
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι Εντυπώσεις μας από μια ξεχωριστή  

Αθλητική Εκδήλωση 



Ένας Αγώνας Καλαθοσφαίρισης για Όλους 

 

Μια ξεχωριστή αθλητική εκδήλωση με θέμα: «Ένας Αγώνας Καλαθοσφαίρισης για Όλους» 

διοργανώθηκε την Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2019  στο Δ.Α.Κ. Πεύκων, από τη Συντονίστρια 

Ε.Ε.  Φυσικής Αγωγής Βασιλειάδου Όλγα, την Υπεύθυνη Φ.Α.ΣΧ.Α. Τσαούση Ελισάβετ  και το 

γραφείο Φυσικής Αγωγής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής 

Θεσσαλονίκης,  στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Ατόμων με Αναπηρία. 

Συμμετείχαν δύο ομάδες Καλαθοσφαίρισης: ο Αθλητικός  Σύλλογος  ΑμεΑ «Ελπίδα» και οι 

«Μαχητές Πειραματικού Πεύκων» καθώς και ομάδες μαθητών/μαθητριών των 

σχολείων:  ΕΕΕΕΚ Ελ. Κορδελιού, ΕΕΕΕΚ Παύλου Μελά, ΙΝΑΑ Πεύκων , 1ου ΓΕ.Λ.  Πεύκων, 

Πειραματικού ΓΕ.Λ. Παν. Μακεδονίας, 2ου ΓΕ.Λ. Πολίχνης, Διαπολιτισμικού Γυμνασίου 

Ευόσμου, 5ου Γυμνασίου Ευόσμου και του 1ου Γυμνασίου Πεύκων. 

Εξαιρετική ήταν η διαιτησία των εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής κ. Κωνσταντίνου 

Χατζηαναγνώστου και Αθηνάς Μυστιλιάδου. 

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, ο κ.   Μπότσας Γεώργιος, Συντονιστής Ε.Ε. 

Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης του 2ου ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας, ο κ. 

Ράπτης Γεώργιος, Συντονιστής Ε.Ε. ΠΕ11 του 3ου ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας και 

εκπρόσωπος του Περιφερειακού Διευθυντή Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής 

Μακεδονίας, ο κ.  Βουλγαρίδης Μιχαήλ, Αντιδήμαρχος Παιδείας Νεάπολης-Συκεών, ο 

κ.  Συμεωνίδης Απόστολος, Δημοτικός Σύμβουλος Νεάπολης - Συκεών  και ο κ. Βαρσάμης 

Νικόλαος, Δημοτικός Σύμβουλος Νεάπολης-Συκεών και Πρόεδρος ΔΕΤΕΝ.  



 

 

Για την εκδήλωση μας είπαν:  

Γιώργος Μπότσας, Συντονιστής Ε.Ε. Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης 

Η 3η ημέρα του Δεκέμβρη είναι ορόσημο κάθε χρονιά της προσπάθειας των ατόμων με 

αναπηρία να μας θυμίσουν ότι η ένταξή τους στην κοινωνική ζωή είναι ανθρώπινο 

δικαίωμα και ανάγκη ζωής. Η φετινή εκδήλωση των ανθρώπων του αθλητισμού και της 

φυσικής αγωγής να δείξουν έμπρακτα τη δικής τους θέληση, να έλθει η αναπηρία στο 

προσκήνιο και να αναλάβουμε επιτέλους ως κοινωνία το χρέος μας, ήταν συγκλονιστική. Ο 

αθλητισμός στη μορφή που τον γνωρίζουμε στην εκπαίδευση έχει πολλά στοιχεία της 

καθημερινής ζωής των ανάπηρων, την προσπάθεια, τον αγώνα, την επιμονή και γιατί όχι τη 

συμμετοχή.  Η εμπλοκή των παιδιών από τα Ειδικά και τα Γενικά Σχολεία ήταν συγκινητική. 

Η προσπάθειά τους ενθαρρυντική. Εκείνο όμως που με γέμισε με αισιοδοξία για το μέλλον 

αυτής της κοινωνίας είναι ο βαθμός ευαισθητοποίησης και συνέπειας στο καθήκον της 

κοινωνίας για ένταξη από τα παιδιά των Γενικών Σχολείων. Η συμπερίληψη βρήκε πολλούς 

εκφραστές και συνοδοιπόρους. Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου για την 

εμπειρία. 

