
Γιάννης Παραουλάκης. Σκη-
νικά: Σίμος Χριστοδούλου.
Κοστούμια: Γιασμίν Τιμότί-
γιεβιτς. Φώτα / Ήχος: Νίκος
Αρετάκης . Παίζουν οι ηθο-
ποιοί: Δομήνικος Ταβερνα-
ράκης. Τάσος Καϊσαρλής.
Σίμος Χριστοδούλου Κώστας Φραντζεσκάκης Γιάννης Παραου-
λάκης Ρένα Πασπάτη. Γιασμίν Μεραμβελιωτάκη. Σκηνοθεσία:
Σίμος Χριστοδούλου

                                            
20.45 ✽ Προσέλευση Κοινού
21.00 ✽ Η σημερινή ημέρα των «ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΕΙΩΝ 2018» είναι
αφιερωμένη στα επιμορφωτικά τμήματα κιθάρας, παραδοσιακών
μουσικών οργάνων, λύρας και μαντολίνου, παραδοσιακών χορών
και στην χορωδία μας, που λειτούργησαν μαζί με ακόμα 19 τμή-
ματαστις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου
μας κατά την περίοδο 2017-2018 με μεγάλη επιτυχία. Θα εμφα-
νισθούν κατά σειρά παρουσίασης:

*Tα τμήματα κιθάρας, στα
οποία δίδαξε η καθηγήτρια μου-
σικής, κα Ιωάννα Ψαράκη. 
*Τα τμήματα παραδοσιακών
οργάνων *Λύρας και *Μαντολί-
νου στα οποία δίδαξε ο καθηγη-

τής της Κρητικής παραδοσιακής
μουσικής κος Ελευθ. Ψαράκης.
*Η επόμενη παρουσίαση θα γίνει
από τα τμήματα παραδοσιακών
χορών, στα οποία δίδαξε η δα-
σκάλα χορού, κα Ελένη Γιαννου-
λάκη-Φαραζάκη. Τα χορευτικά
συνοδεύει ευγενικά προσφερ-
θείς ο γνωστός καλλιτέχνης της
κρητικής μουσικής, κος Ελευθ.
Ψαράκης. Η επόμενη παρουσίαση θα γίνει από την Μικτή χορω-
δία του Πολιτιστικού Συλλόγου μας με τραγούδια μεγάλων Ελ-
λήνων συνθετών και
στιχουργών.
Την χορωδία διευθύνει ο
μαέστρος κος Μάνος Δια-
κοσταμάτης και στο πιάνο
συνοδεύει ο μουσικός κος
Άγγελος Αντωνάκης.

ΠΡΩΙ
08.00 ✽ Τέλεση Θείας Λειτουργίας
στην εκκλησία Αγίας Αικατερίνης, μετά
αρτοκλασίας, υπέρ υγείας, προόδου και
ευημερίας, των Τακτικών και Επίτιμων
Μελών του Συλλόγου μας.        
*Επιμνημόσυνη δέηση των αποβιωσάντων Τακτικών και Επίτι-
μων Μελών του Συλλόγου μας.

*Των ιερών Ακολουθιών θα χοροστατήσει ο
Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης και
Πρωτοσύγκελος της Ι.Α.Κ. πατέρας Μεθό-
διος Βερνιδάκης.
10.30 ✽ Εγκαίνια έκθεσης, με πολύ ενδιαφέ-
ροντα έργα εκείνων που συμμετείχαν στα φε-
τινά επιμορφωτικά τμήματα του Συλλόγου
μας: ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ, ΚΟΣΜΗ-

ΜΑΤΟΣ, ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ & ΚΟΠΤΙΚΗΣ – ΡΑΠΤΙΚΗΣ.

20.45 ✽ Προσέλευση Κοινού
21.00 ✽ Φιλοδοξούμε απόψε με ένα από τα
πιο ποιοτικά και αξιόλογα μουσικά σχήματα
της Πόλης μας, «Νόστιμον Ήμαρ», να προ-
σφέρουμε μια πανδαισία αρωμάτων, χρωμά-
των και επιλεκτικής ποιοτικής μουσικής με
τίτλο: «Ακόμα κι αν φύγεις…..». Πρόκειται για ένα αφιέρωμα
σε εκείνους που πρόσφατα έφυγαν. Στην Αρλέτα, στον Λου-
κιανό Κηλαηδόνη και στον Γιώργο Ζωγράφο.

