
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  ΚΡΗΤΗΣ 

 

 
 

"Μονόλογοι απ' τη  Γάζα" 
32 µαθητές-µαθήτριες από τη Γάζα  

γράφουν για τη ζωή τους 
17 Οκτωβρίου 2010 ταυτόχρονα σε όλο τον κόσµο 

θεατρικά & εικαστικά δρώµενα 
Οργάνωση: Θέατρο ASHTAR της Παλαιστίνης  

Στην Ελλάδα: Πανελλήνιο ∆ίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση 
 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ  ∆ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑ, ΝΕΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ 
ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ! 

 
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 17:00-20:00 
 
ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ 
 
ΛΟΤΖΙΑ- «Το κλεµµένο χαµόγελο»  
Ένα βιωµατικό εργαστήριο δράσης και διάδρασης για εφήβους, µε άξονα τα ανθρώπινα δικαιώµατα : Μονοπάτια 
ελπίδας σ' ένα "σπασµένο" άγγιγµα, σε µια ιστορία που έχει µείνει ατέλειωτη, σε µια παγωµένη εικόνα, για µια φωνή 
που θέλει ν' ακουστεί, για το κλεµµένο µας χαµόγελο. 
 
ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ - «Γάζα- Ας σπάσουµε τα τείχη» 
Εικαστική αναπαράσταση του τείχους όπου θα αναγράφονται συνθήµατα που έχουν ως στόχο να µεταδώσουν το 
µήνυµα της ελπίδας και της προοπτικής για ένα µέλλον γεµάτο εµπιστοσύνη στον ΑΝΘΡΩΠΟ. Μεικτές τεχνικές- 
κατασκευή: άδεια βαλιτσάκια πρώτων βοηθειών που θα περιέχουν φωτογραφίες παιδιών της Γάζας. 
 
AΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ -«Τα παιδιά έχουν δικαιώµατα» 
Ελάτε να δουλέψουµε µαζί για τα δικαιώµατα των παιδιών µέσα από παραµύθι και θεατρικό παιχνίδι. Με αφορµή τη 
Γάζα, θα δώσουµε έµφαση στα δικαιώµατα των παιδιών και χρώµα σε αξίες της ζωής που απλά προσπερνάµε. 
Απευθύνεται σε παιδιά δηµοτικού και γονείς.  
 
« Ένα καράβι που το έλεγαν  Ενεργός Πολίτης» 
Φωτογραφικό υλικό, ντοκουµέντα, συζήτηση µε αφορµή ιστορίες αληθινές από τη Γάζα. Οι συµµετέχοντες µπορούν 
να γράψουν σκέψεις,  προβληµατισµούς, µηνύµατα, συναισθήµατα.  
 
ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΝΙΚΑΙΑΣ- ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΥ- ∆ΕΙΛΙΝΩΝ - «Παιχνίδι για εµάς ο πόλεµος…» 
Μέσα από την κίνηση & το χορό, το θέατρο & το παιχνίδι, τη µουσική & το τραγούδι, τα χρώµατα & τις εικόνες, θα 
προσπαθήσουµε να εκφράσουµε  τα συναισθήµατά και τη συµπαράστασή µας για τα παιδιά της Παλαιστίνης! 
 
ΤΑΛΟΣ- «εκείνη τη Μέρα που…. µια Άλλη µέρα…» 
Όταν στη ζωή υπάρχουν εικόνες, ήχοι, συναισθήµατα, συνθήκες που δεν µπορούν οι άνθρωπο ν’ αντέξουν, τότε 
υπάρχουν τα όνειρα. Όνειρα για πράγµατα της ζωής που για κάποιους είναι αυτονόητα. Και τότε γίνονται κραυγή που 
περιµένει ν’ ακουστεί. Μέσα από το Θεατρικό Παιχνίδι που πρόκειται να πραγµατοποιηθεί, βιώνοντας άλλους 
κόσµους, άλλες ζωές, όσοι συµµετέχουν θα δώσουν τη δική τους εικόνα, τις δικές τους λέξεις σ’ αυτή την κραυγή. Για 
να ακουστεί. Μια κραυγή ζωής. 
 
