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Πανελλαδικές Εξετάσεις και Εξετάσεις ΙΒΟ 2020

Ιούλιος 2020. Mία ακόμα σχολική χρονιά ολοκληρώθηκε.

Μία χρονιά ιδιαίτερη, με εξέλιξη απροσδόκητη, που,

λόγω των συνθηκών που επικράτησαν, διακόπηκε πρόωρα

και δεν επέτρεψε την πραγματοποίηση όλων όσα είχαν προγραμματισθεί.

Παρά τις δυσκολίες του, όμως, αυτό το σχολικό έτος,

προσέφερε στα παιδιά μας γνωστικά ερείσματα για πρόοδο και εξέλιξη,

ερεθίσματα για προβληματισμό και γόνιμες συζητήσεις, στιγμές χαράς

και ανεμελιάς, επιβράβευση και σε όλους εμάς ικανοποίηση

για τις επιτυχίες τους. 
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ΙΟΝΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΣ

Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις ήταν για τους 
υποψηφίους του σχολικού έτους 2019-’20 
μία διαδικασία διαφορετική, πιο ψυχοφθό-
ρα, ίσως, σε σχέση με τις προηγούμενες χρο-
νιές. Επέτεινε την αγωνία τους, έθεσε σε δο-
κιμασία τα ψυχικά αποθέματά τους και την 

προσήλωση στον στόχο που είχαν θέσει. Η 
ανακοίνωση των βαθμολογιών (τον Ιούλιο) 
και των Σχολών Εισαγωγής (τον Αύγουστο) 
επιβράβευσε τους κόπους τους, αναδεικνύ-
οντας την αξία της συστηματικής, επίμονης 
και στοχευμένης προσπάθειας.

Σύντομος απολογισμός
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Η ΙΟΝΙΟΣ ΣΧΟΛΗ έχει μακρά

παράδοση -πάνω από έναν αιώνα- 

προσφοράς στην Eλληνική 

Eκπαίδευση.

Σημείο αναφοράς των εφοδίων

που παρέχει στους μαθητές της

είναι η Kλασσική Παιδεία,

η Ελληνική Πολιτιστική

Κληρονομιά, οι Ηθικές Αξίες

και ο Aνθρωπισμός.

Ταυτόχρονα, φέρνει σε επαφή

τους μαθητές με τον σύγχρονο 

κόσμο, τις διεθνείς εξελίξεις

και την τεχνολογία.

Συνδυάζει την παράδοση 

με την καινοτομία, τις ηθικές αξίες 

με την επιστημονική σκέψη. 

Οι απόφοιτοι του Σχολείου μας 

διακρίνονται στην κοινωνία για

την ακέραιη προσωπικότητά τους,

την πολύπλευρη παιδεία τους,

τη δημιουργικότητά τους και

τον σύγχρονο και δυναμικό

τρόπο σκέψης τους.

Συνέχεια από τη σελίδα 1

Στην τελική αξιολόγηση των υποψηφίων 
του ΙΒ Diploma υπήρξαν ιδιαιτερότητες, κα-
θώς δεν πραγματοποιήθηκαν με τον γνω-
στό, καθιερωμένο τρόπο οι Εξετάσεις του 
International Baccalaureate Organisation. 
Τα αποτελέσματα, που ανακοινώθηκαν στις 
5 Ιουλίου 2020, εξήχθησαν με βάση την 
πρόβλεψη βαθμολογίας που κάθε Καθηγη-

τής κατέθεσε για το μάθημά του, την αξιολό-
γηση των εργασιών που τα παιδιά είχαν την 
υποχρέωση να εκπονήσουν και τις στατιστι-
κές αναλύσεις του Οργανισμού ΙΒ. Οι επιτυ-
χίες των μαθητών μας σε Πανεπιστήμια 
εγνωσμένης αξίας μάς χαροποιούν και δι-
καιώνουν την προσπάθεια όλων.

Η σχολική ζωή για τα παιδιά μας της Γ’ τά-
ξης του Λυκείου και του 2ου έτους του ΙΒ 
ολοκληρώθηκε με την Τελετή Αποφοίτησής 
τους, που πραγματοποιήθηκε στις 15 Ιουλί-
ου 2020. 

Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Φιλόλογος 
του Λυκείου κ. Στάντης Αποστολίδης, ο Γενι-
κός Διευθυντής των Γυμνασίων της Ιονίου 
Σχολής κ. Εμμανουήλ Καπίρης και ο Λυκει-
άρχης κ. Μελέτης Μελετόπουλος. Μετά τη 
σύντομη ομιλία του αποφοίτου (σχολ. έτους 

2018 -’19) του ΙΒ της Ιονίου Σχολής και φοι-
τητή, πλέον, του Πανεπιστημίου του Cam-
bridge Γεωργίου Γάτσιου, οι απόφοιτοι 
Γκολφίνος Πετμεζάς-Πετιμεζάς, Αμαλία Πα-
πασταματίου και Σοφία-Μαρία Μπερτζώλη 
μοιράστηκαν μαζί μας τις σχολικές αναμνή-
σεις και τα όνειρά τους για το μέλλον. Στο τέ-
λος, μας αποχαιρέτησαν μουσικά με τη μι-
κρή συναυλία που είχαν προετοιμάσει.

Καλό ξεκίνημα, παιδιά μας, στη νέα σας 
ζωή!

Πανελλαδικές Εξετάσεις και Εξετάσεις ΙΒΟ 2020
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Εκπαιδευτικές Ανταλλαγές
Οι Εκπαιδευτικές Ανταλλαγές, στο 

πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμμα-
τος «Art - History - Religion (Bonding 
young people through Europe)», συνι-
στούν αναπόσπαστο μέρος της αγω-
γής των παιδιών του Σχολείου μας. 
Αποτελούν μοναδική ευκαιρία βιωμα-
τικής γνωριμίας με την Ιστορία και τον 
Πολιτισμό της χώρας που κάθε φορά 
επισκέπτονται, με τους ανθρώπους, 
τον τρόπο ζωής και σκέψης τους. Επι-
πλέον, τους δίνει τη χαρά της συνανα-
στροφής και αλληλεπίδρασης με τους 
συνομηλίκους τους.

Ανταλλαγή με το Εscola Pia 
de Sarrià - Calassanç της 

Βαρκελώνης στην Ισπανία
Ομάδα δεκαεννέα μαθητών και μαθητρι-

ών των τάξεων Α’ και Β’ Λυκείου (και του 1ου 
έτους ΙΒ) έλαβε μέρος στην Εκπαιδευτική 
Ανταλλαγή με το Λύκειο Εscola Pia de Sarrià 
- Calassanç στη Βαρκελώνη, που πραγματο-
ποιήθηκε για δεύτερη χρονιά. 

Τα παιδιά μας, με τη συνοδεία των Καθη-
γητών τους, κ. Ήρας Βλαχάκη, Καθηγήτριας 
Ιστορίας της Τέχνης και κ. Κ. Γκουσιάρη, Φι-
λολόγου, επισκέφθηκαν την Ισπανία από τις 
16 έως τις 20 Νοεμβρίου 2019, φιλοξενούμε-
να από τις οικογένειες των συμμαθητών 
τους του Σχολείου Εscola Pia de Sarrià - 
Calassanç. Ξεναγήθηκαν στο σχολείο τους 
και παρακολούθησαν παρουσίαση με θέμα: 
«Αρχιτεκτονική της πόλης: Βαρκελώνη». Επι-
πλέον, επισκέφθηκαν τα σημαντικότερα 
Μουσεία και πολιτιστικά Μνημεία της πό-
λης, όπως τη Ρωμαϊκή και τη Γοτθική συνοι-
κία, την Αγορά, τον πεζόδρομο της Rambla, 
τη Sagrada Familia και τo Moυσείο Πικάσσο.

Οι μαθητές της Ιονίου Σχολής επέστρε-
ψαν από τη Βαρκελώνη με τους Ισπανούς 
μαθητές και ανταπέδωσαν τη φιλοξενία, 
από τις 20 έως τις 24 Νοεμβρίου 2019. Πα-

ρουσίασαν ομαδικές εργασίες με θέμα: «Αρ-
χιτεκτονική της πόλης: Αθήνα» και «Μετανά-
στευση», με κείμενο και οπτικοακουστικά 
μέσα. Οι Ισπανοί μαθητές ξεναγήθηκαν με 
τη σειρά τους από τους Καθηγητές της Ιονί-
ου Σχολής στην Ακρόπολη και το Μουσείο 
της, στην Αρχαία Αγορά και τα γραφικά στε-
νά της Πλάκας. Τέλος, είχαν την ευκαιρία να 
παρακολουθήσουν στο Σχολείο μας εκδη-
λώσεις πολιτιστικού ενδιαφέροντος από τα 
παιδιά της Ιονίου Σχολής.

Δεν πραγματοποιήθηκε, μολονότι είχε ξεκι-
νήσει η προετοιμασία των παιδιών, η ανταλλα-
γή με το σχολείο Liceo Classico Galileo της 
Φλωρεντίας (Αθήνα, 23-28 Μαρτίου 2020 και 
στη Φλωρεντία, 31 Μαρτίου-5 Απριλίου 2020).

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 
Erasmus «ODYSSEY»

Για πρώτη χρονιά η Ιόνιος Σχολή συμμε-
τείχε με ομάδα μαθητών της Α’ Λυκείου στο 
καινοτόμο Ευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό Πρό-
γραμμα Erasmus KA2 «ODYSSEY-Oxford 
Debates για νέους στην Εκπαίδευση των 
Φυσικών Επιστημών». 

Το πρόγραμμα επιδιώκει να αναπτύξει 
τις δεξιότητες συλλογισμού και επιχειρημα-
τολογίας των παιδιών και να ενισχύσει το εν-
διαφέρον τους για θέματα που άπτονται της 
Επιστήμης, της Τεχνολογίας, της Μηχανολο-
γίας και των Μαθηματικών, μέσα από τη δι-
οργάνωση Αγώνων Αντιλογίας (debate). 

Τα παιδιά μας προετοιμάστηκαν από τον 
Καθηγητή Χημείας του Σχολείου μας, κ. Κα-
πριέλ Αταμιάν και τον Δάσκαλο Ρητορικής, 
κ. Μανώλη Πολυχρονίδη, για τη συμμετοχή 
τους στους Αγώνες Debate, που είχαν προ-
γραμματισθεί για την άνοιξη. Μολονότι οι 
συνθήκες δεν ευνόησαν τη συμμετοχή μας, 
τα μέλη της ομάδας είχαν την ευκαιρία να 
προσεγγίσουν πολύ ενδιαφέροντα επιστη-
μονικά θέματα (Πυρηνική Ενέργεια, Ανανε-
ώσιμες Μορφές Ενέργειας, Βιοτεχνολογία, 
Εξερεύνηση του Διαστήματος, Νανοτεχνο-
λογία, Διαδίκτυο κ.ά).

Πολυήμερες Εκδρομές
Οι σχολικές εκδρομές αποτελούν, 

ίσως, το ομορφότερο κομμάτι της μα-
θητικής ζωής. Τα οφέλη τους αναντίρ-
ρητα: κινητοποιούν το μυαλό και τις 
αισθήσεις, πλουτίζουν τις γνώσεις, 
προωθούν την κατανόηση και την 
ανεκτικότητα και συντελούν στην κοι-
νωνικοποίηση των μαθητών. Πάνω 
από όλα, όμως, αποτελούν πηγή ανε-
πανάληπτων νεανικών στιγμών που 
δύσκολα ξεχνιούνται. 

Κρίμα, που η φετινή χρονιά δεν 
επέτρεψε την πραγματοποίηση όλων 
των προγραμματισμένων εκδρομών 
παρά μόνο αυτή της τελευταίας τάξης 
του Λυκείου.

Η Γ΄ τάξη του Λυκείου και 
το ΙΒ2 στη Σικελία

Τριάντα πέντε μαθητές και μαθήτριες της 
Γ’ τάξης του Λυκείου και του ΙΒ2 πραγματο-
ποίησαν επταήμερη εκδρομή, από τις 14 έως 
τις 20 Οκτωβρίου 2019, στη Σικελία. Ήταν μία 
ξεχωριστή εκδρομή, σε μία άλλη Ελλάδα που 
καταφέρνει, σε πείσμα των καιρών, να διατη-
ρεί τα μοναδικά χαρακτηριστικά της. Η περι-
ήγηση στη νότια Ιταλία έδωσε στους μαθη-
τές μας την ευκαιρία να επισκεφθούν πόλεις 
με μακραίωνη ιστορία στη Μεγάλη Ελλάδα, 
στη Magna Graecia (τον Τάραντα, το Ρήγιο, 
τη Μεσσήνη, την Κατάνη, τις Συρακούσες), 
ενώ κορυφαία στιγμή της εκδρομής ήταν η 
επίσκεψη στα ελληνικά χωριά της Νότιας Ιτα-
λίας. Έτυχαν θερμής φιλοξενίας, παρακολού-
θησαν διάλεξη για τα «γκρεκάνικα», την τοπι-
κή ελληνική διάλεκτο, και απόλαυσαν τοπικά 
ελληνικά τραγούδια και ποιήματα.

Συνοδοί της εκδρομής ήταν ο Λυκειάρχης 
κ. Μ. Μελετόπουλος και οι Καθηγητές κ. Ανα-
στάσιος Μανδραπήλιας και κ. Δάφνη Χύτου.

Δεν πραγματοποιήθηκαν οι εκδρομές της 
Α΄ Λυκείου στην Καλαμάτα και της Β’ Λυκείου 
στη Θεσσαλονίκη (προγραμματισμένες για το 
χρονικό διάστημα 5-7 Μαρτίου 2020).

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

∆ραστηριότητες
Λυκείου
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το 2019 κ. Άγγελος Συρίγος, που επισκέ-
φθηκε το Σχολείο μας στις 25 Οκτωβρίου 
2019. Μετά από μία σύντομη ανασκόπηση 
των γεγονότων, παρέθεσε τους λόγους για 
τους οποίους είναι υπερήφανος για τη στά-
ση των Ελλήνων, εξήρε τη μεγαλειώδη προ-
σπάθειά τους και την αξία της νίκης απένα-
ντι στις δυνάμεις του πανίσχυρου Άξονα, 
στις οποίες είχε υποταχθεί όλη η Ευρώπη. 

Ο κ. Συρίγος επισκέφθηκε το Σχολείο μας 
και στις 12 Φεβρουαρίου 2020, για να απευ-
θύνει ομιλία, με θέμα τις σχέσεις μεταξύ 
Ελλάδας και Τουρκίας. Σε μία περίοδο κα-
τά την οποία οι σχέσεις των δύο χωρών δο-
κιμάζονται, ο ομιλητής μίλησε με παρρησία 
για τους γεωστρατηγικούς συσχετισμούς 
στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου και 
φώτισε πτυχές της επικαιρότητας. 

 
Στις 6 Νοεμβρίου 2019, είχαμε τη χαρά 

να υποδεχθούμε στην Ιόνιο Σχολή, τον Δη-
μοσιογράφο κ. Αντώνιο Παπαγιαννίδη, ο 
οποίος μίλησε στους μαθητές και τις μαθή-
τριες της Α’ Λυκείου, με θέμα «Brexit: έκτα-
ση και προεκτάσεις». Ο κ. Παπαγιαννίδης 
ανέλυσε τις παραμέτρους της αποχώρησης 
του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊ-
κή Ένωση και τις συνέπειες αυτής για τις δι-
οικήσεις, τους πολίτες και τις επιχειρήσεις 
όλων των λοιπών κρατών-μελών της Ένω-
σης, περιλαμβανομένης της Ελλάδας.

Με χαρά υποδεχθήκαμε στο Σχολείο 
μας, στις 22 Οκτωβρίου 2019, τον Πανεπι-
στημιακό κ. Ανδρέα Ανδριανόπουλο. Στη 
διάλεξή του, με θέμα «Παγκόσμια Οικονο-
μία», μίλησε για τις βασικές αρχές της Οικο-
νομίας, τις αλλαγές που συντελούνται, τις 
ευκαιρίες και προκλήσεις, την ανάγκη προ-
σαρμογής στα νέα δεδομένα και τον ρόλο 
που καλούνται να διαδραματίσουν οι εμπλε-
κόμενοι φορείς. Ήταν μία πολύ ενδιαφέρου-
σα ομιλία, που βοήθησε τα παιδιά να προ-
σεγγίσουν το κρίσιμο θέμα των εξελίξεων 
στην Παγκόσμια Οικονομία.

Ο κ. Φοίβος Σαργέντης, Αρχιτέκτων 
Μηχανικός και Υπεύθυνος του Ομίλου 
Αρχιτεκτονικής του Σχολείου μας, συνο-
μίλησε με τα παιδιά της Α’ Λυκείου για το 
Επάγγελμα του Μηχανικού, στις 20 Νοεμ-
βρίου 2019. Το ακροατήριο με ενδιαφέρον 

άκουσε για το θεωρητικό υπόβαθρο, τις 
απαιτούμενες δεξιότητες, τις προοπτικές για 
ανέλιξη και καταξίωση, αλλά και δυσκολίες 
του επαγγέλματος, ενώ έθεσε και τα δικά 
του ερωτήματα στον ομιλητή.

Εξαιρετικό ενδιαφέρον είχε η ομιλία 
του κ. Γεωργίου Κοσιφολόγου, που έγινε 
στις 11 Δεκεμβρίου 2019 και παρουσίασε 
στην Α’ Λυκείου τη λειτουργία μίας φάρ-
μας τον 21ο αιώνα. Ο κ. Κοσιφολόγος, έχο-
ντας αφήσει τον χώρο της διαφήμισης, με 
τον οποίο αρχικά ασχολείτο, δραστηριοποι-
είται πια στον πρωτογενή τομέα παραγω-
γής: εκτροφή προβάτων, παραγωγή βιολο-
γικού γάλακτος και παγωτού, το οποίο, μάλι-
στα, γευτήκαμε όλοι! Η ομιλία τού κ. Κοσιφο-
λόγου έδωσε στα παιδιά την ευκαιρία να 
αντιληφθούν τη δυναμική και τις προοπτι-
κές του πρωτογενούς τομέα, ο οποίος μπο-
ρεί να δώσει ζωογόνα ώθηση στην Ελληνική 
Οικονομία.

Ο Οικονομολόγος κ. Κωνσταντίνος 
Κόλμερ μίλησε στους μαθητές της Γ’ Λυκεί-
ου (της Ομάδας Προσανατολισμού Οικονο-
μικών Σπουδών) και του 2ου έτους ΙΒ της Ιο-
νίου Σχολής, στις 9 Ιανουαρίου 2020. Η διά-
λεξή του αφορούσε στην Οικονομική Επι-
στήμη, το επάγγελμα του Οικονομολόγου 
και τις εξελίξεις στον χώρο της  Διεθνούς 
Oικονομίας. Ακολούθησε ζωηρή συζήτηση 
με παρεμβάσεις των μαθητών.

Ο Ιατρός κ. Ιωάννης Παπαδάτος, σε 
μία σειρά τριών μαθημάτων θεωρίας και 
πράξης (στις 12 Δεκεμβρίου 2019, στις 6 και 
28 Φεβρουαρίου 2020), παρουσίασε στα 
παιδιά της Γ’ Λυκείου «Βασικές αρχές πρώ-
των βοηθειών», με στόχο την έγκαιρη ανα-
γνώριση των κυριότερων απειλητικών για 
τη ζωή περιστατικών, καθώς και την αντιμε-

τώπισή τους. Στα παιδιά που παρακολούθη-
σαν δόθηκε και η σχετική Βεβαίωση.

Περί Ιστορίας ο λόγος

Η επιστήμη της Ιστορίας συνιστά πεδίο 
πρόσφορο για έρευνα, στοχασμό και αναζή-
τηση αιτιωδών σχέσεων μεταξύ των γεγονό-
των, ενέργειες που φωτίζουν το παρελθόν 
και δείχνουν τον δρόμο για το μέλλον. Η Ιό-
νιος Σχολή, μέσα από τις διαλέξεις εξαιρετι-
κών ομιλητών, βοήθησε τα παιδιά να προ-
σεγγίσουν σημαντικά κεφάλαια της Ελληνι-
κής και της Παγκόσμιας Ιστορίας. Ειδικότε-
ρα:

Ο κ. Κωνσταντίνος Σταματόπουλος, 
Διδάκτωρ Ιστορίας και Συγγραφέας, πραγ-
ματοποίησε διάλεξη για τον Όθωνα και 
την περίοδο της Αντιβασιλείας. Επισκέ-
φθηκε το Σχολείο μας στις 4 Δεκεμβρίου 
2019 και, στο πλαίσιο της ομιλίας του προς 
τα παιδιά της Α’ Λυκείου, περιέγραψε την 
περίοδο μετά τη δολοφονία του Καποδί-
στρια, τη διακυβέρνηση της χώρας από την 
τριμελή Eπιτροπή της Αντιβασιλείας, τις αλ-
λαγές που προσπάθησε να εισαγάγει και τις 
αντιδράσεις που προκλήθηκαν.

O Ιστορικός κ. Φίλιππος Κωστόπου-
λος πραγματοποίησε δύο ομιλίες προς τα 
παιδιά του Λυκείου μας. Στην πρώτη, με θέ-
μα «Ψυχρός Πόλεμος», στις 15 Ιανουαρίου 
2020, περιέγραψε τα αίτια που οδήγησαν 
στον ανταγωνισμό και, εν τέλει, σε ένα διπο-
λικό σύστημα διεθνών σχέσεων ανάμεσα 
στις δύο υπερδυνάμεις, που επηρέασε ποικι-
λοτρόπως ολόκληρο τον κόσμο.

Την ομιλία αυτή απηύθυνε και στη Β’ Λυ-
κείου και το 1ο έτος ΙΒ, στις 30 Ιανουαρίου 
2020.

Στη δεύτερη ομιλία του προς τα παιδιά 
της Α’ Λυκείου, στις 5 Φεβρουαρίου 2020, 
μίλησε για μία μελανή σελίδα της Νεώτερης 
Ιστορίας. Θέμα: «Έλληνες Εβραίοι και Ολο-
καύτωμα».

Ο Ιστορικός κ. Θεοφάνης Μαλκίδης μί-
λησε στους μαθητές της Β’ Λυκείου, στις 20 
Φεβρουαρίου 2020, για τη «Γενοκτονία των 
Ποντίων». Οι συστηματικές προσπάθειες 
των Νεότουρκων για τον αφανισμό του Πο-
ντιακού Ελληνισμού, η καταπάτηση δικαιω-
μάτων, οι εκτοπίσεις και οι θανατώσεις οδή-
γησαν εκατοντάδες χιλιάδες στον θάνατο. Η 
μνήμη μένει ακόμα ζωντανή... Πρόκειται για 
ένα κεφάλαιο της Ιστορίας μας που, ακόμα 
και σήμερα, έναν αιώνα μετά τα γεγονότα 
παραμένει επίκαιρο, με τον αγώνα για τη δι-
εθνή αναγνώριση της Γενοκτονίας των Πο-
ντίων να συνεχίζεται. 

Γενικό Λύκειο και ΙΒ

Η κ. Βίλλυ Μπάκα, Υπεύθυνη του Εθε-
λοντικού Προγράμματος του Αυθεντικού 
Μαραθωνίου, προσεκλήθη στην Ιόνιο Σχο-
λή, εν όψει της εθελοντικής προσφοράς των 
μαθητών μας στον Μαραθώνιο Αθήνας 
2020. Στην επίσκεψή της, την 25η Σεπτεμ-
βρίου 2019, συνομίλησε με τα παιδιά των 
τάξεων Α’ και Β’ Λυκείου, καθώς και του 1ου 
έτους ΙΒ, για τον Εθελοντισμό και την αξία 
της προσφοράς, δίνοντας, επιπλέον, πρακτι-
κές οδηγίες και συμβουλές για την ημέρα 
του Μαραθωνίου, ώστε η συμβολή των εθε-
λοντών να είναι αποτελεσματική.

Στις 9 Οκτωβρίου 2019, o Λογοτέχνης 
και Κριτικός του Θεάτρου κ. Κώστας Γε-
ωργουσόπουλος απευθύνθηκε στους μα-
θητές και μαθήτριες της Α’ τάξης του Λυκεί-
ου, με θέμα της εισήγησής του «Προφορι-
κός και Γραπτός Λόγος». Ο κ. Γεωργουσό-
πουλος, με βαθιά γνώση του θέματος και ευ-
αισθησία απέναντι στην Ελληνική Γλώσσα, 
επεσήμανε την αξία του προφορικού λόγου, 
την άρρηκτη σχέση του με τον γραπτό και 
τόνισε την ανάγκη για σωστή χρήση της 
γλώσσας. Υπήρξε, αναμφίβολα, μία ομιλία 
που καθήλωσε το ακροατήριο και έδωσε 
τροφή για περαιτέρω προβληματισμό.

Η δεύτερη ομιλία του κ. Γεωργουσόπου-
λου προς τους μαθητές της Β’ Λυκείου, στις 
21 Ιανουαρίου 2020, αφορούσε στην τρα-
γωδία του Σοφοκλή, «Αντιγόνη». Η παρου-
σίαση εστίασε σε θέματα διαχρονικά και πα-
νανθρώπινα που αναδεικνύονται μέσα από 
την υπόθεση της τραγωδίας. H σύγκρουση 
μεταξύ ηθικού και ανθρώπινου νόμου και η 
αντίσταση στην απολυταρχία της εξουσίας 
που βρίσκουν τον εκφραστή τους στο πρό-
σωπο μίας απλής γυναίκας ήταν οι βασικοί 
θεματικοί άξονες που διατήρησαν ζωηρό το 
ενδιαφέρον των μαθητών. Η συνάντηση 
ολοκληρώθηκε με τα σχόλια και ερωτήματα 
που έθεσαν προς τον ομιλητή.

Στο πλαίσιο του Εορτασμού της Εθνι-
κής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου, τον 
Πανηγυρικό της ημέρας προς τα παιδιά της 
Α’ Λυκείου εκφώνησε ο Καθηγητής του Πα-
ντείου Πανεπιστημίου και Βουλευτής από 

∆ραστηριότητες
Λυκείου

Διαλέξεις προς τα παιδιά
Ενημερωτικές διαλέξεις από προσωπικότητες της Επιστήμης,

των Γραμμάτων και των Τεχνών πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους.
Μέσα από αυτές τα παιδιά ενημερώνονται για θέματα επίκαιρα και διαχρονικά,

έχουν την ευκαιρία για συζήτηση και προβληματισμό, αναλύουν και διαμορφώνουν ιδία άποψη για τα τεκταινόμενα.
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το 2019 κ. Άγγελος Συρίγος, που επισκέ-
φθηκε το Σχολείο μας στις 25 Οκτωβρίου 
2019. Μετά από μία σύντομη ανασκόπηση 
των γεγονότων, παρέθεσε τους λόγους για 
τους οποίους είναι υπερήφανος για τη στά-
ση των Ελλήνων, εξήρε τη μεγαλειώδη προ-
σπάθειά τους και την αξία της νίκης απένα-
ντι στις δυνάμεις του πανίσχυρου Άξονα, 
στις οποίες είχε υποταχθεί όλη η Ευρώπη. 

Ο κ. Συρίγος επισκέφθηκε το Σχολείο μας 
και στις 12 Φεβρουαρίου 2020, για να απευ-
θύνει ομιλία, με θέμα τις σχέσεις μεταξύ 
Ελλάδας και Τουρκίας. Σε μία περίοδο κα-
τά την οποία οι σχέσεις των δύο χωρών δο-
κιμάζονται, ο ομιλητής μίλησε με παρρησία 
για τους γεωστρατηγικούς συσχετισμούς 
στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου και 
φώτισε πτυχές της επικαιρότητας. 

 
Στις 6 Νοεμβρίου 2019, είχαμε τη χαρά 

να υποδεχθούμε στην Ιόνιο Σχολή, τον Δη-
μοσιογράφο κ. Αντώνιο Παπαγιαννίδη, ο 
οποίος μίλησε στους μαθητές και τις μαθή-
τριες της Α’ Λυκείου, με θέμα «Brexit: έκτα-
ση και προεκτάσεις». Ο κ. Παπαγιαννίδης 
ανέλυσε τις παραμέτρους της αποχώρησης 
του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊ-
κή Ένωση και τις συνέπειες αυτής για τις δι-
οικήσεις, τους πολίτες και τις επιχειρήσεις 
όλων των λοιπών κρατών-μελών της Ένω-
σης, περιλαμβανομένης της Ελλάδας.

Με χαρά υποδεχθήκαμε στο Σχολείο 
μας, στις 22 Οκτωβρίου 2019, τον Πανεπι-
στημιακό κ. Ανδρέα Ανδριανόπουλο. Στη 
διάλεξή του, με θέμα «Παγκόσμια Οικονο-
μία», μίλησε για τις βασικές αρχές της Οικο-
νομίας, τις αλλαγές που συντελούνται, τις 
ευκαιρίες και προκλήσεις, την ανάγκη προ-
σαρμογής στα νέα δεδομένα και τον ρόλο 
που καλούνται να διαδραματίσουν οι εμπλε-
κόμενοι φορείς. Ήταν μία πολύ ενδιαφέρου-
σα ομιλία, που βοήθησε τα παιδιά να προ-
σεγγίσουν το κρίσιμο θέμα των εξελίξεων 
στην Παγκόσμια Οικονομία.

Ο κ. Φοίβος Σαργέντης, Αρχιτέκτων 
Μηχανικός και Υπεύθυνος του Ομίλου 
Αρχιτεκτονικής του Σχολείου μας, συνο-
μίλησε με τα παιδιά της Α’ Λυκείου για το 
Επάγγελμα του Μηχανικού, στις 20 Νοεμ-
βρίου 2019. Το ακροατήριο με ενδιαφέρον 

άκουσε για το θεωρητικό υπόβαθρο, τις 
απαιτούμενες δεξιότητες, τις προοπτικές για 
ανέλιξη και καταξίωση, αλλά και δυσκολίες 
του επαγγέλματος, ενώ έθεσε και τα δικά 
του ερωτήματα στον ομιλητή.

Εξαιρετικό ενδιαφέρον είχε η ομιλία 
του κ. Γεωργίου Κοσιφολόγου, που έγινε 
στις 11 Δεκεμβρίου 2019 και παρουσίασε 
στην Α’ Λυκείου τη λειτουργία μίας φάρ-
μας τον 21ο αιώνα. Ο κ. Κοσιφολόγος, έχο-
ντας αφήσει τον χώρο της διαφήμισης, με 
τον οποίο αρχικά ασχολείτο, δραστηριοποι-
είται πια στον πρωτογενή τομέα παραγω-
γής: εκτροφή προβάτων, παραγωγή βιολο-
γικού γάλακτος και παγωτού, το οποίο, μάλι-
στα, γευτήκαμε όλοι! Η ομιλία τού κ. Κοσιφο-
λόγου έδωσε στα παιδιά την ευκαιρία να 
αντιληφθούν τη δυναμική και τις προοπτι-
κές του πρωτογενούς τομέα, ο οποίος μπο-
ρεί να δώσει ζωογόνα ώθηση στην Ελληνική 
Οικονομία.

Ο Οικονομολόγος κ. Κωνσταντίνος 
Κόλμερ μίλησε στους μαθητές της Γ’ Λυκεί-
ου (της Ομάδας Προσανατολισμού Οικονο-
μικών Σπουδών) και του 2ου έτους ΙΒ της Ιο-
νίου Σχολής, στις 9 Ιανουαρίου 2020. Η διά-
λεξή του αφορούσε στην Οικονομική Επι-
στήμη, το επάγγελμα του Οικονομολόγου 
και τις εξελίξεις στον χώρο της  Διεθνούς 
Oικονομίας. Ακολούθησε ζωηρή συζήτηση 
με παρεμβάσεις των μαθητών.

Ο Ιατρός κ. Ιωάννης Παπαδάτος, σε 
μία σειρά τριών μαθημάτων θεωρίας και 
πράξης (στις 12 Δεκεμβρίου 2019, στις 6 και 
28 Φεβρουαρίου 2020), παρουσίασε στα 
παιδιά της Γ’ Λυκείου «Βασικές αρχές πρώ-
των βοηθειών», με στόχο την έγκαιρη ανα-
γνώριση των κυριότερων απειλητικών για 
τη ζωή περιστατικών, καθώς και την αντιμε-

τώπισή τους. Στα παιδιά που παρακολούθη-
σαν δόθηκε και η σχετική Βεβαίωση.

Περί Ιστορίας ο λόγος

Η επιστήμη της Ιστορίας συνιστά πεδίο 
πρόσφορο για έρευνα, στοχασμό και αναζή-
τηση αιτιωδών σχέσεων μεταξύ των γεγονό-
των, ενέργειες που φωτίζουν το παρελθόν 
και δείχνουν τον δρόμο για το μέλλον. Η Ιό-
νιος Σχολή, μέσα από τις διαλέξεις εξαιρετι-
κών ομιλητών, βοήθησε τα παιδιά να προ-
σεγγίσουν σημαντικά κεφάλαια της Ελληνι-
κής και της Παγκόσμιας Ιστορίας. Ειδικότε-
ρα:

Ο κ. Κωνσταντίνος Σταματόπουλος, 
Διδάκτωρ Ιστορίας και Συγγραφέας, πραγ-
ματοποίησε διάλεξη για τον Όθωνα και 
την περίοδο της Αντιβασιλείας. Επισκέ-
φθηκε το Σχολείο μας στις 4 Δεκεμβρίου 
2019 και, στο πλαίσιο της ομιλίας του προς 
τα παιδιά της Α’ Λυκείου, περιέγραψε την 
περίοδο μετά τη δολοφονία του Καποδί-
στρια, τη διακυβέρνηση της χώρας από την 
τριμελή Eπιτροπή της Αντιβασιλείας, τις αλ-
λαγές που προσπάθησε να εισαγάγει και τις 
αντιδράσεις που προκλήθηκαν.

