
Το πρόγραμμα BSUDRA (Black Sea – Unity and 

Diversity in Roman Antiquity) είχε ως αφετηρία την 

αναγνώριση μιας κοινής πολιτισμικής συνιστώσας 

που χαρακτηρίζει τις περιοχές του Εύξεινου 

Πόντου. Πρόκειται για την ιστορική και αρχαιολο-

γική κληρονομιά της ρωμαϊκής εποχής, η οποία 

αποτελεί το θεμέλιο αυτής της πολιτιστικής και 

εκπαιδευτικής πρωτοβουλίας που σχεδιάστηκε και 

υλοποιείται μαζί με τους εταίρους από τις χώρες 

της Μαύρης Θάλασσας.

Γενικοί στόχοι
Α. Δημιουργία ενός δικτύου που θα αφορά στην 

έρευνα και τη δημιουργία πολιτισμικών και διοικη-

τικών θεσμών, με στόχο τη διαρκή ανταλλαγή επι-

στημονικών και πολιτιστικών αξιών στη λεκάνη της 

Μαύρης Θάλασσας.

Β. Αφομοίωση και από κοινού προβολή της κινη-

τής και ακίνητης πολιτιστικής κληρονομιάς των 

περιοχών γύρω από τη Μαύρη Θάλασσα που χρο-

νολογούνται στη ρωμαϊκή εποχή. 

Γ. Ευαισθητοποίηση και ενίσχυση της υπευ-

θυνότητας των τοπικών κοινωνιών και των 

τοπικών αρχών σχετικά με την αναγκαιότητα της 

προστασίας, της συντήρησης και της αξιοποίησης 

της πολιτιστικής κληρονομιάς της ρωμαϊκής 

αρχαιότητας.

Ειδικοί στόχοι
Δ. Η επίτευξη μιας μόνιμης ανταλλαγής εμπειρί-

ας μεταξύ επιστημονικών, πολιτιστικών και  διοι-

κητικών φορέων με σκοπό τη γνώση, την προστα-

σία και την προώθηση της αρχαιολογικής κληρονο-

μιάς μέσω κοινών δράσεων.

Ε. Η δημιουργία, με αφετηρία την αναγνώριση 

της κοινής πολιτιστικής κληρονομιάς, ενός διακρα-

τικού φορέα – με την ονομασία "Κέντρο Έρευνας 

της Ρωμαϊκής Αρχαιολογικής Πολιτιστικής Κληρο-

νομιάς στη Μαύρη Θάλασσα" - που θα είναι ενεργός 

μακροπρόθεσμα.

 ΣΤ. Η ανάδειξη της πολιτισμικής ποικιλομορφί-

ας των περιοχών της λεκάνης της Μαύρης Θάλασ-

σας κατά τη ρωμαϊκή εποχή ως μοντέλο της διατή-

ρησης της διαφορετικότητας, έναντι της ισοπεδω-

τικής παγκοσμιοποίησης.

Ζ.   Η δημιουργία θεματικών διαδρομών ρωμαϊ-

κής αρχαιολογίας στη λεκάνη της Μαύρης Θάλασ-

σας.

Η.  Η ενδυνάμωση της ιδιαίτερης ταυτότητας 

κάθε περιοχής, μέσω κοινών δράσεων, με τη 

συμμετοχή  επιστημονικών και πολιτιστικών ιδρυ-

μάτων, φορέων πολιτιστικού τουρισμού και 

τοπικών αρχών στη λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας.

 Θ.  Η ενίσχυση μιας στάσης, από πλευράς της 

νέας γενιάς, σεβασμού της πολιτιστικής κληρονο-

μιάς.

  Ι.  Η ευαισθητοποίηση όλων των φορέων που 

λαμβάνουν αποφάσεις σε διοικητικό επίπεδο για 

την αναγκαιότητα προστασίας και αξιοποίησης της 

πολιτιστικής κληρονομιάς.

 Κ.  Η δημιουργία ενός μοντέλου καλών πρα-

κτικών για την προστασία και την προώθηση της 

πολιτιστικής κληρονομιάς της ρωμαϊκής εποχής 

στην περιοχή γύρω από τον Εύξεινο Πόντο.
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