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Βπαβείο Δςπυπαφκήρ Ένυζηρ για ηην Πολιηιζηική Κληπονομιά / Βπαβείο Europa Nostra 2017 

για  

ηην Απσαία Πόλη Καπθαίαρ (Κέα) και  

ηον Ππομασώνα ηος Παλαηιού ηος Μεγάλος Μαγίζηπος (Ρόδορ)  

 
Βπςξέλλερ / Υάγη, 5 Αππιλίος 2017 – H Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ε Europa Nostra αλαθνίλσζαλ ζήκεξα ηνπο 
ληθεηέο ησλ Βξαβείσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ Πνιηηηζηηθή Κιεξνλνκηά γηα ην 2017 / Βξαβεία Europa 
Nostra - ηελ κεγαιχηεξε Δπξσπατθή βξάβεπζε ζην ρψξν ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. Οη 29 βξαβεπζέληεο απφ 
18 ρψξεο επηιέρζεθαλ γηα ην ππνδεηγκαηηθφ ηνπο έξγν ζηνπο ηνκείο ηεο απνθαηάζηαζεο, έξεπλαο, καθξνρξφληαο 
πξνζθνξάο ζηνλ πνιηηηζκφ θαζψο θαη ηεο εθπαίδεπζεο, θαηάξηηζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο. ηνπο ληθεηέο 
ζπκπεξηιακβάλνληαη 2 εξαιπεηικά έπγα από ηην Δλλάδα: ε αποκαηάζηαζη ηηρ Απσαίαρ Πόληρ ηηρ Καπθαίαρ 
ζηην Κέα θαη ηνπ Ππομασώνα ηος Παλαηιού ηος Μεγάλος Μαγίζηπος ζηην Ρόδο. Αλεμάξηεηε επηηξνπή 
εκπεηξνγλσκφλσλ έθξηλε 202 ζπλνιηθά ππνςεθηφηεηεο, πνπ ππνβιήζεθαλ απφ θνξείο αιιά θαη ηδηψηεο, απφ 39 
Δπξσπατθέο ρψξεο, θαη επέιεμε ηνπο ληθεηέο.  
 
Πνιίηεο απφ φινλ ηνλ θφζκν κπνξνχλ πιένλ λα ςεθίζνπλ κέζσ δηαδηθηχνπ γηα ην Βξαβείν Κνηλνχ θαη λα 
πξνσζήζνπλ ην βξαβείν/ηα βξαβεία ηεο ρψξαο ηνπο, ή άιιεο επξσπατθήο ρψξαο. Όζνη ςεθίζνπλ έρνπλ ηελ 
πηζαλφηεηα λα θεξδίζνπλ έλα ηαμίδη γηα δχν ζηελ Φηλιαλδία θαη λα παξαζηνχλ σο θηινμελνχκελνη ηεο Europa 
Nostra ζηελ Σειεηή Απνλνκήο ησλ Βξαβείσλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ ηζηνξηθή πφιε Turku ηελ 15

ε
 Μαΐνπ. 

ηε δηάξθεηα ηεο ηειεηήο ζα αλαθνηλσζνχλ νη 7 Νηθεηέο ησλ Grand Prix, θαζέλαο απφ ηνπο νπνίνπο ζα ιάβεη € 
10,000 θαζψο θαη ν Νηθεηήο ηνπ Βξαβείνπ Κνηλνχ, πνπ ζα επηιεγεί απφ ηα θεηηλά έξγα.         
 
