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ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ 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 (20162019), 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 αλληλοκατανόησης2. 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.
4
Βλ. 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:
 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.
 Την εξυπηρέτηση κυριαρχικών συμφερόντων μέσω της
ανάπτυξης σχέσεων πολιτισμικής εξάρτησης.
 Την εδραίωση στο διεθνές σύστημα μιας θετικής εικόνας
που θα συμβάλλει στη βελτίωση των εθνικών σχέσεων
της χώρας.
 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.
Βλ. J. S. Nye Jr, ‘Soft Power; The Means to Success in World Politics’, Public
Affairs, 2004.
8
Βλ. Ζ. Κοσμίδου, ‘Πολιτιστική Διπλωματία’, Εφημ. ΤΟ ΒΗΜΑ, 30 Αυγούστου
1998.
7
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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
10

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.
Κρίνεται σκόπιμο, επομένως, το αποτέλεσμα που
καταγράφεται σε αυτές τις σελίδες να μελετηθεί από όλους
τους άμεσα ή έμμεσα εμπλεκόμενους φορείς με μια
περισσότερο κριτική ματιά προκειμένου να εξεταστεί η
προστιθέμενη αξία της πολιτιστικής δικτύωσης των Δήμων και
9

Βλ. Γεωργιλή, ο.π.
Βλ. Α. Καρβούνης, Διπλωματία Πόλεων ΙΙ. Τα Διεθνή Δίκτυα Πόλεων των
Ελληνικών Δήμων, 2006-2016, Υπουργείο Εσωτερικών, Αθήνα 2017.
10
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η αξιοποίησή της προς όφελος των τοπικών κοινωνιών αλλά
και ως επικουρικού εργαλείου για τους αρμοδίους χειριστές
θεμάτων εξωτερικής πολιτικής της χώρας.
Αθήνα, Σεπτέμβριος 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.
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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
Βλ. Bulletin EC 12-1973, σημείο 2501
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.
13
14

18

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.
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.
17
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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
Βλ. L. Tindemans, European Union, Bulletin Supplement 1/76, Brussels 1976.
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.
21
22
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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.
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.
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Βλ. EC Bulletin 3-1987, κεφ.1.
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Βλ. CEC, 1987, ο.π.σ.3.
28

22

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,
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.

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, 19972000), 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
35

Βλ. CEC, 1992, ο.π.σ.1.
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αξιοποίηση των παρεχομένων ευκαιριών στην κοινωνία της
πληροφορίας μέσω των νέων επικοινωνιακών τεχνολογιών·
αναβάθμιση της πολιτιστικής διάστασης της κοινωνικοοικονομικής 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
Βλ. ECOTEC, Final External Evaluation of the Culture 2000 programme (20002006) - 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.
37
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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.
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
38
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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 κρατώνμελών 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 διαπολιτισμικού 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.
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.
44
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2.8 Σχέδιο Εργασίας για το Πρόγραμμα Πολιτισμός 20082010
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
Bλ. Συμβούλιο της ΕΕ, ‘Σχέδιο Εργασίας για το Πρόγραμμα Πολιτισμός 20082010-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.
46

31

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.
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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 συγκεκριμένη πόλη και η ευρύτερη περιφέρεια στην οποία ανήκει
καθίστανται επίκεντρο της προσοχής των υπόλοιπων
ευρωπαϊκών κρατών, αποκτώντας μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα 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:
 Η συμβολή στη μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή
στρατηγική της υποψήφιας πόλης όχι μόνο στον
πολιτιστικό και το δημιουργικό τομέα, αλλά και στον
κοινωνικό και στον οικονομικό.
 Η ικανότητα υλοποίησης σε σχέση με τις απαραίτητες
υποδομές και την πολιτική συναίνεση των τοπικών
αρχών, ώστε να διασφαλίζεται η βιωσιμότητα του
εγχειρήματος.
 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

37

κληρονομιάς με νέες και καινοτόμες μορφές πολιτιστικής
έκφρασης.
 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.
 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.
 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
(European Heritage Label)

Πολιτιστικής

Κληρονομιάς

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 (συμπεριλαμβανομένης 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:
 Σε έναν μόνο τόπο που ανήκει σε ένα κράτος μέλος της
Ε.Ε.
 Σε εθνικούς θεματικούς τόπους, δηλαδή πολλούς
τόπους εντός ενός κράτους-μέλους με ένα διακριτό
θεματικό σύνδεσμο.
 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.
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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
(European Heritage Days)

Πολιτιστικής

Κληρονομιάς

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/EHDProgramme/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 ΕυρωΜεσογειακής 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:
 Στον πολιτικό τομέα και στον τομέα ασφάλειας
 Στον οικονομικό και χρηματοδοτικό τομέα
 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 ευρωμεσογειακών 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 Ευρωμεσογειακής 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 Νοτιοανατολικής 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/)

