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Λαϊκά παραμύθια. Από γιαγιά σε εγγόνι, από γενιά σε γενιά, από τόπο σε τόπο.
Με πολλή μουσική και τραγούδι. Πασπαλισμένα με κέφι και… ισχυρή δόση
τρέλα! Μια παραμυθική αναζήτηση της αγάπης. Και ένα παιδικό κοινό,
ενθουσιασμένο και μαγεμένο…

Με πολλά χαμόγελα ζωγραφισμένα στα πρόσωπά τους αποχώρησαν οι μαθητές του 6
Δημοτικού Σχολείου Συκεών από το Κλειστό Δημοτικό Θέατρο Συκεών, όπου
παρακολούθησαν τη θεατρική παράσταση του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, «Οι
απ’ αλλού φερμένοι». Πρόκειται για μια νέα παραγωγή του ΚΘΒΕ που έκανε πρεμιέρα
στις Συκιές και αποτελεί παράσταση εμπνευσμένη από παραμύθια της Μακεδονίας και
της Θράκης, που συνδέουν διαφορετικούς λαούς και πολιτισμούς όλων των εποχών…

«Προσπαθήσαμε και τελικά καταφέραμε να κάνουμε αυτή τη συνεργασία με το Κρατικό
Θέατρο Βορείου Ελλάδος και 11.000 παιδιά του δήμου παρακολουθείτε, δωρεάν,
θεατρικές παραστάσεις χωρίς να επιβαρύνονται οικονομικά οι οικογένειές σας καθώς
όλο το κόστος καλύπτεται από το δημοτικό ταμείο. Μ’ αυτό το πρόγραμμα θέλουμε να
σας δώσουμε την ευκαιρία να έρθετε κοντά στον Πολιτισμό και ειδικά στο Θέατρο.
Θέλουμε το δημόσιο σχολείο να μην του λείπει τίποτα και να δίνουμε τη δυνατότητα
στους εκπαιδευτικούς μας, με το μεράκι, το φιλότιμο και το όραμα που έχουν για την
Παιδεία και τον Πολιτισμό, να αναδείξουν τις πρωτοβουλίες αυτές. Έτσι, στηρίζουμε το

ου

1/4

https://www.typosthes.gr/thessaloniki/208833_thessaloniki-theatrikes-parastaseis-mageyoyn-11000-mathites-foto


δημόσιο σχολείο. Εμείς θέλουμε να ‘‘μιλάμε’’ με πράξεις και έργα», τόνισε ο δήμαρχος
Συκεών, Σίμος Δανιηλίδης στον σύντομο χαιρετισμό του στους μαθητές που κατέκλυσαν
την αίθουσα στην πρεμιέρα των παραστάσεων.

Από την πλευρά του, ο αντιδήμαρχος Παιδείας και Διοικητικών Υπηρεσιών Μιχάλης
Βουλγαρίδης τόνισε ότι «το Σχολείο δεν είναι μόνο να μάθουμε φυσική, χημεία,
μαθηματικά, αλλά να ερχόμαστε σε επαφή και με το θέατρο, όπως και με όλες τις μορφές
του Πολιτισμού και των Τεχνών».

Οι επόμενες παραστάσεις

Την σκυτάλη παίρνουν εκατοντάδες μαθητές από το 5  Νηπιαγωγείο Νεάπολης, το 13
Νηπιαγωγείο Νεάπολης, το 3  Νηπιαγωγείο Νεάπολης, το 10  Δημοτικό Σχολείο Συκεών,
το 1  Γυμνάσιο Πεύκων και το 14  Νηπιαγωγείο Νεάπολης, οι οποίοι θα έχουν τη
δυνατότητα θα παρακολουθήσουν την παράσταση «Μια γιορτή στου Αλ Νουρί»,
μεθαύριο, Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου, στο Βασιλικό Θέατρο.

Να σημειωθεί ότι οι αυριανές παραστάσεις στο Δημοτικό Θέατρο Συκεών («Οι απ’
αλλού φερμένοι») και στο Θέατρο της Μονής Λαζαριστών («Παραμύθι για δυο»)
αναβάλλονται λόγω της απεργίας των εργαζομένων.

Την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου οι μαθητές από το 3  Δημοτικό Σχολείο Συκεών, θα
παρακολουθήσουν το έργο «Οι απ’ αλλού φερμένοι» στο Κλειστό Θέατρο Συκεών, ενώ
την ίδια μέρα οι μαθητές από το 1  ΓΕΛ Νεάπολης και το 2  Γυμνάσιο Νεάπολης θα
παρακολουθήσουν την παράσταση «Παραμύθι για δυο» στο Θέατρο της Μονή
Λαζαριστών.
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ΣΥΡΕΤΕ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΥΡΕΤΕ ΔΕΞΙΑ
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