O Ιστορικός κ. Φίλιππος Κωστόπου-
λος πραγματοποίησε δύο ομιλίες προς τα 
παιδιά του Λυκείου μας. Στην πρώτη, με θέ-
μα «Ψυχρός Πόλεμος», στις 15 Ιανουαρίου 
2020, περιέγραψε τα αίτια που οδήγησαν 
στον ανταγωνισμό και, εν τέλει, σε ένα διπο-
λικό σύστημα διεθνών σχέσεων ανάμεσα 
στις δύο υπερδυνάμεις, που επηρέασε ποικι-
λοτρόπως ολόκληρο τον κόσμο.

Την ομιλία αυτή απηύθυνε και στη Β’ Λυ-
κείου και το 1ο έτος ΙΒ, στις 30 Ιανουαρίου 
2020.

Στη δεύτερη ομιλία του προς τα παιδιά 
της Α’ Λυκείου, στις 5 Φεβρουαρίου 2020, 
μίλησε για μία μελανή σελίδα της Νεώτερης 
Ιστορίας. Θέμα: «Έλληνες Εβραίοι και Ολο-
καύτωμα».

Ο Ιστορικός κ. Θεοφάνης Μαλκίδης μί-
λησε στους μαθητές της Β’ Λυκείου, στις 20 
Φεβρουαρίου 2020, για τη «Γενοκτονία των 
Ποντίων». Οι συστηματικές προσπάθειες 
των Νεότουρκων για τον αφανισμό του Πο-
ντιακού Ελληνισμού, η καταπάτηση δικαιω-
μάτων, οι εκτοπίσεις και οι θανατώσεις οδή-
γησαν εκατοντάδες χιλιάδες στον θάνατο. Η 
μνήμη μένει ακόμα ζωντανή... Πρόκειται για 
ένα κεφάλαιο της Ιστορίας μας που, ακόμα 
και σήμερα, έναν αιώνα μετά τα γεγονότα 
παραμένει επίκαιρο, με τον αγώνα για τη δι-
εθνή αναγνώριση της Γενοκτονίας των Πο-
ντίων να συνεχίζεται. 

Βιωματικό μάθημα 
στα Δερβενάκια Κορινθίας

Μονοήμερη εκδρομή στα Δερβενάκια, 
στις 8 Νοεμβρίου 2019, πραγματοποίησε η 
Α’ Λυκείου. Τα παιδιά, επισκεπτόμενα το πε-
δίο της Μάχης των Δερβενακίων, μίας από 
τις σημαντικότερες μάχες της Ελληνικής 
Επανάστασης του 1821, άκουσαν από τον 
Λυκειάρχη κ. Μελέτη Μελετόπουλο για το 
στρατηγικά ιδιοφυές σχέδιο του Κολοκο-
τρώνη που έδωσε τη νίκη στους Έλληνες και 
οδήγησε σε μεγάλη καταστροφή των οθω-
μανικών δυνάμεων. Το βιωματικό μάθημα 
ακολούθησε επίσκεψη στο οροπέδιο Στε-
φάνι και στον εκεί βυζαντινό ναό του 13ου 
αιώνα και γεύμα στο Αγιονόρι. Λίγο πριν την 
επιστροφή στην Αθήνα, η στάση σε οινοποι-
είο στη Νεμέα αποτέλεσε το επιστέγασμα 
αυτής της πολύ όμορφης εκδρομής. 

Επίσκεψη στο Ίδρυμα 
Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή

Η Β’ Λυκείου και το 1ο έτος ΙΒ επισκέ-
φθηκαν το Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γου-
λανδρή, στις 5 και 6 Φεβρουαρίου 2020. Στο 
πλαίσιο της έκθεσης «Κλασσικοί της Μο-
ντέρνας Τέχνης», είχαν την ευκαιρία να 
θαυμάσουν έργα μεγάλων δημιουργών, 
όπως των Degas, Cézanne, Monet, van 
Gogh, Toulouse - Lautrec, και μέσα από την 
παρατήρησή τους να διαπιστώσουν τις με-
ταβολές που συντελέστηκαν στην Τέχνη της 
Ζωγραφικής στις αρχές του 20ού αιώνα.

Την έκθεση επισκέφθηκαν και τα παιδιά 
της Β’ Γυμνασίου, στις 29 Ιανουαρίου 2020.

Περιήγηση στην Αρχαία Αγορά

Στις 4 Φεβρουαρίου 2020, η Γ’ Λυκείου 
επισκέφθηκε την Αρχαία Αγορά των Αθηνών. 
Τα παιδιά, συνοδευόμενα από τους Καθηγη-
τές τους, περιηγήθηκαν τον αρχαιολογικό 
χώρο και είχαν την ευκαιρία να ακούσουν εν-
διαφέροντα στοιχεία σχετικά με τα κτίσματα 
που δέσποζαν σε αυτόν και την καθημερινή 
ζωή των αρχαίων Αθηναίων. 

Την επίσκεψη αυτή είχαν πραγματοποιή-
σει στις 20 Δεκεμβρίου 2019 και οι μαθητές 
και μαθήτριες της Β’ Λυκείου.

Στο Kέντρο Πολιτισμού 
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, 

στο Φαληρικό Δέλτα

Τα παιδιά της Α’ Λυκείου, ανά τμήματα, 
επισκέφθηκαν τον Δεκέμβριο 2019, το Κέ-
ντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, 
στο Φαληρικό Δέλτα, και παρακολούθησαν 
το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Αθήνα: Μία 
πόλη οικοσύστημα». Αρχικά, μέσω ενός 
σύντομου εργαστηρίου design, γνώρισαν το 
βιώσιμο οικοσύστημα του Ιδρύματος και τις 
πρακτικές βιωσιμότητας που ακολουθού-
νται παγκοσμίως. Εν συνεχεία, κλήθηκαν να 
οραματιστούν, να σχεδιάσουν και να κατα-
σκευάσουν μία μακέτα του οικοσυστήματος 
της Αθήνας του μέλλοντος. 

Στο Δάσος του Τατοΐου

Στις 27 Σεπτεμβρίου 2019, η Α’ Λυκείου 
πραγματοποίησε περίπατο στο Δάσος Τατοΐ-
ου. Η ξενάγηση στα μνημεία του κτήματος 
ήταν, ταυτόχρονα, ένα σημαντικό μάθημα Νε-
ώτερης Ιστορίας, ενώ το περπάτημα στο ύπαι-
θρο προσέφερε άσκηση και αναζωογόνηση.

Γενικό Λύκειο και ΙΒ

Η κ. Βίλλυ Μπάκα, Υπεύθυνη του Εθε-
λοντικού Προγράμματος του Αυθεντικού 
Μαραθωνίου, προσεκλήθη στην Ιόνιο Σχο-
λή, εν όψει της εθελοντικής προσφοράς των 
μαθητών μας στον Μαραθώνιο Αθήνας 
2020. Στην επίσκεψή της, την 25η Σεπτεμ-
βρίου 2019, συνομίλησε με τα παιδιά των 
τάξεων Α’ και Β’ Λυκείου, καθώς και του 1ου 
έτους ΙΒ, για τον Εθελοντισμό και την αξία 
της προσφοράς, δίνοντας, επιπλέον, πρακτι-
κές οδηγίες και συμβουλές για την ημέρα 
του Μαραθωνίου, ώστε η συμβολή των εθε-
λοντών να είναι αποτελεσματική.

Στις 9 Οκτωβρίου 2019, o Λογοτέχνης 
και Κριτικός του Θεάτρου κ. Κώστας Γε-
ωργουσόπουλος απευθύνθηκε στους μα-
θητές και μαθήτριες της Α’ τάξης του Λυκεί-
ου, με θέμα της εισήγησής του «Προφορι-
κός και Γραπτός Λόγος». Ο κ. Γεωργουσό-
πουλος, με βαθιά γνώση του θέματος και ευ-
αισθησία απέναντι στην Ελληνική Γλώσσα, 
επεσήμανε την αξία του προφορικού λόγου, 
την άρρηκτη σχέση του με τον γραπτό και 
τόνισε την ανάγκη για σωστή χρήση της 
γλώσσας. Υπήρξε, αναμφίβολα, μία ομιλία 
που καθήλωσε το ακροατήριο και έδωσε 
τροφή για περαιτέρω προβληματισμό.

Η δεύτερη ομιλία του κ. Γεωργουσόπου-
λου προς τους μαθητές της Β’ Λυκείου, στις 
21 Ιανουαρίου 2020, αφορούσε στην τρα-
γωδία του Σοφοκλή, «Αντιγόνη». Η παρου-
σίαση εστίασε σε θέματα διαχρονικά και πα-
νανθρώπινα που αναδεικνύονται μέσα από 
την υπόθεση της τραγωδίας. H σύγκρουση 
μεταξύ ηθικού και ανθρώπινου νόμου και η 
αντίσταση στην απολυταρχία της εξουσίας 
που βρίσκουν τον εκφραστή τους στο πρό-
σωπο μίας απλής γυναίκας ήταν οι βασικοί 
θεματικοί άξονες που διατήρησαν ζωηρό το 
ενδιαφέρον των μαθητών. Η συνάντηση 
ολοκληρώθηκε με τα σχόλια και ερωτήματα 
που έθεσαν προς τον ομιλητή.

Στο πλαίσιο του Εορτασμού της Εθνι-
κής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου, τον 
Πανηγυρικό της ημέρας προς τα παιδιά της 
Α’ Λυκείου εκφώνησε ο Καθηγητής του Πα-
ντείου Πανεπιστημίου και Βουλευτής από 

Το Σάββατο 12 Οκτωβρίου 2019, η Ιόνιος 
Σχολή προσεκλήθη από τον Δήμο Αθηναίων 
και συμμετείχε, με αντιπροσωπία μαθητών 
της, στην τελετή που έγινε στον Βράχο της 
Ακρόπολης για τον εορτασμό της 75ης Επε-

Εκπαιδευτικές Επισκέψεις

Τελετή για την Απελευθέρωση της Αθήνας
τείου για την απελευθέρωση της Αθήνας από 
τα στρατεύματα κατοχής. Τα παιδιά συνοδεύ-
ονταν από τον Λυκειάρχη κ. Μ. Μελετόπου-
λο, τους Διευθυντές των Γυμνασίων, κ. Ε. Κα-
πίρη και κ. Π. Σμιλάκου και Καθηγητές τους.



6

IBDP - CAS 

Για το πρόγραμμα του IB DP οι δρά-
σεις του CAS συνιστούν καθοριστικό 
παράγοντα για τη διαμόρφωση των 
χαρακτηριστικών του «ΙΒ Learner 
Pro�le». Οι μαθητές συμμετέχουν ενερ-
γά στο κοινωνικό «γίγνεσθαι», αναλαμ-
βάνουν κοινωφελή projects και, μέσα 
από τις εμπειρίες τους, ενισχύουν την 
προσωπικότητά τους, ωφελώντας, 
ταυτόχρονα, την κοινότητα. 

Οι μαθητές της Ιονίου Σχολής, υπό 
την καθοδήγηση της υπεύθυνης για το 
CAS Καθηγήτριάς τους κ. Βαλένιας 
Μπάρλα, προσέφεραν εθελοντικά τις 
υπηρεσίες τους στις παρακάτω δρά-
σεις: 

11th Race for the cure 

Στις 29 Σεπτεμβρίου 2019 οι μαθητές μας 
δήλωσαν «παρών» στον περίπατο των 2 χλμ. 
και στον αγώνα δρόμου των 5 χλμ. «Race 
for the Cure», που διοργάνωσε το Άλμα Ζω-
ής, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με 
Καρκίνο του Μαστού. Μέσα από τη δράση 
αυτή ενημερώθηκαν για τον καρκίνο του 
μαστού, την αξία της πρόληψης και έγκαι-
ρης διάγνωσής του και ενίσχυσαν, σε οικο-
νομικό επίπεδο, τον Σύλλογο για την υλο-
ποίηση προγραμμάτων υποστηρικτικών 
των γυναικών που νοσούν. 

Υποστήριξη του έργου 
της «Εστίας»

Οι μαθητές και οι μαθήτριες του 1ου και 
2ου έτους συμμετείχαν στον 8ο Αγώνα 
Δρόμου «Ο δικός μου... Μαραθώνιος», 
που διοργάνωσε το κέντρο «Εστία», το Σάβ-
βατο 19 Οκτωβρίου 2019.

Ο Μαραθώνιος αυτός αποτελεί έναν ξε-
χωριστό αγώνα δρόμου των ατόμων με νοη-
τική υστέρηση και διοργανώνεται κάθε χρό-
νο υπό την αιγίδα του Δήμου Φιλοθέης-Ψυ-
χικού. Οι μαθητές μας έτρεξαν συμβολικά με 
τους εκπαιδευόμενους του Κέντρου Φροντί-
δας «Εστία», ενισχύοντας οικονομικά την 

προσπάθεια ανέγερσης ενός δικτύου κατοι-
κιών υποστηριζόμενης διαβίωσης.

Halloween Bake Sale 

Στις 31 Οκτωβρίου 2019 πραγματοποιή-
θηκε στο Σχολείο μας φιλανθρωπική εκδή-
λωση, στο πλαίσιο του εορτασμού του 
Halloween. Σκοπός ήταν, μέσω του χρηματι-
κού ποσού που συγκεντρώθηκε, η υποστή-
ριξη της οργάνωσης «Μετάδραση», που 
έχει ως αποστολή να καλύψει κρίσιμα κενά 
στην υποδοχή και ένταξη προσφύγων και 
μεταναστών στην Ελλάδα. 

Εθελοντισμός στο πλαίσιο 
του 37ου Μαραθωνίου 

της Αθήνας

Η Ιόνιος Σχολή, για μία ακόμη χρονιά, 
ήταν παρούσα στο μεγαλύτερο αθλητικό γε-
γονός της χρονιάς, τον 37ο Μαραθώνιο της 
Αθήνας, τον Αυθεντικό, που πραγματοποιή-
θηκε το Σάββατο 10 Νοεμβρίου 2019.

Μικροί αθλητές των τάξεων Γ’, Δ’, Ε’ και 
ΣΤ’ των Δημοτικών Σχολείων μας έτρεξαν 
στον αγώνα μικρών παιδιών, απόστασης 
500 μ., επί της Μαραθώνιας διαδρομής, λίγο 
πριν τη διέλευση του πρώτου Μαραθωνο-
δρόμου από τη Δημοτική Κοινότητα Νέου 
Ψυχικού, ενώ μαθητές και μαθήτριες του ΙΒ1 
και του Λυκείου μας, ευρισκόμενοι σε διά-
φορα σημεία της διαδρομής, συνέδραμαν 
και ενθάρρυναν τους Μαραθωνοδρόμους 
στην προσπάθειά τους.

Η συνέπεια και η προθυμία τους υπήρ-
ξαν υποδειγματικές, ενεργώντας πάντα σύμ-
φωνα με τις αξίες του Αθλητισμού και του 
Εθελοντισμού.

 
Προσφορά υλικού 

στο Μητροπολιτικό Κοινωνικό 
Ιατρείο Ελληνικού

Την προσφορά τους σε αγαθά και 
φάρμακα πρώτης ανάγκης παρέδωσαν οι 
σπουδαστές του ΙΒ στο Κοινωνικό Ιατρείο 
Ελληνικού, στις 13 Δεκεμβρίου 2019. Το υλι-
κό συνέλεξαν με τη βοήθεια των μαθητών  
Γυμνασίου και Λυκείου του Σχολείου μας, σε 
μία προσπάθεια συμπαράστασης και ανα-
κούφισης των συνανθρώπων μας.

No Project Bake Sale

Η εν λόγω δράση έλαβε χώρα στις 14 Δε-
κεμβρίου 2019, στο πλαίσιο του Χριστου-
γεννιάτικου Bazaar του Σχολείου μας, με 
σκοπό την ενίσχυση του No Project. Πρόκει-
ται για μία εκπαιδευτική εκστρατεία αφύ-
πνισης των νέων ως προς την εμπορία αν-
θρώπων μέσω των Τεχνών, του Αθλητι-
σμού, της δημιουργικής γραφής και της κοι-
νωνικής δικτύωσης, την οποία οι μαθητές 
του IB στήριξαν απόλυτα: δημιούργησαν μία 
μικρή αγορά με γλυκά που είχαν φτιάξει οι 
ίδιοι, καθώς και με μπλουζάκια του οργανι-
σμού No project, ενώ ενημέρωσαν πολλούς 
επισκέπτες για τις παγκόσμιες διαστάσεις 
της δουλείας και εμπορίας ευάλωτων κοινω-
νικών ομάδων.

«Bookwave 2020» 

Για έκτη χρονιά το ΙΒ της Ιονίου Σχολής 
συνέδραμε την κοινωφελή δράση 
«Bookwave 2020» με την προσφορά παιδι-
κών βιβλίων σε Νηπιαγωγεία και Δημοτι-
κά Σχολεία που αντιμετωπίζουν σημαντι-
κές ελλείψεις. Στηρίζοντας την πρωτοβου-
λία και τη δράση τού μη κερδοσκοπικού Ορ-
γανισμού Library4all, οι μαθητές ανέλαβαν 
την ενημέρωση της μαθητικής κοινότητας 
και τη συγκέντρωση των βιβλίων. Αξίζουν 
συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά του Σχολεί-
ου μας που ανταποκρίθηκαν και προσέφε-
ραν με χαρά παιδικά βιβλία.

Στήριξη του Προγράμματος 
Αναδοχής της ΑctionAid Hellas

Πρόκειται για μία δράση που για σειρά 
ετών στηρίζει το τμήμα ΙΒ του Σχολείου μας. 
Με τη συνεισφορά τους γίνονται κομμάτι 
του σπουδαίου έργου της ActionAid για μία 
κοινωνία, όπου όλοι οι άνθρωποι απολαμ-
βάνουν τα θεμελιώδη δικαιώματά τους.

∆ραστηριότητες
IB Diploma Programme
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Η Ιόνιος Σχολή ανέλαβε και φέτος την ευ-
θύνη των εξής αθλητικών διοργανώσεων: 

Α.Σ.Ι.Σ. - Διασχολικοί Αγώνες Καλαθο-
σφαίρισης (Γυμνασίου, αγόρια), Ιανουάριος 
- Φεβρουάριος 2020.

Α.Σ.Ι.Σ. - Διασχολικοί Αγώνες mini 
Volley (Δημοτικού). Πραγματοποιήθηκε η   
1η Αγωνιστική στις 15 Φεβρουαρίου 2020.

Οι αγώνες διεξήχθησαν στο κλειστό Αθλη-
τικό Κέντρο του Σχολείου μας, στο Μαρούσι.

Οι αθλητές μας έλαβαν, επιπλέον, μέρος 
σε:

42ος Αγώνας Δρόμου Δήμου Φιλοθέης - 
Ψυχικού, 1 Δεκεμβρίου 2019. Συμμετείχαν 
μαθητές Δημοτικού (Γ’ έως ΣΤ’), Γυμνασίου,  
Λυκείου και IB.

 
 

Α.Σ.Ι.Σ. - Διασχολικοί Αγώνες Κολύμβη-
σης (Γυμνασίου - Λυκείου), 23 Νοεμβρίου 2019. 
Τα παιδιά πέτυχαν σημαντικές διακρίσεις: 

ο Αντώνης Καμαριώτης (Γ' Γυμνασίου) 
κατέλαβε την 1η θέση στα 50 μ. Ελευθέρου 
και την 3η στα 50 μ. Προσθίου, 

η Μαρία-Άννα Γαϊτάνου (Β' Γυμνασίου) 
ήλθε 2η στα 50 μ. Προσθίου και 

η Γιούλικα Παπουτσή (Β' Γυμνασίου) 3η 
στα 50 μ. Υπτίου.

Επιπλέον, εξαιρετικές επιδόσεις σημείω-
σαν η Μαργαρίτα Καμαριώτη (Β' Γυμνασί-
ου) στα 50 μ. Υπτίου και στα 200 μ. Μικτής 
Ατομικής, ο Ιωάννης Ηλιόπουλος (Α' Λυκεί-
ου) στα 50 μ. Πεταλούδα και 200 μ. Ελευθέ-
ρου και η Δέσποινα Κόκλα (Α' Λυκείου) στα 
50 μ. Υπτίου και 50 μ. Πεταλούδα.

O Aθλητισμός στη Σχολική Ζωή της Ιονίου Σχολής

Α.Σ.Ι.Σ. - Διασχολικοί Αγώνες Ανωμά-
λου Δρόμου (Δημοτικού), 30 Νοεμβρίου 
2019, στο Άλσος Νέας Φιλαδέλφειας.

Α.Σ.Ι.Σ. - Διασχολικοί Αγώνες Καλαθο-
σφαίρισης (Λυκείου, αγόρια), Δεκέμβριος 
2019 - Ιανουάριος 2020. 

Α.Σ.Ι.Σ. - Διασχολικοί Αγώνες Πετο-
σφαίρισης (Λυκείου, κορίτσια), Δεκέμβριος 
2019 - Ιανουάριος 2020. 

Α.Σ.Ι.Σ. - Διασχολικοί Αγώνες Ανωμά-
λου Δρόμου (Γυμνασίου), 1 Φεβρουαρίου 
2020. Διεξήχθησαν στις εγκαταστάσεις του 
Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίη-
σης «Αντώνης Τρίτσης», στο Ίλιον.

Πανελλήνιοι Αγώνες Γυμνασίων και 
Λυκείων: Η Ιόνιος Σχολή έλαβε μέρος στους 
αγώνες Καλαθοσφαίρισης (Λυκείου - αγό-
ρια, κορίτσια), Πετοσφαίρισης (Λυκείου - κο-
ρίτσια) και Αντιπτέρισης.

Πολλά μπράβο κέρδισαν οι μαθη-
τές και μαθήτριες που, ως μέλη των 
Αθλητικών Συλλόγων τους, αφιέρω-
σαν χρόνο και προσπάθεια στις αγωνι-
στικές υποχρεώσεις τους. Οι διακρί-
σεις τους μάς χαροποιούν και τους ευ-
χόμαστε να έχουν πάντα επιτυχίες! 

Πρόκειται για:
-  τον Κωνσταντίνο Καραγιώργο (Β' Λυ-

κείου), ξιφομάχο της ΑΕΚ, που πρώτευσε στη 
διοργάνωση του Κυπέλλου Εφήβων, στα τέλη 
Σεπτεμβρίου 2019. Αποδεικνύοντας την ποιό-
τητά του ως αθλητή και τη συνεχώς ανοδική 
του πορεία, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο, 
ανεβαίνοντας στο πιο ψηλό σκαλί του βάθρου. 
Κατέκτησε, επίσης, την 6η θέση στο Κύπελλο 
Ανδρών, την 7η θέση στο Κύπελλο Νέων Αν-
δρών (30 Νοεμβρίου και 8 Δεκεμβρίου, αντί-
στοιχα), καθώς και το χάλκινο μετάλλιο στο 
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ξιφασκίας Εφήβων - 
Νεανίδων (12 και 13 Ιανουαρίου 2020).

 - τον αθλητή του Jiu Jitsu, Αλέξανδρο 
Κυρίδη (Α’ Λυκείου), ο οποίος συμμετείχε ως 
μέλος της Ελληνικής Εθνικής Ομάδας Jiu 
Jitsu στο Παγκόσμιο Κύπελλο και στο Βαλκα-
νικό Πρωτάθλημα, που έγινε στο Βουκουρέ-
στι της Ρουμανίας (13 έως 15 Σεπτεμβρίου 
2019) και κατέκτησε την 3η θέση στο DUO 
MIX-16 και την 5η Θέση στο Fighting System.

- τον ιστιοπλόο Οδυσσέα Ψαριανό         
(Β’ Γυμνασίου), που έλαβε μέρος στους Διε-
θνείς Αγώνες Ιστιοπλοΐας, 29th Athens Inter-
national Sailing Week (Διεθνές Ιστιοπλοϊκό 
Κέντρο «Athens International Sailing 
Center», 8 έως 16 Νοεμβρίου 2019). Στην 
πρώτη συμμετοχή του σε αγώνες διεθνούς 
επιπέδου, ως μέλος τριμελούς πληρώματος, 
πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση, κα-
ταλαμβάνοντας τη 10η θέση, στην κατηγο-
ρία «Lightning». Ιδιαίτερη χαρά μάς δίνει το 
γεγονός ότι η γνωριμία του Οδυσσέα με το 
άθλημα της Ιστιοπλοΐας έγινε μέσα από τις 
συναντήσεις - προπονήσεις που διοργανώ-
νει κάθε Σάββατο η Ιόνιος Σχολή.

- τον Συνοδινό Πασχαλιδίογλου (Β΄ Γυ-
μνασίου), για την κατάκτηση της 7ης θέσης 
στο Ευρωπαϊκό Κύπελλο Σπάθης U14 - 
ETROPOLSKI'S SABRE, που διεξήχθη στη Σό-
φια, στις 16 έως 18/11/2019. Με τη διάκρισή 
του αυτή, ο Συνοδινός πέρασε στην οκτάδα 
της Ευρώπης στο αγώνισμα της Ξιφασκίας 
(Σπάθης) ανάμεσα σε 101 αθλητές που δια-
γωνίστηκαν. 

- τη Μαρία-Άννα Γαϊτάνου (Β’ Γυμνασί-
ου), η οποία έλαβε μέρος στο Πρωτάθλημα 
των Χειμερινών Αγώνων Κολύμβησης Νοτί-
ου Ελλάδας - Παγκορασίδων Α και Β και Πα-
μπαίδων Α και Β, που διεξήχθη στις 31/01 
έως 02/02/2020, στο Ολυμπιακό Στάδιο της 
Αθήνας, υπό την αιγίδα της ΚΟΕ και κατέλα-
βε την 3η θέση και το Χάλκινο Μετάλλιο στα 
200 μέτρα πρόσθιο. 

Επιπλέον, με την Ομάδα της, Α.Ο. Ωκεα-
νός, έλαβε μέρος και διακρίθηκε στις εξής 
σκυταλοδρομίες:

4 x 100 μ. Μικτή Ομαδική - Mixed Παγκο-
ρασίδων Α - Παμπαίδων Α (2η θέση και Αρ-
γυρό Μετάλλιο) και 

4 x 100 μ. Μικτή Ομαδική Παγκορασίδων 
Α (3η θέση και Χάλκινο Μετάλλιο).

Ο Αθλητισμός αποτελεί σημαντικό κομμάτι της σχολικής ζωής.
Η συμμετοχή των παιδιών σε ποικίλες αθλητικές δράσεις ενθαρρύνεται, καθώς τα οφέλη που αποκομίζουν

είναι πολλά τόσο για τα ίδια, ατομικά, όσο και στη σχέση με τους συναθλητές τους.

Συνέχεια στη σελίδα 15
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Συνέδρια
Η συμμετοχή μαθητών και μαθη-

τριών της Ιονίου Σχολής σε Συνέδρια, 
εντός και εκτός Ελλάδος, συνιστά ευ-
καιρία για γόνιμο προβληματισμό, δη-
μιουργική έκφραση και επικοινωνία, 
ανταλλαγή απόψεων και καλλιέργεια 
ποικίλων δεξιοτήτων. 

6ο Ευρωπαϊκό Μαθητικό 
Συνέδριο στη Βενετία

Η Ιόνιος Σχολή έλαβε μέρος στο 6ο Μα-
θητικό Ευρωπαϊκό Συνέδριο, που πραγμα-
τοποιήθηκε στη Βενετία, από 28 Νοεμβρίου 
έως 2 Δεκεμβρίου 2019, με τη συμμετοχή 
ελληνικών σχολείων, τόσο από την Ελλάδα 
όσο και από το εξωτερικό. 

Θέμα του Συνεδρίου: «Η Ιστορία συνα-
ντά τις Τέχνες, τα Γράμματα και την Τε-
χνολογία: Ο Άνθρωπος και η διαδρομή του 
από την Αναγέννηση στον σύγχρονο πολιτι-
σμένο κόσμο». Στο πλαίσιο του ευρέος αυ-
τού θέματος, οι μαθητές και μαθήτριες του 
Γυμνασίου μας διερεύνησαν τη σημασία της 
«Βενετίας ως πόλη υποδοχής και προόδου 
του Ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης με-
τά την Άλωση (Παροικιακός Ελληνισμός)». 
Σε μία παρουσίαση που συνδύαζε απαγγε-
λία κειμένων, παρουσίαση, χορό, τραγούδι 
και μελωδίες από πιάνο, κιθάρα, σαξόφωνο, 
ντραμς, φλάουτο και τσέλο, ανέδειξαν την 
παράδοση του Ελληνισμού.

Τα παιδιά προετοίμασαν και καθοδήγη-
σαν οι Φιλόλογοι κ. Ζέττα Αντωνίου και          
κ. Ανδρέας Παργινός, ενώ τη μουσική επιμέ-
λεια είχαν οι Μουσικοί κ. Θάνος Κατσούλης 
και κ. Σταύρος Παργινός.

Δεν έλειψε, βέβαια, το ψυχαγωγικό μέ-
ρος, με περιηγήσεις και ξεναγήσεις σε εμ-
βληματικά αξιοθέατα της Βενετίας, της Βε-
ρόνας και του Μιλάνου. 

Ομιλίες
Οι διαλέξεις προς τους μαθητές και 

μαθήτριες του Γυμνασίου αφορμώ-
νται από τη διδακτέα ύλη, προσφέρο-
ντας, ταυτόχρονα, οπτική του εκάστο-
τε προς συζήτηση θέματος μέσα από 
ένα ευρύτερο πρίσμα. 

Η Συγγραφέας κ. Λίνα Λυχναρά συνο-
μίλησε, στις 25 Φεβρουαρίου 2020, με τους 
μαθητές της Α’ Γυμνασίου για τη συμβολή 
της Λογοτεχνίας και την επίδρασή της 
στη νόηση, στη φαντασία και στην κριτι-
κή σκέψη των παιδιών. Μέσα από την πα-
ρουσίασή της αναδείχθηκε η αξία της Λογο-
τεχνίας ως φορέα Πολιτισμού, εργαλείου 
Παιδείας, τρόπου καλλιέργειας και μέσου θέ-
ασης της ζωής.

Ένα ενδιαφέρον μάθημα Φυσικής προς 
τη Β΄ τάξη των Γυμνασίων, με θέμα «Εισαγω-
γή στην Κοσμολογία», πραγματοποιήθηκε 
από τον Καθηγητή Φυσικής του Σχολείου 
μας, Δρα Ευστράτιο Γεωργουδή. Στόχος 
της παρουσίασης, που πραγματοποιήθηκε 
στις 30 και 31 Οκτωβρίου 2019, ήταν να προ-
σεγγίσουν τα παιδιά τον κλάδο της Κοσμο-
λογίας και τα θέματα που μελετά σε σχέση 
με το Σύμπαν, τη δημιουργία και την εξέλιξή 
του. Επιπλέον, έγινε αναφορά στις θεωρίες 
σχηματισμού του Σύμπαντος, τη θέση μας 
στον χρόνο και στον χώρο, καθώς και το 
«πόσα» γνωρίζουμε σήμερα για το Σύμπαν.

Η ομιλία επαναλήφθηκε στις 11 και 19 
Νοεμβρίου 2019 προς τα παιδιά της Γ’ τάξης.

Τα παιδιά της Α΄ Γυμνασίου άκουσαν από 
τον κ. Γεωργουδή για την «Ατομική Θεωρία 
και την ιστορία της ανθρώπινης αναζήτη-
σης των μικρότερων ποσοτήτων της 
ύλης», στις 20 και 21 Νοεμβρίου 2019. «Τα-
ξίδεψαν» μέσω της προσφοράς του αρχαίου 
ελληνικού πνεύματος (τον Θαλή τον Μιλή-
σιο και τον Δημόκριτο) και της τροφοδοσίας 
της ελληνικής γλώσσας (άτομο, ηλεκτρόνιο, 
πρωτόνιο), από τον 7ο π.Χ. αιώνα στο σήμε-
ρα και τους σύγχρονους Φυσικούς, τον Ru-
therford και τον Murray Gell-Mann. Στο φα-
νταστικό ταξίδι τους επισκέφθηκαν από ένα 
κλασσικό σχολικό εργαστήριο μέχρι τη Μέκ-
κα των Φυσικών, το CERN!

Ο κ. Γεωργουδής ολοκλήρωσε τη σειρά 
μαθημάτων για τη φετινή χρονιά με την πα-
ρουσίαση «Η Γέννηση και ο Θάνατος των 
Άστρων». Οι μαθητές των τάξεων Β’ και Γ’ 
Γυμνασίου ακολούθησαν τη ζωή ενός αστε-
ριού, από τα πολλά τρισεκατομμύρια που 
υπάρχουν στο αχανές Σύμπαν: η δημιουρ-
γία, η πορεία και ο θάνατός του, η σχέση του 
με την ανθρώπινη ζωή και ό,τι βλέπουμε γύ-
ρω μας. Ο ομιλητής προσέγγισε βαθιά ερω-
τήματα της Αστροφυσικής, τα οποία συχνά 
συνδέονται με τα τραγούδια και την Ποίηση, 
σε μία προσπάθεια του ανθρώπου να κατα-
λάβει και να γνωρίσει τα ουράνια δημιουρ-
γήματα, που μπορέσαμε να αποκωδικοποι-
ήσουμε τα τελευταία χρόνια…

∆ραστηριότητες
Γυμνασίου

Για τα παιδιά της Α΄ τάξης: 
Στο Paradise Park, στις 14 Οκτωβρίου 

2019. Τα παιδιά, μέσα από βιωματικά παιχνίδια 
και δράσεις, συμμετείχαν στο πρόγραμμα με 
θέμα «Διατροφή και παιδί». Είχαν την ευκαι-
ρία να ανακαλύψουν τα μυστικά της σωστής 
διατροφής, τη σημασία του πρωινού γεύματος 
και της άσκησης, καθώς και τη συμβολή τους 
στην πνευματική και σωματική τους υγεία.

