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Κοσµικά
Τα παιδιά ενηµερώθηκαν για το έργο του Εθελοντικού Οργανισµού και απόλαυσαν θεατρική παράσταση

«To Χαµόγελο» στο 35ο ∆ηµοτικό
Κλιµάκιο του Εθελοντικού Οργανισµού για τα Παιδιά «Το Χαµόγελο του Παιδιού», επισκέφθηκε την περ. Τρίτη το 35ο ∆ηµοτικό Σχολείο
της Πάτρας και ενηµέρωσε µαθητές και εκπαιδευτικό προσωπικό για τη δράση και το έργο του Συλλόγου.

Ο

∆ιευθυντής του Σχολείου Ευάγγελος
Κοµποχόλης, οι δάσκαλοι και οι µαθητές υποδέχτηκαν µε µεγάλη χαρά
την αντιπροσωπεία του «Χαµόγελου του Παιδιού», στην αίθουσα εκδηλώσεων του Σχολείου. Η πρόεδρος του τοπικού παραρτήµατος Εύη Μαλαµάκη, η οποία µίλησε στους
µαθητές και δασκάλους για τους σκοπούς
που έχει θέσει να εκπληρώσει ο Σύλλογος,
ενώ προβλήθηκε και ένα βίντεο διάρκειας 13
λεπτών αναφορικά µε τις δράσεις του Οργανισµού, καθηλώνοντας τα παιδιά. Στη συνέχεια, η Θεατρική Οµάδα του «Χαµόγελου
του Παιδιού», αποτελούµενη από 20 φοιτητές που συµβάλλουν εθελοντικά στο έργο
του Συλλόγου και µε την καθοδήγηση του
καθηγητή, του κ. Τσαπακίδη, παρουσίασε
στους µαθητές του Σχολείου τη Θεατρική
Παράσταση «Η τελευταία Μαύρη Γάτα», σε
δική της διασκευή, από το βιβλίο του ποιητή
των Παραµυθιών Ευγένιου Τριβιζά.
Οι ηθοποιοί του έργου υποδύθηκαν γάτες,
ποντίκια, πουλιά, χελώνες και µε τη µουσική, το χορό, τη γόνιµη κριτική, το λυρισµό,
την ευρηµατικότητα, την αθωότητα, το χιούµορ, τον προβληµατισµό, τη διαµαρτυρία,
την καλοσύνη, την ανθρωπιά και την πίστη
σε αξίες, επικοινώνησαν εγκάρδια µε τους
µαθητές, απελευθέρωσαν τη φαντασία
τους, τους ταξίδεψαν στο όνειρο, στην ελπίδα, προωθώντας συγχρόνως την έµµεση
υπαινικτική διδαχή. Η σχολική κοινότητα του
35ου ∆ηµοτικού Σχολείου καταχειροκρότησε τον θίασο και ευαισθητοποιήθηκε για το
σηµαντικό έργο που προσφέρει στην κοινωνία το «Χαµόγελο του Παιδιού»…

Τα παιδιά ενηµερώθηκαν για τη δράση του Συλλόγου «Το Χαµόγελο του Παιδιού»

Εντυπωσίασε η Θεατρική Οµάδα του Χαµόγελου του
Παιδιού, η οποία αποτελείται από 20 φοιτητές

Στιγµιότυπο από την θεατρική παράσταση
«Η τελευταία Μαύρη Γάτα»

Οι µαθητές του 35ου ∆ηµοτικού Σχολείου ευαισθητοποιήθηκαν από το έργο του συλλόγο

Παρών ήταν και ο καθηγητής κ. Τσαπακίδης, ο οποίος σκηνοθέτησε την παράσταση

Ενθουσίασε τους µαθητές το τετραήµερο Γαλλικού κινηµατογράφου

«Μεγάλη οθόνη» στο 11ο Γυµνάσιο
Τετραήµερο προβολής γαλλικών ταινιών διοργάνωσε
το 11ο Γυµνάσιο Πάτρας, σε
συνεργασία µε το Γαλλικό
Ινστιτούτο Αθηνών (ΙFΑ), ενθουσιάζοντας τους µαθητές.Τα παιδιά είχαν την ευ-

καιρία να «ταξιδέψουν» µέσα από τις τέσσερις… ιστορίες που προβλήθηκαν στη
µεγάλη οθόνη. Η έναρξη
των προβολών έγινε την
περ. Παρασκευή µε την ταινία "Η σουσουράδα" (κοινω-

νική ταινία του 2010 για όλη
την οικογένεια, µε τους Catherine Deneuve και Gérard
Depardieu), συνεχίστηκε το
Σάββατο µε την τρυφερή
ταινία "Νικόστρατος: ένα
ξεχωριστό καλοκαίρι", η
οποία γυρίστηκε το 2011, σε
ελληνικό νησί µε τους Emir
kusturica, Thibault le Guellec και Fransois-Xavier Demaison.
Την περ. Κυριακή προβλήθηκε η κοινωνική ταινία µε
κωµικούς τόνους, κατάλληλη για όλη την οικογένεια,
µε τίτλο «Πες µου τ’ όνοµά
σου», γυρισµένη το 2008, µε
τους Jacques Gamblin, Sara Forestier και Zinedin Soualem.
Η αυλαία έπεσε την περ.
∆ευτέρα µε την κοινωνική
ταινία "Ο πόλεµος των κουµ-

πιών", µε ήρωες νεαρά παιδιά και κατάλληλη για όλη
την οικογένεια. Γυρισµένη
το 2011, µε τους Eric El-

mosnino, Mathilde Seigner,
Fred Testot. Mετά την προβολή της ταινίας, ακολούθησε συζήτηση µε τον υπεύ-

θυνο του Συµβουλευτικού
Σταθµού Β/θµιας Εκπαίδευσης Αχα ας Ν. Παπαχριστόπουλο.

