ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
«Μονόλογοι από το Αιγαίο»
το ταξίδι και τα όνειρα αςυνόδευτων ανήλικων προςφφγων
ΑΘΗΝΑ 19 Μαρτίου 2017, 02:30μ.μ.
Θζατρο Πορεία, Ακινα, Πλατεία Βικτωρίασ
Είςοδοσ: ελεφκερθ
Τθν Κυριακή 19 Μαρτίου 2017, ςτισ 02:30μ.μ.ςτο θζατρο "Πορεία",101 μακθτζσ από επτά ςχολεία
πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ τθσ Αττικισκαι 12 φοιτθτζσ ηωντανεφουν ςκζψεισ, αναμνιςεισ,
ςυναιςκιματα και όνειρα αςυνόδευτων ανιλικων προςφφγων, που πζραςαν το Αιγαίο με τθν ελπίδα να ηιςουν
ςε ζναν κόςμο που μασ αγκαλιάηει όλουσ.

Η Διεθνήσ Ημζρα Δράςησ «Μονόλογοι από το Αιγαίο»
Τον Μάρτιο 2017κα γίνουν φεςτιβάλ «Μονόλογοι από το Αιγαίο» ςε τουλάχιςτον ζξι πόλεισ τθσ Ελλάδασ.
Βαςίηονται ςτο ομϊνυμο βιβλίο και είναι μζροσ τθσ Διεκνοφσ Ημζρασ Δράςθσ 2017 «Μονόλογοι από το Αιγαίο».
Ωσ τζτοια ορίςτθκε θ 21θ Μαρτίου 2017, Διεκνισ Ημζρα για τθν Εξάλειψθ των Φυλετικϊν Διακρίςεων, από τον
Διεκνι Οργανιςμό για το Θζατρο ςτθν Εκπαίδευςθ και το Πανελλινιο Δίκτυο για το Θζατρο ςτθν Εκπαίδευςθ, με
τθν υποςτιριξθ τθσ Φπατθσ Αρμοςτείασ του ΟΗΕ για τουσ Πρόςφυγεσ ςτθν Ελλάδα.Τθν θμζρα αυτι κα
πραγματοποιθκοφν δράςεισ και εκδθλϊςεισ ςε πολλά ςχολεία τθσ χϊρασ και του εξωτερικοφ, που κα
παρουςιαςτοφν μζςω τθσ ιςτοςελίδασ aegeanmonologues.theatroedu.gr
Το βιβλίο «Μονόλογοι από το Αιγαίο»
Αποτελεί ςυλλογι 28 μαρτυριϊν αςυνόδευτων παιδιϊν από τθ Συρία, το Αφγανιςτάν, το Πακιςτάν, το Ιράν, το
Μαρόκο και τθν Αίγυπτο. Τα παιδιά αυτά, που διαμζνουν ςε ξενϊνεσ φιλοξενίασ, αναγκάςτθκαν να
εγκαταλείψουν τθν πατρίδα τουσ και ζφταςαν μόνα τουσ ςτθν Ελλάδα, διαςχίηοντασ το Αιγαίο. Οι «Μονόλογοι
από το Αιγαίο» είναι το αποτζλεςμα κφκλου κεατρικϊν βιωματικϊν εργαςτθρίων, ςε ξενϊνεσ φιλοξενίασ τθσ
MKOPraksis ςε Ακινα και Πάτρα, ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ "Κι αν ήσουν εσύ;"- ζνα πρόγραμμα
ευαιςκθτοποίθςθσ ςτα ανκρϊπινα δικαιϊματα και ςτα ηθτιματα των προςφφγων.Το πρόγραμμα υλοποιείται από
το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θζατρο ςτην Εκπαίδευςη και την Φπατη Αρμοςτεία του ΟΗΕ για τουσ Πρόςφυγεσ
ςτην Ελλάδα, και είναι εγκεκριμζνο από το Υπουργείο Παιδείασ και πιςτοποιθμζνο από τον IDEA, τον Διεκνι
Οργανιςμό για το Θζατρο ςτθν Εκπαίδευςθ. Το βιβλίο διανζμεται δωρεάν.
Τα ςχολεία που ςυμμετζχουν ςτο Φεςτιβάλ τησ Αθήνασ ςτισ 19 Μαρτίου 2017
ου
ου
ο
Η κεατρικι ομάδα παιδιϊν Συλλόγου Γονζων 3 και 6 Δθμοτικοφ Σχολείου Πετροφπολθσ, το 1 Γυμνάςιο
ο
ο
Πειραιά, , το 2 Γυμνάςιο Αλίμου, το Γυμνάςιο Αναβφςςου, το Μουςικό Γυμνάςιο-Λφκειο Παλλινθσ, το 1 Γενικό
Λφκειο Κορυδαλλοφ, το Γενικό Λφκειο Βάρθσ και θ κεατροπαιδαγωγικιομάδα του Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν-Τμιμα
Θεολογίασ, με τθ βοικεια των εκπαιδευτικϊν Δζςποινασ Μιτςιάλθ, ΓιοφλθσΣκοντιδάκθ, Δζςποινασ Γλφκα, Μαρίασ
Μπαρζλου, Αγγελικισ Μθτςάκθ, ΒίκθσΣθμαιοφορίδου, Καίτθσ Μάρακα και Ηροφσ Ποταμοφςθ, ενϊνουν
δθμιουργικά τισ φωνζσ τουσ με κοινό ςτόχο να παρουςιάςουν κεατρικά τισ μαρτυρίεσ του βιβλίου και να δϊςουν
φωνι ςτουσ ςυνομιλικοφσ τουσ, που αναγκάςτθκαν να χάςουν τθν παιδικι τουσ θλικία από τον πόλεμο, τισ
διϊξεισ και τισ ςτεριςεισ.
Υποςτήριξη ςχολείων: Κατερίνα Αλεξιάδθ, Σόνια Μολογοφςθ, Ηρϊ Ποταμοφςθ, Χαρά Τςουκαλά
Σκηνοθετική επιμζλεια: ΤηωρτηίναΚακουδάκθ
Συντονιςμόσ: Σόνια Μολογοφςθ
Οργάνωςη: Πανελλινιο Δίκτυο για το Θζατρο ςτθν Εκπαίδευςθ, Φπατθ Αρμοςτεία του ΟΗΕ για τουσ Πρόςφυγεσ
Σε ςυνεργαςία με το Θζατρο Πορεία
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