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ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
έως ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ

Με όνειρο
και φαντασία

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ



Επικοινωνία – Επιμέλεια εντύπου: Ζωή Αλτιπαρμάκη - Φωτεινή Σουσουράδα
(Τμήμα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης)
Γραφιστική επιμέλεια εντύπων: Ματσούκα Φένια (Τμήμα Διοικητικής Βοήθειας,
Διαφάνειας, Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων)
Τεχνική υποστήριξη: Μάκης Μαριάδης (Τμήμα Πολιτισμού)

Κάθε χρόνο, προς το τέλος της σχολικής χρονιάς, διοργα-
νώνουμε το «Φεστιβάλ Παιδείας», θέλοντας να αναδεί-

ξουμε το γιορτινό χαρακτήρα του σχολείου και να βγάλουμε
προς τα έξω τον παραγωγικό και τον αποτελεσματικό τρόπο
λειτουργίας των σχολείων του δήμου Παύλου Μελά. 

Φέτος, σας προσκαλούμε σε ένα πανέμορφο ταξίδι
παιδείας «Με Όνειρο και Φαντασία», γιατί αν η εκπαι-
δευτική διαδικασία σμιλεύει το νου, το όνειρο και η φαν-

τασία καλλιεργούν την ψυχή του παιδιού. Σε αυτή τη διαλεκτική σχέση λογικής
και ονείρου, υλικού και πνευματικού, είναι αφιερωμένο το φετινό «Φεστιβάλ
Παιδείας». Με βαθύτερη προοπτική να αναδειχτεί ο πλουραλιστικός χαρακτή-
ρας του σχολείου, ο οποίος δεν εξαντλείται στις αίθουσες διδασκαλίας και στις
σχολικές αυλές, αλλά μας οπλίζει με όνειρα και φαντασία για να φτάσουμε
όπου επιθυμούμε.

Αντιδήμαρχος Παιδείας, Αθλητισμού, Πολιτισμού
Ιωσήφ Αράπογλου

Το«Φεστιβάλ Παιδείας» είναι ένας σημαντικός θε-
σμός που τα τελευταία χρόνια αποτελεί σημείο ανα-

φοράς για τη μαθητική κοινότητα του δήμου Παύλου
Μελά. Μαθητές, δάσκαλοι, καθηγητές, γονείς και κηδεμό-
νες αγκαλιάζουν κάθε χρόνο το κορυφαίο γεγονός της σχο-
λικής χρονιάς με δράσεις, πρωτοβουλίες και υψηλή
συμ μετοχή δημιουργώντας μια γιορτή παιδείας που μένει
αξέχαστη σε όλους μας. 

Το θέμα του Φεστιβάλ αλλάζει συνεχώς, θέλοντας να συμβαδίσει με την
επικαιρότητα, να φέρει έναν άνεμο φρεσκάδας και ανανέωσης και να δείξει ότι
ως αναπόσπαστο μέρος της εκπαίδευσης στο δήμο Παύλου Μελά, έχει αυτιά
και μάτια ανοιχτά. Γι’ αυτό το λόγο κάθε χρόνο δίνουμε στο «Φεστιβάλ Παι-
δείας» τη δική του ετήσια και ξεχωριστή ταυτότητα. 

Φέτος, διαλέξαμε να πλεύσουμε με όνειρο και φαντασία, θέλοντας να πε-
ράσουμε το μήνυμα ότι η εκπαίδευση, το βιβλίο, το μάθημα, η σχολική τάξη
δεν αρκούν από μόνα τους να δώσουν έναν ηθικό και μορφωμένο άνθρωπο.
Χρειάζονται πολλά παραπάνω, με το όνειρο και τη φαντασία να είναι συνεπι-
βάτες στο ίδιο καράβι, που πλέει σε θάλασσες ανοιχτές, με σκοπό να αφήσει
στο επόμενο λιμάνι, έναν «όμορφο» άνθρωπο με μοναδικότητα σε χαρακτήρα,
συμπεριφορά και πνεύμα.

Ο Δήμαρχος Παύλου Μελά 
Δημήτριος Δεμουρτζίδης



ΕΝΑΡΞΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ώρα 19:30
ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ (αίθουσα θεάτρου)

Οι μαθητές της Ε΄ & ΣΤ΄ τάξης του 2ου Δημοτικού Σχολείου Σταυ-
ρούπολης παρουσιάζουν θεατρικό δρώμενο με τίτλο “Μια σχολική
εμπειρία με όνειρο  και φαντασία’’. Πρόκειται για μια  συνεργασία
μαθητών από την Ελλάδα, την Τουρκία, τη Λιθουανία, τη Ρουμανία
και την Πολωνία, στο πλαίσιο προγράμματος Erasmus με θέμα “Η έν-
ταξη των προσφύγων στις νέες μεθόδους διδασκαλίας και στη
χρήση εργαλείων  WEB2.0”.
Υπεύθυνη & Μουσική επιμέλεια: Αρετή Τζίμπουλα (Μουσικός)
Συντελεστές εκδήλωσης: Μαρία Χούνου (καθ. Αγγλικών), 
Εύη Σείδη, (πληροφορικός), Φωτεινή Μητού (πληροφορικός), 
Νατάσα Μπακλατζή (δασκάλα), Κατερίνα Χατζηαναστασίου (δασκάλα), 
Καπνάς Θανάσης (καθηγητής Φυσικής Αγωγής)

ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ώρα 11:00 π.μ.
ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ (αίθουσα θεάτρου)

Οι μαθητές του 6ου Γυμνασίου Σταυρούπολης παρουσιάζουν τη θε-
ατρική παράσταση με τίτλο: “Το μεγάλο μας τσίρκο” του Ιάκωβου
Καμπανέλλη. Το δεύτερο μέρος αποτελεί διασκευή του δασκάλου
Δημήτρη Μαριόλη.

