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Περίληψη  

Πολιτιστική Διπλωματία και Τοπική Αυτοδιοίκηση. Ο εκπολιτιστικός ρόλος της 

δημοτικής αρχής σε μια πολυπολιτισμική Ευρώπη που σέβεται τη διαφορετικότητα: η 

περίπτωση του Δήμου Θέρμης. 

Ο πολιτισμός, με την ευρεία έννοια του όρου, αποτελεί το θεμέλιο πάνω στο οποίο άτομα και 

κοινωνίες οικοδομούν την ιδιαίτερη ταυτότητά τους. Είναι ένα ιδιαίτερα πολυσύνθετο 

φαινόμενο, καθώς καλύπτει όλες τις συλλογικές ανθρώπινες συμπεριφορές.  Υπό αυτό το 

πρίσμα και παρατηρώντας τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που συνδέονται με 

τους τομείς του πολιτισμού και της τέχνης, βλέπουμε ότι  τα τελευταία χρόνια ο ρόλος τους 

ενισχύεται. Το γεγονός αυτό καθιστά το θέμα της παρούσας εργασίας επίκαιρο και 

σημαντικό. 

Η παρούσα Διπλωματική Εργασία πραγματεύεται την Πολιτιστική Διπλωματία και τον ρόλο 

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον εκπολιτισμό των πολιτών σε μια πολυπολιτισμική Ευρώπη. 

Σκοπός της εργασίας είναι να αναδείξουμε πώς ο πολιτισμός συμβάλει στην πνευματική και 

πολιτιστική καλλιέργεια του πληθυσμού, μέσω της επιμόρφωσης και της εκλεκτής 

ψυχαγωγίας αναδεικνύοντας αφενός την τοπική πολιτιστική κληρονομιά και αναπτύσσοντας, 

αφετέρου, το αίσθημα του σεβασμού της διαφορετικότητας. Αρχικά επιχειρείται η 

διερεύνηση των εννοιών της ήπιας ισχύος και της πολιτιστικής διπλωματίας. Στόχος είναι να 

παρουσιάσουμε τις θεωρητικές βάσεις της κάθε έννοιας, τις διαφορετικές ερμηνείες και 

προσεγγίσεις . Μέσα από αυτή την παρουσίαση επιχειρείται να οριοθετηθεί η χρήση της κάθε 

έννοιας και η μεταξύ τους σχέση. Στη συνέχεια θα αναφέρουμε του φορείς που ασκούν 

εξωτερική πολιτιστική πολιτική. Επειδή, σε πρακτικό επίπεδο η ήπια ισχύς και η πολιτιστική 

διπλωματία σε σχέση με τους πολίτες εκφράζεται μέσα από την άσκηση πολιτιστικής 

πολιτικής από τα θεσμικά όργανα του κράτους και ιδίως από τους Οργανισμούς της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), αρχικά, θα αναλύσουμε ορισμένα προγράμματα πολιτιστικού 

περιεχομένου διάφορων διεθνών και ευρωπαϊκών φορέων, ενώ στη συνέχεια, θα εξετάσουμε 

τον τρόπο που αυτά τα προγράμματα μπορούν να εφαρμοστούν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

Για το λόγο αυτό είναι σημαντικό να παραθέσουμε τις αρμοδιότητες των ΟΤΑ στην Ελλάδα 

και τα προγράμματα δράσεις πάνω σε πολιτισμικά θέματα.  

Στη συνέχεια θα μελετήσουμε τις πολιτιστικές δράσεις του Δήμου Θέρμης και θα 

διαπιστώσουμε εάν συμβάλλουν σε μια αποτελεσματική συνεισφορά στην τοπική κοινωνία 

και κατ’ επέκταση εάν μπορούν να ενισχύσουν την ήπια ισχύ της Ελλάδας. Τέλος, θα 

παραθέσουμε προτάσεις προς βελτίωση της πολιτιστικής πολιτικής του Δήμου. Στο πλαίσιο 

αυτό διερευνώνται και αναλύονται: 

 οι φορείς και τα μέσα άσκησης πολιτιστικής διπλωματίας 

 η τοπική πολιτιστική πολιτική/στρατηγική και ανάπτυξη 
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Abstract 

Cultural Diplomacy and Local Government. The cultural role of the local authority in a 

multicultural Europe that respects the diversity: study case of Municipality of Thermi. 

The culture with the broad sense of term is the base where people and societies build their 

individual identity. It is a widely complicated phenomenon as it covers all the common 

human attitudes. Under this aspect, culture plays a primary role in the figuration of diplomacy 

that a state practice as with its systematic use within the framework of Cultural Diplomacy 

enhance a nation’s prestige and its  

positively influence in a cultural level in the International System,  

considering that Cultural Diplomacy is a mean to acquire and utilize the soft power.  

This paper presents the Cultural Diplomacy and the role of Local Government to the 

civilization of the citizens in a multicultural Europe.  

The purpose of this essay is to indicate that the culture contributes to the intellectual and 

cultural cultivation of population through the education and the elite  

entertainment highlighting both the local cultural heritage and the respect of the diversity. The 

first section of this paper will analyze the terms of “soft power” and “cultural diplomacy” and 

will mention the actors who practice foreign cultural policy.  

Since, in a practical level, the soft power and the cultural diplomacy concerning the citizens is 

conveyed through the practice of cultural policy on behalf of the public institutional bodies,  

especially the Organizations of Local Government, the essay will then go on to analyze some 

cultural programs of different international and european actors and examine the way in 

which they can be applied in Local Government. On account of this, it is also essential to 

provide the responsibilities of the Organizations of Local Government in Greece and the 

action programs on cultural issues. Following, the paper will review the cultural actions of 

Municipality of Thermi and determine if they contribute effectively  

in the local community and consequently to see if they are capable to   

be responding to the  enhance of the soft power of Greece. Ultimately, some proposals will be 

laid out in order enhance the cultural policy of the Municipality. 

Within this framework the following topics are examined:  

 the authorities and the means of cultural diplomacy 

 the cultural policies/strategies for the local cultural development 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στην περίοδο που διανύουμε η αστραπιαία τεχνολογική επανάσταση της πληροφορικής 

και της ψηφιακής τεχνολογίας, η αύξηση του αριθμού των κρατών, η σύσφιξη των 

διακρατικών επαφών, η τάση για οικονομική και πολιτιστική παγκοσμιοποίηση και η 

εντεύθεν αλληλεξάρτηση των κρατών συνετέλεσαν στο να εντάξουν οι χώρες τον 

πολιτισμό στην άσκηση της εξωτερικής τους πολιτικής, με σκοπό τόσο την ενεργό 

συμμετοχή τους στο διεθνές πολιτιστικό γίγνεσθαι, όσο και την προβολή του 

πολιτισμού τους στο εξωτερικό. Πρόκειται για αξίες τις οποίες εκφράζει μια χώρα με 

την κουλτούρα της και που αποτελούν παραγωγή ήπιας ισχύος. Η προβολή του 

πολιτισμού μιας χώρας στο διεθνές πεδίο εντάσσεται στην πολιτιστική διπλωματία της 

οποίας σε τοπικό επίπεδο η πολιτική της ασκείται από τους Οργανισμούς Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, καθώς αυτή βρίσκεται κοντά στους πολίτες, γνωρίζει τα καίρια 

ζητήματα και τις περισσότερες φορές έχει να προτείνει πρόσφορες διεξόδους ή 

τουλάχιστον να δράσει με πιο εύστοχο τρόπο από μια απόμακρη κεντρική διοίκηση. 

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι χαρακτηρίζεται από τις αρχές της αμεσότητας, της 

εγγύτητας και της επικουρικότητας και ότι μπορεί να ενεργεί με περισσότερη ευελιξία 

από το κεντρικό κράτος. 

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η σχέση μεταξύ Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης και Πολιτιστικής Διπλωματίας. Η εργασία διαρθρώνεται σε έξι 

κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο θα αναλύσουμε τις δύο συνυφασμένες έννοιες της 

«ήπιας ισχύος» και της «πολιτιστικής διπλωματίας», ενώ στο δεύτερο και στο τρίτο 

κεφάλαιο θα αναφερθούμε στους κύριους ελληνικούς και διεθνείς φορείς χάραξης και 

άσκησης εξωτερικής πολιτιστικής πολιτικής και διπλωματίας, αντίστοιχα. Κατόπιν, στο 

τέταρτο κεφάλαιο θα αποδείξουμε πως η πολιτιστική διάσταση της ανάπτυξης μιας 

τοπικής κοινωνίας συμβάλει στη διαμόρφωση της αισθητικής της καθημερινής μας 

ζωής, στην επίτευξη της μέγιστης δυνατής συμμετοχής των κατοίκων στις διαδικασίες 

ανάπτυξης του τόπου τους, στην ενθάρρυνση της συλλογικότητας, στην 

κοινωνικοπολιτική ενσωμάτωση και στην ενίσχυση των πολιτιστικών και κοινωνικών 

θεσμών. Η τοπική πολιτιστική πολιτική είναι δυνατόν να αποτελέσει παράγοντα που θα 

συντελέσει στην ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής. Ο πολιτισμός με μια 

ανθρωπολογική διάσταση συμβάλει στην κοινωνικοποίηση, τη συμμετοχή και την 

ανοχή στη διαφορετικότητα. Υπό αυτό το πρίσμα, θα εξετασθεί ο ρόλος της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης ως φορέας άσκησης πολιτιστικής πολιτικής, καταγραφής των νέων 

δεδομένων που αφορούν στους δημοτικούς πολιτιστικούς θεσμούς μετά την εξόχως 

πρόσφατη μεταρρύθμιση του προγράμματος «Καλλικράτης» και τη θέση σε ισχύ του 

νόμου 3852/2010. Επιπλέον, εξετάζεται μία σημαντική παράμετρος που αφορά στην 

άσκηση της νέας μεταρρύθμισης: ο πολιτιστικός τουρισμός. 

Για να γίνει καλύτερα κατανοητή η επίδραση των οργανισμών τοπικής 

αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) στο σύγχρονο πολιτισμό τόσο σε τοπικό όσο και σε ευρωπαϊκό 
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επίπεδο, μελετήθηκε η περίπτωση του Δήμου Θέρμης, ο οποίος δημιουργήθηκε μετά 

από τη θέση σε ισχύ του ν.3852/2010. Στο πέμπτο κεφάλαιο αναλώνονται στην 

καταγραφή της εμπειρίας από την τοπική πολιτιστική ανάπτυξη του Δήμου Θέρμης και 

ειδικά κατά το πολιτιστικό καλοκαίρι του 2016 και με την ανάπτυξη του 

προβληματισμού σχετικά με το εάν κατόρθωσε η τοπική κοινωνία μέσα από τους 

θεσμοθετημένους φορείς της (π.χ. Ο.Τ.Α., Δημοτική επιχείρηση πολιτιστικής 

ανάπτυξης), αλλά και από τους πολιτιστικούς συλλόγους να πετύχει μία αμφίδρομη 

σχέση πολίτη και πολιτισμού σε όλα τα επίπεδα της δημόσιας ζωής με την ενίσχυση της 

εξωστρέφειας και της συλλογικότητας, καθώς ο χώρος του πολιτισμού αποτελεί πηγή 

εθελοντισμού και προσφοράς για την κοινωνίας μας. Στο ίδιο κεφάλαιο γίνεται 

περιγραφή του τρόπου οργάνωσης της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού, 

Περιβάλλοντος και Αθλητισμού του Δήμου Θέρμης (Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.), καθώς 

περιγράφονται αναλυτικά τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη της 

προώθησης των πολιτιστικών δράσεων (υποδομές, σχολές, καλλιτεχνικές δράσεις, 

πρόσβαση και συμμετοχή των πολιτών, συνεργασία με τους πολιτιστικούς συλλόγους).  

Οι τεχνικές που χρησιμοποίησα για τη συμμετοχική έρευνα που διεξήγαγα ήταν η 

άμεση παρατήρηση, συνεντεύξεις στελεχών του Δήμου και των Νομικών Προσώπων, 

και ενημέρωση από πηγές όπως οικείας Νομοθεσίας, τοπικές εφημερίδες, αρχεία, το 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Θέρμης, φωτογραφίες, επιστολές, πρωτόκολλα, 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κ.α. 

Με την επεξεργασία όλων αυτών των στοιχείων, προκύπτουν στο τελευταίο 

κεφάλαιο συμπεράσματα για τις πολιτιστικές δράσεις στον Δήμο Θέρμης. Ωστόσο, 

μέσα από την ανάλυση SWOT που διενεργήθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, 

εντόπισα, επίσης, και ελλείψεις, αλλά και τις αδυναμίες της πολιτιστικής πολιτικής του 

Δήμου Θέρμης, οι οποίες μου έδωσαν την αφορμή να διατυπώσω σχετικές εφικτές 

προτάσεις βελτίωσης της που στόχο έχουν την αξιοποίηση του τοπικού δυναμικού και 

τη δημιουργία μιας τοπικής κουλτούρας που να προσαρμόζεται στις στρατηγικές 

επιδιώξεις της ΕΕ. 

Στη μεθοδολογία χρησιμοποιήθηκε επαγωγικός συλλογισμός και ανάλυση των 

δεδομένων από το γενικό στο ειδικό. Έτσι, στο πρώτο κεφάλαιο μέσα από 

βιβλιογραφική έρευνα αναλύθηκαν γενικές έννοιες όπως «ήπια ισχύς», «πολιτισμός», 

«διπλωματία» και «πολιτιστική διπλωματία» για να συνδεθούν στη συνέχεια με την 

τοπική αυτοδιοίκηση και να εμπλουτιστούν με το παράδειγμα της πολιτιστικής 

στρατηγικής του Δήμου Θέρμης. 

Στην ανάδειξη των ζητημάτων αυτών συνέβαλλε σε μεγάλο βαθμό το γεγονός 

ότι η διπλωματική αυτή εργασία συνδέεται άρρηκτα με την περίοδο που διατελώ τα 

καθήκοντα της Συμβούλου της Δημοτικής Κοινότητας Νέου Ρυσίου, αλλά να είμαι και 

μέλος του Λαογραφικού Συλλόγου που δρα στην περιοχή, δίνοντάς μου, συνεπώς, την 

ευκαιρία να λαμβάνω ενεργά μέρος στην προετοιμασία των τοπικών πολιτιστικών 

εκδηλώσεων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ο
: ΗΠΙΑ ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ - 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ 

 

Η εξωτερική πολιτική και η διπλωματική δραστηριότητα της Ελλάδας θεμελιώθηκε 

μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή του 1923 με σκοπό την παγίωση της ειρήνης και 

την προαγωγή της συνεργασίας στο ιδιαίτερο γειτονικό περιβάλλον της έτσι ώστε να 

προστατευτεί η εδαφική ακεραιότητα και η ανεξαρτησία της χώρας (Βοσκόπουλος 

2005:19). 

Η εξωτερική πολιτική αναλύει «τη δράση των υπεύθυνων παραγόντων στον εξωτερικό 

τομέα, τους σκοπούς προς τους οποίους η δράση αυτή αποβλέπει, τα μέσα που 

χρησιμοποιεί και τα αποτελέσματα στα οποία καταλήγει» (Βοσκόπουλος 2005:133). Ο 

όρος «εξωτερική πολιτική» αφορά τη δράση κρατικών δρώντων (state actors) που 

καθορίζουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των διακρατικών σχέσεων στα πλαίσια ενός 

συνεργατικού ή συγκρουσιακού πεδίου (Βοσκόπουλος 2005:133). Ο D. Vital ορίζει την 

«εξωτερική πολιτική» ως «τη διαμόρφωση επιθυμητών αποτελεσμάτων», που να 

εξυπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα (Βοσκόπουλος 2005:168). Για τον James Roseneau η 

«εξωτερική πολιτική» με μια πιο εναλλακτική ερμηνεία θεωρείται ως μια προσπάθεια 

ενός οργανωμένου κοινωνικού συνόλου να ελέγξει το εξωτερικό περιβάλλον με την 

αξιοποίηση των ευνοϊκών και τη μεταβολή των δυσμενών για αυτό καταστάσεων προς 

το καλύτερο (Βοσκόπουλος 2005:133).  

Σύμφωνα με τους Ρεαλιστές ως κύριο μέσο άσκησης εξωτερικής πολιτικής που 

διαμορφώνει το πλαίσιο και τη μορφή των διακρατικών σχέσεων είναι η χρήση απειλών 

και στρατιωτικής ισχύος (Βοσκόπουλος 2005:142). Θεμελιώδης έννοια του Πολιτικού 

Ρεαλισμού, το «εθνικό συμφέρον» αποτελεί ισχυρό ψυχολογικό παράγοντα καθορισμού 

της θέλησης ενός λαού να υπερασπίσει τις αξίες και αρχές της τοπικής κοινωνίας 

ενάντια στην οικονομική και πολιτισμική παγκοσμιοποίηση, η οποία με την επιβολή 

μιας παγκόσμιας κουλτούρας επιδιώκει να υποτάξει ή περιθωριοποιήσει τις επιμέρους 

εθνικές στρατηγικές (Βοσκόπουλος 2005:161). Στην Ελλάδα όπου επικρατεί ένα 

δημοκρατικό καθεστώς η εξωτερική πολιτική βασίζεται στις εξής αρχές: α) το 

απαραβίαστο των συνόρων, β) τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, γ) τον 

σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και δ) την απόρριψη χρήσης βίας παρά μόνο ως μέσο 

άμυνας (Βοσκόπουλος 2005:136). Οι, δε, ομάδες λήψης αποφάσεων είναι δύο με 

απόλυτα διακριτούς ρόλους: α) η πολιτική ηγεσία και β) η στρατιωτική ελίτ που έχει 

συμβουλευτικό ρόλο. Εντός αυτών, ωστόσο, λειτουργούν και υπο-ομάδες 

(Βοσκόπουλος 2005: 151). 

Σε διαφορά με τη «σκληρή ισχύ» που είναι η ικανότητα να εξαναγκάζεις και 

προέρχεται από την στρατιωτική ή οικονομική δύναμη μιας χώρας, όπως αναφέραμε 

παραπάνω, ο Joseph Nye, στα τέλη της δεκαετίας του 1980, επινόησε τον όρο «ήπια 

ισχύς» (soft power), που σημαίνει την ικανότητα να έχει κάποιος να έλκει και να πείθει 

και προέρχεται από την θελκτικότητα της κουλτούρας, των πολιτικών επιλογών μιας 
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χώρας. Η θελκτικότητα είναι πάντα πιο αποτελεσματική από τη βία χρησιμοποιώντας 

αξίες όπως τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ατομικές ελευθερίες, που 

είναι δελεαστικές (Nye, 2005:18-19). 

Η ήπια δύναμη συνεπάγεται τη δημιουργία συνεργασιών με άλλα κράτη ή φορείς 

χωρίς τη χρησιμοποίηση απειλών εις βάρος τους ή απλώς την εξαγορά τους. Καθώς η 

ήπια ισχύς δεν εξαρτάται από τη χρήση στρατιωτικής ή οικονομικής βίας, αλλά από το 

κύρος και την ακτινοβολία μιας χώρας της οποίας οι πολιτικές συνδέονται με 

μακρόπνοα σχέδια και οφέλη (Nye, 2005:14). 

Μια χώρα είναι δυνατό να επιτύχει τα αποτελέσματα που θέλει στην παγκόσμια 

πολιτική, επειδή άλλες χώρες, που θαυμάζουν τις αξίες της, θέλουν να την 

ακολουθήσουν. Η ήπια ισχύς συνδέεται με πολιτικές αξίες και θεσμούς και πολιτικές 

που θεωρούνται νόμιμες ή βασίζονται σε ηθικές αρχές «Αν μπορώ να σε κάνω να 

θέλεις να κάνεις αυτό που θέλω, τότε δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσω καρότα ή 

μαστίγια για να σ’ αναγκάσω να το κάνεις» (Nye, 2005:33,35). Οι οικουμενικές αξίες 

και οι πολιτικές μιας κουλτούρας συμβάλουν τη χώρα που τις διατείνει να προάγει 

συμφέροντα στη διεθνή πολιτική που συμμερίζονται και οι άλλοι και κατά αυτόν τον 

τρόπο αυξάνει τις πιθανότητές της να επιτύχει τα επιθυμητά αποτελέσματα (Nye, 

2005:44). Όπως υποστηρίζει και ο Βρετανός ρεαλιστής Ε. Καρ, η ήπια ισχύς μοιάζει με 

τη δύναμη της σαγήνης (Nye, 2005:39). 

Στη διαμόρφωση της διεθνούς εικόνας μιας χώρας και στην συνεπαγόμενη 

προάσπιση των εθνικών της συμφερόντων σπουδαίο ρόλο παίζει η προβολή του 

πολιτισμού (Χριστογιάννης, 2006:20). Η ανάληψη και υλοποίηση πολιτιστικών 

δραστηριοτήτων, ωστόσο, με στόχευση τη βελτίωση και σύσφιγξη των διακρατικών 

σχέσεων συνιστά πολιτιστική διπλωματία, που αποτελεί τμήμα της εξωτερικής 

πολιτικής μιας χώρας με σκοπό την προβολή της στο εξωτερικό μέσα από την οδό του 

πολιτισμού και η οποία αποτελεί ευθύνη της Κυβέρνησης (Βασιλειαδης, 2016: Kεφ.1), 

(Χριστογιάννης, 2006: 113). 

Ο όρος «πολιτιστική διπλωματία» (αγγλ. cultural diplomacy) είναι νεοφανής και 

επιδέχεται πολλές ερμηνείες, καθώς και η συναφή έννοια του «πολιτισμού» είναι και 

αυτή πολύπλοκη. Σύμφωνα με τον Χριστογιάννη, «Πολιτισμός είναι ένα 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 γενεά σε γενεά» (Χριστογιάννης, 2006:25). 

Ο πληρέστερος όρος για τον «πολιτισμό», που έχει αποδοθεί μέχρι σήμερα είναι 

αυτός που υιοθέτησε η Παγκόσμια Σύσκεψη Πολιτιστικής Πολιτικής της UNESCO, η 

οποία πραγματοποιήθηκε στην Πόλη του Μεξικού, το 1982: 

«Ο πολιτισμός αποτελείται από ένα ολόκληρο σύμπλεγμα πνευματικών, υλικών, 

διανοητικών και συναισθηματικών γνωρισμάτων που χαρακτηρίζουν μία κοινωνία ή μία 

κοινωνική ομάδα. Δεν περιλαμβάνει μόνο τις τέχνες και τα γράμματα, αλλά και τρόπους 

ζωής, τα θεμελιώδη δικαιώματα του ανθρώπου, συστήματα αξιών, παραδόσεις και 
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πεποιθήσεις» (Κοσμίδου, 2000:44). 

Κατά την ιδεολογική σχολή ο πολιτισμός έχει δύο διαστάσεις: την υλικο-τεχνική 

και την πνευματική. Εμείς θα ασχοληθούμε με την έννοια Culture και θα εννοούμε την 

πρακτική και τα έργα της διανοητικής/καλλιτεχνικής δραστηριότητας όπως τη μουσική, 

τη λογοτεχνία, τη ζωγραφική, τη γλυπτική, το θέατρο και τον κινηματογράφο.
1
 Κοινά 

στοιχεία, ωστόσο, του όρου culture και civilization είναι οι αξίες, οι εμπειρίες, οι 

γνώσεις, τα αγαθά και τα στοιχεία που έχουν υπερατομικό και διαχρονικό χαρακτήρα 

(Χριστογιάννης, 2006:26-270). Συνεπώς επειδή το πρώτο συστατικό της φράσης 

«πολιτιστική διπλωματία» αφορά τις έννοιες του  «πολιτισμού» 

(civilisation/civilization)  και  της  «κουλτούρας»  (culture), πολιτιστική  διπλωματία  

σημαίνει  όχι  μόνο  «κουλτούρα  και  διεθνείς  σχέσεις»  ούτε μόνο «πολιτισμός και 

διεθνείς σχέσεις», αλλά «πολιτισμός/κουλτούρα και διεθνείς σχέσεις». 

Ο Fernard Braudel απορρίπτει την αυτονομία του πολιτισμού από τη λοιπή 

κοινωνική δομή και τον συσχετίζει με την ιστορία. Ο πολιτισμός για τον Γάλλο 

ιστορικό εξελίσσεται παράλληλα με την ανθρώπινη ιστορία και το σύνολο των 

εκφάνσεων της κοινωνικής ζωής. Τις δε επιπτώσεις της εξέλιξής του μπορούμε να τις 

μελετήσουμε σε ένα μακροϊστορικό και όχι βραχύχρονο επίπεδο. Στην επιστήμη της 

κοινωνιολογίας, ο πολιτισμός συνδέεται με τα χαρακτηριστικά του δυναμισμού, της 

συντήρησης, της σύμμιξης και της πολιτιστικής συνέχειας (Χριστογιάννης, 2006:27). 

Τα παραγόμενα δύο επίθετα του πολιτισμού «πολιτισμικός» και «πολιτιστικός» 

αναφέρονται στα φαινόμενα πολιτισμού (π.χ. πολιτισμική εξέλιξη, παράδοση) και σε 

συγκεκριμένες δραστηριότητες (πολιτιστική εβδομάδα, πολιτιστικός σύλλογος, 

πολιτιστική διπλωματία), αντίστοιχα (Χριστογιάννης, 2006:27). Ο πολιτισμός 

αλληλεπιδρά με την ανάπτυξη μιας χώρας, καθώς συνδέονται δύο πολιτισμικά 

πρότυπα• ο παραδοσιακός-προβιομηχανικός πολιτισμός και ο κυρίαρχος βιομηχανικός 

πολιτισμός (Χριστογιάννης, 2006: 91). 

Από την άλλη μεριά, κατά τον Bauman, η κοινωνιολογία αντιμετώπισε άσχημα 

τον πολιτισμό παρουσιάζοντάς τον περιττό όταν δεν τον περιόριζε σε «ονομασία του 

κλάδου», δηλαδή, σε ένα πεδίο υψηλού ύφους όπως έντεχνη μουσική και τέχνες και 

δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου, χωρίς, ωστόσο, να συμπεριλαμβάνει την 

ατομική και/ή την κοινωνική ύπαρξη στο σύνολό της. Το 1945, οι Kluckholm και Kelly 

όρισαν τον πολιτισμό ως «το ιστορικά δημιουργημένο σύστημα ρητών και άρρητων 

προτύπων ζωής, στο οποίο συμμετέχουν όλα ή συγκεκριμένα μέλη μιας ομάδας σε μια 

συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Η ερμηνεία του πολιτισμού υπό το πνεύμα της 

αμερικανικής χρήσης πέρασε στη θεωρία της δράσης του Parsons ως πολιτισμική 

παράδοση, που προηγείται της δράσης (Bauman 1994:203-204). 

                                                                    

 
1
 Μια πιο ρηxή άποψη της culture, κατά τον Francis Fukuyama, είναι οι καθημερινοί τρόποι ζωής, οι 

συνήθειες του φαγητού, του ντυσίματος, της μόδας κ.α. (Χριστογιάννης 2006:26). 
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Ως πολιτιστική δραστηριότητα ορίζουμε την οργανωμένη επικοινωνία των 

καταναλωτών – χρηστών με τα πολιτιστικά προϊόντα – αγαθά, τη χρησιμοποίησή τους 

και επομένως την αξιοποίησή τους. Η επικοινωνία αυτή παίρνει τη μορφή του 

κοινωνικού γεγονότος, δηλαδή, θα μπορούσε να ενταχθεί στα κοινωνικά φαινόμενα, 

ενώ είναι απαραίτητη και επωφελής τόσο για τον πολιτιστικό δημιουργό, όσο και για το 

κοινωνικό σύνολο (Μπιτσάνη, 2002:71). 

Όμως, οι έννοιες πολιτισμός και πολιτισμικές αξίες δεν ενείχαν και δεν ενέχουν 

την ίδια σημασία σε όλες τις εποχές της ιστορίας και σε όλες τις περιοχές του κόσμου. 

Συνεπώς, μία τέτοια διαδικασία πολιτιστικής ανταλλαγής έχει ως βασική προϋπόθεση 

τον αμοιβαίο σεβασμό ανάμεσα στους ερχόμενους σε αλληλεπίδραση πολιτισμούς. 

Οπότε η επικοινωνία πρέπει να στηρίζεται στη βάση μίας πλήρους κατανόησης του 

σχετικού αξιακού συστήματος των εμπλεκομένων, γεγονός που συνεπάγεται και μία 

apriori έλλειψη προκατάληψης απέναντι σε στερεότυπα (Βασιλειάδης 2016: κεφ.1). 

Αναλύοντας, τώρα το δεύτερο συνθετικό του όρου «Πολιτιστική Διπλωματία», 

συμπεραίνουμε ότι ανήκει σε χωριστούς τομείς μελέτης ως προς το περιεχόμενο, την 

πρακτική της και τις ιδιομορφίες της. Στον όρο «διπλωματία» αποδίδεται η έννοια του 

Διπλωματικού Κλάδου ή του Διπλωματικού σώματος και σημαίνει την τέχνη των 

διαπραγματεύσεων. Μια τέχνη που αντιπροσωπεύεται επίσημα (με συγκεκριμένα 

θεσμικά πλαίσια) ένα κράτος στις κυβερνήσεις άλλων κρατών ή σε διεθνείς 

οργανισμούς. Πρόκειται με άλλα λόγια για τη διαχείριση των εξωτερικών σχέσεων μιας 

πολιτείας (Γιανναράς 2003:13). Η διπλωματία μιας χώρας είναι σημαντική στη 

συμμετοχή της στο διεθνές σύστημα, καθώς μπορεί να αποφέρει εξίσου θετικά ή 

αρνητικά αποτελέσματα ανάλογα με τις ικανότητες, τα κίνητρα και τις επιδιώξεις των 

ασκούντων εξωτερική πολιτική. Για παράδειγμα αν οι διπλωμάτες είναι επιδέξιοι 

μπορούν να καλλιεργήσουν το έδαφος για την ανάπτυξη συνεργασιών και συμμαχιών, 

οι οποίες στη συνέχεια θα επηρεάσουν θετικά τη διεθνή κοινότητα για την ενδυνάμωση 

της θέσης και την επίτευξη των στόχων της. Σε αντίθεση, όταν οι διπλωμάτες δεν 

διαθέτουν επαρκείς ικανότητες, γνώσεις, καλλιέργεια, ενδιαφέρον και πατριωτικά 

αισθήματα το θετικό κλίμα αντιστρέφεται ή δεν δημιουργείται ποτέ. Η εικόνα άσκησης 

επιτυχούς διπλωματίας δεν προϋποθέτει και την ανάλογη οικονομική ή στρατιωτική 

δύναμη μιας χώρας, καθώς μη ανεπτυγμένες χώρες μπορούν να ενδυναμώσουν τη θέση 

τους διεθνώς, ενώ αποτυχημένες διπλωματικές προσπάθειες οικονομικά και 

στρατιωτικά εύρωστων χωρών μπορεί να αποτελέσουν ισχυρό εμπόδιο για την επίτευξη 

των στόχων τους και την προάσπιση των συμφερόντων τους (Κοσμίδου, 2000:73). 

Ειδικότερα, πολιτιστική διπλωματία ονομάζουμε τη μεθοδική χρήση στοιχείων 

του πολιτισμού μιας χώρας κατά τον σχεδιασμό και την άσκηση εξωτερικής πολιτικής 

μέσω των επισήμων οργάνων του και των διπλωματικών αποστολών με σκοπό την 

προβολή της στο εξωτερικό.  Τα στοιχεία αυτά μπορεί να είναι η γλώσσα, τα έθιμα και 

οι παραδόσεις, οι πολιτιστικές αξίες και τα αγαθά., η ιστορία και οι καλλιτεχνικές 

μνημειώσεις του πολιτισμού, αλλά και το επικαιρικό κάθε φορά επίπεδο καλλιέργειας 
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ενός λαού (Βασιλειάδης 2016, κεφ. 1, Γιανναράς 2003:14). Η πολιτιστική πολιτική, η 

οποία ορίζεται ως «ένα σύστημα σκοπών μέσων και φορέων, που συνδυάζονται σε ένα 

πρόγραμμα για να επιτύχουν τη γνώση, την ενίσχυση και τη διάδοση του πολιτιστικού 

φαινομένου μιας κοινότητας για μια δεδομένη χρονική περίοδο» συνεχίζει τις 

προσπάθειες της εξωτερικής πολιτικής, όταν οι άλλοι δρόμοι, οι πιο παραδοσιακοί, δεν 

επαρκούν ή έχουν πάψει να είναι ανοικτοί (Βασιλειάδης 2016, κεφ.1, Μπιτσάνη, 

2002:74).  

Σύμφωνα με τον Χρήστο Γιανναρά, η πολιτιστική διπλωματία δεν μπορεί να 

ασκηθεί με τον εξωραϊσμό ενός παλιού λαμπρού πολιτισμού, που ιδεολογικά και μόνο 

συνάδει με μια εθνική ταυτότητα ενώ παραμένει ασύνδετο με την τρέχουσα 

πραγματικότητα και τις επίκαιρες ανάγκες των ανθρώπων. Επίσης, πολιτιστική 

διπλωματία δεν ασκείται με την επίδειξη κατορθωμάτων απομίμησης ξενόφερτων 

πολιτιστικών προτύπων. Απεναντίας, πολιτιστική διπλωματία μπορεί να ασκηθεί από 

λαούς που έχουν να συνεισφέρουν κάτι ξεχωριστό και αποκλειστικά δικό τους στο 

πολιτιστικό γίγνεσθαι (Γιανναράς 2001:32). 

Συνεπώς, η ενίσχυση της πολιτιστικής διπλωματίας ενέχει ξεχωριστή θέση για μία 

χώρα όπως η Ελλάδα, που διαθέτει πλούσια πολιτιστική κληρονομιά αντισταθμίζοντας 

την έλλειψη οικονομικής, στρατιωτικής και πολιτικής δύναμης και δύναται να της 

προσφέρει θετικά φορτία ισχύος στο διεθνές γίγνεσθαι (Βασιλειάδης 2016, κεφ. 1).  

Παρατηρώντας την ιστορική εξέλιξη συμπεραίνουμε ότι η πολιτιστική 

διπλωματία είναι μια ρεαλιστική πρακτική για την άσκηση πολιτικής διεθνών σχέσεων. 

Ενδεικτικό παράδειγμα οργάνωσης και χρήσης της πολιτιστικής διπλωματίας είναι η 

Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία κατά τη διάρκεια του εξελληνισμού της (Βυζάντιο), που οι 

αυτοκράτορες με τα πολύτιμα δώρα εντυπωσίαζαν του ξένους ηγεμόνες και πρέσβεις 

και επέβαλλαν την εικόνα της αρχοντιάς, του πλούτου, της υψηλής καλλιέργειας των 

πολιτών και της διοίκησης που εκπροσωπούσαν (Γιανναράς 2001:35-37). Τις μεθόδους 

και πρακτικές της βυζαντινής πολιτιστικής διπλωματίας άρχισαν να μιμούνται και οι 

ηγεμόνες της μεσαιωνικής Δύσης. Στη σύγχρονη εποχή η οικονομική και πολιτική 

ισχύς, ο πλούτος και η καλλιέργεια των πολιτών διαφαίνεται από την έκταση και την 

ποιότητα των δημόσιων έργων, το επίπεδο της εκπαίδευσης και ιδιαίτερα των 

πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων (Γιανναράς 2001:39-40).  

Η χρήση του πολιτισμού στην εξωτερική πολιτική εκτός από την καλλιέργεια 

δεσμών με άλλες χώρες και τη διάδοση των πολιτιστικών και καλλιτεχνικών προϊόντων 

εφαρμόσθηκε και για τη διεκδίκηση ξένων κατεχομένων εδαφών, ειδικά από τις χώρες 

με αποικιακές κατακτήσεις. Έτσι έχουμε παραδείγματα πολιτιστικού αποικισμού της 

Γαλλίας και της Βρετανίας, της Ισπανίας και Πορτογαλίας στην Αφρική και την Ασία. 

Το φαινόμενο όμως παρατηρήθηκε και εντός της Ευρώπης μεταξύ της Βρετανίας και 

της Ιρλανδίας, ενώ οι Ναζί χρησιμοποίησαν την πολιτιστική πολιτική για να 

επικαλεσθούν μέσω της γλωσσικής ταυτότητας των γερμανόφωνων πληθυσμών, την 

υπεροχή της Άριας φυλής, ασχέτως εθνικότητας από τις υπόλοιπες και ιδιαίτερα των 
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Εβραίων και των Σλάβων. Η Σοβιετική Ένωση δεν υστέρησε καθόλου στην άσκηση της 

πολιτιστικής διπλωματίας. Επί σειρά ετών προσπάθησε να προβάλει και να 

καλλιεργήσει μια θετική εικόνα του πολιτισμού της στο εξωτερικό χρησιμοποιώντας 

πολιτιστικά σύμβολα και ιδεολογίες για να εξισορροπήσει την πολιτική της ισχύ με 

αυτή του «καπιταλιστικού πολιτισμού» και τις πολιτισμικές αξίες της Δύσης  

(Κοσμίδου 120-121). 

Παρόλα αυτά υπάρχουν και οι θεωρίες του Αμερικανού πολιτειολόγου Samuel 

Huntington που αναιρούν τις μέχρι τότε αντιλήψεις για την πολιτιστική ανάπτυξη των 

λαών. Σύμφωνα με την προδημοσίευση στο αμερικανικό περιοδικό Foreign Affairs, τον 

Δεκέμβριο του 1996, τμήματος του βιβλίου του «Η σύγκρουση των Πολιτισμών ... », ο 

καθηγητής του Πανεπιστήμιου Harvard υποστηρίζει ότι «στον μεταψυχροπολεμικό 

κόσμο οι σημαντικότερες διαφορές μεταξύ των λαών δεν είναι πια ιδεολογικές, 

πολιτικές και οικονομικές• είναι διαφορές κουλτούρας». Τα έθνη κράτη θα 

παραμείνουν οι ισχυρότεροι παίκτες στις διεθνείς υποθέσεις, οι κυριότερες, όμως, 

συγκρούσεις στην παγκόσμια πολιτική θα προκύψουν ανάμεσα σε έθνη και ομάδες 

διαφορετικών πολιτισμών. «Οι άνθρωποι ορίζουν τους εαυτούς τους σε σχέση με τους 

προγόνους τους, τη θρησκεία, τη γλώσσα, την ιστορία, τις αξίες, τα έθιμα και τους 

θεσμούς (Χάντιγκτον 1999:23). 

Ο Huntington εξηγεί ότι οι πολιτισμοί, σύμφωνα με τις δυνατές κατατάξεις, είναι 

έξι ή επτά ή οκτώ: ο σινικός ή κομφουκιανικός, ο ινδικός ή ινδουιστικός, ο δυτικός, ο 

ορθόδοξος, ο ισλαμικός, ο ιαπωνικός, ο λατινοαμερικανικός και ο αφρικανικός 

(Βασιλειάδης 2016, κεφ. 1). Σύμφωνα με τον Bauman, όμως η έννοια της πολιτισμικής 

σύγκρουσης αποτελεί χαρακτηριστικό της λαϊκής σκέψης μετά τις πρόσφατες εμπειρίες 

της σύγχρονης κοινωνίας (Bauman 1994:60). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: ΔΙΜΕΡΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ  

Η διάκριση μεταξύ πολιτιστικής διπλωματίας και πολιτιστικών σχέσεων συνίσταται στο 

ότι η μεν πρώτη αφορά τις διακρατικές μορφωτικές συμφωνίες, που μπορεί να έχουν 

είτε μακροπρόθεσμους στόχους (ίδρυση πολιτιστικών ιδρυμάτων, πανεπιστημιακών 

εδρών, υποτροφίες, αδελφοποιήσεις πόλεων κ.α.) είτε ad hoc πολιτιστικές 

δραστηριότητες (καλλιτεχνικές παραστάσεις και εκθέσεις, συμμετοχή σε επιστημονικά 

και καλλιτεχνικά συνέδρια και ανταλλαγές επισκέψεων διανοούμενων και 

καλλιτεχνών) (Χριστογιάννης, 2006:106-107), ενώ οι πολιτιστικές σχέσεις μπορεί να 

είναι πράξεις κυβερνητικές, αλλά και ιδιωτικές που να διενεργούνται από μη κρατικούς 

φορείς ή και απλούς ιδιώτες. Οργανισμοί (ΜΚΟ) μπορούν στις αποστολές τους στο 

εξωτερικό με τη κυβερνητική στήριξη και κατευθύνσεις, να συνδράμουν ενεργά στην 

εφαρμογή της πολιτιστικής διπλωματίας, μέσα από προγράμματα αναπτυξιακής 

συνεργασίας (Βασιλειάδης 2016, κεφ. 1).  

Σύμφωνα με την Τζουμάκα, η ελληνική πολιτιστική διπλωματία ήταν ανύπαρκτη 

έως τη δεκαετία του 1980, ενώ η χώρα μας μέχρι πρόσφατα ήταν απούσα από όλες τις 

διεθνείς διοργανώσεις και συζητήσεις. Η διεθνής εικόνα της σύγχρονης Ελλάδας στον 

τομέα του πολιτισμού ήταν εικόνα επαρχιωτισμού παρά την αναμφισβήτητη αίγλη που 

ασκούσε και εξακολουθεί να ασκεί ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός, εξασφαλίζοντας, 

έτσι, ένα σημαντικό αριθμό φίλων (Τζουμάκα, 2005:171).  

Στην περίπτωση της ελληνικής πολιτιστικής διπλωματίας, σε αντίθεση με άλλα 

κράτη, η άσκησή της συμπεριλαμβάνει πολλές υπηρεσίες, τριών κυρίως υπουργείων. Η 

προώθηση της πολιτιστικής ανάπτυξης και η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, 

καθώς και η ενίσχυση της πολιτιστικής δημιουργίας της χώρας μας επαφίεται στη 

δραστηριοποίηση συναρμόδιων κρατικών φορέων και φορέων της πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και ιδιωτικών φορέων (πολιτιστικών 

συλλόγων, ιδρυμάτων, χορηγών, κλπ.) (Βασιλειάδης 2016, κεφ. 2). 

2.1. Υπουργείο Εξωτερικών  

Στην άσκηση της εξωτερικής πολιτικής της χώρας, πρωτεύοντα ρόλο έχει το Υπουργείο 

Εξωτερικών (ΥΠ.ΕΞ). Μεταξύ των αρμοδιοτήτων του εν λόγω Υπουργείου, που 

καθορίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 5 του Ν. 3566/2007 (ΦΕΚ Α΄ 117/5-6-2007) 

και που αφορούν τον πολιτισμό είναι: α) η παρακολούθηση των διμερών και διεθνών 

πολιτικών, οικονομικών, πολιτιστικών και άλλων θεμάτων, β) η προώθηση και 

προστασία των οικονομικών, εμπορικών, ναυτιλιακών, τουριστικών και λοιπών 

ελληνικών συμφερόντων στο εξωτερικό, γ) η ανάπτυξη των διεθνών πολιτικών, 

οικονομικών και πολιτιστικών σχέσεων της Ελλάδας και δ) η διεθνής προβολή της 

Ελλάδας, του ελληνικού πνεύματος και πολιτισμού
2
. Ωστόσο, στο Ελληνικό Υπουργείο 

                                                                    

 
2
 http://www.mintour.gov.gr/el/Ministry/VisionMission/ 
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Εξωτερικών μόλις πρόσφατα (1998) ψηφίστηκε η Ε1 Διεύθυνση Μορφωτικών και 

Πολιτιστικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια για τη γενική πολιτιστική προβολή της 

Ελλάδας στο εξωτερικό και την προβολή του ελληνικού πνεύματος και πολιτισμού στο 

διεθνές πεδίο (Τζουμάκα 2005:172), ενώ τον Ιούλιο του 1999, δημιουργήθηκε η 

Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας, η οποία έχει την αρμοδιότητα του 

συντονισμού της δράσης των ελληνικών ΜΚΟ και την ενεργοποίηση της ονομαζόμενης 

«διπλωματία των πολιτών» (Βασιλειάδης 2016, κεφ2). 

2.2. Υπουργείο Πολιτισμού  

Το κατεξοχήν κρατικό όργανο για την προώθηση του πολιτισμού της χώρας μας είναι 

το Υπουργείο Πολιτισμού (ΥΠ.ΠΟ) που καλύπτει το μεγαλύτερο φάσμα των συναφών 

κρατικών και ιδιωτικών δραστηριοτήτων. Για την άσκηση της πολιτιστικής 

διπλωματίας το Υπουργείο Πολιτισμού συνεργάζεται με το Υπουργείο Εξωτερικών, το 

οποίο διαθέτει τα αρμόδια όργανα στο εξωτερικό, όπως τις Διπλωματικές 

Αντιπροσωπείες (Πρεσβείες και Προξενεία) (Χριστογιάννης, 2006:122). Σύμφωνα με 

τη νέα οργανωτική δομή του Υπουργείου Πολιτισμού, οι δραστηριότητές του αφορούν: 

ανασκαφές, αναστηλώσεις, συντηρήσεις, έργα υποδομής, διάφορα εκπαιδευτικά 

προγράμματα (π.χ. γνωρίζω τις βυζαντινές εικόνες), εκδόσεις, εκθέσεις και σημαντικές 

εκδηλώσεις.
3
 Στην Ειδική Υπηρεσία Προβολής και Αξιοποίησης Πολιτιστικής 

Κληρονομιάς και Σύγχρονης Δημιουργίας οι επιχειρησιακοί στόχοι είναι η προβολή της 

πολιτιστικής πολιτικής και των στρατηγικών επιλογών του Υπουργείου στους τομείς 

που άπτονται της πολιτιστικής κληρονομιάς και του σύγχρονου πολιτισμού,
4
 ενώ στη 

Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης του ίδιου Υπουργείου οι 

επιχειρησιακοί στόχοι είναι η παρακολούθηση, συμμετοχή και προώθηση των θεμάτων 

Πολιτισμού και Αθλητισμού σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
5
 

Ωστόσο, Το ΥΠ.ΠΟ όπως σχεδόν όλοι οι φορείς της δημόσιας διοίκησης της 

χώρας, πλήττεται από προβλήματα όπως αυτό της γραφειοκρατικής λειτουργίας, της 

οργάνωσης και στελέχωσης της συγκεντρωτικής δομής. Μέχρι σήμερα έχει 

αποκεντρώσει μόνο αρμοδιότητες που αφορούν τον αρχαιολογικό τομέα, ενώ ο 

πολιτισμικός τομέας δεν έχει καμία αποκεντρωμένη υπηρεσία.  

