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Εισαγωγή
Στόχο της παρούσας διπλωµατικής εργασίας αποτελεί η παρουσίαση του
θεσµού της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης και η συνεισφορά του
στην άσκηση Πολιτισµικής Διπλωµατίας. Ξεκινώντας από το 1985,όταν πρώτη
Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πρωτεύουσα αναδείχθηκε η Αθήνα, κάθε χρόνο οι
πόλεις που µοιράζονται το συγκεκριµένο τίτλο έχουν τη δυνατότητα να
παρουσιάσουν διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις προκειµένου να προβάλλουν
την ιστορική και πολιτιστική κληρονοµιά τους, την ποικιλοµορφία και τα κοινά
χαρακτηριστικά που διαθέτουν µε τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές πόλεις. Γίνεται,
λοιπόν, αντιληπτό, πως ο συγκεκριµένος θεσµός προάγει τη γνωριµία µεταξύ
των ευρωπαίων πολιτών και , συνεπώς, την ενίσχυση της συνείδησης ότι
ανήκουν στην ίδια ευρωπαϊκή κοινότητα.
Δεδοµένου ότι η συγκεκριµένη πρωτοβουλία αποτελεί ένα από τα πλέον
αξιόλογα και προβεβληµένα πολιτιστικά γεγονότα στην Ένωση, αποτελεί µια
µοναδική ευκαιρία για τις πόλεις να αναζωογονηθούν, να βελτιώσουν την
εικόνα τους και να γίνουν ευρύτερα γνωστές τόσο σε ευρωπαϊκή όσο και σε
διεθνή κλίµακα. Παράλληλα, πέρα από τα πολιτιστικά οφέλη ο συγκεκριµένος
θεσµός προάγει και την οικονοµία καθώς δηµιουργεί νέες θέσεις εργασίας,
αυξάνει το τουριστικό ρεύµα και ενισχύει τις επιχειρήσεις, µε αποτέλεσµα να
αποκτά ενδιαφέρον, ευρύτερο, όχι µεµονωµένα για τις πόλεις ή τις
περιφέρειες στις οποίες ανήκουν, αλλά για το σύνολο του κράτους µέλους.
Ακόµα, είναι γεγονός πως µέσω του πολιτισµού και της τέχνης προωθείται η
συµµετοχή στον εκδηµοκρατισµό, την ανάπτυξη, την παιδεία, τα ανθρώπινα
δικαιώµατα και την ελευθερία έκφρασης. Τόσο η Σύµβαση της Unesco για την
Πολιτιστική Πολυµορφία (2005) όσο και η Συνθήκη της Λισσαβόνας (2007)
προβλέπουν ότι ο πολιτισµός οφείλει να αποτελεί ολοκληρωµένο µέρος κάθε
προγράµµατος ώστε να διευκολύνεται η αµοιβαία κατανόηση και η
δηµιουργικότητα µεταξύ των κρατών, που αποτελούν και την εγγύηση του
κοινού εµπλουτισµού τους. Η ανάδειξη του πολιτισµού ως τέταρτου πυλώνα
της αειφόρου και βιώσιµης ανάπτυξης, που συµβαδίζει µε την οικονοµία, το
περιβάλλον και τον κοινωνικό προβληµατισµό τονίζει
τη σηµασία της
Πολιτισµικής Διπλωµατίας για τη σύσφιξη των σχέσεων µεταξύ των κρατών
µελών και την εξέλιξη της Ένωσης.
Συνοψίζοντας, σκοπός της ενασχόλησής µας µε το συγκεκριµένο θέµα είναι,
καταρχάς, η παρουσίαση των θεσµών της Πολιτιστικής Διπλωµατίας και της
Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Πρωτεύουσας και η σχέση που µπορεί να αναπτυχθεί
µεταξύ τους. Στη συνέχεια, θα µελετήσουµε εφαρµοσµένα παραδείγµατα
πόλεων που έχουν αναλάβει το θεσµό ώστε να εντοπίσουµε τα κριτήρια που
οφείλει να πληροί µια υποψήφια πόλη και τα προνόµια που απολαµβάνει. Με
αυτό τον τρόπο, θα προσπαθήσουµε να διερευνήσουµε εάν όντως ο
συγκεκριµένος θεσµός συνεισφέρει στην διευκόλυνση της ανάπτυξης και της
εφαρµογής µορφών πολιτιστικής πολιτικής, στη λήψη κατάλληλων µέτρων για
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την προστασία και την προαγωγή της πολυµορφίας της καλλιτεχνικής
έκφρασης και στην ενθάρρυνση ευρύτερων πολιτιστικών ανταλλαγών µεταξύ
των διαφόρων κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Πολιτιστική διπλωµατία
Έννοια
Με τον όρο Πολιτιστική διπλωµατία αναφερόµαστε στα µέσα µε τα οποία οι
χώρες προωθούν τις πολιτιστικές και πολιτικές αξίες τους προς τον υπόλοιπο
κόσµο. Παρόλο που δεν αποτελεί καινούριο φαινόµενο αλλά συναντάται σε
όλη την ανθρώπινη ιστορία, δεν έχει προσδιοριστεί ένας κοινά αποδεκτός
ορισµός της πολιτιστικής διπλωµατίας. Θα µπορούσαµε να ορίσουµε τη βασική
της ιδέα στην προώθηση της αµοιβαίας κατανόησης και του διαλόγου µεταξύ
των πολιτών οι οποίοι έρχονται σε επαφή µε διαφορετικούς πολιτισµούς και
ανακαλύπτουν νέες προοπτικές. Ασκείται από µία σειρά παραγόντων,
συµπεριλαµβανοµένων των εθνικών κυβερνήσεων, φορέων του δηµόσιου και
του ιδιωτικού τοµέα, καθώς και της κοινωνίας των πολιτών.
Σύµφωνα µε τον Emil Constantinescu1, η Πολιτιστική Διπλωµατία µπορεί
καλύτερα να περιγραφεί ως µια πορεία ενεργειών, οι οποίες βασίζονται και
αξιοποιούν την ανταλλαγή ιδεών, αξιών, παραδόσεων και άλλων πτυχών του
πολιτισµού ή της ταυτότητας, είτε για να ενισχύσουν τις σχέσεις και την
κοινωνικο-πολιτιστική συνεργασία είτε για να προωθήσουν τα εθνικά
συµφέροντα. Η Πολιτιστική διπλωµατία µπορεί να ασκηθεί είτε από το δηµόσιο
τοµέα, είτε από τον ιδιωτικό τοµέα ή την κοινωνία των πολιτών. Ως αναφορά
τη χώρα µας, η Μελίνα Μερκούρη2 πίστευε πως «ο πολιτισµός είναι η βαριά
βιοµηχανία της Ελλάδας» και κατάφερε µέσα από τη δραστηριότητά της ως
υπουργός πολιτισµού να το µεταδόσει σε όλους τους Ελληνες και να
προσωποιηθεί ως «µαµά Ελλάς» στα µάτια ελλήνων και ξένων.
Για την πληρέστερη κατανόηση του όρου, θα µπορούσαµε να εξετάσουµε τις
λέξεις που τον συνθέτουν. Σχετικά µε τον εννοιολογικό προσδιορισµό του
πολιτισµού, έχει διατυπωθεί πλήθος ορισµών και ερµηνειών. Σύµφωνα µε τον
Γιανναρά3, στην ετυµολογική του καταγωγή, ο συγκεκριµένος όρος δηλώνει
το προϊόν της πόλεως, το αποτέλεσµα και τις επιπτώσεις που έχει ο πολιτικός
βίος. Ο Χριστογιάννης4, υποστηρίζει πως ο πολιτισµός είναι το ενιαίο σύνολο
αξιών, ηθών , εθίµων, γνώσεων και εµπειριών που δηµιουργήθηκαν στην
ιστορική εξέλιξη από ένα κοινωνικό σύνολο, φέρουν υπερατοµικό και
διαχρονικό χαρακτήρα και κληρονοµούνται από γενιά σε γενιά. Ο πολιτισµός
αποτελεί τον καθρέφτη κάθε χώρας, µέσα από την ιστορία, τη νοοτροπία, τα
1

Ο κ. Emil Constantinescu είναι Πρώην Πρόεδρος της Ρουµανίας (1996-2000) και
Πρόεδρος της Ακαδηµίας της Πολιτιστικής Διπλωµατίας (2011-σήµερα)
2

Υπουργός Πολιτισµού της Ελλάδας (1981 - 1989 )

3

Γιανναράς, Χ., «Πολιτιστική Διπλωµατία- Προθεωρία ελληνικού σχεδιασµού»,
Εκδόσεις Ίκαρος, 2001
4

Χριστογιάννης, Γ., «Ελληνική Πολιτιστική Διπλωµατία», Εκδόσεις Έλλην, 2006
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ήθη και τα έθιµά της. Είναι παράγοντας ειρήνης και συµφιλίωσης αλλά και
πηγή εσόδων, καθώς αν αξιοποιηθεί σωστά αποτελεί έναν από τους
σηµαντικότερους πυλώνες της οικονοµίας.
Με τον όρο διπλωµατία νοείται η επιστήµη ή η τέχνη να αντιπροσωπεύεται
επίσηµα, µε συγκεκριµένα θεσµικά πλαίσια, ένα κράτος στις κυβερνήσεις των
άλλων κρατών ή σε διεθνείς οργανισµούς. Αναφερόµαστε, δηλαδή, στη
δεξιότητα και την ικανότητα στην διαχείριση των εξωτερικών σχέσεων µίας
πολιτείας. Περιλαµβάνεται το σύνολο των προσώπων και υπηρεσιών που
ασχολούνται µε τις διεθνείς σχέσεις ενός κράτους.
Σύµφωνα µε τον Κουσκουβέλη5, ο πολιτισµός µπορεί να λειτουργήσει ως
εργαλείο στην άσκηση της εξωτερικής πολιτικής. Η ενίσχυση της
δραστηριότητας της πολιτιστικής διπλωµατίας έχει ιδιαίτερη σηµασία για µια
χώρα µε πλούσια πολιτιστική κληρονοµιά και µε σύγχρονη πολιτιστική
παραγωγή Ιδιαίτερα στις µέρες µας όπου συναντάται η ανάγκη
προσανατολισµού της οικονοµίας προς την τουριστική βιοµηχανία. Συνεπώς,
στην εποχή της παγκοσµιοποίησης της οικονοµίας και της
πολυπολυτισµικότητας των σύγχρονων κοινωνιών, θα µπορούσε κανείς να
συνοψίσει το περιεχόµενο της Πολιτιστικής Διπλωµατίας, νοούµενης πλέον ως
ένα κατ’ εξοχήν εργαλείο άσκησης της εξωτερικής πολιτικής της χώρας µέσω
των διαφόρων εκφράσεων του πολιτισµού µας. Στοχεύει, δηλαδή, στη
δηµιουργία ενός κλίµατος αµοιβαίας κατανόησης και εµπιστοσύνης µεταξύ των
κρατών και των πολιτών τους µε στόχο τη σύναψη σταθερών σχέσεων που θα
επιφέρουν µακροπρόθεσµα αποτελέσµατα. Συγκεκριµένα, η διεύρυνση στον
διεθνή χώρο του αριθµού των ανθρώπων που γνωρίζουν και χρησιµοποιούν
την γλώσσα ενός λαού, τα πολιτιστικά του επιτεύγµατα, την ιστορία και τα
καλλιτεχνικά επιτεύγµατα του πολιτισµού του αλλά και το επικαιρικό κάθε
φορά επίπεδο καλλιέργειας που εµφανίζει µπορεί να επιφέρει θετικά
αποτελέσµατα.
Ακόµα, κρίνεται χρήσιµο να παραθέσουµε την άποψη του Ανδρεάδη6 , δηλαδή
ότι η σχέση του πολιτισµού µε τους φορείς που τον διαχειρίζονται δεν είναι
µονοδιευθυνόµενη αλλά δυαδική και αµφίδροµη. Υποστηρίζει ότι ο πολιτισµός
και η ιστορία δεν είναι µόνο αντικείµενα αλλά και δρώντα υποκείµενα της
διαχείρισης και της διπλωµατίας καθώς διαµορφώνουν τον ορίζοντα προς τον
οποίο κινείται η όποια δράση, παρέχουν τις πληροφορίες και διαπλάθουν το
πλέγµα δυναµικά µεταβαλλόµενων στόχων, ευαισθησιών και συµφερόντων
που υπαγορεύουν σε µεγάλο βαθµό τις επιλογές δράσης σε αυτόν όπως και σε
άλλους τοµείς.
5

Κουσκουβέλης, Η., «Μία ολιστική προσέγγιση στην εξωτερική πολιτική», εφηµερίδα
Μακεδονία, 25/10/2009
6

Ανδρεάδης, Γ. και Τζουµάκα Ε., «Πολιτιστική διπλωµατία: διεθνή δεδοµένα και
ελληνικές προοπτικές», εκδόσεις Σιδέρης, 2006
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Οφείλουµε να διαχωρίσουµε την έννοια της πολιτιστικής διπλωµατίας από την
Πολιτιστική πολιτική η οποία αναφέρεται στο σύνολο των επιχειρησιακών
αρχών και διαδικασιών που συνδυάζουν µακροπρόθεσµους σκοπούς,
βραχυπρόθεσµους και ποσοτικοποιηµένους στόχους, κατάλληλα µέσα και
τρόπους εκτίµησης των αποτελεσµάτων, όπου οι διαδικασίες διαµόρφωσης και
υλοποίησης τέτοιων πολιτικών βρίσκονται στα χέρια των τεχνοκρατών7.
Στην πράξη, η Πολιτιστική διπλωµατία περιλαµβάνει όλες τις πρωτοβουλίες
που έχουν εφαρµοστεί κατά καιρούς από ιδιώτες, την πολιτεία, το κράτος ή
θεσµικούς παραγόντες, προκειµένου να διευκολυνθούν και να βελτίωθούν οι
σχέσεις και η συνεργασία µεταξύ διαφορετικών πολιτισµών. Τα µοντέλα αυτά
περιλαµβάνουν, για παράδειγµα ποικίλα προγράµµατα πολιτιστικών
ανταλλαγών, διεθνείς αντιπροσωπείες (π.χ. Αµερικανούς πρεσβευτές της τζαζ)
και κάποιες αθλητικές διοργανώσεις. Τα παραδείγµατα είναι τα µόνα που
µπορούν να επηρεάσουν το διαπολιτισµική και διαθρησκευτική κατανόηση και
προώθηση της συµφιλίωσης.
Σε ένα όλο και πιο παγκοσµιοποιηµένο, αλληλεξαρτώµενο κόσµο, στον οποίο
η διάδοση της τεχνολογίας µαζικής επικοινωνίας εξασφαλίζει ότι όλοι έχουν
µεγαλύτερη πρόσβαση µεταξύ τους περισσότερο από ποτέ, η πολιτιστική
διπλωµατία είναι εξαιρετικής σηµασίας για την προώθηση της ειρήνης και της
σταθερότητας σε όλο τον κόσµο. Η Πολιτιστική διπλωµατία, όταν διδάσκεται
και εφαρµόζεται σε όλα τα επίπεδα, έχει τη µοναδική ικανότητα να επηρεάσει
την παγκόσµια κοινή γνώµη και την ιδεολογία ατόµων, κοινοτήτων,
πολιτισµών ή εθνών, η οποία µπορεί να επιταχύνει την υλοποίηση των αρχών
που αναφέρονται παρακάτω. επιτυγχάνοντας την πρώτη αρχή, η πρώτη
ενεργοποιεί τη δεύτερη, η οποία µε τη σειρά της ενεργοποιεί την τρίτη έως
ότου επιτευχθεί η τελική πέµπτη αρχή της παγκόσµιας ειρήνης και
σταθερότητας.
Οι αρχές αυτές είναι:
• Σεβασµός και αναγνώριση της Πολιτιστικής πολυµορφίας και Κληρονοµιάς
• Παγκόσµιος Διαπολιτισµικός Διαλόγος
• Δικαιοσύνη, Ισότητα και Αλληλεξάρτηση
• Η προστασία των Διεθνών Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων
• Παγκόσµια Ειρήνη και Σταθερότητα

!
!
7

Girard, A., «Cultural Development: Experience and Policies», UNESCO, 1972
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Πολιτιστική Διπλωµατία στην Πράξη
Ανάλογα µε τον τρόπο άσκησής της, η πολιτισµική διπλωµατία µπορεί να
διακριθεί σε διµερή και πολυµερή. Στην πρώτη περίπτωση, η ίδια η κυβέρνηση
και οι φορείς που έχει αυτή ορίσει υπεύθυνους για το σκοπό αυτό επιδιώκουν
σχέσεις µε άλλες χώρες µε τη µορφή ανταλλαγών, εκδηλώσεων καθώς και
πολιτιστικών και µορφωτικών προγραµµάτων. Οι φορείς που είναι συνήθως
υπεύθυνοι είναι το Υπουργείο Πολιτισµού, το Υπουργείο Εξωτερικών, το
Υπουργείο Τουρισµού µε προσωπικό που απασχολείται είτε στην κεντρική
υπηρεσία είτε στις πρεσβείες του εξωτερικού. Βέβαια, ανάλογα µε τις
ιδιαιτερότητες κάθε χώρας, συναντώνται και διαφορετικοί φορείς όπως, για
παράδειγµα, στην Ελλάδα το Οικουµενικό Πατριαρχείο και το Άγιο Όρος.
Στην περίπτωση της πολυµερούς δράσης, η πολιτιστική διπλωµατία
επιτυγχάνεται µέσα από τη δράση διεθνών οργανισµών και φόρων όπως είναι
τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ίδρυµα Ασία-Ευρώπη8, το ίδρυµα Anna
Lindh9 και η επιτροπή EU-Japan Fest Japan10. Ο πιο δηµοφιλής είναι η
Unesco11 που αποτελεί εξειδικευµένο οργανισµό του Οργανισµού Ηνωµένων
Εθνών και έχει ως στόχο την παγίωση της παγκόσµιας ειρήνης µέσα από την
επικοινωνία των λαών. Με χρονολογία ίδρυσής το 1945 και την υποστήριξη
των 195 κρατών µελών της, η Unesco επιδιώκει την επίτευξη του στόχου της
µέσα από τρείς τοµείς δράσης που είναι η εκπαίδευση, οι φυσικές και
κοινωνικές επιστήµες και ο πολιτισµός. Όσον αφορά στον πολιτισµό, ο
οργανισµός τον θεωρεί απαραίτητο πυλώνα για τη διασφάλιση της αειφόρου
ανάπτυξης. Χαρακτηριστικά, ανάµεσα στις θέσεις της εντοπίζεται η άποψη πως
«µόνο µια ανθρωποκεντρική προσέγγιση στην ανάπτυξη που βασίζεται στον
αµοιβαίο σεβασµό και τον ανοιχτό διάλογο µεταξύ των πολιτισµών µπορεί να
οδηγήσει σε διαρκή, δίκαια και χωρίς αποκλεισµούς αποτελέσµατα».
Για να εξασφαλιστεί ότι όλες οι αναπτυξιακές στρατηγικές και διαδικασίες
παγκοσµίως περιλαµβάνουν και τον πολιτιστικό τοµέα, η UNESCO έχει
υιοθετήσει µια παράλληλη προσέγγιση σύµφωνα µε την οποία συνεργάζεται
τόσο µε τη διεθνή κοινότητα προωθώντας τη θέσπιση συγκεκριµένων
πολιτικών και νοµικών πλαισίων όσο και µε τις κυβερνήσεις και τους
αντίστοιχους τοπικούς φορείς στοχεύοντας στη διαφύλαξη της πολιτιστικής
κληρονοµιάς, στην ενίσχυση των δηµιουργικών βιοµηχανιών και στην
υποστήριξη του πολιτιστικού πλουραλισµού στα κράτη αυτά.
8

Asia-Europe Foundation, http://www.asef.org/, προσπελάστηκε στις 15/03/14

9

Anna Lindh Foundation, http://www.annalindhfoundation.org/, προσπελάστηκε στις
15/03/14
10

EU-Japan Fest Japan Committee, http://eu-japanfest.org/n-english/index.html,
προσπελάστηκε στις 15/03/14
11

UNESCO, http://en.unesco.org/, προσπελάστηκε στις 15/03/14
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Λεπτοµερώς, όσον αφορά στη σχέση της Unesco µε τη διεθνή κοινότητα, η
σύναψη συγκεκριµένων πολιτιστικών συµβάσεων ευνοεί τη δηµιουργία µιας
παγκόσµιας πλατφόρµας για τη διεθνή συνεργασία ενός ολιστικού συστήµατος
πολιτιστικής διακυβέρνησης που βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώµατα και τις
κοινές αξίες, υποστηρίζοντας τη δηµιουργικότητα, την καινοτοµία και την
ανάδειξη της δυναµικής του πολιτιστικού τοµέα. Οι συγκεκριµένες συµβάσεις
µε χρονολογική σειρά σύναψης είναι:
•

η Σύµβαση για την προστασία των δικαιωµάτων πνευµατικής
ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωµάτων (1952, 1971)- η οποία
συντάχθηκε στο πλαίσιο της Παγκόσµιας Συµµαχίας για την Πολιτιστική
Πολυµορφία που προωθεί τις συµπράξεις µεταξύ δηµόσιου, ιδιωτικού
τοµέα και της κοινωνίας των φορέων στις πολιτιστικές βιοµηχανίες στις
αναπτυσσόµενες χώρες.

•

η Σύµβαση της Χάγης για την προστασία της πολιτιστικής περιουσίας σε
περίπτωση ένοπλης σύγκρουσης (1954)- η οποία κρίθηκε αναγκαία
κυρίως µετά τις µαζικές καταστροφές που επέφερε ο Β’ Παγκόσµιος
Πόλεµος

•

η Σύµβαση για τα µέσα απαγόρευσης και πρόληψης της παράνοµης
διακίνησης των πολιτιστικών αγαθών (1970)- η οποία προσπάθησε να
καταπολεµήσει τις αυξανόµενες περιπτώσεις αρχαιοκαπηλίας

•

η Συνθήκη για την προστασία της Παγκόσµιας Πολιτιστικής και Φυσικής
Κληρονοµιάς (1972)- η οποία αναφέρεται σε µνηµεία, οµάδες
κτισµάτων και χώρων µε ιστορική, αισθητική, αρχαιολογική,
επιστηµονική, εθνολογική ή ανθρωπολογική αξία

•

η Σύµβαση για την προστασία της υποβρύχιας πολιτιστικής κληρονοµιάς
(2001)- η οποία συντάχθηκε αφού κρίθηκε ότι κάτω από το νερό
βρίσκονται πολυάριθµα ίχνη της ανθρώπινης ύπαρξης µε πολιτιστικό και
ιστορικό χαρακτήρα. Ιδιαίτερα όσον αφορά το 2014, µε την ευκαιρία
της επετείου των 100 χρόνων από τον Α’ Παγκόσµιο Πόλεµο, η Unesco
ανακοίνωσε την απόφασή της να λάβει υπό την αιγίδα του
συγκεκριµένης Σύµβασης τα υποθαλάσσια αποµεινάρια του ώστε να
τονίσει την ανάγκη για παγκόσµια ειρήνη.

•

η Οικουµενική Διακήρυξη για την Πολιτιστική Ποικιλοµορφία (2001) η οποία τονίζει πως ο πολιτισµός µπορεί να λάβει διάφορες µορφές και
εκφάνσεις τόσο ιστορικά όσο και γεωγραφικά. Ο σεβασµός και η
αµοιβαία κατανόηση των διαφορών αυτών είναι σηµαντικοί παράγοντες
για την επίτευξη της ειρήνης και της ασφάλειας

•

η Σύµβαση για την Προστασία της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονοµιάς
(2003) - η οποία αναφέρεται σε προφορικές εκφράσεις και παραδόσεις,
γνώσεις και δεξιότητες που
µεταδίδονται από γενιά σε γενιά και
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αναπαράγονται από τις κοινότητες και τις οµάδες σε αλληλεπίδραση µε
το περιβάλλον τους και τη φύση. Σε αυτές συγκαταλέγονται οι
εορταστικές εκδηλώσεις, η παραδοσιακή χειροτεχνία καθώς και η
οµιλούµενη γλώσσα ή διάλεκτος και
•

η Σύµβαση για την Προστασία και την Προώθηση της Πολυµορφίας της
Πολιτιστικής Έκφρασης (2005) – η οποία τονίζει την ιδιαίτερη φύση
των πολιτιστικών αγαθών, υπηρεσιών και δραστηριοτήτων, που αν και
έχουν σηµαντική οικονοµική αξία, δεν πρέπει να θεωρούνται
εµπορεύσιµα προϊόντα ή καταναλωτικά αγαθά. Με το άρθρο 18 της
συγκεκριµένης Σύµβασης δηµιουργήθηκε και το Διεθνές Ταµείο για την
Πολιτιστική Πολυµορφία το οποίο από το 2010 έχει επενδύσει περίπου
4,6 εκατοµµύρια δολάρια σε 71 προγράµµατα σε 43 αναπτυσσόµενες
χώρες.

Όσον αφορά στην απευθείας επικοινωνία του Οργανισµού µε τα κράτη
επιτυγχάνεται κυρίως µε τη βοήθεια εθνικών επιτροπών12 που αποτελούνται
από διανοούµενους, ακαδηµαϊκούς και επιστήµονες της χώρας. Κάθε
κυβέρνηση είναι υπεύθυνη για τον ορισµό της εθνικής Επιτροπής η οποία
αναλαµβάνει διπλό ρόλο. Επιδιώκει την εκπόνηση, εξέλιξη και υλοποίηση των
προγραµµάτων του Οργανισµού καθώς και την διάδοση του έργου του στους
πολίτες µε διοργάνωση ανάλογων εκδηλώσεων και σε συνεργασία µε πλήθος
φορέων, ενώ ταυτόχρονα συµβουλεύει και καθοδηγεί για τα θέµατα που
αφορούν τον Οργανισµό.

Πολιτιστική Διπλωµατία στο Δηµόσιο τοµέα
Μπορούν να διακριθούν δύο γενικές προσεγγίσεις για τη διενέργεια των
τοπικών και διεθνών σχέσεων, αυτή της σκληρής δύναµης και της ήπιας
δύναµης. Ο πολιτικός επιστήµονας Δρ. Joseph S. Nye13 έκανε την περίφηµη
διάκριση µεταξύ των δύο, περιγράφοντας την «ήπια δύναµη» (soft power),
ως: «Η ικανότητα να πείθεις µέσω του πολιτισµού, των αξιών και των ιδεών,
σε αντίθεση µε τη «σκληρή δύναµη» (hard power), η οποία κατακτά ή
εξαναγκάζει, µέσω της στρατιωτικής δύναµης».
Ενώ η προσέγγιση της «σκληρής ισχύος» έχει ιστορικά προτιµηθεί ως
κυβερνητική πολιτική για τη διεξαγωγή διεθνών και τοπικών σχέσεων, η
αυξανόµενα διασυνδεµένη παγκόσµια σκηνή αναδεικνύει την ανάγκη για
συνεργασία σε ένα νέο επίπεδο. Στο σηµείο αυτό, ο ρόλος της ήπιας ισχύος ως
µορφής πολιτιστικής διπλωµατίας γίνεται σηµαντικός. Σε αυτή τη βάση, η
πολιτιστική διπλωµατία δεν είναι δευτερεύουσας σηµασίας σε σχέση µε την
πολιτική ή την οικονοµική διπλωµατία, αλλά µάλλον λειτουργεί ως
12

Architecture of national commissions for UNESCO, UNESCO, 2009

13

Joseph S. Nye Jr , «Soft Power: The Means To Success In World Politics», Public
Affairs, 2004.
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αναπόσπαστο και απαραίτητο συστατικό της. Αποτελεί, δηλαδή, το µέσο για
την απόκτηση και την αξιοποίηση της ήπιας ισχύος.
Στο σηµείο αυτό, πρέπει να αναφερθεί ακόµα µία διάκριση της πολιτιστικής
διπλωµατίας σύµφωνα µε την οποία µπορεί να χαρακτηριστεί είτε θετική είτε
αρνητική. Από τη µία πλευρά, η θετική µορφή πηγάζει από τη δύναµη της
πειθούς. Παρατηρείται, δηλαδή, όταν ένα κράτος υποστηρίζει ενεργά τις
πολιτιστικές ανταλλαγές και εφαρµόζει πρωτοβουλίες ήπιας δύναµης για την
ενίσχυση των διαπολιτισµικών σχέσεων και την προώθηση των εθνικών του
συµφερόντων.
Από την αντίθετη πλευρά, αρνητική πολιτιστική διπλωµατία ασκεί ένα κράτος
που αποφασίζει να περιορίσει τις πολιτισµικές του αλληλεπιδράσεις έχοντας
ως στόχο την προστασία της εθνικής εικόνας ή των συµφερόντων του.
Αρνητική θεωρείται και η προπαγάνδα14 που αποσκοπεί στη χειραγώγηση της
κοινής γνώµης η οποία επιτυγχάνεται µε την εκµετάλλευση µη λογικών
παραγόντων.

Πολιτιστική Διπλωµατία στον Ιδιωτικό τοµέα
Καθώς η κίνηση προς περισσότερο κοινωνικά υπεύθυνες επιχειρηµατικές
πρακτικές αποκτά ορµή, η ικανότητα να κατανοούνται και να γίνονται
αποδεκτές οι διαφορετικές αξίες και οι ανάγκες των διαφορετικών πολιτισµών
και κοινωνιών γίνεται όλο και πιο σηµαντική. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους
οποίους οι εταιρείες πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τις διαφορές µεταξύ των
πολιτισµών στη στρατηγική διαδικασία λήψης αποφάσεών τους και να
υιοθετήσουν πολιτιστικά πρότυπα διπλωµατίας στην ατζέντα τους:
• Στην εποχή της αυξανόµενης κοινωνικής συνείδησης, οι εταιρείες µε σχέδια
µάρκετινγκ και εκστρατείες πολιτισµικά ευαίσθητες, θα απολαύσουν µια θετικά
προσκείµενη κοινή γνώµη και µια καλή εικόνα, κι έτσι οικονοµικά θα
αποδίδουν καλύτερα.
• Οι επιχειρήσεις που επιθυµούν να επεκταθούν στο εξωτερικό, θα
αντιµετωπίσουν προβλήµατα αν δεν διεξαγάγουν έρευνα και δεν ενεργούν
σύµφωνα µε τις πολιτιστικές διαφορές σχετικά µε τη χώρα υποδοχής.
• Οι εταιρείες µε εθνική εστίαση αντιµετωπίζουν µια σχετική πρόκληση στη
διασφάλιση ότι είναι ενήµεροι και ευαίσθητοποιηµένοι απέναντι στις εθνικές
πολιτιστικές µειονότητες.
Πράγµατι, η διείσδυση του ιδιωτικού τοµέα στην πολιτιστική παραγωγή
εξελίσσεται σε ένα από τα σηµαντικότερα φαινόµενα της σύγχρονης εποχής.
Ευεργέτες, χορηγοί, δωρητές, συλλέκτες δεν αποτελούν πλέον σπάνια
δείγµατα κοινωνικής ευαισθητοποίησης, αλλά την καθηµερινή

14

Χριστογιάννης, Γ., «Ελληνική Πολιτιστική Διπλωµατία», Εκδόσεις Έλλην, 2006
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πραγµατικότητα. Και ενώ, κατά το µεγαλύτερο µέρος του αιώνα µας,
απασχόλησε πολλούς ο προσδιορισµός του ρόλου του κράτους στην τέχνη,
προς το τέλος του και προς την αρχή της νέας χιλιετίας, ο προβληµατισµός
αυτός έδωσε τη θέση του στην οροθέτηση του ρόλου του ιδιώτη.

!
Συνεργασία των δύο τοµέων
Το κράτος, οφείλει να αναγνωρίζει τη σηµασία της ενεργής συµµετοχής της
κοινωνίας των πολιτών στα κοινά καθώς και την αµεσότητα και την
αποτελεσµατικότητα που προκύπτουν από την απευθείας διακρατική
επικοινωνία των πολιτών µεταξύ τους χωρίς την κρατική διαµεσολάβηση. Η
επικοινωνία όµως, αυτή, απειλείται από τους συνεχώς αυξανόµενους
οικονοµικούς περιορισµούς και τη δυσκινησία των διοικητικών υπηρεσιών. θα
πρέπει, λοιπόν, να αναζητά συνεχώς τρόπους ενθάρρυνσης της ιδιωτικής
πρωτοβουλίας δίνοντας σηµαντικά κίνητρα στις επιχειρήσεις, τα ιδρύµατα και
τους ενδιαφερόµενους χορηγούς ώστε να ενισχύσουν την δηµιουργική
παραγωγή των πολιτών σε ένα πλαίσιο κανόνων που διασφαλίζουν το δηµόσιο
συµφέρον, την ποιότητα και τα πνευµατικά δικαιώµατα των δηµιουργών.
Η Ζωή Κοσµίδου15 παρουσιάζει δύο σηµαντικά παραδείγµατα επιτυχούς και
επωφελούς συνεργασίας µεταξύ δηµοσίων και ιδιωτικών φορέων, που
επιχορήγησαν πολιτιστικές δραστηριότητες στα πλαίσια άσκησης της
πολιτιστικής διπλωµατίας, έχει να παρουσιάσει το ελληνικό υπουργείο
Εξωτερικών µε τα προγράµµατα πολιτιστικών εκδηλώσεων:
•

«Art-Union-Europe», που διοργάνωσε το γραφείο της ελληνικής
προεδρίας κατά τη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας του Συµβουλίου
Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πρώτο εξάµηνο του 1994. Η
έκθεση παρουσιάστηκε στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης µε
τη συµµετοχή 12 Ευρωπαίων καλλιτεχνών. Η επιτυχία που σηµειώθηκε
είχε µακροπρόθεσµο αποτέλεσµα και ώθησε στη διοργάνωση της
έκθεσης από το ίδιο µουσείο µε τίτλο «Art Union Europe II: EUROPE
EXISTS» που εντάχθηκε στο πρόγραµµα της ακόλουθης ελληνικής
προεδρίας το 2003 µε τη συµµετοχή 3ο καλλιτεχνών από τις 15 τότε
χώρες-µέλη της Ε.Ε.

•

«Greece in Britain»16, που αρχικά παρουσίασε η ελληνική πρεσβεία στο
Λονδίνο κατά την βρετανική προεδρία, το πρώτο εξάµηνο του 1998. Η

15

Κοσµίδου Ζ., «Πολιτιστική διπλωµατία», εφηµερίδα «Το Βήµα», δηµοσίευση:
30/08/1998
16

http://www.greeceinbritain.org.uk/past_events.php, προσπελάστηκε στις
19/3/2014.

K13

!
!

απήχησή του είχε µεγάλη εµβέλεια µε αποτέλεσµα το πρόγραµµα να
συνεχίσει να διοργανώνεται κάθε έτος µέχρι και το 2008.
Και τα δύο προγράµµατα είχαν σοβαρή υποστήριξη και µεγάλη απήχηση όχι
µόνο στις χώρες µέλη της ΕΕ αλλά και στον ευρύτερο διεθνή χώρο, µε
αποτέλεσµα η Ελλάδα προβάλλεται µέσω του πολιτισµού της και της τέχνης.

!
Ιστορική Αναδροµή
Η Πολιτιστική διπλωµατία µπορεί να φαίνεται ως πρωτοποριακός νέος θεσµός,
εφαρµόζεται όµως από τότε που υπάρχουν και οι διεθνείς σχέσεις. Με µια
κάποια έννοια, η πολιτιστική διπλωµατία ξεκίνησε να εφαρµόζεται από την
πρώτη χιλιετία π.Χ. , από τότε δηλαδή που η γραπτή ιστορία κατέγραψε οτι
µέρος της ανταλλαγής δώρων µεταξύ ηγεµόνων αποτελούσε και η αποστολή
πολύτιµων έργων τέχνης. Σύµφωνα µε το Γιανναρά17, η συγκεκριµένη
διπλωµατική στρατηγική εντυπωσιασµού των ξένων ηγεµόνων και πρέσβεων
κατά τη βυζαντινή περίοδο µε την επίδειξη του πλούτου και του πολιτισµού,
απέτρεψε επιθέσεις κατά της αυτοκρατορίας και οδήγησε σε χρήσιµες
συµµαχίες. Με την εξέλιξη της ανθρώπινης ιστορίας, την αύξηση του πλήθους
των κρατών και την πύκνωση των µεταξύ τους επαφών και εξαρτήσεων, µε
την ανάπτυξη της τεχνολογίας και της πληροφορικής και την καθιέρωση
πλέον της κοινωνίας της πληροφορίας, η εξωτερική πολιτική έγινε πολυσχιδής
οι εκφράσεις της πολιτιστικής διπλωµατίας πολλαπλασιάστηκαν18.
Εξερευνητές, ταξιδιώτες, έµποροι, καθηγητές και καλλιτέχνες µπορούν να
θεωρηθούν ζωντανό παράδειγµα άτυπων πρέσβεων ή πρωταρχικών
πολιτιστικών διπλωµατών (για παράδειγµα, η καθιέρωση τακτικών εµπορικών
δρόµων επιτρέπει την συχνή ανταλλαγή πληροφοριών και πολιτιστικών
δώρων µεταξύ των επιχειρηµατιών και των εκπροσώπων της κυβέρνησης).
Αυτές οι συνειδητές προσπάθειες των πολιτιστικών ανταλλαγών µπορούν να
χαρακτηριστούν ως πρώιµα παραδείγµατα της πολιτιστικής διπλωµατίας.
Πράγµατι, κάθε πρόσωπο που αλληλεπιδρά µε διαφορετικές κουλτούρες, (επί
του παρόντος ή στο παρελθόν), διευκολύνει µια µορφή πολιτιστικής
ανταλλαγής, η οποία µπορεί να λάβει χώρα σε τοµείς όπως η τέχνη, ο
αθλητισµός, η λογοτεχνία, η µουσική, η επιστήµη, οι επιχειρήσεις, η οικονοµία
και όχι µόνο. Μέσα από την αλληλεπίδραση των λαών και την ανταλλαγή της

17

Γιανναράς, Χ., «Πολιτιστική Διπλωµατία- Προθεωρία ελληνικού σχεδιασµού»,
Εκδόσεις Ίκαρος, 2001
18

Χριστογιάννης, Γ., «Ελληνική Πολιτιστική Διπλωµατία», Εκδόσεις Έλλην, 2006
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γλώσσας, της θρησκείας, των ιδεών, των τεχνών και των κοινωνικών δοµών
έχουν βελτιωθεί σταθερά οι σχέσεις µεταξύ των διαφορετικών οµάδων19.

Ιστορικές Πράξεις Πολιτιστικής Διπλωµατίας
Παρακάτω θα αναφερθούν ιστορικά παραδείγµατα άσκησης Πολιτιστικής
(Πολιτισµικής) Διπλωµατίας από το τέλος του δευτέρου Παγκοσµίου Πολέµου,
χρησιµοποιώντας διαφορετικές οπτικές του πολιτισµού για να καταδέιξουν τι
είναι αυτό που η ανθρωπότητα µοιράζεται µέσω του πολιτισµού. Τέτοια
παραδείγµατα συναντώνται και στην αρχαιότητα µε την κατασκευή της
βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας, ή ακόµα και τη προώθηση της ορθόδοξου
θρησκείας από την Βυζαντινή αυτοκρατορία προς τα σλαβικά εδάφη.
Στο σηµείο αυτό, οφείλουµε να υπογραµµίσουµε πως στην έννοια της
πολιτιστικής διπλωµατίας προσδίδεται διαφορετικό περιεχόµενο, ανάλογα µε
τους φορείς και την κυβέρνηση που την ασκούν. Για παράδειγµα, οι Γάλλοι
θεωρούνται οι µεγαλύτεροι επενδυτές πάνω στην πολιτιστική διπλωµατία,
καθώς έχουν αναπτύξει ένα διεθνές δίκτυο εκπαιδευτικών ινστιτούτων προς
διατήρηση της γαλλικής γλώσσας και κατ’επέκταση,
του πλούσιου
πολιτιστικού παρελθόντος τους, κατανοώντας ότι το γόητρο και η επιρροή
τους στηρίζεται σε µεγάλο βαθµό στην επιβίωση της «francophonie» σε
οικουµενική κλίµακα. Αντίστοιχα, οι Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής που έχουν
µικρή εθνική ιστορία αλλά τεράστια οικονοµική και στρατιωτική ισχύ
θεωρούνται ότι επιδιώκουν την πραγµάτωση των παγκόσµιων στόχων τους
µέσα από αυτή τη µορφή διπλωµατίας20. Ο Ανδρεάδης21 πιστεύει ότι η
πολιτιστική διπλωµατία που ασκούν δεν είναι µεγάλης κλίµακας - και
αναλώνεται κυρίως στο χώρο του θεάµατος, των παγκοσµιοποιηµένων Μέσων
και σε ορισµένα εµβληµατικά προϊόντα- καθώς διακατέχονται από µια αίσθηση
πολιτισµικής υπεροχής απέναντι στον υπόλοιπο κόσµο. Όσον αφορά την
Ελλάδα, ο Κουσκουβέλης22 υποστηρίζει πως το γεγονός ότι η δραστηριότητα
της πολιτιστικής διπλωµατίας εντείνεται και έχει ιδιαίτερη σηµασία για την
Ελλάδα που χαρακτηρίζεται από πλούσια πολιτιστική κληρονοµιά, σύγχρονη
πολιτιστική παραγωγή αλλά και από ανάγκη προσανατολισµού της οικονοµίας
προς την τουριστική βιοµηχανία. Θεωρεί, ακόµα, πως της προσφέρεται η
δυνατότητα να παίξει ενεργό ρόλο στο χώρο και τής εκπαιδευτικής
διπλωµατίας, µέσω της διασύνδεσης παιδείας και πολιτισµού.
19

http://www.culturaldiplomacy.org/index.php?en_culturaldiplomacy,
προσπελάστηκε στις 18/3/2014.
20

Χριστογιάννης, Γ., «Ελληνική Πολιτιστική Διπλωµατία», Εκδόσεις Έλλην, 2006

21

Ανδρεάδης, Γ. και Τζουµάκα Ε., «Πολιτιστική διπλωµατία: διεθνή δεδοµένα και ελληνικές προοπτικές»,
εκδόσεις Σιδέρης, 2006
22

Κουσκουβέλης, Η., «Μία ολιστική προσέγγιση στην εξωτερική πολιτική», εφηµερίδα Μακεδονία,
25/10/2009
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Ιδιαίτερα όσον αφορά στην εκπαίδευση, αποτελεί γεγονός πως κάποιες
ανεπτυγµένες οικονοµικά χώρες φηµίζονται και για το υψηλό επίπεδο
πανεπιστηµιακών και ερευνητικών κέντρων ,σε συνδυασµό µε υποτροφίες σε
αυτά, που προσφέρουν. Με τον τρόπο αυτό, προσελκύουν µεγάλο αριθµό
σπουδαστών και ερευνητών από το διεθνή χώρο, οι οποίοι ,πέρα από τα µε
άµεσα οικονοµικά οφέλη που επιφέρουν, καλλιεργούν µε τη σειρά τους
αισθήµατα φιλίας και οικειότητας προς αυτές. Αντίστοιχα, η κινητικότητα µέσω
της εκπαίδευσης και η διάκριση αλλοδαπών σε εκπαιδευτικά ιδρύµατα
διεθνούς επιρροής ενισχύει την προβολή της χώρας καταγωγής τους στο
εξωτερικό και αυξάνει τις ευκαιρίες για εκπαιδευτικές συνεργασίες και
παραγωγή γνώσης.
Οι παρακάτω δράσεις που θα αναφερθούν, έχουν λειτουργήσει καταλυτικά
στην προώθηση της συνεργασίας µεταξύ των λαών και στην αποφυγή
συγκρούσεων. Βασική πηγή αυτών των πληροφοριών είναι η Ακαδηµία της
Πολιτιστικής Διπλωµατίας (ICD). Μέσα από το παρακάτω χρονοδιάγραµµα,
παρουσιάζονται πράξεις ορόσηµα της Πολιτιστικής Διπλωµατίας στη πράξη,
αποδεικνύοντας τον τρόπο που υλοποιείται η καθαρή θεωρία, καθιστώντας
έτσι την έννοια της Πολιτιστικής Διπλωµατίας πιο προσιτή και ενδιαφέρουσα.
1. 1945 εως 1991 (1994 – “Amerika”) Τα Περιοδικά “Amerika”, “USSR /
Soviet Life” ως µέσο άσκησης Πολιτιστικής διπλωµατίας κατά τη διάρκεια
του Ψυχρού Πολέµου. Τα δύο περιοδικά ενήργησαν ως ένα παράθυρο
την άλλη χώρα και τα δύο ήταν περιζήτητα σε έναν κόσµο µε νοοτροπία
«εµείς εναντίον αυτών". Συνολικά, τα περιοδικά βοήθησαν στην
προώθηση της δηµόσιας διπλωµατίας ανάµεσα σε δύο υπερδυνάµεις και
προσπάθησαν να ενηµερώσουν, να εκπαιδεύσουν και να διαφωτίσουν
τους αναγνώστες τους µέχρι το 1991, µε την πτώση της Σοβιετικής
Ένωσης.
2. 1954 Πρέσβης Καλής Θελήσεως Ο αµερικανός ηθοποιός και τραγουδιστής
Danny Kaye έγινε ο πρώτος πρέσβης καλής θελήσεως των ηνωµένων
εθνών. Η συµµετοχή των διασηµοτήτων στην παγκόσµια πολιτική σκηνή
έχει βελτιώσει τις σχεσείς µεταξύ διαφορετικών οµάδων, ασκώντας έτσι
πολιτιστική διπλωµατία.
3. 1955 Το βιβλίο Guinness των Παγκοσµίων Ρεκόρ Ξεκινώντας από ένα
παιχνίδι του διευθύνοντα συµβούλου της ζυθοποιίας Guinness, έγινε
πραγµατικότητα ένα πρότζεκτ καταγραφής των παγκοσµίων ανθρώπινων
και φυσικών ρεκόρ. Το βιβλίο Guinness, Μπορεί να θεωρηθεί ως διεθνές
παράδειγµα πολιτιστικής διπλωµατίας στην πράξη, καθώς ξεπερνά τα
εθνικά, πολιτισµικά, και γλωσσικά σύνορα των ανθρώπων.

!
4. 1956 Διαγωνισµός Τραγουδιού της Eurovision Η ιδέα της δηµιουργίας
ενός ευρωπαϊκού διαγωνισµού τραγουδιού προέκυψε για πρώτη φορά το
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1950, όταν οι χώρες της Ευρώπης προσπάθησαν να ανακάµψουν µετά
τον Δεύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο . Με πρωτοβουλία του Marcel Bezencon,
γενικού διευθυντή της ελβετικής τηλεόρασης και πρόεδρου της European
Broadcasting Union, προτείνεται να συσταθεί ένας τηλεοπτικός
διαγωνισµός τραγουδιού που θα µεταδίδεται σε όλες τις ευρωπαϊκές
χώρες. Ο πρώτος διαγωνισµός της Eurovision πραγµατοποιήθηκε το 1956
επεκτάθηκε γρήγορα µε όλο και περισσότερες χώρες να λαµβάνουν
µέρος, σε βαθµό που η Eurovision του 2014 θα έχει πάνω από 30
διαφορετικούς συµµετέχοντες . Από το πλήθος των κανόνων του
διαγωνισµού ένας από τους πιο σηµαντικούς , από την άποψη της
πολιτιστικής διπλωµατίας, είναι ότι δεν είναι δυνατόν κανείς να ψηφίσει
υπέρ ενός καλλιτέχνη που προέρχεται από την ίδια χώρα µε τον
ψηφοφόρο. Αυτό οδηγεί στο να τονιστεί η εκτίµηση τραγούδιών από
άλλους πολιτισµούς, και όχι απλώς να εντίνει τον ανταγωνισµό µεταξύ
των εκπροσώπων των συγκεκριµένων χωρών.

