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Καλλιτεχνικό όραµα και Στρατηγικοί Στόχοι της 2023 
ELEVSIS 

1. Η πόλη της Ελευσίνας 

ΕΛΕVSIS: άφιξη του Αξιοσηµείωτου | πρόσωπο, αντικείµενο ή γεγονός 
Συνώνυµα: έλευση, άφιξη, εµφάνιση, ανάδυση, υλοποίηση, Επιφάνεια,  

συµβάν, χάραµα, γένεση, έγερση, ερχοµός, ενσάρκωση 

Μία από τις πέντε πιο σηµαντικές ιερές πόλεις της αρχαιότητας, η πόλη των 
Ελευσίνιων Μυστηρίων και γενέτειρα του Αισχύλου, η Ελευσίνα, χάρη στο 
φυσικό της λιµάνι και τη στρατηγική της θέση, 21 χλµ. δυτικά της Αθήνας, στο 
Θριάσιο Πεδίο στο βoρειοδυτικότερο άκρο του Σαρωνικού κόλπου, 
µετατράπηκε από τον 19ο αιώνα και µετά σε παραγωγική µηχανή της 
Ελλάδας κι ένα από τα µεγαλύτερα βιοµηχανικά της κέντρα. Τα σηµάδια της 
εκβιοµηχάνισης κυριαρχούν στο σώµα της πόλης, επικαλύπτοντάς το και 
δηµιουργώντας συχνά την αντίληψη ενός τόπου, που κρατά καλά φυλαγµένο 
τον πολιτιστικό του πλούτο, ως ένα διαχρονικό µυστήριο.  

Η εικόνα της Ελευσίνας ως πόλης που υπέστη βαρύ πλήγµα από τη 
βιοµηχανία, παραµένει, ωστόσο, κυρίαρχη στην αντίληψη του κοινού. Η 2023 
ELΕVSIS Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης επιχειρεί να αποκαλύψει την 
αθέατη πλευρά της Ελευσίνας, σηµατοδοτώντας µια νέα εποχή για την πόλη 
και τη µετάβασή της σε ένα νέο µοντέλο ανάπτυξης, που θέτει στο επίκεντρο 
την πολιτιστική της δυναµική. 

2. Γενικές αρχές & Στρατηγικοί στόχοι της 2023 ELEVSIS 

2023 ELEVSIS Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης: 
Ανάπτυξη της υλικής και πνευµατικής οικονοµίας της πόλης µε τη βοήθεια του 

πολιτισµού και της έρευνας. 

Η Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης ως θεσµός επικεντρώνεται στην 
ανάδειξη του πλούτου, της ποικιλοµορφίας και των κοινών πτυχών των 
πολιτισµών της Ευρώπης, φιλοδοξώντας να ενισχύσει τους δεσµούς και την 
αµοιβαία κατανόηση µεταξύ των Ευρωπαίων πολιτών. Στοχεύει, επίσης, στην 
ανάδειξη και την ανάπτυξη της υλικής και άυλης οικονοµίας της πόλης, µε τη 
διαµεσολάβηση και παρέµβαση της Τέχνης, του Πολιτισµού και της Έρευνας. 
Με άξονα τις γενικές αυτές αρχές, η 2023 ELEVSIS επικεντρώνεται σε 
τέσσερις στρατηγικούς στόχους: Πολιτισµός, Άνθρωπος, Πόλη, Περιβάλλον. 

