
Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους 

 

Γιατί το  Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους (New European Bauhaus - NEB); 

• Το Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους επιθυμεί να μετατρέψει την Ευρωπαϊκή 

Πράσινη Συμφωνία σε μια πολιτιστική, ανθρωποκεντρική και θετική, 

«απτή» εμπειρία. Αναδεικνύει  τις ευκαιρίες και τις ελπίδες και φέρνει την 

Πράσινη Συμφωνία στους πολίτες οικοδομώντας από κοινού ένα νέο μέλλον. 

• Το Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους επιθυμεί να συνδέσει διαφορετικές 

πραγματικότητες. Η κρίση του COVID-19 έδειξε ότι πολλά θέματα είναι 

αλληλένδετα και ότι οι νέοι τρόποι σκέψεις γεννιούνται από το σπάσιμο των 

στεγανών, όπως  έκανε το κίνημα Μπάουχαους πριν από εκατό χρόνια. Το Νέο 

Ευρωπαϊκό Μπάουχαους στοχεύει στη διευκόλυνση της ανταλλαγής γνώσης 

μεταξύ των λαών σε ολόκληρη την Ευρώπη και τη δημιουργία ενός 

διεπιστημονικού εγχειρήματος.  

• Το Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους επιθυμεί η δημιουργία να ακολουθεί τις 

περιβαλλοντολογικές ανάγκες του πλανήτη: Θέλουμε να δημιουργήσουμε 

ένα κίνημα σχεδιασμού που θα ενσωματώνει τρεις διαστάσεις: τη 

βιωσιμότητα (συμπεριλαμβανομένης της κυκλικότητας), την ποιότητα 

εμπειρίας (συμπεριλαμβανομένης της αισθητικής) και τη συμπερίληψη 

(συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής προσιτότητας). Να δείξουμε πως η 

δημιουργικότητα βρίσκεται στην εξεύρεση οικονομικά προσιτών, 

συμπεριληπτικών και ελκυστικών λύσεων στις κλιματικές προκλήσεις που 

αντιμετωπίζουμε. 

Τι είναι το Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους;  

• Το Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους είναι μια δεξαμενή σκέψης-πράξης (think-

do tank). Είναι ταυτόχρονα εργαστήριο σχεδιασμού, επιταχυντής και δίκτυο. 

Ένα δημιουργικό και διεπιστημονικό κίνημα που συγκαλεί έναν χώρο 

συνάντησης στον οποίο μπορούν να επανεξεταστούν και να ανακτηθούν 

βιώσιμες πρακτικές, να ενδυναμωθούν οι πιο εμπνευσμένες τωρινές 

πρακτικές, και να σχεδιαστούν μελλοντικοί τρόποι ζωής στο σταυροδρόμι 

όπου συναντιούνται η τέχνη, ο πολιτισμός και οι επιστήμες.  

• Το Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους επιθυμεί να οικοδομήσει ένα βιώσιμο 

μέλλον μέσω της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της φαντασίας. Να 

καταστήσει δυνατούς πειραματικούς χώρους που θα μας επιτρέψουν να 

σκεφτούμε από το μηδέν πως θα μπορέσουμε να ζήσουμε καλύτερα όλοι μαζί 

μετά την πανδημία.  

• Το Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους είναι ένα εγχείρημα-σταυροδρόμι. Συνδέει 

την καινοτομία, τη δημιουργικότητα και τον σχεδιασμό με την ποιότητα ζωής 

των πολιτών σε πόλεις και κοινότητες. Γεφυρώνει, συνδέει και συνδυάζει τον 

ψηφιακό και τον πράσινο μετασχηματισμό.  



• Το Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους είναι ένα εγχείρημα μετασχηματισμού. 

Στόχος του είναι να ηγηθεί της σκέψης, να εμπνεύσει συμπεριφορές, να 

προσελκύσει τις αγορές και να επηρεάσει τις δημόσιες συμβάσεις ώστε να 

καταστήσει δυνατούς νέους τρόπους διαβίωσης. Οι απώτερες βλέψεις του 

πάνε "πέρα από τα κτήρια" - το εγχείρημα θα πρέπει να αποφέρει οφέλη σε 

ολόκληρη την κοινωνία. Θα συμβάλει στην επανεξέταση της πολιτιστικής 

κληρονομιάς της Ευρώπης και στη διαμόρφωση του μέλλοντός της.  