2.3. Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού 

Με σκοπό την προβολή, τη διάδοση και την καλλιέργεια του ελληνικού πολιτισμού στο 

εξωτερικό, το 1992, ιδρύθηκε με ομόφωνη απόφαση της Ελληνικής Βουλής το Ίδρυμα 

Ελληνικού Πολιτισμού
6
, το οποίο, το 1997, μετονομάστηκε σε Ελληνικό Ίδρυμα 

                                                                    

 
3
 http://www.yppo.gr/5/g51.jsp  

4
 http://www.yppo.gr/1/g1540.jsp?obj_id=98157 

5
 http://www.yppo.gr/1/g1540.jsp?obj_id=98154 

6
 Το ΕΙΠ συστάθηκε ως ένα εργαλείο πολιτιστικής διπλωματίας, ως ένας βραχίονας της ελληνικής 

εξωτερικής πολιτικής, ο οποίος αποσκοπεί α) στη διάδοση στο εξωτερικό της διαχρονικής διάστασης του 

ελληνικού πολιτισμού, στην καλλιέργεια της ελληνικής γλώσσας και ιστορίας και στην ανάδειξη της 

σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας, β) στην ενίσχυση της πολιτιστικής, μορφωτικής και επιστημονικής 
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Πολιτισμού (ΕΙΠ), του οποίου τα μέλη του Δ.Σ. ορίζονται από τα Υπουργεία.  

Στόχος του ΕΙΠ είναι να «διατηρήσει ζωηρό το διάλογο του ελληνικού 

πολιτισμού, που συνεχίζει να χαίρει δυναμικής έκφρασης σήμερα με τον υπόλοιπο 

κόσμο», μέσω των δορυφορικών γραφείων σε διάφορες πόλεις παγκοσμίως. Τα 

γραφεία αυτά οργανώνουν πολιτισμικές εκδηλώσεις σε τοπικό επίπεδο και στηρίζουν 

τη διδασκαλία της Νεοελληνικής γλώσσας, είτε μέσω άμεσης διδασκαλίας, είτε μέσω 

πιστοποίησης της άριστης γνώσης αυτής.
7
 

2.4. Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού  

Με το ΕΙΠ συνεργάζεται μια αυτόνομη δημόσια υπηρεσία που και αυτή βρίσκεται υπό 

την εποπτεία του Υπουργείου Εξωτερικού, η Γενική Γραμματεία Απόδημου 

Ελληνισμού (Γ.Γ.Α.Ε.), που ιδρύθηκε το 1983. Σύμφωνα με τη Γ.Γ.Α.Ε. «Η Ελληνική 

Διασπορά αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό μέρος του πολιτικού, οικονομικού, 

επιχειρηματικού, πολιτιστικού και επιστημονικού δυναμικού του έθνους και ο ρόλος 

της θεωρείται κρίσιμος». Ένας από τους στόχους της ανωτέρω πολιτικής είναι η 

ευρύτερη διάδοση και προβολή του Ελληνικού Πολιτισμού διαχρονικά.
8
 

Οι απόδημοι Έλληνες έχουν ακολουθήσει διάφορους τρόπους οργάνωσης σε 

τοπικές κοινότητες, εθνικοτοπικούς συλλόγους και τοπικά σωματεία, σε ομοσπονδίες 

των παραπάνω οργανώσεων σε επίπεδο ευρύτερης γεωγραφικής περιφέρειας 

καταγωγής ή σε εθνικό επίπεδο και σε συνομοσπονδίες που λειτουργούν σε διεθνές 

επίπεδο (Τζουμάκα 2005:188). Για παράδειγμα, δραστήρια είναι η Ομοσπονδία 

Ελληνικών Κοινοτήτων και Αδελφοτήτων Ιταλίας, η οποία μετά από πρωτοβουλία και 

ενέργειες των μελών της κατάφεραν να επαναφέρουν την ιστορική ονομασία της «Οδού 

των Ελλήνων» (Via Dei Greci) στην Νάπολη, η οποία υπήρχε από τις αρχές του 16ου 

αιώνα και καταργήθηκε από την κυβέρνηση του Μουσολίνι, το 1923.
9 

Έπειτα, στις 15-

12-2015 στο 10ο Συνέδριο της «Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων και 

Αδελφοτήτων Ιταλίας», που πραγματοποιήθηκε στη Νάπολη, συμμετείχε και ο 

πρόεδρος της Μόνιμης Ειδικής Επιτροπής της Ελληνικής Βουλής για τον Ελληνισμό 

της Διασποράς, κ. Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης,
10 

ο οποίος στις 26-01-2016 στην 

Ειδική Μόνιμη Επιτροπή της Βουλής για τον Ελληνισμό της Διασποράς συζήτησε το 

θέμα για το Σχέδιο Νόμου περί Διδασκαλίας της Ελληνικής Γλώσσας στο Εξωτερικό 

και την καθιέρωση από τη μεριά του Ο.Η.Ε. της Παγκόσμιας Ημέρας της Ελληνικής 

                                                                                                                                                                                                      

 

συνεργασίας με άλλες χώρες και γ) στην ανάπτυξη διαπολιτισμικών σχέσεων και διαλόγου σε διμερές και 

πολυμερές επίπεδο (http://hfc-worldwide.org/athens/%CE%B5-%CE%B9-

%CF%80/%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C/). 
7
 http://hfc-worldwide.org/athens/%CE%B5-%CE%B9-

%CF%80/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE/ 
8
 http://www.ggae.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=16 

9
 http://www.iefimerida.gr/news/239452/dei-greci-i-odos-ellinon-vrisketai-sti-napoli-

eikones?utm_campaign=shareaholic. 
10

 http://mignatiou.com/2015/12/me-ellines-tis-italias-sinantithike-o-proedros-tis-epitropis-gia-ti-

diaspora/ 

http://hfc-worldwide.org/athens/%CE%B5-%CE%B9-%CF%80/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE/
http://hfc-worldwide.org/athens/%CE%B5-%CE%B9-%CF%80/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE/
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Γλώσσας και Πολιτισμού, μια πρόταση με Ιθύνων Νου την Ελληνική Διασπορά στην 

Ιταλία.
11

 

Στην ανάδειξη και προβολή της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς συμβάλει, 

επίσης και ο Οργανισμός Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού (ΟΠΕΠ), που ιδρύθηκε, το 

1997, και πρόκειται για μια Ανώνυμη Εταιρεία του Ελληνικού Δημοσίου.
12

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω αντιλαμβανόμαστε ότι στην Ελλάδα το σύστημα που 

χαρακτηρίζει την οργάνωση πολιτιστικής διοίκησης είναι συγκεντρωτικό με τις 

εξουσίες να συγκεντρώνονται στον κεντρικό πολιτιστικό φορέα, ο οποίος έχει και την 

ευθύνη συντονισμού των πολιτιστικών δραστηριοτήτων σε εθνικό επίπεδο. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ο
: ΠΟΛΥΜΕΡΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο η πολυμερής πολιτιστική διπλωματία σημείωσε 

αξιόλογη πρόοδο με την ίδρυση πολλών διεθνών οργανισμών που ασχολούνται με την 

πολιτιστική πολιτική. Σκοπός των οργανισμών αυτών είναι να προωθήσουν την 

ανάπτυξη της διεθνούς κοινότητας με βάση την πολιτιστική ποικιλότητα και την 

προστασία της. Η διεθνής νομοθεσία για την προστασία των αρχαιοτήτων διέπεται από 

τρεις κύριες Συμβάσεις:  

Α) το άρθρο 1 της Συμβάσεως της Χάγης (1954) για την προστασία των πολιτιστικών 

αγαθών σε περίπτωση ένοπλης συρράξεως, η οποία συμπληρώθηκε, το 1999, με το 

Δεύτερο Πρωτόκολλο, που ποινικοποιεί την καταστροφή των πολιτιστικών αγαθών. 

Β) το άρθρο 1 της Συμβάσεως του Παρισιού (1970) που αφορά τα ληπτέα μέτρα για την 

απαγόρευση και παρεμπόδιση της παράνομης εισαγωγής, εξαγωγής και μεταβιβάσεως 

πολιτιστικών αγαθών. 

Γ) το άρθρο 2 εδάφιο 19 του Παραρτήματος ΙΙ της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως των 

Δελφών (1985) για τις παραβάσεις που σχετίζονται με την πολιτιστική κληρονομιά. 

Για τους σκοπούς των ανωτέρω συμβάσεων θεωρούνται ως πολιτιστικά αγαθά 

ασχέτως προς την προέλευσή τους ή την ιδιοκτησία τους: τα αγαθά, κινητά ή ακίνητα 

                                                                    

 
11

 http://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/ToKtirio/Fotografiko-Archeio/#ae094578-5137-

4c75-8d47-a59a00aa1429 
12

 Στόχοι του ΟΠΕΠ είναι α) η παραγωγή, έκδοση και διάθεση βιβλίων, περιοδικών και άλλων εντύπων, 

οπτικοακουστικού υλικού, φωτογραφιών, παιχνιδιών ή άλλων συναφών αντικειμένων που συνδέονται με 

την προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς, του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού και των Πολιτιστικών 

Ολυμπιάδων, καθώς και η οργάνωση συνεδρίων και άλλων συναφών εκδηλώσεων στην Ελλάδα και το 

εξωτερικό, β) η διαχείριση των δικαιωμάτων του Δημοσίου επί των στοιχείων της πολιτιστικής 

κληρονομιάς, στο μέτρο που αυτή ανατίθεται κατά περίπτωση ή για κατηγορίες θεμάτων με απόφαση του 

Υπουργού Πολιτισμού, μετά από γνώμη του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, όπου αυτή είναι 

απαραίτητη, ως εκ της φύσεως της κάθε περίπτωσης ή του θέματος, γ) η εκπόνηση μελετών και η 

ανάθεση της σύνταξης μελετών που σχετίζονται με τις Πολιτιστικές Ολυμπιάδες, δ) ο σχεδιασμός και η 

υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων που αφορούν την Πολιτιστική Ολυμπιάδα, ε) η προβολή της 

Πολιτιστικής Ολυμπιάδας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, στ) η σύναψη συμβάσεων με το Δημόσιο ή με 

οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, σχετικών με την Πολιτιστική 

Ολυμπιάδα, ζ) κάθε άλλη συναφής με τα παραπάνω δραστηριότητα 

(http://www.yppo.gr/1/g1540.jsp?obj_id=810). 
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τα οποία παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον για την πολιτιστική κληρονομιά των λαών, 

όπως τα μνημεία της αρχιτεκτονικής, της τέχνης ή της ιστορίας, εκκλησιαστικά ή 

θρησκευτικά ή κοσμικά, οι αρχαιολογικές θέσεις κλπ (ΦΕΚ Α΄/6/8- 1-1981) (Βελένη 

2012:26). 

3.1. UNESCO 

Ένα παγκόσμιο εργαστήριο ιδεών που διαδραματίζει ένα ρυθμιστικό ρόλο στην 

προώθηση της διεθνούς συνεργασίας επί πολιτιστικών θεμάτων είναι η UNESCO
13

, ο 

Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών για την Εκπαίδευση, την Επιστήμη και τον 

Πολιτισμό (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), 

εξειδικευμένος οργανισμός του ΟΗΕ. Στόχος της UNESCO
14

 είναι η ευημερία του 

ανθρώπου σε ένα ειρηνικό κόσμο και αυτό επιχειρεί να το πετύχει μέσω της 

εκπαίδευσης, της επιστήμης και του πολιτισμού (Χριστογιάννη, 2006:137). 

Από την ίδρυση της, η UNESCO έχει δημιουργήσει ένα πολυετές πρότυπο 

στρατηγικών σκοπών και μέσων εφαρμογής τα οποία επικεντρώνονται σε δύο βασικές 

προτεραιότητες: α) την πολιτιστική ανάπτυξη
15

 και β) την προστασία της πολιτιστικής 

κληρονομιάς
16

 (παράρτημα 1).  

Με συντονιστή την UNESCO, τη δεκαετία 1988-1997 ξεκίνησε η Παγκόσμια 

Δεκαετία για την Πολιτιστική Ανάπτυξη,
17

 στην οποία συμμετείχε όλο το σύστημα των 

Ηνωμένων Εθνών. Οι τέσσερις στόχοι που τέθηκαν ήταν οι εξής: 

 Να αναγνωριστεί η πολιτιστική διάσταση της ανάπτυξης. 

 Να επιβεβαιωθούν και να εξυψωθούν οι πολιτιστικές ιδιαιτερότητες (cultural 

diversity). 

 Να διευρυνθεί η συμμετοχή στην πολιτιστική ζωή. 

 Να προωθηθεί η διεθνής πολιτιστική συνεργασία (Χριστογιάννης, 2006:91). 

 

                                                                    

 
13

 Η UNESCO ιδρύθηκε στις 16 Νοεμβρίου 1945 στο Λονδίνο και προωθεί τη διεθνή συνεργασία μεταξύ 

των 193 κρατών μελών και των 6 συνδεδεμένων μελών της στους τομείς της Εκπαίδευσης, της 

Επιστήμης, του Πολιτισμού και της Επικοινωνίας.  
14

 Μέσω των στρατηγικών και των δραστηριοτήτων, η UNESCO επιδιώκει ενεργά την επίτευξη των 

στόχων Ανάπτυξης της Χιλιετίας, ιδίως εκείνων που αποσκοπούν στην α) μείωση κατά το ήμισυ του 

ποσοστού των ανθρώπων που ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, στις αναπτυσσόμενες χώρες έως το 

2015, β) στην επίτευξη καθολικής πρόσβασης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση σε όλες τις χώρες μέχρι το 

2015, γ) στην εξάλειψη της ανισότητας των φύλων στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

μέχρι το 2005 (http://www.unesco-hellas.gr/gr/1_1.htm). 
15

 Για την προώθηση της πολιτιστικής ανάπτυξης ο Οργανισμός χρησιμοποιεί : α) τη διεξαγωγή ερευνών 

και τη δημοσίευση μελετών κ.α., β) την οργάνωση Διασκέψεων, Συνεδρίων κ.λ.π., γ) την παροχή 

συμβουλευτικών υπηρεσιών, καθώς και οικονομικής ενίσχυσης και τεχνογνωσίας στα κράτη-μέλη με 

σκοπό την οργάνωση προγραμμάτων, την ίδρυση ειδικών κέντρων κ.λ.π. (Χριστογιάννης 2006: 142). 
16

 Η ιδρυτική πράξη της UNESCO προβλέπει ως έναν εκ των σκοπών της «…την διατήρηση, αύξηση και 

διάδοση της γνώσης, προωθώντας την συντήρηση και την προστασία της παγκόσμιας κληρονομιάς σε 

βιβλία, έργα τέχνης, μνημεία ιστορικού ή επιστημονικού ενδιαφέροντος και συστήνοντας στους 

ενδιαφερόμενους λαούς τις αναγκαίες διεθνείς συμβάσεις» (Χριστογιάννης 2006: 143). 
17

 Ανάμεσα στα μεγάλα διαπολιτισμικά προγράμματα που εκπονήθηκαν ξεχώρισαν δύο «Πολιτιστικές 

Διαδρομές» και οι «Δρόμοι του Μεταξιού» και ο «Κόσμος του Μπαρόκ» (Τζουμάκα 2005:146). 

http://www.unesco-hellas.gr/gr/1_1.htm
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Η Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO είναι Νομικό Πρόσωπο 

Ιδιωτικού Δικαίου εποπτευόμενο από το Υπουργείο Εξωτερικών
18

. Η Ολομέλεια της 

Επιτροπής απαρτίζεται από ακαδημαϊκούς, εκπροσώπους Υπουργείων, στελέχη 

εκπαιδευτικών, πολιτιστικών και ερευνητικών Ιδρυμάτων καθώς και διακεκριμένες 

προσωπικότητες. Από τον Οκτώβριο του 2004 τη θέση του Προέδρου κατέχει η κυρία 

Αικατερίνη Τζιτζικώστα. Η Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO, που 

βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τα έξι συναρμόδια Υπουργεία για την υλοποίηση 

των δράσεων και πρωτοβουλιών της, διοργανώνει διεθνή συνέδρια και ημερίδες, 

χορηγεί υπό την αιγίδα της εκπαιδευτικές, πολιτιστικές, περιβαλλοντικές και 

επιστημονικές δράσεις, συμμετέχει και εκπροσωπείται σε μεγάλα Διεθνή Συνέδρια και 

Φόρα, αναπτύσσει νέες συνεργασίες με τον ιδιωτικό τομέα, χορηγεί βραβεία, ιδρύει 

Πανεπιστημιακές Έδρες UNESCO σε όλη την Ελλάδα, προωθεί το θεσμό των 

Συνεργαζόμενων Σχολείων (ASPnet), διοργανώνει εκθέσεις και δημιουργεί Δίκτυα 

Πόλεων και Κοινοβουλευτικών
19

. 

Στα τέλη του 1992, η UNESCO σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη, ίδρυσε 

την Παγκόσμια Επιτροπή για τον Πολιτισμό και την Ανάπτυξη. Πρόκειται για μια 

Επιτροπή που συνίστατο από δώδεκα προεξέχουσες προσωπικότητες, 

συμπεριλαμβανόμενης και της Ελληνίδας Νίκη Γουλανδρή και που στόχο είχε να 

διαμορφώσει τις εθνικές πολιτιστικές και αναπτυξιακές στρατηγικές μεθόδους του 21ου 

αιώνα (Χριστογιάννης, 2006:92). 

Αφιερωμένη στην προστασία της παγκόσμιας πολιτιστικής και φυσικής 

κληρονομιάς είναι η καθιερωμένη Παγκόσμια Ημέρα Μνημείων και Χώρων, η οποία 

στις 18 Απριλίου 2013 έλαβε χώρα στο Μουσείο της Ακρόπολης κάτω από τον 

Παρθενώνα, το σύμβολο του δυτικού πολιτισμού και το λογότυπο της UNESCO.
20

 

Σε συνέχεια διαφόρων συμβάσεων η Ελλάδα υποστηρίζει τις προσπάθειες της 

UNESCO για την ενίσχυση του διαπολιτισμικού διαλόγου προς αποφυγή των 

συρράξεων και την εμπέδωση της ειρήνης μέσω της προστασίας και της προώθησης της 

πολυμορφίας των πολιτισμών (Κολτσίδα, 2011:153). 

Το 2015 η Ελλάδα εξελέγη ομόφωνα στην Προεδρία της Επικουρικής 

Διακυβερνητικής Επιτροπής των Κρατών Μελών της Σύμβασης του 1970 

(παρεμπόδιση και πρόληψη της παράνομης εισαγωγής, εξαγωγής και μεταβίβασης της 

κυριότητας πολιτιστικών αγαθών). Το Μάιο 2015 υιοθετήθηκε από την UNESCO 

                                                                    

 
18

 Η Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO συστάθηκε με τον νόμο 1971/1991 (ΦΕΚ Α΄ 173 στις 

20 Νοεμβρίου 1991) για την «Κύρωση του Καταστατικού Χάρτη των Εθνικών Επιτροπών για την 

UNESCO και περί συστάσεως της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO» (http://unesco-

hellas.org/). 
19

 http://unesco-hellas.org/ 
20

 http://www.kathimerini.gr/734815/opinion/epikairothta/arxeio-monimes-sthles/sto-moyseio-ths-

akropolhs-katw-apo-ton-par8enwna-eortas8hke-h-ekdhlwsh-gia-thn-pagkosmia-hmera-mnhmeiwn-kai-

xwrwn 

http://unesco-hellas.org/
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ομόφωνα από τα 112 παρόντα κράτη (επί συνόλου 128) που έχουν επικυρώσει τη 

Σύμβαση, η ελληνική πρωτοβουλία “STOP ILLICIT TRAFFICKING”,  όπου δίνεται 

έμφαση στην καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου πολιτιστικών αγαθών και 

θησαυρών, στον έλεγχο της αγοράς παρανόμως αποκτηθέντων έργων τέχνης και στις 

πωλήσεις μέσω διαδικτύου. Από το 2015, η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου 

Πολιτισμού κα Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη είναι Πρόεδρος της Επικουρικής Επιτροπής, με 

αποστολή το συντονισμό κατά της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών, 

συμπεριλαμβανομένων και των πολιτιστικών θησαυρών που διακινούνται από τις 

εμπόλεμες περιοχές της Μέσης Ανατολής.
21

 

Το 2016, επιπλέον, κατόπιν πρότασης της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για 

την UNESCO και με αφορμή τη συμπλήρωση των 2.400 χρόνων από τη γέννηση του 

Αριστοτέλη, η UNESCO ανακήρυξε το έτος αυτό ως «Επετειακό έτος Αριστοτέλη»
22

, 

γεγονός που θα προσδώσει μεγάλη αίγλη στον ελληνικό πολιτισμό. 

3.2. Συμβούλιο  της  Ευρώπης 

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο η πολιτιστική συνεργασία στην Ευρώπη επιχειρήθηκε από το 

1949, με την ίδρυση του Συμβουλίου της  Ευρώπης, που έχει έδρα  το  Στρασβούργο 

και περιλαμβάνει 47 χώρες – μέλη μέχρι σήμερα
23

. Πρόκειται για τον πρώτο πολιτικό 

οργανισμό στην Ευρώπη, ο οποίος σήμερα είναι ο μεγαλύτερος (Τζουμάκα, 2005:148). 

Το  Συμβούλιο  της  Ευρώπης εκτός  από  τους βασικούς στόχους της προάσπισης των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της προώθησης των δημοκρατικών  θεσμών αποσκοπεί  

και  στη  διαμόρφωση  της  ευρωπαϊκής  ταυτότητας  στο πλαίσιο της συνύπαρξης και 

αλληλεπίδρασης όλων των ευρωπαϊκών πολιτισμών (Μπουτσιούκη, 2015). 

Η δραστηριότητα του Συμβουλίου στον τομέα του πολιτισμού και της 

πολιτιστικής κληρονομιάς θεμελιώνεται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τον Πολιτισμό 

καλύπτοντας: α) την εδραίωση του διαπολιτισμικού διαλόγου ως μέσου αποφυγής 

συγκρούσεων εξαιτίας πολιτισμικών ή θρησκευτικών διαφορών, β) την ανάπτυξης της 

νοοτροπίας για την αποδοχή της πολιτισμικής πολυμορφίας και διαφορετικότητας και 

γ) τη συνειδητοποίηση της σημασίας που έχει η κοινή πολιτιστική κληρονομιά 

(Χριστογιάννης, 2006: 166). 

Για την επίτευξη του σκοπού και των ανωτέρω στόχων, το Συμβούλιο της 

Ευρώπης δημιούργησε τρία προγράμματα τα οποία χρηματοδοτούνται από τις χώρες 
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 http://www.mfa.gr/politistike-diplomatia 
22

 http://www.kathimerini.gr/847077/article/epikairothta/ellada/unesco-epeteiako-etos-aristotelh-to-
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 Η Συνθήκη του Λονδίνου της 5
ης

 Μαΐου 1949 συνιστά την ιδρυτική πράξη του Συμβουλίου την οποία 

υπέγραψαν δέκα ιδρυτικά μέλη: το Βέλγιο, η Γαλλία, η Δανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιρλανδία, η 

Ιταλία, το Λουξεμβούργο, η Ολλανδία, η Νορβηγία και η Σουηδία. Σήμερα συμμετέχουν σε αυτό 47 

κράτη μέλη, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, η Τουρκία και η Κύπρος, καθώς και 5 κράτη ως 

παρατηρητές (ΗΠΑ, Ιαπωνία, Καναδάς, Μεξικό, Βατικανό), γεγονός που προσδίδει στον Οργανισμό μια 

παν-ευρωπαϊκή διάσταση (Μπουτσιούκη 2015, Χριστογιάννης 2006: 163). 

http://www.mfa.gr/politistike-diplomatia
http://www.kathimerini.gr/847077/article/epikairothta/ellada/unesco-epeteiako-etos-aristotelh-to-2016?platform=hootsuite
http://www.kathimerini.gr/847077/article/epikairothta/ellada/unesco-epeteiako-etos-aristotelh-to-2016?platform=hootsuite
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μέλη
24

. Το κορυφαίο όργανο για τις εισηγήσεις, τη χάραξη και ενεργοποίηση των 

πολιτικών του Συμβουλίου της Ευρώπης είναι το Συνέδριο των Ευρωπαίων Υπουργών 

Πολιτισμού, όπου παρουσιάζονται νέες ιδέες και τα προβλήματα σε εθνικό και 

διακρατικό επίπεδο. Έπειτα, το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα επιθεώρησης των εθνικών 

πολιτιστικών πολιτικών γίνεται με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών και γνώσεων 

σχετικά με πολιτιστικές πολιτικές (Κοσμίδου 2000: 100). 

Το Συμβουλίου της Ευρώπης, το 1991, θέσπισε επίσημα τις Ευρωπαϊκές Ημέρες 

Πολιτιστικής Κληρονομιάς (EΗΠΚ), που υποστηρίζονται από την Επιτροπή της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα συμμετέχει στο πρόγραμμα από το 1994. Κάθε 

συμμετέχουσα χώρα έχει το δικό της συντονιστικό φορέα. Το σκεπτικό του 

προγράμματος συνοψίζεται στο σύνθημα «Ευρώπη, μια κοινή κληρονομιά», δηλαδή 

στην αναζήτηση της συλλογικής μας μνήμης ως Ευρωπαίοι πολίτες μέσα από την 

προβολή των ιδιαιτεροτήτων κάθε λαού. Ο σκοπός του προγράμματος υλοποιείται με 

τη συνειδητοποίηση της κοινής ευρωπαϊκής ταυτότητας σε πολιτιστικό, κοινωνικό, 

πολιτικό και οικονομικό επίπεδο, τον επαναπροσδιορισμό της σχέσης μας με το 

παρελθόν, τη γνωριμία και την εξοικείωση με το Άλλο, καθώς και την 

ευαισθητοποίηση του κοινού για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσα 

από συνεργασία δημόσιων και ιδιωτικών φορέων και οργανώσεων εθελοντών. Οι 

ΕΗΠΚ είναι αφιερωμένες στα μνημεία και τη συντήρησή τους και φιλοδοξούν να 

ευαισθητοποιήσουν τους πολίτες σε θέματα προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς. 

Κάθε χρόνο, ένα Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου ανοίγουν τις πόρτες τους μνημεία, 

μουσεία και αρχαιολογικοί χώροι. Συναυλίες, γιορτές, εκθέσεις, ξεναγήσεις, 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες, έντυπα, προβολές ταινιών, αναπαραστάσεις δίνουν την 

ευκαιρία στους επισκέπτες να έρθουν σε επαφή με τα μνημεία με τρόπους πιο άμεσους, 

ευχάριστους και διασκεδαστικούς.25
 

Επιπλέον, από το 2002 υπό την αιγίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης τελεί η 

«Άνοιξη των Μουσείων» (Printemps des Musees), που θεσπίστηκε το 1999 από τη 

Διεύθυνση Μουσείων του Υπουργείου Πολιτισμού της Γαλλίας. Πρόκειται για ένα 

ευρωπαϊκό θεσμό, που εορτάζεται κάθε χρόνο μια Κυριακή της άνοιξης, κατά την 

οποία πραγματοποιούνται εκδηλώσεις με ελεύθερη είσοδο για το ευρύ κοινό στα 

ευρωπαϊκά μουσεία που συμμετέχουν, με αφετηρία ένα κοινό θέμα. Η πρωτοβουλία 

αυτή αποσκοπεί: 

 στην ευαισθητοποίηση του κοινού για την πολιτιστική κληρονομιά που 

διαχειρίζονται τα μουσεία 

 στη γνωριμία και εξοικείωση του τοπικού κοινού με τα μουσεία της περιοχής του  
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 Τα τρία προγράμματα είναι α) Πολιτιστικές Πολιτικές, β) Μετεκπαίδευση, τεχνική υποστήριξη, 

υποστηρικτικά συστήματα για τη λήψη αποφάσεων και γ) Ενημέρωση και διάδοση της πληροφόρησης 

(Κοσμίδου Ζωή, ο πολιτισμός ως …). 
25

 http://www.yppo.gr/5/g5151.jsp?obj_id=1032. 
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 στην προσέλκυση νέων ομάδων κοινού και την τόνωση της επισκεψιμότητας 

 στην προβολή των συλλογών των μουσείων που συμμετέχουν τόσο σε τοπικό όσο 

και σε ευρωπαϊκό επίπεδο  

 στην προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών μουσείων - ιδιαίτερα 

μέσα από αλληλοδανεισμούς έργων, ανταλλαγές εκθέσεων κλπ.
26

 

Επιπλέον, στον τομέα της πολιτιστικής διπλωματίας,  το Συμβούλιο συμβάλει τόσο  

μέσα  από  την  ψήφιση  των δικών  του νομοθετικών κειμένων και την 

πραγματοποίηση άλλων παρεμβάσεων και πρωτοβουλιών, όσο και μέσα από την 

υιοθέτηση νομοθετικών κειμένων άλλων οργανισμών και την ενεργό συμμετοχή στην 

προώθηση και την υλοποίηση του περιεχομένου τους.
27

 

Όσον αφορά τις δράσεις της UNESCO στην Ελλάδα, η Πρόεδρος της Εθνικής 

Ελληνικής Επιτροπής για την UNESCO, κυρία Αικ. Τζιτζικώστα, δήλωσε ότι μέσω του 

πολιτισμού η Ελλάδα μπορεί να αναπτυχτεί, καθώς ο τομέας αυτός σε συνδυασμό με 

τον Τουρισμό και τη Γεωργία αποτελούν τους βασικούς οικονομικούς πυλώνες της. 

Ωστόσο, η χώρα μας έχει καθυστερήσει να εγγράψει και άλλα μνημεία λόγω μη 

προετοιμασίας και κατάθεσης του σχετικού φακέλου, καθώς στην εγγραφή των 

μνημείων έχουμε δικαίωμα να εγγράφουμε δύο μνημεία τον χρόνο και από το 2007 που 

εγγράφηκε η Κέρκυρα, έκτοτε, μόλις, το 2015, υποβάλλαμε αίτημα εγγραφής για τους 

Φιλίππους. Συνολικά η Ελλάδα από το 1986 έως σήμερα έχει καταγεγραμμένα 

δεκαεφτά μνημεία σε σύγκριση με την Ιταλία που έχει πενήντα. Τα μνημεία αυτά, όπως 

πρόσθεσε η κυρία Τζιτζικώστα, «διαδραματίζουν καίριο λόγο στην προαγωγή του 

πολιτισμικού διαλόγου, στη διαφύλαξη της πολιτιστικής ταυτότητας, αλλά και στην 

ανάδειξη της πολυμορφίας και της ιδιαιτερότητας του κάθε πολιτισμού. Επιπλέον, θα 

μπορούσαν να αποτελέσουν πόλους ανάπτυξης και αύξησης του Τουρισμού». Στην 

άυλη πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO, που κυρώθηκε το 2003 έχουμε μόλις τρεις 

εγγραφές: α) τη «μεσογειακή δίαιτα», β) τη «μαστίχα Χίου» και γ) τη «μαρμαροτεχνία 

της Τήνου». Οι «Μνήμες του Κόσμου» (Memories of the World) είναι, επίσης, ένα 

άλλο κομμάτι πολιτιστικών εγγραφών που εγγράφει γραπτά μνημεία, όπως το ιστορικό 

έγγραφο του «Πάπυρου Δερβενίου» και τους «Στίχους του Εθνικού Ολυμπιακού 

Ύμνου», που προσπαθεί η Εθνική Επιτροπή να εγγράψει. στο μέλλον. 

Η Εθνική Ελληνική Επιτροπή για την UNESCO, επιπλέον, έχει συστήσει 

πολλές επιτροπές (μία από τις τρεις τελευταίες είναι η Επιτροπή Μετανάστευσης), 
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 Συμβάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πολιτιστική κληρονομιά είναι οι εξής: α)  Σύμβαση  

για  την  Προστασία  των  Ανθρωπίνων  Δικαιωμάτων  και  των  Θεμελιωδών Ελευθεριών (1950), β) 

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τον Πολιτισμό (1954), γ) Σύμβαση για την προστασία της αρχαιολογικής 

κληρονομιάς (1969), δ) Διακήρυξη του Άμστερνταμ (1975), ε) Σύμβαση για την προστασία της 

αρχιτεκτονικής κληρονομιάς (1987), στ) Σύμβαση Πλαίσιο για την αξία της πολιτιστικής κληρονομιάς 

για την κοινωνία (2005), ζ) Σύμβαση Πλαίσιο για την προστασία των εθνικών μειονοτήτων (1995), η) 

Ευρωπαϊκός Χάρτης για περιφερειακές ή μειονοτικές γλώσσες (1992) (Μπουτσιούκη 2015). 
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πανεπιστημιακές έδρες, δίκτυα, όπως 150 συνεργαζόμενα σχολεία και ομίλους-ΜΚΟ, 

φορείς, δηλαδή, που άπτονται με θέματα του πολιτισμού, της εκπαίδευσης, των 

επιστημών και της επικοινωνίας.
28

 

Την πολιτιστική, αλλά και οικονομική ευημερία σε συνδυασμό με την ατομική 

ισχύ, την κοινωνική συνοχή και τη βιώσιμη ανάπτυξη ενισχύει το Διεθνές Δίκτυο 

Πόλεων Μάθησης της UNESCO (UNESCO Global Network of Learning Cities 

(GNLC), ένα καινοτόμο πρόγραμμα που δημιουργήθηκε μόλις το 2012, συμμετέχουν 

περισσότερες από 1000 πόλεις και που στοχεύει να παρέμβει δυναμικά στο επίπεδο της 

Δια Βίου Μάθησης μέσω διαδικασιών εκμάθησης και ανταλλαγής πληροφοριών και 

καλών πρακτικών με άλλες πόλεις που ανήκουν στο ίδιο δίκτυο. Ήδη στο Δίκτυο είναι 

εγγεγραμμένες και ελληνικές πόλεις όπως οι Σέρρες, η Λάρισα, ο Βόλος και η 

Λέσβος.
29

  

Ο Robert Schuman, ιδρυτής του  Συμβουλίου της Ευρώπης και θεμελιωτής της 

ΕΚΑΧ, είχε σημειώσει ότι «Στην πραγματικότητα, το Συμβούλιο της Ευρώπης είναι το 

εργαστήριο, στο οποίο γίνονται οι προετοιμασίες και τα πειράματα για την ευρωπαϊκή 

συνεργασία, μέχρι τη στιγμή που αυτό το ίδιο θα μεταμορφωθεί σε ένα οργανικό θεσμό 

της ευρωπαϊκής ενότητας» (Χριστογιάννης, 2006: 162). Ωστόσο, μετά τις διευρύνσεις 

του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο πολιτικός ρόλος του Συμβουλίου της 

Ευρώπης έχει αποδυναμωθεί (Τζουμάκα, 2005:149). 

Τα κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης θεωρώντας ότι το δικαίωμα 

συμμετοχής των πολιτών στη διαχείριση των δημοσίων υποθέσεων αποτελεί μέρος των 

κοινών δημοκρατικών αρχών όλων των κρατών-μελών του Συμβουλίου και πεπεισμένα 

ότι αυτό το δικαίωμα μπορεί να ασκηθεί περισσότερο άμεσα στο τοπικό επίπεδο, το 

1985, έντεκα κράτη-μέλη του Συμβουλίου υπογράψανε στο Στρασβούργο τον 

Ευρωπαϊκό Χάρτη της Τοπικής Αυτονομίας (η κύρωση από τη χώρα μας έγινε το 

1990)
30

.  

Τα δικαιώματα στην πόλη και ειδικά στον τομέα του Πολιτισμού που 

προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή Διακήρυξη και τον Χάρτη εστιάζονται σε δύο 

κεντρικές ιδέες: α) τη σχέση πόλης και πολιτισμού και β) την αρχή της 
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Στο προοίμιο του Χάρτη αναγνωρίζονται οι ΟΤΑ ως κύρια θεμέλια κάθε δημοκρατικής πολιτείας, ότι 

συμβάλλουν στην άμεση άσκηση του δικαιώματος συμμετοχής των πολιτών στη διαχείριση των 

δημοσίων υποθέσεων σε τοπικό επίπεδο και ως τοπική αυτονομία ορίζεται «το δικαίωμα και η 

πραγματική ικανότητα των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης να ρυθμίζουν και να διευθύνουν, στο 

πλαίσιο του νόμου, με τη δική τους ευθύνη και προς όφελος του πληθυσμού τους, ένα σημαντικό μέρος 

των δημοσίων υποθέσεων» http://www.et.gr/idocs-

nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFZVaaeTcpr-

3dtvSoClrL8jiNRVGgNfKB5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8N

xdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuVFesyuhNx-

v9Ls1nE4pt7KouTIM5Wn7xNgOhiWrj0UC 
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πολυπολιτισμικής ολοκλήρωσης. Κατά αυτόν τον τρόπο προωθούνται η ανάπτυξη 

πολιτιστικών ανταλλαγών, η στήριξη των καινοτομιών, ο πολιτιστικός τουρισμός και η 

άρθρωση ενός δικτύου πλουραλιστικής πολιτιστικής έκφρασης. Η τοπική δημοκρατία, 

πλέον, αποκτάει και μια πολιτισμική διάσταση (Σκιά - Πανοπούλου 1998:66). 

3.3. Ευρωπαϊκή Ένωση  

Λόγω του αμιγούς οικονομικού χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας 

(ΕΟΚ), στην ιδρυτική Συνθήκη της Ρώμης του 1957 δεν υπήρχε αναφορά σε 

πολιτιστικά θέματα. Τα εμπόδια για μια πολιτισμική πολιτική πήγαζαν κυρίως από το 

γεγονός ότι στην Κοινότητα και μετέπειτα Ένωση υπήρχαν πολλές διαφορετικές 

πολιτισμικές ταυτότητες, γλώσσες και παραδόσεις. Ωστόσο, για την εμβάθυνση της 

ευρωπαϊκής ενοποίησης απαιτούνταν μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτιστική ταυτότητα 

(Τζουμάκα, 2005:151-152).  

Στα πολιτιστικά θέματα η Κοινότητα δραστηριοποιήθηκε πιο έντονα το 1977 και η 

Επιτροπή ανέλαβε να υλοποιήσει τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με μια 

σειρά από μέτρα, που αφορούσαν: 

 την ελεύθερη κυκλοφορία πολιτιστικών αγαθών 

 την ελεύθερη κυκλοφορία καλλιτεχνών 

 την εναρμόνιση της φορολογίας 

 την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας 

 τη διατήρηση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς 

 τη συνεργασία μεταξύ των πολιτιστικών φορέων και ινστιτούτων  

Εν συνεχεία, την περίοδο της δεκαετίας του 1980 έχουμε πιο έντονη την ανάδειξη 

της πολιτιστικής διάστασης της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, όταν καθιερώθηκαν τα 

Συμβούλια των Υπουργών Πολιτισμού με πρωτοβουλία της τότε Υπουργού Πολιτισμού 

της Ελλάδας, Μελίνας Μερκούρη. Πιο συγκεκριμένα, το 1982, το Συμβούλιο 

Υπουργών της ΕΕ διέκρινε τους εξής τομείς στην πολιτιστική δραστηριότητα που θα 

έπρεπε να αναπτύξει η Ένωση: 

 την ελευθεροποίηση στο εμπόριο των πολιτιστικών αγαθών 

 τη βελτίωση των όρων διαβίωσης και εργασίας των πολιτιστικών δημιουργών 

 τη διεύρυνση του «ακροατηρίου» στον πολιτιστικό τομέα 

 την προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς (Σκια – Πανοπούλου: 60). 

Με πρόταση της παραπάνω Υπουργού στη σύνοδο Υπουργών Πολιτισμού, το 1983, 

καθιερώθηκε ο θεσμός της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης, που πρώτη, το 

1985, ήταν η Αθήνα
31

, ενώ η Ελευσίνα θα είναι το 2021
32

.  
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 Οι επικρατέστερες υποψήφιες πόλεις για τον τίτλο «Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021»,  

μετά τον αρχικό γύρο προεπιλογής τον Φεβρουάριο 2016 ήταν τρεις: η Ελευσίνα, η Καλαμάτα και η 

Ρόδος (http://gr.euronews.com/2016/11/11/elefsina-is-the-cultural-capital-of-europe-for-

2021?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Facebook#link_time=1478867007). 

http://gr.euronews.com/2016/11/11/elefsina-is-the-cultural-capital-of-europe-for-2021?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Facebook#link_time=1478867007
http://gr.euronews.com/2016/11/11/elefsina-is-the-cultural-capital-of-europe-for-2021?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Facebook#link_time=1478867007
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Την ίδια δεκαετία και συγκεκριμένα το 1988, δημιουργήθηκε η Επιτροπή 

Πολιτιστικών Θεμάτων
33

, ενώ το 1990 θεσμοθετήθηκε από τους Υπουργούς 

Πολιτισμού των χωρών της ΕΕ, ο θεσμός του Πολιτιστικού Μήνα.
34

 Λίγο αργότερα, το 

1991, μια σαφή κοινοτική αρμοδιότητα στον πολιτιστικό τομέα με νομική βάση 

θεμελιώθηκε στο άρθρο 128 με την υπογραφή της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση 

στο Μάαστριχτ.
35

 Η Συνθήκη του Μάαστριχτ αναθέτει στην Κοινότητα τις ακόλουθες 

δράσεις στους παρακάτω τέσσερις τομείς: 

1. Μέσω του πρώτου τομέα δράσης, η Κοινότητα έχει την ευθύνη να συμβάλει στην 

ανάπτυξη των πολιτισμών των κρατών μελών, βελτιώνοντας τη γνώση και τη 

διάδοση του πολιτισμού και της ιστορίας των ευρωπαϊκών λαών, ευνοώντας τις 

πολιτιστικές αλλαγές καθώς και την καλλιτεχνική και λογοτεχνική δημιουργία.  

2. Ο δεύτερος τομέας δράσης έχει στόχο να διαφυλάξει την πολιτιστική πολυφωνία 

όπως αυτή εκφράζεται σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και να προβληθούν τα 

έργα των Ευρωπαίων καλλιτεχνών και δημιουργών, που εκφράζουν τον πλούτο και 

την πολυμορφία τους. 

3. Ο τρίτος τομέας δράσης δίνει τη δυνατότητα να ευνοηθεί η συνεργασία με Τρίτες 

χώρες με τους διεθνείς οργανισμούς και ειδικότερα με το Συμβούλιο της Ευρώπης, 

το οποίο έχει ένα παρελθόν και διαθέτει μεγαλύτερη πείρα στα θέματα πολιτισμού 

από ότι η Ευρωπαϊκή Κοινότητα. 

4. Ο τέταρτος τομέας έχει μεγάλη σημασία διότι η Κοινότητα και συγκεκριμένα η 

Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ως θεματοφύλακας των Συνθηκών, 

αναλαμβάνει την υποχρέωση «να ελέγχει εάν όλες οι κοινοτικές πολιτικές 

συμβιβάζονται με τις απαιτήσεις του πολιτισμικού τομέα (αρθ. 128, παρ.4).  

Όλα τα παραπάνω καταδεικνύουν ότι μετά το Μάαστριχτ, η πολιτική που εφαρμόζεται 

στον τομέα του πολιτισμού καλύπτει ένα ευρύτερο φάσμα δραστηριοτήτων και δεν 

περιορίζεται όπως στο παρελθόν σε αποσπασματικές μόνο ενέργειες (Σκια-

Πανοπούλου 1998:61-62). 

