
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΤΟΥ ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΗΣ ΕΛΜΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

«Παιδεία και Αλληλεγγύη χωρίς Διακρίσεις»

Η  δράση  θα  αρχίζει  καθημερινά  από  τις  5  μ.μ.  και  θα  ολοκληρώνεται
με μουσική αργά το βράδυ.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ – ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Στους χώρους του Φεστιβάλ και ώρες 5 – 9 μ.μ. την Πέμπτη 20 & Παρασκευή 21 Ιουνίου  θα 
λειτουργούν παράλληλα με τη συμμετοχή του κοινού:
Εικαστικό Εργαστήριο «Ταξιδεύουμε σ’ ένα κόσμο χωρίς σύνορα»
Ζωγραφική, Κολάζ και Graffiti με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών και μαθητών.

 Εργαστήρι  ζωγραφικής  : «Παγκόσμιος Χάρτης   Χωρίς Σύνορα»  

• Ο καθένας που συμμετέχει ,αφού του κλείσουμε τα μάτια με ένα μαντηλάκι, περιστρέφει την 
υδρόγειο σφαίρα και σταματά σε ένα τυχαίο σημείο της.

• Του  δίνουμε  πληροφορία  –  ερέθισμα   για  τον  τόπο  που  βρέθηκε. 
Το ερέθισμα μπορεί να είναι μία φωτογραφία, μία ιστορία, ένα ποίημα, μία μυρωδιά, ένα 
αντικείμενο, ένα τραγούδι.

• Ζωγραφίζει ή γράφει κάτι  που αντιπροσωπεύει την εντύπωση του για τη χώρα που έτυχε 
να «ταξιδέψει». 

• Κολλάει το εργάκι του στη θέση της χώρας στον παγκόσμιο χάρτη που ήδη υπάρχει  με 
σχεδιασμένα μόνο τα περιγράμματα των ηπείρων.

Συντονίστριες εργαστηρίου ζωγραφικής: Καλατζίδου Κ., Καλλιτεχνικό Σχολείο
& Φωτεινάκη Μαρία, Γ/σιο Μοιρών

 Εργαστήρι κολάζ:   « Παζλ πολιτισμών»: 
Ενώνουμε τα κομμάτια και φτιάχνουμε ένα πρόσωπο διαφορετικό
Συντονιστής Κολάζ: Γιώργος Λαγουδιανάκης, γ/σιο Μελεσών

 Εργαστήρι Graffiti:   ομάδα μαθητών του Καλλιτεχνικού σχολείου συντονίζει τη δημιουργία 
μηνυμάτων κατά του ρατσισμού σε μορφή graffiti με την ενεργό συμμετοχή του κοινού.

Ξύλινα παραδοσιακά «Παιχνίδια του Κόσμου» Kaloumba
Το ΚΕ.Σ.Α.Ν. - Κέντρο Πρόληψης, με την υποστήριξη του Συλλόγου Εθελοντών στην Πρόληψη "Η 
Ομάδα" αναδεικνύει το παιχνίδι  ως μέσο κοινωνικής - πολιτιστικής εκπαίδευσης και ανάπτυξης, 
που συμβάλλει  στην προώθηση αξιών όπως η αλληλεγγύη,  η συνεργασία,  ο  σεβασμός και  η 
αποδοχή της διαφορετικότητας και το πέρασμα από την ατομική στη συλλογική δράση.
Υπεύθυνη:  Σοφία  Περακάκη,  μέλος  του  επιστημονικού  προσωπικού  του  ΚΕΣΑΝ  κέντρου 
πρόληψης του Δήμου Ηρακλείου.

Έκθεση Φωτογραφίας «Κάτι από την πατρίδα»:
Πρόσφυγες φωτογραφίζονται με το πιο σημαντικό αντικείμενο που έφεραν από την πατρίδα τους
Υπεύθυνος φορέας: Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες, Γραφείο Ελλάδας



