Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου
19ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - 2014
2014 - Διαγωνισμός Ορθογραφίας - 1η θέση
Από κάθε σχολείο, πήραν μέρος 3 μαθητές στην ημιτελική φάση.
Η Κούση Ανθή, ο Τερσενίδης Νίκος, η Τσακιλιώτη Ευαγγελία
εκπροσώπησαν το σχολείο μας, ύστερα προκριματικούς αγώνες
που έγιναν στο σχολείο. Στον τελικό πέρασαν 7 μαθητές από
όλα τα σχολεία, ανάμεσα τους ήταν 2 παιδιά από το σχολείο
μας, η Κούση Ανθή & ο Τερσενίδης Νίκος. Οι λέξεις διαλέγονταν
από τα ίδια τα παιδιά στην τύχη, από ένα πλήθος 300 δύσκολων
λέξεων. Τελικός νικητής του διαγωνισμού ο μαθητής μας της ΣΤ
τάξης Νίκος Τερσενίδης, που δεν έκανε λάθος σε καμιά λέξη
που καλέστηκε να γράψει και μάλιστα του έτυχαν πολύ
δύσκολες. Μπράβο στα παιδιά μας, πολλά μπράβο στο Νίκο.

2014 - Διαγωνισμός αρχαίων ελληνικών ομαδικών παιχνιδιών - 1η θέση
Με τα «Αρχαία Ελληνικά Ομαδικά Παιχνίδια» δόθηκε η ευκαιρία
στους μαθητές και τις μαθήτριες των Δημοτικών του Ευόσμου
και του Ελευθερίου-Κορδελιού, να έρθουν σε επαφή με αρχαία
αγωνίσματα και να διαγωνιστούν στο πλαίσιο της ευγενούς
άμιλλας και του ευ αγωνίζεσθαι. Συγκεκριμένα οι μαθητές
χωρισμένοι σε ομάδες των 10 ατόμων ανά σχολείο
διαγωνίστηκαν σε 3 αθλήματα: «σκαπέρδα» ή «διελκυστίνδα»,
«εις ώμιλλαν» ή «ομάδες» & στις «σκυταλοδρομίες».
Την οργάνωση και τη διαιτησία των αγώνων είχε η Δ/νση
Αθλητισμού & Πολιτισμού του Δήμου κι οι εκπ/κοί Φυσικής
Αγωγής των συμμετεχόντων σχολείων. Οι νικητές των
διαγωνισμών εξασφάλισαν δωρεάν συμμετοχή στα τμήματα
μαζικού αθλητισμού καθώς και δώρα από το κατάστημα
παιχνιδιών «PLAYTIME».
- Στο «εις ώμιλλαν» ή «ομάδες» νικητής το 6ο Διαπολιτισμικό
Δημοτικό Ελ.-Κορδελιού (την ομάδα μας αποτελούσαν τα
παρακάτω αγόρια και κορίτσια Κούση Ανθή, Γκούρι Ρεντίς,
Κατσαβάκης Πολύκαρπος, Στράντζαλη Αλεξάνδρα, Ζουραβλιώβ
Αλέξιος, Χονδρός Χρήστος, Γιαννάκ Λευτέρης, Κατσαβάκη
Κατερίνα, Φιζμάνι Εσάτ, Ρόκο Μάρκο, Μπαλάσκας Χαράλαμπος)
- Στη «σκαπέρδα» ή «διελκυστίνδα» νικητής το 16ο Δημοτικό
Ευόσμου
- Στις «σκυταλοδρομίες» νικητής το 4ο Δημοτικό Ευόσμου.
Μπράβο και συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που πήραν μέρος.

20ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - 2015
2015 - Διαγωνισμός Ορθογραφίας- 2η θέση
2η θέση για τους μαθητές μας Τσέπα Λορέντσο και
Κασιάρα Μαριάνθη. Συμμετείχε και η Ασλανίδου Μαρία,
η οποία είχε μια πολύ καλή παρουσία.
Διαστάσεις
"θριάμβου"
έλαβε
ο
διαγωνισμός
ορθογραφίας που διοργάνωσε στο πλαίσιο του 20ου
Φεστιβάλ
Παιδείας,
η
Αντιδημαρχία
Παιδείας.
Μαθητές/τριες σχολείων του δήμου μας (3 από κάθε
σχολείο) διαγωνίστηκαν ισάξια αναδεικνύοντας τις
ικανότητές τους στην ορθογραφία. Είναι χαρακτηριστικό
ότι στη συντριπτική πλειοψηφία τους οι μαθητές πέρασαν
επιτυχώς από τις περισσότερες δοκιμασίες, με
αποτέλεσμα η προκριματική διαδικασία να παραταθεί σε
διάρκεια, ανατρέποντας το πρόγραμμα του διαγωνισμού.
Στο μαραθώνιο αυτόν αγώνα που διήρκεσε 5 ώρες (18.00
ως 23.00), καθώς το επίπεδο των συμμετεχόντων μαθητών
ήταν πολύ υψηλό, διαγωνίστηκαν 50 μαθητές από 16
σχολεία του Δήμου. Τελικά μετά την ολοκλήρωση πολλών
δοκιμασιών προκρίθηκαν 16 μαθητές, οι οποίοι πέρασαν
στην τελική φάση. Ωστόσο και στον τελικό η διαγωνιστική
διαδικασία ήταν εξίσου αμφίρροπη καθώς οι μαθητές στο
σύνολό τους κατάφεραν να περάσουν επιτυχώς από τις
δοκιμασίες. Είναι χαρακτηριστική η σειρά κατάταξης του
διαγωνισμού, όπου την πρώτη θέση κατέκτησαν 7
μαθητές, την δεύτερη 3 και την τρίτη θέση μοιράστηκαν 6
μαθητές.

2015 - Διαγωνισμός αρχαίων ελληνικών ομαδικών παιχνιδιών - 2η θέση
2η θέση στο αγώνισμα (άθλημα) "ΕΙΣ ΩΜΙΛΛΑΝ"
Συμμετείχαν μαθητές/τριες από 22 σχολεία του Δήμου. Οι
αγώνες διεξήχθησαν παρουσία της Ολυμπιονίκη Βούλας
Πατουλίδου, η οποία μίλησε στα παιδιά για τις αξίες του
αθλητισμού, της ομαδικότητας, της άσκησης ως μέσου για τη
σωματική, ψυχική και πνευματική καλλιέργεια των νέων.
Συγκεκριμένα νικητές αναδείχτηκαν:
"ΕΙΣ ΩΜΙΛΛΑΝ"
1ο βραβείο: 2ο Δημοτικό Ελ-Κορδελιού - 170 βαθμοί
2ο βραβείο: 6ο Διαπ. Δημ. Ελ-Κορδελιού-130 βαθμοί
2ο βραβείο: 6ο Δημοτικό Ευόσμου - 130 βαθμοί
«ΔΙΕΛΚΥΣΤΊΝΔΑ»
1ο βραβείο: 2ο Δημοτικό Ελευθερίου Κορδελιού
2ο βραβείο: 11ο Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου
3ο βραβείο: 10ο Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου
"ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ"
1ο βραβείο: 25ο Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου
2ο βραβείο: 4ο Δημοτικό Ελευθερίου Κορδελιού
3ο βραβείο: 9ο Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου
Την ομάδα μας αποτελούσαν οι: Ντομοτσίδης Βασίλης, Κωφίδης
Παναγιώτης, Τσέπα Λορέντσο, Σιδηροπούλου Φωτεινή,
Φαχιρίδου Νικολέτα, Καφκάνι Χριστοφόρα, Φιζμάνι Έλντα,
Παντελώνα Ανθούλα, Αλεξίου Αριστείδης, θεοδωρίδης Πέτρος,
Γκαβζιά Μαρία και Τσέρα Ραφαήλ με προπονήτρια τη
γυμνάστρια μας κα Χαλιαμάλια Βάννα.

21ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - 2016
2016 - Διαγωνισμός Ορθογραφίας - 3η θέση
Και οι 3 μαθητές/τριες του σχολείου μας πέρασαν στην τελική
15άδα, όπου όλοι/ες έλαβαν μια δωροεπιταγή.
Στην 3η θέση: Βαρδοπούλου Νάνσυ
Στην 4η θέση ισοβάθμησαν 9 μαθητές/τριες ανάμεσά τους ο
Καραουλάνης Χρήστος
Στην 5η θέση ισοβάθμησαν 3 μαθητές/τριες ανάμεσά τους η
Τραϊανού Δέσποινα
Συμμετείχαν 21 Δημοτικά - 63 μαθητές. Με το Διαγωνισμό
Ορθογραφίας ολοκληρώθηκε το διαγωνιστικό μέρος του 21ου
Φεστιβάλ Παιδείας της πρωτοβάθμιας εκπ/σης, που οργανώνει
η Δ/νση Παιδείας και Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου
Κορδελιού-Ευόσμου. Ο διαγωνισμός ορθογραφίας συνηθίζεται
σε σχολεία του εξωτερικού και είναι πλέον, γνωστός και στη
χώρα μας, μολονότι δεν είναι τόσο προβεβλημένος. Τα
τελευταία τρία χρόνια, ως πτυχή του Φεστιβάλ, αποδεικνύει
πόσο ενδιαφέρων είναι για τους/τις μαθητές/τριες. Θεωρώντας,
λοιπόν, ότι είναι ένας ευχάριστος τρόπος ενίσχυσης της γνώσης
και σωστής χρήσης της γλώσσας, και γνωρίζοντας τον
αδιαμφισβήτητο πλούτο της ελληνικής γλώσσας, ο
συγκεκριμένος διαγωνισμός αποτελεί πια αναπόσπαστο
κομμάτι του Φεστιβάλ για τα Δημοτικά Σχολεία του Δήμου μας.
Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά για τη συμμετοχή, τους
δασκάλους τους για τη προετοιμασία κι όλα τα μέλη των
επιτροπών για την πολύτιμη βοήθειά τους.

22ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - 2017
2017 - Διαγωνισμός Ορθογραφίας - 2η θέση
Συμμετείχαν 52 μαθητές/τριες από 18 Δημοτικά Σχολεία του
Δήμου. Είχαν προηγηθεί οι προκριματικοί αγώνες σε κάθε
δημοτικό σχολείο, όπου αναδείχθηκαν οι καλύτεροι
εκπρόσωποι κάθε σχολείου. Από τους ημιτελικούς πέρασαν 19
παιδιά στον τελικό. Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά,
ήταν εξαιρετικά!! Ήταν ένας σκληρός κι ωραίος αγώνας. Κάποια
ίσως πιο τυχερά από τα άλλα.
Οι τελικοί νικητές (τελική δωδεκάδα, γιατί στην ουσία όλα τα
παιδιά ήταν νικητές):
1η θέση: Μιχαδάση Άννα Ραφαέλα (16ο Ευόσμου),
2η θέση: Αριζάνη Κυριακή (6ο Διαπολιτισμικό Ελ-Κορδελιού),
3η θέση: Τζιμάνης Αθανάσιος (14ο Ευόσμου),
4η θέση: Χατζηκυριακίδου Αναστασία (1ο Ευόσμου),
5η ως 10η θέση (ισοβάθμησαν κατά αλφαβητική σειρά):
Γεωργιάδου Αθανασία (2ο Ελ-Κορδελιού), Ηλιόπουλος Μάριος
(16ο Ευόσμου), Μανωλακάκη Σοφία (17ο Ευόσμου),
Καραμητράκης Χρήστος (2ο Ευόσμου), Κούτελη Βηθλεέμ (1ο
Ευόσμου), Τσιμερίκας Αλέξιος (19ο Ευόσμου),
11η ως 12η θέση (ισοβάθμησαν κατά αλφαβητική σειρά),
Δαφέρμου Βικεντία (3ο Πειραματικό Ευόσμου), Ματίδης
Θεόδωρος (24ο Ευόσμου)

23ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - 2018
2018 - Διαγωνισμός Ορθογραφίας - 7η θέση
Στο διαγωνισμό ορθογραφίας συμμετείχαν 16 Δημοτικά Σχολεία
του Δήμου μας με 3 μαθητές/τριες το καθένα.
Συνολικά 48 μαθητές/τριες
Από τον ημιτελικό πέρασαν 14 μαθητές/τριες στον τελικό.
Οι πρώτοι 8 ήταν:
1ος: Ελευθεριάδης Ματθαίος - 2ο Ευόσμου
2ος: Βογιατζής Ελευθέριος - 18ο Ευόσμου
3ος: Τσακαλέρης Θωμάς - 25ο Ευόσμου
4η: Λαγουδάκη Ανδρονίκη - 2ο Ελ-Κορδελιού
5ος: Τζόντας Αθανάσιος - 20ο Ευόσμου
6η: Κουταλή Παναγιώτα - 25ο Ευόσμου
7ος: Κουκλίδης Γρηγόρης - 6ο Διαπολιτισμικό Ελ-Κορδελιού
8ος: Βασιλείου Δημήτρης - 2ο Ελ-Κορδελιού
Συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές κι εκπαιδευτικούς για την
προετοιμασία και τη συμμετοχή τους, τα μέλη των κριτικών
επιτροπών, τους γονείς για την υποστήριξη κι όλους τους
υπαλλήλους στη Διεύθυνση Παιδείας και Κοινωνικής
Προστασίας για την οργάνωση. Ο θεσμός του Φεστιβάλ
Παιδείας του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου, ανανεώνεται συνεχώς
με επιμέρους ενότητες διαγωνιστικού χαρακτήρα και στηρίζεται
από την εκπαιδευτική μας κοινότητα.

2018 - Διαγωνισμός αρχαίων ελληνικών ομαδικών παιχνιδιών - 3η & 4η θέση
Αρχαία Ομαδικά Παιχνίδια: «η σκαπέρδα» ή «διελκυστίνδα»,
«εις ώμιλαν» ή «ομάδες» & «σκυταλοδρομίες».
Συμμετείχαν 21 Δημοτικά Σχολεία, 300 μαθητές.
Τα αρχαία ομαδικά παιχνίδια μαθαίνουν με τρόπο
διασκεδαστικό στα παιδιά να αναπτύσσουν την ομαδικότητα, να
σέβονται τους κανόνες του παιχνιδιού και αργότερα, κατά την
ενηλικίωσή τους, να σέβονται και να τηρούν τους νόμους και να
αναπτύξουν κουλτούρα δια βίου άσκησης.
Τα αποτελέσματα (οι πρώτες 4 ομάδες):
Εις ώμιλλαν:
1η ομάδα: 10ο Δημοτικό Ευόσμου
2η ομάδα: 4ο Δημοτικό Ευόσμου
3η ομάδα: 6ο Διαπολιτισμικό Δημοτικό Ελ-Κορδελιού
4η ομάδα: 6ο Διαπολιτισμικό Δημοτικό Ευόσμου
Διελκυστίνδα:
1η ομάδα: 2ο Δημοτικό Ευόσμου
2η ομάδα: 25ο Δημοτικό Ευόσμου
3η ομάδα: 9ο Δημοτικό Ευόσμου
4η ομάδα: 6ο Διαπολιτισμικό Δημοτικό Ελ-Κορδελιού
Σκυταλοδρομία:
1η ομάδα: 13ο Δημοτικό Ευόσμου
2η ομάδα: 14ο Δημοτικό Ευόσμου
3η ομάδα: 7ο Δημοτικό Ευόσμου
4η ομάδα: 16ο Δημοτικό Ευόσμου
Προπονητής της ομάδας μας ο γυμναστής κ. Αριζάνης Μανόλης

2018 - Διαγωνισμός ποίησης - 2η θέση

Πρώτη φορά στο Φεστιβάλ Παιδείας του Δήμου έγινε
Διαγωνισμός Ποίησης και για τα Δημοτικά Σχολεία.
Δεύτερη θέση (2η) για το μαθητή της Ε τάξης του σχολείου μας
Παντελίδη Ιορδάνη.
Επίσης συμμετείχαν ο μαθητής Σαβλίδης Γιώργος της ΣΤ τάξης
και η μαθήτρια Ατογιάν Αγγελική της Ε τάξης.

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

2018 - Διαγωνισμός φωτογραφίας - 2η θέση
Πρώτη φορά στο Φεστιβάλ Παιδείας του Δήμου έγινε
Διαγωνισμός Φωτογραφίας και για τα Δημοτικά Σχολεία.
Δεύτερη θέση (2η) για τη μαθήτρια της ΣΤ τάξης του
σχολείου μας Κοσμίδου Βασιλική.