 



 

1ο Γ.Ε.Λ. Πεύκων  

Την Τρίτη 3 Δεκέμβρη η ομάδα μπάσκετ του ΓΕΛ Πεύκων πήρε μέρος στην εκδήλωση «Ένας 

αγώνας καλαθοσφαίρισης για όλους», στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Ατόμων με 

Αναπηρία. Με πολύ χαρά δεχθήκαμε την πρόσκληση στην όμορφη αυτή εκδήλωση στην 

οποία συμμετείχαν και άλλα σχολεία και ήταν μια σπουδαία εμπειρία για όλους. Ήταν 

μεγάλη ικανοποίηση και για εμάς βλέποντας τη χαρά στα μάτια τους και τη ζωηρή 

συμπαράσταση των δικών τους ανθρώπων από την κερκίδα. Συγχαρητήρια στους 

διοργανωτές της εκδήλωσης για την άψογη οργάνωση, καθώς επίσης και σε όλους όσοι 

συμμετείχαν. 

Ο Σύλλογος Καθηγητών  και οι μαθητές του ΓΕΛ Πεύκων 

 

 



 

Ε.Ε.Ε.ΕΚ.  Παύλου Μελά 

"Πρόκειται για μία καθ’ όλα επιτυχημένη, άρτια οργανωμένη εκδήλωση με την  συμμετοχή 

σχολικών ομάδων καλαθοσφαίρισης υπό την αιγίδα του 2ου ΠΕ.ΚΕ.Σ Κεντρικής Μακεδονίας 

που έλαβε χώρα στο Κλειστό Γυμναστήριο Καλαθοσφαίρισης Πεύκων στις 3/12/2019 στο 

πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Ατόμων με Αναπηρία. Η συμμετοχή μας στόχευσε εξ’ 

αρχής στη βιωματική διαδικασία της συνεκπαίδευσης, η οποία ενίσχυσε το αναφαίρετο 

δικαίωμα στην εκπαίδευση και την ανάγκη διαμόρφωσης ενός νέου σχολείου που θα είναι 

κοινό για όλους. Σας ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση."  

Οι Εκπαιδευτικοί Φ.Α.  Μυστιλιάδου Αθηνά, Κορολόγου Στεφανία 

 

 



1ο Γυμνάσιο Πεύκων 

Πασχάλης Κυργάκης - Νικολέτος Αργύρης - Μύθου Χριστόδουλος 

 Ήταν μία αξέχαστη εμπειρία, όλα τα παιδιά ήταν πολύ συνεργάσιμα και καλοσυνάτα. 

Περάσαμε πολύ ωραία και ανυπομονούμε να ξαναγίνει μια τέτοια διοργάνωση, διότι 

τα παιδιά βοηθήθηκαν πολύ και πέρασαν πολύ ωραία όπως και εμείς. 

 

Καρυτόπουλος Γιώργος 

 Ήταν μία πολύ όμορφη εμπειρία, χάρηκα πάρα πολύ που βοήθησα και εγώ σε όλη αυτήν 

την διοργάνωση. Με βοήθησε να καταλάβω ότι ο αθλητισμός είναι για όλους χωρίς καμία 

εξαίρεση. 

 

Εξαιρετική πρωτοβουλία η συνύπαρξη και σύμπραξη των μαθητών μας με τις ομάδες των 

ειδικών σχολείων. Ιδιαίτερη εμπειρία για τα παιδιά μας και μάθημα ζωής η  

συνειδητοποίηση πως ότι νομίζουμε ότι είναι δεδομένο στη ζωή, μπορεί και να μην είναι. 

Συγκινητική η στάση και των δύο πλευρών, με τα παιδιά μας να λειτουργούν ανιδιοτελώς 

και με σεβασμό στις ιδιαιτερότητες των συμπαικτών τους και από την άλλη εμφανής ο 

ενθουσιασμός των ομάδων των ειδικών σχολείων που έδειξαν ότι το απόλαυσαν. 

