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Αγαπητοί μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς 
Με μεγάλη χαρά υποδεχόμαστε την 11η Συνάντηση Μαθητικής Δημι-
ουργίας των Σχολείων της Αγίας Παρασκευής,  που θα λάβει χώρα 2 
έως 10 Μαΐου 2017. Στη συνάντηση φέτος  συμμετέχει επίσης,  παρου-
σιάζοντας  τη δουλειά της, η θεατρική ομάδα του 1ου Λυκείου του αδελ-
φοποιημένου Δήμου Γεροσκήπου  Πάφου Κύπρου.

H Δημοτική αρχή Αγίας Παρασκευής και η Αντιδημαρχία Παιδείας απο-
δίδουμε ξεχωριστή σημασία στις εκδηλώσεις πολιτισμού και ιδιαίτερα 
σε αυτές που προάγουν την καλλιτεχνική  δημιουργία από το ανθρώπινο 
δυναμικό της πόλης, όπως είναι η Συνάντηση Μαθητικής Δημιουργίας, 
γιατί ανταποκρίνονται στο όραμα και τους στόχους της Αγίας Παρα-
σκευής η οποία είναι μια πόλη που τιμά τα γράμματα και τις τέχνες. 

Συγχαίρουμε και ευχαριστούμε τους  μαθητές/τριες, τους/τις εκπαι-
δευτικούς, τους Συλλόγους Γονέων και την Ένωση Συλλόγων Γονέων, 
τους/τις εργαζόμενους/ες και τους/τις αιρετούς/ες του Δήμου με αρ-
μοδιότητα τα σχολεία και όλους όσοι συμβάλουν στη συλλογική δου-
λειά για την επιτυχία αυτού του σπουδαίου θεσμού για την πόλη και τη 
νεολαία της.  Η παρουσία μας και το ζεστό μας χειροκρότημα σε όλες 
τις εκδηλώσεις αυτής της γιορτής θα είναι η έμπρακτη επιβράβευση της 
δουλειάς των παιδιών μας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

Η 11η ΣυνΑντΗΣΗ ΜΑθΗτιΚΗΣ ΔΗΜιΟυΡΓιΑΣ μας δίνει τη δυνα-
τότητα να ξεκινήσουμε αυτή τη δεύτερη δεκαετία πολιτιστικής αναζή-
τησης, εκπαίδευσης και παρουσίασης έργου από μεριάς των μαθητών 
μας, με μια στοχευμένη διάθεση για την ενδυνάμωση της συλλογικής 
προσπάθειας και την αναγνώριση της αξίας του δημόσιου χώρου. Με 
αφορμή, λοιπόν, το Μαθητικό Φεστιβάλ «ανοίγουμε» τον διάλογο για 
τον τρόπο με τον οποίο όχι μόνο θα προλάβουμε τη βία και τις κατα-
στροφές, αλλά και θα ενισχύσουμε τη δημιουργική συλλογική παρέμ-
βαση των νέων μας στην κατεύθυνση της ουσιαστικής πρότασης για τον 
δικό τους χώρο, άρα και για τον χώρο της πόλης. Αναγνωρίζοντας μέσα 
από τα μάτια των παιδιών όλα εκείνα που πιθανά δεν τους εκφράζουν 
και δίνοντάς τους τη δυνατότητα -έπειτα από την κατάλληλη εκπαιδευ-
τική και διαλογική διαδικασία- να προτείνουν, να παρέμβουν ή και γιατί 
όχι να μεταμορφώσουν στερεότυπα χρόνων, αποδείχνουμε έμπρακτα 
τη διάθεση των «μεγάλων» να αντιμετωπίσουν ως ίσοι προς ίσους τους 
«μικρότερους». Παραχωρούμε δηλαδή στα παιδιά μας τον απαραίτητο 
χώρο που δικαιούνται, τα μαθαίνουμε να τον διαφυλάττουν, ενώ ταυτό-
χρονα, εμείς, μαθαίνουμε από εκείνα να αντιλαμβανόμαστε τις δικές 
τους ανάγκες και προτεραιότητες. Η ετήσια καμπάνια «Όλη η πόλη μια 
γειτονιά» προέκυψε ως ιδέα από την Ένωση Συλλόγων Γονέων και για 
να τελεσφορήσει χρειάζεται τη στήριξη από το σύνολο των εκπαιδευτι-
κών και των γονιών της πόλης. Έχουμε την τιμή, λοιπόν, να σας προσκα-
λέσουμε να παρακολουθήσετε τις φετινές πολιτιστικές δημιουργίες της 
μαθητικής μας νεολαίας και να συνδράμετε με τη συμμετοχή σας στην 
έναρξη του διαλόγου για το ακαδημαϊκό έτος 2017 - 2018 ενάντια στη 
βία, τις καταστροφές και τον ρατσισμό.

Ο ΑντιΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑιΔειΑΣ kΑι ΠΟΛιτιΣΜΟυ 

ΠΑΝΟΣ ΓκΟΝΗΣ



10η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ
το ΔΣ της Ένωσης Συλλόγων Γονέων χαιρετίζει την έναρξη της 
10ης Συνάντησης Μαθητικής Δημιουργίας, ενός θεσμού πλέον 
για την πόλη, μιας γιορτής πολιτισμού, έκφρασης και δημιουρ-
γίας. ενός θεσμού που ξεκίνησε από μια ιδέα της Ένωσης, της 
ανάδειξης ενός «άλλου» δημόσιου σχολείου - ζωντανού κυττά-
ρου μέσα στην κοινωνία - που προάγει την τέχνη και τον Πολιτι-
σμό. Ένας θεσμός που αγκαλιάστηκε, αναπτύχθηκε και κλείνει 
φέτος αισίως τα 10 του χρόνια. 

Για 10η λοιπόν συνεχή χρονιά, οι μαθητές της πόλης θα ενα-
ποθέσουν μπροστά στα μάτια μας, την ολοκλήρωση των προ-
σπαθειών τους, μιας ολόκληρης χρονιάς γεμάτης αγωνία, προ-
σπάθειας, κούρασης που όμως, με πολλή αγάπη και μεράκι 
δούλεψαν για να μας παρουσιάσουν το έργο τους. Κι εμείς θα 
είμαστε εδώ για να τους απολαύσουμε και να τους χειροκρο-
τήσουμε.

Ξεχωριστά σε αυτή την επετειακή διοργάνωση θα θέλαμε να 
ευχαριστήσουμε:

• το Δήμο και το τμήμα Παιδείας που όλα αυτά τα χρόνια 
στηρίζουν και οργανώνουν το Μαθητικό Φεστιβάλ, επεν-
δύοντας στον πολιτισμό και την παράδοση. Η σταδιακή 
δωρεάν παροχή της θεατρικής αγωγής στα σχολεία μας, 
ικανοποίησε το πάγιο αίτημα της Ένωσης -φτάνοντας τους 
19 θεατρολόγους φέτος. Συνεχίζουμε διεκδικώντας τη δι-
ατήρηση και επέκταση ανάλογων προγραμμάτων.

• τους εκπαιδευτές και εκπαιδευτικούς που δούλεψαν με τα 
παιδιά μας και τους έμαθαν τόσα πολλά. 

• τους Συλλόγους Γονέων που στηρίζουν όλα αυτά τα χρό-
νια και με όλους τους τρόπους την προσπάθεια παιδιών και 
εκπαιδευτών.

• τους σχολικούς φύλακες, το βοηθητικό προσωπικό αλλά 
και όλους όσοι εργάζονται κάθε χρόνο για την καλύτερη 
διοργάνωσή του.

• Και φυσικά όλα τα παιδιά που αυτά τα 10 χρόνια μας έδω-
σαν την ευκαιρία να τα απολαύσουμε και να τα χειροκρο-
τήσουμε. Μας έκαναν να νοιώσουμε περήφανοι, μας χάρι-
σαν ξεχωριστές στιγμές και μοναδικές παραστάσεις.

Και το λιγότερο που μπορούμε να πούμε είναι

ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ, ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!

τέλος, ως γονείς δεν μπορούμε να μένουμε αμέτοχοι με τα 
όσα συμβαίνουν γύρω μας, γι΄ αυτό θα θέλαμε να αφιερώ-
σουμε τη Φετινή Μαθητική Συνάντηση στους πρόσφυγες και 
ιδιαίτερα σε όλα εκείνα τα παιδιά που στις μέρες μας βιώνουν 
το δράμα της προσφυγιάς και του ξεριζωμού που γεννά ο πό-
λεμος. Η αποκάλυψη ενός κόσμου και ενός δράματος που 
μετρά και κρίνει την ανθρωπιά και τον πολιτισμό μας. Στα 
παιδιά και στους γονείς που η ανάγκη της επιβίωσης, τους 
οδηγεί στον τραχύ δρόμο της προσφυγιάς, στα παιδιά που θα 
καταφέρουν κάποια στιγμή να φτάσουν στον προορισμό τους 
και να συνεχίσουν τη ζωή τους μακριά από τον τόπο που γεν-
νήθηκαν, αλλά και σε κείνα που το ταξίδι της ζωής τους έληξε 
άδοξα πριν καν αρχίσει. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΣΦΥΓΙΑ! Πώς θα μπορέσει να σε αποτυπώσει κανείς στο 
χαρτί; Τι όψη βδελυρή, και τι χρώμα να σου δώσει τάχα; 

Το κατάμαυρο του απόλυτου σκοταδιού φαντάζει λίγο…

το κόκκινο του άλικου αίματος των πληγών του σώματος

και της ψυχής;

 το κίτρινο της απόγνωσης και της αγωνίας;

 ή το μαβί της καταχνιάς για την ισοπέδωση της σκέψης; 

Τι ζοφερός πίνακας Θεέ μου! Bουβοί και με χαμένη την λα-
λιά μας, καρφωμένοι στις εικόνες που βλέπουμε, μοιάζει να 
θέλουμε να ξορκίσουμε τα περιστατικά της τραγωδίας που 
εκτυλίσσεται δίπλα μας. 

Την απορία της μάνας για το παιδί στην αγκαλιά της που δεν 
ξυπνά….

Τα ανοιγμένα χέρια ενός πατέρα στον ουρανό, ευχαριστία που 
αξιώθηκε να πατήσει και πάλι στη γη… 

Το άψυχο κορμάκι ενός μικρού παιδιού που ξέβρασε η θά-
λασσα στα βότσαλα μιας ακτής…

Μια ταινία τρόμου ενός σατανικού κινηματογραφιστή! 

Κι όμως, πόσο αλλιώτικη είναι η πραγματικότητα! 

Ο πόλεμος αυτό το θεριό που κατατρώει τα σπλάχνα είναι 
εδώ, δίπλα μας, στη γειτονιά μας, στη Μεσόγειο. 

Και σαν να μην φθάνουν τόσα χαλάσματα, τόσες ερειπω-
μένες ζωές, έρχεται και η προσφυγιά σαν επιστέγασμα της 
διάλυσης τόσων ονείρων. Να σπαράξει λες ακόμη και την 
ελπίδα, για ένα καλλίτερο αύριο. 

Θέλει πολλή ψυχή και ανείπωτη θέληση να διαθέτει όλο αυτό 
το κοπάδι των κατατρεγμένων, που παίρνουν τον τραχύ αυτό 
δρόμο της προσφυγιάς. 

Να ξεπουλάς όλο τον βιος σου, για να δεις λίγο γαλάζιο του 
ουρανού 

Και αν δεν σε καταπιεί η Χάρυβδη της θάλασσας και πατή-
σεις την σταθερή γη της Γηραιάς Ευρώπης, έρχεται η Σκύλα 
αδιαφορίας ζητώντας θύματα να ταΐσει το Μινωταυρικό της 
ένστικτο. 

