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Ο Δήμος Πειραιά διεκδικεί τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης για το
έτος 2021. Η διεκδίκηση αυτή αποτελεί για εμάς μεγάλη πρόκληση και μας γεμίζει όλους
με ευθύνη, λόγω της σπουδαιότητας του Θεσμού, ο οποίος αποτελεί την κορωνίδα της
σύγχρονης ευρωπαϊκής πολιτιστικής δραστηριότητας.
Ο σχεδιασμός μας για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2021 περιλαμβάνει όλα
εκείνα τα στοιχεία που συνθέτουν τον πολιτισμό του Πειραιά. Η σπουδαία ιστορική και
αρχαιολογική παράδοσή του, η νεότερη ιστορία του, οι γειτονιές και η τέχνη του, η ονομαστή
αθλητική και φίλαθλη παράδοσή του, το λιμάνι και οι κάτοικοί του, όλα αυτά προσδοκούμε
να δημιουργήσουν ένα υπέροχο μείγμα από εμπειρίες και δρώμενα που θα γίνουν κτήμα
του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού, αλλα κυρίως θα ανοίξουν νέους δρόμους για την πόλη και
τους κατοίκους της.
Δίνουμε παράλληλα ιδιαίτερη βαρύτητα σε προγράμματα που στοχεύουν σε ενέργειες
κοινωνικής συμμετοχής, βελτίωσης της καθημερινότητας και αναβάθμισης του αστικού
ιστού, μέσα από συμπράξεις και διαρκείς συνεργασίες μεταξύ φορέων, συλλογικών
οργάνων και φυσικών προσώπων.
Καταθέτουμε τον φάκελο της υποψηφιότητάς μας σεβόμενοι τη γνώμη και τις ιδέες των
δημοτών, των φορέων και των ανθρώπων της πόλης μας. Η υποψηφιότητα του Πειραιά ως
Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης είναι ένα πολύ όμορφο ταξίδι για όλους εμάς και
όλους εκείνους που συνδράμουν στη διαμόρφωση της πρότασής μας, με στόχο την πρόοδο
και την ανάπτυξη του Πειραιά.

Γιάννης Μώραλης
Δήμαρχος Πειραιά
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Ποιος ήταν ο ετήσιος προϋπολογισμός για τον πολιτισμό στην πόλη κατά τη διάρκεια
Γιατί
η πόλη
σας επιθυμεί
μέρος
διαγωνισμό
τον τίτλο
της για
των
τελευταίων
5 ετών να
(μελάβει
εξαίρεση
τιςστο
δαπάνες
για τηνγια
παρούσα
αίτηση
Πολιτιστικής
Πρωτεύουσας
της
Ευρώπης;
την Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης); (Παρακαλούμε, συμπληρώστε τον
παρακάτω πίνακα).
Διότι η νέα απόφαση 445/2014 ΕΕ, μας εμπνέει, την δεχόμαστε
και την υποστηρίζουμε!

Ο Πειραιάς είναι ένα λιμάνι που συγκεντρώνει τη
μεγαλύτερη επιβατική και εμπορική κίνηση της Ελλάδας.
Η πόλη υφίσταται μια οικονομική μονοκαλλιέργεια που
επισκιάζει την πολιτιστική δυναμική της, τις τοπικές
ιδιαιτερότητές της και την πραγματική συμβολή της στην
διαμόρφωση της χώρας, της Μεσογείου, της Ευρώπης.
Η Απόφαση 445/2014 της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
που ρυθμίζει σε πολύ ενδιαφέρουσες νέες βάσεις την
Ανακήρυξη της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης,
μας εμπνέει να λάβουμε μέρος στο διαγωνισμό.
Αισθανόμαστε πως μας ταιριάζουν τα νέα χαρακτηριστικά
του Θεσμού και επιθυμούμε να δοκιμαστούμε στις νέες
συνθήκες που παρουσιάζονται.
Ο Πειραιάς είναι μια μεγάλη «κιβωτός» που ήρθε
η ώρα της να καθελκυστεί, μεταφέροντας αξίες και
προτάσεις, ανταλλάσσοντας εμπειρίες και προοπτικές,
υποδεχόμενη αντιλήψεις και καλές πρακτικές που
πραγματικά τις χρειάζεται.
Μια Πολιτιστική Πρωτεύουσα, στο βαρύκεντρο του
Αιγαίου, επιδρά μεταξύ των ανθρώπων, των νησιών και
των χωρών που την περιβάλλουν, με πολύ μεγαλύτερη
διεισδυτικότητα από αυτήν που δείχνει η θέση της στο
χάρτη.
Οι αξίες του Πειραιά, που εξελίχτηκαν στο περιθώριο
μιας πρώτης φευγαλέας εντύπωσης, μπορούν να
προστεθούν στην Ευρωπαϊκή πολιτιστική υπεραξία.
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Όπως αντιλαμβανόμαστε αυτήν την υπεραξία,
σκοπεύουμε να εργαστούμε όχι μόνον στο εποικοδόμημα
ενός λαμπρού και αξέχαστου εορτασμού, αλλά κυρίως
στο να προτείνουμε νέα εργαλεία λειτουργικότητας
της πόλης και ένα σύστημα ρυθμίσεων και πρόσληψης
των αναγκών του νέου αιώνα, ώστε επιτέλους
να συγκατοικήσουμε, να συνυπάρξουμε και να
συμπράξουμε με τις νέες, αφανείς και δημιουργικές
πτυχές της κοινωνίας του Πειραιά, ερμηνεύοντας το
παρελθόν του, βελτιώνοντας το παρόν του και ανοίγοντας
προοπτικές για το μέλλον του.
Διότι το μέλλον της Ευρωπαϊκής πολιτιστικής
παρουσίας εξαρτάται από τη δύναμή της να υπερβαίνει
την Ουτοπία, μεταμορφώνοντάς την σε Πράξη.
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Μήπως το σχέδιο της πόλης σας περιλαμβάνει και τη γειτονική περιοχή της;
Εξηγήστε την επιλογή αυτή.
Διευρύνουμε το θαλάσσιο μέτωπο γύρω μας. Οι περιοχές που εντάσσονται
στο πολιτιστικό σχέδιο του Πειραιά, είτε έχουν άμεση σχέση με τη δική
του εξέλιξη, είτε συνδέονται οργανικά με τον ρόλο του, ως λιμανιού και
αλληλεπιδρούν στην εξέλιξή του.

Η περιοχή του Πειραιά, καθώς η σύγχρονη πόλη
αναπτύχθηκε ως επίνειο των Αθηνών, διαμορφώθηκε
ως παραθαλάσσια πόλη, που λειτουργούσε αυτόνομα
και διακριτά έως και τον μεσοπόλεμο. Μεταπολεμικά,
αναπτύχθηκε ως μητροπολιτικό κέντρο. Συνοικισμοί που
δημιουργήθηκαν από τις συνέπειες των προσφυγικών
εγκαταστάσεων και της εσωτερικής μετανάστευσης
του μεταπολέμου, διεύρυναν τα όρια της πόλης, τόσο
στο θαλάσσιο μέτωπο, όσο και προς το εσωτερικό της
Αττικής. Μερικές γειτονιές αυτοδιοικήθηκαν, διατηρώντας
πολλές ιδιαιτερότητες καθημερινής ζωής και ιδιαίτερων
πολιτιστικών γνωρισμάτων.
H δημιουργία, στο Δέλτα του Φαλήρου, από το Ίδρυμα
Σταύρος Νιάρχος, του Πολιτιστικού Συγκροτήματος
που περιλαμβάνει την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας,
την Εθνική Λυρική Σκηνή και ένα μεγάλο πάρκο, είναι
η μεγαλύτερη ιδιωτική επένδυση της χώρας, και θα
βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία πριν το 2020. Καθώς
συνορεύει με τα ανατολικά όρια του Δήμου Πειραιά,
αναμένεται να επηρεάσει θετικά πολλές παραμέτρους
του θαλασσίου μετώπου της Αττικής, και συμπεριλάβαμε
τη συνεργασία με το Ίδρυμα στο σχεδιασμό μας.
Το ίδιο ισχύει για τους χώρους που λειτουργούν
υπό τη διοίκηση του Οργανισμού Λιμένος Πειραιά. Στον
στρατηγικό σχεδιασμό του βρίσκεται η «πολιτιστική ακτή»,
ένα μείζον πρόγραμμα στο οποίο συμπεριλαμβάνεται
ανάπλαση μέρους της ακτής με μουσεία, πάρκα και
άλλες, απαραίτητες υποδομές. Η επένδυση του Ιδρύματος
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Σταύρος Νιάρχος ολοκληρώνεται σύμφωνα με το
χρονοδιάγραμμα, η επένδυση του ΟΛΠ υλοποιείται
σύμφωνα με το επιχειρησιακό του πρόγραμμα. Και οι
δύο επενδύσεις θα είναι έτοιμες και λειτουργικές πριν
το 2020. Ωστόσο, ο ΟΛΠ υποστηρίζει την υποψηφιότητα
της πόλης και ούτως ή άλλως, το πολυδύναμο κτιριακό
του απόθεμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλές
πολιτιστικές εκδηλώσεις.
Συνοπτικά, η γεωγραφική επέκταση του Δήμου
Πειραιά σε στεριά και θάλασσα, ορίζει καλύτερα τις
πολιτιστικές του προδιαγραφές, ενώ η συνεργασία με το
πολιτιστικό εθνικό κέντρο στο Δέλτα του Φαλήρου και
με τον ιστό του μεγαλύτερου λιμανιού στην ανατολική
Μεσόγειο, δίνει πολύ μεγάλη ώθηση στην πολιτιστική
πράξη της ευρύτερης περιοχής.
O ιστορικός Πειραιάς, με το μητροπολιτικό του
κέντρο, και τη διαδοχή των λιμένων του στον Σαρωνικό
κόλπο, αλλά και τις επεκτάσεις που κατά καιρούς
τον χαρακτήριζαν, από μεμονωμένους συνοικισμούς
που πήραν τη μορφή μικρής πόλης, αποτελούν τις
γεωγραφικές του συντεταγμένες. Και τα νησιά που
εξαρτώνται από την επαφή με το λιμάνι του, θεωρούμε
αυτονόητο πως μπορούν να δεχτούν πρεσβείες
πολιτισμού από την Πόλη, που θα υποδεχτεί τους
κατοίκους των.
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Ποιος ήταν ο ετήσιος προϋπολογισμός για τον πολιτισμό στην πόλη κατά τη διάρκεια
των τελευταίων
5 ετών
(με εξαίρεση
τις δαπάνες
γιατης
τηνπόλης
παρούσα
Εξηγήστε
εν συντομία
το συνολικό
πολιτιστικό
προφίλ
σας.αίτηση για
την Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης); (Παρακαλούμε, συμπληρώστε τον
παρακάτω πίνακα).
Πανελλήνιος και μεσογειακός κόμβος εμπορίου, μεταφορών, με
βιομηχανική παράδοση. Ζωντάνια, ανισότητες, ικανοποιητική πολιτιστική
έκφραση, και πολλοί περαστικοί που δεν προλαβαίνουν να μας μάθουν.

O Πειραιάς ως πόλη, ξεκίνησε τη δεύτερη ζωή του,
μετά την αρχαιότητα, μαζί με το ελεύθερο ελληνικό
κράτος. Από την αρχή αναπτύχθηκε χάρη στο εμπόριο,
τη διακίνηση αγαθών, την εγκατάσταση εσωτερικών
μεταναστών, τη ναυτιλία και τη βιομηχανία. Η
δραστηριότητα της πόλης στον πολιτισμό σήμερα,
ακολουθεί τις τρέχουσες εξελίξεις στην κοινωνική δομή
και στην οικονομία της χώρας. Και είναι διττό: από τη
μια πλευρά υπάρχει η τυπική πολιτιστική συμπεριφορά
των κατοίκων μιας αστικής υποδομής που παρουσιάζει
μείωση πληθυσμού, διαθέτει ελάχιστο πράσινο και
αντιμετωπίζει την ανάγκη παροχής συνδρομής στις
ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, αλλά παρ’ όλα αυτά,
αποδεικνύει ότι μπορεί να φιλοξενεί σημαντικά γεγονότα
με ευρωπαϊκό χαρακτήρα και υψηλό επίπεδο εκθέσεων
και παραστατικών τεχνών.
Από την άλλη, στις παραμερισμένες και
υποβαθμισμένες γειτονιές, αλλά και στο ενδιάθετο των
κατοίκων της πόλης, εκφράζονται δυνάμεις παραγωγικές,
που ερευνούν, καλλιεργούν τις τέχνες και τα γράμματα,
με σύγχρονο τρόπο. Στις γειτονιές και στα κοντινά νησιά,
ο πολιτισμός είναι αυθεντικός, πηγαίος και κατάγεται από
τις καλύτερες παραδόσεις της μεταπολεμικής περιόδου.
Ο Πειραιάς είναι και παραμένει η πρωτεύουσα του
ρεμπέτικου, του μεσοπολεμικού μουσικού ιδιώματος
που συναρπάζει ανθρώπους από όλον τον πλανήτη.
Το λιμάνι που έγινε ξακουστό για την αγάπη στο
ποδόσφαιρο και έναν ιδιαίτερο, χαμηλών τόνων αλλά
χαρακτηριστικό τρόπο ζωής, είναι ένας τόπος κοινωνικών
και πολιτικών αγώνων, αλληλεγγύης, υψηλών
παραδειγμάτων φιλαλληλίας και συμπαράστασης. Η
μουσική, ο κινηματογράφος, η φωτογραφία, η λογοτεχνία,
τα δρώμενα σε βιομηχανικά κελύφη και η μορφή του

πρόσφυγα και του εσωτερικού μετανάστη παραμένει
ισχυρή και προκαλεί το σεβασμό και την ανάγκη να
προβληθούν τα όνειρα των νέων.
Αυτό το προφίλ, είναι ένας κρυμμένος θησαυρός
για την πολιτιστική πράξη. Πηγάζει από την αγάπη
των κατοίκων στην πόλη τους, από την εξέλιξη των
ανθρωπιστικών αξιών που μεταγγίζονται ακόμη και σε
ημέρες κρίσης περνώντας από το λιμάνι στους δρόμους
της πόλης, ενώ γύρω αναπτύσσονται και αναπλάθονται
νέα κέντρα.
Η πόλη σήμερα βρίσκεται σε διαδικασία
επανεκτίμησης των μακροπροθέσμων στόχων της.
Απέδειξε πως μπορεί να διοργανώσει πολυήμερες
πολιτιστικές εκδηλώσεις, σε ατμόσφαιρα σύμπνοιας και
συνεργασίας. Διαθέτει υποδομή κοινωνικής στήριξης
των ασθενεστέρων ομάδων, και συμπαραστέκεται στα
φλέγοντα τοπικά ζητήματα του καιρού (οικονομική κρίση,
πρόσφυγες). Έχει σημαντικό Δημοτικό Θέατρο, παράδοση
στα γράμματα και στις τέχνες, ενώ περιβάλλεται από νέα
συγκροτήματα που υλοποιούνται με γρήγορους ρυθμούς
και αναμένεται να αλλάξουν προς το καλύτερο το γενικό
κλίμα και να βελτιώσουν τις αστικές δομές της.
Περιβάλλεται από χώρους που ξεφεύγοντας
από την πολιτιστική αδράνεια, θα αποτελέσουν νέα
κέντρα προσέλκυσης των αγορών και των συνθηκών
(λιμάνι, πολιτιστική ακτή, Δέλτα Φαλήρου με αθλητικές
εγκαταστάσεις και πράσινο, ολοκλήρωση έργων μετρό,
τραμ, προαστιακού σιδηροδρόμου, οδικών κόμβων και
βελτίωσης συγκοινωνιών, σχέδια επανάχρησης παλαιών
βιομηχανικών χώρων). Ολοκλήρωσε μελέτη για την
αναδιάρθωση των υπηρεσιών του Δήμου, συμμετέχει
στο πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης
της Περιφέρειας Αττικής, δέχεται προτάσεις από το
Πανεπιστήμιο και άλλα ιδρύματα για τη βελτίωση του
περιβάλλοντος, προχωρεί σε εξυγίανση των δικτύων και
στην ανακύκλωση.
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Εξηγήστε την ιδέα του προγράμματος που θα υλοποιηθεί, αν η πόλη οριστεί
Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης.
Μια πλωτή πόλη σε τρία στάδια: τροφοδοσία, καθέλκυση, ταξίδι.

Η ιδέα του προγράμματος βασίζεται στην «καθέλκυση»
μιας πόλης.

A city afloat. A floating city. Πλωτή Πόλη
Ανάκτηση της πλωιμότητας του πλοίου «Πειραιάς»,
επέκταση του πολιτιστικού προβλήτα της πόλης, ώστε
να φιλοξενεί με άνεση τα πλεούμενα της Ευρώπης
που κομίζουν Σκέψη, Στοχασμό, Δημιουργία και Τέχνη,
ρεγκάτες με εγκάρδια πληρώματα που επισκέπτονται και
ενώνουν ξεχασμένους προορισμούς.
Oι λεκτικές μεταφορές που χρησιμοποιούμε,
συνοψίζουν την ιδέα του προγράμματος που σχεδιάζουμε:
Γεωγραφικά, η πόλη που μοιάζει με ένα εντυπωσιακό
πλαίσιο αναφοράς σε ένα πολυσύχναστο λιμάνι, θα
αναδυθεί από την ομίχλη των προβλημάτων της, θα
«ανακαλυφθεί» από τις χιλιάδες χιλιάδων επισκέπτες
και διερχομένους της, θα φωτίσει όλες τις πτυχές της
πολιτιστικής της πράξης, θα ανταλλάξει πρεσβείες και θα
συνεργαστεί με νεοφανείς σύγχρονες μορφές διαλόγου
καθώς σκοπεύει να επεκτείνει τις ιδιόμορφες κουλτούρες
της, στο Αιγαίο, στη Μεσόγειο, στην Ευρώπη, στα λιμάνια
του κόσμου.

Συντομογραφικά, ο Πειραιάς θα υπερβεί την υπάρχουσα
πολιτιστική του περίμετρο. Ο πολιτισμός δεν ανήκει
στις αυτάρεσκες αξίες. Οι δημογραφικοί δείκτες που
εμφανίζουν πτώση, ενώ οι ανενεργοί δημόσιοι χώροι,
αποδείχτηκε, από τη μελέτη των επιπτώσεων του Θεσμού
σε άλλες πολιτιστικές πρωτεύουσες, ότι μπορούν να
βελτιωθούν δραστικά.
Το πρόγραμμα προτείνει συστηματική διαχείριση
τοπικών δυνάμεων με άτυπες ή οργανωμένες
συμπράξεις από κάθε πιθανή πηγή έμπνευσης και νέων
ιδεών, με στόχο την αλλαγή του τοπίου του Πειραιά, που
θα εγκαινιασθεί το 2021, για να ακμάσει στην επόμενη
δεκαετία τουλάχιστον.
Κι όπως συμβαίνει σε κάθε πλωτό μέσο που
ετοιμάζεται να ανοιχτεί προς το ταξίδι του, το πρόγραμμα
περιλαμβάνει:

4.1
Κατάλληλη προετοιμασία, εφοδιασμό και υποδοχή
των επιβατών από ένα προσεκτικά εκπαιδευμένο και
αξιολογημένο πλήρωμα, μεταξύ 2017-2020.

4.2
Ένα αξέχαστο ταξίδι με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες
υπό Ευρωπαϊκή σημαία, το 2021.

4.3
Συνέχιση των πολιτιστικών δρομολογίων, με λαμπρές
προοπτικές, με μακροπρόθεσμο ορίζοντα λειτουργίας, για
ολόκληρη την επόμενη δεκαετία, 2022-2030.
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Συμβολή στη μακροπρόθεσμη στρατηγική
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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;

Ο Πειραιάς παράγει πολιτιστικό προϊόν που εξάγεται στις
πολιτιστικές αγορές και η ίδια η πόλη δεν είναι μία από
αυτές τις αγορές.
Ενώ είναι η τρίτη σε μέγεθος πόλη της χώρας, τα
μουσεία, το αρχαιολογικό απόθεμα, η πληθώρα των
προς επανάχρηση βιομηχανικών κτηρίων, το εντατικά
χρησιμοποιημένο θαλάσσιο μέτωπο, τα πασίγνωστα σε
όλην την Ελλάδα τοπόσημά της, οι δημιουργοί και οι
καλλιτέχνες της, είτε ακτινοβολούν εντός των τειχών του,
είτε μένουν στην αφάνεια.
Οι διαδρομές που είναι προσφιλείς στο γενικό
κοινό, δεν έχουν σταθμούς στην πόλη, παρ’ όλο που τη
διατρέχουν με πρωτοφανείς φόρτους κυκλοφορίας.
Η κατάσταση αυτή αδικεί την πόλη. Μια πόλη που
διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία την Ευρωπαϊκή Ημέρα
Θάλασσας και τις Ημέρες Θάλασσας του Πειραιά το 2015,
το Δημοτικό του Θέατρο βρίσκεται σε συνεχή εξέλιξη και
ακμή, ενώ εκδόσεις, εκθέσεις, συναυλίες, συναντήσεις,
ερευνητικά προγράμματα και προγράμματα ανάπλασης
και βελτίωσης των αστικών υποδομών, σχεδιάζονται,
κρίνονται και υλοποιούνται καθημερινά.
Επιπλέον, υπάρχουν πολλοί καλλιτέχνες, συγγραφείς
και τοπικές ενώσεις προσώπων, που κατοικούν εδώ και
προσφέρουν ξεχωριστό έργο. Η νεανική δημιουργικότητα
είναι προφανής. Η ανάδειξη και η επιδραστικότητα της
δουλειάς τους, προφανώς χρειάζεται πιo έντονη επαφή με
την ευρωπαϊκή και διεθνή πολιτιστική πράξη. Παράλληλα,
η φήμη του λιμανιού, του μητροπολιτικού κέντρου και των
γειτονιών, αποκτά νέους «εξερευνητές» της, ενώ είναι
προφανής η αγάπη των κατοίκων για την πόλη τους.
Υπάρχει στην πόλη ποικιλία, ζωντάνια και ρυθμός,
μόνον που ήρθε η ώρα να ενισχυθεί με μια σημαντική
και ομόθυμη εκστρατεία αυτογνωσίας και προβολής
των αξιών της πόλης που παραμένουν στα όριά της. Τα
προβλήματα που ανακύπτουν κάθε τόσο είναι πολλά, η
ανεργία και η ανάγκη κοινωνικής φροντίδας βρίσκεται
παντού και η οικονομία δεν βρίσκεται στην καλύτερή της
φάση.
Ωστόσο, ο πολιτισμός επιμένει. Η ομόθυμη στήριξη της
υποψηφιότητας του Πειραιά, έφερε τη δημιουργία ενός
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Στρατηγικού Σχεδίου για την πόλη, που εξελίσσεται σε
πλήρες επιχειρησιακό πρόγραμμα, το οποίο καλύπτει την
περίοδο 2014-2020 και ούτως ή άλλως συμπίπτει με τα
έτη προετοιμασίας του 2021.
Το Στρατηγικό σχέδιο περιλαμβάνει και την
ενεργοποίηση μηχανισμού υποστήριξης της
υποψηφιότητας για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα της
Ευρώπης, δίνοντας προτεραιότητα σε φιλικά προς τον
πολιτισμό πεδία.
Περιλαμβάνει θεσμοθετημένη, τη βέλτιστη
σχέση μεταξύ πολιτισμού και αστικής ανάπτυξης,
υποστηρίζοντας και εισηγούμενο τη βελτίωση του
δημοσίου χώρου και των υπηρεσιών του Δήμου, με την
προοπτική μιας επιτυχημένης υποψηφιότητας.

Συχνά η Ευρώπη συνοψίζει τον πολιτιστικό της σχεδιασμό,
μέσα από συνόδους που καταλήγουν στην παρουσίαση
μιας «Χάρτας». H Χάρτα των Αθηνών, των Παρισίων, της
Βενετίας, η Χάρτα για τον Πολιτιστικό Τουρισμό, πολλές
άλλες, έχουν συμβάλει στη διαμόρφωση σημαντικών
κεφαλαίων που σέβεται η διεθνής κοινότητα.
Κομβικό στοιχείο αυτής της αναμενόμενης
πολιτιστικής εξελιξης, θα είναι η δράση «Η Χάρτα του
Πειραιά», μια μείζων εν πλω συνάντηση που φιλοδοξούμε
να αποτελέσει σταθμό στη συμβολή προς την Ευρωπαϊκή
κατανόηση και το διάλογο για το περιβάλλον και τον
πολιτισμό.
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Πώς εντάσσεται η δράση της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης σε αυτήν τη
στρατηγική;

Μια Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, γίνεται
πραγματικότητα μέσα από τετραετή, τουλάχιστον,
συντονιστική, οργανωτική και διαχειριστική περίοδο
«υπό ένταση», που καλύπτεται από τον τίτλο «φάση
προετοιμασίας».

ότι η συλλογική προσπάθεια, οι νέες ιδέες, η συμπερίληψη
νέων τεχνικών στην προσέλκυση κοινού και η απομείωση
της «αστικής εσωστρέφειας» σηματοδοτούν μια νέα
λειτουργικότητα στην πόλη.

Τη φάση υλοποίησης του Στρατηγικού Σχεδιασμού που θα
συμβάλει στον πολιτισμό με τα προγράμματα συμπράξεων
(clusters) και επιμόρφωσης του ανθρώπινου δυναμικού,
καθώς και με τις πρωτοβουλίες αναπλάσεων και
βελτίωσης των αστικών υποδομών, ώστε η πόλη να
τηρήσει τα υπεσχημένα στις αιτήσεις Προεπιλογής και
(ενδεχομένως) Επιλογής, με ορίζοντα την τετραετία 20172020.

Αυτή η φάση, συμπίπτει στο σύνολό της με την
παράλληλη υλοποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου
του Δήμου (όπως στην περίπτωση του Πειραιά, για
την περίοδο 2015-2020) και οδηγεί στην πραγμάτωση
εργαλείων αναγκαίων στη βελτίωση πολλών δεικτών
της πόλης επιτρέποντας προτεραιότητα στον τομέα
του Πολιτισμού, της καθημερινής ζωής και της άμεσης
συμμετοχής των πολιτών.

Οι τοπικές δημιουργικές ομάδες μεταφέρουν στις
παραδοσιακές αξίες του πολιτισμού, νέες δυνατότητες,
νέες τεχνολογίες με νέα εργαλεία και μεθόδους, που
φιλοδοξούμε να εφαρμοστούν, κι έτσι γίνονται πρεσβευτές
εκτός Πειραιά και καλοί Οικοδεσπότες εντός της πόλης.

5.2

Η διεκδίκηση του τίτλου της Πολιτιστικής
Πρωτεύουσας της Ευρώπης περιλαμβάνεται στο
σχεδιασμό και στην υλοποίηση των Στόχων της Πόλης:
από επιθυμητό, πλήν επιπρόσθετο στοιχείο ανάπτυξης,
γίνεται ουσιώδες αίτημα της κοινωνίας.

Με αυτήν τη στρατηγική, μπορούμε να χωρίσουμε την
αναπτυξιακή και αναβιωτική προσπάθεια σε τρεις φάσεις:

5.1

Τη φάση της υλοποίησης του καλλιτεχνικού και
πολιτιστικού προγράμματος με ανεξάρτητη διοίκηση και
διαχείριση υποδομών και πόρων, ώστε η τελετή λήξης
που προγραμματίζεται, να ισχυροποιεί την αίσθηση της
επιτυχίας των στόχων του 2021, που θα εκφραστεί στην
τελετή έναρξης.

5.3

Τη φάση της ασφαλούς εξέλιξης των πολιτιστικών δομών
και συμπράξεων που θα έχουν διαμορφωθεί κατά το
2021, ώστε η δεκαετία που ακολουθεί να εμφανίσει όλα τα
στρατηγικά πλεονεκτήματα του Πειραιά και να δικαιώσει
την πενταετή συλλογική προσπάθεια που προηγήθηκε.

1

Αυτό καθ’ αυτό το 2021, δηλαδή η υλοποίηση των
όρων της Ανακήρυξης, οδηγεί σε τέσσερις τουλάχιστον
ευεργετικές συνέπειες για την πόλη:

6.1

Επισφραγίζει, επιβεβαιώνει και πιστοποιεί, στον
επισκέπτη, στο θεατή και στον ακροατή των δρωμένων
του Πολιτιστικού Έτους, χάρη στο καλλιτεχνικό
πρόγραμμα και στην Ευρωπαϊκή διάσταση του Θεσμού,

6.2

6.3

Ο Πολιτισμός δεν είναι υπόθεση προσώπων και ομάδων:
είναι αξίες που μπορούν να κατανοηθούν από τον καθένα
μας και να ενώσουν σε έναν κοινό στόχο τους κατοίκους.

6.4

Το κλειδί βρίσκεται στη δημιουργικότητα που κρύβεται και
δεν εκφράζεται πίσω από τα θέματα της καθημερινότητας.
Ο Πειραιάς, ως υποψήφια Πολιτιστική Πρωτεύουσα
της Ευρώπης για το 2021, στοχεύει στο θεατή που είναι
δημιουργός, στο δημιουργό που είναι και θεατής. Δεν
είναι ρόλοι, αλλά επιθυμητές καταστάσεις. Σε αυτό το
πλάνο, η εναλλαγή «από το πάλκο στην πλατεία, από
την πλατεία στο πάλκο» επιτρέπει, χωρίς εμπόδια, σε
όλες τις ηλικίες, σε όλες τις κρυμμένες δυνατότητες να
συνυπάρξουν ισότιμα, με την εκδηλωμένη καλλιτεχνική
έκφραση.
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Συμβολή στη μακροπρόθεσμη στρατηγική

7

Εάν απονεμηθεί στην πόλη σας ο τίτλος της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της
Ευρώπης, ποιος νομίζετε ότι θα είναι ο μακροπρόθεσμος πολιτιστικός, κοινωνικός
και οικονομικός αντίκτυπος για την πόλη (καθώς και όσον αφορά στην αστική
ανάπτυξη);

Εάν απονεμηθεί στην πόλη σας ο τίτλος της Πολιτιστικής
Πρωτεύουσας της Ευρώπης, ποιος νομίζετε ότι θα
είναι ο μακροπρόθεσμος πολιτιστικός, κοινωνικός και
οικονομικός αντίκτυπος για την πόλη (καθώς και όσον
αφορά στην αστική ανάπτυξη);
Εκτιμούμε ότι ο τίτλος που θα κληθεί να υποστηρίξει
η πόλη, εφ’ όσον ευτυχήσει η Υποψηφιότητά της, θα
είναι για την ίδια, για την Ελλάδα και για την Ευρώπη, η
καλύτερη απόδειξη πως το πολιτιστικό δυναμικό που
θα ενεργοποιηθεί και η υπέρβαση των παραδοσιακών
στερεοτύπων θα συντελέσουν στη βελτίωση των όρων
διαβίωσης και στην απόκτηση εμπιστοσύνης προς την
Πολιτιστική Πράξη, ανεξάρτητα από το γεωπολιτικό κλίμα
και τις παροδικές δυσκολίες που προκαλεί μια Κρίση που
επιμένει.
Τα εμπόδια που συγκρατούν σε περιχαρακωμένους
χώρους την πολιτιστική πράξη, και το ξεπέρασμά τους,
είναι ο κύριος πολιτιστικός στόχος που πιστεύουμε ότι θα
επιτευχθεί και θα πετύχει μακροπρόθεσμα.

7.1 Ο πολιτιστικός αντίκτυπος
Αν η γειτνίαση με την Αθήνα του αρχαίου και του
νέου κόσμου, προσέδωσε στον Πειραιά το χαρακτήρα
του επινείου, αν η στρατηγική του θέση και η εξαιρετική
πτύχωση της ακτογραμμής του, του χάρισε ένα
υπερτοπικό λιμάνι, αν το μεγάλο λιμάνι λειτούργησε ως
ιστός προσέλκυσης του εμπορίου, της βιομηχανίας και
πολλών πληθυσμιακών προσχώσεων, θυμίζουμε ότι η
ίδια η πόλη διαμόρφωσε, συχνά σε αντίξοες συνθήκες,
ένα πρόσωπο που γοήτευσε και γοητεύει καλλιτέχνες,
δημιουργούς, ερευνητές, τις νέες ηλικίες που αναζητούν
έκφραση και υλοποιούν δράσεις, ενώ συμμετέχουν
παντού όπου τους ζητηθεί.
Η επίτευξη των στόχων του 2021, γεννά μιας μορφής
πολιτιστική μακροπρόθεσμη ανανέωση. Αυτοί που έζησαν
δρώμενα πολιτιστικών πρωτευουσών, προσεγμένα,
σύνθετα και εκφραστικά, επιθυμούν την επανάληψη
των βιωμάτων τους και θέλουν να αισθανθούν την
ίδια ικανοποίηση και στο μέλλον. Από τη στιγμή που το
ενδιάθετο των ακροατών και των θεατών, γίνεται ατομικό
και κοινωνικό αίτημα, η πόλη οδηγείται σε συνεχή
αναζήτηση αισθητικών και δημιουργικών αξιών.
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7.2 Ο κοινωνικός αντίκτυπος
Ο κοινωνικός αντίκτυπος θα είναι ευνοϊκός, εφ’
όσον εκπληρωθεί η υπόσχεση των διοργανωτών της
Υποψηφιότητας και της Υλοποίησης του προγράμματος
ότι δεν στοχεύουν στην ικανοποίηση των ολίγων, αλλά
στηρίζονται στην ενεργό συμμετοχή ατόμων, Υπηρεσιών,
Ιδρυμάτων, Εταιρειών και Συλλόγων, σε οτιδήποτε
επιτρέπει στις κοινωνικές ομάδες να εξελιχθούν.
Η εσωτερική καλλιέργεια που διακρίνει κάθε
πολίτη, μπορεί να εκτεθεί στο δημόσιο χώρο. Το άτομο
με κινητικά προβλήματα, οι γέροντες που θυμούνται
πολλά και ζητούν ψυχαγωγία και διάλογο με τα εγγόνια
τους, οι άνθρωποι που είναι φορτωμένοι εμπειρίες ή
δεξιότητες και δεν κατάφεραν να τις εκφράσουν, μέσα
από συμπτώσεις και συγκυρίες, θα έχουν την ευκαιρία
τους. Αν δυσκολεύονται να ανοιχτούν στον πολιτισμό, θα
βρούμε τα εργαλεία και τον τρόπο να τους δούμε, να τους
ακούσουμε, να τους πλησιάσουμε.
Ο Πειραιάς διαθέτει κοινωνικές δομές, εθελοντές
και δίκτυα στήριξης ευπαθών ομάδων και ηλικιών
που χρήζουν φροντίδας και προστασίας. Είναι καιρός
η πολιτιστική πράξη να αποτελέσει παράγοντα
βελτίωσης της καθημερινής τους ζωής και απόδειξη
πως δεν υπάρχουν, στην πόλη που διαμορφώθηκε από
πρόσφυγες, εσωτερικούς μετανάστες και ανθρώπους που
αναζήτησαν μια νέα πατρίδα, αποκλεισμοί και κόκκινες
γραμμές που τους αποξενώνουν από το δημόσιο λόγο, το
δημόσιο διάλογο και την κοινή μοίρα που ενώνει όλους
τους πολίτες της.

