Μία Ιδιαίτερη Πολιτιστική – Αθλητική
εκδήλωση στο Δημοτικό Θέατρο Πέλλας
Μία ηδηαίηεξε εθδήισζε πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ Τεηάξηε 20 Ννεκβξίνπ 2019
ζην Γεκνηηθό Θέαηξν Πέιιαο. Με αθνξκή ηελ Παγθόζκηα Ζκέξα γηα ηα
Γηθαηώκαηα ηνπ Παηδηνύ πνπ ενξηάδεηαη θάζε ρξόλν ζηηο 20 Ννεκβξίνπ, ην
Γεκνηηθό Σρνιείν Παξαιίκλεο, δηνξγάλσζε κία πνιηηηζηηθή – αζιεηηθή
εθδήισζε κε ηε ζπλεξγαζία ηνπ Γήκνπ Πέιιαο, θνξέσλ πνιηηηζκνύ, πγείαο,
δηαηξνθήο θαη έλα δίθηπν ζρνιηθώλ κνλάδσλ ζπλεξγαζίαο θαη επηθνηλσλίαο
ζην κάζεκα ηεο θπζηθήο αγσγήο, κε θαηεύζπλζε ζηα δηθαηώκαηα ηνπ
παηδηνύ (αλάπηπμε - εμέιημε), ζηελ πγεία, ηνλ πνιηηηζκό θαη ηελ πνηόηεηα
δσήο.( 9ν Γεκνηηθό Σρνιείν Γηαλληηζώλ, Δηδηθό Γεκνηηθό Σρνιείν Γηαλληηζώλ,
Γεκνηηθό Σρνιείν Πέιιαο ,1ν ΔΠΑΛ Γηαλληηζώλ, Γπκλάζην Πέιιαο)

Σπγθεθξηκέλα πξνζθάιεζε ηνλ Έιιελα ζπλζέηε θαη ηξαγνπδηζηή, γλσζηό
θπξίσο κε ην θαιιηηερληθό ςεπδώλπκν <<Λνπδνβίθνο ησλ Αλσγείσλ>>, κέζα
από εηθόλεο, ιέμεηο κνπζηθή θαη ξπζκό λα παξνπζηάζεη κε ηελ ελεξγή
ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ, ηα κνπζηθά παξακύζηα ηνπ θαιιηηέρλε: <<Το
μσρμήγκι και η πεταλούδα>>, << Το γεράνι και το καναρίνι>> , <<Ο άνεμος και
η λίμνη>>.

Ζ ζπλάληεζε ηνπ Έιιελα θαιιηηέρλε κε ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο κέζα
από ηε κνπζηθή, ην ιόγν θαη ηελ θίλεζε, έδσζε ηε δπλαηόηεηα ζηα παηδηά
λα αλαπηπρζνύλ ζσκαηηθά, γλσζηηθά, θαη ζπλαηζζεκαηηθά, λα αλαπηύμνπλ ηε
δεκηνπξγηθόηεηα θαη ηε ζπλεξγαζία θαη λα επαηζζεηνπνηεζνύλ απέλαληη ζηηο
ηέρλεο.

Ο νηθνδεζπόηεο- Γηεπζπληήο ηνπ Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ Παξαιίκλεο θ.
Μηρόπνπινο Ησάλλεο επραξίζηεζε ζεξκά όινπο όζνπο παξαβξέζεθαλ ζηελ
γηνξηή.
Δπραξίζηεζε
Τνλ Γήκαξρν Πέιιαο θ. Γξεγόξε Σηάκθν θαη ηνπο Φνξείο ππνζηήξημεο ηεο
εθδήισζεο :

Τελ θ. Φξύζα Παπαζηνγηαλλίδνπ ππεύζπλε Δηαηξηθήο Δπηθνηλσλίαο ηεο
ΜΔΒΓΑΛ (Διιεληθή Γαιαθηνβηνκεραλία), πνπ απεύζπλε ζύληνκν ραηξεηηζκό
κεηαθέξνληαο ην κήλπκα γηα ηε ΕΩΖ θαη ηελ ΑΓΑΠΖ πνπ ε ΜΔΒΓΑΛ - σο
κία νηθνγελεηαθή επηρείξεζε θαη ζηα πιαίζηα ηεο εηαηξηθήο ππεπζπλόηεηαοπινπνηεί κέζα από έλα επξύ θάζκα δξάζεσλ κε επίθεληξν ην παηδί θαη ηελ
νηθνγέλεηα.

Τνλ θ.. Γεξάζηκν Παζρώλε θαη ην ηδησηηθό Μαηεπηήξην Διεπζώ.
Τνλ θ. Νίθν Γξακνπληάλε ππεύζπλν ησλ εθδόζεσλ Σαββάιαο.
Σηελ ζπλέρεηα ν Γηεπζπληήο ηνπ Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ Παξαιίκλεο κε ζύληνκν
θαη πεξηεθηηθό ιόγν, αλαθέξζεθε ζην λόεκα ηεο 20εο Ννεκβξίνπ σο
Παγθόζκηα Ζκέξα ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Παηδηνύ κε αθνξκή ηε ζπκπιήξσζε
30 ρξόλσλ από ηελ ππνγξαθή ηεο Σύκβαζεο ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Παηδηνύ.