Είναι ένα έργο που διατρέχει την ελλη-
νική ιστορία με σατυρικό τρόπο, μιλώντας
για τα δράματα του λαού, αλλά και «για
την ομορφιά του, που δεν παύει ποτέ να
αγωνίζεται, να προδίδεται, να πιστεύει και
να συνεχίζει τον αγώνα του, διατηρώντας
τις ρίζες του αναλλοίωτες αιώνες τώρα».
Υπεύθυνη, Σκηνοθετική Επιμέλεια: 
Σοφία Στεφανίδου (Φιλόλογος),
Μουσική Επιμέλεια: 
Δερμιτζάκης Αθανάσιος (Μουσικός)



ΤΡΙΤΗ 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, ώρα 20:00
ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ (αίθουσα θεάτρου)

Το 5ο Γυμνάσιο και το 5ο Δημοτικό Σχολείο Σταυρούπολης παρουσιά-
ζουν παραδοσιακούς χορούς και δρώμενα από την περιοχή της Θράκης.
Υπεύθυνη: Καρακούτα  Ευαγγελία (καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής)

ΤΡΙΤΗ 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ έως ΠΕΜΠΤΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ώρα  9:00-13:00
ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΠΑΛ-ΕΚ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ (αμφιθέατρο) 

Παρουσίαση εργασιών των Ειδικοτήτων από τους μαθητές του ΕΚ
Σταυρούπολης για το σχολικό έτος 2018-2019.
Υπεύθυνος: Αστέριος Σαμαράς (καθ. Πληροφορικής)

ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ώρα 11:00 π.μ.
ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ (αίθουσα θεάτρου)

Μαθητές της ΚΑΛ1, ΓΕΩ1 και ΟΙΚ1 τάξης του ΕΕΕΕΚ Παύλου Μελά
παρουσιάζουν τη θεατρική παράσταση με τίτλο “Στων Σκουπιδιών
τη Γειτονιά έναν καιρό και μια φορά’’ της Ακριβής Λαζαρίνη και Ελι-
σάβετ Σπύρου. Τα σκουπίδια επαναστατούν επειδή αγανακτούν για
την κατάστασή τους, μέχρι που στη γειτονιά εμφανίζονται η Ανακυ-
κλωδούλα και όλα αλλάζουν.

Υπεύθυνη: Αναστασίου Αικατερίνη
(Κοινωνιολόγος)
Σκηνοθετική επιμέλεια: Ρήγα Ελένη 
(Εικαστικός), Ζωή Φράγκου (Εικαστικός), 
Αναστασίου Αικατερίνη (Κοινωνιολόγος), 
Γκαράνη Στέλλα (Κοινωνιολόγος), 
Ευαγγελία Σκρέτη (Κοινωνικής Εργασίας), 
Κοφίνας Αθανάσιος 
(Τροφίμων & Περιβάλλοντος)
Μουσική Επιμέλεια: Φουντά Βάλια 
(Μουσικός)



ΠΕΜΠΤΗ 2 ΜΑΪΟΥ ώρα 19:30
ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ (αίθουσα θεάτρου)

Τα χορευτικά και μουσικά τμήματα των ΚΔΑΠ & ΚΔΑΠ ΜΕΑ της ΔΗΚΕ
ΙΡΙΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ παρουσιάζουν παραδοσιακούς χορούς, χο-
ρωδία και ορχήστρα με ελληνικά παραδοσιακά τραγούδια, τραγούδια
του κόσμου με κιθάρες και αρμόνιο.
Υπεύθυνοι: Σπύρος Βράκας (καθ. Φυσικής Αγωγής‐χοροδιδάσκαλος), 
Τσαϊρίδης Στυλιανός (Μουσικός), Τσάμη Αναστασία (Μουσικός)

ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΜΑΪΟΥ ώρα 19:30
ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ (αίθουσα θεάτρου)

Οι μαθητές της Α΄& Β΄ τάξης της θεατρικής ομάδας “ΜΥΗΣΗΣ” του
4ου ΓΕΛ Σταυρούπολης παρουσιάζουν τα  μονόπρακτα με τίτλο “Ο
Μπιντές’’ και “Η απαρηγόρητη χήρα” του Κώστα Μουρσελά και το
ποιητικό κείμενο το ‘’Ξύλινο Παλτό’’ της Κατερίνας Γώγου.
Σύγκρουση ανάμεσα στον ανθρώπινο πόθο και στην υποκριτική κοι-
νωνική ηθική. Ο έρωτας κινεί τα νήματα διαβρώνει και αναζωογονεί
τις ανθρώπινες σχέσεις. Διάχυτος ο πόθος για την ανθρώπινη επαφή
που έχει πια ακυρωθεί. 
Υπεύθυνη, Σκηνοθετική και Μουσική επιμέλεια: 
Τσαραμπουλίδου Γιαννούλα (Κοινωνιολόγος)



ΤΡΙΤΗ 7 ΜΑΪΟΥ ώρα 19:30
ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ (αίθουσα θεάτρου)

Το μουσικό συγκρότημα του 1ου Γυμνάσιου Ευκαρπίας παρουσιάζει
ελληνική έντεχνη  μουσική (μελοποιημένη ποίηση).
Υπεύθυνοι: Τσιόκος Γεώργιος (Φιλόλογος), 
Κουλούρη Ναυσικά (Μαθηματικός‐Μουσικός)

