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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
 

Η παρούσα μελέτη αποτελεί την απάντηση στην έκκληση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για 

μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων της φιλοξενίας του 

προγράμματος «Πολιτιστικές Πρωτεύουσες της Ευρώπης» (ΠΠΕ). Βασικός της στόχος είναι 

να εξετάσει το πλήθος του δημοσιευμένου υλικού σχετικά με τις πόλεις που έχουν 

φιλοξενήσει το πρόγραμμα, με τους εξής σκοπούς: να εντοπιστούν οι πλέον κοινές 

στρατηγικές επιτυχίας να επανεξετασθούν τα στοιχεία που αποδεικνύουν τον αντίκτυπο και 

τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα από πολιτιστική, οικονομική, κοινωνική και πολιτική 

άποψη· και να γίνουν κατανοητές οι κυριότερες επαναλαμβανόμενες προκλήσεις. 

 

Βασικά πορίσματα 

Ιστορικό και εξέλιξη 

 

Η επέκταση του επιχειρησιακού και νομοθετικού πλαισίου του προγράμματος ΠΠΕ σε επίπεδο 

ΕΕ μπορεί να διαιρεθεί σε τρεις φάσεις.  

 

 Οι υποψηφιότητες της Φάσης 1 (1985-1996) θεωρήθηκαν αποτέλεσμα 

διακυβερνητικής δραστηριότητας και δεν υπάγονταν σε ειδικό νομοθετικό πλαίσιο. Οι 

πόλεις προτείνονταν συνήθως από το κράτος μέλος στο οποίο ανήκουν, με τις 

περισσότερες να μην διαθέτουν επαρκή χρόνο για να χρηματοδοτήσουν ή να 

αναπτύξουν ειδικές πρωτοβουλίες για το πρόγραμμα ΠΠΕ. 

 

 Κατά τη Φάση 2 (1997-2004) καθιερώθηκαν κριτήρια επιλογής και προθεσμίες για 

την κατάθεση των υποψηφιοτήτων από το 1998 που ενίσχυσαν σε σημαντικό βαθμό 

τις φιλοδοξίες των πόλεων και την ικανότητά τους να προβούν σε προγραμματισμό 

ειδικά για το ΠΠΕ. Το πρόγραμμα εξασφάλισε επίσης μεγαλύτερη προβολή μέσω της 

ένταξής του στα κυριότερα πολιτιστικά προγράμματα της ΕΕ. 

 

 Η Φάση 3 (2005-2019) συνοδεύτηκε από το πρώτο νομοθετικό πλαίσιο του 

προγράμματος, το οποίο αποτέλεσε κοινοτική δράση με επίσημα κριτήρια όσον αφορά 

την ευρωπαϊκή διάσταση. Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής, διευκρινίσθηκαν και 

ενισχύθηκαν οι διαδικασίες επιλογής, παρακολούθησης και αξιολόγησης.  

 

Το 2013, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο Υπουργών και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

επικαιροποίησαν το νομοθετικό τους πλαίσιο για την επόμενη Φάση του προγράμματος, η 

οποία θα καλύπτει την περίοδο μεταξύ του 2020 και του 2033. 

 

Προσεγγίσεις σε ό,τι αφορά τη διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων 

 

Με την αυξανόμενη προβολή του προγράμματος σε ολόκληρη την Ευρώπη, η διαδικασία 

υποβολής υποψηφιοτήτων μετετράπη σε ιδιαίτερα προβεβλημένο στάδιο, με πολλές πόλεις 

να επιδίδονται σήμερα σε σκληρό ανταγωνισμό μεταξύ τους προκειμένου να λάβουν το 

εθνικό χρίσμα. 

 

Από άποψη γενικότερου οράματος, οι στόχοι που προβάλλονται από τους περισσότερους 

επιτυχημένους υποψήφιους είναι η αύξηση των δυνατοτήτων/φιλοδοξιών του πολιτιστικού 

τομέα στην πόλη που φιλοξενεί το πρόγραμμα και η ενίσχυση του προφίλ της πόλης και της 

πολιτιστικής της έλξης. Άλλοι στόχοι που αναφέρονται από τους επιτυχόντες περιλαμβάνουν 

τη χρήση του προγράμματος ΠΠΕ ως «καταλύτη» για την επίτευξη στόχων οικονομικής και 

κοινωνικής ανάπτυξης. 
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Τα ευρέως αναγνωρισμένα πλεονεκτήματα των επιτυχημένων υποψηφιοτήτων είναι οι 

εκτεταμένες διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη και η υποστήριξη της υποψηφιότητάς 

τους, το προτεινόμενο επίπεδο επενδύσεων και ένα υψηλής ποιότητας καλλιτεχνικό 

πρόγραμμα. Ωστόσο, η απουσία ισχυρής ευρωπαϊκής διάστασης αποτελεί γενική αδυναμία 

των υποψηφιοτήτων. 

