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2Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΦΙΣΑΣ – 2Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΥΝΘΗΜΑΤΟΣ

3Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΦΙΣΑΣ – 3Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΥΝΘΗΜΑΤΟΣ

Γιώργος Κυριακόπουλος
Αντιδήμαρχος Παιδείας

Δημήτρης Κάρναβος 
Δήμαρχος Καλλιθέας

Μιχαήλ Πανταζής
23ο Δημοτικό

Κωνσταντίνος 
Μπακαλουμής 
17ο Δημοτικό

ΕΥΡΩΠΗ : ΕΝΑ ΠΑΖΛ 
ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ

Μαθητές Ε΄2 τάξης
17o Δημοτικό

ΕΥΡΩΠΗ : 
ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ 

ΜΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

Κύνθια Καψάλη
12ο  Γυμνάσιο

  Τις μέρες που ζούμε, η ίδια μας η κοινωνία έχει 
περισσότερο από ποτέ ανάγκη το θεσμό του μαθητικού 
φεστιβάλ. Η διοργάνωση δίνει βήμα στο πιο δημιουργικό 
και ζωντανό κομμάτι της κοινωνίας, τα παιδιά μας. 
  Παράλληλα, είναι μία σημαντική ευκαιρία, για τους γονείς, 
τους δασκάλους και τη δημοτική αρχή, να βοηθήσουμε 
τους πραγματικούς πρωταγωνιστές να ακουστούν. Σε αυτή 
την προσπάθεια, πολύ σημαντικό ρόλο, και άξιο ιδιαίτερης 
μνείας, διαδραματίζουν και οι εθελοντές του θεσμού με την αγάπη και 
την αφοσίωση που χρόνια τώρα επιδεικνύουν. Η φετινή διοργάνωση είναι 
αφιερωμένη στην «Ευρώπη». Στην Ευρώπη της ειρήνης, της κοινωνικής 
δικαιοσύνης και της Δημοκρατίας. Η εξωστρέφεια, και η προώθηση αυτών 
των δράσεων της κοινωνίας, είναι η δική μας υποχρέωση.
 Το 14ο Μαθητικό Φεστιβάλ είναι κοντά μας και τα παιδιά είναι έτοιμα να 
μας υποδεχτούν παρουσιάζοντας μέσα από τα δικά τους μάτια την αλήθεια 
που ζουν και βιώνουν. Ο Δήμος Καλλιθέας αισθάνεται την υποχρέωση να 
απευθύνει θερμές ευχαριστίες σε όλους για τη συμμετοχή και την έμπρακτη 
στήριξη τους.

  Το Μαθητικό Φεστιβάλ της Καλλιθέας μας επιστρέφει 
φέτος στην κανονικότητά του. Το καλωσορίζουμε 
με ιδιαίτερη χαρά και είμαστε περήφανοι για αυτόν 
το θεσμό στον οποίο πρωταγωνιστεί η μαθητική 
και εκπαιδευτική μας κοινότητα. Το Μαθητικό 
Φεστιβάλ είναι  ένας θεσμός όπου πρωταγωνιστής 
είναι οι μαθητές και χαρακτηριστικά του η αγάπη, 
το δημιουργικό πνεύμα και εκφράζει το όραμά μας 
για την ανθρωπιστική παιδεία. Μια παιδεία που 
ενσωματώνει την γνώση, τη δημιουργία, τη φαντασία, 

την καινοτομία. Το φετινό Μαθητικό Φεστιβάλ Καλλιθέας είναι αφιερωμένο 
στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη που σήμερα περισσότερο από ποτέ πρέπει 
να βρει τον δρόμο για την ενότητα και την ειρήνη. Τα παιδιά της πόλης 
μας, μας δείχνουν αυτό τον δρόμο και εμείς έχουμε υποχρέωση να τον 
ακολουθήσουμε μαζί τους, δίπλα τους, στηρίζοντας κάθε βήμα  τους.
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Ελύτης Σαίξπηρ Ντιντερό στήσανε τρελό χορό!
Το μαθητικό φεστιβάλ του Δήμου Καλλιθέας έχει γίνει πια θεσμός!

Πέρασαν ήδη 13 χρόνια που τα παιδιά μας αυτοσχεδιάζουν και δημιουργούν!
Φτάνοντας τον 14ο χρόνο πια, δημιουργούν νέα οράματα και ελπίδα για 
το πολιτισμό της γηραιάς Ηπείρου. Από τη μικρή μας χώρα και αργότερα 
μέσα από την Ευρώπη, άνθισαν και μεγαλούργησαν σπουδαίοι καλλιτέχνες! 
Ας είναι η αρχή μέσα από το φεστιβάλ της πόλης μας, μιας νέας ομάδας 
μικρών καλλιτεχνών, που θα μεγαλουργήσουν τα επόμενα χρόνια. Πάρτε τη 
σκυτάλη από τους παλαιότερους και χορέψτε τον τρελό χορό της ποίησης, 
της ζωγραφικής και όλων των τεχνών. Μεθύστε από το γλυκό ποτό της τέχνης. 

Αφήστε τις σκέψεις σας να χαρίσουν διαμάντια στις επόμενες γενιές.! 
Καλή επιτυχία σε όλους τους μικρούς μας καλλιτέχνες.

Το Δ.Σ της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Καλλιθέας.
Ο Πρόεδρος : Γιάννης Παπαργυρίου,
Η Αντιπρόεδρος : Βασιλική Κολυβίρα,
Ο Γεν. Γραμματέας : Γιάννης Μακρής, 
Η Ειδ. Γραμματέας : Όλγα Γιαννίκου,
Ο Ταμίας : Νάσος Πρέντζας, 
Τα Μέλη : Σωτήρης Καρκαλάτος - Μαρία Λιάκρη Κατσούλη

  Χαιρετίζουμε και φέτος,  με μεγάλη περηφάνια,  την έναρξη του 14ου 
Μαθητικού Φεστιβάλ των σχολείων της πόλης μας. Ενός πλέον σημαντικού 
πολιτιστικού αλλά και παιδαγωγικού θεσμού που προάγει τον πολιτισμό 
και την παιδεία και αποτελεί κύτταρο πνευματικής, καλλιτεχνικής και 
παιδαγωγικής δημιουργίας και δράσης στο πλαίσιο του σχολείου που 
αγκαλιάζει όμως την ευρύτερη κοινωνία της Καλλιθέας μας.
  Φέτος κλείνει δεκατέσσερα χρόνια επιτυχημένης πορείας, αποδεικνύοντας 
πως εκπαιδευτικοί, μαθητές και εθελοντές πίστεψαν, αγκάλιασαν και 
συνεχίζουν να υπηρετούν επιτυχώς και ανιδιοτελώς με ψυχή τον θεσμό.        
Τον επιδιώκουν και τον ενθαρρύνουν και φυσικά δεν έχουμε παρά να 
επιβραβεύσουμε και να στηρίξουμε και εμείς από την πλευρά μας τον θεσμό 
αυτόν. 
  Ένα μεγάλο μπράβο λοιπόν σε όλους  με την ευχή η φλόγα της δημιουργίας, 
η δίψα της γνώσης και η επιθυμία της συμμετοχής να μην σβήσουν ποτέ από 
μικρούς και μεγάλους.

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
Γιώργος Κουτσογιάννης

Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής 
Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης

Δημήτρης Ερμίδης
Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής 

Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης

Εύχομαι καλοτάξιδες οι εκδηλώσεις του 14ου Μαθητικού Φεστιβάλ του 
Δήμου Καλλιθέας. Καλή επιτυχία σε μαθητές και εκπαιδευτικούς που σε 
αυτούς τους δύσκολους καιρούς  κρατούν τον πολιτισμό ψηλά. 
 
ΚΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΣΑΣ
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ΚΥΝΗΓΙ ΚΡΥΜΜΕΝΟΥ ΘΗΣΑΥΡΟΥ

.... και τα Κατάφεραν! Την Κυριακή 20 Μαρτίου 2022, 23 ομάδες από 18 
σχολεία της Καλλιθέας, στο πλαίσιο του 14ου Μαθητικού Φεστιβάλ, έλαβαν 
μέρος στο κυνήγι του Κρυμμένου Θησαυρού. Τους κυνηγούς περίμεναν σε 9 
εμβληματικά σημεία της πόλης, 35 εθελοντές του Συλλόγου ΠέΖΟ, που είχε 

αναλάβει τον σχεδιασμό και την διοργάνωση του παιχνιδιού.  
Με κόντρα τον καιρό, όσοι βρέθηκαν στην πλατεία, την έζησαν την Άνοιξη! 
Την ένιωσαν μέσα στα παιδικά χαμόγελα, στα γέλια, στα πειράγματα, στο 
κέφι όλων, μικρών και μικρότερων. Νικητές ήταν όλοι! Οι πρώτες ομάδες 

που τερμάτισαν με τον θησαυρό στο σακίδιό τους ήταν:
 οι ΓΛΕΙΦΙΤΖΟΥΡΕΣ & ΓΩΓΟΥΛΕΣ του 1ου Γυμνασίου, οι P-RAT-S του 13ου 

Δημοτικού, οι  ΜΠΟΥΡΛΟΤΙΕΡΗΔΕΣ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ & οι ΑΝΩΝΥΜΟΙ του 5ου 
Δημοτικού, ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ του 13ου Γυμνασίου & οι ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ 
του 2ου Γυμνασίου, οι ΚΑΛΛΙΘΕΟΚΑΝΤΖΑΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΑ ΒΡΕΧΕΙ του 23ου 

Δημοτικού και οι  CREW-10 & οι ΥΠΝΟΙ του 10ου Δημοτικού.
 

