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Εκατό χρόνια μετά, η Κέρκυρα θυμάται την γενοκτονία των Αρμενίων
και τις μαζικές αφίξεις των ορφανών.

Από τον 16ο αιώνα, η Κέρκυρα ήταν ένα νησί όπου έβρισκαν καταφύγιο οι Αρμένιοι, κυρίως στα
χωριά Αρμενάδες και Ραχτάδες.
Το σωματείο μας ALBERT COHEN CORFOU, τμήμα του αντίστοιχου Ιδρύματος της Γενεύης
και του Παρισιού, οργανώνει στις 2 Μαΐου 2015 μια εκδήλωση αφιερωμένη στα θύματα της
γενοκτονίας των Αρμενίων.
Τόπος :
Ώρα :

Ανάκτορο των Αγίων Μιχαήλ και Γεωργίου στο κέντρο της παλιάς πόλης.
20.00 μμ ακριβώς!

20.00 μμ : Θα ακουστούν οι εθνικοί ύμνοι της Ελλάδας και της Αρμενίας από την « Παλαιά
Φιλαρμονική Κέρκυρας », μπροστά από τις σημαίες, στην είσοδο του Ανακτόρου.
20.10 μμ :
20.15 μμ :
20.20 μμ :
20.30 μμ :
21.00 μμ :
21.20 μμ :
21.30 μμ :
21.45 μμ :

Είσοδος στο Ανάκτορο.
Εισαγωγή από το σωματείο μας στα Ελληνικά και στα Αγγλικά.
Χαιρετισμός από την Α.Ε. τον Πρέσβη της Αρμενίας στην Ελλάδα.
Διάλεξη από τον στρατηγικό αναλυτή κ. Ν. Λυγερό σχετικά με την γεωπολιτική
κατάσταση της Αρμενίας το 1915, η οποία θα συνοδεύεται από την προβολή
φωτογραφιών της εποχής και άλλων εγγράφων.
Διάλεξη από την κυρία Χρύσα Αλαμάνου, φιλόλογο, σχετικά με την διαβίωση των
Αρμενίων της Κέρκυρας το 1915 και με την τύχη των ορφανών που υιοθετήθηκαν από
οικογένειες σε όλο τον κόσμο.
Μαρτυρία από τον κ. Παύλο Τσαρουγκιάν σχετικά με την εμπορική δραστηριότητα της
Αρμενικής κοινότητας της Κέρκυρας, στις αρχές του 20ου αιώνα.
Αρμένικα τραγούδια από την Galina Knysh και την πιανίστα Ludmila Makarova.
Μουσική εκδήλωση (βιολί και πιάνο) αφιερωμένη στον Αρμένιο συνθέτη Hatsatourian,
με τον κ. Gikonti, καθηγητή στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, στο βιολί, και μια συνεργάτιδά του
στο πιάνο.

Θα ακολουθήσει coctail καθώς και η έναρξη της έκθεσης παλαιών φωτογραφιών και προσωπικών
αντικειμένων των Αρμένικων οικογενειών της Κέρκυρας.
Όλες οι ομιλίες θα είναι μεταφρασμένες στα Αγγλικά.

