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Λαθεμένο μού φαινόταν πάντα τ’ όνομα που μας δίναν:
«Μετανάστες».
Θα πει, κείνοι που αφήσαν την πατρίδα τους. Εμείς, ωστόσο,
δε φύγαμε γιατί το θέλαμε,
λεύτερα να διαλέξουμε μιαν άλλη γη. Ούτε
και σε μιαν άλλη χώρα μπήκαμε
να μείνουμε για πάντα εκεί, αν γινόταν.
Εμείς φύγαμε στα κρυφά. Μας κυνηγήσαν, μας προγράψανε.
Κι η χώρα που μας δέχτηκε, σπίτι δε θα ‘ναι, μα εξορία.
Έτσι, απομένουμε δω πέρα, ασύχαστοι, όσο μπορούμε πιο κοντά
στα σύνορα,
προσμένοντας του γυρισμού τη μέρα, καραδοκώντας το παραμικρό
σημάδι αλλαγής στην άλλην όχθη, πνίγοντας μ’ ερωτήσεις
κάθε νεοφερμένο, χωρίς τίποτα να ξεχνάμε, τίποτα
ν’ απαρνιόμαστε,
χωρίς να συχωράμε τίποτ’ απ’ όσα έγιναν, τίποτα δε συχωράμε.
Α, δε μας ξεγελάει τούτη η τριγύρω σιωπή! Ακούμε ίσαμ’ εδώ
τα ουρλιαχτά που αντιλαλούν απ’ τα στρατόπεδά τους. Εμείς
οι ίδιοι
μοιάζουμε των εγκλημάτων τους απόηχος, που κατάφερε
τα σύνορα να δρασκελίσει. Ο καθένας μας,
περπατώντας μες στο πλήθος με παπούτσια ξεσκισμένα,
μαρτυράει την ντροπή που τη χώρα μας μολεύει.
Όμως κανένας μας
δε θα μείνει εδώ. Η τελευταία λέξη
δεν ειπώθηκε ακόμα.

Μπέρτολτ Μπρεχτ, Ποιήματα
(Μετάφραση: Μάριος Πλωρίτης, Θεμέλιο)

Συνεχίζουµε να αγωνιζόµαστε

για ένα ∆ηµόσιο Σχολείο

που θα κεντρίζει τη φιλοµάθεια,

θα καλλιεργεί τη δηµιουργικότητα 

και θα εµπνέει ελπίδα και όραµα

στα παιδιά µας

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Μαθητών ∆ήµου Χαλανδρίου

Ευχαριστούµε την Οργανωτική Επιτροπή του Φεστιβάλ, 

τους Εκπαιδευτικούς, τους Συλλόγους Γονέων, τον ∆ήµο 

Χαλανδρίου που µας διαθέτει τις υποδοµές της πόλης 

και βεβαίως όλα τα Σχολεία που συµµετέχουν και 

κάνουν πραγµατικότητα το Φεστιβάλ.

Το Μαθητικό Φεστιβάλ Χαλανδρίου συµπληρώνει φέτος µια δεκαετία 
ζωής. Μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε από κάποιους πρωτοπόρους 
γονείς έχει γίνει πια ένας πετυχηµένος πολιτιστικός θεσµός στην 
πόλη µας. Πολλά θα µπορούσαµε ακόµα να κάνουµε για να γίνει 
καλύτερο που όµως προϋποθέτουν την ενεργό συµµετοχή όλων των 
Συλλόγων Γονέων.

Οι πρωταγωνιστές του Φεστιβάλ, τα παιδιά µας, µέσα από τον 
αθλητισµό, το χορό, τη µουσική, το θέατρο, τη δηµιουργική τους 
έκφραση, µας δίνουν την ελπίδα για έναν κόσµο δηµιουργικό, για ένα 
µέλλον αισιόδοξο.

Το 10ο Μαθητικό Φεστιβάλ είναι αφιερωµένο στην προσφυγιά, την 
µετανάστευση και τον ξεριζωµό. Ο λαός µας έχει πολλές φορές 
βιώσει τη σκληράδα και την απόγνωση της προσφυγιάς. ∆εν είναι η 
πρώτη φορά που η χώρα µας γίνεται αποκούµπι γι’ απελπισµένους 
συνανθρώπους µας που άλλοτε ο πόλεµος µε τα όπλα κι άλλοτε ο 
οικονοµικός πόλεµος τους αναγκάζουν ν' αναζητήσουν σε ξένο για 
αυτούς τόπο την ελπίδα για το αύριο.

«Σαν το µετανάστη στη δική σου Γη, µέρα νύχτα λύνεις δένεις τη 
πληγή κι όλα γύρω ξένα κι όλα πετρωµένα και δεν ξηµερώνει να 'ρθει 
η χαραυγή.
Στράγγισε η ζωή σου που αιµορραγεί, κάθε ώρα τρόµος πόνος και 
κραυγή και σ’ ακούν οι ξένοι κι ο αδερφός σωπαίνει αχ δεν είναι άλλη 
πιο βαθιά πληγή.
Σύρµα κι άλλο σύρµα και χοντρό γυαλί, µάτωσε ο ήλιος την Ανατολή,
κλαις κι αναστενάζεις αχ ξενητιά φωνάζεις µα η ελπίδα µαύρο κι 
άπιαστο πουλί.»