7.3 Ο οικονομικός αντίκτυπος
Τέλος, ο οικονομικός αντίκτυπος, με τις κατάλληλες
στρατηγικές, είναι προφανής. Οι δημοφιλείς εκδηλώσεις
ανοίγουν τις τοπικές αγορές. Τα πολιτιστικά δίκτυα, οι
ανταλλαγές, οι Διεθνείς συνεργασίες και οι συμπράξεις,
ευνοούν το εμπόριο και την επιχειρηματικότητα. Ειδικά
οι συμπράξεις δημιουργικών σχημάτων, που ενώνουν
δυνάμεις με τη βοήθεια των τεχνικών προβολής και
επικοινωνίας, της τεχνογνωσίας χρήσης ελαφρών ή
βαρέων υποδομών, και του ισχυρού αντικτύπου τους,
αναμένεται να δημιουργήσουν νέες υπεραξίες, που
αναβαθμίζουν την πολιτιστική πράξη σε πολιτιστική
επένδυση.

Η προσπάθεια της πόλης του Πειραιά να σηκώσει την
ομίχλη που τυλίγει πολλές περιοχές της, θα υπάρξει,
ακόμη και χωρίς τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας.
Ωστόσο θα είναι μια προσπάθεια υπονομευμένη εξαιτίας
της αναπόφευκτης μειωμένης αποτελεσματικότητας του
σχεδίου της, διότι η Ευρωπαϊκή διάσταση του Θεσμού
ενεργοποιεί τους πάντες. Δεν θεωρούμε καθόλου
δευτερεύουσες και αδιάφορες τις ποικίλες απολογιστικές
εκτιμήσεις και εκτιμήσεις απέναντι σε ένα Μείζον
Ευρωπαϊκό πολιτιστικό γεγονός το οποίο, την ώρα της
σύνταξης της Αίτησής μας, συμπληρώνει τριάντα χρόνια
παρουσίας, εξέλιξης και αποτίμησης.

1

Έχουμε μελετήσει όλες τις πηγές και τα στοιχεία
που προέκυψαν από τη μελέτη των επιπτώσεων των
Πολιτιστικών Πρωτευουσών. Παρακολουθήσαμε την
προσπάθεια κάθε πόλης, υποψήφιας ή επιλεγμένης, και
καταλήξαμε πως πολλες εκτιμήσεις και προγράμματα
φωτογραφίζουν το δικό μας λιμάνι, τις δικές μας
εκτιμήσεις. Έχουμε καταλήξει σε κοινά συμπεράσματα.
Όντως ο Πολιτισμός, ενώ μπορεί να είναι αυτοφυής ή
εισαγόμενος, παραμένει μια πανίσχυρη εργαλειοθήκη
που δεν περιορίζεται σε μια μηχανική παραγωγή νέων
δυνατοτήτων στην οικονομία και στην κοινωνία, αλλά
γίνεται κτήμα της προσωπικής εξέλιξης των πολιτών.

Αυτοαξιολόγηση. Περιγράψτε τα σχέδιά σας για την παρακολούθηση και την
αξιολόγηση του αντίκτυπου του τίτλου στην πόλη σας και για τη διάδοση των
αποτελεσμάτων της αξιολόγησης. Ειδικότερα, θα μπορούσαν να ληφθούν υπ’ όψιν
τα ακόλουθα ερωτήματα:
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Ποιος θα διεξάγει την αξιολόγηση;

Η πόλη του Πειραιά, όπως έχει σημειωθεί και
αλλού, διαθέτει μια ιδιαίτερα πλούσια και πολυσχιδή
πνευματική δραστηριότητα. Σημαίνοντα ρόλο σε αυτές
τις δραστηριότητες καταλαμβάνει το Πανεπιστήμιο της
πόλης, το οποίο εδώ και δεκαετίες αποτελεί ένα από τα
πλέον προβεβλημένα και αξιόλογα ιδρύματα παραγωγής
επιστημονικής γνώσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες συνθήκες που προβάλει
ο μοναδικός χαρακτήρας του Πειραιά, έχει αναπτύξει στο
έπακρο τη φιλοσοφία του συνδυασμού της ακαδημαϊκής
σκέψης με την εφαρμογή στην πραγματική κοινωνική και
κυρίως οικονομική και επιχειρηματική ζωή.
Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς με έντονη παρουσία και κύρος
στο διεθνή επιστημονικό και ευρύτερο ακαδημαϊκό
χώρο, παρουσιάζει στη διάρκεια της μακράς διαδρομής
του σημαντικό έργο με αξιόλογα αποτελέσματα στον
τομέα των διεθνών σχέσεων και συνεργασιών του με
ακαδημαϊκά ιδρύματα του εξωτερικού. Tο Πανεπιστήμιο
έχει συνάψει με ομοταγή Πανεπιστήμια ή ισότιμα Ανώτατα
Ιδρύματα της Ευρώπης, των Βαλκανίων και Παρευξείνιων
χωρών, της Ρωσίας, των Η.Π.Α., του Καναδά, της
Αυστραλίας, της Μέσης και της Άπω Ανατολής. Οι
Συμφωνίες αυτές αφορούν πολλούς επιστημονικούς
κλάδους, ωφελούν το επιστημονικό προσωπικό, τους
φοιτητές και τα Ιδρύματα που συμμετέχουν σε αυτές.
Το Πανεπιστήμιο συνεχώς επιδιώκει να συμμετάσχει
σε Διεθνείς Συναντήσεις (International Association of

Universities, European Association of Universities κλπ.),
για να ενημερώνεται και να συμβάλλει με την παρουσία
του στις αποφάσεις και τις δράσεις που αφορούν στις
σπουδές και στην Ανώτατη Εκπαίδευση γενικότερα.
Η παρουσία του Πανεπιστημίου Πειραιώς στο διεθνές
γίγνεσθαι, ενδυναμώνεται με την ενεργή συμμετοχή του
σε 5 Διεθνείς Ενώσεις και Οργανισμούς.
Κύρια όργανα του Πανεπιστημίου για την ανάληψη
δράσεων όπως αυτό της αξιολόγησης των δράσεων
της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Πρωτεύουσας αποτελούν
το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς και ο
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, τα οποία
παρουσιάζονται στη συνέχεια.

8.1
Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς
(Κ.Ε.Π.Π.)
Όραμα
Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς (Κ.Ε.Π.Π.)
στα πλαίσια του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη
λειτουργία του, έχει θέσει ως όραμα το να καταστεί ένα
σύγχρονο και διεθνούς φήμης ερευνητικό κέντρο το
οποίο θα συμβάλλει στην ανάδειξη και αναγνώριση του
Πανεπιστημίου Πειραιώς ως ενός εκ των κορυφαίων της
Ευρώπης.
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Ανθρώπινο Δυναμικό
Τεχνολογίας, Υπουργεία, Τράπεζες, Οργανισμούς του
ευρύτερου Δημοσίου Τομέα και Ιδιωτικούς Φορείς.
Στα Έργα που ολοκληρώθηκαν ή υλοποιούνται
περιλαμβάνονται: Βασική και Εφαρμοσμένη Έρευνα,
Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών, Αναπτυξιακά
Προγράμματα για τη Δημιουργία Υποδομής, Προγράμματα
Συνεχιζόμενης Κατάρτισης, Συνέδρια, Εκδηλώσεις,
Πρακτική Άσκηση Φοιτητών, Μελέτες, κλπ.

Το ανθρώπινο δυναμικό του Κ.Ε.Π.Π. περιλαμβάνει τα 200
μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πειραιώς, η πλειοψηφία
των οποίων έχει διδακτορικό από διακεκριμένα
πανεπιστήμια της Ευρώπης και των Η.Π.Α. Η Γραμματεία
στελεχώνεται από 20 έμπειρα στελέχη με υψηλού
επιπέδου σπουδές (απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
κάτοχοι Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών), κυρίως σε
οικονομικές και διοικητικές επιστήμες. Επίσης, το Κ.Ε.Π.Π.
συνεργάζεται με καταξιωμένους ερευνητές από άλλα
ΑΕΙ του εσωτερικού και του εξωτερικού, καθώς και από
ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς και εταιρείες.

8.2

Υποδομή

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)
του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Το Κ.Ε.Π.Π. διαθέτει μηχανογραφικό εξοπλισμό τελευταίας
τεχνολογίας, ενοποιημένο δίκτυο φωνής και δεδομένων
συνδεδεμένο με τα κτήρια του Πανεπιστημίου, ενώ έχει
πρόσφατα εγκαταστήσει το πληροφοριακό σύστημα SAP
για την αποτελεσματική υποστήριξη των δραστηριοτήτων
του. Η ιστοσελίδα του Κ.Ε.Π.Π. ενημερώνεται συνεχώς και
παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για τη δραστηριότητά του.
Στο κτήριο του Κ.Ε.Π.Π. έχουν διαμορφωθεί και εξοπλιστεί
με όλα τα σύγχρονα εποπτικά μέσα αίθουσες διδασκαλίας
για σεμινάρια και μεταπτυχιακά προγράμματα, καθώς και
για την επιτυχή διαχείριση των έργων που αναλαμβάνει
ως παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών.
Δραστηριότητα
Από την ίδρυσή του, το Κ.Ε.Π.Π. έχει ολοκληρώσει πάνω
από 1.000 ερευνητικά έργα, εκπαιδευτικά προγράμματα
και αναπτυξιακά έργα χρηματοδοτούμενα από την
Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και

Κύριο όργανο για την υλοποίηση των ανωτέρω
επιδιώξεων του Πανεπιστημίου και της εξωστρέφειας
αυτού είναι ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων
Έρευνας (ΕΛΚΕ). Πιο συγκεκριμένα σκοπός του
ΕΛΚΕ είναι η διάθεση και διαχείριση κονδυλίων που
προορίζονται για την κάλυψη δαπανών οποιουδήποτε
είδους απαραίτητων για τις ανάγκες ερευνητικών,
εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών, αναπτυξιακών, έργων
συνεχιζόμενης κατάρτισης καθώς και έργων για την
παροχή επιστημονικών τεχνολογικών και καλλιτεχνικών
υπηρεσιών, την εκπόνηση ειδικών μελετών, την εκτέλεση
δοκιμών, μετρήσεων, εργαστηριακών εξετάσεων και
αναλύσεων, την παροχή γνωμοδοτήσεων, τη σύνταξη
προδιαγραφών για λογαριασμό τρίτων, ως και άλλων
σχετικών υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που συμβάλλουν
στη σύνδεση της εκπαίδευσης και της έρευνας με
την παραγωγή και εκτελούνται ή παρέχονται από το
επιστημονικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Πειραιώς ή
και με τη συνεργασία άλλων ειδικών επιστημόνων.
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Θα περιλαμβάνονται συγκεκριμένοι στόχοι και ορόσημα μεταξύ του ορισμού της
πόλης και του έτους του τίτλου στο σχέδιο αξιολόγησής σας;

Για την προετοιμασία του δικτύου αυτού πολιτιστικών
ενεργειών, έχει σχεδιαστεί ένα συγκεκριμένο σχέδιο
υλοποίησης, το οποίο με την επιλογή της πόλης του
Πειραιά ως ΠΠΕ θα εξειδικευτεί περαιτέρω άμεσα. Βάσει
αυτού του σχεδίου θα εξειδικευτούν τα ενδιάμεσα βήματα
και οι επιμέρους στόχοι οι οποίοι και θα καθορίσουν εν
πολλοίς τους στόχους και τα ορόσημα, τα οποία οφείλει
η διαδικασία αξιολόγησης να λάβει υπόψιν της και να
παρακολουθήσει την πορεία και το βαθμό επίτευξης
τους. Εντούτοις από σήμερα μπορούμε να ορίσουμε
συγκεκριμένα ορόσημα, τα οποία το σχέδιο αξιολόγησης
θα λάβει υπόψιν του, και παρουσιάζονται παρακάτω:
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•
•
•
•
•
•

Ορισμός Οργανωτικής Επιτροπής
Ορισμός Καλλιτεχνικού Διευθυντή
Οριστικοποίηση Καλλιτεχνικού Προγράμματος
Οριστικοποίηση και έναρξη προγράμματος 		
επικοινωνίας
Ολοκλήρωση τυχόν αναγκαίων υποδομών
Έναρξη δραστηριοτήτων

Οι ακριβείς ημερομηνίες των ανώτερων ορόσημων
καθώς και οι επιμέρους στόχοι μέχρι την έναρξη των
καθαυτών δραστηριοτήτων θα αποφασιστούν το αργότερο
τρεις μήνες μετά τον ορισμό της πόλης ως ΠΠΕ 2021.

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

Καθώς ο θεσμός της ΠΠΕ όπως αναφέραμε και ανωτέρω
έχει ως επίκεντρο τον πολιτισμό, τα άυλα κατά κανόνα
επιτεύγματα του ανθρώπινου πνεύματος, οι κλασικές
ποσοτικοποιημένες μεθοδολογίες αξιολόγησης έργων
χρήζουν των ανάλογων προσαρμογών. Ο βασικός
λοιπόν άξονας της μεθοδολογίας αυτοαξιολόγησης θα
αφορά τη συγκέντρωση στοιχείων και απόψεων των
ενδιαφερόμενων μερών τόσο εντός της ίδιας της πόλης
του Πειραιά, όσο και σε εθνικό αλλά και ευρωπαϊκό
επίπεδο. Οι βασικές πηγές για την αξιολόγηση σχεδιάζεται
να είναι οι ακόλουθες:
• Βιβλιογραφία από το σύνολο της ΕΕ: οι πηγές αυτές
περιλαμβάνουν τις υψηλότερου επίπεδου πολιτικές της
ΕΕ και των αντίστοιχων νομοθετικών πρωτοβουλιών,
έγγραφα, αποφάσεις και άλλες δημοσιεύσεις που
αφορούν την ΠΠΕ. Αυτό περιλαμβάνει επίσης τις εκθέσεις
των σχετικών επιτροπών, καθώς και την ακαδημαϊκή
βιβλιογραφία σε επίπεδο ΕΕ.
• Βιβλιογραφία σε επίπεδο Π.Π.Ε.: αυτό το είδος των
αναφορών περιλαμβάνει τα σχετικά προγραμματικά
έγγραφα και αναφορές, τις εσωτερικές εκθέσεις που
συνδέονται με τις διαδικασίες υποβολής αιτήσεων και
επιλογής, καθώς και πηγές από το ίδιο το πολιτιστικό
πρόγραμμα.
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• Ποσοτικά στοιχεία: θα καταβληθεί η μέγιστη δυνατή
προσπάθεια να γίνουν διαθέσιμα ποσοτικά στοιχεία που
συνδέονται με τις δραστηριότητες και την υλοποίηση
του Π.Π.Ε. Τέτοια στοιχεία μπορούν να αφορούν
ενδεικτικά και σίγουρα όχι περιοριστικά στοιχεία
σχετικά με προϋπολογισμούς, δαπάνες, σχεδιασμό και
αποτελέσματα υλοποίησης επιμέρους έργων, το πλήθος
αυτών, αναλόγως με το βαθμό συνάφειας, των επιπέδων
συμμετοχής και τα ποσοστά τηλεθέασης, τα ποσοτικά
αποτελέσματα του συνόλου ή μέρος ενεργειών και
έργων, άλλα και γενικά κάθε στοιχείο, το οποίο μέσα από
την υπάρχουσα ή αναπτυσσόμενη γνώση και εμπειρία
κρίνεται σκόπιμο να εξεταστεί ως προς το έργο και τα
οφέλη της Π.Π.Ε. στην πόλη.
• Συνεντεύξεις με μέλη και επικεφαλής ομάδων
εργασίας: από τα μέλη καθώς και τους επικεφαλής των
ομάδων εργασίας για το σχεδιασμό και την υλοποίηση του
σχεδιασμού της Π.Π.Ε. θα ζητείται η γνώμη τους τακτικά,
τόσο όσο αφορά την ποιοτική πρόοδο των ενεργειών όσο
και τα ποσοτικά αποτελέσματα αναλόγως του πόστου τους
και την εμπλοκή τους στο όλο πρόγραμμα. Τουλάχιστον
τα κύρια άτομα που συνδέονται με την υλοποίηση
θα ερωτηθούν, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που
συνδέονται στη στρατηγική της ανάπτυξη, το μάρκετινγκ
και την επικοινωνία, την υλοποίηση του έργου και την
οικονομική διαχείριση.
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• Συνεντεύξεις με τους κύριους εμπλεκόμενους και
ωφελούμενους: περιλαμβάνει συνεντεύξεις με όλους τους
ενδιαφερόμενους φορείς τόσο άμεσα όσο και έμμεσα είτε
στο σχεδιασμό ή την παράδοση του ΠΠΕ μαζί με εκείνους
που ευρύτερα συνδέονται με την πολιτιστική, κοινωνική,
οικονομική ή πολιτική ατζέντα του Δήμου Πειραιά.
Στους ενδιαφερόμενους φορείς περιλαμβάνονται όσοι
εμπλέκονται σε πολιτιστικούς οργανισμούς, σε επίπεδο
πόλης / περιφέρειας / εθνικό επίπεδο, του τουρισμού,
οργανισμούς μέσων μαζικής ενημέρωσης, καθώς
και εθελοντικών και κοινωνικών οργανώσεων. Λόγω
της ιδιαίτερης φύσης της πόλης, ως του μεγαλύτερου
λιμανιού της χώρας, ιδιότητα η οποία χαρακτηρίζει τον
Πειραιά από τα αρχαιότατα χρόνια, ιδιαίτερη σημασία θα
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• Έρευνα ανά έργο: Το πρόγραμμα θα αποτελείται
από μια σειρά από επιμέρους έργα, τα οποία αν και σε
μεγάλο βαθμό είναι αυτόνομα, εντούτοις το σύνολο
τους συνθέτει την ολότητα της προτεινόμενης πράξης. Η
έρευνα λοιπόν σε επίπεδο έργων κρίνεται σκόπιμη ώστε
να αποκτήσουμε μια πληρέστερη εικόνα των απόψεων
των υπεύθυνων των έργων σε μια ποικιλία διαφορετικών
θεμάτων που συνδέονται με το σχεδιασμό, την παράδοση,
τα οφέλη και την κληρονομιά του, την αλληλεπίδραση
ΠΠΕ, τόσο σε επίπεδο του κάθε έργου, αλλά και του
συνόλου της πράξης.

Τι είδους πληροφορίες θα παρακολουθείτε και θα ελέγχετε;

Βιβλιογραφικών δεδομένων
Ερευνών γνώμης
Στατιστικών δεδομένων
Οικονομικών δεδομένων
Αριθμό επισκεπτών
Αριθμό δραστηριοτήτων
Συμπεράσματα πολιτικής
Ενστάσεις
Διαβουλεύσεις
Προτάσεις φορέων

Ενότητα Κριτηρίων

Κριτήρια

Πολιτιστικό και
καλλιτεχνικό
περιεχόμενο

Σαφές, συνεκτικό και πολυσυλλεκτικό καλλιτεχνικό όραμα
μέσα από τη διάρθρωση του πολιτιστικού προγράμματος
Συμμετοχή των τοπικών καλλιτεχνών και πολιτιστικών
οργανώσεων κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση του
πολιτιστικού προγράμματος
Εύρος και ποικιλία των δραστηριοτήτων και συνολική
καλλιτεχνική ποιότητα
Συνδυασμός της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς και των
παραδοσιακών μορφών τέχνης με τις νέες, καινοτόμες και
πειραματικές πολιτιστικές εκφράσεις

Οργανωτική ικανότητα

Διακομματική πολιτική στήριξη
Βιώσιμες υποδομές για τη φιλοξενία των δράσεων

Το σύνολο των πληροφοριών που θα παρακολουθούνται
και θα ελέγχονται καθορίζονται εν πολλοίς από τη φύση
των ενεργειών, όπως περιεγράφηκαν στο προηγούμενο
εδάφιο. Έτσι έχουμε συγκέντρωση στοιχείων, όπως
(ενδεικτικά και σίγουρα όχι περιοριστικά):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

δοθεί στην αξιολόγηση της προβολής του πολιτισμού μέσα
από τη ναυτοσύνη αλλά και τις πολιτιστικές εκφράσεις
αυτής.
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Ενότητα Κριτηρίων
Μακροπρόθεσμη
στρατηγική

Εντούτοις όπως είναι εύκολα αντιληπτό, η συγκέντρωση
της πληροφορίας και μόνο δε μπορεί να παράσχει
την ζητούμενη γνώση, και να βοηθήσει στην έγκαιρη
αξιολόγηση, και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων κατά τις
τρεις φάσεις αυτής.

Διάχυση στον
Πληθυσμό

Νέες και βιώσιμες ευκαιρίες για τη συμμετοχή του ευρύτερου
δυνατού φάσματος πολιτών που θα παρακολουθήσουν ή και
θα συμμετάσχουν στις πολιτιστικές δραστηριότητες, θέτοντας
ειδικές ομάδες στόχους πχ. νέων

Κριτήρια

Αύξηση του βαθμού συμμετοχής, τόσο όσον αφορά
στην παρακολούθηση, όσο και στην υλοποίηση των
περιθωριοποιημένων, των μειονεκτούντων ατόμων, και των
μειονοτήτων

Στρατηγική για την πολιτιστική ανάπτυξη της πόλης
Ενίσχυση της ικανότητας του πολιτιστικού τομέα,
συμπεριλαμβανομένης της επίτευξης συμπράξεων με τους
οικονομικούς και κοινωνικούς φορείς στην πόλη

Άρση των εμποδίων στην πρόσβαση για τα άτομα με αναπηρία
και στους ηλικιωμένους
Συνολική στρατηγική για την ανάπτυξη του κοινού, ιδίως η
σχέση με την εκπαίδευση και τη συμμετοχή των σχολείων

Μακροπρόθεσμες πολιτιστικές, κοινωνικές και οικονομικές
επιπτώσεις (συμπεριλαμβανομένης της αστικής ανάπτυξης)
για την πόλη
Παρακολούθηση και αξιολόγηση των επιπτώσεων της πράξης
για την πόλη

Ευρωπαϊκή
διάσταση

Έκταση και ποιότητα των δραστηριοτήτων για την προώθηση
της πολιτιστικής ποικιλομορφίας της Ευρώπης, του
διαπολιτισμικού διαλόγου και της αμοιβαίας κατανόησης
Έκταση και ποιότητα των δραστηριοτήτων που τονίζουν τα
κοινά χαρακτηριστικά των ευρωπαϊκών πολιτισμών, την κοινή
κληρονομιά, ιστορία και ευρωπαϊκή ολοκλήρωση
Έκταση και ποιότητα των χαρακτηριστικών των ευρωπαίων
καλλιτεχνών, τη συνεργασία με φορείς ή πόλεις σε
διαφορετικές χώρες, και των διακρατικών συνεργασιών

Βαθμός συμμετοχής της τοπικής κοινωνίας στην προετοιμασία
και την υλοποίηση της ΠΠΕ

Διαχείριση

Δομή και στόχευση του προϋπολογισμού (αφορά το σύνολο και
των τριών φάσεων της πράξης)
Δομή Διοίκησης και Ομάδας Υλοποίησης
Διαδικασία ορισμού Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης και διοικητικών
τομέων, και καθορισμός αρμοδιοτήτων
Συνολική στρατηγική επικοινωνίας (προβολή της
πανευρωπαϊκής διάστασης της πράξης)
Ικανότητες των μελών της ομάδας εργασίας

Στρατηγική για την προσέλκυση ισχυρού ενδιαφέροντος του
ευρωπαϊκού και διεθνούς κοινού

16

17

Συμβολή στη μακροπρόθεσμη στρατηγική

12

13

Πως θα ορίσετε την «επιτυχία»;

Η αξιολόγηση θα βασίζεται σε μια σειρά «βασικών
δεικτών» που αποτελούν κοινό τόπο για τα προγράμματα
ΠΠΕ. Έτσι ακολουθείται η βασική κατεύθυνση, όπως
δίδεται από την Ε.Ε., ενώ ταυτόχρονα βελτιώνεται η
συγκρισιμότητα των αποτελεσμάτων με τα παλιότερα
προγράμματα, και δίδει μια σταθερή βάση για τα
μελλοντικά. Επιπλέον ανά φάση θα παρακολουθούνται
διαφορετικά στοιχεία, προσαρμοσμένοι στις διαφορετικές
ανάγκες, αλλά και για μεγιστοποίηση της ωφέλειας από

αυτή καθαυτή τη διαδικασία της αξιολόγησης. Ιδιαίτερα
σημαντικός είναι ο ρόλος της κατά την προετοιμασία,
καθώς μπορεί κάλλιστα να δράσει ως προειδοποιητικό
σήμα για τυχόν επιμέρους αστοχίες, αλλά και ως πηγή
προτάσεων για βελτιώσεις και ενσωμάτωση νέων ιδεών
στο βασικό προβλεπόμενο σχέδιο. Τα στοιχεία λοιπόν
που θα συγκεντρώνονται θα οργανώνονται με βάση την
παρακάτω διάκριση σε στόχους και δείκτες:

Ειδικός στόχος

Δείκτες αποτελεσμάτων

1. Βελτίωση
του εύρους, της
πολυμορφίας και της
ευρωπαϊκής διάστασης
της πολιτιστικής
προσφοράς στην πόλη,
μέσω και διακρατικών
συνεργασιών

Συνολικός αριθμός των έργων και εκδηλώσεων

2. Διευκόλυνση
της πρόσβασης
και αύξηση της
συμμετοχικότητας
στον πολιτισμό

Αριθμός θεατών και συμμετεχόντων στα πολιτιστικά δρώμενα της ΠΠΕ

3. Ενίσχυση
των ικανοτήτων
του πολιτιστικού
δυναμικού και
συνδεσιμότητα του
με άλλους κλάδους

Αξία των επενδύσεων σε πολιτιστικές υποδομές, χώρους και
εγκαταστάσεις

Αξία πολιτιστικών προγραμμάτων
Αριθμός ευρωπαϊκών διασυνοριακών συνεργασιών στα πλαίσια του Θεσμού
της ΠΠΕ
Αριθμός ή/και ποσοστό καλλιτεχνών από το εξωτερικό σε σχέση με τους
Έλληνες καλλιτέχνες που συμμετέχουν στις εκδηλώσεις της ΠΠΕ

Αριθμός νέων, μειονεκτούντων ή “λιγότερο πολιτιστικά ενεργών” ατόμων
που παρακολουθούν ή/και συμμετέχουν στα πολιτιστικά δρώμενα της ΠΠΕ
Αριθμός εθελοντών

Διατηρήσιμη πολυκλαδική συνεργασία για τη βελτίωση της πολιτιστικής
διακυβέρνησης
Σχεδιασμός και υλοποίηση μιας στρατηγικής για τη μακροπρόθεσμη
πολιτιστική ανάπτυξη της πόλης
Επενδύσεις και πλήθος συνεργασιών μεταξύ πολιτιστικών φορέων και
άλλων φορέων από άλλους κλάδους

4. Βελτίωση του
διεθνούς προφίλ των
πόλεων μέσω του
πολιτισμού

1

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

Η παρακολούθηση των έργων και των δραστηριοτήτων
που υποστηρίζονται μέσω της ΠΠΕ 2021 θα έχει μια
τριμηνιαία βάση. Η προτεινόμενη υπεύθυνη δομή,
αυτή του Πανεπιστήμιου Πειραιώς, θα συνεργάζεται
άμεσα με την οργανωτική επιτροπή, έτσι ώστε και οι
ενέργειες όλων να είναι συντονισμένες, αλλά κυρίως τα
ευρήματα της αξιολόγησης να επικοινωνούνται άμεσα
στους υπεύθυνους, οι οποίοι θα μπορούν τότε άμεσα
να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν τις κατάλληλες
διορθωτικές ενέργειες. Οι παραγόμενες εκθέσεις θα
είναι προσβάσιμες στο ευρύ κοινό, καθώς προτείνεται να
δράσουν ως ένα μέσο προβολής των δραστηριοτήτων
και των ωφελειών στην πόλη, ενώ η αναμενόμενη θετική
αξιολόγηση και πρόσημο των σχετικών ενεργειών,
θα λειτουργήσει ως πόλος έλξης για την αύξηση της
συμμετοχής του πληθυσμού στις σχετικές δραστηριότητες.
Ένα ζήτημα τέλος, το οποίο απασχολεί όλες τις πόλεις
που έχουν δράσει ως Πολιτιστικές Πρωτεύουσες της
Ευρώπης μέχρι σήμερα, είναι ο χρονικός ορίζοντας
της αξιολόγησης του αποτελέσματος των σχετικών
δράσεων μετά το πέρας του χρόνου δράσης της πόλης
ως ΠΠΕ. Έτσι πρέπει να βρεθεί η χρυσή τομή μεταξύ της
αξιολόγησης, της διατηρησιμότητας των αποτελεσμάτων
και της κατά το δυνατόν γρήγορης εξαγωγής
συμπερασμάτων, για την κεφαλαιοποίησή τους στις
διάδοχες πόλεις. Με βάση το σκεπτικό αυτό προτείνεται η
τελική έκθεση να παραχθεί σε δύο χρόνια από τη λήξη της
περιόδου επιλογής, θεωρώντας ότι αυτό είναι ένα χρονικό
διάστημα στο οποίο μπορούν να εξαχθούν αξιόπιστα
συμπεράσματα χωρίς να υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση
στην παρουσίαση αυτών. Θα μπορούσε όμως να εξεταστεί
η περίπτωση παραγωγής μιας ενδιάμεσης έκθεσης, ένα
χρόνο μετά τη λήξη της περιόδου επιλογής, η οποία θα
αναλύει κυρίως οργανωτικά και διοικητικά θέματα, ώστε
να μπορεί άμεσα να δράσει ως οδηγός καλών πρακτικών
και άμεσης κεφαλαιοποίησης της οργανωτικής και
διοικητικής εμπειρίας σε τέτοιου μεγέθους πολιτιστικά
δρώμενα.

Αύξηση τουριστών στην πόλη και του αριθμού διανυκτερεύσεων
Ποσοτική και ποιοτική βελτίωση της προβολής της πόλης από τα Μέσα
Ενημέρωσης (Τοπικά, Εθνικά, Διεθνή, Ηλεκτρονικά / Μαζικά και Ειδικά)
Διάχυση της έννοιας και της βαρύτητας του τίτλου της Πολιτιστικής
Πρωτεύουσας στους κατοίκους της πόλης
Αναγνώριση του πολιτιστικού αποθέματος και παραγόμενου πλούτου στην
πόλη από το ευρύτερο κοινό
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Αναλύστε το εύρος και την ποιότητα των δράσεων

14

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.