• Το Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους είναι μετασχηματιστικό στην υλοποίησή 

του. Συνδημιουργείται και υλοποιείται με νέους, καινοτόμους, 

συμπεριληπτικούς και δημιουργικούς τρόπους.   

 

Ποια είναι τα επόμενα συγκεκριμένα βήματα; 

(εικόνα) 

Χρονοδιάγραμμα 

Τέταρτο τρίμηνο 2020 – Τρίτο τρίμηνο 2021 (1 έτος)   

Σχεδιασμός 

Τέταρτο τρίμηνο 2021 -2023+ (2 έτη+)  

Υλοποίηση 

Πρώτο τρίμηνο 2023/2024+ (2 έτη+)  

Διάδοση 

 

Το Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους θα εξελιχθεί σε τρεις φάσεις: Σχεδιασμός, 

Υλοποίηση και Διάδοση. Οι φάσεις θα λειτουργούν εν μέρει παράλληλα, καθώς τα 

άτομα και οι κοινότητες που ενδιαφέρονται για τις αρχικές ιδέες είναι πιθανότερο να 

γίνουν εταίροι στην υλοποίηση και την κλιμάκωση της πρωτοβουλίας. Το Νέο 

Ευρωπαϊκό Μπάουχαους παρεμβαίνει σε πρώιμο στάδιο ώστε η έννοια να 

διαμορφωθεί στο πλαίσιο μιας ευρείας διαδικασίας συνδημιουργίας. Παράλληλα, η 

πρωτοβουλία πρέπει να αναπτύξει ένα πλαίσιο υλοποιήσεων, ώστε να 

ευθυγραμμιστεί με τον τρέχοντα προγραμματισμό του Πολυετούς Δημοσιονομικού 

Πλαισίου. 

Σχεδιασμός 

Ο στόχος της φάσης του Σχεδιασμού είναι να επιτευχθεί μια σύνδεση με αυτό που 

ήδη υπάρχει εκεί έξω ώστε να δούμε πού και πώς το Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους 

μπορεί να επιταχύνει, να συγκεκριμενοποιήσει και να υλοποιήσει καλές ιδέες. Το 

αποτέλεσμα πρέπει να είναι ένα πλαίσιο το οποίο θα περιλαμβάνει πρόσκληση 

υποβολής προτάσεων για τουλάχιστον πέντε μέρη όπου η έννοια του Νέου 



Μπάουχαους μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Αυτά τα πιλοτικά έργα πρέπει να 

βρίσκονται σε διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ.  

Σε αυτή τη φάση, το εγχείρημα θα βρίσκεται σε ενεργή ακρόαση. Ο πολιτισμός και η 

τεχνολογία δεν είναι νέες έννοιες για την αρχιτεκτονική και τον πολεοδομικό 

σχεδιασμό: το έδαφος είναι γόνιμο για μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ανταλλαγή. Το 

Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους θα παράσχει ειδικές μεθόδους διευκόλυνσης και 

εργαλεία συγκομιδής ώστε κάθε συνεισφορά να είναι ευανάγνωστη και να γεννήσει 

νέες ιδέες και απόψεις που μπορούν να μοιραστούν με όλους τους άλλους.  

Επιπλέον, μια σειρά ημιδομημένων συνεντεύξεων με τους πιο διακεκριμένους 

στοχαστές και επαγγελματίες θα οδηγήσει σε μια υψηλού επιπέδου στρογγυλή 

τράπεζα του Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους, χρησιμεύοντας ως πυξίδα και 

πίνακας ιδεών της πρωτοβουλίας.  