Οι μαθητές της Β΄ & Γ΄ τάξης του 4ου Γυμνασίου Πολίχνης παρουσιά-
ζουν τη θεατρική παράσταση με τίτλο “Η γιορτή της μητέρας” του
Τζων Πρίσλεϋ.
Τι μπορεί να κάνει μια μητέρα, όταν ο σύζυγος και τα παιδιά της την
αντιμετωπίζουν απλώς και μόνο ως μέσο ικανοποίησης των καθημε-
ρινών πρακτικών τους αναγκών; Μήπως η λύση βρίσκεται εκεί όπου
ούτε κατά το ελάχιστο μπορεί να φανταστεί.
Υπεύθυνος, Σκηνοθετική και Μουσική επιμέλεια: 
Κωνσταντίνος Μπεκιάρης (Φιλόλογος)

ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΜΑΪΟΥ ώρα 20:00
ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ (αίθουσα θεάτρου)

Οι μαθητές της Α΄ & Β΄ τάξης της θεατρικής ομάδας “Σάρωθρον” του
3ου ΓΕΛ Σταυρούπολης παρουσιάζουν τη θεατρική παράσταση με
τίτλο “Η αυλή των θαυμάτων” του Ιάκωβου Καμπανέλλη σε διασκευή
της Χριστίνας  Σαββίδου. Στη μικρή αυτή αυλή, οι ήρωες μας ζουν, αι-
σθάνονται, ονειρεύονται, απογοητεύονται, πεθαίνουν, ξεριζώνονται.
Είναι άνθρωποι δικοί μας και βαθιά πικραμένοι που τους ενώνει η
αγωνία διαφυγής, το όνειρο για μια καλύτερη ζωή.
Υπεύθυνοι: Ιωάννης Σαββίδης (καθηγητής Πληροφορικής), 
Χριστίνα Σαββίδου (καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής)
Σκηνοθετική επιμέλεια ‐ Κοστούμια: Χριστίνα  Σαββίδου
Μουσική επιμέλεια ‐ Σκηνικά: Μιχάλης Κιτρίδης (καθηγητής Φυσικής)



ΠΕΜΠΤΗ 9 ΜΑΪΟΥ ώρα 19:30
ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ (αίθουσα θεάτρου)

Οι μαθητές της Α΄& Β΄ τάξης του 3ου ΓΕΛ Πολίχνης παρουσιάζουν τη
θεατρική παράσταση με τίτλο  “Η Νυφούλα” μεταγραφή σε θεατρικό
του διηγήματος του  Άντον Τσέχωφ.
Σε μια επαρχία της προεπαναστατικής Ρωσίας, μία κοπέλα της αστι-
κής τάξης εγκαταλείπει την προοπτική ενός συμβατικού γάμου για να
φύγει για σπουδές στην Πετρούπολη και να αλλάξει τη ζωή της και
τη ζωή των γύρω της. 
Υπεύθυνη: Ασημίνα Βλάχου (Κοινωνιολόγος),
Σκηνοθετική και Μουσική επιμέλεια: Ομάδα παιδιών

ΠΕΜΠΤΗ 23 ΜΑΪΟΥ ώρα 19:30 
(στον χώρο του σχολείου)

Οι μαθητές του 5ου Γυμνάσιου Σταυρούπολης παρουσιάζουν τη θε-
ατρική παράσταση με τίτλο “Ενας καλός πολίτης”. Ένα κοινωνικό
δράμα που ωθεί τον θεατή να αντιμετωπίσει με κριτική ματιά την κοι-
νωνία γύρω του. Βλέποντας κανείς το έργο αναρωτιέται ποιος μπορεί
να θεωρηθεί καλός πολίτης, τι είναι το σημαντικότερο που μπορεί να
προσφέρει στους συνανθρώπους του. Το θέατρο συνεπώς στην υπη-
ρεσία της κοινωνικής ευαισθητοποίησης.
Υπεύθυνη και Σκηνοθετική επιμέλεια: Χρυσούλα Ιωακειμίδου (Φιλόλογος)



ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ  ώρα 19:30 
ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ (αίθουσα θεάτρου)

Οι μαθητές της Α΄ τάξης του 1ου ΓΕΛ Σταυρούπολης παρουσιάζουν
τη θεατρική παράσταση με τίτλο  “Δεν είμαι εγώ”,  κωμωδία του Γρη-
γορίου Ξενόπουλου, σε διασκευή της Δαγκλή Εύας.
Ο καθηγητής Πέτρος Παπαπέτρου είναι εξαίρετος επιστήμονας φυ-
σικομαθηματικός και ένας πιστός σύζυγος. Τι γίνεται όμως, όταν στο
διπλανό διαμέρισμα που είναι ίδιο με αυτό που ζει ο καθηγητής με
την σύζυγό του, έρχεται και το νοικιάζει ένας νεαρός καθηγητής και
μάλιστα με το όνομα Πετράκης Παπαπέτρος;
Υπεύθυνη, Σκηνοθετική και Μουσική επιμέλεια: Δαγκλή Εύα (Μουσικός)

ΤΡΙΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ -  ΠΕΜΠΤΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ, ώρες 10:00 έως 21:00
ΥΠΟΓΕΙΑ ΔΙΑΒΑΣΗ ΟΔΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ, CΟΜΙCS, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ  
Μαθητές του 2ου Δημοτικού Σχολείου Σταυρούπολης παρουσιάζουν
την έκθεση ζωγραφικής και comics με θέμα “Όνειρο και Φαντασία”.
Υπεύθυνος: Βασίλειος Μπάτζιος (Εικαστικός)