Και αυτά τα αθώα παιδικά ματάκια που δεν έχουν κουράγιο 
μήτε να κλάψουν και τα μάτια των μεγαλυτέρων που καθρε-
φτίζουν την φρίκη ενός πολέμου που έζησαν και την από-
γνωση των όσων ζουν….

Έλαχε ένας μεγάλος κλήρος, στην φιλόξενη ανά τους αιώ-
νες, Ελλάδα μας, μέσα στην δική της ένδεια που κουβαλά, 
να πρέπει να διαχειριστεί σωστά και αυτές τις άμοιρες προ-
σφυγικές ζωές που όλο καταφθάνουν. Να ανοίξει την μεγάλη 
και ήδη ταλαιπωρημένη αγκαλιά της και να ζεστάνει αυτά τα 
αποδημητικά πουλιά που οι γύπες Ανατολής και Δύσης ζη-
τούν να κατασπαράξουν. 

Ας κάψουμε την Λερναία Ύδρα με τα δέκα κεφάλια και ας ζή-
σουν οι μεγάλοι και τα παιδιά όλου του κόσμου στη Γαλήνη, 
στη Χαρά και στην Ειρήνη.

 Είναι στο χέρι όλων μας! Πιστέψτε μας! Μπορούμε!!!

Τίτη Τσιαμπίρα - Γεωργιάδη

 
 

 
 

 
9η Συνάντηση Μαθητικής Δημιουργίας 

 

9 χρόνια ανάδειξης της πολιτιστικής δημιουργίας των μαθητών των δημόσιων 
σχολείων της πόλης μας. 

Χιλιάδες παιδιά έχουν συμμετάσχει όλα αυτά τα χρόνια στις Συναντήσεις Μαθητικής 
Δημιουργίας που αποτελούν πλέον για την πόλη μας καθιερωμένο θεσμό αλλά και 
το αποκορύφωμα των προσπαθειών τους στις καλλιτεχνικές δραστηριότητες όλης της 
χρονιάς.  

Είναι η δική τους ώρα, η παρουσίαση των έργων τους, τα αποτελέσματα των 
προσπαθειών τους. 

Μέσα από τις ομάδες θεάτρου-χορού-μουσικής-εικαστικών τα παιδιά συναντιούνται, 
μαθαίνουν να λειτουργούν συνεργατικά, «ανακαλύπτουν» τους συμμαθητές και τις 
συμμαθήτριές τους σε δρόμους γνώσης, άλλους από την καθημερινότητα του 
σχολείου. 

Μέσα από την συνεύρεσή τους αυτή, «σπάνε» στεγανά στις σχέσεις τους, 
αναπτύσσουν φιλίες-πολλές φορές απρόβλεπτες- και αναγνωρίζουν την δημιουργική 
διαφορετικότητα του «άλλου». 

Η συμβολή όλης αυτής της διαδικασίας στην έμπρακτη αντιμετώπιση του 
φαινομένου του Σχολικού Εκφοβισμού είναι –κατά τη γνώμη μας- καθοριστική. 

Είναι ένας από τους λόγους, για τους οποίους ζητάμε και επιμένουμε, στην 
συστηματική και ουσιαστική λειτουργία των ομάδων αυτών, καθ’ όλη τη διάρκεια της 
σχολικής χρονιάς. 

Ελπίζουμε ότι και εφέτος τα παιδιά μας θα χαρούν με την ψυχή τους αυτή τη 
διοργάνωση.  

Είναι πάντως σίγουρο ότι εμείς και θα τα χαρούμε και θα τα χειροκροτήσουμε. 

Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στους εκπαιδευτικούς και στους εκπαιδευτές τους, 
που-παρά τις σοβαρές δυσκολίες- δούλεψαν με πάθος και φυσικά στους Συλλόγους 
Γονέων που οργανώνουν, συντονίζουν και στηρίζουν τις προσπάθειες των παιδιών. 

Αξίζουν ευχαριστίες στον Δήμο που στηρίζει τον θεσμό για 9η συνεχή χρονιά αλλά 
ιδιαίτερα στις υπαλλήλους του Γραφείου Παιδείας, στους σχολικούς φύλακες και 
στις καθαρίστριες που συμβάλλουν κάθε χρόνο στην πραγματοποίηση του Φεστιβάλ. 
 

Το ευχαριστώ προς τα παιδιά μας είναι αυτονόητο. 
Τα ευχαριστούμε γιατί το χαμόγελό τους είναι η δύναμή μας. 

 

Τρίτη	 2 ΜΑΪΟΥ
Χώρος: 5ο Γυμνάσιο	 ΑΠΟΓΕΥΜΑ	 Σελ.
	 Έναρξη με σαξόφωνο ?
 5ο Γυμνάσιο: θεατρικό «θέλω μια χώρα» ?
 4ο Λύκειο: θεατρικό «το μάθημα» ?
 3ο Δημοτικό: θεατρικό «Οι βάτραχοι» ?

Τετάρτη	 3 ΜΑΪΟΥ
Χώρος: 2ο Γυμνάσιο	 ΑΠΟΓΕΥΜΑ	
 ειδικό Γυμνάσιο και ΓεΛ Κωφών & Βαρηκόων:  
 Οπτικοακουσικό υλικό «Διαφημιστικό σποτ"  ?
 2ο Γυμνάσιο: Παρουσίαση «Ζωγραφική στο πεντάγραμμο»  ?
 2ο Γυμνάσιο: θεατρικό «εγώ ελπίζω να τους βολέψω» ?
 1ο ΓεΛ: θεατρικό «Απρόσκλητος επισκέπτης» ?

Παρασκευή	 5 ΜΑΪΟΥ
Χώρος: 3ο Γυμνάσιο  ΑΠΟΓΕΥΜΑ
	 ειδικό Γυμνάσιο & ΓεΛ Κωφών & Βαρηκόων: 
 ταινία μικρούς μήκους «2084"  ? 
 ειδικό Γυμνάσιο & ΓεΛ Κωφών & Βαρηκόων:  
 Παρουσίαση «Ξετυλίγοντας το κουβάρι της υγιεινής διατροφής» ?
 3ο Λύκειο: θεατρικό «Βάτραχο» ?
 13ο νηπιαγωγείο: θεατρικό «Δυο φορές κι έναν καιρό ήταν η Σταχτοπούτα» ? 
 13ο νηπιαγωγείο: Χορωδία ?
 2ο Λύκειο: εικονιστική απόδοση "Αντιγόνης" ?
 2ο Λύκειο: θεατρικό «Η Φαλακρή τραγουδίστρια» ?

Σάββατο	 6 ΜΑΪΟΥ
Χώρος: 2ο Γυμνάσιο 	 ΠΡΩΙ
 1ο Δημοτικό: Χορωδία ?
 1ο Δημοτικό: Κιθάρα ?
 1ο Δημοτικό: θεατρικό «Ο μπούφος που δεν μπορούσε να κάνει μπου» ?
 8ο Δημοτικό: Χορωδία ?
 8ο Δημοτικό: θεατρικό «Πααραμύθι-μύθι-μύθι» ?

Χώρος: πλάτειά άη Γιάννη	 ΑΠΟΓΕΥΜΑ
 Μοντέρνοι χοροί - Συγκροτήματα ?

Κυριακή	 7 ΜΑΪΟΥ
Χώρος: 3ο Γυμνάσιο	 ΠΡΩΙ
	 7ο Δημοτικό: θεατρικό «Αστερόπαιδο» ?
 Λύκειο: θεατρικό «Αξιοθέα» ?
 4ο Δημοτικό: Κιθάρα	 ?
 4ο Δημοτικό: θεατρικό «Ο ευτυχισμένος πρίγκηπας»	 ?
 9ο & 6ο Δημοτικά: Χορωδία	 ?
 9ο & 6ο Δημοτικά: Κιθάρα	 ?
 9ο & 6ο Δημοτικά: θεατρικό «Ο ευτυχισμένος πρίγκηπας»	 ?

Χώρος: κεντρικη πλάτειά	 ΑΠΟΓΕΥΜΑ
	 Παραδοσιακοί χοροί	 ?

Δευτέρα	 8 ΜΑΪΟΥ
Χώρος: 3ο Γυμνάσιο	 ΑΠΟΓΕΥΜΑ
 ειδικό επαγγελματικό Γυμνάσιο & Λύκειο:
 θεατρικό «Φρανκ ο αρχιτέκτονας» ?
 5ο & 11ο Δημοτικά: θεατρικό «τα 88 ντολμαδάκια»	 ?
 3ο Γυμνάσιο: θεατρικό «Ποιός σκότωσε τον Ουΐλιαμ» ?
 3ο Γυμνάσιο: Αφιέρωμα στο Μάνο Λοΐζο ?
 4ο Γυμνάσιο: Κιθάρα ?
 4ο Γυμνάσιο: θεατρικό «Αυτοσχεδιασμός είναι» ?

Τρίτη	 9 ΜΑΪΟΥ
Χώρος: 2ο Γυμνάσιο	 ΑΠΟΓΕΥΜΑ
 Συζήτηση με θέμα «Όλη η πόλη μια γειτονιά» ?

Τετάρτη	 10 ΜΑΪΟΥ
Χώρος: 2ο Γυμνάσιο	 ΑΠΟΓΕΥΜΑ
 6ο Δημοτικό: θεατρικό «Ο Δυσσεβά» ?
 1ο Γυμνάσιο: θεατρικό «Αντιγόνη» ?
 2ο Δημοτικό: θεατρικό «Ένας παπουτσωμένος γάτος» ?
 ΛΗΞΗ 

ΑνΑΜενΟυΜε νεΟ ΚειΜενΟ

6

ΠΡ
ΟΓ

ΡΑ
ΜΜ

Α
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17:00 Έναρξη (με συνοδεία σαξόφωνου)

17:30	ΘΕΑΤΡΙΚΟ [60’]
5o Γυμνάσιο

 ΤΙΤΛΟΣ: «Θέλω μια χώρα»
 του Ανδρέα Φλουράκη
 ΣκηνΟΘΕΣΙΑ - ΔΙΔΑΣκΑΛΙΑ: 
 Μίρκα Κρεστενίτη
 ΣκηνΙκΑ - κΟΣΤΟΥΜΙΑ: 
 Μίρκα Κρεστενίτη
 ΣΤΙΧΟΙ - ΜΟΥΣΙκη - ΕνΟΡΧηΣΤΡΩΣη: 
 Χαράλαμπος Γωγιός

 τo "θέλω μια χώρα" πρωτοπαρουσιάστηκε σε πρώιμη μορφή τον ιούνιο του 2013 
στο Royal Court Theatre του Λονδίνου, σε σκηνοθεσία του Richard Twyman. 

 Πρόκειται για ένα έργο χωρίς χαρακτήρες και σκηνές, χωρίς τυπικούς διαλόγους 
και πλοκή. Ένα έργο για την ελλάδα, με πρωταγωνιστή το πλήθος των ελλήνων. 

 Με κύριο σύνθημα τη φράση «θέλω μια χώρα» ο συγγραφέας μεταγράφει με 
χιούμορ και απελπισία όλες εκείνες τις φράσεις που ακούμε, λέμε και ξαναλέμε 
όταν μιλάμε για τη χώρα μας σήμερα. Ο λόγος δίνεται κυρίως στη νέα γενιά. 

 Μια γενιά αμήχανη απέναντι στη γενικότερη κρίση, που νιώθει την ανάγκη να 
ορίσει ποια είναι η χώρα που ονειρεύεται. Όμως μπορεί να υπάρξει τέτοια χώρα; 

 Και το κυριότερο: μπορεί αυτή η γενιά να τη διεκδικήσει; 
 Παίζοντας με την έννοια της χώρας, αλλά και του ίδιου του θεάτρου ως «χώρα» όπου 

το όνειρο καλείται να γίνει πράξη, τα παιδια καταθέτουν την  δίκη τους ανάγνωση.

 ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:
 ιφιγένεια Βεκρή - τζωρτζίνα Γκέργκι - Μαργαρίτα Μπαρμπούνι  -  

Ακριβή Παπαστάμου - ιάσονας Παντελιάς -´Αγγελος Πρόκος -  

Λυδία Παπαδογεωργάκη - Μελίνα Σάλι - Φοίβη Κώνστα-ταβουλάρη

2 Τρίτη [ΑΠΟΓΕΥΜΑ]                5ο Γυμνάσιο 
ΜΑΪΟΣ

18:30	ΘΕΑΤΡΙΚΟ [40’]
 3ο Δημοτικό

 ΤΙΤΛΟΣ: «Οι βάτραχοι»
 του Αριστοφάνη
 ΔΙΑΣκΕΥη - ΣκηνΟΘΕΣΙΑ: 
 Χρίστος Παγκαλιάς
 ΣκηνΙκΑ - κΟΣΤΟΥΜΙΑ:  
 Ο Σύλλογος Γονέων

 ο Διόνυσος μαζί με τον πιστό του δούλο Ξανθία, επιχειρούν μία κατάβαση στον 
Κάτω Κόσμο, προκειμένου να επαναφέρουν στη ζωή έναν άξιο ποιητή, μιας κι 
όλοι οι σύγχρονοί τους σύμφωνα με τον Διόνυσο είναι ανάξιοι. Οι δοκιμασίες 
που θα περάσουν πολλές μέχρι να φτάσουν στον Άδη πολλές, η έκβαση όμως θα 
είναι θετική κι ο ποιητικός αγώνας μεταξύ Αισχύλου κι ευρυπίδη ανελέητος…

 ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:

 Βελάγια Βασιλική - Βελάγια Δανάη - Βελάγια ιωάννα - Γκέκα Σίλια - Ζάρκα 
Φραντζέσκα - Καράι εύη - Κουτσάκης Γιάννης - Μανιάτη Μαρίνα - Μαραβελή 
Κωνσταντίνα - Μπιλιαρδή Πελαγία - Πετροχείλου Μυρτώ - Σεράνι Μαρκέλλα - 
τσερώνη Ανδρομάχη

19:10	 ΘΕΑΤΡΙΚΟ [30’]
 4ο Λύκειο

 ΤΙΤΛΟΣ: «Το μάθημα»
 του Ευγένιου Ιονέσκο
 ΣκηνΟΘΕΣΙΑ - ΔΙΔΑΣκΑΛΙΑ - ΔΙΑΣκΕΥη κΕΙΜΕνΟΥ: 
 Χρίστος Κωτσόπουλος
 ΣκηνΙκΑ - κΟΣΤΟΥΜΙΑ:  
 Ο Σύλλογος Γονέων και η θεατρική Ομάδα

 εκεί που σταματά η λογική… αρχίζει το μάθημα.
 Γραμμένη το 1951 αυτή η σκοτεινή κωμωδία απεικονίζει την χωρίς λογική, αυ-

ξανόμενα εξοργιστική διδασκαλία ενός διαταραγμένου καθηγητή και μιας αδύ-
ναμης μαθήτριας – ντυμένη με το μανδύα της κριτικής σχετικά με τις μεθόδους 
διδασκαλίας, την εξουσία και την πολιτική.

 Η διδασκαλία  εξελίσσεται σε ένα βασανιστήριο χωρίς έλεος. εκτός εάν ο μαθη-
τής κατανοήσει και παπαγαλίσει αυτά που δεν καταλαβαίνει. Και όταν απεγνω-
σμένα ζητάει βοήθεια αυτή δεν έρχεται .Η αδυναμία συνεννόησης είναι μια αδιέ-
ξοδη κατάσταση η οποία δεν λύνεται αλλά κόβεται.

 ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:
 Μαρκέλλα Ζανάκη - νεφέλη Κουκουζέλη - Μαρία Παλαιτσάκη

8



10 11

17:00	 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΡΟΒΟΛΗ)

Ειδικό Γυμνάσιο & ΓΕΛ Κωφών και Βαρηκόων
 ΤΙΤΛΟΣ: «Διαφημιστικό σποτ»
 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣη - ΣκηνΟΘΕΣΙΑ:
 νίκος Γιαννόπουλος 
 νΟηΜΑΤΙκη ΓΛΩΣΣΑ  - ΥΠΕΥΘΥνΟΙ ΕκΠΑΙΔΕΥΤΙκΟΙ:
 ιωάννα Σταθοπούλου - Ουρανία Σιμιτσή

17:30	 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ [60’] (ΠΡΟΒΟΛΗ) 

2ο Γυμνάσιο
 ΤΙΤΛΟΣ: «Ζωγραφική στο πεντάγραμμο»
 ΥΠΕΥΘΥνη: Αλεξάνδρα Παπαγεωργίου 

 Μια παρουσίσαη του πολιτιστικού προγράμματος "European School radio" από 
τους μαθητές της Γ΄ τάξης του 2ου Γυμνασίου Αγίας Παρασκευής.

18:30	 ΘΕΑΤΡΙΚΟ [75’]
 2ο Γυμνάσιο

 ΤΙΤΛΟΣ: «Εγώ ελπίζω να τη βολέψω»
 του Μαρτσέλο ντ’ Όρτα
 ΔΙΑΣκΕΥη: Ηλέκτρα Γεννατά
 ΣκηνΟΘΕΣΙΑ - ΔΙΔΑΣκΑΛΙΑ: Μαρία Καλογεροπούλου
 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ηΧΟΥ: Βασίλης Κορδάτος 
 κΟΥΣΤΟΥΜΙΑ: Ο Σύλλογος Γονέων και η θεατρική Ομάδα

 το έργο είναι βασισμένο στις εκθέσεις μαθητών που συγκέντρωσε ο δάσκαλος 
Μαρτσέλο ντ’ Όρτα όταν βρέθηκε να διδάσκει στο Αρζάνο της νότιας ιταλίας. τα 
παιδιά μέσα απο την αθωότητά τους προσπαθούν να καταλάβουν τον κόσμο των 
μεγάλων. Με αυθορμητισμό και αφοπλιστική ειλικρίνεια σχολιάζουν τα οικονο-
μικά προβλήματα του νότου, την ενδοοικογενειακή βία, το ρατσισμό, τα ταμπού, 
την καθημερινότητα και μας λένε με ξεκαρδιστικό τρόπο σκληρές αλήθειες.

 ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:
 Δημήτρης Καϊλίδης (δάσκαλος) - Ρίτσα Ζαλοκώστα (Σύλβια) - Αμαλία ταμπουράκη (Ροσέλα) 

- νίκη Καλαματιανού (Περέλλα) - Ξένια Γαλανοπούλου (ιρένε) - εύη Κατσάνου (Σεσίλια) - 
νικόλας ντίνος (Παολίτο & Δήμαρχος) - νικόλας Καταζάς (τζουζέπε) - Μανώλης Πιστολέλης 
('εντζο) - Χάρης Παπακανδεράκης (Στέφανο) - Καρίνα Βαλίεβα (Πεπίτα) - Κατερίνα Λαΐνα 
(τζουλιάνα) - ιωάννα Ζυγούρα (Άννα-Μαρία) - Χρύσα Ζούπα (Αντονέτα) - Άννα Καστρινού 
(ντονατέλα) - Σαρασβάτι Άνα Σούρια (Λουτσία) - Αννάντα Λοΐζου (Φλώρα)

Τετάρτη [ΑΠΟΓΕΥΜΑ]           3ο Γυμνάσιο
ΜΑΪΟΣ

3 19:30	ΘΕΑΤΡΙΚΟ [90’]
 1ο ΓΕΛ

 ΤΙΤΛΟΣ: «Ο Απρόσκλητος Επισκέπτης» 
 της Αγκάθα κρίστι
 ΔΙΑΣκΕΥη: 
 Γιάννης Σέρρης - Σπύρος Σουρβίνος
 ΣκηνΟΘΕΣΙΑ - ΜΟΥΣΙκη ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: 
 Σοφία Αθανασοπούλου
 ΣκηνΙκΑ - κΟΥΣΤΟΥΜΙΑ: 
 Μαίρη Ριζκ-Καρακατσάνη

 Στο αστυνομικό αυτό μυθιστόρημα της διάσημης αγγλίδας συγγραφέως έργων 
μυστηρίου μια νύχτα με ομίχλη, στη νότια Ουαλία, ο Μάικλ Σταργκουέντερ πέ-
φτει με το αυτοκίνητό του σε ένα χαντάκι. Αναζητώντας βοήθεια μπαίνει στο 
πρώτο σπίτι που συναντά και εκεί βρίσκεται μπροστά στο πτώμα του Ρίτσαρντ 
Γουόργουικ. Δίπλα του η σύζυγός του, Λόρα Γουόργουικ με ένα πιστόλι στο χέρι 
δηλώνει ότι τον σκότωσε. Ο απρόσκλητος επισκέπτης αποφασίζει να την βοηθή-
σει σκηνοθετώντας έναν φόνο. Ποιόν, όμως, στην πραγματικότητα προστατεύει; 

 ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:

 Γιώργος Γιάννης (Μάικλ Σταργκουέντερ) - Χριστιάννα Γκούμα (Λόρα Γουόργουικ) 
- Άγγελος Κυριακόπουλος (Ρίτσαρντ Γουόργουικ) - Βασιλική Μοσχόβη  
(Δεσποινίς Μπένετ) - Μυρτώ Αθουσάκη (τζαν Γουόργουικ) - Ανδριάνα Σιλιντζίρη  
(Κα Γουόργουικ) - τηλέμαχος Παπαδούλης (Άνγκελ) - Χριστίνα Πύρρου 
(επιθεωρήτρια Κρίστι) - ελένη Ανδρώνη (Αρχιφύλακας Καντγουολάντερ) - 
Μιχάλης Ρεμούντης (τζούλιαν Φαράρ)
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17:00	ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Ειδικό Γυμνάσιο & ΓΕΛ Κωφών και Βαρηκόων

 • ΤΑΙΝΙΑ μΙΚΡΟΥ μΗΚΟΥΣ 

 ΤΙΤΛΟΣ: «2084»
 Σύμπραξη ειδικού Γυμνασίου - ΓεΛ Κωφών & Βαρηκόων Αγ. Παρασκευής 
 με το Γυμνάσιο με Λυκειακές τάξεις Στύρων ν.ευβοίας 
 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣη - ΣκηνΟΘΕΣΙΑ: νίκος Γιαννόπουλος
 ΥΠΕΥΘΥνΟΙ ΕκΠΑΙΔΕΥΤΙκΟΙ: ιωάννα Σταθοπούλου - Ουρανία Σιμιτσή -   
 Δήμητρα Μαρκοπούλου - ιωάννα Αθανασοπούλου

 • ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

 ΤΙΤΛΟΣ: «Ξετυλίγοντας το κουβάρι 
 της υγιεινής διατροφής» 
 Παρουσίαση των ομάδων τροφίμων από το υλικό ευΖΗν στην ελληνική   
 νοηματική Γλώσσα 
 ΥΠΕΥΘΥνΟΙ ΕκΠΑΙΔΕΥΤΙκΟΙ: ευαγγελία Κυρίτση - Ρουθ Κυρτάτα 

17:30	 ΘΕΑΤΡΙΚΟ [60’]
 3ο Λύκειο ΤΙΤΛΟΣ: «Οι βάτραχοι»

 του Αριστοφάνοι
 ΔΙΑΣκΕΥη: Γιάννης Καλατζόπουλος
 ΣκηνΟΘΕΣΙΑ - ΜΟΥΣΙκη ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Σοφία Αθανασοπούλου
 ΣκηνΙκΑ - κΟΣΤΟΥΜΙΑ: Ο Σύλλογος Γονέων και η θεατρική Ομάδα

 Στην αρχαία Αθήνα του 405 π.Χ. δεν υπάρχει άξιος τραγικός ποιητής και ο θεός 
του θεάτρου, ο Διόνυσος, κατεβαίνει στον Κάτω Κόσμο των νεκρών για να ξα-
ναφέρει στη ζωή έναν από τους μεγάλους ποιητές με σκοπό να ξαναβρούν οι 
άνθρωποι τη χαμένη τους πνευματικότητα. Η αριστοφανική κωμωδία, προσαρ-
μοσμένη στα ενδιαφέροντα και στις προσλαμβάνουσες ενός σύγχρονου νεανι-
κού κοινού στην ελεύθερη αυτή διασκευή του Γιάννη Καλατζόπουλου, αποτελεί 
ιδανικό έργο συντελώντας όχι μόνο στην εύκολη ψυχαγωγία των μαθητών αλλά 
και στον έμμεσο  προβληματισμό και στην διαπαιδαγώγηση τους.      

 ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:
 Στάθης Ψαράκης (Διόνυσος), Αχιλλέας Χατζόπουλος (Ξανθίας), Οδυσσέας Ανδρούτσος 

(Γάιδαρος, Α΄ Μύστης, Διαιτητής), θάλεια Μπαλτά (Ηρακλής, Ξενοδόχα Α΄, ευριπίδης), 
Έφη Ζέρβα (Χάροντας, υπηρέτρια Περσεφόνης), Σπυριδούλα Σκαρνάβη (Β΄ Βατραχάκι, 
Αισχύλος), Δημήτρης Ραφτόπουλος (Α΄ Βατραχάκι, Αιακός), Αγγελική Σερανίτη (Γ΄  Μύστης, 
Ξενοδόχα Β΄), ιωάννα Βιερή (Β΄ Μύστης, Χορός Παράβασης) 

Παρασκευή [ΑΠΟΓΕΥΜΑ]    5ο Γυμνάσιο
ΜΑΪΟΣ

5 18:30	ΘΕΑΤΡΙΚΟ [??’]
 13ο Νηπιαγωγείο

 ΤΙΤΛΟΣ: «Δύο φορές κι έναν καιρό ήταν η Σταχτοπούτα» 
 της Μ. Γιώτη
 ΔΙΔΑΣκΑΛΙΑ: 
 εμμανουέλα Παπασωτηρίου
 ΣκηνΟΘΕΣΙΑ: 
 ?????????
 κΟΣΤΟΥΜΙΑ - ΜΟΥΣΙκη: 
 ??????????

 ?????????????????????????????????

 ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:

 ??????????????????????????

??:??	 ΧΟΡΩδΙΑ [??’]
13ο Νηπιαγωγείο ΔΙΔΑΣκΑΛΙΑ: Δημήτρης τάσαινας

 1. «Βία δεν σε θέλω», Μουσική: οι μαθητές της τάξης

 2. «εγώ κι εσύ μαζί», Μουσική: Randy Newman - Στίχοι: τζίμης Πανούσης 
(συνοδεία με κρουστά από τα παιδιά)

 3. Ο Κηπουρός», Μουσική - Στίχοι: Βαγγέλης Γερμανός
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Παρασκευή [ΑΠΟΓΕΥΜΑ]    5ο Γυμνάσιο
ΜΑΪΟΣ

5
19:00	ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ [60’]

2ο ΓΕΛ
 • ΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟδΟΣΗ μΕ powerpoint 

 ΤΙΤΛΟΣ: «Αντιγόνη»
 ΥΠΕΥΘΥνΟΙ ΕκΠΑΙΔΕΥΤΙκΟΙ: Βασίλης Πατσογιάννης

20:00	 ΘΕΑΤΡΙΚΟ [90’]
 2ο ΓΕΛ

 ΤΙΤΛΟΣ: «η Φαλακρή τραγουδίστρια»
 του Ευγένιου Ιονέσκο
  ΣκηνΟΘΕΣΙΑ - ΔΙΔΑΣκΑΛΙΑ: 
 Γιόλα Χατζή

 Ο ευγένιος ιονέσκο έγραψε αυτή τη σουρεαλιστική κωμωδία το 1948. Πρόκειται 
για ένα έργο οπου τίποτα απολύτως δεν συμβαίνει. Διάλογοι με παντελλή έλλειψη 
περιεχομένου, λέξεις που μένουν στο κενό, πρόσωπα μαριονέτες σχεδόν ανύπαρ-
κτα. το έργο εκφράζει το αίσθημα της αποξένωσης,  την αδυναμία και τη ματαιό-
τητα της επικοινωνίας. Ο ιονέσκο παρωδεί τον κομφορμισμό της αστικής τάξης και 
ταυτόχρονα τις κοινότοπες θεατρικές φόρμες εγκαινιάζοντας το θέατρο του Πα-
ραλόγου. Δύο ζευγάρια, χρόνια παντρεμένα, ξένοι μεταξύ τους, αναλώνονται σε 
έναν ακατάσχετο και χωρίς νόημα βερμπαλισμό. Μια υπηρέτρια, σε ρόλο ντεντέ-
κτιβ, μπερδεύει χειρότερα την ήδη μπερδεμένη πλοκή. Και ένα πέμπτο πρόσωπο, 
ίσως το πιο υπαρκτό, εισβάλλει στη ζωή τους αναζητώντας μια φωτια, ένα νόημα 
και ίσως την αλήθεια πίσω από την επιφάνεια.

 ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:

 Άννα Αλαίμπεη - εύη Καραπτσιά - νίκος Έκτορας Κλητοράκης - 
Φωτεινή Μαρκάκη - Μαίρη Μητσάκη - νικόλας Μωραίτης - Γεωργία τζιχάνη -  
Χριστίνα τσοπάνογλου - ειρήνη Οικονόμου

Σάββατο [ΠΡΩΙ]                2ο Γυμνάσιο6
10:00	ΧΟΡΩδΙΑ [15’]

1ο Δημοτικό ΔΙΔΑΣκΑΛΙΑ: Δημήτρης τάσαινας

    ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ: 
    νεκταρία θεοδόση - θάνος Κούγκλης - Δάφνη Κούτρα - Διόνη Λεβέτα -  

Χρυσάντα Πρέκα - Γιώργος Ράπτης - Μαρία Σαπουτζή - Μύρων Σαπουτζής

10:15	ΚΙΘΑΡΑ [30’]
 1ο Δημοτικό

 ΔΙΔΑΣκΑΛΙΑ: Γιάννης Μπουκουβάλας

	

ΜΑΪΟΣ
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10:45	ΘΕΑΤΡΙΚΟ [40’]
 1ο Δημοτικό

 ΤΙΤΛΟΣ: «Ο μπούφος που δεν μπορούσε να κάνει μπου» 
 του Ρόμπερτ Φίσερ & Μπεθ κέλι 
 ΜΕΤΑΦΡΑΣη: Αχιλλέας Κυριακίδης (εκδ. opera)

 ΔΙΔΑΣκΑΛΙΑ - ΣκηνΟΘΕΣΙΑ - ΜΟΥΣΙκη ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: 
 Σοφία Στυλιανού
 ΔΙΑΣκΕΥη κΕΙΜΕνΟΥ: 
 Σοφία Στυλιανού μαζί με την ομάδα μαθητών 
 του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αγίας Παρασκευής
 ΣκηνΙκΑ - κΟΣΤΟΥΜΙΑ:
 νίκος Κουράκης και γονείς των μαθητών 
 του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αγ. Παρασκευής
 ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΕΣ: Η ομάδα

 Η κυρία Μπούφου καθάρισε το λαιμό της για να τραβήξει την προσοχή του γιού 
της, κι έκανε: «Μπου!» Ο Μπουφάκος την κοίταξε περίεργα και δεν είπε τίποτα. 
Η κυρία Μπούφου καθάρισε ξανά το λαιμό της και επανέλαβε: «Μπου!» Ο Μπου-
φάκος την κοίταξε με απορία. Ο κύριος Μπούφος φτερούγισε ανυπόμονα και 
είπε: «Γιε μου, επανέλαβε μετά τη μητέρα σου: "Μπου!"». Ο Μπουφάκος άνοιξε 
το στόμα του, πήρε βαθιά αναπνοή και, καθώς η κυρία Μπούφου κι ο κύριος 
Μπούφος περίμεναν όλο λαχτάρα, είπε: «Μπα;». τώρα; τι θα πει ο κόσμος; Μπο-
ρεί να ζει ανάμεσά μας κάποιος τόσο διαφορετικός; 

 ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:

 νάσια Σταμάτη (Μπουφάκος) - Βαγγέλης Σαρρής (Γερο-μπούφος, Παπάκι) 
- Άννα Αλεβίζου (κυρία Μπούφου) - Ηλέκτρα Σωτηροπούλου (Γραμματέας, 
Ηθοποιός, Δασκάλα) - Αργύρης τσεσμελής (Αφηγητής, Σκηνοθέτης, 
Περαστικός, τραγουδίστρια) - νεκταρία θεοδόση (Μπουφοκυρία, Άστεγη) - 
Γιάννης Βασιλόπουλος (κύριος Μπούφος, Ηθοποιός)  - Αντώνης Γκεδούκης 
(νευριασμένος κύριος, υπάλληλος Χόλιγουντ, Ακτιβιστής) - Λουκάς Πασάντζε 
(Άντρας, Σκύλος) - εβίτα Λιαδάκη (Γάτα, Μπουφάκι) - ιωάννα Σταμάτη (Γυναίκα 
1, Κυρία με Σκυλάκι, Γάτα) - Αλεξία Σαρρή (Μπουφοκυρία, Περαστική, Γάτα) - 
Μαργαρίτα Φαράου (Μπουφάκι, Γυναίκα 2) - Ηλιάνα Καραγιάννη (Μπουφάκι) 
- Αγγελική Δασκαλάκη (Μητέρα, Μπουφοκυρία, Σκύλος) - Αλέξης Κοκκώνης 
(Μπουφάκι, Περαστικός, Σκύλος) - Φλώρα θεοδοσουλάκη (Μπουφάκι, Γάτα)  

12:15 ΧΟΡΩδΙΑ [15’]
8ο Δημοτικό

 ΔΙΔΑΣκΑΛΙΑ: Δημήτρης τάσαινας

 1. «Λαέ της Λιλιπούπολης», Μουσική: νίκος Κυπουργός, Στίχοι: Μαριανίνα Κριεζή
 2. «τι έπαιξα στο Λαύριο», Μουσική - Στίχοι: Διονύσης Σαββόπουλος
 3. «Αν», Μουσική - Στίχοι: Δημήτρης Μητσοτάκης

12:30	 ΘΕΑΤΡΙΚΟ [60’]
 8ο Δημοτικό

 ΤΙΤΛΟΣ: «Παραμύθι, μύθι, μύθι»
 ΣκηνΟΘΕΣΙΑ - ΔΙΔΑΣκΑΛΙΑ: 
 Μαρία Καλογεροπούλου

 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ηΧΟΥ: 
 Βασίλης Κορδάτος

 ΣκηνΙκΑ - κΟΣΤΟΥΜΙΑ:  
 Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων

 Μια αυτοσχέδια θεατρική παράσταση που μεταμορφώνει τους ήρωες των κλασι-
κών παραμυθιών και εμπνέεται από τις ιστορίες των σύγχρονων ελλήνων παρα-
μυθάδων. 

 ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:

 Έλενα Σταύρου (Γιαγιά Παραμυθού) - Χριστίνα Στούκα (εγγόνι) - Γεωργία 
Δέστε, Κατερίνα Στούκα, εύα Δέστε, θάλεια Γκανά (Ζωάκι - Λουλούδι - Παιδιά) 
- Μανώλης Σφακιανάκης (Στρατιώτες - νάνοι) - Σπύρος Διώχνος - Δημήτρης 
Μπεκιάρης - θάνος Βαλλάς - Αλέξης Σταύρου - Αλέξανδρος Καναδός - 
νικόλας Καραθανάσης (Λοχαγός - Φρουρός) - Βάσια Καρμανιόλα (Αρχόντισσα) 
- Δωροθέα Πρέζα, Φερενίκη Φύλλου, θάλεια Γκανά (Παιχνίδια) - Αθηνά Πασά 
(Μάγισσα Δρακουμέλ) - Χριστίνα Γάλλου - Αγάπη Μπεκιάρη - Αγγελική Καλπία 
(Βοηθοί Μάγισσας - Γουρουνάκια - Πεταλούδες) - Κατερίνα Στούκα, Φερενίκη 
Φύλλου, θάλεια Γκανά, εύα Δέστε (Κάτοικοι) - Έλλη Καρολίδη (Δικαστής) - 
Έλλη Φαρμάκη (Κοκκινοσκουφιτσα) - Σάββας Μαργαρίτης (Λύκος) - ευδοξία 
Πρέζα (Χιονάτη) - Οδυσσέας Φαρμάκης(νάνος Α (Χουζούρης) - θάλεια Γκανά 
- Δωροθέα Πρέζα - εύα Δέστε - Φερενίκη Φύλλου - Γεωργία Δέστε - Κατερίνα 
Στούκα - Χριστίνα Στούκα (Κορίτσια κουβαριού)

 

Σάββατο [ΠΡΩΙ]                2ο Γυμνάσιο
ΜΑΪΟΣ

6
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Σάββατο [ΑΠΟΓΕΥΜΑ]       

18:30 μΟΝΤΕΡΝΟΙ ΧΟΡΟΙ [60’]
Ειδικό Γυμνάσιο & ΓΕΛ Κωφών και Βαρηκόων

 ΤΙΤΛΟΣ: «Dancing to connect»
 ΕκΠΑΙΔΕΥΣη - ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΑ - ΣΥνΤΟνΙΣΜΟΣ:  
 νικολέτα Καρμίρη, Άρης Παπαδόπουλος (χορευτές - χοροδιδάσκαλοι) 

 ΥΠΕΥΘΥνΟΙ ΕκΠΑΙΔΕΥΤΙκΟΙ:   
 ελένη ευταξία - νίκος Παπαδημητρίου - Ουρανία Σιμιτσή

 Παρουσίαση μοντέρνου χορού από τους μαθητές του σχολείου εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα-χορογραφία του σεμιναρίου «Χορεύω άρα επικοινωνώ» που παρου-
σιάστηκε στον Μάρτιο του 2017 στη Στέγη του ιδρύματος Ωνάση σε συνεργασία 
με την ομάδα Battery Dance Company της νέας υόρκης.

4ο Δημοτικό  Jumba

9ο Δημοτικό  ΕκΠΑΙΔΕΥΣη: Κάτια Λίτσα

9ο Δημοτικό  Jazz - Jumba

1ο ΓΕΛ  Σύγχρονος χορός: Μυρτώ Αθουσάκη

	 ΣΥΓΚΡΟΤΗμΑΤΑ

 1ο ΓΕΛ
 Συγκρότημα 3V 

 (Αιμίλιος Σουγιουλτζής - Αθανάσιος τσουκνίδας - Σπύρος Γεωργάκης - 
 Μιχάλης Πετρίδης)

 3ο ΓΕΛ
 Μουσικό

 

 

ΜΑΪΟΣ

6 πλατεία 
άη Γιάννη Κυριακή [ΠΡΩΙ]               3 ο Γυμνάσιο7

09:30	 ΘΕΑΤΡΙΚΟ [60’]
 7ο Δημοτικό

 ΤΙΤΛΟΣ: «Το Αστερόπαιδο» του Όσκαρ Ουάιλντ
 ΔΙΑΣκΕΥη - ΣκηνΟΘΕΣΙΑ: 
 Σοφία τσινάρη
  

 Μια κρύα νύχτα του χειμώνα ένα λαμπερό αστέρι, όμοιο με κομμάτι από χρυσάφι, 
πέφτει από τον ουρανό, αγγίζοντας κι άλλα αστέρια στην τροχιά του. Φωλιάζει 
στο χιονισμένο δάσος. Ένας ξυλοκόπος σκύβει να πιάσει το θησαυρό. Σηκώνει 
το χρυσαφένιο μανδύα που είναι καμωμένος από αστέρια ,αλλά δεν υπάρχει 
θησαυρός. Ούτε χρυσάφι, ούτε ασήμι. Μονάχα ένα παιδί που κοιμάται…..ένα 
αστερόπαιδο!  Ένα έργο για την αγάπη, την καλοσύνη, τη συγχώρεση, τη φιλαν-
θρωπία, που η διεθνής κριτική κατέταξε στ’ αριστουργήματα της Παγκόσμιας Λο-
γοτεχνίας.

  ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:

 Ανδρεάδη Χρύσα - Βοσνακίδου ναυσικά - Γερογιάννη εβίτα - θεοδωρακοπούλου 
Κλειώ - θεοδωρακοπούλου ιωάννα - Λεκοσιώτη Δέσποινα - Παπαδοπούλου ελένη 
- Παυλάκου Μυρτώ - Παυλάκου Μελίνα - Σαμορέλη Κατερίνα - Σοφικίτη τιτάνια - 
Σταυροθεοδώρου Δέσποινα - Φωτιάδη Μαρία 

ΜΑΪΟΣ
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10:30	 ΘΕΑΤΡΙΚΟ [70’]
 «Γιαννάκη Ταλιώτη» Γεροσκήπου

 ΤΙΤΛΟΣ: «Αξιοθέα»
 του Μάκη Αντωνόπουλου
 ΣκηνΟΘΕΣΙΑ: Μαρίνα Αθανασίου (Φιλόλογος - θεατρολόγος)

 Η θεατρική παράσταση αναφέρεται σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο της 
ιστορίας της Πάφου (γύρω στο 300 π.Χ). Πραγματεύεται την ιστορία του τελευταί-
ου βασιλιά της Πάφου του νικοκλή, όπου σηματοδοτεί  και την πτώση του θεσμού 
της βασιλείας στο νησί και την έναρξη της πτολεμαιοκρατίας. Μια παράσταση 
που έχει ως θέμα της την υποταγή του αδύνατου στη θέληση του ισχυρού, τη 
μετανάστευση και γενικά τους αγώνες που έδωσε η Πάφος, ανά τους αιώνες, να 
διατηρήσει την ελευθερία και την ταυτότητά της.

 Ο ιδρυτής της νέας Πάφου, βασιλιάς νικοκλής στον πόλεμο των διαδόχων του 
Μεγάλου Αλεξάνδρου αρχικά υποστήριξε τον Πτολεμαίο. Στη συνέχεια όμως ο 
νικοκλής κατηγορήθηκε ότι έκανε μυστικές διαπραγματεύσεις με τον Αντίγονο 
και ο Πτολεμαίος έστειλε εναντίον του τον στρατηγό Αργαίο για να τον σκοτώσει. 
Ο βασιλιάς βρίσκεται ανάμεσα στο δίλημμα είτε να θυσιάσει τη δική του ζωή και 
να σώσει την πόλη και τον λαό του, είτε να σωθεί ο ίδιος και να καταστραφεί η 
πόλη του. τελικά η Πάφος πολιορκήθηκε και ο νικοκλής αναγκάστηκε να αυτο-
κτονήσει. Μόλις η γυναίκα του Αξιοθέα το έμαθε, σκότωσε τις ανύπαντρες κόρες 
της, έβαλε φωτιά στο παλάτι και η ίδια αυτοκτόνησε. 

 ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:

  Έλενα Δελλιμπαλτίδου (Γερόντισσα) -  Άννα Χρίστου (Αξιοθέα) - Μαρίνα 
Γεωργίου (Διομάχη) - Βασίλης ευθυμίου (νικοκλής) - Σαλώμη Γεωργίου - 
Μαρίνα Αθανασίου (Αλκμήνη) - Σαλώμη Γεωργίου (ισμήνη) - τάσος Σιακόλας 
(Αργαίος) 

  

Κυριακή [ΠΡΩΙ]               3 ο Γυμνάσιο
ΜΑΪΟΣ

7 11:45		ΚΙΘΑΡΑ [??’]
 4ο Δημοτικό

 ΔΙΔΑΣκΑΛΙΑ: Γιάννης Μπουκουβάλας

12:00	ΘΕΑΤΡΙΚΟ [40]
 4ο Δημοτικό

 ΤΙΤΛΟΣ: «Ματίας ο Πρώτος»
 ΣκηνΟΘΕΣΙΑ - ΔΙΔΑΣκΑΛΙΑ - ΜΟΥΣΙκη ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: 
 Σοφία Στυλιανού
 ΣκηνΙκΑ - κΟΣΤΟΥΜΙΑ: νίκος Κουράκης
 ΒΟηΘΟΣ ΣκηνΟΘΕΤη: ελένη Σάσσου
 ΣΤΙΧΟΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩν: Ξένια Καλογεροπούλου  

 «Ό,τι μας απαγορεύουν, εκείνοι το κάνουν. εμείς για όλα πρέπει να ρωτάμε τους 
μεγάλους, εκείνοι μας ρωτούν για τίποτα; Μας λένε: «Όταν μιλούν οι μεγάλοι, τα 
παιδιά σωπαίνουν». Γιατί δηλαδή; εμείς δεν είμαστε άνθρωποι; Δεν έχουμε γνώ-
μη; Δεν έχουμε απόψεις; Δεν έχουμε δικαιώματα;». Στο έργο του Γιάνους Κόρ-
τσακ με την υπογραφή της Άλκης Ζέη, τα παιδιά αποφασίζουν να αντιστρέψουν 
τους όρους, παίρνουν την εξουσία στα χέρια τους και καθίζουν τους μεγάλους 
στο «σκαμνί». 

 Ο Γιάνους Κόρτσακ (1878-1942) ήταν Πολωνός παιδίατρος, παιδαγωγός, συγ-
γραφέας, δημοσιογράφος, κοινωνικός ακτιβιστής και αξιωματικός του πολωνι-
κού στρατού. Σήμερα ο Γιάνους Κόρτσακ αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο 
ως πρόδρομος μιας σειράς εκπαιδευτικών τάσεων σχετικά με τα δικαιώματα των 
παιδιών και έχει γίνει σημείο αναφοράς για πολλούς σύγχρονους συγγραφείς. 
«Μεταρρύθμιση του κόσμου σημαίνει μεταρρύθμιση της εκπαίδευσης», πίστευε.

 ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:

 Παναγιώτης Δαλαμάγκας (Ματίας) - Ανδρέας Πουλιόπουλος (τίτο) - Αγγελική 
Κούνη (υπουργός Άμυνας, Μαμά Κική) - Χρύσα Γκραμποβάι (Περαστική, 
υπουργός Οικονομικών, Γιαγιά Καρολίνα) - νικολέτα Καραγκούνη (υπουργός 
εσωτερικών, Ομοίωμα, Μπαμπάς τίτος) - Γιώργος Πουλιόπουλος (Φάφας, 
Περαστικός, Στρατηγός, Μπαμπάς Φάφας) - Ανδριάνα Ξηνταβελόνη (Ρόζα) - 
ερίσα Λεγκίση (Κικί) - Αναστασία Παπακοσμά (Φαρδαμπούρδα) - Άσπα Ζιούδα 
(Κάρολος, Δασκάλα) - Γιοβάνα Ραντόσεβιτς (υπουργός Δικαιοσύνης) - Μαρία 
Κατσιαβού (υπουργός Παιδείας) - Φαίη τσέκερη (εφημεριδοπώλης Α΄) - 
Βαγγέλης Ζερβός (εφημεριδοπώλης Β΄) - Μάριος Γούζαρης (εφημεριδοπώλης 
Γ΄) Λέντιο Λεγκίση - Δημήτρης Πάντας - Οδυσσέας Ριτζάκης - Αλέξανδρος 
Δαλαμάγκας (Στρατιώτες) - Μυρτώ Χρήστου, Γεωργία τσιακάλου, ελένη 
Κατσιαβού, νεφέλη Λυγνού, Αγγελική Ξηνταβελόνη, Αγγελική Πεδιώτη, νεφέλη 
Ριτζάκη, ναταλία ευθυμίου, Αθηνά Φιλιποππούλου, Μυρτώ Κοιτσάρη, ελένη 
Καραμολέγκου, Μέγκυ Λεγκίση (Παιδιά στην παιδοκρατία)    
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18:00 ΠΑΡΑδΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ [60’]

Κυριακή [ΠΡΩΙ]               3 ο Γυμνάσιο
ΜΑΪΟΣ

7
12:45	 ΚΙΘΑΡΑ [30’]

 6ο & 9ο Δημοτικό
 ΔΙΔΑΣκΑΛΙΑ: Γιάννης Μπουκουβάλας

??:??	 ΘΕΑΤΡΙΚΟ [40’]
 6ο & 9ο Δημοτικό

 ΤΙΤΛΟΣ: «Ο Ευτυχισμένος Πρίγκιπας»
 του Όσκαρ  Ουάιλντ 
 ΣκηνΟΘΕΣΙΑ - ΘΕΑΤΡΙκη ΔΙΑΣκΕΥη - ΜΟΥΣΙκη ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: 
 Χρήστος  Κωτσόπουλος
 ΣκηνΙκΑ - κΟΣΤΟΥΜΙΑ: 
 Σύλλογος Γονέων και η θεατρική ομάδα

 Ο ευτυχισμένος Πρίγκιπας έχει ζήσει πίσω από τον φράχτη ενός παλατιού, δίχως 
έγνοιες και σκοτούρες, πάντα ξέγνοιαστος και χαμογελαστός. Όταν θα φύγει από 
τη ζωή, ένα χρυσό άγαλμα στήνεται σε μία πλατεία της πόλης προς τιμή του. Πα-
ρατηρώντας τον κόσμο από ψηλά μέσα από το άγαλμά του, ο Πρίγκιπας ανακαλύ-
πτει μιαν άλλη πλευρά της καθημερινότητας: την φτώχια, την ασχήμια, διαφθορά 
και την υποκρισία. Και ο ευτυχισμένος Πρίγκιπας δακρύζει κάθε βράδυ για όλα 
τα άσχημα που συμβαίνουν γύρω του. Ώσπου, ένα μικρό χελιδόνι, κουρνιάζει 
στα πόδια του. Ο ευτυχισμένος Πρίγκιπας θα βρει έναν πολύτιμο σύμμαχο. Μαζί 
θα βοηθήσουν τους ανθρώπους με κάθε δυνατό τρόπο σε μια υπέροχη ιστορία 
ανιδιοτέλειας, φιλίας και αγάπης

 ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:

 θεοδώρα Αμανατίδου - Κωνσταντίνος Ανδρέου - Κριστιάν Γκίκας - 
ευγενία  Δάρρα - Βάγια  Δέτση - Βασιλική Κασσάρα - Αποστολία  Κιούση - 
θοδωρής  Κώνσταντος - Δεβόρρα Μαλεφάκη - Δήμητρα  Μαστοράκου -  
Γιώργος Μπρόκος - Βάλια Χαρίτου

 

Κυριακή [ΑΠΟΓΕΥΜΑ]       7
ΜΑΪΟΣ

κεντρική 
πλατεία

 5Ο - 11Ο ΔηΜΟΤΙκa
 1. Ζωναράδικος  
 2. Χασαπιά 
 3. Συρτός θράκης

 ΔΙΔΑΣκΑΛΙΑ: Βασίλω

 1Ο ΔηΜΟΤΙκΟ
 1. Συρτός στα τρία 
 2. Πωγωνήσιος 
 3. Η Ολγα μου

 ΔΙΔΑΣκΑΛΙΑ: Βασίλω ιωάννου

    8Ο ΔηΜΟΤΙκΟ
 1. Η θεία (Ποντιακός) 
 2. Παλαμάκια (Ηπειρώτικος) 
 3. τσάμικος

 ΔΙΔΑΣκΑΛΙΑ: Κ.ε. Κουτζής

 6Ο ΔηΜΟΤΙκΟ
 1. τράτα 
 2. Καμακάκι 
 3. Περα στους πέρα κάμπους

 ΔΙΔΑΣκΑΛΙΑ: Βασίλω ιωάννου

 4Ο ΔηΜΟΤΙκΟ
 Χοροί Δεσκάτης:
 1. Λαφίνα
 2. Γαλανογάλανη
 3. 9000 πρόβατα (τσάμικος)

 9Ο ΔηΜΟΤΙκΟ
 Χοροί & τραγούδια θράκης:
 1. ταπεινός 
 2. Ζωναράδικος 
 3. Χασαπιά

 ΔΙΔΑΣκΑΛΙΑ: Χαρά Στρουπάκου

 2Ο ΔηΜΟΤΙκΟ
 1. Παλαμάκια ('Ηπειρος) 
 2. τέτοια ώρα ήταν εψές ('Ηπειρος) 
 3. Φουρλάνα (Κέρκυρα)

 7Ο ΔηΜΟΤΙκΟ
 1. Γιάννης ο Μαραθιανός 
 2. θειάκος 
 3. Μπάλος 

 ΜΟΥΣΙκΟκΙνηΤΙκΟ  
 ΕΡΓΑΣΤηΡΙ Α.ΜΕ.Α
 1. Αρμενάκι 
 2. Μαζωμένος

 ΔΙΔΑΣκΑΛΙΑ: Βασίλω ιωάννου

 3Ο ΓΕΛ
 1. Φουρλάνα 
 2. θειάκος 
 3. Μπάλος (Κεφαλλονιάς)

 ΔΙΔΑΣκΑΛΙΑ: Μυρτώ Πανουργία

 ΕΠΑΛ
 1. Ηπειρώτικο στα τρία 
 2. Φυσούνι 
 3. Φραγκοσυριανή

 1Ο ΓΕΛ
 1. Ζωναράδικος 
 (τραγούδι: Βασιλική)
 2. Χασάπικο 
 (τραγούδι: Φραγκοσυριανή)
 3. ικαριώτικο Παλαιό 
 (τραγούδι: ικαριώτικο Παλαιό)

 4Ο ΓΥΜνΑΣΙΟ
 Κρήτη:
 1. Σιγανός Πεντοζάλης 
 2. Χανιώτικος 
 3. Λαζώτης

 4Ο ΓΕΛ
 1. Κότσαρης
 2. Χασάπικος 
 3. Μαζωμένος

 5Ο ΓΥΜνΑΣΙΟ
 1. Σφαρλής
 2. Γιαρίσκα 
 3. Ζωναράδικος

 ΔΙΔΑΣκΑΛΙΑ: Β. Μπακοπούλου

 2Ο ΓΕΛ
 1. Πεντοζάλη
 2. Πάτημα Λήμνου 
 3. Κότσαρης
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17:00	ΘΕΑΤΡΙΚΟ [40’]
 Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο & Λύκειο 

 ΤΙΤΛΟΣ: «Φρανκ ο Αρχιτέκτονας»
 του Φρανκ Βίβα 
 (Μια αρχιτεκτονική εμπειρία μέσο ενός παραμυθιού. Μια ιστορία εμπνευσμένη  
 από το ομώνυμο βιβλίο του Φρανκ Βίβα σε απόδοση Χρήστου Μπουλιώτη)

  ΠΡΟΣΑΡΜΟΓη, ΣκηνΟΘΕΣΙΑ κΑΙ ΔΙΔΑΣκΑΛΙΑ: Μίρκα Κρεστενίτη
 ΜΟΥΣΙκη ΣΥνΘΕΣη: Μπέλα Μπάρτοκ mikrokosmos - concerto for orchestra 
 ΣκηνΙκΑ - κΟΥΣΤΟΥΜΙΑ: Μίρκα Κρεστενίτη - ελένη Πιστολά μαζί με τα παιδιά
 νΟηΜΑΤΙκη ΓΛΩΣΣΑ:  
 ελένη Πιστολά - Μαρισόφη Παπαβασιλίου - Κωσταντίνα Αποστόλου
 ΥΠΕΥΘΥνη: Μίρκα Κρεστενίτη
 
 το Museum of Modern Art της νέας υόρκης (MoMA) παρουσίασε τον ήρωα 

ΦΡΑνΚ με στόχο το χτίσιμο της σχέσης των παιδιών με την αρχιτεκτονική και την 
τέχνη. Ο Φρανκ Βίβα έχει εκδώσει τρία παιδικά βιβλία, όλα βραβευμένα. είναι 
συνεργάτης- εικονογράφος των εξωφύλλων του περιοδικού The New Yorker ενώ 
έχει εικονογραφήσει και εξώφυλλα των περιοδικών Time, Esquire, The New York 
Times and The Boston Globe.

 Ο Φρανκ θέλει να γίνει αρχιτέκτονας όταν μεγαλώσει. Ζει μαζί με τον αρχιτέκτο-
να μεγάλο, αδελφό του, Μάρκο, και με το σκύλο του, Έντι. Οι δύο αρχιτέκτονες 
έχουν πολύ διαφορετική άποψη για το τι φτιάχνουν οι αρχιτέκτονες για τους αν-
θρώπους. Έτσι ό,τι περίεργη κατασκευή επινοεί ο μικρός Φρανκ είτε καρέκλα 
από χαρτί τουαλέτας, είτε στριφτό πύργο, είτε ουρανοξύστη με βιβλία, απορρίπτε-
ται αμέσως. Προσπαθώντας ο αδελφός του Μάρκο να πείσει τον Φρανκ για το 
πώς δουλεύουν οι Αληθινοί αρχιτέκτονες, τον πηγαίνει στο Μουσείο Μοντέρνας 
τέχνης. Αλλά εκεί και τους δύο, τους περιμένει μια έκπληξη. Ο μικρός Φρανκ 
θα νιώσει μεγαλύτερος και ο Μάρκο θα αισθανθεί λίγο πιο σοφός. Αφού τελικά 
μπορείς να φτιάξεις τα πάντα και να τα ονειρευτείς! 

 Πού θα ήθελες να ζεις; 
 Πώς είναι ο χώρος των ονείρων σου; 
 Πού αισθάνεσαι ευτυχία;  χαρά; 
 εσένα πως θα ήταν το σπίτι σου; 
 Μπορείς να φτιάξεις οτιδήποτε ονειρεύεσαι!

