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Περίληψη 

 

Ο θεσμός τον οποίο θα μελετήσουμε είναι αυτός της πολιτιστικής πρωτεύουσας 

της Ευρώπης έκανε την εμφάνισή του το 1985 και μάλιστα ξεκίνησε από την Ελληνίδα 

Μελίνα Μερκούρη. Η πρώτη πολιτιστική πρωτεύουσα ήταν η Αθήνα και από τότε έδωσε 

τη σκυτάλη σε πολλές ακόμη ευρωπαϊκές και αργότερα και άλλες πόλεις ανά τον κόσμο, 

αφού στη συνέχεια στο θεσμό συμμετείχαν και οι υπόλοιπες ήπειροι εκτός της γηραιάς. 

Σκιαγραφώντας λοιπόν το θεσμό της πολιτιστικής πρωτεύουσας διακρίναμε τις 

αλλαγές που επήλθαν με την πάροδο των ετών και τις βελτιώσεις που έγιναν για την 

καλυτέρευση αυτού. Μαζί με αυτό παρατηρήσαμε την ιστορική εξέλιξη του θεσμού και 

τους όρους και τις προϋποθέσεις προκειμένου κάποια πόλη να αναδειχθεί πολιτιστική 

πρωτεύουσα, τον τρόπο με τον οποίο υποβάλλονται οι υποψηφιότητες και φυσικά πως και 

από ποιους φορείς ελέγχονται και εγκρίνονται τελικά.  

Επιπλέον ανακαλύψαμε και εμείς οι ίδιοι τους διαφορετικούς τρόπους που η κάθε 

πόλη αλλά και η χώρα γενικότερα επέλεγε ώστε να προετοιμαστεί για την υποψηφιότητά 

της ως η πολιτιστική πρωτεύουσα, καθώς επίσης και τα μοντέλα οργάνωσης και 

διαχείρισης που χρησιμοποιούσε. 

Αρχικά θα εστιάσουμε στην ανάλυση του χαρακτήρα του θεσμού και στην εξέταση 

της ιστορικής του πορείας. Θα γίνει μελέτη των  διάφορων μοντέλων διοίκησης που 

εφαρμόζονται, αλλά και τις συνέπειες που επιφέρουν τα διαφορετικά μοντέλα διοίκησης, 

μέσα από την εξέταση των περιπτώσεων της Γλασκόβης (1990) και της 

Κωνσταντινούπολης (2010), τις οποίες δύο και θα συγκρίνουμε.  

Στην προσπάθειά μας να εντρυφήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο στο θέμα και 

να πάρουμε όλες τις πληροφορίες για την κάθε πολιτιστική πρωτεύουσα ξεχωριστά 

βρήκαμε, με τη βοήθεια του διαδικτύου αλλά και άλλων πηγών, και μελετήσαμε διεξοδικά 

όλες τις πολιτιστικές πρωτεύουσες από το 1985 έως και το 2016.  

Φυσικά και δεν παραλείψαμε να ρίξουμε μια ματιά και σε αυτές τις πολιτιστικές 

πρωτεύουσες που έπονται, είδαμε την προετοιμασία που έχουν ήδη κάνει και κάποια από 

τα δείγματα προγραμματισμού που έχουνε οι ίδιες οι πόλεις κυκλοφορήσει, με σκοπό να 

προετοιμάσουν τον κόσμο. 
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Στη συνέχεια αυτής της μελέτης αποφασίσαμε να αναφέρουμε ακόμη δύο 

χαρακτηριστικά παραδείγματα πόλεων, της Θεσσαλονίκης και της Ουμέας, των οποίων η 

πολιτιστική αμφίεση μας εντυπωσίασε και θεωρούμε πως αξίζει να αναφέρουμε κάτι 

παραπάνω. Εννοείτε πως η επιλογή των συγκεκριμένων πόλεων ήταν δύσκολη γιατί όπως 

παρατηρήσαμε κάθε πόλη που γινόταν πολιτιστική πρωτεύουσα έκανε το καλύτερο δυνατό 

για να ικανοποιήσει τις προσδοκίες όλων. 

Αφήσαμε για το τέλος λίγο χώρο ώστε να αναφερθούμε και στην φετινή 

πολιτιστική πρωτεύουσα, που δεν είναι άλλη από την Πάφο, μία από τις μεγαλύτερες και 

σημαντικότερες πόλεις της γειτονικής μας Κύπρου. Στην περίπτωση αυτή όλα βρίσκονται 

εν εξελίξει ακόμη οπότε θα δούμε τις έχει γίνει μέχρι τώρα και τι περιμένουμε να δούμε 

στη συνέχεια. Αναφορά γίνεται επίσης και στην Πολιτιστική Πρωτεύουσα του 2021 που 

είναι η Ελευσίνα και παρουσιάζει σημαντικές διαστάσεις του ελληνικού πολιτισμού και 

για τον λόγο αυτό επικράτησε έναντι άλλων υποψήφιων πόλεων όπως η Καλαμάτα και η 

Ρόδος.  

Στον  επίλογο αυτού του ταξιδιού μας στις πολιτιστικές πρωτεύουσες ανά την 

επικράτεια, θα προτείνουμε κάποια πράγματα που θα μπορούσαν να ακολουθήσουν αυτή 

την κυρίως βιβλιογραφική μελέτη καθώς επίσης και την σημαντικότητα του θεσμού της 

πολιτιστικής πρωτεύουσας για την αειφόρο ανάπτυξη των ευρωπαϊκών χωρών. Επιπλέον 

θα συζητηθούν ορισμένες διαστάσεις ερευνητικής φύσης ώστε τα συμπεράσματα που θα 

διεξαχθούν να είναι ικανά προς χρήση από τον καθένα που θέλει να ασχοληθεί με αυτό το 

όμορφο διαπολιτισμικό θέμα της πολιτιστικής πρωτεύουσας. 

 

 

Λέξεις κλειδιά : πολιτιστική πρωτεύουσα, πολιτισμός, Ευρώπη, θεσμός 
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Εισαγωγή 

 

Τα τριακοστά δεύτερα γενέθλια του γιορτάζει φέτος ο θεσμός της πολιτιστικής 

πρωτεύουσας επιστρέφοντας, αν όχι σε μια ελληνική πόλη, τουλάχιστον σε μια από τις 

σημαντικότερες Κυπριακές, την Πάφο. Ο θεσμός αυτός αποτελεί μια από τις πιο 

σημαντικές πολιτιστικές δράσεις, ξεκίνησε για πρώτη φορά το 1985 και αποτελεί μέχρι 

σήμερα μια δράση που συνενώνει τους ευρωπαϊκούς λαούς μέσα από τις πολιτιστικές τους 

καταβολές. Πρόκειται για ένα ακόμα σκέλος του πολιτισμού των λαών που δρα 

συνενωτικά, αποτελεί μια ιδέα καινοτόμα για την εποχή που αναπτύχθηκε και παρουσιάζει 

σημαντικό ενδιαφέρον κυρίως ως προς τις προεκτάσεις που έχει σε επίπεδο εκπαιδευτικό, 

μορφωτικό, ανθρώπινο, κοινωνικό και ιστορικό. Η Ευρώπη μέσα από τις πολιτιστικές της 

πρωτεύουσες μπορεί και αναπτύσσει διαρκώς τις πολιτιστικές της δράσεις, διατηρώντας 

ζωντανό και ενωμένο τον ευρωπαϊκό πολιτισμό (Γκατζιάς & Κορρές, 2011). 

Στην μέχρι τώρα πορεία του έχει περάσει από πολλά και διαφορετικά στάδια, 

αρχικά στο επίπεδο επιλογής μέσα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά συνάμα σε 

επίπεδο οργάνωσης καθώς επίσης και διαχείρισης του ίδιου του θεσμού στο εθνικό πλαίσιο 

της εκάστοτε πόλης που τον φιλοξενεί. Οι εκ διαμέτρου διαφορετικές πόλεις που 

επιλέχθηκαν χρησιμοποίησαν άλλοτε τις ίδιες πρακτικές και τα ίδια μοντέλα και άλλοτε 

υιοθέτησαν διαφορετικούς τρόπους αντιμετώπισης της κατάστασης και προετοιμασίας 

ώστε να γίνουν οι πολιτιστικές πρωτεύουσες που όλοι περίμεναν. Σε κάθε περίπτωση 

στόχος της δράσης της πολιτιστικής πρωτεύουσας είναι η συνένωση των πολιτισμών για 

την αειφόρο ανάπτυξή τους, με γνώμονα όλα τα πολιτιστικά σκέλη που είναι ενδιαφέρον 

να προβάλλει η κάθε πρωτεύουσα.  

Η επίτευξη των προκαθορισμένων στόχων καθώς επίσης και η επιτυχία των 

πολιτιστικών εκδηλώσεων, των συναυλιών και όλων των δρώμενων δεν θα μπορούσαν να 

προεξοφληθούν και αυτό γιατί τίποτα δεν εξαρτιόνταν από συγκεκριμένα πράγματα, 

αντίθετα οι παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν ποικίλουν σε τέτοιου είδους, μεγάλες 

διοργανώσεις. Όλα μπορεί να επηρεαστούν από τις καιρικές συνθήκες, από το χώρο, την 

συγκεκριμένη θέση της πόλης, το έδαφος, το υψόμετρο, τους ανθρώπους και την 

ανταπόκριση που θα έχουν απέναντι σε οποιοδήποτε γεγονός. 
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Σκοπός λοιπόν της μελέτης αυτής είναι να διερευνήσει τους αστάθμητους αυτούς  

παράγοντες, τους συσχετισμούς που μπορεί να υπάρχουν μεταξύ τους και τον τρόπο που 

αυτοί επιδρούν στο θεσμό της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης, όπως αυτός 

διοργανώνεται από την κάθε χώρα και πιο συγκεκριμένα την πόλη που αναλαμβάνει για 

μια χρονιά την ευθύνη και την τιμή μαζί να παίξει το ρόλο της πολιτιστικής πρωτεύουσας.  

Κλείνοντας αυτή τη μικρή εισαγωγή θα θυμηθούμε τα λόγια της κ. Ανδρούλλας 

Βασιλείου, που είναι η ευρωπαία επίτροπος υπεύθυνη σε θέματα πολιτισμού, εκπαίδευσης, 

πολυγλωσσίας και νεολαίας, όταν ευχήθηκε καλή επιτυχία στις πόλεις Ρίγα (Λετονία) και 

Umeå (Σουηδία) για την ανάδειξή τους ως πολιτιστικές πρωτεύουσες το 2014. Μεταξύ 

πολλών άλλων ανέφερε τα ακόλουθα : «Ο θεσμός της ευρωπαϊκής πολιτιστικής 

πρωτεύουσας αποτελεί μια εξαιρετικά επιτυχημένη πρωτοβουλία, εδώ και σχεδόν 30 χρόνια 

προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία για την αξιοποίηση του πολιτιστικού πλούτου της πόλης 

και την προώθηση της μακροπρόθεσμης ανάπτυξής της. Ο θεσμός αυτός έχει τεράστια 

σημασία για τον τουρισμό, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τα έργα ανάπλασης». 

Από το παραπάνω απόσπασμα παρατηρούμε ότι οι θετικές διαστάσεις του θεσμού 

της πολιτιστικής πρωτεύουσας δεν περιορίζονται μόνο στο σκέλος του πολιτισμού αλλά 

υπάρχουν επιπρόσθετα οφέλη τα οποία είναι οικονομικής φύσης για τις πολιτιστικές 

πρωτεύουσες. Η αύξηση του τουρισμού, των θέσεων εργασίας αλλά και η δημιουργία 

έργων ανάπλασης συμβάλλουν σημαντικά στην εικόνα της πολιτιστικής πρωτεύουσας, 

βελτιώνουν την οικονομικής της θέση και παράλληλα ενισχύουν την αναγνωρισιμότητας 

της στο διεθνές περιβάλλον. Είναι σαφές λοιπόν ότι η ύπαρξη εθνικού πλαισίου 

προώθησης της συμμετοχής των πόλεων ως υποψήφιες για τον θεσμό, είναι αναγκαία για 

την προαγωγή του θεσμού αλλά και για την αύξηση του τουρισμού μιας περιοχής και 

συνεπακόλουθα βελτίωση των εσόδων της. Στην παρούσα μελέτη θα παρουσιαστούν οι 

σημαντικότερες πολιτιστικές πρωτεύουσες από την έναρξη του θεσμού ενώ αναλυτική 

παρουσίαση θα γίνει για τις πρωτεύουσες από το 2012 έως και το 2017 ενώ αναφορά θα 

γίνει και στην Ελευσίνα που θα είναι η πολιτιστική πρωτεύουσα για το 2021. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

1,1, Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον πολιτισμό  

Ο πολιτισμός δεδομένου ότι αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές διαστάσεις της 

αναπτυξιακής πορείας των λαών και του ανθρώπινου είδους, συμβάλλει σημαντικά στο να 

αναδειχθούν οι τέχνες, οι επιστήμες και η φιλοσοφία των λαών. Στο πλαίσιο αυτό είναι 

γενικά αποδεκτό ότι ανάδειξη του κληροδοτούμενου πολιτισμού αποτελεί έναν τρόπο 

διαφύλαξης της ιστορίας των λαών και της διαρκούς ανάπτυξής τους συνδυάζονται 

παρούσες συνθήκες με παρελθοντικές, δημιουργώντας έτσι νέες διαστάσεις σημαντικών 

πολιτισμών (Βινιεράτου, και συν., 2003). Όπως επεσήμανε ο Febvre τον 16ο αιώνα, ο 

πολιτισμός δεν εκφράζει απλά τον τρόπο ζωής και τα προϊόντα υψηλής τέχνης, φιλοσοφίας 

και επιστημών αλλά είναι μια έννοια που συνδυάζει πολύ περισσότερες διαστάσεις και 

είναι τελικά ενδεικτική και δηλωτική των ίδιων των λαών που υιοθετούν συγκεκριμένα 

πολιτιστικά χαρακτηριστικά  (Φίλιας, 2000). Το παρόν και το παρελθόν λοιπόν, ως 

άρρηκτες διαστάσεις της ανθρώπινης φύσης, μπορούν να προβάλλονται με 

αποτελεσματικό τρόπο μέσα από τον πολιτισμό και τα προϊόντα του. Συνεπώς η διαρκής 

προαγωγή, διαφύλαξη, σωστή διατήρηση και ανάδειξη των διάφορων πολιτισμών 

αποτελεί αναγκαία δράση κάθε λαού που επιδιώκει αφενός να εξελιχθεί στο μέλλον και 

αφετέρου να βασιστεί στο σημαντικό παρελθόν του για να μπορέσει να αναπτυχθεί 

βιώσιμα (Γκάτζιας, 2010). 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχοντας αναγνωρίσει αρκετές δεκαετίες την σημαντικότητα 

του πολιτισμού για την διαφύλαξη της ιστορίας και των σημαντικών στοιχείων που 

απορρέουν από την εξέλιξη των λαών έχει αναδείξει τον πολιτισμό ως κεντρικό σκέλος 

των δράσεων της. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργήθηκε και εξελίσσεται μέχρι σήμερα με 

γνώμονα συγκεκριμένους στόχους και αξίες οι οποίες έχουν συμβάλλει στην διατήρηση 

κεντρικών αξιών όλων των κρατών μελών της. Βασικοί στόχοι της ΕΕ είναι η προαγωγή 

της ειρήνης, της ασφάλειας, της δικαιοσύνης και της βιώσιμης ανάπτυξης. Βασικές της 

αξίες είναι η διαφύλαξη της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, 

της ισότητας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η στήριξη του κράτους δικαίου. Μέσα 

από την σύντομη ανασκόπηση των αξιών και των στόχων της ΕΕ καθίσταται σαφές ότι ο 

πολιτισμός δεν μπορεί να κατέχει σημαντικότατο ρόλο στην αναπτυξιακή στρατηγική που 
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ακολουθεί η ένωση ενώ απερίφραστα επιδιώκει να διαφυλάσσει την κοινή πολιτιστική 

κληρονομιά της Ευρώπης η οποία αγωνίζεται για να είναι προσβάσιμη σε όλους 

(Ευρωπαϊκή Ένωση, 2018).  

Ο ρόλος της ΕΕ στον πολιτισμό έχει πολυδιάστατο χαρακτήρα και τον στηρίζει 

μέσα από προγράμματα αξιοποίησης των ψηφιακών τεχνολογιών, την παροχή 

οικονομικών κινήτρων, την συμβολή σε ερευνητικά σχέδια ενώ τέλος στηρίζει κάθε 

συνεργασία με εταίρους εκτός και εντός Ένωσης. Μάλιστα εκτός από τα παραπάνω βασική 

επιδίωξη της ΕΕ είναι να μπορεί να συνδέει σημαντικές πτυχές που συνδέονται με τον 

πολιτισμό και την ανθρώπινη ζωή όπως είναι η εκπαίδευση, η επιστημονική έρευνα, η 

κοινωνική πολιτική και η περιφερειακή ανάπτυξη. βασικές δράσεις της ΕΕ που συνδέονται 

με τον πολιτισμό είναι το πρόγραμμα «δημιουργική Ευρώπη», τα καλλιτεχνικά βραβεία 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης. Όπως 

επισημαίνεται σε μια πληθώρα ανακοινώσεων και επίσημων προγραμματικών 

περιγραφών, η ΕΕ θεωρεί ότι ο πολιτισμός είναι στοιχείο συνενωτικό για τους ανθρώπους, 

μπορεί να αναδείξει πνευματικά και υλικά στοιχεία που είναι αναγνωριστικά για τους 

υπόλοιπους λαούς, να εγείρει συναισθήματα και τελικά να ενώσει με τρόπο ισχυρό τους 

λαούς. Τέλος θα πρέπει να επισημανθεί ότι ο πολιτισμός, που αποτελείται τόσο από 

πνευματικά όσο και από υλικά στοιχεία, μπορεί να αποτελέσει μια σημαντική προοπτική 

διαφύλαξης της ιστορίας και ανάπτυξης των λαών σε μια βάση παραδεκτών αξιών, 

παραδόσεων και σημαντικών πολιτιστικών προϊόντων (Verhaar & Meeter, 2003). 

Η Ένωση λοιπόν, απαριθμώντας μέχρι και σήμερα 28 κράτη μέλη, είναι σαφές ότι 

διαθέτει πολυάριθμα πολιτισμικά στοιχεία, με τα πολιτισμικά αγαθά να είναι πολλαπλά 

δεδομένου ότι υπάρχει σημαντικότατο ιστορικό παρελθόν αλλά και παρόν. Βασικός ρόλος 

της ΕΕ στον τομέα του πολιτισμού είναι να μπορεί να συμβάλλει στην ανάδειξή του με 

σεβασμό στην μοναδικότητα της ιστορίας κάθε κράτους και να αναδεικνύει την γλώσσα, 

τα πολιτισμικά επιτεύγματα, τις αρχές και τα σημαντικά πολιτισμικά στοιχεία κάθε 

κράτους μέλους. Όλες οι δράσεις που αφορούν στον πολισμό και αναπτύσσονται από την 

ΕΕ είναι ειδικά σχεδιασμένες για να εξυπηρετούν τους τιθέμενους στόχους που αφορούν 

στον πολιτισμό αλλά και τους γενικούς στόχους και τις αξίες, στις οποίες αναφερθήκαμε 

προηγουμένως.  
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H διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης αποτελεί έναν κεντρικό 

στόχο της πολιτικής της ΕΕ για τον πολιτισμό, προκειμένου να μπορέσει η Ευρώπη να 

είναι προσβάσιμη σε όλους και να προωθεί τον ευρωπαϊκό κλάδο της τέχνης αλλά και της 

δημιουργίας. Γενικότερα το αίσθημα του ανήκειν σχετίζεται με την δημιουργία της 

αίσθησης ότι όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν μια κοινή πολιτισμική κληρονομιά η οποία 

θα πρέπει να διαφυλάσσεται, να προάγεται και προωθείται μέσα στο πλαίσιο της 

λειτουργίας της Ένωσης. Γενικά, οι δράσεις που σχετίζονται με τον πολιτισμό συμβάλλουν 

σημαντικά στην ανάπτυξη του αισθήματος του ανήκειν και ειδικά η θέσπιση της δράστης 

της ΕΕ για το Σήμα Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς αποτελεί μια δράση η οποία 

σχεδιάστηκε ακριβώς για την ενδυνάμωση του συναισθήματος αυτού (Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο, 2017). 

