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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Γύζεην, 06.05.2016 

 

Το Κέντρο Πολιτισμού Ανατολικής Μάνης  

ανοίγει επίσημα τις πύλες τοσ στο κοινό  

 

Τν Κέληξν Πνιηηηζκνύ Αλαηνιηθήο Μάλεο, ην νπνίν ζηεγάδεηαη ζην πιήξσο 

αλαπαιαησκέλν θηίξην ηνπ Παιαηνύ Παξζελαγσγείνπ ζην θέληξν ηνπ Γπζείνπ, ζα αλνίμεη 

επίζεκα ηηο πύιεο ηνπ ζην θνηλό (πνιίηεο θαη επηζθέπηεο ηνπ Γήκνπ) ζε ιίγεο εκέξεο. 

Η εθδήισζε ησλ εγθαηλίσλ ζα έρεη ζέκα «Τν ΚΠΑΜ ζεκείν ζπλάληεζεο ηεο Ιζηνξίαο θαη 

ηνπ Πνιηηηζκνύ ηεο Μάλεο» θαη ζα πξαγκαηνπνηεζεί ην Σάββαην 14 Μαΐνπ 2016 ζηηο 

19:00 ζηελ Αίζνπζα Δθδειώζεσλ ηνπ Παιαηνύ Παξζελαγσγείνπ  κε ζπκκεηνρή  

εθπξνζώπσλ ηνπ Γήκνπ θαη ηεο θπβεξλήζεσο, αλζξώπσλ ησλ γξακκάησλ θαη ησλ 

ηερλώλ θαη εθπξνζώπσλ ησλ ΜΜΔ. Θα γίλεη ελεκέξσζε ησλ ζπκκεηερόλησλ γηα ην 

ζύλνιν ηεο πξνζπάζεηαο δεκηνπξγίαο ηνπ Κέληξνπ Πνιηηηζκνύ, ηελ απνζηνιή θαη ηελ 

ρξεζηκόηεηά ηνπ θαζώο θαη γηα ην ζεκαληηθό ξόιν πνπ κπνξεί απηό λα δηαδξακαηίζεη 

ζε ζρέζε κε ηελ ηνπξηζηηθή θαη εκπνξηθή αλάπηπμε ηνπ ηόπνπ.  

Τν Κέληξν Πνιηηηζκνύ Αλαηνιηθήο Μάλεο θηινδνμεί λα απνηειέζεη έλα ζύγρξνλν θνξέα 

αλάδεημεο ηεο Μαληάηηθεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη ηεο θνηλσληθν-νηθνλνκηθήο ηεο 

εμέιημεο, ηόζν ζηνλ ηνπηθό πιεζπζκό θαη εηδηθόηεξα ηε λέα γεληά, αιιά θαη ζε 

επηζθέπηεο από όιε ηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό. Τν ΚΠΑΜ, πέξαλ ηεο καγεπηηθήο 

δηαδξαζηηθήο πνιηηηζηηθήο εκπεηξίαο πνπ ππόζρεηαη ζηνλ επηζθέπηε απνηειεί θαη ηδαληθό 

πξννξηζκό γηα νηθνγέλεηεο θαη καζεηέο. Σθνπόο ηνπ ΚΠΑΜ είλαη λα πξνβάιιεη ηελ 
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ηδηαίηεξε πνιηηηζηηθή ηαπηόηεηα ηνπ Γήκνπ ηεο Αλαηνιηθήο Μάλεο, ηελ ζεκαληηθή 

ηνπηθή θπζηνγλσκία, παξνπζηάδνληαο κεηαμύ άιισλ ηελ πξνβηνκεραληθή θαη 

πξσηνβηνκεραληθή Μάλε, εζηηάδνληαο ζην θνηλσληθό θαη νηθνλνκηθό πιαίζην ηεο 

πεξηνρήο θαη ζπκβάιινληαο κε απηό ηνλ ηξόπν νπζηαζηηθά ζηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή 

θαη ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο.   

Ο Γήκαξρνο  Αλαηνιηθήο Μάλεο θ. Πέηξνο Αλδξεάθνο, δήισζε ζρεηηθά: «Φηάζακε 

αηζίσο ζηελ νινθιήξσζε ελόο έξγνπ ην νπνίν ζα απνηειέζεη νξόζεκν γηα κία λέα 

πεξίνδν αλάπηπμεο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο ηνπ Γπζείνπ θαη ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο ηεο 

Αλαηνιηθήο Μάλεο» 

Τν έξγν ύςνπο 1.168.661,59 επξώ, ρξεκαηνδνηήζεθε από ην ΔΣΠΑ 2007-2013, 

ζεκαηηθή πξνηεξαηόηεηα 57, «Βειηίσζε ηνπξηζηηθώλ ππεξεζηώλ» ηνπ άμνλα 3 

«Βειηίσζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πεξηβάιινληνο» ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο 

«Αληαγσληζηηθόηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηα», ππό ηελ επίβιεςε ησλ ηερληθώλ 

ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ. 

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηνπο 

ππεύζπλνπο ηνπ ΚΠΑΜ ζην ηει: 27330 23888 ή λα απνζηείινπλ ην ειεθηξνληθό ηνπο 

κήλπκα ζηε δηεύζπλζε: info@kpmanis.gr  
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