
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ  
Η Δημοτικθ Κίνηςη “Κοζάνη-Τόποσ να ζεισ” κεωρεί τον πολιτιςμό  προπφργιο τθσ 
αυτόβουλθσ δθμοκρατικισ ζκφραςθσ των τοπικϊν κοινωνιϊν. Ο τρόποσ με τον 
οποίο κα αξιοποιθκεί το υψθλοφ επιπζδου ζμψυχο δυναμικό τθσ Κοηάνθσ ςτον 
τομζα του πολιτιςμοφ είναι για μασ  μείηονοσ ςθμαςίασ κζμα και πρζπει να είναι θ 
κινθτιρια δφναμθ, θ καρδιά τθσ ςφγχρονθσ διοίκθςθσ τθσ πόλθσ.  
Διεκδικοφμε 
Δυνατότθτα ςυμμετοχισ όλων των δθμοτϊν ςτα πολιτιςτικά δρϊμενα ςε 
ςυντονιςμό με τισ κοινωνικζσ και εκπαιδευτικζσ υπθρεςίεσ  
Προτείνουμε  
1)Ενεργοποίθςθ  των δομϊν πολιτιςμοφ και εξαςφάλιςθ  τθσ εφρυκμθσ λειτουργίασ 
τουσ 
Συγκεκριμζνα  

 Ο Οργανιςμόσ Πολιτιςμοφ Ακλθτιςμοφ και Νεολαίασ (πρϊθν ΔΕΠΑΚ) 
διαχειριςτισ  Δθμοτικοφ Ωδείου,εικαςτικϊν εργαςτθρίων, Πανδϊρασ, 
ακλθτιςμοφ και  ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων, κάκε ζκτακτθσ ι τακτικισ και 
κεςμοκετθμζνθσ δράςθσ πολιτιςμοφ οφείλει να εκτελεί τον πολλαπλό ρόλο 
του ςυντονιςτι, διοργανωτι και διεκπεραιωτι πολιτιςτικϊν γεγονότων 
(ςιμερα ςυμβαίνει με τρόπο ακατάςτατο και πρόχειρο).  

Άμεςθ χαρτογράφθςθ του πολιτιςτικοφ γίγνεςκαι, αλλά  και δθμιουργία μιασ 
αφιγθςθσ πολιτιςμοφ, ϊςτε να βρεκεί θ βάςθ πάνω ςτθν οποία κα εκπονθκεί το 
ςτρατθγικό πλάνο για το μεγάλο άλμα, το οποίο χρωςτάει θ ιςτορία ςτθν περιοχι.  
Σφνδεςθ όλων των ςτοχοκετιςεων με ζνα ςτρατθγικό πλάνο 5ετίασ  και αρμονικι 
ζνταξι του  ςτον ςχεδιαςμό των επόμενων 50 χρόνων, προικοδότθςθ ςτισ  επόμενεσ 
Δθμοτικζσ αρχζσ  
Αποςαφινιςθ λίγων, αλλά εφικτϊν μεγάλων τομϊν και ςτόχων. Εναλλακτικζσ 
λφςεισ, ευζλικτθ διοίκθςθ  ικανι να μετατρζψει μία ατυχία ςε επιτυχία 
Κακεςτϊσ προκεςμιϊν (deadlines) για επίτευξθ των εγκεκριμζνων ςτόχων. Ευλαβικι 
τιρθςι τουσ, απουςία  προχειρότθτασ 
Καλλιζργεια φερεγγυότθτασ με τον ςυνεχι ζλεγχο μζςω τακτικϊν αναφορϊν προσ 
το Δ.Σ. και τακτικϊν ςυλλογικϊν ςυνεδριάςεων 

 Το Δθ.Πε.Θε. ωσ δεφτεροσ διοργανωτικόσ πυλϊνασ μπορεί να είναι μια 
δεφτερθ κυρίαρχθ διοικθτικι δομι, ειδικά υπό τισ παροφςεσ περιοριςτικζσ 
ςυνκικεσ που επιβάλλει ο Καλλικράτθσ. 

 Η Βιβλιοκικθ  είναι κάτι πολφ περιςςότερο από ζνα κτίριο. Η νζα βιβλιοκικθ 
δθμιουργεί ζνα τεράςτιο κζμα χρθματοδότθςθσ και λειτουργίασ το οποίο 
δεν προεξοφλικθκε, ακόμθ όμωσ και με αυτι τθν αρνθτικι προίκα, πρζπει 
να αποτελζςει μια ςτζγθ του πνεφματοσ που τόςο χρειάηεται θ περιοχι. Η 
ςτελζχωςθ τθσ Βιβλιοκικθσ και θ δθμιουργία διεκνοφσ προφίλ τθσ  είναι 
ίςωσ τα κριςιμότερα ηθτοφμενα τθσ επόμενθσ θμζρασ. 