Α. Πολιτισµός 
● Υποστήριξη, τόνωση της καλλιτεχνικής δηµιουργίας και της 
πολιτιστικής έκφρασης κάθε µορφής, στήριξη κι ενθάρρυνση της 
εφευρετικότητας στον πολιτισµό. Αναγνώριση του πολιτισµού ως 
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τέταρτου δυνητικού πυλώνα βιώσιµης ανάπτυξης/οικονοµίας για την 
πόλη 

● Ανάδειξη και ανάπτυξη άτυπων µορφών πολιτ ισµού σε 
δραστηριότητες της καθηµερινής ζωής  

● Ενθάρρυνση και τόνωση του διεπιστηµονικού διαλόγου στους τοµείς 
του πολιτισµού, της επιστήµης, της τεχνολογίας και της κοινωνίας  

● Βήµα για πρωτότυπες δηµιουργίες και πεδία εφαρµογής για ένα 
σχέδιο βιώσιµης πολιτιστικής ανάπτυξης  

● Προσέγγιση ενός ευρύτερου κοινού και ανάπτυξη µεθόδων 
ευαισθητοποίησης, συµµετοχής και επικοινωνίας 

Β. Άνθρωπος 

● Ενίσχυση της εµπιστοσύνης και του ενθουσιασµού των κατοίκων για 
την πόλη τους, αποκαλύπτοντας και αναδεικνύοντας µοναδικά 
χαρακτηριστικά κι ιδιαιτερότητές της.  

● Ενθάρρυνση συµµετοχής και δηµιουργικότητας της κοινότητας 
● Στήριξη, ενίσχυση της πολιτιστικής ποικιλοµορφίας και ανάπτυξη 
χαριτωµένων µεθόδων ανταλλαγής των ιδιαίτερων πολιτιστικών 
χαρακτηριστικών της πόλης. Εισαγωγή, καθιέρωση εορταστικών 
νυκτών ή ηµερών στα πλαίσια αυτών των ανταλλαγών 

● Ανάδειξη των πολιτιστικών δεσµών και του πνεύµατος της κοινότητας, 
που ενώνουν τους Ευρωπαίους, όπως προκύπτει από τις 
παραδοσιακά θεµελιώδεις αξίες της Ελλάδας και της Ευρώπης 
σχετικά µε την ελευθερία, την αξιοπρέπεια, τη δηµοκρατία, την ισότητα 
και τον σεβασµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων 

● Ευαισθητοποίηση, υποστήριξη, παροχή ερεθισµάτων και ευκαιριών 
εκπαίδευσης σε ζητήµατα πολιτισµού, ξεκινώντας από τις νεότερες 
ηλικίες  

● Ανάπτυξη τρόπων και µεθόδων πρόσβασης στον πολιτισµό για 
κοινότητες,  που συχνά βρίσκονται στο περιθώριο, διευκολύνοντας την 
περαιτέρω συµπερίληψή τους στην κοινωνία. 

● Ενεργός συµµετοχή στο συνεχώς µεταβαλλόµενο πεδίο της εργασίας 
και της παραγωγής, µέσω εφαρµογών πάνω σε καινοτόµους 
συνδυασµούς τεχνολογίας αιχµής, στις τέχνες και το design 

Γ. Πόλη 

● Ανάδειξη, παρουσίαση των κρυφών πτυχών και αξιών, αλλά και της 
πολιτιστικής κληρονοµιάς της πόλης 

● Ανάπτυξη ή τόνωση των υποδοµών, που διευκολύνουν και 
βελτιώνουν την ποιότητα της καθηµερινής ζωής των κατοίκων. 
Συµβολή στην ανάπτυξη νέων ή την ενίσχυση υφιστάµενων 
υποδοµών, που παρεµβαίνουν στην όψη της σύγχρονης πόλης, 
αξιοποιώντας την πλεονεκτική της τοποθεσία και τη µοναδικότητά της 

● Ανάδειξη της πόλης σε περιφερειακό κέντρο πολιτιστικής εκπαίδευσης 
και δηµιουργικότητας µέσω µοντέλων καινοτόµων δράσεων, 
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προσφέροντας πλατφόρµες και δίκτυα σύνδεσης µε άλλες πόλεις 
ανάλογης δυναµικής, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο  

● Οργάνωση και καθιέρωση διαλέξεων, συζητήσεων για τη βιώσιµη 
πολιτιστική ανάπτυξη των ελληνικών πόλεων και περιφερειών της 
επόµενης δεκαετίας, καθώς και καλών πρακτικών όσον αφορά στην 
πολιτιστική αποκέντρωση στην Ευρώπη  

● Σχεδιασµός και ανάπτυξη εναλλακτικού πολιτιστικού τουρισµού µέσω 
ειδικών προγραµµάτων ασυνήθιστων διαδροµών πεζοπορίας, 
ποδηλατοδροµίας και καταδύσεων, αναδεικνύοντας και προβάλλοντας 
τις µυστικές πτυχές της πόλης και ενισχύοντας µε αυτόν τον τρόπο 
έµµεσα την τοπική οικονοµία. 