!
5. 1969 Φεστιβάλ Woodstock Το Μουσικό Φεστιβάλ Woodstock, αναφέρεται
ως «3 µέρες Ειρήνης και Μουσικής» και πραγµατοποιήθηκε στην πόλη
του Μπέθελ, στη Νέα Υόρκη. Ηταν τόσο δηµοφηλές που παρευρέθησαν
περισσότεροι από τους διπλάσιους από αυτούς που αναµένονταν και
τελικά κατέληξε να γίνει ένα ελεύθερο φεστιβάλ. Ένα φεστιβάλ αυτού
του µεγέθους δεν είχε λάβει χώρα πριν, αλλά έτρεξε ειρηνικά, µε τους
συµµετέχοντες να συµβάλλουν στην διατήρηση της αίσθησης της
κοινωνικής αρµονίας και ειρήνης. Το Woodstock Festival του 1969
θεωρείται ευρέως το αποκορύφωµα του zeitgeist του 1960
υποστηρίζοντας την ελευθερία της έκφρασης και την αγάπη. Η µουσική
είναι ένα ισχυρό εργαλείο για την ένωση των ανθρώπων µέσω
πολιτιστικών ανταλλαγών. Το Woodstock Festival παραµένει ένα σύµβολο
των αρχών της αγάπης και της ειρήνης που ενσαρκώνεται από τα τέλη
της δεκαετίας του 1960 στις καρδιές και το µυαλό πολλών.

!
6. 1987 Πρόγραµµα Erasmus 1987 To Πρόγραµµα ανταλλαγής φοιτητών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Erasmus» ιδρύθηκε το 1987 και έχει επεκταθεί
έκτοτε, ενσωµατώνοντας όλο και περισσότερες χώρες και επίπεδα
σπουδών. Το 2007, το πρόγραµµα Erasmus ενσωµατώθηκε στο
Πρόγραµµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Δια βίου µάθηση 2007-2013». Από
την ίδρυσή της, σχεδόν 3 εκατοµµύρια φοιτητές έχουν λάβει µέρος σε
αυτές τις ανταλλαγές. Το πρόγραµµα έχει το όνοµά του ολλανδού
φιλοσόφου Desiderius Erasmus του Ρότερνταµ, που έζησε και εργάστηκε
σε πολλά µέρη στην Ευρώπη για να διευρύνει τις γνώσεις του και να
αποκτήσει νέες. Κατά παρόµοιο τρόπο, το πρόγραµµα της ΕΕ έχει ως
στόχο να διευρύνει τους ορίζοντές των νέων, βοηθώντας τους να
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αποκτήσουν πολύτιµες δεξιότητες, όπως η γνώση ξένων γλωσσών, η
προσαρµοστικότητα και η διαπολιτισµική συνειδητοποίηση.

!
7. 1989 Η Βαλτική Αλυσίδα Στις 23 Αυγούστου 1989, σχεδόν δύο
εκατοµµύρια άνθρωποι ένωσαν τα χέρια για να σχηµατίσουν µια
ανθρώπινη αλυσίδα, «Η αλυσίδα της Βαλτικής », η οποία επεκτάθηκε σε
σχεδόν 370 µίλια και 3 χώρες - οι χώρες της Βαλτικής, Εσθονία, Λετονία
και Λιθουανία. Ο Δρόµος της Βαλτικής σηµατοδότησε την 50η επέτειο
του Συµφώνου Μολότοφ - Ρίµπεντροπ µεταξύ της Σοβιετικής Ένωσης και
της ναζιστικής Γερµανίας. Το σύµφωνο διαιρούσε τις περιοχές της
Ανατολικής Ευρώπης σε ναζιστικές και σοβιετικές σφαίρες επιρροής και
οδήγησε άµεσα στην κατοχή των χωρών της Βαλτικής από τη Σοβιετική
Ένωση το 1940. Ο Δρόµος της Βαλτικής ήταν ένα κάλεσµα για
ανεξαρτησία και από τις τρεις χώρες της Βαλτικής και επέστησε ιδιαίτερα
την παγκόσµια προσοχή ώστε να επιτευχθεί η δηµοσιοποίηση του
προβλήµατος κι έγινε σύµβολο της αλληλεγγύης της Βαλτικής . Η
αλυσίδα της Βαλτικής ήταν ένα παράδειγµα της διπλωµατίας των πολιτών
που πραγµατικά πέτυχε χωρίς τη χρήση της παραδοσιακής διπλωµατίας.
Τα αποτελέσµατα του Δρόµου της Βαλτικής έγιναν αισθητά εντός του
έτους, όταν ο Μιχαήλ Γκορµπατσόφ υπέγραψε ένα έγγραφο που
καταδικάζε το σύµφωνο Μολότοφ-Ρίµπεντροπ, και εντός 7 µηνών από τη
διαµαρτυρία, η Λιθουανία έγινε η πρώτη από τις Δηµοκρατίες της
Σοβιετικής Ένωσης που κηρύξε την ανεξαρτησία της.
8. 1995 Η δράση Comenius είναι µέρος του προγράµµατος Σωκράτης της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τοµέα της εκπαίδευσης, Το πρόγραµµα
Σωκράτης εγκαινιάστηκε για πρώτη φορά το 1995 και έχει στόχο, µεταξύ
άλλων, να προάγει τη συνεργασία και την κινητικότητα, καθώς επίσης και
να ενισχύσει την ευρωπαϊκή διάσταση στον τοµέα της εκπαίδευσης.
Στοχεύει σε όλο το φάσµα της εκπαίδευσης, από τους µαθητές των
νηπιαγωγείων έως ενήλικες µαθητές κάθε ηλικίας, και από συµπράξεις
σχολείων µέχρι ανάλυση της εκπαιδευτικής πολιτικής στις χώρες που
συµµετέχουν σε αυτό. Το πρόγραµµα περιλαµβάνει 8 διαφορετικές
δράσεις για την επίτευξη των στόχων του µία των οποίων είναι η δράση
Comenius. Η δράση αυτή αποβλέπει στη βελτίωση της ποιότητας της
σχολικής εκπαίδευσης, στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασής της και
ενθαρρύνει την εκµάθηση γλωσσών προάγοντας τη διαπολιτισµική
συνειδητοποίηση.

!
9. 1998 Διεθνής Διαστηµικός Σταθµός Η κατασκευή του Διεθνούς
Διαστηµικού Σταθµού (ISS) άρχισε στις 20 Νοεµβρίου 1998. Η Zarya
Module, που ήταν χρηµατοδοτούµενη από Αµερικανους, αλλά
δηµιουργήθηκε από Ρώσους, µπήκε σε τροχιά γύρω από τη γη. Μια
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διεθνής συνεργασία των διαστηµικών υπηρεσιών από τις ΗΠΑ, τη Ρωσία,
την Ευρώπη, την Ιαπωνία, τον Καναδά οργανώθηκε για να βοηθήσει
στην κατασκευή του ISS. Ο ISS ήταν το πιο πολύπλοκο πολιτικά,
πρόγραµµα εξερεύνησης του διαστήµατος που έχει ποτέ λάβει χώρα.
Αυτή τη στιγµή ο ISS έχει ένα µόνιµο πλήρωµα έξι αστροναυτών, οι
οποίοι διεξάγουν έρευνα σε διάφορους τοµείς όπως η ζωή, επίγειες και
διαστηµικές επιστήµες. Ο Διεθνής Διαστηµικός Σταθµός (ISS) ήταν το
αποτέλεσµα των κοινών προσπαθειών των οργανισµών του διαστήµατος
δεκαέξι διαφορετικών χωρών. Το έργο έφερε σε επαφή διεθνή
πληρώµατα, χρησιµοποιώντας έτσι την επιστήµη ως ένα όχηµα ώστε η
Πολιτιστική Διπλωµατία να ενισχύσει τις διεθνείς σχέσεις.

!
10.2000s Γαστρονοµική Διπλωµατία: Η µαγειρική διπλωµατία, που µερικές
φορές ονοµάζεται επίσης «Γαστροδιπλωµατία/Gastrodiplomacy», ορίζεται
ως η χρήση του φαγητού ως µέσο δηµιουργίας διαπολιτισµικής
κατανόησης µε την ελπίδα βελτίωσης της αλληλεπίδρασης και της
συνεργασίας. Η Μαγειρική διπλωµατία είναι µια σχετικά πρόσφατη
καινοτοµία στον τοµέα της Πολιτισµικής Διπλωµατίας, καθιστώντας την
επίσηµη εισαγωγή της στις αρχές αυτού του αιώνα µε διάφορες
κυβερνήσεις, όπως της Νότιας Κορέας και της Ταϊλάνδης να αγκαλιάζουν
τέτοιες µαγειρικές πρωτοβουλίες. Αναφέρθηκε σε ένα άρθρο του
Economist το 2002 πάνω στο πρόγραµµα «Η Ταιλανδέζικη Κουζίνα του
Κόσµου», την πρώτη κυβέρνητική πρωτοβουλία µαγειρικής διπλωµατίας
στον κόσµο, που πραγµατικά επινόησε τον όρο και ενέπνευσε κι άλλες
κυβερνήσεις να ακολουθήσουν το παράδειγµά της. Το 2012, η
κυβέρνηση των ΗΠΑ δηµιούργησε κι εγκαινίασε τη δική της
«Πρωτοβουλία Συνεταιρισµού Μαγειρικής Διπλωµατίας», µε
περισσότερους από 80 αµερικανούς σεφ που αποτέλεσαν το
«Αµερικάνικο Σώµα Σεφ» να αποστέλλονται στο εξωτερικό σε µια
δηµόσια διπλωµατική αποστολή για την εκπαίδευση του ξένου κοινού
στην αµερικανική κουζίνα.

!
11.2011 Καµπάνια κατά του µίσους της United Colors of Benetton: Το 2011,
ο όµιλος Benetton δηµιούργησε το Ίδρυµα «UNHATE» για τη νέα του
παγκόσµια επικοινωνιακή εκστρατεία. Η εκστρατεία ήταν µια πρόσκληση
προς τους ηγέτες και τους πολίτες του κόσµου για την καταπολέµηση της
κουλτούρας του µίσους σε όλες τις µορφές της. Σύµφωνα µε την
Benetton: «Αυτές είναι συµβολικές εικόνες συµφιλίωσης -µε µια πινελιά
ειρωνικής ελπίδας και εποικοδοµητικής πρόκλησης- ώστε να
προκαλέσουν προβληµατισµό για το πώς η πολιτική, η πίστη και οι ιδέες,
ακόµη και όταν είναι αποκλίνουσες και αντίθετες µεταξύ τους, θα πρέπει
να οδηγούν σε διάλογο και µεσολάβηση». Η νέα καµπάνια, η δηµιουργία
του Ιδρύµατος και οι υπόλοιπες πρωτοβουλίες του σχεδίου «UNHATE»,
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εξέφρασαν τη βούληση της Benetton για να καθοδηγήσει την επιθυµία
για συµµετοχή και αλλαγή που εµψυχώνει τους πολίτες του κόσµου. Η
αµφιλεγόµενη σειρά διαφηµίσεων κέρδισε το Press Grand Prix στο
Φεστιβάλ Διαφήµισης στις Κάννες το 2012 και αποτελεί ένα εξαιρετικό
παράδειγµα Πολιτιστικής Διπλωµατίας, καθώς αποσκοπεί στο να συµβάλει
στη δηµιουργία µιας νέας κουλτούρας εναντίον του µίσους στη διεθνή
κοινότητα.

!
Κυβερνητικοί θεσµοί αφιερωµένοι στην Πολιτισµική
Διπλωµατία
Υπάρχουν πολλοί θεσµοί παγκοσµίως που έχουν αφιερωθεί στην Πολιτισµική
Διπλωµατία. Παρακάτω παρατίθεται µια λίστα µε τους περισσότερους από
αυτούς
1. Γαλλική Συµµαχία (Alliance Francaise) Γαλλία, 1883 – Σκοπός της είναι
η διάδοση της ευαισθητοποίησης για τη γαλλική γλώσσα και το
Γαλλόφωνο Πολιτισµό. Το Γαλλικό Ινστιτούτο αποτελεί εξέλιξή της.
2. Dante Alighieri Societa, Ιταλία, 1886 – Σκοπός της, η προώθηση της
Ιταλικής Γλώσσας και κουλτούρας σε όλο τον κόσµο.
3. Deutsche Akademische Austausch Dienst (DAAD), Γερµανία, 1925 –
Σκοπός της, η προώθηση των Γερµανικών σπουδών και της γερµανικής
γλώσσας στο εξωτερικό
4. Balassi Institute, Ουγγαρία, 1927 – Σκοπός του, η διάδοση και
προώθηση της Ουγγρικής κουλτούρας στο εξωτερικό
5. Instituto Camoes, Πορτογαλία, 1929 - Σκοπός του, η προώθηση της
Πορτογαλικής Γλώσσας και Κουλτούρας στο εξωτερικό
6. Βρετανικό Συµβούλιο (British Council), Ηνωµένο Βασίλειο, 1934 –
Σκοπός του, η ανταλλαγή και προώθηση της αγγλικής γλώσσας και της
βρετανικής κουλτούρας
7. Πολιτιστικό Ινστιτούτο της Δανίας (The Danish Cultural Institute),
Δανία, 1940 – Σκοπός του η ενίσχυση της διεθνούς συνεννόησης,
οργανώνοντας τη διάδοση των πληροφοριών σχετικά µε τις
Πολιτιστικές Ανταλλαγές και την παροχή πληροφοριών σχετικά µε τη
Δανία''
8. Σουιδικό Ινστιτούτο (Swedish Institute – SI.), Σουηδία, 1945 – Σκοπός
του, η προώθηση της Σουηδίας σε όλο τον κόσµο
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9. Ινστιτούτο Goethe (Goethe Intitut), Γερµανία, 1951 – Σκοπός του, η
προώθηση της Γερµανικής Γλώσσας και Κουλτούρας µέσω της Διεθνούς
Ανταλλαγής
10.Ινστιτούτο Cervantes (El Instituto Cervantes), Ισπανία, 1951 – Σκοπός
του, η προώθηση και η διδασκαλία της Ισπανικής γλώσσας και η
διάδοση της ισπανικής κουλτούρας
11.Το πολιτιστικό φόρουµ της Αυστρίας (The Austrian Cultural Forum),
Αυστρία, 1954 – Σκοπός του, η προώθηση πολιτισµικών ανταλλαγών
ανάµεσα σε αυστριακούς και στον υπόλοιπο κόσµο
12.Ιταλικό ινστιτούτο πολιτισµού (Istituto Italiano di Cultura), Ιταλία,
1961 – Σκοπός του, η προώθηση της ιταλικής γλώσσας και πολιτισµούς
εκτός συνόρων
13.Ιαπωνικό Ιδρυµα (Japan Foundation), Ιαπωνία, 1972 – Σκοπός του η
διάδοση και προώθηση του ιαπωνικού πολιτισµού και της ιαπωνικής
γλώσσας µέσω ανθρώπων σε όλο τον κόσµο
14.Ο Ρώσος της επιστήµης και του πολιτισµού (The Russian of Science and
Culture), Ρωσία, 1984 – Σκοπός του, η διάδοση και προώθηση της
ρωσικής κουλτούρας και γλώσσας
15.Ινστιτούτο του Αραβικού κόσµου (Institute du Monde Arabe), Γαλλία,
1987- Σκοπός του, η προώθηση της πολιτισµικής κατανόησης µεταξύ
της ευρώπης και του αραβικού κόσµου
16.Ινστιτούτο του βουλγαρικού πολιτισµού στη Μόσχα (Bulgarian Cultural
Institute Moscow), Γερµανία, 1988 – Σκοπός του η ενίσχυση
Βουλγαρο-ρωσικής πολιτισµικής ανταλλαγής
17. Εσθονικο Ινστιτούτο ( Eesti Instituut), Εσθονία, 1988 – Σκοπός του η
διάδοση πληροφοριών, σχετικά µε τον εσθνικό πολιτισµό και η
προώθηση περαιτέρω πολιτισµικών συνδέσµων
18.Φιλανδικά Πολιτιστικά και Ακαδηµαικά Ινστιτούτα (The Finnish Culture
and Academic Institutes), Φιλανδία, 1991 – Σκοπός του, η προώθηση
της συνεργασίας µεταξύ των φιλανδικών και των διεθνών πολιτιστικών
και ακαδηµαικών οργανώσεων
19.Ινστιτούτο Ρουµάνικου Πολιτισµού (Institutul Cultural Roman),
Ρουµανία, 1991 – Σκοπός του, η προώθηση της Ρουµάνικης
κουλτούρας και γλώσσας µέσω της διεθνούς ανταλλαγής
20.Ελληνικό Ιδρυµα Πολιτισµού, Ελλάδα, 1992 – Σκοπός του, η προώθηση
του ελληνικού πολιτισµού και η διάδοση της ελληνικής γλώσσας σε όλο
τον κόσµο
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21.Διεθνές Πολιτιστικό Συµβούλιο της Αυστραλίας (Australia International
Cultural Council), Αυστραλία, 1992 – Σκοπός του, η προώθηση της
αυστραλιανής εγχώριας τέχνης και κουλτούρας στο εξωτερικό
22.

Το Κέντρο Ειρήνης του Peres (The Peres Centre for Peace), Ισραήλ,
1996 – Σκοπός του, να προάγει τη διαρκή ειρήνη και ανάπτυξη στη
Μέση Ανατολή, προωθώντας
την ανοχή, την οικονοµική και
τεχνολιγική ανάπτυξη και συνεργασία

23.Το Ινστιτούτο Adam Mickiewicz (The Adam Mickiewicz Institute)
Πολωνία, 2000 – Σκοπός του, να προάγει τον Πολωνικό πολιτισµό σε
όλο τον κόσµο
24. Το Ινστιτούτο του Κονφούκιου (The Confucius Institute), Κίνα, 2004 –
Σκοπός του, να προάγει την κινέζικη γλώσσα και πολιτισµό και τη
διευκόλυνση της πολιτιστικής ανταλλαγής
25.Το Φλαµανδο-Ολλανδικό σπίτι DeBuren (The Flemish- Dutch House
DeBuren) Φλαµανδία και Ολλανδία, 2004 – Σκοπός του να προάγει τον
πολιτισµό των Κάτω χωρών στο εξωτερικό
26. Ιρλανδικός Πολιτισµός (Culture Ireland), Ιρλανδία, 2005 – Σκοπός
του, να προάγει τις Ιρλανδικές τέχνες παγκόσµια, δηµιουργώντας και
στηρίζοντας ευκαιρίες για ιρλανδούς καλλιτέχνες και εταιρίες
27.Το Ιδρυµα Anna Lindh (The Anna Lindh Foundation), Αίγυπτος, 2005 –
Σκοπός του, να φέρει ανθρώπους κοντά από όλη τη Μεσόγειο και να
βελτιώσει τον αµοιβαίο σεβασµό ανάµεσα στου πολιτισµούς
28.Ιδρυµα του Αφρικάνικου Πολιτισµού και της διεθνούς κατανόησης
(Institute for African Culture and International Understanding),
Νιγηρία, 2007 – Σκοπός οτυ να διατηρήσει την πολιτιστική κληρονιµιά
της Αφρικής, να προάγει και να ενδυναµώσει την αναγέννηση των
αφρικάνικων πολιτισµών σε τοπικό και διεθνές επίπεδο
29.Ιδρυµα Russkiy Mir (Russkiy Mir Foundation), Ρωσία, 2007 – Σκοπός
του, να προάγει τη ρωσική γλώσσα, κληρονοµιά και πολιτισµό
30.Ινστιτούτο Yunus Emre (Yunus Emre Institute), Τουρκία, 2007 –
Σκοπός του, να προάγει την τουρκική γλώσσα, πολιτισµό, τέχνες και
ιστορία
31.Κορεάτικα Πολιτιστικά Κέντρα (Korean Cultural Centers), Νότιος Κορέα,
2009 – Σκοπός του να ενηµερώνουν και να επικοινωνήσουν το πνεύµα
του κορεάτικου πολιτισµού
32.DutchCulture, Ολλανδία, 2013 – Σκοπός του, η τόνωση και υλοποίηση
της διεθνούς πολιτισµικής συνεργασίας
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Από την παραπάνω λίστα, γίνεται άµεσα αντιληπτό πως η πλειοψηφία των
θεσµών προωθεί την εκµάθηση της γλώσσας της χώρας που εκπροσωπεί.
Παρατηρούνται µεγάλες επενδύσεις τόσο οικονοµικές όσο και σε ανθρώπινο
δυναµικό στην οργάνωση και πραγµατοποίηση της γλωσσικής διείσδυσης, που
αποτελεί την αποτελεσµατικότερη και µαζικότερη µορφή πολιτιστικής
διείσδυσης. Με αυτό τον τρόπο, επιβεβαιώνεται η άποψη που υποστηρίζει ότι
η γλώσσα δε διευκολύνει µόνο την επικοινωνία αλλά προάγει την ευρύτερη
ένταξη στην κοινωνία που τη χρησιµοποιεί, από την ποίηση και τη λογοτεχνία
της µέχρι τους ιδιωµατισµούς της καθηµερινής ζωής. Η σηµασία της
πολυγλωσσίας έχει αναγνωρισθεί και από το Συµβούλιο της Ευρώπης το
οποίο τη χαρακτηρίζει ως εργαλείο για την επίτευξη
µεγαλύτερης
διαπολιτισµικής κατανόησης και βασικό στοιχείο στην πλούσια πολιτιστική
κληρονοµιά της ηπείρου µας. Ως αποτέλεσµα, ενθαρρύνει τους πολίτες να
µάθουν περισσότερες γλώσσες, σε οποιαδήποτε ηλικία και µε χρήση των
τρόπων που τους εξυπηρετούν.

!
Πολιτιστική Διπλωµατία στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής
Ένωσης
Η ενοποίηση της Ευρώπης έλαβε, αρχικά, οικονοµική διάσταση ώστε να
διασφαλίσει έµµεσα την ειρήνη και τη συνεργασία µεταξύ των λαών της
Ευρώπης. Σύµφωνα µε τον Ήφαιστο23, έχουν εντοπιστεί διάφοροι ανασχετικοί
παράγοντες, που δεν έχουν άµεσο οικονοµικό χαρακτήρα, στην ενοποιητική
διαδικασία µεταξύ των οποίων βρίσκεται και ο πολιτισµός. Ο Ripa di Meana24
υποστηρίζει πως ο ευρωπαϊκός πολιτισµός παρουσιάζει µια ιδιαιτερότητα που
πηγάζει από έναν πλουραλιστικό ανθρωπισµό βασισµένο στις αρχές της
δηµοκρατίας, της δικαιοσύνης και της ελευθερίας και εκφράζεται µέσα από την
ποικιλία των τοπικών, περιφερειακών και εθνικών πολιτιστικών
χαρακτηριστικών. Η αίσθηση από την πλευρά των πολιτών ότι ανήκουν σε
έναν ευρωπαϊκό πολιτισµό αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επίτευξη της
Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
Η θέληση για την ανάληψη πολιτιστικών δράσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο ήταν
ήδη εµφανής από τη δεκαετία του 1970. Παρά την έλλειψη σαφούς νοµικής
βάσης, η Κοινότητα ανέλαβε έναν συγκεκριµένο αριθµό πρωτοβουλιών σε
συνεργασία µε άτοµα και επιχειρήσεις σχετικά µε την παραγωγή και διανοµή
πολιτιστικών αγαθών και υπηρεσιών. Μια σηµαντική κίνηση της
συγκεκριµένης περιόδου είναι η ίδρυση της Ορχήστρας Νέων της ΕΚ το 1976
23

Ήφαιστος, Π., «Ευρωπαϊκή Άµυνα και Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση: Ευρώπη πολλών
ταχυτήτων κατά Ευρωπαϊκής ιδέας», εκδόσεις Οδυσσέας, 1994
24

O Carlo Ripa di Meana επιτέλεσε Επίτροπος Πολιτισµού στην περίοδο 1985-1988
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η οποία συνεχίζει µέχρι και ήµερα να λαµβάνει σηµαντική οικονοµική και
πολιτική στήριξη από τα Κοινοτικά Όργανα και να κατατάσσεται ανάµεσα στις
καλύτερες ορχήστρες του κόσµου. Σύµφωνα µε τον Παπαγιάννη25, η περίοδος
από το 1977 έως το 1982 θα µπορούσε να χαρακτηρισθεί ως η περίοδος της
αναζήτησης της Κοινότητας σχετικά µε τον πολιτιστικό τοµέα.
Το επόµενο διάστηµα (έως το 1988), η Κοινότητα καθιστά σαφέστερη τη
στάση της σχετικά µε τις πολιτιστικές δραστηριότητες και αναλαµβάνει
πρωτοβουλίες όπως η θέσπιση της «Ευρωπαϊκής Πόλης Πολιτισµού», του
«Ευρωπαϊκού πολιτιστικού µήνα», η διευκόλυνση26 της εισόδου των νέων στα
µουσεία και τις πολιτιστικές εκδηλώσεις καθώς και η δηµιουργία27 διεθνικών
πολιτιστικών διαδροµών. Το 1988 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει τη
σηµασία ύπαρξης ευρωπαϊκής πολιτιστικής Κοινότητας και προτείνει τη
συγκρότηση ειδικής Επιτροπής υπεύθυνης για τα Πολιτιστικά Θέµατα28 µε
στόχο την αναθέρµανση του τοµέα. Ακόµα, το 1990 δηµιούργησε το
πρόγραµµα "Καλειδοσκόπιο", που είχε ως στόχο την αύξηση της
δηµοτικότητας του πολιτισµού και της ιστορίας των Ευρωπαϊκών λαών,
καθώς και την προώθηση της καλλιτεχνικής και πολιτιστικής συνεργασίας
σε επαγγελµατικό επίπεδο. Μέσα από το πρόγραµµα αυτό, η Κοινότητα
στήριζε πολιτιστικά γεγονότα στα οποία συµµετείχαν τουλάχιστον τρία κράτη
µέλη της, ενθάρρυνε την καλλιτεχνική δηµιουργία µέσω της κινητικότητας και
της κατάρτισης των ενδιαφερόµενων πολιτών και επεδίωκε τη διακρατική
συνεργασία µεταξύ πολιτιστικών οργανώσεων που θα οδηγούσε στο
σχηµατισµό πολιτιστικών δικτύων.
Καθώς ωρίµαζε η ιδέα της ολοκλήρωσης και γίνονταν πιο σταθερά βήµατα για
την επίτευξή της, άρχισε να γίνεται αντιληπτή η συνεισφορά του πολιτισµού
στο σχηµατισµό µιας κοινής ευρωπαϊκής συνείδησης. Ως αποτέλεσµα, το 1992
25

Παπαγιάννης, Δ., «Ο πολιτισµός στην Ευρωπαϊκή Ένωση κοινοτικό κεκτηµένο και οι
νέες ρυθµίσεις», εκδόσεις Σάκκουλα, 1995
26

Ψήφισµα των Υπουργών Πολιτισµού συνελθόντων στα πλαίσια του Συµβουλίου της
20ής Δεκεµβρίου 1985 σχετικά µε τους ειδικούς όρους εισόδου των νέων στα µουσεία
και τις πολιτιστικές εκδηλώσεις http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=CELEX:41985X1231%2801%29:EL:HTML
27

Ψήφισµα των αρµόδιων για τα πολιτιστικά θέµατα υπουργών που συνήλθαν στα
πλαίσια του Συµβουλίου της 17ης Φεβρουαρίου 1986 σχετικά µε την καθιέρωση
διεθνικών πολιτιστικών δροµολογίων
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:
41986X0226:EL:HTML
28

«Ευρωπαϊκή Κοινότητα και πολιτισµός», 1988

http://aei.pitt.edu/14726/1/EUR-FILE-10-88.pdf
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στο πλαίσιο της συνθήκης του Μάαστριχτ29 για τη δηµιουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης αναγνωρίστηκε επίσηµα ο ρόλος του πολιτισµού στο ευρωπαϊκό
οικοδόµηµα. Η Συνθήκη υπογραµµίζει ότι η κοινή πολιτιστική πολιτική δεν
επιδιώκει την εναρµόνιση των πολιτισµικών ταυτοτήτων των κρατών µελών,
αλλά, αντίθετα, τη διατήρηση της ποικιλοµορφίας τους. Ιδιαίτερα σύµφωνα µε
άρθρο 3, η Ένωση σέβεται τον πλούτο της πολιτιστικής και γλωσσικής της
πολυµορφίας και µεριµνά για την προστασία και ανάπτυξη της ευρωπαϊκής
πολιτιστικής κληρονοµιάς. Συγκεκριµένα στο άρθρο 151- που παραµένει
αµετάβλητο µέχρι τις µέρες µας - ορίστηκε η πολιτική πολιτισµού της Ένωσης.
Σήµερα, η συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
επαναβεβαιώνει ότι «η Ένωση συµβάλλει στην ανάπτυξη των πολιτισµών των
κρατών µελών, σεβόµενη την εθνική και περιφερειακή πολυµορφία τους, ενώ
ταυτόχρονα προβάλλει την κοινή πολιτιστική κληρονοµιά» (άρθρο 167).
Το 1997, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο αποφάσισαν την
εφαρµογή του προγράµµατος Αριάδνη που είχε ως στόχο τη διάδοση των
ευρωπαϊκών λογοτεχνικών έργων. Το πρόγραµµα αυτό εφαρµόστηκε µόνο για
δύο συνεχόµενα έτη και εξασφάλισε επιχορηγήσεις σε εκδότες, θεατρικούς
29

Άρθρο 151 Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

1. Η Κοινότητα συµβάλλει στην ανάπτυξη των πολιτισµών των κρατών µελών και
σέβεται την εθνική και περιφερειακή πολυµορφία τους, ενώ ταυτόχρονα προβάλλει
την κοινή πολιτιστική κληρονοµιά.
2. Η δράση της Κοινότητας αποσκοπεί στην ενθάρρυνση της συνεργασίας µεταξύ
κρατών µελών και, αν αυτό είναι αναγκαίο, υποστηρίζει και συµπληρώνει τη δράση
τους στους ακόλουθους τοµείς:
βελτίωση της γνώσης και της διάδοσης του πολιτισµού και της ιστορίας των
ευρωπαϊκών λαών,
διατήρηση και προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς ευρωπαϊκής σηµασίας,
µη εµπορικές πολιτιστικές ανταλλαγές,
καλλιτεχνική και λογοτεχνική δηµιουργία, συµπεριλαµβανοµένου του
οπτικοακουστικού τοµέα.
3. Η Κοινότητα και τα κράτη µέλη ευνοούν τη συνεργασία µε τις τρίτες χώρες και
τους αρµόδιους διεθνείς οργανισµούς στον πολιτιστικό τοµέα, και ειδικότερα µε το
Συµβούλιο της Ευρώπης.
4. Η Κοινότητα όταν αναλαµβάνει δράσεις δυνάµει άλλων διατάξεων της παρούσας
συνθήκης, λαµβάνει υπόψη της τις πολιτιστικές πτυχές, αποβλέποντας ειδικότερα στο
σεβασµό και στην προώθηση της πολυµορφίας των πολιτισµών της.
http://eur-lex.europa.eu/el/treaties/dat/12002E/htm/C_2002325EL.003301.html
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παραγωγούς, οργανισµούς και τοπικούς συλλόγους για τη µετάφραση
θεατρικών και λογοτεχνικών έργων, την πραγµατοποίηση εκδηλώσεων
ευρωπαϊκής συνεργασίας και ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος που διευκόλυναν την
πρόσβαση στο ευρωπαϊκό βιβλίο, την ανάγνωση και την έρευνα. Συνολικά,
µέσω του προγράµµατος πραγµατοποιήθηκαν 638 µεταφράσεις βιβλίων, 49
παιδαγωγικά έργα και 89 πολιτιστικές συνεργασίες.
Την ίδια χρονιά εγκρίθηκε και το πρόγραµµα Ραφαήλ που στόχευε στην
προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς και διέθετε προϋπολογισµό ύψους 30
εκατοµµυρίων ευρώ. Συγκεκριµένα, η Ένωση µέσω αυτού του προγράµµατος
ήθελε να ενθαρρύνει τη συνεργασία για την προστασία, διατήρηση και
ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς της Ευρώπης, να ευαισθητοποιήσει
τους πολίτες σχετικά µε αυτήν και να διευκολύνει την πρόσβασής τους σε
αυτή. Οι κύριοι τοµείς που καλύφθηκαν από το πρόγραµµα ήταν η ακίνητη και
κινητή κληρονοµιά (µουσεία, συλλογές, βιβλιοθήκες και αρχεία,
συµπεριλαµβανοµένων των φωτογραφικών φιλµ και των αρχείων ήχου), η
αρχαιολογική και υποθαλάσσια κληρονοµιά, η αρχιτεκτονική κληρονοµιά και
τα πολιτιστικά τοπία µε φυσικά και πολιτιστικά αντικείµενα. Στα τέσσερα
χρόνια λειτουργίας του, υποστήριξε συνολικά περίπου 360 έργα εµπλέκοντας
περισσότερους από 1.500 ευρωπαϊκούς φορείς.
Με την ολοκλήρωση των προαναφερθέντων προγραµµάτων και τη συνεχή
εξέλιξη και διεύρυνση της Ένωσης, έγινε εντονότερη η ανάγκη για τη
δηµιουργία ενός πραγµατικά ευρωπαϊκού πολιτιστικού χώρου. Προκειµένου οι
πολίτες να συµµετάσχουν ενεργά και να υποστηρίξουν πλήρως την ευρωπαϊκή
ενοποίηση, αποφασίστηκε να δοθεί περισσότερη έµφαση στις κοινές
πολιτιστικές αξίες και ρίζες τους που αποτελούν καθοριστικό στοιχείο της
ταυτότητας και της ένταξής τους σε µια κοινωνία βασισµένη στην ελευθερία,
τη δηµοκρατία, την ανοχή και την αλληλεγγύη. Κατά συνέπεια, η Ένωση
αποφάσισε να ενθαρρύνει περαιτέρω τη συνεργασία µεταξύ των κρατών
µελών της και να στηρίξει τη δράση τους σε συγκεκριµένους τοµείς όπως η
διάδοση του πολιτισµού και της ιστορίας των ευρωπαϊκών λαών, η διατήρηση
της ευρωπαϊκής σηµασίας πολιτιστικής κληρονοµιάς, οι µη εµπορικές
πολιτιστικές ανταλλαγές, η καλλιτεχνική, λογοτεχνική και οπτικοακουστική
δηµιουργία και η πολιτιστική συνεργασία µε τις τρίτες χώρες και τους
αρµόδιους διεθνείς οργανισµούς.
Το 2000, µε απόφαση30 του Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, εγκρίθηκε η
θέσπιση του προγράµµατος-πλαισίου «Πολιτισµός 2000» και η Ένωση
υιοθέτησε µια νέα προσέγγιση για την πολιτιστική της δράση µε στόχο τη
δηµιουργία ενός κοινού πολιτιστικού χώρου. Το πρόγραµµα επιδίωκε την
30

Απόφαση αριθ. 508/2000/εκ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου,
της 14ης Φεβρουαρίου 2000, για τη θέσπιση του προγράµµατος «Πολιτισµός 2000»
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:
02000D0508-20040430&qid=1395951684391&from=EN
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προώθηση του πολιτιστικού διαλόγου, τη δηµιουργίας και διάδοσης του
πολιτισµού, 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. Ένα σηµαντικό στοιχείο του προγράµµατος ήταν
ότι παρείχε χρηµατοδότηση προς όλα τα µέλη της Ένωσης και όλα τα
υποψήφια µέλη. Αποφασίστηκε αρχικά να έχει διάρκεια πέντε ετών και
προϋπολογισµό ύψους 167 εκατοµµυρίων ευρώ, στοιχεία τα οποία αυξήθηκαν
σε εφτά έτη και 236 εκατοµµύρια αντίστοιχα, ενώ το πεδίο δράσης του
αφορούσε καινοτόµες και πειραµατικές δράσεις τόσο σε κάθετο επίπεδο (που
σχετίζονται µε ένα πολιτιστικό τοµέα) όσο και σε οριζόντιο (που συνενώνουν
περισσότερους από έναν πολιτιστικούς τοµείς).
Παράλληλα µε το πρόγραµµα «Πολιτισµός 2000», αναπτύχθηκαν
συγκεκριµένες δράσεις που χρηµατοδοτούνταν στο πλαίσιο άλλων
ευρωπαϊκών προγραµµάτων και είχαν ως σκοπό την ενθάρρυνση της
πολιτιστικής συνεργασίας στην Ευρώπη. Ειδικότερα, οι δράσεις υλοποιούνταν
στο πλαίσιο της οικονοµικής πολιτικής, καθώς και των πολιτικών έρευνας,
εκπαίδευσης, κατάρτισης και περιφερειακής ανάπτυξης. Στόχευαν στην
προώθηση της πολιτιστικής συνεργασίας, µε την ευρύτερη έννοια, δεδοµένου
ότι στα περισσότερα προγράµµατα µπορούσαν να συµµετάσχουν τόσο τα µέλη
της Ένωσης όσο οι υποψήφιες προς ένταξη χώρες και η συνεργασία µε τρίτες
χώρες και διεθνείς οργανισµούς ήταν επιθυµητή.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί το πρόγραµµα δράσης31 που παρείχε
οικονοµική υποστήριξη σε οργανισµούς που δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκό
επίπεδο στον τοµέα του πολιτισµού για το διάστηµα 2004-2006. Το
χρηµατοδοτικό πλαίσιο του συγκεκριµένου προγράµµατος ορίστηκε στα 19
εκατοµµύρια ευρώ και έδινε βαρύτητα στη χρηµατοδότηση των µόνιµων
δραστηριοτήτων των ευρωπαϊκών γραφείων για τις λιγότερο διαδεδοµένες
γλώσσες και των κέντρων του δικτύου Mercator32. Ιδιαίτερα, το Ευρωπαϊκό
Κέντρο Ερευνών Mercator για την πολυγλωσσία και την εκµάθηση γλωσσών
προσπαθεί να ανταποκριθεί στην ανάγκη των Ευρωπαίων για την ανάπτυξη
των γλωσσικών τους ικανοτήτων ώστε να µπορούν να δραστηριοποιούνται
άνετα στο πολυγλωσσικό περιβάλλον της Ένωσης των 28 κρατών µελών.

31

Απόφαση αριθ. 792/2004/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου,
της 21ης Απριλίου 2004, σχετικά µε τη θέσπιση προγράµµατος κοινοτικής δράσης για
την προώθηση των οργανισµών που δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον
τοµέα του πολιτισµού http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:
32004D0792:EL:HTML
32

http://www.mercator-research.eu/index.php?id=1550, προσπελάστηκε στις
20/3/2014
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Μια ακόµα σηµαντική απόφαση της Ένωσης λήφθηκε το 2001 µε Οδηγία33 του
Συµβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η οποία αφορά στην
επιστροφή των πολιτιστικών αγαθών που έχουν οριστεί ως «εθνικοί θησαυροί
καλλιτεχνικής, ιστορικής ή αρχαιολογικής αξίας» του κράτους µέλους και
έχουν αποµακρυνθεί παράνοµα από το έδαφος του, δηλαδή κατά παράβαση
της ισχύουσας στο εν λόγω κράτος µέλος νοµοθεσίας ή κατά παράβαση των
όρων υπό τους οποίους χορηγήθηκε προσωρινή άδεια. Η συγκεκριµένη οδηγία
αφορά τα αγαθά που αποµακρύνθηκαν παράνοµα από το έδαφος της χώρας
µετά την 1η Ιανουαρίου 1993, αλλά παρέχει τη δυνατότητα να επεκτείνουν το
πεδίο εφαρµογής της οδηγίας στα αγαθά που αποµακρύνθηκαν από το έδαφός
τους πριν από την 1η Ιανουαρίου 1993. Από τη µία πλευρά, η επιστροφή
µπορεί να επιτευχθεί µε φιλικό διακανονισµό µεταξύ των διοικητικών αρχών
των κρατών µελών, οι οποίες καλούνται να συνεργαστούν σε όλη τη διάρκεια
της διαδικασίας: από τη φάση της αναζήτησης του συγκεκριµένου
πολιτιστικού αγαθού που έχει αποµακρυνθεί παράνοµα από το έδαφος της
χώρας της ΕΕ και την εύρεση της ταυτότητας του κατόχου έως και τη
µεσολάβηση µεταξύ των µερών ώστε να ολοκληρωθεί η επιστροφή. Από την
άλλη πλευρά, προβλέπεται και η δυνατότητα άσκησης αγωγής για την
επιστροφή του πολιτιστικού αγαθού. Σε περίπτωση άρνησης του κατόχου να
επιστρέψει το αγαθό, τα δικαστήρια της χώρας όπου φιλοξενείται το αγαθό
ορίζονται αρµόδια να διατάξουν την επιστροφή του στην αιτούσα χώρα. Η
Επιτροπή έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στην εφαρµογή της Οδηγίας αυτής και
απαιτεί από τα µέλη να της υποβάλλουν κάθε τριετία έκθεση σχετικά µε την
εφαρµογή της, βάσει της οποίας η Επιτροπή υποβάλλει, µε τη σειρά της,
έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο και την Ευρωπαϊκή
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή.
Με την υπογραφή της Συνθήκης της Λισαβόνας34 το 2007, αποφασίζεται πως
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο ακολουθώντας τη συνήθη
νοµοθετική διαδικασία και µετά από διαβούλευση µε την Επιτροπή των
Περιφερειών, µπορούν θεσπίζουν δράσεις ενθάρρυνσης, χωρίς να
εναρµονίζουν τις νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις των κρατών µελών.
Εκτός από το άρθρο 167, ο τοµέας του πολιτισµού διασφαλίζεται και στο
άρθρο 207, το οποίο ορίζει πως το Συµβούλιο µπορεί να αποφασίζει οµόφωνα
για τη διαπραγµάτευση και τη σύναψη εµπορικών συµφωνιών στον τοµέα του
33

Οδηγία 2001/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 5ης
Ιουνίου 2001, για την τροποποίηση της οδηγίας 93/7/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε
την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών που έχουν παράνοµα αποµακρυνθεί από το
έδαφος κράτους µέλους
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX:32001L0038
34

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που υπογράφηκε στις 13
Δεκεµβρίου 2007 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2012.326.01.0001.01.ELL#C_2012326EL.01004701
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εµπορίου των πολιτιστικών και οπτικοακουστικών υπηρεσιών, όταν υπάρχει
κίνδυνος οι συµφωνίες αυτές να θίξουν την πολιτιστική και γλωσσική
πολυµορφία της Ένωσης.
Με την ολοκλήρωση του προαναφερθέντος προγράµµατος «Πολιτισµός 2000»
τα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα υιοθέτησαν ένα νέο εργαλείο για την
προώθηση του πολιτιστικού τοµέα που ονοµάστηκε «Πολιτισµός» και
κάλυπτε την περίοδο 2007-2013. Εγκρίθηκε µε απόφαση35 του Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου είχε τους ίδιους στόχους µε το πρόγραµµα-πλαίσιο
«Πολιτισµός 2000» αποσκοπώντας παράλληλα στη συλλογή και διάδοση
πληροφοριών πολιτιστικού περιεχοµένου. Αναλυτικά, ορίστηκε ότι θα στόχευε
στην ενθάρρυνση της ανάδυσης της ευρωπαϊκής ιθαγένειας και στην ενίσχυση
ενός κοινού πολιτιστικού χώρου για τους Ευρωπαίους µε κοινή πολιτιστική
κληρονοµιά, µέσα από την ανάπτυξη της πολιτιστικής συνεργασίας των
δηµιουργών, των πολιτιστικών φορέων και των πολιτιστικών οργανισµών των
κρατών που συµµετείχαν στο πρόγραµµα. Το πρόγραµµα είχε συνολικό
προϋπολογισµό ύψους 400 εκατοµµυρίων ευρώ και ήταν σε θέση να
συγχρηµατοδοτήσει περίπου 300 διαφορετικές πολιτιστικές δράσεις ανά έτος,
οι οποίες κατά κύριο λόγο στόχευαν στην προώθηση
•

της διακρατικής κινητικότητας των εµπλεκόµενων στον πολιτιστικό
χώρο

•

της διακρατικής κυκλοφορίας των καλλιτεχνικών και πολιτιστικών
έργων και προϊόντων και

•

του διαπολιτισµικού διαλόγου και των ανταλλαγών .

Οι περισσότερες από τις δραστηριότητες του προγράµµατος διαχειρίζονταν και
εκτελούνταν από την οµάδα Πολιτισµού του Εκτελεστικού Οργανισµού
Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεµάτων και Πολιτισµού (EACEA) της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Όπως και στην προηγούµενη περίοδο, εκτός από το πρόγραµµα-πλαίσιο
«Πολιτισµός 2007-2013» η Ένωση συνεχίζει να δραστηριοποιείται στο
συγκεκριµένο τοµέα µέσα από πολύπλευρες δράσεις. Για παράδειγµα,
προσπαθώντας να προστατεύσει την πολιτιστική κληρονοµιά των µελών της
που απειλείται από την ενιαία αγορά και τη έλλειψη συνόρων µεταξύ τους, το
Συµβούλιο ψήφισε Κανονισµό36 σύµφωνα µε τον οποίο η εξαγωγή από το
35

Απόφαση αριθ. 1855/2006/εκ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου,
της 12ης Δεκεµβρίου 2006, σχετικά µε τη θέσπιση του προγράµµατος Πολιτισµός
(2007-2013)
Κανονισµός του Συµβουλίου αριθ. 116/2009 , της 18ης Δεκεµβρίου 2008, σχετικά
µε την εξαγωγή πολιτιστικών αγαθών. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:039:0001:0007:EN:PDF
36
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τελωνειακό έδαφος της Kοινότητας ορισµένων πολιτιστικών αγαθών που
έχουν καλλιτεχνική, ιστορική ή αρχαιολογική αξία θα πρέπει να συνοδεύεται
από την επίδειξη άδειας εξαγωγής, που εκδίδεται από το κράτος µέλος στο
έδαφος του οποίου βρίσκεται νόµιµα το αγαθό και ισχύει στο σύνολο της
Κοινότητας. Με την εφαρµογή του Κανονισµού, το 2010 εγκρίθηκαν συνολικά
18.176 άδειες εξαγωγής ενώ 103 αιτήσεις απορρίφθηκαν37.
Ένα ακόµα παράδειγµα της πολύπλευρης δράσης της Ένωσης σχετικά µε τον
πολιτισµό είναι η ανακοίνωση38 της Επιτροπής αναφορικά µε το περιεχόµενο
στην ψηφιακή ενιαία αγορά. Συγκεκριµένα, τονίστηκε ότι προκειµένου να
εξασφαλίσει η ευρωπαϊκή πολιτιστική δηµιουργικότητα και παραγωγή τους
αναγκαίους πόρους που διασφαλίζουν την αυτονοµία και την αξιοπρέπεια των
δηµιουργών και των ερµηνευτών πρέπει να αναγνωρίζονται και να
προστατεύονται τα δικαιώµατα των δηµιουργών. Υπογραµµίστηκε, ακόµα, πως
ο διάλογος µεταξύ των ενδιαφεροµένων µπορεί να επιφέρει καινοτόµες λύσεις
επωφελείς για όλους. Προς αυτή την κατεύθυνση, η Επιτροπή δεσµεύτηκε να
θεσπίσει ένα σύγχρονο πλαίσιο για τα δικαιώµατα δηµιουργού, που θα
επιδίωκε:
•

την προώθηση καινοτόµων πρακτικών στην αγορά, µε στόχο την
αποτελεσµατική αναγνώριση και αµοιβή των καλλιτεχνών,

•

την παροχή βιώσιµων κινήτρων για τη δηµιουργικότητα, την
πολιτιστική πολυµορφία και την καινοτοµία

•

την αύξηση των δυνατοτήτων επιλογής και το άνοιγµα της πρόσβασης
σε νόµιµες προσφορές από τελικούς χρήστες

•

την παροχή δυνατοτήτων για την εµφάνιση νέων επιχειρηµατικών
µοντέλων και

•

την αποτελεσµατικότερη συµβολή στην καταπολέµηση των παράνοµων
προσφορών και της πειρατείας.

