
                                 
  

            
«Δύο είναι οι εχθροί της πολιτικής και του πολιτισμού: ο 
λαϊκισμός και ο ελιτισμός».

«Όταν συνηθίζεις το τέρας, αρχίζεις να του μοιάζεις. 
Δυστυχώς συνηθίσαμε το πρόσωπο του τέρατος».

«Αδιαφορώ για την δόξα. Με φυλακίζει μες στα πλαίσια που 
καθορίζει εκείνη κι όχι εγώ».

«Η μουσική χρειάζεται 3 πράγματα. Τέχνη, τεχνική και 
βιώματα. Χωρίς αυτά δε γίνεται να γράψεις μουσική».

                                                                           Μάνος Χατζιδάκις
                                                                     (1925-1994)
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΜΑΝΟ ΧΑΤΖΙΔΑΚΙ

   

       «Η μόνη αντιβίωση για την καταπολέμηση του κτήνους 
που περιέχουμε   είναι η Παιδεία»

           Μάνος Χατζιδάκις



     
             Α: Αποχαιρετισμός της ΣΤ από τον Σύλλογο Γονέων και      
Κηδεμόνων

             Β: ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΜΑΝΟ ΧΑΤΖΙΔΑΚΙ

1. Το φεγγάρι είναι κόκκινο  Β1 Β2 (χορογραφία)

2. Τράβα μπρος Α τάξη (χορογραφία)

3. Τα παιδιά του Πειραιά ΣΤ1 ΣΤ2 (χορός)

4.  Κεμάλ Ε1 Ε2 (χορογραφία)

5. Αμέρικα Αμέρικα ΣΤ1 ΣΤ2 (χορογραφία)

6.  Κυκλαδίτικο Γ1 Γ2 ( χορός )

7. Άσπρο περιστέρι ΣΤ1 ΣΤ2 (χορωδία)

8. Μίλησέ μου Δ1 Δ2 Δ3 ( χορός ) 

9. Η μπαλάντα των αισθήσεων και των παραισθήσεων ΣΤ1 ΣΤ2
    (χορωδία)  

10. Εφτά τραγούδια θα σου πω ΣΤ1 ΣΤ2 (χορός)

11. Γκρεμός ΣΤ1 ΣΤ2 (χορός)

12. Φινάλε από όλα τα παιδιά του σχολείου

Τα κείμενα απαγγέλλουν οι μαθητές της ΣΤ τάξης. 

                 
Γ: Πάρτι του  Συλλόγου Γονέων και   Κηδεμόνων για

τον αποχαιρετισμό των μαθητών της ΣΤ

     Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του
σχολείου μας για την πολύτιμη βοήθειά του σε όλα τα επίπεδα και
ιδιαιτέρως στον δάσκαλο μουσικής του Συλλόγου Νίκο Ζη για την

ανιδιοτελή βοήθεια του στην υλοποίηση της γιορτής.  

Τέλος, θα θέλαμε να επισημάνουμε πως η φετινή γιορτή λήξης
    είναι αποτέλεσμα της μεγάλης προσπάθειας των μαθητών και των
εκπαιδευτικών του σχολείου μας, σε πραγματικά δύσκολες συνθήκες,
καθώς τη χρονιά αυτή με την κατάργηση του προγράμματος ΕΑΕΠ
μειώθηκαν οι ώρες διδασκαλίας της μουσικής, της γυμναστικής, ενώ
καταργήθηκε η θεατρική αγωγή και η ευέλικτη ζώνη στην Ε και ΣΤ

τάξη. 


