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Βραβείο της ΕΟΚΕ για την οργανωμένη
κο ινωνία των πολιτών 2018

Ταυτότητες, ευρωπαϊκές αξίες και 
πολιτιστική κληρονομιά στην Ευρώπη

Ο πολιτισμός, 
ειδικότερα, 
μπορεί να 
βοηθήσει την 
Ευρώπη να 
υπερβεί τα 
προβλήματά της 
καλλιεργώντας 
το διάλογο, την 
εμπιστοσύνη και 
τη συνοχή. 

Πρόλογος του προέδρου 

Η ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομικά και οι αξίες της έχουν 
τεράστιο αναξιοποίητο δυναμικό ως παράγοντας ενότητας, ενώ η 
πληθώρα ταυτοτήτων εντός της Ευρώπης μας καθιστά ανοιχτούς 
στην πολυμορφία. Αυτά τα στοιχεία θα είναι καθοριστικής 
σημασίας για τη γεφύρωση των διαιρέσεών μας και την υπέρβαση 
της δυσφορίας που παρέχει γόνιμο έδαφος για τον εθνικισμό.

Ο πολιτισμός, ειδικότερα, μπορεί να βοηθήσει την Ευρώπη 
να υπερβεί τα προβλήματά της καλλιεργώντας το διάλογο, 
την εμπιστοσύνη και τη συνοχή. Η ανανεωμένη έμφαση στην 
πολιτιστική μας κληρονομιά μπορεί αν φέρει αυτό που, κατά τη 
γνώμη μου, χρειάζεται η Ευρώπη: μια δεύτερη Αναγέννηση.

Η πρώτη Αναγέννηση επανεδραίωσε τη σημασία του πολιτισμού 
όσον αφορά τη σχέση του με την επιστήμη, τη διακυβέρνηση 
και την οικονομική και κοινωνική ζωή, θέτοντας τα θεμέλια του 
σύγχρονου πολιτισμού.

Έτσι, όταν μιλάμε για την πολιτιστική κληρονομιά, δεν μιλάμε απλά 
για τα επιτεύγματα του παρελθόντος. Αντιθέτως, θεμελιώδεις αξίες 
που διέπουν την Ένωσή μας – η κοινωνική οικονομία της αγοράς, 
το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο, οι αρχές της επικουρικότητας και 
της αναλογικότητας – αποτελούν στοιχεία αυτής της κληρονομιάς 
που παραμένουν εξαιρετικά επίκαιρα.
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Ορίζοντας το 2018 ως Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς, 
η ΕΕ αναγνώρισε την αξιοποίηση αυτής της κληρονομιάς ως μέσο 
ενίσχυσης της αίσθησης του ανήκειν στον κοινό ευρωπαϊκό μας 
χώρο.

Προσωπικά, όταν ανέλαβα τα καθήκοντα του Προέδρου της 
Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΠΟΚΕ) τον 
Απρίλιο του 2018, ανακοίνωσα ότι μία από τις προτεραιότητές 
μου θα είναι η ενίσχυση του ρόλου του πολιτισμού εντός του 
ευρωπαϊκού πολιτικού λόγου.

Σε αυτό το πνεύμα, το Βραβείο της ΕΟΚΕ για την κοινωνία 
των πολιτών του 2018 αναγνωρίζει οργανώσεις και ιδιώτες η 
ενασχόληση των οποίων με τα κοινά διευκόλυνε την πρόσβαση 
στην πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης, ευαισθητοποίησε 
σχετικά με τον πλούτο των ευρωπαϊκών ταυτοτήτων και προώθησε 
τις ευρωπαϊκές αξίες.

Συγχαίρω θερμότατα τους νικητές αυτής της επετειακής 10ης 
έκδοσης του βραβείου. Ευχαριστώ επίσης όλους όσοι εργάστηκαν 
την περασμένη χρονιά για την προώθηση και τον προβληματισμό 
σχετικά με τις ταυτότητες, τις αξίες και την πολιτιστική κληρονομιά 
της Ευρώπης, προωθώντας ένα βιώσιμο πολιτιστικό αφήγημα για 
όλους μας.

Luca Jahier
Πρόεδρος της ΕΟΚΕ 
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Οι αξίες, οι ταυτότητες και ο πολιτισμός της Ευρώπης ενισχύουν την 
αλληλεγγύη

Η Ευρώπη βρίσκεται στο μέσο εξελίξεων οι οποίες έχουν οδηγήσει πολλούς να αμφισβητήσουν το 
δρόμο της παγκοσμιοποίησης. Αυτό επηρέασε την πολιτική και κοινωνική ζωή της ηπείρου μας, 
οδηγώντας στην ανάδυση εσωτερικών διαιρέσεων και αισθημάτων δυσφορίας, και θέτοντας υπό 
ιδιαίτερη πίεση την κοινωνία πολιτών και το ίδιο το ευρωπαϊκό εγχείρημα.

Επιπλέον, η έλλειψη ετοιμότητας μεταξύ των πληθυσμών υποδοχής και σε όλα τα επίπεδα 
διακυβέρνησης όσον αφορά τη δραματική αύξηση της μετανάστευσης τα τελευταία χρόνια 
υπονόμευσε τα αισθήματα αμοιβαίας αλληλεγγύης και άνοιξε το δρόμο για την εθνικιστική ρητορική. 
Η αύξηση κρουσμάτων βίας, συμπεριλαμβανομένων τρομοκρατικών και ρατσιστικών επιθέσεων, και 
το αίσθημα ανασφάλειας που καλλιεργούν τμήματα των ΜΜΕ έχουν οδηγήσει στην ενίσχυση των 
φωνών απομονωτισμού.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι ευρωπαϊκές αξίες πρέπει να προστατευτούν και να προωθηθεί η κατανόηση 
μεταξύ των λαών διαφορετικών πολιτιστικών υποβάθρων. Καλλιεργώντας την εκτίμηση του πλούτου 
των διαφορετικών πολιτισμών, οι διαπολιτισμικές ανταλλαγές επιτελούν σημαντικό ρόλο προς τούτο.