Θα πρέπει να επισημάνουμε, όμως, ότι στα πολιτιστικά θέματα η τάση της 
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 Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Πολιτιστικών Θεμάτων ήταν οι εξής: α) αξιολόγηση των προτάσεων 

που αφορούσαν στην πολιτιστική συνεργασία, β) προετοιμασία των εργασιών του Συμβουλίου σχετικά 

με τις προτεραιότητες και τα μέτρα πολιτιστικού χαρακτήρα, γ) παρακολούθηση της εφαρμογής των 

δράσεων, δ) αξιολόγηση της εφαρμογής των δράσεων με περιοδική σύνταξη εκθέσεων, ε) συνεργασία με 

ευρωπαϊκές χώρες που δεν είναι μέλη της Κοινότητας, όπως και με Οργανισμούς που 

δραστηριοποιούνται στον τομέα της ευρωπαϊκής πολιτιστικής συνεργασίας (Χριστογιάννης 2006: 152-

153). 
34

 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:41990X0703&from=EN 
35

 Ως γενικός στόχος στη Σ.Ε.Ε. ορίζεται ότι «η Κοινότητα συμβάλλει στην ανάπτυξη των πολιτισμών 

των κρατών-μελών και σέβεται στην εθνική και περιφερειακή πολυμορφία τους, ενώ ταυτόχρονα 

προβάλλει την κοινή πολιτιστική κληρονομιά». Ως τομείς δράσεις αναφέρονται: α) η βελτίωση της 

γνώσης και της διάδοσης του πολιτισμού και της ιστορίας των ευρωπαϊκών λαών, β) η διατήρηση και 

προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς ευρωπαϊκής σημασίας, γ) οι μη εμπορικές πολιτιστικές 

ανταλλαγές και δ) η καλλιτεχνική και λογοτεχνική δημιουργία, συμπεριλαμβανομένου του 

οπτικοακουστικού τομέα (Τζουμάκα 2005:154). 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης
36

 περιορίζεται σε έναν ρόλο επικουρικό της πολιτικής των 

κρατών-μελών βάσει της αρχής της επικουρικότητας. Σύμφωνα με την αρχή αυτή, οι 

αποφάσεις θα πρέπει να λαμβάνονται όσο γίνεται πιο κοντά στους πολίτες που τους 

αφορούν και οι αρμοδιότητες να κατανέμονται σε εκείνο το επίπεδο όπου ασκούνται 

καλύτερα, π.χ. την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ώστε να οικοδομηθεί μια Ευρώπη «από τα 

κάτω». Παρ’όλα αυτά, το πεδίο που αποτελεί αποκλειστική κοινοτική αρμοδιότητα 

είναι η προβολή της κοινής πολιτιστικής κληρονομιάς. Αυτό σημαίνει ότι στο βαθμό 

που είναι αδύνατη η αμερόληπτη και αποτελεσματική άσκηση αυτής της αρμοδιότητας 

από τα κράτη-μέλη καθίσταται αναγκαία η ανάληψη δράσης εκ μέρους της Ένωσης 

(Χριστογιάννης, 2006:153-154).  

Όπως διαφαίνεται από τα προαναφερόμενα, ο πολιτισμός για την ΕΕ, πλέον, 

θεωρείται σημαντικός παράγοντας για τη διαμόρφωση της τοπικής, περιφερειακής, 

εθνικής και ευρωπαϊκής ταυτότητας, καθώς και στοιχείο της κοινωνικής πολιτικής. Για 

τον λόγο αυτό, στο άρθρο 198Α της Συνθήκης του Μάαστριχτ προβλέφθηκε η σύσταση 

της «Επιτροπής των Περιφερειών»
37

, ενός συμβουλευτικού οργάνου αποτελούμενου 

από εκπροσώπους των αρχών περιφερειακής ή τοπικής αυτοδιοίκησης της Ευρώπης, το 

οποίο γνωμοδοτεί για τις προτάσεις του Συμβουλίου, της Επιτροπής και του 

Κοινοβουλίου σε αρκετά θέματα, μεταξύ των οποίων και ο πολιτισμός (άρθρ.128 

ΣυνθΕΚ).
38

 Θεσμικά, λοιπόν, η συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε ευρωπαϊκά 

ζητήματα ξεκινάει από το 1994. 

Στη Συνθήκη της Λισαβόνας (2007) ενισχύεται η μέριμνα για τον πολιτισμό: 

όπως αναφέρεται ρητά στο προοίμιο της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) 

«εμπνεόμενοι από την πολιτιστική, τη θρησκευτική και την ανθρωπιστική κληρονομιά 

της Ευρώπης». Στους κύριους στόχους της EE, όπως εμφανίζονται στη Συνθήκη «η  

Ένωση σέβεται τον πλούτο της πολιτιστικής και γλωσσικής της πολυμορφίας και 

μεριμνά για την προστασία και ανάπτυξη της ευρωπαϊκής  πολιτιστικής κληρονομιάς» 

(αρ. 3 της ΣΕΕ).
39

 Σε θέματα που άπτονται του πολιτισμού από το 2007 η ευρωπαϊκή 
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 Το συμβούλιο Υπουργών Πολιτισμού αποτελεί το κατεξοχήν θεσμικό όργανο αρμόδιο για πολιτιστικά 

θέματα. Συνέρχεται σε τακτά χρονικά διαστήματα και είναι αρμόδιο για τη θέσπιση σχετικής ευρωπαϊκής 

νομοθεσίας για τον πολιτιστικό τομέα, κατόπιν πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι υπεύθυνο 

δηλαδή, για την έκδοση Κανονισμών, Οδηγιών και Αποφάσεων που έχουν δεσμευτική ισχύ για τα κράτη-

μέλη, όπως επίσης με δεσμευτικών Συμπερασμάτων και Συστάσεων (Κολτσίδα 2011:48). 
37

 Η Συνθήκη προβλέπει τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών στις εξής περιπτώσεις: α) στο 

άρθρ.126 Συνθ. ΕΚ που αναφέρεται στην Παιδεία, την επαγγελματική εκπαίδευση και νεολαία, β) στο 

άρθρ.128 Συνθ. ΕΚ που αναφέρεται στον Πολιτισμό, γ) στο άρθρ.129 Συνθ. ΕΚ που αναφέρεται στη 

δημόσια υγεία, δ) στο άρθρ.129 Συνθ. ΕΚ που αναφέρεται στα διευρωπαϊκά δίκτυα, ε) στο άρθρ.130 

Συνθ. ΕΚ που αναφέρεται σε ειδικές δράσεις, πέρα από τα πλαίσια των Ταμείων, σχετικά με την 

οικονομική και κοινωνική συνοχή, στ) στο άρθρ.130 Συνθ. ΕΚ που αναφέρεται στα καθήκοντα, τους 

πρωταρχικούς στόχους και την οργάνωση των διαρθρωτικών ταμείων, ζ) στο άρθρ.130 Συνθ. ΕΚ που 

αναφέρεται στις εκτελεστικές αποφάσεις σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

(Μπεσίλα – Βήκα, Παπαγιάννη 115). 
38

 http://cor.europa.eu/el/about/Pages/key-facts.aspx. 
39

 http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/el/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.13.1.html 

 

http://cor.europa.eu/el/about/Pages/key-facts.aspx
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/el/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.13.1.html
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ατζέντα για τον πολιτισμό είναι το στρατηγικό πλαίσιο της κοινοτικής δράσης και 

βασίζεται στην προώθηση τριών στρατηγικών στόχων: α) την πολιτιστική πολυμορφία 

και τον διαπολιτισμικό διάλογο, β) τον πολιτισμό ως καταλύτη της δημιουργικότητας 

και γ) τον πολιτισμό ως απαραίτητο στοιχείο των διεθνών σχέσεων. Η ατζέντα δίνει 

έμφαση στις μεθόδους του διαλόγου με αρμόδιους πολιτιστικούς φορείς και στην 

ανοικτή μέθοδο συντονισμού. Το πρόγραμμα εργασίας για τον πολιτισμό 2015-2018 

ορίζει τέσσερις προτεραιότητες: α) προσιτός πολιτισμός και ανοικτός σε όλους, β) 

πολιτιστική κληρονομιά, γ) πολιτιστικός και δημιουργικός τομέας: δημιουργική 

οικονομία και καινοτομία και δ) προώθηση της πολιτιστικής πολυμορφίας. Οι 

προτεραιότητες υλοποιούνται με 20 συγκεκριμένες δράσεις.
40

 

Η Ένωση, δηλαδή, αναγνωρίζει την ιδιαίτερη σημασία που έχει η πολιτιστική 

και η γλωσσική πολυμορφία που επικρατεί  στο  εσωτερικό της και στοχεύει να 

προστατεύσει και να ενισχύσει περαιτέρω αυτή την  πολιτιστική κληρονομιά. Για την 

εδραίωση της διεθνούς παρουσίας της, η ΕΕ ως  φορέας «ήπιας ισχύος» προωθεί μια 

σειρά από αξίες όπως την αξιοπρέπεια, την αλληλεγγύη, την ανεκτικότητα, την 

ελευθερία έκφρασης, το σεβασμό της  πολυμορφίας και τον διαπολιτισμικό διάλογο 

(Μπουτσιoύκη, 2015:11-12). 

Επίσης, στα άρθρα 13 και 22 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ 

αναφέρεται  ότι «η τέχνη και η επιστημονική έρευνα είναι ελεύθερες» και ότι «η 

Ένωση σέβεται την πολιτιστική, θρησκευτική και γλωσσική πολυμορφία», 

αντίστοιχα.
41

 

Η ΕΕ σήμερα επιδιώκει να διαφυλάξει την κοινή πολιτιστική κληρονομιά της 

Ευρώπης και να την κάνει προσβάσιμη σε όλους προωθώντας, παράλληλα, τον 

ευρωπαϊκό κλάδο της τέχνης και της δημιουργίας με τους εξής τρόπους:  

 την κατάρτιση προγραμμάτων για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των ψηφιακών 

τεχνολογιών και της ενιαίας αγοράς της ΕΕ 

 την παροχή χρηματοδοτήσεων 

 τη βοήθεια για την κατάρτιση ερευνητικών σχεδίων 

 την στήριξη για συνεργασία με εταίρους εντός και εκτός ΕΕ 

Με την πολιτιστική πολιτική της ΕΕ συνδέονται οι ευρωπαϊκές πολιτικές της 

εκπαίδευσης (συμπεριλαμβανομένης της εκμάθησης γλωσσών)
42

, της επιστημονικής 

έρευνας
43

, της στήριξης των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών, της 
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 http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/el/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.13.1.html 
41

 http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/el/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.13.1.html 

42 Οι χώρες της ΕΕ έχουν την ευθύνη των συστημάτων που εφαρμόζουν στον τομέα της εκπαίδευσης και 

κατάρτισης, αλλά η ΕΕ τις βοηθά όσον αφορά τον καθορισμό κοινών στόχων και την ανταλλαγή ορθών 

πρακτικών. Το νέο πρόγραμμα Erasmus+ σχεδιάστηκε για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων 

μέσω της βελτίωσης των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητάς τους (https://europa.eu/european-

union/topics/education-training-youth_el). 
43

 Με την πρωτοβουλία «Ένωση της Καινοτομίας» η ΕΕ εστιάζει τις προσπάθειες – και τη συνεργασία 

της με τρίτες χώρες – στην επιτυχή αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων της εποχής μας: ενέργεια, 

https://europa.eu/european-union/topics/education-training-youth_el
https://europa.eu/european-union/topics/multilingualism_el
https://europa.eu/european-union/topics/research-innovation_el
https://europa.eu/european-union/topics/research-innovation_el
https://europa.eu/european-union/topics/digital-economy-society_el
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_el
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κοινωνικής πολιτικής και της περιφερειακής ανάπτυξης. Για παράδειγμα, στο πλαίσιο 

της περιφερειακής πολιτικής, η ΕΕ παρέχει στήριξη σε μουσικές σχολές, αίθουσες 

συναυλιών και στούντιο ηχογράφησης και χρηματοδοτεί την αποκατάσταση ιστορικών 

θεάτρων (π.χ. Teatro del Liceu στη Βαρκελώνη και Fenice στη Βενετία).
44

 

Τα όργανα που σήμερα διασφαλίζουν την πολύπλευρη προσέγγιση των 

ζητημάτων που αφορούν τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά και την 

προαγωγή των κάθε είδους πολιτισμικών εκφράσεων είναι τα ακόλουθα: 
 Το  Συμβούλιο «Παιδεία, Νεολαία, Πολιτισμός και Αθλητισμός» (Education, 

Youth, Culture and Sports - EYCS), του οποίου οι τομείς πολιτικής που καλύπτει 

αποτελούν αρμοδιότητα των κρατών μελών. Συνεπώς, ο ρόλος της ΕΕ στους τομείς 

της παιδείας, της νεολαίας, του πολιτισμού και του αθλητισμού είναι να παρέχει 

το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών, για την ανταλλαγή 

πληροφοριών και εμπειριών στους τομείς κοινού ενδιαφέροντος. Το Συμβούλιο 

θεσπίζει ως επί το πλείστον μέτρα ενθάρρυνσης και συστάσεις. Ωστόσο, οι 

πρωτοβουλίες που εγκρίνει το Συμβούλιο, όπως τα προγράμματα Erasmus+ ή 

Ευρώπη της δημιουργίας (Creative Europe), μπορούν να έχουν άμεσο αντίκτυπο 

στους πολίτες της ΕΕ. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπου το επιτρέπουν οι Συνθήκες, 

το Συμβούλιο μπορεί επίσης να εκδώσει νομοθετικές πράξεις. Ενδεικτικό 

παράδειγμα είναι τα ζητήματα του οπτικοακουστικού τομέα και της αμοιβαίας 

αναγνώρισης των διπλωμάτων. Το Συμβούλιο EYCS συμμετέχει, επίσης, ενεργά 

στην παρακολούθηση της προόδου των πτυχών της παιδείας και της νεολαίας της 

στρατηγικής «Ευρώπη 2020», καθώς και στην ανάπτυξη της συμβολής του 

πολιτιστικού τομέα σε μια πιο καινοτόμο Ευρώπη. Οι δράσεις της ΕΕ στους τομείς 

της παιδείας, της νεολαίας, του πολιτισμού και του αθλητισμού επιδιώκουν να 

διαφυλάξουν την πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης, να στηρίξουν 

την πολιτιστική και δημιουργική βιομηχανία, να ενθαρρύνουν την κινητικότητα των 

σπουδαστών και του διδακτικού προσωπικού και να προαγάγουν τη φυσική 

δραστηριότητα και την κοινωνική ένταξη μέσω του αθλητισμού.
45 

 Ο Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και 

Πολιτισμού  (EACEA). 

 Η Επιτροπή «Κοινωνική Πολιτική, Εκπαίδευση, Απασχόληση, Έρευνα και 

Πολιτισμός» (SEDEC), που λειτουργεί στην Επιτροπή  των  Περιφερειών.
46

 

Τα ευρωπαϊκά προγράμματα στον τομέα πολιτισμού που προήγαν την 

προστασία  και  διαχείριση  της  πολιτιστικής  κληρονομιάς έως το 2013 ενδεικτικά 

                                                                                                                                                                                                      

 

επισιτιστική ασφάλεια, κλιματική αλλαγή και γήρανση του πληθυσμού (https://europa.eu/european-

union/topics/research-innovation_el). 
44

 https://europa.eu/european-union/topics/culture_el 
45

 http://www.consilium.europa.eu/el/council-eu/configurations/eycs/ 
46

 http://cor.europa.eu/el/activities/commissions/Pages/cor-commissions.aspx?comm=SEDEC 

https://europa.eu/european-union/topics/employment-social-affairs_el
https://europa.eu/european-union/topics/regional-policy_el
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είναι τα παρακάτω:  

 Πρόγραμμα Kaleidoscope (1996-2000)
47

 

 Πρόγραμμα Ariane (1997-1999)
48

 

 Πρόγραμμα Raphael (1997-2000)
49

 

 Πρόγραμμα Πολιτισμός 2000 (2000-2006)
50

 

 Πρόγραμμα Πολιτισμός (Culture 2007) (2007-2013)
51

 

 Πρόγραμμα MEDIA (2007-2013)
52

 

Μέσω του προγράμματος «Ευρώπη της δημιουργίας 2014-2020», που 

αναφέραμε παραπάνω, η Ευρωπαϊκή Ένωση επενδύει 1,46 δισεκατομμύρια ευρώ στον 

πολιτιστικό και οπτικοακουστικό τομέα για το χρονικό διάστημα 2014 -2020, 

αντικαθιστώντας τα προηγούμενα προγράμματα Culture, MEDIA και MEDIA Mundus 

και στηρίζει δράσεις του πολιτιστικού τομέα οι οποίες ενθαρρύνουν τη διακρατική 

συνεργασία, τις πλατφόρμες, τα δίκτυα και τη λογοτεχνική μετάφραση. Οι δράσεις 

αυτές έχουν στόχο να βοηθήσουν τους οργανισμούς του πολιτιστικού και δημιουργικού 

τομέα να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που υπάρχουν την εποχή της ψηφιακής 

τεχνολογίας και της παγκοσμιοποίησης. Επιδιώκεται, επίσης, η συνεισφορά των 

οργανισμών αυτών σε μία βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη μέσω της αύξησης των 

εργασιών τους. Τέλος, οι δράσεις του προγράμματος «Ευρώπη της δημιουργίας» 

στοχεύουν στη διευκόλυνση της πρόσβασης των οργανισμών του πολιτιστικού και 

οπτικοακουστικού τομέα στις διεθνείς αγορές και στη δημιουργία νέων ακροατηρίων.
53

 

Εν ολίγοις, οι τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας στην Ευρώπη συμβάλλουν 

στην οικονομική ανάπτυξη, την καινοτομία και την κοινωνική συνοχή.  

Επιπλέον προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ και παρέχουν 

υποστήριξη στους τομείς αυτούς: 

 το πρόγραμμα Erasmus+ , που στηρίζει την ανάπτυξη δεξιοτήτων μέσω 

της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, την απόκτηση γνώσεων και τη δημιουργία 

συμπράξεων μέσω των «συμμαχιών γνώσης» και των «τομεακών συμμαχιών 

                                                                    

 
47

 Το πρόγραμμα Kaleidoscope αποσκοπούσε στην ενθάρρυνση της καλλιτεχνικής και πολιτιστικής  

δημιουργίας μέσω της ανάπτυξης ευρύτερων συνεργασιών στο ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο (Μπουτσιoύκη 

2015: 14). 
48

 Το πρόγραμμα Ariane οργανώθηκε για την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών για 

την τόνωση του ενδιαφέροντος για την ιστορία και τη λογοτεχνία των  ευρωπαϊκών  λαών (Μπουτσιoύκη 

2015:14). 
49

 Το πρόγραμμα Raphael, το οποίο αποσκοπούσε στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των  

ευρωπαίων πολιτών, ώστε να  καταστεί δυνατή η συνεργασία των κρατών μελών για την προστασία, τη  

διατήρηση και την προβολή της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς (κινητής και ακίνητης) 

(Μπουτσιoύκη 2015: 14). 
50

 Το Πρόγραμμα Πολιτισμός 2000 εμπερικλείει πλέον όλες τις πρωτοβουλίες σε θέματα πολιτισμού 

(Μπουτσιoύκη 2015:14). 
51

 Τα Πρόγραμμα Πολιτισμός 2007-2013 με προϋπολογισμό €400 εκατ. λειτούργησε υποστηρικτικά προς 

σχέδια και δραστηριότητες με τα οποία προωθούνταν η πολιτιστική πολυμορφία και κληρονομιά 

(Μπουτσιoύκη 2015:15). 
52

 Το πρόγραμμα MEDIA εστίασε στην ανάπτυξη του οπτικοακουστικού τομέα (Μπουτσιoύκη 2015:15). 
53

 http://creative-europe.culture.gr/creative-europe/  

http://creative-europe.culture.gr/creative-europe/%CF%85%CF%80%CE%BF-%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1/
http://creative-europe.culture.gr/creative-europe/%CF%85%CF%80%CE%BF-%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1/
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δεξιοτήτων». 

 το COSME, το πρόγραμμα της ΕΕ για την 

ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, καθώς και την πρόσβαση των μικρών και 

μεσαίων επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση και τις αγορές. 

 το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», που στηρίζει την έρευνα και 

την καινοτομία ακόμη και στους τομείς του πολιτισμού και της πολιτιστικής 

κληρονομιάς.  

Μέσω των ανωτέρω πολιτιστικών προγραμμάτων που υιοθετούνται σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο αναπτύσσεται η εξωτερική πολιτιστική πολιτική κάθε κρατών. Ένα εύλογο 

ερώτημα που τίθεται, ωστόσο, είναι γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί αναγκαία μια  

ευρωπαϊκή πολιτική στον πολιτιστικό και οπτικοακουστικό τομέα; Την απάντηση μας 

την δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηλώνοντας ότι οι τομείς του πολιτισμού και της 

δημιουργίας στην Ευρώπη συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη, την απασχόληση, 

την καινοτομία και την κοινωνική συνοχή. Επίσης, οι παραπάνω τομείς 

αντιπροσωπεύουν περίπου το 4,5 % του ευρωπαϊκού ΑΕΠ και απασχολούν γύρω στο 

3,8% του εργατικού δυναμικού της ΕΕ (8,5 εκατομμύρια άτομα). Επιπροσθέτως, οι 

τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας στην Ευρώπη έχουν αποδειχθεί πιο 

ανθεκτικοί από άλλους τομείς σε εποχές οικονομικής ύφεσης και συμβάλλουν στην 

καινοτομία, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την αστική ανάπλαση, ενώ επηρεάζουν 

θετικά άλλους τομείς, όπως τον  τουρισμό και τις τεχνολογίες πληροφοριών και 

επικοινωνιών. Πολλές περιφέρειες και πόλεις εξετάζουν πώς ο πολιτισμός και οι τομείς 

της δημιουργίας μπορούν να ενισχύσουν την οικονομική τους ανταγωνιστικότητα και 

να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η περιφερειακή 

πολιτική της ΕΕ στηρίζει μέσω ειδικών ταμείων τις επενδύσεις στους τομείς του 

πολιτισμού και της δημιουργίας (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2014). Στο άρθρο 128 της 

Συνθήκης αναφέρεται τόσο ο διακυβερνητικός χαρακτήρας της Ένωσης με τη θέση: «Η 

κοινότητα συμβάλλει στην άνθιση των πολιτισμών των κρατών μελών, με σεβασμό 

στην εθνική και περιφερειακή ποικιλία τους», όσο και η αναγνώριση ενός 

ομοσπονδιακού προσανατολισμού με τη φράση «αναδεικνύοντας συγχρόνως την κοινή 

πολιτιστική κληρονομιά». 

Μια ακόμη πρωτοβουλία της ΕΕ για την προώθηση, την αναγνώριση και την 

παροχή κινήτρου από μέρους των καλλιτεχνών αφορά στα καλλιτεχνικά βραβεία, 

καλύπτοντας με αυτό τον τιμητικό τρόπο όλο το φάσμα της καλλιτεχνικής έκφρασης 

και ανάπτυξης. Τα βραβεία που δίνονται είναι:  

 Ευρωπαϊκό βραβείο λογοτεχνίας54 

                                                                    

 
54

 Το βραβείο λογοτεχνίας της ΕΕ αποσκοπεί στην προβολή της ποιότητας και της πολυμορφίας της 

ευρωπαϊκής σύγχρονης λογοτεχνίας επιδιώκοντας τη μεγαλύτερη κυκλοφορία των λογοτεχνικών έργων 

εντός της Ευρώπης και την τόνωση του αναγνώστη για τη ξένη λογοτεχνία (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

2013:5). 

http://creative-europe.culture.gr/creative-europe/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B4%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B2%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%B5%CE%AF%CE%B1/%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C-%CE%B2%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82/
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 Ευρωπαϊκό βραβείο Border Breakers55 

 Ευρωπαϊκό βραβείο σύγχρονης αρχιτεκτονικής 

 Ευρωπαϊκό βραβείο πολιτιστικής κληρονομιάς “Europa Nostra”56 

 Ευρωπαϊκό βραβείο “Prix MEDIA” 

 Σήμα Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς 

 Ευρωπαϊκές Πολιτιστικές Πρωτεύουσες 

 

Το πρόγραμμα «Ευρώπη της δημιουργίας» της περιόδου 2014 έως 2020 κατανέμει 

τον προϋπολογισμό για το πρόγραμμα MEDIA στο 56% των κονδυλίων, στο 31% για 

το πρόγραμμα Πολιτισμός και στο 13% για τις διατομεακές δράσεις. Το τελευταίο 

σκέλος θα απαρτίζεται από το Ταμείο Εγγυήσεων, τα υποστηρικτικά γραφεία του 

προγράμματος «Ευρώπη της δημιουργίας» και τη συνεργασία μεταξύ των κρατών. Τα 

παραπάνω θα προωθήσουν την ανάπτυξη στον πολιτισμικό τομέα, καθώς και στον 

οικονομικό, διότι θα προσφέρουν θέσεις εργασίας και ενίσχυση των κοινωνικών 

δεσμών.
57

    

Το Πρόγραμμα υποστηρίζει: 

 Έργα διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ πολιτιστικών δημιουργικών 

οργανώσεων εντός της Ε.Ε και πέραν αυτής. 

 Δίκτυα που βοηθούν τους πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς να 

ενεργοποιηθούν σε διεθνικό επίπεδο και να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά 

τους. 

 Μετάφραση και προώθηση λογοτεχνικών έργων στις αγορές ολόκληρης της ΕΕ. 

 Πλατφόρμες πολιτιστικών φορέων που προωθούν ανερχόμενους καλλιτέχνες 

και ενθαρρύνουν ένα πραγματικά ευρωπαϊκό προγραμματισμό πολιτιστικών και 

καλλιτεχνικών έργων. 

 Δημιουργία ικανοτήτων και επαγγελματική κατάρτιση για επαγγελματίες του 

οπτικοακουστικού τομέα. 

 Ανάπτυξη έργων μυθοπλασίας, κινουμένων σχεδίων, δημιουργικών ντοκιμαντέρ 

και βιντεοπαιχνιδιών για τις ευρωπαϊκές αγορές του κινηματογράφου, της τηλεόρασης 

και για άλλες πλατφόρμες. 

                                                                    

 
55

 Τα ευρωπαϊκά βραβεία Border Breakers απονέμονται σε ευρωπαίους καλλιτέχνες που κατορθώνουν να 

γίνουν γνωστοί πέρα από τα σύνορα της χώρας τους με την πρώτη τους ευρωπαϊκή δουλειά (Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή 2013:5). 
56

 Το βραβείο Europa Nostra απονέμεται ετησίως σε εξέχοντα έργα τα οποία συμβάλουν στη διατήρηση 

και διερεύνηση της κληρονομιάς μας, καθώς και στην ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από αυτήν 

(Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2013:5). 
57

 creative-europe.culture.gr/ 

http://creative-europe.culture.gr/creative-europe/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B4%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B2%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%B5%CE%AF%CE%B1/%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C-%CE%B2%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%B5%CE%AF%CE%BF-border-breakers/
http://creative-europe.culture.gr/creative-europe/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B4%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B2%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%B5%CE%AF%CE%B1/%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C-%CE%B2%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CF%83%CF%8D%CE%B3%CF%87%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%BA/
http://creative-europe.culture.gr/creative-europe/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B4%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B2%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%B5%CE%AF%CE%B1/%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C-%CE%B2%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%81/
http://creative-europe.culture.gr/creative-europe/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B4%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B2%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%B5%CE%AF%CE%B1/%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C-%CE%B2%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%B5%CE%AF%CE%BF-media/
http://creative-europe.culture.gr/creative-europe/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B4%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B2%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%B5%CE%AF%CE%B1/%CF%83%CE%AE%CE%BC%CE%B1-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CE%BD/
http://creative-europe.culture.gr/creative-europe/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B4%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B2%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%B5%CE%AF%CE%B1/%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%8D%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CF%82/
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 Διανομή και πωλήσεις οπτικοακουστικών έργων εντός και εκτός Ευρώπης. 

 Φεστιβάλ κινηματογράφου που προωθούν τις ευρωπαϊκές κινηματογραφικές 

ταινίες. 

 Κονδύλια για τη διεθνή συμπαραγωγή κινηματογραφικών ταινιών. 

 Ανάπτυξη ακροατηρίου για την καλλιέργεια της κινηματογραφικής παιδείας και 

για αύξηση του ενδιαφέροντος για τις ευρωπαϊκές κινηματογραφικές ταινίες μέσα από 

ένα ευρύ φάσμα εκδηλώσεων. 

 Σήμα Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς. 

Συνολικός Προϋπολογισμός: €1,460,000,000 

Ποσοστό Επιχορήγησης/Συγχρηματοδότησης: 50%-80% 

Θεματικές Κατηγορίες:  

 Οπτικοακουστικός τομέας - ΜΜΕ 

 Πολιτισμός 

Δικαιούχοι:  

 Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

 Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις 

 Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί 

 Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί 

Έναρξη Υποβολής:  01/01/2014 

Λήξη Υποβολής:  31/12/2020
58

 

Δυνατότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, οι χώρες υπό 

διαδικασία ένταξης, οι χώρες υποψήφιες προς ένταξη, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης 

Ελεύθερων Συναλλαγών και οι χώρες της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας. Οι φορείς που 

συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι δημόσιου χαρακτήρα, ιδιωτικού χαρακτήρα, Μη 

Κερδοσκοπικές Οργανώσεις και επιχειρήσεις του κλάδου του πολιτισμού, των οπτικοακουστικών 

μέσων και της δημιουργίας. Η προϋπόθεση αφορά στο έτος ίδρυσής τους και αυτό πρέπει να 

υπερβαίνει τα δύο έτη από την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης της πρότασης.
59

  

 Σημαντική θέση στη στρατηγική Ευρώπη 2020 καταλαμβάνουν οι «πολιτιστικές και 

δημιουργικές βιομηχανίες» (cultural and creative industries). Πολιτισμικές βιομηχανίες είναι 

αυτές που παράγουν και διανέμουν υπηρεσίες και αγαθά που σχετίζονται με την πολιτισμική 

έκφραση. Δημιουργικές βιομηχανίες είναι αυτές που αξιοποιούν τον πολιτισμό ως εισαγόμενο 

προϊόν, έχουν πολιτισμικό χαρακτήρα και ενεργητική δράση, και αυτές είναι το graphic design, η 

                                                                    

 
58

 http://www.fundingprogrammesportal.gov.cy/easyconsole.cfm/page/programme/fId/419/cat/23  
59

 http://www.yppo.gr/4/g40.jsp?obj_id=55432 

http://www.fundingprogrammesportal.gov.cy/easyconsole.cfm/page/programme/fId/419/cat/23


37 

 

σχεδίαση, η αρχιτεκτονική, η διαφήμιση, κ.ά.. Οι «βιομηχανίες» που παράγουν αγαθά πολιτισμού 

και δημιουργίας συμβάλλουν σε ένα νέο τύπο ανάπτυξης, ενισχύοντας τη διεθνή 

ανταγωνιστικότητα της ΕΕ και προωθώντας τη γνωστική και πολιτισμική της πολυμορφία. «Ο 

πολιτισμός μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς μέσω της προώθησης του 

διαπολιτισμικού διαλόγου με πλήρη σεβασμό της πολιτισμικής ιδιαιτερότητας». Ως πολιτιστική 

δραστηριότητα,  η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όρισε «…κάθε δραστηριότητα που 

ενσωματώνει πολιτιστική αξία και καλλιτεχνική έκφραση (culture-based)»
60

. 

3.4. Κοινά προγράμματα συνεργασίας μεταξύ του Συμβουλίου της Ευρώπης και της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Στα πλαίσια μιας κοινής συνεργασίας μεταξύ του Συμβουλίου της Ευρώπης και της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την προστασία της δημοκρατίας, τον σεβασμό στα ανθρώπινα 

δικαιώματα και στις θεμελιώδεις ελευθερίες και στους κανόνες δικαίου στην Ευρώπη, 

από το 1993, εφαρμόζονται  περίπου 180 ΕΕ/ΣτΕ κοινά προγράμματα συνεργασίας και 

κοινών δράσεων συμπεριλαμβάνοντας χώρες και εκτός ΕΕ όπως η Αλβανία, η Αρμενία, 

η Τουρκία, η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας κ.α. Τον Απρίλιο 

του 2001 υπογράφηκε η Προκήρυξη Συνεργασίας και Εταιρικής Σχέσης,
61

 που πέρα 

από άλλα πράγματα προσφέρει περισσότερα συστηματικά μέσα για κοινά προγράμματα 

και ρύθμισης προτεραιοτήτων. 

3.5. ΟΗΕ 

Η συμβολή του ΟΗΕ στον τομέα του πολιτισμού είναι κατόπιν ελληνικής 

πρωτοβουλίας να υιοθετεί κάθε τρία χρόνια Ψήφισμα (Resolution) σχετικά με την 

καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης και την επιστροφή παρανόμως εξαχθέντων 

πολιτιστικών αγαθών στις χώρες προέλευσής τους με αναφορές στην καταδίκη της 

καταστροφής μνημείων παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς σε περιοχές ενόπλων 

συρράξεων, αλλά και υπό κατοχή εδαφών, καθώς και της παράνομης διακίνησης 

πολιτιστικών αγαθών από ένοπλες τρομοκρατικές ομάδες (ISIS).62 

3.6. ΟΟΣΑ  

Ένας ακόμη μεγάλος διεθνής οργανισμός, ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και 

Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ)
63

 επιβεβαιώνοντας την προσοχή που δίνει στην σπουδαιότητα του 
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Η Ευρωπαϊκή Οικονομικής Συνεργασίας (ΟΕΟΣ) ιδρύθηκε το 1948 για να διαχειριστεί το Σχέδιο 

Μάρσαλ. Ο ΟΟΣΑ γεννήθηκε επίσημα στις 30 Σεπτεμβρίου το 1961,  όταν οι ευρωπαϊκές χώρες, οι 

Ηνωμένες Πολιτείες και ο Καναδάς ένωσαν τις δυνάμεις τους για να βρεθεί μια οργάνωση αφιερωμένη 

στην οικονομική ανάπτυξη. Σήμερα, ο ΟΟΣΑ έχει 35 χώρες μέλη σε όλο τον κόσμο, εκ των Βόρεια και 

Νότια Αμερική προς την Ευρώπη και την Ασία και τον Ειρηνικό. Αυτές περιλαμβάνουν πολλές από τις 

πιο προηγμένες χώρες, αλλά και αναδυόμενες χώρες, όπως το Μεξικό, τη Χιλή και την Τουρκία. Ο 

ΟΟΣΑ είναι, επίσης, σε στενή συνεργασία με τις αναδυόμενες οικονομίες της Κίνας, της Ινδίας και της 

Βραζιλίας, καθώς και με αναπτυσσόμενες οικονομίες της Αφρικής, της Ασίας, της Λατινικής Αμερικής 

και της Καραϊβικής. Ο ΟΟΣΑ μελετάει διάφορα θέματα όπως το φορολογικό, την κοινωνική ασφάλιση, 

http://www.bankofgreece.gr/BogEkdoseis/Paper2014175.pdsf
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πολιτισμού έκδωσε ένα εγχειρίδιο, με τίτλο: Πολιτισμός και Τοπική Ανάπτυξη (Culture 

and Local Development). Το εν λόγω εγχειρίδιο περιέχει τέσσερα κεφάλαια σχετικά με 

τον πολιτισμό και την τοπική ανάπτυξη: 

1. Το πρώτο κεφάλαιο αφορά την επιρροή του πολιτισμού στην συμπεριφορά των 

τοπικών παικτών. 

2. Το δεύτερο κεφάλαιο αναλύει την συνεισφορά του πολιτισμού στην τοπική 

ανάπτυξη προσελκύοντας επισκέπτες και τουρίστες. 

3. Το τρίτο κεφάλαιο αναδεικνύει την συνεισφορά του πολιτισμού στη δημιουργία 

εξαγόμενων προϊόντων. 

4. Το τέταρτο κεφάλαιο αναλύει τον στρατηγικό ρόλο που ο πολιτισμός απέκτησε στο 

να καθορίζει τη φύση και το προφίλ των σημερινών πόλεων.
64

 

Ενδεικτικά στο εγχειρίδιο αναφέρεται ότι η δημιουργικότητα και ο πολιτισμός είναι 

ισχυρός μοχλός πίεσης τόσο για την προσωπική όσο και για την κοινωνική ανάπτυξη.  

Στο ίδιο εγχειρίδιο τονίζεται ότι ο πολιτισμός επηρεάζει την τοπική ανάπτυξη με 

τρεις τρόπους: 

 Διαδίδοντας ευνοϊκά σημεία αναφοράς για συνεργίες μεταξύ φορέων και εκτέλεσης 

έργων. 

 Δημιουργώντας ένα ελκυστικό περιβάλλον τόσο για τους κατοίκους όσο και για 

τους επισκέπτες και τους τουρίστες. 

 Παρέχοντας πλεονεκτήματα για τη δημιουργία προϊόντων που να συνδυάζουν την 

αισθητική με την λειτουργικότητα.  

Κατά μια έννοια ο πολιτισμός για τον ΟΟΣΑ δρα ως επένδυση στο κοινωνικό 

κεφάλαιο, τόσο ως ένας ενδιάμεσος καταναλωτής προϊόντων όσο και ως ένας τελικός 

καταναλωτής προϊόντων. Σε σχέση με τις τοπικές αρχές, το εγχειρίδιο «Πολιτισμός και 

Ανάπτυξη» και πιο συγκεκριμένα στο κεφάλαιο «Νέα Ατζέντα για τις Τοπικές Αρχές», 

υπογραμμίζεται ότι η παραδοσιακή προσέγγιση της τοπικής αρχής θα πρέπει να 

διευρυνθεί, καθώς πολλές φορές δεν γνωρίζουν το γεγονός ότι η ποικιλομορφία, η 

πολυπλοκότητα, η ευαισθησία των πολιτιστικών δράσεων μπορούν να επιφέρουν 

τοπική ανάπτυξη. Για τον λόγο αυτό, οι τοπικοί δημόσιοι φορείς θα πρέπει να λάβουν 

υπόψη τρεις πιθανές συνεισφορές του πολιτισμού στην τοπική ανάπτυξη και όχι μόνο 

τον Τουρισμό ως ξεχωριστό τομέα. Εάν το πράξουν αυτό, πολλοί στόχοι θα είναι 

εφικτοί όπως οι παρακάτω: 

 Η εκπαίδευση των παιχτών έτσι ώστε να συσταθεί ένα πολιτισμικό κεφάλαιο. 

                                                                                                                                                                                                      

 

το συνταξιοδοτικό κ.α. Στόχος του είναι να παρέχει ένα κοινό πεδίο δράσης για τις κυβερνήσεις ώστε να 

μπορούν να εργαστούν μαζί και να βρουν από κοινού λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. 

Ο ΟΟΣΑ κατά καιρούς διεξάγει μελέτες για κάθε χώρα χωριστά και προτείνει τρόπους και μέσα για την 

όσο τον δυνατόν καλύτερη ανάπτυξη της. H Ελλάδα είναι μια από τις είκοσι πρώτες χώρες που 

υπέγραψαν τη Σύμβαση  του ΟΟΣΑ, το 1960 (http://www.oecd.org/fr/apropos/histoire/,  

http://www.oecd.org/fr/apropos/, http://www.oecd.org/fr/grece/lagreceetlocde.htm). 
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 Η έναρξη κατάλληλων δικτύων διανομής, γιατί η διανομή πάντα ήταν 

προβληματική, είτε σε ότι αφορά εργασίες τέχνης, πολιτιστικές βιομηχανίες είτε σε 

δημιουργικές βιομηχανίες. 

 Την αποφυγή περεταίρω τραγωδιών συμπεριλαμβανομένης τη δημόσια ιδιοκτησία 

έναντι της ιδιωτικής.  

 Τον σχηματισμό τοπικών πολιτικών δημιουργίας. 

Όλα τα παραπάνω, προφανώς, είναι θεμιτά εφόσον υπάρχει και μια αξιόλογη 

ατζέντα εθνικών πολιτικών για τον τομέα του πολιτισμού.
65

  

3.7. Διεθνείς Διοργανώσεις  

Η παγκόσμια κληρονομιά της Ελλάδας, αναδεικνύεται και μέσω ιστορικών διεθνών 

διοργανώσεων, όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες και ο Μαραθώνιος ή θεσμών που 

διεθνοποιήθηκαν, όπως ο (ελληνικής πρωτοβουλίας) θεσμός της «Πολιτιστικής 

Πρωτεύουσας της Ευρώπης», που αναφέραμε προηγουμένως
66

. 

3.8. Κοινωνία των Πολιτών  

Ο ρόλος της Κοινωνίας των Πολιτών
67

 αναδεικνύεται με οργανώσεις σε τοπικό επίπεδο 

που μπορούν να συνεισφέρουν σε σημαντικό βαθμό στην προώθηση της Πολιτιστικής 

Διπλωματίας.
68

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ο
: Η ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  

4.1. Οι πολιτιστικές αρμοδιότητες των Δήμων 

Η έννοια του πολιτισμού που αναλύσαμε παραπάνω, ως αξιολογικός προσδιορισμός 

συνδέεται με την ελληνική πόλη και πολιτική (Γιανναράς 2001:17). Στην αρχαία 

Ελλάδα «Πόλις δεν ήταν ο ποσοτικά μεγεθυμένος οικισμός, αλλά ένας συγκεκριμένος 

τρόπος συγκρότησης του συλλογικού βίου», που διαφοροποιούσε τους Έλληνες από 

τους βαρβάρους (Γιανναράς 2001:14). Για τους Έλληνες ο τρόπος-λόγος ύπαρξης 

συσχετιζόταν με την κοινά αποδεκτή και αθάνατη αρμονία και τάξη του κόσμου. 

Συνεπώς, όποιος επιθυμούσε «αεί τε και αθάνατος» έπρεπε να μιμηθεί τον τρόπο-λόγο 

της δια-μόρφωσης του αθάνατου συμπαντικού κάλλους και να οργανώσει τη συμβίωση 

με τους συνανθρώπους μέσω της πολιτικής, δηλαδή τον τρόπο της πόλεως με καθολικό 

κριτήριο την αλήθεια. Ο συγκεκριμένος τρόπος ζωής για τους Έλληνες εννοείται ως 

πολιτισμός, καθώς πραγματωνόταν πρωταρχικά στην πόλη μέσω της πολιτικής 
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(Γιανναράς 2001:19-21). Μετά τον εκχριστιανισμό των Ελλήνων, το όντως υπαρκτό 

και η προσπάθεια μίμησης τους, που είναι το επίτευγμα της πόλης και η πολιτική, 

επιβίωσε σε διαφορετικά μορφώματα πέρα από τον κοινό λόγο των Ελλήνων σε ένα 

λόγο προσωπικό• αυτόν του Θεού (Γιανναράς 2001:22-23). 

Σύμφωνα με την πολιτική σκέψη του Αριστοτέλη μέσα στην πολιτική κοινότητα 

πραγματώνεται η ηθική τελείωση του ανθρώπου από τη στιγμή που ο ίδιος ο άνθρωπος 

είναι από τη φύση του πολιτικό ζώο (Πολιτικά Α΄, 1253a4). Η πόλη για τον Έλληνα 

φιλόσοφο έχει σκοπό την αυτάρκεια ζωής (Πολιτικά Γ΄, 1275b17-21), ενώ πολίτης, σε 

ένα δημοκρατικό πολίτευμα είναι αυτός που συμμετέχει στη δικαστική και στη 

βουλευτική αρχή (Πολιτικά Γ΄, 1275b5-7). 

Το αρχαιοελληνικό πολιτικό ιδεώδες αναβίωσε στα πλαίσια του δυτικού 

πολιτισμού κατά την νεωτερικότητα. Δημοκρατία, ωστόσο, ονομάστηκε το 

αντιπροσωπευτικό σύστημα διακυβέρνησης μιας χώρας (έμμεση αντί για άμεση 

δημοκρατία), κατοχυρώνοντας το νομικό ατομικό δικαίωμα του πολίτη να εκλέγει τους 

φορείς εξουσίας (Γιανναράς 2001:100). 

Από τις πρώτες φυσικές κοινωνικές ενώσεις θεμελιακή λειτουργία στάθηκε η 

Τοπική Αυτοδιοίκηση (Τ.Α.), καθώς για μια μεγάλη ιστορική περίοδο η έννοια της 

«κοινότητας» συνέπιπτε με την έννοια της «πολιτείας». Στο στάδιο αυτό οι κοινότητες 

και οι δήμοι αποτελούσαν αυτοδιοικούμενους τοπικούς σχηματισμούς με κύρια 

χαρακτηριστικά τους κοινούς θεσμούς και νόμους (Δαράκη 1996:15).  

Ωστόσο, ενώ παλαιότερα, όπως ήδη αναλύσαμε, η κοινότητα και η Τ.Α. ήταν 

ταυτόσημες, σήμερα διαπιστώνεται μια θεσμική αντιπαράθεση μεταξύ τους σε 

συνδυασμό με την αντιδικία που έχει αναπτυχθεί ανάμεσα στο συγκεντρωτικό και το 

αποκεντρωτικό σύστημα διακυβέρνησης. Η κοινότητα από την κλασική περίοδο μέχρι 

την Επανάσταση του ’21, στάθηκε το θεμέλιο της πολιτιστικής ζωής, υποκαθιστώντας 

την πολιτεία-κοινωνία, που είχαν εξαιτίας των ξενικών κατακτήσεων καταλυθεί ή 

πληγεί. Ο νόμος περί δήμων του 1833 διέκοψε κάθε προσπάθεια δραστηριοποιήσεως 

του πολυκρατικού κοινοτικού συστήματος, διαλύοντας τις κοινότητες. Στη θέση των 

δυναμικών, αυτόνομων, αυτοδύναμων και αυταρκών κοινοτήτων τοποθέτησε τους 

δήμους που τέθηκαν κάτω από την εξουσία του κράτους. Κάτω από αυτές τις συνθήκες 

η μακρόχρονη κοινοτική παράδοση αναγκάστηκε να ακολουθήσει ξεχωριστή αλλά όχι 

αυτοδύναμη πορεία, που τελικά την υποχρέωσε σε άνισο ανταγωνισμό με την κρατική 

εξουσία (Σκια-Πανοπούλου 1998:93-94). 

