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24 Aπριλίου έως 22 Ιουνίου

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ‐ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ



Για 20 περίπου χρόνια από τη θέση του εκπαιδευτικού
σε σχολεία του Δήμου είχα την ευκαιρία να συμμετάσχω
στο φεστιβάλ παιδείας και να ζήσω μαζί με τους μαθητές
τη χαρά και τη λαχτάρα της δημιουργίας, αλλά και την
αγωνία για ένα καλό καλλιτεχνικό αποτέλεσμα. Παράλ‐
ληλα έμαθα να αναγνωρίζω τα απαραίτητα στοιχεία της
διαδικασίας αυτής που είναι η ανάγκη για έκφραση, η συλ‐
λογικότητα, η δημιουργικότητα, το όνειρο!

Σήμερα ως Αντιδήμαρχος Παιδείας και Πολιτισμού και
Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ έχω
την ευκαιρία να συμμετάσχω στο φεστιβάλ από την
πλευρά των διοργανωτών του. Διαπιστώνω λοιπόν ότι
από όποια πλευρά και να βρίσκεται κάποιος ταξιδεύει ένα
ταξίδι ήχων, χρωμάτων και ονείρων που τον συνεπαίρνει.
Το φεστιβάλ Παιδείας μας δίνει τη δυνατότητα να ζούμε
τα όνειρα των άλλων, αλλά και εμείς να ονειρευόμαστε .

Στο ταξίδι αυτό και με την πεποίθηση ότι ο πολιτισμός
έχει πρωτίστως κοινωνικό ρόλο, φέτος προσθέσαμε
ακόμα ένα όνειρο. Να ταξιδέψουμε το φεστιβάλ και σε άλ‐
λους χώρους, να το φέρουμε κοντά στη γειτονιά, σε ευ‐
παθείς κοινωνικές ομάδες (άτομα με ειδικές ανάγκες,
άτομα υπό απεξάρτηση, άτομα με ψυχικά προβλήματα)
για να τους γνωρίσουμε και να μας γνωρίσουν, να συνερ‐
γαστούμε, να μας δώσουν και να τους δώσουμε θετικά μη‐
νύματα ζωής. Και μέσα από το ταξίδι αυτό να αναδείξουμε
και τις άλλες διαστάσεις και δυνατότητες της τέχνης που
είναι μεταξύ των άλλων, η αλληλεγγύη, η άρση των προ‐
καταλήψεων και του κοινωνικού αποκλεισμού, η προ‐
σφορά, η προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη, οι
θεραπευτικές της δυνατότητες.

Ευχόμαστε στους 4.000 μαθητές που θα λάβουν
μέρος ενεργά στο φεστιβάλ, αλλά και σε όλους τους άλ‐
λους που θα είναι θεατές, στους εκπαιδευτικούς και στους
γονείς να περάσουν καλά και να αποκομίσουν μηνύματα
και εμπειρίες που θα τους συνοδεύουν στο διάβα της ζωής
τους.    

Χριστοδούλου Μιχαήλ
Aντιδημάρχος Παιδείας ‐ Πολιτισμού

Πρόεδρος οργανωτικής επιτροπής Φεστιβάλ Παιδείας

Πόσες και πόσες φορές δεν έχουμε σιγοψιθυρίσει τις
σκέψεις μας για τη ιδιαίτερη σημασία που έχει η παιδεία
στη διαμόρφωση των βασικών στοιχείων του χαρακτήρα
των παιδιών μας και τη σωστή γαλούχησή τους. Προσπα‐
θώντας λοιπόν να περιγράψω αυτές τις σκέψεις και τα συ‐
ναισθήματά μου διαβάζοντας το πρόγραμμα του φετινού
Φεστιβάλ Παιδείας, τρεις αρετές ήρθαν στο μυαλό μου:
φαντασία, δημιουργικότητα, χάρισμα.

Το Φεστιβάλ Παιδείας είναι η πιο τρανή απόδειξη ότι η
παιδική φαντασία δεν εξαντλείται σε ένα εξάωρο, σ’ ένα
πενθήμερο και σε μια σχολική αίθουσα. Αντιθέτως πιστο‐
ποιεί ότι η δημιουργικότητα των μαθητών μας είναι
ανεξάντλητη. Πλαισιωμένες αυτές οι αρετές με το α διαμ  ‐
φι   σβή  τητο χάρισμα των παιδιών, έχουμε ένα εναλλακτικό
πλαίσιο με άξονες αναφοράς τις τέχνες, το τραγούδι, το θέ‐
ατρο, τη μουσική και τον πολιτισμό εν γένει. 

Η φετινή διοργάνωση έρχεται ως συνέχεια της επιτυ‐
χίας των προηγουμένων ετών και αποτελεί πόλο έλξης για
όσους ασχολούνται με το ζωτικό κομμάτι της παιδείας.
Ταυτόχρονα, καθίσταται αναπόσπαστο κομμάτι της προ‐
σπάθειας που κάνει η Διοίκηση του Δήμου μας, για ανα‐
βάθμιση της παιδείας και ανάδειξη ενός ρόλου της που
είναι ένας από τους πιο σημαντικούς: της εξωστρέφειάς
της. 

Οφείλουμε να αποδώσουμε τον πρέποντα σεβασμό
στους εκπαιδευτικούς μας, που εργάστηκαν με διάθεση και
μεράκι, φτάνοντας τη φετινή διοργάνωση σε πρωτόγνωρα
υψηλά επίπεδα τόσο ποιότητας όσο και πληρότητας. Τα
θερμά μας όμως συγχαρητήρια αξίζουν στα παιδιά, που με
την ευρηματικότητά τους και την αύρα που φέρνει η παι‐
δική σκέψη, μας φέρνουν εγγύτερα στην πιο αγνή πλευρά
του εαυτού μας: την παιδική.

Η επιτυχία ενός θεσμού όπως το Φεστιβάλ Παιδείας
είναι δεδομένη. Το ίδιο το ιστορικό του αποτελεί το βασικό
συστατικό της επιτυχίας του και η διάρκεια του αποδει‐
κνύει ότι παραμένει επίκαιρο, φρέσκο και δεν φοβάται την
εξέλιξη. Ας αγκαλιάσουμε όλοι μαζί την προσπάθεια και ας
ταξιδέψουμε «με χρώματα, με ήχους, με όνειρα».   

Δημήτριος Δεμουρτζίδης

Δήμαρχος Παύλου Μελά



ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ, ώρα 18:30

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ έως ΠΕΜΠΤΗ 7 ΜΑΙΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, ώρα 19:30 - ΕΝΑΡΞΗ
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ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ αίθουσα θεάτρου
= Μαθητές του 1ου Γυμνασίου και 1ου Γενικού Λυκείου Σταυρούπολης παρουσιάζουν

τη μουσικοθεατρική παράσταση “Αφιέρωμα στο μιούζικαλ” με σκηνές και τραγούδια
από τα γνωστότερα μιούζικαλ.
Σκηνοθετική επιμέλεια: Μανιαδάκη Δέσποινα (φιλόλογος)
Μουσική επιμέλεια: Βλουτή Καλλιόπη (μουσικός)

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ  3ος όροφος
= Μαθητές του 1ου Γενικού Λυκείου Σταυρούπολης παρουσιάζουν έκθεση με θέματα : 

α) Ο μικρόκοσμος του EL GRECO και β) Πολιτιστικά αποτυπώματα
Υπεύθυνος : Λαμνής Στυλιανός (φιλόλογος)

= Μαθητές του 1ου Γυμνασίου Σταυρούπολης παρουσιάζουν έκθεση ζωγραφικής  με θέμα : 
“Άνθρωπος και περιβάλλον”
Υπεύθυνος: Σταύρος Παναγιωτάκης (ζωγράφος, καθ. καλλιτεχνικών)

= Οι μαθητές του 3ου Γυμνασίου Σταυρούπολης παρουσιάζουν  έκθεση εικαστικών με θέμα : 
“Το σχολείο του σήμερα, το όραμα του κρυφού σχολειού”
Υπεύθυνος : Πατερός Ιωάννης  (καθ. καλλιτεχνικών)

= Οι μαθητές των 1ου και 2ου Γυμνασίων Ευκαρπίας παρουσιάζουν  έκθεση εικαστικών  έργων με
θέμα : “Σχεδιάζοντας, Ζωγραφίζοντας, Πλάθοντας, ταξιδεύουμε στην ιστορία της Τέχνης”
(Αιγαίος πολιτισμός, Αναγέννηση, Μοντέρνα Τέχνη).
Υπεύθυνη: Μαριάννα Κίζου (ζωγράφος – εκπαιδ. εικαστικών)

= Μαθητές του 3ου Γυμνασίου Πολίχνης παρουσιάζουν έκθεση με έργα σύνθεσης και χρωματολογίας.
Υπεύθυνος: Βλαχογιάννης Δημήτρης (καθ. καλλιτεχνικών) 

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ - ΣΑΠΦΟΥΣ όπισθεν ΔΑΚ
= Μαθητές της Β΄ τάξης του 3ου Γυμνασίου Πολίχνης παρουσιάζουν τα προϊόντα παραγωγικών

