«12 Οκτωβρίου 1944. Θ Ακινα Ελεφκερθ»
Θ Ακινα Ελεφκερθ ςτο Πάρκο Ελευκερίασ
Για τρίτθ χρονιά θ Ακινα γιορτάηει τθν απελευκζρωςι
τθσ από τον ναηιςτικό ηυγό με μια ςειρά
επιςτθμονικών και καλλιτεχνικών δράςεων με
ελεφκερθ είςοδο

Για τρίτθ χρονιά φζτοσ οι εκδθλϊςεισ «12 Οκτωβρίου 1944. Θ Ακινα Ελεφκερθ» γεμίηουν τθν πόλθ.
Σο Κδρυμα τθσ Βουλισ των Ελλινων για τον Κοινοβουλευτιςμό και τθ Δθμοκρατία, θ Περιφζρεια
Αττικισ, ο Διμοσ Ακθναίων, τα Γενικά Αρχεία του Κράτουσ και θ ΕΡΣ αναλαμβάνουν τθ
διοργάνωςθ και υποςτθρίηουν πολφπλευρα ζνα ςφνολο δράςεων για τον εορταςμό τθσ
απελευκζρωςθσ τθσ πρωτεφουςασ από τισ ναηιςτικζσ δυνάμεισ κατοχισ ωσ μιασ μεγάλθσ γιορτισ
των κατοίκων τθσ Ακινασ.
κοπόσ των εκδθλϊςεων είναι θ ανάδειξθ του αγϊνα του ελλθνικοφ λαοφ ενάντια ςτον
φαςιςμό/ναηιςμό κατά τθν περίοδο του Β/ Παγκόςμιου Πολζμου και θ διάχυςθ τθσ ςχετικισ με τθν
περίοδο επιςτθμονικισ γνϊςθσ.
Με τθ ςυνδρομι και άλλων φορζων και ομάδων πολιτϊν πραγματοποιοφνται όλο τον Οκτϊβριο
ζκκεςθ για τθν περίοδο τθσ Κατοχισ, εκπαιδευτικά προγράμματα, ιςτορικοί περίπατοι, ςυναυλίεσ,
δθμόςιεσ ςυηθτιςεισ και άλλεσ πολιτιςτικζσ και εκπαιδευτικζσ δράςεισ.
Κεντρικόσ τόποσ των εκδθλϊςεων είναι ζνα κτιριο με ιδιαίτερο ςυμβολιςμό για τθν ιςτορία τθσ
Ακινασ, το Κτίριο 6, πρώθν ΕΑΣ-ΕΑ, Κζντρο Σεχνών Διμου Ακθναίων ςτο Πάρκο Ελευκερίασ.
ε αυτόν τον τόπο μαρτυρίου αντιςταςιακϊν κατά τθ διάρκεια τθσ Χοφντασ των υνταγματαρχϊν,
κα φιλοξενθκεί από 1 ζωσ και 29 Οκτωβρίου 2017 θ ζκκεςθ «Ακινα 1940-1944. Θ πόλθ και οι
άνκρωποί τθσ. Πόλεμοσ, Κατοχι, Αντίςταςθ, Απελευκζρωςθ» (επιςτθμονικι επιμζλεια: Γιάννθσ
Γκλαβίνασ, Σάςοσ ακελλαρόπουλοσ και Μενζλαοσ Χαραλαμπίδθσ - καλλιτεχνικι επιμζλεια:
Παφλοσ Θανόπουλοσ).
το ίδιο κτίριο οι επιςκζπτεσ κα περιθγθκοφν και φζτοσ ςτθν ζκκεςθ κόμικσ «Ζνα γλυκό ξθμζρωμα.
Ιςτορίεσ κόμικσ για τθν κατοχικι Ακινα». Μία διαφορετικι ματιά των όςων ςυνζβθςαν ςτθν
Κατοχικι Ακινα με το πενάκι των: Σόμεκ Γιοβάνθ, Γιώργου Γοφςθ, πφρου Δερβενιώτθ, Πζτρου
Ηερβοφ, Δθμιτρθ Καμζνου, Λζανδρου, Σάςου Μαραγκοφ, Θοδωρι Μπαργιώτα, Αλζξιασ
Οκωναίου, Αλζκου Παπαδάτου, Θανάςθ Πζτρου, Soloup, Γιώργου Σραγάκθ, Γιώργου Φαραηι,
Πζτρου Χριςτοφλια (επιμζλεια: Γιάννθσ Κουκουλάσ).
