτικών κοινοτήτων και τη 
διαφύλαξη της αγροτικής κληρονοµιάς 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι επίσηµοι 
σκοποί του Συµβουλίου είναι οι εξής: 

Ø Υποστήριξη της οικονοµικής, 
κοινωνικής και πολιτιστικής 

ζωτικότητας και διοικητικής ταυτότητας των αγροτικών 
κοινοτήτων σε ολόκληρη την Ευρώπη. 

Ø Διαφύλαξη και προώθηση της ανανέωσης του 
δοµηµένου και φυσικού περιβάλλοντος αυτών των 
κοινοτήτων. 

Τα µέλη του Συµβουλίου ξεπερνούν τις 500 αγροτικές 
κοινότητες από 20 χώρες της Δυτικής και Ανατολικής 
Ευρώπης. Μάλιστα έχει συστήσει και εθνικά παραρτήµατα σε 
Αυστρία, Κροατία, Γερµανία, Ουγγαρία, Πρώην 
Γιουγκοσλαβική Δηµοκρατία της Μακεδονίας, Πολωνία, 
Ρουµανία, Ρωσική Οµοσπονδία, Σλοβακία και Ηνωµένο 
Βασίλειο. Στους κόλπους του δεν συµµετέχουν µόνο τοπικές 
αρχές αλλά και ακαδηµαϊκοί φορείς, ιδιώτες, κυβερνητικοί και 
µη κυβερνητικοί οργανισµοί. Με αυτόν τον τρόπο το Συµβούλιο 
λειτουργεί ως γέφυρα µεταξύ εκείνων που λαµβάνουν 
αποφάσεις σε τοπικό επίπεδο και των ειδηµόνων. Η 
στρατηγική του Συµβουλίου για την αγροτική Ευρώπη 
εκπονήθηκε το 1984 στο κείµενο Strategy for Rural Europe, το 
οποίο µεταφράστηκε σε πολλές ευρωπαϊκές γλώσσες. 
Παράλληλα, το Συµβούλιο δηµοσίευσε µελέτες για τα 
παραδοσιακά αγροτικά κτίρια αλλά και ένα εγχειρίδιο για τη 
δηµιουργία µονοπατιών της κληρονοµιάς. Το Συµβούλιο 
λειτουργεί συµβουλευτικά στο Συµβούλιο της Ευρώπης και 
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άλλωστε, για αρκετά χρόνια µέχρι 
τον Ιούλιο του 2014 συµµετείχε στη Συµβουλευτική Οµάδα της 
Επιτροπής για την Αγροτική Ανάπτυξη. Παράλληλα, το 
Συµβούλιο έχει συστήσει οµάδες εργασίας για το τοπίο και την 
αγροτική αρχιτεκτονική, διοργανώνοντας συνέδρια, σεµινάρια 
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και άλλες εκδηλώσεις, όπως επιµορφωτικά προγράµµατα για 
την ολοκληρωµένη αγροτική ανάπτυξη. 
Περισσότερες πληροφορίες: 
http://www.ecovast.org/ 



 

Ευρωπαϊκές Οχυρωματικές Πόλεις (EWT) 
 

Οι Ευρωπαϊκές Οχυρωματικές 
Πόλεις αποτελούν μια διεθνή 
ένωση για τη βιώσιμη ανάπτυξη 
των οχυρωματικών ιστορικών 
πόλεων της Ευρώπης. Το δίκτυο 
ιδρύθηκε το 1989 στην πόλη 
Tendy της Νότιας Ουαλίας με τον 
τίτλο Κύκλος Φιλίας 
Οχυρωματικών Πόλεων. Σε αυτό 
το δίκτυο συμμετέχουν σήμερα 
πάνω από 100 πόλεις, 

προερχόμενες από 20 ευρωπαϊκές χώρες. Σύμφωνα με τη 
Διακήρυξη του Piran (1998), οι οχυρωματικές πόλεις είναι 
μοναδική κληρονομιά που πρέπει να διαφυλαχθεί από 
εγκατάλειψη και καταστροφή. Σύμφωνα με το καταστατικό του 
δικτύου, οι κύριοι σκοποί του είναι οι εξής: 

Ø Ενθάρρυνση της φιλίας μεταξύ των κατοίκων όλων 
ηλικιών στις οχυρωματικές πόλεις. 

Ø Υποστήριξη των οχυρωματικών πόλεων και της 
κληρονομιάς τους. 

Ø Σχεδιασμός έργων για την ενθάρρυνση των ανταλλαγών. 
Ø Διοργάνωση τακτικών συναντήσεων στις πόλεις-μέλη. 
Ø Σχεδιασμός κοινών στρατηγικών για κατάλληλες 

μεθόδους συντήρησης των ιστορικών πόλεων και του 
περιβαλλοντικού πλαισίου τους. 

Ø Διεύρυνση δικτύου μελών. 
Ø Ανταλλαγές τεχνογνωσίας και εμπειριών σε αρκετά πεδία 

πολιτικής. 
Περισσότερες πληροφορίες: 
https://www.europeanwalledtowns.org/ 
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Ευρωπαϊκές Οχυρωµατικές Πόλεις (EWT) 
 

Οι Ευρωπαϊκές Οχυρωµατικές 
Πόλεις αποτελούν µια διεθνή 
ένωση για τη βιώσιµη ανάπτυξη 
των οχυρωµατικών ιστορικών 
πόλεων της Ευρώπης. Το δίκτυο 
ιδρύθηκε το 1989 στην πόλη 
Tendy της Νότιας Ουαλίας µε τον 
τίτλο Κύκλος Φιλίας 
Οχυρωµατικών Πόλεων. Σε αυτό 
το δίκτυο συµµετέχουν σήµερα 
πάνω από 100 πόλεις, 

προερχόµενες από 20 ευρωπαϊκές χώρες. Σύµφωνα µε τη 
Διακήρυξη του Piran (1998), οι οχυρωµατικές πόλεις είναι 
µοναδική κληρονοµιά που πρέπει να διαφυλαχθεί από 
εγκατάλειψη και καταστροφή. Σύµφωνα µε το καταστατικό του 
δικτύου, οι κύριοι σκοποί του είναι οι εξής: 

Ø Ενθάρρυνση της φιλίας µεταξύ των κατοίκων όλων 
ηλικιών στις οχυρωµατικές πόλεις. 

Ø Υποστήριξη των οχυρωµατικών πόλεων και της 
κληρονοµιάς τους. 

Ø Σχεδιασµός έργων για την ενθάρρυνση των 
ανταλλαγών. 

Ø Διοργάνωση τακτικών συναντήσεων στις πόλεις-µέλη. 
Ø Σχεδιασµός κοινών στρατηγικών για κατάλληλες 

µεθόδους συντήρησης των ιστορικών πόλεων και του 
περιβαλλοντικού πλαισίου τους. 

Ø Διεύρυνση δικτύου µελών. 
Ø Ανταλλαγές τεχνογνωσίας και εµπειριών σε αρκετά 

πεδία πολιτικής. 
Περισσότερες πληροφορίες: 
https://www.europeanwalledtowns.org/ 
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Ευρωπαϊκή Ένωση Ιστορικών Πόλεων και 
Περιφερειών (Heritage Europe) 
 
 

Τον Οκτώβριο του 2009 το 
Συµβούλιο της Ευρώπης σύστησε 
την Ευρωπαϊκή Ένωση Ιστορικών 
Πόλεων και Περιφερειών, στο 
πλαίσιο της πρωτοβουλίας 
‘Ευρώπη-Μια Κοινή Κληρονοµιά’. 
Σήµερα η Ένωση αριθµεί στους 
κόλπους της  πάνω από 1000 
ιστορικές πόλεις και περιφέρειες, 
προερχόµενες από 30 ευρωπαϊκές 
χώρες. Βασικός σκοπός της 

Ένωσης είναι η προώθηση των συµφερόντων των µελών της 
µέσω των εξής δράσεων: 

Ø Διεθνή συνεργασία µεταξύ οργανώσεων της 
κληρονοµιάς και ιστορικών πόλεων και περιφερειών. 

Ø Ανταλλαγή εµπειριών και καλών πρακτικών µεταξύ 
ιστορικών πόλεων και περιφερειών. 

Ø Προώθηση ζωτικότητας, βιωσιµότητας και αειφόρου 
διαχείρισης των ιστορικών πόλεων και περιφερειών. 

