
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

«ΣΕΡΓΙΑΝΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ» 

 

Της ξενιτιάς τα βάσανα εγώ θα ιστορήσω… 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

 Σύντομος απολογισμός των δράσεων της Ομάδας μας από την 

Έβελη Θεοδοσίου 

 «Τούτο το μήνα - Μαύρα μου μάτια» (παραδοσιακό τραγούδι 

από την Κρήτη), από την Έλενα Σταματοπούλου 

  «Χορεύω λένε», διαβάζει η Βασιλική Σαλκιτζόγλου 

 ΘΕΑΤΡΙΚΟ                                

Πρόκειται για δραματοποιημένη διασκευή του διηγήματος «Ο 

Αμερικάνος» του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Κατά την εναλλαγή των 

σκηνών θα παρεμβάλλονται τραγούδια και ποιήματα με θέμα την ξενιτιά. 

 

1η ΣΚΗΝΗ: «Με αφορμή μια είδηση…» 

«Στο ΄πα και στο ξαναλέω» (παραδοσιακό), από τη Μαριαλένα 

Εμμανουηλίδη 

«Μέρα μέρωσε» (παραδοσιακό Καλύμνου), από την Άρτεμη 

Χλωρού 

2η ΣΚΗΝΗ: «Ο αποχαιρετισμός» 

«Τη θάλασσα τη γαλανή» (παραδοσιακό), από την Έλενα 

Σταματοπούλου 

«Τζιβαέρι» (παραδοσιακό), από την Άρτεμη Χλωρού 

«Τι να θυμηθώ» (Ν. Ζούδιαρη), από την Έλενα Σταματοπούλου 

3η ΣΚΗΝΗ: «Καφεπαντοπωλείο – Η επιστροφή στην πατρίδα» 

4η ΣΚΗΝΗ: «Αναζητώντας το παρελθόν» 

 

 
 

3o Γυμνάσιο Αμαρουσίου 

               «Η ξενιτιά»  



5η ΣΚΗΝΗ: «Καφεπαντοπωλείο – Η αναγνώριση» 

«Είσαι ακόμα μακριά» (παραδοσιακό), από την Έλενα 

Σταματοπούλου 

 «Ο ξενιτεμένος» του Ζαχαρία Παπαντωνίου, απαγγέλλει η 

Μαριαλένα Εμμανουηλίδη 

6η ΣΚΗΝΗ: «Τα συχαρίκια» 

 «Ο γυρισμός του ξενιτεμένου» του Γιώργου Σεφέρη, 

απαγγέλλουν οι Κατερίνα Φωτιάδη και Αγγελική Παττακού 

«Δεν ξημερώνεις» (παραδοσιακό από τη Σκιάθο), από τη 

Μαριαλένα Εμμανουηλίδη 

7η ΣΚΗΝΗ: «Το ευτυχισμένο τέλος» 

8η ΣΚΗΝΗ: «Ο διαχρονικός πόνος της ξενιτιάς»  

«Αγέρανος – Αμυγδαλοτσακίσματα», τραγουδούν τα μέλη της 

Πολιτιστικής Ομάδας 

«Τα άστρα στήσανε χορό», τραγουδούν τα μέλη της 

Πολιτιστικής Ομάδας/Κιθάρα: Κωστής Γρίβας, Μαρκέλλα 

Σταμελοπούλου/Μπεντίρ: Ιωάννα Λαγού 

 

 

ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

    με την Ειρήνη Δερέμπεη και τον Κάρολο Κουκλάκη     

 

 ΠΑΖΑΡΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ «Η Παράδοση στηρίζει την ΕΛΠΙΔΑ»  

Τα παραδοσιακά εδέσματα ετοίμασαν γονείς, καθηγητές και παιδιά 

της Ομάδας μας. Τα έσοδα θα διατεθούν στον Σύλλογο Φίλων 

Παιδιών με καρκίνο «Ελπίδα».  

 

 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ  

«Άσπρα μου περιστέρια», Καλαματιανός Μακεδονίας 

Τσιριγώτικο Κυθήρων 

«Ξενιτεμένο μου πουλί», Ξέσυρτος Θράκης 

Ικαριώτικος 

«Τη θάλασσα τη γαλανή», Καλαμαθιανός Νάξου 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ευχαριστούμε θερμά 
▪ την κ. Ειρήνη Δερέμπεη και τον κ. Κάρολο Κουκλάκη για την τιμή που μας έκαναν να 

τραγουδήσουν στην εκδήλωσή μας, 

▪ την κ. Μαίρη Κωττούλα, Σχολική Σύμβουλο Β΄Αθήνας, για την ευκαιρία που μας έδωσε να 