Οι λύσεις αυτές κρίθηκαν ζωτικής σηµασίας τόσο για την προώθηση της
ψηφιακής ενιαίας αγοράς και της πολιτικής της Ένωσης στον τοµέα του
πολιτισµού όσο και για την συµπλήρωση των εργασιών που βρίσκονταν σε
37

Report from the Commission to the European Parliament, the Council and the
European economic and social committee on the implementation of council regulation
(ec) no 116/2009 of 18 December 2008 on the export of cultural goods
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:
2011:0382:FIN:EN:PDF
38

Ανακοίνωση της Επιτροπής για το περιεχόµενο στην ψηφιακή ενιαία αγορά http://
eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX%3A52012DC0789
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εξέλιξη για την εφαρµογή του ψηφιακού θεµατολογίου, τον εκσυγχρονισµό
των δικαιωµάτων δηµιουργού στην ενιαία αγορά και την επιτυχή εφαρµογή
των προγραµµάτων MEDIA 200739 και Πολιτισµός.
Ένα ακόµα σηµαντικό παράδειγµα της βαρύτητας που δόθηκε στον πολιτιστικό
τοµέα από τα Ευρωπαϊκά Όργανα το συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα αποτελεί
η δηµιουργία της ευρωπαϊκής ψηφιακής βιβλιοθήκης Europeana40 το 2008.
Αυτός ο ιστότοπος, που διατίθεται σε όλες τις γλώσσες των κρατών µελών της
Ένωσης, προσφέρει τη δυνατότητα πρόσβασης στο ψηφιακό πολιτιστικό υλικό
ολόκληρης της Ευρώπης, ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονοµιάς των κρατών
µελών καθώς και αύξησης της πρόσβασης σ’ αυτήν και βελτίωσης της γνώσης
της. Το πλούσιο υλικό που το 2012 ανερχόταν σε 12 εκατοµµύρια αντικείµενα
περιλαµβάνει βιβλία, εφηµερίδες, φωτογραφίες, κινηµατογραφικά και
οπτικοακουστικά έργα, αρχειακά έγγραφα, µουσειακά έργα, αρχιτεκτονική και
αρχαιολογική κληρονοµιά. Η συµβολή της Europeana στη διατήρηση της
ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονοµιάς αναγνωρίστηκε το 2011 από την
Comité des Sages41 η οποία την ανέδειξε ως το σηµείο αναφοράς για τον
ευρωπαϊκό πολιτισµό διαδικτυακά. Σήµερα, περιλαµβάνεται στο πρόγραµµα
Digital Agenda for Europe, έναν από τους εφτά πυλώνες της στρατηγικής
Ευρώπη 2020.
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Το MEDIA 2007 είναι ένα πρόγραµµα υποστήριξης του ευρωπαϊκού
οπτικοακουστικού τοµέα που διαδέχτηκε τα προγράµµατα MEDIA Plus (σχετικά µε
ανάπτυξη, διανοµή και προώθηση) και MEDIA Κατάρτιση που ίσχυαν την περίοδο
2001-2006. Το MEDIA 2007 ορίστηκε ως ενιαίο πρόγραµµα που ένωνε τις δύο
προηγούµενες εκδοχές για την περίοδο 2007-2013 και είχε ως προϋπολογισµό 755
εκατ. ευρώ.
40

http://europeana.eu/portal

41

Η Comité des Sages είναι µια οµάδα προβληµατισµού (reflection group) µε τρία
επιστηµονικά µέλη υψηλού επιπέδου (Elisabeth Niggemann, Maurice Lévy, και De
Decker Jacques) οποία τον Ιανουάριο του 2011 εξέδωσαν την αναφορά «The New
Renaissance Report» σχετικά µε την ψηφιοποίηση της Ευρώπης.
http://ec.europa.eu/culture/documents/report_comite_des_sages.pdf
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Δίκτυο EUNIC
Ένα αρκετά σηµαντικό διεθνές δίκτυο για την προώθηση της ευρωπαϊκής
πολιτιστικής διπλωµατίας συστάθηκε το 2006. Πρόκειται για το δίκτυο των
Εθνικών Ιδρυµάτων για τον Πολιτισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUNIC)42
που αριθµεί 32 µέλη από 27 χώρες, που εδρεύουν σε περισσότερες από 150
χώρες και έχουν περίπου 2.000 υποκαταστήµατα και χιλιάδες τοπικούς
συνεργάτες. Τα µέλη σχετίζονται µε τις τέχνες, τη γλώσσα, τη νεολαία, την
εκπαίδευση, την επιστήµη, τον διαπολιτισµικό διάλογο και τους αναπτυξιακούς
τοµείς. Μέσω των ιδρυµάτων που είναι µέλη της και, κατά συνέπεια, των
ικανών στελεχών τους ,το
EUNIC έχει άµεση πρόσβαση στα κυριότερα
ινστιτούτα και τους εµπειρογνώµονες της ευρωπαϊκού πολιτιστικού τοµέα. Το
δίκτυο στηρίζεται στην ανοιχτή συνεργασία που αναπτύσσεται από τις τοπικές
οµάδες προς τη διοίκηση µε τη συνεχή εµπλοκή και των φορέων χάραξης
πολιτικής που διακρίνονται στους τοµείς της γλώσσας και του πολιτισµού. Το
δίκτυο µπορεί να πράττει εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, µε
αποτέλεσµα οι συλλογικές ενέργειές του να έχουν σηµαντικό αντίκτυπο να
συνεισφέρουν στην αποστολή της Επιτροπής. Αναλυτικά, η δράση του EUNIC
διακρίνεται σε δύο επίπεδα.
Από τη µία πλευρά η δράση οργανώνεται σε κεντρικό επίπεδο, όπου
υπεύθυνοι για τη διαχείριση του EUNIC
ορίζονται ο πρόεδρος και δύο
αντιπρόεδροι , οι οποίοι εκλέγονται για περίοδο ενός έτους. Οι εκπρόσωποι
των εθνικών πολιτιστικών ιδρυµάτων που είναι µέλη συνέρχονται σε Γενική
Συνέλευση δύο φορές ετησίως και υπεύθυνοι για την υλοποίηση της πολιτικής
και των αποφάσεών τους είναι ο διευθυντής , ο αρµόδιος για τη δικτύωση και
την επικοινωνία και ο συντονιστής του προγράµµατος MENA που έχουν ως
έδρα το Παγκόσµιο Γραφείο στις Βρυξέλλες.
Από την άλλη, διακρίνεται η δραστηριοποίηση στο επίπεδο των κρατών µελών
και των τρίτων χωρών, όπου συγκροτούνται τοπικά δίκτυα (clusters) µέσω
των οποίων δραστηριοποιούνται τα τοπικά ευρωπαϊκά πολιτιστικά ιδρύµατα
που προσφέρονται εθελοντικά να λάβουν µέρος. Μέχρι σήµερα, έχουν
σχηµατιστεί 89 τέτοια δίκτυα που έχουν κατορθώσει να οργανώσουν ένα
µεγάλο αριθµό εκδηλώσεων όπως συνέδρια, φεστιβάλ και συζητήσεις. Στη
συνέχεια, αναφέρονται ορισµένα χαρακτηριστικά παραδείγµατα της
επιτυχηµένης δράσης των δικτύων:
•

η Βραδιά Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας43: η συγκεκριµένη πρωτοβουλία
συντονίζεται από τις τσεχικές Αρχές σε συνεργασία µε το δίκτυο EUNIC
και έχει ως στόχο να προσφέρει την πλατφόρµα για τις ευρωπαϊκές

42

http://www.eunic-online.eu/, προσπελάστηκε στις 18/3/2014.

43

http://www.literaturenights.eu/2014/
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χώρες να παρουσιάσουν τη σύγχρονη λογοτεχνία τους µεταφρασµένη
και να παρουσιάσει µε δηµιουργικό τρόπο τις νέες λογοτεχνικές
µορφές. Βασική της ιδέα είναι ότι η λογοτεχνία είναι ένα µοναδικό και
δηµιουργικό εργαλείο που αντανακλά το στοιχειώδη διάλογο µεταξύ
των ατόµων και των πολιτισµών µέσα από την κοινή εµπειρία της
ανάγνωσης, µε αποτέλεσµα να µπορεί να λειτουργήσει ως ένα εργαλείο
αµοιβαίας κατανόησης που ξεπερνά τα εµπόδια επικοινωνίας.
•

η Ευρωπαϊκή Μέρα Γλωσσών44: ύστερα από πρωτοβουλία του
Συµβουλίου της Ευρώπης γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 26 Σεπτεµβρίου
και έχει ως στόχο την προώθηση της εκµάθησης ξένων γλωσσών πέρα
από την αγγλική. Εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συµβουλίου της Ευρώπης για την
προώθηση της πολυγλωσσίας στην Ευρώπη (πολιτική που ακολουθείται
στον τρόπο λειτουργίας των θεσµών) όπου, χαρακτηριστικά, έχουν
καταµετρηθεί περισσότερες από 200 γλώσσες. Ο στόχος αυτός
συνδέεται άµεσα µε την κινητικότητα των εργαζοµένων, την ευρωπαϊκή
οικονοµία αλλά και την αµοιβαία κατανόηση και αποδοχή πολιτιστικών
διαφορών. Οι δραστηριότητες διοργανώνονται από τα ίδια τα κράτηµέλη και όσους τα οποία οφείλουν να ορίσουν τους υπεύθυνους φορείς

•

ο πολιτιστικός διάλογος του EUNIC µε την Κίνα 45 : η
συγκεκριµένη πρωτοβουλία φέρνει σε επικοινωνία διανοούµενους,
επαγγελµατίες του πολιτισµού και φορείς χάραξης πολιτιστικής
πολιτικής από την Ευρώπη και την Κίνα µε σκοπό τόσο την ενίσχυση
της πολιτιστικής συνεργασίας στο πλαίσιο δηµιουργικών βιοµηχανιών
όσο και την ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων µεταξύ των πολιτών. Η
πρώτη συνάντηση διοργανώθηκε το 2008 και έπειτα επαναλαµβάνεται
σε ετήσια βάση µε µόνη εξαίρεση το 2012. Η δραστηριότητα αυτή
προσπαθεί να διευρύνει τον πολιτιστικό διάλογο µεταξύ ΕΕ και Κίνας ο
οποίος παραµένει περιορισµένος δεδοµένου ότι ενώ ορισµένα κράτη
µέλη έχουν αναπτύξει ισχυρούς µέσω διµερών προγραµµάτων, η
Ευρωπαϊκή Ένωση ως οικονοµική οντότητα δεν έχει την ανάλογη
προβολή στην κινεζική πολιτιστική σκηνή. Αποτελέσµατα του έργου του
EUNIC µε την Κίνα, σε συνδυασµό µε την αυξηµένη δραστηριότητα των
µελών της σε ατοµική βάση, αποτελούν η οικοδόµηση µιας πλατφόρµας
εµπιστοσύνης και κατανόησης µεταξύ τους αλλά και η δηµιουργία της

!

44

http://edl.ecml.at/

45

http://www.eunic-online.eu/?q=content/eunic-china-cultural-dialogue-0
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Πολιτιστικής Πυξίδας46. Πρόκειται για ένα τεκµηριωµένο και περιεκτικό
εγχειρίδιο που προβάλλει τις απόψεις των ενδιαφερόµενων φορέων και
από τα δύο µέρη και έχει ως στόχο τη θεµελίωση της µεταξύ τους
πολιτιστικής συνεργασίας µέσα από την αµοιβαία κατανόηση.
•

το περιφερειακό έργο MENA47 : που είναι ένα µακροπρόθεσµο έργο
που εµπλέκει τη λαϊκή εξουσία µε την πολιτιστική πολιτική και τη
δηµιουργική οικονοµία και προωθεί περιφερειακά και εθνικά σχέδια
στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής (Middle East
North Africa). Στόχος του είναι η διερεύνηση νέων και ρεαλιστικών
προσεγγίσεων στην πολιτιστική πολιτική, ικανών να υποστηρίξουν την
ανάπτυξη των ικανοτήτων και την επαγγελµατοποίηση του πολιτιστικού
τοµέα και την αύξηση της κινητικότητας και της ανταλλαγής των
καλλιτεχνών και των πολιτιστικών φορέων τόσο εντός MENA όσο και
µεταξύ της Ε.Ε. και MENA. Μέσα από το πρόγραµµα, αναδεικνύονται οι
αξίες του πολιτισµού, της πολυµορφίας, του διαλόγου, της ειρήνης και
της ελευθερίας της έκφρασης του λόγου, οι οποίες ανάγουν τον
πολιτισµό και την κοινωνία των πολιτών στην πρώτη γραµµή του
δηµοκρατικού µετασχηµατισµού.

•

Η προπαρασκευαστική δράση «ο Πολιτισµός στις εξωτερικές
σχέσεις»48: στόχος της είναι η συλλογή δεδοµένων και πληροφοριών
µέσω της χαρτογράφησης και της διαβούλευσης σε ένα µεγάλο αριθµό
κρατών, σχετικών µε τους πόρους, τις στρατηγικές και τις απόψεις
σχετικά µε το ρόλο και την επίδραση του πολιτισµού στις εξωτερικές
σχέσεις. Στο επίκεντρο της χαρτογράφησης βρίσκονται οι έννοιες που
σχετίζονται µε τα ζητήµατα του πολιτισµού και της διπλωµατίας. Ακόµα,
µεγάλη βαρύτητα δίνεται στην υποστήριξη της εκστρατείας More
Europe49. Οι χώρες που συµµετέχουν είναι τα 27 κράτη µέλη της ΕΕ,

46

Orientation for Cultural Cooperation Between China and Europe, Europe-China
Cultural Compass, EUNIC (European Union National Institutes for Culture), 2011.
http://site.eunic-online.eu/sites/eunic-online.eu/files/EN_Europe%20China
%20Cultural%20Compass_E-Book_2011(2).pdf
47

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/empa/dv/
07conceptjune20122_/07conceptjune20122_en.pdf
48

http://cultureinexternalrelations.eu/preparatory-action-on-culture-in-the-eusexternal-relations/
49

http://www.moreeurope.org/?q=content/campaign-more-europe-outside-europelaunched
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16 γειτονικές στην ΕΕ χώρες50 και οι 10 στρατηγικοί εταίροι51 της
Ένωσης. Για την ανάληψη της συγκεκριµένης δράσης συστάθηκε µία
κοινοπραξία η οποία αποτελείται από τα παρακάτω οκτώ µέλη: το
Goethe Institut, το Βρετανικό Συµβούλιο, το Πολιτιστικό Ινστιτούτο της
Δανίας, το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Ίδρυµα, το Institut Français, το
Ινστιτούτο Εξωτερικών Πολιτιστικών Σχέσεων , η KEA European
Affairs52, και το Κέντρο Καλών Τεχνών Bozar. Συµµετέχουν ακόµα,
τρεις ανεξάρτητοι εµπειρογνώµονες του τοµέα. . Η στήριξη µε τη
µορφή ενός ταµείου συµπλέγµατος για έργα που εκτελούνται από
συστάδες
Οι περιφερειακές συνεδριάσεις των οµάδων που διοργανώνονται κάθε δύο
χρόνια για να προσφέρει µια ευκαιρία για τις περιφερειακές ανταλλαγές και τη
συγκέντρωση των πόρων
Στις εν εξελίξει ευρωπαϊκή υποστήριξη άντληση κεφαλαίων µέσω της
συνένωσης των λειτουργιών υποστήριξης πολιτιστικών ιδρυµάτων , την
παρακολούθηση της ευρωπαϊκής χρηµατοδότησης και την εισαγωγή της
κατάρτισης στο σχεδιασµό ευρωπαϊκών αρχείων αίτησης χρηµατοδότησης
Σε τοπικό επίπεδο , τα µέλη της EUNIC ενώνουν τις δυνάµεις τους σε
συστάδες ώστε να συνεργαστούν σε κοινά προγράµµατα και πρωτοβουλίες. Οι
όµιλοι µπορούν να ενώνουν τα µέλη σε µια χώρα , περιοχή ή πόλη , ανάλογα
µε την πυκνότητα των τοπικών µελών . Επί του παρόντος υπάρχουν 89
συστάδες έδρα στην Ασία , την Αυστραλία , την Ευρώπη , τη Μέση Ανατολή
και τη Βόρεια Αφρική , τη Βόρεια Αµερική / τη Νότια Αµερική και την
υποσαχάρια Αφρική .
Η αποστολή της EUNIC είναι η προώθηση των ευρωπαϊκών αξιών για να
συµβάλει στην πολιτιστική πολυµορφία εντός και εκτός της ΕΕ, µέσω της
συνεργασίας µεταξύ των ευρωπαϊκών πολιτιστικών ιδρυµάτων. Σκοπός της
EUNIC είναι να επεκτείνει το ρόλο του πολιτισµού στην Ευρώπη και να
ενισχύσει τον πολιτιστικό διάλογο , την ανταλλαγή και τη βιώσιµη συνεργασία
σε παγκόσµιο επίπεδο .

50

Αλγερία, Αρµενία, Αζερµπαϊτζάν, Λευκορωσία, Αίγυπτος, Γεωργία, Ισραήλ,
Ιορδανία, Λίβανος, Λιβύη, Μολδαβία, Μαρόκο, Κατεχόµενα Παλαιστινιακά Εδάφη,
Συρία, Τυνησία, Ουκρανία
51

Βραζιλία, Καναδάς, Κίνα, Ινδία, Ιαπωνία, Μεξικό, Ρωσία, Νότια Αφρική, Νότια
Κορέα και οι Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής
52

http://www.keanet.eu/
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Η EUNIC είναι ο βασικός εταίρος για τις διεθνείς πολιτιστικές υποθέσεις, λόγω
της εµπειρογνωµοσύνης και του ανθρώπινου δυναµικού που εµπλέκεται στο
δίκτυο της. Στόχος της, ακόµα, είναι να χρησιµεύσει ως πηγή ιδεών για τα
ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα και να συµπληρώνει τις πρωτοβουλίες και τις
δραστηριότητες της Ένωσης στον τοµέα του πολιτισµού.
Τα έργα της EUNIC συµβάλλουν στη σύνδεση του πολιτισµού µε βασικούς
τοµείς όπως η ανάπτυξη, η οικολογία, η πρόληψη και η επίλυση των
συγκρούσεων. Τα έργα της ενθαρρύνουν επίσης την καινοτοµία και την
ανάπτυξη των δηµιουργικών οικονοµιών .
Στο σύνολό της, η EUNIC αντιπροσωπεύει ένα ενεργό δίκτυο εφαρµογής
κοινών έργων που αφορούν άµεσα ή έµµεσα τα µέλη και το σύνολο του
δικτύου της. Ακόµα , αποτελεί ένα δίκτυο µάθησης και ανταλλαγής ιδεών και
πρακτικών µεταξύ των µελών και άλλων ενδιαφεροµένων καθώς και ένα
δίκτυο συνεταιριστικής ανάπτυξης εταιρικών σχέσεων µε οµοϊδεάτες
οργανισµούς. Τέλος, στοχεύει στην ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης
σχετικά µε την υπεράσπιση των ανθρώπινων
πολιτιστικών σχέσεων
παγκοσµίως.
Παρατηρείται πως ο θεσµός της Πολιτιστικής διπλωµατίας δεν είναι πολύ
ισχυρός στα πλαίσια της Ευρωπαικής Ένωσης53. Οι περισσότεροι ευρωπαίοι
πολίτες σχεδόν αµφισβητούν την ανάγκη ύπαρξης της. Ωστόσο, υπάρχουν
πολλές χρήσιµες πτυχές της πολιτιστικής διπλωµατίας και φαντάζει ως λύση
για ποικίλα σύγχρονα ζητήµατα. Για παράδειγµα, η µη αναγνώριση των
πολύπλοκων και πολυπολιτισµικών ταυτοτήτων, οι οποίες δεν έχουν ακόµη
ληφθεί υπόψη στο παγκόσµιο όραµα που έχουν οι ευρωπαίοι από άλλες
ευρωπαϊκές χώρες. Είναι εµφανές πως το τρέχον όραµά τους, περιορίζεται στα
απαρχαιωµένα εθνικά στερεότυπα. Η έλλειψη αµοιβαίας κατανόησης οδηγεί σε
εθνικιστικές πολιτικές και άνοδο των λαϊκιστικών κοµµάτων. Είναι φυσικό
επακόλουθο λοιπόν να µην υπάρχει ξεκάθαρο όραµα ενός κοινού Ευρωπαικού
«προϊόντος» στο εξωτερικό, σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Επιπλέον,
παρατηρείται µια σπατάλη χρηµάτων σε πολιτιστικούς διαγωνισµούς στο
εξωτερικό σε φεστιβάλ και εκθέσεις, χωρίς το ανάλογο αντίκρισµα. Δυστυχώς,
µόνο δύο µε τρία εκατοµµύρια άνθρωποι εργάζονται αυτή τη στιγµή για την
βιοµηχανία του πολιτισµού, αποτελούν δηλαδή έναν αδύναµο τοµέα της
αγοράς εργασίας. Οι παραπάνω, λοιπόν, αποτελούν βασικούς λόγους προς την
ενίσχυση της προώθησης της πολιτιστικής διπλωµατίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Γεγονός αποτελεί οτι υπάρχουν πολλά εµπόδια που καθιστούν πιο δυσχερή
την προσπάθεια για µια καθολική και στοχευµένη κοινή ευρωπαϊκή πολιτική

53

Serodes, F. , «A Common European cultural policy in the European Union», 2012

h t t p : / / w w w. c u l t u ra l d i p l o m a c y. o r g / p d f / c a s e - s t u d i e s /
a_common_european_cultural_policy_in_the_european_union.pdf
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στον τοµέα της πολιτιστικής διπλωµατίας. Από τη µία τα περιορισµένα
οικονοµικά κεφάλαια, κι από την άλλη το στενό νοµοθετικό πλαίσιο δεν
ευνοούν τις όποιες προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι σηµαντικό
να σηµειωθεί πως η νοµιµοποίηση για δράση της ΕΕ για τον πολιτισµό, έχει
δοθεί από τη συνθήκη του Μάαστριχτ. Παρόλα αυτά, το παγκόσµιο πλαίσιο δε
βοηθά. Οι πολίτες αντιδρούν στην παγκοσµιοποίηση, υπογραµµίζοντας εθνικές
και τοπικές παραδόσεις, γεγονός που οδηγεί στο αντίθετο αποτέλεσµα.
Συνεπώς, παρατηρείται έλλειψη µιας Κοινής Ευρωπαικής πολιτιστικής
ταυτότητας και δυσκολία στη διαπραγµάτευση της αµοιβαιότητας και των
πολιτιστικών ανταλλαγών, τα οποία εξηγούνται εν µέρει από το γεγονός ότι η
Ένωση δεν είναι µια ενιαία ολοκληρωµένη χώρα.
Οι προσπάθειες για την οικοδόµηση µιας πολιτιστικής διπλωµατίας µειώνονται
επίσης από την δελεαστική ακόµα ιδέα που έχουµε προς αναζήτηση ενός
κοινού στόχου, όταν θα πρέπει πρωταρχικά να καθοριστούν κάποιες βασικές
αξίες όπως η δηµοκρατία, τα παγκόσµια ανθρώπινα δικαιώµατα και οι
θεµελιωδεις ελευθερίες54. Αλλά η πολιτιστική ενοποίηση είναι αδύνατη. Πρέπει
να υπάρχει µια προστιθέµενη αξία και από πολιτιστική αλλά και από
οικονοµική άποψη . Μια κοινή πολιτιστική πολιτική θα πρέπει να βοηθήσει
τους πιο αδύναµους πολιτισµούς να βγει . Αυτή η κοινή πολιτική θα είναι
µέρος των παγκόσµιων ευρωπαϊκών εξαγωγών αν και σήµερα, η πολιτιστική
διπλωµατία παραµένει κυρίως εθνική πρωτοβουλία .
Η κύρια πρόκληση που αντιµετωπίζουν οι ΠΠΕ είναι να αποφύγουν να γίνουν
ένα γιγαντιαίο µουσείο, ή προσωρινός χώρος φιλοξενίας εκδηλώσεων, αλλά
να λειτουργήσει ως ένας παγκόσµιος παίκτης55 . Σε µια πρόσφατη έκθεση, το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρότεινε κάποιες νέες ιδέες για την πολιτιστική
διπλωµατία στο εξωτερικό. Παρακάτω θα παρατεθούν µερικές προτάσεις ώστε
να µπορεσει να µετατραπεί ο πολιτισµός σε θεµελιώδη συνιστώσα των
πολιτικών στο εσωτερικό των χωρών της Ευρώπης και εκτός αυτής.
1 . Μια κοινή πολιτιστική ατζέντα θα πρέπει να υιοθετηθεί από την Προεδρία
και το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο για µια αντίστοιχη χρονική περίοδο όπως ο
προϋπολογισµός .
2 . Η Επιτροπή πρέπει να εγκρίνει ένα έγγραφο σχετικά µε µια στρατηγική για
τον πολιτισµό στις εξωτερικές δράσεις της ΕΕ .
3 . Η πολιτιστική ανταλλαγή θα πρέπει να γίνει µέρος της ευρωπαϊκής
ιθαγένειας, όπως το δικαίωµα ψήφου στις Ευρωπαϊκές εκλογές. Ενα
54

Habermas, J. (2001) Why Europe needs a constitution
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Schaake, M. (2010) Cultural diplomacy: To sell European culture and values
globally, European Parliament, 2010
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ευρωπαϊκό πολιτιστικό διαβατήριο συγχωνευµένο µε το πρόγραµµα Erasmus
θα πρέπει να παραδίδεται, ιδιαίτερα στις νεότερες γενιές .
4 . Θα πρέπει να λαµβάνονται αποφάσεις σε κοινά πολιτιστικά γραφεία στο
εξωτερικό κάτω από µια ευρωπαϊκή ετικέτα και µε ευρωπαϊκά κονδύλια που
θα αναφέρονται στον προϋπολογισµό .
5 . Δεν είναι απαραίτητο να προστεθεί άλλη µια θέση, αντιπροσώπου
υπεύθυνου για τον πολιτισµό, αλλά θα πρέπει να αποτελεί υποχρέωση των
σηµερινών υπαλλήλων της ΕΕ στο εξωτερικό να λειτουργούν και ως πρέσβεις
πολιτισµού. Το βασικό θέµα είναι να προσλαµβάνονται ειδικοί στον τοµέα του
πολιτισµού, καθώς ο τοµέας αυτός δε µπορεί να αφεθεί στα χέρια των
µάνατζερς.

!
Δηµιουργική Ευρώπη
Το πρόγραµµα «Δηµιουργική Ευρώπη56» είναι το πρόγραµµα-πλαίσιο που
θεσπίστηκε µε κανονισµό57
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου το 2013 ώστε να υποστηριχτεί ο
πολιτισµός και ο
οπτικοακουστικός τοµέας στην Ένωση τη περίοδο 2014 έως 2020. Στο
πρόγραµµα αυτό αποφασίστηκε να διατεθεί προϋπολογισµός ύψους 1,46
δισεκατοµµυρίων ευρώ, ο οποίος είναι κατά 9% υψηλότερος σε σχέση µε
εκείνον του πρόγραµµα που ίσχυε έως το 2013. Ανάµεσα στους στόχους του
περικλείεται η ανάληψη πρωτοβουλιών στον τοµέα του Πολιτισµού, όπως είναι
οι πολιτικές που προωθούν τη διασυνοριακή συνεργασία, οι διάφορες
πλατφόρµες επικοινωνίας, τα δίκτυα, και οι µεταφράσεις λογοτεχνικών έργων.
Επικεντρώνεται, επίσης, στις πρωτοβουλίες του οπτικοακουστικού τοµέα που
προωθούν την ανάπτυξη, τη διανοµή και την πρόσβαση σε οπτικοακουστικό
υλικό. Αναζητά, επίσης, τη συνεργασία µεταξύ των δηµιουργικών τοµέων. Στο
επίκεντρο τίθενται, παράλληλα, η προστασία, ανάπτυξη και προώθηση της
ευρωπαϊκής πολιτιστικής και γλωσσικής πολυµορφίας, η προώθηση της
πολιτιστικής κληρονοµιάς της Ευρώπης και η ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών πολιτιστικών και δηµιουργικών τοµέων,
µε σκοπό την υποστήριξη της έξυπνης, βιώσιµης και χωρίς αποκλεισµούς
ανάπτυξης. Η επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων θα πρέπει να
συµβάλλει και στην ενίσχυση του αισθήµατος του κοινού πολιτισµικού χώρου
και στην τόνωση του διαπολιτισµικού διαλόγου και της αλληλοκατανόησης.

56

http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/index_en.htm
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Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1295/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 11ης Δεκεµβρίου 2013, για τη θέσπιση του προγράµµατος
«Δηµιουργική Ευρώπη» (2014 έως 2020) και την κατάργηση των αποφάσεων αριθ.
1718/2006/ΕΚ, 1855/2006/ΕΚ και 1041/2009/ΕΚ (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 221).
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Το πρόγραµµα επιµερίζεται µε τη σειρά του σε δύο υπο-προγράµµατα: το υποπρόγραµµα Culture για την προώθηση του τοµέα του πολιτισµού, και το υποπρόγραµµα MEDIA για την υποστήριξη του οπτικοακουστικού τοµέα. Στο
πρώτο, µπορούν να συµµετάσχουν 10 χώρες µη µέλη της Ένωσης, ενώ στο
δεύτερο η συµµετοχή είναι πιο περιορισµένη58.
Αναφορικά, στο πρόγραµµα «Πολιτισµός» περιλαµβάνονται δράσεις σχετικές
µε
•

έργα διακρατικής συνεργασίας στα οποία συµµετέχουν
πολιτιστικοί και δηµιουργικοί οργανισµοί από διαφορετικές
χώρες, ώστε να βελτιωθεί η πρόσβαση στον ευρωπαϊκό πολιτισµό
και να προωθηθεί η καινοτοµίας και η δηµιουργικότητα

•

έργα µετάφρασης και προώθησης των λογοτεχνικών
έργων σε όλες τις αγορές της Ένωσης, µε στόχο την
διευκόλυνση της πρόσβασης του αναγνωστικό κοινό σε υψηλής
ποιότητας ευρωπαϊκή λογοτεχνία

•

τα διευρωπαϊκά δίκτυα που δραστηριοποιούνται στην ενίσχυση
των πολιτιστικών και δηµιουργικών τοµέων, παρέχοντας στο
εργατικό δυναµικό τους συγκεκριµένες δεξιότητες και εµπειρία,
συµπεριλαµβανοµένης της προσαρµογής στις ψηφιακές
τεχνολογίες. Το ενδιαφέρον στρέφεται και σε δίκτυα που
επιτρέπουν στους υπαλλήλους να συνεργάζονται σε διεθνές
επίπεδο και να αναπτύσσουν τη σταδιοδροµία και την επιρροή
τους στην Ευρώπη. Παράλληλα, περιλαµβάνονται πρωτοβουλίες
που
ενισχύουν τους ευρωπαϊκούς πολιτιστικούς και
δηµιουργικούς οργανισµούς, καθώς και τη διεθνή δικτύωση που
µπορεί να δηµιουργήσει νέες επαγγελµατικές ευκαιρίες

•

πλατφόρµες για την προώθηση ευρωπαϊκών πολιτιστικών
φορέων, ανερχόµενων καλλιτεχνών και την ανάπτυξη ενός
πραγµατικά ευρωπαϊκού προγραµµατισµού για τα πολιτιστικά και
καλλιτεχνικά έργα, µε σκοπό τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε
µη εθνικά ευρωπαϊκά πολιτιστικά έργα µέσω του διεθνούς
τουρισµού, εκδηλώσεων, εκθέσεων και φεστιβάλ. Ιδιαίτερα,
στηρίζεται οικονοµικά η προώθηση της κινητικότητας και της
προβολής των δηµιουργών και των καλλιτεχνών ιδίως εκείνων
που στερούνται διεθνούς έκθεσης.

!
58

http://ec.europa.eu/culture/opportunities/documents/eligible-countries_en.pdf
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Ανάλογα, οι πρωτοβουλίες που χρηµατοδοτεί το πρόγραµµα MEDIA αφορούν:
•

την πρόσβαση στις αγορές

•

την ανάπτυξη του κοινού

•

τα δίκτυα κινηµατογράφου

•

την υποστήριξη ανάπτυξης

•

την υποστήριξη της µετάδοσης

•

τη µετάδοση µέσω υπολογιστή

•

τα φεστιβάλ Κινηµατογράφου

•

τα διεθνή ταµεία συµπαραγωγής

•

την εκπαίδευση

•

τον προγραµµατισµό τηλεόρασης

•

τα βιντεοπαιχνίδια

Το πρόγραµµα προσφέρει την ευκαιρία συµµετοχής σε ένα ευρύ φάσµα
ευρωπαϊκών οργανισµών, αλλά αποκλείει τα µεµονωµένα άτοµα. Η δράση του
είναι πολύ σύντοµη ακόµα καθώς πρόσφατα ολοκληρώθηκαν οι φάσεις
υποβολής προτάσεων για κάποιες από τις πρωτοβουλίες που ενισχύει, στις
οποίες συµµετείχε µεγάλος αριθµός ενδιαφερόντων. Συγκεκριµένα,
χορηγήθηκαν επιδοτήσεις ύψους 4.400.000 ευρώ σε 22 ευρωπαϊκά δίκτυα,
τα οποία επιλέχτηκαν από ένα σύνολο 58 προτάσεων.

!
!
!
!
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Ελληνική Πολιτιστική Διπλωµατία
Σύµφωνα µε τα τα πρακτικά του Forum Διεθνούς Επικοινωνιακής Πολιτικής59
δεν µπορεί να αναφερθεί οργανωµένη και συστηµατική προσπάθεια του
ελληνικού κράτους όσον αφορά στην άσκηση πολιτιστικής διπλωµατίας µέχρι
τις αρχές το 1990. Η χώρα µας είχε έλλειµµα θεσµών, ήταν απούσα από τις
διεθνείς διοργανώσεις και συζητήσεις και σε αρκετές περιπτώσεις εξέπεµπε µία
εικόνα επαρχιωτισµού και καθυστέρησης. Εξαίρεση αποτέλεσαν ορισµένες
διεθνούς εµβέλειας «µορφές» του πολιτισµού, όπως οι Σεφέρης, Ελύτης,
Θεοδωράκης, Χατζιδάκις, Φωτόπουλος, Παξινού, Κάλλας, Μητρόπουλος,
Μερκούρη, Τσαρούχης κ. ά. που κατάφεραν µε τη δράση τους να διασώσουν
το γόητρο της Ελλάδας. Αν και ο φιλελληνισµός ξεκινώντας από την αρχαία
ελληνική κληρονοµιά ήταν πάντα έντονος και δρούσε ως µέσον προνοµιακής
επικοινωνίας µε τον υπόλοιπο κόσµο, τα τελευταία χρόνια περιορίζεται
Γενικότερα, το διεθνές περιβάλλον, µε τις συνθήκες που επιβάλλει η
παγκοσµιοποίηση και η εξέλιξη των επικοινωνιών, είναι πολύ πιο απαιτητικό
και καθιστά πιο αναγκαία από ποτέ µια συστηµατική και οργανωµένη
προσπάθεια.

!

Τις τελευταίες δεκαετίες δόθηκαν αρκετές ευκαιρίες ώστε το κλίµα υπέρ της
ελλάδας να αλλάξει, αν και συχνά παραµένει στο επίπεδο των διακηρύξεων
και των επιδιώξεων. Ειδικά κατά την περίοδο των Ολυµπιακών Αγώνων του
2004, όλοι πιστέψαµε ότι η Ελλάδα έστω και καθυστερηµένα, έστω και µε
παλινωδίες, αποκτά σταδιακά τους αναγκαίους θεσµούς (όπως µουσεία
σύγχρονης τέχνης, φορείς που διαχειρίζονται τους επιµέρους κλάδους της
πολιτισµικής δηµιουργίας κ.λ.π.), αναβαθµίζει τους ήδη υπάρχοντες,
συµµετέχει στις διεθνείς διοργανώσεις (Biennale, Διεθνείς Εκθέσεις Βιβλίου
κ.λ.π.), διοργανώνει σηµαντικά πολιτιστικά γεγονότα στο έδαφός της και
αξιοποιεί έστω και επιλεκτικά το πολιτιστικό δυναµικό της. Ωστόσο, κάθε
εγχείρηµα στον πολιτιστικό τοµέα συνοδεύεται από καταγγελίες για
κακοδιαχείριση κονδυλίων, ευνοϊκή µεταχείριση των πάσης φύσεως
«ηµετέρων», ελλιπή οργάνωση και προετοιµασία, καθυστερήσεις, αθέτηση
των υπεσχηµένων. Το κράτος έχει ως τώρα φανεί ανεπαρκής διαχειριστής του
πολιτισµού, και αντί να εκµεταλλευτεί προς όφελός του, όλες τις ευκαιρίες,
έχει µεταφερθεί και σ’ αυτόν τον τοµέα όλη η µεµψιµοιρία και η
ανελαστικότητα που χαρακτηρίζει τη δηµόσια διοίκηση από καταβολής του
νεοελληνικού κράτους. Έτσι, η εικόνα που προβάλλεται στο εξωτερικό δεν
είναι πάντα η επιθυµητή και αντίστοιχη της ιστορίας του κράτους.

!
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Τζουµάκα, Ε. (2009) Ελληνική Πολιτιστική Διπλωµατία: Προβλήµατα και
Προοπτικές, Forum Διεθνούς Επικοινωνιακής Πολιτικής
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Το κυριότερο πρόβληµα είναι οι αλληλοεπικαλυπτόµενες αρµοδιότητες των
συναρµοδίων φορέων, οι οποίοι όχι µόνο δεν συνεργάζονται µεταξύ τους,
αλλά συχνά δρουν και ανταγωνιστικά. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα, κάποιες
πρωτοβουλίες να ενισχύονται περισσότερο και άλλες να αγνοούνται εντελώς.
Επιπλέον, δεν υπάρχει µία συνέχεια στις προσπάθειες, γεγονός που
καταδικάζει ακόµη και επιτυχείς πρωτοβουλίες, ενώ δεν είναι σπάνιο ένα βήµα
προόδου να συνοδεύεται από υπαναχώρηση, µόλις αλλάξει κάποια από τις
εύθραυστες παραµέτρους (διοίκηση, κυβέρνηση). Ο προϋπολογισµός του
πολιτισµού είναι πενιχρός και σε αυτό έρχεται να προστεθεί και η
ανορθολογική διάθεση των κονδυλίων, οι γνωστές υπερβάσεις και αστοχίες.
Επιπλέον, τα κοινοτικά κονδύλια δεν έχουν αξιοποιηθεί επαρκώς, ακόµη και
σε περιόδους που παρέχονταν µε µεγαλύτερη ευκολία. Ο προσωπικός µόχθος
ορισµένων στελεχών και η ιδιωτική πρωτοβουλία βοηθούν συχνά την
κατάσταση. Σε αυτό το σηµείο, πρέπει να επισηµανθεί ότι, οι προσπάθειες των
ιδιωτών πρέπει να συµπορευθούν µε τους στόχους και τις προτεραιότητες της
πολιτείας και να µην παρασύρονται από τη λογική του κέρδους, αλλά χωρίς
τις χορηγίες και το έµψυχο δυναµικό του ιδιωτικού τοµέα δεν µπορούν να
υπερκερασθούν οι αδυναµίες του κρατικού µηχανισµού. Δυστυχώς, οι
αρµόδιες υπηρεσίες δεν στελεχώνονται πάντα από εξειδικευµένα στελέχη ούτε
έχει γίνει ουσιαστική προσπάθεια να αναβαθµιστούν, για να αντιµετωπίστουν
οι σύγχρονες απαιτήσεις. Το σηµαντικότερο, ωστόσο, είναι η έλλειψη
πολιτικής βούλησης, που µεταφράζεται σε ουσιαστική απουσία στρατηγικού
σχεδιασµού εκ µέρους της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας. Οι ίδιες δυσλειτουργίες
διαπιστώνονται πάντοτε, ανεξαρτήτως κυβερνήσεων.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα δυσλειτουργίας αποτελούν οι µορφωτικοί
ακόλουθοι. Λίγες πρεσβείες µας στο εξωτερικό διαθέτουν στο δυναµικό τους
µορφωτικούς ακολούθους. Στις υπόλοιπες τα καθήκοντα αυτά ασκούν
συνήθως οι ακόλουθοι Τύπου. Παρόλο που είχε προβλεφθεί στην Εθνική
Σχολή Δηµόσιας Διοίκησης ειδίκευση «µορφωτικού συµβούλου» για το λόγ
αυτό, το τµήµα καταργήθηκε το 1991, επειδή οι απόφοιτοί του δεν
απορροφούνταν, παρά τις υφιστάµενες ανάγκες. Το 1998, καταργήθηκε ο
κλάδος των µορφωτικών συµβούλων και αντικαταστάθηκε από ειδικούς
εξωτερικούς συνεργάτες µε προσωρινής διάρκειας απασχόληση, µη
ανανεώσιµη, οι οποίοι δεν είχαν την απαιτούµενη εξειδίκευση και εµπειρία.
Τελικά, το 2001, µε νέο νόµο, ο κλάδος των εµπειρογνωµόνων επανήλθε.
Ωστόσο, όποια στρατηγική και αν επιλέγεται, χρειάζεται εξειδικευµένα στελέχη
για να την υπηρετήσουν.