Σε αυτό το πλαίσιο, η Ένωση διοργανώνει διεθνή συµπόσια, 
διενεργεί έρευνες και παρέχει κατευθυντήριες γραµµές για τις 
καλές πρακτικές, συµµετέχει σε ευρωπαϊκά έργα, διοργανώνει 
επισκέψεις-µελέτης και ανταλλαγές προσωπικού. 
Περισσότερες πληροφορίες:  
http://www.historic-towns.org/ 
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Δίκτυο Ευρωπαïκών Πόλεων και Περιφερειών για 
τον Πολιτισµό (LIKE) 
 

To δίκτυο LIKE υποστηρίζει την 
ανάπτυξη πολιτιστικών πολιτι-
κών σε ευρωπαϊκό επίπεδο και 
φιλοξενεί στους κόλπους του 
εκπροσώπους τοπικών αρχών 
και πολιτιστικών οργανώσεων. 
Το όραµα του δικτύου είναι µια 
Ευρώπη του Πολιτισµού µε τη 

στήριξη των εδαφικών αρχών προκειµένου να ανοίξει νέους 
ορίζοντες στο πεδίο των πολιτιστικών υποθέσεων. Αρχικά το 
δίκτυο είχε συστηθεί το 1994 µε την ονοµασία Les Rencontres, 
ως δίκτυο των ευρωπαϊκών πόλεων και περιφερειών για τον 
πολιτισµό και µετονοµάστηκε σε LIKE τον Ιανουάριο του 2016. 
Με έδρα στη Lille, το δίκτυο φιλοδοξεί να αποτελέσει µια 
µοναδική πλατφόρµα στην Ευρώπη για συνεργασία, συζήτηση 
και δράσεις στον πολιτιστικό τοµέα. Αποστολή του δικτύου 
είναι να παρέχει το χώρο συνάντησης όπου αιρετοί 
εκπρόσωποι των τοπικών αρχών, καλλιτέχνες και καινοτόµες 
πρωτοβουλίες από όλη την Ευρώπη συγκεντρώνονται και 
παράγουν εργαλεία καλών πρακτικών και κοινά έργα. Το 
δίκτυο LIKE επιθυµεί να αναπτύξει καινοτόµα πεδία 
ειδηµοσύνης και να προωθήσει τη γνώση στο µέγιστο αριθµό 
ενδιαφεροµένων φορέων. Ειδικότερα, οι καταστατικοί σκοποί 
του LIKE είναι οι εξής: 

Ø Προώθηση της συνεργασίας και του συντονισµού 
µεταξύ τοπικών αρχών, πολιτιστικών φορέων, πολιτών 
και ευρωπαϊκών οργάνων (πλατφόρµα δικτύωσης, 
διατοµεακή διαµεσολάβηση µεταξύ εδαφικών αρχών). 

Ø Συνεργασία µε όλους τους εταίρους, ειδήµονες, 
ακαδηµαϊκούς, πολιτιστικά δίκτυα, ενώσεις αιρετών, 
καλλιτέχνες και πολίτες για την υποβολή προτάσεων για 
µια Ευρώπη του Πολιτισµού (ειδηµοσύνη, ανταλλαγές 
και διάχυση τεχνογνωσίας). 

Ø Πολιτική δέσµευση για την υπεράσπιση και προώθηση 
του πολιτισµού σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης. 

Περισσότερες πληροφορίες: 
http://www.likeculture.eu/ 
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V. Η Επιδότηση των 
Ευρωπαϊκών Δικτύων Πό-
λεων της Πολιτιστικής Κλη-
ρονοµιάς 
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1. Γενικά 
 
 H ενωσιακή χρηµατοδοτική υποστήριξη έργων 
πολιτιστικής κληρονοµιάς  προέρχεται κυρίως από τα 
ευρωπαϊκά προγράµµατα εδαφικής συνεργασίας (διµερή και 
πολυµερή), καθώς και από τα ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά 
προγράµµατα. 
 
2. Προγράµµατα Εδαφικής Συνεργασίας 
 
 Τα προγράµµατα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 
(ΕΕΣ) αποτελούν βασικό εργαλείο για την ενδυνάµωση των 
χωρικών συνεργασιών στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, αλλά και µε 
τρίτες χώρες και συνιστούν µια από τις κύριες επιλογές για την 
προγραµµατική περίοδο 2014-2020. Η ευρωπαϊκή εδαφική 
συνεργασία σε επίπεδο κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης υλοποιείται µέσω προγραµµάτων διασυνοριακής, 
διακρατικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας. Τα εν λόγω 
προγράµµατα διακρίνονται σε διµερή και πολυµερή. 
Τα διµερή προγράµµατα διασυνοριακής συνεργασίας 
στοχεύουν στο να αντιµετωπίσουν κοινές προκλήσεις που 
αντιµετωπίζουν οι διασυνοριακές περιοχές, να αξιοποιήσουν 
τις προοπτικές ανάπτυξης και φυσικά να ενδυναµώσουν τη 
συνεργασία προς όφελος της αρµονικής πορείας της Ένωσης. 
Τα πολυµερή προγράµµατα βασίζονται σε ευρύτερες 
πολιτικές και µακροπεριφερειακές στρατηγικές της ΕΕ. 
Επιδιώκουν να δώσουν λύσεις σε κοινά προβλήµατα που 
αντιµετωπίζουν χώρες που βρίσκονται σε µία ευρύτερη 
περιοχή ή βρέχονται από µία κοινή υδάτινη λεκάνη. Στοχεύουν 
σε έξυπνη, βιώσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη και 
εδαφική συνοχή µεταξύ των επιλέξιµων περιφερειών.  
 
 
2.1 Προγράµµατα διµερούς συνεργασίας 

 
Πρόκειται για προγράµµατα που προωθούν τη στρατηγική της 
Ένωσης για έξυπνη, βιώσιµη και χωρίς αποκλεισµούς 
ανάπτυξη και για την επίτευξη οικονοµικής, κοινωνικής και 
εδαφικής συνοχής µεταξύ των επιλέξιµων διασυνοριακών 
περιοχών, (χωρών που συνορεύουν ή τις ενώνει θάλασσα).  
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2.1.1 Πρόγραµµα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg V-A 
"Ελλάδα-Κύπρος" 
 

Προϋπολογισµός 
Ο συνολικός προϋπολογισµός του 
Προγράµµατος ανέρχεται στα 54.  
072.416 ευρώ, από τα οποία τα 
45.961.551  ευρώ προέρχονται 
από το Ευρωπαϊκό Ταµείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ 
(85%) και τα 8.110.865 ευρώ 

(15%) από εθνικούς πόρους. 
  
Επιλέξιµες περιοχές 
Επιλέξιµες περιοχές του προγράµµατος είναι οι Περιφέρειες 
Κρήτης (νοµοί Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύµνου και Χανίων), 
Βορείου Αιγαίου (Νοµοί Λέσβου, Σάµου και Χίου) και Νοτίου 
Αιγαίου (Νοµός Δωδεκανήσου, Νοµός Κυκλάδων) στην 
Ελλάδα, καθώς και ολόκληρη η Κύπρος. 

 Στόχοι µε πολιτιστικό ενδιαφέρον 

• Πρόληψη καταστροφών, την προώθηση της φυσικής και 
πολιτιστικής κληρονοµιάς και των τεχνολογιών για την 
προστασία φυσικών πόρων. 

• Χρηµατοδοτικές προτεραιότητες µε Ειδικό Στόχο, 
πολιτιστικού ενδιαφέροντος: 

Άξονας Προτεραιότητας 3:  Διατήρηση και προστασία του 
περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων 

• ΕΣ 3.1 - Βελτίωση της από κοινού διαχείρισης κινδύνων 
από φυσικές, τεχνολογικές και ανθρωπιστικές καταστροφές. 

• ΕΣ 3.2 - Βελτίωση της ελκυστικότητας των περιοχών 
φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος. 

• ΕΣ 3.3 - Βελτίωση του θαλάσσιου χωροταξικού 
σχεδιασµού και της διαχείρισης της παράκτιας ζώνης. 

• ΕΣ 3.4 - Βελτίωση της αποδοτικότητας στη χρήση των 
αποβλήτων και των υδατικών πόρων. 
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Ενδεικτικές Δράσεις µε πολιτιστικό ενδιαφέρον 

• Ψηφιοποίηση πολιτιστικού περιεχοµένου µε σκοπό να 
αξιοποιηθεί στη συνέχεια σε δράσεις ολοκληρωµένης 
τουριστικής προβολής. 

• Δράσεις στήριξης της πολιτιστικής κληρονοµιάς, 
επέκτασης της χρήσης ΤΠΕ στον τοµέα µεταφορών, 
τουρισµού, εµπορίου, η υλοποίηση έξυπνων υπηρεσιών και 
εφαρµογών τοπικού ενδιαφέροντος, κλπ. 

• Πρωτοβουλίες για την προώθηση της κοινής φυσικής 
και πολιτιστικής κληρονοµιάς στη διασυνοριακή περιοχή. 

• Κοινές στρατηγικές τουριστικής ανάπτυξης, και 
σχεδιασµός κοινών ή ολοκληρωµένων εναλλακτικών 
τουριστικών προϊόντων/προορισµών. 

• Επενδύσεις σε έργα και εφαρµογές προστασίας, 
αύξησης της φέρουσας ικανότητας, ανάδειξης και προβολής 
σε τοποθεσίες φυσικής ή/και πολιτιστικής κληρονοµιάς. 