Οι εκκζςεισ είναι κακθμερινά ανοικτζσ ςτο ευρφ κοινό και ςυμπλθρϊνονται από εκπαιδευτικό
πρόγραμμα με κζμα τθν Κατοχι, που απευκφνεται ςε μακθτζσ Σ’ Δθμοτικοφ, Γυμναςίου και
Λυκείου (για οργανωμζνεσ ξεναγιςεισ ςχολείων και ομάδων ενθλίκων, τθλ. 210 3735253).
Επιπλζον, το άββατο 7 Οκτωβρίου και το άββατο 14 Οκτωβρίου ςτον ίδιο χϊρο, ςτο Κτίριο 6,
πρώθν ΕΑΣ-ΕΑ, Κζντρο Σεχνών Διμου Ακθναίων ςτο Πάρκο Ελευκερίασ, φιλοξενοφνται δφο
επιμορφωτικά ςεμινάρια με τίτλο «τα βάκθ του κακθμερινοφ»: Προςεγγίηοντασ τθν κοινωνία τθσ
περιόδου 1940-44 ςτθ διδακτικι πράξθ». Και ςτισ δφο ςυναντιςεισ οι εκπαιδευτικζσ δράςεισ
περιλαμβάνουν παρουςίαςθ εκπαιδευτικοφ υλικοφ και βιωματικά εργαςτιρια και κα δϊςουν τθ

δυνατότθτα ςε εκπαιδευτικοφσ Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ να γνωρίςουν άγνωςτεσ πτυχζσ
τθσ Ιςτορίασ (για διλωςθ ςυμμετοχισ, τθλ. 210 3735253).
το πλαίςιο των επιςτθμονικϊν δράςεων θ φετινι διοργάνωςθ ζχει εντάξει ςειρά ομιλιώνςυηθτιςεων από επιςτιμονεσ, που κα καλφψουν ζνα ευρφ φάςμα τθσ ιςτορίασ τθσ Κατοχισ, τθσ
Αντίςταςθσ και τθσ Απελευκζρωςθσ. Σο «Χρονικό τθσ Απελευκζρωςθσ τθσ Ακινασ» (Δευτζρα 9
Οκτωβρίου), οι τρεισ ςυναντιςεισ με τίτλο «Ιςτορίεσ τθσ Κατοχισ μζςα από τα αρχεία» (Σετάρτθ
11, Σετάρτθ 18 και Σετάρτθ 25 Οκτωβρίου) και θ ςυηιτθςθ με τίτλο «Δθμόςια Ιςτορία και Χώροσ.
Ακινα: από τθ λικθ ςτθ μνιμθ» (Δευτζρα 23 Οκτωβρίου) κα πραγματοποιθκοφν ςτο Κτίριο 6,
πρώθν ΕΑΣ-ΕΑ, Κζντρο Σεχνών Διμου Ακθναίων ςτο Πάρκο Ελευκερίασ. Όλεσ οι ομιλίεσ –
ςυηθτιςεισ ξεκινοφν ςτισ 7 το απόγευμα.
