
ΘΕΑΤΡΟ-ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ-ΧΟΡΟΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

(σχολικό έτος 2014-15)  
 

1. Παρακολούθηση θεατρικής παράστασης - «Τα μαγικά μαξιλάρια» 
 

 
 

 
 

 

Μια πολύ ωραία παράσταση, στο κινηματοθέατρο ΟΛΥΜΠΙΟΝ, 

παρακολουθήσαμε ως σχολείο. Το Νέο θέατρο παρουσίασε, το 

γνωστό έργο του Τριβιζά, «Τα μαγικά μαξιλάρια». Μια χώρα 

χωρίς ουρανό. Ένας άπληστος άρχοντας μ’ ένα χρυσό 

τηλεσκόπιο κι ένα μαύρο φτερό. Ένας καταχθόνιος 

μυστικοσύμβουλος. Ένας νόμος που καταργεί τις γιορτές, τις 

Απόκριες, τα πάρτι γενεθλίων και τις Κυριακές. Ένας ύπουλος 

αρχιμάγος. Μια παπαρούνα κατακόκκινη σαν φλόγα και χιλιάδες 

μαξιλάρια που έχουν κατασκευαστεί με σκοπό να στερήσουν τον 

κόσμο από τα όνειρά του. Αλλά τα’ όνειρα δεν σβήνουν έτσι 

εύκολα. Απεναντίας, κάτι ονειράκια τοσοδά, που δεν σου 

γεμίζουνε το μάτι, φουντώνουνε καμιά φορά, σαν την φωτιά, 

γίνονται σίφουνας, λαίλαπα και κάνουνε τον κόσμο άνω κάτω. 

Κάποτε λοιπόν στην Ουρανούπολη... 
 

2. «Αν εσύ… ήμουν εγώ…» - στο Πολιτιστικό Κέντρο Ευόσμου 
 

Τη σύγχρονη κωμωδία του Δ. Σεϊτάνη: «Αν εσύ… ήμουν 

εγώ!», από τη νεανική θεατρική ομάδα του Δήμου, είχαν τη 

χαρά να παρακολουθήσουν οι μαθητές των Γ, Ε, ΣΤ τάξεων 

στο Πολιτιστικό Κέντρο Ευόσμου. Το έργο πραγματεύεται με 

κωμικό τρόπο την καθημερινότητα μιας οικογένειας, τις 

διαπροσωπικές σχέσεις και τους διαξιφισμούς των μελών της, 

έχοντας ως στόχο μέσα από την ψυχαγωγία να θίξει τη σημασία 

του σεβασμού και της διαφορετικότητας ως στάση ζωής και 

συμπεριφοράς. Η Τίτα κι ο Άρης, δυο αδέλφια που τσακώνονται 

συνεχώς, το ίδιο κάνουν κι οι γονείς τους.  Ένα βράδυ όμως τα 

παιδιά κάνουν μια παράξενη ευχή… Έτσι όλα αλλάζουν! Οι 

κωμικές καταστάσεις που ακολουθούν φέρνουν σημαντικά 

ερωτήματα, όπως: Ποιος είναι ο ρόλος του άντρα και της 

γυναίκας μέσα στο σπίτι; Μπορούμε να θεωρούμε ότι είμαστε 

όλοι ίσοι κι αν όχι, πώς μπορούμε να πετύχουμε την ισότητα; 

 

 
 

 

3. Επίσκεψη στον κινηματογράφο - «Ο μικρός Νικόλας πάει διακοπές» 
 

 
 

 

Ως σχολείο, παρακολουθήσαμε την κωμική ταινία «Ο μικρός 

Νικόλας πάει διακοπές» στον κινηματογράφο ΒΑΚΟΥΡΑ. Ο 

αξιαγάπητος, σκανταλιάρης ήρωας μικρών και μεγάλων 

επέστρεψε ολοζώντανος στη μεγάλη οθόνη. Η σχολική χρονιά 

τελείωσε, οι διακοπές αρχίζουν. Ο Μικρός Νικόλας καταφθάνει 

σ’ ένα παραθαλάσσιο ξενοδοχείο με τους γονείς και τη γιαγιά 

του και φροντίζει να κάνει νέους φίλους. Ανάμεσα τους ο 

ευρηματικός Μπλεζ, που δεν κάνει ακριβώς διακοπές καθώς 

μένει όλο το χρόνο στην περιοχή. Ο Φρικτιέ, από την άλλη, 

τρώει τα πάντα, συνεχώς και αδιακρίτως, ο Τζότζο, που μιλάει 

ακαταλαβίστικα γιατί είναι Άγγλος, καθώς κι ο κλαψιάρης 

Κρεπέν. Υπάρχει κι ο Κομ, που είναι ενοχλητικά ισχυρογνώμων. 

