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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Ενηµερωτική Έκδοση Πολιτιστικού Κέντρου ∆ήµου Ηλιούπολης



Τεύχος 6



Σεπτέµβριος 2009

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ
18

προγράµµατα
για

κάθε

πολίτη,

Εργαστήρι
εικαστικών τεχνών
Εργαστήρι Ζωγραφικής
Παιδικό Τµήµα (από 5 έως 12 ετών)
Εφηβικό Τµήµα (από 12 έως 18 ετών)
Τµήµα Ενηλίκων (από 18 ετών)

Εργαστήρι Βυζαντινής
Αγιογραφίας
Τµήµα Ενηλίκων (από 18 ετών)

Εργαστήρι Σκιτσογραφίας
Παιδικό τµήµα (από 7 έως 12 ετών)
Εφηβικό τµήµα (από 12 έως 17 ετών)
Τµήµα Ενηλίκων (από 18 ετών)

Θεατρικό εργαστήρι
Παιδικό Τµήµα (από 6 έως 12 ετών)
Εφηβικό Τµήµα (από 12 έως 17 ετών)
Τµήµα Ενηλίκων (από 18 ετών)

καλλιτεχνικής
κάθε

παιδείας

ηλικίας

Χορωδιακά σύνολα
Μικτή ∆ηµοτική Χορωδία (έως 55 ετών)
Νέο Φωνητικό Σύνολο (από 18 ετών)
Παιδική Χορωδία (από 7 έως 14 ετών)
Εκκλησιαστική Χορωδία (δέχεται άτοµα µε βασικές µουσικές γνώσεις)

Μουσικά σύνολα
∆ηµοτική Φιλαρµονική
«Απόστολος Μόσχος» (από 7 ετών)
Συµφωνική Μαθητική Ορχήστρα
«Νικόλαος Μάντζαρος»
(δέχεται σπουδαστές οργάνων ορχήστρας από όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης)

Μουσικό εργαστήρι
Κιθάρα
Tµήµα κλασικής κιθάρας (από 5 ετών)
Tµήµα ηλεκτρικής κιθάρας (από 12 ετών)
Τα µαθήµατα είναι ατοµικά

Εγγραφές
Οι εγγραφές στα Εργαστήρια Τέχνης για την περίοδο 2009 - 2010
θα ξεκινήσουν στις 14 Σεπτεµβρίου και θα διαρκέσουν έως τις 25 Σεπτεµβρίου,
στο Μουσείο Εθνικής Αντίστασης (Σοφοκλή Βενιζέλου & Μαρίνου Αντύπα),
από ∆ευτέρα έως Παρασκευή: 9.00 -13.00 και ∆ευτέρα και Τετάρτη: 17.00 - 20.00.
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να προσκοµίζουν την αστυνοµική τους ταυτότητα και σχετικό έγγραφο,
το οποίο να αποδεικνύει ότι είναι κάτοικοι Ηλιούπολης (π.χ. λογαριασµός ∆ΕΗ, ΟΤΕ κ.λπ.).
Η ηλικία των παιδιών, που επιθυµούν να εγγραφούν για πρώτη φορά στα Εργαστήρια,
θα πρέπει να επιβεβαιώνεται µε την επίδειξη σχετικού εγγράφου (π.χ. πιστοποιητικό γέννησης ή βιβλιάριο υγείας).
Για περισσότερες πληροφορίες, µπορείτε να απευθυνθείτε στο τηλέφωνο: 210 9940699.