Η μουςικι και τα τραγοφδια είναι εργαλεία μνιμθσ και διάδοςθσ τθσ Ιςτορίασ. τθ φετινι
διοργάνωςθ του «12 Οκτωβρίου 1944. Θ Ακινα Ελεφκερθ» οι ςυναυλίεσ που ζχουν
προγραμματιςτεί μασ καλοφν να μάκουμε, να κυμθκοφμε και να διαδϊςουμε το μινυμα τθσ
Αντίςταςθσ ενάντια ςτον φαςιςμό. Αναλυτικά οι μουςικζσ εκδθλϊςεισ:
«Σα Σραγοφδια τθσ Κατοχισ»
Μία μουςικι παράςταςθ με τραγοφδια και κείμενα για τθ δοκιμαςία του ελλθνικοφ λαοφ κατά τθν
περίοδο τθσ Κατοχισ, κα παρουςιαςτεί τθν Κυριακι 1 Οκτωβρίου ςτθ Μάντρα του μπλόκου τθσ
Κοκκινιάσ και τθν Πζμπτθ 5 Οκτωβρίου ςτο Εργοςτάςιο τθσ Θλεκτρικισ (ΔΕΘ), ςτο Κερατςίνι (ώρα
ζναρξθσ: 20:00). Σθν επιλογι των κειμζνων επιμελικθκαν θ Μάνια Παπαδθμθτρίου και ο Αλζξθσ
Βάκθσ, ο οποίοσ ζχει αναλάβει τθ μουςικι επιμζλεια και τισ ενορχθςτρϊςεισ τθσ παράςταςθσ.
Σραγοφδια τθσ εποχισ, που εκφράηουν το κατοχικό δράμα και τθν ανάταςθ τθσ Αντίςταςθσ, τα
περιςςότερα «κομμζνα» από τθν αςφυκτικι λογοκριςία, αλλά και μεταγενζςτερα των Θεοδωράκθ,
Λεοντι, Λοΐηου, τραγουδοφν θ Αφροδίτθ Μάνου, ο Βαςίλθσ Κορακάκθσ και θ Εφθ Μάηθ.
«Ακινα, ανοχφρωτθ πόλθ»
Η κεντρικι ςυναυλία τθσ φετινισ διοργάνωςθσ κα πραγματοποιθκεί ςτο Κτίριο 6, πρώθν ΕΑΣ-ΕΑ,
Κζντρο Σεχνών Διμου Ακθναίων ςτο Πάρκο Ελευκερίασ, τθν Πζμπτθ 12 Οκτωβρίου (ώρα ζναρξθσ:
19:00). Ο Φοίβοσ Δελθβοριάσ και θ Ματοφλα Ηαμάνθ κα παρουςιάςουν μία μουςικι παράςταςθ
ςε επιλογι κειμζνων του Φοίβου Δελθβοριά και του Μενζλαου Χαραλαμπίδθ, μεταφζροντασ
μουςικά το κλίμα των θμερϊν τθσ Κατοχισ και τθσ Αντίςταςθσ ςτθν Ακινα.
«Ακινα ελεφκερθ – Ζνα μουςικό ταξίδι ςτθν Ακινα του 1944»
Σθν Σετάρτθ 1θ Νοεμβρίου, θ υμφωνικι Ορχιςτρα του Διμου Ακθναίων υπό τθ διεφκυνςθ του
Ανδρζα Σςελίκα παρουςιάηει ςτο Μζγαρο Μουςικισ Ακθνϊν (Αίκουςα «Χριςτοσ Λαμπράκθσ»)
επετειακι ςυναυλία (ώρα ζναρξθσ: 20:30). υμμετζχει θ Χορωδία του Διμου Ακθναίων. ΔιεφκυνςθΔιδαςκαλία χορωδίασ: ταφροσ Μπερισ
τθ φετινι διοργάνωςθ του «12 Οκτωβρίου 1944. Θ Ακινα Ελεφκερθ» ςυμπράττει και θ ομάδα
πείρα(γ)μα. Η ομάδα κα παρουςιάςει τθν Κυριακι 8 Οκτωβρίου 2017 ςτο κοπευτιριο τθσ
Καιςαριανισ, τθ βιωματικι παράςταςθ «Ο Κφκλοσ των “μάταιων” πράξεων», βαςιςμζνθ ςτο
ομϊνυμο ιςτορικό μυκιςτόρθμα του πφρου Σηόκα, με ελεφκερθ είςοδο (ώρα ζναρξθσ: 19:00). Η
παράςταςθ είναι αφιερωμζνθ ςτουσ 200 εκτελεςμζνουσ κομμουνιςτζσ από τουσ Ναηί τθν
Πρωτομαγιά του 1944. το κάλεςμα τθσ ομάδασ ανταποκρίκθκαν ο θκοποιόσ Γεράςιμοσ Γεννατάσ
ςτο ρόλο του διοικθτι του ςτρατοπζδου του Χαϊδαρίου Φίςςερ, πλθκϊρα εκελοντϊν, ανδρϊν και

γυναικϊν, από όλθ τθν Ακινα, αλλά και τθν Ικαρία, τθν Καρδίτςα, τθν Κφπρο, που κα τιμιςουν με
τθν παρουςία τουσ τθ μνιμθ των εκτελεςμζνων αλλά και των γυναικϊν, των μανάδων, των
αδερφϊν τουσ. το τραγοφδι δίνουν τθ δικι τουσ μοναδικι ερμθνεία θ Φωτεινι Βελεςιώτου, θ
Νατάςα Σηαβζλλα-Παπαδοποφλου και θ Κατερίνα Κατςίγιαννθ.