Μαθητές του 3ου Δημοτικού Σχολείου Σταυρούπολης παρουσιάζουν
την έκθεση ζωγραφικής με θέμα “Με Όνειρο και Φαντασία!”
Υπεύθυνη: Παπαβασιλείου Ευδοξία (Εικαστικός)

Μαθητές της Β΄ και Ε΄ τάξης του 18ου Δημοτικού Σχολείου Σταυρού-
πολης παρουσιάζουν  έκθεση ζωγραφικής.
Υπεύθυνος: Αλέξανδρος Κωνσταντινίδης (Εικαστικός)

Μαθητές του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ευκαρπίας παρουσιάζουν την
έκθεση ζωγραφικής και κατασκευών με θέμα  “Με όνειρο και φαν-
τασία η ζωή είναι δημιουργία”.
Υπεύθυνη: Αλεξάνδρα Λαγούδη (Εικαστικός)



Μαθητές της ΣΤ1 και ΣΤ2 τάξης του 4ου Δημοτικού Σχολείου Ευκαρ-
πίας παρουσιάζουν την έκθεση ζωγραφικής με θέμα “Ζωγραφική  Εγ-
κατάσταση”.
Υπεύθυνη: Ζωϊδου Αλεξία (Εικαστικός)

Οι μικροί Μαθητές του 13ου Νηπιαγωγείου Πολίχνης παρουσιάζουν
την έκθεση ζωγραφικής και κολλάζ με θέμα “Το στρατόπεδο Καρα-
τάσιου μέσα από τα μάτια μας”. Τα παιδιά  φαντάζονται και ζωγρα-
φίζουν το στρατόπεδο έτσι όπως θα ήθελαν  να είναι.
Υπεύθυνη: Παπαδογιάννη Παναγιώτα (Νηπιαγωγός)
Μαθητές του 12ου Δημοτικού Σχολείου Πολίχνης παρουσιάζουν την
έκθεση ζωγραφικής με θέμα “Όνειρο και Φαντασία”
Υπεύθυνη: Μαρία Τζήκα  (Νηπιαγωγός, Εικαστικός)

Οι μαθητές των Β΄, Γ΄, Ε΄, ΣΤ΄ τάξεων του ΚΔΑΠ Πολίχνης ΔΗ.Κ.Ε “ΙΡΙΣ”
ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ παρουσιάζουν την έκθεση φωτογραφίας με
θέμα  “Μελέτη Τεχνικών Φωτογραφίας”.
Υπεύθυνος: Χαρίλαος Λιβάρδας (Πληροφορικός)

Οι  μαθητές  των Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ τάξεων του ΚΔΑΠ Πολίχνης της
ΔΗ.Κ.Ε “ΙΡΙΣ” ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ παρουσιάζουν την έκθεση ζω-
γραφικής με θέμα “Νεκρή Φύση, Τοπιογραφία, Θαλασσογραφία,
Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική”.
Υπεύθυνη : Στέλλα Κουντουρά (Εικαστικός)‐Αθηνά Τσούλφα (Εικαστικός)

Οι μαθητές του 1ου Γυμνασίου Σταυρούπολης παρουσιάζουν την έκ-
θεση ζωγραφικής με θέμα “Με όνειρο και φαντασία”
Υπεύθυνος: Τριαντάφυλλος Μιχαήλ (Εικαστικός)



Οι μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης Εφαρμοσμένων Τεχνών και Γ΄ τάξης
Γραφικών Τεχνών του 1ου ΕΠΑΛ Σταυρούπολης παρουσιάζουν έργα
ζωγραφικής, γραφιστικών εφαρμογών, χαρακτικά και αφίσες σχεδια-
σμένες για το Φεστιβάλ Παιδείας.
Υπεύθυνοι: Μπουρλή Ισμήνη (Καλλιτεχνικών σπουδών), Καραουλάνη Αθα‐
νασία (Καλλιτεχνικών σπουδών), Παρασκευάς Χαρίσιος (Καλλιτεχνικών σπου‐
δών), Πέιου Σοφία (Καλλιτεχνικών Σπουδών).
Οι μαθητές του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Παύλου Μελά παρουσιάζουν την έκθεση
ζωγραφικής και κατασκευών με θέμα “Αυτοσχέδια παιχνίδια”.
Υπεύθυνοι: Φράγκου Ζωή (Εικαστικός), Λιπαρά Χρύσα (Εικαστικός), 
Ρήγα Ελένη (Εικαστικός)

Οι μαθητές του 4ου Γυμνασίου Πολίχνης παρουσιάζουν την έκθεση
με θέμα “Οπτική Μουσική”
Υπεύθυνος: Κοσσίδης Θεόδωρος (Εκαστικός)

Οι μαθητές του 1ου Γυμνασίου και 2ου Γυμνασίου Ευκαρπίας με
όνειρο και φαντασία  κατασκευάζουν, σχεδιάζουν πρόσωπα, τοπία,
φτιάχνουν υφές από πηλό και αξιοποιούν παλιά βιβλία κατασκευά-
ζοντας ανά ομάδες ένα φανταστικό περιβάλλον για τους χάρτινους
ήρωες τους.
Υπεύθυνη: Μαριάννα Κίζου (Εικαστικός)

Οι μαθητές του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου Λ/Τ Αμπελοκήπων παρου-
σιάζουν την έκθεση φωτογραφίας και αφίσας με θέμα “Διεθνής έκ-
θεση αφίσας με κοινωνικό μήνυμα” (συμμετοχές από μαθητές του
Καλλιτεχνικού Γυμνασίου-Λυκείου και άλλων χωρών). 
Υπεύθυνες: Μαρία Λέτσιου (Εικαστικός), Πένη Μπούσκα (Ειδ. κινηματογράφου)