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ∆ΩΡΕΑΝ.
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ΜΕΡΕΣ
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ
`

ΣΤΗΝ ΚΑΡ∆ΙΑ
ΤΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ
& ΤΟΠΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΑΣ

11/9 - 17/10
ώρα έναρξης εκδηλώσεων: 20.30
είσοδος ελεύθερη

Σύλλογος Ελευθεριανιτών Ναυπακτίας
«Η Αγία Παρασκευή»
Παρασκευή 11 & Σάββατο 12/9 «Γιορτή του Τράγου»
Χαλικάκι (περιοχή Αγίας Μαρίνας)

Ένωση Ρουµελιωτών Ηλιούπολης
∆ευτέρα 14/9 «Σεβασµός και τιµή στην Τρίτη Ηλικία»
Πλατεία Παλαιών Πατρών Γερµανού (ΙΚΑ)

Σύλλογος Απόδηµου Ελληνικού Πολιτισµού
«Κ.Π. Καβάφης»
Τρίτη 15/9 Αφιέρωµα στον «Μάνο Λοΐζο»
Θέατρο του ∆ηµαρχιακού Μεγάρου

Ένωση Μικρασιατών
& Κωνσταντινουπολιτών Ηλιούπολης
Τετάρτη 16/9 «... µια εκδήλωση µνήµης»
∆ηµοτικό Θέατρο Άλσους «∆. Κιντής»

Σύλλογος Κρητών Ηλιούπολης «Η Κρήτη»
Παρασκευή 18/9 «Πάτηµα σταφυλιών»
Πλατεία Παλαιών Πατρών Γερµανού (ΙΚΑ)

Σύλλογος Αρκάδων Ηλιούπολης
«Ο Θ. Κολοκοτρώνης»
Σάββατο 19/9 «2o Αρκαδικό Αντάµωµα»
Πλατεία Παλαιών Πατρών Γερµανού (ΙΚΑ)

Ιωνική και Πολιτιστική Στέγη Ηλιούπολης
Κυριακή 20/9
«Αφιέρωµα στους δασκάλους της Ελληνικής Ανατολής»
∆ηµοτικό Θέατρο Άλσους «∆. Κιντής»

Θεατρική Σκηνή Ηλιούπολης
∆ευτέρα 21/9
«Το πιθάρι» του Λουίτζι Πιραντέλλο «Θάψτε τους νεκρούς» του Ίρβιν Σόου «Μήδεια του Ευριπίδη» των Φ. Ράµε & Ν. Φο
σε διασκευή του Αρ. Βασ. Ντούσια.
∆ηµοτικό Θέατρο Άλσους «∆. Κιντής»

“Ήχων ακρΌασις”
∆ηµιουργούµε µουσική κοιτίδα
στην πόλη µας

15/11 - 29/11

Το Πολιτιστικό Κέντρο έχει πλέον αναδείξει τον κύκλο «Ήχων ακρΌασις» σε πολιτιστικό
γεγονός τόσο για την πόλη µας όσο και για τον ευρύτερο µουσικό χώρο.
Στο φετινό 4ο κύκλο επιχειρούµε το άνοιγµά του σε ένα ευρύτερο
κοινό, προσκαλώντας στη πόλη µας, σε συνεργασία µε την Ένωση
Ελλήνων Μουσουργών, καταξιωµένα σύνολα και καλλιτέχνες και
διευρύνουµε το φάσµα των ακροάσεων παρουσιάζοντας προγράµµατα που εξοικειώνουν τους συµπολίτες µας µε τη «σύγχρονη
κλασική µουσική».
Ο κύκλος ξεκινά την Κυριακή 15 Νοεµβρίου µε το «Ergon

Ensemble»,
το Μουσικό Σύνολο
των νέων ταλαντούχων καλλιτεχνών που
δηµιουργήθηκε
στο
Φεστιβάλ Παξών, σε
συνεργασία
µε
τη
∆ιεθνή Ακαδηµία του
Ensemble Modern της
Φραγκφούρτης.
Το Ergon Ensemble,
αποτελούµενο από τους Γιώργο Παναγιωτίδη - βιολί, Κώστα Παναγιωτίδη - βιολί,
Ali
Basekmezler - βιόλα, ∆ηµήτρη Τραυλό - τσέλο και Ai Motohashi - Σιδέρη πιάνο, θα ερµηνεύσει έργα - σταθµούς της σύγχρονης µουσικής.
Η δεύτερη συναυλία, την Κυριακή 22 Νοεµβρίου,
αποτελεί ένα αφιέρωµα στον «Κλασικό» Μίµη Πλέσσα,
µέλος της Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών.
Οι αλλεπάλληλες βραβεύσεις του συνθέτη διεθνώς,
αλλά και στη χώρα µας, στο χώρο
του τραγουδιού κρατούν σχεδόν
άγνωστες τις προσεγγίσεις του σε
άλλους µουσικούς χώρους.
Η σοπράνο
Άρτεµις Μπόγρη
και
ο
πιανίστας
Ανδρέας Ζαφειρόπουλος θα ερµηνεύσουν
έργα του, παρουσιάζοντας το πολύπτυχο
µουσικό πρόσωπό του.
Τη συναυλία θα κλείσει ο ίδιος ο Μίµης Πλέσσας στο
πιάνο, ερµηνεύοντας συνθέσεις του και αυτοσχεδιάζοντας σε τζαζ.