Οι οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών συνέβαλαν σημαντικά στην ανάδειξη των αξιών, των 
ταυτοτήτων και της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης προκειμένου να ενισχυθεί η κοινωνική 
συνοχή και να αναδειχθεί το τεράστιο δυναμικό της πολυμορφίας - της βάσης της κοινής ευρωπαϊκής 
ιστορίας μας. Είναι πλέον σημαντικό να συνεχίσουμε να αξιοποιούμε την ισχύ της κοινωνίας πολιτών 
για την απόκρουση των αφηγημάτων που βασίζονται στο φόβο.

Το Βραβείο της ΕΟΚΕ για την κοινωνία των πολιτών

Η ΕΟΚΕ εκπροσωπεί τα συμφέροντα όλων των τομέων της οργανωμένης κοινωνίας πολιτών σε επίπεδο 
ΕΕ. Το βραβείο της Κοινωνίας των Πολιτών, που εγκαινιάστηκε το 2006, βραβεύει δημιουργικές και 
καινοτόμες πρωτοβουλίες - τρέχουσες ή ολοκληρωθείσες - που υλοποιούν ευρωπαϊκές οργανώσεις 
της κοινωνίας πολιτών και ιδιώτες σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο και οι οποίες 
προωθούν και έχουν μακροχρόνιο αντίκτυπο στην ευρωπαϊκή ταυτότητα και ολοκλήρωση.

Το βραβείο αναδεικνύει το ρόλο που μπορεί να επιτελέσει η κοινωνία πολιτών στη δημιουργία 
ευρωπαϊκής ταυτότητας και ιθαγένειας που θα περιλαμβάνουν τις αξίες που διέπουν την ΕΕ.

Κάθε έκδοση έχει συγκεκριμένη θεματική. Τα τελευταία χρόνια, οι θεματικές συμπεριελάμβαναν 
τη στήριξη της ένταξης στην αγορά εργασίας, τη βελτίωση στις ζωές των προσφύγων και των 
μεταναστών και την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.
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Η έκδοση του 2018

Εντός του πλαισίου του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς, το θέμα του βραβείου 
της κοινωνίας των πολιτών για το 2018 είναι οι ταυτότητες, οι ευρωπαϊκές αξίες και η πολιτιστική 
κληρονομιά στην Ευρώπη. Σε αυτό το πλαίσιο, η πολιτιστική κληρονομιά νοείται με την ευρύτερη 
έννοιά της, και περιλαμβάνει στοιχεία όπως η βιομηχανική κληρονομιά, η βιοτεχνία, η γαστρονομική 
κληρονομιά και η κουλτούρα της εργασίας.

Στόχος είναι η ευαισθητοποίηση σχετικά με τα πολλαπλά επίπεδα και τον πλούτο των διαφόρων 
ταυτοτήτων της Ευρώπης, η ενίσχυση της κατανόησης του πώς οι τέχνες και ο πολιτισμός προωθούν 
χωρίς αποκλεισμούς, συνεκτικές κοινωνίες και καλλιεργούν ένα βιώσιμο μέλλον για το ευρωπαϊκό 
εγχείρημα. Οι επιλέξιμες πρωτοβουλίες καλύπτουν τομείς όπως:

• η χρήση του πολιτισμού στην προαγωγή των ευρωπαϊκών αξιών, όπως του σεβασμού της 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, 
της ισότητας και του κράτους δικαίου·

• η ενίσχυση της κατανόησης και η καταπολέμηση του λαϊκισμού και της προκατάληψης μέσω της 
προώθησης των ευρωπαϊκών αξιών και της πολυεπίπεδης ευρωπαϊκής ταυτότητας·

• η ενθάρρυνση του σεβασμού της πολιτιστικής, θρησκευτικής και γλωσσικής πολυμορφίας και της 
καλλιτεχνικής ελευθερίας·

• η προώθηση των δικαιωμάτων στην ελευθερία έκφρασης, την ελευθερία του συνέρχεσθαι και του 
συνεταιρίζεσθαι·

• η ανάδειξη του πλούτου της υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης·
• η διευκόλυνση της ευρύτερης πρόσβασης στην ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά·
• η ανάδειξη της σημασίας της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς για την καλλιέργεια μιας 

πολυεπίπεδης ευρωπαϊκής ταυτότητας, την άρση των κοινωνικών αποκλεισμών και την κοινωνική 
ένταξη·

• η πρόληψη της κατάχρησης του πολιτισμού για την προώθηση του ρατσισμού ή του εθνικισμού·
• η ευαισθητοποίηση σχετικά με όλους τους πολιτισμούς που συνέβαλαν στη δημιουργία μιας 

πολυεπίπεδης ευρωπαϊκής ταυτότητας·
• την αξιοποίηση της ικανότητας του πολιτισμού και του διαπολιτισμικού και διαθρησκευτικού 

διαλόγου για την αποτροπή των συγκρούσεων και την καλλιέργεια της συμφιλίωσης.

Συνολικά, υπεβλήθησαν 150 υποψηφιότητες από 28 χώρες. Οι υποψηφιότητες αξιολογήθηκαν 
από 10μελή επιτροπή εμπειρογνωμόνων με βάση κριτήρια όπως το δυναμικό μακροπρόθεσμου 
αντικτύπου και ενθάρρυνσης μιμητών, η ενεργή συμμετοχή των ωφελουμένων, η δημιουργικότητα 
και η καινοτομία, η προώθηση των ευρωπαϊκών αξιών και η ενίσχυση του κοινού αισθήματος του 
ανήκειν μέσω της πολυμορφίας.