Οι μαθητές του παιδικού και εφηβικού τμήματος του Εικαστικού ερ-
γαστηρίου της ΔΗΚΕ  ΙΡΙΣ του Δήμου Παύλου Μελά παρουσιάζουν
την έκθεση με θέμα “Όνειρο και φαντασία, χρώμα σε χαρτόνι,
κολάζ, κατασκευές’’.
Υπεύθυνη εργαστηρίου: Μαρία Σολκίδου, 
Υπεύθυνοι: Γκρέζιου Ελένη (εικαστικός στο παιδικό τμήμα), Μίμης Ευδόξιος
(Εικαστικός στο εφηβικό τμήμα)



ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ  ώρα 20:00
ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ (αίθουσα θεάτρου)

Η Θεατρική Ομάδα “ΜΙΜΗΣΙΣ ΠΡΑΞΕΩΣ’’ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ παρουσιάζει τη μουσικοθε-
ατρική παράσταση με τίτλο “Ο Αετός και το Θεριό”. 
Θεατρικό αφιέρωμα στον Νίκο Καζαντζάκη (δραματοποιημένα  απο-
σπάσματα από τα έργα του: Ασκητική, Αναφορά  στον  Γκρέκο, Ζορμ-
πάς και Οδύσσεια  μέσα από μια γραμμική αφήγηση) και μουσικό
αφιέρωμα στον Νίκο Ξυλούρη. Τα δύο αυτά μέρη δεμένα σε μουσι-
κοθεατρική παράσταση με έντονο κρητικό στοιχείο.
Υπεύθυνη, Επεξεργασία  Κειμένου, Σκηνοθετική επιμέλεια, 
Οργάνωση Παραγωγής: Μερόπη Κόπτση  (καθ. Γαλλικών)
Συντελεστές: Εκπαιδευτικοί
Φιλική Συμμετοχή: Κώστας  Πρατσινάκης

ΠΕΜΠΤΗ 30 ΜΑΪΟΥ  ώρα 19:30
ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ (αίθουσα θεάτρου)

Οι μαθητές του 5ου Δημοτικού Σχολείου Πολίχνης παρουσιάζουν τη
μουσικοθεατρική παράσταση με τίτλο “Γάμος στο Νησί” του Ν. Τα-
μάσιου. 
Μια αγάπη, ένα νησί, ένας πατέρας αυστηρός, μια καπάτσα συγχω-
ριανή, καλεσμένοι και ανακατωσούρες θα καταφέρουν να καταλή-
ξουν σε δυο γάμους και σε πολύ χορό! Ακούσατε  ακούσατε!
Υπεύθυνη, Σκηνοθετική και Μουσική επιμέλεια: 
Ελένη Χαραλαμπίδου (Θεατρολόγος)

ΑΠΟ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΩΣ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ ώρες 9:00-14:00  
(στο χώρο του σχολείου)

Μαθητές της Ε΄ τάξης του 3ου Δημοτικού Σχολείου Πολίχνης παρου-
σιάζουν τη μακέτα εκπαιδευτικής δραστηριότητας με θέμα “Ρωμαϊ-
κός και Βυζαντινός Περίπατος  στη Θεσσαλονίκη’’.
Υπεύθυνοι: Σάββας Σωμαράκης (Δάσκαλος), Ανδρονίκη Τσατάλη (Εικαστικός)



ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ ώρα 19:30
ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ (αίθουσα θεάτρου)

Οι μαθητές της ΣΤ1 & ΣΤ2 τάξης του 7ου Δημοτικού Σχολείου Σταυ-
ρούπολης παρουσιάζουν τη θεατρική παράσταση  με τίτλο “Σαν άλ-
λοτε ...” αναδρομή σε σκηνές του ελληνικού κινηματογράφου.
Μικρά θεατρικά δρώμενα από τον Ελληνικό Κινηματογράφο στα
οποία περιγράφονται χαρακτήρες τους οποίους συναντάμε διαχρο-
νικά στην ελληνική κοινωνία.
Υπεύθυνος, Σκηνοθετική επιμέλεια: Δημητριάδης Νικόλαος (Δάσκαλος), 
Μουσική επιμέλεια: Δημηνάκης Νικόλαος (Μουσικός)  

ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ  ώρα 19:30
(στον χώρο του σχολείου)

Η θεατρική ομάδα “Σαλτιμπάγκοι” με μαθητές της Δ1 και Δ2 τάξης
του 13ου Δημοτικού Σχολείου Πολίχνης παρουσιάζουν τη θεατρική
παράσταση με τίτλο “Ιστορίες του Αριστοφάνη” διασκευή για παιδιά
των Σοφία Ζαραμπούκα και Δημήτρη Ποταμίτη. Πρόκειται για δια-
σκευασμένες ιστορίες του Αριστοφάνη «Όρνιθες» και «Βάτραχοι».
Υπεύθυνη: Χριστίνα Γιαγκούλη (Θεατρολόγος),  
Σκηνοθετική επιμέλεια: Χριστίνα Γιαγκούλη (Θεατρολόγος), 
Σοφία Ανδρεανίδου (Εκπαιδευτικός), Μαρία Αυγερίνου (Εκπαιδευτικός) 
Μουσική Επιμέλεια: Σοφία Αγγελίδου (Μουσικός), 
Χριστίνα Γιαγκούλη (Θεατρολόγος), 
Σκηνογραφία: Δρακόντης Αναγνώστου (Εικαστικός)



ΤΡΙΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ  ώρα 19:30
ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ (αίθουσα θεάτρου)