Σύλλογος Ηπειρωτών Ηλιούπολης
Παρασκευή 25 & Σάββατο 26/9
«14ο Ηπειρώτικο Πανηγύρι»
Πλατεία Παλαιών Πατρών Γερµανού (ΙΚΑ)

Σύλλογος Ποντίων Ηλιούπολης «Η Τρυγώνα»
Κυριακή 27/9
«Παραδοσιακός Γάµος - Μωµόεροι αρχέγονος χορός»
∆ηµοτικό Θέατρο Άλσους «∆. Κιντής»

Σύλλογος Μεσσηνίων Ηλιούπολης
«Ο Αριστοµένης»
Τετάρτη 30/9
«Συναυλία προς τιµήν του µεσσήνιου
µουσικοσυνθέτη Θοδωρή Ξυδιά»
∆ηµοτικό Θέατρο Άλσους «∆. Κιντής»

Κ.Α.Π.Η. ∆ήµου Ηλιούπολης
Πέµπτη 1/10 «Η Τρίτη Ηλικία γιορτάζει και δηµιουργεί»
Παρασκευή 2/10 Μουσική εκδήλωση µε τον Τάκη Σούκα
∆ηµοτικό Θέατρο Άλσους «∆. Κιντής»

Σύλλογος Λευκαδίων Ηλιούπολης
«Η Φανερωµένη»
Σάββατο 3/10 «Μουσικοχορευτική Παράσταση»
∆ηµοτικό Θέατρο Άλσους «∆. Κιντής»

Θεατρικό Εργαστήρι ∆ήµου Ηλιούπολης
Κυριακή - ∆ευτέρα & Τρίτη 11 - 12 & 13/10
«Η αυλή των θαυµάτων» του Ι. Καµπανέλλη
∆ηµοτικό Θέατρο Άλσους «∆. Κιντής» - ώρα: 20:00

Πολιτιστική Οµάδα «Ορίζοντες»
Σάββατο 17/10
«Ε∆Ω. ∆ίπλα στην πόλη µου θα µείνω.»
των Μ. Καϋµενάκη, Αλ. Χαϊδή
Θέατρο του ∆ηµαρχιακού Μεγάρου