Πολύ καλή η διοργάνωση από όλες τις πλευρές. Θερμά συγχαρητήρια. 

Εκπαιδευτικός Φ.Α. Φετφατζίδου Βιολέττα   

 

Πειραματικό Γενικό Λύκειο Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

Μια ζεστή ατμόσφαιρα δημιουργήθηκε την Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2019 στην αθλητική 

εκδήλωση με θέμα «Ένας αγώνας Καλαθοσφαίρισης για όλους» στο πλαίσιο της 

Παγκόσμιας Ημέρας Ατόμων με Αναπηρία, στο ΔΑΚ Πεύκων. Το ενδιαφέρον του κόσμου 



που εκφράστηκε μέσα από την προσέλευση, τα θερμά λόγια και το ενθουσιώδες 

χειροκρότημα ήταν η μεγαλύτερη επιβράβευση για τους μαθητές των σχολείων που 

συμμετείχαν, αλλά και για τους διοργανωτές. Μια επιτυχημένη διοργάνωση, που 

συντονίστηκε και πραγματοποιήθηκε με την προσπάθεια πολλών ανθρώπων που 

συμμετείχαν, εργάστηκαν και συνεισέφεραν προσφέροντας το χρόνο, τη γνώση και την 

ψυχή τους. Αν θα μπορούσαμε να δώσουμε ένα όνομα στη χθεσινή εκδήλωση, θα ήταν 

«Χριστουγεννιάτικο Τουρνουά Αγάπης». Ένα μεγάλο «Ευχαριστούμε» για την ευκαιρία που 

μας δώσατε να είμαστε κομμάτι της προσπάθεια αυτής, την οποία θα θυμόμαστε για πολύ 

καιρό. Εκ μέρους της Διεύθυνσης, του συλλόγου διδασκόντων και των μαθητών του 

Πειραματικού Γενικού Λυκείου Πανεπιστημίου Μακεδονίας, θα σταθούμε δίπλα σας σε 

παρόμοιες δράσεις και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο σας. 

Εκπαιδευτικός Φ.Α. Κατσάνης Γεώργιος 

 

 

Αθλητικός Σύλλογος «Μαχητές Πειραματικού Πεύκων»  

Αγαπητοί συνάδελφοι ,θα ήθελα να σας συγχαρώ για την άψογη διοργάνωση του τουρνουά 

για την παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία. Ήταν πολύ μεγάλη τιμή τόσο για μένα όσο 

και για τον σύλλογο μας και για τους αθλητές μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί δώσατε 

με την πρόσκλησή σας την ευκαιρία στους αθλητές μας να δουν ότι υπάρχει και αυτός ο 

αθλητισμός , ο γεμάτος αγνότητα και υπερηφάνεια , ειλικρινά σας ευχαριστώ παρά πολύ. 



Εμένα προσωπικά θα μου μείνει αξέχαστο τα χαρούμενα μάτια των παιδιών αυτών και 

φυσικά το περήφανο βλέμμα των γονέων τους.  Σας ευχαριστούμε πολύ για το μάθημα 

ζωής που μας δώσατε.  

Με τιμή  

Χατζηκυριακίδης Ελευθέριος,  Καθηγητής Φ.Α.  Προπονητής basketball  

 

 

 

Σύλλογος  ΑΜΕΑ «Ελπίδα» Θεσσαλονίκης 

Πολλά συγχαρητήρια για την καταπληκτική διοργάνωση που έλαβε χώρα την Τρίτη 3 

Δεκεμβρίου στο ΔΑΚ Πεύκων στα πλαίσια της Παγκόσμιας ημέρας των ατόμων με 

αναπηρία. Σας ευχαριστούμε θερμά που μας δόθηκε το προνόμιο να βρισκόμαστε και εμείς 

ανάμεσά σας. Έχουμε την βαθιά πίστη ότι τέτοιες εκδηλώσεις που γίνονται σε ένα 

περιβάλλον σεβασμού και αποδοχής και βασίζονται στην ισότητα , την ειλικρίνεια, την 

εμπιστοσύνη και την αγάπη για τον συνάνθρωπο μας κάνουν να πιστεύουμε ότι έχετε 

πετύχει τον πρωταρχικό σκοπό που είναι να φτιάχνουμε καλύτερους ανθρώπους. Σας 

ευχαριστούμε από καρδιάς που μας δώσατε αυτή την ευκαιρία. 