Δ. Περιβάλλον 

● Εισαγωγή επιστηµονικών και καλλιτεχνικών πρωτοβουλιών, δράσεων 
και δραστηριοτήτων, που προάγουν την πολιτιστική και κοινωνική 
ευαισθητοποίηση σε ζητήµατα και αξίες περιβάλλοντος, µε άµεσο 
αποτέλεσµα στην ποιότητα ζωής, τόσο σε περιφερειακό όσο και σε 
ευρύτερο πεδίο 

● Τοποθέτηση της βιωσιµότητας στο επίκεντρο κάθε τοπικής 
δραστηριότητας, ξεκινώντας από την ενσωµάτωση σειράς οικολογικών 
πρακτικών στην καθηµερινή λειτουργία και τις παραγωγές της 2023 
ELEVSIS 

● Δράσεις διαµόρφωσης συλλογικής οικολογικής συνείδησης σε τοπικό 
και περιφερειακό επίπεδο κι ενίσχυση της ήδη υψηλής 
ευαισθητοποίησης για το περιβάλλον 

● Διεύρυνση της δυνατότητας αξιοποίησης των δηµόσιων χώρων µε 
ελκυστικούς και µη προβλέψιµους τρόπους. 

3. Εννοιολογικό πλαίσιο & Θεµατικοί Άξονες 2023 ELEVSIS 
  
                         Η Ελευσίνα ως ΩΜΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 

3.1 Εννοιολογικό πλαίσιο 

Ο ιστός της πόλης συντίθεται από εξαιρετικά ίχνη της αρχαιότητας, σύγχρονες 
ιστορίες µετακίνησης πληθυσµών, βιοµηχανικής ανάπτυξης, κινηµάτων 
(συνδικαλιστικό/εργατικό), αλλά και αποβιοµηχάνισης και ανεργίας. Στον ίδιο 
ιστό, συνυφαίνονται ευαίσθητα θέµατα όπως η ισχυρή επίδραση στο 
περιβάλλον, ενώ η αµφίθυµη σχέση της πόλης µε τη θάλασσα, είναι άξια 
προσοχής, διερεύνησης και αξιοποίησης. Η σηµασία της Ελευσίνας ως 
γενέτειρας του Αισχύλου, η ιδιαίτερη θέση της γυναίκας µέσα στον χρόνο της 
µακράς ζωής της πόλης, η ξεχωριστή θέση της πόλης στα λαϊκά τραγούδια 
ξενιτιάς, ανεκπλήρωτου έρωτα και εργατικού µόχθου- µέσα από τη παρουσία 
του θρυλικού βάρδου Στέλιου Καζαντζίδη, αναντικατάστατου εκπροσώπου 
του είδους- προσθέτουν στην πόλη αυτή χρώµατα, πτυχές µοναδικότητας. 
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3.2 Θεµατικοί άξονες 

Άνθρωπος/ Κοινωνία 

Ο πρώτος άξονας διατρέχει το νήµα της εξέλιξης της κοινωνίας από την 
αρχαιότητα ως σήµερα, προκειµένου να συνδέσει το αλλότριο µε το οικείο, να 
ανακαλύψει κρυµµένες πτυχές, µνήµες και στοιχεία πολιτισµικής 
ποικιλοµορφίας.  
Επιµέρους ίσως θεµατικές: 

• Αρχαιότητα, Αρχαιολογία, Ιστορία, Μνήµη  
• Μετακίνηση πληθυσµών 
• Αισχύλος, ζητήµατα του δράµατος 
• η Γυναίκα στην ιστορία, στο παρελθόν και το παρόν της πόλης 