!
!
!
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Το Ελληνικό Ίδρυµα Πολιτισµού
Στόχος ίδρυσης του Ελληνικού Ιδρύµατος Πολιτισµού60 ήταν να αποτελεί τον
κύριο µοχλό άσκησης της ελληνικής πολιτιστικής διπλωµατίας και υπήρξε ο
πρώτος συγκροτηµένος φορέας που είχε αυτό το ρόλο. Το ελληνικό ίδρυµα
πολιτισµού ιδρύθηκε το 1992 και αρχικά ονοµαζόταν «Ίδρυµα Ελληνικού
Πολιτισµού». Η Βουλή των Ελλήνων αποφάσισε οµόφωνα για την ίδρυση του
Ιδρύµατος Ελληνικού Πολιτισµού (Νόµος 2026/1992) µε σκοπό την
«προβολή, διάδοση και καλλιέργεια στο εξωτερικό, κατά συστηµατικό τρόπο,
του ελληνικού πολιτισµού». Το Ι.Ε.Π. (Ίδρυµα Ελληνικού Πολιτισµού)
συνιστούσε Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου υπό την αιγίδα του Προέδρου
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και συγκεκριµένα ο οργανισµός διοίκησης και
διαχείρισης του κυρώθηκε µε το Προεδρικό Διάταγµα υπ’αριθµ. 199 της 1ης
Ιουνίου 1992. Είναι γεγονός πως από τότε το νοµικό πλαίσιο που αφορά στο
Ίδρυµα έχει υποστεί σηµαντικές διαφοροποιήσεις ,παρ’ όλα αυτά η βασική
δοµή παραµένει σταθερή έως και σήµερα. Ας σηµειωθεί ακόµη ότι ιδρυτικά
µέλη του Ιδρύµατος υπήρξαν εκατό σηµαντικές προσωπικότητες της
σύγχρονης διανόησης και επιστήµης. Ειδικότερα τα µέλη διακρίνονταν σε
τακτικά ,επίτιµα και αντεπιστέλλοντα. Μόνο τα τακτικά µέλη είχαν δικαίωµα
στη Γενική Συνέλευση ,η οποία αρχικά ήταν πολυπληθής και εξέφραζε
ποικίλες απόψεις και από την οποία εκλεγόταν και το Διοικητικό Συµβούλιο
του Ιδρύµατος. Το πρώτο Διοικητικό Συµβούλιο του Ιδρύµατος σχηµατίστηκε
τον Ιούνιο του 1992, η θητεία του ήταν τριετής και απαρτίζονταν από εννέα
µέλη : τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραµµατέα και έξι
Συµβούλους. Ως πρώτος πρόεδρος εξελέγη ο καθηγητής Ιωάννης Γεωργάκης,
ο οποίος µεταξύ άλλων, υπήρξε ιδρυτής και διευθυντής του Ελληνικού
Μεσογειακού Κέντρου Αραβικών και Ισλαµικών Σπουδών και πρόεδρος του
Ιδρύµατος Ωνάση. Η ισχυρή του προσωπικότητα συνετέλεσε σηµαντικά στο
δυναµικό ξεκίνηµα του Ιδρύµατος.
Το Ίδρυµα Ελληνικού Πολιτισµού διέθετε µία ευέλικτη µορφή. Αναλυτικότερα,
το Ίδρυµα είχε τη δυνατότητα να παρουσιάζεται ως κρατικός ή µη κρατικός
φορέας ανάλογα µε τη χώρα φιλοξενίας, να συνιστά εταιρείες οποιασδήποτε
µορφής ή να συµµετέχει σε εταιρείες, φορείς
και επιχειρήσεις µη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ενώ ταυτόχρονα ήταν και ανεξάρτητο από τις
ρυθµίσεις που διέπουν τον δηµόσιο τοµέα. Παράλληλα, το Ίδρυµα
επιχορηγούταν ετησίως από το Κράτος, µέσω του Υπουργείου Εξωτερικών και
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συγχρόνως είχε στη διάθεση του όλα τα δικαστικά, διοικητικά και δικονοµικά
προνόµια του Δηµοσίου. Ωστόσο, ανέκαθεν υπήρχε κρατικός έλεγχος στο
Ίδρυµα, το οποίο και έπρεπε να λειτουργεί µέσα στα πλαίσια επίσης
εξωτερικής πολιτικής της χώρας.
Τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του, το Ι.Ε.Π. δραστηριοποιούταν αρκετά στο
εξωτερικό, εκπροσωπώντας την Ελλάδα σε διεθνή πολιτιστικά γεγονότα, σε
διεθνείς εκθέσεις βιβλίου, στην Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης και
λοιπά. Βέβαια, µε το πέρασµα του χρόνου, διάφορες από αυτές τις δράσεις και
αρµοδιότητες παραχωρήθηκαν σε άλλους φορείς καθώς και τα Υπουργεία
Πολιτισµού και Παιδείας απέκτησαν ενεργή δράση σε πολλούς πολιτιστικούς
τοµείς .
Διεθνείς θεσµοί όπως το Γαλλικό Ινστιτούτο (Institut Français), το Βρετανικό
Συµβούλιο (British Council) και το Ινστιτούτο Γκαίτε (Goethe Institut)
αποτελούσαν δοκιµασµένα πρότυπα για το Ι.Ε.Π και τον τρόπο λειτουργίας
του. Το ίδρυµα, για να επιτύχει τους στόχους του, προχώρησε στην ίδρυση
Παραρτηµάτων στο εξωτερικό π.χ. Λονδίνο, Παρίσι, Βερολίνο, Μόσχα, Τίρανα
και Νέα Υόρκη και ενός Γραφείου στην Αθήνα, το οποίο θα συντόνισε τις
δράσεις του Ι.Ε.Π στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σηµαντικό ρόλο στον
συντονισµό και προγραµµατισµό των Παραρτηµάτων των χωρών του
εξωτερικού έπαιξαν οι ιστορικοί και πολιτισµικοί δεσµοί που διατηρούσε η
Ελλάδα µε τις χώρες αυτές.
Η πρώτη εκδήλωση που οργανώθηκε από το Ι.Ε.Π. «Α’ Οικουµενική Σύναξη
των Φίλων του Ελληνικού Πολιτισµού» (3-6 Ιουνίου) στο Ωδείο Ηρώδου του
Αττικού χαρακτηρίστηκε ως ιδιαίτερα εντυπωσιακή. Σε αυτήν την εκδήλωση,
οι εκατόν πενήντα µετέχοντες αποδέχθηκαν οµόφωνα το ακόλουθο κείµενο
ψηφίσµατος το οποίο πρότεινε ο καθηγητής Robert Browning: «Εµείς οι
µετέχοντες στην Α’ Οικουµενική Σύναξη των Φίλων του Ελληνικού Πολιτισµού
χαιρετίζουµε τη σύσταση του Ιδρύµατος Ελληνικού Πολιτισµού και ευχόµαστε
κάθε επιτυχία στο έργο της διατήρησης και διάδοσης της κοινής µας
κληρονοµιάς, µια αποστολή στην οποία όλοι µπορούµε να µετέχουµε
αναλόγως των ενδιαφερόντων και των ειδικοτήτων µας. Ελπίζουµε ότι µε τη
µελέτη και την ακτινοβολία αυτής της ελληνικής κληρονοµιάς, χωρίς
προκατάληψη και εξαναγκασµό από τα εθνικά ,τα πολιτικά ή θρησκευτικά
δόγµατα, µπορούµε να συµβάλουµε στην πραγµατοποίηση του σκοπού τον
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οποίο όλοι συµµεριζόµαστε : έναν κόσµο στον οποίο θα υπερισχύει η ειρήνη,
η λογική, η δικαιοσύνη και η αλληλεγγύη»61.
Κατά τη λήξη της πρώτης διαχειριστικής περιόδου του Ι.Ε.Π. , παρατηρήθηκε
ένας υπέρογκος απολογισµός εξόδων. Ως αποτέλεσµα, ο νόµος 2524/1997
προέβλεπε σηµαντικές τροποποιήσεις ως προς την συγκρότηση και λειτουργία
του Ιδρύµατος αλλά και τις αρµοδιότητες των οργάνων του, ώστε να
αποφευχθούν µελλοντικά ανάλογοι οικονοµικοί απολογισµοί.
Στη συνέχεια, η ονοµασία του ιδρύµατος άλλαξε από «Ίδρυµα Ελληνικού
Πολιτισµού» σε «Ελληνικό Ίδρυµα Πολιτισµού» και η αλλαγή αυτή
χαρακτηρίστηκε ως αλλαγή ουσίας και όχι τύπου. Στόχος αυτής της
µεταβολής, ήταν η ονοµασία να υποδηλώνει ότι ο φορέας είναι ελληνικός
αλλά συγχρόνως να δέχεται τον πολιτισµό ως µία ευρύτερη έννοια και να
επισηµαίνει τη σηµασία του διαπολιτισµικού διαλόγου. Με αυτόν τον τρόπο, η
ονοµασία του Ιδρύµατος εναρµονίστηκε και µε τους αντίστοιχους φορείςπρότυπα των άλλων χωρών (π.χ. Institut Français- Γαλλικό Ινστιτούτο,
British Council- Βρετανικό Συµβούλιο). Χρειάζεται επίσης να σηµειωθεί, πως
κατά την µετέπειτα λειτουργία του Ιδρύµατος, δόθηκε ιδιαίτερη έµφαση στη
σύγχρονη πολιτισµική δηµιουργία καθώς και στην ανάδειξη και προβολή της
µακρόχρονης παράδοσης και κληρονοµιάς του ελληνικού πολιτισµού, µέσω
διαφόρων δράσεων.
Η δραστηριότητα του Ελληνικού Ιδρύµατος Πολιτισµού συνεχίστηκε µε
διάφορες µεταρρυθµίσεις τα επόµενα χρόνια. Ιδιαίτερα, οι κυβερνητικές
αλλαγές του 2004 προκάλεσαν µεγάλη αβεβαιότητα ως προς την οµαλή
συνέχιση λειτουργίας του Ιδρύµατος. Αυτήν η κυβερνητική αλλαγή συνέπεσε
χρονικά και µε την αντικατάσταση της θητείας της διοίκησης του
Ιδρύµατος ,όµως λόγω συγκυριών η κεντρική υπηρεσία του Ιδρύµατος
παρέµεινε για κάποιους µήνες ακυβέρνητη.
Σήµερα ,πρόεδρος του Ελληνικού Ιδρύµατος Πολιτισµού είναι ο Χριστόδουλος
Κ. Γιαλλουρίδης, Kαθηγητής Διεθνούς Πολιτικής και Κοσµήτωρ της Σχολής
Διεθνών Σπουδών, Επικοινωνίας και Πολιτισµού του Παντείου Πανεπιστηµίου
Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών. Το Ελληνικό Ίδρυµα Πολιτισµού, όπως
περιγράφεται στην κεντρική του ιστοσελίδα, έχει ως στόχο του σήµερα έχει
την προβολή του ελληνικού πολιτισµού καθώς και τη διάδοση της ελληνικής
γλώσσας σε ολόκληρο τον κόσµο. Μερικές από τις δράσεις του ΕΙΠ είναι οι
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εξής: εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε σχολεία του εξωτερικού σε συνεργασία
µε τις τοπικές αρχές, εκθέσεις-συναυλίες-θεατρικές παραστάσεις σε
συνεργασία µε πολιτιστικούς και µορφωτικούς φορείς, συµµετοχή σε
ευρωπαϊκές και παγκόσµιες διοργανώσεις και προβολές-φεστιβάλ-αφιερώµατα
στο Ελληνικό Κινηµατογράφο.
Από τα Παραρτήµατα που δηµιούργησε το Ελληνικό Ίδρυµα Πολιτισµού αυτά
που ακόµα παραµένουν βρίσκονται στην Οδησσό, στην Αλεξάνδρεια και στο
Βερολίνο, ενώ στο Λονδίνο, στη Βιέννη, στις Βρυξέλλες, και στην Ουάσιγκτον
λειτουργούν Γραφεία Εκπροσώπων. Συγκεκριµένα, τα παραρτήµατα
αποτελούν κέντρα πολιτιστικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, εκπαίδευσης
και διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας. Στα Παραρτήµατα λειτουργούν και
βιβλιοθήκες οι οποίες αποτελούν κέντρα ενηµέρωσης: διαθέτουν βιβλία,
εφηµερίδες, περιοδικά, video, CD, CD-Rom, σύνδεση µε το Διαδίκτυο και
πληροφορίες για την πολιτιστική ζωή στην Ελλάδα, για την παιδεία, τις
επιστήµες, το περιβάλλον, την κοινωνική ζωή. Επίσης τα Παραρτήµατα είναι
εντεταλµένα εξεταστικά κέντρα στα οποία διενεργούνται κάθε χρόνο εξετάσεις
από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας του Υπουργείου Παιδείας για την απόκτηση
Κρατικού Τίτλου Πιστοποίησης Ελληνοµάθειας. Ταυτόχρονα τα Γραφεία
Εκπροσώπων του Ελληνικού Ιδρύµατος Πολιτισµού προωθούν τη συνεργασία
µε τους κατά τόπους δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς για την οργάνωση
εκδηλώσεων και προγραµµάτων που αφορούν τη διάδοση του ελληνικού
πολιτισµού. Ενισχύουν πρωτοβουλίες τρίτων για τη διάδοση και τη διδασκαλία
της Ελληνικής ως ξένης γλώσσας και οργανώνουν εκδηλώσεις που προάγουν
τον ελληνικό πολιτισµό.
Επιπροσθέτως, το διάστηµα 2007-2009 το Ε.Ι.Π. ίδρυσε Εστίες Ελληνικού
Πολιτισµού στην Τεργέστη, στο Βελιγράδι, στο Βουκουρέστι, στα Τίρανα, στη
Σόφια και τη Μελβούρνη, οι οποίες αποτελούν κέντρα διδασκαλίας της
ελληνικής γλώσσας και σηµεία αναφοράς του ελληνικού πολιτισµού. Μέσα στα
πλαίσια λειτουργίας των Εστιών, είναι η οργάνωση σεµιναρίων για τους
καθηγητές διδασκαλίας της Ελληνικής ως ξένης γλώσσας, εκδηλώσεις σε
συνεργασία µε δηµόσιους και ιδιωτικούς πολιτιστικούς φορείς, την τοπική
αυτοδιοίκηση αλλά και µε οικονοµικούς φορείς. Οι δραστηριότητες που
αναπτύσσονται µε πρωτοβουλία των Εστιών έχουν σκοπό , όχι µόνο την
εκµάθηση της ελληνικής γλώσσας, αλλά και να φέρουν το κατά τόπους κοινό
σε επαφή µε το λόγο, τις τέχνες και τα επιτεύγµατα του ελληνικού πολιτισµού
στη διαχρονική του πορεία και να διαδώσουν τον ανθρωποκεντρικό
χαρακτήρα του σε µια προσπάθεια αλληλοκατανόησης και ειρηνικής
συνύπαρξης των λαών.
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Αυτή την εποχή, στα κεντρικά Γραφεία του Ιδρύµατος, οργανώνεται η
Βιβλιοθήκη του ελληνικού πολιτισµού στο κτίριο που σχεδιάστηκε ειδικά για το
σκοπό αυτό. Στο χώρο αυτό υπάρχει επίσης η δυνατότητα φιλοξενίας
επιστηµόνων, µελετητών και επίτιµων προσκεκληµένων του ΕΙΠ.
Τέλος, ας σηµειωθεί ότι το Ελληνικό Ίδρυµα Πολιτισµού είναι επικεφαλής του
ελληνικού δικτύου του Ιδρύµατος Anna Lindh για την Ευρωµεσογειακή
Συνεργασία και µέλος της EUNIC.
Παρόλη την ανεπαρκή εκµετάλλευση του όπλου που λέγεται «πολιτιστική
διπλωµατία» από το ελληνικό κράτος, δεν θα πρέπει να παραβλέψουµε πως
αυτό δεν είναι µόνο η ελληνική νοοτροπία. Τα τελευταία 15 χρόνια τα
κονδύλια που διατίθενται για τον πολιτισµό, ακόµη και από πλούσιες χώρες µε
µακρά παράδοση στην άσκηση πολιτιστικής διπλωµατίας, διαρκώς
συρρικνώνονται και λόγω της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης αναµένεται
περαιτέρω µείωση της χρηµατοδότησης. Δεδοµένης και της παγκόσµιας
τραπεζικής κρίσης, αναµένεται µα περιοριστεί και η ιδιωτική χρηµατοδότηση.
Σύµφωνα µε την τακτική που ακολουθείται από τους αντίστοιχους
πολιτιστικούς φορείς διεθνώς, µια λύση θα µπορούσε να είναι οι
συνδιοργανώσεις, δηλαδή οι συνεργασία µε άλλους φορείς του εξωτερικού
στο πλαίσιο της δικτύωσης. Άλλωστε, πέραν της εξοικονόµησης κονδυλίων, η
πρακτική αυτή ευνοεί και τον διαπολιτισµικό διάλογο, που είναι πάγιο αίτηµα
της εποχής µας. Επίσης, όπως δείχνει η πορεία των ελληνικών οργανισµών
µέχρι τώρα, οι πολυδάπανες, µεγαλόπνοες και εντυπωσιακές εκδηλώσεις,
ακόµη και αν είναι επιτυχείς, γρήγορα ξεχνιούνται. Αντίθετα, προσπάθειες
µικρότερων αξιώσεων που έχουν συνεχή και συνεπή παρουσία αποδίδουν
µακροπρόθεσµα µεγαλύτερα οφέλη. Αναπόφευκτα, πάντως, η οικονοµική
κρίση θα υπερτονίσειτην ανάγκη για νέες ιδέες ώστε να επιβιώσει και να
επεκταθεί το επέκταση το Ελληνικό Ίδρυµα Πολιτισµού.
Αντίδοτο στην κατάσταση αυτή µπορεί να αναζητηθεί µόνο µέσω της παιδείας
και της εποικοδοµητικής χρήσης των µέσων µαζικής ενηµέρωσης. Η ελληνική
πρόταση πολιτισµού πρέπει να προβάλλει όλη την πολυσηµία και την
πολυφωνία της ελληνικής πολιτισµικής ταυτότητας, ακόµη και τις
«ενοχλητικές» αντιφάσεις της, χωρίς ρατσιστικά συµπλέγµατα κατωτερότητας,
αλλά και χωρίς υπερβολές πατριοτισµού και εθνικού αυτοβαυκαλισµού . Είναι
ένα αισιόδοξο πρότυπο πολιτισµού που επιβίωσε και εµπλουτίστηκε µέσα από
µεγάλες ιστορικές περιπέτειες. Η αγωνιστικότητα και η αισιοδοξία του
ελληνισµού είναι στοιχεία που ακόµη κεντρίζουν το ενδιαφέρον παγκοσµίως,
όπως και η δυνατότητά του να αποτελεί σηµείο επαφής µεταξύ των λαών και
πολιτισµών της Ανατολής και της Δύσης, καθώς αποτελεί, λόγω τοποθεσίας,
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σύνορό τους και έχει δεχτεί επιρροές εξίσου, ιδιότητα εξαιρετικά χρήσιµη σε
µία εποχή που η πολιτισµική διαφορά αντιµετωπίζεται µε δυσπιστία. Αυτά είναι
µερικά από τα στοιχεία που µπορεί να προβάλλει η ελληνική πρόταση
πολιτισµού και σε µερικές περιπτώσεις το κατορθώνει. Οι ειδικοί θεωρούν πως
για να καθοριστούν οι άξονές της, απαιτείται να γίνει µία ευρύτερη συζήτηση
στο χώρο του πολιτισµού, που να συµπεριλαµβάνει τα Πανεπιστήµια και τους
δηµιουργούς, δηλαδή τις πηγές του πολιτισµού και όχι µόνο στελέχη
υπουργείων και οργανισµών. Είναι προφανές πως για να πετύχει µια
επικοινωνιακή στρατηγική στο εξωτερικό χρειάζονται όχι µόνο εµπνευσµένες
ηγεσίες, ευέλικτοι και σωστά οργανωµένοι θεσµοί και µηχανισµοί, αλλά και
πολιτισµική αυτοσυνειδησία και αυτοπεποίθηση στο σύνολο του πληθυσµού
και συνολική αναβάθµιση του πολιτισµού στο εσωτερικό της χώρας62.
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Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης

!

Ο τίτλος «Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης» απονέµεται ετησίως σε
µια ή περισσότερες πόλεις που ορίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την
περίοδο ενός ηµερολογιακού έτους κατά τη διάρκεια του οποίου τους δίνεται η
ευκαιρία να επιδείξουν τόσο την πολιτιστική της ζωή όσο και την πολιτιστική
τους ανάπτυξη µε την οργάνωση εκδηλώσεων όπου κυριαρχεί η Ευρωπαϊκή
διάσταση. Το πρόγραµµα αυτό αποσκοπεί στην προβολή της µεγάλης
ποικιλοµορφίας του ευρωπαϊκού πολιτισµού, αναδεικνύοντας την κοινή πηγή
από την οποία ρέει µεγάλο µέρος αυτής.
Τα χρηµατικά ποσά που παραχωρούνται από την Ένωση, αξιοποιούνται σε µια
ευρεία δέσµη εκδηλώσεων στις οποίες συναντούνται συντελεστές και
καλλιτέχνες από όλη την ευρωπαϊκή επικράτεια. Στο επίκεντρό τους βρίσκεται
η αξιοποίηση του πολιτισµικού πλούτου των πόλεων και των ευρύτερων
περιφερειών τους και η προβολή της διαχρονικής εξέλιξης της πολιτιστικής
κληρονοµιάς τους.
Η απαρχή του συγκεκριµένου θεσµού χρονολογείται στις 13 Ιουνίου 1985,
όταν ψηφίστηκε από το Συµβούλιο των Υπουργών της Ε.Ε.63(µε τον τίτλο
«Ευρωπαϊκή Πόλη Πολιτισµού») ύστερα από πρωτοβουλία της
Ελληνίδας Υπουργού Πολιτισµού Μελίνας Μερκούρη και του Γάλλου οµολόγου
της Jack Lang. Η συγκεκριµένη πρωτοβουλία συνελήφθη ως ένας τρόπος
αλληλοπροσέγγισης των Ευρωπαίων κατοίκων µέσα από την ανάδειξη του
πλούτου και της ποικιλοµορφίας των
ευρωπαϊκών πολιτισµών και την
ευαισθητοποίηση αναφορικά µε την κοινή ιστορία, χαρακτηριστικά και αξίες
που τους διέπουν.
Μετρώντας, πλέον, τριάντα χρόνια δράσης, έχει βοηθήσει περισσότερες από
σαράντα ευρωπαϊκές πόλεις να µεταµορφώσουν ολοκληρωτικά την πολιτιστική
τους βάση, και κατ’ επέκταση την εικόνα τους στο διεθνή χώρο, καθώς
αποτελεί έναυσµα για ποικίλα πολιτιστικά γεγονότα και ανταλλαγές ποιότητας
σε όλους τους καλλιτεχνικούς τοµείς για το διάστηµα ενός έτους. Ακόµα, το
πλήθος των επισκεπτών που προσελκύει αποδεικνύει την αυξανόµενη
63

Ψήφισµα των αρµοδίων για τα πολιτιστικά θέµατα υπουργών, της 13ης Ιουνίου 1985,
σχετικά µε τις
ετήσιες εκδηλώσεις «ευρωπαϊκή πολιτιστική πόλη»
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:1985:153:0002:0003:EL:PDF
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δηµοτικότητα του θεσµού, µε αποτέλεσµα να αποκτά έναν αναπτυσσόµενο
κοινωνικό-οικονοµικό αντίκτυπο πέρα από τον πολιτιστικό.

!

Ιστορικό της εκδήλωσης
Σύµφωνα µε το αρχικό ψήφισµα του 1985, η ανάθεση για την οργάνωση της
εκδήλωσης «Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πόλη» οριζόταν έπειτα από
διακυβερνητική απόφαση. Συγκεκριµένα, τα κράτη µέλη επέλεγαν οµόφωνα
την πόλη που θα φιλοξενούσε το γεγονός και η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή παραχωρούσε µια επιδότηση σε αυτήν. Η ευθύνη για την οργάνωση
και τη χρηµατοδότηση των εκδηλώσεων άνηκε σε µια συγκεκριµένη αρχή του
κράτους µέλους η οποία όµως όφειλε να ενηµερώνει τακτικά τα υπόλοιπα
µέλη σχετικά την πρόοδο των ετοιµασιών. Κάθε χρονιά ένα µόνο κράτος
µέλος είχε την ευκαιρία να αναλάβει τη συγκεκριµένη εκδήλωση. Ως τρόπος
ορισµού της διαδοχής, είχε αποφασιστεί να τηρείται αλφαβητική σειρά, µε τη
δυνατότητα αλλαγής ύστερα από συµφωνία. Ακόµα, η απόφαση για την
επιλογή της πόλης έπρεπε να λαµβάνεται τουλάχιστον δύο χρόνια νωρίτερα
ώστε να επιτελεστεί µια ολοκληρωµένη προετοιµασία.
Ορίστηκε ακόµα ότι όλες οι χώρες έπρεπε να φιλοξενήσουν το θεσµό πριν
κάποια τον αναλάβει για δεύτερη φορά. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο
ψήφισµα, «θα πρέπει να συµπληρώνεται ένας γύρος των κρατών µελών πριν
αρχίσει ο επόµενος». Δεδοµένου οτι η επιλογή των υποψηφίων πόλεων για
την συγκεκριµένη χρονική περίοδο ήταν ουσιαστικά ευθύνη των εθνικών
αρχών κάθε κράτους µέλους, οι πόλεις που αναδείχθηκαν ήταν πρωτεύουσες
των κρατών (όπως Αθήνα, το Άµστερνταµ, το Δουβλίνο και η Μαδρίτη),
ιστορικά πολιτιστικά κέντρα (όπως η Φλωρεντία) και µεγάλα µητροπολιτικά
κέντρα (όπως η Γλασκόβη και η Αµβέρσα). Στη συνέχεια, το 1990, οι
Υπουργοί Πολιτισµού64 αποφάσισαν ότι για έτη µετά το 1996 (έτος
ολοκλήρωσης του πρώτου γύρου των κρατών µελών) υποψήφιες για την
οργάνωση της συγκεκριµένης πολιτιστικής εκδήλωσης θα µπορούν να
ανακηρυχτούν και πόλεις που άνηκαν σε χώρες της γηραιάς Ηπείρου µη µέλη
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, µε βάση τις αρχές της δηµοκρατίας, του
πλουραλισµού και των κανόνων δικαίου. Οι προτάσεις θα µπορούσαν να
64

Συµπεράσµατα των υπουργών πολιτισµού που συνέρχονται στα πλαίσια του Συµβουλίου της
18ης Μαΐου 1990 σχετικά µε τα κριτήρια επιλογής για την «Ευρωπαϊκή Πολιτιστική
Πρωτεύουσα» και σχετικά µε έναν ειδικό «Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Μήνα»
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:1990:162:0001:0001:EL:PDF
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υποβληθούν το 1992, γεγονός που υπογράµµισε τη σηµασία της εκδήλωσης
καθώς θα πρόσφερε στην πόλη αρκετό χρονικό διάστηµα ώστε να
προετοιµαστεί κατάλληλα.
Το 1992, οι Υπουργοί Πολιτισµού65 θεώρησαν απαραίτητη την σύνταξη
ορισµένων κριτηρίων σχετικών µε την επιλογή της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας
ώστε να υπάρχει ένα κοινό σηµείο αναφοράς τόσο για εκείνους κατά τη
διάρκεια της επιλογής όσο και για τις ενδιαφερόµενες πόλεις. Αποφάσισαν,
λοιπόν, την ετήσια εναλλαγή ανάµεσα στα κράτη µέλη και στα µη µέλη
δίνοντας σηµασία σε εκείνα που θα εντάσσονταν σύντοµα στην Κοινότητα.
Ακόµα, όρισαν ότι θα έπρεπε να επιλέγεται διαφορετική γεωγραφική περιοχή
κάθε χρόνο και ότι οι χώρες θα µπορούσαν προτείνουν και επαρχιακές πόλεις
ως υποψήφιες πλέον των πρωτευουσών τους. Πρόσφεραν, ακόµα, τη
δυνατότητα οργάνωσης της εκδήλωσης την ίδια χρονιά είτε ταυτόχρονα από
δύο αδελφοποιηµένες πόλεις είτε σε διαφορετικές χρονικές περιόδους από δύο
πόλεις χωρίς προηγούµενη µεταξύ τους σύνδεση.
Έπειτα από σύντοµο χρονικό διάστηµα, το ίδιο Όργανο66 έκρινε απαραίτητη
την καθιέρωση συγκεκριµένης διαδικασίας για την επιλογή των πόλεων,
σύµφωνα µε την οποία η επιλογή θα γινόταν ανά δύο χρόνια και θα
αναδείκνυε τις πολιτιστικές πρωτεύουσες ύστερα από πέντε και έξι χρόνια. Πιο
συγκεκριµένα, οι πρωτεύουσες για το 1998 και το 1999 θα ορίζονταν το
1993,εκείνες για το 2000 και 2001 θα ορίζονταν το 1995 κ.ο.κ. Ως κριτήρια
επιλογής αναδείχθηκαν εκείνα που είχαν οριστεί στο Συµβούλιο της 18ης
Μαΐου 1992.
‑

65

Συµπεράσµατα των υπουργών πολιτισµού που συνέρχονται στα πλαίσια του Συµβουλίου της
18ης Μαΐου 1992 σχετικά µε τα κριτήρια επιλογής για την «Ευρωπαϊκή Πολιτιστική
Πρωτεύουσα» µετά το 1996 και τον ειδικό «Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Μήνα»
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:41992X0616:EN:HTML

K66 Συµπεράσµατα των Υπουργών Πολιτισµού συνελθόντων στα πλαίσια του Συµβουλίου της
12ης Νοεµβρίου 1992 σχετικά µε τη διαδικασία επιλογής των «Ευρωπαϊκών πολιτιστικών
πρωτευουσών»
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:1992:336:0003:0003:EL:PDF
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Το 1999 µε απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου67
ορίστηκε η εφαρµογή κοινοτικής δράσης για το συγκεκριµένο πολιτιστικό
πρόγραµµα για την περίοδο 2005 έως 2019. Με την συγκεκριµένη απόφαση,
αναγνωρίστηκε ακόµα µια φορά η σηµασία του θεσµού της «Ευρωπαϊκής
Πόλης Πολιτισµού», ο οποίος µετονοµάστηκε σε «Πολιτιστική Πρωτεύουσας
της Ευρώπης» (στο εξής ΠΠΕ). Το 2005 η πόλη Cork της Ιρλανδίας ήταν η
πρώτη πόλη στην Ευρώπη στην οποία δόθηκε ο συγκεκριµένος τίτλος.
Συγκεκριµένα, στο πρώτο άρθρο αναφέρεται ότι ο θεσµός συµβάλλει στην
αξιοποίηση του πλούτου, της πολυµορφίας και των κοινών χαρακτηριστικών
των ευρωπαϊκών πολιτισµών, και καθιστά δυνατή την καλύτερη αµοιβαία
γνώση µεταξύ των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ορίστηκε, λοιπόν, πως
στη διαδικασία
επιλογής της πόλης που θα φιλοξενήσει το γεγονός θα
συµµετάσχει το σύνολο των θεσµών της Ένωσης και θα ακλουθεί τα βήµατα
που παρουσιάζονται στη συνέχεια.
Καταρχάς, κάθε έτος µια πόλη θα µπορεί να αναλαµβάνει την οργάνωση της
συγκεκριµένης εκδήλωσης. Ο φάκελος µε την υποψηφιότητα της
ενδιαφερόµενης ή των ενδιαφερόµενων πόλεων θα πρέπει να υποβάλλεται
στην Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο και την Επιτροπή
των Περιφερειών. Η υποβολή της υποψηφιότητας µπορεί να γίνεται τέσσερα
χρόνια πριν από την έναρξη του γεγονότος από το κράτος µέλος,
ενδεχοµένως συνοδευόµενη από µια σχετική σύσταση.
Στη συνέχεια, η Επιτροπή θα συγκροτεί σε ετήσια βάση µια κριτική επιτροπή
η οποία θα συντάσσει έκθεση αναφορικά µε τις υποψηφιότητες που θα έχουν
υποβληθεί, δεδοµένων των στόχων και των χαρακτηριστικών της εκδήλωσης.
Η κριτική επιτροπή θα αποτελείται από εφτά ανεξάρτητους εµπειρογνώµονες
υψηλού επιπέδου στον πολιτιστικό τοµέα, εκ των οποίων η Επιτροπή, το
Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο θα ορίζουν από δύο µέλη, ενώ το έβδοµο θα
ορίζεται από την Επιτροπή των Περιφερειών. Η έκθεση θα υποβάλλεται και
στα τρία Όργανα της Ένωσης (Επιτροπή, Κοινοβούλιο, Συµβούλιο).
Μετά την παραλαβή της έκθεσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έχει τη
δυνατότητα να απευθύνει στην Επιτροπή γνώµη σχετικά µε τις υποψηφιότητες
67

Απόφαση 1419/1999/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Μαΐου
1999, για τη θέσπιση κοινοτικής δράσης όσον αφορά την εκδήλωση «Πολιτιστική Πρωτεύουσα
της Ευρώπης»
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999D1419:EN:HTML
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εντός τριών µηνών. Τέλος, ύστερα από σύσταση της Επιτροπής καθώς και
βάσει τόσο της γνώµης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσο και της γνώµης της
κριτικής επιτροπής, το Συµβούλιο θα ορίζει επίσηµα την πολιτιστική
πρωτεύουσα της Ευρώπης για το σχετικό έτος.
Όσον αφορά τα κριτήρια για την επιλογή της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της
Ευρώπης, η Απόφαση 1419/1999/ΕΚ όρισε πως ο φάκελος µε την
υποψηφιότητα που το κράτος µέλος θα κατέθετε, πρέπει να περιλαµβάνει ένα
πολιτιστικό πρόγραµµα µε ευρωπαϊκή διάσταση το οποίο να βασίζεται κυρίως
στην πολιτιστική συνεργασία. Θα πρέπει να τηρούνται οι στόχοι και οι δράσεις
που προβλέπονται στο άρθρο 151 της Συνθήκης για την ίδρυση της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας68. Συγκεκριµένα, στον κατατιθέµενο φάκελο πρέπει
να προσδιορίζεται οι τρόποι µε τους οποίους η υποψήφια ευρωπαϊκή πόλη θα
µπορούσε να επιτύχει τα παρακάτω:
68

Άρθρο 151 Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

1. Η Κοινότητα συµβάλλει στην ανάπτυξη των πολιτισµών των κρατών µελών και σέβεται την
εθνική και περιφερειακή πολυµορφία τους, ενώ ταυτόχρονα προβάλλει την κοινή πολιτιστική
κληρονοµιά.
2. Η δράση της Κοινότητας αποσκοπεί στην ενθάρρυνση της συνεργασίας µεταξύ κρατών
µελών και, αν αυτό είναι αναγκαίο, υποστηρίζει και συµπληρώνει τη δράση τους στους
ακόλουθους τοµείς:
βελτίωση της γνώσης και της διάδοσης του πολιτισµού και της ιστορίας των ευρωπαϊκών λαών,
διατήρηση και προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς ευρωπαϊκής σηµασίας,
µη εµπορικές πολιτιστικές ανταλλαγές,
καλλιτεχνική και λογοτεχνική δηµιουργία, συµπεριλαµβανοµένου του οπτικοακουστικού τοµέα.
3. Η Κοινότητα και τα κράτη µέλη ευνοούν τη συνεργασία µε τις τρίτες χώρες και τους
αρµόδιους διεθνείς οργανισµούς στον πολιτιστικό τοµέα, και ειδικότερα µε το Συµβούλιο της
Ευρώπης.
4. Η Κοινότητα όταν αναλαµβάνει δράσεις δυνάµει άλλων διατάξεων της παρούσας συνθήκης,
λαµβάνει υπόψη της τις πολιτιστικές πτυχές, αποβλέποντας ειδικότερα στο σεβασµό και στην
προώθηση της πολυµορφίας των πολιτισµών της.
http://eur-lex.europa.eu/el/treaties/dat/12002E/htm/C_2002325EL.003301.html
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•

να προβάλει τα κοινά ευρωπαϊκά πολιτιστικά ρεύµατα που είτε η ίδια
ενέπνευσε, είτε στα οποία συνέβαλε σηµαντικά,

•

να προωθήσει εκδηλώσεις και καλλιτεχνικές δηµιουργίες στις οποίες
συµµετέχουν πολιτιστικοί φορείς άλλων πόλεων των κρατών µελών της
Ένωσης και συνεισφέρουν στην καθιέρωση µιας διαρκούς πολιτιστικής
συνεργασίας, και να προωθήσει την κυκλοφορία τους στην Ευρωπαϊκή
Ένωση,

•

να υποστηρίξει και να αναπτύξει την δηµιουργική έκφραση, που
αποτελεί βασικό στοιχείο σε κάθε πολιτισµική πολιτική,

•

να εξασφαλίσει την κινητοποίηση και τη συµµετοχή µεγάλων
στρωµάτων του πληθυσµού, και συνεπώς, τη συνεχόµενη κοινωνική
επιρροή της εκδήλωσης και µετά τη λήξη της,

•

να υποδεχθεί τους πολίτες της Ένωσης και να ευνοήσει την ευρύτερη
δυνατή διάδοση των προβλεπόµενων δράσεων µε τη χρήση των
πολυµέσων και της πολυγλωσσικής προσέγγισης.

•

να προωθήσει τον διάλογο µεταξύ των πολιτισµών της Ευρώπης και
τρίτων χωρών βελτιστοποιώντας την αµοιβαία αποδοχή και κατανόηση
και

•

να αξιοποιήσει την ιστορική κληρονοµιά, την αστική αρχιτεκτονική και
την ποιότητα ζωής στην πόλη.

Αποφασίστηκε, παράλληλα, ότι τη διοργάνωση της συγκεκριµένης εκδήλωσης
θα µπορούσαν να αναλάβουν και ευρωπαϊκές πόλεις µη µελών της Ένωσης.
Οι χώρες αυτές, ακολουθώντας την ίδια διαδικασία µε τα µέλη, θα είχαν την
ευκαιρία να προτείνουν την υποψηφιότητα µιας πόλης ως πολιτιστικής
πρωτεύουσας της Ευρώπης υποβάλλοντας την πρότασή τους στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Επιτροπή των
Περιφερειών. Το Συµβούλιο, αποφασίζοντας οµόφωνα και ύστερα από
σύσταση της Επιτροπής, θα όριζε επισήµως µία από αυτές τις προταθείσες
πόλεις ως πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης για κάθε έτος, λαµβάνοντας
πάντα υπόψη ότι απαιτείται µια περίοδος τεσσάρων ετών για την
ολοκληρωµένη προετοιµασία.
Κάθε πρωτεύουσα πολιτισµού θα είχε την ευκαιρία να καταρτίσει πρόγραµµα
πολιτιστικών εκδηλώσεων, προβάλλοντας την πολιτιστική ιδιοµορφία και
κληρονοµιά της καθώς και τη θέση της στην κοινή πολιτιστική κληρονοµιά.
Ακόµα, το πρόγραµµα θα έπρεπε να περιλαµβάνει και εκδηλώσεις µε
πολιτιστικούς φορείς άλλων ευρωπαϊκών χωρών, µε σκοπό την καθιέρωση
βιώσιµων συνεργασιών. Ανάµεσα στα κριτήρια για την αξιολόγηση του
προτεινοµένου προγράµµατος, συγκαταλέγονται:
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•

η οργάνωση ειδικών προγραµµάτων µε σκοπό τη συµµετοχή του
νεανικού κοινού σε αυτά,

•

η συµβολή στην ανάπτυξη της οικονοµικής δραστηριότητας και κυρίως
στους τοµείς του τουρισµού και της εργασίας,

•

η προβολή σε πανευρωπαϊκό επίπεδο των γεγονότων και των
προσωπικοτήτων που σηµάδεψαν της ιστορία και την κουλτούρα της
πόλης και

•

η στήριξη ειδικών δραστηριοτήτων που να ενθαρρύνουν την
καλλιτεχνική καινοτοµία και το σχηµατισµό νέων µορφών πολιτιστικής
δράσης και διαλόγου.

Αποφασίστηκε, τέλος, ότι η Επιτροπή θα είχε την ευθύνη να συντάσσει κάθε
χρόνο µία έκθεση για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων της εκδήλωσης του
παρελθόντος έτους, η οποία θα περιλάµβανε και την ανάλυση των ίδιων των
διοργανωτών. Η έκθεση αυτή έπρεπε να υποβάλλεται στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο και την Επιτροπή των Περιφερειών. Ακόµα,
δόθηκε στην Επιτροπή το δικαίωµα να διατυπώνει προτάσεις αναθεώρησης της
σχετικής απόφασης (1419/1999/ΕΚ), τις οποίες κρίνει αναγκαίες για την
οµαλή εφαρµογή της πρωτοβουλίας αυτής, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις
διεύρυνσης της Ένωσης.
Σε σύντοµο χρονικό διάστηµα από την υιοθέτηση κοινοτικής δράσης για την
εκδήλωση «Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης», η Ένωση αποφάσισε να
συνεισφέρει οικονοµικά σε αυτή µέσω του προγράµµατος Πολιτισµός
200069,που στόχευε στην αξιοποίηση ενός πολιτιστικού χώρου κοινού για
όλους τους Ευρωπαίους, ευνοώντας τη συνεργασία των δηµιουργών, των
πολιτιστικών παραγόντων και των πολιτιστικών φορέων των κρατών µελών.
Λεπτοµερέστερα, ο «Πολιτισµός» σχεδιάστηκε για να προωθήσει τη διακρατική
κυκλοφορία των καλλιτεχνικών έργων και προϊόντων πέρα από τα εθνικά
σύνορα, καθώς και το διαπολιτισµικό διάλογο, βασιζόµενο στην ισότητα
µεταξύ των πολιτισµών αποσκοπώντας να εγκαθιδρύσει µια ευρωπαϊκή
πολιτιστική περιοχή, να αναπτύξει καλλιτεχνική και φιλολογική δηµιουργία
και να προωθήσει τη γνώση της ευρωπαϊκής ιστορίας και κουλτούρας.
Σύµφωνα µε το πρόγραµµα αυτό, θα χρηµατοδοτούσε ορισµένες από τις
εκδηλώσεις ευρωπαϊκών διαστάσεων που προβλέπονται στο πρόγραµµα των
69

Απόφαση αριθ. 508/2000/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 14ης
Φεβρουαρίου 2000, για τη θέσπιση του προγράµµατος «Πολιτισµός 2000»
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:063:0001:0009:EL:PDF
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εορτασµών και το ποσό που λάµβανε κάθε πολιτιστική πρωτεύουσα
κυµαινόταν από 200.000 ευρώ έως 1.000.000 ευρώ ετησίως.
Το έτος 2005, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο τροποποίησαν70
την απόφαση που είχαν λάβει το 1999, ώστε να συµπεριλάβουν τη νέα
σύνθεση της Ένωσης (ΕΕ 25) ύστερα από τη διεύρυνση του 2004 µε δέκα
χώρες (Εσθονία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Ουγγαρία, Πολωνία,
Τσεχική Δηµοκρατία, Σλοβακία και Σλοβενία). Με την απόφαση αυτή, για τα
έτη από το 2009 και έπειτα η διοργάνωση της συγκεκριµένης εκδήλωσης θα
ανατίθεντο σε δύο κράτη σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα, ενώ η
χρονολογική σειρά θα µπορούσε να τροποποιηθεί µε τη σύµφωνη γνώµη των
ενδιαφερόµενων κρατών µελών. Ανάλογα, αποφασίστηκε ότι η
χρηµατοδότηση του θεσµού θα έπρεπε να προσαρµοστεί ώστε να καλύπτει και
τις δύο διοργανώτριες χώρες. Στόχος της συγκεκριµένης τροποποίησης ήταν η
αποφυγή υπερβολικά σκληρού ανταγωνισµού µεταξύ των κρατών για την
απόκτηση του τίτλου.

!

Πίνακας 1 : Σειρά ανάθεσης πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης σύµφωνα µε
την Απόφαση 649/2005/ΕΚ

2005

Ιρλανδία

2006

Ελλάδα

2007

Λουξεµβούργο

2008

Ηνωµένο Βασίλειο

2009

Αυστρία

Λιθουανία

2010

Γερµανία

Ουγγαρία

2011

Φινλανδία

Εσθονία

2012

Πορτογαλία

Σλοβενία

2013

Γαλλία

Σλοβακία

70

Απόφαση αριθ. 649/2005/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 13ης
Απριλίου 2005, για την τροποποίηση της απόφασης 1419/1999/ΕΚ, για τη θέσπιση κοινοτικής
δράσης όσον αφορά την εκδήλωση «Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης»
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2005/l_117/l_11720050504en00200021.pdf
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2014

Σουηδία

Λετονία

2015

Βέλγιο

Τσεχική Δηµοκρατία

2016

Ισπανία

Πολωνία

2017

Δανία

Κύπρος

2018

Κάτω Χώρες

Μάλτα

2019

Ιταλία

!
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Το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο του θεσµού
Η νοµοθετική πράξη που διέπει το θεσµό µέχρι σήµερα είναι η Απόφαση71 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2006,
που ορίζει τη διαδικασία επιλογής των πόλεων για τον τίτλο από το 2013 έως
το 2019 καθώς και το σύστηµα παρακολούθησης των προετοιµασιών µέχρι να
λάβει χώρα η εκδήλωση. Η απόφαση αυτή κρίθηκε απαραίτητη ώστε να
συµπεριλάβει τη Βουλγαρία και η Ρουµανία που εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή
Ένωση το 2007.
Αναλυτικά, όσον αφορά στη διαδικασία επιλογής της πόλης, υποψήφια µπορεί
να ανακηρυχθεί µία πόλη από κάθε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
των 27 µε χρονολογική σειρά από το 2007 έως το 2019. Η χρονολογική σειρά
παραµένει η ίδια µε αυτή που είχε αποφασιστεί το 2005 και παρουσιάστηκε
στον Πίνακα 1 µε την προθήκη της Ρουµανίας ως δεύτερης χώρας για το 2007
και της Βουλγαρίας το 2019. Τα προγράµµατα των πόλεων που έχουν
ανακηρυχθεί Πολιτιστικές Πρωτεύουσες για το ίδιο έτος µπορούν να
συνδεθούν και µπορούν να συµπεριλάβουν και την ευρύτερη περιφέρεια στην
οποία ανήκουν οι πόλεις αυτές.

71

Απόφαση αριθ. 1622/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 24ης
Οκτωβρίου 2006, για τη θέσπιση κοινοτικής δράσης όσον αφορά την εκδήλωση Πολιτιστική
Πρωτεύουσα της Ευρώπης για τα έτη 2007 έως 2019.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:304:0001:0006:EL:PDF
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Όπως ίσχυε και στα προηγούµενα έτη, κάθε υποψήφια χώρα θα οργανώνει
ένα πολιτιστικό πρόγραµµα µε ευρωπαϊκή διάσταση διάρκειας ενός έτους, το
οποίο πρέπει να βασίζεται στους στόχους της πολιτιστικής συνεργασίας και θα
πληροί έναν ορισµένο αριθµό κριτηρίων, τα οποία χωρίζονται σε δύο
κατηγορίες. Από τη µία πλευρά, βρίσκεται η «ευρωπαϊκή διάσταση», που
περιλαµβάνει την ενίσχυση της συνεργασίας µεταξύ πολιτιστικών φορέων,
καλλιτεχνών και πόλεων από τα αντίστοιχα κράτη µέλη και άλλα κράτη µέλη
σε όλους τους πολιτιστικούς τοµείς και την ανάδειξη τόσο του πλούτου της
πολιτιστικής πολυµορφίας της Ευρώπης όσο και των κοινών πτυχών των
ευρωπαϊκών πολιτισµών. Από την άλλη πλευρά, βρίσκεται η κατηγορία «πόλη
και πολίτες» που έχει ως στόχο να κεντρίσει το ενδιαφέρον των πολιτών που
ζουν είτε στην πόλη και τα περίχωρά της είτε στο εξωτερικό σχετικά µε την
εκδήλωση και να ενισχύσει τη µακροπρόθεσµη πολιτιστική και κοινωνική
ανάπτυξη της πόλης.
Στο σηµείο αυτό, οφείλουµε να σηµειώσουµε πως σύµφωνα µε τη
συγκεκριµένη Συνθήκη (Άρθρο 3), οι στόχοι και η δράση του κάθε
πολιτιστικού προγράµµατος βασίζονταν στο άρθρο 151 της Συνθήκης περί
ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Έπειτα από ένα περίπου έτος,
υπογράφθηκε η συνθήκη της Λισσαβόνας και πλέον σύµφωνα µε τη νέα
αρίθµηση, αναφερόµαστε στο άρθρο 167 της Συνθήκης για τη λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η διαδικασία ανακήρυξης απαρτίζεται από τέσσερα στάδια εκ των οποίων το
πρώτο είναι η υποβολή των αιτήσεων από τις οι ενδιαφερόµενες χώρες στην
Επιτροπή. Από την πλευρά των χωρών, οφείλουν, πρώτα να δηµοσιεύσουν
µια πρόσκληση υποβολής προτάσεων το αργότερο έξι έτη πριν από την
προβλεπόµενη έναρξη της εν λόγω εκδήλωσης. Οι ενδιαφερόµενες πόλεις
έχουν, µε τη σειρά τους, δέκα µήνες περιθώριο από την ηµεροµηνία αυτή
ώστε να υποβάλουν την αίτησή τους.
Παράλληλα, από την πλευρά των Ευρωπαϊκών Οργάνων, συγκροτείται
επιτροπή επιλογής72 για κάθε κράτος µέλος, η οποία είναι υπεύθυνη για την
72

2007/324/ΕΚ: Απόφαση του Συµβουλίου, της 7ης Μαΐου 2007 , για τις πρακτικές και
διαδικαστικές ρυθµίσεις µε σκοπό τον διορισµό από το Συµβούλιο δύο µελών της επιτροπής
επιλογής και της εποπτικής και συµβουλευτικής επιτροπής για την κοινοτική δράση Πολιτιστική
Πρωτεύουσα της Ευρώπης
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:122:0039:0040:EL:PDF
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αξιολόγηση των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί. Κάθε επιτροπή επιλογής
συνιστά την υποψηφιότητα µίας πόλης του ενδιαφερόµενου κράτους µέλους
και αποτελείται από 13 µέλη, επτά από τα οποία είναι τα πρόσωπα που
ορίζονται από τα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα. Τα υπόλοιπα έξι µέλη ορίζονται
από το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος κατόπιν διαβουλεύσεως µε την Επιτροπή.
Το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος διορίζει εν συνεχεία την επιτροπή επιλογής. Η
επιτροπή ορίζει τον πρόεδρό της µεταξύ των εφτά προσώπων που ορίζονται
από τα ευρωπαϊκά όργανα. Όλα τα µέλη της επιτροπής επιλογής είναι
ανεξάρτητοι εµπειρογνώµονες χωρίς συγκρούσεις συµφερόντων όσον αφορά
τις πόλεις που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων
και µε ουσιαστική εµπειρία και επαγγελµατική πείρα στον πολιτιστικό τοµέα,
στην πολιτιστική ανάπτυξη πόλεων ή στη διοργάνωση της Πολιτιστικής
Πρωτεύουσας της Ευρώπης. Όπως είχε αποφασιστεί και στην απόφαση αριθ.
1419/1999/ΕΚ, τα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα ορίζουν τα µέλη των επιτροπών
επιλογής για χρονικό διάστηµα τριών ετών ως εξής: δύο από το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, δύο από το Συµβούλιο, δύο από την Επιτροπή και ένα από την
Επιτροπή των Περιφερειών. Κατ’ εξαίρεση, το πρώτο έτος ισχύος της
παρούσας απόφασης διορίζονται δύο εµπειρογνώµονες από την Επιτροπή για
ένα έτος, δύο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για δύο έτη, δύο από το
Συµβούλιο για τρία έτη και ένας από την Επιτροπή των Περιφερειών για τρία
έτη.
Ως δεύτερο στάδιο της διαδικασίας ανακήρυξης ορίζεται η προεπιλογή των
πόλεων. Συγκεκριµένα, το αργότερο πέντε έτη πριν από την έναρξη της
εκδήλωσης, επιτροπή επιλογής συνεδριάζει µε σκοπό την εξέταση του
συνόλου των προτάσεων και την δηµιουργία καταλόγου µε τις πόλεις που
καλούνται να ακολουθήσουν τη διαδικασία και να εξεταστούν περαιτέρω.
Καταρτίζει, λοιπόν, την ανάλογη έκθεση και την υποβάλλει στο ανάλογο
κράτος µέλος και στην Επιτροπή. Κάθε ενδιαφερόµενο κράτος µέλος εγκρίνει
επισήµως τον συνοπτικό κατάλογο βάσει της εκθέσεως της επιτροπής
επιλογής.
Στο τρίτο στάδιο της διαδικασίας βρίσκεται η τελική επιλογή της πόλης. Οι
προεπιλεγείσες πόλεις ολοκληρώνουν τις προτάσεις τους και εµπλουτίζουν τα
προγράµµατά τους µε περισσότερες λεπτοµέρειες τα οποία διαβιβάζουν στα
οικεία κράτη µέλη, που µε τη σειρά τους τα προωθούν στην Επιτροπή. Εννέα
µήνες µετά την πρώτη συνεδρίαση για την προεπιλογή, η επιτροπή επιλογής
συνεδριάζει ξανά προκειµένου, εξετάζει τα πλήρη προγράµµατα και εισηγείται
την ανακήρυξη µίας εξ αυτών ως «Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης».
Στο στάδιο αυτό, η επιτροπή υποβάλλει µια έκθεση στην ενδιαφερόµενη χώρα
K59

!
!