 
2.1.2 Πρόγραµµα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg V-A 
"Ελλάδα-Βουλγαρία"  

 
Προϋπολογισµός  
Ο συνολικός προϋπολογισµός του 
Προγράµµατος Συνεργασίας ανέρ-
χεται στα 129.695.572,00 ευρώ, εκ 
των οποίων τα 110.241.234 ευρώ 
προέρχονται από το Ευρωπαϊκό 
Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
(ΕΤΠΑ) και τα 19.454.338 ευρώ 
από εθνικούς πόρους της Ελλάδας 

και της Βουλγαρίας. 
 
Όραµα  
«Μετατροπή της διασυνοριακής περιοχής σε µια 
ανταγωνιστική, καινοτόµο, βιώσιµη, κλιµατικά 
προσαρµόσιµη, καλύτερα διασυνδεδεµένη περιοχή χωρίς 
κοινωνικούς αποκλεισµούς». 
 
Στόχοι µε πολιτιστικό ενδιαφέρον 
 
Το Πρόγραµµα Συνεργασίας Interreg V-A "Ελλάδα-Βουλγαρία" 
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2014-2020, καλύπτει 11 ελληνικές και βουλγαρικές 
περιφέρειες. Το Πρόγραµµα στοχεύει, µεταξύ άλλων, στα εξής: 

• Ανάπτυξη και προώθηση της πολιτιστικής και φυσικής 
κληρονοµιάς της διασυνοριακής περιοχής. 

• Ενίσχυση της τουριστικής κίνησης στην παραµεθόρια 
περιοχή. 

• Δηµιουργία ανάπτυξης και νέων θέσεων εργασίας, µε 
την τόνωση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας και τη 
βελτίωση της ικανότητας των µικροµεσαίων επιχειρήσεων 
να διευρύνουν τις δραστηριότητές τους πέρα από τις 
τοπικές αγορές. 

  

Ενδεικτικές δράσεις πολιτιστικού ενδιαφέροντος 

(α) Προώθηση της επιχειρηµατικότητας 
• Δίκτυο παροχής υποστήριξης και συµβουλευτικών 

υπηρεσιών σε επιχειρηµατίες. 
• Υποστήριξη λειτουργίας και εκσυγχρονισµός ή 

δηµιουργία επιχειρηµατικών δοµών όπως τεχνολογικά 
πάρκα, θερµοκοιτίδες, περιοχές αγορών, εκθεσιακές 
αίθουσες, αποθήκες, επιστηµονικά εργαστήρια, κλπ. 

• Ανάπτυξη υπηρεσιών για την προώθηση της 
παραγωγικότητας όπως εκπαιδευτικά προγράµµατα, 
εισαγωγή σε νέες τεχνολογίες και τεχνικές, νέες µέθοδοι 
οργάνωσης, κλπ. 

•  
(β) Ενίσχυση της ανάπτυξης των Mικρο-µεσαίων Eπιχειρήσεων 

• Μεταφορά και ανάπτυξη µοντέλων αγοράς και 
δηµιουργία δικτύων µεταξύ µικροµεσαίων επιχειρήσεων 
στη διασυνοριακή περιοχή µε σκοπό την ανάπτυξη πέρα 
των συνόρων. 

• Συνεργασία µεταξύ επιχειρήσεων και µη-
επιχειρηµατικών δοµών (π.χ. ιδιωτικά µουσεία) για την 
προώθηση της τουριστικής και πολιτιστικής περιοχής, των 
παραδοσιακών προϊόντων κ.α. 

• Κοινές υπηρεσίες υποστήριξης εξαγωγών για 
επιχειρήσεις στη διασυνοριακή περιοχή (συµµέτοχη σε 
εκθέσεις και δρώµενα επιχειρηµατικής προώθησης). 

 (γ) Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της 
φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς 
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• Δράσεις ανταλλαγής καλών πρακτικών και µεταφοράς 
τεχνογνωσίας για τη διατήρηση της φυσικής και 
πολιτιστικής κληρονοµιάς. 

• Προστασία πολιτιστικών στοιχείων της διασυνοριακής 
περιοχής. 

• Εφαρµογή τεχνολογιών πληροφόρησης και 
επικοινωνίας για την προώθηση της φυσικής και 
πολιτιστικής κληρονοµιάς. 

 
 
2.1.3 Πρόγραµµα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg V-A 
"Ελλάδα-Ιταλία"  
 

Προϋπολογισµός 
Ο συνολικός προϋπο-
λογισµός του Προγράµµατος 
ανέρχεται στα  123.176.896, 
47 ευρώ και συγχρηµατο-
δοτείται από το Ευρωπαϊκό 
Ταµείο Περιφερειακής Ανάπ-
τυξης (ΕΤΠΑ), µε συνολικό 
ποσό  104.700.362 ευρώ για 

την περίοδο 2014-2020. 

 Όραµα 
«Στήριξη της στρατηγικής της Διασυνοριακής Συνεργασίας για 
µια πιο ευηµερούσα και βιώσιµη περιοχή στο Ιόνιο Πέλαγος. 
Έµφαση στη δηµιουργία µιας δυναµικής οικονοµίας που 
προωθεί την έξυπνη, βιώσιµη και χωρίς αποκλεισµούς 
ανάπτυξη, µε στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των 
κατοίκων της επιλέξιµης περιοχής.» 

 Στόχοι µε πολιτιστικό ενδιαφέρον 

• Αξιοποίηση του ενδογενούς δυναµικού της 
διασυνοριακής περιοχής παρέµβασης µε βιώσιµο τρόπο. 
Προώθηση της ολοκλήρωσης της διασυνοριακής 
περιοχής και τη συνδεσιµότητα των τοµέων που είναι 
σηµαντικοί για την ανάπτυξή της, σε συµπληρωµατικότητα 
µε τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 
Περιοχή Αδριατικής-Ιονίου. 

• Δηµιουργία οδηγού πολιτικής για την αντιµετώπιση 
των κοινών προκλήσεων και των αναγκών σε ειδικούς 
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τοµείς πολιτικής, όπου η διασυνοριακή συνεργασία 
αναµένεται να έχει πρακτικά αποτελέσµατα. 

 Ενδεικτικές δράσεις µε πολιτιστικό ενδιαφέρον 

• Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης 
και της καινοτοµίας. 

• Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ. 
• Προώθηση των επενδύσεων των επιχειρήσεων στην 

Έρευνα & Τεχνολογία, την ανάπτυξη δεσµών και 
συνεργειών. 

o Δράσεις για τη βελτίωση των υφιστάµενων 
και την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών υποστήριξης της 
καινοτοµίας, µε έµφαση στους τοµείς που 
παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την περιοχή 
του προγράµµατος. 

o Δράσεις για την προώθηση της ανάπτυξης 
clusters καινοτοµίας µεταξύ των περιφερειών, σε 
τοµείς «γαλάζιας ανάπτυξης», δηµιουργικής 
βιοµηχανίας, τουρισµού και πολιτισµού, αγροτικής 
οικονοµίας και άλλους τοµείς που παρουσιάζουν 
ενδιαφέρον για την περιοχή. 
• Προώθηση της επιχειρηµατικότητας 

o Δράσεις για την υποστήριξη της δηµιουργίας 
θερµοκοιτίδων νεοφυών επιχειρήσεων σε τοµείς που 
παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την περιοχή. 
• Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της 

αποδοτικότητας των πόρων. 
• Προστασία, ανάδειξη και ανάπτυξη της πολιτιστικής 

και φυσικής κληρονοµιάς. 
o Δράσεις για την ανάπτυξη καινοτόµων 

εργαλείων σε τοπικούς οργανισµούς, όσον αφορά τη 
διάδοση πληροφοριών και την αξιοποίηση της 
πολιτιστικής κληρονοµιάς, των ιστορικών µνηµείων 
και τουριστικών περιοχών (π.χ. εφαρµογές στον 
τοµέα των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της 
Επικοινωνίας, προσαρµοσµένες υπηρεσίες 
πληροφοριών για τους τουρίστες µε εικονικές 
δυνατότητες πλοήγησης, κλπ.). 

o Δράσεις για την ανάπτυξη ελκυστικών και 
ολοκληρωµένων πολιτιστικών και τουριστικών 
προϊόντων που βασίζονται στα φυσικά 
οικοσυστήµατα (π.χ. νησιωτικό σύστηµα, 
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υποθαλάσσια πολιτιστική κληρονοµιά), διασυνοριακά 
θεµατικά αξιοθέατα, διαδροµές, µε τη συµµετοχή 
κοινωνικών φορέων (π.χ. αγρότες, διαχειριστές 
αγροτικού τοµέα). 

o Δράσεις για τη βελτίωση της 
προσβασιµότητας σε φυσικούς και ιστορικούς 
πόρους (π.χ. παραλίες, αρχαιολογικές περιοχές, 
ιστορικά κέντρα), δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στα 
άτοµα µε ειδικές ανάγκες. 

o Δράσεις για την ανάπτυξη και πιλοτική 
εφαρµογή λύσεων ενεργειακής απόδοσης σε κτίρια 
που σχετίζονται µε τουρισµό και εισαγωγή 
υπηρεσιών φιλικών στο περιβάλλον και την πράσινη 
ενέργεια σε τουριστικές ΜΜΕ (ΑΠΕ, οικολογική 
καινοτοµία, χρήση ανακυκλώσιµων υλικών, κλπ), 
παρεµβάσεις ελεγχόµενης κυκλοφορίας σε 
δηµόσιους χώρους (π.χ. ιστορικά κέντρα) και 
οικολογικά µέτρα εντός των ΜΜΕ. 