Ο Φεστιβάλιος Καλλιθεόπουλος (Φέστι) για τους φίλους του, μόλις γύρισε 
από ένα ταξίδι του στην Ευρώπη. Φτάνοντας στην Καλλιθέα, έκρυψε κάποια 
αναμνηστικά από το ταξίδι του και κάλεσε τους φίλους του να τα βρουν. 
Θα τα καταφέρουν....;

  Να ‘μαστε πάλι όλοι μαζί στην μεγάλη μαθητική γιορτή της πόλης, μ’ ένα 
θέμα περισσότερο επίκαιρο από ποτέ.
Ένα αφιέρωμα στην Ευρώπη και στον πολιτισμό της, είναι ίσως μια καλή 
απάντηση σε όλα όσα συμβαίνουν αυτό τον καιρό στη γειτονιά μας, μια και 
βασικές αξίες του πολιτισμού παραμένουν στα λεξικά και στα λόγια.
Οι μαθητές όμως, επιμένουν και οι δάσκαλοι εμπνέονται από το θέμα και η 
σκηνή γεμίζει παιδιά και χρώματα, γεμίζει ελπίδα και πολιτισμό.
Μα πριν ανέβει στη σκηνή ο πολιτισμός και πριν γίνει τέχνη και μας 
εντυπωσιάσει, συναντά τον καθένα μας καθημερινά. Γιατί πολιτισμός δεν 
είναι μόνον η πρόοδος και τα επιτεύγματα της τεχνολογίας, ο πίνακας 
ζωγραφικής, το γλυπτό και το θεατρικό έργο. Πολιτισμός είναι κι ένα 
μπαλκόνι με λουλούδια, μια καλημέρα φιλική, ένα αληθινό νοιάξιμο στον 
διπλανό μας, μια πράξη εθελοντισμού κι ένας ωραίος σκοπός.
Πολιτισμός είναι το Μαθητικό Φεστιβάλ κι όχι μόνον γιατί παράγει πολιτισμό 
πάνω στην σκηνή, αλλά γιατί μπορεί να υποστηρίζει τη νέα γενιά, επειδή 
πιστεύει σ’ αυτήν κι ελπίζει στις καλύτερες προοπτικές της.
Στις προοπτικές, που θα μας οδηγήσουν να ζήσουμε στην Ευρώπη της 
αλληλεγγύης, της ειρήνης, της ανθρωπιάς, της ισότητας, της αξιοπρέπειας. 
Ας είναι ετούτοι οι νέοι άνθρωποι, εκείνοι, που θα κρατήσουν τη φλόγα του 
πολιτισμού και της ειρήνης, ψηλότερα από το «εγώ» και το κέρδος, για να 
συνεχίσουμε να τους θαυμάζουμε και κάτω από σκηνή, στους δύσκολους 
ρόλους, που μοιράζει η ζωή !
Ας είμαστε όλοι τυχεροί να καμαρώνουμε, που υπηρετούμε αυτόν τον 
θεσμό, που δίνει νόημα κι ιδανικά !

Με σεβασμό κι ευθύνη στη νέα γενιά
Η εθελοντική ομάδα του Πολιτιστικού Συλλόγου ΠέΖΟ
Θεολογία Γεωργίου, Στέλλα Γεωργίου, Μαρίνα Γιατρά,

Δέσποινα Κατελάνου, Καίτη Κυπαρίσση, Γιώτα Μαλτέζου,
Ξανθίππη Μοσκοφίδου, Νίκος Νικολόπουλος, Παναγιώτης Ντάβαρης,

Ελευθερία Χατζηκυριάκου, Αθηνά Χατζηπέτρου
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Μαθητές από 19 σχολεία της πόλης μας : 1ο,2ο,9ο,10ο,11ο,15ο,17ο,21ο
,23ο & 26ο Δημοτικό, 1ο,2ο,6ο,7ο,12ο,14ο Γυμνάσιο, Σχολείο Δεύτερης 
Ευκαιρίας και 1ο Λύκειο, συμμετείχαν με εικαστικές και φραστικές 
προτάσεις για την ανάδειξη της αφίσας και του συνθήματος του 14ου 
Μαθητικού Φεστιβάλ. Μετά από τη συγκρότηση των δύο επιτροπών τα 

αποτελέσματα έχουν ως εξής :

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΦΙΣΑΣ  &  ΣΥΝΘΗΜΑΤΟΣ

ΒΡΑΒΕΙΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ :
1ο βραβείο : Γιώργος Δημητρίου, Γ1, 12ο Γυμνάσιο
2ο βραβείο : Μιχάλης Πανταζής, Α1, 23ο Δημοτικό
3ο βραβείο : Κωνσταντίνος Μπακαλουμής, Β2, 17ο Δημοτικό
4ο βραβείο : Σοφία Κούντρια, Α2, 17ο Δημοτικό 
5ο βραβείο : Θεολογία Ψωμά, ΣΤ2, 23ο Δημοτικό
Βραβείο Έμπνευσης και Δημιουργίας: 1ο Ειδικό Δημοτικό 

ΒΡΑΒΕΙΑ ΣΥΝΘΗΜΑΤΟΣ :
1ο βραβείο : Χριστιλένα Μαρδάκη, ΣΤ1, 2ο Δημοτικό
2ο βραβείο : Ομαδικό Ε2,17ο Δημοτικό
3ο βραβείο : Κύνθια Καψάλη, Γ2, 12ο Γυμνάσιο
4ο βραβείο : Ιάσονας Καραγιάννης, Δ2, 26ο Δημοτικό
5ο βραβείο : Ομαδικό, ΣΤ2, 17ο Δημοτικό

ΕΠΑΙΝΟΙ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ :
• 1ο Δημοτικό : Χριστιάνα Κουτσούμπα & Τάσος Σκούτας (2 έργα)
• 2ο Δημοτικό : Γεωργία Γκόγκου
• 8ο Δημοτικό : Ολοήμερο σχολείο (ομαδικό)
• 9ο Δημοτικό : Όλγα Λαζαρίδου, Χριστίνα Μετούση και Λίλα Ρούμπενς 
(3 έργα)
• 10ο Δημοτικό : Δημήτρης Μιχαλός
• 11ο Δημοτικό : Μελίνα Καββαδά, Φρειδερίκη Κατσέλη, Αγγελική 
Κατσέλη (ομαδικό) και Γιώργος Κακουλίδης (2 έργα)
• 15ο Δημοτικό : Ομαδικό Δ2
• 17ο Δημοτικό : Ζωή-Αθηνά Βύμπρα, Μαριλένα Γκότζια (ομαδικό), 
Σωτήρης Καβέζος, Δημήτρης Ζορμπάς, Γιώργος Βουραζέρης και Ευτυχία 
Σαρογλίδου (5 έργα)
• 21ο Δημοτικό : Έρικα Χασανάι
• 23ο Δημοτικό : Ειρήνη Μιχαηλίδου, Γιάννης Αφεντουλίδης (2 έργα)
• 26ο Δημοτικό : Ε΄& ΣΤ΄(2 ομαδικά), Νάντια Μπεσάρα (3 έργα)
• 1ο Γυμνάσιο : Νικολέτα Φασουλάρη
• 2ο  Γυμνάσιο : Διονυσία Παγκίδη
• 7ο Γυμνάσιο : Άννα Κυριακού
• 12ο Γυμνάσιο : Άρτεμις Χωριάτη, Άννα Ζαριφοπούλου, Διονυσία Μανουρά, 
Κάτια Καρνάρου (4 έργα)
• 14Ο Γυμνάσιο : Κυριάκος Σαλονικίδης, Υακίνθη Κατσικάδη (2 έργα)
• ΣΔΕ : Α.Μ. ΖΑΗΟ
• 1ο Λύκειο : Μαρκέλλα Κοτσορώνη.

Ο καθιερωμένος  Διαγωνισμός αφίσας και συνθήματος που είναι 
συνδιοργάνωση του Δήμου Καλλιθέας  με το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου 

Πειραιώς είχε μεγάλη απήχηση στο νεανικό κόσμο. Με θέμα η Ευρώπη και  
ο Πολιτισμός της, οι νεαροί καλλιτέχνες ακόνισαν τα μολύβια και τα μυαλά 

τους και τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά.    

 8ο Δημοτικό: 
Ολοήμερο 

σχολείο 
(ομαδικό)
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  Το χρονικό μιας δημιουργίας…       «Ένα τραγούδι για την Καλλιθέα»

Νοέμβριος 2019… το 12ο Μαθητικό Φεστιβάλ, έχει ξεκινήσει τις 
προετοιμασίες του και μια ιδέα νέα, κόβει βόλτες στα μυαλά των 
διοργανωτών. Η υλοποίησή της δεν είναι εύκολη υπόθεση και πρώτα απ’ 
όλα, πώς μπορεί κανείς να πλησιάσει έναν τόσο μεγάλο καλλιτέχνη και να 
του ζητήσει την παρουσία και την βοήθειά του; Όταν όμως ο καλλιτέχνης 
είναι ο Διονύσης Τσακνής, όλα γίνονται απλά και ανέλπιστα εύκολα !
Ιανουάριος 2020, οι μουσικοί από 8 Σχολεία μαζεύονται στο δημοτικό 
θέατρο, για να συνεννοηθούν μεταξύ τους και να επικοινωνήσουν με τον 
Διονύση Τσακνή, για να σχεδιάσουν την ηχογράφηση και την συνάντηση. 
Μαζί και εκπαιδευτικοί, θεατρολόγοι και κινηματογραφιστές, για να κάνουν 
τις λήψεις και να σκηνοθετήσουν την ταινία.
11 Φεβρουαρίου 2020, το δημοτικό θέατρο της πόλης μας ανοίγει τις 
πόρτες του για τους πολύ πρωινούς επισκέπτες του.  Πρόσωπα γελαστά, 
με ενθουσιασμό αλλά και άγχος για το γεγονός, παίρνουν θέση πάνω 
στη σκηνή. Ώρα 10:00, ο Διονύσης Τσακνής γνωρίζει τους μουσικούς  των 
χορωδιών και ανεβαίνει στη σκηνή, για να χαιρετήσει τα παιδιά, που τον 
υποδέχονται μ’ ένα μεγάλο χειροκρότημα και το καλύτερο χαμόγελό τους και 
η μαγεία ξεκινά… 100 μαθητές – μέλη 4 χορωδιών από το 2ο, 3ο, 17ο, 21ο 
Δημοτικό τραγουδούν με τον καλλιτέχνη το γνωστό σε όλους μας : «Φτιάξε 
καρδιά μου, το δικό σου παραμύθι» κι όλα μοιάζουν σαν να έχουν βγει από 
παραμύθι. Οι δάσκαλοί τους πάνω στην σκηνή, δίνουν οδηγίες. Δεν ξέρουμε 
πόσες φορές τραγούδησαν τους στίχους, αλλά κάθε φορά ήταν και πιο 
ωραία, από την προηγούμενη!

