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ΤΙΤΛΟΣ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΈΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 

Στην ομιλία της η πρώην Υπουργός Πολιτισμού κα. Όλγα Κεφαλογιάννη είπε ότι ο 

πολιτισμός είναι ένα από τα σημαντικότερα πεδία χάραξης πολιτικής των κρατών-

μελών της Ε.Ε.  «Ο πολιτισμός ενώνει και δίνει σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης. Ο 

πολιτισμός είναι ένας από τους 4 βασικούς πυλώνες της βιώσιμης ανάπτυξης.  Είναι 

ένα δημόσιο αγαθό με ισχυρούς συμβολισμούς, βοηθά στη δημιουργία θέσεων 

εργασίας και στη διασύνδεση με τον τουρισμό.  Η Νέα Δημοκρατία ήδη σχεδιάζει μία 

πολιτική διασύνδεσης του πολιτισμού με τον τουρισμό και γενικότερα την ανάπτυξη. 

Το σύγχρονο μοντέλο ανάπτυξης βασίζεται σε 4 στόχους.  α.  τη δέσμευση, β. τη 

βιωσιμότητα, γ. την προστασία, δ. την καινοτομία.   

Ας ελπίσουμε ότι η ηγεσία του Υπ. Πολιτισμού θα σταθεί αντάξια στην επίτευξη των 

στόχων που έχουν τεθεί για το φετινό έτος πολιτιστικής κληρονομιάς και ότι θα κάνει 

το καλύτερο για τη χώρα. «Ας ανατρέψει ο πολιτισμός τη δυσμενή εικόνα της χώρας 

από τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης» είπε κλείνοντας. 

Η πρέσβειρα της Σλοβακίας στην Ελλάδα κα. Ιβέτα Χρίκοβα τόνισε ότι η πολιτιστική 

κληρονομιά είναι αναπόσπαστο μέρος της Ευρώπης. «Είναι καθήκον μας να 

ενθαρρύνουμε τους νέους να συμμετέχουν στα ζητήματα της πολιτιστικής μας 

κληρονομιάς. Η πολιτιστική κληρονομιά αντανακλά τις αλλαγές που συμβαίνουν στην 

Ευρώπη». Μίλησε επίσης για ένα πρόγραμμα της Σλοβακίας που χρηματοδοτείται 

από ευρωπαϊκούς πόρους και αφορά εκπαιδευτικές εκδηλώσεις. «Η πολιτιστική 

κληρονομιά είναι κοινό κτήμα όλων των εθνών. Ο πολιτισμός διαμορφώνει τους 

ανθρώπους και οι άνθρωποι διαμορφώνουν τον πολιτισμό» τόνισε.   

Ο πρώην υπουργός και πρόεδρος της εταιρίας Διάζωμα, κ. Σταύρος Μπένος 

αναφέρθηκε στην μεγάλη σημασία του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

της 8ης Σεπτεμβρίου 2015 για την ολοκληρωμένη προσέγγιση στην πολιτιστική 

κληρονομιά για την Ευρώπη. «Το Διάζωμα είναι μία συμμαχία που είναι ταγμένη στην 

μεγάλη αποστολή της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η κακή συνεργασία 

ιδιωτικού και δημόσιου τομέα αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα, ωστόσο αν γίνουν 

βήματα όπως η βελτίωση των υποδομών, η ανάπτυξη της ψηφιακής τεχνολογίας και η 

σύνδεση του πολιτισμού με την επιχειρηματικότητα, τότε η Ελλάδα θα βελτιώσει τη 

θέση της. Δυστυχώς η Ελλάδα δεν είχε και δεν έχει δημόσιους πόρους για να 

επενδύσει στην διατήρηση των μνημείων της, συνεπώς πρέπει να παραχθεί πλούτος, 

μέσα από την οικοδόμηση προγραμμάτων», κατέληξε ο κ. Μπένος. 



 

Ο καθηγητής εγκληματολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Χρίστος 

Μυλωνόπουλος επικεντρώθηκε και ανέλυσε το νομικό πλαίσιο του Ηνωμένου 

Βασιλείου για το θέμα των μαρμάρων του Παρθενώνα. «Με βάση τη νομοθεσία του 

Ηνωμένου Βασιλείου, το δώρο του Έλγιν στον Τούρκο αξιωματούχο είναι μία πράξη 

δωροδοκίας που διώκεται ποινικά, παρά το γεγονός ότι έχει παρέλθει μεγάλο 

διάστημα. Όλα τα στοιχεία στοιχειοθετούν ότι το θέμα της κατοχής των μαρμάρων 

από τη Βρετανία είναι εξόχως αμφισβητούμενο και πιθανότατα συνιστά αξιόποινη 

πράξη. Ωστόσο η πραγματικότητα είναι ότι πρόκειται για πολιτικό ζήτημα».   

Ο αντιπρόεδρος της Europa Nostra κ. Καρράς είπε ότι το έτος αυτό είναι ιδιαίτερα 

σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι είναι το μόνο έτος που διατηρήθηκε από 

την επιτροπή Γιούνκερ και τόνισε ότι δεν θα είχε πραγματοποιηθεί αν η Γερμανική 

κυβέρνηση δεν είχε δεχθεί να χρηματοδοτήσει μεγάλο μέρος του. Το 

χρηματοδότησαν οι Γερμανοί, όπως είπε διότι αντιλήφθηκαν ότι ο πολιτισμός είναι 

μία ευρωπαϊκή αξία που πρέπει να αναγνωριστεί και καλλιεργηθεί. «Το έτος 

πολιτιστικής κληρονομιάς είναι ένα δώρο της Ε.Ε. και πρέπει να το γιορτάσουμε και 

να το τιμήσουμε διότι αυτό θα μας φέρει περισσότερα επενδυτικά κονδύλια για την 

προστασία και διατήρηση του πολιτισμού. Είναι ένα κατόρθωμα, μία νίκη, αλλά και 

μία πρόκληση. Ας αποδειχθούμε αντάξιοι αυτής της ευκαιρίας», ανέφερε.  

 

 

Η ετήσια συνδιάσκεψη διοργανώνεται υπό την αιγίδα της Α.Ε Προέδρου της 

Δημοκρατίας κ. Προκοπίου Παυλόπουλου από την αστική, μη κερδοσκοπική εταιρεία 

«Οικονομικό Φόρουμ Δελφών». Η διοργάνωση πραγματοποιείται, με την υποστήριξη 

της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Δελφών. 
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