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Οι «Εκπαιδευτικές Εβδομάδες Πολιτισμού και
Εθελοντισμού» αποτελούν μια προσπάθεια της Π.Δ.Ε
Ιονίων Νήσων στο πλαίσιο της συνεργασίας και της συ-
νένωσης των δυνάμεων της Πρωτοβάθμιας και της
Δευτεροβάθμιας Eκπαίδευσης, των μικρών μαθητών
μας, των πνευματικών ιδρυμάτων και πολιτιστικών φο-
ρέων της τοπικής κοινωνίας, της εκκλησίας μας, ώστε
να αναδειχτούν με δημιουργικό και πρωτότυπο τρόπο,
μέσα από συλλογικές δράσεις, οι εργασίες των μαθη-
τών και να δοθεί ευκαιρία σύνδεσης των εκπαιδευτικών
πρωτοβουλιών με την τοπική κοινωνία, με όφελος την
αμφίδρομη γνώση και δραστηριοποίηση κοινωνίας και
εκπαίδευσης.

Οι συγκεκριμένες εκπαιδευτικές εβδομάδες πολιτισμού και εθελοντισμού βασί-
στηκαν αρχικά  στην ιδέα του προέδρου της ΜΚΟ Ινστιτούτο «DDIKEOMA», κ.
Απόστολου Πετρούλια, τον οποίο ευχαριστούμε  θερμά, και  στη διάθεση και το
πάθος της οργανωτικής επιτροπής να εργαστεί με ψυχή και σθένος, για να υλο-
ποιηθεί με τον καλύτερο τρόπο  η οργάνωση αυτής της μεγάλης εκδήλωσης.

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα όλους όσοι στήριξαν αυτήν την προσπάθεια και ακόμα
περισσότερο τους μαθητές μας και τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς.

Συνήθως, όταν μιλάμε για πολιτισμό, ταυτίζουμε την έννοια με κάτι μεγαλε-
πήβολο...

Όμως, αν το καλοσκεφτούμε, πολιτισμός είναι η καθημερινή μας ζωή, ο τρόπος
που γαλουχηθήκαμε, μεγαλώσαμε, καλλιεργήσαμε ψυχή και πνεύμα, όλα εκείνα
με τα οποία ασχοληθήκαμε, ο τρόπος που μιλήσαμε γι’ αυτά, οι μνήμες που κα-
θημερινά ανασύρουμε και οι πράξεις που θα γίνουν μνήμες.

Σε μια εποχή με ιδιαίτερη ανάγκη για όραμα και ταυτότητα, είναι καλό να θυμη-
θούμε ότι, τελικά, πολιτισμός είναι η σχέση του ανθρώπου με τους άλλους, τα
κοινά, τον εαυτό του και το περιβάλλον και η κοινωνική ευαισθησία που θα πα-
ράξει είναι όση και η κοινωνική ευαισθησία που τον τρέφει.

Γι’ αυτόν το λόγο η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης των Ιονίων Νήσων
ξεκινά για πρώτη φορά φέτος, το 2011, που έχει χαρακτηριστεί ως «Ευρωπαϊκό
Έτος Εθελοντισμού», τις εκπαιδευτικές εβδομάδες πολιτισμού κι εθελοντισμού
που θα αναδείξουν τον πολιτισμό του νησιού μας και που βασίζονται στη συμμε-
τοχική αλληλεγγύη, στην ενεργοποίηση σύσσωμης της Κερκυραϊκής κοινωνίας.
Αυτή λοιπόν η πρόσκληση από πλευράς μας δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια δη-
μόσια αναγνώριση όλων εκείνων των εκπαιδευτικών που προσέφεραν αθόρυβα,
χωρίς κωδωνοκρουσίες, τις υπηρεσίες τους και όλων εκείνων των εργασιών που
εκπονήθηκαν από ομάδες μαθητών, όχι για να μείνουν στα συρτάρια των σχολικών
βιβλιοθηκών.

Σε όλους αυτούς που δέχτηκαν την πρόσκλησή μας, κυρίως στους μαθητές,
αλλά πρωτίστως στο 6ο Γυμνάσιο που βοήθησε με παρουσιάσεις και διαλέξεις
μαθητών του και στις 11 «Εκπαιδευτικές Εβδομάδες Πολιτισμού κι Εθελοντισμού
2011» οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς κι ευελπιστούμε σε εδραί-
ωση των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων σε ετήσια βάση.

Τηλέμαχος Γαβαλάς

Περιφερειακός Διευθυντής
Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων

Μαριλένα Γραμμένου

Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής
Υπεύθυνη-Συντονίστρια Προγράμματος



Ένα ποντικάκι κάποτε παρατηρούσε
από την τρυπούλα του τον αγρότη και
τη γυναίκα του που ξεδίπλωναν ένα
πακέτο. Τι λιχουδιά, άραγε, έκρυβε
εκείνο το πακέτο; Αναρωτήθηκε. Όταν
οι δύο αγρότες άνοιξαν το πακέτο, δεν
φαντάζεστε τι έπαθε, όταν διαπίστωσε
πως επρόκειτο για μια ποντικοπαγίδα!
Τρέχει γρήγορα λοιπόν στον αχυρώνα
για να ανακοινώσει το φοβερό νέο!: 

«Μια ποντικοπαγίδα μέσα στο σπίτι!
Μια ποντικοπαγίδα μέσα στο σπίτι!». 

Η κότα κακάρισε, έξυσε την πλάτη της
και σηκώνοντας το λαιμό της είπε:
«Κύρ Ποντικέ μου, καταλαβαίνω πως
αυτό αποτελεί πρόβλημα για σας.
Αλλά δεν βλέπω να έχει καμιά επί-
πτωση σε μένα! Δε με ενοχλεί καθό-
λου εμένα η ποντικοπαγίδα στο
σπίτι!». 

Το ποντικάκι γύρισε τότε στο γουρούνι και του φώναξε: «Έχει μια ποντικοπαγίδα
στο σπίτι! Έχει μια ποντικοπαγίδα στο σπίτι!» Το γουρούνι έδειξε συμπόνια αλλά
απάντησε: «Λυπάμαι πολύ κυρ ποντικέ μου, αλλά δεν μπορώ να κάνω τίποτα
άλλο από το να προσευχηθώ. Να είσαι σίγουρος ότι θα το κάνω. Θα προσευ-
χηθώ».

Τότε το ποντίκι στράφηκε προς το βόδι και του φώναξε κρούοντας τον κώδωνα
του κινδύνου: «Έχει μια ποντικοπαγίδα στο σπίτι! Έχει μια ποντικοπαγίδα στο
σπίτι!». Και το βόδι απάντησε: «Κοίτα, κύριε ποντικέ μου, πολύ λυπάμαι για τον
κίνδυνο που διατρέχεις, αλλά εμένα η ποντικοπαγίδα το μόνο που μπορεί να
μου κάνει, είναι ένα τσιμπηματάκι στο δέρμα μου!». 

Έτσι, ο καλός μας ποντικούλης, έφυγε με κατεβασμένο το κεφάλι, περίλυπος και
απογοητευμένος γιατί θα έπρεπε ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ, να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο
της ποντικοπαγίδας!

Την επόμενη νύχτα ένας παράξενος θόρυβος, κάτι σαν το θόρυβο που κάνει η
ποντικοπαγίδα όταν κλείνει, ξύπνησε τη γυναίκα του αγρότη, που έτρεξε να δει
τι συνέβη. Μέσα στη νύχτα όμως, δεν πρόσεξε πως στην παγίδα πιάστηκε από
την ουρά ένα φίδι. Φοβισμένο το φίδι δάγκωσε τη γυναίκα.

Ο άντρας της έτρεξε γρήγορα και την πήγε στο νοσοκομείο. Αλλοίμονο όμως,
την έφερε στο σπίτι με πολύ υψηλό πυρετό.

