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ΜΕΓΕΝΘΥΝΣΗ
Ένα συνεχές θεατροπαιδαγωγικό «παιχνίδι» εξελίσσεται για τρίτη συνεχή χρονιά
μεταξύ των μαθητών όλων των βαθμίδων, όλων των σχολείων του δήμου
Νεάπολης-Συκεών και του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδας, στο πλαίσιο της
αγαστής και άκρως δημιουργικής συνεργασίας του δήμου με τον κρατικό φορέα, με
σκοπό την ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα πολιτισμού, κοινωνικής και
αισθητικής αγωγής και έκφρασης. 

Τόσο στις θεατρικές όσο και στις σχολικές αίθουσες, περισσότεροι από 13.000 μαθητές του
δήμου από το Νηπιαγωγείο μέχρι το Λύκειο, μυούνται δωρεάν στο μαγικό κόσμο του
Θεάτρου, χάρη στα προγράμματα θεατρικής αγωγής που έχει εξασφαλίσει και τους
προσφέρει ο δήμος μέσα από τη συνεργασία του με το Κ.Θ.Β.Ε.

Το 2018 ξεκινά δυναμικά, με το νέο εκπαιδευτικό θεατροπαιδαγωγικό πρόγραμμα «ΜΠΑΛ
you…!!!» της Σοφίας Πάσχου, για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, να …μετακομίζει αύριο,
Πέμπτη 18 Ιανουαρίου, στο 3ο Γυμνάσιο Συκεών, για ένα διαφορετικό θεατρικό
σεμινάριο/παιχνίδι με τους ηθοποιούς, την σκηνοθέτιδα και τους συντελεστές του Κ.Θ.Β.Ε..
Χωρίς σκηνικά και κοστούμια, με μόνο εφόδιο το σώμα και τη φωνή τους, οι τρεις ήρωες θα
αφηγηθούν την ιστορία τους και θα παρουσιάσουν την αιώνια μάχη μεταξύ παιδιού και
γονιού σε μία παράσταση διασκεδαστική, που με τον τρόπο αφήγησής της θα ανοίξει την
«πόρτα» της φαντασίας του θεατή.

Μέχρι το τέλος του σχολικού έτους το θεατροπαιδαγωγικό πρόγραμμα «ΜΠΑΛ
you…!!!» θα μεταφερθεί σε όλα τα Γυμνάσια και Λύκεια ολόκληρου του δήμου
Νεάπολης-Συκεών, ενώ, δίνοντας έμφαση στην αποδοχή, την ενσυναίσθηση και τη
φιλία, τις καλύτερες εντυπώσεις άφησε τον Δεκέμβριο, στους μαθητές των
Δημοτικών Σχολείων του δήμου το εκπαιδευτικό θεατρικό πρόγραμμα
«Ειρηνοποιός» του David Holman, σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνας Ματζίρη, το οποίο
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θα .. επισκεφθεί τον Φεβρουάριο και τα υπόλοιπα Δημοτικά Σχολεία του δήμου.

«Βάζουμε με αυτόν τον τρόπο το θέατρο μέσα στις σχολικές αίθουσες μικρών και
μεγαλύτερων μαθητών και ‘‘διδάσκεται’’ μέσα από το παιχνίδι με τους ηθοποιούς και τους
συντελεστές του ΚΘΒΕ. με κοινό στόχο την ανάπτυξη της θεατρικής αγωγής στα σχολεία»,
τονίζουν ο δήμαρχος Νεάπολης-Συκεών Σίμος Δανιηλίδης και ο αντιδήμαρχος Παιδείας και
Κοινωνικής Πολιτικής Μιχάλης Βουλγαρίδης, σημειώνοντας ότι «είναι πραγματικά
ελπιδοφόρο ότι η συνεργασία αυτή, που στηρίζεται στο κοινό μας όραμα για την
καλλιτεχνική καλλιέργεια των παιδιών και τη γνωριμία με την κοσμογονία του θεάτρου,
γίνεται δεκτή με ενθουσιασμό από τους τελικούς αποδέκτες, τους ίδιους τους μαθητές».