Στο Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστο-
ρίας, Κέντρο ΓΑΙΑ, στις 21, 22 και 23 Ιανουα-
ρίου 2020. Προκειμένου να συνειδητοποιή-
σουν ότι η Γη είναι το σπίτι μας, το μοναδικό 
σπίτι που έχουμε, τονίστηκε η σημασία της 
προστασίας όλων των οργανισμών που βρί-
σκονται πάνω σε αυτή και της λελογισμένης 
χρήσης όσων μας προσφέρει. 

Την ίδια επίσκεψη πραγματοποίησαν στις 
5 Δεκεμβρίου 2019 τα παιδιά της Β’ Δημοτι-
κού.

Στο Ίδρυμα Μουσικής και Τεχνών Θεο-
χαράκη, στις 12 και 13 Φεβρουαρίου 2020. 
Μία «Βόλτα στο άπειρο», με εργαλείο το θεα-
τρικό παιχνίδι, έκαναν οι μικροί μαθητές, γνώ-
ρισαν τους πλανήτες του Ηλιακού Συστήμα-
τος, εξοικειώθηκαν με το φαινόμενο της εναλ-
λαγής μέρας-νύχτας και την ακολουθία των 
εποχών.  

Για τα παιδιά της Β’ Δημοτικού:
Στο Paradise Park, στις 18 Οκτωβρίου 

2019. Έλαβαν μέρος στο εκπαιδευτικό βιω-

ματικό πρόγραμμα «Από το σταφύλι στο 
κρασί» και, ακολουθώντας ένα-ένα τα βή-
ματα, ανακάλυψαν τη διαδικασία του τρύ-
γου, του πατήματος των σταφυλιών, της πα-
ραγωγής μούστου, της οινοποίησης και της 
απόσταξης.

Στο Ευγενίδειο Ίδρυμα «Πλανητάριο», 
στις 16 Ιανουαρίου 2020. Παρακολούθησαν 
την ψηφιακή προβολή με θέμα «Ο μυστηρι-
ώδης κύριος Τιλτ». Ένα μαγικό ρομπότ 
οδήγησε τα παιδιά σε ένα ταξίδι έξω από τη 
Γη, σε ένα μαγικό κόσμο, βοηθώντας τα να 
καταλάβουν ότι, για να λύσουν ένα πρόβλη-
μα, αρκεί κάποιες φορές να βλέπουν τα 
πράγματα από. . . άλλη οπτική γωνία!

Στο Μουσείο Συναισθημάτων, στις 3, 5 
και 7 Φεβρουαρίου 2020. Το εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα «Το παλάτι του θυμού», στο 
οποίο συμμετείχαν τα παιδιά, αποσκοπούσε 
στο να αντιληφθούν το συναίσθημα του θυ-
μού, τα αίτιά του και τις παρορμήσεις που 
προκαλεί, προκειμένου να αναζητήσουν 
τρόπους διαχείρισης του συναισθήματος 
αυτού.

Για τα παιδιά της Γ’ Δημοτικού: 
Στο Θεματικό Πάρκο-Μουσείο, στις 29 

Οκτωβρίου 2019. Τα παιδιά έμαθαν για τον 
«Ηρακλή και τους 12 άθλους του», κάνο-
ντας ένα βιωματικό ταξίδι στον χρόνο, μία 
συναρπαστική διαδρομή στην Ελληνική Μυ-
θολογία.

Εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας
της Ελληνικής Γλώσσας

Συμμετείχαμε στην εκδήλωση που πραγ-
ματοποιήθηκε το Σάββατο 8 Φεβρουαρίου 
2020, στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών, επ' 
ευκαιρία του Εορτασμού της Παγκόσμιας 
Ημέρας της Ελληνικής Γλώσσας.

Η εκδήλωση, με θέμα «Η Ελληνική Γλώσσα 
και Διανόηση ως Θεμέλιο των Επιστημών», δι-
οργανώθηκε από τον Οργανισμό για τη διάδο-
ση της Ελληνικής Γλώσσας, από την Ευρωπαϊ-
κή Εταιρεία Κλασσικών Φιλολόγων «Euroclas-
sica» και από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας 
και Πολιτισμού "Μέγας Αλέξανδρος".

Μαθητές και μαθήτριες των Γυμνασίων 
της Ιονίου Σχολής με τη συνοδεία της Χορωδί-
ας, αξιοποιώντας κείμενα, μουσική και χορό, 
ανέδειξαν με μεγάλη επιτυχία το θέμα τους «Η 
σχέση των Λογίων της Πόλης μετά την Άλωση 
με τους λογίους της Βενετίας και την προετοι-
μασία της Αναγέννησης». Την παρουσίαση εί-
χαν από κοινού επιμεληθεί οι Καθηγητές της 
Ιονίου Σχολής, κ. Ζέττα Αντωνίου, κ. Ανδρέας 
Παργινός και κ. Αθανάσιος Κατσούλης. 

Τα παιδιά μας άφησαν σπουδαίες εντυ-
πώσεις και καταχειροκροτήθηκαν.

Στον Πύργο Βασιλίσσης, στις 2 Δεκεμ-
βρίου 2019. Μέσα από το εκπαιδευτικό πρό-
γραμμα «Από την ελιά στο λαδάκι», γνώρι-
σαν το ιερό δέντρο της αφθονίας και της ει-
ρήνης: από τον αρχαιοελληνικό μύθο του 
Ποσειδώνα και της Αθηνάς και την παραδο-
σιακή μυλόπετρα, μέχρι το λιομάζεμα με ρα-
βδιά και χτένια. «Μεταμορφώθηκαν» σε μι-
κρούς ελαιουργούς, έλιωσαν ελίτσες και δο-
κίμασαν φρέσκο λαδάκι!

Για τα παιδιά της Δ’ Δημοτικού:
Στο Αστεροσκοπείο Πεντέλης, στις 31 

Οκτωβρίου 2019. Στο πλαίσιο του εκπαιδευ-
τικού προγράμματος «Ηλιακό Σύστημα για 
δυνατούς λύτες», που υλοποιείται από το 
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, οι επισκέ-
πτες άκουσαν ενδιαφέρουσες πληροφορίες 
για το Ηλιακό Σύστημα κατά ενότητες 
(Ήλιος, γήινοι πλανήτες κτλ). Η χρήση επο-
πτικών μέσων, καθώς και η ενεργή συμμετο-
χή τους σε διάφορα quiz, προκάλεσε το εν-
διαφέρον και τον ενθουσιασμό τους.

Στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, στις 
27 Ιανουαρίου 2020. Με τη συνοδεία ξενα-
γών, τα παιδιά περπάτησαν στον Βράχο της 
Ακρόπολης και θαύμασαν την αρχιτεκτονι-
κή ομορφιά και τη μοναδικότητα των μνη-
μείων της. Τα Προπύλαια, το Ερέχθειο με τις 
Καρυάτιδες, ο Ναός της Αθηνάς Νίκης και ο 
μεγαλόπρεπος Παρθενώνας εντυπωσίασαν 
και ανέδειξαν το μεγαλείο της Αθήνας κατά 
τους κλασσικούς χρόνους.

Για τα παιδιά της Ε’ Δημοτικού:

Στο Μουσείο Πυροσβεστικής, στις 18 
και 29 Οκτωβρίου 2019. Ξεναγήθηκαν στους 
χώρους του Μουσείου και ενημερώθηκαν 
για την ιστορία, την αποστολή και το έργο 
του Πυροσβεστικού Σώματος.

Στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, στις 
5 Δεκεμβρίου 2019. H διαδραστική παραγω-
γή εικονικής πραγματικότητας «Αγία Σοφία: 
1500 Χρόνια Ιστορίας», την οποία παρακο-
λούθησαν στη Θόλο, ήταν μία ξενάγηση 
στον ναό-σύμβολο της Χριστιανοσύνης, με 
αναφορές στον σχεδιασμό και την κατα-
σκευή, τον διάκοσμο, την ιστορία του, τις αλ-
λαγές που υπέστη στο πέρασμα των αιώνων, 
αλλά και στην κοινωνική ζωή του Βυζαντίου. 

Στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύ-
ρος Νιάρχος, στις 13 Φεβρουαρίου 2020. 
Ήταν μία ιδιαίτερης σημασίας επίσκεψη, με 
στόχο την ευαισθητοποίηση των επισκεπτών 
απέναντι στα περιβαλλοντικά προβλήματα. 
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος «ΓΗ, 
Βιώσιμος πλανήτης», διερεύνησαν τις επι-
πτώσεις που έχει ο σύγχρονος τρόπος ζωής 
στο περιβάλλον, μπήκαν σε ένα μικρό εργα-
στήριο ανακύκλωσης και προσπάθησαν να 
απαντήσουν πώς μπορούν να αλλάξουν συ-
νήθειες της καθημερινότητάς τους, ώστε να 
μην επιβαρύνουν το περιβάλλον.

 
Για τα παιδιά της ΣΤ’ Δημοτικού:

Στο Ευγενίδειο Ίδρυμα «Πλανητάριο», 
στις 30 Οκτωβρίου 2019. Η εκπαιδευτική ψη-
φιακή προβολή με θέμα «Διαστημικές κα-
ταιγίδες και Βόρειο Σέλας» προσέφερε 
στους επισκέπτες ένα συναρπαστικό ταξίδι 
γνωριμίας με εντυπωσιακά καιρικά φαινόμε-
να του Ηλιακού μας συστήματος και το πολι-
κό Σέλας.

Στο Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου, 
στις 3 και 4 Δεκεμβρίου 2019, όπου παρακο-
λούθησαν εκπαιδευτικό πρόγραμμα Οδικής 
Ασφάλειας και Ιστορίας του Αυτοκινήτου, 
από την εποχή της πρώτης εμφάνισής του 
έως τις μέρες μας. 

Στο Εργαστήρι Δημοκρατίας της Βου-
λής, κατά τμήματα, στις 14, 17 και 24 Mαρτί-
ου 2020. Τα παιδιά παρακολούθησαν εκπαι-
δευτικό πρόγραμμα με θέμα τους Δημο-
κρατικούς Θεσμούς, το οποίο τους έδωσε 
την ευκαιρία να γνωρίσουν και να εξοικειω-
θούν με τις αρχές και τις αξίες της Δημοκρα-
τίας και να συνειδητοποιήσουν τη σημασία 
του ρόλου του πολίτη στο πλαίσιο του δη-
μοκρατικού πολιτεύματος. Το πρόγραμμα 
ολοκληρώθηκε με μία σύντομη επίσκεψη 
των μαθητών στην αίθουσα της Ολομέλειας 
της Βουλής. 

Το Θέατρο, ως Τέχνη ζωντανή, βοηθά τα 
παιδιά, ιδιαίτερα των μικρότερων ηλικιών, 
να προσεγγίσουν και να ερμηνεύσουν την 
πραγματικότητα βιωματικά. Δημιουργεί 
αναλογίες με τη ζωή και προκαλεί τους μι-
κρούς θεατές να κατανοήσουν τα δρώμενα 
επί σκηνής με βάση την προσωπική και συλ-
λογική τους ταυτότητα. 

Μαθητές και μαθήτριες των Δημοτικών 
μας Σχολείων παρακολούθησαν τις ακόλου-
θες παραστάσεις:

Για τα παιδιά της Α’ Δημοτικού:
Μουσικοπαιδαγωγική διαδραστική θεα-

τρική παράσταση «Γύρω γύρω μήνες», στο 
Σχολείο μας, στο Μαρούσι, στις 2 Δεκεμβρί-
ου 2019. Τα «πρωτάκια», παίζοντας με το πα-
ραμύθι «Η Κυρά Καλή και οι 12 μήνες» και 
την εναλλαγή των μηνών και των εποχών, 
ήλθαν σε επαφή με λαογραφικά στοιχεία, 
γλωσσοδέτες, παροιμίες, έθιμα, παιχνίδια 
και παραδοσιακά τραγούδια, τα οποία συ-
νοδεύονταν από ζωντανή μουσική. 

Για τα παιδιά της Β’ Δημοτικού:
Η θεατρική παράσταση «Ως την άκρη 

του Ονείρου» της Κέλλυς Σταμουλάκη, από 
τον θίασο «Αβάντι», είναι η απόδειξη ότι κάθε 
όνειρό μας, μικρό ή μεγάλο, μπορεί να γίνει 
πραγματικότητα, αν το πιστέψουμε. Με πολ-
λή αισιοδοξία και μηνύματα για τη διαφορετι-
κότητα, τη φιλία, την αγάπη και την οικογέ-
νεια, το έργο διαπνέεται από ιδανικά και αξίες 
που το καθιστούν ένα σπουδαίο μάθημα ζω-
ής! Την παράσταση παρακολούθησαν την 1η 
Νοεμβρίου 2019, στο θέατρο Νέος Ακάδη-
μος. 

Για τα παιδιά της Γ’ Δημοτικού:
«Κι όμως. . . κινείται»! Ήταν μία διδακτι-

κή θεατρική παράσταση, στις 16 Οκτωβρίου 
2019, στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών ΟΤΕ. 
Μέσα από ένα ταξίδι στον χρόνο, τα παιδιά 
ανακάλυψαν τους τρόπους επικοινωνίας 
που χρησιμοποιούσαν οι άνθρωποι από την 
αρχαιότητα μέχρι τη σύγχρονη εποχή.

Εμπνευσμένη από τη Μυθολογία ήταν η 
παράσταση «Θησέας και Μινώταυρος», σε 
κείμενα και σκηνοθεσία της Κάρμεν Ρουγγέ-
ρη, που παρακολούθησαν οι μαθητές μας 
στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, στις 12 
Νοεμβρίου 2019. Με όχημα τα εντυπωσιακά 
σκηνικά, τα τραγούδια και τον χορό ακολού-
θησαν τον Θησέα στο ταξίδι του προς το πα-
λάτι του Μίνωα και τον λαβύρινθο. 

Μυθολογικό ήταν το υπόβαθρο και της 
παράστασης «Οδύσσεια... στον πηγαιμό 
για την Ιθάκη», που παρακολούθησαν, στις 
11 Φεβρουαρίου 2020, τα παιδιά μας στο θέ-
ατρο Ολύμπια. Ταξίδεψαν με τον πολυμήχα-
νο Οδυσσέα, μαθαίνοντας για τη σημασία 
της προσήλωσης στον στόχο και τη δύναμη 
που κρύβει η ανθρώπινη ψυχή. 

Τέλος, η Γ’ Δημοτικού επισκέφθηκε, στις 
16 και 28 Ιανουαρίου 2020, τη Μουσική Βι-
βλιοθήκη του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, 
για να παρακολουθήσει τη μουσική θεατρι-
κή παράσταση «Σβήσε το φως!» από τη Θε-
ατρική Ομάδα Κοπέρνικος. Μέσα από τις πε-
ριπέτειες του φοβητσιάρη πρωταγωνιστή τα 
παιδιά συνειδητοποίησαν ότι συχνά ο φό-

βος τρέφεται από την άγνοιά μας και ότι 
μπορούν να αντιμετωπίσουν τα πάντα, αρ-
κεί να έχουν θάρρος.  

Για τα παιδιά της Δ’ Δημοτικού:
Δεν χρειάστηκε να φτάσουμε «Ως την 

άκρη του κόσμου», για να δούμε τη θεατρι-
κή παράσταση της Μαρίας Παπαγιάννη. Την 
παρακολουθήσαμε στο θέατρο Τζένη Καρέ-
ζη, στις 20 Νοεμβρίου 2019. Μέσα από την 
προσπάθεια των πρωταγωνιστών να επιβιώ-
σουν και την υπέροχη μουσική του Θάνου 
Μικρούτσικου, αναδείχθηκε το θέμα των 
ολέθριων συνεπειών του πολέμου, του ξερ-
ριζωμού και της αγωνιώδους αναζήτησης 
ασφάλειας.

Για τα παιδιά της Ε’ Δημοτικού:
Τη μεταφορά στο θεατρικό σανίδι του 

σπουδαίου έργου της Άλκης Ζέη «Η Μωβ 
Ομπρέλα» παρακολούθησαν στις 6 Νοεμ-
βρίου 2019, στο θέατρο Άνεσις. Βιώνοντας 
με τον δικό τους τρόπο τα γεγονότα που 
προηγήθηκαν του Ελληνοϊταλικού Πολέμου 
του 1940, αλλά και τα όσα ακολούθησαν, οι 
μικροί πρωταγωνιστές μάς απέδειξαν ότι τα 
παιδιά θα αντιπροσωπεύουν πάντα την ελ-
πίδα: με όπλο μία μωβ ομπρέλα, μπορούν 
να φτιάξουν έναν κόσμο στον οποίο όλοι οι 
άνθρωποι θα ζουν αγαπημένοι. 

Την παράσταση παρακολούθησαν και οι 
μαθητές της ΣΤ΄ Δημοτικού, στις 23 Ιανουα-
ρίου 2020.

Στις 6 Φεβρουαρίου 2020, επισκέφθηκαν 
το θέατρο Ακροπόλ και απόλαυσαν τη θεα-
τρική παράσταση «Ήμουν παιδί το ’21 με 
τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη». Με αφορμή 
τη συμπλήρωση διακοσίων χρόνων από την 
επανάσταση του 1821, η παράσταση έφερε 
τα παιδιά μας κοντά στον Γέρο του Μοριά 
και θυμήθηκαν ένδοξες στιγμές της Ελληνι-
κής Ιστορίας μέσα από τις αναμνήσεις του 
πρωταγωνιστή. Ήταν ένα μοναδικό μάθημα 
για τη μεγαλοσύνη της ελληνικής ψυχής, τη 
λεβεντιά, την αξιοπρέπεια και την αξία της 
ελευθερίας. 

Για τα παιδιά της ΣΤ’ Δημοτικού:
Tο αριστουργηματικό έργο της παιδικής 

Λογοτεχνίας «Χωρίς Οικογένεια» του 
Εκτόρ Μαλό είδαν στις 13 Νοεμβρίου 2019, 
στο θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν. Με σα-
φείς αναφορές στην αξία της οικογένειας, τη 
σημασία της καλοσύνης, της συμπόνιας και 
της τιμιότητας ως πρωταρχικών εννοιών της 
ζωής, η παράσταση μιλά, επίσης, για τη δύ-
ναμη της πραγματικής φιλίας και του θάρ-
ρους, ώστε να αντιμετωπίζουμε κάθε δυ-
σκολία της ζωής.
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Για τα παιδιά της Α΄ τάξης: 
Στο Paradise Park, στις 14 Οκτωβρίου 

2019. Τα παιδιά, μέσα από βιωματικά παιχνίδια 
και δράσεις, συμμετείχαν στο πρόγραμμα με 
θέμα «Διατροφή και παιδί». Είχαν την ευκαι-
ρία να ανακαλύψουν τα μυστικά της σωστής 
διατροφής, τη σημασία του πρωινού γεύματος 
και της άσκησης, καθώς και τη συμβολή τους 
στην πνευματική και σωματική τους υγεία.

Στο Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστο-
ρίας, Κέντρο ΓΑΙΑ, στις 21, 22 και 23 Ιανουα-
ρίου 2020. Προκειμένου να συνειδητοποιή-
σουν ότι η Γη είναι το σπίτι μας, το μοναδικό 
σπίτι που έχουμε, τονίστηκε η σημασία της 
προστασίας όλων των οργανισμών που βρί-
σκονται πάνω σε αυτή και της λελογισμένης 
χρήσης όσων μας προσφέρει. 

Την ίδια επίσκεψη πραγματοποίησαν στις 
5 Δεκεμβρίου 2019 τα παιδιά της Β’ Δημοτι-
κού.

Στο Ίδρυμα Μουσικής και Τεχνών Θεο-
χαράκη, στις 12 και 13 Φεβρουαρίου 2020. 
Μία «Βόλτα στο άπειρο», με εργαλείο το θεα-
τρικό παιχνίδι, έκαναν οι μικροί μαθητές, γνώ-
ρισαν τους πλανήτες του Ηλιακού Συστήμα-
τος, εξοικειώθηκαν με το φαινόμενο της εναλ-
λαγής μέρας-νύχτας και την ακολουθία των 
εποχών.  

Για τα παιδιά της Β’ Δημοτικού:
Στο Paradise Park, στις 18 Οκτωβρίου 

2019. Έλαβαν μέρος στο εκπαιδευτικό βιω-

ματικό πρόγραμμα «Από το σταφύλι στο 
κρασί» και, ακολουθώντας ένα-ένα τα βή-
ματα, ανακάλυψαν τη διαδικασία του τρύ-
γου, του πατήματος των σταφυλιών, της πα-
ραγωγής μούστου, της οινοποίησης και της 
απόσταξης.

Στο Ευγενίδειο Ίδρυμα «Πλανητάριο», 
στις 16 Ιανουαρίου 2020. Παρακολούθησαν 
την ψηφιακή προβολή με θέμα «Ο μυστηρι-
ώδης κύριος Τιλτ». Ένα μαγικό ρομπότ 
οδήγησε τα παιδιά σε ένα ταξίδι έξω από τη 
Γη, σε ένα μαγικό κόσμο, βοηθώντας τα να 
καταλάβουν ότι, για να λύσουν ένα πρόβλη-
μα, αρκεί κάποιες φορές να βλέπουν τα 
πράγματα από. . . άλλη οπτική γωνία!

Στο Μουσείο Συναισθημάτων, στις 3, 5 
και 7 Φεβρουαρίου 2020. Το εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα «Το παλάτι του θυμού», στο 
οποίο συμμετείχαν τα παιδιά, αποσκοπούσε 
στο να αντιληφθούν το συναίσθημα του θυ-
μού, τα αίτιά του και τις παρορμήσεις που 
προκαλεί, προκειμένου να αναζητήσουν 
τρόπους διαχείρισης του συναισθήματος 
αυτού.

Για τα παιδιά της Γ’ Δημοτικού: 
Στο Θεματικό Πάρκο-Μουσείο, στις 29 

Οκτωβρίου 2019. Τα παιδιά έμαθαν για τον 
«Ηρακλή και τους 12 άθλους του», κάνο-
ντας ένα βιωματικό ταξίδι στον χρόνο, μία 
συναρπαστική διαδρομή στην Ελληνική Μυ-
θολογία.

Για την Α΄ τάξη του Γυμνασίου

Επισκέφθηκαν το Εθνικό Αρχαιολογικό 
Μουσείο, στις 16 Οκτωβρίου 2019. Στο 
πλαίσιο του μαθήματος της Ιστορίας, τα παι-
διά ξεναγήθηκαν στις αίθουσες του Μουσεί-
ου και, μέσα από τα εκθέματα, γνώρισαν τα 
επιτεύγματα του Κυκλαδικού και Μυκηναϊ-
κού Πολιτισμού. 

Στις 5 και 8 Νοεμβρίου 2019, ξεναγήθη-
καν στην «Έκθεση Αρχαίας Ελληνικής Τε-
χνολογίας» στο Μουσείο Αρχαίας Ελληνι-
κής Τεχνολογίας Κώστα Κοτσανά. Μέσα 
από τα εκθέματα του Μουσείου τα παιδιά  
ανακάλυψαν μία σχετικά άγνωστη πτυχή 
του αρχαιοελληνικού πολιτισμού, την Τε-
χνολογία, και θαύμασαν εφευρέσεις και μη-
χανές που διευκόλυναν τη ζωή των προγό-
νων μας.

Μία επίσκεψη στο Μουσείο Γεωαστρο-
φυσικής του Αστεροσκοπείου Αθηνών, 
στον Λόφο Νυμφών, στο Θησείο, στις 22 και 
23 Ιανουαρίου 2020, έδωσε την ευκαιρία 
στα παιδιά να γνωρίσουν και να εξοικειω-
θούν με τη χρήση του «Τηλεσκοπίου Δωρί-
δη». Πρόκειται για ένα από τα πρώτα τηλε-
σκόπια του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθη-
νών, που η ανακαίνισή του, το 2014, το κατέ-
στησε πλήρως λειτουργικό για παρατήρη-
ση. Έτσι, άκουσαν πολλά και ενδιαφέροντα, 
απολαμβάνοντας και τον Αττικό ουρανό!

Για τη Β΄ τάξη του Γυμνασίου

Το «Μετεωρολογικό Πρόγραμμα περί 
ανέμων και υδάτων» παρακολούθησαν 
στις 9 και 30 Οκτωβρίου 2019, στο Αστερο-
σκοπείο Πεντέλης. Κατά τη διάρκεια της 
παρουσίασης μελέτησαν, συμμετέχοντας, 
μάλιστα, και τα ίδια στο διαδραστικό εκπαι-
δευτικό πρόγραμμα, ένα μετεωρολογικό 
χάρτη, σε μία προσπάθεια να κατανοήσουν 
ποικίλα φυσικά φαινόμενα ( ανεμοστρόβι-
λους, καταιγίδες, βροχή, νέφη). Ιδιαίτερη έμ-
φαση δόθηκε στην επεξήγηση των τρόπων 
προστασίας κατά τη διάρκεια ακραίων μετε-
ωρολογικών φαινομένων. 

Για την Γ΄ τάξη του Γυμνασίου

Μάθημα Νεώτερης Ιστορίας ήταν για τα 
παιδιά μας η επίσκεψη στο Ίδρυμα «Κων-
σταντίνος Γ. Καραμανλής», στη Φιλοθέη, 
στις 16 και 31 Οκτωβρίου 2019. Αρχικά, 
άκουσαν μία σύντομη, αλλά κατατοπιστική 
παρουσίαση για τη ζωή και την πολιτική δρά-
ση του Κωνσταντίνου Καραμανλή και, στη 
συνέχεια, περιηγήθηκαν στο μικρό Μουσείο 
που φιλοξενεί προσωπικά αντικείμενά του. 
Ακολούθησε ξενάγηση στη Βιβλιοθήκη του 
Ιδρύματος, όπου οι επισκέπτες ενημερώθη-
καν για το αρχειακό υλικό που φυλάσσεται 
εκεί και για τη σημασία των πηγών στην ανά-
γνωση και στην καταγραφή της Ιστορίας.

Τέλος, τέθηκαν ερωτήσεις από τους μα-
θητές που ενδιαφέρθηκαν να μάθουν περισ-
σότερα για τη σύγχρονη Ιστορία του τόπου 
μας και τη συμβολή του Κωνσταντίνου Κα-
ραμανλή σε αυτή.

Στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύ-
ρος Νιάρχος, στις 12 Νοεμβρίου 2019, ξε-
ναγήθηκαν στην αναδρομική έκθεση του 

Εκπαιδευτικές Επισκέψεις

Το Θέατρο αποτελεί, αναμφίβολα, 
ισχυρό διδακτικό εργαλείο. Πέραν της 
ψυχαγωγίας που προφέρει και της γοη-
τείας που ασκεί, συμβάλλει στη γλωσσική 
ανάπτυξη, στην αισθητική καλλιέργεια, 
στην ανάδειξη μορφών έκφρασης, πέραν 
της γλωσσικής, και στην όξυνση του κρι-
τικού πνεύματος. Ταυτόχρονα, αποτελεί 
πηγή ερεθισμάτων για σκέψη και προ-
βληματισμό. Για όλους αυτούς τους λό-
γους στον προγραμματισμό της σχολικής 
ζωής εντάχθηκε η παρακολούθηση των 
παρακάτω θεατρικών παραστάσεων:

Στον Πύργο Βασιλίσσης, στις 2 Δεκεμ-
βρίου 2019. Μέσα από το εκπαιδευτικό πρό-
γραμμα «Από την ελιά στο λαδάκι», γνώρι-
σαν το ιερό δέντρο της αφθονίας και της ει-
ρήνης: από τον αρχαιοελληνικό μύθο του 
Ποσειδώνα και της Αθηνάς και την παραδο-
σιακή μυλόπετρα, μέχρι το λιομάζεμα με ρα-
βδιά και χτένια. «Μεταμορφώθηκαν» σε μι-
κρούς ελαιουργούς, έλιωσαν ελίτσες και δο-
κίμασαν φρέσκο λαδάκι!

Για τα παιδιά της Δ’ Δημοτικού:
Στο Αστεροσκοπείο Πεντέλης, στις 31 

Οκτωβρίου 2019. Στο πλαίσιο του εκπαιδευ-
τικού προγράμματος «Ηλιακό Σύστημα για 
δυνατούς λύτες», που υλοποιείται από το 
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, οι επισκέ-
πτες άκουσαν ενδιαφέρουσες πληροφορίες 
για το Ηλιακό Σύστημα κατά ενότητες 
(Ήλιος, γήινοι πλανήτες κτλ). Η χρήση επο-
πτικών μέσων, καθώς και η ενεργή συμμετο-
χή τους σε διάφορα quiz, προκάλεσε το εν-
διαφέρον και τον ενθουσιασμό τους.

Στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, στις 
27 Ιανουαρίου 2020. Με τη συνοδεία ξενα-
γών, τα παιδιά περπάτησαν στον Βράχο της 
Ακρόπολης και θαύμασαν την αρχιτεκτονι-
κή ομορφιά και τη μοναδικότητα των μνη-
μείων της. Τα Προπύλαια, το Ερέχθειο με τις 
Καρυάτιδες, ο Ναός της Αθηνάς Νίκης και ο 
μεγαλόπρεπος Παρθενώνας εντυπωσίασαν 
και ανέδειξαν το μεγαλείο της Αθήνας κατά 
τους κλασσικούς χρόνους.

Για τα παιδιά της Ε’ Δημοτικού:

Στο Μουσείο Πυροσβεστικής, στις 18 
και 29 Οκτωβρίου 2019. Ξεναγήθηκαν στους 
χώρους του Μουσείου και ενημερώθηκαν 
για την ιστορία, την αποστολή και το έργο 
του Πυροσβεστικού Σώματος.

Στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, στις 
5 Δεκεμβρίου 2019. H διαδραστική παραγω-
γή εικονικής πραγματικότητας «Αγία Σοφία: 
1500 Χρόνια Ιστορίας», την οποία παρακο-
λούθησαν στη Θόλο, ήταν μία ξενάγηση 
στον ναό-σύμβολο της Χριστιανοσύνης, με 
αναφορές στον σχεδιασμό και την κατα-
σκευή, τον διάκοσμο, την ιστορία του, τις αλ-
λαγές που υπέστη στο πέρασμα των αιώνων, 
αλλά και στην κοινωνική ζωή του Βυζαντίου. 

Στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύ-
ρος Νιάρχος, στις 13 Φεβρουαρίου 2020. 
Ήταν μία ιδιαίτερης σημασίας επίσκεψη, με 
στόχο την ευαισθητοποίηση των επισκεπτών 
απέναντι στα περιβαλλοντικά προβλήματα. 
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος «ΓΗ, 
Βιώσιμος πλανήτης», διερεύνησαν τις επι-
πτώσεις που έχει ο σύγχρονος τρόπος ζωής 
στο περιβάλλον, μπήκαν σε ένα μικρό εργα-
στήριο ανακύκλωσης και προσπάθησαν να 
απαντήσουν πώς μπορούν να αλλάξουν συ-
νήθειες της καθημερινότητάς τους, ώστε να 
μην επιβαρύνουν το περιβάλλον.

 
Για τα παιδιά της ΣΤ’ Δημοτικού:

Στο Ευγενίδειο Ίδρυμα «Πλανητάριο», 
στις 30 Οκτωβρίου 2019. Η εκπαιδευτική ψη-
φιακή προβολή με θέμα «Διαστημικές κα-
ταιγίδες και Βόρειο Σέλας» προσέφερε 
στους επισκέπτες ένα συναρπαστικό ταξίδι 
γνωριμίας με εντυπωσιακά καιρικά φαινόμε-
να του Ηλιακού μας συστήματος και το πολι-
κό Σέλας.

Στο Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου, 
στις 3 και 4 Δεκεμβρίου 2019, όπου παρακο-
λούθησαν εκπαιδευτικό πρόγραμμα Οδικής 
Ασφάλειας και Ιστορίας του Αυτοκινήτου, 
από την εποχή της πρώτης εμφάνισής του 
έως τις μέρες μας. 

Στο Εργαστήρι Δημοκρατίας της Βου-
λής, κατά τμήματα, στις 14, 17 και 24 Mαρτί-
ου 2020. Τα παιδιά παρακολούθησαν εκπαι-
δευτικό πρόγραμμα με θέμα τους Δημο-
κρατικούς Θεσμούς, το οποίο τους έδωσε 
την ευκαιρία να γνωρίσουν και να εξοικειω-
θούν με τις αρχές και τις αξίες της Δημοκρα-
τίας και να συνειδητοποιήσουν τη σημασία 
του ρόλου του πολίτη στο πλαίσιο του δη-
μοκρατικού πολιτεύματος. Το πρόγραμμα 
ολοκληρώθηκε με μία σύντομη επίσκεψη 
των μαθητών στην αίθουσα της Ολομέλειας 
της Βουλής. 

Το Θέατρο, ως Τέχνη ζωντανή, βοηθά τα 
παιδιά, ιδιαίτερα των μικρότερων ηλικιών, 
να προσεγγίσουν και να ερμηνεύσουν την 
πραγματικότητα βιωματικά. Δημιουργεί 
αναλογίες με τη ζωή και προκαλεί τους μι-
κρούς θεατές να κατανοήσουν τα δρώμενα 
επί σκηνής με βάση την προσωπική και συλ-
λογική τους ταυτότητα. 