Ο γιατρός τον συμβούλεψε να της κάνει ζεστές σουπίτσες. Έτσι ο αγρότης
‘’έσφαξε την κότα’’ για να κάνει μια καλή κοτόσουπα! Η γυναίκα όμως πήγαινε
από το κακό στο χειρότερο και όλοι οι γείτονες έρχοταν στη φάρμα να βοηθή-
σουν. Ο καθένας με τη σειρά του καθόταν στο προσκεφάλι της γυναίκας από ένα
8ωρο. Για να τους ταΐσει όλους αυτούς ο αγρότης αναγκάστηκε να ‘’σφάξει το
γουρούνι’’. Τελικά όμως η γυναίκα δε γλύτωσε! Πέθανε! Στην κηδεία της ήρθε
πάρα πολύς κόσμος, γιατί ήταν καλή γυναίκα και την αγαπούσαν όλοι. Για να φι-
λοξενήσει όλον αυτόν τον κόσμο, ο αγρότης αναγκάστηκε να ‘’σφάξει το βόδι’’.

Ο κυρ Ποντικός μας έβλεπε όλο αυτό το πήγαιν' έλα από την τρυπούλα του με
πολύ, μα πάρα πολύ μεγάλη θλίψη...

ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΠΩΣ:

• Χάσαμε την ανθρωπιά μας και ενισχύσαμε τον ατομισμό μας!

• Όταν κάποιος δίπλα μας κινδυνεύει, βρισκόμαστε όλοι σε κίνδυνο!

• Είμαστε όλοι συνεπιβάτες σ'αυτό το πλοίο που λέγεται ζωή!

• Ο καθένας μας αποτελεί τον κρίκο της ίδιας αλυσίδας!

• Είμαστε σαν τις ίνες ενός υφάσματος. Και αν ένα μέρος του υφάσματος χα-
λάσει, το ύφασμα είναι άχρηστο!

ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΝ.

Εμείς είμαστε τα ποντικάκια!

Εμείς όμως είμαστε και οι κότες, εμείς και τα γουρούνια, εμείς και τα βόδια!

ΓΙ ΑΥΤΟ ΚΑΛΑ ΝΑ ΠΑΘΟΥΜΕ, ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΟΥΜΕ ΠΩΣ...

Είναι αδύνατον να γελάμε, αν δεν γελάει ολόκληρη η γειτονιά!

Δώστου κλότσο να γυρίσει παραμύθι ν’ αρχινήσει…

Ένα παραμύθι το νόημα του οποίου συνάδει με το μήνυμα 
της προάσπισης της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης, 
που θέλουμε να διαπνέει και εμπνέει όλους μας.



Σημείωση: Τa σχολεία που θα ήθελαν να επισκεφτούν τους ναούς και να παρακολουθήσουν τις εκδη-
λώσεις, μπορούν να τηλεφωνούν στο τηλ.: 26610-82194 (εσωτ.138) στην υπεύθυνη-συντονίστρια του
προγράμματος κ. Γραμμένου Μαριλένα, για να προγραμματίσουν ημέρα και ώρα όσο το δυνατό καλύ-
τερα, από τις 8:30 έως τις 14:30 καθημερινά.

Δευτέρα 7.3.2011 έως Κυριακή 13.3.2011
Εβδομάδα αφιερωμένη στην ιστορία της Ορθοδοξίας 
και του Καθολικισμού στην Κέρκυρα.

Τρίτη 8.3.2011 μέχρι και την Παρασκευή 11.3.2011
Εκθεσειακός Χώρος Δημοτικού Θεάτρου
11:00-13:00
Έκθεση ζωγραφικής για μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Eκπαίδευσης με θέμα:
«Οδοιπορικό στον Άθωνα - Κέντρο της Ορθοδοξίας» και προβολή βίντεο από τον Κερκυ-
ραίο ζωγράφο κ. Φίλη Κένταρχο.

Τετάρτη 9.3.2011
Εκθεσειακός Χώρος Δημοτικού Θεάτρου
19:00
Εγκαίνια για την έναρξη του προγράμματος «Εκπαιδευτικές Εβδομάδες Πολιτισμού και Εθε-
λοντισμού 2011» και επίσημη παρουσίαση της έκθεσης ζωγραφικής του κερκυραίου ζω-
γράφου Φίλη Κένταρχου. με θέμα:«Οδοιπορικό στον Άθωνα-Ακρόπολη Ορθοδοξίας» και
προβολή βίντεο. Η έκθεση θα παραμείνει ανοικτή μέχρι και το Σάββατο 12.3.2011 για μαθητές
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Eκπαίδευσης.

Τετάρτη 9.3.2011 & Πέμπτη 10.3.2011 
10:00-12:00
Ξεναγήσεις στην Εκκλησία του Αγίου Φραγκίσκου (εκτός Καθαράς Δευτέρας και Παρα-
σκευής), από την εκπαιδευτικό κ. Αικατερίνη Κουτάγιαρ και μαθητές του 6ου Γυμνασίου.
Ξεναγήσεις θα γίνονται και τις απογευματινές ώρες 17:00-19:00 Τετάρτη 9.3.2011, Πέμπτη
10.3.2011 και Παρασκευή 11.3.2011 για σχολικές μονάδες που τυχόν θα παρευρίσκονται
τη συγκεκριμένη περίοδο στο νησί μας ή γκρούπ ατόμων που επιθυμούν να γνωρίσουν την
ιστορία του καθολικισμού.

Τρίτη 8.3.2011 & Πέμπτη 10.3.2011

10:00 -12:00
Ξενάγηση στο Ναό του Αγ. Σπυρίδωνα, στο Μητροπολιτικό Ναό, στο Ναό του Αγίου Νι-
κολάου των Γερόντων, στο Ναό του Αγ. Ιωάννη, στο Ναό των Αγίων Πάντων από τους ιε-
ρωμένους. Θα υπάρχει ομάδα μαθητών του 6ου Γυμνασίου Κέρκυρας που θα παρουσιάσει
εργασία με θέμα την ιστορία της ορθοδοξίας στην Κέρκυρα, υπό την εποπτεία του κ. Άγγε-
λου Γκούνη, θεολόγου του 6ου Γυμνασίου.

Τρίτη 8.3.2011 & Πέμπτη 10.3.2011

10:00-12:00
Ξενάγηση μαθητών στο Μητροπολιτικό Ναό της Κέρκυρας και διάλεξη με θέμα τη ζωή και
το έργο της Αγίας Θεοδώρας από τη μαθήτρια Ελεονώρα Καββαδία, μαθήτρια Ε’ τάξης του
3ου Δημοτικού Σχολείου. Υπεύθυνη εργασίας η εκπαιδευτικός κ. Μαριλένα Γραμμένου.

Παρασκευή 11.3.2011

Αμφιθέατρο Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας Ιονίου Πανεπιστημίου

10:00-12:00
Συζήτηση, παρουσία του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη Κερκύρας Παξών και Διαποντίων
Νήσων κ. Νεκταρίου και του Αρχιεπισκόπου της Καθολικής Εκκλησίας κ. Ιωάννη Σπιτέρη,
με μαθητές της Γ’ Γυμνασίου, Α΄ και Β’ Λυκείου. Το θέμα της συζήτησης θα είναι: «Το Κοι-
νωνικό έργο και η αποστολή του Χριστιανισμού». 

Συντονιστής της συζήτησης θα είναι ο κ. Άγγελος Γκούνης, θεολόγος του 6ου Γυμνασίου
Κέρκυρας.

Σάββατο 12.3.2011

Ναός Αγίου Γεωργίου (στο Παλαιό Φρούριο)

19:00
• Εισήγηση από τον καπουκίνο μοναχό, ιερέα π. Guglio Gramegnia, με θέμα: «Η συμβολή

του εκκλησιαστικού οργάνου στην καθολική και ορθόδοξη μουσική»

• Εκκλησιαστικοί ύμνοι από την ορθόδοξη λειτουργία με τη μικτή χορωδία Λιαπάδων υπό
τη διεύθυνση του κ. Σπυρίδωνα Μπόχαλη. Στο αρμόνιο ο κ. Νεκτάριος Σταυράτης.

