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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 25.01.2016

Το Γραφείο Βορείου Ελλάδας του ΣΥΕΤΕ σας εύχεται

Καλή χρονιά
και σας προσκαλεί με ιδιαίτερη τιμή σε μία συγκλονιστική παράσταση με τίτλο:

«Τι σε μέλλει εσένανε από πού είμαι εγώ... Η Κρήτη συναντά τη
Σμύρνη»
στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης
την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου
ώρα προσέλευσης: 19.30
ώρα έναρξης: 20.00
Για να υμνήσουμε μαζί το ταξίδι του διωγμού στο άγνωστο με συνοδοιπόρο μόνο την ελπίδα και τις
μνήμες…για να αντιτάξουμε στον ξενοφοβικό και ρατσιστικό λόγο απέναντι στις σύγχρονες
μεταναστευτικές ροές, τις θύμησες της δικής μας ιστορίας…
…Τότε που «η πόλη κάηκε και ξαναγεννήθηκε στην άλλη όχθη (Κ.Χ.Μύρης)»…τότε που
αρκούσε μία βόλτα στο Κουμ Καπί στα Χανιά...για να ακούσεις μαντινάδες από
Τουρκοκρητικούς… και στην προβλήτα της Σμύρνης, δίπλα στο τραμ... μουσικές και
τραγούδια από εστουδιαντίνες της πόλης μέχρι μια στιγμή της ιστορίας να αλλάξει τα

πάντα...Δεν τα αλλάζει όμως…γιατί πατρίδα είναι η μνήμη! Κι ας ακούγεται ο
Ερωτόκριτος τώρα στο Κορδελιό και το Σμυρνέικο Μινόρε στη Θεσσαλονίκη... Ο τόπος
άλλαξε, μα η μουσική πάντα θα ενώνει! Ιδιαίτερα την Κρήτη και τη Σμύρνη…δύο τόπους
αγαπημένους που συναντώνται…εδώ στη Θεσσαλονίκη με επιρροές μεγάλες και δεσμούς
ιστορικούς ….με μνήμες προσφυγικές πιο έντονες από οποιaδήποτε άλλη γωνιά της
χώρας μας…
Θα ταξιδέψουμε στο παρελθόν μέσα από ήχους μνήμης αλλά και σύγχρονες νότες παρέα με

ο Δημήτρης Μπάσης, ο Μάνος
Πυροβολάκης, ο Χαΐνης Δημήτρης Αποστολάκης, ο Γιώργος Μπαγιώκης, η Αρετή
Κετιμέ, οι αδελφές Βουγιουκλή, και η Fide Köksal. Πλούσιο μουσικό σχήμα από πολλούς

σημαντικούς μουσικούς συντελεστές και ερμηνευτές όπως

ακόμη συντελεστές και σολίστ με τη συνοδεία των χορογραφιών του Χορευτικού ομίλου Θεσσαλονίκης
μας μεταφέρουν νοερά στον μύθο και στη γοητεία μιας άλλης εποχής, τραγουδώντας αγαπημένα
τραγούδια από την Κρήτη, τη Σμύρνη και τα παράλια της Μικράς Ασίας. Τη μουσική εκδήλωση συνοδεύει
το βραβευμένο μουσικό video του Ερωτόκριτου με τη συμμετοχή 77 καλλιτεχνών και το μουσικό video ‐
αφιέρωμα / ντοκυμαντέρ στη Σμύρνη με περισσότερους από 100 καλλιτέχνες.
Στην εκδήλωση θα παρευρεθεί κλιμάκιο του Δ.Σ. του ΣΥΕΤΕ με επικεφαλής τον Πρόεδρο, συν. Γ. Αρβανίτη

Η κράτηση θέσεων θα γίνεται με την αγορά των εισιτηρίων από τις Ε.Α.Κ. (2 εισιτήρια/συνάδελφο) με
αποστολή σχετικής λίστας (ΟΝΑΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ, Α.Μ.,ΜΟΝΑΔΑ, ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ) στο φαξ ή στο mail
του ΣΥΕΤΕ ΓΒΕ.

Τιμή εισιτηρίου: 8,00 ευρώ/άτομο. Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας.

Η διάθεσή τους θα αρχίσει από την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου από το Γραφείο Βορείου Ελλάδος του
ΣΥΕΤΕ.

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι στο Μέγαρο Θεσσαλονίκης διατίθεται υπόγειος χώρος parking με
τιμή εισιτηρίου 3€ για όλη τη διάρκεια της παράστασης.

Σας περιμένουμε για να ξεκινήσει η χρονιά
με ένα όμορφο μουσικό ταξίδι…