επιχειρήσεων που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του μαθήματος της τεχνολογίας.
Υπεύθυνη: Αναστασιάδου Ιωάννα (φυσικός ραδιοηλεκτρολόγος)
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ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ 1ος όροφος
= Έκθεση “Οδικής Ασφάλειας και Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας”

Υπεύθυνη : Πολυράβα Σουλτάνα (Προϊσταμένη τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών Δήμου Παύλου Μελά)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ έως ΠΕΜΠΤΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ αίθουσα θεάτρου
= Μαθητές του 27ου Γενικού Λυκείου Θεσσαλονίκης παρουσιάζουν τη μουσική παράσταση με

τίτλο “Νόστιμον ήμαρ”.
Η παράσταση φιλοδοξεί μέσα από τη μουσική, την αφήγηση, τη δραματοποίηση και το χορό, να
ανακαλέσει στη μνήμη τη νοσταλγία του ξενιτεμένου, του μετανάστη, του πρόσφυγα και του εξό-
ριστου Έλληνα για την πατρίδα του, από τον Όμηρο μέχρι σήμερα.
Υπεύθυνη: Εφραιμίδου Ελισάβετ (φιλόλογος)
Μουσική διδασκαλία: Κονδυλίδου Μαρία (φοιτήτρια μουσικών σπουδών ΑΠΘ)

ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, ώρα 19:30

ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, ώρα 19:30

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ αίθουσα θεάτρου
= Η θεατρική ομάδα “Πόντιοι και μ΄ έναν ομάτ” των μαθητών του 1ου  ΕΠΑΛ  Σταυρούπολης πα-

ρουσιάζει το έργο: «Πως θα κλέφτουμε το τσαναβάρ», σε σενάριο Κοσμίδη Γιάννη και διασκευή
Ασμανίδου Αναστασίας.
Το έργο αναφέρεται στη νοοτροπία μιας ποντιακής οικογένειας (και των περισσότερων Ελληνικών
οικογενειών), στη οποία οι γονείς προσπαθούν να ξεφορτωθούν την άσχημη κόρη και μάλιστα δίχως
προίκα για μη μείνει στο ράφι. Αντίθετα για το γιο τους, άσχετα αν είναι χαμηλής νοημοσύνης θέ-
λουν την καλύτερη νύφη. Ηθικόν δίδαγμα της παράστασης: Ότι δεις ατό παίρεις ! 
Σκηνοθετική και μουσική επιμέλεια: Ασμανίδου Αναστασία (καθ. φυσικής αγωγής)

ΠΕΜΠΤΗ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, ώρα 11:00

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ “Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ” του ΚΚΠ-
ΚΜ χώρος αμφιθεάτρου
= Μαθητές του 1ου Γυμνασίου και 1ου Γενικού Λυκείου Σταυρούπολης παρουσιάζουν τη μουσι-

κοθεατρική παράσταση “Αφιέρωμα στο μιούζικαλ” με σκηνές και τραγούδια από τα γνωστότερα
μιούζικαλ.
Σκηνοθετική επιμέλεια: Μανιαδάκη Δέσποινα (φιλόλογος)
Μουσική επιμέλεια: Βλουτή Καλλιόπη (μουσικός)



ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ αίθουσα θεάτρου
= Μαθητές του 2ου Γυμνασίου και 2ου Γενικού Λυκείου Σταυρούπολης παρουσιάζουν 

το δρώμενο “Βαθύ Γαλάζιο ... Σαν Ταξίδι”. 
Η θάλασσα είναι η μοίρα του ελληνικού λαού και το ξέρει. Σφιχταγκάλιασμα που δεν έχει τελειωμό.  
Ένα ταξίδι με μελωδίες και άρωμα Αιγαίου από τη χορευτική ομάδα “Εφηβικά Χοροπατήματα”.
Υπεύθυνος : Φίνος Σπύρος (καθ. φυσικής αγωγής), Διδασκαλία χορών: Δερμεντζόγλου Δέσποινα (μαθήτρια)

ΤΡΙΤΗ 5 ΜΑΙΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΜΑΙΟΥ έως ΔΕΥΤΕΡΑ  11 ΜΑΙΟΥ 2014, ώρα 9:00 – 13:30

ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΜΑΙΟΥ, ώρα 19:30

ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ των ΕΠΑΛ  – ΕΚ αμφιθέατρο
= Παρουσίαση των τομέων και των ειδικοτήτων του 1ου - 2ου Εσπερινού ΕΠΑΛ και 1ου – 2ου  ΕΚ

Σταυρούπολης και έκθεση έργων των μαθητών όλων των ειδικοτήτων τα οποία κατασκευάστηκαν
στo πλαίσιo των μαθημάτων τους ή Εθνικών και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων της τρέχουσας σχολι-
κής χρονιάς. Υπεύθυνοι: Χ. Καλαιτζή (Δ/ντρια 1ου ΕΠΑΛ)    , Β. Εγγονόπουλος (Δ/ντης 2ου ΕΠΑΛ), 
Ευαγγέλου Νίκη (Δ/ντρια Εσπερινού ΕΠΑΛ), Συμεωνίδης Π.(Δ/ντής 1ου ΕΚ), 
Μπεκιαρίδης Γ. (Δ/ντής 2ου ΕΚ), Βαφειαδάκης Δ. (ηλεκτρολόγος)

ΠΕΜΠΤΗ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, ώρα 17:00 – 20:00
ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ αίθουσα θεάτρου
= Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσ/νίκης στο πλαίσιο Δικτύου με θέμα:

“Το θέατρο του 'νέου' ανθρώπου: Χίλιες +1 όψεις του/της  τραγικού/ής ήρωα/ηρωίδας”
παρουσιάζει αποσπάσματα από θεατρικές παραστάσεις 8 σχολείων της Διεύθυνσης. 
Οργάνωση εκδήλωσης: Τμήμα Πολιτιστικών Θεμάτων της Δ.Δ.Ε. Δυτικής Θεσ/νίκης 
με βασικό φορέα στήριξης το Κ.Θ.Β.Ε., Υπεύθυνη: Βασιλειάδου Ξανθίππη (Δρ. Μουσειοπαιδαγωγικής)
Η εκδήλωση φιλοξενείται στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Παιδείας του Δήμου.

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ αίθουσα θεάτρου, ώρα 19:30
= Μαθητές του 4ου Γυμνασίου Σταυρούπολης παρουσιάζουν το πολιτιστικό πρόγραμμα με τίτλο

“Μητέρα στο χθες και στο σήμερα: καταφύγιο, πνοή κι ελπίδα”, μέσω της λογοτεχνίας, της
μουσικής, της ζωγραφικής και της τεχνολογίας.
Υπεύθυνες : Καραγιαννίδου Μαρίνα, Κεναμέα Χριστίνα (φιλόλογοι), Βουτσά Μαρία (μουσικός)

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ «ΕΛΛΗ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ», ώρα 20:00
= Μαθητές του 1ου Γενικού Λυκείου Πολίχνης παρουσιάζουν το έργο “Μονόλογοι απ΄τη Γάζα”,

βασισμένο σε κείμενα παιδιών από τη Γάζα. Η τραυματική εμπειρία του πολέμου και του αποκλει-
σμού μέσα από τα μάτια των παιδιών που τα βιώνουν καθημερινά.
Σκηνοθετική και μουσική επιμέλεια: Λεγάκης Μιχάλης (φιλόλογος).
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ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ αίθουσα θεάτρου
= Μαθητές της θεατρικής ομάδας “Σάρωθρον” του 3ου Γενικού Λυκείου Σταυρούπολης

παρουσιάζουν το έργο του Δημητρίου Κορομηλά: “Η τύχη της Μαρούλας” σε διασκευή  
Χριστίνας Σαββίδου.
Ένα έργο με Ελληνικό χρώμα, πολλές ανατροπές και κωμικές καταστάσεις. Η αλήθεια, η αγάπη, το
ήθος απέναντι στο ψέμα, το συμφέρον, την απάτη, την εκμετάλλευση.  Μια “πέτρα” γίνεται αφορμή
να δοκιμαστούν υπολήψεις ανθρώπων... 
Υπεύθυνος: Σαββίδης Ιωάννης (καθ.πληροφορικής)
Σκηνοθετική επιμέλεια: Σαββίδου Χριστίνα (καθ. φυσικής αγωγής) 
Μουσική επιμέλεια: Κιτρίδης Μιχάλης (φυσικός)

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ αίθουσα θεάτρου
Ώρα 19:30
= Η ομάδα Μαύρου Θεάτρου “ΑΣΠΡΟΙ ΓΛΑΡΟΙ” του προγράμματος εναλλακτικής θεραπείας εξαρ-

τημένων ατόμων “ΑΡΓΩ” μας παρουσιάζει ένα διαφορετικό τρόπο θεατρικής έκφρασης στον οποίο
αξιοποιούνται η φαντασία και η δημιουργικότητα. Εικόνα, φαντασία, ιστορία, παραμύθι, σκοτάδι, μου-
σική, χρώμα, ορατό και αόρατο. Αυτό είναι το μαύρο θέατρο.

