
Η παραδοσιακή χορευτική ομάδα του σχολείου μας 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Η παραδοσιακή χορευτική ομάδα του σχολείου μας, η οποία 

δημιουργήθηκε το σχολικό έτος 2002-03 με πολύ μεράκι από 

τη χοροδιδάσκαλο του σχολείου μας κα Μπαδέμη Μαρία, - 

γυμνάστρια με ειδικότητα χορού – σε συνεργασία με το Σύλλογο 

Γονέων & Κηδεμόνων και τη σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου 

Διδασκόντων, αποτελείται κάθε χρόνο από 70 ως 100 

μαθητές όλων των τάξεων του σχολείου (Α' ως ΣΤ' τάξη).  

Τα παιδιά είναι χωρισμένα σε επίπεδα (ομάδες). Τα μαθήματα 

γίνονται αμέσως μετά το πέρας των μαθημάτων στο σχολείο. Ο 

Σύλλογος Γονέων-Κηδεμόνων ήταν κι είναι αρωγός αυτής της 

προσπάθειας (με πρωτοβουλία των κατά καιρούς προέδρων 

Μαίρη Ελευθεριάδου, Μαρίνα Σαμαρτζίδου, Σταυρούλα Χατζή, 

Λέλα Γκασπάροβα, Δέσποινα Σουπιάδου και των υπόλοιπων 

μελών των Δ.Σ.), έχοντας δημιουργήσει το δικό μας 

βεστιάριο στο σχολείο κι αγοράζοντας 57 παραδοσιακές 

φορεσιές, διαφόρων περιοχών της Ελλάδας. Παρακάτω οι 

παραστάσεις, τα φεστιβάλ, οι εκδηλώσεις, όπου συμμετείχαμε: 

Εκδηλώσεις: 
 Στην κεντρική εκδήλωση που διοργάνωσαν στα πλαίσια 

του προγράμματος Καλλιπάτειρα, για το έτος 2006-07, 

τα δυο Γραφεία Φυσ. Αγωγής (Ανατ. & Δυτικής) του ν. 

Θεσ/νίκης στο Μουσείο Αθλητισμού στις 11/5/2006. 

 Στην κεντρική εκδήλωση που διοργάνωσε στα πλαίσια 

του προγράμματος Καλλιπάτειρα για το έτος 2007-08, 

το Γραφείο Φυσ. Αγωγής Δυτικής Θεσ/νίκης στο 

θέατρο Αμπελοκήπων στις 5/6/2008.   

 Στις εκδηλώσεις υποδοχής ξένων επισκεπτών στο 

σχολείο μας, στα πλαίσια ευρωπαϊκών προγραμμάτων 

Φεστιβάλ: 
 Φεστιβάλ παιδικών χορευτικών συγκροτημάτων 

(συμμετέχουμε από το 2003 ως σήμερα):Ένα φεστιβάλ, 

το οποίο συνδιοργανώνει κάθε χρόνο σε συνεργασία με 

το Δήμο Συκεών, το Εργαστήρι Παραδοσιακών Χορών 

Δασκάλων-Νηπιαγωγών Θεσ/νίκης και στο οποίο 

συμμετέχουν πάνω από 150 χορευτικά συγκροτήματα.  

 Φεστιβάλ παιδικών χορευτικών συγκροτημάτων 

Δημοτικών, Γυμνασίων & Λυκείων (συμμετέχουμε από 

το 2005 ως σήμερα): Ένα φεστιβάλ, το οποίο 

διοργανώνει ο Σύλλ. Πτυχιούχων Σχολών Φυσ. Αγωγής 

με ειδικότητα παραδοσιακών χορών Β. Ελλάδας.  

Μουσικοχορευτικές παραστάσεις που ανεβάσαμε:  
 1999-00:Ο κύκλος της ζωής στην παράδοση (υπεύθυνος 

ο τότε γυμναστής του σχολείου Σκρέκας Απόστολος) 

 2001-02: Ας κρατήσουν οι χοροί (μουσικοχορευτική 

αναδρομή ελληνικών και ξένων μουσικών ρευμάτων του 

αιώνα που πέρασε, συνεργάστηκαν Παπαϊωάννου 

Κατερίνα, Καράμπελα Δήμητρα και Σπανού Κων/νιά) 

 2004-05: Πόντος, Ήπειρος, Θράκη, Μ. Ασία (Μπαδέμη) 

 2005-06: Αλησμόνητες Πατρίδες (η Μπαδέμη Μαρία σε 

συνεργασία με τη γυμνάστρια κα Ζησοπούλου)  

https://www.youtube.com/watch?v=0pNPR3iAwbY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=WAYK1MdMkJY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1-JfAJcZvmo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=vIaSgy0hkdk&feature=youtu.be


 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 2006-07: Το Παρελθόν & το Παρόν μέσα από το χορό 

(η Μπαδέμη Μαρία σε συνεργασία με τις γυμνάστριες 

Χαλιαμάλια Βαΐα και Βοδενιώτου Χρυσοπηγή) 

