
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 2313 302-831, -832



Ακούγοντας το θέμα του φετινού φεστιβάλ παιδείας
“Χθες – σήμερα - αύριο”, πέρασαν από μπροστά μου σαν
κινηματογραφική ταινία όλα τα φεστιβάλ από το 1993,
που ξεκίνησε το πρώτο, μέχρι και σήμερα 21 χρόνια μετά.
Από όλα έχω να θυμηθώ πολύ όμορφες στιγμές. Αυτό όμως
που είναι χαραγμένο στη μνήμη μου με ανεξίτηλα χρώματα
σαν το ομορφότερο χαρακτηριστικό όλων είναι το πάθος.
Το πάθος όσων ασχολούνται μ' αυτό, το πάθος των μαθη-
τών, των εκπαιδευτικών, των γονιών. Είναι αυτό που το
διατηρεί ζωντανό όλα αυτά τα χρόνια και με έναν μοναδικό
τρόπο δένει το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον. 

Αγαπητά παιδιά, εκπαιδευτικοί, γονείς 
Περιμένω με αγωνία και φέτος να ανέβω στο καράβι

αυτό που λέγεται φεστιβάλ παιδείας και να ταξιδέψω μαζί
σας στη μουσική, στο θέατρο, στο χορό, στις σελίδες των
βιβλίων, στη χαρά των παιδιών, στην έκφραση, στη δημι-
ουργικότητα και στην εφευρετικότητα των μαθητών και
των εκπαιδευτικών. Και πιστεύω ότι αυτό το ταξίδι θα μας
κάνει να αφεθούμε  στο χθες, να απολαύσουμε το σήμερα
και να οραματιστούμε το αύριο.

Καλή επιτυχία σε όσους συμμετέχουν σ΄αυτό και το
στηρίζουν.     

Διαμαντής Παπαδόπουλος
Δήμαρχος Παύλου Μελά 

Αγαπητοί φίλοι, συνάδελφοι και συνδημότες
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος η θεσμική παρου-

σίαση του φεστιβάλ παιδείας του Δήμου μας είναι ένα
πραγματικό γεγονός.

Φέτος μέσα σε ένα δύσκολο πολιτικό-κοινωνικό και
οικονομικό περιβάλλον η συμμετοχή των εκδηλώσεων για
το φεστιβάλ παιδείας του Δήμου Παύλου Μελά για το
2014 μας βρίσκει με αυξημένη τη συμμετοχή και πιο πολ-
λές εκδηλώσεις από άλλες χρονιές.

Εδώ θα ήθελα να συγχαρώ και να δηλώσω τη βαθιά
μου συγκίνηση γιατί οι συνάδελφοί μου Δ/νές σχολείων-
νηπιαγωγοί - δάσκαλοι - καθηγητές - μαθητές έχετε απο-
δείξει στη σημερινή φτωχοποιημένη κοινωνία ότι η δική
σας συμβολή είναι πράγματι υπερβολικά συγκινητική. Από
τα βάθη της ψυχής μου σας ευχαριστώ ως συνάδελφος
πρώτα και σας συγχαίρω γιατί αποδείξατε ότι το λειτούρ-
γημα που επιτελείται δεν είναι μόνο η μετάδοση γνώσης
και αγωγής στα παιδιά μας. Εσείς και τα παιδιά μας συνά-
δελφοι μεταλαμπαδεύετε στα δύσκολα χρόνια μας τον θη-
σαυρό μας που είναι η πολιτιστική μας κληρονομιά.
Συγχαρητήρια και πάλι σε όλους σας με βαθιά συναισθή-
ματα εκτίμησης και σεβασμού.

Γιώργιος  Αμπρικίδης 
Πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής  Φεστιβάλ Παιδείας

Αντιδήμαρχος Παιδείας, Διοίκησης Προσωπικού 
& Δημοσίων σχέσεων 



ΔΕΥΤΕΡΑ  7  ΑΠΡΙΛΙΟΥ, ώρα 20.00 - ΕΝΑΡΞΗ

ΤΡΙΤΗ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, ώρα 20:00

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ
αίθουσα θεάτρου

Η θεατρική ομάδα «Σάρωθρον» των μαθητών του 3ου Γενικού Λυκείου
Σταυρούπολης παρουσιάζει το έργο του Αλέκου Σακελλάριου: «Το ξύλο
βγήκε απ’ τον παράδεισο» σε διασκευή της Χριστίνας Σαββίδου.
«Ένας νεαρός φτωχός καθηγητής, με όνειρα και αγάπη για το λειτούργημά του,
προσλαμβάνεται σ’ ένα κολέγιο, όπου φοιτούν κακομαθημένα πλουσιοκόριτσα.
Όμως, σύντομα έρχεται σε σύγκρουση με τις μαθήτριες και τον διευθυντή του
κολεγίου και… η συνέχεια επί της σκηνής».

Σκηνοθετική επιμέλεια: Σαββίδου Χριστίνα (καθ. φυσικής αγωγής)
Μουσική επιμέλεια: Κιτρίδης Μιχαήλ (φυσικός)

TETAΡΤΗ 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, ώρα 20:00
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ΠΕΜΠΤΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, ώρα 11:30

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ αίθουσα θεάτρου
Mαθητές του 6ου Γυμνασίου Σταυρούπολης δημιούργησαν και παρουσιάζουν ένα ντοκιμαντέρ με
τίτλο: «Τι ακούει το 6ο».
Ρεπορτάζ για τη μουσική που ακούει το 6ο Γυμνάσιο Σταυρούπολης, από Hip hop, rock έως πον-
τιακά και κλασσική μουσική!
Σκηνοθετική επιμέλεια: Παρλάντζα Ιωάννα (καθ. πληροφορικής)

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ αίθουσα θεάτρου
Μαθητές του 3ου Γυμνασίου Σταυρούπολης παρουσιάζουν το δρώμενο: 
«Χθες – σήμερα - αύριο – χορεύουμε» χορεύοντας και τραγουδώντας
μουσικές, τραγούδια και κείμενα από το 1930 έως σήμερα. 
Διδασκαλία χορών: Κύρκος Ηλίας (καθ.φυσικής αγωγής)
Μουσική επιμέλεια: Πουλής Κων/νος (μουσικός)

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ αίθουσα θεάτρου
Μαθητές του 1ου Γυμνασίου και 1ου Γενικού Λυκείου Σταυρούπολης παρουσιάζουν
μία μουσική παράσταση με τίτλο: «100 χρόνια ελληνικό τραγούδι» 
Υπεύθυνες: Βλουτή Καλλιόπη (καθ. μουσικής), Μανιαδάκη Δέσποινα (φιλόλογος)



ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ αίθουσα θεάτρου
Μαθητές του 5ου Γυμνασίου & 5ου Δημοτικού Σταυρούπολης παρουσιάζουν το δρώμενο: «Η
μορφή της μάνας μέσα από τη δημοτική παράδοση (χορεύοντας και δρώντας, κλαίγοντας
και γελώντας)» χορεύοντας παραδοσιακούς χορούς από τα Κύθηρα, Πόντο, Μακεδονία, Ήπειρο,
Θράκη. 
Διδασκαλία χορών: Καρακούτα Ευαγγελία (καθ. φυσικής αγωγής)

ΠΕΜΠΤΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, ώρα 20:00

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ
αίθουσα θεάτρου

Μαθητές του 2ου Γυμνασίου Σταυρούπολης παρουσιάζουν
ένα πολιτιστικό πρόγραμμα με θέμα: «Το βιβλίο ένα παρά-
θυρο στον κόσμο, στη χαρά, στη φαντασία και στη ζωή». 
Σημείο αναφοράς στο ταξίδι μας το βιβλίο «Στο τσιμεντένιο δάσος»
της Λότης Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου, το οποίο παρουσιάζει η
πολιτιστική ομάδα με διάφορες μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης και
δημιουργίας.