Παράλληλα, στον εξωτερικό 
χώρο του θεάτρου άλλοι 
100 μαθητές από το 2ο, 10ο, 
14ο, Γυμνάσιο και 4ο Λύκειο 
περιμένουν ανυπόμονα, να 
τραγουδήσουν μαζί με τον 
Διονύση Τσακνή, ένα εξίσου 
θαυμάσιο τραγούδι «Οι 
ασκοί του Αιόλου» και να 
ζήσουν την μοναδική εμπειρία της ηχογράφησης ενός τραγουδιού, μαζί με 
τον δημιουργό του. 
Αυτό, που ζήσαμε όλοι όσοι βρεθήκαμε εκείνη την ημέρα μέσα στην 
αίθουσα, είναι μια εμπειρία μοναδική, μα το καλύτερο όλων είναι 
το αποτύπωμα, που άφησε αυτή η συνάντηση στους μαθητές, που 
τραγούδησαν μαζί με τον καλλιτέχνη. 
Η παρουσίαση της ταινίας είχε προγραμματιστεί για έναν μήνα μετά, αλλά 
δυστυχώς οι εξελίξεις της πανδημίας στάθηκαν εμπόδιο στην προβολή της. 
Όλον αυτόν τον καιρό, δάσκαλοι, γονείς και μαθητές ρωτούσαν συνέχεια, 
για το πότε θα γίνει η προβολή της. Εντυπωσιακό, που κανείς δεν ξέχασε τις 
στιγμές και τις εικόνες !
13 Μαΐου 2022, δυο χρόνια μετά, η ταινία αυτή θα ξεκινήσει το 14ο 
Μαθητικό Φεστιβάλ με την ευχή να μην παγώσουν ξανά οι εικόνες και 
οι ζωές μας : «Ας φυσήξει αέρας μαΐστρος τη σκόνη του χρόνου να πάρει 
μακριά» 

Στέλλα Γεωργίου

Για τον πολιτιστικό 
Σύλλογο
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6ο  Γυμνάσιο Αφήγηση «Η Ευρώπη κι ο Πολιτισμός της μέσα από τη 
ματιά των Ελλήνων Λογοτεχνών» 

    Δ. Δεμερτζή, Α. Κωστοπούλου, Β. Πετίδου,
 Μ. Πέτσας

6ο Λύκειο Θεατρικό «Πλούτος του Αριστοφάνη» σε διασκευή 
Π. Καραχάλιου 

3ο Λύκειο Ποίηση «Η Ποίηση ως οδηγός αξιών» Ε. Κουκουμπίκη, 
Σ. Λαυρεντάκη

 6ο  Γυμνάσιο Χορευτικό                  «Παραδοσιακοί Ευρωπαϊκοί Χοροί» 
Ν. Δεμέστιχας

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ «ΚΑΛΥΨΩ»  
Παρασκευή 20 Μαΐου 2022, 19:30

Την παράσταση παρουσιάζει  η Νίνα Τασσοπούλου 

5ο Λύκειο Θεατρικό                       «Η Αρκούδα» του Άντον Τσέχωφ,
                                                                                          Κ. Πουλιανίδης, Δ. Ξενάκης
1ο Γυμνάσιο Θεατρικό «Οι Αγροίκοι» του Κάρλο Γκολντόνι, 

Ε. Μερκούρη
7ο Λύκειο Θεατρικό «Τρικυμία» του Ουίλιαμ Σαίξπηρ, Α. Παρίση
9ο Γυμνάσιο Θεατρικό «Λειτουργία κάτω από την Ακρόπολη, 

ΔΙΑΣΚΕΥΗ από το έργο του Ν.Βρεττάκου» 
     Α. Σιδηροπούλου, Φ. Βούλγαρη
5ο Λύκειο Θεατρικό «Πρόταση Γάμου» του Άντον Τσέχωφ, Κ. 

Πουλιανίδης, Δ. Ξενάκης
2ο Γυμνάσιο Χορευτικό «Hip-Flamenco-Hop» Μ. Παλυβού

ΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ   Κυριακή 15 Μαΐου 2022, 19:30
Την παράσταση παρουσιάζει  ο Θανάσης Παγκίδης 

2ο Λύκειο Θεατρικό «Η Ευρώπη ήταν Γυναίκα» Ν. Μιγκάρδου
6ο Λύκειο Χορευτικό «Ποντιακοί χοροί» Α. Πάνια
Σ.Δ.Ε.  Ταινία «Γνωστές και άγνωστες τοποθεσίες 

από διάσημους καλλιτέχνες» 
6ο Λύκειο Χορευτικό «Χοροί από τα Βαλκάνια» Α. Πάνια
Σ.Δ.Ε.  Παρουσίαση                                    «Κοινωνία Ίσων Ανθρώπων» 
2ο Λύκειο Θεατρικό «Η Ευρώπη ήταν Γυναίκα» Ν. Μιγκάρδου

ΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ   Σάββατο 14 Μαΐου 2022, 18:30
Την παράσταση παρουσιάζει  η Δήμητρα Γεραλίδη 

5ο Δημοτικό  Χορευτικό     «Fox Anglais και Πόλκα… στις    Κυκλάδες» 
Α. Τάκης

11ο Δημοτικό   Θεατρικό       «Μίκης, ο Πανευρωπαϊκός… ο  Πανανθρώπινος» 
      Δ.Σταυροπούλου, Β. Παπαδοπούλου
23ο Δημοτικό Χορευτικό                      «Back to Eurovision» Σύλλογος Γονέων, 

Α. Φραντζέσκου
ΒΑΚΧΑΙ                Χορευτικό                             «Καντάδες και Μπαλέτες» Α.Τάκης

ΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ   Παρασκευή 13 Μαΐου 2022, 19:00

Εγκαίνια Έκθεσης έργων ζωγραφικής και φράσεων συνθήματος
Βράβευση μαθητών που διακρίθηκαν στους διαγωνισμούς

ΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ   Παρασκευή 13 Μαΐου 2022, 20:30

«Ένα τραγούδι για την Καλλιθέα» - Εκδήλωση αφιερωμένη στον
 Διονύση Τσακνή

& στα Σχολεία, στους Εκπαιδευτικούς και στους Μαθητές, 
που συμμετείχαν στην δημιουργία της ταινίας :

2ο Δημοτικό, 3ο Δημοτικό, 6ο Δημοτικό, 17ο Δημοτικό, 21ο Δημοτικό
2ο Γυμνάσιο, 10ο Γυμνάσιο, 14ο Γυμνάσιο, 4ο Λύκειο.

Αναφορά στους Εκπαιδευτικούς, που συντόνισαν τις χορωδίες :
Γιώργος Σμάνης, Μαίρη Λυριτζή, Ράνια Ααρών, Αλεξάνδρα Διακοπούλου

Θανάσης Σολούκος, Τάσος Τσαφαράς, Βασιλική Μαΐστρου, 
Σπυριδούλα Βανδώρου

& στους σκηνοθέτες, που δημιούργησαν την ταινία :
Σοφία Γιολδάση, Κυριακούλα Παπαφωτίου, Νικολέττα Χουχουλή.

ΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ   Σάββατο 14 Μαΐου 2022, 20:00
Την παράσταση παρουσιάζει  η Δήμητρα Γεραλίδη 

3ο Λύκειο Μουσικό «Η Μουσική δίνει ψυχή στις καρδιές και 
φτερά στην σκέψη» 

    Γ. Καραγιάννης, Ε. Κουκουμπίκη
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ΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ   Σάββατο 28 Μαΐου 2022, 20:30
Την παράσταση παρουσιάζει  η Νίκη Ντάβαρη

 
2ο Γυμνάσιο       Μουσικό «H Ευρώπη της μουσικής, της Αγάπης και της 

Ειρήνης : Η Ευρώπη που θέλουμε» 
     Θ. Σολούκος, Μ.Χριστοδούλου
7ο Γυμνάσιο       Χορευτικό   «Η Ελλάδα χορεύει» 

Νάκα, Μητροπούλου, Μάρκου
Εσπερινό Λύκειο     Δημιουργική γραφή      «Η κοσμοπολίτικη Σμύρνη φωτίζει 

την Ευρώπη» Α.Μαυροδόντη, Π.Φαρμάκη
2ο Γυμνάσιο       Θεατρικό «Ιρλανδία: Με αφορμή το Περιμένοντας τον      

Γκοντό του Σάμιουελ Μπέκετ»Ε. Μερκούρη
7ο Γυμνάσιο       Θεατρικό «Ο παλιός ελληνικός κινηματογράφος πάει      

Ευρώπη» Β. Σπήτα, Δ. Κρανιάς, Β. Παπαδοπούλου
Εσπερινό Λύκειο   Χορευτικό                       «Η κοσμοπολίτικη Σμύρνη φωτίζει             

την Ευρώπη» Σ.Καρποδίνη, Κ.Βλάχου,  
     Χ.Πανικίδης

ΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ   Σάββατο 28 Μαΐου 2022, 18:30
Την παράσταση παρουσιάζει  η Νίκη Ντάβαρη 

15ο Δημοτικό Θεατρικό  «Πού, άραγε στην Ευρώπη, πήγε η 
φόρμουλα;» 

      Α. Λιβέρη, Μ. Αναστασιάδου
10ο Δημοτικό Χορευτικό «Όταν ο Leonardo Da Vinci ζωγράφισε την 

Mona Lisa» Μ. Παλυβού
9ο Δημοτικό Χορευτικό          «Παραδοσιακοί χοροί» Γ. Νάνου
26ο Δημοτικό Θεατρικό  «Γαλλία: η Μυθιστορία του Κυρίου 

Μολιέρου-του Μιχαήλ Μπουλγκάροφ» 
      Ε. Μερκούρη
10ο Δημοτικό Χορευτικό                     «Rock me Amadeus» Μ. Παλυβού
26ο Δημοτικό Χορευτικό  «Ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί»

 Ε. Καρακώστα
9ο Δημοτικό Θεατρικό  «Ιχνηλατώντας στην Αρχαία Αθήνα» 

Μ. Λίπκοβιτς, Ε. Νικολοπούλου

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ «ΚΑΛΥΨΩ»  
Σάββατο 21 Μαΐου 2022, 18:30

Την παράσταση παρουσιάζει  η Νίνα Τασσοπούλου 

13ο Δημοτικό Θεατρικό «Η Ευρώπη και τα παιδιά της»
 Α. Κοντοχρήστου, Β. Παπαδοπούλου

4ο Δημοτικό Θεατρικό «H συναυλία των ζώων» Κ. Αμπλιανίτη, 
Ι. Τσιρίκος & Δ.Σ. Συλλόγου Γονέων

9ο Δημοτικό Θεατρικό «Η θλιμμένη Καρυάτιδα» Μ. Λίπκοβιτς
8ο Δημοτικό Μουσικό «Τραγουδάμε Δίχως Φόβο 

(Cancion Sin Miedo)» Ε. Δέδε
13ο Δημοτικό Θεατρικό «Ειρήνη του Αριστοφάνη» Θ. Γεωργίου
9ο Δημοτικό Θεατρικό «Άξιον Εστί» Μ. Λίπκοβιτς

ΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ   Κυριακή 22 Μαΐου 2022, 19:30
Την παράσταση παρουσιάζει  η Νίνα Τασσοπούλου 

21ο Δημοτικό        Μουσικό «Ευρωπαιχνιδίσματα» 
Δ. Κυριακίδου, Γ. Καβαλιέρος

14ο Δημοτικό        Ταινία        «Το φαινόμενο του θερμοκηπίου καταστρέφει 
την ιδανική μας πόλη» Χ. Καλτσάκα

3ο Δημοτικό        Ταινία «Ο καινούριος κολλητός μου, ο σπουδαίος 
εαυτός μου» Μ. Λυριτζή

2ο Δημοτικό        Χορευτικό «Ήταν ένα μικρό καράβι μέσα στη 
Μεσόγειο» Ε. Μαστρομανώλη

1ο Ειδικό Δημοτικό    Ταινία        «Ευρώπη & Πολιτισμός» Κ. Ανδριανόπουλος
14ο Δημοτικό Ταινία «Λέμε όχι στον πόλεμο, ναι στην Ειρήνη!» 

