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Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείασ Δια Βίου Μάθηςησ και Θρηςκευμάτων 
Με την υποςτήριξη του Δήμου Θεςςαλονίκησ 

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
Από τισ 15 ζωσ και τισ 20 Ιουλίου 2012, κα πραγματοποιθκοφν ςτθ Θεςςαλονίκη οι 

εργαςίεσ του 30ου Παγκόςμιου Συνεδρίου τησ Διεθνοφσ Ζνωςησ για τη Μουςική Εκπαίδευςη (ISME 
- International Society for Music Education) που ςυνδιοργανϊνουν θ Ελληνική Ζνωςη για τη 
Μουςική Εκπαίδευςη (Ε.Ε.Μ.Ε.) με τθν ISME. Σο ςυνζδριο, που τελεί υπό τθν αιγίδα του 
Τπουργείου Παιδείασ δια Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων  και πραγματοποιείται με τθν 
υποςτιριξθ του Διμου Θεςςαλονίκθσ, κα λάβει χϊρα ςτισ εγκαταςτάςεισ του Μεγάρου Μουςικήσ 
Θεςςαλονίκησ.  

Σο κζμα του φετινοφ ςυνεδρίου είναι ςυνυφαςμζνο με τον Ελλθνικό Πολιτιςμό και τθν 
ςθμαντικι του παρακατακικθ ςτθν Παγκόςμια Μουςικι Κοινότθτα. Ο τίτλοσ του είναι: «Music 
Paedeia: From Ancient Greek Philosophers towards Global Music Communities» (Μουςική 
Παιδεία: Από τουσ Αρχαίουσ Ζλληνεσ Φιλοςόφουσ προσ τισ Παγκόςμιεσ Μουςικζσ Κοινότητεσ). 
Βαςικοί άξονζσ του είναι μεταξφ άλλων θ Μουςικι Παιδεία και ο ρόλοσ τθσ Μουςικισ ςτθν πορεία 
τθσ Ανκρωπότθτασ, τα Μουςικά Περιβάλλοντα και θ Μουςικι Διδαςκαλία  - Μάκθςθ, θ Δόμθςθ και 
Αποδόμθςθ των Φιλοςοφιϊν για τθ Μουςικι Εκπαίδευςθ, θ Μουςικι Ψυχολογία και θ φφςθ τθσ 
Μουςικισ Εμπειρίασ.  
              Για το ςκοπό αυτό, αναμζνεται να παραβρεκοφν ςτθν Θεςςαλονίκθ ςυνολικά 2500 
μουςικοπαιδαγωγοί και μουςικοί, από τουσ οποίουσ 1500 είναι ςφνεδροι από 70 χώρεσ, ενώ πάνω 
από 1000 μουςικοί θα είναι τα μζλη των 80 καλλιτεχνικών ςχημάτων από 30 χώρεσ του κόςμου 
που πλαιςιώνουν το πρόγραμμα του ςυνεδρίου. Κεντρικοί ομιλητζσ του Συνεδρίου είναι οι  John 
Baily (Η.Β), Miguel Angel Peña Mora (Κοςταρίκα) και από τθν Ελλάδα ο υνκζτθσ Νίκοσ Κυπουργόσ. 
Αξιοςθμείωτα είναι και τα εφτά προςυνεδριακά ςεμινάρια των επιτροπϊν εργαςίασ τθσ ISME που 
κα γίνουν μια βδομάδα πριν το ςυνζδριο ςε διαφορετικζσ πόλεισ τθσ Ελλάδασ. 

Είναι θ πρϊτθ φορά που το ςυνζδριο αυτό ι κάποιο ανάλογθσ εμβζλειασ για το 
επιςτθμονικό πεδίο τθσ Μουςικισ Παιδαγωγικισ, γίνεται ςτθ χϊρα μασ. Η επιτυχία του ςε καιροφσ 
κοινωνικοοικονομικισ κρίςθσ, ζχει ιδιαίτερθ ςθμαςία και κετικό αντίκτυπο εντόσ και εκτόσ Ελλάδοσ. 
 