Μέσα από την ανάλυση του ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα του 

πολιτισμού καθίσταται σαφής η αναγκαιότητα συνεργασίας των κρατών μελών με την 

ένωση και την αναγνώριση της σημασίας ύπαρξης εθνικού πλαισίου το οποίο να μπορεί 

να προάγει τις δράσεις πολιτισμού. Το εθνικό πλαίσιο θα πρέπει να περιλαμβάνει οδηγίες 

και σχετική νομοθεσία για τον τρόπο με τον οποίο τα αρμόδια όργανα θα πρέπει να 

αντιμετωπίζουν σημαντικούς πολιτιστικούς θεσμούς όπως αυτός της Ευρωπαϊκής 

Πολιτιστικής Πρωτεύουσας. Η ανυπαρξία εθνικού πλαισίου ή η ελλιπής σχεδίαση του 

διασφαλίζει την αναποτελεσματική συμμετοχή της χώρας στις ευρωπαϊκές δράσεις με 

αποτέλεσμα να είναι μη εφαρμόσιμη η δράση στην κάθε χώρα. Έτσι πέραν των 

ευρωπαϊκών κατευθύνσεων που δίνονται στα κράτη μέλη για δράσεις που αφορούν στον 

πολιτισμό θα πρέπει να υπάρχει κι ένα διαρκώς ανατροφοδοτούμενο εθνικό πλαίσιο που 

να μπορεί να διασφαλίζει την αποτελεσματική συμμετοχή μιας χώρας στα ευρωπαϊκά 

πολιτιστικά δρόμενα και τους σημαντικούς πολιτιστικούς θεσμούς που προάγονται από 

την ευρωπαϊκή οικογένεια.  

1.2. Σκιαγραφώντας τον θεσμό της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της 
Ευρώπης 

 

Πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης θεωρούμε μια ή περισσότερες πόλεις, οι 

οποίες ορίζονται για μια συγκεκριμένη χρονιά από την αρμόδια επιτροπή της ευρωπαϊκής 
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ένωσης. Τη συγκεκριμένη χρονιά δίνεται στην πολιτιστική πρωτεύουσα η δυνατότητα να 

αναδείξει τον πολιτισμό1 της με διάφορες δράσεις που αυτή  θεωρεί απαραίτητες, όπως 

πολιτιστικές εκδηλώσεις και άλλα δρώμενα παρόμοιου περιεχόμενου. Πρόκειται για ένα 

θεσμό ο οποίος διατηρείται αρκετά χρόνια, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, και 

μπορεί να βελτιώσει την κινητικότητα μεταξύ των χωρών της ΕΕ, την ανταλλαγή 

εμπειριών που σχετίζονται με τον πολιτισμό αλλά και την ανάδειξη σημαντικών πτυχών 

του πολιτισμού μιας χώρας που δεν ήταν διαδεδομένες.  

Σκοπός των δραστηριοτήτων που προάγονται μέσα από τον θεσμό της πολιτιστικής 

πρωτεύουσας, είναι να δημιουργηθούν οι βάσεις ώστε η εκάστοτε πολιτιστική 

πρωτεύουσα, και η χώρα γενικότερα, να προσελκύσει τον τουρισμό, να γνωστοποιήσει τα 

τοπικά προϊόντα και χαρακτηριστικά της στον υπόλοιπο κόσμο, να αναδείξει και να 

παρουσιάσει την παιδεία και το πνευματικό της έργο, τα ήθη και τα έθιμα, τις παραδόσεις 

και όλα αυτά για τα οποία είναι περήφανη.  Είναι σαφές από τα παραπάνω ότι πέραν της 

πολιτιστικής και κοινωνικής σημασίας του θεσμού η κάθε χώρα μπορεί να προβάλει όλες 

τις ελκυστικές πτυχές της έτσι ώστε να προωθήσει μια καλή εικόνα και να μπορέσει να 

αυξήσει τελικά την επισκεψιμότητα τουριστών από άλλες χώρες της ΕΕ. Η συγκεκριμένη 

πτυχή της πολιτιστικής πρωτεύουσας συμβάλλει στην οικονομική ενίσχυση της χώρας 

αλλά και στην ευρύτερη βελτίωση της εικόνας της μέσα από την προαγωγή διαστάσεων 

που αναδεικνύουν βιώσιμες και αειφόρες συνιστάμενες των χωρών.  

Ο θεσμός της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης, ο οποίος δημιουργήθηκε 

το 1985 αποτελεί σταθμό για την πολιτιστική ταυτότητα της Γηραιάς Ηπείρου. Για την 

διάρκεια ενός ολόκληρου έτους, επιλέγεται μια ευρωπαϊκή πόλη η οποία πραγματοποιεί 

ένα ευρύ σύνολο δραστηριοτήτων που εκτείνονται από τις τέχνες και τον πολιτισμό μέχρι 

την κοινωνία. Μετά από τριάντα χρόνια περίπου από την σύλληψη αυτής της ιδέας, η 

πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης ως θεσμός πια, που ξεκίνησε ως ένα γεγονός για 

                                                            
1Στη νεότερη Ελλάδα τη λέξη πολιτισμός μετέφρασε και χρησιμοποίησε από τη γαλλική λέξη «civilisation» 
ο Αδαμάντιος Κοραής (1748-1833) ταυτίζοντάς την με τα ανώτερα προϊόντα του τρόπου ζωής μιας 
κοινότητας, προϊόντα που έχουν να κάνουν με την υψηλή τέχνη, τη φιλοσοφία και τις επιστήμες. Τον 
16ο αιώνα η έννοια του πολιτισμού διερευνήθηκε από τον ιστορικό Febvre (Lucien Febvre, 1878–1956) και 
αποδόθηκε ως η αρετή της διακριτικότητας, της ειλικρίνειας και της ευγένειας. Η πολιτισμική ανάπτυξη του 
ανθρώπινου γένους, διαιρούμενη γεωγραφικά, είναι η πολιτιστική δράση (υλικά και πνευματικά έργα, 
δραστηριότητες και έθιμα) και η πνευματική καλλιέργεια ή «culture» (αξίες, παραδόσεις, παιδεία, μόρφωση, 
αισθητική, εκλέπτυνση συμπεριφοράς) που συνισταμένα διαμορφώνουν τον τρόπο ζωής των ανθρώπων 
κατά τόπους. (Πηγή : https://el.wikipedia.org) 
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την πολιτιστική προβολή των ευρωπαϊκών πόλεων και την σύσφιξη των μεταξύ τους 

σχέσεων, έχει εξελιχθεί σημαντικά. Σήμερα, ο θεσμός θεωρείται ως μια σημαντική 

ευκαιρία για την αστική ανανέωση και βασική συνιστώσα για την κοινωνική, πολιτιστική 

και οικονομική ανάπτυξη της κάθε πόλης που τον φιλοξενεί (Gomes, Cano, 2016).  

Η πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης είναι ένας ετήσιος θεσμός πια, ο οποίος 

γίνεται πραγματικότητα σε μία ή περισσότερες (τις περισσότερες φορές διαπιστώσαμε ότι 

επιλέγονται δύο πόλεις με σκοπό να αναλάβουν το ρόλο της πολιτιστικής πρωτεύουσας) 

ευρωπαϊκές πόλεις, οι οποίες ορίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δίνει την 

δυνατότητα στις πόλεις αυτές να αναπτύξουν το πολιτιστικό τους περιβάλλον μέσα από 

την πραγματοποίηση ποικίλων δραστηριοτήτων, οι οποίες έχουν ως άξονα την ευρωπαϊκή 

ταυτότητα. Σκοπός των διάφορων εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται μέσα σε αυτό το 

πλαίσιο είναι να αναδειχθεί προς τους επισκέπτες το ποικιλόμορφο και ετερόκλητο 

πρόσωπο της ευρωπαϊκής οικογένειας (Παπαγιάννη, 2014: 49). Η ευρωπαϊκή οικογένεια 

επιχειρεί να ικανοποιήσει μια κοινή κοινωνική προοπτική η οποία μπορεί να βελτιώσει τις 

συνθήκες ενότητας μεταξύ των χωρών αλλά και την καλύτερη συνεργασία για θέματα που 

άπτονται του πολιτισμού, της εκπαίδευσης, του τουρισμού καθώς και άλλων διαστάσεων 

μιας χώρας.  

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συμβάλλει στην χρηματοδότηση των διάφορων εκδηλώσεων 

που πραγματοποιούνται, ώστε να προωθηθεί όσο το δυνατόν καλύτερα η αξιοποίηση του 

πολιτισμικού πλούτου των πόλεων, των περιφερειών τους αλλά και να προβληθεί ο 

διαχρονικός χαρακτήρας της πολιτιστικής ιστορίας τους (Παπαγιάννη, 2014: 49). Το 

γενικότερο πλαίσιο λειτουργίας και ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει βασιστεί σε 

μεγάλο βαθμό στην έννοια του πολιτισμού, στην διαπολιτισμική συνένωση των 

ευρωπαϊκών χωρών ενώ παράλληλα δίνεται έμφαση σε δράσεις που σχετίζονται με τον 

πολιτισμό κυρίως για να διασφαλιστεί η αειφόρος ανάπτυξη που ουσιαστικά μπορεί να 

εδραιωθεί μέσα από την διαχρονικότητα των πολιτισμικών μνημείων. Έτσι η Ευρωπαϊκή 

Ένωση προάγει μια σειρά από θεσμοθετημένες δράσεις στις οποίες μπορούν να 

συμμετέχουν όλα τα κράτη μέλη, με τον τομέα του πολιτισμού να κατέχει μια εξέχουσα 

θέση στις ετήσιες προγραμματικές δράσεις που πραγματοποιούν.  

Η πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης είναι ένα από τα πιο φιλόδοξα και 

συνεργατικά πολιτιστικά έργα, τόσο από άποψη εφαρμογής όσο και κλίμακας, που 
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πραγματοποιείται μέσα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι προϋπολογισμοί του 

μάλιστα υπερβαίνουν κατά πολύ τους προϋπολογισμούς οποιουδήποτε άλλου 

πολιτιστικού γεγονότος στην Γηραιά Ήπειρο. Η βασική ιδέα που καλείται να εξυπηρετήσει 

ο θεσμός είναι ότι οι πολίτες της Ευρώπης, παρά τις διαφορές, έχουν σημαντικά στοιχεία 

που τους ενώνουν. Αυτή είναι και μια από τις αιτίες για τις οποίες ο θεσμός έχει αποκτήσει 

κύρος ανάμεσα στους Ευρωπαίους πολίτες (European Communities, 2009). 

Έρευνες που διεξήχθησαν μεταξύ 1994-2004 απέδειξαν ότι ο θεσμός αυτός έχει 

πολύ μεγάλη θετική επίδραση τόσο σε επίπεδο πολιτιστικό όσο και σε επίπεδο 

μακροπρόθεσμης ανάπτυξης της πόλης. Βέβαια, θεωρείται πολύ δύσκολο να γίνει μια 

αντικειμενική εκτίμηση και σύγκριση του αντίκτυπου που έχει ο θεσμός στις διάφορες 

πόλεις όπου υλοποιείται. Εντούτοις θεωρείται σχεδόν σίγουρο πως συμβάλλει σημαντικά 

στην αστική αναζωογόνηση. Ο τρόπος με τον οποίο θα αξιοποιηθεί και υλοποιηθεί ο 

θεσμός εναπόκειται στην κάθε πόλη. Τα οφέλη μπορούν να μεγιστοποιηθούν εφόσον οι 

εκάστοτε διοργανωτές έχουν υπόψη ότι ο θεσμός έχει καθιερωθεί στην συλλογική 

φαντασία των Ευρωπαίων πολιτών και αποτελεί σημαντικό μέσο για την ενίσχυση της 

ευρωπαϊκής ταυτότητας (European Communities, 2009).  

Η φιλοσοφία του θεσμού συνοψίζεται στις ρήσεις δύο διακεκριμένων ευρωπαίων, 

που ασχολήθηκα με το ζήτημα της ενοποίησης της Ευρώπης από δύο διαφορετικές 

σκοπιές, του Jean Monnet και της Μελίνας Μερκούρη. Ο Γάλλος διανοούμενος, που 

εργάσθηκε για τη δημιουργία του ευρωπαϊκού συνασπισμού άνθρακα και χάλυβα των 

«Έξι» με πρωτεργάτη τον Robert Schuman, είπε το γνωστό, πως «αν θα έπρεπε να 

ασχοληθώ ξανά με την ενοποίηση της Ευρώπης, θα άρχιζα από τον πολιτισμό της». Η 

Μελίνα Μερκούρη είπε το Νοέμβριο του 1983 στη Σύνοδο των Υπουργών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αθήνα : «Είναι ανάγκη να ακουσθεί η φωνή μας τόσο δυνατά 

όσο και η φωνή των τεχνοκρατών. Ο πολιτισμός, η τέχνη και η δημιουργικότητα δεν είναι 

λιγότερο ενδιαφέροντα από την τεχνολογία, το εμπόριο, την οικονομία» (Πάπαρη, 2011 : 

44).  

Η Μελίνα Μερκούρη ως Ελληνίδα Υπουργός Πολιτισμού ξεκίνησε μαζί με τους 

Ευρωπαίους ομολόγους της να εφαρμόζει για πρώτη φορά τον θεσμό της πολιτιστικής 

πρωτεύουσας με τις πρώτες πόλεις που χρίσθηκαν ως πολιτιστικές πρωτεύουσες ήταν η 

Αθήνα (1985), η Φλωρεντία (1986), το Άμστερνταμ (1987), το Βερολίνο (1988), το Παρίσι 
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(1989), η Γλασκόβη (1990), το Δουβλίνο (1991), η Μαδρίτη (1992), η Λισσαβόνα (1994), 

το Λουξεμβούργο (1995), η Κοπεγχάγη (1996) και η Θεσσαλονίκη (1997). Στόχος του 

θεσμού ήταν το «Πλησίασμα των λαών της Ευρώπης» μέσα από την ανάδειξη των 

διαφορετικών πτυχών του ευρωπαϊκού πολιτισμού με σκοπό τελικά να βρεθούν τα σημεία 

ένωσης των λαών μέσα από τον πολιτισμό τους (Βινιεράτου, και συν., 2003). 

Από την παραπάνω παράθεση των πολιτιστικών πρωτευουσών από την έναρξη του 

θεσμού παρατηρούμε ότι στο θεσμό συμμετείχε μια πληθώρα χωρών της Ευρώπης και 

είναι αναγκαίο να επισημανθεί ότι κάθε χώρα ανέπτυξε ή υιοθέτησε ικανό θεσμικό πλαίσιο 

για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις ανάγκες του θεσμού. Στο πλαίσιο αυτό είναι σαφές 

ότι κάθε χώρα πέραν των δεδομένων πολιτιστικών μνημείων που διαθέτει και των δράσεων 

που μπορεί να αναπτύξει θα πρέπει να μπορεί να αναπτύσσει ένα ικανό εθνικό πλαίσιο για 

να προάγει τέτοιου είδους συμμετοχές και δράσεις. Η απουσία εθνικού πλαισίου 

ενδεχομένως να καταδικάζει την συμμετοχή της χώρας σε τέτοιου είδους θεσμούς διότι η 

οργάνωση και η σωστή παρουσίαση των προσφερόμενων στοιχείων γίνεται μέσα από την 

σωστή κατεύθυνση από την πλευρά του εθνικού πλαισίου. Εάν αυτό εκλείπει τότε είναι 

αμφίβολη η συμμετοχή της χώρας σε τέτοιου είδους θεσμούς.  

1.3. Ιστορία του θεσμού 

Τo 1985 το Συμβούλιο Υπουργών Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ίδρυσε το 

θεσμό της πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης, που τότε καθιερώθηκε με τον τίτλο 

πολιτιστική πόλη της Ευρώπης (European City of Culture). Ο θεσμός αποσκοπούσε στην 

ανάδειξη του πλουραλισμού και της ποικιλομορφίας του ευρωπαϊκού πολιτισμού, 

τονίζοντας παράλληλα τα κοινά χαρακτηριστικά του, ώστε να έρθουν πιο κοντά τα κράτη-

μέλη της ΕΕ (Council of European Union, 1985).  Η πρώτη πόλη που ανέλαβε την 

υλοποίηση του θεσμού εκείνη την χρονιά ήταν η Αθήνα (European Communities, 2009).  

Σε πρώτη φάση, και μέχρι το 1996, ο θεσμός ήταν κάτω από τον έλεγχο του 

Συμβουλίου των Υπουργών και η επιλογή της κάθε πόλης αποφασίζονταν μετά από 

διαβουλεύσεις διακυβερνητικού χαρακτήρα. Ενώ οι πρώτες πόλεις που ανέλαβαν τον 

θεσμό είχαν σχετικά λίγο χρονικό διάστημα να προετοιμαστούν, η πόλη της Γλασκόβης 

σηματοδότησε την απαρχή της παροχής μιας περιόδου προετοιμασίας της τάξης τριών με 

τεσσάρων χρόνων (Gomes, Cano, 2016). 
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Το 1990 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, με ένα νέο ψήφισμα έκανε τον θεσμό ανοιχτό 

και σε κράτη που δεν ανήκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό επέφερε και την τροποποίηση 

της διαδικασίας ορισμού. Αντί για την «κυκλική» μορφή επιλογής, η διαδικασία έλαβε ένα 

χαρακτήρα διαγωνισμού μεταξύ των πόλεων που ήταν υποψήφιες για την ανάληψη του 

θεσμού. Κάθε δύο χρόνια το Συμβούλιο θα επέλεγε δύο πόλεις που θα φιλοξενούσαν τον 

θεσμό της πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης έχοντας στη διάθεσή τους μια 

προκαταρκτική περίοδο προετοιμασίας της τάξης των 5 με 6 χρόνων (Gomes, Cano, 2016).  

Το 1999 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 

αποφάσισαν να αλλάξουν το όνομα του θεσμού και από πολιτιστική πόλη της Ευρώπης να 

το ονομάσουν πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης και να τον μετατρέψουν σε 

Κοινοτική Δράση (European Communities, 2009). Μέσα από τους νέους κανονισμούς 

καταρτίστηκε ένας νέος κατάλογος το 2005, ο οποίος περιλάμβανε τις χώρες που θα 

λάμβαναν τον θεσμό σε συγκεκριμένες χρονιές. Κάθε χρόνο οι κρατικές αρχές των 

κρατών-μελών που ορίζονταν, τουλάχιστον τέσσερα χρόνια πριν, όφειλαν να 

γνωστοποιούν τις υποψήφιες πόλεις που θα αναλάμβαναν την υλοποίηση του θεσμού. 

Έπειτα, μια επιτροπή επιλογής αποτελούμενη από επτά εμπειρογνώμονες σε θέματα 

πολιτισμού θα αξιολογούσε τις προτάσεις και θα έκανε μια σύσταση στο Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο, το οποίο θα όριζε επισήμως τις πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης για 

εκείνη τη χρονιά (Gomes, Cano, 2016). 

Εφαρμόζοντας αυτόν τον καινούργιο τρόπο επιλογής της πολιτιστικής 

πρωτεύουσας δημιουργήθηκε μια νέα φόρμουλα απόδοσης του τίτλου, η οποία θα ίσχυε 

από το 2005 έως και το 2012. Τα μέλη-κράτη θα απαριθμούνταν κατά χρονολογική σειρά 

ανάληψης του θεσμού ενώ παράλληλα δημιουργήθηκε ένας διεθνής οργανισμός για την 

αξιολόγηση της καταλληλόλητας των προτεινόμενων πόλεων. Μεταξύ άλλων, ένα βασικό 

κριτήριο για κάθε πόλη ήταν η συμπερίληψη ενός έργου το οποίο προωθούσε την 

πολιτιστική συμμετοχή εκτός ευρωπαϊκών συνόρων (European Communities, 2009).  

Από το 2010 η διαδικασία εκλογής των πόλεων άλλαξε και πάλι και έγινε πιο 

απαιτητική και ανταγωνιστική, θέτοντας τον πήχη πιο ψηλά για τις πόλεις που θα 

αναλάμβαναν τον θεσμό από το 2013 και έπειτα. Μέχρι τότε, τα κράτη-μέλη συνήθιζαν να 

προτείνουν μέχρι μία πόλη, γεγονός που θεωρήθηκε ότι αποδυναμώνει –αν δεν 

παραγκωνίζει εντελώς- την ευρωπαϊκή διάσταση του θεσμού. Έτσι, η διάσταση αυτή, σε 
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συνδυασμό με την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών και την εν δυνάμει παρουσία 

μακροπρόθεσμων θετικών συνεπειών, αποτέλεσαν βασικά προαπαιτούμενα για την 

εκάστοτε πόλη, η οποία θα αναλάμβανε να παίξει το ρόλο της πολιτιστικής πρωτεύουσας 

της Ευρώπης (European Communities, 2009). 

Από το 2010, επίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να χορηγεί σε κάθε 

πολιτιστική πρωτεύουσα που επιλεγόταν ένα βραβείο, το οποίο δίνεται περίπου τρεις 

μήνες πριν την έναρξη των εκδηλώσεων, είναι ύψους 1,5 εκατ. ευρώ και κατά κάποιο 

τρόπο αντικαθιστά την επιχορήγηση που δινόταν μέχρι τότε. Το βραβείο αυτό ονομάστηκε 

«Βραβείο Μελίνα Μερκούρη» προς τιμήν της διακεκριμένης Ελληνίδας ηθοποιού και 

Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού, αφού υπήρξε η εμπνεύστρια του θεσμού της 

πολιτιστικής πρωτεύουσας. 