• Εκκλησιαστικοί ύμνοι από την καθολική λειτουργία με τη χορωδία της Καθολικής Μητρό-
πολης Κέρκυρας υπό τη διεύθυνση του κ. Ιωάννη Σουέρεφ. Στο αρμόνιο ο Αιμίλιος Ζαμίτ.



Σημείωση: Τa σχολεία που θα ήθελαν να επισκεφτούν τη Φιλαρμονική ή να παρακολουθήσουν τις χο-
ρωδίες και τις ομιλίες να τηλεφωνούν στο τηλ.: 26610-82194 (εσωτ.138) στην υπεύθυνη-συντονίστρια
του προγράμματος κ. Γραμμένου Μαριλένα, για να προγραμματίσουν ημέρα και ώρα όσο το δυνατό κα-
λύτερα, από τις 8:30 έως τις 14:30 καθημερινά.

Δευτέρα 14.3.2011 έως Κυριακή 20.3.2011
Εβδομάδα αφιερωμένη σε μουσικά δρώμενα σχετικά 
με τη φωνητική και ενόργανη μουσική της Κέρκυρας 
& στην Παγκόσμια Ημέρα Γαλλοφωνίας.

Η Φιλαρμονική Εταιρία «ΠΑΛΑΙΑ» και το Μουσείο Μουσικής θα είναι ανοικτά κάθε ημέρα
εκτός Κυριακών κι επίσημων αργιών από 09:30 έως 13:30 για όσους επιθυμούν να ξενα-
γηθούν στους χώρους όλες τις θεματικές εβδομάδες.

Δευτέρα 14.3.2011

7ο Δημοτικό Σχολείο Κέρκυρας 

19:30-21:00 
Aνοικτή πρόβα της Χορωδία Εκπαιδευτικών Κέρκυρας, υπό τη διεύθυνση του κ. Περικλή
Παπαδόπουλου, Σχολικού Συμβούλου Μουσικής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Τετάρτη 16.3.2011

«Νέα Σκηνή» Δημοτικού Θεάτρου

18:00
Χορωδία και Παραδοσιακοί Χοροί από τον Πολιτιστικό Σύλλογο «Αγ. Δημήτριος». Διεύ-
θυνση κ. Μιχάλης Καποδίστριας.

19:00
Μικρή συναυλία με μαθητές του 1ου & 2ου Ενιαίου Λυκείου Κέρκυρας. Υπεύθυνος εκπαι-
δευτικός του 2ου Λυκείου ο κ. Κώστας Πετσάλης.

19:30
Aνοικτή πρόβα της Χορωδία «ΔΗΜΟΔΟΚΟΣ» υπό τη διεύθυνση της κ. Δήμητρας Καλογε-
ροπούλου.

20:30-22:00 
Aνοικτή πρόβα της Χορωδία Εκπαιδευτικών Κέρκυρας, υπό τη διεύθυνση του κ. Περικλή
Παπαδόπουλου, Σχολικού Συμβούλου Μουσικής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων..

Σάββατο 19.3.2011

Πνευματικό Κέντρο Ιεράς Μητρόπολης

17:30-21:00
Ημερίδα αφιέρωμα με θέμα: «Η διαχρονικότητα του Παπαδιαμάντη στην Αγωγή των
Νέων» από τα τμήματα Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Α/θμιας και Β/θμιας
Εκπ/σης σε συνεργασία με την Ένωση Χριστιανών Επιστημόνων Κέρκυρας.

Τένεδος, Σολωμού 23

11:00-13:30
Παιδική Χορωδία, υπό τη διεύθυνση της μαέστρου κ. Χριστίνας Καλλιαρίδου. Στο κτήριο
της Χορωδίας, πάνω από την Ένωση Ποντίων, απέναντι από τη Gallery «Τένεδος».

Κυριακή 20.3.2011

Πρώην Γαλλικό Ινστιτούτο.

19:00
Ομιλία, στο πλαίσιο εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας Γαλλοφωνίας, από τον αναπληρωτή
καθηγητή του Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπι-
στημίου κ. Μιχάλη Πολίτη, με θέμα: «Γαλλοφωνία, μια πρόκληση για την Ελλάδα».



Δευτέρα 21.3.2011

Aμφιθέατρο της Ιονίου Ακαδημίας

09:00-13:00
Στο πλαίσιο της εβδομάδας βιώσιμης Ανάπτυξης σε συνεργασία με τo κέντρο UNESCO του
Ιονίου, σεμινάριο σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
• Εισαγωγική ομιλία από τον Κερκυραίο οικονομολόγο-κοινωνιολόγο κ. Γιώργιο Σκλα-

βούνο με θέμα: «Ο επαγγελματικός προσανατολισμός βιώσιμης ανάπτυξης», 
• «Πράσινα επαγγέλματα - πράσινες δεξιότητες», εισηγητής ο κ. V. Fissaber Πρόεδρος του

Κέντρου Επαγγελματικού Προσανατολισμού.
• «Οι ευρωπαϊκές προτεραιότητες για την ενίσχυση της Δια Βίου Μάθησης και της Δια

Βίου Ανάπτυξης Σταδιοδρομίας - Εξελίξεις για το θεσμό Συμβουλευτική και Επαγγελ-
ματικός Προσανατολισμός», Εισηγήτρια: η κ. Φωτεινή Βλαχάκη, Σύμβουλος Ε.Π., Διευ-
θύντρια Προγρ. & Ανάπτυξης του ΕΚΕΠ.

Τρίτη 22.3.2011

Εταιρία Κερκυραϊκών Σπουδών

10:00-11:00
Ομιλία από τον κ. Γιώργο Σκλαβούνο με θέμα: «Διδάγματα από τη ζωή και το έργο του Λο-
ρέντζου Μαβίλη». Στρογγυλή τράπεζα - συζήτηση με μαθητές και ακροατές, μετά τη διάλεξη
του κ. Σκλαβούνου.

Τρίτη 22.3.2011 και Τετάρτη 23.3.2011

10:00 -12:00
Ο Γραμματέας της Αναγνωστικής Εταιρίας, κ.Ζυμάρης θα πραγματοποιήσει περιήγηση στην
«πόλη της Κέρκυρας, της εποχής του Σολωμού» (1813-1857) με τα παιδιά μας, αφού
προηγουμένως δοθεί προς εξερεύνηση μέσα στην Αναγνωστική Εταιρία το θέμα: «Αρχιτε-
κτονική της Κέρκυρας». Επιστροφή και πάλι στο χώρο της Αναγνωστικής Εταιρίας. Εικαστικό
και φωτογραφικό υλικό προς έκθεση και μικρά δοκίμια θα παραχθούν από την ομάδα, κα-
ταγραφή των όσων είδαν. Θα ακολουθήσει ξενάγηση στο Μουσείο Σολωμού.

Πέμπτη 24.3.2011

«Νέα Σκηνή» Δημοτικού Θεάτρου

09:00-11:00
Εκδήλωση για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου από μαθητές του 2ου & 3ου Δημοτικού
Σχολείου Κέρκυρας. Υπεύθυνες δασκάλες οι: Ευαγγελία Ράκου, Ειρήνη Λαβράνου, Αντιγόνη
Κήττα και Εύη Μήτση.

Αμφιθέατρο Αρχειονομίας - Βιβλιο-
θηκονομίας Ιονίου Πανεπιστημίου

18:00-19:00
Ομιλία από τη νομικό-ιστορικό κ. Αλεξάν-
δρα Καββαδία με θέμα «Η συμβολή των
Επτανησίων αγωνιστών και πατριωτών
στον αγώνα του 1821 κατά τα προεπανα-
στατικά χρόνια και στη διάρκεια της ελλη-
νικής επανάστασης».

