
ΘΕΑΤΡΟ-ΧΟΡΟΣ-ΧΟΡΩ∆ΙΑ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 
(σχολικό έτος 2008-09)  

 

1. Παρακολούθηση θεατρικής παράστασης – Παράξενο δεν είναι; 
 

 

Παρακολουθήσαµε µια πολύ ωραία θεατρική παράσταση στο 
κινηµατοθέατρο: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΝ Το Νέο θέατρο Θεσ/νίκης 
παρουσίασε µε τη Νεανική Σκηνή του το έργο «Παράξενο δεν 
είναι;» των Μαρία Παπαγιάννη και Θάνου Μικρούτσικου. 
Παράξενο δεν είναι, πως στα όνειρά µας είµαστε άλλοτε 
υηερήρωες κι άλλοτε αδύναµοι; Πως τα παιδιά έχουν ανάγκη 
τον φανταστικά κόσµο για να εξηγήσουν την καθηµερινότητα 
τους; Πως µέσα στους τερατώδεις σύγχρονους ρυθµούς έχουµε 
ξεχάσει τα µικρά θαύµατα της καθηµερινότητας και φτάνει πάλι 
µια στιγµή που αναθεωρούµε τα πάντα και καταλαβαίνουµε τη 
δύναµη των πιο απλών πραγµάτων να όπως µια ζεστή αγκαλιά. 
Ένα έργο για παιδιά όπου η φαντασία αγκαλιάζει το όνειρο, 
όπου οι µνήµες ξυπνούν πολύτιµες σκέψεις.  

 

2. Η θεατρική σκηνή του σχολείου µας  
 

 

Στη θεατρική σκηνή του σχολείου µας την οποία 
χρησιµοποιούµε από κοινού µε το 6ο Νηπιαγωγείο και το 3ο 
Γυµνάσιο (συστεγάζονται µαζί µας) τα παιδιά µας ανέβασαν 
φέτος διάφορες µικρές παραστάσεις στη θεατρική εβδοµάδα 
του σχολείου µας στο τέλος της χρονιάς 8-12 Ιουνίου 
καθώς και την 28η Οκτωβρίου, την ηµέρα του εορτασµού του 
Πολυτεχνείου, τα Χριστούγεννα και  την 25η Μαρτίου. 

 
 

3. Φεστιβάλ Παιδικών Χορευτικών Συγκροτηµάτων ∆ήµου Ευόσµου 
 

 

14ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΟΡΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ  
∆ηµοτικών, Γυµνασίων και Λυκείων του ν. Θεσ/νίκης 

 

Στο φεστιβάλ αυτό, το οποίο διοργανώνει κάθε χρόνο ο 
Σύλλογος Πτυχιούχων των Σχολών Φυσικής Αγωγής µε 
ειδικότητα παραδοσιακών χορών Βόρειας Ελλάδας, πήρε 
µέρος και η χορευτική οµάδα του σχολείου µας µε 2 τµήµατα 
και 35 χορευτές µας της Γ, ∆, Ε και ΣΤ τάξης, µε µεγάλη 
χαρά. Την επιµέλεια της οµάδας είχε η κα Μπαδέµη Μαρία.   

 

4. Φεστιβάλ Παιδικών Χορευτικών Συγκροτηµάτων ∆ήµου Συκεών 
 

17ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΟΡΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ  
 

Στο φεστιβάλ αυτό, το οποίο συνδιοργάνωσε µε το ∆ήµο 
Συκεών το Εργαστήρι Παραδοσιακών Χορών ∆ασκάλων-
Νηπιαγωγών Θεσ/νίκης συµµετείχαν 180 συγκροτήµατα, πήρε 
µέρος και η χορευτική οµάδα του σχολείου µας µε 2 τµήµατα 
και 37 χορευτές µας της Α, Β, Ε και ΣΤ τάξης, µε µεγάλη χαρά. 
Τα παιδιά χόρεψαν για να ενισχύσουν τα παιδιά της Βόρειας 
Ελλάδας που πάσχουν από κακοήθη νοσήµατα «ΛΑΜΨΗ». 
Την επιµέλεια της οµάδας είχε η κα Μπαδέµη Μαρία.  

 

 
 



5. Συµµετοχή της χορωδίας µας σε ηµερίδα και ηχογράφηση του πρώτου CD  
 

 
 

 

Η πολυπολιτισµική χορωδία µας, η οποία δηµιουργήθηκε πριν 
από 5 χρόνια µε πολύ µεράκι από τη µουσικό του σχολείου κα 
Ντριγκόγια Παναγιώτα, αποτελείτο το σχ. έτος (2008-09) 
από 25 µαθητές της ∆' ως ΣΤ' τάξης. 
Η χορωδία µας συµµετείχε στην ηµερίδα που διοργάνωσε η 
∆/νση Π.Ε. ∆υτ. Θεσ/νίκης στο Porto Palace στις 
12/12/08 µε τίτλο: «Ευρωπαϊκά προγράµµατα: 
παρουσίαση-ενηµέρωση-αξιοποίηση». 
 