«...και η Τζοκόντα χαµογελά ξανά» είναι ο τίτλος της
τρίτης συναυλίας, µε το «κουαρτέτο των αισθήσεων και
παραισθήσεων Qua SH». Την Κυριακή 29 Νοεµβρίου,
οι Θόδωρος Κοτεπάνος - πιάνο, Πάνος ∆ηµητρακόπουλος - κανονάκι, Κώστας Ράπτης - µπαγιάν (ακορντεόν κοντσέρτου) και Γιώργος Αρνής - κοντραµπάσο,
σε έναν ανέκδοτο συνδυασµό τεσσάρων ετερόκλητων
οργάνων, θα ερµηνεύσουν έργα από το θέατρο, το
µπαλέτο, και τον κινηµατογράφο του Μάνου Χατζηδάκι
και των επιγόνων του Michael Kamen, Nicola Piovani
και Rene Aubry
O κύκλος «Ήχων ακρΌασις» ολοκληρώνεται µε το
πρόγραµµα «Τα σχολεία πάνε Μουσική»!
Στο πλαίσιο του
εκπαιδευτικού
έργου του Πολιτιστικού Κέντρου,
ο
κύκλος
θα
φιλοξενήσει την
Καµεράτα
Ορχήστρα
των
Φίλων της Μουσικής σε µια συναυλία µε συµµετοχή
µαθητών σχολείου
της Ηλιούπολης.
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2ο Ευρωπαϊκό Σχολικό Φεστιβάλ
Θεάτρου και Performance
Οι παραστάσεις του Φεστιβάλ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ
Πέρα, όµως, από τις παραστάσεις, το Φεστιβάλ περιλαµβάνει πλήθος
άλλων δράσεων, που στόχο έχουν να δηµιουργήσουν, µέσα από διαδικασίες γνώσης αλλά και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, κώδικες επικοινωνίας
και δεσµούς φιλίας ανάµεσα στους συµµετέχοντες.
Οι έξι σχολικές οµάδες θα γνωρίσουν την τέχνη του ψηφιδωτού, θα
µάθουν ελληνικούς χορούς, θα κατασκευάσουν µάσκες και προσωπεία, θα
δουν πώς ήταν τα αρχαία µουσικά όργανα και θα δηµιουργήσουν τη δική
τους Νεφελοκοκκυγία. Παράλληλα, θα περιηγηθούν στο Νέο Μουσείο της
Ακρόπολης, την Πλάκα, τις Μυκήνες και την Επίδαυρο, θα δειπνήσουν
σε σπίτια συµπολιτών µας, θα διασκεδάσουν µε ήχους και χορούς
ελληνικούς και θα απολαύσουν, γενικότερα, τη µοναδική εµπειρία της
ελληνικής φιλοξενίας.
Μία ακόµα καινοτοµία της φετινής διοργάνωσης του Φεστιβάλ, είναι η
µεγαλύτερη και ουσιαστικότερη συµµετοχή της σχολικής κοινότητας της
πόλης µας. Μαθητές και εκπαιδευτικοί θα έχουν την ευκαιρία όχι µόνο να
παρακολουθήσουν τις παραστάσεις αλλά και να γνωρίσουν από κοντά τις
ξένες αποστολές.
Πέντε σχολεία της πόλης µας έχουν αναλάβει να «υιοθετήσουν» από ένα
σχολείο του εξωτερικού, αναπτύσσοντας επικοινωνία µαζί τους µέσω
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και αναλαµβάνοντας να τα φιλοξενήσουν
κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ στο σχολείο τους.
Τέλος, µαθητές της πόλης µας έχουν αναλάβει τόσο την εικαστική διαµόρφωση του φουαγιέ του Θεάτρου όσο και τη δηµοσιογραφική κάλυψη
των εκδηλώσεων του Φεστιβάλ.

