
Διαδικτυακό Σεμινάριο: 

Mega-events in heritage-rich cities: 
From research to principles and policy recommendations 

Μέγα-εκδηλώσεις σε πόλεις με πλούσια κληρονομιά:  
Έρευνα, αρχές και συστάσεις πολιτικής 
 

Το διαδικτυακό σεμινάριο θα παρουσιάσει και θα προωθήσει τον «Χάρτη για μεγάλες 

εκδηλώσεις σε πόλεις με πλούσια κληρονομιά». Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, 

κορυφαίοι διεθνείς εμπειρογνώμονες και αρμόδιοι χάραξης πολιτικής θα συζητήσουν τις 

τρέχουσες και μελλοντικές προκλήσεις σχετικά με τις μεγάλες εκδηλώσεις, την κληρονομιά 

και την πόλη. 

Ημερομηνία: 08.07.2021 

Ώρα: 11:00-15:30 (CET) 

Σύνδεσμος Εγγραφής: https://www.eventbrite.com/x/157464756325/ 

Επικοινωνία: zachary.jones@polimi.it 

 

Περιγραφή: 

Οι μεγάλες εκδηλώσεις (mega-events) άλλαξαν τη σχέση τους με την πόλη, τώρα πιο συχνά 

από ποτέ χρησιμοποιώντας το υφιστάμενο κτιριακό απόθεμα και άλλες υπάρχουσες 

υποδομές. Στην Ευρώπη και σε άλλα μέρη του κόσμου, αυτό δύναται να θέσει υπό πίεση 

τα ιστορικά κέντρα πόλεων και τις κτιριακές εγκαταστάσεις που σχετίζονται με την 

ευρύτερη κληρονομιά. Πώς μπορούν οι πόλεις με πλούσιο πολιτισμό να φιλοξενήσουν 

μεγάλες εκδηλώσεις, χωρίς να θέσουν σε κίνδυνο τη δική τους κληρονομιά; Πώς μπορούν 

οι μέγα-εκδηλώσεις να λειτουργήσουν ως αποτελεσματικές μέθοδοι προώθησης και 

προστασίας της υλικής και άυλης κληρονομιάς; 

Το διαδικτυακό σεμινάριο θα παρουσιάσει και θα προωθήσει τον «Χάρτη για μεγάλες 

εκδηλώσεις σε πόλεις με πλούσια κληρονομιά», το οποίο απαντά σε αυτές τις ερωτήσεις. 

Ο Χάρτης προκύπτει από το ερευνητικό πρόγραμμα “HOMEE: Heritage 

Opportunities/threats within Mega-Events”, που διερεύνησε 5 μελέτες περιπτώσεων σε 

όλη την Ευρώπη (Genoa 2004, Wrocław 2016 and Πάφος2017 Πολιτιστικές Πρωτεύουσες 

της Ευρώπης, Milan Expo 2015 και Hull UK City of Culture 2017),  εξέτασε τις δυνατότητες 

και τις απειλές που θέτουν οι μεγάλες εκδηλώσεις σε σχέση με την πολιτιστική κληρονομιά 

των πόλεων, και ενέπλεξε οργανισμούς, εμπειρογνώμονες και επαγγελματίες στον τομέα. 

Στην περίπτωση της Πάφου2017, ο θεσμός της «Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης» 

εξετάστηκε ως σχέδιο βασισμένο στην κοινότητα και την κληρονομιά, ως στρατηγικό όραμα 

για τον μετασχηματισμό του κέντρου της πόλης, και ως κίνητρο και καταλύτης για την 

ενεργοποίηση αλλαγών.  
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Ο Χάρτης που θα παρουσιαστεί σε αυτό το διαδικτυακό σεμινάριο αποτελείται από 13 

βασικές αρχές που αντιπροσωπεύουν τις θεμελιώδεις αξίες του και είναι δομημένες μέσα 

σε τέσσερις θεματικές ενότητες: ζητήματα πλαισίου αναφοράς (context), κληροδοτήματα 

προγραμματισμού και σχεδιασμού (planning legacies), διακυβέρνηση χωρίς αποκλεισμούς 

(inclusive governance), κοινότητες και ταυτότητες (communities and identities). Αυτές οι 

ενότητες υποστηρίζονται από πιο λεπτομερείς οδηγίες και συστάσεις που απευθύνονται σε 

διαμορφωτές πολιτικής, καθώς και σε διοργανωτές εκδηλώσεων, λειτουργούς και φορείς 

της κληρονομιάς και την τοπική κοινότητα. Το συνοδευτικό τμήμα με στιγμιότυπα παρέχει 

συγκεκριμένα παραδείγματα για καθεμιά από τις 13 αρχές, παρουσιάζοντας τις 

περιπτώσεις στις οποίες παρατηρήθηκαν. 

Οι τοπικοί αρμόδιοι χάραξης πολιτικής μπορούν να ανατρέξουν στις συστάσεις του Χάρτη, 

από τα αρχικά στάδια υποβολής προσφορών και καθ 'όλη τη διάρκεια του 

προγραμματισμού και σχεδιασμού της εκδήλωσης και του κληροδοτήματος της. 

Γενικότερα, ο Χάρτης μπορεί να καταστεί χρήσιμος για τη διοργάνωση άλλων μεγάλων 

πολιτιστικών εκδηλώσεων, γεγονότων, φεστιβάλ και αθλητικών εκδηλώσεων που 

αλληλεπιδρούν με την υλική και άυλη κληρονομιά των πόλεων. 

Κατά τη διάρκεια του διαδικτυακού σεμιναρίου, κορυφαίοι διεθνείς εμπειρογνώμονες και 

διαμορφωτές πολιτικής θα συζητήσουν τον Χάρτη και θα συζητήσουν τις τρέχουσες και 

μελλοντικές προκλήσεις σχετικά με τα μεγάλα γεγονότα, την κληρονομιά και την πόλη. 

 

Το διαδικτυακό σεμινάριο είναι μέρος του προγράμματος HOMEE: Heritage 

Opportunities/threats within Mega-Events in Europe, το οποίο χρηματοδοτείται από το 

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» (Horizon 2020) για την Έρευνα και την 

Καινοτομία, και συγκεκριμένα από το JPICH «Πολιτιστική Κληρονομιά σε Μεταβαλλόμενα 

Περιβάλλοντα» (Heritage in Changing Environments).  

 

Περισσότερες Πληροφορίες: 

https://mck.krakow.pl/https-mck-krakow-pl-homee-about-the-project  

http://www.tau-lab.polimi.it/research/homee/  

 

https://mck.krakow.pl/https-mck-krakow-pl-homee-about-the-project
http://www.tau-lab.polimi.it/research/homee/

