
ANNEX 6 – MUNICIPALITIES 
 

(The Greek texts are part of the data institutions and operators have submitted) 
 

• The Municipality of Trikala ran the project Future Library 2012- a 
campaign for awareness and creativity, as well as educational programs 
for children and youths.  

Καλοκαιρινή εκστρατεία καινοτοµίας ανάγνωσης και δηµιουργικότητας  
Future Library  2012 - Εκπαιδευτικά προγράµµατα για παιδιά και νέους µε βάση 
το βιβλίο για την ανάπτυξη της φιλαναγνωσίας. 

 
• The Municipality of Zografou supported games of theatre troupes, music 

festivals, conservatory, a great variety of arts of all kinds, as well as a 
diversity of choirs.   

 
1)ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΘΕΑΤΡΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΙΑΣΩΝ 
2)MUSICNOW 
3)Η ΠΟΛΗ ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ 
4)ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΘΕΑΤΡΟΥ-ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ-ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΩΝ 
ΧΟΡΩΝ-ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΧΟΡΩΝ/LATIN-ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ/ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 
5)ΧΟΡΩ∆ΙΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ 

 
1)Οι ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΘΕΑΤΡΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΙΑΣΩΝ είναι ένας 
θεσµός που φέτος συµπληρώνει 30 χρόνια. Πραγµατοποιείται στο Υπαίθριο 
∆ηµοτικό Θέατρο του ∆ήµου Ζωγράφου κάθε Σεπτέµβριο. Απευθύνεται σε 
ερασιτεχνικές θεατρικές οµάδες από όλη την Ελλάδα, οι οποίες παρουσιάζουν σε 
ένα κλίµα άµιλλας µεταξύ τους τη δουλειά τους. Πρόκειται για µια γιορτή για το 
Θέατρο µε την οποία προωθείται η συµµετοχή, η συλλογικότητα και η ερασιτεχνική 
έκφραση και δηµιουργία των οµάδων που συµµετέχουν.Φέτος για πρώτη φορά 
παράλληλα µε το διαγωνιστικό κοµµάτι λειτούργησαν και δωρέαν για τους 
συµµετέχοντες σεµιναριακοί κύκλοι για την τέχνη του θεάτρου. Οι παραστάσεις 
είναι επίσης όλες µε δωρεάν είσοδο για τους πολίτες και µε την ελεύθερη 
συνεισφορά µε τρόφιµα των θεατών για την ενίσχυση του Κοινωνικού 
Παντοπωλείου του ∆ήµου. 
2)Το MUSICNOW και η ΠΟΛΗ ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ είναι δύο µουσικοί θεσµοί στο ∆ήµο 
Ζωγράφου. Με αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα Μουσικής την 21η Ιουνίου και στο 
πλαίσιο των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων διοργανώνονται µουσικές συναυλίες 
στις οποίες συµπράτουν αναγνωρισµένοι και καταξιωµένοι µουσικοί και ερµηνευτές 
από όλο το φάσµα της µουσικής µαζί µε ερασιτέχνες µουσικούς και ερµηνευτές 
από το ∆ήµο µας και τα σχολεία της πόλης. 
3)Με µια ελάχιστη ετήσια συµµετοχή δηµότες και πολίτες της πόλης µας όλων των 
ηλικιών και κυρία φοιτητές από τις δύο µεγάλες πανεπιστηµιουπόλεις (ΕΚΠΑ και 
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο) έρχονται σε επαφή µε την τέχνη του θεάτρου, 
διδάσκονται παραδοσιακούς χορούς της ελληνικής επικράτειας, ευρωπαϊκούς και 
latin χορούς και ρυθµούς, γνωρίζουν την τέχνη του κινηµατογράφου,τα ρεύµατα 
και τους εκπροσώπους τους παγκοσµίως, έρχονται σε επαφή µε τα εικαστικά και τη 
ζωγραφική. 
4)Στο ∆ηµοτικό Ωδείο Ζωγράφου έχουν δηµιουεγηθεί δύο χορωδίες.Μια παιδιών 
και µία ενηλίκων. ∆ιδάσκονται τους ρυθµούς του κλασσικού και παγκόσµιου 
ρεπερτορίου και ρυθµούς και ρεύµατα της λόγιας και σύγχρονης µουσικής.Στη 
χορωδία ειδικά των ενηλίκων συµµετέχουν γυναίκες και άνδρες κάθε ηλικίας, 
άνεργοι και συνταξιούχοι.Παράλληλα στο χώρο του ∆ηµοτικού Ωδείου 
παρουσιάζεται κάθε µήνα από τους µικρούς µαθητές της µουσικής Προπαιδείας σε 
συνεργασία µε τους καθηγητές τους ένα µουσικό παραµύθι που απευθύνεται στους 
γονείες και του ς συµµαθητές των παιδιών από τα σχολεία της περιοχής. Τα 



µουσικά παραµύθια συνδυάζουν γνωστούς ρυθµούς του παγκόσµιου ρεπερτορίου 
µε ιστορίες από κλασσικά παραµυθια και τη µυθολογία. 
5)Στο Μουσείο Μαρικα Κοτοπούλη στο ∆ήµο Ζωγράφου πήρε ζωή στεγάζοντας το 
φιλοσοφικό καφενείο ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ. Με αφετηρία τη λογοτεχνία ,τις τέχνες 
και τις ανθρωπιστικές επιστήµες καθε Σάββατο και Κυριακή τον τελευταίο χρόνο 
επιχειρήθηκε η εξερεύνηση διάφορων πεδίων της ανθρώπινης σκέψης 
προσφέροντας στο κοινό µια ευκαιρία για ανάπρυξη διαλόγου και 
προβληµατισµών. 
 

• The Municipality of Xanthi organized a variety of events, exhibitions, 
concerts and performances. 

 
• The Municipality of Aigaleo organizes annual lessons concerning theatre, 

dance and visual arts. It also has a library open to the public. 
 

• The Municipality of Tripoli implemented many activities (including 5 
workshops) under the “Europe of Citizens” program, collaborated with 
other European cities, aiming at awareness of history, youth networks, 
local productivity and voluntarism and environmental policies.   

1η ∆ράση: 
Συνάντηση Αδελφοποιηµένων πόλεων ∆ήµου Τρίπολης (∆ήµος Τρίπολης-Ελλάδα, 
∆ήµος Peine- Γερµανία, ∆ήµος Παραλιµνίου-Κύπρος) Πρόγραµµα «Ευρώπη για 
τους πολίτες» 2007-2013 της Ευρωπαϊκής Ένωσης ∆ράση 1 «Ενεργοί πολίτες για 
την Ευρώπη» και στο µέτρο 1.1 «Συναντήσεις πολιτών στο πλαίσιο της 
αδελφοποίησης πόλεων» 
(ΚΩ∆ΙΚΟΣ: 528883-EFC-1-2012-1-GR-EFC-CM) 
2η ∆ράση: 
“Flashing lighthouse and not Harbor” – Το παρελθόν είναι αναλάµπων φάρος, όχι 
λιµάνι ! 
Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα «Ευρώπη για τους πολίτες» Πράξη «Ευρώπη για τους 
πολίτες», Άξονας 4 «Active European Remembrance», (ΚΩ∆ΙΚΟΣ: 547954-EFC-1-
2013-1-GR-EFC-REM) 
3η ∆ράση: 
∆ιεκδίκηση του χρίσµατος της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας 2021 για την Τρίπολη 
«TRIPOLIS-ARCADIA 2021» (έχει υποβληθεί φάκελος υποψηφιότητας στο 
Υπουργείο Πολιτισµού και έχει οριστεί συνάντηση προεπιλογής στις 26-2-2016) 
4η ∆ράση: 
Τίτλος πρότασης: «1940-1944 Tripoli» Πρόγραµµα «Ευρώπη για τους Πολίτες» 
(ΚΩ∆ΙΚΟΣ: 533184-EFC-1-2012-1-GR-EFC-REM) 
1η ∆ράση: 
Συνάντηση Αδελφοποιηµένων πόλεων ∆ήµου Τρίπολης Η δράση αφορούσε τη 
συνάντηση των αδελφοποιηµένων µε την Τρίπολη πόλεων, σε ένα τετραήµερο 
πρόγραµµα εκδηλώσεων από 21/9/2012 έως 24/9/2012. 
Πολίτες των τριών πόλεων (Τρίπολης, Peine, Παραλιµνίου) αντάλλαξαν εµπειρίες 
και απόψεις σε θέµατα σχετικά µε τον πολιτισµό, την νεότητα, τις πολιτικές 
διαχείρισης του 
περιβάλλοντος (κυρίως στις πρακτικές ανακύκλωσης), τον εθελοντισµό και την 
προώθηση των τοπικών προϊόντων. 
Οι συµµετέχοντες προέρχονταν από φορείς στο χώρο του πολιτισµού (χορωδίες, 
φιλαρµονικές), συλλόγους επαγγελµατικούς, εθελοντικούς, περιβαλλοντικούς ή 
άλλους φορείς και οµάδες δράσης των τριών χωρών. 
Κατά την διάρκεια του τετραήµερου προγράµµατος πραγµατοποιήθηκαν πέντε (5) 
workshops, η σύνθεση των οποίων αφορούσε: 
1st Workshop Culture (Με θέµα τον Πολιτισµό): 
Θεµατικές ενότητες: Πολιτιστική Παράδοση και δηµιουργικότητα, Πρακτικές 
διάσωσης της τοπικής παράδοσης, Καλλιτεχνική δράση των τοπικών πολιτιστικών 
σωµατείων. 



Συµµετέχοντες: µέλη χορωδιών, µέλη οµίλων παραδοσιακών χορών, µέλη 
φιλοτεχνικών συλλόγων, µέλη θεατρικών οµάδων και µέλη άλλων πολιτιστικών 
συλλόγων και φορέων των τριών πόλεων. 
2nd Workshop Youth (Με θέµα Νεότητα): 
Θεµατικές ενότητες: Καλές πρακτικές προώθησης της απασχόλησης των νέων, 
Προγράµµατα και δραστηριότητες για την δηµιουργική απασχόληση των νέων, 
∆ράσεις αξιοποίησης του 
ελεύθερου χρόνου και παράλληλη προώθηση της δηµιουργίας των νέων, ∆ίκτυα 
πληροφόρησης των νέων, Κοινωνικής δικτύωσης Συµµετέχοντες: µέλη αθλητικών 
συλλόγων, µέλη συλλόγων και κέντρων νέων, µέλη νεανικών τµηµάτων διάφορων 
συλλόγων των 
τριών πόλεων. 
3rd Workshop Voluntarism (Με θέµα Εθελοντισµός) 
Θεµατικές ενότητες: Ενέργειες-Καλές πρακτικές εθελοντικής δράσης, 
Προγράµµατα εθελοντικής εργασίας- εθελοντική προσφορά, ∆ίκτυα πληροφόρησης 
εθελοντών, Κοινωνικής 
∆ικτύωσης  
Συµµετέχοντες: µέλη εθελοντικών οργανώσεων, µέλη ΜΚΟ, µέλη διάφορων 
συλλόγων µε εθελοντική και φιλανθρωπική δράση των τριών πόλεων. 
4th Workshop Promotion of local products (Με θέµα προώθηση τοπικών 
προϊόντων) 
Θεµατικές ενότητες: Ενέργειες-Καλές πρακτικές προώθησης τοπικών προϊόντων, 
Αρωµατικά και φαρµακευτικά φυτά, Τουρισµός και τοπική ανάπτυξη, Τοπικές 
επιχειρήσεις στο 
∆ιαδίκτυο  
Συµµετέχοντες: µέλη επιµελητηρίων, µέλη συνεταιρισµών, µέλη επαγγελµατικών 
συλλογών και µέλη διαφόρων συλλόγων για την τοπική παραγωγή των τριών 
πόλεων. 
5th Workshop environmental policies (Με θέµα πολιτικές που αφορούν το 
Περιβάλλον ) 
Θεµατικές ενότητες: Ενέργειες-Καλές πρακτικές ανακύκλωσης, Περιβάλλον και 
Τοπική ανάπτυξη, Πολιτικές προστασίας και ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος, 
Προστατευόµενες περιοχές, ∆ιαχείριση ∆ασών 
Συµµετέχοντες : µέλη περιβαλλοντικών συλλόγων και φορέων, µέλη 
επιστηµονικών συλλογών, µέλη επαγγελµατικών συλλογών και µέλη διάφορων 
συλλόγων µε περιβαλλοντική δράση των τριών πόλεων. 
Στα πλαίσια της συνάντησης πραγµατοποιήθηκε επίσης: 
1) Μικρό φεστιβάλ τέχνης, όπου µέλη χορωδιών και χορευτικών οµίλων των τριών 
πόλεων παρουσίασαν δείγµατα της καλλιτεχνικής δουλειάς τους. Συγκεκριµένα 
πραγµατοποιήθηκε: α) παιδική µουσική βραδιά όπου συµµετείχαν παιδικές 
χορωδίες και χορευτικά 
συγκροτήµατα από την Τρίπολη και το Παραλίµνι, β) συνάντηση χορωδιών 
(χορωδία Μουσικού σχολείου Τρίπολης, χορωδία Τρίπολης και χορωδία ∆ήµου 
Παραλιµνίου), γ) Παραδοσιακοίχοροί (από τα χορευτικά συγκροτήµατα του ∆ήµου 
Τρίπολης, 
άλλων πόλεων και του ∆ήµου Παραλιµνίου). 
2) Εργαστήριο δηµιουργικών δραστηριοτήτων µε ανακυκλώσιµα υλικά για 
µαθητές. Το εργαστήριο διοργανώθηκε µε την εθελοντική προσφορά των µελών 
του Σώµατος Ελληνικού Οδηγισµού Τρίπολης (Σ.Ε.Ο.) 
3) Τοπικός σχολικός διαγωνισµός τέχνης όπου οι µαθητές των σχολείων της πόλης 
προσκλήθηκαν να δηµιουργήσουν έργα τέχνης εµπνευσµένα από τα στοιχεία που 
συνθέτουν κατά την γνώµη τους την κοινή ευρωπαϊκή ταυτότητα των τριών 
πόλεων. 
4) «Ανοικτό» γεύµα «Γνωριµία µε τις Αρκαδικές Γεύσεις», µε την εθελοντική 
φροντίδα των κατοίκων και άλλων τοπικών φορέων, για την παρουσίαση των 
τοπικών γεύσεων, συνηθειών, προϊόντων και συστατικών στην Αρκαδική 
διατροφή. 



5) Γεύµα «Γνωριµία µε τις Κυπριακές Γεύσεις», 
6) Ξεναγήσεις των φιλοξενούµενων στην πόλη της Τρίπολης και στην ευρύτερη 
περιοχή του ∆ήµου Τρίπολης. 
7) debate συµπερασµάτων 
8) τελετή έναρξης και λήξης. 
2η ∆ράση: 
“Flashing lighthouse and not Harbor” – Το παρελθόν είναι αναλάµπων φάρος, όχι 
λιµάνι ! 
Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα «Ευρώπη για τους πολίτες» Πράξη «Ευρώπη για τους 
πολίτες», Άξονας 4 «Active European Remembrance». 
Το πρόγραµµα περιελάµβανε σειρά δράσεων µεταξύ των συνεργαζόµενων φορέων 
για την αφύπνιση των ευρωπαίων πολιτών και την ενίσχυση της γνώσης τους 
σχετικά µε τις µεγάλες αξίες του παρελθόντος που αντιστάθηκαν και επέζησαν από 
το ναζιστικό επεκτατισµό. 
Σε τέσσερις (4) συναντήσεις που πραγµατοποιήθηκαν στην Τρίπολη, το χρονικό 
διάστηµα ∆εκέµβριος 2013 έως Φεβρουάριος 2014 µεταξύ των συνεργαζόµενων 
φορέων, παρουσιάστηκαν: 
Μαρτυρίες επιζώντων Αντίστασης και απογόνων πεσόντων. 
Παρουσιάσεις αντιστασιακών γεγονότων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, από 
στελέχη φορέων που δραστηριοποιούνται στο χώρο προαγωγής και προστασίας 
της δηµοκρατίας, της ελευθερίας και των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Εισηγήσεις 
επιστηµόνων, αξιωµατούχων, ακαδηµαϊκών και ιστορικών για τη συµβολή της 
ευρωπαϊκής Αντίστασης στο δηµοκρατικό και φιλειρηνικό «γίγνεσθαι». 
Οι συµµετέχοντες ήταν ηµεδαποί και ξένοι προσκεκληµένοι από έντεκα (11) 
ευρωπαϊκές πόλεις, ως εξής: 
- πολίτες, θύµατα πολέµου, επιζώντες και απογόνους τους, κατοίκους ευρωπαϊκών 
µαρτυρικών πόλεων ή άλλων που εδρεύουν αντιστασιακές ενώσεις ή/και φορείς 
που δραστηριοποιούνται σε συναφείς χώρους προστασίας της δηµοκρατίας, της 
ελευθερίας και 
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, 
- απλοί πολίτες και ενώσεις πολιτών ενδιαφερόµενους για το συγκεκριµένο θέµα, 
- αξιωµατούχοι σε διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης (κράτος 
 
περιφέρεια, δήµοι), 
- εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών και Μη κυβερνητικών οργανώσεων, 
- ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες - παιδιά και νέοι, ηµεδαποί και υπήκοοι τρίτων 
χωρών. 
Αναλυτικά οι συνεργαζόµενοι φορείς του προγράµµατος ήταν: 
1. Plotzensee - Gedenkstatte Deutscher Widerstand Berlin 
GERMANY 
2. Oradour-sur-Glane commune , Oradour-sur-Glane , FRANCE 
3. Občanske Sdruženi Lidic,e Lidice , CZECH REPUBLIC 
4. Muzeum Slovenskeho narodneho povstania, Banska Bystrica, 
SLOVAKIA 
5. Grad Sisak, Sisak , CROATIA 
6. община Габрово, Габрово, BULGARIA 
7. Niš / Град Ниш , Niš, Serbia 
8. Iași municipality , Iași , ROMANIA 
9. Хелсиншки комитет за човекови права на Република 
Македонија, Skopje, 
he former Yugoslav Republic of Macedonia 
10. ∆ήµος Εορδαίας, Πτολεµαΐδα, GREECE 
11. ∆ήµος Τρίπολης, Τρίπολη, GREECE 
3η ∆ράση: 
∆ιεκδίκηση του χρίσµατος της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας 
2021 για την Τρίπολη «TRIPOLIS-ARCADIA 2021» 