 

Δευτέρα [ΑΠΟΓΕΥΜΑ]          2 ο Γυμνάσιο
ΜΑΪΟΣ

8  ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:

 25 παιδιά σε ομάδες:

 ΓΥΜνΑΣΙΟ

 Βουδούρη ιόλη - Ηλιόπουλος Αναστάσιος (Ο Φράνκ) - Μάνεσης ιάσονας - 
 Σαμοθράκης Μιχάλης - Μαγγίνα Σοφία (Αφηγητής) - Ψιλογιαννοπούλου 
 Αγγελική - Μαυρογιαννάκης Μιχάλης - Χρυσανθόπουλος θανάσης -  
 Σεφίκ Μαριέμ - Καραδήμος ευάγγελος - Βερτοπούλου ελένη -  
 Αλία Έγκερτ (κάρτες Αφήγησης)

 ΛΥκΕΙΟ

Μπίνιου Αργυρώ - Σφυράκη Ζωή - νοβιέρσκα Σάντρα - ντοβόρης Παναγιώτης  
(Ο Μάρκος στη νοηματική) - τζιβελέκου Ηλιάνα - Φιλιππάκη Παυλίνα -  
Κουργιάννης Φοίβος (Μάρκος ο μεγάλος αδελφός) - Σπανουδάκη Ξένια  
(Αφηγητής) - Σιλβέστρο Φίλιππος - θωμά ελευθερία - Στραβομύτης Βασίλης -  
Χάρμπας Δημήτρης - Δήμος Ρωμανός (Ο Φράνκ στη νοηματική)

Οι μαθητές του τεε/εΑ Κωφών και Βαρηκώων Αγ.Παρασκεύης μαζί με την 
σπουδαία βοήθεια των καθηγητών τους στα πλαίσια του μαθήματος της θεα-
τρικής αγωγή δημιούργησαν μια παράσταση βασισμένη στις προσωπικές τους 
εμπειρίες.

Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο ερωτηματολόγιο δούλεψαν και κατέγραψαν τις 
απόψεις τους, θέλησαν να δουν τι είναι αρχιτεκτονική για τον καθένα τους και 
έφτιαξαν την παράσταση τους.

Η παράσταση εξελίσσεται και στην νοηματική γλώσσα για να μπορούν να  ενσω-
ματωθούν όλα τα παιδιά μέσα σε αυτή, το καθένα με τις δυνατότητες του, με στό-
χο να μην χάνεται απο κανέναν η ροή του δρώμενου και να αποτελεί δημιουργική 
διαδικασία για όλους.
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18:00	 ΘΕΑΤΡΙΚΟ [40’]
 5ο & 11ο Δημοτικό (Χέλμειο)

 ΤΙΤΛΟΣ: «Τα 88 ντολμαδάκια»
 του Ευγένιου Τριβιζά
 ΣκηνΟΘΕΣΙΑ - ΔΙΔΑΣκΑΛΙΑ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ & ΔΙΑΣκΕΥη κΕΙΜΕνΟΥ:
 Χρήστος Κωτσόπουλος
 ΣκηνΙκΑ - κΟΥΣΤΟΥΜΙΑ: 
 Ο  Σύλλογος Γονέων & η θεατρική Ομάδα

 Πόσα ντολμαδάκια πρέπει να μαγειρέψει ο μάγειρας της ντολμανδίας για τους 
δώδεκα αστρονόμους;  Ποιος καραδοκεί πίσω από την πόρτα του σπιτιού με την 
κόκκινη κληματαριά στην οδό Κοψοχολιάς; θα βρει τη χαμένη φλογέρα και το 
πήλινο αηδονάκι ή θα τη μεταμορφώσει ο μάγος του παλατιού σε μανταλάκι της 
μπουγάδας; εσύ θα τα αποφασίσεις όλα αυτά και άλλα πολλά ακόμα. τα ΄΄ 88  
ντολμαδάκια΄  ανήκουν  στην  κατηγορία  των πολυπαραμυθιών  και  δεν διαβάζο-
νται από την αρχή ως το τέλος, όπως τα συνηθισμένα βιβλία, αλλά αποτελούνται 
από μικρές ενότητες  που  εσείς  επιλέγετε  πως  θα  συνδυαστούν. Πάντως αν  
θέλετε  να  δείτε  όλες  τις  ιστορίες  τότε  θα  πρέπει να  είσαστε προετοιμασμένοι  
για 1.921 διαφορετικές εκδοχές!!!

  ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:

 Μαρία Βασιλικού Μαρία - ευτυχία  Γιαννακοπούλου - εμμανουέλα 
Δημητροπούλου - Αμαλία Δήμου - Ανδριαννός Διαβολίτσης - Μαρία Δούκα - 
Ηράκλεια Δροσοπούλου - Σεμίνα Καλογεροπούλου - Μυρτώ Κατσαβάκη - Αρετή 
Κυριακούση - Αφροδίτη Κυριακούση - Καμέλια Κώνσταντου - Ορφέας Λίβανος 
- Δήμητρα Λίντζιου - Χρήστος Λουδάρος - Παναγιώτα ντάβου - Φρίντα Πέτση - 
Ηλέκτρα Πλαγιαννάκου - νίκη Πλώτα - Κέλλυ Πρίφτη - Αχιλλέας Ρέντας - νεφέλη 
Ρέντα

Δευτέρα [ΑΠΟΓΕΥΜΑ]         2 ο Γυμνάσιο
ΜΑΪΟΣ

8 19:00	ΘΕΑΤΡΙΚΟ [60’]
 3ο Γυμνάσιο

 ΤΙΤΛΟΣ: «Ποιός σκότωσε τον Ουΐλλιαμ»
 του Ι. καμπανέλλη
 ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ:
 Λίλιαν Δημητρακοπούλου
 ΣκηνΟΘΕΣΙΑ - ΜΟΥΣΙκη ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:
 Χρίστος Παγκαλιάς
 ΣκηνΙκΑ - κΟΣΤΟΥΜΙΑ:
 Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων του 3ου Γυμνασίου Αγ. Παρασκευής

 τι πρόκειται να συμβεί όταν ένας ερασιτεχνικός θίασος εντελώς απροετοίμα-
στος, με σκηνοθέτιδα αλκοολική κι ηθοποιούς αδιάφορους, βρίσκεται μισή ώρα 
πριν την πρεμιέρα του “Ρωμαίος κι ιουλιέττα”; Η ξεκαρδιστική συνέχεια επί σκη-
νής… 

  ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:

 Φανή Αυγερίδου - Δημήτρης Γιαννάκης - Χρήστος Δελλής - Ζωή ιωαννίδη - 
Χρυσούλα Πύθουλα - Βασιλική Ραπτοπούλου - Λευτέρης Σταμπουλίδης -  
Πέτρος τόνεφ - Ασπασία Φάκου

	 ΑΦΙΕΡΩμΑ ΣΤΟΝ μΑΝΟ ΛΟΪΖΟ [15’]
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20:30	ΚΙΘΑΡΑ [20’]
 4ο  Γυμνάσιο

 ΔΙΔΑΣκΑΛΙΑ: Γεώργιος Αθανασούλας

??:??	 ΘΕΑΤΡΙΚΟ [40’]
 4ο  Γυμνάσιο

 ΤΙΤΛΟΣ: «Αυτοσχεδιασμός είναι...»
 κΕΙΜΕνΑ:
 Αυτοσχεδιασμοί της Ομάδας και άλλων..
 ΔΙΔΑΣκΑΛΙΑ - ΣκηνΟΘΕΣΙΑ: 
 Γιόλα Χατζή

 το θέατρο της επινόησης ή αλλιώς ο θεατρικός Αυτοσχεδιασμός ξεκινάει από 
το τίποτα. είναι μια συλλογική διαδικασία που δίνει την ευκαιρία στη θεατρική 
Ομάδα να εξερευνήσει τη σωματική της γλώσσα και να αφηγηθεί με θεατρικά 
μέσα μια ιστορία. Μέσα από τη συνεργατική δημιουργία, εξερευνήσαμε και πει-
ραματιστήκαμε με ιδέες, εικόνες και έννοιες καταλήγοντας σε μια αυτοσχεδια-
στική παράσταση.

  ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:

 Κέλλη Ζανίκα - Χρύσα Ζανίκα - Χριστίνα Λαγογιάννη - ειρήνη Μάλο - 
Αντέλα Μπεργκάσι - εύα Ποθητάκη - ευγενία Σπυροπούλου - Χριστίνα Χαντέ

Δευτέρα [ΑΠΟΓΕΥΜΑ]         2 ο Γυμνάσιο
ΜΑΪΟΣ

8 Τετάρτη [ΑΠΟΓΕΥΜΑ]           3 ο Γυμνάσιο

Τρίτη [ΑΠΟΓΕΥΜΑ]               2 ο Δημοτικό

10

9

17:00	 ΘΕΑΤΡΙΚΟ [45’]
 6ο  Δημοτικό

 ΤΙΤΛΟΣ: «Οδυσσεβάχ»
 της Ξένιας καλογεροπούλου
 ΜΟΥΣΙκη: Διονύσης Σαββόπουλος
 ΣκηνΟΘΕΣΙΑ: Σοφία Αθανασοπούλου
 ΣκηνΙκΑ - κΟΥΣΤΟΥΜΙΑ: Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

 Η θεατρική ομάδα του 6ου Δημοτικού παρουσιάζει την ιστορία του Οδυσσεβάχ 
από την ιθαγδάτη που ταξιδεύει ψάχνοντας το Κυκλολωτοκιρκιλάριζο. Πρόκει-
ται για το πρώτο θεατρικό, ιστορικό πλέον, έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου 
μεταφρασμένο σε 8 γλώσσες με τη μαγική μουσική του Διονύση Σαββόπουλου. 
Με στοιχεία από την Οδύσσεια, από τις Χίλιες και μια νύχτες και πολλά άλλα 
παραμύθια φτιάχνεται η γεμάτη περιπέτειες περιπλάνηση του Οδυσσεβάχ και 
των συντρόφων του που με πίστη και επιμονή κατορθώνει να γυρίσει στην αγα-
πημένη του πατρίδα.  

  ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:

 θεοδώρα Γαλαίου - Μαρία Γαλάνη - ελένη Γιαγκάζογλου - Βασίλης Δερβέτσας - 
Αλεξάνδρα θεοδώρου - Ηρώ Κουσβελάρη - Δημήτρης Μπεζκρόβνιι - Αλέξανδρος 
Μουχταρίδης - Σαβίνα νάκο - Ζένια Παναγιωτίδη - ειρήνη Παπαγεωργίου -  
Μαρία Πρωτολάτη - Μαριάννα Σβίνου - Γιώργος Σιδεράκης - Μαρκέλλα Σκιαδά - 
ιωάννα Σπυριδογιαννάκη - Πάνος Σταύρου - Άρης Σωκιανός - νεφέλη Σωκιανού 
- ειρήνη τσουμπού - νικόλας Φωτείνης - Αλεξάνδρα Χρήστου 

18:30	 ΣΥΖΗΤΗΣΗ [60’]

 ΤΙΤΛΟΣ: «Όλη η Πόλη μια Γειτονιά» 

ΜΑΪΟΣ

ΜΑΪΟΣ



ΜΕ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ

Πάλι ξύλο και κοροϊδία…
πότε θα σταµατήσει;

ΕΛΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ! 
Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ 
ΚΑΝΕΙ ΤΗ ∆ΙΑΦΟΡΑ

Πάλι έκλεψαν
το σχολειό µου…

πώς θα το σταµατήσουµε;

Η ΖΩΗ ΕΙΝΑΙ ΩΡΑΙΑ, 
δεν την χαρίζουµε

στα ναρκωτικά!

ΕΝΩΣΕ ΤΗ ΦΩΝΗ ΣΟΥ  ΜΑΖΙ ΜΑΣ! 
ΜΑΖΙ ΘΑ ΒΡΟΥΜΕ ΤΡΟΠΟΥΣ 

ΝΑ ΤΟ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ

∆ΙΕΞΟ∆ΟΣ ΜΑΣ 
Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΚΑΙ Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ Ι∆ΕΩΝ
ΚΑΙ ΘΕΑΤΡΟ

ΘΕΛΟΥΜΕ
ΜΙΑ ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ!

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΟΛΟΙ
ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΜΠΑΝΙΑ

“ΟΛΗ Η ΠΟΛΗ ΜΙΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ”
Είναι η δική µας ευκαιρία να οµορφύνουµε

τη ζωή και την πόλη µας

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ!
ΜΕ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ!