14.1 Η πολιτιστική πολυμορφία
Ο Πειραιάς είναι το μεγαλύτερο λιμάνι της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης και οφείλει την ακμή του σε
έργα υποδομής του 19ου αιώνα που συντόμευσαν τους
θαλάσσιους δρόμους της Ανατολής, με τη διώρυγα του
Σουέζ και τη διώρυγα της Κορίνθου. Έγινε το ακρότατο
σημείο εκκίνησης και άφιξης του πελώριου ευρωπαϊκού
σιδηροδρομικού δικτύου. Η ελληνική εμπορική ναυτιλία,
ήδη από τις μεγαλύτερες παγκοσμίως, βρήκε στον
Πειραιά, εκτός από τη στρατηγική του σημασία στο
παγκόσμιο εμπόριο, μια επιτελική βάση και διαρκή
στελέχωση με ναυτικούς, του στόλου της.
Ο Πειραιάς στη νεότερη μορφή του, ακολούθησε
διαδρομή απολύτως αντίστοιχη με των υπολοίπων
λιμανιών της Ευρώπης. Όταν η διεθνής συγκυρία
ευνοούσε την ανάπτυξη, η ανάπτυξη υπήρχε. Όταν
μια κρίση χτυπούσε τον κλάδο των μεταφορών ή
παρουσιαζόταν τεχνολογική διαφοροποίηση, τα λιμάνια
χωρίς νέες επενδύσεις, έμεναν στάσιμα.
Αυτή η πορεία της πόλης έμοιαζε με πολλών
Ευρωπαϊκών λιμανιών στον ίδιον αιώνα, καθώς η
βιομηχανική επανάσταση, ο ατμός και τα κύματα της
μετανάστευσης στον Νέο κόσμο, ερήμωσαν περιοχές,
ανέπτυξαν με έντονους ρυθμούς άλλες, ενώ ολοένα και
νέες περιοχές του πλανήτη, άρχισαν να φαίνονται στον
παγκόσμιο ορίζοντα. Οι αποικίες, οι εξωτικοί πόλεμοι, η
δημοσιογραφία που άρχισε να ακμάζει, η υποχώρηση
του νεοκλασικισμού μπροστά στο ρομαντισμό και το
νεοθετικισμό, δημιουργούσε ολοένα και πιό δημοφιλείς
«αναγνώσεις» της εκτός Ευρώπης πραγματικότητας.
Την ευρωπαϊκή πολυμορφία, η οποία κρυβόταν
πίσω από τις μηχανές, τον αυτοματισμό και τη συνεχή
αναζήτηση πρώτων υλών και μέσων παραγωγής, δεν
την έκρυψε ποτέ καμία αναπτυξιακή λογική. Απεναντίας,
ξεκίνησε, όπως συνέβη και σε άλλες, παλαιότερες
οικονομικές και πολιτιστικές εκρήξεις, να είναι
ελκυστική η αναζήτηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών
γνωρισμάτων κάθε ευρωπαϊκού κράτους και η έμφαση
στην πολιτιστική δημιουργία που ενίοτε ήταν πιο
αποτελεσματική και διεισδυτική στις νέες αγορές.
Οι μεγάλοι πόλεμοι στην Ευρώπη, μετά τον 19ο
αιώνα, δεν οδηγούσαν πλέον στη λογική της αφομοίωσης
πληθυσμών και στις επεκτάσεις που σήμαιναν εξάλειψη
του πολιτιστικού υποβάθρου των ηττημένων.

22

Ο βρετανικός στόλος, το γαλλικό πνεύμα, η γερμανική και
η ιταλική ενότητα, η σημασία των λιμανιών της Φλάνδρας
και της Βαλτικής, η θεωρία του «μεγάλου ασθενή»
ανατολικά της Αδριατικής, οδήγησαν, μέσα από δημοφιλή
λογοτεχνήματα, μουσικά θέματα, εικαστικές τάσεις και
αρχιτεκτονικές συλλήψεις, για να μείνουμε στα βασικά,
στην αίσθηση πως οι τέχνες, τα γράμματα, η δύναμη των
διανουμένων και τα έργα αναφοράς στις ανθρωπιστικές
και θετικές επιστήμες, ήταν επιτεύξεις και εργαλεία
εσωτερικής συνοχής και πνευματικής ακτινοβολίας που
δεν απαιτούσαν πολέμους για να επικρατήσουν.
Ο Βολταίρος, ο Χέγκελ, ο Θερβάντες, ο Μπετόβεν,
ο Ρέμπραντ και ο Κοπέρνικος, πέρα από την εθνική
υπερηφάνεια που δημιουργούσε η ύπαρξή τους, άρχισαν
να θεωρούνται προσωπικότητες της Ευρώπης που το έργο
τους έμοιαζε με λαμπρούς αστέρες του ίδιου γαλαξία.

14.2 Ο διαπολιτισμικός διάλογος
Η αντοχή της Ευρώπης που παρουσίαζε πολλές
μορφές έφερε τον πολιτιστικό διάλογο και έναν κανόνα
απορρόφησης νέων αξιών στις περιοχές όπου η
ευρωπαϊκή δραστηριότητα ήταν αποτελεσματική. Και ο
διάλογος έφερνε και φέρνει την κατανόηση.
Στην περίπτωση του Πειραιά, η ευρωπαϊκή επίδραση
ήταν εξαρχής εμφανής και καταλυτική. Καθώς η νέα
Ελλάδα διαμορφώθηκε από τον Φιλελληνισμό, την
ναυμαχία του Ναυαρίνου και την προστασία των
Ευρωπαϊκών δυνάμεων, όταν αναφάνηκε η ανάγκη
της δημιουργίας ενός ακμαίου λιμανιού, ο Πειραιάς δεν
αναπτύχθηκε στα πρότυπα μιας «εξωτικής αποικίας» που
θα εξυπηρετούσε απλώς με ανθρώπινο δυναμικό τις
υπηρεσίες του μεταφορικού εμπορίου και της επιβατικής
κίνησης.
Οι μεγάλοι εμπορικοί οίκοι που έλυναν επισιτιστικά
προβλήματα και οι βιομηχανίες που μεταποιούσαν πρώτες
ύλες και αγαθά, άργησαν να απλωθούν στην ενδοχώρα
και σε ειδικές ζώνες. Οι αποθήκες, οι βιομηχανίες, οι
αποθήκες καυσίμων, συνόρευαν με το λιμάνι, μαζί με τις
ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες, τον πολεμικό ναύσταθμο
και άλλες λειτουργίες. Τα μεταναστευτικά κύματα, ο
τουρισμός προς τα νησιά, οι επιβάτες προς τον Σαρωνικό,
το ταξίδι στα Κύθηρα, αποκεντρώθηκαν αργά και
πλημμελώς.

Έτσι η πόλη που γεννήθηκε από αυτές τις συνθήκες,
γεννήθηκε από μια ποικιλία αναγκών, διαχρονικά. Ο
σύζυγος της Σάρα Μπερνάρ, Αριστείδης Δαμαλάς, έχτισε
θέατρο στο Φάληρο όπου η μεγάλη ηθοποιός εμφανιζόταν
συχνά και υπήρχε ενθουσιώδες κοινό να την χειροκροτεί.
Μέσα στον ιστό της νεοκλασικής πολιτείας, υπήρξαν κτίρια
μεγάλων φιλανθρωπικών ιδρυμάτων, εφοπλιστικοί οίκοι,
βιομηχανίες και λιμάνια αναψυχής, δίπλα σε φτωχούς
εργάτες και στα επαγγέλματα του λιμανιού, που είχαν το
δικό τους τρόπο ζωής, τις μουσικές τους, την έντιμη πενία
τους, αλλά και τη φήμη ότι συμπλήρωναν το σκηνικό μιας
«αυλής των θαυμάτων» με τη ζωή των παρανόμων, την
πορνεία, το λαθρεμπόριο.
Εκατοντάδες τραγούδια, κινηματογραφικές ταινίες,
λογοτεχνήματα, ευθυμογραφήματα, φωτογραφίες και
υλικό χρονογραφημάτων γεννήθηκαν από την Πειραϊκή
ατμόσφαιρα. Παράλληλα, οι καημοί των εσωτερικών
μεταναστών, των προσφύγων, οι πολλές «εσωτερικές
παροικίες» και οι έντονες κοινωνικές αντιθέσεις, έφεραν
πολιτικές αντιπαραθέσεις, πολυ συνηθισμένες στην
στερεοτυπική αντίληψη της ίδιας της Ευρώπης για τις
εργατουπόλεις.
Όταν μάλιστα, ο μεσοπόλεμος φέρνει μαζί του ως
νέα εργαλεία, το ραδιόφωνο, τις προπαγάνδες, τις
τεράστιες ομάδες του πληθυσμού τις παθιασμένες με
το ποδόσφαιρο και άλλα δημοφιλή σπορ, ο Πειραιάς
τυποποιείται στην εθνική πινακοθήκη των Στερεοτύπων,
με μια σειρά μεταπολεμικών εικόνων που μπήκε ορμητικά
στην ευρωπαϊκή αγορά του θεάματος.
Η ταινία «Ποτέ την Κυριακή» του Ζυλ Ντασέν, που
περιγράφει την ανεξάρτητη ζωή μιας «πόρνης που
σέβεται» ανάμεσα σε παλικαράδες, με ένα αξέχαστο
τραγούδι που η ντίβα Μελίνα Μερκούρη εκτελεί
κρατώντας μια φωτογραφία του «Ολυμπιακού», της πιο
δημοφιλούς ελληνικής ποδοσφαιρικής ομάδας, είναι ο
επικοινωνιακός κριός που έχει ξεκινήσει από ταινίες
του Κακογιάννη και του Κούνδουρου, τη ζωγραφική
του Γιάννη Τσαρούχη και τις θαυμαστές επιδόσεις της
Πειραιώτισσας τραγωδού Κατίνας Παξινού, που πρόλαβαν
να θαυμάσουν οι θεατές σε παλαιότερες διεθνείς
παραγωγές. Η πόλη μέσα από τους δημιουργούς της
κέρδισε δύο Όσκαρ.

23

Bergen

ORKNEY
ISLANDS

Rockall
(U.K.)

HEBRIDES

North
Atlantic
Ocean

Oslo

ak
err
ag
Sk

Irish
Sea

Kaliningrad

Birmingham Amsterdam
Rotterdam

NETH.

Paris
ne
Sei

Nantes

Essen
Cologne

Leipzig

GERMANY

Frankfurt
am Main
Luxembourg

Strasbourg

e
Loir

Stuttgart
Munich

Lyon

Toulouse

MONACO

40

Madrid

SPAIN

Valencia

(U.K.)

Sea

Casablanca

MOROCCO

0

ALGERIA

Στο ευρωπαϊκό παρόν, ο Πειραιάς είτε πρωτοπορεί
στη χάραξη συνδέσεων, σιδηροδρομικών, προαστειακών
και οδικών, ενισχύοντας τις επενδύσεις αγαθών από την
παγκόσμια αγορά προς την Ευρώπη, είτε παραχωρεί
προβλήτα σε κινέζικη εταιρεία, είτε συνεορτάζει με την
αδελφοποιημένη πόλη Μασσαλία το 2013 το δικό της έτος
Πολιτισμού, προσδοκά πολλά στην ένταξη της Πολιτιστικής
Ακτής του Οργανισμού Λιμένος της, και στη συνεργασία
με το Πολιτιστικό Κέντρο Σταύρος Νιάρχος στο Δέλτα
του Φαλήρου. Στη γενική αναβάθμιση του θαλασσίου
μετώπου της Αττικής, προς το Σαρωνικό, ο Πειραιάς
φιλοδοξεί να συμβάλει με την πολιτιστική του πράξη, που
είναι, στην ουσία, μια ψήφος εμπιστοσύνης στην Ευρώπη,
στο μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό
της. Ένας θησαυρός βιομηχανικής κληρονομιάς, πάνω
στον παλαιό οδικό άξονα της οδού Πειραιώς και μια
πολύ μεγάλη έκταση στα δυτικά του επιβατικού λιμένα,
διατηρεί βιομηχανικά κελύφη και άλλες ενδιαφέρουσες
εγκαταστάσεις, μαζί με διαθέσιμους ανοιχτούς χώρους,
που είναι από μόνος του μια πολύτιμη παρακαταθήκη,
που τον καθιστούν, με τη θεματική του αυτοτέλεια, ένα
μελλοντικό θεματικό πάρκο με πανευρωπαϊκή διάσταση.
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14.3 Η αύξηση της αλληλοκατανόησης μεταξύ Ευρωπαίων
πολιτών

Ο διαπολιτισμικός διάλογος, για να χτίσει περιβάλλον
αλληλεπίδρασης και αμοιβαιότητας, έχει ανάγκη να
διεξαχθεί ανάμεσα σε πρεσβείες καλοδιάθετες, εγκάρδιες
και ειλικρινείς. Οι τέχνες, τα γράμματα και η μέθεξη που
προκαλούν, βοηθούν αυτήν την κατανόηση.
Ο σχεδιασμός της Ευρωπαϊκής διάστασης της
Πολιτιστικής μας Πρωτεύουσας, ξεκινά ακριβώς από την
αίσθηση της συνέχειας αυτής της διάστασης, τιμώντας το
χτες και πλάθοντας το μέλλον του λιμανιού.
Από την εποχή του ραδιοφώνου, της τηλεόρασης,
του κατακλυσμού της πληροφορίας έως το διαδίκτυο,
ο πολίτης βρίσκεται σε μια συνεχή αναζήτηση νέων
τρόπων να κατανοήσει τις νέες τεχνολογίες και να
πορευτεί με αυτές, χωρίς αναγκαστικά να γνωρίζει τον
τρόπο που λειτουργούν, ενώ το χρονικό διάστημα της
χρήσης τους, γίνεται όλο και πιο περιορισμένο, καθώς οι
προκλήσεις του θεάματος και του ακροάματος, γίνονται
όλο και πιο επιθετικές. Από το νέο αιώνα, η κατοχή
μέσων κοινωνικού διαλόγου, έχει λάβει εκρηκτική
εξάπλωση. Κάθε πενταετία, κι ακόμη συχνότερα, η μνήμη
που υποστηρίζεται από διάφορα αποθηκευτικά μέσα
και οι πολίτες κρατούν ως «αγαπημένες μνήμες» που
επιβεβαιώνουν την καλλιέργειά τους, έχει περάσει από
τα βιβλία, τον τύπο, το ραδιόφωνο, στην κασέτα, στους
ψηφιακούς και οπτικούς δίσκους, στο διαδίκτυο, στους
υπολογιστές, στην κινητή τηλεφωνία, στην αποθήκευση

σε άυλες μονάδες και τώρα στο «internet του μέλλοντος»,
όπου πολλές εφαρμογές αλλάζουν δραστικά τους
παραδοσιακούς τρόπους πρόσληψης του πολιτισμού,
της παρακολούθησης των εξελίξεων. Ταυτόχρονα, η
τεχνοφοβία ή η προσκόλληση σε παραδοσιακούς τρόπους
ενημέρωσης και καλλιέργειας, επιμένουν, δημιουργώντας
«αποικίες νοσταλγίας» με τη δική τους αγορά.
Στην ουσία, σήμερα που συντάσσονται οι απαντήσεις
μας, δεν ξέρουμε και πολλά για την εξέλιξη της
τεχνολογίας μετά από πέντε χρόνια! Εργαλεία ξενάγησης,
οδηγοί πόλεων, επιλογές στην πληροφορία και οι τυπικές
διαδικασίες που γνωρίζουμε για να κλείσουμε μια πτήση ή
να εξασφαλίσουμε ένα εισιτήριο, βρίσκονται σε ταχύτατη
εξέλιξη.
Ποτέ άλλοτε, η αλληλοκατανόηση μεταξύ Ευρωπαίων
πολιτών, απαραίτητη διαδικασία αλληλογνωριμίας και
αλληλοκατανόησης δεν έχει τόσους τρόπους να εξελιχθεί
και η τεχνολογική εξέλιξη, πιο προσιτή στις νέες ηλικίες,
οδηγεί σε μια πρωτοφανή πανσπερμία εργαλείων
διαλόγου.
Ευκαιρία να γνωριστούμε καλύτερα λοιπόν,
χρησιμοποιώντας κάθε προσιτό μέσο επαφής.
Σήμερα, το μέσον δεν είναι το μήνυμα, αλλά το μήνυμα
πρέπει να είναι συμβατό από όλα τα μέσα. Αλλιώς, η
διείσδυσή του στον κοινωνικό ιστό, δυσκολεύεται.

Για τον Πειραιά του 2021, η κατανόηση του
Πολιτιστικού του Μηνύματος, θα περάσει σε πολλές
«γλώσσες της τεχνολογίας», σημαδεύοντας μια
διαφορετική, πιο αισιόδοξη προοπτική κατανόησης και
αποδοχής.
Και το βασικό εργαλείο γι’ αυτήν τη στρατηγική,
αποτελεί η καινοτομική προσέγγιση των μέσων
δικτύωσης, που έχει πολλές όψεις οι οποίες
αναμορφώνονται και βελτιώνονται συνεχώς. Σήμερα,
την προσοχή προσελκύει το Future internet, η μεταφορά
συνθέτων δεδομένων από τις μεγάλες οθόνες στη
διάθεση του χρήστη στην παλάμη του. Και οι τεχνολογίες
3D, με πολυμέσα που γίνονται όλο και πιο προσιτά.
Αυτές οι εξελίξεις, είναι η ελπίδα του Πειραιά πως θα
εκπληρώσει τον πολιτιστικό του σχεδιασμό.
Συχνά η Ευρώπη συνοψίζει τον πολιτιστικό της
σχεδιασμό, μέσα από συνόδους που καταλήγουν στην
παρουσίαση μιας «Χάρτας». H Χάρτα των Αθηνών, των
Παρισίων, της Βενετίας, η Χάρτα για τον Πολιτιστικό
Τουρισμό, πολλές άλλες, έχουν συμβάλει στη διαμόρφωση
σημαντικών κεφαλαίων που σέβεται η διεθνής κοινότητα.
Κομβικό στοιχείο αυτής της αναμενόμενης
πολιτιστικής εξελιξης, θα είναι η δράση «Η Χάρτα του
Πειραιά», μια μείζων εν πλω συνάντηση που φιλοδοξούμε
να αποτελέσει σταθμό στη συμβολή προς την Ευρωπαϊκή
κατανόηση και το διάλογο για το περιβάλλον και τον
πολιτισμό.
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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

15.1 Πολιτιστική κληρονομιά και ιστορία
Ο αρχαίος Πειραιάς συνδέθηκε με τα Μηδικά καθώς ο
Θεμιστοκλής οργάνωσε την άμυνα των Ελλήνων απέναντι
στους Πέρσες, στηριγμένος στα «ξύλινα τείχη», δηλαδή
στη στρατηγική εγκατάλειψη των Αθηνών και στην
εμπιστοσύνη που έδειξε στην κατασκευή ενός μεγάλου
στόλου από τριήρεις, οργανώνοντας τον Πειραιά και
μεταφέροντας τους άμαχους Αθηναίους σε ασφαλείς
προορισμούς. Ήταν η πρώτη «καθέλκυση πόλης» στην
Ιστορία.
Ο Πειραιάς επίσης υπήρξε η πρώτη πόλη στην Ιστορία
όπου εφαρμόστηκε το Ιπποδάμειο πολεοδομικό σύστημα
που έχει επικρατήσει στο σύνολο του πλανήτη ως δόκιμη
λύση σχεδιασμού πόλεων διαχρονικά.
Από τον Πειραιά, το σύστημα υιοθετήθηκε πρώτα
στο Αιγαίο και έπειτα στην τυπική ελληνιστική πόλη, για
να φτάσει στην Ευρώπη και, στη σύγχρονη εποχή, σε
ολόκληρον τον πλανήτη. Το Ιπποδάμειο, αναπτύχθηκε
μέσα από την αναζήτηση της δικαιοσύνης, της ισονομίας
των πολιτών και της ευταξίας της Πόλης, σύμφωνα με τις
αρχές της αρχαίας Ελληνικής φιλοσοφίας και νομοθεσίας.
Η οργάνωση του λιμανιού ήταν τόσο αποτελεσματική,
ώστε οι στόλοι που ναυπηγήθηκαν εκεί, αποτέλεσαν τη
βάση της Αθηναϊκής ηγεμονίας στο Αιγαίο, στο κοινό
συμμαχικό ταμείο της Δήλου που αργότερα μεταφέρθηκε
στην Ακρόπολη.
Την απήχηση αυτού του στόλου, και τους δεσμούς
συνοχής και υπερηφάνειας που αναπτύχθηκαν στη
συνείδηση του αρχαίου Πολίτη, δείχνουν οι επιγραφές
που σώθηκαν όπου καταγράφονται τα ονόματα 246
τριήρεων, έργο των ναυπηγών που έδρευαν στον Πειραιά.
Τα ξύλινα τείχη συμπληρώθηκαν με τα Μακρά τείχη,
τη σύνδεση των οχυρώσεων της μεσόγειας Αθήνας με τον
παραθαλάσσιο Πειραιά, που λειτούργησαν ως ασφαλές
καταφύγιο των αγροτικών πληθυσμών σε περιπτώσεις
πολιορκίας.
Ο Δημήτριος Φαληρεύς εκτός από τη δεκαετή
διοίκηση των Αθηνών και του Πειραιά, ήταν ο πρώτος
υπεύθυνος της Βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας, ενός
θαύματος του Αρχαίου κόσμου.
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Στα χρόνια του μάλλον, κατασκευάστηκε η
Σκευοθήκη του Φίλωνος στον Πειραιά, ένα μεγάλο
κτίσμα για την αποθήκευση του πολεμικού υλικού του
Στόλου, του οποίου βρέθηκε σε επιγραφή η «συγγραφή
υποχρεώσεων» του έργου, τόσο λεπτομερής, ώστε να
αποτελεί το μοναδικό έργο του αρχαίου κόσμου που
μπορεί να αποκατασταθεί γραφικά με πληρότητα, διότι
σώζεται ολόκληρη η τεχνική περιγραφή με εξαιρετικές
λεπτομέρειες, καθιστώντας την χρήσιμο εργαλείο στην
αρχιτεκτονική εκπαίδευση.
Η Πειραϊκή αρχαιότητα λοιπόν μπορεί να υποστηρίξει
τη σημερινή υποψηφιότητα του Πειραιά για το 2021,
σε αρκετά ζητήματα που απασχολούν και σήμερα την
Ευρωπαϊκή Σκέψη.
Ποια είναι αυτά;
Η οργάνωση του Δημόσιου χώρου, η
αποτελεσματικότητα των δικτύων, οι διεθνείς μεταφορές,
η λειτουργικότητα των πόλεων. Και βέβαια, η θάλασσα.
Η σχέση της Ευρώπης με τη θάλασσα, είναι
ενδιαφέρον αντικείμενο της αυτογνωσίας της.
Χρειαζόμαστε να μάθουμε περισσότερα για τις πόλεις της
Βαλτικής, για τη σκανδιναυική κοινωνία, για τη Φλάνδρα
και τις κάτω Χώρες, για τους μεγάλους στόλους και τις
Ιταλικές πόλεις και την Ανατολή, για τις συνέπειες της
βιομηχανικής επανάστασης στο Βαλκανικό χώρο, για τα
διαχρονικά φαινόμενα της Πειρατείας, της Μετανάστευσης
στο Νέο κόσμο, στις Διομολογήσεις (τις διακρατικές
συμφωνίες με την Ανατολή) και στις επιπτώσεις του
σύγχρονου εμπορίου στη Μεσόγειο.
Στη διάρκεια του Μεσαίωνα, όταν η πόλη είχε
συρρικνωθεί, δημιουργήθηκε ένα μοναδικό μνημείο τοπόσημο, ένα άγαλμα λέοντος, που έδωσε στο λιμάνι
το όνομα porto leone. To ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του:
φέρει επάνω του επιγραφή ευανάγνωστη με ρουνικούς
χαρακτήρες, από το πέρασμα Βαράγγων ή Βίκινγκς στην
περιοχή.
Καθώς ο λέων έχει μεταφερθεί από τον 17ο αιώνα
στη Βενετία, υπάρχει ένα πιστό αντίγραφό του στην
πόλη, αφορμή για μια παραγωγική συζήτηση πάνω στις
«παράξενες πολιτισμικές προσχώσεις των πολιτισμών»
και στην ανάκτηση του πρωτοτύπου.

Μετά την αναγέννηση του Πειραιά, στον 19ο αιώνα,
η πόλη και το λιμάνι της συνυπάρχει, επιδρά και
επηρεάζεται δραστικά από την ευρωπαϊκή βιομηχανική
και ναυτιλιακή παράδοση, καθώς η ελληνική βιομηχανία
επί πολλές δεκαετίες, αλλά και η πανταχού παρούσα
ελληνική εμπορική ναυτιλία θεωρούνται αξιομνημόνευτα
κεφάλαια της Ευρωπαϊκής παράδοσης.

το πολιτιστικό πρόγραμμα του 2021, είναι μακρινός, αλλά
δυνατός. Η πόλη, κερδίζοντας απήχηση, κοινό, εσωτερική
συνοχή και διατηρώντας το χαρακτήρα του υπερτοπικού
λιμανιού, μπορεί να στραφεί προς τα σύγχρονα θέματα
που απασχολούν τις μητροπόλεις του κόσμου: την
ένθερμη συμμετοχή στο ξεπέρασμα των προβλημάτων
της κλιματικής αλλαγής, τον αγώνα για μια νέα αειφορική
στρατηγική,

15.2 Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και σύγχρονα προβλήματα

(15.2.1)
όπως εκφράζεται στον πυλώνα Blue growth της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, που σημαίνει την υλοποίηση
εργαλείων «γαλάζιας οικονομίας» .

Στα σύγχρονα πολιτιστικά θέματα της ευρωπαϊκής
ολοκλήρωσης, o Πειραιάς ενδιαφέρεται να συμβάλει,
τόσο στις πρόδρομες εκδηλώσεις 2017-2020, όσο και
κατά το 2021, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον πάνω
στις καλές πρακτικές που πρέπει να τεθούν σε δημόσιο
διάλογο: στην επανάχρηση βιομηχανικών κελυφών,
χωρίς τη στερεοτυπική οδηγία «για πολιτιστικές χρήσεις»,
στη μακρά εμπειρία της πόλης «συνυπάρχοντας με
τους πρόσφυγες» και στη δημιουργία «πολιτιστικών
λεωφόρων» παράλληλα με τα υπάρχοντα ή σχεδιαζόμενα
δίκτυα συγκοινωνίας, μεταφορών, ενέργειας, πάλι χωρίς
τα στερεότυπα της «πολιτιστικής σήμανσης» και της
λογικής του «αξιοθέατου».

(15.2.2)
και όπως καλεί η πρωτοβουλία 2015, call for Global
Action του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών με τις 17
δράσεις υπό τον τίτλο Sustainable Development Goals
for 2030.
Διότι ο Πειραιάς έχει επενδύσει το μέλλον του στη
θάλασσα, και δημιουργώντας πολιτιστική υπεραξία,
θα είναι σε θέση να συμβάλει σε μια νέα αντίληψη του
ρόλου της Μεσογείου, στο πλαίσιο μιας Ανθρωπιστικής
Αναβάθμισης του πλανήτη.

Από τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ένας οδικός χάρτης
θα αρχίσει να χαράσσεται, ώστε να αποτελέσει έναν κόσμο
εκκίνησης και επεξεργασίας της πολιτιστικής πτυχής
του πολιτιστικού γίγνεσθαι, κοντά σε περιοχές συνόρων,
συχνών συγκρούσεων και αστάθειας.
Τα προγράμματα που σχεδιάζουμε για την κάλυψη
αυτού του διαχρονικού διαλόγου, είναι τα «Ξύλινα τείχη»,
ο διεθνής σπουδαστικός διαγωνισμός «Σκευοθήκη»,
το μεγάλο συνέδριο για τις «Άυλες βιβλιοθήκες» (μια
ανάγνωση για τον ψηφιακό πολιτισμό), «Porto leone»
(έκθεση για τις πολιτισμικές προσχώσεις της Μεσογείου
και του Ευξείνου και μια περιήγηση στον Ευρωπαϊκό
μεσαίωνα), «Η Χάρτα του Πειραιά» και η πολυθεματική
εβδομάδα «Sign of the Times» με ζητήματα που θα
απασχολήσουν το Ευρωπαϊκό μέλλον, δηλαδή στην
ικανότητα και τη διαθεσιμότητα των νέων ηλικιών που
θα κληθούν να δημιουργήσουν και να υλοποιήσουν
αποτελεσματικά την πολιτιστική πράξη.
O μελλοντικός στόχος του Πειραιά, εφ’ όσον επιτευχθεί
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Συμμετοχή Ευρωπαίων καλλιτεχνών, συνεργασία με φορείς και πόλεις σε
διαφορετικές 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 δημιουργήσει ή
σχεδιάζει να δημιουργήσει

Έχουμε απευθυνθεί στις Πρεσβείες και στα Προξενεία
της Ευρώπης, στα μορφωτικά τους Ιδρύματα, ζητώντας
υποστήριξη και συνεργασία, στον τομέα των Γραμμάτων
και των Τεχνών, των φορέων της χώρας τους. Η
εμπειρία μας έχει αποδείξει ότι αυτή η προσέγγιση
είναι η πιο αποτελεσματική, προκειμένου να υπάρξουν
αποτελεσματικές μετακλήσεις και συμπράξεις. Με τον
ορισμό της Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης, θα επιλεγούν και
άλλοι φορείς, που αγγίζουν τα ενδιαφέροντά του.
Συνεργασία προβλέπεται με τις υποψήφιες
πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ρουμανίας, στη φάση
της Τελικής Επιλογής, καθώς και με τις πολιτιστικές
πρωτεύουσες του παρελθόντος, οι οποίες θεωρήθηκαν
πετυχημένες και καινοτομικές. Οι επαφές μας ξεκίνησαν
από τις πόλεις-λιμάνια, τις πόλεις που ανέπτυξαν
πρωτοβουλίες για μετανάστες και πρόσφυγες, τις πόλεις
που έδωσαν σημασία στην κοινωνική ανάπτυξη.
Θα εκμεταλλευτούμε επίσης την εμπειρία των Εθνικών
Ελληνικών Φεστιβάλ, ιδρυμάτων και φορέων, που έχουν
καλέσει και συμπράξει με ενδιαφέροντα σχήματα της
Ευρώπης και του Κόσμου, όπως το Φεστιβάλ Αθηνών
και Επιδαύρου, το Εθνικό Θέατρο, το Κρατικό Θέατρο
Βορείου Ελλάδος, το Διεθνές Φεστιβάλ Δελφών, τα
Δημήτρια Θεσσαλονίκης, τα μεγάλα Ελληνικά Ιδρύματα
(Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Στέγη Γραμμάτων και
Τεχνών, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Ίδρυμα Λάτση, Ίδρυμα
Θεοχαράκη - ΝΕΟΝ, Ιδρυμα ΔΕΣΤΕ - Δάκης Ιωάννου,
Μουσείο Μπενάκη, Ίδρυμα Κακογιάννη, Ίδρυμα Μελίνα
Μερκούρη, Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη, Ίδρυμα
Μαριάννα Βαρδινογιάννη, Μαριολοπούλειο-Καναγκίνειο
ίδρυμα). Εξάλλου, συζητούμε για συνεργασίες και με αυτά
τα Ιδρύματα.
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Ο Πειραιάς έχει αδελφοποιηθεί με την Αγία Πετρούπολη
(Ρωσία), τη Μασσαλία (Γαλλία), το Worcester (ΗΠΑ),
την Οστράβα (Τσεχία), τη Βαλτιμόρη (ΗΠΑ), το Galati
(Ρουμανία), τη Varna (Βουλγαρία), τη Σανγκάη (Κίνα) και
το Rosario (Αργεντινή).
Σκοπεύουμε να απευθυνθούμε, μέσω της
Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης, σε πρόσωπα που έχουν
ξεχωρίσει στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο για τις
παρουσίες τους σε διάφορες περιστάσεις, παραγωγές και
με ενδιαφέρον καλλιτεχνικό αποτέλεσμα. Ένας κατάλογος
προσώπων που μας ενδιαφέρει η συνεργασία:
Katie Mitchell, Krzysztof Warlikowski, William
Kentridge, Olafur Eliasson, Αntony Gormley, Bill Viola,
Bruce Nauman, Arvo Part, Rem Koolhaas, Gerhard
Richter, Ai Weiwei, Sasha Waltz, Raf Simons, Shumi
Bose, Jack Self, Finn Williams, Maguy Marin, Okwui
Enwezor, Xu Bing, Elena Chernyshova, Dmitry Kawarga,
Pedro Marzorati, David Adjaye, Harold Bloom, Exhibition
of famous Down syndrome artists, Anish Kapoor, Doris
Salcedo, Creamer magazine, FKA Τwigs, Max Richter.
Οι δημιουργοί και το έργο τους, που εκφράζουν το
παρόν και το μέλλον της Ευρώπης, καθώς υποδέχεται,
εκτιμά και επηρεάζεται από τις εμπνεύσεις τους,
αναμένεται να ενωθούν με την τοπική δημιουργία
και να συναποφασίσουν, όπου είναι δυνατόν κοινές
δράσεις και οράματα. Όπου αυτό μοιάζει δύσκολο, θα
κληθούν να μεταφέρουν τις εμπειρίες και τις απόψεις
τους σε μια σειρά εργαστηρίων, που θα επιδιώξουμε να
συμπεριληφθεί στο συμβόλαιό τους, ώστε οι κάτοικοι
του Πειραιά, να ευεργετηθούν διπλά, τόσο από την
αισθητική απόλαυση, όσο και από την ανακάλυψη της
προσωπικότητας και του προφίλ αυτών των επιδραστικών
ομάδων και ατόμων.
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Μπορείτε να εξηγήσετε τη στρατηγική σας για να προσελκύσετε το ενδιαφέρον ενός
ευρύτερου ευρωπαϊκού και διεθνούς κοινού;

