
ΘΕΑΤΡΟ-ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ-ΧΟΡΟΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

(σχολικό έτος 2015-16)  
 

1. Παρακολούθηση θεατρικής παράστασης - «Τα Γουρουνάκια Κουμπαράδες» 
 

 
 

 

 

Μια πολύ ωραία παράσταση, στο κινηματοθέατρο ΟΛΥΜΠΙΟΝ, 

παρακολουθήσαμε ως σχολείο. Το Νέο θέατρο παρουσίασε, το 

γνωστό έργο του Τριβιζά, «Τα Γουρουνάκια κουμπαράδες». 

«Αν η φιλία στερέψει, αν το χρήμα κυριαρχήσει, η απληστία θα 

εξαπλωθεί σαν φονικός ιός στις καρδιές των ανθρώπων. «Ένας 

άπληστος συννεφολόγος που προβλέπει πότε θα βρέξει λίρες, 

ένας μυστηριώδης ξενοδόχος στο δάσος με τις μαύρες λεύκες, 

μια συμμορία πανούργων λύκων και δυο γουρουνάκια – 

κουμπαράδες που είναι αδελφικοί φίλοι, και που ο ένας γεμίζει 

και ο άλλος μένει αδειανός, είναι τα κύρια πρόσωπα του έργου 

που διαδραματίζεται στη μακρινή Κουμπαραδουάη, τη χώρα 

δηλαδή όπου ζούνε τα Γουρουνάκια-Κουμπαράδες και όπου δε 

βρέχει βροχοστάλες αλλά κάθε λογής νομίσματα.…» 
 

2. Η θεατρική ομάδα του σχολείου σε νέες θεατρικές επιτυχίες 
Το 2015-16, η θεατρική ομάδα, συνέχισε με το ίδιο μεράκι για 

νέα έργα και νέες παραστάσεις. Ο θίασος αποτελείτο από 17 

παιδιά της ΣΤ τάξης. Εμψυχώτρια της ομάδας και πάλι η κα 

Αναστασία Θυμιοπούλου. Η παράσταση που ανέβασε η θεατρική 

ομάδα είχε τον τίτλο: 6ο Φτου και Βγαίνω… με τα έργα «Μια 

μέρα στο πάρκο» της Δήμητρας Ουζούνη και «Ο Καραγκιόζης 

παντρεύεται» του Νίκου Ρούτσου. Δόθηκαν παραστάσεις με 

μεγάλη επιτυχία στο Πνευματικό Κέντρο Ευόσμου για το Σύλλ. 

Γονέων Ατόμων με διαταραχές όρασης & πρόσθετες αναπηρίες  

«Συζωή» και στο Ολυμπιακό Μουσείο όπου συμμετείχαμε στη 

16η θεατρική μαθητική συνάντηση «Ακτίς Ονείρου 2016», που 

διοργανώνουν κάθε χρόνο τα Πρότυπα Εκπαιδευτήρια, όπου 

αποσπάσαμε δυο σημαντικές διακρίσεις, το βραβείο εκπ/κής 

προσέγγισης και το βραβείο θεατρικής αγωγής. 

Τη θεατρική ομάδα αποτελούσαν κατά αλφαβητική σειρά οι: 

Βαρδοπούλου Αθανασία, Δέλλιος Γιάννης, Ελευθεριάδης 

Μιχάλης, Ζαφειρίδου Αναστασία, Καραουλάνης Χρήστος, 

Κούλκοβα Αλίνα, Μελιδονιώτη Αναστασία, Ντούσι Στέλλα, 

Παπαδόπουλος Νίκος, Σουλμέτα Αντιγόνη, Σωτηράκος 

Λάζαρος, Τοπαρλάκη Συμέλα, Τραϊανού Ρεβέκκα Δέσποινα, 

Φιζμάνι Έλντα, Φιλιππίδης Αντώνης, Χατζηϊωαννίδης Κων/νος, 

Χοτζαλάρι Ντανιέλα.  

Στο Μια μέρα στο πάρκο της Δήμητρας Ουζούνη, ένας 

μαθητής για να αποφύγει το τεστ μαθηματικών, το σκάει στο 

πάρκο της γειτονιάς, όπου εκεί έρχεται σε επαφή με διάφορους 

χαρακτήρες ανθρώπων, πρόσωπα της καθημερινότητας... 