Το μουσικό σχήμα «Νόστιμον Ήμαρ» ιδρύθηκε το 1985 και
έκτοτε υπηρετεί πιστά την Τέχνη, συνδυάζοντας ποίηση και έν-
τεχνο λαϊκό τραγούδι. Την καλλιτεχνικήεπιμέλεια και διεύθυνση
έχει ο ιδρυτής και καταξιωμένος δάσκαλος - μουσικός και “ψυχή”

του μουσικού σχήματος, κος ΜίνωςΣωμαράκης, ο οποίος ευγε-
νικά προσφερθείς, μαζί με τους συνεργάτες του, τιμούν εξαιρετικά
και φέτος τις πολιτιστικές εκδηλώσεις μας, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΕΙΑ
2018.

20.45 ✽ Προσέλευση Κοινού
21.00 ✽ Θεατρική παράσταση  “Ένα παράξενο ζευγάρι”
του NeilSimon. Δεκαετία ’80. Νέα Υόρκη. Δύο φίλοι, εκ διαμέτρου
αντίθετοι χαρακτήρες, αποφασίζουν να συγκατοικήσουν μετά
από τους ναυαγισμένους γάμους τους.Τα προβλήματα αρχίζουν
όταν διαπιστώσουν ότι ο ένας είναι αφόρητα ακατάστατος και ο
άλλος νοσηρά τακτικός. Μέσα από πανέξυπνους διαλόγους, ο
αριστοτέχνης της κωμωδίας Σάιμον φιλοτεχνεί μια εικόνα της
σύγχρονης Αμερικής, όταν το περίφημο αμερικάνικο όνειρο έχει
πια ξεθωριάσει... 
Η κλασσική κωμωδία του αμερικανού συγγραφέα, που ανέβηκε
πρώτη φορά στο Μπρόντγουεη τη δεκαετία του ‘70, έγινε μεγάλη
επιτυχία στον κινηματογράφο με το δίδυμο Τζακ Λέμον και Γουώλ-
τερ Ματάου και από τότε φι-
λοξενείται στις μεγαλύτερες
σκηνές όλου του κόσμου.
Φέτος ανεβαίνει από το Θέα-
τρο Μορφές. 
Μετάφραση: Ερρίκος Μπε-
λιές. Μουσική Επιμέλεια:

✽ Η αποψινή βραδιά θα περιλαμβά-
νει επίσης μια πολύ ενδιαφέρουσα
ενημερωτική εκδήλωση, που
συνδιοργανώνουμε μαζί με τον
Ενιαίο Σύνδεσμο Διαχείρισης
Απορριμμάτων Κρήτης (Ε.Σ.Δ.Α.Κ.),
προκειμένου να ενημερωθούν οι κάτοικοι της Συνοικίας Αγίας
Αικατερίνης κι όχι μόνο, για την αναγκαιότητα της κατάργησης
της πλαστικής σακούλας. Μάλιστα οι παρευρισκόμενοι της
αποψινής βραδιάς θα παραλάβουν δωρεάν την οικολογική
τσάντα πολλαπλών χρήσεων που έχει δημιουργήσει ο
Ε.Σ.Δ.Α.Κ. για τον σκοπό αυτό. Μια τσάντα με την οποία, εφόσον
την εντάξουμε στην καθημερινότητά μας, θα μπορέσουμε να
γίνουμεσυμμέτοχοι στην μεγάλη αυτή εκστρατεία και να
συμβάλουμε καθοριστικά και αποτελεσματικά στην προστασία
του περιβάλλοντος.
Στην εκδήλωση αυτή θα παρευρίσκεται και ο Πρόεδρος του
Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης και
Αντιδήμαρχος Ηρακλείου, κος Χάρης Μαμουλάκης, με στελέχη
του Συνδέσμου.

20.45 ✽ Προσέλευση Κοινού
21.00 ✽ Η πολύ γνωστή στον Τόπο μας αλλά και στο Πανελ-
λήνιο Ηρακλειώτισσα καλλιτέχνης Βαγγελιώ Φασουλάκη,
ανακατεύει στον καμβά της χρώματα και ήχους από διάφορα
είδη μουσικής και παρέα μετον Νίκο Βογιατζάκη, Γιάννη Σταυ-
ρακάκη και Νικόλα Χριστόπουλο μας οδηγούν σ’ ένα ταξίδι γε-
μάτο μικρές όμορφες μουσικές ιστορίες. Διασκευάζουν
τραγούδια ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου και με έντονο το
στοιχείο της θεατρικότητας και του αυτοσαρκασμού επί σκηνής,
έχουν καταφέρει με μεγάλη επιτυ-
χία να κερδίσουν τις καρδιές του
κοινού, μετρώντας εκατοντάδες εμ-
φανίσεις! Η εξαιρετική αυτή καλλι-
τέχνιδα δημιουργεί τους δικούς της
κόσμους γεμάτους χρώματα και
μουσικές. Πάντως, όσα χρόνια και
αν περάσουν, όσες δουλειές και αν
γίνουν ένα μόνο πράγμα δεν απα-
σχολεί την Βαγγελιώ: 

