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Η συμμετοχή και ο τρόπος που  μπορεί να μας  βγάλει από τα αγκαλιάζουμε τον Πολιτισμό

αδιέξοδα της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, δίνοντας  νέα ώθηση και ελπίδα για να 

συνεχίσουμε δυναμικά την προάσπιση του  Πολιτισμού μας και την προβολή της Πατρίδας 

μας στο σύγχρονο και  απαιτητικό πολιτιστικό γίγνεσθαι. 

Για όλους τους παραπάνω λόγους 
ησας προσκαλούμε στην 1  συνάντηση  Διαδημοτικού 

Πολιτισμού Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2015, Δημοτικό Θέατρο Πεύκης 11.00 π.μ, τη  στο  στις  για 

να φέρουμε στο προσκήνιο όσα μας ενώνουν και  μας κάνουν δυνατότερους και στον 

Πολιτισμό. 

Να μετατρέψουμε τις ιδέες μας, τις προτάσεις και τα πολιτιστικά μας  αντανακλαστικά σε 

κινητήρια δύναμη παραγωγής έργου, που θα αποτελέσει  την προστιθέμενη αξία για το Δήμο 

και τους Δημότες μας. 

Να συνεργαστούμε με κάθε Πολιτιστικό Φορέα, ενδυναμώνοντας τις δομές 

μας, για να δημιουργήσουμε μια Δυνατή Ελλάδα Πολιτισμού.

Με εκτίμηση για το Δ.Σ του ΕΔΔΥΠΠΥ

«Οι Κοινωνίες γεννούν τον Πολιτισμό για να επικοινωνούν και να αναπτύσσονται».

ΕΔΔΥΠΠΥ
Πλατεία Εργατικών Κατοικιών, 151 24, Μαρούσι Αττικής

T: +30 210-8067888• F: +30 210-6105641
email: info@eddyppy.gr

Για πληροφορίες:
Παρακαλούμε απαντήστε μας για τη συμμετοχή σας έως τις 20 

Νοεμβρίου 2015

Τ: 210 6145455, Κιν. 6944469893 

(Ανδρέας Μανίκας, Υπεύθυνος Συντονισμού)

Ο Πολιτισμός 
δίπλα στον Άνθρωπο

Όλοι οι Δήμοι 
γινόμαστε μια αγκαλιά Πολιτισμού

Υπο την αιγίδα της
Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας 

Μαρίνα  Σταυράκη Γιώργος Πατούλης

Η Εντεταλμένη Σύμβουλος του Πολιτισμού

Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. ΠΕ.Α.Π.

Δήμου Λυκόβρυσης - Πεύκης

O Πρόεδρος

Δήμαρχος Αμαρουσίου 

& Πρόεδρος ΚΕΔΕ



Αξιότιμε - Αξιότιμη

Σε  μια  σκληρή  περίοδο  για  την  Πατρίδα  μας  που όλα δοκιμάζονται και  αναιρού-

νται σε οικονομικό, κοινωνικό και αξιακό επίπεδο η συνένωση  δυνάμεων αποτελεί αδήριτη 

ανάγκη. Η  Τοπική  Αυτοδιοίκηση,  wς πρωταγωνιστής των εξελίξεων, έχει  ύψιστο 

καθήκον να δημιουργήσει ένα ισχυρό πλαίσιο κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης, πολι-

τιστικής αναδημιουργίας και διαδημοτικής κουλτούρας. 

Οφείλουμε να θέσουμε τον Πολιτισμό στο επίκεντρο των διαδημοτικών 

πρωτοβουλιών μας, κρατώντας αρραγή την κοινωνική μας ταυτότητας, αναπτύσσοντας 

ένα ισχυρό  δίκτυο πολιτιστικών δράσεων με ανθρωποκεντρικό προσανατολισμό. Ο Πολι-

τισμός, ως πυλώνας ανάπτυξης και φορέας Ιδεών, μπορεί να διαδραματίσει τον πιο σπουδαίο 

ρόλο στην Αυτοδιοίκηση του συλλογικού πνεύματος, της εμπιστοσύνης και της ανιδιοτελούς 

προσφοράς.
Στο πλαίσιο αυτό,   με το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων - Προαγωγής  Υγείας,

την πολυετή προσφορά στον τομέα της προαγωγής υγείας, και μας δίνει τη επεκτείνεται 

δυνατότητα να φέρουμε στο προσκήνιο της νέας αυτοδιοικητικής μας νοοτροπίας την Πολιτι-

στική μας συνένωση, αφύπνιση και κοινή στρατηγική. Με θετικά, συλλογικά βήματα 

πρωτοπορούμε και στον Πολιτισμό, εγκαινιάζοντας μια νέα σχέση εμπιστοσύνης που 

βασίζεται στις κοινές  αναζητήσεις για ποιοτική ψυχαγωγία, στην προβολή της τοπικής μας 