 

Προσεγγίσεις των επιδόσεων και στρατηγικές επιτυχίας 

 

Το γεγονός ότι η διαδικασία φιλοξενίας του προγράμματος έχει με την πάροδο των ετών 

αποκτήσει επαγγελματικό χαρακτήρα έχει οδηγήσει στην εμφάνιση κοινών στρατηγικών 

επιτυχίας που είναι πλέον ορατές στις περισσότερες πόλεις. Ορισμένες από τις πλέον 

αξιοσημείωτες προσεγγίσεις περιλαμβάνουν:  

 

 την ανάπτυξη οράματος για τη μεταμόρφωση της πόλης μέσω χρήσης του 

προγράμματος ΠΠΕ ως καταλύτη της πολιτιστικής και κοινωνικής αλλαγής και της 

αλλαγής της εικόνας της· 

 

 τη χρήση του προγράμματος ΠΠΕ για τη διευκόλυνση των διατομεακών 

προγραμμάτων που στοχεύουν στον προσδιορισμό ή τον επαναπροσδιορισμό μιας 

πόλης και, κατά περίπτωση, των γύρω περιοχών της· 

 

 τη δημιουργία μιας ισορροπημένης σειράς θεματικών δραστηριοτήτων για το 

συγκεκριμένο έτος, συχνά υπό τη μορφή ειδικών θεματικών περιόδων που θα 

βοηθήσει στη διανομή των πόρων και τον συντονισμό των προτεραιοτήτων της 

εμπορικής προβολής του προγράμματος· 

 

 την ταχεία ανάπτυξη δραστηριοτήτων σε επίπεδο κοινοτήτων και, στη συνέχεια, τη 

διαρκή προσπάθεια για τη συμμετοχή ενός όσο το δυνατόν περισσότερο 

ποικιλόμορφου κοινού που θα υποστηρίζεται από στρατηγικά και λαμβάνοντα 

σημαντική χρηματοδότηση κοινωνικού χαρακτήρα προγράμματα. 

 

Αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά αποκαλύπτουν ένα επιχειρησιακό «στιλ του προγράμματος 

ΠΠΕ» που θα αποκομίσει και τυπικά πλεονεκτήματα εάν μετατραπεί σε κοινή «τεχνογνωσία 

του προγράμματος ΠΠΕ» με σκοπό την αποτελεσματικότερη μεταφορά της γνώσης. 

 

Επιδράσεις και αντίκτυπος 

 

Μολονότι η διεύρυνση των στόχων των πόλεων που φιλοξενούν το πρόγραμμα έχει 

οδηγήσει σε αύξηση του όγκου και του μεγέθους του αναφερόμενου αντίκτυπου, οι 

ισχυρισμοί αυτοί δεν συνοδεύονται πάντα από αποδεικτικά στοιχεία. Στους τομείς στους 

οποίους παρατηρείται θετικός αντίκτυπος και για τους οποίους υπάρχουν τα πλέον ισχυρά 

αποδεικτικά στοιχεία περιλαμβάνονται οι ακόλουθοι: 

 

Πολιτιστικός αντίκτυπος και αντίκτυπος στην εικόνα 

 

 Το πρόγραμμα μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στην ενίσχυση των δικτύων, στο 

άνοιγμα σε νέες συνεργασίες, στην ενθάρρυνση της συνέχισης των νέων έργων και 

στην ενίσχυση των ικανοτήτων και των φιλοδοξιών του πολιτιστικού τομέα. 

 

 Πολλές πόλεις που φιλοξένησαν το πρόγραμμα έχοντας χαμηλό γόητρο (ή ακόμα και 

αρνητική εικόνα) βίωσαν ανανέωση της εικόνας τους και επαναπροσδιορίστηκαν ως 

πολιτιστικοί κόμβοι. 
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Κοινωνικός αντίκτυπος 

 

 Ο πλέον θετικός κοινωνικός αντίκτυπος του προγράμματος αφορά τις επιπτώσεις του 

στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται οι κάτοικοι την πόλη τους και στην 

αίσθηση ότι μπορούν να καμαρώνουν για αυτήν. 

 

 Επίσης, άλλες μορφές θετικού αντίκτυπου περιλαμβάνουν τη διαφοροποίηση ή την 

αύξηση του κοινού στις πολιτιστικές εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια του έτους 

υλοποίησης του προγράμματος. 

