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 Πέρασε από την «αξιολόγηση» η Λέσβος!

Συγκρατημένη αισιοδοξία ότι η παρουσίαση της υποψηφιότητας της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της
Λέσβου, «κέρδισε» τους κριτές

 (/article/author/143-theodora) theodora (/article/author/143-theodora)
 - 25|02|2016 14:14

Με συγκρατημένη αισιοδοξία και απόλυτη ικανοποίηση ότι κατάφεραν να επικοινωνήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο
την ιδιαίτερη πολιτιστική ταυτότητα της Λέσβου και να την συνδέσουν με τη μοναδική αλληλεγγύη που επέδειξε η τοπική
της κοινωνία στο «προσφυγικό», η δεκαμελής αποστολή της Λέσβου, ολοκλήρωσε χθες και το τελευταίο στάδιο της
παρουσίασης της υποψηφιότητάς της για τη διεκδίκηση της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας το 2021, μπροστά από την
Επιτροπή αξιολόγησης.

Με συγκρατημένη αισιοδοξία και απόλυτη ικανοποίηση ότι κατάφεραν να επικοινωνήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο
την ιδιαίτερη πολιτιστική ταυτότητα της Λέσβου και να την συνδέσουν με τη μοναδική αλληλεγγύη που επέδειξε η τοπική
της κοινωνία στο «προσφυγικό», η δεκαμελής αποστολή της Λέσβου, ολοκλήρωσε χθες και το τελευταίο στάδιο της
παρουσίασης της υποψηφιότητάς της για τη διεκδίκηση της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας το 2021, μπροστά από την
Επιτροπή αξιολόγησης.

Η παρουσίαση έγινε στο ξενοδοχείο «Τιτάνια» της Αθήνας στις 2 το μεσημέρι και ολοκληρώθηκε με μία διαδικασία
ερωτήσεων και απαντήσεων, το περιεχόμενο των οποίων εκτιμάται πως θα συμβάλλει σημαντικά ως προς την τελική
αξιολόγηση της προκριματικής φάσης.

Ο δήμαρχος Λέσβου, Σπύρος Γαληνός, ως επικεφαλής της 10μελούς ομάδας της υποψηφιότητας της Λέσβου για την
Πολιτιστική Πρωτεύουσα, ήταν εκείνος που έδωσε το γενικό πλαίσιο που στηρίζει την υποψηφιότητα της Λέσβου σε αυτό
το θεσμό. Μιλώντας διεξοδικά για την ιδιαίτερα πολιτιστική και πολιτισμική ιστορία του νησιού, τη συνέδεσε με τη
σημερινή μοναδική αλληλεγγύη που επιδεικνύει στη διαχείριση και συμπαράσταση στο προσφυγικό, καταλήγοντας πως το
σημερινό παράδειγμα των κατοίκων της Λέσβου, είναι το πιο χαρακτηριστικό δείγμα πολιτισμού.  

Συγκριτικά πλεονεκτήματα 
Από τη μεριά του, o αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Κώστας Αστυρακάκης, ανέδειξε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Λέσβου,
με μία σειρά παραδειγμάτων από την ιστορία, τη φύση, το περιβάλλον της αλλά και για το γεγονός ότι ολόκληρο το νησί
είναι χαρακτηρισμένο ως Γεωπάρκο της UNESCO. Παράλληλα μίλησε εξ αντικειμένου για τη σημερινή πολιτιστική
δραστηριότητα, για τα πολλά πολιτιστικά σωματεία που δραστηριοποιούνται στη Λέσβο, αλλά και τους χώρους
πολιτισμού, εστιάζοντας στα βιομηχανικά κτήρια.

Στη διαδικασία της παρουσίασης της πρότασης της Μυτιλήνης, μίλησαν ο καλλιτεχνικός διευθυντής για την Πολιτιστική
Πρωτεύουσα, Βασίλης Αναστασίου, αποτυπώνοντας την ταυτότητα του νησιού, μέσα από την υποψηφιότητα αυτή, η
υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων της υποψηφιότητας, Αμαλία Καψάλα, η σοπράνο Σέριλ Στρούντερ, αλλά και ο καθηγητής του
Πανεπιστημίου Αιγαίου Νίκος Σουλακέλλης.

Με την ολοκλήρωση της παρουσίασης, η διαδικασία πέρασε στο στάδιο των ερωτήσεων της 12μελούς Επιτροπής
Αξιολόγησης του θεσμού, η οποία απαρτιζόταν από δύο Έλληνες και δέκα Ευρωπαίους.  

Οι ερωτήσεις 
Οι ερωτήσεις αφορούσαν σε ένα μεγάλο βαθμό, στο «προσφυγικό» που θεωρείται «αβανταδόρικο» θέμα για την
υποψηφιότητα, με το δήμαρχο να δίνει πολλές τεκμηριωμένες απαντήσεις από την άμεση εμπειρία του στο ζήτημα.

Παράλληλα όμως ζητήθηκε από τον κ. Γαληνό να απαντήσει και σε ό,τι αφορά στο σχέδιο του Δήμου ενόψει της επόμενης
πενταετίας, μέχρι το 2021 δηλαδή, για το πώς θα κινηθεί για την εξεύρεση πόρων ώστε να στηριχθούν πολιτιστικές
δράσεις και έργα πολιτισμού, αξιοποιώντας συγκεκριμένα κομμάτια του ΕΣΠΑ, που δύνανται να υλοποιήσουν πολλά από
τα οράματα της δημοτικής αρχής.