Οη καζεηέο, σο κηθξνί Δζεινληέο «Υπεξαζπηζηέο ησλ Γηθαησκάησλ ησλ
Παηδηώλ» κέζα από ηελ γηνξηή, κεηέθεξαλ κε ηνλ δηθό ηνπο ηξόπν ηα
κελύκαηα ζηνπο θίινπο, ζηνπο γνλείο θαη γλσζηνύο ηνπο γηα ηα δηθαηώκαηα
ησλ παηδηώλ ζηην επιβίυζη ,ζηην πποζηαζία, ζηη ζςμμεηοσή και ζηην
ανάπηςξη .

Τν πξώην κέξνο πεξηειάκβαλε ηελ παξνπζίαζε ησλ κνπζηθώλ παξακπζηώλ
από ηνλ θ. Λνπδνβίθν ησλ Αλσγείσλ, ηνλ κνπζηθό θ. Γεκήηξε Καξακνύδα θαη
ηελ θ. Δκκαλνπέια Μαξηνύια πνπ ζπλόδεπαλ ηνλ θαιιηηέρλε θαη ηνπο
καζεηέο ησλ ζρνιείσλ. Ζ ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ αθήγεζε ησλ
παξακπζηώλ έγηλε κε κνλαδηθό ηξόπν θαη ζπγθίλεζε ηδηαίηεξα ηνλ ζπγγξαθέα.
Κπξίσο κε ηα ιόγηα :«Άκοσσε, καμαρίμι μοσ, για μα ελεσθερωθούμε πρέπει πρώτα
μα αγαπήσοσμε τη υσλακή μας». <<Η ομορυιά είμαι η κόρη της αλήθειας>>,

<<Ο

καθέμας ουείλει στομ εαστό τοσ μια πτήση, έστω και τωρίς υτερά>>.

Ηδηαίηεξεο ήηαλ νη επραξηζηίεο ηνπ Λνπδνβίθνπ ησλ Αλσγείσλ πξνο ηνλ
Δθπαηδεπηηθό Μπαιάζθα Φξήζην ππεύζπλν –ζπληνληζηή ηνπ εθπαηδεπηηθνύ
αζιεηηθνύ πξνγξάκκαηνο ERASMUS+ SPORT: «IMPACT>>: ζην πιαίζην
ηνπ νπνίνπ πξνγξακκαηίζηεθε ε αζιεηηθή πνιηηηζηηθή εθδήισζε.
Τνλίζηεθε από ηνλ ζπληνληζηή ηνπ πξνγξάκκαηνο ε αμία ηεο ζπλεξγαζίαο θαη
επηθνηλσλίαο κεηαμύ ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη καζεηώλ Πξσηνβάζκηαο θαη
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ε αλάγθε
δηεύξπλζεο ηνπ δηθηύνπ ζρνιηθώλ κνλάδσλ ζπλεξγαζίαο θαη επηθνηλσλίαο,
ζην κάζεκα ηεο θπζηθήο αγσγήο κε θαηεύζπλζε ζηα δηθαηώκαηα ηνπ
παηδηνύ, (αλάπηπμε - εμέιημε) ζηελ πγεία, ηνλ πνιηηηζκό θαη ηελ πνηόηεηα δσήο.

Σην δεύηεξν κέξνο ην θνηλό απόιαπζε ηνλ Λνπδνβίθν ησλ Αλσγείσλ ζε
αγαπεκέλα ηξαγνύδηα θαη ζε ηζηνξίεο αηειείσηεο, πνπ βνήζεζαλ λα
νλεηξεπηνύκε, λα κάζνπκε , λα δνύκε κε ηα κάηηα ηεο θαξδηάο θαη ηεο ςπρήο,
λα γίλνπκε αγγειηνθόξνη κελπκάησλ γηα ηελ δσή θαη ηελ ΑΓΑΠΖ .

Η άθληζη, η ανατςσή, ηο παισνίδι, ο σοπόρ , η μοςζική είλαη «δώξα»,
κέζα από ηα νπνία ηα παηδηά ηνπ θόζκνπ παίξλνπλ ζεκαληηθά καζήκαηα
δσήο γηα ηνλ ζεβαζκό, ηελ νκάδα θαη ηελ ζπλεξγαζία. Καη καζαίλνπλ – κε ηνλ
θαιύηεξν ηξόπν- πσο γεθπξώλνληαη νη δηαθνξέο κεηαμύ ησλ αλζξώπσλ.
Έηζη νη καζεηέο ζέιεζαλ ρνξεύνληαο Διιεληθνύο Παξαδνζηαθνύο ρνξνύο λα
επραξηζηήζνπλ ηνλ θ. Λνπδνβίθν γηα ηελ εκπεηξία πνπ ηνπο ράξηζε .