Χ. Καλτσάκα
ΒΑΚΧΑΙ Χορευτικό «Στης Σμύρνης το καφέ αμάν» Α. Τάκης

ΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ   Παρασκευή 27 Μαΐου 2022, 19:00
Την παράσταση παρουσιάζει  η Νίκη Ντάβαρη 

20ο Δημοτικό Θεατρικό «Οι απίθανες περιπέτειες του κ. Θερβάντες» 
Ε. Μερκούρη, Φ. Λαΐου,

5ο Γυμνάσιο Αφήγηση «ΥΠΟΘΕΣΗ: Ευρώπη» Λ. Σέρρα
26ο Δημοτικό Θεατρικό «Γαλλία : Η Χώρα των Τεχνών» Ε. Μερκούρη
12ο Γυμνάσιο Θεατρικό «Οδοιπορικό στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό» 

Ε. Μπαρτζώκα, Μ.Πετρούλια

13ο Γυμνάσιο  Ταινία «Στιγμές που μου δίνουν χαρά!» Π. Κουτούλα,
 Ζ. Κορκονικήτα, Ε. Σαράφογλου,                                              

   Π. Τσάπρας, Λ. Παππά
26ο Δημοτικό Θεατρικό «Γαλλία : Η Χώρα των Τεχνών» Ε. Μερκούρη
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ΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ   Κυριακή 29 Μαΐου 2022, 20:30
Την παράσταση παρουσιάζει  ο Θανάσης Παγκίδης 

2ο Γυμνάσιο Χορευτικό   «Πόλη - Μικρασία» 
Ε. Καρακώστα

1ο Λύκειο Χορευτικό  «Έτσι χορεύει η Ευρώπη σήμερα» 
Χ. Μπαλοδήμου

2ο Λύκειο Χορευτικό   «Το δακτυλίδι της Ευρώπης» 
Ν. Μιγκάρδου

4ο Λύκειο Χορευτικό   «Παραδοσιακοί χοροί» 
Δ. Μαυρογιώργης

5ο Λύκειο Χορευτικό   «Παραδοσιακοί χοροί»
 Ι. Πανταζής

ΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ   Κυριακή 29 Μαΐου 2022, 18:30
Την παράσταση παρουσιάζει  ο Θανάσης Παγκίδης 

2ο Δημοτικό Μουσικό «Η Μουσική ταξιδεύει στην Ευρώπη» 
Γ. Σμάνης

26ο Δημοτικό Χορευτικό «Eurovision» Μ. Παλυβού
17ο Δημοτικό Μουσικό «Τραγουδώντας ελληνικά στη Eurovision» 

Ρ. Ααρών, Λ. Σέρρα
10ο Δημοτικό Χορευτικό «Revolution for Peace – Ending and starting» 

Μ. Πετσαλάρη
26ο Δημοτικό Χορευτικό «Όταν οι εικόνες ζωντανεύουν» Μ. Παλυβού
10ο Δημοτικό Χορευτικό «Η αρπαγή της Ευρώπης» Μ. Παλυβού

ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ

ΕΜΠΝΕΥΣΗ.....

 ΕΧΟΥΝ 

1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Καλλιθέας

  Το 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο της Καλλιθέας  ξεκίνησε την λειτουργία του 
το 1982 σαν μονοθέσιο Δημ. Σχολείο που φιλοξενούσε  τέσσερις μαθητές. 
Από το 2018 στεγάζεται σε νεόδμητο κτήριο επί της οδού Δημοσθένους 
252 στην Καλλιθέα. Κατά το σχολικό έτος 2021- 2022  η λειτουργικότητα της 
σχολικής μονάδας ανέρχεται σε 11 τμήματα με 65 μαθητές. Εκπονούνται 
εξατομικευμένα προγράμματα ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης 
για κάθε παιδί, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, φυσικοθεραπείας, 
μουσικοθεραπείας, εικαστικών, γυμναστικής και ψυχολογικής υποστήριξης. 
Το 1ο Ειδικό Δημοτικό συστεγάζεται με το 1ο Ειδικό Νηπιαγωγείο Καλλιθέας.

2ο   Δημοτικό

  Πολλά μας στέρησε ο κορονοϊός, αλλά σίγουρα όχι την καλή μας διάθεση 
και το κέφι μας, για να συμμετέχουμε στο Μαθητικό Φεστιβάλ του Δήμου 
μας. Ξεπεράσαμε δυσκολίες, ενώσαμε ιδέες και βρήκαμε λύσεις, για να 
ζωγραφίσουμε, να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε την Ευρώπη.
Ανοίξαμε πανιά – σαλπάρουμε ! Ελάτε όλοι μαζί μας !
  Το καραβάκι του 2ου Δημοτικού Σχολείου Καλλιθέας ξεκίνησε ταξίδι 
στη Μεσόγειο να πιάσει διάφορα λιμάνια και να χορέψει τοπικούς 
παραδοσιακούς χορούς.
  Ο ίδιος αέρας πολιτισμού θα μας ταξιδέψει και σε άλλες χώρες, σε άλλες 
πόλεις με νότες και με γλώσσες που θα ανακατευτούν ευχάριστα …

Γεωργία Γκόκου
2ο Δημοτικό



18 19

4ο Δημοτικό

«Η συναυλία των ζώων»

  Ζώα ενωμένα ποτέ νικημένα! Ένα παραμύθι των αδερφών Γκριμ, με 
πρωταγωνιστές οικόσιτα ζώα, τα οποία καθώς τα χρόνια περνούν και 
μεγαλώνουν οι ιδιοκτήτες τους παραμελούν. Δε χάνουν όμως την ελπίδα 
τους. Αποφασίζουν να γίνουν καλλιτέχνες, να πάνε στη Βρέμη! Εκεί σίγουρα 
θα αναγνωριστεί η αξία τους και θα πάψουν πια να νιώθουν αδικία και 
μοναξιά. Το ταξίδι όμως κρύβει εκπλήξεις. Θα καταφέρουν άραγε να 
φτάσουν στη Βρέμη; 

5ο Δημοτικό 

FOX ANGLAIS KAI ΠOΛKA... ΣTIΣ KYKΛAΔEΣ
  Συρτοί, μπάλοι, κοτσάκια … να τι χορεύουν οι Κυκλάδες… Μόνο; 
Ε λοιπόν όχι! Οι μικροί μας φίλοι του 5ου Δημοτικού Σχολείου θα μας 
δείξουν μια άλλη χορευτική πλευρά των Κυκλάδων, διανθισμένη με 
ευρωπαϊκό άρωμα και αέρα! Βαλσάκια, fox anglais και πόλκα, όπως τα 
χόρευαν οι αιγαιοπελαγίτες αστοί, όχι μόνο στα αριστοκρατικά σαλόνια 
αλλά και λαϊκά πανηγύρια. Χοροί ξενόφερτοι, που επηρέασαν αλλά και 
επηρεάστηκαν από το μπλε και το άσπρο των Κυκλάδων!

8ο Δημοτικό

Τραγουδάμε Δίχως Φόβο 

  Οι μαθήτριες της ΣΤ΄τάξης τραγουδάνε δίχως φόβο, για όλες τις γυναίκες 
του κόσμου και για όλες τις γυναίκες, που σήμερα λείπουν από κοντά μας. 
Λίστες ολόκληρες κοριτσιών και γυναικών, που έφυγαν με τρόπο άδικο και 
βάναυσο. 
  Οι μαθήτριες της Στ΄τάξης τραγουδάνε δίχως φόβο και μας καλούν απόψε, 
να ενώσουμε τις φωνές μας, ενάντια στην έμφυλη βία, ενάντια στην 
πολλαπλή διάκριση και ενάντια σε κάθε μορφή βίας, που ασκείται από 
άνθρωπο σε άνθρωπο. 
  Οι μαθήτριες της Στ΄τάξης τραγουδάνε δίχως φόβο καλώντας όλο τον 
κόσμο, να ενωθεί με αλληλεγγύη για άμεση δράση.