Τέλος, γνωρίζει την Ιζαμπέλ, που δεν τον χάνει στιγμή από τα 

γουρλωμένα της μάτια. Ένα πράγμα είναι σίγουρο. Όλοι τους θα 

κάνουν αξέχαστες διακοπές! 



4. Φεστιβάλ Παιδικών Χορευτικών Συγκροτημάτων Δήμου Ευόσμου 
 

 

 

20ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΟΡΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ  

Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων του ν. Θεσ/νίκης 
 

Στο φεστιβάλ αυτό, το οποίο διοργανώνει κάθε χρόνο ο 

Σύλλογος Πτυχιούχων των Σχολών Φυσικής Αγωγής με 

ειδικότητα παραδοσιακών χορών Βόρειας Ελλάδας, πήρε 

μέρος με μεγάλη χαρά και η χορευτική ομάδα του σχολείου για 

11η συνεχόμενη χρονιά. Οι χορευτές/τριες της Δ και Ε τάξης, 

παρουσίασαν χορούς της Ηπείρου: Εμπάτε αγόρια στο χορό 

(στα τρία), μαύρα μάτια στο ποτήρι (συρτό), φυσούνι, ένας 

λεβέντης χόρευε (τσάμικος), κοφτός ηπείρου. Την επιμέλεια 

της ομάδας έχει η κα Μπαδέμη Μαρία. 
 

5. Φεστιβάλ Παιδικών Χορευτικών Συγκροτημάτων Δήμου Συκεών 
23ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΟΡΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ  

Στο φεστιβάλ αυτό, το οποίο συνδιοργάνωσε με το Δήμο 

Συκεών το Εργαστήρι Παραδοσιακών Χορών Δασκάλων-

Νηπιαγωγών Θεσ/νίκης συμμετείχαν 160 συγκροτήματα, πήρε 

μέρος με χαρά, για 13η συνεχόμενη χρονιά με την παραδοσιακή 

ομάδα χορευτών του σχολείου. Οι χορευτές/τριες της ΣΤ 

τάξης, παρουσίασαν για πρώτη φορά χορούς από την Κρήτη: Για 

σου χαρά σου Βενετιά, Αργαλιός, Πεντοζάλη (αργό-γρήγορο), 

Σούστα Κρήτης. Την επιμέλεια έχει η κα Μπαδέμη Μαρία. 

 

 
 

6. Γιορτή 25ης Μαρτίου  
 

 

Χορευτική ομάδα Α-Β τάξης, 37 παιδιά  

Οι μικροί χορευτές/τριες παρουσίασαν με μεγάλη χαρά σ’ όλα 

τα παιδιά τις χορευτικές τους ικανότητες. Το χειροκρότημα 

όλων ήταν πολύ θερμό. Η Α τάξη παρουσίασε το έθιμο της 

χελιδόνας και τους χορούς: Πέρα στους πέρα κάμπους 

(Δωδεκανήσου), Ομάλ (Ποντιακός), γρήγορο Χασάπικο 

Μυτιλήνης, Γιατρός (Ηπείρου), Κάτω στο Γυαλό (Χιώτικος), 

Έχε γεια, πάντα γεια (Χασάπικο Θράκης). Η Β τάξη χορούς της 

Θράκης: Ζωναράδικος, Ποδαράκι, Συρτός Καστρινός. 

