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Μαζεηέο, εθπαηδεπηηθνί, γνλείο, ινηπνί ζπκπνιίηεο ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο θαη θίινη από άιινπο Γήκνπο 

ζπλαληήζεθαλ θαη θέηνο ζε κηα γηνξηή καζεηηθήο δεκηνπξγίαο, πνπ πξνάγεη ηνλ πνιηηηζκό 

πξνβάιινληαο ηα έξγα ησλ παηδηώλ καο ζε δηάθνξνπο ηνκείο ηεο ηέρλεο θαη ησλ γξακκάησλ.  

Σν ζρνιείν καο, ην νπνίν έρεη παξάδνζε ζπκκεηνρήο ζην Μαζεηηθό Φεζηηβάι, δηέπξεςε θαη θέηνο κε 

αθίζεο, θσηνγξαθίεο, εηθνληζηηθέο απνδόζεηο, ζέαηξν θαη παξαδνζηαθνύο ρνξνύο. 

πγθεθξηκέλα: 

- Οη καζεηέο Μαλώιεο Μαξθόπνπινο, Υξήζηνο Μεληώηεο, Νηαέ Ρίνπ θαη Γήκεηξα Σζηζθάθε ηεο 

Α΄ ηάμεο, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηεο βηνιόγνπ θπξίαο Λνπθίαο Πξίλνπ, ζπλέζεζαλ ζην κάζεκα 

ηεο Βηνινγίαο αθίζεο ζρεηηθά κε ηελ Αγσγή Τγείαο. Από ηε Β΄ ηάμε θαη κε ηελ θαζνδήγεζε ηεο 

θηινιόγνπ θαη ππνδηεπζύληξηαο θπξίαο Γέζπνηλαο Γνύθα νη καζήηξηεο Αλαζηαζία Καηζηγηάλλε 

θαη Νίθε Λαςάηε ζπλέζεζαλ έξγα ζρεηηθά κε ηελ Αντιγόνη ηνπ νθνθιή, ελώ ν Άγγεινο 

ηακνύιαο ζπλδύαζε θείκελν θαη δσγξαθηθή ζε κηα δεκηνπξγία ζρεηηθή κε ηε κόδα. Οη καζεηέο 

καο Έιελα Γηαλλαθνπνύινπ, Κσλζηαληίλα Καινγεξνπνύινπ, Υξήζηνο Μεληώηεο, Άλλα-Μαξία 

Μνζρόβε, Ράληα (Κπξθνπνύινπ) θαη Δβειίλα Υαηδεδηάθνπ απνηύπσζαλ κε ηνλ θσηνγξαθηθό 

ηνπο θαθό ηελ θαιαίζζεηε νπηηθή ηνπο. Όιεο απηέο νη δεκηνπξγίεο εμεηέζεζαλ ζην 3
ν
 Γπκλάζην 

ζην πιαίζην ηνπ Φεζηηβάι. 

- Η 25κειήο νκάδα ρνιηθήο Γηακεζνιάβεζεο πλνκειίθσλ ηνπ ζρνιείνπ καο, ππό ηελ 

θαζνδήγεζε ηεο θνηλσληνιόγνπ θπξίαο Θενδώξαο Γειιαπόξηα θαη ηεο θηινιόγνπ θπξίαο 

Βάζσο πξηνπνύινπ, παξνπζίαζε ηηο αθίζεο ηεο δηαρένληαο, έηζη, ην κήλπκα ηεο εηξεληθήο 

επίιπζεο ησλ δηαθνξώλ κεηαμύ καζεηώλ. 