Ώρα 20:00
= Η θεατρική ομάδα “Γοητρόνια” των μαθητών του 2ου Γενικού Λυκείου Σταυρούπολης παρου-

σιάζει το έργο “Το παιχνίδι της μοναξιάς” του Ουίλιαμ Γκίμπσον.
Όταν η μοναξιά υπάρχει στη ζωή των ανθρώπων θα συνεχίζει να παίζει το παιχνίδι της μαζί τους.  
Ο Τζέρυ και η Γκίτελ θα καταφέρουν να ανακαλύψουν ο ένας στο βλέμμα του άλλου πως δεν είναι
μόνοι. Σκηνοθετική επιμέλεια: Τοπουζλή Φωτεινή (ηθοποιός- εμψυχώτρια)

TETAΡΤΗ 6 ΜΑΪΟΥ, ώρα 19.30

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ -ΣΑΠΦΟΥΣ όπισθεν ΔΑΚ
= Μαθητές του 3ου Γυμνασίου Πολίχνης παρουσιάζουν τα προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαί-

δευσης: α) “Τέχνη και λόγος για το νερό και  την προστασία του”.
Η ρύπανση των υδάτων και η αειφορική διαχείριση του νερού.
Υπεύθυνοι ομάδας: Κανοπούλου Αφροδίτη (πληροφορικός), Αναστασιάδου Ιωάννα (φυσικός ραδιοηλεκτρο-
λόγος), Ονταμπάσογλου Παντελεήμων (καθ. φυσικής αγωγής)
β) “Ο καραγκιόζης περιβαλλοντολόγος”. Προβολή περιβαλλοντικών μηνυμάτων μέσα από το
θέατρο σκιών.
Υπεύθυνοι ομάδας: Καραγιάννη Αθανασία, Καρούτα Μαρία, Ονταμπάσογλου Παντελεήμων 
(καθηγητές φυσικής αγωγής)

ΔΕΥΤΕΡΑ 11 έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΜΑΙΟΥ, ώρα 8:00 –14:00

ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΜΑΙΟΥ
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ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ αίθουσα θεάτρου
= Μαθητές του 2ου Γυμνασίου Σταυρούπολης παρουσιάζουν το πολιτιστικό πρόγραμμα 

“Στα χνάρια των Μαγεμένων”: Ο μύθος και ο νόστος των “μαγεμένων” μέσα από τα μάτια
των παιδιών.
Ο τίτλος και μύθος που τις περιβάλλει είναι ελκυστικός. Έχει έρωτα, μάγια και ξόρκια, μαρμαρω-
μένους βασιλιάδες, θεούς και ήρωες της ελληνικής μυθολογίας. Έχει την ιστορία της Θεσσαλονί-
κης, τις περιπέτειες της πόλης στο διάβα των αιώνων.
Υπεύθυνοι ομάδας: Σιγουρτζίδου Στυλιανή, Παυλή Σταυριανή (φιλόλογοι)

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ 
= Μαθητές του 2ου Γυμνασίου Πολίχνης παρουσιάζουν τα πολιτιστικά  και περιβαλλοντικά 

προγράμματα: 
Ώρα 10:00

α) “Η e-φημερίδα μας” 
Υπεύθυνες : Σπανού Αννα (πληροφορικός), Κουταλά Στέλλα (καθ. αγγλικής γλώσσας)

Ώρα 11:00
β) “Ενημερώνομαι – Ανακυκλώνω- Σκέφτομαι το συνάνθρωπο”.
Υπεύθυνες: Κουταλά Στέλλα (καθ. αγγλικής γλώσσας), Κεφαλά Παρασκευούλα (καθ. φυσικής αγωγής), 
Γαλή Μαρία (φιλόλογος)

ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΜΑΙΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ αίθουσα θεάτρου
= Μαθητές του 2ου Γυμνασίου Σταυρούπολης με την υποστήριξη του συλλόγου γονέων και κηδε-

μόνων του 2ου Γυμνασίου Σταυρούπολης, παρουσιάζουν “ένα μουσικό ταξίδι με latin ρυθμούς”. 
Διδασκαλία χορών: Παράσχος Βαγγέλης (μαθητής)

= Μαθητές του 2ου Γυμνασίου Σταυρούπολης παρουσιάζουν το έργο “Μάνα μου Ελλάς μια κλαις
και μια γελάς” του Δότσιου Νικολάου.
Ένα ζευγάρι στις αρχές του δέκατου ένατου αιώνα και ένα ζευγάρι στις αρχές του εικοστού πρώ-
του αιώνα. Παράλληλες ζωές, προβλήματα και όμοιες ανησυχίες.
Σκηνοθετική επιμέλεια: Τοπουζλή Φωτεινή (ηθοποιός- εμψυχώτρια)

ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΜΑΙΟΥ, ώρα 19:30 

ΤΡΙΤΗ 12 ΜΑΙΟΥ, ώρα 19:30
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ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ αίθουσα θεάτρου
= Μαθητές του 1ου Γυμνασίου Ευκαρπίας, 2ου Γυμνασίου Σταυρούπολης και 5ου Γυμνασίου

Σταυρούπολης σε συνεργασία με τους πολιτιστικούς συλλόγους της Νέας Ευκαρπίας “ΟΥΣΑΚ”
και “ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ” και τους πολιτιστικούς συλλόγους της Σταυρούπολης “ΔΙΟΝΥΣΟΣ” και
“ΠΗΓΑΣΟΣ” παρουσιάζουν την χοροθεατρική παράσταση “Αντιλαλούν βουνά και κάμποι...!”
Ένα ταξίδι στην Ελλάδα με τον τρισυπόστατο χαρακτήρα του Ελληνικού παραδοσιακού χορού (κί-
νηση, μελωδία, λόγος)! Ο χορός είναι τρόπος ζωής, φαινόμενο πολιτισμού και συνέχισης της λαϊ-
κής μας παράδοσης.
Υπεύθυνοι ομάδων: 1ου Γυμν. Ευκαρπίας: Κραλίδου Δ. (δασοπόνος- θεολόγος), Τερζίδου Ζ. (θεολόγος), Μου-
χλιανίτης Μ. (μαθηματικός), Καρούλη – Παρδάλα Φ. (καθ.γαλ.φιλολογίας- θεολόγος) 
2ου Γυμν. Σταυρούπολης: Τρουμπέλας Δ. (θεολόγος), Αρναούτογλου Τ., Τζιαμπάζης Θ., Συμεωνίδου (φιλό-
λογοι) 5ου Γυμν. Σταυρούπολης: Καρακούτα Ευ. (καθ. φυσικής αγωγής)
Διδασκαλία χορών: Μαργέτα Αγγ. (χοροδιδασκάλισσα του Συλ. το “ΟΥΣΑΚ”, Σίββας Γ. (χοροδιδάσκαλος του
Συλ. το “ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ”), Κραλίδου  Δ., Χρηστάκου Α. (μαθήτρια 2ου Γυμν. Σταυρούπολης), Δερμετζόγλου
Δ. (μαθήτρια 2ου ΓΕΛ Σταυρούπολης), Καρακούτα Ευ. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΜΑΙΟΥ, ώρα  19:30

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ αίθουσα θεάτρου
Ώρα 18:30 
= Μαθητές της Δ1΄ τάξης του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ευκαρπίας παρουσιάζουν το έργο 

“The lion and the mouse” by Aesop, retold by Jenny Dooley & Vanessa Page.
Ο γνωστός μύθος του Αισώπου – φόρος τιμής στη φιλία, στην αλληλεγγύη και στο σεβασμό 
της διαφορετικότητας.
Σκηνοθετική επιμέλεια: Αραβίδου Σωτηρία (καθ.φυσικής αγωγής)
Μουσική επιμέλεια: Καραγιαννίδης Νικόλαος (δάσκαλος)

Ώρα 19:00 
= Η θεατρική ομάδα COMENIUS GROUP του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ευκαρπίας 

παρουσιάζει το έργο “All different, all the same: students' rights”. 
Το σενάριο συνέγραψαν οι μαθητές /τριες της Ομάδας Comenius από την Αγγλία, Ελλάδα, 
Ιταλία, Πολωνία, Τουρκία. 
Πρόκειται για μια σπονδυλωτή παράσταση στην οποία τα παιδιά της κάθε χώρας 
δραματοποιούν κάποια από τα δικαιώματα των παιδιών.
Σκηνοθετική επιμέλεια: Κοντογουλίδου Μαριλένα (καθ. θεατρικής αγωγής), 
Αραβίδου Σωτηρία (καθ.φυσικής αγωγής)
Μουσική επιμέλεια: Καραγιαννίδης Νικόλαος (δάσκαλος)

ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΜΑΙΟΥ



ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΜΑΙΟΥ, ώρα 20.00

ΠΕΜΠΤΗ 28 ΜΑΙΟΥ, ώρα 19:30

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ αίθουσα θεάτρου
= Οι μικροί μαθητές του κλασικού και ολοήμερου τμήματος του 17ου Νηπιαγωγείου 