Η Τρίπολη διεκδικεί το χρίσµα της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας για το έτος 2021. Η 
προετοιµασία, οι δράσεις και οι ενέργειες για την διεκδίκηση του θεσµού έχουν 
ξεκινήσει από το 2013 και είναι σε εξέλιξη. 
Η Πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης (ECoC) είναι µια πόλη που ορίζεται από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση για περίοδο ενός χρόνου στη διάρκεια του οποίου της 
δίνεται η ευκαιρία να επιδείξει την πολιτιστική της ζωή και την πολιτιστική της 
ανάπτυξη. 
Η έννοια της Ευρωπαϊκής πολιτιστικής πόλης συνελήφθη ως ένας τρόπος  
αλληλοπροσέγγισης των Ευρωπαίων κατοίκων και ξεκίνησε στις 13 Ιουνίου 1985 
από το Συµβούλιο Υπουργών µε πρωτοβουλία της Ελληνίδας Υπουργού Πολιτισµού 
Μελίνας Μερκούρη. Από τότε, η πρωτοβουλία έχει καταστεί όλο και περισσότερο 
επιτυχής µεταξύ των Ευρωπαίων κατοίκων και έχει αποκτήσει έναν αυξανόµενο 
πολιτιστικό και κοινωνικό-οικονοµικό αντίκτυπο µε τους πολυάριθµους επισκέπτες 
που έχει προσελκύσει. Πρώτη Ευρωπαϊκή πολιτιστική πόλη ανακηρύχθηκε η Αθήνα 
το 1985. Το 1999 η Ευρωπαϊκή πόλη πολιτισµού µετονοµάστηκε σε Πολιτιστική 
πρωτεύουσα της Ευρώπης. 
Ο θεσµός της Πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης είναι σχεδιασµένος ώστε: 
Να αναδεικνύει τον πλούτο και την διαφορετικότητα των 
πολιτιστικών εκφάνσεων της Ευρώπης. 
Να επαυξάνει την αίσθηση στους πολίτες πως ανήκουν σε 
κοινό πολιτιστική περιοχή. 
Να εξυµνεί τις πολιτιστικές αξίες και τα κοινά 
χαρακτηριστικά που µοιράζονται οι πολίτες. 
Να ωθεί τη συµβολή του πολιτισµού στην ανάπτυξη των 
πόλεων. 
Η Τρίπολη είναι η Πρωτεύουσα Πόλη της Αρκαδίας, που φηµίζεται για τον 
µυθολογικό της πλούτο και το φυσικό της κάλος. 
Είναι πόλη ορεινή που περιβάλλεται από το λυρικό τοπίο που σχηµατίζουν οι 
οροσειρές της Αρκαδίας, της περιοχής που έδωσε το όνοµά της σε µια από τις 
σηµαντικότερες συνιστώσες του Ευρωπαϊκού πολιτισµού: «τον Αρκαδισµό» 
Ο θεσµός της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Πρωτεύουσας αποτελεί µια µεγάλη 
ευκαιρία για τον ∆ήµο της Τρίπολης να αναδείξει στο ευρωπαϊκό και το παγκόσµιο 
κοινό τον πολιτιστικό πλούτο του τόπου της Αρκαδίας καθιστώντας το συµµέτοχο 
στην αναπτέρωση του Αρκαδικού Ιδεώδους, ως πολιτιστικού κινήµατος για µια 
οραµατική αναστροφή της πορείας του ανθρώπινου γένους. Είναι η µοναδική 
ευκαιρία να αποδείξει την παγκόσµια απήχηση και τη διαχρονική αντοχή των 
ιδεών, που γεννήθηκαν εδώ και επηρέασαν τα ευρωπαϊκά ρεύµατα των µέσων και 
νεωτέρων χρόνων, διαµορφώνοντας τη σύγχρονη Ευρώπη. 
Η ανάδειξη της συνεισφοράς των διανοουµένων, των φιλοσόφων και των 
καλλιτεχνών της Ευρωπαϊκής Αναγέννησης, του∆ιαφωτισµού και του Ροµαντισµού, 
στη συγκρότηση και εξέλιξη του Αρκαδικού Ιδεώδους, δηµιουργεί ένα πολύτιµο 
δεσµό αµοιβαιότητας της σύγχρονης Αρκαδίας µε την σύγχρονη υπερ-εθνική 
ευρωπαϊκή πολιτιστική ταυτότητα, όπως αποζητά να δηµιουργήσει η Ευρωπαϊκή 
Ένωση (European citizenship), χωρίς να υποβαθµίζει, τουναντίον να αναδεικνύει 
και να υποστηρίζει τις διάφορες εκφάνσεις των πολλαπλών πολιτιστικών 
ταυτοτήτων, όπως αυτές εξελίχθηκαν ανά τους αιώνες στο γεωγραφικό της χώρο. 
Στην κρίση αξιών της εποχής µας τόσο σε ευρωπαϊκό, όσο και σε εθνικό επίπεδο, η 
σηµασία του ονόµατος της Αρκαδίας προσφέρεται ως µια απόπειρα αναβάπτισης σε 
οικουµενικές αξίες και µπορεί να σταθεί αντίβαρο στις οξυµένες πολιτισµικές 
συγκρούσεις της εποχής προσφέροντας διαπολιτισµικό διάλογο και κατανόηση 
µεταξύ των λαών. 
Ακόµη, ο Αρκαδισµός βρίσκεται στα θεµέλια της περιβαλλοντικής σκέψης και 
πρακτικής, που αναζητεί και προτείνει λύσεις σε παγκόσµια προβλήµατα και 
ενθαρρύνει δηµιουργικές 
πρωτοβουλίες. Το πλέον σηµαντικό στοιχείο της Αρκαδικής πολιτιστικής 
κληρονοµιάς είναι η σχέση της τέχνης µε τη φύση. 



Η Τρίπολη φιλοδοξεί επίσης να αποτελέσει την πρώτη «Πράσινη Πολιτιστική 
Πρωτεύουσα» της Ευρώπης, στρέφοντας το βλέµµα της πανοραµικά στις 
επιστήµες, τη διανόηση και την τέχνη. 
4η ∆ράση: 
Τίτλος πρότασης: «1940-1944 Tripoli» 
Πρόγραµµα «Ευρώπη για τους Πολίτες» 
Action 4 – Active European Remembrance Υποπρόγραµµα ∆ράση 
4 - Ενεργός Ευρωπαϊκή Μνήµη 
Η πρόταση αφορούσε την συνεργασία τριών φορέων της πόλης της Τρίπολης 
(∆ήµος Τρίπολης, Γενικά Αρχεία του Κράτους- Παράρτηµα Τρίπολης, Τοπικό τµήµα 
Ερυθρού Σταυρού στην Τρίπολη), για τη διάσωση τοποθεσιών και αρχείων που 
τεκµηριώνουν τις θηριωδίες του ναζισµού στην πόλη της Τρίπολης. 
Το έργο έχει ως στόχο να δώσει στους πολίτες της Τρίπολης την ευκαιρία να 
θυµηθούν ή να µάθουν για τα γεγονότα της περιόδου 1940-1944, σε σχέση µε το 
ναζιστικό-φασιστικό περίοδο του ∆ευτέρου Παγκοσµίου Πολέµου, το ρόλο που έχει 
παίξει η πόλη της Τρίπολης σε αυτή τη σκοτεινή περίοδο της ιστορίας, καθώς και 
να µοιραστούν τις κοινές ευρωπαϊκές αξίες, ιδέες και απόψεις για θέµατα που 
σχετίζονται µε τη δηµοκρατία και το σεβασµό της 
ανθρώπινης ζωής, επικεντρώνοντας σε θέµατα σχετικά µε τη δηµιουργία ενός 
κοινού ευρωπαϊκού µέλλοντος. 
Το έργο αποτελείται από τις παρακάτω ενέργειες-δράσεις: 
1) ∆ιατήρηση των ιστορικών κτιρίων και χώρων. Σήµανση χώρων όπου 
πραγµατοποιήθηκαν εκτελέσεις, καθώς και κτίρια που χρησιµοποιήθηκαν από το 
ναζιστικό καθεστώς ως φυλακές. Στην 
Τρίπολη τα υπόγεια του ∆ικαστηρίου χρησιµοποιήθηκαν ως φυλακές. Τοποθέτηση 
Περιπτέρων σε επιλεγµένες θέσεις µε µια σύντοµη παρουσίαση, η οποία 
συνοδεύεται από φωτογραφίες. 
∆ηµιουργία φυλλαδίου µε χάρτη, όπου θα αναφέρονται οι ιστορικοί χώροι και 
κτίρια αυτής της περιόδου. 
2) ∆ιατήρηση των αρχείων και εγγράφων αυτής της περιόδου σχετικές µε την 
κατάκτηση του ναζισµού, µε ταξινόµηση και ψηφιοποίηση µε τη συµβολή των 
εθελοντών και έκθεσή τους σε 
βιτρίνες και περίπτερα στο κτίριο των ΓΑΚ στην Τρίπολη. 
3) καταγραφή προφορικών ιστοριών των θυµάτων της ναζιστικής περιόδου. Οι 
µαρτυρίες των ατόµων που έχουν επιβιώσει από τη ναζιστική περίοδο, τα οποία 
αγωνίστηκαν, φυλακίστηκαν ή εκείνα που έσωσαν άλλους ή απλά έζησαν κατά τη 
διάρκεια αυτής της 
περιόδου αποτελούν ανεκτίµητο υλικό για την ανάπλαση της ιστορικής περιόδου. 
Μέρος του έργου θα χρησιµοποιηθεί για την παραγωγή ενός DVD, 
συµπεριλαµβανοµένων των συνεντεύξεων. 
4) Συµµετοχή των µαθητών και των δασκάλων των σχολείων της περιοχής στην 
έρευνα αυτής της περιόδου, διοργανώνοντας διαγωνισµό µαθητών (διαγωνισµός 
τέχνης) µε τίτλο: «Η διατήρηση των αποµνηµονευµάτων της περιόδου ναζισµού 
στην Τρίπολη και 
σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις». 
5) Οργάνωση των τριών εργαστηρίων / εκδηλώσεων. 
6) ∆ράσεις διάδοσης των αποτελεσµάτων του έργου κατά τη 
διάρκεια του έργου και µετά το τέλος του έργου 
Αναµενόµενα αποτελέσµατα 
Η διάδοση των αξιών της δηµοκρατίας και του σεβασµού της ανθρώπινης ζωής στη 
νεολαία. 
Η πρόταση έλαβε βαθµολογία 66 πόντους. Χρηµατοδοτήθηκαν 37 από τις 311 
προτάσεις που υποβλήθηκαν και η χρηµατοδότηση ξεκίνησε από βαθµολογία 81,5. 
 

• The Municipality of Chaidari implemented workshops under the program 
“Hope”, aiming at the integration and interaction with migrants.  

 1)Τέχνη και ∆ιαπολιτισµικότητα 



2)ΗOPE 
3)Προγράµµατα ΙΝΕ∆ΙΒΗΜ για ευάλωτες κοινωνικές οµάδες 
4)Good worx 

1) Εργαστήρια όπως και παρουσιάσεις των παραγοµένων στο πλαίσιο τους 
πολιτιστικών έργων, λειτουργούν ως χώροι διάδρασης και αλληλεπίδρασης µεταξύ 
ηµεδαπών και υπηκόων τρίτων χωρών µε διαφορετική εθνικότητα, θρησκεία και 
κουλτούρα. Ως χώροι δηλαδή ανάδειξης της αξίας της συµπόρευσης και 
αλληλοεµπλοκής των αξιών τους και ανάδειξης και προβολής της ιδέας της 
διαπολιτισµικότητας. Στόχο είχαν την προώθηση  της ετερότητας και αµοιβαίας 
κατανόησης των αρχών, αξιών και πολιτισµικών στοιχείων των διαφορετικών 
κοινωνιών µεταναστών και ηµεδαπών 
Επίσης, ανάδειξαν την πολιτιστική αναφορά των µεταναστών στους τοµείς της 
καλλιτεχνίας και του πολιτισµού 
Το πρόγραµµα συνέβαλε , επίσης, στην διαπολιτισµική επικοινωνία µεταξύ 
γηγενών και µεταναστών και ενίσχυσε περαιτέρω τον διαπολιτισµικό διάλογο. 
Επιπλέον , υποκίνησε τη  δυναµική συµµετοχή µεταναστών στην πολιτιστική ζωή 
της χώρας 
και ευαισθητοποίησε το κοινό , ενώ παράλληλα διευκόλυνε τη διαδικασία της 
οµαλής κοινωνικής ένταξης 
Επιτεύχθηκε η αλληλεπίδραση µεταξύ κοινωνίας υποδοχής και µεταναστευτικού 
πληθυσµού. 
Συµµετείχαν µετανάστες και εκπρόσωποι µεταναστευτικών κοινοτήτων, 
εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων και οργανώσεων των τοπικών κοινωνιών, 
αξιωµατούχοι Κεντρικών φορέων, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης, εκπρόσωποι Πρεσβειών χωρών προέλευσης µεταναστών, εκπαιδευτικοί 
όλων των βαθµίδων εκπαίδευσης και εκπρόσωποι εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, Μη 
Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ), εκπρόσωποι ΜΜΕ 

 
2) Στo Πρόγραµµα "HOPE" (Τhe History of the Origins of the Past of 
Europe),συµµετείχαν  Έλληνες και ξένοι προσκεκληµένοι. Το Πρόγραµµα HOPE’’ 
υλοποιήθηκε µε την υποστήριξη του EACEA. Ο ∆ήµος Χαϊδαρίου ως µαρτυρικός 
∆ήµος στην Ευρώπη διαχειρίζεται την ένδοξη πορεία των αξιών της ∆ηµοκρατίας, 
της Ελευθερίας και του Σεβασµού των ανθρώπινων δικαιωµάτων καθώς και τις 
παραβιάσεις τους από το ναζισµό, µέσω δράσεων: α) προς τιµή των θυµάτων του, 
β) για τη διατήρηση των τόπων και των µνηµείων που συνδέονται µε µαζικές 
εκτοπίσεις, µαρτύρια και εξοντώσεις, γ) για τη συντήρηση των αρχείων 
τεκµηρίωσης αυτών των γεγονότων και δ) για την προβολή µαρτυριών 
διασωθέντων µέσω συνεδρίων, σεµιναρίων, συζητήσεων, ραδιοτηλεοπτικών 
εκποµπών, παραγωγών οπτικοακουστικού υλικού, κλπ. Πρόκειται για δράσεις οι 
οποίες περιλαµβάνουν στρατηγικές ευρείας διάδοσης των αποτελεσµάτων τους, 
αφού συµµετέχουν ΜΚΟ, ενώσεις επιζώντων από όλη την Ευρώπη, άλλες τοπικές 
και περιφερειακές αρχές σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο µε συναφές ιστορικό 
παρελθόν, καθώς και Ινστιτούτα, Ερευνητικά Κέντρα, Πανεπιστήµια, οµοσπονδίες 
και οργανώσεις για την Ύφεση και τη φιλειρηνική συνύπαρξη των λαών. 
 
3)Μετανάστες – Υποστήριξη στην κοινωνική ζωή οι Μετανάστες να µπορούν να 
βελτιώσουν ως ένα βαθµό την καθηµερινή τους ζωή µέσα στην ελληνική κοινωνία. 
Ολοκληρώνοντας τη µελέτη του σχετικού υλικού, οι εκπαιδευόµενοι να είναι σε 
θέση να κατανοούν καλύτερα τα µηνύµατα που ανταλλάσσουν µε τους άλλους 
γύρω σας, να εφαρµόζουν πρακτικούς τρόπους για τη βελτίωση των γνώσεών τους 
στην ελληνική γλώσσα, να αναζητούν ευκολότερα σχετικές πληροφορίες και 
φορείς εκµάθησης της ελληνικής γλώσσας. Να µπορούν επικοινωνούν καλύτερα 
στην καθηµερινή τους ζωή, ενώ θα εξοικειωθούν περισσότερο µε τις δυνατότητες 
πληροφόρησης και δικτύωσης, µε τις δυνατότητες προστασίας των δικαιωµάτων 
και, ευρύτερα, συλλογικής δράσης στην καθηµερινότητά τους. Να γνωρίσουν 
περισσότερα στοιχεία για πιθανούς φορείς στους οποίους µπορούν να βρουν 
ποικίλες πληροφορίες που είναι απαραίτητες ή χρήσιµες για τη βελτίωση της ζωής 



τους. Να είναι περισσότερο σε θέση να διερευνήσουν, µε καθηµερινούς πρακτικούς 
τρόπους, πρόσωπα-κλειδιά και φορείς παροχής πληροφοριών - υπηρεσιών και 
προστασίας δικαιωµάτων που τους αφορούν. 
 
4)  Το ευρωπαϊκό έργο GoodWorx ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2012 και σχεδιάστηκε 
για να καλλιεργήσει το έδαφος και να προσφέρει τα εργαλεία για ουσιαστικό 
διάλογο,  ανάµεσα σε ιδιωτικούς, δηµόσιους φορείς και κοινωνική οικονοµία. 
∆ηλαδή να χαράξει µια κοινή γραµµή για συλλογική δράση, αξιοποιώντας τα 
υπάρχοντα µοντέλα συνεργασίας και καλών πρακτικών ή πλάθοντας καινούργια. 
Επιπλέον, το GoodWorx³ είναι αποφασισµένο να συµβάλλει στην κοινωνική 
ενσωµάτωση και ένταξη στην αγορά εργασίας των ευπαθών κοινωνικών οµάδων. 
  Το έργο συγχρηµατοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Γενική ∆ιεύθυνση 
Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης) και υλοποιήθηκε 
από εννέα εταίρους στην Ελλάδα, Ιταλία και Ισπανία, εκπροσωπώντας τον 
δηµόσιο, ιδιωτικό και τρίτο τοµέα της κοινωνικής οικονοµίας αντίστοιχα.(ενίσχυση 
διεθνούς συνεργασίας, ενθάρρυνση διαλόγου ανάµεσα σε χώρες µε πολυµορφικές 
εκφράσεις). Συνέβαλλε στην κοινωνική ενσωµάτωση και ένταξη στην αγορά 
εργασίας των ευπαθών κοινωνικών οµάδων. 
 

• The Municipality of Aegina has organized for the 8th consecutive year a 
pistachio festival, which includes cultural events, gastronomic products, 
children entertainment and commercial exhibitions. It aims at the 
promotion of the local product. The Municipality, also, organized an 
international music festival and a theatre festival. Under the program City-
Twinning, the Municipality ran four co-operations, as well as a program of 
exchange of experts. 



 
• The Municipality of Dafni-Ymittos created the Bouziani Museum especially 

for creation of cultural events, workshops, exhibitions, educational 
activities and cooperation with artists of other countries. 

