Σημαντικές στιγμές του Υπουργείου Πολιτισμού
και Αθλητισμού 2018
Δεν είναι όλα εφήμερα, καθώς κάθε χρονιά αφήνει πίσω της ορισμένες
σημαντικές στιγμές με ιδιαίτερη σημασία και νόημα, που διαρκούν στο
χρόνο και επανέρχονται για να μας κρατούν αισιόδοξους. Η στιγμή της
καλλιτεχνικής δημιουργίας, της ανακάλυψης ενός αρχαιολογικού ευρήματος, της ολοκλήρωσης ενός έργου αναστήλωσης ή η στιγμή της ένταξης ενός μνημείου στον κατάλογο της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, είναι ένα θραύσμα του χρόνου, το οποίο εμπεριέχει το θρίαμβο και
την αναπαράσταση της πολιτισμικής προσδοκίας. Είναι μια στιγμή που
υπερβαίνει τη δοκιμασία της γνώσης, τη συστηματική δουλειά, τη συλλογική προσπάθεια, την έμπνευση και την επινοητικότητα και συγκροτεί την
υπαρξιακή συνθήκη του πολιτισμού. Υπερβαίνει και το άθροισμά τους.
Είναι μια στιγμή που μετατρέπεται σε γεγονός.
Μια επιλογή τέτοιων σημαντικών στιγμών του 2018 θα μοιραστούμε στη
γιορτή που οργανώνει το Yπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού στις 27 Ιανουαρίου στο Εθνικό Θέατρο (Κτίριο Τσίλλερ). Παραστάσεις, συναυλίες,
αρχαιολογικά ευρήματα, η αναγνώριση εκφάνσεων της άυλης πολιτισμικής μας κληρονομιάς από την Unesco, έργα αναστήλωσης και συντήρησης, έχουν τη θέση τους σ’ αυτόν τον αστερισμό, που προκύπτει από την
καθημερινή δουλειά και τη βαθιά πεποίθηση ότι αξίζει η προσπάθεια για
να δει κανείς το νέο, το διαφορετικό, το ιδιαίτερο να γεννιέται μπροστά
στα μάτια του.
Τις στιγμές αυτές επέλεξαν οι ίδιοι οι καλλιτεχνικοί οργανισμοί, οι διευθύνσεις και οι εφορείες του Υπουργείου. Είναι οι στιγμές που προσέφεραν ένα απτό αποτέλεσμα αρχαιολογικό, πολιτισμικό ή καλλιτεχνικό, ή
που συμπύκνωσαν τη χαρά της δημιουργικότητας, τις αγωνίες και τις
προσδοκίες των στελεχών και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου, τη
συλλογική τους προσπάθεια στην κατεύθυνση της πολιτισμικής ανάπτυξης της χώρας. Είναι οι στιγμές που εικονοποιούν και πραγματώνουν
σταδιακά την πορεία μιας πολιτικής του πολιτισμού που έχει ως στρατηγικούς στόχους τη δημιουργική οικονομία αλλά και τον πολιτισμό της
καθημερινής ζωής, τα πολιτισμικά δικαιώματα όλων, τη μείωση των πολιτισμικών ανισοτήτων και διακρίσεων. Στόχος μας η πολιτισμική δημοκρατία ως θεμελιώδης συνθήκη της πολιτικής δημοκρατίας.
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Θοδωρής Αμπαζής, αναπληρωτής καλλιτεχνικός διευθυντής
ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

Στέφανος Τσιαλής, καλλιτεχνικός διευθυντής

Η ανακάλυψη της Αρχαίας Τενέας
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Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος, καλλιτεχνικός διευθυντής Φεστιβάλ Αθηνών
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Βασίλης Κοσμόπουλος, γενικός διευθυντής
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Ερωφίλη Κόλλια, προϊσταμένη
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Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας: Μοχλός ανάπτυξης
Δημήτρης Σπύρου, καλλιτεχνικός διευθυντής
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Ευανθία Ν. Αλβέρτη, προϊσταμένη
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ KAI ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΝΕΩΤΕΡΩΝ
& ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
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