«πγραίξσ όινπο ηνπο ληθεηέο. Σα επηηεύγκαηά ηνπο απνδεηθλύνπλ γηα άιιε κηα θνξά ηελ βαζηά δέζκεπζε πνιιώλ 
Επξσπαίσλ γηα ηελ δηάζσζε θαη ηε ζσηεξία ηεο πνιηηηζηηθήο ηνπο θιεξνλνκηάο. Σα έξγα ηνπο αλαδεηθλύνπλ ηνλ 
ζεκαληηθό ξόιν ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ζηηο δσέο θαη ζηελ θνηλσλία καο. Ιδηαίηεξα ζήκεξα πνπ ε Επξώπε 
αληηκεησπίδεη πνιιέο θαη κεγάιεο θνηλσληθέο πξνθιήζεηο, ν πνιηηηζκόο έρεη ξόιν δσηηθήο ζεκαζίαο, λα καο 
βνεζήζεη λα επαηζζεηνπνηήζνπκε ηελ θνηλή καο ηζηνξία θαη ηηο θνηλέο καο αμίεο θαη λα ελζαξξύλνπκε ηελ 
αλεθηηθόηεηα, ηελ ακνηβαία θαηαλόεζε θαη ηελ θνηλσληθή ελζσκάησζε. Σν Επξσπατθό Έηνο Πνιηηηζηηθήο 
Κιεξνλνκηάο ην 2018 ζα απνηειέζεη κηα ηδαληθή επθαηξία λα επηθεληξσζνύκε ζε εθείλα πνπ καο ελώλνπλ σο 
Επξσπαίνπο – ηελ θνηλή καο ηζηνξία, ηνλ θνηλό καο πνιηηηζκό θαη ηελ θνηλή καο θιεξνλνκηά. Η Επξσπατθή 
Επηηξνπή ζα ζπλερίζεη λα ππνζηεξίδεη ην Βξαβείν απηό θαη άιιεο δξάζεηο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο κέζσ ηνπ 
πξνγξάκκαηνο Creative Europe», αλέθεξε ν Tibor Navracsics, Δπξσπαίνο Δπίηξνπνο γηα ηελ Δθπαίδεπζε, ηνλ 
Πνιηηηζκφ, ηε Νενιαία θαη ηνλ Αζιεηηζκφ.   
 
«πγραίξσ ζεξκά ηνπο θεηηλνύο ληθεηέο αιιά όινπο όζνη θαηέζηεζαλ δπλαηά απηά ηα εμαηξεηηθά έξγα, κε ην 
αμηνζαύκαζην ηαιέλην ηνπο, ηελ ηδηαίηεξε αθνζίσζε θαη ηελ κεγάιε γελλαηνδσξία ηνπο. πκπεξηιακβάλνληαη 
ηώξα ζε κηα επίιεθηε νκάδα 450 πεξίπνπ βξαβείσλ πνπ έρνπλ απνλεκεζεί από ηελ Europa Nostra θαη ηελ 
Επξσπατθή Επηηξνπή ηα ηειεπηαία 15 ρξόληα. Όινη νη ληθεηέο καο απνδεηθλύνπλ όηη ε πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά 
απνηειεί εξγαιείν-θιεηδί γηα ηελ βηώζηκε νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ηελ θνηλσληθή ζπλνρή θαη κηα Επξώπε ρσξίο 
απνθιεηζκνύο. Οη εγέηεο ηεο ΕΕ ζα πξέπεη λα αδξάμνπλ ηελ ηζηνξηθή επθαηξία ηνπ Επξσπατθνύ Έηνπο 
Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο 2018 θαη λα αλαγλσξίζνπλ ηα πνιιαπιά νθέιε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη ηελ 
ζεκειηώδε αμία ηεο ζηελ πξνζέγγηζε ρσξώλ, θνηλνηήησλ θαη πνιηηηζκώλ ζηελ Επξώπε θαη πέξα από απηήλ»,  
δήισζε ν Plácido Domingo, δηαθεθξηκέλνο ηελφξνο θαη Πξφεδξνο ηεο Europa Nostra.  
 
Οη ληθεηέο ησλ Δπξσπατθψλ Βξαβείσλ Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο / Europa Nostra Awards 2017 ζα βξαβεπζνχλ 
ζε κηα ηδηαίηεξε εθδήισζε κε νηθνδεζπφηεο ηνλ Δπξσπαίν Δπίηξνπν Navracsics θαη ηνλ  Maestro Plácido 
Domingo ην βξάδπ ηεο 15

ηρ
 Μαΐος ζηελ Δθθιεζία ηνπ Αγ. Μηραήι ζην Σούπκος. Η Σειεηή Απνλνκήο ησλ 

Δπξσπατθψλ Βξαβείσλ Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο αλακέλεηαη λα ζπγθεληξψζεη πεξίπνπ 1,200 άηνκα, 
επαγγεικαηίεο ηνπ ηνκέα ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, εζεινληέο θαη ππνζηεξηθηέο απ’ φιε ηελ Δπξψπε, θαζψο 
θαη θνξπθαίνπο εθπξνζψπνπο Δπξσπατθψλ ζεζκψλ, ηεο Φηλιαλδίαο θαη άιισλ Υσξψλ Μειψλ.  
 