Παρασκευή 25.3.2011

Δημοτικό Θεάτρο

20:00
• Ομιλία από τη Σχολική Σύμβουλο και

Προϊσταμένη Παιδαγωγικής και Επιστημο-
νικής καθοδήγησης Α/θμιας Εκπ/σης κ.
Αναστασία Λίβερη στο πλαίσιο εορτασμού
της 25ης Μαρτίου.

• Ελληνικοί χοροί από τον ΕΚΑΟΚ «ΛΑΟ-
ΔΑΜΑΣ»

Σάββατο 26.3.2011

«Νέα Σκηνή» Δημοτικού Θεάτρου

10:30
Επανάληψη μικρού θεατρικού δρώμενου (24.3.2011) από την Ε’ τάξη του 3ου Δημοτικού
Σχολείου Κέρκυρας. Υπεύθυνη δασκάλα η κ. Εύη Μήτση.

11:15
Αφήγηση του παραμυθιού «Μια πόλη που έγινε τριανταφυλλένια» από τη Ναταλία Κα-
ποδίστρια, στο πλαίσιο της εβδομάδας βιώσιμης ανάπτυξης. Αφιέρωμα στα παιδιά προ-
σχολικής ηλικίας.

12:15
«Η Μελοποίηση του Σολωμικού ύμνου από το Νικόλαο Χαλικιόπουλο Μάντζαρο». Εισή-
γηση - Συνοπτική παρουσίαση του αποτελέσματος της νεότερης έρευνας από τον κ.Κωνσταν-
τίνο Ζερβόπουλο, διδάκτορα Μουσικολογίας και καθηγητή Θεωρητικών του Μουσικού
Σχολείου Κέρκυρας. Ενδεικτική παρουσίαση μελοποιημένων στροφών.

Σημείωση: Τα σχολεία που θα ήθελαν να συμμετάσχουν και να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις
μπορούν να τηλεφωνούν στο τηλ.: 26610-82194 (εσωτ.138) στην υπεύθυνη-συντονίστρια του προ-
γράμματος κ. Γραμμένου Μαριλένα, για να προγραμματίσουν ημέρα και ώρα όσο το δυνατό καλύτερα,
από τις 8:30 έως τις 14:30 καθημερινά

Δευτέρα 21.3.2011 έως Κυριακή 27.3.2011
Εβδομάδα αφιερωμένη στην Επτανησιακή ποίηση 
και στην Ελληνική Επανάσταση του 1821.



Σημείωση: Τa σχολεία που θα ήθελαν να δηλώσουν συμμετοχή στο κυνήγι της χαμένης γνώσης μπο-
ρούν να τηλεφωνούν στο τηλ.: 26610-82194 (εσωτ.138)  στην υπεύθυνη-συντονίστρια του προγράμ-
ματος κ. Γραμμένου Μαριλένα, για να προγραμματίσουν ημέρα και ώρα όσο το δυνατό καλύτερα, από
τις 8:30 έως τις 14:30 καθημερινά.

Δευτέρα 28.3.2011 έως Κυριακή 3.4.2011
Εβδομάδα αφιερωμένη στα Παλάτια, τα Φρούρια 
και την αρχιτεκτονική της παλαιάς πόλης.

Όλη την εβδομάδα η είσοδος του Δημοτικού Θεάτρου θα λειτουργεί ως εκθεσιακός χώρος
με φωτογραφίες από παλάτια, κάστρα και κτήρια της παλαιάς πόλης και της περιφέρειας.

Δευτέρα 28.3.2011, Τετάρτη 30.3.2011 και Παρασκευή 1.4.2011

Παλαιό Φρούριο και Νέο Φρούριο

10:00-13:00
«Το κυνήγι της χαμένης γνώσης». Σημείο συνάντησης στο «Πεντοφάναρο» στις 9.30 με
όσα παιδιά έχουν δηλώσει συμμετοχή. Απευθύνεται σε παιδιά Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού, Γυ-
μνασίου και Α’ Λυκείου. Υπεύθυνες οι εκπαιδευτικοί κ. Κατερίνα Κουτάγιαρ και κ. Ιωάννα
Αρβανιτάκη με μαθητές του 6ου Γυμνασίου.

Τρίτη 29.3.2011 και Πέμπτη 31.3.2011

10:00-13:00
Παιγνίδι ανάμεσα σε ομάδες παιδιών (ανάλογα με τις συμμετοχές). Η μια ομάδα θα κάνει
περιήγηση στις περιοχές Καμπιέλο, Κοφινέτα και η άλλη ομάδα στις περιοχές Πόρτα Ρε-
μούντα, Άνω Πλατεία, Μποσκέτο και Κοφινέτα με κοινό σημείο κατάληξης το Λιστόν. Κάθε
ομάδα θα έχει συγκεκριμένη αποστολή (να φωτογραφήσει τα αγάλματα, τις προτομές, τα
οικόσημα, τα ρόπτρα της Κέρκυρας, κλπ) με θέμα την αρχιτεκτονική της παλιάς πόλης. Με
τη λήξη της περιήγησης συγκέντρωση στο Λιστόν. Τα παιδιά θα αποτυπώσουν την εμπειρία
τους ζωγραφίζοντας και θα απαντήσουν σε ερωτηματολόγιο γνώσεων, πολλαπλής επιλογής.
Υπεύθυνες οι εκπαιδευτικοί κ. Κατερίνα Κουτάγιαρ, κ. Μαριλένα Γραμμένου και κ. Ιωάννα
Αρβανιτάκη.

Τετάρτη 30.3.2011

Δημοτικό Θέατρο

20:30
Εορτασμός των 20 χρόνων λειτουργίας του Μουσικού Σχολείου Κέρκυρας. Εμφάνιση ατο-
μικών συμμετοχών και Μουσικών συνόλων μαθητών του Σχολείου.

Παρασκευή 1.4.2011 έως Κυριακή 3.4.2011

Αίθουσα Τέχνης Πινακοθήκης Δήμου Κέρκυρας (κήπος Παλαιών Ανακτόρων)

10:00-14:00
Παρουσίαση υλικού από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Βλέπω τι βλέπω μέσα από τη ζω-
γραφική και τη Φωτογραφία». Απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου. Επιμέλεια
προγράμματος και παρουσίαση από την επιμελήτρια της Εθνικής Πινακοθήκης (παράρτημα
Κέρκυρας) κ. Μαρίνα Παπασωτηρίου και την εκπαιδευτικό κ. Μαργαρίτα Απέργη.

10:00-14:00
«Δες σαν...» φωτογραφικά παιχνίδια με μικρότερους μαθητές Δημοτικού Σχολείου και Γυ-
μνασίου που θα εργαστούν με τον εκπαιδευτή οπτικοακουστικών μέσων κ. Δαμιανό Βογα-
νάτση. Τα παιχνίδια και οι δράσεις τους θα ολοκληρωθούν το Σάββατο 2 Απριλίου.

16:00-19:00
«Κάνε σαν...» Θεατρικά παιχνίδια και παιχνίδια έκφρασης με τον θεατροπαιδαγωγό Κόλντο
Βίο. Απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Α΄ Λυκείου
Στον ίδιο χώρο θα φιλοξενηθούν οι εργασίες μαθητών με θέμα:«Ζωγραφίζοντας και φω-
τογραφίζοντας τον τόπο μου»
Επειδή ο αριθμός συμμετεχόντων είναι περιορισμένος, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας και
είναι απαραίτητη η επικοινωνία σας, γι’ αυτή τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, με την κ. Μαργα-
ρίτα Απέργη. Για πληροφορίες και εκδήλωση ενδιαφέροντος στα τηλέφωνα 2661048610
(10:00πμ-12:00μμ) και 6942044333 (16:00μμ-18:00μμ).

