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των μύθων
πατρίδα θεών και Σοφών
των μαθηματικών 
της Αστρονομίας
της Αρχιτεκτονικής
της τεχνολογίας
της ναυπηγικής
της γλυπτικής
της ζωγραφικής
της μυθοπλασίαςΗ

 Σ
άμ

οςθέλει
επιθυμεί
διεκδικεί

Η Σάμος το νησί στην άκρη της Ευρώπης,

Η Σάμος των 6.000 ετών ιστορίας,

Η Σάμος του σήμερα, αναδύεται μέσα από τις πανάρχαιες καταβολές της 
και διεκδικεί την επανατοποθέτησή της στην ιστορία του ευρωπαϊκού 
πολιτισμού.

Η Σάμος του σήμερα χτίζει, όπως και η Σάμος του χτες, 
στην γνώση, την φιλοσοφία, τον πολιτισμό!

Η Σάμος του σήμερα κατακλύζεται από κύματα προσφύγων. 
Φτάνουν κατά χιλιάδες από τις απέναντι ακτές διασχίζοντας τα 1300 
μέτρα θάλασσας  που χωρίζουν τις δύο ηπείρους!
Οι πολίτες της έχουν ανοίξει τις πόρτες τους και τις καρδιές τους, τους 
φροντίζουν και τους περιθάλπτουν γιατί αυτό κυρίως είναι πολιτισμός!! 
Ο πολιτισμός προς τον συνάνθρωπο!!

Η Σάμος του σήμερα, έχει ανακηρυχθεί μνημείο της Παγκόσμιας 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς!

Η Σάμος του σήμερα θέλει, επιθυμεί και διεκδικεί να γίνει η 
Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2021.
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Το Πυθαγόρειο 
μαζί με το Ηραίο της Σάμου, 
ανακηρύχθηκαν Μνημεία 
Παγκόσμιας Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς από την UNESCO το 1992.

1031 802

17

μνημεία
παγκοσμίως

μνημεία
πολιτιστικά

μνημεία 
στην Ελλάδα

ΣΑΜΟΣ
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μήνυμα Δημάρχου

Μιχάλης Αγγελόπουλος
Δήμαρχος Σάμου 

Στο ακριτικό νησί της Σάμου, στο άκρο αυτό των Ευρωπαϊκών συνόρων, διασταυρώνο-
νται οι κεντρικοί άξονες που συνθέτουν αυτό το οποίο εννοούμε ως ευρωπαϊκό, δυτικό 
πολιτισμό και του οποίου οι ρίζες βρίσκονται στην αρχαία Ελλάδα: η φιλοσοφία με τον 
Πυθαγόρα, η επιστήμη με τον Αρίσταρχο, η τεχνολογία με τον Ευπαλίνο.

Η Σάμος είναι το νησί της αρμονίας την οποία ο Πυθαγόρας θεωρούσε ως πηγή των 
πάντων. Η αρμονία είναι πράγματι η βάση ενός ελεύθερου και παραγωγικού βίου, τόσο 
δημόσιου όσο και ατομικού και χαρακτηρίζει τους ολοκληρωμένους ανθρώπους όπως 
και τις ολοκληρωμένες κοινωνίες.

Έμπνευση μας είναι το Πυθαγόρειο Θεώρημα του Πολιτισμού: 

Άνθρωπος2 + Δημιουργικότητα2 = Πολιτισμός2. 

Σύνθημα μας: «Η γνώση συνδέει».
Με πυρήνα τον ελεύθερο δημιουργικό άνθρωπο, η γνώση συνδέει ανθρώπoυς των πο-
λιτισμών και των εποχών. Η γνώση συνδέει και η σύνδεση φέρνει γνώση, επικοινωνία, 
αλληλοκατανόηση. Είναι η δημιουργική συνάντηση ιδεών και πολιτισμών, συνάντηση 
ανθρώπων χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς.

Αρμονία, πολιτισμός, γνώση. 
Οι έννοιες αυτές κινητροδότησαν τη συνέργεια και τις συντονισμένες πρωτοβουλίες του 
στελεχιακού δυναμικού του Δήμου, των φορέων του νησιού, των εθελοντών και των ανά 
τον κόσμο συλλόγων της Σαμιακής ομογένειας.

Στρατηγικό σχέδιο της πρότασής μας, να καταστήσουμε το εμβληματικό νησί της Σάμου 
ένα κέντρο, μία εστία διαρκούς συνάντησης των ζωντανών στοιχείων, που συνθέτουν 
την «βιοποικιλότητα» του σύγχρονου ευρωπαϊκού πολιτισμού, και ταυτόχρονα ανοιχτή 
στο διάλογο και την προσέγγιση με τις άλλες κουλτούρες.»
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μας στηρίζουν
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η Σάμος

Το όνομα Σάμος πρωτοαναφέρεται στον Ομηρικό 
ύμνο προς τον Απόλλωνα στο στίχο 41:

«Και Σάμος υδρυλή, Μυκάλης τ’απεινά κάρηνα».

 Η Σάμος είναι ένα όμορφο, ορεινό νησί στο ΒΑ Αιγαίο με έκταση 476 τ.Χ. και πληθυ-
σμό 32.977 κατοίκους (απογραφή 2011) απέχει δε μόλις 1,2 χμ. από τα μικρασιατικά 
παράλια.

 Το ΑΕΠ της νήσου αντιστοιχεί στο 0,3% της χώρας και λειτουργεί κυρίως με τον τριτο-
γενή τομέα που αντιστοιχεί στο 88% της οικονομικής δραστηριότητας.

 Η Σάμος φημίζεται στην Ελλάδα για την παραγωγή οίνου πρώτης ποιότητας και τη φιλο-
ξενία των κατοίκων της. Είναι επίσης διεθνώς διάσημη ως τόπος γέννησης του μεγάλου 
φιλοσόφου Πυθαγόρα και του αστρονόμου Αρίσταρχου, του πρώτου που περιέγραψε το 
ηλιοκεντρικό σύστημα.

 Το νησί κοσμείται από ενδιαφέροντες αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία, όπως το 
Ηραίον, μεγάλο Ιερό της θεάς Ήρας, Μνημείο Παγκόσμιας κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ 
και το Πυθαγόρειον, την αρχαία πόλη της Σάμου. Ο χώρος αυτός περιέχει αρχαία ελλη-
νικά και ρωμαϊκά μνημεία και μια διάσημη αρχαία σήραγγα: το Ευπαλίνειον Όρυγμα, 
μήκους 1036 μ., το οποίο κατασκευάστηκε επί του τυράννου Πολυκράτη, τον 6ο αι. π.Χ.

 Το Χρυσό Τσακάλι και ο Μεσογειακός Χαμαιλέων είναι επαπειλούμενα είδη που απα-
ντώνται κυρίως στην Σάμο. Η Σαμιακή πεύκη και άλλα μοναδικά φυτά ευδοκιμούν 
αποκλειστικά στη Σάμο, καθώς και ποικίλα και βότανα. Επίσης, στην πανίδα του νησιού 
συγκαταλέγονται ζώα όπως αγριόχοιροι, φώκιες, φλαμίνγκος κ.α.

 Η Σάμος έχει ιστορία 9.000 χρόνων. Η αρχαιολογική σκαπάνη έχει αναδείξει νεολιθικό   
οικισμό  του 6.000 πΧ.
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Η Ιστορία μας το επιβάλλει, η πίστη μας στην ευρωπαϊκή μας ταυτότητα είναι ακράδαντη, οι 
πολίτες το επιθυμούν: ανάπτυξη μέσα από τον πολιτισμό. Η Σάμος, ένα πανέμορφο νησί με πλού-
σια βλάστηση και καταγάλανα νερά, με πανάρχαια ιστορία, σύνορο της Ευρώπης,   φιλοδοξεί, μέσω του 
θεσμού και του τίτλου της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης, να βρεθεί στο επίκεντρο του ευρω-
παϊκού ενδιαφέροντος. Η μακραίωνη ιστορία του νησιού, η συνεισφορά του στον παγκόσμιο πολιτισμό, 
τις επιστήμες και την τεχνολογία, αλλά κυρίως η θέληση των σημερινών του κατοίκων να αναπτυχθούν 
και να δημιουργήσουν με άξονα τον πολιτισμό, να ξεπεράσουν τα οικονομικά προβλήματα και την κρίση 
και  να ανταποκριθούν, με γνώμονα τις πανάρχαιες αξίες και έθιμα, στις ανάγκες των προσφύγων που 
κατακλύζουν το νησί, είναι οι κύριες αιτίες που μας οδηγούν στην υποβολή αυτής της πρότασης.

Επιθυμούμε να εμπλακούμε όσο το δυνατόν περισσότεροι κάτοικοι της Σάμου στους τομείς του πολιτισμού 
και των δημιουργικών βιομηχανιών, δημιουργώντας κατ’ αυτό τον τρόπο ένα καλύτερο τόπο για να ζούμε 
και αναβαθμίζοντας ποιοτικά τις τουριστικές μας υπηρεσίες.

Οι πολίτες της Σάμου, έχουν τη βούληση και τη διάθεση, 
αξιοποιώντας το παρελθόν τους και τις υποδομές τους, να 
αφήσουν το ίχνος τους στη διαμόρφωση μιας ευρωπαϊκής 
πολιτιστικής ταυτότητας, μιας ταυτότητας που επιβεβαι-
ώνει την κοινή ευρωπαϊκή μας καταγωγή και το κοινό 
ευρωπαϊκό μας μέλλον. 
Προσβλέπουμε στην απόκτηση τεχνογνωσίας για 
διεθνείς συμμετοχές, προβάλλουμε ως τουριστικό 
προορισμό τον τόπο μας, αλλά και ως χώρο ανάπτυξης 
ευρωπαϊκών και διεθνών σχέσεων στον τομέα της 
μάθησης και των επιστημών.
Προγραμματίζουμε δράσεις και υποδομές που στα-
διακά θα αναπτυχθούν σταδιακά.

Τα νησιά Φούρνοι και Ικαρία, αλλά και η Λήμνος, η Χίος και η Πάτμος, περιλαμβάνονται στο σχεδιασμό μας. 
H Περιφέρεια του Β. Αιγαίου αποτελεί ενιαία πολιτικοκοινωνική, πολιτισμική και αναπτυξιακή ενότητα, 
η οποία θα προαχθεί ακόμη περισσότερο με τις νέες συνέργειες και τη δημιουργική ορμή που θα φέρει ο 
θεσμός της ΠΠτΕ. Τα νησιά αυτά και η Σάμος έχουν αλληλοσυνδεόμενο παρελθόν και Ιστορία, αλλά και 
το καθένα έχει ένα ενδιαφέρον μικροκλίμα, το οποίο στη Σάμο ευνοεί το εξαίρετης ποιότητας κρασί, στην 
Ικαρία το άριστο μέλι, στη Χίο τη μαστίχα. Επί πλέον όλα τα νησιά αυτά έχουν ζώνες που έχουν ορισθεί 
από την Habitats and Birds Directive της Συνθήκης Natura 2000.

Τα νησιά μας αντιμετωπίζουν, επιπλέον, νέα κοινά προβλήματα, όπως είναι το κύμα προσφύγων εξ αιτίας 
της Συριακής κρίσης. Με πληθυσμό 33.000 κατοίκων, η Σάμος υποδέχθηκε περισσότερους από 90.000 
πρόσφυγες μόνον εντός του 2015. Ακόμη και αν η κρίση έχει εξαλειφθεί μέχρι το 2021, η εμπειρία της 
οργανωμένης και ανθρωπιστικής διαχείρησης ενός τέτοιου κύματος ανθρώπων, πλουτίζει τις γνώσεις 
μας και οξύνει την ικανότητα επικοινωνίας και κοινής προσπάθειας.

Επίσης τα έναντι παράλια της  Τουρκίας και ιδιαίτερα οι πόλεις της Εφέσου και του Κουσάντασι, αποτελούν 
πανάρχαιες γεωγραφικές και πολιτιστικές ενότητες , αλλά κυρίως σημερινό και αυριανό χώρο συνερ-
γασίας και ανάπτυξης. Η ανάγκη να ξεπερασθούν τα ιστορικά βάρη του παρελθόντος και οι γειτονικοί 
λαοί και πολιτισμοί να συνδεθούν και να συνεργασθούν, ώστε ο διάλογος αυτός των πολιτισμών και των 
κοινωνιών να προάγει την αλληλοκατανόηση και την ειρηνική συνύπαρξη, ιδιαίτερα με την παρουσία των 
χιλιάδων προσφύγων, μπορεί να ικανοποιηθεί σε μεγαλύτερο βαθμό μέσα από την τοπική αυτοδιοίκηση, 
που βρίσκεται κοντά στον πολίτη (αρχή της επικουρικότητας), αλλά, κυρίως, μέσα από την ευρωπαϊκή 
κουλτούρα συνεργασίας και αμοιβαίου σεβασμού.

Αυτή η γειτνίαση με την Μ. Ασία έπαιξε βαρύνοντα ρόλο στην σχηματοποίηση του οράματος. Η Σά-
μος, ακρότατο σύνορο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γέφυρα μεταξύ δύο ηπείρων, υπήρξε, ανάλογα με την 
ιστορική περίοδο, άλλοτε το σύνορο μεταξύ δύο διαφορετικών κόσμων και πολιτισμών και άλλοτε μια 
γέφυρα πολιτισμών. Η ιστορική εμπειρία μας οδηγεί στο να προωθήσουμε και να προάγουμε το δεύτερο 
ως κινητήριο δύναμη του πολιτισμού λόγος για τον οποίο δηλώνουμε ως αξίωμα.

Border- less… Culture-plus
Η πρότασή μας αποτελεί ταυτόχρονα και ένα ισχυρό και ηχηρό μήνυμα εναντίωσης σε ό,τι εμποδίζει τον διά-
λογο και την επικοινωνία. Διατρανώνουμε την πεποίθησή μας ότι οι άνθρωποι οφείλουν να υπερβαίνουν τα 
«τεχνητά σύνορα», να συνυπάρχουν, να προσεγγίζουν ο ένας τον άλλον. Άνθρωποι και λαοί, στοιχημένοι γύρω 
από την ιδέα της επικοινωνίας και ενός συνεχούς διαλόγου, αποτελούν τους ισχυρότερους θεμέλιους λίθους 
του ίδιου του πολιτισμού. Από την φυσική, γεωγραφική γέφυρα που αποτελεί το νησί της Σάμου, διεκδικούμε 
το δικαίωμα σε έναν πολιτισμό που δεν γνωρίζει σύνορα, προσκώματα, φραγμούς και εμπόδια. Επιδιώκουμε τη 
συνάντηση μεταξύ ανθρώπων, λαών και ιδεών. Χτίζουμε γέφυρες πολιτισμού. Γέφυρες γνώσεων, επιστημών, 
ιστορίας, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διαλόγου, ισότητας, αλληλοσεβασμού, σεβασμού στη διαφορετικότητα.  

Το τρίγωνο συνεργασίας και 
πολιτιστικής κληρονομιάς 
Σάμος-Έφεσος-Πάτμος, τρείς 
χώροι σε μικρή απόσταση, 
αναγνωρισμένοι ως Μνημεία 
της Παγκόσμιας Κληρονομιάς 
της UNESCO, έχουμε ως στό-
χο  να λειτουργήσει ως μοχλός 
πολιτιστικού τουρισμού και 
ανάπτυξης, αλλά και γέφυρα 
συνεργασίας της ΕΕ με την 
Τουρκία. 
Οι Δήμαρχοι και των τριών 
Δήμων έχουν βεβαιώσει την 
διάθεσή τους να εργασθούν γι 
αυτό.
Επί πλέον, η Σάμος ενδιαφέρε-
ται να συμπεριλάβει στο σχεδι-
ασμό της την Ρουμανική ΠΠτΕ 
και πόλεις από την Μαύρη Θά-
λασσα και ήδη έχει προχωρήσει 
σε μνημόνια συνεργασίας με 
πόλεις της εν λόγω περιοχής 
στα πλαίσια Ευρωπαϊκών προ-
γραμμάτων.

ανεξαρτήτως τελικής 
επιλογής μας ή όχι, 

η  υποψηφιότητά μας 
αποτελεί δήλωση αξιών 
και οριοθέτηση στόχων 

σε ευρύτερο και 
μακροπρόθεσμο πλαίσιο

Γιατί η πόλη σας επιθυμεί να λάβει μέρος στο διαγωνισμό για τον τίτλο της 
Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης;

Εισαγωγή – Γενικές παρατηρήσεις

Μήπως το σχέδιο της πόλης σας περιλαμβάνει και τη γειτονική περιοχή της; 
Εξηγήστε την επιλογή αυτή
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Εξηγήστε εν συντομία το συνολικό πολιτιστικό προφίλ της πόλης σας.

1.
3

Η Σάμος έχει μια δυναμική καλλιτεχνική και πολιτιστική ζωή. Τρία αρχαιολογικά Μουσεία, δύο Μουσεία 
λαϊκού πολιτισμού, ένα Βυζαντινό Μουσείο, ένα Μουσείο Οίνου, ένα Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και ένα 
Μουσείο Ναυπηγικής Τέχνης υπό κατασκευή, μία Φιλαρμονική Ορχήστρα, πολλές ομάδες κλασικού και 
σύγχρονου χορού (30), κινηματογραφική και φωτογραφική λέσχη, καθώς και μια εντυπωσιακή παρουσία 
της κοινωνίας των πολιτών με τη λειτουργία άνω των 30 πολιτιστικών συλλόγων με τοπικό και ευρύτερο 
χαρακτήρα, σε ένα νησί με λίγο περισσότερους από 30.000 κατοίκους, δεικνύει ένα σημαντικότατο μέρος 
του πληθυσμού να έχει προσωπικό ρόλο σε δράσεις πολιτισμού.
Η πλούσια ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά είναι διάχυτη σε όλο το νησί με σημαντικά αρχαιολογικά 
μνημεία και αξιόλογα ευρήματα που εκτίθενται σε μουσεία. Τα σπουδαιότερα, είναι: 

Η περιοχή του Ηραίου υπήρξε τόπος θρησκευτικής λατρείας από τους αρχαίους χρόνους, 
καθώς οι έρευνες έχουν αποκαλύψει ερείπια από 4 τουλάχιστον ναούς: Εκατόμπεδος Α’ (8ος 
αιώνας π.Χ.), Εκατόμπεδος Β’ (7ος αιώνας π.Χ.), ο ναός των Ροίκου και Θεοδώρου (6ος αιώνας 
π.Χ.), ο ναός επί τυραννίας Πολυκράτη (538-522 π.Χ.) και άλλοι μικρότεροι ναοί ελληνιστικών 
και ρωμαϊκών χρόνων. Ο Ηρόδοτος αναφέρει ότι το Ηραίο της Σάμου ήταν ο μεγαλύτερος και 
επιβλητικότερος ναός της εποχής του (Πυθαγόρειο).

Το Ευπαλίνειο Όρυγμα, το «αμφίστομον όρυγμα» όπως το αναφέρει ο Ηρόδοτος, κατασκευ-
άσθηκε στα χρόνια του τύραννου Πολυκράτη από τον αρχιτέκτονα Ευπαλίνο, με στόχο την 
υδροδότηση της αρχαίας πόλης της Σάμου. Με συνολικό μήκος 1036μ, θεωρείται από τα 
σπουδαιότερα τεχνικά επιτεύγματα της εποχής του, γνωστό και ως το «8ο θαύμα της αρχαιό-
τητας», καθώς η διάνοιξή του ξεκίνησε ταυτόχρονα από τις δύο αντίθετες πλαγιές του λόφου 
της αρχαίας ακρόπολης και η ολοκλήρωσή του επιτεύχθηκε σχεδόν στο μέσον της διαδρομής. 

Τα Πολυκράτεια τείχη με μήκος περίπου 6,5 χιλιομέτρων και πλάτος που φτάνει τα 3 μέτρα, 
οχύρωναν την αρχαία πόλη της Σάμου.  

Ο αρχαιολογικός χώρος Θερμών, δυτικά του Πυθαγορείου, στον οποίο έχουν αποκαλυφθεί 
αθλητικές εγκαταστάσεις της αρχαίας πόλης, με γυμνάσιο, παλαίστρα και στάδιο 200 περίπου 
μέτρων, ένα από τα μεγαλύτερα της εποχής του.

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Σάμου βρίσκεται στην πόλη της Σάμου και τα ευρήματά του 
στεγάζονται σε δύο κτίρια. Το πλέον γνωστό έκθεμα του μουσείου είναι ο επιβλητικός Κούρος 
της Σάμου, με ύψος 5,25 μ. ο οποίος θεωρείται ως ο μεγαλύτερος σωζόμενος στην Ελλάδα. 

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Πυθαγορείου περιλαμβάνει πλούσια συλλογή με αίγαγρους και 
γρύπες, ιωνικούς και σαμιακούς κύλικες, υδρίες, νομίσματα, εντυπωσιακούς κούρους 
και πολλά ευρήματα της νεκρόπολης από τέσσερις διαφορετικές εποχές (γεωμετρική, αρχαϊκή, 
ελληνιστική, ρωμαϊκή).   

Ο Πύργος Λυκούργου Λογοθέτη, νοτιοδυτικά του λιμανιού του Πυθαγορείου, περιλαμβάνει 
τμήματα  βυζαντινού κάστρου που εγκαταλείφθηκε στα μέσα του 15ου αιώνα. Πλησίον του 
Πύργου, χτίσθηκε ο ιστορικός Ναός της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, σε ανάμνηση της 
νικηφόρας Ναυμαχίας της Σάμου στα στενά της Μυκάλης, τον Αύγουστο του 1824.

Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Αιγαίου, περιλαμβάνει τμήματα Ζωολογίας, Ορυκτών και 
Πετρωμάτων, Θαλάσσιας Ζωής, Βοτανολογίας και Παλαιοντολογίας. Ξεχωριστά εκθέματα 
αποτελούν τα απολιθωμένα οστά ζώων που βρέθηκαν στο νησί (πολλά από την εποχή του 
ανώτερου Μειόκαινου)..

Το Δημαρχείο Σάμου αποτελεί εξαιρετικό δείγμα νεοκλασικής αρχιτεκτονικής. Κτίστηκε το1901 
επί Ηγεμονίας για να στεγάσει τη Βουλή των Σαμίων.

Το Μουσείο Σαμιακού Οίνου, δίπλα στο σύγχρονο οινοποιείο της Ένωσης Οινοποιητικών Συνε-
ταιρισμών Σάμου, στο οποίο παρουσιάζεται η ιστορία του σαμιακού οίνου. Ανάμεσα στα εκθέματα 
υπάρχουν παλιά και παραδοσιακά εργαλεία οινοποιίαςκατασκευής βαρελιών, συλλεκτικές φιάλες 
και αντικείμενα. Οι επισκέπτες έχουν την δυνατότητα να δοκιμάσουν όλα τα σαμιώτικα κρασιά.

Ενδιαφέρουσες αναπαραστάσεις της καθημερινής ζωής του νησιού, ως τα μέσα του προηγούμενου 
αιώνα υπάρχουν στο Λαογραφικό Μουσείου Σάμου του Πνευματικού Ιδρύματος «Ν. Δημητρίου».

Το Λαογραφικό Μουσείο Παγώνδα αναπαριστά εξ ολοκλήρου μία παραδοσιακή σαμιώτικη 
κατοικία, με έπιπλα και σκεύη, σε πέντε όμορφα διαμορφωμένα δωμάτια, την κρεβατοκάμαρα, 
τη σαλοτραπεζαρία, την κουζίνα, την αίθουσα αργαλειού και το «κατώι»    
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Το Λαογραφικό Μουσείο Κουμαίικων στεγάζεται σε ιστορικό κτίριο του 1880 και διαθέτει 
πλήθος λαογραφικών στοιχείων από την ευρύτερη περιοχή.

Σε παλιό πέτρινο βυρσοδεψείο στεγάζεται το Μουσείο Βυρσοδεψίας στην περιοχή «Τα-
μπάκικα» Καρλοβάσου. 

Στο Εκκλησιαστικό Βυζαντινό Μουσείο Σάμου εκτίθενται εικόνες, δισκοπότηρα και 
σκεύη, εκκλησιαστικά βιβλία, σπάνια συγγράμματα, καθώς και ο «ιερός μανδύας» του Πα-
τριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Γρηγορίου Ε’.

Το Κέντρο Εκκλησιαστικών Μελετών της Μητρόπολης διαθέτει συλλογή χειρογράφων, 
κωδίκων και εγγράφων.

Το Ιστορικό Αρχείο Σάμου στεγάζεται σε καλοδιατηρημένο νεοκλασικό κτίριο της παρα-
λιακής και η λειτουργία της χρονολογείται από το 1850 Σε ανακαινισμένο κτίριο παλαιών 
φυλακών του 1882, στεγάζεται το Ιστορικό Αρχείο Σάμου. Διαφυλάσσονται χιλιάδες χει-
ρόγραφων βιβλίων, φακέλων, εγγράφων και συλλογών από το 17ο αιώνα. Ψηφιακά αντί-
γραφα των αρχείων βρίσκονται στη διάθεση των ερευνητών και επισκεπτών. Στο υπέροχο 
οκταγωνικό αίθριο διοργανώνονται ιδιαίτερες συναυλίες και ενδιαφέρουσες διαλέξεις.

Εκτός από Μουσεία και Χώρους, η Σάμος διαθέτει και μια ευρύτερη πολιτιστική ζωή στις 
τέχνες του βίου, με πλούσια Γαστρονομία, αλλά και δραστηριότητες φυσικού περιβάλλοντος, 
όπως η Πεζοπορία, η Ορειβασία, η Σπηλαιολογία, καθώς και οι Καταδύσεις.

Κάθε χρόνο στη Σάμο λαμβάνουν χώρα ενδιαφέροντα και δημοφιλή φεστιβάλ που 
προσελκύουν χιλιάδες επισκέπτες από όλη την Ελλάδα και τουρίστες από το εξω-
τερικό, καθώς και ημερήσιους επισκέπτες από την Τουρκία και φυσικά γηγενείς.
Έχουμε την πεποίθηση ότι η εμπειρία αυτή φιλοξενίας εκδηλώσεων, χρήσης και 
ταυτόχρονα προστασίας του φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος, αποτελεί 
εγγύηση για τη δυνατότητα της Σάμου να εκτελέσει το πρόγραμμα της ΠΠτΕ.
Τα κυριότερα Φεστιβάλ της Σάμου:

Το Heraion Music Festival είναι από τα δημοφιλέστερα στο Ανατολικό Αιγαίο. Πραγματο-
ποιείται τις πρώτες μέρες του Αυγούστου, στο Ηραίον της Σάμου, λίγα μόλις μέτρα από τον 
αρχαίο ναό της Ήρας. Ξεκίνησε το 2004 και φιλοξενεί κάθε χρόνο γνωστούς καλλιτέχνες 
της ελληνικής και ξένης μουσικής σκηνής.

Τα Ηραία-Πυθαγόρεια, με αναφορές στα αρχαία μυστήρια που σχετίζονταν με τη λατρεία 
της θεάς Ήρας. Τελούν υπό την αιγίδα της Ελληνικής  Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO 
και του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών. Στη διάρκειά τους πραγματοποιούνται φιλοσο-
φικά, επιστημονικά συνέδρια και υψηλού επιπέδου καλλιτεχνικές εκδηλώσεις.

Το Φεστιβάλ Νέων Καλλιτεχνών είναι συνάντηση διακεκριμένων καλλιτεχνών απ’ όλο τον 
κόσμο στο αρχαίο θέατρο Πυθαγορείου, με έμφαση στην ανταλλαγή πολιτιστικής κουλτούρας μέσα 
από τη μουσική. Διοργανώνεται από το Ίδρυμα Schwarz στο αρχαίο θέατρο του Πυθαγορείου.

Οι Γιορτές Σαμιώτικου Κρασιού διοργανώνονται κάθε καλοκαίρι τον Ιούλιο με πλήθος 
μουσικών και χορευτικών εκδηλώσεων σε όλη τη Σάμο και πρωταγωνιστές τα περίφημα 
σαμιώτικα κρασιά. Κρατούν δύο μήνες.

Φεστιβάλ Συλλόγων, Ομάδων και Οργανώσεων. Διοργανώνεται τα τρία τελευταία χρόνια 
στη Σάμο.  Σε αυτό συμμετέχουν ομάδες, σύλλογοι και οργανώσεις εθελοντών από όλο το 
νησί σε μια προσπάθεια να αναδειχθεί η εθελοντική δουλειά τους, η πολιτιστική προσφορά 
και η δημιουργική παραγωγή των ανθρώπων του νησιού. Διαρκεί 3 ημέρες. 

Φεστιβάλ Κινηματογράφου, διοργανώνεται κάθε καλοκαίρι με υπαίθριες προβολές ελ-
ληνικών και ξένων ταινιών και ντοκιμαντέρ.

Αναπαράσταση της Ναυμαχίας της Μυκάλης. Κάθε 6 Αυγούστου αναπαρίσταται στο 
λιμάνι με αληθινά πλοία και με πυροτεχνήματα η Ναυμαχία που υπήρξε κρίσιμη για την 
απελευθέρωση του νησιού, ενώ ακολουθούν εορταστικές εκδηλώσεις.

Ρεγκάτα του Αιγαίου. Κάθε τέλη Αυγούστου φτάνει στην Σάμο η Ρεγκάτα του Αιγαίου. Το 
2015 η άφιξη της γιορτάστηκε μεταξύ άλλων και από 27 χορευτικούς συλλόγους του νησιού. 

Το νησί διαθέτει πολλούς χώρους εκδηλώσεων και σημεία ενδιαφέροντος που χρησιμο-
ποιούνται ή μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την φιλοξενία γεγονότων, παραστάσεων, 
εκθέσεων, δρώμενων και συμποσίων και εργαστηρίων.

φεστιβάλ 
σημεία 
αναφοράς
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Εξηγήστε την ιδέα του προγράμματος που θα υλοποιηθεί, αν η πόλη οριστεί 
Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης.  

Η ΓΝΩΣΗ ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ: 

άνθρωπος2 + δημιουργικότητα2 = πολιτισμός2 
ΠΥΡΗΝΑΣ ΚΑΙ ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝ-
ΔΕΟΝΤΑΙ ΧΑΡΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
To βασικό σύνθημα της υποψηφιότητας της Σάμου που έχει επιλεγεί και προβληθεί σε όλα τα στάδια 
προετοιμασίας της διεκδίκησης από τους κατοίκους του νησιού ως αξιακή δήλωση, είναι η μετατροπή 
του γνωστού και αναγνωρίσιμου παγκοσμίως Πυθαγορείου θεωρήματος των μαθηματικών, σε Πυθα-
γόρειο Θεώρημα του Πολιτισμού. 

Η ανάδειξη της δημιουργικότητας που εμπεριέχει την φαντασία σε έργο πολιτισμού, γίνεται με καταλύτη 
την γνώση. Το μοίρασμα της γνώσης αποτελεί υποχρέωση όχι μόνο των οργανωμένων κοινωνιών προς 
τα μέλη του, αλλά και του κάθε ανθρώπου χωριστά προς την ανθρωπότητα και ιδιαίτερα τις επερχόμενες 
γενεές. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η γνώση συνδέει! Η μεγάλη επιτυχία του προγράμματος ERASMUS 
που τόσο συμβάλλει στην γνωριμία των νέων ευρωπαίων και στην διαδικασία της εμβάθυνσης και της 
ευρωπαϊκής ενοποίησης – που επείγει να προωθήσουμε – μας υπαγόρευσε την κεντρική ιδέα του ορά-
ματος μας για την Σάμο Πολιτιστική Πρωτεύουσα, αλλά και την Σάμο  εν γένει. 

Θέλουμε να κάνουμε την Σάμο ένα hub μετάδοσης της γνώσης που θα φέρνει κοντά όλο 
και περισσότερους νέους από όλη την Ευρώπη, ώστε στην κοινή προσπάθεια για γνώση 
και πολιτισμό να συνδεθούν με τους δεσμούς του ευρωπαίου πολίτη, αναγνωρίζοντας εκτός 
από την ιδιαίτερη τοπική πολιτιστική τους ταυτότητα, τον κοινό ευρωπαϊκό πολιτισμό που 
λειτουργεί ως υπόβαθρο του αξιακού συνόλου που μας ενώνει με τρόπο φυσικό και αβίαστο.  

Η Σάμος ΠΠτΕ 2021 θα είναι ένα γιγαντιαίο ERASMUS με master classes και εργαστήρια σε όλες τις 
τέχνες, με summer camps και σεμινάρια σε πολυάριθμα θέματα  και με εκδηλώσεις τέχνης και πολιτισμού, 
με έμφαση στους τρείς τομείς που χαράζουν ιστορικά το νησί: Μαθηματικά και Μουσική (Πυθαγόρας), 
Αστρονομία (Αρίσταρχος), Τεχνολογία (Ευπαλίνος, ναυπηγική), καθώς και σε επτά τομείς της ανθρώπινης 
δημιουργικότητας που αποτελούν μέρος του πολιτισμού μας:
100 εργαστήρια, art studios, workshops με την δυμμετοχή νέων από όλη την Ευρώπη παράγουν 
έργα τέχνης και πολιτισμού

 Οικολογία και Πράσινη Ανάπτυξη.
 Εικαστικές τέχνες - Θέατρο - Κινηματογράφος.
 Τουρισμός - Επιχειρηματικότητα, Οικονομία και Πολιτισμός.
 Επιστήμες - Τεχνολογία - Αρχιτεκτονική - Πολεοδομία. 
 Γαστρονομία - Τέχνη του Βίου - Λαϊκός Πολιτισμός.
 Μυθολογία - Ιστορία - Αρχαιολογία.
 Μουσική και Χορός
 Λογοτεχνία - Ποίηση - Γράμματα

Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που εντάσσονται στο έτος 2021 είναι κυρίως   αποτέλεσμα των παραπάνω διαδικα-
σιών γνώσης: συναυλίες και Όπερα μετά από εργαστήρια (Studios), εικαστικές εκθέσεις και video art μετά από 
συνεργατικά εργαστήρια, προβολές ταινιών, ποιητικές και θεατρικές βραδιές μετά από αντίστοιχα εργαστήρια, 
αναδεικνύοντας την συνδετική δυνατότητα της γνώσης και φέρνοντας τους ευρωπαίους δημιουργούς πιο κοντά:  
Εγγυόμαστε, ότι πάνω από το 60% των εκδηλώσεων για την ΠΠτΕ θα εμπλέκουν πολίτες και πολιτιστικούς 
φορείς και από άλλες χώρες της ΕΕ.
Ο λαός της Σάμου, ο οποίος από την απόφαση συμμετοχής ήδη έκανε προτάσεις και πήρε μέρος στην δι-
αβούλευση εκδήλωσε ζωηρό ενδιαφέρον για την προώθηση της τοπικής κουλτούρας της φιλοξενίας, τόσο 
μέσα από προγράμματα πολιτιστικού τουρισμού, όσο και εκπαιδευτικής φιλοξενίας με έμφαση στο ERASMUS 
της φιλοξενίας με συμμετοχή των μαθητών και των σχολείων.

 Ένα κίνημα εθελοντισμού γεννήθηκε με τους πρόσφυγες και τώρα γιγαντώνεται με την πολι-
τιστική πρωτεύουσα. Η προσπάθεια για την ΠΠτΕ γεννά λύσεις για το μείζον πρόβλημα των 
προσφύγων.