49

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:
 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).
 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” (EuropeChina Cultural Compass) μέσω του οποίου
προετοιμάζονται τεχνοκράτες και άλλοι επαγγελματίες
που θα προωθήσουν την πολιτιστική προσέγγιση και τη
συνεργασία της Ευρώπης και της Κίνας.
 Σχέδια πολυγλωσσίας, όπως τα Poliglotti4.eu,
Multilingual Online Language Observatory, Language
Rich Europe and European Literature Night.
 Δράσεις και πρωτοβουλίες με στόχο την άσκηση
πειθούς επί των πολιτικών δρώντων για την
αναγνώριση της αξίας του πολιτισμού στις εξωτερικές
σχέσεις.
 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
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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.
Στις 23 Μαΐου του 2017 το Συμβούλιο των Υπουργών
Πολιτισμού ενέκρινε συμπεράσματα για τον πολιτισμό στο
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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
εκπροσώπηση στο εξωτερικό. Συνιστά, επίσης, να διατεθεί το
κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό και οι οικονομικοί πόροι στην
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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
αναπτύξει, να υποστηρίξει και να ανταλλάξει βέλτιστες
πρακτικές.
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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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ΙΙ. Η Πολιτιστική Διπλωματία
του Συμβουλίου της
Ευρώπης
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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:
 Σύμβαση για την Προστασία των Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (1950).
 Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τον Πολιτισμό (1954).
 Σύμβαση για την προστασία της αρχαιολογικής
κληρονομιάς (1969).
 Διακήρυξη του Άμστερνταμ (1975).
 Σύμβαση για την προστασία της αρχιτεκτονικής
κληρονομιάς (1987).
 Σύμβαση Πλαίσιο για την αξία της πολιτιστικής
κληρονομιάς για την κοινωνία (2005).
 Σύμβαση Πλαίσιο για την προστασία των εθνικών
μειονοτήτων (1995).
 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.
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2. Συμβούλιο
της
δραστηριότητες

Ευρώπης:

άλλες

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 (19821991), Πολιτισμός και Επικοινωνία (ραδιοτηλεοπτικά μέσα),
Πολιτισμός
και
Αστικές
Γειτονιές
(αναβάθμιση
υποβαθμισμένων περιοχών), προώθηση του Ευρωπαϊκού
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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 Κληρονομιάς
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Eurocities
Το Eurocities ιδρύθηκε το 1986
από
τους
Δήμους
έξι
ευρωπαϊκών πόλεων (Βαρκελώνη, Μπίρμινχαμ, Φρανκφούρτη,
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 συνδέσμου 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 δικαιωμάτων, 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,
Καρχηδονιακών Πόλεων

Φοινικικών

και

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 Πρωτεύουσα 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
(Ε.Η.Τ.Τ.Α.)

Δίκτυο

Ιστορικών

Λουτροπόλεων

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
84

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
Πόλεων

Ισλαμικών

Πρωτευουσών

και

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 πολιτικοοργανωτικό 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
Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Κεντρικής

και

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 κ. Δημήτριο
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.

90

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 προσωπικότητες 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, ΕμπειρογνώμοναΠρεσβευτή 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:
 Τη συντονισμένη προσπάθεια προώθησης και
προβολής των ιστορικών ερευνών και πορισμάτων που
αφορούν την πολυδιάστατη δραστηριότητα του Ιωάννη
Καποδίστρια στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο.
 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.
 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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 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.reseaueuromed.org/en/
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Δίκτυο
Δημιουργικών Πόλεων
ανατολικής Ασίας (SEACCN)

της

Νοτιο-

Το δίκτυο SEACCN φιλοξενεί
στις τάξεις του εκπροσώπους
πόλεων, φορέων, εμπειρογνωμόνων
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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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 NoordBrabant, 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 Παγκόσμιων
(GCDN)

Πολιτιστικών

Περιοχών

Το δίκτυο GCDN αποτελεί
μια ομοσπονδία παγκόσμιων 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. 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 (ΆργοςΕλλάδα, 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

104

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:
 Υποστήριξη της οικονομικής,
κοινωνικής και πολιτιστικής
ζωτικότητας και διοικητικής ταυτότητας των αγροτικών
κοινοτήτων σε ολόκληρη την Ευρώπη.
 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/
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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:
 Ενθάρρυνση της φιλίας μεταξύ των κατοίκων όλων
ηλικιών στις οχυρωματικές πόλεις.
 Υποστήριξη των οχυρωματικών πόλεων και της
κληρονομιάς τους.
 Σχεδιασμός έργων για την ενθάρρυνση των
ανταλλαγών.
 Διοργάνωση τακτικών συναντήσεων στις πόλεις-μέλη.
 Σχεδιασμός κοινών στρατηγικών για κατάλληλες
μεθόδους συντήρησης των ιστορικών πόλεων και του
περιβαλλοντικού πλαισίου τους.
 Διεύρυνση δικτύου μελών.
 Ανταλλαγές τεχνογνωσίας και εμπειριών σε αρκετά
πεδία πολιτικής.
Περισσότερες πληροφορίες:
https://www.europeanwalledtowns.org/
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Ευρωπαϊκή Ένωση Ιστορικών
Περιφερειών (Heritage Europe)

