
«Καλλιτεχνικές αποχρώσεις» - Δημήτρια 2009 

Παξαθνινπζώληαο θαη ζπκκεηέρνληαο ζηελ θαιιηηερληθή εθδήισζε ηνπ ζρνιείνπ καο… 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Πξαγκαηνπνηήζεθε ηε Γεπηέξα 9 Λνεκβξίνπ 2009 ζην ζέαηξν Άλεηνλ, ε εθδήισζε ηνπ Πεηξακαηηθνύ Γπκλαζίνπ θαη 
Γεληθνύ Ιπθείνπ ζηα πιαίζηα ησλ εθδειώζεσλ Γεκήηξηα ζηα ζρνιεία κε ηίηιν «Θαιιηηερληθέο απνρξώζεηο ….». 

Ζ θαιιηηερληθή έθθξαζε ησλ καζεηώλ καο δσληάλεςε κέζα από ην ηξαγνύδη, ηελ νξγαληθή κνπζηθή εθηέιεζε, ην 

ρνξό θαη ηελ εηθαζηηθή δεκηνπξγία! 

  

(σχόλια των μαθητών μας) 

Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθδήισζεο εληππσζηαδόκνπλ όιν θαη πεξηζζόηεξν, καγεπόκνπλ από ηε κνπζηθή πνπ άθνπγα. 
Αηζζαλόκνπλ πνιύ πεξήθαλε όηαλ έβιεπα ηα βίληεν πξνβνιήο ηνπ ζρνιείνπ καο θαη ηηο δσγξαθηέο ησλ ζπκκαζεηώλ 

κνπ. Θαηάιαβα ηε δηαθνξά ηνπ Πεηξακαηηθνύ από ηα άιια ζρνιεία… 

                                                                                                                                      Καξία Τζάκε  Γ1 

  

Κεγαιύηεξε εληύπσζε κνπ έθαλε ην ηαιέλην θαη ε ραξά ησλ καζεηώλ ζην λα ζπκκεηέρνπλ. Δπίζεο κνπ άξεζε όηη 

όια ηα θνκκάηηα ήηαλ επηιεγκέλα πξνζεθηηθά θαη ήηαλ όια θαληαζηηθά! 

                                                                                                                   Φξηζηίλα - Υαθίλζε Τδώηδηνπ Γ2 

  

Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθδήισζεο έλησζα έλα δένο! Ζ γιπθηά θσλή θαη ν ήρνο πνπ έβγαηλε από ηηο ρνξδέο ησλ παηδηώλ 

http://peiramatiko.uom.gr/gymna/ekdiloseis/10_aneton/imagepages/image1.htm
http://peiramatiko.uom.gr/gymna/ekdiloseis/10_aneton/imagepages/image2.htm
http://peiramatiko.uom.gr/gymna/ekdiloseis/10_aneton/imagepages/image3.htm
http://peiramatiko.uom.gr/gymna/ekdiloseis/10_aneton/imagepages/image4.htm
http://peiramatiko.uom.gr/gymna/ekdiloseis/10_aneton/imagepages/image5.htm
http://peiramatiko.uom.gr/gymna/ekdiloseis/10_aneton/imagepages/image6.htm
http://peiramatiko.uom.gr/gymna/ekdiloseis/10_aneton/imagepages/image7.htm
http://peiramatiko.uom.gr/gymna/ekdiloseis/10_aneton/imagepages/image8.htm
http://peiramatiko.uom.gr/gymna/ekdiloseis/10_aneton/imagepages/image9.htm
http://peiramatiko.uom.gr/gymna/ekdiloseis/10_aneton/imagepages/image10.htm
http://peiramatiko.uom.gr/gymna/ekdiloseis/10_aneton/imagepages/image11.htm
http://peiramatiko.uom.gr/gymna/ekdiloseis/10_aneton/imagepages/image12.htm
http://peiramatiko.uom.gr/gymna/ekdiloseis/10_aneton/imagepages/image13.htm
http://peiramatiko.uom.gr/gymna/ekdiloseis/10_aneton/imagepages/image14.htm
http://peiramatiko.uom.gr/gymna/ekdiloseis/10_aneton/imagepages/image15.htm
http://peiramatiko.uom.gr/gymna/ekdiloseis/10_aneton/imagepages/image16.htm
http://peiramatiko.uom.gr/gymna/ekdiloseis/10_aneton/imagepages/image17.htm
http://peiramatiko.uom.gr/gymna/ekdiloseis/10_aneton/imagepages/image18.htm
http://peiramatiko.uom.gr/gymna/ekdiloseis/10_aneton/imagepages/image19.htm
http://peiramatiko.uom.gr/gymna/ekdiloseis/10_aneton/imagepages/image20.htm
http://peiramatiko.uom.gr/gymna/ekdiloseis/10_aneton/imagepages/image21.htm
http://peiramatiko.uom.gr/gymna/ekdiloseis/10_aneton/imagepages/image22.htm
http://peiramatiko.uom.gr/gymna/ekdiloseis/10_aneton/imagepages/image23.htm
http://peiramatiko.uom.gr/gymna/ekdiloseis/10_aneton/imagepages/image24.htm
http://peiramatiko.uom.gr/gymna/ekdiloseis/10_aneton/imagepages/image25.htm
http://peiramatiko.uom.gr/gymna/ekdiloseis/10_aneton/imagepages/image26.htm
http://peiramatiko.uom.gr/gymna/ekdiloseis/10_aneton/imagepages/image27.htm
http://peiramatiko.uom.gr/gymna/ekdiloseis/10_aneton/imagepages/image28.htm
http://peiramatiko.uom.gr/gymna/ekdiloseis/10_aneton/imagepages/image29.htm
http://peiramatiko.uom.gr/gymna/ekdiloseis/10_aneton/imagepages/image30.htm


