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Για να απαλλαγείτε από τον πόνο στις
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Τετάρτη, 23/03/2016 | Πολιτισμός

Το Γυμνάσιο Γέρας στο πλαίσιο της δράσης «Στηρίζω τους  πρόσφυγες,Υποστηρίζω τους ανθρώπους» της περιφερειακής διεύθυνσης Α/θμιας και Β/
θμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου, οργανώνει εκδήλωση μνήμης με θέμα τις προσφυγικές μετακινήσεις:“Στους δρόμους της
απόγνωσης…..Στους  δρόμους της  ελπίδας…….Τρεις  στάσεις  της Ιστορίας στην Ανατολική Μεσόγειο :   ΜΙΚΡΑΣΙΑ   1922- ΚΥΠΡΟΣ 1974- 
ΣΥΡΙΑ 2015-2016».

 

Με επίγνωση της ευθύνης και  χρέος τιμής στη μνήμη των προγόνων μας ευαισθητοποιούμαστε και  οργανώνουμε την εκδήλωση αυτή  με ιστορικές 
αναφορές, πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό και ανάλογη μουσική επένδυση στον Παπάδο στην αίθουσα πολιτισμού ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ   το Σάββατο
26 Μαρτίου 2016 και ώρα 7.00 μ.μ.

            Στον χώρο θα λειτουργεί συμπληρωματικά σχετική έκθεση   φωτογραφίας.

Παράλληλα, όσοι επιθυμείτε μπορείτε να ενισχύσετε την προσπάθεια στήριξης των προσφύγων εκ μέρους  των  μαθητών μας, ως έκφραση
κοινωνικής αφύπνισης και ανθρωπιάς, συγκεντρώνοντας ιματισμό και τρόφιμα  μακράς διάρκειας  στον χώρο της εκδήλωσης.
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                                     Πρόγραμμα εκδήλωσης                                                                     Πρόγραμμα εκδήλωσης

Α. Στάση 1η : Μικρά Ασία (1922)  

1. Τραγούδι : "Τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω" (Γ. Νταλάρας-Γ. Φέρτης)
2. Σταθμοί στην ιστορία της Κύπρου (Δανιήλ Αθ. - Μιχαηλέλλη

Αθ.)

2. Σύντομη ιστορική αναδρομή (Βερβέρη Μ. - Σιμιτζή Ειρ.) 3. Τραγούδι : "Η δική μου η πατρίδα" (Γ. Νταλάρας)

3. Τραγούδι : "Τι σε μέλει εσένανε" (Μαρίκα Παπαγκίκα) 4. Τα γεγονότα του 1974 ( Φωτεινού Τ. - Τζίτζιρα Χ. - Σελλούντου Γ.)

4. Η εκστρατεία του ελληνικού στρατού στη Μικρά Ασία και η καταστροφή
της Σμύρνης (Αφαλωνιάτης Δ. - Γώγουλας Π.)

5. Οπτικοποιημένο τραγούδι : "Μνήμες"

5. Βίντεο : Η καταστροφή της Σμύρνης (ΕΤ-1)

6. Τραγούδι : "Η Σμύρνη" (Γ. Νταλάρας)

7. Τακτικές διωγμών, εξόντωσης και εκτουρκισμού στη  Μικρά

Γ. Στάση 3η : Συρία (2015-2016)

(αφήγηση με εικόνες)

1. Ποίημα του Μπ. Μπρεχτ, Για τον όρο «Μετανάστες»

Ασία του 20ού αιώνα (Χρυσάφη Χ.) 2. Ήταν κάποτε μια όμορφη χώρα...η Συρία

8. Τραγούδι (παραδοσιακό Πόντου) : "Την πατρίδα μου έχασα"

9. Η αποκατάσταση των προσφύγων στην Ελλάδα (Χατζέλλης Ελ. -
Μαμουνή Δ. - ΔιαλυνάΕυτ. - Σωτηράκη Μ. - Μαμάκου Σ.-

3. Πόλεμος – καταστροφή

4. "Το αντίο σε μια πατρίδα" (συνέντευξη έφηβης από τη Συρία)

5. Προσφυγιά διά ξηράς και διά θαλάσσης

Βουλγαρέλλη Μ. - Χατζηδημητρίου Γ.)

