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EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Σύνοδος κορυφής της UNESCO: ο πολιτισµός χτίζει 
γέφυρες και συµφιλιώνει, τονίζει η κ. Βασιλείου 
Bρυξέλλες, 2 Σεπτεµβρίου 2011 – Η κ. Ανδρούλλα Βασιλείου, επίτροπος αρµόδια 
για θέµατα εκπαίδευσης, πολιτισµού, πολυγλωσσίας και νεολαίας, απηύθηνε 
χαιρετισµό στην 9η περιφερειακή σύνοδο κορυφής των αρχηγών κρατών της 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης που πραγµατοποιείται σήµερα (2 Σεπτεµβρίου) στο 
ρωµαϊκή τοποθεσία Viminacium της Σερβίας. 

Η επίτροπος, που βρίσκεται στη Σερβία µε πρόσκληση του προέδρου Boris Tadic 
για µια τριήµερη επίσκεψη, µίλησε µε θέµα «Σύγχρονη τέχνη και συµφιλίωση στη 
Νοτιοανατολική Ευρώπη». 

Η προαγωγή της πολιτιστικής πολυµορφίας και του διαπολιτισµικού διαλόγου είναι 
ένας από τους κύριους στόχους της ΕΕ και η κυπρία επίτροπος τόνισε ότι ο 
πολιτισµός διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην κατάρριψη των εµποδίων που 
χωρίζουν τους λαούς και στην αντικατάστασή τους µε «γέφυρες που ενώνουν τους 
λαούς». 

«Στον τοµέα του πολιτισµού, ασχοληθήκαµε πρώτα απ’ όλα µε την πολιτιστική 
κληρονοµιά. Τη µεταµορφώσαµε σε ένα ισχυρό εργαλείο για τη συµφιλίωση, την 
αµοιβαία κατανόηση και τον διαπολιτισµικό διάλογο. Μ’ αυτό το πνεύµα 
εργαστήκαµε, για παράδειγµα, από κοινού µε το Συµβούλιο της Ευρώπης πάνω σε 
σχέδια αποκατάστασης της πολιτιστικής κληρονοµιάς στα ∆υτικά Βαλκάνια», 
ανέφερε η κ. Βασιλείου. 

Η επίτροπος υπογράµµισε επίσης ότι η αντιµετώπιση της πολιτιστικής 
πολυµορφίας µε ανοιχτό πνεύµα ενισχύει τη διαµόρφωση πληθώρας νέων ιδεών, 
τονώνει τη δηµιουργικότητα και εµπλουτίζει την πολιτισµική έκφραση. «Η ικανότητά 
µας να φανταζόµαστε, να δηµιουργούµε και να καινοτοµούµε είναι ένα πολύτιµο 
οικονοµικό και κοινωνικό πλεονέκτηµα στην εποχή της γνώσης. Άνθρωποι µε 
διαφορετικό εκπαιδευτικό, εθνικό και πολιτιστικό υπόβαθρο, όταν συνυπάρχουν σε 
ένα ανοικτό εργασιακό περιβάλλον, µπορούν να δηµιουργήσουν έναν εµπνευσµένο 
και καινοτόµο χώρο δουλειάς και να γεννήσουν νέες ιδέες», προσέθεσε η 
επίτροπος. 

Η Επιτροπή πρότεινε πρόσφατα αύξηση του προϋπολογισµού κατά 37% του  
µελλοντικού προγράµµατος µε τίτλο «∆ηµιουργική Ευρώπη» που θα καλύπτει την 
περίοδο 2014-2020 και θα συνενώνει τα προγράµµατα Πολιτισµός, MEDIA και 
MEDIA MUNDUS.  

Στη διάρκεια της επίσκεψής της στη Σερβία, η επίτροπος πραγµατοποίησε 
συσκέψεις µε τους οµολόγους της στη σερβική κυβέρνηση, τον υπουργό Παιδείας 
κ. Žarko Obradović, τον υπουργό Πολιτισµού κ. Predrag Marković και την υπουργό 
Νεολαίας και Αθλητισµού, κ. Snezana Samardžić-Marković.  
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