Στο «Ο Καραγκιόζης παντρεύεται», ο πονηρός Καραγκιόζης 

αποφασίζει να παντρευτεί για να κερδίσει χίλιες χρυσές λίρες… 

Το χειροκρότημα στο τέλος της παράστασης και λίγα λόγια 

από την εμψυχώτρια και σκηνοθέτη Αναστασία Θυμιοπούλου  
 

Απόσπασμα από την τελετή λήξης & τη βράβευσή μας στο 

«Ακτίς Ονείρου 2016» 

 

 
 

 
 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-tvO3nB3acE
https://www.youtube.com/watch?v=9i3P0_HVdNo
https://www.youtube.com/watch?v=JDmWFtH9qV4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=JDmWFtH9qV4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=8qqMaQPjoNU
https://www.youtube.com/watch?v=8qqMaQPjoNU


3. Φεστιβάλ Παιδικών Χορευτικών Συγκροτημάτων Δήμου Συκεών 
24ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΟΡΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ  

Στο φεστιβάλ αυτό, το οποίο συνδιοργάνωσε με το Δήμο 

Συκεών το Εργαστήρι Παραδοσιακών Χορών Δασκάλων-

Νηπιαγωγών Θεσ/νίκης συμμετείχαν 160 συγκροτήματα, πήρε 

μέρος με χαρά, για 14η συνεχόμενη χρονιά με την παραδοσιακή 

ομάδα χορευτών του σχολείου. Οι χορευτές/τριες της 3ης & 

5ης ομάδας του χορευτικού, παιδιά της  Γ, Ε, ΣΤ  τάξης  ομάδα 

παρουσίασαν τα κάλαντα του Λαζάρου και χορούς από τη 

Λήμνο, την Ικαρία και την Κρήτη. Πάτημα (Λήμνου), Σκάντζα 

ντάμα (Ικαρίας), Λαζωτής (Κρήτης), Πεντοζάλη (Κρήτης), 

Σούστα (Κρήτης).Την επιμέλεια έχει η κα Μπαδέμη Μαρία. 

 

 

 
 

 

4. Φεστιβάλ Παιδικών Χορευτικών Συγκροτημάτων Δήμου Ευόσμου 
 

 

21ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΟΡΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ  

Δημοτικών, 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 με μεγάλη χαρά και η χορευτική ομάδα του σχολείου για 

12η συνεχόμενη χρονιά. Οι χορευτές/τριες της Δ τάξης 

παρουσίασαν χορούς από τη Μακεδονία: το γαϊτανάκι, τα 

τσουράπια, τ' αστρί και το φεγγαράκι, χασαπιά. 

Την επιμέλεια της ομάδας έχει η κα Μπαδέμη Μαρία. 

5. Γιορτή 25ης Μαρτίου  
 

 

Χορευτική ομάδα Α-Β τάξης 

Οι μικροί χορευτές/τριες παρουσίασαν με μεγάλη χαρά σ’ όλα 

τα παιδιά τις χορευτικές τους ικανότητες. Το χειροκρότημα 

όλων ήταν πολύ θερμό. Η Α τάξη παρουσίασε το έθιμο της 

χελιδόνας και τους χορούς: Πέρα στους πέρα κάμπους 

(Δωδεκανήσου), Ομάλ (Ποντιακός), γρήγορο Χασάπικο 

Μυτιλήνης, Γιατρός (Ηπείρου), Κάτω στο Γυαλό (Χιώτικος), 

Έχε γεια, πάντα γεια (Χασάπικο Θράκης). Η Β τάξη χορούς της 

Θράκης: Ζωναράδικος, Ποδαράκι, Συρτός Καστρινός. 