10. Εμβόλιμα Τραγούδια : "Πέτρα πέτρα χτίσαμε"  (Γ. Νταλάρας) και
«Δραπετσώνα» (Γ. Μπιθικώτσης)

6. Παρεμβάλλονται : το τραγούδι "Σαν τον μετανάστη" (Μ. Φαραντούρη - Ζ.
Λιβανελί) και βίντεο για τα ναυάγια στο Αιγαίο, τις προσφυγικές ροές και το
ενδιαφέρον επώνυμων καλλιτεχνών

 7. To Νόμπελ της καρδιάς μας

Β. Στάση 2η : Κύπρος (1974)

1. Τραγούδι : "Χρυσοπράσινο φύλλο" (Γ. Μπιθικώτσης)

8. Βίντεο : Μια ιστορία που θα σε εκπλήξει...

9. Η Λέσβος ως τόπος υποδοχής, εγκατάστασης ή ως πέρασμα

 
 (Δούκας Π. - Χατζέλλης Ελ. - Μαμουνή Δ.)

10. Κ.Π.Καβάφης, Τείχη

Επιμέλεια εκδήλωσης : Μακρίδου Ελένη - Αλεξανδράκη Ίρις -Πετρίδου Άρτεμις - Γεώργας Βασίλειος

 

 

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 
Σάβ, 26/03/2016 - 19:00
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(/articles/news-categories/politismos/o-dimitris-

mpasis-sto-ktima-oinoforos-paraskeyi-21-ioylioy)

17/07/17 - 13:25
Ο Δημήτρης Μπάσης στο "Κτήμα Οινοφόρος" - Παρασκευή 21 Ιουλίου (/articles/news-

categories/politismos/o-dimitris-mpasis-sto-ktima-oinoforos-paraskeyi-21-ioylioy)

  Το Κτήμα Οινοφόρος  υποδέχεται την Παρασκευή 21 Ιουλίου 2017 τον  Δημήτρη Μπάση  σε μία
ξεχωριστή εμφάνιση.

Μία μοναδική συναυλία – γιορτή για την πορεία 20 χρόνων στο μουσικό στερέωμα!!  

       

(/articles/news-categories/politismos/ekpaideytiko-

dimioyrgiko-programma-gia-mikroys-kai-megaloys)

14/07/17 - 20:19
Εκπαιδευτικό – δημιουργικό πρόγραμμα για μικρούς και μεγάλους "Πρίμα - Πλώρα" (/articles/news-

categories/politismos/ekpaideytiko-dimioyrgiko-programma-gia-mikroys-kai-megaloys)

Στις 22 έως 24 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί από την κ. Φερενίκη Τσαμπαρλή υπεύθυνη του εργαστηρίου
δημιουργικής ανακύκλωσης σε συνεργασία με το Σύλλογο μας, η α΄φάση του εκπαιδευτικού
προγράμματος με δημιουργίες από χαρτοπολτό, εμπνευσμένες από τη...

(/articles/news-categories/politismos/treis-stagones-

mnimi-sto-arhontiko-georgiadi)

14/07/17 - 11:53
"ΤΡΕΙΣ ΣΤΑΓΟΝΕΣ ΜΝΗΜΗ " στο Αρχοντικό Γεωργιάδη (/articles/news-categories/politismos/treis-stagones-

mnimi-sto-arhontiko-georgiadi)

ΤΡΕΙΣ ΣΤΑΓΟΝΕΣ ΜΝΗΜΗ

21.00 στο Αρχοντικό Γεωργιάδη - Παρασκευή 14 Ιουλίου 
Σαν σήμερα 14 Ιουλίου, πριν από 56 χρόνια γεννήθηκε η Λουκία Ρικάκη.

Απόψε,λοιπόν, ανήμερα των γενεθλίων της, στο Αρχοντικό Γεωργιάδη, στη Μυτιλήνη, θα σας αφηγηθούμε

Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ
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