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ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 

8 ΜΑΪΟΥ 2022 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

 

09:00´ 

● «Tae Kwon Do Show», από τον όμιλο Tae Kwon Do των Προνηπίων και Νηπίων, στον αύλειο 
χώρο του Νηπιαγωγείου (09:30΄- 09:50΄).               

● «Skill Challenge», από τον όμιλο Καλαθοσφαίρισης των Α΄ και Β΄ τάξεων του Δημοτικού, στο 
κλειστό γυμναστήριο του Κολεγίου (09:10΄-9:50΄).  

● «Football World Cup», του ομίλου Ποδοσφαίρου της Γ΄ τάξης του Δημοτικού, στο γήπεδο 
ποδοσφαίρου του Δημοτικού (9:00´- 9:50´). 

● «Football Stars», του ομίλου Ποδοσφαίρου των Δ΄,  Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων του Δημοτικού στο γήπεδο 
ποδοσφαίρου του Γυμνασίου-Λυκείου (9:00´- 10:00´). 

● «Red Tournament», από τον όμιλο Αντισφαίρισης της Γ΄ τάξης του Δημοτικού, στα γήπεδα 
αντισφαίρισης του Κολεγίου (09:00´- 10:00´). 

● «Green Ball Tournament», από τον όμιλο Αντισφαίρισης των Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων του 
Δημοτικού, στα γήπεδα αντισφαίρισης του Κολεγίου (09:00´- 10:00´). 

● «Το Parkour σώζει ζωές», από τον όμιλο Parkour των Γ΄ και Δ΄ τάξεων του Δημοτικού, στον 
αύλειο χώρο της Α’ Δημοτικού(09:30΄- 09:40΄). 

● «6η ΛΑΣΑΛΙΑΔΑ Καλαθοσφαίρισης», τουρνουά καλαθοσφαίρισης προπαιδικού από τις ομάδες: 
«ΠΑΟΚ»,«ΑΡΗΣ», «ΗΡΑΚΛΗΣ» και «ΔΕΚΑ», στον αύλειο χώρο του Γυμνασίου-Λυκείου (09:00-
15:00) 

● Φιλικός αγώνας της ομάδας club Πετοσφαίρισης του Γυμνασίου «ΔΕΛΑΣΑΛ» με την ομάδα 
 «Α.Σ. ΑΚ. Πρωταθλητές Πεύκων», στον αύλειο χώρο του Γυμνασίου-Λυκείου (09:00-10:30). 

● «6η ΛΑΣΑΛΙΑΔΑ Ποδοσφαίρου», τουρνουά ποδοσφαίρου της ομάδας αγοριών του γυμνασίου 
«ΔΕΛΑΣΑΛ» με τις ομάδες «ΑΚ. ΚΟΥΔΑΣ» και «ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ 2008» και «Α.Σ. ΑΚ. 
Πρωταθλητές Πεύκων» στο εξωτερικό γήπεδο ποδοσφαίρου του Κολεγίου (09:00-11:00). 
 

10:00´ 

● «Τα Δελασαλάκια του Κλασικού Αθλητισμού», από τον όμιλο Στίβου  των Προνηπίων και 
Νηπίων, στον  αύλειο  χώρο  του Νηπιαγωγείου (10:00΄- 10:20΄). 

● «Ο ανθισμένος κήπος», από τον όμιλο Μπαλέτου των Προνηπίων, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων 
του Κολεγίου (10:40΄ -10:50΄).  

● «Οι 12 βασιλοπούλες», από τον όμιλο Μπαλέτου των Νηπίων, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του 
Κολεγίου (10:50΄ -11:00΄).  

● «Castle Football Cup», από τον όμιλο Ποδοσφαίρου των Προνηπίων, στον αύλειο χώρο του 
Νηπιαγωγείου (10:40΄- 11:00΄).               

● «Redakia Tournament», από τον όμιλο Αντισφαίρισης των Α΄ και Β΄ τάξεων του Δημοτικού, στα 
γήπεδα αντισφαίρισης του Κολεγίου (10:00´- 11:00´). 