Σο μοναδικό ςε μζγεκοσ και επιςτθμονικι-μουςικοπαιδαγωγικι-καλλιτεχνικι και 
πολιτιςτικι αξία ςυνζδριο, δεν κα μποροφςε να μθν απευκφνεται και ςτο ευρφτερο κοινό τθσ πόλθσ 
που το υποδζχεται. Πολφ περιςςότερο όταν αυτι γιορτάηει τα 100 χρόνια από τθν απελευκζρωςι 
τθσ. Ο Δήμοσ Θεςςαλονίκησ, ςτθρίηει τθ ςθμαντικι αυτι διοργάνωςθ και ςυνδιοργανϊνει με τθν 
Ε.Ε.Μ.Ε.  ζνα τριήμερο φεςτιβάλ με ανοικτζσ ςυναυλίεσ ςτο παραλιακό μζτωπο τθσ πόλθσ και  τθ 
ςυμμετοχι ςυγκροτθμάτων που κα βρεκοφν ςτθν πόλθ, με αφορμι το υνζδριο.  
Επίςθσ, ανοιχτι ςτο κοινό κα είναι και θ Ελληνική βραδιά που κα γίνει με τθ ςυμμετοχι πολλϊν 
επιφανϊν ελλινων καλλιτεχνϊν ςτο Πάρκο Μουςικισ, δίπλα ςτο Μζγαρο, το βράδυ τθσ Τετάρτησ 
18 Ιουλίου 2012. 

http://www.isme.org/
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Η ISME, με μία διεκνι ιςτορία που ξεκινάει από τθν ίδρυςι τθσ από το Διεθνζσ Μουςικό 

Συμβοφλιο τθσ UNESCO το 1953 και με μζλθ από πάνω από 70 χώρεσ του κόςμου, πραγματοποιεί 
παγκόςμια ςυνζδρια κάκε δφο χρόνια, ςε διαφορετικι χϊρα. θμειϊνεται ότι θ μζχρι ςτιγμισ  
κίνθςθ δείχνει πωσ ο τελικόσ αρικμόσ κα ξεπεράςει κάκε προθγοφμενο ρεκόρ, γεγονόσ που κακιςτά 
το 30ο ςυνζδριο ςτακμό ςτα παγκόςμια χρονικά ανάλογων μουςικοπαιδαγωγικϊν ςυνεδρίων. 

 

Η Ε.Ε.Μ.Ε., ιδρφκθκε το 1997 ςτθ Θεςςαλονίκθ και είναι πανελλινια Επιςτθμονικι Ζνωςθ 
μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα, με μζλθ από όλθ τθν Ελλάδα και ςτόχο τθν αναβάκμιςθ τθσ 
μουςικισ εκπαίδευςθσ ςτθ χϊρα μασ μζςα από ποικίλεσ δράςεισ, (ςυνζδρια, διαλζξεισ, ςεμινάρια, 
εργαςτιρια, ενθμερωτικζσ ςυναντιςεισ, καλλιτεχνικζσ εκδθλϊςεισ και επιςτθμονικζσ εκδόςεισ).  
 

Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να δηλώνουν ςυμμετοχή για τθν παρακολοφκθςθ του υνεδρίου, 
κατόπιν επικοινωνίασ με τθν γραμματεία τθσ Ε.Ε.Μ.Ε. ςτθν ηλεκτρονική διεφθυνςη 
isme2012@eeme.gr και ςτο τηλεφωνικό νοφμερο 6939 560404.  
 

 
 

Περιςςότερεσ Πληροφορίεσ για το ςυνζδριο και τισ παράλληλεσ εκδηλώςεισ 
Για τθν Ε.Ε.Μ.Ε.: www.eeme.gr 

Για τθν ISME, ςτο : www.isme.org 
Γραμματζασ του Δ τθσ Ε.Ε.Μ.Ε. Μαρία Κουρκουρίκα, τθλ. 6939560404 

Τπεφκυνοσ επικοινωνίασ  Νίκοσ Θεοδωρίδθσ, τθλ. 6944134525 
υντονιςτισ ελλ. Βραδιάσ: Λευτζρθσ Αγγουριδάκθσ, τθλ. 6945816772 

 
 

ΤΛΙΚΟ: 
Βίντεο από τθν τελετι λιξθσ του προθγοφμενου ςυνεδρίου ςτο Πεκίνο το 2010, θ οποία 
οργανϊκθκε από τθν  ελλθνικι αντιπροςωπεία και όπου ζγινε θ  παράδοςθ τθσ ςκυτάλθσ του 30ου 
ςυνεδρίου τθσ ISME ςτθν Ε.Ε.Μ.Ε. και ςτθ Θεςςαλονίκθ: 
 http://www.λιξθσ youtube.com/watch?v=3nBx1gQThj0 
 
Βίντεο με αποςπάςματα από το προθγοφμενο (29ο ) ςυνζδριο τθσ ISME ςτο Πεκίνο , το 2010:   
http://www.youtube.com/watch?v=uZ6-k9Mn5QI 
 
