
 

 

 

Βραβείο πολιτιστικής κληρονοµιάς της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Τελετή απονοµής βραβείων «Εουρόπα Νόστρα» 
Αθήνα, Ελλάδα – 23 Ιουνίου 2011 
 
 
 
Κυρίες και κύριοι, 

Θέλω να σας απευθύνω ένα θερµότατο καλωσόρισµα σε αυτό το χώρο απόψε, στην 

ελληνική τελετή απονοµής του βραβείου πολιτιστικής κληρονοµιάς της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

/ των βραβείων «Εουρόπα Νόστρα» για το 2010 και το 2011.  

Θα τιµήσουµε τρία εξαιρετικά παραδείγµατα διατήρησης της πολιτιστικής κληρονοµιάς: το 

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών που µας φιλοξενεί κιόλας, τον αρχαίο πύργο και τα 

παρακείµενα κτίσµατα στο Χωριό-Αγία Τριάδα της Αµοργού, και την αρχαία πόλη της 

Μεσσήνης. 

Θέλω να συγχαρώ τους νικητές του βραβείου για το εξαίρετο έργο που επιτελούν. 

Εξασφαλίζουν τις συνθήκες που θα µας επιτρέψουν να παραδώσουµε στις µελλοντικές 

γενιές την πολιτιστική κληρονοµιά µας και την παρακαταθήκη µας. Η Επιτροπή γνωρίζει 

πολύ καλά πόσο χρόνο και πόση ενέργεια επενδύσατε για να πετύχετε τα εξαιρετικά 

αποτελέσµατα που  θαυµάζουµε εδώ την αποψινή βραδιά.  

Και θέλω να ευχαριστήσω εσάς – µαζί µε όλες και όλους εκείνους που συµµετείχαν σε αυτά 

τα έργα και δεν είναι απόψε εδώ µαζί µας – για την υποδειγµατική εργασία σας. 

Επίσης, επιτρέψτε µου να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών που 

µας φιλοξενεί απόψε, στο πρόσωπο του προέδρου του κ. Κανάρη Τσίγκανου και των µελών 

του διοικητικού συµβουλίου του. 

 

Φροντίδα της κληρονοµιάς 



Όπως γνωρίζετε, η φροντίδα της πολιτιστικής κληρονοµιάς και το έργο της διατήρησης και 

αποκατάστασής της είναι κατά κύριο λόγο εθνική αρµοδιότητα. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή 

Ένωση στο πλαίσιο του επικουρικού της ρόλου, µπορεί να χρηµατοδοτήσει - και όντως 

χρηµατοδοτεί - εργασίες αποκατάστασης και έρευνας µέσα από έργα περιφερειακής 

ανάπτυξης και πολιτιστικής συνεργασίας.  

Συµβάλλει µε αυτό τον τρόπο στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς και στην 

µετατροπή της από δηµόσιο πλούτο σε δηµόσιο αγαθό, απαραίτητο συστατικό κάθε 

δηµοκρατικής και ευηµερούσας κοινωνίας. 

Το πρόγραµµα «Πολιτισµός» της ΕΕ - η εµβληµατική πρωτοβουλία µας για την υποστήριξη 

και την ενίσχυση της πολιτιστικής συνεργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο - στηρίζει και αυτό 

δράσεις για την προαγωγή της κληρονοµιάς µας.  

Αναφέροµαι σε δράσεις όπως τα βραβεία πολιτιστικής κληρονοµιάς που οργανώνουµε µε 

την οργάνωση Europa Nostra και όπως γνωρίζετε η τελετή απονοµής των ευρωπαϊκών 

βραβείων για το 2011, πραγµατοποιήθηκε στο Άµστερνταµ πριν από λίγες µέρες.  

Πρόσφατα έχει εγκριθεί από το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η πρωτοβουλία 

µας για το  σήµα ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονοµιάς, που θα αρχίσει να λειτουργεί από 

το 2013, όπως επίσης και οι Ευρωπαϊκές Ηµέρες Πολιτιστικής Κληρονοµιάς, µια κοινή 

δράση που υλοποιούµε µαζί µε το Συµβούλιο της Ευρώπης, ή ο δικός µας θεσµός των 

Πολιτιστικών Πρωτευουσών της Ευρώπης. 

Όλες αυτές οι δράσεις συµβάλλουν στην ανάδειξη και προβολή του σηµαντικού ρόλου που 

κατέχει στη ζωή µας η πολιτιστική κληρονοµιά. 

