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Η Τέχνη του θεάτρου στα σχολεία
Τη φετινή σχολική χρονιά πραγματοποιήθηκαν δύο πολιτιστικά προγράμματα . 
Μία θεατρική παράσταση και ένα μουσικοχορευτικό δρώμενο.
Ο τίτλος της  θεατρικής παράστασης είναι : «Ζητείται ψεύτης»  του Δ.

Ψαθά. 
Υπεύθυνη καθηγήτρια : Κατσούκα Θεοδώρα, Μαθηματικός. 

Για την επιτυχία των προγραμμάτων συνέβαλαν οι εκπαιδευτικοί: Αρχοντής Αντώνης,
Παπαβασιλείου Δημήτρης, Διακάκης Νίκος όπως επίσης είχαν και την αμέριστη

συμπαράσταση του Διευθυντή Πετράκη Αλέξανδρου.
Πεδία σύνδεσης ήταν τα μαθήματα της λογοτεχνίας, της Μουσικής και των Εικαστικών. 

Οι παιδαγωγικοί στόχοι του προγράμματος ήταν: Ομαδική συνεργασία, συνέπεια, εκφραστικότητα.
Αφού διανεμήθηκαν οι ρόλοι ξεκίνησαν οι πρόβες. Η θεατρική ομάδα πραγματοποίησε πρόβες
εκτός ωρών διδασκαλίας. Μέσα από τις διαδικασίες της πρόβας , τις συνεχείς επαναλήψεις τα

παιδιά έβρισκαν λύσεις σε όποια προβλήματα παρουσιάζονταν. 

Ο τίτλος του 2ου πολιτιστικού προγράμματος είναι: «Ρεμπέτικο-
Μάρκος Βαμβακάρης». 

Πρόκειται για μία μουσικοχορευτική παράσταση που εντάσσεται στη θεματολογία των
πολιτιστικών και της λαϊκής παράδοσης. Συνδέεται με το μάθημα της λογοτεχνίας , της Μουσικής
των Εικαστικών και της Φυσικής Αγωγής.  Η θεατρική ομάδα αφηγήθηκε αποσπάσματα από την

αυτοβιογραφία του Μάρκου Βαμβακάρη , τραγούδησε και χόρεψε τα τραγούδια του. 

Στο πλαίσιο του προγράμματος η θεατρική ομάδα πραγματοποίησε εκδρομή στη Σύρο.



Ταξίδι στην Σύρο

 Γράφει η Ανδρομανέτσικου Αθ. Πλοίαρχος  Ε.

Στις 11/04/2019 η Γ τάξη πλοιάρχων πραγματοποίησε 4ήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στην Σύρο.

49 μαθητές με τους συνοδούς καθηγητές  της ειδικότητας τους Κο Διακάκη Νικ. Υποδιευθυντή
Μηχ Ε.Ν  ,τον Κο Χριστοφορίδη Χαρ. Πλοίαρχο Ε.Ν και την Κα Ανδρομανέτσικου Αθ. Πλοίαρχο
Ε.Ν επιβιβάστηκαν στο πλοίο Blue Star Mykonos  το πρωί της 11ης Απριλίου . Τους συνόδευσαν 8
μαθητές με τους συνοδούς  καθηγητές τους Κα Κατσούκα Θ. και Κο Αρχοντή Αν  Υποδιευθυντή
στο πλαίσιο της  πολιτιστικής δράσης του σχολείου μας.  Κατά την διάρκεια του πλου οι μαθητές
είχαν την ευκαιρία  να ξεναγηθούν από τους αξιωματικούς του πλοίου και να παρακολουθήσουν
την διαδικασία του ταξιδιού από την γέφυρα του πλοίου.

