
 

 

 

«Λιµήν -  Πολιτιστικά Λιµάνια από το Αιγαίο στη Μαύρη 
Θάλασσα» 

 

Ο �ήµος Καβάλας συµµετέχει ως εταίρος στο Έργο LIMEN – “CULTURAL 

PORTS FROM AEGEAN TO THE BLACK SEA”, το οποίο έχει εγκριθεί και 

υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράµµατος του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική 

Συνεργασία»: ΛΕΚΑΝΗ ΤΗΣ ΜΑΥΡΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2007-2013.  



 

 

 

Ο Επικεφαλής Εταίρος 

Το «Λιµήν» είναι ένα Έργο που συγχρηµατοδοτείται κατά 90% από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά 10% από εθνικούς πόρους και συντονίζεται από 

τον Επικεφαλής Εταίρο, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και 

Μεταβυζαντινών Μνηµείων (Ε.Κ.Β.Μ.Μ).  

Αξίζει να σηµειωθεί ότι το ΛΙΜΗΝ αποτελεί εν µέρει µια εφαρµοσµένη 

συνέχεια του Έργου «ΟΛΚΑΣ: Από το Αιγαίο στη Μαύρη Θάλασσα. 

Μεσαιωνικά Λιµάνια και Θαλάσσιες �ιαδροµές της Ανατολής» που 

υλοποιήθηκε µε συντονιστή το ΕΚΒΜΜ. 



 

 

 

Οι Εταίροι 

Το Εταιρικό σχήµα του ΛΙΜΗΝ περιλαµβάνει συνολικά 8 φορείς από 6 χώρες, 
ήτοι, εκτός του ΕΚΒΜΜ και του �ήµου Καβάλας:  

• το Πανεπιστήµιο της Κωνσταντινούπολης (Τουρκία), 

• το Μουσείο Εθνικής Ιστορίας και Αρχαιολογίας στην Κωστάντζα 

(Ρουµανία), 

• το Τµήµα Πολιτισµού και Τουρισµού του �ήµου της Οδησσού 

(Ουκρανία), 

• το "G. Chubinashvili" Εθνικό Κέντρο Ερευνών για την Ιστορία της 

Γεωργιανής Τέχνης και �ιατήρησης της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς 

(Γεωργία), 

• το �ήµο Βάρνας (Βουλγαρία) και 

• το Πανεπιστήµιο Koc (Τουρκία). 



 

 

 

Οι Συνεργαζόµενοι Εταίροι 

Το Έργο υποστηρίζεται από σηµαντικούς διεθνείς οργανισµούς, ήτοι: 

• την «Οργάνωση της Οικονοµικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου» 

(ΟΣΕΠ)  

• το «Επιχειρηµατικού Συµβουλίου του Οργανισµού της Οικονοµικής 

Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου » (BSEC Business Council) 

• την «Ένωση Λιµένων της Μαύρης και της Αζοφικής Θάλασσας» ”Black 

and Azov Seas Ports Association”(BASPA) µε έδρα την Ουκρανία και  

• την «�ιεθνή Λέσχη Μαύρης Θάλασσας» που βρίσκεται στη Βουλγαρία 



 

 

 

Ο Στόχος 

Ο στόχος του Έργου «Λιµήν» είναι να συµβάλλει αποφασιστικά στην 
αντιµετώπιση ενός σηµαντικού κενού στην ανάπτυξη του πολιτιστικού 
τουρισµού στην ευρύτερη περιοχή της Μαύρης Θάλασσας.  

Αξιοποιώντας την πολύτιµη εµπειρία του θεσµού «Πολιτιστική Πρωτεύουσα 
της Ευρώπης», ο ειδικός στόχος του Έργου «Λιµήν» είναι η δηµιουργία ενός 
νέου θεσµού, το «Πολιτιστικό Λιµάνι της Μαύρης Θάλασσας». 

Την κορωνίδα των �ράσεων του Έργου αποτελεί η δηµιουργία αυτού του 
νέου και πολλά υποσχόµενου Θεσµού που θα αναδεικνύει και θα προωθεί 
τον κύριο στόχο του Έργου και προτείνεται ως καινοτόµο εργαλείο για την 
προώθηση των πόλεων-λιµανιών της Μαύρης Θάλασσας και των 
πολιτιστικών τους θησαυρών.  

Η πιλοτική εφαρµογή του Έργου, θα υλοποιηθεί στην πόλη-λιµάνι της 
Κωνσταντινούπολης. 



 

 

 

Οι Στόχοι - Ενέργειες 

Επιπρόσθετα, ο στόχος του Έργου είναι η σύσταση και λειτουργία του 
θεσµικού οργάνου «Πολιτιστικό Λιµάνι της Μαύρης Θάλασσας»  ώστε να 
πραγµατοποιηθεί το όραµα της πόλης – λιµάνι – τουριστικού προορισµού 
κατά τρόπο που θα προωθήσει τη θεσµική συνεργασία των πόλεων-λιµανιών 
σε µόνιµη βάση.  

Επίσης, κοινή επιδίωξη των Εταίρων είναι το ΛΙΜΗΝ να συµβάλει 

1. στην ανάπτυξη µιας δοµηµένης πολιτιστικής –τουριστικής – 
οικονοµικής – κοινωνικής δικτύωσης,  

2. στη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας σε τοπικό επίπεδο και  
3. στη δηµιουργία των προϋποθέσεων για την προώθηση και την 

υποστήριξη των ΜΜΕ που εµπλέκονται στους τοµείς του πολιτισµού 
και του τουρισµού. 

 



 

 

 

Προσδοκώµενα Αποτελέσµατα  

Με τη χρήση της ευρωπαϊκής εµπειρίας από παρόµοιους θεσµούς και τα υπάρχοντα 
δίκτυα στην περιοχή, το Έργο στοχεύει ώστε: 

� να γίνει η δηµιουργία του θεσµού µια «δράση οµπρέλα» για όλες τις 
διασυνοριακές και διακρατικές πρωτοβουλίες ανάπτυξης που αφορούν στις 
πόλεις-λιµάνια στη λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας 

� να δηµιουργήσει µια πλατφόρµα ανάπτυξης που, σε οικονοµικό και 
πολιτιστικό επίπεδο, θα εξασφαλίσει την ισότιµη και βιώσιµη συνεργασία 
και θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες 

� να προωθήσει την πολιτιστική αξία των περιοχών αυτών και να συνδέσει την 
ιστορική κληρονοµιά µε το σηµερινό οικονοµικό τοπίο 

� να βοηθήσει στην προώθηση του τουριστικού προϊόντος µε την ανάπτυξη 
ενός θεσµικού µοντέλου συνεργασίας, η οποία θα στηρίζεται στην ισότιµη 
συµµετοχή των πόλεων-λιµανιών 

� να ενισχύσει την τουριστική προβολή και άλλων συναφών οικονοµικών 
δραστηριοτήτων των εµπλεκοµένων περιοχών, εστιάζοντας πάντα στα 
λιµάνια και τις θαλάσσιες οδούς. 