Αυλαία για τα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά 
Παράλληλα, για τρίτη χρονιά συνεχίζεται, από την αρχή της σχολικής περιόδου, και το
δεύτερο πρόγραμμα θεατρικής παιδείας και αγωγής μεταξύ του δήμου και του Κ.Θ.Β.Ε.,
σύμφωνα με το οποίο οι μαθητές όλων των σχολείων του δήμου, από το Νηπιαγωγείο
μέχρι το Λύκειο, παρακολουθούν θεατρικές παραστάσεις τού και μυούνται στο μαγικό
κόσμο του θεάτρου, με τα έξοδα να καλύπτονται εξολοκλήρου από τον δήμο.
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Την Τρίτη 23 και την Τετάρτη 24 Ιανουαρίου, ξεκινά το πρόγραμμα για τους
μικρότερους μαθητές του δήμου, με 700 μαθητές Νηπιαγωγείων και 585 μαθητές
Δημοτικών Σχολείων της Νεάπολης, των Συκεών, του Αγίου Παύλου και των Πεύκων
να επισκέπτονται την Παιδική Σκηνή του Βασιλικού Θεάτρου για να
παρακολουθήσουν την «Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου, σε σκηνοθεσία
Χριστίνας Χατζηβασιλείου, μια συναρπαστική και γοητευτική ιστορία αγάπης για ένα
κορίτσι αλλιώτικο από τα άλλα. που δεν φοβάται να περιμένει και να αγαπάει. Το
πρόγραμμα των θεατρικών επισκέψεων στην «Ελίζα» θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος
της σχολικής χρονιάς για ακόμα 4.461 μαθητές Νηπιαγωγείων και Δημοτικών του
δήμου.

Παράλληλα, για τους μεγαλύτερους μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου συνεχίζεται η
παρακολούθηση της παράστασης «Σε μένα μιλάς» του Ράινερ Χάχφελντ, της Νεανικής
Σκηνής του ΚΘΒΕ, που θίγει με σύγχρονο τρόπο το ζήτημα του εκφοβισμού στο σχολείο
και καλεί νέους και ενήλικες θεατές να προβληματιστούν πάνω σε θέματα όπως η βία, η
φιλία, η προσωπική ευθύνη, ο φόβος, η μοναξιά, η σεξουαλικότητα και οι σχέσεις στο
σχολείο και στην οικογένεια. Την παράσταση έχουν ήδη επισκεφθεί αρκετά σχολεία του
δήμου και το πρόγραμμα συνεχίζεται αύριο, Πέμπτη 18, και μεθαύριο, Παρασκευή 19
Ιανουαρίου με 1.065 μαθητές του 4ου Γυμνασίου Συκεών, του ΕΠΑΛ Συκεών, του
Πειραματικού Γυμνασίου ΠΑΜΑΚ, του 2ου Γυμνασίου Νεάπολης και του 1ου Γυμνασίου
Συκεών.
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Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για την πρωτοποριακή ιδέα του δημάρχου Σίμου
Δανιηλίδη που τέθηκε πριν τρία χρόνια σε εφαρμογή, σε συνεργασία με τη διοίκηση
του ΚΘΒΕ, που φέρνει τον πολιτισμό στην εκπαίδευση και την εκπαίδευση στον
πολιτισμό. Στο πλαίσιο του προγράμματος, καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής
χρονιάς, περισσότεροι από 13.000 μαθητές όλων των Δημοτικών Σχολείων, των
Γυμνασίων και των Λυκείων του δήμου παρακολουθούν εντελώς δωρεάν θεατρικές
παραστάσεις του ΚΘΒΕ, με τα έξοδα να καλύπτονται εξολοκλήρου από το ταμείο
του δήμου. «Στόχος μας είναι να φέρουμε τον πολιτισμό στην παιδεία και την παιδεία στον
πολιτισμό» υπογραμμίζει ο δήμαρχος Νεάπολης-Συκεών Σίμος Δανιηλίδης, επισημαίνοντας
ότι «Όλοι οι μαθητές Νηπιαγωγείου, Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου των σχολείων του
δήμου μας έχουν την ευκαιρία, ανάλογα με την ηλικία τους, να συμμετάσχουν σε αυτή την
πρόσκληση για γνωριμία με την κοσμογονία του θεάτρου, με το κόστος να βαρύνει
εξολοκλήρου τον δήμο».
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