Υπεύθυνοι ομάδας: Σιγουρτζίδου Στυλιανή, Παυλή Σταυριανή 
(φιλόλογοι)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, ώρα 20:00

ΤΡΙΤΗ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, ώρα 20:00
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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ «ΕΛΛΗ ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ»
Η θεατρική ομάδα «Άλφα Ένα» των μαθητών της Α΄ τάξης του 2ου ΓΕΛ Πολίχνης παρουσιάζουν
το έργο που έγραψαν οι μαθητές Γαλιγαλίδης Γεώργιος και Αρουτουνιάν Ελισάβετ: «Όταν η ζωή
γράφει τα δικά της σενάρια....».
Ένα βραδινό τηλεφώνημα και μια κακή είδηση δίνουν την αφορμή για τη δική μας ιστορία. Ένα σοβαρό τρο-
χαίο ατύχημα, με ότι αυτό συνεπάγεται, είναι ο κορμός γύρω από τον οποίο οι ήρωες κινούνται ή στροβιλί-
ζονται, αναλόγως... 

Σκηνοθετική επιμέλεια: Αποστολίδου Ιωάννα (θεολόγος), Παπάζογλου Γεώργιος (μαθητής) 
Μουσική επιμέλεια: Βελιγραδιώτης Ευάγγελος, Κεφαλίδης Ιορδάνης (μαθητές)



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ 
«ΕΛΛΗ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ»

Μαθητές του 2ου Γυμνασίου Πολίχνης παρουσιάζουν το
έργο των Αδερφών Γκριμμ: «Η χιονάτη και οι 7 νάνοι»
σε διασκευή Κριθαρίδου Μαρίνας.
Το γνωστό παραμύθι διασκευασμένο σε μια ανατρεπτική κωμωδία
σε σύγχρονη βάση με ελληνογερμανικούς διαλόγους.
Σκηνοθετική, μουσική επιμέλεια: Κριθαρίδου Μαρίνα (καθ. γερμανικών)

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ αίθουσα θεάτρου
Μαθητές της Α' τάξης του 2ου Γενικού Λυκείου 
Σταυρούπολης παρουσιάζουν το έργο του Αρκά:
«Εχθροί εξ' αίματος».

Μετά από ένα ατύχημα, τα ζωτικά όργανα βρίσκονται σε κατά-
σταση πανικού αφού ο εγκέφαλος βρίσκεται σε κώμα. Με την
προοπτική να πεθάνει ο οργανισμός άλλα όργανα επιθυμούν τη
μεταμόσχευση νεφρού και άλλα αντιδρούν στο ξένο όργανο.
Μέσα από αυτήν την αντιδικία προβληματίζουν το θεατή τα μη-
νύματα ενάντια στο ρατσισμό και το φόβο του «ξένου σώματος». 

Σκηνοθετική επιμέλεια: Σταυρουλάκη Δέσποινα (οικον/λόγος),
Βουσβούκης Στυλιανός (μαθητής)
Μουσική επιμέλεια: Ισαακίδης Πολύκαρπος, Ζηκύρης Αχιλλέας
(μαθητές)

ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΜΑΪΟΥ, ώρα 20:00
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ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΜΑΪΟΥ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΜΑΪΟΥ 2014, ώρα 9:00-13:30

TETAΡΤΗ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, ώρα 20:00 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ των ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ – ΕΚ αμφιθέατρο
Έκθεση έργων της τρέχουσας σχολικής χρονιάς όλων 
των ειδικοτήτων του 1ου ΕΠΑΛ και 1ου ΕΚ 
Σταυρούπολης και παρουσίαση των ειδικοτήτων στα 
επισκεπτόμενα Γυμνάσια (μαθητών και καθηγητών τους). 
Υπεύθυνοι: Καλαιτζή Χρυσάνθη (δ/ντρια 1ου ΕΠΑΛ), 
Συμεωνίδης Παναγιώτης (δ/ντής 1ου ΕΚ), 
Βλάσση Ελενα (καθ. αρχιτέκτονας-μηχανικός) 



ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ αίθουσα θεάτρου
Mαθητές του Εσπερινού ΕΠΑΛ Σταυρούπολης δημιούργησαν και παρουσιάζουν ένα ντοκιμαντέρ
με τίτλο: «Με τη δύση του ήλιου».
Ντοκιμαντέρ με θέμα τους ανθρώπους που ανταμώνουν τη δύση του ήλιου μέσα σε μια σχολική αίθουσα,
τους μαθητές του εσπερινού σχολείου.

Σκηνοθετική, τεχνική επιμέλεια: Παρλάντζα Ιωάννα, Μπαμπατζιάνη Χρυσούλα (καθ. πληροφορικής), 
Καλτσίδης Δημήτριος (γεωλόγος)

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ «ΕΛΛΗ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ»
Μαθητές του 4ου Γυμνασίου Πολίχνης παρουσιάζουν τα έργα : 
α) «Μια παρτίδα σκάκι» του K.S. Goodman. Ο Αλέξης Αλεξάπροβιτς, άρχοντας της περιοχής,
στα χρόνια της προεπαναστατικής Ρωσίας, δέχεται να του πάρει συνέντευξη ο Μπόρις Ιβάνοβιτς
Σαμράγιεφ, ο οποίος στην πραγματικότητα σχεδιάζει να τον δολοφονήσει. 
β) «Απόλυτη αρμονία» του Α. GERSTENBERG. Η Γκρέις, μια νεόπαντρη γυναίκα, στέλνει το τε-
λευταίο της γράμμα στον αγαπημένο της άντρα που βρίσκεται στο μέτωπο κατά την διάρκεια του
Α΄ Π.Π.
Σκηνοθετική, μουσική επιμέλεια: Μπεκιάρης Κων/νος (φιλόλογος)
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ΤΡΙΤΗ 6 ΜΑΪΟΥ, ώρα 19.30

ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΜΑΪΟΥ, ώρα 20:00

ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ πύλη έναντι δημαρχείου
Παρουσίαση προγραμμάτων περιβαλλοντικών, πολιτιστικών, αγωγής υγείας

Παρουσίαση του προγράμματος «Κυκλοφόρησε συνετά - κυκλοφόρησε με ασφάλεια» που
υλοποιεί ο Δήμος Π. Μελά στα σχολεία του Δήμου. 
Υπεύθυνη: Πολυράβα Σουλτάνα (Υπαλ. Δήμου, Πολ. Μηχανικός - συγκοινωνιολόγος)

Μαθητές του 4ου Γυμνασίου Σταυρούπολης παρουσιάζουν το πρόγραμμα «Υδάτινοι Πόροι -
Ποτάμια της ευρύτερης περιοχής της πόλης μας. Η Περιβαλλοντική, Ιστορική, Οικονομική
και Αισθητική αξία τους». 
Υπεύθυνοι: Μουλογιάννης Λεωνίδας (δ/ντής του γυμνασίου), Χατζηθεοδώρου Ανθούλα (καθ. αγγλικών)

Μαθητές του 5ου Γυμνασίου Σταυρούπολης παρουσιάζουν το πρόγραμμα «Εκπαίδευση στα δι-
καιώματα του ανθρώπου». Παρουσίαση του έλληνα ζωγράφου Δομήνικου Θεοτοκόπουλου και του
έργου του, στο πλαίσιο του αφιερώματος της UNESCO στο δίκτυο της οποίας ανήκει το σχολείο.
Υπεύθυνοι: Ηλιάδου Ελένη, Κωστοπούλου Δήμητρα (καθ. Γερμανικών), Ιωακειμίδου Χρύσα (φιλόλογος)

ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΜΑΪΟΥ, ώρα 10:00-13:00



Μαθητές του 2ου Γενικού Λυκείου Σταυρούπολης παρουσιά-
ζουν τα προγράμματα: 
α) «Κινηματογράφος στην ιστορία και στην πράξη», 
β)«Εκπαιδευτική ρομποτική για όλους: κατασκευή, λειτουρ-
γία, προγραμματισμός ρομπότ», 
γ) «Τα σημαντικότερα γεγονότα στη ζωή του ανθρώπου».
Υπεύθυνη: Πανταζοπούλου Θεοδώρα (μηχανολόγος)

Μαθητές του 1ου Γυμνασίου Ευκαρπίας παρουσιάζουν τα προ-
γράμματα α) «Εγώ και το σχολείο: διαβάζουμε, βλέπουμε,
γράφουμε». Το πρόγραμμα διερευνά τον αρνητισμό των μαθη-
τών προς το θεσμό του σχολείου με όχημα τις αναπαραστατικές
τέχνες (λογοτεχνία, θέατρο, κινηματογράφο) και με απόπειρες
δημιουργικής γραφής, 
β) «Σχολική ζωή». Η δημιουργική γραφή ως εργαλείο για την
εξερεύνηση κα τη διαχείριση των προβλημάτων που σχετίζονται
με την σχολική ζωή και τη σχέση των μαθητών με το σχολείο.
Υπεύθυνοι: Καραφυλλίδου Μαρίνα (φιλόλογος), Χαραλαμπίδου Αθηνά
(καθ. αγγλικών)
γ) «Η αγορά της ψείρας και η εξέλιξή της σε μοναστηράκι
της Θεσσαλονίκης»
δ) «Συλλεκτική γωνιά με χαλκοτεχνίες»
Υπεύθυνος: Γκουντίντας Χαράλαμπος (φιλόλογος)

ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ πύλη έναντι δημαρχείου
Παρουσίαση προγραμμάτων περιβαλλοντικών, πολιτιστικών, αγωγής υγείας

Μαθητές του 3ου Γυμνασίου Πολίχνης παρουσιάζουν τα προγράμματα: 
α) «Τέχνη και λόγος για το νερό και την προστασία του». Αφορά στη ρύπανση των υδάτων και
στην αειφορική διαχείριση του νερού και υλοποιείται στο πλαίσιο του Θεματικού Δικτύου που συν-
τονίζει το ΚΠΕ Κερκύρας με τίτλο «Αειφορική Τεχνολογία», στο οποίο συμμετέχει το σχολείο.
Υπεύθυνοι: Κανοπούλου Αφροδίτη (καθ. πληροφορικής), Αναστασιάδου Ιωάννα (φυσ. ραδιοηλεκτρολόγος),
Κουταλά Σ. (καθ. αγγλικών)
β) «Η επιρροή του περιβάλλοντος στα ήθη έθιμα και στις παραδόσεις κάθε τόπου». Το πε-
ριβάλλον αποτελεί σημαντικό παράγοντα επιρροής στα ήθη - έθιμα και στις παραδόσεις κάθε τόπου,
ιδιαίτερα σε έναν λαό που ξεριζώθηκε από τον τόπο του, μετέφερε και προσάρμοσε τις παραδό-
σεις του, τα ήθη και έθιμα του στον τόπο που ζει.

ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΜΑΪΟΥ, ώρα 10:00-13:00

ΠΕΜΠΤΗ 8 ΜΑΪΟΥ, ώρα 10:00-13:00
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Υπεύθυνοι: Καραγιάννη Αθανασία (καθ. φυσ. αγωγής), Αντωνίου Ελένη (καθ. γερμανικών)
Μαθητές του 1ου ΕΠΑΛ Πολίχνης παρουσιάζουν: 
α) το πρόγραμμα «Θερμαϊκός η θάλασσα της Θεσσαλονίκης». Μέτρηση φωτεινότητας, πίεσης και
θερμοκρασίας του νερού με συσκευή που μας παρέχει το Ίδρυμα Ευγενίδου - Υπεύθυνοι: Κουτλεμάνη
Στεργιανή (ηλεκτρολόγος), Χαρτοφύλλης Εμμανουήλ (χημικός), Ουζούνη Μαρία (καθ. πληροφορικής)
β) το πρόγραμμα τεχνολογίας με θέμα: «F1 in schools» στα ελληνικά η φόρμουλα 1 στα σχολεία.
Κατασκευή οχήματος αγώνων υπό κλίμακα (περίπου 20cm μήκος) με συγκεκριμένες προδιαγραφές
που θα πάρει μέρος σε αγώνες με άλλες ομάδες σχολείων. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σε απλή
μορφή όλες τις διαδικασίες μιας ομάδας της φόρμουλα 1.
Υπεύθυνοι: Κουτλεμάνη Στεργιανή (ηλεκτρολόγος), Αγγελόπουλος Γεώργιος (μηχανολόγος)
Μαθητές του 4ου Γυμνασίου Πολίχνης παρουσιάζουν τα προγράμματα: 
α) Εφημερίδα: «Περιβαλλοντικά Νέα» - Υπεύθυνοι: Τριανταφυλλίδου Κωνσταντία (μαθηματικός), Κού-
βαρης Χρήστος (καθ. πληροφορικής), Σάντη Βασιλική (θεολόγος)
β) «Η σχέση του ανθρώπου με τα ζώα» - Υπεύθυνοι: Σάντη Βασιλική (θεολόγος) , Τύπου Σοφία (καθ.
πληροφορικής), Τριανταφυλλίδου Κωνσταντία (μαθηματικός)
γ) «Αειφορία και Οικονομία - Προστατεύουμε το περιβάλλον και την τσέπη μας» 
Υπεύθυνοι: Τζιμίρη Στυλιανή (καθ. βιολογίας), Τύπου Σοφία (καθ. πληροφορικής)
Μαθητές του 3ου Γενικού Λυκείου Πολίχνης παρουσιάζουν το  πρόγραμμα: «το “νερό-νεράκι”
στην ελληνική παράδοση»
Υπεύθυνοι ομάδας: Τζάμου Ζαχαρούλα (καθ. αγγλικών), Γούγου Ολυμπία, Πλευρά Ελένη (φιλόλογοι)       

Παράλληλα στον ίδιο χώρο λειτουργούν την Τετάρτη 7 και Πέμπτη 8 Μαίου:

Έκθεση φωτογραφίας που δημιούργησαν οι μαθητές του 1ου Γενικού Λυκείου Σταυρούπολης με
τίτλο: «Δρόμοι…». Φωτογραφίζουμε τους δρόμους της πόλης μας και τους «περπατάμε» κάτω
από τους ήχους της μουσικής του Μ. Θεοδωράκη και του Γ. Σταυριανού.
Υπεύθυνοι: Παππάς Εμμανουήλ (φιλόλογος), Απρασίδου Σπυριδούλα (τοπογράφος- μηχανικός)
Έκθεση μαθητικών κατασκευών του 4ου Γυμνασίου Πολίχνης
Υπεύθυνη: Παπαθεοδώρου Μαρία (χημικός- μηχανικός) 
Έκθεση εικαστικών έργων που δημιούργησαν οι μαθητές του 4ου Γυμνασίου Πολίχνης 
Υπεύθυνος: Κοσσίδης Θεόδωρος (εκπαιδευτικός εικαστικών)
Έκθεση έργων ζωγραφικής και τεχνικής του κολάζ και έργων διακοσμητικού σχεδίου που δημι-
ούργησαν οι μαθητές του 1ου και 2ου Γυμνασίου Ευκαρπίας με θεματολογία α) Εξπρεσιονισμός
και έκφραση συναισθημάτων – Αγάπη β) Πρόσωπα σουρεαλιστικά γ) Πόλη του μέλλοντος δ) Σύν-
θεση και συμπληρωματικά ζεύγη ε) Πτυχολογία (αναφορά στον EL GRECO) 
Υπεύθυνη: Κίζου Μαριάννα (εκπαιδευτικός εικαστικών)
Έκθεση έργων του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου του 5ου Γυμνασίου Σταυρούπολης.
Υπεύθυνοι: Ηλιάδου Ελένη, Κωστοπούλου Δήμητρα (καθ. Γερμανικών), Ιωακειμίδου Χρύσα (φιλόλογος)
Έκθεση «οδικής ασφάλειας – βιώσιμης κινητικότητας»
Υπεύθυνη: Πολυράβα Σουλτάνα (Υπαλ. Δήμου, Πολ. Μηχανικός - συγκοινωνιολόγος) 