Παρασκευή 1.4.2011 

Άνω Πλατεία
Άνοιγμα πύλης «Αραβικής Τέντας» στο κοινό, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αραβικού κόσμου.
Για μαθητές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, η αραβική τέντα θα είναι ανοικτή από το Σάββατο
2.4.2011 μέχρι και την Τετάρτη 6.4.2011 και ώρες 09:00-13:30

Όλη την εβδομάδα (εκτός Σαββάτου και Κυριακής) κατά τις πρωϊνές ώρες, θα πραγματοποιείται ξενάγηση
στο Κάστρο των Κασσωπαίων για ομάδες παιδιών ή πολιτών που το επιθυμούν, μετά από συννενόηση
με την κ.Γαρνέλη (τηλ.: επικοινωνίας 26630.81251) 



Σημείωση: Τα σχολεία που θα ήθελαν να συμμετάσχουν και να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις
μπορούν να τηλεφωνούν στο τηλ.: 26610-82194 (εσωτ.138) στην υπεύθυνη-συντονίστρια του προ-
γράμματος κ. Γραμμένου Μαριλένα, για να προγραμματίσουν ημέρα και ώρα όσο το δυνατό καλύτερα,
από τις 8:30 έως τις 14:30 καθημερινά

Δευτέρα 4.4.2011 έως Κυριακή 10.4.2011
Εβδομάδα αφιερωμένη στην Ιστορία της Κέρκυρας 
και τη Μυθολογία.

Όλη την εβδομάδα η στην είσοδο του Δημοτικού Θεάτρου θα λειτουργεί έκθεση φωτο-
γραφίας και ιστορικού υλικού από τον ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ (υπεύθυνος ο κ. Ονού-
φριος Παυλογιάννης, Διδάκτωρ Ιστορίας του Αθλητισμού και Σχολικός Σύμβουλος
Φιλολόγων Ν. Άρτας).

Δευτέρα 4.4.2011

«Νέα Σκηνή» Δημοτικού Θεάτρου

11:00
Διάλεξη του κ. Ονούφριου Παυλογιάννη, Διδάκτορα Ιστορίας του Αθλητισμού, Σχολικού
Συμβούλου Φιλολόγων Ν. Άρτας με θέμα «Μορφές της Ιστορίας του Αθλητισμού στην
Κέρκυρα», για μαθητές Α’/θμιας και Β’/θμιας Εκπαίδευσης.

Τετάρτη 6.4.2011 Πέμπτη 7.4.2011 και Παρασκευή 8.4.2011

Η Μέδουσα Γοργώ έρχεται εν γούνασι στην τάξη σας και συνομιλεί μαζί σας. Τις συστάσεις
και την παρουσίαση θα κάνει η κ. Μαργαρίτα Απέργη. Πληροφορίες και εκδήλωση ενδια-
φέροντος στα τηλέφωνα: 2661048610 (10:00-12:00π.μ.) και 6942044333 (16:00-18:00).

Τρίτη 5.4.2011 και Πέμπτη 7.4.2011 

Πεντοφάναρο - Παλαιόπολη 

10:00-12:00
Περιήγηση, ανά ώρα, με τρενάκι. «Η Παρουσία του Οδυσσέα στο νησί των Φαιάκων». Δι-
δακτικό Παραμύθι για μαθητές Ε’ και Στ’ Δημοτικού Σχολείου, Γυμνασίων και Α’ Λυκείου
από τους μαθητές του 6ου Γυμνασίου με υπεύθυνες τις εκπαιδευτικούς κ. Κατερίνα Κουτά-
γιαρ και κ. Ιωάννα Αρβανιτάκη του 6ου Γυμνασίου.

Τρίτη 5.4.2011

Αμφιθέατρο Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας Ιονίου Πανεπιστημίου

18:00-20:00
Oμιλία από τη διευθύντρια κ. Μαρία Ανδρακάκου και μαθητές του Λυκείου Σκριπερού με
θέμα «Ζώδια και Μυθολογία».

Τετάρτη 6.4.2011

Mουσείο Μον Ρεπό, Παλαιόπολη 

09:30
Oι μαθητές του 12ου Δημοτικού Σχολείου θα παρουσιάσουν τους «17 ιστορικούς σταθ-
μούς», από το Ναό της Ήρας μέχρι το θέατρο της «Ρένας Βλαχοπούλου» - (παρουσίαση
σε powerpoint). Θα ακολουθήσει περίπατος στα κυριότερα κτήρια της διαδρομής.

Θέατρο «Ρένα Βλαχοπούλου»

12:00 
«Η άφιξη του Οδυσσέα στο νησί των Φαιάκων». Παράσταση που επιμελήθηκαν οι μαθητές
του 12ου Δημοτικού Σχολείου με τη βοήθεια της Διευθύντριας κ. Μαριλένας Κοσκινά. Μου-
σική επένδυση: κ. Αφροδίτη Χανδρινού, καθηγήτρια μουσικής. Κίνηση-Χορογραφία: κ. Μα-
ρίνα Παπαδοπούλου, καθηγήτρια Θεατρικής Αγωγής.
Θα ακολουθήσει θεατρικό δρώμενο από το 7ο Δημοτικό Σχολείο με θέμα «Δραματοποίηση
της Ιστορίας της Κέρκυρας». Υπεύθυνοι Δάσκαλοι: κ. Αντώνης Κουρσάρης και κ. Αθανασία
Στογιάννου.

Παρασκευή 8.4.2011

Αμφιθέατρο Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας Ιονίου Πανεπιστημίου

18:00-20:00
Διάλεξη του κ. Ονούφριου Παυλογιάννη, Διδάκτορα Ιστορίας του Αθλητισμού και Σχολικού
Συμβούλου Φιλολόγων Ν. Άρτας με θέμα «Ιστορία του Αθλητισμού στην Κέρκυρα»
Έκθεση φωτογραφικού υλικού στην είσοδο του Ιονίου Πανεπιστημίου.



Σημείωση: Τa σχολεία που θα ήθελαν να δηλώσουν συμμετοχή και να παρακολουθήσουν τις εκδη-
λώσεις μπορούν να τηλεφωνούν στο τηλ.: 26610-82194 (εσωτ.138) στην υπεύθυνη-συντονίστρια του
προγράμματος κ. Γραμμένου Μαριλένα, για να προγραμματίσουν ημέρα και ώρα όσο το δυνατό καλύ-
τερα, από τις 8:30 έως τις 14:30 καθημερινά.

Δευτέρα 11.4.20111 έως Κυριακή 17.4.2011
Εβδομάδα αφιερωμένη στο περιβάλλον.
Υγρότοποι, λίμνες της Κέρκυρας - Περιοχές Natura.

Όλη την εβδομάδα στην είσοδο του Δημοτικού Θεάτρου θα λειτουργεί έκθεση ζωγραφικής
με θέμα: «Ταξιδεύοντας στο παραδοσιακό κερκυραϊκό χωριό». Επιμέλεια: κ. Στάθης Δού-
ρας, εκπαιδευτικός του 6ου Γυμνασίου Κέρκυρας.

Δευτέρα 11.4.2011 
Αεροδρόμιο
09:00
• Παρουσίαση από τους μαθητές του 12ου Δημοτικού Σχολείου με θέμα: «Τα προβλήματα

της Λίμνης Χαλικιόπουλου» Υπεύθυνη η Διευθύντρια, κ. Μαριλένα Κοσκινά.
• Προβολή βίντεο σχετικά με τη Λίμνη Χαλικιόπουλου. Εργασία του βιολόγου-ιχθυολόγου

κ. Σταμάτη Γκίνη.