Μαθητές και μαθήτριες των Δημοτικών 
μας Σχολείων παρακολούθησαν τις ακόλου-
θες παραστάσεις:

Για τα παιδιά της Α’ Δημοτικού:
Μουσικοπαιδαγωγική διαδραστική θεα-

τρική παράσταση «Γύρω γύρω μήνες», στο 
Σχολείο μας, στο Μαρούσι, στις 2 Δεκεμβρί-
ου 2019. Τα «πρωτάκια», παίζοντας με το πα-
ραμύθι «Η Κυρά Καλή και οι 12 μήνες» και 
την εναλλαγή των μηνών και των εποχών, 
ήλθαν σε επαφή με λαογραφικά στοιχεία, 
γλωσσοδέτες, παροιμίες, έθιμα, παιχνίδια 
και παραδοσιακά τραγούδια, τα οποία συ-
νοδεύονταν από ζωντανή μουσική. 

Για τα παιδιά της Β’ Δημοτικού:
Η θεατρική παράσταση «Ως την άκρη 

του Ονείρου» της Κέλλυς Σταμουλάκη, από 
τον θίασο «Αβάντι», είναι η απόδειξη ότι κάθε 
όνειρό μας, μικρό ή μεγάλο, μπορεί να γίνει 
πραγματικότητα, αν το πιστέψουμε. Με πολ-
λή αισιοδοξία και μηνύματα για τη διαφορετι-
κότητα, τη φιλία, την αγάπη και την οικογέ-
νεια, το έργο διαπνέεται από ιδανικά και αξίες 
που το καθιστούν ένα σπουδαίο μάθημα ζω-
ής! Την παράσταση παρακολούθησαν την 1η 
Νοεμβρίου 2019, στο θέατρο Νέος Ακάδη-
μος. 

Για τα παιδιά της Γ’ Δημοτικού:
«Κι όμως. . . κινείται»! Ήταν μία διδακτι-

κή θεατρική παράσταση, στις 16 Οκτωβρίου 
2019, στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών ΟΤΕ. 
Μέσα από ένα ταξίδι στον χρόνο, τα παιδιά 
ανακάλυψαν τους τρόπους επικοινωνίας 
που χρησιμοποιούσαν οι άνθρωποι από την 
αρχαιότητα μέχρι τη σύγχρονη εποχή.

Εμπνευσμένη από τη Μυθολογία ήταν η 
παράσταση «Θησέας και Μινώταυρος», σε 
κείμενα και σκηνοθεσία της Κάρμεν Ρουγγέ-
ρη, που παρακολούθησαν οι μαθητές μας 
στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, στις 12 
Νοεμβρίου 2019. Με όχημα τα εντυπωσιακά 
σκηνικά, τα τραγούδια και τον χορό ακολού-
θησαν τον Θησέα στο ταξίδι του προς το πα-
λάτι του Μίνωα και τον λαβύρινθο. 

Μυθολογικό ήταν το υπόβαθρο και της 
παράστασης «Οδύσσεια... στον πηγαιμό 
για την Ιθάκη», που παρακολούθησαν, στις 
11 Φεβρουαρίου 2020, τα παιδιά μας στο θέ-
ατρο Ολύμπια. Ταξίδεψαν με τον πολυμήχα-
νο Οδυσσέα, μαθαίνοντας για τη σημασία 
της προσήλωσης στον στόχο και τη δύναμη 
που κρύβει η ανθρώπινη ψυχή. 

Τέλος, η Γ’ Δημοτικού επισκέφθηκε, στις 
16 και 28 Ιανουαρίου 2020, τη Μουσική Βι-
βλιοθήκη του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, 
για να παρακολουθήσει τη μουσική θεατρι-
κή παράσταση «Σβήσε το φως!» από τη Θε-
ατρική Ομάδα Κοπέρνικος. Μέσα από τις πε-
ριπέτειες του φοβητσιάρη πρωταγωνιστή τα 
παιδιά συνειδητοποίησαν ότι συχνά ο φό-

βος τρέφεται από την άγνοιά μας και ότι 
μπορούν να αντιμετωπίσουν τα πάντα, αρ-
κεί να έχουν θάρρος.  

Για τα παιδιά της Δ’ Δημοτικού:
Δεν χρειάστηκε να φτάσουμε «Ως την 

άκρη του κόσμου», για να δούμε τη θεατρι-
κή παράσταση της Μαρίας Παπαγιάννη. Την 
παρακολουθήσαμε στο θέατρο Τζένη Καρέ-
ζη, στις 20 Νοεμβρίου 2019. Μέσα από την 
προσπάθεια των πρωταγωνιστών να επιβιώ-
σουν και την υπέροχη μουσική του Θάνου 
Μικρούτσικου, αναδείχθηκε το θέμα των 
ολέθριων συνεπειών του πολέμου, του ξερ-
ριζωμού και της αγωνιώδους αναζήτησης 
ασφάλειας.

Για τα παιδιά της Ε’ Δημοτικού:
Τη μεταφορά στο θεατρικό σανίδι του 

σπουδαίου έργου της Άλκης Ζέη «Η Μωβ 
Ομπρέλα» παρακολούθησαν στις 6 Νοεμ-
βρίου 2019, στο θέατρο Άνεσις. Βιώνοντας 
με τον δικό τους τρόπο τα γεγονότα που 
προηγήθηκαν του Ελληνοϊταλικού Πολέμου 
του 1940, αλλά και τα όσα ακολούθησαν, οι 
μικροί πρωταγωνιστές μάς απέδειξαν ότι τα 
παιδιά θα αντιπροσωπεύουν πάντα την ελ-
πίδα: με όπλο μία μωβ ομπρέλα, μπορούν 
να φτιάξουν έναν κόσμο στον οποίο όλοι οι 
άνθρωποι θα ζουν αγαπημένοι. 

Την παράσταση παρακολούθησαν και οι 
μαθητές της ΣΤ΄ Δημοτικού, στις 23 Ιανουα-
ρίου 2020.

Στις 6 Φεβρουαρίου 2020, επισκέφθηκαν 
το θέατρο Ακροπόλ και απόλαυσαν τη θεα-
τρική παράσταση «Ήμουν παιδί το ’21 με 
τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη». Με αφορμή 
τη συμπλήρωση διακοσίων χρόνων από την 
επανάσταση του 1821, η παράσταση έφερε 
τα παιδιά μας κοντά στον Γέρο του Μοριά 
και θυμήθηκαν ένδοξες στιγμές της Ελληνι-
κής Ιστορίας μέσα από τις αναμνήσεις του 
πρωταγωνιστή. Ήταν ένα μοναδικό μάθημα 
για τη μεγαλοσύνη της ελληνικής ψυχής, τη 
λεβεντιά, την αξιοπρέπεια και την αξία της 
ελευθερίας. 

Για τα παιδιά της ΣΤ’ Δημοτικού:
Tο αριστουργηματικό έργο της παιδικής 

Λογοτεχνίας «Χωρίς Οικογένεια» του 
Εκτόρ Μαλό είδαν στις 13 Νοεμβρίου 2019, 
στο θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν. Με σα-
φείς αναφορές στην αξία της οικογένειας, τη 
σημασία της καλοσύνης, της συμπόνιας και 
της τιμιότητας ως πρωταρχικών εννοιών της 
ζωής, η παράσταση μιλά, επίσης, για τη δύ-
ναμη της πραγματικής φιλίας και του θάρ-
ρους, ώστε να αντιμετωπίζουμε κάθε δυ-
σκολία της ζωής.

Παρακολούθηση Θεατρικών Παραστάσεων
«Η Δασκάλα με τα Χρυσά Μάτια», στις 

23 Νοεμβρίου 2019, στο Θέατρο Βέμπο. Πα-
ρακολούθησαν μαθητές, γονείς και Καθηγη-
τές. 

Η παράσταση μεταφέρει στη σκηνή το 
αριστούργημα του Στρ. Μυριβήλη και εξε-
λίσσεται σε μία επαρχιακή πόλη της Μυτιλή-
νης, την περίοδο του Μεσοπολέμου. Στο 
επίκεντρο βρίσκεται η απαγορευμένη ερω-
τική σχέση των δύο πρωταγωνιστών, ενός 
νεαρού ανθυπολοχαγού και της χήρας του 
αδελφικού του φίλου που ερωτεύεται. Οι 
ήρωες και τα «θέλω» τους έρχονται αντιμέ-
τωποι με την ενοχή και τα ήθη της συντηρη-

τικής κοινωνίας του νησιού, ενώ ο συγγρα-
φέας, με το εντελώς προσωπικό ύφος του, 
αποτυπώνει τα δεινά του πολέμου και την ει-
κόνα μιας Ελλάδας πληγωμένης από αυτόν.

«Η στρίγγλα που έγινε αρνάκι» του Ου-
ίλλιαμ Σαίξπηρ, για τα παιδιά της Α΄ Γυμνασί-
ου, στις 14 Φεβρουαρίου 2020, στο θέατρο 
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΚΦΡΑΣΗ. 

Η παράσταση με έντονο το στοιχείο της 
σάτιρας και των ανατροπών, μιλά για τις 
σχέσεις των δύο φύλων, τα προβλήματα 
που ενσκύπτουν και το πόσο δύσκολη - ή 
εύκολη - είναι η συνύπαρξη δύο ανθρώπων.

Γιάννη Ψυχοπαίδη «Ποιητικά - Η Ζωγραφι-
κή συναντάει την Ποίηση». Ο Εικαστικός 
εμπνέεται από το έργο μεγάλων Ποιητών, 
από τον Όμηρο και την Οδύσσειά του έως 
τον Κωνσταντίνο Καβάφη και την Κική Δη-
μουλά, δημιουργώντας ένα διάλογο Ποίη-
σης και Ζωγραφικής μοναδικής αισθητικής 
απόλαυσης για τα παιδιά.

Μία διαφορετική προσέγγιση στα εκθέ-
ματα του Μουσείου προσέφερε στα παιδιά 
η επίσκεψή τους στο Πολεμικό Μουσείο, 
στις 27 και 28 Ιανουαρίου 2020, μέσα από το 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μυστήρια στο 
Μουσείο: Ένα πρόγραμμα της Ιστορίας… 
αλλιώς». Εργαζόμενα ανά ομάδες, προσέγ-
γισαν επιλεγμένα εκθέματα, τα οποία παρα-
τήρησαν, ερεύνησαν και ανακάλυψαν την 
πολύτιμη ιστορία που κουβαλάνε.

 

Στις 21 Φεβρουαρίου 2020, ξεναγήθηκαν 
στο Ορυκτολογικό Μουσείο και το Εργα-
στήριο Μεταλλογνωσίας, στο Εθνικό Με-
τσόβιο Πολυτεχνείο. Κατά την περιήγησή 
τους, τα παιδιά επισκέφθηκαν και το Εργα-
στήριο Μεταλλογνωσίας, όπου παρακολού-
θησαν εργαστήρια σχετικά με τη Νανοτε-
χνολογία, την ανακύκλωση στερεών και 
υγρών βιομηχανικών αποβλήτων, τις διαδι-
κασίες εξόρυξης πετρωμάτων και άλλες με-
ταλλουργικές διαδικασίες.
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∆ραστηριότητες
Δημοτικού Σχολείου

Η 6η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού 
εορτάστηκε φέτος στις 27 Σεπτεμβρίου 2019. Οι 
αθλητικές δράσεις που είχε προγραμματίσει το Σχο-
λείο μας πραγματοποιήθηκαν για τις τάξεις Α’ και Β’ 
Δημοτικού την ίδια μέρα στους χώρους του. Για τις 
τάξεις Γ’, Δ’, Ε’ και ΣΤ’ ο εορτασμός έλαβε χώρα στις 7 
Οκτωβρίου, στις εγκαταστάσεις του Πανελλήνιου Γυ-
μναστικού Συλλόγου (βλ.σελ. 12).

Συμμετοχή είχαν και οι μαθητές και μαθήτριες των 
λοιπών βαθμίδων, οι οποίοι, μέσα από διάφορες 
αθλητικές δράσεις, τίμησαν τη μέρα.

Για τα παιδιά της Α΄ τάξης: 
Στο Paradise Park, στις 14 Οκτωβρίου 

2019. Τα παιδιά, μέσα από βιωματικά παιχνίδια 
και δράσεις, συμμετείχαν στο πρόγραμμα με 
θέμα «Διατροφή και παιδί». Είχαν την ευκαι-
ρία να ανακαλύψουν τα μυστικά της σωστής 
διατροφής, τη σημασία του πρωινού γεύματος 
και της άσκησης, καθώς και τη συμβολή τους 
στην πνευματική και σωματική τους υγεία.

Στο Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστο-
ρίας, Κέντρο ΓΑΙΑ, στις 21, 22 και 23 Ιανουα-
ρίου 2020. Προκειμένου να συνειδητοποιή-
σουν ότι η Γη είναι το σπίτι μας, το μοναδικό 
σπίτι που έχουμε, τονίστηκε η σημασία της 
προστασίας όλων των οργανισμών που βρί-
σκονται πάνω σε αυτή και της λελογισμένης 
χρήσης όσων μας προσφέρει. 

Την ίδια επίσκεψη πραγματοποίησαν στις 
5 Δεκεμβρίου 2019 τα παιδιά της Β’ Δημοτι-
κού.

Στο Ίδρυμα Μουσικής και Τεχνών Θεο-
χαράκη, στις 12 και 13 Φεβρουαρίου 2020. 
Μία «Βόλτα στο άπειρο», με εργαλείο το θεα-
τρικό παιχνίδι, έκαναν οι μικροί μαθητές, γνώ-
ρισαν τους πλανήτες του Ηλιακού Συστήμα-
τος, εξοικειώθηκαν με το φαινόμενο της εναλ-
λαγής μέρας-νύχτας και την ακολουθία των 
εποχών.  

Για τα παιδιά της Β’ Δημοτικού:
Στο Paradise Park, στις 18 Οκτωβρίου 

2019. Έλαβαν μέρος στο εκπαιδευτικό βιω-

ματικό πρόγραμμα «Από το σταφύλι στο 
κρασί» και, ακολουθώντας ένα-ένα τα βή-
ματα, ανακάλυψαν τη διαδικασία του τρύ-
γου, του πατήματος των σταφυλιών, της πα-
ραγωγής μούστου, της οινοποίησης και της 
απόσταξης.

Στο Ευγενίδειο Ίδρυμα «Πλανητάριο», 
στις 16 Ιανουαρίου 2020. Παρακολούθησαν 
την ψηφιακή προβολή με θέμα «Ο μυστηρι-
ώδης κύριος Τιλτ». Ένα μαγικό ρομπότ 
οδήγησε τα παιδιά σε ένα ταξίδι έξω από τη 
Γη, σε ένα μαγικό κόσμο, βοηθώντας τα να 
καταλάβουν ότι, για να λύσουν ένα πρόβλη-
μα, αρκεί κάποιες φορές να βλέπουν τα 
πράγματα από. . . άλλη οπτική γωνία!

Στο Μουσείο Συναισθημάτων, στις 3, 5 
και 7 Φεβρουαρίου 2020. Το εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα «Το παλάτι του θυμού», στο 
οποίο συμμετείχαν τα παιδιά, αποσκοπούσε 
στο να αντιληφθούν το συναίσθημα του θυ-
μού, τα αίτιά του και τις παρορμήσεις που 
προκαλεί, προκειμένου να αναζητήσουν 
τρόπους διαχείρισης του συναισθήματος 
αυτού.

Για τα παιδιά της Γ’ Δημοτικού: 
Στο Θεματικό Πάρκο-Μουσείο, στις 29 

Οκτωβρίου 2019. Τα παιδιά έμαθαν για τον 
«Ηρακλή και τους 12 άθλους του», κάνο-
ντας ένα βιωματικό ταξίδι στον χρόνο, μία 
συναρπαστική διαδρομή στην Ελληνική Μυ-
θολογία.

Εκπαιδευτικές Επισκέψεις

6η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού

Στις 18 Φεβρουαρίου 2020, οι μαθητές 
και οι μαθήτριες της ΣΤ΄ Δημοτικού παρα-
κολούθησαν την παρουσίαση της ομαδικής 
εργασίας και την έρευνα που πραγματοποίη-
σαν οι μαθητές της Ε΄ Δημοτικού, με θέμα «Η 
κλιματική αλλαγή και η δική μας συμβο-
λή». Οι μαθητές επεδίωξαν να αναδείξουν το 
μέγεθος του προβλήματος της κλιματικής αλ-
λαγής και να προτείνουν τρόπους, ώστε κα-
θένας από εμάς, αλλάζοντας τις συνήθειές 
του, να συμβάλλει στον περιορισμό του φαι-
νομένου.

Δύο μέρες μετά, με αφορμή την Παγκό-
σμια Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου, παρακο-
λούθησαν ενημερωτική ομιλία από τους 
μαθητές της Β΄ Γυμνασίου περί της ασφα-
λούς χρήσης του Διαδικτύου. Στόχος της 
παρουσίασης ήταν, μέσα από τα μάτια των 
μεγαλύτερων παιδιών, να κατανοήσουν 
τους κινδύνους που ελλοχεύουν στον κόσμο 
του διαδικτύου και να ανακαλύψουν τον 
τρόπο της ορθής αξιοποίησής του.

Στις 4 Μαρτίου 2020, τα παιδιά της          
Ε΄ Δημοτικού είχαν τη χαρά να γνωρίσουν 
από κοντά, στον χώρο του Σχολείου μας, 
στο Μαρούσι, τη συγγραφέα παιδικών βι-
βλίων, κ. Ελένη Σβορώνου. Τους δόθηκε η 
ευκαιρία να συζητήσουν για το βιβλίο της με 
τίτλο «Ξαναδιαβάζοντας τον Ροβινσώνα 
Κρούσο» (εκδόσεις Κόκκινη κλωστή δεμέ-
νη), που διάβασαν και επεξεργάστηκαν στην 
τάξη, στα πλαίσια της Φιλαναγνωσίας.

Ομιλίες
προς τους μαθητές Εκπαιδευτικά προγράμματα και εκθέσεις σε Μουσεία, Εργαστήρια και Ιδρύματα,

συμβάλλουν καθοριστικά στη μαθησιακή διαδικασία, καθώς αυτή εμπλουτίζεται
και αποκτά ενδιαφέρουσες προεκτάσεις.

Από την άλλη, για τα παιδιά το μάθημα εκτός της σχολικής αίθουσας
προσφέρει ερεθίσματα που βοηθούν στην εμπέδωση όσων διδάχθηκαν.

Ακολουθούν ορισμένες από τις φετινές επισκέψεις.

Στον Πύργο Βασιλίσσης, στις 2 Δεκεμ-
βρίου 2019. Μέσα από το εκπαιδευτικό πρό-
γραμμα «Από την ελιά στο λαδάκι», γνώρι-
σαν το ιερό δέντρο της αφθονίας και της ει-
ρήνης: από τον αρχαιοελληνικό μύθο του 
Ποσειδώνα και της Αθηνάς και την παραδο-
σιακή μυλόπετρα, μέχρι το λιομάζεμα με ρα-
βδιά και χτένια. «Μεταμορφώθηκαν» σε μι-
κρούς ελαιουργούς, έλιωσαν ελίτσες και δο-
κίμασαν φρέσκο λαδάκι!

Για τα παιδιά της Δ’ Δημοτικού:
Στο Αστεροσκοπείο Πεντέλης, στις 31 

Οκτωβρίου 2019. Στο πλαίσιο του εκπαιδευ-
τικού προγράμματος «Ηλιακό Σύστημα για 
δυνατούς λύτες», που υλοποιείται από το 
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, οι επισκέ-
πτες άκουσαν ενδιαφέρουσες πληροφορίες 
για το Ηλιακό Σύστημα κατά ενότητες 
(Ήλιος, γήινοι πλανήτες κτλ). Η χρήση επο-
πτικών μέσων, καθώς και η ενεργή συμμετο-
χή τους σε διάφορα quiz, προκάλεσε το εν-
διαφέρον και τον ενθουσιασμό τους.

Στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, στις 
27 Ιανουαρίου 2020. Με τη συνοδεία ξενα-
γών, τα παιδιά περπάτησαν στον Βράχο της 
Ακρόπολης και θαύμασαν την αρχιτεκτονι-
κή ομορφιά και τη μοναδικότητα των μνη-
μείων της. Τα Προπύλαια, το Ερέχθειο με τις 
Καρυάτιδες, ο Ναός της Αθηνάς Νίκης και ο 
μεγαλόπρεπος Παρθενώνας εντυπωσίασαν 
και ανέδειξαν το μεγαλείο της Αθήνας κατά 
τους κλασσικούς χρόνους.

Για τα παιδιά της Ε’ Δημοτικού:

Στο Μουσείο Πυροσβεστικής, στις 18 
και 29 Οκτωβρίου 2019. Ξεναγήθηκαν στους 
χώρους του Μουσείου και ενημερώθηκαν 
για την ιστορία, την αποστολή και το έργο 
του Πυροσβεστικού Σώματος.

Στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, στις 
5 Δεκεμβρίου 2019. H διαδραστική παραγω-
γή εικονικής πραγματικότητας «Αγία Σοφία: 
1500 Χρόνια Ιστορίας», την οποία παρακο-
λούθησαν στη Θόλο, ήταν μία ξενάγηση 
στον ναό-σύμβολο της Χριστιανοσύνης, με 
αναφορές στον σχεδιασμό και την κατα-
σκευή, τον διάκοσμο, την ιστορία του, τις αλ-
λαγές που υπέστη στο πέρασμα των αιώνων, 
αλλά και στην κοινωνική ζωή του Βυζαντίου. 

Στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύ-
ρος Νιάρχος, στις 13 Φεβρουαρίου 2020. 
Ήταν μία ιδιαίτερης σημασίας επίσκεψη, με 
στόχο την ευαισθητοποίηση των επισκεπτών 
απέναντι στα περιβαλλοντικά προβλήματα. 
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος «ΓΗ, 
Βιώσιμος πλανήτης», διερεύνησαν τις επι-
πτώσεις που έχει ο σύγχρονος τρόπος ζωής 
στο περιβάλλον, μπήκαν σε ένα μικρό εργα-
στήριο ανακύκλωσης και προσπάθησαν να 
απαντήσουν πώς μπορούν να αλλάξουν συ-
νήθειες της καθημερινότητάς τους, ώστε να 
μην επιβαρύνουν το περιβάλλον.

 
Για τα παιδιά της ΣΤ’ Δημοτικού:

Στο Ευγενίδειο Ίδρυμα «Πλανητάριο», 
στις 30 Οκτωβρίου 2019. Η εκπαιδευτική ψη-
φιακή προβολή με θέμα «Διαστημικές κα-
ταιγίδες και Βόρειο Σέλας» προσέφερε 
στους επισκέπτες ένα συναρπαστικό ταξίδι 
γνωριμίας με εντυπωσιακά καιρικά φαινόμε-
να του Ηλιακού μας συστήματος και το πολι-
κό Σέλας.

Στο Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου, 
στις 3 και 4 Δεκεμβρίου 2019, όπου παρακο-
λούθησαν εκπαιδευτικό πρόγραμμα Οδικής 
Ασφάλειας και Ιστορίας του Αυτοκινήτου, 
από την εποχή της πρώτης εμφάνισής του 
έως τις μέρες μας. 

Στο Εργαστήρι Δημοκρατίας της Βου-
λής, κατά τμήματα, στις 14, 17 και 24 Mαρτί-
ου 2020. Τα παιδιά παρακολούθησαν εκπαι-
δευτικό πρόγραμμα με θέμα τους Δημο-
κρατικούς Θεσμούς, το οποίο τους έδωσε 
την ευκαιρία να γνωρίσουν και να εξοικειω-
θούν με τις αρχές και τις αξίες της Δημοκρα-
τίας και να συνειδητοποιήσουν τη σημασία 
του ρόλου του πολίτη στο πλαίσιο του δη-
μοκρατικού πολιτεύματος. Το πρόγραμμα 
ολοκληρώθηκε με μία σύντομη επίσκεψη 
των μαθητών στην αίθουσα της Ολομέλειας 
της Βουλής. 

Το Θέατρο, ως Τέχνη ζωντανή, βοηθά τα 
παιδιά, ιδιαίτερα των μικρότερων ηλικιών, 
να προσεγγίσουν και να ερμηνεύσουν την 
πραγματικότητα βιωματικά. Δημιουργεί 
αναλογίες με τη ζωή και προκαλεί τους μι-
κρούς θεατές να κατανοήσουν τα δρώμενα 
επί σκηνής με βάση την προσωπική και συλ-
λογική τους ταυτότητα. 

Μαθητές και μαθήτριες των Δημοτικών 
μας Σχολείων παρακολούθησαν τις ακόλου-
θες παραστάσεις:

Για τα παιδιά της Α’ Δημοτικού:
Μουσικοπαιδαγωγική διαδραστική θεα-

τρική παράσταση «Γύρω γύρω μήνες», στο 
Σχολείο μας, στο Μαρούσι, στις 2 Δεκεμβρί-
ου 2019. Τα «πρωτάκια», παίζοντας με το πα-
ραμύθι «Η Κυρά Καλή και οι 12 μήνες» και 
την εναλλαγή των μηνών και των εποχών, 
ήλθαν σε επαφή με λαογραφικά στοιχεία, 
γλωσσοδέτες, παροιμίες, έθιμα, παιχνίδια 
και παραδοσιακά τραγούδια, τα οποία συ-
νοδεύονταν από ζωντανή μουσική. 

Για τα παιδιά της Β’ Δημοτικού:
Η θεατρική παράσταση «Ως την άκρη 

του Ονείρου» της Κέλλυς Σταμουλάκη, από 
τον θίασο «Αβάντι», είναι η απόδειξη ότι κάθε 
όνειρό μας, μικρό ή μεγάλο, μπορεί να γίνει 
πραγματικότητα, αν το πιστέψουμε. Με πολ-
λή αισιοδοξία και μηνύματα για τη διαφορετι-
κότητα, τη φιλία, την αγάπη και την οικογέ-
νεια, το έργο διαπνέεται από ιδανικά και αξίες 
που το καθιστούν ένα σπουδαίο μάθημα ζω-
ής! Την παράσταση παρακολούθησαν την 1η 
Νοεμβρίου 2019, στο θέατρο Νέος Ακάδη-
μος. 

Για τα παιδιά της Γ’ Δημοτικού:
«Κι όμως. . . κινείται»! Ήταν μία διδακτι-

κή θεατρική παράσταση, στις 16 Οκτωβρίου 
2019, στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών ΟΤΕ. 
Μέσα από ένα ταξίδι στον χρόνο, τα παιδιά 
ανακάλυψαν τους τρόπους επικοινωνίας 
που χρησιμοποιούσαν οι άνθρωποι από την 
αρχαιότητα μέχρι τη σύγχρονη εποχή.

Εμπνευσμένη από τη Μυθολογία ήταν η 
παράσταση «Θησέας και Μινώταυρος», σε 
κείμενα και σκηνοθεσία της Κάρμεν Ρουγγέ-
ρη, που παρακολούθησαν οι μαθητές μας 
στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, στις 12 
Νοεμβρίου 2019. Με όχημα τα εντυπωσιακά 
σκηνικά, τα τραγούδια και τον χορό ακολού-
θησαν τον Θησέα στο ταξίδι του προς το πα-
λάτι του Μίνωα και τον λαβύρινθο. 

Μυθολογικό ήταν το υπόβαθρο και της 
παράστασης «Οδύσσεια... στον πηγαιμό 
για την Ιθάκη», που παρακολούθησαν, στις 
11 Φεβρουαρίου 2020, τα παιδιά μας στο θέ-
ατρο Ολύμπια. Ταξίδεψαν με τον πολυμήχα-
νο Οδυσσέα, μαθαίνοντας για τη σημασία 
της προσήλωσης στον στόχο και τη δύναμη 
που κρύβει η ανθρώπινη ψυχή. 

Τέλος, η Γ’ Δημοτικού επισκέφθηκε, στις 
16 και 28 Ιανουαρίου 2020, τη Μουσική Βι-
βλιοθήκη του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, 
για να παρακολουθήσει τη μουσική θεατρι-
κή παράσταση «Σβήσε το φως!» από τη Θε-
ατρική Ομάδα Κοπέρνικος. Μέσα από τις πε-
ριπέτειες του φοβητσιάρη πρωταγωνιστή τα 
παιδιά συνειδητοποίησαν ότι συχνά ο φό-

βος τρέφεται από την άγνοιά μας και ότι 
μπορούν να αντιμετωπίσουν τα πάντα, αρ-
κεί να έχουν θάρρος.  

Για τα παιδιά της Δ’ Δημοτικού:
Δεν χρειάστηκε να φτάσουμε «Ως την 

άκρη του κόσμου», για να δούμε τη θεατρι-
κή παράσταση της Μαρίας Παπαγιάννη. Την 
παρακολουθήσαμε στο θέατρο Τζένη Καρέ-
ζη, στις 20 Νοεμβρίου 2019. Μέσα από την 
προσπάθεια των πρωταγωνιστών να επιβιώ-
σουν και την υπέροχη μουσική του Θάνου 
Μικρούτσικου, αναδείχθηκε το θέμα των 
ολέθριων συνεπειών του πολέμου, του ξερ-
ριζωμού και της αγωνιώδους αναζήτησης 
ασφάλειας.

Για τα παιδιά της Ε’ Δημοτικού:
Τη μεταφορά στο θεατρικό σανίδι του 

σπουδαίου έργου της Άλκης Ζέη «Η Μωβ 
Ομπρέλα» παρακολούθησαν στις 6 Νοεμ-
βρίου 2019, στο θέατρο Άνεσις. Βιώνοντας 
με τον δικό τους τρόπο τα γεγονότα που 
προηγήθηκαν του Ελληνοϊταλικού Πολέμου 
του 1940, αλλά και τα όσα ακολούθησαν, οι 
μικροί πρωταγωνιστές μάς απέδειξαν ότι τα 
παιδιά θα αντιπροσωπεύουν πάντα την ελ-
πίδα: με όπλο μία μωβ ομπρέλα, μπορούν 
να φτιάξουν έναν κόσμο στον οποίο όλοι οι 
άνθρωποι θα ζουν αγαπημένοι. 

Την παράσταση παρακολούθησαν και οι 
μαθητές της ΣΤ΄ Δημοτικού, στις 23 Ιανουα-
ρίου 2020.

Στις 6 Φεβρουαρίου 2020, επισκέφθηκαν 
το θέατρο Ακροπόλ και απόλαυσαν τη θεα-
τρική παράσταση «Ήμουν παιδί το ’21 με 
τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη». Με αφορμή 
τη συμπλήρωση διακοσίων χρόνων από την 
επανάσταση του 1821, η παράσταση έφερε 
τα παιδιά μας κοντά στον Γέρο του Μοριά 
και θυμήθηκαν ένδοξες στιγμές της Ελληνι-
κής Ιστορίας μέσα από τις αναμνήσεις του 
πρωταγωνιστή. Ήταν ένα μοναδικό μάθημα 
για τη μεγαλοσύνη της ελληνικής ψυχής, τη 
λεβεντιά, την αξιοπρέπεια και την αξία της 
ελευθερίας. 

Για τα παιδιά της ΣΤ’ Δημοτικού:
Tο αριστουργηματικό έργο της παιδικής 

Λογοτεχνίας «Χωρίς Οικογένεια» του 
Εκτόρ Μαλό είδαν στις 13 Νοεμβρίου 2019, 
στο θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν. Με σα-
φείς αναφορές στην αξία της οικογένειας, τη 
σημασία της καλοσύνης, της συμπόνιας και 
της τιμιότητας ως πρωταρχικών εννοιών της 
ζωής, η παράσταση μιλά, επίσης, για τη δύ-
ναμη της πραγματικής φιλίας και του θάρ-
ρους, ώστε να αντιμετωπίζουμε κάθε δυ-
σκολία της ζωής.
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Για τα παιδιά της Α΄ τάξης: 
Στο Paradise Park, στις 14 Οκτωβρίου 

2019. Τα παιδιά, μέσα από βιωματικά παιχνίδια 
και δράσεις, συμμετείχαν στο πρόγραμμα με 
θέμα «Διατροφή και παιδί». Είχαν την ευκαι-
ρία να ανακαλύψουν τα μυστικά της σωστής 
διατροφής, τη σημασία του πρωινού γεύματος 
και της άσκησης, καθώς και τη συμβολή τους 
στην πνευματική και σωματική τους υγεία.

Στο Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστο-
ρίας, Κέντρο ΓΑΙΑ, στις 21, 22 και 23 Ιανουα-
ρίου 2020. Προκειμένου να συνειδητοποιή-
σουν ότι η Γη είναι το σπίτι μας, το μοναδικό 
σπίτι που έχουμε, τονίστηκε η σημασία της 
προστασίας όλων των οργανισμών που βρί-
σκονται πάνω σε αυτή και της λελογισμένης 
χρήσης όσων μας προσφέρει. 

Την ίδια επίσκεψη πραγματοποίησαν στις 
5 Δεκεμβρίου 2019 τα παιδιά της Β’ Δημοτι-
κού.

Στο Ίδρυμα Μουσικής και Τεχνών Θεο-
χαράκη, στις 12 και 13 Φεβρουαρίου 2020. 
Μία «Βόλτα στο άπειρο», με εργαλείο το θεα-
τρικό παιχνίδι, έκαναν οι μικροί μαθητές, γνώ-
ρισαν τους πλανήτες του Ηλιακού Συστήμα-
τος, εξοικειώθηκαν με το φαινόμενο της εναλ-
λαγής μέρας-νύχτας και την ακολουθία των 
εποχών.  