2)Στιριξθ ιδιωτικϊν δραςτθριοτιτων κοινοφ οφζλουσ 
 Η Αποκριά, γιορτι ορόςθμο για τθν πόλθ, θ οποία ςιμερα εκφυλίηεται, 

πρζπει να αποκτιςει τισ πραγματικζσ τθσ προοπτικζσ, να γίνει μζγιςτο 
γεγονόσ του θμερολογίου (χωρίσ υπερβολι και υποβάκμιςθ του αςτικοφ 
περιβάλλοντοσ ι αλλοίωςθ του εκίμου) που μπορεί να πολλαπλαςιάςει το 
ενδιαφζρον για τθν πόλθ μασ γεωμετρικά  



 Διοργάνωςθ φεςτιβάλ χάλκινων  πνευςτϊν ςτθν κεντρικι πλατεία τθσ 
Κοηάνθσ (κατά προτίμθςθ το Σάββατο τθσ Μικρισ Αποκριάσ), με ςτόχο τθν 
ενδυνάμωςθ των ςχζςεων  με τισ γειτονικζσ Βαλκανικζσ χϊρεσ, τθν 
ταυτόχρονθ προβολι των ανάλογων τοπικϊν ςχθμάτων και τθν ςυνζχεια τθσ 
άλλοτε κραταιάσ Σχολισ των Χάλκινων τθσ Κοηάνθσ, με ζδρα τθν ςθμερινι 
ςυνοικία Αριςτοτζλουσ.   

 Συμμετοχι του Διμου ςτθν αξιοποίθςθ του Λαογραφικοφ Μουςείου,  
παρακατακικθ του ιςτορικοφ Συνδζςμου Γραμμάτων και Τεχνϊν.  

 Ζνταξθ του Αρχαιολογικοφ Μουςείου Αιανισ και των μνθμείων που ανικουν 
ςτθν αρχαιολογικι υπθρεςία ςτο ςτρατθγικό ςχζδιο διεκνοφσ προβολισ τθσ 
πόλθσ ςε ςυντονιςμό με τθν αρμόδια αρχι.  

 Στιριξθ τθσ λειτουργίασ των πολιτιςτικϊν ςυλλόγων και ςυμπερίλθψι τουσ  
ςτο ςυνολικό ςχεδιαςμό του πολιτιςτικοφ μασ χάρτθ. 

 Αρμονικόσ ςυντονιςμόσ  Φεςτιβάλ Ανάγνωςθσ,  Φεςτιβάλ jazz,  Διεκνοφσ 
Σεμιναρίου Μουςικισ ϊςτε να αποτελοφν ςθμεία αναφοράσ  για τθν 
Ελλθνικι και τθν Διεκνι πραγματικότθτα. 

 Κακιζρωςθ του Φεςτιβάλ Θερινισ Πολυφωνίασ ωσ καλλιτεχνικό κεςμό τθσ 
κερινισ ιςθμερίασ και βιμα ζκφραςθσ των πολιτιςτικϊν τοπικϊν δυνάμεων  

 Συνεργαςία με τουσ αναρίκμθτουσ Πολιτιςτικοφσ Συλλόγουσ για προβολι τθσ 
ιςτορίασ και του πολιτιςμοφ αυτοφ του τόπου. Ζμφαςθ ςτθν ζρευνα, αλλά 
και ςτα πολιτιςτικά δρϊμενα. Ανάδειξθ μζςα από ποικίλεσ δράςεισ του 
πολυπολιτιςμικοφ γευςτικοφ puzzle του Καλλικρατικοφ μασ Διμου. 
Κακιζρωςθ φεςτιβάλ γαςτρονομίασ. 

 Δθμιουργία ενόσ ςτακεροφ ςχιματοσ Δθμοτικισ Χορωδίασ με παιδικό και 
τμιμα ενθλίκων ςε ςυνεργαςία με τα λειτουργοφντα ςτθν πόλθ ωδεία, 
δθμοτικά και μθ, για τθν ςυνζχιςθ  τθσ παράδοςθ τθσ πόλθσ ςτο τραγοφδι. 