ΓΙΑ ΜΙΑ ΟΜΟΡΦΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ!
ΓΙΑ ΜΙΑ ΩΡΑΙΑ ΠΟΛΗ! ΣΤΗΡΙΖΩ ΤΟΝ «ΑΛΛΟΝ» 

γιατί και εγώ είµαι ο «άλλος»…
σέβοµαι το διαφορετικό

ΑΓΑΠΑΜΕ ΚΑΙ 
ΣΕΒΟΜΑΣΤΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ… 

αγαπάµε τη γη µας…
είναι το µεγάλο σπίτι µας

oλ
η 

η π

ολ
η µια γειτονια

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΜ

Π
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ΕΝΑΝΤΙΑ

ΣΤΗ ΒΙΑ ΚΑΙ

ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ

ΜΕ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ

ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣ
ΤΙΚΗ

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
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17:45	ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ [15’]
 1ο Γυμνάσιο

 Παραστάσεις λόγου όπου ιστορίες της λαϊκής, προφορικής παράδοσης θα 
ζωντανέψουν για να μας ταξιδέψουν στην σοφία του μέλλοντος.  
εργαστήρι εφαρμοσμένης λογοτεχνίας 

??:??	 ΘΕΑΤΡΙΚΟ [90’]
 1ο Γυμνάσιο

 ΤΙΤΛΟΣ: «Αντιγόνη»
 του Ζαν Ανούιγ
 Περιλαμβάνονται τα χορικά της ομώνυμης τραγωδίας του Σοφοκλή  

σε μετάφραση Κ. Χ. Μύρης

 ΜΕΤΑΦΡΑΣη:
 Στρατής Πασχάλης
 ΣκηνΟΘΕΣΙΑ - ΔΡΑΜΑΤΟΥΡΓΙκη ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ - ΔΙΔΑΣκΑΛΙΑ: 
 Μίρκα Κρεστενίτη

 ΣκηνΙκΑ - κΟΥΣΤΟΥΜΙΑ - ΜΟΥΣΙκη - ΕνΟΡΧηΣΤΡΩΣη:
 Μίρκα Κρεστενίτη

 Γραμμένο το 1942 στη διάρκεια της ιδιόρρυθμης ναζιστικής κατοχής στη Γαλλία, 
η Αντιγόνη του Ανούιγ συνιστά μια μεταφορά για το άτομο και τον αγώνα του 
απέναντι σε ένα παντοδύναμο, γερασμένο, αυταρχικό κράτος. 

 Η νεότητα και το γήρας, η ομορφιά και η ασχήμια, η δύναμη και η αδυναμία, το 
δίκαιο και το άδικο αντιπαραβάλλονται για να ξεσκεπάσουν μια κοινωνία φοβι-
σμένη, βουτηγμένη στον ατομικισμό και τη διαφθορά, μια κοινωνία σε σημείο 
μηδέν. Σε αυτήν την πολιτεία – ναυάγιο που η μυρωδιά του πτώματος του Πολυ-
νείκη χρησιμοποιείται ως μέσο σωφρονισμού των πολιτών, που οι νεκροί είναι 
εναλλάξιμοι, που «αλήθεια είναι αυτό που δεν λέμε», ο Κρέων έρχεται ως σωτή-
ρας, λέει «ναι» στην εξουσία και ως ταπεινός εργάτης της «διοικεί ανθρώπους». 
Η Αντιγόνη, παιδί κι αυτή μιας άρρωστης κοινωνίας, με το ένστικτο της νιότης, 
αντιστέκεται, θάβει το νεκρό αδελφό της, λέει «όχι» στην «ακριβή, τη βρομερή 
ελπίδα» που επικαλείται η εξουσία. Στο τέλος, πλάι σε έναν Φρουρό, που έχει 
ακυρώσει όλα τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά του, κλονίζεται, δεν ξέρει πια γιατί 
πεθαίνει. Ο αμετανόητος Κρέων θα συνεχίσει να κρατάει τα ηνία της πολιτείας, 
οι Φρουροί θα συνεχίσουν να πίνουν και να παίζουν χαρτιά και η φωνή της Αντι-
γόνης θ' αντηχεί αέναα μέσα από την αιωνιότητα, φωτίζοντας κάθε φορά νέες 
όψεις του τραγικού.

Τετάρτη [ΑΠΟΓΕΥΜΑ]         2 ο Γυμνάσιο
ΜΑΪΟΣ

10  ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:

 Ξένια Ανθούλα (Αφηγητής) - Χορός: όλοι οι ρόλοι του έργου ενσαρκώνουν 
και τον χορό - νίκη Μπουρμπούλη (Αντιγόνη) - Αναστασία Κουτσοδήμου 
(τροφός) - Σταυριανή Ηλιοπούλου (ισμήνη) - Μαριάνθη Γόγολου (Αίμων) - Σωσώ 
Κυρμουτσέλη (Κρέων) - ειρήνη ????? (υπηρέτης Κρέοντα) - Σταυρούλα Μπάμη 
(Φρουρός) - Βασίλης ????? (Β' Φρουρός) - Ξένια Ανθούλα (Αγγελιαφόρος) -  
Αναστασία Κουτσοδήμου (ευριδίκη)

19:45	ΘΕΑΤΡΙΚΟ [60’]
 2ο Δημοτικό

 ΤΙΤΛΟΣ: «Ένας παπουτσωμένος γάτος»
 του Charles Perrault 
 Βασισμένο στη διασκευή του  Αλεξέι  Μιρόντσινκοβ

 ΣκηνΟΘΕΣΙΑ-ΔΙΔΑΣκΑΛΙΑ
 Μαρία Καλογεροπούλου
 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ηΧΟΥ: 
 Βασίλης Κορδάτος

 ΣκηνΙκΑ - κΟΥΣΤΟΥΜΙΑ:
 Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων - Μαρία Καλογεροπούλου

 το κλασικό παραμύθι του Perrault διασκευασμένο θεατρικά, μας παρουσιάζει 
τον πιο γοητευτικό γάτο των παραμυθιών ο οποίος με την εξυπνάδα και την 
αλληλεγγύη του βοηθά το φτωχό αφεντικό του να προκόψει.

 ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:

 Βίβιαν Παναγιωτοπούλου (Γάτος) - Λουκάς Βαρκάδος (Πιέρο) - 
Οδυσσέας Κοτσαμπάς (Βασιλιάς) - Άγγελος Ασημακόπουλος (Μπάτλερ) - 
εμμανουέλα τσιτρά (Πριγκίπισσα) - Μαριτίνα Ζαχαράτου (Κυρίες των τιμών & 
Γειτόνισσες) - Μαρία Γαλέα - Δέσποινα Δελτσίδου - Κατερίνα Δελτσίδου -  
Αρετή Ζαρμπούτη - Πάρις Μπουζάκης (Γιος - Γίγαντας - Παπάς) -  
Μάρκος νικολόπουλος (Δικαστής) - Δήμητρα Παπακωνσταντίνου (Μάνα) -  
θάλεια νικολοπούλου (Στέλλα) - ντορέττα Ζαρμπούτη (Μητέρα Πριγκίπισσας) - 
Λυδία τερζοπούλου (Γατούλα) - Χρήστος Σακελλάρης (Γιός - Ζητιάνος - Γείτονας) 
- Αναστάσης Ζαρμπούτης (ντελάλης - Παιδί Γείτονα - Φρουρός)
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ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
 2-3,5-10/5 π	πτ	πρ

1ο Λύκειο (Αίθουσα εκδηλώσεων)
 2Ο ΓΥΜνΑΣΙΟ
 υΠευθυνΟι: Γεώργιος Δανιάς (τεχνολογία)
 Αναστάσιος Παπαντωνόπουλους (εικαστικά) 

 1Ο ΓΕΛ
 Φωτογραφία - εικαστικά 

 6Ο ΔηΜΟΤΙκΟ
 εικαστικά

 6Ο νηΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
 εικαστικά  έργα με θέμα «ελληνική Παράδοση»

 5Ο νηΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

 3Ο νηΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
 εικαστικές δημιουργίες των μαθητών

 2Ο & 10Ο νηΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
 Ζωγραφική - Κολάζ

 3Ο ΔηΜΟΤΙκΟ
 ΔιΔΑΣΚΑΛιΑ: Κατερίνα Αποστολοπούλου 
 Δήμητρα Μαρκογιαννάκη

 5Ο ΓΥΜνΑΣΙΟ
 υΠευθυνΟι: ε. Χαβιάρα - Β. Μπακοπούλου
 εικαστικά  έργα με θέμα «1η μέρα στο δικό του σχολείο»

 1Ο νηΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

 5-9/5
3ο Γυμνάσιο (Φουαγιέ & Διάδρομος)

 7Ο ΔηΜΟΤΙκΟ

 9Ο ΔηΜΟΤΙκΟ
 ΔιΔΑΣΚΑΛιΑ: Λεύκη Σπέγκου

 4Ο νηΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
 Έκθεση ζωγραφικής με θέμα: «Όλη η πόλη μια γειτονιά» 

 4Ο ΔηΜΟΤΙκΟ
 Δημιουργία αφίσας με θέμα: «Από το αλεύρι στο ψωμί»

 3Ο ΓΥΜνΑΣΙΟ

 7Ο νηΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
 εικαστικά έργα - επιμέλεια: Πέρος Βασίλης

 2Ο ΛΥκΕΙΟ
 Αφίσες - Κολάζ - Φωτογραφία

 13Ο νηΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
 εικαστικά 
 υΠευθυνΗ: Κατερίνα ελευθεράκη

 Ε.κ.
 Έκθεση κοσμημάτων  με τη Β΄ τάξη του τομέα εφαρμοσμένων τεχνών 

και τη Γ΄ τάξη της ειδικότητας Αργυροχρυσοχοΐας
 υΠευθυνεΣ ΚΑθΗΓΗτΡιεΣ: Κορμέτζα Δήμητρα - Μοναστηριώτη θεοδώρα.

 5Ο & 11Ο ΔηΜΟΤΙκΑ

 3Ο νηΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

 2/5
5ο Γυμνάσιο

 Ε.κ. 
 1. «Έξυπνες Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις»  με την Γ΄ τάξη της ειδικότητας τεχνικός 

Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, εγκαταστάσεων και Δικτύων 
 υΠευθυνΟι τΟΜεΑΡΧεΣ ΚΑθΗΓΗτεΣ: Δροσόπουλος Χαράλαμπος - Μαυρίδης 

Πρόδρομος.
 2. Ρομποτική «Automatic Solar Solution» με την Γ΄ τάξη της ειδικότητας τεχνικός 

εφαρμογών Πληροφορικής.
 υΠευθυνΗ τΟΜεΑΡΧΗΣ ΚΑθΗΓΗτΡιΑ: Μαντά Σταματίνα

 ΕΠΑΛ 
 1. Έργο βραβευμένο με 7η θέση σε Πανελλήνιο Σχολικό Διαγωνισμό, ρομποτικό 

μοντέλο αυτοματισμού  «Φωτισμός επιγραφής LED με ηλιακή ενέργεια από 
φωτοβολταϊκό πάνελ»,

 2. Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης «ταξίδι στο ναύπλιο: 
Γεφυρώνοντας το χθες με το σήμερα»,

 3. Πολιτιστικό Πρόγραμμα «Από την Αγορά στην Πλατεία: με αφορμή τους 
υπαίθριους κοινόχρηστους χώρους του σχολείου μας»,

 4. Πρόγραμμα Ζώνης Δημιουργικών Δραστηριοτήτων «Παραδοσιακοί χοροί».

Οι ώρες λειτουργίας  
των εκθέσων  

είναι αντίστοιχες  
των ωρών  

των εκδηλώσεων.
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