Σταυρούπολης παρουσιάζουν τη θεατρική παράσταση “ΟΔΥΣΣΕΙΑ” της Σοφία Γιαλουράκη 
σε διασκευή   Ελευθεριάδου Αθηνάς.
Μια γλυκιά και πρωτοποριακή περιπλάνηση μαζί με τον Οδυσσέα και τους συντρόφους του ... 
Τα υπόλοιπα επί σκηνής...
Σκηνοθετική επιμέλεια: Ελευθεριάδου Αθηνά, Σωτηριάδου Χριστίνα (νηπιαγωγοί)
Μουσική επιμέλεια: Φωτσίτζη Ιωάννα (νηπιαγωγός), 
Γκούντα Νικολέττα (μουσικός)

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ αίθουσα θεάτρου
= Η θεατρική ομάδα εκπαιδευτικών “Μίμησις

Πράξεως” της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Δυτικής Θεσσαλονίκης παρουσιάζει τη μουσι-
κοθεατρική παράσταση “Ένας ουρανός μ' αστέ-
ρια”, σε κείμενα  Κόπτση Μερόπης.
Κάθε τραγούδι, κάθε ταινία ... ένα αστέρι στο ελλη-
νικό ουρανό θύμησες από ελληνικό κινηματογράφο. 
Σκηνοθετική επιμέλεια: Λαδόπουλος Γιώργος (θεολόγος),
Κόπτση Μερόπη (καθ. Γαλλικών)
Επιμέλεια  θεατρικών δρώμενων: Λαδόπουλος Γιώργος,
Κόπτση Μερόπη, Ξενιτόπουλος Γιάννης (πολιτ. μηχανικός)

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ αίθουσα θεάτρου
= Μαθητές της ΣΤ΄ τάξης του 4ου Δημοτικού Σχολείου Σταυρούπολης παρουσιάζουν 

το έργο “Σύγχρονη Λυσιστάτη” της Αβούρη Νατάσσας.
Το αριστοφανικό έργο “Λυσιστράτη” αλλάζει εποχή και έρχεται κοντά στο σήμερα με σκοπό να
θίξει ζητήματα, όπως της ειρήνης και του πολέμου, της προστασίας του περιβάλλοντος μέσα από
την πρόζα, το χορό και το τραγούδι.
Σκηνοθετική επιμέλεια: Ναλμπάντης Ηλίας (δάσκαλος)
Μουσική επιμέλεια: Εμμανουηλίδου Τρυφωνία (μουσικός)

9

ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑΙΟΥ, ώρα 19:30
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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ «ΕΛΛΗ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ»
= Μαθητές της Δ΄, Ε΄ ΣΤ΄ τάξης του 10ου Δημοτικού Σχολείου Πολίχνης παρουσιάζουν μια μου-

σική παράσταση με έντεχνα τραγούδια.
Υπεύθυνη: Γεροντοπούλου Ανδρομάχη (μουσικός)

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ αίθουσα εκδηλώσεων
= Μαθητές του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ευκαρπίας παρουσιάζουν ένα πολιτιστικό πρόγραμμα με

τη βοήθεια του θεάτρου της προβολής και της φωτογραφίας, με θέμα: “Διαφορετικότητα”.
Υπεύθυνοι: Ριδανάκη Ζωή (δασκάλα), Καβαλιώτη Μαρία (εκπ. θεατρικής αγωγής)

= Μαθητές της ΣΤ΄ τάξης του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ευκαρπίας εκθέτουν κατασκευές με θέματα:
α) το ηλιακό σύστημα, ηλιακά ρολόγια, β) η Ευρώπη.
Υπεύθυνη : Κύρμου Κυριακή (καθ. καλλιτεχνικών)

ΤΡΙΤΗ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΜΑΙΟΥ, ώρα 19:00

4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ αίθουσα εκδηλώσεων
Ώρα 18:00
= Οι μαθητές της Α2 τάξης του 4ου Δημοτικού Σχολείου Σταυρούπολης παρουσιάζουν το έργο,

“Ο μικρός Κάστορας και η Ηχώ” (Amy Mac Donald).
Ο μικρός Κάστορας ζει ολομόναχος χωρίς φίλους. Καθώς βάζει τα κλάματα ακούει και κάποιον
άλλον να κλαίει στην απέναντι πλευρά της λίμνης.  Έτσι αρχίζει μια συγκινητική αναζήτηση για να
βρει τον φίλο του. 
Σκηνοθετική επιμέλεια : Πηνελόπη Τότα (δασκάλα)
Μουσική επιμέλεια : Εμμανουηλίδου Τρυφωνία (μουσικός)

Ώρα 19:00
= Οι μαθητές της Α1 τάξης του 4ου Δημοτικού Σχολείου Σταυρούπολης παρουσιάζουν το έργο

“Ο τζίτζικας και ο μέρμηγκας” 
Ο γνωστός μύθος του Αισώπου με τον εργατικό μέρμηγκα και τον τραγουδιστή τζίτζικα παρου-
σιάζεται με χορό και τραγούδι.
Σκηνοθετική επιμέλεια : Κοτίτσα Ελένη  (θεατρικής αγωγής), Λάτκα Λίτσα (δασκάλα)
Μουσική επιμέλεια : Εμμανουηλίδου Τρυφωνία (μουσικός)

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ αίθουσα θεάτρου, ώρα 19:30
= Μαθητές της ΣΤ΄ τάξης του 13ου Δημοτικού Σχολείου Σταυρούπολης παρουσιάζουν το έργο

“Η Μελωδία της ευτυχίας” των Ρίτσαρντ Ρότζερς και Οσκαρ Χάμερσταιν.
Στην Αυστρία του 1930, μία νεαρή κοπέλα, η Μαρία , φιλοδοξεί να γίνει μοναχή. Το ανήσυχο πνεύμα
της και η βαθιά αγάπη της για τη μουσική την εμποδίζουν να υπακούσει τους μοναστηριακούς κα-
νόνες. Η Ηγουμένη τη στέλνει ως γκουβερνάντα στο σπίτι ενός αυταρχικού προς την οικογένεια του
πλοιάρχου. Τα απείθαρχα παιδιά γοητεύονται από την υπομονετική, γλυκιά και χαρούμενη Μαρία
και η μουσική αρχίζει να παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στη ζωή τους.
Σκηνοθετική επιμέλεια: Χιώτου Αννα (θεατρολόγος) - Μουσική επιμέλεια: Μαγνήσαλη Παγώνα (μουσικός)



3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ  αίθουσα εκδηλώσεων
= Οι μαθητές του 3ου Δημοτικού Σχολείου Πολίχνης εκθέτουν εικαστικές  δημιουργίες με θέμα

“Μυθολογία- Μύθοι και αστερισμοί – Περιβάλλον”. Υπεύθυνη: Στάβρεβα Χριστιάνα (εκπ. αισθ. αγωγής)

13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ
= Μαθητές των Δ1, Ε1, ΣΤ1 τάξεων του 13ου Δημοτικού Σχολείου Πολίχνης εκθέτουν τις εικαστι-

κές  τους δημιουργίες με θέμα “Ο τόπος μου” με επιρροές από το έργο του Αλέξη Ακριθάκη.
Υπεύθυνη: Δώρα Κλειτσάκη (εκπ. εικαστικών)

ΤΡΙΤΗ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ έως ΠΕΜΠΤΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ, ώρα 9:00 – 14:00

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ αίθουσα θεάτρου
= Μαθητές της Δ1΄ τάξης του 1ου Δημοτικού Σχολείου Σταυρούπολης παρουσιάζουν το έργο του

Νηλ Σάιμον “ΗΛΙΘΙΟΙ” σε διασκευή της Πουτούρογλου Ερασμίας.
Ποιος δεν ξέρει πόσο κάνει 1+1, 2+1; Ποιoς δεν ξέρει πόσα είναι δύο δωδεκάδες πρόβατα; 
Ποιος δεν ξέρει ποιο είναι το αγαπημένο του χρώμα; Οι κάτοικοι του Κουλιέντσικοφ που είναι όλοι
τους ΗΛΙΘΙΟΙ.  Θα μπορέσει ο Λέων να σπάσει την κατάρα που εδώ και αιώνες τους βασανίζει;
Σκηνοθετική επιμέλεια: Ρούκαλη Μαρία (εκπ. θεατρικής αγωγής), Πουτούρογλου Ερασμία (δασκάλα).
Μουσική επιμέλεια: Βαρβέρης Λάζαρος (μουσικός)

ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ, ώρα 19:30

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ αίθουσα θεάτρου
Ώρα 18:00
= Η θεατρική ομάδα “ΦΩΤΟΝΙΑ” των μαθητών του 8ου Δημοτικού Σχολείου Σταυρούπολης

παρουσιάζουν το έργο, “Από την πόλη έρχομαι και στην κορφή Κανέλα”. 
Τι περιπέτειες συναντάει ένα κακομαθημένο βασιλόπουλο όταν αποφασίζει να το σκάσει από το πα-
λάτι και να μεταμφιεστεί για να επιβιώσει στη γλυκιά και χαριτωμένη Κανέλα.
Σκηνοθετική και μουσική επιμέλεια : Τοπουζλή Φωτεινή (ηθοποιός, εμψυχώτρια) 

