ΔEΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ // Αθήνα 17.07.2014
ΑΖΕΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
Με την Ελλάδα να βρίσκεται πλέον στην πολιτιστική ατζέντα του Αζερμπαϊτζάν, η Πρεσβεία
της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν στην Ελλάδα συνέβαλε στην επιτυχία του ευρωπαϊκού
συνεδρίου για την πολιτιστική επιχειρηματικότητα, με τίτλο «The art of making business» και
πρόσφερε μοναδικά αντίτυπα εκδόσεων του Ιδρύματος HEYDAR ALIYEV (βιβλία και CDs
υψηλών προδιαγραφών), με υλικό για την πλούσια ιστορική και πολιτισμική κληρονομιά του
Αζερμπαϊτζάν.
Το ευρωπαϊκό συνέδριο διοργανώθηκε στην Αθήνα (8/7/2014), από τη «Συνεταιριστική
Επιχείρηση knowl για την Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού
έργου Educckate, με τη συγχρηματοδότηση της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και
Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υπό την αιγίδα του Γραφείου του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου στην Ελλάδα.
Ο Πρόεδρος της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ knowl, Δρ. Ιωάννης Σαλαμούρης, δήλωσε ότι το συνέδριο
αποτέλεσε την κορύφωση μιας δημιουργηθείσας συμμαχίας γνώσης και αμοιβαίας ωφέλειας
μεταξύ Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων από το χώρο του Πολιτισμού και της
Δημιουργικότητας και Επιχειρήσεων.

Ο Πρέσβης της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν στην Ελλάδα, κ. Rahman Mustafayev,
διαβεβαίωσε ότι θα συνεχίσει να στηρίζει αντίστοιχες προσπάθειες που προάγουν τον
πολιτισμό, και ειδικότερα την πολιτιστική επιχειρηματικότητα που δημιουργεί προϋποθέσεις
θέσεων εργασία για τη νεολαία και ευκαιρίες ανάπτυξης για τις επιχειρήσεις στη δημιουργική
οικονομία, σε παγκόσμιο επίπεδο.

Τέλος, σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Έλληνο – Αζερικού Κέντρου Νεότητας στην Αθήνα, κ.
Ιωάννη Παπαγρηγορίου, ο οποίος ήταν και ομιλητής στο συνέδριο, δίνεται ιδιαίτερη
βαρύτητα στην ανάγκη για νέες επενδύσεις στον τομέα του πολιτισμού, ο οποίος έχει πληγεί
από την οικονομική κρίση. Παρουσίασε το σημαντικό έργο του Κέντρου για την ενίσχυση
της επιχειρηματικότητας των νέων, με έμφαση στις συνεργασίες μεταξύ των νέων του
Αζερμπαϊτζάν και της Ελλάδας σε πολιτιστικό, ακαδημαϊκό και επιχειρηματικό επίπεδο. Όπως
ο ίδιος δήλωσε «πιστεύω ακράδαντα ότι η νέα γενιά έχει τη δυνατότητα να επιφέρει ριζικές
αλλαγές μέσα στην κοινωνία, οι οποίες είναι τόσο αναγκαίες σήμερα».

Για περισσότερες σχετικές δράσεις, η Πρεσβεία της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν έχει
δημιουργήσει τον πολιτιστικό διαδικτυακό κόμβο Azerbaijani Culture που αναδεικνύει τις
σχέσεις φιλίας μεταξύ των δύο χωρών, και όπου θα ανακοινώνονται σειρά πολιτιστικών
δράσεων που ενδιαφέρουν την ελληνική κοινωνία και μπορεί να ωφελήσουν κυρίως τους
νέους.

Περισσότερες πληροφορίες: info@azerbaijani-culture.gr