Για τα παιδιά της Β’ Δημοτικού:
Στο Paradise Park, στις 18 Οκτωβρίου 

2019. Έλαβαν μέρος στο εκπαιδευτικό βιω-

ματικό πρόγραμμα «Από το σταφύλι στο 
κρασί» και, ακολουθώντας ένα-ένα τα βή-
ματα, ανακάλυψαν τη διαδικασία του τρύ-
γου, του πατήματος των σταφυλιών, της πα-
ραγωγής μούστου, της οινοποίησης και της 
απόσταξης.

Στο Ευγενίδειο Ίδρυμα «Πλανητάριο», 
στις 16 Ιανουαρίου 2020. Παρακολούθησαν 
την ψηφιακή προβολή με θέμα «Ο μυστηρι-
ώδης κύριος Τιλτ». Ένα μαγικό ρομπότ 
οδήγησε τα παιδιά σε ένα ταξίδι έξω από τη 
Γη, σε ένα μαγικό κόσμο, βοηθώντας τα να 
καταλάβουν ότι, για να λύσουν ένα πρόβλη-
μα, αρκεί κάποιες φορές να βλέπουν τα 
πράγματα από. . . άλλη οπτική γωνία!

Στο Μουσείο Συναισθημάτων, στις 3, 5 
και 7 Φεβρουαρίου 2020. Το εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα «Το παλάτι του θυμού», στο 
οποίο συμμετείχαν τα παιδιά, αποσκοπούσε 
στο να αντιληφθούν το συναίσθημα του θυ-
μού, τα αίτιά του και τις παρορμήσεις που 
προκαλεί, προκειμένου να αναζητήσουν 
τρόπους διαχείρισης του συναισθήματος 
αυτού.

Για τα παιδιά της Γ’ Δημοτικού: 
Στο Θεματικό Πάρκο-Μουσείο, στις 29 

Οκτωβρίου 2019. Τα παιδιά έμαθαν για τον 
«Ηρακλή και τους 12 άθλους του», κάνο-
ντας ένα βιωματικό ταξίδι στον χρόνο, μία 
συναρπαστική διαδρομή στην Ελληνική Μυ-
θολογία.

Στον Πύργο Βασιλίσσης, στις 2 Δεκεμ-
βρίου 2019. Μέσα από το εκπαιδευτικό πρό-
γραμμα «Από την ελιά στο λαδάκι», γνώρι-
σαν το ιερό δέντρο της αφθονίας και της ει-
ρήνης: από τον αρχαιοελληνικό μύθο του 
Ποσειδώνα και της Αθηνάς και την παραδο-
σιακή μυλόπετρα, μέχρι το λιομάζεμα με ρα-
βδιά και χτένια. «Μεταμορφώθηκαν» σε μι-
κρούς ελαιουργούς, έλιωσαν ελίτσες και δο-
κίμασαν φρέσκο λαδάκι!

Για τα παιδιά της Δ’ Δημοτικού:
Στο Αστεροσκοπείο Πεντέλης, στις 31 

Οκτωβρίου 2019. Στο πλαίσιο του εκπαιδευ-
τικού προγράμματος «Ηλιακό Σύστημα για 
δυνατούς λύτες», που υλοποιείται από το 
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, οι επισκέ-
πτες άκουσαν ενδιαφέρουσες πληροφορίες 
για το Ηλιακό Σύστημα κατά ενότητες 
(Ήλιος, γήινοι πλανήτες κτλ). Η χρήση επο-
πτικών μέσων, καθώς και η ενεργή συμμετο-
χή τους σε διάφορα quiz, προκάλεσε το εν-
διαφέρον και τον ενθουσιασμό τους.

Στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, στις 
27 Ιανουαρίου 2020. Με τη συνοδεία ξενα-
γών, τα παιδιά περπάτησαν στον Βράχο της 
Ακρόπολης και θαύμασαν την αρχιτεκτονι-
κή ομορφιά και τη μοναδικότητα των μνη-
μείων της. Τα Προπύλαια, το Ερέχθειο με τις 
Καρυάτιδες, ο Ναός της Αθηνάς Νίκης και ο 
μεγαλόπρεπος Παρθενώνας εντυπωσίασαν 
και ανέδειξαν το μεγαλείο της Αθήνας κατά 
τους κλασσικούς χρόνους.

Για τα παιδιά της Ε’ Δημοτικού:

Στο Μουσείο Πυροσβεστικής, στις 18 
και 29 Οκτωβρίου 2019. Ξεναγήθηκαν στους 
χώρους του Μουσείου και ενημερώθηκαν 
για την ιστορία, την αποστολή και το έργο 
του Πυροσβεστικού Σώματος.

Στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, στις 
5 Δεκεμβρίου 2019. H διαδραστική παραγω-
γή εικονικής πραγματικότητας «Αγία Σοφία: 
1500 Χρόνια Ιστορίας», την οποία παρακο-
λούθησαν στη Θόλο, ήταν μία ξενάγηση 
στον ναό-σύμβολο της Χριστιανοσύνης, με 
αναφορές στον σχεδιασμό και την κατα-
σκευή, τον διάκοσμο, την ιστορία του, τις αλ-
λαγές που υπέστη στο πέρασμα των αιώνων, 
αλλά και στην κοινωνική ζωή του Βυζαντίου. 

Στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύ-
ρος Νιάρχος, στις 13 Φεβρουαρίου 2020. 
Ήταν μία ιδιαίτερης σημασίας επίσκεψη, με 
στόχο την ευαισθητοποίηση των επισκεπτών 
απέναντι στα περιβαλλοντικά προβλήματα. 
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος «ΓΗ, 
Βιώσιμος πλανήτης», διερεύνησαν τις επι-
πτώσεις που έχει ο σύγχρονος τρόπος ζωής 
στο περιβάλλον, μπήκαν σε ένα μικρό εργα-
στήριο ανακύκλωσης και προσπάθησαν να 
απαντήσουν πώς μπορούν να αλλάξουν συ-
νήθειες της καθημερινότητάς τους, ώστε να 
μην επιβαρύνουν το περιβάλλον.

 
Για τα παιδιά της ΣΤ’ Δημοτικού:

Στο Ευγενίδειο Ίδρυμα «Πλανητάριο», 
στις 30 Οκτωβρίου 2019. Η εκπαιδευτική ψη-
φιακή προβολή με θέμα «Διαστημικές κα-
ταιγίδες και Βόρειο Σέλας» προσέφερε 
στους επισκέπτες ένα συναρπαστικό ταξίδι 
γνωριμίας με εντυπωσιακά καιρικά φαινόμε-
να του Ηλιακού μας συστήματος και το πολι-
κό Σέλας.

Στο Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου, 
στις 3 και 4 Δεκεμβρίου 2019, όπου παρακο-
λούθησαν εκπαιδευτικό πρόγραμμα Οδικής 
Ασφάλειας και Ιστορίας του Αυτοκινήτου, 
από την εποχή της πρώτης εμφάνισής του 
έως τις μέρες μας. 

Στο Εργαστήρι Δημοκρατίας της Βου-
λής, κατά τμήματα, στις 14, 17 και 24 Mαρτί-
ου 2020. Τα παιδιά παρακολούθησαν εκπαι-
δευτικό πρόγραμμα με θέμα τους Δημο-
κρατικούς Θεσμούς, το οποίο τους έδωσε 
την ευκαιρία να γνωρίσουν και να εξοικειω-
θούν με τις αρχές και τις αξίες της Δημοκρα-
τίας και να συνειδητοποιήσουν τη σημασία 
του ρόλου του πολίτη στο πλαίσιο του δη-
μοκρατικού πολιτεύματος. Το πρόγραμμα 
ολοκληρώθηκε με μία σύντομη επίσκεψη 
των μαθητών στην αίθουσα της Ολομέλειας 
της Βουλής. 

Το Θέατρο, ως Τέχνη ζωντανή, βοηθά τα 
παιδιά, ιδιαίτερα των μικρότερων ηλικιών, 
να προσεγγίσουν και να ερμηνεύσουν την 
πραγματικότητα βιωματικά. Δημιουργεί 
αναλογίες με τη ζωή και προκαλεί τους μι-
κρούς θεατές να κατανοήσουν τα δρώμενα 
επί σκηνής με βάση την προσωπική και συλ-
λογική τους ταυτότητα. 

Μαθητές και μαθήτριες των Δημοτικών 
μας Σχολείων παρακολούθησαν τις ακόλου-
θες παραστάσεις:

Για τα παιδιά της Α’ Δημοτικού:
Μουσικοπαιδαγωγική διαδραστική θεα-

τρική παράσταση «Γύρω γύρω μήνες», στο 
Σχολείο μας, στο Μαρούσι, στις 2 Δεκεμβρί-
ου 2019. Τα «πρωτάκια», παίζοντας με το πα-
ραμύθι «Η Κυρά Καλή και οι 12 μήνες» και 
την εναλλαγή των μηνών και των εποχών, 
ήλθαν σε επαφή με λαογραφικά στοιχεία, 
γλωσσοδέτες, παροιμίες, έθιμα, παιχνίδια 
και παραδοσιακά τραγούδια, τα οποία συ-
νοδεύονταν από ζωντανή μουσική. 

Για τα παιδιά της Β’ Δημοτικού:
Η θεατρική παράσταση «Ως την άκρη 

του Ονείρου» της Κέλλυς Σταμουλάκη, από 
τον θίασο «Αβάντι», είναι η απόδειξη ότι κάθε 
όνειρό μας, μικρό ή μεγάλο, μπορεί να γίνει 
πραγματικότητα, αν το πιστέψουμε. Με πολ-
λή αισιοδοξία και μηνύματα για τη διαφορετι-
κότητα, τη φιλία, την αγάπη και την οικογέ-
νεια, το έργο διαπνέεται από ιδανικά και αξίες 
που το καθιστούν ένα σπουδαίο μάθημα ζω-
ής! Την παράσταση παρακολούθησαν την 1η 
Νοεμβρίου 2019, στο θέατρο Νέος Ακάδη-
μος. 

Για τα παιδιά της Γ’ Δημοτικού:
«Κι όμως. . . κινείται»! Ήταν μία διδακτι-

κή θεατρική παράσταση, στις 16 Οκτωβρίου 
2019, στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών ΟΤΕ. 
Μέσα από ένα ταξίδι στον χρόνο, τα παιδιά 
ανακάλυψαν τους τρόπους επικοινωνίας 
που χρησιμοποιούσαν οι άνθρωποι από την 
αρχαιότητα μέχρι τη σύγχρονη εποχή.

Εμπνευσμένη από τη Μυθολογία ήταν η 
παράσταση «Θησέας και Μινώταυρος», σε 
κείμενα και σκηνοθεσία της Κάρμεν Ρουγγέ-
ρη, που παρακολούθησαν οι μαθητές μας 
στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, στις 12 
Νοεμβρίου 2019. Με όχημα τα εντυπωσιακά 
σκηνικά, τα τραγούδια και τον χορό ακολού-
θησαν τον Θησέα στο ταξίδι του προς το πα-
λάτι του Μίνωα και τον λαβύρινθο. 

Μυθολογικό ήταν το υπόβαθρο και της 
παράστασης «Οδύσσεια... στον πηγαιμό 
για την Ιθάκη», που παρακολούθησαν, στις 
11 Φεβρουαρίου 2020, τα παιδιά μας στο θέ-
ατρο Ολύμπια. Ταξίδεψαν με τον πολυμήχα-
νο Οδυσσέα, μαθαίνοντας για τη σημασία 
της προσήλωσης στον στόχο και τη δύναμη 
που κρύβει η ανθρώπινη ψυχή. 

Τέλος, η Γ’ Δημοτικού επισκέφθηκε, στις 
16 και 28 Ιανουαρίου 2020, τη Μουσική Βι-
βλιοθήκη του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, 
για να παρακολουθήσει τη μουσική θεατρι-
κή παράσταση «Σβήσε το φως!» από τη Θε-
ατρική Ομάδα Κοπέρνικος. Μέσα από τις πε-
ριπέτειες του φοβητσιάρη πρωταγωνιστή τα 
παιδιά συνειδητοποίησαν ότι συχνά ο φό-

βος τρέφεται από την άγνοιά μας και ότι 
μπορούν να αντιμετωπίσουν τα πάντα, αρ-
κεί να έχουν θάρρος.  

Για τα παιδιά της Δ’ Δημοτικού:
Δεν χρειάστηκε να φτάσουμε «Ως την 

άκρη του κόσμου», για να δούμε τη θεατρι-
κή παράσταση της Μαρίας Παπαγιάννη. Την 
παρακολουθήσαμε στο θέατρο Τζένη Καρέ-
ζη, στις 20 Νοεμβρίου 2019. Μέσα από την 
προσπάθεια των πρωταγωνιστών να επιβιώ-
σουν και την υπέροχη μουσική του Θάνου 
Μικρούτσικου, αναδείχθηκε το θέμα των 
ολέθριων συνεπειών του πολέμου, του ξερ-
ριζωμού και της αγωνιώδους αναζήτησης 
ασφάλειας.

Για τα παιδιά της Ε’ Δημοτικού:
Τη μεταφορά στο θεατρικό σανίδι του 

σπουδαίου έργου της Άλκης Ζέη «Η Μωβ 
Ομπρέλα» παρακολούθησαν στις 6 Νοεμ-
βρίου 2019, στο θέατρο Άνεσις. Βιώνοντας 
με τον δικό τους τρόπο τα γεγονότα που 
προηγήθηκαν του Ελληνοϊταλικού Πολέμου 
του 1940, αλλά και τα όσα ακολούθησαν, οι 
μικροί πρωταγωνιστές μάς απέδειξαν ότι τα 
παιδιά θα αντιπροσωπεύουν πάντα την ελ-
πίδα: με όπλο μία μωβ ομπρέλα, μπορούν 
να φτιάξουν έναν κόσμο στον οποίο όλοι οι 
άνθρωποι θα ζουν αγαπημένοι. 

Την παράσταση παρακολούθησαν και οι 
μαθητές της ΣΤ΄ Δημοτικού, στις 23 Ιανουα-
ρίου 2020.

Στις 6 Φεβρουαρίου 2020, επισκέφθηκαν 
το θέατρο Ακροπόλ και απόλαυσαν τη θεα-
τρική παράσταση «Ήμουν παιδί το ’21 με 
τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη». Με αφορμή 
τη συμπλήρωση διακοσίων χρόνων από την 
επανάσταση του 1821, η παράσταση έφερε 
τα παιδιά μας κοντά στον Γέρο του Μοριά 
και θυμήθηκαν ένδοξες στιγμές της Ελληνι-
κής Ιστορίας μέσα από τις αναμνήσεις του 
πρωταγωνιστή. Ήταν ένα μοναδικό μάθημα 
για τη μεγαλοσύνη της ελληνικής ψυχής, τη 
λεβεντιά, την αξιοπρέπεια και την αξία της 
ελευθερίας. 

Για τα παιδιά της ΣΤ’ Δημοτικού:
Tο αριστουργηματικό έργο της παιδικής 

Λογοτεχνίας «Χωρίς Οικογένεια» του 
Εκτόρ Μαλό είδαν στις 13 Νοεμβρίου 2019, 
στο θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν. Με σα-
φείς αναφορές στην αξία της οικογένειας, τη 
σημασία της καλοσύνης, της συμπόνιας και 
της τιμιότητας ως πρωταρχικών εννοιών της 
ζωής, η παράσταση μιλά, επίσης, για τη δύ-
ναμη της πραγματικής φιλίας και του θάρ-
ρους, ώστε να αντιμετωπίζουμε κάθε δυ-
σκολία της ζωής.

Παρακολούθηση
Θεατρικών

Παραστάσεων
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Για τα παιδιά της Α΄ τάξης: 
Στο Paradise Park, στις 14 Οκτωβρίου 

2019. Τα παιδιά, μέσα από βιωματικά παιχνίδια 
και δράσεις, συμμετείχαν στο πρόγραμμα με 
θέμα «Διατροφή και παιδί». Είχαν την ευκαι-
ρία να ανακαλύψουν τα μυστικά της σωστής 
διατροφής, τη σημασία του πρωινού γεύματος 
και της άσκησης, καθώς και τη συμβολή τους 
στην πνευματική και σωματική τους υγεία.

Στο Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστο-
ρίας, Κέντρο ΓΑΙΑ, στις 21, 22 και 23 Ιανουα-
ρίου 2020. Προκειμένου να συνειδητοποιή-
σουν ότι η Γη είναι το σπίτι μας, το μοναδικό 
σπίτι που έχουμε, τονίστηκε η σημασία της 
προστασίας όλων των οργανισμών που βρί-
σκονται πάνω σε αυτή και της λελογισμένης 
χρήσης όσων μας προσφέρει. 

Την ίδια επίσκεψη πραγματοποίησαν στις 
5 Δεκεμβρίου 2019 τα παιδιά της Β’ Δημοτι-
κού.

Στο Ίδρυμα Μουσικής και Τεχνών Θεο-
χαράκη, στις 12 και 13 Φεβρουαρίου 2020. 
Μία «Βόλτα στο άπειρο», με εργαλείο το θεα-
τρικό παιχνίδι, έκαναν οι μικροί μαθητές, γνώ-
ρισαν τους πλανήτες του Ηλιακού Συστήμα-
τος, εξοικειώθηκαν με το φαινόμενο της εναλ-
λαγής μέρας-νύχτας και την ακολουθία των 
εποχών.  

Για τα παιδιά της Β’ Δημοτικού:
Στο Paradise Park, στις 18 Οκτωβρίου 

2019. Έλαβαν μέρος στο εκπαιδευτικό βιω-

ματικό πρόγραμμα «Από το σταφύλι στο 
κρασί» και, ακολουθώντας ένα-ένα τα βή-
ματα, ανακάλυψαν τη διαδικασία του τρύ-
γου, του πατήματος των σταφυλιών, της πα-
ραγωγής μούστου, της οινοποίησης και της 
απόσταξης.

Στο Ευγενίδειο Ίδρυμα «Πλανητάριο», 
στις 16 Ιανουαρίου 2020. Παρακολούθησαν 
την ψηφιακή προβολή με θέμα «Ο μυστηρι-
ώδης κύριος Τιλτ». Ένα μαγικό ρομπότ 
οδήγησε τα παιδιά σε ένα ταξίδι έξω από τη 
Γη, σε ένα μαγικό κόσμο, βοηθώντας τα να 
καταλάβουν ότι, για να λύσουν ένα πρόβλη-
μα, αρκεί κάποιες φορές να βλέπουν τα 
πράγματα από. . . άλλη οπτική γωνία!

Στο Μουσείο Συναισθημάτων, στις 3, 5 
και 7 Φεβρουαρίου 2020. Το εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα «Το παλάτι του θυμού», στο 
οποίο συμμετείχαν τα παιδιά, αποσκοπούσε 
στο να αντιληφθούν το συναίσθημα του θυ-
μού, τα αίτιά του και τις παρορμήσεις που 
προκαλεί, προκειμένου να αναζητήσουν 
τρόπους διαχείρισης του συναισθήματος 
αυτού.

Για τα παιδιά της Γ’ Δημοτικού: 
Στο Θεματικό Πάρκο-Μουσείο, στις 29 

Οκτωβρίου 2019. Τα παιδιά έμαθαν για τον 
«Ηρακλή και τους 12 άθλους του», κάνο-
ντας ένα βιωματικό ταξίδι στον χρόνο, μία 
συναρπαστική διαδρομή στην Ελληνική Μυ-
θολογία.

Στον Πύργο Βασιλίσσης, στις 2 Δεκεμ-
βρίου 2019. Μέσα από το εκπαιδευτικό πρό-
γραμμα «Από την ελιά στο λαδάκι», γνώρι-
σαν το ιερό δέντρο της αφθονίας και της ει-
ρήνης: από τον αρχαιοελληνικό μύθο του 
Ποσειδώνα και της Αθηνάς και την παραδο-
σιακή μυλόπετρα, μέχρι το λιομάζεμα με ρα-
βδιά και χτένια. «Μεταμορφώθηκαν» σε μι-
κρούς ελαιουργούς, έλιωσαν ελίτσες και δο-
κίμασαν φρέσκο λαδάκι!

Για τα παιδιά της Δ’ Δημοτικού:
Στο Αστεροσκοπείο Πεντέλης, στις 31 

Οκτωβρίου 2019. Στο πλαίσιο του εκπαιδευ-
τικού προγράμματος «Ηλιακό Σύστημα για 
δυνατούς λύτες», που υλοποιείται από το 
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, οι επισκέ-
πτες άκουσαν ενδιαφέρουσες πληροφορίες 
για το Ηλιακό Σύστημα κατά ενότητες 
(Ήλιος, γήινοι πλανήτες κτλ). Η χρήση επο-
πτικών μέσων, καθώς και η ενεργή συμμετο-
χή τους σε διάφορα quiz, προκάλεσε το εν-
διαφέρον και τον ενθουσιασμό τους.

Στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, στις 
27 Ιανουαρίου 2020. Με τη συνοδεία ξενα-
γών, τα παιδιά περπάτησαν στον Βράχο της 
Ακρόπολης και θαύμασαν την αρχιτεκτονι-
κή ομορφιά και τη μοναδικότητα των μνη-
μείων της. Τα Προπύλαια, το Ερέχθειο με τις 
Καρυάτιδες, ο Ναός της Αθηνάς Νίκης και ο 
μεγαλόπρεπος Παρθενώνας εντυπωσίασαν 
και ανέδειξαν το μεγαλείο της Αθήνας κατά 
τους κλασσικούς χρόνους.

Για τα παιδιά της Ε’ Δημοτικού:

Στο Μουσείο Πυροσβεστικής, στις 18 
και 29 Οκτωβρίου 2019. Ξεναγήθηκαν στους 
χώρους του Μουσείου και ενημερώθηκαν 
για την ιστορία, την αποστολή και το έργο 
του Πυροσβεστικού Σώματος.

Στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, στις 
5 Δεκεμβρίου 2019. H διαδραστική παραγω-
γή εικονικής πραγματικότητας «Αγία Σοφία: 
1500 Χρόνια Ιστορίας», την οποία παρακο-
λούθησαν στη Θόλο, ήταν μία ξενάγηση 
στον ναό-σύμβολο της Χριστιανοσύνης, με 
αναφορές στον σχεδιασμό και την κατα-
σκευή, τον διάκοσμο, την ιστορία του, τις αλ-
λαγές που υπέστη στο πέρασμα των αιώνων, 
αλλά και στην κοινωνική ζωή του Βυζαντίου. 

Στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύ-
ρος Νιάρχος, στις 13 Φεβρουαρίου 2020. 
Ήταν μία ιδιαίτερης σημασίας επίσκεψη, με 
στόχο την ευαισθητοποίηση των επισκεπτών 
απέναντι στα περιβαλλοντικά προβλήματα. 
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος «ΓΗ, 
Βιώσιμος πλανήτης», διερεύνησαν τις επι-
πτώσεις που έχει ο σύγχρονος τρόπος ζωής 
στο περιβάλλον, μπήκαν σε ένα μικρό εργα-
στήριο ανακύκλωσης και προσπάθησαν να 
απαντήσουν πώς μπορούν να αλλάξουν συ-
νήθειες της καθημερινότητάς τους, ώστε να 
μην επιβαρύνουν το περιβάλλον.

 
Για τα παιδιά της ΣΤ’ Δημοτικού:

Στο Ευγενίδειο Ίδρυμα «Πλανητάριο», 
στις 30 Οκτωβρίου 2019. Η εκπαιδευτική ψη-
φιακή προβολή με θέμα «Διαστημικές κα-
ταιγίδες και Βόρειο Σέλας» προσέφερε 
στους επισκέπτες ένα συναρπαστικό ταξίδι 
γνωριμίας με εντυπωσιακά καιρικά φαινόμε-
να του Ηλιακού μας συστήματος και το πολι-
κό Σέλας.

Στο Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου, 
στις 3 και 4 Δεκεμβρίου 2019, όπου παρακο-
λούθησαν εκπαιδευτικό πρόγραμμα Οδικής 
Ασφάλειας και Ιστορίας του Αυτοκινήτου, 
από την εποχή της πρώτης εμφάνισής του 
έως τις μέρες μας. 

Στο Εργαστήρι Δημοκρατίας της Βου-
λής, κατά τμήματα, στις 14, 17 και 24 Mαρτί-
ου 2020. Τα παιδιά παρακολούθησαν εκπαι-
δευτικό πρόγραμμα με θέμα τους Δημο-
κρατικούς Θεσμούς, το οποίο τους έδωσε 
την ευκαιρία να γνωρίσουν και να εξοικειω-
θούν με τις αρχές και τις αξίες της Δημοκρα-
τίας και να συνειδητοποιήσουν τη σημασία 
του ρόλου του πολίτη στο πλαίσιο του δη-
μοκρατικού πολιτεύματος. Το πρόγραμμα 
ολοκληρώθηκε με μία σύντομη επίσκεψη 
των μαθητών στην αίθουσα της Ολομέλειας 
της Βουλής. 

Το Θέατρο, ως Τέχνη ζωντανή, βοηθά τα 
παιδιά, ιδιαίτερα των μικρότερων ηλικιών, 
να προσεγγίσουν και να ερμηνεύσουν την 
πραγματικότητα βιωματικά. Δημιουργεί 
αναλογίες με τη ζωή και προκαλεί τους μι-
κρούς θεατές να κατανοήσουν τα δρώμενα 
επί σκηνής με βάση την προσωπική και συλ-
λογική τους ταυτότητα. 

Μαθητές και μαθήτριες των Δημοτικών 
μας Σχολείων παρακολούθησαν τις ακόλου-
θες παραστάσεις:

Για τα παιδιά της Α’ Δημοτικού:
Μουσικοπαιδαγωγική διαδραστική θεα-

τρική παράσταση «Γύρω γύρω μήνες», στο 
Σχολείο μας, στο Μαρούσι, στις 2 Δεκεμβρί-
ου 2019. Τα «πρωτάκια», παίζοντας με το πα-
ραμύθι «Η Κυρά Καλή και οι 12 μήνες» και 
την εναλλαγή των μηνών και των εποχών, 
ήλθαν σε επαφή με λαογραφικά στοιχεία, 
γλωσσοδέτες, παροιμίες, έθιμα, παιχνίδια 
και παραδοσιακά τραγούδια, τα οποία συ-
νοδεύονταν από ζωντανή μουσική. 

Για τα παιδιά της Β’ Δημοτικού:
Η θεατρική παράσταση «Ως την άκρη 

του Ονείρου» της Κέλλυς Σταμουλάκη, από 
τον θίασο «Αβάντι», είναι η απόδειξη ότι κάθε 
όνειρό μας, μικρό ή μεγάλο, μπορεί να γίνει 
πραγματικότητα, αν το πιστέψουμε. Με πολ-
λή αισιοδοξία και μηνύματα για τη διαφορετι-
κότητα, τη φιλία, την αγάπη και την οικογέ-
νεια, το έργο διαπνέεται από ιδανικά και αξίες 
που το καθιστούν ένα σπουδαίο μάθημα ζω-
ής! Την παράσταση παρακολούθησαν την 1η 
Νοεμβρίου 2019, στο θέατρο Νέος Ακάδη-
μος. 

Για τα παιδιά της Γ’ Δημοτικού:
«Κι όμως. . . κινείται»! Ήταν μία διδακτι-

κή θεατρική παράσταση, στις 16 Οκτωβρίου 
2019, στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών ΟΤΕ. 
Μέσα από ένα ταξίδι στον χρόνο, τα παιδιά 
ανακάλυψαν τους τρόπους επικοινωνίας 
που χρησιμοποιούσαν οι άνθρωποι από την 
αρχαιότητα μέχρι τη σύγχρονη εποχή.

Εμπνευσμένη από τη Μυθολογία ήταν η 
παράσταση «Θησέας και Μινώταυρος», σε 
κείμενα και σκηνοθεσία της Κάρμεν Ρουγγέ-
ρη, που παρακολούθησαν οι μαθητές μας 
στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, στις 12 
Νοεμβρίου 2019. Με όχημα τα εντυπωσιακά 
σκηνικά, τα τραγούδια και τον χορό ακολού-
θησαν τον Θησέα στο ταξίδι του προς το πα-
λάτι του Μίνωα και τον λαβύρινθο. 

Μυθολογικό ήταν το υπόβαθρο και της 
παράστασης «Οδύσσεια... στον πηγαιμό 
για την Ιθάκη», που παρακολούθησαν, στις 
11 Φεβρουαρίου 2020, τα παιδιά μας στο θέ-
ατρο Ολύμπια. Ταξίδεψαν με τον πολυμήχα-
νο Οδυσσέα, μαθαίνοντας για τη σημασία 
της προσήλωσης στον στόχο και τη δύναμη 
που κρύβει η ανθρώπινη ψυχή. 

Τέλος, η Γ’ Δημοτικού επισκέφθηκε, στις 
16 και 28 Ιανουαρίου 2020, τη Μουσική Βι-
βλιοθήκη του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, 
για να παρακολουθήσει τη μουσική θεατρι-
κή παράσταση «Σβήσε το φως!» από τη Θε-
ατρική Ομάδα Κοπέρνικος. Μέσα από τις πε-
ριπέτειες του φοβητσιάρη πρωταγωνιστή τα 
παιδιά συνειδητοποίησαν ότι συχνά ο φό-

βος τρέφεται από την άγνοιά μας και ότι 
μπορούν να αντιμετωπίσουν τα πάντα, αρ-
κεί να έχουν θάρρος.  

Για τα παιδιά της Δ’ Δημοτικού:
Δεν χρειάστηκε να φτάσουμε «Ως την 

άκρη του κόσμου», για να δούμε τη θεατρι-
κή παράσταση της Μαρίας Παπαγιάννη. Την 
παρακολουθήσαμε στο θέατρο Τζένη Καρέ-
ζη, στις 20 Νοεμβρίου 2019. Μέσα από την 
προσπάθεια των πρωταγωνιστών να επιβιώ-
σουν και την υπέροχη μουσική του Θάνου 
Μικρούτσικου, αναδείχθηκε το θέμα των 
ολέθριων συνεπειών του πολέμου, του ξερ-
ριζωμού και της αγωνιώδους αναζήτησης 
ασφάλειας.

Για τα παιδιά της Ε’ Δημοτικού:
Τη μεταφορά στο θεατρικό σανίδι του 

σπουδαίου έργου της Άλκης Ζέη «Η Μωβ 
Ομπρέλα» παρακολούθησαν στις 6 Νοεμ-
βρίου 2019, στο θέατρο Άνεσις. Βιώνοντας 
με τον δικό τους τρόπο τα γεγονότα που 
προηγήθηκαν του Ελληνοϊταλικού Πολέμου 
του 1940, αλλά και τα όσα ακολούθησαν, οι 
μικροί πρωταγωνιστές μάς απέδειξαν ότι τα 
παιδιά θα αντιπροσωπεύουν πάντα την ελ-
πίδα: με όπλο μία μωβ ομπρέλα, μπορούν 
να φτιάξουν έναν κόσμο στον οποίο όλοι οι 
άνθρωποι θα ζουν αγαπημένοι. 

Την παράσταση παρακολούθησαν και οι 
μαθητές της ΣΤ΄ Δημοτικού, στις 23 Ιανουα-
ρίου 2020.

Στις 6 Φεβρουαρίου 2020, επισκέφθηκαν 
το θέατρο Ακροπόλ και απόλαυσαν τη θεα-
τρική παράσταση «Ήμουν παιδί το ’21 με 
τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη». Με αφορμή 
τη συμπλήρωση διακοσίων χρόνων από την 
επανάσταση του 1821, η παράσταση έφερε 
τα παιδιά μας κοντά στον Γέρο του Μοριά 
και θυμήθηκαν ένδοξες στιγμές της Ελληνι-
κής Ιστορίας μέσα από τις αναμνήσεις του 
πρωταγωνιστή. Ήταν ένα μοναδικό μάθημα 
για τη μεγαλοσύνη της ελληνικής ψυχής, τη 
λεβεντιά, την αξιοπρέπεια και την αξία της 
ελευθερίας. 

Για τα παιδιά της ΣΤ’ Δημοτικού:
Tο αριστουργηματικό έργο της παιδικής 

Λογοτεχνίας «Χωρίς Οικογένεια» του 
Εκτόρ Μαλό είδαν στις 13 Νοεμβρίου 2019, 
στο θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν. Με σα-
φείς αναφορές στην αξία της οικογένειας, τη 
σημασία της καλοσύνης, της συμπόνιας και 
της τιμιότητας ως πρωταρχικών εννοιών της 
ζωής, η παράσταση μιλά, επίσης, για τη δύ-
ναμη της πραγματικής φιλίας και του θάρ-
ρους, ώστε να αντιμετωπίζουμε κάθε δυ-
σκολία της ζωής.

Θεατρικές Παραστάσεις 
στην Αγγλική Γλώσσα

Η συνεργασία της Ιονίου Σχολής με 
το αγγλόφωνο παιδικό θέατρο The 
English Theatre Club συνεχίστηκε και 
το σχολικό έτος 2019 -’20, προσφέρο-
ντας στα παιδιά του Δημοτικού Σχο-
λείου την ευκαιρία να παρακολουθή-
σουν απολαυστικές παραστάσεις και 
να εξοικειωθούν περαιτέρω με την Αγ-
γλική Γλώσσα. 

Η Ε’ Δημοτικού παρακολούθησε, στον 
χώρο του Σχολείου μας, στο Μαρούσι, την 
παράσταση «Charlie», στις 17 Ιανουαρίου 
2020. Η παράσταση, βασισμένη σε ιδέες από 
τα έργα του μεγάλου 
κωμικού Charlie 
Chaplin, παρουσιάζει 
τις περιπέτειες του 
φτωχού 
πρωταγωνιστή, 
τις δυσκολίες 
που βιώνει και 
την ανάγκη 
του για 
ανθρώπινη 
ζεστασιά και 
υποστήριξη.