ΜΟΥΣΕΙΟ Γ. ΜΠΟΥΖΙΑΝΗ 
χώρος αφιερωµένος στον Έλληνα καλλιτέχνη και φορέας πολιτισµού,  για την 
παραγωγή καλλιτεχνικών γεγονότων και δράσεων. Η  λειτουργία του Μουσείου 
Μπουζιάνη αποτελεί  σηµείο αναφοράς για την πόλη µας µε τη διοργάνωση 
Εκθέσεων διεθνούς προβολής για το κοινό και την προσέλκυση δηµιουργών και 
ερευνητών τόσο από την Ελλάδα όσο  και από το Εξωτερικό. 
α) ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΤΟΥ Ι∆ΙΟΥ, ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΤΟΥ ΚΑΙ  ΝΕΩΝ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΩΝ) 
Β) ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΝΤΑΙ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ 5ΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ∆ΑΦΝΗΣ ΠΟΥ 
ΕΧΕΙ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΤΕΙ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ ΜΕ ΦΕΚ  
γ) ∆ΙΑΛΕΞΕΙΣ- 
δ) ΗΜΕΡΙ∆ΕΣ 
ε) ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ 
στ) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 

 
“∆ΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟ” ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ 
ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ “∆ΑΦΝΗ-ΥΜΗΤΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ”  

 
Η ∆ιεθνής Έκθεση Γελοιογραφίας διοργανώνεται από το ∆ήµο ∆άφνης-Υµηττού και 
το Εργαστήρι (ΑΜΚΕ) σε βάση αποκλειστικά εθελοντική. Συµµετέχουν Έλληνες και  



Ξένοι γελοιογράφοι. Υποστηρίζεται από τα Εθνικά παραρτήµατα της Federation 
Cartoonists Organization για την συµµετοχή γελοιογράφων. Ταυτόχρονα 
περιλαµβάνει ειδικό τµήµα για µαθητές και µαθήτριες των Σχολείων του ∆ήµου µας 
που δηµιουργούν σκίτσα και γελοιογραφίες µε βάση το θέµα. Γίνονται µαθήµατα 
από Γελοιογράφους στους µαθητές και τις µαθήτριες.  
Παρουσίαση θεατρικών δρώµενων σχετικών µε το θέµα. 
Έρευνα και διάθεση βιβλιογραφίας σχετική µε τι θέµα. 
∆ιαλέξεις από ειδικούς επιστήµονες.  
 

• The Municipality of Icaria organizes, on an annual basis, the InterCultural 
Dialogue Festival “Ikaros”, a unique festival, with  Greek and European 
artists of visual arts and music. Various forms of co-operation among 
artists of different cultures and cultural areas, kind of arts, etc take place 
in the festival. The festival aims to highlight the interaction and the unity 
of European cultures, as well as to demonstrate the potential impact of 
arts in peoples collaboration, and to promote peach and creativity, in an 
environment of transnational cooperation. 

Φεστιβάλ Πολιτισµικών ∆ιαλόγων «Ίκαρος» 
Το Φεστιβάλ έχει συγκεκριµένο θεµατικό περιεχόµενο (πολιτισµικός διάλογος), 
που το κάνει µοναδικό στην Ελλάδα και ένα από τα ουσιαστικότερα στο είδος του 
παγκοσµίως.  

   Η επιλογή αυτή, το κάνει πιο αναγνωρίσιµο και αποφεύγει κατά αυτό τον τρόπο 
τη λογική του σούπερ µάρκετ τέχνης, και τα έτοιµα εµπορικά προγράµµατα.  

  Στο Φεστιβάλ Πολιτισµικών ∆ιαλόγων «Ίκαρος» παρουσιάζεται η δουλειά 
Ελλήνων καλλιτεχνών και καλλιτεχνών του Ευρωπαϊκού χώρου, µε µουσική & 
τραγούδια καθώς και χορό, κινηµατογραφικές προβολές, θεατρικές παραστάσεις 
και εκθέσεις φωτογραφίας. 

   Ο πολιτισµικός διάλογος αναπτύσσεται µεταξύ καλλιτεχνών από διαφορετικές 
κουλτούρες εντός του ιδίου σχήµατος (π.χ. Etnika, L’ham de Foc, Voces del Sur, 
Quartaumentata, Luna Piena), ή διαφορετικές κουλτούρες εντός του ιδίου 
σχήµατος (π.χ. DROM, Encardia, Duende, Cabaret Balkan) ή µεταξύ δύο 
σχηµάτων από διαφορετικές χώρες (π.χ. Marta Sebestyen – Κωστής Αβυσσινός, 
Maria Bermudez – Chicana Gipsy) , ή από εντόπιο σχήµα µε συµµετοχή ξένου 
καλλιτέχνη (π.χ. Alerto Jazz - Αντώνης Πρίφτης, Mode Plagal – Oluf Dimitri Roe) ή 
ακόµα και από διάφορα διεθνή ή Ελληνικά σχήµατα στα οποία συµµετέχουν Ικάριοι 
καλλιτέχνες (π.χ. Panselinos Baroque ensemble, Acuarela Company, Sazman 
Banda, Amor Latino)  ή µε σύµπραξη ντόπιων σχηµάτων και διεθνών (π.χ. Djamel 
Benyelles – Νικος Φακαρος, Lamia Bedhioui - Θέρος).  Είναι δε ένας πολιτιστικός 
θεσµός που παράλληλα επιχειρεί να δώσει βήµα σε όλων των ειδών τις τοπικές 
προσπάθειες µεσω καλλιτεχνικής συνεργασίας και τεχνικής υποστήριξης (π.χ. 
Φιλαρµονική Ικαρίας, Σύλλογος Ιωάννης Μελάς, Σύλλογος παραδοσιακής µουσικής 
και Ελληνικών τεχνών, Θεατρική Οµάδα Ντουέντε, κινηµατογραφικές λέσχες, 
τοπικοί & αθλητικοί σύλλογοι, νέοι Ικάριοι καλλιτέχνες και σχήµατα κλπ.). 
∆ιευκολύνει ακόµα και οργανώνει την παραγωγή ταινιών και παραστάσεων 
Ικάριων καλλιτεχνών στην Αθήνα και σε άλλα µέρη της Ελλάδας. 
  Μέσα από αυτές τις εκδηλώσεις αναδεικνύεται µε τρόπο ανάγλυφο η αέναη 
αλληλεπίδραση και ενότητα των Ευρωπαϊκών Πολιτισµών, αλλά προβάλλουν και οι 
µεγάλες δυνατότητες, που υπάρχουν στη τέχνη για πλησίασµα των λαών µεταξύ 
τους, σε συνθήκες ειρήνης και δηµιουργίας. 
 

• The Municipality of Ilioupoli implemented a great variation of cultural 
activities related to municipal library and visual art programs, (under the 
program Future Library mobile library, exchange library program, etc), as 
well as summer movie schreens, theatre performances or live concerts of 
municipal conservatory and many workshops related to various kind of 
arts. It, also, implemented educational programs for digital literacy and 
the organization of cultural routes in Attica. 



It, also organizes, on an annual basis, theatre festivals, book fairs and other 
activities, promoting notable theatre or music productions of the year 
(considering especially vulnerable social groups).  
ΠΑΓΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: 
1. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 
∆ιαθέτει περίπου 25.000 τόµους ελλήνων και ξένων συγγραφέων και λειτουργεί 
ως δανειστική. ∆ιαθέτει σύγχρονο αναγνωστήριο 50 θέσεων καθώς και ειδικά 
διαµορφωµένο παιδικό και εφηβικό τµήµα. Προσφέρει ελεύθερη πρόσβαση στο 
internetκαι σε ασύρµατο δίκτυο. ∆ιοργανώνει και φιλοξενεί πλήθος δράσεων, 
κυρίως για παιδιά-σχολεία. 
2. MEDIALAB ∆ΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 
Η ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Ηλιούπολης είναι µία από τις 9 βιβλιοθήκες της χώρας, που 
επιλέχθηκε από τη FutureLibrary, για να δηµιουργήσει, µε δωρεά του Ιδρύµατος 
Σταύρος Νιάρχος, αυτή τη νέα και καινοτόµο υπηρεσία. 
Το MediaLab περιλαµβάνει: 
α) Χώρο πρόσβασης στο διαδίκτυο και διαδραστικής συνεργασίας, µε υπολογιστές 
και διαδραστικόπροτζέκτορα. 
β) Μουσικό Στούντιο για ηχογραφήσεις, επεξεργασία ήχου και εικόνας. 
γ) ∆ηµιουργικό χώρο για συναντήσεις µικρών οµάδων, εξοπλισµένο µε 
υπολογιστή, bluerayplayerκ.λπ. 
Στο MediaLabδιοργανώνονται και φιλοξενούνται πλήθος εκδηλώσεων, σεµιναρίων, 
διαλέξεων κ.λπ. 
3. ΚΙΝΗΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 
Πρόκειται για ένα ειδικά διαµορφωµένο λεωφορείο,µε βιβλία όλων των θεµατικών 
το οποίο κάνει στάση σε διάφορες περιοχές της πόλης. 
4. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 
Αποτελεί δωρεά της Στέγης Γραµµάτων & Τεχνών του Ιδρύµατος Ωνάση και 
βρίσκεται έξω από το ∆ηµαρχείο της Ηλιούπολης. Λειτουργεί ως χώρος ελεύθερης 
ανταλλαγής βιβλίων.  
5. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 
Με στόχο τη δηµιουργική απασχόληση των πολιτών λειτουργούν τµήµατα 
ζωγραφικής (για παιδιά, έφηβους & ενήλικες), βυζαντινής αγιογραφίας (για 
ενήλικες), συντήρησης & αποκατάστασης εικόνων αγιογραφίας (για ενήλικες), 
βιτρό (για ενήλικες) θεάτρου (για παιδιά, έφηβους και ενήλικες), φωτογραφίας 
(για έφηβους και ενήλικες).   
6. ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ «ΜΕΛΙΝΑ  
ΜΕΡΚΟΥΡΗ» 
Πρόκειται για Θερινό Κινηµατογράφο, που λειτουργεί 4 µήνες το χρόνο και 
προβάλει ταινίες για παιδιά, έφηβους και ενήλικες. Οι προβαλλόµενες ταινίες είναι 
οι καλύτερες της χρονιάς, όπως αναδεικνύονται από κοινό και κριτικούς και 
επιλέγονται τόσο από αυτές που κυκλοφόρησαν κατά τη χειµερινή σεζόν όσο και 
πρώτης προβολής καιπροέρχονται από διάφορες χώρες του κόσµου.  
Μέριµνα δίνεται στην πρόσβαση όλων των πολιτών, κάθε ηλικίας, καθιερώνοντας 
ένα ιδιαίτερα προσιτό εισιτήριο. Παράλληλα, προβλέπονται εκπτώσεις ή και 
ελεύθερη είσοδος  για τις ευπαθείς κοινωνικές οµάδες.  
Με στόχο να ζωντανέψουν οι γειτονιές της Ηλιούπολης, διοργανώνεται το 
πρόγραµµα «|Σαν παλιό Σινεµά…» µε προβολές παλιών, αγαπηµένων ταινιών, µε 
ελεύθερη είσοδο για το κοινό, σε διάφορα σηµεία της πόλης. 
7. ∆ΗΜΟΤΙΚΟ Ω∆ΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 
Το ∆ηµοτικό Ωδείο Ηλιούπολης ιδρύθηκε το 2014 και σκοπός του είναι η υψηλής 
ποιότητας µουσική εκπαίδευση των πολιτών, η ενθάρρυνση – ιδιαίτερα της 
νεολαίας- στη δηµιουργία, τον πειραµατισµό και την αυτοέκφραση, η αναβάθµιση 
και ο εµπλουτισµός της πολιτιστικής ζωής της πόλης µε µουσικά δρώµενα και η 
ενίσχυση των δεσµών µε άλλους καλλιτεχνικούς φορείς της χώρας ή του 
εξωτερικού µέσω της τέχνης της µουσικής. 
∆ιδάσκονται: 
- Μουσικοκινητική Αγωγή – Μουσική Προπαιδεία 



- Οργανική Μουσική (διάφορα όργανα, κλασικά & µοντέρνα) 
- Φωνητική Μουσική (κλασικό & µοντέρνο τραγούδι) 
- Ανώτερα Θεωρητικά & Σύνθεση 
- Προετοιµασία για εισαγωγή σε Μουσικά Σχολεία & σε Τµήµατα Μουσικών 
Σπουδών  Πανεπιστηµίων 
Παράλληλα, λειτουργούν Χορωδιακά Σύνολα, για παιδιά, έφηβους & ενήλικες. 
8. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝΧΩΡΩΝ 
Το Ν.Π. εκτός από τις υπηρεσίες και τις δράσεις που διοργανώνει το ίδιο, 
παραχωρεί πολιτιστικούς χώρους (το ∆ηµοτικό Θέατρο Ηλιούπολης «∆. Κιντής», 
την αίθουσα εκδηλώσεων του Άλσους Ηλιούπολης «∆. Κιντής», το Θερινό 
Κινηµατογράφο, τις αίθουσες της Βιβλιοθήκης και του MediaLab, τις αίθουσες των 
Εργαστηρίων Τέχνης& του ∆ηµοτικού Ωδείου) για τη διοργάνωση καλλιτεχνικών 
δράσεων π.χ. σε φορείς της πόλης ή µη, όπως σχολεία, θεατρικές οµάδες, 
λογοτέχνες κ.ά. 
 
∆ΡΑΣΕΙΣ-ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ: 
1. ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 
Υπό τον τίτλο «Το Φεστιβάλ Ηλιούπολης πάει…Θέατρο», από τα τέλη Αυγούστου 
έως τα µέσα Σεπτεµβρίου, φιλοξενούνται κάθε χρόνο στο ανοιχτό θέατρο της 
πόλης,  αξιόλογες θεατρικές και µουσικές εγχώριας παραγωγές της χρονιάς, µε 
προσιτό εισιτήριο για τις ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες. 
2. ΕΚΘΕΣΗΒΙΒΛΙΟΥΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 
Σε συνεργασία µε το Σύλλογο Βιβλιοπωλών Ηλιούπολης, διοργανώνεται, κάθε 
Ιούνιο, η ετήσια Έκθεση Βιβλίου, στην κεντρική πλατεία της Ηλιούπολης. 
2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑΣ & ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 

• Εβδοµαδιαία εργαστήρια φιλαναγνωσίας 
«Χειροποίητες Βιβλιοϊστορίες» που απευθύνονται σε παιδιά Νηπιαγωγείου και 
∆ηµοτικού των σχολείων της πόλης µας, καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής 
χρονιάς.  

• Εβδοµαδιαίο εργαστήρι αφήγησης & 
δηµιουργικότητας «Παρέα µε τα Παραµύθια στη Βιβλιοθήκη» που απευθύνεται σε 
παιδιά 3 έως 6 ετών και τους γονείς τους.  

• Ετήσιος κύκλος συναντήσεων και διαλόγου, υπό  
τον τίτλο «Συζητώντας µε τους συγγραφείς στη Βιβλιοθήκη», µε µερικούς από 
τους πιο καταξιωµένους σύγχρονους έλληνες συγγραφείς. 

• Καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και  
δηµιουργικότητας. Συµµετέχοντας στην πανελλαδική καµπάνια του FutureLibrary, 
η Βιβλιοθήκη της πόλης µας διοργανώνει κάθε καλοκαίρι πρωτότυπες δράσεις για 
εκατοντάδες παιδιά και έφηβους.  

• Μαθήµατα ξένων γλωσσών (ιταλικά, ισπανικά,  
τουρκικά  για αρχάριους µε στόχο τη γνωριµία τους µε πολιτισµούς άλλων χωρών. 

• ∆ιαλέξεις- παρουσιάσεις-προβολές-σεµινάρια 
Καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, φιλοξενούνται στη ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη και το 
MediaLab, διαλέξεις, παρουσιάσεις, προβολές, ηµερίδες, λέσχες ανάγνωσης, 
περιβαλλοντικά προγράµµατα, εργαστήρια τεχνολογίας (φωτογραφίας, µοντάζ, 
animation) κ.ά., σε συνεργασία µε δηµιουργικές οµάδες της πόλης µας, µε 
διακεκριµένους ανθρώπους των γραµµάτων και των τεχνών, έγκριτους 
επιστήµονες, φορείς και ιδρύµατα, όπως ενδεικτικά το Κέντρο Πολιτισµού Ίδρυµα 
Σταύρος Νιάρχος, τη WWF, το ∆ίκτυο για τα δικαιώµατα του παιδιού, τον Κύκλο 
Παιδικού Βιβλίου, το Ελληνικό Ίδρυµα Ιστορικών Μελετών, τη Στέγη Γραµµάτων 
και Τεχνών Ιδρύµατος Ωνάση,  το Βρετανικό Συµβούλιο, το Κ.Ι.Κ.Π.Ε. κ.ά. 
3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

• Εβδοµαδιαία Εργαστήρια Νέων Τεχνολογιών µε τίτλο  
«Μαθαίνουµε δεξιότητες στο MediaLab», στα οποία οι συµµετέχοντες 
ανακαλύπτουν τρόπους να εκφράσουν τη δηµιουργικότητά τους µε χρήση απλών 
και δωρεάν εργαλείων multimedia και φτιάχνουν το δικό τους βίντεο, την 
ιστοσελίδα τους, να ηχογραφούν τα τραγούδια τους κ.ά. 



• Πρόγραµµα αξιοποίησης των κοινωνικών µέσων (Social 
Media). Πραγµατοποιούνται συναντήσεις µε θεµατικές, όπως: Εισαγωγή στα 
Κοινωνικά Μέσα, Η Φωτογραφία στα Κοινωνικά Μέσα, Η Κινητή Φωτογραφία, 
Πρακτική στις ∆ιαδικασίες  Κινητής Φωτογραφίας 
5. ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΗΣ-∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ Ω∆ΕΙΟΥ 
Κάθε χρόνο οι συµµετέχοντες στα Εργαστήρια Τέχνης του ∆ήµου & οι µαθητές του 
Ωδείου έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν το έργο τους, συµµετέχοντας σε 
εκθέσεις, θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες, χορωδιακές συναντήσεις κ.λπ. 
6.          ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ  
Το Τµήµα Πολιτισµού παρουσιάζει πλήθος δράσεων και εκτός των κτηριακών του 
εγκαταστάσεων. Συγκεκριµένα, αξιοποιεί τις πλατείες της πόλης, τα πάρκα, το 
Θέατρο του ∆ηµαρχιακού Μεγάρου, το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης κ.ά. για να 
διοργανώσει αποκριάτικες ή χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις, περιβαλλοντικές 
δράσεις, εκθέσεις, συναυλίες κλπ. 
7. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ 
Το Τµήµα Πολιτισµού θέλοντας να προσφέρει την ευκαιρία στους κατοίκους της 
πόλης να απολαύσουν ξεχωριστές µουσικές, θεατρικές και χορευτικές παραστάσεις 
και να ξεναγηθούν σε σηµαντικά µουσεία της Αττικής, µε µειωµένο οµαδικό 
εισιτήριο και δωρεάν µεταφορά µε το λεωφορείο του ∆ήµου, διοργανώνει κάθε 
χρόνο τις «Πολιτιστικές ∆ιαδροµές». 
 
***ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: 
 

1. Οι υπηρεσίες και οι δράσεις του Ν.Π. απευθύνονται σε όλους,  κάποιες 
όµως αφορούν σε συγκεκριµένη ηλικιακή κατηγορία. Ιδιαίτερη 
προτεραιότητα δίνεται στις δράσεις για παιδιά και έφηβους.  

2. Οι υπηρεσίες και οι δράσεις του Ν.Π. θα µπορούσαν να συνδεθούν µε 
πολλούς σκοπούς της Σύµβασης, ωστόσο πιο έντονα συνδέονται µε την 
πολυµορφία των πολιτιστικών εκφράσεων καθώς προβάλουν όλα τα είδη 
τέχνης και τα πολιτιστικά αγαθά/προϊόντα είναι πολλών διαφορετικών 
χωρών προέλευσης (π.χ. βιβλία ελλήνων και ξένων συγγραφέων, ταινίες 
ελληνικής ή ξένης παραγωγής, διδασκαλία µουσικών έργων ελλήνων και 
ξένων δηµιουργών κ.λπ.).  

3. Οι υπηρεσίες και οι δράσεις του Ν.Π. καλύπτουν τους περισσότερους από 
τους αναφερόµενους στόχους σε µικρότερο ή µεγαλύτερο βαθµό, 
εξαιρώντας αυτούς που αφορούν στη δράση στο εξωτερικό και την έρευνα. 
Ωστόσο, κυρίως στοχεύουν στην προώθηση της δηµιουργίας πολιτιστικών 
προϊόντων και στην πρόσβαση όλων των πολιτών σε όσο το δυνατόν 
περισσότερα πολιτιστικά αγαθά. Γι’ αυτό το λόγο οι υπηρεσίες και οι 
δράσεις του είναι στην πλειοψηφία τους δωρεάν για τους πολίτες ή αν 
υπάρχει οικονοµική επιβάρυνση (π.χ. εισιτήριο, συνδροµή κ.λπ.), υπάρχει 
πρόβλεψη για τις ευπαθείς κοινωνικές οµάδες.  

 
• The Municipality of Argos – Mykines organized and implemented many 

cultural activities to promote local culture, encouranging citizens to 
participate. Among others we can mention: library programs, youth 
festivals, backgammon tournamens and sevveral other activities in 
collaboration with schools and educational establishments.  

 
• The Municipality of Aspropyrgos organized events with the collaboration of 

civil society. 
«ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ» 
«ΘΡΙΑΣΙΑ», «ΜΕΡΕΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ» 

«Α∆ΕΛΦΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΡΩΣΙΚΗ ΠΟΛΗ IVANTEEVKA» 
 

• The Municipality of Thebes organized national and international choir 
festivals with repertoire of different musical forms and types of music. It, 



also, performed international symposiums concerning ancient drama, in 
cooperation with Panteion University, as well as many other activities 
improving local productivity.  

 
• The Municipality of Alexandroupoli implemented, among other cultural 

activities, workshops and seminars for promoting visual arts and music. 
Ετήσιες θεσµοθετηµένες και µη πολιτιστικές εκδηλώσεις. Λειτουργία πολιτιστικών 
σχολών/εργαστηρίων(ωδείο-εικαστικά-βιβλιοθήκη-φιλαρµονική κ.α.)  
 

• The Municipality of Komotini organized cultural educational activities. 
-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
-ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΖΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ) 
-ΚΕΝΤΡΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙ∆ΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ & ΜΕΛΕΤΗΣ 
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ε.Ε.Τ.Α.Α.) 
-ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ 
ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
-∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ-ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ 

 
• In the first days of October the Municipality of Kilkis organizes the 

International Festival of Puppet Show and Pantomime, including 
educational and artistic seminars for children and adults. 22 countries 
from around the world participate in this festival. 

Among other municipal activities there are theatre performances and film 
screenings, exhibitions, launch of books, as well as the Christmas Village (a wide 
variety of events for children and adults). 
∆ράσεις: 
1.∆ΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟΥ  ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΜΙΜΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 
2. ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟΚΡΙΑΣ 
3.ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ  
4.7η ΤΕΧΝΗ - ΘΕΡΙΝΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 
5.ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (ΣΕΙΡΑ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ 
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ) 
6.ΠΕΝΤΕΚΑΙ∆ΕΚΑ ΜΑΡΤΥΡΕΣ (ΣΕΙΡΑ  ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΩΝ ΠΟΛΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ) 
7.ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΙΣ 
8.ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΧΩΡΙΟ 
9.ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ (ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ, 
ΟΜΙΛΙΕΣ, ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ, ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ κ.α) 
10.Πρόγραµµα ¨Protection and promotion of natural and cultural heritage in the 
cross-border region of the Municipality of Strumica and Municipality of Kilkis¨ µε  
ακρωνύµιο: Heritage Protect  του Άξονα Προτεραιότητας 2 “Ανάδειξη των 
περιβαλλοντικών πόρων και της πολιτιστικής κληρονοµιάς της περιοχής του 
Προγράµµατος”, Μέτρο 2.2. “  Προώθηση και προστασία της φυσικής και 
πολιτιστικής κληρονοµιάς στην περιοχή” του IPA ∆ιασυνοριακού Προγράµµατος 
«Ελλάδα – πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας» 2007-2013 σε 
συνδυασµό µε  ∆ΡΑΣΕΩΝ (ACTIONS) ΤΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (WORKS 
PACKAGE) WP2 ¨Πληροφόρηση & ∆ηµοσιότητα¨ και WP3 ¨Μελέτες και 
Τεκµηρίωση¨ του έργου «Protection and promotion of natural and cultural 
heritage in the cross- border region of the Municipality of Strumica and 
Municipality of Kilkis» µε ακρωνύµιο HERITAGE PROTECT. 
11.ΕΚ∆ΟΣΗ ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΩΝ 100 ΧΡΟΝΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 

Περιγραφή των δράσεων:  
1.Το πρώτο δεκαήµερο του Οκτώβρη υλοποιείται το ∆ιεθνές Φεστιβάλ 
Κουκλοθεάτρου και Παντοµίµας Κιλκίς και η πόλη  γεµίζει  µε χρώµατα, χαµόγελα 
και δηµιουργία. Παραστάσεις κουκλοθεάτρου και παντοµίµας από όλο τον κόσµο 
φιλοξενούνται σε διάφορους χώρους του ∆ήµου προσφέροντας θέαµα σε µικρούς 
και µεγάλους  και φέρνοντας το κοινό σε επαφή µε όλα τα είδη και τεχνικές του 



κουκλοθεάτρου. Παράλληλα, διοργανώνονται σεµινάρια (καλλιτεχνικά και 
εκπαιδευτικά) για ενήλικες και παιδιά. 
2.Στις εκδηλώσεις εορτασµού της Αποκριάς που γίνονται την Τσικνοπέµτη και το 
τελευταίο  Σαββατοκύριακο της Αποκριάς ο ∆ήµος Κιλκίς και οι ∆ηµοτικές Ενότητες 
διοργανώνουν µουσικές εκδηλώσεις, το “Κυνήγι του Θησαυρού”, παρέλαση 
καρναβαλιστών, αναβίωση παραδοσιακών εθίµων και του δρώµενο του 
“Καλόγερου” στο Βαπτιστή κ.α. 
3.Στη διάρκεια του Καλοκαιριού το Κιλκίς φιλοξενεί θεατρικές παραστάσεις 
,συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις στο Θέατρο Λόφου Κιλκίς. 
4.Ευχάριστες και ατµοσφαιρικές βραδιές στον ∆ηµοτικό Θερινό Κινηµατογράφο 
απολαµβάνουν οι δηµότες µε κλασικές και σύγχρονες  ταινίες για µικρούς και 
µεγάλους. 
5.Από τα τέλη Μαϊου έως τα  τέλη Ιουνίου το Κιλκίς γιορτάζει   τα “ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ”  
µε εκδηλώσεις τιµής και  µνήµης για αυτούς που αγωνίστηκαν  για την 
απελευθέρωση της  στις 21-Ιουνίου 1913 σε συνεργασία µε τους Πολιτιστικούς 
Συλλόγους και τους φορείς  του ∆ήµου  
6.Σε όλη τη διάρκεια του Νοεµβρίου το Κιλκίς τιµά   µε εκδηλώσεις την µνήµη   
των  πολιούχων ∆εκαπέντε Μαρτύρων εκ Τιβεριουπόλεως (28 Νοεµβρίου ). 
7.Την πρώτη Τετάρτη κάθε Σεπτέµβρη λειτουργεί η παραδοσιακή εµποροπανήγυρις 
του Κιλκίς όπου πραγµατοποιούνται διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις. 
Αφιερώµατα στην  παράδοση, στο  παιδί,  προβολή των  δράσεων  πολιτιστικών 
και αθλητικών  συλλόγων αλλά και φορέων της πόλης µέσα από αθλητικές 
επιδείξεις και διαδραστικά παιχνίδια µε τα παιδιά. 
8.Από τα µέσα ∆εκεµβρίου έως τα τέλη του ίδιου µήνα λειτουργεί στην κεντρική 
πλατεία της πόλης το ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΧΩΡΙΟ. Η πλατεία γεµίζει µε παιδικά 
χαµόγελα,χριστουγεννιάτικες µελωδίες και ζεστό µυρωδάτο τσάϊ .Τα παιδιά έχουν 
την ευκαιρία να συναντήσουν το Αϊ- Βασίλη,να βγούν φωτογραφία µαζί του,να 
ακούσουν Χριστουγεννιάτικες ιστορίες από παραµυθούδες,να φτιάξουν 
χειροτεχνίες στο σπιτάκι των κατασκευών και να διασκεδάσουν µε τις αναρίθµητες 
µουσικές συναυλίες και χορευτικές παραστάσεις. Παράλληλα  δίνεται σε όλους 
τους Πολιτιστικούς φορείς, τους  Καλλιτέχνες, στα Εκπαιδευτικά κέντρα  κ.α  η 
δυνατότητα να παρουσιάσουν  µέρος των δράσεων τους. 
9.Ποικίλες εικαστικές εκθέσεις, οµιλίες, βιβλιοπαρουσιάσεις,θεατρικές 
παραστάσεις,εκδηλώσεις για παιδιά  καθ'όλη τη διάρκεια του  έτους σε συνεργασία 
µε πολιτιστικούς ,καλλιτεχνικούς και εκπαιδευτικούς φορείς της πόλης .       
 
Heritage Protect  του Άξονα Προτεραιότητας 2 “Ανάδειξη των περιβαλλοντικών 
πόρων και της πολιτιστικής κληρονοµιάς της περιοχής του Προγράµµατος”, Μέτρο 
2.2. “  Προώθηση και προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς στην 
περιοχή” του IPA ∆ιασυνοριακού Προγράµµατος «Ελλάδα – πρώην Γιουγκοσλαβική 
∆ηµοκρατία της Μακεδονίας» 
Σε συνεργασία µε: Ισπανία, Ιταλία,Γαλλία,Αγγλία, Γερµανία,Τουρκία, 
Βουλγαρία,Τσεχία,Ελβετία, Αργεντινή,Χιλή, Ν.Κορέα, Ινδονησία, Αυστραλία, 
Αµερική, Φιλανδία, Αυστρία,Ολλανδία, Ισραήλ, Ουγγαρία, Κίνα, Γεωργία, Πρώην 
Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας.  
 

• On the World Environment Day the Municipality of Serres, in collaboration 
with Primary and Secondary Education Schools, has organized for 6th year 
the Eco Festival, aiming at raising ecological awareness. The Municipality, 
also, organized the international music festival “World Music” for the 
second time. Musicians from all over the world have performed in this 
festival. The cultural event “The laugh of children – the future of the 
world” has been organized for the 14th year. It is addressed especially to 
children and young people. Greek and foreign artists participate in the 
festival. 
 

1)ECO FESTIVAL 



2)WORLD MUSIC FESTIVAL/ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 
3)ΤΟ ΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ-ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 
4)SCHOOL MUSIC FESTIVAL 
5)ΑΣΤΡΟΒΡΑ∆ΙΑ 
 
Περιγραφή δράσεων: 
1) Στα πλαίσια του εορτασµού της Παγκόσµιας Ηµέρας Περιβάλλοντος ο ∆ήµος 
Σερρών διοργανώνει το ECO FESTIVAL για 6 συνεχόµενα έτη τον µήνα Ιούνιο στο 
πρώην στρατόπεδο Παπαλουκά. Τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Πολιτισµού-
Παιδείας και θρησκευµάτων, σε συνεργασία µε την Α/θµια και Β/θµια εκπαίδευση. 
Πρόκειται για δράσεις που άπτονται περιβαλλοντολογικής ευαισθητοποίησης. Είναι 
µια µεγάλη διοργάνωση θεσµός του ∆ήµου µας και η µοναδική µε τον 
συγκεκριµένο εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό χαρακτήρα σε όλη την Ελλάδα. 
 
2) Πρόκειται για ένα νέο σηµαντικό για τον ∆ήµο και όχι µόνο, ∆ιεθνές Φεστιβάλ 
Μουσικής, µε τίτλο «Μουσικές του Κόσµου» . Συγκροτήµατα από όλο τον κόσµο 
παρουσιάζουν στο κέντρο της πόλης, µουσικές σύγχρονες και παραδοσιακές από 
τις χώρες από όπου προέρχονται. Σκοπός, η προσέλκυση φίλων µουσικής από όλη 
τη χώρα αλλά και από το εξωτερικό.  
 
3) Ο ∆ήµος Σερρών µε τον Πολιτιστικό Σύλλογο «Καπετάν Μητρούσης»   
διοργανώνουν την καλλιτεχνική  παιδική συνάντηση-εκδήλωση θεσµός  « Το Γέλιο 
του Παιδιού – Το µέλλον του κόσµου». Πρόκειται για ένα γεγονός το οποίο 
συγκεντρώνει το ενδιαφέρον όλων, γιατί η  οµάδα στόχος της δράσης είναι τα 
παιδιά. Φιλοξενούνται ελληνικές και ξένες χορευτικές, καλλιτεχνικές  αποστολές οι 
οποίες προσφέρουν µοναδικό θέαµα & συγκίνηση σ’ όλους τους συµµετέχοντες και 
επισκέπτες. Επίσης οι φιλοξενούµενες αποστολές έχουν ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο 
εκπαίδευσης και το θέαµα που πρόκειται να παρουσιάζουν είναι µοναδικό.   
 
4) Πρόκειται για εκδήλωση θεσµό, όπου µουσικά σχήµατα µαθητών του ∆ήµου και 
του Νοµού µας, δίνουν παράσταση, παρουσιάζοντας κάθε σχήµα, τέσσερα 
τραγούδια. Για το έτος 2015 πραγµατοποιήθηκε 2 ήµερο εκδηλώσεων µε την 
συµµετοχή περισσοτέρων σχηµάτων και από γειτονικές πόλεις. Η εκδήλωση 
πραγµατοποιείται στο ανοικτό θεατράκι του Κεντρικού Πάρκου. 
 
5) Πρόκειται για µια εκδήλωση θεσµό πλέον για τον ∆ήµο µας. Πραγµατοποιείται 
κάθε χρόνο στα µέσα Αυγούστου στην µαγευτική τοποθεσία της Άνω Βροντούς. 
Εκεί µε την βοήθεια της τεχνολογίας (ειδικά τηλεσκόπια) αλλά και µε τις διαλέξεις 
αναγνωρισµένων επιστηµόνων στον χώρο της αστροφυσικής, οι συµµετέχοντες 
έχουν την δυνατότητα να θαυµάσουν τα µυστικά του ουρανού. 
 