Έκθεση έργων μαθητών

 6  ο   Γυμνάσιο  Ηρακλείου   
«ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ» από το τμήμα Β4 του 6ου Γυμνασίου Ηρακλείου
(αφιερωμένος  στη  μνήμη  του  συμμαθητή  των  παιδιών  Γιώργου  Βαρανάκη,  που  χάθηκε 
πρόσφατα...)
Στο σχήμα του κύκλου που ενώνει,  τα παιδιά προσφέρουν μικρά ''διαμαντάκια''  από τον τόπο 
καταγωγής τους: ένα νανούρισμα, ένα παραμύθι, ένα απόσπασμα λογοτεχνικού κειμένου, μερικές 
μαντινάδες...  πατρίδες...Και  δείτε πώς αποκτά αξία η ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ του καθενός: Βάλτε 
τώρα τον τροχό να γυρίσει γρήγορα κι όλ 'αυτά γίνονται ένα, μια παρέα, στο σχήμα του κύκλου 
που ενώνει...
Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Μπαλαμούτσου Λίνα.

 Γενικό Λύκειο Πόμπιας:    

•   « Μαθητική Γροθιά κατά του ρατσισμού»: αφίσα – κολάζ από τους μαθητές του Α2 

•   πανό & σκίτσα κατά του ρατσισμού, των στερεοτύπων και προκαταλήψεων από τους

  μαθητές του Β2.
Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Κουμπενάκη Στέλλα

 Γενικό Λύκειο Βιάννου:    
Μαθητές της Β΄ Λυκείου παρουσιάζουν κολάζ, ποιήματα χαϊκού, σελιδοδείκτες κ.ά. επιλέγοντας 
την τέχνη ως πομπό αποστολής των δικών τους μηνυμάτων κατά του ρατσισμού.
 Υπεύθυνος εκπαιδευτικός: Γιώργος Θαλασσινός

ΠΕΜΠΤΗ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ

 Διαπολιτισμικός Διάλογος:  
Μέλη και Συνεργάτες του Σ.Ε.Μ. Ηρακλείου μοιράζονται βιώματα και συνομιλούν με μαθητές του 
5ου Γυμνασίου Ηρακλείου  
Θεματικοί άξονες διαλόγου:
α) παρουσίαση των πολιτισμού και της παράδοσης των κρατών καταγωγής των μεταναστών
β) προσωπική ιστορία της κυρίας Ναταλίας (μετανάστριας) η οποία σπούδασε παιδαγωγικά στη 
Ρωσία και εν συνεχεία μετανάστευσε στην Ελλάδα.
Βιωματικές  δράσεις:  μετά  το  διάλογο  τα  παιδιά,  σε  ρόλο  εφήβου  μετανάστη,  θα  κληθούν  να 
γράψουν ένα γράμμα που θα απευθύνεται στη Διεθνή Αμνηστία, σχετικά με τα προβλήματά τους 
ως μετανάστες, τα δικαιώματά τους και κατά πόσο αυτά καταπατώνται. 
Συντονισμός: Λίνα  Πελεκίδου,  MPH  Κοινωνική  Λειτουργός  -  Εργαστ.  Συνεργάτης  Τμήματος 
Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ Κρήτης



ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

 9ο Γυμνάσιο Ηρακλείου  : «Σύγχρονος Οστρακισμός» - ώρα 17.00-22.00
Εξοστρακίζουμε ανεπιθύμητες αξίες & ιδέες.
Εργαστήριο αγγειοπλαστικής όπου όλοι οι παρευρισκόμενοι θα χαράζουν ανεπιθύμητες ιδέες σε 
πήλινα όστρακα  και  στη  συνέχεια  θα τα ψήνουν σε  ειδικό  φούρνο  με  τελικό  αποτέλεσμα τη 
δημιουργία ενός μνημείου- ενθύμιου της δράσης αλλά και του φεστιβάλ γενικότερα στο χώρο του 
πάρκου Γεωργιάδη.
Συντονιστής εργαστηρίου: Δημήτρης Λυμπερίδης (αγγειοπλάστης)

 “  Κουζίνα του κόσμου”   - ώρα 19.00-21.00
Μία εθελοντική – συλλογική κουζίνα, όπου  οι γεύσεις γίνονται μέσο γνωριμίας του πολιτισμού και 
των  συνηθειών ξένων χωρών. 
Συντονισμός: ΕΛΜΕ Ηρακλείου