Οι νικητές παρέλαβαν τα βραβεία τους σε τελετή στις Βρυξέλλες στις 13 Δεκεμβρίου 2018. Συνολικό 
ποσό 50 000 ευρώ διανεμήθηκε μεταξύ πέντε έργων, με 14 000 ευρώ για το πρώτο βραβείο και 9 000 
ευρώ για καθένα από τα υπόλοιπα.

Πρόσθετες πληροφορίες

Βραβείο της ΕΟΚΕ για την κοινωνία των πολιτών 2018:
https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/2018-eesc-civil-society-prize

Το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018Q
https://europa.eu/cultural-heritage/about_el

https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/2018-eesc-civil-society-prize
https://europa.eu/cultural-heritage/about_el
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Γεύσεις του Δούναβη
Το ψωμί ως συνδετικός κρίκος
Η «Danube-Networkers for Europe» (DANET) είναι μια μη κερδοσκοπική 
ένωση που δραστηριοποιείται για την προώθηση της εκπαίδευσης και 
της έρευνας, καθώς και για την παροχή πρόσβασης στη μάθηση σε 
άτομα κάθε ηλικίας βάσει καινοτόμων προσεγγίσεων. Προωθεί επίσης 
τον διαπολιτισμικό και διαγενεακό διάλογο και βοηθά τους ηλικιωμένους 
πολίτες, τις γυναίκες και τα άτομα με λιγότερα προσόντα να διαδραματίσουν 
πιο ενεργό ρόλο στην κοινωνία. Το σχέδιο της DANET «Tastes of Danube – 
Bread Connects» (Γεύσεις του Δούναβη – Το ψωμί ως συνδετικός κρίκος) 
χρησιμοποιεί το ψωμί ως μέσο για τη μεγαλύτερη αναγνώριση της εθνικής 
πολιτιστικής κληρονομιάς και τον εντοπισμό διεθνικών ομοιοτήτων.

«Επί πολλούς αιώνες, το ψωμί ήταν σύμβολο κοινοκτημοσύνης και 
συνιδιοκτησίας σχεδόν για κάθε πολιτισμό και θρησκεία στην Ευρώπη. 
Αυτή η άυλη πολιτιστική κληρονομιά ενώνει τους Ευρωπαίους στην 
πολυμορφία τους. Έτσι λοιπόν, ονομάσαμε το σχέδιό μας «Bread Connects» 
(Το ψωμί ως συνδετικός κρίκος), εξηγεί η πρόεδρος της DANET κ. Carmen 
Stadelhofer. «Βασικός στόχος του σχεδίου αυτού είναι να προωθήσει 
τη συνειδητοποίηση των κοινών πολιτισμικών καταβολών μας στην 
περιοχή του Δούναβη και στην Ευρώπη μέσω της συνεργασίας και της 

εγκαινίασης κοινών δραστηριοτήτων ευπρόσιτων 
σε άτομα κάθε ηλικίας, εθνικότητας και κοινωνικής 
προέλευσης, με σύνθημα “Ενωμένοι στην 
πολυμορφία”».

Τον Οκτώβριο του 2017, στη Σόφια, το σχέδιο 
«Bread Connects» εκπαίδευσε 16 άτομα από 
διαφορετικές χώρες στη μέθοδο που ονομάζεται 
«Το ψήσιμο ως κοινωνική εκδήλωση» και 
συγκεντρώνει διάφορες ομάδες ατόμων για 
να ψήσουν, να φάνε και να συζητήσουν. Οι 

συμμετέχοντες διοργάνωσαν και άλλες εκδηλώσεις στις χώρες τους, 
στο πλαίσιο των οποίων εκπαιδεύτηκαν επιπλέον άτομα τα οποία 
ενθαρρύνθηκαν να διαδώσουν περαιτέρω τη μέθοδο.

Κατά τη διάρκεια του ίδιου μήνα, μια εβδομάδα αφιερωμένη στο ψήσιμο 
του ψωμιού σε όλες τις χώρες της περιοχής του Δούναβη συνέβαλε στην 
προβολή των ομοιοτήτων και των διαφορών μεταξύ των αρτοποιητικών 
παραδόσεων.

1ο βραβείο1
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Περισσότερες πληροφορίες:

bread-connects.tastes-of-danube.eu

Το Διεθνές Φεστιβάλ του Δούναβη, το οποίο πραγματοποιήθηκε 
στην Ulm (Γερμανία) τον Ιούλιο του 2018, συγκέντρωσε τους 
εταίρους του σχεδίου σε μια διάσκεψη με θέμα την άυλη 
πολιτιστική κληρονομιά και 150 συμμετέχοντες, κατά την 
οποία παρουσιάστηκε το σχέδιο. Διάφορες διαπολιτισμικές 
ομάδες έψησαν ψωμί πάνω στη μεγάλη γέφυρα του Δούναβη 
για το «πρωινό του Δούναβη» που διοργανώθηκε από τους 
εταίρους της περιοχής του Δούναβη και 30 τοπικές ενώσεις 
πολιτών, παρέχοντας την ευκαιρία σε περίπου 2.000 άτομα 
να πραγματοποιήσουν ένα καλό γεύμα και να συζητήσουν 
μεταξύ τους.

Στο περιθώριο του φεστιβάλ διοργανώθηκε επίσης έκθεση φωτογραφίας 
με ψωμιά που ψήθηκαν για τον διαγωνισμό στο πλαίσιο του σχεδίου 
«Create and Bake» (Δημιουργία και ψήσιμο), του οποίου οι νικητές ήταν 
παρόντες στην εκδήλωση αυτή. Συνολικά 92 διαγωνιζόμενοι προερχόμενοι 
από οκτώ χώρες παρουσίασαν το όραμά τους για την Ευρώπη, με τη 
μορφή προϊόντων αρτοποιίας. Επιπλέον, διοργανώθηκε μια διαδικτυακή 
φωτογραφική εκστρατεία στην οποία συμμετείχαν περίπου 3.000 άτομα 
που έστειλαν 1.000 φωτογραφίες με θέμα το ψωμί.