Δμάιινπ, νη ληθεηέο ησλ βξαβείσλ ζα παξνπζηάζνπλ ηα έξγα ηνπο ζηε δηάξθεηα ηνπ Excellence Fair ηελ 14

η
 

Μαΐος ζην Sigyn Hall ηεο Μνπζηθήο Αθαδεκίαο Turku, ελψ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζε ζεηξά εθδειψζεσλ πνπ ζα 
πξαγκαηνπνηεζνχλ ζηε δηάξθεηα ηνπ Δπξσπατθνχ πλεδξίνπ Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο ζην Turku European 
Heritage Congress in Turku (11-15 Μαΐνπ). Σν πλέδξην δηνξγαλψλεηαη απφ ηελ Europa Nostra θαη ζα 
απνηειέζεη κηα ζεκαληηθή πιαηθφξκα δηθηχσζεο θαη ζπδήηεζεο γηα ηηο ηειεπηαίεο Δπξσπατθέο εμειίμεηο ζην 
ζέκα ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, κε έκθαζε ζην Δπξσπατθφ Έηνο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο 2018.      

http://vote.europanostra.org/
http://europanostra.org/european-heritage-congress/
http://europanostra.org/european-heritage-congress/


 

 
 
Αηηήζεηο γηα ηα Βξαβεία 2018 κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ απφ ηελ 15

ε
 Μαΐνπ σο ηελ 1

ε
 Οθησβξίνπ 2017 κέζσ ηνπ 

ζρεηηθνχ website.  
 
 
ΔΠΑΦΔ 
Europa Nostra 
Joana Pinheiro, jp@europanostra.org, +31 70 302 40 55  
Elena Bianchi, eb@europanostra.org, +31 70 302 40 58 
European Commission  
Nathalie Vandystadt  
nathalie.vandystadt@ec.europa.eu, +32 2 2967083 
Joseph Waldstein  
joseph.waldstein@ec.europa.eu, +32 2 2956184 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Πεπιβάλλονηορ και Πολιηιζμού  
Αληηπξνζσπεία ηεο Europa Nostra ζηελ Διιάδα 
Καηεξίλα ηεκπίιε, sepi@ellinikietairia.gr 
+30 210 3225245, εζση. 2 
Απσαία Πόλη ηηρ Καπθαίαρ, Κέα 
Κψζηαο ηακαηφπνπινο, sak@ellinikietairia.gr 
+30 2103225245 
Ππομασώναρ Παλαηιού ηος Μεγάλος Μαγίζηπος, Ρόδορ  
Καζ. Γηάλλεο Κίδεο, yannis.kizis@gmail.com 
+30 210 3240362, +30 6974304036 

 
ΜΑΘΔΣΔ ΠΔΡΙΟΣΔΡΑ 
Γηα θάζε βξαβεπκέλν έξγν: 
πιεξνθνξίεο & ζρφιηα ησλ θξηηψλ,  
θσηνγξαθίεο πςειήο αλάιπζεο θαη video 
Twitter: @europanostra     
 
Creative Europe website  
Twitter: @europe_creative  
Commissioner Navracsics website 

 
http://ellet.gr 
 

 
 
 
www.kizisarchitects.gr/gr/index.php 

 

 

 

 
Νικηηέρ Βπαβείυν 2017 

 

Καηηγοπία Αποκαηάζηαζη 
▪ St. Martin’s Chapel in Stari Brod, near Sisak, CROATIA    
▪ Baroque Complex and Gardens in Kuks, Hradec Králové region, CZECH REPUBLIC 
▪ Ancient city of Karthaia, Island of Kea, GREECE 
▪ Bastion of the Grand Master's Palace in Rhodes, GREECE 
▪ White Pyramid in Rome, ITALY 
▪ The King’s Road across Filefjell, NORWAY 
▪ The Clérigos’ Church and Tower in Porto, PORTUGAL  
▪ Cultural Palace in Blaj, Transylvania region, ROMANIA 
▪ Cap Enderrocat Fortress, Mallorca, SPAIN 
▪ Roof for the ruins of the Monastery of San Juan in Burgos, SPAIN 
▪ Cromford Mills: Building 17, Derbyshire, UNITED KINGDOM 
 
Καηηγοπία Έπεςνα  
▪ Rode Altarpiece Research and Conservation Project, Tallinn, ESTONIA 
▪ ‘Carnival King of Europe’, San Michele all’Adige, ITALY 
▪ ‘Museum Piranesi’, Milan, ITALY 
▪ Bosch Research and Conservation Project‘s-Hertogenbosch, THE NETHERLANDS 
 
Καηηγοπία Μακποσπόνιαρ Πποζθοπάρ 
▪ Mr. Ferdinand Meder, Zagreb, CROATIA 
▪ Mr. Jim Callery, County Roscommon, IRELAND 
▪ The Norwegian Lighthouse Society, NORWAY 
▪ Mr. Zoltán Kallós, Transylvania region, ROMANIA 
 