Η φωτογραφία για την οποία
πήρε τη 2η θέση στο διαγωνισμό

24ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - 2019
2019 - Διαγωνισμός Ορθογραφίας - 3η & 5η θέση
Στο Διαγωνισμό Ορθογραφίας του 24ου Φεστιβάλ Παιδείας
συμμετείχαν 15 Δημοτικά Σχολεία του Δήμου μας με 3
μαθητές/τριες το καθένα, δηλαδή 45 μαθητές/τριες. Από τον
ημιτελικό πέρασαν 19 μαθητές/τριες στον τελικό με κανένα
λάθος στην τριάδα λέξεων που επέλεξε το κάθε παιδί στην τύχη.
Στον τελικό το κάθε παιδί επέλεγε στην τύχη μια τετράδα
λέξεων. Οι 3 πρώτοι νικητές βραβεύτηκαν κι έπαινο έλαβαν τα
παιδιά από τις θέσεις 4 ως 12. Τα παιδιά από τις θέσεις 5 ως 12
ισοβάθμησαν με 3 λάθη το καθένα. Για τις θέσεις 1 & 2, καθώς
και για τις θέσεις 3 & 4 έγιναν εκ νέου νέος διαγωνισμός για να
βγουν οι νικητές. Όλα τα παιδιά που συμμετείχαν κι έμειναν ως
το τέλος πήραν από ένα βιβλίο δώρο & δίπλωμα συμμετοχής.
Οι πρώτοι 12 του τελικού ήταν:
1η: Παρασκευοπούλου Ευαγγελία – 10ο Ευόσμου (1 λάθος)
2η: Καπέλα Μαρία - Μαγδαληνή - 1ο Ευόσμου (1 λάθος)
3ος: Κουκλίδης Αναστάσιος-6ο Διαπ. Ελ-Κορδελιού (2 λάθη)
4η: Σαββίδου Μάρθα - 20ο Ευόσμου (2 λάθη)
5ος:Τσουλφάς Στέφανος - 6ο Διαπολ. Ελ-Κορδελιού (3 λάθη)
6η: Στουρνάρα Γεωργία - 19ο Ευόσμου (3 λάθη)
7η: Αναστασίου Δήμητρα - 25ο Ευόσμου (3 λάθη)
8η: Κοσωφίδου Μαρία Ελένη - 3ο Ελ-Κορδελιού (3 λάθη)
9ος: Κούκνας Γεώργιος - 20ο Ευόσμου (3 λάθη)
10ος: Βασιλακάκης Άγγελος - 22ο Ευόσμου (3 λάθη)
11η: Παπαστεργίου Μαργαρίτα - 23ο Ευόσμου (3 λάθη)
12η: Κουτσομύτη Ευγενία - 2ο Ευόσμου (3 λάθη)
Από το σχολείο μας συμμετείχε στο διαγωνισμό και η μαθήτρια
Τσερκεζίδου Ελένη, η οποία από τα προκριματικά που είχαν
διεξαχθεί στο σχολείο ανάμεσα σε 12 παιδιά είχε καταλάβει την
1η θέση. Επίσης να αναφέρουμε ότι δεν μπόρεσε να πάρει
μέρος η μαθήτρια μας Σαβλίδου Μορφούλα, η οποία παρόλο
που προκρίθηκε στα τελικά, μια ίωση δεν της επέτρεψε να
συμμετάσχει και στη θέση της αγωνίστηκε ο Τσουλφάς.