Οι μαθητές της Γ2΄τάξης του 3ου Δημοτικού Σχολείου Πολίχνης πα-
ρουσιάζουν τη θεατρική παράσταση με τίτλο “Όνειρο καλοκαιρινής
νύχτας” του Σαίξπηρ σε διασκευή του Αδάμη Δημήτριου.
Η Ερμία αρνείται να παντρευτεί τον Δημήτριο που της προτείνει ο πα-
τέρας της, γιατί  ο αγαπημένος της είναι ο Λύσανδρος. Έτσι αποφα-
σίζουν να κλεφτούν…..
Υπεύθυνη: Αικατερίνη Μάνου (Εκπαιδευτικός)
Σκηνοθετική επιμέλεια: Γιαγκούλη Χριστίνα (Θεατρικής Αγωγής) 
Μουσική επιμέλεια: Καμπούρη Σωτηρία (Μουσικός)

ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ  ώρα 19:30
ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ (αίθουσα θεάτρου)

Οι μικροί μαθητές του 17ου Νηπιαγωγείου Σταυρούπολης παρου-
σιάζουν τη θεατρική παράσταση με τίτλο “Οδύσσεια” της Σοφίας Για-
λουράκη σε διασκευή  της Ελευθεριάδου Αθηνάς. Η περιπέτεια  του
Οδυσσέα, και των συντρόφων του, μέσα από μια  πρωτοποριακή κι
ανατρεπτική σκηνοθεσία.
Υπεύθυνη, Σκηνοθετική και Μουσική επιμέλεια: 
Αγαθαγγελίδου ‐ Ελευθεριάδου Αθηνά (Νηπιαγωγός),
Βοηθοί και συνεργάτες οι νηπιαγωγοί: Σωτηριάδου Χριστίνα, 
Αποστόλου Ευαγγελία και Δελνιώτη Παναγιώτα.



ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ  ώρα 19:30
(στον χώρο του σχολείου)

Οι μαθητές της Α2 τάξης του 1ου Δημοτικού Σχολείου Πολίχνης πα-
ρουσιάζουν τη θεατρική παράσταση με τίτλο “Η κυρία Τρομάρα” του
Γρηγόρη Ξενόπουλου.
Πόσα μπορεί να καταφέρει η δύναμη της θέληση; Ένα μικρό κορι-
τσάκι τρομάζει με το παραμικρό! Υπάρχει γιατρικό για τον φόβο; Ποιο
είναι αυτό; Η κ. Τρομάρα θα το ανακαλύψει και θα το πει και σε μας.
Υπεύθυνη: Λαζαρίδου Αθηνά (Δασκάλα)
Σκηνοθετική επιμέλεια: Υφαντίδου Ζοάνα (Θεατρολόγος), 
Σαζακλίδου Βασιλική: χορογραφία (καθ. Φυσικής Αγωγής)
Μουσική επιμέλεια: Καρυπίδου Κική (Μουσικός)

ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ ώρα 19:30
ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ (αίθουσα θεάτρου)

Οι μαθητές της ΣΤ΄ τάξης του 4ου Δημοτικού Σχολείου Σταυρούπολης
παρουσιάζουν την μουσικοθεατρική παράσταση με τίτλο “Η Ελλάδα
του Γκάτσου”. Παρουσιάζεται η Ελλάδα μέσα από τη μελοποιημένη
ποίηση του Νίκου Γκάτσου από την αρχαιότητα ως σήμερα, με σύμ-
βολα, εικόνες, ήχους, χορό και τραγούδι.
Υπεύθυνος, Σκηνοθετική επιμέλεια: Ηλίας Ναλμπάντης (Δάσκαλος) 
Μουσική επιμέλεια: Ισπιρούδης Βασίλειος (Δάσκαλος), 
Παπασωτηρίου Ζωή (Μουσικός)



ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ  ώρα 19:30
(στον χώρο του σχολείου)

Οι μαθητές της Α1 και Α2 τάξης του 6ου Δημοτικού Σχολείου Σταυ-
ρούπολης παρουσιάζουν τη θεατρική παράσταση με τίτλο “Ταξι-
δεύοντας με τον Ελύτη”.

Μια ομάδα  μικρών παιδιών
οργανώνουν ένα μαγικό ταξίδι μέσα
από τη μοναδική ποίηση του Ελύτη.
Θα παίξουν πεντόβολα στο αλωνάκι
της Μαργαρίτας, θα ακολουθήσουν
τα ίχνη της ποδηλάτισσας, θα επιβι-
βαστούν στο Τρελοβάπορο και θα
αρμενίσουν με τη φαντασία τους στα
ελληνικά νησιά. Θα τραγουδήσουν,
θα χορέψουν και θα μας ταξιδέψουν

σε υπέροχους, εκπληκτικούς κόσμους.
Υπεύθυνες: Αυγερινού Ανατολή (Δασκάλα), Καραθάνου Ευαγγελία (Δασκάλα),
Σκηνοθετική επιμέλεια: Λιούρτα Αλεξάνδρα (Θεατρολόγος), 
Αυγερινού Ανατολή (Δασκάλα), Καραθάνου Ευαγγελία (Δασκάλα)
Μουσική επιμέλεια: Δημήτριος Ατζέμης (Μουσικός)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ ώρα 19:30
(στον χώρο του σχολείου)

Οι μαθητές του 5ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Ευκαρπίας Θεσσα-
λονίκης παρουσιάζουν τη μουσικοθεατρική παράσταση με τίτλο
“Όσο έχω φωνή θα σου τραγουδάω”.
Μια μουσικοχορευτική αναδρομή στην ιστορία του ελληνικού τρα-
γουδιού από τη δεκαετία του 1950 μέχρι σήμερα.
Υπεύθυνη: Παπαγερίδου Φωτεινή (Κοινωνική Λειτουργός)
Σκηνοθετική επιμέλεια: Λαυδά Θεοδοσία (Δασκάλα), 
Μπαξεβανίδου Στυλιανή (Δασκάλα), Αποστόλου Αικατερίνη (Δασκάλα), 
Μουσική Επιμέλεια: Τερζής Γεώργιος (Μουσικός)