Οικονομικός αντίκτυπος 

 

 Το πρόγραμμα είχε σημαντικές επιδράσεις στις βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες 

τάσεις του τουρισμού σε μεγάλο αριθμό πόλεων. Αυτό μπορεί, με τη σειρά του, να 

έχει σημαντικό αντίκτυπο στην οικονομία της εκάστοτε πόλης. 

 

Ο αντίκτυπος σε άλλους τομείς είναι δυσκολότερο να αποδειχτεί, αλλά αυτό οφείλεται εν 

μέρει στο γεγονός ότι οι κατάλληλες μεθοδολογίες απεικόνισής του είναι περισσότερο 

σύνθετες. Η ανάπτυξη νέων τεχνικών ενθάρρυνσης της συμμετοχής των κοινοτήτων (π.χ. 

εθελοντική συμμετοχή και δυνατότητες κατάρτισης) καθιστούν τον συγκεκριμένο τομέα έναν 

από τους τομείς όπου έχει αντίκτυπο το πρόγραμμα ΠΠΕ και ο οποίος ενδέχεται να 

παρουσιάσει ανάπτυξη στο μέλλον. Η ευρωπαϊκή διάσταση αποτελεί έναν ακόμα τομέα όπου 

υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες να σημειωθεί αντίκτυπος, ιδίως μετά την εφαρμογή 

εξειδικευμένων κριτηρίων και μεγαλύτερης στήριξης της παρακολούθησης. 

Προκλήσεις και εμπόδια 

 

Οι αρχικές προκλήσεις που αντιμετωπίσθηκαν σε μεγάλο βαθμό λόγω της ρύθμισης, της 

απόκτησης επαγγελματικού χαρακτήρα και της αποκτηθείσας εμπειρίας περιλαμβάνουν:  

 

 έλλειψη προγραμματισμού ή ελλιπείς προσεγγίσεις βιωσιμότητας· 

 

 ασυνεπή επικοινωνία και κακές στρατηγικές εμπορίας και δημιουργίας εικόνας.  

 

Ωστόσο, και άλλες προκλήσεις έχουν ανακύψει με την πάροδο των ετών ή εξακολουθούν να 

ισχύουν, όπως:  

 

 η ικανότητα των πόλεων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ΠΠΕ να προτείνουν ένα 

σαφές όραμα που μπορεί να εξασφαλίσει τον ενστερνισμό του σε τοπικό επίπεδο·  

 

 η επαρκής εξισορρόπηση των πολιτιστικών, κοινωνικών και οικονομικών 

προγραμμάτων. 

 

Η απαίτηση ύπαρξης ευρωπαϊκής διάστασης συνιστά μια ιδιαίτερα εμφανή πρόκληση (παρά 

την επέκταση της παρακολούθησης και αξιολόγησης με χρήση χρηματοδότησης μέσω της 

ΕΕ), με τις πόλεις που φιλοξενούν το πρόγραμμα να ανταποκρίνονται σπάνια στις δεσμεύσεις 

που είχαν αναλάβει στην αρχική υποψηφιότητά τους ή να καταβάλλουν τεράστιες 

προσπάθειες προκειμένου να σημειώσουν επιτυχία λόγω της ιστορικής ανεπάρκειας των 

μηχανισμών αποτύπωσης των δεδομένων στον εν λόγω τομέα και της επικράτησης των 

τοπικών φιλοδοξιών έναντι των διεθνών επιδιώξεων. 

 

Η έλλειψη επίσημης μεταφοράς γνώσεων μεταξύ των πόλεων που φιλοξενούν το πρόγραμμα 

αποτελεί ένα ακόμα σημαντικό εμπόδιο. Τα ανεπίσημα δίκτυα των διοργανωτών του 

προγράμματος χαίρουν ιδιαίτερης εκτίμησης ως πηγή εμπειριών από πρώτο χέρι και 

παρατηρείται αύξηση των ερευνών που δημοσιεύονται από το 2005, με ευρεία χρήση 

συγκριτικών μελετών. Ωστόσο, οι περισσότερες αξιολογήσεις δεν έχουν συνέχεια και, 
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γενικότερα, η ποιότητα και η δυνατότητα σύγκρισης των διαθέσιμων δεδομένων είναι 

ανεπαρκείς. 

Συμπεράσματα και συστάσεις 

 

Το πρόγραμμα ΠΠΕ συνιστά μια ώριμη διεθνή διοργάνωση που είναι σε θέση να διαμορφώνει 

τάσεις στον τομέα της φιλοξενίας μεγάλων πολιτιστικών εκδηλώσεων, αλλά ο υπολογισμός 

της πραγματικής αξίας του απαιτεί καλύτερα συντονισμένη αξιολόγηση. Μεταξύ των 

βασικότερων συστάσεων της μελέτης περιλαμβάνονται οι εξής: 

 

Για τους διοργανωτές του προγράμματος ΠΠΕ: 

 Θέστε μια φιλοδοξία στον τομέα του πολιτισμού, που θα έχει συμφωνηθεί από τα 

βασικά ενδιαφερόμενα μέρη, στο επίκεντρο ενός ειδικού οράματος για τις ΠΠΕ που είτε 

θα τις συνδέει με τις υφιστάμενες πολιτιστικές στρατηγικές είτε θα χρησιμοποιεί το 

πρόγραμμα ως πλατφόρμα για μια νέα στρατηγική με όχημα τον πολιτισμό. 