Η παράςταςθ, ςε κεατρικι διαςκευι και ςκθνοκεςία Αγγελικισ Καςόλα, με τουσ θκοποιοφσ Γιάννθ
Καροφνθ και Ειρινθ Μελά, ακολουκεί το ςυγκλονιςτικό οδοιπορικό του Ναπολζοντα ουκατηίδθ
από τθν Προφςα, όπου γεννικθκε το 1909, ζωσ και τθν εκτζλεςι του ςτο κοπευτιριο τθσ
Καιςαριανισ τθν Πρωτομαγιά του 1944. Η παράςταςθ, που διαγράφει όλθ τθν τραγικι και ςυνάμα
θρωικι νεότερθ ιςτορία του τόπου μασ, κα πραγματοποιθκεί με τθ ςυμβολι του Διμου
Καιςαριανισ και τθσ ΕΡΣ.
Οι ιςτορικοί περίπατοι περιλαμβάνονται ςτο πρόγραμμα τθσ φετινισ διοργάνωςθσ δίνοντασ τθν
ευκαιρία ςτουσ Ακθναίουσ και τουσ Πειραιϊτεσ να περπατιςουν ςτθν πόλθ τουσ και να γνωρίςουν
άγνωςτα τοπόςθμα τθσ Ακινασ και του Πειραιά.
Σθν Κυριακι 15 Οκτωβρίου ςτισ 11 το πρωί, με αφετθρία τα Προπφλαια του Πανεπιςτθμίου
Ακθνών, ο ιςτορικόσ Μενζλαοσ Χαραλαμπίδθσ μασ οδθγεί ςτθν πόλθ ςε μια περιιγθςθ για τθν
Αντίςταςθ και τον Δωςιλογιςμό ςτθν κατεχόμενθ Ακινα.
Σθν Κυριακι 29 Οκτωβρίου ςτισ 11 το πρωί, με αφετθρία τθν είςοδο του ναοφ τθσ Αγίασ Σριάδασ
ςτον Πειραιά, θ ιςτορικόσ Ευαγγελία Μπαφοφνθ ακολουκεί τα ίχνθ του Βομβαρδιςμοφ του
Πειραιά ςτισ 11 Ιανουαρίου 1944, από τα ςυμμαχικά αεροπλάνα.
Σζλοσ ςτισ φετινζσ δράςεισ του «12 Οκτωβρίου 1944. Θ Ακινα Ελεφκερθ» εντάςςεται και ο Δρόμοσ
μνιμθσ και τιμισ: Μπλοκ 15 – κοπευτιριο Καιςαριανισ, τθν Κυριακι 15 Οκτωβρίου.
Εκκίνθςθ: τρατόπεδο Χαϊδαρίου, Καραϊςκάκθσ Α΄- Μπλοκ 15, ςτισ 9 το πρωί.
Σερματιςμόσ: κοπευτιριο Καιςαριανισ
Διλωςθ ςυμμετοχισ: https://goo.gl/forms/5VrKxBJHJZvAzvLC3
Επιςκεφκείτε τθν ιςτοςελίδα τθσ «12 Οκτωβρίου 1944. Θ Ακινα Ελεφκερθ»
www.freeathens44.org και ςτο Facebook https://www.facebook.com/freeathens44/
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