Στο ίδιο στάδιο κλήθηκαν να απαντήσουν και η σοπράνο Σέριλ Στρούντερ και ειδικότερα για τους λόγους που επέλεξε να
λειτουργήσει τη δική της μουσική σχολή στη Λέσβο, αλλά και η Αμαλία Καψάλα και ο Νίκος Σουλακέλλης, ο οποίος μίλησε
διεξοδικά για τη σημασία του εξίσου «αβανταδόρικου» για την υποψηφιότητα του νησιού, Γεωπάρκου της Λέσβου.

Το στοιχείο που δίνει αισιοδοξία στα μέλη της ομάδας που παρουσίασαν την υποψηφιότητα, είναι το ότι με την



http://www.emprosnet.gr/
https://www.facebook.com/emprosnet/
https://twitter.com/emprosnet
https://www.youtube.com/channel/UCt2TvXb-D_ID-ILOI15QOVg
http://www.emprosnet.gr/kommata
http://www.emprosnet.gr/article/author/143-theodora
http://www.emprosnet.gr/article/author/143-theodora


17/7/2017 Πέρασε από την «αξιολόγηση» η Λέσβος! - EmprosNet.gr

http://www.emprosnet.gr/kommata/81380-perase-apo-tin-axiologisi-i-lesvos 2/3

Δημιουργώντας γέφυρες - EmprosNet.gr
1 comment • ένας μήνας πριν•

Angela Maria Arbeláez Arbeláez — Ευχαριστώ θερμά την ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΕΜΠΡΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Αναβολή μέχρι νεοτέρας - EmprosNet.gr
1 comment • ένας μήνας πριν•

jim — Ο Δήμος Λέσβου ανακοίνωσε ότι την Πέμπτη τα σχολεία της Λέσβου
θα παραμείνουν κλειστά. Κάποιοι διευθυντές …

Άνοδος της παραγωγής στη Λήμνο, πτώση στη Λέσβο -
EmprosNet.gr
1 comment • 3 μέρες πριν•

jim — Συγχαρητήρια για το τέλειο εμπεριστατωμένο άρθρο σας. Αυτό ναι ,
λέγεται δημοσιογραφία.

«Αποκατάσταση ζημιών στο Δημοτικό Σχολείο Πολιχνίτου» -
EmprosNet.gr
1 comment • 17 μέρες πριν•

jim — Πολλά σχολεία έχουν υποστεί ζημιές, χωρίς να υπάρχει άμεση
κινητοποίηση των αρμοδίων (Δήμος, πρώην ΟΣΚ), πράγμα …

ALSO ON EMPROSNET.GR | ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΣΒΟ - ΝΕΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

0 Comments EmprosNet.gr | Ειδήσεις απο τη Λέσβο - Νέα Μυτιλήνης Login1

 Share⤤ Ταξινόμηση με βάση τα καλύτερα

LOG IN WITH

OR SIGN UP WITH DISQUS 

Name

Start the discussion…

?

Be the first to comment.

Subscribe✉ Προσθέστε το Disqus στην ιστοσελίδα σαςAdd DisqusAddd Ιδιωτικότητα🔒

 Recommend

Το στοιχείο που δίνει αισιοδοξία στα μέλη της ομάδας που παρουσίασαν την υποψηφιότητα, είναι το ότι με την
ολοκλήρωση της διαδικασίας, καταχειροκροτήθηκαν από τα 12 μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης, αλλά και η αίσθησή τους
ότι κατάφεραν να αποτυπώσουν πολύ σωστά την πολιτιστική ταυτότητα του νησιού.

 

«Αποδώσαμε τη Λέσβο με τον καλύτερο τρόπο» 
«Η παρουσία μας ήταν εξαιρετική. Ο δήμαρχος και όλα τα μέλη της αποστολής, θεωρώ ότι αποδώσαμε με τον καλύτερο
δυνατό τρόπο τη στόχευση που είχαμε εξαρχής. Στο να επικοινωνήσουμε την πολιτιστική ταυτότητα του νησιού και
κυρίως να αναδείξουμε ότι αυτή είχε παρελθόν, αλλά έχει και σπουδαίο παρόν και μέλλον», σχολίασε στο «Ε» μετά την
παρουσίαση, ο Κώστας Αστυρακάκης και συνέχισε: «Στόχος ήταν φυσικά να αναδείξουμε και τα συγκριτικά
πλεονεκτήματά μας σαν τόπος, που από μόνα τους θεωρώ ότι θα ήταν ικανά να μας δώσουν και τον τίτλο. Από εκεί και
έπειτα, ήταν εξαιρετικά σημαντικό να αναδείξουμε και το ρόλο που διαδραμάτισε και διαδραματίζει η τοπική μας
κοινωνία στη διαχείριση της μεγάλης ανθρωπιστικής κρίσης, με μοναδική ανθρωπιά, αλληλεγγύη και διάθεση να
μετατρέψουμε το θεωρητικό μειονέκτημά μας σε πλεονέκτημα…».
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