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Ηδιεύρυνση των διμερών σχέσεων Ελλάδας και ΗΠΑ στον τομέα του Πολιτισμού αποτέλεσε το
θέμα επαφών της υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνας Μενδώνη και αντιπροσωπείας του
υπουργείου, με εκπροσώπους της αμερικανικής κυβέρνησης, στο πλαίσιο του 2ου Στρατηγικού
Διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ.
Όπως αναφέρει, μεταξύ άλλων, ανακοίνωση του ΥΠΠΟΑ, "το υπουργείο Πολιτισμού και
Αθλητισμού έθεσε το ζήτημα του επαναπατρισμού αντικειμένων που εξάχθηκαν παρανόμως από
την Ελλάδα, καθώς και της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών". Επισημαίνεται, δε, ότι "η
ανανέωση του Μνημονίου Συνεργασίας για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς έχει ήδη
κατατεθεί στη Βουλή από το ΥΠΠΟΑ και η κύρωσή του αναμένεται μέσα στον Οκτώβριο".
Επιπλέον, η κ. Μενδώνη "έδωσε έμφαση στην ανάπτυξη μίας διαρκούς, κοινά επωφελούς σχέσης
συνεργασίας μεταξύ ελληνικών και αμερικανικών μουσείων, η οποία θα περιλαμβάνει ανταλλαγή
εκθέσεων, τεχνογνωσίας και επιμελητικής εμπειρίας".
Άλλα θέματα που συζητήθηκαν ήταν, μεταξύ άλλων, "η συνεργασία ελληνικών και αμερικανικών
μουσείων, η οποία να περιλαμβάνει δράσεις και του σύγχρονου πολιτισμού", "η συνεργασία στον
τομέα του βιβλίου, με αφορμή την παρουσία των ΗΠΑ ως τιμώμενης χώρας στη Διεθνή Έκθεση
Βιβλίου Θεσσαλονίκης", "η ανάπτυξη και επέκταση συνεργασιών και ανταλλαγών μεταξύ
πολιτιστικών φορέων στους τομείς του θεάτρου, της μουσικής και του χορού", "η οργάνωση
εκθέσεων και άλλων εκδηλώσεων, με αφορμή τον εορτασμό της επετείου 200 ετών από την
Ελληνική Επανάσταση" και "η ανάπτυξη επαφών με αμερικανικές εταιρείες κινηματογραφικών και
τηλεοπτικών παραγωγών, προκειμένου να διευκολυνθεί η παραγωγή ταινιών, σειρών και
ντοκιμαντέρ στην Ελλάδα, καθώς και η προώθηση ελληνικών παραγωγών σε αμερικανικές
κινηματογραφικές διοργανώσεις".
Στις επαφές, από την πλευρά του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, εκτός από την
υπουργό, συμμετείχαν οι γγ Πολιτισμού, Γιώργος Διδασκάλου και Σύγχρονου Πολιτισμού, Νικόλας
Γιατρομανωλάκης και υπηρεσιακοί παράγοντες. Η αμερικανική αντιπροσωπεία αποτελείτο από
τον επικεφαλής, Philip Reeker, υφυπουργό Εξωτερικών, αρμόδιο για την Ευρώπη και την
Ευρασία, τον πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Geoffrey Pyatt και συνεργάτες της υφυπουργού
Παιδείας και Πολιτισμού και Πολιτισμού, Marie Royce, η οποία αναχώρησε εκτάκτως για
προσωπικούς λόγους.
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