Περιβάλλον 

Ο δεύτερος άξονας τοποθετεί στο επίκεντρο το περιβάλλον, την αειφορία και 
τη βιωσιµότητα, αναζητά νέους τρόπους οικειοποίησης της πόλης και εστιάζει 
στην ανάγκη επαναπροσδιορισµού της σχέσης µας µε το φυσικό περιβάλλον 
ως προϋπόθεσης για τη βιώσιµη ανάπτυξη.  
Επιµέρους ίσως θεµατικές: 

• Περιβάλλον και βιοµηχανική ανάπτυξη  
• Υποβάθµιση του περιβάλλοντος 
• Βιώσιµο µέλλον 
• η Θάλασσα της Ελευσίνας  
• η Γη, τα Νερά της Ελευσίνας  
• ο Δηµόσιος χώρος ως το πραγµατικό θέατρο µιας πόλης 

Εργασία 

Ο τρίτος άξονας διερευνά το παρελθόν και το µέλλον της εργασίας, τις κοινές 
ευρωπαϊκές προκλήσεις της επισφάλειας και την καλλιέργεια ενός µοντέλου 
σύγχρονης, βιώσιµης οικονοµίας, µε χαρακτηριστικό την καινοτόµο 
διασύνδεση της τέχνης µε τοµείς όπως η βιοµηχανία, η επιστήµη, η 
τεχνολογία και η κοινωνική καινοτοµία.  
Επιµέρους ίσως θεµατικές: 

• Αποβιοµηχάνιση, Ανεργία 
• Το µέλλον της εργασίας 
• Κινήµατα (Συνδικαλιστικό/Εργατικό) 
• Δηµιουργική καινοτοµία 
• Ψηφιακή κατασκευή  
• Καλές τέχνες και Τέχνες 

4. Όραµα και µεθοδολογία 2023 ELEVSIS 
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Κοινωνική Γλυπτική 
(Μια Πολιτιστική παρέµβαση στο πλαίσιο της διευρυµένης έννοιας της Τέχνης) 

ή  

 Παράσταση της Δραµατουργίας της πόλης στον ευρύτερο δηµόσιο χώρο, που 
συνιστά το θέατρο του εαυτού της 

4.1 Κοινωνική Γλυπτική 

Ως Κοινωνική Γλυπτική χαρακτηρίζεται το σύνολο των δράσεων ανάδειξης και 
αποκάλυψης του εν δυνάµει εαυτού της πόλης, του τόπου, των ανθρώπων 
και των δεξιοτήτων τους  µέσα από την ήπια ή εµφανέστερη παρέµβαση στον 
ιστό της, προς την κατεύθυνση της µετατόπισης ή της διεύρυνσης της 
αντίληψης. Δράσεις που µετασχηµατίζουν το κανονικό σε εξαιρετικό, το 
αυτονόητο σε καλλιτεχνικό ή αισθητικό γεγονός. Δράσεις υπέρ µιας υλικής και 
άυλης Παρακαταθήκης, που διασφαλίζουν την πολιτιστική και περιβαλλοντική 
συνέχεια και µοναδικότητα της Ελευσίνας ως ιστορικού τοπόσηµου αρχαίας 
και σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Περιλαµβάνουν πρωτοβουλίες ανάπτυξης 
δυνατοτήτων για τους νέους, µε σειρά δράσεων εµπειρίας, πληροφόρησης, 
ήπιας εκπαίδευσης κ.ά., ενάντια στην υποτίµηση του περιβάλλοντός τους. 
Ενδεικτικά αναφέρονται: 

● Παραστασιακά γεγονότα όλων των τεχνών 
● Δράσεις δικτύωσης και ανταλλαγής  
● Δράσεις και υποδοµές/θεσµοί προώθησης της καινοτοµίας  
● Δράσεις ανάδειξης τοπίων, τόπων, σηµείων  
● Προγράµµατα τυπικής & άτυπης εκπαίδευσης και κατάρτισης 