 
2.1.4 Πρόγραµµα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA 
II "Ελλάδα-Αλβανία" 
 

Προϋπολογισµός 
 Ο συνολικός προϋπολογισµός 
του Προγράµµατος ανέρχεται 
στα 42.312.029 ευρώ,  από τα 
οποία τα 35.965.222 ευρώ είναι 
η συνεισφορά της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης από τον Μηχανισµό 

Προενταξιακής Βοήθειας (Instrument of Pre-accession 
Assistance -IPA ΙΙ) και τα 6.346.807 ευρώ είναι η αντίστοιχη 
Εθνική συνεισφορά (Εθνική Δηµόσια χρηµατοδότηση). 
  
Όραµα 
Η βασική στρατηγική του Προγράµµατος Διασυνοριακής 
Συνεργασίας Interreg IPA II "Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020" 
είναι να «βρει την ισορροπία µεταξύ της βιώσιµης 
περιφερειακής ανάπτυξης και της ενίσχυσης της διασυνοριακής 
συνεργασίας µεταξύ των τοπικών πληθυσµών και των 
περιφερειακών οργανισµών, στη βάση των Ευρωπαϊκών και 
των Εθνικών πολιτικών, ώστε να αντιµετωπίσει τις κοινές 
προκλήσεις µέσα από κοινές παρεµβάσεις». 
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Στόχοι µε πολιτιστικό ενδιαφέρον 

• Ενθάρρυνση του τουρισµού και της πολιτιστικής και 
φυσικής κληρονοµίας. 
• Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του 

επιχειρηµατικού περιβάλλοντος και της ανάπτυξης των 
µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), του εµπορίου 
και των επενδύσεων. 

 Επιλέξιµη περιοχή 

Η επιλέξιµη περιοχή του Προγράµµατος περιλαµβάνει: 
• τις Περιφερειακές Ενότητες Γρεβενών, Καστοριάς, 

Φλώρινας, Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Πρέβεζας, 
Ζακύνθου, Κέρκυρας, Κεφαλληνίας και Λευκάδας στην 
Ελλάδα 
• τις Περιφέρειες Vlorë, Gjirokastër, Korçë και Berat 

στην Αλβανία. 

Δικαιούχοι από την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης στην  
Ελλάδα είναι επίσης επιλέξιµοι, βάσει του κανονισµού 
ελαστικότητας (Article 44(2b) of Regulation (EU) No 447/2014), 
όπου το συνολικό ποσό που δεσµεύεται σε δράσεις εκτός της 
περιοχής προγράµµατος δεν µπορεί να ξεπεράσει το 20% του 
συνολικού προϋπολογισµού του προγράµµατος. 

 Ενδεικτικές Δράσεις µε πολιτιστικό ενδιαφέρον 

Προώθηση της τοπικής οικονοµίας 
• Προγράµµατα συνεργασίας µεταξύ επιχειρηµατικών 

και µη-επιχειρηµατικών φορέων στον κλάδο τουρισµού/ 
πολιτισµού. 
• Ανάπτυξη υπηρεσιών υποστήριξης επιχειρήσεων. 
• Δράσεις ανάπτυξης ικανοτήτων στον τοµέα της 

συντήρησης/ διαφύλαξης πολιτιστικών πόρων. 
• Αποκατάσταση/προστασία/προώθηση των 

σηµαντικών πολιτιστικών πόρων της διασυνοριακής 
περιοχής. 
• Ανάπτυξη υπηρεσιών για την προώθηση της 

παραγωγικότητας. 
• Δηµιουργία  clusters ή άλλου είδους δικτύων. 
• Κοινή/ οριζόντια υποστήριξη εξαγωγών για τις 

επιχειρήσεις στη διασυνοριακή περιοχή και ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας. 
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• Διασυνοριακά επιχειρηµατικά σχέδια για πιλοτικές 
δράσεις προγραµµάτων διασυνοριακής συνεργασίας 
µεταξύ µεµονωµένων επιχειρήσεων ή/και κλάδων/υπο-
κλάδων. 

 
 
2.1.5 Πρόγραµµα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA 
II "Ελλάδα-FYROM" 
 

Προϋπολογισµός  
Συνολικός προϋπολογισ-
µός:  45.470.066 ευρώ. 
Κοινοτικοί πόροι: 38.649.552 
ευρώ (85% του συνολικού Π/Υ) 
Εθνικοί πόροι των δύο χωρών 
που συµµετέχουν στο 
Πρόγραµµα: 6.820.514 ευρώ 
(15% του συνολικού Π/Υ). 

 
Όραµα  
«Η ενίσχυση της εδαφικής συνοχής µέσω της βελτίωσης του 
βιοτικού επιπέδου και της αύξησης των ευκαιριών 
απασχόλησης µε σεβασµό στο περιβάλλον και µε τη χρήση 
των φυσικών πόρων για την αναβάθµιση του τουριστικού 
προϊόντος». 
 
Στόχοι µε πολιτιστικό ενδιαφέρον 

 
• Προώθηση του τουρισµού. 
• Αναβάθµιση των δηµόσιων υποδοµών. 
• Προστασία των οικοσυστηµάτων και της 

βιοποικιλότητας. 
 
Ενδεικτικές Δράσεις µε πολιτιστικό ενδιαφέρον 

• Πρωτοβουλίες για τη στήριξη των ανέργων και των 
αυτοαπασχολούµενων στην καινοτοµία, τη 
δηµιουργικότητα και την επιχειρηµατικότητα. 
• Βραβεία για καινοτόµες ιδέες. 
• Υποστήριξη κοινών πρωτοβουλιών στις κοινές 

αγορές και τη δικτύωση, συµπεριλαµβανοµένης της 
προώθησης και του µάρκετινγκ για τους επιχειρηµατίες. 
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• Κοινές δράσεις για πιθανές εξειδικευµένες τουριστικές 
δραστηριότητες και/ή τη ζήτηση για νέους τουριστικούς 
προορισµούς. 
• Εφαρµογές ΤΠΕ για την προώθηση του αειφόρου 

τουρισµού και του διεθνούς branding. 
• Κοινές δραστηριότητες για τον εντοπισµό τουριστικών 

προϊόντων µε δυνατότητες διασυνοριακού branding. 
• Ανάπτυξη τοπικών εµπορικών σηµάτων (local 

brands) µε βάση την φυσική και πολιτιστική κληρονοµιά 
της περιοχής. 
• Οπτικοποίηση των τοπικών εµπορικών σηµάτων, 

συµπεριλαµβανοµένης της τρισδιάστατης απεικόνισης, τις 
κινητές εφαρµογές, τα κοινωνικά δίκτυα, τις εξειδικευµένες 
διαδικτυακές πλατφόρµες και άλλα καινοτόµα εργαλεία. 
• Ανάπτυξη καινοτόµων και ποιοτικών τουριστικών 

προϊόντων. 
• Επέκταση της τουριστικής περιόδου καθώς και 

αύξηση του τουρισµού των ατόµων άνω των 55 ετών. 
 
2.2 Πολυµερή Προγράµµατα 

 
 Οι επιλέξιµες περιοχές για την περίοδο 2014 – 
2020 έχουν ως εξής: 
 

1. ADRION (Αδριατική – Ιόνιο): Το πρόγραµµα 
καλύπτει περιοχές από 
τέσσερα κράτη µέλη της 
ΕΕ: Κροατία, Ελλάδα, 
Ιταλία, Σλοβενία και 
περιοχές από τέσσερεις 
τρίτες χώρες: Αλβανία, Βοσνία – Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο, 
Σερβία.  

Άξονας Προτεραιότητας 2: Βιώσιµη Περιφέρεια: Προώθηση της 
βιώσιµης αξιοποίησης και διατήρησης των φυσικών και 
πολιτιστικών πόρων και η διαφύλαξη των     υπηρεσιών 
οικοσυστήµατος στην περιοχή Αδριατικής και Ιονίου. 
 
