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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Ζωγράφου  6/2/2018 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ      Αρ. Πρωτ. :   1801                               

Γραφείο Επικοινωνίας 

Ταχ.Δ/νση     : Γ.Ζωγράφου 7 Τ.Κ  15772 

Πληροφορίες: Σάββα Αικ. 

Τηλέφωνο     : 213 2024251 & 213 2024158 

Fax                : 210 7795545 

E- mail          : public@zografou.gr                        

  dhmos.zografou@gmail.com      

 

   Προς :  1. κ.κ. Διευθυντές Δημοτικών,  

                 Γυμνασίων & Λυκείων  Δήμου Ζωγράφου 

                 2. Συλλόγους Γονέων & Κηδεμόνων 

      3. 15μελή Συμβούλια μαθητών 

 

ΘΕΜΑ :  23ο Μαθητικό - Πολιτιστικό Φεστιβάλ Δήμου Ζωγράφου 2018 

 

Για 23η συνεχή χρονιά, ο Δήμος Ζωγράφου θα πραγματοποιήσει, κατά το δίμηνο Μαΐου – 

Ιουνίου, το ετήσιο Μαθητικό - Πολιτιστικό Φεστιβάλ με τη συμμετοχή όλων των Δημοτικών 

Σχολείων, των Γυμνασίων και των Λυκείων της πόλης μας.  Θα θέλαμε να σας τονίσουμε ότι, 

προκειμένου να γίνει έγκαιρα ο κατάλληλος προγραμματισμός για την επιτυχή διεξαγωγή του 

φεστιβάλ, πρέπει να μας αποστείλετε τις προτάσεις σας καθώς και τις ανάγκες για την υλοποίησή 

τους, στο e-mail του Γραφείου Επικοινωνίας : dhmos.zografou@gmail.com, συμπληρώνοντας τη 

συνημμένη αίτηση συμμετοχής, ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΚΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ έως και την                  

Παρασκευή 30/3/2018. 

Υπενθυμίζουμε ότι οι αθλητικές δραστηριότητες ΔΕΝ συμπεριλαμβάνονται στο Μαθητικό 

Φεστιβάλ, διότι έχουν πλέον θεσπιστεί στο Δήμο μας οι Σχολικοί Αγώνες Α’ βάθμιας εκπαίδευσης 

με τη συμμετοχή των αθλητικών ομάδων των σχολείων, σε συνεργασία με τη σχολική σύμβουλο 

φυσικής αγωγής και τη Δ/νση Α’ βάθμιας εκπαίδευσης Α’ Αθήνας. 

Όσα σχολεία επιθυμούν να  χρησιμοποιήσουν το Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο θα μπορούν, 

μετά από συνεννόηση με το γραφείο επικοινωνίας,  να πραγματοποιήσουν και μία πρόβα, εκτός από 

την ημέρα της εκδήλωσής τους. Οι ημερομηνίες πραγματοποίησης των παραστάσεων και των 

προβών στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο θα καθοριστούν από τους υπεύθυνους της διοργάνωσης, με 

γνώμονα τις ανάγκες και τα προγράμματα των σχολείων, αφού συγκεντρωθούν τα αιτήματα και γίνει 

ανάλογη επεξεργασία τους. Το Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο θα είναι διαθέσιμο για τις εκδηλώσεις 

των σχολείων από την Παρασκευή 25/5/2018 έως και την Κυριακή 17/6/2018 διότι μετά θα 

χρειαστεί να διατεθεί για την διοργάνωση του “ MUSIC NOW 2018”. 