ΠΕΜΠΤΗ 8 ΜΑΪΟΥ, ώρα 10:00-13:00
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ΠΕΜΠΤΗ 8 ΜΑΪΟΥ, ώρα 20:00

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ
αίθουσα θεάτρου

Μαθητές του 1ου ΕΠΑΛ και 1ου ΕΚ Σταυρούπολης παρου-
σιάζουν το δρώμενο: «Η Πόντια Μάνα» και χορεύουν παρα-
δοσιακούς χορούς του Πόντου.
Το έργο έχει στοιχεία από την καθημερινή ζωή και τα έθιμα μιας
παλιάς παραδοσιακής ποντιακής οικογένειας. Περιέχει κωμικο-
τραγελαφικά στοιχεία μεταξύ μιας μάνας και των πιθανών μελ-
λουσών νυφών του γιού της.

Συγγραφή, σκηνοθετική, μουσική επιμέλεια, διδασκαλία χορών: 
Ασμανίδου Αναστασία (καθ. φυσικής αγωγής)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΜΑΪΟΥ, ώρα 19:00
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ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΜΑΪΟΥ, ώρα 20:00

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ αίθουσα θεάτρου
Μαθητές του 1ου Γυμνασίου, 2ου Γυμνασίου και 1ου Γενικού Λυκείου Ευκαρπίας παρουσιά-
ζουν τη θεατρική παράσταση με τίτλο: «Είσαι ό,τι δηλώσεις» του Πέτρου Χουτζούμη. Είναι μια
καυστική σάτιρα που καταδεικνύει τις παθογένειες του πολιτικού μας συστήματος. Ένα έργο για πο-
λιτικό προβληματισμό και μια πρό(σ)κληση για την αλλαγή της
λειτουργίας των πολιτικών και οικονομικών δομών, αλλά και νο-
οτροπιών της κοινωνίας μας. 
Διασκευή, σκηνοθετική, μουσική επιμέλεια: 
Λαδόπουλος Γεώργιος (θεολόγος)
Τεχνική επιμέλεια: Κραλίδου Δήμητρα ( δασοπόνος, θεολόγος)

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ αίθουσα θεάτρου
Μαθητές της Β3 τάξης του 1ου Γενικού Λυκείου Ευκαρπίας παρουσιάζουν το έργο «Κωμωδία
στα θρανία του Β3». Το θεατρικό έργο με πρωτοβουλία (και δημιουργία) του τμήματος Β3 του Γε-
νικού Λυκείου Ευκαρπίας παρουσιάζει με κωμικό τρόπο τη μαθητική ζωή (των μαθητών και των κα-
θηγητών) μέσα στην τάξη.
Σκηνοθετική επιμέλεια: Ασλανίδης Ευθύμης (μαθητής)
Μουσική επιμέλεια: Μουγκράκης Γεώργιος, Ασλανίδης Ευθύμης (μαθητές)



ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ αίθουσα θεάτρου
Η θεατρική ομάδα «τα σκαρούδια» πρώην μαθητών των Γενικών Λυκείων Σταυρούπολης πα-
ρουσιάζουν το έργο «Της κακομοίρας» των Χρήστου και Γιώργου Γιαννακόπουλου σε διασκευή
της Χριστίνας Σαββίδου. Πλούτος και φτώχεια, έρωτες και συγκρούσεις, ελπίδες και όνειρα μπλέ-
κονται εξαιρετικά μεταξύ τους στην πασίγνωστη κωμωδία του Ζήκου του μπακαλόγατου.

Σκηνοθετική επιμέλεια : Σαββίδου Χριστίνα (καθ. φυσ. αγωγής
Μουσική επιμέλεια: Κιτρίδης Μιχαήλ (φυσικός)
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ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΜΑΪΟΥ, ώρα 20:00

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ
αίθουσα θεάτρου

Η θεατρική ομάδα εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης «Μίμησις Πρά-
ξεως» παρουσιάζει τη μουσικοθεατρική παράσταση:
«Νίκος Παπάζογλου, ο ποιητής της μουσικής», 
αφιερωμένη στη μνήμη του καλλιτέχνη Ν.Παπαζογλου για τη με-

γάλη του προσφορά στη μουσική, στη Θεσ/νίκη και γενικότερα

στην Ελλάδα.

Σενάριο, σκηνοθετική μουσική επιμέλεια: 
Κόπτση Μερόπη (καθ. γαλλικών)

ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΜΑΪΟΥ, ώρα 20:00

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ
αίθουσα θεάτρου

Οι μαθητές της θεατρικής ομάδας «Τα Γοητρόνια» του 2ου
Γυμνασίου και 2ου Γενικού Λυκείου Σταυρούπολης παρουσιάζουν τη θεατρική παράσταση του
Αριστοφάνη «Σύγχρονη Λυσιστράτη». Η ύστατη προσπάθεια των γυναικών για να καταφέρουν να
συμμορφώσουν τους άντρες τους έτσι ώστε να σταματήσουν τον πόλεμο. Ο τρόπος: αποχή από
τα συζυγικά τους καθήκοντα.
Σκηνοθετική, μουσική επιμέλεια: Τοπουζλή Φωτεινή (ηθοποιός – εμψυχώτρια)

Μαθητές του 2ου Γυμνασίου και 2ου Γενικού Λυκείου Σταυρούπολης χορεύουν σε ρυθμούς και
μουσική latin. 
Διδασκαλία χορών: Κορτσαρίδης Γεώργιος (χοροδιδάσκαλος)

ΤΡΙΤΗ 13 ΜΑΪΟΥ, ώρα 20:00
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ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ αίθουσα θεάτρου

Οι μαθητές της θεατρικής ομάδας «Μύησις» του 4ου Γενικού Λυκείου Σταυρούπολης παρου-
σιάζουν τη θεατρική παράσταση με τίτλο: «Ένας “άλλος” κόσμος είναι εφικτός». Τα κείμενα είναι
των μαθητών της θεατρικής ομάδας. «Είμαστε
φτιαγμένοι από θέατρο». Ό,τι παρουσιάζουμε επί
σκηνής είναι ό,τι ζούμε στη ζωή μας. Ένας άλλος
κόσμος είναι εφικτός, αλλά εξαρτάται από εμάς να
τον χτίσουμε με τα χέρια μας… Το να είσαι πολί-
της δεν σημαίνει ότι ζεις σε μια κοινωνία, σημαίνει
ότι την αλλάζεις. Η παράσταση είναι αποτέλεσμα
των αυτοσχεδιασμών του θεατρικού εργαστηρίου
του 4ου ΓΕ.Λ. Σταυρούπολης.