 Αξιοποίθςθ τθσ ιςτορικισ Πανδϊρασ με  διοργάνωςθ καλοκαιρινϊν 
ςυναυλιϊν ςτθν κεντρικι πλατεία τθσ πόλθσ τισ Κυριακζσ κατά το πρότυπο 
πολλϊν ευρωπαϊκϊν πόλεων.  

 Κακιζρωςθ τθσ Γιορτισ τθσ Πολυκατοικίασ άπαξ του ζτουσ, μια ςυμβολι 
ςτθν τόνωςθ των κοινωνικϊν δεςμϊν μεταξφ των ενοίκων  των απρόςωπων 
ςιμερα πολυκατοικιϊν. Κακιζρωςθ παράλλθλα τθσ Γιορτισ του Χωρατά, 
όπου υπάρχει δυνατότθτα χϊρου, για  τθν ενίςχυςθ του κοινωνικοφ ιςτοφ 
τθσ γειτονιάσ κατά το πρότυπο του “Φαντάςου τθν Πόλθ”. 

 Σφςφιξθ ςχζςεων με δθμοτικοφσ φορείσ του εξωτερικοφ (Βιζννθσ, 
Βουδαπζςτθσ κλπ) και ανταλλαγζσ πολιτιςτικϊν ςχθμάτων ςτθν κατεφκυνςθ 
τθσ αξιοποίθςθσ τθσ μεγάλθσ παρακατακικθσ των Κοηανιτϊν 
πραματευτάδων του 17ου-19ου αιϊνα ςτισ πόλεισ αυτζσ. 

 Η ςχζςθ των Κοηανιτϊν με τθν Εκκλθςία ιταν διαχρονικά ιςχυρι.  Η Ιςτορία 
τθσ Εκκλθςίασ είναι ςε μεγάλο βακμό και θ Ιςτορία τθσ Κοηάνθσ  Τα 
ςθμαντικότερα ίςωσ μνθμεία τθσ περιοχισ είναι εκκλθςιαςτικά και θ πιο 
ηωντανι και πραγματικι παράδοςθ που ςυνεχίηει από ςφςταςθσ πόλεωσ 
είναι θ εκκλθςιαςτικι και πρζπει να αξιοποιθκεί αναλόγωσ από τον Διμο. 

 
3)Στιριξθ-Επίβλεψθ ανεξάρτθτων δραςτθριοτιτων μζςα από διαδικαςίεσ και όχι 
κατά το δοκοφν. Προβολι τουσ,  όπου κρίνεται κοινωφελζσ 
 



 Δθμιουργία πλατφόρμασ υποβολισ προτάςεων που κα οδθγεί με 
προκεςμίεσ κατάκεςθσ/υποβολισ, αλλά και αξιολόγθςθσ/απάντθςθσ ςε 
ςυγκεκριμζνα αποτελζςματα (οι πολίτεσ προτείνουν, οι υπεφκυνεσ 
υπθρεςίεσ  αποφαςίηουν και  γνωμοδοτοφν, αλλά και  λογοδοτοφν για τισ 
προτάςεισ που εγκρίνουν ι απορρίπτουν). Ανάρτθςθ πλθροφοριϊν ςχετικϊν 
με προχπολογιςμοφσ, οργανογράμματα και χρονοδιαγράμματα,  
εγκαταςτάςεισ και διαδικαςίεσ αίτθςθσ ςτο διαδίκτυο, αλλά και ζντυπα ϊςτε 
οι δθμότεσ να γνωρίηουν τον πολιτιςτικό χάρτθ του Διμου 

 
4)Εξωςτρζφεια και ενδυνάμωςθ του περιαςτικοφ πολιτιςμοφ  

 Συγκρότθςθ ςχεδίου για τον αγροτουριςμό και Φεςτιβάλ λαογραφίασ (τα 
χωριά  του Διμου προςφζρουν μνθμειακό, ςφγχρονο και παραδοςιακό 
πολιτιςμό που κα ηιλευε θ κάκε ευρωπαϊκι τουριςτικι περιοχι)   

 Σφνδεςθ Σερβίων, Βελβεντοφ, Βοϊου, Εορδαίασ ωσ ςυνζχεια των  φυςικϊν 
μασ ορίων με τον ςτρατθγικό πολιτιςτικό ςχεδιαςμό του Διμου  
 

Ο Διμοσ Κοηάνθσ ζχει απεριόριςτεσ δυνατότθτεσ  
 

Μία κθτεία αρκεί για να αλλάξουν τα πράγματα 
 

 