Τρίτη 12.4.2011
Αμφιθέατρο Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας Ιονίου Πανεπιστημίου
10:00
Εργασία των μαθητών του 2ου Γυμνασίου με θέμα «Υγρότοποι της Κέρκυρας - Λιμνοθά-
λασσες - η Παλαιά πόλη της Κέρκυρας - μνημείο της UNESCO». Υπεύθυνος ο εκπαιδευτι-
κός κ. Δημήτριος Καββαδίας.
11:00
Εργασία από μαθητές του Γυμνασίου Λευκίμμης με θέμα: «Το ποτάμι - Ο υδάτινος δρόμος
της Λευκίμης». Υπεύθυνος  εκπαιδευτικός κ. Αθανάσιος Σγουρούδης.
11:40
Εργασία από μαθητές του Γυμνασίου/Λ.Τ. Αργυράδων με θέμα: «Συντροφιά με τους αμ-
μόλοφους και το Κεδροδάσος της λίμνης Κορισσίων». Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί: κ.κ.
Μαρία Γιανναδάκη του Λυκείου Λευκίμμης, Αλεξάνδρα Βλαχοπούλου και Μαρία Δαμιανί-
δου, εκπ/κοί του Γυμνασίου/Λ.Τ. Αργυράδων.

Πλατεία Λεμονιάς
20:30
Θέατρο σκιών: «Ο Καραγκιόζης Νερουλάς» από τους μαθητές του 12ου Δημοτικού Σχολείου.
Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί κ. Λεωνίδας Μουζακίτης, κ. Λευκή Σιατή, κ. Αγγελική Ψαράκη.

Τετάρτη 13.4.201
Δημοτικό Θέατρο
20:30
Χορωδία Ευρωπαϊκής Μουσικής του Μουσικού Σχολείου Ιλίου (Αθήνα). Σύμπραξη με τη
Συμφωνική Ορχήστρα του Σχολείου Κέρκυρας.

Πέμπτη 14.4.2011
Μον Ρεπό, Παλαιόπολη
10:00
Παρουσίαση από μαθητές του 6ου Γυμνασίου Κέρκυρας με θέμα «Μον Ρεπό - ιστορικό
και πολιτιστικό μνημείο». Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί η κ. Κατερίνα Κουτάγιαρ και ο κ. Χαρί-
λαος Παπαδάτος, του 6ου Γυμνασίου Κέρκυρας. Περιήγηση στο χώρο με το ιδιαίτερο φυ-
σικό κάλλος.

Παρασκευή 15.4.2011
«Νέα Σκηνή» Δημοτικού Θεάτρου
10:00
Εργασία από μαθητές της ΣΤ’ τάξης Δημοτικού Σχολείου Κοντοκαλίου με θέμα «Παραδο-
σιακή Υδροκίνηση». (Κατανόηση της χρήσης του νερού στην καθημερινότητα των ανθρώ-
πων και αναγνώριση της δύναμης του νερού ως ανανεώσιμη πηγή ενέργειας). Υπεύθυνη η
κ. Μαρίνα Φραγκοπούλου, δασκάλα του Δημοτικού Σχολείου Κοντοκαλίου.
11:00 
Εργασία από ομάδα μαθητών του Λυκείου Σκριπερού με θέμα: «Περιήγηση στο Σκριπερό».
Υπεύθυνη η εκπαιδευτικός Αιμιλία Αγιώτη.
12:00  
Παρουσίαση εργασίας από μαθητές της Δ’ τάξης του Δημοτικού Σχολείου Κοντοκαλίου με
θέμα «Οικισμός και Φύση». Υπεύθυνη η κ. Ελευθερία Μαρίνη.

Σάββατο 16.4.2011
«Νέα Σκηνή» Δημοτικού Θεάτρου
18:00 
«Πρόταση περιβαλλοντικής ανάπτυξης του Μαντουκιού μέσα από τα μάτια των μαθητών».
Εργασία από μαθητές του 6ου Γυμνασίου. Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί: κ.κ. Κατερίνα Κουτά-
γιαρ, Ιωάννα Αρβανιτάκη, Μαργαρίτα Δεσύλλα.



Δευτέρα 18.4.2011 έως Κυριακή 24.4.2011
Μεγάλη Εβδομάδα

Δευτέρα 25.4.2011 έως Κυριακή 01.5.2011
Εβδομάδα αφιερωμένη στην Άσκηση και Ποιότητα ζωής.

Τετάρτη 20.4.2011

Δημοτικό Θέατρο

21:00
Συναυλία από τη χορωδία του Δήμου Κέρκυρας υπό τη διεύθυνση του μαέστρου κ. Άντονι
Ιβάνωφ. Τιμή εισιτηρίου: 5€ για μαθητές, 5€ εξώστης, 10€ πλατεία.

Πέμπτη 21.4.2011

Λιστόν

11:00-13:00
Μαθητές της Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων θα φτιάξουν πασχαλινές λιχουδιές. Στη
συνέχεια με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών κ. Νάσιας Μπαρουξή, κ. Κατερίνας Κουτάγιαρ
και κ. Μαριλένας Γραμμένου τα παιδιά θα μάθουν να πλάθουν κουλουράκια, να ζωγραφί-
ζουν και να διακοσμούν κόκκινα αυγά.
Προς ενημέρωση όλων τη Μεγάλη Παρασκευή από τις 14:00 έως και τις 22:00 πραγμα-
τοποιούνται περιφορές επιταφίων των ναών της Κέρκυρας (βλ. λεπτομέρειες στο φυλλάδιο
του Δήμου Κέρκυρας).
Μεγάλο Σάββατο, πρωί στις 09:00 περιφορά επιταφίου του Αγίου Σπυρίδωνα (βλ. λεπτο-
μέρειες στο φυλλάδιο του Δήμου Κέρκυρας).

Τετάρτη 27.4.2011

Άνω Πλατεία

11:30
Ολιγόλεπτη ομιλία από τον πρώην Προϊστάμενο του Γραφείου Φυσικής Αγωγής κ. Θωμά
Λέζο με θέμα: «Άσκηση και Ποιότητα ζωής».

11:00-15:00
«Άσκηση για όλους, μετά το Πάσχα» από εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής. Απαραίτητη
αθλητική ενδυμασία και ένα στρωματάκι.

Συμμετέχουν: Ελένη Βέργη, Αθηνά Πουλημένου, Μαριλένα Γραμμένου, Παναγιώτης Πατέλης,
Μαριλένα Κάντα, Νικόλ Δημουλά.

Mουσικοχορευτικό «σόου» από σχολές χορού Κέρκυρας των, Σωτήρη Μπουχάγιαρ, Νάντης
Ρίζου, Χοροκίνηση, Νίκης Γιάννου.



Σημείωση: Τa σχολεία που θα ήθελαν να δηλώσουν συμμετοχή και να παρακολουθήσουν τις εκδη-
λώσεις μπορούν να τηλεφωνούν στο τηλ.: 26610-82194 (εσωτ.138) στην υπεύθυνη-συντονίστρια του
προγράμματος κ. Γραμμένου Μαριλένα, για να προγραμματίσουν ημέρα και ώρα όσο το δυνατό καλύ-
τερα, από τις 8:30 έως τις 14:30 καθημερινά.

Δευτέρα 2.5.2011 έως Κυριακή 8.5.2011
Εβδομάδα αφιερωμένη στον Καποδίστρια 

και σε Ευρωπαϊκά Θέματα.

Δευτέρα 2.5.2011

Αμφιθέατρο Ιονίου Ακαδημίας

09:00-10:00
Ομιλία του κ. Γιώργου Σκλαβούνου με
θέμα την παρουσίαση του βιβλίου του
με τίτλο: «Ο Άγνωστος Καποδίστριας»,
και υπότιτλο «Δελφούς της Οικουμένης,
ήθελε τους Έλληνες ο Καποδίστριας».

10:30-11:30
Διάλεξη με θέμα «Ο ρόλος του Καποδί-
στρια στο ελληνικό ζήτημα». Μαθητές
2ου Λυκείου με υπεύθυνη την εκπαιδευ-
τικό κ. Έλενα Βουσολίνου.

