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H πρωτοχρονιάτικη πίτα του Συλλόγου Γονέων
Την Κυριακή 22-
01-2012 και ώρα
11 πμ. πραγματο-
ποιήθηκε η κοπή
της πίτας του
Συλλόγου γονέων
και κηδεμόνων
του 5ου δημοτι-
κού σχολείου Χα-
λανδρίου.
Στην εκδήλωση
ήταν καλεσμένοι
και παραβρέθη-
καν: ο δήμαρχος
Χαλανδρίου κύ-
ριος Γιώργος
Κουράσης, ο
οποίος μας μίλησε
για τα προβλή-
ματα του Δήμου,
ακολούθησε η κυρία Άννα-Μαρία Τσί-
κινη η οποία είναι η πρόεδρος της Ενιαίας
Σχολικής Επιτροπής Δήμου Χαλανδρίου και
μας μίλησε για τα προβλήματα των σχο-
λείων. Επίσης πρέπει να αναφέρουμε ότι
στην εκδήλωση παραβρέθηκε και η διευ-
θύντρια του σχολείου μας κυρία Ευγενία
Μπαζάνη.
Το πρόγραμμα ξεκίνησε με τη χορωδία των

τους φιγούρες και τον ζωηρό ρυθμό τους.
Η εκδήλωση ήτανε επιτυχής και καταχειρο-
κροτήθηκε από το κοινό το οποίο κατέ-
κλεισε την αίθουσα εκδηλώσεων του
σχολείου μας.
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ενηλίκων,  η οποία τραγούδησε με επιτυχία
μεταξύ άλλων τα κάλαντα της πρωτοχρο-
νιάς από διάφορες περιοχές της πατρίδας
μας.
Ακολούθησαν οι μαθητές του νηπιαγω-
γείου και του δημοτικού, οι οποίοι μας εν-
τυπωσίασαν με τη μουσικοκινητικής τους
παράσταση.
Η γιορτή έκλεισε με την ομάδα του HIP-
HOP που μας κατέπληξε με τις μουσικές

Την Κυριακή 18 Φεβρουαρίου έγινε το κα-
θιερωμένο πάρτι μασκέ του Συλλόγου Γο-
νέων στο σχολείο μας.
Από την προηγούμενη ημέρα οι γονείς μας
είχαν ετοιμάσει το χώρο που θα γινόταν το
γλέντι. Η αίθουσα και όλοι οι χώροι ήταν
πολύ όμορφα διακοσμημένοι. Μάλιστα η
αίθουσα εκδηλώσεων ήταν διακοσμημένη
από διάφορες πανέμορφες μάσκες.
Στη είσοδο του υπήρχε ένα τραπέζι που
είχε πάνω λαχνούς για τη λαχειοφόρο
αγορά. Μόλις θα πωλούνταν όλοι οι λαχνοί
θα γινόταν η κλήρωση για να πάρουν οι τυ-
χεροί τα δώρα τους. Η λαχειοφόρος γινό-
ταν για να συγκεντρωθούν χρήματα που
θα εξυπηρετήσουν τις ανάγκες του Συλλό-
γου.
Στα δεξιά του χώρου υπήρχαν τραπέζια
όπου οι κυρίες είχαν απλώσει κάθε λογής
λιχουδιές. Τυροπιτάκια, λουκανικοπιτάκια,
πιτσάκια, μπάρες δημητριακών, πατατάκια,
χυμούς και διάφορα άλλα ήταν στη διά-
θεση των παιδιών αλλά και των μεγάλων.
Μπαίνοντας στην αίθουσα εκδηλώσεων
του σχολείου μας σε τρέλαινε η αποκριά-
τικη μουσική αλλά και οι χαρούμενες
φωνές των παιδιών που χόρευαν ασταμά-
τητα.
Τα περισσότερα παιδιά είχαν ντυθεί. Ανά-

φορα άλλα τραγούδια. Έτσι σε λίγο και οι
γονείς μας παρασυρμένοι από το ζωντανή
μουσική άρχισαν και αυτοί να χορεύουν.
Μετά από αρκετή ώρα χορού έφτασε η
στιγμή της κλήρωσης των δώρων της λα-
χειοφόρου αγορά.
Απ’ όσο θυμόμαστε η Βασιλική Τσουβαλιά
κέρδισε ένα ποδήλατο, η Μαρία ένα ραδιο-
κασετόφωνο αυτοκινήτου, ο Μάνος Καμ-
πάνης μια μπάλα μπάσκετ, η Νίκη Τούντα
μια φωτογραφική μηχανή, ένα φωτιστικό,
μια δωροεπιταγή Σκλαβενίτη και μια μπάλα
βόλεϊ (παρ’ ολίγο να τα πάρει όλα), ο Αν-
τώνης Κρητικός κέρδισε μια μπάλα μπά-
σκετ την οποία δώρισε στο σχολείο γιατί
είχε πολλές, ο Σάββας μια μπλούζα από τα
LOLLIPOP, η Εβελίνα Τσιώρου κέρδισε ένα
MP3 και η Χριστίνα Κανούδη και ο Βασίλης
Ζώτος ένα UNO.
Τελειώνοντας θα πρέπει να πούμε ότι το
πάρτι μασκέ του Συλλόγου Γονέων ήταν
τέλειο και όλοι μας διασκεδάσαμε πολύ. Θα
πρέπει να πούμε ένα πολύ μεγάλο ΜΠΡΑΒΟ
στα μέλη του Συλλόγου Γονέων για αυτή
τη διοργάνωση και να τους ευχηθούμε να
κάνουν και άλλες τόσο επιτυχημένες διορ-
γανώσεις.
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μεσα στα άλλα παιδιά αναγνωρίσαμε και
παιδιά από την τάξη μας. Ο Γρηγόρης είχε
ντυθεί EMO, o Στέλιος PUNK, η βασιλική,
βασίλισσα του SHOW, Η Εύα Κινέζα, η Δή-
μητρα και αυτή EMO, ο Δημοσθένης και
αυτός PUNK καθώς και ο Κωνσταντίνος, ο
Φίλιππος παππούς, ο Χρυσόστομος BAT-
MAN,η Εριφύλη Μάγισσα, η Μαρία τσάρλε-
στον, η Ελένη Γιαπωνέζα και ο Δημήτρης
χάρος. Δεν θα σας ζαλίσουμε, αν συνεχί-
σουμε να περιγράφουμςε και άλλες μεταμ-
φιέσεις. 
Πρέπει όμως να πούμε ότι συγκρατήσαμε
και πολλές πανέμορφες μεταμφιέσεις μεγά-
λων, όπως της κυρίας Στέλλας που είχε
ντυθεί Στρουμφίτα, της μαμάς της Εριφύ-
λης ως Χίπισσας, της κας Ζυμαρίτου που
ντυθεί ελέφαντας, της κυρίας Λίλης ως
μαύρος Ζουλού και της κυρίας Ειρήνης ως
πανέμορφη Εσκιμώα. Επίσης μας έκανε εν-
τύπωση η φαρδιά γραβάτα του κ. Αντώνη,
του Προέδρου του Συλλόγου, μα μεγαλύ-
τερη εντύπωση και δεν θα την ξεχάσουμε
μας έκανε η μεταμφίεση της κας Λίλης. 
Όλοι χορεύαμε τρελά μέχρι που ήρθε
μπάντα της φιλαρμονικής ορχήστρα του
Δήμου για να ζωντανέψει και να αλλάξει
ακόμα πιο πολύ το ρυθμό της μουσικής.
Η μπάντα άρχισε να παίζει λαϊκά και διά-

Απόκριες στο σχολείο μας