(Η Μαρία Φαραντούρη τραγουδά Λιβανελί,
Στιχουργός Λευτέρης Παπαδόπουλος, Συνθέτης Zulfi Livaneli)

Να θυµηθούµε την ιστορία µας, να θυµηθούµε τα βάσανα του δικού 
µας λαού, και να αγωνιστούµε, να παλέψουµε για να εξαλειφθούν οι 
αιτίες που γεννούν την προσφυγιά. Μέχρι τότε να καλοδεχτούµε 
όλους αυτούς τους ανθρώπους στα σχολεία και τις γειτονιές µας, να 
παλέψουµε µαζί τους για να τους δοθούν όλες οι προϋποθέσεις για 
την αξιοπρεπή διαβίωσή τους στη χώρα µας αλλά και όλα τα 
απαραίτητα έγγραφα για να πάνε στην όποια χώρα αυτοί επιθυµούν 
αφού δεν είναι αυτοί υπεύθυνοι για τον ξεριζωµό τους..



Πλατεία Ελευθερωτών
(Κεντρική Πλατεία Χαλανδρίου)
Σάββατο, 1 Ιουνίου 2019,

ώρα 11:00 - 16:00

Συµµετέχουν
3o ∆ηµοτικό:
5o ∆ηµοτικό:
9ο ∆ηµοτικό:

12ο ∆ηµοτικό:
13o ∆ηµοτικό:

2ο Γυµνάσιο:
5ο Γυµνάσιο:

2ο ΕΠΑΛ:
3ο ΕΠΑΛ:

Ροµποτική
Ροµποτική
Κατασκευές
Ζωγραφική
Ζωγραφική
Ζωγραφική
Κατασκευές
Κατασκευές
Κατασκευές

Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2019,
ώρα 18:30

2ο ∆ηµοτικό:
2ο ∆ηµοτικό:
2ο ∆ηµοτικό:

13ο ∆ηµοτικό:
13ο ∆ηµοτικό:

2ο ∆ηµοτικό:
6ο Γυµνάσιο:

2ο ΕΠΑΛ:
4ο ∆ηµοτικό:

Μοντέρνος Χορός
Μουσική
Θεατρικό
Capoeira
Πολεµικές Τέχνες
Παραδοσιακοί Χοροί
Παραδοσιακοί Χοροί
Παραδοσιακοί Χοροί
Θεατρικό

Σάββατο, 15 Ιουνίου 2019,
ώρα 18:30

12ο ∆ηµοτικό:
14ο ∆ηµοτικό:

7ο ∆ηµοτικό:
14ο ∆ηµοτικό:
12ο ∆ηµοτικό:
14ο ∆ηµοτικό:

7ο ∆ηµοτικό:
2ο Γυµνάσιο:
2ο Γυµνάσιο:

Θεατρικό
Μουσική
Μοντέρνος Χορός
Μοντέρνος Χορός
Μοντέρνος Χορός
Θεατρικό
Παραδοσιακοί Χοροί
Παραδοσιακοί Χοροί
Θεατρικό

Κυριακή, 16 Ιουνίου 2019,
ώρα 18:30

3ο ∆ηµοτικό :
9ο ∆ηµοτικό :
3ο ∆ηµοτικό :
9ο ∆ηµοτικό :
3ο ∆ηµοτικό :
1ο ∆ηµοτικό :
4ο Γυµνάσιο :
3ο ∆ηµοτικό :
9ο ∆ηµοτικό :

4ο Λύκειο :

Ρυθµική
Ρυθµική
Θεατρικό
Μοντέρνος Χορός
Μοντέρνος Χορός
Μοντέρνος Χορός
Μοντέρνος Χορός
Παραδοσιακοί Χοροί
Μουσικό Σύνολο (συνεργασία µε το

                               3ο ∆ηµοτικό Βριλησσίων)

Μουσικό Σύνολο

Τουρνουά Μπάσκετ
                                                                                                     Κλειστό Γυµναστήριο «Μάρκος Παπαδάκης»

2ο Γυµνάσιο - 6ο Γυµνάσιο
2ο ∆ηµοτικό - 16ο ∆ηµοτικό
5ο Γυµνάσιο - 6ο Γυµνάσιο

∆ιάλειµµα
2ο Γυµνάσιο - 5ο Γυµνάσιο

Απονοµές Αναµνηστικών

Παρασκευή, 7 Ιουνίου 2019,
ώρα 17:30

3ο ∆ηµοτικό - 12ο ∆ηµοτικό
∆ιάλειµµα

2ο ∆ηµοτικό - 12ο ∆ηµοτικό
3ο ∆ηµοτικό - 16ο ∆ηµοτικό

Απονοµές Αναµνηστικών

Σάββατο, 8 Ιουνίου 2019,
ώρα 19:00

Έκθεση Μαθητικής
∆ηµιουργίας

και Τεχνολογίας

Καλλιτεχνικά ∆ρώµενα
                                                                                                                  Ευριπίδειο Θέατρο Ρεµατιάς