Οι αλλαγές αυτές ενσαρκώθηκαν μέσα από την δημιουργία μια αρμόδιας επιτροπής 

επιλογής των πόλεων που θα αναλάβουν τον θεσμό. Η ομάδα αυτή αποτελείται από 

διάφορους ειδικούς, οι οποίοι επιλέγονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Επιτροπή των Περιφερειών και φυσικά το Συμβούλιο των 

Υπουργών. Μετά από τις σχετικές διαβουλεύσεις, το Συμβούλιο Υπουργών ορίζει την 

πόλη καθώς και με την συνεργασία των προαναφερθέντων θεσμών ορίζει και μία 

συμβουλευτική επιτροπή, η οποία επωμίζεται με την εποπτεία των προετοιμασιών στην 

πόλη που ανέλαβε την πραγματοποίηση του θεσμού (European Communities, 2009; 

Gomes, Cano, 2016). 

Η συμμετοχή των πολιτών αποτελεί ένα ακόμη βασικό κριτήριο που έχει θέσει η 

Ευρωπαϊκή Ένωση για την πόλη που ήταν υποψήφια ως πολιτιστική πρωτεύουσα της 

Ευρώπης. Κριτήριο, το οποίο πληρείται με ποικίλους τρόπους, από την διεξαγωγή 

διάφορων παρελάσεων στους δρόμους της πόλης μέχρι την δημιουργία προγραμμάτων 

εθελοντικής προσφοράς, όπως συνέβη χαρακτηριστικά στην Πάτρα το 20062, όπου οι 

                                                            
2 Πάτρα, η «πρωτεύουσα» της Δυτικής Ελλάδας, επιλέχθηκε για το 2006 για Πολιτιστική Πρωτεύουσα της 
Ευρώπης, τρίτη Ελληνική πόλη μετά την Αθήνα το 1985 και τη Θεσσαλονίκη το 1997. Στα πλαίσια του 
πολιτιστικού προγράμματος πραγματοποιήθηκαν πολλές εκθέσεις και ποικίλες μουσικές και θεατρικές 
παραστάσεις καλλιτεχνών και σχημάτων από όλη την Ευρώπη. Στα πλαίσια του προγράμματος «Πάτρα 2006 
- Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης» έλαβε χώρα από τις 27 Μαρτίου μέχρι τις 15 Μαΐου η 1η 
περιοδεύουσα έκθεση με τίτλο «20 Χρόνια Πολιτιστικές Πρωτεύουσες - Ένα Ταξίδι στον Κόσμο» στην 
οποία συμμετείχε και η Πράγα, η Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2000. (Πηγή : 
http://www.mzv.cz) 
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εθελοντές ανακηρύχθηκαν σε πρεσβευτές του θεσμού εκείνης της χρονιάς (European 

Communities, 2009).  

Σε όλη την ιστορική πορεία του θεσμού, οι πόλεις κατέφευγαν σε διάφορες πηγές 

χρηματοδότησης για την πραγματοποίηση του. Οι φορείς που χρηματοδοτούν την 

ανάπτυξη των δραστηριοτήτων δεν είναι πάντα οι ίδιοι, αλλά εξαρτώνται από ένα σύνολο 

ποικίλων κάθε φορά παραγόντων όπως η γεωγραφική θέση της πόλης, το μέγεθος της, το 

δημογραφικό προφίλ, αλλά και η ευρύτερη κοινωνική και πολιτική κατάσταση της πόλης 

αλλά και της ίδιας της χώρας. Σε ένα μεγάλο βαθμό, οι πόλεις που αναλαμβάνουν τον 

θεσμό βασίζονται στην κρατική υποστήριξη, η οποία υπολογίζεται ότι καλύπτει περίπου 

το 37% του συνολικού προϋπολογισμού. Ένα ποσοστό της τάξης του 34% θεωρείται ότι 

καλύπτεται από την τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Το υπόλοιπο ποσοστό 

προέρχεται από ιδιωτικές χρηματοδοτήσεις, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση καλύπτει μόνο ένα 

μικρό ποσοστό του συνολικού προϋπολογισμού (Garcia&Cox, 2013). 

Άλλες έρευνες επισημαίνουν πως το ποσοστό το οποίο καλύπτουν οι κρατικές 

αρχές μέσα στο εθνικό πλαίσιο διαχείρισης του θεσμού φτάνει το 56% του συνολικού 

κόστους, ενώ οι τοπικές και περιφερειακές αρχές καλύπτουν περίπου το 31%. Η συμβολή 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης αγγίζει μόλις το 1.53% του συνολικού προϋπολογισμού. Το 

ποσοστό αυτό αντιστοιχεί περίπου σε 500.000 ευρώ, ποσό το οποίο αυξήθηκε από το 2001. 

Μέχρι τότε η ΕΕ δαπανούσε περίπου 120.000 ευρώ για να στηρίξει τις ανάγκες των 

πόλεων, οι οποίες καθορίζονταν ως πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης. Σύμφωνα με 

τους Palmer/Rae Associates (2004), πρόκειται για ποσό το οποίο είναι καταφανώς 

ανεπαρκές μπροστά στο σύνολο των απαιτήσεων που έχει η υλοποίηση ενός θεσμού 

τέτοιου μεγέθους, ειδικά όταν οι προσδοκίες του κοινού αλλά και ο ανταγωνισμός μεταξύ 

των υποψήφιων πόλεων αυξάνονται χρόνο με τον χρόνο.  

Το ίδιο διαφοροποιημένος εμφανίζεται και ο τρόπος οργάνωσης του θεσμού στον 

οποίο συμμετέχουν διαφορετικές δομές και διαφορετικοί φορείς. Ο βαθμός συμμετοχής 

τους ποικίλει κάθε φορά ανάλογα με τον χαρακτήρα του εθνικού πλαισίου μέσα στον οποίο 

δραστηριοποιούνται. Κατά τα πρώτα χρόνια που ο θεσμός βρισκόταν ακόμα σε 

αναπτυξιακό στάδιο, η άμεση διοίκηση του θεσμού από τις τοπικές αρχές ήταν σχεδόν ο 

κανόνας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το πιο σύνηθες εναλλακτικό μοντέλο οργάνωσης και 

διοίκησης, που εμφανίστηκε το 1995, ήταν η λειτουργία ενός ανεξάρτητου  σώματος το 
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οποίο συνήθως δραστηριοποιούνταν ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ώστε να 

αποτραπεί η εκμετάλλευση του θεσμού για την προώθηση των πολιτικών συμφερόντων. 

Παρόλα αυτά, μέχρι σήμερα η τοπική/περιφερειακή και εθνική πολιτική εξουσία κυριαρχεί 

συνήθως στα διάφορα στάδια ανάπτυξης του θεσμού (Palmer, 2004; Garcia & Cox, 2013).  

ΚΑΙΦΑΛΑΙΟ 2 

Κανόνες και προϋποθέσεις για την ανακήρυξη πολιτιστικής         
πρωτεύουσας της Ευρώπης 

 

 Οι κανόνες της διαδικασίας για την πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης 

Αρχικά θα κάνουμε μια περιγραφή του τρόπου με τον οποίο επιλέγεται η επιτροπή 

στην κάθε χώρα (θα μελετήσουμε την περίπτωση της Ελλάδας), η οποία θα αξιολογήσει 

στη συνέχεια τις υποψήφιες πολιτιστικές πρωτεύουσες. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να 

γίνει είναι να συνταχθεί αυτή η επιτροπή, η οποία θα μελετήσει μια βραχεία λίστα από 

υποψήφιες πρωτεύουσες και στη συνέχεια θα προτείνει αυτή που θεωρεί καταλληλότερη 

εκτός και αν καμία δεν πληροί τις προϋποθέσεις.  

Η επιτροπή περιλαμβάνει δώδεκα μέλη, ενώ τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα 

καθορίζουν δέκα μέλη ― το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο καθώς επίσης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ορίζουν από τρία μέλη το καθένα 

και η Επιτροπή των Περιφερειών επιλέγει ένα μέλος για την επιτροπή. Το Υπουργείο 

Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας ορίζει δύο μέλη, σύμφωνα με τις 

οικείες διαδικασίες της Διαχειριστικής Αρχής και σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή. (Κανόνες Διαδικασίας για ΠΠΕ, 2014)  

Τα μέλη της επιτροπής, τα οποία θα πρέπει να είναι μέλη της ευρωπαϊκής ένωσης, 

δεν μπορούν να αντικατασταθούν από αναπληρωματικά. Οι άνθρωποι αυτοί δεν θα πρέπει 

να υπόκεινται σε κάποιο οργανισμό και μάλιστα να έχουν αξιόλογη εμπειρία στον τομέα 

του πολιτισμού και φυσικά να είναι γνώστες εκδηλώσεων και γενικότερα διοργανώσεων 

αυτού του βεληνεκούς.  

Μετά από τις συναντήσεις της επιτροπής και τη μελέτη των υποψηφιοτήτων, 

ακολουθεί η διαδικασία της προεπιλογής όπου καλούνται οι πόλεις να παρουσιάσουν στην 
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επιτροπή την πρότασή τους, σε μια ακρόαση περίπου 30 λεπτών, στα αγγλικά και τα 

ελληνικά ταυτόχρονα. Εφόσον τελειώσουν οι ακροάσεις, οι υποψήφιες πόλεις έχουν το 

δικαίωμα να αναθεωρήσουν ή να διορθώσουν κάποια σημεία των προτάσεών τους και στη 

συνέχεια περιμένουν το αργότερο 21 εργάσιμες ημέρες μέχρι να δουν αναρτημένη την 

απόφαση της τελικής επιλογής στις αρμόδιες ιστοσελίδες στο διαδίκτυο.  

 

 Τα κριτήρια για τον καθορισμό μίας πόλης ως πολιτιστική πρωτεύουσα και για την 

απονομή του βραβείου «Μελίνα Μερκούρη» 

Κάθε υποψήφια πόλη θα πρέπει να συμπληρώσει το έντυπο μιας αίτησης και να 

απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις αυτού κρατώντας την προβλεπόμενη σειρά. Η αίτηση 

αυτή θα είναι γραμμένη στα αγγλικά και δεν θα ξεπερνά το απαιτούμενο όριο λέξεων για 

να γίνει η προεπιλογή (δεν πρέπει να ξεπερνάει τις 80 σελίδες μεγέθους Α4) καθώς και για 

να γίνει η τελική επιλογή (δεν πρέπει να ξεπερνάει τις 100 σελίδες μεγέθους και πάλι Α4).  

Τα κριτήρια για την απονομή του τίτλου όσον αφορά στην αξιολόγηση των 

αιτήσεων χωρίζονται σε έξι διαφορετικές κατηγορίες, οι οποίες έχουν την ίδια σημασία: 

1. Συμβολή στη μακροπρόθεσμη στρατηγική 

2. Ευρωπαϊκή διάσταση 

3. καλλιτεχνικό και πολιτιστικό περιεχόμενο 

4. Ικανότητα πραγματοποίησης  

5. Προβολή 

6. Διαχείριση (Προκήρυξη για υποβολή αιτήσεων ΠΠΕ, 2014). 

Από τη στιγμή που μια πόλη ανακηρύσσεται πολιτιστική πρωτεύουσα της 

απονέμεται και το «Βραβείο Μελίνα Μερκούρη». Παρόλα αυτά το χρηματικό ποσό που 

συνοδεύει το βραβείο δίνεται κάποιους μήνες μετά για να έχει η επιτροπή το χρόνο να 

ελέγξει αν η πόλη που επιλέχθηκε τηρεί τις δεσμεύσεις της.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Πολιτιστική Διπλωματία 

Έχει διατυπωθεί η άποψη ότι «Ο Πολιτισμός είναι η βαριά βιομηχανία της 

Ελλάδας». (Βασιλειάδης, Μπουτσιούκη, 2015 : 3) Διαπιστώνουμε λοιπόν πως και ο 

πολιτισμός είναι ένα από τα χαρτιά που έχει η Ελλάδα ώστε να επικοινωνεί με άλλους 

λαούς, να αναπτύσσει διεθνείς σχέσεις ακόμα και να ασκεί κάποιου είδους εξωτερικής 

πολιτικής.  

Η πολιτιστική ή πολιτισμική διπλωματία (όπως συνηθίζεται να αποκαλείται) είναι 

μια μορφή ανάπτυξης διεθνών σχέσεων. Είναι, δηλαδή, η μορφή εκείνη της διπλωματίας 

η οποία προσβλέπει στην εξοικείωση ενός πολιτισμού και όλων των συστατικών του με 

των άλλων, ήθη, έθιμα, παραδόσεις, τέχνη, αξίες, ιστορία, γλώσσα με στόχο την άμβλυνση 

των διαφορών στην επικοινωνία μεταξύ των λαών και εθνών, την επίτευξη αμοιβαίας 

εμπιστοσύνης και κατ' επέκταση την ανάπτυξη του βέλτιστου βαθμού οικονομικών, 

πολιτικών, εμπορικών και κοινωνικών σχέσεων. (Γεωργίλη, 2014 : 1) 

Παρατηρούμε λοιπόν, ότι ο θεσμός της πολιτιστικής πρωτεύουσας αποτελεί μια 

ακόμη μορφή πολιτιστικής διπλωματίας, αφού σκοπό έχει να αναπτύξει σχέσεις με τους 

άλλους ευρωπαίους, να αναδείξει τον εγχώριο πολιτισμό και να κοινοποιήσει τα ήθη, τα 

έθιμα, τις παραδόσεις, τις τέχνες και την ιστορία της. Αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι 

αν μια πόλη προβληθεί σωστά όντας πολιτιστική πρωτεύουσα αυτό θα μείνει, δηλαδή θα 

συνεχίσει να είναι «πρωτεύουσα» στις καρδιές του κόσμου και θα κερδίσει επιπλέον 

δημοσιότητα, τουρισμό και ότι αυτά συνεπάγονται.  

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών, η Ελλάδα δίνει εξέχουσα σημασία στην 

πολιτιστική διπλωματία, αυτής της μορφής, ασκώντας μια εξωτερική πολιτική με αυτό τον 

τρόπο ώστε να προσεγγίσει τους λαούς. Η οικουμενική εκδοχή του Ελληνικού πολιτισμού 

είναι ο συνεκτικός ιστός για την αναζήτηση κοινών καταβολών και ιστορικών δεσμών με 

τις υπόλοιπες χώρες, κάνοντας χρήση του διαλόγου μεταξύ των πολιτισμών. Σχετικά με τα 

διμερή Μορφωτικά και Πολιτιστικά Προγράμματα, η συμβολή τους αποτελεί σημαντικό 

θεσμικό εργαλείο αυτής της πολιτικής διπλωματίας. Οι διαφόρων ειδών πολιτιστικές 

εκδηλώσεις των Ελληνικών Αρχών Εξωτερικού επηρεάζουν θετικά με έναν δυναμικό 
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τρόπο στην προβολή και διάδοση του κλασικού καθώς και του σύγχρονου ελληνικού 

πολιτισμού.  

Θα αναφέρουμε χαρακτηριστικά παραδείγματα κάποιων από τις Αρχές, όπως αυτές 

παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου των Εξωτερικών,  

1. UNESCO 

2. ΟΗΕ 

3. Μετά από αυτά η παγκόσμια κληρονομιά της χώρας μας, προβάλλεται και  μέσω 

κάποιων ιστορικών διεθνών διοργανώσεων, όπως είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες και 

ο Μαραθώνιος ή κάποιοι άλλοι θεσμοί, η οποίοι πήραν διεθνή χαρακτήρα, όπως ο 

θεσμός της «Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης», που είναι μια ελληνική 

πρωτοβουλία. 

4. Από την άλλη μεριά, ο ρόλος της Κοινωνίας των Πολιτών προβάλλεται με 

διοργανώσεις σε επίπεδο τοπικό, οι οποίες μπορούν να προσφέρουν τα μέγιστα σε 

στην προώθηση της πολιτιστικής διπλωματίας.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

4.1. Ζητήματα οργάνωσης μέσα στο εθνικό πλαίσιο 

Ο θεσμός της πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης δεν προέκυψε μέσα από 

σαφείς κατευθυντήριες αρχές που όριζαν την δομή και την λειτουργία του. Η ιστορική του 

ανάπτυξη μοιάζει περισσότερο σαν μια πορεία από διαδοχικές αναπροσαρμογές, οι οποίες 

καθορίζονται ανάλογα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των πόλεων που φιλοξενούνε 

κατά καιρούς τον θεσμό. Με άλλα λόγια, θεωρείται πως δεν υπήρχε κάποιο 

προκαθορισμένο μοντέλο αστικής πολιτιστικής πολιτικής με κανονιστικό χαρακτήρα στο 

οποίο βασίζονταν η πραγματοποίηση του θεσμού όλο αυτό το διάστημα. Η Ευρωπαϊκή 

Ένωση δεν ορίζει συγκεκριμένα κριτήρια για τον τρόπο οργάνωσης, διαχείρισης και 

ανάπτυξης του θεσμού από το εκάστοτε εθνικό πλαίσιο (Garcia, 2005).  

Όπως σημειώνει και ο Gogliandro (2012) ο θεσμός της πολιτιστικής πρωτεύουσας 

της Ευρώπης υλοποιείται μέσα από την αξιοποίηση ενός εκ των δύο μοντέλων διοίκησης:  
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 άμεση διοίκηση μέσα στο πλαίσιο των ήδη υπαρχουσών κυβερνητικών δομών, οι 

οποίες είναι συνήθως πολιτικά κατευθυνόμενες  

 μέσα από τις πρωτοβουλίες ανεξάρτητων εταιρειών προώθησης. 

 

Μια βασική δυσκολία ωστόσο που εμπεριέχει το εγχείρημα της συγκριτικής 

μελέτης της οργάνωσης του θεσμού της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης μέσα 

στο εθνικό πλαίσιο είναι ότι η οργανωτική διάσταση είναι μια από τις διαστάσεις που έχουν 

μελετηθεί λιγότερο, όπως φαίνεται και στο παρακάτω γράφημα 

 

Εικόνα 1. (Μεταφορά από το αγγλικό πρωτότυπο: Garcia, B. Cox, T. (2013), European  
capitals of culture: success strategies and long-term effects, European Union) 

 

Το ίδιο διαφοροποιημένο φαίνεται πως είναι το κέντρο βάρους για την εκάστοτε 

πολιτική σχεδιασμού και οργάνωσης που υιοθετείται μέσα στο εθνικό πλαίσιο κάθε πόλης. 

Έρευνες που διεξήχθησαν μεταξύ των ετών 1995 και 2003 έδειξαν πως βασική 

προτεραιότητα των περισσότερων πόλεων (75%) που έγιναν Πολιτιστική Πρωτεύουσα της 

Ευρώπης, ήταν να απευθυνθούν σε ανθρώπους με ισχυρή επιρροή, δημόσια εικόνα και που 

κατηγοριοποιούνταν κάτω από τον όρο «διαμορφωτές γνώμης3».  

                                                            
3  Οι διαμορφωτές κοινής γνώμης εκτίθενται περισσότερο στα μέσα απ' ότι οι ακόλουθοί τους, είναι 
περισσότερο κοσμοπολίτες, έρχονται σε επαφή με άτομα που επιδιώκουν τις αλλαγές, έχουν πιο έντονη 
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Δεύτερη σε προτεραιότητα ήταν η ομάδα των ανθρώπων του πολιτισμού. Μόνο το 

31% των πόλεων, για εκείνο το διάστημα, είχαν τους νέους ανθρώπους ως βασικό κοινό, 

με βάση και το οποίο διαμόρφωσαν το περιεχόμενο και την μορφή των εκδηλώσεων. Οι 

ίδιες έρευνες έδειξαν ότι τα παιδιά ανήκαν στο κοινό μέσης προτεραιότητας, το οποίο 

ακολουθούσε η κατηγορία των ανθρώπων της πολιτικής. Οι ηλικιωμένοι, οι εθνικές 

μειονότητες όπως και τα άτομα με ειδικές ανάγκες ανήκαν στις χαμηλότερες ομάδες 

προτεραιότητας (Palmer & Rae, 2004b). 

Μια ακόμη βασική μέριμνα του θεσμού της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας μέσα στο 

εθνικό πλαίσιο ήταν η ανάπτυξη επικοινωνιακών στρατηγικών ανάλογα την προέλευση 

του κοινού, σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Οι ίδιες έρευνες έδειξαν πως η βασική 

προτεραιότητα των περισσότερων διοργανωτών (81%) ήταν το τοπικό κοινό, ενώ το 62% 

των πόλεων είχε την περιφέρεια ως δευτερεύουσα προτεραιότητα.  

