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ΜΠΗΚΑΝ ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Τον τρόπο δικτύωσης των φορέων πολιτισμού της χώρας μας αναζήτησαν 40 περίπου
οργανισμοί, όπως το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, το Ίδρυμα Κακογιάννη και το Πολιτιστικό
Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιώς αλλά και τα Νομικά πρόσωπα Δήμων από τον Έβρο ως την
Κρήτη στα Γιάννενα επί ένα διήμερο, μετά από πρωτοβουλία του Δήμου Ιωαννιτών και του
Πνευματικού Κέντρου του Δήμου μας.

Η 1η Πανελλήνια Συνάντηση Φορέων Πολιτιστικής Διαχείρισης ξεκίνησε το πρωί του
Σαββάτου στον πολιτιστικό πολυχώρο «Δ. Χατζής» και οοκληρώθηκε την Κυριακή.

Η συνάντηση αποτέλεσε μια ουσιαστική ευκαιρία επικοινωνίας, ενημέρωσης και συνεργιών
μεταξύ του ΥΠΠΟΑ, των πολιτιστικών φορέων της χώρας και των φορέων πολιτιστικής
διαχείρισης των δήμων της χώρας μας.

Υπήρξε ενημέρωση από φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα τους και αποτέλεσε
αφετηρία για συνεργασίες, συνέργιες και έναρξη κοινών δράσεων και προγραμμάτων.
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Στο δια ταύτα με προτάσεις και συγκλίσεις που θα μετατρέψουν το πολιτιστικό προϊόν της
χώρας μας σε εργαλείο ανάπτυξης είναι το ζητούμενο σύμφωνα με τον Δήμαρχο Ιωαννίνων
Θωμά Μπέγκα.

«Ο πολιτισμός ενώνει, ο πολιτισμός προάγει, ο πολιτισμός προβάλει. Στο τρίπτυχο αυτό
συμπυκνώνεται και η στρατηγική του Πνευματικού Κέντρου.

Αυτή η πρωτοβουλία μας εντάσσεται στη νέα οπτική της πόλης μας.

Από την απομόνωση, στην πρωτοπορία.

Από την άκρη της Ελλάδας, στο επίκεντρο δυναμικών πρωτοβουλιών.

Από την αίγλη του παρελθόντος, στη δημιουργία ενός πρωταγωνιστικού ρόλου για το
μέλλον», τόνισε ο κ. Μπέγκας.

Ο Ιωάννης Ανδρέου, Προϊστάμενος Τμήματος Περιφερειακής Πολιτιστικής Πολιτικής&
Φεστιβάλ/ΔΕΠΠ/ του Υπουργείου Πολιτισμού παρουσίασε ένα πλαίσιο θέσεων προς
επεξεργασία από τους συμμετέχοντες στο εγχείρημα, σε ένα πλαίσιο που προβλέπεται
ούτως ή άλλως όπως είπε, από άρθρα 101 και 99 του «Καλλικράτη».

Ο πρόεδρος του ΠΚΔΙ Κώστας Γκόγκος από την πλευρά του, τόνισε πως κρίθηκε
απαραίτητο να πραγματοποιηθεί μια πανελλήνια Συνάντηση με αντικείμενο την ενημέρωση,
την ανταλλαγή πληροφοριών και καλών πρακτικών, αλλά και τη διασύνδεση σε δίκτυο, των
φορέων του πολιτισμού, καθώς οι φορείς πολιτιστικής διαχείρισης, ειδικά στην περίοδο
που διανύουμε καλούνται να διαδραματίσουν έναν κρίσιμο ρόλο. Απώτερος στόχος για το
Δήμο Ιωαννιτών είναι, μετά τη δημιουργία του Δικτύου Φορέων Πολιτιστικής Διαχείρισης, να
οριστούν ως έδρα του φορέα τα Ιωάννινα.
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Ο βουλευτής Ιωαννίνων του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Στέφος απηύθηνε χαιρετισμό στην πρώτη
πανελλήνια συνάντηση Φορέων Πολιτιστικής Διαχείρισης. Αναφέρθηκε στη σημασία του
πολιτισμού ιδιαίτερα μέσα στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης που ταλανίζει τη χώρα τα
τελευταία χρόνια, αλλά και στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης, η οποία θέτει συνθήκες και
όρους κοινωνικής διαμόρφωσης αλλά και άσκησης πολιτικής και πολιτιστικής δράσης. Είπε
χαρακτηριστικά: «Αν πολιτισμός, όπως είπε ο Φεμπρ, είναι η αρετή της διακριτικότητας,
της ειλικρίνειας και της ευγένειας, τότε στην σημερινή Ελλάδα τον χρειαζόμαστε όσο ποτέ.
Ο πολιτισμός ως ατομική και συλλογική έκφραση μπορεί να συμβάλει στην κοινωνική
αναζήτηση, στον κοινωνικό διάλογο, να (ανα)κατασκευάσει ταυτότητες και συλλογικότητες.
Ο πολιτισμός μπορεί να συμπεριλάβει κι όχι να αποκλείσει».

Χαιρετισμό απηύθυνε και ο πρόεδρος της ΠΕΔ Ηπείρου και δήμαρχος Ηγουμενίτσας
Ιωάννης Λώλος.

«Ελπίδα μας είναι ότι το ευρύ κοινό δεν θα μάθει απλά να αναγνωρίζει τα πολιτιστικά μας
μνημεία, αλλά μέσα από στοχευμένες ενέργειες και συνέργειες φορέων της Πολιτείας, θα
επιτύχουμε την ενεργό συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών στην πολιτιστική τους διαχείριση
και την ένταξή τους στην καθημερινή οικονομική και κοινωνική ζωή τους τόπου μας!», είπε
μεταξύ άλλων.

3/3