 

7. Το αθλητικό τμήμα του σχολείου μας  

    στους αγώνες ποδοσφαίρου, χειροσφαίρισης, βόλεϊ, πινγκ πονγκ, στίβου  
 

 
 

 

 

Η Γυμνάστρια μας κα Βάννα Χαλιαμάλια, προετοίμασε με πολύ 

μεράκι κατά τη διάρκεια της χρονιάς τις ομάδες του σχολείου 

που θα συμμετείχαν στους αθλητικούς αγώνες ποδοσφαίρου, 

μπάσκετ και βόλεϊ που διοργάνωσε η Δ/νση Π.Ε. Δυτ. 

Θες/νίκης και το Γραφείο Φυσικής Αγωγής. Μέσα από τους 

αγώνες πέρασε στα παιδιά το μήνυμα της χαράς της 

συμμετοχής στον αθλητισμό και της ευγενικής άμιλλας.  

  



8. Χορέψαμε & Τραγουδήσαμε για το Θεοδόση 

Νοιαζόμαστε, Ενδιαφερόμαστε, Αγαπάμε,  

γιατί...όλοι μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε! 
 

Ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων του 6ου Διαπολιτισμικού 

Δημοτικού Ελευθερίου- Κορδελιού, οργάνωσε μια πολύ 

σημαντική εκδήλωση αγάπης, συμπαράστασης και 

οικονομικής ενίσχυσης ενός παιδιού από το Ελευθέριο-

Κορδελιό. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στα ΕΠΑΛ Ευόσμου. 

Ο Θεοδόσης Σαρμαδάκης, ένας 15χρονος μαθητής της Α´ 

Λυκείου του 2ου ΓΕΛ, που πέρασε από το σχολείο μας (ο  

μικρός του αδελφός, φοιτά ακόμα στο δημοτικό σχολείο μας κι ο 

μεγάλος αδελφός κι αυτός μαθητής του 2ου ΓΕΛ), υπέστη ρήξη 

ανευρύσματος στον εγκέφαλο τον Ιούλιο που μας πέρασε. Από 

τα μέσα Αυγούστου βρισκόταν στο κέντρο αποκατάστασης 

ANIMUS στη Λάρισα κι ακολουθεί μια θεραπεία 

αποκατάστασης, η οποία εκτός από χρονοβόρα είναι ιδιαιτέρως 

πολυέξοδη! Η βραδιά ήταν ιδιαίτερα συγκινητική και η παρουσία 

του Θεοδόση την φόρτισε ακόμη περισσότερο! Η ανάγκη του να 

βρεθεί μαζί μας και να αισθανθεί αυτόν τον παλμό αγάπης και 

στήριξης, που τόσο καιρό άκουγε αλλά δεν έβλεπε, ήταν τόσο 

δυνατή, που κανείς δεν θα μπορούσε να του αρνηθεί να 

παραβρεθεί! 

Το ενδιαφέρον που έδειξαν τόσοι πολλοί άνθρωποι για το 

Θεοδόση, μας εξέπληξε, μας συγκίνησε και μας γέμισε ελπίδα. 

Έγινε ο Θεοδόσης και δικό τους παιδί, παρόλο που οι 

περισσότεροι δεν τον γνώριζαν, ούτε τον ίδιο ούτε την 

οικογένειά του και αυτό είναι το σπουδαίο. Γιατί το να 

συμπαραστεκόμαστε στους συγγενείς και στους φίλους μας, 

είναι ανθρώπινο. Το να συμπαραστεκόμαστε όμως, σε όποιον 

ζητάει την βοήθειά μας, χωρίς να τον γνωρίζουμε είναι θείο. 

Απόδειξη η εκδήλωση του Σαββάτου. Όλοι μαζί μπορούμε να 

κάνουμε κάποιους ανθρώπους να ελπίζουν, να είναι 

χαρούμενοι. Σας ευχαριστούμε που γεμίσατε χαρά κι ελπίδα 

τους γονείς και τα αδέρφια του Θεοδόση, που κάνατε το σταυρό 

τους ελαφρύτερο και που βλέπουμε τα πρόσωπά τους να 

χαμογελούν. Κάποιες φορές το ευχαριστώ είναι λίγο να 

εκφράσει τα συναισθήματά μας! Το σημαντικότερο όμως, στις 

μέρες που διανύουμε, είναι να υπάρχει λόγος για να πεις 

ευχαριστώ! Ο Διευθυντής, ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων 

του 6ου Διαπολιτισμικού Δημοτικού Σχολείου Ελ-Κορδελιού, 

που διοργάνωσε την εκδήλωση, θέλει να ευχαριστήσει όλο τον 

κόσμο που στήριξε την προσπάθειά με το υστέρημά του! Ήταν 

μια συλλογική προσπάθεια και κανείς δεν περίσσευε!!! Η 

βοήθεια όλων ήταν πραγματικά πολύτιμη!!! 