Ο Πειραιάς δεν έχει σχέση με μια τυπική, γραφική, ελαφρά
απομονωμένη πόλη που περιμένει να «ανακαλυφθεί»
από λάτρεις των πολιτιστικών αξιών. Είκοσι εκατομμύρια
ταξιδιώτες, χρησιμοποιούν τις θαλάσσιες συγκοινωνίες
που εξυπηρετεί το λιμάνι του, και αναγκαστικά διέρχονται
από τους άξονες της πόλης. Δύο εκατομμύρια επισκέπτες
που έρχονται με κρουαζιερόπλοια, συχνά ανεβαίνουν
μέσω Πειραιά στην Αθήνα, για να θαυμάσουν τις κλασικές
αρχαιότητες. Απροσδιόριστος, αλλά πάντως πολύ
μεγάλος αριθμός πολιτών, κατεβαίνει από την Αθήνα
για δουλειές, για φαγητό και ψυχαγωγία, όχι μόνον στα
γραφικά λιμανάκια, αλλά και σε φημισμένα εστιατόρια και
ταβέρνες, κάθε κατηγορίας.
Ένας μεγάλος πολεοδόμος, ο Γεώργιος Κανδύλης,
χαρακτήρισε ένα λιμανάκι του ως τη μεγαλύτερη υπαίθρια
ταβέρνα του κόσμου, καθώς η γραφική τοποθεσία και τα
πολλά εστιατόρια, το ένα δίπλα στο άλλο, δημιουργούν
αυτήν την εντύπωση.
Τα θαλάσσια αθλήματα και οι εκδηλώσεις
προσελκύουν άλλους επισκέπτες. Το ίδιο ισχύει για τις
ομάδες φιλάθλων που παρακολουθούν ποδόσφαιρο
και άλλα ομαδικά αθλήματα. Οι εμπορικές εκθέσεις που
διοργανώνονται στο λιμάνι, προσελκύουν στοχευμένο ή
ειδικό κοινό. Τα ΜΜΕ και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
έχουν τον Πειραιά στην ατζέντα τους και καθημερινά
ενημερώνουν για εκδηλώσεις, αλλά και για πρακτικές
πληροφορίες.
Αυτή η «κουλτούρα διερχομένων» δεν περιορίζεται
στους Έλληνες, καθώς οι προορισμοί που εξυπηρετεί
ο Πειραιάς καλύπτουν μεγάλο μέρος της ετήσιας
τουριστικής κίνησης προς τα νησιά. Δηλαδή, εκ των
πραγμάτων, η πόλη είναι γνωστή και στο ευρωπαϊκό, και
στο διεθνές κοινό, τουλάχιστον ορισμένων κατηγοριών.
Κατά συνέπεια, η αναγκαία στρατηγική προσέλκυσης
ευρωπαϊκού και διεθνούς κοινού, έχει στην ουσία
περισσότερους από έναν στόχους. Αφ’ ενός να
προκαλέσει σε ένα σημαντικό ποσοστό διερχομένων
ή επισκεπτών την επιθυμία ή το ενδιαφέρον να
ανακαλύψουν «περισσότερον Πειραιά» στο οδοιπορικό
τους, τροποποιώντας το ελαφρά. Αφ’ ετέρου να
παρακινηθεί μεγαλύτερος αριθμός κατοίκων άλλων

περιοχών, ειδικά της πρωτεύουσας (μια δεξαμενή που
υπερβαίνει τα τέσσερα εκατομμύρια ανθρώπων) να
βιώσει μια «πειραϊκή εμπειρία», χάρη σε ενδιαφέροντα
προγράμματα και καλύτερη αστική λειτουργικότητα
(ειδική σήμανση, τοπόσημα, περιέργεια για ανακάλυψη
νέων εμπειριών, διαδρομές πολιτισμού, αναψυχής και
στοχευμένων αγορών). Τέλος, η δημιουργία «πακέτων»
ελκυστικών για την παρακολούθηση και συμμετοχή
κατοίκων άλλων πόλεων της Ευρώπης, αλλά και εκτός
Ευρώπης, ειδικά από την Ανατολή και τις Αραβικές
χώρες.
Με βάση αυτήν την ανάλυση, με τη συμβολή των
επικοινωνιολόγων που θα πλαισιώσουν την ομάδα
μας, εφ’ όσον προκριθούμε και συντάσσουμε την
Αίτηση Επιλογής, η στρατηγική μας προς το Ευρύτερο
Ευρωπαϊκό και διεθνές κοινό θα έχει ως κύριο μέσον
το διαδίκτυο, τις ψηφιακές κοινότητες, διαδραστικές
ξεναγήσεις μέσα από ψηφιακές εφαρμογές, διεθνείς
διαγωνισμούς κυρίως για νέους, ένα διαρκές
προσκλητήριο συμμετοχής νέων από όλον τον κόσμο
στις συλλογικές μας δράσεις και προγράμματα. Σοβαρά
αντιμετωπίζουμε μια περιοδεύουσα έκθεση για την πόλη
και το πρόγραμμά της, σε κομβικά σημεία που εκφράζουν
την Πολιτική, Κοινωνική και Πολιτισμική Ευρώπη.
Αυτή η προγραμματική μας πρόθεση, που θα
εξειδικευτεί από το πρόγραμμα με τον τίτλο «Τα παιδιά
του Πειραιά» και θα προηγηθεί πιλοτικά, πριν το 2021,
από κάθε άλλη επικοινωνιακή δράση, αποσκοπεί στη
συγκέντρωση υλικού, εκδηλώσεων και καλλιτεχνικών
δράσεων από τους νέους δημιουργούς του Πειραιά, σε
διαρκή επαφή και σχέση με τους νέους δημιουργούς
της διαδικτυακής κοινότητας. Είναι ένα κοινό με ποικίλα
ενδιαφέροντα, που σπανίως έχει άφθονο χρόνο στη
διάθεσή του, αλλά είναι υπαρκτό και άκρως ενδιαφέρον.
«Η Χάρτα του Πειραιά», ένα συμβόλαιο για τον
πολιτισμό που θα αναδειχτεί το 2021, μετά από τετραετή
ζύμωση και επαφές με την Ευρώπη και τον κόσμο,
αναμένεται επίσης να προκαλέσει το ενδιαφέρον.
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Σε ποιο βαθμό σκοπεύετε να αναπτύξετε δεσμούς μεταξύ του πολιτιστικού σας
προγράμματος και του πολιτιστικού προγράμματος των άλλων πόλεων που
κατέχουν τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης;

Εκτός από την εμπειρία που κερδίσαμε από ταξίδια στις
πολιτιστικές πρωτεύουσες, από την αρχή του θεσμού
έως πρόσφατα, έχουμε μελετήσει, στα όρια του δυνατού,
τα περισσότερα προγράμματα και τις κριτικές πάνω σε
αυτά. Και σκοπεύουμε να συνεχίσουμε αυτήν τη μελέτη
και στα χρόνια της προπαρασκευής μας. Τριάντα χρόνια
συσσωρευμένης εμπειρίας, που θα γίνουν τριανταπέντε
έως το 2021, είναι ένας απολύτως χρήσιμος οδηγός, και
για έναν επιπρόσθετο λόγο:
Η Ελλάδα και η Ρουμανία, είναι τα πρώτα κράτη, που
οι επιλεγμένες πόλεις τους θα ανακηρυχτούν Πολιτιστικές
πρωτεύουσες με τα νέα κριτήρια, της απόφασης 445/2014
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, μας ενδιαφέρει να
προτείνουμε ένα πρόγραμμα απαλλαγμένο από δυστοκίες
ή προβλήματα που προκάλεσαν αναθεωρήσεις και
μεταλλαγές σε παλαιότερες αποφάσεις και διαφορετικά
κριτήρια επιλογής. Εξάλλου, η νέα απόφαση με τα
καινοτομικά στοιχεία της, ήταν και ο κύριος λόγος που
αποφασίσαμε τη δική μας υποψηφιότητα. Ειδικά οι σχέσεις
του Πειραιά με τη Ρουμανία και τις πόλεις της, είναι
παλαιές και εγκάρδιες.

Τα πολιτιστικά προγράμματα των Ευρωπαϊκών
πρωτευουσών, έχουν καταγραφεί και εκτιμηθεί από
άριστους αναλυτές, που ερεύνησαν τόσο το Σύνολο,
όσο και τις ιδιαίτερες περιπτώσεις κάθε πόλης. Το παρόν
ερωτηματολόγιο, εξέλιξη άλλων μορφών επιλογής σε
προηγούμενα χρόνια, χαρακτηριστικά περιλαμβάνει για
παράδειγμα, τη μόνιμη ανησυχία και προσοχή που πρέπει
να δίνεται στην ομαλή και αδιατάρακτη συνεργασία των
διοικητικών αρχών μιας πολιστικής πρωτεύουσας με
τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή και το επιτελείο του, καθώς
υπήρξε, σε πολλές περιπτώσεις, μια σχέση από την οποία
δεν έλειψαν οι ανασφάλειες ή οι διαφορές στρατηγικής.
Αλλά σημασία έχει το τελικό αποτέλεσμα και πως
αισθάνθηκαν οι κάτοικοι και οι επισκέπτες των πόλεων,
βιώνοντας το περιβάλλον μιας πολιτιστικής πρωτεύουσας.
Και προσδοκούμε, οι Περαιώτες να έχουν καλές
εντυπώσεις από τη δική μας συμβολή.

Καθώς θα είναι αυτονόητη η αίτησή μας να ενταχτούμε
στα δίκτυα που συνδέουν τις πολιτιστικές πρωτεύουσες,
έχουμε λάβει την απόφαση να συνδεθούμε πιο στενά
με πολιτιστικές πρωτεύουσες που έχουν ομοιότητες
με τη δομή και τη λειτουργία της πόλης μας, έστω και
μακρινές. Τα ευρωπαϊκά λιμάνια (Κωνσταντινούπολη,
Μασσαλία), οι πόλεις που αναπτύχθηκαν από την απαρχή
της βιομηχανικής επανάστασης (Λίβερπουλ, Γλασκώβη),
οι πόλεις που εποικίστηκαν από πολίτες που τις είδαν
ως καταφύγιο ή δούλεψαν πάνω στη μεταναστευτική
μνήμη (Στοκχόλμη, Κορκ), οι πόλεις που βρίσκονται στην
καρδιά της Ευρώπης (Αμβέρσα, Βρυξέλλες) καθώς και
οι γειτονικές μας πόλεις στην Ελλάδα, Ιταλία, Βαλκάνια,
βρίσκονται κατά προτεραιότητα στις επιλογές μας.
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Ποιο είναι το καλλιτεχνικό όραμα και η στρατηγική για το πολιτιστικό πρόγραμμα
του έτους;

Η πόλη «των άλλων»,
η Πόλη της Ετερότητας,
τόσο ενιαία!

H πλωτή πόλη
Το όραμα προκύπτει από την ιδέα της Πλωτής Πόλης,
μιας κιβωτού πολιτισμού που θα επιχειρήσει «το ταξίδι
στα Κύθηρα», δηλαδή ένα αίτημα του ευρωπαϊκού
πολιτισμού (που εκφράζεται από τον πίνακα του Βατώ) και
πολλά μουσικά και λογοτεχνικά έργα, ως ένας ιδανικός
προορισμός. Ανάμεσα στις θρυλικές αναζητήσεις του
Δυτικού πολιτισμού, που έχουν κατά εποχές προσδοκίες
εγκατάστασης σε έναν «Παρνασσό» ή συμμετοχής σε
μιά «Οδύσσεια», το ταξίδι στα Κύθηρα, μας ταιριάζει
περισσότερο.
Η στρατηγική συμπίπτει με τις τεχνικές προετοιμασίας
(προσεκτικός σχεδιασμός του πολιτιστικού
προγράμματος), επιλογής κυβερνήτη (διοίκησης και
καλλιτεχνικής διεύθυνσης) και πληρώματος (αξιόλογο και
έμπειρο στελεχικό δυναμικό), τη συσωρευμένη εμπειρία
που απαιτείται (αξιοποίηση των διδαγμάτων των άλλων
πολιτιστικών πρωτευουσών), τον εφοδιασμό (επιλογή
εκδηλώσεων και ελκυστικών δρωμένων) την εξάρτυση
του πλοίου (υποδομές και αναπλάσεις) και το ταξίδι του
(λαμπρή διαδρομή κατά το 2021 και αργότερα).
Σε επιχειρησιακό επίπεδο, σκοπεύουμε: (α) στην
οργάνωση, στην αυτογνωσία και στη διαδικασία
αυτοαξιολόγησης σε κάθε φάση της προετοιμασίας
και της υλοποίησης, (β) στην τετραετή ετοιμασία, που
θα βελτιώσει τη λειτουργικότητα της πόλης και θα
αξιοποιήσει το ανθρώπινο δυναμικό της, (γ) στο έτος
αναδοχής του τίτλου και (δ) στη θετική επίπτωση του
2021, στο μέλλον της πόλης.
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Το ίδιο το ταξίδι, εκφράζει τη χαρά, την αδημονία, την
απόλαυση της τέχνης και τη φιλοσοφική ενατένιση
που προκαλεί η εμπειρία του. Ακριβώς δηλαδή το
αναμενόμενο 2021.
Για να είναι επιτυχημένο το ταξίδι αυτό, χρειάζεται
προετοιμασία τεσσάρων ετών. Για να χαρούν οι επιβάτες,
απαιτείται έμπειρο πλήρωμα, επίγνωση των συνθηκών,
καλή διακυβέρνηση και ικανά αποθέματα προμηθειών και
εξοπλισμού.
Για την Πλωτή Πόλη, το 2021, εκφράζει το πρώτο
επιτυχημένο ταξίδι της. Ο στόχος είναι απλός: να συνεχίσει
να αρμενίζει στις θάλασσες του πολιτισμού, κερδίζοντας
χαρά και δημιουργικές εμπειρίες.
Το καλλιτεχνικό όραμα θα αναδειχτεί από την
προσωπικότητα του Καλλιτεχνικού Διευθυντή και του
επιτελείου του και οι απαντήσεις που δίνουμε στην
παρούσα Αίτηση Προεπιλογής, είναι καθοριστικές
της Στρατηγικής, των Στόχων και της επιχειρησιακής
δομής του Προγράμματος που θα λειτουργήσει ως
Οδηγός του Οράματος, αφού η ίδια η Πόλη αναγνωρίζει
πως έχει σκοπό να εμπιστευτεί την Εμπειρία και την
Δημιουργικότητά του.
Στη φάση της Προεπιλογής, εκθέτουμε το επιθυμητό
Πλαίσιο και τους Στρατηγικούς Στόχους της Πόλης.
Εφ’ όσον τιμηθούμε με τη συμπερίληψή μας στον Βραχύ
Κατάλογο των υποψηφιοτήτων, η Αίτηση Επιλογής μας
θα περιέχει το Όραμα της Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης μέσα
από τις βασικές στρατηγικές επιλογές της Πόλης.

Τον Πειραιά τον γέννησε η Ανάγκη και τον μεγάλωσαν
οι ετερόχθονες, οι Άλλοι, οι εσωτερικοί μετανάστες, οι
πρόσφυγες, οι διαφορετικοί.
Στα αρχαία χρόνια, έμποροι, τεχνίτες, το πλήθος των
κωπηλατών, οι μέτοικοι χωρίς πολιτικά δικαιώματα,
κίνησαν τους εμπορικούς και πολεμικούς στόλους
των τριηράρχων και των χορηγών, συνεργώντας ως
ελεύθεροι πολίτες στον Χρυσό αιώνα, μετατρέποντας τα
Μηδικά σε μια επιχείρηση που ευοδώθηκε στη ναυμαχία
της Σαλαμίνας, αλλά προηγουμένως μετέφεραν τον
πληθυσμό των Αθηνών στην ασφάλεια, και στη συνέχεια,
δημιούργησαν ως εργάτες της θάλασσας, νέους δρόμους
συμμαχιών, στρατηγικής και κοινών στόχων.
Στα νησιά του Αργοσαρωνικού, στα νεότερα χρόνια,
οι στόλοι που γεννήθηκαν στο Αιγαίο, έφεραν με τα
οργανωμένα τους πληρώματα και την αξιοσύνη των
καπεταναίων, τη φήμη τους, σε ολόκληρη τη Μεσόγειο,
χωρίς να λείψουν από κανένα λιμάνι στα χρόνια μετά τη
Γαλλική επανάσταση και θυσιάζοντας τις περιουσίες τους
στον ελληνικό αγώνα της Ανεξαρτησίας.

Χωρίς να σταματήσει να υποδέχεται προσφυγικά και
μεταναστευτικά κύματα, που εγκαταστάθηκαν με καρτερία
και ελάχιστα μέσα, δουλεύοντας σκληρά, φέρνοντας τις
μουσικές και τις Αφηγήσεις τους, δουλεύοντας στο λιμάνι,
στα εργοστάσια και στα καράβια, χτίζοντας το χαρακτήρα
της πόλης και απλώνοντας τους ήχους, τις λέξεις και τις
ελπίδες τους, παντού όπου έφταναν τα καράβια και οι
προσδοκίες τους.
Το παρελθόν του Πειραιά, είχε όραμα. Ο σημερινός
Πειραιάς, έχει όραμα. Είναι χτισμένος στην Ετερότητα,
στο σεβασμό του Άλλου, στις κοινές ελπίδες και
σε έναν ιδιαίτερο πολιτισμό, που τον δημιουργούν
όλοι μαζί. Αυτό είναι και το πολιτιστικό όραμα που
εμπιστεύεται.

Και ο Πειραιάς, συμμετείχε ολόψυχα στη Βιομηχανική
Επανάσταση και στον πολυσύνθετο δρόμο προς τον
Σύγχρονο κόσμο, καταφύγιο κάθε πρόσφυγα από τις
ακτές του Αιγαίου. Στον Πειραιά χτίστηκαν οι γειτονιές
τους, το νέο τους σπίτι, εκεί έζησαν και ζουν οι οικογένειές
τους. Ακόμη κι όταν μετανάστευαν στην Ευρώπη και στις
πέντε Ηπείρους, τον Πειραιά είχαν σημείο αναφοράς.
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Περιγράψτε τη δομή του πολιτιστικού προγράμματος, συμπεριλαμβανομένου του
εύρους και της ποικιλίας των δράσεων/κύριων γεγονότων που θα σηματοδοτήσουν
το έτος.

Στη φάση προετοιμασίας (2017-2020) και πιλοτικών
δοκιμών, ο Πειραιάς θα επιχειρήσει επαφές, συνεργασίες
και συμπράξεις ώστε:
i. Να δημιουργηθεί στους δημιουργούς, στις
καλλιτεχνικές ομάδες και στο κοινό της πόλης το
αίσθημα της συνεργασίας, της ενεργούς συμμετοχής,
της κατανομής οργανωτικών ευθυνών καθώς
και η επιμόρφωση και πιστοποίηση διαχειριστικής
και οργανωτικής επάρκειας, προκειμένου να
δημιουργηθούν κύτταρα κοινωνικών ομάδων που θα
μειώσουν τους αρνητικούς δείκτες απασχόλησης.
ii. Να βελτιωθεί σταδιακά και μη αναστρέψιμα, η
εμπιστοσύνη της τοπικής πολιτιστικής δημιουργίας,
με τη δημιουργία συμπράξεων (clusters), τόσο
στον αστικό ιστό και στις διαθέσιμες λειτουργίες της
πόλης, όσο και στην προγραμματική συνεργασία
τους με φορείς, ιδρύματα και θεσμούς στην Ελλάδα
και σε πόλεις της Ευρώπης. Αυτές οι συμπράξεις
θα υλοποιήσουν παραγωγές, εκδηλώσεις και
επικοινωνιακά δίκτυα, με στόχο τη διεύρυνση των
οριζόντων τους και την ενθάρρυνση της σύγχρονης
διαπολιτισμικής πράξης.
iii. Να επισημανθούν και να υποστηριχθούν οι ομάδες
νέων δημιουργών, το μέλλον της πόλης, μέσα από νέες
εμπειρίες, ανταλλαγές και συμμετοχές στην Ευρωπαϊκή
πολιτιστική πράξη.
iv. Να επιτευχθεί μια διάθεση πρωτοβουλιών των
κατοίκων για την καλύτερη υποδοχή, διοργάνωση
και εμπλουτισμό του έτους 2021, σε παράπλευρους
τομείς, όπως η ανάπλαση γειτονιών, οι εναλλακτικοί
χώροι θεαμάτων και ακροαμάτων, η σήμανση και
κάθε τύπου διαδρομές γνωριμίας, τόνωσης εμπορίου,
επιβραβεύσεις και αξιοποίησης των πανεπιστημίων,
των ιδρυμάτων, των επαγγελματικων συλλόγων, των
καταναλωτών, μέσα από καταστατική συνεργασία των
διοργανωτών της Πολιτιστικής με ποικίλες ομάδες,
ώστε οι ιδέες και οι προτάσεις τους να ενταχθούν
στο κατάλληλο χρηματοδοτικό, οργανωτικό και
επιχειρησιακό πλαίσιο.
v. Να υπάρξει κάθε δυνατότητα και διευκόλυνση, ώστε
τα παιδιά, οι μαθητές και σπουδαστές, οι άνεργοι, οι
ευπαθείς ομάδες, οι κοινωνικά αποκλεισμένοι, οι
πρόσφυγες και οι μετανάστες να λάβουν ενεργό μέρος
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στα προγράμματα που σχεδιάζονται γι’ αυτούς, και να
έχουν πρόσβαση σε όλες τις εκδηλώσεις.
Κατά το 2021, αυτό καθαυτό, θα παρουσιαστεί ένα
πρόγραμμα με αυτοτελείς παραγωγές (20.1), με θεματικές
ενότητες (20.2), πάνω σε ένα περιβάλλον κοινωνικής
ενεργοποίησης (20.3) που είναι υποστηρικτικό των δύο
πρώτων ενοτήτων.

20.1 Αυτοτελείς παραγωγές
Αυτοτελείς παραγωγές είναι μείζονες εκδηλώσεις,
κατανεμημένες στο έτος του εορτασμού, και συνιστούν
μια ενότητα υψηλού επιπέδου, με μεγάλη προβολή και
επικοινωνιακή υποστήριξη, ικανές να προκαλέσουν την
προσοχή του ευρύτερου δυνατού κοινού.
Στη φάση αυτή, παρουσιάζουμε το χαρακτήρα και
τη θεματική τους, καθώς η επιλογή, η επεξεργασία, οι
συνεργασίες και ο χειρισμός τους παραμένει ως μέρος της
ευθύνης της Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης που θα οριστεί
μετά τη συμπερίληψη του Πειραιά στον Βραχύ Κατάλογο
των ελληνικών υποψηφιοτήτων.
20.1.1
Τελετή έναρξης. Πολυθέαμα στο Στάδιο Ειρήνης και
Φιλίας. Από τον Πλάτωνα και τον Λουκιανό, στον Swift,
στον Jules Verne και στη σύγχρονη Ουτοπία, στο μεγάλο
στοίχημα των νέων τεχνολογιών.
Παραγωγή με ευρεία τηλεοπτική κάλυψη και οθόνες σε
ολόκληρη την πόλη.
20.1.2
Η Χάρτα του Πειραιά. Συνέδριο εν Πλω με θέμα τη
δημιουργία μιας εργαλειοθήκης για την Ευρωπαϊκή
πολιτιστική πολιτική της νέας Δεκαετίας. Με επισκέψεις
σε μεσογειακά λιμάνια και τα νησιά που συμμετέχουν στη
Διοργάνωση.
Θα προηγηθεί ευρύς διάλογος, από το 2017 και εφεξής,
όπου θα ακουστούν και θα υποστηριχθούν οι απόψεις
των Ευρωπαϊκών κρατών, των διεθνών οργανισμών, με
τη μεγαλύτερη δυνατή διάχυση της τεκμηρίωσης, στους
δημιουργούς και στους πολίτες. Η Χάρτα θα δημιουργηθεί
από την αξιοποίηση της πολυφωνίας και τη σύγκλιση των
απόψεων, ενώ το αποτέλεσμα αναμένουμε να έχει τη
μορφή ενός δυναμικού Ψηφίσματος που θα συνοδεύεται
από μία πραγματεία τεκμηρίωσης.

Θα προσκληθούν εκπρόσωποι όλων των Πολιτιστικών
πρωτευουσών από το 1985 έως το 2020, όλες οι Θεσμικές
υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέσβεις και
πρόξενοι, καλλιτέχνες και συγκροτήματα, καθώς και απλοί
πολίτες του Πειραιά.
Η Πολιτιστική αυτή κρουαζιέρα, θα συναρτηθεί με την
Ημέρα της Ευρώπης και θα κλείσει με τελετή και γιορτή
στην οποία θα λάβουν μέρος οι Σύνεδροι και το κοινό, στο
λιμάνι του Πειραιά.
20.1.3
Λυρικός Βίος. Η σύμπραξη του Πειραιά με την Εθνική
Λυρική Σκηνή.
Στο νέο κτίριο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, στο Ίδρυμα
Σταύρος Νιάρχος, στο Δέλτα Φαλήρου.
Μια παραγωγή με μέλλον, που είναι ανοιχτή στη
δημιουργικότητα της ευρωπαϊκής πολιτιστικής παρουσίας.
20.1.4
Οι περιπέτειες του αναγνώστη ή Άυλες βιβλιοθήκες.
Η σύμπραξη του Πειραιά με την Εθνική Βιβλιοθήκη.
Ολοκλήρωση των εκδηλώσεων για το Βιβλίο και την
Ανάγνωση, στο νέο κτίριο της Εθνικής Βιβλιοθήκης στο
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στο Φάληρο.
20.1.5
Γιορτές της Θάλασσας, η εξέλιξη της Ευρωπαϊκής
Ημέρας Θάλασσας του 2015.
Κορύφωση της γιορτής στο Λιμάνι του Πειραιά και
εορτασμός σε όλα τα νησιά.
20.1.6
Η μεγάλη τέχνη. Παραστατικές τέχνες και εκθέσεις, σε
παραδοσιακούς χώρους ή σε νέα «ανάγνωσή» τους σε
βιομηχανικά κελύφη.
Κεντρικές εκδηλώσεις στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, με
σειρά από εγκαίνια και πρεμιέρες στο τέλος της άνοιξης.
20.1.7
Τελετή λήξης. Πολυθέαμα στο Λιμάνι. Ένα «πανόραμα
πεπραγμένων» με βάση το follow up της διοργάνωσης και
επίσημη παράδοση του τίτλου στην επόμενη Πολιτιστική
Πρωτεύουσα της Ευρώπης, του 2022. Με ευρύτατη
τηλεοπτική κάλυψη και προσκεκλημένους όλους τους
κατοίκους, σε μια μεγάλη γιορτή.

20.2 «Η πλωτή πόλη» Θεματικές ενότητες
Οι θεματικές ενότητες είναι σμήνη εκδηλώσεων στις
οποίες συμμετέχει ολόκληρο το τοπικό καλλιτεχνικό
δυναμικό, που έχει ήδη προσανατολιστεί σε δημιουργικές
συμπράξεις (clusters) με σχήματα από την άλλη Ελλάδα,
τις Ευρωπαϊκές πόλεις, με καλλιτεχνικές ομάδες και
εκπροσώπους από διάφορα μέρη του κόσμου. Διαρκούν
περισσότερο, καθώς εμπεριέχουν εκθέσεις και θεάματα
σε ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον και είναι σε θέση,
εν όλω ή χωριστά, να περιοδεύσουν σε συγκεκριμένα
oδοιπορικά και να υποδεχτούν σχήματα και δράσεις που
φιλοξενούνται στον Πειραιά.
Ενεργοποιούνται τουλάχιστον για έξι εβδομάδες,
και το χρονικό αυτό διάστημα μπορεί να επεκταθεί ή να
«μετακομίσει» εν μέρει ή συνολικά, σε άλλους χώρους
της περιοχής που καλύπτει η Πολιτιστική Πρωτεύουσα της
Ευρώπης του 2021.
20.2.1
Τα ξύλινα τείχη. Από το χρησμό της Πυθίας, στον
Θεμιστοκλή, τη Σαλαμίνα, το διαγωνιστικό πρόγραμμα
«Σκευοθήκη», η προγραμματική συνεργασία με την
Αρχαιολογική Υπηρεσία, πανεπιστημιακές σχολές και
καλλιτεχνικά δρώμενα εμπνευσμένα από την Ιστορία της
πόλης.
Ανάδειξη αρχαίων επιγραφών, τρισδιάστατη ψηφιακή
«σκηνογραφία» αρχαιολογικών χώρων.
Ευρύτατη χρήση future internet apps.
20.2.2
Το ρεμπέτικο, ήχος και εποχή. Με στόχο την
επιχειρούμενη ένταξη του ρεμπέτικου στην άυλη
κληρονομιά της Unesco, μια περιδιάβαση στη γέννηση,
στη ζωή και στην επιβίωση ενός τρόπου ζωής. Με την
ευκαιρία της ίδρυσης μουσείου για το ρεμπέτικο.
Με καλεσμένα συγκροτήματα από όλον τον κόσμο και
«πρεσβείες» του ρεμπέτικου στην Ευρώπη.
20.2.3
Λιμάνι και ποδόσφαιρο. Τουρνουά, εκθέσεις,
εκδηλώσεις, συναυλίες, τιμή στους παλαιμάχους,
ο θρύλος του Πειραιά.
Συσχέτιση με τη μουσική, τη λογοτεχνία, το τραγούδι, την
οπαδική «δημιουργική φαντασία», τη λαϊκή κουλτούρα για
το ποδόσφαιρο.
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20.2.4
Ακολούθει μοι! (Follow me). Η ανακάλυψη της «ένοχης
πόλης». Από το πέλμα με τη σφραγίδα «ακολούθει μοι»
που οδηγούσε στις σκοτεινές γιορτές του λιμανιού, στη
διαμόρφωση μιας συνείδησης ανοιχτών οριζόντων.
Η περιοχή της Τρούμπας, οι ταινίες αναφοράς, οι λαϊκές
αφηγήσεις και οι αστικοί θρύλοι.
20.2.5
Οctopus garden. Η σύσφιξη των σχέσεων με την
Ευρώπη και διεθνείς Οργανισμούς. Με ιδιαίτερη βαρύτητα
στο περιβάλλον και στην πράσινη ανάπτυξη.
Η «πόλη χωρίς πράσινο» μπορεί να αποκτήσει «πράσινες
δράσεις». Ένας διάλογος με πανεπιστήμια, Ιδρύματα,
ενώσεις προσώπων και καλλιτέχνες που εκφράζουν
αποτελεσματικά τις αξίες αυτές.
(20.2.5.1) Horticulture expo. Επιλογή
αυτοτελούς πρωτοβουλίας ή αιτήματος
συμπερίληψης σε EXPO τοπικής σημασίας.
Θέμα: «κήποι που μπαίνουν στη θάλασσα», σε
υποβαθμισμένες περιοχές της πόλης.
(20.2.5.2) Υποψηφιότητα για «πράσινη πολιτιστική
πρωτεύουσα της Ευρώπης» στηριγμένη σε
αξιόπιστες προτάσεις από πανεπιστήμια και
ερευνητικές ομάδες.
(20.2.5.3) Πράσινο χωρίς πράσινο: Ανάπλαση
μιας υποβαθμισμένης περιοχής, ενεργειακή, αστικού
ιστού, χρωματική «σκηνογραφική αίσθηση» και
έξυπνες λύσεις, για να αποκτήσουν έναν οδηγό
επιβίωσης όλες οι γειτονιές της και να αποκτηθεί
ικανή αισθητική υπεραξία που θα φέρει και σημαντική
βελτίωση των όρων διαβίωσης της ιστορικής αυτής
πυκνοκατοικημένης «πόλης μέσα στην πόλη».
20.2.6
Porto Leone. O Ευρωπαϊκός βορράς στο μεσογειακό
νότο. Με την ευκαιρία, γνωριμία με τον ευρωπαϊκό
μεσαίωνα στη σύγχρονη εποχή (κινηματογραφικές
ταινίες, θεατρικά, λογοτεχνία, μουσικές επιρροές,
αρχιτεκτονική, ιστορία των ιδεών, αρχιτεκτονικές
αναβιώσεις). Η πρόσληψη του μεσαίωνα, μέσα από τους
αιώνες που ακολούθησαν και το πολιτιστικό απόθεμα που
σχηματίστηκε από την ανακάλυψή του.

20.2.7
Sign of the Times. H πόλη στα χέρια των νέων
Δημιουργών, από τα παιδιά και τους εφήβους, τους
φοιτητές και τους νέους ανέργους. Όλες οι τέχνες
παρούσες, αποκλειστικά από και προς τους νέους.
Διαδικτυακοί διαγωνισμοί, με έπαθλο πρόσκληση στο
πρόγραμμα, ισχυρή ψηφιακή υποστήριξη και ψηφιακό
κανάλι που θα κοινοποιεί τις δράσεις. Όλα οργανωμένα
από νέους, εφήβους και παιδιά.

20.3 Γενικό πρόγραμμα κοινωνικής ενεργοποίησης
«Τα παιδιά του Πειραιά» ή το selfie της πόλης

Παράλληλα με τις αυτοτελείς παραγωγές και τις
θεματικές ενότητες, απλώνεται στην πόλη, σε δρόμους,
πλατείες, γειτονιές, έδρες συλλόγων και ιδρυμάτων, ένα
διαρκές υποστηρικτικό και επικοινωνιακό χαλί, όπου
ομάδες πολιτών, δημιουργών, εμπόρων, επιμελητήρια,
ενώσεις, κατάλληλα ενημερωμένες, εκπαιδευμένες,
πιστοποιημένες και δουλεύοντας σε ένα σχέδιο,
υποστηρίζουν τις εκδηλώσεις, οργανώνουν πολιτιστικά,
κοινωνικά, εμπορικά και επικοινωνιακά events, και με
τη βοήθεια εθελοντών και των υπηρεσιών του Δήμου
Πειραιά, κυριολεκτικά επιδρούν και αλλάζουν το Δημόσιο
χώρο, προσδίδοντάς του έναν δημιουργικό χαρακτήρα.
Ενεργοποιούνται σε πολλούς τομείς.
Το Γενικό αυτό πρόγραμμα είναι ευρύτατα
χορηγούμενο και χρηματοδοτείται από ειδικά
προγράμματα καταπολέμησης της Ανεργίας, προνοιακά,
επιμόρφωσης κλπ.
20.3.1
Αυτογνωσία και ανακάλυψη της πόλης
20.3.1.1
Χάρτης της πόλης ευρηματικός, με πλήθος χρήσιμα
στοιχεία, εκτός «κλασικής αφήγησης».
20.3.1.2
Σήμανση πόλης, εμπορικών καταστημάτων, πολιτιστικών
διαδρομών, διαγωνισμοί βιτρίνας, ευρηματικών ιδεών.
20.3.1.3
Χάραξη, σήμανση και ανακάλυψη «λεπτομερειών» της
πόλης. Προγράμματα διαδρομών για αγορές, τρόφιμα,
αξιοθέατα, αστικά, γειτονιάς και παραθαλάσσια, μουσεία
και συλλογές.