 1  ο   Γυμνάσιο Ηρακλείου  : Βιωματική εικαστική δράση - ώρα 18.30-19.30
«Ζωγραφίζουμε την αλληλεγγύη, αποδεχόμαστε το διαφορετικό»
Μαθητές/τριες της Α΄ τάξης θα ζωγραφίσουν τρία τρίμερα έργα με θέμα την αλληλεγγύη και την 
αποδοχή της διαφορετικότητας. Η δράση θα είναι βιωματική και θα επιτρέπει τη συμμετοχή των 
παρευρισκόμενων. 
Συντονίστρια  εργαστηρίου  :   Χουλάκη Μαρία, καθηγήτρια εικαστικών

 12  ο   Γ/σιο Ηρακλείου:    Εργαστήριο δημιουργικής γραφής - ώρα 19.00-20.00
«Τα μολύβια ζωντανεύουν» Εξαλείφουμε τις διακρίσεις με θετική ενέργεια:
Με αφορμή μια φράση ή ένα στίχο που μιλά για την απόρριψη και το ρατσισμό δημιουργούμε τις 
δικές μας ιστορίες, παραμύθια, μαντινάδες, ποιήματα  και όνειρα.
Συντονίστρια εργαστηρίου: Πολυτίμη Γκιαουράκη, φιλόλογος  

 Εργαστήρια Χορού   - ώρα 19.00-21.00
 «Χοροί από άλλες πατρίδες»
α) Το Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (Ανώγεια Ρεθύμνου) παρουσιάζει 2 χορούς από 
το Αφγανιστάν και το Κογκό καλώντας το κοινό να συμμετέχει.
Συντονισμός: Κύρου Ιωάννα, κοινωνική λειτουργός
β) Παραδοσιακοί χοροί από το Σύλλογο Φιλλιπινέζων, το Σύλλογο Ρωσόφωνων καθώς και μέλη – 
συνεργάτες του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Ηρακλείου.
Συντονισμός: Λίνα Πελεκίδου, κοινωνική λειτουργός
γ)  Η  ομάδα  παραδοσιακών  χορών  «Στην  ταράτσα»  χορεύει  σε  αρμένικους  και  τσιγγάνικους 
ρυθμούς.
Συντονισμός: Κατερίνα Καλατζίδου

 «Ιστορίες Ξενιτιάς»   - ώρα 20.00-21.00
Ανάγνωση  λογοτεχνικών  κειμένων  –  μικρών  αφηγημάτων  ξενιτιάς  σε  συνδυασμό  με  σκηνική 
δράση (αυτοσχεδιασμός, παρεμβολή τραγουδιών, εκφραστικές προτάσεις) 
Συντονισμός  :   Θ.Ο.Κ.Ν.Η. (Θεατρική Ομάδα Καθηγητών της ΕΛΜΕ Ν. Ηρακλείου)



 ΘΕΑΤΡΟ – ΤΡΑΓΟΥΔΙ – ΧΟΡΟΣ

 Καλλιτεχνικό Σχολείο Ηρακλείου   - ώρα 19.00-21.00
• "Εσύ κι εγώ μαζί!":  Βιωματική - διαδραστική προσέγγιση της διαφορετικότητας και της 

αποδοχής του  "Άλλου".  Εμψύχωση δράσεων από μαθητές του  Καλλιτεχνικού  Σχολείου. 
Συμμετοχή ελεύθερη.

• "Μικρόκοσμος" (Ποίηση: Ναζίμ Χικμέτ, απόδοση στα ελληνικά: Γιάννης Ρίτσος, μουσική: 
Θάνος Μικρούτσικος)

Τραγούδι από μαθήτρια του Καλλιτεχνικού Σχολείου

• "Blind" (Rockz Solid και Annie Mae)

Χορευτικό από μαθήτριιες του Καλλιτεχνικού Σχολείου

• "Μετανάστης - Clandestino " (Manu Chao)

Τραγούδι από μαθητές του Καλλιτεχνικού Σχολείου

 Γ/σιο Ν. Αλικαρνασσού   - ώρα 21.00-21.30

• «Γέφυρες Χτίζουμε Φράγματα Γκρεμίζουμε»: Σύντομο θεατρικό δρώμενο από την ομάδα 
διαμεσολάβησης του σχολείου με θέμα τη μετάβαση από το ρατσισμό στην αποδοχή.

• Τραγούδι  Rap «Όποιος  κι  αν  είσαι»:  στίχοι  και  τραγούδι  από  μαθητές,  συνοδεύουν 
χορευτικά μαθήτριες του γυμνασίου Ν. Αλικαρνασσού.