της ΕΕ και στην Επιτροπή, η οποία περιλαµβάνει επίσης συστάσεις προς την
επιλεγείσα πόλη σχετικά µε την πρόοδο και τις διευθετήσεις που πρέπει να
πραγµατοποιηθούν µέχρι το δεδοµένο έτος, εάν το Συµβούλιο την ανακηρύξει
Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης.
Η διαδικασία ολοκληρώνεται µε την ανακοίνωση της επιλεγείσας πόλης. Το
Συµβούλιο ανακηρύσσει επίσηµα µία πόλη ως «Πολιτιστική Πρωτεύουσα της
Ευρώπης» στα δύο ενδιαφερόµενα κράτη µέλη, κατόπιν εισήγησης της
Επιτροπής η οποία συντάσσεται υπό το πρίσµα της γνώµης του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και της αιτιολόγησης που βασίζεται στις εκθέσεις των κριτικών
επιτροπών. Αναλυτικά, τέσσερα έτη πριν από την έναρξη της εκδήλωσης, οι
δύο ενδιαφερόµενες για τον τίτλο του εν λόγω έτους χώρες της ΕΕ, βάσει των
συστάσεων της Επιτροπής, υποβάλλουν την αίτηση µιας πόλης στα ευρωπαϊκά
θεσµικά όργανα, υπό το πρίσµα των εισηγήσεων της επιτροπής. Το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο µπορεί να διαβιβάσει γνώµη στην Επιτροπή το αργότερο τρεις
µήνες έπειτα από την παραλαβή των υποψηφιοτήτων των ενδιαφερόµενων
κρατών µελών.
Μετά την επιλογή των πόλεων που θα αναλάβουν το θεσµό, δηµιουργείται µια
ακόµα επιτροπή που έχει εποπτικό και συµβουλευτικό χαρακτήρα για όλο το
διάστηµα των τεσσάρων ετών που διαρκεί η προετοιµασία των πόλεων.
Συγκεκριµένα, διασφαλίζει την εφαρµογή των στόχων και των κριτηρίων της
δράσης και παρέχει στήριξη και καθοδήγηση προς τις µελλοντικές πολιτιστικές
πρωτεύουσες της Ευρώπης, ώστε τα προγράµµατά τους να αντανακλούν τη
ζητούµενη ευρωπαϊκή προστιθέµενη αξία. Αυτή η επιτροπή περιλαµβάνει τους
επτά εµπειρογνώµονες που είχαν οριστεί από τα Ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα
ως µέλη της Επιτροπής Επιλογής µε την προσθήκη ενός παρατηρητή που
επιλέγεται από το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκαλεί την επιτροπή και τους εκπροσώπους της
ενδιαφερόµενης πόλης, ενώ λαµβάνει από τις ενδιαφερόµενες πόλεις εκθέσεις
προόδου το αργότερο τρεις µήνες πριν από τις συνεδριάσεις της εποπτικής
επιτροπής. Η επιτροπή συγκαλείται δύο φορές για να γνωµοδοτήσει και να
λάβει γνώση των προετοιµασιών για την εκδήλωση µε σκοπό να βοηθήσει τις
πόλεις να συστήσουν πρόγραµµα υψηλής ποιότητας µε έντονη ευρωπαϊκή
διάσταση. Η πρώτη εποπτεία της πραγµατοποιείται το αργότερο δύο έτη πριν
την έναρξη της εκδήλωσης και αφορά την πρόοδο η οποία έχει σηµειωθεί
κατά την προετοιµασία καθώς και την ευρωπαϊκή διάσταση. Η δεύτερη
εποπτεία το αργότερο οκτώ µήνες πριν από την εκδήλωση κατά την οποία
καταγράφονται και αξιολογούνται οι προπαρασκευαστικές εργασίες. Μετά από
κάθε συνεδρίαση, η επιτροπή συντάσσει έκθεση σχετικά µε την κατάσταση της
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προετοιµασίας της εκδήλωσης και των µέτρων που πρέπει να ληφθούν η
οποία διαβιβάζεται στην Επιτροπή και στις ενδιαφερόµενες πόλεις και κράτη
µέλη και δηµοσιεύονται στον ιστοσελίδα της Επιτροπής.

!
Συµπληρωµατικά κριτήρια για την επιλογή της
Πολιτιστικής Πρωτεύουσας
Στο σηµείο αυτό, οφείλουµε να τονίσουµε πως µια πόλη χρήζεται Πολιτιστική
Πρωτεύουσα της Ευρώπης κυρίως χάρη στο πρόγραµµα που σκοπεύει να
υλοποιήσει κατά τη διάρκεια του έτους που θα επιλεγεί να φιλοξενήσει το
θεσµό. Έτσι, εκτός από τους δύο βασικούς τοµείς κριτηρίων που αναφέραµε
παραπάνω, η επιτροπή επιλογής λαµβάνει άποψη της και κάποιους
συµπληρωµατικούς παράγοντες που αφορούν κυρίως στη διαδικασία της
προετοιµασίας και εξετάζουν73:

!

73

•

τη διοίκηση – όταν η οµάδα προετοιµασίας αποτελείται από µια σταθερή
δοµή, και διοικείται από ικανά άτοµα που είναι ανεξάρτητοι έως
κάποιου βαθµού από τις πολιτικές αρχές, ενώ την ίδια στιγµή έχουν την
υποστήριξή τους.

•

η χρηµατοδότηση - η αίτηση θα πρέπει να υποστηρίζεται από έναν
αξιόπιστο προϋπολογισµό, στον οποίο δεσµεύονται ισχυρά διάφορες
τοπικές, εθνικές και ιδιωτικές πηγές

•

το πρόγραµµα - στην αρχική αίτηση, το πρόγραµµα θα πρέπει να είναι
αρκετά αντιπροσωπευτικό για τα πολιτιστικά έργα που πρόκειται να
λάβουν χώρα στη διάρκεια όλου του έτους, αλλά θα πρέπει να αφήνει
και περιθώρια για περαιτέρω ανάπτυξη και αλλαγές, εφόσον αυτά
κρίνονται απαραίτητα

•

την επικοινωνιακή στρατηγική - οι µεγάλες πόλεις στοχεύουν πιο συχνά
να αναφέρονται στα πρωτοσέλιδα των µέσων επικοινωνίας διεθνώς,
ενώ οι µικρότερες πόλεις επιδιώκουν µε διαφορετικό τρόπο τη
δηµοσιότητα, προσπαθώντας να αξιοποιήσουν στο µέγιστο το δίκτυο
των πόλεων και περιφερειών µε τις οποίες σχετίζονται.

http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-actions/doc459_en.htm
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Σηµαντικά γεγονότα στα πλαίσια του θεσµού
2000- Η Ευρώπη υποδέχεται τη χιλιετία µε εννέα
πολιτιστικές πρωτεύουσες
Από το 1985 έως και σήµερα, το πλήθος των πόλεων που είχαν την ευκαιρία
να φιλοξενήσουν το συγκεκριµένο θεσµό έφτασε τις πενήντα. Τα πρώτα
δεκαπέντε έτη, τη διοργάνωση αναλάµβανε µια πόλη κάθε φορά. Το 2000, οι
Υπουργοί Πολιτισµού αποφάσισαν να αναθέσουν τη διοργάνωση σε εννέα
πόλεις, µε σκοπό να αναδείξουν µε έναν ξεχωριστό τρόπο τη συµβολική
ηµεροµηνία της νέας χιλιετίας.
Σύµφωνα µε την Viviane Reding74 η συγκεκριµένη απόφαση τόνισε σηµαντικά
την πολιτιστική επίδραση της εκδήλωσης στην οποία συµµετείχε ενεργά
µεγάλο πλήθος ευρωπαίων πολιτών, παρά τις αντιδράσεις ορισµένων οµάδων
που θεωρούσαν ότι αυτή η απόφαση υποβίβαζε τη σηµαντικότητα και τη
µοναδικότητα των επιλεγµένων πόλεων. Τα συγκεκριµένα παράλληλα
γεγονότα κατάφεραν να ενώσουν και να φέρουν σε συνεργασία χιλιάδες
πολιτιστικούς φορείς µέσα από ζωντανές παραστάσεις, θέατρο, ιστορικά
µνηµεία, τον αστικό πολιτισµό, τις τέχνες του δρόµου και νέες µορφές
καλλιτεχνικής έκφρασης. Υπήρξαν εκδηλώσεις και έργα που εκτελέστηκαν από
κοινού και άλλες που περιόδευσαν ανάµεσα στις πόλεις. Αυτή η αφθονία των
πρωτοβουλιών απέδειξε τη ζωτικότητα της πολιτιστικής δραστηριότητας στην
Ευρώπη και την προθυµία των πολιτών της να εντείνουν τις πολιτιστικές τους
ανταλλαγές και σε µακροπρόθεσµο επίπεδο µε την εκµετάλλευση του δικτύου
των καλλιτεχνών και των ιδρυµάτων που δηµιουργήθηκε.
Είναι σηµαντικό να σηµειώσουµε πως οι συγκεκριµένες εννέα πόλεις
διαφέρουν αρκετά σε µέγεθος, φιλοδοξίες, ανάγκες και προτιµήσεις της
τοπικής κοινωνίας. Παρόλα αυτά, η µεταξύ τους συνεργασία στα πλαίσια του
πολιτιστικού προγράµµατος δεν έθεσε σε κίνδυνο την ποικιλοµορφία των
προσεγγίσεων και των προγραµµάτων που εφαρµόστηκαν από την καθεµία. Οι
οργανωτικές προσεγγίσεις και δοµές, τα θέµατα και οι προτεραιότητες
ορίστηκαν µε τρόπο τέτοιο ώστε να προσδιορίζουν µε σαφήνεια τα διάφορα
πολιτιστικά χαρακτηριστικά.
Συγκεκριµένα, οι εορτασµοί στη γαλλική Αβινιόν είχαν ως θέµα «τέχνη και τη
δηµιουργικότητα» και στο νορβηγικό Μπέργκεν «πόλη, εργασία και ελεύθερος
χρόνος». Οι Βρυξέλλες αποφάσισαν να επικεντρωθούν σε πρωτοβουλίες οι
74

Η κ. Viviane Reding επιτέλεσε επίτροπος αρµόδια για θέµατα εκπαίδευσης, πολιτισµού,
πολυγλωσσίας και νεολαίας από το 199 έως το 2004.
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οποίες, στο πλαίσιο του θέµατος «η πόλη», θα είχαν µακροπρόθεσµη επιρροή,
ακόµα και µετά από δεκαετίες, σε άλλα ευρωπαϊκά ιδρύµατα. Η ιταλική
Μπολόνια µε το σύνθηµα «πολιτισµός και επικοινωνία» έθεσε στο επίκεντρο
τους νέους και να άδραξε την ευκαιρία να εγκαινιάσει µια σειρά από νέους
πολιτιστικούς χώρους, στους οποίους συµπεριλήφθηκε µια στεγασµένη
αποθήκη άλατος. Στην Πράγα η δράση εστιάστηκε στην «πολιτιστική
κληρονοµιά», ενώ το Ελσίνκι προσπάθησε να κάνει γνωστή τη φινλανδική
κουλτούρα σε διεθνές επίπεδο συνδέοντας την µε το θέµα
«γνώση,
τεχνολογία και µέλλον». Το Σαντιάγο ντε Κοµποστέλα αποτελώντας το τέλος
ενός πολύ σηµαντικού δρόµου προσκυνήµατος, επέλεξε το σύνθηµα «Ευρώπη
και κόσµος» και το στο Ρέικιαβικ ανέδειξε τη σχέση µεταξύ «Πολιτισµού και
φύσης».Τέλος, η πολωνική Κρακοβία στην οποία συνυπάρχουν διάφορες
κουλτούρες και θρησκείες επέλεξε ως θέµα των πολιτιστικών της εκδηλώσεων
τη σύνδεση των "Σκέψη, Πνευµατικότητα και Δηµιουργικότητα ".

!
2010

25η επέτειος του θεσµού
Για τον εορτασµό της 25ης επετείου των Πολιτιστικών Πρωτευουσών της
Ευρώπης οργανώθηκε ειδική διάσκεψη75 στις Βρυξέλλες τον Μάρτιο του 2010
η οποία συγκέντρωσε πάνω από 500 συµµετέχοντες και 50 παρελθούσες και
µελλοντικές πρωτεύουσες και συνδεδεµένες µε αυτές πόλεις. Στη διάρκεια
των οµιλιών, υπογραµµίστηκε ότι η πρωτοβουλία των ΠΠΕ έχει ωριµάσει και
εξελιχθεί θετικά και σχετίζεται άµεσα µε τους στόχους της Ένωσης,
συµπεριλαµβανοµένης και της στρατηγικής Ευρώπη 202076 η οποία είχε µόλις
πρόσφατα υιοθετηθεί και στόχευε σε µια έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς
αποκλεισµούς οικονοµική ανάπτυξη.
Στα πλαίσια των εορτασµών, δηµιουργήθηκε ένας ειδικός χώρος που
φιλοξενούσε εκθεσιακά περίπτερα από είκοσι Πρωτεύουσες παρέχοντας, έτσι,
την ευκαιρία για άµεση ανταλλαγή απόψεων και εµπειριών τόσο µεταξύ τους
75

Περίληψη της διάσκεψης της Επιτροπής µε θέµα «Γιορτάζοντας τα 25 χρόνια των
Πολιτιστικών Πρωτευουσών της Ευρώπης»
http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-actions/doc/ecoc/conclusions_ecoc.pdf
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http://ec.europa.eu/europe2020/index_el.htm
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όσο, κυρίως, µε τρίτες πόλεις που θα ήθελαν να θέσουν υποψηφιότητα.
Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στο κληροδότηµα που µπορεί να αποκοµιστεί από
το θεσµό σε µακροπρόθεσµο πλαίσιο αλλά και στις υπάρχουσες διαδικασίες
αξιολόγησης και την βελτίωσή τους.
Τέλος, οι συµµετέχοντες εξέφρασαν φόβους σχετικά µε την οικονοµική κρίση
η οποία θα απειλούσε τη χρηµατοδότηση του συγκεκριµένου θεσµού και του
πολιτιστικού τοµέα γενικότερα. Υπογράµµισαν, όµως, ότι σε µια οικονοµία που
βασίζεται στη γνώση κατά τη διάρκεια της κρίσης δηµιουργούνται
επαγγελµατικές ευκαιρίες στον καλλιτεχνικό και τον ευρύτερο δηµιουργικό
τοµέα που βοηθούν στην αντιµετώπιση των κοινωνικών και οικονοµικών
προκλήσεων. Ο ίδιος ο θεσµός της ΠΠΕ αποδείχθηκε ένα αποτελεσµατικό
φυτώριο για δηµιουργικές πόλεις, ανοιχτές κοινωνίες χωρίς αποκλεισµούς και
έξυπνη οικονοµία. Χαρακτήρισαν, λοιπόν, αναγκαία την ύπαρξη διαλόγου και
συνεργασίας ανάµεσα στους τοµείς του πολιτισµού, της πολιτικής και των
επιχειρήσεων ώστε να αναδιαµορφωθούν οι πόλεις και να αντιµετωπίσουν τις
µελλοντικές προκλήσεις.

Η Κωνσταντινούπολη φιλοξενεί το θεσµό
Από το 2011 και έπειτα, οι πόλεις στις οποίες επιτρέπεται να φέρουν τον τίτλο
της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης πρέπει να ανήκουν σε κράτη
µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όµως, από την έναρξη του θεσµού το 1985,
δικαίωµα οργάνωσης της εκδήλωσης είχαν και πόλεις που άνηκαν σε
ευρωπαϊκές χώρες µη µέλη της Ε.Ε. και η µόνη χρόνια κατά την οποία
πραγµατοποιήθηκε ήταν το 2010. Το έτος αυτό ο τίτλος στο Έσσεν και στο
Πεκς, που ανήκουν στη Γερµανία και την Ουγγαρία αντίστοιχα, και στην
Κωνσταντινούπολη, που είναι τουρκική πόλη.
Αναλυτικά, το 2006 υπέβαλαν την υποψηφιότητά τους στην Επιτροπή η
Κωνσταντινούπολη και το Κίεβο, που ανήκουν σε µη µέλη της Ένωσης, στην
Τουρκία και την Ουκρανία. Η επιτροπή επιλογής χαιρέτησε τη συγκεκριµένη
πρωτοβουλία και αναγνώρισε ότι και τα δύο προγράµµατα που κατατέθηκαν
περιλάµβαναν αξιοσηµείωτα πολιτιστικά γεγονότα µε έντονη ευρωπαϊκή
διάσταση. Η κριτική επιτροπή, στην τελική της επιλογή77, αποφάσισε ότι η
τουρκική πόλη πληρούσε όλα τα κριτήρια που επέβαλε η Απόφαση 1419/1999
και την επέλεξε ως τρίτη κάτοχο του τίτλου για το 2010, επισηµαίνοντας
ιδιαίτερη προσοχή στη διαδικασία επιλογής των έργων που θα περιλάµβανε το
πρόγραµµά της. Έκρινε, παράλληλα, ότι η διαδικασία παρακολούθησης και
77

Αναφορά της επιτροπής επιλογής για τις Ευρωπαϊκές Πολιτιστικές Πρωτεύουσες του 2010 http://
ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-actions/doc/ecoc/2010_panel_report.pdf
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παροχής συµβουλών που αποφασίστηκαν από την Επιτροπή στο πλαίσιο της
νέας απόφασης (1622/2006/ΕΚ) θα είναι ένα χρήσιµο εργαλείο για τις
προπαρασκευαστικές εργασίες.
Η ανάληψη του τίτλου από την Κωνσταντινούπολη το 2010 χρήστηκε µε
απόλυτη επιτυχία. Αναλυτικά, σύµφωνα µε έρευνες78 79 που συντάχθηκαν για
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το κόστος όλης της οργάνωσης άγγιξε τα 288.65
εκατοµµύρια ευρώ. Το πρόγραµµα είχε ως θέµα τα τέσσερα στοιχεία της
φύσης (γη, αέρας, νερό, φωτιά) και µεταξύ των εκδηλώσεων που
πραγµατοποιήθηκαν αριθµούνται 1.598 συναυλίες, 763 εκθέσεις, 1.127
θεατρικές παραστάσεις, 1.201 συνέδρια, σεµινάρια και συµπόσια και 735
εργαστήρια. Επιπλέον, εκδόθηκαν 336 βιβλία, περιοδικά και κατάλογοι ενώ
εγκαινιάστηκαν οκτώ µουσεία και πολιτιστικά κέντρα. Ο αριθµός των
συµµετεχόντων εκτιµήθηκε στις 950.000, εκ των οποίων η πλειοψηφία (τα
δύο τρίτα) δήλωσε ότι πρόκειται να αυξήσουν την συχνότητα µε την οποία
συµµετέχουν σε πολιτιστικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες ύστερα από
την εµπειρία τους στην Κωνσταντινούπολη. Ακόµα, ποσοστό µεγαλύτερο του
ενός τρίτου αυτών επιβεβαίωσαν ότι διεύρυναν τις γνώσεις τους για τους
διαφορετικούς πολιτισµούς χάρη στη συµµετοχή των εκπροσώπων τους στις
δραστηριότητες.
Παράλληλα, όσον αφορά στην πολιτισµική κληρονοµιά, το πρόγραµµα
περιελάµβανε µια σειρά από εργασίες αποκατάστασης σε βασικά πολιτιστικά
µνηµεία της πόλης. Ακόµα, η µελέτη διαπίστωσε ότι προκλήθηκε το
ενδιαφέρον του κοινού συµφέροντος σχετικά µε την πολιτιστική κληρονοµιά
της πόλης. Σχεδόν τα δύο τρίτα των κατοίκων της περιοχής ήταν
ενηµερωµένοι σχετικά µε τα έργα αποκατάστασης και ανάπλασης που
πραγµατοποιήθηκαν στα πλαίσια της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας. Επιπρόσθετα,
σχετικά µε την αειφόρο ανάπτυξη, παρατηρήθηκε ότι το 70% όσων γνώριζαν
το ρόλο της Κωνσταντινούπολη το 2010 είχαν την πεποίθηση ότι οι εργασίες
που διεξάγονταν στο συγκεκριµένο θα επέφεραν µακροπρόθεσµα οφέλη.
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Exploring the impact for Istanbul of being a European Capital of Culture (Ernst & Young,
Turkey, 2012)
http://performance.ey.com/wp-content/uploads/downloads/2012/11/Exploring-theimpact.pdf
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Ex-Post Evaluation of 2010 European Capitals of Culture

http://ec.europa.eu/culture/documents/pdf/ecoc/ecoc_2010_final_report.pdf
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Οι κύριοι στόχοι80 του πολιτιστικού προγράµµατός της ήταν η ανάδειξη και
προβολή της µοναδικότητας της πόλης µέσα από την τέχνη και τον πολιτισµό.
Η Κωνσταντινούπολη είχε τη µεγάλη ευκαιρία να διδαχθεί από τις εµπειρίες
του παρελθόντος και να αποφύγει τις λανθασµένες κινήσεις. Η οργανωτική
επιτροπή προσδιόρισε ένα σχέδιο δράσης που αποσκοπούσε στην αστική
ανάπλαση, στην προώθηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς, στην καλλιτεχνική
υποδοµή, στη διατήρηση της ποικιλοµορφίας και της πολυπολιτισµικότητας
της πόλης, και η συνεργασία όλων των φορέων, τόσο από το δηµόσιο και τον
ιδιωτικό τοµέα. Η φιλοδοξία των διοργανωτών ήταν να προωθήσουν την
ευρωπαϊκή εικόνα της πόλης και να εντάξουν την εκδήλωση στη γενική
προσπάθεια της Τουρκίας σχετικά µε την υποψηφιότητάς τη για ένταξη στην
Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλά από τα έργα που πραγµατοποιήθηκαν στην
Κωνσταντινούπολη βοήθησαν στην αστική µεταµόρφωση της πόλης προς το
λιµάνι και στην ανάπλαση υποβαθµισµένων περιοχών, όπως το λιµάνι.
Τέλος, η προβολή του γεγονότος ήταν εκτενής. Από την πλευρά των εθνικού
Τύπου, µετρήθηκε ότι το 70% των ειδήσεων που δηµοσιεύτηκαν το 2010
σχετικά µε πολιτιστικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες αναφέρονταν σε
αυτές του θεσµού της ΠΠΕ, εκ των οποίων το 80% ήταν ευνοϊκές. Από την
πλευρά των ξένων µέσων µαζικής επικοινωνίας, δηµοσιεύτηκαν 5.909 άρθρα
σχετικά µε την πρωτοβουλία Κωνσταντινούπολη 2010, η πλειοψηφία των
οποίων ήταν στο γερµανικό τύπο. Το σύνολο αυτό φέρνει την
Κωνσταντινούπολη σε ευνοϊκή θέση συγκριτικά µε τα άρθρα που
δηµοσιεύτηκαν για τις άλλες δύο ΠΠΕ του 2010 που έφτασαν τα 2.546 για το
Έσεν και τα 1.810 για το Πεκς.
Η Κωνσταντινούπολη κατάφερε να φιλοξενήσει το θεσµό της Ευρωπαϊκής
Πολιτιστικής Πρωτεύουσας το 2010 οργανώνοντας ένα πλούσιο πρόγραµµα
που άφησε σηµαντική κληρονοµιά, παρά το γεγονός ότι ανήκει σε κράτος µη
µέλος της ΕΕ. Η επιτυχία αυτή ώθησε την Επιτροπή να αναθεωρήσει την
απόφασή της σχετικά µε το δικαίωµα ανάληψης του τίτλου το οποίο για την
περίοδο 2011-2019 άνηκε αποκλειστικά σε µέλη της Ένωσης. Πράγµατι, στο
άρθρο 3 της πρότασης81 που κατέθεσε η Επιτροπή σχετικά µε το θεσµό της
ΠΠΕ για το χρονικό διάστηµα 2020-2033 αναφέρεται οι πόλεις στις υποψήφιες
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Επίσηµη ιστοσελίδα της Κωνσταντινούπολης 2010 http://istanbul2010.org/
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Πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 20ης Ιουλίου 2012, για απόφαση του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβούλιου για τη θέσπιση δράσης της Ένωσης όσον αφορά τις
πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης για τα έτη 2020 έως 2033
http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-actions/doc/ecoc/ec-proposal-elpost-2019.pdf
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και δυνάµει υποψήφιες χώρες πρέπει ανακτήσουν τη δυνατότητα να
υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για συµµετοχή στο θεσµό.
Στο σηµείο αυτό, οφείλουµε να υπογραµµίσουµε ότι η οργάνωση του θεσµού
της ΠΠΕ από την τουρκική πρωτεύουσα και η αξιολόγησή του, οδήγησαν σε
ορισµένα συµπεράσµατα τα οποία θα µπορούσαν να λειτουργήσουν ως
συµβουλές για τις µελλοντικές χώρες. Ανάµεσα τους διακρίνονται:
➢ Η ύπαρξη ενός ενιαίου σηµείου αναφοράς που να ελέγχει το σύνολο
της οργάνωσης.
➢ Η διατύπωση συγκεκριµένων κριτήριων για την αξιολόγηση του έργου,
έτσι ώστε τόσο εκείνοι που επιθυµούν να οργανώσουν µια εκδήλωση
να γνωρίζουν τι αναµένεται από αυτούς όσο και οι κριτές να είναι
αντικειµενικοί. Για το λόγο αυτό, το έντυπο της αίτησης θα πρέπει να
είναι σύντοµο και περιεκτικό.
➢ Η αποφυγή οργάνωσης µεγάλου αριθµού εκδηλώσεων ώστε να
αποφευχθεί ο κίνδυνος αναποτελεσµατικού σχεδιασµού και
προώθησης.
➢ Η ενίσχυση της προσπάθειας για την εύρεση χορηγών για τις
εκδηλώσεις µέσω της βελτίωσης του προγραµµατισµού, της
εντονότερης διαφήµισης κάνοντας χρήση και του εµβλήµατος της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Πολιτισµού.

!
!
!
!
!
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➢ Η πρόβλεψη για µακροπρόθεσµη διαχείριση των χώρων που
δηµιουργήθηκαν για την εκδήλωση, ώστε να εξασφαλιστεί ένα βιώσιµο
και διαρκές κληροδότηµα.
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Πόλεις που έχουν λάβει το χρίσµα της Πολιτιστικής
Πρωτεύουσας της Ευρώπης
Στη συνέχεια παραθέτονται οι πόλεις που έχουν φιλοξενήσει το θεσµό και
όσες πρόκειται να οργανώσουν την εκδήλωση τις επόµενες χρονιές. Όπως
φαίνεται, για τα έτη 2018-2019 δεν έχουν ακόµα αποφασιστεί οι πόλεις των
κρατών που ορίστηκαν κατά την απόφαση 1622/2006/ΕΚ.
1985: Αθήνα (Ελλάδα)
1986: Φλωρεντία (Ιταλία)
1987: Άµστερνταµ (Ολλανδία)
1988: Δυτικό Βερολίνο (Δυτική Γερµανία)
1989: Παρίσι (Γαλλία)
1990: Γλασκόβη (Ηνωµένο Βασίλειο)
1991: Δουβλίνο (Ιρλανδία)
1992: Μαδρίτη (Ισπανία)
1993: Αµβέρσα (Βέλγιο)
1994: Λισαβόνα (Πορτογαλία)
1995: Λουξεµβούργο (Λουξεµβούργο)
1996: Κοπεγχάγη (Δανία)
1997: Θεσσαλονίκη (Ελλάδα)
1998: Στοκχόλµη (Σουηδία)
1999: Βαϊµάρη (Γερµανία)
2000: Ρέυκιαβικ (Ισλανδία), Μπέργκεν (Νορβηγία), Ελσίνκι (Φινλανδία),
Βρυξέλλες (Βέλγιο), Πράγα (Τσεχία), Κρακοβία (Πολωνία), Σαντιάγο ντε
Κοµποστέλα (Ισπανία), Αβινιόν (Γαλλία), Μπολόνια (Ιταλία)
2001: Ρότερνταµ (Ολλανδία), Πόρτο (Πορτογαλία)
2002: Μπριζ (Βέλγιο), Σαλαµάνκα (Ισπανία)
2003: Γκρατς (Αυστρία)
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2004: Γένοβα (Ιταλία), Λιλ (Γαλλία)
2005: Κορκ (Ιρλανδία)
2006: Πάτρα (Ελλάδα)
2007: Λουξεµβούργο (Λουξεµβούργο), Σιµπίου (Ρουµανία)
2008: Λίβερπουλ (Ηνωµένο Βασίλειο), Στάβανγκερ (Νορβηγία)
2009: Βίλνιους (Λιθουανία), Λιντς (Αυστρία)
2010: Έσσεν (Γερµανία), Πεκς (Ουγγαρία), Κωνσταντινούπολη (Τουρκία)
2011: Τουρκού (Φινλανδία), Ταλίν (Εσθονία)
2012: Γκιµαράες (Πορτογαλία), Μαριµπόρ (Σλοβενία)
2013: Μασσαλία (Γαλλία), Κόσιτσε (Σλοβακία)
2014: Ούµεο (Σουηδία), Ρίγα (Λεττονία)
2015: Μονς (Βέλγιο), Πίλζεν (Τσεχία)
2016: Σαν Σεµπαστιάν (Ισπανία), Βρότσλαβ (Πολωνία)
2017: Ώρχους (Δανία), Πάφος (Κύπρος)
2018: Ολλανδία, Μάλτα
2019: Ιταλία, Βουλγαρία

!
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Οι πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης µετά το
2019
Αναφορικά µε την εξέλιξη του θεσµού µετά το 2019, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
αποφάσισε τη συνέχιση της πρωτοβουλίας καθώς έκρινε οτι αποτελεί µια από
τις πλέον ορατές και υψηλού κύρους δραστηριότητες της Ένωσης την οποία
εκτιµούν σε µεγάλο βαθµό οι ευρωπαίοι πολίτες. Ενέκρινε, λοιπόν, µια νέα
πρόταση82 την οποία διαβίβασε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο
ώστε να ακολουθηθεί η συνήθης νοµοθετική διαδικασία. Η
Επιτροπή
επιθυµούσε τη θέσπιση της νέας νοµικής βάσης το συντοµότερο δυνατό ώστε
να επιτευχθεί οµαλή µετάβαση το 2020.
Στη συγκεκριµένη πρόταση αναγνωρίζεται η µεγάλη απήχηση και
σπουδαιότητα του θεσµού. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε η Ανδρούλλα
Βασιλείου83 «οι πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης είναι µια από τις πλέον
γνωστές και επιτυχηµένες πρωτοβουλίες της ΕΕ. Εκτός από την προώθηση του
εξαιρετικού πολιτιστικού πλούτου και πολυµορφίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
η πρωτοβουλία αυτή λειτουργεί καταλυτικά για τη µεταµόρφωση των πόλεων,
προς όφελος τόσο των πολιτών όσο και των επισκεπτών. Το γεγονός ότι ο
ανταγωνισµός µεταξύ των κρατών µελών για την απονοµή του τίτλου είναι
σκληρότερος από ποτέ αποτελεί αδιαµφισβήτητη απόδειξη της σταθερής αξίας
και απήχησής του.»
Στο σηµείο αυτό οφείλουµε να υπογραµµίσουµε τη νέα διάσταση της
µόχλευσης που οι ίδιες οι πόλεις απέδωσαν στην πολιτιστική αυτή
πρωτοβουλία. Οι αρχικοί στόχοι αποσκοπούσαν στην προαγωγή βαθύτερης
αµοιβαίας κατανόησης µεταξύ των ευρωπαίων πολιτών και στην ανάδειξη του
πλούτου και της πολυµορφίας των ευρωπαϊκών πολιτισµών και των κοινών
πτυχών τους. Με την εξέλιξη του θεσµού, οι πόλεις που έφεραν τον τίτλο
προσέθεσαν σταδιακά και µια νέα διάσταση αξιοποιώντας τον αντίκτυπο
µόχλευσης που έχει ο τίτλος για να προωθήσουν τη γενικότερη ανάπτυξη του,
µε βάση τις στρατηγικές και τις προτεραιότητές τους.

82

Πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 20ης Ιουλίου 2012, για απόφαση του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβούλιου για τη θέσπιση δράσης της Ένωσης όσον αφορά τις
πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης για τα έτη 2020 έως 2033
http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-actions/doc/ecoc/ec-proposal-elpost-2019.pdf
83

Η κ. Ανδρούλλα Βασιλείου είναι η επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρµόδια για θέµατα
εκπαίδευσης, πολιτισµού, πολυγλωσσίας και νεολαίας για την περίοδο 2010-2014.

K70

!
!

Για το σχηµατισµό της νέας αυτής πρότασης, η Επιτροπή έλαβε υπόψη της ένα
ευρύ φάσµα εισροών, το οποίο περιλαµβάνει τα συµπεράσµατα της διάσκεψης
για την επέτειο των 25 χρόνων του θεσµού, που πραγµατοποιήθηκε τον
Μάρτιο του 2010, τέσσερις ανεξάρτητες αξιολογήσεις παρελθοντικών
πρωτευουσών , µια ανεξάρτητη αξιολόγηση της τρέχουσας διαδικασίας
επιλογής και παρακολούθησης των προετοιµασιών, µια διαδικτυακή
διαβούλευση (που διήρκησε 2.5 µήνες), µια δηµόσια διαβούλευση (στην οποία
παρευρέθηκαν πάνω από 200 συµµετέχοντες) καθώς και την εµπειρία των
µελών της που συντονίζουν την πρωτοβουλία από το 1999.
Αυτές οι διάφορες αξιολογήσεις και διαβουλεύσεις απέδειξαν ότι η
συγκεκριµένη εκδήλωση δύναται να αποφέρει πολλά οφέλη στις πόλεις αρκεί
να σχεδιαστεί προσεκτικά. Πρωτίστως, αποτελεί ένα πολιτιστικό γεγονός,
αλλά, παράλληλα, µπορεί να επιφέρει σηµαντικές κοινωνικές και οικονοµικές
επιπτώσεις , ιδίως όταν το γεγονός είναι ενσωµατωµένο ως µέρος ενός
µακροπρόθεσµου προγράµµατος που στοχεύει στη στρατηγική ανάπτυξης της
πόλης . Θα πρέπει, ακόµα, να σηµειωθεί ότι αν και µόνο µία πόλη σε κάθε
κράτος µέλος δικαιούται να φιλοξενήσει την εκδήλωση σε κάθε δεδοµένο
έτος, ο ανταγωνισµός που προκύπτει κατά τη διάρκεια διεκδίκησης της έχει
σηµαντικό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσµα για την ανάπτυξη νέων ή πιο
αποτελεσµατικών πολιτικών και στρατηγικών , ακόµη και από πόλεις που δεν
καταφέρνουν τελικά να κερδίσουν τον τίτλο.
Ακόµα, σύµφωνα µε τη γνώµη της Επιτροπής η ανάληψη του τίτλου της
Πολιτιστικής Πρωτεύουσας περιλαµβάνει και αρκετές προκλήσεις. Η
διαµόρφωση ενός προγράµµατος γεµάτου µε πολιτιστικές δραστηριότητες που
να έχει διάρκεια ενός έτους είναι αρκετά απαιτητική. Όπως έχει αποδείξει η
µέχρι στιγµής εµπειρία, κάποιες Πρωτεύουσες σηµείωσαν µεγαλύτερη επιτυχία
από άλλες στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων του που τους προσφέρθηκαν.
Ως εκ τούτου, κρίθηκε αναγκαία η µελλοντική ενίσχυση της δράσης,
προκειµένου να βοηθήσει όλους τους δήµους να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις
δυνατότητες που συνεπάγεται ο συγκεκριµένος τίτλος και να βελτιστοποιήσει
τα πολιτιστικά, οικονοµικά και κοινωνικά οφέλη που προκύπτουν.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ακολούθησε τη συνήθη νοµοθετική διαδικασία και
ύστερα από την πρώτη ανάγνωση της πρότασης της Επιτροπής, ενέκρινε µε
συντριπτική πλειοψηφία σχετικό νοµοθετικό ψήφισµα για τη θέσπιση δράσης
της Ένωσης για τις Πολιτιστικές Πρωτεύουσες της Ευρώπης για τα έτη
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2020-203384. Απόρροια του ψηφίσµατος αυτού, αποτελεί η σχετική Απόφαση
85
του Συµβούλιου και του Κοινοβουλίου, µε την οποία καταργείται η απόφαση
αριθ. 1622/2006/ΕΚ, της οποίας οι διατάξεις της θα εξακολουθήσουν να
ισχύουν για όλες τις πόλεις που έχουν ήδη χρηστεί ή πρόκειται να χρηστούν
Πολιτιστικές Πρωτεύουσες για την περίοδο έως το 2019.
Αναλυτικά, αποφασίστηκε ότι ο ανταγωνισµός για την ανάληψη του τίτλου της
ΠΠΕ θα είναι ανοιχτός αποκλειστικά και µόνο σε πόλεις, ανεξαρτήτως
µεγέθους. Οι πόλεις θα συνεχίσουν να µπορούν να περιλαµβάνουν και τη
γειτονική περιοχή τους, προκειµένου να απευθυνθούν σε ένα ευρύτερο κοινό
και για να µεγεθύνουν τον αντίκτυπο της δράσης τους. Ο αριθµός των
Πολιτιστικών Πρωτευουσών της Ευρώπης σε ένα δεδοµένο έτος (το λεγόµενο
«έτος του τίτλου») δεν µπορεί να υπερβαίνει τις τρεις. Όπως σε κάθε
οµάδα ,όµως, κρίθηκε ότι βασικός παράγοντας επιτυχίας είναι ο σαφής
ηγετικός ρόλος µίας οντότητας, που στη συγκεκριµένη περίπτωση είναι µια
πόλη. Η κάθε οντότητα οφείλει µε τη σειρά της να προωθήσει την κοινωνική
ένταξη και τις ίσες ευκαιρίες και να προσπαθήσει να διασφαλίσει την ευρύτερη
δυνατή συµµετοχή όλων των συνιστωσών της κοινωνίας των πολιτών της σε
όλες της φάσης του πολιτιστικού προγράµµατος, από την προετοιµασία έως
και την εκτέλεση, µε ιδιαίτερη µέριµνα για τους νέους και τις
περιθωριοποιηµένες και µειονεκτούσες οµάδες.
Στη συνέχεια, η Απόφαση απαριθµεί κατά σειρά προτεραιότητας τις χώρες που
θα ορίσουν τις πόλεις που θα ανακηρυχθούν πολιτιστικές πρωτεύουσες της
Ευρώπης έως το 2033. Για την απονοµή του τίτλου θα διατηρηθεί το σύστηµα
εκ περιτροπής µεταξύ των κρατών µελών που εφαρµόζεται µέχρι σήµερα. Ο
τρόπος αυτός αποδείχθηκε να είναι ο µοναδικός που εξασφάλισε ίσες ευκαιρίες
για κάθε κράτος µέλος να φιλοξενήσει τον τίτλο και διατήρησε γεωγραφική
ισορροπία στην κατανοµή της θέσης σε όλη την επικράτεια της Ένωσης. Η
καινοτοµία εντοπίζεται στο γεγονός ότι επιπλέον των δύο κρατών µελών που
84

2012/0199(COD) - 12/12/2013 Text adopted by Parliament, 1st reading/single reading

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/printsummary.pdf?id=1328937&l=en&t=E
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Απόφαση αριθ. 445/2014/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβούλιου, 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
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.132.01.0001.01.ELL
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µοιράζονται κάθε χρόνο τον τίτλο, η πρόταση εισηγείται να µπορεί και µια
υποψήφια ή δυνάµει υποψήφια χώρα της ΕΕ να ορίζει µια πολιτιστική
πρωτεύουσα της Ευρώπης ανά τριετία. Έτσι, η Κροατία που προσχώρησε στην
Ένωση τον Ιούλιο του 2013 θα έχει το δικαίωµα να φιλοξενήσει το θεσµό το
2020. Ο Πίνακας 2 παρουσιάζει το ανάλογο χρονοδιάγραµµα των χωρών που
θα φιλοξενήσουν το θεσµό της ΠΠΕ.
Ιδιαίτερα όσον αφορά τις χώρες που θα προσχωρήσουν στην Ένωση µετά τις
4 Μαΐου 2014 αλλά πριν από την 1η Ιανουαρίου 2027, η Απόφαση ορίζει ότι
δικαιούνται να φιλοξενήσουν τον τίτλο επτά έτη µετά την προσχώρησή τους
βάσει των κανόνων και των διαδικασιών που εφαρµόζονται στα κράτη µέλη. Ο
όρος αυτός συνάδει µε τη διαπίστωση ότι µια άρτια προετοιµασία απαιτεί
διάστηµα έξι ετών από την κατάθεση της υποψηφιότητας έως την
πραγµατοποίηση. Όπως παρουσιάζεται και στο χρονοδιάγραµµα του Πίνακα 2,
το 2021 είναι η πρώτη χρονιά όπου θα συµµετάσχει και µία υποψήφια ή εν
δυνάµει υποψήφια χώρα της Ένωσης.
Γίνεται σαφές πως οι πόλεις που
φιλοξενούν το θεσµό το ίδιο έτος οφείλουν να επιδιώξουν την ανάπτυξη
σχέσεων µεταξύ των πολιτιστικών τους προγραµµάτων.
Ακόµα, σχετικά µε τις υποψήφιες και εν δυνάµει υποψήφιες χώρες αποφάσισε
ότι οι πόλεις που ανήκουν στις χώρες αυτές θα µπορούν να συµµετάσχουν σε
ένα διαγωνισµό κατά την περίοδο 2020-2033 και κάθε χώρα θα µπορεί να
φιλοξενήσει τον τίτλο µία φορά στη συγκεκριµένη περίοδο. Ανάλογα, σε
περίπτωση εισόδου µιας χώρας στην ΕΕ, εάν µια πόλη της είχε συµµετάσχει
στο διαγωνισµό όσο δεν ήταν µέλος της ΕΕ, δεν µπορεί να συµµετάσχει σε
οποιαδήποτε µεταγενέστερο ανταγωνισµού για τα κράτη µέλη. Αντίστοιχα, οι
χώρες που πιθανώς προσχωρήσουν στην Ένωση την ή µετά το τέλος του
2026 δεν έχουν το δικαίωµα συµµετοχής στην παρούσα δράση ως κράτη
µέλη. Ακόµα, προβλέπεται η δυνατότητα κλήρωσης από το Συµβούλιο σε
περίπτωση που προσχωρήσουν στην Ένωση περισσότερες από µία χώρες την
ίδια ηµεροµηνία οι οποίες αδυνατούν να συµφωνήσουν ως προς τη σειρά
συµµετοχής τους στη δράση.