Η ολοκλήρωση της λειτουργικότητας του θεσμού, ωστόσο, επιτυγχάνεται με τη 

συμμετοχή των πολιτών στην πολιτική διαδικασία, κύριο συστατικό και πρώτιστο 

μέλημα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ο εν λόγω θεσμός αναβαθμίστηκε με τη ψήφιση 

του Συντάγματος του 1975 (Τομαρά Σιδέρη 1999:106,120). Τη συγκεκριμένη δεκαετία 

του ’70, σημειώνεται ότι η υιοθέτηση πολιτιστικής πολιτικής στον ελληνικό χώρο όπως 

και στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες είχε το χαρακτήρα της εθνικής πολιτικής και 

της οργανωμένης κρατικής παρέμβασης (Ντηνιακού 2008: 9). 
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Είναι γεγονός ότι η αποκεντρωμένη διοίκηση και οι αρμοδιότητες των Ο.Τ.Α. 

κατοχυρώνονται στο Σύνταγμα της Ελλάδας 1975/1986/2001/2008 με τα άρθρα 101 και 

102 (που αναθεωρήθηκε από την αναθεωρητική Βουλή των Ελλήνων το 1986), 

ωστόσο, διακρίνουμε μια αντίφαση ως προς τη ευρωπαϊκή νομοθεσία, καθότι δεν 

υπάρχει ρητή αναγνώριση του αυτοδιοίκητου των Ο.Τ.Α.. Συνεπώς δεν διασφαλίζεται 

ευκρινώς και ουσιαστικά η μη παρέμβαση του κοινοτικού δικαίου στον αυτοδιοίκητο 

χαρακτήρα των Ο.Τ.Α. των κρατών μελών και αποτελεί ένα ευρωπαϊκό νομικό κενό 

που δημιουργεί παρανοήσεις και αυθαιρεσίες όσον αφορά τους Ο.Τ.Α. εκ μέρους του 

κοινοτικού νομοθέτη (Μπεσίλα – Βήκα, Παπαγιάννη 1996: 68). 

Οι κύριοι σκοποί της πολιτιστικής πολιτικής για τη συντήρηση, προώθηση και 

διάδοση των πολιτιστικών αγαθών είναι: α) η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς 

και της πολιτιστικής ταυτότητας, β) η ενίσχυση της καλλιτεχνικής και πνευματικής 

δημιουργίας, γ) η ανάπτυξη όρων λαϊκής συμμετοχής τόσο όσον αφορά την απόλαυση, 

όσο και τη δημιουργία των πολιτιστικών αγαθών και δ) η προώθηση της πολιτιστικής 

επικοινωνίας με ξένες χώρες όπως και η βελτίωση της «πολιτιστικής εικόνας» της 

χώρας στο εξωτερικό (Μπιτσάνη 2002:75). 

Σε κοινοτικό επίπεδο με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το 1984, 

τέθηκε το ζήτημα της περιφερειακής πολιτικής της Κοινότητας και του ρόλου των 

περιφερειών, ενώ το 1985 υπεγράφη ο Ευρωπαϊκός Χάρτης της Τοπικής Αυτονομίας 

(πράξη του Συμβουλίου της Ευρώπης), ο οποίος τέθηκε σε ισχύ το 1988, τη χρονιά που 

με ένα δεύτερο ψήφισμα του Κοινοβουλίου ψηφίστηκε και ο «Κοινοτικός Χάρτης 

Περιφερειακής Διαίρεσης» (Μπεσίλα – Βήκα, Παπαγιάννη 1996: 104). Τη δεκαετία του 

1980 η Τοπική Αυτοδιοίκηση αρχίζει να ενισχύεται, καθώς της ανατέθηκαν νέες 

αρμοδιότητες και άρχισε να δραστηριοποιείται σε θέματα τοπικής ανάπτυξης. 

Ειδικότερα, οι θεσμικές βάσεις για τη διεύρυνση της συμμετοχής της Τ.Α. στην 

πολιτιστική ζωή του τόπου δημιουργήθηκαν με τον ν.1065/1980 (Σκια-Πανοπούλου 

1998:95). Στο θεσμικό πλαίσιο των δημοτικών επιχειρήσεων των Ο.Τ.Α. εμφανίστηκε ο 

θεσμός των ΔΕΠΑ (Δημοτικές Επιχειρήσεις Πολιτιστικής Ανάπτυξης), ενώ τα πρώτα 

Πνευματικά Κέντρα, που συνήθως ανήκουν στην κατηγορία των ΝΠΔΔ (νομικό 

πρόσωπο δημοσίου δικαίου) στην Ελλάδα συγκροτήθηκαν με το Πενταετές Πρόγραμμα 

1983-1987. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα προέβλεπε την ανάπτυξη κτιριακής υποδομής 

και τη στέγαση καλλιτεχνικών ιδρυμάτων (μουσεία, βιβλιοθήκες, πινακοθήκες, 

κινηματογράφους και θέατρα, φιλαρμονικές και σχολές διδασκαλίας μουσικής, σχολές 

χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής κ.α.) για την ανάδειξη και προστασία του τοπικού 

πολιτισμού και την προβολή των πολιτιστικών αγαθών (Πρίτση 2008:67). Όπως γίνεται 

αντιληπτό από τα παραπάνω, τη σκυτάλη της κεντρικής εξουσίας στην προώθηση των 

πολιτιστικών αξιών άρχισε να παίρνει η τοπική αυτοδιοίκηση χρησιμοποιώντας τις 

πολιτιστικές στρατηγικές (διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων 

πολιτιστικών εκδηλώσεων) ως βασικό αναπτυξιακό εργαλείο (Ντηνιακού 2008:10-11). 

 Τη δεκαετία του ’90 η «τοπική δημοκρατία», η «κοινωνική αλληλεγγύη» και τα 
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«δικαιώματα των πολιτών» τίθενται ως βασικές προτεραιότητες των πολιτιστικών 

πολιτικών (Ντηνιακού 2008:8). Πιο συγκεκριμένα, το 1992, με τη Συνθήκη του 

Μάαστριχτ στόχος του προοιμίου της Συνθήκης της ΕΕ (άρθρο Α παρ. 2) ήταν οι 

αποφάσεις να λαμβάνονται όσο το δυνατόν πιο κοντά στους πολίτες με την αιτιολογία 

ότι με αυτόν τον τρόπο έχουν αυξημένες προοπτικές αποτελεσματικότητας, αφού τους 

δημιουργεί το αίσθημα εγγύτητας και συμμετοχής σε αυτές. Για την προσέγγιση του 

στόχου του προοιμίου της Συνθήκης της ΕΕ και για τη συνέχιση της πορείας «προς μια 

ολοένα στενότερη ένωση των λαών της Ευρώπης» θεσμοθετήθηκε η αρχή της 

επικουρικότητας
69

 (αρθρ.3Β, παρ.2 ΣυνθΕΚ), η οποία επανακαθορίζει πάνω σε νέα 

πολιτική συμφωνία την κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ Κοινότητας, κρατών-

μελών και περιφερειών. Η ΣΕΕ, επίσης, επέκτεινε τη δράση της Κοινότητας στον τομέα 

του πολιτισμού,
70

 και η πολιτιστική πολιτική νομιμοποιήθηκε ως κοινοτικό κεκτημένο 

ενισχύοντας την ενοποιητική διαδικασία (Integration) της Ένωσης. 

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση θεωρείται στο εξής κατοχυρωμένος πυρήνας στα 

πλαίσια της κοινοτικής έννομης τάξης (Μπεσίλα – Βήκα, Παπαγιάννη 74-75, 84-85, 

107) και ειδικά αυτό είναι εμφανές από το 1994 με την ίδρυση της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ) (άρθρ.198 Α ΣυνθΕΚ), που συμμετέχει δυναμικά 

στο κοινοτικό οικοδόμημα αποκτώντας λόγο
71

 στην ανάπτυξη των νόμων της ΕΕ που 

επηρεάζουν τις περιφέρειες και τους δήμους. Η ΕτΠ αποτελείται από αντιπροσώπους 

των οργανισμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της περιφερειακής διοίκησης 

(περιφερειάρχες, δημάρχους ή αιρετούς εκπροσώπους περιφερειών και δήμων) και έχει 

συμβουλευτικό χαρακτήρα
72

.  

Σε εθνικό επίπεδο, την ίδια χρονιά, δηλαδή, δεκαεννέα χρόνια μετά το Σύνταγμα 

του 1975, με τους νόμους 2218/1994 και 2240/1994 τέθηκε σε ισχύ η δευτεροβάθμια 

τοπική αυτοδιοίκηση. Οι νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις συνιστώνται, πλέον, ως δεύτερη 

βαθμίδα Ο.Τ.Α. και είναι αυτόνομες δίχως να ασκούν εποπτεία στους Ο.Τ.Α. πρώτης 

βαθμίδας και χωρίς, επίσης, να υφίσταται μεταξύ τους ελεγκτική και ιεραρχική σχέση 
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 Η επικουρικότητα είναι μια αρχή που ρυθμίζει την άσκηση των αρμοδιοτήτων. Πρέπει να επιτρέπει τον 

καθορισμό του κατά πόσο η Ένωση μπορεί να ενεργήσει ή πρέπει να αφήσει την πρωτοβουλία στα κράτη 

μέλη. Σύμφωνα με την αρχή αυτή, η Ένωση μπορεί να παρέμβει σε τομείς οι οποίοι δεν εμπίπτουν την 

αποκλειστική της αρμοδιότητα μόνον εάν και στο βαθμό που οι στόχοι της προβλεπόμενης δράσης είναι 

αδύνατο να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη και δύνανται συνεπώς, λόγω των διαστάσεων ή των 

αποτελεσμάτων της προβλεπόμενης δράσης, να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης 

(http://europa.eu/scadplus/constitution/subsidiarity_el.htm). 
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 Με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ κοινές πολιτικές εισήχθησαν με υποστηρικτική επικουρική 

αρμοδιότητα της Ένωσης και στους τομείς της παιδείας, της επαγγελματικής εκπαίδευσης, της 

προστασίας του καταναλωτή, των διευρωπαϊκών δικτύων, της βιομηχανικής πολιτικής, του 

περιβάλλοντος και της πολιτικής για την ανάπτυξη (Χριστοδουλίδης 2010:137,144). 
71

 Η ΕτΠ μπορεί να εκφέρει γνώμη για όλα τα καίρια θέματα περιφερειακού και τοπικού ενδιαφέροντος, 

όπως: α) η οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή, β) η απασχόληση, γ) οι κοινωνικές υποθέσεις, δ) 

η εκπαίδευση, οι νέοι και ο πολιτισμός, ε) η δημόσια υγεία, στ) οι μεταφορές, ζ) ο αθλητισμός, η) το 

περιβάλλον, θ) η ενέργεια και ι) η κλιματική αλλαγή (http://cor.europa.eu/el/about/Pages/key-facts.aspx). 
72

 http://cor.europa.eu/el/about/Pages/key-facts.aspx 

http://europa.eu/scadplus/constitution/subsidiarity_el.htm
http://cor.europa.eu/el/about/Pages/key-facts.aspx
http://cor.europa.eu/el/about/Pages/key-facts.aspx
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(Μπαμπούνης 2007:143). Στο νέο μοντέλο για την τοπική αυτοδιοίκηση οι Δήμοι και οι 

Περιφέρειες  έχουν οριζόντιες σχέσεις συνεργασίας. 

Έπειτα, από την 1
η
 Ιανουαρίου του 1999, τέθηκαν οι βάσεις για την αλλαγή των 

δομικών χαρακτηριστικών της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης με την εφαρμογή του 

προγράμματος «Ι. Καποδίστριας» του νόμου 2539/97 του Ελληνικού Κράτους – 

συνένωση κοινοτήτων σε μεγαλύτερους δήμους. Η Περιφέρεια, στο εξής, συνίσταται 

ως ενιαία αποκεντρωμένη διοικητική μονάδα του κράτους και συμβάλει στον εθνικό 

σχεδιασμό στο πλαίσιο του προγραμματισμού και εφαρμογής πολιτικών 

οικονομικοκοινωνικής και πολιτιστικής υφής στη γεωγραφική έκταση των 

αρμοδιοτήτων της
73

. 

Η τελευταία ανασυγκρότηση της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης έλαβε χώρα, την 

1η Ιανουάριου του 2011, όταν τέθηκε σε ισχύ το «Πρόγραμμα Καλλικράτης» (κάποιες 

από τις νομοθετικές διατάξεις του νόμου δημοσιεύτηκαν στις 7 Ιουνίου του 2010 στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 87
Α
) με σκοπό την άμεση χρησιμοποίηση τους 

στην διεξαγωγή των αυτοδιοίκητων εκλογών του ίδιου έτους). Ακριβέστερα, «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα 

Καλλικράτης», ονομάζεται ο ελληνικός νόμος 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/7-6-2010)
74

, που 

αποτέλεσε το πρώτο βήμα για τη προοδευτική μεταρρύθμιση της διοικητικής διαίρεσης 

της χώρας σύμφωνα με την οποία επανακαθορίστηκαν τα όρια των αυτοδιοικητικών 

μονάδων, ο τρόπος εκλογής των οργάνων και οι αρμοδιότητές τους. Ο Καλλικράτης, 

επίσης, ως ένας εκ των δημιουργών του Παρθενώνα με το όνομά του στον εν λόγω 

νόμο παραπέμπει στο γεγονός ότι ο νέος νόμος έχει έντονη πολιτιστική διάσταση, ενώ 

«σηματοδοτεί την προσπάθεια συγκρότησης μιας νέας ολοκληρωμένης αρχιτεκτονικής 

που αποδίδει σημασία στην κάθε λεπτομέρεια του νέου θεσμικού  οικοδομήματος, ώστε 

αυτό να είναι συνεκτικό, εύρυθμο και λειτουργικό». Η πολιτιστική χροιά του νέου 

νόμου αναδύεται και από την έννοια της λέξης «αρχιτεκτονική», που είναι ταυτόχρονα 

επιστήμη και μία από τις  θεωρούμενες Καλές Τέχνες.
75

 Η τριπλή τομή που έγινε με το 

Πρόγραμμα «Καλλικράτης» αφορά: α) την κατάργηση των 57 Νομαρχιακών 

Αυτοδιοικήσεων και την ταυτόχρονη δημιουργία δεκατριών (13) αιρετών Περιφερειών 

ως νέο δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, β) τη συγχώνευση των πρωτοβάθμιων 

O.T.A. σε τριακόσιους εικοσιπέντε (325) Δήμους και γ) την ανασυγκρότηση της 

αποκεντρωμένης δομής του κράτους σε επτά (7) Αποκεντρωμένες Διοικήσεις 

(Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής με έδρα την Αθήνα, Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Λάρισα, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-
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http://www.et.gr/idocs-

nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEWFzYWFtEvQndtvSoClrL8GlsHHQzxqLl5MXD

0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEh

ATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuRIKAQx01wTrp8ihoWCRB1NkEp0PLqHWHUJzznvTgKty 
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 http://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40ff-a70e-eca84e2ec9b9/nomos_kallikrati_9_6_2010.pdf 
75

 http://www.ypes.gr/el/Regions/programma/ 
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http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEWFzYWFtEvQndtvSoClrL8GlsHHQzxqLl5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuRIKAQx01wTrp8ihoWCRB1NkEp0PLqHWHUJzznvTgKty
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEWFzYWFtEvQndtvSoClrL8GlsHHQzxqLl5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuRIKAQx01wTrp8ihoWCRB1NkEp0PLqHWHUJzznvTgKty
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEWFzYWFtEvQndtvSoClrL8GlsHHQzxqLl5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuRIKAQx01wTrp8ihoWCRB1NkEp0PLqHWHUJzznvTgKty
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Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τα Ιωάννινα, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, 

Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με έδρα την Πάτρα, Αποκεντρωμένη  Διοίκηση Αιγαίου με 

έδρα τον Πειραιά, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο, 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης με έδρα τη Θεσσαλονίκη). Με τις 

νέες θεσμοθετημένες αρμοδιότητες, οι Δήμοι από το 2011 είναι πλέον υπεύθυνοι για τις 

εξής ενέργειες: 

1. Την οργάνωση συναυλιών ή άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων, ειδικά για τους 

μαθητές. 

2. Τη  χορήγηση  αδειών  ίδρυσης  και  λειτουργίας  ιδιωτικών  μουσικών ιδρυμάτων  

(ωδείων,  μουσικών  σχολών,  χορωδιών,  συμφωνικών ορχηστρών και συγκροτημάτων 

μουσικής δωματίου). 

3. Τη συμμετοχή εκπροσώπου του οικείου δήμου στην οργανωτική επιτροπή φεστιβάλ 

τοπικής εμβέλειας. 

4. Την επιχορήγηση φορέων που αναπτύσσουν πολιτιστικού χαρακτήρα 

δραστηριότητες στη χωρική αρμοδιότητα του δήμου, καθώς και όσων συμβάλλουν  

στην τουριστική ανάπτυξη και προβολή του, ύστερα από απόφαση του δημοτικού 

συμβουλίου που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 των μελών του. 

Εν ολίγοις, οι 325 νέοι συνενούμενοι Δήμοι αποκτούν, πλέον, πρωτοφανή 

θεσμική αυτονομία στο πολιτιστικό  γίγνεσθαι. Πιο συγκεκριμένα, όπως προβλέπεται 

στο άρθρο 73 του ν. 3852/2010, συγκροτούνται Δημοτικές Επιτροπές Διαβούλευσης 

από εκπροσώπους των πολιτιστικών συλλόγων και φορέων που γνωμοδοτούν σε 

«θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος» και εξετάζουν «τοπικά προβλήματα» και 

«τις αναπτυξιακές δυνατότητες» των δήμων. Ταυτόχρονα, σύμφωνα με το άρθρο 83 του 

ίδιου νόμου, τα  αιρετά συμβούλια των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων (που 

εδαφικά αντιστοιχούν στα πρώην δημοτικά διαμερίσματα και τις πρώην κοινότητες) 

έχουν ρητή αρμοδιότητα να εκφράζουν γνώμες και να διατυπώνουν προτάσεις, 

ανάμεσα στα άλλα, και για «τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και γενικότερα 

την ανάπτυξη της περιοχής της δημοτικής κοινότητας σε πολιτιστικά, πνευματικά, 

κοινωνικά θέματα».
 
Στο νέο Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (άρθρο 85), επίσης, η 

Αυτοδιοίκηση συνεχώς διευρυνόμενη και ανανεούμενη, δίνει την ελευθερία, την 

εξουσία και τα μέσα στους πολίτες (κατοίκους και φορείς) να προτείνουν δράσεις που 

πρέπει να αναλάβει ο δήμος μεταξύ άλλων και ως προς την εφαρμογή πολιτιστικών και 

ψυχαγωγικών προγραμμάτων σε συνέλευση που λαμβάνει χώρα τουλάχιστον μια φορά 

κατ’ έτος στις τοπικές κοινότητες, με ευθύνη του προέδρου του συμβουλίου της 

τοπικής κοινότητας. Η νέα αυτή θεσμοθετημένη αρμοδιότητα έχει πρωτοφανή και  

κεφαλαιώδη σημασία, καθώς ο πολιτισμός μπορεί να ερμηνευτεί και με όρους 

τοπικότητας, γεγονός που σημαίνει ότι από περιοχή σε περιοχή μπορεί να έχει 

διαφορετικές εκφάνσεις και η πολιτική του προώθηση θα πρέπει να προσαρμόζεται 
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κάθε φορά στις τοπικές ανάγκες
76

. 

Στρατηγικός στόχος του προγράμματος «Καλλικράτης» είναι η βελτίωση της 

ποιότητας ζωής των πολιτών. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα που σχεδίασε το Υπουργείο 

Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης συμπεριλαμβάνει 

μέτρα, δράσεις, αλλά και χρηματοδοτικούς πόρους στην κατεύθυνση υποστήριξης των 

νέων δήμων και των περιφερειών. Κινητοποιεί το ανθρώπινο δυναμικό και αξιοποιεί 

κοινοτικούς πόρους, όπως το επιχειρησιακό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Διοικητική 

Μεταρρύθμιση». Το πρόγραμμα «Καλλικράτης» όχι μόνον εμπεριέχει ό,τι πιο 

σύγχρονο, καινοτόμο και αποτελεσματικό εφαρμόζεται σήμερα στην ευρωπαϊκή Τ.Α., 

αλλά σε ορισμένους στρατηγικούς τομείς καθιερώνει πρωτοποριακούς θεσμούς και 

λειτουργίες. Ο Υπουργός Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης, κ. Γιάννης Ραγκούσης, υποστηρίζει ότι η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής 

Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) έχει αναλάβει την υλοποίηση ενός 

μεγάλου μέρους του ολοκληρωμένου επιχειρησιακού προγράμματος υποστήριξης των 

νέων δήμων και περιφερειών.
77

 Το «Σχέδιο Καλλικράτης» εναρμονίζει το ελληνικό 

μοντέλο διακυβέρνησης στο θεσμικό κεκτημένο του νομικού και πολιτικού πολιτισμού 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κρατών και των Περιφερειών. 

4.2. Ευρωπαϊκές πολιτικές πολιτισμού και Τοπική Αυτοδιοίκηση 

Στην Ελλάδα τόσο η περιφερειακή πολιτική της ΕΕ, όσο και η αρχή της 

επικουρικότητας επέδρασαν θετικά στη διεύρυνση της συμμετοχής της Τ.Α. Η 

πολιτιστική αποκέντρωση και η αναβάθμιση των πολιτιστικών δομών στην επαρχία 

αποτελούν, πλέον, βασικά στοιχεία κάθε πολιτιστικής πολιτικής. Η Τ.Α., που από τη 

φύση της βρίσκεται πολύ πιο κοντά στη λαϊκή βάση, είναι ο φυσικός υποδοχέας των 

πολιτιστικών δραστηριοτήτων μιας εξελισσόμενης δημοκρατικής κοινωνίας και ο 

καταλληλότερος φορέας άσκησης πολιτιστικής πολιτικής
78

. Η ενεργοποίηση και 

συμμετοχή του πολίτη είτε με τη μορφή της κοινωνίας των πολιτών, είτε ως 

μεμονωμένα άτομα είναι το πρωταρχικό μέλημα της τοπικής κοινωνίας και αυτό 

στηρίζεται με πολιτιστικές δράσεις, κανόνες, θεσμούς και πόρους, που διαθέτει και 

συνεπικουρεί η Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Ειδικά, σε μια εποχή πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης και πρωτόγνωρων 

αλλαγών για τη χώρα (περικοπή των κρατικών επιχορηγήσεων, μείωση των εσόδων 

των Δήμων λόγω περιορισμού της φοροδοτικής ικανότητας πολιτών και επιχειρήσεων), 

η Αυτοδιοίκηση επιβάλλεται να αναζητήσει εναλλακτικές ή συμπληρωματικές λύσεις 

χρηματοδότησης. Το στρατηγικό σχέδιο ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο 
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 http://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40ff-a70e-eca84e2ec9b9/nomos_kallikrati_9_6_2010.pdf 
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 http://web3.eetaa.gr:8080/ekdoseis/pdf/140.pdf 
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 Ως πολιτιστική πολιτική θα ορίζουμε «… ένα σύστημα σκοπών μέσων και φορέων, που συνδυάζονται 

σε ένα πρόγραμμα για να επιτύχουν τη γνώση, ενίσχυση και διάδοση του πολιτιστικού φαινομένου μιας 

κοινότητας για μια δεδομένη χρονική περίοδο» (Μπιτσανη 2002: 75). 
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Ανάπτυξης) της περιόδου 2014-2020 αποτελεί μια τέτοια λύση. Με τη  συνδρομή 

σημαντικών πόρων που προέρχονται από τα  Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά 

Ταμεία (ΕΔΕΤ) 
79

της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Τ.Α. δύναται να απορροφήσει κεφάλαια 

και να υλοποιήσει έργα και δράσεις πολιτιστικού περιεχομένου (σε συνεργασία με την 

ΕΥΠΟΤ, τη διαχειριστική αρχή του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού), με σκοπό 

την αναπτυξιακή προοπτική, ευημερία και εξωστρέφεια των πολιτών. Το ΕΣΠΑ 2014-

2020, επίσης, καλείται να συνδράμει στην επίτευξη των εθνικών στόχων έναντι 

της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020»
80

, καθώς σε εθνικό επίπεδο ένας από τους οκτώ 

κλάδους χρηματοδότησης είναι και αυτός του Τουρισμού και Πολιτισμού 
81

.  

Πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς στηρίζει το πρόγραμμα «Δημιουργική 

Ευρώπη», που αναλύσαμε στο 3.4 κεφάλαιο και αποτελεί ένα από τα εργαλεία 

χρηματοδότησης (Ταμεία της ΕΕ) που παρουσιάζουν ισχυρό δυναμικό για συνέργειες 

με τα ΕΔΕΤ/GRNET82. Για να μπορέσει λοιπόν η Τοπική Αυτοδιοίκηση να αξιοποιήσει 

το νέο ΕΣΠΑ και τις Κοινοτικές πρωτοβουλίες χρειάζεται έγκυρη και έγκαιρη 

πληροφόρηση. Για το λόγο αυτό ο Πρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος και 

Δήμαρχος Αμαρουσίου, κ. Γεώργιος Πατούλης, προτείνει τον οδηγό «ΕΣΠΑ 2014-

2020 και Τοπική Αυτοδιοίκηση», που εκπονήθηκε από την ΕΕΤΑΑ με πρωτοβουλία 

της ΚΕΔΕ και που αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για την αξιοποίηση του ΕΣΠΑ από 

την Τοπική Αυτοδιοίκηση α’ βαθμού
83

. 

Τα αιτήματα για χρηματοδοτήσεις μπορεί να συμβάλουν κατά κάποιο τρόπο 

στην εφαρμογή των ευρωπαϊκών πολιτικών. Οι Δήμοι και οι Κοινότητες ως 

πρωτοβάθμιες μορφές δημοκρατίας και γνήσιοι εκφραστές της λαϊκής παράδοσης 
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 Τα πέντε μεγάλα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) είναι τα εξής: το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), το 

Ταμείο Συνοχής (ΤΣ), το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) 

(https://www.espa.gr/el/Pages/staticOtherEUfunding.aspx). 
80

Στόχος της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» είναι η προαγωγή μιας ανάπτυξης: α) έξυπνης, με 

αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία, β) βιώσιμης, χάρη 

στην αποφασιστική μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, και γ) χωρίς 

αποκλεισμούς, με ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στη μείωση της φτώχειας 

(https://www.espa.gr/el/Pages/staticESPA2014-2020.aspx)  
81

 https://www.espa.gr/el/Pages/staticESPA2014-2020.aspx 
82

 Τα άλλα εργαλεία χρηματοδότησης (Ταμεία της ΕΕ) που παρουσιάζουν ισχυρό δυναμικό για 

συνέργειες με τα ΕΔΕΤ περιγράφονται συνοπτικά ως εξής: α) Το πρόγραμμα «LIFE», το μόνο 

χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ που επικεντρώνεται στο περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή, β) το 

πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» στηρίζει τους πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς, γ) το 

πρόγραμμα για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία EaSI (Employment and Social 

Innovation) είναι ένα χρηματοοικονομικό εργαλείο για την προώθηση ποιοτικής και βιώσιμης 

απασχόλησης, με την εγγύηση επαρκούς κοινωνικής ασφάλειας, καταπολέμηση του κοινωνικού 

αποκλεισμού και της φτώχειας και βελτίωση των συνθηκών εργασίας, δ) το 

πρόγραμμα Erasmus+ στηρίζει πρωτοβουλίες εκπαίδευσης, κατάρτισης, νέων και αθλητισμού για την 

περίοδο 2014-2020 και ε) το 3ο Πρόγραμμα για την Υγεία διασφαλίζει την προστασία της ανθρώπινης 

υγείας ως μέρος όλων των πολιτικών της ΕΕ και συνεργάζεται με τα κράτη-μέλη για να τα στηρίξει στη 

βελτίωση της δημόσιας υγείας και την πρόληψη της ανθρώπινης ασθένειας 

(https://www.espa.gr/el/Pages/staticOtherEUfunding.aspx). 
83

 http://web3.eetaa.gr:8080/ekdoseis/pdf/161.pdf 

https://www.espa.gr/el/Pages/staticESPA2014-2020.aspx
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μπορούν να διαδραματίσουν πρωταρχικό ρόλο στη σύνθεση των πολιτισμών, στη 

διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής 

κληρονομιάς και στη διατήρηση και προβολή των τοπικών ιδιαιτεροτήτων. Δύο 

ενδεικτικά επιχειρησιακά προγράμματα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είναι: 

α) «Βελτίωση και επέκταση μουσειακών υποδομών»
84

 και β) «Υποστήριξη 

εκδηλώσεων σύγχρονου πολιτισμού (Φορείς ΥΠ.ΠΟ.Α)»
85

, που στόχο έχουν την 

προστασία και ανάδειξη του οικοπολιτιστικού αποθέματος και την προστασία του 

περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων, αντίστοιχα. Και τα δύο 

αυτά προγράμματα συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης. 

Η τοπική αυτοδιοίκηση που από παράδοση εκφράζει την αμεσότητα, καθώς 

είναι το δεύτερο μετά το κοινοβούλιο, σκέλος της δημοκρατίας έχει όλες τις 

προδιαγραφές να εξελιχθεί σαν τοπική λαϊκή εξουσία σε βασικό φορέα εκπολιτισμού 

και να πάρει πρωτοβουλίες για τη σύνδεση των πόλεων με άλλους πολιτισμούς μέσω 

των Δικτύων Πόλεων και των Αδελφοποιήσεων. Έτσι, χάρη στα ειδικά δίκτυα 

πολιτιστικών σχέσεων, τα οποία στηρίζονται από ευρωπαϊκά προγράμματα, όπως 

ανταλλαγής μαθητών (Erasmus+) ή μέσω δομικής και περιφερειακής/τοπικής 

ενοποίησης (city networks, Interreg
86

), η ευρωπαϊκή ταυτότητα σταδιακά και πιθανόν 

αναπόφευκτα μπορεί να πηγάσει από την εμπειρία και την αμοιβαία κατανόηση σε 

πολιτιστικά πεδία, καθώς οι Ευρωπαίοι μαθαίνουν περισσότερο για τους άλλους μέσω 

του ταξιδιού και των συναντήσεων (Goldsmith, Klausen 1997:8). Σε επίπεδο 

αυτοδιοίκησης οι Goldsmith και Klausen υποστηρίζουν ότι μία τέτοια συνεργασία 

(άτυπη/τυπική, τακτική/έκτακτη, μονο-τομική/πολυτομική) μεταξύ δήμων γειτονικών 

χωρών μπορεί να προκύψει με τις ακόλουθες πρωτοβουλίες: 

 Περιστασιακές επαφές (άτυπες, έκτακτες, μονο-τομικές): αθλητικές και 

πολιτιστικές ανταλλαγές. 

 Ομαδικές δράσεις (άτυπες, τακτικές, μονο-τομικές): μια αντιπροσωπευτική 

περίπτωση είναι ένα έργο κοινής ανάκαμψης μετά από μια έκτακτη ανάγκη ή μια 

ετήσια ανταλλαγή.   

 Φιλικοί δεσμοί (άτυποι, τακτικοί, πολύ-τομικοί): ιστορικά ή άλλα γεγονότα μπορεί 

να είναι η αφορμή για τους δήμους να ξεκινήσουν μη κυβερνητικά προγράμματα 

ανταλλαγής πάνω σε αθλητικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές δράσεις. 
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 το Interreg πρόγραμμα προωθεί τη διασυνοριακή συνεργασία 

http://www.interreg4c.eu/programme/2014-2020/ 
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 Επαφές γειτόνων (άτυπες, τακτικές, πολύ-τομικές): αυτή η δράση συνήθως 

προκύπτει μεταξύ γειτονικών δήμων σε ένα κοινό χώρο των εθνικών συνόρων, 

ειδικά όταν οι εμπλεκόμενοι δήμοι σχηματίζουν μία κοινότητα. 

 Μόνιμη περιορισμένη συνεργασία (τυπική, έκτακτη, μονο-τομική): συνέπεια μιας 

από τις ανωτέρω δράσεις από τις οποίες οι εμπλεκόμενοι επιθυμούν να σχηματίσουν 

μια νέα σχέση, για παράδειγμα, να εκμεταλλευτούν ή να αδειοδοτήσουν μια γραμμή 

λεωφορείου που να ενώνει τους δύο δήμους. 

 Δίκτυα (τυπικά, τακτικά,  μονο-τομικά): ενώνουν κοινότητες πολλών χωρών σε 

σχέση με ένα είδος τομεακής πολιτικής. 

 Συμπράξεις ή αδελφοποιήσεις (τυπικές, έκτακτες, πολύ-τομικές): σκοπεύουν να 

καλύψουν πολλές δράσεις ακόμη κι αν μερικές προς το παρόν είναι  περιορισμένες 

μόνο σε μία.  

 Ευρω-περιφερειακή συνεργασία (τυπική, τακτική, πολύ-τομική): προϋποθέτει την 

ύπαρξη μιας Ευρω-περιφέρειας που να θεωρείται ως μια γενικού σκοπού εδάφους 

ένωση σε δύο ή περισσότερες χώρες (Goldsmith, Klausen 1997:47).  

Για την ανταλλαγή καλών πρακτικών βελτίωσης της ποιότητας ζωής στις πόλεις 

μέσω πολιτιστικών εμπειριών και ανάπτυξης, υπάρχει το πολιτιστικό φόρουμ 

«EUROCITIES»
87

, ενώ ένα άλλο πρόγραμμα δράσης, το ονομαζόμενο «Ευρώπη για 

τους πολίτες» για την περίοδο 2014-2020
88

 προωθεί διαρκείς διαλόγους με τις 

οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τους δήμους.  

Πλατφόρμες και δίκτυα που επιτρέπουν στις περιφέρειες και τις τοπικές αρχές 

να συμβάλουν στην ευρωπαϊκή συζήτηση και να ανταλλάσουν εμπειρίες και βέλτιστες 

πρακτικές σε συγκεκριμένες ευρωπαϊκές πολιτικές διαθέτει και η ΕτΠ. Οι πλατφόρμες 

και τα δίκτυα αυτά ρυθμίζουν σημαντικά θέματα για τις περιφέρειες και τους δήμους. 

Ειδικότερα: 

 Η Πλατφόρμα Παρακολούθησης της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» (Europe 2020 

Monitoring Platform), επιτηρεί τη συμμετοχή των τοπικών και των περιφερειακών 

αρχών στην εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για έξυπνη, βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς 

αποκλεισμούς. 

 Το Δίκτυο Παρακολούθησης της Επικουρικότητας (Subsidiarity Network) 

επιτρέπει την άμεση συμμετοχή των τοπικών και των περιφερειακών αρχών στην 

ευρωπαϊκή διαδικασία λήψης αποφάσεων τόσο στο νομοθετικό, όσο και στο προ-

νομοθετικό στάδιο. 
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 Ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ) (European Grouping of 

Territorial Cooperation), διευκολύνει τη διασυνοριακή, διακρατική ή διαπεριφερειακή 

συνεργασία. 

 Το δίκτυο Άτλας της Αποκεντρωμένης Συνεργασίας (Atlas of Decentralised 

Cooperation), αυξάνει και μοιράζεται πληροφορίες για τον ρόλο των τοπικών και 

περιφερειακών αρχών της ΕΕ στον τομέα της συνεργασίας για την ανάπτυξη. 

 Το Σύμφωνο των Δημάρχων (Covenant of Mayors), είναι η κύρια ευρωπαϊκή 

πρωτοβουλία των τοπικών και περιφερειακών αρχών στην καταπολέμηση της 

κλιματικής αλλαγής και την ανάπτυξη ενός πιο βιώσιμου ενεργειακού μέλλοντος για τις 

πόλεις. Πρόκειται για μια εθελοντική δέσμευση από τους υπογράφοντες με στόχο την 

μείωση των εκπομπών CO2 της ΕΕ κατά 20% μέσω της αύξησης της ενεργειακής 

απόδοσης και την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
89

 

Στο πλαίσιο του γενικού στόχου της στενότερης επαφής της Ένωσης µε τους 

Πολίτες, οι γενικές επιδιώξεις του προγράμματος είναι: α) να βοηθήσει τους πολίτες να 

κατανοήσουν την Ένωση, την ιστορία και την πολυµορφία της και β) να προωθήσει την 

ευρωπαϊκή ιθαγένεια και να βελτιώσει τις συνθήκες συµµετοχής των πολιτών στις 

δηµοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά σε επίπεδο Ένωσης. 

Οι ειδικοί στόχοι που υλοποιούνται μέσα από την ανάληψη δράσεων σε 

διακρατικό επίπεδο ή με ευρωπαϊκή διάσταση είναι: α) η ενίσχυση της 

ευαισθητοποίησης σχετικά µε τη µνήµη, την κοινή ιστορία και τις κοινές αξίες, καθώς 

και το σκοπό της Ένωσης, δηλαδή την προαγωγή της ειρήνης, των αξιών της και της 

ευημερίας των λαών της µέσα από την τόνωση του διαλόγου, του προβληματισμού και 

της ανάπτυξης δικτύων και β) η ενθάρρυνση της συμμετοχής των πολιτών στις 

δηµοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά σε ενωσιακό επίπεδο, μέσα από την ενίσχυση 

της κατανόησης των πολιτών όσον αφορά τη διαδικασία χάραξης πολιτικής της 

Ένωσης και την προώθηση ευκαιριών για κοινωνική και διαπολιτισµική δράση και 

εθελοντισµό σε επίπεδο Ένωσης.
90

 

Σε επίπεδο αυτοδιοίκησης, υπό την αιγίδα της Κ.Ε.Δ.Ε και με τη συμμετοχή 

εκπροσώπων από Δήμους και Περιφέρειες πραγματοποιήθηκε το 1ο Διαδημοτικό 

Συνέδριο Πολιτισμού. Κατά αυτόν τον τρόπο με όχημα τον Πολιτισμό, τα Γράμματα 

και τις Τέχνες η αυτοδιοίκηση αναλαμβάνει την πρωτοβουλία να ενώσει τις δυνάμεις 

της σε μια νέα διαδημοτική προσπάθεια για τη βελτίωση της γνώσης και διάδοσης του 

πολιτισμού, την προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και τη δημιουργία νέων 

προοπτικών που θα προβάλλουν την Ελλάδα και τις αξίες του Πολιτισμού.91 
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4.3. Πολιτιστικός τουρισμός σε επίπεδο αυτοδιοίκησης 

Η διάσωση,  η προβολή  και  η  διαχείριση  της  πολιτιστικής  κληρονομιάς  συνδέονται  

στενά  με  την ανανέωση των αστικών και αγροτικών περιοχών αποτελώντας πυρήνες 

που προσελκύουν τουριστικές δραστηριότητες. Ευεργετικές επιδράσεις στην οικονομία 

μιας χώρας μπορεί να έχει, συνεπώς, ο πολιτιστικός τουρισμός από τη στιγμή που 

σέβεται την πολιτισμική κληρονομιά και τις παραδόσεις της χώρας υποδοχής. Ο 

τουρισμός ως ο κατεξοχήν οικονομικός κλάδος όταν συνδεθεί με τον πολιτισμό και 

προβάλει τους πολιτιστικούς θησαυρούς μιας χώρας μπορεί να επιφέρει ανάπτυξη στη 

χώρα αυτή. Έτσι τα τουριστικά θέρετρα μπορούν να συνδυαστούν με μνημεία, μουσεία, 

τόπους θρησκευτικής λατρείας, εκθέσεις εικαστικών τεχνών κ.α.  Τα οφέλη του 

πολιτιστικού τουρισμού είναι: α) η αξία που προσδίδεται στην περιηγητική εμπειρία, β) 

η ικανοποίηση στις διευρυμένες απαιτήσεις της τουριστικής αγοράς, γ) η λύση στο 

πρόβλημα της εποχικότητας, δ) η ανάδειξη πολιτιστικών θησαυρών που είχαν 

εγκαταλειφθεί, ε) η προώθηση της τοπικής αυτογνωσίας και στ) η υπερηφάνεια και η 

διατήρηση φολκλορικών παραδόσεων (φεστιβάλ, πανηγύρια) (Χριστογιάννης, 

2006:97). 

Πρόταση για την προώθηση του πολιτιστικού τουρισμού έθεσε και η κυρία 

Dubravka Šuica, ευρωβουλευτής με την παράταξη των Χρηστιανοδημοκρατών, καθώς 

υποστηρίζει ότι οι ιστορικοί ναοί, τα μνημεία και άλλα είδη πολιτισμικής κληρονομίας 

θα πρέπει να προωθούνται καλύτερα ώστε να αυξηθεί ο τουρισμός στην ΕΕ. 

«Πρέπει να προωθήσουμε ένα Ευρωπαϊκό «branding» της πολιτισμικής μας 

κληρονομίας» διατύπωσε η παραπάνω Ευρωβουλευτής και η πρόταση της έγινε 

αποδεκτή από την συντριπτική πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής Μεταφοράς και 

Τουρισμού. Ο πολιτιστικός τουρισμός αποτελεί το 40% του Ευρωπαϊκού Τουρισμού.  

«Η Ευρώπη αποτελεί τον βασικό παγκόσμιο τουριστικό προορισμό χάρη στις 

πλούσιες εκκλησίες, καλλιτεχνική, θρησκευτική και ιστορική κληρονομιά, τα φυσικά 

αγαθά κ.λπ. Η Ευρώπη θα πρέπει να εξυπηρετεί στην έκδοση Βίζας προωθώντας 

ψηφιακές τεχνολογίες και βελτιώνοντας τις υποδομές και την πρόσβαση στους 

προορισμούς».
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Ωστόσο, για την ισόρροπη ανάπτυξη του τουρισμού – πολιτισμού χρειάζεται ο 

επιτόπιος πληθυσμός να αποκτήσει «τουριστική συνείδηση». Το κράτος, οι δημόσιοι 

και οι ιδιωτικοί φορείς, καθώς και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα θα πρέπει να 

δραστηριοποιηθούν προς αυτήν την κατεύθυνση και να μην επιτρέψουν την 

εμπορευματοποίηση των πολιτισμών. Η τουριστική βιομηχανία θα πρέπει να 

ενθαρρύνει τη συμμετοχή της τοπικής κοινότητας, έτσι ώστε, πέρα από τη διαχείριση 

των τουριστικών πόρων να λαμβάνουν αποφάσεις και για τον τύπο και την κλίμακα του 
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τουρισμού που αναζητούν (Χριστογιάννης, 2006:98). Σύμφωνα με τον Hall «ο 

τουρισμός είναι προϊόν του καπιταλισμού … μία μέθοδος για την κατανόηση του 

σύγχρονου μαζικού τουρισμού είναι να τον θεωρήσουμε ως μια δραστηριότητα της 

κοινωνίας και, συνεπώς, δεν μπορεί να κατανοηθεί χωρίς να γίνει αναφορά σε αυτή» 

(Holden, 2008:74). 

Σημαντικό ρόλο στον τουρισμό μιας χώρας παίζει ο τουριστικός πράκτορας που 

έχει τις επιχειρήσεις του σε σημαντικές χώρες προέλευσης τουριστών. Ο συγκεκριμένος 

τουριστικός πράκτορας  μπορεί να μετατοπίσει την τουριστική ροή από ένα προορισμό 

σ’έναν άλλο, ή από έναν προμηθευτή σε ένα άλλο, μέσω ταξιδιωτικών προϊόντων που 

οι ίδιοι κατασκευάζουν και προωθούν. Παράγοντες που επηρεάζουν τη συμπεριφορά 

των τουριστικών πρακτόρων όταν διαλέγουν νέα προϊόντα και προορισμούς είναι η 

τιμή, η προσβασιμότητα, η επαρκής προσφορά κατάλληλων τουριστικών 

εγκαταστάσεων και ευκολιών, όπως επίσης η πολιτική και οικονομική σταθερότητα 

(Κατσώνη, 2012:200-201). 

Η δημιουργία ενδιαφέροντος για έναν προορισμό αποτελεί ευθύνη του 

οργανισμού του τουριστικού προορισμού (destination tourism organization) και όχι του 

εμπορίου ταξιδιού, το οποίο ενισχύει και προωθεί τις πωλήσεις του (Κατσώνη, 

2012:202). 

Για την προώθηση ενός προορισμού, είναι σημαντική και η ολοκληρωμένη 

ηλεκτρονική διαχείριση προορισμού μέσω των εθνικών τουριστικών οργανισμών 

(Destination Management Organization –DMO). Με αυτό τον τρόπο οργανώνεται μια 

επίσκεψη εξατομικευμένα από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο με on-line κρατήσεις για 

διαμονή, μεταφορά, μουσεία, θέατρα κ.α.) (Κατσώνη, 2012:203). 