• Μοντέρνος χορός  από μαθήτριες του γυμνασίου Ν. Αλικαρνασσού 

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Φασουλάκη Χρυσούλα, θεολόγος
Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί: Ξεκαρδάκη Μαρία, φιλόλογος & Οικονομάκη Μαρία,φιλόλογος

 ΓΕ.Λ Γαζίου    - ώρα 21.30-22.00

•  «Ο μαύρος κότσυφας κι ο άσπρος γλάρος» : Δραματοποίηση παραμυθιού

      από: Μπουμάκη Κούλα, Μαλαγαρδή Ελένη, Χατζάκη Θεοδώρα, Μπαγκέρη
      Παναγιώτα, Κοσμαδάκη Αλεξάνδρα, Χατζηστυλλή Ιωάννα, Χριστάκη Ηρακλή,
      Αγγελή Άννα 

• «Σελίδες… Ημερολογίου» 

       Σύνθεση: Ειρήνη Σπαχή, αφήγηση: Κατσαρού Ειρήνη, 
       Αρμόνιο: Βατσινά Μαρία – Κωνσταντίνα 

• «Το όνειρο» 

       σύνθεση ποιήματος - ποιητική απόδοση: Ζαμπετάκη Άννα-Μαρία, Μουάτσου Χρύσα
       Αρμόνιο: Βατσινά Μαρία – Κωνσταντίνα 

• «Imagine», τραγούδι: μαθητές τραγουδούν για ένα κόσμο ειρηνικά πλασμένο...

      Τραγούδι: Βατσινά Μαρία-Κωνσταντίνα, Παλαιάκη Ελευθερία & Τσιντάρη Μελίνα 
       Κιθάρα: Μακρυπόδη Γεωργία & Τσιντάρη Ιωάννα

• «Dust in the wind», τραγούδι:μελωδικό φινάλε για την κοινή μοίρα του ανθρώπου

      Τραγούδι: Μακρυγιαννάκη Πέγκυ
       Κιθάρα- Τραγούδι: Μακρυπόδη Γεωργία
       Βιολί: Μουάτσου Χρύσα 
       Αρμόνιο: Βατσινά Μαρία – Κωνσταντίνα     

• Η Μουσική της Ανεκτικότητας, video.: σε παράλληλη προβολή με τα τραγούδια

Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί: Γιαννουλάκη Στέλλα, Παραδεισάνου Καλλιόπη



ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 Μελωδικές χορωδιακές διαδρομές   - ώρα: 22.00 - 22.30

• Οι χορωδίες ΕΛΜΕ & ΑΡΙΩΝ τραγουδούν τρία τραγούδια: 

«Χρώματα και αρώματα»: μουσική: Γιάννης Μαρκόπουλος , στίχοι: Μιχάλης Κατσαρός 
 «Μες στου Βοσπόρου τα στενά» : μουσική: Απόστολος Καλδάρας, στίχοι: Πυθαγόρας
«Φίλοι κι αδέρφια»: μουσική: Σταύρος Ξαρχάκος ,στίχοι: Ιάκωβος Καμπανέλλης

• Η χορωδία του Πνευματικού Κέντρου Α. Χερσονήσου τραγουδάει Θεοδωράκη

« Αν θυμηθείς τ’ όνειρό μου » μουσική: Μίκης Θεοδωράκης ,στίχοι: Νίκος Γκάτσος 
« Όμορφη πόλη»: μουσική: Μίκης Θεοδωράκης, στίχοι: Γιάννης Θεοδωράκης
« Δρόμοι Παλιοί» : μουσική Μίκη Θεοδωράκη, στίχοι: Μανόλη Αναγνωστάκη.
Υπεύθυνος χορωδιών: Κώστας Παπαδάκης

 Μουσικό συγκρότημα «JamNox» - ώρα 22:30-23:00
από το 1ο ΓΕ.Λ. Ηρακλείου
Κλασικά κομμάτια της Rock μουσικής

 Μουσικό συγκρότημα «Μάσκες» - ώρα 23:00-23:30
του 5ο ΓΕ.Λ. Ηρακλείου

Μουσική Hip-Hop για να πέσουν οι… μάσκες 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ

 Το Διαφορετικό Σχολείο - ώρα 17.00 - 19.00
Το δημόσιο  σχολείο  ως  προπύργιο  κοινωνικής  συνειδητοποίησης.  Μία  δημόσια  συζήτηση  και 
αναζήτηση για το δημόσιο σχολείο που θα καλύψει τις διαφορετικές ανάγκες όλης της κοινωνίας 
και  θα θέσει  τις  βάσεις  για  την  προάσπιση του  και  τη  μετάλλαξη  του  σε  φορέα δημιουργίας,  
αποδοχής και κοινωνικής ευημερίας.
Συντονισμός: ΕΛΜΕ Ηρακλείου

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

 12  ο   Γ/σιο Ηρακλείου:    Εργαστήριο δημιουργικής γραφής - ώρα: 19.00-20.00
« Τα μολύβια ζωντανεύουν»: πατώντας στα ίχνη μιας άλλης διαφορετικότητας φτιάχνουμε δικές 
μας ιστορίες...  και όνειρα!
Συντονίστρια  εργαστηρίου: Πολυτίμη Γκιαουράκη, φιλόλογος



 «Ταξίδι στο σκοτάδι»   - ώρα: 19.00-20.00
Βιωματικό εργαστήριο όπου οι συμμετέχοντες κλείνουν τα μάτια για μια ώρα και συναισθάνονται 
την έννοια της «αναπηρίας»  και της  «τυφλότητας» υπό την καθοδήγηση ειδικού εκπαιδευτή.
Φορέας: Περιφερειακή Ένωση Τυφλών Κρήτης
Συντονίστρια:  Κλινάκη  Χαρά,  εκπαιδεύτρια  προσανατολισμού  και  κινητικότητας  ατόμων  με 
προβλήματα όρασης.

 Λέξεις και Σκέψεις για «ευφωνία και δικαιοσύνη»   - ώρα: 20.00-21.00
Σκοπός  του  συγκεκριμένου  εργαστηρίου  είναι  η  παρουσίαση  ενδεικτικών  παραδειγμάτων 
ρατσιστικής  συμπεριφοράς σε διάφορες περιστάσεις επικοινωνίας και λογοτεχνικά περιβάλλοντα, 
για την περαιτέρω ευαισθητοποίηση των σημερινών μαθητών  πάνω στα θέματα αυτά, καθώς και 
για την καλλιέργεια  μιας συνειδητά πιο ανθρώπινης  συμπεριφοράς προς όλους. Αξιοποιούνται τα 
παρακάτω κείμενα :
1) Χατζή Σ., Μουτότο, Μια μικρή αφρικανική ιστορία, 
2) Λοπινό Ζ., Η Αγριλιά,
3) Ξενόπουλος Γρ., Τι είναι η ζωή: Το καλό μου το βιβλίο,
4) Ροντάρι Τζ., Φωνές μέσα στη νύχτα : Παραμύθια, για να σπάτε κέφι,
5) Cohen- Janca Ι., Quarellο Maurizio A.C., Το δέντρο βλέπει,
6) Βιγγοπούλου Μ., Το καράβι της ελπίδας,
καθώς  και  τεχνικές  του  εκπαιδευτικού  δράματος.  Οι  μαθητές  μέσα  από  τέτοιες  πρακτικές 
ενσυναίσθησης  και  δημιουργικής  ανάγνωσης,  εξοικειώνονται  με  κοινωνικά  θέματα  μέσω  της 
Λογοτεχνίας,   γίνονται  συνδημιουργοί  -  συγγραφείς,  ταυτίζονται  με  χαρακτήρες  των  έργων, 
αναλαμβάνοντας  συγκεκριμένους  ρόλους  σε  δραματοποιημένο  περιβάλλον.  Έτσι,  καλλιεργούν 
περαιτέρω την προσωπικότητά τους, προάγοντας, παράλληλα, τη φιλαναγνωσία και την κοινωνική 
τους ευαισθησία. 
Συντονίστριες  :   Αγγελική   Ζαχαράτου,  Υπεύθυνη  Σχολικών Δραστηριοτήτων  Δ.Ε.  Ν.Ηρακλείου, 
Ιωάννα Ραμουτσάκη, Σχολική Σύμβουλος
                                                

 Εργαστήριο χορού   - ώρα: 19.00-21.00

• Εργαστήρι χορού της ΕΛΜΕ Ηρακλείου: μαθητές παρουσιάζουν χορούς από τη Θράκη, τη 
Μικρά Ασία & την Κρήτη.