Ως ένα στοιχείο της φάσης σχεδιασμού, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εγκαινιάσει την 

άνοιξη του 2021 την πρώτη έκδοση του βραβείου Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους, 

το οποίο θα ανταμείβει εμπνευσμένα παραδείγματα  που αφορούν τα βασικά 

στοιχεία του εγχειρήματος. Τα βραβεία θα απονεμηθούν το καλοκαίρι του 2021, όταν 

θα ολοκληρωθεί η φάση του σχεδιασμού.  

 

(εικόνα)  

Συμμετοχή & Συγκομιδή (3 μήνες): 

• Τι σημαίνουν για τις κοινότητές μας οι έννοιες της υψηλής ποιότητας, της 

βιωσιμότητας, της συμπεριληπτικότητας, της οικονομικής προσιτότητας; 

• Ποια είναι τα πιθανά κενά; 

• Ποιες είναι οι θεματικές που προκύπτουν; 

• Ποια είναι καλά σημεία παρέμβασης; 

 

Νοέμβριος Δεκέμβριος  Ιανουάριος Φεβρουάριος  

Ορισμός της έννοιας και της δομής της συμμετοχής (2 μήνες): 

• Πώς διασφαλίζουμε την ευρύτερη δυνατή συμμετοχή; Πώς μπορούμε να 

συμπεριλάβουμε διαφορετικές κοινότητες και κουλτούρες; 

• Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τις κοινότητες με τις οποίες αλληλεπιδρούμε 

να κατανοήσουν τις συμβολές; 

• Ποια είναι τα οικοσυστήματα στα οποία βασιζόμαστε; 

• Πότε το τελικό αποτέλεσμα είναι επιτυχημένο; 

• Τι είδους συναφή μέσα υπάρχουν; 

• Τι είδους επιλογές υλοποίησης θα μπορούσαν να εξεταστούν; 

 



Μάρτιος 

 

Απρίλιος Μάιος 

Ιδέες (4 μήνες): 

• Ποιες προκλήσεις και ανάγκες θα μπορούσαν να αποτελέσουν την κινητήρια 

δύναμη των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων; 

• Πώς μετράμε την αλλαγή; 

• Πώς ενδυναμώνουμε την πιο επωφελή αλλαγή; 

Υλοποίηση 

Η φάση της υλοποίησης θα ξεκινήσει με τη σύσταση τουλάχιστον πέντε πιλοτικών 

σχεδίων του Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους. Συνοδευτικές πρωτοβουλίες που 

καθορίστηκαν στη φάση του Σχεδιασμού καθώς και ψηφιακά δίκτυα και πλατφόρμες 

θα συμπληρώσουν τα πιλοτικά σχέδια δομώντας και διαδίδοντας το κίνημα. Μια 

«κοινότητα κοινής πρακτικής» που θα αποτελείται από όλους τους συμμετέχοντες 

στη φάση του Σχεδιασμού θα παρακολουθεί τα πέντε πιλοτικά σχέδια: όλοι οι εταίροι 

που συμμετέχουν στην ευρύτερη πρωτοβουλία θα μπορούν έτσι να διδαχθούν και να 

επωφεληθούν από τα πρώτα πειράματα συμβάλλοντας στον θετικό αντίκτυπο.  

Διάδοση 

Σε αυτή τη φάση, το Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους θα επικεντρωθεί στη διάδοση 

καλών ιδεών και εννοιών σε ένα ευρύτερο κοινό, όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και 

πέραν αυτής. Αυτό θα αφορά τη δικτύωση και την ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ των 

επαγγελματιών σχετικά με τις βέλτιστες διαθέσιμες μεθόδους, λύσεις και 

πρωτότυπα. Θέλουμε να βοηθήσουμε όλους τους πρωτοπόρους να αναπαράγουν τις 

εμπειρίες τους σε πόλεις, αγροτικές περιοχές και κοινότητες και να εμπνεύσουν μια 

νέα γενιά αρχιτεκτόνων και σχεδιαστών. Επιπλέον, η πρωτοβουλία θα στηρίξει την 

ανάδυση πρωτοπόρων αγορών για νέους τρόπους διαβίωσης σε κτίρια που 

βρίσκονται σε αρμονία με το φυσικό περιβάλλον και το κλίμα. 