2019 - Διαγωνισμός αρχαίων ελληνικών ομαδικών παιχνιδιών - 2η θέση
Αρχαία Ομαδικά Παιχνίδια: «η σκαπέρδα» ή «διελκυστίνδα»,
«εις ώμιλαν» ή «ομάδες» & «σκυταλοδρομίες».
Συμμετείχαν 18 Δημοτικά Σχολεία του Δήμου μας με 12
μαθητές/τριες το κάθε σχολείο (6 αγόρια & 6 κορίτσια). Η
αθλητική ομάδα του σχολείου μας με γυμνάστρια την κα
Φωτιάδου Ελένη, κατέλαβε τη 2η θέση στο αγώνισμα σκαπέρδα
(διελκυστίνδα). Την ομάδα αποτελούσαν οι: Αραμπατζή
Αθανασία, Λαζαρίδου Μαρία, Γκαβζιά Θεοδοσία, Κυλάφι Ανίσα,
Τσομπάνογλου Χριστίνα, Ζωσιμίδου Άννα, Βεζυράς Σταύρος,
Κοστρέτσι Νικόλαος, Πότσι Αλέξανδρος, Τσέπα Ρενάλντ,
Χατζηιωαννίδης Αναστάσιος, Συμεωνίδης Ευστάθιος. Μπράβο
και συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που συμμετείχαν και από τα
18 Δημοτικά, τους γυμναστές των σχολείων, το Τμήμα
Αθλητισμού του Δήμου, τους διαιτητές, κι όλους τους
υπαλλήλους στη Διεύθυνση Παιδείας και Κοινωνικής
Προστασίας για την οργάνωση.

2019 - Διαγωνισμός ποίησης – 2 ποιήματά μας στην τελική 12αδα
Συμμετείχαν 7 Δημοτικά Σχολεία του Δήμου μας με 23
μαθητές/τριες και 25 εξαιρετικά ποιήματα. Το θέμα ήταν: «Αν η
ζωή είναι ένα παιχνίδι, οι Φίλοι σου είναι η Ομάδα σου. Διάλεξε
τους σωστά». Από το σχολείο μας συμμετείχαν οι
μαθητές/τριες:
Μαγδαληνή
Τεληπορανίδου,
Γιώργος
Σιδηρόπουλος, Ειρήνη-Ελένη Παρίση, Ιορδάνης Παντελίδης.
Στην τελική 12αδα πέρασαν τα ποιήματα των Μαγδαληνή
Τεληπορανίδου και Γιώργου Σιδηρόπουλου. Μπράβο και
συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που συμμετείχαν και από τα 7
Δημοτικά, τα μέλη της κριτικής επιτροπής, τους γονείς για την
υποστήριξη κι όλους τους υπαλλήλους στη Διεύθυνση Παιδείας
και Κοινωνικής Προστασίας για την οργάνωση. Ευχαριστούμε
θερμά τη μουσική σχολή "Εν αρμονία" και την υπεύθυνη της
σχολής Σοφία Χρηστίδου για το υπέροχο μουσικό διάλειμμα που
μας χάρισαν με την απόδοση μελοποιημένων ποιημάτων.

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

2019 - Διαγωνισμός φωτογραφίας – 1η & 2η θέση
Συμμετείχαν 9 Δημοτικά Σχολεία του Δήμου μας 7 από τον
Εύοσμο (1ο, 2ο, 13ο, 18ο, 19ο, 23ο, 24ο) και 2 από το
Ελευθέριο-Κορδελιό (3ο & 6ο Διαπολιτισμικό). Το θέμα ήταν:
«Αν η ζωή είναι ένα παιχνίδι, οι Φίλοι σου είναι η Ομάδα σου.
Διάλεξε τους σωστά». Η κριτική επιτροπή είχε ένα πολύ
δύσκολο ρόλο. Οι φωτογραφίες πολλές. Κατατέθηκαν 91
συμμετοχές. Δόθηκαν 3 πρώτα βραβεία και ένας έπαινος.
1η θέση: Τεληπορανίδου Μάγδα (6ο Διαπ. Ελ. Κορδελιού)
2η θέση: Χότζα Κέισι (6ο Διαπ. Ελευθερίου-Κορδελιού)
3η θέση: Φωτιάδου Αρετή (3ο Δημοτικό Ελ.-Κορδελιού)
Έπαινος: Βουτσά Κατερίνα (19ο Δημοτικό Ευόσμου)
Μπράβο και συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που συμμετείχαν
και από τα 9 Δημοτικά, τα μέλη των κριτικών επιτροπών, τους
γονείς για την υποστήριξη κι όλους τους υπαλλήλους στη
Διεύθυνση Παιδείας και Κοινωνικής Προστασίας για την
οργάνωση. Από το σχολείο μας συμμετείχαν επίσης η
Ζαπουνίδου Μαρία και ο Μανταράς Χάρης.