9ο Δημοτικό 
  Έχοντας ως δεδομένο ότι ο πολιτισμός 
είναι και εκπαίδευση - παιδεία, ενισχύει 
αξίες, ιδέες, είναι μορφή κοινωνικοποίησης 
και καλλιέργεια του πνεύματος.
 Έρχεται η στιγμή να πάρεις θέση να 
τον αναδείξεις με την συμμετοχή σε 
εκδηλώσεις. Κι όταν η τέχνη σμίγει 
αρμονικά με τον αγώνα το αποτέλεσμα 
είναι θετικό.
  Ο πολιτισμός αποτέλεσε από την αρχή 
ακόμα της ιστορίας της ανθρωπότητας το 
σίγουρο θεμέλιο πάνω στο οποίο επρόκειτο 
να στηριχτεί η δημιουργική προσπάθεια 
όλων των λαών, η άμιλλα τους για την 
επικράτηση αρχών, αξιών και ιδεών, μέσα 

Λίπκοβιτς Μαρία- Εκπαιδευτικός

Λίλα Ρούμπενς

από αυτόν θ' ανέτειλε ένας καινούργιος κόσμος, ένας άλλος τρόπος ζωής και 
ιδεολογίας.
  Θέλοντας να ενισχύσουμε το πνεύμα του πολιτισμού, το σχολείο μας με 
χαρά συμμετέχει στο 14ο Μαθητικό Φεστιβάλ Δήμου Καλλιθέας με θέμα 
"Ευρώπη και Πολιτισμός" με 3 δρώμενα.   Επιλέγοντας τα θέματα από τον 
λίκνο του πολιτισμού την «Αρχαία Αθήνα».
  Έχοντας κατά νου τους στίχους του Γιώργου Σεφέρη: «Όπου και να σταθώ η 
Ελλάδα με πληγώνει».
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11ο Δημοτικό

Ο Μίκης

  Έβλεπε την  πόλη της Αθήνας από την οδό Επιφανούς 1 , ακριβώς απέναντι 
από την Ακρόπολη. Όμορφη!  Εκείνος κοιτούσε την Ακρόπολη και η 
Ακρόπολη εκείνον.
  Και τότε η έμπνευση, ντύνονταν, πότε από τη λάμψη του ήλιου και πότε 
από το φεγγαρόφως, το μανδύα της τέχνης, στα χρώματα της μουσικής!
Ακατάβλητος αγωνιστής, συναισθηματικός, επαναστάτης, αντιστασιακός, 
ασυμβίβαστος…
Διότι … δεν συνεμορφώθην προς τας υποδείξεις…

Γιώργος  Κακουλίδης Μ. Καββαδά
Φ. Κατσέλη
Α. Κατσέλη

Όλγα 
Λαζαρίδου

Χριστίνα 
Μετούση

  Ο χορός είναι μορφή 
καλλιτεχνικής και αθλητικής 
έκφρασης, η οποία γενικά 
αναφέρεται στην κίνηση του 
σώματος. Είναι ένας τρόπος 
επικοινωνίας μέσω του σώματος. 
Έτσι μπορούν να εκφραστούν 
διάφορα συναισθήματα.
Μια μορφή χορού είναι και ο 
παραδοσιακός χορός. Οι ελληνικοί 
παραδοσιακοί χοροί αποτελούν 
ανεκτίμητο θησαυρό κάθε τόπου. 
Αντικατοπτρίζουν την εθνική 
μας παράδοση και εκφράζουν 
τις κατά τόπους ιδιαιτερότητες. 
Οι ελληνικοί παραδοσιακοί 
χοροί περιλαμβάνουν βήματα 
και σχήματα, που μέσα απ αυτά 
αναδύεται η χάρη, η σεμνότητα 
αλλά και η περηφάνια.
ΚΟΦΤΟΣ : Ο χορός χορευόταν σε ανοιχτό κύκλο από γυναίκες και άντρες, 
κυρίως στα Ζαγοροχώρια αλλά και στην υπόλοιπη Ήπειρο, με λαβή από 
τις παλάμες και με λυγισμένους τους αγκώνες. Πήρε το όνομά του από το 
απότομο σταμάτημα της μουσικής σε κάθε φράση.
ΖΩΝΑΡΑΔΙΚΟΣ : Είναι παραδοσιακός χορός από τη Θράκη. Οφείλει την 
ονομασία του στη λαβή που χρησιμοποιούν οι χορευτές γιατί πιάνονται 
από τα ζωνάρια τους.
ΤΣΑΜΙΚΟΣ : Θεωρείται ο κατεξοχήν λεβέντικος «ελληνικός» και 
πανελλήνιος χορός που είναι συνδεδεμένος με τον εθνικοαπελευθερωτικό 
αγώνα του 1821.

Η Κ.Φ.Α. Νάνου Γιαννούλα

13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

  Τα μικρά παιδιά της πρώτης δημοτικού του 13ου Δημοτικού Σχολείου 
αποφάσισαν να μας ταξιδέψουν σε όλη την Ευρώπη!
Έβαλαν κάτω βιβλία εγκυκλοπαίδειες κι ό,τι άλλο χωράει ο νους σας και 
διάβασαν για να μας ξεναγήσουν στις ομορφιές και…στις νοστιμιές της 
και μετά το ΄στησαν στον χορό, μαζί με «όλα τα παιδιά της γης», γιατί ως 
γνωστόν νηστικό αρκούδι δε χορεύει!
Στον χορό μπήκαν μαζί και τα λίγο πιο μεγάλα παιδιά της τρίτης δημοτικού κι 
αυτά θέλησαν να ανέβουν στον ουρανό με ένα… σκαθάρι για να βρουν την 
ΕΙΡΗΝΗ!
Ο αρχαίος, ο Αριστοφάνης, τους τα έμαθε όλα αυτά και ξεσηκώθηκαν! 
Δεν το έχουν δα και σε πολύ!
Αλλά έτσι είναι αν δεν την ψάξουν τα παιδιά την ΕΙΡΗΝΗ, πάει χάθηκε 
τούτος ο κόσμος!
Θα τη βρουν άραγε;;;;
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14ο Δημοτικό- Δράσεις της Α΄ τάξης του 14ου Δ.Σ. Καλλιθέας:  
  Α΄ δράση: «Το φαινόμενο του θερμοκηπίου καταστρέφει την ιδανική μας 
πόλη»
  Παρουσίαση αρχιτεκτονικής μακέτας με θέμα την κλιματική αλλαγή. 
Πρόκειται για μια παρουσίαση του τρόπου κατασκευής μιας μακέτας, καθώς 
και μια διεξαγωγή πειράματος, με σκοπό την κατανόηση του φαινομένου του 
θερμοκηπίου και των συνεπειών του. 
 Β’  δράση: «Λέμε όχι στον πόλεμο, ναι στην ειρήνη!»  
Προβολή βίντεο με έργα των μαθητών για την υπεράσπιση της ειρήνης. 
Πρόκειται για μια σύνθεση επιμέρους δράσεων, με σκοπό τη μελέτη των 
εννοιών του πολέμου και της ειρήνης και την ενδυνάμωση, σε επίπεδο 
πρόληψης ή/και διαχείρισης, αρνητικών συναισθημάτων από τον πόλεμο 
στην Ουκρανία. Μέσω αυτής, προσεγγίζεται το ζήτημα της ανθρωπιστικής 
κρίσης, ευαισθητοποιώντας τους μαθητές και θέτοντας τις βάσεις 
καλλιέργειας κουλτούρας αλληλοβοήθειας/αλληλεγγύης και καθολικών 
αξιών που μας συνδέουν ευεργετικά σε κάθε εμπόλεμη, προσφυγική ή άλλη 
κρίση.

Χριστίνα Κουτσούμπα
 1ο Δημοτικό

Τάσος Σκούτας
 1ο Δημοτικό

Δημήτρης Μιχαλός
 10ο Δημοτικό

15ο Δημοτικό 

«Πού άραγε στην Ευρώπη, πήγε η 
φόρμουλα;»

  Φανταστείτε να χάναμε την 
φόρμουλα της σοκολάτας! 
Σοκολατόπιτες… Rien. Κέικ 
Σοκολάτας … Καπούτ. Βάφλες  με 
παγωτό σοκολάτας … C’est Finis. 
Φαντάζομαι πως νιώθετε!! Γι’ 
αυτό, εμείς στο 15ο Δ.Σ στείλαμε 
μια Επικίνδυνη Αποστολή στην 
Ευρώπη, να μας φέρει πίσω την 
πατέντα της σοκολάτας. Από την 
Γαλλία ως τη Νορβηγία και απ’ 
την Αυστρία ως την Κύπρο. Τα 
ίχνη μάς οδήγησαν σε μια Σγουρή 
Απειλή. Τελευταία φορά εθεάθη 
στο εργαστήρι σοκολατοποιίας του    
Αρχισέφ. Θα την ακολουθήσουμε παντού. Δεν έχουμε καμία αμφιβολία πως 
οι Ντετέκτιβ μας, οι ικανότατοι Ντετέκτιβ μας, Οι Μαθητές του Δ1, Ε1 και 
Ε2 θα τα καταφέρουν. Στο μεταξύ , έχετε το νου σας  στη Σγουρή Απειλή με 
τη  μαύρη βαλίτσα στο χέρι. Για οποιαδήποτε πληροφορία καλέστε στο: Πού 
άραγε στην Ευρώπη, πήγε η φόρμουλα; Κι ελάτε. Σας προσκαλούμε, να μας 
βοηθήσετε και με την παρουσία σας. 
Και αλφαβητικά :
• οι δημιουργοί εκπαιδευτικοί μας:
 Μάγδα Αναστασιάδου (θεατρολόγος), Λιβέρη Αθηνά (Γυμνάστρια) , 
• οι δάσκαλοι των τμημάτων:
Ανθούση Αλεξάνδρα(Ε2), Κληροδέτη Κατερίνα (Δ1), Χατζής Γιάννης (Ε1)
• συνεργαζόμενοι εκπαιδευτικοί:
Μαρία Καλλιακάκη(Δ/ντρια), Τάσος Μακρής (Γυμναστής), Χρήστος 
Σαρτζετάκης (Πληροφορικός)
• ομάδα υποστήριξης: ο Σύλλογος Διδασκόντων και ο Σύλλογος Γονέων 
και Κηδεμόνων
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17ο Δημοτικό
Ελλώτια
Τι κι αν θεϊκός ο έρωτας
που σ΄ έφερε στην Κρήτη..
Τον νου σου δεν ησύχασε
εκείνο το ταξίδι.

Κι απλώθηκες – με πάθος και με κεραυνό-
στον χρόνο και στον τόπο.
Και χάραξαν στο σώμα σου σύνορα κι εξουσίες·
οργώματα Αναγέννησης
του λόγου και των έργων.

Κι αρρώσταινες.. και λίμαζες..
μα πάντα καρτερούσες
να σου στολίσουν τους μηρούς
κορίτσια στη γιορτή σου.