1.
4

η γνώση 
συνδέει
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Αυτό  το διαδικτυακό εργαλείο επιτρέπει στους καλλιτέχνες και επαγγελματίες του τουρισμού να έρθουν 
κοντά, να ανταλλάξουν πληροφορίες και να σχεδιάσουν νέες δράσεις. Οι εταίροι προέρχονται από την 
Γεωργία, Μολδαβία, Βουλγαρία και Αρμενία καθώς και από την Ελλάδα. Ο Δρόμος του Μεταξιού της 
Μαύρης  θάλασσας σχετίζεται με την βιώσιμη χρήση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς για του-
ριστικούς σκοπούς και έχει δημιουργήσει μια καινοτόμο διαδικτυακή πλατφόρμα που έχει σχεδιαστεί για 
εφαρμογές. Οι δυνατότητες του προγράμματος είναι τεράστιες και μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο 
προβολής βοηθώντας τη Σάμο να προσελκύσει επισκέπτες στα δρώμενα της ακόμα και έξω από την Ε.Ε. 
Σε ένα άλλο πρόγραμμα, το “SuCSuT (βλ.σημείο 3), σε συνεργασία με τις πόλεις Dubrovnik, Durres και 
Trieste, η Σάμος σχεδιάζει να αναπτύξει και να εφαρμόσει μια διαδικτυακή εφαρμογή. Η εφαρμογή θα 
είναι  προσβάσιμη μέσω ενός Q-Bar Code σε φυλλάδια, μπροσούρες, πόστερ, πλαίσια και ταμπέλλες σε 
όλο το νησί.
Αρχικά η εφαρμογή θα εστιάσει στον θαλάσσιο τουρισμό (κρουαζιέρα κυρίως και λιγότερο σκάφη αναψυχής 
και μαρίνες) και σε κάθε είδους τουριστικές υπηρεσίες. Ο σκοπός είναι να εξάγουμε την εφαρμογή σε όσα 
περισσότερα λιμάνια και πόλεις είναι δυνατόν. Πράγματι η Σάμος και οι εταίροι της θέλουν να υπογρά-
ψουν ένα MOU με άλλα λιμάνια και να παράξουν μια χάρτα βέλτιστων πρακτικών που θα εφαρμοστεί σε 
εκείνες τις πόλεις που χρησιμοποιούνται  από την κρουαζιέρα.

Υπάρχει επίσης ο συνεχής εταίρος της Σάμου, το Πανεπιστημιο Αιγαίου και 
ιδιαίτερα το  Κέντρο Έρευνας για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (ΚΕΗΔ) 
για το ρόλο του οποίου βλέπε σημείο 3.
 Η πόλις έχει όραμα για το μέλλον. 
Το όραμα έχει προκύψει από την συμμετοχή και συνεργασία των πολιτών. Το 
όραμα εκτός από πορεία και οδηγός για το μέλλον, είναι μια μακροπρόθεσμη 
στρατηγική οδηγός για τα επί μέρους έργα. 

Αυτό που θα μείνει και μετά, είναι:
  Η συνεργασία και συνέργεια πολιτών και φορέων – η αξιοποίηση του εθελοντισμού 

και η εξοικείωση στην οργανωμένη και συνεπή προσφορά.
  Η δημιουργία ταυτότητας των πολιτών(όχι μόνο πολιτιστικής, αλλά ταυτότητα αυτο-

προσδιορισμού ως πολιτών της Σάμου)
  Η ενδυνάμωση των φορέων παραγωγής πολιτισμού με εξειδικευμένα και έμπειρα 

στελέχη που θα έχουν αποκτήσει γνώση συνεργασίας με διαφορετικούς πολιτισμούς 
και δρώντες από διαφορετικές χώρες, έχοντας μια κουλτούρα ανοχής και ανοίγματος.
 Έργα και δράσεις που θα συνεχίσουν να υπάρχουν, (πρόγραμμα διεθνούς κέντρου 

Μουσικής και Μαθηματικών- Αστρονομίας κλπ) – υποδομές- τρόπος ζωής.

Όπως εξηγήσαμε πιο πάνω, η δράση της ΠΠτΕ εναρμονίζεται απόλυτα με την στρατηγική μας. 
Η ΠΠτΕ θα αποτελέσει τον Κινητήριο Άξονα, γύρω από τον οποίο, στο παρελθόν και το μέλλον, χτίζονται 
όλες οι άλλες πολιτικές και δράσεις.
Γέφυρα πολιτισμών, ιδεών, αξιών, συνεργασιών, που θα συνεχίσει να υφίσταται.

Η Σάμος σκοπεύει να χρησιμοποιεί τον θεσμό της ΠΠ για να αναπτύξει μια μακροπρόθεσμη πολιτική 
όπου ο πολιτισμός γίνεται μια συνεχής διαδικασία που σταθερά ανανεώνει και επαναφευρίσκει το νησί. Οι 
κάτοικοι εξέφρασαν τις απόψεις τους και πράγματι αυτή η διαδικασία πολιτιστικής ανάπτυξης έχει ήδη 
αρχίσει. Μια διαδικασία που θα βελτιώσει μακροπρόθεσμα την ποιότητα ζωής των κάτοικων. Τα προβλε-
πόμενα έργα δεν είναι ευκαιριακά, αλλά θα επαναληφθούν.  Για παράδειγμα το πρώτο για την Τέχνη της 
Σκηνοθεσίας θα αποκτήσει κανονικότητα με το 2021 όπως και η εμπορική έκθεση των δημιουργικών 
βιομηχανιών.

Αυτή η έκθεση στην Ελλάδα, θα ενεργοποιήσει την οικονομική ανάπτυξη των δημιουργικών βιομηχανιών  
«κλειδιών» της περιοχής μας, όπως η Οινοποιία στη Σάμο, η Μαστιχοποιία στη Χίο, η Μελισσοκομία στην 
Ικαρία κλπ. Επίσης η Σάμος θα εργαστεί με Πανεπιστήμια (βλέπε σημείο 3) στην ανάπτυξη προγραμμάτων 
για την Ευρώπη και την  Μεσόγειο που  έχουν σχέση με τον τουρισμό,  την φυσική κληρονομιά και τον 
πολιτισμό. 

Η στρατηγική μας για την ΠΠτΕ δεν συμβάλλει απλώς στην μακροπρόθεσμη στρατηγική πολιτισμού και 
ανάπτυξης του Δήμου Σάμου, ΕΙΝΑΙ η στρατηγική μας.

Ο σχεδιασμός μέχρι το 2021 προσβλέπει στην ανάδειξη του κε-
ντρικού ρόλου του πολιτισμού και μιας κοινωνίας βασιζόμενης 
στη γνώση καθώς και στη βιώσιμη ανάπτυξη του Δήμου μας.
Το κλειδί του σχεδιασμού μας αποτελεί η σημασία που δίνουμε 
στην γνώση, όπως αυτή λειτουργεί ως σύνδεση των ανθρώ-
πων που μαθαίνουν μαζί, προκειμένου να αναπτύξουν την 
δημιουργικότητα τους και να παράξουν πολιτισμό..

Βιώσιμη ανάπτυξη. Αστικός σχεδιασμός και αναπλάσεις με νέα πρότυπα σύμφωνα με τις οδηγίες 
της ευρωπαϊκής ένωσης, του ΠΟΥ και της Habitat Agenda. Σχεδιασμός και αναπλάσεις για 
όλους. Πόλις φιλική για ηλικιωμένους, παιδιά και ΑμΕΑ. Δημιουργία υποδομών πολιτισμού, 
αξιοποίηση και ενίσχυση υπαρχουσών.

Σύμφωνο Δημάρχων για την κλιματική αλλαγή. Περιορισμός ρύπων (συνεργασία με 
ΔΕΗ), ανακύκλωση, απορρίματα, έλεγχος υδάτων, εναλλακτικές μορφές ενέργειας. 

Προαγωγή Υγείας- Π.Ο.Υ. Ένταξη του Δήμου στο Εθνικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων, προετοιμασία, 
πιστοποίηση  και εναρμόνιση πολιτικής με το ευρωπαϊκό του ΠΟΥ, Προφίλ και Σχέδιο Υγείας, 
ο πολιτισμός σημαντικός παράγων που επηρρεάζει την υγεία σωματική και ψυχική.

Διεθνή πρότυπα και καλές πρακτικές για την παιδεία, το περιβάλλον, τον πολιτισμό, τον  
αθλητισμό, την οικονομία, τον αστικό σχεδιασμό - οριζόντιες πολιτικές και δράσεις, σχεδιασμός 
με συμμετοχή των πολιτών. Πολιτισμός και Υγεία. Υγεία και ποιότητα ζωής.

Συνέργεια με τα άλλα νησιά του Β.Αιγαίου και συνεργασία με τις πόλεις των τουρκικών παραλίων.

Αυτή τη στιγμή, η Σάμος εφαρμόζει ένα σημαντικό πρόγραμμα βελτίωσης υποδομών. Αυτό  περιλαμβά-
νει την αναμόρφωση  των θαλασσίων μετώπων στους μεγαλύτερους οικισμούς, όπως το Καρλόβασι, το 
Βαθύ και το Πυθαγόρειο. Στην πραγματικότητα οι αναμορφώσεις αυτές είναι περίπλοκα σχήματα αστικής 
και αρχιτεκτονικής αναγέννησης , τα οποία σκοπεύουν να κάνουν  τα θαλάσσια  μέτωπα πιο ελκυστικά, 
προσβάσιμα και ασφαλή. Μέχρι το 2020-2021 η υποδομή μεταφορών του νησιού θα έχει εξολοκλήρου 
αναμορφωθεί. Τα θαλάσσια μέτωπα θα είναι σημεία αναψυχής, οι δρόμοι ασφαλείς από τα αυτοκίνητα 
και οι άνθρωποι θα μπορούν να ενοικιάσουν ένα ποδήλατο και να γυρίσουν το νησί.
 
Η Σάμος σχεδιάζει να εμπλακεί σοβαρά στην ανάπτυξη των θαλάσσιων χωροταξικών σχεδίων (Marine 
Spatial Plans, MSP) για την Ελλάδα που προβλέπονται για το 2021. Τα προγράμματα αυτά αποτελούν 
αναγνώριση από την ΕΕ της ανάγκης να δοθεί ώθηση στην γαλάζια και πράσινη ανάπτυξη. Η Σάμος θέλει 
να έχει ηγετικό ρόλο σε αυτή την εξέλιξη.

Η Ευρώπη, με την Συνθήκη της Λισαβώνας  διατυπώνει την φιλοδοξία να είναι μια αναπτυγμένη ψηφιακή 
οικονομία. Η Σάμος υπέγραψε ένα MOU με το  Ευρωπαϊκό Πλαίσιο συνεργασίας (ERS) για να χρησιμο-

ποιήσει δύο καινοτόμα  διαδικτυακά προγράμματα: Culture exchange platform (CulturEXP)  και τον 
Δρόμο του μεταξιού της Μαύρης Θάλασσας. Τo CulturEXP μοιάζει με ένα facebook για 
καλλιτέχνες της περιοχής της Μαύρης Θάλασσας , αλλά διαθέτει μεγάλη δυναμική για 
να επεκταθεί σε άλλες χώρες και ήδη χρησιμοποιείται από  καλλιτέχνες  της Βόρειας 
και Νότιας Αμερικής για την δημιουργία επαφών.
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Περιγράψτε την ισχύουσα πολιτιστική στρατηγική της πόλης σας κατά τη στιγμή 
της αίτησης, καθώς και τα σχέδια της πόλης για να ενισχυθεί η ικανότητα του 
πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα, μέσω της ανάπτυξης μακροπρόθεσμων 
σχέσεων μεταξύ των ανωτέρω τομέων στην πόλη σας. Ποια είναι τα σχέδια για 
τη βιωσιμότητα των πολιτιστικών δράσεων πέραν του έτους του τίτλου;

Συμβολή στη μακροπρόθεσμη στρατηγική
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Πώς εντάσσεται η δράση της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης σε αυτήν 
τη στρατηγική;

η κοινωνία που
βασίζεται στη γνώση, 

εργαλείο βιώσιμης 
ανάπτυξης

2.2

όλα στο 
σύννεφο
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Με την υποψηφιότητα μας για τον θεσμό της ΠΠτΕ 2021, διατυπώνουμε το αίτημα: 

Η Σάμος είναι μια «ανοιχτή πόλη» με τρεις αστικούς οικισμούς και 33 χωριά.
Η απεικόνιση του νησιού μας ως «ανοικτής πόλης» δεν  είναι σχήμα λόγου ή απλό 
σύνθημα. Οι ροές ανθρώπων, αγαθών, πληροφορίας, ιδεών και ανθρώπινων σχέ-
σεων, ανάμεσα σε όλους του οικισμούς και τις κωμοπόλεις μας είναι τόσο πυκνές 
ώστε να ενοποιούν de facto κοινωνικο-οικιστικά τον χώρο. Θα έλεγα μάλιστα ότι 
οι ανθρώπινες συνθήκες της μικροκοινωνίας αυτής είναι πολύ πιο πυκνές και 
ουσιαστικές από ότι είναι οι ανθρώπινες σχέσεις στα σύγχρονα γιγαντιαία οικιστικά 
συγκροτήματα. Ένας κάτοικος μπορεί να έχει συγγενείς σε ένα η περισσότερα 
χωριά, να μετακινείται τα βράδια ανάμεσα στη δουλειά του εδώ και στην κατοικία 
του εκεί, να διασκεδάζει πότε στο ένα και πότε στο άλλο χωριό κ.ο.κ. 

Η εικόνα της ανοικτής πόλις είναι πλέον έκδηλη, χάρις στις σύγχρονες υποδομές. ΟΜΩΣ ενώ είναι μια ανοι-
κτή πόλη, δεν έχει την δυνατότητα να απολαύσει πλήρη αστική κουλτούρα. Και αυτό οφείλεται αποκλειστικά 
σε αδυναμία οργάνωσης της ζωής και του χώρου. Αλλιώς θα μπορούσαμε να έχουμε μια πόλη 35.000 κατοί-
κων που δεν είναι μικρή για να λειτουργεί ως αστικό κέντρο και να αναπτύσσει αντίστοιχα αστική κουλτούρα.    

Επιπλέον, η  έννοια της ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ , αντιμετωπίζεται στην ΕΕ ως σοβαρό ζήτημα συνοχής.  Είναι 
γεγονός ότι τα νησιά - όντας σε γενικές γραμμές μικρές γεωγραφικές/χωρικές ενότητες - αποτελούν τον 
«πιο αδύναμο κρίκο» στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς πολλά από αυτά βρίσκονται στην περιφέρεια της, 
μακριά από τον κορμό της ενιαίας εσωτερικής αγοράς και  τα αστικά κέντρα. 

Τα νησιά λόγω της γεωγραφικής τους θέσης είναι αποκομμένα από τον ηπειρωτικό χώρο στον οποίο 
ανήκουν και στερούνται των πλεονεκτημάτων που η σύνδεση με αυτόν και με την ενιαία εσωτερική 
αγορά συνεπάγεται. Η γεωγραφική τους απομόνωση επιβαρύνει υπέρμετρα τις εισαγωγές και τις εξα-
γωγές και πολλές φορές δεν επιτρέπει καν την ανάπτυξη ενός καθεστώτος ελεύθερου ανταγωνισμού. 
Εξάλλου, παρά τη σχετική αναφορά στο κεφάλαιο των διευρωπαϊκών δικτύων, τα νησιά δεν μπόρεσαν 
καθόλου να επωφεληθούν από τα δίκτυα αυτά από πλευράς μεταφορών, ενέργειας ή τηλεπικοινωνιών.   

Τα νησιωτικά συμπλέγματα και ιδίως τα μικρά νησιά που τα απαρτίζουν παρουσιάζουν ιδιόμορφα πολιτισμικά 
και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά, τρόπους ζωής, ιδιαίτερη βιωματική ταυτότητα και κοινωνικές και οικο-
νομικές δομές που πρέπει να προστατευθούν αλλά και να ληφθούν υπόψη σε κάθε πολιτική και μέτρο της ΕΕ. 

Επιπλέον, πολλά νησιά της ΕΕ είναι κοντά σε ζώνες συγκρούσεων και είναι εκτεθειμένα σε πα-
ράτυπη μετανάστευση ή άλλα είδη παράνομου εμπορίου, trafficking. Είναι επίσης ευάλω-
τα σε περιστατικά ακούσιας ή εκούσιας θαλάσσιας ρύπανσης και ιδιαίτερα εκτεθειμένα στις κλι-
ματικές αλλαγές. Όλα αυτά είναι στοιχεία που καθορίζουν την ιδιαίτερη ταυτότητα των νησιών.  

Στη Συνθήκη για τη λειτουργία της ΕΕ (ΣΛΕΕ) σχετικές αναφορές γίνονται στο κεφάλαιο της Πολιτικής 
Συνοχής (άρθρ. 174) και στο κεφάλαιο για τα Διευρωπαϊκά δίκτυα (άρθρ. 170 παρ. 2) καθώς και στη 
Δήλωση 33.  Εξάλλου, το άρθρο 349 ΣΛΕΕ διευκρινίζει την έννοια της νησιωτικότητας και βέβαια της 
γεωγραφικής απομόνωσης για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές (Outermost Regions). 

Έτσι με την ανακήρυξη της Σάμου ως ΠΠτΕ προάγεται η πολιτική συνοχής της ΕΕ, με προφανή οφέ-
λη για την Σάμο και ιδιαίτερα για την αστική της ανάπτυξη, αφού προάγεται η ακόμη συχνότερη και 
καλύτερη επικοινωνία και συνεργασία, ανάμεσα στους πολίτες από διαφορετικά δημοτικά διαμερίσμα-
τα, εμπεδώνοντας ακόμη περισσότερο την αστική αντίληψη συμβίωσης και κοινωνικής σύμπραξης. 

Το νησί αποκτά θέση στον ευρωπαϊκό και παγκόσμιο χάρτη όχι μόνο του πολιτισμού. Υπάρχει, όχι 
μόνο σαν μια κουκίδα στον χάρτη μεταξύ Ευρώπης και Ασίας, αλλά ως ένας τόπος που διαδραμ-
ματίζει ρόλο στην πολιτιστική εξέλιξη της Ευρώπης, ως ένας τόπος που συνεχίζει να παράγει πο-
λιτισμό, ως ένας τόπος που αξιοποιώντας το παρελθόν του γεφυρώνει τις διαφορές και σήμερα.  

Ο κοινωνικός αντίκτυπος θα είναι μεγάλος. Το νησί στο στάδιο προετοιμασίας του, υιοθετεί σύγχρονες πρα-
κτικές για την γεφύρωση των διαφορών και των ίδιων του των πολιτών. Λαμβάνει μέτρα για την προώθηση 
της ισότητας, για την εξάλειψη των ανισοτήτων, για την αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων, 
για την αντιμετώπιση του κύματος μεταναστών, για την προαγωγή της υγείας και της ποιότητας ζωής. 
Εντασσόμενο σε διεθνή δίκτυα, ακολουθεί τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές για την αναδιαμόρφωση του 
αστικού του ιστού, του αστικού και φυσικού περιβάλλοντος, αξιοποιεί τους πόρους που διαθέτει, εμπλέκει 
τους πολίτες του σε μια πιο συμμετοχική διακυβέρνηση και στην λήψη των αποφάσεων.
Προσδοκά μέσω όλων αυτών, την οικονομική ανάπτυξη του τόπου, μέσω της παιδείας, του πολιτισμού, 
του εμπορίου, του τουρισμού και της καλύτερης ευρωπαϊκής δικτύωσης.

Εάν απονεμηθεί στην πόλη σας ο τίτλος της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευ-
ρώπης, ποιος νομίζετε ότι θα είναι ο μακροπρόθεσμος πολιτιστικός, κοινωνικός 
και οικονομικός αντίκτυπος για την πόλη (καθώς και όσον αφορά στην αστική 
ανάπτυξη);
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Περιγράψτε τα σχέδιά σας για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του αντί-
κτυπου του τίτλου στην πόλη σας και για τη διάδοση των αποτελεσμάτων της αξιο-
λόγησης. Ειδικότερα, θα μπορούσαν να ληφθούν υπ’ όψιν τα ακόλουθα ερωτήματα: 

Ποιος θα διεξάγει την αξιολόγηση;

Θα περιλαμβάνονται συγκεκριμένοι στόχοι και ορόσημα μεταξύ του ορισμού της 
πόλης και του έτους του τίτλου στο σχέδιο αξιολόγησής σας;

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και συγκεκριμένα η Σχολή Πληροφορικής και Στατιστικής,  που εδρεύει στον 
Δήμο Σάμου θα είναι ο κύριος φορέας αξιολόγησης.

Η αξιολόγηση θα βασιστεί στα αιτούμενα από τον οδηγό European Capitals of Culture (ECoC) 2020-2033
Guidelines for the cities’ own evaluations of the results of each ECoC και θα αφορά τους ειδικούς και 
επιχειρησιακούς στόχους σύμφωνα με το εγκεκριμμένο πρόγραμμα. Η αξιολόγηση θα είναι ετήσια και θα 
αρχίσει αμέσως μετά την απόκτηση του τίτλου.

Ένας συγκεκριμένος αντικειμενικός σκοπός είναι η αξιολόγηση της δυνατότητας μεταφοράς ενός προ-
γράμματος και της βιωσιμότητας του επ΄ αόριστο. Αυτό θα εξαρτηθεί από την ικανοποίηση των  μετόχων 
και των χρηματοδοτών του προγράμματος.  Πρέπει επομένως να ληφθεί συνέντευξη από κάθε συμμετέ-
χοντα και τα σχόλια του για την βελτίωση της δράσης, εφόσον επαναληφθεί στο μέλλον, είναι απολύτως 
απαραίτητα. 
Για παράδειγμα όλοι οι συμμετέχοντες στην εμπορική έκθεση των δημιουργικών βιομηχανιών και όλοι 
οι εμπορευόμενοι θα ερωτηθούν για τις απόψεις τους ως προς την αποτελεσματικότητα της έκθεσης και 
τους τρόπους βελτίωσης της. 
 
Τα ορόσημα περιλαμβάνουν επανάληψη και δυνατότητα αναπαραγωγής. Κάποιες δραστηριότητες όπως 
το φεστιβάλ Σκηνοθεσίας και η Έκθεση θα επαναληφθούν στη Σάμο εντούτοις άλλα όπως η ανάπτυξη 
εφαρμογών, τα τουριστικά προγράμματα και τα προγράμματα για πρόσφυγες, η Σάμος αναζητά να τα  
αναπαράξει σε άλλα νησιά και λιμάνια της Μεσογείου.

Ο Δήμος Σάμου, προτίθεται να αξιοποιήσει τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας ως κινητήριο μοχλό 
για την ανάπτυξη του νησιού, οπότε επιδιώκουμε μια  διαδικασία αξιολόγησης καθ όλη την διάρκεια και 
των ενδιάμεσων ετών προκειμένου να μπορούμε να μετράμε την αποτελεσματικότητά μας σε όλους τους 
τομείς ζωής και ανάπτυξης του νησιού, καθώς και την αποτελεσματικότητα της χρήσης του πολιτισμού 
ως μοχλού της όλης ανάπτυξης του νησιού. Για τον σκοπό αυτό θα προβλεφθεί ειδικό κονδύλι στον προ-
ϋπολογισμό των έργων της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας που θα καλύπτει το στάδιο προετοιμασίας,  το 
έτος τίτλου και ένα έτος μετά το έτος τίτλου.

2.4.α

2.4.β

ένα νησί
διεκδικεί το 

δικαίωμά του 
στον αστικό 

πολιτισμό
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Τι είδους πληροφορίες θα παρακολουθείτε και θα ελέγχετε;
2.4.δ
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Μέχρι το 2021 να έχουν δημιουργηθεί 
30 νέες επιχειρήσεις ή ΜΚΟ στον 
πολιτισμό και την δημιουργική οικονομία.

Μέχρι το 2021 να έχει 
διπλασιασθεί το ΑΕΠ 
πολιτισμού της Σάμου.
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Κάθε χρόνο 20% αύξηση παρακολούθησης 
πολιτιστικών γεγονότων στην Σάμο. 
Την χρονιά 2022, η αύξηση 
να έχει φτάσει το 100% και πλέον.

Μέχρι το 2020 να έχουν αναμιχθεί στον 
προγραμματισμό μας 6000 καλλιτέχνες, 
επιστήμονες και άνθρωποι της 
δημιουργίας από όλη την Ευρώπη.

Μέχρι το 2020 πάνω από 70% 
των πολιτών της Σάμου να θεωρούν 
ότι ο πολιτισμός είναι βάση 
για την ανάπτυξη του νησιού τους. 

Μέχρι το 2020 να έχει διπλασι-
ασθεί η γνώση των πολιτών της 
Ευρώπης για την Σάμο.

Ποιες βασικές μελέτες ή έρευνες - αν υπάρχουν - σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε;

2.
4.
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Ο Δήμος Σάμου έχει ήδη αιτηθεί στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να πιστοποιηθεί στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο 
Υγιών Πόλεων, ενώ είναι ήδη μέλος του Ελληνικού Δικτύου Υγιών Πόλεων. Μέσω αυτού του προγράμματος 
που στοχεύει στην βελτίωση όλων των παραγόντων που επηρεάζουν την ευζωία και την ποιότητα ζωής    
(Περιβάλλον αστικό και φυσικό, υγεία, κοινωνική πρόνοια, πολιτισμός, αθλητισμός, τρόποι ζωής, οικονομία) από 
τους πλέον βασικούς των οποίων είναι ο πολιτισμός και ο  Δήμος θα ακολουθεί συγκεκριμένη και μετρήσιμη 
μεθοδολογία στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της πολιτικής του. Κατόπιν τούτου βρίσκεται ήδη στο στάδιο 
της έναρξης της δημιουργίας του Προφίλ του νησιού, μιας μελέτης που αποτυπώνει πλήρως την υφιστάμενη 
κατάσταση τις ανάγκες και τα προβλήματα σε όλους τους τομείς ζωής του Δήμου και των πολιτών. Η μελέτη 
αυτή θα τελειώσει σε ένα περίπου χρόνο και θα οδηγήσει στον επανασχεδιασμό της πολιτικής στους βασικούς 
άξονες της πολιτικής βάσει των ευρημάτων. Η μελέτη αυτή  η οποία προβλέπεται να επαναλαμβάνεται ανά 
πενταετία οπότε και υπάρχει επαναξιολόγηση βάσει των ευρημάτων, και επαναπιστοποίηση στον Π.Ο.Υ., θα 
είναι η μελέτη πάνω στην οποία θα βασιστεί και η αξιολόγηση του πολιτιστικού προγράμματος.
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Οι πληροφορίες που θα παρακολουθούνται και θα ελέγχονται θα είναι:

 
Η πορεία υλοποίησης των προγραμμάτων και των έργων που έχουν προγραμματισθεί,
Η συμμετοχή των πολιτών και των φορέων στην λήψη αποφάσεων και στην υλοποίηση των 
προγραμμάτων, 
Η στρατηγική επικοινωνίας,
Η συνεισφορά του προγράμματος της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας στους βασικούς τομείς της το-
πικής οικονομίας,
Η ικανοποίηση των κατοίκων και των επισκεπτών στο νησί,
Η βελτίωση των υποδομών και των υπηρεσιών σε όλους τους τομείς,
Η αύξηση του ΑΕΠ και η μείωση της ανεργίας στον Δήμο στον τομέα πολιτισμού και δημιουργίας. 

Κατά την διάρκεια του έτους τίτλου θα προστεθούν και οι πληροφορίες που θα σχετίζονται με την 
σωστή υλοποίηση του προγράμματος, την αποτελεσματικότητά του, την επίδρασή τους στους το-
μείς ανάπτυξης και οικονομίας του νησιού, στην αλληλεπίδρασή του με τους κατοίκους, την συμ-
μετοχή των κατοίκων την ικανοποίηση επισκεπτών και κατοίκων και τέλος από την επί-
δραση και την αναγνωρισιμότητα του προγράμματος της Σάμου στους Ευρωπαίους πολίτες.  
Επίσης θα προσπαθήσουμε να μετρήσουμε και να αξιολογήσουμε την γνώμη των ευρωπαίων πολιτών και 
φορέων για το πρόγραμμά μας και κυρίως για τα προϊόντα που θα δημιουργήσουμε και θα απευθύνονται 
στο ΕυρωπαΪκό κοινό.

Μετά το έτος του τίτλου κυρίως το 2ο,4ο και 7ο σκέλος.

Η Σάμος θα αναζητήσει τα βασικά δεδομένα: Αριθμός αυτών που παρακολούθησαν ένα γεγονός, αριθμός 
εισιτήριων που πουλήθηκαν, πληροφορίες από τις υπηρεσίες μεταφοράς και τουρισμού, όπως ο αριθμός 
των επιβατών σε κρουαζιερόπλοια και ferry boats, πληροφορίες του αεροδρομίου, εστιατορίων, ξενοδο-
χείων και νυχτερινών κέντρων, καθώς και πληροφορίες από φύλακες μουσείων  και αρχαιολογικών χώ-
ρων και φυσικών φυσικής ομορφιάς για την ικανοποίηση των επισκεπτών. Τα δεδομένα θα συγκριθούν . 

Η Σάμος ενδιαφέρεται ιδιαίτερα να συλλέξει στοιχεία από επισκέπτες από τα εξωτερικό και την Ελλάδα: 
το Δημογραφικό τους προφίλ είναι σημαντικό. Ενδιαφέρει η ηλικία, η κινητική τους δυνατότητα, αν 
έρχονται με μικρά παιδιά και γενικά οι ανάγκες τους. Οι πληροφορίες αυτές θα βοηθήσουν την Σάμο 
να σχεδιάσει και να αναπτύξει τις τουριστικές τις υπηρεσίες.  Για παράδειγμα ν α αναπτύξει κατάλλη-
λες περίοδες για συγκεκριμένες ηλικίες, να εξασφαλίσει καλύτερες συνθήκες υγείας και ασφάλειας. 

Μεγάλης σημασίας είναι η συνεργασία με εταίρους από την Ρουμανία. Παρότι τώρα δεν γνωρίζουμε ποια πόλη θα 
επιλεγεί σκοπεύουμε να προσθέσουμε μια σημαντική ρουμανική διάσταση στα εμβληματικά προγράμματα μας . 
Επίσης ελπίζουμε ότι Η Σάμος θα κλιθεί να συμμετάσχει σε προγράμματα από την Ρουμάνια. Αυτές οι 
δραστηριότητες θα τύχουν παρακολούθησης και αξιολόγησης. Θα θέλαμε ο Ρουμάνος εταίρος μας να  
βοηθήσει  στην αξιολόγηση δυνατότητας αναπαραγωγής  των στρατηγικών  των πολιτιστικών αγαθών 
και υπηρεσιών που αναπτύσσουμε όπως η εφαρμογή και η τουριστική διαχείριση. Πράγματι η ανταλλαγή 
πληροφοριών μεταξύ της Σάμου και της Ρουμανικής πόλης έχει πολλά να προσφέρει.
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Ευρωπαϊκή διάσταση

Αναλύστε το εύρος και την ποιότητα των δράσεων:

Προώθηση της πολιτιστικής πολυμορφίας της Ευρώπης, του διαπολιτισμικού διαλό- 
γου και της μεγαλύτερης αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των Ευρωπαίων πολιτών.

3

3.
1

3.
1.

α

Επιτυχία για εμάς, θα είναι 
κατ αρχήν να λάβουμε τον τίτλο και να ξεκινήσουμε αυτήν την ωραία προσπάθεια που 
με τόση επιθυμία προσδοκούμε.

Να μπορέσουμε να κινήσουμε όλη την ζωή του νησιού μας γύρω από τον άξονα του πο-
λιτισμού και της γνώσης, εννοώντας όλους τους τομείς της ζωής και της οικονομίας μας. 
Να  είμαστε ευτυχείς ως κάτοικοι κατά την διάρκεια όλης αυτής της κοινής προσπάθειας.

Να αυξήσουμε ακόμη περισσότερο το ομαδικό πνεύμα και την συμμετοχή στα κοινά
Να αυξήσουμε τον αριθμό εκείνων που εργάζονται στον τομέα του πολιτισμού και της 
δημιουργίας.

Να κάνουμε τον τόπο μας γνωστό σε όλη την Ευρώπη. Να γνωρίσουν όλοι οι ευρω-
παίοι το νησί μας που το διδάσκονται στην μυθολογία και την ιστορία αλλά δεν το 
γνωριζουν σήμερα.

Να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τα προΪόντα που επιθυμούμε και θεωρούμε ότι θα 
συμβάλλουν στον πολιτισμό της Ευρώπης στην βαθύτερη γνώση και κατανόηση των 
λαών της Ευρώπης, στην εμπέδωση της ευρωπαΪκής μας ταυτότητας και της κοινής 
ευρωπαϊκής μας πορείας.

Η αξιολόγηση θα αρχίσει αμέσως με την ανακήρυξη της ΠΠΕ, στην ουσία με αρχή κάθε προγράμματος , 
τα οποία θα αξιολογούνται και στην ολοκλήρωση τους.

Η Σάμος είναι ήδη αδελφοποιημένη με την Πάφο (Κύπρος), την Κυρήνεια (Κύπρος), τον Κρότωνα (Ιταλία), 
την Άγκντ (Γαλλία), ενώ βρίσκεται σε συνεννόηση για αδελφοποίηση και έχει υπογράψει πρωτόκολλο 
συνεργασίας με το Greifswald (Γερμανία). Σκοπεύουμε να επεκτείνουμε το πρόγραμμα αδελφοποιήσεων 
με τουλάχιστον άλλες 5 ευρωπαϊκές πόλεις μέχρι το 2021.
H Σάμος έχει προβεί σε αποστολή αιτήματος στον ΠΟΥ για πιστοποίηση και ένταξη στο ευρωπαϊκό Δίκτυο 
Υγιών Πόλεων. Αξιοποίηση της ένταξης. 1400 πόλεις, 32 Εθνικά Δίκτυα. Κοινές δράσεις, αλληλοϋποστή-
ριξη, κοινά πολιτιστικά προγράμματα. 
Ταυτόχρονα υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας με το Δίκτυο Πόλεων της Μαύρης Θάλασσας (LIMEN/
COLAS network), αφού η Σάμος έχει μακρά Ιστορία εμπορίου με τις πόλεις αυτές από 2700 χρόνια. Στο 
Δίκτυο αυτό ανήκουν πόλεις στην Ελλάδα, στις συνοικίες της Κωνσταντινούπολης στην Τουρκία, 
της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας, της Ουκρανίας, της Γεωργίας και του Αζερμπαϊζάν.
Ενώ χάρις σε άλλες δικτυώσεις ( Sustainable Cruising – Sustainable Tourism (SuCSuT), έχει υπογράψει 
μνημόνια συνεργασίας με πόλεις όπως τις Dubrownik, Durres, Trieste.

Η στρατηγική βάση του προγράμματος μας, Η Γνώση Συνδέει, υπηρετεί και τους τρείς αυτούς στόχους.
Η συνεργατική προετοιμασία δράσεων με καλλιτέχνες ή σπουδαστές από διάφορες χώρες της Ευρώπης 
και η ώσμωση με την τοπική κοινωνία μέσα από εκτεταμένα προγράμματα φιλοξενίας, προάγει την αμοι-
βαία κατανόηση. Η συμμετοχή πολιτών από την Τουρκία και άλλες χώρες (Μαύρη Θάλασσα), προάγει τον 
διαπολιτισμικό διάλογο, ενώ η ποικιλία των παρακάτω εμβληματικών εκδηλώσεων και δράσεων προάγει 
την πολιτιστική πολυμορφία της Ευρώπης, αναδεικνύοντας όμως πάντοτε και το κοινό πολιτισμικό μας 
υπόβαθρο.

Πώς θα ορίσετε την «επιτυχία»;

Σε τι βάθος χρόνου και πόσο τακτικά θα πραγματοποιείται η αξιολόγηση; 

2.
4.

