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" ΒΑΛΚΑΝΙΚΆ ΠΑΙΧΝΊΔΙΑ " ΣΤΟ ΜΠΛΑΓΚΌΕΒΓΡΚΑΝΤ
μέσω του προγράμματους " Πολιτισμός δίχως σύνορα "
Μέσα στην περίοδο 4 -5 Μαίου., το Διεθνές πολιτιστικό φέστιβαλ " Βαλκανικά παιχνίδια " μάζεψε
εκατοντάδες πολίτες και φιλοξενούμενους στην πλατεία "Μακεντόνια" στο Μπλαγκόεβγκραντ. Κατά τη
δίαρκεια των δύο ημερών, ελκυστική παρέλαση με παραδοσιακές φορεσιές και στολές έδωσαν την αρχή
των βαλκανικών παιχνιδιών στις κεντρικές οδούς της πόλης με παρέλαση από τους συλλόγους
τραγουδιστών, χορευτών και από το σύλλογο των κούκερι από Ελλάδα και Βουλγαρία.
Οι ημέρες του φέστιβαλ μας έδωσαν ευκαιρία να έρθουμε σε επαφή με την αυθεντική λαογραφία της
Ελλάδας και της Βουλγαρίας, η οποία παρουσιάστηκε από χορευτικούς συλλόγους των δύο χωρών. Το
πλούσιο πρόγραμμα του φέστιβαλ περιείχε εκπαιδευτικά και διασκεδαστικά παιχνίδια για τους μικρούς
και μεγάλους βαλκάνιους, παρελάσεις, επιδείξεις, οι οποίες συνδυάστηκαν με περίεργες τεχνικές
επιδείξεις και συναρπαστικούς αγώνες και διασκέδαση για όλες τις ηλικίες, δέιχνοντας τον
εθνολαογραφικό ρυθμό των Βαλκανίων. Στο περιφεριακό ιστορικό μουσείο - Μπλαγκόεβγκραντ, έλαβε
μέρος το εργασιακό σεμινάριο " Στο μουσείο με παντόφλες " για ανταλλαγή εμπιρείας και καλών
πρακτικών πάνω στα καινούργια μοντέλα διαχείρησης στα μουσεία και παρουσιάστηκε το βιβλίο του
Γκέοργκι Τένεβ - „Βαλκανικό τελετουργικό“, εκδοτικός οίκος „Κολίμπρι“. Το διαδραστικό εργαστήριο
πάνω σε τροχούς, παρουσίασε ταινίες σε εικονική πραγματικότητα - μέρος της πρωτοβουλίας „Βύθιση
μέσα στον πολιτισμό στις 360 μοίρες“ για την προώθηση της πολιτιστικής-ιστορικής κληρονομιάς της
Βουλγαρίας.
Το φέστιβαλ ξεκίνησε επίσημα από την κυρία Ζορνίτσα Κράλεβα - αντιδήμαρχος στα ευρωπαίκά
προγράμματα του Δήμου Μπλαγκόεβγκραντ.
„Σας χαιρετώ από το όνομα του Δημάρχου του δήμου Μπλαγκόεβγκραντ – δρ. Ατανάς Καμπίτοβ, από το
όνομά μου κι από το όνομα ολόκληρης της ομάδας, η οποία οργάνωσε αυτή την καταπλικτική εκδήλωση.
Είναι ένα από τα προγράμματα, τα οποία ο Δήμος Μπλαγκόεβγκραντ εκτελεί μαζί με συνεργάτες από τη
γειτωνική Ελλάδα και είναι αποτέλεσμα μιας μακρυχρόνιας συνεργασίας κι ένα από τα πολλά
προγράμματα τα οποία πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία μέσα σε διαφορετικούς τομείς με διασυνορική
σημασία. Είναι αποτέλεσμα της στοχοθετημένης συνεργίας στον τομέας τους πολιτισμού και του
τουρισμού. Το πρόγραμμα είναι ένα είδους γέφυρας μεταξύ των γενιών, των κοινοτήτων και των
πολιτισμών των δυο χωρών, μέρος της μεγάλης ευρωπαΪκής οικογένειας και συνεισφέρει στην
συντήρηση των μονίμων καλών γειτονικών σχέσεων μεταξύ των δύο κρατών. Πιστεύω, ότι το φέστιβαλ
„Βαλκανικά παιχνίδια” θα δώσει ευακιρία στον καθένα σας να έρθει σε επαφή και να βρει καινούργια
και διαφορετικά πράγματα για τον πολιτισμό των δύο λαών. Είμαι βέβαιη , ότι θα βρείτε πολλές
καινούργεις φιλίες και φίλους, οι οποίες θα συνεχιστούν και στο μέλλον. Εύχομαι σε όλους σας
ενδιαφέρουσες κι αξέχαστες εμπιρείες και χαρούμενες αναμνήσεις μαζί, οι οποίες θα κάνουν τους
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φίλους του Μπλαγκόεβγκραντ να επιστρέφουν ξανά και ξανά στην υπέροχη πόλη μας”, είπε η Ζορνίτσα
Κράλεβα.