Συνταξιδιώτες σου κι εμείς
-με τέχνη και με σπαραγμό-
στην άσπρη ράχη επάνω·
οι νέοι Σαρπηδόνες σου,
τα αιώνια παιδιά σου…

Δ. Μαξούρης

Ε. Σαρογλίδου

Γ. Βουραζέρης

Ζ.- Α. Βόμπρα
Μ. Γκότζια

Δ. Ζορμπάς

Σ. Καβέζος

Έρικα Χασανάι
21ο Δημοτικό

Γιάννης 
Αφεντουλίδης

23ο Δημοτικό
  Ο χορός εμπνέει τους μαθητές, που συμμετέχουν στην ομάδα χορού Dance 
Fitness, του 23ου Δημοτικού Σχολείου Καλλιθέας και με οδηγό τη χορογράφο 
Αμελί Φραντζέσκου, στέλνουν ένα μήνυμα αισιοδοξίας και ειρήνης. Με 
χορευτικές φιγούρες, θεατρικότητα, κέφι και τραγούδια πραγματοποιούν 
μια σύντομη και διασκεδαστική αναδρομή σε νικητές του ευρωπαϊκου 
διαγωνισμού μουσικής. Στο χορευτικό δρώμενο «Back to Eurovision», οι 
μαθητές μεταφέρουν παντού, ένα ισχυρό μήνυμα ενότητας των λαών και 
των ανθρώπων. Μέσα στη δύσκολη συγκυρία του 2022, οι μικροί χορευτές 
δείχνουν στην πράξη το πώς ο χορός και η μουσική μπορούν να ενώσουν 
τους πολιτισμούς και να γεφυρώσουν τις διαφορετικότητες στο παγκόσμιο 
χωριό, στο σπίτι όλων μας, στη Γη. 
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26ο Δημοτικό
ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ
 Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει ένα από τα λίγα μέρη στον κόσμο, που 
συνδυάζουν με αρμονία, την ασφάλεια του κράτους δικαίου, με τις 
δημοκρατικές ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα, την οικονομία 
της αγοράς, με την κοινωνική προστασία και την ευθύνη για τον πλανήτη 
και τέλος το εθνικό, με το κοινό ευρωπαϊκό συμφέρον. Σε έναν κόσμο που 
γίνεται όλο  και πιο σκοτεινός, η Ευρώπη, με όλες τις ατέλειες, τα λάθη και 
τις αποτυχίες, παραμένει ένας φωτεινός φάρος για τους πολίτες των χωρών 
της.

Η διευθύντρια του 26ου Δημοτικού σχολείου Καλλιθέας                                                                                             
Πέτρου Αθηνά

Νάντια Μπεσάρα

2ο Γυμνάσιο
  Από την μελωδική ανάταση της «Ωδής Στη Χαρά» (επίσημου «ύμνου» της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης), μέχρι την αποθέωση της «Ειρήνης» από το Μίκη και 
από την διαπίστωση των Beatles, για την αναγκαιότητα της Αγάπης, μέχρι τη 

Διονυσία Παγκίδη

Νικολέτα 
Φασουλάρη
1ο Γυμνάσιο

συντροφικότητα και την ομορφιά ενός 
«μαθήματος Σολφέζ» : μια μελωδική 
αναζήτηση της ουσίας του ευρωπαϊκού 
πνεύματος, με όχημα την παγκόσμια 
γλώσσα της Μουσικής, μια προσπάθεια 
ανάδειξης της Αγάπης προς τον 
Άνθρωπο και της Ειρήνης, ως τις μόνες 
επιλογές, για την ομαλή συνύπαρξη 
των λαών της Ευρώπης, από τα παιδιά 
του 2ου Γυμνασίου.

ΤΑ ΓΥ
ΜΝΑΣΙΑ

ΕΜΠΝΕΥΣΗ.....

ΕΧΟΥΝ 
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6ο Γυμνάσιο
« Η Ευρώπη και ο Πολιτισμός της»

  «Η Ευρώπη είναι σαν ένας κήπος που συγκεντρώνει τα πιο διαφορετικά 
λουλούδια … μα, αν μπορέσουμε να  αγκαλιάσουμε την ήπειρο με μια ματιά, 
αισθανόμαστε ξαφνικά την αρμονία του συνόλου», γράφει ο Γ. Θεοτοκάς 
κι εμείς, η Ομάδα Φιλαναγνωσίας και η Χορευτική Ομάδα του Σχολείου 
μας, με δραματοποιημένη αφήγηση και χορούς, θέλουμε να αναδείξουμε 
αυτά τα διαφορετικά, αλλά ταυτόχρονα τόσο συνδυασμένα λουλούδια του 
πολιτισμού της Ευρώπης.

Δ. Δεμερτζή, Αθ. Κωστοπούλου, Β. Πετίδου, Μ. Πέτσας,  Ν. Δεμέστιχας

7ο Γυμνάσιο

Το σχολείο μας λόγω της μακροχρόνιας παράδοσης, αλλά και της αγάπης 
μας για τον παλιό και καλό ελληνικό κινηματογράφο, θα συμμετάσχει στο 
Μαθητικό Φεστιβάλ του Δήμου μας, με δύο σπαρταριστά αποσπάσματα από 
τις ταινίες :  «Μια Ιταλίδα απ΄την Κυψέλη» και «Γαμπρός από το Λονδίνο». 
Πρόκειται για δύο ταινίες, που εκφράζουν την τάση των Ελλήνων, για μίμηση 
των σύγχρονων, για την εποχή, που γυρίστηκαν οι ταινίες ευρωπαϊκών 
προτύπων, την ξενομανία, σε μια εποχή που η Ελλάδα δεν είχε ακόμη 
ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή  Ένωση. Και όπως έλεγε ο αείμνηστος Αλέκος 
Αλεξανδράκης : «Ευρώπη θα το κάνουμε εδώ μέσα, βρε αδελφέ!! Ευρώπη!!»
  Παράλληλα όμως με την ξενομανία, πορεύεται και η αγάπη, για τη γνήσια 
δημοτική παράδοση. Οι παραδοσιακοί χοροί μεταφέρουν στην Ευρώπη, την 
Ελλάδα και το ελληνικό κέφι, που οι Ευρωπαίοι τόσο θαυμάζουν. Η ομάδα 
των παραδοσιακών χορών του σχολείου μας θα παρουσιάσει χορούς, από 
διάφορα μέρη της Ελλάδας.
  Η ομάδα του 7ου Γυμνασίου Καλλιθέας: Σπήτα Βίκυ, Κρανιάς Δημήτρης, 
Βέτα Παπαδοπούλου, Νάκα Νίκη, Αδαμαντία Μάρκου, Μητροπούλου Εύη

Άννα Κυριακού

5o Γυμνάσιο
ΥΠΟΘΕΣΗ: Ευρώπη 
  Ο μύθος της Ευρώπης είναι από τους πιο διαδεδομένους μύθους της 
ελληνικής μυθολογίας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Είναι 
αυτός που έδωσε το όνομα στην γηραιά ήπειρο και αυτός που κοσμεί το 
κατσιασμένο μας δίευρο. Τα κέρματα είναι φυσικό απ’ το πολύ το νταραβέρι 
να χάνουν σιγά σιγά την λάμψη τους. Τι γίνεται όμως όταν αρχίζει να 
θαμπώνει ένας μύθος; Τι γίνεται όταν θαμπώνει η παράδοση; Μεγάλο 
το ερώτημα κι εμείς μικροί για να αναμετρηθούμε μαζί του. Το μόνο που 
μπορούμε είναι να αναρωτηθούμε. Παρέα. Ας βάλουμε στην άκρη όμως 
τον μύθο για λίγο. Ποια ήταν η Ευρώπη; Θα μπορούσε να τη λένε Μαρία, 
μη σας χαλάει το Ευρώπη. Ποιος ήταν ο Δίας; Από μικροί ακούμε για αυτόν, 
αλλά έχουμε σκεφτεί ποιοι είναι οι τωρινοί Δίες; Μπορεί άραγε ο μύθος της 
Ευρώπης, η ιστορία αυτής της κοπέλας, να επικοινωνήσει με το σήμερα; Ας 
το εξερευνήσουμε… 

 Λένα Σέρρα
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12ο Γυμνάσιο

Κάτια Καρνάρου
Άννα 
Ζαριφοπούλου

Άρτεμις Χωριάτη

Διονυσία Μανουρά

13ο Γυμνάσιο

Επιστρέφοντας στο σχολείο!
  Μεγάλη χαρά μας έδωσε η επιστροφή μας στο σχολείο. 
Στην καθημερινότητα των μαθημάτων μας, των διαλειμμάτων μας, των 
εκδρομών μας, των αθλητικών και καλλιτεχνικών μας δραστηριοτήτων, το 
χαμόγελο και η χαρά παραμονεύει! Σας στέλνουμε στιγμιότυπα από τη 
σχολική μας ζωή και από δράσεις που μας γέμισαν χαμόγελα και αισιοδοξία! 
Ελπίδα μας ότι το σχολείο θα είναι πάντα μία κοινότητα μάθησης, 
δημιουργίας, έμπνευσης και αλληλεγγύης!
Οι μαθητές και μαθήτριες του 13ου Γυμνασίου Καλλιθέας.

Κυριάκος Σαλονικίδης
14ο Γυμνάσιο

Υακίνθη Κατσικάδη
14ο Γυμνάσιο

9ο Γυμνάσιο Καλλιθέας «Μάνος Χατζιδάκης»

  «Ήρθανε χρόνοι δίσεχτοι και μήνες οργισμένοι!» : η πανδημία, ο πόλεμος, η 
βαθιά οικονομική ύφεση έχουν χτυπήσει με μεγάλη βαναυσότητα τον κόσμο 
μας. Όμως το χρέος του σχολείου και των εκπαιδευτικών σ’ αυτή τη δύσκολη 
πραγματικότητα, είναι με κάθε τρόπο, να αγωνιστούμε, να διώξουμε αυτό 
το μαύρο σύννεφο, «που πάει να γίνει πεπρωμένο μας» από τις ψυχές των 
παιδιών μας. 
Γι’  αυτό επιστρέφουμε στις γιορτές και στα Φεστιβάλ, ανοίγουμε πάλι το 
σχολείο μας στην κοινωνία και προσπαθούμε, να καλύψουμε το χρέος της 
μνήμης, που βαραίνει στις ψυχές μας. Με όχημα την ποίηση, τη μουσική 
και το Λόγο, κοινωνούμε με την παράδοση και την ιστορία του τόπου μας, 
δοξάζουμε τους προγονικούς αγώνες και οραματιζόμαστε ένα μέλλον 
ειρήνης και δημιουργίας για όλον τον κόσμο.
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«Κοινωνία ‘Ισων Ανθρώπων»
  Σκοπός της δραστηριότητάς μας είναι η παρουσίαση από πλευράς 
εκπαιδευομένων των βασικών εννοιών, που συνδέονται άμεσα με τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, τις οικουμενικές αξίες, την προώθηση της ισότητας 
των δύο φύλων στην κοινωνία, τον σεβασμό στον συνάνθρωπο, το δικαίωμα 
όλων να έχουν ίσες ευκαιρίες, των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του/της 
πολίτη και τη σχέση κράτους–πολίτη.
  Θα έχουν τη δυνατότητα να αναδείξουν, σύμφωνα με τη δική τους 
οπτική, εμπειρία και θεώρηση, τις επιμέρους θεματικές που προσεγγίσαμε 
στη διάρκεια της δράσης, σημειώνοντας τις δικές τους σκέψεις, 
προβληματισμούς, προσδοκίες και προτάσεις, για την επόμενη ημέρα.
  Η επιλογή ενός δημιουργικού τρόπου παρουσίασης (on camera, ατομικά, 
ομαδικά), θα συζητηθεί και θα συναποφασιστεί από όλα τα μέλη της 
ομάδας, παρέχοντας ταυτόχρονα και την ευκαιρία για διαφοροποίηση.