Τέλος, βασική συνιστώσα του σχεδίου αποτελεί η δημιουργία μιας εικονικής 
πολιτιστικής διαδρομής εστιασμένης στο ψωμί, κατά μήκος του Δούναβη, 
που θα παρουσιαστεί σε έναν πολύγλωσσο δικτυακό τόπο. Η διαδρομή 
αυτή είναι αποτέλεσμα έρευνας που πραγματοποίησαν ομάδες από όλες 
τις χώρες της περιοχής του Δούναβη σε αρτοποιεία με χειροποίητο ψωμί 
από το χθες και το σήμερα, σε κοινόχρηστους φούρνους, σε μύλους, σε 
πολιτιστικές εκδηλώσεις και θρησκευτικές γιορτές και σε αρτοποιητικές 
παραδόσεις.

«Το βραβείο της ΕΟΚΕ αποτελεί τεράστια 
αναγνώριση και μεγάλη τιμή για τις πολυάριθμες 
οργανώσεις και τα άτομα που συμμετέχουν σε 
αυτό το σχέδιο, ιδίως για τους εθελοντές. Παρέχει μια ισχυρή ώθηση στην 
επέκταση της ευρωπαϊκής συνεργασίας μας και στη δημιουργία μιας 
πολιτιστικής διαδρομής εστιασμένης στο ψωμί σε ολόκληρη την Ευρώπη», 
επισημαίνει η κ. Stadelhofer. «Η απονομή του βραβείου θα ενισχύσει τους 
μεταξύ μας δεσμούς διαπολιτισμικής φιλίας κατά μήκος του Δούναβη 
και θα μας βοηθήσει να προτρέψουμε και άλλους να συμμετάσχουν 
στις δραστηριότητές μας και να διασυνδέσουμε τους πολίτες, τόσο στην 
περιοχή του Δούναβη όσο και σε ολόκληρη την Ευρώπη, προάγοντας κατ’ 
αυτόν τον τρόπο μια ειρηνική και αλληλέγγυα Ευρώπη».

1

http://bread-connects.tastes-of-danube.eu
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Πρωτοβουλία SWANS
Οι γυναίκες που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών και οι έγχρωμες 
γυναίκες αντιπροσωπεύουν περίπου το 10% των εγγεγραμμένων 
φοιτητών στα γερμανικά πανεπιστήμια. Ωστόσο, οι εν λόγω ομάδες 
εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται σε όλους τους επαγγελματικούς 
κλάδους. Επιπλέον, μελέτες καταδεικνύουν ότι οι γυναίκες με μη 
γερμανικά ονόματα χρειάζεται να υποβάλουν περισσότερες αιτήσεις για 
να βρουν δουλειά από εκείνες που έχουν γερμανικά ονόματα.

Η πρωτοβουλία SWANS, η οποία απαρτίζεται από πέντε 
εθελόντριες προερχόμενες από οικογένειες μεταναστών, 
διοργανώνει σεμινάρια σχετικά με τη σταδιοδρομία και τις 
ηγετικές ικανότητες για φοιτήτριες υψηλών δυνατοτήτων 
που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών και για 
έγχρωμες γυναίκες. Πρόκειται για την πρώτη τέτοιου 
είδους πρωτοβουλία στη Γερμανία, με στόχο τη μεγαλύτερη 
εκπροσώπηση των γυναικών αυτών στον χώρο εργασίας.

«Παρά τις διδασκόμενες ευρωπαϊκές αξίες και την ευρωπαϊκή ταυτότητα 
χωρίς αποκλεισμούς, η γερμανική αγορά εργασίας δεν παρέχει στις γυναίκες 
που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών και στις έγχρωμες γυναίκες 
με υψηλή εξειδίκευση τις ίδιες ευκαιρίες με τις λευκές γυναίκες γερμανικής 
καταγωγής. Και εδώ ακριβώς παρεμβαίνουμε εμείς», επισημαίνει η κ. 
Martha Dudzinski, διευθύνουσα σύμβουλος της πρωτοβουλίας SWANS. 
«Διοργανώνουμε σεμινάρια σχετικά με τη σταδιοδρομία που απευθύνονται 
σε φοιτήτριες προερχόμενες από τις εν λόγω ομάδες πληθυσμού, τους 
διδάσκουμε δεξιότητες όπως η δικτύωση, οι ηγετικές ικανότητες και οι 
διαδικασίες υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας και τις βοηθούμε να 
αποκτήσουν τις θέσεις εργασίας που τους αξίζουν, προάγοντας έτσι μια 
αγορά εργασίας χωρίς αποκλεισμούς και σύμφωνη προς τις διαφορετικές 
μας ταυτότητες και τις ευρωπαϊκές αξίες».

Παράλληλα με την απόκτηση δεξιοτήτων και γνώσεων, τα σεμινάρια 
της πρωτοβουλίας SWANS —ορισμένα εκ των οποίων διοργανώνονται 
σε συνεργασία με δυνητικούς εργοδότες— παρέχουν τη δυνατότητα 
στις συμμετέχουσες να αναπτύσσουν σχέσεις, να δικτυώνονται και να 
ανταλλάσσουν ιδέες και εμπειρίες, μεταξύ άλλων και μέσω ασκήσεων 
για την καλλιέργεια ομαδικού πνεύματος. Τα σεμινάρια καλύπτουν, 
επίσης, θέματα όπως οι υποτροφίες, οι περίοδοι πρακτικής άσκησης, 
οι θέσεις εργασίας και τα προγράμματα στο εξωτερικό, για τα οποία οι 

συμμετέχουσες είτε δεν είναι ενήμερες είτε δεν θα σκέφτονταν 
να υποβάλουν υποψηφιότητα».