Καηηγοπία Δκπαίδεςζη, Καηάπηιζη & Δςαιζθηηοποίηζη 
▪ Erfgoedplus: Online heritage platform, Hasselt, BELGIUM 
▪ Centre of Visual Arts and Research, Nicosia, CYPRUS 
▪ Educational programme for Czech cultural heritage, Telc, Vysočina region, CZECH REPUBLIC 
▪ Paavo Nurmi Legacy project, Turku, FINLAND 
▪ Heritage Crafts Initiative for Georgia, Tbilisi, GEORGIA 
▪ Cultural Heritage and Barrier-free Accessibility project, Berlin, GERMANY 
▪ ilCartastorie: Storytelling in the archives, Naples, ITALY 
▪ Jewish Cultural Heritage: Educational programme, Warsaw, POLAND 
▪ Advanced Master in Structural Analysis of Monuments and Historical Constructions, European programme 
coordinated in Guimarães, PORTUGAL 
▪ SAMPHIRE: Maritime heritage project in western Scotland, UNITED KINGDOM 

http://www.europeanheritageawards.eu/
tel:%2B32%202%202967083
http://www.europeanheritageawards.eu/winner_year/2017/
https://www.flickr.com/photos/europanostra/albums/72157681416179225
https://www.youtube.com/user/EuropaNostraChannel
http://twitter.com/europanostra
http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/index_en.htm
https://twitter.com/europe_creative
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/navracsics_en
http://ellet.gr/
http://www.kizisarchitects.gr/gr/index.php/en/


 

 

 
Δπίζεο, Βξαβεία Europa Nostra απνλέκνληαη ζε δχν εμέρνληα έξγα ζηνλ ρψξν ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο 
απφ δχν ρψξεο πνπ δελ ζπκκεηέρνπλ ζην πξφγξακκα ηεο ΔΔ Creative Europe.  
 
Καηεγνξία Απνθαηάζηαζε: Kılıç Ali Paşa Hamam in Istanbul, TΟΤΡΚΙΑ  
Καηεγνξία Έξεπλα: Philippe Stern’s Collection of Timekeepers, Geneva, ΔΛΒΔΣΙΑ  

 
 
Απσαία Πόλη ηηρ Καπθαίαρ ζηην Κέα  
 

Σν ζπλαξπαζηηθφ απηφ έξγν, ην νπνίν δηεχζπλε Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη 
Αζιεηηζκνχ, πξνζθέξεη ζηνπο επηζθέπηεο κηα καηηά ζην παξειζφλ κε ηελ ζπληήξεζε, κεξηθή απνθαηάζηαζε 
θαη εξκελεία ησλ θαηαινίπσλ ηεο αξραίαο πφιεο ηεο Καξζαίαο ζηελ Κέα.  Η Καξζαία ήηαλ κία ζεκαληηθή πφιε-
θξάηνο, ε νπνία άλζηζε ζηελ αξρατθή πεξίνδν θαη εγθαηαιείθζεθε θαηά ηελ Ύζηεξε Αξραηφηεηα. 
Η ζέζε απνηειεί έλα απφ ηα ιίγα παξαδείγκαηα ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν θαιήο δηαηήξεζεο ηφζν ηνπ θπζηθνχ 
πεξηβάιινληνο, φζν θαη ηεο ξπκνηνκίαο ηεο πφιεο. Ιζηνξία θαη θχζε επξίζθνληαη ζε πιήξε αξκνλία κεηαμχ 
ηνπο, ελψ ε αλάδεημε ηεο κνλαδηθήο ηζηνξίαο ηεο ζέζεο θαη ηνπ ηδηαίηεξνπ νηθνζπζηήκαηφο ηεο ζρεδηάζηεθαλ κε 
πξνζνρή, ψζηε λα δηαηεξεζεί ε απζεληηθφηεηά ηνπο. 
Σα θαηάινηπα ηεο πφιεο, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ ηφζν λανχο φζν θαη δεκφζηα θηήξηα, επξίζθνληαη ζηελ 
λνηηναλαηνιηθή αθηή ηνπ λεζηνχ θαη είλαη πξνζβάζηκα κέζσ παξαδνζηαθψλ κνλνπαηηψλ θαη δηά ζαιάζζεο. Η 
απνκφλσζε ηεο ζέζεο απνηέιεζε πξφθιεζε γηα ηνπο εξεπλεηέο θαη ηνπο εξγαδφκελνπο, γεγνλφο πνπ θαζηζηά 
ηηο πξνζεθηηθή θαη ηζνξξνπεκέλε αλαζηεισηηθή επέκβαζε αθφκα πην εληππσζηαθή. Απηή ε πηπρή ησλ 
εξγαζηψλ επηζεκάλζεθε απφ ηελ θξηηηθή επηηξνπή, ε νπνία δήισζε: «Η εθηελήο έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 
ζηελ ζέζε εκπινύηηζε ηελ θαηαλόεζή εθ κέξνπο καο ηνπ πνιηηηζκνύ πνπ αλαπηύρζεθε ζε απηήλ θαη έθαλε 
πξνζβάζηκν απηό πνπ, πξηλ ηελ επέκβαζε, ήηαλ ζε κεγάιν βαζκό απξόζηην». 
Η εληππσζηαθή απηή ζέζε έγηλε επθνιφηεξα πξνζβάζηκε κε ηελ βειηίσζε ησλ κνλνπαηηψλ θαη ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ, θαη θαζηζηψληαο ηα αξραία θηήξηα θαηαλνεηά απφ ην θνηλφ. Γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ, 
ηνπνζεηήζεθαλ ελεκεξσηηθέο πηλαθίδεο, ελψ έλα μχιηλν ελεκεξσηηθφ πεξίπηεξν θαηαζθεπάζηεθε ζηνλ 
θνληηλφηεξν ζχγρξνλν νηθηζκφ. Η κεξηθή απνθαηάζηαζε ησλ εξεηπίσλ είρε σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηνπ 
ελδηαθέξνληνο ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο γηα ην παξειζφλ ηεο θαη ηφλσζε ηνλ ηνπξηζκφ ζηελ πεξηνρή. 
«Η δεκηνπξγία απηνύ ηνπ αξραηνινγηθνύ πάξθνπ γηα κία ζέζε ηνπ 5