2ο Λύκειο
  «Η Ευρώπη είναι Γυναίκα»... Αυτό είναι το μήνυμα, που επιθυμούν να 
περάσουν, μέσα από τα δρώμενα, που έχουν ετοιμάσει οι μαθήτριες του 
2ου ΓΕΛ Καλλιθέας, σ' ένα ταξίδι θεατρικό, μουσικό και χορευτικό, που 
έχει αφετηρία το μύθο της Ευρώπης, τη βίαιη αρπαγή της από το Δία, 
τον παραδοσιακό «γάμο της» με το δαχτυλίδι στην γη της Ελλάδας και τις 
γυναικείες φωνές, ανά τους αιώνες, όπως αποτυπώνονται μέσα από τα 
ποιήματα Ευρωπαίων ποιητριών...

Η Ευρώπη είναι Γυναίκα, κόρη, ερωτευμένη, μάνα, αγωνίστρια ...
 

1ο ΛΥΚΕΙΟ

ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Μαρκέλλα Κοτσορώνη

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας

«Γνωστές και άγνωστες τοποθεσίες από διάσημους καλλιτέχνες»
  Ο σκοπός της δραστηριότητάς μας είναι οι εκπαιδευόμενοι να 
διερευνήσουν και να καταγράψουν τα έργα διάσημων καλλιτεχνών που 
συνδέονται με γνωστές ή άγνωστες τοποθεσίες, στις οποίες κατοικούσαν, 
ή από τις οποίες κατάγονταν ή αγαπούσαν να επισκέπτονται. Κάποιες 
από αυτές τις τοποθεσίες είναι γνωστοί τουριστικοί προορισμοί, 
όπως το Λονδίνο, το Παρίσι και άλλα μέρη της Ευρώπης, τα οποία 
ενέπνευσαν πολλούς καλλιτέχνες να δημιουργήσουν φημισμένα έργα. 
Οι εκπαιδευόμενοι θα αναλύσουν την τεχνική που χρησιμοποιεί ο κάθε 
καλλιτέχνης στο έργο του, τα μέσα και τα υλικά που χρησιμοποίησε, καθώς 
και το μέγεθος του πίνακα/έργου. Επίσης θα αναλυθούν οι καλλιτεχνικές και 
άλλης φύσεως επιρροές που είχε ο κάθε καλλιτέχνης, ώστε να δημιουργήσει 
το συγκεκριμένο έργο για μια τοποθεσία. Το video θα έχει διανθιστεί από 
Ευρωπαϊκή μουσική.

ΕΧΟΥΝ

ΤΑ ΛΥΚΕΙΑ 

ΕΜΠΝΕΥΣΗ.....
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5ο Λύκειο
  Δύο αριστουργήματα της παγκόσμιας Λογοτεχνίας, γραμμένα από τον Α. 
Τσέχωφ, παρουσιάζει η θεατρική ομάδα. 
  «Αρκούδα» Μια χήρα κλαίει τον νεκρό σύζυγό της, ένας απόστρατος 
αξιωματικός και κτηματίας έρχεται να ζητήσει χρήματα που του χρωστάει 
ο νεκρός σύζυγος, τα οποία κι ο ίδιος χρωστάει κι αν δεν τα δώσει θα χάσει 
το κτήμα του σε πλειστηριασμό, μια υπηρέτρια γεμάτη λαχτάρα για ζωή 
αδημονεί να βγάλει η χήρα το πένθος από πάνω της κι ένα άλογο τρώει 
κριθάρι στον στάβλο. «Η Αρκούδα» είναι μία κωμωδία βγαλμένη μέσα 
από τη ζωή, είναι ο οποιοσδήποτε τρέχει ασθμαίνοντας να προλάβει την 
καθημερινότητα, να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του, να πληρώσει 
τους φόρους του, να κάνει το καθήκον του, να πληρώσει τα χρέη του, ενώ ο 
έρωτας κάνει την εμφάνισή του απρόσκλητος και ανατρεπτικός, με κέφι για 
ζωή, έτοιμος να εκτοπίσει, ακυρώνοντας τα πάντα. Η συνέχεια επί σκηνής…
  «Πρόταση Γάμου»  Μία παράσταση κωμικών παρεξηγήσεων και 
ανατροπών. Στο έργο δεν υπάρχουν σπουδαία και συγκλονιστικά γεγονότα, 
ούτε μυθολογία, μόνο η απλή καθημερινή ζωή. Ένας καλοστεκούμενος αλλά 
υποχόνδριος κτηματίας έρχεται να ζητήσει σε γάμο την κόρη του γείτονά 
του. Η μητέρα, περιχαρής, τους αφήνει μόνους. Μια παρεξήγηση, όμως, 
θα οδηγήσει τα πράγματα στα άκρα. Μια ανείπωτη πρόταση γάμου που 
καθυστερεί. Η μία ανατροπή διαδέχεται την άλλη. Ο καβγάς αρχίζει για 
λίγα χωράφια, ενώ  η επέμβαση της μητέρας εξομαλύνει την κατάσταση για 
λίγο, μέχρι να καταπιαστούν σε ένα νέο τσακωμό και αγώνα επιχειρημάτων 
για το ποιος έχει τον καλύτερο σκύλο ξεχνώντας και οι δύο για ποιο λόγο 
βρίσκονται εκεί.  Η συνέχεια επί σκηνής… 
Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία στη ζωή του ανθρώπου από τα πρώτα 
χρόνια της γέννησής του ήταν ο χορός. Αποτελούν τον πιο άμεσο τρόπο 
έκφρασης προσφέροντας ταυτόχρονα επικοινωνία, ψυχαγωγία, άσκηση και 
εκπαίδευση. Οι απλοί άνθρωποι δεν χορεύουν για να κάνουν τέχνη, αλλά 
για να εκφράσουν τα συναισθήματά τους, για να δείξουν τον πόνο ή τη 
χαρά τους. Γι’ αυτό σε κάθε σημαντική στιγμή της ζωής τους καταφεύγουν 
στη μουσική και το χορό. Το ύφος, ο χαρακτήρας του χορού, εξαρτάται από 
πολλούς παράγοντες. Από το κλίμα της περιοχής, τη γεωγραφική κατάσταση 
του τόπου και κυρίως από τον πολιτισμό, ο οποίος είναι συνυφασμένος με 
το χορό, το δημοτικό τραγούδι, τα ήθη και τα έθιμα και γενικότερα με τη 
λαϊκή παράδοση μιας χώρας. Στο σχολείο μας διδάσκουμε τους ελληνικούς 
παραδοσιακούς χορούς από την ίδρυσή του και οι μαθητές/τριές μας το 
απολαμβάνουν, όπως θα φανεί επάνω στη σκηνή…

3ο Λύκειο
  Η μουσική έκφραση  απεικονίζει τον  πολιτιστικό  χαρακτήρα κάθε λαού 
σε όλα τα στάδια της πολιτιστικής πορείας του. Τα αισθητικά κριτήρια 
του λαού αποτυπώνονται στη μουσική του, μαζί με τις αναζητήσεις του, 
τη φιλοσοφία του, την κοινωνική του συγκρότηση, την πίστη του και την 
επίδραση των ιστορικών γεγονότων. Ο μυστικός λόγος της μουσικής είναι 
απέραντος, ατέλειωτος, αδέσμευτος, και ακούγεται από τα ατέρμονα βάθη 
της ψυχής μέσα στον νου και την καρδιά πηγαίος και αυτούσιος, χωρίς να 
τον δεσμεύουν οι λέξεις. Αυτή τη δύναμη της μουσικής αποτύπωσε κι ο 
Πλάτωνας  μέσα σε λίγες λέξεις: «Η μουσική δίνει ψυχή στις καρδιές και 
φτερά στη σκέψη». 
  Ο Αγγλος μυθιστοριογράφος διηγηματογράφος και ποιητής Ραντγιαρντ 
Κιπλινγκ (1865-1936) ήταν ο πρωτος αγγλόφωνος συγγραφέας που τιμήθηκε 
με το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1907
Το ποίημα του «Αν» αποτελεί αγαπημένο ανάγνωσμα μικρων και μεγάλων 
ανά τον κόσμο.
Το ποίημα είναι μια σειρά από  προτροπές, προς τον γιό του John Κιπλινγκ, 
για το πως θα μπορέσει στη ζωή του, να γίνει ένας άρτιος άνθρωπος, με 
αρχές και ήθος.

