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Η θα Νηνηγθόγηα με ηε πμνωδία (Ιμύκημξ 2009) 

 

 
 

 
 

 

Η θα Καιαϊηδή με ηε πμνωδία (Μάημξ 2011) 
 

 

Η πμιοπμιηηηζμηθή πμνωδία μαξ, ε μπμία δεμημονγήζεθε ημ 

2004-05 με πμιύ μενάθη από ηεκ θα Νηνηγθόγηα Πακαγηώηα, 

μμοζηθό ημο ζπμιείμο μαξ ωξ ημ 2008-09, απμηειείημ ημ ζπ. 

έημξ (2010-11) από 35 μαθηηέπ ηηπ Γ' ωπ ΣΤ' ηάνηπ και μέα 

μξρζικό (με ξογαμική θέζη ζηξ ζςξλείξ, η ξπξία ζρμέςιζε 

επάνια ηξ έογξ ηηπ ποξκαηόςξρ ηηπ ηημ κα Καλαϊηζή Εραγγ. 

Η πμνωδία ζομμεηείπε θαη ζομμεηέπεη ζε πμιιέξ εθδειώζεηξ:  

 ε όιεξ ηηξ παναζηάζεηξ θη εθδειώζεηξ ημο ζπμιείμο.  

 ηε πνηζημογεκκηάηηθε εθδήιωζε ημο Η' οιιόγμο 

Δαζθάιωκ Θεζ/κίθεξ γηα ηα παηδηά ηωκ εθπ/θώκ ημ 

2003 (με ημ μμοζηθό Ναίζθε Υνοζμβαιάκηε).  

 ηε 10ε Υμνωδηαθή οκάκηεζε ηωκ Δεμμηηθώκ ηεξ 

Μαθεδμκίαξ ημ 2005, εθδήιωζε πμο δημνγακώκεηαη 

θάζε πνόκμ από ημ Δεμμηηθό πμιείμ Αζβεζημπωνίμο 

θαη ημ γκωζηό μμοζηθό Πακηειή Σενεδάθε.  

 ηεκ θεκηνηθή εθδήιωζε πμο δημνγάκωζακ ζηα πιαίζηα 

ηεξ Οιομπηαθήξ Παηδείαξ, ηα δομ Γν. Φοζηθήξ Αγωγήξ 

ημο κμμμύ Θεζ/κίθεξ ζημ Μμοζείμ Αζιεηηζμμύ ζηηξ 

11/5/06 με ηίηιμ: «Γηα ηεκ Παηδεία & ημκ Πμιηηηζμό». 

 ε εθδήιωζε πμο δημνγάκωζε ε Γηδ. Γναμμαηεία ΠΟΔΓ 

ημο ΤΠΓΠΘ γηα ηε Δηαπμιηηηζμηθή Γθπαίδεοζε ζημ 

Ξεκμδμπείμ HYATT ζηηξ 10/12/2006 με ηίηιμ: «Σα 

ειιεκηθά ωξ ενγαιείμ εθπ/ζεξ ηωκ εοπαζώκ μμάδωκ» 

 ηεκ εμενίδα πμο δημνγάκωζε ε Δ/κζε Π.Γ. Δοη. 

Θεζ/κίθεξ ζημ Porto Palace ζηηξ 12/12/08 με ηίηιμ: 

«Γον. πνμγνάμμαηα: πανμοζίαζε-εκεμένωζε-αλημπμίεζε». 

 ε ηηλεξπηικέπ εκπξμπέπ πμο έπμοκ γίκεη γηα ημ 

ζπμιείμ μαξ θαη ηηξ δναζηενηόηεηεξ ημο: ζημ MEGA ηξ 

2006 (Πμιύ ηεκ Κονηαθή-live) ζηεκ ΕΤ3 ηξ 2007 

(μεζεμενηακό θεκηνηθό δειηίμ εηδήζεωκ-live), Europe 1 

ηξ 2007 (ζηεκ ωνηαία εθπμμπή: Η δύκαμε ηεξ γιώζζαξ) 

 ηε γημνηή οπμδμπήξ (Απνίιημξ 2011, ζημ Grand Hotel 

Palace), ηωκ 37 λέκωκ εθπ/θώκ θαη 21 λέκωκ μαζεηώκ 

από 13 πώνεξ, ζηα πιαίζηα ημο πνμγνάμμαημξ Eco-

citizens of Common Europe, ζημ μπμίμ ζομμεηείπαμε.  

 ημ πιαίζημ ηεξ ηειηθήξ δνάζεξ ημο εονωπ. ένγμο MORE 

(music-orality-roots-europe), ζημ Μέγανμ Μμοζηθήξ 

Θεζ/κίθεξ, ηέιε Μαΐμο 2011, ζηεκ έκανλε εκόξ 

εονωπαϊθμύ ζεμηκανίμο εθπ/ζεξ εθπαηδεοηώκ με ζέμα: 

Traditional music as tool for intercultural education (Η 

παναδμζηαθή μμοζηθή ωξ ενγαιείμ γηα ηε δηαπμι. εθπ/ζε). 

Κρκλξθξοία ηξρ ποώηξρ CD: ηηξ ανπέξ Ιμοκίμο 2009 

θοθιμθόνεζακ θαη ημ πνώημ ημοξ CD με ηίηιμ: «Τανιδεύξμηαπ … 

με ηα ηοαγξύδια μαπ», με 12 ηναγμύδηα από δηάθμνεξ πώνεξ 

ημο θόζμμο: Αγγιία, Ρωζία, Αιβακία, Βμιηβία, Γεωνγία, ΗΠΑ, 

Ιηαιία, ενβία, εκεγάιε, Γενμακία θαη Γιιάδα. Η μμοζηθή 

γιώζζα είκαη ημ αιθαβεηάνη επηθμηκωκίαξ, ζοκενγαζίαξ, 

ζοκαδέιθωζεξ, εοαηζζεζίαξ ακζνώπωκ θαη ιαώκ.  
 


