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:
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Θέματα: ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

-Συναυλία μνήμης yia την γενοκτονία των Αρμε
νίων» ΕΡΤ3 22.00
Η 24η Απριλίου, ημερομηνία κατά την οποία το 
καθεστώς των Νεότουρκων (1915) εξαπέλυσε 
την πρώτη γενοκτονία του 20ου αιώνα, με 

ομαδικές εκτελέσεις λογιών και προυχόντων 
της αρμενικής κοινότητας της Κωνσταντινούπο

λης, έχει καθιερωθεί διεθνώς ως ημέρα μνήμης της 
Γενοκτονίας των Αρμενίων, η οποία αναγνωρίστηκε επι- 

σήμως από την Ελλάδα με ομόφωνη απόφαση της Βου
λής το 1996. Η ΕΡΤ3 τιμά τη μνήμη της Γενοκτονίας με μια συ

ναυλία με έργα Αρμένιων και Ελλήνων συνθετών. Για τις ανάγ
κες της συνεργάστηκαν το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης 
και η Κρατική Ορχήστρας Θεσσαλονίκης . Το πρόγραμμα περι

λαμβάνει έργα των κορυφαίων Αρμένιων συνθετών Aram Kha
chaturian και Edvard Mirzoyan, καθώς και αποσπάσματα από το 

έργο του Χρήστου Χατζή Light from the Cross («Φως εκ του Σταυρού») 
βασισμένο σε ύμνους της Μεγάλης Εβδομάδας της Αρμενικής Εκκλη
σίας. Την ΚΟΘ διευθύνει ο Μίλτος Λογιάδης ενώ συμπράττει η σοπράνο 
Συρανούς Τσαλικιάν. Ποίηση απαγγέλουν ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής 
του ΚΘΒΕ, Νίκος Κολοβός και η Αράξια Γκαραπετιάν. Το αφιέρωμα της 
ΕΡΤ3 στη Γενοκτονία των Αρμενίων περιλαμβάνει επίσης τη μετάδοση 
(στις 10:30 το πρωί του Σαββάτου) επεισοδίου της εκπομπής «Χαρά Θε
ού» για την Αρμένικη Εκκλησία και την αρμενική κοινότητα της Θεσσα

λονίκης, ενώ στη συνέχεια (11:30) θα προβληθεί σε επανάληψη επεισό
διο της γνωστής σειράς ντοκιμαντέρ «Στο τραπέζι του γείτονα/ At our 
neighbour's table».

-justice league Star 22.50
Χάρη στην ανιδιοτελή θυσία του Σούπερμαν, που αποκαθιστά την πίστη 
του στην ανθρωπότητα, ο Μπρους Γουέιν ζητά τη βοήθεια της νέας του 
συμμάχου, Νταϊάνα Πρινς, για να αντιμετωπίσουν ένα ακόμη πιο επικίν
δυνο εχθρό.Μαζί, ο Batman και η Wonder Woman δρουν γρήγορα για 
να βρουν και να στρατο
λογήσουν μια ομάδα με- 
τά-ανθρώπων που θα αν- 
τισταθούν σ' αυτήν την 
καινούργια απειλή. Αλλά, 
παρά τη δημιουργία αυ
τής της χωρίς προηγούμε
νο λεγεώνας ηρώων -Ba
tman, Wonder Woman,
Aquaman, The Flash και 
Cyborg- μπορεί να είναι 
ήδη πολύ αργά για να 
σωθεί ο πλανήτης από 
μία επίθεση καταστροφι
κών διαστάσεων...
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