Επίσημοι επισκέπτες του φέστιβαλ από πλευρά των ελληνικών συνεργατών μας, ήταν ο κύριος
Αναστάσιος Ζαφειρίδης – εκπρόσωπος του Υπουργείο Εσωτερικών Υποθέσεων της Δημοκρατίας της
Ελλάδας κι ο κύριος Τζορτζ Αραπάκης – Διευθυντής του Κέντρου δια βίου μάθησης στην Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας, Ελλάδα. Ευχαρίστησαν τον Δήμο Μπλαγκόεβγκραντ για τη θερμή φιλοξενία και
για την καλή συνεργασία. „Το ενδιαφέρον για το φέστιβαλ είναι μέγαλο. Ο πολιτισμός ενώνει,ο
τουρισμός ενώνει και πιστεύω, ότι μέσω του προγράμματος θα εκμεταλλευτούμε αυτές τις ευκαιρίες”,
είπε ο κος Ζαφειρίδης.
Στα βαλκανικά παιχνίδια έλαβαν μέρος :
- Κέντρο για προσωπική και τεχνική ανάπτυξη των παιδιών του Μπλαγκόεβγκραντ με την
συμμετοχή του Παιδικού λαογραφικού συλλόγου „Πίριντσε“ και Παιδικού λαογραφικού
συλλόγου „Πίρινσκα κίτκα“, Βουλγαρία
- Η εθνική πολιτισμική κοινότητα „Νικόλα Βαπτσάροβ – 1866“ με τη συμμετοχή του λαογραφικού
συλλόγου της κοινότητας, σύλλογος „Τζουμάιτσετα“, σύλλογος για παλιά αστικά τραγούδια
„Νέζνι σβούτσι“, Βουλγαρία
- Κούκερι απο την τρίτη γειτονιά, με επικεφαλή τον Ιλία Νταμιάνοβ , Βουλγαρία
- Πολιτιστικός σύλλογος " Νέοι Επιβάτες ", Ελλάδα / The Cultural Association "Nei Epivates"
- Πολιτιστικός σύλλογος "Αναγέννηση", Ελλάδα /The Cultural Assosiation "Anagennisi"
Το φθινόπωρο του 2019 στα πλαίσια του προγράμματος „Πολιτισμός χωρίς σύνορα“, στο
Μπλαγκόεβκραντ θα πραγματοποιηθεί το δεύτερο μέρος του φέστιβαλ „Βαλκανικά παιχνίδια“ με βασικό
θέμα την παιδική τέχνη.
***
Αυτή η δημοσίευση έχει δημιουργηθεί στα πλαίσια του προγράμματος " Ενσωμάτωση της
διασυνοριακής σημασίας των ιστορικών και αρχαιολογικών αξιών της Βουλγαρίας και της Ελλάδας σε
έναν σταθερό και θεματικό τουριστικό προορισμό", με συντομομορφή "Πολιτισμός δίχως σύνορα",
Σύμβαση № B2.6c.02/30.11.2017, η οποία χρηματοδόθηκε με βάση το Πρόγραμα για διασυνοριακή
συνεργασία INTERREG V-A "Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020". Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από
το Ευρωπαϊκό ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης και απο τα εθνικά ταμεία των κρατών, τα οποία
συμμετέχουν στο Πρόγραμμα για διασυνοριακή συνεργασία INTERREG V-A " Ελλάδα - Βουλγαρία
2014-2020".
Η περιεκτηκότητα της δημοσίευση είναι ευθύνη μόναχα του Δήμου Μπλαγκόεβγκραντ και με κανέναν
τρόπο δεν μπορεί να εκφράσει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχόντων χωρών, της
Διαχειριστικής αρχής και της Κοινής Γραμματαείας.
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