Συμμετείχαν τα χορευτικά τμήματα των Συλλόγων: Σύλλ. 

Ποντίων Ελ.-Κορδελιού, Ι.Ν Αγίας Παρασκευής Μενεμένης, 

Ι.Ν Αγίου Γεωργίου Ελ.-Κορδελιού, Σύλλ. Κατοίκων Ελπίδας 

Ευόσμου " Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός", Σύλλ. Σαρακατσάνων Ελ.-

Κορδελιού "Ο ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΣ", Συλλ. Σμυρναίων-Μικρασιατών 

Ελ.-Κορδελιού "Η Αγία Φωτεινή, 6ο Διαπ. Δημ. Ελ.Κορδελιού. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



9. Ολυμπιακό Μουσείο – Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα 

Οι μαθητές της ΣΤ τάξης με τη συνοδεία της κας Χαλιαμάλια 

Βαΐας (γυμνάστριας του σχολείου), και των δασκάλων τους 

Αντώνη Φιλιππίδη & Σάκη Παράσχου, επισκέφτηκαν το 

Ολυμπιακό Μουσείο Αθλητισμού Θεσ/νίκης και συμμετείχαν σε 

δυο εκπαιδευτικά προγράμματα.  

Από την αναβίωση των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων το 

1896 έως και τους αγώνες του Πεκίνου το 2012, η ιστορία των 

αγώνων αναβιώνει μέσα από τα πρόσωπα, αφίσες, μετάλλια, 

δάδες και μασκότ. Έλληνες & ξένοι Ολυμπιονίκες διηγούνται 

μέσα απ’ την προσωπική κι αθλητική τους ιστορία τα 

χαρακτηριστικότερα γεγονότα. Με διαθεματική προσέγγιση τα 

παιδιά εισάγονται στις βασικές έννοιες του Ολυμπισμού 

γνωρίζοντας νέα στοιχεία και συνάγοντας συμπεράσματα σε 

ανώτερο επίπεδο. Παράλληλα, με την ενίσχυση της βιωματικής 

μάθησης, ο εκθεσιακός χώρος έχει μετατραπεί σε στίβο.  

Η έκθεση ‘’Επιστήμη των Αθλημάτων’’, αποτελεί μια 

διαδραστική πρόκληση για παιδιά όλων των ηλικιακών ομάδων, 

βασιζόμενη στην ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος και της 

απαίτησης για σωματική συμμετοχή. Η διασύνδεση του 

αθλητισμού με τη φυσική, τη χημεία, τη βιολογία, την ιατρική, 

αποτελούν τον καλύτερο τρόπο ενημέρωσης και πληροφόρησης 

των επισκεπτών. Ο παιγνιώδης τρόπος μάθησης, καθώς 

πρόκειται κυρίως για μηχανήματα εξομοίωσης των αθλημάτων 

και το πλούσιο εποπτικό υλικό, δημιουργούν το καλύτερο 

περιβάλλον μύησης στον αθλητισμό. Πως λειτουργεί η όραση; 

Ποια η σημασία του ιδανικού βάρους ενός ατόμου; Η ευλυγισία 

και τα αντανακλαστικά είναι αναπτυσσόμενες δεξιότητες;  

 
 

 
 

 

 

 
 

10. Χιονοδρομικό Κέντρο Σελίου Βέροιας - Επαφή με το άθλημα του σκι  
 

Τα παιδιά της ΣΤ' τάξης σε συνεργασία με το Δήμο Κορδελιού-

Ευόσμου και το Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Σελίου συμμετείχαν σ’ 

ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα εκμάθησης σκι κι αναψυχής στο Σέλι 

Ημαθίας. Ήταν μια μοναδική εμπειρία για τα παιδιά μας, γιατί έγινε η 

πρώτη τους επαφή με το άθλημα του σκι.  