νπ
 αη. π.Χ. απνηειεί έλα εμαίξεην κάζεκα γηα 

ηελ αλαθάιπςε θαη αλάδεημε ηνπ Κιαζηθνύ ηνπίνπ ζηελ Επξώπε. Οη ππεύζπλνη ηνπ πξνγξάκκαηνο έρνπλ νμεία 
αληίιεςε ηεο ζεκαζίαο ηεο ζέζεο θαη αλέθηεζαλ ηνλ ζύλδεζκν κεηαμύ αζηηθνύ θαη θπζηθνύ ηνπίνπ, ν νπνίνο 
ππήξμε ζεκειηώδεο γηα ηελ αξραία θνηλσλία πνπ έδεζε εδώ», ηφληζαλ νη θξηηέο. 

  
 
Ππομασώναρ ηος Παλαηιού ηος Μεγάλος Μαγίζηπος ζηη Ρόδο 
  

Σν θηιφδνμν απηφ έξγν δηήξθεζε δέθα ρξφληα θαη επηθεληξψζεθε ζηελ απνθαηάζηαζε θαη αλάδεημε ηνπ 
πξνκαρψλα ηνπ Παιαηηνχ ηνπ Μεγάινπ Μαγίζηξνπ ζηε Μεζαησληθή πφιε ηεο Ρφδνπ. Σν ζχλζεην ακπληηθφ 
ζπγθξφηεκα είρε κεγάιε αλάγθε θξνληίδαο φηαλ ην έξγν μεθίλεζε ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000, κεηά ηελ 
θαηάξξεπζε κεγάισλ ηκεκάησλ ηεο απζεληηθήο ιηζνδνκήο ηεο αλαηνιηθήο ππξνβνιαξρίαο ηνπ πξνκαρψλα, ν 
νπνίνο είρε αλαθαηαζθεπαζηεί ζε κεγάιν βαζκφ θαηά ηελ Ιηαιηθή πεξίνδν ηεο Ρφδνπ ην πξψην κηζφ ηνπ 20

νπ
 αη. 