Με εκτίμηση,  

Ο πρόεδρος της Ελπίδας Θεσσαλονίκης και η Εκπαιδευτικός  Φ.Α. Κωνσταντινίδου Νίνα 



 

 

Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο Ευόσμου 

Σωτήρης Απόστολος Παπαναστασίου 

Ο αθλητισμός είναι πιστεύω για όλους μας ο πιο ευχάριστος τρόπος να περνάμε την ώρα 

μας, διασκεδάζοντας και συγχρόνως γυμνάζοντας το σώμα μας. Αυτός ήταν λοιπόν ένας 

από τους λόγους, που η εκδήλωση που πήγα με κάποια παιδιά από το σχολείο μου, στις  3 

Δεκεμβρίου στο ΔΑΚ Πεύκων, ήταν υπέροχη. Δεν ήταν όμως ο μόνος. Η επαφή με άλλα 

παιδιά και μάλιστα με παιδιά ΑμεΑ με γέμισε χαρά, καθώς είναι σημαντικό να βλέπεις την 

προσπάθεια ανθρώπων που αντιμετωπίζουν προβλήματα αλλά εξακολουθούν να μάχονται. 

Στους αγώνες υπήρχε οργάνωση και οι υπεύθυνοι μας υποδέχτηκαν με τον καλύτερο 

τρόπο. Το κλίμα ήταν χαρούμενο, φιλικό, αθλητικό και κυρίως όχι φανατικό. Όλα τα 

παιχνίδια των 10 λεπτών ήταν πολύ ενδιαφέροντα καθώς ήταν κάτι διαφορετικό από το 

απλό αγωνιστικό μπάσκετ. Οι φωνές των παιδιών που χαρούμενα υποστήριζαν την ομάδα 

τους και οι ήρεμοι, χωρίς εντάσεις, αγώνες  κάνανε την επίσκεψή μας ακόμη πιο ευχάριστη. 

Εύχομαι να έχω ξανά την ευκαιρία να συμμετέχω σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις.  

Βασίλης Γραμματικός  

Η εμπειρία που βίωσα συμμετέχοντας στην εκδήλωση «Ένας  αγώνας καλαθοσφαίρισης για 

όλους» θα μου μείνει αξέχαστη, καθώς δώσαμε ως σχολείο μεγάλη χαρά και μοιράσαμε 

χαμόγελα σε παιδιά, τα οποία παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν συμμετέχουν με 

πάθος σε αθλητικές δραστηριότητες. Νιώθω ευγνώμων που πήρα μέρος σε μια τέτοια 

εκδήλωση, που πήρα και έδωσα χαρά, και στο μέλλον θα προσπαθήσω να παραβρεθώ σε 

μία παρόμοια εκδήλωση με αυτή! 



 Σωτήρης Ρουστέμης  

Στις 3 Δεκεμβρίου, παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία, μου δόθηκε  η  ευκαιρία να 

παίξω στους αγώνες καλαθοσφαίρισης  που συμμετείχε το σχολείο μου, συμπαίκτης με 

παιδιά με ειδικές ικανότητες και ιδιαίτερη δύναμη ψυχής. Πέρασα πολύ καλά και χάρηκα 

με τη συνεργασία που είχαμε στη διάρκεια του αγώνα. Το ίδιο νομίζω πως νιώσανε και τα 

παιδιά. Ήταν μία αξέχαστη εμπειρία και σίγουρα θα ήθελα να την επαναλάβω!!! 

Θεολόγος Σαρόγλου 

Μία από τις καλύτερες εκδηλώσεις στην οποία πήρα μέρος έλαβε χώρα στο ΔΑΚ Πεύκων 

την  Τρίτη  5 Δεκεμβρίου. Εκεί μου δόθηκε για πρώτη φορά η δυνατότητα να γνωρίσω 

μαθητές ΑμεΑ και να έρθω σε επαφή μαζί τους. Έφυγα γεμάτος συναισθήματα που 

προσέφερα στη χαρά αυτών των παιδιών και πραγματικά θαύμασα αυτούς τους 

καθημερινούς ήρωες για τη δύναμη που κρύβουν μέσα τους. Πραγματικά μία αξέχαστη 

εμπειρία. 