Οι αναπτυξιακοί οργανισμοί προκειμένου να υποστηρίξουν και τις μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις θα πρέπει να αναπτύσσουν Ηλεκτρονικά Συστήματα Διαχείρισης και 

Προώθησης Προορισμών (ΗΣΔΠΠ) και να δημιουργήσουν μια πλατφόρμα προώθησης 

όλων των τουριστικών επιχειρήσεων, πόρων και δομών μιας περιοχής (Κατσώνη, 

2012:203). 

Τα ΗΣΔΠΠ μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε τρία επίπεδα: εθνικό, 

περιφερειακό και τοπικό και να επιδοτηθούν από εθνικά ταμεία και βιομηχανίες. Σε 

επίπεδο ηπείρων  ισχύει η πλατφόρμα για την Ευρώπη στο: 

http://www.visiteurope.com/en/guide/greece. Οι λειτουργίες των ΗΣΔΠΠ θα είναι πολύ 

χρήσιμες στις απομακρυσμένες περιφερειακές και απομονωμένες περιοχές, καθώς και 

στις μικρομεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις (Κατσώνη, 2012: 203-204). 

Στην παγκοσμιοποιημένη, πλέον, κοινωνία η ανάπτυξη του βιώσιμου τουρισμού 

είναι αναγκαία και αυτό φάνηκε όταν, το 1999, στη 13η Γενική Συνέλευση του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (WTO), ψηφίστηκε ο διεθνής κώδικας περί 

τουριστικής δεοντολογίας. Μεταξύ άλλων θεμάτων, στον κώδικα αναφέρονται τα 

δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των φορέων της τουριστικής βιομηχανίας και οι 

αρνητικές επιδράσεις του τουρισμού στην πολιτιστική κληρονομιά. Ιδιαίτερη έμφαση 

http://www.visiteurope.com/en/guide/greece
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δίνεται στη σχέση τουρισμού – πολιτισμού στο άρθρο όπου αναφέρεται ότι «οι πηγές 

του τουρισμού ανήκουν στην κοινή κληρονομιά της ανθρωπότητας, οι κοινότητες στο 

έδαφος των οποίων ευρίσκονται έχουν ιδιαίτερα δικαιώματα και υποχρεώσεις για αυτές» 

(Χριστογιάννης, 2006:100). 

Είναι αναπόφευκτο, ωστόσο, ο τουρισμός να μην έχει επιπτώσεις στον 

πολιτισμό, καθώς μέσω του τουρισμού έρχονται σε επαφή άνθρωποι με διαφορετικές 

κουλτούρες. Ο τουρισμός επιφέρει πολιτισμικές αλλαγές και αυτό μπορούμε να το 

κατανοήσουμε μέσω της έννοιας της «επιπολιτισμού», που σύμφωνα με τον Burns 

σημαίνει «διαδικασία με την οποία ο δανεισμός ενός ή κάποιων πολιτισμικών στοιχείων 

λαμβάνει χώρα ως συνέπεια επαφής σε κάποιον προορισμό δύο διαφορετικών 

κοινωνιών» (Holden, 2008:250-251). 

Σύμφωνα με τον Robinson οι τουρίστες μπορούν να επηρεάσουν την 

πολιτισμική μεταβολή με τρεις τρόπους:  

1. Ως «πολιτισμικοί προφήτες» δίνοντας έμφαση στο φαινόμενο της επίδειξης, 

προαναγγέλοντας, έτσι, μια επακόλουθη πολιτισμική μεταβολή (π.χ. η επιδεικτική 

συμπεριφορά των τουριστών μπορεί να συγκρούεται με τις θρησκευτικές πεποιθήσεις 

των γηγενών).  

2. Να δρουν ως «καταλύτες» στην επιτάχυνση της πολιτισμικής μεταβολής, λόγω 

άλλων παραγόντων όπως του εμπορίου και ή της πληροφορικής τεχνολογίας. 

3. Να δρουν ως «αναστολείς» προσπαθώντας να παρουσιάσουν την κουλτούρα ως 

αντικείμενο που χρήζει προσοχής, ενθαρρύνοντας, έτσι, τις κοινωνίες να την 

προστατέψουν από τυχόν υποβάθμιση (Holden, 2008:252-253). 

Τα στάδια της πολιτισμικής αντίδρασης στον τουρισμό εμπειρικά και χωρίς να 

γίνει αποδεκτό ως θεωρία είναι α) η ευφορία, όταν οι ντόπιοι είναι ευχαριστημένοι που 

βλέπουν τουρίστες, ενώ οι σχέσεις μεταξύ τους είναι ελάχιστα εμπορικές, β) ο 

διαχωρισμός, από την στιγμή που οι κάτοικοι του τόπου προορισμού αρχίζουν να 

διαχωρίζουν τη ζωή τους από εκείνη των τουριστών και οι σχέσεις τους γίνονται 

περισσότερο επαγγελματικές, γ) η εναντίωση, όταν οι ντόπιοι εναντιώνονται στον 

εμπορευματικό τουρισμό λόγω της μειωμένης πρόσβασης στο σύνολο των πόρων και 

στην απαράδεκτη για αυτούς κοινωνική και πολιτισμική συμπεριφορά των τουριστών 

και δ) ο ανταγωνισμός, όταν κάποιες ομάδες της τοπικής κοινωνίας διαμαρτύρονται 

ανοικτά κατά του τουρισμού ακόμη και με άμεσες επιθέσεις (Holden, 2008:255). 

Ο τουρισμός επιδρά με ποικίλους τρόπους στο περιβάλλον που δρα με 

οικονομικές, κοινωνικο-πολιτισμικές και περιβαλλοντικές συνέπειες (Κιλιπίρης, 

2009:34), ενώ έρευνες έχουν αναδείξει ότι ο τουρισμός έχει αρνητικές συνέπειες 

σχετικά με τις κοινωνικο-πολιτισμικές επιδράσεις στον τόπο υποδοχής.  

Οι κοινωνικές επιδράσεις είναι η ώθηση για εκσυγχρονισμό της τοπικής 

κοινωνίας και το σπάσιμο των παραδοσιακών περιοριστικών κανόνων. Από την άλλη 

τα κόστη είναι: α) ο νεοαποικισμός, β) η δυσαρέσκεια της τοπικής κοινωνίας από το 

«φαινόμενο επίδειξης», γ) προβλήματα σχετικά με θέματα υγείας και δ) προβλήματα 
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ηθικής (εγκληματικότητα, πορνεία, ναρκωτικά, χαρτοπαίγνια, κατάπτωση 

παραδοσιακών κανόνων οικογένειας και θρησκείας). 

Στις πολιτισμικές επιδράσεις συγκαταλέγονται ως οφέλη η αναβίωση των 

τεχνών, των παραδοσιακών ηθών, των εθίμων, οι χοροί και οι εκδηλώσεις, καθώς και η 

προστασία και ανακαίνιση κτιρίων πολιτιστικής κληρονομιάς. Στις αρνητικές συνέπειες 

καταγράφεται η εξαφάνιση, η υποβάθμιση και εμπορευματοποίηση που οδηγεί στην 

απώλεια αυθεντικότητας της ένδυσης, της τροφής, του χορού, της τέχνης και της 

μουσικής και της αρχιτεκτονικής (Κιλιπίρης, 2009: 37). 

Σαν απάντηση στις αρνητικές επιπτώσεις του μαζικού τουρισμού υπάρχουν οι 

λεγόμενες εναλλακτικές ή νέες μορφές τουρισμού (πράσινος τουρισμός, υπεύθυνος 

τουρισμός, εναλλακτικός τουρισμός, οικοτουρισμός κ.α.). Οι νέες αυτές μορφές 

τουρισμού είναι πιο ενεργητικές και προσανατολισμένες προς το περιβάλλον και τον 

πολιτισμό. Τα περιβαλλοντικά θέματα έχουν ενταχθεί στις διάφορες αναπτυξιακές 

πολιτικές σε επίπεδο δημόσιων διακηρύξεων και πολιτικής τοπικής και εθνική 

κλίμακας (Κιλιπίρης, 2009:42-43).   

Οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού προσφέρουν μεγαλύτερες ευκαιρίες για 

αειφόρο ανάπτυξη και ελκύουν το ενδιαφέρον του «Νέου Τουρίστα» (Κιλιπίρης, 

2009:41). Η έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης και του αειφόρου τουρισμού περιγράφεται 

με το τρίπτυχο «οικονομία-κοινωνία-φυσικό περιβάλλον». Η αειφορία (sustainability) 

συνδέεται με την προστασία του φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος, την 

οικονομική ανάπτυξη και τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής (Σωτηριάδης, 

Φάρσαρη, 2009: 83). Το θέμα του αειφόρου τουρισμού αποτελεί για την ΕΕ θέμα 

προτεραιότητας, καθώς στην Πράσινη Βίβλο θεωρείται ένας σημαντικός κλάδος 

ενθάρρυνσης και για την μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων (Κιλιπίρης, 

2009:49,52). 

Σύμφωνα με τους Burns και Holden η βέλτιστη στρατηγική προσέγγιση του 

θέματος της αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης είναι η τάση συμβιβασμού μεταξύ α) της 

διατήρησης οικολογικής ισορροπίας, β) της τουριστικής ικανοποίησης και γ) της 

τοπικής κοινωνίας. Ενδεικτικό παράδειγμα είναι όταν μικρομεσαίες τουριστικές 

επιχειρήσεις διαχέουν τα τουριστικά οφέλη στην τοπική κοινωνία ισόρροπα ενώ 

ταυτόχρονα επιτυγχάνεται η ικανοποίηση του τουρίστα και η οικολογική ισορροπία 

(Κιλιπίρης, 2009:53-54). 

Την ποιότητα του τουρισμού, την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα 

στηρίζει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) σε εθνικό και 

τοπικό επίπεδο, καθώς ο τουρισμός συνδέεται στενά με τη χρήση και ανάπτυξη των 

φυσικών, ιστορικών και πολιτιστικών πόρων, καθώς και με την ελκυστικότητα των 

πόλεων και περιφερειών ως τόποι διαβίωσης, εργασίας και επίσκεψης. Ωστόσο, για την 

προγραμματική περίοδο 2014-2020, ο τουρισμός δεν έχει συμπεριληφθεί ως θεματικός 

στόχος στους κανονισμούς των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων 

(ΕΔΕΤ), καθώς συνιστά μέσο ή τομέα, παρά ένα στόχο, αλλά από την άλλη μεριά, 
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διάφοροι κανονισμοί της Επιτροπής μέσω κατευθυντήριων γραμμών προβλέπουν 

δυνατότητες για έξυπνες τουριστικές επενδύσεις συνιστώντας: 

 να ευθυγραμμίζονται με ένα ή αρκετούς θεματικούς στόχους και επενδυτικές 

προτεραιότητες 

 να είναι συνεκτικές με την ανάλυση SWOT των σχετικών 

εθνικών/περιφερειακών/διακρατικών ΕΠ 

 να επικεντρωθούν στην καλύτερη ανάδειξη των τοπικών πολιτιστικών και 

τουριστικών πόρων 

 να προωθούν την καινοτομία και διαφοροποίηση του προϊόντος, της διαδικασίας 

και της υπηρεσίας, καθώς και την εξειδίκευση για τις ειδικές αγορές, ώστε να 

απαλλαγούν από την εξάρτηση στην χαμηλή προστιθέμενη αξία, την προσωρινή 

απασχόληση και να εξασφαλίσουν οικονομική δραστηριότητα και θέσεις εργασίας 

εκτός τουριστικής περιόδου. 

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην τριπλή αναβάθμιση της επάρκειας για 

αριστεία, της καινοτομίας και διεθνοποίησης των ΜΜΕ και των συνεργατικών 

σχηματισμών, των (δια-) συνεργατικών δραστηριοτήτων των σχηματισμών, μεταξύ 

άλλων μέσων της ενίσχυσης εσωτερικών και εξωτερικών συνδέσμων. 

Καθώς ένα από τα ειδικά πλεονεκτήματα του τουριστικού τομέα είναι το 

γεγονός ότι τα εμπόδια εισόδου στην αγορά είναι ιδιαίτερα χαμηλά, πρέπει να γίνει 

επικέντρωση της στήριξης στην επιχειρηματικότητα και τη δημιουργία νέων εταιρειών. 

Το ΕΤΠΑ χρηματοδοτεί με 8 δισεκατομμύρια EUR επενδύσεις για τη 

διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής 

κληρονομιάς. Εξετάζοντας την πλατφόρμα έξυπνης εξειδίκευσης (eye@RIS3) 

συμπεραίνει κανείς ότι πολλές περιφέρειες, στις στρατηγικές τους για έξυπνη 

εξειδίκευση, δίνουν προτεραιότητα στην καινοτομία των υπηρεσιών και στην 

καινοτομία των επιχειρηματικών μοντέλων στον τουρισμό, καθώς και ότι θα 

κατανείμουν σημαντικό μέρος των κονδυλίων προς αυτό το στόχο. Μέσω της 

επένδυσης στην τουριστική καινοτομία και τον πολιτισμό, οι περιφέρειες αυτές 

στοχεύουν προς μια υψηλότερη προστιθέμενη αξία.93 

Η ταχύτερη δυνατή απορρόφηση και αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων, 

συνεπώς εγγυάται την ολοκλήρωση μεγάλων έργων και υποδομών που έχει η τοπική 

αυτοδιοίκηση της χώρας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο :  ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ  

5.1. Προφίλ και Οργανόγραμμα  

Γεωγραφικά ο ∆ήµος Θέρµης βρίσκεται στο νοτιοανατολικό τµήµα του Νοµού 

Θεσσαλονίκης. Εκτείνεται ανατολικά του Πολεοδομικού Συγκροτήματος 

Θεσσαλονίκης και δυτικά γειτνιάζει µε τον Νοµό Χαλκιδικής και βορειοδυτικά 

αποτελεί όριο της επαρχίας Θεσσαλονίκης. Εκτείνεται από τις νοτιοανατολικές ακτές 

του Θερµαϊκού µέχρι τον ορεινό όγκο του Χορτιάτη και το Χολοµώντα 

καταλαµβάνοντας το µεγαλύτερο µέρος της Λεκάνης του Ανθεµούντα. Η περιοχή 

Ανθεµούς, στην οποία εντάσσεται η περιοχή, πήρε το όνοµά της από τον οµώνυµο 

ποταµό που τη διέτρεχε, ο οποίος είχε τις εκβολές του στον Θερµαϊκό  κόλπο και την 

Αίνεια (αρχαία πόλη κοντά στο Μεγάλο Καραµπουρνού).  

Η περιοχή της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, από Καλαµαριά µέχρι Βασιλικά,  

παρουσιάζει αδιάλειπτη κατοίκηση από την προϊστορική εποχή µέχρι σήµερα. Το  

γεγονός οφείλεται στην προσβασιµότητα της, στο εύφορο έδαφος και στις ποικίλες 

πλουτοπαραγωγικές πηγές της. Όπως και για την υπόλοιπη Μακεδονία, οι  

περισσότεροι προϊστορικοί οικισµοί της περιοχής έχουν τη µορφή «τούµπας», κωνικού, 

δηλαδή, υψώµατος που είναι ανθρώπινο δηµιούργηµα. Οι τούµπες είναι  µνηµεία 

πρώιµου πολιτισµού του τόπου που δηµιουργήθηκαν από τις αλλεπάλληλες  οικιστικές 

φάσεις κατά τη διάρκεια των χιλιετιών της προϊστορίας. Συνοδεύονται  συνήθως από 

«τράπεζες» που είναι συνήθως  οικισµοί των ιστορικών χρόνων, που  δηµιουργήθηκαν 

στην πρώιµη εποχή του σιδήρου σε διπλανά υψώµατα, επειδή η διάµετρος του 

πλατώµατος πάνω στις τούµπες δεν επαρκούσε πλέον για τους  κατοίκους αυτής της 

εποχής. Η µεγαλύτερη πυκνότητα των οικισµών εµφανίζεται στην εποχή του χαλκού 

και στα ιστορικά χρόνια. Οι ανασκαφικές εργασίες στις  Τούµπες Θέρµης και 

Βασιλικών µαρτυρούν τη µεγάλη πυκνότητα οικισµών στην κοιλάδα του Ανθεµούντα. 

Τα ευρήµατα αποδεικνύουν την ύπαρξη ζωής από τα τέλη της µέσης νεολιθικής εποχής 

(5.000 π.Χ.), την εποχή του χαλκού (3.000 π.Χ.) και του σιδήρου (1.100π.Χ.), µε 

κορύφωση τον 6
ο
 αιώνα π.Χ. Κατά τους παλαιοχριστιανικούς και βυζαντινούς χρόνους 

η περιοχή εξακολουθεί να κατοικείται και να αναπτύσσεται µε σηµαντικούς ρυθµούς. 

Η Θέρµη ονοµαζόταν τότε Σέδες, ήταν πλούσια αγροτική περιοχή και 

χρησιμοποιήθηκε για την εγκατάσταση µετοχίων  και αυτοκρατορικών µονών.  

Κατά τη διάρκεια των Βυζαντινών χρόνων η περιοχή εντασσόταν γεωγραφικά 

και  διοικητικά στο Καπετανίκιον της Καλαµαριάς. Κατά τη διάρκεια των πρώτων και  

µέσων χρόνων του Βυζαντίου ο Ανθεµούντας είχε υποστεί  σηµαντικές καταστροφές 

από διάφορες επιδροµές (Γότθοι, Σλάβοι, Βούλγαροι κ.λπ.), ωστόσο εξακολουθούσε να 
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είναι µια πλούσια και εύφορη περιοχή.  

Κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας, το πλούσιο έδαφος της περιοχής 

προκάλεσε  την εγκατάσταση Οθωµανών γεωργών αν και διατηρήθηκε η πλειοψηφία 

του  ελληνικού πληθυσµού. Η περιοχή χαρακτηρίζεται ως τσιφλίκιον το οποίο υπάγεται  

στην υποδιοίκηση Θεσσαλονίκης. Το «Καγιά Τσαλί» και το «Κιράν» (σηµερινό Τριάδι) 

χαρακτηρίζονται ως «µαχαλάδες» και το Ισενλή ως «χωρίον». Με την αποχώρηση των 

Τούρκων από τη Μακεδονία και εποµένως από την ευρύτερη  περιοχή του Σέδες το 

τσιφλίκι ανήκει πάλι στο Κράτος. Συγχρόνως µε τις αλλαγές  που πραγµατοποιούνται 

στην ιδιοκτησία και χρήση του κτήµατος Σέδες, αρχίζει η προσέλευση και 

εγκατάσταση προσφύγων. Με τις ανταλλαγές πληθυσµών του 1906 και 1922 στον 

Ανθεµούντα εγκαταστάθηκαν πρόσφυγες από τον Πόντο, τη Βουλγαρία (Αν. Ρωμυλία), 

τη Μ. Ασία, την Αν. Θράκη και τον Καύκασο, οι οποίοι συνέβαλαν καθοριστικά στην 

ανάπτυξη της περιοχής. 

Οι Τούρκοι σε πολλές περιοχές µε ιδιαιτερότητες στην παραγωγή ορισμένων 

ειδών, ίδρυσαν τους µουκατάδες (κάτι σαν συνεταιρισµούς ή  κοινοπραξίες ή οµάδες 

χωριών). Έτσι, δηµιουργήθηκε ο µουκατάς των  Μαντεµοχωρίων για την 

εκµετάλλευση των Μεταλλείων Χαλκιδικής.  

Στην  κοινοπραξία συμμετείχαν τα Βασιλικά και έβγαζαν κυρίως ασήµι. Στα 

τέλη του 18ου αιώνα τα Βασιλικά αποσπάσθηκαν από τον µουκατά Μαντεµοχωρίων 

και εντάχθηκαν στον ανεξάρτητο µουκατά των αλυκών Καραµπουρνού. Κατά µία 

εκδοχή, το όνοµα «Βασιλικά» ο οικισµός το πήρε από την Αυτοκράτειρα Θεοφανώ 

όταν αυτή έκτισε το Μοναστήρι της Αγ. Αναστασίας το 868 µ.Χ, εξαιτίας του ότι  στην 

περιοχή υπήρχαν βασιλικά κτήµατα. Οι αγώνες των Βασιλικών για ελευθερία ήταν 

συνεχόµενοι, συµµετείχαν στην επανάσταση του 1821 υπό την καθοδήγηση  του 

Καπετάν Χάψα και είναι γνωστή η µάχη στα «Σκιουτούδια» και το  ολοκληρωτικό 

κάψιµο του χωριού στις 9 Ιουνίου το 1821.  

Μετά την απελευθέρωση και κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέµου η 

έλλειψη πόσιµου νερού δραστηριοποίησε τις υπηρεσίες υδρογεωλογίας του γαλλικού 

στρατού και από τότε αξιοποιήθηκαν οι πηγές της Σουρωτής και δηµιουργήθηκε εκεί το 

πρώτο εµφιαλωτήριο φυσικού µεταλλικού νερού στην Ελλάδα (1916). Ωστόσο, η πηγή 

είχε ανακαλυφθεί από την αρχαιότητα. Μάλιστα μύθοι διηγούνται ότι ένας από τους πιο 

φανατικούς λάτρεις του νερού της Σουρωτής ήταν ο Μέγας Αλέξανδρος.94 Η Σουρωτή 
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είναι ένα νέο σχετικά χωριό κτισµένο στο πρανές του όρους Κάλαυρος απέναντι από 

τον Χορτιάτη, φτάνοντας µέχρι τον κάµπο της κοιλάδας του Ανθεµούντα. Η περιοχή 

ήταν γνωστή από τα αρχαία χρόνια για τα πυκνά δάση µε την πολύτιµη ναυπηγήσιµη 

ξυλεία και τις πλούσιες πηγές. Τη χρονική περίοδο μετά το τέλος του Α’ Παγκόσμιου 

Πολέμου με το µεγάλο κύµα προσφύγων που ήρθε από τον Πόντο,  στον Ανθεμούντα, 

έφθασαν, επιπλέον, Σαρακατσάνοι και Βλάχοι. Δεν πρόκειται, ωστόσο, για πρόσφυγες, 

αλλά για εσωτερικούς μετανάστες, καθώς μετά την καταστροφή του Μεγάλου 

Λιβαδιού από τους Γερμανούς, 400 οικογένειες Βλάχων εγκαταστάθηκαν στα 

βοσκοτόπια της Θέρμης φέρνοντας μαζί τις οικογένειες και την περιουσία τους.  

Από Ποντίους, Σαρακατσάνους και Θρακιώτες αποτελούνται στην πλειοψηφία 

τους και οι κάτοικοι στον Άγιο Αντώνιο και το Μονοπήγαδο.  

Ένα καθαρά προσφυγικό χωριό του Δήμου, είναι και το Νέο Ρύσιο, το οποίο 

μετοικήθηκε το 1922 από πρόσφυγες της Μικράς Ασίας και της Ανατολικής Θράκης. Η 

Αρετσού ή Ρύσιον, ήταν προάστιο της Κωνσταντινούπολης (σημερινή πόλη Ντάριτζα) 

και βρισκόταν στον Αστακηνό Κόλπο. Οι Αρετσιανοί όταν ήρθαν στην Ελλάδα µετά τη 

Μικρασιατική καταστροφή, όσοι από αυτούς ήταν αλιείς εγκαταστάθηκαν στην 

Καλαµαριά (Αρετσού), ενώ οι γεωργοί και κατεξοχήν αμπελουργοί εγκαταστάθηκαν 

στο τότε Πουρνάρ Τσιφλίκ, στην πεδιάδα του σημερινού Νέου Ρυσίου. Άλλοι 

πρόσφυγες εγκαταστάθηκαν στις Νταγαρτζίδες στη θέση παλιό Τσιφλίκι Ιµπή Αγά, το 

οποίο ο πρώτος ∆ήµαρχος Θεσσαλονίκης και πρωτεργάτης του Μακεδονικού Αγώνα κ. 

Αγγελάκης, το εξευγένισε σε Ταγαράδες. 

Η Νέα Ραιδεστός, ένα ακόμη, προσφυγικό χωριό, ιδρύθηκε το 1923 µε την  

ανταλλαγή των πληθυσµών της Μικράς Ασίας. Οι πρώτες 180 οικογένειες προέρχονταν 

από την Παλαιά Ραιδεστό (Tekirdag) της Ανατολικής Θράκης και τα περίχωρα αυτής. 

Η αρχική ονοµασία της περιοχής ήταν Μαντζάρηδες από το όνοµα  του τότε Τούρκου 

τοποτηρητή Μάντζαρη. Η επίσηµη µετονοµασία του χωριού έγινε µε το βασιλικό 

διάταγµα, το 1953.  

Από πρόσφυγες, κυρίως, της Ανατολικής Θράκης και της Μικράς Ασίας 

ιδρύθηκε και η Καρδία, το 1926, ενώ το γειτονικό χωριό, Κάτω Σχολάρι εποικίστηκε  

και από Πόντιους. Σε διαφορά, το Άνω Σχολάρι (παλιά ονοµασία Μπασασλί), που 

διοικητικά υπάγεται στον Τρίλοφο υπάρχει πριν από το 1923. Το παλιό όνοµα του 

Τριλόφου ήταν Ζουµπάντες, ενώ από το 1927 έχει επίσηµα τη σημερινή ονοµασία, που 

οφείλεται στο ότι το χωριό είναι χτισµένο πάνω σε τρεις λόφους: το Κοτρώνι, τον 

Προφήτη Ηλία και την Συγκούνα ή Τούµπα.  

Η Περιστερά είναι, επίσης, ένας παλιός οικισµός, ο οποίος το 964 µ.Χ. 
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παραχωρήθηκε στη Μονή της Αγίας Λαύρας. Εκεί βρίσκεται η παλαιότερη Βυζαντινή 

Ιερά Μονή του κόσμου, αυτή του Αγίου Ανδρέα που χτίστηκε το 873 μ.Χ. από τον 

Όσιο Ευθύμιο.95  

Ο ∆ήµος Θέρμης προέκυψε µε τη σηµερινή διοικητική του µορφή από την 

εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 1 του N.3852/7-6-2010, «Πρόγραµµα 

Καλλικράτης». Καταλαµβάνει συνολική έκταση 385.321,80 στρέµµατα και αποτελείται 

από τις Δημοτικές Ενότητες Θέρμης, Μίκρας και Βασιλικών, ενώ σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα της απογραφής του 2011 (ΕΛΣΤΑΤ), ο μόνιμος πληθυσμός του 

ανέρχεται σε 53.315 κατοίκους, οι οποίοι αναλυτικά διανέμονται όπως παρακάτω: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΣΗ 2011 (ΕΛΣΤΑΤ) 

1 Δημοτική Κοινότητα Βασιλικών   4.185 

2 Βασιλικά   3.744 

3 Λακκιά 441 

4 Τοπική Κοινότητα Αγίας Παρασκευής  2.230 

4 Τοπική Κοινότητα Σουρωτής  1.550 

5 Τοπική Κοινότητα Αγίου Αντωνίου  877 

6 Άγιο Αντώνιο 650 

7 Μονοπήγαδο 227 

8 Τοπική Κοινότητα Περιστεράς  768 

9 Τοπική Κοινότητα Λιβαδίου  258 

10 Δημοτική Κοινότητα Θέρμης  15.963 

11 Δημοτική Κοινότητα Νέας Ραιδεστού   4.243 

12 Τοπική Κοινότητα Νέου Ρυσίου  2.961 

13 Τοπική Κοινότητα Ταγαράδων   2.088 

14 Δημοτική Κοινότητα Τριλόφου  7.444 

15 Δημοτική Κοινότητα Πλαγιαρίου  5.392 

16 Τοπική Κοινότητα Καρδίας  3.388 

17 Τοπική Κοινότητα Κάτω Σχολαρίου  1.94396 

 

Ο νέος Δήμος Θέρμης, του οποίου η προηγούμενη διοικητική του δομή 

επεκτάθηκε σε έναν μεγαλύτερο χωρικό και πληθυσμιακό εύρος, εδρεύει στο πρώην 
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δημαρχείο Θέρμης. Δήμαρχος είναι ο κ. Θεόδωρος Παπαδόπουλος, ο οποίος διατελεί 

την πέμπτη του θητεία ως δήμαρχος Θέρμης, λόγω της σημαντικής εμπειρίας που έχει 

πάνω στη  λειτουργία των αυτοδιοικητικών μηχανισμών παραγωγής έργων και στην 

παραγωγή κοινωνικο-πολιτιστικής πολιτικής. 

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Θέρμης οι 

Κεντρικές Υπηρεσίες που είναι εγκατεστημένες στην έδρα του Δήμου περιλαμβάνουν 

τις παρακάτω οργανικές μονάδες ομαδοποιημένες σε ενότητες συναφούς σκοπού και 

αντικειμένου :  

Α. Υπηρεσίες υπαγόμενες απευθείας στο Δήμαρχο:  

1. Γενικός Γραμματέας  

2. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου 

3. Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων  

4. Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας  

Β. Επιτελικές υπηρεσίες:  

1. Τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης  

1.1 Γραφείο Διαφάνειας  

2. Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)  

Γ. Υπηρεσίες τοπικής οικονομικής ανάπτυξης:   

1. Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής & Ανάπτυξης (με έδρα τα Βασιλικά)  

2. Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων  

3. Γραφείο Απασχόλησης και Τουρισμού  

Δ. Υπηρεσίες περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής:  

1. Διεύθυνση Πολεοδομίας:  

2. Διεύθυνση Ανακύκλωσης και Καθαριότητας  

3. Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου 

Ε. Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Εθελοντισμού 

που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες :  

1. Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας  

2. Γραφείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού  

3. Γραφείο Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας  

4. Γραφείο Εθελοντισμού  

ΣΤ. Υπηρεσίες Υποστήριξης:  

1.Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών όπου ανήκει και το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού  

2. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών   

3. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 



60 

 

4. Διεύθυνση Κέντρων Εξυπηρέτησης του Πολίτη (Κ.Ε.Π.) 

Σύμφωνα με τον ίδιο ανωτέρω οργανισμό οι θέσεις ειδικού προσωπικού είναι: 

α) μία θέση Γενικού Γραμματέα, β) μία θέση Ιδιαίτερου Γραμματέα Δημάρχου, γ) 5 

θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών και δ) 

2 θέσεις Δικηγόρων με έμμισθη εντολή. Οι θέσεις του μονίμου προσωπικού του Δήμου 

διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:  

α) Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) με 63 θέσεις διοικητικού προσωπικού, 

αρχιτεκτόνων μηχανικών, γεωπόνων, καθηγητών, πληροφορικής, πολιτικών μηχανικών, 

τοπογράφων, δασολόγων, πολεοδόμων μηχανικών και οικονομικού –λογιστικού 

προσωπικού  

β) Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) με 25 θέσεις διοικητικού,  οικονομικού –λογιστικού 

προσωπικού, μηχανικών δομικών έργων, τοπογράφων μηχανικών, πληροφορικής κ.α.  

γ) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) με 35 θέσεις  διοικητικού  προσωπικού, 

προσωπικού Η/Υ, δομικών έργων, οδηγών, οδηγών απορριμματοφόρων, 

ηλεκτρολόγων, χειριστών μηχανημάτων έργων, τεχνικών εργοδηγών δομικών έργων, 

τεχνιτών υδραυλικών, τεχνιτών  

δ) Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) με 13 θέσεις εργατών καθαριότητας, κλητήρων-

θυρωρών.97 

Τα προσόντα διορισμού περιγράφονται στο Π.Δ. 37α/1987 και στο Π.Δ. 

50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις των δημοσίων υπηρεσιών 

και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου» (ΦΕΚ 39 Α΄)98. Το συνολικό προσωπικό του 

∆ήµου, την 16
η
-9-2016, ανέρχεται σε 256 μόνιμους υπαλλήλους με σχέση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ), από τους οποίους οι 145 είναι διοικητικοί 

(γεωπόνοι, αρχιτέκτονες, μηχανικοί) και οι 111 είναι εργατοτεχνίτες (κηπουροί, οδηγοί 

κ.α.). Επιπλέον, εργάζονται 17 άτομα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), από τους οποίους οι 5 είναι οι ειδικοί συνεργάτες και ένας ο 

Γενικός Γραμματέας του Δημάρχου, ενώ οι υπόλοιποι 12 είναι εργατοτεχνίτες. Μέσα 

στο 2017 προβλέπονται 60 θέσεις εργατοτεχνιτών 2μηνης και 8μηνης σύμβασης και 

επιπλέον 100 εργατοτεχνίτες και 50 διοικητικοί με 8μηνη σύμβαση κοινωφελούς 

εργασίας.99 

                                                                    

 
97

 http://docplayer.gr/2850173-Organismos-esoterikis-ypiresias-dimoy-thermis.html 
98

 http://tdp.admin.ntua.gr/kodikopoiidiprosont.pdf 
99

http://www.thermi.gov.gr/info/wp-

content/2016/12/%CE%9C%CE%95%CE%9B%CE%95%CE%A4%CE%97-

%CE%A4%CE%95%CE%A7%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A5-

http://docplayer.gr/2850173-Organismos-esoterikis-ypiresias-dimoy-thermis.html
http://tdp.admin.ntua.gr/kodikopoiidiprosont.pdf
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Η κατανομή του προσωπικού στις επί μέρους οργανικές μονάδες γίνεται με 

απόφαση του Δημάρχου, λαμβάνοντας υπόψη τις λειτουργικές ανάγκες των μονάδων, 

τα προσόντα, την πείρα και τις ειδικές γνώσεις των υπαλλήλων.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Το οργανόγραμμα του Δήμου Θέρμης. 
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5.1.1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  

Εργαλείο για την άσκηση του αναπτυξιακού ρόλου των ΟΤΑ αποτελεί το 

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, που συνιστά ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα τοπικής και 

οργανωτικής–λειτουργικής ανάπτυξης, σε εναρμόνιση µε τις κατευθύνσεις του 

αναπτυξιακού σχεδιασµού σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Αφορά δηλαδή όχι 

µόνον στις υποδοµές και στις τοπικές επενδύσεις, αλλά και στη βελτίωση της 

υφιστάµενης οργάνωσης και λειτουργίας των Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού, στο πλαίσιο του 

γενικότερου περιβάλλοντος στο οποίο δρουν, µεριµνώντας για τη βελτίωση της 

διαβίωσης των πολιτών και την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών. Το Επιχειρησιακό 

Πρόγραµµα αποτελεί ένα πρόγραµµα αναπτυξιακών υποδοµών και τοπικών 

επενδύσεων, αλλά και ένα πρόγραµµα για τη βελτίωση της υφιστάµενης λειτουργίας 

των δηµοτικών υπηρεσιών και των Νοµικών προσώπων που εποπτεύονται από τον 

∆ήµο και παράλληλα εξειδικεύονται οι δράσεις της πενταετίας (στην προκειμένη 

περίπτωση 2014-2019) για την επίτευξη των στόχων αυτών. 

Οι γενικοί στόχοι ενός Επιχειρησιακού Προγράµµατος είναι: α) η προώθηση 

της ανάπτυξης του ∆ήµου σε εναρµόνιση µε τις κατευθύνσεις του αναπτυξιακού  

σχεδιασµού και τις νέες αρµοδιότητες όπως αυτές ορίζονται από το πρόγραµµα 

«Καλλικράτης», β) η εσωτερική ανάπτυξη του ∆ήµου ως οργανισµού και γ) η 

ανάπτυξη των συνεργασιών των Ο.Τ.Α.  

Μία σειρά από ειδικούς στόχους, που συμπεριλαμβάνονται στους παραπάνω 

γενικούς στόχους αναλύονται παρακάτω:  

1. Προστασία και αναβάθµιση του φυσικού και δομημένου (οικιστικό 

περιβάλλον και τεχνικές υποδοµές) περιβάλλοντος της περιοχής του Ο.Τ.Α. και τη 

διασφάλιση της  ποιότητας ζωής, µε παρεµβάσεις σε τοµείς όπως:  

 Προστασία και αειφόρο διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος  

 Βελτίωση και διαχείριση του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος 

 Τεχνικές υποδοµές και δίκτυα εξυπηρέτησης 

2. Βελτίωση της κοινωνικής και οικονοµικής ευηµερίας των κατοίκων της 

περιοχής του Ο.Τ.Α. µε παρεµβάσεις σε τοµείς όπως:  

 Κοινωνική Πολιτική και κοινωνική ενσωµάτωση.  

 Υγεία  

 Παιδεία- Πολιτισµός- Αθλητισµός  

 Ισότητα των φύλων και των ευκαιριών  

3. Βελτίωση της τοπικής οικονοµίας και απασχόλησης, µε παρεµβάσεις σε 
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τοµείς όπως:  

 Οικονοµικές και παραγωγικές δραστηριότητες  

 Απασχόληση 

Στο Στρατηγικό Σχέδιο (Α΄ Φάση) παρουσιάζεται η υφιστάµενη κατάσταση, το 

αναπτυξιακό όραµα και οι κατευθυντήριες αρχές που αποτελούν στόχο του ∆ήµου και 

οι οποίες οµαδοποιούνται και ταξινοµούνται στους εξής θεµατικούς τοµείς:  

 Προστασία περιβάλλοντος και βελτίωση ποιότητας ζωής  

 Κοινωνική πολιτική, υγεία, εκπαίδευση, δια βίου µάθηση, πολιτισµός,  

αθλητισµός  

 Τοπική οικονοµία και απασχόληση  

 Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του ∆ήµου  

Στο  Επιχειρησιακό Σχέδιο (Β΄Φάση) συµπεριλαµβάνονται όλα τα έργα, οι 

δράσεις και τα προγράµµατα που θα υλοποιήσει ο ∆ήµος έως το 2019. 

Με δεδοµένη τη δύσκολη οικονοµική κατάσταση στην Τ.Α. συντάσσεται ένα 

ολοκληρωµένο, χρονικά προσδιορισµένο και µε µετρήσιµους στόχους, στρατηγικό 

σχέδιο, η υλοποίηση του οποίου βασίζεται στην ενεργοποίηση όλων των υπηρεσιακών 

και πολιτικών στελεχών για την αξιοποίηση κάθε διαθέσιµου πόρου από εθνικά 

συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα.  

Η  υλοποίηση  του  οράµατος  και  της  αποστολής  του  ∆ήµου  Θέρµης, 

σύμφωνα με το επιχειρησιακό πρόγραμμα μπορεί να επιτευχθεί µε την τήρηση των 

κάτωθι γενικών αρχών:  

 Κινητοποίηση περιφερειακών πόρων και δυνατοτήτων.  

 Υιοθέτηση ολοκληρωμένων παρεμβάσεων.  

 Προώθηση ενεργού συµµετοχής των πολιτών. 

 Ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας µε τοπικούς φορείς.  

 Αειφορική διαχείριση και ανάπτυξη. 

 Κοινωνική δικαιοσύνη και αλληλεγγύη. 

 Πολιτισµική ποικιλοµορφία. 

 Ανταπόκριση στις ανάγκες και τα αιτήµατα των πολιτών.  

 ∆ιαφάνεια και χρηστή διαχείριση. 

 Ισόρροπη ανάπτυξη των δηµοτικών και τοπικών κοινοτήτων. 

 Ισότιµη εξυπηρέτηση όλων των πολιτών χωρίς διακρίσεις. 

 Λειτουργία πολιτιστικών υποδοµών. 

 Αξιοποίηση και αναβάθµιση της συνεργασίας µε τους πολιτιστικούς φορείς  
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και συλλόγους. 

 Υποστήριξη πολιτιστικών δράσεων. 

 Προώθηση της τοπικής ανάπτυξης.  

 Εσωτερική ανάπτυξη του ΟΤΑ.  

 Ανάπτυξη των συνεργασιών των ΟΤΑ. 

5.2. Η πολιτιστική πολιτική του Δήμου Θέρμης 

Στον Δήμο Θέρμης υπάρχουν αρκετοί αρχαιολογικοί χώροι από την νεολιθική εποχή 

και την εποχή του χαλκού, αλλά και της πρώιμης εποχής του σιδήρου μέχρι τα πρώιμα 

ελληνιστικά χρόνια. Στα δε Βυζαντινά μνημεία συγκαταλέγονται ναοί, μιναρέδες, 

οθωμανικά λουτρά (Σέδες), υδραγωγεία, τάφοι παλαιοχριστιανικών χρόνων (Βασιλικά), 

μεταβυζαντινοί πύργοι και ναοί (Βασιλικά), μονές (Περιστερά) νερόμυλοι και κρήνες 

(Λιβάδι)100. Αρκετά αρχαιολογικά ευρήµατα έχουν βρεθεί και στην περιοχή της Αγίας 

Παρασκευής όπως το νεκροταφείο στην περιοχή Αυλές, το οποίο χρονολογείται από 

τον 6ο προχριστιανικό αιώνα, ενώ στην Τούµπα Αγγελάκη αποκαλύφθηκε οικισµός 

από την εποχή του χαλκού.101 

Στον Δήμο Θέρμη, όπως ήδη προαναφέραμε, εκτός από τους Μακεδόνες της 

περιοχής, μετά το 1922 ζουν και πρόσφυγες Μικρασιάτες, Πόντιοι, Σαρακατσάνοι, 

Βλάχοι, Θρακιώτες και τελευταία έχουν εγκατασταθεί και πολίτες από την Κρήτη και 

τις Σέρρες. Αυτό σημαίνει ότι κάθε τοπική κοινωνία μέσα από τη λειτουργία 

πολιτιστικών συλλόγων ακολουθεί τα δικά της έθιμα και λαϊκές πολιτισμικές εκφράσεις 

οι οποίες μεταξύ τους συμβιώνουν και αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία ζωής των 

κατοίκων και της σύγχρονης πολιτιστικής δραστηριότητας. 

Η αξιοποίηση αυτής της ποικιλόμορφης παράδοσης, υποστηρίζοντας 

ταυτόχρονα και τη σύγχρονη πολιτιστική δημιουργία είναι ο στόχος της δημοτικής 

αρχής της Θέρμης. Η έννοια του πολιτισμού για τον νέο Δήμο δε σταματά σε 

γεωγραφικά όρια και σε διαχωρισμούς, αλλά στοχεύει στη σύνθεση πρωτοπόρων 

προτάσεων και  πολύμορφων πολιτιστικών στοιχείων από όλο τον κόσμο. 

Προτεραιότητα είναι η εξασφάλιση σε όλη την έκταση του Δήμου αποτελεσματικών 

και ποιοτικών υποδομών για τη φιλοξενία πολιτιστικών σχολών υψηλού επιπέδου, που 

να εξυπηρετούν κυρίως τις ανάγκες των νέων.102 

                                                                    

 
100

 http://www.thermi.gov.gr/info/?page_id=30826 
101

 http://www.thermi.gov.gr/info/wp-content/epix/Apof-DS_441-2015+tefxos-EP-A-fasis.pdf 
102

 http://www.thermi.gov.gr/info/?page_id=33 
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5.2.1. Η Δηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος & 

Αθλητισμού Θέρµης (Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.) 

Με τη θέση σε ισχύ του «Καλλικράτη», και μετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές της 28ης 

Μαΐου 2014, στον  νέο  Δήμο αν και συστάθηκε «θεματική» Αντιδημαρχία «Παιδείας, 

Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού και Νέας Γενιάς», την αποκλειστική αρμοδιότητα στην 

άσκηση πολιτιστικής πολιτικής του Δήμου Θέρμης έχει η Δημοτική Κοινωφελής 

Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Αθλητισμού Θέρμης (Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.), που 

εποπτεύεται από το Δήμο Θέρμης. Πρόκειται για ένα πολυσύνθετο οργανισμό με μία 

ευρεία γκάμα στόχων, με πλήθος δραστηριοτήτων που σχετίζονται  με  τον  πολιτισμό,  

τον  αθλητισμό,  την  κοινωνική  πολιτική  και  την προστασία του περιβάλλοντος. Στο 

γενικό πολιτισμικό πλαίσιο, η ίδρυση της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ. είχε σαν στόχο τη διάδοση του 

πολιτισμού στον Δήμο μέσα από ένα πιο ευέλικτο και λιγότερο γραφειοκρατικό 

οργανισμό και τη δημιουργία πολιτισμικών υποδομών. 

Η επιχείρηση συστάθηκε ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) που 

διέπεται από τις διατάξεις του Νόμου 3463/2006 (ΦΕΚ 1101/Β’ /02-06-2011) και της 

απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 99/2011. Πρόκειται για μια 

κοινωφελής επιχείρηση που διοικείται από ενδεκαμελές (11) Διοικητικό Συμβούλιο, 

που τα μέλη του είχαν οριστεί μαζί με αναπληρωτές από το Δημοτικό Συμβούλιο, με 

σκοπό, όπως χαρακτηριστικά αναγράφεται στην ιστοσελίδα του δήμου να «... είναι ο 

φορέας που ασκεί την πολιτιστική πολιτική του νέου Δήμου Θέρμης. Η ανάπτυξη και η 

υποστήριξη πολιτιστικών δράσεων στον Δήμο Θέρμης αποτελούν διαχρονικό και 

αναντικατάστατο στοιχείο της λειτουργίας του Δήμου». Πρόεδρος της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ. 

μέχρι τις 15-03-2017 ήταν η κυρία Δήμητρα Χίνη, ενώ σήμερα και μέχρι τις επόμενες 

δημοτικές εκλογές είναι η κυρία Αθηνά Παπαδάκη. 