11:45
Ομιλία του θεολόγου-ιστορικού Κων-
σταντίνου Θύμη με θέμα: «Ιωάννης Κα-
ποδίστριας - Ιερά Μονή Πλατυτέρας».

«Νέα Σκηνή» Δημοτικού Θεάτρου

19:00
«Απλά Μαθήματα Πατριδογνωσίας». Kύκλος αντιπολεμικών τραγουδιών μνήμης και ελπί-
δας στην είσοδο του 21ου αιώνα.
Μουσική-στίχοι-ερμηνεία: Περικλής Παπαδόπουλος, σχολικός σύμβουλος μουσικής Ιονίων
Νήσων.
Συμμετέχουν: παιδική χορωδία - σύνολο μουσικών - Κωνσταντίνα Βρυώνη.
Κείμενα: Σπυριδούλα Αρβανιτοπούλου φιλόλογος.
Προβολή στίχων - video clips.

20:30
Ανδρική Χορωδία Κέρκυρας, με την ευκαιρία συμπλήρωσης 30 χρόνων από την ίδρυσή
της, υπό τη διεύθυνση της μαέστρου κ. Χριστίνας Καλλιαρίδου.

Τρίτη 3.5.2011

Αμφιθέατρο Ιονίου Ακαδημίας

10:00-11:00
Ομιλία από τον κ. Δημήτριο Μεταλληνό, ιστορικό-θεολόγο, με θέμα: «Ο Πολιτισμός του
Φωτός», για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

11:15-12:15
Oμιλία από τον Σχολικό Σύμβουλο της Πληροφορικής, κ. Γεράσιμο Πολυμέρη με θέμα:
«Αξιοποίηση διαδικτύου σ’ ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά προγράμματα».

Πέμπτη 5.5.2011 

Αμφιθέατρο Ιονίου Ακαδημίας

20:00
Θεατρική παράσταση του 7ου Γυμνασίου «Οι Εκκλησιάζουσες». Υπεύθυνη εκπαιδευτικός
κ. Χριστίνα Μέκκα.



Σημείωση: Τa σχολεία που θα ήθελαν να δηλώσουν συμμετοχή για τις δράσεις σε χώρους με περιο-
ρισμένο αριθμό ακροατηρίου μπορούν να τηλεφωνούν στο τηλ.: 26610-82194 (εσωτ.138) στην υπεύ-
θυνη-συντονίστρια του προγράμματος κ. Γραμμένου Μαριλένα, για να προγραμματίσουν ημέρα και ώρα
όσο το δυνατό καλύτερα, από τις 8:30 έως τις 14:30 καθημερινά.

Δευτέρα 9.5.2011 έως Κυριακή 15.5.2011
Εβδομάδα αφιερωμένη στον Ολυμπισμό.

Καθημερινά

Πάρκο κυκλοφοριακής Αγωγής
10:00-13:00
Θεωρητικό μάθημα και στη συνέχεια
εφαρμογή στην πράξη για την ασφαλή κυ-
κλοφοριακή αγωγή σε μαθητές της Πρω-
τοβάθμιας Εκπαίδευσης και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης (Α’ και Β’ τάξης Γυ-
μνασίου), σε συνεργασία με το Δήμο Κέρ-
κυρας και την Τροχαία Κέρκυρας.

Δευτέρα 9.5.2011

6ο Γυμνάσιο
11:00
Εργασία μαθητών του 6ου Γυμνασίου με
θέμα: «Γιορτάζουμε την Ευρώπη».

Τρίτη 10.5.2011

6ο Γυμνάσιο
11:00
Εργασία με θέμα «Άσκηση σε παιδιά με
ειδικές ανάγκες», με υπεύθυνη την εκπαι-
δευτικό κ. Κατερίνα Κουτάγιαρ, σε συνερ-
γασία με το ΕΕΕΕΚ.

Δημοτικό Θέατρο

19:30
θεατρική παράσταση: «Ειρήνη» του Αριστοφάνη από μαθητές του 12ου Δημοτικού Σχο-
λείου. Επιμέλεια της θεατρικής παράστασης από τη Διευθύντρια του σχολείου, κ. Μαριλένα
Κοσκινά. Είσοδος ελεύθερη για το κοινό.

Πέμπτη 12.5.2011

Αμφιθέατρο Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας Ιονίου Πανεπιστημίου

18:00
Ομιλία από την Επίκουρη Καθηγήτρια Ολυμπιακής Αθλητικής Παιδείας του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου κ. Ιωάννα Μάστορα με θέμα «Οι πολιτισμικές διαστάσεις του Ολυμπισμού».

19:00
Ομιλία από τον κ. Ονούφριο Παυλογιάννη, Διδάκτορα της Ιστορίας του Αθλητισμού, Σχολικό
Σύμβουλο φιλολόγων Ν. Άρτας με θέμα «Μια διαχρονική προσέγγιση στην ιστορία των
Ολυμπιακών Αγώνων - Μύθος και Πραγματικότητα». Στρογγυλή Τράπεζα.

Παρασκευή 13.5.2011

Αμφιθέατρο Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας Ιονίου Πανεπιστημίου

10:30
Διάλεξη από την Επίκουρη Καθηγήτρια Ολυμπιακής Αθλητικής Παιδείας Πανεπιστημίου Πε-
λοποννήσου κ. Μάστορα Ιωάννα με θέμα «Ο άθλος του Φιδιππείδη» σε μαθητές Γυμνα-
σίου - Λυκείου.

Σάββατο 14.5.2011

Λιστόν

12:00 -14:00
Πομπή Ολυμπιακής Δάδας, με τη συμμετοχή της Σχολής Χορού Νάντης Ρίζου. Συνοδεύει
σύνολο κρουστών από μαθητές του Μουσικού Γυμνασίου Κέρκυρας Τελικός σταθμός τα
ανάκτορα του Γεωργίου και Μιχαήλ. Χορογραφία Νάντη Ρίζου.

Κυριακή 15.5.2011

Κοφινέτα

10:00
Σημείο συνάντησης για όλους εκείνους που αγαπούν μια ωραία βόλτα με το ποδήλατο, σε
δρόμους χωρίς αυτοκίνητα. Μικροί και μεγάλοι ευπρόσδεκτοι. Ο Σύλλογος «Στήριξη» κατά
των εξαρτησιογόνων ουσιών και του AIDS και η Δημοτική μονάδα Πρόληψης «Νίκος
Μώρος», με την υποστήριξη της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων,
διοργανώνουν ποδηλατάδα με σημείο αφετηρίας και τερματισμού την Κοφινέτα.
Στη λήξη της ποδηλατάδας θα πραγματοποιηθεί κλήρωση. Αθλοθέτηση 5 ποδήλατα και
κράνη, σε όσους λάβουν μέρος στην ποδηλατάδα.

11:00-11:30
Την εκδήλωση θα χαιρετήσουν με 15λεπτες ομιλίες, η ιδιοκτήτρια του γυμναστηρίου Oxygen
Plus, καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής-Κινησιολόγος, κ. 'Εφη Λαψάνα με θέμα «Άσκηση: Ανάγκη,
υποχρέωση ή τρόπος ψυχαγωγίας» και ο ορθοπεδικός κ. Σπύρος Δαφνής με θέμα «Επι-
κίνδυνες ασκήσεις στα γυμναστήρια».

11:00-15:00
Άσκηση για όλους. Συμμετέχουν: Ελένη Βέργη, Αθηνά Πουλημένου, Μαριλένα Γραμμέ-
νου, Παναγιώτης Πατέλης, Μαριλένα Κάντα, Νικόλ Δημουλά, Καίτη Μόλτσα.
Mουσικοχορευτικό «σόου» από τις σχολές χορού Κέρκυρας: Τζένης Θεοτόκη, Σωτήρη
Μπουχάγιαρ, Νάντης Ρίζου, Χοροκίνηση, Νίκης Γιάννου. 