Σκηνοθετική επιμέλεια: 
Τσαραμπουλίδου Γιαννούλα (κοινωνιολόγος)
Μουσική επιμέλεια: Τσαραμπουλίδου Γιαννούλα, 
μουσική ομάδα των μαθητών του 4ου ΓΕΛ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΜΑΪΟΥ, ώρα 20:00

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ  αίθουσα θεάτρου
Μαθητές του 4oυ Δημοτικού Σχολείου Ευκαρπίας παρουσιάζουν το πολιτιστικό πρόγραμμα με
τίτλο: «Τα παιχνίδια των προγόνων μας». Γίνεται παρουσίαση των παιχνιδιών που παίζονταν, αλλά
και αυτών που παίζονται σήμερα, ανά ιστορική περίοδο, Αρχαιότητα, Βυζάντιο, Τουρκοκρατία και
ανά περιοχή (Μικρασιατικά παράλια, Σικελία, Πόντος, περιοχές της Ελλάδας).
Υπεύθυνος: Παπατριανταφύλλου Δημήτριος (δάσκαλος)

Μαθητές του 16oυ Δημοτικού Σχολείου Σταυρούπολης δημιούργησαν και παρουσιάζουν την
ταινία «Ανάγκη». Ο όρος ανάγκη είναι το δυσάρεστο συναίσθημα της έλλειψης, είτε υλικών αντι-
κειμένων και υπηρεσιών είτε συναισθημάτων. Στην ταινία αυτή οι ανθρώπινες ανάγκες ξεδιπλώνον-
ται μέσα από τους ρόλους που υποδύονται τα παιδιά. 

Σκηνοθετική επιμέλεια: Δελαντώνης Ευστράτιος, Παλαβάτσου Μαγδαληνή (δάσκαλοι)
Μουσική επιμέλεια: Δελαντώνης Ευστράτιος 

ΤΡΙΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ, ώρα 20:00
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ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ
αίθουσα θεάτρου

Οι μικροί μαθητές του κλασικού τμήματος του 17ου Νη-
πιαγωγείου Σταυρούπολης παρουσιάζουν τη θεατρική
παράσταση του Αριστοφάνη «ΕΙΡΗΝΗ». Η «Ειρήνη» του
Αριστοφάνη δοσμένη από νήπια και προνήπια, επίκαιρη
όσο ποτέ…
Σκηνοθετική επιμέλεια: 
Ελευθεριάδου Αθηνά, Σωτηριάδου Χριστίνα (νηπιαγωγοί)
Μουσική επιμέλεια: 
Ελευθεριάδου Αθηνά, Βλάχου Μαρία 
(νηπιαγωγοί)

ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ, ώρα 20:00

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ
αίθουσα θεάτρου

Χορωδία μαθητών του 3ου Δημοτικού Σχολείου Σταυ-
ρούπολης τραγουδούν μελοποιημένη ποίηση του Φεντε-
ρίκου Γκαρθία Λόρκα με συνοδεία μουσικού σχήματος.
Υπεύθυνη: Βέττα Εύη (μουσικός), Λιούρτα Αλεξάνδρα (εκπ. θε-
ατρικής αγωγής)

ΠΕΜΠΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ, ώρα 20:00

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ
αίθουσα θεάτρου

Μαθητές του 3ου Δημοτικού Σχολείου Σταυρούπολης
παρουσιάζουν τη θεατρική παράσταση: «Η Δυσκολούλα»
του Ευγένιου Τριβιζά σε διασκευή της Βάσως Θεοδώρου
και της Εύης Μπύρου. 
Η Δυσκολούλα είναι μια χαϊδεμένη πριγκίπισσα, η οποία δυσκο-
λεύεται να κάνει επιλογές. Όταν έρχεται η ώρα να παντρευτεί και
μαζεύονται οι πρίγκιπες για να διαλέξει ακολουθούν αστείες και
κωμικές παρεξηγήσεις.

Σκηνοθετική, μουσική επιμέλεια: Λιούρτα Αλεξάνδρα (εκπ. θεατρικής αγωγής)

Επίσης θα προβληθεί κινηματογραφική ταινία που δημιούργησαν οι μαθητές της Ε΄ τάξης 
σε συνεργασία με το Τμήμα Κινηματογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΜΑΪΟΥ, ώρα 20:00
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ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ αίθουσα θεάτρου
Μαθητές της ΣΤ2΄ τάξης του 1ου Δημοτικού Σχολείου Σταυρούπολης παρουσιάζουν τις θεα-
τρικές παραστάσεις: α) «Και... του στραβού το δίκιο» της Μαρίας Κύτρα. Κωμωδία χαρακτήρων,
όπου εμπλέκονται διάφοροι τύποι ανθρώπων σε κωμικές καταστάσεις και παρεξηγήσεις με πρω-
ταγωνιστή τον αδύναμο κρίκο της κοινωνίας. β) «Η Δυσκολούλα» του Ευγένιου Τριβιζά σε δια-
σκευή Βάσως Θεοδώρου, Εύης Μπύρου. Η Δυσκολούλα είναι
μια πριγκίπισσα η οποία δυσκολεύεται να διαλέγει. Όταν έρχε-
ται η ώρα να παντρευτεί, μαζεύονται διάφοροι πρίγκιπες και
εκτυλίσσονται αστεία περιστατικά.

Σκηνοθετική, μουσική επιμέλεια:
Λιούρτα Αλεξάνδρα (εκπ. θεατρικής αγωγής)

ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ, ώρα 20:00

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ 
αίθουσα θεάτρου

Μαθητές του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ευκαρπίας παρουσιά-
ζουν τη θεατρική παράσταση με τίτλο: «Η ιστορία του γάτου
που έμαθε σε ένα γλάρο να πετάει», του Λουίς Σεπούλβεδα
σε διασκευή της Κοντογουλίδου Μαριλένας. Ο γάτος Ζορμπάς
έρχεται ξαφνικά αντιμέτωπος με μια ιδιαίτερα σημαντική από-
φαση. Να αναλάβει την ανατροφή ενός μικρού ορφανού γλά-
ρου. Άραγε θα τα καταφέρει;

Σκηνοθετική, μουσική επιμέλεια: 
Κοντογουλίδου Μαριλένα (εκπ. θεατρικής αγωγής) 

ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ, ώρα 20:00

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ – ΙΣΟΓΕΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Έκθεση ζωγραφικής του συνόλου των μαθητών του 3ου Δημοτικού Σχολείου Πολίχνης
με θέμα: «Παιδί και τέχνη».
Υπεύθυνος: Παπακαρμεζής Γιώργος (εκπ. εικαστικών)

ΔΕΥΤΕΡΑ 2 έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ, ώρα 10:00 – 13:00



ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ αίθουσα θεάτρου
Μαθητές του 2ου Δημοτικού Σχολείου Σταυρούπολης παρουσιάζουν την παράσταση με τίτλο:
«Άρωμα Ελλάδας με… μπαχάρι και κανέλα». Πρόκειται για διασκευή κειμένων από «Το Μεγάλο
μας Τσίρκο» του Ι. Καμπανέλη, τη «Λωξάνδρα» της Μ.Ιορδανίδου, το θεατρικό «Η κυρά Παρά-
δοση και η Ορθοδοξία» της Μ.Βιγγοπούλου και από την κινηματογραφική ταινία «Πολίτικη Κου-
ζίνα», καθώς επίσης και κείμενα της δασκάλας Αναστασίας Μπακλατζή. Η παράσταση επιχειρεί μια
αναδρομή στην ιστορία της Ελλάδας από την Άλωση της Πόλης ως το διωγμό των Αρμενίων και των
Ελλήνων από τη Βασιλεύουσα. Όλα αυτά μέσα από ανάλαφρα δρώμενα, αφηγηματικά κείμενα, μου-
σική και τραγούδια. Σκηνοθετική επιμέλεια: Μπακλατζή Αναστασία (δασκάλα), Παύλου Αναστασία (εκπ.
θεατρικής αγωγής), Τζίμπουλα Αρετή (καθ. μουσικής)
Μουσική επιμέλεια: Τζίμπουλα Αρετή, Μπακλατζή Αναστασία

ΤΡΙΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ, ώρα 20:00

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ
αίθουσα θεάτρου

Μαθητές του 18oυ Δημοτικού Σχολείου Σταυρούπολης
παρουσιάζουν αποσπάσματα από τον ελληνικό κινηματο-
γράφο με συνοδεία μουσικής και χορού με τίτλο «Μένουμε
πάντα παιδιά». Πρόκειται για ένα μουσικοχορευτικό ταξίδι
στον κόσμο του ελληνικού κινηματογράφου με σκηνές από
αγαπημένα μιούζικαλ. 
Σκηνοθετική επιμέλεια: Κοσμοπούλου Μένη (εκπ. θεατρικής αγω-
γής) Μουσική επιμέλεια: Κωνσταντινίδου Μαρία (καθ. μουσικής)
Γενική επιμέλεια: Λιόδη Ελίνα (καθ. Αγγλικών)

ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ, ώρα 20:00

2o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ αίθουσα εκδηλώσεων
Μαθητές της ΣΤ΄ τάξης του 2oυ Δημοτικού Σχολείου Ευκαρπίας παρουσιάζουν τη θεατρική πα-
ράσταση με τίτλο: «Ο πιο καλός ο μαθητής». … έχουν περάσει 20 χρόνια από την ημέρα που απο-
φοίτησαν τα παιδιά από το δημοτικό σχολείο. Παλιοί συμμαθητές και συμμαθήτριες
ξανασυναντιούνται στην ταβέρνα «Ο πιο καλός ο μαθητής» και αναπολούν τα έξι χρόνια που πέ-
ρασαν στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Ευκαρπίας. 
Επιμέλεια κειμένων των παιδιών της ΣΤ τάξης: Αραβίδου Σωτηρία(καθ. Φυσικής αγωγής) & Κοντογουλίδου
Μαριλένα (εκπ. θεατρικής αγωγής) - Σκηνοθετική επιμέλεια: Κοντογουλίδου Μαριλένα - Μουσική επιμέ-
λεια: Ασπιώτης Σπυρίδων (Μουσικός) - Σκηνικά : Σιμόπουλος Μάριος (καθ. εικαστικών)
Επιμέλεια εικόνας και video: Δουβλετής Χαράλαμπος (καθ. πληροφορικής)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ, ώρα 20:00
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ΜΟΝΗ ΛΑΖΑΡΙΣΤΩΝ υπαίθριος χώρος
Μαθητές των 7ου, 8ου και 9ου Δημοτικών Σχολείων
Σταυρούπολης παρουσιάζουν το δρώμενο «Σήμερα γάμος
γίνεται…σ’ ωραίο περιβόλι» με ελληνικούς παραδοσιακούς
χορούς. 
Διδασκαλία χορών: Μουταφίδου Βασιλική (δασκάλα), 
Μαστορόπουλος Γεώργιος (καθ. φυσικής αγωγής)
Μαθητές του 2ου Δημοτικού Σχολείου Σταυρούπολης
χορεύουν ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς. 
Διδασκαλία χορών: Ελευθερίου Σταμάτης (χοροδιδάσκαλος)

ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ, ώρα 20:00

ΜΟΝΗ ΛΑΖΑΡΙΣΤΩΝ υπαίθριος χώρος
Μαθητές της Β2΄τάξης του 7ου Δημοτικού Σχολείου
Σταυρούπολης παρουσιάζουν μια μουσικοθεατρική παρά-
σταση με τίτλο: «Ταξίδι στη χώρα των μουσικών οργάνων». 
Ζωντανή παρουσίαση μουσικών οργάνων με τη συνεργα-
σία μαθητών του Νέου Ωδείου Θεσ/νίκης και μουσικούς
της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης.
Σκηνοθετική επιμέλεια: Αρουσάνοβα Μαρία (μουσικός) - Ρούκαλη
Μαριάννα (θεατρολόγος)
Μουσική επιμέλεια : Αρουσάνοβα Μαρία 

ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ, ώρα 20:00

ΜΟΝΗ ΛΑΖΑΡΙΣΤΩΝ υπαίθριος χώρος
Μαθητές του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ευκαρπίας
παρουσιάζουν το μουσικοχορευτικό πρόγραμμα με τίτλο: 
«Ρομαντικός περίπατος στη Θεσσαλονίκη»
Διδασκαλία χορών: Καρανίσας Γεώργιος, Πατσάκας Γεώργιος,
Μπάρμπα Στυλιανή (καθ. φυσικής αγωγής)
Μαθητές του 4ου Δημοτικού Σχολείου Ευκαρπίας
χορεύουν ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς. 
Διδασκαλία χορών: Γεωργιάδου Βασίλα (καθ. φυσικής αγωγής)
Μαθητές της ΣΤ΄ τάξης του 1ου Δημοτικού Σχολείου Σταυρούπολης
χορεύουν ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς.
Διδασκαλία χορών: Δούφας Γιώργος, Αυγέρη Αθανασία (καθ. φυσικής αγωγής)

ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ, ώρα 20:00
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ΜΟΝΗ ΛΑΖΑΡΙΣΤΩΝ υπαίθριος χώρος
Το μουσικό σχήμα «Αυλοκίθαρις» των σπουδαστών του
Δημοτικού Ωδείου Σταυρούπολης
παρουσιάζει ένα πρόγραμμα ελληνικής μουσικής με κιθάρες
και πνευστά. Υπεύθυνος: Τερζής Φώτης (διευθυντής ωδείου)

Μικροί μαθητές του 21ου Νηπιαγωγείου Σταυρούπολης
χορεύουν ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς. 
Διδασκαλία χορών: Σκούφου Κωνσταντία , Γιατσόγλου Χρυσοπηγή
(νηπιαγωγοί) 

Μαθητές του 14ου Δημοτικού Σχολείου Σταυρούπολης
χορεύουν ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς. 
Διδασκαλία χορών: Κοσμίδου Μυροφόρα (καθ. φυσικής αγωγής)

Παράλληλα στον ίδιο χώρο τις ίδιες ημέρες (7-10 Ιουνίου) λειτουργούν: 

Έκθεση εικαστικών με ζωγραφιές, κολάζ και χαρτοκατασκευές  των μαθητών του 1ου Δημοτικού
Σχολείου Σταυρούπολης με θέμα «Παίζοντας με την Τέχνη». 
Υπεύθυνοι: Παππούς Δημήτρης, Νεδέλτσου Λοΐδα (εκπ. εικαστικών)

Έκθεση ζωγραφικής και εικαστικές δημιουργίες των μαθητών του 3ου Δημοτικού Σχολείου 
Σταυρούπολης με τίτλο: «Τελικά είναι θέμα οπτικής γωνίας;».
Υπεύθυνοι: Παργιανού Μαρία, Γκρέζιου Έλενα (εκπ. εικαστικών)

Έκθεση του 5ου Ειδικού Σχολείου Θεσσαλονίκης με χειροτεχνίες, φωτογραφίες και 
εργασίες των μαθητών με θέματα: α) «Φροντίδα στοματικής κοιλότητας» 
β) «Γνωρίζοντας τον εαυτό μου – γνωρίζω τους άλλους» 
γ)«Πρόγραμμα Comenius: Η κινητικότητα διαβατήριο για την επικοινωνία». 
Υπεύθυνοι: Κιοσκερίδου Αικατερίνη (σχολική νοσηλεύτρια), Σαρίδου Κων/να (ειδικό βοηθητικό προσωπικό),
Παπαγερίδου Φωτεινή (κοινωνική λειτουργός), Κομνηνού Μαρία (ψυχολόγος), Ηλιάδης Πέτρος, 
Κατσιορίδου Κυριακή, Βεργιώτη Ελεωνόρα (δάσκαλοι ειδικής αγωγής). 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ «ΕΛΛΗ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ»
Μαθητές του 14ου Δημοτικού Σχολείου Πολίχνης παρουσιάζουν μία μουσική παράσταση με Έν-
τεχνο και λαϊκό ελληνικό τραγούδι
Υπεύθυνος εκπαιδευτικός: Σκανδάλης Σωτήρης (δάσκαλος)