!
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Πίνακας 2: Σειρά προτεραιότητας των χωρών που θα ορίσουν πολιτιστική
πρωτεύουσα της Ευρώπης (2020-2033)

2020

Κροατία

Ιρλανδία

2021

Ρουµανία

Ελλάδα

2022

Λιθουανία

Λουξεµβούργο

2023

Ουγγαρία

Ηνωµένο
Βασίλειο

2024

Εσθονία

Αυστρία

2025

Σλοβενία

Γερµανία

2026

Σλοβακία

Φινλανδία

2027

Λετονία

Πορτογαλία

2028

Τσεχική
Δηµοκρατία

Γαλλία

2029

Πολωνία

Σουηδία

2030

Κύπρος

Βέλγιο

2031

Μάλτα

Ισπανία

2032

Βουλγαρία

Δανία

2033

Κάτω Χώρες

Ιταλία

Υποψήφια ή δυνάµει
υποψήφια χώρα

Υποψήφια ή δυνάµει
υποψήφια χώρα

Υποψήφια ή δυνάµει
υποψήφια χώρα

Υποψήφια ή δυνάµει
υποψήφια χώρα

Υποψήφια ή δυνάµει
υποψήφια χώρα

!
Σχετικά µε την καθαυτού διαδικασία επιλογής της Πόλης, προτείνονται µια
σειρά από αλλαγές που έχουν ως στόχο να βελτιστοποιήσουν τα οφέλη της
πρωτοβουλίας. Καταρχάς, επαναπροσδιορίζονται τα κριτήρια επιλογής.
Γίνονται πιο σαφή, προκειµένου οι υποψήφιες πόλεις να έχουν ακριβέστερη
καθοδήγηση σχετικά µε τους στόχους και τις απαιτήσεις που πρέπει να
πληρούν. Ακόµα, παρέχονται µετρήσιµα κριτήρια, ούτως ώστε να
διευκολύνουν την οµάδα εµπειρογνωµόνων τόσο κατά την επιλογή όσο και
κατά την παρακολούθηση των πόλεων. Τονίστηκε, ακόµα, η βιωσιµότητα των
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επιρροών του θεσµού. Συγκεκριµένα, υποστηρίχθηκε οτι θα πρέπει να δοθεί
ιδιαίτερη έµφαση στο σχεδιασµό µιας µακροπρόθεσµης στρατηγικής για την
πολιτιστική πολιτική ώστε οι δραστηριότητες της ΠΠΕ να αποφέρουν βιώσιµο
πολιτιστικό, οικονοµικό και κοινωνικό αντίκτυπο. Αναλυτικά τα κριτήρια για
την αξιολόγηση των αιτήσεων χωρίζονται στις ακόλουθες έξι κατηγορίες:
Συµβολή στη µακροπρόθεσµη στρατηγική- που αφορά στον πολιτιστικό,
δηµιουργικό, κοινωνικό και οικονοµικό αντίκτυπο που αναµένεται να έχει ο
θεσµός και µετά το πέρας των ετήσιων εκδηλώσεων. Δηλαδή, κατά την
υποβολή της αίτησης απαιτείται η ύπαρξη σαφούς σχεδίου σχετικού µε τις
εκδηλώσεις που θα προάγουν τους προαναφερθέντες τοµείς αλλά και την
αστική ανάπτυξη της πόλης µετά το έτος του τίτλου. Δεδοµένης της
βαρύτητας που δίνεται στα µακροπρόθεσµα οφέλη της διοργάνωσης, οι ΠΠΕ
οφείλουν να διασφαλίζουν επαρκή προϋπολογισµό ώστε να καλύψει τη
µισθοδοσία του προσωπικού και για ένα χρόνο µετά το έτος εορτασµού
προκειµένου να γίνει οµαλή µετάβαση στα όργανα που θα αναλάβουν τη
συνέχιση των δραστηριοτήτων. Για την πληρέστερη κατανόηση του
συγκεκριµένου κριτηρίου, θα µπορούσαµε να χρησιµοποιήσουµε πρόσφατα
παραδείγµατα πόλεων που επιλέχθηκαν να φιλοξενήσουν το θεσµό στα
απόµενα χρόνια. Αναλυτικά, το 2015 ο θεσµός θα φιλοξενηθεί από τη βέλγικη
πόλη Mons86 και την τσέχικη Plzen87. Στην περιοχή της Mons εδρεύουν
αρκετές επιχειρήσεις που ασχολούνται µε την ψηφιακή τεχνολογία. Έτσι, η
διοργάνωση τιτλοφορείται « Όταν ο πολιτισµός συναντά την
τεχνολογία» (“Where culture meets technology”) και αποτελείται από
ανάλογες εκδηλώσεις όπως το «Metro IT Europa» (που θα είναι ένα εικονικό
µετρό για την περιπλάνηση των τουριστών και των πολιτιστικών φορέων µέσα
από την πόλη) και το «Café Europa» που θα προωθεί ένα συνεχώς
αυξανόµενο δίκτυο πόλεων σε όλη την Ευρώπη ως βάση για ψηφιακές
αλληλεπιδράσεις σε πολιτιστικά και ευρωπαϊκά θέµατα. Η συνδιοργανώτρια
πόλη Plzen έχει ως θέµα της το "Open Up" και στοχεύει να προωθήσει την
καλλιέργεια εξωστρεφούς αντίληψης στους πολίτες, µε ισχυρή έµφαση στην
αλλαγή της συµπεριφοράς. Ακόµα, το
2017 µία από τις ΠΠΕ θα είναι η
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Επίσηµη ιστοσελίδα της διοργάνωσης Mons2015

http://www.mons2015.eu/en/
87

Επίσηµη ιστοσελίδα της διοργάνωσης Plzen 2015

http://www.plzen2015.cz/en/
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δανέζικη Aarhus88. Έχει επιλέξει το θέµα "ξανασκέφτοµαι" (“re-think”) καθώς
στοχεύει στην επανεξέταση και αλλαγή της πολιτιστικής και περιβαλλοντικής
στρατηγικής της, η οποία θα επηρεάσει την επέκταση της κατά την επόµενη
δεκαετία.
Ικανότητα υλοποίησης- η οποία αποδεικνύει ότι η αίτηση της πόλης έχει
εξασφαλίσει επαρκείς και βιώσιµες υποδοµές για τη φιλοξενία του τίτλου και
διαθέτει διακοµµατική πολιτική υποστήριξη η οποία προϋποθέτει τη βιώσιµη
δέσµευση από τις τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές, καθώς αποτελεί
συχνό πρόβληµα η αλλαγή πολιτικής ηγεσίας κατά τη διάρκεια των επτά ετών
που απαιτούνται για την προετοιµασία της ΠΠΕ. Παράλληλα, η συγκεκριµένη
κατηγορία εξετάζει τη δυνατότητα της πόλης να διαχειριστεί τους
αναµενόµενους τουρίστες και επισκέπτες. Εκτός από τα καταλύµατα και τα
διαθέσιµα µέσα µεταφοράς, κρίνεται και η ποιότητα των υπηρεσιών ως προς
την ποιότητα της φιλοξενίας, τα προγράµµατα υποδοχής (τόσο στον δηµόσιο
όσο και στον ιδιωτικό τοµέα) αλλά και οι οµιλούµενες γλώσσες που
προσφέρονται στην πόλη. Πολλές υποψήφιοι ΠΠΕ χρησιµοποιούν τα µεγάλα
έργα υποδοµής που γίνονται στην πόλη, τα οποία λειτουργούν προς όφελός
τους αν έχουν άµεσο αντίκτυπο στο πολιτιστικό πρόγραµµα. Για παράδειγµα,
η ΠΠΕ του 2013 Marseilles-Provence89 προέβαλε την ανάπλαση του παλιού
λιµανιού της πόλης και τη δηµιουργία νέων µουσείων και πολιτιστικών
κέντρων, ενώ η Plzen επεδίωξε την ανακαίνιση ενός βιοµηχανικού κτιρίου που
αποτέλεσε τόσο δηµιουργικό κόµβο κατά τη διάρκεια του έτους εορτασµού
όσο και σηµαντικό κληροδότηµα για µελλοντικές εκδηλώσεις. Οφείλουµε να
υπογραµµίσουµε πως η διαχείριση και το κόστος των υποδοµών και των
οικοδοµικών έργων που γίνονται σε µια ΠΠΕ δεν καλύπτονται από τον
προϋπολογισµό της πολιτιστικής οργάνωσης.
Πολιτιστικό και καλλιτεχνικό περιεχόµενο- που εξετάζει εάν το
προτεινόµενο πολιτιστικό πρόγραµµα περιέχει σαφές και συνεκτικό
καλλιτεχνικό όραµα και
εµπλέκει τοπικούς καλλιτέχνες και πολιτιστικούς
οργανισµούς τόσο στο σχεδιασµό όσο και στην εφαρµογή του. Αξιολογεί,
ακόµα, το εύρος, την καλλιτεχνική ποιότητα και την πολυµορφία των
προτεινόµενων δραστηριοτήτων οι οποίες θα πρέπει να συνδυάζουν την
88

Επίσηµη ιστοσελίδα της διοργάνωσης Aarhus2017

http://www.aarhus2017.dk/
89

Επίσηµη ιστοσελίδα της διοργάνωσης Marseilles-Provence 2013

http://www.mp2013.fr/?lang=en
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τοπική πολιτιστική κληρονοµιά και τις παραδοσιακές µορφές τέχνης µε τις
νέες, καινοτόµες και πειραµατικές µορφές πολιτιστικής έκφρασης. Κατά την
υποβολή της υποψηφιότητάς της, κάθε πόλη θα πρέπει να παραδίδει στην
οµάδα επιλογής ένα συνεκτικό πλάνο των δραστηριοτήτων που σκοπεύει να
φιλοξενήσει το οποίο θα χρησιµοποιηθεί ως βάση σε όλη τη διάρκεια
προετοιµασίας αλλά και αξιολόγησης.
Ευρωπαϊκή διάσταση– που στοχεύει στην προβολή της πολιτιστικής
πολυµορφίας, κληρονοµιάς και ιστορίας της Ευρώπης, καθώς και την
προώθηση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και του διαπολιτισµικού διαλόγου
µέσα από ποίκιλλες και ποιοτικές δραστηριότητες. Στις δραστηριότητες αυτές
αξιολογείται ο βαθµός συµµετοχής ευρωπαίων καλλιτεχνών, η συνεργασία µε
επιχειρηµατίες ή µε πόλεις σε διαφορετικές χώρες, η δηµιουργία διακρατικών
εταιρικών συµπράξεων καθώς και η στρατηγική που ακολουθείται ώστε να
προσελκυστεί το ενδιαφέρον ενός ευρέος ευρωπαϊκού και διεθνούς κοινού. Ο
συγκεκριµένος παράγοντας διασφαλίζει ότι το πρόγραµµα είναι επαρκούς
ποιότητας ώστε να προσελκύσει το διεθνές κοινό, είτε απευθείας είτε
διαδικτυακά. Οι υποψήφιες πόλεις εξετάζονται για την ικανότητα της
τουριστικής προσφοράς τους και στόχους που θέτουν για την αύξηση της
τουριστικής κίνησης. Μερικά παραδείγµατα αποτελούν οι πολιτιστικές
πρωτεύουσες για το 2014, Umea και Riga. Η σουηδική Umea90 2014 έχει
δηµιουργήσει ολόκληρο το πρόγραµµά της σύµφωνα µε το ηµερολόγιο των
Σαάµι (Λαπώνων), ενώ η λετονική Riga91 έχει οργανώσει εκδήλωση µε
σχετική µε τη χρήση του κεχριµπαριού στη σύγχρονη τέχνη κοσµηµάτων,
καθώς το συγκεκριµένο υλικό αποτέλεσε το πρώτο προϊόν που η περιοχή της
Βαλτικής στην εξήγαγε στην Ευρώπη τον 1ο αιώνα µ.Χ.. Επίσης, η ισπανική
ΠΠΕ του 2016 Donostia San Sebastian92 και η ολλανδική Leeuwarden93 του
2018 αποτελούν πόλεις στις οποίες η οµιλούµενη γλώσσα των κατοίκων
90

Επίσηµη ιστοσελίδα της διοργάνωσης Umea2014

http://umea2014.se/sv/
91

Επίσηµη ιστοσελίδα της διοργάνωσης Riga2014

http://riga2014.org/eng/
92

Επίσηµη ιστοσελίδα της διοργάνωσης Donostia San Sebastian 2016 http://
www.donostiasansebastian2016.eu/web/guest/inicio
93

Επίσηµη ιστοσελίδα της διοργάνωσης Leeuwarden 2018

http://www.2018.nl/en-us/home.aspx
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διαφέρει από την επίσηµη γλώσσα της χώρας και είναι τα βασκικά και τα West
Frisian, αντίστοιχα. Κατά συνέπεια, το πολιτιστικό πρόγραµµα των πόλεων
αυτών θα προωθήσει τη γνώση των λιγότερο διαδεδοµένων γλωσσών στην
Ευρώπη σε συνεργασία και µε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις όπου επικρατούν
παρόµοιες καταστάσεις.
Προσέγγιση- που αξιολογεί το βαθµό στον οποίο ο τοπικός πληθυσµός και η
ευρύτερη κοινωνία των πολιτών εµπλέκονται στην προετοιµασία της αίτησης
και στην υλοποίηση της πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης. Ιδιαίτερη
σηµασία δίνεται στην προώθηση του εθελοντισµού, καθώς θεωρείται ότι ένα
άρτιο πρόγραµµα εθελοντισµού βοηθά σηµαντικά τους πολίτες να εµπλακούν
µέσω του θεσµού µε την πόλη και µε την κληρονοµιά της. Σηµαντική, όµως,
είναι η διάκριση µεταξύ έµµισθου προσωπικού, ασκούµενων και εθελοντών.
Αναγκαία θεωρείται, επίσης, και η εµπλοκή συγκεκριµένων κοινωνικών
οµάδων όπως οι νέοι, τα άτοµα µε αναπηρίες, οι ηλικιωµένοι και τα
περιθωριοποιηµένα και µειονεκτούντα άτοµα, περιλαµβανοµένων των
µειονοτήτων. Ακόµα, κοινή πολιτική των ΠΠΕ είναι η βαρύτητα που δίνεται
στο παιδικό κοινό και στη συµµετοχή των σχολείων και των πανεπιστηµίων
στο θεσµό.
Διαχείριση- που εξετάζει τη σκοπιµότητα του προτεινόµενου
προϋπολογισµού ο οποίος πρέπει να καλύπτει το σύνολο της εκδήλωσης,
δηλαδή τη φάση της προετοιµασίας, το έτος εορτασµού του τίτλου, τα
κονδύλια για τις δραστηριότητες κληρονοµιάς και την αντιµετώπιση
απρόοπτων καταστάσεων. Παράλληλα, αξιολογούνται οι πόροι που θα
αξιοποιηθούν στους οποίους θεµιτή είναι η δηµοσιονοµική στήριξη από
ενωσιακά προγράµµατα και ταµεία. Κρίνεται, ακόµα, η προβλεπόµενη
διοικητική και οργανωτική διάρθρωση, ο οργανωτικός φορέας της εκδήλωσης,
η καλλιτεχνική οµάδα αλλά και η συνεργασία όλων αυτών των φορέων.
Βαρύτητα δίνεται, ακόµα, και στη διαδικασία διορισµού και στα πεδία δράσης
του καλλιτεχνικού και του γενικού διευθυντή και των άλλων στελεχών που
οφείλουν να διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες και πείρα στον σχεδιασµό,
τη διαχείριση και την εκτέλεση του πολιτιστικού προγράµµατος για το έτος
εορτασµού. Στην κατηγορία αυτή αξιολογείται και η επικοινωνιακή και
εµπορική στρατηγική, που πρέπει να είναι ολοκληρωµένη και να τονίζει ότι οι
Πολιτιστικές Πρωτεύουσες της Ευρώπης αποτελούν πρωτοβουλία της Ένωσης.
Όσον αφορά τη χρηµατοδότηση του θεσµού, οι µέχρι στιγµής προϋπολογισµοί
διαφέρουν σηµαντικά και κυµαίνονται από 20 εκατοµµύρια ευρώ έως και
πάνω από 80, εξαιρουµένων των εξόδων για τις υποδοµές και τις κτιριακές
εγκαταστάσεις. Στο στάδιο της προσφοράς δεν είναι εφικτό να γίνονται
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ακριβείς προβλέψεις για τα έξοδα και τις πηγές χρηµατοδότησης. Η δήλωση
της υποψηφιότητας, όµως, θα πρέπει να συνοδεύεται από ένα ρεαλιστικό
προϋπολογισµό, µε αρκετές πληροφορίες για το υπολογιζόµενο κόστος κάθε
προγράµµατος. Η µορφή των οικονοµικών στοιχείων θα πρέπει να καθορίζεται
στο ερωτηµατολόγιο που περιλαµβάνεται στην πρόσκληση υποβολής
υποψηφιοτήτων. Θα περιλαµβάνει ως πηγές χρηµατοδότησης τις δηµόσιες
αρχές (σε αστικό, περιφερειακό, εθνικό επίπεδο), φορείς ιδιωτικού τοµέα,
ενωσιακά προγράµµατα και χρηµατοδότηση από το κοινό. Αρκετά σηµαντική
θεωρείται η θέσπιση ανεξάρτητης αρχής για τη διενέργεια των
χρηµατοπιστωτικών διαδικασιών και η άσκηση ελέγχου από εξωτερικό
παράγοντα.
Ιδιαίτερα όσον αφορά τα ενωσιακά προγράµµατα που είναι σε ισχύ έως το
2020, η Επιτροπή ενθαρρύνει τις ενδιαφερόµενες πόλεις να επιδιώξουν την
πλήρη συµµετοχή τους στο «Δηµιουργική Ευρώπη94» (που υποστηρίζει
πολιτιστικούς και δηµιουργικούς τοµείς), στα Ταµεία της πολιτικής συνοχής95
(που στηρίζουν τις περιφέρειες και τις πόλεις), στο «Erasmus96+» (που
ασχολείται µε την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισµό),
στο «Ορίζοντας 202097» (που στοχεύει στη στήριξη της έρευνας και της
καινοτοµίας), στο COSME98 (που προωθεί την ανταγωνιστικότητα και της
βιωσιµότητα των Επιχειρήσεων και των ΜΜΕ της ΕΕ και την ενθάρρυνση του
επιχειρηµατικού πολιτισµού) και στο «Συνδέοντας την Ευρώπη99» (που
υποστηρίζοντας, µεταξύ άλλων, τα ευρωπαϊκά ψηφιακά δίκτυα πολιτισµού).
Στην κατηγορία της διαχείρισης ανήκει και ο τρόπος προβολής του λογότυπου
της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας, καθώς κάθε µία έχει το δικό της έµβληµα και
την ανάλογη στρατηγική για την προώθησή του. Ορισµένες αφορµές για τν
προβολή του σήµατος της εκδήλωσης και της σύνδεσής του µε την Ένωση
αποτελούν:

94

Creative Europe http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm

95

http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/index_el.cfm

96

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

97

Horizon 2020 http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en

98

http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/index_en.htm

99

http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/connecting-europe-facility
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•

Οι τελετές έναρξης και λήξης κατά τις οποίες σε πολλές Πολιτιστικές
Πρωτεύουσες της Ευρώπης αφιερώνεται χρόνος για την τελετή
παράδοσης/παραλαβής του χρίσµατος στις πόλεις από το προηγούµενο/
επόµενο έτος. Στις εκδηλώσεις αυτές, παρευρίσκονται συνήθως
ανώτεροι υπάλληλοι της ΕΕ , όπως οι Πρόεδροι των Ευρωπαϊκών
Οργάνων, και ο Επίτροπος για τον Πολιτισµό.

•

Οι συζητήσεις επί ευρωπαϊκών θεµάτων όπου συµµετέχουν κορυφαίες
προσωπικότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

•

Η ηµέρα της Ευρώπης που γιορτάζεται στις 9 Μαΐου, καθώς οι ΠΠΕ
παίρνουν συχνά το προβάδισµα στους εορτασµούς της.

•

Τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης που θα προβάλουν τη συγκεκριµένη
δραστηριότητα

•

Η καταβολή του βραβείου Μελίνα Μερκούρη αποτελεί ευκαιρία για µια
εκδήλωση δηµοσίων σχέσεων.

Προτείνεται, ακόµα, να ενισχυθούν τα συνοδευτικά µέτρα που στηρίζουν τις
πόλεις κατά την περίοδο προετοιµασίας και να γίνουν αυστηρότερες οι
προϋποθέσεις απονοµής του χρηµατικού επάθλου που απονέµεται σε κάθε
πρωτεύουσα προκειµένου να εξασφαλίσουν την τήρηση των δεσµεύσεων από
την πλευρά των πόλεων.
Θέτονται, λοιπόν, οι γενικοί στόχοι της δράσης οι οποίοι αφορούν:
•

τη διαφύλαξη και την προώθηση της πολυµορφίας των πολιτισµών
στην Ευρώπη και την ανάδειξη των κοινών χαρακτηριστικών που
µοιράζονται, καθώς την ενίσχυση του αισθήµατος στους πολίτες ότι
ανήκουν σε έναν κοινό πολιτισµικό χώρο

•

την ενίσχυση της συµβολής του πολιτισµού στην µακροπρόθεσµη
ανάπτυξη των πόλεων σύµφωνα µε τις αντίστοιχες στρατηγικές και τις
προτεραιότητες τους.

Παράλληλα, τέθηκαν και οι ειδικοί στόχοι του προγράµµατος που στοχεύουν,
καταρχάς, στην ενίσχυση του εύρους, της πολυµορφίας και της ευρωπαϊκής
διάστασης της πολιτιστικής προσφοράς στις πόλεις, µεταξύ άλλων, µέσω της
διακρατικής συνεργασίας. Τονίζουν, ακόµη, τη διεύρυνση της πρόσβασης και
της συµµετοχής όλων των πολιτών σε πολιτιστικές δραστηριότητες αλλά και
την αναβάθµιση της διεθνούς εικόνας των πόλεων µέσω του πολιτισµού.
Επιδιώκουν, τέλος, την ενδυνάµωση των δυνατοτήτων του πολιτιστικού τοµέα
και των δεσµών του µε άλλους τοµείς.
Η επιτροπή επιλογής θα απαρτίζεται πλέον από 10 µέλη που θα συνεχίσουν να
διορίζονται από τα θεσµικά όργανα της Ένωσης και τα ενδιαφερόµενα κράτη.
Μετά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
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το Συµβούλιο και η Επιτροπή θα ονοµατίζουν από τρεις εµπειρογνώµονες
(αναφερόµενοι ως «Ευρωπαίοι εµπειρογνώµονες»), σύµφωνα µε τις
αντίστοιχες εσωτερικές διαδικασίες τους. Το δέκατο µέλος της επιτροπής
επιλέγεται από την Επιτροπή των Περιφερειών η οποία τον διορίζει σύµφωνα
µε τις διαδικασίες της. Επιπλέον, για την επιλογή και τον έλεγχο της πόλης
από ένα κράτος µέλος, το οικείο κράτος µέλος δικαιούται να διορίζει µέχρι δύο
εµπειρογνώµονες (τους λεγόµενους «εθνικούς εµπειρογνώµονες»)
ακολουθώντας τις δικές του διαδικασίες σε διαβούλευση µε την Επιτροπή.
Όλοι οι εµπειρογνώµονες θα πρέπει να είναι πολίτες της Ένωσης µε
ουσιαστική εµπειρία στον πολιτιστικό τοµέα , στην πολιτιστική ανάπτυξη των
πόλεων και στην οργάνωση της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης ή
άλλου διεθνούς πολιτιστικού γεγονότος παρόµοιας έκτασης και κλίµακας.
Οφείλουν, επίσης, να είναι ανεξάρτητοι και να δηλώνουν κάθε υφιστάµενη ή
δυνητική σύγκρουση συµφερόντων σε σχέση µε µια συγκεκριµένη υποψήφια
πόλη. Η θητεία των συγκεκριµένων ειδικών ορίζεται σε τρία έτη εκτός από την
την πρώτη φορά που συγκροτείται η οµάδα, κατά την οποία το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο θα διορίσει τους εµπειρογνώµονές του για τριετή θητεία, η
Επιτροπή για διετή θητεία και το Συµβούλιο και η Επιτροπή των Περιφερειών
για µονοετή θητεία.
Σχετικά µε την επιλογή της πόλης που θα φιλοξενήσει το θεσµό,
ακολουθούνται διαφορετικές διαδικασίες ανάµεσα στα κράτη µέλη και σε αυτά
που είναι υποψήφια προς ένταξη. Η διαδικασία αυτή εκτελείται πάντα ακόµα
και αν υπάρχει µόνο µια υποψήφια πόλη.

!
!
Χρίσµα σε πόλη κράτους µέλους
Κατά τη φάση της προεπιλογής, οι υποψήφιες πόλεις καταθέτουν το
πρόγραµµά τους στις αρµόδιες αρχές το κράτους µέλους και έρχονται σε
συνεδρίαση µε την επιτροπή επιλογής το αργότερο πέντε χρόνια πριν το έτος
εορτασµού. Οι αιτήσεις αποτελούνται συνήθως από 80-100 σελίδες. Με τη
σειρά της, η οµάδα αξιολογεί τις αιτήσεις βάσει των κριτηρίων, καταλήγει σε
κατάλογο προεπιλογής µε τις επικρατέστερες υποψήφιες πόλεις και καταρτίζει
έκθεση προεπιλογής για όλες τις αιτήσεις, απευθύνοντας, µεταξύ άλλων,
συστάσεις προς τις προεπιλεγείσες υποψήφιες πόλεις. Οι πόλεις αυτές
συµπληρώνουν και αναθεωρούν τις αιτήσεις τους, ώστε να είναι σύµφωνες
προς τα κριτήρια και να λαµβάνουν υπόψη τις συστάσεις που περιέχονται στην
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έκθεση προεπιλογής, και τις υποβάλλουν στο οικείο κράτος µέλος, το οποίο µε
τη σειρά του τις διαβιβάζει στην Επιτροπή. Μετά την πάροδο εννέα µηνών, το
κράτος µέλος συγκαλεί και πάλι συνεδρίαση µε την οµάδα και τις πόλεις που
έχουν περάσει τη φάση της προεπιλογής. Στο σηµείο αυτό, η οµάδα αξιολογεί
τις συµπληρωµένες και αναθεωρηµένες αιτήσεις και διακρίνει την τελικά
υποψήφια πόλη. Γνωστοποιεί την απόφασή της µε τη σύνταξη ειδικής έκθεσης
επιλογής που υποβάλει τόσο στο ενδιαφερόµενο κράτος µέλος όσο και στην
Επιτροπή.

Χρίσµα σε πόλη υποψήφιου ή εν δυνάµει υποψήφιου
κράτους
Στη φάση της προεπιλογής, η Επιτροπή διοργανώνει το διαγωνισµό µεταξύ
των ενδιαφερόµενων πόλεων και, αρχικά, δηµοσιεύει στην Επίσηµη
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρόσκληση υποβολής αιτήσεων
υποψηφιότητας τουλάχιστον έξι έτη πριν από το έτος εορτασµού, δίνοντας ως
προθεσµία για την υποβολή αιτήσεων τουλάχιστον 10 µήνες από την
ηµεροµηνία δηµοσίευσης της πρόσκλησης. Η οµάδα επιλογής, µετά την
αξιολόγηση των αιτήσεων βάσει των κριτηρίων, καταλήγει σε κατάλογο
προεπιλογής µε τις επικρατέστερες υποψήφιες πόλεις, ενηµερώνει µε ανάλογη
έκθεση την Επιτροπή και καταρτίζει έκθεση προεπιλογής για όλες τις αιτήσεις,
απευθύνοντας, µεταξύ άλλων, συστάσεις προς τις προεπιλεγείσες υποψήφιες
πόλεις. Οι πόλεις αυτές συµπληρώνουν και αναθεωρούν τις αιτήσεις τους,
ώστε να είναι σύµφωνες προς τα κριτήρια και να λαµβάνουν υπόψη τις
συστάσεις που περιέχονται στην έκθεση προεπιλογής, και τις υποβάλλουν
στην Επιτροπή. Μετά την πάροδο εννέα µηνών, η Επιτροπή συγκαλεί
συνεδρίαση µε την οµάδα και τις πόλεις που έχουν περάσει τη φάση της
προεπιλογής. Στο σηµείο αυτό, η οµάδα αξιολογεί τις συµπληρωµένες και
αναθεωρηµένες αιτήσεις και διακρίνει την τελικά υποψήφια πόλη. Γνωστοποιεί
την απόφασή της µε τη σύνταξη ειδικής έκθεσης επιλογής που υποβάλει στην
Επιτροπή. Στη συγκεκριµένη περίπτωση, δηλαδή, το κράτος δεν εµπλέκεται
καθόλου στη διαδικασία επιλογής της υποψήφιας πόλης καθώς υπεύθυνη είναι
αποκλειστικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Στη συνέχεια, ακολουθεί η φάση της ανακήρυξης. Το αργότερο τέσσερα έτη
πριν από το έτος εορτασµού, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, η
Επιτροπή και η Επιτροπή των Περιφερειών είναι ενηµερωµένα σχετικά µε τις
πόλεις που έχουν χρηστεί υποψήφιες κατά τη διάρκεια της προεπιλογής
ύστερα από αιτιολόγηση βασισµένη στις εκθέσεις της οµάδας. Τέλος, µέσα σε
διάστηµα δύο µηνών από τις κοινοποιήσεις της ανακήρυξης, η Επιτροπή
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δηµοσιεύει τον κατάλογο των πόλεων που ανακηρύχθηκαν πολιτιστικές
πρωτεύουσες της Ευρώπης στη σειρά C της Επίσηµης Εφηµερίδας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Μετά την ανακήρυξη, οι ορισθείσες πόλεις ξεκινούν την προετοιµασία τους µε
τη βοήθεια της οµάδας επιλογής. Κατά τη διάρκεια της φάσης της
παρακολούθησης, η Επιτροπή συναντάται µε την οµάδα και τους
εκπροσώπους των πόλεων που έχουν ανακηρυχθεί, αρχικά τρία έτη, έπειτα 18
µήνες και , τέλος, δύο µήνες πριν από το έτος εορτασµού του τίτλου. Πέρα
από τις τακτικές αυτές συναντήσεις, η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να ζητήσει
και άλλες επισκέψεις της οµάδας επιλογής, σε περίπτωση ανάγκης. Στις
συνεδριάσεις αυτές µπορεί να συµµετάσχει και ένας παρατηρητής διορισµένος
από το ενδιαφερόµενο κράτος.
Οι πόλεις σε προετοιµασία υποχρεούνται να υποβάλλουν στην Επιτροπή
εκθέσεις προόδου έξι εβδοµάδες πριν από κάθε διάσκεψη παρακολούθησης, οι
οποίες µελετούνται από την οµάδα µε στόχο τη συνεργασία για να
καταρτίσουν ένα πολιτιστικό πρόγραµµα υψηλής ποιότητας και µια
αποτελεσµατική στρατηγική. Έπειτα από κάθε διάσκεψη παρακολούθησης, η
οµάδα συντάσσει έκθεση παρακολούθησης σχετικά µε την πορεία των
προετοιµασιών και τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν την οποία διαβιβάζει στην
Επιτροπή, στις ενδιαφερόµενες πόλεις και στο αντίστοιχο κράτος.
Οι υποχρεώσεις των πόλεων που φιλοξενούν το θεσµό προς την Επιτροπή δε
σταµατάνε µε το τέλος του έτους εορτασµού καθώς οφείλουν να
αξιολογήσουν το έργο τους σύµφωνα µε τα κριτήρια της Επιτροπής στην
οποία διαβιβάζουν τις εκθέσεις αξιολόγησης σε προθεσµία ενός έτους. Η
Επιτροπή δηµοσιοποιεί τις εκθέσεις αξιολόγησης στον δικτυακό τόπο της. Με
τον τρόπο αυτό, επωφελούνται οι µέλλουσες και υποψήφιες ΠΠΕ και η
αίσθηση λογοδοσίας προς τους πολίτες.
Πέρα από τις αξιολογήσεις των πόλεων, η Επιτροπή µεριµνά για τη διενέργεια
εξωτερικών και ανεξάρτητων αξιολογήσεων των αποτελεσµάτων της δράσης
σε τακτική βάση. Στόχος τους είναι η σύγκριση µεταξύ των παρελθουσών ΠΠΕ
και η άντληση χρήσιµων διδαγµάτων για τις µελλοντικές αλλά και για όλες τις
ευρωπαϊκές πόλεις γενικά. Οι εν λόγω αξιολογήσεις περιλαµβάνουν
αξιολόγηση της δράσης στο σύνολό της, συµπεριλαµβανοµένης, µεταξύ
άλλων, της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών που αφορούν την εκτέλεσή
της, τον αντίκτυπό της και τον τρόπο µε τον οποίο θα µπορούσε να βελτιωθεί.
Με τη σειρά της η Επιτροπή οφείλει να υποβάλει ανά πέντε χρόνια στα
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υπόλοιπα Κοινοτικά Όργανα εκθέσεις σχετικά µε τις αξιολογήσεις και τις
σχετικές προτάσεις που πιθανώς να προκύψουν.

!
!
Απόρροιες του θεσµού
Το Βραβείο Μελίνα Μερκούρη
Έπειτα από δεκαπέντε χρόνια επιτυχούς οργάνωσης του θεσµού της ΠΠΕ, η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να χορηγεί κάθε χρόνο χρηµατικό βραβείο
στις Ευρωπαϊκές Πολιτιστικές Πρωτεύουσες προς τιµήν της Μελίνας Μερκούρη
και των αγώνων της για τον πολιτισµό και την πολιτιστική ενοποίηση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριµένα, o νέος µηχανισµός χρηµατοδότησης της
ΕΕ για τις ΠΠΕ ανακοινώθηκε µε την απόφαση του 2006 Η απόφαση αυτή
λήφθηκε ύστερα από πρόταση του Ν. Σηφουνάκη100 ο οποίος πρότεινε την
εφαρµογή της συνήθους διεθνούς αλλά και ευρωπαϊκής πρακτικής κατά την
οποία τα βραβεία να φέρουν ονόµατα προσωπικοτήτων, ώστε να αποκτήσουν
µεγαλύτερη αναγνωρισιµότητα. Δήλωσε ακόµα πως «κατά κοινή παραδοχή η
Μελίνα Μερκούρη ήταν η αδιαµφισβήτητη εµπνεύστρια και δηµιουργός αυτού
του σηµαντικού θεσµού. Οι Πολιτιστικές Πρωτεύουσες ως θεσµός δεν θα
υπήρχαν σήµερα αν η Μελίνα δεν είχε αγωνιστεί προκειµένου να πείσει τους
οµολόγους της των υπολοίπων ευρωπαϊκών κυβερνήσεων για την ανάγκη
δηµιουργίας ενός ευρωπαϊκού πολιτιστικού θεσµού.»
Κατά την ανακοίνωση του βραβείου το 2010, ο πρόεδρος της Επιτροπής Ζοζέ
Μανουέλ Μπαρόζο101 δήλωσε, µε τη σειρά του, πως "όλα ξεκίνησαν το 1985
στην Αθήνα, στο λίκνο της ευρωπαϊκής µυθολογίας, υπό την αιγίδα της
Μελίνας Μερκούρη. Με την αποφασιστικότητά της συνέβαλε καθοριστικά στην
επιτυχία της πρώτης πολιτιστικής πρωτεύσας της Ευρώπης. Γι' αυτό το λόγο
αποφασίσαµε να τιµήσουµε το όνοµά της, µέσα από το νέο µηχανισµό
χρηµατοδότησης για τις πολιτιστικές πρωτεύουσες».
Το βραβείο αυτό απονέµεται στο πλαίσιο του γενικού πολυετούς
δηµοσιονοµικού πλαισίου που εφαρµόζει η πόλη και αποτελεί επιβράβευση της
100

Ο Νίκος Σηφουνάκης διετέλεσε ευρωβουλευτής και πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισµού και
Παιδείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την περίοδο 2004-2007.
101

Ο Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο είναι Πορτογάλος πολιτικός που διατελεί Πρόεδρος της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το 2004 έως και σήµερα.

K84

!
!

ποιότητας των προετοιµασιών που γίνονται. Σύµφωνα µε την Απόφαση του
2006, απονέµεται στις ανακηρυχθείσες πρωτεύουσες πριν από την έναρξη του
έτους, µε βάση τις εκθέσεις της εποπτικής και συµβουλευτικής επιτροπής. Το
βραβείο απονεµήθηκε για πρώτη φορά στις πόλεις που έλαβαν τον τίτλο το
έτος 2010, δηλαδή στο Έσσεν, στο Πεκς και στην Κωνσταντινούπολη. Το
ύψος της χρηµατοδότησης που ανέρχεται στο 1,5 εκατοµµύρια ευρώ και έχει
ως πηγή το πρόγραµµα «Πολιτισµός».
Στο σηµείο αυτό οφείλουµε να σηµειώσουµε πως την περίοδο 2000-2006 που
ήταν σε ισχύ το πρόγραµµα «Πολιτισµός 2000», η κάθε ΠΠΕ λάµβανε
επιδότηση ύψους 500.000 ευρώ, η οποία χορηγούταν σε δύο µέρη. Αρχικά, η
πόλη λάµβανε 125.000 ευρώ για την προετοιµασία της εκδήλωσης και στη
συνέχεια τα υπόλοιπα 375 000 ευρώ για την εφαρµογή της. Όπως και το
2007, σύµφωνα µε το νέο πρόγραµµα «Πολιτισµός», τα 1,5 εκατοµµύρια
ευρώ που προορίζονται για κάθε ΠΠΕ. Δηλαδή, έως και το 2009, η οικονοµική
στήριξη για την εκδήλωση είχε τη µορφή της επιδότησης. Η έγκρισή του
γινόταν βάσει ενός συγκεκριµένου έργου, που έπρεπε να αποτελεί µέρος του
συνολικού προγράµµατος για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα της χρονιάς και
έπρεπε να υποβληθεί από την αρχή που είχε αναλάβει την υλοποίηση της
εκδήλωσης. Η κοινοτική επιδότηση δεν µπορούσε να υπερβαίνει το 60% του
συνολικού προϋπολογισµού του έργου.
Σήµερα, η Επιτροπή υποστηρίζει πως το συγκεκριµένο βραβείο έχει πλέον
αποκτήσει ισχυρή συµβολική αξία που υπερβαίνει το πραγµατικό χρηµατικό
ποσό του που χορηγείται. Ωστόσο, προκειµένου να διασφαλιστεί ότι οι
επιλεγείσες πόλεις εκπληρώνουν τις δεσµεύσεις τους, οι όροι για την παροχή
του βραβείου θα πρέπει να γίνουν πιο αυστηροί και σαφείς. Λεπτοµερώς, κατά
τη διάρκεια της τελικής εποπτείας που µπορεί να πραγµατοποιείται το
αργότερο δύο µήνες πριν από την εκδήλωση, η οµάδα των εµπειρογνωµόνων
συντάσσουν έκθεση σχετικά µε την πορεία της προετοιµασίας την οποία
διαβιβάζουν στην Επιτροπή και στις ενδιαφερόµενες πόλεις και στην οποία
εισηγούνται ή όχι την απονοµή του τίτλου «Μελίνα Μερκούρη». Τα κριτήρια
µε τα οποία αποφασίζουν είναι τα ακόλουθα:
•

Μη ύπαρξη σηµαντικής απόκλισης από τα αρχικό όραµα, στόχο,
στρατηγική, πρόγραµµα και προϋπολογισµό που είχαν δηλωθεί κατά
την αίτηση υποψηφιότητας της πόλης.

•

Ο σεβασµός προς την αυτονοµία της καλλιτεχνικής οµάδας.

•

Το στοιχείο της ευρωπαϊκής διάστασης παρατηρείται στη διάρκεια όλου
του καλλιτεχνικού προγράµµατος.
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•

Η στρατηγική του µάρκετινγκ και της επικοινωνίας της οργάνωσης
δίνουν τη δέουσα εξέχουσα θέση στην ΠΠΕ ως δράση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

•

Η οµάδα παρακολουθεί όλη τη φάση της προετοιµασίας και είναι σε
θέση να προχωρήσει στην τελική αξιολόγηση.

•

Η πρόβλεψη για τα µακροχρόνια οφέλη του θεσµού και η ύπαρξη των
ανάλογων ρυθµίσεων για την οµαλή µετάβαση από την οµάδα
προετοιµασίας της ΠΠΕ στους φορείς της µελλοντικής διαχείρισης των
πόρων.

Τέλος, εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποδεχτεί την πρόταση της ειδικής
επιτροπής, η χρηµατική καταβολή βραβείου πραγµατοποιείται κατά τους
πρώτους µήνες του έτους εορτασµού.

Ευρωπαϊκός Πολιτιστικός Μήνας
Ο θεσµός του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Μήνα δηµιουργήθηκε από την
Ευρωπαϊκή Ένωση για την προώθηση του πολιτισµού παράλληλα µε τη δράση
της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης. Εγκαινιάστηκε το Νοέµβριο του
1990 από το Συµβούλιο των Υπουργών Πολιτισµού102 και προοριζόταν κυρίως
για τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Ο τίτλος της εκδήλωσης
σε κάθε επιλεγµένη πόλη ήταν «Η Ευρώπη στην…(το όνοµα της πόλης)» και η
ηµεροµηνία. Σύµφωνα µε την Απόφαση, η συγκεκριµένη εκδήλωση είχε τη
δυνατότητα να διαρκέσει λίγο περισσότερο από ένα µήνα, σε περίπτωση που η
φιλοξενούσα πόλη το επιθυµούσε. Ακόµα, έγινε σαφές πως ειδικός
ευρωπαϊκός πολιτιστικός µήνας δεν θίγει το γόητρο της ΠΠΕ αλλά και δεν θα
αποκλείει τη δυνατότητα µία πόλη που φιλοξενεί το θεσµό να οριστεί
µελλοντικά ως ευρωπαϊκή πολιτιστική πρωτεύουσα. Θα µπορούσε να γίνει
κάποιος συσχετισµός µεταξύ της ευρωπαϊκής πολιτιστικής πρωτεύουσας και
του ειδικού ευρωπαϊκού πολιτιστικού µήνα του ιδίου έτους.
Η Κοινότητα αποφάσισε να χορηγεί επιδότηση για τον Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό
Μήνα κάθε χρόνο. Η χρηµατοδότηση αυτή εντάχθηκε µετέπειτα στο πλαίσιο
του ενωσιακού προγράµµατος «Πολιτισµός 2000» Μόνο ευρωπαϊκές πόλεις
εντός των κρατών µελών της ΕΕ είναι επιλέξιµες. Ωστόσο, το Συµβούλιο της

102

Συµπεράσµατα του Συµβουλίου Υποργών Πολιτισµού της 18ης Μαΐου 1990

http://ecoc-doc-athens.eu/attachments/1189_Council%20Decision%20on%20Future
%20Eligibility%20for%20the%20European%20City%20of%20Culture%20and%20European%20Cultural
%20Month,%201990.pdf
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ΕΕ µπορεί να ορίσει µια πόλη από µια τρίτη χώρα της ΕΕ για ένα δεδοµένο
έτος, εάν ονοµασία εκείνης της πόλης έχει εγκριθεί οµόφωνα από το
Συµβούλιο. Στη συνέχεια, παρατίθενται οι πρώτες εννέα πόλεις που έχουν
φιλοξενήσει το θεσµό του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Μήνα:
1992

Κρακοβία (Πολωνία)

1993

Γρατς (Αυστρία)

1994

Βουδαπέστη (Ουγγαρία)

1995

Λευκωσία (Κύπρος)

1996

Αγ. Πετρούπολη (Ρωσία)

1997

Λιουµπλιάνα (Σλοβενία)

1998

Λιντς(Αυστρία) και Βαλέττα (Μάλτα)

1999

Πλόβντιβ (Βουλγαρία)

2001

Βασιλεία (Ελβετία) και Ρίγα (Λετονία)

2003

Αγ. Πετρούπολη

!
Σύµφωνα µε έκθεση103 που συντάχθηκε για την Επιτροπή, oι περισσότερες
εκδηλώσεις για τον Πολιτιστικό µήνα, διοργανώθηκαν απευθείας από τη
δηµοτική αρχή της πόλης είτε µέσω σύστασης µιας οργανωτικής επιτροπής σε
συνεργασία µε το πολιτιστικό τµήµα της πόλης. Το δηµοφιλέστερο κίνητρο για
τη φιλοξενία του θεσµού ήταν η επιθυµία της πόλης να αυξήσει το ευρωπαϊκό
και διεθνές προφίλ της και να αναγνωριστεί ως µια πολιτιστική πόλη. Τα
προγράµµατα που διοργανωθήκαν είχαν διάρκεια από 1 έως 4 µήνες και οι
εκδηλώσεις έλαβαν χώρα κυρίως µέσα στην ίδια την πόλη και στα προάστιά
της. Όλα προέβαλαν την ευρωπαϊκή διάσταση, αλλά σε γενικές γραµµές δεν
αναπτύχθηκε στενή συνεργασία µε τις ΠΠΕ του ίδιου έτους. Τα λειτουργικά
έσοδα από την οργάνωση του Πολιτιστικού Μήνα κυµάνθηκαν από 1,3
εκατοµµύρια ευρώ σε 7 εκατοµµύρια ευρώ, χωρίς να υπάρχουν επίσηµες
αξιολογήσεις των οικονοµικών, κοινωνικών και τουριστικών επιπτώσεων
καθώς δεν προβλέπονταν επίσηµη αξιολόγησή τους. Στις περισσότερες
περιπτώσεις, διεγέρθηκαν έργα υποδοµής, αλλά δυστυχώς, παρόλο που όλες
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Palmer R. and Palmer/RAE associates, “European Cities and Capitals of Culture, Part I”,
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οι πόλεις είχαν εκφράσει την πρόθεση να παράγουν µακροπρόθεσµα
κληροδοτήµατα, τα προγράµµατα διατηρήθηκαν σε µικρό αριθµό. Όπως
γίνεται εµφανές από τον παραπάνω πίνακα, από το 2003 και µετά η εκδήλωση
έχει ανασταλεί, χωρίς να υπάρχει κάποια επίσηµη ενηµέρωση ως προς την
αιτία ή την πιθανότητα συνέχισής της.