20.3.1.5
Διαδρομές που προβάλουν τους «αστικούς μύθους» της
πόλης, του λιμανιού, των συνοικιών, δράσεις δρόμου,
εμπλουτισμένες με θεατρικά, αθλητικά και μουσικά
δρώμενα.
20.3.1.6
Συνεργασία με πανεπιστήμια για εκπόνηση
μεταπτυχιακών εργασιών και διατριβών για τον Πειραιά
και τα νησιά.
20.1.3.7
Λέσχες ανάγνωσης: βιβλία για τον Πειραιά (Δημοτική
Βιβλιοθήκη, Ιστορικό Αρχείο Δήμου).
20.3.2
Ελαφρές πολιτιστικές υποδομές
20.3.2.1
Ψηφιακός «πορτολάνος» Πειραιά. Ενσωμάτωση σε
ψηφιακή εφαρμογή πολιτιστικών αναφορών με την
ονοματοθεσία και σχετικές αναφορές.
20.3.2.2
Ειδικος φωτισμός ιδρυμάτων, κατοικιών, μετώπων οδών
και αρχαιολογικών χώρων.
20.3.2.3
Μπαράκια, ταβέρνες, μαγαζιά, κλπ.: σήμανση και σήματα,
βιτρίνες, πάλκο για ερασιτέχνες, urban sagas.
20.3.2.4
Δημιουργικός φωτισμός παραδοσιακών κτιρίων
που έχουν εγκαταλειφθεί ή κτισμάτων που
παραμένουν ανενεργά (Κεράνης, Δηλαβέρης, ΧΡΩΠΕΙ,
Νικολετόπουλος, Σαραντόπουλος, ΗΒΗ κα.).
20.3.2.5
Συμμετοχή στην πρωτοβουλία Future Internet FI-WARE
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
20.3.2.6
Πανεπιστήμιο Πειραιώς: μια πόλη στην πόλη. Συναντήσεις
με φοιτητές, εργαστήρια, ψηφιακός αναλφαβητισμός,
θέατρο, ζωγραφικά κα.
20.3.2.7
Τουλάχιστον τρία κέντρα «τροφοδοσίας» με υλικό
προβολής, κάλυψης ελλείψεων, διανομής προγραμμάτων,
κάλυψης δημοσίων και ιδιωτικών χώρων με έντυπο υλικό
κάθε επιχείρησης του Πειραιά και κάθε ενημερωτικού
εντύπου υπηρεσίας.
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20.3.3
Εκδηλώσεις και δρώμενα
20.3.3.1
Γαστρονομία. Όπου είναι δυνατόν: αναβάθμιση γευμάτων,
δεξιώσεων, μπουφέδων και δείπνων, με την καθοδήγηση
προσκεκλημένων σεφ από όλην την Ευρώπη, γνωριμία
με τοπικές κουζίνες, γευσιγνωσία, που απευθύνεται σε
όλους.
20.3.3.2
Πάρτι. Ο τυπικός τρόπος βραδυνής διασκέδασης των
νέων της πόλης, σε απρόσμενους χώρους, εκρήξεις
χαράς και ξενοιασιάς στο τέλος εκδηλώσεων που
απευθύνονται σε κάθε ηλικία.
20.3.3.3
Graffiti και εικαστικές παρεμβάσεις, εξέλιξη μιας
δυναμικής street art που ενδιαφέρει τη διαχείριση του
δημοσίου χώρου σε όλον τον κόσμο και συντελεί στη
νεανική δημιουργικότητα αλλά και στην εκπαίδευση των
σπουδαστών της Σχολής Καλών Τεχνών.
20.3.3.4
Δημιουργικά εργαστήρια και αρτιζανάτα. Είτε σε κτίριακελύφη, που ζωντανεύουν από τη δημιουργικότητα των
καλλιτεχνών, είτε οργάνωση εκθέσεων σε ιδιωτικούς
χώρους, καταστήματα και πλατείες, για να ζωντανέψει η
αγορά χειροτεχνημάτων και αντικειμένων τέχνης και να
διαχυθεί η εφαρμοσμένη τέχνη πέρα από τα καθιερωμένα.
20.3.3.5
Διαγωνισμοί (Φωτογραφίας, Διηγήματος, Ποίησης,
Προσωπικής Μαρτυρίας ενός εκάστου για το δικό του
Πειραιά).
20.3.3.6
Εκθέσεις Σχεδίου, μόδα και δράσεις από σπουδαστές και
καταξιωμένους δημιουργούς.
20.3.3.7
Εφευρέσεις, καινοτομίες, προβολή εκπαιδευτικών
επιτευγμάτων.

20.3.1.4
Παραγωγή και ανάπτυξη social media. Διάχυσή τους
στην πόλη και στον κόσμο. Υιοθέτηση καινοτομικών
εφαρμογών και τεχνολογίας αιχμής.
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20.3.4

20.3.6.

20.3.4.1
Τρία Εντευκτήρια: η τέχνη των αλλοδαπών μεταναστών.
20.3.4.2
Μετανάστες και Πειραιάς. Ομάδες διαλόγου. Δημιουργικά
εργαστήρια, κουζίνα, μουσική από τις χώρες προέλευσης.
Αναγνώσεις ποίησης και λογοτεχνίας στη γλώσσα τους.
Έθιμα, αυτοσχεδιασμοί, νανουρίσματα «Όλη η γη σε μια
πόλη, στον Πειραιά».
20.3.4.3
Στήριξη των σχεδίων δράσης του Οργανισμού Ηνωμένων
Εθνών για τους πρόσφυγες.
20.3.4.4
Έντονη δράση MKO και πρωτοβουλίες που προβλέπονται
από το καταστατικό τους.
20.3.4.5
Βοήθεια στο σπίτι, ΚΑΠΗ, φιλανθρωπικά ιδρύματα, οίκοι
ευγηρίας. Βελτίωση συνθηκών, εισαγωγή πολιτιστικών
προγραμμάτων, συζητήσεων, μικρές παραγωγές
με συμμετοχή ομάδων ηλικιωμένων ή κοινωνικά
αποκλεισμένων.
20.3.4.6
Προσέγγιση απομονωμένων ομάδων και ατόμων,
στήριξη, ανάθεση απασχολήσεων, συμμετοχή σε εκθέσεις
και δρώμενα.

20.3.6.1
Εκπαίδευση αστέγων, ανέργων, εθελοντών για
υποστήριξη εκδηλώσεων σε ταξιθεσία, τροφοδοσία
εκδηλώσεων, εγκατάσταση κατασκευών προσωρινής
χρήσης, πληροφορίες, «αφηγήσεις».
20.3.6.2
Κοινωνικοί εργάτες σε ευπαθείς ομάδες, ηλικιωμένους,
AMEA.
20.3.6.3
Σειρές αναμνηστικών αντικειμένων, εντύπων, παιχνιδιών.
Σχεδιασμός, υλοποίηση, παραγωγή, διανομή από
πιστοποιημένες τοπικές επιχειρήσεις.
20.3.6.4
Σύστημα δίκαιης κατανομής εργασιών για τυποτεχνικά,
και ποικίλα υποστηρικτικά είδη μέσα απο ειδικά κριτήρια
και πιστοποιήσεις.

Υποστήριξη ευπαθών ομάδων

20.3.5

Πολιτιστικές «αποβάσεις»
20.3.5.1
Πρόγραμμα επισκέψεων σε στούντιο ζωγράφων,
σε δωμάτια συγγραφέων και γνωριμία με ηθοποιούς,
σκηνοθέτες, μουσικούς, τραγουδιστές. Συνεντεύξεις και
διάλογοι.
20.3.5.2
Βραβεύσεις (Σε παλιούς κατοίκους, πρώτους εμπόρους,
μικροπωλητές, πρώτους εργάτες, παλιούς εργαζόμενους
σε δημόσιες υπηρεσίες).
20.3.5.3
Ανάδειξη των ιδιαιτέρων πατρίδων από τις οποίες
προέρχονται οι πειραιώτες. Οργάνωση «καφενείων»,
τόπων διαλόγου, διαλογισμού και επανασύνδεσης.
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20.3.7

Παιδική μούσα
20.3.7.1
Σχολικές ομάδες εργασίας για την προετοιμασία του
προγράμματος της Πλωτής πόλης «Sign of the times».
20.3.7.2
Πιλοτικές παραγωγές και συνεργασίες μεταξύ σχολείων,
σε επίπεδο τάξης.
20.3.7.3
Ελεύθερα μαθήματα για τον πολιτισμό, την τοπική και
ευρωπαϊκή πολιτιστική δημιουργία.
20.3.7.4
Ιδρύματα νέων (Χατζηκυριάκειο, Καλός Ποιμήν).
Δημιουργικά εργαστήρια. Αδελφοποιήσεις με σχολεία και
συλλόγους.
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Πώς θα επιλεγούν οι εκδηλώσεις και οι δραστηριότητες που θα αποτελέσουν
το πολιτιστικό πρόγραμμα για το έτος;

Για να υπάρξει επιλογή παραγωγών μεγάλης απήχησης
από τον Ελληνικό, τον Ευρωπαϊκό και τον Διεθνή
πολιτιστικό χώρο, απαιτείται εμπειρία, προσωπική
εκτίμηση των δημιουργικών σχημάτων και ικανοποιητικές
προδιαγραφές που καλύπτουν ένα άρτιο καλλιτεχνικό
γεγονός. Σε αυτό το μέρος του προγράμματος, ο
Καλλιτεχνικός Διευθυντής και το επιτελείο του, έχουν
την ευθύνη της επιλογής και της υλοποίησης, με βάση τα
οικονομικά και τεχνικά δεδομένα της πόλης.
Στον τομέα των θεματικών προγραμμάτων και της
ενεργοποίησης του τοπικού καλλιτεχνικού δυναμικού,
η δυνατότητα επιλογής του Καλλιτεχνικού Διευθυντή,
θα διευρυνθεί αποφασιστικά, εφ’ όσον υπάρξει ενεργό
ενδιαφέρον και προσφορά. Η διοίκηση της Πολιτιστικής
Πρωτεύουσας, θα δραστηριοποιηθεί κυρίως σε αυτόν τον
τομέα. Η τοπική καλλιτεχνική δημιουργία θα λάβει όλην
την απαιτούμενη βοήθεια, ώστε να τολμήσει συνεργασίες
και συμπράξεις, αλλά και να αναπτύξει τις δικές της ιδέες,
για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
Μακριά από κάθε παρέμβαση στα του πολιτιστικού
δυναμικού που θα παραχθεί, η Τοπική Αυτοδιοίκηση της
πόλης, με τη βοήθεια των Δήμων που θα ενταχθούν στην
πολιτιστική αυτή χαρτογράφηση, θα διευκολύνει με κάθε
τρόπο και με ευρύτητα πνεύματος στους τομείς της δικής
του ευθύνης, που είναι ο συντονισμός των υπερτοπικών
υπηρεσιών της χώρας, ως προς τη βελτίωση,
συμπλήρωση και παρακολούθηση των υποδομών που
θα απαιτηθούν. Ο Δήμος του Πειραιά, θα ενισχυθεί από
έναν αποτελεσματικό μηχανισμό αυτοαξιολόγησης και
τακτικών ελέγχων της προόδου του χρονοδιαγράμματος
υλοποίησης, καθώς και από την ολοκληρωμένη
προστασία του Πολιτιστικού Προγράμματος από
κινδύνους που μπορεί να προκύψουν.
Οι επιλογές της Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης μπορεί να
προκύψουν από εκτίμηση προτάσεων που θα κατατεθούν
και από πρόσκληση ενδιαφέροντος προς την καλλιτεχνική
κοινότητα για παραγωγές που επιθυμεί να υλοποιήσει.
Η επιλογή θα είναι το αποτέλεσμα της υψηλής
ποιότητας των προτάσεων ή των υλοποιήσιμων ιδεών
της Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης, σε συνδυασμό με τις
στρατηγικές επιλογές του Δήμου, που αποτυπώνονται
στην παρούσα Αίτηση Προεπιλογής.
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Πώς θα συνδυάζει το πολιτιστικό πρόγραμμα την τοπική πολιτιστική κληρονομιά και
τις παραδοσιακές μορφές τέχνης με νέες, καινοτόμες και πειραματικού χαρακτήρα
πολιτιστικές εκφάνσεις;
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Πώς έχει συμπεριλάβει η πόλη ή πώς σχεδιάζει να συμπεριλάβει τοπικούς
καλλιτέχνες και πολιτιστικές οργανώσεις κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση του
πολιτιστικού προγράμματος;
Το τοπικό πολιτιστικό δυναμικό το θεωρούμε βασικό
συντελεστή των επτά θεματικών ενοτήτων (20.2)
και αυτοδικαίως συνεργάτες και εμψυχωτές του
προγράμματος αναφοράς «Τα Παιδιά του Πειραιά ή
Selfie της πόλης» (20.3). Θα τους φέρουμε σε επαφή
με δημιουργικές ομάδες από την υπόλοιπη Ελλάδα
και σχήματα, μέσω πολιτιστικών και μορφωτικών
ανταλλαγών, από όλον τον κόσμο.

Η τοπική πολιτιστική κληρονομιά και οι παραδοσιακές
μορφές τέχνης, συνηθίζεται να ταυτίζονται με τη
λαογραφία και τη νοσταλγία, ενώ πρόκειται για μορφές
έκφρασης ζωντανές, που εκφράζουν διάφορες πτυχές
της κοινωνικής ανθρωπολογίας, και φωτίζουν
ιδιότυπα την ανάγκη ομάδων του πληθυσμού, είτε
να μη αποκοπούν από τις αξίες που τις ενώνουν, είτε
να φωτίσουν την εξέλιξη της τεχνολογίας που ενίοτε
λειτουργεί απενεργοποιώντας παλαιές συνήθειες.
Η παράδοση και η πολιτιστική κληρονομιά είναι
έννοιες απολύτως ανεξάρτητες από το χρόνο.
Συχνά λειτουργούν ως τονωτικές ενέσεις ύφους,
σε καταναλωτικές συνήθειες, στη μόδα, αλλά και ως
πολιτικά εργαλεία για να υποδειχθεί ένας «λάθος δρόμος».
Ο Πειραιάς και τα πέριξ παράγουν και σήμερα
παραδοσιακές αφηγήσεις, εντυπώσεις, ελκυστικές
τοποθεσίες για ποτό και φαγητό, ενώ πολλοί κάτοικοι
ανασταίνουν τις μνήμες από τις τοπικές κοινωνίες που
άφησαν πίσω τους και τώρα τις θυμούνται ως μέτοικοι.
Ταυτόχρονα, όλοι κατοικούν, μετέχουν και δρουν
σε μια σύγχρονη πόλη. Δεν υπάρχουν νησίδες που
παρελθοντολογούν, και η νοσταλγία είναι δικαίωμα, όχι
περιθωριοποίηση ή εμπορευματοποίηση.
Η ζωντανή τοπική πολιτιστική κληρονομιά και
οι παραδοσιακές τέχνες, θα παρουσιάζονται σε μη
αναμενόμενους τόπους, από ομάδες που εκ πρώτης
όψεως δεν δείχνουν ότι έχουν σχέση με το παρελθόν.
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Για παράδειγμα, οι χορευτές ενός παραδοσιακού
σχήματος θα συμπράξουν με νεωτεριστές σκηνοθέτες,
σε απρόσμενους χώρους, με 3D σκηνογραφική αντίληψη,
ένα υλικό δηλαδή που διαθέτει αξιοποιήσιμο υλικό για
χρήση μέσω social media, σύνθεση ντοκιμαντέρ και
υλικού για δελτία ειδήσεων και εκπομπές ή άρθρα
από τα ΜΜΕ.
Ο μοντερνισμός και η καινοτομία είναι εργαλεία της
πολιτιστικής πράξης και όχι υποχρέωση των διαχειριστών
της πολιτιστικής πρωτεύουσας σε ομάδες ή πρόσωπα.
Επομένως εάν κριθεί ότι συμβάλουν στο καλύτερο
καλλιτεχνικό αποτέλεσμα και στην ολοκληρωμένη
στρατηγική του προγράμματος, θα εισαχθούν στις
παραγωγές υπό απόλυτη ελευθερία. Στον Πειραιά
πιστεύουμε, από κεκτημένη πείρα, ότι πρωτοποριακές
εκδηλώσεις «για λίγους» συχνά παρουσιάζουν μεγάλο
ενδιαφέρον για το κοινό, και φαινομενικώς αρεστά στο
μεγάλο κοινό θεάματα, συχνά δεν έχουν την αναμενόμενη
επιτυχία.
Πιστεύουμε ότι η τοπική δημιουργία, ανεξάρτητα από
τις τάσεις ή το όραμα που εξυπηρετεί, αξίζει να προβληθεί
στην πόλη και έξω από αυτήν, με τα κριτήρια που μόλις
περιγράψαμε.
Αλλά πριν προβληθεί, πρέπει να αποκτήσει συνέχεια
και να υπάρξει στις νέες συνθήκες της πολιτιστικής
πράξης. Οι δημιουργοί αναζητούν και επινοούν την
έκφρασή τους. Ευθύνη της πόλης είναι να τους σεβαστεί
και να τους αποκαταστησει μέσα στη λειτουργία της.

Παρακαλείσθε να αναφέρετε συγκεκριμένα παραδείγματα και τοπικούς καλλιτέχνες
και πολιτιστικούς οργανισμούς, με τους οποίους προβλέπεται συνεργασία
και προσδιορίστε το είδος των συνεργασιών.
Η πρόσκλησή μας προς τα τοπικά σχήματα και
καλλιτέχνες είναι δημόσια, διαρκής και η ανταπόκριση
συνεχής και άμεση. Ο διευθυντής του Γραφείου
Υποστήριξης της Υποψηφιότητας, ενημερώνει τακτικά τους
κατοίκους του Πειραιά, με συχνές συναντήσεις, ενώ στα
Social Media που αναπτύξαμε, έρχονται συνεχώς ιδέες
και προτάσεις, από συλλόγους, από δημιουργούς, από
πολίτες.
Εκτός από δηλώσεις υποστήριξης, έχουμε και
προτάσεις συνεργασίας και ιδέες για παραγωγές, πριν καν
ανακοινωθεί το καλλιτεχνικό περιεχόμενο της Αίτησης
Προεπιλογής.

Ενδεικτικές προτάσεις
Από Makki Marseilles / Rainbow Theatre, προτάσεις για
Αγγλόφωνο θέατρο, ιστορία ενός υποβρυχίου, ανάπλαση
και χρήση του σταθμού ΗΣΑΠ, αξιοποίηση του «Πύργου»
στην αγορά Πειραιά, αναπαράσταση Ναυμαχίας,
αξιοποίηση τοπικού καλλιτεχνικού κέντρου, ενεργοποίηση
πολιτών για βελτίωση βιομηχανικού χώρου.
Από Παύλο Χατζηγρηγορίου, ολοκληρωμένη καταγραφή
και αξιοποίηση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς.
Από τον Χρήστο Πανοηλία, Artist & All Around Man, πέντε
προτάσεις για Πολιτιστική τράπεζα Χρόνου, σπίτι του
καλλιτέχνη, πύλης του εθελοντή, πολιτιστικές εκδηλώσεις
για την κοινωνική Ευημερία και Φιλοζωικό Πάρκο.
Από τον Νικόλα Ανδρουλάκη NOSTALGIA, Πλωτή
υπερπαράσταση σε ένα βαπόρι. Ολοκληρωμένη εξάωρη
εμπειρία.
H συμμετοχή στα προγράμματα αναμένεται μεγάλη. Για
παράδειγμα, κατά τη διάρκεια των Ημερών Θάλασσας του
Πειραιά, μέρος της Ευρωπαϊκής Ημέρας Θάλασσας που
διοργανώθηκε το 2015 στον Πειραιά, πραγματοποιήθηκαν
106 δράσεις, από τοπικούς κυρίως δημιουργούς, σε 65
σημεία της πόλης, με τη συμμετοχή 70 συλλογικοτήτων, σε
μια συνδιοργάνωση 5 φορέων, με 7 μεγάλους χορηγούς
και 31 υποστηρικτές και επικοινωνιακούς χορηγούς.
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Το εύρος των δράσεων, κάλυπτε όλο το φάσμα του
πολιτισμού, του αθλητισμού, του δημοσίου διαλόγου.
Η πρόσκληση προς τους συγγραφείς και ποιητές, τους
εικαστικούς καλλιτέχνες, τους ανθρώπους του Χορού, του
Θεάτρου και του Κινηματογράφου, της Μουσικής κάθε
μορφής, τους δημουργούς των «επτά τεχνών», θα είναι
ανοιχτή, έως την κατάθεση του Φακέλου για την Τελική
Επιλογή της πολιτιστικής πρωτεύουσας του 2021.
Εκτός από τους εθνικούς φορείς Πολιτισμού, έχουμε
επικοινωνήσει με πολλούς δημιουργούς, κυρίως νέους
που επιδιώκουμε να λάβουν μέρος στην Διοργάνωση.
Ενδεικτικά αναφέρουμε:
ΝΕΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ
Τζίνα Δημακοπούλου / Μουσικός
Διονύσης Τεμπονέρας / Μουσικός
Έκτωρας Λυγίζος / Σκηνοθέτης
Σουλτάνα Κουμούτση / Σκηνοθέτης
Mike Staison / Εικαστικός
Mαρία Χατζηγιάννη / Σκηνοθέτης
Θoδωρής Τριφίλλης / Performer
Aκης Καπράνος. / Κριτικός Κιν/φου
Ραδ. Παραγωγός
Ramon Mushroom /Διευθυντής Φωτογραφίας
INO / street artist
Tiny Jackal / ράπερ
Iratues ράπερ /, FullFace μπάντα
Kulamacus / swing band
SugahSpank / τραγουδίστρια
Μέγας aka Ογδοντα4 / ράπερ
Χρήστος Λάγνης Πανοηλίας /ράπερ,
μέλος της μπάντας Νέα Τάξη Πραγμάτων
Mike Εxarchos, stage name Stereo Mike / ράπερ,
παραγωγός
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
Λένα Αλκαίου, τραγουδίστρια
Ελευθερία Αρβανιτάκη, τραγουδίστρια
Δομήνικος Βαμβακάρης, μουσικός
Τόλης Βοσκόπουλος, τραγουδιστής
Νταντης Βρεττάκος, συγγραφέας
Παντελής Θαλασσινός, μουσικός
Λεωνίδας Καβάκος, βιολιστής - διευθυντής ορχήστρας
Κώστας Καστανάς, ηθοποιός
Γιώργος Κιμούλης, σκηνοθέτης - ηθοποιός
Δημοσθένης Κοκκινίδης, ζωγράφος
Γιώργος Κουρουπός, συνθέτης
Λευτέρης Λαζάρου, σεφ
Κώστας Μουρσελάς, συγγραφέας
Γιώργος Νταλάρας, μουσικός
Χρήστος Οικονόμου, συγραφέας
Σπύρος Παπαδόπουλος, ηθοποιός
Σπύρος Παπαιωάννου, μελετητής ρεμπέτικου
Δημήτρης Παρθένης, σχεδιαστής
Παναγιώτης Τέτσης, ζωγράφος
Δημήτρης Φερούσης, ιστορικός
Έλλη Φωτίου, ηθοποιός
Διονύσης Χαριτόπουλος, συγγραφέας
Γιώργος Χρονάς, ποιητής
Βίκυ Λεανδρος, τραγουδίστρια
Δημήτρης Παπαδημητρίου, συνθέτης
Γιάννης Μαρίνος, δημοσιογράφος
Γιάννης Μετζικώφ, σκηνογράφος
Αχιλλέας Κυριακίδης, συγγραφέας
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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.

Ο Δήμος Πειραιά, έχει αποφασίσει ομόθυμα την
Υποψηφιότητα της Πόλης και έχει συμπεριλάβει στο
Στρατηγικό του Σχέδιο και στο Επιχειρησιακό του
Πρόγραμμα πρόβλεψη για την Οργάνωση και τους
Πόρους που απαιτούνται, όπως φαίνεται από το κεφάλαιο
της Διαχείρισης.
Στο ίδιο Επιχειρησιακό πρόγραμμα / σχέδιο, οι
αναπλάσεις και οι βελτιώσεις των υποδομών της πόλης,
έχουν προβλεφθεί και σχεδιαστεί ώστε να εξυπηρετήσουν
τις πολιτιστικές υποδομές, βελτιώνοντας την πρόσβαση,
τη λειτουργικότητα και το πολιτιστικό πρόγραμμα που θα
υλοποιηθεί.
Σε περιφερειακό επίπεδο, η Ολοκληρωμένη Χωρική
Επένδυση, μια περιφερειακή στρατηγική επιλογή που
είναι αντικείμενο επεξεργασίας των υπηρεσιών του
Δήμου, περιέχει συγκεκριμένα έργα, που υπάγονται
σε θεσμοθετημένο οικονομικό πλαίσιο, και καλύπτουν
μεταξύ άλλων και έργα που συμπληρώνουν και
βελτιώνουν τις πολιτιστικές δομές της πόλης.
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Σε εθνικό επίπεδο, το αρμόδιο Υπουργείο Πολιτισμού,
τηρώντας την αρχή της ισοτιμίας, έχει προσφέρει μια
ενιαία πλατφόρμα ενημέρωσης και διευκολύνει το έργο
όλων των υποψηφίων πόλεων που έχουν εκδηλώσει
ενδιαφέρον για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας
της Ευρώπης, διαθέτοντας σε ειδική ιστοσελίδα και
με ειδική υπηρεσία υποστήριξης του Θεσμού, όλες τις
απαραίτητες οδηγίες και συστάσεις, μαζί με κοινοποίηση
των Ευρωπαϊκών αποφάσεων για το στόχο αυτόν.
Η πρωτοβουλία αυτή, που διευκολύνει τις υποψήφιες
πόλεις, αναμένεται να συνεχιστεί και στη φάση της Τελικής
Επιλογής, καθώς οι πόλεις που θα συμπεριληφθούν στο
Βραχύ Κατάλογο για την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής
διαδικασίας, θα πρέπει να ενσωματώσουν στο Φάκελό
τους τις παρατηρήσεις και τις υποδείξεις των Εκλεκτόρων,
όσο και να συζητήσουν με το Κράτος, τα εργαλεία μέσα
από τα οποία το έργο τους θα καταστεί αξιόπιστο και
λειτουργικά αποδεκτό.

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.

25.1 Υπάρχουσες υποδομές
Έχουν καταγραφεί και κατά καιρούς χρησιμοποιηθεί,
πενήντα μικροί και μεγάλοι κλειστοί και υπαίθριοι χώροι
στον Πειραιά, μεσαίας και μικρής χωρητικότητας, που
προβλέπεται να γεμίσουν με δράσεις και εκδηλώσεις.
Οι μεγαλύτεροι, είναι:
Δημοτικό θέατρο. Λαμπρή κατασκευή του 19ου αιώνα,
πρόσφατα ανακαινισμένη (2013) με χωρητικότητα 600
θεατών, χώρο ορχήστρας 40 θέσεων και σκηνή που
μπορεί να καλύψει κάθε θεατρική, μουσική και χορευτική
διεθνή παραγωγή. Κατά το 2021, μπορεί να φιλοξενήσει
35 μείζονα γεγονότα, από τα οποία αναμένεται
προσέλευση 150 χιλιάδων θεατών και ακροατών.
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Βεάκειο. Ανοιχτό θέατρο 2000 θεατών, (1969) που
καλύπτει μουσικές συναυλίες και θεατρικές παραστάσεις.
Αναμένεται να φιλοξενήσει τουλάχιστον 50 διαφορετικές
εκδηλώσεις κατά το διάστημα Μαΐου-Σεπτεμβρίου, με
πολύ μεγάλη πληρότητα (90 χιλιάδες εισιτήρια).
Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Κλειστό αμφιθέατρο 11.500
θέσεων, που χρησιμοποιείται κυρίως για αθλητικές
εκδηλώσεις, αλλά έχει φιλοξενήσει και μείζονα
καλλιτεχνικά γεγονότα με δυνατότητα ευρείας τηλεοπτικής
κάλυψης. Ο κεντρικός χώρος όπου και γήπεδο μπάσκετ,
μπορεί να διαμορφωθεί κατάλληλα, για τελετές,
πολυθεάματα και μαζικές εκδηλώσεις. Προβλέπεται να
φιλοξενήσει την τελετή έναρξης, με παρουσία 11 χιλιάδων
θεατών και ευρύτατη τηλεοπτική κάλυψη.

Κλειστό Γυμναστήριο Φαλήρου (Taekwondo).
Χωρητικότητας 4.000 θεατών, έχει φιλοξενήσει πολλές
θεατρικές και μουσικοχορευτικές παραγωγές.
Παράλληλα, ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιά και τα
μεγαλύτερα ιδρύματα της πόλης και της Χώρας, διαθέτουν
επαρκείς χώρους τέλεσης εκδηλώσεων και τους έχουν
κατά καιρούς διαθέσει στην πόλη για τις πολιτιστικές της
ανάγκες.
Εκπαιδευτικοί και πολιτιστικοί οργανισμοί (όπως η
Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών και η Εθνική Πινακοθήκη)
έχουν ήδη συμφωνήσει σε μακρά και αμοιβαίως επωφελή
συνεργασία με τον Πειραιά, ενώ υπάρχουν πλήθος
συλλόγων, φορέων, ομάδων και φυσικών προσώπων που
έχουν εκφράσει υποστήριξη και πρόθεση συνεργασίας με
τον Δήμο.

25.2 Υποδομές που θα αναμορφωθούν
Γήπεδο beach volley Φαλήρου. Χωρητικότητα 9.000
θεατών, χρειάζεται μερική συντήρηση, που θα αναλάβει
η Περιφέρεια Αττικής. Θερινή χρήση, με ελαφρές εργασίες
στην κεντρική πίστα.
Δελφινάριο, ανοιχτό θέατρο που χρησιμοποιείται
από εμπορικούς θιάσους συνεχώς και θα βελτιωθεί
σημαντικά, ώστε να χρησιμοποιηθεί για το πολιτιστικό
πρόγραμμα.

25.3 Υποδομές που σχεδιάζονται και θα ολοκληρωθούν
εγκαίρως.

Το επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Πειραιά,
περιλαμβάνει πολλές δράσεις για την πολιτιτιστική
υποδομή και τη νέα της λειτουργικότητα, ενώ η
Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση, μια εξειδικευμένη
Περιφερειακή ομάδα δράσεων, προβλέπει νέες
υποδομές για τον Πολιτισμό, κυρίως στην επανάχρηση
βιομηχανικών κελυφών και στην πολιτιστική τους χρήση.
Ο βιομηχανικός Πειραιάς, έχει αφήσει ως κληρονομιά
στην πόλη, μια τεράστια έκταση, που αποτελείται από
παλιές βιομηχανικές μονάδες κατά μήκος της οδού
Πειραιώς, και ένα θαλάσσιο μέτωπο, στα δυτικά του
Λιμένα γεμάτο κελύφη βιομηχανικά, ανοιχτές εκτάσεις και
μια ατμόσφαιρα ιδιαίτερης γοητείας, για τα οποία υπάρχει
μακροπρόθεσμη πρόβλεψη ανάπτυξης πολιτιστικών
δομών, ώστε να δημιουργηθεί ένα από τα μεγαλύτερα
θεματικά πάρκα στην Ευρώπη.
Καθώς αυτό το πρόγραμμα, στο σύνολο του, είναι για την
ώρα εξαιρετικά δύσκολο να υλοποιηθεί, θα βασιστούμε
στη μερική ανάδειξή του, φιλοξενώντας εκδηλώσεις και
προγράμματα που θα κάνουν τις περιοχές αυτές γνωστές
στο ευρύ κοινό, ενώ θα επιλεγούν σημειακές περιπτώσεις
ανάπλασης, είτε για άμεση χρήση, είτε με ευρηματικές
προσωρινές ανωδομές.
Καθώς η έκταση του πολιτιστικού αποθέματος του
Πειραιά υπερβαίνει σε έκταση και ενδιαφέρον κάθε άλλη
ελληνική πόλη και τις περισσότερες πόλεις της Μεσογείου,
η επιλογή των υποδομών αυτών για τη διεξαγωγή
εκδηλώσεων χρειάζεται ολοκληρωμένο πρόγραμμα
και συγκεκριμένα κριτήρια χρήσεων των επιλεγμένων
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Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της πόλης όσον αφορά στην προσβασιμότητα
(περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς μεταφορές);

Ο Πειραιάς συνδέεται με τον κόσμο μέσα από το λιμάνι
του (ανάμεσα στα μεγαλύτερα της Ευρώπης) ενώ
συνδέεται με τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη. Είναι
ανερχόμενος σταθμός στις κρουαζιέρες.
Αεροπορικά, εξυπηρετείται από τον διεθνή Αερολιμένα
«Ελευθέριος Βενιζέλος» που απέχει 25 χιλιόμετρα από το
κέντρο του και συνδέεται σιδηροδρομικά με την πόλη.