Για δεύτερη χρονιά, η Ηλιούπολη
γίνεται σηµείο συνάντησης &
τόπος γιορτής των µαθητών της
Ευρώπης. Συγκεκριµένα, σχολικές
οµάδες από 6 χώρες θα φιλοξενηθούν από τη 1 έως τις 8 Νοεµβρίου 2009, στην πόλη µας, για να
παρουσιάσουν, στο Θέατρο του
∆ηµαρχιακού Μεγάρου, τις καλλιτεχνικές τους αναζητήσεις και να
µοιραστούν τις πολύτιµες εµπειρίες
ενός διαπολιτισµικού διαλόγου γύρω από τα προβλήµατα των παιδιών και των νέων στο σύγχρονο
κόσµο.
Οι µαθητές του ∆ηµοτικού Osrodek
Dzialan Tworczych
Swiatowid
από την Πολωνία, θα λάβουν µέρος
µε το έργο I ’m (Είµαι), µε θέµα
προβλήµατα που απασχολούν παιδιά και νέους, όπως το πώς βλέπουν οι ίδιοι τον εαυτό τους αλλά
και πώς τους βλέπουν οι άλλοι.
Από την Ιταλία, οι µαθητές Γυµνασίου της Agita Teatro, θα λάβουν
µέρος µε την παράσταση Αngels
(Άγγελοι), η οποία πραγµατεύεται
την επανάσταση των νέων ενάντια
σε έναν κόσµο γεµάτο υποκρισία.
Τη χώρα µας θα εκπροσωπήσουν
µαθητές από το 1ο Γυµνάσιο
Ηλιούπολης, οι οποίοι θα παρουσιάσουν το έργο «Την Κυριακή δε
θα πάω για µπάνιο». Η παράσταση
πραγµατεύεται
το
θέµα
των
µορφών βίας που υπάρχουν στη
σύγχρονη κοινωνία.
Οι µαθητές Λυκείου Lycee Louise
Michel από τη Γαλλία θα παρουσιάσουν το έργο The fall of Troy (Η
άλωση της Τροίας). Πρόκειται για
ένα δράµα σε πέντε πράξεις, µε
ένα πρόλογο κι έναν επίλογο, όπου
ο Έκτορας κατέχει πρωταρχικό ρόλο στην πλοκή και τη λύση του
δράµατος. Ο πόλεµος γίνεται ενώπιον των θεών του Ολύµπου.
Από τη Φινλανδία, οι µαθητές του
Λυκείου Pitajanmaki Comprehensive School θα παρουσιάσουν την

παράσταση Kalevala in Athens
(Ο µύθος της Καλεβάλα στην Αθήνα), µε κεντρικό θέµα την αλληλεπίδραση των αρχαίων µύθων µε το
παρόν.
Μία ιδιαίτερη συµµετοχή, ανοίγει
φέτος τα σύνορα της διοργάνωσης
και σε άλλες ηπείρους και διευρύνει τη θεµατική και τη δυναµική
του Φεστιβάλ απέναντι σε σηµαντικά κοινωνικά ζητήµατα και
παγκόσµια προβλήµατα. Έτσι, 14
µαθητές Γυµνασίου θα έρθουν από
την Παλαιστίνη για να παρουσιάσουν στους ευρωπαίους συνοµήλικούς τους το έργο A typical day in
the life of the Palestinian school
children (Μια συνηθισµένη ηµέρα
στην καθηµερινή ζωή των Παλαιστινίων µαθητών) και να καταδείξουν τον αρνητικό αντίκτυπο που
έχουν οι εχθροπραξίες της χώρας
τους στην εκπαίδευσή τους.
Εκτός του επίσηµου προγράµµατος,
όµως, έχουµε και µία ακόµη ενδιαφέρουσα συµµετοχή από το 17ο
Γυµνάσιο Πάτρας. Η θεατρική
οµάδα «Μάσκες» θα παρουσιάσει
τη σπάνια τραγωδία του Ευριπίδη
«Υψιπύλη», που πραγµατεύεται το
ζήτηµα της δικαιοσύνης και τις
συνέπειες από την παραβίαση των
νόµων. Σε αυτήν, θα έχουν την
ευκαιρία να πάρουν µέρος όλοι οι
συµµετέχοντες
στο
Φεστιβάλ
µαθητές, Έλληνες και ξένοι, ως
µέλη του Χορού και να απαγγείλουν
στα αγγλικά τους αρχαίους στίχους.
Τις παραστάσεις, θα έχουν την
ευκαιρία να τις παρακολουθήσουν
οι µαθητές της Ηλιούπολης οργανωµένα, ύστερα από συνεννόηση
µε το Πολιτιστικό Κέντρο ενώ το
Σάββατο 7 Νοεµβρίου, στο Θέατρο
του ∆ηµαρχιακού Μεγάρου, στις
18.30, το Φεστιβάλ θα ανοίξει τις
πόρτες του και στο ευρύτερο κοινό,
µε τις παραστάσεις της Ελλάδας
και της Παλαιστίνης και ένα εορταστικό φινάλε µε performances
από όλες τις χώρες.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ
Με αφορµή το 2ο Ευρωπαϊκό Σχολικό Φεστιβάλ, θα πραγµατοποιηθούν
στο Μουσείο Εθνικής Αντίστασης και τέσσερα σεµινάρια για τους ενήλικες που πρωταγωνιστούν στη ζωή κάθε παιδιού, τους γονείς δηλαδή, τους
νηπιαγωγούς, τους δασκάλους και τους καθηγητές, αντίστοιχα:
Σάββατο 31/10/2009 και ώρα 9:00-11:00
«Ο διάλογος, ως πράξη αγάπης, ο διάλογος, ως συνθήκη κατανόησης,
στις σχέσεις µε τα παιδιά µας»
Εισηγήτρια: Ευαγγελία Κωνστανταράκη
Σάββατο 31/10/2009 και ώρα 11:30-14:30
«Ένα κλασσικό παραµύθι απ την καλή και απ την ανάποδη»
Εισηγήτρια: Πέγκυ Στεφανίδου
Σάββατο 31/10/2009 και ώρα 17:00-20:00
«Ευέλικτη ζώνη:
Πόση επανάσταση µπορεί να χωρέσει ένα ρεφενέ µάθηµα;»
Εισηγήτρια: Φωτεινή Σωτήρχου
Πέµπτη 5/11/2009 και ώρα 09:30-11:00
«Αρχαία ιστορία και σύγχρονη παιδαγωγική θεάτρου»
Εισηγήτρια: Ισµήνη Βλαβιανού
Όσοι ενδιαφέρονται, µπορούν να δηλώσουν συµµετοχή έως την Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου στο Πολιτιστικό Κέντρο.