!
Δίκτυο των Ευρωπαϊκών Πολιτιστικών Πρωτευουσών και
Πολιτιστικών µηνών
Ύστερα από την επιτυχηµένη πορεία του θεσµού των Ευρωπαϊκών Πόλεων
Πολιτισµού, οι οργανωτές των δέκα πρώτων εκδηλώσεων δηµιούργησαν το
1992 ένα δίκτυο ώστε να µπορούν να ανταλλάσουν πληροφορίες και να
µοιράζονται τις εµπειρίες τους, προς όφελος και των οργανωτών των
µελλοντικών γεγονότων. Το Δίκτυο των Πολιτιστικών Πόλεων και
Πολιτιστικών Μηνών (ECCM)104 είναι ένας µη κερδοσκοπικός οργανισµός που
εδρεύει στο Λουξεµβούργο και προσπαθεί να συµβάλει στην παρακολούθηση,
το συντονισµό και την αξιολόγηση των προσπαθειών του πολιτιστικού αυτού
έργου. Σύµφωνα µε τον Ροδόλφο Μασλιά105, «η συσσωρευµένη εµπειρία του
Δικτύου, αποτελεί το καλύτερο εφαλτήριο για να αποκτήσει και ο θεσµός των
πολιτιστικών πρωτευουσών αλλά και γενικότερα µια µελλοντική πολιτιστική
πολιτική της Ένωσης, έναν έγκυρο σύµβουλο µε πολλαπλές διασυνδέσεις σε
όλες τις χώρες και που να καλύπτει ολόκληρη την πολιτισµική πολυµορφία της
Ευρώπης».
Δεδοµένου ότι η ιδέα της Πολιτιστικής Πόλης είχε πλέον ξεπεράσει τα σύνορα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διοργανωνόταν και σε άλλες χώρες, το δίκτυο
θεώρησε σκόπιµο να προσαρµόσει τους κανόνες του ώστε να συµπεριλάβει
τους εκπροσώπους τόσο από τις διεθνείς εκδηλώσεις όσο και από τα νέα
κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και από υποψήφιες πόλεις που
ανταγωνίζονταν για τον τίτλο στο πλαίσιο του νέου κανονισµού της Ένωσης.
Όµως, το 2010 η λειτουργία του Δικτύου σταµάτησε και οι δραστηριότητες
µαζί µε όλο το υλικό που είχε συγκεντρωθεί
µεταφέρθηκαν στο Κέντρο
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http://www.eccm-cultural-capitals.org/Description.html
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Ο Ρ. Μασλιάς διετέλεσε Γενικός Γραµµατέας του Δικτύου Πολιτιστικών
Πρωτευουσών της Ευρώπης για το διάστηµα 2003- 2006 http://www.maslias.eu/
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Τεκµηρίωσης106 που δηµιουργήθηκε το 2008 στην Αθήνα, σε συνεργασία µε
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

!
Κέντρο Τεκµηρίωσης των Ευρωπαϊκών Πολιτιστικών
Πρωτευουσών
Το συγκεκριµένο κέντρο εγκαινιάστηκε το 2007 και αποτελεί δοµή του
Πολιτισµικού Οργανισµού του Δήµου Αθηναίων. Κύριο µέληµά του είναι η
συλλογή και διαλογή του υλικού που λαµβάνεται από τις ΠΠΕ κατόπιν
αιτήµατος του Δηµάρχου Αθηναίων προς τους οµολόγους του, ώστε να
ενισχύεται η ιδέα των Πολιτιστικών Πρωτευουσών, τόσο εντός όσο και εκτός
Ευρώπης, µε την προώθησή της στο ευρύ κοινό, στα µέσα ενηµέρωσης και
στους εµπειρογνώµονες. Ανάµεσα στους στόχους του Κέντρου βρίσκεται και η
παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών προς τις πόλεις που ενδιαφέρονται να
φιλοξενήσουν το θεσµό, καθώς και σε όποιον ενδιαφέρεται να
δραστηριοποιηθεί στον πολιτιστικό τοµέα. Επιδιώκει, ταυτόχρονα, τη
δηµιουργία ενός πλήρους αρχείου ικανού να υποστηρίξει και να προωθήσει
την σχετική ακαδηµαϊκή έρευνα.
Όσες πληροφορίες λαµβάνονται σε έντυπη µορφή σαρώνονται και
µεταφέρονται στην ιστοσελίδα του ώστε να είναι άµεσα διαθέσιµες στο κοινό.
Το υλικό µπορεί να διατεθεί και απευθείας από την έδρα του Κέντρου. Το
περιεχόµενο της ιστοσελίδας καθορίζεται µε µόνιµη συνεργασία ανάµεσα στις
οργανώσεις και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σήµερα, το Κέντρο διαθέτει υλικό
σχετικό µε όλες τις πόλεις που έχουν φιλοξενήσει το θεσµό της Πολιτιστικής
Πρωτεύουσας ή του Πολιτιστικού µήνα, τις µελλοντικές διοργανώτριες αλλά
και πόλεις που έθεσαν υποψηφιότητα αλλά δεν εξελέγησαν.
Παράλληλα, µέσω της ιστοσελίδας του, το Κέντρο επιδιώκει να παρέχει µια
πλατφόρµα επικοινωνίας µεταξύ των οργανώσεων και των µελών τους που
ασχολούνται άµεσα ή έµµεσα, αποκλειστικά ή συµπληρωµατικά µε το θεσµό
των ΠΠΕ. Δικαίωµα συµµετοχής έχουν τα µέλη των οργανώσεων και των
δικτύων, οι φορείς των ΠΠΕ, οι εκπρόσωποι των εθνικών ή τοπικών αρχών, οι
εκπρόσωποι των οργανωτικών φορέων, καλλιτεχνικοί διευθυντές, υπεύθυνοι
διεθνών σχέσεων, και οι ερευνητές.

106

http://ecoc-doc-athens.eu/index.php
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Πανεπιστηµιακό Δίκτυο των Ευρωπαϊκών Πολιτιστικών
Πρωτευουσών
Το Πανεπιστηµιακό Δίκτυο των Πολιτιστικών Πρωτευουσών της Ευρώπης
(UNeECC107) είναι µια διεθνής µη κερδοσκοπική ένωση που ιδρύθηκε στο Πετς
της Ουγγαρίας το 2006, µε την ιδέα ότι θα ήταν χρήσιµο για τα πανεπιστήµια
και τα ιδρύµατα της Ανώτατης Εκπαίδευσης που εδρεύουν σε ΠΠΕ να έρθουν
σε επικοινωνία και να αναπτύξουν νέες µορφές ακαδηµαϊκής και
εκπαιδευτικής συνεργασίας. Όπως αναφέρεται στο καταστατικό, γενικός
στόχος του είναι να εξασφαλιστεί η αναγνώριση του ρόλου και της συµβολής
των πανεπιστηµίων για την επιτυχία των πόλεων που έχουν τον τίτλο
«Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης». Ακόµα, επιθυµεί τα µέλη της να
έχουν δυνατότητα της συνεχούς και πλήρους συµµετοχής στις ΠΠΕ και να
ενισχύονται από το θεσµό «Πανεπιστήµια της χρονιάς» . Τέλος, προωθεί τη
διαπανεπιστηµιακή συνεργασία µε στόχο την ανάπτυξη και την αναµόρφωση
του ρόλου των πανεπιστήµιων στην πόλη ώστε να αναπτυχθούν νέες µορφές
συνεργασίας µεταξύ του ιδρύµατος και της πολιτείας.
Το Δίκτυο αριθµεί, σήµερα, 44 µέλη και έχει έντονη παρουσία µε τη
διοργάνωση εκδηλώσεων στις πόλεις που φιλοξενούν την εκδήλωση της ΠΠΕ.
Ενδεικτικά το 2014 η συνεδρίαση του Διοικητικού Συµβουλίου
πραγµατοποιήθηκε στη Ρίγα της Λετονίας και διοργανώνει τριήµερο συνέδριο
στην Umea
της Σουηδίας. Για την οικονοµική στληριξη των µελών της,
διαθέτει ποσό ύψους 1000 ευρώ για να υποστηρίξει τη διοργάνωση µιας
υψηλούς ποιότητας πολιτιστικής εκδήλωσης.

!
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Παρελθούσες Πολιτιστικές Πρωτεύουσες
Ύστερα από τη µελέτη αναφορικά µε τους θεσµούς της Πολιτιστικής
Διπλωµατίας στα ευρωπαϊκά και ελληνικά
πλαίσια και των πολιτιστικών
εκδηλώσεων, θεωρήσαµε σκόπιµο να παραθέσουµε ορισµένα παραδείγµατα
πόλεων που έχουν ήδη φιλοξενήσει το γεγονός, ώστε να δούµε τη διαχρονική
εξέλιξη του τίτλου στην πράξη. Αποφασίσαµε να αναλύσουµε τις εκδηλώσεις
ανά διάστηµα πέντε ετών και µε αφετηρία την Αθήνα το 1985, περάσαµε στη
Γλασκόβη το 1990 και το Λουξεµβούργο το 1995. Το 2000 αποτέλεσε ειδικό
έτος, αφού η ανάληψη έγινε από εννέα πόλεις και τα γεγονότα της χρονιάς
έχουν ήδη αναφερθεί σε προηγούµενο τµήµα της εργασίας. Για το λόγο αυτό,
επιλέξαµε να ασχοληθούµε µε τη διοργάνωση της πολιτιστικής εκδήλωσης από
τη Θεσσαλονίκη το 1997. Στη συνέχεια, ολοκληρώσαµε τη µελέτη µας µε το
Κορκ το 2005 καθώς το 2010 ο τίτλος δόθηκε σε τρεις πόλεις εκ των οποίων η
µία ήταν η Κωνσταντινούπολη που, επίσης, µελετάται σε προηγούµενο τµήµα
της εργασίας.
Από την έρευνά µας, διαπιστώσαµε ότι ο πολιτισµός και τα έργα αστικής
ανάπλασης δύνανται να µεταµορφώσουν µια πόλη και να προάγουν το διεθνές
προφίλ της. Σίγουρα, στις µεγάλες πόλεις διακρίνονται έντονες κοινωνικές,
πολιτιστικές και οικονοµικές ανισότητες οι οποίες δεν είναι εύκολο να
ξεπεραστούν, αλλά µπορούν να αµβλυνθούν µε την προσπάθεια ένταξης όλων
των κοινωνικών οµάδων στις πολιτιστικές δραστηριότητες. Για την
ολοκληρωµένη προετοιµασία και ανάπτυξη του προγράµµατος κρίνεται
απαραίτητη η συνεργασία και η ανάµιξη όλων των φορέων της πόλης, από την
πολιτική αρχή έως τους τουριστικούς εκπροσώπους. Συνεργασία η οποία θα
συµβάλει στη βιωσιµότητα των οφελών και την συνέχισης του πολιτιστικού
έργου και µετά το έτος εορτασµού.

!
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Αθήνα 1985
Η Αθήνα ήταν η πρώτη πόλη που ανακηρύχτηκε Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πόλη
το 1985 και στόχος της ήταν "να δώσει µια νέα σηµαντική ώθηση στον
ελληνικό πολιτισµό". Η έναρξη των εκδηλώσεων του θεσµού
πραγµατοποιήθηκε στις 21 Ιουνίου 1985 και αποτέλεσε µια σηµαντική στιγµή
της ιστορίας, καθώς ήταν η αφορµή που συγκέντρωσε για πρώτη φορά των
Υπουργών Πολιτισµού όλων των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
Τη διοργάνωση της «Αθήνας 1985» ανέλαβε το Ελληνικό Υπουργείο
Πολιτισµού, υπό την καθοδήγηση της τότε υπουργού Πολιτισµού, Μελίνας
Μερκούρη. Όπως ανέφερε η ίδια σε µια από τις οµιλίες της, «για τη βέλτιστη
οργάνωση της εκδήλωσης, το Υπουργείο Πολιτισµού ενισχύθηκε και από άλλα
Υπουργεία, από τον Οργανισµό Ελληνικού Τουρισµού, τους γειτονικούς
Δήµους και Νοµαρχίες, αλλά και από τον ιδιωτικό τοµέα.»
Όσον αφορά στην κοινοτική υποστήριξη της διοργάνωσης, µέχρι το 1999
υπεύθυνη ήταν η Γενική Διεύθυνση Πληροφόρησης, Επικοινωνίας, Πολιτισµού
και Πολιτικής Οπτικοακουστικών Θεµάτων. Μετά την αναδιοργάνωση των
υπηρεσιών της Επιτροπής, η ευθύνη για την υποστήριξη της δράσης δόθηκε
στη Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού, στο πλαίσιο της
Διεύθυνσης Πολιτισµού, Πολιτικής Οπτικοακουστικών Θεµάτων και
Αθλητισµού (Μονάδα Πολιτισµός: Πολιτική και Πρόγραµµα Πλαίσιο).
Υπενθυµίζουµε εδώ πως µετά το 1999 ο θεσµός της ΠΠΕ αναγνωρίστηκε ως
κοινοτική δράση. Από οικονοµικής πλευράς, η Αθήνα έλαβε από την Κοινότητα
το ποσό των 108.000 ecu στο οποίο δεν περιλαµβάνονται οι συµπληρωµατικές
εισφορές σε συγκεκριµένα έργα.
Ως ένα εξαιρετικά σηµαντικό συστατικό για τη διοργάνωση της Αθήνας 85
κρίθηκαν οι οικονοµικές συνεισφορές από τα υπόλοιπα κράτη µέλη της
Κοινότητας. Η ίδια η Υπουργός είχε απευθύνει έκκληση για βοήθεια τόσο
έµµεσα µέσω των πρεσβευτών όσο και άµεσα µέσω των υπεύθυνων
Υπουργών Πολιτισµού. Παρά το σύντοµο χρονικό διάστηµα για την
προετοιµασία, η ανταπόκριση ήταν γενικά θετική και ιδιαιτέρως θερµή από τη
Γερµανία, τη Γαλλία και το Ηνωµένο Βασίλειο. Ανταπόκριση η οποία οξύνθηκε
από το πνεύµα του ανταγωνισµού που αναπτύχθηκε µεταξύ των εταίρων στην
Ελλάδα, καθώς αν και κάποιες εκδηλώσεις είχαν ήδη προγραµµατιστεί για το
Φεστιβάλ Αθηνών, υπήρχε περιθώριο για την προσθήκη περισσότερων
παραγωγών και ειδικά για τη διεύρυνση του προγράµµατος µε ξένες εκθέσεις.
Ενδεικτικά, όσον αφορά το επίπεδο της υποστήριξης που έλαβε η Αθήνα 85,
το Ηνωµένο Βασίλειο αντιπροσωπεύτηκε από οκτώ καλλιτεχνικές εταιρείες
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(όπως το Εθνικό Θέατρο και η βασιλική Όπερα), δύο εκθέσεις και διάφορες
άλλες συνεισφορές σε φεστιβάλ ποπ µουσικής, συνέδρια και εκθέσεις. Η
Γαλλία έστειλε τρεις εταιρείες (συµπεριλαµβανοµένων των Peter Brook) και
έστησε τρεις εκθέσεις σχετικά µε τους εικαστικούς Delacroix, Ροντέν και
Πικάσο. Η Γερµανία έστειλε οκτώ ή εννέα εταιρείες (όπως το θέατρο
Schaubuhne και το θέατρο Residenz του Μονάχου) και ανέλαβε διάφορες
εκθέσεις σχετικά µε τον αρχαιολόγο Σλήµαν, το γερµανικό εξπρεσιονισµό και
τον καλλιτέχνη Kathe Kollwitz. Το κόστος για τις χώρες εταίρους εκτιµήθηκε
στις 260 εκατοµµύρια δραχµές, µε τη Γερµανία να χορηγεί 94 εκατοµµύρια, τη
Γαλλία 78,την Ιταλία 30, την Ολλανδία 10, το Ηνωµένο Βασίλειο 6, την
Ισπανία 3 και την Ιρλανδία 1.
Αναλυτικά, όσον αφορά τη χρηµατοδότηση της εκδήλωσης από ελληνικής
πλευράς, κυρίως υπεύθυνο ήταν το ελληνικό Υπουργείο Οικονοµικών. Οι
διοργανωτές είχαν ζητήσει το ποσό του ενός δισεκατοµµυρίου ελληνικών
δραχµών από τα οποία εγκρίθηκαν 765.000 δραχµές και τελικά χορηγήθηκαν
690.000 δραχµές. Εκτός από τη βοήθεια της Κοινότητας που αναφέραµε
παραπάνω, ως πρόσθετη πηγή χρηµατοδότησης λειτούργησε το Φεστιβάλ
Αθηνών που είναι µια ετήσια εκδήλωση στην οποία παρουσιάζονται ελληνικές
και διεθνείς καλλιτεχνικές παραγωγές (όπως συναυλίες, θεατρικές
παραστάσεις, όπερα και χορός) στους χώρους του αρχαίου θεάτρου του
Ηρώδου του Αττικού και στο Λυκαβηττό. Η διοίκηση του ανήκει στον Ελληνικό
Οργανισµό Τουρισµού µε χρηµατοδότηση από το Υπουργείο Οικονοµικών.
Ειδικά για το 1985, η επιχορήγηση ενισχύθηκε ώστε να ληφθούν υπόψη οι
πρόσθετες απαιτήσεις της ΠΠΕ. Οικονοµική ενίσχυση προήλθε και από το
Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο των Δελφών που συνέβαλε µε το ποσό των 63
εκατοµµυρίων δραχµών ώστε να καλύψει το κόστος επτά ξένες θεατρικών
παραγωγών που παρουσιάστηκαν στα πλαίσια των πολιτιστικών εκδηλώσεων.
Παρόµοια τακτική υιοθετήθηκε και για το πρόγραµµα υποδοµής που
ενισχύθηκε από ένα σύνολο πηγών. Καταρχάς, το Υπουργείο Εµπορικής
Ναυτιλίας χορήγησε 105 εκατοµµύρια δραχµές µέσω του Οργανισµού Λιµένος
Πειραιώς για τη µετατροπή του κτιρίου του παλιού τελωνείου σε εκθεσιακό
χώρο. Ακόµα, το Υπουργείο Δηµοσίων Έργων ανέλαβε βελτιώσεις των
υποδοµών τόσο στο χώρο του Λιµανιού όσο και σε άλλες περιοχές της πόλης,
αλλά καµία εκτίµηση των δαπανών τους δεν είναι πλέον διαθέσιµή. Τέλος, το
Πανεπιστήµιο Αθηνών επένδυσε 30 εκατοµµύρια δραχµές για την
αποκατάσταση και ανακαίνιση διαφόρων χώρων του ώστε να φιλοξενήσουν
εκθέσεις και άλλα πολιτιστικά δρώµενα.
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Σηµαντική ενίσχυση προήλθε και από ιδιωτικές επιχειρήσεις, και ιδιαιτέρως
από τα ελληνικά υποκαταστήµατα ξένων εταιρειών, µε τη µορφή χορηγιών.
Μέχρι το
1985, οι χορηγίες για καλλιτεχνικά δρώµενα στην Ελλάδα
αφορούσαν το Φεστιβάλ Αθηνών. Καταγράφηκε, λοιπόν, ένα σηµαντικό βήµα
προόδου κατά τη διάρκεια του 1985, καθώς τέσσερις ελληνικές τράπεζες
δαπάνησαν το ποσό των 80 εκατοµµυρίων δραχµών για την πραγµατοποίηση
της έκθεση "Ελλάδα και Θάλασσα».
Συγκεντρωτικά, εκτιµάται108 πως το σύνολο του προϋπολογισµού που
χρησιµοποιήθηκε για τη διοργάνωση Αθήνας 85 ανέρχεται σε 1.333
εκατοµµύρια δραχµές. Στο ποσό αυτό δεν περιλαµβάνονται όµως τα τακτικά
δηµόσια έξοδα για τη λειτουργία του πολιτιστικού τοµέα στην Αθήνα.
Σύµφωνα µε υπολογισµούς, η επιχορήγηση για την εκδήλωση της ΠΠΕ ήταν
πάνω από τρεις φορές µεγαλύτερη εκείνης που αφορούσε τον Ελληνικό
Οργανισµό Τουρισµού για τα διάφορα πολιτιστικά προγράµµατα που
απευθύνονταν στην τουριστική αγορά. Αναφορικά µε τον καταµερισµό των
εξόδων, το µεγαλύτερο µέρος τους, που άγγιξε τα 510 εκατοµµύρια δραχµές,
δαπανήθηκε στον προγραµµατισµό και την προετοιµασία. Ο τοµέας των
εκθέσεων εκµεταλλεύτηκε τα δύο πέµπτα του συνολικού προϋπολογισµού του
προγράµµατος, οι δραµατικές παραστάσεις και οι µουσικές εκδηλώσεις
(συµπεριλαµβανοµένης της όπερας) απορρόφησαν από ένα πέµπτο του
διατιθέµενου ποσού, ενώ το εναποµείναν ποσό δαπανήθηκε σε εκδηλώσεις
χορού, συνεδριάσεις και επιχορηγήσεις προς τους δήµους. Για την εκτέλεση
του προγράµµατος109, διατέθηκαν από το Υπουργείο Πολιτισµού 730
εκατοµµύρια δραχµές επιπλέον από τον προϋπολογισµό που είχε ήδη εγκρίνει
το Υπουργείο Οικονοµικών.
Το συνολικό πρόγραµµα που παρουσιάστηκε από την Αθήνα το 1985
αποσκοπούσε στην προβολή της πόλεως σε διεθνή κλίµακα, ενώ, ταυτόχρονα,
παρείχε το πλαίσιο για τη φιλοξενία πολιτιστικών εκδηλώσεων ξένων χωρών,
µέσα στην πόλη. Η κύρια φιλοσοφία πάνω στην οποία το πρόγραµµα των
εκδηλώσεων βασίστηκε ήταν να δηµιουργήσει µια ευκαιρία διαλόγου µεταξύ
των ευρωπαίων πολιτών σχετικά µε το παρελθόν και το µέλλον της τότε
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, χρησιµοποιώντας ως εργαλείο τον πολιτισµό. Το
πρόγραµµα χωρίστηκε σε τρείς κύριες κατηγορίες µε διάσταση κοινωνική,
108

Myerscough J., “European Cities of Culture and Cultural Months”, Full Report: Unabridged

Version, October 1994
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«Εκθέσεις για το Πρόγραµµα 1988-1992, Πολιτιστική Ανάπτυξη», Κέντρο Προγραµµατισµού
και οικονοµικών ερευνών, Αθήνα, 1992
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επιστηµονική και καλλιτεχνική. Οι εκδηλώσεις που παρουσιάστηκαν
αφορούσαν εκθέσεις ζωγραφικής, γλυπτικής, συλλογών µε ιστορική σηµασία,
θεατρικές και χορευτικές παραστάσεις και όπερα µε Έλληνες και ξένους
συντελεστές, συναυλίες Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών που
αντιπροσώπευαν µεγάλο εύρος µουσικής, συµπόσια και διασκέψεις. Όλα τα
γεγονότα είχαν ευρωπαϊκή διάσταση, ενώ πολλά από αυτά εµπνεύστηκαν από
το υλικό και τις ιδέες που είχαν προτείνει οι εκπρόσωποι άλλων κρατώνµελών. Αναλυτικά, διοργανώθηκαν:
•

31 εκθέσεις µε θέµατα από ελληνικά και ξένα µουσεία, µερικές
από τις οποίες περιόδευσαν και σε άλλους δήµους.

•

13 συνέδρια µε την ενεργό συµµετοχή και οργάνωση Ελλήνων
και ξένων επιστηµόνων

•

θεατρικές παραστάσεις από 22 ξένους και 34 ελληνικούς θιάσους

•

χορευτικές παραστάσεις από 7 ξένους και 9 ελληνικούς
συλλόγους.

Συνοπτικά, το πρόγραµµα των εκδηλώσεων της Αθήνας αποτέλεσε µια καλή
ευκαιρία ώστε η πόλη της Αθήνας να αποκτήσει σηµαντική πολιτιστική
υποδοµή. Σύµφωνα µε την έρευνα Palmers Αθήνα 1985, oι πιο σηµαντικές
µακροπρόθεσµες ωφέλειες που αποκοµίστηκαν από τη συγκεκριµένη
εκδήλωση είναι:
•

Η πολιτιστική και καλλιτεχνική ανάπτυξη: η συγκεκριµένη οργάνωση
θεωρήθηκε ως µια σηµαντική εµπειρία εκµάθησης για τους
επαγγελµατίες του πολιτιστικού τοµέα, πολλοί από τους οποίους
ασχολήθηκαν µε την παραγωγή και προώθηση παρόµοιων σηµαντικών
εκδηλώσεων και εκθέσεων στην Ελλάδα. Παράλληλα, το κοινό που
δηµιουργήθηκε τότε συνέχισε να στηρίζει τις περιοδείες των ζωντανών
µουσικών προγραµµάτων δηµοφιλούς µουσικής.

•

Η αλλαγή στάσης προς τον πολιτισµό: παρόλο που ο χρόνος
προετοιµασίας ήταν αρκετά σύντοµος (µόλις επτά µήνες), η όλη
διαδικασία από την ανάληψη του τίτλου έως και τον εορτασµό
διαφηµίστηκε και προωθήθηκε αρκετά από τις Αρχές. Η κίνηση αυτή
είχε ως αποτέλεσµα την εµπλοκή του κοινού και την ενίσχυση της
πολιτιστικής του συνείδησης.

•

Η προβολή της διασύνδεσης µεταξύ Παιδείας και Πολιτισµού: η έννοια
του πολιτισµού επεκτάθηκε από το έννοια της διασκέδασης σε εκείνες
της ψυχαγωγίας και της εκπαίδευσης.

•

Ο συντονισµός των Πολιτιστικών Πρωτοβουλιών: η ανάληψη του
θεσµού αποτέλεσε σηµαντική ευκαιρία για την ενοποίηση των
αρχαιολογικών χώρων και πρωτοβουλιών της Αθήνας, η οποία έχει
διατηρηθεί µέχρι σήµερα.
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•

Η δηµιουργία κατάλληλων υποδοµών: τα έργα που έγιναν στους
χώρους που φιλοξένησαν τις εκδηλώσεις αποτέλεσαν σηµαντικό
κληροδότηµα. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα είναι η δηµιουργία ενός
νέου εκθεσιακού χώρου στο λιµάνι της πόλης (Οργανισµός Λιµένος
Πειραιώς), η ανακαίνιση και ο εκσυγχρονισµός πέντε αιθουσών του
Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, το ναυπηγείο της Κερύνειας, τα έργα
συντήρησης τόσο σε ένα µεγάλο αριθµό θεάτρων µέσα στην πόλη όσο
και σε κτίρια πολιτιστικής σηµασίας στους δήµους που περιβάλλουν την
Αθήνα. Τα έργα αυτά χρηµατοδοτήθηκαν από την Ελληνικό Υπουργείο
Πολιτισµού και Επιστηµών, ως µέρος της πρωτοβουλίας της ΠΠΕ. Μία
ακόµα σηµαντική πρωτοβουλία ήταν η λειτουργία του Θεάτρου των
Ανατολικών Δήµων Αττικής που αποτέλεσε, µε τη σειρά του, ένα
σηµαντικό σηµείο εκκίνησης για µια προσέγγιση µε «πολιτιστική
αποκέντρωση» στην Ελλάδα και την προώθηση της πολιτιστικής
πολιτικής στους δήµους.

•

Η διαχρονικότητα των εκθέσεων: διάφορες εκθέσεις που
δηµιουργήθηκαν στα πλαίσια της εκδήλωσης Αθήνα1985 περιόδευσαν
για πολλά χρόνια µετά το έτος εορτασµού. Παράλληλα, η πόλη της
Αθήνας έχει προσπαθήσει συµµετάσχει ενεργά στα προγράµµατα άλλων
ΠΠΕ.

•

Η συνεισφορά στην καθιέρωση της ΠΠΕ ως θεσµικού οργάνου: η
Αθήνα έχει παραµείνει ισχυρός εταίρος στο Δίκτυο των Πολιτιστικών
Πόλεων και Πολιτιστικών µηνών. Τόσο οι δηµοτικές όσο και οι
κυβερνητικές αρχές συνέβαλαν στη χρηµατοδότηση και τη διοργάνωση
των συναντήσεων στα πλαίσια του δικτύου σε διάφορες ελληνικές
πόλεις, όπως η Αθήνα και οι Δελφοί. Αποτέλεσαν, ακόµα, εµπνευστές
και θερµοί υποστηρικτές και άλλων πολιτιστικών πρωτοβουλιών όπως η
«Ηµέρα Πολιτισµού» τον Μάιο και η διεξαγωγή ενός διεθνούς
διαγωνισµού δοκιµίου µεταξύ των Ευρωπαίων µαθητών µε θέµα την
πολιτιστική πολυµορφία της Ευρώπης.

•

Η δηµιουργία ευρωπαϊκής συνείδησης: Αν και είναι δύσκολο να
αποδειχθεί πρακτικά, αναφέρθηκε ότι η Αθήνα του 1985 ήταν η πρώτη
πολιτιστική εκδήλωση στην Ελλάδα κατά την οποία ο ελληνικός λαός
είχε το αίσθηµα ότι συµµετείχε σε κάτι πραγµατικά ευρωπαϊκό, και η
εκδήλωση χρησίµευσε ως ορόσηµο για την προώθηση των πολιτικών
και πολιτιστικών σχέσεων ανάµεσα στην Ελλάδα και τους πολιτικούς
εταίρους της εκείνη την περίοδο.

Στο σηµείο αυτό, οφείλουµε να παρατηρήσουµε πως οι πόλεις αποτελούν από
µόνες τους πολιτιστικούς φορείς, και κάθε ΠΠΕ οφείλει να αξιοποιήσει την
πολιτιστική κληρονοµιά του παρελθόντος της, χρησιµοποιώντας την ιστορία
της ως σηµείο αναφοράς για να πλαισιώσει την προσέγγιση της κατά το έτος
εορτασµού. Ιδιαίτερα σε πόλεις όπως η Αθήνα και η Φλωρεντία, το σύνολο
του ιστορικού σκηνικού που τις χαρακτηρίζει και τις επηρεάζει είναι εµφανώς
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πιο έντονο σε σχέση µε άλλες πόλεις. Παράλληλα, σε ορισµένες πόλεις, όπως
η Αθήνα, το Δουβλίνο και η Λισαβόνα, εκτός από τις σαφείς αλλαγές στα έργα
υποδοµής, είναι δύσκολο να προσδιοριστεί η σχέση µεταξύ των
δραστηριοτήτων ή των έργων του έτους εορτασµού και των άµεσων
συνεπειών της. Αυτό συµβαίνει γιατί πολλές από τις πιθανές συνέπειες να
οφείλονται σε αλλαγές στην πολιτική ή στη στρατηγική των κυβερνητικών
οργάνων. Χαρακτηριστικό παράδειγµα για την Αθήνα αποτελεί η προσπάθεια
για αποκέντρωση, για το Δουβλίνο η καλλιτεχνική στρατηγική που
ακολουθήθηκε και για τη Λισαβόνα τα κοινωνικά πιλοτικά προγράµµατα που
αναπτύχθηκαν.
Θεωρείται σκόπιµο να υπογραµµίσουµε πως η Αθήνα ανέλαβε τη διοργάνωση
µιας τελείως καινούριας εκδήλωσης την οποία είχε µόλις επτά µήνες να
προετοιµάσει. Χαρακτηριστικά, αναφέρεται110 πως η οργανωτική οµάδα
αποτελούνταν από δέκα µόλις άτοµα. Ως αποτέλεσµα, παρατηρήθηκαν
αρκετές ελλείψεις, εκ των οποίων αρκετά σηµαντική κρίθηκε η µη προσπάθεια
ένταξης κοινωνικών οµάδων όπως των µεταναστών, των ηλικιωµένων και των
αναπήρων που πια αποτελεί προτεραιότητα των µοντέρνων ΠΠΕ.
Παρατηρήθηκε ακόµα πως η όλη εκδήλωση δεν προβλήθηκε όσο θα έπρεπε
διεθνώς, και τα έργα δεν οδήγησαν σε µακροπρόθεσµες επενδύσεις ούτε
προσέλκυσαν το ενδιαφέρον αρκετών χορηγών.
Συνοψίζοντας, θα µπορούσαµε να θεωρήσουµε την Αθήνα 1985 ένα
επιτυχηµένο πολιτιστικό γεγονός που προσέφερε σηµαντική εµπειρία σε όλους
τους οργανωτικούς φορείς και οδήγησε στην καλύτερη οργάνωση
εκδηλώσεων στο εξωτερικό και σε αξιόλογη ελληνική παρουσία στις µετέπειτα
ΠΠΕ. Αξιοσηµείωτο είναι και το πολιτικό όφελος που αποκόµισε η χώρα από
την προβολή της στο διεθνή τύπο και την ευκαιρία έκθεσης ειδικών θεµάτων
σηµαντικών για αυτήν. Τέλος, θεωρείται ότι συντέλεσε στην ενότητα του
ελληνικού πολιτισµού και στην τόνωση του ηθικού και του γοήτρου του
απόδηµου ελληνισµού.

!
!
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European Capitals of Culture: the road to success from 1985 to 2010, European
Communities, 2009

K97

!
!

!
Γλασκόβη 1990

!

Σύµφωνα µε µελέτη111 που έγινε υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου
για συγκριτική αστική µελέτη (EURICUR) η ανάληψη του τίτλου της
Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Πόλης από την σκωτσέζικη πόλη της Γλασκόβης το
1990 αποτέλεσε σηµείο καµπής για την εκδήλωση, που µετρούσε ήδη 5 έτη
εκδηλώσεων. Η Γλασκόβη ούτε ήταν η πρωτεύουσα του κράτους ούτε άνηκε
στους καθιερωµένους τουριστικούς πολιτιστικούς προορισµούς της Ευρώπης,
σε αντίθεση µε τους προκατόχους του τίτλου. Η µεσαίου µεγέθους πρώην
βιοµηχανική πόλη κέρδισε την υποψηφιότητα έναντι του ανταγωνισµού από
άλλες βρετανικές πόλεις χάρη κυρίως στις υποσχέσεις για εµπορικές χορηγίες
και στο γεγονός ότι σχεδίαζε να χρησιµοποιήσει την πολιτιστική εκδήλωση για
να βοηθήσει την αστική αναγέννηση και να ενισχύσει την εικόνα της ως
πολιτιστικής πόλης. Η προσέγγιση αυτή ήταν σύµφωνη και µε την γενική
γραµµή της βρετανικής κυβέρνησης που έδινε ιδιαίτερη έµφαση στην εταιρική
σχέση µεταξύ του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα.

!
Το πολιτιστικό πρόγραµµα που παρουσιάστηκε χαρακτηρίστηκε από
ένα
εντυπωσιακό φάσµα των πολιτιστικών δραστηριοτήτων, περιλαµβάνοντας
γνωστούς καλλιτέχνες, όπως ο τενόρος Pavarotti, ο τραγουδιστής Frank
Sinatra και η όπερα Bolshoi , και έναν εξίσου εντυπωσιακό προϋπολογισµό.
Ως επιχείρηµα για την υλοποίηση της συγκεκριµένου προγράµµατος
παρατέθηκε η πεποίθηση ότι η επένδυση θα αποπληρωνόταν άµεσα από τους
επισκέπτες που θα φιλοξενούσε η πόλη και έµµεσα , και πιο µακροπρόθεσµα,
µέσω της βελτίωσης της εικόνας της πόλης, των αυξηµένων οικονοµικών
επενδύσεων και τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας. Χάρη στο πρόγραµµα
αυτό, η Γλασκόβη ήταν η µόνη πόλη που κατάφερε να προσελκύσει σηµαντικά
περισσότερους επισκέπτες σε σχέση µε τις προκατόχους του τίτλου της
Πολιτιστικής Πόλης, εν µέρει λόγω του µεγάλου αριθµού των αθλητικών
εκδηλώσεων που είχε στο πρόγραµµά της.

111

Van den Berg, L., van der Borg, J. and van der Meer, J., «Urban Tourism.» . (1994)
EURICUR, Rotterdam.
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Ιδιαίτερα σχετικά µε το πρόγραµµα112, η οργανωτική επιτροπή έθεσε ως
πρωταρχικό της στόχο το συντονισµό και των προγραµµατισµό 1990
δραστηριοτήτων, για την επίτευξη του οποίου έλαβε δύο στρατηγικές
αποφάσεις εκ των οποίων η πρώτη ήταν η διάρκεια των εορτασµών να
εκτείνεται σε ένα ηµερολογιακό έτος και όχι µόνο σε λίγες εβδοµάδες ή µήνες,
όπως είχε συµβεί σε όλες τις προηγούµενες πόλεις. Η επόµενη απόφαση
αφορούσε την έννοια του πολιτισµού η οποία θα περιλάµβανε όλα τα
χαρακτηριστικά της πόλης όπως η ιστορία, η µηχανική εκπαίδευση, η
αρχιτεκτονική, η ναυπηγική βιοµηχανία, η θρησκεία, ο αθλητισµός, η µουσική,
ο χορός, οι εικαστικές τέχνες και το θέατρο.
Συνολικά , διοργανώθηκαν περισσότερες από 3.439 δηµόσιες εκδηλώσεις µε
τη συµµετοχή ερµηνευτών και καλλιτεχνών από 23 χώρες, µε το διεθνή Τύπο
να καλύπτει τις περισσότερες από αυτές. Συγκεκριµένα, 40 µεγάλα έργα
αφιερώθηκαν σε θεατρικές και εικαστικές παραστάσεις, ενώ
πραγµατοποιήθηκαν 60 παγκόσµιες πρεµιέρες σχετικά µε το θέατρο και το
χορός. Σηµειώθηκαν, ακόµα, 3.979 παραστάσεις και 656 θεατρικές
παραγωγές, 1.901 εκθέσεις και 157 αθλητικά γεγονότα. Όσον αφορά τα έργα
υποδοµής, δηµιουργήθηκε και λειτούργησε το Glasgow Royal Concert Hall
που κόστισε 29.400.000 λίρες, ανακαινίστηκαν οι χώροι της Γκαλερί McLellan
µε κόστος 5.800.000 λιρών και το τραµ χρησιµοποιήθηκε ως χώρος
φιλοξενίας εκδηλώσεων. Η κοινότητα διέθεσε το ποσό των 60 εκατοµµυρίων
ECU στη Γλασκόβη, ποσό που ξεπερνούσε κατά πολύ τις συνεισφορές της τα
προηγούµενα έτη. Η κατανοµή των κονδυλίων εποπτευόταν από ειδική
υποεπιτροπή για Φεστιβάλ, αποτελούµενη από ανώτερους συµβούλους και τον
πρόεδρο του τοπικού Συµβουλίου.
Όλες αυτές οι κινήσεις οδήγησαν σε αύξηση κατά 40% της επισκεψιµότητας
όλων των καλλιτεχνικών χώρων- θεάτρων, µουσείων και γκαλερί- από το
κοινό, που το πλήθος του έφτασε τα 6.600.000 σε αντίθεση µε τα
4,7
εκατοµµύρια το 1989. Εάν σε αυτό το πλήθος προσθέσουµε και τους θεατές
που προτίµησαν τις εκδηλώσεις σε ανοικτούς χώρους και εκείνες που
διοργάνωσε κοινότητας, το σύνολο διαµορφώνεται στα 8,3 εκατοµµύρια.
Ιδιαίτερα, το κοινό που προτίµησε τους δηµοφιλείς τρόπους ψυχαγωγίας όπως
τον κινηµατογράφο και τις συναυλίες ποπ και ροκ µουσικής έφτασε ανήλθε σε
3,7 εκατοµµύρια το 1990.

112

"The 1990 Story, Glasgow Cultural Capital of Europe" , Glasgow Development Agency
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Η σκοτσέζικη πόλη εισήγαγε µια ακόµη καινοτοµία στο θεσµό καθώς ήταν η
µοναδική που πραγµατοποίησε µια πλήρη αξιολόγηση113 των επιπτώσεων της
διοργάνωσης της Πολιτιστικής Πρωτεύουσα. Η µελέτη έδειξε ότι τα έσοδα από
τις τουριστικές δαπάνες ξεπέρασαν το ποσό των 32 εκατοµµύριων βρετανικών
λιρών, έναντι των συνολικών δηµοσίων επενδύσεων που ήταν περίπου
22.000.000 λίρες. Συνεπώς, υπολογίστηκε µια καθαρή οικονοµική απόδοση
ύψους 14,1 εκατοµµυρίων λιρών, που περιλάµβανε τη δηµιουργία 5.580 νέων
θέσεων εργασίας µε περίπου 7.286λιρών ανά θέση. Σχετικά µε τη συµβολή
του ιδιωτικού τοµέα, συνεισφορές έγιναν από 350 επιχειρήσεις οι οποίες
διέθεσαν 6.100.000 λίρες σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, αξιοθέατα και άλλα
έργα για τον εορτασµό.
Κατά τη διάρκεια του έτους εορτασµού, η πόλη δέχτηκε 3 εκατοµµύρια
επισκέπτες, σε σύγκριση µε τα 2,4 εκατοµµύρια του προηγούµενου χρόνου.
Λεπτοµερώς, το 45% των τουριστικών ταξιδιών (550.000 σε πλήθος) που
οργανώθηκαν, περιλάµβαναν συµµετοχή στα πολιτιστικά δρώµενα, ενώ το
71% των µη αγγλόφωνων τουριστών, επισκέπτονταν για πρώτη φορά την
πόλη της Γλασκόβης. Ακόµα, σε σύγκριση µε τα στοιχεία του 1986
σηµειώθηκε µια αύξηση κατά 81% στην τουριστική κίνηση και κατά 89% στις
ηµερήσιες επισκέψεις. Αναµφίβολα, η Γλασκόβη 1990 στέφθηκε µε οικονοµική
επιτυχία, αφού τα συνολικά έσοδα έφθασαν τα 37 εκατοµµύρια λίρες.
Μακροπρόθεσµα, παρατηρήθηκε πως µεταξύ του 1991 και του 1997, ο
αριθµός των ταξιδιών µε προορισµό τη Γλασκόβη που έγιναν από πολίτες του
Ηνωµένου Βασιλείου αυξήθηκε από 0,8 σε 1,4 εκατοµµύρια που οδήγησε σε
αντίστοιχη αύξηση των δαπανών από 108 σε 163 εκατοµµύρια λίρες.
Ανάλογα, το πλήθος των ξένων τουριστών αυξήθηκε από 0,4 εκατοµµύρια το
1991 σε 0,5 το 1996 σηµειώνοντας αύξηση των δαπανών από 95.000.000
λίρες σε 162.000.000.
Πέρα από την οικονοµική, θα µπορούσαµε να συµπεράνουµε ότι σηµειώθηκε
και κοινωνική επιτυχία, δεδοµένου ότι το έτος του πολιτισµού επηρέασε τις
ζωές του 80% των ενηλίκων κατοίκων της περιοχής. Το ποσοστό των
κατοίκων που συµµετείχαν στις εκδηλώσεις και τις παραστάσεις αυξήθηκε και
έφερε τη Γλασκόβη πάνω από βρετανικό µέσο όρο, µε ποσοστά ύψους 10%
για θεατρικά έργα και 2% για την όπερα. Αναλυτικά, το 54% των ενηλίκων
κατοίκων της πόλης παρακολούθησε τουλάχιστον µία φορά µια παράσταση
θεάτρου ή µια συναυλία και το 61% επισκέφθηκε ένα µουσείο ή µια γκαλερί.
Δηλαδή το ενδιαφέρον των κατοίκων προς τις τέχνες ανανεώθηκε, γεγονός
που αποδεικνύεται από την αύξηση κατά 31% της συνολικής συµµετοχής ανά
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κάτοικο. Παράλληλα, τα εκπαιδευτικά προγράµµατα και εκείνα που
αφορούσαν άτοµα µε ειδικές ανάγκες αυξήθηκαν κατά 25% στα µουσεία και
τις γκαλερί και κατά 43% στα θέατρα. Τα καινοτόµα αυτά σχέδια αποτέλεσαν
ένα σηµείο αναφοράς που έχει αποδώσει µακροπρόθεσµα οφέλη. Οι κοινοτικές
εκδηλώσεις διαφόρων ειδών ξεπέρασαν τις 2.000.
Η όλη εκδήλωση της Γλασκόβης 1990, οδήγησε σε αύξηση κατά 15% των
αντιλήψεων (τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό της χώρας) ότι η
πόλη άλλαζε προς το καλύτερο. Ιδιαίτερα, η πλειοψηφία των κατοίκων
συµφώνησε ότι το έτος εορτασµού βελτίωσε τη δηµόσια εικόνα της πόλης και
το 61% πιστεύει ότι κατέστησε την πόλη ένα πιο ευχάριστο µέρος για να ζουν.
Ωστόσο, όπως κάθε µεγάλο γεγονός, η διοργάνωση του θεσµού από τη
Γλασκόβη δέχτηκε και αρκετές επικρίσεις. Το 16% του πληθυσµού υποστήριξε
πως το σύνολο του προγράµµατος είχε κυρίως διεθνές και όχι τοπικό
χαρακτήρα. Το γεγονός αυτό προκάλεσε αντιδράσεις από ορισµένες τοπικές
οµάδες, οι οποίες υποστήριξαν πως η οργανωτική επιτροπή θα έπρεπε να είχε
επενδύσει καλύτερα τον διατιθέµενο προϋπολογισµό ώστε να παρέχει βασικές
υπηρεσίες, όπως η στέγαση και να είχε σχεδιάσει την εκδήλωση µε τρόπο που
να εκπροσώπευε πληρέστερα την πόλη της Γλασκόβης114. Κύριο επιχείρηµά
τους ήταν ότι ο πολιτιστικός τουρισµός συχνά προωθείται για να εξυπηρετήσει
πολιτικούς και οικονοµικούς λόγους, που έχουν ελάχιστη σχέση µε τον
καθηµερινό «τρόπο ζωής»των κατοίκων της περιοχής. Πράγµατι η Γλασκόβη
1990 παρουσίασε µια σειρά εκδηλώσεων υψηλού πολιτιστικού επιπέδου µε
µικρή, όµως, αναφορά στην
πλούσια τοπική κουλτούρα της ίδιας της πόλης. Παρατηρήθηκε πως µόνο το
1% του προϋπολογισµού, ύψους 15.000.000 λιρών, διατέθηκε για τη
χρηµατοδότηση των τοπικών καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και ως εκ τούτου
πολλές εκδηλώσεις τοπικών τεχνών περιορίστηκαν λόγω έλλειψης πόρων.
Ανάλογα κινήθηκε και το ενδιαφέρον των τοπικών µέσων µαζικής ενηµέρωσης
που ήταν στραµµένο κυρίως στα µεγάλα γεγονότα, σε βάρος των τοπικών
έργων. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα αυτής της τάσης ήταν η έκθεση
"Glaswegians", που προέβαλε µια µεγάλη φωτογραφική έρευνα και το
αντίστοιχο αρχείο, διοργανωµένη από την τοπική καλλιτεχνική οργάνωση
Cranhill Arts Project . Η φωτογραφική έκθεση παρόλο που περιόδευσε σε 26
χώρες το 1990, έλαβε πολύ µικρή δηµοσιογραφική κάλυψη στην Γλασκόβη. Η
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αντίθεση αυτή είχε ως αποτέλεσµα µια έντονη διαµάχη, µεταξύ των
διοργανωτών που προσπαθούσαν να µεγιστοποιήσουν τα οικονοµικά έσοδα
από τους πλούσιους τουρίστες και µιας οµάδας από ντόπιους ακτιβιστές που
προσπαθούσαν να προωθήσουν µια πιο παραδοσιακή κουλτούρα.
Το παράδειγµα της Γλασκόβης 1990 απέδειξε ότι τα κατάλληλα πολιτιστικά
γεγονότα είναι σε θέση να προσελκύσουν το τουριστικό ενδιαφέρον σε νέες
περιοχές. Αν και υπήρχαν αµφιβολίες σχετικά µε τη βιωσιµότητα των
οικονοµικών και κοινωνικών οφελών που µπορούν να αποφέρουν, η µετέπειτα
πορεία της πόλης µαρτυρά τα µακροπρόθεσµα οφέλη που αποκόµισε από το
πολιτιστικό γεγονός.
Το πιο απτό κληροδότηµα πιο είναι τα κτίρια που ανοικοδοµήθηκαν και η
σειρά από νέους και ανακαινισµένους πολιτιστικούς χώρους. Επίσης, πολλά
άλλα έργα- όπως η βελτίωση της πρόσβασης των ατόµων µε ειδικές ανάγκες,
η αποκατάσταση και ο καθαρισµός των κτιρίων- υλοποιήθηκαν ή
επιταχύνθηκαν λόγω της ΠΠΕ. Η αστική ανάπλαση της πόλης συνεχίστηκε και
για αρκετό διάστηµα µε αποτέλεσµα το 1999 να κερδίσει τον τίτλο της
«Βρετανικής πόλης για την αρχιτεκτονική και το σχεδιασµό».
Οι συνθήκες εργασίας για τους καλλιτέχνες βελτιώθηκαν, καθώς κάποιοι
βρήκαν νέους εταίρους ή πηγές υποστήριξης, και σύναψαν διεθνείς
συνεργασίες. Παρατηρήθηκαν, επίσης, σηµαντικές αλλαγές στη συµπεριφορά
των ατόµων καθώς είχε διαδοθεί ευρέως η γενική αίσθηση της αλλαγής.
Ακόµα, οι φορείς χάραξης πολιτικής άρχισαν να σκέφτονται διαφορετικά
σχετικά µε τον κεντρικό ρόλο της πολιτιστικής ανάπτυξης στη διαδικασία της
γενικής αστικής ανάκαµψης. Η νέα αυτή προσέγγιση για τις τέχνες και τον
πολιτισµό οδήγησε σε επενδύσεις στην κοινωνική ένταξη, στην ενίσχυση από
τους φορείς του Εθνικού Λαχείου για την ανακαίνιση των κτιρίων και στην
απόφαση να δηµιουργήσουν βιώσιµα µακροπρόθεσµα σχέδια. Με αφορµή το
1990, η Γλασκόβη έχει αναπτύξει µια σειρά από πολιτικές και πρωτοβουλίες
που γίνονται κάθε χρόνο και αποσκοπούν στην αναγέννηση του Πολιτισµού
και στο χαρακτηρισµό της πόλης ως κορυφαία πολιτιστική πόλη παγκοσµίως.
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Λουξεµβούργο 1995
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Το 1995 η ανάθεση της διοργάνωσης της Πολιτιστικής πρωτεύουσας της
Ευρώπης έγινε στο Λουξεµβούργο. Δεδοµένης της µικρής έκτασης της χώρας,
η κυβέρνηση επέλεξε να περιλάβει το σύνολο του κράτους αντί να περιορίσει
τις εκδηλώσεις µόνο στην πρωτεύουσα. Το καλλιτεχνικό πρόγραµµα έφερε
τον τίτλο «Ευρωπαϊκή πόλη όλων των πολιτισµών» και είχε ως στόχο να
θέσει την πόλη σε υψηλή θέση στον παγκόσµιο πολιτιστικό χάρτη. Κατά την
ανάληψη της εκδήλωσης το 1992, είχαν παρουσιαστεί τα θέµατα "διάλογος"
και "πολιτισµός για όλους" τα οποία όµως στη συνέχεια χαρακτηρίστηκαν από
έλλειψη δυναµικής και ακρίβειας, και αντικαταστάθηκαν. Την ίδια χρονιά
οργανώθηκε στη Λευκωσία η εκδήλωση του Πολιτιστικού Μήνα, αλλά οι δύο
πόλεις περιορίστηκαν κυρίως σε κοινές συνεντεύξεις Τύπου και όχι σε άλλες
πολιτιστικές εκδηλώσεις.
Σχετικά µε την ευρωπαϊκή διάσταση των εκδηλώσεων, το Λουξεµβούργο
τόνισε πως είναι η γενέτειρα του ευρωπαϊστή Robert Schuman και στεγάζει
πολλά ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα. Με τον τρόπο αυτό ανέδειξε την
ευρωπαϊκή ιστορία, ταυτότητα και κληρονοµιά που τη χαρακτηρίζουν.
Προέβαλε, επίσης, την πολυπολιτισµικότητα και την πολυγλωσσία που
ενισχύονται από τη γεωγραφική τοποθεσία της στο κέντρο της ηπείρου και το
µεγάλο αριθµό αλλοδαπών κατοίκων, καθώς το 50% του πληθυσµού έχει
γεννηθεί σε άλλη χώρα.
Υπεύθυνες για την όλη προετοιµασία αποφασίστηκε να είναι από κοινού οι
δηµοτικές και οι εθνικές αρχές- απόφαση που αποτέλεσε καινοτοµία στην
µέχρι τότε ιστορία των ΠΠΕ. Συγκεκριµένα, συγκροτήθηκε µια οργανωτική
επιτροπή µε αυτόνοµη δοµή και µη κερδοσκοπικό χαρακτήρα που ιδρύθηκε το
1992 και αποτελούνταν από 9 µέλη. Πρωταρχικό της µέληµα ήταν η λήψη
των τελικών αποφάσεων για τα επικείµενα πολιτιστικά έργα και
δραστηριότητες, για την οικονοµική διαχείριση και την συνολική άσκηση
δηµοσιονοµικού ελέγχου. Δεδοµένου, όµως, ότι τα οκτώ µέλη προέρχονταν
από τον πολιτικό χώρο, η επιτροπή κατηγορήθηκε ότι δεν αντιπροσώπευε
πλήρως τα πολιτιστική συµφέροντα και στερούνταν εµπειρίας και ειδίκευσης
στα πολιτιστικά θέµατα.
Η οργανωτική επιτροπή έθεσε εξαρχής τους στόχους της τους οποίους
διαχώρισε σε δύο κατηγορίες ανάλογα µε τη σηµασία τους. Υψηλή
προτεραιότητα ήθελε να δώσει στην ανάπτυξη και στροφή του τοπικού κοινού
προς τον πολιτισµό και στη δηµιουργία ενός προγράµµατος πολιτιστικών
K103

!
!