Μαρία Χατζηαποστόλου, Ιωάννα Τριανταφυλλίδου 

Κατά την επίσκεψη μας στο ΔΑΚ Πεύκων είχαμε την ευκαιρία να συμμετάσχουμε σε αγώνες 

μπάσκετ δημιουργώντας ομάδες με παιδιά ΑμεΑ σε μια πολύ ευχάριστη ατμόσφαιρα.  Ήταν 

μία ωραία εμπειρία καθώς δεν ένοιαζε κανέναν η νίκη αλλά μόνο το παιχνίδι και η 

διασκέδαση. Αντιληφθήκαμε την αξία της συνεργασίας και τα όμορφα αποτελέσματα που 

φέρνει. Επίσης είδαμε τα πρόσωπα των παιδιών να λάμπουν από τη χαρά τους, κάτι που 

μας χαροποίησε και εμάς ακόμα περισσότερο.  Γενικά ήταν μία φανταστική εμπειρία την 

οποία νομίζω πως θα θυμόμαστε όλοι για πολύ καιρό. 

 



Γιώργος Ορφανόπουλος , Μαγουλιώτης Κωνσταντίνος 

Στην εκδήλωση που έγινε στο ΔΑΚ  Πεύκων περάσαμε αξέχαστα. Νοιώθω πολύ ωραία που 

καταφέραμε να συνεργαστούμε με επιτυχία με τους μαθητές από το ΕΕΕΕΚ Κορδελιού,  που 

αντιμετωπίζουν προβλήματα. Μείναμε έκπληκτοι με τις ικανότητές τους στο μπάσκετ και με 

το  πόσο ευχαριστιόταν το παιχνίδι. Πραγματικά έπαιζαν  με την καρδιά τους. Πιστεύουμε 

πως περάσαμε όλοι πολύ ωραία και θα θυμόμαστε για πάντα την έκφραση στα πρόσωπα 

αυτών των μαθητών που φανέρωνε τα όμορφα συναισθήματα που ένοιωθαν. 

 

2ο ΓΕ.Λ. Πολίχνης  

Πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση, εξαιρετική εμπειρία για μαθητές και εκπαιδευτικούς! Η 

αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών τυπικών και ειδικών σχολείων έφερε μόνο θετικά 

αποτελέσματα για όλους! Από τη μια τα προσωπάκια των παιδιών με ειδικές ανάγκες ήταν 

γεμάτα λάμψη και χαρά που έπαιζαν μπάσκετ μαζί μας και από την άλλη τα παιδιά του 

σχολείου μας κατακλύστηκαν από ευαισθησία, ευγένεια, σεβασμό προς το συμπαίκτη αλλά 

και τον αντίπαλο. Τέλος η θέληση για ζωή, για δράση, το να μην τα παρατάμε ακόμα κι όταν 

δεν είναι όλα όπως τα θέλουμε, το να μην το βάζουμε κάτω στις όποιες δυσκολίες ήταν 

μηνύματα για όλους μας μέσα από αυτούς τους αγώνες!! Ευχαριστούμε πολύ τη 

Συντονίστρια Ε.Ε. Φυσικής Αγωγής Βασιλειάδου Όλγα, την Υπεύθυνη Φ.Α.ΣΧ.Α. Τσαούση 

Ελισάβετ και το γραφείο Φυσικής Αγωγής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Δυτικής Θεσσαλονίκης για την εξαιρετική αυτή διοργάνωση!!!  

