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Οι καλοκαιρινές εκδηλώσεις του Συλλόγου Γονέων

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος ο Σύλλογος
Γονέων του σχολείου μας με το τέλος  της
σχολικής χρονιάς θα οργανώσει εκδηλώσεις
για τις δραστηριότητες που γίνονται όλο το
χρόνο.
Πριν ξεκινήσουμε τις γιορτές στο σχολείο
μας, θα συμμετέχουμε στο φεστιβάλ της
Ένωσης Γονέων του Δήμου Χαλανδρίου στο
θέατρο της Ρεματιάς το Σάββατο 2 Ιουνίου
2012, ώρα 19.00. Εκεί θα πάρουν μέρος οι
κιθάρες, το Hip Hop και η χορωδία ενηλίκων,
δηλαδή των μαμάδων και των μπαμπάδων
μας, που θα τραγουδήσουν μαζί με παιδιά
από το τμήμα μουσικοκινητικής αγωγής.
Σάββατο 9 Ιουνίου 2012, ώρα 18.30: Η
θεατρική ομάδα θα παρουσιάσει «Το όνειρο
του σκιάχτρου», του Ευγένιου Τριβιζά, με
την επιμέλεια της κας Κατερίνας Γερολυμά-
του.
Την ίδια μέρα, τα παιδιά με τις κιθάρες θα μας

παρουσιάσουν τη δουλειά τους που έχουν
κάνει με την καθοδήγηση του κ. Γιώργου
Ρουσόπουλου.
Τετάρτη 13 Ιουνίου 2012, ώρα 18.30: Η
προπονήτρια στο σκάκι κ. Τάνια Βαζελάκη θα
μας παρουσιάσει και θα βραβεύσει τα παιδιά
που διακρίθηκαν στους αγώνες σκακιού με
άλλα σχολεία καθώς και στο εσωτερικό πρω-
τάθλημα.
Οι ομάδες μπάσκετ με τους προπονητές τους
κ. Γρηγόρη Φούκουλη και κα Αθηνά Αρβα-
νίτη, καθώς και η ομάδα βόλεϊ με την προπο-
νήτριά της κα Νίκη Τερτίπη, θα μα
παρουσιάσουν όλα αυτά που έμαθαν τα παι-
διά όλη την χρονιά. Εννοείται ότι θα έχουμε
πολύ δυνατά ματς!!!
Πέμπτη 14 Ιουνίου 2012, ώρα 17.00:
Φέτος θα έχουμε μια έκπληξη, καθώς το
τμήμα μουσικοκινητικής αγωγής μαζί με τη
χορωδία ενηλίκων θα δώσουν μια ξεχωριστή

παράσταση με θέμα «Το
μαγικό μουσικό κάστρο»,
με την επιμέλεια της κας
Ρίας Θεοδώρου.
Επίσης οι τρεις ομάδες του
HIP – HOP θα παρουσιά-
σουν τα χορευτικά τους
στον προαύλιο χώρο του
σχολείου, υπό την καθοδή-
γηση της δασκάλας τους κ.
Διονυσία Μπάστα.

Συναντήσαμε την κα Λίλη
Διονυσοπούλου, Αντιπρόεδρο του Συλλό-
γου Γονέων, η οποία μας είπε: «Ο Σύλλογος
κάνει κάθε προσπάθεια, ώστε οι εκδηλώσεις
να είναι όσο πιο καλά οργανωμένες μπορούμε
για να μείνουν όλοι ευχαριστημένοι.
Όλη αυτή η προετοιμασία και η χαρά της δη-
μιουργίας, μας δίνει τέτοια ικανοποίηση και
χαρά που ξεχνάμε το άγχος και την κού-
ραση.»
Συνεχίζοντας η κα Λίλη μας είπε: «Είστε όλοι
καλεσμένοι, μικροί και μεγάλοι, για να περά-
σουμε όμορφα. Να σας υπενθυμίσω ότι την
τελευταία μέρα, την Πέμπτη, το πρόγραμμα
θα περιλαμβάνει μουσική από DJ και θα
υπάρχουν πολλές εκπλήξεις.»
Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά και να χαρούμε,
μικροί και μεγάλοι, τις εκδηλώσεις.

Βρυσά Εριφύλη, Τσουβαλιά Βασιλική
Φωτο: Χρυσόστομος Παφιλιάρης

Μια μέρα στο πλανητάριο
Την Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2012 η τάξης
μας πραγματοποίησε επίσκεψη στο
Πλανητάριο. Εκεί παρακολουθήσαμε
μια προβολή με τίτλο «Το άστρο της
ημέρας».
Μόλις φτάσαμε εκεί ο κ. Φουρτούνης
συνεννοήθηκε με τους υπαλλήλους,
πήραμε τα εισιτήριά μας και στη συνέ-
χεια μπήκαμε στη Θόλο, όπου παρακο-
λουθήσαμε την προβολή σχετικά με
τον ήλιο.
Τον παρακολουθήσαμε να γεννιέται
πριν από 5 δισεκατομμύρια χρόνια,
μέσα από πολύχρωμα νέφη αερίων και
σκόνης, που πλανιόνταν στο κενό.
«Προσκυνήσαμε» τον κυρίαρχο
αφέντη της εξέλιξης όλων όσων συνέ-
βαιναν στη Γη με τους Αιγυπτίους, τους
Βαβυλώνιους, τους αρχαίους Έλληνες,
τους Μάγιας και άλλους λαούς.
Μας δόθηκε η μοναδική ευκαιρία να πα-