Κάποιες πόλεις επιστρατεύουν πολυάριθμες ομάδες για την ανάπτυξη των 

πολιτιστικών προγραμμάτων ενώ άλλες αναθέτουν τις εργασίες σε ένα μικρό δυναμικό 

διοργανωτών. Ανεξάρτητα από την μορφή και το όγκο των ομάδων εργασιών, τις οποίες 

επιλέγουν οι εκάστοτε πολιτιστικές πρωτεύουσες, θεωρείται πως πάντοτε κυριαρχεί ένας 

κοινός προβληματισμός. Ο προβληματισμός αυτός αφορά στην εδραίωση μιας καλής και 

αποτελεσματικής επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων της πολιτικής και αυτών που 

στελεχώνουν την διοργάνωση των εκδηλώσεων. Το ζήτημα αυτό φαίνεται να περιπλέκεται 

ακόμη περισσότερο όταν αρκετές φορές συμμετέχουν φορείς της δημόσιας διοίκησης, της 

τοπικής αυτοδιοίκησης και των σχετικών περιφερειών (European Communities, 2009).  

Η εξεύρεση της ιδανικής ισορροπίας μεταξύ πολιτικής βούλησης και 

καλλιτεχνικής ελευθερίας θεωρείται ότι αποτελεί μια από τις βασικότερες προκλήσεις που 

αντιμετωπίζουν οι πόλεις που αναλαμβάνουν τον θεσμό της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας 

της Ευρώπης. Από τη μια πλευρά, επισημαίνεται πως η συμμετοχή και υποστήριξη που 

                                                            
κοινωνική συμμετοχή, έχουν υψηλότερη κοινωνικοοικονομική θέση από τους ακόλουθούς τους και είναι 
περισσότερο καινοτόμοι. Λόγω της παρακμής των παραδοσιακών μέσων όπως είναι το ραδιόφωνο, οι 
εφημερίδες και η τηλεόραση, τα κοινωνικά μέσα και το διαδίκτυο γενικότερα έχουν προσελκύσει την 
προσοχή όλων όσων ενδιαφέρονται να επηρεάσουν την κοινή γνώμη. Στα κοινωνικά μέσα οι διαμορφωτές 
κοινής γνώμης είναι όσοι έχουν μεγάλο αριθμό ακολούθων αλλά και έχουν μεγάλη κίνηση στο ιστολόγιο 
τους, διαθέτουν δύναμη πειθούς και έχουν συχνή επικοινωνία μέσω π.χ. των αναρτήσεών τους. Οι μπλόγκερς 
διαθέτουν επίσης δύναμη γιατί παράγουν περιεχόμενο και μέσω των κοινωνικών δικτύων μπορούν εύκολα 
να δικτυωθούν με τους άλλους. Λόγω του ότι οι διαμορφωτές κοινής γνώμης στα κοινωνικά μέσα διαθέτουν 
πολλούς ακόλουθους, είναι εύκολο να μεταφέρουν τους ακόλουθους τους και στα άλλα κοινωνικά μέσα. 
(Πηγή : http://mastroyanni.blogspot.gr) 
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προέρχεται από τον κόσμο της πολιτικής είναι απαραίτητη, μια που τα περισσότερα 

κονδύλια προέρχονται από κρατικές επιχορηγήσεις, γεγονός που συχνά δημιουργεί πιέσεις 

προς τους διοργανωτές εξαιτίας των υψηλών προσδοκιών. Από την άλλη, η καλλιτεχνική 

και πολιτιστική ποιότητα των εκδηλώσεων προαπαιτούν την απόλαυση ενός μεγάλου 

βαθμού αυτονομίας από την πολιτική βούληση (European Communities, 2009). Η 

πολιτική συμμετοχή αλλά και η χρηματοδοτική υποστήριξη που προέρχεται από αυτήν 

θεωρείται βασικός παράγοντας για την αποτελεσματική διεξαγωγή και ανάπτυξη του 

θεσμού (Garcia & Cox, 2013). 

4.2. Μοντέλα οργάνωσης και διαχείρισης του θεσμού 

Σύμφωνα με τους Möll & Hitzler(2011) υπάρχουν δύο διακριτά μοντέλα όσον 

αφορά την διαχείριση και την οργάνωση του θεσμού της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της 

Ευρώπης. Πρόκειται για το πλουραλιστικό4 μοντέλο και το μοντέλο της άμεσης διοίκησης 

ή μοντέλο ενός επιπέδου (one-tier model). Αμφότερα τα μοντέλα είναι προϊόν ενός 

συγκεκριμένου προγραμματισμού και μιας συγκεκριμένης αντίληψης. Παρόλα αυτά όμως 

έχουν ξεχωριστές οργανωτικές εφαρμογές και στόχους. 

Το πλουραλιστικό μοντέλο αναφέρεται κυρίως στα υποκείμενα της διαχείρισης και 

καθώς δεν ενδιαφέρεται μόνο για την επίτευξη των στόχων αποδίδει μεγαλύτερη σημασία 

και συνυπολογίζει όλους τους παράγοντες. Με τον όρο παράγοντες αναφερόμαστε σε 

όλους εκείνους τους συνεργαζόμενους φορείς και τα άτομα, οι οποίοι θα συνεργαστούν ή 

θα λειτουργούν ο καθένας χωριστά, κάτω από μια κοινή γραμμή πλεύσης, ώστε να 

επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα. 

Στο πλουραλιστικό μοντέλο, συνυπάρχουν διάφορα άτομα τα οποία συμβάλλουν 

στην δημιουργία ιδεών και στον σχεδιασμό προγραμμάτων για την υλοποίηση του θεσμού. 

Κατά διαστήματα συμμετέχουν και διάφοροι τοπικοί φορείς ενώ άλλες φορές συμβάλλουν 

και φορείς που ανήκουν στην περιφέρεια. Συνήθως, μέσα στο πλαίσιο αυτό, η πορεία προς 

την υλοποίηση έχει μια επαγωγική μορφή με αφετηρία μια γενική προγραμματική 

                                                            
4  Ο πλουραλισμός είναι ιδεαλιστική αντίληψη σύμφωνα με την οποία κάθε τι που υπάρχει αποτελείται από 
ένα ολόκληρο κόσμο από ανεξάρτητες οντότητες. Οι αιτίες του κόσμου είναι πολλές, ποικίλες και ατομικές, 
και δεν μπορούν να γίνουν αντιληπτές ως μορφές ή τρόποι έκφρασης μιας ενιαίας και απόλυτης ουσίας. (Από 
το Πλήρες Μικρό Φιλοσοφικό Λεξικό, Μ.Ροζενταλ - Π.Γιουντιν, σελ.430, Αθήνα, 1963, Εκδόσεις 
Αναγνωστίδη) 
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προσέγγιση ανάλογα τις προτάσεις των διάφορων ατόμων που συνυπάρχουν και 

προορισμό την τελική επιλογή ειδικών εκδηλώσεων, δραστηριοτήτων και πολιτιστικών 

προγραμμάτων (Möll & Hitzler, 2011). 

Σε αντίθεση με το παραπάνω, το μοντέλο της άμεσης διοίκησης ακολουθεί έναν 

διαφορετικό και κυρίως πιο συγκεντρωτικό τρόπο αντιμετώπισης όσον αφορά στην 

ανάπτυξη του θεσμού της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης, ο οποίος βασίζεται 

σε ένα συγκεκριμένο σχέδιο και όλα κινούνται γύρω από αυτό, τη σωστή υλοποίηση και 

την επιτυχέστερη επίτευξη του.  

Συνήθως, αφετηρία αυτού του μοντέλου είναι ένα συγκεκριμένο και ειδικό 

προγραμματικό πλάνο με προορισμό την περαιτέρω αναζήτηση έργων που να ταιριάζουν 

σε αυτό το πλάνο. Σύμφωνα με τους Möll & Hitzler (2011) το πλουραλιστικό μοντέλο 

δίνει προτεραιότητα στην εγχώρια προβολή και ανάπτυξη της πόλης ή της περιφέρειας, 

ενώ το μοντέλο άμεσης διοίκησης εστιάζει στην δημιουργία ενός πολιτιστικού γεγονότος 

που θα προσελκύσει το εθνικό και διεθνές ενδιαφέρον. Είναι σαφές από την παραπάνω 

περιγραφή ότι και τα δυο μοντέλα μπορούν να εξυπηρετήσουν διαφορετικούς σκοπούς οι 

οποίοι ανεξάρτητα από την από τους στόχους της πολιτιστικής πρωτεύουσας έχουν 

διαφορετικές μεθόδους εφαρμογής αλλά και διαφορετικές διαχειριστικές διαδικασίες κι ως 

εκ τούτου απαιτούνται διαφορετικά εργαλεία για να μπορέσουν να εφαρμοστούν 

αποτελεσματικά τα μοντέλα αυτά.  

Συγκριτικά λοιπόν, όσον αφορά στα δύο αυτά μοντέλα, θα μπορούσαμε να πούμε 

ότι το πλουραλιστικό μοντέλο είναι κάπως πιο περιορισμένο και απευθύνεται περισσότερο 

στην τοπική κοινωνία ενώ το μοντέλο άμεσης διοίκησης στόχο έχει να προκαλέσει το 

ενδιαφέρον και να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις εκτός των συνόρων της χώρας που έχει 

αναλάβει να αναδείξει κάποια από τις πόλεις της ως πολιτιστική πρωτεύουσα. Συνεπώς, 

το δεύτερο είναι πολύπλοκο και χρήζει ειδικής μεταχείρισης αν φυσικά ο σκοπός είναι η 

εκατό τοις εκατό επιτυχία.  

Με όρους αποτελεσματικότητας και επιτυχίας, το πλουραλιστικό μοντέλο 

επικεντρώνεται στην «μακροβιότητα» του προγράμματος (με αναφορά στον αντίκτυπο 

που θα έχει) και στην βιωσιμότητα των έργων που λαμβάνουν χώρα ως μέρος της τοπικής 

αστικής και περιφερειακής ανάπτυξης. Αυτό συνεπάγεται ότι η συνεργασία των 

περιφερειακών φορέων και η προσέλκυση του ενδιαφέροντος τους, διαδραματίζει 
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σημαντικό ρόλο για την αποτελεσματική οργάνωση, διαχείριση και πραγματοποίηση των 

διάφορων δραστηριοτήτων που  συνθέτουν τον θεσμό της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της 

Ευρώπης. Από την άλλη, το μοντέλο της άμεσης διοίκησης, εστιάζει στην επίτευξη 

βραχυχρόνιων στόχων, όπως είναι για παράδειγμα η προσέλκυση της προσοχής των μέσων 

μαζικής ενημέρωσης και η αύξηση της επισκεψιμότητας για την περίοδο διεξαγωγής του 

θεσμού. Αυτό συνεπάγεται ότι αποδίδεται προτεραιότητα σε ζητήματα που σχετίζονται με 

το μάρκετινγκ και τις δημόσιες σχέσεις, ενώ περιορίζεται η σημασία των τοπικών και 

περιφερειακών φορέων (Möll & Hitzler, 2011). 

Όπως θα δούμε στη συνέχεια, κάθε πολιτιστική πρωτεύουσα, από το 1985 έως και 

σήμερα, επιλέγει διαφορετικό μοντέλο διαχείρισης του θεσμού. Κάποιες από αυτές 

επιλέγουν το πλουραλιστικό μοντέλο και άλλες το μοντέλο άμεσης διοίκησης ανάλογα με 

τις ανάγκες και τους στόχους που επιδιώκουν να εξυπηρετήσουν. Σε κάθε περίπτωση όμως 

υπάρχει η δυνατότητα παράλληλης εφαρμογής των μοντέλων για να εξυπηρετηθούν 

διαφορετικές ανάγκες, παρά το γεγονός ότι κάτι τέτοιο σπάνια επιτυγχάνεται δεδομένων 

των διαφορετικών εργαλείων που χρησιμοποιούνται κάθε φορά για να μπορέσουν να 

εφαρμοστούν τα διαφορετικά μοντέλα.  

Από το 1985 έως το 1990 το εθνικό πλαίσιο υλοποίησης του θεσμού ήταν κατά 

κύριο λόγο δρομολογημένο από τις κατευθύνσεις των κυβερνητικών μηχανισμών. Με 

άλλα λόγια, η πολιτική φαίνεται ότι μονοπωλούσε τον σχεδιασμό, την οργάνωση και την 

πραγματοποίηση των διάφορων εκδηλώσεων που συναποτελούν την Πολιτιστική 

Πρωτεύουσα της Ευρώπης. Τέτοιες ήταν οι περιπτώσεις της Αθήνας το 1985, όπου το 

Υπουργείο Πολιτισμού εφάρμοσε την οργάνωση του θεσμού μέσα από ένα σχεδιασμό 

συγκεντρωτικού χαρακτήρα, τον οποίο ανέθεσε σε ένα νεοσυσταθέν και αυτόνομο 

γραφειοκρατικό τμήμα (Garcia & Cox, 2013). 

Τις χρονιές που ακολούθησαν, η Φλωρεντία το 1986, το Δυτικό Βερολίνο το 1988, 

και η Γλασκόβη το 1990, ο θεσμός της πολιτιστικής πρωτεύουσας υλοποιήθηκε μέσα από 

την κινητοποίηση των οργάνων της τοπικής αυτοδιοίκησης (Garcia & Cox, 2013). Το 

μοτίβο αυτό άλλαξε όταν το Δουβλίνο το 1991 ανέθεσε την οργάνωση του θεσμού σε 

ανεξάρτητες εταιρείες οι οποίες ανέλαβαν την υλοποίηση των σχετικών δραστηριοτήτων, 

καταργώντας, κατά μία έννοια, την μονοπώληση της οργάνωσης του θεσμού από τις 

πολιτικές και κρατικές δομές (Gold & Gold, 2005: 231).  
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Το μοντέλο αυτό δέχθηκε κάποιες ελαφριές τροποποιήσεις τις χρονιές που 

ακολούθησαν με την συμμετοχή –άλλοτε περιορισμένη και άλλοτε πιο ενισχυμένη– 

κάποιων δομών τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως συνέβη στο Λίβερπουλ το 2008 όπου στην 

διοργάνωση του θεσμού συμμετείχε και το δημοτικό συμβούλιο της πόλης, σε θέματα που 

αφορούσαν κυρίως την υλοποίηση κάποιου συγκεκριμένου πολιτιστικού προγράμματος, 

την αναζήτηση χορηγιών και το μάρκετινγκ των εκδηλώσεων. Από το 1995 και μετά, 

φαίνεται πως μόνο τέσσερις πόλεις επέλεξαν το σύστημα της άμεσης διοίκησης: η Αβινιόν, 

η Κρακοβία, η Σαντιάγκο ντε Κομποστέλλα και η Κόρκ  (Palmer & Rae Associates, 2004a; 

Quinn & O’ Halloran, 2006).  

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα όπου εφαρμόστηκε το μοντέλο της άμεσης 

διοίκησης μέσα στο εθνικό πλαίσιο για την υλοποίηση του θεσμού ήταν αυτό της 

Λισσαβόνας το 1994, όπου ένας πρώην Υπουργός είχε αναλάβει τα καθήκοντα του 

εκτελεστικού προέδρου, υποστηριζόμενος από έναν αριθμό διευθυντικών στελεχών, κάθε 

ένα από τα οποία είχε και την εκτελεστική ευθύνη για έναν συγκεκριμένο τομέα του 

προγράμματος (Gogliandro, 2001: 12). 

Παρατηρούμε λοιπόν, ότι ανάλογα με μοντέλο επιλογής, το οποίο εξαρτάται από 

την εκάστοτε πολιτιστική πρωτεύουσα, εξαρτάται και ο συνολικός βαθμός επιτυχίας του 

θεσμού. Είναι φανερό ότι η κάθε μία πόλη διαλέγει έναν διαφορετικό τρόπο 

αντιμετώπισης, το οποίο σημαίνει ότι βλέποντας τα προηγούμενα και μελετώντας, 

πιθανόν, το ποσοστό επιτυχίας προσπαθούν να κάνουν την καλύτερη δυνατή διοργάνωση 

και διοίκηση του θεσμού που έχουν αναλάβει.  

Ο τρόπος διοίκησης του θεσμού της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 

διαδραματίζει σημαντικό ρόλο. Η εφαρμογή του κατάλληλου μοντέλου θα κρίνει την 

επιτυχή έκβαση των προγραμμάτων που το συναπαρτίζουν αλλά και θα επιφέρει τα 

επιθυμητά οφέλη σε βάθος χρόνου. Αυτό μπορεί υποδεικνύει η περίπτωση του Ελσίνκι 

(2000) όπου η έλλειψη μιας σαφούς οργανωτικής διοίκησης περιόρισε δραστικά την 

ανάπτυξη μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής που θα προσανατολίζονταν στην δημιουργία 

ενός θετικού αντίκτυπου σε βάθους χρόνου (Garcia, Cox, 2013). Σε άλλες περιπτώσεις, 

όπως αυτές των πόλεων Σιμπίου στην Ρουμανία (2007) και Σταβάγκερ στην Νορβηγία 

(2008) η οργάνωση και υλοποίηση του θεσμού της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της 
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Ευρώπης από αυτόνομους οργανισμούς που δεν δεσμεύονταν από δημοτικές και κρατικές 

δομές θεωρήθηκε κρίσιμη για την επιτυχία του (ECORYS, 2009a).  

Σε  προγενέστερες διοργανώσεις, ειδικά στα μέσα της δεκαετίας του 1990, το 

στοιχείο της αυτονομίας αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης μεταξύ των σχετικών φορέων 

και ανθρώπων που σχετίζονταν με τον θεσμό. Για ανθρώπους, όπως ο Eric Antonis, 

Διευθυντής της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης στην Αμβέρσα το 1993, ο μόνος 

τρόπος για να πραγματοποιηθούν οι διάφορες εργασίες μέσα σε ένα πλαίσιο αυτονομίας 

είναι να υπάρχουν δομές που είναι αυτές καθαυτές αυτόνομες από την επιρροή της 

πολιτικής (European Commission, 2009: 21).  

Το ίδιο πνεύμα και παρόμοιο σκεπτικό επικρατούσε και στην Γλασκόβη το 1990, 

όπου η βασική φιλοσοφία πίσω από την υλοποίηση του θεσμού ήταν πως η διάσταση του 

πολιτισμού πρέπει να είναι μια ενοποιητική διαδικασία και να μην επισκιάζεται από 

ζητήματα που συνδέονται με την πολιτική φιλοδοξία (European Commission, 2009: 18). 

Αντίθετα ήταν τα αποτελέσματα εξαιτίας της παρέμβασης των κρατικών αρχών 

όπως έδειξε και η εμπειρία του θεσμού της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης στην 

πόλης Πετς, στην Ουγγαρία το 2010. Όταν το εθνικό πλαίσιο εντός του οποίου 

αναπτύχθηκε η οργάνωση και ο σχεδιασμός των εκδηλώσεων, κυριαρχούνταν σχεδόν 

αποκλειστικά από πολιτικούς και κυβερνητικούς φορείς, χωρίς την συνδρομή αυτόνομων 

πολιτιστικών οργανισμών, έγιναν αισθητές οι ελλείψεις σε επίπεδο χρονοδιαγράμματος, 

καθώς και σε επίπεδο λήψης αποφάσεων. Φυσικά υπήρξαν και κάποιες επιπλέον 

«παράπλευρες απώλειες» που εντοπίζονταν στην αποδυνάμωση των σχέσεων του κράτους 

με τους πολιτιστικούς φορείς και οργανισμούς της πόλης (ECORYS, 2011a: v). 

 

4.3. Ο ρόλος  του Εθνικού Θεσμικού πλαισίου των Ευρωπαϊκών 
χωρών σε σχέση με τον θεσμό. 

Το 1980, άρχισαν, σταδιακά, να εντάσσονται στην ΕΟΚ, κράτη μέλη τα οποία, πράγματι, 

παρουσίαζαν προκλήσεις στην εσωτερική τους οργάνωση και διοίκηση, στο επίπεδο της 

ανάπτυξης και της οικονομίας τους όσο και σε ζητήματα που αφορούσαν την ασφάλεια. 

Η Ελλάδα, η Πορτογαλία και η Ισπανία, είχαν, πράγματι, πολλά κοινά στοιχεία τα οποία 
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έπρεπε να λάβουν υπόψη τους οι ιθύνοντες για να διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα των 

κοινών πολιτικών και της ίδιας της Κοινότητας (Patel, 2013).  

Τα εν λόγω κράτη βάσιζαν, και συνεχίζουν να βασίζουν, την οικονομία τους στον 

πρωτογενή και τον τριτογενή τομέα, ενώ είχαν ανατρέψει αυταρχικές/δικτατορικές 

κυβερνήσεις, κάτι το οποίο είχε οδηγήσει σε προβλήματα στο εσωτερικό τους. Επίσης, 

παρουσίαζαν μεγάλο βαθμό αστικοποίησης, προβλήματα ανεργίας και υποαπασχόλησης 

όπως και παράτυπης απασχόλησης («μαύρη αγορά») (Patel, 2013).  

Όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να εφαρμόζουν πλήρως το ευρωπαϊκό δίκαιο και 

αναγνωρίζουν την πρωτοκαθεδρία των διεθνών και ευρωπαϊκών συνθηκών έναντι των 

εθνικών συνταγμάτων και νόμων. Αυτό σημαίνει πως έχουν σχετικά παρόμοιο θεσμικό 

πλαίσιο και τα συστήματά τους προσομοιάζουν. Ωστόσο, σε τοπικό επίπεδο, μπορεί να 

υπάρχουν διαφορές στην λειτουργία και την οργάνωση των δημόσιων φορέων (Βουλή 

των Ελλήνων, χ.χ.). 

Αναλύθηκε ήδη παραπάνω η διαδικασία με την οποία ένα κράτος μέλος προετοιμάζει την 

υποψηφιότητά του. Αν αναλογιστεί κανείς το παράδειγμα των κρατών του ευρωπαϊκού 

νότου, κατανοεί πως το θεσμικό πλαίσιο παίζει ένα σημαντικό ρόλο στη συμμετοχή της 

χώρας στο θεσμό της πολιτιστικής πρωτεύουσας. Ξεκινώντας από το παράδειγμα της 

Ελλάδας, η πρωτεύουσά της, η Αθήνα, ήταν η πρώτη πόλη που κατείχε τον τίτλο της 

πολιτιστικής πρωτεύουσας, μία κίνηση συμβολικού χαρακτήρα. Το θεσμικό πλαίσιο της 

Ελλάδας επιτρέπει την ανάδειξη των πόλεών της σε πολιτιστικές πρωτεύουσες, καθώς 

σημειώνει σημαντικές επιτυχίες στον τομέα. Τόσο η Θεσσαλονίκη, όσο η Πάτρα και η 

Ελευσίνα (2021), είναι πόλεις που κατόρθωσαν να παρουσιάσουν ένα πλήρες και 

εφαρμόσιμο πρόγραμμα (ECOC, 2018). 

Η Ελλάδα, ως κράτος, δίδει μεγάλη έμφαση στον πολιτισμό και η επιλογή μίας εκ των 

πόλεων της προσφέρει σημαντικά οφέλη στην περιοχή και την πολιτική της ηγεσία 

(Σωτηρέλης, 2000). Με βάση τα δεδομένα της ΕΕ πάνω από 100 δις ευρώ έχουν επενδυθεί 

για τις πολιτικές συνοχής από το 2007 και έχει παρατηρηθεί σημαντικό όφελος σε επίπεδο 

τοπικής αυτοδιοίκησης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Θεσσαλονίκη στην Ελλάδα. 

Γενικά οι τοπικοί άρχοντες έχουν επιδείξει βούληση για συνεργασία με τους ευρωπαϊκούς 

φορείς και άλλες πόλεις και συμμετέχουν ενεργά στο θεσμό. Η σημασία που δίνει η 
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Ελλάδα στην πολιτιστική της ταυτότητα καθώς και ο ρόλος των τοπικών φορέων είναι 

παράγοντες που έχουν συντελέσει στην επιτυχία των δράσεων (Tziovas, 2017).  

Η πολιτική και διοικητική οργάνωση στην Ελλάδα, σε επίπεδο περιφέρειας και τοπικής 

αυτοδιοίκησης, διαφέρει από αυτή των ομοσπονδιακών κρατών όπως η Γερμανία. Στην 

Ελλάδα, τις αποφάσεις σε τοπικό επίπεδο τις λαμβάνει η τοπική ηγεσία, ωστόσο, τον 

κεντρικό έλεγχο τον διατηρεί η κυβέρνηση για τα ζωτικής σημασίας εθνικά ζητήματα. 

Μετά την υιοθέτηση του ν. 3852/10, η τοπική αυτοδιοίκηση είναι περισσότερο ευέλικτη 

αλλά απαιτείται ειδική νομοθετική ρύθμιση και άδεια από το κράτος για να 

δημιουργηθούν φορείς και να ληφθούν επιχορηγήσεις (ΥΠΕΣ, 2010).  

Παράλληλα, δεν μπορεί να μην σημειωθεί και η επίδραση της οικονομικής κρίσης. Τα 

κράτη μέλη τα οποία έχουν βιώσει σημαντικές συνέπειες λόγω της οικονομικής κρίσης, 

πρέπει να είναι σε θέση να προσαρμόζουν τα προγράμματά τους στα μέτρα λιτότητας που 

προβλέπει η κυβέρνησή τους και να προτείνουν δράσεις με καλή σχέση κόστους-οφέλους. 

Έτσι, η Ελλάδα, η Ισπανία, η Ιταλία κοκ αντιμετωπίζουν και έναν ακόμη «κίνδυνο» που 

αφορά την έλλειψη πρωτοβουλίας, πόρων και υποστήριξης, παράγοντες που θέτουν σε 

κίνδυνο την υποψηφιότητα καθώς, με αυτόν τον τρόπο, δεν πληρούνται τα κριτήρια της 

απόφασης 445/2012/EC (ECOC, 2018).  

Αντίστοιχα, στην Κύπρο, παρατηρούνται προβλήματα που αφορούν την βιωσιμότητα και 

τη μακροβιότητα των έργων. Για την υποψηφιότητα της Λευκωσίας και της Λεμεσού, το 

2017, οι αρμόδιοι σημείωσαν πως υπάρχει μικρή συμμετοχή του κοινού, ωστόσο, 

αναγνωρίστηκε η καλλιτεχνική αξία των δράσεων καθώς και η σημασία της προβολής του 

πολιτισμού και της διαφορετικότητας. Το μικρό μέγεθος του νησιού και η καλή θεσμική 

οργάνωση επέτρεψαν στην Κύπρο να υποστηρίξει επιτυχώς το επιχείρημα σε σχέση με τη 

συμβολή του θεσμού στην αστική ανάπτυξη, αν και ήταν αμφίβολο το κατά πόσο 

πληρούσε το κριτήριο της υποστήριξης των φορέων, κυρίως λόγω της οικονομικής κρίσης 

και ύφεσης (Nechita, 2015). 

Η συμβολή στην αύξηση της τουριστικής δραστηριότητας έχει, ωστόσο, παρατηρηθεί πως 

είναι λιγότερο μεγάλη στη χώρα από ότι σε κράτη μέλη τα οποία δεν διαθέτουν τουριστικά 

θέρετρα (Liu, 2014). Συγκρίνοντας με την Ολλανδία, η οποία το 2018 εκπροσωπείται από 

την πόλη Leeuwarden, η Ελλάδα παρουσιάζει προγράμματα μικρότερου κόστους με 
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δραστηριότητες που αποσκοπούν στην αποκατάσταση των εσωτερικών, δομικών της 

προβλημάτων. Το ίδιο παρατηρείται και σε σύγκριση με άλλα κράτη μέλη του νότου με 

λιγότερη οικονομική ανεξαρτησία και δυνατότητες (Liu, 2014).  

Το 2012η Ολλανδία παρουσίασε τρία προγράμματα τα οποία ήταν ιδιαίτερα καινοτόμα 

και ανταγωνιστικά και εστίαζαν στην ανάδειξη της αστικής κουλτούρας, της κουλτούρας 

των νέων καθώς και της καλλιτεχνικής δράσης. Η πρόταση της Leeuwarden είχε ένα 

συνολικό προϋπολογισμό της τάξης των 80 εκ. ευρώ. Αντίστοιχα, η Μάλτα, της οποίας η 

πρωτεύουσα, Βαλέττα, κατέχει τον ίδιο τίτλο για το 2018, περιόρισε τον προϋπολογισμό 

της στα 12 εκ. ευρώ. Ωστόσο, οι δράσεις είναι εξίσου καινοτόμες και σύνθετες και οι δύο 

πόλεις θα κινηθούν προς μία κατεύθυνση ανάδειξης των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της 

πόλης και των κατοίκων, με στόχο το να προσελκύσουν νέους τουρίστες και μη (Deutsche 

Welle, 2018).  

Ο ρόλος των οργανώσεων σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο δεν μπορεί να μην 

συμπεριληφθεί στη συζήτηση. Η ικανότητα μίας πόλης να εφαρμόσει την στρατηγική 

κρίνεται από το θεσμικό της πλαίσιο, υπό την έννοια του ότι θα πρέπει να υπάρχει 

πρόβλεψη για τη συνεργασία κράτους-τοπικής αυτοδιοίκησης-μη κυβερνητικών 

οργανώσεων (Nechita, 2015). Η αποτυχία ορισμένων πόλεων να λάβουν τον τίτλο 

αποδίδεται στην έλλειψη επαρκούς εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου των φορέων, κάτι 

που αναφέρεται ως «αδυναμία» (weakness) στην αιτιολογία της Επιτροπής για την 

απόρριψη των αιτήσεων και, άρα, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη (Palmer, 2004). 

Τα κράτη μέλη τα οποία προσχώρησαν σχετικά πρόσφατα στην ΕΕ όπως η Ρουμανία και 

η Βουλγαρία, αντιμετωπίζουν διαφορετικού είδους προκλήσεις. Συγκεκριμένα, τα κράτη 

αυτά παρουσιάζουν χαμηλό επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης και οι φορείς παρουσιάζουν 

προβλήματα στην οργάνωσή τους, με αποτέλεσμα να προκύπτουν προβλήματα τόσο στον 

σχεδιασμό, την υποβολή και την εφαρμογή του προγράμματος όσο και στην αξιολόγησή 

του (Nechita, 2015). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

Προώθηση πολιτιστικής πρωτεύουσας μέσω της εκπαίδευσης 

Ο πολιτισμός και η εκπαίδευση αποτελούν δυο πυλώνες της κοινωνίας που 

μπορούν να αναπτυχθούν κάτω από το ίδιο πλαίσιο αρχών, με διαφορετικά εργαλεία και 

να εξυπηρετήσουν όμως παραπλήσιους σκοπούς όπως είναι η διαφύλαξη της ταυτότητας 

ενός λαού, η διατήρηση βασικών συστατικών της κοινωνίας αλλά και η αειφόρος 

ανάπτυξης. Τόσο η εκπαίδευση όσο και ο πολιτισμός κινούνται κάτω από τον άξονα της 

αποτελεσματικής προαγωγής των βασικών χαρακτηριστικών που συνθέτουν μια χώρα, 

βοηθούν στην ανάδειξη ενδιαφερουσών πρωτοβουλιών και συνάμα ενισχύουν την 

δυνατότητα των εμπλεκόμενων πολιτών να προάγουν την εξωστρέφεια της χώρας τους. Η 

εκπαίδευση και ο πολιτισμός είναι σαφές ότι μπορούν να προάγουν συνολικά μια χώρα 

και να διατηρήσουν την θέση της στην ιστορία. Έτσι και ο θεσμός της πολιτιστικής 

πρωτεύουσας μπορεί εάν εμπλακεί κατάλληλα με τα διάφορα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά 

προγράμματα να προωθηθεί σε μεγαλύτερο εύρος, με περισσότερες πρωτοβουλίες και 

συμμετοχές αλλά παράλληλα να ωφελήσει και την εκπαιδευτική διαδικασία.  

Παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια μια ραγδαία αύξηση των διάφορων ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων που αφορούν στην εκπαίδευση. Πρόκειται για προγράμματα που φέρνουν 

σε επαφή σχολεία, μαθητές και φοιτητές από όλη την Ευρώπη. Είναι κάποια προγράμματα 

στα οποία γίνεται ανταλλαγή μαθητών και φοιτητών μεταξύ κάποιων χωρών, με σκοπό τις 

διαφορετικές εμπειρίες διδασκαλίας, τη γνωριμία με άλλα ήθη, έθιμα, παραδόσεις, 

εκπαιδευτικές πρακτικές και φυσικά γνωριμία άλλων πολιτισμών και διάδοση ο καθένας 

της χώρας και της πόλης του πιο συγκεκριμένα. 

Οι σχολικές συνεργασίες στην Ευρώπη είναι μια αυξανόμενη κοινή πρακτική που 

αποκτά ευρεία αναγνώριση. Το σχολείο μας στοχεύει να κάνει ένα βήμα μπροστά και να 

ανοίξει ένα παράθυρο στο μέλλον. Στόχος του είναι να διευρύνει ορίζοντες, να μεθοδεύσει 

νέες πρακτικές και να διευκολύνει τις συνεργασίες εκείνες, όπου σχολεία από Ευρωπαϊκές 

και όχι μόνο χώρες θα ωφεληθούν από τα εργαλεία των Τεχνολογιών Πληροφορίας και 
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Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και δουλεύοντας μαζί θα αποκομίσουν παιδαγωγικά, κοινωνικά και 

πολιτιστικά οφέλη5.  

Αυτό που αναφέρουμε παραπάνω δεν είναι μόνο θεωρητικό, αφού η Πάφος, η 

οποία είναι η πολιτιστική πρωτεύουσα για το 2017 έχει ξεκινήσει ήδη προς αυτή την 

κατεύθυνση. Το Πάφος2017 και το πρόγραμμα «ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ» 

δραστηριοποιείτε ήδη από το 2014. Σύμφωνα λοιπόν με το πρόγραμμα οι εκπαιδευτικοί 

της Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης της Πάφου ενημερώθηκαν για το πρόγραμμα του 

Πάφος2017, όσον αφορά στις σχολικές δράσεις. 

Όλα σχεδόν τα σχολεία του νησιού της Αφροδίτης αλλά κυρίως της Πάφου, από 

όλες τις βαθμίδες θα λάβουν μέρος με μια πληθώρα δραστηριοτήτων στο πρόγραμμα 

«Σχολεία εν δράσει», μέσω του οποίου οι εμπνευστές του στόχο έχουν οι μαθητές να 

ενταχθούν, με την εθελοντική τους προσφορά και την κοινωνική συμμετοχή, στο θεσμό 

της πολιτιστικής πρωτεύουσας. 

Τα προγράμματα Erasmus και Socrates είναι ένας αρκετά σημαντικός τρόπος 

προώθησης του θεσμού της πολιτιστικής πρωτεύουσας και μπορεί να συμβάλλει 

σημαντικά στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του θεσμού δεδομένου ότι 

μεταδίδεται ολόκληρη η φιλοσοφία του θεσμού. To πρόγραμμα Socrates έχει ως στόχο να 

προάγει την γνώση μέσα από την εκπαίδευση, την κατάρτιση, την δια βίου μάθηση και 

γενικά την προώθηση των τυπικών και άτυπων μορφών εκπαίδευσης με γνώμονα την 

βελτίωση των ικανοτήτων των ανθρώπων που συμβάλλουν στην ενεργή άσκηση και την 

απασχόληση. Επιπρόσθετος στόχος είναι η βελτίωση της ποιότητας της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας σε όλες τις ηλικιακές ομάδες μέσα από την επίτευξη της συνεργασίας μεταξύ 

των ευρωπαϊκών χωρών. Το γεγονός ότι συνεργάζονται στο πρόγραμμα αυτό όλες οι χώρες 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρέχει την δυνατότητα διεύρυνσης των ευκαιριών πρόσβασης 

στους ενδιαφερομένους αλλά και ενθαρρύνει τις σχέσεις μεταξύ διαφορετικών 

επιστημονικών κοινοτήτων. 

Σε ότι αφορά το Erasmus θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι πρόκειται για ένα 

ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την Ανώτατη Εκπαίδευση το οποίο αφορά στην εκπαίδευση, 

την κατάρτιση, τον αθλητισμό και τη νεολαία για την περίοδο από το 2014 έως και το 

2020. Πρόκειται για μια κύρια δράση του προγράμματος Socrates και αφορά μόνο στην 

                                                            
5 Σύμφωνα με τη σελίδα https://www.eps.edu.gr/ για τα εκπαιδευτικά ευρωπαϊκά προγράμματα. 
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τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στόχος του προγράμματος είναι να αναδείξει τις δεξιότητες των 

φοιτητών, να ενισχύσει τις πιθανότητες απασχόλησης και να εκσυγχρονίσει τα 

εκπαιδευτικά συστήματα. Ένας επιπρόσθετος βασικός στόχος του προγράμματος Erasmus 

είναι να καταρτίσει την νεολαία σε όλους τους τομείς της δια βίου μάθησης. Η βασική 

δυνατότητα που δίνει το Erasmus στους φοιτητές είναι να μετακινούνται για σπουδές σε 

κάποιο ίδρυμα (συνεργαζόμενο) άλλης χώρας για διάρκεια από 3 έως και 12 μήνες. 

Επιπρόσθετα μια ακόμα βασική δυνατότητα που δίνει το Erasmus είναι η πρακτική 

άσκηση σε χώρα του εξωτερικού αλλά και η μετακίνηση διδακτικού προσωπικού για 

λόγους επιμόρφωσης.  

Η μετακίνηση των σπουδαστών μέσα από το πρόγραμμα Erasmus δίνει την 

δυνατότητα στην κάθε οργανωμένη πρωτοβουλία να προάγει τις δράσεις που σχετίζονται 

με την πολιτιστική πρωτεύουσα μέσα από διεθνείς συμμετοχές και δράσεις πολιτισμού. 

Ιδίως σε γνωστικά πεδία που σχετίζονται με τον πολιτισμό, ο θεσμός της πολιτιστικής 

πρωτεύουσας μπορεί να προωθηθεί μέσω του προγράμματος Erasmus καθώς μπορεί να 

χρησιμοποιείται ως κίνητρο για την προσέλκυση φοιτητών οι οποίοι να ασχοληθούν με 

τον θεσμό αυτό ή ακόμα και με την εργασία πάνω στην συμμετοχή μιας χώρας σε 

διαγωνισμό για την ανάδειξή της ως πολιτιστική πρωτεύουσα. Τόσο το πρόγραμμα 

Socrates όσο και το πρόγραμμα Erasmus δίνουν την δυνατότητα σε μια πληθώρα ατόμων 

που εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία να μπορέσουν να συμμετέχουν σε 

ενδιαφέρουσες δράσεις οι οποίες είναι μεν εκπαιδευτικού χαρακτήρα αλλά δεν αποκλείουν 

την δυνατότητα συμμετοχής σε πολιτιστικές δράσεις. Ο ευρύς θεσμός της πολιτιστικής 

πρωτεύουσας είναι βέβαιο ότι μπορεί να προαχθεί παραπάνω μέσα από την μετακίνηση 

σπουδαστών – και όχι μόνο- από το πρόγραμμα Socrates για να μπορέσει να προαχθεί η 

σημαντικότητα του θεσμού και να βελτιωθούν ενδεχομένως οι ακολουθούμενες 

πρακτικές.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

6.1. Πολιτιστικές Πρωτεύουσες από το 1985 έως το 2033 

Πριν αναφερθούμε σε κάποιες πολιτιστικές πρωτεύουσες με περισσότερες 

λεπτομέρειες, θα κάνουμε μια αναδρομή και θα καταγράψουμε όλες αυτές τις πόλεις που 

υπήρξαν πολιτιστικές πρωτεύουσες και αυτές που θα γίνουν μέχρι το 2021, καθώς και τις 

υποψήφιες μέχρι και το 2033. Στον επόμενο πίνακα θα δούμε τις πολιτιστικές 

πρωτεύουσες από το 1985, που ήταν και η αρχή του θεσμού μέχρι και το 1999. 

 

Έτος Πολιτιστικές Πρωτεύουσες 

1985 Αθήνα – Ελλάδα 

1986 Φλωρεντία – Ιταλία 

1987 Άμστερνταμ – Ολλανδία 

1988 Δ. Βερολίνο – Γερμανία 

1989 Παρίσι – Γαλλία 

1990 Γλασκώβη –Σκωτία 

1991 Δουβλίνο – Ιρλανδία 

1992 Μαδρίτη – Ισπανία 

1993 Αμβέρσα – Βέλγιο 

1994 Λισαβόνα – Πορτογαλία 

1995 Λουξεμβούργο – Λουξεμβούργο 

1996 Κοπεγχάγη – Δανία 

1997 Θεσσαλονίκη – Ελλάδα 

1998 Στοκχόλμη – Σουηδία 

1999 Βαϊμάρη – Γερμανία 

 

Μέχρι και το 1999 κάθε χρόνο μια μόνο ευρωπαϊκή πόλη αναλάμβανε να φέρει εις 

πέρας το θεσμό της ευρωπαϊκής πρωτεύουσας. Το έτος 2000, οι πολιτιστικές πρωτεύουσες 

ήταν περισσότερες από μία ή δύο. 
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Πολιτιστικές Πρωτεύουσες του έτους 2000 

Αβινιόν - Γαλλία Κρακοβία - Πολωνία 

Μπέργκεν - Νορβηγία Πράγα - Τσεχική Δημοκρατία 

Μπολόνια - Ιταλία Ρέικιαβικ - Ισλανδία 

Βρυξέλλες - Βέλγιο Σαντιάγκο Ντε Κομποστέλλα – Ισπανία 

Ελσίνκι - Φινλανδία  

 

Από το 2001 και μέχρι το 2021 άλλαξαν και πάλι τα πράγματα, όπως θα δούμε στον 

ακόλουθο πίνακα. 