Νούση Δανάη,  Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής 2ου ΓΕ.Λ. Πολίχνης  

Μαρία Β. Μαθήτρια 2ου ΓΕ.Λ. Πολίχνης 

Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη μοναδική εμπειρία που ζήσαμε! Μας 

εντυπωσίασε ιδιαίτερα η προσπάθεια και το ταλέντο των υπολοίπων παιδιών καθώς και η 



γενικότερη θετική αύρα που υπήρχε μαζί με ένα όμορφο κλίμα συνεργασίας. Αυτή η μέρα 

μας δίδαξε να μην τα παρατάμε ποτέ και πάντα να προσπαθούμε για το καλύτερο. Έχει 

χαραχτεί στις καρδιές μας ως μια αψεγάδιαστη ανάμνηση!  

Χριστίνα Ζ. Μαθήτρια 2ου ΓΕ.Λ. Πολίχνης 

 Ήταν μια συγκινητική στιγμή για μας σαν σχολείο και ατομικά για τον καθένα διότι είχαμε 

την ευκαιρία να συμμετέχουμε σε μια τέτοια δραστηριότητα, καθώς κάναμε ευτυχισμένα 

τα παιδιά από το ειδικό σχολείο! Εύχομαι να υπάρξουν και άλλες παρόμοιες εθελοντικές 

δράσεις γιατί έτσι νιώθουμε αυτομάτως κι εμείς όμορφα που μπορούμε να μεταδώσουμε 

χαρά στα παιδιά. Γιατί όλοι είμαστε ίσοι και γιατί αυτό είναι το νόημα της ζωής, να 

αγαπάμε τον συνάνθρωπό μας !!!  

 

 

Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Λύκειο Πεύκων  

Η πρόσκληση που λάβαμε για την Αθλητική εκδήλωση "Ένας αγώνας καλαθοσφαίρισης για 

όλους" με αφορμή την παγκόσμια μέρα Α.Μ.Ε.Α. η οποία πραγματοποιήθηκε στις 3 

Δεκεμβρίου στο Δ.Α.Κ. Πεύκων από το γραφείο Φυσικής Αγωγής Δ.Ε. Θεσσαλονίκης, έδωσε 

ιδιαίτερη χαρά στους μαθητές του σχολείου μας, του Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου 

Λυκείου Πεύκων. 

Οι δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίζουν τα παιδιά είναι ποικίλες γνωστικές (νοητική 

υστέρηση), αισθητηριακές, κινητικές, ή οργανικές, ωστόσο σε κάποιες άλλες ικανότητες 

υπερέχουν. 

Το ενδιαφέρον σας για παροχή ίσων ευκαιριών συμμετοχής σε πρόγραμμα άσκησης έδωσε 

στους μαθητές μας την ευκαιρία για κοινωνική αποδοχή και σεβασμό για αυτά που 



μπορούν να κάνουν και όχι για αυτά που δεν μπορούν, σε συνδυασμό με τους μαθητές των 

σχολείων της τυπικής εκπαίδευσης που τα περιέβαλαν με αγάπη και κατανόηση ανέπτυξαν 

τον αυτοσεβασμό τους.  

Τα οφέλη ήταν πολλαπλά. Η διοργάνωση ήταν άριστη, συνέβαλε στην ψυχαγωγία και την 

κοινωνικοποίηση καθώς και το μεράκι για το αντικείμενο της Φυσικής Αγωγής πέτυχε τον 

στόχο του. Ευχαριστούμε για την πρωτοβουλία. Ευελπιστούμε και σε άλλες τέτοιες 

αθλητικές διοργανώσεις. 

 Ο Διευθυντής    Χατζηαναγνώστου Κωνσταντίνος,  

 Η Εκπαιδευτικός Φ.A.  Παρασκευοπούλου Αναστασία 

 

E.E.Ε.ΕΚ. Κορδελιού 

Από τους μαθητές του Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Κορδελιού      

             Αποτύπωση 

Πέταξέ μου την μπάλα 

Μπορεί να την πιάσω. 

Παίξε μαζί μου 

Μπορεί να μάθω 

Μην θυμώνεις 

Που δεν ξέρω τους κανονισμούς 

Χαμογέλασέ μου 



Θα νιώσω 

Την χαρά του παιχνιδιού 

Μπορώ για εγώ 

Να συμμετέχω μαζί σου 

 Ελπίζοντας να με αποδεχθείτε. 

Οι εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής Πέρκου Μαρία  & Ζησοπούλου Θεοδώρα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


