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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς 

25 -27 Σεπτεμβρίου 2015  
 

Οι Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΕΗΠΚ) θεσπίστηκαν επίσημα ως ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα από το Συμβούλιο της Ευρώπης το 1991 και υποστηρίζονται από την Επιτροπή της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι η προβολή και προστασία της κοινής 
ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς που συνοψίζεται στο σύνθημα "Ευρώπη, μια κοινή 
κληρονομιά". Κάθε χώρα αποφασίζει το θέμα του εορτασμού της, με γνώμονα πάντοτε την προβολή 
τόσο της τοπικής όσο και της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς.  
Κάθε συμμετέχουσα χώρα έχει τον δικό της συντονιστικό φορέα. Για την Ελλάδα, που συμμετέχει στο 
πρόγραμμα από το 1994, τον συντονισμό των εκδηλώσεων αναλαμβάνει η αρμόδια Διεύθυνση 
Μουσείων, με θεματολογία που αλλάζει ανά διετία, ενώ ως χρόνος του εορτασμού ορίζεται το 
τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου. 
«Βία και Ανεκτικότητα» είναι το θέμα που επιλέχθηκε για τη διετία 2015-2016, ένα θέμα τόσο 
επίκαιρο και συνάμα διαχρονικό, με το οποίο «δίνεται η αφορμή να εξετασθεί ο ιστορικός ρόλος της 
έννοιας της ανεκτικότητας ως καθοριστικού παράγοντα του πολιτιστικού και πολιτισμικού γίγνεσθαι. 
Ο σεβασμός των πεποιθήσεων του Άλλου, η αποδοχή του μη όμοιου και η δυνατότητα της 
ελεύθερης έκφρασης της ατομικής ή συλλογικής ταυτότητας είναι μία κατάκτηση που έχει επιτευχθεί 
τουλάχιστον από την εποχή του Διαφωτισμού. Η ανεκτικότητα αντανακλά την ιδανικά δημοκρατική 
κοινωνία, ενώ η βία την αντίσταση σε αυτό το ιδανικό». 

Συμμετέχοντας στον φετινό εορτασμό για τις Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς, με 
θέμα «Βία και Ανεκτικότητα», η Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας διοργανώνει στο Αρχαιολογικό 
Μουσείο Ηγουμενίτσας εκδηλώσεις για μαθητές και το ευρύ κοινό, την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 
2015. 

Εικαστική μαθητική έκθεση  

Σε συνεργασία με το Παρατηρητήριο για την Πρόληψη της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ηπείρου, θα εκτεθούν ζωγραφικά έργα από σχολεία που 
συμμετείχαν στον μαθητικό διαγωνισμό «+Δημιουργώ» με θέμα τη Βία (Φεβρουάριος 2014). Στόχος 
της συγκεκριμένης δράσης είναι η ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας σε θέματα βίας και 
εκφοβισμού και η ανάδειξη θετικών προτύπων συμπεριφοράς που στηρίζονται στην κατανόηση και 
την αποδοχή. 

Η έκθεση θα φιλοξενείται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας από 25/9 έως 18/10/2015. 

Βιωματικά εργαστήρια για μαθητές  

Με αφετηρία την εικαστική μαθητική έκθεση με θέμα τη βία, θα πραγματοποιηθούν βιωματικές 
δράσεις και θα ακολουθήσει συζήτηση με θέμα την ανεκτικότητα, τον σεβασμό, τα ανθρώπινα 
δικαιώματα. Στις δράσεις θα συμμετάσχουν ομάδες μαθητών Προσχολικής, Α΄θμιας και Β΄θμιας 
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εκπαίδευσης. Θα συντονίσουν η κ. Τατιανή Γκάτσα, Συντονίστρια Δράσεων Πρόληψης Σχολικής Βίας 
και Εκφοβισμού και η κ. Μαρίνα Μπέση, σχολική Σύμβουλος Προσχολικής Εκπαίδευσης και 
συνεργάτις της Περιφερειακής Ομάδας του Δικτύου Πρόληψης Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού. 

 Παρασκευή 25/9, 9.00 -10.30 και 11.00-12.30 
 
Εκδήλωση – ημερίδα για το ευρύ κοινό 

Διαφορετικές προεκτάσεις του θέματος «Βία & Ανεκτικότητα» θα προσεγγίσουν, με ομιλίες και μία 
οπτικοακουστική προβολή, προσκεκλημένοι εισηγητές την Παρασκευή, 25/9, στις 19.00. 

 «Επισκέπτες ανεπιθύμητοι και συνήθως παράνομοι…», Θεμιστοκλής Γκόγκας, Aναπληρωτής 
Kαθηγητής Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τ.Ε.Ι. Ηπείρου 

  «Η πρόληψη της βίας και η σημασία της ανεκτικότητας στην εκπαίδευση», Τατιανή Γκάτσα, 
Dhr, Msc, Συντονίστρια Δράσεων Πρόληψης Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ηπείρου 

  «Η δυναμική της εικόνας ως μέσο άσκησης βίας. Ένα οπτικοακουστικό επίμετρο», Κυριάκος 
Κωλέσης, Δρ. Κοινωνιολογίας 

Στο πλαίσιο του εορτασμού των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς η είσοδος στο 
Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας το Σαββατοκύριακο 26~27 Σεπτεμβρίου και στις εκδηλώσεις 
την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου θα είναι ελεύθερη για το κοινό.     

Σχεδιασμός – συντονισμός εκδήλωσης: Τμήμα Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, 
Μνημείων, Αρχαιογνωστικής Έρευνας και Μουσείων Εφορείας Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας 
                                                                                                                                           

         

                                                                                               O Προϊστάμενος της Εφορείας 
                                                                                                         Ιωάννης Χουλιαράς 
                                                                                                               Aρχαιολόγος 
                       

 

 

 

 

Ωράριο Λειτουργίας Αρχαιολογικού Μουσείου Ηγουμενίτσας : Τρίτη έως Κυριακή: 8.00-15.00 / Δευτέρα: κλειστό 
Πληροφορίες: T.: +30 26650 28539, 21417 / F.: +30 2665 0 25133 / e-mail: amig@culture.gr & efathe@culture.gr 

website:igoumenitsamuseum.gr 
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