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Το Γυμνάσιο Γέρας πραγματοποίησε εκδήλωση ιστορικής μνήμης και κοινωνικής αφύπνισης στην αίθουσα πολιτισμού
«Οδυσσέας Ελύτης» στον Παπάδο, με θέμα την προσφυγιά: «Στους δρόμους της απόγνωσης... Στους δρόμους της ελπίδας.
Τρεις στάσεις της Ιστορίας στην Ανατολική Μεσόγειο: ΜΙΚΡΑΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ - ΣΥΡΙΑ», στο πλαίσιο της δράσης της
Περιφερειακής Δ/νσης Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Β. Αιγαίου «Στηρίζω τους πρόσφυγες, υποστηρίζω τους
ανθρώπους».

Το Γυμνάσιο Γέρας πραγματοποίησε εκδήλωση ιστορικής μνήμης και κοινωνικής αφύπνισης στην αίθουσα πολιτισμού
«Οδυσσέας Ελύτης» στον Παπάδο, με θέμα την προσφυγιά: «Στους δρόμους της απόγνωσης... Στους δρόμους της ελπίδας.
Τρεις στάσεις της Ιστορίας στην Ανατολική Μεσόγειο: ΜΙΚΡΑΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ - ΣΥΡΙΑ», στο πλαίσιο της δράσης της
Περιφερειακής Δ/νσης Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Β. Αιγαίου «Στηρίζω τους πρόσφυγες, υποστηρίζω τους
ανθρώπους».

Οι διοργανωτές της εκδήλωσης δήλωσαν σχετικά στο «Ε»: «Εκτιμούμε ότι στόχοι ενός σωστού σχολείου πρέπει να είναι -
μεταξύ άλλων- η διάπλαση ανθρώπων με διευρυμένες γνώσεις για το ιστορικό παρελθόν αλλά και τον περιβάλλοντα
κόσμο, με κριτικό, ανήσυχο και προβληματισμένο νου, η εμφύσηση πίστης στις αξίες της ζωής, στα ανθρωπιστικά ιδεώδη,
στα πανανθρώπινα ιδανικά, όπως η ειρήνη, ο σεβασμός, η κατανόηση, η ανοχή και η αλληλεγγύη.

Επίσης, βασικός στόχος ενός σωστού σύγχρονου και δημοκρατικού σχολείου πρέπει να είναι το άνοιγμά του στην
κοινωνία και η σύνδεσή του με τη ζωή».

Ως εκ τούτου, οι στόχοι που τέθηκαν κατά την προετοιμασία και παρουσίαση της συγκεκριμένης εκδήλωσης, ήταν η
ανάδειξη του προσφυγικού προβλήματος, η ευαισθητοποίηση και ο ευρύτερος προβληματισμός του κοινού για το
προσφυγικό δράμα, η σύνδεση των τριών ιστορικών γεγονότων με βάση το κοινό τους στοιχείο, την αναγκαστική μαζική
μετακίνηση χιλιάδων ανθρώπων και το ξερίζωμα από τη γενέθλια γη τους σε διάστημα μόλις ενός αιώνα, η ιστορική
μνήμη, η ηθική αναγνώριση και επιβράβευση της ανθρωπιάς και αλληλεγγύης που επιδεικνύεται από μεγάλη μερίδα του
λεσβιακού και του ελληνικού λαού, αλλά και από ξένους εθελοντές προς τους τωρινούς πρόσφυγες.

Επίσης η κοινωνική αλλά και εθνική εγρήγορση, η οποία απαιτεί ενημέρωση και τοποθέτηση στις σωστές διαστάσεις
ιστορικών συμβάντων - σταθμών στη σύγχρονη ιστορία, τόσο την εθνική όσο και της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής
λεκάνης της Μεσογείου, η (συμβολική) συγκέντρωση ιματισμού και ξηράς τροφής μακράς διαρκείας.



http://www.emprosnet.gr/
https://www.facebook.com/emprosnet/
https://twitter.com/emprosnet
https://www.youtube.com/channel/UCt2TvXb-D_ID-ILOI15QOVg
http://www.emprosnet.gr/politismos
http://www.emprosnet.gr/article/author/143-theodora
http://www.emprosnet.gr/article/author/143-theodora


17/7/2017 «Στους δρόμους της απόγνωσης, στους δρόμους της ελπίδας» - EmprosNet.gr

http://www.emprosnet.gr/politismos/82462-stoys-dromoys-tis-apognosis-stoys-dromoys-tis-elpidas 2/3

Ειδικά για τους μαθητές, επιπλέον στόχοι υπήρξαν η καλλιέργεια ιστορικής και κοινωνικής συνείδησης, η ανάπτυξη
κινήτρων αλληλεγγύης και εθελοντικών δραστηριοτήτων, η κινητοποίησή τους σε ομαδικές δημιουργικές δραστηριότητες,
πέρα από τις καθημερινές σχολικές υποχρεώσεις τους, με υπευθυνότητα, με διάθεση ανάληψης πρωτοβουλιών εκ μέρους
τους και κριτική στάση στην τρέχουσα πραγματικότητα.
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