Τύποι Επιδοτούµενων Δράσεων: 

Ø Διακρατικά δίκτυα (20) για την αειφόρο 
πολιτιστική/φυσική κληρονοµιά. 
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Ø Ανάπτυξη δεξιοτήτων στη συντήρηση της 
πολιτιστικής κληρονοµιάς. 

Ø Στρατηγικές και θύλακες (30) για καινοτόµες 
δράσεις πολιτιστικής κληρονοµιάς. 

Ø Θεµατικές τουριστικές/πολιτιστικές διαδροµές 
(10). 

Ø Ανταλλαγές καλών πρακτικών για άυλη 
πολιτιστική κληρονοµιά. 

 
2. Balkan – Mediterranean: Στο πρόγραµµα συµ-
µετέχουν περιοχές από τρία κράτη – µέλη της ΕΕ: Ελλάδα, 
Κύπρος, Βουλγαρία 
και περιοχές από δύο 
υποψήφιες χώρες: 
Αλβανία και Πρώην 
Γιουγκοσλαβική Δη-
µοκρατία της 
Μακεδονίας.  

 
Άξονες Προτεραιότητας: 

1. Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία 
Ø Ανταγωνιστικές Περιοχές (Επιχειρηµατική 

απόδοση και εξωστρέφεια  µέσω 
Δικτύων/Clusters- ανάδειξη συγκριτικού 
πλεονεκτήµατος, όπως πολιτισµός και 
δηµιουργικές βιοµηχανίες, τουρισµός, 
αγροδιατροφή)  

Ø Καινοτόµες Περιοχές 
Ø Περιοχές της Γνώσης 

 
2. Περιβάλλον 

Ø Συντήρηση, Προστασία, Προώθηση Φυσικής και 
Πολιτιστικής Κληρονοµιάς 

 
3. Black Sea Basin: Στο 
πρόγραµµα συµµετέ-
χουν περιοχές από τρία κράτη 
– µέλη της ΕΕ: Βουλγαρία, 
Ελλάδα, Ρουµανία και 
περιοχές από τις χώρες: 
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Αρµενία, Αζερµπαϊτζάν, Γεωργία, Μολδαβία, Ουκρανία, 
Τουρκία, Ρωσία.   

 
4. INTERREG EUROPE: Το πρόγραµµα καλύπτει 30 
χώρες, τις 28 της ΕΕ συν την Ελβετία και τη Σουηδία.  

 
 
 
 
 

1. Επενδυτική Προτεραιότητα: 
Ø Συντήρηση, Προστασία, Προώθηση  Φυσικής και 

Πολιτιστικής Κληρονοµιάς 
2. Επιλέξιµες Δράσεις: 
  (α) Διαπεριφερειακά Έργα Συνεργασίας 
  (β) Πλατφόρµες Μάθησης Πολιτικής 

 
5. MED: Στο πρόγραµµα συµµετέχουν περιοχές από τα 
κράτη µέλη της ΕΕ: Κύπρος, Ισπανία, Γαλλία, Ελλάδα, 
Ιταλία, Μάλτα, Πορτογαλία, Ηνωµένο Βασίλειο-Γιβραλτάρ, 
Σλοβενία, καθώς και οι υποψήφιες και δυνητικά υποψήφιες 
χώρες Κροατία, 
Μαυροβούνιο, 
Αλβανία.  

 
Άξονες Προτεραιότητας: 

1. Προώθηση ικανοτήτων για τη Μεσογειακή Καινοτοµία 
για Έξυπνη και Αειφόρο Ανάπτυξη (Δηµιουργικές 
Βιοµηχανίες) 

Ø Προώθηση Δηµιουργικών Βιοµηχανιών 
µέσω Πράσινης και Γαλάζιας Ανάπτυξης & 
Πολιτιστικών Δράσεων στον Τουριστικό Τοµέα. 

3. Προστασία και Προώθηση Μεσογειακών Φυσικών και 
Πολιτιστικών Πόρων 

Ø Συντήρηση, Προστασία, Προώθηση  
Φυσικής και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς 
(Ανάπτυξη Αειφόρου και Υπεύθυνου Παράκτιου 
και Θαλάσσιου Τουρισµού στη Μεσόγειο) 
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6. MED ENI: Περιλαµβάνονται περιοχές από χώρες που 
επηρεάζονται από τη στρατηγική ΕΝΙ(2*) στην Μεσόγειο, 
όπως Ισπανία, Ηνωµένο Βασίλειο-Γιβραλτάρ, Πορτογαλία, 
Γαλλία, Ιταλία, Μάλτα, Ελλάδα, Κύπρος, Τουρκία, Μαρόκο, 
Αλγερία, Τυνησία, Λιβύη, Αίγυπτος , Ιορδανία, Παλαιστίνη, 
Συρία.  

 
 
 
 
 
 
 

Οι άξονες προτεραιότητας σε αυτήν την οµάδα των 
προγραµµάτων, καθώς και το περιεχόµενο των προτάσεων 
έχουν σηµαντικό προσανατολισµό στην υποστήριξη πολιτικών 
της ΕΕ, όπως η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και 
µακροπεριφερειακών στρατηγικών και συνοψίζονται σε θέµατα: 

• Προστασίας περιβάλλοντος – Προσαρµογής στην 
κλιµατική αλλαγή – Μετάβασης σε οικονοµίες χαµηλών 
εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα. 

• Έρευνας – Τεχνολογίας – Καινοτοµίας – Έξυπνες 
περιφέρειες. 

• Αποδοτικότητας των πόρων – Βιώσιµες περιφέρειες – 
γαλάζιας και πράσινης ανάπτυξης. 

• Συνδεσιµότητας περιφερειών – εδαφική συνεργασία. 
• Επιχειρηµατικότητας και ανάπτυξης Μικρο-Μεσαίων 

Επιχειρήσεων (ΜΜΕ). 
•  Υποστήριξης διακυβέρνησης της EUSAIR, CBC – ENI. 

 
Το ύψος της χρηµατοδότησης ποικίλει ανά πρόγραµµα, έργο 
και συµµετέχοντα φορέα. Προβλέπεται και εδώ χρηµατοδότηση 
για τεχνική βοήθεια. 
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3. Ανταγωνιστικά Ευρωπαϊκά  Προγράµµατα 
 
 
ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 

Περίληψη 
Το πρόγραµµα στοχεύει στην 
προώθηση της ενεργούς 
ευρωπαϊκής ιδιότητας του 
πολίτη και τη µείωση του 
χάσµατος µεταξύ πολιτών και 
της ΕΕ, µέσα από τη χρήση 

χρηµατοδοτικών εργαλείων. Σκοπός του είναι η ενθάρρυνση 
της συνεργασίας πολιτών-οργανισµών από διάφορες χώρες 
και η προώθηση της Ευρωπαϊκής συνοχής. Το πρόγραµµα 
απευθύνεται στην ανάγκη για γνήσιες συζητήσεις σε θέµατα 
που αφορούν την Ένωση σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό 
επίπεδο, που µπορούν να µεταφερθούν σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο.  
Περιγραφή Προγράµµατος 
Το Πρόγραµµα αποτελείται από τους ακόλουθους δύο 
πυλώνες: 

• "Ευρωπαϊκή Μνήµη" – στοχεύει στη στήριξη οργανισµών 
για την προώθηση συζητήσεων και δραστηριοτήτων σε 
θέµατα Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και ιστορίας σε 
διακρατικό επίπεδο. 

• "Δηµοκρατική Δέσµευση και Συµµετοχή των πολιτών" – 
στοχεύει στην ανάπτυξη της κατανόησης των πολιτών και 
της ικανότητας για συµµετοχή στη λήψη πολιτικών της 
Ένωσης και την ανάπτυξη ευκαιριών για δηµοκρατική 
συµµετοχή, εθελοντισµός και αλληλεγγύη. 

 Οι δύο αυτοί πυλώνες συµπληρώνονται από οριζόντιες 
δράσεις ανάλυσης, διάχυσης και αξιοποίησης των 
αποτελεσµάτων των έργων.  
 
