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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Υεμένη: Ένα Αιώνιο Παραμύθι
Ταξίδι στον άγνωστο πολιτισμό της για δεύτερη φορά στην Ελλάδα.

Για δεύτερη φορά στην Ελλάδα θα πραγματοποιηθεί ένα ξεχωριστό πολιτιστικό 
φεστιβάλ που θα δώσει την ευκαιρία στους επισκέπτες να γνωρίσουν την ιστορία και 
τον πολιτισμό της Υεμένης και να παραδοθούν στη μαγεία της Εγγύς Ανατολής. 

Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 5, την Παρασκευή 6 και 
το Σάββατο 7 Ιουνίου 2008 στο φιλόξενο χώρο του Ζαππείου Μεγάρου, και 
συγκεκριμένα στο Περιστύλιο. 

Η είσοδος την πρώτη ημέρα των εγκαινίων θα πραγματοποιείται μόνο με την 
επίδειξη πρόσκλησης, ενώ θα είναι ελεύθερη για το κοινό τις επόμενες δύο 
ημέρες από τις 11:00h έως τις 22:00h.

Το φεστιβάλ θα περιλαμβάνει έκθεση σύγχρονου φωτογραφικού υλικού, εκθέματα 
μεγάλης ιστορικής αξίας, χορευτικές επιδείξεις από Υεμένιους χορευτές, καθώς 
και προβολές βίντεο που θα ξεναγήσουν τον επισκέπτη στις εξωτικές γωνιές της 
Υεμένης. 

Από τις 18:00h μια γωνιά ζωγραφικής με χέννα θα ανοίξει για τους επισκέπτες, ενώ 
από τις 19:00h θα ξεκινήσει το πρόγραμμα με τους χορούς και τα ντοκυμαντέρ.

Επίσης, την Παρασκευή 6 και το Σάββατο 7 Ιουνίου, στις 21:00h, θα γίνει προβολή 
της βραβευμένης ταινίας της Khadija Al Salami «Amina», μιας αληθινής ιστορίας 
ενός κοριτσιού από την Υεμένη, και θα ακολουθήσει συζήτηση με τη σκηνοθέτιδα.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών της 
Υεμένης και του Επίτιμου Προξένου της Υεμένης στην Ελλάδα, κου Rashad Mabger.

Η Υεμένη, γνωστή ως Ευδαίμων Αραβία λόγω της πλούσιας βλάστησης, αποτέλεσμα 
των θερινών μουσώνων, βρίσκεται στο νότιο τμήμα της Αραβικής χερσονήσου.  
Η ιδιόρυθμη, μοναδική αρχιτεκτονική της περιλαμβάνεται στον κατάλογο πολιτιστικής 
κληρονομιάς της ανθρωπότητας της UNESCO. Εκτός από τους θησαυρούς της 
Υεμενικής αρχιτεκτονικής, οι επισκέπτες του φεστιβάλ θα εντυπωσιαστούν από τον 
πλούτο της Αραβικής κουλτούρας και ιστορίας, καθώς και από τα εκπληκτικά ορεινά 
τοπία, τις κοιλάδες, τις ερήμους, τις οάσεις και τις παρθένες αμμουδιές.

ΤΕΛΟΣ

Για τους δημοσιογράφους: 
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ να επικοινωνήστε με το Επίτιμο Προξενείο 
της Υεμένης, τηλ.: 210 6717280.