• The Municipality of Thessaloniki  
The main objective of the Feast of Multiligualism is to promote tolerance and 
pluralism, solidarity and social interaction between people of different linguistic 
backgrounds. The Multilingualism Feast includes: round tables, theatrical 
performances, music and dance performances, screenings, multilingual 
workshops, research projects, the Multilingualism Cafe, memory and photography 
exhibitions, lectures, thematic cycles of research and of academic interest, 
seminars workshop style, language stands, tributes to writers focusing on 
pluralism, interchangeability, networking and interaction. It promotes open 
knowledge workshops addressed to citizens, parents, teachers and students,  
multilingual literacy and calligraphy, and the emergence of transnationalism. 
LABattoir: Art for Social Change at the Old Slaughterhouse of Thessaloniki. 
LABATTOIR is a new initiative of the Municipality of Thessaloniki's Department of 
Culture based at the recently refurbished building of the old municipal 
slaughterhouse, in collaboration with ArtBOX non-profit organization. The existing 
creative potential of the city grows through collaborations with internationally 



established artists, creators and experts that lead to innovative projects, products 
or services, and at the same time provide training and skills to socially sensitive 
groups (young unemployed, refugees, women etc.). 
The 5TH Thessaloniki BIENNALE OF CONTEMPORARY ART with the title “Between 
the Pessimism of the Intellect and the Optimism of the Will” exhibited the work of 
44 persons and one collective group of artists from 25 countries all around the 
world. Stories of Immigration in the Mediterranian Sea. 
1. ΦΕΣΤΙΒΑΛ ∆ΗΜΗΤΡΙΩΝ 
2. STAMP FESTIVAL (Συνεργασία µε καλλιτέχνες-Παραχωρήσεις δηµοτικών 
χώρων για προώθηση της καλλιτεχνικής επιχειρηµατικότητας) 
3. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΙ∆ΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 
4. ΙΝ-EDIT (Φεστιβάλ Μουσικών Ταινιών) 
5. REWORKS (Φεστιβάλ µε συµµετοχή Djs από Ελλάδα και Ευρώπη) 
6. ∆ΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΦΑΓΕΙΑ ( Με στόχο την προώθηση της πολιτιστικής 
πρωτοπορίας, εκπαίδευση, εφαρµογή νεωτερικών project) 
7. JAZZ FESTIVAL 
8. Εκδηλώσεις-∆ράσεις στο πλαίσιο της Biennale ως µέλος της BJCEM 
 

Περιγραφή δράσεων:  
1. ΦΕΣΤΙΒΑΛ ∆ΗΜΗΤΡΙΩΝ (www.dimitria.thessaloniki.gr) 

 
πολιτιστικές πολιτικές και µέτρα  
διεθνής πολιτιστική συνεργασία  

 
Το Τµήµα ∆ιοργάνωσης Εκδηλώσεων & Φεστιβάλ της ∆ιεύθυνσης Πολιτισµού-
Τουρισµού διοργανώνει και φέτος το θεσµοθετηµένο Φεστιβάλ “∆ηµήτρια”, το 
οποίο θα πραγµατοποιηθεί για 51η συναπτή χρονιά.  
 Τα ∆ηµήτρια αποτελούν το µεγαλύτερο καλλιτεχνικό φεστιβάλ της 
Θεσσαλονίκης, ενώ µε την αδιάλειπτη ιστορία τους εξακολουθούν να αποτελούν 
σηµαντικό µοχλό προβολής και ανάπτυξης της καλλιτεχνικής δηµιουργίας και του 
πολιτισµού γενικότερα. 
Τα φετινά ∆ηµήτρια, κατόπιν και της περσινής επετειακής διοργάνωσης των 50 
ετών, θέλουν να επιβεβαιώσουν και να ενισχύσουν ότι: 
- η Θεσσαλονίκη παραµένει µια ανοιχτή πολιτιστική σκηνή για νέους δηµιουργούς 
από την Ελλάδα και την Ευρώπη, για νέες καλλιτεχνικές τάσεις και πρωτοποριακά 
ρεύµατα. 
- η σχέση πολιτιστικής παραγωγής και συµµετεχόντων-θεατών εµπεδώνεται ως 
µια σχέση ανταλλαγής ιδεών, αµοιβαίας συνεισφοράς και αλληλεπίδρασης, ώστε 
τα ∆ηµήτρια να διαµορφώνονται και µέσα από την άποψη των πολιτών. 
- η περαιτέρω ταυτοποίηση τη πολιτιστικής ζωής της Θεσσαλονίκης µε το 
φεστιβάλ των ∆ηµητρίων, ώστε το τελευταίο να αποτελεί ορόσηµο πολιτισµού στο 
εσωτερικό και το εξωτερικό, προσελκύοντας ακόµα περισσότερους επισκέπτες και 
συµβάλλοντας τα µέγιστα στην δηµιουργική οικονοµία, στην αύξηση θέσεων 
εργασίας και στην τοπική ανάπτυξη. 
 

2. STAMP FESTIVAL (www.stampfestival.gr) 
 

ενσωµάτωση του πολιτισµού στις πολιτικές της βιώσιµης ανάπτυξης  
συµµετοχή της «κοινωνίας των πολιτών»  

 
Μετά την ιδιαίτερα επιτυχηµένη παρθενική διοργάνωση του 2015, σχεδιάζεται και 
για φέτος η πραγµατοποίηση της ∆ηµιουργικής Πλατφόρµας Πολιτισµού µε την 
ονοµασία “Stamp”. To συγκεκριµένο εγχείρηµα έχει διττό στόχο: Πρώτον, την 
δηµιουργική εκµετάλλευση αναξιοποίητων αστικών χώρων της Θεσσαλονίκης 
µέσα από την προώθηση ενός νέου πολιτιστικού-οικονοµικού µοντέλου 
ανάπτυξης, αφετέρου τη προώθηση της δηµιουργικής οικονοµίας της 
Θεσσαλονίκης µέσα από οργανωµένες δοµές του Πολιτισµού. 



 Ειδικότερα, η συγκεκριµένη πρωτοβουλία αποσκοπεί στην δωρεάν παραχώρηση 
των καταστηµάτων της στοάς του Αγίου Μηνά σε οµάδες της πόλης από τον χώρο 
της γραφιστικής, της αρχιτεκτονικής, της τεχνολογίας, από τοµείς της εικαστικής 
δηµιουργίας, εναλλακτικών σπορ κ.α., ώστε η στοά του Αγ.Μηνά να µετατραπεί 
σε έναν δηµιουργικό χώρο ανοιχτής αγοράς (open market).  
 Η διοργάνωση για δεύτερη συναπτή φορά στη Θεσσαλονίκη της ∆ηµιουργικής 
Πλατφόρµας Πολιτισµού “Stamp” µπορεί να σηµάνει την απαρχή ενός 
καινούργιου µοντέλου αστικής ανάπτυξης, γόνιµης σχέσης πολιτισµού και 
νεανικής επιχειρηµατικότητας, ενώ το συγκεκριµένο εγχείρηµα µπορεί να 
εξελιχθεί σε θεσµό-οδηγό για ανάλογες πρωτοβουλίες σε πολλές άλλες 
αναξιοποίητες περιοχές της πόλης, µέσα από την παρόµοια ανάδειξη τους σε 
κύτταρα “δηµιουργικού πολιτισµού”, ώστε να ζωντανέψουν περιοχές και γειτονιές 
που έχουν πληγεί από την κρίση των τελευταίων ετών. 
 

3. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΙ∆ΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 
 

διεθνής πολιτιστική συνεργασία  
 
Για τρίτη συνεχόµενη χρονιά θα πραγµατοποιηθεί το Ευρωπαϊκό Παιδικό 
Φεστιβάλ, το οποίο στοχεύει και φέτος: 
• Να προσφέρει στα παιδιά και στις οικογένειες τους ένα τριήµερο δηµιουργίας, 
εκπαίδευσης και  ψυχαγωγίας µέσα από τη µουσική, τις θεατρικές παραστάσεις 
και τα εικαστικά εργαστήρια, συµβάλλοντας κατά αυτόν τον τρόπο στην 
παιδευτική διαδικασία των “εν δυνάµει” µελλοντικών πολιτών, ο ρόλος των 
οποίων θα είναι καταλυτικός στην σύγχρονη κοινωνία.  
• Να ενθαρρύνει την ανθρώπινη επικοινωνία και την ενεργό συµµετοχή των 
θεατών στα 
δρώµενα. 
• Να συµβάλλει στην ανάπτυξη πολιτιστικών ανταλλαγών και συνεργασιών 
ανάµεσα σε 
καλλιτέχνες από διαφορετικές χώρες. 
 Συνοπτικά, το Παιδικό Φεστιβάλ θα περιλαµβάνει µουσικές συναυλίες, θεατρικά 
δρώµενα 
και παραστάσεις, αφήγηση παραµυθιών, παραστάσεις κουκλοθεάτρου, 
εργαστήρια 
κίνησης, θεάτρου, εικαστικών, προβολή ταινιών, ξεναγήσεις σε ιστορικά µνηµεία 
και αξιοθέατα της Θεσσαλονίκης και πλήθος άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων. 
Η ιδιαιτερότητα του συγκεκριµένου φεστιβάλ έγκειται στη συµµετοχή 
καλλιτεχνών από διάφορες ευρωπαϊκές αλλά και αδελφοποιηµένες µε τη 
Θεσσαλονίκη πόλεις, οι οποίοι µαζί µε τους Έλληνες δηµιουργούς συνθέτουν ένα 
ξεχωριστό αποτέλεσµα. 
 

4. ΙΝ-EDIT 
 

ειδική µέριµνα για την ενίσχυση των οµάδων των γυναικών και των νέων  
 

Πρόκειται για ένα από τα µεγαλύτερα Φεστιβάλ Μουσικού Ντοκιµαντέρ 
παγκοσµίως, καλύπτοντας γεωγραφικά δύο ηπείρους, ενώ φέτος υπάρχει η 
φιλοδοξία να γίνει η Θεσσαλονίκη εκπρόσωπος του Φεστιβάλ στη Νοτιοανατολική 
Ευρώπη. Το συγκεκριµένο φεστιβάλ συνδυάζει τα δύο κοµµάτια της παγκόσµιας 
πολιτιστικής βιοµηχανίας µε την µεγαλύτερη διείσδυση στο κοινό, τη µουσική και 
τον κινηµατογράφο. 
 Στη διάρκεια του θα πραγµατοποιηθούν προβολές µουσικών ταινιών στο 
κινηµατοθέατρο «ΟΛΥΜΠΙΟΝ», µουσικά δρώµενα (events) και εργαστήρια 
(workshops), των οποίων ο συνδυασµός τεχνολογίας, µουσικής και εικόνας, 
οδηγεί σε αποτελέσµατα. 
Παράλληλα, οι εκδηλώσεις αυτές θα αποτελέσουν και το πεδίο δηµιουργικής 



συνεύρεσης  καλλιτεχνών διαφορετικών ειδών: µουσικών, DJs, 
κινηµατογραφιστών και καλλιτεχνών νέων ειδών τεχνολογιών.  
 

5. REWORKS 
 

ειδική µέριµνα για την ενίσχυση των οµάδων των γυναικών και των νέων  
 

Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό Μουσικό Φεστιβάλ που έχει καθιερωθεί τα 
τελευταία χρόνια µε ιδιαίτερη επιτυχία στη µουσική σκηνή της πόλης µας, καθώς 
αφουγκράζεται τα δεδοµένα της σύγχρονης εποχής, αλλά και τον µουσικό 
ορίζοντα του µέλλοντος. Στο Reworks προσκαλούνται για να παρουσιάσουν το 
έργο τους πρωτοπόροι καλλιτέχνες της ηλεκτρονικής µουσικής και κουλτούρας, 
αλλά παράλληλα δίνεται βήµα για να αναδειχτούν και τα ανερχόµενα ταλέντα της 
εγχώριας µουσικής σκηνής. Το συγκεκριµένο Μουσικό Φεστιβάλ φιλοξενεί εκτός 
από µουσικές συναυλίες, εργαστήρια µε θέµα τη µουσική, οµιλίες, installations 
και visual arts, µετατρέποντας για λίγες µέρες τη σκηνή της Θεσσαλονίκης σε 
µουσικό ποµπό νεωτερικότητας και καινοτοµίας.  
 

6. ∆ΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΦΑΓΕΙΑ 
 

ενσωµάτωση του πολιτισµού στις πολιτικές της βιώσιµης ανάπτυξης  
συµµετοχή της «κοινωνίας των πολιτών»  

 
   Ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης διοργανώνει σειρά δράσεων στο κτίριο των παλιών 
δηµοτικών σφαγείων, προκειµένου να µας εισάγει στο νέο πρόγραµµα που 
σχεδιάζει για την επανάχρηση του πρόσφατα ανακαινισµένου χώρου.  
 
   Το LABATTOIR (www.labattoir.org) είναι µια κοινωνικά διαδραστική µηχανή για 
την παραγωγή πολιτισµού, ένα εργαστήριο εφαρµοσµένης δηµιουργικότητας που 
απαντά στις ανάγκες και τα προβλήµατα της κοινωνίας, προτείνοντας και 
εφαρµόζοντας λύσεις και εναλλακτικές στρατηγικές για το µέλλον, µε την ενεργό 
συµβολή του καλλιτέχνη ως καταλύτη και του πολίτη ως συµπαραγωγού.  
   Θέτοντας την δηµιουργικότητα στο κέντρο της διαδικασίας, διαφορετικοί κύκλοι 
δράσεων επικεντρώνουν σε διαφορετικές µορφές καλών και εφαρµοσµένων 
τεχνών (εικαστικά, deisgn, µουσική, θέατρο, κινούµενη εικόνα, νέες τεχνολογίες, 
επιστήµη κ.λπ.), πρακτικές (art for social change, community-based art), 
έννοιες (the commons, place-making, capability approach) και τοµείς 
(εκπαίδευση, κοινωνική πολιτική, πολιτιστική παραγωγή, δηµιουργική οικονοµία, 
αγορά).  
   Ο προσδιορισµός των κοινωνικών αναγκών, καθώς και των ταλέτων και των 
δυνατοτήτων των πολιτών γίνεται σε συνεργασία µε τους δηµιουργικούς 
παράγοντες της πόλης -επαγγελµατίες από τον χώρο των καλών και 
εφαρµοσµένων τεχνών, ακαδηµαϊκούς και πολιτιστικούς φορείς, ακτιβιστικές 
οργανώσεις- που καλούνται να συµβάλουν ενεργά στο πρόγραµµα του 
LABATTOIR.  
   Το υπάρχον δηµιουργικό δυναµικό της πόλης διευρύνεται µέσα από 
συνεργασίες µε διεθνώς καταξιωµένους καλλιτέχνες, δηµιουργούς και ειδικούς. Οι 
συνεργασίες αυτές οδηγούν σε καινοτόµα προγράµµατα, προϊόντα ή υπηρεσίες, 
ενώ παράλληλα παρέχουν εκπαίδευση και τεχνογνωσία σε κοινωνικά ευαίσθητες 
οµάδες (νέοι, άνεργοι, πρόσφυγες κ.ά.).  
 

7. JAZZ FESTIVAL 
 

πολιτιστικές πολιτικές και µέτρα  
 

   Για δεύτερη συνεχόµενη χρονιά το ∆ηµοτικό Θέατρο Κήπου ανοίγει τις πύλες 
του για µια σειρά εκδηλώσεων µε τίτλο “Jazz στον Κήπο” και υποδέχεται στη 



σκηνή τις τάσεις της σύγχρονης Jazz. Kατά αυτόν τον τρόπο δίνεται η ευκαιρία 
στους καλλιτέχνες και τους πολυάριθµους φίλους της Jazz µουσικής να βρεθούν 
κάτω από την ίδια στέγη, να δηµιουργήσουν, αλλά και να συζητήσουν την εξέλιξη 
αυτής της σειράς µουσικών εκδηλώσεων σε ένα σταθερό µουσικό Φεστιβάλ της 
Θεσσαλονίκης, µε απήχηση στο εσωτερικό και το εξωτερικό και µε κύρια θεµατική 
την σκηνή και τα µουσικά ρεύµατα της Jazz.  
 

8. Εκδηλώσεις-∆ράσεις στο πλαίσιο της Biennale ως µέλος της BJCEM 
(www.bjcem.org) 

 
διεθνής πολιτιστική συνεργασία  

 
   Ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης συµµετέχει από το 1985 στη ∆ιεθνή Ένωση BIENNALE 
Νέων ∆ηµιουργών της Ευρώπης και της Μεσογείου (BJCEM) ως ισότιµο µέλος της, 
η οποία στόχο έχει την καλλιτεχνική και πολιτιστική παραγωγή νέων καλλιτεχνών 
της Ευρώπης και της Μεσογείου. Η συµµετοχή του ∆ήµου Θεσσαλονίκης σε κάθε 
διεθνή και πανευρωπαϊκή σύµπραξη καθίσταται σηµαντική, τόσο για την “εξαγωγή” 
της καλλιτεχνικής παραγωγής της πόλης, όσο και για την καθεαυτή συµµετοχή στα 
διεθνή πολιτιστικά fora. 
 

• The Municipality of Amyntaio implements every year “The Amyntaia” 
through which a great variety of cultural activities concerning either 
traditional and contemporary culture are promoted. It, also, had a fruitful 
collaboration with the Faculty of Arts of Florina, resulting in many cultural 
activities.  

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ «ΑΜΥΝΤΑΙΑ» ∆ΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ: 
Ο ∆ήµος Αµυνταίου είναι ένας ∆ήµος µε ξεχωριστή πολιτισµική 

φυσιογνωµία και πλούσια καλλιτεχνική δράση. Κάθε χρόνο πραγµατοποιούνται 
πλήθος εκδηλώσεων που αναδεικνύουν και διατηρούν αλώβητη την πολιτιστική 
κληρονοµιά του τόπου και  διαδραµατίζουν καθοριστικό ρόλο στην προαγωγή του 
πολιτισµού της περιοχής. Η παραγωγή  πολιτιστικών πολιτικών που διατηρούν 
ζωντανή την παράδοση µέσω της πραγµατοποίησης ποιοτικών εκδηλώσεων και 
καθιερώνοντας ποιοτικούς θεσµούς τοπικής και υπερτοπικής εµβέλειας στοχεύουν 
επίσης στην διατήρηση και αναβίωση παραδοσιακών τεχνών και ασχολιών και στην 
προσφορά ψυχαγωγίας και αναψυχής στους κατοίκους και στους  επισκέπτες κατά 
τη διάρκεια της παραµονής τους στη ∆υτική Μακεδονία. Κλείνοντας τονίζουµε τη 
θετική συνεισφορά των εκδηλώσεων αυτών στην ποιοτική ενίσχυση του 
τουριστικού προϊόντος για την επιµήκυνση την τουριστικής περιόδου  και την 
προσέλευση ποιοτικού τουρισµού. 
 
  Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις του ∆ήµου Αµυνταίου  «Αµύνταια» 
πραγµατοποιούνται όλο τον χρόνο και λαµβάνουν χώρα σε όλα τα τοπικά 
διαµερίσµατα του ∆ήµου. Στα πλαίσια των πολιτιστικών εκδηλώσεων «Αµύνταια» 
γίνονται συναυλίες, εκθέσεις φωτογραφίας και ζωγραφικής, θεατρικές και παιδικές 
παραστάσεις, παραδοσιακές βραδιές µε τη συµµετοχή των συλλόγων του ∆ήµου, 
ενώ φιλοξενούνται και συγκροτήµατα του εξωτερικού, προερχόµενα κυρίως από τα 
Βαλκάνια. Ξεχωριστή θέση στα Αµύνταια έχει ο εορτασµός της αυγουστιάτικης 
πανσελήνου στην ελληνιστική πόλη της Τ.Κ. Πετρών, όπου πραγµατοποιούνται 
εκδηλώσεις κάτω από το ολόγιοµο φεγγάρι. Ενταγµένη  στην πολιτιστική δράση 
«Αµύνταια» είναι και η εκδήλωση «Τσίρι βάρβαρα». Πρόκειται για ένα έθιµο που 
πραγµατοποιείται κάθε χρόνο στις 3 του ∆εκέµβρη. Παραµονή της Αγίας Βαρβάρας 
οι κάτοικοι µαζεύουν προσανάµµατα και ξύλα στο κέντρο της γειτονιάς και 
στοιβάζουν σε µορφή πυραµίδας, ώστε το βράδυ που θα τα ανάψουν να έχουν τη 
ψηλότερη φωτιά. Τη στιγµή που ανάβει η φωτιά τους, όλοι µαζί αναφωνούν 
«τσίρι-τσίρι βάρβαρα» κι αρχίζει το γλέντι.  
  Ο κόσµος µαζεύεται γύρω από τη φωτιά, πίνοντας, τρώγοντας και χορεύοντας µε 
µουσική, που παίζει τοπικούς σκοπούς µε χάλκινα πνευστά, ώσπου να ξηµερώσει 



σε µια ιδιότυπη ολονυκτία. Το έθιµο έχει Ρωµαϊκές καταβολές, που σύµφωνα µε 
αυτές συµβολίζει τη νίκη πάνω στη φωτιά, την ευχή να πάει καλά η χρονιά, την 
επιθυµία να εξαλειφθούν τα κακά πνεύµατα, η χριστιανική εκδοχή όµως θέλει το 
έθιµο προς τιµήν της Αγίας Βαρβάρας, που σώθηκε όταν αποπειράθηκαν να την 
κάψουν. Ο ∆ήµος Αµυνταίου αναβιώνει το έθιµο µε το άναµµα της κεντρικής 
φωτιάς στην οποία συµµετέχουν όλοι οι σύλλογοι του ∆ήµου προσφέροντας 
παραδοσιακή φασολάδα, τοπικό κρασί, τσίπουρο και εδέσµατα . 
    Σηµαντικές επίσης είναι και οι  Αποκριάτικες εκδηλώσεις που οργανώνονται 
στην τοπική Κοινότητα  Ξινού Νερού το τελευταίο Σαββατοκύριακο της Αποκριάς. 
Το καρναβάλι του Ξινού Νερού πήρε την σκυτάλη από το Αµύνταιο που µέχρι το 
1982 οργάνωνε καρναβάλι και σταµάτησε µετά από πιέσεις της εκκλησίας. Το 
αλάθητο λαϊκό ένστικτο σατιρίζει την επικαιρότητα και οι καρναβαλιστές  
σχολιάζουν  µε καυστικό τρόπο κάθε γεγονός που επηρέασε τη ζωή τους. Στις 
εκδηλώσεις παίρνουν µέρος οι κάτοικοι και πλήθος επισκεπτών, που διασκεδάζουν 
στο ξέφρενο ρυθµό του καρναβαλιού. 
 
