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Η σημερινή μου εισήγηση 
είναι πολύ διαφορετική 
από αυτή που άρχισα να 

ετοιμάζω όταν με τιμήσατε 
με τη θέση του προέδρου 
της επιτροπής πολιτισμού. 

Ζούμε υπό την δοκιμασία 
της κρίσης του κορονοιού & 
ήδη σήμερα διανύουμε την 

περίοδο του δεύτερου 
lockdown. 

Ο πολιτισμός είναι από 
τους τομείς που έχουν 

υποστεί ένα από τα 
μεγαλύτερα πλήγματα, με 
τεράστιες συνέπειες στην 

οικονομία αλλά & την 
ψυχολογία όλων. 



Η αναγκαστική ψηφιακή εναλλακτική που γρήγορα αναπτύσσεται σε όλους 
σχεδόν τους τομείς, έχει γίνει η νέα κανονικότητα & τον πολιτισμό, με πολλές 
ιδιαιτερότητες & αντικειμενικές δυσκολίες. 

Η κρίση όμως αυτή που διανύουμε αναδεικνύει την σημαντική διάσταση 
της διατήρησης της πολιτιστικής δημιουργίας ως αναγκαιότητας για τη 
διατήρηση της κοινωνικής συνοχής, αλλά & του ψυχολογικού ευ-ζην (well 
being). Οι άνθρωποι αρρωσταίνουν όχι μόνο από τις αρρώστιες αλλά & την 
απομόνωση και το φόβο . 

Η ψηφιοποίηση μας δίνει τη δυνατότητα της διατήρησης της δυναμικής 
επίδρασης του πολιτισμού & των τεχνών στην αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων της πανδημίας στην κοινωνία. 



Όλοι οι μεγάλοι δήμοι, στην 
Ευρώπη & παγκόσμια 

ανακοινώνουν μέτρα για τη 
στήριξη του σύγχρονου 

πολιτισμού, για να διατηρηθούν 
ζωντανές οι ίδιες οι πόλεις & να 
υποστηριχθούν ταυτόχρονα οι 

πολλοί εργαζόμενοι & 
επιχειρήσεις του κλάδου. 

Η ΚΕΔΕ καλείται όπως σε κάθε 
δύσκολη εποχή να καλύψει μια 

από τις σημαντικότερες 
προκλήσεις & να επιτελέσει το 

κοινωνικό της έργο 
δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για 

τον πολιτισμό.  



ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ 

ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ-ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΗ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΕΔΕ (on 

line community KEDE) 

BRANDING KEDE στον 
Πολιτισμό 

Παράλληλες καλλιτεχνικές 
δράσεις/ αναγνώριση της 
σημασίας των ζωντανών 

εκδηλώσεων. 



Παρά τις δυσκολίες στην 
εξοικείωση των επισκεπτών 
ο πολιτισμός κυρίως κατά 

τις περιόδους του 
κλεισίματος κινείται on line  

Κεντρική Ψηφιακή 
Σύμπραξη των πόλεων στις 

Τέχνες & τα Γράμματα 

Δημιουργία πλατφόρμας 
της ΚΕΔΕ, για το σύνολο 

των δήμων με περιεχόμενο 
παραστάσεων δωρεάν 

βιβλίων μουσικών project. 
Σύμπραξη με μουσεία 

,βιβλιοθήκες.  

Ανάδειξη του τοπικού 
πολιτιστικού προϊόντος 

κάθε πόλης 

Διοργάνωση διαδικτυακών 
συνεδρίων για τον 

πολιτισμό  

Δυνατότητες έκφρασης των 
ατόμων με αναπηρία 

ΑΜΕΑ/ευαισθητοποίηση-
δημοσιότητα 

Ειδικά εκπαιδευτικά 
προγράμματα για μαθητές 



Επικοινωνία με το 
γραφείο μας στις 

Βρυξέλες για 
αναζήτηση 

χρηματοδότησης 
της ΕΕ για την 

σχετική μελέτη & 
υλοποίηση του 

έργου. 

Αναζήτηση κρατικών 
χρηματοδοτήσεων 
εντασσόμενων στα 
μέτρα στήριξης της 
οικονομίας από την 
πανδημία covid-19 

Αναζήτηση 
χορηγιών 

Πόροι της ΚΕΔΕ 



Σκοπός είναι να αναδειχθεί ένα προφίλ της 
ΚΕΔΕ ικανό να προσελκύσει επενδύσεις 

στους δημιουργικούς τομείς & να αναδείξει 
κεντρικά το ρόλο των ελληνικών πόλεων στον 

πολιτισμό όταν ξανάρθει η εποχή της 
τουριστικής ανάπτυξης  

Η δημιουργία & χρήση συγκεκριμένων 
επικοινωνιακών εργαλείων προκειμένου η 

ΚΕΔΕ να ενισχύσει την εικόνα & φήμη της ως 
κεντρικού φορέα στην προσπάθεια των 
πόλεων να προσελκύσουν επισκέπτες, 

επενδύσεις ή νέους κατοίκους, & να 
προωθήσουν κεντρικά την πολιτιστική τους 

κληρονομιά & τα τοπικά τους 
χαρακτηριστικά. 



Η on -line παρακολούθηση πρέπει να 
είναι συμπληρωματική της 

παρακολούθησης δια ζώσης, για τις 
περιόδους που θα επιτρέπεται η 

έξοδος. 

Θέατρο , Χορός, Μουσική από κοντά 

Αγορά εξεχουσών παραστάσεων 
θεάτρου & χορού, συναυλιών από την 

ΚΕΔΕ & παρουσίασή τους κατά 
περίπτωση σε χώρους των Δήμων 

(κλειστά και ανοιχτά θέατρα ή άλλους 
δημόσιους χώρους που θα επιτρέπουν 
την τήρηση των αποστάσεων και των 

κανόνων ασφαλείας).  



Όλα τα παραπάνω είναι σημαντικό να 
κινούνται γύρω από την ιδέα της κεντρικής 

ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς 
των πόλεων, αναδεικνύοντας για πρώτη 

φορά σε κεντρικό επίπεδο τις πόλεις μας. 

Στόχος να αποτελέσει ο προγραμματισμός 
μας αυτός μελλοντικά το κλειδί για την για 

πρώτη φορά συστηματική και 
ολοκληρωμένη παρουσίαση των πόλεων 

μας. 



Ευχαριστώ για την 
προσοχή σας! Τεντόμας Χρήστος  

Πρόεδρος Επιτροπής Πολιτισμού & Αθλητισμού 

Δημοτικός Σύμβουλος Αθηναίων 


