ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
«Μονόλογοι από το Αιγαίο»: το ταξίδι και τα όνειρα ασυνόδευτων ανήλικων προσφύγων

Θεατρικό δρώμενο από μαθητές με αφορμή τα κείμενα του βιβλίου «Μονόλογοι από το Αιγαίο»
Πάτρα 18 Μαρτίου 2017, 8 μ.μ.
Πολυχώρος Αίγλη, Ακτή Δυμαίων 17, Veso Mare
Είσοδος: ελεύθερη
Το Σάββατο 18 Μαρτίου 2017, στις 8 μ.μ. στον Πολυχώρο Αίγλη, Ακτή Δυμαίων 17, Veso Mare 100 μαθητές 6 σχολείων της
Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας ζωντανεύουν σκέψεις, αναμνήσεις, συναισθήματα και όνειρα
ασυνόδευτων ανήλικων προσφύγων, που πέρασαν το Αιγαίο με την ελπίδα να ζήσουν σε έναν κόσμο που μας αγκαλιάζει όλους.
Το φεστιβάλ «Μονόλογοι από το Αιγαίο» στην Πάτρα βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο και είναι μέρος της Διεθνούς Ημέρας
Δράσης 2017 «Μονόλογοι από το Αιγαίο». Ως τέτοια ορίστηκε η 21η Μαρτίου 2017, Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη των
Φυλετικών Διακρίσεων, από το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό για το
Θέατρο στην Εκπαίδευση (IDEA) και με την υποστήριξη της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα. Την
ημέρα αυτή θα πραγματοποιηθούν δράσεις και εκδηλώσεις σε πολλά σχολεία της χώρας και του εξωτερικού, που θα
παρουσιαστούν μέσω της ιστοσελίδας aegeanmonologues.theatroedu.gr. Στην πόλη μας, το θεατρικό δρώμενο «Μονόλογοι από το
Αιγαίο» θα παρουσιαστεί και πάλι στο πλαίσιο της “Ευρωπαϊκής Εβδομάδας κατά του Ρατσισμού 2017-ΕΕΚΡ” της ΑΔΕΠ του Δήμου
Πατρέων στις 21 Μαρτίου 2017, ώρα 11.00-13.30, στην Πλατεία Βασιλέως Γεωργίου Α΄.
Το βιβλίο «Μονόλογοι από το Αιγαίο»
Αποτελεί συλλογή 28 μαρτυριών ασυνόδευτων παιδιών από τη Συρία, το Αφγανιστάν, το Πακιστάν, το Ιράν, το Μαρόκο και την
Αίγυπτο. Τα παιδιά αυτά, που διαμένουν σε ξενώνες φιλοξενίας, αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους και
έφτασαν μόνα τους στην Ελλάδα, διασχίζοντας το Αιγαίο. Οι «Μονόλογοι από το Αιγαίο» είναι το αποτέλεσμα κύκλου θεατρικών
βιωματικών εργαστηρίων, που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος ευαισθητοποίησης για τα ανθρώπινα δικαιώματα
και για ζητήματα προσφύγων «Κι αν ήσουν εσύ;». Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην
Εκπαίδευση και την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα, και είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο
Παιδείας και πιστοποιημένο από τον IDEA, τον Διεθνή Οργανισμό για το Θέατρο στην Εκπαίδευση. Το βιβλίο διανέμεται δωρεάν.
Το Φεστιβάλ των σχολείων της Πάτρας στις 18 Μαρτίου 2017
Το θεατρικό δρώμενο που θα παρουσιάσουν τα σχολεία της Πάτρας προέκυψε από την επιθυμία των εκπαιδευτικών τους να
συμμετέχουν στη Διεθνή Δράση «Μονόλογοι από το Αιγαίο» αξιοποιώντας τις αφηγήσεις των ασυνόδευτων ανήλικων προσφύγων
με σκοπό την ευαισθητοποίηση των μαθητών και την καλλιέργεια της ενσυναίσθησης. Οι μαθητές των σχολείων με την υποστήριξη
των υπεύθυνων εκπαιδευτικών τους, επεξεργάστηκαν βιωματικά το υλικό των αφηγήσεων και δημιούργησαν σύντομες σκηνές
καταθέτοντας τη δική τους ματιά με κοινό στόχο να δώσουν φωνή στους συνομήλικούς τους, που αναγκάστηκαν να χάσουν την
παιδική τους ηλικία από τον πόλεμο, τις διώξεις και τις στερήσεις. Το θεατρικό δρώμενο που παρουσιάζεται με τίτλο: «Μονόλογοι
από το Αιγαίο» είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας των 6 σχολείων και της σύνθεσης των σκηνών που προέκυψαν από τους
μαθητές σε ένα συλλογικό θεατρικό δρώμενο. Για τη δημιουργία του θεατρικού δρώμενου συνεργάστηκαν το 8ο Δ.Σ. Πάτρας, το
55ο Δ.Σ. Πάτρας, το 6ο Γυμνάσιο Πάτρας, το 20ο Γυμνάσιο Πάτρας, το 5ο ΓΕΛ Πάτρας και το ΓΕΛ Δεμενίκων με τη βοήθεια των
εκπαιδευτικών Γιώργου Μπεκιάρη, Θανάση Μπακαστάθη, Κατερίνας Δωρή, Κωνσταντίνας Μανωλοπούλου, Σοφίας Σιδέρη και
Φωτεινής Δημακοπούλου και των θεατροπαιδαγωγών του Προγράμματος «κι αν ήσουν εσύ;» Διονυσίας Ασπρογέρακα και Γιώργου
Μπεκιάρη.
Υποστήριξη – σκηνική σύνθεση: Συγκλητική Βλαχάκη
Συντονισμός: Γιώργος Μπεκιάρης
Οργάνωση: Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση, Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες
Σε συνεργασία με τα Τμήματα Αγωγής Υγείας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας.
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