κουλτούρας  και στην ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του Δήμου μας. Και όλα 

αυτά, σε ένα κοινό πλαίσιο δράσεων με πολλαπλασιαστικά οφέλη για τον καθένα ξεχωρι-

στά. 
Με σεβασμό στην Ιστορία, την Παράδοση και την πολιτιστική κληρονομία μας ενώνουμε τις 

δυνάμεις μας για τη δημιουργία ενός ευέλικτου φορέα  επικοινωνίας, προβολής και αξιοποίη-

σης κάθε μορφής καλλιτεχνικής έκφρασης. Σε μια νέα συνεργατική διαδημοτική φιλοσοφία 

διαμορφώνουμε μια καινοτόμο  στρατηγική πορεία στον τομέα του Πολιτισμού σε εθνικό και 

διεθνές επίπεδο, την πιο κρίσιμη περίοδο για τη χώρα μας, που στόχο θα έχει: 

όΤην οργάνωση διαδημοτικών πολιτιστικών εκδηλώσεων εκπαιδευτικού, κοινωνικού και 

όκαλλιτεχνικού χαρακτήρα. 

όΤην προβολή της πολιτιστικής ταυτότητας των Ο.Τ.Α. 

όΤην στήριξη και προβολή της  ερασιτεχνικής  δημιουργίας των πολιτών και  της  ανάδεξης 

όόλων των δημοτικών δομών πολιτιστικής έκφρασης.

όΤη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των Ο.Τ.Α. 

όΤην υψηλή αισθητική και ποιοτική διοργάνωση των εκδηλώσεων.

όΤη διάδοση των ανθρωπιστικών αξιών του Πολιτισμού, ενισχύοντας  παράλληλα το κοινω-

νικό πρόσωπο των Δήμων.

όΤην προώθηση εθελοντικών δράσεων

Ο στόχος είναι κοινός. 

Παράγουμε Πολιτισμό για την Κοινωνία κερδίζοντας σε ιδέες, πρωτότυπα δρώμενα, έμψυχο 

δυναμικό, καλλιτεχνικές προτάσεις με πλουραλιστικό περιεχόμενο στο ελάχιστο κόστος αλλά 

και εμπλουτίζοντας τα πολιτιστικά  προγράμματα των Δήμων με διαδημοτικές εκδηλώσεις 

επιλέγοντας αυτές που μπορούν να τονώσουν την προβολή και την τοπική μας μοναδικότητα.

Ο τομέας Πολιτισμού του ΕΔΔΥΠΠΥ 

προωθεί ένα συγκεκριμένο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων ευέλικτο, οικονομικό, ανταγωνι-

στικό, κοινωνικό:

• τις δομές Πολιτισμού των Δήμων και οργανώνει ανταλλαγές καλλιτεχνικής Αξιοποιεί 

•έκφρασης στο θέατρο, στο χορό, στη μουσική, στα εικαστικά.

• Φεστιβάλ προβολής της πολιτιστικής κληρονομιάς κάθε τόπου σε θεματικές Διοργανώνει 

•ενότητες ανά την Ελλάδα. 

• μεγάλες εκδηλώσεις (π.χ. συναυλίες) από καταξιωμένους καλλιτέχνες με  Υλοποιεί 

•φιλανθρωπικό σκοπό.

• την ηλεκτρονική προβολή των Δήμων που συμμετέχουν σε αυτό μέσω ιστοτόΕξασφαλίζει 

•που ειδικά διαμορφωμένου, δίνοντας τη δυνατότητα ανάδειξης κάθε μορφής πολιτιστικής 

•διαδημοτικής δραστηριότητας.

• σε πανελλήνιο επίπεδο τις διαδημοτικές δράσεις με την στήριξη των Μ.Μ.Ε.Προβάλλει 

• το ρόλο των Δημάρχων τόσο σε τοπικό όσο και πανελλαδικό επίπεδο μέσα από Ενισχύει 

•κοινές δράσεις που αναδεικνύουν την προσφορά του Πολιτισμού στον Άνθρωπο.

• ζωντανό τον πολιτισμό με εκδηλώσεις δωρεάν αλλά και σε πολύ χαμηλό κόστος Διατηρεί 

•για όλους.

• τη δυνατότητα σε Δήμους που δεν έχουν τα απαραίτητα μέσα, τις δομές ακόμα και τους Δίνει 

•χώρους για να αναδείξουν τις κλίσεις και τα ταλέντα που διαθέτουν, αποκτώντας «φωνή» με 

•τη συμμετοχή τους σε κοινές διαδημοτικές εκδηλώσεις.
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