Φτάνοντας στην Ερμούπολη οι μαθητές ξεναγήθηκαν στο βιομηχανικό μουσείο της Ερμουπόλεως
όπου μεταξύ άλλων είχαν την ευκαιρία να θαυμάσουν και να δουν από κοντά  το πρώτο Ελληνικό
ηλεκτροκίνητο αυτοκίνητο που κατασκευάστηκε στα Ναυπηγεία της Σύρου την δεκαετία του 70 

Το βράδυ ξεναγήθηκαν συνοδεία των καθηγητών τους στην πόλη. 

Την επόμενη μέρα ,παρόλο που έβρεχε, επισκέφθηκαν το ναυπηγείο Νεωρίου και ξεναγήθηκαν από
τον πρόεδρο του εργατικού σωματείου. Είδαν από κοντά τα πλοία μέσα στις δεξαμενές αλλά και
τους  χώρους  προετοιμασίας  των  μηχανουργικών  εργασιών  του  ναυπηγείου   .Το  βράδυ

επισκέφτηκαν το Ωδείο «εν χορδαίς και οργάνοις» «η Μεγάλη του Μάρκου Σχολή». Στο Ωδείο
αυτό διδάσκουν λαϊκοί και Βυζαντινοί μουσικοί τους οποίους εμπιστεύθηκε ο Σταύρος Ξαρχάκος  ,
μεταφέροντας την εμπειρία και τις γνώσεις τους στην νεότερη γενιά μουσικών .

Την επόμΑναζητήστε στο Gamatoενη μέρα περιηγήθηκαν στο νησί και κατέληξαν στην Άνω Σύρο
όπου  περιτριγύρισαν  στα  σοκάκια,  επισκέφτηκαν  τις  εκκλησιές   και  το  Μουσείο  Μάρκου
Βαμβακάρη όπου και ξεναγήθηκαν από την υπεύθυνο του Μουσείου και ενημερώθηκαν για την
ζωή του Μάρκου. 

Την  τελευταία  μέρα  επισκέφτηκαν  την  ΑΕΝ  Σύρου  όπου  οι  μαθητές  είχαν  την  ευκαιρία  να
συνομιλήσουν με  τον  Διοικητή  της  Σχολής,  τους  καθηγητές,  και  να  ξεναγηθούν καθώς  και  να



ενημερωθούν για τις συνθήκες σπουδών και διαβίωσης των σπουδαστών στην εν λόγω σχολή .Οι
μαθητές μας ενθουσιάστηκαν από το κλίμα που επικρατεί στην σχολή .

Το τελευταίο βράδυ η καθιερωμένη έξοδος στο χωριό Σαν Μιχάλη κατάληξε σε μια  υπέροχη
ρεμπέτικη εμπειρία .

Το επόμενο μεσημέρι ,αφού εφοδιάστηκαν  τα απαραίτητα ενθύμια,  αναχώρησαν για τον Πειραιά.
Το απόγευμα γύρισαν κατάκοποι μα και ευχαριστημένοι για την όμορφη αυτή απόδραση ελπίζοντας
να επιστρέψουν στο νησί φοιτητές στην Ακαδημία .

" ΤΟ 4ο ΕΠΑΛ ΠΑΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ
Μία ομάδα παιδιών από το ΓΠ1 αγκάλιασε με μεγάλη θέρμη την πρόταση της κυρίας Μητροσύλη
για παρακολούθηση θεατρικής παράστασης εκτός σχολικού ωραρίου, στο Δημοτικό Θέατρο του
Πειραιά. Έτσι και έγινε , ένα απόγευμα παρακολουθήσαμε, σε αυτό το υπέροχο νεοκλασικό κτήριο
που πραγματικά αποτελεί στολίδι για τον Πειραιά, την παράσταση ¨Με δύναμη από την Κηφισιά",
των Δ. Κεχαϊδη και Ε. Χαβιαρά, σε σκηνοθεσία του Ν. Διαμαντή. Το έργο μας υπενθύμισε το
απρόβλεπτο που χαρακτηρίζει την ανθρώπινη ζωή και που δεν είναι πάντα ευχάριστο. Οι μαθητές
θαύμασαν το κτήριο και περιηγήθηκαν στους χώρους του. 