Σημείωση: Άκρως απαραίτητο τa σχολεία που θα ήθελαν να δηλώσουν συμμετοχή για τις ξεναγήσεις
ή για να παραστούν σε χώρους με περιορισμένο αριθμό ακροατηρίου να τηλεφωνούν στο τηλ.: 26610-
82194 (εσωτ.138) στην υπεύθυνη-συντονίστρια του προγράμματος κ. Γραμμένου Μαριλένα, για να προ-
γραμματίσουν ημέρα και ώρα όσο το δυνατό καλύτερα, από τις 8:30 έως τις 14:30 καθημερινά

Δευτέρα 16.5.2011 έως Κυριακή 22.5.2011
Εβδομάδα αφιερωμένη στα Επτάνησα - Ιστορικές διαδρομές. Δευτέρα 16.5.2011

Αμφιθέατρο Ιονίου Ακαδημίας

10:00-11:00
Ομιλία από τον θεολόγο-ιστορικό κ. Κωνσταντίνο Θύμη με θέμα «Ο Ευγένιος Βούλγαρης,
κορυφαίος θεολόγος του 18ου αι.».

11:15-12:15 
Διάλεξη από το νομικό-ιστορικό κ. Αθανάσιο Λαβράνο με θέμα «Μεταρρυθμιστές - Ριζο-
σπάστες, δύο διαφορετικές πολιτικές συνιστώσες στην πορεία των Επτανήσων έως την
Ένωση».

12:45-13:15
Χορωδία Ανω Παυλιάνας με επτανησιακό ρεπερτόριο υπό τη διεύθυνση του κ. Μιχάλη
Καποδίστρια.

Τρίτη 17.5.2011

Αναγνωστική Εταιρία

18:00
Παρουσίαση εργασίας από ομάδα μαθητών του 6ου Γυμνασίου: «Κερκυραϊκές Πρωτοπο-
ρίες». Υπεύθυνες εργασίας κ. Μαργαρίτα Δεσύλλα και κ. Κατερίνα Κουτάγιαρ, εκπαιδευτικοί
του 6ου Γυμνασίου Κέρκυρας.

Πέμπτη 19.5.2011

Αμφιθέατρο Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας Ιονίου Πανεπιστημίου

11:00
Ομιλία του π. Γεώργιου Μεταλληνού, ομότιμου καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα:
«Η Αφομοίωση της Επτανήσου ως συνέπεια Ένωσης με την Ελλάδα» (1864). Στρογγυλή
Τράπεζα.

12:30
Ομιλία του κ. Μιχάλη Πολίτη καθηγητή του Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και
Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου με θέμα: «Επτάνησα: από το Διαφωτισμό έως την
Ένωση».

Αναγνωστική Εταιρία

18:00
Ομιλία του ιστορικού κ. Νικολάου Κουρκουμέλη με θέμα: «Η εκπαίδευση στα Ιόνια Νησιά
την περίοδο 1816-1848». Στρογγυλή Τράπεζα.



Πρόεδρος Γαβαλάς Τηλέμαχος, 
Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων.

Αντιπρόεδρος Λίβερη Αναστασία, 
Προϊσταμένη Επιστημονικής Καθοδήγησης 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Υπεύθυνη - συντονίστρια Γραμμένου Μαριλένα
του προγράμματος Εκπαιδευτικός κλ.ΠΕ11

Τακτικά μέλη Παπαβλασσόπουλος Σώζων, 
Προϊστάμενος Επιστημονικής Καθοδήγησης 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Παπαδόπουλος Περικλής, 
Σχολικός Σύμβουλος Μουσικής Ιονίων Νήσων.
Μπρισένιου Σοφία, 
Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ν. Κέρκυρας.
Καλογεράς Ανδρέας, 
Υπεύθυνος Πολιτιστικών Προγραμμάτων 
της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Δημάκος Πέτρος, 
Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας και Αγωγής Καταναλωτή
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ν. Κέρκυρας.
Απέργη Μαργαρίτα, 
Υπεύθυνη Πολιτιστικών Προγραμμάτων της Διεύθυνσης 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ν. Κέρκυρας.

Αναπληρωματικά μέλη Δημητριάδης Ιωάννης, 
Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ν. Κέρκυρας.
Χήρα Σπυριδούλα, 
Υπεύθυνη Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ν. Κέρκυρας.
Τζανετής Δημήτριος, 
Αναπληρωτής σχολικός σύμβουλος Α’ Περιφέρειας 
Δημοτικής Εκπαίδευσης.

H Οργανωτική Επιτροπή των
«ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ 2011»

Ευχαριστούμε από καρδιάς τους συνεργαζόμενους φορείς:

• Ιερά Μητρόπολη Κέρκυρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων
• Αρχιεπισκοπή των εν Κερκύρα Ρωμαιοκαθολικών 
• Δήμο Κέρκυρας 
• Πρυτανεία Ιονίου Πανεπιστημίου 
• Τμήμα Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας του Ι.Π. 
• Τμήμα Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ι.Π 
• Δη.Πε.Θε. Κέρκυρας
• Μουσείο Μον Ρεπό
• Αναγνωστική Εταιρία
• Εταιρία Κερκυραϊκών Σπουδών 
• Πινακοθήκη Δήμου Κέρκυρας 
• 8η Εφορία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Κέρκυρας
• 21η Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Κέρκυρας
• Πολιτιστικό Σύλλογο «Αγ. Δημήτριος» Άνω Παυλιάνας
• Χορωδία Λιαπάδων
• Χορωδία Εκπαιδευτικών Κέρκυρας 
• Χορωδία Δήμου Κέρκυρας 
• Χορωδία Καθολικής Μητρόπολης
• Tον καπουκίνο μοναχό π. Giulio Gramegnia, καθώς επίσης και τους αρμονίστες Νεκτά-

ριο Σταυράτη και Αιμίλιο Ζαμίτ 
• Σύλλογο «Στήριξη» κατά των εξαρτησιογόνων ουσιών και του AIDS 
• Δημοτική Μονάδα Πρόληψης «Νίκος Μώρος» 
• Ένωση Ξενοδόχων Κέρκυρας
• Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων
• Tις σχολικές μονάδες του Ν. Κέρκυρας που συμμετείχαν στις δραστηριότητες 1ο Δ.Σ, 2ο

Δ.Σ, 3ο Δ.Σ, 5ο Δ.Σ, 6ο Δ.Σ, 7ο Δ.Σ, 12ο Δ.Σ, το Δ.Σ Κοντοκαλίου 
• Tο 2ο Γ/σιο, 3ο Γ/σιο, 5ο Γ/σιο, 6ο Γ/σιο, 7ο Γ/σιο, Γ/σιο Λευκίμης, το Μουσικό Σχολείο 
• Tο 1ο Λύκειο, 2ο Λύκειο, 3ο Λύκειο, το Λύκειο Σκριπερού 
• Tις Σχολές χορού, Τζένης Θεοτόκη, Σωτήρη Μπουχάγιαρ, Νάντης Ρίζου, Νίκης Γιάννου,

Χριστίνας Οικονόμου, Χοροκίνηση (στην Κέρκυρα και στο Σιδάρι).
• Tα γυμναστήρια Μίκας Γιούργα, Vergi Gym, Oxygen Plus, Corfu Mare Fitness Center &

Yoga Studio.

Ευχαριστούμε θερμά τους χορηγούς αυτής της εκδήλωσης:

• EFG ΕUROBANK ERGASIAS AE.
• AEGEAN AIRLINES, χορηγός μεταφοράς.
• 97,9 ΝΕΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ χορηγός επικοινωνίας.



ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

Δ/νση: Αλυκές Ποταμού, 491 00 Κέρκυρα • Τηλ./Fax: 26610 43328 • E-mail: europedirect@ionianisland.gr
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