ε

2.
4.

στ

Ο Πυθαγόρας και η Μουσική, οι συνεχείς εναλλαγές των εποχών και των ισημεριών.
Φεστιβάλ Παραδοσιακής Μουσικής των λαών της Ευρώπης
Εμπορική έκθεση δημιουργικών Βιομηχανιών 
Η Τέχνη της Σκηνοθεσίας   
Πρόσφυγες και η Τέχνη της Οθόνης της Εικόνας και του Βιβλίου
Στρατηγική για την Βιώσιμη υποδοχή τουρισμού, με βάση τις νησιωτικές και παράκτιες ζώνες της 
Μεσογείου
Πολιτισμός, Τουρισμός και κρουαζιέρα
Βραδιές Αισώπου
Σάμος, αρχιτεκτονική και βιομηχανική αρχαιολογία και κληρονομιά
Βιώσιμος Τουρισμός-διαδρομές κληρονομιάς -τουριστικές διαδρομές και μπλε ανάπτυξη
Ο Διόνυσος και οι Αμαζόνες: “Από τον μύθο των Αμαζόνων στην Ισότητα που δεν προέκυψε”

 
Αυτά τα εμβληματικά προγράμματα, είναι διεθνή και ευρωπαϊκά από την φύση τους. Κάποια σχεδιάζονται 
ακόμα και πολλά βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο. Μεταξύ των τελευταίων περιλαμβάνονται η Τέχνη της 
Σκηνοθεσίας (θέατρο-σινεμά-τηλεόραση-ραδιόφωνο). Μια Στρατηγική Βιώσιμης Υποδοχής Τουριστών στις 
παράκτιες ζώνες και νησιά της Μεσογείου καθώς και το Πολιτισμός, Τουρισμός και Κρουαζερόπλοια - βιώσιμη 
κρουαζιέρα - βιώσιμος τουρισμός.  Άλλα βρίσκονται σε εξέλιξη. Λεπτομερείς περιγραφές θα βρείτε στο σημείο 
3 που αφορά στο «Πολιτιστικό - Καλλιτεχνικό περιεχόμενο». Εν τούτοις σχετικά με τα ερωτήματα αυτού του 
τμήματος, ΟΛΑ αυτά τα προγράμματα έχουν σχεδιαστεί για να προωθήσουν την Πολιτιστική πολυμορφία 
της Ευρώπης (σύγχρονη και κληρονομημένη) να προάγουν τον διαπολιτισμικό διάλογο και να παράξουν 
περισσότερη αμοιβαία κατανόηση μεταξύ των Ευρωπαίων πολιτών.

Η Σάμος θα συνεργασθεί με την Ένωση Παγκοσμίου Κινηματογράφου (WCA) στο σχεδιασμό και την εκτέ-
λεση μερικών από αυτά τα προγράμματα, ιδιαίτερα αναφορικά με τα «Tέχνη της σκηνοθεσίας», “Πρόσφυγες 
και η Τέχνη της οθόνης, της Εικόνας και του Βιβλίου” και « Αίσωπος και Αφήγηση».  Η WCA  ιδρύθηκε 
το 2006 και καυχάται 2.500 μέλη από όλο τον κόσμο μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται οι Andzrej 
Wajda, Michael Moore, Joao Correa, Francesco Maselli, Ettore Scola, David Lynch και άλλοι.

Άλλοι συνεργάτες προβλέπεται να είναι η Διεθνής Ομοσπονδία Ηθοποιών, Η Διεθνής Ομοσπονδία Μουσι-
κών και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συγγραφέων. Οι θεσμοί αυτοί έχουν προσεγγιστεί μέσω των Ελληνικών 
αντιστοιχών θεσμών: Εταιρεία Συγγραφέων, Εταιρεία Προστασίας Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΑΕΠΙ) και 
το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών. 

Η Σάμος θα συνεργασθεί με την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας του Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής κλη-
ρονομιάς, (τμήμα Θεσσαλονίκης.) Αυτή η ΜΚΟ είναι διάσημη στην Ελλάδα ως ηγέτιδα και πρωτοπόρος στη 
διαφύλαξη της Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Οι ευρείες επαφές της θα βοηθήσουν τη Σάμο να προσελκύσει  σε 
συνεργασία  διάσημους επιστήμονες  στους τομείς της  αρχαιολογίας και  θαλάσσιας αρχαιολογίας , όπως οι 
Harry Tzalas , Shelley Wachsmann , Mohammed Awad, καθώς και   σημαντικές προσωπικότητες από Τουρ-
κία, Παλαιστίνη, Ισραήλ και   άλλες χώρες της Μ. Ανατολής, όπως οι  Ufuk Serin, Osama Hamdan, Yaacov 
Schafer ,ειδικούς    στην ιστορία , τη συντήρηση έργων τέχνης και την αρχιτεκτονική ,  ώστε να προχωρήσει 
ο διαπολιτισμικός διάλογος. 

Η Στρατηγική μας είναι να προσεγγίζουμε  διεθνές κοινό, αλλά επίσης  να εμπλέξουμε καλλιτέχνες, ειδικούς 
του πολιτισμού, επιστήμονες, να τους καλέσουμε να εκφρασθούν και να διαλλαγούν μεταξύ τους, με το 
κοινό και με διαφορετικές πολιτισμικές ομάδες, όπως οι πρόσφυγες και οι μετανάστες.  

Ένας από τους στόχους της Σάμου εί-
ναι η κοινότητα των Τεχνών και του 
Πολιτισμού να  εμπλακούν σε ένα ευρύ 
Ευρωπαϊκό πολιτιστικό πρόγραμμα που 
αναπτύσσει τον διάλογο, σπρώχνει τα 
όρια της τέχνης ακόμα πιο πέρα και 
χρησιμοποιεί της τέχνες και τον πολιτι-
σμό για να εξετάσει την κοινωνία , συμ-
βάλλοντας στην ευημερία των πολιτών. 

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι 
η Τέχνη είναι κάτι με το ποιο ζούμε, 
όχι κάτι έξω από εμάς που 
περαστικά γευόμαστε. 
Η Τέχνη έγινε για τον άνθρωπο. 
Η Τέχνη κάνει τον άνθρωπο καλύτερο.
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Ανάδειξη των κοινών πτυχών των ευρωπαϊκών πολιτισμών, της πολιτιστικής 
κληρονομιάς και της ιστορίας, καθώς και της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και των 
σύγχρονων ευρωπαϊκών θεμάτων.

3.
1.

β

Ολόκληρο το πρόγραμμά μας κατατείνει στην ανάδειξη αυτού που ονομάζουμε στα γαλλικά fonds 
culturel européen commun. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι αυτό αποτελεί την ακατάλυτη βάση της 
ενότητας των ευρωπαϊκών λαών, πέρα από παροδικές συγκρούσεις συμφερόντων. Όσα μας 
ενώνουν είναι πολύ περισσότερα από όσα μας διαιρούν.

Μια σειρά από δράσεις καθιστά ανάγλυφη αυτήν την ενότητα. Οι αναφορές στα σύγχρονα ευρωπαϊκά 
θέματα γίνονται μέσα από την ηλεκτρονική δικτύωση, την ανάδειξη του διαλόγου πολιτισμών, του προ-
σφυγικού θέματος, καθώς και άλλων θεμάτων που τίθενται στην ευρωπαϊκή ατζέντα.

Παραδείγματα δράσεων:

Σύγχρονη και Κλασσική Μουσική των λαών εμπνευσμένη από τις μυθολογίες. Παραγωγή βίντεο 
που θα σταλεί στις χώρες και πόλεις μέλη, θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες των εθνικών δικτύων, 
θα αξιοποιηθεί στα σχολεία των δήμων μελών κλπ.

Ευρωπαϊκή έκθεση οργάνων μουσικής από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα.

Θεατρικά δρώμενα, Θέατρο, ΄Οπερα. Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, Διεθνές συμπόσιο. Η 
Όπερα , η σύνθεση όλων των τεχνών (Gesamtkunstwerk), κορυφαίο ευρωπαϊκό είδος τέχνης, 
αποτελεί έμπνευση της Φλωρεντίας του 1600 και του ομίλου Giovanni Bardi, ως προσπάθεια 
αναβίωσης της αρχαίας Τραγωδίας. Στο συμπόσιο θα αναζητηθεί η σχέση του Θεάτρου και της 
Όπερας με την Παιδεία των πολιτών ως προϋπόθεση Δημοκρατίας.

Στη χώρα της Μαρίας Κάλλας, το φαινόμενο Όπερα έχει την τιμητική του. Εκτός από το Συμπόσιο προ-
γραμματίζουμε:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΟΠΕΡΑ. Νέοι και νέες από την Σάμο και όλη την Ευρώπη, δίχως ειδικές 
μουσικές γνώσεις μαθαίνουν μέσα σε δύο ώρες να τραγουδούν Όπερα! Το πρόγραμμα που θα 
γίνει σε τέσσερα διαφορετικά μέρη του νησιού και τουλάχιστον 3 φορές υμνεί μια αξία,  για την 
οποία σήμερα  η κοινωνία μας διψά, και αποτελεί και τον ίδιο το σκοπό του Project: το Πνεύμα 
της Ομαδικότητας και τη Δύναμη της Ομάδας. (Σε συνεργασία με το Ίδρυμα Θεοχαράκη και 
το Katia Paschou project).

«ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ» . Παράσταση Όπερας σε παγκόσμια πρώτη ενός έργου αφιερωμένου στον Πυθα-
γόρα, μετά από διεθνή διαγωνισμό για το λιμπρέττο και για την σύνθεση, με προδιαγραφές για 
το ανοιχτό θέατρο στο Πυθαγόρειο (Σε συνεργασία με την ΕΛΣ, το Ωδείο Αθηνών ενώ προβλ.
συνεργασία με το Φεστιβάλ Aix-en-Provence και την Accademia della Scala di Milano) .

Ο Μεγάλος αρχαίος Φιλόσοφος Πυθαγόρας  οι επιστημονικές ρήξεις του οποίου έχουν αξία ακόμη 
και σήμερα, συνεχίζοντας να εμπνέουν σύγχρονους επιστήμονες, είναι μια επιβλητική μορφή στην 
ιστορία της Σάμου. Προκειμένου να χρησιμοποιήσουμε την εξαίρετη αρχαία ελληνική κληρονομιά 
της Σάμου, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου  θα βοηθήσει στην προσέλκυση σημαντικών ονομάτων. Ένας 
από τους στόχους αυτών των προγραμμάτων είναι η δημιουργία διαλόγου ανάμεσα στις τέχνες, 
τον πολιτισμό, την επιστήμη και την φιλοσοφία. 

Στα πλαίσια του cluster  της Γνώσης.

Η Ζωγραφική στην Ευρώπη από την εποχή των σπηλαίων στο σήμερα. 
Παραγωγή υλικού προς διάχυση σε όλη την Ευρώπη. 

Μυθολογία όλων των λαών της Ευρώπης. Διεθνές Συμπόσιο. Συμμετοχή όλων των αντί-
στοιχων εδρών των Πανεπιστημίων. Παραγωγή υλικού προς διάχυση σε όλη της Ευρώπη. 

Από την ανακάλυψη της φωτιάς, στο CERN. Μια γνωριμία, ένα ταξίδι με την τεχνολογική 
εξέλιξη της Ευρώπης, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Παραγωγή υλικού προς διάχυση 
στην Εκπαίδευση κλπ.και αξιοποίηση από όλους τους ενδιαφερόμενους ευρωπαϊκούς φορείς. 
(Παν/μιο Αιγαίου, Διεθνές Κέντρο Ελληνικών και Μεσογειακών Σπουδών/ΔΙΚΕΜΕΣ)

 

η γνώση 
συνδέει
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Στα πλαίσια αυτής της δράσης θα παρουσιαστεί «Έκθεση Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας», με 
πιστά ανακατασκευασμένα δείγματα από την Εταιρεία Μελέτης Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας 
(ΕΜΑΕΤ) , με την ευθύνη του ομότιμου καθηγητή του ΕΜΠ, Θεοδόση Τάσιου.

Αρχιτεκτονική στην Ευρώπη. Από τα Κυκλώπεια τείχη και το Στόουνχετζ, στον Καλα-
τράβα, τον Ρέντζο Πιάνο και τον Ρεμ Κούλχας. 
Παραγωγή υλικού προς διάχυση σε όλη της Ευρώπη. 
 

Σκοπός όλων των ανωτέρω, είναι η απαρχή της γνώσης της ευρωπαϊκής εξέλιξης και του ευρω-
παϊκού πολιτισμού, δια μέσου των χιλιετιών και η αξιοποίηση της υπαρχουσας δικτύωσης ώστε 
να παραχθεί επιστημονικό και οπτικοακουστικό υλικό προσιτό στο ευρύ κοινό που θα φτάσει 
σε όσο το δυνατόν περισσότερους μαθητές και πολίτες της ευρώπης. Αν θέλουμε να έχουμε ένα 
κοινό ευρωπαϊκό μέλλον, πρέπει να γνωρίσουμε o ένας τον άλλο, να σταθούμε και να επενδύ-
σουμε σε αυτά που μας ενώνουν και ο πολιτισμός μας ενώνει.

Συμμετοχή Ευρωπαίων καλλιτεχνών, συνεργασία με φορείς και  πόλεις σε δια-
φορετικές χώρες και διακρατικές συνεργασίες
Αναφέρετε ορισμένους Ευρωπαίους και διεθνείς καλλιτέχνες, φορείς και πόλεις 
με τους οποίους προβλέπεται συνεργασία και προσδιορίστε το είδος των εν λόγω 
συνεργασιών. Αναφέρετε τις διακρατικές σχέσεις που η πόλη σας έχει ήδη δημι-
ουργήσει ή σχεδιάζει να δημιουργήσει.

3.
1.
γ

Όπως έχουμε αναλύσει πιο πάνω, η βάση της φιλοσοφίας μας είναι ακριβώς η συνεργασία με Ευρωπαίους 
και διεθνείς καλλιτέχνες.Εγγυόμαστε την παρουσία καλλιτεχνών η εργαζομένων στον καλλιτεχνικό και 
δημιουργικό τομέα από άλλες χώρες σε ποσοστό πάνω από 60% των εκδηλώσεων.

Μερικοί από τους καλλιτέχνες που προβλέπεται να συνεργαστούν είναι στην κλασική μουσική και Όπερα, 
Dame Gwyneth Jones, Julian Rachlin, Alexei Zuev, Stephen Kovacevic, Ronald Brautigam, Δημήτρης 
Καβράκος, Anna Harteros και από την σύγχρονη μουσική σκηνή, σχεδιάζουμε να εργασθούμε με νέους 
καλλιτέχνες από όλη την Ευρώπη σε συνεργατικό τρόπο με Έλληνες καλλιτέχνες ανάλογου μουσικού ύφους. 

Όμως η ουσία του προγράμματος μας είναι η συνδημιουργία των νέων της Ευρώπης μεταξύ τους και όχι 
τα ήδη μεγάλα ονόματα και τα πυροτεχνήματα.

Όλες οι συνδεδεμένες πόλεις στα δίκτυα που έχουν αναφερθεί θα κληθούν να συμμετάσχουν με καλλιτέχνες και 
οργανισμούς σε συμμετοχικά προγράμματα, εφόσον η Σάμος επιλεγεί. Προσβλέπουμε στην αξιοποίηση όλης της 
οργανωμένης διάρθρωσης, φιλοσοφίας και οργάνωσης των Υγιών Πόλεων και των άλλων δικτύων, προκειμένου 
να ανευρεθούν συνεργαζόμενοι φορείς, πολιτιστικοί σύλλογοι κλπ για την δημιουργία των παραστάσεων κυρίως 
όμως για την περαιτέρω διάχυση της πληροφορίας μετά το έτος τίτλου και την αξιοποίησή του για την εκπαίδευση, 
την πληροφόρηση, τις κοινες δράσεις, των ευρωπαίων πολιτών.
Η Σάμος επιθυμεί να αναπτύξει ισχυρούς δεσμούς  με άλλες πόλεις ισχυ-
ρούς δεσμούς και ήδη έχει αρχίσει να το πραγματοποιεί. 

Στρατηγικά η Σάμος πέτυχε να αναπτύξει προγράμματα με το δίκτυο 
LIMEN/OLCAS, δίκτυο παράκτιων πόλεων στο Αιγαίο και την Μαύρη 
Θάλασσα.
 
Στρατηγική για Βιώσιμη Υποδοχή τουρισμού με έδρα νησιωτικές και 
παράκτιες ζώνες της Μεσογείου (SWEET)

Μετέχουν:
Πανεπιστήμιο του Sassari 
Foundation University Enterprise of the Region of Murcia
Πανεπιστήμιο του Split, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων και Γεωδαισίας.
Ιταλική Ένωση, Σχολή Παιδαγωγική και Τεχνολογική 
ΕΣΠΑ, Ελλάδα
Δήμος Castelsardo
University Consortium των Αγ.Σαράντα
Για κοινωνικοικονομική και περιβαλλοντική έρευνα
Sicilian UNESCO Heritage Foundation
Cyprus University of Technology University of the Aegean
Asinara National Park 
The Regional Nature Park of Porto Conte
Nord Sardegna
Δίκτυο Λιμένων Σαρδηνίας
Conservatorship the coast of Sardinia
Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Η Σάμος είναι μέρος μιας συνεργασίας περιφερειών, πόλεων και Πανεπιστημίων  του προγράμματος SUCSUT 
(SuCSuT project: City of Durres, City of Dubrovnik, Centre of European Initiative (CEI) of Trieste) και του SWEET 
που οργανώνουν μια σειρά από σεμινάρια και εργαστήρια όπου καλούν  τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα να 
εφεύρουν μια νέα προσέγγιση στην μικρό-φιλοξενία παράκτιων κοινοτήτων.  

Το Πρόγραμμα εξετάζει τους διάφορους παράγοντες που σχετίζονται με τον βιώσιμο τουρισμό ιδιαίτερα την σχέση 
του τουρισμού με τον Πολιτισμό και την Φύση ιδίως την θάλασσα.  Μέσω μιας προσέγγισης εκ των κάτω  και 
εμπνευστικές ιστορίες από τα ωφελήματα των “Sharing Economy” και “Experience Tourism”, SWEET θα έχει 
σχεδιάσει και προτυπώσει:
1. Μια νέα μορφή φιλοξενίας και τουριστικής εμπειρίας 
2. Νέες οδηγίες για τους συμμετέχοντες.

Το Welcome Tourism Model αναπαριστά μια εξειδικευμένη ιδέα βιώσιμου τουρισμού στο συγκριμένο ανθρώπινο 
και οικολογικό περιβάλλον  στηριζόμενο στην αντίληψη ενός τουρισμού που βασίζεται στην μικρο-φιλοξενία. 
Το πρόγραμμα προεκτείνει αυτή την διάσταση της τουριστικής ανάπτυξης στην περιοχή της Μεσογείου μέσω 
1. Ενός δικτύου ερευνητικών θεσμών και θεσμικών εταίρων 2. Κοινές προσεγγίσεις και δείκτες παρακολούθησης 
των αποτελεσμάτων αυτού του νέου τουριστικού μοντέλου προτείνοντας δράσεις μετριασμού σε όρους περιβαλ-
λοντικής βιωσιμότητας
3. Μια διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης σε πιλοτικά σημεία.

Θα είναι η 
συνεισφορά της 
Σάμου στην 
ευρωπαϊκή 
εξέλιξη και 
ολοκλήρωση.

Μπορείτε να εξηγήσετε τη στρατηγική σας για να προσελκύσετε το ενδιαφέρον ενός 
ευρύτερου ευρωπαϊκού και διεθνούς κοινού;

Χρησιμοποιώντας στο έπακρο τα δίκτυα πόλεων, στα οποία η Σάμος είναι μέλος, για την οργάνωση εκ-
δηλώσεων και την διάχυση της πληροφόρησης, ώστε να προσελκύσουμε πολίτες. Προσβλέπουμε στην 
δημιουργία μιάς κίνησης ανάμεσα στους  Δήμους και τους πολίτες τους στην Ευρώπη, πέρα από τα συνήθη 
κανάλια τουριστικής προβολής και διαφήμισης, ώστε να συνεχίσουμε να δημιουργούμε κοινές δράσεις 
και ουσιαστικά προγράμματα και μετά το έτος της ΠΠΕ. Ανυπομονούμε να εμβαθύνουμε την επίγνωση 
των Ευρωπαίων πολιτών για το κοινό μέλλον.
Θα χρησιμοποιήσουμε, βέβαια και τα τουριστικά και πολιτιστικά δίκτυα, τα ΜΜΕ και τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης.

Για να προσελκύσουμε νέους ανθρώπους, αδημονούμε να δικτυωθούμε με Πανεπιστήμια, εκπαιδευτικά 
κέντρα και κοινωνικά δίκτυα, στα οποία δίνουμε βαρύνουσα σημασία για κάθε δράση μας. Θα χρησιμο-
ποιήσουε επίσης το πρωτότυπο πρόγραμμα συνεργασίας μαθητών, Scuolaxenia. Το πρόγραμμα προβλέπει 
την διαμονή μαθητών από χώρες της ΕΕ σε ειδικά διαμορφωμένα σχολικά κτίρια, ώστε να εμπλακούν 
σε εκπαιδευτικά μαθήματα, ενώ ενθαρρύνονται να παρακολουθήσουν πολιτιστικές εκδηλώσεις και να 
αναπτύξουν δεσμούς φιλίας με μαθητές των τοπικών σχολείων. 

Επενδύουμε στο πλέον υποσχόμενο και δραστήριο κομμάτι των ευρωπαίκών κοινωνιών, τους νέους μας.

3.
2

3.3

Σε ποιο βαθμό σκοπεύετε να αναπτύξετε δεσμούς μεταξύ του πολιτιστικού σας 
προγράμματος και του πολιτιστικού προγράμματος των άλλων πόλεων που κα-
τέχουν τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης;
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Το πρόγραμμα αυτό ταιριάζει τέλεια στην παραδοσιακή φιλοξενία των Σαμιωτών. Πράγματι, ένας 
από τους λόγους που οι Σαμιώτες επιθυμούν να γίνει η Σάμος Πολιτιστική Πρωτεύουσα είναι 
οι εγγενής διάθεση φιλοξενίας τους. Παρά το ότι η Σάμος είναι ένας τουριστικός προορισμός, οι 
Σαμιώτες δεν έχασαν την γενναιοδωρία και την εγκαρδιότητα στην υποδοχή των επισκεπτών.
 
Μέσα από αυτό το πρόγραμμα η Σάμος θα προσκαλέσει τους συμμετέχοντες να εστιάσουν στον τρόπο με 
τον όποιο η περιοχή της μεσογείου θα αναπτύξει θαλάσσια χωροταξικά σχέδια και του τουρισμό που θα 
λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες του πολιτισμό και της φυσικής κληρονομιάς. Έτσι η Σάμος και οι εταίροι της 
θα συμβάλλουν στην επιθυμία των κρατών-μελών για θαλάσσια χωροταξία έως το 2021 όπως επιβάλλει 
η οδηγία 2014/89/EU και η οδηγία Habitats and Birds Directive για την  Natura 2000.  
Through the SWEET project, Samos will invite participants, to focus on how the Mediterranean region 
can develop Maritime Spatial Plans on tourism that into account the needs of culture and the natural 
heritage. In this way, Samos and its partner will be contributing to the Member States drafting of 
Maritime Spatial Plans by 2021 as demanded by EU law: Directive 2014/89/EU and the Directive on 
the Habitats and Birds Directive on Natura 2000.

Κατατέθηκε μια αίτηση για χρηματοδότηση από το ευρωπαϊκό  πρόγραμμα MED (διακρατικο 
πρόγραμμα συνεργασίας χωρών τηςΜεσογείου):  για 2.150.000 ευρώ στις 3 Νοεμβρίου 2015 
(ref 1117). 132.000 ευρώ, προορίζονται για τη Σάμο. Η δράση θα ξεκινήσει τέλος του 2016.

Πολιτισμός, Τουρισμός και Κρουαζιέρα - Βιωσιμή Κρουαζιέρα - Βιώσιμος Τουρισμός 
(SuCSuT)
Μετέχουν: Μετέχουν Σάμος, Ντουμπρόβνικ, Δυρράχιο, Τεργέστη

Ο Τουρισμός της κρουαζιέρας είναι ένας δημοφιλής και ενθουσιώδης τρόπος για να δει κανείς νέα μέρη 
και να χαρεί την θάλασσα. Η Σάμος εμπλέκεται σε μια πρόταση προγράμματος που θα ερευνήσει την εν-
σωμάτωση αυτού του τουρισμού στις βέλτιστες πρακτικές για αύξηση της τουριστικής και πολιτιστικής 
ανάπτυξης για την Περιφέρεια Βορείου  Αιγαίου και ευρύτερα την Μεσόγειο. Η Κρουαζιέρα είναι ειδική 
μορφή τουρισμού  που περιλαμβάνει εν πλω μουσική, χορό, δρώμενα, γαστρονομία και στην ξηρά επι-
σκέψεις σε ιστορικά μνημεία και χώρους και περιήγηση λιμανιών.

Κατά την περίοδο της Regatta η Σάμος σκοπεύει να καλέσει τα κρουαζιερόπλοια που επισκέπτονται το 
Βόρειο Αιγαίο να την παρακολουθήσουν στα λιμάνια της. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται και η δράση  
“SMART PORT CITY”. Η Σάμος και οι εταίροι της θα εξετάσουν πώς οι ψηφιακές εφαρμογές μπορούν να 
συμβάλλουν στην έξυπνη ψηφιακή ανάλυση του λιμανιού και της νησιωτικής ζωής. Σχεδιάζεται τα φυλ-
λάδια, μπροσούρες και ποστερ να περιλαμβάνουν ένα ειδικό κώδικα Q-bar code, στον οποίο οι επισκέπτες  
θα έχουν δυνατότητα πρόσβασης μέσω των έξυπνων συσκευών τους για να λάβουν όλες τις απαραίτητες 
τουριστικές πολιτιστικές πληροφορίες. Μακροπρόθεσμος στόχος είναι η εφαρμογή να μεταφερθεί σε νησιά 
και λιμάνια της μεσογείου, με τα οποία θα υπογραφούν συμφωνίες συνεργασίας. 

Ημερομηνία διεξαγωγής: Τα προγράμματα αρχίζουν μέσα στο 2016.

Ποιο είναι το καλλιτεχνικό όραμα και η στρατηγική για το πολιτιστικό 
πρόγραμμα του έτους;

Πολιτιστικό και καλλιτεχνικό περιεχόμενο

4

4.
1

Όραμα μας είναι να δείξουμε την ανθρώπινη δημιουργικότητα εν δράσει.
Κάθε άνθρωπος μπορέι να γίνει δημιουργικός και αυτή η σπίθα θρέφεται από την σύμπνοια. 

Γι αυτό μιλάμε για το δημιουργικότητα² + άνθρωπος² = πολιτισμός²   
Το Πυθαγόρειο θεώρημα του πολιτισμού.
Αυτή η συνεργασία για την δημιουργία, γίνεται εφικτή χάρις στην γνώση που συνδέει.

Στην προσπάθεια μας να αναδείξουμε την δημιουργικότητα των ευρωπαίων, η στρατηγική μας είναι να 
τους συνδέσουμε στην διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης, έτσι ώστε να γίνουν καλύτεροι, να ανοιχτούν 
ο ένας στον άλλον, ώστε να δημιουργήσουν ένα έργο τέχνης.
 Εκατοντάδες δράσεις δημιουργούν, μέσω του σύνδεσμου της γνώσης, το δημιουργικό αποτέλεσμα 
που παρουσιάζεται στα πλαίσια της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης.

4.2

Περιγράψτε τη δομή του πολιτιστικού προγράμματος, συμπεριλαμβανομένου του 
εύρους και της ποικιλίας των δράσεων/κύριων γεγονότων που θα σηματοδοτή-
σουν το έτος.

Η δημιουργία ενός μεγάλου cluster Γνώσης που συνδέει τους Ευρωπαίους καλλιτέχνες, με master classes, 
summer and winter camps, workshops, music & opera studios etc. αποτελεί το κέντρο της δομής.

Ολόκληρο το νησί μετατρέπεται σε έναν χώρο μάθησης και συνεργασίας και βέβαια φιλοξενίας.

Μετέχουν σε αυτό όλοι οι επαγγελματίες πολιτισμού και δημιουργικής βιομηχανίας της πόλης, οι πανε-
πιστημιακές και σχολικές δομές, οι εκκλησιαστικές και μουσιακές δομές, τα ξενοδοχεία και πανδοχεία 
του νησιού και βέβαια οι κάτοικοι του που φιλοξενούν και στα σπίτια τους μέσα από ειδικό πρόγραμμα.

Οι δομές αυτές αναπτύσσονται από την ανακήρυξη της Σάμου ΠΠτΕ και θα συνεχισθούν μετά και το 
2021, γιατί αποτελούν το βασικό αναπτυξιακό σχέδιο του Δήμου μας.

Οι περισσότερες δράσεις του πολιτιστικού προγράμματος αποτελούν το αποτέλεσμα αυτών των διεργασιών 
και παρουσιάζονται στο κοινό.

Κεντρικό ρόλο παίζουν τρείς νέοι, μόνιμοι θεσμοί που δημιουργούνται πάνω στα πρόσωπα – σημεία 
αναφοράς της Σάμου.
Έδρα τους το νέο Κέντρο Λόγου και Αρμονίας που κατασκευάζεται με την ευκαιρία της υποψηφιότητας.

Διεθνές Κέντρο Μελέτης Μαθηματικών και Μουσικής. Αντικείμενο του η μελέτη των σχέσεων 
ανάμεσα στα Μαθηματικά και την Μουσική, την οποία ανεκάλυψε ο Πυθαγόρας και η χρήση 
νέων τεχνολογιών στην μουσική δημιουργία.
(προβλ.συνεργασία, Ωδείο Αθηνών, Παν.Αιγαίου, Middlesex University,Ecole Normale de 
Musique de Paris, Fondation Xenakis etc.)

Διεθνές Κέντρο Μελέτης της Ιστορίας της Αστρονομίας. Αναφορά στον πρώτο που ανέπτυξε την 
θεωρία του ηλιοκεντρικού συστήματος Αρίσταρχο τον Σάμιο).( πρβλ.συνεργασία Καθ.Κριμιζής, 
Καθ. Κατσανέβας, Καθ.Σιμόπουλος)

Διεθνές Κέντρο Μελέτης της Ιστορίας της Αστρονομίας. Αναφορά στον πρώτο που ανέπτυξε την 
θεωρία του ηλιοκεντρικού συστήματος Αρίσταρχο τον Σάμιο).( πρβλ.συνεργασία Καθ.Κριμιζής, 
Καθ. Κατσανέβας, Καθ.Σιμόπουλος)

Έτσι αναπτύσσονται προγράμματα συμμετοχικά με καλλιτέχνες από όλη την Ευρώπη , με έμφαση αντί-
στοιχα στην μουσική του 20ου και 21ου αιώνα, με ιδιαίτερη παρουσίαση συνθετών που χρησιμοποιούν 
μαθηματική γλώσσα (1).

Προγράμματα μουσικά και εικαστικά και θεατρικά με σημείο αναφοράς το σύμπαν και την κοσμολογική 
θεώρηση Ανθρώπου – Σύμπαντος, Μικρόκοσμου και Μακρόκοσμου (2) και 
Προγράμματα μουσικά και εικαστικά με χρήση σύγχρονης τεχνολογίας (3).

Ενδεικτικά παρουσιάζουμε μερικά:

1. Φεστιβάλ Σειραϊκής και Ατονικής Μουσικής, με έργα των
Arnold Schoenberg, Anton Webern, Alban Berg, Ianis Xenakis, Karlheinz Stockhausen, Pierre 
Boulez, Béla Bartók, Luciano Berio, Benjamin Britten, John Cage, Aaron Copland, Olivier 
Messiaen, Arvo Pärt, Walter Piston, Ned Rorem, Alfred Schnittke, Dmitri Shostakovich, and 
Igor Stravinsky  (προβλ.συνεργ. IRCAM, Fondation Xenakis, Ensemble Modern, Greek Artists)

2a. Σεμινάριο και Συναυλίες Αρχαίας Ελληνικής Μουσικής – Η Μουσική των Σφαιρών
Με τον εξέχοντα ειδικό Νίκο Ξανθούλη.

2β. Φεστιβάλ Συμπαντικής Μουσικής με συνθέτες της Πρωτοπορείας που προσπαθούν να 
μεταφέρουν ένα συμπαντικό πνεύμα με την μουσική τους.

3a. Σεμινάριο Μουσικής και Νέων Τεχνολογιών. 
Σε συνεργ. Με τον Βαγγέλη Παπαθανασίου, πρωτοπόρο στη χρήση νέων τεχνολογιών 
στην μουσική και με διεθνείς καλλιτέχνες του χώρου.
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3β. Φωτίζοντας την Μουσική. 
Σεμινάριο και συναυλία στο αρχαίο θέατρο του Πυθαγορέιου που θα αναδείξει την σχέση φωτός 
και μουσικής. (Technical Advisor Guzzini Illuminazione, Recanati).

4. Τελετή Ορόσημο
1080 νέοι από 27 χώρες της ΕΕ θα προσκληθούν, μαζί με εκπροσώπους προηγούμενων και 
μελλοντικών πολιτιστικών πρωτευουσών, θα προσκληθούν για την επίσημη έναρξη, μια γιορτή 
των Ευρωπαϊκών επιστημών και της Ανθρωπιστικής μας παράδοσης, μια δημιουργία με υψηλής 
ποιότητος τεχνικά εφέ του Βαγγέλη Παπαθανασίου στο λιμάνι του Πυθαγορέιου, που θα έχει 
μεταβληθεί σε ανοιχτό θέατρο.  ( αντί για τελετή έναρξης, για να αποφευχθεί τυχόν κακοκαιρία).

Το Πολιτιστικό πρόγραμμα της Σάμου θα περιλαμβάνει:
1. Εμβληματικά προγράμματα 
2. Προγράμματα τα οποία έχουν προτείνει οι πολίτες της

Ακολουθεί η περιγραφή των εμβληματικών έργων ευρωπαϊκής διάστασης τα οποία 
αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε διάφορα στάδια σχεδιασμού.

Χρηματοδότηση: Τα projects SWEET και SUCSUT έχουν σχεδιαστεί και έχουν κατατεθεί αιτήσεις χρημα-
τοδότησης. Όσον αφορά  το project  Art of Directing, υπάρχει πρόθεση να κατατεθεί αίτηση χρηματοδό-
τησης στο  «Πρόγραμμα Δημιουργικής Ευρώπης» (Creative Europe Programme). Ένα τέταρτο πρότζεκτ 
το οποίο αφορά μονοπάτια (Μονοπάτα Παράδοσης), υπάρχει πρόθεση για αίτηση χρηματοδότησης από 
το Βαλκανικό Πρόγραμμα και σε συνέργεια με το προγράμματα LIMEN.
 
