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Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020 
 

Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ 

           

O Δήμος Αριστοτέλη στο Εθνικό Δίκτυο Πολιτισμού «ΤΕΧΝΗ ΧΡΩ» 

Σε ειδική εκδήλωση στο Δημαρχείο Πυλαίας-Χορτιάτη, ανακοινώθηκε η ίδρυση 

Εθνικού Δικτύου Πολιτισμού, Παιδείας και Περιβάλλοντος Ο.Τ.Α, με τον διακριτικό τίτλο 

«ΤΕΧΝΗ ΧΡΩ», με τη συμμετοχή Δήμων και από την Κεντρική Μακεδονία και τον Δήμο 

Αριστοτέλη να εκπροσωπείται από τον Αντιδήμαρχο κ. Νκόλαο Αυγερινό. 

Οι σκοποί του δικτύου παρουσιάστηκαν από την Πρόεδρο του Ομίλου Unesco 

Βορείων Προαστίων κα Μαρίνα Πατούλη, η οποία έκανε λόγο για τη  δημιουργία 

ενός εθνικού δικτύου που θα λειτουργήσει ως κοινό εργαλείο επιδίωξης στόχων από 

τους συμμετέχοντες Ο.Τ.Α. και μηχανισμό άντλησης πόρων από χρηματοδοτικά 

εργαλεία,στους τομείς του πολιτισμού, της παιδείας και του περιβάλλοντος. 

 Ο Δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη και Πρόεδρος της Π.Ε.Δ. Κεντρικής 

Μακεδονίας κ. Ιγνάτιος Καϊτετζίδης χαιρέτησε την πρωτοβουλία και αναφέρθηκε 

στα οφέλη που θα προκύψουν από τη συμμετοχή των Δήμων στο δίκτυο. 

Σε μήνυμά του για τη συμμετοχή του Δήμου Αριστοτέλη στο δίκτυο «ΤΕΧΝΗ 

ΧΡΩ» ο Δήμαρχος κ. Στέλιος Βαλιάνος επισημαίνει: 

 «Η ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά της χώρας μας μπορεί να μετατραπεί σε 

μοχλό ανάπτυξης, γι` αυτό ως Δημοτική Αρχή δίνουμε τεράστια σημασία στην ανάδειξη 

της πλούσιας πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Η δημιουργία δικτύων Δήμων είναι κάτι 

πολύ συνηθισμένο σε άλλες Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτή τη λογική 

ενστερνιζόμαστε και εμείς με τη συμμετοχή μας σε δίκτυα όπως το «ΤΕΧΝΗ ΧΡΩ», ή 

όπως πράξαμε με το Δίκτυο Πόλεων του Μεγαλέξανδρου, ώστε μέσα από συνέργειες και 

κοινές δράσεις να αποκτήσουμε πρόσβαση σε σημαντικούς πόρους για την ανάδειξη των 

συγκριτικών μας πλεονεκτημάτων. Ο Δήμος Αριστοτέλη, ο οποίος φέρει το όνομα του 

μεγάλου οικουμενικού φιλοσόφου και διαθέτει παγκόσμιες μοναδικότητες, οφείλει να 

έχει πρωταγωνιστικό ρόλο και να συμμετέχει σε τέτοιες πρωτοβουλίες δικτύωσης στην 

Ελλάδα και στο εξωτερικό.» 
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