Συνολικός Προϋπολογισµός: €185,470,000 
Ποσοστό Επιχορήγησης/Συγχρηµατοδότησης: Ενδεικτικά 
για: Σκέλος 1 - Ευρωπαϊκή Μνήµη και Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια: 
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µέγιστο ποσοστό 70%, Σκέλος 2 - Δηµοκρατική δέσµευση και 
συµµετοχή των πολιτών: µέγιστο ποσοστό 50-90% Σκέλος 3 - 
αξιοποίηση: µέγιστο ποσοστό 50% 
 
Θεµατικές Κατηγορίες:  
• Μετανάστευση και Ιθαγένεια 

 
Εθνικό Σηµείο Επαφής: 
Δρ. Αντώνιος Καρβούνης  
Υπουργείο Εσωτερικών  
Αυτοτελές Τµήµα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων 
Τηλ.: 213 136 1114 
E-mail: a.karvounis@ypes.gr, antonioskarvounis@gmail.com 
 
Ιστοσελίδα Εκτελεστικού Οργανισµού Οργανισµός 
Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεµάτων και 
Πολιτισµού: 
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.php 
 
Ιστοσελίδα ΥΠΕΣ: 
https://efc.ypes.gr/?page_id=30 
 
 
 



132 
 

 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 

Περίληψη 
Το Πρόγραµµα Δηµιουργική 
Ευρώπη διασφαλίζει και 
προωθεί την πολιτιστική και 
γλωσσική πολυµορφία και 
ενισχύει την ανταγωνιστικότητα 

του πολιτιστικού και του δηµιουργικού τοµέα. Το πρόγραµµα 
Δηµιουργική Ευρώπη διαθέτει 1,46 δισεκατοµµύρια ευρώ σε 
διάστηµα επτά ετών για την ενίσχυση των πολιτιστικών και 
δηµιουργικών τοµέων της Ευρώπης. Το Πρόγραµµα 
Δηµιουργική Ευρώπη συνεχίζει να απευθύνεται στην 
οπτικοακουστική βιοµηχανία µέσα από το υπο-πρόγραµµα 
MEDIA και για τον πολιτιστικό τοµέα, µέσω του 
υποπρογράµµατος πολιτισµού. Επιπρόσθετα το Πρόγραµµα 
Δηµιουργική Ευρώπη περιλαµβάνει ένα κοινό δια - τοµεακό 
σκέλος (Cross-sectorial strand) που συµπεριλαµβάνει ένα νέο 
οικονοµικό ταµείο εγγυήσεων για τις πολιτιστικές και 
δηµιουργικές βιοµηχανίες. 
Το πρόγραµµα: 
• Διασφαλίζει και προωθεί την ευρωπαϊκή πολιτιστική και 

γλωσσική ποικιλοµορφία και ενισχύει τον πολιτιστικό 
πλούτο της Ευρώπης. 

• Συµβάλλει στους στόχους της Ευρώπης για ευφυή, 
βιώσιµη και χωρίς αποκλεισµούς οικονοµική ανάπτυξη. 

• Βοηθά τους πολιτιστικούς και δηµιουργικούς τοµείς να 
προσαρµοστούν στη ψηφιακή εποχή και στην 
παγκοσµιοποίηση. 

• Δηµιουργεί νέες διεθνείς ευκαιρίες, αγορές και 
ακροατήρια. 

• Οικοδοµεί πάνω στην επιτυχία των προγραµµάτων 
MEDIA, MEDIA Mundus και Culture. 

Περιγραφή Προγράµµατος 
 Το Πρόγραµµα Δηµιουργική Ευρώπη είναι µέρος του 
πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου (Multiannual Financial 
Framework) που ορίζει το όριο για το συνολικό 
προϋπολογισµό της Ένωσης για την περίοδο 2014-2020. Η 
κατανοµή του προϋπολογισµού που έχει συµφωνηθεί είναι 
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τουλάχιστον 56% για το υπο-πρόγραµµα MEDIA, τουλάχιστον 
31% για το υπο-πρόγραµµα πολιτισµός και 13% µέγιστο για το 
δια-τοµεακό σκέλος (Cross-sectorial strand). 
 Το δια-τοµεακό σκέλος περιλαµβάνει το Ταµείο 
Εγγυήσεων, την υποστήριξη για γραφεία της Δηµιουργικής 
Ευρώπης που αντικατέστησαν τα MEDIA Desks και τα 
πολιτιστικά σηµεία επαφής από το 2014, καθώς και τη στήριξη 
για διακρατική συνεργασία.  
 Το Πρόγραµµα Δηµιουργική Ευρώπη βοηθά τους 
πολιτιστικούς και δηµιουργικούς τοµείς να αξιοποιήσουν τις 
ευκαιρίες της «ψηφιακής εποχής», και την παγκοσµιοποίηση. 
Οι εν λόγω τοµείς διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο  και 
συµβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής 
Ευρώπη 2020 για αειφόρο ανάπτυξη, απασχόληση και 
κοινωνική συνοχή. Επιπλέον, δηµιουργεί νέες διεθνείς 
ευκαιρίες, αγορές και ακροατήρια.  
Το Πρόγραµµα υποστηρίζει: 

• Έργα διασυνοριακής συνεργασίας µεταξύ πολιτιστικών 
δηµιουργικών οργανώσεων εντός της Ε.Ε και πέραν 
αυτής. 

• Δίκτυα που βοηθούν τους πολιτιστικούς και 
δηµιουργικούς τοµείς να ενεργοποιηθούν σε διεθνικό 
επίπεδο και να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους. 

• Μετάφραση και προώθηση λογοτεχνικών έργων στις 
αγορές ολόκληρης της ΕΕ. 

• Πλατφόρµες πολιτιστικών φορέων που προωθούν 
ανερχόµενους καλλιτέχνες και ενθαρρύνουν ένα 
πραγµατικά ευρωπαϊκό προγραµµατισµό πολιτιστικών 
και καλλιτεχνικών έργων. 

• Δηµιουργία ικανοτήτων και επαγγελµατική κατάρτιση για 
επαγγελµατίες του οπτικοακουστικού τοµέα. 

• Ανάπτυξη έργων µυθοπλασίας, κινουµένων σχεδίων, 
δηµιουργικών ντοκιµαντέρ και βιντεοπαιχνιδιών για τις 
ευρωπαϊκές αγορές του κινηµατογράφου, της τηλεόρασης 
και για άλλες πλατφόρµες. 

• Διανοµή και πωλήσεις οπτικοακουστικών έργων εντός και 
εκτός Ευρώπης. 

• Φεστιβάλ κινηµατογράφου που προωθούν τις 
ευρωπαϊκές κινηµατογραφικές ταινίες. 
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• Κονδύλια για τη διεθνή συµπαραγωγή κινηµατογραφικών 
ταινιών. 

• Ανάπτυξη ακροατηρίου για την καλλιέργεια της 
κινηµατογραφικής παιδείας και για αύξηση του 
ενδιαφέροντος για τις ευρωπαϊκές κινηµατογραφικές 
ταινίες µέσα από ένα ευρύ φάσµα εκδηλώσεων. 

• Σήµα Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονοµιάς. 

Συνολικός Προϋπολογισµός: €1,460,000,000 
Ποσοστό Επιχορήγησης/Συγχρηµατοδότησης: 50%-80% 
Θεµατικές Κατηγορίες:  
• Οπτικοακουστικός τοµέας - ΜΜΕ 
• Πολιτισµός 

 
Εθνικά Σηµεία Επαφής 
Για το υπο-πρόγραµµα για τον Πολιτισµό:  
Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού,  
Γραφείο «Δηµιουργική Ευρώπη Ελλάδος 
Δ/νση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης,  
Τµήµα Ευρωπαϊκής Ένωσης,  
Τηλ. επικοινωνίας: 2103230894, 2103230323.  
Αρµόδιοι υπάλληλοι: Ειρ. Κοµνηνού, Κ. Σπανός και Α.Μ. Φλώρου. 
Για το υπο-πρόγραµµα MEDIA:  
Ελληνικό Κέντρο Κινηµατογράφου Αρµόδια: Άννα Κασιµάτη  
Αρεοπαγίτου 7, 11742 Αθήνα  
Τηλ. 210 32 34 414 - Fax 210 3234444  
E-mails: info@mediadeskhellas.eu - anna.kasimati@gfc.gr 
 
Ιστοσελίδα 
http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe_en 
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ERASMUS+ 
Περίληψη 
 
Erasmus+ είναι το 
Ευρωπαϊκό πρόγραµµα για 
την Εκπαίδευση, την 
Κατάρτι-ση, τη Νεολαία και 
τον Αθλητισµό την περίοδο 

2014-2020. Αποτελεί συνένωση των προγραµµάτων Δια Βίου 
Μάθησης (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), 
Νεολαία εν Δράσει και πέντε διεθνών προγραµµάτων 
συνεργασίας (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, the 
programme for cooperation with industrialised countries). Το 
πρόγραµµα αυτό προσδίδει ιδιαίτερη έµφαση στα 
αποτελέσµατα και στον αντίκτυπο που έχουν σε άτοµα, 
οργανισµούς και ιδρύµατα, καθώς επίσης στα συστήµατα 
εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας. Αποσκοπεί στη 
βελτίωση των δεξιοτήτων και απασχολησιµότητας, στον 
εκσυγχρονισµό της Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και εργασίας των 
νέων. Γενικά το πρόγραµµα στηρίζει την ανάπτυξη δράσεων, 
συνεργασιών και εργαλείων που είναι άµεσα συνδεδεµένα µε 
τη στρατηγική Ευρώπη 2020 και τις προτεραιότητές της. 
 