Η Σάμος θα διερευνήσει όλες τις πιθανές πηγές χρηματοδότησης. Μια από αυτές, είναι τα ιδιωτικά ιδρύ-
ματα. Γνωρίζουμε οτι το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ιδρυμάτων (European Foundation Centre) στις Βρυξέλες έχει 
περισσότερα από 200 μέλη, τα οποία είναι ιδρύματα που υποστηρίζουν όλων των ειδών τα προγράμματα: 
πολιτιστικά εκπαιδευτικά, περιβαλλοντικά, επιχειρηματικά. Επίσης, η Περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου θα 
συνεισφέρει και αυτή. Ο Δημόσιος Τομέας στην Ελλάδα αυτή την περίοδο τελεί υπό πίεση και αυτό θα 
έχει ως συνέπεια την υποτονική του συμμετοχή τουλάχιστον σε χρήμα, όμως υποστήριξη υπό την μορφή 
παραχώρησης χώρων όπως μουσεία και αρχαιολογικών χώρων θα πρέπει να αναμένεται από πλευράς 
Δημοσίου και των υπηρεσιών του. Στην διανυόμενη φάση το κόστος είναι υπολογισμένο σε υποθετικούς 
υπολογισμούς. Οι περισσότερες ημερομηνίες έχουν καθορισθεί, χωρίς όμως να είναι οι τελικές. Αυτές θα 
οριστικοποιηθούν σε συνεργασία με τους εταίρους.

Τα μέσα «επικοινωνίας».

Προκειμένου να λειτουργήσει με τον καλύτερο τρόπο το cluster για την  Γνώση, το ΚΕΗΔ αναπτύσσει 
πρόγραμμα δικτύωσης όλων των κατοίκων του νησιού.

To Κέντρο Έρευνας για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (ΚΕΗΔ)  αποτελεί πρωτοβουλία πανεπιστημιακών 
εργαστηρίων και ερευνητικών κέντρων, φορέων της Δημόσιας Διοίκησης, επιχειρήσεων και οργανισμών 
πολιτών, υπό το συντονισμό του Εργαστηρίου Πληροφοριακών Συστημάτων του Τμήματος Μηχανικών 
Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου και την υποστήριξη του 
Δήμου Σάμου. 

Το ΚΕΗΔ συνεργάζεται με το Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Γερμανικού Ερευνητικού 
Κέντρου Fraunhofer – FOKUS, με έδρα στο Βερολίνο, το Ερευνητικό Κέντρο ISMB (Istituto Superiore 
Mario Boella), με έδρα στο Τορίνο και το Τμήμα Tεχνολογίας, Πολιτικής και Διοίκησης του Technical 
University Delft, με έδρα στην Ολλανδία. 

Το ΚΕΗΔ θα αναπτύξει και τα απαραίτητα προγράμματα για την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των 
εργαστηρίων και σεμιναρίων, όπου θα διατεθούν προς χρήση σε όλους τους πολίτες της Ευρώπης μέσω 
ειδικών διαδικτυακών τόπων.

Κάθε Πανεπιστημιακός, κάθε καλλιτέχνης, κάθε σπουδαστής ευρωπαίος πολίτης θα μεταφέρει 
από την Σάμο στην υπόλοιπη Ελλάδα και Ευρώπη το μήνυμα ότι η Σάμος είναι ολόκληρη ένα 
εργαστήρι Γνώσης και Τέχνης για όλους τους ευρωπαίους. 

Θα δημιουργηθεί υλικό επικοινωνίας της υποψηφιότητας της Σάμου, όπως προωθητικά βίντεο, φω-
τογραφήσεις και άλλα επικοινωνιακά εργαλεία, τα οποία θα προσφέρουν χρήσιμες πληροφορίες. Αυτά, 
μαζί με το έντυπο υλικό το οποίο θα δημιουργηθεί θα είναι χρήσιμα εργαλεία για την επικοινωνία της 
υποψηφιότητας σε ένα ευρύτερο κοινό.
Θα υπάρξουν δύο επικοινωνιακά «πακέτα»: Το πρώτο θα απευθύνεται σε κοινό της αλλοδαπής και το 
δεύτερο θα περιλαμβάνει εμπειρίες από μη Σάμιους φοιτητές.

Αυτό το υλικό θα λειτουργήσει με τέτοιο τρόπο, που επικοινωνιακά θα «διασπαρεί» ο πολιτιστικός πλούτος 
της Σάμου. Οι φοιτητές του εξωτερικού, με την κατάλληλη παρότρυνση και βοήθεια κάτι τέτοιο μπορούν 
να το επιτύχουν.

Να σημειωθεί οτι η Ραδιοφωνία η τηλεόραση και οι δημοσιογράφοι της Σάμου θα συνεργαστούν με το 
Δήμο και τον Οργανισμό Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης ωστε να διαδοθεί το μήνυμα στους 
πολίτες της Σάμου και μέσω Περιφερειακών δικτύων και στην υπόλοιπη Ελλάδα.
Υπάρχουν στη Σάμο ένα τηλεοπτικό κανάλι, τέσσερις ραδιοφωνικοί σταθμοί και μια εφημερίδα.. 

Εμβληματικά Προγράμματα για τη Σάμο στο πλαίσιο του Θεσμού της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας 
της Ευρώπης 2021

Φεστιβάλ «Η Τέχνη της Σκηνοθεσίας»
Εταίροι:
World Cinema Alliance (WCA)
Ευρωπαϊκό πλαίσιο για την Περιφερειακή Συνεργασία
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Ρουμανική υποψήφια Πόλη για ΠΠΕ 2021+ Πανεπιστήμιο
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Η Σάμος με τους άνω οργανισμούς και πιθανώς με τη συμμετοχή της ΑΕΠΙ θα διοργανώσουν το Φεστιβάλ 
«Η Τέχνη της Σκηνοθεσίας» (the Art of Directing). 

Θα είναι ένα εμβληματικού τύπου γεγονός που θα περιλαμβάνει ζωντανά και βιντεοσκοπημένα δρώμενα 
από σκηνοθέτες του θεάτρου και του κιηματογράφου και αναμένεται να συγκεντρώσει πολλούς επαγγελ-
ματίες, αλλά και εταιρίες της βιομηχανίας τέχνης.

Το φεστιβάλ θα είναι μια ευκαιρία για δημιουργούς, καλιτέχνες ,εκπροσώπους των ΜΜΕ και νέους ανθρώ-
πους να έρθουν σε μια δημιουργική επαφή, να δικτυωθούν και να ανταλλάξουν εμπειρίες και αντιλήψεις, 
που σχετίζονται με την τέχνη της θεατρικής και κινηματογραφικής σκηνοθεσίας,των παραγωγών, της 
διανομής καθώς και την χρήση νέων τεχνολογιών.

Θα προσελκύσει καταξιωμένους σκηνοθέτες και προσωπικότητες της βιομηχανίας των θεαμάτων. 
Οι συμμετέχοντες στο φεστιβάλ, θα έχουν την ευκαιρία να διδαχθούν από αυτούς κατά την συμμετοχή 
τους σε πάνελ στα οποία θα προσκληθούν, δίνοντας έτσι την ευκαιρία στους παρακολουθούντες τα πάνελ 
αυτά να συνδεθούν με επαγγελματίες που έχουν άριστη γνώση του αντικειμένου της σκηνοθεσίας.

Το Φεστιβάλ αυτό θα είναι μια ευκαιρία για τη Σάμο να:

Διευρύνει περαιτέρω τη φήμη της ως προορισμού οργάνωσης σημαντικών events. 

Να αποκτήσει τη δική της υποδομή πολιτιστικης παραγωγής και να δώσει ώθηση στην 
ήδη υπάρχουσα.

Να προσελύσει επισκέπτες, ειδικά επαγγελματίες, νέους ανθρώπους του χώρου και 
καταξιωμένους σκηνοθέτες.

Να εκμεταλλευθεί το γεγονός προς όφελος του πολιτισμού και του τουρισμού.

Να βοηθήσει τον τοπικό τομέα εκπαίδευσης: Ακαδημίες, σχολές και σπουδαστές θα 
δημιουργήσουν και θα βιώσουν τις δυναμικές αυτές, οι οποίες κάνουν μια θεατρική 
η κινηνματογραφική παραγωγή εφικτή.

Θα προσφέρει την ευκαιρία σε ήδη υπάρχουσες εταιρίες της δημιουργικής βιομηχανίας 
(multimedia, facilities, software, location and service industries), να επιδείξουν την 
ικανότητα και το προϊόν που παράγουν σε ένα διεθνές κοινό. 

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου θα παρακολουθεί το γεγονός και θα το αξιολογήσει με μακρο-
πρόθεσμο σκοπό να μεταφέρει την τεχνογνωσία διοργάνωσης του σε μελλοντικές ΠΠΕ.

Το μοναδικό αυτό γεγονός θα δημιουργήσει ενδιαφέρον και χαρά στους νησιώτες θα βοηθήσει τους νέους 
που προσανατολίζονται επαγγελματικά προς τον χώρο των τεχνών και ειδικά του Σινεμά και του θεάτρου. 

Χώροι Διεξαγωγής του Φεστιβάλ:Κινηματογράφοι Rex και Olympia
καθώς και άλλοι χώροι στη Σάμο και στα νησιά του Β.Αιγαίου
Προϋπολογισμός: 500.000 ευρώ   
Ημερομηνία διεξαγωγής: θα ανακοινωθεί
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Εμπορική έκθεση δημιουργικών Βιομηχανιών Αύγουστος 2021
Εταίροι: 
Apivita
Παν/μιο Αιγαίου
Παν/μιο Αθηνών
ΠΠΕ της Ρουμανίας

Η Σάμος προτίθεται να διοργανώσει μια Εμπορική έκθεση Δημιουργικών Βιομηχανιών . Εταιρίες του 
χώρου, προερχόμενες από την Ελλάδα και την ΕΕ θα προσκληθούν σε μια έκθεση που θα απευθύνεται 
σε επιχειρήσεις εκτός ΕΕ και ειδικότερα από την Κίνα, την Τουρκία, την Ιαπωνία, τις ΗΠΑ, τη Ρωσία, την 
Ινδία και χώρες της Μέσης Ανατολής.

Η έκθεση θα έχει τους κάτωθι στόχους:
1. Θα δώσει τη δυνατότητα στις εταιρίες του χώρου, να έρθουν σε επαφή με εταιρίες που 
ασχολούνται με τον τουρισμό, τα καλλυντικά, τα τρόφιμα τα ΜΜΕ τις τέχνες δημιουργώντας 
έτσι επιχειρηματικές ευκαιρίες με εταιρίες εκτός ΕΕ, αυξάνοντας έτσι και τις εξαγωγές της ΕΕ.

2. Ιδιαίτερο βάρος θα δωθεί στις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις καθώς είναι οι κύριοι 
δημιουργοί καινοτομίας, καθώς λόγω μεγέθους και ευελιξίας μπορούν και κινούνται κατά ένα 
δημιουργικό τρόπο. Η Σάμος αντιλαμβάνεται αυτή τη δημιουργική διαδικασία και έτσι στοχεύει 
στη δημιουργία αυτού του Φόρουμ για τις δημιουργικές μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
δίνοντας τους τη δυνατότητα να αναπτυχθούν.

3. Η έκθεση θα περιλαμβάνει ταυτόχρονα διεξαγωγή σεμιναρίων που θα πραγματεύονται 
θέματα αφορώντα τη δημιουργική βιομηχανία. Θέματα όπως τα πνευματικά δικαιώματα, 
(branding, trademarks και πατέντες) στην ηλεκτρονική οικονομία, ασφάλεια τροφίμων, και 
πράσινη οικονομία. Ειδικά το τελευταίο είναι σημαντικό καθώς πολλές από τις επιχειρήσεις 
που πρωταγωνιστουν στην πράσινη ανάπτυξη είναι μικρομεσαίες. 

4. Η έκθεση αυτή θα διεξάγεται σε ετήσια βάση. Η έκθεση του 21 θα είναι η πιλοτική. 

Η Σάμος είναι σε στρατηγική τοποθεσία και είναι ιδανική για τη διεξαγωγή ενός τέτοιου γεγονότος. Οι 
νήσοι του Β.Αιγαίου ευνοούνται από εξαιρετικά μικροκλίματα. Η Σάμος είναι από τα ιδανικότερα μέρη 
για την καλλιέργεια της αμπέλου και την παραγωγή οίνου. 75% της παραγωγής εξάγεται. Η Χίος έχει 
σχεδόν μονοπώλειο ως προς την παραγωγή και εμπορία της μαστίχας από την οποία παράγονται προ-
ϊόντα υψηλής αξίας, ενώ η Ικαρία θεωρείται οτι παράγει ένα από τα καλύτερης ποιότητος μέλια στην 
Ελλάδα. Περίπου 100 εταιρίες από όλη την ΕΕ θα προσκληθούν. Η έγκριση της συμμετοχής θα γίνεται με 
αυστηρά κριτήρια όπως οικολογικότητας, και πιστοποίησης χρήσης ορθών πρακτικών από την εταιρία 
στις δραστηριότητες της.

Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών καθώς και ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, 
θα συνδράμουν στην προσέλκυση ξένων επιχειρήσεων.

Ο χώρος διεξαγωγής δεν έχει αποφασισθεί ακόμη, όμως το Μουσείο Οίνου είναι αυτό 
που συγκεντρώνει τις περισσοτερες πιθανότητες να επιλεγεί .

Τα σεμινάρια Ασφάλειας Τροφίμων , Πνευματικών Δικαιωμάτων κσι άλλες θεματικές 
ενότητες , θα οργανωθούν σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και αυτό των 
Αθηνών, τα οποία θα προσκαλέσουν ειδικούς ομιλητές οι οποίοι θα βιοηθήσουν τις 
ΜΜΕ να αναπτύξουν ορθές εταιρικές στρατηγικές.

Η Σάμος έχει έρθει σε επαφή με την εταιρία APIVITA, μια από τις πλέον καινοτόμες 
και φιλικές προς το περιβάλλον εταιρίες, ώστε αυτή, να παράσχει την τεχνογνωσία της 
στη  διοργάνωση της έκθεσης αυτης.

Το  Πανεπιστήμιο Αιγαίου θα παρακολουθήσει και θα αξιολογήσει την διοργάνωση. 

Προϋπολογισμός: 500.000 ευρώ.
Χώρος διεξαγωγής: Πιθανώς το Μουσείο Οίνου στη Σάμο
Ημερομηνία διεξαγωγής: Μία εβδομάδα του Αυγούστου 2021

Πρόσφυγες και η Τέχνη της Οθόνης της Εικόνας και του Βιβλίου
Συμμετέχοντες:
Ένωση Παγκοσμίου Κιν/φου
Συμμετοχή ΠΠΕ από Ρουμανία
Συμμετοχές από π. Γιουγ/βία
Συμβούλιο Ευρωπαίων Συγγραφέων (πιθανή συμ/χή)
Παν/μιο Αιγαίου

Η Σάμος, όπως και άλλα νησιά του Αιγαίου, υφίσταται μια μαζική εισροή προσφύγων, που συρρέουν στην 
ΕΕ, εγκαταλείποντας τους εφιαλτικούς πολέμους στη Μ.Ανατολή το Αφγανιστάν κ.λ. Μόνο εντός του 
2015, η Σάμος, με πληθυσμό μόλις 33.000 κατοίκους, έχει δεχθεί περισσότερους από 90.000 πρόσφυγες. 
Η Ευρώπη έχει μια μακρά ιστορία αναφορικά με το θέμα των προσφύγων και ας μην ξεχνάμε οτι όχι πολύ 
καιρό πριν πολλοί Ευρωπαίοι υπήρξαν οι ίδιοι πολιτικοί πρόσφυγες, δραπετεύσαντες από δικτατορικά 
καθεστώτα και πολέμους ακόμη (πχ διάλυση Γιουγκοσλαβίας).
Σε συνεργασία με άλλους Ευρωπαϊκούς φορείς, η Σάμος θα διοργανώσει ένα φεστιβάλ, το οποίο θα συ-
μπεριλαμβάνει:

Προβολή ταινιών και ντοκιμαντέρ πρώην πολιτικών προσφύγων, 
με θέμα τους πολιτικούς πρόσφυγες.
Διοργάνωση εκδηλώσεων ανάγνωσης, πεζού και έμμετρου λόγου 
από πρώην πολιτικούς πρόσφυγες και φυλακισμένους.
Διοργάνωση έκθεσης φωτογγραφίας με θέμα τους πρόσφυγες.

Η Ένωση Παγκόσμιου Κινηματογράφου θα προβεί σε επιλογή κινηματογραφικών ταινιών μελών της, με 
θεματολογία που σχετίζεται με πολιτικούς κρατούμενους και πρόσφυγες, καθώς και με ταξίδια απόδρασης 
από πολέμους. Ομοίως, το Συμβούλιο Ευρωπαίων Συγγραφέων μπορεί να προβεί σε μία επιλογή μελών του 
τα οποία θα εκτελέσουν αναγνώσεις κειμένων βιβλίων, ποιημάτων και θεατρικών έργων που εγράφησαν 
από το 2015 και έπειτα, σχετικά με την εμπειρία της προσφυγιάς. 
Σχετικά εργαστήρια θα λάβουν χώρα που θα διερευνούν την πολιτιστική πτώση που επιφέρουν οι πό-
λεμοι, τις επιδράσεις της στους ανθρώπους, αλλά, πάνω από όλα, το πώς αυτή επιδρά στην Τέχνη και 
κυρίως στον κινηματογράφο, τη δημιουργία ντοκιμαντέρ και τη συγγραφή. Στην πραγματικότητα τίθεται 
το ερώτημα:  Άραγε η Τέχνη έχει κάποια σημαντικότητα; Μπορεί να εκφράσει αυτή την κακή κατάσταση 
του να είναι κανείς πρόσφυγας; 

Χώροι: Κινηματογράφοι Rex και Olympia
Αρχαίο Θέατρο για αναγνώσεις και εργαστήρια
Άλλοι χώροι στο Β. Αιγαίο
Χρηματοδότηση : 500000 ευρώ

               Ημερομηνία διεξαγωγής: θα ανακοινωθεί

Pianomania
Εταίροι:
Geza Anda Concours ( διεθνής διαγωνισμός πιάνου)
Ωδείο Αθηνών
Ίδρυμα Θεοχαράκη

Το πιάνο είναι το πιό δημοφιλές μουσικό όργανο και αυτό για το οποίο σχεδόν κάθε μεγάλος συνθέτης 
έχει γράψει υπέροχες μουσικές σελίδες. Καθ΄όλη τη διάρκεια του έτους ένα Φεστιβάλ αφιερωμένο στο 
πιάνο θα υλοποιηθεί σε πολλούς χώρους, ακόμη και σε μη συμβατικούς, σε όλο το νησί και τα άλλα συμ-
μετέχοντα νησιά.
100 επαγγελματίες πιανίστες από την Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη θα εκτελούν κλασσικά έργα, 
κομμάτια παραδοσικής μουσικής και της τζαζ, καθώς και έθνικ. Το πιάνο είναι επίσης το κύριο όργανο μέσω 
του οποίου διεξάγεται η μουσική εκπαίδευση στα κρατικά και ιδιωτικά ωδεία. Υπάρχουν πολλοί επιδέξιοι 
μη επαγγελματίες πιανίστες όπως ήταν ο Χέλμουτ Σμίτ. Για το λόγο αυτό σχεδιάζουμε τη διεξαγωγή ενός 
ευρωπαϊκού Διαγωνισμού Πιάνου για Ερασιτέχνες, μεγάλης κλίμακας. 
Μία ομάδα ειδικών θα διεξάγει τις ακροάσεις των ερασιτεχνών ερμηνευτών στις 28 χώρες της ΕΕ, επι-
λέγοντας τρεις από κάθε χώρα. Το τελικό στάδιο θα πραγματοποιηθεί στη Σάμο, μαζί με άλλα παράλληλα 
δρώμενα. Οι ακροάσεις θα μπορούσαν να αρχίσουν το 2016.

Χρηματοδότηση: 300.000 ευρώ.
Ημερομηνία διεξαγωγής: Θα ανακοινωθεί.
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Η Σάμος και η Μαύρη Θάλασσα. 
Εταίροι:
Δίκτυο LIMEN / OLCAS  -  40 Ιστορικές πόλεις της Μαύρης Θάλασσας και του Αιγαίου όπως: 
Οδησσός, Κωστάντζα,Μπατούμι, Πότι,  Σεβαστούπολη, Βάρνα, Κωνσταντινούπολη Θεσσαλονίκη, 
Καβάλα κ.α.
ΠΠΕ της Ρουμανίας
RFC: BSSRC and CEP (Culture Exchange Platform) 

Η δράση «ΛΙΜΗΝ» είναι μια εξέλιξη του δικτύου «ΟΛΚΑΣ»,που αποτελείται από  40 παράκτιες πόλεις 
του Αιγαίου και της Μ. Θάλασσας. Αποσκοπεί μέσω της εκμετάλλευσης της πλούσιας πολιτιστικής πα-
ράδοσης και της  σύγχρονης κουλτούρας, στη δημιουργία μιας σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης, και 
στην επιστημονική διερεύνηση  της παράδοσης, εμπολουτίζοντας έτσι τη γνώση μας επί του συνδέσμου 
του Αιγαίου με τη Μαύρη θάλασσα. Την ίδια στιγμή ενθαρρύνει τον βιώσιμο τουρισμό. 
Η Σάμος σε συνεργασία με τον οργανισμό «ΛΙΜΗΝ», θα οργανώσει ένα συμπόσιο καθώς και δρώμενα με 
τα οποία ιστορικοί, αρχαιολόγοι, συντηρητές και καλλιτέχνες από τη Μαύρη Θάλασσα θα διερευνήσουν 
τις διασυνδέσεις μεταξύ των δυο περιφερειών.

Η Πλατφόρμα Πολιτιστικής Συναλλαγής (CEP) δημιουργήθηκε με σκοπό την ενίσχυση του πολιτιστικού 
τομέα της Μ.Θάλασσας και δίνει τη δυνατότητα σε επαγγελματίες του Πολιτισμού να επικοινωνήσουν 
και να συνδράμουν ο ένας τον άλλον μέσα από πολιτιστικά δρώμενα. Κατά τα προπαρασκευαστικά της 
στάδια θα χρησιμεύσει για την επαφή με τους ανθρώπους των τεχνών στους διάφορους πολιτιστικους  
τομείς της Μ.Θάλασσας της ώστε να διαδοθεί η ύπαρξη της πλατφόρμας στους, και οι τομείς αυτοί να 
προσκληθούν να συμμετάσχουν στο πρότζεκτ.
Ο «Δρόμος του Μεταξιού της Μαύρης Θάλασσας» (BSSRC), είναι  μια τουριστική δράση που κάνει βι-
ώσιμη χρήση της πολιτιστικής παράδοσης και κάνει καινοτόμο χρήση των multimedia, ειδικότερα  τις 
εφαρμογές έξυπνων τηλεφώνων.
Εκτός από ένα πενταήμερο Συμπόσιο η δράση θα περιλαμβάνει εργαστήρια όπου αρχαιολόγοι, μουσειο-
λόγοι και ιστορικοί θα αντάλλασαν τις γνώσεις τους επί των πεδίων τους και διαφόρων θεμάτων όπως:

Η παράδοση στην εκπαίδευση

Παράδοση και χρήσεις γης.

Bιώσιμος τουρισμός και βιώσιμη πολιτιστική παράδοση (διαχείριση υπαίθριων χώρων 
και μουσείων). Χρήση της δράσης «Δρόμος του Μεταξιού της Μαύρης Θάλασσας» (BSSRC)

Παράδοση και Ηλεκτρονική Οικονομία. 

Τα πρακτικά του Συμποσίου και των εργαστηρίων θα εκδοθούν σε βιβλίο, αλλά θα γίνουν και διαθέσιμα 
στο διαδίκτυο. Όπως και στις άλλες δράσεις, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου θα επιτηρήσει και θα αναλύσει τις 
μακροπρόθεσμες επιδράσεις.

Χώρος διεξαγωγής: Σάμος, Ρουμάνική ΠΠΕ, Πόλεις της Μαύρης Θάλασσας.
Προϋπολογισμός: 350.000 ευρώ.
Ημερομηνία διεξαγωγής: Θα ανακοινωθεί.

Πυθαγόρας και Μουσική
Η συνεχής αλλαγή των εποχών και των ισημεριών. 
Συμμετέχοντες: 
ΑΕΠΙ (Μέλος της GESAK)
Μουσικοί

Η συνεχής αλλαγή των εποχών και ισημεριών που υποδηλώνει τους συνεχείς κύκλους αναγέννησης και 
στασιμότητας αενάως μέσα στο χρόνο. Ο αιώνιος κοσμικός κύκλος της ζωής, της γέννησης, του θανάτου 
και της αναγέννησης, καθώς και μία εξερεύνηση της προσπάθειας του ανθρώπου να αντιληφθεί και να 
εκφράσει τα φαινόμενα, να μεταμορφώσει το φόβο σε ελπίδα, να κατανοήσει το άγνωστο.

Ο μύθος στην επιστήμη, η αρμονία της φύσης στη μουσική, το χορό, τη ζωγραφική, το αρχικό φώνημα 
στον λόγο, τη λογοτέχνία, το θέατρο και τη φιλοσοφία. 
Ακολούθως μπορεί να προκύψουν μελέτη και συζητήσεις, ακόμα ακι ένας συνδυασμός όλων αυτών με 
τα αποτελέσματα να σχηματίζουν τη βάση του σχεδίου. 

Η Σάμος προτίθεται να διοργανώσει μία σειρά μουσικών δρώμενων σε όλες τις εποχές και τις ισημερίες 
της πολιτιστικής χρονιάς.  Τα μουσικά αυτά δρώμενα θα έχουν ένα κοινό θέμα.

Διοργάνωση Φεστιβάλ Μουσικής και Χορού ώστε να υπογραμμισθεί η κοινή πορεία 
των χορών και της μουσικής στην Ανατολική Μεσόγειο. 
Παράλληλη διεξαγωγή σεμιναρίων τα οποία θα εξετάσουν τη σχέση του χορού με 
την μαθηματική ακρίβεια και την αρμονία, την τεχνική και τη δομική τελειότητα, την 
αστρονομική αλληλουχία και συνοχή και την φανταστική αναφορά. Και κατόπιν θα 
τεκμηριώσουν αφενός την επίδρασή τους, αφετέρου, δε, τη χρονική τους ακολουθία. 
Το ίδιο σχήμα μπορεί να σχεδιασθεί από θεατρικά δρώμενα, τη μουσική, τη ζωγραφική, 
τη λογοτεχνική έκφραση κ.α. 

Εργαστήριο και Συναυλίες με ρεμπέτικα τραγούδια των Ρούκουνα και Καραπιπέρη με 
καταγωγή από Σάμο.
Πρόσκληση σε καλλιτέχνες διαφόρων μουσικών ρευμάτων να διασκευάσουν επιλεγ-
μένα ρεμπέτικα. Ανάδειξη του ρεμπέτικου τραγουδιού ως “μουσικής γέφυρας” μεταξύ 
Ανατολής και Δύσης, Ασίας και Ευρώπης. Αυτό, περαιτέρω, αναπτύσσει την ιδέα της 
πολιτικής αρμονίας μέσω της μουσικής. 

Χώρος διεξαγωγής: Σάμος
Προϋπολογισμός: 250.000 ευρώ.
Ημερομηνία διεξαγωγής: Θα ανακοινωθεί

Ο Πυθαγόρας και η υγιεινή ζωή
Εταίροι:
APIVITA και Ο κήπος του Ιπποκράτη στην Κώ 

Η Οικολογία είναι στο επίκεντρο της Σαμιακής πρότασης. Ο Πυθαγόρας υποστήριζε οτι η υγιεινή 
ζωή επηρεάζεται από το τι τρώμε και ότι θα πρέπει να φροντίζουμε για τη διατροφή μας. Ως εκ τούτου 
η Σάμος θα οργανώσει Διεθνές Συνέδριο με θέμα τα βότανα της Σάμου μιας και το νησί φημίζεται για τη 
μεγάλη ποικιλία σε βότανα. Το συνέδριο θα διοργανωθεί σε συνεργασία με μεγάλους διεθνείς οργανισμούς, 
κυρίως του τομέα της Φαρμακευτικής και των καλλυντικών.

Θεραπεία μέσω τέχνης:  Ο φαρμακευτικός τρόπος του Πυθαγόρα  και ο τρόπος ζωής του: η Πυθαγόρεια 
διατροφή είναι ένα ισχυρό όπλο. Σε συνεργασία με θεραπευτές τέχνης θα μπορούσε να οργανωθεί μια 
δράση, στο πλαίσιο της οποίας θα πραγματοποιούνται επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία. 
Το πρόγραμμα θα μπορούσε να συνδυαστεί με αφήγηση, χορό, Θέατρο, ποίηση, συγγραφή , και σεμινάρια 
τα οποία θα συνδυάζουν την τοπική με τη διεθνή γνώση

Θα προσκληθούν αντιπρόσωποι Βοτανολογικών Κήπων ανεγνωρισμένων για το κύρος τους διεθνώς. Για 
το σκοπό αυτό έχει ζητηθεί η συνδρομή της  APIVITA  μιας πρωτοπόρου εταιρίας παραγωγής φυσικών 
καλλυντικών που διαχειρίζεται τον Ιπποκράτειο Κήπο της Κω.

Χώρος διεξαγωγής: Σάμος και Β. Αιγαίο.
Προϋπολογισμός: 250.000 ευρώ.
Ημερομηνία διεξαγωγής: Θα ανακοινωθεί.
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Αρχιτεκτονική και Βιομηχανική Αρχαιολογία και κληρονομιά
Εταίροι:
Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Περιβάλλοντος και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Τμήμα Θεσσα-
λονίκης. 
Ελληνική Εταιρεία Σηραγγολόγων
LIMEN + Ρουμανία + Τουρκία (Μαύρη Θάλασσα)
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Αρχιτέκτονες
Πολεοδόμοι
Αρχαιολόγοι

Όλα τα κτίρια υπόκεινται στους νόμους των Μαθηματικών. Είναι γνωστό οτι την τριγωνομετρία την δημιούρ-
γησε ο Πυθαγόρας. Στο πλαίσιο αυτό η Σάμος οργανώνει, σχεδιάζει μια σειρά τοπικών δράσεων σχετιζόμενες 
με την αρχιτεκτονική τα πάρκα και τους κήπους όμως, ένα διεθνές δρώμενο αρχιτεκτονικής και βιομηχανικής 
παράδοσης θα στόχευε στην εξέταση της σχέσης μεταξύ μαθηματικών, ηλεκτρονικής οικονομίας, κτιρίου και 
φιλοσοφίας.

Μεταξύ άλλων, η Σάμος ειναι διάσημη για το Ευπαλίνειο Όρυγμα. Αυτή η μήκους 1,036 μέτρων κατασκευή 
είναι ένα σύμβολο διαλόγου. Η σύραγγα διανοιχθηκε από δυο πλευρές ενός βουνού, από δύο ομάδες ανθρώπων 
κινούμενων σε αντίθετη κατεύθυνση, οι οποίοι όμως συναντήθηκαν στη μέση. Τούτο μπορεί να συμβολίσει 
τη μετάδοση της γνώσης μέσω του διαλόγου. Αυτό που μας διδάσκει ο Ευπαλίνος είναι οτι αν επιθυμείς να 
συναντηθείς με τον πλησίον σου, αυτό θα γίνει κάπου στη μέση. Έτσι η σήραγγα μεταλλάσεται και μεταμορ-
φώνεται σε μια γέφυρα διαλόγου, με ανθρώπους να έρχονται ο ένας κοντά στον άλλο, τα σύνορα καταλύονται  
δημιουργώντας κοινούς τόπους.
Πρόσφατα το Ευπαλίνειο όρυγμα ανακηρύχθηκε διεθνής εμβληματική σήραγγα από τη Διεθνή Ένωση Μη-
χανικών Σηράγγων.

Ένας ακόμα γνωστός Ελληνας είναι ο Ίκαρος, γιός του Δαίδαλου. Ο Δαίδαλος ήταν ο μηχανικός που κατασκεύασε 
τον Λαβύρινθο για τον Βασιλιά Μίνωα στην Κρήτη. Η μυθολογία θέλει εκείνον και τον γιό του να διαφεύγουν 
πετώντας από την Κρήτη, αλλά ο Ίκαρος πήγε κοντά στον Ήλιο και κατέπεσε συντριβόμενος στο νησί που 
πήρε το όνομα του.Ως αναγνώριση των μηχανικών κατορθωμάτων του ανθρώπου στην αεροδυναμική,είναι 
σωστό να οργανώσουμε στην Ικαρία μερικά από τα δρώμενα αυτής της πρότασης.

Η Σάμος κοσμείται από εξαίρετα δείγματα βιομηχανικής κληρονομιάς.  

Ανεμόμυλοι και νερόμυλοι, οι οποίοι αποτελούν μέρος της υδάτινης οδού, η οποία 
αρχίζει από τις πηγές και καταλήγει στη θάλασσα.

Καρνάγια., πρέσσες οινοποιείου, πρέσσες ελαιοτριβίου, τεχνουργήματα διακόσμησης, 
ενώ υπάρχει και η μαστιχοποιέια στη γειτονική μας Χίο.

Οι δραστηριότητες θα εξετάσουν και θα περιλάβουν εκπαιδευτικές δραστηριότητες και έρευνα και θα 
εμπλέξουν σχολεία και τοπικές βιοτεχνίες, ώστε να αξιοποιήσουν και αναπτύξουν την βιοτεχνική κληρο-
νομιά, συμβάλλοντας σε μια δυναμική και σύγχρονη και διδακτική οικονομία.

Χώροι: Σάμος, Ικαρία , Χίος και άλλοι χώροι στο Β.Αιγαίο
Προϋπολoγισμός: 350.000 ευρώ.
Ημερομηνία διεξαγωγής: Θα ανακοινωθεί.

Θαλάσσια Αρχαιολογία
Συμμετέχοντες: 
Ελληνική Εταιρεία για την Προστασία του περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, 
Παράρτημα Θεσ/νίκης
LIMEN + Ρουμανία+Τουρκία (Μ. Θάλασσα)+ Αίγυπτος
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Έλληνες Αρχιτέκτονες
Χωροταξικοί σχεδιαστές
Αρχαιολόγοι

Όπως όλοι οι νησιώτες, θεωρούμε ως δεδομένο ότι η θάλασσα, σε μεγάλο βαθμό, δια-
μορφώνει την κουλτούρα των ανθρώπων που ζουν σε νησί. Επομένως, μεγάλο μέρος 
της κληρονομιάς και της σύγχρονης κουλτούρας των κατοίκων έχει να κάνει με τη 
θάλασσα και βρίσκεται μέσα στη θάλασσα. Πώς διαχειριζόμαστε την θαλάσσια αρχαιο-
λογία; Ένας αρχαιολογικός χώρος στη ξηρά έχει αναγνωρίσιμα όρια , βάσει των οποίων 
ο αρχαιολόγος μπορεί να αναπτύξει τα σχέδια διαχείρησης του χώρου. Αυτό δεν είναι 
τόσο εύκολο με τη θάλασσα και τους αρχαιολογικούς θησαυρούς της. 

Επιπλέον, το μυστικό της θαλάσσιας αρχαιολογίας αποκαλύπτει ότι το εμπόριο μεταξύ 
μακρινών περιοχών γινόταν χιλιάδες χρόνια πριν, προτού δημιουργηθούν οι αστικοί 
οικισμοί. Πράγματι, υπάρχουν πολλά που δεν έχουμε ακόμη καταλάβει σχετικά με τους 
προγόνους μας και την ικανότητά τους να διανύουν τόσο μεγάλες θαλάσσιες αποστάσεις. 
Από κοινού με άλλους συνεργάτες η Σάμος θα σχεδιάσει μία σειρά επιστημονικών 
και πολιτιστικών δρώμενων που αποσκοπεί στην έρευνα και την κληροδότηση της 
γνώσης και ορθής πρακτικής αναφορικά με την θαλάσσια αρχαιολογία. Αυτό θα συ-
μπεριλαμβάνει:

Προστασία σημαντικών θαλασσίων περιοχών, μέ χρήση τους, ωστόσο, για σκοπούς 
αναψυχής 
Επί τόπου αρχαιολογική συντήρηση
Εκμάθηση και κατανόηση σχετικά με τα εκπληκτικά ταξίδια που διξήγαγαν οι πρό-
γονοί μας

Χώροι: Σάμος, Ρουμανική Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πρωτεύουσα, πόλεις της Μ. Θάλασσας
Budget estimate: 250000 ευρώ.
Ημερομηνία διεξαγωγής: Θα ανακοινωθεί.