δραστηριοτήτων µέσα στα πλαίσια µιας εορταστικής ατµόσφαιρας. Στόχος της
ήταν, ακόµα, να
συγκεντρώσει το ενδιαφέρον επισκεπτών τόσο από το
εσωτερικό της χώρας όσο και από το εξωτερικό, έτσι ώστε, κατά συνέπεια, να
αναβαθµιστεί το διεθνές προφίλ της.
Αµέσως µετά, τοποθετήθηκε η βελτίωση των πολιτιστικών υποδοµών,
η
ενδυνάµωση της κοινωνικής συνοχής και της κοινοτικής ανάπτυξης.
Παράλληλα, επεδίωκαν την ενθάρρυνση της καλλιτεχνικής και φιλοσοφικής
συζήτησης και την προώθηση της καινοτοµίας και της δηµιουργικότητας.
Σηµαντική θεωρήθηκε, ακόµα, τόσο η ανάπτυξη του ταλέντου και, κατ’
επέκταση, της καριέρας των τοπικών καλλιτεχνών όσο και η γενική τόνωση
του αισθήµατος της υπερηφάνειας και της αυτοπεποίθησης των πολιτών. Όλοι
οι παραπάνω παράγοντες θα µπορούσαν να συντελέσουν σε µια µακροχρόνια
πολιτιστική ανάπτυξη πέρα από το έτος εορτασµού.
Για την επίτευξη όλων των παραπάνω, οργανώθηκαν αρκετές συνεδριάσεις
και διαβουλεύσεις όπου συµµετείχαν εκπρόσωποι της πολιτικής αρχής,
πολιτιστικών και καλλιτεχνικών οργανώσεων, του τουριστικού τοµέα αλλά και
κάτοικοι της περιοχής. Ζητήθηκε, ακόµα, η συµβολή εξωτερικών συµβούλων
τόσο εθνικών όσο και διεθνών αλλά και η εµπειρία προηγούµενων ΠΠΕ. Ο
µέγιστος αριθµός του ανθρώπινου δυναµικού που απασχολήθηκε ήταν 55
άτοµα, αν και οι περισσότεροι από αυτούς προσλήφθηκαν προσωρινά
δεδοµένου ότι το Φεβρουάριο του 1995 ήταν µόλις 8 άτοµα.
Η συνολική χρηµατοδότηση που έλαβε το Λουξεµβούργο 1995 ήταν 24,4
εκατοµµύρια ECU. Συνολικά, το 58% του προϋπολογισµού του προγράµµατος
καταβλήθηκε άµεσα είτε από το κράτος ή την πόλη και, έτσι, η οργανωτική
επιτροπή διαχειρίστηκε το υπόλοιπο 42%. Το µεγαλύτερο µέρος της
χρηµατοδότησης προήλθε από την Κυβέρνηση (σε ποσοστό 39%) και το Δήµο
(σε ποσοστό 36%) και ήταν 8,5 και 7,9 εκατοµµύρια ECU , αντίστοιχα, ενώ
περίπου 5 εκατοµµύρια προήλθαν από χορηγίες ιδιωτικών επιχειρήσεων των
οποίων το πλήθος ήταν 47. Από την άλλη πλευρά, υπολογίστηκε πως το
συνολικό κόστος της εκδήλωσης ήταν 21,5 εκατοµµύρια ECU, εκ των οποίων
τα 16,4 επενδύθηκαν σε έργα υποδοµής.
Στα πλαίσια της σωστής προετοιµασίας, θεσπίστηκαν ειδικά κριτήρια για την
επιλογή των έργων στα οποία προσµετρούνταν η ποιότητα του έργου, το
κόστος και η τοποθεσία, η εµπειρία των διοργανωτών, οι εκπαιδευτικές
δυνατότητες και οι ευκαιρίες κατάρτισης, η µακροπρόθεσµη επίδραση και
αειφορία καθώς και η Ευρωπαϊκή σηµασία του έργου. Ειδικοί
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εµπειρογνώµονες ανά καλλιτεχνικό τοµέα χρησιµοποιήθηκαν ως σύµβουλοι
για την επιλογή των σχεδίων.
Το πρόγραµµα ήταν αρκετά πλούσιο και περιλάµβανε εκδηλώσεις από όλους
τους καλλιτεχνικούς τοµείς όπως θέατρο, χορό, όπερα, εικαστικά,
κινηµατογράφο, λογοτεχνία, αρχιτεκτονική, µουσική, πολιτιστική κληρονοµιά,
ιστορία, τεχνολογικά µέσα, τηλεόραση, φεστιβάλ δρόµου, παρελάσεις και
υπαίθριες εκδηλώσεις. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στη συµµετοχή ειδικών
κοινωνικών οµάδων- όπως τα παιδιά, οι νέοι και οι µειονότητες- και στην
παρουσίαση ειδικών έργων για αυτές. Συνολικά, παρουσιάστηκαν 500 έργα
που συγκέντρωσαν 1.170.000 θεατές. Οι ατοµικές παραστάσεις ήταν περίπου
1.120 µε κοινό 413.000 ατόµων, οι εκθέσεις ήταν 300 και προσέλκυσαν
494.000 άτοµα και , τέλος, οι υπαίθριες εκδηλώσεις παρακολουθήθηκαν από
185.000 άτοµα.
Οι πιο δηµοφιλείς εκδηλώσεις ήταν:
Οι εορτασµοί για την εθνική ηµέρα του Λουξεµβούργο στις 23 Ιουνίου
όπου παρουσιάστηκαν πυροτεχνήµατα, παραδοσιακή µουσική και
εκδηλώσεις στο δρόµο. Συγκέντρωσαν περίπου 100.000 άτοµα.
• Η τελετή έναρξης µε πυροτεχνήµατα και παράσταση από το EU-Japan
Fest.
• Η συναυλία του συγκροτήµατος των Rolling Stones την οποία
παρακολούθησαν 60.000 άτοµα.
• Η συναυλία του José Carreras την οποία παρακολούθησαν 15.000
άτοµα.
Όπως αναφέραµε προηγουµένως, ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην ανάπτυξη
των δηµιουργικών ταλέντων των τοπικών καλλιτεχνών η οποία επιτεύχθηκε,
καταρχάς, µε την προώθηση νέων έργων, ανταλλαγών, επισκέψεων, ειδικών
επιχορηγήσεων και υποτροφιών. Όντως, το ποσοστό των εκδηλώσεων που
προέρχονταν εκτός της χώρας ήταν µόλις 30%, ενώ το20% των έργων ήταν
κοινοτικά ή ερασιτεχνικά. Για παράδειγµα, µέσα στο 1995 ανατέθηκαν και
εκτελέστηκαν έξι µεγάλα έργα σύγχρονης µουσικής και οκτώ ταινίες µικρού
µήκους από καλλιτέχνες του Λουξεµβούργου. Επιπρόσθετα, από τις 80 νέες
παραγωγές που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια του έτους, στις 66
συµµετείχαν τοπικές επιχειρήσεις. Η πολιτιστική χρονιά αποτέλεσε σηµαντικό
έδαφος κατάρτισης για τους νέους που ήθελαν να ασχοληθούν µε την
πολιτιστική διαχείριση.
•

Σχετικά µε την υποδοµή της πόλης για τη φιλοξενία πολιτιστικών
εκδηλώσεων, το 1995, η κυβέρνηση προχώρησε σε µια σοβαρή επένδυση
ύψους περίπου 600 εκατοµµυρίων ευρώ. Κύριος στόχος ήταν η ανάπτυξη του
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δηµόσιου χώρου, του φωτισµού και της σήµανσης, ενώ ολοκληρώθηκε η
ανέγερση και αποκατάσταση κάποιων πολιτιστικών κτιρίων κατά τη διάρκεια
του 1995. Μεταξύ άλλων, η διοργάνωση του Λουξεµβούργου ζήτησε από τον
παγκοσµίου φήµης αρχιτέκτονα IM Pei να σχεδιάσει το νέο µουσείο Mudam
µοντέρνας τέχνης και από το Γάλλο αρχιτέκτονα Christian de Portzamparc να
σχεδιάσει το χώρο παραστάσεων για τη Φιλαρµονική Ορχήστρα. Ταυτόχρονα,
ενώ µετέτρεψε το Καζίνο σε εκθεσιακό χώρο.
Σύµφωνα µε την έρευνα των Palmer/Rae Associates, η παρουσία των
τουριστών ήταν έντονα επηρεασµένη από το είδος της εκδήλωσης, µε τους
κατοίκους να προτιµούν τις θεατρικές παραστάσεις και τους τουρίστες να
παρακολουθούν περισσότερες εκθέσεις. Η παρατήρηση αυτή συµβαδίζει µε το
γενικό πρότυπο της πολιτιστικής τουριστικής κατανάλωσης, κατά το οποίο οι
τουρίστες είναι λιγότερο πιθανό προτιµήσουν θεατρικές παραστάσεις λόγω
των γλωσσικών φραγµών. Ένα βασικό ζήτηµα για τις πόλεις είναι ο
αντίκτυπος της εκδήλωσης ΠΠΕ στους διεθνείς επισκέπτες, καθώς θεωρείται
ότι το πλήθος τους είναι
ενδεικτικό των εντυπώσεων που προκαλεί η
εκδήλωση γενικά στο εξωτερικό.
Συνολικά για το 1995 υπολογίστηκε πως την πόλη επισκέφτηκαν 767.000
τουρίστες. Το πλήθος των διαµονών στην πόλη έφτασε τις 2.600.000, εκ των
οποίων µόνο οι 240.000 έγιναν από ξένους τουρίστες. Εκτιµήθηκε πως το
48% των τουριστών που παρακολουθούσαν κάποια εκδήλωση της ΠΠΕ
επισκέπτονταν για πρώτη φορά το Λουξεµβούργο, ενώ το 31% επί του
συνόλου των θεατών ήταν τουρίστες. Ακόµα, τα στατιστικά στοιχεία που
συγκεντρώθηκαν φανέρωσαν ότι ο τοµέα του τουρισµού αυξήθηκε κατά 26%
σε όλη τη χώρα και κατά 48% στην εορτάζουσα πόλη.
Εκτιµάται ότι τα συνολικά έσοδα από τον τουρισµό έφτασαν τα 510
εκατοµµύρια φράγκα Λουξεµβούργου, δηλαδή περίπου 12,6 εκατοµµύρια
ευρώ. Αντίθετα, το συνολικό κόστος για την προώθηση του τουρισµού ήταν
περίπου 87 εκατοµµύρια φράγκα Λουξεµβούργου, δηλαδή περίπου 2,2
εκατοµµύρια ευρώ.
Το Λουξεµβούργο, όµως, ήταν η πρώτη πόλη (και µέχρι στιγµής έχει υπάρξει
µόνο µία ακόµα που ήταν η Πράγα το 2000) στην οποία σηµειώθηκε µείωση
στις τουριστικές διαµονές κατά τη διάρκεια του έτους εορτασµού της
πολιτιστικής πρωτεύουσας. Χαρακτηριστικά, το 1995 το πλήθος κόσµου που
διέµεινε την πόλη ήταν κατά 4,9% µειωµένο σε σχέση µε την προηγούµενη
χρονιά- τάση η οποία συνεχίστηκε και το 1996 που σηµειώθηκε πτώση κατά
4,3%. Εδώ, οφείλουµε να συγκρίνουµε το φαινόµενο αυτό µε τα γεγονότα σε
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άλλες ευρωπαϊκές πόλεις καθώς κατά µέσο όρο οι διαµονές αυξήθηκαν κατά
2,1%. Ο λόγος για τον οποίο παρατηρήθηκε η προαναφερθείσα τάση είναι
δύσκολο να εξακριβωθεί, αλλά υποδηλώνει ότι υπάρχουν πολλοί άλλοι
παράγοντες που επηρεάζουν το συνολικό αριθµό των επισκεπτών σε µια πόλη
κατά τη διάρκεια του πολιτιστικού έτους, εκτός από την ίδια την εκδήλωση της
Πολιτιστικής Πρωτεύουσας. Είναι γεγονός, όµως, ότι λόγω της περιορισµένης
έκτασης της χώρας του Λουξεµβούργου και του υψηλού κόστους ζωής, πολλοί
τουρίστες µπορεί να προτίµησαν να διανυχτερεύσουν σε κοντινές περιοχές
των γειτονικών χωρών.
Σχετικά µε τη βιωσιµότητα των επιρροών από τη διοργάνωση της πολιτιστικής
εκδήλωσης το 1995, αξίζει να αναφέρουµε πως ο οργανισµός που είχε τότε
συσταθεί µε σκοπό
να συνεχίσει το έργο του Λουξεµβούργου 95, και
ονοµαζόταν «Agence Agence luxembourgeoise d'action culturelle»
εξακολουθεί να υφίσταται µέχρι σήµερα. Ο βασικός του ρόλος είναι να
διατηρηθεί η συνεργασία µεταξύ του κράτους και της πόλης, να ενεργεί ως
σύµβουλοι για τις αρχές, τα ιδρύµατα, τις καλλιτεχνικές ενώσεις, για τη
συλλογή και τη διάδοση των πολιτιστικών πληροφοριών, καθώς και να
συµβάλει στην προώθηση του πολιτισµού του Λουξεµβούργου στο εξωτερικό.
Τέλος, η απήχηση που είχε η εκδήλωση στους κατοίκους της πόλης του
Λουξεµβούργου αποδείχτηκε και αρκετά χρόνια αργότερα όταν το 2007
ανέλαβαν και πάλι τη φιλοξενία του θεσµού. Όπως αναφέρθηκε
χαρακτηριστικά από τους διοργανωτές115, to 1995 οι πολίτες των δύο πόλεων
του Μεγάλου Δουκάτου είχαν την ευκαιρία να συνυπάρξουν µε τους ξένους
επισκέπτες για 365 ηµέρες, γεγονός που λειτούργησε ως καταλύτης για µια
τεράστια έξαρση πολιτιστικών ιδεών και γεγονότων που υποστηρίχθηκαν τόσο
από τους δηµοτικούς και κρατικούς φορείς όσο και από πολλούς ανεξάρτητους
φορείς, ιδιωτικές επιχειρήσεις και συνεταιρισµούς. Σε αυτό συνέβαλαν και οι
υποδοµές καθώς τα ήδη υπάρχοντα πολιτιστικά ιδρύµατα της πόλης
εµπλουτίστηκαν µε νέες υποδοµές, όπως το Πολιτιστικό Κέντρο Neumunster,
η Αίθουσα της Φιλαρµονικής και το ανακαινισµένο Grand Theatre. Κατά
συνέπεια, το 2007, αποδείχτηκε εµπράκτως πως η χρηµατοδότηση του 1995
είχε επενδυθεί σωστά επενδύοντας σε όλους τους τοµείς που
προαναφέρθηκαν. Εκτός από τους χώρους αυτούς, εκθέσεις και παραστάσεις
χορού φιλοξενήθηκαν σε πρώην βιοµηχανικούς χώρους, όπως δύο ροτόντες
115
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που χρησιµοποιούνταν σε συνεργεία επισκευής ατµοµηχανών και δύο πρώην
εργοστάσια χάλυβα που βρίσκονταν ακριβώς έξω από την πόλη. Οι πράξεις
αυτές βοήθησαν τους πολίτες να αντιληφθούν τη βιοµηχανική κληρονοµιά
τους που θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί για πολιτιστικούς σκοπούς.
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Θεσσαλονίκη 1997

!

Το έτος 1997 τη ανάληψη της διοργάνωσης της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας
της Ευρώπης ανέλαβε η πόλη της Θεσσαλονίκης116 , η οποία ήταν η δεύτερη
ελληνική πόλη που έλαβε το χρίσµα µετά την Αθήνα το 1985.Η ανάληψη της
διοργάνωσης ήταν ζήτηµα µεγάλης σηµασίας για τη δηµοτική αρχή της πόλης
η οποία την επεδίωξε από το 1991117. Ως κύριος στόχος παρουσιάστηκε η
προσπάθεια για αποκέντρωση στη χώρα µέσω των δηµόσιων δαπανών για την
βελτίωση της Θεσσαλονίκης και την καθιέρωσή της ως πολιτιστικό κέντρο για
τα Βαλκάνια, αλλά και η ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής της Μακεδονίας.
Οι ίδιοι οι κάτοικοι τη θεώρησαν µεγάλη ευκαιρία για να αναδείξουν τον
πολιτισµό και την ιστορία τους και να τοποθετηθούν ανάµεσα στις πολιτιστικές
πόλεις της Ευρώπης. Κατ’ επέκταση, περίµεναν την προβολή της
Θεσσαλονίκης σαν το σταυροδρόµι των τεχνών, της οικονοµίας, των
συνεδρίων, της εκπαίδευσης και της διασκέδασης.
Ανάµεσα στα πολλαπλά οφέλη που ανέµεναν από τη διοργάνωση ήταν η
δηµιουργία έργων υποδοµής που θα βοηθούσαν στην ανάπτυξη όλων των
Δήµων της πόλης, η αναβάθµιση της ποιότητας ζωής και η προσέλευση
µεγάλου αριθµού επισκεπτών που µε τη σειρά της θα ευνοούσε τους τοπικούς
επαγγελµατίες και επιχειρήσεις.
Για την οργάνωση της εκδήλωσης συστάθηκε ανεξάρτητος οργανισµός µε 15
µέλη ο οποίος αν και αρχικά θα ήταν αυτόνοµος, τελικά είχε ως αρχικά του
µέλη µόνο πολιτικούς. Ονοµαζόταν «Οργανισµός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας
της Ευρώπης - Θεσσαλονίκη 1997» και άρχισε να λειτουργεί το 1993 µε τη
µορφή ανώνυµης εταιρείας. Κύριες ενασχολήσεις του ήταν η έναρξη και η
ανάπτυξη των έργων, ο συντονισµός του πολιτιστικού προγράµµατος, η
επικοινωνία, η προώθηση και το µάρκετινγκ, η εύρεση χορηγιών και η
διαχείριση του προϋπολογισµού. Η βασική οργανωτική δοµή ήταν περίπλοκη
και χρονοβόρα καθώς ο Διευθύνων Σύµβουλος είχε άµεση ευθύνη για τα
κτίρια και το προσωπικού, για τον καλλιτεχνικό διευθυντής και το τµήµα του
και, στη συνέχεια, για τη διοίκηση και τις οικονοµικές υπηρεσίες. Ο Διευθύνων
Σύµβουλος έπρεπε να λογοδοτεί στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συµβουλίου.
Η εκτεταµένη και πολύπλοκη δοµή της διαχειριστικής επιτροπής είχε ως
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αποτέλεσµα τη διαδοχή τεσσάρων Καλλιτεχνικών Διευθυντών, τριών
Διευθυνόντων Συµβούλων και τριών Διευθυντών επικοινωνίας κατά τη
διάρκεια προετοιµασίας. Οι πολυάριθµες αυτές αλλαγές οφείλονταν κυρίως σε
συνεχείς συγκρούσεις µε το Διοικητικό Συµβούλιο. Ακόµα, ο πολιτικός
χαρακτήρας του επηρέασε την κατεύθυνση και τις προτεραιότητες του
οργανισµού µέσω της κατανοµής των κονδυλίων για ορισµένα έργα και
προγράµµατα, αποκλείοντας άλλα.
Κατά τη διάρκεια της φάσης προετοιµασίας, ανακοινώθηκαν περισσότερα από
300 έργα υποδοµής. Τα κυριότερα σηµεία αφορούσαν την ανακαίνιση πέντε
θεάτρων και την κατασκευή οκτώ νέων, συµπεριλαµβανοµένων δύο νέων
υπαίθρια αµφιθέατρα, την στέγαση για τα υφιστάµενα πολιτιστικά ιδρύµατα,
όπως το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηµατογράφου και την ολοκλήρωση περίπου
δεκαπέντε δηµοτικών πολιτιστικών κέντρων. Ακόµα, στόχευαν στη δηµιουργία
µεγάλου αριθµού µουσείων σχετικών µε τους πρόσφυγες, τη λαογραφία, την
προϊστορική αρχαιότητα, την εβραϊκή ιστορία, το νερό και τη σύγχρονη τέχνη.
Από αυτά, υλοποιήθηκαν περίπου 100 έργα στην ευρύτερη περιοχή της
Θεσσαλονίκης µεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται η δηµιουργία νέων χώρων
πολιτισµού και η αναβάθµιση των ήδη υπαρχόντων, η αναστήλωση και
φροντίδα των ιστορικών µνηµείων, η συντήρηση και η ανάδειξη του
αρχιτεκτονικού πλούτου της πόλης. Το κόστος των επενδύσεων σε έργα
πολιτισµού και υποδοµής ξεπέρασε τα 100 δισεκατοµµύρια ελληνικές δραχµές.
Η οργανωτική επιτροπή έδωσε ιδιαίτερη προτεραιότητα στη συµµετοχή
ευπαθών κοινωνικών οµάδων όπως τα παιδιά, τα άτοµα µε αναπηρίες και οι
µειονότητες. Συγκεκριµένα, παρουσιάστηκαν 1.271 δραστηριότητες εκ των
οποίων οι 333 αφορούσαν στη µουσική και την όπερα, οι 195 ήταν εκθέσεις,
οι 188 ήταν θεατρικές παραστάσεις, οι 126 σχετίζονταν µε τη λογοτεχνία και
οι υπόλοιπες 95 µε τη διοργάνωση συνεδρίων. Η συντριπτική πλειοψηφία (σε
ποσοστό 80%) των δραστηριοτήτων έγιναν µε τη συµµετοχή Ελλήνων
καλλιτεχνών. Την ίδια χρονιά η Λιουµπλιάνα της Σλοβενίας φιλοξένησε τον
Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Μήνα, αλλά δεν υπήρξε κανένα σηµείο συνεργασίας µε
την ελληνική πόλη.
Αναλυτικά, η διάρθρωση του πολιτιστικού προγράµµατος που παρουσίασε η
Θεσσαλονίκης 1997 βασίστηκε σε µια ακτινική µορφή, που αποτελούνταν από
έναν πυρήνα, που ήταν η ίδια η πόλη της Θεσσαλονίκης µε τη µακρά ιστορία
της των 2.300 χρόνων, και από 12 άξονες που αντιστοιχούσαν στους
βασικούς τοµείς της ανθρώπινης δραστηριότητας που επηρεάζουν,
διαµορφώνουν και δηµιουργούν τα πολιτιστικά φαινόµενα. Ο δώδεκα αυτοί
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άξονες ήταν η θρησκεία, η φιλοσοφία, η εκπαίδευση, οι φυσικές επιστήµες, η
τεχνολογία, οι τέχνες, η Οικονοµία
και το επάγγελµα, ο χώρος µε το
περιβάλλον και τους οικισµούς, η πόλη µε τους πολίτες και τη Δηµοκρατία, η
καθηµερινή ζωή (που περιλαµβάνει την υγεία, τη διατροφή, την ένδυση κ.α.),
ο αθλητισµός, η επικοινωνία και οι µεταφορές, το ταξίδι του πολιτισµού µέσα
στο χρόνο και ο Μέγας Αλέξανδρος.
Αυτές οι 12 άξονες αντιπροσωπεύουν τις Πολιτιστικές Λεωφόρους, που έχουν
τη Θεσσαλονίκη ως κοινό σηµείο σύγκλισης. Η Θεσσαλονίκη βρίσκεται στην
αφετηρία των Λεωφόρων αυτών, τόσο κυριολεκτικά όσο και µεταφορικά και
είναι µια πόλη που συµβολίζει την εθνική συνέχεια και τη διαπολιτισµική
επικοινωνία. Θεωρήθηκε ότι η µακραίωνη ιστορία της της προσέφεραν τη
δυνατότητα να προκαλέσει περισυλλογή και προβληµατισµό σχετικά µε το
µέλλον του ευρωπαϊκού πολιτισµού.
Το πρόγραµµα είχε τίτλο «να γίνει η Θεσσαλονίκη µητρόπολη των
Βαλκανίων» Θεσσαλονίκη και πάνω από 70% των έργων ήταν µε ελεύθερη
είσοδο, ενώ τα περισσότερα προέβλεπαν την παροχή δωρεάν φαγητού. Οι
εκδηλώσεις που συγκέντρωσαν το περισσότερο ενδιαφέρον, σύµφωνα µε την
προσέλευση του κοινού ήταν:
•

•

Η έκθεση των ιερών θησαυρών του Αγίου Όρους, για πρώτη
φορά εκτός της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους, την οποία
επισκέφτηκαν περίπου 700.000 άτοµα.
Η συναυλία του δηµοφιλούς συγκροτήµατος U2 που
συγκέντρωσε 50.000 άτοµα
Η έκθεση σχετικά µε τον Caravaggio
Οι εκδηλώσεις σχετικά µε το καρναβάλι της Βενετίας

•
•
•
Η Θεσσαλονίκη 1997 υπήρξε µια από τις πιο ακριβές Πολιτιστικές
Πρωτεύουσες της Ευρώπης καθώς το σύνολο των δαπανών έφτασε τα
300,056,161.00 ευρώ εκ των οποίων µόλις τα 67,416,352.00
χρησιµοποιήθηκαν για να καλυφθούν οι λειτουργικές ανάγκες. Στο σηµείο
αυτό αξίζει να αναφέρουµε πως ο επανασχεδιασµός του αεροδρόµιου
«Μακεδονία» κόστισε 10 εκατοµµύρια ευρώ και η συναυλία των U2 κόστισε
3,2 εκατοµµύρια ευρώ. Αντίθετα, το σύνολο των λειτουργικών εσόδων
ανήλθε σε 60,819,399.00 ευρώ εκ των οποίων οι 300.000 ήταν η
χρηµατοδότηση που έλαβε από την Ένωση. Το έλλειµµα που δηµιουργήθηκε
ήταν πρωτοφανές και µέχρι σήµερα διενεργούνται εισαγγελικές έρευνες για
τον «Οργανισµό Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης - Θεσσαλονίκη
1997», ώστε να διαπιστωθεί εάν στοιχειοθετούνται τα αδικήµατα της
«απιστίας σε βάρος του Δηµοσίου» και της «παράβασης καθήκοντος», κατά
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παντός υπευθύνου, που ίσως επιτρέψει στο Ελληνικό Δηµόσιο να εισπράξει
ασφαλιστικές εισφορές.
Όσον αφορά την αστική ανάπλαση της πόλης και το µακροχρόνιο
κληροδότηµά της, η Θεσσαλονίκη προέβη σε έργα στο κέντρο της πόλης,
στους δρόµους, στην ανάπτυξη υποβαθµισµένων περιοχών και στην
αναδιαµόρφωση δηµόσιων πλατειών και κτιρίων. Οι πιο σηµαντικές αλλαγές
σηµειώθηκαν κυρίως σε δύο περιοχές της πόλης: το λιµάνι και την οικονοµικά
υποβαθµισµένα δυτικά προάστια. Ιδιαίτερα, η αναγέννηση που σηµειώθηκε ως
αποτέλεσµα της αποκατάστασης της παλιάς αποθήκης στο λιµάνι αποτελεί
σηµαντικό κληροδότηµα καθώς πλέον προσφέρεται σε δηµόσια χρήση και
φιλοξενεί το Μουσείο Φωτογραφίας, το κέντρο της Σύγχρονης Τέχνης,
τέσσερις µεγάλες αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, εστιατόρια, καφετέριες, ενώ
παράλληλα φιλοξενεί πολλές εκδηλώσεις του ετήσιου Φεστιβάλ
Κινηµατογράφου και Ντοκιµαντέρ.
Ακόµα, σε µια φτωχή γειτονιά στο δυτικό τµήµα της πόλης, η ιστορική Μονή
Λαζαριστών έχει αποκατασταθεί και οι εγκαταστάσεις της φιλοξενούν το
Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, το Εθνικό Θέατρο, πολιτιστικές
υπηρεσίες του Νοµού, εστιατόρια, καφετέριες, κλπ Σε σύντοµο χρονικό
διάστηµα, η αλλαγή ήταν εντυπωσιακή. Νέο σύγχρονο οικιστικό κτίρια,
χώρους αναψυχής, πολυτελή ξενοδοχεία, πεζόδροµους και, σε γενικές
γραµµές, µια άνευ προηγουµένου ανάπτυξη έχει σηµειωθεί, ενισχύοντας
σηµαντικά την ποιότητα της ζωής των κατοίκων. Παράλληλα, το σχέδιο
ανοικοδόµησης επεκτάθηκε και σε γειτονικούς δήµους και σε χώρους
πολιτιστικής κληρονοµιάς στην ευρύτερη περιοχή, όπως είναι τα µοναστήρια
του Αγίου Όρους. Πολλά, όµως, από τα έργα δεν είχαν ολοκληρωθεί στο έτος
εορτασµού, προκαλώντας έτσι σηµαντικά προβλήµατα αλλά και την αντίδραση
των µέσων µαζικής επικοινωνίας.
Όσον αφορά στο τουριστικό ενδιαφέρον που προκάλεσε η Θεσσαλονίκη, ο
συνολικός αριθµός των ατόµων που παρακολούθησαν τις πολιτιστικές
εκδηλώσεις ήταν 1.500.000. Αναλυτικά, το 1996 επισκέφτηκαν 210.608 ξένοι
τουρίστες, το έτος εορτασµού 242.142, αλλά το επόµενο οι αριθµός έπεσε
στις 206.924. Στα πλαίσια της προώθησης των εκδηλώσεων, οργανώθηκαν
ταξίδια εξοικείωσης για ταξιδιωτικούς πράκτορες, διοργανωτές περιηγήσεων
και εκπροσώπους του ξένου και εγχώριου Τύπου.
Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε, επίσης, στη βελτίωση της πρόσβασης για τους
νέους, ιδιαίτερα σε συνεργασία µε τις υπηρεσίες της νεολαίας, µε αποτέλεσµα
την ίδρυση κέντρων νεότητας στις φτωχές γειτονιές µε στόχο τη στήριξη των
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πολιτιστικών πρωτοβουλιών. Για την ενίσχυση της θέσης των τοπικών
µειονοτικών οµάδων, προσπάθησε να χρησιµοποιήσει πολιτιστικά
προγράµµατα και, για παράδειγµα, συνεργάστηκε µε την εβραϊκή κοινότητα
για την ανάπτυξη ενός µουσείου σχετικού µε τα 2000 χρόνια παραµονής και
την εµπειρία του Ολοκαυτώµατος, ενώ επιτεύχθηκαν έργα µε οµάδες
µεταναστών.
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Το Κορκ118 ήταν η πρώτη πόλη που επιλέχθηκε ως Πολιτιστική Πρωτεύουσα
της Ευρώπης σύµφωνα µε τη νέα διαδικασία που είχε ορίσει η Ένωση το
2009. Η ιρλανδική κυβέρνηση επέλεξε τέσσερις πόλεις (Cork, Galway,
Limerick και Waterford) για την τελική φάση επιλογής και η αρµόδια επιτροπή
επιλογής της Ένωσης αφού εξέτασε τις προτάσεις τους και επισκέφθηκε δύο
από αυτές συνέστησε ότι ο τίτλος έπρεπε να ανατεθεί στο Κορκ. Το
πολιτιστικό πρόγραµµα119 έθεσε ως στόχο να αναδείξει «το όραµα µιας
σίγουρης πόλης του 21ου αιώνα» µε τους διοργανωτές να απορρίπτουν όλα
τα µοντέλα του πολιτιστικού προγραµµατισµού και να προτιµούν την
αντιµετώπιση ενός παθητικού καταναλωτή, δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στην
δηµιουργικότητα. Η οργανωτική επιτροπή έλαβε πάνω από 2000 υποβολές
προτάσεων για έργα έπειτα από ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέροντος, οι οποίες
αποτέλεσαν τη βάση για το 70% του προγράµµατός.
Έχοντας χρονικό περιθώριο µόλις τριών ετών για την προετοιµασία της
εκδήλωσης, το Δηµοτικό Συµβούλιο υιοθέτησε µια διττή προσέγγιση για την
υλοποίησή της. Το ίδιο ανέλαβε την ευθύνη για την παράδοση των υποδοµών
και ίδρυσε την ανώνυµη εταιρεία
«Cork 2005» για την ανάπτυξη του
πολιτιστικού προγράµµατος και να προωθήσει τις εκδηλώσεις. Τα µέλη του
διοικητικού συµβουλίου της «Cork 2005» αντιπροσώπευαν πολλούς τοµείς,
όπως η κυβέρνηση, ο τουρισµός, οι τέχνες, η εκπαίδευση και οι επιχειρήσεις.
Εκτός από την προώθηση των υφιστάµενων πολιτιστικών δραστηριοτήτων,
προχώρησε στην απευθείας ανάθεση και παραγωγή πολλών πολιτιστικών
έργων για το 2005 και, επίσης, συνεργάστηκε µε άτοµα, οµάδες και
οργανώσεις σε εταιρική βάση ώστε να τις υλοποιήσει.
Η εταιρεία διαχειριζόταν αποκλειστικά όλα τα έργα του προγράµµατος, σε
καθένα από τα οποία έχει αναθέσει ένα διαχειριστή µε εµπειρία στο σχετικό
τοµέα. Η εταιρεία απασχολούσε επίσης µια σειρά από ειδικούς σε τοµείς όπως
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ο πολιτιστικός προγραµµατισµός, η χορηγία, η επικοινωνία και η ενηµέρωση.
Στα πλαίσια της προώθησης της εκδήλωσης, η Cork 2005 ανέπτυξε µια
ολοκληρωµένη στρατηγική επικοινωνίας , συνολικού κόστους 1,7
εκατοµµυρίων ευρώ, που περιλάµβανε την ανάπτυξη µιας σειράς εκδόσεων,
διαφηµιστικών µέσων και τη διατήρηση της επίσηµης ιστοσελίδας.
Σχετικά µε τη χρηµατοδότηση των εκδηλώσεων, οι κύριες πηγές της ήταν ο
Δήµος και το Τµήµα Τεχνών, Αθλητισµού και Τουρισµού οι οποίοι διέθεσαν το
ποσό των 13,6 εκατοµµυρίων ευρώ. Από την πλευρά της, η Ευρωπαϊκή
Ένωση διέθεσε 500.000 ευρώ µέσω του προγράµµατος Πολιτισµός 2000. Η
εταιρεία Cork 2005 κατάφερε να συγκεντρώσει ποσό υψηλότερο των 7
εκατοµµυρίων ευρώ από τις χορηγίες από 230 επιχειρήσεις. Από αυτά, τα 2,87
εκατοµµύρια ήταν σε µετρητά και το ποσό των 4,2 εκατοµµυρίων είχε τη
µορφή ευγενικών χορηγιών από εµπορικούς εταίρους. Η στρατηγική
µάρκετινγκ της εταιρίας αποδείχτηκε, λοιπόν, προσοδοφόρα καθώς ο αρχικός
στόχος για τις χορηγίες είχε τεθεί στα 1,2 εκατοµµύρια ευρώ. 120
Στο πλαίσιο της προετοιµασίας πραγµατοποιήθηκε ένας µεγάλος αριθµός
έργων στην πόλη που αφορούσαν την τέχνη, τον πολιτισµό, την προώθηση
του τουρισµού αλλά και τις δηµόσιες υποδοµές και τις κοινοτικές
εγκαταστάσεις. Τα έργα αυτά αντιστοιχούσαν σε συνολική επένδυση
κεφαλαίου ύψους 196 εκατοµµυρίων ευρώ, εκ των οποίων Το Δηµοτικό
Συµβούλιο θα χορηγούσε τα 67 εκατοµµύρια.
Το καλλιτεχνικό πρόγραµµα του 2005 δοµήθηκε πάνω άξονες οι οποίοι
περιελάµβαναν τις τελετές έναρξης και λήξης, φεστιβάλ, µουσική, θέατρο,
χορό, λογοτεχνία, εικαστικές τέχνες, αθλητισµό, κινηµατογράφο,
αρχιτεκτονική και έρευνα σχετική µε τις κατοικίες. Στόχος της οργανωτικής
επιτροπής ήταν να παρουσιάσει ένα συνδυασµό από τοπικά και διεθνή έργα.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η σειρά µετάφρασης Κορκ 2005 που
προωθεί τη συνεργασία και τη δηµιουργικότητα στον τοµέα της λογοτεχνίας
και στο οποίο συµµετείχαν 13 κράτη µέλη, 13 µεταφραστές και 13 ντόπιοι
ποιητές. Οι ποιητές περιόδευσαν ανά την Ευρώπη για να µεταφράσουν και να
εκδώσουν τα ποιήµατά τους, των οποίων οι παρουσιάσεις έγιναν κατά το
εορταστικό έτος.
Μία ακόµα επιτυχηµένη εκδήλωση µε ευρωπαϊκή διάσταση ήταν η
«Μετεγκατάσταση» (Relocation), κατά την οποία µια τοπική εταιρεία
120
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συνεργάστηκε µε τρεις άλλες ευρωπαϊκές εταιρείες µε σκοπό να παράγουν µια
σειρά από παραστάσεις σε ασυνήθιστα και ιστορικά αξιοθέατα στην καρδιά του
Cork. Όλες οι εκδηλώσεις αποτελούσαν συνδυασµό της πόλης µε διάφορα
πολιτιστικούς τοµείς (από τη λογοτεχνία έως και τη γαστρονοµία) και η
είσοδος ήταν ελεύθερη για το κοινό.
Όπως έχει παρατηρηθεί στην πλειοψηφία των ΠΠΕ από την περίοδο της
προετοιµασίας έως και τον εορτασµό, υπάρχουν αρκετοί επικριτές. Στην
περίπτωση της ιρλανδικής πόλης η κριτική αφορούσε τη σηµαντική έλλειψη
στοιχείων σχετικών µε τον προγραµµατισµό και τον προϋπολογισµό.
Συνοψίζοντας, συµµεριζόµαστε την άποψη της Επιτροπής σύµφωνα µε την
οποία, η διοργάνωση της εκδήλωσης της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της
Ευρώπης από την ιρλανδική πόλη Κορκ ήταν επιτυχηµένη. Εκτελέστηκαν
πολλά έργα προς τη βελτίωση της τουριστικής και πολιτιστικής υποδοµής της
πόλης, που βοήθησαν τον τουρισµό και την αστική ανάπλαση, αλλά και τη
διεθνή εικόνα του Κορκ που, πριν το 2005, θεωρούνταν µια εµπορική πόλη µε
χαµηλή πολιτιστική δραστηριότητα.
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Επίλογος
Ο θεσµός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώνει 28 πλέον χώρες οι οποίες παρά τις
πολιτισµικές και πολιτιστικές διαφορές τους και παρά τις διαφορετικές
εµπειρίες τους, έχουν αρκετά κοινά σηµεία: όλες επιθυµούν να ζουν ειρηνικά,
να διαδραµατίζουν ενεργό ρόλο στην παγκόσµια πολιτική και οικονοµική
σκηνή, να βελτιώνουν τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας και να
προωθήσουν την παγκόσµια ευηµερία.
Δίνοντας πολιτιστική διάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι κυβερνήσεις των
κρατών µελών θέλησαν να δηµιουργήσουν µια Ευρώπη των λαών. Ανέθεσαν
στην Ένωση την αποστολή να ευαισθητοποιήσει τους Ευρωπαίους σχετικά µε
την ιστορία και τις κοινές αξίες τους, αλλά µε σεβασµό προς τις τοπικές και
περιφερειακές πολιτιστικές ιδιαιτερότητες. Παράλληλα, θέλησαν να
προωθήσουν την επιστηµονική έρευνα και να υποστηρίξουν τις νέες
τεχνολογίες και την κοινωνία των πληροφοριών. Συγκεκριµένα, οι
κυβερνήσεις προσπάθησαν να ενθαρρύνουν τις πολιτιστικές ανταλλαγές µέσα
στην Ευρώπη, να δώσουν τη δυνατότητα σε πολίτες, καλλιτέχνες και
επαγγελµατίες του πολιτισµού να συµµετάσχουν σε ευρωπαϊκά σχέδια, να
ενθαρρύνουν τη δηµιουργικότητα και να διευκολύνουν την πρόσβαση όλο και
περισσότερου πληθυσµού στον πολιτισµό.
Συγκεκριµένα, οι Πολιτιστικές Πρωτεύουσες της Ευρώπης είναι µια
πρωτοβουλία που προωθεί τη διακρατική κινητικότητα των εργαζοµένων στον
τοµέα του πολιτισµού, ενθαρρύνει τη διακρατική κυκλοφορία των
καλλιτεχνικών και πολιτιστικών έργων και προϊόντων πέρα από τα εθνικά
σύνορα, καθώς και το διαπολιτισµικό διάλογο, βασιζόµενο στην ισότητα
µεταξύ των πολιτισµών. Οι στόχοι της είναι να εγκαθιδρύσει µία ευρωπαϊκή
πολιτιστική περιοχή, να αναπτύξει την καλλιτεχνική και φιλολογική
δηµιουργία και να προάγει τη γνώση της ευρωπαϊκής ιστορίας και του
πολιτισµού. Αποσκοπεί στην προβολή της µεγάλης ποικιλοµορφίας του
ευρωπαϊκού πολιτισµού, χωρίς να ξεχνά την κοινή πηγή από την οποία ρέει
µεγάλο µέρος αυτής.
Χαρακτηριστικά είναι τα λόγια του T.S. Eliot, που απευθυνόµενος στους
ανθρώπους των Γραµµάτων της Ευρώπης για τη διατήρηση και τη διάδοση
του κοινού ευρωπαϊκού πολιτισµού, δήλωσε: «Εκείνο που έχει σηµασία, είναι
ότι πρέπει να αναγνωρίζουµε τη σχέση που έχουµε µεταξύ µας και την
αµοιβαία εξάρτηση ανάµεσά µας. Εκείνο που έχει σηµασία, είναι ότι είµαστε
ανίκανοι να δώσουµε ο ένας χωρίς τον άλλο, εκείνα τα θαυµάσια έργα που
διακρίνουν έναν ανώτερο πολιτισµό».
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Η πολιτιστική ιδιαιτερότητα της Ευρώπης έγκειται σ’ έναν πλουραλιστικό
ανθρωπισµό βασισµένο στη δηµοκρατία, τη δικαιοσύνη και την ελευθερία.
Εκφραζόµενος µέσα από την ποικιλία των τοπικών, περιφερειακών και
εθνικών πολιτιστικών χαρακτηριστικών, ο ευρωπαϊκός πολιτισµός είναι το
θεµέλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν αποσκοπεί αποκλειστικά στην
οικονοµική και κοινωνική ολοκλήρωση, όσο σηµαντική και αν είναι αυτή. Η
Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πόλη αποτελεί εκδήλωση που έχει ως κύριο στόχο τη
προσέγγιση των λαών των κρατών µελών.
Κατά την εκτίµησή µου, η εκδήλωση αυτή έχει σηµειώσει πραγµατική επιτυχία
γιατί λειτουργεί ως πλαίσιο για την καλύτερη πρόσβαση του κοινού σε
πολιτιστικές συναντήσεις διεθνούς χαρακτήρα, σε
ανταλλαγές µεταξύ
επαγγελµατιών του πολιτιστικού τοµέα, αλλά και για την ενίσχυση του
τουρισµού και τη δηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης.
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