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Το Τμήμα Κινηματογράφου, της Σχολής Καλών Τεχνών, Α.Π.Θ. (www.film.auth.gr)

και η Jugend- und Kulturprojekt e.V. (www.jkpev.de) μας καλούν στις εκδηλώσεις του Ευρωπαϊκού Προγράμματο
Γεφυρώνοντας τις Γενιές την Πέμπτη 29 και την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου στο πλαίσιο της συνάντησης του
προγράμματος με αφορμή την Απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης.

Το δεκαοκτάμηνο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα που φέρει τον τίτλο “Γεφυρώνοντας τις γενιές” εξετάζει το πως ο Β’ Πα
Πόλεμος επηρέασε αφενός τις ατομικές και τις συλλογικές μνήμες στη διαμόρφωσή τους αφετέρου τη διαδικασί
σχηματισμού των εθνικών ταυτοτήτων στην Ευρώπη και πιο συγκεκριμένα στη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ιταλία, τ
Ουγγαρία και την Πολωνία.
Mιλάμε με την υπεύθυνη επικοινωνίας του ΑΠΘ Λένα Λουίζου.
-Οι στόχοι του προγράμματος;

Είναι, αρχικά, να συλλέξουμε και να καταγράψουμε μνήμες με αναφορά στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και στη συνέχει
επιτευχθεί μία αμοιβαία κατανόηση της πολιτισμικής διαφορετικότητας αλλά και των δεινών που έζησαν οι λαοί
Ευρώπης κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Παράλληλα ασκείται η συνείδηση πάνω
διαφορετικές κοινωνικές και ατομικές διαδικασίες που επενεργούν στο σχηματισμό των ταυτοτήτων και στην
αυτοβιογραφική αφήγηση της Ιστορίας στο παρόν. Με κέντρο την περίοδο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου νέοι συλλέ
καταγράφουν μνήμες ανθρώπων που τον βίωσαν. Με μεθοδολογικό εργαλείο τη βιογραφική αφήγηση και συνοδοι
κοινωνιολόγους, κινηματογραφιστές και κοινωνικούς ψυχολόγους πραγματοποιούμε στη συνεργασία μας μία γόνι
αλληλεπίδραση και των 3 γενεών – νέων, μεσηλίκων και πρεσβυτέρων.
–Τι επιδιώκει;

Το πρόγραμμα “Γεφυρώνοντας τις γενιές” επιδιώκει να συνδέσει τις ιστορίες ανθρώπων από διαφορετικές χώρε
Ευρώπης που έζησαν την εποχή του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και να εξετάσει πώς μνημονεύεται ο Β’ Παγκόσμιος Π
στις χώρες που συμμετέχουν. Οι αφηγήσεις αυτές θα αποτελέσουν την γέφυρα προς ένα διάλογο για την αμοιβαία
πολιτιστική κατανόηση και την ευαισθητοποίηση, κυρίως των νέων, όχι μόνον όσον αφορά στα επακόλουθά του Β΄
Παγκοσμίου Πολέμου: Ερευνώντας τους τρόπους με τους οποίους η εθνική ταυτότητα συγκροτείται σε αμφίδρομ
με τις συλλογικές και ατομικές μνήμες, πως παράλληλα εκφράζεται το παρόν μέσα από αυτές, αλλά τοποθετώντα
ζητήματα όπως ο φόβος για τον “άλλο” και η διαμόρφωση στερεοτύπων σε καιρούς κρίσης, αναζητούμε να εμβαθ
στην κατανόηση αυτή.
-Τι προγραμματίσατε;

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων πέρα από τη συλλογή και καταγραφή ατομικών και συλλογικών μνήμεων
προγραμματιστεί 4 συναντήσεις εκ των οποίων οι 2 έχουν ήδη πραγματοποιηθεί. Η πρώτη συνάντηση έλαβε χώρα
Δρέσδη το Φεβρουάριο του 2015 τιμώντας την εβδομηκοστή επέτειο του βομβαρδισμού της Δρέσδης (Φεβρουάρ
1945). Η δεύτερη συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 26-29 Μαΐου του 2015 στο Βρότσλαβ της Πολωνίας με θέμα
πολιορκία του Βρότσλαβ τον Μάιο του 1945. Η τρίτη συνάντηση θα λάβει χώρα στη Θεσσαλονίκη από τις 28 μέχρι
Οκτωβρίου του 2015, υπό τη διοργάνωση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και της ΜΚΟ AddArt σε συνεργασία μ
Jugend- & Kulturprojekt e.V.