Ώρα 19:30
= Μαθητές της Ε΄ & ΣΤ΄ τάξης του 16ου Δημοτικού Σχολείου Σταυρούπολης παρουσιάζουν την

κινηματογραφική ταινία μεγάλου μήκους “Ένας άνεμος αλήτης” σε σενάριο του Τσιλιγγούδη Θα-
νάση (δάσκαλος 16ου Δ.Σ. Σταυρούπολης). Μια πόλη που αλλάζει μέσα από τα μάτια μιας παρέας
ιδιαίτερων παιδιών.  Ο Κάκος, ο Νάσος, η Έλλη κι ο Χρήστος σαν σύγχρονοι Δονκιχώτες αναζη-
τούν τους ανεμόμυλούς τους στη Θεσσαλονίκη του '70.
Σκηνοθετική και μουσική επιμέλεια: Δελαντώνης Στράτος (δάσκαλος)
Βοηθός σκηνοθέτη : Παλαβάτσου Μάγδα (δασκάλα)

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ αίθουσα εκδηλώσεων, ώρα 19:00
= Μαθητές της ΣΤ΄ τάξης του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ευκαρπίας παρουσιάζουν το έργο

“Το παραμύθι χωρίς όνομα” του Ι. Καμπανέλη - Π. Δέλτα.
Σκηνοθετική επιμέλεια: Καβαλιώτη Μαρία (εκπ. θεατρικής αγωγής), Μουσ. επιμέλεια: Χανιώτη Ελένη (μουσικός)

ΠΕΜΠΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ
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21o  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ αυλή σχολείου, ώρα 11:00
= Οι μικροί μαθητές του 21ου Νηπιαγωγείου Σταυρούπολης παρουσιάζουν το πολιτιστικό πρό-

γραμμα με θέμα “Το παιχνίδι ως μέσο γνωριμίας και πολιτισμού”.
Ένα επιδαπέδιο παιχνίδι με συμμετοχή των παιδιών και των γονέων τους.
Υπεύθυνες: Χρυσοπηγή Γιατσογλου (νηπιαγωγός),  Γιαμά Ελένη (νηπιαγωγός)

18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ αίθουσα εκδηλώσεων, ώρα 11:00
= Το τμήμα θεατρικής αγωγής του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) Σταυ-

ρούπολης της ΔΗΚΕ “ΙΡΙΣ” Δήμου Παύλου Μελά παρουσιάζει το έργο “Ο μικρός πρίγκηπας”
του Αντουάν Ντε Σαιντ Εξυπερι σε διασκευή Τώνιας Καράογλου.
Ο Μικρός Πρίγκιπας, ένα ασυνήθιστο αγόρι, γνωρίζει τον αεροπόρο ενός χαλασμένου αεροπλάνου
που έχει πέσει στη Σαχάρα. Εκεί, το μικρό παιδί, αρχίζει να διηγείται στον αεροπόρο τις περιπέ-
τειες που είχε, ενώ ταξίδευε σε διάφορους πλανήτες . Σιγά σιγά οι δυο τους γίνονται φίλοι.
Σκηνοθετική και μουσική επιμέλεια: Γρίβα Μαρία (θεατρολόγος)

6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ αίθουσα εκδηλώσεων, ώρα 19:00
= Μαθητές της Γ΄ τάξης του 6ου Δημοτικού Σχολείου Σταυρούπολης παρουσιάζουν το έργο

“Μένω σε κάποια γειτονιά” της Αννας Σιγγίκου σε διασκευή Μαρίας Μυλωνά.
Μια γειτονιά της Θεσσαλονίκης ζωντανεύει μπροστά μας. Άνθρωποι καθημερινοί παρουσιάζουν
σημαντικές στιγμές της πόλης μέσα από την πρόζα, το τραγούδι και το χορό.
Σκηνοθετική επιμέλεια: Μυλωνά Μαρία (δασκάλα), Μπογιατσή Αναστασία (δασκάλα).
Μουσική επιμέλεια: Λύρου Φωτεινή, Γιαννακάκη Αικατερίνη (καθ. φυσικής αγωγής).

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ 
αίθουσα εκδηλώσεων, ώρα 19:00
= Μαθητές της ΣΤ2΄ τάξης του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ευκαρπίας παρουσιάζουν το έργο 

“Ο ήλιος ο ηλιάτορας” του Οδυσσέα Ελύτη.
Το έργο έχει τη μορφή αρχαίου δράματος και αναφέρεται στο ταξίδι του Ήλιου στην Ελλάδα 
και εκτός από τις φυσικές ομορφιές της συναντά και δυσάρεστες καταστάσεις.
Σκηνοθετική επιμέλεια: Μουστάκα Μαρία (δασκάλα), Κοντογουλίδου Μαριλένα (εκπ. θεατρικής αγωγής)
Μουσική επιμέλεια: Καραγιαννίδης Νικόλαος (δάσκαλος)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5  ΙΟΥΝΙΟΥ

6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ αίθουσα εκδηλώσεων, ώρα 19:00
= Μαθητές της ΣΤ΄1 τάξης του 6ου Δημοτικού Σχολείου Σταυρούπολης παρουσιάζουν το έργο

“Όταν το πάθημα γίνεται μάθημα” της Κοτίτσα Ελένης.
Η έπαρση και η μεγαλομανία πάντα τιμωρούνται.  Η “τιμωρία”αυτή αποκτά νόημα, όταν έχει σκοπό
να συνετίσει και όχι να εξοντώσει.  Κάπως έτσι πλήρωσε η πάμπλουτη , πανέμορφη , πανέξυπνη
κυρία την ανάγκη της για επίδειξη. 
Σκηνοθετική επιμέλεια: Κοτίτσα Ελένη (δασκάλα θεατρικής αγωγής), Μπουλιοπούλου Παναγιώτα (δασκάλα)
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αύλειος χώρος, ώρα 20:00
= Μαθητές του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ευκαρπίας παρουσιάζουν το δρώμενο, 

“Βόλτα στην Ελλάδα” με χορούς από όλη την Ελλάδα. Μουσική επιμέλεια: Καραγιαννίδης Νικόλαος
(δάσκαλος), Διδασκαλία χορών: Αραβίδου Σωτηρία, Σαμαρά Αναστασία (καθηγήτριες φυσ. αγωγής) 

ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ πύλη έναντι δημαρχείου, ώρα 20:00
= Μαθητές της Δ΄ τάξης του 3ου Δημοτικού Σχολείου Σταυρούπολης χορεύουν τον “Συρτό ανά

την Ελλάδα”. Διδασκαλία χορών: Πέτσος Κυριάκος (καθ. φυσικής αγωγής)
= Μαθητές των 7ου- 8ου και 9ου Δημοτικών Σχολείων Σταυρούπολης παρουσιάζουν το δρώμενο

«Αχ Ελλάδα σ΄αγαπώ» με ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς. 
Διδασκαλία χορών: Μαστορόπουλος Γεώργιος (καθ. φυσικής αγωγής), Μουταφίδου Βασιλική (δασκάλα)

= Μαθητές του 5ου Δημοτικού Σχολείου Σταυρούπολης παρουσιάζουν το δρώμενο “Χορέψετε
– Χορέψετε” με ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς. 
Διδασκαλία χορών: Καρακούτα Ευαγγελία (καθ. φυσικής αγωγής)

ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 
πύλη έναντι δημαρχείου
= Το τμήμα χορού του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης

του συλλόγου Γονέων, κηδεμόνων, φίλων και ατόμων με ανα-
πηρία  Δήμου Παύλου Μελά και Δυτικής Θεσ/νίκης «Μέρι-
μνα Ζωής» χορεύει παραδοσιακούς χορούς από διάφορα
μέρη της Ελλάδας.
Υπεύθυνος: Φωτιάδης Γεώργιος (Πρόεδρος Δ.Σ.), 
Διδασκαλία χορών: Ερμίδου Θωμαή (χοροδιδάσκαλος)

= Το τμήμα χορωδίας του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλη-
σης του συλλόγου Γονέων , κηδεμόνων, φίλων  και ατόμων με
αναπηρία Δήμου Παύλου Μελά και Δυτικής Θεσ/νίκης «Μέρι-
μνα Ζωής» παρουσιάζει μουσική εκδήλωση. 
Υπεύθυνος: Φωτιάδης Γεώργιος (Πρόεδρος Δ.Σ.), 
Υπεύθυνη συγκροτήματος: Μαυρίδου Αννα (δασκάλα χορωδίας)

= Το τμήμα παραδοσιακών χορών του Κέντρου Δημιουργικής
Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) Σταυρούπολης – Πολίχνης
της ΔΗΚΕ “ΊΡΙΣ” Δήμου Παύλου Μελά χορεύει παραδοσιακούς χορούς 
από τη Μακεδονία.  Διδασκαλία χορών: Βράκας Σπύρος (καθ. φυσικής αγωγής)