  Επιπλέον, για την ανάδειξη των πολιτιστικών δραστηριοτήτων, των εθίµων και 
της µουσικής παράδοσης του τόπου µας, αναλαµβάνει  την διοργάνωση 
Πολιτιστικών Εκδηλώσεων στα Τοπικά ∆ιαµερίσµατα των ∆ηµοτικών Ενοτήτων 
Αετού, Φιλώτα,  Αµυνταίου, σε συνεργασία µε τους πολιτιστικούς φορείς του 
∆ήµου, ενώ πολύτιµη είναι η συνεργασία του ∆ήµου µε τη Σχολή Καλών Τεχνών 
Φλώρινας. 
 Συµµετέχει στη διοργάνωση αναβίωσης παραδοσιακών εθίµων και εορτών όπως 
είναι η «Γιορτή του Κλείδωνα» στην Τοπική Κοινότητα Φιλώτα,  οι εκδηλώσεις για 
το καρναβάλι στην Τ.Κ. Λεχόβου, οι εκδηλώσεις για τη «Γιορτή Πατάτας» στην 
Τ.Κ. Σκλήθρου, η εκδήλωση για τα «Ρακοκάζανα στη Τ.Κ. Αγίου Παντελεήµονα. 
   Ενισχύει  τις προσπάθειες πολιτιστικών φορέων για την ανάδειξη της τέχνης, 
των γραµµάτων και του πολιτισµού όπως η έκθεση «∆ηµιουργίες γυναικών», η 
βραδιά αφιερωµένη στην παγκόσµια ηµέρα ποίησης και εκθέσεις  φωτογραφίας µε 
θέµα «Τσιριβάρβαρα και φωτιές της Φλώρινας».  
    Συµµετέχει  σε εκδηλώσεις µνήµης πεσόντων στις Τοπικές Κοινότητες του 
∆ήµου Αµυνταίου. 
    Ενισχύει την προσπάθεια προβολής και προώθησης τοπικών προϊόντων όπως 
είναι το κρασί, οι πιπεριές κλπ. 
    ∆ιοργανώνει εκδηλώσεις για το παιδί που εστιάζουν στην ψυχοκινητική 
διαδραστική ψωχαγωγία. 
   Έχει την εποπτεία της λειτουργίας Βιβλιοθήκης και Πολιτιστικού- Πνευµατικού 
Κέντρου 
Όπως επίσης και των λαογραφικών µουσείων και λαογραφικών συλλογών. 
Παράλληλα ο ∆ήµος Αµυνταίου έχει υπογράψει Πρωτόκολλο Αδελφοποίησης 
(23/08/2009) µε τον ∆ήµο Καραβά Κύπρου µε σκοπό την ενίσχυση και ανταλλαγή 
πολιτιστικών στοιχείων. Με τον τρόπο αυτό έχει δηµιουργηθεί ένας γόνιµος 
πολιτιστικός διάλογος που προωθεί την πολιτιστική συνεργασία, την κινητικότητα 
καλλιτεχνών, η οποία περιλαµβάνει την αποστολή αντιπροσωπειών των δυο ∆ήµων 
αλλά και πολιτιστικών οµάδων (χορευτικών τµηµάτων, χορωδιών ). 
 

• The Municipality of Athens organizes in an annual basis exhibitions and a 
great variety of cultural events, aiming at the presentation and support of 
young artists and people from other countries. 

 
• The Municipality of Glyfada supported cultural events organized by 

disabled people of the Municipality. It, also, organized solidarity conserts, 
lenting library service, seminars and book presentations.  

Ο ∆ήµος Γλυφάδας, µέσω του Τοµέα Πολιτισµού και του νοµικού του προσώπου 
ΚΑΠΠΑ (Κοινωνική Αθλητική Και Πολιτιστική Παρέµβαση) και σε συνεργασία µε 
τους τοπικούς συλλόγους Ηπειρωτών, Ποντίων, Κρητών, Λακώνων, κ.ά., 
διοργανώνει σε τακτά χρονικά διαστήµατα δράσεις που προάγουν τα ιδιαίτερα 



πολιτισµικά χαρακτηριστικά, τα ήθη και τα έθιµα και τις παραδόσεις των ανωτέρω 
οµάδων, µέσα από ποικιλόµορφες εκδηλώσεις. 
Τα προγράµµατα Άθλησης αφορούν όλες τις ηλικίες και προσφέρονται έναντι της 
ελάχιστης χρέωσης των 5 ευρώ ενώ είναι δωρεάν για ΑΜΕΑ. Στηρίζει παράλληλα 
και ενισχύει τις αντίστοιχες εκδηλώσεις που διοργανώνουν οι σύλλογοι και οι 
φορείς ΑΜΕΑ της πόλης.  
Η δανειστική βιβλιοθήκη λειτουργεί µε 20 θέσεις ανάγνωσης και διαθέτει 15.000 
τίτλους βιβλίων. 
Σχετικά µε την καθηµερινότητα του πολίτη λειτουργούν κέντρα µε στόχο την 
ευαισθητοποίηση και την εκπαίδευση των κατοίκων στην ανάπτυξη δεξιοτήτων 
για την αντιµετώπιση των αντιξοοτήτων. 

Το ∆ηµοτικό ωδείο λειτουργεί µε τµήµατα πιάνου, φλάουτου, κιθάρας, κλαρινέτου, 
σαξόφωνου, ακορντεόν αρµόνιου, προπαιδείας, φωνητικής και σύνθεσης. 
 

• The Municipality of Kozani has organized the Multilingualistic Café, an 
innovative statutory, which supported the communication of people of 
different cultures and organized a 3-day Multilingualistist Festival, in which 
many activities concerning multilingualistic and multicultural awareness 
were implemented. For the implementation of these events international 
cooperations with consular authorities took place. Several foreign cultural 
groups participated. 

Τα Καφέ Πολυγλωσσίας  του ∆ήµου Κοζάνης 
Τα Καφέ Πολυγλωσσίας είναι ένας νέος καινοτόµος θεσµός,  που  ταιριάζει 
απόλυτα σε πολιτισµικές κοινωνίες. Τα Καφέ Πολυγλωσσίας εµφορούµενα  από τη 
διαπολιτισµική αντίληψη της συνεύρεσης και της πολυµορφίας, προωθούν τη 
συνάντηση και την επαφή των διαφορετικών γλωσσών και πολιτισµών. Ξεκίνησαν 
µε επιτυχία το 2013 από τη Θεσσαλονίκη, όπου και οργανώθηκαν πρώτη φορά στο 
πλαίσιο των γιορτών πολυγλωσσίας.  Η Κοζάνη είναι η πρώτη επαρχιακή πόλη που 
τα φιλοξενεί, επειδή ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου Καλλικρατικού 
∆ήµου Κοζάνης είναι το πλούσιο εθνολογικά ανθρώπινο περιβάλλον και η 
πολυπολιτισµικότητα  -διαπολιτισµικότητα που αυτό συνεπάγεται,   δηλ. την επαφή 
των πολιτισµών και τη διάδραση τους. 
Στο χώρο του ∆ήµου Κοζάνης δραστηριοποιούνται οµάδες µε διαφορετική  εθνική  
προέλευση και καταβολές γι’ αυτό και  υπάρχει µεγάλη ποικιλία γλωσσικής και 
πολιτιστικής έκφρασης.   Πρόσφυγες από τα παράλια µέχρι τα βάθη  της Μ. Ασίας, 
Παλλινοστούντες, αλλά και  ξεριζωµένοι από τη Νότια Ρωσία, τον Πόντο και την 
Ανατολική Θράκη µέχρι την Ανατολία και την Αρµενία συνυπάρχουν µαζί µε τους  
γηγενείς  κατοίκους, µε Γρεβενιώτες, Ηπειρώτες, Κρήτες, Κύπριους και όχι µόνο.  
Τα Καφέ Πολυγλωσσίας οργανώνονται µε τη συµµετοχή φορέων τόσο από την 
πόλη της Κοζάνης όσο και από τα τοπικά διαµερίσµατα της Περιφέρειας του ∆ήµου. 
Συµµετέχουν σ’ αυτά µέλη Πολιτιστικών Συλλόγων, οργανωµένων σε εθνοτοπική 
βάση (Ντόπιοι, Πόντιοι, Μικρασιάτες ,Θρακιώτες, κλπ), µεµονωµένοι πολίτες κι 
άλλοι, οι οποίοι  έρχονται  σε επαφή µε συµπολίτες τους µε  διαφορετικές 
παραστάσεις, βιώµατα, πολιτιστικές αφετηρίες , ρίζες και καταβολές και 
καταθέσουν την δική τους πολιτιστική σφραγίδα σε ένα κοινό τραπέζι ανταλλαγής 
εµπειριών, παραδόσεων και  εθίµων.  
Στην επιτυχία των καφέ, εκτός των άλλων, συµβάλλουν σηµαντικά και οι 
µετανάστες διαφόρων εθνοτήτων, οι οποίοι ζουν στην Κοζάνη και µιλούν ποικίλες 
γλώσσες (αλβανικά, ουκρανικά, γεωργιανά, ρουµάνικα, σέρβικα, ρώσικα κλπ )οι 
ξένοι φοιτητές του ΤΕΙ και του Παν/µιου ∆υτικής Μακεδονίας, παιδιά µεταναστών 
ή προσφύγων που ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα και οι φοιτητές του 
προγράµµατος Erasmus.  Ως εκ τούτου τα  Καφέ Πολυγλωσσίας αποτελώντας  µια 
µορφή άτυπης εκπαίδευσης παρέχουν την ευκαιρία ανταλλαγής απόψεων για τις  
δυσκολίες των µεταναστών –προσφύγων στις χώρες υποδοχής τόσο σε θέµατα 
καθηµερινής προσαρµογής  όσο και εκπαίδευσης.  
Βασική επιδίωξη των Καφέ ,  µέσα από την κατάθεση του γλωσσικού και 
πολιτισµικού κεφαλαίου του καθενός  χωριστά, είτε αυτό προέρχεται από 



συλλογικό φορέα είτε από  µια ατοµική µονάδα, είναι να αντιληφθούµε συλλογικά 
τον εαυτό µας  αποκτώντας ταυτόχρονα επίγνωση της ιδιαιτερότητάς µας  και  να 
γνωριστούµε όλοι καλύτερα   µε απώτερο στόχο να συµβάλουµε  έτσι στην 
αρµονική συνύπαρξη µας στα πλαίσια του ίδιου ∆ήµου.  
Στα τέσσερα  Καφέ Πολυγλωσσίας που οργανώθηκαν την περασµένη χρονιά  
ακούστηκαν  γύρω στις 25 διαφορετικές γλώσσες, διάλεκτοι ή ιδιώµατα από τους 
κατοίκους του ∆ήµου Κοζάνης κι από τους αλλόφωνους  φοιτητές του ΤΕΙ ∆. 
Μακεδονίας που µιλούν τις γλώσσες του έξω κόσµου, του πιο αποµακρυσµένου και 
λιγότερου οικείου.  Όλες οι γλωσσικές κοινότητες του κέντρου και της περιφέρειάς 
του ∆ήµου µας ήταν εκεί, κερνώντας, τραγουδώντας και χορεύοντας, 
ανταλλάσσοντας τις γλώσσες τους, τα προσωπικά τους βιώµατα, τα  ήθη και τα 
έθιµα µε τοπικά χαρακτηριστικά  και µιλώντας τη γλώσσα της µίας καρδιάς.  
Οι θαµώνες  απόλαυσαν   αποσπάσµατα από θεατρικά σκέτς, καθηµερινούς 
διαλόγους, χαιρετισµούς  και παρουσιάσεις. Γνώρισαν   τις διαφορετικές φωνές και 
τις γλωσσικές διαδροµές των κατοίκων της  πόλης και της ευρύτερης περιοχής, 
έπαιξαν  µε τους ήχους και τις λέξεις, έζησαν  τη µουσική των λαών και των 
διαφορετικών πολιτισµών, συµµετείχαν  σε βιωµατικά και καλλιτεχνικά δρώµενα.  
Όταν η βροχή µετατρέπεται σε ευφορία χορού και το νερό σε κρασί αγάπης, όπως 
συνέβη στην Κοζάνη,  τα Καφέ Πολυγλωσσίας και οι Γιορτές Πολυγλωσσίας  
ολοκληρώνουν τον στόχο τους που είναι η ενότητα και η εκεχειρία των λαών από 
τις εθνικές πληγές καθώς και η ανάδειξη της Πολυγλωσσίας σε εγχείρηµα 
επικοινωνίας και διεπαφής.  
 
«ΓΙΟΡΤΕΣ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΑΣ» 
  
Ο ∆ήµος Κοζάνης οργάνωσε για πρώτη φορά τον Ιούνιο  2015 «τις  Γιορτές 
Πολυγλωσσίας».  Οι Γιορτές µέσα από την προώθηση των γλωσσών και των 
πολιτισµών περιλάµβανε εκδηλώσεις εκπαιδευτικές, βιωµατικές και καλλιτεχνικές 
µε διαδραστικό και διαγενεακό χαρακτήρα µε στόχο  να αναδειχθούν και να 
προβληθούν όσο το δυνατόν περισσότερες  γλώσσες, διάλεκτοι, ιδιώµατα και 
κώδικες επικοινωνίας, να προωθηθεί η διασύνδεση εντός κι εκτός ελλαδικού 
χώρου, η αλληλεπίδραση και η αδελφοποίηση των ανθρώπων και των λαών και να 
τονιστεί η διαφορετικότητα και η οµοιότητα που καταγράφουν οι γλωσσικές και 
πολιτισµικές διαδροµές στο εσωτερικό µιας τοπικής  κοινωνίας και έξω από αυτήν. 
Η επαφή των Γλωσσών και των Πολιτισµών αποτελεί µία διαδροµή κοινωνικού 
κεφαλαίου εµψυχώνοντας και εµπλουτίζοντας τη συνοχή και το αίσθηµα της 
κοινότητας τόσο στον εκπαιδευτικό όσο και στον ευρύτερα κοινωνικό χώρο.  
Οι τριήµερες εκδηλώσεις της Γιορτής  πραγµατοποιήθηκαν στις 12, 13 και 14 
Ιουνίου από τον Οργανισµό Αθλητισµού-Πολιτισµού και Νεολαίας του ∆ήµου 
Κοζάνης και ήταν αφιερωµένες στις γλώσσες, διαλέκτους  και στα γλωσσικά 
ιδιώµατα όχι µόνο του ∆ήµου Κοζάνης  και της Περιφέρειας αλλά και των 
Βαλκανίων γενικότερα, όπως και σ’ αυτά της Ευρώπης και της Ασίας, σε σχέση 
πάντα µε όσους κατοικούν σ’ αυτήν εδώ τη γωνιά της γης σε µόνιµη ή προσωρινή 
βάση. Το αποκορύφωµα της Γιορτής έγινε παρουσία των προξενικών αρχών της 
Σερβίας, της Fyrom και της Αυστρίας, οι οποίες συνόδευσαν τα µουσικά σύνολα 
των χωρών τους 
 
Η συγκεκριµένη Γιορτή αποτέλεσε συνέχεια και κορύφωση των τριών Καφέ 
Πολυγλωσσίας όπως και του σεµιναρίου διαπολιτισµικής εκπαίδευσης «Αφύπνιση 
στις Γλώσσες και στους Πολιτισµούς του ∆ήµου Κοζάνης», τα οποία ξεκίνησαν µε 
πρωτοβουλία πάλι του ΟΑΠΝ τον Νοέµβριο  του 2014 και διήρκησαν έως και το 
Μάιο του 2015. 
Η 1η Γιορτή Πολυγλωσσίας  απευθυνόταν στους µαθητές και στους εκπαιδευτικούς 
όλων των βαθµίδων, αλλά και σε όλους τους κατοίκους του ∆ήµου Κοζάνης  
καλώντας όλους να ανακαλύψουν την ποικιλία και τον πολυπολιτισµικό πλούτο 
των γλωσσών, τόσο του ∆ήµου όσο και κοντινότερων ή µακρινότερων χωρών και 
περιοχών, να συµµετέχουν σε διαπολιτισµικά σεµινάρια, στρογγυλές τράπεζες  και 