Η Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ προέκυψε από τη συγχώνευση των κάτωθι ∆ηµοτικών 

Επιχειρήσεων:  

1. ∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Θέρµης µε  διακριτικό  

τίτλο «∆.Ε.Π.Α.Θ.».  

2. ∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Πολιτικής Θέρµης µε διακριτικό 

τίτλο µε την επωνυµία «∆.Ε.ΚΟΙ.ΠΟ.Θ.».  

3. ∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αθλητικής Ανάπτυξης ∆ήµου Θέρµης.  

4. ∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Προστασίας Περιβάλλοντος και Αναβάθµισης 

Ποιότητας Ζωής ∆ήµου Θέρµης. 

5. ∆ηµοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης ∆ήµου Μίκρας.  

6. ∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισµού Αθλητισµού ∆ήµου Μίκρας.  
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Κύριοι στόχοι της νέας ενοποιηµένης κοινωφελής επιχείρηση του Δήµου 

Θέρµης είναι:  

1. Η υποστήριξη της πολιτιστικής δηµιουργίας και παιδείας και η εξασφάλιση 

πρόσβασης για όλους τους πολίτες του δήµου χωρίς αποκλεισµούς (ανεξάρτητα από το 

φύλο, την ηλικία, την κοινωνική τάξη, το πνευματικό επίπεδο) στον πολιτισµό.103 

2. Η προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητας. 

3. Η ενεργή και συνειδητή συμμετοχή των πολιτών στην πολιτιστική ζωή της πόλης. 

Έντονη δραστηριότητα, συνεπώς, υπάρχει προς δύο κατευθύνσεις: α) την 

καλλιτεχνική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση και β) την πολύπλευρη ανάπτυξη της 

καλλιτεχνικής παιδείας, προκαλώντας τον πολίτη για ουσιαστική συμμετοχή στο 

πολιτιστικό γίγνεσθαι της τοπικής κοινωνίας, όχι μόνο στην κατανάλωση «πολιτιστικών 

αγαθών» αλλά και στην «παραγωγή της πολιτιστικής δημιουργίας». 

Για τους ανωτέρω λόγους βασικό αντικείμενο της ∆.Ε.Π.Π.Α.Θ. είναι η 

ανάπτυξη κάθε μορφής πνευματικής και γενικότερα πολιτιστικής δραστηριότητας στην 

περιοχή του Δήμου Θέρμης.  

Οι δραστηριότητες σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας 2014-2019 της 

∆.Ε.Π.Π.Α.Θ., περιλαμβάνουν: 

 Τη λειτουργία Δηµοτικού Ωδείου. Το Δηµοτικό Ωδείο ιδρύθηκε το 1994 στη 

Θέρμη, όταν ήταν ακόμη Κοινότητα. Η ίδρυση του αποτέλεσε τη συνέχεια μιας 

δεκαετούς (από το 1984) προσπάθειας ανάπτυξης της καλλιτεχνικής παιδείας και 

πολιτιστικής δράσης μέσα από τα τμήματα του Πολιτιστικού Κέντρου της 

Κοινότητας. Το Ωδείο μετονομάστηκε σε Δημοτικό μετά την εφαρμογή του 

προγράμματος «Ι. Καποδίστριας». Το Δημοτικό Ωδείο αποτελεί οργανισµό 

μουσικής εκπαίδευσης και δημιουργίας (ανώτερων θεωρητικών, σύνθεση, έγχορδα, 

πνευστά, κρουστά, μονωδία, πληκτροφόρα όργανα, νυκτά όργανα, μοντέρνα, 

βυζαντινή και παραδοσιακή μουσική, λαϊκά όργανα) µε εμβέλεια σε όλη την 

ανατολική Θεσσαλονίκη. Στεγάζεται στο κτίριο του Πολιτιστικού Κέντρου Θέρµης 

και φιλοξενεί κάθε χρόνο πάνω από 700 σπουδαστές, ενώ λειτουργούν και 

αποκεντρωμένα τµήµατα µουσικής στα Κέντρα Πολιτισµού των ∆ηµοτικών και  

Τοπικών Κοινοτήτων. 

 Τη λειτουργία τμημάτων χορωδιακού τραγουδιού. 
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 Τη λειτουργία φιλαρµονικών ορχηστρών στις τρεις δημοτικές ενότητες: Θέρμη, 

Τρίλοφο, Βασιλικά. Στο Δηµοτικό Ωδείο Θέρµης λειτουργούν οι ορχήστρες CON 

FUOCO και KU KLUΧSAX. Το 2008, βραβεύτηκε από την Ένωση Ελλήνων  

Κριτικών  Θεάτρου  και  Μουσικής  ως ο  καλύτερος  θεσµός  της περιφέρειας για το 

∆ιεθνή διαγωνισμό σύνθεσης «Συνθέρµια», ενώ τα σύνολα του ωδείου έχουν 

αποσπάσει  βραβεία  και  διακρίσεις  σε  διεθνείς  και  Πανελλήνιους  ∆ιαγωνισµούς.  

Είναι, επίσης µέλος της AEC (Ένωση Ευρωπαϊκών Μουσικών Ιδρυµάτων). Η 

ορχήστρα CON FUOCO στο πλαίσιο διαδημοτικής ανταλλαγής συμμετείχε σε 

συναυλίες στα Δημοτικά Θέατρα της Λάρισας και της Βέροιας.   

 Τη λειτουργία σχολής χορού (κλασικού μπαλέτου, κλακέτες, jazz, flamenco, latin, 

ρυθµική, μοντέρνο χορό,  hip –hop), η οποία ξεκίνησε τη λειτουργία της, το 1986. 

Σήµερα, στα τµήµατα κλασσικού και µοντέρνου χορού του Πολιτιστικού Κέντρου 

Θέρµης και των Κέντρων Πολιτισµού όλων των οικισµών του ∆ήµου φοιτούν 

περίπου 700 σπουδαστές. Από τον Οκτώβριο του 2007, η έδρα της Σχολής Χορού 

µεταφέρθηκε στο Κέντρο Πολιτισµού Τριαδίου, σε ένα κτίριο µε ειδικά  

διαµορφωµένους χώρους. Τα µαθήµατα γίνονται από διπλωµατούχους, 

επαγγελµατίες καθηγητές και απευθύνονται σε αρχάριους, αλλά και 

προχωρηµένους χορευτές.  

 Τη λειτουργία τμημάτων παραδοσιακών χορών παίδων, εφήβων και ενηλίκων. 

 Τη λειτουργία τμημάτων Σκακιού, που απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας από 5 

χρονών και άνω. Κάθε χρόνο λειτουργούν 8–9 τµήµατα ανάλογα µε το επίπεδο των 

παιδιών. Το κάθε τµήµα έχει περίπου 15–18 µαθητές. Όλο το χρόνο 

διοργανώνονται σκακιστικοί αγώνες, όχι µόνο µεταξύ των τµηµάτων αλλά και 

µεταξύ σκακιστικών οµάδων άλλων δήµων.  

 Τη λειτουργία σχολής–εργαστηρίου Θεάτρου. Το τµήµα θεάτρου 

πρωτοεµφανίστηκε το 1984 µε µια µικρή οµάδα παιδιών και  σήµερα αριθµεί 

αρκετούς «ηθοποιούς» όλων των ηλικιών, ερασιτέχνες και επαγγελµατίες. Μέχρι 

σήµερα, το συγκεκριμένο τµήµα έχει παρουσιάσει πάνω από 60 έργα, Ελλήνων και 

ξένων συγγραφέων, µε παραστάσεις σε όλη την Ελλάδα και έχει να επιδείξει 

συµµετοχή σε δεκάδες εκδηλώσεις κοινωνικού περιεχοµένου.  

 Τη λειτουργία σχολής – εργαστηρίου εικαστικών (τµήµατα ζωγραφικής, κεραµικής, 

κοσµήµατος, αγιογραφίας, κοπτικής - ραπτικής – πλεκτικής, διακοσµητικών 

κατασκευών, βιτρό - ψηφιδωτού), που λειτουργούν σε όλα τα Κέντρα Πολιτισµού 

του Δήμου. Τα εργαστήρια είναι οργανωµένα και λειτουργούν µε εκπαιδευµένους 

καθηγητές.  
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 Τη λειτουργία Δημοτικών Βιβλιοθηκών στη Θέρµη, το Νέο Ρύσιο και τη Ν. 

Ραιδεστό. Στους Ταγαράδες, τη Σουρωτή, το Πλαγιάρι, την Περιστερά και τον 

Τρίλοφο, οι βιβλιοθήκες λειτουργούν με την υποστήριξη των τοπικών συλλόγων. 

 Τη λειτουργία Δημοτικής Πινακοθήκης, η οποία λειτουργεί από το 2004 στο 

Πολιτιστικό Κέντρο της Θέρµης σε ένα χώρο 100μ². Κάθε χρόνο γίνονται 

περιοδικές εκθέσεις καλλιτεχνών (ζωγραφική,  φωτογραφία, γλυπτική, αγιογραφία 

κ.λπ.), οι οποίες παρουσιάζουν µεγάλη επισκεψιµότητα από µαθητές σχολείων και 

πολίτες του ∆ήµου. Επιπλέον φιλοξενούνται εκθέσεις µαθητών των εικαστικών 

τµηµάτων που λειτουργούν σε αυτό. Μέσω των ξεναγήσεων στόχος είναι η 

εξοικείωση των μαθητών και η παροχή παιδείας και αισθητικής αγωγής. 

 Τη λειτουργία θερινού κινηματογράφου «Σινέ Θερμαΐς», που λειτουργεί στο αίθριο 

του Πολιτιστικού Κέντρου Θέρµης με δωρεάν είσοδο. O θερινός κινηματογράφος 

με το «Σχέδιο Ι. Καποδίστριας» συμμετείχε στο Δίκτυο Θερινών Κινηματογράφων 

του Υπουργείου Πολιτισμού. Κάθε καλοκαίρι προβάλλονται 13 ταινίες και 

ντοκιμαντέρ περίπου. 

 Τη διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών 

εκδηλώσεων. Στον τομέα αυτό ο Δήμος συμμετέχει πολύ ενεργά. 

 Την επιβράβευση καλλιτεχνών, κατοίκων του ∆ήµου Θέρµης ή µη και συλλόγων.  

 Την ανάπτυξη της λαογραφικής έρευνας και δράσεων ανάδειξης και προβολής της 

λαϊκής παράδοσης και τέχνης. Ήδη έχουν εκδοθεί βιβλία για την λαογραφική 

δραστηριότητα (π.χ. Αρετσού, Βλάχοι, Η Αρχαία Θέρμη κ.α.). Παρόμοια 

δραστηριότητα  έχουν αναλάβει και διάφοροι πολιτιστικοί σύλλογοι του Δήμου.   

 Την ανάπτυξη δράσεων υποστήριξης της έρευνας και της προβολής του 

αρχαιολογικού και ιστορικού αποθέματος του Δήμου και της ευρύτερης περιοχής σε 

συνεργασία με την αρμόδια η Εφορία Αρχαιοτήτων.  

 Τη διοργάνωση ηµερίδων, συνεδρίων, διαγωνισµών κ.λπ. σε τοµείς  αρµοδιότητας 

της και υλοποίηση εκθέσεων πολιτισμού και αυτοδιοίκησης (Μπιενάλε Σύγχρονης 

Τέχνης, Συνθέρμια κ.α.).
104

 

 Τη λειτουργία, αξιοποίηση και συντήρηση των εγκαταστάσεων των Κέντρων  

Πολιτισµού στα ∆ημοτικά Διαμερίσματα του ∆ήµου. 
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 Την μέριμνα για την επισκευή, συντήρηση και αξιοποίηση παραδοσιακών και 

ιστορικών σχολικών κτιρίων και κτιρίων που παραχωρούνται στο Δήμο από 

τρίτους, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. 

 Την υποστήριξη και ενίσχυση του εθελοντισμού στον πολιτιστικό και λαογραφικό 

τοµέα και η συνεργασία µε τους αντίστοιχους συλλόγους του ∆ήµου. 

 Την έκδοση ενημερωτικών εντύπων περιοδικής ή μη-περιοδικής κυκλοφορίας. Σε 

ό,τι αφορά στην προβολή των δράσεων του Δήμου, κατά κανόνα συντάσσονται 

δελτία τύπου που αποστέλλονται σε όλα τα Μ.Μ.Ε και αναρτώνται και στη νέα 

ιστοσελίδα του Δήμου (http://www.thermi.gov.gr/), πολλά τμήματα της οποίας 

όμως δεν ενημερώνονται. Η  ιστοσελίδα, επίσης, δεν είναι μεταφρασμένη στα 

αγγλικά ή σε κάποια άλλη ξένη γλώσσα. Η Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ., επίσης, κυκλοφορεί μια 

μηνιαία εφημερίδα ενημερωτικού χαρακτήρα, με τίτλο «Θέρμης δρώμενα», που 

αναφέρει συνολικά τις δραστηριότητες του Δήμου και όχι μόνο για τα πολιτιστικά 

θέματα, η οποία διανέμεται δωρεάν σε 20.000 αντίτυπα, ενώ είναι διαθέσιμη και σε 

μορφή pdf, στον ιστότοπο του Δήμου. Οι ενημερώσεις σχετικά με τις πολιτιστικές 

εκδηλώσεις στον Δήμο γίνονται, ακόμη και διαμέσου αφισών, πλακάτ και μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης (facebook).  

 Τη λειτουργία  της κοινωνικής δομής ΚΔΑΠ. 

 Τη αξιοποίηση προγραμμάτων και χρηματοδοτικών μέσων για όλους τους ανωτέρω 

σκοπούς και τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς και προκηρύξεις της Ελλάδας και της 

ΕΕ.
105

 Στα ευρωπαϊκά προγράμματα πολιτιστικής φύσεως ο Δήμος Θέρμης 

αδυνατεί να συμμετάσχει, λόγω έλλειψης χρημάτων, καθώς για την απορρόφηση 

κονδυλίων απαιτείται η οικονομική συμμετοχή του Δήμου με το 60% κάλυψης των 

επιλέξιμων δαπανών.  

Με βάση τους προαναφερόμενους σκοπούς ο Δήμος με τη δημιουργία της 

Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ. ανέλαβε ρόλο όχι μόνο στη χάραξη πολιτιστικής πολιτικής, αλλά και της 

κοινωνικής πολιτικής, παρέχοντας πολιτιστικές υπηρεσίες στους κατοίκους της Θέρμης, 

με μικρό κόστος συμμετοχής και εκπτώσεις στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.  

Στο παρακάτω οργανόγραμμα διαφαίνεται ότι για την οργάνωση των 

πολιτιστικών τμημάτων υπάρχουν αρμόδιες διευθύνσεις που υπάγονται στο Δ.Σ. της 

Δημοτικής Επιχείρησης. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Οργανόγραμμα της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ. (2016) 

 

Τα γραφεία της διοίκησης της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ. βρίσκονται στο Πολιτιστικό 

Κέντρο της Θέρμης, που λειτουργεί από το 1991 και στεγάζεται σε ιδιόκτητο χώρο 

συνολικού εμβαδού 2.700 τετραγωνικών μέτρων κτίριο στην οδό Καραολή Δημητρίου 

και Καπετάν Χάψα στο κέντρο της Θέρμης.  Συνολικά στον ∆ήµο Θέρμης υπάρχουν 10 

κέντρα πολιτισµού (Θέρµη, Τριάδι, Νέα Ραιδεστό, Ταγαράδες, Νέο Ρύσιο, Πλαγιάρι, 

Καρδία, Τρίλοφο, Σουρωτή, Βασιλικά). Τα τμήματα στην Αγία Παρασκευή 

εντάσσονται στο Κέντρο Πολιτισμού των Βασιλικών.106 

Σύμφωνα με στοιχεία του 2015 στη Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ. απασχολούνται 137 

εργαζόμενοι πανεπιστημιακής, τεχνολογικής, δευτεροβάθμιας και υποχρεωτικής 

εκπαίδευσης είτε με σχέση  εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ)/ 

Συμβάσεις έργου, είτε με Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4: Εργαζόμενοι στη Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ. 

Επιχείρηση/  

Νοµικό  

Πρόσωπο 

Σύνολο  

Εργ/ 

µένων 

Ι.∆. Ορισµένου  

Χρόνου /  

Συµβάσεις έργου 

Ι.∆. Αορίστου 

Χρόνου  

Μόνιµο  

Προσωπικό 

Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ. 137 ΠΕ 

15 

ΤΕ 

41 

ΔΕ 

29 

ΥΠ 

   - 

ΠΕ  

3 

ΤΕ 5 ΔΕ 

28 

ΥΕ 

16 

 

- 
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Η Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ. για να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της ανάγκες 

επιχορηγείται από τον Δήμο Θέρμης, αλλά ενισχύεται οικονομικά και από ιδιωτικές 

χορηγίες για την υλοποίηση των συναυλιών. Το γενικό σύνολο εσόδων – εξόδων της 

Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ. για το έτος 2016, όπως διαφαίνεται στον πίνακα 4 ανήρθε στα 

€2.828.034,13 με αποθεµατικό ύψους €99.326,89, όπως αυτό καταρτίστηκε µε την 

υπ’αριθ. 343/2016 απόφαση του Δ.Σ. της επιχείρησης.107 Το μεγαλύτερο ποσό 

χρημάτων προέρχεται από τη διεύθυνση διοίκησης και ωδείου.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5: Οικονομικά αποτελέσματα της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ. οικ. έτους 2016. 

ΓΕΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01/01/16-31/12/16 (€) 

Έσοδα Δ/νσης Διοίκησης 1.472.076,00 

Έσοδα Δ/νσης Ωδείου 147.500,00 

Έσοδα Δ/νσης Χορού 99.500,00 

Έσοδα Δ/νσης Εικαστικών 55.000,00 

Έσοδα Δ/νσης Θεάτρου 36.200,00 

Έσοδα Δ/νσης Πολιτιστικών Δράσεων 24.350,00 

Έσοδα Δ/νσης Εκδηλώσεων & Προγραμματισμού 6.300,00 

Έσοδα Δ/νσης Περιβάλλοντος - 

Έσοδα Δ/νσης Αθλητισμού  126.997,13 

Έσοδα Κοινωνικής Πολιτικής 287.611,00 

Έσοδα ΦΠΑ 2.500,00 

Έσοδα προηγούμενης χρήση μαθητές 230.000,00 

Χρηματικά διαθέσιμα – Πάγια Προκαταβολή (πλην 

έκτακτου αποθεματικού) 

340.000,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2.828.034,13 

ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ   01/01/16-31/12/16 (€) 
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Έξοδα Δ/νσης Διοίκησης 685.554,00 

Έξοδα Δ/νσης Ωδείου 353.384.24 

Έξοδα Δ/νσης Χορού 69.250,00 

Έξοδα Δ/νσης Εικαστικών 56.155,00 

Έξοδα Δ/νσης Θεάτρου 34.145,00 

Έξοδα Δ/νσης Πολιτιστικών Δράσεων 154.169,00 

Έξοδα Δ/νσης Εκδηλώσεων & Προγραμματισμού 173.426,00 

Έξοδα Δ/νσης Περιβάλλοντος 21.590,00 

Έξοδα Δ/νσης Αθλητισμού  610.630,00 

Έξοδα Κοινωνικής Πολιτικής 610.630,00 

Έξοδα ΦΠΑ 134.484,00 

Μισθοδοσία Δεκεμβρίου (πληρωτέο καθαρό) 100.000,00 

Κρατήσεις προηγούμενης χρήσης (ΙΚΑ ΦΜΥ) 50.000,00 

Δαπάνες προηγούμενης χρήσης (προμηθευτές) 60.000,00 

Αποσβέσεις 80.000,00 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 99.326,89 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 2.828.034,13 

 

Σημειωτέον, ότι σύμφωνα με το έντυπο «Λογοδοσία Δημάρχου 2004», η 

πληρωμές του Δήμου το έτος 2004, δηλαδή, προ «Καλλικράτη» εποχή, όταν ο Δήμος 

Θέρμης συνίστατο μόνο από τέσσερις Κοινότητες (Θέρμης, Ν. Ρυσίου, Ταγαράδων, 

Αγίας Παρασκευής), ανέρχονταν στο €1.000.470, καθώς επιχορηγούσε συλλόγους, 

ολυμπιακές εκδηλώσεις, το δίκτυο κινηματογράφων και την έκδοση ενός ιστορικού 

οδηγού. Επίσης, στην οικονομική επιβάρυνση του Δήμου συγκαταλέγονταν και η 

προμήθεια επίπλων για κτίρια πολλαπλών χρήσεων, η διοργάνωση ημερίδων και 

διάφορες τεχνικές μελέτες και εργασίες. 

Στην οργάνωση των πολιτιστικών φορέων ουσιαστικός είναι ο ρόλος των 

καλλιτεχνικών συμβούλων για το σωστό προγραμματισμό των σχολών, του θεάτρου, 

των πολιτιστικών εκδηλώσεων και την ανάπτυξη συνεργασιών με την τοπική κοινωνία. 

Καλλιτεχνικός Σύμβουλος της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ. για 17 χρόνια ήταν ο κ. Νίκος 
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Θεοδωράκης, καταξιωμένος στον χώρο του με κεφάλαιο «κοινωνικών σχέσεων» που 

του έδινε τη δυνατότητα εύκολης πρόσβασης στους κεντρικούς κρατικούς ή ιδιωτικούς 

φορείς και σε καλλιτεχνικές ομάδες ή μεμονωμένους καλλιτέχνες κ.λ.π. Σήμερα 

καλλιτεχνική συνεργάτιδα είναι η κ. Αντωνία Χατζή, ενώ ο κ. Θεοδωράκης παρέχει 

ακόμη τις συμβουλές του για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου ως εξωτερικός 

συνεργάτης και δημοσιογράφος.   

Σε συνέντευξη που μου παρέθεσε ο κ. Θεοδωράκης σχολίασε πολλά θέματα που 

αφορούν την έννοια του «πολιτισμού» και τη σύνδεση της με την κεντρική εξουσία και 

την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Ανέφερε καταρχήν, τη συμβολή της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ. στα 

πολιτιστικά δρώμενα του δήμου, ενώ στη συνέχεια, τόνισε ποιες πρέπει να είναι οι 

υποχρεώσεις της εκάστοτε δημοτικής αρχής ώστε να διαμορφώνει συνθήκες παραγωγής 

πολιτισμού. Τέλος, ο κ. Θεοδωράκης μέσα από ένα άρθρο που μου έστειλε και που 

πρόκειται να δημοσιεύσει τις επόμενες ημέρες στον τύπο εξετάζει το ζήτημα «εάν ο 

πολιτισμός βρίσκεται σε κρίση ή είναι απέναντι στην κρίση». Η τοποθέτηση του κ. 

Θεοδωράκη πάνω στα πολιτιστικά θέματα είναι όπως παρατίθεται παρακάτω:  

«Η Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ είναι ο φορέας που ασκεί την πολιτιστική πολιτική  του Δήμου 

Θέρμης. Η ανάπτυξη και η υποστήριξη πολιτιστικών δράσεων στο Δήμο Θέρμης 

αποτελούν διαχρονικό και αναντικατάστατο στοιχείο της λειτουργίας του Δήμου. Η 

πρότασή μας για τον πολιτισμό αξιοποιεί την παράδοση, βασίζεται στον ελληνικό λαϊκό 

πολιτισμό και υποστηρίζει τη σύγχρονη πολιτιστική δημιουργία. Δε σταματά σε 

γεωγραφικά όρια και σε διαχωρισμούς, αλλά στοχεύει στη σύνθεση πρωτοπόρων 

προτάσεων και  πολύμορφων πολιτιστικών στοιχείων από όλο τον κόσμο.  

Πρώτη μας προτεραιότητα είναι η εξασφάλιση – σε όλη την έκταση του Δήμου - 

αποτελεσματικών και ποιοτικών υποδομών για τη φιλοξενία των πολιτιστικών σχολών 

και κύρια για τις ανάγκες της νεολαίας του Δήμου μας.       

Η Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ  συμβάλλει στη διαπαιδαγώγηση και τη στήριξη της νεολαίας 

εξασφαλίζοντας υψηλού επιπέδου σχολές στο ωδείο, στο χορό, στα εικαστικά, στο θέατρο, 

στις χορωδίες και σε όλα τα τμήματα του, με χαμηλό κόστος σε όλα τα Δημοτικά 

Διαμερίσματα.                                                                                         . 

          Καταλαβαίνουμε τη σημασία που έχει για τη διαπαιδαγώγηση των νέων του 

Δήμου μας η εξασφάλιση υπηρεσιών υψηλού επιπέδου στο ωδείο και στις καλλιτεχνικές 

μας σχολές χορού και εικαστικών, και για το λόγο αυτό βάζουμε ψηλά τον πήχη.  

Η έντονη αστικοποίηση του Δήμου μας, αλλά και η επιτυχημένη πορεία των 

πολιτιστικών δράσεων των προηγούμενων χρόνων δημιουργεί νέες και μεγαλύτερες 

απαιτήσεις.  
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Παράλληλα, με τη βελτίωση της πρόσβασης και της συμμετοχής όλης της κοινωνίας 

του Δήμου μας στις δράσεις πολιτισμού, διεκδικούμε να κερδίσουμε και το στοίχημα της 

ποιότητας στην πολιτιστική μας πρόταση.  

Στοχεύουμε σε μία αμφίδρομη σχέση πολίτη και πολιτισμού σε όλα τα επίπεδα της 

δημόσιας ζωής με ενίσχυση της εξωστρέφειας και της συλλογικότητας.    

 Ο χώρος του πολιτισμού αποτελεί πηγή εθελοντισμού και προσφοράς για την 

κοινωνίας μας, και σε αυτή την κατεύθυνση θέλουμε να ενισχύσουμε τη συνεργασίας μας 

με τους πολιτιστικούς φορείς και συλλόγους αλλά και με όλους τους ενεργούς πολίτες. 

 Μέρα με τη μέρα η προσπάθεια φέρνει και κάτι νέο, το φράγμα της Θέρμης 

καθιερώθηκε, το θέατρο άνοιξε δυναμικά τα φτερά του, οι νέοι της Θέρμης πλέον 

προτείνουν, και όλοι εμείς περιμένουμε τις προτάσεις και τη συνεργασία των συνδημοτών 

μας για να συνδέσουμε την πολιτιστική δημιουργία του Δήμου μας με όλα τα επίπεδα της 

καθημερινής ζωής, μέσα και έξω από τα Πολιτιστικά κτίρια. «Τίποτε δεν γίνεται χωρίς 

ανθρώπους , αλλά τίποτα δεν διαρκεί χωρίς θεσμούς» 

Τα άρθρο του κ. Θεοδωράκη που συνέταξε για τον Τύπο είναι το ακόλουθο με 

θέμα «Βασικές αρχές για τους ανθρώπους του Πολιτισμού»: 

«Ο πολιτισμός είναι προϋπόθεση για να υπάρχει ποιότητα στη ζωή μας και είναι 

υποχρέωση της εκάστοτε δημοτικής αρχής να διαμορφώσει συνθήκες για την παραγωγή 

του πολιτισμού, μέσα από ένα διαρκή διάλογο με φορείς και πολίτες, έτσι ώστε ο 

πολιτισμός: 

 να  αποτελεί σύνθετη κοινωνική διεργασία 

 να διαμορφώνει την αισθητική της καθημερινής μας ζωής 

 να απελευθερώνει δημιουργικές δυνάμεις της κοινωνίας μας 

 να ευνοεί τη συμμετοχή και τη συλλογικότητα και 

 να ενισχύει τους πολιτιστικούς και κοινωνικούς θεσμούς. 

Είναι υποχρέωση της εκάστοτε δημοτικής αρχής: 

 να στηρίζει τους πολιτιστικούς συλλόγους παρέχοντας υποδομές και εξοπλισμό 

 να τους αντιμετωπίζει ως ισότιμους συνεργάτες και όχι ως υποτελείς 

 να ενισχύει ατομικές πρωτοβουλίες στο χώρο του πολιτισμού 

 να αναδεικνύει τοπικές καλλιτεχνικές δυνάμεις 

 να ευνοεί την καλλιτεχνική έκφραση και παραγωγή 

 να εξασφαλίζει ποιοτικές υπηρεσίες πολιτισμού 

 να δημιουργεί θεσμούς 

 να σέβεται την παράδοση και να προωθεί τις σύγχρονες μορφές τέχνης. 
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Επίσης είναι υποχρέωση της εκάστοτε  δημοτικής αρχής η δημιουργία υποδομών 

και η υλοποίηση πολιτιστικών δράσεων σε όλα τα διαμερίσματα του Δήμου, έτσι ώστε να 

ζωντανέψουν, για να μπορούμε να συναντιόμαστε, να συνομιλούμε και να 

διαμορφώνουμε μαζί τις ανάγκες μας μέσα από ένα γόνιμο συνδυασμό των δυνάμεων της 

κοινωνίας μας». 

Για το θέμα «Πολιτισμός σε κρίση και απέναντι στην κρίση» ο κ. Θεοδωράκης 

αναφέρει τα εξής:  

«Δεν μπορούμε να μιλάμε για πολιτισμό χωρίς να τον αναγνωρίζουμε και να τον 

αναζητούμε στην καθημερινότητα κάθε πολίτη, στην ποιότητα της ζωής του, στον τρόπο 

που συνομιλεί με τους άλλους και συμμετέχει στην κοινότητα. 

Ο πολιτισμός είναι ένα από τα πιο ισχυρά συνεκτικά υλικά της κοινωνίας. Είναι 

παιδεία και εκπαίδευση. Είναι γνώση, καλλιέργεια της σκέψης, της κρίσης, της 

ευαισθησίας. Είναι μαθητεία δημοκρατίας. 

Ο πολιτισμός είναι επίσης μια οικονομική δραστηριότητα, διαφορετική ίσως από 

άλλες, πιο αγοραίες, εκφάνσεις της οικονομικής ζωής. Έχει τους δικούς του κανόνες, 

αλλά παρ’ όλα αυτά είναι και οικονομία, που αφορά όσους συμμετέχουν στο πολιτιστικό 

πεδίο. Και προσθέτει αξία – όχι βέβαια μόνο οικονομική, σε ολόκληρη την πόλη. 

Και φυσικά ο πολιτισμός είναι ταυτοχρόνως κληρονομιά και σύγχρονη 

δημιουργία. Έργα τέχνης και λόγου που υπερβαίνουν τοπικά και χρονικά σύνορα. 

Η βαθιά κρίση των τελευταίων χρόνων δεν θα μπορούσε να μην έχει αγγίξει, να 

μην έχει αφήσει τα ίχνη της και στον πολιτισμό. Πρόκειται εξάλλου για μια κρίση 

πολύπλευρη, οικονομική, πολιτική, κοινωνική, και γιατί όχι πολιτισμική και πολιτιστική.  

Πρώτη μας μέριμνα είναι να σταθούμε στο ερώτημα πριν επιχειρήσουμε να 

σκιαγραφήσουμε απαντήσεις και να προτείνουμε λύσεις. 

Η κρίση ήρθε και σάρωσε τον χώρο της τέχνης και του πολιτισμού όπως σάρωσε 

όλη την κοινωνία. Ακόμη περισσότερο, στο βαθμό που ο πολιτισμός θεωρούνταν ήδη 

πολυτέλεια. Αν δεχτούμε πως, στην προηγούμενη περίοδο, παρά τις παθογένειες στον 

τρόπο διαχείρισης του πολιτισμού από τις δημόσιες πολιτικές, και παρά την 

εμπορευματοποίηση μεγάλου μέρους της πολιτιστικής παραγωγής, είχε αρχίσει να 

διαμορφώνεται  σε όλες τις τέχνες ένα ενδιαφέρον και πλούσιο πολιτιστικό τοπίο, η κρίση 

εξαφάνισε πολλές από τις προσπάθειες αυτές και οδήγησε άλλες σε μαρασμό. 

Το βασικό χαρακτηριστικό του πολιτιστικού τοπίου σήμερα είναι η απόσυρση του 

κράτους και ευρύτερα του δημοσίου. Δεν είναι μόνο ότι μεγάλες δομές, μουσεία και 

αρχαιολογικοί χώροι, μεγάλοι καλλιτεχνικοί οργανισμοί, βιβλιοθήκες, κεντρικοί θεσμοί 

χάραξης πολιτιστικής πολιτικής κλείνουν, συγχωνεύονται ή συνεχίζουν τη λειτουργία τους 
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υποχρηματοδοτούμενοι, υποστελεχωμένοι, με πετσοκομμένους προϋπολογισμούς.  

Έχουν ανατραπεί τρόποι και αξίες που θεωρούνταν μέχρι πρόσφατα δεδομένοι για 

ένα σύγχρονο δημοκρατικό κράτος. 

Κεντρική κυβέρνηση και τοπική αυτοδιοίκηση έχουν παραιτηθεί σχεδόν από την 

υποχρέωσή τους να στηρίζουν υλικά τις τέχνες και τον πολιτισμό αλλά και να 

εξασφαλίζουν σε κάθε πολίτη την πρόσβαση στα πολιτιστικά αγαθά. 

Αυτή η απόσυρση αφήνει όλο και μεγαλύτερο μέρος του πεδίου ελεύθερο στους 

ιδιώτες, και δη στους μεγάλους παίκτες, είτε πρόκειται για μεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις 

της πολιτιστικής βιομηχανίες, είτε για τα ιδρύματα που κάνουν σήμερα ηγεμονικά την 

εμφάνισή τους στο χώρο του πολιτισμού.  

Το δημόσιο σε όλες τις μορφές του παραδίδει τα κλειδιά της πολιτιστικής 

πολιτικής στον ιδιωτικό τομέα, χωρίς καν να φροντίζει να θέσει το πλαίσιο των 

παρεμβάσεών του και να καθοδηγεί τις πρωτοβουλίες του σε σχέση με τις ανάγκες της 

κοινωνίας.  

Δεν με παραξενεύει το γεγονός – παρόμοια κατάσταση επικρατεί και σε άλλους 

τομείς της κοινωνικής και οικονομικής ζωής. Ωστόσο η συρρίκνωση του δημοσίου και η 

ηγεμονία του ιδιωτικού υπονομεύει τη δημοκρατία, την ισότητα, και υποβαθμίζει τον 

παιδευτικό ρόλο του πολιτισμού μέσα στην κοινωνία.  

Δεν είμαι  σε καμία περίπτωση αντίθετος στην ιδιωτική πρωτοβουλία στο χώρο 

των τεχνών και του πολιτισμού. Θεωρώ,  ωστόσο, κρίσιμο η δημόσια πολιτική, που 

συστατικά έχει διαφορετικούς στόχους και εξυπηρετεί ευρύτερες ανάγκες, να θέτει το 

πλαίσιο και να λειτουργεί ως αντίβαρο, εξασφαλίζοντας ίσες ευκαιρίες πρόσβασης τόσο 

στη δημιουργία όσο και στο πολιτιστικό προϊόν. 

Την ίδια στιγμή όμως παρατηρούμε μια πολιτιστική άνθιση, παρά τις δυσχέρειες 

και τα φτωχά μέσα. Η κρίση δεν είναι μόνο τροχοπέδη αλλά και πηγή έμπνευσης για τους 

καλλιτέχνες.  

Οι νέες συνθήκες δημιουργούν νέες ανάγκες συνάντησης, συμμετοχής, 

δημιουργίας. Νέοι μικροί χώροι δημιουργούνται. Νέες ομάδες δραστηριοποιούνται, με 

πενιχρά μέσα και μεγάλες δυσκολίες, αλλά και με την επιθυμία να παρέμβουν στο παρόν, 

και να απαντήσουν στα ερωτήματα της εποχής.  

Συνεργατικές ή αυτοδιαχειριζόμενες πρωτοβουλίες, νομαδικές παρεμβάσεις 

αξιοποιούν εγκαταλελειμμένα κτίρια, δημόσιους χώρους, ακόμα και σπίτια ή 

διαμερίσματα.  

Αλλάζουν συχνά τόσο τα μέσα όσο και τους τρόπους παραγωγής πολιτισμού. Οι 

νέες αυτές μορφές στέκονται απέναντι στην κρίση, την εννοιολογούν, την περιγράφουν, 
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την ερμηνεύουν, τη μεταστοιχειώνουν. Και ζητούν τη στήριξή μας. 

Μπορεί η τοπική αυτοδιοίκηση να παρέμβει και να στηρίξει τον πολιτισμό μέσα 

στις συνθήκες που μόλις περιγράψαμε;  

Υπάρχουν περιθώρια να δημιουργήσουμε ως νέα δημοτική αρχή τις συνθήκες 

εκείνες που θα κάνουν την Θέρμη   εστία πολιτισμού;  

Η απάντησή μας είναι θετική. 

Πρώτον, γιατί  πιστεύω ότι θεωρούμε την τοπική αυτοδιοίκηση τον κατεξοχήν 

θεσμό που μπορεί να σχεδιάσει και να υλοποιήσει μια πολιτιστική πολιτική βασισμένη 

στις τοπικές και τις κοινωνικές ανάγκες. Να αξιοποιήσει το τοπικό δυναμικό και να 

λειτουργήσει πιο τολμηρά και καινοτόμα από την κεντρική πολιτική. 

Δεύτερον, γιατί η πολιτική βούληση και ο κατάλληλος σχεδιασμός μπορούν να 

δημιουργήσουν, με μικρό κόστος και στοχευμένες παρεμβάσεις, μια νέα κατάσταση στην 

κάθε  πόλη.  

Να συμβάλει ώστε να φτάσει ο πολιτισμός σε κάθε γειτονιά, σε κάθε κοινωνική 

ομάδα, χωρίς κανέναν αποκλεισμό. 

Η βούληση αυτή μπορεί να αρθρωθεί στους εξής άξονες: 

Πρώτος άξονας είναι η  καλύτερη  αξιοποίηση των  πολιτιστικών οργανισμών του 

Δήμου. 

Τα Πολιτιστικά Κέντρα στις γειτονιές να μην  είναι  άγνωστα στους δημότες.  

Δεύτερος άξονας είναι οι συνέργειες με πολιτιστικούς φορείς της πόλης, αλλά και 

ιδιωτικά ιδρύματα, πάντα όμως με τον Δήμο να θέτει το πλαίσιο της συνεργασίας, με 

βάση τις κοινωνικές ανάγκες των δημοτών.  

Κύριος στόχος  η διάχυση των πολιτιστικών δραστηριοτήτων σε όλα τα δημοτικά 

διαμερίσματα  και το άνοιγμά τους σε ένα κοινό που δεν φτάνει εύκολα στους κεντρικούς 

χώρους πολιτισμού.  

Για παράδειγμα, μια στενότερη συνεργασία με το ΚΘΒΕ ή την ΚΟΘ θα μπορούσε 

να αξιοποιήσει δημοτικούς χώρους πολιτισμού, αλλά και το δημόσιο χώρο γενικότερα, 

έτσι ώστε να προσεγγίσει ένα νέο κοινό. 

Θα πρέπει να επινοήσουμε νέους τρόπους, ώστε οι δημότες να γνωρίσουν την 

πόλη τους και να την αγαπήσουν, αλλά και οι επισκέπτες να έχουν τη δυνατότητα νέων 

διαδρομών, ώστε να έρθουν σε επαφή με τα διαφορετικά πρόσωπά της πόλης.  

Τέταρτος άξονας είναι η στήριξη του πολιτισμού σε κάθε γειτονιά της Θέρμης. 

Η ενθάρρυνση όλων των δημοτών να συμμετέχουν είτε μέσα από εκπαιδευτικές 

διαδικασίες, είτε μέσα από πολιτιστικές δράσεις ανοιχτές σε όλους, με σκοπό την 

ενδυνάμωση του κοινωνικού ιστού, την αξιοποίηση του πολυπολιτισμικού δυναμικού της 
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πόλης, την καλύτερη ένταξη των μεταναστών στην κοινωνική ζωή, την αλληλεπίδραση 

διαφορετικών πολιτιστικών παραδόσεων.  

Ο πολιτισμός στις γειτονιές, με το ζωντάνεμα των τοπικών πολιτιστικών κέντρων, 

την αξιοποίηση δημοτικών κτιρίων και του δημόσιου χώρου γενικότερα, μπορεί να 

λειτουργήσει όχι μόνο ως αντίβαρο στην βαθιά οικονομική κρίση, αλλά και ως ανάχωμα 

στην εξάπλωση του φασισμού και του ρατσισμού στην πόλη. 

Πέμπτος άξονας είναι η στήριξη με κάθε τρόπο της καλλιτεχνικής δημιουργίας 

των νέων. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε υλική στήριξη σε νεανικές ομάδες μέσω της 

παροχής κτιριακών και τεχνικών υποδομών του Δήμου, τόσο για την προετοιμασία όσο 

και για την παρουσίαση των έργων τους.  

Ως αντίβαρο σε έναν πολιτισμό που οργανώνεται και προτείνεται από τα πάνω, 

θεωρούμε κεντρικό στοιχείο της δικής μας πολιτικής πρότασης τη δημιουργία που θα 

προέρχεται από τα κάτω.  

Από την διάδραση και τη συνεργασία στο επίπεδο της κοινωνίας, από τη 

διευκόλυνση της εισόδου νέων δρώντων στο πολιτιστικό πεδίο.  

Θέλουμε η Θέρμη να λειτουργήσει σαν ένα φυτώριο όπου θα αναδυθούν νέες 

δημιουργικές φωνές, νέες καλλιτεχνικές μορφές, που θα διαμορφώσουν το αύριο της 

πόλης και θα γίνουν σήμερα το πιο ισχυρό στοιχείο της ταυτότητάς της. 

Αυτό το πρόσωπο είναι και το πρόσωπο της πόλης που θέλουμε να προβάλλουμε 

προς τα έξω. 

Τελευταίος από τους άξονες αυτούς είναι η χρήση των νέων τεχνολογιών και του 

ψηφιακού εκσυγχρονισμού του Δήμου.  

Για τη δικτύωση και την προβολή όλων των εκφάνσεων της πολιτιστικής ζωής της 

πόλης και βεβαίως τη σύνδεση των κατοίκων και των επισκεπτών με τη ζωή αυτή. 

Η πολιτιστική δημιουργία, η επικοινωνία με τα πολύχρωμα πολιτισμικά ρεύματα 

και η δημιουργία τοπικής κουλτούρας είναι συστατικά στοιχεία της ανοικτής και 

δημοκρατικής κοινωνίας που οραματιζόμαστε για το Δήμο Θέρμης».  

5.2.2. Ο θεσμός των αδελφοποιήσεων πόλεων στον Δήμο Θέρμης  

Ο θεσμός των αδελφοποιήσεων προσφέρει την ευκαιρία στις αδελφοποιημένες πόλεις 

για ανταλλαγή και στενή επαφή μεταξύ των δημοτών τους, δίνοντας την δυνατότητα 

στους πολίτες διαφόρων χωρών να συνειδητοποιήσουν ότι οι ομοιότητες που τους 

ενώνουν είναι πιο δυνατές από τις διαφορές που τους χωρίζουν. Η ανάπτυξη της 

πολιτισμικής επικοινωνίας είναι αναγκαία στις μέρες μας περισσότερο παρά ποτέ, ώστε 

μέσω αυτής, οι πολίτες της Ευρώπης από κοινού να συμμετάσχουν στην επίτευξη των 

στόχων της Ε.Ε.  
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Η πρώτη προσπάθεια Αδελφοποίησης του Δήμου Θέρμης με πόλη του 

εξωτερικού πραγματοποιήθηκε στις 22 Αυγούστου 2001. Σκοπός της αδελφοποίησης 

ήταν η ενίσχυση των δεσμών φιλίας και αλληλεγγύης μεταξύ του Δήμου Θέρμης και 

του Condofuri (Κοντοφούρι) της Νότιας Ιταλίας. Στις 27-28 Δεκεμβρίου 2001 

συναντήθηκαν και πάλι αντιπρόσωποι και από τους δύο παραπάνω Δήμους για να 

συζητήσουν τις λεπτομέρειες της συνεργασίας καθώς και τη συνέχεια αυτής κατά το 

επόμενο έτος (2002) και οι συζητήσεις οδήγησαν σε μια τελική συμφωνία 

υπογεγραμμένη  την 28η  Ιουνίου  του 2002. Η συνεργασία μεταξύ των  Δήμων Θέρμης 

και Condofuri επρόκειτο να εξελιχθεί βάσει των ακόλουθων δραστηριοτήτων: 

Οι δύο Δήμοι ανέλαβαν αμοιβαίες υποχρεώσεις συνεργασίας σε τρεις τομείς: α) 

Τοπική Αυτοδιοίκηση, β) Νεολαία – Παιδεία και γ) Πολιτισμός-Τουρισμός – 

Αθλητισμός. 

Στον πρώτο τομέα οι δήμοι θα έπρεπε να αξιοποιήσουν κάθε δυνατότητα που θα 

προέκυπτε από τα προγράμματα συνεργασίας Ο.Τ.Α. στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, ώστε να συνεργαστούν ανταλλάσσοντας εμπειρίες και ιδέες σε θέματα 

οικολογίας και προστασίας του περιβάλλοντος, να  προσπαθήσουν να αξιοποιήσουν τις 

δυνατότητες κοινής συμμετοχής των δύο δήμων σε ευρωπαϊκά προγράμματα, να 

συμβάλλουν στην ανάπτυξη εμπορικών και επιχειρηματικών συνεργασιών μεταξύ των 

αντίστοιχων φορέων των δύο πόλεων και να ενημερώνουν τους υπαλλήλους τους για τα 

συστήματα οργάνωσης και εξυπηρέτησης των δημοτών. Τέλος, κάθε έτος είχε 

συμφωνηθεί να καθοριζόταν το είδος και τα επίπεδα επισκέψεων του επόμενου έτους. 