Κυκλοφορία του πρώτου CD 
Στις αρχές Ιουνίου 2009 κυκλοφορήσαµε και το πρώτο µας 
CD µε τίτλο: «Ταξιδεύοντας … µε τα τραγούδια µας», µε 12 
τραγούδια από διάφορες χώρες του κόσµου: Αγγλία, Ρωσία, 
Αλβανία, Βολιβία, Γεωργία, ΗΠΑ, Ιταλία, Σερβία, Σενεγάλη, 
Γερµανία και Ελλάδα. Είναι µια µικρή περιπλάνηση που ξεκινάει 
από την Αµερική και µέσω Αφρικής φτάνει ως την Ευρώπη.  

 

6. Νοµαρχιακοί αγώνες βόλεϊ, ποδοσφαίρου των ∆ηµοτικών ∆υτικής Θεσ/νίκης 
– επιτυχίες των οµάδων µας 

 

Η οµάδα βόλεϊ κοριτσιών και η οµάδα ποδοσφαίρου των 
αγοριών πήραν µέρος µε µεγάλη επιτυχία στους νοµαρχιακούς 
αγώνες µίνι πετοσφαίρισης και ποδοσφαίρου των δηµοτικών της 
∆/νσης Π.Ε. ∆υτικής Θεσ/νίκης, οι οποίοι έγιναν στο ΕΑΚ 
Αµπελοκήπων. Μετά από καταπληκτικές εµφανίσεις τα 
κορίτσια έφτασαν στον τελικό της διοργάνωσης µε το ∆ηµ. Σχ. 
Χαλκηδόνας, όπου ύστερα από ένα συγκλονιστικό κι αγωνιώδες 
παιχνίδι ηττήθηκε 2-1 στα σετ µε 16-14 στο τάι µπρεκ και τα 
αγόρια στον ηµιτελικό, όπου ηττήθηκαν ύστερα από µεγάλη 
εµφάνιση από το 1ο ∆ηµοτικό Συκεών µε 1-0.  
Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλες τις οµάδες που πήραν µέρος στα 
πρωταθλήµατα.  
 

Οι αγώνες των κοριτσιών ως τον τελικό:  
6ο ∆ιαπ. Ελ-Κορδελιού – 6ο Μενεµένης: 2-0 
6ο ∆ιαπ. Ελ-Κορδελιού – 13ο Ευόσµου: 2-0 
6ο ∆ιαπ. Ελ-Κορδελιού – 8ο Σταυρούπολης: 2-0 
6ο ∆ιαπ. Ελ-Κορδελιού – 3ο Σταυρούπολης: 2-0 
Τελικός: 6ο ∆ιαπ. Ελ-Κορδελιού – ∆ηµοτικό Χαλκηδόνας: 1-2 
 

Οι αγώνες των αγοριών ως τον ηµιτελικό:  
6ο ∆ιαπ. Ελ-Κορδελιού – 3ο Ευκαρπίας: 3-0 
6ο ∆ιαπ. Ελ-Κορδελιού – 7ο Σταυρούπολης: 3-1 
6ο ∆ιαπ. Ελ-Κορδελιού – 1ο Ελ-Κορδελιού: 2-1 
Ηµιτελικός: 6ο ∆ιαπ. Ελ-Κορδελιού – 1ο Συκεών: 0-1 
 

Αξίζουν ένα µεγάλο µπράβο: τα κορίτσια και τα αγόρια των 
οµάδων µας, η γυµνάστρια Αρβανιτίδου Βιργινία (προπονήτρια 
της οµάδας βόλεϊ), ο διευθυντής του σχολείου Παπαδόπουλος 
Στέργιος (προπονητής της οµάδας ποδοσφαίρου). Συνέβαλαν 
και βοήθησαν πολύ η πρόεδρος του Συλλ. Γονέων & Κηδεµόνων 
κα Σταυρούλα Παπαδοπούλου, οι γονείς των κοριτσιών και των 
αγοριών, καθώς και ο ∆ηµ. Σύµβουλος κ. Μάλαµας Τεβεκέλης 
που έδινε τις λύσεις για τη µεταφορά της οµάδας.   

 

 
 

 
 

 
 

 

 