Πόλεων

και

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:
 Διεθνή
συνεργασία
μεταξύ
οργανώσεων
της
κληρονομιάς και ιστορικών πόλεων και περιφερειών.
 Ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών μεταξύ
ιστορικών πόλεων και περιφερειών.
 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 πολιτικών 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:
 Προώθηση της συνεργασίας και του συντονισμού
μεταξύ τοπικών αρχών, πολιτιστικών φορέων, πολιτών
και ευρωπαϊκών οργάνων (πλατφόρμα δικτύωσης,
διατομεακή διαμεσολάβηση μεταξύ εδαφικών αρχών).
 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).
 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 Πόλεων της Πολιτιστικής Κληρονομιάς
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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"

και της Βουλγαρίας.

Προϋπολογισμός
Ο συνολικός προϋπολογισμός του
Προγράμματος Συνεργασίας ανέρχεται 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

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
μηεπιχειρηματικών 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
προϋπολογισμός του Προγράμματος
ανέρχεται στα 123.176.896,
47 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (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/υποκλάδων.

2.1.5 Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA
II "Ελλάδα-FYROM"
Προϋπολογισμός
Συνολικός
προϋπολογισμός: 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
βιοποικιλότητας.




και

της

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
2020 έχουν ως εξής:

την

περίοδο

2014

–

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:
 Διακρατικά δίκτυα (20) για
πολιτιστική/φυσική κληρονομιά.
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την

αειφόρο

 Ανάπτυξη δεξιοτήτων στη συντήρηση της
πολιτιστικής κληρονομιάς.
 Στρατηγικές και θύλακες (30) για καινοτόμες
δράσεις πολιτιστικής κληρονομιάς.
 Θεματικές τουριστικές/πολιτιστικές διαδρομές
(10).
 Ανταλλαγές καλών πρακτικών για άυλη
πολιτιστική κληρονομιά.
2. Balkan – Mediterranean: Στο
πρόγραμμα
συμμετέχουν περιοχές από τρία κράτη – μέλη της ΕΕ: Ελλάδα,
Κύπρος,
Βουλγαρία
και περιοχές από δύο
υποψήφιες
χώρες:
Αλβανία και Πρώην
Γιουγκοσλαβική
Δημοκρατία
της
Μακεδονίας.
Άξονες Προτεραιότητας:
1. Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
 Ανταγωνιστικές
Περιοχές
(Επιχειρηματική
απόδοση
και
εξωστρέφεια
μέσω
Δικτύων/Clustersανάδειξη
συγκριτικού
πλεονεκτήματος,
όπως
πολιτισμός
και
δημιουργικές
βιομηχανίες,
τουρισμός,
αγροδιατροφή)
 Καινοτόμες Περιοχές
 Περιοχές της Γνώσης
2. Περιβάλλον
 Συντήρηση, Προστασία, Προώθηση Φυσικής και
Πολιτιστικής Κληρονομιάς
3. Black Sea Basin: Στο
πρόγραμμα
συμμετέχουν 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
χώρες, τις 28 της ΕΕ συν την Ελβετία και τη Σουηδία.
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1. Επενδυτική Προτεραιότητα:
 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)
 Προώθηση Δημιουργικών Βιομηχανιών
μέσω Πράσινης και Γαλάζιας Ανάπτυξης &
Πολιτιστικών Δράσεων στον Τουριστικό Τομέα.
3. Προστασία και Προώθηση Μεσογειακών Φυσικών και
Πολιτιστικών Πόρων
 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:
126

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
Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής
Τμήμα
Αναπτυξιακών
Προγραμμάτων
και
Κρατικών
Ενισχύσεων
Τηλ.: 213 136 4710
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
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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 πρωτοπόρας οικονομίας, βασιζόμενης 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%
135

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
τηλ.: 210 7273925
E-mail: horizon2020@ekt.gr
Ιστοσελίδα
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
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COSME
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ
MΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)
Περίληψη
Το πρόγραμμα COSME αποσκοπεί
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/
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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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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
Εμπειρογνώμονας-Πρεσβευτής
Σύμβουλος Α΄
Υπουργείο Εξωτερικών
Ε΄1 Δ/νση Μορφωτικών
και Πολιτιστικών Υποθέσεων
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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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