Την ίδια παράσταση, προσαρμοσμένη 
στις γνώσεις και την ηλικία τους, παρακο-
λούθησαν και οι μαθητές της Δ΄ Δημοτικού, 
στις 18 Φεβρουαρίου 2020.

Ψυχαγωγικοί Περίπατοι - 
Εκδρομές

Πρωινός περίπατος στον Πανελλήνιο 
Γυμναστικό Σύλλογο: Οι μαθητές και οι μα-
θήτριες των τάξεων Γ΄, Δ΄, Ε’ και ΣΤ’ Δημοτι-
κού επισκέφθηκαν, στις 7 Οκτωβρίου 2019, 
τις Αθλητικές Εγκαταστάσεις του Πανελλήνι-
ου Γυμναστικού Συλλόγου.

Σκοπός ήταν η ψυχαγωγία και η άθληση 
των παιδιών, καθώς και η γνωριμία τους με 
έναν από τους παλαιότερους Αθλητικούς 
Γυμναστικούς Συλλόγους της Ελλάδος, ο 
οποίος μετρά πλέον του ενός αιώνα ζωή. 
Πληροφορήθηκαν ενδιαφέροντα στοιχεία 
για την ίδρυση και την πορεία του Συλλό-
γου, για σπουδαίους αθλητές που υπήρξαν 
μέλη του και τις διακρίσεις τους σε διοργα-
νώσεις υψηλού επιπέδου. Δεν παρέλειψαν, 
βέβαια, να απολαύσουν το παιχνίδι στα γή-
πεδα του Συλλόγου. 

Διήμερη εκδρομή 
στο Σοφικό Κορινθίας

Στις 22 και 23 Φεβρουαρίου 2020 πραγ-
ματοποιήθηκε η καθιερωμένη διήμερη εκ-
δρομή των παιδιών των τάξεων Ε΄ και ΣΤ΄ 
των Δημοτικών μας Σχολείων, στο Σοφικό 
Κορινθίας, με τη συνοδεία των Δασκάλων 
τους. Τα παιδιά πέρασαν στις οργανωμένες 
εγκαταστάσεις τού «The RANCH» ένα διή-
μερο, κατά τη διάρκεια του οποίου αθλήθη-
καν και ψυχαγωγήθηκαν. Είχε προηγηθεί 
επίσκεψη και ξενάγησή τους στον αρχαιολο-
γικό χώρο της Επιδαύρου.

Εθελοντική Δράση
 

Δενδροφύτευση 
από τα παιδιά της ΣΤ’ τάξης 

στην Πεντέλη

Oι μαθητές μας της ΣΤ΄ τάξης συμμετεί-
χαν στη δενδροφύτευση που πραγματοποι-
ήθηκε στη βορειοανατολική πλευρά της Πε-
ντέλης, στις 24 Ιανουαρίου 2020. Η δράση, 
που συνδιοργάνωσαν ο Σύνδεσμος για την 
Προστασία και Ανάπλαση του Πεντελικού 
(Σ.Π.Α.Π.) και οι Δήμοι της ανατολικής πλευ-
ράς της Πεντέλης, σε συνεργασία με το 
«Όλοι Μαζί Μπορούμε και στο Περιβάλλον», 
είχε στόχο την ευαισθητοποίηση των παι-
διών σε θέματα περιβαλλοντικής προστασί-
ας, δασοπροστασίας και εθελοντισμού.

Τα παιδιά, συνοδευόμενα από τις Δασκά-
λες και τους Γυμναστές τους, με τα απαραί-
τητα εργαλεία ανά χείρας, συμμετείχαν με 
ενθουσιασμό: άνοιξαν μικρούς λάκκους και 
φύτευσαν δενδρύλλια, δίνοντας ζωή στη γυ-
μνή πλαγιά.
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Παιχνίδι και γνώση: αυτός είναι ο ιδανικός συνδυασμός,
που προάγει τη μαθησιακή διαδικασία για τους μικρούς μαθητές του Νηπιαγωγείου.
Δράσεις με βιωματικό χαρακτήρα ενθαρρύνουν την πρωτοβουλία και τη συμμετοχή,

κινητοποιούν το ενδιαφέρον και τη δημιουργική σκέψη τους.
Αυτούς τους στόχους ικανοποιούν οι δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν

 τη φετινή χρονιά και περιγράφονται ευθύς παρακάτω.

Για τα παιδιά της Α΄ τάξης: 
Στο Paradise Park, στις 14 Οκτωβρίου 

2019. Τα παιδιά, μέσα από βιωματικά παιχνίδια 
και δράσεις, συμμετείχαν στο πρόγραμμα με 
θέμα «Διατροφή και παιδί». Είχαν την ευκαι-
ρία να ανακαλύψουν τα μυστικά της σωστής 
διατροφής, τη σημασία του πρωινού γεύματος 
και της άσκησης, καθώς και τη συμβολή τους 
στην πνευματική και σωματική τους υγεία.

Στο Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστο-
ρίας, Κέντρο ΓΑΙΑ, στις 21, 22 και 23 Ιανουα-
ρίου 2020. Προκειμένου να συνειδητοποιή-
σουν ότι η Γη είναι το σπίτι μας, το μοναδικό 
σπίτι που έχουμε, τονίστηκε η σημασία της 
προστασίας όλων των οργανισμών που βρί-
σκονται πάνω σε αυτή και της λελογισμένης 
χρήσης όσων μας προσφέρει. 

Την ίδια επίσκεψη πραγματοποίησαν στις 
5 Δεκεμβρίου 2019 τα παιδιά της Β’ Δημοτι-
κού.

Στο Ίδρυμα Μουσικής και Τεχνών Θεο-
χαράκη, στις 12 και 13 Φεβρουαρίου 2020. 
Μία «Βόλτα στο άπειρο», με εργαλείο το θεα-
τρικό παιχνίδι, έκαναν οι μικροί μαθητές, γνώ-
ρισαν τους πλανήτες του Ηλιακού Συστήμα-
τος, εξοικειώθηκαν με το φαινόμενο της εναλ-
λαγής μέρας-νύχτας και την ακολουθία των 
εποχών.  

Για τα παιδιά της Β’ Δημοτικού:
Στο Paradise Park, στις 18 Οκτωβρίου 

2019. Έλαβαν μέρος στο εκπαιδευτικό βιω-

ματικό πρόγραμμα «Από το σταφύλι στο 
κρασί» και, ακολουθώντας ένα-ένα τα βή-
ματα, ανακάλυψαν τη διαδικασία του τρύ-
γου, του πατήματος των σταφυλιών, της πα-
ραγωγής μούστου, της οινοποίησης και της 
απόσταξης.

Στο Ευγενίδειο Ίδρυμα «Πλανητάριο», 
στις 16 Ιανουαρίου 2020. Παρακολούθησαν 
την ψηφιακή προβολή με θέμα «Ο μυστηρι-
ώδης κύριος Τιλτ». Ένα μαγικό ρομπότ 
οδήγησε τα παιδιά σε ένα ταξίδι έξω από τη 
Γη, σε ένα μαγικό κόσμο, βοηθώντας τα να 
καταλάβουν ότι, για να λύσουν ένα πρόβλη-
μα, αρκεί κάποιες φορές να βλέπουν τα 
πράγματα από. . . άλλη οπτική γωνία!

Στο Μουσείο Συναισθημάτων, στις 3, 5 
και 7 Φεβρουαρίου 2020. Το εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα «Το παλάτι του θυμού», στο 
οποίο συμμετείχαν τα παιδιά, αποσκοπούσε 
στο να αντιληφθούν το συναίσθημα του θυ-
μού, τα αίτιά του και τις παρορμήσεις που 
προκαλεί, προκειμένου να αναζητήσουν 
τρόπους διαχείρισης του συναισθήματος 
αυτού.

Για τα παιδιά της Γ’ Δημοτικού: 
Στο Θεματικό Πάρκο-Μουσείο, στις 29 

Οκτωβρίου 2019. Τα παιδιά έμαθαν για τον 
«Ηρακλή και τους 12 άθλους του», κάνο-
ντας ένα βιωματικό ταξίδι στον χρόνο, μία 
συναρπαστική διαδρομή στην Ελληνική Μυ-
θολογία.

∆ραστηριότητες
Νηπιαγωγείου

Εκπαιδευτικές επισκέψεις

Στο Paradise Park, στις 26 και 27 Σεπτεμ-
βρίου 2019. Εκεί, παρακολούθησαν το βιωμα-
τικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Από το στα-
φύλι στο κρασί», μαθαίνοντας για τα στάδια 
από τα οποία περνά το σταφύλι έως ότου το 
απολαύσουμε κρασάκι στο ποτήρι μας!

Στο Βιωματικό Εργαστήρι Βιώνω, Μα-
θαίνω, Δημιουργώ, στις 10 και 11 Οκτωβρί-
ου 2019. Τα προνήπια, σε ένα χώρο που συν-
δυάζει την παρατήρηση, τη δημιουργία και, 
φυσικά, τη διασκέδαση, θαύμασαν σπάνια 
απολιθώματα, έμαθαν πώς δημιουργού-
νται, συμμετείχαν, μάλιστα, τα ίδια σε μία 
«έκρηξη», για να σχηματίσουν τα δικά τους 
μοναδικά απολιθώματα. Τα νήπια, στο πλαί-
σιο του προγράμματος «Ψάχνοντας τα 
ίχνη», ακολούθησαν την πορεία της εξέλι-
ξης της ζωής στη Γη.

Στο Μουσείο Οίνου, 6 και 8 Νοεμβρίου 
2019. Μετά τη σχετική προετοιμασία για την 
ελιά και στο πλαίσιο της γνωριμίας με τις 
αγροτικές διαδικασίες, πραγματοποιήθηκε 
επίσκεψη στο Μουσείο Οίνου. Εκεί, οι μικροί 
μαθητές άκουσαν πολλά και ενδιαφέροντα 
για τα ελαιόδενδρα, τον καρπό τους και τον 
τρόπο επεξεργασίας του.

Στο Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής 
Ιστορίας, στις 14 και 16 Ιανουαρίου 2020. 
Στην επίσκεψή τους είδαν φανταστικά ζώα 
που τους ενθουσίασαν!

Στο Planet Physics, 6 και 7 Φεβρουαρί-
ου 2020. Μία περιήγηση στον κόσμο της 
βαρύτητας και των μαγνητών. Οι μικροί 
ερευνητές ανακάλυψαν τα μυστικά της βα-
ρύτητας και γιατί περπατάμε στη γη και δεν 
πετάμε! Τα μικρότερα παιδιά του προνηπί-
ου, μέσα από απλά πειράματα, προσπάθη-
σαν να εξηγήσουν και να αντιληφθούν την 
έλξη που ασκούν οι μαγνήτες στα μεταλλικά 
αντικείμενα.

Το μικρό Πλανητάριο στο Σχολείο μας, 
14 Φεβρουαρίου 2020. Το Φορητό Ψηφιακό 
Πλανητάριο προσέφερε στους θεατές μία 
εντυπωσιακή εμπειρία. Ταξίδεψαν στο διά-
στημα και ανακάλυψαν πραγματικούς -και 
φανταστικούς!- πλανήτες!

Θεατρική Αγωγή

Νήπια, γονείς και δασκάλες παρακολού-
θησαν -εντός και εκτός Σχολείου- επιλεγμέ-
νες θεατρικές παραστάσεις που «μιλούν» 
στις ψυχές των μικρών παιδιών και με ευαι-
σθησία προσεγγίζουν τις ανθρώπινες σχέ-
σεις και κοινωνικά ζητήματα. 

«Ο Τσάρος με τη μακριά γενειάδα», σε 
σκηνοθεσία της Κάρμεν Ρουγγέρη, στο θέα-
τρο Κιβωτός, στις 24 Νοεμβρίου 2019. Μία 
απολαυστική παράσταση, σύνθεση ρώσικων 
παραμυθιών, επενδεδυμένη με τη μουσική 
μεγάλων Ρώσων συνθετών! Ένας τσάρος και 
ένα ταξίδι στο βασίλειό του προσέφεραν 
στους θεατές γέλιο, ανατροπές, εκπλήξεις, 
αλλά και πολλά σημαντικά μηνύματα.

«Η χύτρα με το χρυσάφι» από την Καλ-
λιτεχνική Ομάδα «Μορφές Έκφρασης». Μά-
θημα αυτογνωσίας, αυτοεκτίμησης και ανα-
γνώρισης της δύναμης που ο καθένας κρύ-
βει μέσα του ήταν η παράσταση αυτή, που 
παρουσιάστηκε στις 17 Ιανουαρίου 2020. 

«Η Παπλωματού», σε διασκευή και σκη-
νοθεσία της Μαριάννας Τόλη, στο θέατρο 
Κατερίνας Βασιλάκου, στις 26 Ιανουαρίου 
2020. Η ιστορία της Παπλωματούς βοήθησε 
τους μικρούς θεατές να αντιληφθούν την 
αξία της προσφοράς στον συνάνθρωπο και 
ότι η ευτυχία δεν κρύβεται στα πλούτη που 
έχει κάποιος, αλλά σε όσα μοιράζεται.

«Ο χιονάνθρωπος που δεν ήθελε να 
λιώσει» από το Εικαστικό Θέατρο «Πράσ-
σειν Άλογα», στις 21 Φεβρουαρίου 2020, στο 
Σχολείο μας. Η παράσταση, βασισμένη στο 
ομότιτλο έργο του Μάνου Κοντολέοντος, μι-
λά για τη σχέση του Χιονάνθρωπου και ενός 
μικρού αγοριού, για τον κύκλο του νερού 
και την εναλλαγή των εποχών, για τον κύκλο 
της ίδιας της ζωής…

«Snow White» από το English Τheatre 
Club, στις 31 Ιανουαρίου 2020. Πρόκειται για 
το πασίγνωστο παραμύθι της Χιονάτης, το 
οποίο απόλαυσαν οι μικροί θεατές, ενσαρ-
κώνοντας, μάλιστα, οι ίδιοι ρόλους της πα-
ράστασης!

Αφηγήσεις Παραμυθιών
Η Συγγραφέας, Χορογράφος και Νηπια-

γωγός κ. Μαριλένα Καββαδά επισκέφθηκε 
το Νηπιαγωγείο μας και χάρισε στους μι-
κρούς φίλους της όμορφα πρωινά, γεμάτα 
φαντασία και δράση. Συνταξίδεψαν στα μα-
γεμένα μέρη των παραμυθιών και γνώρισαν 
τα βιβλία της συγγραφέως και τα μηνύματα 
που κρύβουν.

Στις 31 Οκτωβρίου 2019, διαβάσαμε τις 
«Τρεις ευχές κρυμμένες σε κοχύλι». Οι πε-
ριπέτειες της μικρής πρωταγωνίστριας-γορ-
γόνας, που βιώνει ένα ταξίδι όλο προκλή-
σεις, διλήμματα και παθήματα, μας έμαθαν 
ότι στο δικό μας ταξίδι ζωής πρέπει να έχου-
με στις αποσκευές μας, εκτός από την τόλμη, 
σύνεση και υπομονή.

Στην επόμενη επίσκεψή της, στις 29 Νο-
εμβρίου 2019, η κ. Καββαδά δραματοποίη-
σε το παραμύθι της «Τα δώρα της καρ-
διάς». Ήταν για όλους ένα μάθημα για την 
προσφορά δώρων και αγάπης, που πάντα 
επιστρέφουν σε αυτούς που τα χαρίζουν 
στο πολλαπλάσιο!

Στον Πύργο Βασιλίσσης, στις 2 Δεκεμ-
βρίου 2019. Μέσα από το εκπαιδευτικό πρό-
γραμμα «Από την ελιά στο λαδάκι», γνώρι-
σαν το ιερό δέντρο της αφθονίας και της ει-
ρήνης: από τον αρχαιοελληνικό μύθο του 
Ποσειδώνα και της Αθηνάς και την παραδο-
σιακή μυλόπετρα, μέχρι το λιομάζεμα με ρα-
βδιά και χτένια. «Μεταμορφώθηκαν» σε μι-
κρούς ελαιουργούς, έλιωσαν ελίτσες και δο-
κίμασαν φρέσκο λαδάκι!

Για τα παιδιά της Δ’ Δημοτικού:
Στο Αστεροσκοπείο Πεντέλης, στις 31 

Οκτωβρίου 2019. Στο πλαίσιο του εκπαιδευ-
τικού προγράμματος «Ηλιακό Σύστημα για 
δυνατούς λύτες», που υλοποιείται από το 
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, οι επισκέ-
πτες άκουσαν ενδιαφέρουσες πληροφορίες 
για το Ηλιακό Σύστημα κατά ενότητες 
(Ήλιος, γήινοι πλανήτες κτλ). Η χρήση επο-
πτικών μέσων, καθώς και η ενεργή συμμετο-
χή τους σε διάφορα quiz, προκάλεσε το εν-
διαφέρον και τον ενθουσιασμό τους.

Στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, στις 
27 Ιανουαρίου 2020. Με τη συνοδεία ξενα-
γών, τα παιδιά περπάτησαν στον Βράχο της 
Ακρόπολης και θαύμασαν την αρχιτεκτονι-
κή ομορφιά και τη μοναδικότητα των μνη-
μείων της. Τα Προπύλαια, το Ερέχθειο με τις 
Καρυάτιδες, ο Ναός της Αθηνάς Νίκης και ο 
μεγαλόπρεπος Παρθενώνας εντυπωσίασαν 
και ανέδειξαν το μεγαλείο της Αθήνας κατά 
τους κλασσικούς χρόνους.

Για τα παιδιά της Ε’ Δημοτικού:

Στο Μουσείο Πυροσβεστικής, στις 18 
και 29 Οκτωβρίου 2019. Ξεναγήθηκαν στους 
χώρους του Μουσείου και ενημερώθηκαν 
για την ιστορία, την αποστολή και το έργο 
του Πυροσβεστικού Σώματος.

Στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, στις 
5 Δεκεμβρίου 2019. H διαδραστική παραγω-
γή εικονικής πραγματικότητας «Αγία Σοφία: 
1500 Χρόνια Ιστορίας», την οποία παρακο-
λούθησαν στη Θόλο, ήταν μία ξενάγηση 
στον ναό-σύμβολο της Χριστιανοσύνης, με 
αναφορές στον σχεδιασμό και την κατα-
σκευή, τον διάκοσμο, την ιστορία του, τις αλ-
λαγές που υπέστη στο πέρασμα των αιώνων, 
αλλά και στην κοινωνική ζωή του Βυζαντίου. 

Στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύ-
ρος Νιάρχος, στις 13 Φεβρουαρίου 2020. 
Ήταν μία ιδιαίτερης σημασίας επίσκεψη, με 
στόχο την ευαισθητοποίηση των επισκεπτών 
απέναντι στα περιβαλλοντικά προβλήματα. 
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος «ΓΗ, 
Βιώσιμος πλανήτης», διερεύνησαν τις επι-
πτώσεις που έχει ο σύγχρονος τρόπος ζωής 
στο περιβάλλον, μπήκαν σε ένα μικρό εργα-
στήριο ανακύκλωσης και προσπάθησαν να 
απαντήσουν πώς μπορούν να αλλάξουν συ-
νήθειες της καθημερινότητάς τους, ώστε να 
μην επιβαρύνουν το περιβάλλον.

 
Για τα παιδιά της ΣΤ’ Δημοτικού:

Στο Ευγενίδειο Ίδρυμα «Πλανητάριο», 
στις 30 Οκτωβρίου 2019. Η εκπαιδευτική ψη-
φιακή προβολή με θέμα «Διαστημικές κα-
ταιγίδες και Βόρειο Σέλας» προσέφερε 
στους επισκέπτες ένα συναρπαστικό ταξίδι 
γνωριμίας με εντυπωσιακά καιρικά φαινόμε-
να του Ηλιακού μας συστήματος και το πολι-
κό Σέλας.

Στο Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου, 
στις 3 και 4 Δεκεμβρίου 2019, όπου παρακο-
λούθησαν εκπαιδευτικό πρόγραμμα Οδικής 
Ασφάλειας και Ιστορίας του Αυτοκινήτου, 
από την εποχή της πρώτης εμφάνισής του 
έως τις μέρες μας. 

Στο Εργαστήρι Δημοκρατίας της Βου-
λής, κατά τμήματα, στις 14, 17 και 24 Mαρτί-
ου 2020. Τα παιδιά παρακολούθησαν εκπαι-
δευτικό πρόγραμμα με θέμα τους Δημο-
κρατικούς Θεσμούς, το οποίο τους έδωσε 
την ευκαιρία να γνωρίσουν και να εξοικειω-
θούν με τις αρχές και τις αξίες της Δημοκρα-
τίας και να συνειδητοποιήσουν τη σημασία 
του ρόλου του πολίτη στο πλαίσιο του δη-
μοκρατικού πολιτεύματος. Το πρόγραμμα 
ολοκληρώθηκε με μία σύντομη επίσκεψη 
των μαθητών στην αίθουσα της Ολομέλειας 
της Βουλής. 

Το Θέατρο, ως Τέχνη ζωντανή, βοηθά τα 
παιδιά, ιδιαίτερα των μικρότερων ηλικιών, 
να προσεγγίσουν και να ερμηνεύσουν την 
πραγματικότητα βιωματικά. Δημιουργεί 
αναλογίες με τη ζωή και προκαλεί τους μι-
κρούς θεατές να κατανοήσουν τα δρώμενα 
επί σκηνής με βάση την προσωπική και συλ-
λογική τους ταυτότητα. 

Μαθητές και μαθήτριες των Δημοτικών 
μας Σχολείων παρακολούθησαν τις ακόλου-
θες παραστάσεις:

Για τα παιδιά της Α’ Δημοτικού:
Μουσικοπαιδαγωγική διαδραστική θεα-

τρική παράσταση «Γύρω γύρω μήνες», στο 
Σχολείο μας, στο Μαρούσι, στις 2 Δεκεμβρί-
ου 2019. Τα «πρωτάκια», παίζοντας με το πα-
ραμύθι «Η Κυρά Καλή και οι 12 μήνες» και 
την εναλλαγή των μηνών και των εποχών, 
ήλθαν σε επαφή με λαογραφικά στοιχεία, 
γλωσσοδέτες, παροιμίες, έθιμα, παιχνίδια 
και παραδοσιακά τραγούδια, τα οποία συ-
νοδεύονταν από ζωντανή μουσική. 

Για τα παιδιά της Β’ Δημοτικού:
Η θεατρική παράσταση «Ως την άκρη 

του Ονείρου» της Κέλλυς Σταμουλάκη, από 
τον θίασο «Αβάντι», είναι η απόδειξη ότι κάθε 
όνειρό μας, μικρό ή μεγάλο, μπορεί να γίνει 
πραγματικότητα, αν το πιστέψουμε. Με πολ-
λή αισιοδοξία και μηνύματα για τη διαφορετι-
κότητα, τη φιλία, την αγάπη και την οικογέ-
νεια, το έργο διαπνέεται από ιδανικά και αξίες 
που το καθιστούν ένα σπουδαίο μάθημα ζω-
ής! Την παράσταση παρακολούθησαν την 1η 
Νοεμβρίου 2019, στο θέατρο Νέος Ακάδη-
μος. 

Για τα παιδιά της Γ’ Δημοτικού:
«Κι όμως. . . κινείται»! Ήταν μία διδακτι-

κή θεατρική παράσταση, στις 16 Οκτωβρίου 
2019, στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών ΟΤΕ. 
Μέσα από ένα ταξίδι στον χρόνο, τα παιδιά 
ανακάλυψαν τους τρόπους επικοινωνίας 
που χρησιμοποιούσαν οι άνθρωποι από την 
αρχαιότητα μέχρι τη σύγχρονη εποχή.

Εμπνευσμένη από τη Μυθολογία ήταν η 
παράσταση «Θησέας και Μινώταυρος», σε 
κείμενα και σκηνοθεσία της Κάρμεν Ρουγγέ-
ρη, που παρακολούθησαν οι μαθητές μας 
στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, στις 12 
Νοεμβρίου 2019. Με όχημα τα εντυπωσιακά 
σκηνικά, τα τραγούδια και τον χορό ακολού-
θησαν τον Θησέα στο ταξίδι του προς το πα-
λάτι του Μίνωα και τον λαβύρινθο. 

Μυθολογικό ήταν το υπόβαθρο και της 
παράστασης «Οδύσσεια... στον πηγαιμό 
για την Ιθάκη», που παρακολούθησαν, στις 
11 Φεβρουαρίου 2020, τα παιδιά μας στο θέ-
ατρο Ολύμπια. Ταξίδεψαν με τον πολυμήχα-
νο Οδυσσέα, μαθαίνοντας για τη σημασία 
της προσήλωσης στον στόχο και τη δύναμη 
που κρύβει η ανθρώπινη ψυχή. 

Τέλος, η Γ’ Δημοτικού επισκέφθηκε, στις 
16 και 28 Ιανουαρίου 2020, τη Μουσική Βι-
βλιοθήκη του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, 
για να παρακολουθήσει τη μουσική θεατρι-
κή παράσταση «Σβήσε το φως!» από τη Θε-
ατρική Ομάδα Κοπέρνικος. Μέσα από τις πε-
ριπέτειες του φοβητσιάρη πρωταγωνιστή τα 
παιδιά συνειδητοποίησαν ότι συχνά ο φό-

βος τρέφεται από την άγνοιά μας και ότι 
μπορούν να αντιμετωπίσουν τα πάντα, αρ-
κεί να έχουν θάρρος.  

Για τα παιδιά της Δ’ Δημοτικού:
Δεν χρειάστηκε να φτάσουμε «Ως την 

άκρη του κόσμου», για να δούμε τη θεατρι-
κή παράσταση της Μαρίας Παπαγιάννη. Την 
παρακολουθήσαμε στο θέατρο Τζένη Καρέ-
ζη, στις 20 Νοεμβρίου 2019. Μέσα από την 
προσπάθεια των πρωταγωνιστών να επιβιώ-
σουν και την υπέροχη μουσική του Θάνου 
Μικρούτσικου, αναδείχθηκε το θέμα των 
ολέθριων συνεπειών του πολέμου, του ξερ-
ριζωμού και της αγωνιώδους αναζήτησης 
ασφάλειας.

Για τα παιδιά της Ε’ Δημοτικού:
Τη μεταφορά στο θεατρικό σανίδι του 

σπουδαίου έργου της Άλκης Ζέη «Η Μωβ 
Ομπρέλα» παρακολούθησαν στις 6 Νοεμ-
βρίου 2019, στο θέατρο Άνεσις. Βιώνοντας 
με τον δικό τους τρόπο τα γεγονότα που 
προηγήθηκαν του Ελληνοϊταλικού Πολέμου 
του 1940, αλλά και τα όσα ακολούθησαν, οι 
μικροί πρωταγωνιστές μάς απέδειξαν ότι τα 
παιδιά θα αντιπροσωπεύουν πάντα την ελ-
πίδα: με όπλο μία μωβ ομπρέλα, μπορούν 
να φτιάξουν έναν κόσμο στον οποίο όλοι οι 
άνθρωποι θα ζουν αγαπημένοι. 

Την παράσταση παρακολούθησαν και οι 
μαθητές της ΣΤ΄ Δημοτικού, στις 23 Ιανουα-
ρίου 2020.

Στις 6 Φεβρουαρίου 2020, επισκέφθηκαν 
το θέατρο Ακροπόλ και απόλαυσαν τη θεα-
τρική παράσταση «Ήμουν παιδί το ’21 με 
τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη». Με αφορμή 
τη συμπλήρωση διακοσίων χρόνων από την 
επανάσταση του 1821, η παράσταση έφερε 
τα παιδιά μας κοντά στον Γέρο του Μοριά 
και θυμήθηκαν ένδοξες στιγμές της Ελληνι-
κής Ιστορίας μέσα από τις αναμνήσεις του 
πρωταγωνιστή. Ήταν ένα μοναδικό μάθημα 
για τη μεγαλοσύνη της ελληνικής ψυχής, τη 
λεβεντιά, την αξιοπρέπεια και την αξία της 
ελευθερίας. 

Για τα παιδιά της ΣΤ’ Δημοτικού:
Tο αριστουργηματικό έργο της παιδικής 

Λογοτεχνίας «Χωρίς Οικογένεια» του 
Εκτόρ Μαλό είδαν στις 13 Νοεμβρίου 2019, 
στο θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν. Με σα-
φείς αναφορές στην αξία της οικογένειας, τη 
σημασία της καλοσύνης, της συμπόνιας και 
της τιμιότητας ως πρωταρχικών εννοιών της 
ζωής, η παράσταση μιλά, επίσης, για τη δύ-
ναμη της πραγματικής φιλίας και του θάρ-
ρους, ώστε να αντιμετωπίζουμε κάθε δυ-
σκολία της ζωής.
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Για τα παιδιά της Α΄ τάξης: 
Στο Paradise Park, στις 14 Οκτωβρίου 

2019. Τα παιδιά, μέσα από βιωματικά παιχνίδια 
και δράσεις, συμμετείχαν στο πρόγραμμα με 
θέμα «Διατροφή και παιδί». Είχαν την ευκαι-
ρία να ανακαλύψουν τα μυστικά της σωστής 
διατροφής, τη σημασία του πρωινού γεύματος 
και της άσκησης, καθώς και τη συμβολή τους 
στην πνευματική και σωματική τους υγεία.

Στο Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστο-
ρίας, Κέντρο ΓΑΙΑ, στις 21, 22 και 23 Ιανουα-
ρίου 2020. Προκειμένου να συνειδητοποιή-
σουν ότι η Γη είναι το σπίτι μας, το μοναδικό 
σπίτι που έχουμε, τονίστηκε η σημασία της 
προστασίας όλων των οργανισμών που βρί-
σκονται πάνω σε αυτή και της λελογισμένης 
χρήσης όσων μας προσφέρει. 

Την ίδια επίσκεψη πραγματοποίησαν στις 
5 Δεκεμβρίου 2019 τα παιδιά της Β’ Δημοτι-
κού.

Στο Ίδρυμα Μουσικής και Τεχνών Θεο-
χαράκη, στις 12 και 13 Φεβρουαρίου 2020. 
Μία «Βόλτα στο άπειρο», με εργαλείο το θεα-
τρικό παιχνίδι, έκαναν οι μικροί μαθητές, γνώ-
ρισαν τους πλανήτες του Ηλιακού Συστήμα-
τος, εξοικειώθηκαν με το φαινόμενο της εναλ-
λαγής μέρας-νύχτας και την ακολουθία των 
εποχών.  

Για τα παιδιά της Β’ Δημοτικού:
Στο Paradise Park, στις 18 Οκτωβρίου 

2019. Έλαβαν μέρος στο εκπαιδευτικό βιω-

ματικό πρόγραμμα «Από το σταφύλι στο 
κρασί» και, ακολουθώντας ένα-ένα τα βή-
ματα, ανακάλυψαν τη διαδικασία του τρύ-
γου, του πατήματος των σταφυλιών, της πα-
ραγωγής μούστου, της οινοποίησης και της 
απόσταξης.

Στο Ευγενίδειο Ίδρυμα «Πλανητάριο», 
στις 16 Ιανουαρίου 2020. Παρακολούθησαν 
την ψηφιακή προβολή με θέμα «Ο μυστηρι-
ώδης κύριος Τιλτ». Ένα μαγικό ρομπότ 
οδήγησε τα παιδιά σε ένα ταξίδι έξω από τη 
Γη, σε ένα μαγικό κόσμο, βοηθώντας τα να 
καταλάβουν ότι, για να λύσουν ένα πρόβλη-
μα, αρκεί κάποιες φορές να βλέπουν τα 
πράγματα από. . . άλλη οπτική γωνία!

Στο Μουσείο Συναισθημάτων, στις 3, 5 
και 7 Φεβρουαρίου 2020. Το εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα «Το παλάτι του θυμού», στο 
οποίο συμμετείχαν τα παιδιά, αποσκοπούσε 
στο να αντιληφθούν το συναίσθημα του θυ-
μού, τα αίτιά του και τις παρορμήσεις που 
προκαλεί, προκειμένου να αναζητήσουν 
τρόπους διαχείρισης του συναισθήματος 
αυτού.

Για τα παιδιά της Γ’ Δημοτικού: 
Στο Θεματικό Πάρκο-Μουσείο, στις 29 

Οκτωβρίου 2019. Τα παιδιά έμαθαν για τον 
«Ηρακλή και τους 12 άθλους του», κάνο-
ντας ένα βιωματικό ταξίδι στον χρόνο, μία 
συναρπαστική διαδρομή στην Ελληνική Μυ-
θολογία.

Μαθητικοί Όμιλοι 

Θεατρική Ομάδα

Με τη σκηνοθετική καθοδήγηση της Αρ-
γυρώς Βούρου, η Θεατρική Ομάδα του Γυ-
μνασίου και του Λυκείου της Ιονίου Σχολής 
προετοίμασε, κατά τη διάρκεια της χρονιάς, 
δύο θεατρικά έργα: το τρυφερό και συγκινη-
τικό παραμύθι «Ο Σιμιγδαλένιος» του Αλέ-
ξανδρου Αδαμόπουλου και την «Κόμισσα 
της Φάμπρικας» των Ασημάκη Γιαλαμά-
Κώστα Πρετεντέρη, που, μέσα από το γέλιο 
που προσφέρει, καταφέρνει να αποτυπώσει 
την κοινωνική και πολιτική πραγματικότητα 
της ταραγμένης δεκαετίας του 1960. 

Τα παιδιά μας εργάστηκαν άοκνα ( χαρα-
κτηριστικό είναι ότι οι πρόβες συνεχίστηκαν 
διαδικτυακά, ακόμη και την περίοδο ανα-
στολής των μαθημάτων), προκειμένου να 
προσεγγίσουν τους χαρακτήρες και να τους 
αποδώσουν με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια. 