2ο βραβείο2
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Περισσότερες πληροφορίες:

Κάθε σεμινάριο περιλαμβάνει ένα δείπνο δικτύωσης με 
επιτυχημένες γυναίκες, προερχόμενες από οικογένειες 
μεταναστών ή έγχρωμες, το οποίο παρέχει στις 
συμμετέχουσες πρόσθετες γνώσεις και τις φέρνει σε επαφή 
με δυνητικούς εργοδότες. Υπενθυμίζεται στις γυναίκες να 
εμπνέονται, και όχι να εκφοβίζονται, από τα επιτεύγματα 
άλλων, ενώ διάφορες γυναίκες που αποτελούν πρότυπα 
προς μίμηση μοιράζονται την εμπειρία τους και εξιστορούν 
τον τρόπο με τον οποίο κατόρθωσαν να υπερνικήσουν τα 
εμπόδια και να επιτύχουν το στόχο τους, μέσω μηνιαίων 
καταχωρίσεων στο ιστολόγιο του δικτυακού τόπου της πρωτοβουλίας 
SWANS.

Κατά τη διάρκεια των συνεδριών ανατροφοδότησης που 
πραγματοποιούνται μετά το πέρας των σεμιναρίων, πολλές γυναίκες 
εκδηλώνουν ένα αίσθημα χειραφέτησης χάρη στο οποίο απέκτησαν 
και εξετίμησαν τη δυνατότητα συζήτησης με άτομα που βρίσκονταν σε 
παρόμοια κατάσταση. Κάποιες άλλες έγραψαν επιστολές στην ομάδα της 
πρωτοβουλίας SWANS για να εξηγήσουν την επίδραση που άσκησε στη 
ζωή τους το σεμινάριο, π.χ. ενθαρρύνοντάς τες να υποβάλουν αίτηση 
υποψηφιότητας για προγράμματα, θέσεις εργασίας ή υποτροφίες όπου 
δεν πίστευαν ότι είχαν ελπίδες να γίνουν δεκτές. Ορισμένες μάλιστα 
εγκαινίασαν τα δικά τους σχέδια σε συνεργασία με άλλες γυναίκες που 
συνάντησαν στο πλαίσιο του σεμιναρίου.

«Η αναγνώριση του έργου μας με την απονομή ενός τόσο υψηλού κύρους 
βραβείου, όπως το βραβείο της κοινωνίας των πολιτών της ΕΟΚΕ, στέλνει 
ένα εξαιρετικά πολύτιμο μήνυμα σε όλες τις γυναίκες που συμμετέχουν 
στα σεμινάριά μας, καθιστώντας σαφές ότι τυγχάνουν υποστήριξης 
και εκτίμησης και προτρέποντάς τες να ακολουθήσουν την πορεία που 
έχουν επιλέξει», τονίζει η κ. Dudzinski. «Το χρηματικό έπαθλο θα μας 
δώσει τη δυνατότητα να διοργανώσουμε περισσότερα σεμινάρια και να 
προσφέρουμε υποστήριξη σε πιο πολλές γυναίκες».

«Σε έναν κόσμο στον οποίο χρειάζεται να εξηγούμε 
συνεχώς ότι οι γυναίκες που προέρχονται από 
οικογένειες μεταναστών υφίστανται διακρίσεις, 
το βραβείο αποτελεί ένα μεγάλο βήμα προς τη 
συνειδητοποίηση της σημασίας του εν λόγω ζητήματος εκ μέρους των 
ενδιαφερομένων φορέων», αναφέρει εν κατακλείδι η κ. Dudzinski.

2
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Aria Nuova 
Οικο-Μουσείο

Τα άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας συχνά 
δεν έχουν πρόσβαση σε πόρους πολιτισμού 
και κληρονομιάς. Αυτό οδηγεί σε περιορισμένη 
κατανόηση εννοιών όπως η ομορφιά και η 
ταυτότητα, και χαμηλά επίπεδα ευαισθητοποίησης 
όσον αφορά το χαρακτήρα των τόπων όπου ζουν.

Ο κοινωνικός συνεταιρισμός Arianuova 
δραστηριοποιείται στον τομέα των ψυχικών 
παθήσεων εδώ και πολλά χρόνια, υλοποιώντας 

έργα για τις τοπικές αρχές στην ιταλική περιφέρεια της Καμπανίας, 
όπου εδρεύει, και αλλού. Ειδικεύεται σε έναν ιδιαίτερα σύνθετο τομέα 
- συγκεκριμένα, τη θεραπεία ατόμων που στεγάζονταν στα ψυχιατρικά 
νοσοκομεία κρατουμένων της Ιταλίας.

Η πρωτοβουλία «Οικο-Μουσείο» του Arianuova προωθεί τις ευρωπαϊκές 
αξίες, την ταυτότητα και την πολιτιστική κληρονομιά σε άτομα με ψυχικές 
παθήσεις. Η προωθούμενη κληρονομιά δεν περιορίζεται σε μνημεία και 
μουσεία, αλλά περιλαμβάνει τη χειροτεχνία, τα τοπικά προϊόντα και το 
φυσικό περιβάλλον.

«Το Οικο-Μουσείο γεννήθηκε από την επιθυμία να διοργανώσουμε 
σειρά πολιτιστικών και καλλιτεχνικών πρωτοβουλιών με κύριο στόχο να 
βοηθήσουμε άτομα με κοινωνικά και ψυχολογικά προβλήματα», εξηγεί η 
Maria Grazia Gaudiano του συνεταιρισμού Arianuova. «Το Οικο-Μουσείο 
καθιστά δυνατή την ευαισθητοποίηση αυτών των ομάδων όσον αφορά τη 
διατήρηση της υλικής και άυλης κληρονομιάς μας».

