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Συνεχίζεται με 4 ενδιαφέρουσες λογοτεχνικές βραδιές στις 21, 24, 28 Μαρτίου & στις 2
Απριλίου το Πολιτιστικό Αφιέρωμα του Δήμου Ν. Σμύρνης για τα «90 χρόνια από
την καταστροφή της Σμύρνης» στο Δημοτικό Πολυχώρο "Γαλαξίας".
Ο
Α’ Κύκλος των εκδηλώσεων ξεκίνησε αρχές Μαρτίου και θα διαρκέσει έως τις 25 Μαΐου, ενώ
οι εκδηλώσεις θα συνεχιστούν ξανά το Σεπτέμβριο με το Β’ Κύκλο των εκδηλώσεων και τον
Οκτώβριο-Δεκέμβριο με τις Αφιερωματικές Εκδηλώσεις του Γ’ Κύκλου για τον Πανιώνιο, την
Αγία Φωτεινή, την Ευαγγελική Σχολή & το Μανώλη Καλομοίρη...

Το αφιέρωμα για τα «90χρονα» είναι ενταγμένο στο φετινό πρόγραμμα πολιτιστικών
εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Οργανισμού του Δήμου μας στο Δημοτικό Πολυχώρο
«Γαλαξίας». Ξεκίνησε στις αρχές Μαρτίου και ολοκληρώνεται στο τέλος Μαΐου. Περιλαμβ
άνει:
ντοκιμαντέρ, προβολές ταινιών, θεατρικές παραστάσεις, παρουσίαση ιστορικών και
εικαστικών εκθέσεων αφιερωμένων στη Σμύρνη, λογοτεχνικές βραδιές, βιβλιοπαρουσιάσεις,
διαλέξεις και αφιερώματα ποιοτικών προδιαγραφών που θα αναφέρονται στα κορυφαία
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σύμβολα της Σμύρνης.

Μετά τις συναυλίες με λαϊκά, ρεμπέτικα και αστικά τραγούδια της Σμύρνης από τον
Μπάμπη Τσέρτο και τη Μαριώ, τις παρουσιάσεις των βιβλίων «Από τη Μικρασία: Με
υπογραφή ΈρνεστΧεμινγουέη» και «Ματωμένα Χώματα», θα πραματοποιηθούν:

Την Τετάρτη 21/3 Λογοτεχνική Βραδιά «Οι ποιητές υμνούν την Ιωνία & τη Σμύρνη»,

Το Σάββατο 24/3 παρουσίαση του βιβλίου «Σαν της Σμύρνης το Γιαγκίνι» του Βασίλη
Κουρη,

Την Τετάρτη 28/3 παρουσίαση του βιβλίου «Η μάστιγα της Ασίας» του Τζώρτζ
Χόρτον και

Τη Δευτέρα 2/4 παρουσίαση του Λογοτεχνικού – Ιστορικού Ντοκουμέντου «Χαμένος
Παράδεισος» του Γκάϊλς Μίλτον.

Ακολουθούν το θεατρικό «Aγγέλα Παπάζογλου» στις 3 Απριλίου, η Μουσικοθεατρική
παράσταση
«Ρεμπέτικ
ο» του Κώστα Φέρρη στις 6 Απριλίου
, η προβολή της ταινίας
«1922» του Νίκου Κούνδουρου στις 25 Απριλίου
, η προβολή του ντοκιμαντέρ
«Από την οδό Ελ. Βενιζέλου στην οδό Κεμάλ Ατατούρκ» στις 14 Μαΐου
, αλλά και πολλές άλλες ποιοτικές εκδηλώσεις.

Ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού Οργανισμού του Δήμου Νέας Σμύρνης κ. Βαγγέλης
Χατζατουριάν σε δηλώσεις του αναφέρει ότι: «Ο Δήμος Νέας Σμύρνης επιχειρεί μια
ιστορική αυτογνωσία μια διαδρομή – αναδρομή πολιτισμού και θύμησης για όσα αφήσαμε
«εκεί» στις στάχτες του αφανισμού μας, αναζητώντας τα ανεξίτηλα αποτυπώματά τους και
για όσα αναστήσαμε «εδώ» και ζούμε μαζί τους ως στοιχεία κληρονομιάς και ταυτότητας
της πόλης μας.
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Δεν επιδιώκουμε ούτε γιορτές ούτε μνημόσυνα. Ανιχνεύουμε και ανασκαλεύουμε με διάθεση
επικαιροποίησης όλο τον πλούτο των πολιτιστικών, πνευματικών και κοινωνικών
αποσταγμάτων του Μικρασιατικού Ελληνισμού μέσα από την άσβεστη και αδέκαστη ματιά
της ιστορίας...»
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