Γπζηπρψο νη επεκβάζεηο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηφηε θαη ζπκπεξηέιαβαλ ηε δεκηνπξγία ελφο θπησξίνπ 
θππαξηζζηψλ ζηνλ ππζκέλα ηεο ηάθξνπ θαζψο θαη κηαο λέαο δηάηαμεο πξφζβαζεο ζηελ ππξνβνιαξρία, 
θαίλεηαη φηη επηβάξπλαλ ηηο ήδε αλεπαξθείο ζεκειηψζεηο θαη νδήγεζαλ ζε απνδηνξγάλσζε ηκεκάησλ ησλ 
ηεηρψλ. Η θαηαζθεπή πεξηήιζε ζε θίλδπλν ζνβαξήο πεξαηηέξσ θαηάξξεπζεο, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο απείιεζε 
άιιεο ζεκαληηθέο κεζαησληθέο θαηαζθεπέο πνπ αλαπηχζζνληαη ζηηο δηαδνρηθέο ζηάζκεο ηνπ παιαηηνχ. 
Οη εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο πινπνηήζεθαλ απφ ηελ Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή ησλ Μλεκείσλ ηεο Μεζαησληθήο 
Πφιεο ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ, ζην πιαίζην ησλ ζρεηηθψλ επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ ρξεκαηνδφηεζεο, 
γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο απεηιήο ηεο θαηάξξεπζεο θαη είρε ζηφρν λα αλαδείμεη ηελ ακπληηθή ιεηηνπξγία ηνπ 
πξνκαρψλα θαη λα εληζρχζεη ηηο επηθίλδπλεο θαηαζθεπέο  θαη ηνηρνπνηίεο. Δθηφο απφ ηελ ελίζρπζε ηεο 
θαηαζθεπήο ηνπ Πξνκαρψλα, ην έξγν είρε ζαθή ζηφρν ηε κεηαηξνπή ηεο πεξηνρήο ζε έλα θαηάιιειν δεκφζην 
ρψξν γηα πνιηηηζηηθέο θαη εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζην ζπγθξφηεκα ηνπ κνπζεηαθνχ-ζπλεδξηαθνχ θέληξνπ 
ηνπ Παιαηηνχ ηνπ Μεγάινπ Μαγίζηξνπ. 
Η νινθιεξσκέλε πξνθαηαξθηηθή έξεπλα ζηνλ Πξνκαρψλα έρεη νδεγήζεη ζηελ απνθάιπςε ζεκαληηθψλ λέσλ 
ζηνηρείσλ θαη ζηνλ εκπινπηηζκφ ησλ γλψζεσλ ζρεηηθά κε δηάθνξεο πεξηφδνπο ηεο ηζηνξίαο ηεο Ρφδνπ. 
Καζνδήγεζε ηελ εθπφλεζε επηζηεκνληθψλ κειεηψλ κε λέα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηνλ Κνινζζφ ηεο Ρφδνπ, ηε 
βπδαληηλή  Αθξφπνιε, ηελ χπαξμε ηεο βφξεηαο πηέξπγαο ηνπ παιαηηνχ πνπ είρε θαηαξξεχζεη θαηά ηελ 
Οζσκαληθή πεξίνδν θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα δηακεξίζκαηα ηνπ Μεγάινπ Μαγίζηξνπ επηθνηλσλνχζαλ  κε 
ηνλ θήπν. Απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ έξγνπ εθηηκήζεθε ηδηαίηεξα απφ ηελ θξηηηθή επηηξνπή, ε νπνία ζρνιίαζε 
φηη: «κε ηελ πξνζπάζεηα ζπζηεκαηηθήο αξραηνινγηθήο έξεπλαο θαη ηεθκεξίσζεο έρνπλ αλαθηεζεί 
απνηειεζκαηηθά πνιιά ζηνηρεία πνπ είραλ ραζεί ζε απηόλ ην ρώξν εμέρνπζαο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, ην 
θνκβηθό ζεκείν ηεο κεζαησληθήο πόιεο ηεο Ρόδνπ». 
«Σν έξγν έρεη αλαδείμεη απηό ην ζεκαληηθό ηκήκα ηεο Παγθόζκηαο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο ηεο πόιεο ηεο 
Ρόδνπ θαη βνήζεζε λα αλαθηεζεί ε ηνπνγξαθία ζηε ζέζε ηνπ θξνπξίνπ. Έρεη επίζεο δεκηνπξγήζεη έλα λέν 
ρώξν δεκόζησλ δξαζηεξηνηήησλ, επηζθξαγίδνληαο ην θαζεζηώο ηνπ Παιαηηνύ σο θέληξν εθδειώζεσλ ζηελ 
πόιε», είπε ε θξηηηθή επηηξνπή. 