Στο Οικο-Μουσείο συμμετέχουν 39 άτομα με διαφορετικά επίπεδα 
ψυχικής αναπηρίας που ζουν σε επτά οικιστικές μονάδες γύρω από τις 
πόλεις της Καζέρτα και του Μπενεβέντο - περιοχή ιδιαίτερης πολιτιστικής 
σημασίας, δεδομένου του πλούτου ερειπίων του ρωμαϊκού πολιτισμού, 
παραδειγμάτων αρχιτεκτονικής πολλών διαφορετικών περιόδων, καθώς 
και μουσείων.

Οι εργασίες ξεκινούν με την προετοιμασία των συμμετεχόντων, τη 
σύναψη συμφωνιών με μουσεία και καλλιτεχνικές οργανώσεις, τον ορισμό 
δραστηριοτήτων ανταποκρινόμενων σε διαφορετικές αισθήσεις που 
καλύπτουν τις ανάγκες των ατόμων με περιορισμένη γνωστική ικανότητα 

και την κατάρτιση του προσωπικού που θα καθοδηγεί τις 
δραστηριότητες.

3ο βραβείο3
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Περισσότερες πληροφορίες:

aria-nuova-societa-cooperativa-sociale.business.site/?m=true

Χωρισμένοι σε τέσσερις ομάδες, οι συμμετέχοντες αναλύουν και συζητούν 
εν συνεχεία με τους εκπαιδευτές τις ταυτότητες, την ιστορία, τις αξίες, τις 
παραδόσεις και τα μνημεία των κοινοτήτων όπου ζουν. Επισκέπτονται 
και φωτογραφίζουν λιγότερο γνωστούς ιστορικούς χώρους για να 
ανακαλύψουν κρυμμένες πτυχές της τοπικής κληρονομιάς, μιλούν με 
χειροτέχνες και ερμηνεύουν την εμπειρία με βάση προσέγγιση που τους 
επιτρέπει να εκφράσουν τα συναισθήματα που τους ενέπνευσε.

Στη συνέχεια, παρακολουθούν συμμετοχικά 
εργαστήρια όπου εκφράζουν δημιουργικά την 
κατανόηση της ιστορίας και των παραδόσεων των 
κοινοτήτων τους. Μεταξύ άλλων, τα εργαστήρια 
οδήγησαν στην παραγωγή καλλιτεχνικών χαρτών 
των επισκεφθέντων χώρων από υλικά όπως το 
πλαστικό, ο πηλός και το χαρτί, πήλινων μοντέλων 
μνημείων, φωτογραφικών εκθέσεων και ταινιών. 
Αυτά εκτέθηκαν στο κοινό στις εγκαταστάσεις 
όπου ζουν οι συμμετέχοντες.

Δίνοντας στους συμμετέχοντες νέες αισθητικές εμπειρίες, καθοδηγώντας 
τους σε μια διαδικασία προβληματισμού και εξηγώντας τους τις πλούσιες 
και ποικίλες παραδόσεις, ταυτότητες και αξίες στις οποίες βασίζεται 
η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, το Οικο-Μουσείο καλλιεργεί την ενεργό 
συμμετοχή στα κοινά και την αίσθηση του ανήκειν. Επιπλέον, η ενημέρωση 
σχετικά με την πολιτιστική κληρονομιά και τις αξίες και η επικοινωνία αυτών 
των εμπειριών μέσω προσέγγισης που ανταποκρίνεται σε διαφορετικές 
αισθήσεις διευρύνει τις γνώσεις των συμμετεχόντων και τους βοηθά 
να αναπτύξουν την αυτοπεποίθηση, τις κοινωνικές δεξιότητες και τη 
δημιουργικότητά τους, μειώνοντας ταυτόχρονα την αίσθηση απομόνωσης 
και εξαλείφοντας φραγμούς στην κοινωνική τους ένταξη.

«Το βραβείο της ΕΟΚΕ θα μας επιτρέψει να συνεχίσουμε να παρέχουμε 
λύσεις για τη βελτίωση της χρήσης της πολιτιστικής και εδαφικής 
κληρονομιάς υπό την οπτική μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς και του 
οικουμενικού δικαιώματος στον πολιτισμό», αναφέρει η κ. Gaudiano.

3

http://aria-nuova-societa-cooperativa-sociale.business.site/?m=true


12

Safe Passage International
Παγκοσμίως, το ήμισυ του 1,2 εκατομμυρίων που χρήζουν επείγουσας 
μετεγκατάστασης είναι παιδιά, ωστόσο έχει βρεθεί μόλις 10% των 
αναγκαίων θέσεων. Μεγάλοι αριθμοί παιδιών προσφύγων φτάνουν 
στην Ευρώπη από το 2015, ωστόσο πολλά βρίσκονται εγκλωβισμένα 
σε αυτοσχέδιους καταυλισμούς ή αναγκάστηκαν να πραγματοποιήσουν 
επικίνδυνα ταξίδια, θέτοντας εαυτόν σε κίνδυνο εκμετάλλευσης.

Όταν η βρετανική οργάνωση Safe Passage International ξεκίνησε τη 
λειτουργία της το 2015, ούτε ένα παιδί δεν είχε μεταφερθεί από τη Γαλλία 
στο ΗΒ μέσω της διαδικασίας οικογενειακής επανένωσης της ΕΕ. Έως τα 
μέσα του 2018, η οργάνωση είχε βοηθήσει πάνω από 1 500 παιδιά να 
φτάσουν σε ασφαλή προορισμό μέσω του εν λόγω μηχανισμού και άλλων 
μηχανισμών τη θέσπιση των οποίων διευκόλυνε, σε όλη την Ευρώπη.