 
Φορείσ που ςυμμετζχουν 
 
Σο 30ο Παγκόςμιο ςυνζδριο τθσ ISME  πραγματοποιείται υπό τθν  Αιγίδα του Τπουργείου Παιδείασ 
δια Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων  και με τθν υποςτήριξη του Διμου Θεςςαλονίκθσ, 
κακϊσ και με τισ χορηγίεσ:  

 τθσ National Association of Music Merchants (ΝΑΜΜ) 

 του Οργανιςμοφ Σουριςμοφ Θεςςαλονίκθσ 

 τθσ Astra Airlines 

 του καταςκευαςτι πιάνων και λατζρνασ Πάνου Ιωαννίδθ 

   των εκδόςεων Fagotto books  

   τθσ  εταιρεία ESET 

   τθσ  Επιτροπι Ερευνϊν του ΑΠΘ 

 .Α..Θ. υμβοφλιο Αςτικϊν υγκοινωνιϊν Θεςςαλονίκθσ 

  Η ουρωτι 

 WIND Hellas Αναγνϊςτου Γιάννθσ 
 

 
 

mailto:isme2012@eeme.gr
http://www.eeme.gr/
http://www.isme.org/
http://www.youtube.com/watch?v=uZ6-k9Mn5QI
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 υνεργαηόμενοι φορείσ μεταξφ άλλων είναι, αλφαβθτικά, οι παρακάτω: 
 

 1ο Γυμνάςιο Μίκρασ 

 Γιάννθσ Καψιδάκθσ  Εργαςτιρι χαρακτικισ Σο μιλο τθσ ζριδοσ Γυμνάςιο Βαςιλικϊν 

 Ζνωςθ ξενοδόχων Θεςςαλονίκθσ 

 Η καλλιτεχνικι-παιδαγωγικι ομάδα «Ελάτε να Παίξουμε» 

 Η Κρατικι Ορχιςτρα Θεςςαλονίκθσ 

 Η Περιφζρεια Αν. Μακεδονίασ και Θράκθσ 

 Η χεδία ςτθν Πόλθ 

 Η Φιλαρμονικι Εταιρεία Κζρκυρασ 

 Interamerican 

 Μουςείο Βυηαντινοφ Πολιτιςμοφ Θεςςαλονίκθσ 

 Ο Διμοσ Κομοτθνισ 

 Σο Δθμοκρίτειο Πανεπιςτιμιο Θράκθσ 

 Σο Κζντρο φγχρονθσ Σζχνθσ Θεςςαλονίκθσ 

 Σο Κρουςτόφωνο 

 Σο Κρατικό Μουςείο φγχρονθσ Σζχνθσ 

 Σο Ωδείο Μουςικό Κολλζγιο 

 Σο Πάντειο Πανεπιςτιμιο 

 Σο Σμιμα Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Σεχνϊν του Πανεπιςτθμίου Δυτικισ Μακεδονίασ 

 Σο Σμιμα Εκπαιδευτικισ και Κοινωνικισ Πολιτικισ του Πανεπιςτθμίου Μακεδονίασ 

 Σο Σμιμα Επιςτθμϊν Προςχολικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ του Α.Π.Θ. 

 Σο Σμιμα Μουςικισ Επιςτιμθσ και Σζχνθσ του Πανεπιςτθμίου Μακεδονία 

 Σο Σμιμα Μουςικϊν πουδϊν του Εκνικοφ Καποδιςτριακοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν 

 Σο Σμιμα Μουςικϊν πουδϊν του Ιόνιου Πανεπιςτθμίου 

 Σο Ωδείο Φίλιπποσ Νάκασ 
 
Τποςτθρικτζσ φιλοξενίασ 

         The MET Hotel 

 Macedonia Palace 
 
Χορθγοί επικοινωνίασ:  
 Ραδιοφωνικοί ςτακμοί: FM100 και FM 100,6 και 958 FM. 
 Σθλεοπτικοί ςτακμοί: TV 100 και ΕΣ3 
 Διαδικτυακό ραδιόφωνο: www.starwalkers.gr  
 Διαδικτυακό ραδιόφωνο Rockarolla 
 www.ipolistonkosmo,gr 
 www.thessalonikicityguide.gr 
 Περιοδικό Νζα Παιδεία  
 Αδζςμευτοσ Σφποσ 
 Ο.Α..Θ. 
 Θεςςαλονίκθ 2014 
 www.Paideia-ergasia.gr 
 Ε.Ε.Μ.Α.Π.Ε. 
 Η Μεγάλθ Μουςικι Βιβλιοκικθ «Λίλιαν Βουδοφρθ» 

 

http://www.starwalkers.gr/
http://www.ipolistonkosmo,gr/
http://www.thessalonikicityguide.gr/
http://www.paideia-ergasia.gr/