 

 

 
 
ΙΣΟΡΙΚΟ - πληποθοπίερ 
 
Βπαβεία ΔΔ για ηην Πολιηιζηική Κληπονομιά / Βπαβεία Europa Nostra  
 

Σα Βξαβεία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ Πνιηηηζηηθή Κιεξνλνκηά / Βξαβεία Europa Nostra παξνπζηάζζεθαλ 
απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ην 2002 θαη απφ ηφηε απνλέκνληαη απφ ηελ Europa Nostra. Σα Βξαβεία ηηκνχλ θαη 
πξνσζνχλ ηηο θαιέο πξαθηηθέο ζηνπο ηνκείο ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο: απνθαηάζηαζε, έξεπλα, δηαρείξηζε, 
εζεινληηζκφ, εθπαίδεπζε θαη επηθνηλσλία. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζπκβάιινπλ ζηελ ηζρπξφηεξε δεκφζηα αλαγλψξηζε 
ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο σο ζηξαηεγηθνχ πφξνπ γηα ηελ νηθνλνκία θαη ηελ θνηλσλία ηεο Δπξψπεο. Σα 
Βξαβεία έρνπλ ηελ ππνζηήξημε ηνπ πξνγξάκκαηνο Creative Europe ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.     
Σα ηειεπηαία 15 ρξφληα, νξγαληζκνί αιιά θαη ηδηψηεο απφ 39 σώπερ έρνπλ ππνβάιεη ζπλνιηθά 2,720 
ςποτηθιόηηηερ γηα ηα Βξαβεία. Αλαθνξηθά κε ηνλ αξηζκφ ησλ ςποτηθιοηήηυν ανά σώπα, ε Ιζπανία 
θαηαηάζζεηαη πξψηε κε 498 έξγα, θαη αθνινπζεί ην Ηνυμένο Βαζίλειο κε 286 ππνςεθηφηεηεο. ηελ ηξίηε ζέζε 
είλαη ε Ιηαλία (278 ππνςεθηφηεηεο). Αλαθνξηθά κε ηηο Καηηγοπίερ βπάβεςζηρ, νη πεξηζζφηεξεο ππνςεθηφηεηεο 
ππνβιήζεθαλ ζηελ Απνθαηάζηαζε (1,606). Αθνινπζνχλ νη: Δθπαίδεπζε, Καηάξηηζε & Δπαηζζεηνπνίεζε (457), 
Έξεπλα (340), θαη, ηέινο, Μαθξνρξφληα Πξνζθνξά ζηελ Πνιηηηζηηθή Κιεξνλνκηά (317). 
Απφ ην 2002, αλεμάξηεηεο επηηξνπέο εκπεηξνγλσκφλσλ έρνπλ επηιέμεη 455 βπαβεςμένα έπγα απφ 34 σώπερ.  
Όπσο θαη κε ηνλ αξηζκφ ππνςεθηνηήησλ, ε Ιζπανία έξρεηαη πξψηε κε 61 βξαβεία. ηε δεχηεξε ζέζε βξίζθεηαη 
ην Ηνυμένο Βαζίλειο κε 60. Αθνινπζνχλ ε Ιηαλία ζηελ ηξίηε ζέζε (37 βξαβεία), ε Γεπμανία ζηελ ηέηαξηε (29 
βξαβεία) θαη ε Δλλάδα ζηελ Πέκπηε (27 βξαβεία). Όζνλ αθνξά ζηηο καηηγοπίερ βπάβεςζηρ, ε Απνθαηάζηαζε 
έρεη ηνπο πεξηζζφηεξνπο ληθεηέο (267), θαη αθνινπζνχλ νη: Μαθξνρξφληα Πξνζθνξά ζηελ Πνιηηηζηηθή Κιεξνλνκηά 
(67), Δθπαίδεπζε, Καηάξηηζε & Δπαηζζεηνπνίεζε (65), θαη Έξεπλα (56).   
πλνιηθά 95 Grand Prix ησλ €10,000 έρνπλ απνλεκεζεί ζε εμέρνπζεο πξσηνβνπιίεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο 
πνπ επηιέρζεθαλ απφ ηα βξαβεπκέλα έξγα.  
Σα Βξαβεία ΔΔ γηα ηελ Πνιηηηζηηθή Κιεξνλνκηά / Βξαβεία Europa Nostra έρνπλ εληζρχζεη ηνλ ηνκέα ηεο 
πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ζηελ Δπξψπε, αλαδεηθλχνληαο ηηο θαιέο πξαθηηθέο, ελζαξξχλνληαο ηε δηα-ζπλνξηαθή 
αληαιιαγή γλψζεο θαη ελψλνληαο ηα ελδηαθεξφκελα κέξε ζε επξχηεξα δίθηπα. Έρνπλ αθφκα επηθέξεη 
ζεκαληηθά νθέιε ζηνπο ληθεηέο, φπσο κεγαιχηεξε εζληθή θαη δηεζλή πξνβνιή, επθαηξίεο γηα ρξεκαηνδφηεζε θαη 
απμεκέλν αξηζκφ επηζθεπηψλ. Δπηπιένλ, έρνπλ επαηζζεηνπνηήζεη ην επξχηεξν θνηλφ γηα ηελ θνηλή καο 
πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά, αλαδεηθλχνληαο ηνλ εγγελή Δπξσπατθφ ηεο ραξαθηήξα. Σα Βξαβεία απνηεινχλ 
ζπλεπψλ έλα εξγαιείν - θιεηδί γηα ηελ πξνψζεζε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηεο Δπξψπεο.  
 