Στον δεύτερο τομέα οι δύο Δήμοι ήταν υποχρεωμένοι να προβάλουν στη 

νεολαία τους τον πολιτισμό και την ιστορία της χώρας που ανήκει η αδελφοποιημένη 

πόλη και ειδικότερα του Δήμου της. Επιπλέον, θα υπογράφονταν ιδιαίτερα πρωτόκολλα 

συνεργασίας και φιλοξενίας στα πλαίσια ανταλλαγών νέων. 

Στον τρίτο τομέα, όπου εντάσσεται και ο Πολιτισμός, οι δύο Δήμοι μέσω της 

συμμετοχής καλλιτεχνικού σχήματος, τη συνεργασία δημιουργικών, καλλιτεχνικών και 

πολιτιστικών φορέων και μέσω της οργάνωσης κοινών πολιτιστικών πρωτοβουλιών, θα 

προβαίνανε στην προβολή του πολιτισμού της αδελφοποιημένης πόλης. Αμοιβαία 

υποστήριξη θα είχαν και στην ανάπτυξη του μαζικού τουρισμού, αλλά και στην από 

κοινού διοργάνωση αθλητικών αγώνων.  

Με τους παραπάνω στόχους που είχαν αναλάβει οι δύο δήμοι ήταν πολύ εφικτό 

να πραγματοποιηθεί μια ανταλλαγή εμπειριών τόσο σε πολιτιστικό επίπεδο όσο και σε 

οικονομικό, εμπορικό, αθλητικό κ.α. Οι καλλιτεχνικές ανταλλαγές, που 

πραγματοποιήθηκαν, το 2001, με αποστολή του Δήμου Θέρμης στο Condofuri και 
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έπειτα, το 2004, όταν χορευτικά συγκροτήματα και αξιωματούχοι από την πόλη της 

Κάτω Ιταλίας φιλοξενήθηκαν στον τότε «Καποδιστριακό» Δήμο Θέρμης, συνέβαλαν 

στην εδραίωση μιας ουσιαστικής επικοινωνίας μεταξύ των κατοίκων των δύο δήμων.  

Ωστόσο, το πρόβλημα που απασχολεί πολλές φορές τις δημοτικές αρχές όσον 

αφορά τη συνέχεια των ανταλλαγών και των συναντήσεων στα πλαίσια των 

αδελφοποιήσεων είναι αυτό της χρηματοδότησης. Έτσι, μετά την δημοσιονομική κρίση 

που έπληξε την Ευρώπη και κυρίως την Ελλάδα και την Ιταλία, η αδελφοποίηση δεν 

συνεχίστηκε. Θα μπορούσε, ωστόσο, μια μικρή αλλά ενεργή ομάδα σε κάθε μία από τις 

αδελφοποιημένες πόλεις να βοηθήσει στη διατήρηση των επαφών, στη διεύρυνση της 

συνεργασίας μέσα από νέα σχέδια, στην αναζήτηση χρηματοδότησης κ.λπ. Η θέσπιση 

μιας επιτροπής αδελφοποίησης, στην οποία θα μετέχουν τοπικοί αξιωματούχοι και 

πολίτες, θα ήταν μια θετική κίνηση από τη μεριά του Δήμου Θέρμης, ώστε να 

διατηρήσουμε την επαφή με τους ελληνόφωνους κατοίκους της Κάτω Ιταλίας, μιας και 

μας δένουν πολλά πολιτισμικά στοιχεία, όπως αυτό του Ελληνισμού. 

5.2.3. Ο ρόλος των Συλλόγων  

Εκτός από την Τοπική Αυτοδιοίκηση εξίσου σημαντικός και ουσιαστικός ρόλος στη 

διατήρηση και προβολή της τοπικής πολιτιστικής ανάπτυξης είναι ο ρόλος των 

πολιτιστικών συλλόγων. Στα διευρυμένα γεωγραφικά όρια του νέου Δήμου Θέρμης 

υπάρχουν αρκετοί σύλλογοι που η δράση τους άπτεται του πολιτισμού. Οι περισσότεροι 

πολιτιστικοί σύλλογοι που παραθέτουμε παρακάτω δραστηριοποιούνται στους 

παραδοσιακούς χορούς, τη χορωδία και τη λαογραφική έρευνα. Οι παλαιότεροι από 

αυτούς λειτουργούν σε εγκαταστάσεις δηµοτικών κτιρίων, τα οποία τους 

παραχωρούνται από τη Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ. κατόπιν σύνταξης συµφωνητικού παραχώρησης. 

Η Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ. επιδιώκει να έχει αγαστές σχέσεις και συνεργασία μαζί τους, 

εντάσσοντας τους συχνά στο επίσημο πρόγραμμα των εκδηλώσεων που διοργανώνει. 

Πριν τη δημοσιονομική κρίση της χώρας ο Δήμος επιχορηγούσε μάλιστα με ένα 

συμβολικό ποσό όλους τους πολιτιστικούς συλλόγους.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 6 : Οι πολιτιστικοί σύλλογοι στον Δήμο Θέρμης. 

 

 ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΥΛΗΑΝΝΗΤΩΝ ΘΕΡΜΗΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»  

 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΗΓΕΝΩΝ ΜΑΚΕ∆ΟΝΩN ΘΕΡΜΗΣ «Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ» 

 ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΟΝΤΙΩΝ ΘΕΡΜΗΣ «ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ» 

 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΛΑΧΩΝ ΘΕΡΜΗΣ & ΤΡΙΑ∆ΙΟΥ« Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» 

 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΝ∆ΡΙΤΣΙΩΤΩΝ-ΘΡΑΚΙΩΤΩΝ ΘΕΡΜΗΣ 

 ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 

 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ «ΞΑΣΤΕΡΙΑ» 
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 ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΟΥ ΡΥΣΙΟΥ «Η ΑΡΕΤΣΟΥ» 

 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΡΙΛΟΦΟΥ 

 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ Κ. ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ 

 ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙΟ 

 Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΑ ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ 

 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΡ∆ΙΑΣ 

 ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΗ ΚΕΡ∆ΟΣΚΟΠΙΚΟ Α.ΜΕ.Α. «ΑΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ο 

ΠΕΡΣΗΣ» 

 ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 

 ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑ∆Α ∆ΗΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ 

 ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΙΒΑ∆ΙΩΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

 ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΚΚΙΑΣ 

 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 

 ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 

 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΟΥΡΩΤΗΣ «Η ΠΗΓΗ» 

 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΟΝΟΠΗΓΑ∆ΟΥ 

 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ 

 ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ  ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ  ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ  ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΩΝ  

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  ΑΓΙΟΥ  ΑΝΤΩΝΙΟΥ (έχει βραβευτεί από την UNESCO). 

 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ 

 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ» ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ 

 ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΕΙΑ» ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ 

 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ «Η ΕΡΑΤΩ» 

 ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΑΓΑΡΑ∆ΩΝ 

Στην πολιτιστική ιστορία του Δήμου ο παλιότερος σύλλογος που συστάθηκε και 

αποτέλεσε τον ακρογωνιαίο λίθο της πνευματικής ζωής είναι ο σύλλογος που 

ονομάστηκε «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ ΘΕΡΜΗΣ». Το Σωματείο αυτό 

ιδρύθηκε, το 1973, και τα μέλη του αποτελούνται επί το πλείστον από Πόντιους 

πρόσφυγες που κατέφυγαν στο τότε χωριό της Θέρμης εγκαταλείποντας τις 

πατρογονικές τους εστίες στον Πόντο. 

Ένας ακόμη αξιόλογος σύλλογος με πίστη στην παράδοση και θέληση για τη 

διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και τη διαφύλαξη ιστορικών στοιχείων είναι ο 

Λαογραφικός Σύλλογος Νέου Ρυσίου «Η ΑΡΕΤΣΟΥ», που ιδρύθηκε, το 2001, με κύριο 

σκοπό τη διάσωση και διάδοση του Μικρασιατικού πολιτισμού. Αριθμεί σήμερα γύρω 

στα 250 μέλη και έχει τμήματα εκμάθησης παραδοσιακών χορών, χορωδίας και τμήμα 

λαογραφικής έρευνας. Ο Σύλλογος κάθε χρόνο συμμετέχει σε διάφορες εκδηλώσεις 

εντός και εκτός Ελλάδος και έχει λάβει μέρος με το τμήμα παραδοσιακών χορών στο 

Παγκόσμιο Συνέδριο Αρετσιανών στο Κλίβελαντ του Οχάϊο Η.Π.Α., το 2005, και στο 
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Μίκουλας της Σλοβακίας, το 2007. Ο σύλλογος διαθέτει παραδοσιακές φορεσιές για τα 

προγράμματα που παρουσιάζει και διατηρεί ένα μικρό λαογραφικό μουσείο με 

αντικείμενα που έφεραν οι πρόσφυγες από το Ρύσιον της Κωνσταντινούπολης το 

1922.108  

Σκοπός όλων των ανωτέρω συλλόγων είναι η διατήρηση και η ανάδειξη της 

λαϊκής παράδοσης και της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου αναδεικνύοντας με τον 

ωραιότερο τρόπο την πλούσια χορευτική παράδοση της Ελλάδος, γενικά. Καθ’ όλη τη 

διάρκεια του έτους συμμετέχουν με τα χορευτικά τους συγκροτήματα και τη χορωδία 

σε αλλεπάλληλες πολιτιστικές, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, πανηγύρια και οπουδήποτε 

αλλού τους καλούν τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Πολλοί σύλλογοι 

εκδίδουν βιβλία  και  δηµοσιεύουν άρθρα ποικίλου περιεχοµένου στον  ηµερήσιο και 

περιοδικό τύπο, παρουσιάζουν θεατρικές παραστάσεις, πραγµατοποιούν διαλέξεις 

καθώς και εκθέσεις βιβλίων και φωτογραφίας 

Στην περιοχή του ∆ήµου Θέρµης πολλοί σύλλογοι πλαισιώνουν τα λαογραφικά 

δρώµενα του Δήμου, ενώ κύρια ευθύνη της διοργάνωσης των εκδηλώσεων φέρουν οι 

Δηµοτικές και Τοπικές Κοινότητες τις οποίες υποστηρίζει ο ∆ήµος και το Νοµικό του 

Πρόσωπο.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 7: Οι εκδηλώσεις στον Δήμο Θέρμης όλο το έτος. 

 

α/α Εκδηλώσεις Δημ./ 

Τοπ. Κοινότητα  

Ημερομηνία 

1 Πανηγύρι Αγ. Νικολάου Θέρµη 6 Δεκεμβρίου 

2 Πανηγύρι Αγ. Τρύφωνα Θέρµη 1 Φεβρουαρίου 

3 Πανηγύρι Πέτρου και Παύλου Θέρµη 29 Ιουνίου 

4 Πανηγύρι Παναγίας Κοσµοσωτήρας Θέρµη 8 Σεπτεμβρίου 

5 Πανηγύρι της Ύψωσης του Τιµίου 

Σταυρού 

Θέρµη 14 Σεπτεμβρίου 

6 Καθαρά ∆ευτέρα   Φράγµα  Κ. ∆ευτέρα 

7 Πανηγύρι Αγ. Παντελεήμονα Τριάδι  

8 Πανηγύρι Αγ. Γεωργίου Τριάδι Αγ. Γεωργίου 

9 Πανηγύρι Αγ. Αθανασίου Ν. Ραιδεστός 1-2 Μαΐου 

10 Πανηγύρι Αγ. Κωνσταντίνου και Αγ. 

Ελένης 

Ν. Ρύσιο 21Μαΐου 

11 Πανηγύρι Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ν. Ρύσιο 5-6 Αυγούστου 

                                                                    

 
108

 http://www.thermi.gov.gr/info/?page_id=48 



83 

 

12 Μνημόσυνη Δέηση προς τιμή του 

Στρατηγού Ντέην  

Ν. Ρύσιο 13 Σεπτεμβρίου  

13 Πανηγύρι Αποκεφάλισης Ιωάννου 

Προδρόµου 

Ταγαράδες 28 Αυγούστου 

14 Ευµένεια (Γιορτή της γέννησης της 

Θεοτόκου)  

 

Καρδία 7 -8 Σεπτεµβρίου 

15 Τριλόφεια Τρίλοφος 15 Αυγούστου 

 (2 ηµέρες) 

16 ∆ηµήτρεια Πλαγιάρι 26 Οκτωβρίου 

 (2 ηµέρες) 

17 Καρναβάλι Βασιλικά Τσικνοπέµπτη –  

Κ. ∆ευτέρα 

18 Γουρουνοχαρά Βασιλικά Χριστούγεννα 

19 Βουλωτό Βασιλικά Πάσχα 

20 Πανηγύρι Προφ.Ηλία όρος Βούζαρι 20 Ιουλίου 

21 Γιορτή κολοκυθιού Βασιλικά 1 Ιουνίου 

22 Ηµέρα µνήµης ολοκαυτώµατος Βασιλικών 

& µάχης του Καπετάν Χάψα 

Βασιλικά 9 Ιουνίου 

23 Πανηγύρι Αγ. Παρασκευής Αγ. Παρασκευή 26 Ιουλίου 

 

24 Εορτή Ζωοδόχου Πηγής Αγ. Παρασκευή Παρασκευή µετά 

το Πάσχα 

25 Γιορτή σπανακιού Αγ. Παρασκευή Σεπτέµβριος 

26 Πανηγύρι του Γεννεσίου Θεοτόκου Αγ. Παρασκευή 7 Σεπτεµβρίου 

27 Πανηγύρι Προφήτη Ηλία Αγ. Παρασκευή 19 Ιουλίου 

28 Γιορτή κάστανου Λακκιά Οκτώβριος   

29 Πανηγύρι Κοιµήσεως της Θεοτόκου Λακκιά 14 Αυγούστου 

30 Έθιµο Αφανού Περιστερά Μ. Σάββατο 

31 Γιορτή Γάλακτος Περιστερά 20 Αυγούστου 

32 Πανηγύρι Οσίου Ευθυµίου Περιστερά 8 Οκτωβρίου 

33 Πανηγύρι Αγ. Αναργύρων Σουρωτή 30 Ιουνίου 

34 Καθαρά ∆ευτέρα Σουρωτή Καθαρά ∆ευτέρα 

35 Εορτασµός µνήµης Γενεοκτονίας Ποντίων Μονοπήγαδο  19 Μαΐου 

36 Πανηγύρι Μεταµόρφωσης του Σωτήρος Μονοπήγαδο 5-6 Αυγούστου 

37 Τριλόφεια Πλαγιάρι 15 Αυγούστου 

38 Έθιµο Αγ. Βαρβάρας Πλαγιάρι 4 ∆εκεµβρίου 

39 Καρναβάλι Πλαγιάρι Καρναβάλι 

40 Μνήµη αµπελουργών Πλαγιάρι Ιούλιος 
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Βλέποντας την πληθώρα των εκδηλώσεων κατανοούμε ότι η λειτουργία των 

πολιτιστικών συλλόγων και γενικά των πολιτιστικών φορέων στον Δήμο Θέρμης όχι 

μόνο δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ανταγωνιστική, αλλά αναγκαία και προϋπόθεση για 

την επίτευξη των πολιτιστικών στρατηγικών του Δήμου.  

5.2.4. Πολιτιστικό καλοκαίρι «Θέρμης Δρώμενα 2016» 

Ένας θεσμός που έχει δημιουργήσει ισχυρή δομή και παράγει υψηλής ποιότητας  

πολιτιστικό προϊόν είναι τα «Θέρμης Δρώμενα». Πρόκειται για μια σειρά εκδηλώσεων 

που πραγματοποιούνται κάθε Αύγουστο και Σεπτέμβριο σε όλες τις Δημοτικές και 

Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Θέρμης, με τη βοήθεια των τοπικών συλλόγων.  

Το καλοκαίρι του 2016, το πρόγραμμα εκδηλώσεων «Θέρμης Δρώμενα» αν και 

επηρεάστηκε από τη δημοσιονομική κρίση λόγω της έλλειψης κονδυλίων, παρ’όλα 

αυτά κατόρθωσε να αντεπεξέλθει με τη συνεργασία ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Δίνοντας 

το χώρο του Φράγματος με χαμηλό μίσθιο και ορίζοντας φθηνά εισιτήρια της τιμής των 

10 ευρώ για τη συμμετοχή σε συναυλίες γνωστών καλλιτεχνών όπως της Γλυκερίας, 

του Μπάση και της Πέτα στις 24 Αυγούστου, του Δ. Σαββόπουλου και της Ε. Βιτάλη 

στις 29 Αυγούστου, του Θανάση Παπακωνσταντίνου στη 1 Σεπτεμβρίου, των Μπλε 

στις 9 Σεπτεμβρίου και του Χαρούλη στις 12 Σεπτεμβρίου. Ο Δήμος, επίσης, 

παραχωρεί τον χώρο στο Φράγμα δωρεάν σε περίπτωση διοργάνωσης μιας συναυλίας 

από κάποιον πολιτιστικό σύλλογο της επικράτειας του. 

Στα «Θέρμης Δρώμενα 2016» το καλλιτεχνικό πρόγραμμα πλαισιώθηκε από 70 

περίπου εκδηλώσεις με θέατρο, σκιοθέατρο, παραδοσιακά γλέντια, εικαστικά, 

αφηγήσεις παραμυθιών, παραστάσεις κουκλοθέατρου, γιορτή γευσιγνωσίας και 

μουσικής, αθλητικές και πολλές ακόμη δράσεις με ελεύθερη είσοδο για τα παιδιά και 

τους συνοδούς τους. Οι καλλιτεχνικές παραστάσεις παρουσιάστηκαν σε πλατείες, 

σχολεία, καθώς και σε επιλεγμένους κλειστούς χώρους.109 

Στις παραπάνω εκδηλώσεις σημαντική ήταν η πολιτιστική συμμετοχή διαφόρων 

φορέων (πολιτιστικοί και αθλητικοί σύλλογοι, ΚΑΠΗ κ.α.), που μέσω της επικοινωνίας 

και των κοινωνικών σχέσεων συμβάλλει στην ανάπτυξη της συλλογικής και 

πολιτιστικής συνείδησης. Πρόκειται για μια συμμετοχή που μπορεί να ενθαρρυνθεί από 

πολιτικές αποφάσεις της Τ.Α. με τη διασφάλιση των μέσων, των υποδομών και των 

πόρων.  

 

                                                                    

 
109

 http://www.ert.gr/i-mera-me-ta-chromata-sto-fragma-tis-thermis-stis-11-septemvriou/ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 8: Η πολιτιστική ταυτότητα του Δήμου Θέρμης. 

Νομική μορφή Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) με 

την ονομασία «Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.» 

Κέντρο λήψης αποφάσεων Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ. 

Βαθμός Τοπικότητας Τοπικής, Εθνικής, Διεθνής κλίμακας. 

Χρηματοδότηση – πόροι Κυρίως θεσμοθετημένοι πόροι από τον Δήμο και 

ιδιωτικές πρωτοβουλίες.  

Χώροι Δημοτικό Θέατρο Θέρμης,  Φράγμα, πλατείες, 

σχολεία, κέντρα πολιτισμού δημοτικών και τοπικών 

διαμερισμάτων. 

Χρονική διάχυση Όλο το έτος. 

Κοινό Όλοι οι δημότες και κάτοικοι της Ανατολικής 

Θεσσαλονίκης. 

Δίκτυο συνεργασιών Συνεργασία με τοπικούς πολιτιστικούς και 

αθλητικούς συλλόγους . 

Προώθηση Δελτία τύπου, ιστοσελίδα, μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης, περιοδικό και ραδιόφωνο,  εφημερίδα 

του Δήμου, πλακάτ, αφίσες. 

Τιμολογιακή Πολιτική Λογικά δίδακτρα στα καλλιτεχνικά εργαστήρια - 

σχολές και στο δημοτικό ωδείο. Υπάρχει κοινωνική 

πολιτική για δημότες με χαμηλό εισόδημα και για 

ανέργους . 

Οι περισσότερες  εκδηλώσεις της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ. 

είναι δωρεάν 

Μοντέλα Πολιτιστικής 

Στρατηγικής 

Στρατηγική της βιωσιμότητας (πολιτιστικές 

δράσεις).  

Στρατηγική της επέκτασης (καλλιτεχνικά 

εργαστήρια). 

Είδος Πολιτιστικής Πολιτικής Απλή διαχείριση διάσπαρτων πολιτιστικών 

εκδηλώσεων, έμφαση στη συγκρότηση δομών 

καλλιτεχνικής κατάρτισης 

 

5.2.5. Αξιολόγηση των θεσμών και της πολιτιστικής πολιτικής του Δήμου  - Ανάλυση 

SWOΤ (ΔΑΕΑ) και ανάλυση PEST 

Η ανάλυση SWOT / Strenghts-Weaknesses – Opportunities – Threats, που στα 

ελληνικά μεταφράζεται ως ανάλυση ΔΑΕΑ (Δυνάμεων - Αδυναμιών -Ευκαιριών και 

Απειλών) εξετάζει τα Δυνατά/Ισχυρά και Αδύναμα σημεία του εξεταζόμενου 

«αντικειμένου»,  (οργανισµός, γεωγραφική περιοχή, εταιρεία κ.α.), τις Ευκαιρίες και 
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Απειλές από το περιβάλλον που δραστηριοποιείται και χρησιμεύει στη λήψη 

αποφάσεων για μελλοντικές στρατηγικές, καθώς προσδιορίζει κατηγορίες πιθανών 

στόχων στην:  

−  Αξιοποίηση των δυνατών σηµείων και των ευκαιριών για τη δηµιουργία  

συγκριτικού πλεονεκτήματος, τη διατήρηση  και την περαιτέρω ανάπτυξής τους. 

−  Αντιμετώπιση των αδυναμιών και των απειλών (κινδύνων) για την αποφυγή  

συγκριτικού μειονεκτήματος  

Στην προκειμένη περίπτωση αναλύονται οι ευκαιρίες, οι απειλές τα δυνατά και 

αδύνατα σημεία του φορέα άσκησης πολιτιστικής πολιτικής του Δήμου Θέρμης 

(Δ.Ε.Π.Π.ΑΘ.). Τα δυνατά και αδύνατα σημεία αφορούν στο εσωτερικό του 

οργανισμού (πόροι, δεξιότητες, οργανωσιακή δομή, κ.α.), ενώ οι ευκαιρίες και οι 

απειλές αποτελούν προβλέψεις τάσεων που αναδεικνύονται στο κοινωνικό – 

οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον και επηρεάζουν την ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα 

των πολιτιστικών θεσμών του Δήμου. Τέλος, καθορίζονται οι αναπτυξιακές 

προτεραιότητες για το ∆ήµο Θέρµης (εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος) µε 

βάση τα κρίσιµα ζητήµατα που προκύπτουν από την ανάλυση SWOT. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 9: S.W.O.T. Ανάλυση Πολιτιστικής Πολιτικής Δήμου Θέρμης 

Εσωτερικό περιβάλλον Εξωτερικό περιβάλλον 

Δυνατά σημεία / Strength Ευκαιρίες / Opportunity 

 Η ομάδα των στελεχών που συνθέτουν το 

«πολιτιστικό επιτελείο», λόγω της 

πολύχρονης παρουσίας τους στην 

Αυτοδιοίκηση. 

 Η ποικιλία των καλλιτεχνικών τμημάτων 

και η διεύρυνση τους και στις 17 

Δημοτικές Ενότητες (Τοπικές και 

Δημοτικές) του νέου ενιαίου Δήμου. 

 Η συμμετοχή των πολιτών στα 

καλλιτεχνικά εργαστήρια και τις 

καλλιτεχνικές ομάδες του Δήμου. 

 Η καλή συνεργασία του Δήμου με τους 

τοπικούς πολιτιστικούς συλλόγους μέσα 

από την παροχή στέγης και χώρων για 

εκδηλώσεις. 

 Το Φράγμα της Θέρμης, που είναι μια 

φυσική τοποθεσία υψηλού κάλλους, όπου 

μπορούν να οργανωθούν συναυλίες και 

άλλες πολιτιστικές δράσεις αν και 

χρειάζονται αρκετές βελτιώσεις στο χώρο. 

 Το Δημοτικό Θέατρο της Θέρμης που 

φιλοξενεί παραστάσεις – παραγωγές των 

ομάδων θεάτρου της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ. και όχι 

μόνο.   

 Το όραμα του Δήμου για περαιτέρω 

ανάπτυξη της πολιτιστικής δράσης, όπως 

κατασκευή νέων πολιτιστικών υποδοµών 

και αξιοποίηση πολιτιστικών πόρων για τη 

διαµόρφωση συνθηκών ανάπτυξης 

θεµατικού (θρησκευτικού, αρχαιολογικού) 

τουρισµού εναλλακτικού και αθλητικού 

τουρισµού. 

 Διαδικασία ένταξης του Δήμου στο 

Δίκτυο Πόλεων Μάθησης της UNESCO. 

 Το φθηνό κόστος συμμετοχής στα 

εργαστήρια για τα ευπαθή κοινωνικά 

στρώματα. 

 Ενίσχυση του λαϊκού πολιτισμού και της 

λαϊκής συμμετοχής των  κατοίκων  τόσο 

στις  πολιτιστικές δραστηριότητες του 

∆ήµου  όσο και των Συλλόγων  

 Η ύπαρξη σημαντικών πολιτιστικών  

υποδοµών, ιστορικών, αρχαιολογικών και 

λατρευτικών µνηµείων  

 Ευρωπαϊκά και Διεθνή δίκτυα και 

χρηματοδοτούμενα προγράμματα (ΕΣΠΑ, 

Creative Europe, UNESCO κ.α.) για 

αναπτυξιακές πολιτιστικές δράσεις. 

 Ο εκδημοκρατισμός της τέχνης που την 

απαλλάσσει από τον ελιτισμό και την 

καθιστά υπόθεση των πολλών. 

 Ανάπτυξη νέων μορφών τεχνολογίας της 

πληροφορίας και  επικοινωνίας. 

 Η διάδοση της φιλοσοφίας της Εταιρικής 

Κοινωνικής Ευθύνης στο χώρο των 

επιχειρήσεων, οι οποίες θα μπορούσαν να 

συνδράμουν με χορηγίες για διάφορες 

πολιτιστικές δράσεις. 

 Μεγάλος αριθμός κοινωνικο-πολιτιστικών 

εθελοντικών συλλόγων. 

 Αξιοθέατα, τούμπες, μνημεία, μοναστήρια, 

από την αρχαιότητα και τη βυζαντινή 

εποχή. 

 Μοναστήρια και Εκκλησίες για 

προσέλκυση θρησκευτικού τουρισμού. 

 Ορεινά χωριά για επένδυση στον 

αγροτουρισμό. 

 Αθλητικοί σύλλογοι για διοργάνωση 

πανελληνίων αγώνων και προσέλκυση 

αθλητικού τουρισμού. 

 Σύμπραξη με όμορους Δήμους 

 Προώθηση της διεθνούς και διαδημοτικής 

συνεργασίας μέσα από το νέο Δημοτικό 

και Κοινοτικό Κώδικα.  
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Εσωτερικό περιβάλλον Εξωτερικό περιβάλλον 

Αδύνατα σημεία / Weakness Απειλές / Threats 

 Απουσία αρμόδιων γραφείων του Δήμου 

για την χάραξη πολιτιστικής πολιτικής. 

Την αποκλειστική αρμοδιότητα έχει η 

Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ. 

 Έλλειψη κλειστών χώρων για μεγάλες 

εκδηλώσεις τους χειμερινούς μήνες. 

 Η μη εξοικείωση του κοινού για 

πρωτοπόρες και καινοτόμες καλλιτεχνικές 

εκδηλώσεις.  

 Έλλειψη πολιτιστικών δράσεων εκτός των 

γεωγραφικών ορίων του Δήμου. 

 Η ελλιπής προβολή και η μειωμένη 

δημοσιότητα των πολιτιστικών δράσεων 

του Δήμου. Η Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ. δεν 

απασχολεί εξειδικευμένο προσωπικό στην 

ανάπτυξη των δημοσίων σχέσεων με 

συνέπεια τη μη σωστή ενημέρωση 

πολιτών για τα πολιτιστικά δρώμενα και 

τα καλλιτεχνικά τμήματα του Δήμου.  

 Αδράνεια απορρόφησης κονδυλίων 

ευρωπαϊκών προγραμμάτων στον τομέα 

του πολιτισμού (π.χ. Creative Europe). 

 Έλλειψη γραφείου για ευρωπαϊκά 

προγράμματα πάνω στον Πολιτισμό. 

 Αδράνεια συμμετοχής του Δήμου σε 

ευρωπαϊκά και διεθνή συνέδρια και forum 

με θέμα τον πολιτισμό (Βρυξέλλες, 

Βερολίνο κ.α.).  

 Παύση περαιτέρω διεθνών κοινωνικο-

πολιτιστικών ανταλλαγών ή ανταλλαγή 

τεχνογνωσίας, αξιοποιώντας το θεσμό των 

Αδελφοποιήσεων. 

 Απουσία καινοτόμων δραστηριοτήτων και 

εκδηλώσεις (παραστατικές τέχνες). 

 Απουσία επιμόρφωσης και εκπαίδευσης 

του ανθρώπινου δυναμικού. 

 Απουσία ενίσχυσης τομών πολιτισμού και 

κοσμοπολίτικης κουλτούρας με στόχο την 

προβολή του Δήμου, ούτως ώστε να 

προσεγγίσει ευρωπαϊκές και διεθνείς 

πολιτιστικές τάσεις. 

 Έλλειψη με χρήση κατάλληλων δεικτών η 

αξιολόγηση της επιτυχίας των 

στρατηγικών και των δράσεων 

πολιτιστικής ανάπτυξης.  

 Η γενικότερη δημοσιονομική πολιτική των 

τελευταίων ετών στη χώρα επηρέασε 

σηµαντικά την Τοπική Αυτοδιοίκηση η 

οποία υπέστη οριζόντιες και πολύ µεγάλου 

µεγέθους περικοπές των εσόδων της με 

αποτέλεσμα τον αυξημένο αριθμό 

αδύνατων σημείων. 

 Έλλειψη επαρκών πόρων, υποδομής και 

εξοπλισμού. 

 Αδυναμίες οργάνωσης και κατάλληλης 

στελέχωσης. 

 Έλλειψη πληροφόρησης. 

 Έλλειψη συντονισμού και σταθερής 

συνεργασίας με τους καθ’ ύλην αρμοδίους 

δημόσιους φορείς. 

 Μεγάλο μέρος των Ελλήνων δεν 

προτίθεται να συνδράμει οικονομικά για 

την προώθηση του πολιτισμού και να 

επιβαρυνθεί με δημοτικά τέλη. 

 Η αρνητική ψυχολογία, λόγω της 

παγκόσμιας κρίσης, για ανάληψη 

πρωτοβουλιών σε επίπεδο Αυτοδιοίκησης 

στα πολιτιστικά θέματα.  
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 Η µεγάλη έκταση του ∆ήµου   

δυσχεραίνει  τη  µετακίνηση  µεταξύ των  

οικισµών για να εξασφαλιστεί η  

πρόσβαση σε µερικές πολιτιστικές 

δραστηριότητες, που γίνονται, κυρίως, 

στην πόλη της Θέρμης. 

 Απουσία αναβάθμισης υπηρεσιών του 

Δήμου. 

 Η Τοπική Αυτοδιοίκηση μέσω της 

Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ. δεν συμβάλλει ουσιαστικά 

στην καταγραφή των στοιχείων που 

αφορούν το τραγούδι, τη φορεσιά, το χορό 

της εκάστοτε περιοχής και τη διάδοσή 

τους. 

 Αδράνεια διαδικασιών για δημιουργία 

κοινοτικού μουσείου. 

 Αδράνεια προβολής ενδογενούς 

πολιτιστικής παραγωγής σε εθνικό και 

ευρωπαϊκό επίπεδο. 

 Αδράνεια εφαρμογής ευρωπαϊκών 

πολιτικών και διαμόρφωση της Διοίκησης. 

 Αδράνεια συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή 

Κοινότητα, το Συμβούλιο της Ευρώπης 

και άλλους Ευρωπαϊκούς Πολιτιστικούς 

Οργανισμούς. 
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Εκτός από την S.W.O.T. Ανάλυση, ένα επιχειρηματικό σχέδιο στον τομέα της 

στρατηγικής ανάλυσης είναι σημαντικό να λαμβάνει υπόψη του την ανάλυση και 

προσέγγιση του εξωτερικού περιβάλλοντος (πολιτική, οικονομία, κοινωνία, τεχνολογία) 

μέσω της ανάλυσης PEST (PEST Analysis). 

Οι πολιτικοί παράγοντες:  

 Αποφάσεις που επηρεάζουν μια χώρα σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο. 

 Διεθνείς αποφάσεις και κανονισμούς που επιδρούν στο εθνικό δίκαιο. 

 Επίπεδα μεταβολής της φορολογίας φυσικών και νομικών προσώπων. 

 Νομοθεσία περί ανταγωνισμού. 

 Νόμους για την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και της διαφθοράς. 

 Νόμους για την παιδεία, οι οποίοι μακροχρόνια επηρεάζουν την αγορά εργασίας 

(Κέφης, Παπαζαχαρίου, 2009:55-56). 

 

Οικονομικοί παράγοντες: 

 Διερεύνηση των φάσεων του οικονομικού κύκλου (ανάκαμψη, ευημερία, κρίση, 

ύφεση). 

 Στόχοι της μακροοικονομικής πολιτικής, η μακροοικονομική πολιτική στην ΕΕ και 

διεθνώς, οι εξελίξεις στους κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας και 

ειδικότερα σε αυτόν που ανήκει η επιχείρηση κ.α. 

 Επίπεδα ανεργίας και προσδοκίες της κυβέρνησης. Μελέτη των μέτρων 

καταπολέμησης. 

 Επίπεδα πληθωρισμού. Μέτρα για την καταπολέμησή του. 

 Επίπεδα που κυμαίνονται τα επιτόκια χορηγήσεων. Προβλέψεις της Ευρωπαϊκής 

Κεντρικής Τράπεζας και της Τράπεζας της Ελλάδος) (Κέφης, Παπαζαχαρίου, 

2009:56-57). 

 

Κοινωνικοί παράγοντες:  

 Πληθυσμιακή εξέλιξη. 

 Ηλικιακή πυραμίδα. 

 Εξελικτική πορεία της εσωτερικής ή εξωτερικής μετανάστευσης, την αστικοποίηση. 

 Η κουλτούρα και ο πολιτισμός των λαών. Ζούμε σε πολυπολιτισμικές κοινωνίες. Ο 

σεβασμός της διαφορετικότητας και η γνώση των αξιών, των αρχών, των 

θρησκειών είναι βασικά συστατικά στοιχεία επιτυχούς εφαρμογής ενός 

επιχειρηματικού σχεδίου (Κέφης, Παπαζαχαρίου, 2009:58). 
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Τεχνολογικοί παράγοντες: 

 Γνώση των αναλυτών για το επίπεδο έρευνας και τεχνολογίας της χώρας. 

 Βαθμός αποδοχής των τεχνολογικών καινοτομιών από τον πληθυσμό. 

 Μέθοδοι παραγωγής. 

 Σχέση εκπαίδευσης- τεχνολογίας. 

 Συμβατότητα κουλτούρας και τεχνολογίας. 

 Ιδιωτικές και δημόσιες δαπάνες και περαιτέρω έρευνα και γνώση (από επιχειρήσεις, 

οργανισμούς, εκπαιδευτικά ιδρύματα κ.α.) (Κέφης, Παπαζαχαρίου, 2009:59). 

Στον πίνακα 9 παρουσιάζεται η εκπόνηση της ανάλυσης PEST ώστε να 

δημιουργηθεί ένα αποτελεσματικό επιχειρηματικό σχέδιο. Σε καθένα από τα 

τεταρτημόρια καταγράφονται δεδομένα και μελετούνται οι επιπτώσεις πάνω στη 

λειτουργία της επιχείρησης αλλά και στον μέσο καταναλωτή. Οι λέξεις κλειδί είναι η 

αβεβαιότητα (uncertainty) και οι επιπτώσεις (impact). Η πρώτη λέξη περιγράφει την 

ευκολία ή δυσκολία πρόβλεψης ενός παράγοντα, ενώ η δεύτερη λέξη αναφέρεται στο 

πόσο επηρεάζει ο κάθε παράγοντας την επιχείρηση.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 10: PEST Ανάλυση 

Πολιτικοί Παράγοντες (P) Οικονομικοί Παράγοντες (E) 

Ψήφιση νόμων για πολιτιστικά θέματα 

Νόμος «Καλλικράτης» και Κανονισμοί 

που διέπουν τη λειτουργία των 

δημοτικών επιχειρήσεων. 

Αποφάσεις Δημάρχου.  

Αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου. 

Κανονισμοί που διέπουν τη λειτουργία 

των δημοτικών επιχειρήσεων. 

Κανονισμοί και κατευθυντήριες γραμμές 

της ΕΕ. 

 

Χρηματοδοτήσεις από τον Δήμο. 

Χρηματοδοτήσεις από χορηγούς, 

προγράμματα, ιδρύματα. 

Κόστος φεστιβάλ (μουσικο-χορευτικά, 

συγκροτήματα, εδέσματα). 

Επιδοτήσεις για πανηγύρια. 

Κόστος λειτουργικών εξόδων 

πολιτισμικών κέντρων. 

Συντήρηση μουσείων, μνημείων, 

πολιτιστικών κέντρων. 

Κόστος προσωπικού (διοικητικού, 

τεχνικού, καλλιτεχνικού, εκπαιδευτικού) 

Κόστος θεατρικών παραστάσεων (ρούχα, 

σκηνικά). 

Φορολογία. 

Κοινωνικοί Παράγοντες (S) Τεχνολογικοί Παράγοντες (T) 

Ευάλωτες κοινωνικές ομάδες 

(μονογονεικές οικογένειες, μαθητές, 

άνεργοι, πολύτεκνοι). 

Κουλτούρα της κάθε κοινότητας . 

Ηχοακουστικά συστήματα. 

Ηλεκτρονικοί εξοπλισμοί. 

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

Δημόσιες δαπάνες για έρευνα και γνώση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ -  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  

Η κουλτούρα, οι  πολιτικές αξίες και η εξωτερική πολιτική μιας χώρας αποτελούν  

δρώντα  υποκείμενα  της  διπλωματίας και είναι τα μέσα που παράγουν ήπια ισχύ, η 

οποία συμβάλει στην προβολή του πολιτισμού της για την προάσπιση των εθνικών της 

συμφερόντων. Την ιδιαίτερη πολιτιστική κληρονομιά κάθε χώρας ξεχωριστά καλείται 

να προβάλει η πολιτιστική διπλωματία. 

Κύριοι φορείς χάραξης και άσκησης εξωτερικής πολιτιστικής πολιτικής και 

διπλωματίας είναι οι κρατικοί φορείς και ειδικότερα τα υπουργεία Εξωτερικών, 

Πολιτισμού και Παιδείας. Σημαντικό ρόλο, επίσης, διαδραματίζουν τα Νομικά 

Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, υπό την εποπτεία του κράτους (Ελληνικό 

Ίδρυμα Πολιτισμού, Ε.Ο.Τ., κ.α.),  συναρμόδιοι κρατικοί φορείς (Α΄ βάθμιας και Β΄ 

βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης), ιδιωτικοί φορείς (πολιτιστικοί σύλλογοι, σωματεία 

κ.α.) και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. Σε διακυβερνητικό επίπεδο, κύριοι 

υφιστάμενοι οργανισμοί, που αναπτύσσουν δραστηριότητα στον τομέα του πολιτισμού, 

είναι η UNESCO, το Συμβούλιο της Ευρώπης και η Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Στην ΕΕ παρότι έχουν ακολουθηθεί ενιαίες πολιτικές σε άλλους κλάδους 

οικονομικής δραστηριότητας (εμπόριο, ανταγωνισμό, περιβάλλον, γεωργία), για τον 

πολιτισμό δεν υπήρξε υιοθέτηση και εφαρμογή μιας κοινής και ολοκληρωμένης 

πολιτιστικής πολιτικής. Η κοινοτική δράση στον τομέα του πολιτισμού αποκτά νομική 

βάση και συγκροτημένο πλαίσιο μόλις το 1992, με την υπογραφή  της  Συνθήκης  για  

την Ευρωπαϊκή  Ένωση  στο  Μάαστριχτ.  Ωστόσο, ο πολιτισμός  παραμένει  

υποβαθμισμένος  έναντι  των  οικονομικών  και των  άλλων προτεραιοτήτων της 

Ένωσης. Υπάρχουν μόνο αναφορές και προγράμματα, όχι όμως κοινές πολιτικές. Η ΕΕ 

στο πλαίσιο της αναπτυξιακής της στρατηγικής χρηματοδοτεί ή συγχρηματοδοτεί 

γενικά έργα υποδομών, αλλά και πολιτιστικές πρωτοβουλίες.    

Η ειρήνη, το κράτος δικαίου, η ελευθερία της έκφρασης, η αμοιβαία κατανόηση, 

ο σεβασμός των θεμελιωδών αξιών και ο διαπολιτισμικός διάλογος αποτελούν μόνιμες 

προτεραιότητες της ΕΕ, ενώ με την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, οι 

αξίες αυτές ενισχύονται και από άλλες ευρωπαϊκές πολιτικές (οπτικοακουστικός 

τομέας, πολυγλωσσία, νεολαία, έρευνα, ενσωμάτωση, εξωτερικές σχέσεις). Με τον 

τρόπο αυτό προωθείται η εικόνα μιας ελκυστικής  και  δημιουργικής  Ευρώπης  που  θα  

αποτελέσει  ένα  σαγηνευτικό παράδειγμα προς μίμηση διεθνώς. 

Από τη δεκαετία του ’80 και μετά, αρχίζει να αναδεικνύεται μια ισχυρή τάση 

περιφερειοποίησης και αποκέντρωσης. Η εξέλιξη αυτή εναρμονίζει και το ελληνικό 

μοντέλο διακυβέρνησης στο θεσμικό κεκτημένο του νομικού και πολιτικού πολιτισμού 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης των κρατών και των Περιφερειών. Σε αυτό το κεκτημένο 

θεμελιώδη ρόλο διαδραματίζει η αρχή της επικουρικότητας και η τοπική αυτοδιοίκηση, 

καθώς η ικανοποίηση και η διευθέτηση τοπικών αναγκών δεν μπορούν παρά να 

προέρχονται από όργανα και θεσμούς που έχουν ειδικό και άμεσο δεσμό με το τοπικό 

στοιχείο, γνωρίζουν τα προβλήματα, βιώνουν τις ανάγκες, ελέγχουν και κυρίως 
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ελέγχονται αποτελεσματικότερα. 

Η συμβολή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ως κύριου φορέα ουσιαστικής 

ανάπτυξης του πολιτισμού και ενδυνάμωσης της κοινωνικής συνοχής, είναι 

αποφασιστικής σημασίας. Σύμφωνα με το Σχέδιο Καλλικράτης, οι αρμοδιότητες των 

δήμων περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, την εκπόνηση, την υλοποίηση και τη συμμετοχή 

σε προγράμματα για την πολιτισμική ανάπτυξη των περιοχών τους.  

Καθώς η λειτουργία της Τ.Α. αποπνέει μια αισιόδοξη αίσθηση όσον αφορά την 

εξέλιξη της πολιτιστικής ανάπτυξης που αποτελεί συστατικό κύτταρο παραγωγής 

πολιτισμού, η παρουσιασθείσα μελέτη περίπτωσης για τον Δήμο Θέρμης αποσκοπεί 

στην παρουσίαση της ενδεδειγμένης μεθοδολογίας σχεδιασμού. Σε αυτό το σκέλος της 

εργασίας επιχειρήθηκε να αποδειχθεί: 

α) ο πολυπολιτισμικός χαρακτήρας της τοπικής κοινωνίας σε συνδυασμό με τον διεθνή 

προσανατολισμό και το ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι οργανισμοί της Τ.Α. 

στα πλαίσια της νέας αυτής συνθήκης. 

β) η συμβολή της Τ.Α. στον πολιτιστικό σχεδιασμό σε τοπικό επίπεδο. 

γ) ο πρωταρχικός ρόλος που μπορεί η Τ.Α. να διαδραματίσει στην προστασία της 

πολιτιστικής κληρονομιάς, στη διατήρηση και προβολή των ιδιαιτεροτήτων μιας 

περιοχής αλλά και στη σύνδεση της τοπικής κοινωνίας με άλλους πολιτισμούς και 

δ) η ανάπτυξη της ίδιας της Τ.Α. μέσα από την ανταλλαγή πολιτιστικών πρωτοβουλιών 

και μέσα από τα πλαίσια της ευρωπαϊκής εμπειρίας.  

Όπως διαφαίνεται από την εμπειρική έρευνα που πραγματοποιήσαμε στον Δήμο 

Θέρμης, η δημοτική αρχή έχει αναπτύξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στον πολιτιστικό τομέα. 