6. Το αθλητικό τμήμα του σχολείου μας  

    στους αγώνες ποδοσφαίρου, χειροσφαίρισης, βόλεϊ, πινγκ πονγκ, στίβου  
 

 

 
 

 

 

Ο Γυμναστής μας κ. Αριζάνης Μανώλης, προετοίμασε με 

πολύ μεράκι κατά τη διάρκεια της χρονιάς τις ομάδες του 

σχολείου που θα συμμετείχαν στους αθλητικούς αγώνες 

ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης, χειροσφαίρισης, πετοσφαίρισης 

που διοργάνωσε η Δ/νση Π.Ε. Δυτ. Θεσ/νίκης και το Γραφείο 

Φυσικής Αγωγής. Μέσα από τους αγώνες πέρασε στα παιδιά 

το μήνυμα της χαράς της συμμετοχής στον αθλητισμό και 

της ευγενικής άμιλλας.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=z4QEoL8OdgA
https://www.youtube.com/watch?v=13lpstbIZ0c


7. Χιονοδρομικό Κέντρο Σελίου Βέροιας - Επαφή με το άθλημα του σκι  
 

Τα παιδιά της ΣΤ' τάξης σε συνεργασία με το Δήμο Κορδελιού-

Ευόσμου και το Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Σελίου συμμετείχαν σ’ 

ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα εκμάθησης σκι κι αναψυχής στο Σέλι 

Ημαθίας. Ήταν μια μοναδική εμπειρία για τα παιδιά μας, γιατί έγινε η 

πρώτη τους επαφή με το άθλημα του σκι.  

Είναι κάτι που γίνεται κάθε χρόνο για τους απόφοιτους της ΣΤ. Το 

κόστος συμμετοχής για κάθε μαθητή (μεταφορά-ενοικίαση του 

αθλητικού εξοπλισμού, έκδοση κάρτας lift και το μάθημα του σκι) 

πληρώθηκε από τα χρήματα που μάζεψαν οι μαθητές, από την 

πώληση της σχολ. εφημερίδας «Ο κόσμος στα μάτια των παιδιών» 

Το Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Σελίου, είναι το πρώτο 

οργανωμένο χιονοδρομικό κέντρο της Χώρας. Λειτουργεί από το 

1934, χρονιά που οργανώθηκαν οι πρώτοι Πανελλήνιοι αγώνες 

χιονοδρομίας. Το 1955 τοποθετήθηκε ο πρώτος αναβατήρας της 

χώρας (εναέρια καρέκλα μήκους 750μ.) που έφτανε σε υψόμετρο 

1600μ ενώ το έτος 1968 επεκτάθηκε κατά 500μ. φτάνοντας σε 

υψόμετρο 1730μ. Στις 4/2/1972 χαρακτηρίζεται εθνικό στάδιο με 

την ονομασία "Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Σελίου". 

 
 

 
 

 

 

8. Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Το Υπουργείο Παιδείας έχει καθιερώσει ως Πανελλήνια Ημέρα 

Σχολικού Αθλητισμού, την πρώτη Δευτέρα του Οκτωβρίου 

κάθε σχολικού έτους. Η Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού συνδέεται 

με κεντρικό «θεματικό άξονα» ευρύτερου 

μαθησιακού/συμπεριφορικού πεδίου που υλοποιείται βιωματικά 

μέσα από το Σχολικό Αθλητισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του σχ. 

έτους. Την ημέρα αυτή γίνεται επίσης η «εθιμική» έναρξη των 

Σχολικών Αγώνων. Στα σχολεία της χώρας δεν γίνονται 

μαθήματα αλλά διοργανώνονται αθλητικές κι άλλες - επικουρικές 

ως προς το θεματικό άξονα-εκδηλώσεις. Καθώς το 2016 είναι 

έτος Ολυμπιακών & Παραολυμπιακών Αγώνων, ο θεματικός 

άξονας είναι «Σχολικός Αθλητισμός–Συμμετέχω και μαθαίνω 

τα Ολυμπιακά Ιδεώδη μέσα από τα Ολυμπιακά και τα 

Παραολυμπιακά Αθλήματα».  

Ο Σύλλογος Διδασκόντων με τη βοήθεια του Συλλόγου Γονέων 

οργάνωσε πολύ όμορφες δράσεις. Δημιουργήθηκαν 4 κύκλοι 

δραστηριοτήτων. Όλοι οι μαθητές, πέρασαν απ’ όλες τις δράσεις.  

Δράση 1η-"Εικαστικές Δημιουργίες": Οι μασκότ των 

Ολυμπιακών Αγώνων. Αφίσα με τους Ολυμπιακούς Κύκλους. 

Ολυμπιακό Σύμβολο, ο κότινος 
 

Δράση 2η-"Γνωριμία με το άθλημα του tae kwon do": σε 

συνεργασία με τον Α.Σ. "Μακεδόνες" Ελευθερίου-Κορδελιού και 

τους πρωταθλητές Ευρώπης & Κόσμου Κων/νο Γκόλτσιο και 

Μαργαρίτα Μιχαηλίδου.  
 

