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ΘΕΜΑ: «Αίτημα στήριξης πολιτιστικών συλλόγων νομού  

Πιερίας»  

 

Αξιότιμη κα Υπουργέ,  

 Στις δύσκολες και πρωτόγνωρες συνθήκες που ζούμε λόγω της 

πανδημίας, ο πολιτισμός θα πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί όαση ζωής, πομπό 

ψυχικής και πνευματικής ανάτασης, Άλλωστε ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια, 

είναι ανάγκη διατήρησης του έθνους μας. 

Δυστυχώς η πανδημία του κορωνοϊού έχει αφήσει έντονα τα σημάδια της 

στον τομέα του πολιτισμού και των τεχνών.  

Με την παρούσα επιστολή και γνωρίζοντας το ιδιαίτερο ενδιαφέρον σας 

για τον κόσμο του Πολιτισμού, παρακαλούμε να εξετάσετε τη στήριξη των 

πολιτιστικών συλλόγων του νομού Πιερίας για την κάλυψη των λειτουργικών 

τους εξόδων.  

Όπως καταλαβαίνετε η επιβίωση των δεκάδων δραστήριων 

πολιτιστικών συλλόγων του νομού μας, με ανεκτίμητη προσφορά στην 
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ανάδειξη της ιστορίας, της πολιτιστικής κουλτούρας και κληρονομιάς της 

Πιερίας,  έχει καταστεί αδύνατη. 

Οι πολιτιστικοί σύλλογοι της Πιερίας έχουν καταφέρει μέχρι σήμερα, 

μέσα από ένα μωσαϊκό δράσεων Τέχνης, Πολιτισμού και Παράδοσης, να 

μεταλαμπαδεύσουν στη νέα γενιά την ανάγκη για δημιουργία, καλλιτεχνική και 

πνευματική, μέσα από τις παραδόσεις και τις αξίες που είναι το απόσταγμα της 

σοφίας δεκαετιών. 

Στο πλαίσιο αυτό θεωρούμε ότι θα πρέπει να εξευρεθούν τρόποι 

συνέχισης της πολιτιστικής ζωής  και επανέναρξης των πολιτιστικών 

δραστηριοτήτων, με  εφαρμογή πάντα των υγειονομικών πρωτοκόλλων που 

απαιτούνται. 

Οι πολιτιστικές δραστηριότητες αποτελούν πόλο ενίσχυσης της 

κοινωνικής συνοχής και της ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών. Μέλημα όλων 

μας είναι η στήριξη των πολιτιστικών συλλόγων και φορέων προκειμένου να 

είναι σε θέση να επαναδραστηριοποιηθούν και να προγραμματίσουν τις δράσεις 

τους με σκοπό να συνεχίζουν να τιμούν έμπρακτα τις βαθύτερες αξίες του 

πολιτισμού. 

Ο Πολιτισμός σε όλες του τις εκφάνσεις, είναι πραγματική ανάγκη, είναι 

έκφραση, είναι πνεύμονας ζωής και γι’ αυτό αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση 

ενόψει της σταδιακής αποκλιμάκωσης των περιοριστικών μέτρων. Η σχέση των 

τοπικών κοινωνιών με τον Πολιτισμό  είναι ανάγκη να συνεχιστεί. 

Ευελπιστώντας στη θετική σας ανταπόκριση, σας ευχαριστούμε θερμά εκ 

των προτέρων. 

 
 
 

 
Με εκτίμηση, 

 
 

H Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας 

& Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού  

της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας 

 

Σοφία Μαυρίδου 