Είναι κάτι που γίνεται κάθε χρόνο για τους απόφοιτους της ΣΤ. Το 

κόστος συμμετοχής για κάθε μαθητή (μεταφορά-ενοικίαση του 

αθλητικού εξοπλισμού, έκδοση κάρτας lift και το μάθημα του σκι) 

πληρώθηκε από τα χρήματα που μάζεψαν οι μαθητές, από την 

πώληση της σχολ. εφημερίδας «Ο κόσμος στα μάτια των παιδιών» 

Το Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Σελίου, είναι το πρώτο 

οργανωμένο χιονοδρομικό κέντρο της Χώρας. Λειτουργεί από το 

1934, χρονιά που οργανώθηκαν οι πρώτοι Πανελλήνιοι αγώνες 

χιονοδρομίας. Το 1955 τοποθετήθηκε ο πρώτος αναβατήρας της 

χώρας (εναέρια καρέκλα μήκους 750μ.) που έφτανε σε υψόμετρο 

1600μ ενώ το έτος 1968 επεκτάθηκε κατά 500μ. φτάνοντας σε 

υψόμετρο 1730μ. Στις 4/2/1972 χαρακτηρίζεται εθνικό στάδιο με 

την ονομασία "Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Σελίου". 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



11. Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού 
 

 
 

 
 

 

 

Το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, αναγνωρίζοντας την 

«παρεμβατική δυναμική» της Άθλησης και της Δια Βίου 

Άσκησης στην ψυχοκινητική ανάπτυξη των μαθητών, 

θεσμοθέτησε (ενταγμένη στο ευρύτερο πλαίσιο του 

«Κοινωνικού Σχολείου») την Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού 

Αθλητισμού, η οποία για το τρέχον σχ. έτος έχει θεματικό 

άξονα: «Διαφορετικότητα, όλοι διαφορετικοί όλοι ίσοι». 

Έτσι λοιπόν κι εμείς οργανώσαμε κι επισκεφτήκαμε (με τη 

βοήθεια των δυο γυμναστών μας Χαλιαμάλια Βαΐας και 

Δαλάκου Βασίλειου), σε δυο διαφορετικές μέρες, μια για τις 

μικρές τάξεις και μια για τις μεγάλες, τις όμορφες αθλητικές 

εγκαταστάσεις του Α.Ο. ΠΡΩΤΕΑ (πάνω από τον 

περιφερειακό του Ευόσμου) για να συμμετέχουμε σε ένα εκπ/κό 

πρόγραμμα Φυσικής Αγωγής και Αγωγής Υγείας με τίτλο: «Τα 

παιδία παίζει» & «Σώμα και μυαλό». Στόχος και σκοπός και 

των 2 προγραμμάτων ήταν μέσα από τη διαθεματικότητα να 

μάθουν οι μαθητές, να συνεργάζονται, να παίζουν, να 

γνωρίσουν βασικά συστήματα στη φυσιολογία του ανθρώπου, 

την υγιεινή, τη διατροφή, τις βασικές αξίες του ομαδικού 

πνεύματος και της άμιλλας. Οι εντυπώσεις των παιδιών και 

των δασκάλων από την οργανωμένη αυτή εκπαιδευτική 

επίσκεψη ήταν οι καλύτερες.  
 

12. 20ου Φεστιβάλ Παιδείας – Διαγωνισμός Αρχαίων Ελληνικών Ομαδικών Παιχνιδιών 

Με τα «Αρχαία Ελληνικά Ομαδικά Παιχνίδια» ολοκληρώθηκαν οι 

διαγωνιστικές δράσεις του 20ου Φεστιβάλ Παιδείας, δίνοντας την 

ευκαιρία στους μαθητές/τριες των Δημοτικών του Δήμου να έρθουν 

σε επαφή με αρχαία αγωνίσματα και να διαγωνιστούν στο πλαίσιο της 

ευγενούς άμιλλας και του ευ αγωνίζεσθαι. Μαθητές/τριες από 22 

σχολεία χωρισμένοι σε ομάδες  διαγωνίστηκαν σε τρία αθλήματα: τη 

«διελκυστίνδα», «εις ώμιλλαν»  & στη «σκυταλοδρομία».  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. Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας κ. Γιάννης 