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

= Μαθητές του 2ου Δημοτικού Σχολείου Σταυρούπολης χορεύουν παραδοσιακούς χορούς 
Διδασκαλία χορών: Σταμάτης Ελευθερίου (χοροδιδάσκαλος)

ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ, ώρα 20:00
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ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ πύλη έναντι δημαρχείου
= Μαθητές των 5ου  & 12ου Δημοτικών Σχολείων Πολίχνης χορεύουν παραδοσιακούς χορούς 

Διδασκαλία χορών: Θεοδωράκου Κωνσταντίνα (χοροδιδάσκαλος)
= Μαθητές της Ε΄& ΣΤ΄τάξης του 1ου Δημοτικού Σχολείου Σταυρούπολης χορεύουν δημοτικούς

και λαϊκούς  χορούς 
Διδασκαλία χορών: Τέλιος Χρήστος , Μποζέκη Πηνελόπη (καθηγητές φυσικής αγωγής)

= Μαθητές της Δ΄ & ΣΤ΄ τάξης του 4ου Δημοτικού Σχολείου Σταυρούπολης παρουσιάζουν την
παράσταση “Ο μικρασιατικός κύκλος ζωής μέσα από τη μουσική και τη λογοτεχνία”.
Παρουσίαση του κύκλου ζωής των μικρασιατών στα παράλια, πριν την μικρασιατική καταστροφή
μέσα από λογοτεχνικά κείμενα, μουσική και χορό.
Σκηνοθετική επιμέλεια: Ναλμπάντης Ηλίας (δάσκαλος), Αζαριάδης Πρόδρομος (δάσκαλος)
Μουσική επιμέλεια: Σλίφκας Γιώργος (δάσκαλος), Εμμανουηλίδου Φία (μουσικός), 
Μουσικό παραδοσιακό συγκρότημα “΄Αχι Βάχι”

Παράλληλα στον ίδιο χώρο τις ίδιες ημέρες (5-7 Ιουνίου) παρουσιάζονται: 
= Έκθεση έργων μαθητών του 1ου Δημοτικού Σχολείου Σταυρούπολης: 

α) κολάζ με θέμα “Όρκος” (με αφορμή τους τρεις σωματοφύλακες),  
β) ζωγραφικής με θέμα “Οι βαλίτσες” (με αφορμή τη δουλειά του Αλ.Ακριθάκη),  
γ)  χαρακτικών με θέμα “Τυπώματα με θέματα φύσης”
Υπεύθυνη: Παυλίδου Ελεονώρα (εκπ. εικαστικών )  
α) ζωγραφικής με θέμα “Συγγραφή παραμυθιού” (ατομική και ομαδοσυνεργατική ζωγραφική),  
β)  ζωγραφικής- γλυπτικής με θέμα “με αφορμή το έργο του Jean de Buffet”
Υπεύθυνη: Δημητρέση Ροδάνθη (εκπ. εικαστικών )  

= Έκθεση έργων ζωγραφικής και εικαστικές δημιουργίες μαθητών του 3ου Δημοτικού Σχολείου
Σταυρούπολης με θέμα “Στο δρόμο της δημιουργίας” 
Υπεύθυνη: Παργιανού Μαρία (εκπ. εικαστικών)

= Έκθεση εικαστικών δημιουργιών μαθητών του 10ου Δημοτικού Σχολείου Πολίχνης με θέματα :
α) “Σέβομαι τη διαφορετικότητα του άλλου”
β) “Το περιβάλλον της πόλης μου μέσα από τα μάτια των παιδιών”
γ) “Φωτογραφικό υλικό από έκθεση παλαιών αντικειμένων”.
Υπεύθυνοι: Χατζοπούλου Φωτεινή, Σκριάπας Δημήτριος, Αικατερίνη Λιάλιου, Καρασαρίδου Ευθυμία, 
Βασιλειάδου Ελισάβετ  (δασκάλες- δάσκαλοι)

= Έκθεση “Οδικής ασφάλειας και Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας”
Υπεύθυνη : Πολυράβα Σουλτάνα (Προϊσταμένη τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών Δήμου Παύλου Μελά)

ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ, ώρα 20:00

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ
= Οι μαθητές του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ευκαρπίας εκθέτουν έργα ζωγραφικής και κατασκευές

με θέμα “Νερό, πηγή ζωής!” για να αναδείξουν την αξία του πολύτιμου αυτού αγαθού της φύσης.
Υπεύθυνοι: Όλοι οι εκπαιδευτικοί του 3ου Δ.Σ. Ευκαρπίας

ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ,  ώρα 13:00 – 16:00
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ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ αίθουσα θεάτρου
Ώρα 18:00
= Η θεατρική ομάδα “Πολύχρωμος Χαρταετός” του 5ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Θεσσα-

λονίκης – Ευκαρπία, παρουσιάζει το έργο “μες του Αιγαίου τα νησιά” της Γρούδου Μαρίας.
Παρουσίαση καθημερινών στιγμών από τη ζωή των κατοίκων ενός νησιού. Οι ψαράδες που πηγαί-
νουν για ψάρεμα, οι νοικοκυρές που πηγαίνουν για ψώνια, οι τουρίστες κλπ.
Υπεύθυνη: Βεργιώτη Ελεονώρα (δασκάλα)
Σκηνοθετική επιμέλεια: Κατσιορίδου Κυριακή (δασκάλα)
Μουσική επιμέλεια: Ράκας Αλκιβιάδης (δάσκαλος)

= Μαθητές του 5ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης – Ευκαρπία, παρουσιάζουν την
έκθεση με θέμα φωτογραφίες των μαθητών από τα προγράμματα που υλοποιήθηκαν στο σχολείο
α) “φτιάχνω και τρώω το βασιλικό πρωινό μου”, β) “μεγαλώνω και αλλάζω” και γ) “πω πω!
Πόσο μεγάλωσες”
Υπεύθυνη: Σαρίδου Κωνσταντίνα (ειδικό βοηθητικό προσωπικό)

Ώρα 19:30
= Η χορωδία του 3ου Δημοτικού Σχολείου Σταυρούπολης παρουσιάζει τη μουσική εκδήλωση

“Σύγχρονο ελληνικό τραγούδι” 
Υπεύθυνη ομάδας: Γκούντα Νικολέττα (μουσικός)

13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, ώρα 19:00
= Μαθητές του 13ου Δημοτικού Σχολείου Σταυρούπολης παρουσιάζουν εκδήλωση με ελληνική

έντεχνη μουσική. 
Υπεύθυνη: Μαγνήσαλη Τριγώνα (μουσικός- δασκάλα)

ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΤΡΙΤΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ αίθουσα θεάτρου, ώρα 19:00
= Μαθητές της ΣΤ΄ τάξης του 18ου Δημοτικού Σχολείου Σταυρούπολης παρουσιάζουν την παρά-

σταση “Ο Σαίξπηρ στα μέτρα μας” που είναι διασκευή του έργου “Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας”
του Σαίξπηρ.  Η διασκευή στηρίχθηκε στην παράσταση του ομώνυμου έργου του Δημήτρη Αδάμη.
Ένας σκηνοθέτης θέλει να ανεβάσει μια παράσταση αφιερωμένη στον Σαίξπηρ και έτσι διάφοροι
θίασοι περνούν από ακρόαση... Εντελώς τυχαία όλοι έχουν ετοιμάσει σκηνές από το έργο “Όνειρο
καλοκαιρινής νύχτας”, είτε αυτούσιες είτε με μικρές παραλλαγές.
Σκηνοθετική επιμέλεια: Κοσμοπούλου Κλεομένη (καθ. θεατρικής αγωγής)
Συντονισμός: Λιόδη Ελίνα (καθ. αγγλικής), Σκηνικά: Κωνσταντινίδης Αλέξανδρος (καθ. εικαστικών) 

13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ αύλειος χώρος, ώρα 19:30
= Οι μαθητές του 13ου Δημοτικού Σχολείου Σταυρούπολης παρουσιάζουν 

την αθλητική τους εκδήλωση με θέμα “Ζει ο βασιλιάς Αλέξανδρος”.
Υπεύθυνες: Σαμαρά Γραμματική, Θεοδοσιάδου Αλεξάνδρα (καθηγήτριες φυσικής αγωγής)



ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ
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1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ αίθουσα εκδηλώσεων, ώρα 19:00
= Μαθητές του 1ου Δημοτικού Σχολείου Πολίχνης παρουσιάζουν το πολιτιστικό πρόγραμμα με

θέμα “Η καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο - βυζαντινή παράδοση” μέσα από δραματοποιήσεις ση-
μαντικών ιστορικών γεγονότων, τραγούδια, χορούς, κατασκευές και φαγητά από την Πόλη.
Υπεύθυνη: Δήμου Μαρία (δασκάλα) 
Μουσική επιμέλεια χορωδίας: Ασκητή Βασιλική (μουσικός)

6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ αίθουσα εκδηλώσεων, ώρα 19:00
= Μαθητές της ΣΤ2 τάξης του 6ου Δημοτικού Σχολείου Σταυρούπολης παρουσιάζουν το έργο

