
Το Γυμνάσιο Νέας Κυδωνίας, αποδεχόμενο την πρόσκληση του 
ΥΠ.Ε.Π.Θ για την εφαρμογή προγραμμάτων που προωθούν την 
ισότητα στην κοινωνία, υλοποιεί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το 
πιλοτικό πρόγραμμα  «ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ» που προάγει τη 
διαπολιτισμική εκπαίδευση και αποσκοπεί στην εξάλειψη του 
ρατσισμού και της ξενοφοβίας. 

Το σχολείο μας συμμετέχοντας στο πρόγραμμα 
«ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ» που έχει εισαχθεί στην εκπαίδευση  επιδιώκει 
να συμβάλει στην ευεργετική συμμετοχή των μαθητών και 
μαθητριών σε προγράμματα άσκησης μέσα από το πρίσμα των 
οικουμενικών και διαχρονικών αξιών του Ολυμπισμού και του 
αθλητισμού. Στοχεύει στην ενίσχυση του δημοκρατικού και 
ανεκτικού χαρακτήρα που θα πρέπει να διέπει τη σύγχρονη 
κοινωνία, σε μια εποχή όπου τα κράτη-έθνη εθελουσίως εισέρχονται 
σε υπερεθνικές και διαπολιτισμικές συνενώσεις και η διάχυση των 
ιδεών και της κουλτούρας είναι περισσότερο από ποτέ επιβεβλημένη. 
Εδραιώνει το σεβασμό στη διαφορετικότητα, με οτιδήποτε κι αν 
σχετίζεται αυτή, θρησκεία, φυλή, μειονότητα, πολιτισμό, φύλο, 
κοινωνική θέση, ικανότητα και ανικανότητα, και μεταδίδει την 
αλληλεγγύη, το σεβασμό και την αποδοχή της διαφορετικότητας. Με 
λίγα λόγια,  ο στόχος είναι να δημιουργήσει στάσεις και 
συμπεριφορές που εναρμονίζονται με τη σημερινή κοινωνία και να 
ενσωματώσει τους σημερινούς μαθητές – αυριανούς πολίτες στη 
σημερινή πολυπολιτισμική κοινωνία. 

Με γνώμονα το ότι η υλοποίηση της εκδήλωσης είναι σύμφωνη 
με τη φιλοσοφία του Προγράμματος και του σχολείου, το ότι βρήκε 
υποστηρικτές μεταξύ μαθητών, καθηγητών και φορέων εκτός 
σχολείου, αρχίσαμε την περιπέτεια. Φέτος ασχοληθήκαμε 
αποκλειστικά και μόνο με την πιο ευαίσθητη βαθμίδα της κοινωνίας 
μας τα παιδιά.  

Γι’ αυτό και ο γενικός τίτλος του προγράμματός μας ΠΑΙΔΙΑ: Τα 
μεγάλα θύματα του κοινωνικού αποκλεισμού και των 
ανισοτήτων. Ένα ταξίδι από την άγνοια στη γνώση με 
προορισμό τη δραστηριοποίηση των εφήβων   και 
περιλαμβάνει: 

1. Παραγωγή θεατρικού έργου με τίτλο: «Ελάτε να 
παίξουμε με την Καλλιπάτειρα » 

2. Δημιουργία περιπτέρου με έργα ζωγραφικής , κολάζ, 
φωτογραφίες, κατασκευές και εργασίες των παιδιών 
εμπνευσμένα από   ------------- 

3. Δράσεις ανάδειξης και προβολής κοινωνικών προβλημάτων 
και στατιστικές με σχετική παραγωγή οπτικοαουστικού 
υλικού και εντύπων. 

4. Δράσεις ενημέρωσης με ειδικούς παιδοψυχολόγους και 
δημιουργία εφηβικών ομάδων εργασίας με θέμα την 
αυτογνωσία και τα ναρκωτικά. 



5. Αθλητικοί αγώνες με ομάδα ατόμων με ειδικές ανάγκες 
καθώς και παρουσίαση κοινωνικών προβλημάτων τους. 

6. Χοροί και τραγούδια 
 
Υπεύθυνος των πολιτιστικών εκδηλώσεων στο σχολείο μας 
είναι ο καθηγητής Φυσικής Αγωγής  Αικατερίνης Γεώργιος, 
ενώ στο πρόγραμμα συμμετέχουν: 
Κος Βασίλης Βαζιτάρης Διευθυντής του σχολείου μας 
Κος Γεώργιος Λουπάσης Υποδιευθυντής 
Κα Ρωξάνη Πρωτοπαπαδάκη Φιλόλογος 
Κα Μαρία Θεοδωρογλάκη Φιλόλογος 
Κος Ηλίας Αργυρόπουλος καθηγητής Καλλιτεχνικών 
Κα Σάντρα Γιέστερ καθηγήτρια Γερμανικής Φιλολογίας 
Κος Μιχάλης Τζωρτζάκης καθηγητής Πληροφορικής 
Κα Σαπφώ Χριστινάκη καθηγήτρια φυσικής Αγωγής 
 
     Και ------ μαθητές του σχολείου μας 
 
Στο θεατρικό που ακολουθεί και έχει τίτλο «Ελάτε να 
παίξουμε με την Καλλιπάτειρα» παίρνουν μέρος 19 παιδιά 
της Β τάξης του σχολείου μας. 
Το έργο έγραψε και σκηνοθέτησε η καθηγήτρια Ρωξάνη 
Πρωτοπαπαδάκη. Για τα σκηνικά εργάστηκαν μια μεγάλη 
ομάδα παιδιών του σχολείου μας  με την καθοδήγηση του κου 
Ηλία Αργυρόπουλου. Το φωτισμό κατά την διάρκεια του 
θεατρικού μας θα χειριστεί ο μαθητής του Γ3 Μιχάλης 
Σημαντηράκης ,τη μουσική ο επίσης μαθητής του  ----- 
Σπύρος Βαϊγκούσης, ενώ στο χειρισμό του ήχου και της 
εικόνας θα βρίσκεται ο μαθητής του Γ3 Φραγκίσκος 
Σαρτζετάκης. 
 
Πριν όμως ξεκινήσουμε την παράσταση μας θα παρακαλούσα 
τον Διευθυντή του σχολείου μας κο Βασίλη Βαζιτάρη να μας 
πει δυό λόγια. 

 
 

 
 
 

 


