ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΛΑ ΕΦΗΜΕΡΑ

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 31 Μαρτίου 2019, η πολύ ενδιαφέρουσα
εκδήλωση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού «ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΛΑ ΕΦΗΜΕΡΑ», στο
Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Διοργανώθηκε από το Γραφείο της Υπουργού Πολιτισμού
και Αθλητισμού, με οικοδέσποινα της γιορτής την Υπουργό κ. Μυρσίνη Ζορμπά.

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν 25 σημαντικές στιγμές του 2018, από τη Μακεδονία και
Θράκη, από τον σύγχρονο πολιτισμό και την πολιτιστική κληρονομιά. Προηγήθηκε ανάλογη
εκδήλωση στην Αθήνα, στις αρχές του έτους. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, «πρόκειται
για στιγμές που αποδεικνύουν ότι το όραμα, οι στόχοι, η γνώση, η συλλογική προσπάθεια, η
συστηματική δουλειά και ο σχεδιασμός … μπορούν να μετατρέψουν μια στιγμή σε
γεγονός.»

Συμμετείχαν 25 πολιτισμικοί φορείς, Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ και εποπτευόμενοι
Οργανισμοί και Ιδρύματα, φέρνοντας τους συμμετέχοντες και το κοινό σε επαφή με
σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα, αρχαιολογικούς χώρους, μόνιμες και περιοδικές
εκθέσεις, εκδηλώσεις, μουσικά και θεατρικά δρώμενα, εικαστικά θέματα, αλλά και θέματα
άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως η εγγραφή του Τρανού Χορού της Βλάστης
Εορδαίας στο Εθνικό Ευρετήριο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδος.

Τα επιλεγμένα από τους φορείς θέματα παρουσιάστηκαν με 3΄ video και 2΄ ομιλία από
τους Προϊσταμένους των Εφορειών και των άλλων φορέων.

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης, δια της Προϊσταμένης της, Α. Χονδρογιάννη-Μετόκη,
συμμετείχε με το θέμα «Ποντοκώμη Κοζάνης: Κομμώσεις γυναικών της Νεολιθικής
Εποχής». Η επιλεγμένη, ως σημαντική στιγμή – γεγονός του 2018, δράση, αφορούσε στο
δύσκολο και ενδιαφέρον θέμα των νεολιθικών ειδωλίων, έτσι όπως αυτά παρουσιάστηκαν
με βιωματικό τρόπο στην Ποντοκώμη, στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτισμικής
Κληρονομιάς, με θέμα ΠΟΛΕ(ε)ΙΣ. Συνδιοργανωτές της εκδήλωσης ήταν η ΕΦΑ Κοζάνης, η
Τοπική Κοινότητα και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ποντοκώμης, καθώς και ο Σύλλογος
Κομμωτών Κοζάνης, που ζωντάνεψε την εικόνα της γυναίκας της Νεολιθικής εποχής, με
βάση το εκπληκτικό σύνολο πήλινων γυναικείων ειδωλίων από την ανασκαφή στη θέση
Σουλουκιά, στα λιγνιτωρυχεία της ΔΕΗ. Η εκδήλωση ήταν αφιερωμένη
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στην κοινότητα Ποντοκώμης, που είναι υπό μετεγκατάσταση, και σε όλες τις αρχαίες και
σύγχρονες «πόλεις» της περιοχής, που αφανίζονται σταδιακά στα λιγνιτωρυχεία.

«Δεν είναι όλα εφήμερα» λοιπόν, και η εκδήλωση θα άξιζε να γίνει θεσμός...

Το video της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο κλειστό αμφιθέατρο Ποντοκώμης
και είχε ως γενικό τίτλο «Ποντοκώμη Κοζάνης:
Κομμώσεις
γυναικών της Νεολιθικής Εποχής». Μπορείτε να το δείτε
εδώ

Το video της εκδήλωσης «ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΛΑ ΕΦΗΜΕΡΑ» που πραγματοποιήθηκε στο
Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης .Μπορείτε να το δείτε
εδώ
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