Βραδιές Αισώπου
EWC
WCA

Στο πλαίσιο της δράσης αυτής θα διεξαχθούν τα κάτωθι:

Ιστορίες γύρω από τη φωτιά: Αφηγητές από όλη την Ευρώπη, αφηγούνται τους μύθους του 
Αισώπου σε ανήλικους και ενηλικους, οι οποίοι κάθονται γύρω από τη φωτιά. Δημιουργούνται 
ομάδες οι οποίες κάθονται στη φύση γύρω από φωτιές κατασκηνωτικού τύπου. Κάθε ομάδα 
διασκευάζει το μύθο και την αφηγήται σε μια άλλη ομάδα, καθισμένη σε κύκλο, ο οποίος συμ-
βολίζει την αέναη πορεία του ανθρώπου προς τη γνώση.

Συγγραφείς από όλο τον κόσμο παίρνουν μέρος σε μια Διεθνή δράση συγγραφής με 
θέμα τη Σάμο. Κάθε χρόνο, από το 2016 εως το 2021, θα προσκαλούνται και θα φιλοξενού-
νται για κάποιο διάστημα με σκοπό τη συγγραφή κάποιου πονήματος για τη Σάμο. Η δράση 
θα κορυφωθεί με ένα λογοτεχνικό συμπόσιο που θα λάβει χώρα το 2021, όπυ θα διαπιστωθεί 
πως οι διαφορετικές κουλτούρες των συγγραφέων «φιλτράρουν» το ίδιο μέρος.

Συγκέντρωση αποφθευγμάτων της Σάμου, της Ελλάδος και όλου του κόσμου, από την 
αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Αυτά θα σχετίζονται με τη  φιλία, τη δικαιοσύνη, τη δημοκρατία 
και άλλες θετικές αξίες. Δημιουργία με αυτά  τα αποφθέυγματα ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης. 
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Η πλωτή γέφυρα της Τέχνης και της Ειρήνης

Μια σειρά από πλοία θα γεφυρώσει το κενό ανάμεσα στη Σάμο και τις τουρκικές ακτές. Σε κάθε πλοίο μουσικοί 
και χορευτές και εικαστικοί από την Ευρώπη, από την Ελλάδα και την Τουρκία, καθώς και Σύροι, Αφγανοί και 
Ιρακινοί θα φέρουν το μήνυμα της ειρήνης και της αδελφοσύνης χάρις στην λυτρωτική δύναμη της τέχνης.
(συνεργ. Δ.Σάμου, Δ.Κουσάντασι, ΜΚΟ, UNHCR, MDM).

Η όλη διαδικασία της πολιτιστικής πρωτεύουσας ξεκίνησε, αναπτύσσεται και χτίζεται με την συμμετοχή των 
πολιτών. Είναι μια προσπάθεια που αφορά όλους μας και στηρίζεται στις προσπαθειες όλων μας.
Ηδη όλοι οι οργανωμένοι φορείς δημόσιοι και ιδιωτικοί, καθώς και μεμονωμένοι πολίτες έλληνες αλλά και 
ξένοι που ζουν στο νησί, έχουν καταθέσει τις προτάσεις τους και έχουν ήδη επιλεγεί οι δραστηριότητες και 
οι εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν καθώς και η συνεισφορά και εμπλοκή του κάθε φορέα. Κατά την 
διάρκεια της προετοιμασίας της πρότασης, ομάδες εθελοντών σε συνεργασία με στελέχη του Δήμου, εργά-
σθηκαν κατά θεματικές ενότητες για την συγκέντρωση και επιλογή αυτών των προτάσεων καθώς και για 
τον βαθμό εμπλοκής του κάθε φορέα στην κάθε δράση. Επίσης έγινε πλήρης καταγραφή των υποδομών 
και των δραστηριοτήτων του κάθε φορέα. 

Αισθανόμαστε στο σημείο αυτό την ανάγκη, να πούμε ότι ανεξάρτητα από το αν θα αποκτήσουμε τον τίτλο 
της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας, η διαδικασία αυτή που ακολουθήθηκε, έδωσε ήδη μια άλλη δυναμική στην 
ζωή όλου του νησιού, μια αίσθηση συλλογικότητας και ομαδικότητας, μια αίσθηση ενός κοινού προορισμού 
και αυτό το καταγράφουμε ως το πρώτο σημαντικό όφελος από την εμπλοκή μας σε αυτήν την προσπάθεια!
Έτσι, εκκρεμμότητα ως προς το τελικό πρόγραμμα έχουμε στα σημεία εκείνα που αφορούν κυρίως άλλες 
πόλεις και φορείς εκτός Ελλάδας καθώς και την γνώμη των Δήμων των Δικτύων που θα ζητήσουμε όπως 
ήδη περιγράψαμε ανωτέρω, ως προς την πρότασή μας για την ευρωπαϊκή διάσταση του προγράμματος.
Το τελικό πρόγραμμα θα είναι προϊόν της συμμετοχής και διαβούλευσης τοπικών αρχών, φορέων και πολιτών 
καθώς και Δήμων και πολιτών τους από την υπόλοιπη Ευρώπη, υπό την τελική απόφαση του Καλλιτεχνικού 
Διευθυντή και των συνεργατών του.

Η Σάμος επιθυμεί, η χρονιά τηε ΠΠτΕ 2021, να αποτελέσει ένα καλλιτεχνικό γεγονός, όπου οι ίδιοι οι πο-
λίτες γεννούν τέχνες και πολιτισμό και συμβάλλουν στον πολιτισμικό διάλογο ανάμεσα στους λαούς της 
Ευρώπης και του υπόλοιπου κόσμου. Το 2015, ο Δήμος διοργάνωσε μια διαβούλευση μεγάλης κλίμακας με 
τους πολίτες και ζήτησε ιδέες για την ΠΠτΕ. Περισσότερα γι αυτό θα βρείτε στην ερώτηση 6. Εν τούτοις, θα 
αρκέσει να πούμε ότι η ανταπόκριση ήταν τεράστια. Κι αυτό γιατί οι πολίτες αγάπησαν την ιδέα της ΠΠτΕ.
Πολλές από τις ιδέες μετετράπησαν στα εμβληματικά προγράμματα που περιγράψαμε ήδη, όπως

Ο Πυθαγόρας και η Μουσική
Ο Πυθαγόρας και η υγιεινή ζωή
Σάμος, αρχιτεκτονική και βιομηχανική αρχαιολογία και κληρονομιά
Βραδιές Αισώπου
Το τρίγωνο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς
Διόνυσος και Αμαζόνες 

 
Οι πολίτες, μέσω συνελεύσεων συζητήσεων, συνεντεύξεων και ερωτηματολογίων, έχουν προκρίνει μια 
σειρά δράσεων, προγραμμάτων, προΙόντων, σημείων του νησιού προς αξιοποίηση, παραδοσιακών τεχνών, 
προϊόντων και γενικά κάθε είδους τόπο δράση τέχνη προϊόν που πιστεύουν ότι χαρακτηρίζει το νησί τους,  
χαρακτηρίζει την πολιτιστική τους κληρονομιά και θέλουν να αναδειχθεί.
Αυτές οι ιδέες θα πρέπει να αναπτυχθούν, κάποιες από αυτές να συγχωνευθούν και άλλες να επεκτα-
θούν. Το πιο σημαντικό στην  κατανόηση  των ιδεών που έχουν προταθεί, είναι το ότι πηγάζουν από τους 
ανθρώπους. Δεν προέρχονται μόνο από καλλιτεχνικούς διευθυντές ή καλλιτέχνες και επαγγελματίες στο 

Το βιβλίο της γνώσης. Το σκηνικό εδώ είναι ένα βιβλίο με λευκές σελίδες. Με κάθε γύρισμα 
της σελίδας ένας ηθοποιός θα απαγγέλει ποίηση σε διαφορετική γλώσσα. Κάθε σελίδα και μια 
διαφορετική γλώσσα, βαλμένες όλες μαζί στο βιβλίο της γνώσης.

Χώροι: Σάμος, Ικαρία, Λήμνος, Πάτμος 
Προϋπολισμός: 300.000 ευρώ.
Ημερoμηνίες διεξαγωγής: Θα ανακοινωθούν. 

Ο Διόνυσος και οι Αμαζόνες: 
“Από τον μύθο των Αμαζόνων στην Ισότητα που δεν προέκυψε”
Συμμετέχοντες: 
Άλλα νησία του Β. Αιγαίου
Partners being sought.

Ο Μύθος της Μάχης του Διονύσου με τις Αμαζόνες, ένας νικηφόρος αγώνας που διεξήχθηκε στο νησί της 
Σάμου.  Σύμφωνα με τη μυθολογία, η μάχη έλαβε χώρα στην τοποθεσία “Πάναιμο”, που έχει τη σημασία 
της αιματοχυσίας. Ο Διόνυσος κατεδίωξε τις Αμαζόνες, οι οποίες τον είχαν περιφρονήσει. Αυτές κατέ-
φυγαν στη Σάμο. Ο Διόνυσος εζήτησε τη βοήθεια των Σαμίων, και μαζί κατόρθωσαν να τις φονεύσουν. 
Ανταποδίδοντας για την βοήθειά τους, ο Διόνυσος δίδαξε στους κατοίκους την καλλιέργεια της αμπέλου 
και έδωσε στη Σάμο το κλήμα που βγάζει το παγκοσμίου φήμης αρωματικό κρασί της νήσου. 
Ο Μύθος των Αμαζόνων μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρόσχημα για ένα δρώμενο  σχετικά με την ισό-
τητα των δύο φύλων και τις ίσες ευκαιρίες για τις γυναίκες. Οι Αμαζόνες ως σύμβολο της  διαμάχης του 
γυναικείου στοιχείου κατά της κυριαρχίας του άρρενος στον κόσμο μπορεί να αποτελέσει τη βάση για 
μία ευρεία αναφορά στο θέμα, μέσω μίας σειράς δρώμενων στην περιοχή στην οποία - σύμφωνα με τον 
μύθοδιεξήχθη η μάχη. 

Χώροι: Η Σάμος και τοποθεσίες στην περιφέρεια του Β. Αιγαίου. 
Προϋπολογισμός: 200 000 ευρώ.
Ημερoμηνίες διεξαγωγής: Θα ανακοινωθούν.

Το Τρίγωνο Παγκόσμιας Κληρονομιάς: Σάμος, Έφεσος, Πάτμος
Βιώσιμος Τουρισμός-διαδρομές κληρονομιάς -τουριστικές διαδρομές και μπλε ανάπτυξη
Συνεργάτες:
Νήσος Πάτμος
Πόλη του Κουσάντασι (Τουρκία)
GTO, TTO

Μία τριγωνική διαδρομή στην Ιστορία, την Ιστορία της Τέχνης και την Γαστρονομία σε τρία Μνημεία 
Παγκοσμίου Κληρονομιάς της UNESCO: Σάμος-Έφεσος-Πάτμος.
Η Σάμος διακοσμείται με στοιχεία της Αρχαίας, Βυζαντινής, Γενοβέζικης και Βενετικής, καθώς και της Οθωμανικής 
αρχιτεκτονικής. Μπορεί κάποιος να δει τη Σάμο ως μία ενότητα μεγάλων και μικρών οικισμών και κωμοπόλεων.  

Ένας νέος ορισμός της αστικής «μονάδας». Η λέξη κλειδί είναι η τεχνολογία, η οποία μπορεί να διευρύνει 
τις ανθρώπινες σχέσεις που ήδη υπάρχουν και να δημιουργήσει το κατάλληλο περιβάλλον για νέες πρω-
τοβουλίες στον τομέα του πολιτισμού. Όμως πώς μπορεί η ποικιλομορφία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς 
της Σάμου να αναδειχθεί στη σύγχρονη τεχνολογική εποχή; Υπάρχει μία κοινή συνισταμένη, προκύπτουσα 
από τα Πυθαγόρεια μαθηματικά; Σε αυτό το πλαίσιο η Σάμος θα απευθύνει πρόσκληση, με την υποστήριξη 
των συμμετεχόντων στο εγχείρημα, για διερεύνηση του φαινομένου Guggenheim: Το μουσείο ως καταλύτης 
ανάπτυξης και ελκυστικότητας. Η μοντέρνα αρχιτεκτονική ως γενεσιουργός δύναμις σημείων αναφοράς. 
Στον κορεσμένο χώρο του σημερινού οικονομικού περιβάλλοντος προτείνουμε τον επαναπροσδιορισμό 
της χρήσης και του συμβολισμού των ήδη υπαρχόντων αρχιτεκτονικών χώρων μέσω δράσεων χαμηλού 
κόστους: χορηγίες, εφήμερες μετατροπές χρήσης (εφήμερη αρχιτεκτονική). 
Πιθανή συνεργασία με Renzo Piano μέσω του Ιδρύματος Σταυρος Νιάρχος).

Η Έφεσος είναι ένα από τις πλέον γνωστές αρχαιολογικές τοποθεσίες, όπου μία αρχαία πόλη μπορεί να γίνει 
αντιληπτή. Η Πάτμος είναι το νησί της Αποκαλύψεως με μοναδικά πρωτοχριστιανικά και βυζαντινά Μνημεία.

Χώροι: Η Σάμος και χώροι στην περιφέρεια Β. Αιγαίου, Έφεσος, Πάτμος
Προυπολογισμός: 350000 ευρώ
Ημερομηνίες: Θα ανακοινωθούν

4.4

4.3

Πώς θα συνδυάζει το πολιτιστικό πρόγραμμα την τοπική πολιτιστική κληρονο-
μιά και τις παραδοσιακές μορφές τέχνης με νέες, καινοτόμες και πειραματικού 
χαρακτήρα πολιτιστικές εκφάνσεις;

Πώς θα επιλεγούν οι εκδηλώσεις και οι δραστηριότητες που θα αποτελέσουν 
το πολιτιστικό πρόγραμμα για το έτος;
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χώρο των πολιτιστικών, παρόλο που έχει ζητηθεί η γνώμη τους και οι συμβουλές τους έχουν συμπεριλη-
φθεί.  Αυτές οι προτάσεις και ιδέες είναι από πολίτες και έτσι δεν αντικατοπτρίζουν καμία επιστημονική 
ή επαγγελματική σχεδίαση. Αυτού του είδους  ο σχεδιασμός θα γίνει αργότερα από τον καλλιτεχνικό 
διευθυντή  και την ομάδα του/της. Αυτό που είναι πολύ ενδιαφέρον είναι ο τεράστιος όγκος και το εύρος 
της φαντασίας  που έχουν οι απλοί πολίτες και πώς η διορατικότητα και η κατανόηση του θεσμού της 
ΠΠτΕ,  τους  έχει ωθήσει να συλλογιστούν τον πολιτισμό και την καλλιτεχνική  ανάπτυξη, σε σύμπνοια 
με την Ευρώπη και προωθώντας την Ευρωπαϊκή ιδέα μέσω του πολιτισμού, κάνοντας χρήση της δικής 
τους τοπικής κουλτούρας, των παραδόσεων, της κληρονομιάς και των κοινωνικών εκφάνσεων και αλ-
ληλεπιδράσεων με τους επισκέπτες του νησιού. 
Μέσω αυτής της από κοινού συνεργασίας, έχουν διαπιστωθεί μερικά θεματικά, πολιτιστικά αντικείμενα:

Οικολογία και Πράσινη ανάπτυξη
Εικαστικές τέχνες, σινεμά και θέατρο
Τουρισμός-Επιχειρηματικότητα-Οικονομία 
Επιστήμη-Τεχνολογία-Αρχιτεκτονική-Πολεοδομία
Γαστρονομία, art de vivre, Λαϊκός πολιτισμός.
Μυθολογία-Ιστορία-Αρχαιολογία
Μουσική και Χορός
Λογοτεχνία – Ποίηση – Γράμματα

Ακολουθούν τα προγράμματα όπου η Σάμος σχεδιάζει να εμπλέξει τοπικούς καλλιτέχνες και οργανισμούς 
για την πραγματοποίηση του πολιτιστικού προγράμματος. Με άλλα λόγια αυτό είναι το πρόγραμμα που 
πρότειναν οι πολίτες.

A. ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
«Μια φωτογραφία, χίλιες λέξεις». 
Μπαλκόνια θέασης. Σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου υπάρχουν θέσεις στις οποίες μπορεί 
κανείς να κάνει μια στάση για ανάπαυση και να παρατηρήσει το υπέροχο θέαμα του φυσικού 
περιβάλλοντος της Σάμου και ιδίως την θάλασσα, βγάζοντας αναμνηστικές φωτογραφίες. Τέτοια 
σημεία θέασης υπάρχουν αρκετά στο νησί μας, απαιτούν μικρές και χαμηλού κόστους παρεμ-
βάσεις και θα δώσουν την δυνατότητα στους τουρίστες να αναπαυθούν, να θαυμάσουν την θέα 
και να την φωτογραφίσουν, αποτελώντας με τον τρόπο αυτό τους καλύτερους πρεσβευτές για 
το νησί μας. Μια φωτογραφία = χίλιες λέξεις. Καλούμε τους τουρίστες να βγάλουν μια τέτοια 
χαρακτηριστική φωτογραφία κατά την διάρκεια των διακοπών τους και να την στείλουν σε 
συγκεκριμένη σελίδα που θα δημιουργηθεί για αυτό το σκοπό. Αθροιστικά, θα αποτελεί η συγκέ-
ντρωση των φωτογραφιών μια καταγραφή διαφορετικής οπτικής γωνίας, θα δημιουργήσει έναν 
συνεκτικό δεσμό μεταξύ των επισκεπτών αλλά και με το νησί, θα δημιουργήσει μια εικαστική 
παρακαταθήκη με τον τόπο που επισκέφθηκαν και τον οποίο μπορούν νοερά να επισκέπτονται 
ανά πάσα στιγμή μέσα από αυτό το ηλεκτρονικό φωτογραφικό άλμπουμ.

Ανάδειξη (και ενημέρωση για αυτά) προστατευόμενων ειδών της Σάμου 
Ειδικότερα: Ανάδειξη του νησιού της Σάμου σαν του τελευταίου νησιωτικού βιότοπου όπου 
ενδημεί το χρυσό τσακάλι, είδος προστατευόμενο, που θεωρείται «Κινδυνεύον», σύμφωνα με 
το Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ειδών Ζώων της Ελλάδας (Αθήνα, 2009).  Του μονα-
δικού βιότοπου στην Ελλάδα του Μεσογειακού Χαμαιλέοντα: Ο μοναδικός πληθυσμός του 
είδους στην Ελλάδα. Προστατεύεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 92/43/ΕΚ (Παράρτημα IV).  
Προστατεύεται από την Σύμβαση της Βέρνης (Παράρτημα ΙΙ/ΙΙα)  .Ένα κοινό σεμινάριο μεταξύ 
ειδικών  επιστημόνων και καλλιτεχνών που θα βρουν νέους τρόπους παρουσίασης του είδους 
στο κοινό, με ψηφιακά και άλλα μέσα.

Πράσινες διαδρομές στον αστικό ιστό:  Βασικός δείκτης για την ποιότητα ζωής στην πόλη, 
είναι η αναλογία πράσινης (που καλύπτεται με δέντρα, θάμνους κ.λ.π.) επιφάνειας ανα κάτοικο. 
Η αναλογία αυτή στην πόλη της Σάμου είναι σίγουρα πολύ χαμηλή και θα πρέπει να αλλάξει.  Η 
πρόταση για τη δημιουργία πράσινων διαδρομών στον αστικό ιστό στηρίζεται στην αξιοποίηση των 
υφιστάμενων και εν δυνάμει πράσινων χώρων. Το πρώτο βήμα είναι το πιο σημαντικό: από την 
ενίσχυση της φύτευσης, και μόνο, είναι εφικτός ο πολλαπλασιασμός της αναλογίας πρασίνου ανά 
κάτοικο. Στη συνέχεια, προτείνεται η φύτευση σε ένα σύνολο χώρων που προβλέπονταν ως χώροι 
πρασίνου από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο.   Η υλοποίηση των πράσινων διαδρομών στην πόλη 
είναι εφικτή, καθώς χρειάζονται μόνο μικρές παρεμβάσεις, και κυρίως ενίσχυση της φύτευσης, 
σε ήδη υπάρχοντες ελεύθερους χώρους.Σεμινάρια για την φύτευση και τον σχεδιασμό κήπων.

Καθαρισμός και ανάδειξη του περιαστικού δάσους Μαλαγαρίου  και εξασφάλιση της 
προσβασιμότητάς του.

Ανάδειξη Σπηλαίων: Λεπτομερής περιγραφή των σπηλαίων που είναι κατάλληλα για ανάδειξη και 
τουριστική αξιοποίηση και των απαιτήσεων για κάθε ένα από αυτά, υπάρχει σε έκθεση αυτοψίας 
της Εφορίας Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας Βορείου Ελλάδας του Υπουργείου Πολιτισμού 
(2008). Εκδήλωση για τον σπηλαιολογικό πλούτο της Σάμου και την σημασία των σπηλαίων.

Οικοξενάγηση στις Αλυκές. Ανάδειξη της σημασίας των υδροβιότοπων και της ανάγκης 
προστασίας τους για την οικολογική και περιβαλλοντική ισορροπία κάθε τόπου. 

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας – Απολιθώματα: Παλαιοντολογική μελέτη στο Καρλόβασι Σάμου 
για την εξερεύνηση-τεκμηρίωση 2 πιθανώς απολιθωματοφόρων μπλοκ με απολιθώματα φυτικής 
προέλευσης που έχουν εντοπιστεί τα τελευταία χρόνια, και σε συνέχεια σχετικής πρότασης που 
έγινε από το Τμήμα Γεωλογίας του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών προς τη Νομαρχιακή 
Αυτοδιοίκηση Σάμου (Πρόταση Γ. Θεοδώρου, 6.9.2010). Υπάρχει ισχυρή πιθανότητα αποκάλυψης 
ενός δάσους απολιθωμένων δένδρων, που θα αποτελέσει ένα ακόμη σημείο αναφοράς για το νησί 
μας. Παλαιοντολογική μελέτη για την εξερεύνηση-τεκμηρίωση ενός ζωικής προέλευσης απολιθω-
ματοφόρου μπλοκ στην περιοχή Αγίου Κωνσταντίνου.

«Ένας ταξιδιώτης στα βουνά της Σάμου» Οργανωμένες εκδρομές για μαθητές στη διάρκεια των 
οποίων θα συλλέξουν πληροφορίες για την πανιδα και τη χλωριδα του τοπου μας, θα τις καταγρά-
ψουν και στην συνέχεια θα την παρουσιάσουν. 

Καταγραφή των αρχαιότερων δέντρων στο νησί (π.χ. Ελιά Εύα στο Πυθαγόρειο), μέρος σε-
μιναρίου και κατόπιν σηματοδότηση και δημιουργία ψηφιακού βιντεο παιχνιδιού για τα παιδιά.

Διοργάνωση γιορτών φύσης με θεματικό περιεχόμενο (π.χ. δέντρα – μνημεία της φύσης, 
μοναδικά προϊόντα της Σάμου όπως π.χ. μπούκνα, διανομή σπόρων τοπικών ποικιλιών, προώθηση 
της ιδέας των σχολικών κήπων, δημιουργία τράπεζας σπόρων και συνεργασίας με αντίστοιχες 
τράπεζες σπόρων ανά την ευρώπη, ανάδειξη ορχιδέας. Η έναρξη του προγράμματος θα μπορούσε 
να γίνει, εάν αυτό συμπέφτει με την ανθοφορία) με μια πολύ μεγάλη γιορτή ορχιδέας, ή αυτή 
να συνδυαστεί αργότερα την άνοιξη που ανθίζουν και οι διάφορες άγριες ορχιδέές της Σάμου.

Σαμιακή Πεύκη Εκδήλωση με θέμα: «Το dna του καθενός είναι μοναδικό. Σεβασμός στην 
διαφορετικότητα. Πίστη στον άνθρωπο»

Προώθηση της χρήσης ποδηλάτου Εκδήλωση για την βιώσιμη κινητικότητα και την σημα-
σία της χρήσης ποδηλάτου τόσο ως μέσου για την αποσυμφόρηση της κυκλοφορίαςαλλά και 
ως μέσου άσκησης και βελτίωσης της υγείας. Αξιοποίση της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινη-
τικότητας για την διοργάνωση δράσεων. Εκδήλωση με θέμα «δρόμοι ζωής».   Προς αυτή την 
κατεύθυνση μπορεί να διαμορφωθεί δίκτυο ποδηλατικών διαδρομών που να συνδέει οικισμούς, 
σήμανση του βαθμού δυσκολίας, δημιουργία χαρτών με τις διαδρομές αυτές, δημιουργία ση-
μείων ξεκούρασης κτλ. Μία διαδρομή θα μπορούσε να περιλαμβάνει τις ορεινές περιοχές των 
Βουρλιωτών – Μανωλατών -Σταυρινήδων – Αμπέλου – Αγίου Κωνσταντίνου και μια άλλη τις 
περιοχές Χώρας – Μύλων – Ηραίου – Πυθαγορείου.

B. ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - ΘΕΑΤΡΟ - ΣΙΝΕΜΑ
Εκθέσεις φωτογραφίας.Υπάρχει έλλειψη εκθέσεων εικαστικών στη Σάμο αλλα και χώρων. 
Η πρόκληση θα ήταν να μετατραπούν χώροι που είναι εγκαταλειμένοι και με προβλήματα σε 
εκθεσιακούς χώρους. Να γίνει χρήση ερειπωμένων κτιρίων ως δημιουργικό σκηνικό που θα 
αποτελεί από μόνο του ένα εικαστικό εκθετήριο.

«Φωτογραφία τριγώνου».  Μαθητές με φωτογραφικές μηχανές, βρίσκουν στη φύση, στις πόλεις κτλ. 
σχηματισμούς, με τρίγωνα και τα απαθανατίζουν. Στο τέλος, φτιάχνεται ένα γιγάντιο παζλ που μπορεί 
να σχηματίζει κάποιο σχήμα. Το υλικό συγκεντρώνεται σε βάθος χρόνου και μπορεί να χρησιμοποι-
ηθεί ως προωθητικό της υποψηφιότητας ή ως ειδικό υλικό για έκθεση που θα αφορά μόνο παιδιά. 

Ψηφιακή Ζωγραφική. Εργαστήριο όλο τον χρόνο και διαγωνισμός ψηφιακής ζωγραφικής σε 
τάμπλετ. Επιτροπή καλλιτεχνών  και ειδικών της πληροφορικής θα δώσει τα βραβεία. Νεοπαγείς 
επιχειρήσεις του τομέα της πληροφορικής θα πραγματοποιήσουν το πρόγραμμα.

Δημιουργία ψηφιακού Μουσείου Αισθημάτων “ The selfie collection» Συλλογή φωτο-
γραφικού υλικού (selfies) από ερασιτέχνες φωτογράφους από όλη την Ευρώπη. Καταγραφή 
ομοιοτήτων και διαφορών στην έκφραση των αισθημάτων.
  Φεστιβάλ grafiti. Συνεργατική ομάδα γκράφιτι από την Ευρώπη, την Τουρκία και την Μαύρη 
Θάλασσα, θα καλύπτουν άσχημες επιφάνειες σε δημόσιους χώρους ή δρόμους με μεγάλα τρίγωνα. 
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Διοργάνωση διεθνούς SIMF (Καλοκαιρινού Κινηματογραφικού Φεστιβάλ). Υπάρχει στην 
Δανία ήδη και γίνεται τα τελευταία χρόνια στο Μαλαγάρι από την Κινηματογραφική Λέσχη 
Σάμου. Μπορεί να διασυνδεθεί και με άλλες ευρωπαϊκές χώρες και να γίνεται ταυτόχρονα και 
με κοινή θεματολογία. Θα προκηρυχθεί διαγωνισμός για ωτοκυμανταίρ για σήραγγες, των 
οποίων πρόγονος είναι το Ευπαλίνειον Όρυγμα.

Ανέβασμα θεατρικής παράσταση με το έργο του Μενάνδρου «Σαμία». Ο Μένανδρος θε-
ωρείται πατέρας της κωμωδίας και γενικότερα του θεάτρου όπως το ξέρουμε σήμερα καθώς 
ειναι τα έργα του και η επιρροή τους που πέρασαν μέσω του Ρωμαϊκού θεάτρου στις κατοπινές 
εποχές.Πρόθεση μας είναι η συνεργασία με ομάδα χορού και μουσικά σύνολα ώστε παράλληλα 
με το γεγονός πως έργα του Μενάνδρου δεν ανεβαίνουν συχνά, η όλη παράσταση να έχει ικανό 
βαθμό πρωτοτυπίας.

«Χτίζοντας πάνω στην εγκατάλειψη». Καλλιτεχνικό Πάρκο εγκαταλειμμένων αυτοκι-
νήτων.  Στη Σάμο υπάρχουν δεκάδες εγκαταλειμμένα αυτοκίνητα, ρετρό και αισθητικής αξίας. 
Δημιουργούμε ένα υπαίθριο Ευρωπαϊκό Καλλιτεχνικό Πάρκο με τα αυτοκίνητα να αποτελούν την 
πρώτη ύλη για ζωγράφους – εικαστικούς που θα επιλέξουν να έρθουν και να τα μεταμορφώσουν. 

Ζωγραφίζουμε γέφυρες πολιτισμού».  Το ευρώ όταν επρόκειτο να εκδοθεί είχε αποφασιστεί 
να έχει επάνω του σε όλα τα χαρτονομίσματα γέφυρες φανταστικές για να σηματοδοτεί το 
πέρασμα από μία εποχή σε άλλη. Καλούμε καλλιτέχνες να ζωγραφίσουν φανταστικές γέφυρες 
σε τοιχία του νησιού που θα έχουμε προεπιλέξει. Χτίζουμε γέφυρες πολιτισμού.

Έκθεση φωτογραφίας «Η Σάμος με ένα κλικ». Για τα επόμενα 4 χρόνια δημιουργούμε ηλε-
κτρονική τράπεζα φωτογραφιών που τραβούν οι τουρίστες – επισκέπτες του νησιού μας κατά 
την διάρκεια της παραμονής τους εδώ. Μας δίνουν μια φωτογραφία, την πιο χαρακτηριστική 
κατά την γνώμη τους. Αποτυπώνουμε την άποψή τους για τον τόπο μέσα από ένα κλικ.   

Γ. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Νησιώτες και Βουνίσιοι.Islanders and Highlanders.  Προσκαλούμε την Ομάδα ΠΠΕ της 
Γλασκωβης για να εργαστούμε μαζί και να ορίσουμε τις ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα στις δύο 
πόλεις, μπροστά στην πρόκληση της ΠΠΕ. Κάτι καλό για μας και χρήσιμο για τους επόμενους… 

Ο περιηγητικός - πεζοπορικός τουρισμός στη Σάμο. Ανάδειξη της ιστορικής σημασίας 
των μονοπατιών γενικότερα. Τα μονοπάτια ξεκίνησαν να δημιουργούνται από τις ανάγκες 
των κατοίκων να επικοινωνούν και να συναναστρέφονται με γειτονικούς οικισμούς να τα-
ξιδεύουν και να μεταφέρουν αγαθά. Με την ανάπτυξη όμως της τεχνολογίας τα τελευταία 
χρόνια και τη διάνοιξη αυτοκινητοδρόμων, τα στενά μονοπάτια με το χρόνο εγκαταλείπονται, 
ενώ πολλές φορές καλύπτονται από την πυκνή βλάστηση και γίνονται δύσβατα.Σήμερα, 
τα ίδια αυτά μονοπάτια μπορούν να συμβάλουν από διαφορετική σκοπιά στην ανάπτυξη 
των οικισμών και ειδικότερα των ορεινών.  Το νησί προσφέρει στον επισκέπτη του: Περιο-
χές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και βραχονησίδες (Πλατανάκια, ένα φανταστικό τοπίο, με 
άφθονα νερά, αιωνόβια πλατάνια και πλούσια βλάστηση, όπου κυριαρχούν το κελάρισμα 
των νερών και οι μελωδίες των πουλιών)Υδροβιότοπους (Αλυκής Ψιλής Άμμου, Γλυφά-
δων Πυθαγορείου και Μεσοκάμπου, εκβολών Φουρνιώτικου Ρέματος, Χήσιου, Ιμβράσου)
Τόπους με ιδιαίτερο οικολογικό ενδιαφέρον, Οικοσυστήματα CORINE και NATURA 2000 

Γαμήλιος Τουρισμός: Η ιστορική αναφορά για τον μήνα του μέλιτος των Θεών κοντά στον 
ποταμό Ίμβρασσο, δημιουργεί της προϋποθέσεις για διεθνή πρόσκληση σε όσους θέλουν να 
παντρευτούν στην Σάμο και να περάσουν εδώ τον μήνα του μέλιτος, στα μονοπάτια των Θεών. 
Γαμήλιος Τουρισμός! Στην διάρκεια της παραμονής του θα υπάρχει μια συνεδρία «art therapy» 
διάρκειας –2 ωρών όπου το ζευγάρι θα δημιουργεί το δικό του προσωπικό «souvenir» της 
ιδιαίτερης ημέρας του γάμου τους. Στηριζόμενοι στο «βασιλικό ζευγάρι» της Ήρας και του Δία.  
Το ίδιο μπορεί να γίνει για το σύνολο των καλεσμένων ώστε να δημιουργήσουν ένα πολύ 
προσωπικό γαμήλιο δώρο. 

Θεματικά μονοπάτια: Δημιουργία θεματικών μονοπατιών για περιπατητικές περιηγήσεις 
με στοχευμένο οικολογικό, πολιτιστικό ή γεωλογικό περιεχόμενο  όπως τα εξής: 1) Οι δρόμοι 
της λάβας (Καλλιθέα Σάμου, απολιθωμένα δένδρα Δυτικής Σάμου) 2) Τα μονοπάτια της ελιάς 
(ελαιώνες Μύλων, Παγώνδα κ.λ.π.), 3) Οι δρόμοι του κρασιού (Αμπελώνες Σάμου σε Πλάτανο, 5 
γειτονιές), 4) Οι δρόμοι του νερού (νερόμυλοι περιοχής Μύλων κ.ά.) και 5) Οι δρόμοι της πεύκης 
(Από τα δάση του Κέρκη ως τον παραδοσιακό ταρσανά του Αγ. Ισιδώρου). Ακόμη υπάρχουν 
περιπατητικές διαδρομές σε χαραγμένα μονοπάτια και αγροτικούς δρόμους: Στο Ευπαλίνειο 

Όρυγμα, το Κακοπέρατο και την οροσειρά του βουνού Καρβούνης. Ιδανικούς τόπους εξερεύνησης 
αποτελούν τα: • Η Σπηλιά του Πυθαγόρα, • Τα υπόγεια σπήλαια στην περιοχή Κουτσοδόντη,• 
Η Αλυκή στην περιοχή της Μυκάλης, στη Σάμο (φλαμίνγκο την άνοιξη) • Οι καταρράκτες στο 
Ποτάμι του Καρλοβάσου.

Παιχνίδια Δρόμων από το Ηραίον στο λιμάνι του Πυθαγορείου, προς τιμήν δύο αρχαίων Ολυμπι-
ονικών, Ευρυμένη και του Αίγλη. Με συμμετοχή παιδιών με νοητική υστέρηση και ειδικές ανάγκες.