Κυρίες και κύριοι, 

∆ιανύουµε µια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και συνάµα ανταγωνιστική περίοδο για την ανάδειξη 

της πολιτιστικής κληρονοµιάς στην Ευρώπη. Αρκεί µια µατιά στις 129 υποψηφιότητες από 

26 χώρες για το βραβείο το 2010 για να αντιληφθούµε ότι οι πολιτιστικοί οργανισµοί 

ανταποκρίνονται στην πρόκληση. 

Το 2011, ο αριθµός των υποψηφιοτήτων ήταν ακόµα µεγαλύτερος - 140 έργα από 31 

χώρες. Η τάση αυτή καταδεικνύει το δυναµισµό και την προοπτική αυτού του τοµέα στην 

Ευρώπη και παράλληλα την εκτίµηση που τρέφουν οι  εµπλεκόµενοι φορείς προς το 

βραβείο πολιτιστικής κληρονοµιάς της ΕΕ.  

Το βραβείο προάγει την κινητικότητα των επαγγελµατιών που ασχολούνται µε την 

κληρονοµιά και τους βοηθά να δικτυωθούν µε οµολόγους τους. Και βεβαίως προβάλλει στο 

ευρύ κοινό την αξία της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς. 

Οι τρεις νικητές του βραβείου που είναι εδώ µαζί µας απόψε καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα 

έργων. Τα τέσσερα ιστορικά κτίρια του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών φιλοξενούν τώρα 

ένα εντυπωσιακό µουσείο γεωαστροφυσικής, καθώς και µια ιστορική βιβλιοθήκη όπου 

διαφυλάσσεται και διαµοιράζεται η γνώση των περασµένων αιώνων.  



Ο αρχαιολογικός χώρος του Χωριού-Αγίας Τριάδας στην κυκλαδίτικη Αµοργό 

αποκαταστάθηκε µε παραδοσιακά υλικά και τεχνικές από ντόπιους τεχνίτες. Η ανάπλαση και 

η ανάδειξη ολόκληρου του αρχαιολογικού χώρου συµβάλλει στην ανασύνθεση της εικόνας 

της αγροτικής ζωής στη Μεσογειακή Ευρώπη από την αρχαιότητα µέχρι τις µέρες µας.  

Η συντήρηση και αποκατάσταση της αρχαίας πόλης της Μεσσήνης εντυπωσιάζει µε την 

κλίµακα, την ποιότητα και τη σπουδαιότητα των εργασιών, χάρη στις οποίες ταξιδεύουµε 

πίσω στο χρόνο σε αυτή την ελληνική πόλη του 4ου αιώνα π.Χ. 

Τόσο αυτά όσο και τα υπόλοιπα βραβευµένα έργα λειτουργούν ως βέλτιστα παραδείγµατα 

σε ολόκληρη την Ευρώπη για το πώς σύγχρονοι πολιτισµοί επωφελούνται από την 

κληρονοµιά που τους άφησαν οι πρόγονοί τους.  

 

Μας υποδείχνουν τα οφέλη που προκύπτουν µέσα από ένα τέτοιο αρµονικό συναπάντηµα 

πολιτιστικών στοιχείων και µας καθοδηγούν ταυτόχρονα στο µελλοντικό σχεδιασµό έργων 

αστικής και περιφερειακής ανάπτυξης. 

Φέρνουν στο επίκεντρο κάτι που συνήθως µας διαφεύγει, δηλαδή ότι για τη φροντίδα της 

κληρονοµιάς χρειάζεται επιµονή και πάθος, αλλά χρειάζεται και σχεδιασµός και πρόβλεψη 

αν θέλουµε να έχουµε ισορροπηµένη ανάπτυξη. 

 

Κυρίες και κύριοι, 

Η κληρονοµιά δεν είναι µόνο το παρελθόν µας. Είναι και κάτι άλλο: είναι ο τρόπος µε τον 

οποίο βαδίζουµε προς το µέλλον. Η πολύµορφη και ταυτόχρονα κοινή πολιτιστική 

κληρονοµιά της Ευρώπης είναι παρούσα στα βραβευόµενα έργα της αποψινής βραδιάς µε 

πολύ αντιπροσωπευτικά δείγµατα. Αν ακολουθήσουµε το καλό παράδειγµα που δίνουν αυτά 

τα δείγµατα, θα προσελκύσουµε περισσότερους ανθρώπους στο έργο για τη φροντίδα της 

δικής τους κληρονοµιάς προς όφελος και ευχαρίστηση όλων. 

Τελειώνοντας, θα ήθελα να συγχαρώ ακόµα µια φορά τους νικητές του βραβείου αλλά και 

τους τόσους άλλους επαγγελµατίες αλλά και εθελοντές που ασχολούνται µε µεγάλο µεράκι 

για τη διατήρηση της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς και να τους εκφράσω ένα µεγάλο 

ευχαριστώ. 

 

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. 
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