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΕΣΤΙΒΑΛ
Ζαραµπούκα Σοφία
Κατσικονούρης Βασίλης
Μανωλόπουλος Νικόλαος
Μεγαπάνος Κωστής
Παπαϊωάννου Μπάµπης

Συγγραφέας
Συγγραφέας
Γενικός ∆ιευθυντής Μεγάρου Μουσικής
Σκηνοθέτης, ηθοποιός, συγγραφέας
Προϊστάµενος Ειδικής Αγωγής
στο Υπουργείο Παιδείας
Πελεγρίνης Θεοδόσης Καθηγητής της Φιλοσοφικής Σχολής
του Πανεπιστηµίου Αθηνών
Πετρίτης Σπύρος Πρόεδρος Πανελληνίου Συλλόγου Θεατρολόγων
Χωµατά Αικατερίνη Φιλόλογος,
∆ιευθύντρια 1ου Λυκείου Ηλιούπολης
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2ο Ευρωπαϊκό Σχολικό Φεστιβάλ
Θεάτρου και Performance
Με το βλέµµα στα παιδιά της Παλαιστίνης
Φίλες και φίλοι Ηλιουπολίτες,
Η θεσµοθέτηση του Ευρωπαϊκού Σχολικού Φεστιβάλ Θεάτρου &
Performance δεν προέκυψε τυχαία. Ήρθε ως φυσική συνέπεια της συνεχούς προσπάθειας που καταβάλλουµε στο Πολιτιστικό Κέντρο, παράλληλα µε τη λειτουργία των Εργαστηρίων Τέχνης και τη διοργάνωση της
ετήσιας Πολιτιστικής Μαθητικής Συνάντησης, για την καλλιτεχνική παιδεία
των παιδιών και των νέων της πόλης µας και την ουσιαστική επικοινωνία
τους µε τις διεθνείς εξελίξεις στον τοµέα της εκπαίδευσης και των
τεχνών.
Ωστόσο, στο φετινό Φεστιβάλ, το οποίο τελείται υπό την αιγίδα του
Υπουργείου Παιδείας και µε την αρωγή του Υπουργείου Εξωτερικών και
της Γ.Γ. Νέας Γενιάς, που το χρηµατοδοτούν κατά το µεγαλύτερο µέρος
του, έχουµε θέσει και δύο ειδικότερους στόχους:
Καταρχήν, επιδιώκουµε να ενεργοποιήσουµε το µεγαλύτερο µέρος των
µαθητών και των εκπαιδευτικών της Ηλιούπολης, προσφέροντάς τους την
ευκαιρία να συµµετάσχουν ενεργά µέσα από ποικίλες δράσεις τόσο στην
προετοιµασία όσο και στην υλοποίηση του Φεστιβάλ, µε τη φιλοδοξία ο
νέος αυτός θεσµός να αγκαλιάσει σταδιακά όλα τα µέλη της σχολικής
κοινότητας της πόλης µας και να καταστεί στη συνείδησή τους ως ο
δικός τους «τόπος» έκφρασης και δηµιουργίας.
Παράλληλα, επιθυµούµε να ενισχύσουµε το ουµανιστικό πνεύµα των
αυριανών ευρωπαίων πολιτών και τα αισθήµατα αλληλεγγύης ανάµεσα σε
διαφορετικούς λαούς και πολιτισµούς, φιλοξενώντας µία σχολική οµάδα
από την εµπόλεµη Παλαιστίνη, η οποία θα µεταφέρει στους συνοµήλικούς
της στιγµιότυπα και εµπειρίες από µία αλλιώτικη κουλτούρα και καθηµερινότητα από αυτήν της οικείας µας ευρωπαϊκής.
Σ’ αυτήν µας την πρωτοβουλία, θα πρέπει να τονίσω ότι είχαµε, από την
πρώτη στιγµή, την αµέριστη συνεργασία του Προξενείου της Παλαιστίνης
και τη σηµαντική συµβολή του Υπουργείου Εξωτερικών, χωρίς το οποίο δε
θα κατορθώναµε να υλοποιήσουµε το όραµά µας για το 2ο Ευρωπαϊκό
Σχολικό Φεστιβάλ Θεάτρου & Performance, να οδηγήσουµε, δηλαδή, το
βλέµµα των παιδιών µας στο φίλο «συµµαθητή» που είναι µακριά, που
είναι διαφορετικός, που είναι, τελικά, τόσο ίδιος...