να  παρακολουθήσουν  εκπαιδευτικά σχέδια δράσης,  εισηγήσεις και διαλέξεις για 
τη ∆ιαπολιτισµική Εκπαίδευση, για την τέχνη της σκιτσογραφίας  και για τις 
εξειδικευµένες χρήσεις των ξένων γλωσσών,  να πάρουν µέρος σε πολυγλωσσικά 
παραδοσιακά παιχνίδια και σε εργαστήρια δηµιουργικής γραφής, να 
παρακολουθήσουν  πολυγλωσσικά παραµύθια,  να πάρουν το λόγο σε 
παρουσιάσεις γλωσσών, σε φιλικές και αυθόρµητες  συζητήσεις, να επισκεφθούν 
εκθέσεις, να ακούσουν µουσικές και τραγούδια από τις γειτονιές των Βαλκανίων, 
να απολαύσουν γεύσεις τοπικές και γλωσσικά ακούσµατα απ’ όλο σχεδόν τον 
κόσµο.  
Επιπλέον, οι πολίτες παρακολούθησαν  παράλληλες δράσεις, οι οποίες 
περιλάµβαναν πολυγλωσσικά βιωµατικά  εργαστήρια και δρώµενα, θεατρικές 
πολυγλωσσικές παραστάσεις, προβολές ταινιών µικρού µήκους από εκπαιδευτικούς 
της περιοχής, φωτογραφικά οδοιπορικά στα Βαλκάνια, δράσεις καλλιγραφίας, 
συµµετοχή σε ραδιοφωνικές εκποµπές.  
Γενικά , οι πολίτες του ∆ήµου Κοζάνης , Νεολαίοι και µη, είχαν ακόµα τη 
δυνατότητα για τρεις ολόκληρες µέρες να παρακολουθήσουν πλήθος 
µουσικοχορευτικών εκδηλώσεων από τοπικά και σχήµατα του εξωτερικού, 
προερχόµενα από το Μουσικό Σχολείο Σιάτιστας, από το ∆ηµοτικό  Ωδείο Κοζάνης, 
από τους Πολιτιστικούς Συλλόγους της περιοχής, από χώρες όπως η Τουρκία, 
Αρµενία, Σερβία, Αλβανία, Fyrom, Ουκρανία. Μία µεγάλη ποικιλία ηχοχρωµάτων, 
ρυθµών και γλωσσών που αγκάλιασε το κοινό της Κοζάνης.  
Η Γιορτή της Πολυγλωσσίας σε συνδυασµό µε το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα Leader 
«Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές» περιλάµβανε µέχρι και φεστιβάλ γευσιγνωσίας  µε 
τοπικά παραδοσιακά εδέσµατα της περιοχή του Τσιαρτσιαµπά µε στόχο την 
προβολή τοπικών προϊόντων ΠΟΠ και µη από την περιοχή αυτή και την τόνωση 
της τοπικής επιχειρηµατικότητας. 
Τις  τριήµερες εκδηλώσεις αγκάλιασαν 60  συνολικά φορείς, ανάµεσα στους 
οποίους πολιτιστικοί, µορφωτικοί και εκπαιδευτικοί φορείς της πόλης και της 
ευρύτερης περιοχής, ξένα Ινστιτούτα, σχολεία, µη κυβερνητικές οργανώσεις, 
µεµονωµένοι πολίτες και ειδικοί επιστήµονες, πολιτιστικές αντιπροσωπείες και 
προξενικές αρχές των Βαλκανίων και της ευρύτερης περιοχής. Σε σύνολο εξήντα 
πέντε δράσεων 45 διαφοροποιούνταν ως προς το περιεχόµενο.  
 

• The Municipality of Paros implemented a wide variety of cultural events, as 
well as social welfare structures. 

 
• The Municipality of Kavala organized activities concerning raising 

awareness for disabled people and migrants. It, also, organized the 
program UROPEISOURPLAYGROUND for youths (which included – among 
others- discussions, innovative presentations of several issues, 
presentation of knowledge to the non-specialist audience), as well as the 
ethnic festival COSMOPOLIS and the CULTNET program.   

∆ράσεις: 
1. ΓΙΑ ΑΜΕΑ «ΑΓΑΠΩ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΣΟΥ» ΚΑΙ «LIVEITUP»  
2. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ «EUROPEISOURPLAYGROUND», ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΠΑΙ∆ΙΩΝ, ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ, STUDYVISITS, BIENNALE, 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ "Η ΚΑΒΑΛΑ, Ο ΚΑΠΝΟΣ ΚΑΙ ΤΑ 
ΓΑΛΛΙΚΑ"  

3. ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑ – ΕΘΝΙΚ ΦΕΣΤΙΒΑΛ «COSMOPOLIS», 
∆ΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΟΠΩΣ 
«ΧΟΡΕΥΤΙΚΗ & ΧΟΡΩ∆ΙΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ», ΕΚΘΕΣΗ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ «ΟΙ ∆ΥΟ ΟΧΘΕΣ ΤΗΣ ΝΟΣΤΑΛΓΙΑΣ», ΕΚΘΕΣΗ 
ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ  "ΕΠΙ ΧΑΡΤΟΥ. ΝΕΟΙ ∆ΡΟΜΟΙ ΣΤΗ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗ" 

4. «CULTNET:ENCOURAGEMENT OF CULTURAL COLLABORATION BY THE ESTABLISHMENT OF 

PARTNERSHIP NETWORKS BETWEEN THE CITIZENS OF STRUMYANI AND KAVALA 

MUNICIPALITIES» 
 



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΕΩΝ: 
1. «ΑΓΑΠΩ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΣΟΥ» - Βιωµατικό εργαστήριο ευαισθητοποίησης για 

τα άτοµα µε αναπηρία. Ενηµέρωση του κοινού σχετικά µε τον τρόπο 
αντίληψης των ατόµων µεπροβλήµατα όρασης, ακοής και κίνησης. 
«LIVEITUP» - Παράσταση χορού µε τη συµµετοχή οµάδων ΑΜΕΑ και µικτών 
οµάδων. Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ανάδειξη των δυνατοτήτων και των 
χορευτικών ικανοτήτων των ατόµων µε Αναπηρία και η κοινωνική αποδοχή 
τους.  

2. «EUROPE IS OUR PLAYGROUND» - Στόχος ήταν η ανάδειξη και αναβίωση 
παραδοσιακών αθληµάτων και παιχνιδιών, η µεταλαµπάδευση της γνώσης 
µέσα από τον αθλητισµό και την ψυχαγωγία στις επόµενες γενιές, η 
προστασία της άυλης κληρονοµιάς και η δηµιουργία δεσµών φιλίας µέσα 
από την ευγενή άµιλλα που προσφέρει ο αθλητισµός και το παιχνίδι.  
«ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΙ∆ΙΩΝ» - Το «Πανεπιστήµιο Παιδιών» είναι µια σειρά 
καινοτόµων εκλαϊκευµένων παρουσιάσεων και εργαστηρίων για µαθητές 
της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης από πανεπιστηµιακούς εισηγητές σε 
διάφορες θεµατικές της επιστήµης και της τέχνης για την απόκτηση 
γνώσεων, την ανάδειξη ιδιαίτερων δεξιοτήτων των µαθητών και την 
ενίσχυση της φιλοµάθειας. Σκοπός του εν λόγω προγράµµατος είναι η 
παροχή κινήτρων στους µαθητές - πέραν από τα προσφερόµενα µέσω του 
αναλυτικού προγράµµατος του σχολείου - ώστε να ανακαλύψουν τις 
κλίσεις τους,να ασχοληθούν µε αυτές και να γνωρίσουν νέα πεδία γνώσης. 
Το «Πανεπιστήµιο Παιδιών» περιλαµβάνει ένα κύκλο επιστηµονικών 
παρουσιάσεων και εργαστηρίων κατάλληλα προσαρµοσµένων στο ηλικιακό 
επίπεδο των συµµετεχόντων χωρίς όµως να αλλοιώνεται η επιστηµονική 
διάστασή τους.  
«∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ» - Οι ∆ηµιουργικές Συζητήσεις είναι 
εκδηλώσεις – συζητήσεις µε επιφανείς ανθρώπους, πετυχηµένους στην 
επαγγελµατική τους σταδιοδροµία, όπου µέσα από το διάλογο µπορούν να 
προβληµατίσουν το κοινό για όλα όσα ακούει, κάνει και βλέπει γύρω 
του.Επιστήµονες, καλλιτέχνες, επιχειρηµατίες, σύµβουλοι επιχειρήσεων, 
προχωρούν σε διαλογική συζήτηση µε το κοινό, όπου και επισηµαίνονται, 
αποσαφηνίζονται και παράγονται προβληµατισµοί και νέες προοπτικές σε 
όλους τους παραπάνω τοµείς. 
«STUDY VISITS» -  Στις αποστολές αυτές άνεργοι, επαγγελµατίες και 
µέντορες οι οποίοι επισκέπτονται «καλές πρακτικές», ήτοι επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται σε διάφορους τοµείς εµπορίου και εφαρµόζουν 
καινοτόµους τρόπους διοίκησης, οργάνωσης, παραγωγής και διανοµής των 
προϊόντων και των υπηρεσιών. Η εκάστοτε αποστολή ενηµερώνεται για τις 
δραστηριότητές τους, τον τρόπο λειτουργίας τους, τα προβλήµατα που 
συναντούν και τον τρόπο µε τον οποίο τα αντιµετωπίζουν. 
«BIENNALE» - 18-26 Οκτωβρίου διοργανώθηκε η «2η Μπιενάλε Αστικής 
και Αρχιτεκτονικής Αποκατάστασης-
 Biennale del Restauro Architettonico & Urbano -BRAU2», που 
φιλοξενήθηκε για πρώτη φορά από Ελληνικές πόλεις και συγκεκριµένα 
στην πόλη της Καβάλας. Η διοργάνωση αυτή ανέδειξε την ικανότητα της 
πόλης µας να φιλοξενήσει εκδηλώσεις τέτοιου βεληνεκούς, προβάλλοντας 
και διαφηµίζοντάς την µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σε αυτή τη «γιορτή» 
προβλήθηκε το ταλέντο, η δηµιουργικότητα και η ανιδιοτέλεια των 
ανθρώπων και των οµάδων που συµµετείχαν. Οι χώροι των δράσεων, 
γεµάτοι από νέους ανθρώπους, δηµιούργησαν ένα περιβάλλον πρωτόγνωρο 
για τα δεδοµένα της πόλης µας. 
«ΚΑΒΑΛΑ, Ο ΚΑΠΝΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ» εκπαιδευτικό βιωµατικό εργαστήρι 
για µαθητές ∆΄, Ε΄, και ΣΤ΄, δηµοτικού µε τη συνδιοργάνωση του 
Σουηδικού Σπιτιού και του Συλλόγου Γαλλικής Φιλολογίας Καβάλας-
∆ράµας-Ξάνθης. Με αφορµή του βιβλίο του Βασίλη Θασίτη 
"Lestabacsgrecs" αρχειακό υλικό του Σουηδικού Σπιτιού και µε εργαλείο τη 



γαλλική γλώσσα από το Σύλλογο Γαλλικής Φιλολογίας, ένα 
οπτικοακουστικό υλικό και παιχνίδια λέξεων, οι µαθητές ανακάλυψαν τον 
καπνό ως προϊόν που συνέβαλε στην οικονοµική ανάπτυξη της πόλης και 
της ευρύτερης περιοχής της Καβάλας. Το εργαστήρι πραγµατοποιήθηκε στο 
πλαίσιο της ∆ιεθνούς Ηµέρας Μουσείων  

3. ΕΘΝΙΚ ΦΕΣΤΙΒΑΛ «COSMOPOLIS», Μία γιορτή της πόλης µε επίκεντρο την 
παλιά πόλη της Καβάλα (Παναγία) µε εκδηλώσεις µουσικής, χορού, γεύσης, 
κινηµατογράφου, εικαστικών, θεάτρου από καλλιτέχνες και ανθρώπους από 
όλον τον κόσµο µε στόχο την ανταλλαγή και τη διάδοση των διαφορετικών 
πολιτισµών. Συµµετέχουν κάθε χρονιά µουσικά σχήµατα από το εξωτερικό 
και χώρες που παρουσιάζουν χορευτικά-ενδυµασίες-συνταγές κτλ.  
«ΧΟΡΕΥΤΙΚΗ & ΧΟΡΩ∆ΙΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ», ετήσια χορευτική 
και χορωδιακή συνάντηση πολιτιστικών συλλόγων στο αρχαίο θέατρο 
Φιλίππων, παρουσίαση χορευτικών από Πόντο, Κρήτη, Μ. Ασία, Καππαδοκία 
κτλ., διοργανώνεται στο πλαίσιο των Ελευθερίων (εορτασµός για την 
απελευθέρωση της Καβάλας). 
ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ «ΟΙ ∆ΥΟ ΟΧΘΕΣ ΤΗΣ ΝΟΣΤΑΛΓΙΑΣ» του 
Ιδρύµατος Ανταλλαγέντων της Λωζάννης µε έδρα την Κωνσταντινούπολη. 
Η παρουσίαση της έκθεσης στην Καβάλα αποσκοπούσε στην 
αλληλογνωριµία ανάµεσα σε δυο πληθυσµούς που µοιράστηκαν τη 
δραµατική εµπειρία της υποχρεωτικής µετακίνησης και αποτέλεσε 
συνεισφορά σε µια νέα οπτική της ιστορίας. Κοινό σηµείο στις προφορικές 
µαρτυρίες των προσφύγων αποτελεί το παράπονο να γεννιέσαι σε µια 
χώρα, να µεγαλώνεις σε άλλη και να αισθάνεσαι ξένος και στις δύο. Η 
έκθεση αυτή βασίστηκε σε προφορικές µαρτυρίες και φωτογραφίες 
Ελλήνων και Τούρκων που οι ίδιοι ή οι απόγονοί τους υποχρεώθηκαν να 
εκπατριστούν από τη γενέθλια γη, µε τη Μικρασιατική Καταστροφή το 1922 
και τη Συνθήκη της Λωζάννης το 1923. Μετά τα εγκαίνια της έκθεσης 
πραγµατοποιήθηκε συναυλία χορωδιών µε την χορωδία του Ιδρύµατος 
Ανταλλαγέντων της Λωζάννης µε έδρα την Κωνσταντινούπολη και την 
χορωδία της Καβάλας "Προ-Νόµιον". Οι παραπάνω εκδηλώσεις 
πραγµατοποιήθηκαν στο πλαίσιο του 58ου Φεστιβάλ Φιλίππων.    
«ΕΠΙ ΧΑΡΤΟΥ. ΝΕΟΙ ∆ΡΟΜΟΙ ΣΤΗ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗ» Έκθεση χαρακτικής τριών 
διακεκριµένων καλλιτεχνών από τη Σουηδία του ModhirAhmed, του Γιάννη 
Καρυδάκη και του LarsWilkiström. Το εργαστήρι καλλιτεχνικής χαρακτικής 
της πόλης Φάλουν στη Σουηδία, στο οποίο δραστηριοποιούνται οι τρεις 
χαράκτες, παρουσιάζει µακροχρόνια και σηµαντική παράδοση στη 
χαρακτική αφήνοντας παράλληλα περιθώρια πειραµατισµού για την 
ανάπτυξη νέων τεχνικών και τάσεων. Η εν λόγω έκθεση πραγµατοποιήθηκε 
µε τησυνεργασία του Σουηδικού Ινστιτούτο Αθηνών και το Σουηδικό Σπίτι 
Καβάλας. Στο πλαίσιο της έκθεσης πραγµατοποιήθηκε συνάντηση των 
τριών καλλιτεχνών µε καβαλιώτες καλλιτέχνες µε σκοπό την ανταλλαγή 
νέων τεχνικών στην χαρακτική. 

4. Οι παρακάτω δράσεις υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου CULTNET της 
ΚΠ ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2012: 
«∆ιοργάνωση δύο διακρατικών workshops»εθνογραφικού περιεχοµένου 
που προήγαγαν το διαπολιτισµικό διάλογο. 
«∆ιαµόρφωση κοινού πολιτιστικού ηµερολογίου», όπου παρουσιάστηκαν σε 
κοινό ηµερολόγιο όλες οι πολιτιστικές εκδηλώσεις των ∆ήµων Καβάλας και 
Strumyani. 
«∆ιοργάνωση δύο εκθέσεων φωτογραφίας»µε εθνογραφικό υλικό από τους 
δύο εµπλεκόµενους δήµους. 
«Εκπόνηση δύο εθνογραφικών µελετών» µε κοινό θέµα την παραδοσιακή 
διατροφή επιλεγµένων περιοχών και κοινή παρουσίαση αυτών. 
«∆ιοργάνωση δύο εκθέσεων παραδοσιακών ενδυµασιών και παραδοσιακών 
ειδών οικιακής τέχνης» µε πολιτιστικά προϊόντα των εµπλεκόµενων δήµων. 
«Έκδοση φωτογραφικού λευκώµατος για την προώθηση της τοπικής 



κουλτούρας. 
«∆ηµιουργία φυλλαδίων και υλικού προώθησης του έργου» (συνέντευξη 
και δελτία τύπου, δηµοσιεύσεις). 

• The Municipality of Vari-Voula-Vouliagmeni organized a festival for children 
that included theatre performances, workshops of theatre improvisation, 
interactive games, aiming to support the young artists. There was, also, 
an activity for raising awareness about migration, intercultural dialogue 
and peace.  

Φεστιβάλ για το παιδί. 
Παιδικό Φεστιβάλ, πολυήµερο και θεµατικό µε θεατρικές παραστάσεις, εργαστήρια 
κατασκευής και  θεατρικού παιχνιδιού, γωνιά βιβλίου και διαδραστικά παιχνίδια.  
Το περσινό φεστιβάλ ήταν αφιερωµένο στην Ελληνική Μυθολογµυθολογία. Το 
φεστιβάλ του2016 θα αποκτήσει διαπολιτιστικό χαρακτήρα, µε την ένταξη µύθων 
και παραµυθιών άλλων  χωρών.   
 
“Η  Μικρασία της καρδιάς µας” 
διοργάνωση τριηµέρου  
εκδηλώσεων για το “Μικρασιάτικο Ελληνισµό”. 
Εκθέσεις φωτογραφίας  και λαογραφικού περιεχοµένου,  προβολές ντοκιµαντέρ , 
οµιλίες , θεατρικά και µουσικά δρώµενα καθώς και συµµετοχή πολλών συλλόγων 
µε µαθήµατα χορού, µαγειρικής κλπ. 
 