ΤΡΙΤΗ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ, ώρα 20:00

ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ, ώρα 18:00



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ
«ΕΛΛΗ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ»

Οι μαθητές της ΣΤ΄ 1 τάξης του 4ου Δημοτικού Σχολείου
Πολίχνης παρουσιάζουν τη θεατρική παράσταση με τίτλο:
«Ο Μικρούλης Πλούτος» σε θεατρική διασκευή του Ανα-
στασιάδη Βασίλειου. 
Ο Πλούτος είναι η τελευταία σωζόμενη κωμωδία του Αριστοφάνη.
Ωστόσο, η κωμωδία που θα παρουσιάσουν οι μαθητές είναι μία σύγ-
χρονη διασκευή του έργου του Αριστοφάνη. Ο βασικός μύθος και
τα πρόσωπα διατηρούνται, ενώ προστίθενται και σύγχρονα στοιχεία,
φέρνοντας έτσι τον Αριστοφάνη πιο κοντά στα παιδιά και τονίζον-
τας τη διαχρονικότητά του.

Σκηνοθετική επιμέλεια: Λουκίδου Ελευθερία (θεατρολόγος), 
Αρβανίτη Αθανασία (δασκάλα), Κωνσταντίνου Δέσποινα (εκπ. εικαστικών)
Μουσική επιμέλεια: Ραπτόπουλος Αθανάσιος (εκπ. μουσικής) 

ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ, ώρα 19:30

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ
αίθουσα θεάτρου

Μαθητές της ΣΤ' τάξης του 7ου Δημοτικού Σχολείου
Σταυρούπολης παρουσιάζουν τις θεατρικές παραστάσεις:
α) «Το όνειρο του σκιάχτρου» του Ε. Τριβιζά (διασκευή από
μαθητές του ΣΤ΄1). Ένα σκιάχτρο που συμπαθεί τα πουλιά και
ονειρεύεται να πετάξει, β) «Το ασχημόπαπο» του Χ.Κ. Άν-
τερσεν (διασκευή από μαθητές ΣΤ΄2). Ένας μικρός κύκνος
που νομίζει ότι είναι πάπια προσπαθεί να γίνει αποδεκτός από
τα υπόλοιπα παπάκια και τα ζώα του αγροκτήματος.
Σκηνοθετική, μουσική επιμέλεια: Μαριάννα Ρούκαλη (εκπ. θεατρι-
κής αγωγής), Ουσούλογλου Βασιλική, Λεβέντης Ανδρέας (δάσκαλοι)

ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ, ώρα 20:00

3o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ «αίθουσα εκδηλώσεων»
Μαθητές της Ε΄τάξης του 3ου Δημοτικού Σχολείου Πολίχνης, παρουσιάζουν «Θέατρο σκιών».
Το έργο αποτελείται από διάφορες ιστορίες με πρωταγωνιστή τον Καραγκιόζη και τους υπόλοιπους
ήρωες του Θεάτρου Σκιών.
Σκηνοθετική, μουσική επιμέλεια: Μηλιάδης Μιχαήλ, Χαλατσής Θωμάς (Δάσκαλοι)

ΠΕΜΠΤΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ, ώρα 19:30
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ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ αίθουσα θεάτρου
Μαθητές των 8ου και 18oυ Δημοτικών Σχολείων Σταυρούπολης παρουσιάζουν το πολιτιστικό
πρόγραμμα «οδοιπορικό στα βυζαντινά μνημεία» με προορισμό την Κωνσταντινούπολη που υλο-
ποίησαν από κοινού οι μαθητές των δύο σχολείων με εικόνες, μουσική και χορό... 
Υπεύθυνοι: Αθανασιάδης Θεόδωρος, Μπαλής Ιωάννης (διευθυντές των σχολείων)

H θεατρική ομάδα «Φωτόνια» των μαθητών του 8ου Δημοτικού Σχολείου Σταυρούπολης» πα-
ρουσιάζει το έργο της Φωτεινής Τοπουζλή και Σοφίας Παπουτσή «Μια φορά κι έναν καιρό βο-
τάνια στήσανε χορό». Τι θα συμβεί στο Ματζουνοχωριό όταν η μάγισσα Ντατούρα αποφασίσει
να χρησιμοποιήσει το μαγικό της φίλτρο; Θα μπορέσουν τα βότανα να λύσουν τα μάγια για να έρθει
η ειρήνη πάλι στον όμορφο τόπο τους;
Σκηνοθετική, μουσική επιμέλεια: Τοπουζλή Φωτεινή (ηθοποιός – εμψυχώτρια)

ΠΕΜΠΤΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ, ώρα 20:00

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ, ώρα 20:00

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ αίθουσα θεάτρου
Μαθητές της Γ΄2 τάξης του 4oυ Δημοτικού Σχολείου Σταυρούπολης παρουσιάζουν τη θεατρική
παράσταση: «Η μικρή χήνα που δεν ήθελε να περπατάει με ρυθμό» του Jean – Francois Dumont.
Η Φλωρέτα πληγώνεται που την διώχνει το ίδιο της το κοπάδι επειδή περπατά διαφορετικά. Νοι-
ώθει ανίκανη, άχρηστη και μόνη. Αλλά αντιδρά. Όχι θα είναι ο εαυτός της. Κι ανακαλύπτει πως,
όταν είσαι διαφορετική, κάποιοι σε διώχνουν μα κάποιοι άλλοι σε δέχονται. 
Σκηνοθετική επιμέλεια: Τότα Πηνελόπη (δασκάλα)
Μουσική επιμέλεια: Εμμανουηλίδου Τρυφωνία (μουσικός)

ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ, ώρα 19:00

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ αίθουσα θεάτρου
Η ομάδα χορού και κίνησης ατόμων με αναπηρικά αμαξίδια του συλλόγου ΑΜΕΑ «Μέριμνα Ζωής»
Δήμου Παύλου Μελά και Δυτικής Θεσ/νίκης θα παρουσιάσουν μια χοροθεατρική παράσταση σε
αναπηρικά αμαξίδια.
Σκηνοθετική επιμέλεια: Κίσσας Χρήστος (χοροδιδάσκαλος)

Μέλη του συλλόγου ΑΜΕΑ «Μέριμνα Ζωής» παρουσιάζουν κρητικά παραδοσιακά δρώμενα, με την
σύμπραξη εθελοντών χορευτών του Συλλόγου Κρητών Θεσ/νίκης “Τ' ΑΓΡΙΜΙΑ”. 
Διδασκαλία χορών: Ερμείδου Θωμαή (χοροδιδάσκαλος)
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ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ, ώρα 20:30

Το παρόν έντυπο τυπώθηκε τον Μάρτιο του 2014 σε 15.000 αντίτυπα για τη διοργάνωση του Φεστιβάλ Παιδείας
2014 που επιμελήθηκε η Οργανωτική Επιτροπή του Φεστιβάλ : 
Αμπρικίδης Γεώργιος - Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ & Αντιδήμαρχος Παιδείας, Δημοσίων
Σχέσεων και Διοίκησης Προσωπικού,  Δεληγιάννης Δημήτριος - Εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος σε θέματα σχο-
λικής στέγης και πολιτισμού,  Κόκοτα Πασχαλίνα - Προϊσταμένη Τμήματος Παιδείας, Καλουδοπούλου Αικα-
τερίνη - Στέλεχος Τμήματος Παιδείας, Σαββίδου Χριστίνα - Εκπαιδευτικός, Μουταφίδου Βασιλική -
Εκπαιδευτικός, Ιωσηφίδης Γρηγόρης - Εκπαιδευτικός, Ελευθεριάδου Αθηνά - Εκπαιδευτικός, Χατζηπαππάς
Νικόλαος - Μέλος Ενωσης Γονέων και Κηδεμόνων
Το αναμνηστικό που δίνεται στα συμμετέχοντα σχολεία έχει καθαρά συμβολικό χαρακτήρα και φιλοτέχνησε η
Οργανωτική Επιτροπή του Φεστιβάλ. 

