TEK: "Για όσο χρειαστεί... Mέχρι την
Απελευθέρωση και την Επιστροφή".
Συλλογή έργων αφιερωμένη στην
παλαιστινιακή Αντίσταση

Συλλογή έργων, αφιερωμένη στην Παλαιστινιακή Αντίσταση

Η 15η Μάη για τους όπου γης Παλαιστίνιους, συμβολίζεται με μια λέξη: Nakbah (Νάκμπα)
που σημαίνει Καταστροφή. Είναι η μέρα στη διάρκεια της οποίας το 1948 οι Σιωνιστές
εξαπέλυσαν την πρώτη τους δολοφονική επίθεση στα παλαιστινιακά εδάφη. Βομβάρδισαν
χωριά, γκρέμισαν σπίτια, δολοφόνησαν εν ψυχρώ αμάχους, με στόχο να διώξουν τους
Παλαιστίνιους από τις εστίες τους. Με αυτό τον τρόπο, δημιουργήθηκε το κράτος του
Ισραήλ. Εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι, διασκορπίστηκαν στις γύρω χώρες (Συρία,
Λίβανο, Ιορδανία), αλλά και στα υπόλοιπα εδάφη της Παλαιστίνης (Δυτική Όχθη και
Λωρίδα της Γάζας), όπου εξακολουθούν να ζουν ως σήμερα, 67 χρόνια μετά, σε
καταυλισμούς προσφύγων.
Παρόλο που έχουν περάσει δεκαετίες από τότε, οι
Παλαιστίνιοι δεν απεμπόλησαν ποτέ το δικαίωμά τους να επιστρέψουν στις πατρογονικές
τους εστίες. Η λέξη "Αwdah" (Επιστροφή) συνοδεύει πάντοτε τη λέξηNakbah και η λέξη
"Moukawamah" (Αντίσταση), δείχνει την αξιοπρέπεια και την αποφασιστικότητα. Είναι η
αντίσταση, με χιλιάδες νεκρούς, που κρατάει ακόμα ζωντανό το όραμα της επιστροφής των
προσφύγων, το όραμα μιας ελεύθερης Παλαιστίνης. Και είναι αυτή η αντίσταση που έχει
κάνει τον παλαιστινιακό λαό σύμβολο για όλους τους λαούς του κόσμου, φωτεινό φάρο
αντίστασης και πάλης για λευτεριά.Σύμβολο στον αγώνα, ενάντια στον ιμπεριαλισμό, την
καταπίεση και την εκμετάλλευση, για την αρμονική συνύπαρξη των λαών!
Με αφορμή τη φετινή Νάκμπα, η Τέχνη Εν Κινήσει παρουσιάζει την -αφιερωμένη στην
παλαιστινιακή Αντίσταση και στον αγωνιζόμενο παλαιστινιακό λαό- συλλογή έργων
"Για όσο χρειαστεί… Μέχρι την Απελευθέρωση και την Επιστροφή"
Νίκη στον αγώνα του παλαιστινιακού λαού, για Απελευθέρωση και Επιστροφή!
O σύνδεσμος για free downloading είναι:
http://www.4shared.com/zip/OZxpv5Gbce/TEK_Gia_Oso_Xreiastei.html
Τα έργα των καλλιτεχνών είναι τα εξής:

1. Παράξενος: "Απ' το ποτάμι πίνω αίμα"
2. Υπεραστικοί: "Σπλάχνο της λευτεριάς" [Συμμετοχή: Παυλέας (JazzMatazz)]
3. Boxcar Betty: "A giant to withhold" [Συμμετοχή: Παύλος, Νίκος (Υπεραστικοί), Παυλέας
(JazzMatazz)]
4. MC Yinka: "Γειτονιές"
5. Δημήτρης Καρούσος: "Κατάσταση πολιορκίας"
6. Revolted Masses: "Bloodshed in Eden"
Πηγη: http://techni-en-kinisei.blogspot.gr/p/blog-page_32.html
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