
 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

∆ιοργάνωση Εναρκτήριας Εκδήλωσης ΥΠ.ΠΟ. για το 

Ευρωπαϊκό Έτος ∆ιαπολιτισµικού ∆ιαλόγου 2008 

 
 

Την Παρασκευή 21 Μαρτίου 2008 το Υπουργείο Πολιτισµού 

διοργάνωσε  την Εναρκτήρια Εκδήλωση του Ευρωπαϊκού Έτους 

∆ιαπολιτισµικού ∆ιαλόγου 2008 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.   

 

Το πρόγραµµα περιλαµβάνει πρωινές εκπαιδευτικές δράσεις και  

κεντρική επίσηµη απογευµατινή εκδήλωση. 

 

1. Πρωινές Εκδηλώσεις 

Το πρωινό της 21ης Μαρτίου είχε το χαρακτήρα γιορτής για µαθητές 

σχολείων της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης της περιοχής της Αθήνας. Σε 

δύο αίθουσες στον κεντρικό ισόγειο χώρο του Μεγάρου Μουσικής 

πραγµατοποιήθηκαν αφηγήσεις παραµυθιών. Αφηγήτριες ήταν οι κυρίες  

Εύη Γεροκώστα, υπεύθυνη εκπαιδευτικών προγραµµάτων του Εθνικού 

Κέντρου Βιβλίου, και Μάνια Μαράτου, µουσικός – αφηγήτρια.  

Στόχος της εκδήλωσης είναι οι µαθητές να εξοικειωθούν µε άλλους 

πολιτισµούς και γενικά µε την έννοια του άλλου, του διαφορετικού, 

δεδοµένου ότι ένα σηµαντικό µέρος της προφορικής παράδοσης, των 

παραµυθιών, των µύθων και των διηγήσεων κάθε λαού καταδεικνύει την 

ανοχή και την κατανόηση ως βασικό τρόπο επικοινωνίας µεταξύ 

ανθρώπων µε διαφορετική γλώσσα, διαφορετική θρησκεία και 

διαφορετικά πολιτισµικά χαρακτηριστικά.  

 

2. Απογευµατινή Εκδήλωση 

Η απογευµατινή εκδήλωση είχε επίσηµο χαρακτήρα και είχαν 

προσκληθεί προσωπικότητες, που εκπροσωπούν σε ανώτατο πολιτειακό 

επίπεδο τόσο τις ελληνικές αρχές, όσο και αυτές των υπόλοιπων κρατών- 

µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, προσκεκληµένοι ήταν και 



Πρέσβεις χωρών µε µεταναστευτική παρουσία στην Ελλάδα. 

Ο Υπουργός Πολιτισµού κ. Μιχάλης Λιάπης κήρυξε επίσηµα την έναρξη 

του Ευρωπαϊκού Έτους ∆ιαπολιτισµικού ∆ιαλόγου 2008 και θα 

παρουσιαστούν σύντοµα οι προγραµµατισµένες δράσεις του Υπουργείου 

στο πλαίσιο του Έτους. 

Ακολούθησε συναυλία της Σαβίνας Γιαννάτου, µε παραδοσιακά 

τραγούδια από όλο τον κόσµο. Η συναυλία θα πλαισιώθηκε από 

προβολή διαφανειών, οι οποίες υπογραµµίζουν την πανανθρώπινη αξία 

του διαπολιτισµικού διαλόγου στη σύγχρονη εποχή.  

Η εκδήλωση πραγµατοποιείται µε ευθύνη των ∆ιευθύνσεων Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και Νεώτερης Πολιτιστικής Κληρονοµιάς του Υπουργείου 

Πολιτισµού, σε συνεργασία µε το Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών 

Οργάνων και µε την επιµέλεια του ∆ιευθυντή του Μουσείου, καθ. 

Λάµπρου Λιάβα. 

Στο χώρο υποδοχής της Αίθουσας Φίλων της Μουσικής, η ∆ιεύθυνση 

Εικαστικών Τεχνών του ΥΠΠΟ, παρουσίασε  Φωτογραφική έκθεση µε 

θέµα τη ζωή των Ελλήνων Τσιγγάνων.  

 

 

 