 
ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010 
ΟΛΟΙ ΣΤΑ ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ ΣΤΙΣ 12:OO! 
Θα παρουσιαστούν οι µονόλογοι που έγραψαν µαθητές από τη Γάζα από τις θεατρικές οµάδες του Καλλιτεχνικού 
Σχολείου Ηρακλείου, το Εργαστήρι  Εφήβων ∆ήµου Καζαντζάκη και την οµάδα Αmusic Freeater Kids and Teens. 
Παράλληλα οι µαθητές του µουσικού σχολείου Ηρακλείου θα µας βοηθήσουν µε τους ήχους και τους ρυθµούς  τους 
να στείλουµε όλοι µαζί µια µελωδία Ειρήνης στη Γάζα. Μια συµβολική λωρίδα από χαρτί θα ξεκινάει από τα Λιοντάρια 
και µε τις υπογραφές και τα µηνύµατά σας ψάχνει να βρει την έξοδο στη θάλασσα για να ταξιδέψει στον υπόλοιπο 
κόσµο... Αποσπάσπασµατα των δράσεων που θα πάρουν ζωή µε τη συµµετοχή όλων µας το Σάββατο, θα 
παρουσιαστούν στα Λιοντάρια την Κυριακή  και θα συγκεντρωθούν, ώστε να σταλούν στα παιδιά που έγραψαν τους 
µονολόγους. 
 
 



 

Με τη συνεργασία & υποστήριξη:                            TOΠΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 
• ΟΛΜΕ 
• Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδας (ΚΘΒΕ) 
• Θέατρο του Νέου Κόσµου 
• ∆Η.ΠΕ.ΘΕ. Κέρκυρας & Σερρών 
• Ελληνικό Κέντρο του ∆ιεθνούς Ινστιτούτου 

Θεάτρου 
• Ελληνικό Κέντρο της ∆ιεθνούς Ένωσης 

Κουκλοθεάτρου–UNIMA Hellas 
• ∆ιεθνής Αµνηστία – Ελληνικό Τµήµα 
• Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών Πολιτιστικών 

Θεµάτων -ΠΕΕΠΟΘΕ 
• Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 
• Πινακοθήκη ∆ήµου Κερκυραίων 
• Μουσείο Ασιατικής Τέχνης Κέρκυρας 
• ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης, Πρέβεζας, Κέρκυρας, 

Σερρών, Χαλκιδικής 
• Πολιτιστικός Σύλλογος "Πρέβεζα" 
• Κινηµατογραφικές Λέσχες Πρέβεζας & Σερρών 
• Πρωτοβουλία Εκπαιδευτικών "Ένα σχολείο για τη 

Γάζα» 
• ∆ήµος Νεάπολης Θεσσαλονίκης –Αντιδηµαρχία 

Παιδείας και Πολιτισµού 
• ∆ήµος Ροδίων 
• Πρωτοβουλία «για τα παιδιά στη Γάζα» 
• Σύλλογος Γονέων Καλλιτεχνικού Σχολείου Γέρακα 
• ∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ν. Χίου  
• Επιτροπή αλληλεγγύης στους πρόσφυγες Ν. Χίου  
• Ρ/Σ & Εφηµερίδα “ΑΛΗΘΕΙΑ" Χίου 
• ΕΡΑ Σερρών 
• Πολλά σχολεία σε όλη την Ελλάδα 
 
 
 

• ∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
• ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΙ- ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ  

ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΟΜΟΥ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
• ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ  
• ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑ∆Α ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΜΕ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
• ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΡΗΤΗΣ- ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΩΝ -ΕΜΨΥΧΩΤΩΝ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ  ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΟΥ  
• EKΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΙ-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
• ΕΝΑ ΚΑΡΑΒΙ ΓΙΑ ΤΗ ΓΑΖΑ, ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
• ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΞΑΣΤΕΡΙΑ 
• ΓΡΑΦΕΙΑ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΥ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

• ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΦΗΒΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 
• ΑΜUSIC FREEATER KIDS AND TEENS 
• ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑ∆Α EΦΗΜΕΡΙ∆ΑΣ  ΜΟΝΙΤΟR 
• ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ 

 
XOΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

    

   
ΧΟΡΗΓΟΙ  

 

 
 

 
 

 