Πολιτισμικό προσκύνημα:  Η ιδέα του ‘πολιτιστικού προσκυνήματος’, ενός ταξιδιού με στόχο την 
εμπειρία του πολιτισμού είτε αρχιτεκτονικού, μουσεία, αρχαιολογία. Μια νέα προσέγγιση του τουρίστα. 

«Εξαγωγή – εισαγωγή» πολιτισμού μέσω των φοιτητών Κάθε χρόνο εκατοντάδες – χιλιάδες 
Έλληνες νέοι εγκαταλείπουν την πατρίδα τους προκειμένου να σπουδάσουν στο εξωτερικό. Η 
Ελλάδα έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά εξαγωγής φοιτητικού πληθυσμού σε Πανεπιστήμια 
του Εξωτερικού. Η Σάμος δεν αποτελεί εξάιρεση. Οι νέοι και νέες της Σάμου γίνονται μέλη ακα-
δημαϊκών κοινοτήτων σε όλο τον κόσμο. Από το Λόνδίνο  μέχρι το Λος Άντζελες, την Στοκχόλμη 
και το Σίδνεϋ. Οι περισσότεροι θα επιστρέψουν στην πατρίδα τους, αρκετοί θα παραμείνουν 
μόνιμα και κάποιοι θα επιστρέψουν αργότρεα. Όλοι παίρνουν μαζί τους ένα κομμάτι της εθνικής 
και σαμιακής πολιτιτιστικής τους ταυτότητας και κουλτούρας. Επιστρέφουν ως ενήλικες, με 
νέες εμπειρίες από την κουλτούρα των χωρών όπου φοίτησαν και εργάστηκαν. Αυτοί είναι οι 
πολίτες που μπορούν να ασκήσουν επιρροή στην τοπική κοινωνία και έχουν την δυνατότητα 
να δημιουργήσουν μεγάλο πολιτισμικό αντίκτυπο στις κοινότητες όπου σπουδάζουν αλλά και 
στην Σάμο όταν επιστρέψουν, εμπλουτίζοντας την υπάρχουσα κουλτούρα με τις εμπειρίες που 
έχουν αποκτήσει. Αυτοί είναι ένα σημαντικό πολιτισμικό κεφάλαιο για την Σάμο. Πρέπει να 
γωρίζουν ότι μεταφέρουν τις πολιτιστικές τους εμπειρίες «αυτόματα» μέσα από τις συζητήσεις, 
τις επαφές, τις σχέσεις που θα δημιουργήσουν και της επικοινωνίας με άλλους που θα έχουν 
στο εξωτερικό και στις φοιτητικές τους κοινότητες.

5 Δεκεμβρίου Διεθνής Ημέρα Εθελοντισμού για την Οικονομική και Κοινωνική Ανά-
πτυξη: Βραβεύσεις ομάδων/συλλόγων/ατόμων για την συνεισφορά του στην ΠΠΕ 2021. Θα 
απονέμονται κατόπιν κάθε χρόνο σε σύλλογο ή άτομο για την συνεισφορά τους στην  ανάδειξη 
της σημασίας του εθελοντισμού στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη ενός τόπου.

I love Samos Κολλάζ. Σεμινάριο κολλάζ για ξένους που ζουν ή επισκέπτοναται την Σάμο. 
Ήδη εθελοντές καταρτίζουν καταλόγους για όσους ζουν στο νησί και προέρχονατι από χώρες 
της ΕΕ, αλλά και για όσους συνδέομνται με την Σάμο (συχνές διακοπές κλπ) Θα εκφράσουν 
την αγάπη τους για την Σάμο σε ένα κολλάζ. Η έκθεση που θα ακολουθήσει, θα αποτλέσει και 
την ευκαιρία για ευχαριστήριο δράση για την συμβολή τους στο νησί.

Οι νύμφες της θάλασσας. Σύμφωνα με το μύθο, οι πρώτοι κάτοικοι του νησιού ήταν οι νύμφες 
της θάλασσας ή Νηρηίδες, οι οποίες κατείχαν σημαντικές απόκρυφες γνώσεις. Οι Νηρηίδες 
ήταν θεότητες που συνόδευαν τον θεό Ποσειδώνα, τον κύριο του κόσμου, και βοηθούσαν τους 
ναυτικούς να καταπολεμήσουν τις καταιγίδες και να ταξιδεύουν με ασφάλεια στα απροσδόκητα 
νερά του Αιγαίου. Εκδήλωση για την ασφαλή ναυσιπλοΐα. 

Το καλλιτεχνικό Πένταθλο: Συνέργεια  με αθλητικές δραστηριότητες. Στην αρχαία Ελλάδα 
ο αθλητισμός ήταν μέρος της πολιτισμένης ζωής.Η σχέση αθλητισμού – πολιτισμού και η σχέση 
τους με αρχές και αξίες στη διαδρομή των αιώνων , αναδείχθηκε πρόσφατα. Εδώ το πένταθλο 
αποτελείται από Δρόμο, Ζωγραφική, Ποδήλατο, Τραγούδι ή Μουσική εκτέλεση και Κολύμβηση.
 Ρεκόρ Γκίνες τριγώνου: Η δημιουργία ενός τεράστιου ανθρωποτρίγωνου στην περιοχή του 
Πυθαγορείου. Επαφή με την γεωγραφική υπηρεσία στρατού για την χάραξη της διαδρομής. 
Υπο-λογισμός ανθρώπων που θα πρέπει να συμμετέχουν. Απόπειρα του ρεκόρ κατά την διάρ-
κεια του καλοκαιριού με την συμμετοχή και των τουριστών. Επαφή με τον Ορ-γανισμό Γκίνες 
για την προετοιμασία της δράσης. Στόχος η συμμετοχή όλων των ηλικιών, των πληθυσμιακών 
ομάδων, ειδικών ομάδων πληθυσμού (ΑμεΑ, ΚΑΠΗ κτλ). 
α.Στην ευρύτερη περιοχή του Πυθαγορείου,το Ιερό της Ηρας,η Ιερά Μονή της Μ.Παναγιάς και 
το Ευπαλίνειο Όρυγμα σχηματίζουν ένα σχεδόν άρτιο ισοσκελές τρίγωνο με μήκος πλευρών 
4,6+4,6+7,5=16,7 τοπογραφικά χλμ.
β.Η περιοχή είναι σχεδόν επίπεδη με ψηλότερα σημεία τη Μονή(230μ) και το Όρυγμα(175μ),ομαλή 
και μάλλον καθαρή όταν την κοιτάζεις από ψηλά.
γ. Με δεδομένο ότι το άνοιγμα χεριών ενός κανονικού ανθρώπου καλύπτει περίπου 1,75μέτρα,ένα 
μήκος 17χλμ απαιτεί τη συμπαράταξη τουλάχιστον 10.000 ανθρώπων.
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Ανάδειξη της Ευρωπαϊκότητας του νησιού: Η ευρωπαϊκότητα της Σάμου σαν σύνορο της 
Ευρώπης και σαν γέφυρα πολιτισμών με την Ανατολή.Η  πολιτισμική ιστορία της Ευρώπης 
στις ακτές της Ιωνίας κατά το παρελθόν και ο επηρεασμός των ηθών του νησιού από τον 19ο 
έως τον 20ό αιώνα. Η παρουσία Ευρωπαίων στο νησί (Γερμανών, ΄Αγγλων, Γάλλων εμπόρων, 
η καθολική αποστολή κλπ.).

Γιορτάζοντας την ειρήνη: Η Σάμος ήταν το πρώτο ευρωπαϊκό έδαφος που απελευθερώθηκε 
κατά το Β’ παγκόσμιο πόλεμο μετά τη συνθηκολόγηση του Μπαντόλιο. Το θέμα της προσωρινής 
απελευθέρωσης της Σάμου πραγματεύεται το ιστορικό μυθιστόρημα του σαμιώτη συγγραφέα 
Κ.Ι.Καλατζή «Ασημόπετρα». Καθώς αποτελεί ένα αντιπολεμικό μυθιστόρημα και έναν ύμνο 
υπέρ της ειρήνης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σεμινάριο αντιπολεμικών διηγημάτων με την 
συμμετοχή Τούρκων, Σύριων και Ιρακινών σπουδαστών που θα συγγράψουν ένα συμμετοχικό 
διήγημα. 

Δ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ –ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
Επικούριοι: Ανάδειξη του μεγάλου φιλοσόφου μέσα και από το έργο του Ίρβιν Γιάλομ «Ο 
κήπος του Επίκουρου». Το εργαστήρι θα ενθαρρύνει νέους να μελετήσουν την  ανάδειξη των 
σχέσεων μεταξύ φιλοσοφίας και ψυχολογίας.  

Ηθική της Αμοιβαιότητας. Ο Επίκουρος αποτελεί πρόσωπο κλειδί στην ανάπτυξη της επιστη-
μονικής μεθοδολογίας εξ αιτίας της επιμονής του πως τίποτε δεν μπορεί να γίνεται πιστευτό, 
παρά μόνον αν ελεγχθεί με άμεση παρατήρηση και λογική συναγωγή. Πρόσωπο κλειδί της 
Αξονικής Εποχής , της περιόδου 800-200 π.Χ, κατά την οποία, σύμφωνα με τον Karl Jaspers, 
παρόμοια σκέψη αναπτύσσεται στην Ελλάδα, Κίνα, Ινδία, Ιράν, Μ.Ανατολή. Η διαμόρφωση 
της Ηθικής της Αμοιβαιότητας ως βάσης της ηθικής είναι η αρχαιότερη στην Αρχαία Ελλάδα. 

«Ο ουρανός της Σάμου». Συναντήσεις με παιδιά που θα παρατηρούν τον ουρανό της Σάμου, 
όπως έκανε και ο περίφημος αστρονόμος Αρίσταρχος.

Δημιουργία Ηλεκτρονικής Παγκόσμιας Βιβλιοθήκης για τον Πυθαγόρα. Ήταν μια πρόταση 
του γνωστού λάτρη της Σάμου και σπουδαίου καθηγητή Τζων Άντον του Πανεπιστημίου South 
Florida.Πρόκειται για ένα διεθνές πρόγραμμα. Όλοι οι Πυθαγόρειοι μπορούν να εμπλουτίσουν 
την ηλεκτρονική αυτή βιβλιοθήκη με άρθρα, μελέτες, ντοκιμαντέρ, και γενικότερα οπτικοακου-
στικό υλικό κτλ. Συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το iTunesU της Apple.

Διεθνής διαγωνισμός για την δημιουργία εξίσωσης που  θα αποδεικνύει γιατί η Σάμος 
πρέπει να είναι η πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης.

«Η μουσική αρμονία του Πυθαγόρα, οι εξ-ισώσεις και η δίκαιη κούπα». Από το πριν στο 
μετά! Ο Πυθαγόρας, έχει άπειρο υλικό προς χρήση. Η φιλία, η δικαιοσύνη, η αρμονία, η αξία 
της σιωπής είναι μόνο μερικά από αυτά. Εργαστήρια ολόκληρο τον χρόνο.

Εκδήλωση για τα διαστημικά σκουπίδια.  Τι δεν φαντάστηκε ο Αρίσταρχος για τα σύνορα 
με το διάστημα!

Αξιοποίηση διεθνών δικτύων δημόσιων Βιβλιοθηκών: Εργαστήριο ανοιχτών βιβλιοθηκών 
και των εφαρμογών τους.

Δημιουργία εκ νέου του ΚΕΜΙΣ, του Κέντρου Έρευνας και Μελέτης της Ιωνικής Σκέψης. 
Συγκέντρωση επεξεργασία και προβολή πληροφοριακού υλικού της Ιωνικής Σκέψης. Ανάδειξη 
και προβολή της αρχαίας ελληνικής Τεχνολογίας και Επιστήμης. Ηλεκτρονική επεξεργασία 
βάσης Γνώσεων για τον Ιωνικό Πολιτισμό.

Η Θεωρία των Λεξαρίθμων. Αλλαγή διατύπωσης του Πυθαγόρειου Θεωρήματος του 
Πολιτισμού ως εξής.  « «Άνθρωπος στο τετράγωνο + Λογική στο τετράγωνο = Πολιτισμός στο 
τετράγωνο». Καταμετρώντας, προκύπτουν: Άνθρωπος = γραμματικοί χαρακτήρες 8, Λογική = 
γραμματικοί χαρακτήρες 6, Πολιτισμός = γραμματικοί χαρακτήρες 10. Οι τρεις αυτοί αριθμοί 
αποτελούν μια Πυθαγορική Τριάδα, δεδομένου ότι ισχύει: 8 Χ 8 + 6 Χ 6 = 10 Χ 10, δηλαδή 64 
+ 36 = 100.  Πυθαγορική Τριάδα είναι κάθε τριάδα αριθμών η οποία επαληθεύει το Πυθαγόρειο 
Θεώρημα, σύμφωνα με το οποίο α2 + β2 = γ2. Η τεχνική αυτή της σύνδεσης των γραμμάτων 
των (ελληνικών) λέξεων με τους αριθμούς είναι τόσο παλιά, όσο και ο Πυθαγορισμός.  

Προβολή της Σάμου ως ενός ενοποιημένου αθροίσματος μικρών και μεγάλων οικισμών 
και πόλεων. Ένας νέος ή διαφορετικός ορισμός της ‘αστικής οντότητας’. Λέξη κλειδί είναι και 
η τεχνολογία η οποία ίσως θα μπορούσε να ενισχύσει και να αναζωγονησει της αθρώπινες 

σχέσεις που ήδη υπάρχουν και να δημιουργήσει το κατάλληλο έδαφος για νέες πρωτοβουλίες 
στο τομέα του πολιτισμού. 

Louvre Abu Dhabi: Παράρτημα μουσείου, αποστολή/δάνειο συλλόγων. Συνεργασία με ελλη-
νικά/ξένα μουσεία και συλλογές, χρήση ενός ονόματος (brand) για μεγαλύτερη προβολή αλλά 
και για πραγματική ανταλλαγή πολιτιστικών αντικειμένων και ιδεών. Προβολή υπαρχόντων 
μουσείων μέσω εκδηλώσεων, επικοινωνιακών στρατηγικών, προβολής των υπαρχόντων συλ-
λόγων με την χρήση νέων τεχνολογιών τρισδιάστατης επικόνισης, εικονικής & επαυξημένης 
πραγματικότητας (virtual and augmented reality). 

Διεθνές συνέδριο για το «κιτς»  π.χ. στην Αρχιτεκτονική. Η ιστορία του όρου, η καταχρηστική χρήση 
του, παραδείγματα τοπικά και ευρύτερα ευρωπαϊκά. Το κιτς ως μια ιδιάζουσα αισθητική πρόταση.

Ε. ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ – ΤΕΧΝΗ ΒΙΟΥ – ΛΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Ο Επαίνετος:  Σάμιος συγγραφέας που έγραψε «Περι μαγειρικής Τέχνης και «Περί Ιχθύων». 
Εργαστήρια γαστρονομίας του Αιγαίου με σεφ και από τις δύο πλευρές του. Θα αναπτυχθούν 
σεμινάρια μαγειρικής στο διαδίκτυο

Ειδικά δρώμενα για το κρασί της Σάμου.  Διοργανωση του διεθνούς διαγωνισμού Muscats 
Du Monde στη Σάμο. Διοργάνωση φεστιβαλ οίνων Αιγαίου ή Aegean Wine festival, που θα 
μπορούσε να καθιερωθεί και σαν ετήσιο event που λόγω καλοκαιριού θα μπορούσε να γίνει 
σημείο αναφοράς διεθνώς λόγω του τουρισμού. Αφιερώματα στα φυσικά κρασιά δηλ. κρασιά 
με μηδενικές χημικές προσθήκες.

Η Κεραμεική διαχρονικά: Σύνδεση με την παραδοσιακή κεραμεική στα παράλια της Μικράς 
Ασίας. Συνεργασία με Κουσάντασι και Έφεσο.

Ανάδειξη Τεχνικών που αναπτύχθηκαν στην αρχαία Σάμο Ιωνία (χύτευση μολύβδου, ζωγρα-
φική , γλυπτική , ψηφιδωτά , χειροτεχνία , οικοδόμηση) .Εργαστήρια και σεμινάρια σε συνεργασία 
με την Έφεσο και το Κουσάντασι.

ΣΤ. ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ – ΙΣΤΟΡΙΑ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
Παιχνίδια μύθων στο χωριά της Σάμου: Παιχνίδια που να αφορούν τους μύθους του 
Αισώπου. Κάθε χωριό θα παρουσιάσει και έναν μύθο που μπορεί να συνδυαστεί με ένα παι-
χνίδι κρυμμένου θησαυρού. Μια ομάδα θα μπορεί να πηγαίνει από χωριό σε χωριό και να 
συγκεντρώνει στοιχεία. Με κάθε γρίφο που θα λύνει θα κερδίζει και ένα «μαργαριτάρι» που 
στο τέλος θα φτιάξει ένα κολιέ από την περιπέτεια. Οι μύθοι που θα επιλεγούν θα πρέπει να 
έχουν να κάνουν με συγκεκριμένες ανθρώπινες αξίες και να αντιπαραβάλλονται με γνωστούς 
ευρωπαϊκούς μύθους άλλων χωρών.

Πλεύση προς τους Θεούς:  Αγώνας ιστιοπλοΐας προς τα Ιερά των Θεών στην Ιωνία.
Σάμος (Ήρα), Κουσάντασι – Έφεσος (Άρτεμις), Σίγκατσικ (Διόνυσος), Δίδυμα (Απόλλων), συν-
δυάζοντας αθλητισμό και πολιτισμό, σε συνεργασία με τον Ναυτικό Όμιλο Σάμου.

Τα μυστηριώδη αντικείμενα της αρχαίας Σάμου: Τα μουσεία στο νησί του Πυθαγόρα, του 
Ευπαλίνου και του Επίκουρου είναι γεμάτα από μοναδικά και συναρπαστικά έργα τέχνης, 
πολλά από τα οποία είναι αινιγματικά.Ένα από τα παράξενα αντικείμενα που υπάρχουν στην 
Σάμο περιγράφεται ως «χάλκινο επίθημα ρυμού του ξύλου της άμαξας με το οποίο ζεύονται οι 
ίπποι», αλλά μοιάζει περισσότερο με… υποβρύχιο! Πηγή: “Σάμος: Τα αρχαιολογικά μουσεία” (Κοι-
νωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση). Σύμφωνα με το βιβλίο, το παράξενο χάλκινο τεχνούργημα 
που εμφανίζεται στην αρχή του άρθρου περιγράφεται ως ρυμός έλξεως μιας άμαξας από την 
οποία λείπουν τα άλογα. Υπάρχουν ωστόσο μερικά ενδιαφέροντα στοιχεία: α) οι ανθρώπινες 
φιγούρες έχουν μια πολύ ασυνήθιστη εμφάνιση με μυτερά πρόσωπα και ασυνήθιστα μακρύ 
λαιμό, β) το σχήμα του ρυμουλκούμενου οχήματος δεν μοιάζει καθόλου με όχημα (μοιάζει πε-
ρισσότερο με υποβρύχιο!) και γ) η φιγούρα στο πίσω μέρος κρατά κάτι που μοιάζει με τιμόνι.
Ένα άλλο περίεργο αντικείμενο είναι αυτή η χάλκινη προμετωπίδα αλόγου με παραστάσεις 
τεσσάρων γυναικείων μορφών θεολογικού συμβολισμού. Η μία γυναίκα πατώντας σε μια κε-
φαλή ταύρου κρατά στα χέρια της άλλες δύο κεφαλές, ενώ οι άλλες τρεις γυναίκες κρατούν 
με τα χέρια το στήθος τους. Το ανάθημα είναι του 9ου αι. π.Χ. και έχει επάνω του χαραγμένη 
επιγραφή στην αραμαϊκή γλώσσα ότι είχε προσφερθεί ως δώρο στον ηγεμόνα Αζαέλ από την 
κοιλάδα Μπασάν της Συρίας. Δύο αιώνες αργότερα αφιερώθηκε στο Ηραίο. Σχετική εκδήλωση 
με αρχαιολογικούς θηραυρούς που δεν έχουν «αποκωδικοποιηθεί» και τίτλο «Ο Κώδικας των 
αγνώστων αντικειμένων».
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«Η Ναυμαχία της Μυκάλης ζωντανεύει με «πυρά» πολιτισμού». Μαθητές της Σάμου 
ετοιμάζουν μπουκάλια με μηνύματα φιλίας και ομόνοιας τα οποία ρίχνονται στη θάλασσα ή με-
ταφέρονται με καΐκια και παραδίδονται σε μαθητές από την Τουρκία ακριβώς πάνω στα σύνορα. 

Μυθολογία Σεισμών: Πολλοί υποστηρίζουν ότι οι πρώτοι κάτοικοι του νησιού ήταν οι Νηι-
άδες, Ναίαδες, ή Μινυάδες μυθικά τέρατα τα οποία προκαλούσαν σεισμούς και γεωλογικές 
ανακατατάξεις και μάλιστα σύμφωνα με μαρτυρία του Ηρακλείδη του Ποντικού όλο το νησί 
ήταν διάσπαρτο από τα κόκαλα τους. Με βάση αυτό τον μύθο μπορεί να διοργανωθεί εκδή-
λωση με σεισμολόγους και ιστορικούς και θέμα την επίπτωση των σεισμών στην πολιτιστική, 
κοινωνική και οικονομική ζωή των τόπων αλλά και την δημογραφική διαφοροποίησή τους 
μέσα στο χρόνο. «Ο Εγκέλαδος μετακινεί πλάκες και πληθυσμούς».

Στις όχθες του ποταμού Ίμβρασσου, στα νότια του νησιού, γεννήθηκε η Θεά Ήρα κι εκεί 
συνευρέθηκε αργότερα με τον Δία. Από τότε η Θεά έγινε προστάτρια του νησιού. Ο Ίμβρασσος 
αναδεικνύεται ως τόπος των Θεών και οι εκδηλώσεις εμπνέονται από τους μύθους γύρω από 
τον Δία και την Ήρα.

Η Μυθοπλασία, ως κινητήρια δύναμη του προβληματισμού των Μαθηματικών με 
αποτέλεσμα την Αστρονομική αναζήτηση και τα Μαθηματικά,ως το μέσο μετατροπής της Μυ-
θοπλασίας σε Αστρονομική έρευνα. Η Αστρονομική αναζήτηση, ως έμπνευση και δημιουργία 
νέας Μυθοπλασίας πουοδηγεί σε νέο Μαθηματικό προβληματισμό και νέες Αστρονομικές επι-
τεύξεις. Το εργαστήρι θα μελετήσει το μαθηματικό και αστρονομικό υπόβαθρο των μύθων και 
θα αναζητήσει ένα κοινό ευρωπαϊκό σχέδιο. Τι μπορούν να εκφράσουν σήμερα αυτοί οι μύθοι.

Όπως και αλλού περιγράφεται, όλες οι δράσεις είναι ανοιχτών δεδομένων και όπου 
διαβάζετε σεμινάρια, ισχύει και webinars.

Ζ. ΜΟΥΣΙΚΗ – ΧΟΡΟΣ - ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Ο «πολιτισμός των προσφύγων». Τα κείμενα προσφύγων που έγιναν λογοτέχνες στη γλώσσα 
των νέων χωρών τους. Ένα εργαστήρι για την συγγραφή με πρόσφυγες σε διάφορες ευρωπα-
ϊκές χώρες και Διαγωνισμός καλύτερου διηγήματος. Με προσκεκλημένους εκπροσώπους των 
θεσμικών οργάνων της Ε.Ε. που ασχολούνται με το θέμα, διεθνών οργανισμών όπως η Διεθνής 
Αμνηστία, μεταναστών που ζουν στην Ελλάδα. Παράλληλη παρουσίαση ανθρώπινων ιστοριών. 

Η ασθένεια δεν είναι εμπόδιο στην αγάπη. Εμπνευσμένο από τις επιστολές λεπρών που 
δούλευαν στο Καρλόβασσι προς τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

Promenade Perfomance Loop.  Ένας περίπατος στο Ευπαλίνειο όρυγμα, συνοδευόμενος από 
ηθοποιούς και μουσικούς. Αρχή από το 2016.

Χορεύοντας με τον Αρίσταρχο. Ένα φεστιβάλ με τις σχολές χορού του νησιού και χορογράφους 
από όλη την Ευρώπη, με θέμα το ηλιοκεντρικό σύστημα. Παράλληλα σεμινάρια εξετάζουν τη 
σχέση χορού και μαθηματικής ακρίβειας και αρμονία, τεχνική και δομική τελειότητα, αστρο-
νομική διαδοχικότητα και συνέπεια και κατόπιν διηγηματική αναφορά και τεκμηρίωση των 
διηπειρωτικών επιρροών και της χρονικής διαδοχής τους.

Ο διασημότερος αστρονόμος της αρχαιότητας, ο Αρίσταρχος ο Σάμιος (310-230 π.Χ.), 
ήταν ο πρώτος που αντελήφθη ότι η Γη κινείται γύρω από τον άξονα της και γύρω 
από τον Ήλιο.Ανακάλυψε ότι η Σελήνη είχε το 1/3 του όγκου της Γης και υπολόγισε 
τις αποστάσεις του Ήλιου και της Σελήνης από την Γη, τις οποίες επιβεβαίωσε μετά 
από αιώνες η σύγχρονη επιστήμη.
 Ο Αθάναρχος, γιος του Εύδημου (5αι.π.Χ.)ανέπτυξε την σκηνογραφία. Εργαστήρι που θα 
εστιάσει στην σκηνογραφία ζωγράφων, όπως ο Πικάσσο, ντε Κίρικο Τσαρούχης.

Τιμάνθης εναντίον Παρρασίου. Ο Τιμάνθης, μεγάλος ζωγράφος στην αρχαία Σάμο, συναγω-
νίστηκε με τον μεγάλο Εφέσιο Παρράσιο.Αυτός ο διαγωνισμός από τις δύο πλευρές του Αιγαίου, 
προσκαλεί Τούρκους ζωγράφους να εργασθούν μαζί με Έλληνες και αυτή τη φορά να φτιάξουν 
ένα τεράστιο καμβά, τον Καμβά της Ειρήνης.

 

4.5

Πώς έχει συμπεριλάβει η πόλη ή πώς σχεδιάζει να συμπεριλάβει τοπικούς καλ-
λιτέχνες και πολιτιστικές οργανώσεις κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση του 
πολιτιστικού προγράμματος;
Παρακαλείσθε να αναφέρετε συγκεκριμένα παραδείγματα και τοπικούς καλλιτέ-
χνες και πολιτιστικούς οργανισμούς, με τους οποίους προβλέπεται συνεργασία 
και προσδιορίστε το είδος των συνεργασιών.
 
Όλες οι ανωτέρω προτάσεις προέρχονται από διαβουλεύσεις με τους πολίτες της Σάμου που έλαβαν 
χώρα από τον Μάϊο έως τον Σεπτέμβριο 2015.

Οι πολιτιστικοί οργανισμοί του νησιού: μουσεία, θέατρα, τοπικά μέσα, αρχαιολόγοι, ομάδες 
χορού, όλοι έλαβαν μέρος και συμμετείχαν στη διαβούλευση.

1. Αμφιθέατρο Γενικού Ενιαίου Λυκείου Σάμου
2. Θέατρο Αη - Γιαννάκη
3. Επικούρειο Πολιτιστικό Κέντρο
4. Αμφιθέατρο Αντιπεριφέρειας Σάμου
5. Δημοτική Πινακοθήκη Σάμου
6. Αρχαιολογικό Μουσείο Σάμου και Αρχαιολογικά αξιοθέατα Πυθαγορείου
7. Εκκλησιαστικό Βυζαντινό Μουσείο
8. Κέντρο Εκκλησιαστικών Σπουδών
9. Ιστορικό Αρχείο Σάμου
10. Κάστρο Γενουατών Ποτάμι Καρλοβάσου
11. Αμφιθέατρο Δημαρχιακού Μεγάρου Σάμου
12. Μουσείο Οίνου Σάμου
13. Θερινός Κινηματογράφος REX στους Μυτιληνιούς
14. Κινηματογράφος OLYMPIA στην Πόλη της Σάμου
15. Θέατρο Πυθαγορείου
16. Αρχαιολογικό Μουσείο Πυθαγορείου
17. Ευπαλίνειο  Όρυγμα
18. Παλαιοντολογικό Μουσείο Μυτιληνιών Σάμου
29. Κάστρο Λυκούργου Λογοθέτη
20. Λαογραφικό Μουσείο του Πνευματικού Ιδρύματος «Νικόλαος Δημητρίου»
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Παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε και να αποδείξετε ότι διαθέτετε ευρεία και ισχυρή 
πολιτική στήριξη και σταθερή δέσμευση από τις αρμόδιες τοπικές, περιφερειακές 
και εθνικές δημόσιες αρχές.

Παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε και να αποδείξετε ότι η πόλη σας έχει ή θα έχει 
επαρκείς και βιώσιμες υποδομές για να ανταποκριθεί στον τίτλο. Για να το κάνετε 
αυτό, παρακαλούμε να απαντήσετε στις ακόλουθες ερωτήσεις:

Εξηγήστε εν συντομία πώς η Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης θα κάνει 
χρήση και θα αναπτύξει τις πολιτιστικές υποδομές της πόλης.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της πόλης όσον αφορά στην προσβασιμότητα 
(περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς μεταφορές);

Η Σάμος βρίσκεται σε κεντρικό σημείο του άξονα Βορρά –Νότου που ενώνει την Αίγυπτο με την Μαύ-
ρη Θάλασσα και οι θαλάσσιες μεταφορές είναι πυκνές, ενώ δέχεται και πολλά κρουαζερόπλοια..

Διεθνές Αεροδρόμιο Σάμου «ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ Ο ΣΑΜΙΟΣ» 
Πολλές διεθνείς, κυρίως ευρωπαίκές συνδέσεις (Γαλλία, Γερμανία, ΜΒ, Ολλανδία, Αυστρία, Ιταλία, 
ΗΠΑ) με 150.000 αφίξεις ετησίως με αυξητική τάση.Εθνικές πτήσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 
αλλά και Χίο, Λέσβο, Λήμνο, Κώ με 75.000 αφίξεις.

Δύο μεγάλα Λιμάνια, Βαθέος και Καρλοβάσου 
Δύο λιμάνια συνθήκης Σένγκεν, Βαθύ & Καρλόβασι
Καθημερινές συνδέσεις από το Λιμάνι Βαθέος ή το Λιμάνι Καρλοβάσου με Πειραιά, Ικαρία, Σύρο, 
Μύκονο και κανονικές με Χίο, Μυτιλήνη, Λήμνο, Καβάλα, Πάτμο, Λέρο, Κω, Ρόδο. 

Μια μεγάλη μαρίνα στο Πυθαγόρειο (300 σκαφών) σε απόσταση μόλις 2,5 χμ. 
Από τις τουρκικές ακτές.

Ομόφωνη απόφαση από Δημοτικό Συμβούλιο, Συμβούλια Δημοτικών ενοτήτων, περιφερειακού συμβου-
λίου, κεντρικής ένωση Δήμων Ελλάδας

Η Σάμος έχει υπογράψει Μνημόνιο Συνεργασίας με τα υπόλοιπα νησιά του Βορείου 
Αιγαίου, συγκεκριμένα με την Ικαρία και τους Φούρνους.

Έχει την υποστήριξη της Περιφέρειας του Βορείου Αιγαίου

Έχουμε την υποστήριξη της  εθνικής αρχής

Η Σάμος θα χρησιμοποιήσει τις πολιτιστικές της υποδομές ως κύριους χώρους εκτέλεσης τόσο των εμ-
βληματικών όσο και των τοπικών προγραμμάτων.
Πιό κάτω αναφέρονται και βελτιώσεις υπαρχουσών υποδομών και δημιουργία κάποιων νέων ειδικά για 
την ΠΠτΕ.

5.2.δ

Ποια είναι η ικανότητα ανταπόκρισης της πόλης όσον αφορά στη διαμονή  
των τουριστών;

Όσον αφορά στις πολιτιστικές, αστικές και τουριστικές υποδομές, ποια είναι τα 
έργα (συμπεριλαμβανομένων των έργων ανακαίνισης) που η πόλη σας 
σχεδιάζει να εκτελέσει σε σχέση με τη δράση της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας 
της Ευρώπης, από τώρα και έως το έτος του τίτλου; 
Ποιο είναι το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα γι’ αυτό το έργο; 

Το νησί είναι ήδη ένας εδραιωμένος τουριστικός προορισμός. Περίπου 180 ξενοδοχεία, εύρους από μηδέν 
έως πέντε αστέρια, υπάρχουν στην περιοχή.
Η Σάμος υποδέχεται κάθε χρόνο δέκα φορές τον πληθυσμό της σε τουρισμό. Είμαστε βέβαιοι ότι τα ξενο-
δοχεία μας έχουν την δυνατότητα απορρόφησης πρόσθετων ροών. Η απονομή του τίτλου θα προσελκύσει 
επενδύσεις και ανακαινίσεις στον τομέα.

Αναφορικά με αυτό το τελευταίο θέμα, η Σάμος σκοπεύει να διεξάγει μερικά έργα αστικής αναδόμησης. 
Κάποια από αυτά έχουν ήδη ξεκινήσει. Νωρίτερα είχε αναφερθεί ότι η Σάμος αναπλάθει τις παραλιακές 
ζώνες της, επιπρόσθετα συμπεριλαμβάνουμε:

Δημιουργία του Κέντρου Λόγου και Αρμονίας, κύριου χώρου για την ΠΠτΕ. Συνεδριακός 
χώρος, με αίθουσες διαλέξεων, εργαστηρίων και αμφιθέατρο. Περιλαμβάνει μικρό αριθμό δω-
ματίων για φιλοξενία.

Περίπου 20 χώροι θα ανακαινισθούν για να χρησιμεύσουν στην εκτέλεση της ΠΠτΕ.

Διαμόρφωση των Βυρσοδεψείων στα Ταμπάκικα σε εκαπαιδευτικό και πολιτιστικό χώρο, 
κέντρο για τις δημιουργικές βιομηχανίες και την ΠΠτΕ.Χώροι για τις εκδηλώσεις.

Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων της Υδρούσας. Χρήσιμοι για υπαίθριες εκδηλώσεις.

Ολοκλήρωση του Μουσείου Ναυπηγικών Τεχνών Αιγαίου. 

Αναδιαμόρφωση αγροτικών οδών από Μαραθόκαμπο στη Σπηλιά του Πυθαγόρα.

Περιβαλλοντικό Πάρκο στον Αγ.Κωνσταντίνο.

Δημιουργία Καλλιτεχνικού χωριού, αφιερωμένου σε καλλιτέχνες από όλη την Ευρώπη που 
θα μένουν εκέι για να δημιουργήσουν έργα τέχνης ανενόχλητοι. Τα έργα θα εκτίθενται  στο 
τέλος κάθε περιόδου.

Η ανάδειξη του Ηγεμονικού Κήπου. Ο μοναδικός κήπος στην πόλη, ο Δημοτικός Κήπος, 
γνωστός και ως Ηγεμονικός Κήπος.   Πρέπει να δοθεί ειδική προσοχή στον κήπο αφού βρίσκεται 
ακριβώς μπροστά από το Δημαρχείο.

Ανακαίνιση της ιστορικής πόλης της Σάμου. Θα εφαρμοστεί η ενοποίηση του Αρχαιολο-
γικού Μουσείου, του Δημαρχείου του Δημοτικού Κήπου και  της μικρής πλατείας βόρεια από 
το Δημαρχείο και της εκκλησιάς του Αγίου Σπυρίδωνα με την πλατεία του. Αυτό περιλαμβάνει 
αναδόμηση και ενίσχυση των χώρων πρασίνου.  