Μοντάζ εξωφύλλου - εντύπου: Ματσούκα Φωτεινή Τεχνική υποστήριξη: Τμήμα Πολιτισμού

Οι μαθητές του Επαγγελματικού Λυκείου Σταυρούπολης του Δήμου
Παύλου Μελά καταγγέλλουν με τον δικό τους τρόπο το καίριο πλήγμα
που δέχθηκε η Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση, την κατάργηση ει-
δικοτήτων και σχολείων της Τ.Ε.Ε,, τη διαθεσιμότητα των εκπαιδευτικών,
τον εξαναγκασμό των παιδιών να αλλάξουν προσανατολισμό.
Η αφίσα αποτελεί προϊόν διαμαρτυρίας των μαθητών των τμη-
μάτων εφαρμοσμένων τεχνών του 1ου ΕΠΑΛ Σταυρούπολης, οι
οποίοι όλα αυτά τα χρόνια με δημιουργίες τους εικονογραφού-
σαν τα έντυπα του “Φεστιβάλ Παιδείας”.

Στο πλαίσιο του προγράμματος που υλοποιεί ο Δήμος Παύλου Μελά στα σχολεία με θέμα “Κυκλοφόρησε

συνετά - κυκλοφόρησε με ασφάλεια”, πριν τις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιούνται στο θέατρο “Χρή-

στος Τσακίρης”, θα προβάλλονται video διάρκειας 3 λεπτών με σκοπό την ενημέρωση – ευαισθητοποί-

ηση  για την οδική ασφάλεια. Υπεύθυνη: Πολυράβα Σουλτάνα (Υπαλ. Δήμου, Πολ. Μηχανικός – συγκοινωνιολόγος)

ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ πύλη έναντι δημαρχείου ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ
Συγκρότημα μαθητών του 1ου Γενικού Λυκείου Σταυρούπολης παρουσιάζει ένα πρόγραμμα με
rock, blues και έντεχνη μουσική.
Υπεύθυνοι: Απρασίδου Σπυριδούλα (τοπογράφος-μηχανικός), Λαμνής Στέλιος (φιλόλογος)
Συγκρότημα μαθητών του 4ου Γενικού Λυκείου Σταυρούπολης παρουσιάζει ένα πρόγραμμα με
λαϊκή μουσική. Υπεύθυνος: Καρταλάς Λάζαρος (καθ. τεχνολογίας & σχεδίου) 



Δευτέρα 7/4 ΕΝΑΡΞΗ
1ο Γυμν. - 1ο ΓΕΛ Σταυρ.

Τρίτη 8/4 3ο Γυμνάσιο Σταυρ.
Τετάρτη 9/4 3ο ΓΕΛ Σταυρ.
Πέμπτη 10/4 6ο Γυμν. Σταυρ. Πρωί

5ο Γυμν.-5ο Δημ. Σταυρ. Βράδυ
Παρασκευή 11/4 2ο Γυμν. Σταυρ.
Τρίτη 29/4 2ο ΓΕΛ Πολ.
Τετάρτη 30/4 2ο ΓΕΛ Σταυρ. 
Δευτέρα 5/5 2ο Γυμν. Πολ. Σχολικό συγκρότημα ΕΠΑΛ (5-9/5)

1ο ΕΠΑΛ, 1ο ΕΚ Σταυρ.
Εκθέσεις εργασιών, 
παρουσίαση ειδικοτήτων

Τρίτη 6/5 Εσπερ.ΕΠΑΛ Σταυρ
Τετάρτη 7/5 4ο Γυμν.Πολ. Προγράμματα

4ο Γυμν., 5ο Γυμν, 2ο ΓΕΛ Στ., 
1ο Γυμν. Ευκ. Εκθέσεις (7 & 8/5) 
1ο ΓΕΛ Στ., 4ο Γυμν. Πολ., 
1ο-2ο Γυμν. Ευκ., 5ο Γυμν. Σταυρ.

Πέμπτη 8/5 1ο-2ο Γυμν., ΓΕΛ Ευκ. Προγράμματα 1ο ΕΠΑΛ., 
3ο ΓΕΛ., 3ο Γυμν., 4ο Γυμν. Πολ.

Παρασκευή 9/5 1ο ΕΠΑΛ -1ο ΣΕΚ Σταυρ.
Σάββατο 10/5 ΓΕΛ Ευκ. 
Κυριακή 11/5 Σκαρούδια
Δευτέρα 12/5 Εκπαιδ. Β/θμιας Δυτ. Θεσ/νίκης
Τρίτη 13/5 2ο Γυμν., 2ο ΓΕΛ Σταυρ.
Τετάρτη 14/5 4ο ΓΕΛ Σταυρ.
Τρίτη 27/5 4ο Δημ. Ευκ. & 16ο Δημ. Σταυρ.
Τετάρτη 28/5 17ο Νηπ. Στ.
Πέμπτη 29/5 3ο Δημ. Στ. (μουσ.)
Σάββατο 31/5 3ο Δημ. Στ. (θ)
Κυριακή 1/6 1ο Δημ. Στ
Δευτέρα 2/6 3ο Δημ. Ευκ. 3ο Δημ.Σχ. Πολίχνης

(2-13/6) (Έκθεση)
Τρίτη 3/6 2ο Δημ. Στ.
Τετάρτη 4/6 18ο Δημ. Στ.
Παρασκευή 6/6 2ο Δημ. Σχ. Ευκαρ. (θέατρο)
Σάββατο 7/6 Μονή Λαζαριστών 

Δημ. βιβλιοθ. Σταυρ. (Δρώμενο)
2ο, 7ο, 8ο, 9ο Δημ. Στ .(χορός)
Εκθέσεις (7-10/6)
1ο ,3ο Δημ. Στ., 5ο Ειδικό Θεσ.

Κυριακή 8/6 7ο Δημ. Σταυρ. (μουσική)
Δευτέρα 9/6 14ο Δημ. Πολ. 3ο, 4ο Δημ. Ευκ.,

1ο Δημ. Στ. (χορός)
Τρίτη 10/6 Δημοτικό Ωδείο (μουσική)

21ο νηπ., 14ο Δημ Στ. (χορός)
Τετάρτη 11/6 7ο Δημ. Στ. 4ο Δημ. Πολ.
Πέμπτη 12/6 8ο Δημ., 18ο Δημ Στ. 3ο Δημ. Πολ.(θέατρο)
Παρασκευή 13/6 4ο Δημ. Στ.
Δευτέρα 16/6 Μέριμνα ζωής
Τετάρτη 18/6 Στρατόπεδο Π. Μελά

ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ
(Μουσική) 1ο, 4ο ΓΕΛ Σταυρ.
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ KΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Θεατρικές - Μουσικές παραστάσεις
Προβολή ταινιών

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

ΕΛΛΗ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Θεατρικές - Μουσικές παραστάσεις

ΠΡΩΗΝ ΣΤΡAΤ. Π. ΜΕΛΑ

MONH ΛΑΖΑΡΙΣΤΩΝ

Εκδηλώσεις χορού & μουσικής - Εκθέσεις 
εικαστικών - Παρουσίαση προγραμμάτων

ΧΩΡΟΙ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Εκθέσεις
Θεατρικές παραστάσεις