 

Συνοπτικά, λοιπόν, σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος θα αναλάβει, ανεξαρτήτως χώρου 

πραγματοποίησης των εκδηλώσεων, τα ακόλουθα:  

 

• Ηχοφωτιστική κάλυψη 

• Προσκλήσεις 

• Αφίσα – Πρόγραμμα - Έπαινοι 

• Παραδοσιακές Στολές 

• Κοστούμια 

• Ενοικίαση μουσικών οργάνων (για την κάλυψη συναυλίας μαθητών εφόσον χρειαστεί) 
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Μαθητικός Διαγωνισμός Ταινιών Μικρού Μήκους 

 

 Στο πλαίσιο του 23ου Μαθητικού Φεστιβάλ και με αφορμή την επέτειο των 70 χρόνων από 

την ίδρυση του Δήμου Ζωγράφου,  θα προκηρυχθεί διαγωνισμός ταινιών μικρού μήκους με τίτλο 

"Η πόλη μας μέσα από το βλέμμα των μαθητών". Ο διαγωνισμός θα απευθύνεται στους μαθητές 

των Γυμνασίων και των Λυκείων του Δήμου Ζωγράφου και σκοπός του είναι να δοθεί το ερέθισμα 

στα παιδιά να εκφραστούν καλλιτεχνικά, να εξοικειωθούν με τη «γλώσσα» της κινηματογραφικής 

αφήγησης και να  αποτυπώσουν τις δικές τους εικόνες, όχι ως απλοί θεατές, αλλά ως δημιουργοί. Για 

τη διεξαγωγή του διαγωνισμού θα συσταθεί καλλιτεχνική επιτροπή και θα βραβευτούν, σε ειδική 

εκδήλωση, οι τρεις πρώτες ταινίες. Η προκήρυξη του διαγωνισμού ταινιών μικρού μήκους θα 

διανεμηθεί το προσεχές διάστημα από το Δήμο Ζωγράφου στους μαθητές της Β’ βάθμιας 

εκπαίδευσης. Στο διαγωνισμό θα μπορούν να συμμετάσχουν: Ένα μεμονωμένο τμήμα μιας σχολικής 

μονάδας ή μεμονωμένα μαθητές ή μια τάξη μιας σχολικής μονάδας ή μια ομάδα μαθητών από 

περισσότερα τμήματα ή τάξεις μιας σχολικής μονάδας. 
 

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση ή πληροφορία ( αρμόδια κα Σάββα τηλ.                    

2132024158 - 2132024251)  

 

Παρακαλούμε τους κ.κ. Δ/ντες των σχολείων της Β’ βάθμιας εκπαίδευσης να 

γνωστοποιήσουν την παρούσα επιστολή και στα προεδρεία των 15μελών συμβουλίων των σχολείων 

τους. 

 

Η υπεύθυνη του γραφείου Επικοινωνίας 

Σάββα Κατερίνα 
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ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ 23ο ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 

ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 

 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 

 

 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  
(ΟΝΟΜΑ,ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & E-ΜΑIL) 

 

 

 

 

 

ΧΩΡΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Χώρος 

Σχολείου ή Κηποθέατρο )* 
(Το Κηποθέατρο διατίθεται για μια 

εκδήλωση ανά σχολείο ) 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ* & ΩΡΑ  
(*Στην περίπτωση του Υπαίθριου Δημοτικού 

Θεάτρου παρακαλούμε να αναφέρετε εάν θα 

χρειαστείτε πρόβα) 

  

ΕΙΔΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  &  

ΤΙΤΛΟΣ  

 

ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ  

(παρακαλούμε να συμπεριληφθούν τυχόν 

ειδικές ανάγκες πέραν της καθιερωμένης 

ηχητικής κάλυψης) 

 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ  

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ (Παρακαλούμε να 

αναφερθούν συγκεκριμένα π.χ. προσκλήσεις, 

έπαινοι, αφίσες, προγράμματα καθώς και η 

ποσότητα που θα χρειαστείτε) 

 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΣΤΟΛΕΣ 

(παρακαλούμε να συμπεριληφθεί λίστα με 

αριθμό μαθητών και αν είναι δυνατόν τα 

νούμερά τους) 

 

ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ 

(παρακαλούμε να αναφερθεί αριθμός στολών 

και θεματική ) 

 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ 

ΟΡΓΑΝΩΝ (Είδος) 

 

 

ΛΟΙΠΑ 
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