 2007-08: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στις ρίζες μας                  

(η Μπαδέμη Μαρία σε συνεργασία με τη γυμνάστρια του 

σχολείου Αρβανιτίδου Βιργινία) 

 2008-09: Γάμος Ελλήνων (η Μπαδέμη Μαρία σε 

συνεργασία με τη γυμνάστριά μας Αρβανιτίδου Βιργινία) 

 2009-10: Ο ΡΕ … ΓΛΕΝΤΙΑ (η Μπαδέμη Μαρία σε 

συνεργασία με τον Καραγκιοζοπαίχτη Αγάπιο Αγαπίου) 

 2010-11: Κορδελιό-Θεσ/νίκη, ο δρόμος της προσφυγιάς 

που χόρεψα και τραγούδησα (Μπαδέμη Μαρία) 

 2011-12: Λύπες και χαρές μαζί θα τις περάσουμε… 

(Μπαδέμη Μαρία, Χριστίνα Σαχινίδου) 

 2012-13: Μύθοι, μύθοι, παραμύθι… (Μπαδέμη Μαρία-

Αναστασία Θυμιοπούλου) 

 2013-14: Στο γαϊτανάκι των εθίμων, στις εποχές του 

χρόνου, κλαίνε γελούν οι άνθρωποι, χορεύουν, 

τραγουδάνε…(Μπαδέμη Μαρία-Αναστασία Θυμιοπούλου, 

Κώστας Κυριακίδης, Κώστας Ουζούνης) 

 2014-15: Πικρή Ξενιτιά … Γλυκιά Πατρίδα (Μπαδέμη 

Μαρία-Αναστασία Θυμιοπούλου, Ζωή Μαλιβίτση) 

 2015-16: Σήμερα Γάμος γίνεται… Ελλήνων πανηγύρι 

(Μπαδέμη Μαρία-Αναστασία Θυμιοπούλου) 

 2016-17: Μάνα εσύ…μοναδική (Μπαδέμη Μαρία-

Αναστασία Θυμιοπούλου, Ιάκωβος Κεσόγλου, Θέμις 

Νίκογλου) 

 2017-18: Σελίδες ιστορίας (Μπαδέμη Μαρία-Αναστασία 

Θυμιοπούλου, Χρήστος Κουκούλης) 

 2018-19: Τα παραμύθια του νερού & Τιμή στον Πόντο 

(Μπαδέμη Μαρία, Αναστασία Θυμιοπούλου, Χρήστος 

Κουκούλης, Έφη Τυρεκίδου, Στέργιος Παπαδόπουλος) 
 

Λίγα λόγια για τη χοροδιδάσκαλό μας κα Μαρία Μπαδέμη: 

Γεννήθηκε στις Σέρρες. Είναι πτυχιούχος των Τ.Ε.Φ.Α.Α. 

Θεσ/νίκης με ειδικότητα στους ελληνικούς παραδοσιακούς 

χορούς. Εργάστηκε ως χοροδιδάσκαλος, στους παρακάτω 

συλλόγους και φορείς: στον Πολιτιστικό Σύλλογο Νέου Σκοπού, 

στην Ανώτερη Επαγγελματική Σχολή Χορού Σταυρούπολης, 

στην Ανώτερη Επαγγελματική Σχολή Χορού του Δήμου 

θεσ/νίκης, στο τμήμα ελληνικών χορών του Δήμου θεσ/νίκης, 

στη Δημοτική Επιχείρηση του Δήμου Συκεών. Διδάσκει τα 

τελευταία 15 χρόνια παραδοσιακούς χορούς στο 6ο Διαπ. 

Δημοτικό Ελ.-Κορδελιού, μια συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων 

του σχολείου. Επίσης το χορευτικό του Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής 

Μενεμένης, του Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Ελ.-Κορδελιού, του Συλλ. 

Σμυρναίων-Μικρασιατών Ελ-Κορδελιού «Η Αγία Φωτεινή». Έχει 

διεκπεραιώσει την παρουσίαση μεγάλων παραστάσεων σε 

σημαντικούς θεατρικούς χώρους όπως: στο θέατρο ΑΝΕΤΟΝ, 

στη Μονή Λαζαριστών, στο Δημοτικό θέατρο Συκεών, στα 

θέατρα Αμπελοκήπων «Αλέξης Μινωτής» & «Καραπάντσειο», 

στο Πολιτιστικό Κέντρο Ευόσμου, στην αίθουσα τελετών ΑΠΘ. 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cvDpZJxRZ64&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0cpIDuCgANU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=FQRPNCFZJIs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=TPdywlIFynw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=n2ogEmh3ufM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=n2ogEmh3ufM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=U-Qb92H4X-8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=s9ZIaJE3Fnw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Vz0dGKNgSuk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Vz0dGKNgSuk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Vz0dGKNgSuk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=fDVx-PuD1tI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=_gNv7REp500&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Vq4JoqEbtCs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=3p0PXjEQ_8k&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=OieqVSFqsho&feature=youtu.be