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  7 ΙΟΥΝΙΟΥ ώρα 19:30
(στον χώρο του σχολείου)

Οι μαθητές της Γ1 & Γ2 τάξης του 6ου Δημοτικού Σχολείου Σταυρού-
πολης παρουσιάζουν τη μουσικοθεατρική παράσταση με τίτλο “Οι
πράκτορες του πλανήτη”. Ο πλανήτης είναι σε κίνδυνο. Οι ικανοί και
έμπιστοι μυστικοί πράκτορες που καλούνται να αναλάβουν δράση
δεν θα μπορούσαν να είναι άλλοι από τα παιδιά. Η προστασία του
πλανήτη είναι στα χέρια τους και εκπαιδεύονται σε άκρως απόρρητες
αποστολές και δημιουργούν τις βάσεις για ένα καλύτερο μέλλον. Θα
τα καταφέρουν;
Υπεύθυνοι: Μεντεσίδης Ιωάννης (Δάσκαλος), Μπογιατζή Αναστασία (Δασκάλα)
Σκηνοθετική Επιμέλεια: Λιούτρα Αλεξάνδρα (Θεατρολόγος), 
Μεντεσίδης  Ιωάννης (Δάσκαλος), Μπογιατζή Αναστασία (Δασκάλα)
Μουσική επιμέλεια: Ατζέμης Δημήτριος (Μουσικός)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ  ώρα 20:30
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 
(πύλη έναντι Δημαρχείου)

Το τμήμα χορού του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, Φίλων και
Ατόμων με Αναπηρία Δήμου Παύλου Μελά και Δυτικής Θεσ/νικης
“Μέριμνα Ζωής” χορεύει παραδοσιακούς χορούς απ’ όλη την Ελλάδα.
Υπεύθυνος: Φωτιάδης Γεώργιος 
Διδασκαλία χορών: Ερμίδου Θωμαή (καθ. Φυσικής Αγωγής)

Οι μαθητές της ΣΤ΄ τάξης του 3ου Δημοτικού Σχολείου Σταυρούπολης
χορεύουν χορούς με  τίτλο “Ο συρτός ανά την Ελλάδα”.
Υπεύθυνος και Διδασκαλία χορών Πέτσος Κυριάκος (καθ. Φυσικής Αγωγής)

Οι μαθητές της Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ τάξης του 14ου Δημοτικού Σχολείου
Σταυρούπολης χορεύουν παραδοσιακούς χορούς με τίτλο “Ταξίδι
στην Ελλάδα χορεύοντας συρτό”.
Υπεύθυνη: Κοσμίδου Μυροφόρα (καθ. Φυσικής Αγωγής) 
Διδασκαλία χορών: Κοσμίδου Μυροφόρα (καθ. Φυσικής Αγωγής)



Οι μαθητές του 8ου  και 9ου Δημοτικού Σχολείου Σταυρούπολης πα-
ρουσιάζουν το χορευτικό δρώμενο “Στα μονοπάτια της παράδοσης”
με ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς 
Υπεύθυνοι, Διδασκαλία χορών: Μουταφίδου Βασιλική (Δασκάλα), 
Μαστορόπουλος Γιώργος (καθ. Φυσικής Αγωγής)

ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ  ώρα 20:30
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 
(πύλη έναντι Δημαρχείου)

Οι μαθητές της Ε΄ τάξης του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ευκαρπίας σε
συνεργασία με 12 μαθητές του 5ου Ειδικού Σχολείου Θεσσαλονίκης
χορεύουν  χορούς με τίτλο “Με όνειρο και φαντασία, χορεύουμε
όλοι μαζί σε κάθε ευκαιρία”. 
Υπεύθυνοι 3ου Δημοτικού Σχ. Ευκαρπίας: 
Παγωνίδης Παναγιώτης (Γυμναστής), Καρανίσας Γεώργιος (Γυμναστής)
Υπεύθυνοι 5ου Ειδικού Δημ. Σχολείου Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης: 
Παπαγερίδου Φωτεινή (κοιν. Λειτουργός), Μπέτας Στέργιος (Γυμναστής)

Οι μαθητές της Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης των ΚΔΑΠ  Πολίχνης & Σταυ-
ρούπολης της ΔΗΚΕ ΙΡΙΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ χορεύουν μοντέρ-
νους χορούς.
Υπεύθυνη και Διδασκαλία χορών: Δάκου Μαρτίνα (καθ. Φυσικής Αγωγής)

Οι μαθητές του 2ου Δημοτικού Σχολείου Σταυρούπολης χορεύουν
παραδοσιακούς χορούς από την Μακεδονία  και την Ήπειρο.
Υπεύθυνος, Διδασκαλία χορών: Σταμάτης Ελευθερίου (χοροδιδάσκαλος)

Οι μαθητές του 5ου Δημοτικού Σχολείου Πολίχνης χορεύουν μον-
τέρνο χορό, μπαλέτο και χιπ-χοπ .
Υπεύθυνες: Χατζηγιαννάκου Ανθή και Τσιλίνη Τατιάνα (μέλη του Συλλόγου Γο‐
νέων και Κηδεμόνων, Διδασκαλία χορών: Όλια Δημητριάδη (χοροδιδάσκαλος)

