
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

AGORA 2004 
Η Ελληνική Συµµετοχή 

 
Η AGORA  γιορτάζει µε τους φίλους και συνεργάτες της µια δεκαετία δηµιουργικής 
λειτουργίας. 
 
Η Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς, βασικός υποστηρικτής του ετήσιου γεγονότος, 
εξασφαλίζει την ελεύθερη συµµετοχή όλων των Ελλήνων των εκπαιδευτικών και 
φοιτητών.  
 
Στην AGORA 2004 αναλύουν τον προγραµµατισµό τους για τη Νεολαία και τον 
Αθλητισµό οι τηλεοπτικοί σταθµοί: 

- BBC Sport 
- Finnish Broadcasting Company 
- Zappelin Network, Netherlands 
- Polish Television  
- Slovak Television 
- Bulgarian National Television 
- Club Super3/Televisio de Catalunya  
- Serbian Broadcasting Corporation 
- NHK, Japan 
- CCTV, China. 

 
Τα κύρια θέµατα της AGORA 2004 για τη διεύρυνση του οπτικοακουστικού τοπίου, 
το οποίο καλύπτει τη θεµατολογία Αθλητισµός & Νεολαία είναι: 

- Ο αθλητισµός ως µέσο διαπολιτισµικού διαλόγου 
- Αθλητική Εκπαίδευση ή Αθλητισµός και Οπτικοακουστική Εκπαίδευση 
- Αθλητικές διοργανώσεις, σωµατεία οπτικοακουστική κάλυψη 
- Εξ’ αποστάσεως µάθηση και αθλητική εκπαίδευση 
- Ο Αθλητισµός στις ταινίες-ταινίες για τον αθλητισµό 
- Ο αθλητισµός ως µέσο για την ενίσχυση της αυτοεκτίµησης των νέων 

 
Τα θέµατα θα παρουσιάσουν εκπρόσωποι Ευρωπαϊκών και ∆ιεθνών οργανισµών, 
όπως ο Τοµέας Αθλητισµού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το Υπουργείο Πολιτισµού 
της Αυστρίας, η UNICEF, το Πανεπιστήµιο του Αιγαίου, το Πανεπιστήµιο 
Εφαρµοσµένων Επιστηµών του Αµβούργου, το Πανεπιστήµιο της Κοπεγχάγης, η 
European Triathlon Union, το Κέντρο Κινηµατογράφου της Σουηδίας, η Nordic 
Anthropological Film Association, η UNESCO Int’l Clearing House on Children, 
Youth and Media, το Εθνικό Συµβούλιο Κινηµατογράφου του Καναδά, το Εθνικό 
Συµβούλιο Νεότητας και Μητρότητας της Αιγύπτου κ.α.  
 



Σε γραπτή δήλωσή της µε αφορµή την ετήσια διάσκεψη και έκθεση 
οπτικοακουστικών προϊόντων «AGORA 2004», µε θέµα «Τα Μέσα Επικοινωνίας για 
τους Νέους και τον Αθλητισµό», η Γενική Γραµµατέας Νέας Γενιάς κ. Βάσω Κόλλια 
επεσήµανε ότι: «Η φετινή διάσκεψη έρχεται σε µια χρονική στιγµή που η Ελλάδα 
ετοιµάζεται να υποδεχτεί τους Ολυµπιακούς Αγώνες και να αποτελέσει για δυο 
εβδοµάδες το κέντρο του κόσµου. Η Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς και εγώ 
προσωπικά αισθανόµαστε υπερήφανοι από το γεγονός ότι στηρίζουµε τέτοιες 
προσπάθειες, επιδοτώντας έλληνες ερευνητές και εκπαιδευτικούς, οι οποίες συµβάλλουν 
στη βελτίωση και την διεύρυνση του µαθησιακού ορίζοντα των νέων παιδιών. Τα Μέσα 
Επικοινωνίας, οι νέοι και ο αθλητισµός είναι έννοιες που λειτουργούν ως 
συγκοινωνούντα δοχεία. Αυτά µπορούν να κάνουν –εφόσον χρησιµοποιηθούν 
κατάλληλα- τον κόσµο µας καλύτερο και το κυριότερο να δώσουν στους νέους 
ανθρώπους την προοπτική του µέλλοντος που τους αξίζει». 


