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ΣΑΜΟΣ: ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΕΟΥΣΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 2021 

Η Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης είναι μια πόλη που ορίζεται από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση για περίοδο ενός χρόνου, στη διάρκεια του οποίου της δίνεται η ευκαιρία να αναδείξει 

τον πλούτο και την πολιτιστική της ταυτότητα, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην 

ποικιλομορφία των χαρακτηριστικών των λαών της Ευρώπης και στην ανάδειξη του 

πολιτιστικού της πλούτου. Ο θεσμός της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Πρωτεύουσας (Ε.Π.Π.) 

ξεκίνησε το 1985, με πρωτοβουλία της Μελίνας Μερκούρη. Η Αθήνα ήταν η πρώτη πόλη που 

κατέκτησε τον τίτλο και έκτοτε το χρίσμα της Ε.Π.Π. έχουν λάβει περί τις 46 πόλεις, με τον 

αριθμό να αυξάνεται διαρκώς κατά δύο πόλεις ανά έτος. Το 2021 θα αναδεχθεί μια Ευρωπαϊκή 

Πολιτιστική Πρωτεύουσα από την Ελλάδα και μια από τη Ρουμανία.  

Στην πόλη του κάθε κράτους-μέλους που θα φέρει τον τίτλο, θα χορηγηθεί και χρηματικό 

βραβείο ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, προς τιμήν της Μελίνας Μερκούρη. Μία ομάδα 

ανεξάρτητων ευρωπαίων και εθνικών εμπειρογνωμόνων θα αναλάβει να αξιολογήσει τις 

αιτήσεις που θα υποβληθούν από τις υποψήφιες πόλεις, θα καταλήξει σε έναν αριθμό 

προεπιλεγμένων πόλεων και στο τελικό στάδιο επιλογής θα προτείνει μία πόλη για να της 

απονεμηθεί ο τίτλος της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης και το βραβείο «Μελίνα 

Μερκούρη».  

Στα πλαίσια της σχετικής διαδικασίας, η Σάμος, ως χωρική ενότητα και όχι ως πόλη, θα 

υποβάλλει φάκελο υποψηφιότητας για τον εν λόγω θεσμό. Στόχος αυτής της υποψηφιότητας 

είναι η οικοδόμηση ενός πολιτιστικού προφίλ που θα διασυνδέεται με την τοπική οικονομία, 

παραγωγή, καλλιτεχνική δημιουργία και θα προωθεί τις τοπικές,  υπερ-τοπικές, περιφερειακές 

και διακρατικές συνεργασίες της υποψήφιας περιοχής.  

Η Σάμος και οι πολίτες της διεκδικούν τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας  της Ευρώπης 

το 2021.  Το στοίχημα και ο στόχος μας είναι μεγάλα, όσο μεγάλο είναι και το οικουμενικό 

μήνυμα και όραμα της Σάμου. Ωστόσο, έχουμε την πεποίθηση ότι ο τόπος μας διαθέτει το 

ιστορικό υπόβαθρο, το πολιτιστικό κεφάλαιο και τις δυνάμεις, για να αναδειχθεί ως τόπος 

άνθησης, ανάτασης, δημιουργικότητας, ενεργούς συμμετοχής της κοινωνίας. Η Σάμος της 

φιλοσοφίας, η Σάμος της συνοριακής γραμμής, η Σάμος της «γέφυρας» μεταξύ Ευρώπης και 

Ασίας,  η Σάμος των γραμμάτων και των τεχνών, η Σάμος της Ιστορίας, η Σάμος της 

γευσιγνωσίας, των ανοιχτών οριζόντων και των θαλάσσιων γραμμών είναι τόπος συνάντησης 

και παραγωγής ιδεών. Πορεύτηκε και συνεχίζει να πορεύεται στο χρόνο ως πυξίδα 

ανταλλαγής, ζύμωσης, γέννησης ιδεών, ρευμάτων και πανανθρώπινων αξιών. 

Στηρίζουμε την προσπάθεια της Σάμου να αναδείξει την πολιτιστική της ταυτότητα και να την 

κάνει κοινό κτήμα της ευρωπαϊκής και όχι μόνο ηπείρου. 
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Το Πυθαγόρειο Θεώρημα του Πολιτισμού ζωντανεύει στον τόπο που γέννησε τον μεγάλο 

αρχαίο Έλληνα φιλόσοφο και μαθηματικό: 

Άνθρωπος
2
 + δημιουργικότητα

2
 = Πολιτισμός2

 

Η συμμετοχή μας στον διαγωνισμό είναι, πάνω απ’ όλα, ένα στοίχημα υπέρβασης, ένα κίνητρο 

για να εμπνευστούμε, να δημιουργήσουμε, να κατακτήσουμε το μέλλον όπως το 

ονειρευόμαστε. Σχεδιάζουμε ένα μοντέλο που θα προωθεί την οικονομία του πολιτισμού, την 

οικολογική ανάπτυξη και την κοινωνική συμμετοχή.  

Στηρίζουμε τη Σάμο, υπογράφουμε την υποψηφιότητά της, καταθέτουμε τις ιδέες μας. Η 

οργανωτική επιτροπή που απαρτίζεται από εθελοντές έχει ήδη προχωρήσει στην δημιουργία 

σελίδας  στο facebook στην διεύθυνση: www.facebook.com/samos2021. Στην σελίδα αυτή υπάρχει 
αναρτημένο υλικό για την υποψηφιότητα της Σάμου. 

Επίσης, όλοι όσοι θέλουν να συμμετέχουν στην προσπάθεια, μπορούν να καταθέτουν τις ιδέες 

τους στο e-mail: Samosculture2021@gmail.com. 
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