Ο υφυπουργός Εξωτερικών, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης,
µε την Πρόεδρο του Πολιτιστικού Κέντρου, Πόλυ Βλάχου

∆ΗΛΩΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
κ. Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη
Το Υπουργείο Εξωτερικών παρέχει την αµέριστη
υποστήριξή του στην πρωτοβουλία του Πολιτιστικού
Κέντρου της Ηλιούπολης για τη φιλοξενία σχολικών
θεατρικών οµάδων και ιδιαίτερα παιδιών που προέρχονται από την Παλαιστίνη.
Η Ελλάδα, άλλωστε, στο πλαίσιο της αναπτυξιακής
βοήθειας, έχει θέσει ως προτεραιότητα την ενίσχυση
της Παλαιστινιακής Αρχής και ιδιαίτερα της Λωρίδας
της Γάζας, µετά τις πρόσφατες καταστροφές του
πόλεµου. Για το λόγο αυτό, έχει ήδη αναλάβει την
πρωτοβουλία για την ανοικοδόµηση του νοσοκοµείου
της περιοχής. Πρέπει δε, να σηµειώσουµε ότι ήµασταν
η πρώτη µη-µουσουλµανική χώρα που συνδράµαµε τον
πληθυσµό της Γάζας στον πρόσφατο πόλεµο.
Μην ξεχνάµε όµως, πως θύµατα του πολέµου είναι
πάνω απ’ όλα τα παιδιά. Γι’ αυτό και ενισχύουµε το
Ευρωπαϊκό Σχολικό Φεστιβάλ Θεάτρου & Performance,
ώστε, µέσα από τις καλλιτεχνικές και εκπαιδευτικές
δράσεις του, να αναπτυχθούν περαιτέρω οι σχέσεις
των παιδιών.
Πιστεύουµε, εξάλλου,
ότι δεν υπάρχει καλύτερη
απάντηση στη θηριωδία του πολέµου από το να εντείνουµε τις προσπάθειες για ειρήνευση στην περιοχή,
να αναπτύσσουµε δράσεις που ουσιαστικά συµβάλλουν
στην επούλωση των πληγών και οι οποίες έχουν σαν
αποτέλεσµα να θωρακίζουν ακόµα περισσότερο τις
παραδοσιακές σχέσεις φιλίας µεταξύ των λαών.