Οι μαθητές του 12ου Δημοτικού Σχολείου Πολίχνης χορεύουν παρα-
δοσιακούς χορούς από τα Νησιά, τον Πόντο και τη Μικρά Ασία.
Υπεύθυνη, Διδαδκαλία χορών: Θεοδωράκου Κωνσταντίνα 
(καθ. Φυσικής Αγωγής)



Οι μαθητές του Εσπερινού ΕΠΑΛ Σταυρούπολης χορεύουν παραδο-
σιακούς χορούς από διάφορες περιοχές της Ελλάδος.
Υπεύθυνος: Κυριάκος Σίγκας (καθ. Φυσικής Αγωγής)

ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ - ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ  ώρα έναρξης 19:30
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 
(πύλη έναντι Δημαρχείου)

Το Σύνολο Μοντέρνας Μουσικής των μαθητών του Μουσικού Σχο-
λείου Θεσσαλονίκης παρουσιάζει ένα πρόγραμμα με ροκ μουσική.
Υπεύθυνος: Κωνσταντίνος Ζαφειρίου (Μουσικός)

Συναυλία με το Μουσικό Συγκρότημα Βliss 
Ένα από τα πιο δραστήρια ποπ συγκροτήματα της εγχώριας σκηνής
οι Bliss είναι γνωστοί για τα εκρηκτικά live πάρτι και το πάντρεμα πολ-
λών ειδών στη μουσική τους, από το rock’n’ roll των 60s μέχρι τις τε-
λευταίες σύγχρονες ποπ επιτυχίες.

Το γκρουπ αποτελούν οι: Εβίτα Αγαίτση (φωνή), Στέλιος Σεκέρογλου,
(πλήκτρα), Δημήτρης Κολυμβάνος (κιθάρα), Μάκης Γεωργίου (μπάσο)



Οργανωτική Επιτροπή του Φεστιβάλ Παιδείας 2019:
Ιωσήφ Αράπογλου (Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ, Αντιδήμαρχος
Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού), Ευστάθιος Αναστασιάδης (Διευθυντής της Δι-
εύθυνσης Παιδείας, Αθλητισμού, Πολιτισμού), Τεφλιούδη Αναστασία (Προϊσταμένη Τμ.
Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης), Αλτιπαρμάκη Ζωή (Τμ. Παιδείας και Δια Βίου Μάθη-
σης), Σουσουράδα Φωτεινή (Τμ. Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης), Μουταφίδου Βασι-
λική (Εκπαιδευτικός), Ναλμπάντης Ηλίας (Εκπαιδευτικός), Ισμήνη Μπουρλή
(Καλλιτεχνικών σπουδών), Μπούρη Βασιλική (Εκπαιδευτικός), Ελευθεριάδου Αθηνά (Εκ-
παιδευτικός), Ελευθερία Κουτσουβέλη (Εκπαιδευτικός, Μουσικός), Μαριάννα Κίζου (Εκ-
παιδευτικός, Εικαστικός)
Το εξώφυλλο που φιλοτέχνησε η Αρετή  Δίγκα, καθώς και τα υπόλοιπα έργα που κο‐
σμούν το πρόγραμμα είναι έργα των μαθητών της Β΄ & Γ΄ τάξης των Τμημάτων Εφαρ‐
μοσμένων Τεχνών και Γραφικών Τεχνών του 1ου  ΕΠΑΛ Σταυρούπολης.
Β΄ τάξη Εφαρμοσμένων Τεχνών
Ατμέζης Αστέριος,  Αχλαδάς Αλέξανδρος Ιάσων,  Βουκσάνοβιτσς Στέφανος,  Γεωργακά‐
κος Ανταίος Ιωάννης,  Γιοκαράκη Παναγιώτα,  Δίγκα Αρετή,  Διδασκάλου Αθανασία,  Θε‐
οχαρόπουλος Θεόδωρος,  Καλογρίδου Μαγδαληνή Αντωνία,  Καραγιάννης Δημήτριος,
Καραθανάσης Βασίλειος,  Καραθανάσης Γεώργιος,  Καρατζάογλου Ματέα,  Κοτσιάδης
Παναγιώτης,  Λυμπέρη Ευγενία,  Μαγνήσαλη Ιφιγένεια,  Παλαϊδης Δημήτριος,  Πανα‐
γιωτίδου Ιωάννα,  Τασούλη Μαρίνα,  Τρομβούκη Δέσποινα,  Τσιλφίδης Λεωνίδα,  Φυ‐
τιλής Κωνσταντίνος,  Χρηστίδης Μάριος.
Γ ΄τάξη Γραφικών Τεχνών
Αποστολίδου Ιωάννα,  Βαρβάτος Γεώργιος,  Γώγος Νεκτάριος,  Δεληδήμου Πολυξένη,
Κομματίδης Χαράλαμπος,  Κουβαλακίδου Μυρτώ,  Μεγαρίτη Αντιγόνη,  Μουσαφειριά‐
δου Μαρία,  Μουστάκας Αλεξανδρος,  Μουστοκλάκου Ελένη,  Μπάρτζας Απόστολος,
Νάνος Εμμανουήλ,  Ντιάνο Καλλιόπη‐Τζουζεππίνα,  Σαββίδης Παύλος,  Τσακάλλι Ηλία,
Φετφατζή Μαργαρίτα.
Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικοί (ειδικότητα Καλλιτεχνικών Σπουδών): 
Μπουρλή Ισμήνη,  Καραουλάνη Αθανασία,  Πεΐου Σοφία,  Παρασκευάς Χαρίσιος  
Το αναμνηστικό δώρο φιλοτέχνησε ο καλλιτέχνης Καρκατσέλης Βασίλειος




