
               
 
 
 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΕΩΝ 
 

Πζμπτη 29 Οκτωβρίου 2015  
Σελλόγλειο Κδρυμα Σεχνών, Αγ. Δθμθτρίου 159Α 
18.30-19:00 «Σα εφαραδίτικα τραγοφδια τησ πόλησ» ερμθνεφει θ 
Ladino Χορωδία τθσ Ιςραθλιτικισ Κοινότθτασ Θεςςαλονίκθσ  
19.00-21.00 Προβολι ντοκιμαντζρ «Φιλιά εισ τα Παιδιά» αφιερωμζνο 
ςτα «Κρυμμζνα» παιδιά τθσ Κατοχισ, Βαςίλθσ Λουλζσ, 2011, 115΄ 
 
Παραςκευή 30 Oκτώβρη 2015  
Κζντρο Αρχιτεκτονικήσ Θεςςαλονίκησ, Αγγελάκθ 13 
16.30-18.30 Εγκαίνια Oπτικοακουςτικήσ Έκθεςησ και Χαιρετιςμοί 
Η «Εταιρεία Διάςωςησ Ιςτορικών αρχείων (ΕΔΙΑ) 1940-1974 
Κεντρικήσ –Δυτικήσ Μακεδονίασ», ο «Όμιλοσ φίλων αρχείων Μάνου 
Μαλαμίδη» και τα «Αρχεία φγχρονησ Κοινωνικήσ Ιςτορίασ» 
παρουςιάηουν τθν Ζκκεςθ «Μνήμεσ: Κατοχή και Απελευθζρωςη τησ 
Θεςςαλονίκησ»  
Διάρκεια Ζκκεςθσ: Πζμπτθ 25 Οκτωβρίου ωσ Παραςκευι 10 Νοζμβρθ 
2015  από τισ 12.00 ζωσ τισ 21.00 
 
Σελλόγλειο Κδρυμα Σεχνών, Αγ. Δθμθτρίου 159Α 
19.00-19.30 Η κ. Ευαγγελία Κυρίμη-Πιτςοφλη απαγγζλει Ποίθςθ  
«Μνήμεσ από το Ολοκαφτωμα του Χορτιάτη» 
19.30-21.00 Προβολι ντοκιμαντζρ «Σο Χρονικό μιασ Καταςτροφήσ», 
Άκθσ Κερςανίδθσ και Χρφςα Τηελζπθ, 2013, 90΄ 
  
 

 

          

ΠΡΟΚΛΗΗ 

Το Σμήμα Κινηματογράφου τθσ χολήσ Καλών Σεχνών του Α.Π.Θ.  

και θ  Jugend- und Kulturprojekt e.V.   

ζχουν τθν τιμι να ςασ προςκαλζςουν ςτισ εκδθλώςεισ του Ευρωπαϊκοφ  προγράμματοσ 

Γεφυρώνοντασ τισ Γενιζσ 
τθν Πζμπτη 29 και τθν Παραςκευή 30 Οκτωβρίου 2015,  

ςτο πλαίςιο τθσ ςυνάντθςθσ του προγράμματοσ με αφορμή  

την Απελευθζρωςη τησ Θεςςαλονίκησ 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

 
 Το δεκαοκτάμθνο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Γεφυρϊνοντασ τισ Γενιζσ» εκκινϊντασ από αφθγιςεισ γφρω 
από τον Β' Παγκόςμιο Πόλεμο, εξετάηει τθν επιρροι του ςτισ διαδικαςίεσ που αφοροφν ςτισ ατομικζσ και 
ςυλλογικζσ μνιμεσ. Μζςα από τον διαγενεακό και διαπολιτιςμικό διάλογο εμβακφνει ςτισ προεκτάςεισ 
αυτισ τθσ διαδικαςίασ ςτθ διαμόρφωςθ των εκνικϊν ταυτοτιτων ςτθν Ευρϊπθ και πιο ςυγκεκριμζνα ςτθ 
Γερμανία, τθν Ελλάδα, τθν Ιταλία, τθν Ουγγαρία και τθν Πολωνία. Στόχοι του προγράμματοσ είναι, αρχικά, 
θ ςυλλογι και καταγραφι μνθμϊν με αναφορά ςτον Β' Παγκόςμιο Πόλεμο ενϊ ςτθ ςυνζχεια να 
επιτευχκεί μία αμοιβαία κατανόθςθ τθσ πολιτιςμικισ διαφορετικότθτασ αλλά και των δεινϊν που ζηθςαν 
οι λαοί τθσ Ευρϊπθσ κατά τθ διάρκεια και μετά τθ λιξθ του Β' Παγκοςμίου Πολζμου.  
Με κζντρο τθν περίοδο του Β' Παγκοςμίου Πολζμου νζοι ςυλλζγουν και καταγράφουν μνιμεσ ανκρϊπων 
που τον βίωςαν. Με μεκοδολογικό εργαλείο τθ βιογραφικι αφιγθςθ και ςυνοδοιπόρουσ κοινωνιολόγουσ, 
κινθματογραφιςτζσ, ιςτορικοφσ και κοινωνικοφσ ψυχολόγουσ πραγματοποιείται μία γόνιμθ 
αλλθλεπίδραςθ  των 3 γενεϊν – νζων, μεςθλίκων και πρεςβυτζρων. 
Το πρόγραμμα "Γεφυρϊνοντασ τισ γενιζσ" επιδιϊκει να ςυνδζςει τισ ιςτορίεσ ανκρϊπων από 
διαφορετικζσ χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ που ζηθςαν τθν εποχι του Β' Παγκοςμίου Πολζμου και να εξετάςει πϊσ 
μνθμονεφεται ο Β' Παγκόςμιοσ Πόλεμοσ ςτισ χϊρεσ που ςυμμετζχουν. Οι αφθγιςεισ αυτζσ κα 
αποτελζςουν τθν γζφυρα προσ ζνα διάλογο για τθν αμοιβαία πολιτιςτικι κατανόθςθ και τθν 
ευαιςκθτοποίθςθ, κυρίωσ των νζων όςον αφορά ςτα επακόλουκά του Βϋ Παγκοςμίου Πολζμου,. 
Ταυτόχρονα ερευνϊντασ τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ θ εκνικι ταυτότθτα ςυγκροτείται ςε αμφίδρομθ 
ςχζςθ με τισ ςυλλογικζσ και ατομικζσ μνιμεσ, εξετάηεται πϊσ το παρόν εκφράηεται μζςα από τισ μνιμεσ,  
κάνοντασ αναφορά ςε ηθτιματα όπωσ ο φόβοσ για τον "άλλο" και θ διαμόρφωςθ ςτερεοτφπων ςε 
καιροφσ κρίςθσ. 

          


