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ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΔΕ ΓΙΝΕΤΑΙ !!! 

Με την πιο πετυχημένη εμφάνιση των τελευταίων πέντε ετών, ολοκλήρωσε το σχολείο μας την 

συμμετοχή του στο 5ο σχολικό πρωτάθλημα badminton Δημοτικών Σχολείων του νομού Αττικής, 

την Τετάρτη 24/05/2017. 

Στους αγώνες, που είχαν απόλυτη οργανωτική επιτυχία πήραν μέρος περισσότεροι από 100 

μαθητές και μαθήτριες των τάξεων Δ –Ε – ΣΤ. Το σχολείο μας , το 11ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ, συμμετείχε 

με 14 μαθητές και 8 μαθήτριες και πέτυχε δύο σημαντικότατες διακρίσεις παίρνοντας στα κορίτσια 

την Δεύτερη θέση και το ασημένιο μετάλλιο με την μαθήτρια του ΣΤ2 ΖΥΓΟΥΡΗ ΚΩΝ/ΝΑ και στα 

αγόρια την Τέταρτη θέση με τον μαθητή ΤΣΙΠΛΑΚΟΓΛΟΥ ΕΡΜΗ της Δ2 τάξης. 

Όλα τα παιδιά έπαιξαν θαυμάσια και το κυριότερο είχαν άριστη αγωνιστική, αλλά και έξω 

αγωνιστική συμπεριφορά. 

Ευχαριστώ πολύ όλα τα παιδιά, που εκπροσώπησαν τόσο το σχολείο μας, όσο και την περιοχή 

των κάτω Πατησίων και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων του 

σχολείου μας, κυρία Σουλτάτου Μαρία και στην κυρία Χρυσανίδου Ευγενία για την υπέρ πολύτιμη 

βοήθεια που μου έδωσαν τόσο στη συνοδεία των μαθητών, όσο και στην γενικότερη οργάνωση 

τους, εντός του κλειστού γυμναστηρίου. Κυρίες μου χωρίς την βοήθεια σας δεν θα είχαμε κάνει 

τίποτα. 

Αναλυτικά η κατάταξη των συμμετεχόντων μαθητών είναι η παρακάτω : 

ΚΟΡΙΤΣΙΑ : ΖΥΓΟΥΡΗ ΚΩΝ/ΝΑ (2η θέση) , ΔΑΣΚΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΚΩΤΣΗ ΜΑΡΙΚΑ, ΜΠΙΤΖΙΛΙ 

ΝΙΚΟΛ (θέση 5-8), ΔΡΟΣΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ (9η θέση), ΜΗΤΣΟΥ ΚΑΛΙΟΠΗ, ΤΣΙΑΝΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ (θέση 

17-32), ΧΟΡΟΜΠΕΤ ΑΝΤΡΙΑΝΑ (33η θέση) 

ΑΓΟΡΙΑ : ΤΣΙΠΛΑΚΟΓΚΟΥ ΕΡΜΗΣ (4ος ), ΜΠΙΣΜΠΙΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (5ος ), ΛΟΥΚΑ ΜΑΡΙΟΣ ( 9ος ) 

ΚΩΤΣΗ ΜΙΧΑΛΗΣ, ΧΟΡΟΜΠΕΤΣ ΤΙΜΟΤΕΙ (θέση 17-32) , ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΒΕΛΤΑΟΥΡΙ 

ΓΙΩΡΓΟΣ, ΓΚΑΟΥΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΙΜΕΡΑΙ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟ, ΙΜΠΡΑΧΙΜΙ ΤΖΟΥΛΙΑΝΟ, ΙΣΑ ΜΠΕΣΙΜ, 

ΚΥΡΑΜΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ, ΝΤΑΣΚΑΛΟΥ ΝΤΑΝΙΕΛ, ΧΥΣΚΟ ΑΓΓΕΛΟΣ (θέση 33-64) 

Θερμά συγχαρητήρια σε όλους !!! 

Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ 11ου Δ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 

ΚΑΤΣΩΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 



  
 

  
 

  
 

  



  
 

  
 

  
 

 
 

Φωτογραφικό υλικό : Σουλτάτου Μαρία 