ακινήτων και οικοπέδων και μετά το 2021. Γι’ αυτόν το
λόγο εξειδευμένη ομάδα ειδικών στην επανάχρηση και
στην κοστολόγηση των παρεμβάσεων, έχει συσταθεί,
έχει καλύψει ένα μεγάλο μέρος από τα ακίνητα αυτά
και προβλέπεται να περατώσει το έργο της το πρώτο
τρίμηνο του 2016, οπότε ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής και
η Εταιρεία Υλοποίησης, θα διαθέτουν ένα αποτελεσματικό
όργανο οργάνωσης και λειτουργίας των πολιτιστικών
υποδομών, ώστε να κρίνουν με αντικειμενικά κριτήρια την
βιωσιμότητα της επένδυσης και μετά το 2021.
Η διερεύνηση των υποδομών του Πειραιά,
πραγματοποιείται στο πλαίσιο της υποψηφιότητας
για ανάδειξη της υποψηφιότητας της πολιτιστικής
πρωτεύουσας του 2021. Είναι μια προσπάθεια ανάδειξης
του πολιτιστικού αποθέματος σε κτηριακή υποδομή και
στο περιβάλλον όπου διαμορφώνεται η πολιτιστική πράξη
της πόλης.
Η ομάδα μελέτης επιχειρεί να αναδείξει αυτήν την
ευκαιρία αξιοποίησης αυτού του δυναμικού, τόσο σε
κτήρια όσο και σε δρόμους, γειτονιές και περιβάλλον.
Μέσα στην κρίση και μετά την αποβιομηχάνιση της
περιοχής, μια νέα ευκαιρία διαχείρισης του χώρου
παρουσιάζεται.
Η πολιτιστική δύναμη του Πειραιά, στηρίζεται στην
ενεργοποίηση των φορέων που διαχειρίζονται αυτήν
την κληρονομιά, βιώνουν τους χώρους και ζουν στις
γειτονιές του. Πρόκειται για πενήντα χώρους με ιδιαίτερο
χαρακτήρα και χρήσεις.
Από το κτίριο του ΕΒΕΠ έως τις εγκαταστάσεις του
ΟΛΠ και από τις δύο γαλλικές σχολες έως το Γήπεδο
Καραϊσκάκη, από την Τρούμπα έως το αρχαιολογικό
μουσείο.
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Μαζί με το Δημοτικό Θέατρο, τους κινηματογράφους,
τις αίθουσες των επαγγελματικών και εργατικών
ενώσεων, αλλά και των σχολείων που συμμετέχουν στην
προετοιμασία της πόλης, αξιοποιούνται δέκα αίθουσες
κλειστών εκδηλώσεων, 300 έως 700 ατόμων.
Παράλληλα, εξετάζονται υπαίθριοι χώροι σε γειτονιές
που σηματοδοτούν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του Πειραιά
και την ταυτότητά του. Σχεδιάζεται η ενεργοποίηση του
χώρου σε δύο γειτονιές, Τρούμπα και Πασαλιμάνι, με
οργανωμένη υποστήριξη υποδομών 2-3 χιλιάδων ατόμων
καθημερινά.
Εντάσσονται εγκαταλελειμένοι βιομηχανικοί χώροι
(ΧΡΩΠΕΙ, ΡΕΤΣΙΝΑ, ΔΗΛΑΒΕΡΗ) και οι γύρω ελεύθεροι
χώροι για μεγάλης κλίμακας εκδηλώσεις, καθώς και
τέσσερις παράκτιοι: Βοτσαλάκια, ΣΕΦ, Παράκτιο μέτωπο
Μοσχάτου, Δραπετσώνα, για διεθνή φεστιβάλ.
Τέλος, η πρόταση προβλέπει αξιοποίηση των
Αθλητικών Υποδομών, όπως το γήπεδο Καραϊσκάκη, το
Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, το γήπεδο Μπητς Βόλεϊ και το
κλειστό Γυμναστήριο Ταε Κβο Ντο Φαλήρου.
Το πρόγραμμα θα αναπτυχθεί σταδιακά, αρχικά με
ένταξη του δημοσίου χώρου και των υποδομών στα
προγράμματα του ΟΧΕ και στις δυνατότητες που παρέχει
το επιχειρησιακό πρόγραμμα 2015-2019 σε ορίζοντα
τετραετίας, ενώ πρόσθετες δαπάνες αναμένεται να
προκύψουν από τη σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού
τομέα.
Η καταγραφή και η αυτοψία της ομάδας ειδικών,
ξεπερνάει τα όρια της Αίτησης Προεπιλογής, λόγω
του εξαιρετικά μεγάλου αριθμού των ακινήτων που
εξετάζονται.

Οδικά, συνδέεται με το Εθνικό δίκτυο
αυτοκινητοδρόμων, προς βόρεια Ελλάδα και Ευρώπη,
αλλά και προς Πελοπόννησο και το λιμάνι της Πάτρας,
απ΄όπου και τα πλοία που ενώνουν την Ελλάδα με την
Ιταλία.
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Διαθέτει μετρό, τραμ, Προαστιακό σιδηρόδρομο,
συνδέεται με το ελληνικό σιδηροδρομικό δίκτυο, αστικές
και υπεραστικές συγκοινωνίες με λεωφορεία, ενώ
αναμένεται έως το 2017, η συμπλήρωση του δικτύου
με νέες γραμμές μετρό και τραμ, που θα οδηγούν στο
μητροπολιτικό του κέντρο .
Με την πρωτεύουσα Αθήνα, εκτός από τα Δημόσια
Μέσα Μεταφοράς, την ενώνουν τρεις βασικές οδικές
αρτηρίες. Η οδός Συγγρού, η οδός Πειραιώς, και η
λεωφόρος Κηφισσoύ.
Η εκτέλεση έργων για το Τραμ και το Μετρό, φέρνουν
και την δημιουργία νέων κόμβων στο οδικό σύστημα
ενώ υπάρχει νέα κυκλοφοριακή μελέτη για το κέντρο της
πόλης, η οποία και θα υλοποιηθεί.

Ποια είναι η ικανότητα ανταπόκρισης της πόλης όσον αφορά στη διαμονή των
τουριστών;
Ο Πειραιάς διαθέτει αρκετά ξενοδοχεία, που εξυπηρετούν
κυρίως διανυκτερεύσεις σχετικές με την επιβατική κίνηση
του λιμανιού και εμπορικούς αντιπροσώπους.
Διαθέτει 35 ξενοδοχεία με πάνω απο 1.300 δωμάτια, αλλά
μόνον 10 με 400 δωμάτια είναι αξιόλογα. Τα υπόλοιπα
είναι ξενώνες.
Η δυναμικότητά τους προβλέπεται να καλύψει τη
φιλοξενία προσκεκλημένων σχημάτων και δημιουργών.
Ωστόσο, στις βόρειες εισόδους της πόλης, υπάρχουν
σε ακτίνα τεσσάρων χιλιομέτρων από το κέντρο, πολλά
αξιόλογα ξενοδοχεία τεσσάρων και πέντε αστέρων, τόσο
κατά μήκος της Λεωφόρου Συγγρού, όσο και στα νότια
προάστεια των Αθηνών, που επαρκούν σε κάθε ζήτηση.
Όλα τα νησιά έχουν επάρκεια ξενοδοχείων και ξενώνων
όλων των κατηγοριών.
Η Αττική και τα νησιά της διαθέτουν πάνω απο 700
ξενοδοχεία τεσσάρων και πέντε αστέρων με 10 χιλιάδες
δωμάτια.
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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;

28.1 Αστικές υποδομές

28.2 Πολιτιστικές υποδομές

Από τα έργα Ολοκληρωμένης Χωρικής επένδυσης, με
χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής, προβλέπεται
η ολοκλήρωση, έως το 2019 των εξής έργων:

Ο τελικός κατάλογος και οι πόροι θα ολοκληρωθούν ως
το τέλος του 2015.

28.1.1
Μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων και Ανακύκλωση,
ανάκτηση και δράσεις ενημέρωσης.
28.1.2
Εφαρμογή κυκλοφοριακής μελέτης.
28.1.3
Αναπλάσεις παραλιακού μετώπου, διαμορφώσεις
πεζοδρομίων, αναπλάσεις πλατειών.
28.1.4
Δημιουργία άξονα κίνησης επιβατών κρουαζιέρας
προς το Πασαλιμάνι και εμβληματικά μουσεία της πόλης.
28.1.5
Αναπλάσεις κήπων, υπαίθριας αγοράς,
χώροι στάθμευσης.
28.1.6
Ανάπλαση και παράλληλα έργα πάρκου Σταδίου Ειρήνης
και Φιλίας.
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28,2,1
Βίλλα Ζαχαρίου, χρήση πολιτιστικού κέντρου-αρτιζανάτων
28.2.2
Μουσείο ρεμπέτικης ιστορίας.
28.2.3
Βιομηχανικό μουσείο σε βιομηχανικό κέλυφος.
28.2.4
Πολιτιστική Ακτή Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ,
ξεχωριστό πρόγραμμα).
28.2.5
Διαμόρφωση χώρων βιομηχανικής κληρονομιάς, ειδικά
για το 2021 (overlays).

28.3 Τουριστικες υποδομές
28.3.1
Αρχαιολογικοί περίπατοι.
28.3.2
Διαμορφώσεις θαλασσίου μετώπου.

53

5

Αντίκτυπος
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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.

Πώς θα δημιουργήσει ο τίτλος στην πόλη σας νέες και βιώσιμες ευκαιρίες
για ένα ευρύ φάσμα πολιτών ώστε να παρακολουθήσουν ή να συμμετάσχουν
σε πολιτιστικές δράσεις, ιδίως οι νέοι, οι εθελοντές, οι περιθωριοποιημένες
και ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των μειονοτήτων;
Παρακαλούμε να αναφερθείτε αναλυτικά και στην προσβασιμότητα των ατόμων με
αναπηρία και των ηλικιωμένων σε αυτές τις δράσεις. Καθορίστε τα σχετικά μέρη
του προγράμματος που έχουν σχεδιαστεί για τις διάφορες αυτές ομάδες.

29.1

29.4

Καθώς το πολιτιστικό πρόγραμμα δεν έχει κοινοποιηθεί
δημοσίως, παρά μόνον η γενική στρατηγική, το
ενδιαφέρον του κοινού εκφράζεται από υποστήριξη μέσω
των social media και στην ανταπόκριση στις συναντήσεις
ενημέρωσης που επιχειρούμε. Δεν έχουμε την πολυτέλεια
να δημιουργήσουμε παραγωγές στις οποίες οι πολίτες θα
προσκληθούν απλώς να λάβουν μέρος. Μια Πολιτιστική
Πρωτεύουσα, δεν είναι μια συρραφή Φεστιβάλ και
μεγάλων επικοινωνιακών γεγονότων, παρ’ όλο που κι
αυτός ο τομέας δεν πρέπει να υποτιμηθεί.

Εκτιμούμε ότι η ανταπόκριση είναι θετική και
αποτυπώνεται με αυξημένη θετική αντίδραση στον
ένα περίπου μήνα, οπότε και ξεκίνησε η διαδικασία
ενημέρωσης.

Στην φάση αυτή, είμαστε σε θέση να αναφέρουμε:

29.5

30.1 Παρακολούθηση

29.2
Το κοινό γνωρίζει ότι ενθαρρύνεται να λάβει μέρος στη
διαμόρφωση του προγράμματος, και σε ειδική ιστοσελίδα
καταγράφονται οι ιδέες και οι προτάσεις του.
Ο Φορέας υλοποίησης, θα συμβάλει αμέσως μετά την
ίδρυσή του, στην τεκμηρίωση και στη διερεύνηση των
προτάσεων, ως προς τη δυνατότητα των προτεινόντων
να τις υλοποιήσουν και στην αποτίμηση του πολιτιστικού
αντικτύπου στο σύνολο του προγράμματος.

29.3
Ειδική μέριμνα έχουμε λάβει εξηγώντας στους πολίτες
ότι θα συμβάλουν στην υλοποίηση μέσα από ειδικά
προγράμματα, αλλά δεν τα έχουμε παρουσιάσει ακόμη.
Είναι μια σειρά ενεργειών που θα ξεκινήσει το 2016.
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Ο στρατηγικός στόχος είναι να κληθεί ο τοπικός
πληθυσμός να λάβει μέρος στην παραγωγή και στην
παρακολούθηση των εκδηλώσεων στο μέγιστο δυνατό
βαθμό. Είναι γεγονός ότι πολύ λίγα πολιτιστικά γεγονότα
ενδιαφέρουν σε μόνιμη βάση περισσότερους από ένα
μονοψήφιο ποσοστό του πληθυσμού στον πολιτιστικό
και αθλητικό τομέα, με μόνη εξαίρεση τηλεοπτικές
παραγωγές που προσελκύουν το ενδιαφέρον σε εθνικό
επίπεδο. Ωστόσο, εκτιμούμε ότι το σύνηθες 2-3% του
γενικού κοινού που θεωρεί την πολιτιστική πράξη ως
καθημερινή του ανάγκη, μπορεί να πολλαπλασιαστεί
και να παραμείνει σε υψηλά ποσοστά, αν κερδίσουμε το
στοίχημα της πολυπρόσωπης συμμετοχής σε όλες τις
φάσεις των πολιτιστικών εκδηλώσεων και αφοσιωθούμε
στο κατάλληλο μάρκετινγκ.

5

• Μεγάλο μέρος των εκδηλώσεων θα είναι δωρεάν
για όλους.
• Θεσπίζεται κάρτα ελεύθερης εισόδου για τα
μεγάλα θεάματα για ανέργους, ευπαθείς και
περιθωριοποιημένες ομάδες.
• Χορηγικά εισιτήρια σε συμβολική τιμή για
μετανάστες, πρόσφυγες, ηλικιωμένους.

30.2 Συμμετοχή

30.3 Προσβασιμότητα
• Για πρόσωπα με προβλήματα κινητικότητας, εκτός
από τις τεχνικές διευκολύνσεις για πρόσβαση στους
χώρους των εκδηλώσεων, προβλέπεται παρουσία
εθελοντών και εξειδευκευμένου προσωπικού αλλά
και τεχνικών μέσων σε νοσοκομεία, γηροκομεία
και χώρους απ’ όπου η έξοδος είναι δυσχερής,
με παρακολούθηση των δρωμένων μέσα από
τα ΜΜΕ και ειδικές προβολές, ζωντανές ή
μαγνητοσκοπημένες.

30.4 Ειδικός σχεδιασμός προγράμματος

• Σχεδιάζεται η συμμετοχή ανέργων, εθελοντών
και ευπαθών ομάδων στις παραγωγές που
προτείνονται, στο πρόγραμμα «Τα παιδιά του
Πειραιά» και στις Θεματικές Ενότητες.

• Για το πλαίσιο της συμμετοχής των ειδικών ομάδων,
παραπέμπουμε στο 20.3 Γενικό πρόγραμμα
κοινωνικής ενεργοποίησης «Τα παιδιά του Πειραιά»
ή το selfie της πόλης.

• Η συνδρομή τους, εκτός από τις δημιουργικές
τους προτάσεις, θα υποστηριχτεί με τη δημιουργία
«εκπαιδευτικών κυψελών», ώστε να αποκτήσουν
τη δυνατότητα να στηρίξουν επαγγελματικά τις
εκδηλώσεις, αναλαμβάνοντας τομείς ευθύνης που
είναι σε θέση να εξυπηρετήσουν.

• Ένα βασικό εργαλείο αύξησης της συμμετοχής
ειδικού κοινού και ευπαθών ομάδων, είναι
το σύστημα της «υιοθεσίας εκδηλώσεων και
προγραμμάτων» από ιδιωτικές ή δημόσιες
πρωτοβουλίες, όπου η πτυχή της κοινωνικής υπέρ
των αδυνάτων συμμετοχής, μπορεί να αποτελέσει
σημαντικό συντελεστή υπέρ των χορηγικών
ανταλλαγμάτων σε αυτόν τον τύπο υιοθεσίας.
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Εξηγήστε τη συνολική στρατηγική σας για την ανάπτυξη κοινού, και ιδίως τη σχέση
με την εκπαίδευση και τη συμμετοχή των σχολείων

Σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, από τα
νηπιαγωγεία έως τα πανεπιστήμια, δημόσια ή ιδιωτικά,
προβλέπεται συνεργασία με διδάσκοντες, για την
εισαγωγή μαθημάτων ενημέρωσης και δράσεις
συμμετοχικές, με διευκολύνσεις σε ξεναγήσεις, πρόσβαση
σε εκδηλώσεις και εκθέσεις, ενώ τα παιδιά, οι έφηβοι, οι
φοιτητές και οι νέες ηλικίας, θα κληθούν να σχεδιάσουν
και να υλοποιήσουν τη θεματική σειρά “Sign of the Times”.

31.1 Εβδομάδα νεανικών θεατρικών ομάδων

Ενδεικτικά, η συμμετοχή διδασκάλων και μαθητών,
αναμένεται να προκύψει από έναν αριθμό 1.700 παιδιών
σε νηπιαγωγεία, 8.000 μαθητών σε δημοτικά σχολεία,
5.000 μαθητών γυμνασίων και 6.000 μαθητών σε λύκεια.
500 περίπου μαθητές εκπαιδεύονται σε ειδικά σχολεία.

Πάμε Δημοτικό - Πάμε Πειραιά.
(Κάθε Ιούνιο από το 2014 και εφεξής).

Για την καλύτερη προετοιμασία αυτού του νεανικού
φεστιβάλ, προβλέπεται ειδική σειρά δράσεων στο
πρόγραμμα κοινωνικής ενεργοποίησης «Τα παιδιά του
Πειραιά» με πιλοτικές δράσεις που θα ξεκινήσουν ως
πρόδρομες εκδηλώσεις, πριν το 2021, στην ενότητα
«Παιδική Μούσα».
Χαρακτηριστικό του ενδιαφέροντος των παιδιών
είναι ότι ήδη γράφουν εκθέσεις για την πόλη τους ως
Πολιτιστική Πρωτεύουσα.
Η πόλη έχει εμπειρία κοινών δράσεων που φροντίζουν
μαθητές και σπουδαστές, από φορείς όπως το Δημοτικό
Θέατρο Πειραιά:
Oι πιλοτικές δράσεις που προγραμματίζονται για το
2016, με συνεργασία του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά,
του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και του Ιδρύματος Λάτση
είναι λαμπρό παράδειγμα της πολιτικής μας απόφασης να
υπάρξει μια νέα εκπαιδευτική πνοή στην πόλη:
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Κάθε χρόνο. Inport Festival.
12 νεανικές ομάδες στο Δημοτικό Θέατρο.
(Κάθε Ιούνιο από το 2014 και εφεξής).

31.2 Εβδομάδα φορέων Πειραιά

31.3 Μια μέρα στο θέατρο
15.000 μαθητές από τα σχολεία της χώρας ξεναγούνται
στο Δημοτικό Θέατρο και μαθαίνουν θέατρο μέσα από το
πρόγραμμα.
(Οκτώβριος - Νοέμβριος 2015).

31.4 Το τρίτο κουδούνι - ή το θέατρο αλλιώς
Πρόγραμμα παρέμβασης θεατρικής παράστασης σε 7
σχολεία του Πειραιά: 7 σκηνοθέτες διδάσκουν θέατρο σε
συνεργασία με το Ίδρυμα Λάτση
(Ιανουάριος - Μάιος 2016).

31.5 Αλληλεγύη
Ταχυδράματα ελληνικού θεατρικού λόγου σε 50 δομές
αλληλεγγύης σε συνεργασία με το Ίδρυμα Σταύρος
Νιάρχος.
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Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
A1. Προϋπολογισμός της πόλης για τον πολιτισμό

32

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); (Παρακαλούμε, συμπληρώστε τον
παρακάτω πίνακα).

Ο Ετήσιος Προϋπολογισμός του Δήμου Πειραιά για τον
τομέα του Πολιτισμού αντιστοιχούσε κατά τη διάρκεια
των τελευταίων 5 ετών (2011, 2012, 2013, 2014, 2015)
σε ποσό ύψους €1.500.000, προσεγγιστικά και κατά μέσο
όρο.
Οι δαπάνες για τον πολιτισμό του Δήμου Πειραιά
αντιστοιχούν σε 0,56% του συνολικού προϋπολογισμού
του Δήμου κατά μέσο όρο την τελευταία 5ετία, ποσοστό
κατά 3 περίπου φορές μεγαλύτερο σε σχέση με το
αντίστοιχο μέγεθος του Εθνικού προϋπολογισμού της
χώρας για το έτος 2015 (0,19%) και 2,2 φορές μεγαλύτερο
για το έτος 2014 (0,26%).
Σημειώνεται σε ότι αφορά στο έτος 2013 πως ο Δήμος
Πειραιά έλαβε επιχορήγηση ύψους ≈ €1.000.000 για την
επαναλειτουργία του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, κτιριακού
νεοτέρου μνημείου της Ελλάδας κατασκευής του 19ου αι.

Έτος

Ο προϋπολογισμός του έργου ήταν €36.000.000 και
χρηματοδοτήθηκε κυρίως από Ευρωπαϊκούς πόρους,
ήτοι από το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000-2006 και
το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται ο
προϋπολογισμός για τον πολιτισμό του Δήμου Πειραιά.

Ετήσιος Προϋπολογισμός της πόλης
(σε ευρώ)

Ετήσιος προϋπολογισμός της πόλης
(σε ποσοστό % του ετήσιου προϋπολογισμού
της πόλης)
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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.

Ο Δήμος Πειραιά δύναται να διαθέσει κεφάλαια από τον
ετήσιο προϋπολογισμό του σε σχέση με τον πολιτισμό για
τη χρηματοδότηση του έργου «Πολιτιστική Πρωτεύουσα
της Ευρώπης» ως ακολούθως:
i. ποσό ύψους €170.000 / έτος από το έτος υποβολής
της υποψηφιότητας μέχρι το έτος του τίτλου της
Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης ως τμήμα
του ετήσιου προϋπολογισμού του Δήμου για τον
πολιτισμό (≈ €1,5 εκ) που αντιστοιχεί στο ετήσιο
κόστος πολιτιστικών εκδηλώσεων και δράσεων που
χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της Πόλης
και θα διοχετευθούν για τους σκοπούς της πολιτιστικής
πρωτεύουσας.
Έτος

ii. ποσό ύψους €250.000 / έτος από το έτος υποβολής
της υποψηφιότητας μέχρι το έτος του τίτλου της
Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης ως ειδικό
αποθεματικό του συνολικού προϋπολογισμού του
Δήμου Πειραιά για τους σκοπούς του 2021.
Συνολικά για τους σκοπούς της Πολιτιστικής
Πρωτεύουσας 2021 ο Δήμος Πειραιά θα διαθέσει από
τους ετήσιους προϋπολογισμούς του για την περίοδο
2016-2021 ποσό ύψους €2.520.000,00.

€ από τον προϋπολογισμό του
Δήμου Πειραιά για τον Πολιτισμό

€ από το συνολικό προϋπολογισμό του
Δήμου Πειραιά ως ειδικό αποθεματικό

ΕΠΠ - 5 (2016)

170.000,00

250.000,00

ΕΠΠ - 4 (2017)

170.000,00

250.000,00

ν -4 (2011)

1.285.000,00

0,43%

ΕΠΠ - 3 (2018)

170.000,00

250.000,00

ν -3 (2012)

1.549.337,00

0,59%

ΕΠΠ - 2 (2019)

170.000,00

250.000,00

ν -2 (2013)

2.043.502,00

0,77%

ΕΠΠ - 1 (2020)

170.000,00

250.000,00

ν -1 (2014)

997.620,95

0,39%

ΕΠΠ (2021)

170.000,00

250.000,00

1.516.000,00

0,64%

Τρέχον (2015)

Οι ως άνω δαπάνες του Δήμου Πειραιά για τον πολιτισμό,
αφορούν κατά 50% και πλέον, το 50% περίπου των
δαπανών λειτουργίας & συντήρησης των πολιτιστικών
υποδομών του Δήμου όπως το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά
χωρητικότητας 600 θέσεων και το θερινό Βεάκειο Θέατρο
χωρητικότητας 2.000 θέσεων. Το υπόλοιπο 50% των
δαπανών που αφορούν στη λειτουργία των δημοτικών
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Η επαναλειτουργία του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά,
ακολούθησε τις εργασίες αποκατάστασης του κτιρίου
που ξεκίνησαν το 2008 και ολοκληρώθηκαν το 2013.
Οι εργασίες αφορούσαν στη στερέωση, ενίσχυση και
αποκατάσταση του κελύφους και των εσωτερικών
χώρων (θεωρεία, πλατεία, βοηθητικοί χώροι), στη στατική
ενίσχυση του φέροντος οργανισμού, τη συντήρηση και
ανάδειξη του εσωτερικού διακόσμου, στον εξοπλισμό και
εκσυγχρονισμό της νέας σκηνής, στον ανασχεδιασμό των
φουαγιέ και στον κλιματισμό όλων των χώρων.

A1. Προϋπολογισμός της πόλης για τον πολιτισμό

πολιτιστικών υποδομών καλύπτεται από έσοδα που έχουν
οι υποδομές είτε από μισθώματα, είτε από εισιτήρια,
είτε από συνδυασμό των δύο. Το ποσό αυτό εκτιμάται σε
€500.000 κι αν συνυπολογιστεί στον προϋπολογισμό της
πόλης για πολιτισμό, παρά το γεγονός πως δεν συνιστά
άμεση χρηματοδότηση / επιχορήγηση, τον αυξάνει κατά
25% περίπου.
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A1. Προϋπολογισμός της πόλης για τον πολιτισμό
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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);

Το έτος 2022, ο Δήμος Πειραιά αναμένεται να δαπανήσει
κατ’ ελάχιστο για τον πολιτισμό €1.500.000 περίπου,
ποσό που αντιστοιχεί στο 0,56% του συνολικού ετήσιου
προϋπολογισμού του Δήμου σύμφωνα με τα μεγέθη για
το διάστημα 2011-2015.
Επιπλέον του ποσού αυτού, ο Δήμος Πειραιά,
προβλέπεται το 2022 να δαπανήσει:
• το ποσό των €250.000 για τους σκοπούς της
διαχειριστικής λήξης και της ολοκλήρωσης της
αξιολόγησης της διοργάνωσης Πειραιάς 2021, καθώς
και,
• το ποσό των €200.000 για τη συνέχιση πολιτιστικών
/ κοινωνικών / εκπαιδευτικών δράσεων που
σχεδιάζονται να συμβαίνουν στην πόλη τόσο κατά
τη διάρκεια της προετοιμασίας της Πολιτιστικής

Πρωτεύουσας όσο και κατά το έτος τίτλου. Σκοπός
είναι αυτές οι δράσεις να αποτελέσουν ζωτική
παράμετρο της λειτουργίας της πόλης τα επόμενα
χρόνια.
Πλέον των ως άνω ποσών και της συμμετοχής
της Περιφέρειας Αττικής στον προϋπολογισμό
της διοργάνωσης Πειραιάς 2021, προβλέπεται να
προσυμφωνηθεί με την Περιφέρεια Αττικής, ποσό ύψους
€120.000 από τον προϋπολογισμό της προκειμένου να
συνδράμει τον Δήμο Πειραιά στην εκπλήρωση των ως
άνω σκοπών και δραστηριοτήτων.
Συμπερασματικά, οι συνολικές δαπάνες του Δήμου
Πειραιά για πολιτιστικούς σκοπούς το 2022 θα ανέλθουν
στο ποσό των €2.070.000 χρηματοδοτούμενα κατά
1.950.000 από δικούς του πόρους και κατά €120.000 από
περιφερειακούς πόρους.

A2. Προϋπολογισμός για το έτος του τίτλου
A2.1. Έσοδα για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών

35

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.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πόλης του Πειραιά
για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2021
προβλέπεται να ανέλθει σε €12.200.000, έως το έτος
τίτλου, και βασίζεται στην κοστολόγηση τόσο των
αναγκών για δαπάνες προετοιμασίας, δηλαδή στις
προβλεπόμενες δαπάνες για:
•
•
•
•
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την οργάνωση & διαχείριση (project management)
τις πρόδρομες εκδηλώσεις, προβολή,
ευαισθητοποίηση
την ανάπτυξη της συνεργασίας με πόλεις του
εξωτερικού
τις δαπάνες προγραμματισμού, σχεδιασμού,

προετοιμασίας των πολιτιστικών εκδηλώσεων και των
εορταστικών τελετών (πχ. προκαταβολές),
όσο και στις ανάγκες χρηματοδότησης των δράσεων του
έτους τίτλου, δηλαδή στις προβλεπόμενες δαπάνες για:
•
•
•
•

την οργάνωση & διαχείριση (project management),
την οριζόντια υποστήριξη της παραγωγής των
εκδηλώσεων & την προβολή τους,
τη συνεργασία με πόλεις του εξωτερικού,
την παραγωγή και διεξαγωγή των πολιτιστικών
εκδηλώσεων και των εορταστικών τελετών.

Επιπλέον του ως άνω ποσού, προβλέπονται για το
έτος 2022 έσοδα ύψους €570.000 που προέρχονται
από τον προϋπολογισμό του Δήμου Πειραιά (€450.000)
και της Περιφέρειας Αττικήςς (€120.000) για την
αξιολόγηση των δράσεων της διοργάνωσης Πειραιάς
2021, τη διαχειριστική της λήξη καθώς και τη συνέχιση
της πολιτιστικής δραστηριότητας / παρακαταθήκης της
διοργάνωσης ΠΠΕ 2021.
Συνυπολογίζοντας τις δαπάνες / έσοδα του έτους
2022, εκτιμάται πως οι συνολικές δαπάνες / έσοδα για την
Πολιτιστική πρωτεύουσα Πειραιά 2021 θα ανέλθουν στο
ποσό των €12.770.000.
Για την κατάρτιση του προϋπολογισμού λαμβάνονται
υπόψη:
•

•

οι δαπάνες για τον πολιτισμό σε τοπικό και εθνικό
επίπεδο, καθώς και το πρόγραμμα δημοσίων
επενδύσεων για έργα χρηματοδοτούμενα από
εθνικούς μόνο πόρους όσον αφορά στον τομέα
πολιτισμού,
η οικονομική και δημοσιονομική προσαρμογή που
συντελείται στην Ελλάδα από το 2010 και η οποία
συνεπάγεται στασιμότητα του διαθέσιμου εισοδήματος
και πρωτογενή πλεονάσματα των προϋπολογισμών
του κράτους και των οργανισμών τοπικής
αυτοδιοίκησης.

Σημειώνεται πως το γενικό οικονομικό περιβάλλον
της Ελλάδας επηρεάζει καθοριστικά τη διάρθρωση του
προϋπολογισμού της πρότασης Πειραιάς 2021, τόσο όσον
αφορά στις δαπάνες όσο και στα αναμενόμενα έσοδα και
στη διάρθρωση αυτών.
Εκτός από τους περιορισμούς που υπάρχουν στους
διαθέσιμους πόρους τόσο στο δημόσιο όσο και στον
ιδιωτικό τομέα σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, και οι
οποίοι διαμορφώνουν τον προϋπολογισμό της παρούσας
αίτησης, είναι για την πόλη του Πειραιά, ως Δήμος, ως
κοινωνικό σύνολο και ως άθροισμα δημιουργικών
ομάδων και ενεργών πολιτών, μία πρόκληση να
μεταδώσουν το μήνυμα σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία,
πως η δημιουργικότητα, η αλληλεγγύη, ο πολιτισμός είναι
αξίες διαχρονικές, παγκόσμιες, κοινές και μπορούν και
πρέπει να εκφράζονται κάθε εποχή, σε κάθε ευκαιρία.
Ο προϋπολογισμός της παρούσας αίτησης κρίνεται
ικανός για το σκοπό που εξυπηρετεί, τη διοργάνωση
δηλαδή μίας σειράς πολιτιστικών δράσεων και
εκδηλώσεων στην πόλη του Πειραιά, τόσο το έτος
τίτλου 2021 όσο και τις περιόδους που προηγούνται και
ακολουθούν το έτος.

Εκτιμάται πως οι δράσεις αυτές, θα επηρεάσουν
καθοριστικά την εξέλιξη του Πειραιά τα επόμενα χρόνια,
ως κύριο συστατικό ενός ευρύτερου αναπτυξιακού
προγράμματος που σχεδιάζεται για την πόλη, και
στοχεύει στη μετεξέλιξή της από κέντρο μεταποίησης
και χονδρεμπορίου (με ακμή την δεκαετία 19701980) σε διεθνές κέντρο υπηρεσιών, ναυτιλιακών,
διαμετακομιστικών, αθλητικών, πολιτιστικών και
τουριστικών δράσεων.
Σημειώνεται επίσης, πως ο προϋπολογισμός που
παρουσιάζεται είναι ο ελάχιστος αναγκαίος για την
άρτια προετοιμασία και υλοποίηση του πολιτιστικού
προγράμματος της παρούσας αίτησης. Όπως θα
παρουσιαστεί παρακάτω, στηρίζεται κυρίως στη
διαθέσιμη χρηματοδότηση του δημόσιου τομέα (κατά
90%), καθώς είναι σε εξέλιξη το σχέδιο δράσης για την
υλοποίηση της στρατηγικής άντλησης χρηματοδότησης
από τους φορείς του ιδιωτικού τομέα (χορηγικοί φάκελοι).
Εκτιμάται πως το ελάχιστο ύψος χρηματοδότησης
της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας 2021 από τον ιδιωτικό
τομέα όπως παρουσιάζεται στην ανάλυση των εσόδων
παρακάτω, δύναται να διπλασιαστεί αυξάνοντας
αντιστοίχως το συνολικό προϋπολογισμό κατά 10%
περίπου.
Σε ότι αφορά στις δαπάνες χρηματοδότησης για την
αξιολόγηση της διοργάνωσης και τη διαχειριστική λήξη
του προγράμματος, αυτές θα πραγματοποιηθούν το 2022,
το ύψος τους ανέρχεται σε €370.000 και παρουσιάζονται
στη σχετική ερώτηση.
Τα εκτιμώμενα έσοδα του συνολικού προϋπολογισμού
για τις δύο φάσεις της διοργάνωσης (2016-2021) θα
προέλθουν από τις ακόλουθες πηγές και θα ανέλθουν στο
αναφερόμενο αντιστοίχως ύψος:
i.