Σην πνιηηηζηηθό κέξνο ηεο εθδήισζεο
πξντόληα από ηελ ΜΔΒΓΑΛ

ζεξβηξίζηεθε

πγηεηλό πξσηλό, κε

Οη θαηαζθεπέο ησλ καζεηώλ δηαηέζεθαλ ζε ζπκβνιηθή ηηκή, κε ηα
έζνδα λα πξννξίδνληαη γηα ηελ Ηεξαπνζηνιηθή Σηέγε Αγίνπ
Γηνλπζίνπ Οιύκπνπ.

Σην πιαίζην ηεο 4εο Δθπαηδεπηηθήο Δζεινληηθήο
Γξάζεο γηα Γόηεο Αίκαηνο θαη Μπεινύ ησλ Οζηώλ, νη κηθξόηεξνη καζεηέο
έγηλαλ αγγειηνθόξνη κελπκάησλ πξνζθνξάο θαη Αγάπεο πξνο ηνλ
ζπλάλζξσπν θνξώληαο ην βξαρηνιάθη ηνπ κηθξνύ εζεινληή από ηνλ
Σύιινγν Όξακα Διπίδαο.
Οη κεγαιύηεξνη καζεηέο δηάβαζαλ θαη κεηέθεξαλ ζε ζπγγελείο θαη θίινπο ηελ
αίηεζε εγγξαθήο σο εζεινληέο δόηεο αηκνπνηεηηθώλ θπηηάξσλ κπεινύ ησλ
νζηώλ ζην Δζληθό θαη Παγθόζκην Αξρείν Μπεινύ ησλ νζηώλ.

Κιείλνληαο νη ζπληειεζηέο ,ζα ήζειαλ λα επραξηζηήζνπλ ηα παξαθάησ
ζρνιεία αιιά θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο κε ηνπο καζεηέο πνπ ζηήξημαλ κε ηελ
παξνπζία ηνπο θαη ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή ηνπο ηελ εθδήισζε.
Δημοηικό Σσολείο Παπαλίμνηρ
Δθπαηδεπηηθνί:
Κξνπζηαιέιε Σνθία
Βεληθνύδε Αξγύξην
Εηνύδα Παλαγηώηα
Αιεθηνξίδνπ Αλαζηαζία
Μπίδκπα Γξνζηά
9ο Δημοηικό Σσολείο Γιαννιηζών
Δθπαηδεπηηθνί:
Καηεξίλα Σόθηζε
Τδάιια Αζελά
Ειδικό Δημοηικό Σσολείο Γιαννιηζών
Δθπαηδεπηηθνί:
Σίζθνο Αζαλάζηνο
Δημοηικό Σσολείο Πέλλαρ
Δθπαηδεπηηθνί
Φαλνύ Αλαζηαζία
ο
1 ΕΠΑΛ Γιαννιηζών
Δθπαηδεπηηθνί
Γεσξγνύδε Αζάλσ
Αλζή Φξηζηνθόξνπ
Μόζρνπ Κιεάλζε
Βαιηέξνο Νηθόιανο
Γςμνάζιο Πέλλαρ
Δθπαηδεπηηθνί
Κάθηα Παπιίδνπ
Σηάγαιε Παζραιίλα

Δπραξηζηνύκε ηνπο ρνξεγνύο πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ πινπνίεζε ηεο Αζιεηηθήο
Πνιηηηζηηθήο γηνξηήο.
Ηδηαίηεξα
Τελ θ. Φξύζα Παπαζηνγηαλλίδνπ ππεύζπλε Δηαηξηθήο Δπηθνηλσλίαο ηεο
ΜΔΒΓΑΛ
Τνλ θ.. Γεξάζηκν Παζρώλε θαη ην ηδησηηθό Μαηεπηήξην Διεπζώ.
Τνλ θ. Νίθν Γξακνπληάλε ππεύζπλν ησλ εθδόζεσλ Σαββάιαο.
Δπραξηζηνύκε ηνλ ζύιινγν γνλέσλ θαη θεδεκόλσλ Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ
Παξαιίκλεο πνπ βξίζθεηαη πάληνηε αξσγόο ζηηο εθδειώζεηο ηνπ ζρνιείνπ
καο.
Δπραξηζηνύκε ηνλ θ. Λνπδνβίθν ησλ Αλσγείσλ πνπ κέζα από εηθόλεο, ιέμεηο ,
κνπζηθή, ιόγν θαη θίλεζε, έδσζε ζε όινπο ηελ δπλαηόηεηα λα νλεηξεπηνύκε ,
λα κάζνπκε, λα γίλνπκε αγγειηνθόξνη κελπκάησλ γηα ηελ ΑΓΑΠΖ θαη ηε ΕΩΖ.