“Ωραία μου κυρία” του George Bernard Shaw σε διασκευή Κοτίτσα Ελένης.
Μπορεί η διδασκαλία της σωστής ομιλίας και της καλής συμπεριφοράς να μεταμορφώσει ένα κο-
ρίτσι που πουλάει λουλούδια στους δρόμους σε κυρία αριστοκρατικής καταγωγής;  Ή αλλιώς :γεν-
νιόμαστε ή γινόμαστε; Κι αν γινόμαστε, ποιος και με ποιόν τρόπο μας φτιάχνει;
Σκηνοθετική επιμέλεια: Κοτίτσα Ελένη (δασκάλα θεατρικής αγωγής), Γακίδης Τελέμαχος (δάσκαλος)

4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ αίθουσα εκδηλώσεων, ώρα 19:00
= Η θεατρική ομάδα  του 4ου Δημοτικού Σχολείου Πολίχνης “Μικροί θεατρόφιλοι” παρουσιά-

ζουν το έργο “Ωχ αδερφέ, δεν με νοιάζει ..., εγώ θα σώσω τον κόσμο;” της Καραβασίλη Ευαγ-
γελίας  βασισμένο σε ιδέες των παιδιών του Δ1 τμήματος του σχολείου.
Τα απορρίμματα συνεχώς αυξάνονται.  Οι καταναλωτικές μας συνήθεις από τη μια, η συνήθεια του
πετώ στα σκουπίδια από την άλλη, “κάτι πρέπει να κάνουμε.  Ποιος όμως;  'Οχι εγώ!... η πολιτεία,
το κράτος, οι αρμόδιοι ;”
Σκηνοθετική επιμέλεια: Καραβασίλη Ευαγγελία (δασκάλα), Ράπτη Λάουρα
(εκπ. εικαστικών), Μουζαλιώτου Ελένη (εκπ. αγγλικής γλώσσας)
Μουσική επιμέλεια: Δάδη Σεβαστή-Μαρία (εκπ. Μουσικός), 
Καραβασίλη Ευαγγελία

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ 
αίθουσα θεάτρου, ώρα 19:30
= Μαθητές της ΣΤ΄ τάξης του 7ου Δημοτικού Σχολείου Σταυ-

ρούπολης παρουσιάζουν το έργο “Η εκδρομή των θεών” του
Σαββίδη Σάββα (διασκευή του θεατρικού έργου του Βασίλη Ανα-
στασιάδη “ Η κρουαζιέρα των Θεών”)
Οι 12 θεοί του Ολύμπου αποφασίζουν να κάνουν μια εκδρομή
στη σύγχρονη Αθήνα. Μετά από διάφορα απρόοπτα μέσα από
τα οποία σχολιάζεται η σύγχρονη Ελλάδα καταλήγουν στο ...
Δαφνί αφού κανείς δεν τους πιστεύει πως είναι αυτοί που ισχυ-
ρίζονται!
Σκηνοθετική επιμέλεια: Κιρκινέ Ευαγγελία (εκπ. θεατρικής αγωγής),
Σαββίδης Σάββας (δάσκαλος), Λεβέντης  Ανδρέας (δάσκαλος)
Μουσική επιμέλεια: Λεβέντης  Ανδρέας, Σαββίδης Σάββας



   
ΠΕΜΠΤΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ
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8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ αίθουσα εκδηλώσεων, ώρα 12:00 μ.
= Μαθητές του 8ου Δημοτικού Σχολείου Σταυρούπολης 

παρουσιάζουν το περιβαλλοντικό πρόγραμμα με θέμα “Το νερό πηγή  ζωής”.
Υπεύθυνοι: Μουταφίδου Βάσω (δασκάλα), 
Μπαχλιτζανάκης Ιωάννης (δάσκαλος)

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ 
αίθουσα εκδηλώσεων, ώρα 19:00
= Μαθητές της Γ' τάξης του 4ου Δημοτικού Σχολείου

Ευκαρπίας παρουσιάζουν την κωμωδία “Οι θεοί του
Ολύμπου κατεβαίνουν στην Αθήνα”.
Οι δώδεκα θεοί αποφασίζουν να εγκαταλείψουν τον
Όλυμπο και να ταξιδέψουν στην Αθήνα για να ζήσουν όπως
οι κοινοί θνητοί. Εκεί συναντούν τους ανθρώπους που κά-
νουν αντίστοιχα πράγματα, π.χ. ο Ερμής τον αγγελιοφόρο
κλπ και συζητούν μαζί τους.
Σκηνοθετική επιμέλεια: Σηρετούλη Ελένη (δασκάλα)

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ 
«ΕΛΛΗ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ», ώρα 19:00
= Μαθητές της ΣΤ΄ τάξης του 3ου Δημοτικού Σχολείου

Πολίχνης παρουσιάζουν το έργο: 
“Παλιός ελληνικός κινηματογράφος”.
Μεταφορά στο θεατρικό σανίδι αποσπασμάτων από τον παλιό ελληνικό κινηματογράφο.
Σκηνοθετική επιμέλεια: Μηλιάδης Μιχαήλ (δάσκαλος), Χαλάτσης Θωμάς (δάσκαλος)
Μουσική επιμέλεια: Μιχαηλίδης Παύλος (μουσικός)

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ αύλειος χώρος, ώρα 19:30
= Οι μαθητές του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ευκαρπίας παρουσιάζουν 

το περιβαλλοντικό πρόγραμμα με θέμα “Νερό, πηγή ζωής!” 
Μέσα από παιχνίδια, δρώμενα, χορούς και τραγούδια όλοι οι μαθητές του σχολείου 
παρουσιάζουν την αξία του νερού στη ζωή μας, του πολύτιμου αυτού αγαθού της φύσης.
Υπεύθυνοι: Όλοι οι εκπαιδευτικοί του 3ου Δ.Σ. Ευκαρπίας
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ΤΡΙΤΗ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ, ώρα 20:30
ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ πύλη έναντι δημαρχείου
= Συναυλία από τα μουσικά σύνολα των Ωδείων Σταυρούπολης και Πολίχνης της ΔΗΚΕ ΔΗΜΟΥ

ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ “ΙΡΙΣ” με ελληνική και κλασική μουσική.
Υπεύθυνοι: Τερζής Φώτης (Καλλιτεχνικός Διευθυντής Ωδείου Σταυρούπολης), 
Γούσιος Γεώργιος (Καλλιτεχνικός Διευθυντής Ωδείου Πολίχνης)  

ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ, ώρα 20:00
ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ αίθουσα θεάτρου
= Οι μαθητές της θεατρικής ομάδας “Μύησις” του 4ου Γενικού Λυκείου Σταυρούπολης

παρουσιάζουν τη θεατρική παράσταση με τίτλο: “Οι πίθηκοι” του Γρηγόρη Βαφιά. 
“Μα και την τρέλα μην τη λησμονείς” (από τον πρόλογο του Φάουστ του Γκαίτε).
Σκηνοθετική επιμέλεια: Τσαραμπουλίδου Γιαννούλα (κοινωνιολόγος)
Μουσική επιμέλεια: Τσαραμπουλίδου Γιαννούλα, μαθητές της ομάδας

ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ, ώρα 20:30
ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ πύλη έναντι δημαρχείου ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ
= Η ομάδα κρουστών του προγράμματος εναλλακτικής θεραπείας εξαρτημένων ατόμων “ΑΡΓΩ” πα-

ρουσιάζει μια σύντομη παράσταση με ήχους κρουστών θέλοντας να δείξει ότι ο ρυθμός μπορεί να
χρησιμοποιείται ως “διαφορετική” μορφή επικοινωνίας που οδηγεί στην έκφραση συναισθημάτων
απαλλαγμένη από τη λογοκρισία της λογικής....

= Συγκρότημα μαθητών του 1ου Γενικού Λυκείου Σταυρούπολης παρουσιάζει ένα πρόγραμμα με
rock, blues και έντεχνη μουσική.
Υπεύθυνοι: Απρασίδου Σπυριδούλα (τοπογράφος-μηχανικός), Σαλώνης Θάνος, 
Πατσιούρα Σοφία (μαθητές της ομάδας)

= Συγκρότημα μαθητών του 4ου Γενικού Λυκείου Σταυρούπολης παρουσιάζει ένα πρόγραμμα 
με λαϊκή μουσική.
Υπεύθυνος: Καρταλάς Λάζαρος (καθηγ. τεχνολογίας & σχεδίου)

6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ
= Οι μικροί μαθητές του κλασικού και ολοήμερου τμήματος του 6ου Νηπιαγωγείου Πολίχνης πα-

ρουσιάζουν, α) το πολιτιστικό πρόγραμμα με θέμα “Αγκαλιά μ΄ ένα βιβλίο” - Φιλαναγνωσία: Οι μα-
θητές μέσα από βιωματικές και συνεργατικές μεθόδους και τεχνικές να καλλιεργήσουν την
αναγνωστική απόλαυση και να εδραιώσουν μία φιλική σχέση με το βιβλίο.
β) το πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με θέμα : “Από το σιτάρι στο ψωμί” - Καλλιέρ-
γεια σιταριού, διάφορες φάσεις επεξεργασίας του σιταριού με παραδοσιακό τρόπο, παρασκευή
ψωμιού με παραδοσιακό τρόπο, σύγχρονος τρόπος παρασκευής ψωμιού.
Υπεύθυνες: Παπατζιάμου Αναστασία, Κωνσταντινίδου Αικατερίνη, Φλόκα Αθανασία (νηπιαγωγοί)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ, ώρα 9:00 – 11:00



Το παρόν έντυπο τυπώθηκε τον Απρίλιο του 2015 σε 15.000 αντίτυπα για τη διοργάνωση του
Φεστιβάλ Παιδείας 2015.

