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Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος «Ευρώπη για τους Πολίτες 

2014-2020», "EUROPE FOR CITIZENS 2014-2020 MEASURE 1.2. NETWORKS 

OF TWINNED TOWNS" η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καβάλας, κλήθηκε να 

συμμετάσχει στο πρόγραμμα APPEACE-War Places / Peace Citizens με Αρ.Πρωτ.: 

1856/6.6.2014, ως εταίρος με επικεφαλής το Δήμο Montescudo της Ιταλίας. Το 

πρόγραμμα εγκρίθηκε με αριθμό έγκρισης 555980-CITIZ-1-2014-1-IT-CITIZ-NT. 

 Το πρόγραμμα αποσκοπεί στη δικτύωση ευρωπαϊκών πόλεων στις οποίες 

σημειώθηκαν αποτρόπαιες συγκρούσεις και καταστροφές κατά τη διάρκεια του Α’ 

και του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Οι εταίροι που το πλαισιώνουν είναι οι εξής: 

1. Δήμος Gemmano, Ιταλία 

2. Δήμος Montegridolfo, Ιταλία 

3. Istituto Storico della Resistenza di Rimini (association), Ιταλία 

4. Δήμος Sandanski, Βουλγαρία 

5. Δήμος Usti nad Labem, Τσεχία 

6. National Liberation Museum Maribor – Δήμος Maribor, Σλοβενία 

7. Musée In Fladers Fields - Δήμος Ieper (Ypres), Βέλγιο 

8. Museu Memorial de l'Exili - Δήμος La Junquera, Ισπανία 

9. Δημωφέλεια - Δήμος Καβάλας, Ελλάδα 

10. Historical Museum of BIH for Municipality of Sarajevo, Βοσνία 

Κύρια αντικείμενα του έργου είναι:  

α) μελέτη και καταγραφή των αιτιών και των αποτελεσμάτων του πολέµου και της 

βίας καθώς και των τρόπων ειρηνικής τους διευθέτησης,  

β) έρευνα για τους παράγοντες ειρηνοποιίας,  

γ) study visits σε τοπικές αρχές και μουσεία και ενέργειες δικτύωσης πόλεων, 

ιστορικών μνημείων και μουσείων, που μνημονεύουν την καταστροφή των πολιτών 

της Ευρώπης κατά τη διάρκεια των δυο Παγκοσμίων Πολέμων , 

δ) συγγραφή και έκδοση συμπερασμάτων και αποτελεσμάτων του έργου. 

Οι εκδηλώσεις που θα διοργανωθούν στηρίζονται στις προτεραιότητες που 

προτείνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Πρόγραμμα «Ευρώπη για τους 
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Πολίτες 2014-2020», όπως η ενθάρρυνση του διαλόγου, του προβληματισμού και 

της δικτύωσης για την ιστορία, την ταυτότητα και το σκοπό της ΕΕ. Συγκεκριμένα, 

θα διοργανωθούν τριήμερες εκδηλώσεις στις περιοχές των εταίρων εκ των οποίων 

οι δύο θα πραγματοποιηθούν στην Ιταλία. Κατά τη διάρκεια αυτών των 

εκδηλώσεων, θα πραγματοποιηθούν ξεναγήσεις και διαλέξεις σε δημόσια μουσεία, 

ιστορικά αρχεία, νεκροταφεία πολέμων, κα, όπου οι εταίροι θα κληθούν να 

εξετάσουν το βίαιο ιστορικό παρελθόν των περιοχών τους ώστε να:  

• προωθηθεί το αίσθημα της ανάπτυξης της κοινής ταυτότητας μέσα από μια 

ενεργή ευρωπαϊκή κοινότητα πολιτών για την ειρήνη.  

• αυξηθούν τα δίκτυα επικοινωνίας μεταξύ των πόλεων που διαθέτουν 

μνημεία, μουσεία, κέντρα τεκμηρίωσης, αρχεία, νεκροταφεία πολέμου κ.α.  

• ελεγχθεί η δυνατότητα να δημιουργηθεί ένα μόνιμο δίκτυο πόλεων/ χωρών, 

αναφερόμενο και αποκαλούμενο ως «Θέατρο Συγκρούσεων». 

Ειδικότερα η Δημωφέλεια θα συμμετάσχει στο συγκεκριμένο έργο στέλνοντας 

συνεργάτες της σε κάθε μια από τις επτά εκδηλώσεις που θα λάβουν χώρα στις 

πόλεις- εταίρους της Ευρώπης.  