ρακολουθήσουμε τις προσπάθειες των
αστρονόμων, των «ανιχνευτών» του
Ήλιου, να αποκρυπτογραφήσουν τα μυ-
στικά που κρύβει η πύρινη αυτή σφαίρα.
«Βρεθήκαμε» στην επιφάνειά του και θαυ-
μάσαμε το στέμμα του, τους πυρσούς, τις
ηλιακές κηλίδες και τον ηλιακό άνεμο, που
φτάνει μέχρι τη Γη μας, σχηματίζοντας το
υπέροχο Πολικό Σέλας.
Τέλος, συγκλονισμένοι μάθαμε πως ο
Ήλιος μας θα πεθάνει, αφού πρώτα μεγα-
λώσει και γίνει ένας κόκκινος γίγαντας, που
θα καταπιεί τη Γη. Και έχει κι άλλο! Μετά
από μια τεράστια έκρηξη ο Ήλιος δε θα
υπάρχει πια, αλλά ετοιμοθάνατος θα μετα-
τραπεί σε άσπρο νάνο. Φεύγοντας νιώ-
σαμε πως «κλέψαμε» μερικά απ' τα
μυστικά του και πως για μια φορά θα μπο-
ρούσαμε να κάνουμε τους έξυπνους στους
γονείς μας.
Η παράσταση ήταν εκπληκτική και φύγαμε
όλοι χαρούμενοι και ευχαριστημένοι. 
Δημήτρης Τρανούλης,
Φίλιππος Δημητρακόπουλος

Ευριπίδεια 2012

Το Σάββατο 19 Μαΐου 2012 πραγματοποι-
ήθηκαν στο Δημοτικό Γυμναστήριο Χαλαν-
δρίου «Νίκος Πέρκιζας», Λ. Πεντέλης 150,
Χαλάνδρι οι μαθητικοί αγώνες με την επω-
νυμία ΕΥΡΥΠΙΔΕΙΑ 
Το πρωί έγιναν οι προκριματικοί αγώνες και
το απόγευμα οι τελικοί.

Οι αγώνες έγιναν με όλες τις επίσημες διε-
θνείς αθλητικές προδιαγραφές και ήταν υπό
την αιγίδα της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΕΟΕ).
Είχαν κληθεί και τίμησαν με την παρουσία
τους εξέχουσες ελληνικές και διεθνείς προ-
σωπικότητες του στίβου, όπως ο Ολυμπιο-
νίκης του Μαραθωνίου της Αθήνας
STEFANO BALDINI &  ο Ολυμπιονίκης και
Παγκόσμιος ρέκορντμαν στο Άλμα εις τρι-
πλούν JIUSEPPE JENTILE.
Στους αγώνες «ΕΥΡΙΠΙΔΕΙΑ 2012 » συμμε-
τέχουν και οι Δήμοι Αγ. Παρασκευής, Βρι-
λησσίων, Εκάλης, Κηφισιάς, Λυκόβρυσης,
Πεύκης, Μαρούσι, Μελισσίων, Μεταμόρφω-
σης, Ν. Ερυθραίας, Ηρακλείου, Ν. Ιωνίας,
Ν.Πεντέλης, Ν.Ψυχικού-Φιλοθέης, Παπά-
γου, Χαλανδρίου, Χολαργού.
Από το σχολείο μας συμμετείχαν οι εξής
μαθητ΄λες και μαθήτριες:
Σπύρος Ράπτης, Άγγελος Μουλάι, Απόστο-
λος Φουκούλης, Αλέξανδρος Μινκουλέσκου,
Βασίλης Ευαγγελινός, Αρσένιος Γκίκας, Στέ-
λιος Μουλάι, Λάμπρος Σκεπετάρης, Κων-
σταντίνος Δρίβας, Ελεάννα Χριστοδούλου,

Δήμητρα Τσουλουχοπούλου, Εβελίνα Τσιώ-
ρου, Εβελίνα Καραγιώργου, Ελένη Φραγκο-
γιάννη, Μαρκέλλα Μουσσού, Γιώτα Γαβαλά.
Όλοι οι παραπάνω μαθητές προκρίθηκαν
για τα τελικά των αγωνισμάτων. Η σπου-
δαιότερη διάκριση για το σχολείο μας ήταν
η Τρίτη θέση της ομάδας σκυταλοδρομίας
αγοριών.

Λάμπρος Σκεπατάρης, Κωνσταντίωος
Δρίβας, Στέλιος Μουλάι

Ο ολυμπιονίκης JIUSEPPE
JENTILE με τους μικρούς

πρωταθλητές

Σκηνή από τους αγώνες
δρόμου κοριτσιών 

Φωτογραφίες από την προετοιμασία μας 