= Οργανωτική Επιτροπή του Φεστιβάλ :
Χριστοδούλου Μιχαήλ (Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ, Αντιδήμαρχος
Παιδείας & Πολιτισμού), Τεφλιούδη Αναστασία (Προϊσταμένη Τμ. Παιδείας), Κουρούκλας
Τριαντάφυλλος (Προϊστάμενος Τμ. Πολιτισμού - Αθλητισμού), Καλουδοπούλου Αικατερίνη
(Στέλεχος Τμ. Πολιτισμού), Μότσος Δημήτρης (Στέλεχος Τμ. Δημοσίων Σχέσεων), Μουτα-
φίδου Βασιλική (Εκπαιδευτικός), Ναλμπάντης Ηλίας (Εκπαιδευτικός), Κίζου Μαριάννα (Εκ-
παιδευτικός), Μπούρη Βασιλική ( Εκπαιδευτικός).

= Το εξώφυλλο του παρόντος εντύπου δημιουργήθηκε από τη Μαριάννα Κίζου, ζωγράφο - εκ-
παιδευτικό εικαστικών και μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ, και είναι βασι-
σμένο στα έργα των μαθητών Γ΄ τάξης του τμήματος γραφικών τεχνών 1ου ΕΠΑΛ
Σταυρούπολης, τα οποία και φιλοτεχνούν το σύνολο των εντύπων του φεστιβάλ. 
Μαθητές : Αμπραζή Μαρία - Ιωάννα,  Μανδάλου Φρύνη. Τσότα Μάριο

= Το αναμνηστικό που δίνεται στα συμμετέχοντα σχολεία έχει συμβολικό χαρακτήρα. 
Πρόκειται για έργα ατόμων με ψυχικά προβλήματα που απασχολούνται στο καλλιτεχνικό
εργαστήριο του Κοινωνικού Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) Δυτικού
Τομέα Ψυχικής Υγείας Ν. Θεσσαλονίκης, που στεγάζεται στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο
Θεσσαλονίκης. 

Επικοινωνία – Επιμέλεια εντύπου: Κόκοτα Πασχαλίνα (Τμήμα Παιδείας)
Γραφιστική επιμέλεια εντύπων: Ματσούκα Φένια (Τμήμα Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων)
Τεχνική υποστήριξη: Μαριάδης Μάκης (Τμήμα Πολιτισμού)

Έργα των μαθητών Γ΄ τάξης του τμήματος γραφικών τεχνών 1ου ΕΠΑΛ Σταυρούπολης



Δευτέρα 30/3 3ο Γυμ. Πολίχ.
Παρασκευή 24/4 ΕΝΑΡΞΗ 

1ο Γυμ. & 1ο ΓΕΛ Σταυρ.
24/4 – 7/5 Εκθέσεις: 1ο Γυμ., 1ο ΓΕΛ, 3ο 

Γυμ. Σταυρ., 1ο & 2ο Γυμ. Ευκ., 
3ο Γυμ. Πολix.

24/4 – 11/6 Έκθεση: Οδική Ασφάλεια &  
Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα

Δευτέρα 27/4 27ο ΓΕΛ Θεσ/νικης
Τετάρτη 29/4 1ο ΕΠΑΛ Σταυρ.
Πέμπτη 30/4 Τμήμα Πολιτιστικών Θεμάτων 1ο Γυμ. & 1ο ΓΕΛ Σταυρ. 

της Δευτ/θμιας Εκπαίδευσης (στο Παράρτημα χρόνιων παθήσεων 
Δυτ. Θεσ/νίκης “ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ”)

Δευτέρα 4/5 2ο Γυμ. & 2ο ΓΕΛ Σταυρ. 4/5 – 11/5: ΕΠΑΛ – ΕΚ Σταυρ. 
(έκθεση εργασιών & ειδικοτήτων)

Τρίτη 5/5 4ο Γυμ. Σταυρ. 1ο ΓΕΛ Πολίχ.
Τετάρτη 6/5 3ο ΓΕΛ Σταυρ.
Δευτέρα 11/5 “ΑΡΓΩ”, 2ο ΓΕΛ Σταυρ. 11/5 – 13/5: 3ο Γυμ. Πολίχ.
Τρίτη 12/5 2ο Γυμ.  Σταυρ.
Τετάρτη 13/5 2ο Γυμ. Σταυρ. 2ο Γυμ. Πολίχ.
Παρασκευή 15/5 1ο Γυμ. Ευκ. & 2ο Γυμ. & 

5ο Γυμ. Σταυρ.
Τετάρτη 20/5 2ο Δ.Σ. Ευκαρ.
Δευτέρα 25/5 17ο Νηπιαγωγείο Σταυρ/λης
Τετάρτη 27/5 Ομάδα Εκπαιδευτικών 

“Μίμησις Πράξεως”
Πέμπτη 28/5 4ο Δ.Σ. Σταυρ.
Παρασκευή 29/5 10ο Δ.Σ. Πολίχ. 1ο Δ.Σ. Ευκαρ.
Τρίτη 2/6 13ο Δ.Σ. Σταυρ/πολης 4ο Δ.Σ. Σταυρ. Εκθέσεις 2/6–11/6: 

3ο & 13ο Δ.Σ. Πολίχνης
Τετάρτη 3/6 1ο Δ.Σ. Σταυρ.
Πέμπτη 4/6 8ο Δ.Σ.,16ο Δ.Σ. Σταυρ. 1ο Δ.Σ. Ευκαρ., 6ο Δ.Σ. Σταυρ.
Παρασκευή 5/6 Χορός: 3ο Δ.Σ., 7ο - 8ο- 9ο 21ο Νηπ Σταυρ, 6ο Δ.Σ. Σταυρ.,

Δ.Σ ,5ο Δ.Σ. Σταυρ. 2ο Δ.Σ. Ευκαρ., ΚΔΑΠ “ΙΡΙΣ” 
(στο 18ο ΔΣ Σταυρ.)

Σάββατο 6/6 Χορός: Μέριμνα Ζωής,  ΚΔΑΠ 
“ΙΡΙΣ”, 14ο Δ.Σ., 2ο Δ. Σ. Σταυρ.

Κυριακή 7/6 Χορός: 5ο &12ο Δ.Σ. Πολίχ., 
1ο Δ.Σ.,  4ο Δ.Σ. Σταυρ.

5/6 – 7/6 Εκθέσεις: 1ο Δ.Σ., 3ο Δ.Σ. Σταυρ. 
10ο Δ.Σ. Πολίχ., Οδική Ασφάλεια 
& Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα

Δευτέρα 8/6 5ο Ειδικό Δ.Σ., 3ο Δ.Σ. Σταυρ. 13ο Δ.Σ. Σταυρ., 
Έκθεση 8/6–12/6: 3ο Δ.Σ. Ευκαρ.

Τρίτη 9/6 18ο Δ.Σ. Σταυρ. 13ο Δ.Σ. Σταυρ.
Τετάρτη 10/6 7ο Δ.Σ. Σταυρ. 6ο Δ.Σ. Σταυρ., 1ο ΔΣ Πολίχ.,

4ο Δ.Σ. Πολίχ.
Πέμπτη 11/6 3ο Δ.Σ. Πολίχ. 8ο Δ.Σ. Σταυρ., 4ο Δ.Σ. Ευκ.  

(στο 1ο Δ.Σ. Ευκ.), 3ο Δ.Σ. Ευκαρ.
Παρασκευή 12/6 6ο Νηπιαγωγείο Πολίχνης
Τρίτη 16/6 Ωδεία Πολίχνης & Σταυρ. “ΙΡΙΣ”
Τετάρτη 17/6 ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ: “ΑΡΓΩ”, 

1ο ΓΕΛ, 4ο ΓΕΛ Σταυρ.
Δευτέρα 22/6 4ο ΓΕΛ Σταυρ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ KΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Θεατρικές - Μουσικές παραστάσεις
Προβολή ταινιών - Eκθέσεις

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ
ΕΛΛΗ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
Θεατρικές - Μουσικές παραστάσεις

ΣΤΡAΤΟΠΕΔΟ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
Εκδηλώσεις χορού & μουσικής

Εκθέσεις εικαστικών 

ΧΩΡΟΙ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 
& ΑΛΛΟΙ ΧΩΡΟΙ

Εκθέσεις - Θεατρικές  & μουσικές παραστάσεις
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