Η Πρόεδρος του Πολιτιστικού Κέντρου
Πόλ υ Β λ άχο υ

∆ΗΛΩΣΗ ΠΡΟΞΕΝΟΥ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΣ
κ. Mohammed Abu Asabeh
Η πρόσκληση στην οµάδα Παλαιστινίων νέων στο 2ο Ευρωπαϊκό Σχολικό Φεστιβάλ
Θεάτρου που είναι έξω από τον ευρωπαϊκό χώρο, αποτελεί ιδιαίτερη τιµή και βαθιά
έκφραση αγάπης και αλληλεγγύης προς τον Παλαιστινιακό λαό και τους αγώνες του.
Αυτή η µοναδική και πολύτιµη ευκαιρία, που για πολλές µέρες θα ενώνει τους Παλαιστινίους µαθητές µε τους Έλληνες και Ευρωπαίους συνοµήλικους τους, θα έχει µεγάλη
επίδραση στη ζωή και στο µέλλον αµφότερων, όπου πέρα από τη δυνατότητα που τους
δίνεται να γνωρίσουν και να αποκτήσουν φίλους µε διαφορετική κουλτούρα, γλώσσα και
πολιτισµό, θα δοθεί η δυνατότητα στους Παλαιστινίους νέους να ξεφύγουν για λίγο
χρόνο από την ατµόσφαιρα καταπίεσης και περιορισµού κάθε έννοιας ελευθερίας που
γνώρισαν στην πατρίδα τους από τον ξένο Ισραηλινό κατακτητή, για να µεταφέρουν στις
σχολικές τους τσάντες, ανάµεσα στις γνώσεις και τη µάθηση, µπόλικη δύναµη και
αποφασιστικότητα για αγώνες, για ελευθερία και ανεξαρτησία, που διατρέχει και
περιβάλλει τους άλλους νέους που γνώρισαν, να κατανοήσουν από αυτή τη µικρή ηλικία
ότι δεν τους περιβάλλει µόνο η έχθρα, το µίσος και ο θάνατος, αλλά ότι πέρα από αυτό
υπάρχει η αγάπη, η φιλία, η αλληλεγγύη, η αλληλοσυνεργασία.
Επίσης θα δώσει στους Έλληνες και Ευρωπαίους νέους τη δυνατότητα να δουν και να
γνωρίσουν την άλλη όψη της ζωής στα πρόσωπα των Παλαιστινίων νέων φίλων τους και
να γνωρίσουν τη δύναµη και αποφασιστικότητα για αγώνα, µε στόχο τις εθνικές αρχές
των ανθρώπινων ιδανικών για ένα καλύτερο µέλλον. Να γνωρίσουν και να εκτιµήσουν
κάποιες αξίες που παραµελούν και τείνουν να τις ξεχάσουν, που οι γονείς και οι
παππούδες τους τις εξασφάλισαν µε αίµα και θυσίες, προσωπικές και εθνικές.
Πολλά είναι τα οφέλη από αυτή τη συµµετοχή και από αυτή την κοινή εµπειρία και
γνώση: το αίσθηµα προσφοράς και ικανοποίησης που θα κατέχει τους υπεύθυνους και
τους διοργανωτές αυτού του Φεστιβάλ για τις γέφυρες φιλίας και συνεργασίας που
χτίζουν µεταξύ των λαών, καθώς και για τη συµβολή τους στο γκρέµισµα των συνόρων
έχθρας και διαµελισµού των λαών.
Με αισθήµατα αγάπης και εκτίµησης που εκφράζουν όλο τον Παλαιστινιακό λαό,
εύχοµαι στο Φεστιβάλ κάθε επιτυχία στους στόχους του και στέλνω τις θερµές
ευχαριστίες µου στους διοργανωτές.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
Πλατεία 25ης Μαρτίου 7, Τ.Κ. 16346
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