Υπεύθυνος εκπαιδευτικός: Κώστας Καλπακίδης

•  ΕΠΑΛ-ΤΕΕ ειδικής αγωγής Ηρακλείου:  Η χορευτική ομάδα των μαθητών του ΕΠΑΛ-  ΤΕΕ 
ειδικής  αγωγής  Ηρακλείου  χορογραφεί  και  εκφράζεται  μέσα  από ρυθμούς  break dance.
Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί: Πόπη Μεταξάρη και Φιλίππου Εύη

  Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί: Σταμάτης Σκουρλής, Ελένη Πλεξουσάκη, Ελένη Κουλιέρη



ΘΕΑΤΡΟ

 «Ο άλλος είμαι εγώ»   - ώρα: 19.00-21.00
Θεατρικό Παιχνίδι, Βίωμα & Συναίσθημα: Συνομιλίες, αγγίγματα, βλέμματα, συναισθήματα, 
κινήσεις, συγκινήσεις, αλληλεπιδράσεις, παιχνίδια και σιωπές, μέσα σ' ένα βίωμα θεατρικό που 
βάζει στη σκέψη και στη δράση, στον καθρέπτη και στη σκηνή, το Εγώ & το Εμείς, τον Εαυτό & 
τον Άλλο. Ψυχή και ρίζα ο λόγος του Octavio Paz:
Για να μπορώ να είμαι πρέπει να είμαι άλλος,/Να βγω από μένα, να με ψάξω ανάμεσα στους 
άλλους,/Τους άλλους που δεν είναι αν εγώ δεν υπάρχω,/τους άλλους που μου δίνουν πλήρη 
ύπαρξη,/δεν είμαι, δεν υπάρχει εγώ, πάντα είμαστε εμείς,/η ζωή είναι άλλη. Πάντα εκεί πιο 
μακριά,/η ζωή που μας ξεζεί και μας αποξενώνει/που μας βρίσκει ένα πρόσωπο και το ξοδεύει...
Συντονίστρια  :   Παναγιωτάκη Μαρία,
υπεύθυνη του Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων Δ.Ε. Ν. Ηρακλείου

 «Ακούγοντας τη σιωπή»   - ώρα: 20.00-20.30
Διαδραστικό  θεατρικό  δρώμενο  από  τις   σπουδάστριες  Προσχολικής  Αγωγής  Ημερήσιας 
Φροντίδας  Παιδιών  με  Ειδικές  Ανάγκες  του  Ι.Ι.Ε.Κ.  MORFI με  στόχο  την  ευαισθητοποίηση 
απέναντι στα άτομα με προβλήματα ακοής.
Συντονίστρια  :   Ελένη Αρμάου

 «Τα χταποδάκια»   - ώρα: 21.00-21.30
Θεατρικό δρώμενο βασισμένο στο διήγημα του Μ. Καραγάτση,
από τη Θ.Ο.Κ.Ν.Η. (Θεατρική Ομάδα Καθηγητών της ΕΛΜΕ Ν. Ηρακλείου)

ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 Ειδικό Γυμνάσιο Ηρακλείου:   - ώρα: 21.30-22.00
Κρητικά τραγούδια από μαθητές του σχολείου.
Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Μαρία Χιωτάκη

 Μουσικό συγκρότημα «Χωρίς λόγια;»   - ώρα: 22.00-22.30
Έντεχνη Μουσική από το 6ο Γυμνάσιο & 4ο ΓΕ.Λ. Ηρακλείου
Υπεύθυνος εκπαιδευτικός: Κώστας Τρικάλης

 Μουσικό συγκρότημα “Κρούσμα»   - ώρα: 22.30-23.00
 Έντεχνη παραδοσιακή μουσική από το Μουσικό σχολείο Ηρακλείου.

 Μουσικό συγκρότημα «The own crew  »   - ώρα: 23.00-23.30
 Στίχοι και τραγούδι με αντιρατσιστικά μηνύματα σε ρυθμούς hip hop από:
 Ελένη Τριανταφυλλίδη, 1ο ΕΠΑ.Λ & Λευτέρη Μπαμπασάκη, 6ο ΕΠΑ.Λ. Ηρακλείου


