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Μέχρι τώρα τις παραστάσεις έχουν παρακο
λουθήσει δωρεάν πάνω από 11.000 μαθητές

ΝΕΑΠΟΛΗ ΣΥΚΕΩΝ

Στα μυστικά της... 
τέχνης μυούνται 
χιλιάδες μαθητές
Περισσότεροι από 11.000 μαθητές μυούνται 
στα... μυστικά της τέχνης στα σχολεία του Δή
μου Νεάπολης-Συκεών. Θεατρικές και μουσι
κές παραστάσεις, μαθήματα και σεμινάρια 
περιλαμβάνουν δύο πρωτοποριακά προγράμ
ματα που εφαρμόζονται στα σκολεία της πε
ριοχής και μέχρι τώρα η συμμετοχή των παι
διών έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. 
Πρόκειται για το πρόγραμμα «Θεατρική παι
δεία και αγωγή», που υλοποιείται για τέταρτη 
συνεχή σχολική χρονιά σε συνεργασία με το 
ΚΘΒΕ και το «Πάμε Ορχήστρα», που λαμβάνει 
χώρα φέτος για πρώτη φορά σε συνεργασία 
με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 
Οπως είπε στο «Εθνος» ο δήμαρχος Σίμος 
Δανιηλίδης, «με ία δύο αυτά προγράμματα ο 
δήμος μας φιλοδοξεί και αποσκοπεί να φέρει 
την τέχνη και τον πολιτισμό στα σχολεία, σμι- 
λεύοντας με το θέατρο και τη μουσική τους 
χαρακτήρες και τις προσωπικότητες των παι
διών, των αυριανών πολιτών. Κάνοντας πρά
ξη το όραμα της αείμνηστης Μελίνας Μερκού- 
ρη, που υποστήριζε με σθένος ότι η καλύτερη 
επένδυση είναι η Παιδεία και ο πολιτισμός 
και αγωνίστηκε για να πάει ο πολιτισμός στα 
σκολεία και τα σχολεία στον πολιτισμό, πρώ
τοι σε όλη τη χώρα θέσαμε σε εφαρμογή αυ
τούς τους υψηλούς στόχους».

Μεγάλη απήχηση
Μέχρι τώρα τις παραστάσεις, που είναι ειδικές 
για τις ηλικίες των παιδιών, έχουν παρακο
λουθήσει εντελώς δωρεάν πάνω από 11.000 
μαθητές όλων των σχολείων του Δήμου Νεά
πολης-Συκεών, από το νηπιαγωγείο έως και 
το λύκειο. Το νέο πρωτοποριακό πρόγραμμα 
«Μουσικής παιδείας στα σχολεία» εγκαινιά
στηκε στις αρχές Νοεμβρίου. Τέθηκε σε εφαρ
μογή σε συνεργασία με τη διοίκηση της ΚΟΘ, 
που δίνει τη δυνατότητα σε χιλιάδες μαθητές 
να παρακολουθήσουν συναυλίες και μουσι- 
κοθεατρικές παραστάσεις της ΚΟΘ σε συνερ- 
γασία με τη Δραματική Σχολή του ΚΘΒΕ, εντε
λώς δωρεάν. «Η εμπειρία μας από πέρυσι 
έδειξε ότι τα παιδιά χρειάζονται την κλασική 
μουσική και το πρόγραμμα “Πάμε Ορχήστρα"» 
δήλωσε ο μαέστρος της ΚΟΘ, Κωνσταντίνος 
Δημηνάκης. «Χτίζουμε το κοινό της επόμενης 
γενιάς και είναι πολύ ιδιαίτερη χαρά που δι
απιστώνουμε ότι ο αριθμός συμμετοχής των 
παιδιών είναι στ' αλήθεια εξωπραγματικός! 
Περιμένουμε τους καρπούς αυτής της προ
σπάθειας στο μέλλον» πρόσθεσε.
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