Η τρίτη συνάντηση περιλαμβάνει τις εξής δραστηριότητες: 1. Bιωματικός περίπατος με αφετηρία τον παλιό
σιδηροδρομικό σταθμό, και επόμενους σταθμούς το στρατόπεδο Παύλου Μελά, τον Λόφο του πρώην Εβραϊκού
Νεκροταφείου, το Μνημείο Ισραηλιτικής Κοινότητας, την Πρώην Εβραϊκή συνοικία και τελικό σταθμό το Εβραϊκό
Θεσσαλονίκης. 2. Προβολές ταινιών σχετικά με το Ολοκαύτωμα του Χορτιάτη και την απέλαση των Εβραίων της
Θεσσαλονίκης στα στρατόπεδα Άουσβιτς-Μπίρκεναου. 3. Οπτικοακουστική έκθεση με θέμα την κατοχή και την
απελεύθερωση της Θεσσαλονίκης. 4. Workshops γύρω από τη βιογραφική αφήγηση και την καταγραφή μνημών. 5.
Πολιτιστική εκδήλωση η οποία περιλαμβάνει: i) Συνάντηση των 3 γενεών και συζήτηση με θέμα “Μνήμη και αφήγη
Ελλάδα την εποχή του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου”, ii) ποίηση με θέμα το Ολοκαύτωμα του Χορτιάτη, iii) η Σεφαραδίτι
μουσική παράδοση της Θεσσαλονίκης.

Η τελευταία προγραμματισμένη συνάντηση θα λάβει χώρα τον Φεβρουάριο του 2016 στη Δρέσδη της Γερμανίας ό
παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του προγράμματος “Γεφυρώνοντας τις Γενιές” στο Διεθνές Συνέδριο με τίτλο “Μ
κατά τη διάρκεια του οποίου θα πραγματοποιηθούν συζητήσεις πάνω στην ποικιλία των σχετικών θεμάτων (συλλ
μνήμες και εθνικές ταυτότητες, η προοπτική των Ευρωπαϊκών ταυτοτήτων σε καιρούς κρίσης, ο φόβος για τον ‘ά
διαμόρφωση στερεοτύπων). Κατόπιν των συζητήσεων θα προβληθούν οι καταγεγραμμένες μαρτυρίες ανθρώπων
έζησαν κατά τη διάρκεια του Β’ΠΠ. Επίσης θα πραγματοποιηθεί έκθεση του Καθηγητή Ξενοφώντα Σαχίνη με θέμα
Ολοκαύτωμα και τον Β΄ΠΠ καθώς επίσης και ένα θεατρικό δρώμενο στο οποίο θα συμμετέχουν καλλιτέχνες – απλ
πολίτες διαφορετικών ηλικιακών ομάδων.

Το πρόγραμμα
…………………………….
Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2015
Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών, Αγ. Δημητρίου 159Α
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18.30-19:00 «Τα Σεφαραδίτικα τραγούδια της πόλης» από τη Ladino Χορωδία της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσα

19.00-21.00 Προβολή ντοκιμαντέρ «Φιλιά εις τα Παιδιά», για τα «Κρυμμένα» παιδιά της Κατοχής, Βασίλης Λουλές
115΄

Παρασκευή 30 Oκτώβρη 2015
Κέντρο Αρχιτεκτονικής Θεσσαλονίκης, Αγγελάκη 13
Έκθεση «Μνήμες: Κατοχή και Απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης»
16.30-18.30 Χαιρετισμοί – Παρουσίαση

Τα Αρχεία Μαλαμίδη η Εταιρία Διάσωσης Ιστορικών Αρχείων 1940-1974 Κ. και Δ. Μακεδονίας και τα Αρχεία Σύγ
Κοινωνικής Ιστορίας θα παρουσιαστούν σε μία οπτικοακουστική έκθεση για τις μνήμες της πόλης. Η έκθεση είναι
από την Παρασκευή 26 Οκτωβρίου ως την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου, 10.00-20.30.

Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών, Αγ. Δημητρίου 159Α
19.00-19.30 Η κ. Ευαγγελία Κυρίμη-Πιτσούλη απαγγέλει ποίηση «Μνήμες από το Ολοκαύτωμα του Χορτιάτη»

19.30-21.00 Προβολή ντοκιμαντέρ «Χρονικό μιας Καταστροφής», Άκης Κερσανίδης και Χρύσα Τζελέπη, 2013, 90
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