Περιγραφή Προγράµµατος 
 
 Το επταετές πρόγραµµα έχει προϋπολογισµό €14.7 
δισεκατοµµυρίων. Το πρόγραµµα έχει σχεδιαστεί µε τρόπο 
ώστε να στηρίζει τις προσπάθειες των κρατών-µελών να 
χρησιµοποιούν αποτελεσµατικά το ανθρώπινο δυναµικό της 
Ευρώπης, που παραµένει αναξιοποίητο, επιβεβαιώνοντας 
συγχρόνως  τη σύνδεση µεταξύ των αρχών δια βίου µάθησης 
µε τυπική και άτυπη µάθηση σε όλο το φάσµα των τοµέων 
εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας. Το πρόγραµµα παρέχει 
την ευκαιρία σε περισσότερα από 4 εκατοµµύρια Ευρωπαίους 
να σπουδάσουν, να εκπαιδευτούν και να αποκτήσουν 
εργασιακή πείρα ή να εργαστούν εθελοντικά στο εξωτερικό. 
 Εκτός από την παραχώρηση επιδοτήσεων σε άτοµα, το 
πρόγραµµα στηρίζει διακρατικές συνεργασίες µεταξύ 
ιδρυµάτων και οργανισµών στους τοµείς της Εκπαίδευσης, 
Κατάρτισης και Νεολαίας µε σκοπό να προωθηθεί η 
συνεργασία µεταξύ της Εκπαίδευσης και της εργασίας για 
καλύτερη αντιµετώπιση των κενών που παρουσιάζονται στις 
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δεξιότητες στην Ευρώπη. Επίσης στηρίζει εθνικές 
προσπάθειας εκσυγχρονισµού των συστηµάτων Εκπαίδευσης, 
Κατάρτισης και Νεολαίας. Στον τοµέα του Αθλητισµού, στηρίζει 
βασικά έργα και διασυνοριακές προκλήσεις όπως είναι η 
καταπολέµηση των στηµένων παιγνιδιών, το ντοπάρισµα, η 
βία και ο ρατσισµός. 
Για την επίτευξη των στόχων του, το πρόγραµµα Erasmus + 
υλοποιεί τις ακόλουθες δράσεις: 
• Βασική Δράση 1 – Κινητικότητα ατόµων 

(Υποστηρίζει την κινητικότητα των σπουδαστών και του 
προσωπικού, κοινές µεταπτυχιακές σπουδές, εγγύηση 
φοιτητικών δανείων) 
• Βασική Δράση 2 – Συνεργασία για την Καινοτοµία και 

Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών 
(Υποστηρίζει διακρατικές στρατηγικές συµπράξεις, συµµαχίες 
γνώσεων, τοµεακές συµµαχίες δεξιοτήτων, ανάπτυξη 
ικανοτήτων, ΙΤ πλατφόρµες υποστήριξης) 
• Βασική Δράση 3 – Υποστήριξη για µεταρρυθµίσεις 

πολιτικής 
(Υποστηρίζει γνώσεις στους τοµείς της εκπαίδευσης, της 
κατάρτισης και της νεολαίας, µελλοντικές πρωτοβουλίες, 
εργαλεία ευρωπαϊκής πολιτικής, τη συνεργασία µε διεθνείς 
οργανισµούς, διαλόγους µεταξύ ενδιαφεροµένων µερών, 
προώθηση της πολιτικής του προγράµµατος) 
• Δράσεις Jean Monnet 

(Υποστηρίζει ακαδηµαϊκά ινστιτούτα, ιδρύµατα και ενώσεις, 
έδρες, κέντρα αριστείας, συζητήσεις για ακαδηµαϊκή εργασία, 
διασκέψεις για µελέτες) 
• Δράσεις για αθλητισµό (Υποστηρίζει συνεργασίες, µη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα αθλητικές εκδηλώσεις, 
ενισχύει στη βάση αποδεικτικών στοιχείων τη χάραξη 
πολιτικής και την προώθηση του προγράµµατος, το 
διάλογο µε σχετικούς ευρωπαϊκούς φορείς, αθλητικές 
εκδηλώσεις επί Προεδρίας που οργανώνονται από τα 
κράτη µέλη). 

 
Συνολικός Προϋπολογισµός: €14,700,000,000 
Ποσοστό Επιχορήγησης/Συγχρηµατοδότησης: Διαφέρει 
ανά δράση 
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Θεµατικές Κατηγορίες:  

• Αθλητισµός 
• Εκπαίδευση και Κατάρτιση 
• Νεολαία 

Εθνικό Σηµείο Επαφής 
Εθνική Μονάδα Συντονισµού: 
Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) 
Λ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, T.K.142 34, Νέα Ιωνία – Αττική.  
Τηλ.: 210-3726300, Ιστοσελίδα: http://www.iky.gr/erasmusplus 

Ιστοσελίδα 
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm 
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ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 

Περίληψη 

Ο «Ορίζοντας 2020» έχει 
ως γενικό στόχο την 
οικοδόµηση µιας κοινωνίας 
και παγκοσµίως πρωτοπό-
ρας οικονοµίας, βασιζό-

µενης στη γνώση και την καινοτοµία σε ολόκληρη την Ένωση, 
συµβάλλοντας παράλληλα στη βιώσιµη ανάπτυξη. Στηρίζει τη 
στρατηγική «Ευρώπη 2020» και άλλες πολιτικές της Ένωσης, 
καθώς και την επίτευξη και λειτουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου 
Έρευνας (ΕΧΕ). 
 

Περιγραφή Προγράµµατος 

 Ο γενικός στόχος του Ορίζοντα 2020 είναι να συµβάλλει 
στην οικοδόµηση µιας κοινωνίας και µιας οικονοµίας 
βασιζόµενης στη γνώση και την καινοτοµία σε ολόκληρη την 
Ένωση, προσελκύοντας επιπλέον έρευνα, ανάπτυξη και 
χρηµατοδότηση στην καινοτοµία και συµβάλλοντας στην 
επίτευξη των στόχων της έρευνας και της ανάπτυξης, 
συµπεριλαµβανοµένου του στόχου του 3% του ΑΕΠ για την 
έρευνα και την ανάπτυξη σε ολόκληρη την Ένωση έως το 
2020. Έτσι, στηρίζει την εφαρµογή της στρατηγικής Ευρώπη 
2020 και των άλλων πολιτικών της Ένωσης, καθώς και την 
επίτευξη και λειτουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας 
(ERA). 
  Ο Ορίζοντας 2020 είναι ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα 
που καλύπτει το σύνολο της χρηµατοδότησης της έρευνας και 
της καινοτοµίας που παρείχετο µέσω του Προγράµµατος 
Πλαισίου για την Έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη, την 
Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτοµία (CIP) και το Ευρωπαϊκό 
Ινστιτούτο Καινοτοµίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ) κατά την 
προηγούµενη Προγραµµατική Περίοδο 2007-2013. Οι διάφοροι 
τύποι χρηµατοδότησης που παρέχονταν από τα προηγούµενα 
προγράµµατα έχει συγκεντρωθεί σε ένα ενιαίο και συνεκτικό, 
ευέλικτο πλαίσιο που στόχο έχει να παράσχει χρηµατοδότηση 
για κάθε στάδιο της διαδικασία της καινοτοµίας από τη βασική 
έρευνα στην αφοµοίωση από την αγορά. 
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 Το πρόγραµµα Ορίζοντας 2020 αποτελείται από τα 
ακόλουθα µέρη:  
  
Επιστήµη Αριστείας (Προϋπολογισµός: 24.441 εκ. ευρώ) 

• Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Έρευνας (ΕΣΕ) 
• Μελλοντικές και αναδυόµενες τεχνολογίες (ΜΑΤ) 
• Δράσεις Marie Skłodowska-Curie 
• Ερευνητικές υποδοµές 

 Βιοµηχανική υπεροχή (Προϋπολογισµός: 17.016 εκ. ευρώ); 

• Υπεροχή στις γενικής εφαρµογής και βιοµηχανικές 
τεχνολογίες 

• Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας 
• Νανοτεχνολογίες, προηγµένα υλικά, προηγµένη 

κατασκευή και µεταποίηση, και βιοτεχνολογία 
• Διάστηµα 
• Πρόσβαση σε κεφάλαια κινδύνου 
• Καινοτοµία στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις 

 Κοινωνικές Προκλήσεις (Προϋπολογισµός: 29.679 εκ. ευρώ); 

• Υγεία, δηµογραφική µεταβολή και ευεξία 
• Επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιµη γεωργία και δασοκοµία, 

έρευνα στον τοµέα της θάλασσας, της ναυτιλίας και των 
εσωτερικών υδάτων, και βιοοικονοµία 

• Ασφαλής, καθαρή και αποδοτική ενέργεια 
• Έξυπνες, οικολογικές και ενοποιηµένες µεταφορές 
• Δράση για το κλίµα, περιβάλλον, αποδοτικότητα της 

χρήσης των πόρων και πρώτες ύλες 
• Η Ευρώπη σε ένα µεταβαλλόµενο κόσµο – 

πολυδεκτικές, καινοτόµες και στοχαστικές κοινωνίες 
• Ασφαλείς κοινωνίες – προάσπιση της ελευθερίας και 

εγγύηση της ασφάλειας της Ευρώπης και των πολιτών 
της. 