 

Έτος Πολιτιστικές Πρωτεύουσες 

2001 Ρότερνταμ – Ολλανδία 

Πόρτο - Πορτογαλία 

2002 Μπρυζ - Βέλγιο 

Σαλαμάνκα - Ισπανία 

2003 Γκρατς - Αυστρία 

2004 Γένοβα - Ιταλία 

Λιλ - Γαλλία 

2005 Κορκ - Ιρλανδία 

2006 Πάτρα - Ελλάδα 

2007 Σίμπιου – Ρουμανία 

Λουξεμβούργο - Λουξεμβούργο 

2008 Λίβερπουλ – Ηνωμένο Βασίλειο 

Σταβάνγκερ - Νορβηγία 

2009 Βίλνιους - Λιθουανία 

Λιντς - Αυστρία 
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Έτος Πολιτιστικές Πρωτεύουσες 

2010 Έσσεν - Γερμανία 

Κωνσταντινούπολη - Τουρκία 

Πετς - Ουγγαρία 

2011 Τούρκου - Φινλανδία 

Tαλίν - Εσθονία 

2012  Γκιμαράες - Πορτογαλία 

Μάριμπορ - Σλοβενία 

2013 Mασσαλία - Γαλλία 

Κόσιτσε - Σλοβακία 

2014 Ούμεο - Σουηδία 

Ρίγα - Λετονία 

2015 Μονς - Βέλγιο 

Πίλζεν - Τσεχική Δημοκρατία  

2016 Σαν Σεμπαστιάν - Ισπανία 

Βρότσλαβ - Πολωνία 

2017 Ώρχους - Δανία 

Πάφος - Κύπρος 

2018 Λεουβάρντεν - Ολλανδία 

Βαλέτα - Μάλτα 

2019 Ματέρα – Ιταλία 

Φιλιππούπολη - Βουλγαρία  

2020 Ριέκα – Κροατία 

Γκόλγουεϊ - Ιρλανδία 

2021 Τιμισοάρα – Ρουμανία 

Ελευσίνα – Ελλάδα 

Νόβι Σαντ - Σερβία 

 

Ο τελευταίος πίνακας περιέχει τις υποψήφιες πολιτιστικές πρωτεύουσες από το 

2022 μέχρι και το 2033.  
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Έτος Υποψήφιες Πολιτιστικές Πρωτεύουσες6 

2022 Λιθουανία και Λουξεμβούργο 

2023 Ουγγαρία και Ηνωμένο Βασίλειο 

2024 Εσθονία, Αυστρία και υποψήφια χώρα ή 

δυνάμει υποψήφια 

2025 Σλοβενία και Γερμανία 

2026 Σλοβακία και Φινλανδία 

2027 Λετονία, Πορτογαλία και υποψήφια χώρα ή 

δυνάμει υποψήφια 

2028 Τσεχική Δημοκρατία και Γαλλία 

2029 Πολωνία και Σουηδία 

2030 Κύπρος, Βέλγιο και υποψήφια χώρα ή 

δυνάμει υποψήφια 

2031 Μάλτα και Ισπανία 

2032 Βουλγαρία και Δανία 

2033 Ολλανδία, Ιταλία και υποψήφια χώρα ή 

δυνάμει υποψήφια 

 

                                                            
6  Η άντληση των πληροφοριών για τις υποψίες πολιτιστικές πρωτεύουσες από το 2021 έως και το 2033 έγινε 
από τη σελίδα http://ecoc2021.culture.gr/el/ 
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6.2. Η περίπτωση του Μάριμπορ, Σλοβενία 2012 

 

Το Μάριμπορ είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Σλοβενίας, της οποίας 

πρωτεύουσα είναι η Λιουμπλιάνα, βρίσκεται στις όχθες του ποταμού Ντράβα και διαθέτει 

το δεύτερο μεγαλύτερο διεθνές αεροδρόμιο της χώρας. 

Πρόκειται για μια πόλη μέσα σε καταπράσινα βουνά και υπέροχους αμπελώνες. 

Στο γραφικό της κέντρο οι επισκέπτες έχουν τη 

δυνατότητα να δουν την πλατεία Slomskov καθώς επίσης και το Πανεπιστήμιο. Στο ίδιο 

σημείο θα κάποιος και τον 

καθεδρικό ναό με επιβλητικό 

καμπαναριό ύψους 57 μέτρων. 

Αυτή ήταν η πόλη λοιπόν 

που το 2008 επιλέχθηκε για να 

αποτελέσει την πολιτιστική 

πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 

έτος 2012, μαζί βέβαια με τη 

Πορτογαλική πόλη Γκιμαράες, με 

μια πολύ φιλόδοξη πρόταση αφού 

οι συνεργαζόμενες πόλεις που θα συμμετείχαν έφταναν τις πέντε στον αριθμό. 

Οι υπουργοί πολιτισμού της ΕΕ επιβεβαίωσαν το Μάριμπορ ως Πολιτιστική 

Πρωτεύουσα της Ευρώπης το 2012. Με το σύνθημα «Pure Energy» παρουσίασαν τις 

πολιτιστικές αξίες ως στοιχειώδεις συνεκτικές δυνάμεις της αστικής, περιφερειακής, 

εθνικής και ευρωπαϊκής πολυπολιτισμικής κοινότητας. Η χρηματοδότηση προσφέρθηκε 

από τις τοπικές και κρατικές αρχές καθώς και από ευρωπαϊκούς πόρους. Τη χρονιά αυτή 

θα πραγματοποιούνταν μια σειρά από ελκυστικές πολιτιστικές εκδηλώσεις, 

συμπεριλαμβανομένων των εκδηλώσεων "διασημοτήτων", που θα αποσκοπούσαν στην 

προσέλκυση του ευρωπαίου κοινού. 

Σημαντικό να σημειώσουμε σε αυτό το σημείο είναι ότι το Μάριμπορ είναι η πρώτη 

πόλη της Σλοβενίας που παίρνει τον τίτλο της πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης 

από το 1985, που ξεκίνησε ο θεσμός με την Αθήνα.  

Εικόνα 2. Η πόλη Μάριμπορ της Σλοβενίας 
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Το Μάριμπορ λοιπόν μαζί φυσικά με τις συνεργαζόμενες πόλεις φιλοξένησαν 

πλήθος εκδηλώσεων, οι οποίες άρχισαν με μια μεγάλη εναρκτήρια γιορτή στις 14 

Ιανουαρίου του 2012, όπου παρέστη και η Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπεύθυνη 

για θέματα πολιτισμού, Ανδρούλα Βασιλείου.  

Το Μάριμπορ είναι μια καταπράσινη πόλη. Προσφέρει στους επισκέπτες μια μεγάλη 

ποικιλία δραστηριοτήτων : είτε θέλετε να έχετε μια δραστήρια διαμονή στο αστικό 

περιβάλλον της πόλης είτε να επιλέξτε ένα ενεργητικό, σπορ διάλειμμα σε στενή επαφή με τη 

φύση. Μια ημέρα έξω θα είναι γεμάτη πολιτιστικές εμπειρίες και μπορείτε πάντα να κάνετε 

ένα χαλαρωτικό διάλειμμα σε ένα από τα θέρετρα ευεξίας και τα αθλητικά κέντρα της 

περιοχής. Υπάρχει επίσης μια μεγάλη ποικιλία από γαστρονομικές απολαύσεις και η ιστορική 

κληρονομιά της πόλης που πρέπει να ανακαλυφθεί, είπε η Mia Miše, η οποία ήταν υπεύθυνη 

για την τουριστική προώθηση και φιλοξενία την περίοδο που το Μάριμπορ, και οι 

συνεργαζόμενες με αυτό πόλεις, θα αναλάμβαναν να φέρουν εις πέρας το θεσμό της 

πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης. 

Το Μάριμπορ, όπως και κάθε άλλη πολιτιστική πρωτεύουσα, αξιοποιεί τους 

χώρους που διαθέτει, προσπαθεί να προβάλει τον πολιτισμό, τα ήθη, τα έθιμα και τις 

παραδόσεις του διοργανώνοντας διάφορα events.  

Φρόντισε λοιπόν να κάνει πράγματα σε πολλούς και διαφορετικούς τομείς. Πρώτα 

απ’ όλα, στον τομέα της νεολαίας, όπου έκανε το λεγόμενο "Woodstock της Ευρώπης", το 

οποίο έφερε χιλιάδες επισκέπτες σε έκσταση κατά τη διάρκεια μερικών ημερών. Το 

δεύτερο ήταν το Φεστιβάλ KUNIGUNDA στο Velenje, γεμάτο ζωή και νεολαία.  

Ύστερα, στον τομέα της λογοτεχνίας. Εκτός από την περιφερειακή έκθεση βιβλίου 

όπου οι σημαντικότεροι συγγραφείς του Μάριμπορ θα θυμούνται και πάλι τα έργα τους με 

τις αναγνώσεις μπροστά στους λάτρεις των βιβλίων, όλοι θα μπορούν να απολαύσουν τις 

εορταστικές εκδηλώσεις στο φεστιβάλ «Ημέρες ποίησης και οίνου» στο Ptuj. Επίσης, το 

καλοκαίρι θα χαρακτηριστεί από το Ευρωπαϊκό τουρνουά ποίησης, όπου ο καθένας θα 

μπορεί να επεκτείνει τους ορίζοντές του ακούγοντας τους ίδιους συγγραφείς ή απλά να 

απολαμβάνοντας το «Reading in the Park» στο πάρκο της πόλης. 
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6.3. Η περίπτωση της Μασσαλίας, Γαλλία 2013 

Η Μασσαλία είναι η σημαντικότερη πόλη της Γαλλίας, η οποία διαθέτει λιμάνι και 

μάλιστα κατέχει την τρίτη θέση στα σημαντικότερα λιμάνια της Ευρώπης. Βρίσκεται στη 

δυτική Ευρώπη και πιο συγκεκριμένα στον κόλπο του Λέοντα. H οικονομία της πόλης 

στηρίζεται κατά ένα μεγάλο ποσοστό στο λιμάνι, το οποίο συνδέει τη Γαλλία με την 

Αλγερία, το Μαρόκο και την Τυνησία. Στο σημείο που βρισκόταν παλιότερα το λιμάνι, 

σήμερα βρίσκονται καφετέριες, εστιατόρια, ξενοδοχεία, μαρίνες και ιχθυοπωλεία. Εκτός 

αυτών, μέσω του λιμανιού εισάγεται πετρέλαιο, φρούτα, λάδι και δέρματα, ενώ εξάγεται 

κρασί, ποτά και τρόφιμα. 

Παρά τη σημαντική οικονομία της πόλης αυτής, δεν είναι ο μοναδικός τομέας που 

ανθίζει. Η Μασσαλία δίνει σημαντικό προβάδισμα στον πολιτισμό και στις τέχνες. Υπήρξε 

για πολλά χρόνια και συνεχίζει να είναι κέντρο τεχνών, πολιτισμού και μουσικής. Στην 

πόλη βρίσκεται ιστορικό και 

ναυτικό μουσείο, καθώς επίσης 

και πέντε μεγάλες αίθουσες 

τέχνης, πολλές καφετέριες, 

σινεμά και εστιατόρια. Τα πιο 

γνωστά θέατρα είναι τα Κριέ, 

Γυμνάσιο και Τουρσκί, ενώ η 

σημαντικότερη μουσική 

αίθουσα, η οποία λειτουργεί από 

το 1960 ονομάζεται Αλκαζάρ. 

Περίοπτη θέση στη Μασσαλία κατέχει και το κτίριο της όπερας. Το παλιότερο που 

είχε κτιστεί ήταν περίπου στα τέλη του 18ου  αιώνα και ακολουθούσε των αρχιτεκτονικό 

ρυθμό της όπερας της Λυών και του Μπορντώ. Όταν αυτό κάηκε το 1920, τη θέση του 

πήρε ένα αντίστοιχο σε πιο σύγχρονο ρυθμό. Η συγκεκριμένη όπερα είναι σε λειτουργία 

όλους τους μήνες του χρόνου εκτός των καλοκαιρινών και ανεβάζει συνήθως έξι ή επτά 

όπερες. Η πόλη της Μασσαλίας είναι ακόμη κέντρο της μουσικής χιπ χοπ.  

Στη αρχαία ακρόπολη της πόλης της Μασσαλίας βρίσκεται ο ναός του Δελφινίου 

Απόλλωνος, ο οποίος λατρεύονταν από τους Ίωνες, προς τιμής της θεάς Αρτέμιδος. Εκτός 

Εικόνα 3. Η πόλη της Μασσαλίας 
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από τον Απόλλωνα και τη Αρτέμιδα, στην αρχαία Μασσαλία λατρεύονταν και ο Δίας, η 

Αθηνά, η Κυβέλη, η Λευκοθέα και λίγο αργότερα η Ίσις. Επίσης, στην  πόλη αυτή 

λειτούργησε και μάλιστα με μεγάλη επιτυχία η περίφημη ιατρική σχολή Μασσαλίας και 

το σπουδαίο Ασκληπιείο.  

Πριν ακόμα την επίσημη έναρξη των εκδηλώσεων της πολιτιστικής πρωτεύουσας 

η γοητεία της πόλης αλλάζει δραματικά.  Οι υπέροχες αποβάθρες του Vieux Port 

φωτίζονται με πυροτεχνήματα και όχι μόνο αυτά, αφού μετά από πολύ καιρό τα 

ανακαινισμένα κτίρια και τα μουσεία έχουν ανοίξει τις πόρτες τους στους πολυάριθμους 

πια επισκέπτες. 

 

Εικόνα 4. Οι αποβάθρες του Vieux Port 

 

Φυσικά, η εναρκτήρια τελετή ήταν του ίδιου επιπέδου και εξίσου μεγαλοπρεπής με 

τις εντυπωσιακές αποβάθρες. Τέσσερις σημαντικές εκδηλώσεις εγκαινίασαν την 

πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2013. Η Μασσαλία στις 12 και 13 

Ιανουαρίου 2013 διοργάνωσε μια δημόσια τελετή έναρξης, κατά τη διάρκεια της οποίας ο 

πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Χοσέ Μανουέλ Μπαρόζο θα εμφανιζόταν στα 

εγκαίνια μιας σύγχρονης έκθεσης τέχνης στην Aix-en-Provence. Η εκδήλωση έναρξης 

έκλεισε με μια σειρά από πυροτεχνήματα στην Arles και έγινε η έναρξη όλων των 

υπόλοιπων πολιτιστικών δραστηριοτήτων αυτής της χρονιάς. 
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Αφού είδαμε μέχρι τώρα κάποια στοιχεία για τη Μασσαλία, την οικονομία της και 

τον πολιτισμό της και τι έκανε η Μασσαλία όντας πολιτιστική πρωτεύουσα αξίζει τον κόπο 

να αναφερθούμε και κάποια πράγματα για να μάθουμε πως έφτασε ως εκεί. 

Η ευρωπαϊκή εποπτική επιτροπή όσον αφορά τις προετοιμασίες των πόλεων της 

Μασσαλίας (Γαλλία) και του Košice (Σλοβακία), που ορίστηκαν πολιτιστικές 

πρωτεύουσες της Ευρώπης για το 2013, πρότεινε να λάβουν και οι δύο το βραβείο Μελίνας 

Μερκούρη, έτσι ώστε να αναγνωριστεί η ποιότητα της προετοιμασίας τους. Το βραβείο 

ανέρχεται σε 1,5 εκατ. ευρώ για την κάθε πόλη. (Δελτίο Τύπου Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

2012) 

Η υπεύθυνη επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της εκπαίδευσης, του 

πολιτισμού, της πολυγλωσσίας και της νεολαίας, κ. Ανδρούλλα Βασιλείου, δήλωσε τα 

ακόλουθα : «Και οι δύο πόλεις προετοιμάζουν πλούσια πολιτιστικά προγράμματα για το 

2013 και τις συγχαίρω για τη διεξοδική προετοιμασία τους. Η πρωτοβουλία για τις 

πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης αποτελεί ένα από τα πιο επιτυχημένα προγράμματα 

που δρομολόγησε η ΕΕ. Εδώ και περισσότερο από 25 χρόνια, λειτουργεί ως καταλύτης για 

τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, την αναβάθμιση αστικών περιοχών, την προώθηση του 

τουρισμού και την ενίσχυση της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης των επιλεγόμενων πόλεων. 

Εκφράζω τις θερμότερες ευχές μου και στις δύο πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης για 

το 2013, ώστε να ολοκληρώσουν την προετοιμασία τους για το επόμενο έτος, το οποίο είμαι 

σίγουρη ότι θα στεφθεί με απόλυτη επιτυχία». 

Από τη στιγμή λοιπόν που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέθετε σε κάποια πόλη να 

φέρει εις πέρας το θεσμό της πολιτιστικής πρωτεύουσας, η εκάστοτε πόλη ξεκινούσε τις 

προετοιμασίες και η Επιτροπή ήταν κατά κάποιο τρόπο από πίσω για να παρακολουθεί και 

να ελέγχει το πως πήγαιναν τα πράγματα, αν δηλαδή η πόλη τηρούσε τον προγραμματισμό 

που είχε παρουσιάσει στην αρχική αίτηση συμμετοχή της.  

Όπως όλες οι πόλεις που έλαβαν τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της 

Ευρώπης, έτσι και η Μασσαλία αξιολογήθηκε από μια εποπτική και συμβουλευτική 

επιτροπή η οποία φρόντιζε ώστε το πρόγραμμά της να ανταποκρίνεται στα κριτήρια του 

τίτλου και στις δεσμεύσεις που ανέλαβε η πόλη προτού οριστεί επίσημα πολιτιστική 

πρωτεύουσα. 
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Η Επιτροπή αυτή ονομάζεται «Επιτροπή παρακολούθησης και αξιολόγησης της 

ΕΕ» και αποτελούνταν από επτά μέλη που διορίζονταν από διάφορα θεσμικά όργανα. Τα 

μέλη αυτά ήταν τα ακόλουθα: 

 τα εκλεγμένα μέλη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν ο Manfred Gaulhofer 

(Αυστρία), γενικός διευθυντής της «πόλης Γκράτς 2003», ο οποίος διαχειρίστηκε 

πολλά ευρωπαϊκά σχέδια και ο Σερ Jeremy Isaacs (ΗΒ), τηλεοπτικό στέλεχος και 

πρώην διευθυντής του Royal Opera House, Covent Garden. 

 τα εκλεγμένα μέλη από την πλευρά του Συμβουλίου ήταν η Erna Ηennicot-

Schoepges (Λουξεμβούργο), πρώην υπουργός πολιτισμού, ευρωβουλευτής και 

μέλος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, πρόεδρος 

πολλών εθνικών και διεθνών πολιτιστικών οργανώσεων και ο Constantin 

Chiriac (Ρουμανία), πρώην αντιπρόεδρος της «πόλης Sibiu για το 2007» και νυν 

διευθυντής του εθνικού θεάτρου Radu Stanca. 

 τα εκλεγμένα μέλη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν ο Steve Green (Ηνωμένο 

Βασίλειο), ερευνητής σε θέματα πολιτιστικής πολιτικής και 

ο Jordi Pardo (Ισπανία), υπεύθυνος για τα σχέδια στον τομέα του διεθνούς 

πολιτισμού. 

 το εκλεγμένο μέλος από την Επιτροπή των Περιφερειών ήταν 

η Elisabeth Vitouch (Αυστρία), μέλος της Επιτροπής των Περιφερειών για τον 

Πολιτισμό και στέλεχος της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Αυστρία. 

Τέλος ένα ακόμα σημαντικό μνημείο πολιτισμού αποτελεί το Πανεπιστήμιο Aix-

Marseille το οποίο ιδρύθηκε το 1409, πρόκειται για ένα δημόσιο Πανεπιστήμιο το οποίο 

διαθέτει πέντε διαφορετικούς τομείς (campus) που αποτελούν τα κέντρα πέντε βασικών 

επιστημονικών τομέων. Διαθέτει σχολές πολιτικών επιστημών, νομικής, διοίκησης 

επιχειρήσεων, οικονομικών, ιατρικής, αστρονομίας και φυσικής καθώς και μηχανικών. Το 

συγκεκριμένο κτηριακό οικοδόμημα ανεγέρθηκε το 1409 ως στάδιο από τον Λουδοβίκο 

ενώ υπάρχουν επιπρόσθετα ιστορικά στοιχεία τα οποία συνθέτουν μια ιστορία 

διδασκαλίας που ξεκινάει από τον 12ο αιώνα. Η ιστορία του Πανεπιστημίου συνεχίζεται 

μέχρι και σήμερα που αποτελεί ένα βασικό πανεπιστημιακό ίδρυμα της χώρας. Τέλος θα 

πρέπει να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο Πανεπιστήμιο αποτελεί σημαντικό μέρος της 
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γαλλικής ιστορίας και του πολιτισμού διότι την περίοδο της γαλλικής επανάστασης (Aix-

Marseille University, 2018).  

