3 ΔΕΚ 2015 έως 7 ΙΑΝ 2016

Δράμα 13/01/2016
Αποτελέσματα Διαγωνισμών «Ονειρούπολης»
Ολοκληρώθηκαν οι βραβεύσεις των νικητών που πήραν μέρος στους διαγωνισμούς
φωτογραφίας, ζωγραφιάς-αφίσας και παραμυθιού.
Ο αριθμός των συμμετοχών ήταν μεγάλος ενώ συγκινητικό ήταν το γεγονός που
προέρχονταν από κάθε γωνιά της Ελλάδας.
Οι ηλικίες των συμμετεχόντων ξεκινούσαν από 4 ετών, αφού φέτος έλαβαν μέρος
αρκετά νηπιαγωγεία στο διαγωνισμό ζωγραφιάς.
Εντύπωση προκάλεσε το έργο του 4ου Δημοτικού Σχολείου της Χίου για την
"ευαισθησία" και τα μηνύματα που ήθελε να φανερώσει. Το συγκεκριμένο έργο, που
αφορούσε τα δώρα του Αη Βασίλη προς τους μετανάστες, επειδή αποτελούσε κυρίως
κολάζ διαφόρων υλικών βραβεύτηκε εκτός των κατηγοριών, ενώ το βραβείο
παρέλαβε η δασκάλα των μαθητών, η οποία ταξίδεψε μέχρι τη Δράμα για το σκοπό
αυτό.
Η βράβευση στο διαγωνισμό παραμυθιού έγινε στην κεντρική σκηνή με τον Κρόκο
και Λίνο να στολίζουν το δέντρο που μιλάει, πάντα με τη βοήθεια των μικρών φίλων
της «Ονειρούπολης».
Στις βραβεύσεις των διαγωνισμών φωτογραφίας και ζωγραφιάς έγινε ειδική τελετή
στο Ωδείο Δράμας, όπου προβλήθηκαν όλες οι συμμετοχές.
Η βράβευση έγινε από τον πρόεδρο της Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α., κ. Αναστάσιο
Χατζηκυριακίδη.
Οι νικητές ανά κατηγορίες ήταν:
Παραμυθιού:



2ο ολοήμερο δημοτικό σχολείο Δράμας , "η ανταρσία των
ξωτικών".
Φινδάνη Θεοδώρα, Καβάλα , ο Αη Βασίλης απολύεται.



Χατζηεμμανουήλ Ροδόλα, Βέροια, "τα τρία σεντούκια".
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Τιλκερίδη Αθηνά , Μαλακάσα Αττικής, " ο παππούς μου ο Αη Βασίλης".



Αργυράκη Ασαργιωτάκη , Ηράκλειο Κρήτης, "το γυμνό δέντρο των
Χριστουγέννων".



Νάκου Ελισάβετ , Αθήνα,"ο χιονάνθρωπος των Χριστουγέννων".

Ζωγραφιά – Αφίσα


Καλοδημίδης Πέτρος, Θεσσαλονίκη, "Όνειρο".



2ο Γυμνάσιο Σερρών, Σπύρος Καρβούνης .



Παρασκευή Χατζηδάφνη, Μαρία Μπαρουξάκη, Αγγελική Τοκμακίδου ,
Ελάνη Κωνσταντινίδου, Δράμα

Φωτογραφία


Σωτηρέλης Δημήτρης, Δράμα.

Στα βίντεο που ακολουθούν μπορείτε να απολαύσετε όλες τις συμμετοχές
Παρουσίαση Διαγωνισμού Αφίσας - Ζωγραφικής 2015-2016 link:
https://www.youtube.com/watch?v=lLqc1g7K-y4
Παρουσίαση Διαγωνισμού Φωτογραφίας 2015-2016 link:
https://www.youtube.com/watch?v=kuPjy0kUzLs
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