Δυστυχώς, λόγω των συνθηκών, δεν 
πραγματοποιήθηκαν οι παραστάσεις με τη 
λήξη των μαθημάτων, όπως τα προηγούμε-
να χρόνια. Ευελπιστούμε, όμως, να απολαύ-
σουμε τις ερμηνείες των νεαρών ηθοποιών 
πολύ σύντομα!

Όμιλος Αντιλογίας-Debate

Ο Όμιλος ενισχύθηκε με την προσθήκη 
νέων μελών που συμμετείχαν με ενδιαφέ-
ρον στα μαθήματα προετοιμασίας και αντα-
ποκρίθηκαν με επιτυχία στις προκλήσεις 
των Ρητορικών Αγώνων στους οποίους κλή-
θηκαν να λάβουν μέρος. Τα οφέλη που απο-
κόμισαν πολλαπλά, αφού εξοικειώθηκαν με 
δεξιότητες επιχειρηματολογίας, με σύνθετες 
μορφές συλλογισμού, με τη χρήση της Αγ-
γλικής Γλώσσας και, φυσικά, είχαν την ευκαι-
ρία συναναστροφής, γνωριμίας και δημι-
ουργίας φιλικών δεσμών. 

Την ευθύνη του Ομίλου είχαν ο Δάσκα-
λος Ρητορικής κ. Μανώλης Πολυχρονίδης 
και ο Καθηγητής Αγγλικής Γλώσσας του Σχο-
λείου μας κ. Δημήτριος Βασιλάκης.  Με τους 
βοηθούς προπονητές, κ. Λυδία Αλαϊάδη και 

κ. Κωνσταντίνο Αντωναρόπουλο, προετοί-
μασαν τα παιδιά για τις ακόλουθες διοργα-
νώσεις:

• 2nd Ionios School Debate Club Friend-
ly Fresher’s Cup-28 Σεπτεμβρίου 2019. 

Στους αγώνες, που φιλοξενήθηκαν στις 
εγκαταστάσεις του Σχολείου μας, στη Φιλο-
θέη, έλαβαν μέρος τριάντα τέσσερις μαθη-
τές και μαθήτριες από την Ιόνιο Σχολή, κα-
θώς και άλλων Ιδιωτικών Σχολείων της Αττι-
κής.

Πολύτιμη για την απρόσκοπτη διεξαγω-
γή των αγώνων υπήρξε η προσφορά των 
εθελοντών.

• 58ο Deree College Invitational 
Debate Tournament - 22 και 23 Νοεμβρίου 
2019, που διοργάνωσε το Debating Club 
του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος Deree 
College. Στον Διαγωνισμό συμμετείχαν, 
εκτός από μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, 
και φοιτητές Πανεπιστημίου. Ο υψηλού επι-
πέδου συναγωνισμός ήταν μία εξαιρετική 
ευκαιρία εξάσκησης της ρητορικής επιχει-
ρηματολογίας των παιδιών μας. 

• 11th Moraitis School Cup - 24 και 25 
Ιανουαρίου 2020. Συμμετείχαν μαθητές και 
μαθήτριες του Γυμνασίου και του Λυκείου 
στα αγωνίσματα του Debate του 
Impromptu Speaking (αυθόρμητου λόγου). 
Aξίζει να σημειωθεί η συμμετοχή δύο μα-
θητών της ΣΤ' Δημοτικού, του Γιώργου 
Δέδε και του Κυριάκου Μελισσουργού, 
στο Juniors' Debate. Ήταν η πρώτη τους πα-
ρουσία σε αγώνες, από την οποία αποκόμι-
σαν πολύτιμες εμπειρίες στη διαγωνιστική 
Ρητορική και άφησαν υποσχέσεις για τη συ-
νέχεια.

• Διεθνής Διαγωνισμός International 
Competition for Young Debaters - 
I.C.Y.D., 22 Φεβρουαρίου 2020, στα Εκπαι-
δευτήρια Ι. Μ. Παναγιωτόπουλος, στην Παλ-
λήνη.

Όμιλος Model United Nations

Tα Συνέδρια Προσομοίωσης της Γενικής 
Συνέλευσης του ΟΗΕ, μέσα από τη Ρητορική 
Τέχνη, εμπλέκουν τους νέους ανθρώπους 
στη μελέτη και τη συζήτηση παγκόσμιων 
κοινωνικών ζητημάτων, τη βιωματική κατα-
νόηση των διεθνών πολιτικών θεσμών, ενώ, 
παράλληλα, βελτιώνουν τις επικοινωνιακές 
τους ικανότητες. Στον Όμιλο συμμετείχαν 
μαθητές και μαθήτριες των Γυμνασίων, του 
Λυκείου και του ΙΒ της Ιονίου Σχολής.

• Campion School MUN - 12 και 13 
Οκτωβρίου 2019, στα Εκπαιδευτήρια 
Campion British School, στην Παλλήνη. Στην 
επταμελή αντιπροσωπία του Σχολείου είχε 
ανατεθεί η εκπροσώπηση της Ισπανίας. Στο 
πλαίσιο της προετοιμασίας πραγματοποιή-
θηκε επίσκεψη στην Πρεσβεία του Βασιλεί-
ου της Ισπανίας, στην Αθήνα.

• 22nd DSAMUN Conference 
(Deutsche Schule Athen Model United 
Nations Conference) - 18 έως 20 Οκτωβρί-
ου 2019, στις εγκαταστάσεις της Γερμανικής 
Σχολής Αθηνών. Τα παιδιά μας ανέλαβαν 
την εκπροσώπηση του πολυεθνικού κρά-
τους της Βολιβίας.

• 14th CGS Model United Nations 
Conference 2019 - 6 έως 8 Δεκεμβρίου 
2019, στα Εκπαιδευτήρια Κωστέα Γείτονα, 
στην Παλλήνη. To θέμα του συνεδρίου ήταν 
«Cyber Governance» και το Σχολείο μας εκ-
προσώπησε τη χώρα της Αργεντινής.

 • 15th Anatolia College’s MUN -            
14 έως 16 Φεβρουαρίου 2020, στο Αμερικα-
νικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης Αnatolia. 

Μαθηματικοί Όμιλοι
Την ευθύνη της λειτουργίας των Ομίλων 

(Δημοτικού και Γυμνασίου) είχαν, αντίστοι-
χα, οι Καθηγητές Μαθηματικών του Σχολεί-
ου μας κ. Γεώργιος Αμπλιανίτης και κ. Αικα-
τερίνη Δεμερούτη, που προσπάθησαν να 
μυήσουν τα παιδιά στα μυστικά της μαθημα-
τικής σκέψης. Τα μέλη του Ομίλου, αλλά και 
πολλοί άλλοι μαθητές και μαθήτριες όλων 
των βαθμίδων, έλαβαν μέρος στις ακόλου-
θες διοργανώσεις:

α. 80ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός στα 
Μαθηματικά της ΕΜΕ. Η α’ φάση του Δια-
γωνισμού, «Ο ΘΑΛΗΣ», πραγματοποιήθηκε 
στις 9 Νοεμβρίου 2019 και οι εξετάσεις φιλο-
ξενήθηκαν στην Ιόνιο Σχολή, στη Φιλοθέη. 
Στη β’ φάση, «Ο Ευκλείδης» (18 Ιανουαρίου 
2020), πέρασαν με επιτυχία οι Σωτήριος Γκα-
σούκας, μαθητής της Β' Γυμνασίου, Χρήστος 
Μπραΐμης, μαθητής της Γ΄ Γυμνασίου, και 
Σπυρίδων Τσόπελας, μαθητής της Γ' Λυκείου.

β. Διαγωνισμός Μαθηματικών «Ο Πυ-
θαγόρας» της Ελληνικής Μαθηματικής 
Εταιρείας, 15 Φεβρουαρίου 2020. Ο διαγωνι-
σμός μαθηματικών ικανοτήτων «Ο Πυθαγό-
ρας» αφορούσε μαθητές και μαθήτριες από 
τη Β’ Δημοτικού έως την Γ’ Γυμνασίου και φι-
λοξενήθηκε στην Ιόνιο Σχολή, στη Φιλοθέη.

Διακρίθηκαν από τη: 

Β’ Δημοτικού: Έλενα Αξιωτάκη, Αριάδνη 
Αυλώνα, Λυδία Δαμκαλίδη, Κωνσταντίνος 
Δημόγιωργας, Γεώργιος-Θεόδωρος Κανελ-
λόπουλος, Σταύρος Κατσαφάδος, Νικόλαος 
Κοζάος, Νικόλαος Κορδάκης, Κωνσταντίνα 
Κούρου, Σπυρίδων Κωστόπουλος, Μαρία 
Μικρουλέα, Μαρία Μιχαλοπούλου, Νικόλα-
ος Μουρδουκούτας, Σταύρος Σταυρακάκης, 
Νικόλαος Τζόγιας, Πέτρος Χατζηνικολάου,

Γ’ Δημοτικού: Αθανάσιος-Μάξιμος Βα-
ρουτάς, Παναγιώτης Καγιογλίδης, Μελιτίνη 
Κουτρουμάνου, Χαρίλαος Ρίζος, Νικόλαος 
Σεβνταλής, Αικατερίνη Φέσσα,

Δ’ Δημοτικού: Πολυξένη Νικολακοπού-
λου, Αικατερίνη Πανδή, Άγγελος Παπαδέας, 
Αλεξάνδρα Παυλίδη, Παναγιώτα Χρυσοσπάθη,

Ε’ Δημοτικού: Άρτεμις Καραμήτσου, Μα-
ρία-Λυδία Κυριακοπούλου, Μάξιμος-Γεώρ-
γιος Κώτσαρης, Σπυριδούλα Παπαδέα, Ιωάν-
νης Παπαδέας, Μαρία Ρομποπούλου και 

ΣΤ’ Δημοτικού: Σοφία-Χρύσα Γκόγκου, 
Νικόλαος Ζιώζιας, Δημήτριος Ιγνατιάδης, Λή-
δα Λεσιώτη και Παναγιώτης Παπαϊωάννου. 

γ. Διεθνής Μαθηματικός Διαγωνισμός 
«Καγκουρό», 23 Μαΐου 2020. Περιπετειώ-
δης ήταν η διεξαγωγή του φετινού Μαθημα-
τικού Διαγωνισμού «Καγκουρό», ο οποίος, 
μετά από αναβολές, πραγματοποιήθηκε δια-
δικτυακά, με τη συμμετοχή μαθητών και μα-
θητριών των Δημοτικών Σχολείων, των Γυ-
μνασίων και του Λυκείου της Ιονίου Σχολής. 

Διακρίθηκαν οι μαθητές μας: 
της Β’ Δημοτικού: Κωνσταντίνος Δημό-

γιωργας, Εμμανουήλ Διακογεωργίου, Άρης 
Παπαδόπουλος,

της Γ’ Δημοτικού: Ελπίδα Παπαδέα, Αλέ-
ξανδρος Παπαδέας, Χαρίλαος Μαγγίνας,

της Δ’ Δημοτικού: Εμμανουήλ Χατζημιχαήλ,
της Ε’ Δημοτικού: Στέφανος Ρούσος-

Κορδώνης, Σταύρος Πανουτσόπουλος,
της Α’ Γυμνασίου: Σοφία Βαλέτ, Κωνστα-

ντίνος Βελβιτσάνος, Παναγιώτης Ζωντανός, 
Κωνσταντίνα Καραστάθη, Γρηγόριος Φερε-
τζάκης και

της Β’ Γυμνασίου: Λάμπρος Μπίζας.

Όμιλος Αρχιτεκτονικής
Με την επίβλεψη του Αρχιτέκτονα Μηχα-

νικού κ. Φοίβου Σαργέντη, τα μαθήματα του 
Ομίλου εξοικείωσαν τα παιδιά με την Τέχνη 
της Αρχιτεκτονικής.

Σκακιστικός Όμιλος
Με την καθοδήγηση του Δασκάλου τους 

κ. Αλέξανδρου Γκόγκολη, οι μικροί σκακι-
στές έμαθαν τεχνικές, ακόνισαν το μυαλό 
και την υπομονή τους και διοργάνωσαν mini 
πρωτάθλημα στην τάξη, εφαρμόζοντας όσα 
είχαν μάθει.

Όμιλος Ιστιοπλοΐας
Οι προπονήσεις διεξήχθησαν τους μήνες 

Οκτώβριο και Νοέμβριο 2019, στον Αθλητι-
κό Ναυτικό Όμιλο Γλυφάδας, στη Γλυφάδα.

Ομάδα Χιονοδρομίας
Προπονήσεις Χιονοδρομίας οργανώθη-

καν στις 25 Ιανουαρίου, 8 και 23 Φεβρουαρί-
ου 2020, στο χιονοδρομικό κέντρο Παρνασ-
σού, όπου οι σκιέρς απόλαυσαν το χιονισμέ-
νο τοπίο.

Οι δραστηριότητες των Μαθητικών Ομίλων δίνουν ποικίλες προεκτάσεις στη σχολική ζωή:

διευρύνουν το Πρόγραμμα Σπουδών, ενισχύουν τους δεσμούς μεταξύ των μελών της κοινότητας

και δημιουργούν τις προϋποθέσεις, ώστε τα παιδιά να καλλιεργήσουν ταλέντα και δεξιότητες,

να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους και να αξιοποιήσουν τον ελεύθερο χρόνο τους.

Στον Πύργο Βασιλίσσης, στις 2 Δεκεμ-
βρίου 2019. Μέσα από το εκπαιδευτικό πρό-
γραμμα «Από την ελιά στο λαδάκι», γνώρι-
σαν το ιερό δέντρο της αφθονίας και της ει-
ρήνης: από τον αρχαιοελληνικό μύθο του 
Ποσειδώνα και της Αθηνάς και την παραδο-
σιακή μυλόπετρα, μέχρι το λιομάζεμα με ρα-
βδιά και χτένια. «Μεταμορφώθηκαν» σε μι-
κρούς ελαιουργούς, έλιωσαν ελίτσες και δο-
κίμασαν φρέσκο λαδάκι!

Για τα παιδιά της Δ’ Δημοτικού:
Στο Αστεροσκοπείο Πεντέλης, στις 31 

Οκτωβρίου 2019. Στο πλαίσιο του εκπαιδευ-
τικού προγράμματος «Ηλιακό Σύστημα για 
δυνατούς λύτες», που υλοποιείται από το 
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, οι επισκέ-
πτες άκουσαν ενδιαφέρουσες πληροφορίες 
για το Ηλιακό Σύστημα κατά ενότητες 
(Ήλιος, γήινοι πλανήτες κτλ). Η χρήση επο-
πτικών μέσων, καθώς και η ενεργή συμμετο-
χή τους σε διάφορα quiz, προκάλεσε το εν-
διαφέρον και τον ενθουσιασμό τους.

Στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, στις 
27 Ιανουαρίου 2020. Με τη συνοδεία ξενα-
γών, τα παιδιά περπάτησαν στον Βράχο της 
Ακρόπολης και θαύμασαν την αρχιτεκτονι-
κή ομορφιά και τη μοναδικότητα των μνη-
μείων της. Τα Προπύλαια, το Ερέχθειο με τις 
Καρυάτιδες, ο Ναός της Αθηνάς Νίκης και ο 
μεγαλόπρεπος Παρθενώνας εντυπωσίασαν 
και ανέδειξαν το μεγαλείο της Αθήνας κατά 
τους κλασσικούς χρόνους.

Για τα παιδιά της Ε’ Δημοτικού:

Στο Μουσείο Πυροσβεστικής, στις 18 
και 29 Οκτωβρίου 2019. Ξεναγήθηκαν στους 
χώρους του Μουσείου και ενημερώθηκαν 
για την ιστορία, την αποστολή και το έργο 
του Πυροσβεστικού Σώματος.

Στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, στις 
5 Δεκεμβρίου 2019. H διαδραστική παραγω-
γή εικονικής πραγματικότητας «Αγία Σοφία: 
1500 Χρόνια Ιστορίας», την οποία παρακο-
λούθησαν στη Θόλο, ήταν μία ξενάγηση 
στον ναό-σύμβολο της Χριστιανοσύνης, με 
αναφορές στον σχεδιασμό και την κατα-
σκευή, τον διάκοσμο, την ιστορία του, τις αλ-
λαγές που υπέστη στο πέρασμα των αιώνων, 
αλλά και στην κοινωνική ζωή του Βυζαντίου. 

Στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύ-
ρος Νιάρχος, στις 13 Φεβρουαρίου 2020. 
Ήταν μία ιδιαίτερης σημασίας επίσκεψη, με 
στόχο την ευαισθητοποίηση των επισκεπτών 
απέναντι στα περιβαλλοντικά προβλήματα. 
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος «ΓΗ, 
Βιώσιμος πλανήτης», διερεύνησαν τις επι-
πτώσεις που έχει ο σύγχρονος τρόπος ζωής 
στο περιβάλλον, μπήκαν σε ένα μικρό εργα-
στήριο ανακύκλωσης και προσπάθησαν να 
απαντήσουν πώς μπορούν να αλλάξουν συ-
νήθειες της καθημερινότητάς τους, ώστε να 
μην επιβαρύνουν το περιβάλλον.

 
Για τα παιδιά της ΣΤ’ Δημοτικού:

Στο Ευγενίδειο Ίδρυμα «Πλανητάριο», 
στις 30 Οκτωβρίου 2019. Η εκπαιδευτική ψη-
φιακή προβολή με θέμα «Διαστημικές κα-
ταιγίδες και Βόρειο Σέλας» προσέφερε 
στους επισκέπτες ένα συναρπαστικό ταξίδι 
γνωριμίας με εντυπωσιακά καιρικά φαινόμε-
να του Ηλιακού μας συστήματος και το πολι-
κό Σέλας.

Στο Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου, 
στις 3 και 4 Δεκεμβρίου 2019, όπου παρακο-
λούθησαν εκπαιδευτικό πρόγραμμα Οδικής 
Ασφάλειας και Ιστορίας του Αυτοκινήτου, 
από την εποχή της πρώτης εμφάνισής του 
έως τις μέρες μας. 

Στο Εργαστήρι Δημοκρατίας της Βου-
λής, κατά τμήματα, στις 14, 17 και 24 Mαρτί-
ου 2020. Τα παιδιά παρακολούθησαν εκπαι-
δευτικό πρόγραμμα με θέμα τους Δημο-
κρατικούς Θεσμούς, το οποίο τους έδωσε 
την ευκαιρία να γνωρίσουν και να εξοικειω-
θούν με τις αρχές και τις αξίες της Δημοκρα-
τίας και να συνειδητοποιήσουν τη σημασία 
του ρόλου του πολίτη στο πλαίσιο του δη-
μοκρατικού πολιτεύματος. Το πρόγραμμα 
ολοκληρώθηκε με μία σύντομη επίσκεψη 
των μαθητών στην αίθουσα της Ολομέλειας 
της Βουλής. 

Το Θέατρο, ως Τέχνη ζωντανή, βοηθά τα 
παιδιά, ιδιαίτερα των μικρότερων ηλικιών, 
να προσεγγίσουν και να ερμηνεύσουν την 
πραγματικότητα βιωματικά. Δημιουργεί 
αναλογίες με τη ζωή και προκαλεί τους μι-
κρούς θεατές να κατανοήσουν τα δρώμενα 
επί σκηνής με βάση την προσωπική και συλ-
λογική τους ταυτότητα. 

Μαθητές και μαθήτριες των Δημοτικών 
μας Σχολείων παρακολούθησαν τις ακόλου-
θες παραστάσεις:

Για τα παιδιά της Α’ Δημοτικού:
Μουσικοπαιδαγωγική διαδραστική θεα-

τρική παράσταση «Γύρω γύρω μήνες», στο 
Σχολείο μας, στο Μαρούσι, στις 2 Δεκεμβρί-
ου 2019. Τα «πρωτάκια», παίζοντας με το πα-
ραμύθι «Η Κυρά Καλή και οι 12 μήνες» και 
την εναλλαγή των μηνών και των εποχών, 
ήλθαν σε επαφή με λαογραφικά στοιχεία, 
γλωσσοδέτες, παροιμίες, έθιμα, παιχνίδια 
και παραδοσιακά τραγούδια, τα οποία συ-
νοδεύονταν από ζωντανή μουσική. 

Για τα παιδιά της Β’ Δημοτικού:
Η θεατρική παράσταση «Ως την άκρη 

του Ονείρου» της Κέλλυς Σταμουλάκη, από 
τον θίασο «Αβάντι», είναι η απόδειξη ότι κάθε 
όνειρό μας, μικρό ή μεγάλο, μπορεί να γίνει 
πραγματικότητα, αν το πιστέψουμε. Με πολ-
λή αισιοδοξία και μηνύματα για τη διαφορετι-
κότητα, τη φιλία, την αγάπη και την οικογέ-
νεια, το έργο διαπνέεται από ιδανικά και αξίες 
που το καθιστούν ένα σπουδαίο μάθημα ζω-
ής! Την παράσταση παρακολούθησαν την 1η 
Νοεμβρίου 2019, στο θέατρο Νέος Ακάδη-
μος. 

Για τα παιδιά της Γ’ Δημοτικού:
«Κι όμως. . . κινείται»! Ήταν μία διδακτι-

κή θεατρική παράσταση, στις 16 Οκτωβρίου 
2019, στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών ΟΤΕ. 
Μέσα από ένα ταξίδι στον χρόνο, τα παιδιά 
ανακάλυψαν τους τρόπους επικοινωνίας 
που χρησιμοποιούσαν οι άνθρωποι από την 
αρχαιότητα μέχρι τη σύγχρονη εποχή.

Εμπνευσμένη από τη Μυθολογία ήταν η 
παράσταση «Θησέας και Μινώταυρος», σε 
κείμενα και σκηνοθεσία της Κάρμεν Ρουγγέ-
ρη, που παρακολούθησαν οι μαθητές μας 
στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, στις 12 
Νοεμβρίου 2019. Με όχημα τα εντυπωσιακά 
σκηνικά, τα τραγούδια και τον χορό ακολού-
θησαν τον Θησέα στο ταξίδι του προς το πα-
λάτι του Μίνωα και τον λαβύρινθο. 

Μυθολογικό ήταν το υπόβαθρο και της 
παράστασης «Οδύσσεια... στον πηγαιμό 
για την Ιθάκη», που παρακολούθησαν, στις 
11 Φεβρουαρίου 2020, τα παιδιά μας στο θέ-
ατρο Ολύμπια. Ταξίδεψαν με τον πολυμήχα-
νο Οδυσσέα, μαθαίνοντας για τη σημασία 
της προσήλωσης στον στόχο και τη δύναμη 
που κρύβει η ανθρώπινη ψυχή. 

Τέλος, η Γ’ Δημοτικού επισκέφθηκε, στις 
16 και 28 Ιανουαρίου 2020, τη Μουσική Βι-
βλιοθήκη του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, 
για να παρακολουθήσει τη μουσική θεατρι-
κή παράσταση «Σβήσε το φως!» από τη Θε-
ατρική Ομάδα Κοπέρνικος. Μέσα από τις πε-
ριπέτειες του φοβητσιάρη πρωταγωνιστή τα 
παιδιά συνειδητοποίησαν ότι συχνά ο φό-

βος τρέφεται από την άγνοιά μας και ότι 
μπορούν να αντιμετωπίσουν τα πάντα, αρ-
κεί να έχουν θάρρος.  

Για τα παιδιά της Δ’ Δημοτικού:
Δεν χρειάστηκε να φτάσουμε «Ως την 

άκρη του κόσμου», για να δούμε τη θεατρι-
κή παράσταση της Μαρίας Παπαγιάννη. Την 
παρακολουθήσαμε στο θέατρο Τζένη Καρέ-
ζη, στις 20 Νοεμβρίου 2019. Μέσα από την 
προσπάθεια των πρωταγωνιστών να επιβιώ-
σουν και την υπέροχη μουσική του Θάνου 
Μικρούτσικου, αναδείχθηκε το θέμα των 
ολέθριων συνεπειών του πολέμου, του ξερ-
ριζωμού και της αγωνιώδους αναζήτησης 
ασφάλειας.

Για τα παιδιά της Ε’ Δημοτικού:
Τη μεταφορά στο θεατρικό σανίδι του 

σπουδαίου έργου της Άλκης Ζέη «Η Μωβ 
Ομπρέλα» παρακολούθησαν στις 6 Νοεμ-
βρίου 2019, στο θέατρο Άνεσις. Βιώνοντας 
με τον δικό τους τρόπο τα γεγονότα που 
προηγήθηκαν του Ελληνοϊταλικού Πολέμου 
του 1940, αλλά και τα όσα ακολούθησαν, οι 
μικροί πρωταγωνιστές μάς απέδειξαν ότι τα 
παιδιά θα αντιπροσωπεύουν πάντα την ελ-
πίδα: με όπλο μία μωβ ομπρέλα, μπορούν 
να φτιάξουν έναν κόσμο στον οποίο όλοι οι 
άνθρωποι θα ζουν αγαπημένοι. 

Την παράσταση παρακολούθησαν και οι 
μαθητές της ΣΤ΄ Δημοτικού, στις 23 Ιανουα-
ρίου 2020.

Στις 6 Φεβρουαρίου 2020, επισκέφθηκαν 
το θέατρο Ακροπόλ και απόλαυσαν τη θεα-
τρική παράσταση «Ήμουν παιδί το ’21 με 
τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη». Με αφορμή 
τη συμπλήρωση διακοσίων χρόνων από την 
επανάσταση του 1821, η παράσταση έφερε 
τα παιδιά μας κοντά στον Γέρο του Μοριά 
και θυμήθηκαν ένδοξες στιγμές της Ελληνι-
κής Ιστορίας μέσα από τις αναμνήσεις του 
πρωταγωνιστή. Ήταν ένα μοναδικό μάθημα 
για τη μεγαλοσύνη της ελληνικής ψυχής, τη 
λεβεντιά, την αξιοπρέπεια και την αξία της 
ελευθερίας. 

Για τα παιδιά της ΣΤ’ Δημοτικού:
Tο αριστουργηματικό έργο της παιδικής 

Λογοτεχνίας «Χωρίς Οικογένεια» του 
Εκτόρ Μαλό είδαν στις 13 Νοεμβρίου 2019, 
στο θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν. Με σα-
φείς αναφορές στην αξία της οικογένειας, τη 
σημασία της καλοσύνης, της συμπόνιας και 
της τιμιότητας ως πρωταρχικών εννοιών της 
ζωής, η παράσταση μιλά, επίσης, για τη δύ-
ναμη της πραγματικής φιλίας και του θάρ-
ρους, ώστε να αντιμετωπίζουμε κάθε δυ-
σκολία της ζωής.
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Για τα παιδιά της Α΄ τάξης: 
Στο Paradise Park, στις 14 Οκτωβρίου 

2019. Τα παιδιά, μέσα από βιωματικά παιχνίδια 
και δράσεις, συμμετείχαν στο πρόγραμμα με 
θέμα «Διατροφή και παιδί». Είχαν την ευκαι-
ρία να ανακαλύψουν τα μυστικά της σωστής 
διατροφής, τη σημασία του πρωινού γεύματος 
και της άσκησης, καθώς και τη συμβολή τους 
στην πνευματική και σωματική τους υγεία.

Στο Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστο-
ρίας, Κέντρο ΓΑΙΑ, στις 21, 22 και 23 Ιανουα-
ρίου 2020. Προκειμένου να συνειδητοποιή-
σουν ότι η Γη είναι το σπίτι μας, το μοναδικό 
σπίτι που έχουμε, τονίστηκε η σημασία της 
προστασίας όλων των οργανισμών που βρί-
σκονται πάνω σε αυτή και της λελογισμένης 
χρήσης όσων μας προσφέρει. 

Την ίδια επίσκεψη πραγματοποίησαν στις 
5 Δεκεμβρίου 2019 τα παιδιά της Β’ Δημοτι-
κού.

Στο Ίδρυμα Μουσικής και Τεχνών Θεο-
χαράκη, στις 12 και 13 Φεβρουαρίου 2020. 
Μία «Βόλτα στο άπειρο», με εργαλείο το θεα-
τρικό παιχνίδι, έκαναν οι μικροί μαθητές, γνώ-
ρισαν τους πλανήτες του Ηλιακού Συστήμα-
τος, εξοικειώθηκαν με το φαινόμενο της εναλ-
λαγής μέρας-νύχτας και την ακολουθία των 
εποχών.  

Για τα παιδιά της Β’ Δημοτικού:
Στο Paradise Park, στις 18 Οκτωβρίου 

2019. Έλαβαν μέρος στο εκπαιδευτικό βιω-

ματικό πρόγραμμα «Από το σταφύλι στο 
κρασί» και, ακολουθώντας ένα-ένα τα βή-
ματα, ανακάλυψαν τη διαδικασία του τρύ-
γου, του πατήματος των σταφυλιών, της πα-
ραγωγής μούστου, της οινοποίησης και της 
απόσταξης.

Στο Ευγενίδειο Ίδρυμα «Πλανητάριο», 
στις 16 Ιανουαρίου 2020. Παρακολούθησαν 
την ψηφιακή προβολή με θέμα «Ο μυστηρι-
ώδης κύριος Τιλτ». Ένα μαγικό ρομπότ 
οδήγησε τα παιδιά σε ένα ταξίδι έξω από τη 
Γη, σε ένα μαγικό κόσμο, βοηθώντας τα να 
καταλάβουν ότι, για να λύσουν ένα πρόβλη-
μα, αρκεί κάποιες φορές να βλέπουν τα 
πράγματα από. . . άλλη οπτική γωνία!

Στο Μουσείο Συναισθημάτων, στις 3, 5 
και 7 Φεβρουαρίου 2020. Το εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα «Το παλάτι του θυμού», στο 
οποίο συμμετείχαν τα παιδιά, αποσκοπούσε 
στο να αντιληφθούν το συναίσθημα του θυ-
μού, τα αίτιά του και τις παρορμήσεις που 
προκαλεί, προκειμένου να αναζητήσουν 
τρόπους διαχείρισης του συναισθήματος 
αυτού.

Για τα παιδιά της Γ’ Δημοτικού: 
Στο Θεματικό Πάρκο-Μουσείο, στις 29 

Οκτωβρίου 2019. Τα παιδιά έμαθαν για τον 
«Ηρακλή και τους 12 άθλους του», κάνο-
ντας ένα βιωματικό ταξίδι στον χρόνο, μία 
συναρπαστική διαδρομή στην Ελληνική Μυ-
θολογία.

Θεατρική Ομάδα

Με τη σκηνοθετική καθοδήγηση της Αρ-
γυρώς Βούρου, η Θεατρική Ομάδα του Γυ-
μνασίου και του Λυκείου της Ιονίου Σχολής 
προετοίμασε, κατά τη διάρκεια της χρονιάς, 
δύο θεατρικά έργα: το τρυφερό και συγκινη-
τικό παραμύθι «Ο Σιμιγδαλένιος» του Αλέ-
ξανδρου Αδαμόπουλου και την «Κόμισσα 
της Φάμπρικας» των Ασημάκη Γιαλαμά-
Κώστα Πρετεντέρη, που, μέσα από το γέλιο 
που προσφέρει, καταφέρνει να αποτυπώσει 
την κοινωνική και πολιτική πραγματικότητα 
της ταραγμένης δεκαετίας του 1960. 

Τα παιδιά μας εργάστηκαν άοκνα ( χαρα-
κτηριστικό είναι ότι οι πρόβες συνεχίστηκαν 
διαδικτυακά, ακόμη και την περίοδο ανα-
στολής των μαθημάτων), προκειμένου να 
προσεγγίσουν τους χαρακτήρες και να τους 
αποδώσουν με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια. 

Δυστυχώς, λόγω των συνθηκών, δεν 
πραγματοποιήθηκαν οι παραστάσεις με τη 
λήξη των μαθημάτων, όπως τα προηγούμε-
να χρόνια. Ευελπιστούμε, όμως, να απολαύ-
σουμε τις ερμηνείες των νεαρών ηθοποιών 
πολύ σύντομα!

Όμιλος Αντιλογίας-Debate

Ο Όμιλος ενισχύθηκε με την προσθήκη 
νέων μελών που συμμετείχαν με ενδιαφέ-
ρον στα μαθήματα προετοιμασίας και αντα-
ποκρίθηκαν με επιτυχία στις προκλήσεις 
των Ρητορικών Αγώνων στους οποίους κλή-
θηκαν να λάβουν μέρος. Τα οφέλη που απο-
κόμισαν πολλαπλά, αφού εξοικειώθηκαν με 
δεξιότητες επιχειρηματολογίας, με σύνθετες 
μορφές συλλογισμού, με τη χρήση της Αγ-
γλικής Γλώσσας και, φυσικά, είχαν την ευκαι-
ρία συναναστροφής, γνωριμίας και δημι-
ουργίας φιλικών δεσμών. 

Την ευθύνη του Ομίλου είχαν ο Δάσκα-
λος Ρητορικής κ. Μανώλης Πολυχρονίδης 
και ο Καθηγητής Αγγλικής Γλώσσας του Σχο-
λείου μας κ. Δημήτριος Βασιλάκης.  Με τους 
βοηθούς προπονητές, κ. Λυδία Αλαϊάδη και 

κ. Κωνσταντίνο Αντωναρόπουλο, προετοί-
μασαν τα παιδιά για τις ακόλουθες διοργα-
νώσεις:

• 2nd Ionios School Debate Club Friend-
ly Fresher’s Cup-28 Σεπτεμβρίου 2019. 

Στους αγώνες, που φιλοξενήθηκαν στις 
εγκαταστάσεις του Σχολείου μας, στη Φιλο-
θέη, έλαβαν μέρος τριάντα τέσσερις μαθη-
τές και μαθήτριες από την Ιόνιο Σχολή, κα-
θώς και άλλων Ιδιωτικών Σχολείων της Αττι-
κής.