4ο Λύκειο
Ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί – Ευρώπη 
  Η Ελλάδα ως «κιβωτός» πνεύματος και πολιτισμού «διαλέγεται», 
«συνομιλεί»  με τις βασικές πολιτιστικές αξίες,  που «μετακένωσε» - 
καταλυτικά - στη διαμόρφωση του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Οι ελληνικοί 
παραδοσιακοί χοροί καταδεικνύουν, ότι η οικείωση με έναν κόσμο 
ετερόκλητο, διαφορετικό δεν απειλεί την  πολιτιστική ταυτότητα των λαών, 
αντίθετα προτάσσει αξίες, όπως η συλλογικότητα, η συναδέλφωση, η 
αλληλεγγύη. Μέσα σε χορούς «κυκλωτικούς» συναντάται το οικουμενικό, 
το πανανθρώπινο ιδεώδες του ανθρωπισμού με την αγάπη για τη ζωή 
σε όλες τις εκφάνσεις της, με την ενεργητική στάση ζωής, με την ατομική  
έκφραση. Έξω από αυτόν τον «κύκλο» αφήνεται ό,τι καταστρατηγεί τον 
αλληλοσεβασμό, την ανεκτικότητα, την ισοτιμία των λαών. Μέσα στα 
όριά του το άτομο γίνεται κοινωνός των  θεμελιωδών, ζωτικών αρχών του 
ευρωπαϊκού πολιτισμού. Οι τελευταίες του παρέχουν εκείνα τα πνευματικά 
και ηθικά εφόδια ώστε να αρθεί, να ανυψωθεί πέρα και πάνω από τα όρια 
αυτά και να συνδεθεί με άλλους «κύκλους», κόσμους, λαούς, παραδόσεις.  
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Εσπερινό Λύκειο
  Στo πλαίσιο της διοργάνωσης του 14ου Μαθητικού Φεστιβάλ του Δήμου  
Καλλιθέας, το σχολείο μας, Εσπερινό ΓΕΛ Καλλιθέας, συμμετέχει με δύο 
δρώμενα.    
  Θα παρουσιάσει το δρώμενο με τίτλο : «Η κοσμοπολίτικη Σμύρνη φωτίζει 
την Ευρώπη». 
  Οι μαθήτριες και οι μαθητές μας θα αποτυπώσουν μέσα από λογοτεχνικά 
κείμενα το άσβηστο φως του πολιτισμού της Σμύρνης, που μέχρι σήμερα 
αποτελεί σημείο αναφοράς στην εξέλιξη και πρόοδο Ανατολής και Δύσης.   
Η Σμύρνη, σπουδαίο εμπορικό σταυροδρόμι ενώνει τους λαούς από 
την αρχαιότητα. Οι μουσικές, τα αρώματά, οι γεύσεις, τα παζάρια της, 
εξακολουθούν να μαγεύουν. Εκπέμπουν μια αύρα από αλλού φερμένη. 
Ολόκληρος ο Ελληνισμός της Μικράς Ασίας, από τα αρχαία μέχρι και 
τα νεότερα χρόνια, δεν έπαψε να προσφέρει στον πολιτισμό και στη 
διαμόρφωση της κουλτούρας της. Η φιλοσοφική σκέψη, τα Μαθηματικά, 
η Φυσική, η ποίηση και ο πεζός λόγος σημείωσαν μεγάλη εξέλιξη και όλα 
αυτά αποτελούν πηγή έμπνευσης για την Ευρώπη και ολόκληρο το σύγχρονο 
κόσμο. Αναμφισβήτητα λοιπόν η Σμύρνη θα αποτελεί έναν πολυπολιτισμικό  
Παράδεισο εις τους αιώνες.
  Επίσης οι μαθητές και οι μαθήτριές μας, θα χορέψουν, υπό τη μοναδική 
καθοδήγηση του Δασκάλου κ. Χάρη Πανικίδη.

6ο ΛΥΚΕΙΟ
  Το φετινό Μαθητικό Φεστιβάλ είναι αφιερωμένο στην Ευρώπη και τον Πολιτισμό 
της . Σήμερα όμως τι σημαίνει να είσαι και να αισθάνεσαι Ευρωπαίος ;  
Στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό, παρά τις διαφορές που υπάρχουν – και πρέπει να 
υπάρχουν – ανάμεσα στους ευρωπαϊκούς λαούς, μπορεί κανείς να αναγνωρίσει 
κοινά στοιχεία στους λαούς που κατοικούν στην ευρωπαική ήπειρο, τα οποία 
είναι θεμελιωμένα σε κοινές αξίες. 
  Η Ευρώπη άλλωστε, με το ελληνικό της όνομα για τους Έλληνες, είναι οικείος 
χώρος, αφού ο πολιτισμός της είναι σύνθεση του αρχαίου ελληνικού πνεύματος, 
το οποίο εισέφερε την ιδέα της ελευθερίας, της δημοκρατίας, του ρωμαϊκού 
πνεύματος, που προσέφερε την ιδέα του κράτους και δικαίου, αλλά και νεώτερων 
πολιτιστικών κατακτήσεων, όπως η εμπιστοσύνη στην λογική του ανθρώπου, η 
αξία της Παιδείας και της θρησκευτικής ελευθερίας.
  Η προβολή, επομένως των διαχρονικών αυτών αξιών, είναι πάντα επίκαιρη και 
οι εκδηλώσεις αυτές βοηθούν την νεότερη γενιά πολιτών, να τις κατανοήσει και 
κυρίως να τις ενστερνιστεί.

7o Λύκειο
''Ευρώπη και πολιτισμός''...
Ποιος δεν έχει ακούσει το όνομα του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ;
Του μεγάλου ποιητή που ψυχογράφησε όσο κανείς τους χαρακτήρες του...
  Η "Τρικυμία", το κύκνειο άσμα του Σαίξπηρ, περιβλήθηκε τον μύθο της
"αποχαιρετιστήριας υποθήκης" του συγγραφέα της. Πρωτοεμφανίστηκε μάλλον 
στη βασιλική αυλή και σηματοδότησε την περίοδο της μετάβασης από τα ανοιχτά 
στα κλειστά θέατρα. Οι αναγνώσεις του δημιουργήματος αυτού είναι ποικίλες..
Από την ονειρική φαντασία, την πολιτική αναφορά στην  αποικιοκρατία, τα 
σχόλια στην αντίφαση φύσης-πολιτισμού, μέχρι την ουτοπική κοινωνία. Κυρίαρχα 
ζητήματα του έργου παραμένουν, ωστόσο,  οι σχέσεις εξουσίας , οι απόψεις 
για  τη συμφιλίωση και την αναγέννηση, καθώς και η συνεχής  αναφορά στην  
ψευδαίσθηση και στην τέχνη του θεάτρου.
  Η ''Τρικυμία'' μας ταξιδεύει σε κόσμους όπου οι άνθρωποι εμπλέκονται με 
ξωτικά και πνεύματα, κόσμους φανταστικούς, όπου κανένας δε δυστυχεί 
τελικά. Στο κέντρο της ιστορίας βρίσκεται ο άνθρωπος και η απόπειρά του να 
αποκαταστήσει τη σχέση του με όσα συμβαίνουν στη ζωή του.
  Όπως, άλλωστε, είπε ο Άγγελος Σικελιανός ''υπάρχουνε κάποια έργα που, αντί 
να περιορίζουν την πνευματική μας όραση στους όρους μιας συνηθισμένης μας 
προοπτικής μεθόδου, μάς κράζουνε να εξισωθούμε, αν μάς είναι τούτο δυνατό, 
με το γιγάντιο πλάτος της ιδιαίτερης δημιουργικής τους αποκάλυψης''.
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5Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΦΙΣΑΣ – 5Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΥΝΘΗΜΑΤΟΣ

4Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΦΙΣΑΣ – 4Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΥΝΘΗΜΑΤΟΣ

Θεολογία Ψωμά 
23ο Δημοτικό

Σοφία Κούντρια
17ο Δημοτικό

ΜΙΑ ΕΥΡΩΠΗ, ΜΙΑ 
ΙΣΤΟΡΙΑ, ΕΝΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μαθητές Στ΄2 Τάξης
17ο Δημοτικό

ΟΙ ΛΑΟΙ ΤΗΣ 
ΕΥΡΩΠΗΣ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

Ιάσωνας Καραγιάννης 
26ο Δημοτικό

ΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ   Σάββατο 28 Μαΐου 2022, 20:30
Την παράσταση παρουσιάζει  η Νίκη Ντάβαρη 

Πολιτιστική Εταιρεία Ορχηστρικής Τέχνης «ΒΑΚΧΑΙ»

KANTAΔEΣ KAI MΠAΛETEΣ
  Τα Επτάνησα, διαδοχικά υπό ενετική, γαλλική και βρετανική κυριαρχία 
πριν από την ένωσή τους με την Ελλάδα, αποτέλεσαν τον συνδετικό κρίκο 
της ελληνικής μονόφωνης μουσικής με την πολυφωνία της Επτανήσου 
και τη μουσική της Δύσης. Τρία μουσικά ρεύματα δημιούργησαν την 
μουσική κουλτούρα της Επτανήσου: το επτανησιακό αστικό τραγούδι, το 
δημοτικό των χωριών και η έντεχνη μουσική των επτανησίων μουσουργών. 
Οι παραδοσιακοί χοροί των Ιονίων Νησιών είναι αποτέλεσμα γάμου 
ευρωπαϊκής και ντόπιας παράδοσης και κουλτούρας. 
Ας μεταφερθούμε λοιπόν στα σοκάκια των Επτανήσων, με τους ήχους και τα 
βήματα της παιδικής ομάδας της Πολιτιστικής Εταιρείας Ορχηστικής Τέχνης 
«ΒΑΚΧΑΙ»!

ΣTHΣ ΣMYPNHΣ TO KAΦE AMAN
  Σμύρνη, σταυροδρόμι μουσικών πολιτισμών ανάμεσα σε Ευρώπη 
και ανατολή. Στα καφέ αμάν της ενώθηκαν αρμονικά ήχοι δυτικοί και 
ανατολίτικοι, τραγουδήθηκαν και χορεύτηκαν καημοί και μεράκια από 
άντρες και γυναίκες! Σε ένα Καφέ Αμάν θα μας μεταφέρει με το δικό της 
μεράκι η εφηβική ομάδα της Πολιτιστικής Εταιρείας Ορχηστικής Τέχνης 
«ΒΑΚΧΑΙ»!

ΠΟΛΗΣ ΜΑΣ

ΤΗΣ

ΦΟΡΕΙΣ 
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Χώρος Πολιτισμού & Νεολαίας, Παρασκευή 13/5/2022, 19:00

Χώρος Πολιτισμού & Νεολαίας, Παρασκευή 13/5/2022, 20:30

Χώρος Πολιτισμού & Νεολαίας, Σάββατο 14/5/2022, 18:30

Χώρος Πολιτισμού & Νεολαίας, Σάββατο 14/5/2022, 20:00

Χώρος Πολιτισμού & Νεολαίας, Κυριακή 15/5/2022, 19:30

Δημοτικός Κινηματογράφος “Καλυψώ”, Παρασκευή 20/5/2022, 19:30

Δημοτικός Κινηματογράφος “Καλυψώ”, Σάββατο 21/5/2022, 18:30

Χώρος Πολιτισμού & Νεολαίας, Κυριακή 22/5/2022, 19:30

Χώρος Πολιτισμού & Νεολαίας, Παρασκευή 27/5/2022, 19:00

Χώρος Πολιτισμού & Νεολαίας, Σάββατο 28/5/2022, 18:30

Χώρος Πολιτισμού & Νεολαίας, Σάββατο 28/5/2022, 20:30

Χώρος Πολιτισμού & Νεολαίας, Κυριακή 29/5/2022, 18:30

Χώρος Πολιτισμού & Νεολαίας, Κυριακή 29/5/2022, 20:30