Καμαρινός συνεχάρη όλα τα σχολεία που συμμετείχαν στη φετινή 

διοργάνωση, ενώ αναφέρθηκε στον παιδαγωγικό χαρακτήρα των 

αρχαιοελληνικών ομαδικών παιχνιδιών που παρέδωσαν στις νεότερες 

γενιές πανανθρώπινες αξίες και ιδανικά. Νικητές αναδείχτηκαν:  

"ΕΙΣ ΩΜΙΛΛΑΝ" 
1ο βραβείο: 2ο Δημοτικό Ελευθερίου Κορδελιού - 170 βαθμοί 

2ο βραβείο: 6ο Διαπ. Δημοτικό Ελευθερίου Κορδελιού - 130 βαθμοί 

2ο βραβείο: 6ο Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου - 130 βαθμοί 

«ΔΙΕΛΚΥΣΤΊΝΔΑ»  
1ο βραβείο: 2ο Δημοτικό Σχολείο 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 Σχολείο Ελευθερίου Κορδελιού 

3ο βραβείο: 9ο Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου 

 
 

 
 

 

 



 

13. Παιχνίδια και Χοροί με το τέλος της χρονιάς στην αυλή του σχολείου 
 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

Την επιμέλεια είχαν οι γυμναστές Χαλιαμάλια Βάννα κι ο Δαλάκος Βασίλειος 
 
 
 
 



14. Γιορτές 25ης Μαρτίου – 28ης Οκτωβρίου – 17η Νοεμβρίου (Πολυτεχνείο) 
 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 
 
 
 
 
 



15. ΤΟ 6ο ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ "ΒΓΑΖΕΙ" ΠΡΩΤ…(Α)ΘΛΗΤΕΣ 
Παναγιώτης Κωφίδης 
Ο Παναγιώτης, μαθητής της ΣΤ 

τάξης, πρωταθλητής Ελλάδας στο 

Τζούντο (χρυσό μετάλλιο) στην 

κατηγορία παίδων στα 50 κ., στο 

πανελλήνιο πρωτάθλημα που 

διεξήχθη στο Ολυμπιακό Κέντρο 

Πάλης στα Άνω Λιόσια στην 

Αθήνα. Αθλητής του Α.Ο. 

ΒΙΚΤΩΡΙΑ Τζούντο Θεσ/νίκης 

(που στεγάζεται στον Εύοσμο), 

νίκησε κατά σειρά στα 

προκριματικά το Βαμβακά Κων/νο, 

στα προημιτελικά τον Κουρακλή 

Θεόδωρο, στα ημιτελικά τον 

Αγγελή Σπύρο και στο μεγάλο 

τελικό το Δούμα Σταύρο. 

 

 
 

 

 
   

Πέτρος Θεοδωρίδης 
Ο Πέτρος, μαθητής της ΣΤ τάξης,  

ασχολείται ενεργά πολλά χρόνια με 

τον αθλητικό χορό. Ανήκει στη 

σχολή χορού DOLCE VITA στο 

Ελευθέριο-Κορδελιό και με την 

παρτενέρ του Δέσποινα Αλεξίου, 

μαθήτρια του 8ου Δημοτικού Ελ-

Κορδελιού συμμετείχαν στο 

Διεθνές Κύπελλο Αθλητικού 

χορού Vergina Open και 

κατέλαβαν την 1η θέση στο Cha 

cha cha & στο Jive και τη 2η 

θέση στο Βαλς.  

 

 

 

 

 

 

   

Γιώργος –Θεόδωρος Λαζαρίδης 
Ο Γιώργος μαθητής της Β΄ τάξης, 

ασχολείται ενεργά με τις πολεμικές 

τέχνες και συγκεκριμένα με το 

kick boxing και το kung fu. Ανήκει 

στο Σύλλογο Power Center του 

Ελ-Κορδελιού. Κατέκτησε την 1η 

θέση στην κατηγορία του στο 

Πανελλήνιο Κύπελλο στις τεχνικές 

αυτοάμυνας καθώς και στους 

προκριματικούς αγώνες για το 

πανελλήνιο πρωτάθλημα στην 

κατηγορία light contact. Επίσης 

ήταν πρώτος 1ος, στους 

Διασυλλογικούς Αγώνες της 

Χαλκιδικής στο kick boxing light 

contact.  