θαη ησλ νξγάλσλ κε έθαλε λα ληώζσ κηα γαιήλε… Κεγαιύηεξε εληύπσζε κνπ έθαλε ε πξνζήισζε ησλ παηδηώλ ζηελ 

εθδήισζε. Έδσζαλ ηνλ θαιύηεξν εαπηό ηνπο γηα λα εληππσζηάζνπλ θαη λα ηαμηδέςνπλ ηνπο ζεαηέο!  

                                                                                                                                    Κάξα Κηηδηβίξε Α1 

  

Τν θπξηόηεξν ζπλαίζζεκα ήηαλ ην δένο. Έλησζα πεξήθαλε γηα ην ζρνιείν κνπ πνπ παξνπζίαζε κηα ηέηνηα παξάζηαζε. 
Τειηθά έρνπλ απόιπην δίθην απηνί πνπ ιέλε όηη όινη νη θόπνη απνδίδνπλ θαξπνύο! Κεγαιύηεξε εληύπσζε κνπ έθαλε ε 

ζπλεξγαζία πνπ ππήξρε κεηαμύ ησλ ζπκκεηερόλησλ. Τν δέζηκν θαη ε αξκνλία πνπ είραλ ήηαλ θαζαξά νξαηή. 

                                                                                                                                       Βίθε Σακαξά Β2 

Θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο ππέξνρεο εθδήισζεο έλησζα ππεξεθάλεηα θαη ραξά γηα ην ζρνιείν κνπ… Κεγαιύηεξε 
εληύπσζε κνπ έθαλε ν Κηράιεο Θαλαηίδεο κε ην ππέξνρό ηνπ βηνιί. Δίρε πνιύ ελέξγεηα θαη ζέιεζε κέζα ηνπ θάηη πνπ 

εθδειώζεθε ζηε ζθελή κε πνιύ ζεηηθό ηξόπν. 

                                                                                                                              Φξηζηίλα Ηαθσβίδνπ Β1 

  

Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθδήισζεο ηα ζπλαηζζήκαηα ήηαλ αλάκεηθηα. Σηα ηξαγνύδηα ηεο ρνξσδίαο ε ραξά θαηέθιπδε ην 
ζέαηξν θαη όια ηα παηδηά δηαζθέδαδαλ κε ην ξπζκό ηεο κνπζηθήο. Σηα ιηγόηεξν «ραξνύκελα» ηξαγνύδηα απ’  ηελ άιιε 

ε λνζηαιγία, ε ιύπε θαη πνιιέο θνξέο ν «πόλνο» πνπ εμέθξαδε ην κνπζηθό ζύλνιν πεξλνύζε από ηε ζθελή ζην 

θνηλό… 

                                                                                                                                    Σνθία Ταηάθε Β2 

  

Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαιιηηερληθήο εθδήισζεο έλησζα ζπγθίλεζε, πην πνιύ αγάπε γηα ηε κνπζηθή θαη ην πην 

ζεκαληηθό απ’  όια ελζνπζηαζκό!!! 

Κεγαιύηεξε εληύπσζε κνπ έθαλε ν ηαιαληνύρνο βηνινλίζηαο ν νπνίνο έπαηδε θαηαπιεθηηθά θαη εκείο ήκαζηαλ άθσλνη 

από ην πάζνο ηνπ! 

                                                                                                                             Ηνξδάλεο Τζειεπίδεο Α2 

  

Τν ζέακα ήηαλ πάξα πνιύ σξαίν θαη ήηαλ θπζηθό λα ζνπ πξνθαιεί πνηθίια ζπλαηζζήκαηα. 

Δληππσζηάζηεθα από ηα ηαιέληα ησλ παηδηώλ θαη έλησζα δένο, λνζηαιγία, ραξά θαη πεξεθάληα γηα ην ζρνιείν 

κνπ!                                                                                                               

                                                                                                                                 Εσή Θαξακηράιε  Γ1 

  

Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο καο γηνξηήο έλησζα πνιύ όκνξθα! Ήηαλ κηα αμηνζεκείσηε πξνζπάζεηα θαη όια ήηαλ 
καγεπηηθά! Κεγαιύηεξε εληύπσζε κνπ έθαλε ε πνηθηιία ησλ κνπζηθώλ νξγάλσλ θαη ν ζπλδπαζκόο ησλ ρνξεπηηθώλ 

θηλήζεσλ από ηνπο καζεηέο. 

                                                                                                                               Διεπζεξία Θνληνύ Β2 

     

… Ιαηξεύσ ηε κνπζηθή θαη ηδηαίηεξα ηελ θιαζηθή. Γελ πεξηγξάθεηαη ην ζπλαίζζεκα απηό! Κόλν ήηαλ απίζηεπηα 

ηέιεηα!   

                                                                                                                                  Βηθηώξηα Γάηζε Α1 

 

Ζ πξόζθιεζε θαη ην πξόγξακκα ηεο εθδήισζεο 
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