Αναζωογόνηση του Ιερού Δρόμου με κατάλληλες πινακίδες και πληροφοριακές ταμπέλες.
Επικούρειο Πολιτιστικό Κέντρο. Διαμόρφωση παλαιού εργοστασίου καπνού σε πολιτιστικό 
κέντρο στο Βαθύ. Χώρος αμφιθεάτρου και εργαστηρίων για την ΠΠτΕ.

Δημιουργία συγκοινωνίας ειδικών σκοπού για την πρόσβαση της ξενάγησης των αξιοθέ-
ατων και των μνημείων, όπως μια άμαξα με προωθητικό, για το νησί, υλικό.

Προώθηση των αποθηκών καπνού που παραμένουν κλειστές από το 1930, δημιουργώντας 
ένα παραδοσιακό, βιομηχανικού στυλ, μουσείο καπνού.

Καρλόβασι-χρήση των ναυπηγείων και των βυρσοδεψείων. Εκμετάλλευση των παλιών 
βυρσοδεψείων που τώρα ανήκουν στο πανεπιστήμιο του Αιγαίου. Δημιουργία συγκοινωνίας 
ειδικού σκοπού για την πρόσβαση παλιών, βιομηχανικών περιοχών, όπως το «ιπποκίνητο»- ένα 
τραμ που κινούνταν στις , στις αρχές του 20ου αιώνα. 
 Ενίσχυση και ανάπτυξη του ιστορικού κέντρου των τεσσάρων πόλεων των παλιών Δή-
μων του νησιού της Σάμου, δηλαδή Βαθέος, Χώρα, Καρλόβασι και Μαραθόκαμπος. Σε κάθε 
μία από αυτές τις πόλεις, υπάρχει ένας πυρήνας πάνω στον οποίον αναπτύχθηκαν οι πόλεις. 
Η πρόταση έχει ως σκοπό να επιθεωρήσει, εξετάζοντας όλες τις πηγές, συμπεριλαμβανομένου 
και λογοτεχνικών πηγών και να κάνει και επιτόπιες έρευνες, για να αναγνωρίσει κτήρια, τη 
λειτουργία τους, να αναγνωρίσει το λόγο χρήσης για τον οποίον χτίσθηκαν και που μπορούν 
να δημιουργηθούν πιθανά ανοιχτά μουσεία , τα οποία να αντανακλούν την κοινωνική και 
οικονομική ζωή του παρελθόντος.

Ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης στερεών αποβλήτων, με στόχο μηδενικά απόβλητα.



6362

Αντίκτυπος

6

6.
1

Εξηγήστε πώς ο τοπικός πληθυσμός και η κοινωνία των πολιτών σας έχουν 
συμμετάσχει στην προετοιμασία της αίτησης και πώς θα συμμετάσχουν στην 
υλοποίηση του έτους.

Από την αρχή, ξεκινήσαμε πληροφορώντας το κοινό για τον θεσμό της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας. Πρέ-
πει να προσπαθήσουμε να εξασφαλίσουμε τη μεγαλύτερη δυνατή διάδοση πληροφοριών στην τοπική 
κοινωνία. Πάρθηκε απόφαση από το τοπικό συμβούλιο της Σάμου, να είναι υποψήφια. Η πρόταση αυτή 
για τη Σάμο παρουσιάστηκε από τον Δήμαρχο. Αναφέρθηκαν τα πλεονεκτήματα και τα πιθανά οφέλη, 
μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα. Τα βασικά οφέλη του θεσμού, όπως αποδεικνύονται από την εμπει-
ρία μέχρι στιγμής είναι: η αναβάθμιση της περιοχής, ανάπτυξη μέσω του πολιτισμού, η αναπτερωση της 
αυτοεκτίμησης των κατοίκων, ο «εθισμός» στην κουλτούρα του πολιτισμικού διαλόγου και η κυρίαρχη 
συμμετοχή στην παραγωγή των πολιτιστικών αγαθών,νέες ευκαιρίες και αποτελέσματα στην δημιουργία 
θεσμών που θα είναι κληρονομία για το μέλλον του νησιού, να είναι χώρος συμφωνιών, ανταλλαγής 
πληροφοριών, ικανοτήτων και ιδεών.

Αυτό είναι το μέρος όπου ο Πυθαγόρας μίλησε για την αρμονία ως πηγή των πάντων, φέρνουμε την αρμο-
νία ως παράγοντα κλειδί για μια ελέυθερη ζωή, για διάλογο, αμοιβαίο σεβασμό, κατανόηση, δημιουργική 
δύναμη ιδεών, έθνη και λαούς.

Το θεώρημα του Πυθαγόρα αναβαπτίζει το τρίγωνο του πολιτισμού με τον άνθρωπο και την δημιουργικό-
τητα ως κύριο άξονα. Εδώ, ο πρωταρχικός και ενεργός ρόλος είναι σημαντικά για τους πολίτες του νησιού. 
Οι ίδιοι πολίτες γνωρίζουν την ομορφιά ακόμη και κάθε γωνιάς αυτού του νησιού; οι ίδιοι οι Σαμιώτες σε 
προσκαλούν να δεις όλη την Ευρώπη σε ένα συλλογικό, ενθουσιώδες όραμα με κοινές αξίες και στόχους.

Στη συνάντηση ήταν παρόντες αντιπρόσωποι διαφόρων οργανισμών, πολίτες και τοπικοί σύμβουλοι. Μετά 
από τις παρουσιάσεις, ανακοινώθηκε ότι η υποψηφιότητα της Σάμου θα υποστηριζόταν από υπογεγραμμένα 
γραπτά κείμενα από Σαμιώτες, άλλους Έλληνες, ξένους και έλληνες της διασποράς, συμπεριλαμβανομέ-
νων επιστημόνων και καλλιτεχνών από όλον τον κόσμο. Αυτό επέτρεπε στον κάθε ένα ξεχωριστά και σε 
όλων των ειδών τους οργανισμούς να εκφράσουν ιδέες και να κάνουν προτάσεις και να δημιουργήσουν 
μία μοναδική δημιουργική διαδικασία, όπου η τοπική κοινότητα κυριαρχεί και εξασφαλίζει ότι το συ-
γκεκριμένο ευρωπαϊκό έργο πηγάζει από το λαό. Για να εξασφαλιστεί η επιτυχία αυτής της διαδικασίας, 
δημιουργήθηκε μια επιτροπή πολιτών.  

Αυτή η εθελοντική επιτροπή των πολιτών ήταν υπεύθυνη για τη σύσκεψη και τη διαδικασία συνεισφο-
ράς της τοπικής κοινωνίας, ευαισθητοποιώντας την, έχοντας σαν απώτερο σκοπό να πραγματοποιηθεί 
το αίτημα του Νησιού για τη διεκδίκηση του τίτλου της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας για το 2021. Στην 
επιτροπή υπήρχε ευρεία εκπροσώπηση από ντόπιους οργανισμούς, ομάδες, συλλόγους, ιδρύματα και 
ειδικές ομάδες. Για παράδειγμα υπήρχαν εκπρόσωποι για οικογένειες με παιδία με νοητική καθυστέρηση.

Η εθελοντική επιτροπή οργάνωσης συνέχισε με τη δημιουργία της ιστοσελίδας (https://www.facebook.
com/samos2021) και με μία διαδικτυακή σελίδα υποστήριξης για να μαζέψει υπογραφές για τη συμμετοχή 
της Σάμου (http: // chn .ge / 1e3Lm6l).

Το κείμενο που συντάχθηκε για τη συλλογή υπογραφών μεταφράστηκε σε έξι γλώσσες. Διανεμήθηκε σε 
συλλόγους, μη κυβερνητικούς οργανισμούς, στο εμπορικό επιμελητήριο, στις τοπικές αρχές, σε ξενοδο-
χεία, σε μαγαζιά και επιχειρήσεις. Ο Δήμος Σάμου έστειλε επιστολή σε όλους τους Δήμους του Βορείου 
Αιγαίου, εξηγώντας τη σημασία του θεσμού της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας και ζήτησε την υποστήριξη 
στην προσπάθεια αυτή της Σάμου. 

Επιστολές γράφηκαν και στάλθηκαν σε όλες τις αρχές και φορείς σχετικούς με τον τομέα της εκπαίδευ-
σης (πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) για να πληροφορήσει τα σχολεία και να βεβαιώσει 
την ενεργή συμμετοχή των μαθητών και των καθηγητών που έχουν ως σκοπό να οργανώσουν σχετικές 
δραστηριότητες. Επετεύχθητε ξεχωριστή συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Αιγαίου, μέσω της υπογρα-
φής ενός συμφωνητικού, και την ενεργοποίηση των φοιτητικών, κοινωνικών δράσεων. Μέσα σε αυτά τα 
πλαίσια των πρωτοβουλιών, στάλθηκε και μία επιστολή στον Σύλλογο Αποφοίτων του πανεπιστημίου για 
να αξιοποιηθεί και το επιστημονικό δυναμικό ακόμη και όσων ζουν και δουλεύουν αλλού στην Ελλάδα 
και σε άλλες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για να παρέχουν βοήθεια στις προσπάθειές μας. 

Αυτές οι προσπάθειες ακολουθήθηκαν από μια συνάντηση με τους προέδρους των τοπικών κοινωνιών και 
των Δήμων του νησιού, όπου μοιράστηκαν φυλλάδια, συλλεχτήκαν υπογραφές, ιδέες και προτάσεις για τις 
πολιτιστικές δράσεις από τους κατοίκους και τις ομάδες των πολιτών ,έτσι ώστε να συνταθεί ο φάκελος.  
 
Μέσω της σελίδας στο Facebook, συνεχώς πληροφορούσαμε τους πολίτες για τη δράση της εθελοντικής 
οργανωτικής επιτροπής. Γινόταν συνεχής ανάρτηση διαφημιστικού υλικού, πληροφοριών και φωτογρα-
φιών. Μέσω των κοινωνικών μέσων δικτύωσης, ανακοινωνόταν η δημιουργία θεματικών ομάδων και 
η έκκληση για τη συμμετοχή όλο και περισσότερων εθελοντών. Ο αρχικός στόχος ήταν να συλλεχθούν 
προτάσεις μέχρι τα μέσα Ιουλίου, άλλα η προθεσμία πήρε παράταση μέχρι τα τέλη Ιουλίου εξαιτίας των 
πολιτικών εξελίξεων στη χώρα. Οι θεματικές ομάδες που δημιουργήθηκαν ήταν:

Πολιτιστική κληρονομιά/ λαϊκή πολιτιστική παράδοση
Φυσικά μνημεία
Εικαστικές τέχνες (φωτογραφία, ζωγραφική, γκράφιτι)
Μουσική
Γράμματα/ Λόγος
Κινηματογράφος/Τέχνη του σινεμά
Τέχνη του θεάματος (χορός-θέατρο-παραστάσειςς)
Ταυτότητα και χώρος/ πολιτιστικός τουρισμός
Αρχιτεκτονική (τέχνη, βιομηχανικά κτήρια, διατηρητέα κτήρια, περιφερειακή ανάπτυξη)
Ευπαθείς κοινωνικές ομάδες
Αρχεία
Ιστορία - αρχαιολογία
Πολιτιστική οικονομία
Ευρωπαϊκά έργα / διεθνείς συνεργασίες
Εκπαίδευση (παιδιά και νέοι)
Ομάδες υποστήριξης της συμμετοχής της Σάμου ως Πολιτισμική Πρωτεύουσα
Πληροφορική
Ομαδικά σπορ - θαλάσσια σπορ

Ταυτόχρονα, οι κάτοικοι της Σάμου είχαν πληροφορηθεί ότι μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις τους 
στο e-mail: samosculture2021@gmail.com , μέσω του οποίου οι υποστηρικτές της υποψηφιότητας της 
Σάμου είχαν την ευκαιρία να υποβάλουν τις απόψεις τους και τις προτάσεις τους για την επιτυχή υπο-
ψηφιότητα του νησιού.

Την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2015, έγινε σύσκεψη των εθελοντών και των εκπροσώπων των οργανισμών, 
των ομάδων και των οργανισμών στο τοπικό συμβούλιο της Σάμου, για να συζητηθεί πώς να προωθηθεί 
η προσπάθεια της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας. Πολλοί εθελοντές ήταν παρόντες στη συνάντηση. Ήταν 
οργανωμένοι σε θεματικές ομάδες και κάθε ομάδα είχε διαλέξει έναν συντονιστή. Οι ομάδες είχαν ανα-
λάβει την ομαδοποίηση των ιδεών. Έγινε επίσης συζήτηση  για τη δυσκολία και επίσης για τις ευκαιρίες 
της υποψηφιότητας της Σάμου. 

Μετά το πέρας της προθεσμίας για την υποβολή των προτάσεων (τέλη Ιουλίου), οι θεματικές ομάδες υπέ-
βαλαν τις ιδέες τους στην κεντρική, εθελοντική, οργανωτική επιτροπή , η οποία είχε συγκεντρώσει όλες 
αυτές τις ιδέες και προτάσεις σε ένα κείμενο με σκοπό να τις ενσωματώσει σε έναν φάκελο. Οι εθελοντές 
ήρθαν σε επαφή με το σύλλογο Σαμιωτών στην Ελλάδα και τον σύλλογο ομογενών, ψάχνοντας συμπρά-
ξεις στην προσπάθεια τους να βρουν σπόνσορες που θα συνεισφέρουν στην οικονομική υποστήριξη της 
προσπάθειας αυτής. Οι πιθανοί χορηγοί μπορούν να στείλουν χρήματα σε έναν τραπεζικό λογαριασμό, ο 
οποίος διαφημίζεται από τα μέσα και μέσω της σελίδας στο Facebook.

Έξυπνη Σάμος. Έξυπνη τεχνολογία για καλύτερη διαχείριση ενέργειας και υδάτινων ροών, 
καθώς και ελέγχου του περιβάλλοντος μέσω βιομετρικών δεδομένων. Ένα σχέδιο  συνεργασίας 
με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Πολλά έργα αναβάθμισης του οδικού δικτύου του νησιού.

αντίκτυπος   SAMOS 2021 SAMOS 2021   αντίκτυπος
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Με δική του πρωτοβουλία, ο Δήμαρχος Σάμου , Μιχάλης Αγγελόπουλος έγραψε στους Δημάρχους όλων 
των υποψήφιων πόλεων της Ελλάδας, ζητώντας τη συνεργασία τους και τη αφοσίωση τους για να υπο-
στηρίξουν οποιαδήποτε πόλη  θα επιλεχτεί τελικά ως Πολιτισμική Πρωτεύουσα 2021. Αυτή η κίνηση 
βρήκε μεγάλη απήχηση από πολλούς δημάρχους των υποψήφιων πόλεων.  

Είναι άξιο μνείας ότι ανάμεσα στις θεματικές ομάδες που δημιουργήθηκαν, η «Διεθνής Ομάδα» Σαμιωτών 
περιλαμβάνει και όσους ζουν στο εξωτερικό ή και ξένους που κατοικούν στη Σάμο αλλά που συμμετέχουν 
στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή της χώρας, ή επισκέπτονται  το νησί τους καλοκαιρινούς μήνες. Αυτή 
η ομάδα ανέλαβε να υποβάλει τη δική της πρόταση με σκοπό να εμπλακεί με τις διαφορετικές κουλτούρες 
και να αδράξει της ευκαιρίας να χρησιμοποιήσει αυτήν την τέλεια πολιτιστικής ευκαιρία,  που γνωρίζει 
τα δυνατά σημεία και το ρίσκο μέσω μιας διαφορετικής οπτικής από αυτή των κατοίκων.

Ζητήθηκε από τους πολιτιστικούς οργανισμούς του νησιού, να δημιουργήσουν ένα σύντομο κείμενο, στο 
οποίο να περιγράφουν τις πράξεις τους, με σκοπό να περιγραφεί λεπτομερώς και όσο πιο ολοκληρωμένα 
γίνεται ο πολιτιστικός χάρτης του νησιού. Σε οποιαδήποτε εκδήλωση εκτυλισσόταν στο νησί, κατά τη 
διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών, αναφερόταν η υποψηφιότητα της Σάμου, μεγιστοποιώντας έτσι τη 
διασπορά των πληροφοριών και αξιοποιώντας ,έτσι, τη μεγάλη εισροή επισκεπτών, και όχι μόνο κατά τη 
διάρκεια των εκδηλώσεων αυτών.

Άλλη μία συνάντηση οργανώθηκε που παρείχε επιπλέον πληροφορίες για την προετοιμασία της υπο-
ψηφιότητας στους εκπροσώπους τον τοπικών ενημερωτικών μέσων, ζητώντας την υποστήριξη τους. Οι 
δημοσιογράφοι παρείχαν ολοκληρωμένο ρεπορτάζ για τις δράσεις που συσχετίζονται με την υποψηφιό-
τητα της Σάμου και αποφασίστηκε ότι κάθε Πέμπτη θα ήταν «Μέρα Μέσων Ενημέρωσης», αφιερωμένη 
στην πολιτισμική Πρωτεύουσα, και καθορίστηκαν εκπρόσωποι εθελοντές που ήταν υπεύθυνοι για την 
ενημέρωση μέσω των τοπικών μέσων.  
Οι αναφερθείσες επιτροπές συνεχίζουν να υπάρχουν και θα ενισχυθούν για να διασφαλίσουν την σμαζική 
συμμετοχή των μελών τους και άλλων Σαμιωτών στην εκτέλεση των παραγωγών του Έτους, συμμετοχή 
που πιστεύουμε θα φτάσει στο πρωτοφανές 80%.

Πως, ο τίτλος θα δημιουργήσει στην πόλη σου, καινούριες και βιώσιμες ευκαιρίες 
για ένα μεγάλο ποσοστό πολιτών, ώστε να παρακολουθήσουν και να συμμετάσχουν 
σε πολιτιστικές δραστηριότητες, και πιο συγκεκριμένα για τους νεαρούς ανθρώ-
πους, τους εθελοντές τους περιθωριοποιημένους και τους όντας σε μειονεκτική 
θέση, συμπεριλαμβανομένου των μειονοτήτων;  Παρακαλώ, επίσης σχολιάστε 
σχετικά με την προσβασιμότητα αυτών των δραστηριοτήτων ως προς τα άτομα 
με αναπηρίες και τους ηλικιωμένους. Συγκεκριμενοποιήστε τα σχετικά μέρη του 
σχεδιασμένου προγράμματος για αυτές τις ομάδες. 

Αυτή η ερώτηση έχει ήδη απαντηθεί στο τμήμα που συσχετίζεται με την Ευρωπαϊκή διάσταση και κυ-
ριότερα, στο τμήμα με το πολιτιστικό και καλλιτεχνικό πλαίσιο. Είναι σημαντικό να δοθεί έμφαση ότι τα 
έργα μας, λαμβάνουν υπ όψιν τις ανάγκες όλων των ομάδων και, πραγματικά, σε μερικές περιπτώσεις 
επικεντρώνονται στις ομάδες. Τα έργα που το κάνουν αυτό, περιλαμβάνουν:

SuCSuC. Αυτό το έργο ερευνά, πέρα των άλλων, τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των επισκε-
πτών. Με αυτόν τον τρόπο, η Σάμος και οι συνεργάτες της, στοχεύουν να συγκεντρώσουν όλες 
τις ανάγκες όλων των τουριστών, τις ηλικίες τους, το γένος τους, τον πολιτισμό τους, και τυχόν 
αναπηρίες τους. Ο αντικειμενικός στόχος είναι να μπορούν να σχεδιαστούν συγκεκριμένες 
τουριστικές διαδρομές και μονοπάτια για τους επισκέπτες στο νησί, λαμβάνοντας υποψιών 
ΟΛΕΣ τις απαιτήσεις, Αυτό είναι ένα έργο με τρομερές δυνατότητες αναπαραγωγής.

Οι πρόσφυγες και η Τέχνη της Οθόνης, η εικόνα και το βιβλίο. Είναι ένα έργο που εξετά-
ζει τις επιδράσεις του να είσαι πρόσφυγας και πολιτικός κρατούμενος. Θα δώσει την ευκαιρία 
στους καλλιτέχνες και τους μετανάστες, ειδικά στους πρόσφυγες τη δυνατότητα να εκφραστούν 
μέσω της τέχνης.

Ο Διόνυσος και οι Αμαζόνες. « Από τον μύθο των Αμαζόνων, στην ισότητα που δεν πραγμα-
τοποιήθηκε «: Αυτό είναι ένα έργο που στοχεύει να εξηγήσει όλα τα θέματα των δυο φύλλων, 
μέσω της τέχνης.

6.
2

6.3

Εξηγήστε τη συνολική στρατηγική για την ανάπτυξη του κοινού και πιο 
συγκεκριμένα τη σχέση με την εκπαίδευση και τη συμμετοχή του σχολείου.

Η Τέχνη της Σκηνοθεσίας (θέατρο, κινηματογράφος, τηλεόραση και ραδιόφωνο) είναι ένα 
έργο πολύ-διδακτικό, που ερευνά την ανάπτυξη του κοινού. Η ανάπτυξη ακροατηρίου  και η 
ενθάρρυνση των νέων ανθρώπων να συλλογιστούν μια καριέρα στον κόσμο των τεχνών είναι 
οι αντικειμενικοί στόχοι αυτού του έργου.

Πιο λεπτομερώς, παρά τον διαγωνισμό ή την παρουσίαση, το Φεστιβάλ της ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΚΉΣ ΤΕΧΝΗΣ 
θα επικεντρωθεί στην συμμετοχική φύση της εκδήλωσης, παρέχοντας ευκαιρίες σε όλους τους συμμετέ-
χοντες να συμμετάσχουν σε συζητήσεις, εργαστήρια και αντιπαραθέσεις, να πραγματοποιήσουν τεχνικές 
επισκέψεις σε τεχνικούς τόπους συζητήσεων(forums) και να μιλήσουν στους επαγγελματίες που είναι 
παρόντες. Τα εργαστήρια θα επικεντρωθούν:

Στη Διεθνή κινητικότητα. Θα προσελκύσουν κοινό από πρόσφυγες και μετανάστες

Ανάπτυξη ακροατηρίου. Το εργαστήριο θα εξετάσει την τέχνη των αναγκών της σκηνοθεσίας 
και θα εξετάσει καινούριους τρόπους να εμπλακεί με το ακροατήριο.  

Eνίσχυση ικανοτήτων- ψηφιοποίηση. Προσελκύει κοινό με ενδιαφέροντα στις νέες τεχνο-
λογίες, νέα καλλιτεχνικά μέσα κ.α.

Eνίσχυση ικανοτήτων. Εξέταση των ήδη υπαρχουσών επιχειρήσεων που είναι βασισμένες 
σε τυποποιημένα μοντέλα της διαφήμισης, δημόσιας επιχορήγησης, παραδοσιακών δημόσιων 
σχέσεων και προώθησης προϊόντων

To πανεπιστήμιο του Αιγαίου θα βοηθήσει να διεξαχθούν τα  μαθήματα σε συνεννόηση με 
τους μαθητές.  

Γενικά οι μαθητές έχουν ήδη αναμειχθεί και θα αναμειχθούν ακόμη περισσότερο χάρις στο πρόγραμμα 
Scuolaxenia που περιγράφουμε στο 2ο μέρος. Ακόμη περισσότερο επειδή το όλο πρόγραμμα βασίζεται 
στη γνώση που συνδέει, θα εμπλέξει αναγκαστικά σπουδαστές, όχι μόνο της Σάμου, αλλά από ολόκληρη 
την Ευρώπη.

αντίκτυπος   SAMOS 2021 SAMOS 2021   αντίκτυπος

Τα προγράμματά μας
λαμβάνουν υπόψη

τις ανάγκες
όλων των

ομάδων πολιτών
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7.1
Οικονομία

Προϋπολογισμός της πόλης για τον πολιτισμό:

7.1
.α

Ποιος ήταν ο ετήσιος προϋπολογισμός για τον πολιτισμό στην πόλη κατά τη διάρκεια των τελευταίων 5 
ετών (με εξαίρεση τις δαπάνες για την παρούσα αίτηση για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης); 

Σε περίπτωση που η πόλη σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει τα κεφάλαια από τον ετήσιο προϋπολογισμό της 
σε σχέση με τον πολιτισμό για τη χρηματοδότηση του έργου «Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης», 
παρακαλείσθε να αναφέρετε το ποσό αυτό, ξεκινώντας από το έτος υποβολής της υποψηφιότητας μέχρι 
το έτος της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης.

Ποιο είναι το ποσό του συνολικού ετήσιου προϋπολογισμού που προβλέπει η πόλη να δαπανήσει για 
τον πολιτισμό μετά το έτος της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης (σε ευρώ και σε ποσοστό % 
του συνολικού ετήσιου προϋπολογισμού);

2011

2012

2013

2014

2015

€
%

42.000.000

Εθνική κυβέρνηση

Πόλη

Περιφέρεια

Ε.Ε. 

Άλλο

Σύνολο

32.000.000

76,19

32.000.000

3.000.000

15.000.000

4.000.000

32.000.000

10.000.000

23,81

31,25

9,37

46,87

12,5

100

560.000€

711.449€

514.205€

295.785€

560.000€

Ετήσιος Προϋπολογισμός της 
πόλης για τον πολιτισμό

Συνολικά έσοδα για την  
κάλυψη λειτουργικών δαπανών

Έσοδα από τον δημόσιο τομέα για την κάλυψη
λειτουργικών αναγκών

Από τον 
δημόσιο τομέα

Από τον 
ιδιωτικό τομέα

€ %

Ετήσιος προϋπολογισμός της πόλης για 
τον  πολιτισμό (σε ποσοστό % του 
ετήσιου προϋπολογισμού της πόλης)

Ετήσιος προϋπολογισμός της πόλης για 
τον  πολιτισμό (σε ποσοστό % του 
ετήσιου προϋπολογισμού της πόλης)

2,5%

3%

2,2%

1,2%

2,3%

Τα ποσά διακυμάνθηκαν αρνητικά μετά το 2012, λόγω της επιδείνωσης της κρίσης και των 
κοινωνικών συνεπειών της. Η νέα δημοτική αρχή που ανέλαβε τον Σεπτέμβριο του 2014, έθεσε 
ως στόχο την ανάπτυξη μέσω του πολιτισμού και διπλασίασε τον προϋπολογισμό για το 2015. 

Οι δεσμεύσεις για την πόλη και για την περιφέρεια προκύπτουν από τις αντίστοιχες ομόφωνες αποφάσεις. 
Το κράτος αναμένεται να δεσμευθεί.

Η όλη πρόταση έχει δομηθεί με τέτοιο τρόπο που οι επί μέρους δράσεις της μπορούν να ενταχθούν σε 
διάφορα προγράμματα ευρωπαΪκών χρηματοδοτήσεων όπως το Creative Europe. Η Σάμος στον ευρύτερο 
Στρατηγικό σχεδιασμό της, έχει προβλέψει την ύπαρξη ειδικού προγράμματος Διεθνούς συνεργασίας και 
δικτύωσης, σε συνεργασία Δήμου και Φορέα ΠΠτΕ, για την αξιοποίηση των υπαρχόντων ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων και την αναζήτηση εταίρων από το διεθνές και ευρωπαΪκό περιβάλλον. Θεωρούμε ότι τα 
έργα και οι δράσεις που προτείνουμε σχεδόν στο σύνολό τους μπορούν να ενταχθούν σε προγράμματα 
ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων. Αυτό το λάβαμε υπ’ όψιν μας κατά την διάρκεια του σχεδιασμού της 
πρότασής μας.

Όπως σημειώσαμε στον προηγούμενο πίνακα, οι δαπάνες θα συνεχιστούν σταθερές, αφού ο στόχος 
παραμένει για ανάπτυξη μέσω του πολιτισμού.

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

600.000€

700.000€

750.000€

800.000€

900.000€

1.000.000€

1.000.000€

1.000.000€

Ετήσιος Προϋπολογισμός της   
πόλης για τον πολιτισμό 

2,5%

2,9%

3,1%

3,2%

3,6%

4%

4%

4%

7.1.β.1

7.1.β
Έσοδα για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών:

Έσοδα από τον δημόσιο τομέα:

Ποια είναι η ανάλυση των εσόδων που θα προέλθουν από τον δημόσιο τομέα για την κάλυψη 
λειτουργικών αναγκών; Παρακαλούμε, συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα:

Να εξηγήσετε τον συνολικό προϋπολογισμό (δηλαδή, τα κονδύλια που είναι ειδικά διαθέσιμα για την 
κάλυψη λειτουργικών δαπανών). Ο προϋπολογισμός καλύπτει τη φάση της προετοιμασίας, το έτος του 
τίτλου, την αξιολόγηση και τις δράσεις με μακροπρόθεσμο θετικό αντίκτυπο για την πόλη. 
Παρακαλούμε, επίσης, να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα.

Έχουν οι αρχές των δημόσιων οικονομικών (πόλη, περιφέρεια, κράτος) ήδη ψηφίσει ή έχουν αναλάβει 
χρηματοδοτικές δεσμεύσεις για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών; Αν όχι, πότε θα το κάνουν;

Ποια είναι η στρατηγική εύρεσης χρηματοδότησης για να ζητήσετε οικονομική στήριξη από τα προ-
γράμματα/κονδύλια της Ένωσης ώστε να καλύψετε τις λειτουργικές δαπάνες;

Προϋπολογισμός για το έτος του τίτλου:

(μη συμπεριλαμβανομένου του 
βραβείου «Μελίνα Μερκούρη»)
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Έσοδα από τον ιδιωτικό τομέα:

Σύμφωνα με ποιο χρονοδιάγραμμα θα πρέπει τα έσοδα για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών 
να απορροφηθούν από την πόλη και/ή τον φορέα που είναι αρμόδιος για την προετοιμασία και την 
υλοποίηση του έργου ΠΠτΕ, αν η πόλη λάβει τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης; 

Ποια είναι η στρατηγική εύρεσης χρηματοδότησης για να ζητήσετε οικονομική στήριξη από ιδιώτες 
χορηγούς; Ποιο είναι το σχέδιο για τη συμμετοχή χορηγών στη δράση; 

Ε.Ε.

Εθν. κυβέρνηση

Πόλη

Περιφέρεια

Χορηγοί

Άλλο

Ε.Ε.

Εθν. κυβέρνηση

Πόλη

Περιφέρεια

Χορηγοί

Άλλο

Πηγή εσόδων για 
τις λειτουργικές 
δαπάνες

Πηγή εσόδων για  
τις κεφαλαιακές  
δαπάνες

 

300.000€

500.000€

300.000€

2016

 

4.500.000€

390.000€

10.500.000€

2016

500.000€

 

400.000€

500.000€

300.000€

2017

 

1.000.000€

300.000€

25.000.000€

2.000.000€

2017

500.000€

  

500.000€

1.000.000€

400.000€

2018

 

2.000.000€

340.000€ 

27.000.000€

2.000.000€

2018

500.000€

1.000.000€

500.000€

1.000.000€

500.000€

2019

 

3.500.000€

400.000€

37.000.000€

2.000.000€

2019

1.000.000€

2.000.000€

500.000€

2.000.000€

1.500.000€

2020

1.000.000€

3.500.000€

460.000€

42.500.000€

2.000.000€

2020

1.500.000€

7.000.000€

800.000€

10.000.000€

7.000.000€

2021

 

2.500.000€

480.000€

25.000.000€

2.000.000€

2021

Ήδη με την ενημέρωση για την υποψηφιότητα άρχισε και η ενημέρωση των πιθανών χορηγών 
και ήδη υπήρξε ανταπόκριση για την κάλυψη του κόστους προετοιμασίας φακέλλου. 
Οι διαφορετικές θεματικές ενότητες της πρότασής μας θα τεθούν υπ όψιν χορηγών που έχουν 
ειδικό ενδιαφέρον να τις χρηματοδοτήσουν.
Ανάλογα με το ύψος της χορηγίας, θα τους παρασχεθούν οφέλη αναγνώρισης και προβολής.

Θα απευθυνθούμε σε επιχειρήσεις του νησιού μας οι οποίες θα έχουν άμεσο όφελος από τον 
ορισμό του Δήμου μας ως ΠΠ, σε μεγάλες ελληνικές εταιρείες τουρισμού, μεταφορών, ΜΜΕ, 
Real Estate, ΣΕ ΕΦΟΠΛΙΣΤΙΚΈΣ ΕΤΑΙΡΕΊΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΏΝ ΣΥΜΦΕΡΌΝΤΩΝ, στην ελληνική 
ομογένεια και στους συλλόγους των Σαμίων σε Ευρώπη, ΗΠΑ, Καναδά και Αυστραλία.

Για την παραγωγή του οπτικοακουστικού υλικού που θα τεθεί σε χρήση των ευρωπαίων πολι-
τών, θα αναζητηθούν χορηγοί από αντίστοιχες εταιρείες παραγωγής και άλλων ευρωπαϊκών 
χωρών καθώς και σε μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα.

Το 3% κρατείται για να καλύψει έκτακτες ανάγκες και ασφαλίσεις. (βλ.πιό κάτω)

Λειτουργικές δαπάνες:

7.1
.β

.2

€
%

28.560.000

68

Πρόγραμμα 

7.140.000

17

Προώθηση και 
μάρκετινγκ

5.040.000

12

Ημερομίσθια γενικά 
έξοδα και διοίκηση

1.260.000

3

Άλλο

42.000.000

Σύνολο
λειτουργικών 
δαπανών

7.1.γ
Ποια είναι η κατανομή των εσόδων που θα προέλθουν από τον δημόσιο τομέα για την κάλυψη των  
κεφαλαιακών δαπανών σε σχέση με το έτος του τίτλου; 

Έχουν οι αρχές των δημόσιων οικονομικών (πόλη, περιφέρεια, κράτος) ήδη ψηφίσει ή έχουν αναλάβει 
χρηματοδοτικές δεσμεύσεις για την κάλυψη των κεφαλαιακών δαπανών; Αν όχι, πότε θα το κάνουν; 

Ποια είναι η στρατηγική εύρεσης χρηματοδότησης για να ζητήσετε οικονομική στήριξη από τα 
προγράμματα / κονδύλια της Ένωσης για να καλύψετε τις κεφαλαιακές δαπάνες;

Σύμφωνα με ποιο χρονοδιάγραμμα θα πρέπει τα έσοδα για την κάλυψη των κεφαλαιακών δαπανών 
να απορροφηθούν από την πόλη και/ή τον φορέα που είναι αρμόδιος για την προετοιμασία και την 
υλοποίηση του έργου ΠΠΕ αν η πόλη λάβει τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης; 

Προϋπολογισμός κεφαλαιακών δαπανών:

Εθνική κυβέρνηση

Πόλη

Περιφέρεια

Ε.Ε.

Άλλο

Σύνολο

42.000.000

2.370.000

168.000.000

1.000.000

213.370.000

19,68

1,11

78,73

0,46

100

Έσοδα από το δημόσιο τομέα 
για την κάλυψη κεφαλαιακών αναγκών

€ %

Μέρος των δαπανών έχει ήδη ψηφισθεί και δεσμευθεί, άλλα είναι ήδη στην διαδικασία έγκρισης.l.

Οι κεφαλαιακές ανάγκες αποτελούν μέρος του αναπτυξιακού προγράμματος του Δήμου εν γένει, οπότε ο 
προγραμματισμός τους γίνεται και με αυτήν την προοπτική. Η επιτυχία της υποψηφιότητας θα ενισχύσει 
τα επιχειρήματά μας.Η επικοινωνία με τις διαχειριστικές αρχές είναι συνεχής.