4.2 Η πόλη ως Έκθεµα 

Δράσεις που µετατρέπουν σε  «εκθέµατα» στοιχεία του παρόντος, της 
ιστορίας, των συγκρούσεων, των εικόνων της πόλης. Χρησιµοποιώντας ως 
αναλογία τη χειρονοµία της «περισχοίνισης», οι δράσεις αυτές αναδεικνύουν 
τα ειδικά χαρακτηριστικά του ιστορικού γεγονότος που λέγεται πόλη, τις 
ανθρώπινες παρεµβάσεις, τις «πληγές» πάνω στο σώµα της. Ενδεικτικά 
αναφέρονται: 

● Residencies καλλιτεχνικής δηµιουργίας  
● Πρωτότυπα site specific καλλιτεχνικά έργα όλων των µορφών  
● Εκθέσεις έργων τέχνης, φωτογραφίας, ιστορικών υλικών, 
ντοκουµέντων κ.ά.  

● Εφήµερες δράσεις, που αναδεικνύουν τον χαρακτήρα της πόλης ή 
αποκαλύπτουν κάτι από τον παρόντα, ιστορικό ή µυθικό εαυτό της  

● Διακριτικές περισχοινίσεις στοιχείων της πόλης 

4.3 Δράσεις - Μοντέλα  

!



!

Πρότυπες δράσεις ως µοντέλα εφαρµογής για µία πόλη. Οι εν λόγω δράσεις 
µπορούν να είναι αποτελέσµατα καλλιτεχνικής και επιστηµονικής 
συνεργασίας και να προτείνουν ένα µοντέλο εφαρµοστέο και σε οποιαδήποτε 
άλλη πόλη µε ανάλογες ιδιότητες ή επιδιώξεις. Ενδεικτικά αναφέρονται: 

● Εναλλακτικοί διαδραστικοί τρόποι επίσκεψης κι εµπειρίας τόπων, 
τοπόσηµων και ιστοριών/γεγονότων της πόλης µε τη βοήθεια των 
Τεχνών 

● Έρευνα και τεκµηρίωση ανεξερεύνητων πτυχών της σύγχρονης 
ιστορίας της πόλης (19ος–20ος αι.), µε άξονα τη βιοµηχανική 
κουλτούρα και όχι µόνο  

● Υβριδικοί µηχανισµοί διάδοσης και συµµετοχής στη µνήµη και την 
ιστορία της πόλης.  

● Σύγχρονες δοµές και συνέργειες δικτύωσης και καινοτοµίας 

4.4 Ενεργοποίηση των πολιτών / Συµµετοχή των κοινοτήτων 

Οι κάτοικοι της πόλης ως συµµέτοχοι στη δηµιουργία δράσεων συνιστούν ένα 
εξέχον δραµατικό προσωπικό (dramatis personae) στο συνολικό έργο. 
Σηµαντική θέση στο πρόγραµµα έχει η προώθηση της επικοινωνίας µεταξύ 
των ευρωπαϊκών λαών, της ανταλλαγής γνώσης, εµπειρίας και 
συναισθήµατος, ενώ ειδική µέριµνα δίνεται στη διασύνδεση και συνεργασία 
µε τις άλλες ΠΠΕ της ίδιας χρονιάς. Η ενίσχυση της συµµετοχής των πολιτών, 
καθώς και της δικτύωσης των κατοίκων και των οµάδων της πόλης είναι 
βασική επιδίωξη όλων των δράσεων, στον βαθµό που είναι εφικτές. 
Ενδεικτικά αναφέρονται: 

● Δράσεις πλάγιας µικρο-συµµετοχής  
● Συµµετοχικά έργα και δράσεις πρότυπης και πρωτότυπης δηµιουργίας  
● Δράσεις σε συνεργασία µε κοινότητες, οµάδες και συλλόγους 
● Διακρατικές ανταλλαγές και συνεργασίες
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