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Ηράκλειο 30  Μαΐου 2016 

 

∆ΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 

 

Θέµα: Αρχίζει το  22
ο
 Φεστιβάλ Παιδικής Θεατρικής Έκφρασης 

 

  Ξεκινάει σήµερα 30 Μαΐου 2016  και  θα  διαρκέσει έως  και  την 

Κυριακή  5 Ιουνίου 2016 το  22
ο
 Φεστιβάλ Παιδικής Θεατρικής 

Έκφρασης.  Για  22
η
 συνεχή χρονιά, ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών 

Νοµού  Ηρακλείου  «Νίκος  Καζαντζάκης», σε συνδιοργάνωση µε την 

Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου – Περιφέρειας Κρήτης, θα δώσει το 

εκπαιδευτικό, πολιτιστικό και κοινωνικό του παρόν και µαζί µε τις 

δηµιουργικές οµάδες εκπαιδευτικών - εµψυχωτών και µαθητών, 

υπόσχεται ένα µαγικό ταξίδι στη χώρα της παιδικής φαντασίας του  

ονείρου  και της  δηµιουργίας. 

 Ιδέα πρωτοποριακή που οραµατίστηκε και καθιέρωσε ο Σύλλογος 

Εκπαιδευτικών Νοµού  Ηρακλείου «Νίκος  Καζαντζάκης», 

αγκαλιάστηκε από τα σχολεία και την κοινωνία του Ηρακλείου και 

συνεχίζεται µε µεγάλη επιτυχία. 

 Σε  πείσµα των  καιρών, αντιστεκόµαστε στην  απαισιοδοξία και  την  

κατήφεια της  κρίσης χωρίς  εκπτώσεις, µε  την  ίδια  έµπνευση  και  

πάθος και µε οδηγό τον ενθουσιασµό των µικρών παιδιών θα 

προσθέσουµε άλλη µια ψηφίδα στα πολιτιστικά δρώµενα του τόπου µας. 

Έτσι και  φέτος,  τα βήµατά  µας, θα  µας  οδηγήσουν στο Θεατρικό 

Σταθµό Ηρακλείου για  να απολαύσουµε τις  δηµιουργίες των  Σχολείων  

του  Νοµού  µας,  µε  µια  εντυπωσιακή συµµετοχή  Νηπιαγωγείων -  

∆ηµοτικών, Πόλεως  και  Υπαίθρου, αλλά και γονιών που  για  δεύτερη 

 



φορά θα επιχειρήσουν να  ανέβουν  στο  σανίδι σε  µια  παιδική  

παράσταση µαζί µε τα παιδιά  υπογραµµίζοντας  την  καταξίωση  και την  

αποδοχή που  έχει η πρωτοποριακή  ιδέα του  θεσµού του  Φεστιβάλ από  

όλη  την εκπαιδευτική κοινότητα και την  τοπική  κοινωνία. 

 

   Το  πρόγραµµα  του  Φεστιβάλ  είναι το  παρακάτω: 

 

∆ευτέρα 30 Μαΐου  - Σάββατο  5  Ιουνίου 2016  

Θεατρικός Σταθµός Ηρακλείου · Ωρα 7.00 & 8.00 µ.µ. 

 

30 Μάιου . 24ο ∆ηµοτικό Σχολείο  Ηρακλείου «Ελάτε να ξαναβάψουµε γαλάζια 

τη θάλασσα» 

30 Μάιου . 24ο και 31
ο
 ∆ηµοτικά  Σχολεία  Ηρακλείου Χορωδία « Τραγούδια  

ελληνικού  κινηµατογράφου» 

31 Μάιου. ∆ηµοτικό Σχολείο  Ασηµίου « Ζητείται ψεύτης» 

31 Μάιου. 45o ∆ηµοτικό Σχολείο   «Παραµύθι  χωρίς  όνοµα» 

1 Ιουνίου. Τα Μελισσάκια  «Κρήτη : Ένας τόπος … µια  ιστορία…» 

1 Ιουνίου. Τα Μελισσάκια  «Σεργιανίζοντας στα  µονοπάτια της  Κρήτης…» 

2 Ιουνίου. 30ο ∆ηµοτικό Σχολείο  «Litle Red Riding Hood»,  

2 Ιουνίου. 30ο ∆ηµοτικό Σχολείο  «Με χορό και  µε τραγούδι…» 

3 Ιουνίου. 31ο ∆ηµοτικό Σχολείο  «Αν όλα τα  παιδιά της  Γης ...» 

3 Ιουνίου. 1ο ∆ηµοτικό Σχολείο Κρουσώνα  «Οι 12  θεοί στην  Άθενς λάντ...» 

4 Ιουνίου. Τα  Ζουζουνάκια  «Χρωµατιστά … Όνειρα στον  κόσµο της  Τέχνης » 

4  Ιουνίου.  Θεατρική οµάδα Συλλόγων Γονέων και Κηδεµόνων 24ου και 31ου 

∆ηµ. Σχολείων «Ο πόλεµος  της χαµένης  παντόφλας» 

5 Ιουνίου. Λύκειο Ελληνίδων Ηρακλείου «Σαν παλιό σινεµά…» 

5 Ιουνίου.  Junior Academy «Ερωτόκριτος» 

 

Η  είσοδος για  όλους  είναι ελεύθερη 

                                 ΓΙΑ ΤΟ ∆.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

         O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                            Ο  Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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