(μη συμπεριλαμβανομένου του 
βραβείου «Μελίνα Μερκούρη»)
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10.900.000€

18.200.000€

4.900.000€ 

5.700.000€

2.000.000€

4.000.000€

1.000.000€

600.000€

5.000.000€

1.300.000€

1.500.000€

1.000.000€

18.500.000€

13.000.000€

10.000.000€

1.800.000€

82.200.000€

Αν το κρίνετε απαραίτητο, παρακαλούμε εισάγετε εδώ έναν πίνακα που να αναλύει ποια ποσά θα 
δαπανηθούν για νέες πολιτιστικές υποδομές στο πλαίσιο του έτους του  τίτλου. 7.2

Οργανωτική δομή

Κέντρο Λόγου και Αρμονίας

Χώρος Πολιτισμού στα Ταμπάκικα

Μουσείο Ναυπηγικών Τεχνών

Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Υδρούσας

Αναδιαμόρφωση αγροτικών οδών

Δημιουργία κέντρου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στον Αγ. Κων/νο

Καλλιτεχνικό χωριό

Ηγεμονικός Κήπος

Ανακαίνιση του ιστορικού κέντρου της Σάμου

Αναβίωση Ιεράς οδού

Πολ. Κέντρο Επίκουρος

Συγκοινωνία ειδικού σκοπού

Μουσείο Λαϊκού πολιτισμού στις καπναποθήκες

Ανάπτυξη ιστορικών κέντρων των τεσσάρων πόλεων

Ανακαίνιση 20 χώρων

Σύνολο

Συνολική Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων Δήμου Σάμου

Συνολική Διαχείριση Υδατικών Πόρων 

Ενίσχυση ύδρευσης Δημοτικών Διαμερισμάτων (οριστική μελέτη)

Υδρευση πόλεως Σάμου & Βαθέος - εξωτ. υδραγωγεία (οριστική μελέτη) 

Δίκτυο ύδρευσης Μαραθοκάμπου 

Διαχείριση υδατικών πόρων πηγών Ιμβράσσου 

Ενίσχυση - διαχείριση ύδατος ΔΕ Πυθαγορείου 

Αυτοματοποιημένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου πόσιμου ύδατος 

Δίκτυο ανάπτυξης ορεινών χωριών Δήμου Σάμου & ανάδειξη μονοπατιών 

Εκπόνηση Τοπικού Χωρικού σχεδίου

Δημιουργία κέντρου έρευνας, εκπαίδευσης & παρατήρησης 
της πανίδας στις αλυκές

Δημιουργία περιβαλλοντικού κέντρου στον Αγ. Κων/νο

Παράκαμψη δρόμου Πυθαγορείου Χώρας Ν. Σάμου 

Παράκαμψη Καρλοβάσου

Προστασία και ανάπλαση παράκτιας ζώνης Καρλοβάσου 

Smart Samos

Σύνολο

 1.  

2. 

  3. 

  4. 

  5. 

  6. 

  7. 

  8. 

  9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

 1.  

2. 

  3. 

  4. 

  5. 

  6. 

  7. 

  8. 

  9.

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

3.500.000€

 2.000.000€

3.700.000€

500.000€

 3.000.000€

1.000.000€

2.000.000€

300.000€

3.000.000€

1.500.000€

2.000.000€

500.000€

4.000.000€

1.200.000€

1.000.000€

27.000.000€

Υποδομές Πολιτισμού  (βλ.αναλυτικά 4.5)

Αστικές Υποδομές και Προσβασιμότητα

Τι είδους διαχείριση και διοικητική δομή που θα υλοποιήσει τη δράση της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας 
της Ευρώπης προβλέπεται;

Πώς θα οργανωθεί αυτή η δομή σε επίπεδο διαχείρισης; Παρακαλούμε να καταστήσετε σαφές ποιος 
θα είναι το/τα πρόσωπο/-α που έχει/έχουν την τελική ευθύνη για το σύνολο της διαχείρισης του έργου.

Πώς θα βεβαιώσετε ότι υπάρχει η κατάλληλη συνεργασία μεταξύ των τοπικών αρχών και της δομής 
αυτής, συμπεριλαμβανομένης και της καλλιτεχνικής ομάδας;

Σύμφωνα με ποια κριτήρια και βάσει ποιας διαδικασίας έχουν επιλεγεί ή θα επιλεγούν ο γενικός δι-
ευθυντής και ο καλλιτεχνικός διευθυντής; Ποια είναι - ή θα είναι - τα αντίστοιχα προφίλ τους; Πότε θα 
διορισθούν; Ποιοι θα είναι οι αντίστοιχοι τομείς δράσης τους;?

Πώς θα εξασφαλίσετε ότι αυτή η δομή έχει το προσωπικό με τα κατάλληλα προσόντα και εμπειρία 
για να σχεδιάσει, να διαχειριστεί και να υλοποιήσει το πολιτιστικό πρόγραμμα για το έτος του τίτλου;

Όπως κάθε υποψήφια ελληνική πόλη, έτσι και ο Δήμος Σάμου δεν μπορεί να ιδρύσει έναν 
ανεξάρτητο οργανισμό, ο οποίος θα αποτελούσε την καλύτερη λύση διαχείρισης για αποφυγή 
του πολιτικού κινδύνου.

Αν τελικά δεν υπάρξει απόφαση της κυβέρνησης για εξαίρεση για τον θεσμό της ΠΠτΕ, ο Δήμος 
είναι σε συμφωνία με το Εμπορικό Επιμελητήριο Σάμου, να ιδρύσει έναν οργανισμό για αυτόν 
τον σκοπό.Και στις δύο περιπτώσεις η δομή θα είναι ίδια, ακόμη και το ΔΣ θα είναι ίδιο, μόνον 
ο κύριος μέτοχος αλλάζει.

Πρόεδρος του ΔΣ θα είναι ο Δήμαρχος Σάμου. Υπάρχουν και άλλα θεσμικά μέλη, όπως ο 
Πρόεδρος του Επιμελητηρίου ή ο Κοσμήτωρ του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Θα είναι επίσης ο 
Αντιπεριφερειάρχης Β. Αιγαίου, αρμόδιος για τον πολιτισμό. Άλλα μέλη θα προέρχονται από 
την δημοτική αντιπολίτευση και ένας εκπρόσωπος των αποδήμων Σαμίων.

Παρά το ότι η στήριξη της υποψηφιότητας είναι διαπαραταξιακή και στηρίζεται και από την 
Περιφέρεια Β.Αιγαίου, το σχήμα αυτό εγγυάται την ελαχιστοποίηση των πολιτικών κινδύνων.

Αξίζει να επισημανθεί πόσο σημαντική είναι η εκτίμηση κινδύνου.Ένας κίνδυνος είναι οι οι-
κονομικές αντικανονικότητες. Για να διασφαλισθεί ο οικονομικός έλεγχος, κάθε τρείς μήνες, 
οικονομικοί απολογισμοί και απολογισμοί έργου θα αποστέλλονται στο ΔΣ. Κάθε χρόνο θα 
λαμβάνει χώρα λογιστικός έλεγχος από ανεξάρτητη  εταιρεία .

Ο ρόλος του ΔΣ θα είναι η στοχοθέτηση και ο έλεγχος εκτέλεσης του προγράμματος. Δεν θα 
λειτουργήσει ως υποκατάστατο της Διεύθυνσης. Η τελική ευθύνη ανήκει στον Γενικό και τον 
Καλλιτεχνικό Διευθυντή.

Μια ομάδα σύνδεσης, αποτελούμενη κυρίως από στελέχη του Δήμου που εργάσθηκαν στην 
ομάδα τεκμηρίωσης, θα δημιουργηθεί, ώστε να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή συνεργασία 
Δήμου και Οργανισμού ΠΠτΕ.

Ο Γενικός Διευθυντής και η ομάδα του θα είναι υπεύθυνοι για: τη διοίκηση του προσωπικού, 
οικονομικό έλεγχο, συλλογή κεφαλαίου και διαγωνισμούς, επικοινωνία και ορατότητα, αξιολό-
γηση και παρακολούθηση. Ο καλλιτεχνικός διευθυντής θα είναι υπεύθυνος για το σχεδιασμό 
και την εκτέλεση των εμβληματικών εκδηλώσεων, τις τελετές έναρξης και λήξης και τις τοπικές 
εκδηλώσεις. Για να εκτελέσει τα καθήκοντα του/της θα επιστρατεύσει ικανό προσωπικό στη 
διοίκηση έργου. Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να δηλωθεί ότι το κάθε εμβληματικό έργο 
θα έχει ένα ξεχωριστό και συγκεκριμένο επικοινωνιακό πρόγραμμα, σχεδιασμένο ειδικά για 
αυτό, από την ομάδα επικοινωνίας, που ελέγχεται από τον γενικό Διευθυντή.

συνολικά
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Πρώτη Ομάδα / Υπεύθυνος έργου και βοηθός: 

Διοργάνωση τελετών έναρξης, λήξης και έργων σχετικών με:
Σάμος και Μαύρη Θάλασσα 
Πυθαγόρας και μουσική. Η ατέρμονη αλλαγή των εποχών και του ισημερινού 
Πυθαγόρας και υγιεινή ζωή 
Σάμος, αρχιτεκτονική, βιομηχανική αρχαιολογία και κληρονομιά 

Δεύτερη Ομάδα / Υπεύθυνος έργου και βοηθός: 

Οργανώνοντας:
Το θεμιτό εμπόριο των δημιουργικών βιομηχανιών 
Η τέχνη της διαχείρισης (θέατρο, ταινίες, τηλεόραση και ραδιόφωνο) 
Η στρατηγική για βιώσιμη ανάπτυξη τουρισμού
Βιωσιμότητα τουρισμού μέσω κρουαζιερόπλοιων–Βιωσιμότητα τουρισμού 
Σάμος και βιωσιμότητα τουρισμού – δρόμοι κληρονομιάς, τουριστικά 
μονοπάτια και γαλάζια ανάπτυξη 
Διόνυσος και οι Αμαζόνες: ‘’Από τον μύθο των Αμαζόνων στην ισότητα 
που δεν πραγματοποιήθηκε
Αίσωπος και διήγηση μύθων

Τρίτη Ομάδα / Υπεύθυνος έργου και βοηθός: 

Διοργάνωση τοπικών έργων σχετικά με:  
Οικολογία και πράσινη ανάπτυξη 
Εικαστικές τέχνες, κινηματογρά-φος και θέατρο 
Επιχειρηματικότητα, οικονομία και κοινωνία
Επιστήμες 
Αρχιτεκτονική

Τέταρτη Ομάδα / Υπεύθυνος έργου και βοηθός: 

Διοργάνωση τοπικών έργων σχετικά με: 
Πολιτιστικός τουρισμός 
Μυθολογία, λαϊκή πολιτιστική παράδοση, παραδοσιακές λαϊκές 
ιστορίες, παιχνίδια και επαγγέλματα 
Γευσιγνωσία 
Ιστορία και αρχαιολογία 
Μουσική και χορός 

Ομάδα δυο ατόμων:  
Προϊστάμενος λογιστής και βοηθός λογιστή 

Ομάδα δυο ατόμων:  
Προϊστάμενος και βοηθός

Ομάδα δυο ατόμων:  
Επαγγελματίας διοργανωτής συγκέντρωσης κεφαλαίου και βοηθός

Αυτή η κατηγορία απαιτεί ομάδα επικοινωνίας: 
Τέσσερα άτομα: Ανώτερος Διευθυντής και ακόμη: 
ειδικός στη σχεδίαση ιστοσελίδων 
Ειδικός στα μέσα ενημέρωσης και στον τύπο 
Μεσάζων επικοινωνίας  

Πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Αιγαίου 

Ο γενικός Διευθυντής προσλαμβάνεται με διεθνή διαγωνισμό και αυστηρά επαγγελματικά κριτήρια. Η 
επιτροπή επιλογής θα περιλαμβάνει διεθνείς ειδικούς (πρώην διευθυντές ΠΠτΕ), οι οποίοι θα συμβάλλουν 
και στην οριοθέτηση κριτηρίων. Η διαθέσιμή θέση θα διαφημιστεί στα ΜΜΕ και από εκείνους που θα 
περάσουν σε μία   λίστα προεπιλογής θα ληφθεί συνέντευξη.
Τα κριτήρια περιλαμβάνουν;

Ειδίκευση στη διοίκηση έργων, μεγάλη εμπειρία στα πολιτιστικά δρώμενα και τις τέχνες

Ειδίκευση και εμπειρία στη διοίκηση μεγάλων έργων

Εμπειρία στις δημόσιες σχέσεις και στην προώθηση έργων

Γνώσεις γλωσσών, συμπεριλαμβανομένων Ελληνικών και Αγγλικών

Γνώσεις και ειδίκευση στη συνεργασία με τοπικές, περιφερειακές και εθνικές κυβερνήσεις

Πολλές γνώσεις και μεγάλη προϋπηρεσία στο να δουλεύει με περιθωριοποιημένες ομάδες και 
ανθρώπους με αναπηρίες

Ικανότητα στην πρόσβαση και την συγκέντρωση κεφαλαίου, που περιλαμβάνει γνώση σύντα-
ξης αιτήσεων, διαδικασία διεξαγωγής διαγωνισμών, υπόβαθρο στη συνεργασία με ιδιωτικούς 
οργανισμούς, επιτυχημένη επικοινωνία με χορηγούς, κατανόηση της λειτουργίας των εμπο-
ρευμάτων. Αυτά περιλαμβάνουν κατανόηση των κοινωνικών δικτύων, των ιστοσελίδων και 
τον χειρισμό του τύπου.

Εμπειρία με τις προθεσμίες, με τη διαχείριση κρίσεων, την αξιολόγηση του ρίσκου
Υπεύθυνος για να συνεργαστεί με το Πανεπιστήμιο  Αιγαίου, εξασφαλίζοντας τον έλεγχο και 
αξιολόγηση

Να έχει προϋπηρεσία στην επίλυση συγκρούσεων.

Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής, παρομοίως προσλαμβάνεται σύμφωνα με παρόμοια διαδικασία, όπως αυτή 
του Γενικού διευθυντή. Τα κριτήρια είναι παρόμοια με εκείνα του Γενικού Διευθυντή και θα περιλαμβάνουν:

Μεγάλη εμπειρία και μεγάλη προϋπηρεσία στην διοργάνωση πολιτιστικών και καλλιτεχνικών 
έργων για αρκετά χρόνια

Εκτεταμένη γνώση του πως λειτουργεί ο κόσμος των τεχνών και του πολιτισμού

Γνώσεις Ελληνικών και Αγγλικών 

Ικανότητες συνεργασίας, αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό καθώς ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής 
θα πρέπει να συνεργαστεί με τον Γενικό Διευθυντή για σημαντικά θέματα όπως τα κονδύλια 
και η επικοινωνία. Για την επικοινωνία και τις δημόσιες σχέσεις θα λαμβάνεται η άποψη του 
για όλα τα σχετικά θέματα με την διαφήμιση και προώθηση των εκδηλώσεων. Αυτό επίσης 
περιλαμβάνει κατανόηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και δικτύων.

Η πρόσληψη  και ο διορισμός του Γενικού Διευθυντή και του Καλλιτεχνικού Διευθυντή θα γίνουν αμέσως 
μετά την επιλογή. Το πρώτο τους έργο θα είναι να ξεκινήσουν την εύρεση και το διορισμό της διοικητικής 
ομάδας.

Οικονομικός 
έλεγχος

Προσωπικό και 
διαγωνισμοί

Συγκέντρωση 
κεφαλαίου

Επικοινωνίες
Προώθηση και 
δραστηριότητες 
προβολής

Αξιολόγηση και 
επίβλεψη

Δυο ομάδες 
υπεύθυνες για 
τη διοργάνωση
των τελετών 
έναρξης, λήξης 
και εμβληματικών 
έργων

Δυο ομάδες που 
διοργανώνουν 
τοπικά έργα

Διοικητικό Συμβούλιο
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Βοηθός Διευθυντής Φιλοξενίας 
(υπέυθυνος για την υποδοχή συμμετεχόντων σε σεμινάρια κλπ, καλλιτέχνες κ.α.)
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7.
3

Σχεδιασμός αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης

Έχετε διενεργήσει/προγραμματίσει άσκηση αξιολόγησης κινδύνου;

Ποια είναι τα κύρια πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του έργου σας;

Η Σάμος θα κρατήσει ένα σοβαρό ποσό για κάλυψη εκτάκτων αναγκών (3% του προϋπολογισμού). Έτσι 
θα είναι δυνατή ακόμη και η πρόσληψη έκτακτων υπεργολάβων αν προκύψει ανάγκη έκτακτου έργου, ή 
πρέπει να καλυφθούν προθεσμίες. Έκτακτες ανάγκες μπορούν να προκύψουν από ποικίλα αίτια, θάνατος, 
νόσηση, πολιτική κρίση και άλλα.
Πέρα από το ποσό κάλυψης, γνωρίζουμε καλά ότι η Σάμος βρίσκεται στην άκρη της Ευρώπης, σε μια 
δύσκολη περίοδο.Πόλεμοι και συγκρούσεις αυξάνονται, όπως φαίνεται και από το προσφυγικό κύμα. 
Υπάρχουν ζητήματα υγείας και ασφαλείας. Για να αντιμετωπίσει τέτοια προβλήματα και προκλήσεις η 
Σάμος ανέπτυξε τις εθελοντικές υπηρεσίες της. Οι πολίτες του νησιού έχουν αγκαλιάσει την ιδέα της ΠΠτΕ 
και η δύναμη της εθελοντικής διάθεσης  τους, όπως απέδειξε το θάρρος, με το οποίο έσωσαν πρόσφυγες 
από τον πνιγμό και τους περιέθαλψαν, είναι μια δύναμη που θα χρησιμοποιηθεί για να αντιμετωπίσει 
επείγοντα περιστατικά.
Αυτή η κατάσταση βοήθησε την Σάμο να οργανωθεί καλύτερα , ακολουθώντας τις βέλτιστες πρακτικές 
και να βρίσκεται σε συνεχή εγρήγορση.

Σε σχέση με άλλους, φυσικούς κινδύνους, η Σάμος είναι καλά προετοιμασμένη. Υπάρχουν Μηνμόνια 
που επικαιροποιούνται ετησίως σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών, για την διαχείριση ακραίων 
καταστάσεων πολιτικής προστασίας, όπως σεισμούς, πλημμύρες και πυρκαϊές. Όλα με λεπτομερή σχέδια 
δράσης και τον απαραίτητο εξοπλισμό.

Η Σάμος καταπολεμά την αδυναμία της ακριτικής της θέσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως φαίνεται από 
τον τρόπο που το νησί αντιμετωπίζει την μεταναστευτική κρίση. Η υποδομή του νησιού έχει  αναβαθμιστεί 
και κυριότερα οι κάτοικοι της Σάμου έχουν δείξει προθυμία στην εθελοντική υποστήριξη του προσωπικού 
του Δήμου, οι οποίοι είναι ειδικοί στην αντιμετώπιση μια ξαφνικής εισροής ανθρώπων. 

Όσον αφορά την αντιμετώπιση του μικρού πληθυσμού  και την ανυπαρξία τεράστιων σταδίων, η Σάμος 
έχει σχεδιάσει ένα πρόγραμμα γύρω από συμβολικά έργα τα οποία: 

Αναπτύσσουν συνεργασίες μεταξύ καλλιτεχνών και κατοίκων του νησιού
 
Ενισχύουν την πολιτιστική δημιουργία και τη δυναμικότητα για τουρισμό. 
 
Αυξάνουν τη χρήση των δικτύων συνεργασίας, όπως φαίνεται στα συμβολικά έργα.

Σέβονται και ενισχύουν τις ποικίλες συνήθειες και νόμους που αφορούν την προστασία 
της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. 

Ενισχύουν τις πολιτιστικές διαδρομές και μονοπάτια. 

Η επικοινωνιακή πολιτική της Σάμου έχει δύο στοιχεία: 
1. Εσωτερική επικοινωνιακή πολιτική στη Σάμο. 
2. Εξωτερική επικοινωνιακή πολιτική της Σάμου ως υποψήφιας Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της 
Ευρώπης

1. Εσωτερική επικοινωνία  

Αυτή πραγματοποιείται για να βοηθήσει τους συνεργάτες να εργαστούν και να συντονίσουν μαζί τα ποικίλα 
έργα που έχουν Ευρωπαϊκές διαστάσεις. 
Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν: 
- Ενημερωτικό, ηλεκτρονικό δελτίο πληροφοριών, σελίδα στο διαδίκτυο, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, Συ-
ναντήσεις (skype και άλλες μορφές τηλεδιάσκεψης και όποτε είναι αναγκαίο, άμεσες συναντήσεις στη 
Σάμο ή αλλού) 
- Κάθε έργο θα έχει τη δική της επικοινωνιακή στρατηγική

η γνώση συνδέει

Δυνατά σημεία:  

Η Σάμος έχει μεγάλη εμπειρία στη χρήση της εθελοντικής δύναμης και αυτό είναι ένα 
μεγάλο κομμάτι της ισχύος της. 

Επιπροσθέτως, η Σάμος έχει μεγάλη εμπειρία στη διοργάνωση καλλιτεχνικών και 
πολιτιστικών εκδηλώσεων. Κάθε χρόνο το νησί πραγματοποιεί πλήθος από φεστιβάλ
και πανηγύρια. 

Το νησί διαθέτει ένα καλό συγκοινωνιακό δίκτυο: αεροδρόμιο το οποίο μπορεί να υπο-
στηρίξει ναυλωμένες πτήσεις, λιμάνια με φέρρυ προς Αθήνα, άλλα νησιά του Αιγαίου 
και Τουρκία και παράλληλα καλή τηλεπικοινωνία. 

Η ξενοδοχειακή υποστήριξη είναι πλούσια και η Σάμος είναι πεπεισμένη πως οι ξενο-
δοχειακές υποδομές θα μπορέσουν με ευκολία να διαχειριστούν οποιοδήποτε επιπλέον 
εισροή επισκεπτών. 

Το νησί κοσμούν όμορφη φύση, ακτές και πολιτιστική κληρονομιά. 

Οι αδυναμίες του νησιού: 

Η βασική αδυναμία πηγάζει από το μικρό αριθμό κατοίκων του νησιού, το οποίο αριθμεί 
μόλις 32000 κατοίκους. Λόγω αυτού του μικρού αριθμού, το μέγεθος του πολιτιστικού 
και καλλιτεχνικού προγράμματος που αντιπροσωπεύεται είναι μέτριο. Καίριας σημασίας 
εκδηλώσεις, όπως τεράστιες συναυλίες ροκ μουσικής, είναι ουτοπικές.  
  Μια ακόμη αδυναμία, η οποία έχει αναφερθεί και προηγουμένως, είναι ότι η Σάμος 
βρίσκεται σε μια ασταθή περιοχή η οποία συνορεύει με μια εμπόλεμη ζώνη. Η εγγύτητα 
με την ηπειρωτική χώρα της Ασίας, σημαίνει πως το νησί είχε να αντιμετωπίσει την 
εισροή των μεταναστών. 

Γραφειοκρατία

Φυγή εγκεφάλων. Δυσκολευόμαστε να κρατήσουμε τους καλύτερους.

Πώς σκοπεύετε να ξεπεράσετε τα μειονεκτήματα, με τη χρήση εργαλείων για ελαχιστοποίηση κινδύνου 
και για προγραμματισμό, με σχεδιασμό αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης κ.λπ.;

Θα μπορούσε το καλλιτεχνικό πρόγραμμά σας να συνοψιστεί με ένα σλόγκαν;

Ποια είναι η σχεδιαζόμενη στρατηγική μάρκετινγκ και επικοινωνίας για το έτος της Πολιτιστικής 
Πρωτεύουσας της Ευρώπης;
(ιδίως όσον αφορά στη στρατηγική για τα μέσα ενημέρωσης και την κινητοποίηση ευρύτερου κοινού. 
Στο στάδιο της τελικής επιλογής, πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν, ιδιαίτερα οι σχέσεις που προβλέπονται 
ή έχουν αναπτυχθεί με τον έντυπο Τύπο και τον οπτικοακουστικό τομέα, με σκοπό την εξασφάλιση της 
κάλυψης της εκδήλωσης και των σχεδίων που σχετίζονται με αυτήν τη στρατηγική).

7.4
Μάρκετινγκ και επικοινωνία 
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2. Εξωτερική επικοινωνία 

Η εξωτερική επικοινωνία έχει δύο μέρη: Στρατηγικό και ειδικό. Το στρατηγικό αφορά όλο το νησί, την Ελλάδα 
και διεθνώς και στοχεύει σε όλους τους ενδιαφερόμενους. Το ειδικό μέρος θα μεταδίδει και θα προάγει 
ένα έργο. Όντως, ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής όταν θα διευθύνει ένα συμβολικό έργο θα συνεργαστεί με 
την ομάδα επικοινωνίας την οποία ελέγχει ο Γενικός Διευθυντής, για να αναπτύξουν ένα συγκεκριμένο 
προωθητικό υλικό και  τεχνική πωλήσεων για ένα συγκεκριμένο γεγονός. 

Θα υπάρξει μια επικοινωνιακή πολιτική προς τα μέσα ενημέρωσης και θα περιλαμβάνει  υπάλληλο τύπου 
και ενημέρωσης, που θα σχεδιάζει και θα ενσωματώνει συνεντεύξεις τύπου και εκδηλώσεις των μέσων 
ενημέρωσης, όπως στις τελετές  έναρξης και λήξης και στα συμβολικά Ευρωπαϊκά έργα. Η Σάμος σκο-
πεύει να αναγνωρίσει τα σωστά μέσα ενημέρωσης, τα οποία θα περιλαμβάνουν οργανισμούς ειδήσεων 
όπως η Associated Press και το Reuters. Όμως, η στρατηγική στοχεύει στην αναγνώριση μιας επίλεκτης 
ομάδας δημοσιογράφων οι οποίοι εργάζονται σε σχετικά μέσα ενημέρωσης, όπως για παράδειγμα σε 
περιοδικά για τέχνη και πολιτισμό, φυλλάδες ενημέρωσης των τουριστών και σε ιστοσελίδες και να τους 
παρέχει πληροφορίες.   Έχοντας ήδη αναφέρει τα παραπάνω, η Σάμος είναι ενήμερη πως μεγάλα μέσα 
ενημέρωσης όπως τα τηλεοπτικά κανάλια και μεγάλοι διεθνείς ραδιοτηλεοπτικοί οργανισμοί, πρέπει να 
δελεαστούν έτσι ώστε να έρθουν για να καλύψουν ένα μεγάλο γεγονός.

Τεχνικές πωλήσεων: Η Σάμος, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως  σχεδιάζει  μια μεγάλη ποικιλία 
αναμνηστικών. Κάποια από αυτά αναφέρονται  στην πολιτιστική κληρονομιά, όπως οι αρχαίοι Έλληνες 
φιλόσοφοι, άλλα αφορούν το μοντέρνο πολιτισμό, όμως αρκετά συχνό ανάμεσα στους κατοίκους της Σάμου 
είναι η αναφορά στη χλωρίδα και τη πανίδα της, όπως το Χρυσό Τσακάλι και ο Μεσογειακός Χαμαιλέοντας, 
ως μια προσπάθεια για ευαισθητοποίηση για αυτά τα επαπειλούμενα είδη.

Όσον αφορά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Σάμος είναι πολύ ενήμερη και έχει ήδη χρησιμοποιήσει 
εκτενώς μέσα δικτύωσης όπως το Facebook και τη δικής της ιστοσελίδα. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
αποτελούν το μέλλον της επικοινωνίας και η Σάμος ενδιαφέρεται στο να τα χρησιμοποιήσει καθώς ακόμη 
και να τα αναπτύξει μέσω των ανφερθέντων προγραμμάτων (όπως το πρόγραμμα SUCSUT, κ.α.). Τα πρώτα 
σχετικά με το θέμα εργαστήρια που ξεκινούν ήδη το 2016, θα εργαστούν για νέες ιδέες στην χρήση των 
ΜΚΔ για την ΠΠτΕ. Έτσι μέρος του σχεδίου είναι και η λύση…

Το τοπικό τηλεοπτικό κανάλι και τα 4 ραδιόφωνα, είναι σοβαροί ενδιαφερόμενοι και συμμετέχουν στην 
προσπάθεια. Η Δημόσια τηλεόραση έχει σημασία και θα είναι χορηγός επικοινωνίας. Η σχέση της με το 
Euronews είναι σημαντική, ώστε να μεταδίδεται υλικό στην ΕΕ. Κάποιο ακόμη από τα ιδιωτικά κανάλια 
μεγάλης ακροαματικότητας, θα αναδειχθεί μετά από διαγωνισμό, χορηγός επικοινωνίας.

Επικοινωνία με χρηματοδότες.

Σε αυτό το σημείο πρέπει να προστεθεί πως η επικοινωνιακή πολιτική θα περιλαμβάνει εκστρατείες για 
την συγκέντρωση κεφαλαίου, περιληπτικά:

Όσον αφορά τα ιδρύματα:

Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ιδρυμάτων θα ενημερωθούν για τη Σάμο και θα 
τους ζητηθεί να χρηματοδοτήσουν μέρος των έργων. 

Ιδρύματα που υποστηρίζουν πολιτιστικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες, όπως ορ-
γανισμοί συλλογής πνευματικών δικαιωμάτων (IFFRO, AEPI) 

Ιδιωτικές επιχειρήσεις ( BA, Lufthansa, Olympic Airways και άλλες) 

Δημόσιοι δωρητές – αναγνώριση οδών για να γίνει αίτηση για χορηγία (European 
culture Foundation) 

Υπουργεία Πολιτισμού, Παιδέιας και Τουρισμού.

Επικοινωνία με ολόκληρο τον τομέα γραμμάτων και τεχνών.Εφόσον επιλεγούμε, αρχί-
ζουμε αμέσως επικοινωνία με τα ευρωπαϊκά και διεθνή πολιτιστικά δίκτυα.

Η Σάμος έχει ήδη εμπλέξει τους κατοίκους της και έχει οργανώσει σειρά συναντήσεων ενημέρωσης από 
τον Μάϊο του 2015. Έχουμε συμβουλευθεί τους πολίτες ως προς το ποια θα ήταν τα έργα και οι εκδηλώ-
σεις που θα ήθελαν να δουν και να συμμετέχουν, στα πλαίσια της ΠΠτΕ.
Η πρόκληση που θέτει η μεταναστευτική κρίση, έχει τροποποιήσει τον τρόπο σκέψης των πολιτών και η 
υποψηφιότητα για την ΠΠτΕ τους εμψυχώνει.   
Η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ήταν χρήσιμη. Η Σάμος διαπίστωσε πως τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης είναι χρήσιμα στο συνδυασμό τους με εκδηλώσεις και στο να επιστρατεύουν τον κόσμο να 
συμμετέχει κάνοντας εθελοντική εργασία. 
Υπάρχουν πάνω από πενήντα Σαμιακές κοινότητες σε ευρωπαϊκές χώρες, στην Αυστραλία, στον Καναδά, 
τις ΗΠΑ και την Ν.Αφρική. Βρίσκονται σε επαφή με συγγενείς τους στην Σάμο και γι αυτό αναπτύσσουμε 
ειδικά εργαλεία , κοινωνικά δίκτυα που θα αυξήσουν την επικοινωνία και θα βοηθήσουν στην διάχυση 
του μηνύματος

Όλα τα μέσα του τύπου και το υλικό θα αναφέρει πως οι εν λόγω εκδηλώσεις θα πραγματοποιούνται υπό 
την αιγίδα της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης. Όλες οι εμβληματικές και τοπικές εκδηλώσεις 
θα προβληθούν  μέσα στο γενικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας του Πολιτισμού. Όλες οι συνε-
ντεύξεις τύπου και κάθε άλλη εκδήλωση θα εκτελεσθούν έχοντας κατά νου, ότι το 2021 στην Σάμο έχει 
σκοπό  την ανάδειξη της δέσμευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις αρχές και αξίες της δημοκρατίας, της 
ελευθερίας κίνησης, της ανεκτικότητας, της ελευθερία του λόγου και της ελευθερίας για συνεργασία.  

Δεν γνωρίζουμε το τι σχεδιάζουν οι άλλες πόλεις. Όμως, πέρα από την ένταση του ρόλου της γνώσης στην 
σύνδεση και ανάπτυξη, το ειδικό χαρακτηριστικό της υποψηφιότητας μας,  η Σάμος ξεχωρίζει επειδή έχει 
ξεκινήσει να οργανώνει αναγνωρίσιμα Ευρωπαϊκά έργα, τα οποία είναι  διεπιστημονικά, συμπεριλαμβά-
νουν τους κατοίκους και τα οποία προβάλλουν τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον πολιτισμό. 
Η Σάμος του 2021 κατανοεί πως η ΠΠτΕ είναι ένα Ευρωπαϊκό πολιτιστικό έργο το οποίο θα επιτρέψει 
στο νησί να επανεφεύρει τον εαυτό του και να μετατραπεί σε ένα δυνατό και νέο κέντρο για δυναμική 
πολιτιστική δημιουργία. 

 
Είτε η Σάμος επιλεχθεί είτε όχι, θα αναπτύξει αυτό τον φάκελλο  υποψηφιότητας σε κύριο πλάνο 
για πολιτιστική ανάπτυξη με το μακροπρόθεσμο στόχο δημιουργίας ενός μοντέλου πολιτιστικής 
ανάπτυξης το οποίο θα μπορεί να μεταφερθεί και να αναπαραχθεί και σε άλλα νησιά και 
παράκτιες πόλεις της Μεσογείου. 

Πώς θα κινητοποιήσετε τους πολίτες σας να διαδώσουν το έτος στον υπόλοιπο κόσμο;

Πως σκοπεύει η πόλη να επισημάνει ότι  η Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα του πολιτισμού είναι μια δράση 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

Σε μερικές γραμμές περιγράψτε τι κάνει την αίτηση σας περισσότερο ξεχωριστή σε σχέση με άλλες; 

Συμπληρώστε οποιοδήποτε σχόλιο το οποίο θεωρείται εσείς αναγκαίο, σε σχέση με την αίτησή σας.

7.5
Επιπλέον πληροφορίες 
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Ο μακροπρόθεσμος στόχος μας: 
Ανάπτυξη μέσα από τον Πολιτισμό 



ΟΜΑΔΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Νικόλαος Αγγελής, Γενικός Γραμματέας Δήμου Σάμου

Ιωάννης Καραγιαννίδης, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Σάμου
Αγγέλα Καζάκου, Τμήμα Προγραμματισμού Δήμου Σάμου

Έλενα Χουσνή, Συμπαραστάτης του Δημότη, Δήμος Σάμου
Εμμανουήλ Ρόρης, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Οικονομικής Υπηρεσίας Δήμου Σάμου

Ιωάννα Πατρώνη, Τμήμα Εσόδων και Προϋπολογισμού Δήμου Σάμου
Σταμάτιος Τσολακάκης, Δ/ντης Τοπικής Ανάπτυξης Δήμου Σάμου

Σταματική Διαμαντοπούλου, Ειδική Συνεργάτης Δημάρχου Σάμου
Μαρία Παπαδάμ, Ειδική Συνεργάτης Δημάρχου Σάμου
Αγγέλα Χατζημιχάλη, Δ/ντρια, Ιστορικό Αρχείο Σάμου

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Φώτης Παπαθανασίου

Πύρρος Μερκούρης
Νταίζη Παπαθανασοπούλου

DESIGN, ART DIRECTION
& WEB DEVELOPMENT

IMPRESSME CREATIVE COMMUNICATION
Γεώργιος Δαουλάρης 

Ελένη Παπαδοπούλου
Ηλίας Σερμετλιώτης

Ιωάννα Αραβανή
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