
 
 
 
 

 

Οι µονόλογοι απ’ τη Γάζα 
Το Πανελλήνιο ∆ίκτυο για το θέατρο στην Εκπαίδευση σε συνεργασία µε το 
ASHTAR THEATR της Παλαιστίνης, συµµετέχει στο διεθνές πρόγραµµα  
«Μονόλογοι απ’ τη Γάζα»,µεταφράζοντας στα ελληνικά 32 κείµενα 
µαθητών 13-17 ετών, στα οποία κατέγραψαν τις εµπειρίες, τις σκέψεις, τις 
ελπίδες τα όνειρα και τους φόβους τους κατά τη διάρκεια και µετά την 
εισβολή και τον πόλεµο, το ∆εκέµβριο του2008 – Ιανουάριο 2009, µε στόχο: 
α)Στις 17-10-2010 να παρουσιαστούν ταυτόχρονα σε διάφορες χώρες του 
κόσµου. 
β)Να παρουσιαστούν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Υόρκη το 
Νοέµβριο του 2010 µε αφορµή τη ∆ιεθνή Ηµέρα Αλληλεγγύης στον 
Παλαιστινιακό λαό και στα Γραφεία της UNESKO  στο Παρίσι. 
γ)Να αποτελέσουν αφορµή για επικοινωνία µαθητών απ’ όλο τον κόσµο 
µέσα από εκπαιδευτικά προγράµµατα για τα ανθρώπινα δικαιώµατα, τη βία, 
τον πόλεµο, τη διαπολιτισµικότητα κ.α. 
Στην Κοζάνη ,την Κυριακή 17-10-2010,στην αίθουσα Φίλιππος, θα 
πραγµατοποιηθεί εκδήλωση µε θέµα «Οι µονόλογοι απ’ τη Γάζα» από τη 
θεατρική οµάδα του 1ου ΓΕΛ και παιδιά από σχολεία της πόλης. 
Περιλαµβάνει ανάγνωση και δρώµενο. Καλούµε όσους µαθητές θέλουν να 
συµµετέχουν, να το δηλώσουν και να επικοινωνήσουν µαζί µας. 
Την εκδήλωση στηρίζουν: η ΕΛΜΕ,ο Σύνδεσµος φιλολόγων, ο Σύλλογος 
∆ασκάλων και τελεί υπό την αιγίδα του ∆ήµου Κοζάνης. 
Η υπεύθυνη καθηγήτρια 
Γκουτζιαµάνη Γιάννα  φιλόλογος 
Τηλ. επικοινωνίας   24610-39312 ,       6955061063 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

Εκδήλωση – Γάζα 
 

ASHTAR theatre, Παλαιστίνη 
Πανελλήνιο ∆ίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση 
 
Την Κυριακή 17-10-2010 και ώρα 8µµ θα πραγµατοποιηθεί εκδήλωση στην 
αίθουσα « Φίλιππος» µε θέµα « Οι µονόλογοι απ’ τη Γάζα» (Παλαιστίνη). 
20 µαθητές από τα: 1ο,2ο,3ο,4οΓΕΛ -1ο,2ο,3ο,6ο Γυµνάσιο, θα µεταφέρουν 
µέσα από δρώµενο, ανάγνωση, εικόνα και µουσική ( σε µορφή µονολόγων) 
τη φωνή 32 παιδιών 13-17 ετών από τη Γάζα: τις σκέψεις, τις εµπειρίες, τις 
ελπίδες, τα όνειρα και τους φόβους τους, κατά τη διάρκεια και µετά την 
εισβολή και τον πόλεµο το ∆εκέµβριο 2008 – Ιανουάριο 2009. 
Το πρόγραµµα πραγµατοποιείται την ίδια µέρα σε πολλές πόλεις σε όλο τον 
κόσµο. Την εκδήλωση στηρίζουν: η ΕΛΜΕ, Ο Σύνδεσµος Φιλολόγων και ο 
Σύλλογος ∆ασκάλων. 
Η είσοδος είναι ελεύθερη. 
Υπό την αιγίδα του ∆ήµου Κοζάνης  

Η υπεύθυνη του προγράµµατος 
Γκουτζιαµάνη Γιάννα φιλόλογος 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Η οµάδα 

 
 
Αλβανού  Σοφία  2ο Γυµνάσιο 
Γκουτζιώτα  Φωτεινή  2ο Γυµνάσιο 
Γρίβα  Ιωάννα   1ο ΓΕΛ 
∆εµερτζή   Αθανασία   6ο Γυµνάσιο 
Καρβέλη  Σοφία  1ο ΓΕΛ 
Κορκά  Θεοδούλη  1ο ΓΕΛ 
Κορκά  Κωνσταντίνα  1ο Γυµνάσιο 
Κουιµτζίδου  Κλέλια  3ο ΓΕΛ 
Κουκουµπέσης  Γιώργος  2ο ΓΕΛ 
Κυρατσού  Λυδία  1ο ΓΕΛ 
Κυργιαζόγλου  Μαρία  1ο ΓΕΛ 
Λίγκας  Στέργιος  1ο ΓΕΛ 
Μελεµενής  Χρήστος  1ο ΓΕΛ 
Μωραϊτης  Θανάσης  3ο Γυµνάσιο 
Μώρος  Μάριος  1ο ΓΕΛ 
Ράπτης  ∆ηµήτρης  1ο ΓΕΛ 
Σαλακίδου  Βαλεντίνα  1ο ΓΕΛ 
Στάµκου  Σταυρούλα  1ο ΓΕΛ 
Χαµπίδου  Αθανασία   1ο ΓΕΛ 
   