ποσό ύψους €250.000 ετησίως (συνολικά €1,5
εκ.) από το συνολικό προϋπολογισμό του Δήμου
Πειραιά ως ειδικό αποθεματικό για την Πολιτιστική
Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το διάστημα 20162021

ii. ποσό ύψους €170.000 ετησίως (συνολικά €1,02 εκ.)
από τον ετήσιο προϋπολογισμό για δράσεις πολιτισμού
του Δήμου Πειραιά για το διάστημα 2016-2021
iii. ποσό ύψους €5.000.000 εκ. από το Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής 2014-2021 (Ε.Ε.)
iv. ποσό ύψους €1.080.000 από τους ίδιους πόρους της
Περιφέρειας Αττικής
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v. ποσό ύψους €100.000 ετησίως (συνολικά €0,5 εκ.)
από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για το
διάστημα 2017-2021

Επιπλέον για το έτος 2022 προβλέπονται έσοδα από τον
Δημόσιο Τομέα ύψους 570.000 €ευρώ (450.000 € από τον
Δήμο Πειραιά και 120.000 € από την Περιφέρεια Αττικής).

vi. ποσό ύψους €400.000 από προγράμματα απευθείας
χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η ως άνω διάρθρωση των πηγών εσόδων για την κάλυψη
λειτουργικών δαπανών τόσο κατά την προετοιμασία όσο
και κατά το έτος τίτλου της Πολιτιστικής Πρωτεούσας,
παρά το γεγονός πως αποκλίνει της μέσης κατανομής των
εσόδων των Πολιτιστικών Πρωτευουσών της Ευρώπης
στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, αξιολογείται ως εφικτή,
βιώσιμη και λειτουργική

vii. ποσό ύψους €700.000 από Χορηγίες Ιδρυμάτων και
Ιδιωτών
viii. ποσό ύψους €500.000 από εμπορικές δράσεις
(εισιτήρια, αναμνηστικά κα.)
ix. ποσό ύψους €1.500.000 από το βραβείο Μελίνα
Μερκούρη

Έσοδα από τον δημόσιο τομέα
για την κάλυψη
λειτουργικών αναγκών

σε ευρώ

%

500.000

4%

Πόλη

2.520.000

27%

Περιφέρεια

1.080.000

9%

5.400.000

53%

Εθνική κυβέρνηση

Ε.Ε. (μη συμπεριλαμβανομένου

του βραβείου «Μελίνα Μερκούρη»)

Άλλο

Από τον ιδιωτικό τομέα
(σε ευρώ)

Από τον ιδιωτικό τομέα
(σε ποσοστό %)

11.000.000

Από τον δημόσιο τομέα
(σε ποσοστό %)

12.200.00

Από τον δημόσιο τομέα
(σε ευρώ)

Συνολικά έσοδα για την
κάλυψη λειτουργικών
δαπανών (σε ευρώ)

Σύνολο

90%

1.200.000

10%

A2.2. 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

Τα έσοδα από τον Δημόσιο Τομέα προκύπτουν από την
ανάλυση των εσόδων που προηγήθηκε και σύμφωνα
με τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στον Δήμο,
στην Περιφέρεια, στη χώρα. Συγκεκριμένα, όπως
παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί, το μεγαλύτερο
μέρος των εσόδων από τον δημόσιο τομέα αναμένεται
να προέλθει από την Ευρωπαϊκή Ένωση (53%), ενώ
ακολουθεί ο Δήμος Πειραιά με ποσοστό συμμετοχής
στα έσοδα δημοσίου τομέα (εξαιρουμένου του βραβείου
Μελίνα Μερκούρη) ύψους 27%, η Περιφέρεια Αττικής
με ποσοστό 11% και η Εθνική Κυβέρνηση με ποσοστό
συμμετοχής στα έσοδα της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας
Πειραιάς 2021 με 5%.
Η ως άνω διάρθρωση προκύπτει από τις ακόλουθες
παραδοχές:
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9.500.000

100%

της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Πρωτεύουσας μέσω των
επιχειρησιακών του προγραμμάτων (τομεακών και
περιφερειακών). Επιπρόσθετα ο Δήμος Πειραιά έχει ήδη
εκδηλώσει επισήμως το ενδιαφέρον του για συμμετοχή
σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπως το

A2. Προϋπολογισμός για το έτος του τίτλου
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-

• Η Εθνική Κυβέρνηση λόγω της δημοσιονομικής
προσαρμογής που ακολουθείται στην Ελλάδα, διαθέτει
λιγοστούς πόρους για το Υπουργείο Πολιτισμού &
Αθλητισμού (υπηρεσίες & πρόγραμμα δημοσίων
επενδύσεων) από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και
συγκεκριμένα 0,19% το 2015, 0,26% το 2014, 0,27% το
2013, 0,19% το 2012.
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HORIZON 2020, τα προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας
2014-2020, το URBACT III, καθώς και σε πρόγραμμα
της UNESCO για την απασχόληση ανέργων ευαίσθητων
κοινωνικών ομάδων.
• Η Περιφέρεια Αττικής έχει σημαντικά ταμειακά
διαθέσιμα. Η νέα Περιφερειακή Αρχή (2014-2019) έχει
δηλώσει πως επιθυμεί να συμβάλλει με αυτά στην
ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας και της
κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης στα όριά της,
με σκοπό την καταπολέμηση της φτώχειας και της
ανεργίας και την ανάδειξη των κοινωνικών ομάδων ως
καθοριστικούς παράγοντες στη διαμόρφωση του νέου
παραγωγικού μοντέλου σε τοπικό, περιφερειακό και
εθνικό επίπεδο.
Ειδικότερα για το έτος 2022, όπως έχει
προαναφερθεί, προβλέπονται, επιπλέον των ως άνω,
έσοδα €450.000 από τον προϋπολογισμό του Δήμου
Πειραιά και €120.000 από την προγραμματική σύμβαση
με την Περιφέρεια Αττικής για σκοπούς που συνδέονται
με την Πολιτιστική Πρωτεύουσα.

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;

Ο Δήμος Πειραιά έχει ενημερώσει για την πρόθεσή
του να υποβάλλει αίτηση για τη διεκδίκηση του τίτλου
της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021,
την Περιφέρεια Αττικής αλλά και την Ειδική Υπηρεσία
Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Περιφέρειας Αττικής 2014-2020 στο ανώτατο επίπεδο
εκπροσώπησής τους, και έχει αποσπάσει μία καταρχήν
θετική ανταπόκριση όσον αφορά στην ενίσχυση
οποιασδήποτε πόλης της Περιφέρειας Αττικής.
Αντίστοιχη αλληλογραφία ανταλλάχθηκε με το
Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και

συγκεκριμένα με τον Υφυπουργό αρμόδιο για το ΕΣΠΑ
2014-2020, καθώς και με το Υπουργείο Πολιτισμού και
Αθλητισμού ως το καθ’ ύλη αρμόδιο κυβερνητικό όργανο.
Η συνολική συνεισφορά των ως άνω τοπικών,
περιφερειακών και εθνικών αρχών εκτιμάται στην
παρούσα στο ποσό των €9.500.000.
Η εξειδίκευση των πηγών με σχετικές δεσμεύσεις
σε προϋπολογισμούς των τοπικών, περιφερειακών
και εθνικών αρχών θα προοδεύει παράλληλα με τη
διαγωνιστική διαδικασία.

• Ο Προϋπολογισμός του Δήμου Πειραιά δεν έχει
σημαντικά περιθώρια για διαφοροποιήσεις στην κατανομή
των πόρων.
•

Ευρωπαϊκή Ένωση

Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2014-2020,
που συγχρηματοδοτείται από τα διαρθρωτικά ταμεία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπεται να στηρίξει το Θεσμό
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A2. Προϋπολογισμός για το έτος του τίτλου
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Ποια είναι η στρατηγική εύρεσης χρηματοδότησης για να ζητήσετε οικονομική
στήριξη από τα προγράμματα/κονδύλια της Ένωσης ώστε να καλύψετε τις
λειτουργικές δαπάνες;

Οι τομείς του πολιτισμού, τουρισμού και πολιτιστικής
& δημιουργικής βιομηχανίας αποτελούν τομεακή
προτεραιότητα Εθνικής Στρατηγικής σύμφωνα με την
Εθνική Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας για την
Έξυπνη Εξειδίκευση 2014-2020, και βασικό στρατηγικό
άξονα ανάπτυξης για την προγραμματική περίοδο
2014-2020 σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, όπως
αναδεικνύεται από τα επιχειρησιακά προγράμματα.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την Εθνική Στρατηγική
για την Έξυπνη Εξειδίκευση, η ανάδειξη του δίπολου
Πολιτισμός - Τουρισμός, αποτελεί κεντρικό στόχο, ο
οποίος εξειδικεύεται στις ακόλουθες προτεραιότητες:
1. Ενίσχυση της καινοτομίας για τη διαμόρφωση νέων
προϊόντων και υπηρεσιών για τον επισκέπτη - φυσικό
και εικονικό - αρχαιολογικών χώρων / μουσείων
/ συλλογών και άλλων πόλων και εκδηλώσεων
πολιτιστικής δραστηριότητας (πχ. πολιτιστικά
γεγονότα, φεστιβάλ). Η προτεραιότητα αυτή
εντάσσεται στη λογική της αξιοποίησης των μουσείων
/ αρχαιολογικών χώρων / διαρκών εκθέσεων και
συλλογών ως “testbeds” για την ανάπτυξη διεθνώς
ανταγωνιστικών προϊόντων & υπηρεσιών.
2. Αξιοποίηση υποδομών και υπηρεσιών καινοτομίας
με εφαρμογή εργαλείων και μεθοδολογιών για
το σχεδιασμό και την υλοποίηση εξειδικευμένων
υπηρεσιών περιεχομένου & εκπαιδευτικών
διαδραστικών εφαρμογών για χώρους πολιτισμού,
με στόχο τη μείωση του κόστους ανάπτυξης και
την ανάδειξη μεθόδων επαναχρησιμοποίησης του
περιεχομένου σε πολλαπλές δραστηριότητες της
αλυσίδας αξίας των τομέων Πολιτισμού, Τουρισμού,
Πολιτιστικών & Δημιουργικών Βιομηχανιών, με
έμφαση στην εκπαίδευση.
3. Προώθηση και ενίσχυση της ψηφιακής
επιχειρηματικότητας στους τομείς του Πολιτισμού,
του Τουρισμού και της Πολιτιστικής - Δημιουργικής
Βιομηχανίας (ΠΔΒ).
4. Ενίσχυση συμπράξεων στο «τρίγωνο της γνώσης»,
για την ανάδειξη της αριστείας σε τομείς εξειδίκευσης
της πολιτιστικής κληρονομιάς και του σύγχρονου
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πολιτισμού, την παραγωγή νέας γνώσης και το
άνοιγμά της στη δημιουργική οικονομία.
5. Επιδεικτικές συμπράξεις - σε εθνικό και περιφερειακό
επίπεδο - για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών
καινοτομίας - μέσω του σχηματισμού «δικτύων
γνώσης» - που θα υποστηρίξουν την ευρύτερη
οικονομική δραστηριότητα και θα ενισχύσουν
εξωστρεφείς ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στους
τομείς Πολιτισμού - Τουρισμού - ΠΔB, με παράλληλη
διεύρυνση των αντίστοιχων αλυσίδων αξίας, ενίσχυση
της βιωματικής εμπειρίας που προκύπτει από την
ολοκληρωμένη αυτή διαδικασία & εξασφάλιση
συνθηκών βιώσιμης ανάπτυξης.
6. Ανάπτυξη αντίστοιχων δεξιοτήτων / κάλυψη
αντίστοιχων εκπαιδευτικών αναγκών για τη
δημιουργική οικονομία.
Σε ότι αφορά στην Περιφέρεια Αττικής, η Στρατηγική
για την Έξυπνη Εξειδίκευση αναφέρει ως τον πλέον
ανταγωνιστικό τομέα της Περιφέρειας αυτόν της
δημιουργικής οικονομίας, ενώ παρουσιάζεται και ως
στρατηγικό πεδίο ανάπτυξης για την προγραμματική
περίοδο 2014-2020. Οι κλάδοι που εντάσσονται στον
τομέα της δημιουργικής οικονομίας είναι:
•

Πολιτισμός: θέατρα, τέχνες, πολιτιστική κληρονομιά,
αρχαιολογικοί χώροι, πολιτιστικά κέντρα κλπ.

•

Χειροτεχνία: κόσμημα, κεραμικά κλπ.

•

Λογισμικό και εφαρμογές ΤΠΕ στους τομείς της
ψυχαγωγίας, της μάθησης και του πολιτισμού

•

Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, πολυμεσικού
ψηφιακού περιεχομένου και ραδιοτηλεοπτικών
εκπομπών.

•

Γαστρονομία.

•

Σχέδιο ένδυσης και υπόδησης.

•

Βιομηχανικό σχέδιο.

Η διοργάνωση της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της
Ευρώπης 2021, αναμένεται να συμβάλλει καθοριστικά
στην προώθηση των ως άνω προτεραιοτήτων μέσα από
τις συνεργασίες που θα αναπτύξει με τις δημιουργικές

προβολή δραστηριοτήτων στην Αττική.

ομάδες της πόλης και της χώρας. Επιπρόσθετα η
προωθούμενη συνεργασία με δημιουργικές ομάδες του
εξωτερικού αναμένεται να ενισχύσει την εξειδίκευση του
Πειραιά σε θέματα πολιτισμού - τουρισμού και ΠΔΒ.

•

Ο Δήμος Πειραιά ήδη αξιοποιεί την τεχνολογία
πληροφοριών και επικοινωνίας για τη διαμόρφωση του
Προγράμματος Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης αλλά και της
πρότασης για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης,
Πειραιάς 2021, προκειμένου να διαβουλευθεί με την
τοπική κοινωνία & τους επιχειρηματίες της πόλης, αλλά
και να κινητοποιήσει τις δημιουργικές ομάδες του Πειραιά
να συνδράμουν με νέες ιδέες στη διαμόρφωση των
πολιτικών και των συνθηκών του Πειραιά 2021.

Ενδεικτικοί δικαιούχοι στις ως άνω δράσεις είναι μεταξύ
άλλων οι Δήμοι,

Το ΕΠ Περιφέρειας Αττικής 2014-2020, χρηματοδοτεί
δράσεις στον τομέα του πολιτισμού που αφορούν στη
φιλοξενία του θεσμού Πολιτιστική Πρωτεύουσα της
Ευρώπης, ως ακολούθως:

Ενδεικτική δράση:

Άξονας Προτεραιότητας 01, Θεματικός στόχος 01,
Επενδυτική προτεραιότητα 1b, Ενδεικτικές δράσεις:

Ανάπτυξη Συστημάτων και Εφαρμογών ΤΠΕ για τον
συνεχή εμπλουτισμό, ανάπτυξη και αναβάθμιση του
τουριστικού προϊόντος της Αθήνας, με έξυπνους
μηχανισμούς και εργαλεία και αξιοποίηση των
καναλιών ηλεκτρονικής προβολής της Αττικής, ως
τουριστικού και επιχειρηματικού προορισμού.

Άξονας προτεραιότητας 06, θεματικός στόχος 06,
Επενδυτική προτεραιότητα 6c Διατήρηση, προστασία,
προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής & πολιτιστικής
κληρονομιάς

•

Ανάδειξη - αξιοποίηση αστικών «τοποσήμων» που
συμβάλλουν στην αστική αναζωογόνηση και στην
ελκυστικότητα των αστικών κέντρων.

Ενδεικτικοί δικαιούχοι στις ως άνω δράσεις είναι μεταξύ
άλλων οι Δήμοι.

•

Ανάπτυξη νέων προϊόντων & υπηρεσιών στον τομέα
του Πολιτισμού,

•

Ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών σε τομείς
που συνδέονται με την κοινωνική καινοτομία με στόχο
την ένταξη στην εργασία ευαίσθητων κοινωνικών
ομάδων,

Το ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και
Καινοτομία 2014-2020 χρηματοδοτεί δράσεις στον τομέα
του πολιτισμού που αφορούν στη φιλοξενία του θεσμού
Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης ως ακολούθως:

•

Ενίσχυση καινοτομικών δράσεων στους τομείς της
τέχνης και του πολιτισμού με στόχο τη διατήρηση και
ενδυνάμωση της πολιτιστικής ταυτότητας της Αττικής,

•

Στήριξη της συνεργασίας με κέντρα καινοτομίας και
πρωτοβουλίες του εξωτερικού με στόχο τη μεταφορά
τεχνογνωσίας και πιθανή ανάπτυξη συμπαραγωγών.

Άξονας προτεραιότητας 01, Θεματικός στόχος 01,
Επενδυτική προτεραιότητα 1b Προαγωγή επιχειρηματικών
επενδύσεων στην έρευνα και καινοτομία, ανάπτυξη
δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων
έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης, ιδίως μέσω της προαγωγής επενδύσεων
στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, στη μεταφορά
τεχνολογίας, στην κοινωνική καινοτομία, στην οικολογική
καινοτομία, στις εφαρμογές παροχής δημόσιων
υπηρεσιών, στην ενθάρρυνση της ζήτησης, στη δικτύωση,
στα συμπλέγματα φορέων και στην ανοιχτή καινοτομία
μέσω ευφυούς εξειδίκευσης, καθώς και στήριξη της
τεχνολογικής και εφαρμοσμένης έρευνας, δοκιμαστικών
δράσεων, ενεργειών έγκαιρης επικύρωσης προϊόντων,
προηγμένων ικανοτήτων παραγωγής και πρώτης
παραγωγής, ειδικά σε βασικές τεχνολογίες, και διάδοση
των τεχνολογιών γενικής εφαρμογής

Ενδεικτικοί δικαιούχοι στις ως άνω δράσεις είναι
μεταξύ άλλων οι Δήμοι.
Άξονας Προτεραιότητας 02, Θεματικός στόχος
02, Επενδυτική προτεραιότητα 2c Βελτίωση της
επισκεψιμότητας σε τουριστικούς και πολιτιστικούς
πόλους της Περιφέρειας μέσω χρήσης ΤΠΕ.
Ενδεικτικές δράσεις:
•

Ανάπτυξη Συστημάτων και Εφαρμογών ΤΠΕ για τη
διαχείριση των ροών επισκεπτών στην Αττική,

•

Ανάπτυξη Συστημάτων και Εφαρμογών ΤΠΕ για την
ανάπτυξη, διαχείριση, προσέλκυση, οργάνωση και

Ενδεικτικός τομέας δράσης:
•

Ανάπτυξη δημιουργικού περιεχομένου όπως
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6

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
καλλιτεχνικό περιεχόμενο, κινηματογράφο, μουσικήήχο, κόσμημα, βίντεο - animations, 3D modelling, texturing, gaming. Σε περιφερειακό επίπεδο
θα αναπτυχθούν δράσεις συσχετιζόμενες με
την περαιτέρω οργάνωση και προώθηση του
περιφερειακού τουριστικού προϊόντος.
Ενδεικτικοί δικαιούχοι μπορεί να είναι νέοι δημιουργοί,
καλλιτέχνες, Επιστημονικά και ερευνητικά κέντρα, ΑΕΙ κα.
Σε ότι αφορά στα προγράμματα της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής η ομάδα οργάνωσης και διαχείρισης της
διοργάνωσης Πειραιάς 2021, σε συνεργασία με το
αρμόδιο Τμήμα Προγραμματισμού & Ανάπτυξης του
Δήμου Πειραιά παρακολουθεί τις ενημερώσεις και
τις προσκλήσεις για την ανάπτυξη προτάσεων προς
χρηματοδότηση, καθώς και τις ενημερωτικές εκδηλώσεις
και συναντήσεις που γίνονται στο πλαίσιο των ακόλουθων
προγραμμάτων:
-

-

Creative Europe (supporting cultural and creative
sectors).
Cohesion Policy Funds (supporting regions and cities).
Erasmus + (supporting education, training, youth and
sport).
Horizon 2020 (supporting research and innovation).
COSME (supporting the competitiveness and sustainability of EU enterprises and SMEs and encouraging
an entrepreneurial culture).
Connecting Europe Facility (supporting among others
Europe’s digital networks culture).
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Ο Δήμος Πειραιά συνεργάζεται, τόσο για τους σκοπούς
της παρούσας αίτησης όσο για την κατάρτιση του
Προγράμματος για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη που
προωθεί για την πόλη του Πειραιά αξιοποιώντας το
εργαλείο «Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση» της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, με εξειδικευμένο σύμβουλο
για τη χρηματοδότηση αναπτυξιακών προγραμμάτων
από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο σύμβουλος συνεπικουρεί καταρτισμένο προσωπικό
που διαθέτει ο Δήμος Πειραιά για τη συγχρηματοδότηση
έργων και από κοινού σε συνεργασία με τις αρμόδιες
περιφερειακές & εθνικές αρχές θα εξειδικεύσουν τον
τρόπο άντλησης της χρηματοδότησης, για τον οποίο
υπάρχουν ήδη τέσσερα εναλλακτικά σενάρια.
Σκοπός είναι να υπάρχει ενιαία, συνεκτική στρατηγική
για την ανάπτυξη της πόλης του Πειραιά, σε όλους τους
τομείς. Η διοργάνωση της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της
Ευρώπης, σχεδιάζεται σε συνδυασμό με τη στρατηγική
του Δήμου για τη βελτίωση της ελκυστικότητας της πόλης
και την αύξηση της επισκεψιμότητας τόσο όσον αφορά
στον εσωτερικό πληθυσμό όσο και στους επισκέπτες
εξωτερικού που σήμερα διέρχονται από τον Πειραιά λόγω
του λιμανιού αλλά δεν διημερεύουν / διανυκτερεύουν
στην πόλη.

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 ΠΠΕ, αν η
πόλη λάβει τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης; Παρακαλούμε,
συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα:

Οι λειτουργικές δαπάνες του Δήμου Πειραιά για την
Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2021, όπως
έχει περιγραφεί στην ανάλυση του προϋπολογισμού της
παρούσας αίτησης, και οι οποίες έχουν προϋπολογισθεί
σε συνάρτηση με τους διαθέσιμους δημοτικούς,
περιφερειακούς, εθνικούς, ευρωπαϊκούς πόρους,
διακρίνονται στις δαπάνες προετοιμασίας (2016-2020), στις
δαπάνες του έτους τίτλου (2021) και στις δαπάνες για την
αξιολόγηση και διαχειριστική λήξη της διοργάνωσης (2022).
Όλες οι κατηγορίες δαπανών αφορούν τις δύο πρώτες
χρονικές περιόδους καθώς θα δημιουργούνται πριν το
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Παράλληλα με τα ως άνω προγράμματα θα εξεταστούν
και τα προγράμματα εδαφικής συνεργασίας, ιδιαίτερα το
MED αλλά και το Ελλάδα / Ιταλία 2014-2020 και το νέο
ευρωπαϊκό ταμείο για την αντιμετώπιση του προσφυγικού
- μεταναστευτικού ζητήματος.

έτος τίτλου (πχ. προκαταβολές για την προετοιμασία
των εκδηλώσεων, οργάνωση και διοίκηση, προβολή &
ευαισθητοποίηση κοκ.) με μόνη εξαίρεση την κατηγορία
δαπανών που αφορά στην οριζόντια υποστήριξη των
εκδηλώσεων (φύλαξη, καθαριότητα, υπηρεσίες εισιτηρίων
κοκ.).
Επιπρόσθετα, το 2022 οι δαπάνες αφορούν στην
οργάνωση και διοίκηση της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται ο χρονικός
προγραμματισμός της απορρόφησης των εσόδων ανάλογα
με τις προβλεπόμενες λειτουργικές δαπάνες για την

A2. Προϋπολογισμός για το έτος του τίτλου
διοργάνωση Πειραιάς 2021, σύμφωνα με τον οποίο η
απορρόφηση για το 2016 αντιστοιχεί σε ποσοστό 4,14% επί
του συνολικού προϋπολογισμού, για το 2017 σε ποσοστό
Πηγή εσόδων για τις
λειτουργικές δαπάνες

7,93%, για το 2018 σε ποσοστό 11,30%, για το 2019 σε
ποσοστό 15,27% για το 2020 σε ποσοστό 20,29% ενώ κατά το
έτος τίτλου θα απορροφηθεί ποσοστό 41,13%.

Έτος 2016

Έτος 2017

Έτος 2018

Έτος 2019

Έτος 2020

Ε.Ε.

-€

-€

€600.000

€1.100.000

€1.600.000

€2.100.000

Εθνική κυβέρνηση

-€

€100.000

€100.000

€100.000

€100.000

€100.000

Πόλη

€420.000

€420.000

€420.000

€420.000

€420.000

€420.000

Περιφέρεια

€100.000

€100.000

€200.000

€280.000

€200.000

€200.000

-€

-€

€100.000

€100.000

€100.000

€400.000

€50.000

€450.000

Χορηγοί
Άλλο - εμπορικά

Έτος ΠΠΕ

Σημειώνεται πως για το έτος 2022 προβλέπονται δαπάνες ύψους €570.000 που προβλέπεται να προέρχονται κατά 79%
από τον Δήμο Πειραιά και κατά 21% από την Περιφέρεια Αττικής.

A2.3. Έσοδα από τον ιδιωτικό τομέα:
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Ποια είναι η στρατηγική εύρεσης χρηματοδότησης για να ζητήσετε οικονομική
στήριξη από ιδιώτες χορηγούς; Ποιο είναι το σχέδιο για τη συμμετοχή χορηγών στη
δράση;

Η στρατηγική του Δήμου Πειραιά για την προσέλκυση ιδιωτικών
κεφαλαίων με τη μορφή χορηγιών, δωρεών, αλλά και
πολιτιστικού / κοινωνικού / εκπαιδευτικού περιεχομένου για
τη διοργάνωση της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας 2021 πηγάζει σε
σημαντικό βαθμό από τη γεωγραφική του θέση και την ιδιότητά
του ως ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια της Ευρώπης και πύλη
της από το Νοτιοανατολικό άκρο, και το μεγαλύτερο λιμάνι της
Ελλάδας.
Ως λιμάνι ο Πειραιάς, φιλοξενεί σημαντικό αριθμό
επιχειρήσεων του κλάδου των μεταφορών, της ναυτιλίας, της
ακτοπλοΐας, οι οποίες θα στηρίξουν τον Δήμο στη διοργάνωση
της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης είτε με τη μορφή
χορηγίας (πχ. οι ακτοπλοϊκές εταιρείες), είτε με τη μορφή
δωρεάς (πχ. ναυτιλιακές εταιρείες).
Η επιτυχής, ηγετική, διαχρονική παρουσία ελλήνων
επιχειρηματιών στον παγκόσμιο χάρτη του εφοπλισμού και
των θαλάσσιων μεταφορών, έχει οδηγήσει πολλές οικογένειες
ελλήνων εφοπλιστών στη δημιουργία Ιδρυμάτων προκειμένου

τμήμα των ωφελημάτων της ελληνικής ναυτιλίας να δοθούν στην
κοινωνία. Ιδρύματα όπως ενδεικτικά:
• το Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρου Ωνάση με σημαντική
παρουσία στην πολιτιστική πραγματικότητα της Αττικής (Στέγη
Γραμμάτων και Τεχνών),
• το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος που σε συνεργασία με το
ελληνικό κράτος κατασκευάζει και δωρίζει το Κέντρο
Πολιτισμού / Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στην περιοχή
του Φαλήρου (γειτνιάζουσα περιοχή του Πειραιά) για
τη μεταστέγαση της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και άλλες
πολιτιστικές υποδομές (πχ. Εθνική Βιβλιοθήκη),
• το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση με σημαντική
συμβολή στη δραστηριότητα του Εθνικού Θεάτρου,
• το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη που εδρεύει στον Πειραιά,
δραστηριοποιούνται στον τομέα του πολιτισμού και μπορούν να
συνδράμουν τηνδιοργάνωση Πειραιάς 2021, είτε με χρήμα ως
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Παρακαλούμε να αναλύσετε την κατανομή των λειτουργικών δαπανών,
συμπληρώνοντας τον παρακάτω πίνακα.

Οι λειτουργικές δαπάνες αφορούν κατά το μεγαλύτερο μέρος
τους τα κόστη παραγωγής και διεξαγωγής του πολιτιστικού
προγράμματος τα οποία ανέρχονται σε €8.000.000 και
αντιστοιχούν στο 65,6% του συνολικού προϋπολογισμού.
Στις δαπάνες αυτές συμπεριλαμβάνονται οι αμοιβές των
καλλιτεχνών, τόσο για την προετοιμασία όσο και τις παραστάσεις
/ εκδηλώσεις, οι αμοιβές των συντελεστών παραγωγής όπως
τεχνικοί, διευθυντές & βοηθοί παραγωγής, το κόστος των
υλικών και κατασκευών για σκηνικά, κοστούμια κλπ., το κόστος
των μηχανημάτων για τις εκδηλώσεις / παραστάσεις, κόστη
μετακινήσεων, ταξιδιών, κόστη εξυπηρέτησης των χώρων
παραστάσεων όπως ταξιθεσία, καθαριότητα, φύλαξη, έκδοση
εισιτηρίων, σήμανσης & ενημέρωσης του κοινού, δαπάνες για
εφήμερες κατασκευές σε εξωτερικούς χώρους και κάθε άλλη
δαπάνη που σχετίζεται με το πολιτιστικό πρόγραμμα.
Οι δαπάνες για την προώθηση και το marketing αντιστοιχούν
στο 9,8% του προϋπολογισμού και αφορούν σε δράσεις του
έτους τίτλου. Περιλαμβάνουν marketing above the line & below
the line, δράσεις δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης τόσο σε
παραδοσιακά όσο και σε νέα μέσα μαζικής επικοινωνίας όπως
τα ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ραδιοφωνικούς
σταθμούς διαδικτύου, κανάλια στο youtube κοκ.
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A2. Προϋπολογισμός για το έτος του τίτλου

Περιλαμβάνουν επίσης δαπάνες για πληροφοριακά έντυπα,
χάρτες πολιτιστικών δρώμενων, πληροφορίες και έντυπα
συμμετοχής σε δραστηριότητες και κάθε τύπου εντύπου που θα
δημιουργηθεί για να προωθήσει στο κοινό και να εξυπηρετήσει
το κοινό της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021.
Τέλος στις δαπάνες προώθησης και προβολής περιλαμβάνονται
κόστη για κάθε τύπου δράσεις για τη δημοσιότητα της
διοργάνωσης όπως συνεντεύξεις τύπου, παρουσιάσεις,
συμμετοχή σε ημερίδες κοκ.
Οι δαπάνες για ημερομίσθια, γενικά έξοδα & έξοδα
διοίκησης αφορούν στο project management της διοργάνωσης
Πειραιάς 2021.
Περιλαμβάνουν κάθε είδους αμοιβή για τη διοικητική και
οργανωτική υποστήριξη της διοργάνωσης όπως ενδεικτικά
τις αμοιβές των επικεφαλής της διοργάνωσης καλλιτεχνικού
και γενικού διευθυντή, αμοιβές νομικών, μηχανικών και κάθε
συμβούλου που θα συνδράμει στην επιτυχή διεξαγωγή της
διοργάνωσης, έξοδα διοικητικής υποστήριξης της ομάδας έργου
όπως έξοδα γραφείου, αμοιβές συνεργατών, επικοινωνίες
και μετακινήσεις, δαπάνες στέγασης και οργανισμών κοινής
ωφελείας, και κάθε δαπάνη που σχετίζεται με τη διοίκηση και
οργάνωση της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021.

Ημερομίσθια γενικά
έξοδα και διοίκηση
(σε %)

Άλλο -Πρόδρομες
εκδηλώσεις /
ευαισθητοποίηση
(σε ευρώ)

Άλλο (παρακαλούμε,
αναφέρετε
σε ποσοστό %)

2.200.000

18,0%

800.000

6,6%

Σύνολο λειτουργικών
δαπανών

Ημερομίσθια γενικά
έξοδα και διοίκηση
(σε ευρώ)

(σε ευρώ)

9,8%

(σε ποσοστό%)

1.200.000

Προώθηση και

65,6%

marketing

8.000.000

marketing

Σε ότι αφορά την επιδίωξη χορηγιών σε είδος, η ομάδα marketing της διοργάνωσης Πειραιάς 2021, θα στοχεύσει σε εταιρείες

Όπως προαναφέρθηκε το σχέδιο δράσης για την άντληση
πόρων από τον ιδιωτικό τομέα για τη χρηματοδότηση της
διοργάνωσης Πειραιάς 2021 καταρτίζεται και θα περιλαμβάνει
ενδεικτικά: πρόγραμμα επαφών, αιτήματα συσχετισμένα με το
πολιτιστικό πρόγραμμα, χρονικό προσδιορισμό των αναγκών
χρηματοδότησης στις δύο πρώτες φάσεις της διοργάνωσης,
ενδεικτικά ανταποδοτικά οφέλη για την περίπτωση των
χορηγιών κα.