«Η Safe Passage International ανοίγει ασφαλείς 
και νόμιμες οδούς προκειμένου οι πρόσφυγες, 
πρωτίστως δε τα παιδιά, να ταξιδέψουν σε έναν 
τόπο όπου θα μπορούν να ζήσουν μια γεμάτη 
ζωή», εξηγεί η CEO της Οργάνωσης Beth Gardiner-
Smith. «Πιστεύουμε ότι οι πρόσφυγες δεν θα 
έπρεπε να είναι αναγκασμένοι να διακινδυνεύουν 
τη ζωή τους σε επικίνδυνα ταξίδια προς έναν 
προορισμό όπου έχουν νόμιμο δικαίωμα να 
φτάσουν. Μέσω της πολιτικής υποστήριξης, των 
εκστρατειών, του νομικού και δικονομικού μας 
έργου ανοίγουμε και ενισχύουμε δρόμους προς 

την ασφάλεια σε όλη την Ευρώπη και οικοδομούμε δημόσια στήριξη των 
παιδιών προσφύγων».

Η 80ή επέτειος του Kindertransport, όταν οι βρετανικές κοινότητες 
υποδέχθηκαν παιδιά που αναζητούσαν καταφύγιο από τις ναζιστικές 
διώξεις, παρέχει την ευκαιρία να αναδειχθεί η σημασία της υποδοχής 
περισσότερων παιδιών προσφύγων σήμερα.

«Η εκστρατεία μνήμης μας για το Kindertransport, με τίτλο “80 χρόνια 
μετά, τα παιδιά πρόσφυγες εξακολουθούν να χρειάζονται Ασφαλές 
Πέρασμα” αναδεικνύει τη συνεισφορά των ατόμων που έφτασαν ως 
παιδιά πρόσφυγες στο ΗΒ μέσω του Kindertransport πριν από 80 

4ο βραβείο4
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Περισσότερες πληροφορίες:

80yearson.org.uk

safepassage.org.uk

χρόνια και επιδιώκει να δώσει συνέχεια στην 
κληρονομιά αυτής της μαζικής προσπάθειας 
διάσωσης καλώντας την κυβέρνηση του ΗΒ να 
υποδεχθεί 10 000 παιδιά σήμερα», αναφέρει η κ. 
Gardiner-Smith.

Η εκστρατεία «80 χρόνια μετά» εντοπίζει τις 
ομοιότητες μεταξύ της σημερινής κατάστασης 
και της κατάστασης στα τέλη της δεκαετίας 
του ‘30. Οι ιστορίες των προσφύγων του 
Kindertransport - κάποιοι εκ των οποίων έχουν 
ηγετικό ρόλο στην πρωτοβουλία - χρησιμοποιούνται για την εξερεύνηση 
ζητημάτων ευρωπαϊκής ταυτότητας. Σημερινά παιδιά πρόσφυγες 
επίσης μοιράζονται τις ιστορίες τους, αποκτώντας έτσι δεξιότητες και 
αυτοπεποίθηση.

Η πρωτοβουλία «80 χρόνια μετά», που εγκαινιάστηκε στο Κοινοβούλιο 
του ΗΒ το Μάιο του 2018, περιλαμβάνει πολιτιστικές δραστηριότητες 
σε όλη τη χώρα και συνεργασία με οργανώσεις βάσης και πολιτικούς 
προκειμένου οι τοπικές αρχές να ενθαρρυνθούν να δεσμευθούν για 
τη διάθεση χώρων για παιδιά πρόσφυγες. Σε δημόσια εκδήλωση τον 
Νοέμβριο του 2018 συμμετείχαν επιζώντες του Kindertransport, οι 
απόγονοί τους, θρησκευτικοί ηγέτες και δημόσιες προσωπικότητες για 
τον εορτασμό της 80ής επετείου και την εκ νέου έμφαση στην ανάγκη 
υποδοχής περισσότερων παιδιών.

Υπό το φως της επικείμενης αποχώρησης του ΗΒ από την ΕΕ, που 
ενδέχεται να οδηγήσει στο κλείσιμο των ασφαλών οδών για τα παιδιά 
πρόσφυγες, η εκστρατεία «80 χρόνια μετά» εργάζεται για την προστασία 
αυτών των οδών, την υποστήριξη των παιδιών 
που βρίσκονται ήδη στο ΗΒ και τη δημιουργία 
μόνιμης κληρονομιάς όσον αφορά την προστασία 
των παιδιών προσφύγων.

«Το βραβείο τη ΕΟΚΕ θα μας επιτρέψει να 
στηρίξουμε περισσότερους πρόσφυγες 
προκειμένου να βρουν καταφύγιο 
μέσω ασφαλών και νομίμων οδών. Θα συμβάλει επίσης στην 
ευαισθητοποίηση σχετικά με τη συνεισφορά όσων έφτασαν στο ΗΒ με 
το Kindertransport, και σχετικά με τη σημασία της δημόσιας στήριξης 
για τα σημερινά παιδιά πρόσφυγες», καταλήγει η κ. Gardiner-Smith.

4
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Φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους
Balkans Beyond Borders
Η οργάνωση Balkans Beyond Borders (BBB - Βαλκάνια χωρίς Σύνορα), που 
ιδρύθηκε το 2010, είναι μη κερδοσκοπική οργάνωση που προωθεί την 
ευρωπαϊκή ταυτότητα και τη συνεργασία στα Βαλκάνια, χειραφετώντας 
τους πολίτες προκειμένου να υπερβούν τις διαφορές που είναι βαθιά 
ριζωμένες στην ιστορία της περιοχής. Η εμβληματική της πρωτοβουλία 
είναι το φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους της (BBB-SFF), όπου προβάλλονται 
διασυνοριακές και διεθνείς παραγωγές, ιδίως ταινίες σκηνοθετών από 
τη νοτιοανατολική Ευρώπη και συμπαραγωγές μεταξύ βαλκανικών και 
δυτικοευρωπαϊκών χωρών.