6.4. Η περίπτωση της Ουμέας, Σουηδία 2014 

Η Ουμέα είναι πόλη της Σουηδίας, η οποία ιδρύθηκε το 1622 και σήμερα αποτελεί 

ένα από τα σημαντικότερα κέντρα εκπαίδευσης όσον αφορά στην τεχνολογία και στην 

ιατρική αφού το Πανεπιστήμιό της αριθμεί περί τους 30.000 φοιτητές. Πρόκειται για την 

μεγαλύτερη βορειότερη πόλη της Σουηδίας με 116.206 κατοίκους (όπως καταγράφηκαν 

στην τελευταία απογραφή).  

Η Ουμέα είναι μια συνεχώς αναπτυσσόμενη πόλη και μάλιστα με πολύ γρήγορο 

ρυθμό τις τελευταίες δεκαετίες. Αυτή η εξέλιξη έγινε περισσότερο αντιληπτή κατά τη 

δεκαετία του 1960, διότι 

τότε ιδρύθηκε εκεί το 

Πανεπιστήμιο.  

Η πόλη αυτή 

προσπαθεί να αυξήσει 

τον πληθυσμό της 

χτίζοντας ακατάπαυστα, 

περίπου 700 με 800 

διαμερίσματα κάθε 

χρόνο, και εκτός αυτού 

είναι σημείο αναφοράς 

για την έρευνα, τις τέχνες 

και τον πολιτισμό. Το γεγονός 

αυτό έχει δημιουργήσει μια πόλη μοντέρνα και διανοούμενη, ιδιότητες που μαζί με το 

παραδοσιακό υπόβαθρο της βαριάς βιομηχανίας χαρακτηρίζουν τις πόλεις κατά μήκος 

όλης της βόρειας ακτής της χώρας.  

Εκτός από κέντρο εκπαίδευσης είναι και σημαντικό κέντρο τεχνικής και ιατρικής 

έρευνας, με δύο Πανεπιστήμια. Η πόλη λοιπόν, λόγω του χαρακτήρα που παρουσιάζει, 

έχει δραστήρια καλλιτεχνική ζωή με πολλές γνωστές μπάντες heavy metal και punk, καθώς 

Εικόνα 5. Η πόλη της Ουμέα 
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επίσης και ετήσιο Jazz Festival, το οποίο είναι και ένα από τα μεγαλύτερα που γίνονται 

στη Σκανδιναβική χερσόνησο. 

Ίσως αυτός ήταν και ο λόγος που ανακηρύχτηκε πολιτιστική πρωτεύουσα της 

Ευρώπης το 2014 και φιλοδοξεί να ανοίξει ένα παράθυρο σε ολόκληρη την Ευρώπη, με 

σκοπό να δείξει ότι είναι μία από τις πιο καλλιτεχνικές πόλεις της και να αυξηθούν με τον 

τρόπο αυτό οι πολιτιστικές ανταλλαγές της με τις άλλες ευρωπαϊκές πόλεις. Στόχος της 

Ουμέα είναι να μην περνάει πια απαρατήρητη στην Ευρώπη και να χρησιμοποιήσει τον 

πολιτισμό που διαθέτει ως κινητήρια δύναμη της περιφερειακής της ανάπτυξης.  

Το πρόγραμμα του έτους 2014, κατά το οποίο η Ουμέα θα φέρει τον τίτλο της 

Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης είναι χωρισμένο σε οκτώ διαφορετικές εποχές, 

σύμφωνα πάντα με το ημερολογιακό έτος της φυλής των Σάμι7.  

Οι Σάμι είναι ο μοναδικός αυτόχθων πληθυσμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η 

πόλη της Ουμέα είναι ένα από τα μέρη της Sápmi, στην οποία κατοικούν. Η συμμετοχή 

τους στη δράση της Ουμέα ως Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης είναι καθοριστική 

καθώς όλοι όσοι επιθυμούν μπορούν να λάβουν μέρος και να γεμίσουν το πρόγραμμα των 

πολιτιστικών εκδηλώσεων.  

Οι δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα διοργανώνονται από διάφορους φορείς, 

όπως για παράδειγμα, από συλλόγους, οργανώσεις, πολιτιστικούς οργανισμούς και άλλους 

παράγοντες που λαμβάνουν στήριξη από την εκστρατεία Umeå2014. Αυτό σκοπό έχει να 

δραστηριοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι για την πολιτιστική πρωτεύουσα αλλά 

ταυτόχρονα να εξασφαλιστεί ότι πολλά από τα έργα αυτά θα συνεχίσουν να 

πραγματοποιούνται και μετά το 2014. 

                                                            
7 Οι Σάμι είναι αυτόχθονες φιννο-ουγκικοί πληθυσμοί, οι οποίοι κατοικούν στην περιοχή της Αρκτικής του 
Sápmi. Η συγκεκριμένη περιοχή, σήμερα, περιλαμβάνει μέρη της βόρειας Νορβηγίας, της Σουηδίας, της 
Φινλανδίας και της χερσονήσου Kola της Ρωσίας. Η φυλή αυτή είναι οι μοναδικοί αυτόχθονες στη 
Σκανδιναβία, οι οποίοι αναγνωρίζονται και προστατεύονται από τις διεθνείς συμβάσεις των αυτοχθόνων 
λαών και συνεπώς είναι από τους βορειότερους αυτόχθονες στην Ευρώπης. Οι ρίζες του Sami δεν είναι καλά 
καθορισμένες, ενώ οι παραδοσιακές γλώσσες τους είναι οι Σάμι γλώσσες και πλησιάζουν περισσότερο σε 
έναν κλάδο της Ουραλικής οικογένειας γλωσσών.  
Παραδοσιακά, η φυλή των Σάμι έχουν επιδιώξει κατά την πάροδο των χρόνων πληθώρα μέσων διαβίωσης, 
συμπεριλαμβανομένης της παράκτιας αλιείας, της παγίδευσης γούνας και της εκτροφής προβάτων. Τα πιο 
συνηθισμένα και γνωστά μέσα διαβίωσής τους είναι η ημι-νομαδική εκτροφή ταράνδων. Για την ώρα, περί 
το 10% των Sami συνδέονται με την εκτροφή ταράνδων, παρέχοντάς τους κρέας, γούνα και μεταφορά. Για 
λόγους παραδοσιακούς, περιβαλλοντικούς, πολιτιστικούς καθώς και πολιτικούς, η εκτροφή των ταράνδων 
προστατεύεται νόμιμα από τους Σάμι και αυτό μόνο σε ορισμένες περιοχές των σκανδιναβικών χωρών. 
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Ολόκληρη η δράση για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης ενός  

μακροπρόθεσμου σχεδίου ανάπτυξης της πόλης –τόσο πολιτιστικού όσο και κοινωνικού 

ενδιαφέροντος– με σκοπό να δημιουργηθούν νέα σημεία συνάντησης, δίκτυα, διεθνείς 

συνεργασίες και ευκαιρίες για την Ουμέα αλλά και για τη Σουηδία γενικότερα.  

6.5. Η περίπτωση της Μονς,  Βέλγιο 2015 

Η Μονς είναι η πρωτεύουσα του δήμου στην επαρχία της Αινώ. Κατά την 

απογραφή της 1ης Ιανουαρίου του 2008 η πόλη της Μονς είχε συνολικό πληθυσμό 91.152 

κατοίκους, αλλά οι αριθμοί ενισχύονται από φοιτητές που σπουδάζουν στο πανεπιστήμιο 

της Μονς και στο μουσικό ωδείο. Η συνολική της έκταση είναι 146,56 τετραγωνικά 

χιλιόμετρα. Οι πιο κομψοί πρόσφατοι ευρωπαίοι ηγέτες προέρχονται από αυτή την πόλη 

και μάλιστα ο τοπικός δήμαρχος Elio di Rupo έγινε πρωθυπουργός του Βελγίου στις 6 

Δεκεμβρίου 2011 μετά από ένα ρεκόρ της χώρας, όπου έμεινε 541 ημέρες χωρίς 

κυβέρνηση.  

Η πόλη αυτή βρίσκεται κοντά στα σύνορα με τη Γαλλία και πρόκειται για το κέντρο 

της περιφέρειας Μπορινάζ, το οποίο είναι και το παλιό κέντρο ανθρακωρυχείων της 

χώρας. Η πόλη της Μονς δεν είναι άλλη από την τοποθεσία της πρώτης μάχης8 του 

Βρετανικού Στρατού κατά του Α' Παγκοσμίου Πολέμου. Οι Βρετανοί στρατιώτες 

αναγκάστηκαν τελικά να υποχωρήσουν και την πόλη κατέλαβαν οι Γερμανοί, πριν 

προλάβει να απελευθερωθεί από τα Καναδέζικα σώματα τις τελευταίες ημέρες του 

πολέμου. Οι μάχες εκεί ήταν δύσκολες και πολύ κουραστικές και οι Βρετανοί στρατιώτες 

υπέστησαν θανατηφόρα χτυπήματα. Αυτή τη κρίσιμη στιγμή των γεγονότων μόνο ένα 

θαύμα9 θα μπορούσε να σώσει την κατάσταση. 

                                                            
8 Κατά τη διάρκεια των πρώτων μαχών, σε ένα μεγάλο ποσοστό, λιγότεροι Βρετανοί στρατιώτες καλούνται 
να αντιμετωπίσουν πολύ περισσότερους Γερμανούς στη Μάχη της Μονς περί της 22ας με 23ης Αύγουστου 
του 1914. 
 
9  Κατά τη διάρκεια του πολέμου ήταν ευρέως διαδεδομένη στη Βρετανία η άποψη ότι μια υπερφυσική 
δύναμη έσωσε τα Συμμαχικά στρατεύματα όταν έγινε η υποχώρηση από την Μονς. Το συμβάν αυτό είναι 
γνωστό ως «Οι Άγγελοι της Μονς» και έχει χρησιμοποιηθεί με διάφορους τρόπους με σκοπό να αποδείξει 
μια υπερφυσική παρέμβαση στη μάχη. 
Άλλοτε εξηγήθηκε ως συλλογική παραίσθηση ή ως ένας αστικός μύθος. Η συχνότερη ερμηνεία του 
γεγονότος είναι ότι οι άγγελοι ήταν περίεργοι σχηματισμοί νεφών, τα οποία παρατήρησαν τα υπερβολικά 
ταλαιπωρημένα στρατεύματα στον ουρανό. Στο μοναδικό σημείο που οι περισσότερες απόψεις συμπίπτουν 
είναι ότι κάτι ανεξήγητο συνέβη κατά την υποχώρηση από την Μονς τον Αύγουστο του 1914 και αυτό το 
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Αυτή είναι η πόλη, που μαζί με το Πίλζεν της Τσεχίας, το 2015 επιλέχθηκε ως μια 

από τις δύο Πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης. Οι κάτοικοι της πόλης αλλά και οι 

διοργανωτές του θεσμού αποφάσισαν να μετονομάσουν μια λεωφόρο και να τις δώσουν 

το όνομα της Ελληνίδας ιδρύτριας του θεσμού της πολιτιστικής πρωτεύουσας, Μελίνα 

Μερκούρη. 

Το 2015 λοιπόν ήταν η χρονιά της Μονς για να γίνει γνωστή και διάσημη για έναν 

ακόμη λόγο, μετά από τη μάχη που έγινε εκεί στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Έτσι όλοι 

περιμένουν με ανυπομονησία την 24η Ιανουαρίου, οπότε και πραγματοποιήθηκε η 

φαντασμαγορική τελετή έναρξης της πολιτιστικής χρονιάς.  

Φυσικά και είναι 

πολλά αυτά που λάβουν χώρα 

αυτή τη χρονιά αλλά τέσσερα 

από αυτά είναι τα κεντρικά 

γεγονότα που θα 

πραγματοποιηθούν. Το 

καθένα από αυτά φέρει και ένα 

τίτλο, ο οποίος είναι 

αντιπροσωπευτικός σχετικά 

με αυτό που θα ακολουθήσει. 

Αυτοί λοιπόν, είναι «Εκθαμβωτική», «Μεγάλη Αποκάλυψη», «Απίστευτο Καλοκαίρι» και 

«Αναγέννηση». 

Με το σύνθημα «Γίνε κι εσύ ένας Μοντουά» η μικρή αυτή βελγική πόλη 

πρωτοπορεί και σε συνεργασία με 18 ακόμη μικρές και μεγάλες πόλεις του Βελγίου και 

της Γαλλίας (Βρυξέλλες, Λιέγη, Νεμούρ, Βαλλωνία και Σαρλερουά), στις οποίες επίσης 

πραγματοποιούνται πολλά εξίσου ενδιαφέροντα πολιτιστικά γεγονότα, ξεκινάει την 

διοργάνωση της πολιτιστικής πρωτεύουσας για το 2015. Το πρόγραμμα των πολιτιστικών 

εκδηλώσεων είναι αρκετά πλούσιο και αριθμεί -μεταξύ πολλών άλλων- 94 φεστιβαλικές 

εκδηλώσεις, 51 θεατρικές, 73 μουσικές καθώς και πολλές χορευτικές, 23 λογοτεχνικές, 35 

γαστρονομικές και 18 σχετικά με το σχέδιο και τη μόδα. 

                                                            
επιβεβαιώνουν τόσο Βρετανοί όσο και Γερμανοί στρατιώτες. Υπάρχουν βέβαια και κάποιοι που θεωρούν 
ότι πρόκειται για στρατιωτικές σκοπιμότητες και όχι για θεία πρόνοια.  

Εικόνα 6. Η πόλη της Μονς 
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Οι ντόπιοι της Μονς είναι γνωστοί και για την καταπολέμηση ενός πράσινου 

δράκου που ονομάζεται Doudou. Αυτή η περίεργη τελετή είναι γνωστή ως Ducasse de 

Mons και έχει μεσαιωνική προέλευση. Πραγματοποιείται κάθε χρόνο την πρώτη Κυριακή 

μετά την Πεντηκοστή, δηλαδή στις 31 Μαΐου του τρέχοντος έτους, στην κεντρική πλατεία 

και περιλαμβάνει άντρες ντυμένους με πράσινα φύλλα και ουρά ταλαντευόμενου δράκου, 

ενώ κάποιος άλλος αντιπροσωπεύει τον Άγιο Γεώργιο, ο οποίος σκοτώνει το δράκο με ένα 

πυροβόλο όπλο. 

Είναι δύσκολο να διαλέξει κάποιος το πιο περίεργο γεγονός που συνέβη στη Μονς 

το 2015, γιατί είναι όντως πολλά. Στις 24 Ιανουαρίου πραγματοποιείται μια άκρως 

εντυπωσιακή τελετή έναρξης, η οποία περιλαμβάνει χορό με ρομπότ, οκτώ φινλανδικά 

υδρομασάζ, επανεκπομπή του φεστιβάλ Woodstock καθώς επίσης και 18.000 άτομα 

ντυμένα με γυαλιστερή αλουμινένια στολή ποδοσφαίρου. Παρόλα αυτά, οι διοργανωτές 

ευελπιστούν να πετύχουν ένα ακόμη υψηλότερο επίπεδο το Φεβρουάριο, όπου 

ανακατασκευάζουν ένα παραδοσιακό club του Λονδίνου μέσα σε ένα παλιό σχολικό 

κτίριο, με σκοπό να θυμίσει η Μονς Λονδίνο αυτό το τετραήμερο που θα διαρκέσει η 

συγκεκριμένη αναβίωση αυτού  του μείγματος της βρετανικής εκκεντρικότητας και ενός 

πολύ  πρωτοποριακού πολιτισμού. 

Το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς της Μονς ως πολιτιστική πρωτεύουσα είναι η 

έκθεση Van Gogh, η οποία πραγματοποιείται στο πρόσφατα ανακαινισμένο μουσείο BAM 

(25 Ιανουαρίου έως και 17 Μαΐου, με χρονοδιάγραμμα εισιτηρίου €15). Το επίκεντρο είναι 

η περίοδος της ζωής του Van Gogh που την πέρασε ως ιεροκήρυκας μεταξύ των φτωχών 

μεταλλευτικών κοινοτήτων του Borinage, νότια της Μονς.  Μάλιστα πολλά από τα αρχικά 

σχέδια του van Gogh παρουσιάστηκαν ως αντίγραφα ζωγραφικών έργων άλλων 

καλλιτεχνών και φυσικά επιστολές γραμμένες στον αδελφό του. 

Κάτι ακόμα, μαζί με όλα τα περίεργα που συμβαίνουν αυτή τη χρονιά είναι και το 

μουσείο στη Μονς, ονόματι Mundaneum. Περιέχει τα ερείπια μιας τεράστιας συλλογής 

εφημερίδων, αφισών, καταλόγων και περιπετειών που συγκεντρώθηκαν στις αρχές του 

20ου αιώνα από τον Βέλγο φιλάνθρωπο Paul Otlet. Μέχρι πρότινος ήταν ξεχασμένα σε ένα 

υπόγειο χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων στις Βρυξέλλες και στη συνέχεια βρέθηκαν στη 

Μονς, σε ένα κενό πολυκατάστημα, το οποίο ανακατασκευάστηκε και παρουσιάστηκε και 

αυτό ως δρώμενο κατά τη διάρκεια της πολιτιστικής πρωτεύουσας.  
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6.6. Η περίπτωση του Σαν Σεμπαστιάν, Ισπανία 2016 

Το Σαν Σεμπαστιάν είναι μια πόλη της Ισπανίας, ο πληθυσμός της οποίας είναι 

186.185 κάτοικοι μετά την καταμέτρηση το 2011. Διαθέτει ένα μικρό τουριστικό λιμάνι, 

που έχει τη μαρίνα του στη βόρεια πλευρά της Ισπανίας, στην πρωτεύουσα της επαρχίας 

Γκιπούθκοα. Η επαρχία Γκιπούθκοα ανήκει στην αυτόνομη χώρα των Βάσκων, της οποίας 

το σημαντικότερο επάγγελμα των κατοίκων είναι η αλιεία. 

Το Σαν Σεμπαστιάν ιδρύθηκε το έτος 1524 και η παλιά πόλη είναι χτισμένη πάνω 

σε έναν αμμώδη ισθμό, ο οποίος συνδέει την ηπειρωτική χώρα με το Monte Urgull10 που 

βρίσκεται στη μέση του φρουρίου La 

Mota11 του 16ου αιώνα.  

Στο Σαν Σεμπαστιάν βρίσκονται 

πάρα πολλές εκθέσεις τέχνης 

της Ισπανίας, ενώ εκεί βρίσκεται και το 

Παλάτι Μιραμάρ καθώς επίσης και το 

παλάτι Αγιέτε με τους υπέροχους κήπους 

τους και οι καλοκαιρινές κατοικίες του 

Βασιλιά. Στην εν λόγω πόλη φιλοξενούνται επίσης δύο σημαντικά πανεπιστήμια το 

Ντέουστο καθώς και το πανεπιστήμιο της χώρας τον Βάσκων. 

Στις 31 Αυγούστου 1813, κατά τον Ιβηρικό πόλεμο και συγκεκριμένα κατά τη 

δεύτερη γαλλική εκστρατεία στην Ισπανία, το Σαν Σεμπαστιάν δέχθηκε επίθεση από 

Βρετανικούς και Πορτογαλικούς στόλους, οι οποίοι κατέστρεψαν ολοκληρωτικά την 

πόλη, βάζοντάς της φωτιά, η οποία υπόψη είχε καταληφθεί από στρατεύματα του 

Ναπολέοντα και αποτελούσε τότε συνοριακή πόλη της Γαλλίας. Έπειτα λοιπόν από αυτή 

την καταστροφική επίθεση, οι κάτοικοι της πόλης αποφάσισαν να ξαναχτίσουν την πόλη 

                                                            
10 Το Urgull είναι ένας λόφος δίπλα στον ωκεανό και βρίσκεται στην καρδιά της πόλης των Βάσκων του Σαν 

Σεμπαστιάν. Ο λόφος έχει ύψος 123 μέτρα και μαζί με άλλα δύο βουνά σχηματίζουν την ανάγλυφη όψη της 

πόλης.   
11 Το κάστρο της La Mota είναι ένα μεσαιωνικό φρούριο που βρίσκεται στην πόλη Medina del Campo. Το 

όνομά του το πήρε από την θέση στην οποία βρίσκεται, δηλαδή, πάνω σε έναν υπερυψωμένο λόφο 

(mota=λόφος). Το ίδιο το κράτος το προστατεύει από το έτος 1904, αρχικά ως εθνικό μνημείο και ύστερα 

ως τόπος πολιτιστικού ενδιαφέροντος. 
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από την αρχή. Μόνο ένας δρόμος κατάφερε να επιβιώσει από την επίθεση αυτή, ο οποίος 

σήμερα ονομάζεται 31 Αυγούστου, και σε κάθε επέτειο το βράδυ ο δρόμος αυτός, που 

βρίσκεται στην παλιά πόλη γεμίζει αναμμένα κεριά. 

