Η «Πύλη Πελοποννηζιακού Πολιηιζμού», είλαη κε θεξδνζθνπηθόο νξγαληζκόο,
εδξεύεη ζην Ναύπιην θαη κέξα κε ηε κέξα απνθηάεη παξνπζία ζην ζύλνιν ηεο Πεξηθέξεηαο
Πεινπνλλήζνπ.
Η πιήξεο επσλπκία είλαη «Σύλλογορ Πποβολήρ και διαθύλαξηρ Ιζηοπικού,
Πολιηιζηικού και Λαογπαθικού ςλικού ηων Πελοποννηζιακών εθίμων και
παπαδόζεων» θαη κε δηαθξηηηθό ηίηιν ζηα αγγιηθά «Gate of Peloponnesian Culture».
Ξεθίλεζε κε 22 ηδξπηηθά κέιε ελώ ηώξα έρεη 44 ελεξγά κέιε, ηα νπνία ζην ζύλνιν
ηνπο επηδηώθνπλ ηελ πξνώζεζε ησλ ζθνπώλ ηεο «Πύιεο Πεινπνλλεζηαθνύ Πνιηηηζκνύ».
Θέζε ζηελ
ηελ αγάπε θαη ην
ηνλ ηξόπν ηνπ
κηθξνζπκθέξνληα

«Πύιε» έρνπλ όζνη ζέινπλ θαη πηζηεύνπλ όηη κπνξνύλε λα κνηξαζηνύλ
ελδηαθέξνλ γηα ηελ αλάδεημε ηεο πεξηνρήο ζπκβάιινληαο ν θάζε έλαο κε
ζηελ πξνώζεζε ησλ ζθνπώλ καο καθξηά από πξνθαηαιήςεηο,
θαη πνιηηηθνπνηήζεηο.

Σςγκεκπιμένα ζκοποί ηος ζωμαηείος είναι:
 Η πξνβνιή θαη δηαθύιαμε ηνπ Λατθνύ Πνιηηηζκνύ
 Η πξνβνιή ησλ Πεινπνλλεζηαθώλ Εζίκσλ θαη Παξαδόζεσλ
 Η εθκάζεζε ησλ παξαδνζηαθώλ Πεινπνλλεζηαθώλ ρνξώλ
 Η κειέηε ηνπ ηζηνξηθνύ πνιηηηζκνύ ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ.
 Η αλάδεημε ηεο Πεινπνλλεζηαθήο γαζηξνλνκίαο θαη αγξνδηαηξνθήο.
 Η αλάπηπμε ελαιιαθηηθώλ κνξθώλ ηνπξηζκνύ γηα ηελ αλάδεημε ηεο ππαίζξνπ.
 Η ίδξπζε βηβιηνζήθεο Πεινπνλλεζηαθώλ ζπνπδώλ.
Η «Πύλη» είλαη αλνηρηή ζε όινπο θαη όπνηνο ελδηαθέξεηαη λα ζπκκεηέρεη κπνξεί λα
ππνβάιιεη αίηεζε ζύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Καηαζηαηηθνύ.
Η θηινζνθία ηεο «Πύληρ Πελοποννηζιακού Πολιηιζμού» εκπεξηέρεη ηα ζηνηρεία ηεο
έξεπλαο, αλαδήηεζεο, θαηαγξαθήο, αλάδεημεο θαη πξνβνιήο ηνπηθώλ εδεζκάησλ, κε
παξάιιειε αλαθνξά ζηε κπζνινγία, ηνλ πνιηηηζκό, ηε ιανγξαθία, ηα αμηνζέαηα, ηνλ
ελαιιαθηηθό ηνπξηζκό θαη ηα πξντόληα ηεο θάζε πεξηνρήο.

Η όιε δηαδηθαζία ζηεξίδεηαη ζην ηξίπηπρν, Πξσηνγελήο παξαγσγή, Πνιηηηζκόο,
Δηαδξαζηηθόο ηνπξηζκόο. Πξόθεηηαη γηα κηα ακθίδξνκε πξνζέγγηζε, αθνύ ηα εδέζκαηα ζα
πιαηζηώλνληαη, ζα ηαπηίδνληαη θαη ζα αλαδεηθλύνληαη από ηελ θνπιηνύξα ηεο πεξηνρήο, ελώ
ην ηνπξηζηηθό πξόζσπν, ν πνιηηηζκόο, ε ηζηνξία ηεο πεξηνρήο, ζα αληηθαηνπηξίδεηαη αθόκα
θαη ζηηο γεπζηηθέο πξνηάζεηο, δειαδή ζηηο πξαγκαηηθέο ξίδεο ησλ εδεζκάησλ.
Έηζη ν ζπλνιηθόο ζθνπόο ηεο πξνζπάζεηάο καο, δελ ζα είλαη κόλν ε γλσξηκία κε ην
έδεζκα, αιιά θαη νη κύζνη ηεο πεξηνρήο, ηα πξντόληα, ην ηνπξηζηηθό πξντόλ θιπ. Δειαδή κηα
ζπλνιηθή πξνζέγγηζε πνπ ζα καο δηεπξύλεη ηνπο νξίδνληεο θαη ηηο επαθέο καο.
Οη θύξηεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ζηελ εθδήισζε «1Ο ΦΔΣΤΙΒΑΛ ΝΑΥΠΛΙΟΥ» είλαη ηξείο:

 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
 ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ
 ΓΔΥΣΙΓΝΩΣΙΑ
Παξάιιεια κε ηελ εθδήισζε απηή ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ κνλνήκεξα ζπλέδξηα,
κνπζηθέο - ρνξεπηηθέο εθδειώζεηο θαη ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο, γηα ην πξόγξακκα ησλ
νπνίσλ ζα ππάξμεη ζύληνκα ελεκέξσζε.
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