Συνολικός Προϋπολογισµός: €77,030,000,000. 
 
Ποσοστό Επιχορήγησης/Συγχρηµατοδότησης: 20%-100% 
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Θεµατικές Κατηγορίες:  

• Αγροτική Ανάπτυξη 
• Αλιεία/ Υδατοκαλλιέργεια και Θαλάσσια Πολιτική 
• Αλλες Υπηρεσίες 
• Βιοµηχανία 
• Διάστηµα 
• Δικαιοσύνη - Ασφάλεια 
• Ενέργεια 
• Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία 
• Κοινωνικές Υποθέσεις & Ανθρώπινα Δικαιώµατα 
• Μεταφορές 
• Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις και Ανταγωνιστικότητα 
• Νεολαία 
• Περιβάλλον και Κλιµατική Αλλαγή 
• Περιφερειακή Ανάπτυξη 
• Πληροφορική 
• Τηλεπικοινωνίες 
• Υγεία 

Εθνικό Σηµείο Επαφής 

Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης 
Εθνικό Σηµείο Επαφής για το πρόγραµµα "Ορίζοντας 2020" 
Bασιλέως Κωνσταντίνου 48, 11635 Αθήνα 
E-mail: horizon2020@ekt.gr 
 

Ιστοσελίδα 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/ 
 



141 
 

COSME (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ 
MΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) 

Περίληψη 

Το πρόγραµµα COSME αποσκο-
πεί στην ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας και της 
βιωσιµότητας των επιχειρήσεων 
της ΕΕ, στην ενθάρρυνση του 
επιχειρηµατικού πνεύµατος και 

στην προαγωγή της δηµιουργίας και ανάπτυξης ΜΜΕ. Το εν 
λόγω πρόγραµµα απευθύνεται σε επιχειρηµατίες που 
ενδιαφέρονται για χρηµατοδότηση της εταιρείας τους, σε 
πολίτες που ενδιαφέρονται να ιδρύσουν ή να αναπτύξουν µια 
επιχείρηση, αλλά και σε κρατικές αρχές που διαµορφώνουν ή 
εφαρµόζουν σχετικές πολιτικές. Το πρόγραµµα αποτελεί τη 
συνέχεια του Προγράµµατος Πλαίσιο για την 
Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτοµία (CIP) και διασφαλίζει τη 
συνέχεια των πρωτοβουλιών και δράσεων που έχουν 
υιοθετηθεί κάτω από το πρόγραµµα Επιχειρηµατικότητα και 
καινοτοµία (EIP), όπως το Enterprise Europe Network. 
 

Περιγραφή Προγράµµατος 

Το πρόγραµµα στοχεύει στα εξής: 

• Διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜΜΕ στη 
χρηµατοδότηση. 

• Δηµιουργία ενός περιβάλλοντος ευνοϊκού για τη 
δηµιουργία και την ανάπτυξη των ΜΜΕ. 

• Ενθάρρυνση επιχειρηµατικής κουλτούρας στην 
Ευρώπη. 

• Ενδυνάµωση της βιώσιµης ανταγωνιστικότητας των 
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. 

• Υποστήριξη της διεθνοποίησης των ΜΜΕ και βελτίωση 
της πρόσβασης τους στις αγορές. 
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 Το πρόγραµµα COSME υποστηρίζει, συµπληρώνει και  
συντονίζει δράσεις των κρατών- µελών. Το πρόγραµµα  αγγίζει 
ιδιαίτερα προβλήµατα διακρατικού χαρακτήρα τα οποία,  λόγω 
των οικονοµιών κλίµακας ή ως αποτέλεσµα της επίδειξης τους, 
µπορούν να αντιµετωπιστούν πιο αποτελεσµατικά σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως: 

• Η αντιµετώπιση του κατακερµατισµού της αγοράς στην 
ενιαία αγορά. 

• Η διευκόλυνση της υιοθέτησης βέλτιστων πρακτικών σε 
όλα τα κράτη µέλη. 

  
 Κύριες δράσεις στο πλαίσιο του προγράµµατος: 

• Η πρόσβαση των ΜΜΕ στη χρηµατοδότηση, µέσω 
εξειδικευµένων χρηµατοδοτικών εργαλείων. Τα 
χρηµατοδοτικά εργαλεία στοχεύουν εταιρείες σε 
διαφορετικές φάσεις του κύκλου ζωής τους: τη 
δηµιουργία, επέκταση και µεταβίβαση επιχείρησης. Μια 
διευκόλυνση µετοχικού κεφαλαίου για την ανάπτυξη, θα 
παρέχει επιχειρηµατικά κεφάλαια σε επιχειρήσεις, ιδίως 
κατά τη φάση ανάπτυξης τους. 

• Enterprise Europe Network: Δίκτυο Κέντρων 
Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων. Το δίκτυο αυτό είναι ένα 
«one-stop shop» για τις επιχειρηµατικές ανάγκες των 
ΜΜΕ στην ΕΕ και πέρα από αυτήν. 

• Επιχειρηµατικότητα. Η υποστήριξη δίνεται, για την 
ενθάρρυνση των εθνικών δικτύων, την ανταλλαγή 
ορθών πρακτικών και εντοπισµό δυνατοτήτων για 
επέκταση των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων. 

• Βελτίωση του πλαισίου των συνθηκών για την 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και πολιτικής 
ανάπτυξής τους.  

• Διεθνοποίηση των ΜΜΕ. 
  

 Το πρόγραµµα COSME παρέχει στις ΜΜΕ υποστήριξη 
για διευκόλυνση της επέκτασης επιχειρήσεων στην ενιαία 
αγορά της ΕΕ και στις αγορές εκτός της ΕΕ.  Διεθνείς 
επιχειρηµατικές συνεργασίες ενισχύονται, ιδίως, για µείωση 
των διαφορών στο κανονιστικό και επιχειρηµατικό περιβάλλον, 
µεταξύ της ΕΕ και των κυριότερων εµπορικών εταίρων της. 
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Συνολικός Προϋπολογισµός: €2,300,000,000 (τουλάχιστον 
60% σε χρηµατοδοτικά µέσα) 
 
Ποσοστό Επιχορήγησης/Συγχρηµατοδότησης: Ανάλογα µε 
το ετήσιο πρόγραµµα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
 
Θεµατικές Κατηγορίες:  

• Βιοµηχανία 
• Εµπόριο 
• Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις και Ανταγωνιστικότητα 
• Οικονοµία-Χρηµατοπιστωτικά 
• Πληροφορική 
• Τουρισµός 

 
Εθνικό Σηµείο Επαφής 
Δίκτυο ΠΡΑΞΗ 
Αρµόδιο στέλεχος: Παναγιώτης Καρνιούρας, Συντονιστής 
δικτύου Enterprise Europe Network Hellas, τηλ.: 210 3607690, 
E-mail: karniouras@help-forward.gr 
 
Ιστοσελίδα 
http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/ 
 



144 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



145 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑTA 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 

Διακήρυξη και Καταστατικό του 
Δικτύου Πόλεων 

«Ιωάννης Καποδίστριας» 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΥΠΑΤΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 
ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Προς µια Στρατηγική της ΕΕ για 
Διεθνείς Πολιτιστικές Σχέσεις 

& 
Η ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 
Προς µια στρατηγική της ΕΕ για 
διεθνείς πολιτιστικές σχέσεις 

121η Σύνοδος Ολοµέλειας, 
8-9 Φεβρουαρίου 2017 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 
Απόφαση του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 
για το Ευρωπαϊκό Έτος 

Πολιτιστικής Κληρονοµιάς (2018) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV 
ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
της 16ης Νοεµβρίου 2007 

Σχετικά µε µια Eυρωπαϊκή Aτζέντα 
για τον Πολιτισµό 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 
Προπαρασκευαστική δράση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
«Πολιτισµός στις εξωτερικές 
σχέσεις της ΕΕ» (2013-14) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ 
Του Δηµήτρη Τζανάκη  

(1965-2017) 
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O Δηµήτρης Τζανάκης στην εκδήλωση του οργανισµού 
Heritage & Museums µε θέµα «Τα Μουσεία ως Κέντρα 
Πολιτιστικής Διπλωµατίας µεταξύ Ευρώπης και Μέσης 
Ανατολής» στο γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην 
Αθήνα (25 Φεβρουαρίου 2015). 
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Η ανωτέρω πρόταση για τη σύσταση του Δικτύου «Ιωάννης Καποδίστριας» 
ανήκει στον Δηµήτρη Τζανάκη, ο οποίος µαζί µε τον συγγραφέα 
επεξεργάστηκαν τα κείµενα τη διακήρυξης και του καταστατικού του. 
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