Η πόλη του Σαν Σεμπαστιάν μπορεί να μην είναι ένας δημοφιλής προορισμός ή ένα 

μέρος που θα ακούσουμε να συζητιέται συχνά αλλά πρόκειται για ένα μέρος με εξαιρετικές 

παραλίες και ένα υπέροχο αριστοκρατικό ύφος. 

Παρά τις ομορφιές του γενικότερα αλλά και τις ειδυλλιακές παραλίες το Σαν 

Σεμπαστιάν δεν ήταν τόσο γνωστό έως και το 2016, όπου και ανέλαβε να γίνει η 

πολιτιστική πρωτεύουσα για τη χρονιά αυτή. Μερικά από τα βασικά χαρακτηριστικά της 

και ίσως τα πιο σημαντικά που ελήφθησαν υπόψη για να ανακηρυχτεί πολιτιστική 

πρωτεύουσα ήταν τα διεθνής τζαζ φεστιβάλ που διεξάγονται κάθε χρόνο καθώς και το 

διεθνές φεστιβάλ κινηματογράφου. Η μικρή αυτή πόλη διαθέτει μια υπέροχη 

αρχιτεκτονική και κάτι ακόμα που μάλλον θα μπορούσε να την χαρακτηρίσει και 

«γαστρονομική πρωτεύουσα» είναι τα 9 εστιατόριά της (μεγάλος αριθμός για τον μικρό 

πληθυσμό της), τα οποία έχουν όλα κερδίσει από 1 έως 3 αστέρια Michelin12.   

6.7. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της πολιτιστικής πρωτεύουσας – 
Πάφος, Κύπρος 2017   

Η Πάφος είναι μια πόλη του νησιού της Αφροδίτης13 στο νοτιοδυτικό μέρος της 

Κύπρου, είναι η πρωτεύουσα της ομώνυμης επαρχίας και φυσικά ένα από τα 

σημαντικότερα αρχαία βασίλεια του νησιού. Επιπλέον, το νησί ήταν διάσημο γιατί υπήρξε 

το κέντρο της λατρείας για τη θεά Αφροδίτη. Σήμερα η Πάφος αποτελεί έναν διεθνή 

τουριστικό προορισμό, ο οποίος διαθέτει μια πληθώρα πολιτιστικών μνημείων αλλά και 

σύγχρονων πολιτιστικών δράσεων που προσελκύει τουρίστες και ενδιαφερόμενους από 

αρκετά μέρη του κόσμου.  

                                                            
12  Τα αστέρια Michelin απορρέουν από τη «βίβλο» της γαστρονομίας και είναι μια σειρά από ετήσιους 

οδηγούς που εκδίδονται από την ομώνυμη γαλλική εταιρεία. Ο λόγος για τον παλαιότερο οδηγό για 

ξενοδοχεία και εστιατόρια, ο οποίος διαλέγει και απονείμει τα διάσημα αστέρια Michelin.  
13 Το όνομα της πόλης συνδέεται με τη θεά Αφροδίτη, διότι η Πάφος ήταν το όνομα της κόρης της Αφροδίτης 

και του Πυγμαλίωνα στη μυθολογία. 
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Η πόλη αυτή είναι χωρισμένη σε δύο επίπεδα, την πάνω Πάφο ή αλλιώς Κτήμα, 

στο οποίο βρίσκεται το εμπορικό κέντρο της πόλης και την κάτω Πάφο, η οποία βρίσκεται 

σε χαμηλότερο υψόμετρο και πιο παραλιακά. Πρόκειται για έναν πολύ σημαντικό 

τουριστικό αλλά και αρχαιολογικό προορισμό αναφορικά με όλο το νησί και μάλιστα 

αυτός ο αρχαιολογικός χώρος είναι υπό την αιγίδα της UNESCO από το έτος 1980 και 

μετά. 

Το συγκεκριμένο νησί έχει μια πολύ μεγάλη πολιτιστική κληρονομιά, η οποία 

χρονολογείται περίπου στα 4000 σχεδόν χρόνια και έχει κάνει την Πάφο ένα αληθινό, 

ανοικτό μουσείο. Αληθινός θησαυρός είναι τα ψηφιδωτά που βρέθηκαν μετά από τις 

ανασκαφές στην κάτω Πάφο, στην οικία του Διονύσου, την οικία του Αιώνος και την Οικία 

του Θησέως, και διατηρούνται σε πάρα πολύ καλή κατάσταση ακόμη και σήμερα μετά 

από 16 αιώνες μέχρι και τη στιγμή 

που ανακαλύφθηκαν τα τελευταία 

χρόνια ύστερα από πολλές 

ανασκαφές. 

Εκτός από τα μνημεία της 

παλαιάς εποχής υπάρχουν και 

κάποια πιο σύγχρονα, όπως για 

παράδειγμα το κάστρο «Σαράντα 

Κολώνες», το οποίο απέμεινε από 

την εποχή των Λουζινιανών καθώς 

επίσης και το σήμα κατατεθέν της Πάφου, το γνωστό σε όλους κάστρο που βρίσκεται στο 

λιμανάκι της Πάφου και είχε κτιστεί με σκοπό να προστατέψει το λιμάνι από τους 

επιδρομείς κυρίως την εποχή του Βυζαντίου, αλλά και αργότερα από την περίοδο των 

Λουζινιανών κατά τον 13ο αιώνα. 

Αυτή η υπέροχη πόλη πήρε επίσημα τη σκυτάλη της πολιτιστικής  πρωτεύουσας 

της Ευρώπης για το έτος 2017. Η εκδήλωση για την ανακοίνωση ήταν μια λαμπρή τελετή 

που έλαβε χώρα στην ανακαινισμένη πλατεία μπροστά στο Δημαρχείο της πόλης. Στη 

σκηνή βρέθηκαν εκατοντάδες χορευτές και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες, ενώ το σύνολο των 

συντελεστών ξεπέρασε τα 500 άτομα.  
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Στη τελετή παραβρέθηκε ο ευρωπαίος επίτροπος, Χρήστος Στυλιανίδης, 

αντιπροσωπείες από την ευρωπαϊκή ένωση και εκπρόσωποι πόλεων που υπήρξαν 

πολιτιστικές πρωτεύουσες καθώς επίσης και αντιπρόσωποι της πόλης Άαρχους της Δανίας, 

η οποία είναι μαζί με την Πάφο και αυτή πολιτιστική πρωτεύουσα για τη χρονιά αυτή. Ενώ 

την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο υπουργός παιδείας Κώστας Καδής.  

Στην εκδήλωση της έναρξης συμμετείχε μια χορωδία Τουρκοκύπριων μαζί με 

Ελληνοκύπριους μαθητές, οι οποίοι ένωσαν τις φωνές τους σε αυτή τη μεγάλη γιορτή του 

πολιτισμού.  

 

6.8. Η Ελευσίνα ως πολιτιστική πρωτεύουσα για το 2021 

Ο θεσμός της ανάδειξης πολιτιστικής πρωτεύουσας είναι ιδιαιτέρως οργανωμένος 

στο πλαίσιο της ενδελεχούς ανάλυσης των στοιχείων εκείνων που μπορούν να αναδείξουν 

μια πόλη ως πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Στο πλαίσιο αυτό, από τον Νοέμβριο 

του 2016 η Ελευσίνα έχει αναδειχθεί ως πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2021 

ανάμεσα σε τρις άλλες δυο ελληνικές πόλεις την Καλαμάτα και την Ρόδου. Οι τρις αυτές 

ελληνικές πόλεις προκρίθηκαν ως την τελική φάση της διεκδίκησης με την Ελευσίνα 

τελικά να κερδίζει τον συγκεκριμένο τίτλο.  

Η κεντρική ιδέα γύρω από το πρόγραμμα της Ελευσίνας στο πλαίσιο της ανάδειξής 

της ως πολιτιστική πρωτεύουσα για το 2021 συνοψίζεται στη φράση «Μετάβαση στην 

EUphoria». Ουσιαστικά πρόκειται για ένα καλλιτεχνικό πρόγραμμα το οποίο έχει ως 

βασικό μέλημα την διατήρηση της βιωσιμότητας και βασίζεται στην άποψη ότι η τέχνη 

και ο πολιτισμός είναι τα μοναδικά εργαλεία του ανθρώπου για να μπορέσει να 

οικοδομήσει ένα βιώσιμο μέλλον. Το κεντρικό σύνθημα του προγράμματος της Ελευσίνας 

έχει εμπνευστεί από το τρίπτυχο Ευ-Μετάβαση-Ελευσίς ενώ όπως επισημαίνει η 

καλλιτεχνική ομάδα που βρίσκεται πίσω από τον συγκεκριμένο σχεδιασμό επιχειρεί να 

απαντήσει στην ερώτηση του πως θα μπορούσε να είναι μια πόλη εάν η τέχνη και ο 

πολιτισμός βρισκόταν στο επίκεντρο της κάθε δραστηριότητας που ανέπτυσσαν οι 

άνθρωποι.  

Σύμφωνα με την κεντρική ιδέα του πολιτιστικού πονήματος, τόσο η Ελευσίνα όσο 

και η ίδια η Ευρώπη, μπορούν την χρονική στιγμή που σχεδιάστηκε το συγκεκριμένο 
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πρόγραμμα να επαναφέρουν την κεντρική ιδέα του «ευ» στην καθημερινότητα των 

ανθρώπων, να θέσουν νέα μοντέλα βιωσιμότητας για να μπορέσουν τελικά να 

αντιμετωπίσουν τις μελλοντικές προκλήσεις με αισιοδοξία και αποτελεσματικότητα. Η 

EUphoria τροφοδοτήθηκε από τη σημασία της Ελευσίνας, είναι η πόλη καθρέπτης στην 

οποία αντανακλώνται τα καθημερινά προβλήματα όχι μόνο της Ελευσίνας ή της Ελλάδας, 

αλλά ολόκληρης της Ευρώπης. Στόχος είναι να δημιουργηθούν σχέσεις και συνάψεις 

ανθρώπων από την Ευρώπη οι οποίοι να είναι πρόθυμοι να αναζητήσουν νέες προοπτικές, 

να λάβουν πρωτοβουλίες και να θέσουν νέες προτάσεις, καινοτόμες και εναλλακτικές οι 

οποίες να καταστήσουν δυνατή την υπέρβαση της κρίσης η οποία έχει ταλανίσει για 

αρκετά χρόνια την Ελλάδα κι ένα μεγάλο μέρος των χωρών της ΕΕ. Σύμφωνα με την 

πολιτιστική σχεδίαση η τέχνη και ο πολιτισμός θα μπορέσουν να δράσουν ως μια 

συγκολλητική ουσία η οποία να φέρει τους ανθρώπους πιο κοντά και να τους κάνει -μέσα 

από τον πολιτισμό- να ξεπεράσουν όλες τις δυσμενείς επιπτώσεις της κρίσης, που σαφώς 

δεν είναι μόνο οικονομικές.  

Η πολιτιστική πρωτεύουσα της Ελευσίνας για το 2021, μέσα από τρις κεντρικές 

θεματικές ενότητες θα προσπαθήσει να αναπτύξει το λεξιλόγιο EUphoria μέσα από 

κρίσιμους συμβολισμούς και σχέσεις που αναδεικνύονται από τις αλληλεπιδράσεις των 

ανθρώπινων δραστηριοτήτων που τελικά οδηγούν στην διατήρηση της βιωσιμότητας. Οι 

τρις αυτές κεντρικές θεματικές αντιστοιχούν επακριβώς στις τρις μεγάλες προκλήσεις που 

καλείται σήμερα να αντιμετωπίσει η Ευρώπη και γενικά ο παγκόσμιος ιστός. Αυτές οι τρις 

μεγάλες προκλήσεις συνδέονται με το περιβάλλον και τη φύση, τη σχέση με τον Άλλο στο 

κοινωνικό πλαίσιο και την σχέση του ατόμου με τον εαυτό του. Κάθε μια από τις τρις 

θεματικές ενότητες περιλαμβάνει τέσσερα μεγάλα προγράμματα που τελικά συναθροίζουν 

στους 12 μήνες του χρόνου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης την υποδομή «Κέντρο 

Καινοτομίας και Ανάπτυξης Ικανοτήτων», που διατρέχει τις τρις θεματικές ενότητες με 

ζωντανό μουσείο, ψηφιακό και φυσικό χώρο που έχει πολιτιστικές προεκτάσεις (European 

Capital of Culture, 2018).  

Η ανάδειξη της Ελευσίνας ως πολιτιστική πρωτεύουσα για το 2021 αναμένεται να 

έχει πολυάριθμα οφέλη τα οποία προέρχονται τόσο από την οικονομική ενίσχυση της 

περιοχής όσο και από την ενίσχυση της διεθνούς αναγνωσιμότητας της. Ειδικότερα μέσα 

από τον συγκεκριμένο θεσμό η Ελευσίνα αναμένεται να κερδίσει αρκετή δημοσιότητα 
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δεδομένου ότι θα την επισκεφτούν μεγάλες ομάδες τουριστών και ενδιαφερόμενων 

δεδομένων των διάφορων δραστηριοτήτων που θα αναπτύσσονται στο πλαίσιο της 

εξέλιξης του θεσμού της Ευρωπαϊκής πολιτιστικής πρωτεύουσας. Μέσα από την 

παραπάνω διαδικασία η περιοχή θα επωφεληθεί οικονομικά και θα καταφέρει να διευρύνει 

το δίκτυο των επισκεπτών της.  
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Συμπεράσματα 

 

Ο πολιτισμός, όπως διαπιστώθηκε από την ανάλυση που προηγήθηκε αποτελεί μια 

από τις πιο σημαντικές διαστάσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας. Κι επειδή η παραπάνω 

θέση έχει αναγνωριστεί από πολυάριθμους φορείς και σαφώς και την ΕΕ δεν μπορεί παρά 

να βρίσκεται στο κέντρο των γενικών δράσεων που αναπτύσσονται από τους επίσημους 

φορείς που επιδιώκουν την αειφόρο ανάπτυξη. Είναι σαφές ότι ο πολιτισμός βρίσκεται στο 

επίκεντρο του ενδιαφέροντος των χωρών της ΕΕ δεδομένου ότι διαρκώς αναπτύσσονται 

νέες δράσεις, πρωτοβουλίες και στοχοθετήσεις οι οποίες επιχειρούν να διασυνδέσουν το 

παρελθόν με το μέλλον, να αναδείξουν πολιτισμούς, να φέρουν στην επιφάνεια σημαντικά 

θέματα που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες κοινωνίες και τελικά να καταφέρουν μέσα από 

πολιτισμικές διαστάσεις να ανάγουν την ομορφιά που κρύβεται μέσα στις πολιτισμικές 

ταυτότητες.  

Αυτό που μας διδάσκει η εμπειρία του θεσμού της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της 

Ευρώπης είναι ότι ο σκοπός είναι διττός: αφενός η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς 

της εκάστοτε πόλης που τον φιλοξενεί, αφετέρου η έκφραση της ιδέας ότι η κληρονομιά 

αυτή αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου πολιτιστικού μωσαϊκού. Οι δυο αυτοί σκοποί είναι 

σαφές ότι συνοδεύονται από επιμέρους στόχους όπως για παράδειγμα η βιωσιμότητα των 

σχέσεων των πολιτισμών, η αειφορία και η ανάπτυξη των κοινωνιών που τελικά δρουν ως 

μια συγκολλητική ουσία σε διαφορετικούς λαούς με διαφορετικές καταβολές. Η 

πολιτισμική κληρονομιά αποτελεί μια από τις σημαντικότερες διαστάσεις των σύγχρονων 

κοινωνιών δεδομένου ότι όλοι οι πόροι που έχουν διασωθεί έχουν αυξημένη σημασία για 

την ανάπτυξη των κοινωνιών είτε σε εγχώριο, είτε σε ευρωπαϊκό, είτε σε διεθνές επίπεδο. 

Η ΕΕ αντιλαμβανόμενη τον σημαντικότατο ρόλο του πολιτισμού στην διαφύλαξη της 

ιστορίας, στην επίτευξη της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης αλλά και στην προαγωγή των 

κοινωνιών μέσα από τον πολιτισμό, έχει σχεδιάσει μια σειρά από αποτελεσματικές 

πολιτισμικές πολιτικές προκειμένου να επιτυγχάνονται διαρκώς δράσεις ανάδειξης των 

πολιτισμικών πόρων. 

Αυτό που παίζει επίσης πολύ σημαντικό ρόλο είναι η κάθε πολιτιστική 

πρωτεύουσα να διατηρήσει τις πολιτισμικές της δραστηριότητες και μετά το τέλος της 

διοργάνωσης. Θεωρούμε πως η κατανόηση της ιδέας ότι οι πολιτισμικές διαφορές δεν 
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αλληλοκαταργούνται, αλλά αντίθετα, αλληλοσχετίζονται, μπορεί να συμβάλλει στην 

δημιουργία νοοτροπιών και συμπεριφορών που βασίζονται στην αποδοχή και την 

συμμετοχικότητα. Αυτό που μας διδάσκει η εμπειρία της υλοποίησης του θεσμού μέσα 

στα διάφορα εθνικά πλαίσια μέχρι σήμερα είναι ότι, δυστυχώς, και σε κάποιες 

περιπτώσεις, ο πολιτισμός ερμηνεύεται ως μέσο άσκησης εξουσίας και προώθησης 

πολιτικών συμφερόντων. Ένα ακόμη πολύτιμο συμπέρασμα είναι ότι η δραστήρια 

παρουσία αυτόνομων οργανισμών και φορέων έχει ευεργετικά αποτελέσματα. Σαφώς και 

η παρουσία του κράτους είναι απαραίτητη και θα ήταν παράλογο να απαιτούσε κάποιος 

την ολοκληρωτική κατάργηση της κρατικής παρέμβασης. Ωστόσο όπως είδαμε είναι 

απαραίτητο να τηρούνται οι κατάλληλες ισορροπίες και αυτό πιστεύουμε ότι μπορεί να 

επιτευχθεί όταν μέσα στο εθνικό πλαίσιο πραγματοποίησης του θεσμού της Πολιτιστικής 

Πρωτεύουσας της Ευρώπης, υπάρχει κοινή δέσμευση απέναντι σε κοινούς στόχους με 

κέντρο αναφοράς τον ίδιο τον πολιτισμό.  

 Ο θεσμός της πολιτιστικής πρωτεύουσας είναι σαφές ότι επηρεάζει σε μεγάλο 

βαθμό ορισμένες κεντρικές πτυχές των σύγχρονων χωρών. Μπορεί να αυξήσει την 

επισκεψιμότητα των τουριστών, να διατηρήσει την ιστορία μιας χώρας αναλλοίωτη και να 

προάγει θεσμούς και δράσεις που μέχρι το χρονικό εκείνο σημείο να μην είχαν εφαρμοστεί. 

Απαιτείται όμως συνεργασία μεταξύ των ιδιωτικών και των δημόσιων φορέων ενώ επίσης 

αναγκαία κρίνεται η συμμετοχή των διάφορων εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών και 

προγραμμάτων στην προαγωγή του θεσμού της πολιτιστικής πρωτεύουσας. Οι φορείς 

εκπαίδευσης επειδή ακριβώς μπορούν να αποτελέσουν ένα κίνητρο ενασχόλησης με 

διάφορες δράσεις θα πρέπει να συντονιστούν προς την κατεύθυνση της προαγωγής του 

θεσμού έτσι ώστε να ωφελήσουν όχι μόνο τον θεσμό αλλά και την χώρα, την εμπειρία των 

εκπαιδευόμενων και το εκπαιδευτικό σύστημα γενικά.  

 . Γενικά θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο θεσμός της πολιτιστικής πρωτεύουσας, πέραν 

των πολιτιστικών ωφελειών που ενέχει, μπορεί να ενισχύσει διάφορες πτυχές των 

σύγχρονων χωρών και έτσι οι μελλοντικές έρευνες είναι σκόπιμο να μπορέσουν να 

εντοπίσουν τα οφέλη του θεσμού έτσι ώστε να προάγουν τον θεσμό με σκοπό όλο και 

περισσότερες χώρες να επιθυμούν να θέτουν υποψηφιότητα.  

Για να μπορέσει να υπάρξει πολυμερής, ισότιμη και πολυδιάστατη ανάπτυξη, ο 

ανθρώπινος παράγοντας πρέπει να παραμένει κεντρικός στη συζήτηση. Η πνευματική 
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καλλιέργεια, η συμμετοχή στα κοινά και η επικοινωνία με άλλους πολίτες της ΕΕ μπορεί 

να βοηθήσει στην διάδοση των αξιών της Ένωσης και των αρχών της δημοκρατίας. 

Διαφορετικά δεν μπορεί να επιτευχθεί το όραμα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.  
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