• The Municipality of Drama 
ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗ: Χριστουγεννιάτικη γιορτή διάρκειας ενός µήνα, µε συµµετοχές 
πολιτιστικών συλλόγων, , φορέων, δοµών, και ευρύτερων ιδιωτών, τόσο από την 
Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό σε επίπεδο ενεργούς συµµετοχής και 
επισκεψιµότητας. 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ: Εορτασµού απελευθέρωσης της πόλης (1913) 
DRAMAICA: Τετραήµερο µουσικό Φεστιβάλ του Τοπικού Συµβουλίου Νεολαίας 
∆ήµου ∆ράµας. 
ΕΚΘΕΣΕΙΣ: Εκθέσεις σε όλο το φάσµα των τεχνών. 
ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ: Ετήσια Έκθεση Βιβλίου – Παρουσιάσεις λογοτεχνικών έργων. 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ µε τίτλο « Η ∆ράµα και η περιοχή της». 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙ∆ΕΣ – ∆ΙΗΜΕΡΙ∆ΕΣ εκπαιδευτικού και λογοτεχνικού 
ενδιαφέροντος 
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ µε πολιτιστικό, πολιτιστικό, ιστορικό, θρησκευτικό, 
κοινωνικό, αθλητικό και πολιτισµικό περιεχόµενο. 
ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ∆ΡΑΜΑΣ: Βιβλιοθήκη µε 961 τίτλους βιβλίων 
µε περιεχόµενο, πολιτιστικό, ιστορικό, θρησκευτικό, κοινωνικό, λογοτεχνικό και 
περιβαλλοντολογικό. 
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ – φεστιβάλ παραδοσιακών χορών µε πολιτισµική 
όσµωση µεταξύ λαών όµορων.  

 -ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΖΕΝ (Zero Impact Cultural Heritage Event 
Network) ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ ΚΡΑΤΗ: Ιταλία, Λιθουανία, Λετονία, Ηνωµένο 
Βασίλειο, Βουλγαρία, Σλοβενία, Ρουµανία, Ισπανία, Ολλανδία 

- Με Τουρκία, Βουλγαρία, Γερµανία 
 

• The Municipality of Karditsa 
∆ράσεις στήριξης και κοινωνικής ένταξης 
Α)Το Κέντρο Στήριξης Ροµά και Ευπαθών Οµάδων Καρδίτσας δίνει έµφαση στις 
ανάγκες των γυναικών τις κοινότητας παρέχοντας τις παρακάτω υπηρεσίες: 

� Ενηµερώσεις για τις συνθήκες υγιεινής, τη φροντίδα βρεφών, τη διατροφή, 
τους κανόνες υγιεινής, τη διαχείριση υγιεινής στην κοινότητα, τον 
οικογενειακό προγραµµατισµό κ.λ.π. 



� Στήριξη και ευαισθητοποίηση αναφορικά µε την καταπολέµηση της 
κακοποίησης, την καταπάτηση δικαιωµάτων, τους εθιµοτυπικούς γάµους σε 
νεαρή ηλικία, την ελευθερία έκφρασης. 

� Παραποµπή σε εξειδικευµένες δοµές στήριξης εφόσον απαιτείται (κέντρο 
γυναικών, ξενώνες φιλοξενίας, συµβουλευτικά κέντρα)  

� Ενδυνάµωση της γυναίκας σε θέµατα ισότητας µέσα από την ενεργή 
συµµετοχή της στην κοινότητα (πολιτιστικό σύλλογο,  ένταξη στην αγορά 
εργασίας).  

Β) Παροχή βοήθειας για την διευκόλυνση και συνηγορία στην πρόσβαση των 
ωφελουµένων σε δηµόσιες υπηρεσίες.  

� Συνεργασία µε φορείς και ενηµέρωση για έκδοση ταυτότητας, βιβλιάριο 
υγείας, ασφάλιση ΟΓΑ-ΙΚΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ κα, εγγραφή παιδιών σε ληξιαρχεία, 
άνοιγµα οικογενειακής µερίδας, εγγραφή στα δηµοτολόγια, διαδικασία 
ονοµατοδοσίας, διαδικασίες µεταδηµότευσης, έκδοση άδειας γάµου, 
ζητήµατα στρατολογίας, άδεια αυτοκινήτου και λοιπά αστικοδηµοτικά 
θέµατα. 

� Ενηµέρωση για επιδόµατα (π.χ. για επίδοµα πολυτεκνίας, παιδικής 
προστασίας, εγκύων γυναικών, ΟΑΕ∆, αναπηρίας), έκτακτα βοηθήµατα και 
συντάξεις 

� ∆ιαδικασία γιε έκδοση κάρτας ανεργίας 
� Φορολογική τακτοποίηση, έκδοση Αριθµού Φορολογικού Μητρώου 
� Ενηµέρωση για θέµατα στέγασης των Τσιγγάνων (π.χ. χορήγηση 

στεγαστικών δανείων για την αγορά ή ανέγερση κατοικίας κλπ). 
� Ενηµέρωση για βασικές διαδικασίες που ακολουθούνται για τη διευθέτηση 

υποθέσεων, όπως π.χ. ζητήµατα γάµου, παιδικής προστασίας, παραβίαση 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων, υποστήριξη στη δηµιουργία καταστατικών σε 
συνεργασία µε το νοµικό σύµβουλο του ∆ήµου. 

∆ράσεις για την υγεία 
Ατοµικές ή οµαδικές ενηµερώσεις ευαισθητοποίησης που αφορούν σε θέµατα: 

� ατοµικής υγιεινής 
� αναγκαιότητας εµβολιασµών 
� αναγκαιότητα προληπτικών εξετάσεων 
� υγιεινής διατροφής 
� προγεννητικού ελέγχου 
� ενηµέρωση για λοιµώδη νοσήµατα (ιός της γρίπης, ηπατίτιδα), 
� οικογενειακού προγραµµατισµού 
� ενηµέρωση για αφροδίσια νοσήµατα (ΗΙV) 
� χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών (κάπνισµα, αλκοόλ, ναρκωτικά) 
� στοµατικού ελέγχου 

Παραποµπή  ασθενών σε αρµόδιους φορείς παροχής υγείας. 
Προώθηση της ενσωµάτωσης του πληθυσµού στόχου στο ∆ηµόσιο Σύστηµα Υγείας 
µέσω: 

� προγραµµατισµού τηλεφωνικών ραντεβού σε νοσοκοµεία, ΙΚΑ, υπηρεσίες 
ψυχικής υγείας 

� υπενθύµισης και προτροπής για συνέπεια στα ραντεβού 
� συνοδείας σε µονάδες υγείας (όπου απαιτείται) 
� Παροχή πρωτοβάθµιας ιατρικής περίθαλψης. 
� Πραγµατοποίηση προληπτικών εξετάσεων (µέτρηση αρτηριακής πίεσης, 

σακχάρου, χοληστερίνης κτλ). 
� Παρακολούθηση της φαρµακευτικής αγωγής σε άτοµα που κρίνεται 

απαραίτητο. 
� Παροχή νοσηλευτικών συµβουλών για την καλύτερη και ταχύτερη 

αποθεραπεία των ατόµων. 
� Πραγµατοποίηση επισκέψεων κατ’ οίκον σε άτοµα που δυσκολεύονται να 

επισκεφτούν το Κέντρο (όποτε χρειάζεται). 
� Πραγµατοποίηση ενεσοθεραπείας σε έκτακτες περιπτώσεις  

∆ράσεις που αποσκοπούν στην προώθηση της απασχόλησης 



Α)Συµβολή και υποστήριξη σε ανέργους για τη διεύρυνση των επαγγελµατικών 

τους προσόντων.  

Β) Υποστήριξη για την ανεύρεση εργασίας.  

� Ενηµέρωση για διαδικασία έκδοσης και θεώρησης κάρτας ανεργίας.  
� Συνεργασία µε ΟΑΕ∆ για προώθηση ωφελουµένων σε προγράµµατα του 

ΟΑΕ∆ αλλά και στις υπηρεσίες του ΟΑΕ∆ και των ΚΠΑ. 
� Εκπαίδευση ωφελουµένων στη προσπάθεια για απασχόληση και 

παρακολούθηση της πορείας τους (τρόποι ανεύρεσης εργασίας, 
συναντήσεις µε εργοδότες, σύνταξη βιογραφικού κτλ). 

� Συνοδεία στελεχών του Κέντρου όπου απαιτείται (π.χ. για έκδοση κάρτας 
ανεργίας, σε πιθανούς εργοδότες, σε Κ.Ε.Κ. κτλ)  

� ∆ιατήρηση επαφών µε εργοδότες και την αγορά εργασίας  
Γ) Προώθηση σε δράσεις συµβουλευτικής και κατάρτισης.  

� ∆ικτύωση µε ΟΑΕ∆, Κ.Ε.Κ. φορείς συµβουλευτικής για έγκαιρη ενηµέρωση 
προγραµµάτων κατάρτισης και συµβουλευτικής 

� Προώθηση των ωφελούµενων σε δράσεις κατάρτισης και συµβουλευτικής 
µε στόχο την απόκτηση τεχνικών, παραγωγικών ικανοτήτων και 
επαγγελµατικών προσόντων  

� Υποστήριξη στη συλλογή δικαιολογητικών σχετικά µε τη συµµετοχή σε 
προγράµµατα κατάρτισης 

∆ράσεις για την εκπαίδευση 
� Ευαισθητοποίηση γονέων από τον πληθυσµό των Ροµά µε στόχο την 

παρότρυνση και την στήριξη των παιδιών τους για τακτική σχολική 
παρακολούθηση. 

� Επαφή και συνεργασία του Κέντρου µε δασκάλους, καθηγητές, το Σύλλογο 
Γονέων και Κηδεµόνων καθώς και τη ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας και 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. 

� Παράδοση µαθηµάτων ενισχυτικής διδασκαλίας από την παιδαγωγό του 
Κέντρου στήριξης 

� Συµµετοχή των µαθητών σε πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες 
(επίσκεψη των µαθητών του ∆ηµοτικού σχολείου στο πάρκο 
κυκλοφοριακής αγωγής της πόλης). 

∆ράσεις ευαισθητοποίησης, ενηµέρωσης και δηµοσιότητας  
Ενηµερώσεις σε όλους τους Ροµά του οικισµού αναφορικά µε: 

� Την αναγκαιότητα της καθαριότητας των κοινόχρηστων χώρων και την 
έννοια του περιβάλλοντος 

� Την αναγκαιότητα υποβολής προληπτικών ιατρικών εξετάσεων  
�  Θέµατα ατοµικής υγιεινής και σπουδαιότητα παιδικών εµβολιασµών 

 
• The Municipality of Rhodes 

1. «Βιλιοπεριπέτειες» 
Μέσα από την καλλιτεχνική έκφραση, στη συγκεκριµένη περίπτωση τη λογοτεχνία, 
προβλήθηκε στα παιδιά η αξία της  αναγνώρισης του διαφορετικού, της ανοχής 
απέναντί του, αλλά και της αποδοχής του ως ετερότητας.  
Οι δράσεις περιλάµβαναν θεατρική απόδοση του βιβλίου "Τριγωνοψαρούλη, µην 
εµπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό!", και σειρά από άλλες βιωµατικές δράσεις 
(κατασκευές, εικαστικά κ.λπ.). 
2. ∆ιαγωνισµός «Μικροί Λογοτέχνες» 
∆ιενέργεια του 6ου ∆ιαγωνισµού δηµιουργικής γραφής για παιδιά σχολικής ηλικίας 
«Μικροί Λογοτέχνες», µε θέµα: "Είµαι ο ήρωας/ηρωίδα της δικής µου ιστορίας και 
φτάνω σε έναν άλλο πλανήτη, όπου όλοι και όλα είναι διαφορετικά... Άραγε τι θα 
µου συµβεί; Πώς θα µε αντιµετωπίσουν επειδή είµαι ένας "'Αλλος"; 
3. ∆ιεθνές σεµινάριο «Οι συγγραφείς των τριών θαλασσών ενάντια στον 
ρατσισµό»  



Σειρά διαλέξεων προσανατολισµένων στην ανάδειξη της πολυπολιτισµικότητας και 
της αντίστοιχης πολιτιστικής έκφρασης. 
4. ∆ιεθνές συµπόσιο µνήµης για το Ολοκαύτωµα στο Αιγαίο «Η απέλαση των 
Εβραίων της Ρόδου και της Κω: 1944-2104» 
Συµπόσιο προσανατολισµένο στην ανάδειξη της βαρβαρότητας του φασισµού - 
ναζισµού, αλλά και της ιδιαίτερης πολιτιστικής και κοινωνικής συνεισφοράς των 
Εβραίων της Ρόδου, πριν την, σχεδόν ολοκληρωτική,  εξόντωσή τους. 
5. Εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίδιοι» 
∆ράση που εστιάζεται στο πώς οι ταινίες µικρού µήκους µπορούν να συνεισφέρουν 
σε ζητήµατα διακρίσεων και σχολικού εκφοβισµού. 
6. ∆ιεθνές Συνέδριο µε θέµα: «Ελευθερία έκφρασης και Λογοκρισία» 
Στο συνέδριο έλαβαν µέρος 25 οµιλητές από 15 χώρες, οι οποίοι παρουσίασαν τη 
δική τους εµπειρία ως λογοτέχνες, δηµοσιογράφοι, κριτικοί και µεταφραστές στις 
χώρες τους σχετικά µε την ελευθερία έκφρασης και αυτοέκφρασης, τα πνευµατικά 
δικαιώµατα, τη λογοκρισία και την αυτολογοκρισία. 
7. Λογοτεχνικές διαδροµές Ελλάδα – Τουρκία 
Οι «Λογοτεχνικές ∆ιαδροµές», ένα Πρόγραµµα που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε 
από το ∆ιεθνές  Κέντρο Συγγραφέων και Μεταφραστών του ∆ήµου Ρόδου, 
ξεκίνησαν το Μάρτιο από τη Ρόδο, συνεχίστηκαν το Μάιο στην Κωνσταντινούπολη 
και ολοκληρώθηκαν στη Σµύρνη. Οι τρεις σταθµοί περιλάµβαναν τη συνάντηση 
Ελλήνων και Τούρκων συγγραφέων παιδικής λογοτεχνίας, σχολικούς 
διαγωνισµούς, επισκέψεις των συγγραφέων στα σχολεία και συµπόσιο µε θέµα «Η 
λογοτεχνία στη σχολική τάξη». 
8. Τµήµα ∆ια Βίου Μάθησης  
Πρόκειται για δοµή του ∆ήµου Ρόδου, η οποία σε συνεργασία µε τον ΙΝΕ∆ΙΒΙΜ 
(Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και ∆ια Βίου Μάθησης) του υπουργείου Παιδείας, 
διενεργεί σειρά εκπαιδευτικών δράσεων για ενήλικες, σε διάφορα θεµατικά πεδία, 
µεταξύ των οποίων, τα ελληνικά ως ξένη γλώσσα, ρωσικά, λαϊκή τέχνη, 
ξυλογλυπτική, Τοπική Ιστορία, Ιστορία της Τέχνης 
 

• The Municipality of Thebe 
 
΄ΧΟΡΩ∆ΙΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΄ 
Φεστιβάλ ετήσιο Χορωδιακής Συνάντησης που πραγµατοποιείται ΜΑΪΟ η ΙΟΥΝΙΟ .   
 Συµµετέχει η 45µελή Μικτή Χορωδία του ∆ΟΘ και Χορωδίες απ’ όλους τους 
∆ήµους της Ελλάδας  και µέχρι πρίν την οικονοµική κρίση και Χορωδίες από το 
εξωτερικό ( ΙΤΑΛΙΑ-ΑΥΣΤΡΙΑ-Ο∆ΥΣΣΟ κ.λ.π).  
΄ΘΗΒΑΪΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΄ 
  ΑΡΧΑΙΑ ΤΡΑΓΩ∆ΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΠΟΣΙΩΝ – ΗΜΕΡΙ∆ΩΝ & 
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ  : τις Αρχαίες Τραγωδίες Θηβαϊκού Κύκλου.        
 1ο α) ∆ιεθνές Συµπόσιο Θηβαϊκού Κύκλου 10-11 Σεπτεµβρίου 2005 µε το 
ΚΕΝΤΡΟ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ∆ΡΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙ ΤΟ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                                   ΘΕΜΑ :΄΄ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ 
ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΑ΄΄ 
β) ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΄΄ΒΑΚΧΕΣ΄΄ του  Ευρυπίδη από το ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ .  
2ο  ∆ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΘΗΒΑΪΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 22,23,και 24 Σεπτεµβρίου 2006 µε 
το ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΧΑΙΟΥ ∆ΡΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ.                                         ΘΕΜΑ <<∆ΡΑΜΑ-ΜΥΘΟΣ&ΠΟΛΗ> 
3ο                         ΗΜΕΡΙ∆Α 28/11/2016 µε το Κέντρο Αρχαίου ∆ράµατος και 
Θεάµατος                                               του Παντείου Πανεπιστηµίου υπό την 
αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισµού . 
<< ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΓΩ∆ΙΑΣ >>  
α) ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 26/11/2016   
β)  ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 278/11/2016  
<<ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΓΩ∆ΙΑΣ >>από τις ΒΑΚΧΕΣ του Ευριπίδη και <<Ο ΒΙΟΣ 
ΤΟΥ                                             ΚΡΑΣΣΟΥ>> του ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ .  Συµµετέχουν 
Έλληνες και Ξένοι Έγκριτοι                             Καθηγητές Πανεπιστηµίου –



Θεατρολόγοι  ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ : Με το ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΧΑΙΟΥ ∆ΡΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 
ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΕ∆ΡΑ                                           
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ                                           
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΘΗΒΩΝ    
“ΠΙΝ∆ΑΡΕΙΑ “ 
 Πολιτιστικές εκδηλώσεις αφιερωµένες εδώ και 37 χρόνια στον ΠΙΝ∆ΑΡΟ σε 
συνδυασµό µε την τοπική παραδοσιακή εµποροπανήγυρη στην Πόλη των Θηβών. 
 Εκδηλώσεις θεάτρου- µουσικής παραδοσιακών συγκροτηµάτων συλλόγους της                                         
πόλης των Θηβών της ελληνικής επικράτειας αλλά και του εξωτερικού .  
Εικαστικά –φεστιβάλ παραδοσιακών συγκροτηµάτων από την Ελλάδα και το                                        
Εξωτερικό.   
Έκδοση βιβλίων για την ιστορία της Θήβας και της Βοιωτίας (βιβλίο Γ. ΤΣΕΒΑ –
ΚΑΦΕΝΕΙΑ ΤΗΣ ΘΗΒΑΣ –ΟΙ ∆ΡΟΜΟΙ ΤΗΣ  ΘΗΒΑΣ ) 
 Μέσα από αυτές τις εκδηλώσεις υποστηρίζεται και προβάλλεται η πολιτιστική µας                                      
κληρονοµιά , γίνεται ανάδειξη των αρχαιοτήτων και αρχαιολογικών χώρων , 
παρουσιάζονται                                               έργα  τοπικών  θεατρικών οµάδων 
, συγκροτηµάτων  παραδοσιακής µουσικής, και                                              
γίνεται ανάδειξη των συνοικιών µε εκδηλώσεις που  πραγµατοποιούνται στις 
κεντρικές πλατείες µε  δράσεις των πολιτιστικών συλλόγων .    
 