Μέσω θεσμικών ρυθμίσεων και τη βούληση της τοπικής εξουσίας και κοινωνίας 

εξασφαλίστηκε η υλοποίηση του πολιτιστικού σχεδιασμού. Με τη δημιουργία κέντρων 

πολιτισμού σε όλες τις δημοτικές και τοπικές κοινότητες του δήμου, τη διοργάνωση 

συναυλιών και πολιτιστικών εκδηλώσεων δημιουργήθηκαν οι βασικές προϋποθέσεις 

για την πολιτιστική αναβάθμιση της περιοχής. Οι πολιτιστικές πρακτικές αφορούν 

κυρίως τη διάσωση της πολιτιστικής κληρονομιάς, τη δημιουργία πολιτιστικής 

υποδομής και την οργάνωση και ενίσχυση πολιτιστικών τομέων. 

Οι κύριες επεμβάσεις της δημοτικής αρχής στον τομέα του πολιτισμού είναι:   α) 

η δημιουργία αναγκαίας κτιριακής πολιτιστικής υποδομής (Δ.Ε.Π.Π.ΑΘ. ως Ν.Π.Ι.Δ., 

κέντρα πολιτισμού, Φράγμα Θέρμης, θέατρο, θερινό κινηματογράφο, κ.λ.π.) για τη 

στέγαση των πολιτιστικών φορέων και των πολιτιστικών συλλόγων του δήμου, αλλά 

και χώρων για ψυχαγωγία. Κατά αυτόν τον τρόπο βελτιώνεται η ζωή και η δημιουργική 

αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των κατοίκων του δήμου και ιδιαίτερα των νέων, β) 

η προβολή, ανάπτυξη και η διάδοση της καλλιτεχνικής παιδείας στους τομείς της 

μουσικής, του χορού, του κινηματογράφου, του θεάτρου και των άλλων 

οπτικοακουστικών μέσων καθώς και των εικαστικών τεχνών, μέσω των σχολών της 

Δ.Ε.Π.Π.ΑΘ., που σκοπό έχουν την καλλιέργεια της καλλιτεχνικής ευαισθησίας και της 

αγάπης για τις τέχνες, γ) η ανάπτυξη της συνεργασίας με τους τοπικούς εθελοντικούς 
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πολιτιστικούς συλλόγους του δήμου μέσα από την παροχή στέγης, δ) η οργάνωση σε 

ετήσια βάση πολιτιστικών εκδηλώσεων (Θέρμης Δρώμενα, Θέρμης Γεύσεις, 

Πανηγύρια, Φεστιβάλ κ.α.) που στοχεύουν στην προστασία της τοπικής πολιτιστικής 

ταυτότητας, στην αναγωγή των πολιτιστικών, πνευματικών και καλλιτεχνικών αγαθών 

σε οργανικά στοιχεία της καθημερινής ζωής και στην ενεργητική και συνειδητή 

συμμετοχή των πολιτών στην πολιτιστική ζωή του δήμου, ε) η πραγματοποίηση 

πολιτιστικών εκδηλώσεων σε δημοτικές κοινότητες (εκθέσεις ζωγραφικής, χορευτικές 

επιδείξεις κ.α.) και στ) η ανάπτυξη διεθνών κοινωνικο-πολιτιστικών ανταλλαγών ή 

ανταλλαγή τεχνογνωσίας αξιοποιώντας το θεσμό των Αδελφοποιήσεων. Όπως γίνεται 

αντιληπτό η πολιτιστική πολιτική του δήμου Θέρμης καλύπτει ένα ολόκληρο φάσμα 

πολιτιστικών δραστηριοτήτων και θεσμών που συμβάλλουν  στην πολιτιστική 

αναζωογόνηση της περιοχής. 

Στυλοβάτης της προσπάθειας για την ανάπτυξη της πολιτιστικής ζωής στην 

περιοχή του Δήμου Θέρμης αποτελεί η Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής και 

Περιβαλλοντικής Ανάπτυξης Θέρμης (Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.), που σκοπό έχει τη δημιουργία 

των κατάλληλων συνθηκών και ευκαιριών σε όλους τους πολίτες να συνεχίσουν την 

πνευματική τους καλλιέργεια και να τους δώσει ευκαιρίες για σύσφιξη των ανθρώπινων 

σχέσεων. 

Άλλα συμπεράσματα που μπορούν να αντληθούν από τη συγκεκριμένη μελέτη 

περίπτωσης είναι ότι α) ο στόχος για παροχή πολιτιστικής παιδείας επιτεύχθηκε ως ένα 

βαθμό, αφού άγγιξε τα μεσαία κοινωνικά στρώματα της πόλης, β) οι σχολές της 

Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ. παρέχουν καλλιτεχνικές γνώσεις που με την πάροδο του χρόνου 

αναδεικνύουν ταλέντα, γ) η συμμετοχή των εθελοντικών πολιτιστικών συλλόγων του 

δήμου είναι δυναμική και συμβάλλει στην πολιτιστική αλλαγή (ενίσχυση κυρίως της 

πολιτιστικής παράδοσης και ανάδειξη πολιτιστικών πρακτικών λαϊκότερων μορφών) 

μέσα από τη συλλογική πολιτιστική δράση. 

Ωστόσο, η έρευνα απέδειξε ότι όσον αφορά τα ευρωπαϊκά προγράμματα στην 

τοπική πολιτιστική ανάπτυξη του Δήμου Θέρμης, η επίδραση της ΕΕ στο τοπικό πεδίο 

προς το παρόν είναι περιορισμένη. Δεν γίνεται καμία προσπάθεια το τοπικό πεδίο να 

ενταχθεί στο ευρωπαϊκό σύστημα πολιτιστικής επικοινωνίας και ανταλλαγών 

συμμετέχοντας σε πολιτιστικά προγράμματα  που συντονίζει η ΕΕ και το Συμβούλιο 

της Ευρώπης, λόγω της αδράνειας απορρόφησης κονδυλίων ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων στον τομέα του πολιτισμού (π.χ. Creative Europe), ενώ έχει διακοπεί 

και η λειτουργία του θεσμού των Αδελφοποιήσεων. Το ερευνητικό μας πεδίο δείχνει, 

επίσης, ότι δεν υπάρχουν καινοτόμες δραστηριότητες και εκδηλώσεις, αλλά ούτε και 

εισαγωγή νέων τεχνικών οργάνωσης και διοίκησης των πολιτιστικών φορέων που να 

στοχεύουν στον οικονομικό ανορθολογισμό τους. Ένα ακόμη αρνητικό στοιχείο που 

εντοπίστηκε είναι στην έρευνα μας είναι ότι δεν αξιολογείται η πορεία των δράσεων 

της πολιτιστικής ανάπτυξης. Όλα αυτά οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το ενδιαφέρον 

των αιρετών προέδρων των πολιτιστικών φορέων επικεντρώνεται κυρίως σε 
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βραχυπρόθεσμες πολιτικές που έχουν άμεση απήχηση στην διαμόρφωση της 

πολιτιστικής τους εικόνας, έτσι ώστε να συντηρείται το πολιτικό τους κύρος. Βασικό 

μειονέκτημα στη λειτουργία του φορέα είναι και τα γεγονός ότι η διοίκηση της 

δημοτικής επιχείρησης δεν προέρχεται από το χώρο συναφών επαγγελμάτων με τον 

πολιτισμό. Η διαχειριστική ευθύνη βέβαια της λειτουργίας της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ. δεν 

βρίσκεται μόνο στο Δ.Σ. της, αλλά και στο Δημοτικό Συμβούλιο που επικυρώνει την 

διαχειριστική πολιτική της. 

Με τη μελέτη αυτή και μέσα από την εμπειρία μου στην Τ.Α. ως τοπική 

σύμβουλος, προσπάθησα να συνδέσω θεωρίες των διεθνών σχέσεων, την επιστήμη του 

πολιτισμού και τον θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι προτάσεις που υποβάλλω για 

την πολιτιστική ανάπτυξη του Δήμου Θέρμης είναι οι ακόλουθες: 

 Αξιοποίηση σημαντικών πολιτιστικών υποδοµών, ιστορικών, αρχαιολογικών και 

λατρευτικών µνηµείων. 

 Οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και θεσµών υπερτοπικής εµβέλειας.  

 Προσπάθεια συντονισμού της πολιτιστικής πολιτικής με αυτή του αθλητισμού και 

του τουρισμού ώστε να της εξασφαλίσει μια πολυδιάστατη κοινωνικο-οικονομική 

ανάπτυξη.  

 Καταγραφή των στοιχείων που αφορούν το τραγούδι, τη φορεσιά, το χορό της 

εκάστοτε περιοχής και η διάδοσή τους. Να περισωθούν, επίσης, τα έθιμα, οι θρύλοι 

και οι τοπικές παραδόσεις, που αποτελούν την ίδια την ψυχή του λαού μας. 

 Δημιουργία ενός δημοτικού μουσείου λαϊκής τέχνης ώστε να συγκεντρωθούν και να 

διατηρηθούν παραδοσιακά κειμήλια από τη ζωή των κατοίκων παλιάς εποχής 

(σκεύη, έπιπλα, κεντήματα, κεραμικά, αργαλειοί, εικόνες, φωτογραφίες, πίνακες, 

φορεσιές γυναικείες και αντρικές, δαντέλες, υφαντά, κειμήλια εκκλησιαστικά, 

καλλιτεχνικά σύμβολα, επιγραφές, τεχνολογήματα, χειροτεχνήματα, σφραγιδόλιθοι, 

δακτυλιοσφραγίδες, επίσημα προικοσύμφωνα, έγγραφα επίσημα εκκλησιαστικά ή 

κοινοτικά, φιρμάνια, χειρόγραφα κάθε λογής και κάθε χρονικής περιόδου, ιστορικές 

επιστολές, σκεύη και έπιπλα, τοπικά μουσικά όργανα, φλογέρες, τουμπελέκια, 

κοσμήματα, φορέματα διάφορα, φωτογραφίες προσώπων, δείγματα 

αντιπροσωπευτικά σπιτικού ιματισμού, όργανα οικιακής και επαγγελματικής 

βιοτεχνίας, αδράχτια, ανέμη κι άλλα είδη του νοικοκυριού, καθώς και είδη 

αγροτικής εργασίας). 

 Οργάνωση εκθέσεων έργων λαϊκής τέχνης και ταυτόχρονα οργάνωση ομιλιών, 

προβολών, επιδείξεων του τρόπου κατασκευής της. 

 Αξιοποίηση διακρατικών προγραμμάτων προβολής πολιτιστικής κουλτούρας και 

πολυπολιτισµικότητας.  

 Υποστήριξη της τοπικής ανάπτυξης, της απασχόλησης και ενίσχυση του τοπικού 

προϊόντος. 

 Ενεργοποίηση όλων των υπηρεσιακών και πολιτικών στελεχών της δημοτικής 

επιχείρησης για την άντληση κάθε διαθέσιµου πόρου από ευρωπαϊκά 
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συγχρηματοδοτούμενα προγράµµατα. 

 Ανάπτυξη συνεργασιών της Τ.Α. με την Αρχαιολογική Υπηρεσία, στο κρίσιμο 

ζήτημα της προστασίας και της ανάδειξης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.  

 Δραστηριοποίηση στο marketing και την προβολή. Διεύρυνση των προσπαθειών για 

ανάπτυξη διαύλων επικοινωνίας με τους πολίτες. Απαραίτητη είναι η απασχόληση 

Στελεχών Δημοσίων Σχέσεων με ευχέρεια επικοινωνίας ούτως ώστε μέσα από τη 

συνεργασία με τους τοπικούς, κεντρικούς αλλά και υπερεθνικούς φορείς, να 

διαμορφώσουν έναν καινοτόμο σχεδιασμό να κατευθύνουν το πολιτιστικό γίγνεσθαι 

του δήμου και να τον φέρουν όσο γίνεται πιο κοντά στις πολιτιστικές τάσεις της 

Ευρώπης διατηρώντας όμως και ενδυναμώνοντας την αυθεντικότητα της 

πολιτιστικής της ταυτότητας. 

 Επένδυση σε μακροχρόνιο σχεδιασμό και ξεκάθαρους στόχους – στρατηγική και 

όχι με βλέψεις σε βραχυχρόνιο όφελος. 

 Συνεχής συμβουλευτική υποστήριξη και κατάρτιση σε θέματα πολιτιστικού 

προγραμματισμού καθώς και σε θέματα διοίκησης – διαχείρισης πολιτιστικών 

φορέων χρειάζεται και το αιρετό σώμα που άπτεται με θέματα πολιτισμού. 

 Ευρωπαϊκές συνεργασίες μέσω της συμμετοχής του δήμου σε ευρωπαϊκά δίκτυα 

πόλεων, που στοχεύουν στην ανταλλαγή εμπειριών και στην ανάπτυξη πολιτιστικών 

συνεργασιών.  

 Περαιτέρω ενεργοποίηση και συμμετοχή του πολίτη είτε με τη μορφή της κοινωνίας 

των πολιτών, είτε ως μεμονωμένα άτομα. Η ενέργεια αυτή στηρίζεται με 

πολιτιστικές δράσεις, κανόνες, θεσμούς και πόρους, που διαθέτει και συνεπικουρεί 

η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο ρόλος των πολιτών είναι αναγκαίο να θεωρείτε 

συμπληρωματικός και όχι ανταγωνιστικός και να τους δίδεται η δυνατότητα 

συμμετοχής στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. 

 Ο Δήμος Θέρμης όπως και κάθε δήμος να έχει αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες ώστε 

να συλλέγει πληροφορίες και να συμμετέχει στα Lobby. 

 Προώθηση του πολιτισμικού, ιστορικού και θρησκευτικού τουρισμού για 

οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή. 

 Προώθηση της αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης (αξιοθέατα της φύσης, ποιοτικά 

τρόφιμα και γαστρονομία).  

 Μια επιτροπή αποτελούμενη από αρμόδιους πάνω στον πολιτιστικό και τουριστικό 

τομέα θα μπορούσε, επίσης, να συμμετάσχει με αρμόδιους της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας στις διεθνείς εκθέσεις και να αναπτύξουν σχέσεις 

συνεργασίας με ξένες αγορές.
110
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 Συνεργασία με επιμέρους φορείς και ομάδες συμφερόντων (stakeholders: διεθνείς 

οργανισμοί-φορείς, εθνικές, περιφερειακές, τοπικές αρχές, πολιτιστικοί σύλλογοι, 

ενώσεις επαγγελματιών, μεμονωμένες επιχειρήσεις, κάτοικοι μιας περιοχής ή χώρας, 

επισκέπτες). 

 Παρουσίαση στη διεθνή τουριστική αγορά ενός νέου ολοκληρωμένου τουριστικού 

προϊόντος, οι «διαδρομές πολιτισμού», εμπλουτισμένου και ποιοτικά πιστοποιημένου 

που θα στοχεύει στη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης βιωματικής εμπειρίας στον 

επισκέπτη ώστε να του μείνει αλησμόνητη. Η εδραίωση του τουριστικού προϊόντος 

στην παγκόσμια αγορά θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της επισκεψιμότητας, 

την ανάταση της τοπικής οικονομίας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στον 

Δήμο Θέρμης.  

Ενδεικτικά προτείνω μια βασική ιδέα (concept) για θεματικά αγροτουριστικά προϊόντα: 

1. «Ορεινά χωριά» Ανακάλυψη της φύσης – μονοπάτια σε περιηγητικές διαδρομές. 

Μελέτη και άμεση γνωριμία με τη φύση.  

2. «Μνήμες και δραστηριότητες της υπαίθρου» - Εξερεύνηση της πολιτιστικής 

κληρονομιάς της υπαίθρου. Ουσιαστική επαφή και γνωριμία με τη σημερινή 

πραγματικότητα, μέσα από τις διάφορες κοινωνικές και οικονομικές δραστηριότητες, 

ως επίσης και η διαχρονική εξέλιξη από τη βυζαντινή περίοδο.  

3. «Ο ιστορικός κύκλος της ανθρώπινης ζωής» - Πολιτιστικός – Μορφωτικός 

Τουρισμός. Η ιστορία της Θέρμης, με την ευρεία ποικιλία μνημείων της αρχαίας, 

βυζαντινής περιόδου. 

4. «Άθληση και αναψυχή στην ύπαιθρο» - Ενσωμάτωση των δραστηριοτήτων ειδικών 

σπορ (ιππασία, αλεξίπτωτο πλαγιάς, mountain biking). Περιλαμβάνει μαθήματα, 

πρακτική άσκηση και δραστηριότητες άθλησης και αναψυχής στην ύπαιθρο. 

Όπως διαφαίνεται από τα παραπάνω, η διαδικασία σχεδιασμού της πολιτιστικής 

πολιτικής του Δήμου Θέρμης προϋποθέτει προγραμματισμό, σαφήνεια στους στόχους, 

διάρκεια και συνέπεια. 

Για να καταστούν όλα τα παραπάνω υλοποιήσιμα, η Ελλάδα θα πρέπει να εντάξει 

ένα στρατηγικό σχέδιο πολιτιστικής ανάπτυξης στο ΕΣΠΑ 2014-2020 και για την 

επίτευξη αυτού είναι επιτακτική η ανάγκη άρσης υφιστάμενων αντικινήτρων και χρήση 

κατάλληλων εργαλείων. Αυτά επεσήμανε η πρώην πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας, κ. 

Λούκα Κατσέλη σε μια επιστημονική ημερίδα που παρακολούθησα και συμφωνώ 

απόλυτα. Η κυρία Κατσέλη έκανε επίσης λόγο για στενή συνεργασία δημόσιου και 

ιδιωτικού τομέα αλλά και στελεχών τόσο από τον χώρο του πολιτισμού όσο και από τον 

χώρο της διοίκησης και διαχείρισης έργων, χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και τοπικής 

αυτοδιοίκησης.
111
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Το συμπέρασμα που εξάγουμε, συνεπώς, είναι ότι τόσο οι Ευρωπαίοι ιθύνοντες αλλά 

και οι κυβερνήσεις των κρατών μελών έχουν θεσμοθετήσει τον πολιτισμό ως έναν από τους 

πυλώνες άσκησης της εξωτερικής πολιτικής. Ειδικά για την Ελλάδα με τη βαριά 

πολιτισμική κληρονομιά που διαθέτει, η πολιτιστική διπλωματία μπορεί να αποτελέσει 

βασικό εργαλείο της εξωτερικής πολιτικής με σκοπό τη βελτίωση της εικόνας και των 

σχέσεων της χώρας μας με τους λαούς και τις χώρες όπου έχει άμεσα συμφέροντα ή και 

την προσέγγιση λαών με τους οποίους μπορεί να συγκρούεται. (ευαίσθητε ζώνες της 

γεωπολιτικής περιφέρειας). Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, για παράδειγμα, μπορούν να 

βελτιωθούν μέσα από την άσκηση της πολιτιστικής διπλωματίας. Ωστόσο, μια τέτοια 

πρακτική για να μην είναι ουτοπική, θα πρέπει πρώτα η ελληνική κοινωνία να 

αναζητήσει την πολιτιστική της αυτοσυνειδησία. 

Συνεπώς, οι ελληνικές κυβερνήσεις θα πρέπει α) να εξετάσουν σε βάθος τις 

διανοητικές, πολιτικές, πνευματικές και εκπαιδευτικές δυνάμεις του ελληνισμού, 

προβάλλοντας τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, καθώς αποτελεί βασική συνιστώσα του 

ευρωπαϊκού και κατ’επέκταση του παγκόσμιου πολιτισμού, β) να μελετήσουν με 

ορθολογικό τρόπο την οργάνωση και τα μέσα μιας πολιτιστικής πολιτικής 

βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα γ) να συσπειρώσουν τις δυνάμεις των Ελλήνων 

στη μητρόπολη και στο εξωτερικό και δ) να εφαρμόσουν μια σωστή τουριστική 

πολιτική, καθώς ο τουρισμός αποτελεί έναν από τους καλύτερους πρεσβευτές της 

χώρας μας στο εξωτερικό. 

Για να πραγματοποιηθεί αυτό, είναι απαραίτητη η κινητοποίηση της τοπικής 

εξουσίας και κοινωνίας, όπου ο πολιτισμός θα πρέπει να αποτελεί τον βασικό άξονα της 

πολιτικής και να καταστεί, πλέον, ο Δήμος ενεργητικός μέτοχος στο πολιτιστικό 

γίγνεσθαι της χώρας και της Ευρώπης μέσα από τη σύγκλιση της τοπικής/εθνικής 

κουλτούρας με την ευρωπαϊκή/παγκόσμια. Αυτό δεν σημαίνει ότι μια τέτοια ενέργεια 

θα γίνει μέσα από την ομογενοποίηση, αλλά μέσα από την αναγνώριση της 

διαφορετικότητας και την ανάδειξη της πολιτιστικής της ιδιαιτερότητας. Μέσα από 

αυτές τις ενέργειες και την προώθηση της πολυμορφίας, του σεβασμού της 

πολιτισμικής ποικιλομορφίας και την προώθηση της κοινής πολιτιστικής  κληρονομιάς, 

η Ευρώπη θα ενισχύσει την ήπια ισχύ της και θα μπορεί να ασκήσει παγκόσμια επιρροή 

στο διεθνές πολιτικό γίγνεσθαι.  
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Θέρμης στο: http://dim-n-rysiou.thess.sch.gr/ [Πρόσβαση στις 22/12/2016] 

 

Δήμος Θέρμης 

http://www.thermi.gov.gr/ [Πρόσβαση στις 22/10/2016] 

 

Δήμος Θέρμης 

Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος & Αθλητισμού Θέρμης 

στο: http://www.thermi.gov.gr/info/?page_id=1667 [Πρόσβαση στις 17/10/2016] 

 

Δήμος Θέρμης 

Πολιτιστικό Κέντρο Θέρμης στο: http://www.thermi.gov.gr/info/?page_id=33 

[Πρόσβαση στις 20/12/2016] 

 

Δήμος Θέρμης 

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών. «Παροχή Τεχνικού Ασφαλείας». Αρ. Μελέτης 3/2016 του 
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Δήμος Θέρμης 
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fasis.pdf [Πρόσβαση στις 22/11/2016] 

 

Ελληνικό ίδρυμα Πολιτισμού 

Αποστολή στο: http://hfc-worldwide.org/athens/%CE%B5-%CE%B9-

%CF%80/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE

%AE/ [Πρόσβαση στις 19/11/2016] 

 

Ελληνικό ίδρυμα Πολιτισμού. Ιστορικό στο:  

http://hfc-worldwide.org/athens/%CE%B5-%CE%B9-
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ΕΛΣΤΑΤ (Ελληνική Στατιστική Αρχή)  

Απογραφή πληθυσμού-Κατοίκων 2011 στο: 

http://www.statistics.gr/el/2011-census-pop-hous [Πρόσβαση στις 22/12/2016] 

 

ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 
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https://www.espa.gr/el/Pages/staticESPA2014-2020.aspx [Πρόσβαση στις 31/10/2016] 

 

ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 
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Ευρωπαϊκή Ένωση 

Επιτροπή των Περιφερειών, Κύριες αρχές και τομείς αρμοδιότητας της ΕτΠ στο: 

http://cor.europa.eu/el/about/Pages/key-facts.aspx [Πρόσβαση στις 27/10/2016] 

 

Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 στο: 

http://www.edulll.gr/?page_id=20334 [Πρόσβαση στις 10/11/2016] 

 

Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ο πολιτισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο: 
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http://hfc-worldwide.org/athens/%CE%B5-%CE%B9-%CF%80/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE/
http://hfc-worldwide.org/athens/%CE%B5-%CE%B9-%CF%80/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE/
http://hfc-worldwide.org/athens/%CE%B5-%CE%B9-%CF%80/%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C/
http://hfc-worldwide.org/athens/%CE%B5-%CE%B9-%CF%80/%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C/
http://hfc-worldwide.org/athens/%CE%B5-%CE%B9-%CF%80/%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C/
http://www.statistics.gr/el/2011-census-pop-hous
https://www.espa.gr/el/Pages/staticESPA2014-2020.aspx
https://www.espa.gr/el/Pages/staticOtherEUfunding.aspx
http://cor.europa.eu/el/about/Pages/key-facts.aspx
http://www.edulll.gr/?page_id=20334
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Ευρωπαϊκή Ένωση και Συμβούλιο της Ευρώπης 

Κοινά Προγράμματα μεταξύ του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης στο: http://www.jp.coe.int/default.asp [Πρόσβαση στις 10/11/2016] 

 

Ευρωπαϊκή Ένωση και Συμβούλιο της Ευρώπης 

Joint Declaration on cooperation and partnership between the Council of Europe and the 

European Commission στο: http://www.jp.coe.int/docs/4%20-

%20Joint%20Declaration%20EC%20-%203%2004%202001%20-%20ENG%20(2).pdf 

[Πρόσβαση στις 10/11/2016] 

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Γενική Διεύθυνση για την Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό (DG EAC) στο: 

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htm 

[Πρόσβαση στις 19/10/2016] 

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Ευρώπη 2020, Περιφερειακές και τοπικές αρχές στο: 

http://ec.europa.eu/europe2020/who-does-what/regional-and-local-

authorities/index_el.htm  [Πρόσβαση στις 10/11/2016] 

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Creative Europe Supporting Europe's cultural and creative sectors στο: 

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe_en 

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Δελτίο Τύπου. Ευρωπαϊκές Πολιτιστικές Πρωτεύουσες: η εποπτική επιτροπή της ΕΕ 

συνιστά την απονομή του βραβείου Μελίνας Μερκούρη ύψους 1,5 εκτα. ευρώ στη 

Μασσαλία και το Kosice στο: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-506_el.htm 

[Πρόσβαση στις 04/12/2016] 

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Creative Europe. About  Creative Europe στο: 

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/about 

[Πρόσβαση στις 30/10/2016] 

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Περιφερειακή Πολιτική. Τουρισμός στο: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/el/policy/themes/tourism/ 

[Πρόσβαση στις 08/11/2016] 

http://www.jp.coe.int/default.asp
http://www.jp.coe.int/docs/4%20-%20Joint%20Declaration%20EC%20-%203%2004%202001%20-%20ENG%20(2).pdf
http://www.jp.coe.int/docs/4%20-%20Joint%20Declaration%20EC%20-%203%2004%202001%20-%20ENG%20(2).pdf
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/who-does-what/regional-and-local-authorities/index_el.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/who-does-what/regional-and-local-authorities/index_el.htm
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe_en
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/about
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/el/policy/themes/tourism/
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Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Creative Europe. European networks στο:  

 https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/culture/european-networks_en 

Πρόσβαση στις 30/10/2016] 

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Europe for Citizens στο:  

http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en 

[Πρόσβαση στις 12/11/2016] 

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Επιτροπή των Περιφερειών. Κύρια στοιχεία στο: 

http://cor.europa.eu/el/about/Pages/key-facts.aspx [Πρόσβαση στις 12/12/2016] 

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Επιτροπή των Περιφερειών. Επιτροπή «Κοινωνική Πολιτική, εκπαίδευση, απασχόληση, 

έρευνα και πολιτισμός» (SEDEC) στο: 

http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en [Πρόσβαση στις 12/11/2016] 

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

«Ευρώπη για τους πολίτες» για την περίοδο 2014-2020, Κανονισμός ΕΕ, αριθ. 

390/2014 του Συμβουλίου, Λουξεμβούργο 14.04.2014 στο:  

http://efc.ypes.gr/wp-content/uploads/2014/04/kanonismosProgr.pdf  

[Πρόσβαση στις 12/11/2016] 

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Νεολαία σε κίνηση – ενίσχυση της στήριξης των νέων της Ευρώπης, Ανακοίνωση ΕΕ, 

IP/10/1124, Βρυξέλλες 15.9.2010 στο: 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-10-1124_el.htm 

[Πρόσβαση στις 25/11/2016] 

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών 

Οι πλατφόρμες και τα δίκτυα της ΕτΠ στο: 

http://cor.europa.eu/el/activities/networks/Pages/about-networks.aspx 

[Πρόσβαση στις 20/01/2017] 

 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  

Στην υπηρεσία σας. Πολιτισμός  

στο: http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/el/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.13.1.html 

[Πρόσβαση στις 05/03/2017] 

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/culture/european-networks_en
http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en
http://cor.europa.eu/el/about/Pages/key-facts.aspx
http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en
http://efc.ypes.gr/wp-content/uploads/2014/04/kanonismosProgr.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-10-1124_el.htm
http://cor.europa.eu/el/activities/networks/Pages/about-networks.aspx
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Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Θέρμης  

http://docplayer.gr/2850173-Organismos-esoterikis-ypiresias-dimoy-thermis.html 

[Πρόσβαση στις 29/11/2016] 

 

Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης ΟΟΣΑ (OECD) 

About OECD στο: http://www.oecd.org/fr/apropos/ 

[Πρόσβαση στις 29/11/2016] 

 

Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης ΟΟΣΑ (OECD) 

Culture and Local Development στο: http://www.oecd.org/leed-

forum/publications/Culture%20and%20Local%20Development.pdf 

[Πρόσβαση στις 29/11/2016] 

 

Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης ΟΟΣΑ (OECD) 

Ελλάδα και ο ΟΟΣΑ στο: http://www.oecd.org/fr/grece/lagreceetlocde.htm 

[Πρόσβαση στις 29/11/2016] 

 

Περιστερά Θεσσαλονίκης. Το χωριό μας στο:  

http://draseisperisteras.weebly.com/tauomicron-chiomegarhoiotaomicron-

mualphasigma.html [Πρόσβαση στις 05/01/2017] 

 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

ΑΔΑ 7ΕΧΣ7ΛΛ-Ξ2Δ-29/3/2016. Υποβολή προτάσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα 

«Κεντρική Μακεδονία» Άξονα προτεραιότητας ΑΞ06 «Προστασία του περιβάλλοντος 

και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης με τίτλο «Βελτίωση και επέκταση 

μουσειακών υποδομών». 

https://yperdiavgeia.gr/decisions/view/18599380 [Πρόσβαση στις 22/11/2016] 

 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κ. Μακεδονίας  

Λεπτομέρειες Πρόσκλησης «Βελτίωση και επέκταση μουσειακών υποδομών» 

στο: 

http://www.pepkm.gr/%CE%B2%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CF%89%C

F%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-

%CE%B5%CF%80%CE%AD%CE%BA%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-

%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF

%8E%CE%BD-

%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CF%8E%CE%BD 

[Πρόσβαση στις 22/11/2016] 

http://docplayer.gr/2850173-Organismos-esoterikis-ypiresias-dimoy-thermis.html
http://www.oecd.org/fr/apropos/
http://www.oecd.org/leed-forum/publications/Culture%20and%20Local%20Development.pdf
http://www.oecd.org/leed-forum/publications/Culture%20and%20Local%20Development.pdf
http://www.oecd.org/fr/grece/lagreceetlocde.htm
https://yperdiavgeia.gr/decisions/view/18599380
http://www.pepkm.gr/%CE%B2%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CF%80%CE%AD%CE%BA%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CF%8E%CE%BD
http://www.pepkm.gr/%CE%B2%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CF%80%CE%AD%CE%BA%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CF%8E%CE%BD
http://www.pepkm.gr/%CE%B2%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CF%80%CE%AD%CE%BA%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CF%8E%CE%BD
http://www.pepkm.gr/%CE%B2%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CF%80%CE%AD%CE%BA%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CF%8E%CE%BD
http://www.pepkm.gr/%CE%B2%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CF%80%CE%AD%CE%BA%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CF%8E%CE%BD
http://www.pepkm.gr/%CE%B2%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CF%80%CE%AD%CE%BA%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CF%8E%CE%BD
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Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων  

Δημιουργική Ευρώπη στο:  

http://www.fundingprogrammesportal.gov.cy/easyconsole.cfm/page/programme/fId/419

/cat/23 [Πρόσβαση στις 02/01/2017] 

 

Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης 

Πρόγραμμα Διαύγεια. «Έγκριση πίνακα στοχοθεσίας οικονομικού έτους 2017, ετησίου 

προγράμματος δράσης και προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 της Δημοτικής 

Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Αθλητισμού Θέρμης 

(Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.)» ΑΔΑ ΩΘΦ3ΩΡΣ-Τ28 στο: 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%98%CE%A63%CE%A9%CE%

A1%CE%A3-%CE%A428 

[Πρόσβαση στις 12/01/2017] 

 

Σουρωτή Ανώνυμη Εταιρεία Εμφιάλωσης & Εμπορίας Μεταλλικού Νερού 

Εταιρεία / Από το 1916 στο: http://www.souroti.gr/pages/index.php?lang=gr&sub=2  

[Πρόσβαση στις 05/01/2017] 

 

Συνθέρμια plus 2016 Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής στο: 

http://synthermiagr.weebly.com/ [Πρόσβαση στις 04/01/2017] 

 

Υπουργείο Εξωτερικών  

Πολιτιστική Διπλωματία στο:  

http://www.mfa.gr/politistike-diplomatia  

[Πρόσβαση στις 19/01/2016] 

 

Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης 

Το πρόγραμμα Καλλικράτης στο: http://www.ypes.gr/el/Regions/programma/ 

[Πρόσβαση στις 10/11/2016] 

 

Υπουργείο Εξωτερικών  

Αποστολή και Αρμοδιότητες στο:  

http://www.mfa.gr/to-ypourgeio/domi/apostoli-kai-armodiotites.html 

[Πρόσβαση στις 19/01/2016] 

 

Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού  

Όραμα και αποστολή στο:  

http://www.mintour.gov.gr/el/Ministry/VisionMission/ 

[Πρόσβαση στις 19/01/2016] 

 

http://www.fundingprogrammesportal.gov.cy/easyconsole.cfm/page/programme/fId/419/cat/23
http://www.fundingprogrammesportal.gov.cy/easyconsole.cfm/page/programme/fId/419/cat/23
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%98%CE%A63%CE%A9%CE%A1%CE%A3-%CE%A428
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%98%CE%A63%CE%A9%CE%A1%CE%A3-%CE%A428
http://www.ypes.gr/el/Regions/programma/
http://www.mfa.gr/to-ypourgeio/domi/apostoli-kai-armodiotites.html
http://www.mintour.gov.gr/el/Ministry/VisionMission/
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Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού  

Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς (EΗΠΚ) στο:  

http://www.yppo.gr/5/g5151.jsp?obj_id=1032 [Πρόσβαση στις 10/11/2016] 

 

Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού  

Άνοιξη των Μουσείων (Printemps des Musees) στο: 

http://www.yppo.gr/5/g5151.jsp?obj_id=2014 [Πρόσβαση στις 10/11/2016] 

 

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού  

Δημιουργική Ευρώπη 2014-2020 στο: http://www.yppo.gr/4/g40.jsp?obj_id=55432 

[Πρόσβαση στις 12/01/2017] 

 

Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού  

Δραστηριότητα του Υπουργείου στο:  

http://www.yppo.gr/5/g51.jsp [Πρόσβαση στις 19/01/2017] 

 

Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού  

Οργανισμός Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού (ΟΠΕΠ) στο: 

http://www.yppo.gr/1/g1540.jsp?obj_id=810 [Πρόσβαση στις 19/01/2017] 

 

Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού  

Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πρωτεύουσα 2021 (ECOC 2021) στο: 

http://ecoc2021.culture.gr/el/results-of-the-preselection-meeting-for-the-title-of-the-

ecoc-2021/ [Πρόσβαση στις 19/01/2017] 

 

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και 

Ευρωπαϊκής Ένωσης/Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης) 

Δημιουργική Ευρώπη στο: http://creative-europe.culture.gr/creative-europe/ 

[Πρόσβαση στις 10/11/2016] 

 

docplayer.gr 

Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Θέρμης στο: 

http://docplayer.gr/2850173-Organismos-esoterikis-ypiresias-dimoy-thermis.html 

[Πρόσβαση στις 22/12/2016] 

 

EPP Group in the European Parliament 

Promote tourism by protecting cultural heritage στο: 

http://www.eppgroup.eu/news/Promote-tourism-by-protecting-cultural-heritage 

[Πρόσβαση στις 17/01/2017] 

 

http://www.yppo.gr/5/g5151.jsp?obj_id=1032
http://www.yppo.gr/5/g5151.jsp?obj_id=2014
http://www.yppo.gr/4/g40.jsp?obj_id=55432
http://www.yppo.gr/5/g51.jsp
http://www.yppo.gr/1/g1540.jsp?obj_id=810
http://ecoc2021.culture.gr/el/results-of-the-preselection-meeting-for-the-title-of-the-ecoc-2021/
http://ecoc2021.culture.gr/el/results-of-the-preselection-meeting-for-the-title-of-the-ecoc-2021/
http://creative-europe.culture.gr/creative-europe/
http://docplayer.gr/2850173-Organismos-esoterikis-ypiresias-dimoy-thermis.html
http://www.eppgroup.eu/news/Promote-tourism-by-protecting-cultural-heritage


110 

 

EUROCITIES. culture στο:  

http://eurocities.eu/eurocities/forums/culture&tpl=home [Πρόσβαση στις 16/11/2016] 

 

Europa 

Οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων της Ένωσης. Η αρχή της επικουρικότητας και ο 

ρόλος των εθνικών κοινοβουλίων στο: 

http://europa.eu/scadplus/constitution/subsidiarity_el.htm [Πρόσβαση στις 11/12/2016] 

 

INTERREG IVC 

INNOVATION & ENVIRONMENT REGIONS OF EUROPE SHARING 

SOLUTIONS. Interregional Cooperation 2014-2020 στο:  

http://www.interreg4c.eu/programme/2014-2020/ [Πρόσβαση στις 16/11/2016] 

 

Provoles.de. Οδικός Χάρτης Δράσεων της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής του 

Ελληνισμού της Διασποράς στο: 

http://provoles.de/eidiseis/omogenia/9556-

%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-

%CF%87%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%82-

%CE%B4%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD-

%CF%84%CE%B7%CF%82-

%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-

%CE%BC%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%BC%CE%B7%CF%82-

%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE%CF%

82-%CF%84%CE%BF%CF%85-

%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%C

E%BF%CF%8D-%CF%84%CE%B7%CF%82-

%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%

82.html [Πρόσβαση στις 26/01/2016] 

 

UNESCO στο: http://unesco-hellas.org [Πρόσβαση στις 19/01/2017] 
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http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFZVaaeTcpr-3dtvSoClrL8jiNRVGgNfKB5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuVFesyuhNx-v9Ls1nE4pt7KouTIM5Wn7xNgOhiWrj0UC
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http://tdp.admin.ntua.gr/kodikopoiidiprosont.pdf
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

Η Συνθήκη για την προστασία της Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς 

υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση της UNESCO στις 16 Νοεμβρίου 1972. Η 

Συνθήκη για την Προστασία της Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς 

κυρώθηκε από την Ελλάδα το 1981. 

Η Ελλάδα έχει εγγράψει 17 μνημεία και τοποθεσίες στον Κατάλογο Παγκόσμιας 

Κληρονομιάς της UNESCO: 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ: 

1. Ναός του Επικούριου Απόλλωνα στις Βάσσες (1986) 

2. Αρχαιολογικός χώρος Δελφών (1987) 

3. Αρχαιολογικός χώρος Ακροπόλεως (1987) 

4. Αρχαιολογικός χώρος Επιδαύρου (1988) 

5. Το Άγιος Όρος – Άθως (1988) 

6. Παλαιοχριστιανικά και Βυζαντινά μνημεία της Θεσσαλονίκης (1988) 

7. Μετέωρα (1988) 

8. Μεσαιωνική πόλη της Ρόδου (1988) 

9. Αρχαία Ολυμπία (1989) 

10. Μυστράς (1989) 

11. Μονή Δαφνίου, Μονή Οσίου Λουκά και Νέα Μονή Χίου (1990) 

12. Δήλος (1990) 

13. Πυθαγόρειον και Ηραίον Σάμου (1992) 

14. Βεργίνα (1996) 

15. Ιστορικό κέντρο (Χώρα), Μονή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, Σπήλαιο 

Αποκάλυψης στην Πάτμο (1999) 

16. Αρχαιολογικοί τόποι των Μυκηνών και της Τίρυνθας (1999) 

17. Παλαιά Πόλη της Κέρκυρας (2007) 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Βάσει Υπουργικής Απόφασης (Αρ. Πρωτ. ΥΠΠΟΤ/ΔΙΟΙΚ/Α3/Φ.70/56145, 8 Ιουνίου 

2012) η Πρόεδρος της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO ορίστηκε μέλος 

της Ομάδας Εργασίας για την Αναθεώρηση του Ενδεικτικού Καταλόγου Μνημείων της 

Ελλάδας. Οι εργασίες της Ομάδας διήρκησαν έως τον Ιανουάριο του 2013. Ο νέος 

Ενδεικτικός Κατάλογος της Ελλάδας θα δημοσιευθεί εν καιρώ. Ο Ενδεικτικός 

Κατάλογος αποτελείται από χώρους πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, που η 

χώρα μας ενδιαφέρεται να θέσει ως υποψηφιότητες προς εγγραφή στον Κατάλογο 

Παγκόσμιας Κληρονομιάς στο μέλλον. 

 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΕΙΩΝ (18 Απριλίου) 

H Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO συνεργάζεται με το Ελληνικό Τμήμα 

του ICOMOS και στηρίζει κάθε χρόνο τη Διεθνή Ημέρα Μνημείων. Η 18η Απριλίου 

έχει ορισθεί από την UNESCO και το Διεθνές Συμβούλιο Μνημείων και Τοποθεσιών 

(ICOMOS) ως Παγκόσμια Ημέρα των Μνημείων. Η επέτειος αυτή αποβλέπει στην 
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ευαισθητοποίηση του κοινού στο σημαντικό θέμα της προστασίας της Πολιτιστικής 

Κληρονομιάς. 

 

ΒΡΑΒΕΙΟ «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ» 

Στο πλαίσιο της προστασίας και τη διαχείριση των πολιτιστικών τοπίων, η Ελλάδα και 

η UNESCO έχουν θεσμοθετήσει, από το 1997, το ΔΙΕΘΝΕΣ ΒΡΑΒΕΙΟ «ΜΕΛΙΝΑ 

ΜΕΡΚΟΥΡΗ», το οποίο απονέμεται ανά διετία. Σκοπός του βραβείου είναι η ανάδειξη 

της σημασίας της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω της ανάδειξης ενός 

‘πολιτιστικού τοπίου’, όρος που αντανακλά μια πιο οικουμενική προσέγγιση της 

πολιτιστικής κληρονομιάς, καθότι συμπληρώνει τις πιο συμβατικές έννοιες του 

‘αρχαιολογικού μνημείου’ ή ‘χώρου’. 

Απονομή Βραβείου Μελίνα Μερκούρη 2011 (Παρίσι, UNESCO, 24 Μαΐου 2011). Η 

Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO, σε συνεργασία με τη Μόνιμη 

Αντιπροσωπείας της Ελλάδας διοργάνωσε την τελετή απονομής στην κεντρική αίθουσα 

τελετών στην UNESCO στο Παρίσι και στήριξε οικονομικά τη συναυλία του Νέου 

Ελληνικού Κουαρτέτου και του πιανίστα Γιάννη Βακαρέλη με έργα Johannes Brahms 

και Μίκη Θεοδωράκη. Το Βραβείο «Μελίνα Μερκούρη» απονεμήθη εξ ημισείας στους 

φορείς διαχείρισης του Ιστορικού και Πολιτιστικού Μουσείου του βιότοπου του Garni 

(Αρμενία) και του Wadi al-Mahrour στην περιοχή του Battir (Παλαιστινιακή Αρχή). Το 

βραβείο απένειμαν η Γενική Διευθύντρια της UNESCO, κα Irina Bokova και ο 

Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδος Πρέσβης κ. Θεόδωρος Πασσάς. 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕΕ UNESCO 

Στο πλαίσιο του προγράμματος της UNESCO «Πολιτισμός, Τουρισμός, Ανάπτυξη», η 

Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO, συνεργάζεται με το Υπουργείο 

Εξωτερικών, το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, το Υπουργείο Τουρισμού, 

Πανεπιστήμια και θεσμικούς πολιτιστικούς φορείς του εξωτερικού (Γαλλία, Γερμανία, 

Κορέα, etc.) και διοργανώνει ποικίλες εκδηλώσεις και εκθέσεις, με στόχο την προβολή 

της Παγκόσμιας Κληρονομιάς και την ευαισθητοποίηση των πολιτών για τη σημασία 

της διαφύλαξης των μνημείων. (βλ. «Μεγάλες Διοργανώσεις») 

 

ΠΟΛΙΤΣΤΙΚΑ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ «GΕΟ ROUTES» 

Διοργάνωση από τη MKO Cultural Heritage Journeys Institute 

Η ΕΕΕ για την UNESCO , αναγνωρίζοντας το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει ο 

πολιτισμός και η τουριστική ανάπτυξη στις μέρες μας, έθεσε υπό την αιγίδα της το 

2011 τα Βιωματικά και Πολιτιστικά Οδοιπορικά GEO ROUTES & AEGEAN 

ROUTES, με στόχο τη συνεισφορά στην προβολή της Πολιτιστικής μας Κληρονομιάς, 

την ανάδειξη των φυσικών καλλονών της Ελλάδας, την ενδυνάμωση της ηπειρωτικής 

και νησιωτικής τοπικής κοινωνίας, την ευαισθητοποίηση για την προστασία του 

περιβάλλοντος, στη γνωριμία με μη προβεβλημένους τόπους, καθώς και στην επαφή με 

τους μοναδικούς ανθρώπους που ζουν στους τόπους αυτούς. 

 

Πηγή: UNESCO. Πολιτισμός στο : http://unesco-hellas.org/politismos/ 

http://unesco-hellas.org/politismos/