και ωρίμανσης του πολιτιστικού προγράμματος, για τη
διαμόρφωση και διάχυση του θεσμού στην πόλη του Πειραιά,
δράσεις προσέλκυσης και ευαισθητοποίησης της δημιουργικής
κοινότητας κοκ.

Κατανομή των λειτουργικών δαπανών

Προώθηση και

Τέλος, στον Πειραιά έχει την έδρα του ιστορικά, ένας από τους
μεγαλύτερους αθλητικούς συλλόγους της χώρας, ο Ολυμπιακός,
με τμήματα: Ποδόσφαιρο, Καλαθοσφαίριση, Πετοσφαίριση,
υδατοσφαίριση, κολύμβηση, καταδύσεις, κωπηλασία, ιστιοπλοΐα,
κλασικός αθλητισμός κα. Ο Ολυμπιακός συμμετέχει ενεργά στα
κοινά της πόλης ενώ ήδη υποστηρίζει χορηγικά τις προσπάθειες
των τοπικών αρχών για την ανάπτυξη της πόλης.

Επιπρόσθετα, θα διερευνηθούν συνεργασίες με πολιτιστικούς
φορείς και οργανισμούς για τη συμπαραγωγή πολιτιστικού
περιεχομένου ενώ δεδομένη εκτιμάται η συνεργασία με Μέσα
Μαζικής Επικοινωνίας, σύγχρονα και παραδοσιακά, σε ότι αφορά
στις χορηγίες επικοινωνίας.

Τέλος, οι δαπάνες για πρόδρομες εκδηλώσεις και
ευαισθητοποίηση των δημιουργικών ομάδων αλλά και του
πληθυσμού για τη διοργάνωση Πειραιάς 2021, αφορούν σε
έξοδα που θα δημιουργηθούν κατά το διάστημα προετοιμασίας

Πρόγραμμα δαπανών
(σε ποσοστό %)

Σημαντική θα είναι η συμβολή της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών,
η οποία έχει την έδρα της στον Πειραιά τόσο σε επίπεδο
δημοσίων σχέσεων και διευκόλυνσης των επαφών της ομάδας
της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας του Δήμου Πειραιά με την
εφοπλιστική κοινότητα, όσο και σε χρήμα / είδος.

του τουριστικού κλάδου όπως ξενοδοχεία, εταιρείες μεταφορών,
αεροπορικές εταιρείες, εταιρείες του κλάδου τροφίμων και
ποτών, εταιρείες παροχής υπηρεσιών κρατήσεων εισιτηρίων κοκ.

Πρόγραμμα δαπανών
(σε ευρώ)

δωρεά / χορηγία, είτε με πολιτιστικό περιεχόμενο / παραγωγές.

12.200.000

A2.5 Προϋπολογισμός κεφαλαιακών δαπανών:
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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;
Παρακαλούμε, συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα:

Ο πολύ μεγάλος αριθμός πολιτιστικών κτιρίων και υποδομών
που εξετάζεται, επιτρέπει μόνον προσωρινά συμπεράσματα
για τις απαιτούμενες δαπάνες. Ωστόσο είναι σαφές ότι το
κριτήριο μιας «Λιτής» πολιτιστικής πρωτεύουσας παραμένει
ισχυρό. Γι΄αυτό και θα υπάρξει όπως αναφέρθηκε, στενή
συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής κυρίως, ώστε η ΟΧΕ και
το Επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου να ολοκληρώσουν
εγκαίρως τις υποδομές και αναπλάσεις που προβλέπονται,
ώστε να χρησιμοποιηθούν και για πολιτιστικούς σκοπούς.
Πηγή εσόδων για τις
κεφαλαιακές δαπάνες

Το σύνολο των κεφαλαιακών αναγκών που κρίνονται
απαραίτητες για τη διαμόρφωση των ως άνω χώρων ανέρχεται
στο ποσό των €1.000.000 το οποίο θα προέλθει εξ ολοκλήρου
από τον ιδιωτικό τομέα, είτε σε μορφή υποστήριξης - χορηγίας
για τα project που θα φιλοξενηθούν στους χώρους αυτούς, είτε
θα συμπεριληφθούν σε μία ή περισσότερες συμφωνίες πλαίσιο
με δωρητές, χορηγούς, υποστηρικτές.

Έτος 2016

Έτος 2017

Έτος 2018

Έτος 2019

-

-

100.000

200.000

Έτος 2020

Έτος ΠΠΕ

Ε.Ε.
Εθνική κυβέρνηση
Πόλη
Περιφέρεια
Χορηγοί
Άλλο - εμπορικά

600.000

100.000
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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;

Αργότερα. Αν εξαιρεθεί ο Δήμος Πειραιά που έχει περιλάβει
στο σχεδιασμό του δαπάνες που ήδη αναφέρθηκαν, ο
μεγάλος αριθμός υποψηφίων πόλεων ως Πολιτιστικων
Πρωτευουσών για το 2021, δυσχεραίνει τις κρατικές
υπηρεσίες να οργανώσουν ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα
υποστήριξης της μίας και μόνης πόλης που θα πάρει τον
Τίτλο. Γι’ αυτό και οι συνεννοήσεις και οι επαφές είναι
τακτικές και αποτελεσματικές, αλλά για την ώρα απλώς
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Ποια είναι η στρατηγική εύρεσης χρηματοδότησης για να ζητήσετε οικονομική
στήριξη από τα προγράμματα / κονδύλια της Ένωσης για να καλύψετε τις
κεφαλαιακές δαπάνες;

Καθώς τα μεγάλα πολιτιστικά έργα του ΟΛΠ και του
Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος βρίσκονται σε διαδικασία
ολοκλήρωσης ή έχουν περατωθεί, τα κονδύλια που
αναμένονται από την Ε.Ε. αφορούν κυρίως νέες
τεχνολογίες και καινοτομικά προγράμματα, και προτάσεις
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που θα γίνουν μέσω της Περιφέρειας ή Εθνικών φορέων.
Στην ίδια κατηγορία ανήκουν και τα προγράμματα
που σχετίζονται με την ανεργία, τους πρόσφυγες, την
επιμόρφωση και παρόμοια.

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

Τη σύνταξη της Αίτησης Προεπιλογής έχει αναλάβει το
Γραφείο Υποστήριξης της Υποψηφιότητας του Πειραιά, που
εποπτεύεται από τον Δήμαρχο Πειραιά και διευθύνεται
από Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο. Το Γραφείο έχει
εγκατασταθεί σε παραδοσιακό κτίριο στο κέντρο του
Πειραιά και συνεργάζεται με τις υπηρεσίες του Δήμου,
με επικεφαλής εντεταλμένο Συμβούλο και εξωτερικούς
συνεργάτες. Για την Αίτηση Προεπιλογής το Γραφείο
συνεργάζεται με Συμβούλους Έργου, που έχουν
εμπειρία στην προετοιμασία, διαχείριση και υλοποίηση
προγραμμάτων παλαιοτέρων πολιτιστικών πρωτευουσών,
καθώς και σε σύνταξη φακέλων άλλων διεθνών
διοργανώσεων, ποικίλου χαρακτήρα.
Με τη συμπερίληψη της πόλης του Πειραιά
στον Βραχύ Κατάλογο του ελληνικού εσωτερικού
διαγωνισμού, ο Δήμος θα προχωρήσει σε αναζήτηση
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σχεδιάζονται. Η συμπερίληψη στον Βραχύ κατάλογο
αναμένεται να βελτιώσει την εικόνα, αλλά οι εγκρίσεις
δαπανών και οι ροές αναμένονται στα μέσα του 2017. Με
το σχεδιασμό που κάνουμε, η μεγάλη ομάδα πολιτιστικών
υποδομών, ταυτίζεται και με έργα βελτίωσης πρόσβασης
ΑΜΕΑ, πεζοδρόμων και χάραξης πολιτιστικών διαδρομών,
σήμανσης και ελαφρών υποδομών και αναπλάσεων
λειτουργικού χαρακτήρα, όπου τα προγράμματα
χρηματοδότησης ξεκινούν από το 2016.

εταιρικού σχήματος, με πρόεδρο, διευθύνοντα σύμβουλο
και διοικητικό συμβούλιο, αντιπροσωπευτικό της πόλης
και των στόχων της διοργάνωσης.
Η Εταιρεία θα αναλάβει να επιλέξει, τον Καλλιτεχνικό
Διευθυντή, από το χώρο της Πολιτιστικής Δημιουργίας και
Διαχείρισης, με κριτήρια την εμπειρία, την επιτυχημένη
θητεία σε ανάλογους εθνικούς, ευρωπαϊκούς ή διεθνείς
Θεσμούς, ο οποίος θα λάβει γνώση του Φακέλου
Υποψηφιότητας, θα επεξεργαστεί τις γενικές γραμμές του
προγραμματισμού και της διαχείρισης που προτείνεται,
και θα αναλάβει τη διεκπεραίωση της Αίτησης Επιλογής,
συμπληρώνοντας τα κενά της Προεπιλογής και
καλύπτοντας τις παρατηρήσεις και τις υποδείξεις των
Εκλεκτόρων.
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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.

Καθώς οι λειτουργίες και οι ενέργειες του Δήμου απαιτούν
υπαγωγή της διαχείρισης στο Δημόσιο λογιστικό, ενώ οι
αποφάσεις του εγκρίνονται και παρακολουθούνται από
το Δημοτικό Συμβούλιο και ελέγχονται από το Κράτος, η
υλοποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου και του Επιχειρησιακού
προγράμματος του Δήμου, στην περίοδο 2014-2020,
που σε αρκετά σημεία έχει σχεδιαστεί ώστε να καλύπτει
τις μελλοντικές ανάγκες υποδομών και συμμετοχής στο
Πρόγραμμα της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας, είναι σαφές ότι
σε αυτό το τμήμα της όλης «επιχείρησης» θα απαιτηθεί η
υπογραφή μιας Προγραμματικής Σύμβασης, ανάμεσα στον
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Δήμο και στην Εταιρεία, που θα ξεχωρίζει τις αρμοδιότητες
κάθε φορέα και θα δεσμεύεται με χρονοδιαγράμματα.
Ανάμεσα στις εταιρικές μορφές που διερευνώνται, είναι
και η αναβάθμιση υπάρχουσας Εταιρείας του Δήμου και η
προσαρμογή του κατασταστικού της στα κριτήρια και στις
υποχρεώσεις του Φορέα υλοποίησης του Προγράμματος της
Πολιτιστικης Πρωτεύουσας, με αυτοτελή διεύθυνση η οποία
θα έχει την ευθύνη της τελικής κατάρτισης, υλοποίησης και
απολογισμού του Πολιτιστικού προγράμματος.

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;

Αυτές οι παραπάνω ερωτήσεις μπορούν να
απαντηθούν με την επισύναψη του οργανογράμματος,
του καταστατικού της οργάνωσης, του αριθμού του
προσωπικού και των βιογραφικών σημειωμάτων των
βασικών υπευθύνων.

47.1

Για τις δράσεις όπου αναμένεται η ενεργός συμμετοχή
των υπηρεσιών του Δήμου, προτείνεται η υλοποίηση
της ειδικής μελέτης που έχει εκπονηθεί και αφορά την
αναδιάρθρωση και βελτίωση των υπηρεσιών του.

47.4

Η αυτοαξιολόγηση θα βοηθήσει πολύ την επιτυχή
διαδρομή των φάσεων του προγράμματος.

47.5

Το έργο και οι αρμοδιότητες της Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης
και του Επιτελείου της, θα είναι κατασταστικά κατοχυρωμένες
και οι προτάσεις για το τελικό πρόγραμμα του Καλλιτεχνκού
διευθυντή θα αποτελέσουν τον κύριο στόχο της αποστολής της
Εταιρείας που θα λειτουργήσει ως φορέας υλοποίησης.

47.2

Ο φορέας υλοποίησης θα διαμορφωθεί από ολιγομελές σχήμα
υποστηρικτών του έργου του Καλλιτεχνικού και του Γενικού
Διευθυντή και του συμβουλίου του, που θα αναλάβουν
το έργο τους, με κριτήρια την προτέρα εμπειρία, και θα
εργάζονται σε δημιουργικό περιβάλλον που θα εξασφαλίζει
τον άμεσο έλεγχο και την παρακολούθηση της δουλειάς τους.

47.3
Το προσωπικό, πριν από κάθε στάδιο διεκπεραίωσης του
πολιτιστικού προγράματος, θα παρακολουθεί σεμινάρια,
πάνω σε αντίστοιχα case studies παρομοίων προγραμμάτων.
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Η συνεργασία τοπικών αρχών και καλλιτεχνικής ομάδας, έχει
απασχολήσει πολλές φορές τις τοπικές κοινωνίες, επειδή
σπανίως εξ αρχής κυριαρχεί συναντίληψη στη στρατηγική.
Έως πρόσφατα, το μεγαλύτερο εμπόδιο, που επέτρεπε
τέτοιες δυσαρμονίες, ήταν η έλλειψη σαφών προδιαγραφών
στην Ανακήρυξη και στα κριτήρια για την Ανάδειξη μιας
Πολιτιστικής Πρωτεύουσας. Αυτός ο κίνδυνος, εκτιμούμε ότι
εξέλιπε, μέτα την πρόσφατη απόφαση του 2014 της Ε.Ε.

48.2

Η πρότασή μας για τριμερή δομή του διαχειριστικού
σχήματος, εκτιμούμε ότι μειώνει ακόμη περισσότερο τις
ενδεχόμενες εμπλοκές του συστήματος: Ο Δήμος για τις
υποδομές του και την υλοποίηση του επιχειρησιακού
του σχεδίου, ο Φορέας υλοποίησης για την τήρηση των
υπεσχημένων του Φακέλου υποψηφιότητας που θα
περιλαμβάνει και τις παρατηρήσεις των κριτών και τις
προβλεπόμενες επιθεωρήσεις, η Καλλιτεχνική Διεύθυνση
που θα αναλάβει το Πολιτιστικό Πρόγραμμα και την
υλοποίησή του.

49

Τόσο ο Γενικός Διευθυντής, όσο και ο Καλλιτεχνικός
Διευθυντής, πρέπει να οριστούν με διαγωνιστική διαδικασία,
όπου θα εξηγούν τις μεθόδους και τους ανθρώπινους
πόρους που χρειάζονται προκειμένου να υλοποιήσουν τα
απαιτούμενα μιας Πολιτιστικής Πρωτεύουσας.
Φορέας της διεξαγωγής του διαγωνισμού θα είναι ο
Δήμος Πειραιά.
Ο Γενικός Διευθυντής πρέπει να έχει μεγάλη πείρα στη
διοίκηση αναλόγων Φορέων, να απασχολείται αποκλειστικά
με το αντικείμενό του και να έχει εξηγήσει σε υπόμνημα
υποψηφιότητάς του τη στρατηγική που θα ακολουθήσει.
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48.3

Δύο προγραμματικές συμβάσεις, μεταξύ Δήμου και
Φορέα, και μεταξύ Φορέα και Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης
αρκούν για να μην εμφανιστούν παρεξηγήσεις. Είναι
σημαντικό να οριστεί σε ποιον ανήκει η επίβλεψη και ο
έλεγχος του Οικονομικού υπευθύνου, του υπευθύνου
προβολής και επικοινωνίας και της τεχνικής υποστήριξης
των εκδηλώσεων.

48.4

Διαιτητής και κριτής των διαφορών που μπορεί να
προκύψουν, είναι οι εκθέσεις αυτοαξιολόγησης, που
πρέπει να προηγούνται ως προς κάθε άλλη ελεγκτική
πράξη, η οποία βεβαίως μπορεί να απαιτηθεί από την
νομοθεσία. Σε αυτήν τη διαδικασία, είναι απαραίτητη η
σύνταξη συμβολαίων συνεργασίας με όλα τα σχήματα
που θα λάβουν μέρος, και μπορεί να έχουν μορφή
λεπτομερούς σύμβασης με τεχνικό παράρτημα, έως την
απλή υπογραφή συνυποσχετικού.

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

49.1

49.2

Γ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

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

48.1

6

49.3

Την ίδια δεσμευτική αναφορά, πρέπει να παρουσιάσει και
ο υποψήφιος Καλλιτεχνικός Διευθυντής.

49.4

Η επιλογή και ο διορισμός τους πρέπει να είναι η πρώτη
πράξη στην οποία πρέπει να προχωρήσει ο Δήμος,
ώστε και τα δύο στελέχη να αναλάβουν την ευθύνη της
συγγραφής της Αίτησης Επιλογής, μετά την ένταξη της
πόλης στον Βραχύ κατάλογο του διαγωνισμού.
Θα προηγηθεί, στο μεσοδιάστημα, η ίδρυση του φορέα
υλοποίησης και το καταστατικό του.
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Έχετε διενεργήσει / προγραμματίσει άσκηση αξιολόγησης κινδύνου;

O Δήμος Πειραιά, διαθέτει υπηρεσία πολιτικής προστασίας
(δηλαδή την αντιμετώπιση φυσικών και τεχνολογικών
καταστροφών) και έχει προγραμματίσει σε δύο τομείς την
επικαιροποίηση των αρμοδιοτήτων του:
α) Κατά το 2016, θα ζητήσει από την Περιφέρεια
Αττικής, και τις υπηρεσίες που συμμετέχουν στην Πολιτική
Προστασία (μεταφορές ασθενών, Αστυνομία, Πυροσβεστική,
Εταιρείες ηλεκτρισμού, Ύδρευσης και δικτύων, Λιμενικό,
τηλεφωνικές εταιρείες και άλλους, εμπλεκόμενους φορείς)
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να επιθεωρήσουν τις ζώνες ευθύνης τους, και
β) Να αναβαθμίσουν τις υπηρεσίες τους εν όψει του 2021,
παραθέτοντας τα βασικά μεγέθη της διοργάνωσης, ορίζοντας
ημερομηνία έναρξης άσκησης αξιολόγησης κινδύνων η
οποία μπορεί να διεξαχθεί σταδιακά, με συγκεκριμένο
προγραμματισμό για τα έτη 2018 και 2019. Αυτό προϋποθέτει
ολοκλήρωση και έγκριση του επικαιροποιημένου Σχεδίου
Πολιτικής Προστασίας μέσα στο 2017.

Ποιά είναι τα κύρια πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του έργου σας;
Παρατίθενται τα βασικά μεγέθη ως προς τους κινδύνους της διοργάνωσης.

51.1

51.2

Πλεονεκτήματα:

Μειονεκτήματα

- Η αυξημένη ετοιμότητα των αρμοδίων υπηρεσιών λόγω
των αναγκών του λιμένα του Πειραιά.

- Μεγάλη ανάγκη προσαρμογής και μέτρων ασφαλείας
σε δεκάδες χώρους που απαιτούν κάλυψη των
προδιαγραφών ασφαλείας και ενδεχόμενη αναβάθμιση
του εξοπλισμού και των λειτουργιών τους, καθώς θα
υποδεχτούν πολλές χιλιάδες θεατών και πρέπει να
εγγυώνται ασφαλή προσέγγιση και ταχύτατη εκκένωση.
Αυτή η διαδικασία αναμένεται να ξεκινήσει από το τέλος
του 2017 και να ολοκληρωθεί το 2019.

- Η ταχύτατη δυνατότητα επιχειρησιακής παρέμβασης
λόγω της μικρής απόστασης του Πειραιά από τον
κεντρικό κυβερνητικό μηχανισμό και τη μεγάλη
συγκέντρωση μέσων πολιτικής προστασίας από την
πρωτεύουσα της χώρας.
- Τα υπάρχοντα στατιστικά στοιχεία που παρουσιάζουν
μειωμένο αριθμό προβλημάτων που σχετίζονται με
την πολιτική προστασία και δείχνουν μεγάλη ταχύτητα
επιτυχούς αντιμετώπισης.
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- Επέκταση των ελέγχων και της ετοιμότητας και σε
εναλλακτικούς χώρους τέλεσης εκδηλώσεων, σε
περίπτωση κακοκαιρίας (οπότε θα απαιτηθούν κλειστοί /
στεγασμένοι χώροι) ή από απρόβλεπτες συνθήκες.

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

Σύμφωνα με το Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας με
τον τίτλο “Ξενοκράτης” της Περιφέρειας Αττικής, ο Δήμος
Πειραιά, και οι υπηρεσίες του, έχουν και ασκούν τις
ακόλουθες αρμοδιότητες:
- Μεριμνούν για την εξασφάλιση της αναγκαίας
οργάνωσης και υποδομής των υπηρεσιών
τους, προκειμένου να είναι ικανές για τη λήψη
αποτελεσματικών μέτρων πολιτικής προστασίας και

συντάσσουν προς τούτο σχετικά μνημόνια ενεργειών.
- Συντονίζουν και επιβλέπουν τα μέτρα για την πρόληψη,
ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των
καταστροφών.
- Διαθέτουν το απαραίτητο δυναμικό και μέσα για την
αντιμετώπιση των καταστροφικών φαινομένων και
συντονίζουν τη δράση αυτών.
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Διαχείριση / Γ. Σχεδιασμός

Δ. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
- Συνιστούν Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (Σ.Τ.Ο.) στην
έδρα τους. Καθορίζουν χώρους υποδοχής πληγέντων
και μεριμνούν για την ανάπτυξη υποδομών στους
χώρους αυτούς ικανών για τη διαβίωση των εκεί
διαμενόντων.
- Ενεργούν στα πλαίσια της δικαιοδοσίας τους οτιδήποτε
συμβάλλει στο έργο της Πολιτικής Προστασίας και
προκύπτει από όλο το πλέγμα της αποστολής τους.
Επίσης, οι Δήμοι και οι Κοινότητες οφείλουν να καταρτίσουν τα
παρακάτω:
- Μνημόνιο Ενεργειών, το οποίο καταγράφει τις δράσεις
ευθύνης του Δήμου και τους κανόνες εμπλοκής
του και συμβάλει στον επιχειρησιακό σχεδιασμό,
που πραγματοποιείται σε επίπεδο Περιφέρειας.
Μέσω του μνημονίου ενεργειών εξασφαλίζεται και
ο επιχειρησιακός συντονισμός με τις αντίστοιχες
υπηρεσίες και οργανωτικές δομές της Περιφέρειας
Αττικής.
- Μνημόνιο Συνεργασίας με τους συμπλεκομένους
σε τοπικό επίπεδο φορείς, υποστηρικτικές υπηρεσίες,
καθώς και με γειτονικούς Δήμους, με στόχο τον πλήρη
συντονισμό των ενεργειών επιχειρησιακής διαχείρισης.

καταστροφών και καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης, το
οποίο στηρίζεται τόσο στο Μνημόνιο Ενεργειών όσο και
στα Μνημόνια Συνεργασίας.
Με βάση εξάλλου τον Κώδικα Δήμων της Χώρας, ο Δήμος
Πειραιά ευθύνεται:
- Ο συντονισμός και η επίβλεψη του έργου της πολιτικής
προστασίας για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση
και αποκατάσταση των καταστροφών που εκδηλώνονται
στα διοικητικά τους όρια.
- Η διατύπωση εισήγησης για το σχεδιασμό πολιτικής
προστασίας της περιοχής τους, στο πλαίσιο του ετήσιου
εθνικού σχεδιασμού και η εφαρμογή των προγραμμάτων,
μέτρων και δράσεων που αφορούν την περιοχή τους στο
πλαίσιο του εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού.
- Η διάθεση και ο συντονισμός δράσης του απαραίτητου
δυναμικού και μέσων για την πρόληψη, ετοιμότητα
αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών της
περιφέρειάς τους.
Ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός αντιμετώπισης εκτάκτων
αναγκών, μέσα στο επαρκές νομοθετικό πλαίσιο που
υπάρχει, θα αποτυπωθεί το 2017 κσι θα εφαρμοστεί
αμέσως.

- Σχέδιο Δράσης για την επιχειρησιακή αντιμετώπιση
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Θα μπορούσε το καλλιτεχνικό πρόγραμμά σας να συνοψιστεί με ένα σλόγκαν;

Follow me. Ακολούθει μοι.
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Ποια είναι η σχεδιαζόμενη στρατηγική μάρκετινγκ και επικοινωνίας για το έτος της
Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης;

Οι στόχοι μας, ώσπου να εξειδικευτούν από την διεύθυνση
μάρκετινγκ και επικοινωνίας που θα λειτουργήσουν μετά
την ολοκλήρωση του πολιτιστικού προγράμματος και
των απαραίτητων υποδομών, κατευθύνονται προς την
υιοθεσία εκδηλώσεων, την υποστήριξη με κάθε τρόπο
της Αιγίδας του θεσμού, και την ευρύτατη διάχυση κάθε
δυνατής πληροφορίας για τις δράσεις της ΠΠΕ, στο
κοινό, εθνικό και Ευρωπαϊκό. Μέσω του διαδικτύου και
των social media ως βάσεις αναφοράς, θα προσεγγιστεί
κάθε δυνατότητα ανάπτυξης cluster και δημιουργίας
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μιας μόνιμης πολιτιστικής Αγοράς, ώστε κάθε εκδήλωση
ή πρόγραμμα να διαθέτει μεγάλη ακτινοβολία. Οι
επικοινωνιακοί χορηγοί θα αντιληφθούν ότι υπάρχει, με
αυτόν τον τρόπο αμοιβαία ωφέλεια. Η αποτύπωση και
διανομή του πολιτιστικού υλικού που θα παραχθεί, είτε
στη φάση της ίδιας της εκδήλωσης, όσο και στη διαδικασία
του follow up, αποτελεί επίσης σημαντικό κριτήριο
επιλογής του διευθυντή μάρκετινγκ και επικοινωνίας.
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Πώς θα κινητοποιήσετε τους πολίτες σας να διαδώσουν το έτος στον υπόλοιπο
κόσμο;

Προβολή και επικοινωνία:
- Συνεργασία με αεροπορικές εταιρείες που
χρησιμοποιούν τα ελληνικά αεροδρόμια, για να
προβάλουν τα σύμβολα του «Πειραιάς 202» εξωτερικά
στο αεροσκάφος και στο υλικό που διανέμουν στους
επιβάτες.
- Το ίδιο να ισχύσει για τις μεγάλες εταιρείες μεταφορών
που δραστηριοποιούνται στο λιμάνι του Πειραιά και τα
πλοία τους παραδίδουν εμπορεύματα σε όλα τα λιμάνια
του κόσμου όπως Cosco, Maersk, MSC.
- Στην ειδική προβολή στα δημόσια μέσα μεταφοράς, στις
εταιρείες ταξί, στις συσκευασίες των καταναλωτικών
προϊόντων.
- Στη μέγιστη δυνατή ενημέρωση των τουριστών και
των επισκεπτών της χώρας σε ξενοδοχεία, χώρους
εστίασης και όπου συμμετέχει ο Πειραιας σε εκθέσεις,
συνέδρια, εκπροσωπήσεις.
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- Πακέτα προαγοράς επισκέψεων στον Πειραιά, με τα
κρουαζιερόπλοια.
- Σήμα αιγίδας σε καταστήματα, φορείς, συνεργαζόμενες
εταιρείες, χορηγούς.
- Έκδοση γραμματοσήμου, ψηφιακών logos.
- Ευρεία χρήση social media και ενημερώσεων τύπου.
- Ενημερωτικό και διαφημιστικό υλικό σε ξενοδοχεία
όλων των τουριστικών προορισμών της χώρας, που
συνδέονται με το λιμάνι, ώστε να γίνει αξιοποίηση της
επιστροφής των επισκεπτών.
- Εκτός από τους εθνικούς χορηγούς επικοινωνίας,
αυτονόητη απονομή επικοινωνιακής χορηγίας σε όλα
τα τοπικά ΜΜΕ.

Πώς σκοπεύει η πόλη να τονίσει ότι η Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης είναι
μία δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

- Με την ομόθυμη συμμετοχή της πόλης στη διοργάνωση
και την αναφορά της Ευρωπαϊκής συμβολής σε κάθε
ανακοίνωση, ομιλία ή δελτίο τύπου.
- Με τη σήμανση και τη διάδοση της δράσης, όχι μόνον
στον αστικό ιστό και στα ΜΜΕ, αλλά και με ειδική
σηματοδότηση των νηολογημένων στον Πειραιά
πλοίων, και σε όλα τα κέντρα πληροφόρησης, έντυπα,
εκδόσεις, εισιτήρια, προγράμματα.

- Με την Ευρωπαϊκή σημαία υψωμένη σε όλες τις
μείζονες εκδηλώσεις και τα ευρωπαϊκά σύμβολα δίπλα
στο Logo της Πολιτιστικής πρωτεύουσας, σε κάθε
δημόσια ανάρτηση, υλική ή ηλεκτρονική.
- Με έντονη επικοινωνιακή καμπάνια για το πρόγραμμα
«Η Χάρτα του Πειραιά» και το συσχετισμό της με την
Ημέρα της Ευρώπης του 2021.

- Με την υποχρέωση να τεθεί, σε όλα τα συμβόλαια,
προγραμματικές συμβάσεις και συμφωνητικά, ο όρος
της προβολής της Ευρωπαϊκής συμμετοχής από όλα
τα συμβαλόμενα μέρη, με αναγραφή των σχετικών
επικοινωνιακών δράσεων.
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Δ. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επίμετρο-Πρόσθετες παρατηρήσεις
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Σε λίγες γραμμές, εξηγήστε τι κάνει την αίτησή σας τόσο ξεχωριστή σε σχέση με τις
υπόλοιπες

Το πιο πολυσύχναστο λιμάνι της Ευρώπης, που διακινεί
διπλάσιους επιβάτες από τον πληθυσμό της Ελλάδας, και
υποδέχεται πρόσφυγες, μετανάστες και επισκέπτες στη
νοτιοανατολική Πύλη της Ευρώπης, πρέπει να προσφέρει τις
αξίες της πολιτιστικής πράξης απλόχερα και με εγκαρδιότητα.
Ο Πειραιάς είναι ένας μεγάλος προορισμός για την
περιοχή και αξίζει να προσελκύσει το ενδιαφέρον νέου
πολιτιστικού κοινού.
Στην αίτησή μας, προέχει ο κοινωνικός χαρακτήρας
του πολιτισμού, καθώς η πόλη γεννήθηκε από τον κόσμο
της εργασίας, της φιλοξενίας μεταναστών και προσφύγων
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Επειδή οι τέχνες, τα γράμματα, τα θεάματα και τα
ακροάματα που γεννήθηκαν και είναι ενεργά στον Πειραιά,
διαμόρφωσαν μια γλώσσα επικοινωνίας της τοπικής
κοινωνίας με τα ευρύτερα πολιτιστικά ρεύματα που θέλουμε
να υποστηρίξουμε και να διευρύνουμε την επιρροή τους.
Η ανάπτυξη του Πειραιά, με την επιτυχή διοργάνωση του
2021, είναι ο επιθυμητός συνδυασμός.

Προσθέστε τυχόν πληροφορίες που κρίνετε αναγκαίες σε σχέση με την αίτησή σας.

Η αίτηση προεπιλογής και η κατάθεσή της, μας βρίσκει
σε έντονη δραστηριότητα, ενώ θα περιμένουμε την
παρουσίαση της υποψηφιότητάς μας στους Κριτές και
τις αποφάσεις τους. Η πόλη, ξεκινώντας με ενθουσιασμό
την προσπάθεια, και συνεχίζοντάς την, δεν υπάρχει λόγος
να περιμένει τις εξελίξεις, αφού αυτή η προσπάθεια την
ωφελεί, τη συσπειρώνει, την προετοιμάζει.
Νέοι εθελοντές προστίθενται κάθε μέρα, οι ιδέες
και οι προτάσεις των πολιτών έρχονται συνεχώς. Ενώ
προετοιμάζουμε τις διαδικασίες και σκεφτόμαστε
τη πορεία μας σε μια επόμενη φάση, οφείλουμε να
δηλώσουμε ότι η ενεργοποίηση της υποψηφιότητας
ωφέλησε την πόλη του Πειραιά και προσδοκούμε να το
επιβεβαιώσουμε στη συνέχεια.
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και μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση ενός μοντέλου
συνύπαρξης και αλληλογνωριμίας, στο οποίο εργάζεται όλη η
Ευρώπη.

Προσθήκη. Έως την ώρα της εκτύπωσης της παρούσας
Αίτησης προεπιλογής, έχουν αποστείλει επιστολές
υποστήριξης και συναντίληψης, ο υπουργός Ναυτιλίας
και τοπικοί βουλευτές, ο Δήμος Αθηναίων, ο Δήμος
Τροιζηνίας-Μεθάνων, ο Δήμος Ύδρας, ο Δήμος Πόρου,
ο Δήμος Αγκιστρίου, ο Δήμος Περάματος, ο Δήμος
Κυθήρων, ο Δήμος Αίγινας, 61 εκπαιδευτικοί, πολιτιστικοί
και επαγγελματικοί οργανισμοί της πόλης, 4 μεγάλα
ιδρύματα της Ελλάδας, 14 εμπορικοί φορείς και ΜΚΟ,
6 ιδρύματα που ασχολούνται με ευπαθείς ομάδες, η
πρεσβεία της Ιρλανδίας, η πρεσβεία της Κίνας, η πρεσβεία
της Τσεχίας, 3 προξενεία και η πόλη της Umea στη
Σουηδία. Μας υποστηρίζουν και 4 υποψήφιες πόλεις της
Ρουμανίας: Βaia Mare, Braila, Suceava, Tirgu Mures.
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