KYPIAKH 2 2 IOYΛIOY

ΔΕΥΤΕΡΑ 2 3 IOYΛIOY

ΠΕΜΠΤΗ 26 IOYΛIOY

*Κατά την διάρκεια της συναυλίας, όπως έχει
καθιερωθεί 33 συνεχή χρόνια, θα επιδοθούν οι
έπαινοι στους μαθητές και στις μαθήτριες της
Β΄θμιαςΕκπ/σης που αρίστευσαν κατά την φε-
τινή σχολική χρονιά 2017-2018 και έλαβαν τε-
λική βαθμολογία πάνω από 18, καθώς επίσης

και στα παιδιά που διακρίθηκαν σε διάφορους άλλους τομείς (όπως
αθλητισμός, μουσική, κοινωνία, εργασία κ.α.) και που κατοικούν στην
Συνοικία Αγίας Αικατερίνης.
Επίσης θα επιδοθούν χρηματικά βραβεία στους 10 πρώτους αριστεύ-
σαντες μαθητές και μαθήτριες του Γυμνασίου και στους 10 πρώτους αν-
τίστοιχα του Λυκείου, από τον Μεγάλο Ευεργέτη της Συνοικίας μας κον
Κ. Μπαντουβά, στη μνήμη του αρχηγού της Εθνικής Αντίστασης καπε-
τάν Μαν. Μπαντουβά, όπως έχει καθιερωθεί συνεχώς τα τελευταία 26
χρόνια.

ΤΡΙΤΗ 24 IOYΛIOY

ΤΕΤΑΡΤΗ 25 IOYΛIOY

Επίσης κατά την διάρκεια της αποψινής βραδιάς θα επιδοθούν
οι  βεβαιώσεις παρακολούθησης  από τους υπεύθυνους που δί-
δαξαν σταεπιμορφωτικά τμήματα Αγιογραφίας, ζωγραφικής, κο-
σμήματος, αργυροχρυσοχοΐας, παραδοσιακών χορών,
παραδοσιακών οργάνων λύρας και μαντολίνου, κιθάρας, Πλη-
ροφορικής, κοπτικής/ραπτικής, Αγγλικών, Μελισσοκομίας και
χορωδίας, όσων τακτικά συμμετείχαν στα  παραπάνω επιμορ-
φωτικά προγράμματά μας την περίοδο 2017-2018, τα οποία ορ-
γάνωσε και λειτούργησε ο Πολιτιστικός Σύλλογός μας, με την
μερική στήριξη και της Περιφέρειας Κρήτης. 





Τριάντα τρία χρόνια δυναμικής - δημιουργικής 
παρουσίας και δράσης.

Kτίζουμε το παρόν και προετοιμάζουμε το μέλλον 
των παιδιών μας και της Συνοικίας μας.

1985-2018

OΔOΣ: E. MAPKOΓIANNAKH 49 - THΛ.-FAX: 2810-210968
κιν. 6974/579794   e-mail: minasmavr@windowslive.com     

ιστοσελίδα: www.psaa.gr 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

“AIKATEPINΕΙΑ 2018”
AΠO 22 MEXPI 27 IOYΛIOY

ΠPOΣKΛHΣH

Tο Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Aγίας
Aικατερίνης Δήμου Hρακλείου, σας προσκαλεί
να τιμήσετε τις πολιτιστικές εκδηλώσεις,
“AIKATEPINEIA 2018”, οι οποίες φέτος
συμ πλη  ρώ νουν αισίως 33 συνεχή χρόνια παρου-
σίας στα πολιτιστικά δρώμενα της Συνοικίας, 
της πόλης, του Νομού και της Κρήτης
γενικότερα.

Η παρουσία σας θα δώσει σε όλους εμάς, που
εργαζόμασθε για την πολιτιστική-πνευματική-
περιβαλλοντική και κοινωνική αναβάθμιση της Συ-
νοικίας μας, κουράγιο και δύναμη για να συνεχί-
σουμε το δύσκολο αλλά δημιουργικό έργο μας.