Πολύτιμη για την απρόσκοπτη διεξαγω-
γή των αγώνων υπήρξε η προσφορά των 
εθελοντών.

• 58ο Deree College Invitational 
Debate Tournament - 22 και 23 Νοεμβρίου 
2019, που διοργάνωσε το Debating Club 
του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος Deree 
College. Στον Διαγωνισμό συμμετείχαν, 
εκτός από μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, 
και φοιτητές Πανεπιστημίου. Ο υψηλού επι-
πέδου συναγωνισμός ήταν μία εξαιρετική 
ευκαιρία εξάσκησης της ρητορικής επιχει-
ρηματολογίας των παιδιών μας. 

• 11th Moraitis School Cup - 24 και 25 
Ιανουαρίου 2020. Συμμετείχαν μαθητές και 
μαθήτριες του Γυμνασίου και του Λυκείου 
στα αγωνίσματα του Debate του 
Impromptu Speaking (αυθόρμητου λόγου). 
Aξίζει να σημειωθεί η συμμετοχή δύο μα-
θητών της ΣΤ' Δημοτικού, του Γιώργου 
Δέδε και του Κυριάκου Μελισσουργού, 
στο Juniors' Debate. Ήταν η πρώτη τους πα-
ρουσία σε αγώνες, από την οποία αποκόμι-
σαν πολύτιμες εμπειρίες στη διαγωνιστική 
Ρητορική και άφησαν υποσχέσεις για τη συ-
νέχεια.

• Διεθνής Διαγωνισμός International 
Competition for Young Debaters - 
I.C.Y.D., 22 Φεβρουαρίου 2020, στα Εκπαι-
δευτήρια Ι. Μ. Παναγιωτόπουλος, στην Παλ-
λήνη.

Όμιλος Model United Nations

Tα Συνέδρια Προσομοίωσης της Γενικής 
Συνέλευσης του ΟΗΕ, μέσα από τη Ρητορική 
Τέχνη, εμπλέκουν τους νέους ανθρώπους 
στη μελέτη και τη συζήτηση παγκόσμιων 
κοινωνικών ζητημάτων, τη βιωματική κατα-
νόηση των διεθνών πολιτικών θεσμών, ενώ, 
παράλληλα, βελτιώνουν τις επικοινωνιακές 
τους ικανότητες. Στον Όμιλο συμμετείχαν 
μαθητές και μαθήτριες των Γυμνασίων, του 
Λυκείου και του ΙΒ της Ιονίου Σχολής.

• Campion School MUN - 12 και 13 
Οκτωβρίου 2019, στα Εκπαιδευτήρια 
Campion British School, στην Παλλήνη. Στην 
επταμελή αντιπροσωπία του Σχολείου είχε 
ανατεθεί η εκπροσώπηση της Ισπανίας. Στο 
πλαίσιο της προετοιμασίας πραγματοποιή-
θηκε επίσκεψη στην Πρεσβεία του Βασιλεί-
ου της Ισπανίας, στην Αθήνα.

• 22nd DSAMUN Conference 
(Deutsche Schule Athen Model United 
Nations Conference) - 18 έως 20 Οκτωβρί-
ου 2019, στις εγκαταστάσεις της Γερμανικής 
Σχολής Αθηνών. Τα παιδιά μας ανέλαβαν 
την εκπροσώπηση του πολυεθνικού κρά-
τους της Βολιβίας.

• 14th CGS Model United Nations 
Conference 2019 - 6 έως 8 Δεκεμβρίου 
2019, στα Εκπαιδευτήρια Κωστέα Γείτονα, 
στην Παλλήνη. To θέμα του συνεδρίου ήταν 
«Cyber Governance» και το Σχολείο μας εκ-
προσώπησε τη χώρα της Αργεντινής.

 • 15th Anatolia College’s MUN -            
14 έως 16 Φεβρουαρίου 2020, στο Αμερικα-
νικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης Αnatolia. 

Μαθηματικοί Όμιλοι
Την ευθύνη της λειτουργίας των Ομίλων 

(Δημοτικού και Γυμνασίου) είχαν, αντίστοι-
χα, οι Καθηγητές Μαθηματικών του Σχολεί-
ου μας κ. Γεώργιος Αμπλιανίτης και κ. Αικα-
τερίνη Δεμερούτη, που προσπάθησαν να 
μυήσουν τα παιδιά στα μυστικά της μαθημα-
τικής σκέψης. Τα μέλη του Ομίλου, αλλά και 
πολλοί άλλοι μαθητές και μαθήτριες όλων 
των βαθμίδων, έλαβαν μέρος στις ακόλου-
θες διοργανώσεις:

α. 80ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός στα 
Μαθηματικά της ΕΜΕ. Η α’ φάση του Δια-
γωνισμού, «Ο ΘΑΛΗΣ», πραγματοποιήθηκε 
στις 9 Νοεμβρίου 2019 και οι εξετάσεις φιλο-
ξενήθηκαν στην Ιόνιο Σχολή, στη Φιλοθέη. 
Στη β’ φάση, «Ο Ευκλείδης» (18 Ιανουαρίου 
2020), πέρασαν με επιτυχία οι Σωτήριος Γκα-
σούκας, μαθητής της Β' Γυμνασίου, Χρήστος 
Μπραΐμης, μαθητής της Γ΄ Γυμνασίου, και 
Σπυρίδων Τσόπελας, μαθητής της Γ' Λυκείου.

β. Διαγωνισμός Μαθηματικών «Ο Πυ-
θαγόρας» της Ελληνικής Μαθηματικής 
Εταιρείας, 15 Φεβρουαρίου 2020. Ο διαγωνι-
σμός μαθηματικών ικανοτήτων «Ο Πυθαγό-
ρας» αφορούσε μαθητές και μαθήτριες από 
τη Β’ Δημοτικού έως την Γ’ Γυμνασίου και φι-
λοξενήθηκε στην Ιόνιο Σχολή, στη Φιλοθέη.

Διακρίθηκαν από τη: 

Β’ Δημοτικού: Έλενα Αξιωτάκη, Αριάδνη 
Αυλώνα, Λυδία Δαμκαλίδη, Κωνσταντίνος 
Δημόγιωργας, Γεώργιος-Θεόδωρος Κανελ-
λόπουλος, Σταύρος Κατσαφάδος, Νικόλαος 
Κοζάος, Νικόλαος Κορδάκης, Κωνσταντίνα 
Κούρου, Σπυρίδων Κωστόπουλος, Μαρία 
Μικρουλέα, Μαρία Μιχαλοπούλου, Νικόλα-
ος Μουρδουκούτας, Σταύρος Σταυρακάκης, 
Νικόλαος Τζόγιας, Πέτρος Χατζηνικολάου,

Γ’ Δημοτικού: Αθανάσιος-Μάξιμος Βα-
ρουτάς, Παναγιώτης Καγιογλίδης, Μελιτίνη 
Κουτρουμάνου, Χαρίλαος Ρίζος, Νικόλαος 
Σεβνταλής, Αικατερίνη Φέσσα,

Δ’ Δημοτικού: Πολυξένη Νικολακοπού-
λου, Αικατερίνη Πανδή, Άγγελος Παπαδέας, 
Αλεξάνδρα Παυλίδη, Παναγιώτα Χρυσοσπάθη,

Ε’ Δημοτικού: Άρτεμις Καραμήτσου, Μα-
ρία-Λυδία Κυριακοπούλου, Μάξιμος-Γεώρ-
γιος Κώτσαρης, Σπυριδούλα Παπαδέα, Ιωάν-
νης Παπαδέας, Μαρία Ρομποπούλου και 

ΣΤ’ Δημοτικού: Σοφία-Χρύσα Γκόγκου, 
Νικόλαος Ζιώζιας, Δημήτριος Ιγνατιάδης, Λή-
δα Λεσιώτη και Παναγιώτης Παπαϊωάννου. 

γ. Διεθνής Μαθηματικός Διαγωνισμός 
«Καγκουρό», 23 Μαΐου 2020. Περιπετειώ-
δης ήταν η διεξαγωγή του φετινού Μαθημα-
τικού Διαγωνισμού «Καγκουρό», ο οποίος, 
μετά από αναβολές, πραγματοποιήθηκε δια-
δικτυακά, με τη συμμετοχή μαθητών και μα-
θητριών των Δημοτικών Σχολείων, των Γυ-
μνασίων και του Λυκείου της Ιονίου Σχολής. 

Διακρίθηκαν οι μαθητές μας: 
της Β’ Δημοτικού: Κωνσταντίνος Δημό-

γιωργας, Εμμανουήλ Διακογεωργίου, Άρης 
Παπαδόπουλος,

της Γ’ Δημοτικού: Ελπίδα Παπαδέα, Αλέ-
ξανδρος Παπαδέας, Χαρίλαος Μαγγίνας,

της Δ’ Δημοτικού: Εμμανουήλ Χατζημιχαήλ,
της Ε’ Δημοτικού: Στέφανος Ρούσος-

Κορδώνης, Σταύρος Πανουτσόπουλος,
της Α’ Γυμνασίου: Σοφία Βαλέτ, Κωνστα-

ντίνος Βελβιτσάνος, Παναγιώτης Ζωντανός, 
Κωνσταντίνα Καραστάθη, Γρηγόριος Φερε-
τζάκης και

της Β’ Γυμνασίου: Λάμπρος Μπίζας.

Όμιλος Αρχιτεκτονικής
Με την επίβλεψη του Αρχιτέκτονα Μηχα-

νικού κ. Φοίβου Σαργέντη, τα μαθήματα του 
Ομίλου εξοικείωσαν τα παιδιά με την Τέχνη 
της Αρχιτεκτονικής.

Σκακιστικός Όμιλος
Με την καθοδήγηση του Δασκάλου τους 

κ. Αλέξανδρου Γκόγκολη, οι μικροί σκακι-
στές έμαθαν τεχνικές, ακόνισαν το μυαλό 
και την υπομονή τους και διοργάνωσαν mini 
πρωτάθλημα στην τάξη, εφαρμόζοντας όσα 
είχαν μάθει.

Όμιλος Ιστιοπλοΐας
Οι προπονήσεις διεξήχθησαν τους μήνες 

Οκτώβριο και Νοέμβριο 2019, στον Αθλητι-
κό Ναυτικό Όμιλο Γλυφάδας, στη Γλυφάδα.

Ομάδα Χιονοδρομίας
Προπονήσεις Χιονοδρομίας οργανώθη-

καν στις 25 Ιανουαρίου, 8 και 23 Φεβρουαρί-
ου 2020, στο χιονοδρομικό κέντρο Παρνασ-
σού, όπου οι σκιέρς απόλαυσαν το χιονισμέ-
νο τοπίο.

- την Αγνή Συκά (ΣΤ΄ Δημοτικού) και τις 
Αθηνά Συκά και Αρετή Συκά (Β΄ Γυμνασί-
ου), για τις διακρίσεις τους στο Πανελλήνιο 
Κύπελλο Έγχρωμων και Μαύρων Ζωνών, 
που διοργανώθηκε από την Ελληνική Ομο-
σπονδία Καράτε και διεξήχθη στο Δημοτικό 
Κλειστό Γυμναστήριο Κανήθου "Τ. Καμπού-
ρης", στη Χαλκίδα, στις 2 και 3 Νοεμβρίου 
2019. Και συγκεκριμένα:

H Αγνή κατέκτησε την 1η θέση και το 
χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία Kumite 
Κορασίδων 11 ετών 6ο-4ο Kyu -35kgr και 
την 3η θέση και το χάλκινο μετάλλιο στην 
κατηγορία Kata Κορασίδων 11 ετών 6ο-4ο 
Kyu.

H Αθηνά και η Αρετή κατέκτησαν την 1η 
θέση και το χρυσό μετάλλιο και την 3η θέ-
ση και το χάλκινο μετάλλιο, αντίστοιχα, στην 
κατηγορία Kumite Κορασίδων U14 6ο - 40 
Kyu - 42 kgr.

- την Κυβέλη Καλέργη-Αγγελοπούλου 
(Ε’ Δημοτικού), για τις διακρίσεις της στους 
Διεθνείς Αγώνες Ρυθμικής Γυμναστικής 
(Sport Hall στη Σόφια της Βουλγαρίας, από 5 
έως 8 Δεκεμβρίου 2019), στην κατηγορία 
Παγκορασίδων Β, Level A (2η θέση στο Στε-
φάνι, 3η θέση στην Μπάλα, 5η θέση στο 
Σύνθετο Ατομικό και 8η θέση στο Σχοινί) και 
την εξαιρετική εμφάνισή της στον 2ο Διεθνή 
Αγώνα Ρυθμικής Γυμναστικής «ERKYNA 
CUP» (1η Φεβρουαρίου 2020), όπου έλαβε 
την 3η θέση και το χάλκινο μετάλλιο στο 
Στεφάνι, την 5η θέση στο Σχοινί και την 9η 
θέση στο Σύνθετο Ατομικό.

- τον αθλητή του Karate, Αναστάσιο Πα-
νουσόπουλο (Β΄ Δημοτικού), για την κατά-
κτηση της 2ης θέσης και του αργυρού με-
ταλλίου, στην κατηγορία KATA ΠΑΙΔΩΝ 7 - 8 
ετών, στους Διεθνείς Αγώνες Καράτε, καθώς 
και στο Πανελλήνιο Κύπελλο Έγχρωμων και 
Μαύρων Ζωνών. Οι εν λόγω αγώνες, που δι-
οργανώθηκαν από την Ελληνική Ομοσπον-
δία Καράτε, διεξήχθησαν στο Δημοτικό 
Κλειστό Γυμναστήριο «Βενετόκλειο», στη 
Ρόδο (5, 6 Οκτωβρίου 2019) και στο Δημοτι-
κό Κλειστό Γυμναστήριο Κανήθου "Τ. Κα-
μπούρης", στη Χαλκίδα (2, 3 Νοεμβρίου 
2019), αντίστοιχα.

Στον Πύργο Βασιλίσσης, στις 2 Δεκεμ-
βρίου 2019. Μέσα από το εκπαιδευτικό πρό-
γραμμα «Από την ελιά στο λαδάκι», γνώρι-
σαν το ιερό δέντρο της αφθονίας και της ει-
ρήνης: από τον αρχαιοελληνικό μύθο του 
Ποσειδώνα και της Αθηνάς και την παραδο-
σιακή μυλόπετρα, μέχρι το λιομάζεμα με ρα-
βδιά και χτένια. «Μεταμορφώθηκαν» σε μι-
κρούς ελαιουργούς, έλιωσαν ελίτσες και δο-
κίμασαν φρέσκο λαδάκι!

Για τα παιδιά της Δ’ Δημοτικού:
Στο Αστεροσκοπείο Πεντέλης, στις 31 

Οκτωβρίου 2019. Στο πλαίσιο του εκπαιδευ-
τικού προγράμματος «Ηλιακό Σύστημα για 
δυνατούς λύτες», που υλοποιείται από το 
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, οι επισκέ-
πτες άκουσαν ενδιαφέρουσες πληροφορίες 
για το Ηλιακό Σύστημα κατά ενότητες 
(Ήλιος, γήινοι πλανήτες κτλ). Η χρήση επο-
πτικών μέσων, καθώς και η ενεργή συμμετο-
χή τους σε διάφορα quiz, προκάλεσε το εν-
διαφέρον και τον ενθουσιασμό τους.

Στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, στις 
27 Ιανουαρίου 2020. Με τη συνοδεία ξενα-
γών, τα παιδιά περπάτησαν στον Βράχο της 
Ακρόπολης και θαύμασαν την αρχιτεκτονι-
κή ομορφιά και τη μοναδικότητα των μνη-
μείων της. Τα Προπύλαια, το Ερέχθειο με τις 
Καρυάτιδες, ο Ναός της Αθηνάς Νίκης και ο 
μεγαλόπρεπος Παρθενώνας εντυπωσίασαν 
και ανέδειξαν το μεγαλείο της Αθήνας κατά 
τους κλασσικούς χρόνους.

Για τα παιδιά της Ε’ Δημοτικού:

Στο Μουσείο Πυροσβεστικής, στις 18 
και 29 Οκτωβρίου 2019. Ξεναγήθηκαν στους 
χώρους του Μουσείου και ενημερώθηκαν 
για την ιστορία, την αποστολή και το έργο 
του Πυροσβεστικού Σώματος.

Στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, στις 
5 Δεκεμβρίου 2019. H διαδραστική παραγω-
γή εικονικής πραγματικότητας «Αγία Σοφία: 
1500 Χρόνια Ιστορίας», την οποία παρακο-
λούθησαν στη Θόλο, ήταν μία ξενάγηση 
στον ναό-σύμβολο της Χριστιανοσύνης, με 
αναφορές στον σχεδιασμό και την κατα-
σκευή, τον διάκοσμο, την ιστορία του, τις αλ-
λαγές που υπέστη στο πέρασμα των αιώνων, 
αλλά και στην κοινωνική ζωή του Βυζαντίου. 

Στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύ-
ρος Νιάρχος, στις 13 Φεβρουαρίου 2020. 
Ήταν μία ιδιαίτερης σημασίας επίσκεψη, με 
στόχο την ευαισθητοποίηση των επισκεπτών 
απέναντι στα περιβαλλοντικά προβλήματα. 
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος «ΓΗ, 
Βιώσιμος πλανήτης», διερεύνησαν τις επι-
πτώσεις που έχει ο σύγχρονος τρόπος ζωής 
στο περιβάλλον, μπήκαν σε ένα μικρό εργα-
στήριο ανακύκλωσης και προσπάθησαν να 
απαντήσουν πώς μπορούν να αλλάξουν συ-
νήθειες της καθημερινότητάς τους, ώστε να 
μην επιβαρύνουν το περιβάλλον.

 
Για τα παιδιά της ΣΤ’ Δημοτικού:

Στο Ευγενίδειο Ίδρυμα «Πλανητάριο», 
στις 30 Οκτωβρίου 2019. Η εκπαιδευτική ψη-
φιακή προβολή με θέμα «Διαστημικές κα-
ταιγίδες και Βόρειο Σέλας» προσέφερε 
στους επισκέπτες ένα συναρπαστικό ταξίδι 
γνωριμίας με εντυπωσιακά καιρικά φαινόμε-
να του Ηλιακού μας συστήματος και το πολι-
κό Σέλας.

Στο Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου, 
στις 3 και 4 Δεκεμβρίου 2019, όπου παρακο-
λούθησαν εκπαιδευτικό πρόγραμμα Οδικής 
Ασφάλειας και Ιστορίας του Αυτοκινήτου, 
από την εποχή της πρώτης εμφάνισής του 
έως τις μέρες μας. 

Στο Εργαστήρι Δημοκρατίας της Βου-
λής, κατά τμήματα, στις 14, 17 και 24 Mαρτί-
ου 2020. Τα παιδιά παρακολούθησαν εκπαι-
δευτικό πρόγραμμα με θέμα τους Δημο-
κρατικούς Θεσμούς, το οποίο τους έδωσε 
την ευκαιρία να γνωρίσουν και να εξοικειω-
θούν με τις αρχές και τις αξίες της Δημοκρα-
τίας και να συνειδητοποιήσουν τη σημασία 
του ρόλου του πολίτη στο πλαίσιο του δη-
μοκρατικού πολιτεύματος. Το πρόγραμμα 
ολοκληρώθηκε με μία σύντομη επίσκεψη 
των μαθητών στην αίθουσα της Ολομέλειας 
της Βουλής. 

Το Θέατρο, ως Τέχνη ζωντανή, βοηθά τα 
παιδιά, ιδιαίτερα των μικρότερων ηλικιών, 
να προσεγγίσουν και να ερμηνεύσουν την 
πραγματικότητα βιωματικά. Δημιουργεί 
αναλογίες με τη ζωή και προκαλεί τους μι-
κρούς θεατές να κατανοήσουν τα δρώμενα 
επί σκηνής με βάση την προσωπική και συλ-
λογική τους ταυτότητα. 

Μαθητές και μαθήτριες των Δημοτικών 
μας Σχολείων παρακολούθησαν τις ακόλου-
θες παραστάσεις:

Για τα παιδιά της Α’ Δημοτικού:
Μουσικοπαιδαγωγική διαδραστική θεα-

τρική παράσταση «Γύρω γύρω μήνες», στο 
Σχολείο μας, στο Μαρούσι, στις 2 Δεκεμβρί-
ου 2019. Τα «πρωτάκια», παίζοντας με το πα-
ραμύθι «Η Κυρά Καλή και οι 12 μήνες» και 
την εναλλαγή των μηνών και των εποχών, 
ήλθαν σε επαφή με λαογραφικά στοιχεία, 
γλωσσοδέτες, παροιμίες, έθιμα, παιχνίδια 
και παραδοσιακά τραγούδια, τα οποία συ-
νοδεύονταν από ζωντανή μουσική. 

Για τα παιδιά της Β’ Δημοτικού:
Η θεατρική παράσταση «Ως την άκρη 

του Ονείρου» της Κέλλυς Σταμουλάκη, από 
τον θίασο «Αβάντι», είναι η απόδειξη ότι κάθε 
όνειρό μας, μικρό ή μεγάλο, μπορεί να γίνει 
πραγματικότητα, αν το πιστέψουμε. Με πολ-
λή αισιοδοξία και μηνύματα για τη διαφορετι-
κότητα, τη φιλία, την αγάπη και την οικογέ-
νεια, το έργο διαπνέεται από ιδανικά και αξίες 
που το καθιστούν ένα σπουδαίο μάθημα ζω-
ής! Την παράσταση παρακολούθησαν την 1η 
Νοεμβρίου 2019, στο θέατρο Νέος Ακάδη-
μος. 

Για τα παιδιά της Γ’ Δημοτικού:
«Κι όμως. . . κινείται»! Ήταν μία διδακτι-

κή θεατρική παράσταση, στις 16 Οκτωβρίου 
2019, στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών ΟΤΕ. 
Μέσα από ένα ταξίδι στον χρόνο, τα παιδιά 
ανακάλυψαν τους τρόπους επικοινωνίας 
που χρησιμοποιούσαν οι άνθρωποι από την 
αρχαιότητα μέχρι τη σύγχρονη εποχή.

Εμπνευσμένη από τη Μυθολογία ήταν η 
παράσταση «Θησέας και Μινώταυρος», σε 
κείμενα και σκηνοθεσία της Κάρμεν Ρουγγέ-
ρη, που παρακολούθησαν οι μαθητές μας 
στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, στις 12 
Νοεμβρίου 2019. Με όχημα τα εντυπωσιακά 
σκηνικά, τα τραγούδια και τον χορό ακολού-
θησαν τον Θησέα στο ταξίδι του προς το πα-
λάτι του Μίνωα και τον λαβύρινθο. 

Μυθολογικό ήταν το υπόβαθρο και της 
παράστασης «Οδύσσεια... στον πηγαιμό 
για την Ιθάκη», που παρακολούθησαν, στις 
11 Φεβρουαρίου 2020, τα παιδιά μας στο θέ-
ατρο Ολύμπια. Ταξίδεψαν με τον πολυμήχα-
νο Οδυσσέα, μαθαίνοντας για τη σημασία 
της προσήλωσης στον στόχο και τη δύναμη 
που κρύβει η ανθρώπινη ψυχή. 

Τέλος, η Γ’ Δημοτικού επισκέφθηκε, στις 
16 και 28 Ιανουαρίου 2020, τη Μουσική Βι-
βλιοθήκη του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, 
για να παρακολουθήσει τη μουσική θεατρι-
κή παράσταση «Σβήσε το φως!» από τη Θε-
ατρική Ομάδα Κοπέρνικος. Μέσα από τις πε-
ριπέτειες του φοβητσιάρη πρωταγωνιστή τα 
παιδιά συνειδητοποίησαν ότι συχνά ο φό-

βος τρέφεται από την άγνοιά μας και ότι 
μπορούν να αντιμετωπίσουν τα πάντα, αρ-
κεί να έχουν θάρρος.  

Για τα παιδιά της Δ’ Δημοτικού:
Δεν χρειάστηκε να φτάσουμε «Ως την 

άκρη του κόσμου», για να δούμε τη θεατρι-
κή παράσταση της Μαρίας Παπαγιάννη. Την 
παρακολουθήσαμε στο θέατρο Τζένη Καρέ-
ζη, στις 20 Νοεμβρίου 2019. Μέσα από την 
προσπάθεια των πρωταγωνιστών να επιβιώ-
σουν και την υπέροχη μουσική του Θάνου 
Μικρούτσικου, αναδείχθηκε το θέμα των 
ολέθριων συνεπειών του πολέμου, του ξερ-
ριζωμού και της αγωνιώδους αναζήτησης 
ασφάλειας.

Για τα παιδιά της Ε’ Δημοτικού:
Τη μεταφορά στο θεατρικό σανίδι του 

σπουδαίου έργου της Άλκης Ζέη «Η Μωβ 
Ομπρέλα» παρακολούθησαν στις 6 Νοεμ-
βρίου 2019, στο θέατρο Άνεσις. Βιώνοντας 
με τον δικό τους τρόπο τα γεγονότα που 
προηγήθηκαν του Ελληνοϊταλικού Πολέμου 
του 1940, αλλά και τα όσα ακολούθησαν, οι 
μικροί πρωταγωνιστές μάς απέδειξαν ότι τα 
παιδιά θα αντιπροσωπεύουν πάντα την ελ-
πίδα: με όπλο μία μωβ ομπρέλα, μπορούν 
να φτιάξουν έναν κόσμο στον οποίο όλοι οι 
άνθρωποι θα ζουν αγαπημένοι. 

Την παράσταση παρακολούθησαν και οι 
μαθητές της ΣΤ΄ Δημοτικού, στις 23 Ιανουα-
ρίου 2020.

Στις 6 Φεβρουαρίου 2020, επισκέφθηκαν 
το θέατρο Ακροπόλ και απόλαυσαν τη θεα-
τρική παράσταση «Ήμουν παιδί το ’21 με 
τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη». Με αφορμή 
τη συμπλήρωση διακοσίων χρόνων από την 
επανάσταση του 1821, η παράσταση έφερε 
τα παιδιά μας κοντά στον Γέρο του Μοριά 
και θυμήθηκαν ένδοξες στιγμές της Ελληνι-
κής Ιστορίας μέσα από τις αναμνήσεις του 
πρωταγωνιστή. Ήταν ένα μοναδικό μάθημα 
για τη μεγαλοσύνη της ελληνικής ψυχής, τη 
λεβεντιά, την αξιοπρέπεια και την αξία της 
ελευθερίας. 

Για τα παιδιά της ΣΤ’ Δημοτικού:
Tο αριστουργηματικό έργο της παιδικής 

Λογοτεχνίας «Χωρίς Οικογένεια» του 
Εκτόρ Μαλό είδαν στις 13 Νοεμβρίου 2019, 
στο θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν. Με σα-
φείς αναφορές στην αξία της οικογένειας, τη 
σημασία της καλοσύνης, της συμπόνιας και 
της τιμιότητας ως πρωταρχικών εννοιών της 
ζωής, η παράσταση μιλά, επίσης, για τη δύ-
ναμη της πραγματικής φιλίας και του θάρ-
ρους, ώστε να αντιμετωπίζουμε κάθε δυ-
σκολία της ζωής.

Συνέχεια από τη σελίδα 7
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Συμμετοχή
σε Διαγωνισμούς

4ος Μαθητικός Διαγωνισμός 
στην Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 

και Γραμματεία

Μεγάλη διάκριση πέτυχε στον Διαγωνι-
σμό η Διονυσία-Ευθυμία Αναστασάκου, 
μαθήτρια της Β' Λυκείου (Ομάδας Ανθρωπι-
στικών Σπουδών), η οποία έλαβε το 1ο βρα-
βείο.

Συνέχισε, έτσι, τις επιτυχίες που, κάθε 
χρόνο, έχουν τα παιδιά μας στον εν λόγω Δι-
αγωνισμό, πρωταρχικό στόχο του οποίου 
αποτελεί η ενίσχυση της μελέτης της Αρχαί-
ας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας και 
η γνωριμία των μαθητών με έργα του αρχαι-
οελληνικού λόγου.

Ο φετινός διαγωνισμός διεξήχθη στις 7 
Δεκεμβρίου 2019 υπό την αιγίδα της Διεύ-
θυνσης Δ.Ε. Β' Αθήνας.

8ος Πανελλήνιος Μαθητικός 
Διαγωνισμός Φυσικών Δημοτικού

Στην α’ φάση (5 Μαρτίου 2020) έλαβαν 
μέρος τα παιδιά μας της ΣT΄ τάξης και δια-
κρίθηκαν οι: Νικόλαος Ζιώζιας, Ναυσικά - 
Αργυρώ Καμάρη - Σακελλαρίου, Γεώργιος 
Καμάρης - Σακελλαρίου, Κωνσταντίνος - Ιω-
άννης Κεραμάρης, Λήδα Λεσιώτη, Παυλίνα 
Μαμαλάκη, Άγγελος Ντάσης, Κυβέλη Τσα-
τσαρώνη και Δημήτριος Φράγκος.

Επιπλέον, συμμετοχή είχαν μαθητές του 
Λυκείου μας στον 16ο Πανελλήνιο Διαγωνι-
σμό Βιολογίας.

Διόρθωση στο ορθό:

Σε σχέση με τα αναφερόμενα στην προηγού-
μενη έκδοση των «ΝΕΩΝ» (Σεπτέμβριος 2019) 
επισημαίνεται ότι ο Χαράλαμπος Παναγιω-
τόπουλος, πέραν της διάκρισής του στον 7ο 
Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φυσικής 2019 (της 
Ένωσης Ελλήνων Φυσικών), ήταν και μεταξύ 
των πρωτευσάντων της Β’ Γυμνασίου στον Πα-
νελλήνιο Διαγωνισμό Φυσικής «Αριστοτέλης» 
2019 του ΕΚΠΑ και έλαβε το 3ο Βραβείο Αρι-
στείας.

«Χριστουγεννιάτικα παιχνιδομαγέ-
ματα» στο Νηπιαγωγείο!

Μία παράσταση μαγική, με διάχυτο το 
πνεύμα των Χριστουγέννων, που σκόρπισε 
απλόχερα μηνύματα για την αγάπη, τη συ-
νεργασία και τη φιλία!

Πραγματοποιήθηκαν, επιπλέον, οι καθιε-
ρωμένες γιορτές των τάξεων Α’ και Δ’ των 
Δημοτικών μας Σχολείων, με απαγγελίες 
ποιημάτων, κειμένων, δρώμενα και τραγού-
δια στο πνεύμα των Χριστουγέννων. 

Tη δική τους γιορτή οργάνωσαν τα παι-
διά των Γυμνασίων και από κοινού οι τάξεις 
του Λυκείου και του ΙΒ.

Το Χριστουγεννιάτικο Bazaar 
της Ιονίου Σχολής

Το καθιερωμένο Χριστουγεννιάτικο 
Bazaar διοργανώθηκε στις 14 Δεκεμβρίου 
2019, στις εγκαταστάσεις της Ιονίου Σχολής, 
στο Μαρούσι. Τα παιδιά μας, των Δημοτικών 
Σχολείων και των Γυμνασίων, προετοίμασαν 

με ενθουσιασμό πρωτότυπα δώρα και συν-
θέσεις, προσέφεραν χριστουγεννιάτικες λι-
χουδιές και γλυκές δημιουργίες και τραγού-
δησαν χριστουγεννιάτικες μελωδίες. Ιδιαίτε-
ρη νότα προσέδωσαν οι «γωνιές» που ταξί-
δεψαν τους επισκέπτες: η ιταλική γωνιά, που 
μοσχομύριζε καφέ espresso, panettone και 
μπισκότα βανίλιας, το αγγλικό πόστο με τσάι 
καυτό και βουτήματα βουτύρου, ο γερμανι-
κός πάγκος με ένα ζεστό ρόφημα, γαρυφα-
λένιο και πορτοκαλένιο!

Το χρηματικό ποσό που συγκέντρωσαν 
οι μαθητές μας διετέθη σε Συλλόγους Προ-
στασίας και Μέριμνας για το Παιδί.

Xριστουγεννιάτικο Recital

Recital των μαθητών και μαθητριών της 
Ιονίου Σχολής που παρακολουθούν τα απο-
γευματινά μαθήματα Μουσικής, τα οποία γί-
νονται σε συνεργασία με το Ωδείο «Ακρόα-
ση», πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μου-
σικής Αθηνών, στις 21 Δεκεμβρίου 2019. Πα-
ρουσίασαν τραγούδια και μουσικά κομμά-
τια με τη συνοδεία πιάνου και κιθάρας, απο-
σπώντας το χειροκρότημα του κοινού.

Παραδοσιακά Κάλαντα 
στον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο 

Αθηνών και Πάσης Ελλάδος 
από τον Όμιλο Ελληνικών 

Παραδοσιακών Χορών 

Ιδιαίτερη στιγμή για την Ιόνιο Σχολή ήταν 
η επίσκεψη που πραγματοποίησε, στις 23 
Δεκεμβρίου 2019, ο Όμιλος Ελληνικών Πα-
ραδοσιακών Χορών στην Ιερά Αρχιεπισκο-
πή Αθηνών και στον Μακαριώτατο Αρχιεπί-
σκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώ-
νυμο Β’. Τραγούδησαν Κάλαντα Χριστουγέν-
νων και χόρεψαν παραδοσιακούς χορούς, 
με τη συνοδεία μουσικών με παραδοσιακά 
όργανα. Τη φροντίδα της εκδήλωσης είχε ο 
Δάσκαλος του Ομίλου Ελληνικών Χορών 
του Σχολείου μας, κ. Βασίλης Ι. Οικονόμου.

Χριστουγεννιάτικες Εορταστικές Εκδηλώσεις