«Το BBB-SFF είναι ετήσιο κινηματογραφικό 
φεστιβάλ που διεξάγεται εδώ και εννέα 
συνεχόμενα χρόνια, κάθε χρόνο σε διαφορετική 
πόλη, και καλλιεργεί το διάλογο για επίκαιρα 
ζητήματα μέσω των θεμάτων που αναπτύσσει», 
εξηγεί η συνιδρύτρια της BBB Βερονίκη Κρικώνη.

Χρησιμοποιώντας προσέγγιση από τη βάση, 
επιδιώκει να λειτουργήσει ως βήμα διασύνδεσης 
μεταξύ καλλιτεχνών και ακροατηρίων, 
ενισχύοντας τις παραγωγές νέων σκηνοθετών και 
καλλιεργώντας το διάλογο σχετικά με τις κοινές 

ευρωπαϊκές αξίες, ιστορία, πολιτισμό, κληρονομιά και ταυτότητα. Κύριος 
στόχος είναι να υποκινηθούν οι νέοι να αξιοποιήσουν τη δημιουργικότητά 
τους για να εξετάσουν ζητήματα που απασχολούν την περιοχή τους και 
να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά», 
προσθέτει.

Για κάθε έκδοση επιλέγεται διαφορετικό θέμα, ενώ διεθνής κριτική 
επιτροπή επιλέγει περίπου 50 ταινίες που θα προβληθούν. Το φεστιβάλ 
είναι ανοιχτό σε όλους, προκειμένου να καταστούν πιο προσβάσιμες σε 
διαφορετικά κοινά οι τέχνες και ο πολιτισμός και να συνεισφέρουν στο 
διαπολιτισμικό διάλογο. Το 2017 υπεβλήθησαν 1 400 ταινίες από 21 χώρες. 
Το 2018, ο αριθμός των χωρών έφτασε τις 27.

Στο φεστιβάλ, το κοινό ψηφίζει την καλύτερη ταινία, ενώ φοιτητές 
κινηματογραφικών σχολών συμμετέχουν σε πειραματικά εργαστήρια 
που διευκολύνουν τον ομαδικό διάλογο. Οι ταινίες τονίζουν τις ζωές 
περιθωριοποιημένων και καταπιεσμένων ατόμων και ευαισθητοποιούν 

5ο βραβείο5
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Περισσότερες πληροφορίες:

Φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους
Balkans Beyond Borders

σχετικά με κοινωνικοπολιτικά ζητήματα σε 
διαφορετικές χώρες, στο πλαίσιο ευρύτερου 
διαλόγου για την ευρωπαϊκή ταυτότητα και 
αξίες.

Περιλαμβάνοντας ταινίες τόσο από τα κράτη 
μέλη της ΕΕ όσο και από υποψήφιες προς ένταξη 
χώρες, το BBB-SFF στηρίζει την πολιτιστική 
ολοκλήρωση των τελευταίων με την Ευρώπη 
και καλλιεργεί την επικοινωνία με βάση το 
σεβασμό, την ενσυναίσθηση και την ισότητα. 
Έτσι, δημιουργεί δίκτυα ανταλλαγής εμπειριών 
για να ενισχυθεί η συνεισφορά και η γνώση όσον αφορά την πολιτιστική 
κληρονομιά της Ευρώπης.

Υπό το φως του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018, η 
9η έκδοση, με τίτλο «Societies on Sharing» (Κοινωνίες διαμοιρασμού), 
διεξήχθη στο Νόβι Σαντ της Σερβίας, Ευρωπαϊκή πολιτιστική πρωτεύουσα 
2021, τον Νοέμβριο του 2018. Στόχος ήταν να τονιστούν τα πλεονεκτήματα 
του διαμοιρασμού όσον αφορά την οικοδόμηση ευρωπαϊκής αίσθησης 
του ανήκειν και την προώθηση ευρωπαϊκών αξιών. Η 9η έκδοση συνεχίζει 
το έργο των προηγούμενων εκδόσεων, στις οποίες εξετάστηκε ο αγώνας 
για το μέλλον της ΕΕ σε πλαίσιο οικονομικής και πολιτικής αστάθειας (2017) 
και η διαμόρφωση της ευρωπαϊκής ταυτότητας ως διαδικασία μεταβολής 
των ατομικών αντιλήψεων (2016).

«Η BBB γιορτάζει τα 10α γενέθλιά της το 2019. Το βραβείο της ΕΟΚΕ θα 
μας βοηθήσει ακόμα περισσότερο στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τα 
πολυάριθμα επίπεδα και τον πλούτο των ευρωπαϊκών ταυτοτήτων και 
στην προώθηση των κοινών ευρωπαϊκών αξιών που μοιραζόμαστε μέσω 
των πολιτιστικών δραστηριοτήτων», αναφέρει η κεντρική ομάδα της BBB, 
αποτελούμενη από τη Βερονίκη Κρικώνη, τη Βασιλική Μαλτασόγλου, 
την Κωνσταντίνα Καρύδη και το Δημήτρη Μαραγκό. «Θα δώσει στο 
φεστιβάλ την ώθηση που χρειάζεται προκειμένου να επεκτείνει το έργο 
και την αποστολή του όσον αφορά την ανάπτυξη ακροατηρίων και το 
διαπολιτισμικό διάλογο και την παροχή απτής 
πλατφόρμας για την προώθηση της δημιουργίας 
ενός ευρωπαϊκού δημόσιου χώρου».

5
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