Mε σεβασμό και εκτίμηση

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
O Πρόεδρος

MηνάςΓρηγ.Mαυροειδής

H EIΣOΔOΣ EINAI EΛEYΘEPH ΣE OΛEΣ TIΣ EKΔHΛΩΣEIΣ
ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΗΣ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 
Έναρξη Εκδηλώσεων: Καθημερινά  9 το βράδυ

Ευχαριστούμε θερμά για την στήριξή τους:

✽  Την Ενορία Αγίας Αικατερίνης
✽ Την Περιφέρεια Κρήτης
✽ Την Περιφέρεια Κρήτης-Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου,
✽ Τον Μεγάλο Ευεργέτη της Συνοικίας κον Κώστα Μπαντουβά
✽ Τα Πλαστικά Κρήτης ΑΒΕΕ και τον κον Γιάννη Λεμπιδάκη,
✽ Το Τεχνικό Γραφείο του πολιτικού  Μηχανικού κου Ευάγγελου

Φωτεινάκη
✽ Την Ζωοτροφική Κρήτης του κουΜιλτ. Φαρσάρη στην ΒΙ.ΠΕ.Η.,
✽ Τα S.M.. Χαλκιαδάκης Α.Ε.
✽ Τα τυροκομικά Κρήτης και τον κονΒαγγ. Καλογεράκη στην ΒΙ.ΠΕ.Η.,
✽ Την κρεατοεμπορική Κρήτης και τον κονΠολυδ. Μαρμαρά οδός

Ιερωνυμάκη Πατέλλες
✽ Τον κύριο Νίκο Πλατάκη Είδη υγιεινής-Ψύξη-θέρμανση

στην οδό Λαγκαδά,
✽ Τον κύριο Ανδρεαδάκη Ιωάννη Ο.Ε. υδραυλικά και είδη υγιεινής οδός

Κλεάνθης 17
✽ Το Λογιστικό Γραφείο «Φοροεπίλυσις»Βασιλάκης Εμμ.Οδός Μεν.

Παρλαμά 23, Γιόφυρος
✽ Το ζαχαροπλαστείο του κου ΜιχάληΠλατάκη στην οδό Εμμ. Μπαν-

τουβά στις Πατέλλες,
✽ Το καφενείο του κου Νίκου Παγωμένου στις Πατέλλες
✽ Την κα Αντωνία Κόκκινου κρεοπωλείο στην οδό Εμμ. Μπαντουβά 61 
✽ Το S.M. ΑΡΙΑΔΝΗ της καςΣεβ. Σπύρου στην οδό Αγ. Νεκταρίου

Συνοικία Αγίας Αικατερίνης.
✽ Το κατ/μα ηλεκτρ/κού υλικού κ. Νικ. Πάνταλος και Μαργ. Ζαχαράκη

Ο.Ε. στην οδό Π. Φούμη 35 Πατέλλες,
✽ Το S.M. Στεφανάκη Γιάννη επί της νεάς διάνοιξης της οδού 

Λ. Παστέρ
✽ Ο «Φούρνος της Γωγώς» στην Εμμ. Μπαντουβά 53 Πατέλλες.
✽ Τα φροντιστήρια ξένων γλωσσών της κας Ευγενίας Κυνηγάκη, 

οδός Κάντιας 7  Αγία Αικατερίνη
✽ Τα έντυπα και ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε.  της πόλης μας.

TO ΠPOΓPAMMA EINAI ΠPOΣΦOPA 
THΣ  “TYΠOKPETA” ΓPAΦIKEΣ TEXNEΣ 

ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 

(ΝΕΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΚΤΙΡΙΟ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ  ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΚΤΙΡΙΟ)

✥ ✥

✥ ✥ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 23/7/2018, ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/7/2018, ΑΠΟ  ΤΙΣ
8-9μ.μ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ, ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΜΑΣ, ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ  ΕΚΘΕΣΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ  ΕΡΓΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΚΟΠΤΙΚΗΣ
ΡΑΠΤΙΚΗΣ, ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ, ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ και ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ, ΤΩΝ  ΣΥΜΜΕ-
ΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΦΕΤΙΝΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ  ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΜΑΣ. ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΙΣ ΙΔΙΕΣ ΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ, ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
ΤΡΟΦΙΜΑ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΨΥΓΕΙΟ, ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΠΙΘΥ-
ΜΟΥΝ ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΟΥΝ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΩΝ, ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 7 IOYΛIOY

✥ ✥

✥ ✥

ΕΝΩΜΕΝΟΙ - ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΙ - δυΝΑτΟΙ

Συνδιοργάνωση Εκδηλώσεων:

Δεν δίνει σεντς για το αν θα τσαλακώσει την εικόνα της, αρκεί
να γελάσει η ίδια πρώτα με αυτή. Μη φοβηθείτε τον σουρεαλι-
σμό... είναι φίλος της! Βαγγελιώ Φασουλάκη, φωνή. Νίκος Βο-
γιατζάκης, ηλεκτρική κιθάρα – φωνή Γιάννης Σταυρακάκης,
ηλεκτρική κιθάρα – φωνή Νικόλας Χριστόπουλος, τύμπανα

20.45 ✽ Προσέλευση Κοινού
21.00 ✽ Φροντίσαμε την τελευταία ημέρα των «ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΕΙΩΝ
2018» να την αφιερώσουμε στα παιδιά μας με το θεατρικό έργο
“OΔΥΣΣΕΒΑΧ” της Ξένιας Καλογεροπούλου.
Ένα από τα ωραιότερα κείμενα της θεατρικής λογοτεχνίας για παι-
διά ανεβαίνει φέτος από το «Θέατρο Μορφές». Δύο ιστορίες του
Οδυσσέα και του Σεβάχ του θαλασσινού ενώνονται με τη μοναδική
πένα της Ξένιας Καλογεροπούλου για να συνθέσουν την ιστορία
του Οδυσ…σεβάχ που θέλει να γυρίσει στην πατρίδα του την Ιθα…
γδάτη.  Ένα σκηνικό παιχνίδι που θα μαγέψει τα παιδιά, καθώς
μπροστά τους ζωντανεύουν κύκλωπες, σειρήνες, λωτοφάγοι, γορ-
γόνες, αλλά και καθημερινοί άνθρωποι. Οι περιπέτειες του Οδυσ-
σεβάχ και των συντρόφων του, με χιούμορ, ευαισθησία και υπέροχο
«λόγο», συνεπαίρνουν τους θεατές από το πρώτο ως το τελευταίο
λεπτό της παράστασης. Συνταξιδιώτες σε μια μαγική διαδρομή σε
χώρες ονειρικές, με αλλόκοτους ήρωες, σε ένα παραμύθι που τα
πάντα είναι δυνατά και αδύνατα, αληθινά και ψεύτικα. 
Ο Οδυσσεβάχ, κουρασμένος από τους πολέμους, ξεκινά μαζί με
τους συντρόφους του το ταξίδι για την επιστροφή στην πατρίδα
του. Θα πρέπει να αντιμετωπίσει τον ΔρακοκύκλωπαΑρχισαλαχάρ,
να ξεφύγει από το νησί των
Λωτοφάγων, να περάσει
από τις Σειρήνες, να συναν-
τήσει τη Γοργόνα, τη μά-
γισσα Κιρκίλα, τη
πριγκίπισσα Λαριζάντ, να
περάσει χώρες που μιλάνε
παράξενα. Άραγε θα κατα-
φέρει να φτάσει στην Ιθα..γδάτη? 
Μια παράσταση ιδανική για παιδιά αλλά και μεγαλύτερους θεατές
που ονειρεύονται ακόμη και πιστεύουν στην αξία της προσπάθειας
και στη νίκη του δικαίου. Μια παράσταση με μηνύματα ουσιαστικά
όσο και επίκαιρα. Κείμενο: Ξένια Καλογεροπούλου 
Σκηνικά / Μάσκες: Χιλετζάκη Άννα. Κοστούμια: Τιμοτίγιεβιτς Για-
σμίν. Φώτα / Ήχος: Αρετάκης Νίκος. Μουσική επιμέλεια: Κοντάκης
Γιάννης. Διδασκαλία Τραγουδιών: Κελεσή Ιωάννα Παίζουν οι ηθο-
ποιοί: Καϊσαρλής Τάσος, Κεφάλα Γιάννα, Παραουλάκης Γιάννης,
Πασπάτη Ρένα Πασσά Μιχαέλα,Ταβερναράκης Δομίνικος και Χρι-
στοδούλου Σίμος. Σκηνοθεσία: Κεφάλα Γιάννα

Στην αποψινή εκδήλωση θα επιδοθούν
για 33η συνεχή χρονιά οι έπαινοι και τα
αναμνηστικά δώρα, στους φοιτητές και
στις φοιτήτριες της Συνοικίας μας, που
εισήχθησαν πέρυσι στα Α.Ε.Ι και
Α.Τ.Ε.Ι.

ΠOΛITIΣTIKOΣ ΣYΛΛOΓOΣ
AΓIAΣ AIKATEPINHΣ ΔHMOY HPAKΛEIOY