Δράση 3η-"Γνωριμία με το άθλημα της αντισφαίρισης (τένις)", 

σε συνεργασία με τον "Γ.Σ. Αργοναύτες-Τένις" Ελευθερίου-

Κορδελιού και τους προπονητές Εμμανουέλα Κόντσογλου & Νίκο 

Μέρμυγκα 
 

https://www.youtube.com/watch?v=egd0ZOg_aBw


 
 

 
 

 

 

 

Δράση 4η-"Προβολή μικρών ταινιών-αφιερωμάτων": Αρχαίοι 

Ολυμπιακοί Αγώνες. Σύγχρονοι Ολυμπιακοί & Παραολυμπιακοί 

Αγώνες. Έλληνες Ολυμπιονίκες 
 

Συνεργάστηκαν για την επιτυχία της Ημέρας Αθλητισμού και 

την οργάνωση των δράσεων οι εκπαιδευτικοί: Αριζάνης 

Μανώλης, Δαλάκος Βασίλειος, Ευσταθιάδου Άννα, Ζερβού 

Κυριακή, Κεφαλίδου Άρτεμις, Μπασλή Μαριάνθη, Παράσχος 

Αθανάσιος, Τουτζιάρη Αντωνία. Επίσης βοήθησαν στις 

εικαστικές δημιουργίες οι εκπαιδευτικοί: Ασλανίδη Νάστια, 

Γιαννακούλα Κατερίνα, Φιλιππίδης Αντώνης, Κυριακίδου Ρούλα, 

Κεσκιλίδου Μάχη, Καρράς Ευθύμιος, Ζώης Απόστολος, 

Σαμέλης Χρήστος, Μαυρομάτης Γαβριήλ & Καραγιάννης 

Παναγιώτης. Σημαντική η βοήθεια και των γονέων. 

Ευχαριστούμε θερμά τις: Χατζή Σταυρούλα, Γκασπάροβα 

Λέιλα, Κισσά Βασιλική, Τσιαντάρη Δέσποινα, Τσιμλιαράκη 

Ζουμπούλα,  Φραγκιαδάκη Δέσποινα, Παλέτσκοβα Λένκα, 

Καλπακίδου Αναστασία.  

 

9. 21ου Φεστιβάλ Παιδείας – Διαγωνισμός Αρχαίων Ελληνικών Ομαδικών Παιχνιδιών 

 

Με τα «Αρχαία Ελληνικά Ομαδικά Παιχνίδια» ολοκληρώθηκαν οι 

διαγωνιστικές δράσεις του 21ου Φεστιβάλ Παιδείας, δίνοντας την 

ευκαιρία στους μαθητές/τριες των Δημοτικών του Δήμου να έρθουν 

σε επαφή με αρχαία αγωνίσματα και να διαγωνιστούν στο πλαίσιο της 

ευγενούς άμιλλας και του ευ αγωνίζεσθαι. Μαθητές/τριες από 

σχολεία χωρισμένοι σε ομάδες  διαγωνίστηκαν σε τρία αθλήματα: τη 

«διελκυστίνδα», «εις ώμιλλαν»  & στη «σκυταλοδρομία».  Οι αγώνες 

διεξήχθησαν παρουσία της Ολυμπιονίκη Βούλας Πατουλίδου, η οποία 

μίλησε στα παιδιά για τις αξίες του αθλητισμού, της ομαδικότητας, 

της άσκησης ως μέσου για τη σωματική, ψυχική και πνευματική 

καλλιέργεια των νέων. Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας κ. Γιάννης 

Καμαρινός συνεχάρη όλα τα σχολεία που συμμετείχαν στη φετινή 

διοργάνωση, ενώ αναφέρθηκε στον παιδαγωγικό χαρακτήρα των 

αρχαιοελληνικών ομαδικών παιχνιδιών που παρέδωσαν στις νεότερες 

γενιές πανανθρώπινες αξίες και ιδανικά.   

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



 
 



 
Περνάμε την πόρτα του σχολείου – Δείτε το βίντεο 

https://www.youtube.com/watch?v=mXV6sU3QCis