παρουσιάσουμε το έργο μας σε Μαθητικό Συνέδριο με θέμα την Τέχνη στην Εκπαίδευση 

▪ tην κ. Ευαγγελία Υφαντή, Διευθύντρια του 7
ου

 Γυμνασίου Αμαρουσίου, για τη βοήθειά της στα 

σκηνικά του θεατρικού μας, 

▪ την κ. Κατερίνα Ζαχαράκου, γιατί μας επέτρεψε να χρησιμοποιήσουμε μέρος της 

δραματοποιημένης διασκευής, δικής της επιμέλειας, του διηγήματος «Ο Αμερικάνος», 

▪ τον κ. Κώστα Πασσαδέλλη, χοροδιδάσκαλο και πρόεδρο του Χορευτικού και Πολιτιστικού 

Εργαστηρίου «Χοροπατήματα» για τη διδασκαλία παραδοσιακών χορών και την παρουσίαση 

παραδοσιακών μουσικών οργάνων στους μαθητές μας,  

▪ τον κ. Διονύση Λουκάτο, χοροδιδάσκαλο και πρόεδρο του Σωματείου Παραδοσιακών Χορών 

«Άσκαυλος» για τη διδασκαλία παραδοσιακών χορών,  

▪ τον κ. Ελευθέριο Γαλανόπουλο για τη φωτογραφική κάλυψη της εκδήλωσής μας, 

▪ τον κ. Σπύρο Σαμιακό για τον ηχητικό εξοπλισμό που μας διέθεσε, 

▪ την κ. Ιωάννα Ευθυμίου, καθηγήτρια Εικαστικών του σχολείου μας, για τη ζωγραφική επιμέλεια 

των σκηνικών του θεατρικού μας, 

▪ τον κ. Αντώνη Βλάχο, μουσικό του σχολείου μας, για τις χρήσιμες συμβουλές του, 

▪ την οικογένεια Γεωργίου Σπυρούνη από το Καστρί Κυνουρίας για το φωτογραφικό υλικό που μας 

παραχώρησε, 

▪ τον Γρηγόρη Αγγελίδη, μαθητή της Γ΄ τάξης, για τη βοήθειά του στα σκηνικά του θεατρικού, 

▪ τον Κωνσταντίνο Γρίβα, μαθητή της Γ΄ τάξης, για τη συμμετοχή του στο τραγούδι «Τα άστρα 

στήσανε χορό»,  

▪ τους γονείς των μαθητών μας για την ηθική στήριξη και συμβολή τους στην υλοποίηση των 

δράσεων της Ομάδας μας,  

▪ τον Υποδιευθυντή του σχολείου μας, κ. Χρήστο Καλλίνη, για την τεχνική υποστήριξη που μας 

προσέφερε και … 

 
τον Διευθυντή του σχολείου μας, κ. Γεώργιο Βλάχο, για τη συμβολή και 

την αμέριστη συμπαράστασή του στην υλοποίηση των δράσεων της 
Πολιτιστικής Ομάδας μας. 

 

Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ 

ΘΕΑΤΡΙΚΟ Λένια Βιτσικάνου / Βασιλική Γκεζερλή / Νικολίνα Γκούλτα / Μαρία Δάλλα / Έκτορας Καραμπογιάς  / Χαρά 

Κατσούλα / Ιωάννα Λαγού / Μάνος Μελισσηνός / Κέλλυ Παυλή / Γιώργος Πετρόπουλος / Μάγδα Σπυράτου / Έλενα 

Σταματοπούλου / Βασίλης Μανουράς / Βικτωρία Μαστίκη / Δημοσθένης Μονοκρούσος / Στέλιος Μουάτσος / Βασιλική 

Σαλκιτζόγλου / Κέλλυ Τζούφη / Ναταλί Χύσα  

ΣΚΗΝΙΚΑ Ειρήνη Γκότση / Άννα Μαρία Δημαρέλλη / Νεφέλη Καλλίγερου / Μπλεόνα Μάντσε / Δημοσθένης 

Μονοκρούσος / Βασιλική Σαλκιτζόγλου / Χρυσάνθη Τσιώνα / Αριάδνη Χαβιαροπούλου 

ΧΟΡΟΣ Λένια Βιτσικάνου / Βασιλική Γκεζερλή / Νικολίνα Γκούλτα / Μαρία Δάλλα / Άννα Μαρία Δημαρέλη / Μαριαλένα 

Εμμανουηλίδη / Έβελη Θεοδοσίου / Νεφέλη Καλλίγερου / Χαρά Κατσούλα / Γιώργης Κουράγιος / Ιωάννα Λαγού /  

Κέλλυ Παυλή / Έλενα Σταματοπούλου / Μπλεόνα Μάντσε / Δημοσθένης Μονοκρούσος / Στέλιος Μουάτσος / Αγγελική 

Παττακού / Κέλλυ Παυλή / Βασιλική Σαλκιτζόγλου / Έλενα Σταματοπούλου / Μαρκέλλα Σταμελοπούλου / Κέλλυ Τζούφη 

/ Χρυσάνθη Τσιώνα / Κατερίνα Φωτιάδη / Άρτεμις Χλωρού / Ναταλί Χύσα  

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ Θεοδώρα Αλεξοπούλου / Αθανασία Τριανταφύλλου 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 