 

Europa Nostra 
 

Η Europa Nostra είλαη ε Παλεπξσπατθή νκνζπνλδία κε-θπβεξλεηηθψλ νξγαληζκψλ γηα ηελ πνιηηηζηηθή 
θιεξνλνκηά. Με ηελ ζηήξημε ελφο επξχηαηνπ δηθηχνπ δεκφζησλ θνξψλ, ηδησηηθψλ εηαηξεηψλ θαη πξνζψπσλ θαη 
θαιχπηνληαο 40 ρψξεο ζ’ φιε ηελ Δπξψπε, απνηειεί ηε θσλή ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ γηα ηελ πξνζηαζία 
θαη πξνψζεζε ηεο πνιηηηζηηθήο θαη θπζηθήο θιεξνλνκηάο ηεο Δπξψπεο. Με έηνο ίδξπζεο ην 1963, ε Europa 
Nostra αλαγλσξίδεηαη ζήκεξα σο ην πην αληηπξνζσπεπηηθφ δίθηπν πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ζηελ Δπξψπε. 
Πξφεδξνο ηεο νξγάλσζεο είλαη ν Plácido Domingo, παγθνζκίνπ θήκεο ηελφξνο θαη δηεπζπληήο νξρήζηξαο. Η 
Europa Nostra πξαγκαηνπνηεί εθζηξαηείεο γηα ηε δηάζσζε ησλ Δπξσπατθψλ κλεκείσλ, ρψξσλ θαη θπζηθψλ 
ηνπίσλ πνπ βξίζθνληαη ζε θίλδπλν, ηδηαίηεξα κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο ‘The 7 Most Endangered’. Δπηβξαβεχεη 
ηελ αξηζηεία κέζσ ησλ βξαβείσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ Πνιηηηζηηθή Κιεξνλνκηά / Europa Nostra 
Awards. πλεηζθέξεη ζηελ δηακφξθσζε θαη πινπνίεζε ησλ Δπξσπατθψλ ζηξαηεγηθψλ θαη πνιηηηθψλ αλαθνξηθά 
κε ηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά, κέζσ δνκεκέλνπ δηαιφγνπ κε ηνπο Δπξσπατθνχο ζεζκνχο θαη ηνλ ζπληνληζκφ 
ηεο πιαηθφξκαο European Heritage Alliance 3.3.  

 
Creative Europe 
 

Creative Europe ην λέν πξφγξακκα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ πνιηηηζηηθνχ θαη 
δεκηνπξγηθνχ ηνκέα, κε ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο ζπλεηζθνξάο ηνπο ζηνλ αξηζκφ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ζηελ 
αλάπηπμε. Με πξνυπνινγηζκφ €1,46 δηο. γηα ην 2014-2020, ππνζηεξίδεη νξγαληζκνχο ζηνπο ηνκείο ηεο 
πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, ησλ παξαζηαηηθψλ ηερλψλ, θαιψλ ηερλψλ, εθδφζεσλ, ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ, 
ηειεφξαζεο, κνπζηθήο θαη βηληενπαηρληδηψλ θαζψο θαη δεθάδεο ρηιηάδσλ θαιιηηερλψλ θαη επαγγεικαηηψλ ζηνλ 
ρψξν ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ησλ νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ. Η ρξεκαηνδφηεζε ζα ηνπο επηηξέςεη λα 
δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζε φιε ηελ Δπξψπε, λα πιεζηάζνπλ λέα θνηλά θαη λα αλαπηχμνπλ ηηο δεμηφηεηεο πνπ απαηηεί 
ε ςεθηαθή επνρή. 

 

http://www.europeanheritageawards.eu/
http://www.europanostra.org/
http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/index_en.htm