 Εξασφαλίστε ότι το εν λόγω όραμα γίνεται κατανοητό από τη βασική ομάδα προτού 

επιχειρήσετε να το κοινοποιήσετε στο ευρύ κοινό· θα πρέπει να αποφευχθεί η 

δημιουργία μη ρεαλιστικών προσδοκιών από αυτό. 

 Θέστε τους τοπικούς πολιτικούς στο επίκεντρο της προώθησης του προγράμματος και 

όχι των επιμέρους λειτουργιών του· διασφαλίστε την ύπαρξη διαφάνειας προς την 

κοινή γνώμη· εξισορροπήστε την καλλιτεχνική ανεξαρτησία με την ανάγκη για 

αντιπροσώπευση διαφόρων επιμέρους ομάδων, χωρίς αποκλεισμούς. 

 Αποδεχτείτε ότι τα διάφορα στάδια της διοργάνωσης μπορεί να απαιτούν διαφορετικές 

δεξιότητες, και προγραμματίστε εκ των προτέρων για το ενδεχόμενο απώλειας 

προσωπικού. 

 Στηρίξτε τη υστεροφημία του προγράμματος διορίζοντας ομάδα μετάβασης για τη 

διαχείριση της επιστροφής αρμοδιοτήτων στους δημοτικούς φορείς. 

 Δρομολογήστε διάλογο σε τοπικό επίπεδο σχετικά με την αξία της ευρωπαϊκής 

διάστασης και εξερευνήστε τις σχέσεις μεταξύ της ευρωπαϊκής κουλτούρας και των 

τοπικών, αντί να προβείτε σε ξεχωριστό προγραμματισμό. 

 

Για τους διοργανωτές και τους ερευνητές του προγράμματος ΠΠΕ: 

 Στηρίξτε τη μεταφορά γνώσεων παρέχοντας υψηλής ποιότητας δεδομένα βάσει κοινής 

ομάδας δεικτών που θα οριστούν από την Επιτροπή. 

 

Για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή: 

 Ενθαρρύνετε τη συνέχεια του προσωπικού του προγράμματος και συμβουλεύστε να 

παραμείνει το βασικό προσωπικό στη θέση του για διάστημα έξι έως δώδεκα μηνών 

μετά τη λήξη της διοργάνωσης· αλλά να είστε ανοιχτοί σε αλλαγές που εξασφαλίζουν 

την ύπαρξη κατάλληλων δεξιοτήτων σε κάθε στάδιο της διαδικασίας φιλοξενίας. 

 Δημιουργήστε κοινή σειρά δεικτών και κοινό πλαίσιο συλλογής δεδομένων.  

 Εξετάστε το ενδεχόμενο ανάθεσης μέρους της επιχορήγησης μέσω της ΕΕ για την 

έρευνα σχετικά με το πρόγραμμα ΠΠΕ, ούτως ώστε όλα τα δεδομένα που αφορούν τις 

πόλεις που το φιλοξενούν να περιλαμβάνουν πτυχές σχετικές με τον ευρύτερο 

αντίκτυπο και την υστεροφημία του προγράμματος, χωρίς να περιορίζονται σε τοπικό 

επίπεδο. 

 Καταβάλλετε προσπάθειες για την ίδρυση, σε κεντρικό επίπεδο, ενός κέντρου 

τεκμηρίωσης του προγράμματος ΠΠΕ για την αρχειοθέτηση των σχετικών δεδομένων. 

 

Για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο: 

 Αποφύγετε την παροχή επίσημων συμβουλών ούτως ώστε η επιθυμία για ανεξαρτησία 

από την πολιτική να μην οδηγήσει σε πλήρη αποκλεισμό της. 

 Συμπληρώστε τα ισχύοντα κριτήρια σχετικά με την ευρωπαϊκή διάσταση με την 

ενθάρρυνση για δρομολόγηση διαλόγου σε τοπικό επίπεδο. 

 Συστήστε την καθιέρωση ευρύτερης ομάδας δεικτών που θα αφορούν την ευρωπαϊκή 

διάσταση και ζητήστε ποσοτικό, καθώς και ποιοτικό απολογισμό για τα αποτελέσματα. 
 