- Ο θηιόινγνο θ.Βαζίιεηνο Παηζνγηάλλεο κε ην Σκήκα Θεαηξνινγίαο ηεο Α΄ ηάμεο ζπλέζεζε κηα 

πξσηόηππε θαη εμαηξεηηθά ελδηαθέξνπζα ηαηλία κηθξνύ κήθνπο κε ηίηιν «Οη Αληηγόλεο». ’ 

απηήλ παξνπζηάδεηαη πιήζνο θσηνγξαθηώλ από παξαζηάζεηο ηεο Αντιγόνης ηνπ νθνθιή, ηνπ 

Αλνπίγ, ηνπ Μπξερη από ειιεληθνύο θαη μέλνπο ζηάζνπο, ηηο νπνίεο ζπλνδεύνπλ ζηίρνη από ην 

έξγν ηνπ νθνθιή θαη απνζπάζκαηα από κειέηεο θαη άιια θείκελα ζρεηηθά κε ηελ Αντιγόνη. Η 

ηαηλία παξνπζηάζηεθε ζηηο 5 Μαΐνπ ζηνλ θηιόμελν ρώξν ηνπ 3
νπ

 Γπκλαζίνπ Αγίαο Παξαζθεπήο 

θαη, απνηππσκέλε ζε ζεηξά θσηνγξαθηώλ, αλαξηήζεθε ζην 3
ν
 θαη ζην 2

ν
 Γπκλάζην, 

ζπλνδεύνληαο ηελ παξνπζίαζε ηεο Αντιγόνης ηνπ Αλνπίγ από ην 1
ν
 Γπκλάζην Αγίαο 

Παξαζθεπήο. 

- Η ζεαηξηθή καο νκάδα, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηεο ζεαηξνιόγνπ θπξίαο Γηόιαο Υαηδή, 

παξνπζίαζε κε ηδηαίηεξε επηηπρία ην ζεαηξηθό «Η θαιαθξή ηξαγνπδίζηξηα» ηνπ Δπγέληνπ 

Ινλέζθν ζηηο 5 Μαΐνπ ζην 3
ν
 Γπκλάζην Αγ.Παξαζθεπήο θαη ζηηο 6 Μαΐνπ ζηνλ ρώξν ηνπ 

ζρνιείνπ καο. Οη Άλλα Αιάηκπεε, Δύε Καξαπηζηά, Νίθνο- Έθηνξαο Κιεηνξάθεο, Φσηεηλή 

Μαξθάθε, Μαίξε Μεηζάθε, Νηθόιαο Μσξαΐηεο, Δηξήλε Οηθνλόκνπ, Γεσξγία Σδηράλε θαη  

Υξηζηίλα Σζνπάλνγινπ κάο ράξηζαλ ζηηγκέο απόιαπζεο ηνπ «ζεάηξνπ ηνπ παξαιόγνπ» 

αθήλνληαο ηηο θαιύηεξεο εληππώζεηο! 

- ηελ θεληξηθή πιαηεία ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο ε πνιπκειήο ρνξεπηηθή νκάδα ηνπ ζρνιείνπ καο 

έθιεηζε ηνπο παξαδνζηαθνύο ρνξνύο ησλ ζρνιείσλ ηελ Κπξηαθή 7 Μαΐνπ. Οη Υξηζηίλα Αγξίδε, 

Νίθνο Βιαρόπνπινο, Ναηαιία Γαξίλε, Έιελα Γηαλλαθνπνύινπ, Αζεκίλα Γηαλλνπνύινπ, 

Δπηπρία Γθαλά, Νηθόιαο Γηνλπζόπνπινο, Κσλζηαληίλα Δπζπκηνπνύινπ, Αλαζηαζία 

Θενδώξνπ, Αλαζηαζία Κάθνπ, Κσλζηαληίλα Καινγεξνπνύινπ, Αγγειηθή Καξακήηζνπ, Ράληα 

Κπξθνπνύινπ, Μαξία Λακπξνπνύινπ, Αγγειηθή Μηκνύζε, Ρσμάλε, Παζηά, νθία Παζηά, 

Αλαζηαζία Παηζή, Έξηθα Ράιιε θαη έκε Υαξδαιηά, ρνξεύνληαο Πεληνδάιη, Πάηεκα Λήκλνπ 

θαη Κόηζαξε, «έγξαςαλ» ηνλ ππέξνρν ρνξεπηηθό επίινγν ηεο εθδήισζεο! 

 

σγταίροσμε τα παιδιά μας εστόμενοι και τοσ τρόνοσ! 
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