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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 12
η 

 

Τη ∆ευτέρα 21/12/2009 οι µαθητές του σχολείου και του νηπιαγωγείου θα 

παρακολουθήσουν στο θέατρο «Ιάκωβος Καµπανέλλης» το ιρλανδέζικο µουσικό 

παραµύθι «Ο κούκος των Χριστουγέννων». Η παρουσίαση είναι οργανωµένη από 

την κ. Άννα Σακαλή παραγωγό εκποµπών του 3
ου

 προγράµµατος ελληνικής 

ραδιοφωνίας (ERT) και της µουσικού κ. Μαρίας Ρεµπούτσικα. Η παρουσίαση θα 

γίνει µε τη συνοδεία µουσικών και οργάνων µε αφήγηση, εκτέλεση έργων µεγάλων 

κλασικών συνθετών, καθώς και ιρλανδέζικων µελωδιών και χριστουγεννιάτικων 

τραγουδιών. Η παρουσίαση θα είναι ανοιχτή για τους γονείς και το κοινό και το 

κόστος για κάθε µαθητή θα είναι 3 ευρώ. 

 

Έκτακτο ανακοινωθέν: Σήµερα Παρασκευή 18/12/20009 ο Σύλλογος Γονέων 

ανταποκρινόµενος στο πνεύµα των Χριστουγέννων κάλεσε τον Άη Βασίλη να 

µοιράσει δώρα και γλυκίσµατα σε όλους τους µαθητές του σχολείου. Πράγµατι, η 

ανταπόκριση ήταν άµεση και η παρουσία του Άη Βασίλη στο σχολείο ήταν 

ευχάριστη για όλους, µας έφερε την αγάπη και την ελπίδα για το νέο χρόνο, και 

αποτελεί βεβαίως µεγάλη επιτυχία του Συλλόγου Γονέων.    

 

Το σχολείο µας συµµετείχε µαζί µε άλλα σχολεία στην εκστρατεία που 

διοργάνωσε το WWF και η Greenpeace για την συλλογή καρτών - επιστολών 

προς τους ηγέτες του κόσµου για τη συνδιάσκεψη της Κοπεγχάγης για την 

κλιµατική αλλαγή. Από όλη την Ελλάδα συγκεντρώθηκαν 3300 κάρτες από 

µαθητές, οι οποίες παραδόθηκαν στον Πρωθυπουργό και την ελληνική αποστολή στις 

9 ∆εκεµβρίου, στο γραφείο του στη Βουλή. Οι κάρτες - επιστολές θα εκτεθούν  στο 

Πνευµατικό Κέντρο του ∆ήµου Αθηναίων, Ακαδηµίας 50, στον 1
ο
 όροφο από 

Πέµπτη 17/12 έως και ∆ευτέρα 21/12. Οι ώρες λειτουργίας της έκθεσης είναι 

καθηµερινές και Σάββατο 9-1µµ και 5-9 µ.µ, ενώ Κυριακή είναι 9-1 µ.µ. Η 

έκθεση είναι ανοικτή σε επισκέψεις γονέων, συλλόγων ή µαθητικών οµάδων. 
  

ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ: Στο σχολείο συνεχίζεται, µέχρι να κλείσουµε για τις 

διακοπές, η µεγάλη έκθεση βιβλίου στο θέατρο η οποία οργανώθηκε από τον 

Σύλλογο Γονέων και τον Σύλλογο ∆ιδασκόντων. Την έκθεση µπορεί να 

επισκεφτούν µαθητές, γονείς και φίλοι κάνοντας εν’ όψη των εορτών ένα πολύτιµο 

δώρο, όπως το βιβλίο, σε µια εποχή όπου κυριαρχεί η εικόνα, η γρήγορη 

πληροφόρηση και η επιφάνεια των πραγµάτων και των γεγονότων. Με την επίσκεψη 

στην έκθεση ενισχύεται η βιβλιοθήκη του σχολείου, που σε λίγο καιρό µε τη βοήθεια 

του Συλλόγου Γονέων θα ταξινοµηθεί και θα µπορεί να λειτουργεί ως δανειστική για 

τους µαθητές και το κοινό. 
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Την Τετάρτη 23/12/2009 τελευταία ηµέρα των µαθηµάτων το σχολείο θα 

λειτουργήσει κανονικά, όπως και το ολοήµερο τµήµα. Οι οποιεσδήποτε µικρές 

γιορτές έχουν προγραµµατιστεί κατά τµήµα, θα γίνουν τις τελευταίες ώρες του 

προγράµµατος, χωρίς παρουσία γονέων. Κατά τα άλλα ο πρώτος κύκλος του 

σχολείου κλείνει. Ελπίζουµε να πέρασε ο χρόνος ευχάριστα και δηµιουργικά για 

όλους. O καινούργιος δε που έρχεται να είναι καλύτερος.    
 

Χρόνια Πολλά! 

Ο Σύλλογος ∆ιδασκόντων 


