
 

 
  
 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
ΣΤΟ “THE COMIC CON 4” 

 
 
Αξιότιμε κύριε Ανανιάδη, 
 
Το Thessaloniki Comic Convention “The Comic Con” αποτελεί έναν 
ολοκαίνουργιο θεσμό για ολόκληρη τη χώρα. Με περισσότερους από 35.000 
επισκέπτες τα προηγούμενα 3 χρόνια και με την προσέλευση του κόσμου να 
βαίνει αυξανόμενη από χρονιά σε χρονιά, το “The Comic Con 4” (4-6 Μαΐου 
2018) έρχεται να πείσει ότι είναι το απόλυτο φεστιβάλ για τους εντός και εκτός 
συνόρων φίλους των κόμικς, του animation (κινουμένων σχεδίων), των video 
games, των role playing games και όλων όσα σχετίζονται με τις συγκεκριμένες 
μορφές τέχνης και ψυχαγωγίας. Μέσα στο τριήμερο της λειτουργίας του 
παρουσιάζει διάσημους δημιουργούς και cosplayers από ολόκληρο τον 
κόσμο, πραγματοποιούνται workshops και masterclasses και συμβαίνουν 
πολλά events, happenings και διαγωνισμοί με απίστευτα δώρα.  
 
Στο πλαίσιο της πολύ σημαντικής και πρωτόγνωρης για την πόλη της 
Θεσσαλονίκης πολιτιστικής διοργάνωση θα επιθυμούσαμε τη στήριξή σας 
γνωστοποιώντας την στα σχολεία της περιφέρειάς σας ώστε να 
προγραμματίσουν, εάν το επιθυμούν, μια οργανωμένη επίσκεψη των τάξεων, 
την Παρασκευή 4 Μαΐου 2018. 
 
Οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία: 

● Να πραγματοποιήσουν workshop με έναν από τους πλέον 
αναγνωρίσιμους καλλιτέχνες για νέους, τον Thierry Capezzone, ο 
οποίος σχεδίαζε για αρκετά χρόνια τις περιπέτειες των Στρούμφ. 

● Να συναντήσουν και να συζητήσουν με μερικούς από τους 
σημαντικότερους κομίστες (Έλληνες και ξένους) και να μάθουν τα 
μυστικά της δουλειάς τους. 

 



● Να παρακολουθήσουν το σεμινάριο “Ιστορία και λογοτεχνία μέσα από 
τα κόμικς”. 

● Να ενημερωθούν από το εξειδικευμένο προσωπικό του “Χαμόγελου του 
Παιδιού” για τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να προστατευτούν 
από το bulling αλλά και τους κινδύνους του Διαδικτύου. 

 
Εκτός από τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα της διοργάνωσης, τα παιδιά θα έχουν 
την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά το cosplay (κατασκευή στολών από 
ήρωες των κόμικς και των βιντεοπαιχνιδιών), να φωτογραφηθούν με τους 
αγαπημένους τους ήρωες και να παίξουν στον ειδικά κατασκευασμένο χώρο 
με τα επιτραπέζια παιχνίδια. 
 
Το κόστος της συμμετοχής για τις οργανωμένες επισκέψεις σχολείων έχει 
οριστεί στα 3 ευρώ ανά παιδί. Το εισιτήριο περιλαμβάνει την είσοδο στο 
Συνεδριακό Κέντρο “Ιωάννης Βελλίδης” και για τις τρεις ημέρες της 
διοργάνωσης ώστε να έρθουν και πάλι δωρεάν -εάν το επιθυμούν- με τους 
γονείς τους. Να διευκρινίσουμε ότι οι γονείς βαρύνονται με την αγορά 
εισιτηρίου ημέρας για τους ίδιους κόστους 7 ευρώ. 
 
Για οποιαδήποτε πληροφορία, διευκρίνιση ή κρατήσεις θέσεων μπορείτε να 
καλέσετε στο 6972-550757 (κυρία Λίνα Πέτκου, υπεύθυνη ξεναγήσεων και 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων). Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των μαθητών 
παρακαλούμε θερμά από τους δασκάλους και τους καθηγητές των σχολείων 
που ενδιαφέρονται να επισκεφθούν τη διοργάνωση να μας ενημερώσουν 
εγκαίρως, έως τις 27 Απριλίου. 
 
 
 
Με εκτίμηση, 
 
 
Λεόντιος Παπαδόπουλος 
Διοργανωτής του Thessaloniki Comic Convention 
“The Comic Con” 
T. 6997-272467. 
E. Leopap@gmail.com, press@thecomiccon.gr 
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