Αδελφοποίηση
Συνοπτική παρουσίαση
«Αδελφοποίηση είναι η προσέγγιση δύο κοινοτήτων που επιδιώκουν με αυτό τον τρόπο να
λειτουργήσουν με ευρωπαϊκή προοπτική, προκειμένου να αντιμετωπίζουν τα προβλήματά τους
και να αναπτύσσουν μεταξύ τους ολοένα στενότερους δεσμούς φιλίας».
Αυτός ήταν ο ορισμός που έδωσε για την αδελφοποίηση μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο ο Jean
Bareth, ένας από τους ιδρυτές του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών (CEMR). Με
αυτό τον τρόπο, προσδιόρισε τις βασικές αξίες που εκπροσωπεί η αδελφοποίηση: τη φιλία, τη
συνεργασία και την αμοιβαία ευαισθητοποίηση μεταξύ των λαών της Ευρώπης. (Αξίζει να
σημειωθεί όμως ότι σήμερα, οι αδελφοποιήσεις αφορούν συχνά περισσότερους από δύο
εταίρους).
Άλλωστε, η αδελφοποίηση είναι η έκφραση μιας ευρωπαϊκής ενότητας και ταυτότητας που
αναπτύσσεται από τους πολίτες. Αποτελεί ενδεχομένως την πλέον εμφανή μορφή ευρωπαϊκής
συνεργασίας, με χιλιάδες πόλεις και χωριά να δηλώνουν με υπερηφάνεια, όταν εισέρχεται
κάποιος στο έδαφός τους, με ποιες κοινότητες-εταίρους έχουν αδελφοποιηθεί.
Η αδελφοποίηση αποτελεί επίσης ένα εκπληκτικά ευέλικτο εργαλείο. Μπορεί να αναπτυχθεί μεταξύ
μικρών χωριών, πόλεων, χωρών, μεγάλων πόλεων κ.λπ. Μπορεί να εστιάσει σε ένα εξαιρετικά
ευρύ φάσμα θεμάτων, ενώ μπορούν να συμμετέχουν σε αυτή διάφοροι παράγοντες από δύο ή
περισσότερες αδελφοποιημένες κοινότητες.
Μια επιτυχημένη συνεργασία αδελφοποίησης μπορεί να προσφέρει πολλά οφέλη στις κοινότητες
και τους δήμους. Ενώνοντας τους ανθρώπους από διάφορα μέρη της Ευρώπης, αποτελεί μια
ευκαιρία για από κοινού αντιμετώπιση των προβλημάτων, ανταλλαγή απόψεων και κατανόηση
διαφορετικών αντιλήψεων που αφορούν οποιοδήποτε θέμα, για το οποίο υπάρχει αμοιβαίο
ενδιαφέρον ή ανησυχία.
Μπορεί να βοηθήσει τους νέους να συνεργαστούν με τους εταίρους τους από τις άλλες χώρες
και να ανακτήσουν την αυτοπεποίθησή τους. Μπορεί να βοηθήσει τους πάντες να κατανοήσουν
καλύτερα τι είναι η Ευρώπη και ποια είναι η σημασία της σήμερα, καθώς και πού μπορεί να μας
οδηγήσει το μέλλον.
Υπάρχουν πολλά παραδείγματα ορθής πρακτικής στην αδελφοποίηση που καλύπτουν ένα ευρύ
φάσμα θεμάτων – τέχνη και πολιτισμός, νέοι, συμμετοχή στα κοινά, αειφόρος ανάπτυξη, τοπικές
δημόσιες υπηρεσίες, τοπική οικονομική ανάπτυξη, κοινωνική συμμετοχή, αλληλεγγύη κ.λπ.
Αποτελεί μια μακροπρόθεσμη δέσμευση μεταξύ των εταίρων και όχι μια βραχυπρόθεσμη
συνεργασία. Πρέπει να μπορεί πάντα να επιβιώνει των αλλαγών της πολιτικής ηγεσίας και των
βραχυπρόθεσμων δυσκολιών των εταίρων, οι οποίοι οφείλουν να υποστηρίζουν ο ένας τον άλλο
σε δύσκολους καιρούς, π.χ. καταστροφικές πλημμύρες. Και δεδομένου ότι αποτελεί μια
μακροπρόθεσμη δέσμευση, είναι ζωτικό να επανεξετάζεται ανά τακτά διαστήματα η συνεργασία,
προκειμένου να διασφαλίζεται ότι ανταποκρίνεται στις εκάστοτε ανάγκες και παραμένει
αποτελεσματική και δυναμική.
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Εξίσου σημαντική είναι η διπλή δέσμευση που απαιτείται για να είναι επιτυχημένες οι
αδελφοποιήσεις: των τοπικών αρχών, αλλά και των πολιτών. Με λίγα λόγια: δεν μπορεί να
υπάρξει αδελφοποίηση χωρίς την ενεργό συμμετοχή των πολιτών! Αυτή η διττή φύση απαιτεί
συχνά τη θέσπιση μιας επιτροπής αδελφοποίησης, στην οποία μετέχουν τοπικοί αξιωματούχοι
και πολίτες.
Μία πολύ επιτυχής αδελφοποίηση που επετεύχθη με τη διαμεσολάβηση της Diodim World Arts &
Culture, είναι η υπογραφή της αδελφοποίησης/συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ζαχάρως
Ελλάδας και του Δήμου Σωτήρας Κύπρου που αφορά την διδυμοποίηση των δύο πόλεων. Οι
Δήμοι βάσει αυτού του πρωτοκόλλου πρόκειται να συμμετάσχουν σε ευρωπαϊκά προγράμματα
με στόχο την ενίσχυση των Αναπτυξιακών Έργων της περιοχής ευθύνης τους. Η επιλογή των
Δήμων έγινε λόγω κοινών στοιχείων που έχουν οι δύο Δήμοι όπως το παραλιακό τους μέτωπο,
πολιτιστική κληρονομία, φυσικό κάλλος κ.λ.π.
Με την διδυμοποίηση οι Δήμοι θα συμμετάσχουν σε Ευρωπαϊκά προγράμματα, με στόχο την
ενίσχυση των προϋπολογισμών τους με Ευρωπαϊκά κονδύλια τα οποία θα πολλαπλασιαστούν
σε περίπτωση διδυμοποίησης και με άλλους Δήμους της Ευρωπαϊκής ΄Ένωσης ή Δήμους από
«φιλικά» κράτη όπως αυτά ορίζονται στους κανονισμούς. Εκτός από το Οικονομικό όφελος,
τεράστια οφέλη προκύπτουν σε ανταλλαγή γνώσεων, πολιτιστικών εκδηλώσεων και
επιμόρφωση των νέων.
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