 

 

 
 

 

 
   



Βασιλική Κοσμίδου 
Η Βασιλική, μαθήτρια της Γ τάξης, 

ασχολείται από πολύ μικρή με το 

Taekwondo. Είναι αθλήτρια του 

Α.Γ.Σ. Αχιλλέα Νεάπολης. 

Συμμετείχε στο Πανελλήνιο 

Διασυλλογικό Πρωτάθλημα 

Taekwon-do ITF στο Δημοτικό 

Στάδιο Νεάπολης, στην κατηγορία 

των παγκορασίδων, όπου 

συμμετείχαν 46 σωματεία και 

κατέκτησε την 1η θέση στην 

κατηγορία της. Επίσης συμμετείχε 

στο 13ο ανοιχτό τουρνουά που 

διοργανώθηκε στην πόλη Prnjavor 

της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, όπου 

συμμετείχαν 11 χώρες και 

κατέλαβε την 1η θέση στο Tull 

(youth 1-2 cup) και την 3η θέση 

στο Sparing (youth –30 kg). Τα 

δυο της μεγαλύτερα αδέλφια 

Αλέξανδρος και Παναγιώτης είναι 

κι αυτοί αθλητές του Taekwon-do 

με επιτυχίες, μάλιστα ο 

μεγαλύτερος, ο Παναγιώτης είναι 

μέλος της εθνικής ομάδας εφήβων 

στα 69 kg.  

 
 

 
 

 

 
 

 

   

Μαριλένα Παπαδοπούλου 
Η Μαριλένα μαθήτρια της Γ΄ 

τάξης, ασχολείται ενεργά με τους 

latin χορούς εδώ και 4 χρόνια. 

Ανήκει στο δυναμικό της DANCE 

STUDIO PAPAZOGLOU που 

εδρεύει στον Εύοσμο & τα 

τελευταία 3 χρόνια στην αθλητική 

ομάδα της σχολής, που 

διαγωνίζεται στην κατηγορία 

Juvenile. Το 2014 στον Διεθνή 

Διαγωνισμό KAVALA OPEN 

2014 απέσπασε με την ομάδα της 

το χάλκινο μετάλλιο. Φέτος 

ξεκίνησαν πολύ δυναμικά στον 1ο 

Διεθνή Διαγωνισμό GREEK 

OPEN 2015 που διεξήχθη στον 

ΔΑΚ ΕΥΟΣΜΟΥ με ομάδες από 11 

χώρες της Ευρώπης και 

κατέκτησαν την 1η θέση (χρυσό 

μετάλλιο) καθώς και στο Διεθνές 

Κύπελλο AKROPOLIS OPEN 

2015 στην Αθήνα επίσης την 1η 

θέση.  

 
 

 

 
 

 



Σίμος Τσανκουρίδης 
Ο Σίμος, μαθητής της Β τάξης, 

αθλητής του Α.Ο. ΒΙΚΤΩΡΙΑ 

Τζούντο Θεσ/νίκης, στην 

κατηγορία παμπαίδων στα -39 κ., 

κατέλαβε στο  Judo International 

Tournament “PATRIDA”, όπου 

συμμετείχαν 14 χώρες τη 2η θέση, 

και στο Διεθνές Τουρνουά 

Τζούντο Sakura, όπου 

συμμετείχαν 11 χώρες τη 3η θέση. 

 

 

 

 

 

 

   

Γιώργος Ζερκιτανίδης 
Ο Γιώργος, μαθητής της Δ τάξης, 

ασχολείται εδώ και 4 χρόνια με το 

Taekwondo αθλητής του Α.Σ. 

Μακεδόνες Ελ.-Κορδελιού, στην 

κατηγορία παίδων με διακρίσεις σε 

διασυλλογικούς αγώνες.  
 

Οι μαθητές, οι δάσκαλοι κι οι 

γονείς του σχολείου εύχονται 

ολόψυχα σε όλα τα παιδιά 

συγχαρητήρια, να συνεχίσουν να 

ασχολούνται με τον αθλητισμό και 

πάντα επιτυχίες!!! 

 


