Θέλετε να κρατήσουµε όλοι µαζί
τις Γιορτές στα Νησιά ζωντανές;
ΑΝ ΝΑΙ, ΒΑΛΤΕ ΟΛΟΙ.
Φίλοι µας,
Από το 2003 οι κοινότητες µικρών νησιών των Κυκλάδων και η Media dell’
Arte διοργανώνουµε τις Γιορτές στα Νησιά.
Μέχρι πέρυσι ο Δήµος Σικίνου και η οµάδα της Media dell’ Arte
συνεργαζόµασταν
και
βρίσκαµε
µικρές
χρηµατοδοτήσεις
για
να
αντιµετωπίζουµε τα έξοδα, ώστε όλες οι εκδηλώσεις να προσφέρονται στους
φίλους του νησιού δωρεάν. Ως τώρα τα καταφέραµε αρκετά καλά.
Φέτος η κατάσταση άλλαξε, τόσο γύρω µας όσο και µέσα µας:
• Στηριζόµαστε πια µόνο στις δικές µας δυνάµεις
• Συνεχίζουµε να προσφέρουµε ελεύθερα τις εκδηλώσεις στους
φίλους µας που τις παρακολουθούν
• Αντιστρέφουµε την ανέχεια σε έµπνευση για δηµιουργία και όρεξη
για συνεργασία, συµµετοχή και προσφορά
• Δουλεύουµε εθελοντικά και η αµοιβή µας δεν υπολογίζεται σε
χρήµα
• Γυρίζουµε την πλάτη σε ένα κράτος που µας γυρίζει την πλάτη:
φέτος αρνούµαστε τη χρηµατοδότηση από κρατικό φορέα διότι δεν
επιθυµούµε σχέση µε έναν κρατικό µηχανισµό ο οποίος ούτε στηρίζει
την κοινωνία ούτε υποστηρίζεται από αυτήν. Η σχέση µας θα
αποκατασταθεί όταν αποκατασταθεί η σχέση του ίδιου του κράτους µε
τους πολίτες του.
Για να συνεχίσουµε χρειαζόµαστε την ελάχιστη συµµετοχή όλων σας,
Σικινιωτών και φίλων του νησιού, ώστε να αντιµετωπίσουµε:
• Τα έξοδα παραµονής µας στο νησί (διατροφή, διαµονή)
• Τα έξοδα µετακίνησης
• Τα έξοδα προβολής
• Τα έξοδα τεχνικής υποστήριξης, ενοικίασης συστηµάτων κλπ
Εµείς, ο δήµος Σικίνου και η οµάδα Media dell’ Arte, βάζουµε τον καλύτερο
εαυτό µας. Εξαρτάται όµως από τη συµβολή όλων µας εάν θα
κρατήσουµε ή όχι το πνεύµα της γιορτής ζωντανό και την επόµενη χρονιά.
Οι Γιορτές Σικίνου είναι κάτι σαν «πάρτι-ρεφενέ» και όχι δεξίωση: ή θα
βάλουµε ένα χεράκι όλοι µαζί ή κανείς.
Καλό καλοκαίρι.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
1. Ο προϋπολογισµός του φεστιβάλ είναι προσβάσιµος σε όλους, µε µία επίσκεψη
στο γραφείο του δήµου Σικίνου
2. Το ίδιο ισχύει και για το ποσόν και τις προσφορές που θα συγκεντρωθούν από
αυτό το κάλεσµα.
3. Η κυρία Λένα Μαµιδάκη (µέσω της εταιρείας Jetoil) έχει συµβάλει µε το ποσόν
των 3.000 ευρώ για το κοινωνικό έργο της Media dell’ Arte. Οι εταιρείες VENTOURIS
LINES και ΛΑΝΕ έχουν προσφέρει δωρεάν εισιτήρια και καλύπτουν µέρος των
µετακινήσεων του φεστιβάλ.