● «Κυνηγοί του ποδοσφαίρου», από τον όμιλο Ποδοσφαίρου της Α΄ τάξης του Δημοτικού, στο 
γήπεδο ποδοσφαίρου του Δημοτικού (10:00´- 10:30´). 

● «Ποδόσφαιρο και Διατροφή», από τον όμιλο Ποδοσφαίρου της Β΄ τάξης του Δημοτικού, στο 
γήπεδο ποδοσφαίρου του Γυμνασίου-Λυκείου (10:00´- 10:30´). 

● «Parkour» από τον όμιλο Parkour  των Α΄ και Β΄ τάξεων του Δημοτικού, στον αύλειο χώρο της Α’ 
Δημοτικού(10:10΄- 10:20΄). 
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● Χορογραφίες «Ζαχαρωτά», «A little party» , «Mamacita», «I’m a survivor» και «Happy 
memories» από τον όμιλο Μοντέρνου Χορού των Α΄-ΣΤ΄ τάξεων του Δημοτικού, στην Αίθουσα 
Εκδηλώσεων του Κολεγίου (10:15΄ -11:00΄).  

● «Πρωταθλητές Πετοσφαίρισης»,  από τους μαθητές των Ε - ΣΤ τάξεων του Δημοτικού, στα 
εξωτερικά γήπεδα πετοσφαίρισης του Δημοτικού (10:00΄- 11:00΄). 

● «Delasalle Championship», από τον όμιλο Καλαθοσφαίρισης της Δ΄ Δημοτικού, στο κλειστό 
γυμναστήριο του Κολεγίου (10:00΄-10:40΄). 

● «Tournois 3 on 3», από τον όμιλο Καλαθοσφαίρισης της Γ΄ Δημοτικού, στο κλειστό γυμναστήριο  
του Κολεγίου (10:40΄-11:15΄). 
 

 

11:00´ 

● «Μία πόλη», από τον όμιλο της Ενόργανης Γυμναστικής των Προνηπίων και Νηπίων, στον 
αύλειο χώρο του Γυμνασίου-Λυκείου του Κολεγίου (11:15΄- 11:25΄). 

● «All Star Delasalle», από τον όμιλο Καλαθοσφαίρισης των Προνηπίων και Νηπίων, στον  αύλειο  
χώρο  του Νηπιαγωγείου (11:30΄- 11:50΄). 

● Χορογραφίες «Μούσες του Degas», «Ο χορός των νεράιδων» και «Ευθυγράμμιση πλανητών», 
από τον όμιλο Μπαλέτου των Α΄-ΣΤ΄ τάξεων του Δημοτικού, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του 
Κολεγίου (11:15΄ -11:45΄).  

● «Οι μικροί αθλητές του στίβου τρέχουν προς την επιτυχία», από τον όμιλο Στίβου των Α΄ και Β΄ 
τάξεων του Δημοτικού, στο γήπεδο ποδοσφαίρου του Γυμνασίου-Λυκείου (11:00΄- 11:30΄). 

● Χορογραφίες «Οι μικροί ευχούληδες», «Οι ήρωες του περιβάλλοντος» και «Όταν η γυμναστική 
διασκεδάζει», από τον όμιλο Ενόργανης των Α΄-ΣΤ΄ τάξεων του Δημοτικού, στον αύλειο χώρο του 
Γυμνασίου-Λυκείου του Κολεγίου (11:15΄- 11:50΄). 

● «Μια φορά κι έναν καιρό ήταν 3 φίλοι: η Μανσέτα, τα Δάκτυλα και το Σερβίς», από τον όμιλο 
Πετοσφαίρισης των Γ΄ και Δ΄ τάξεων του Δημοτικού, στα εξωτερικά γήπεδα πετοσφαίρισης  του 
Δημοτικού (11:15΄- 11:45΄). 

● «Ο δρόμος προς την κορυφή», από τον όμιλο Στίβου των Γ΄ και Δ΄ τάξεων του Δημοτικού, στο 
γήπεδο ποδοσφαίρου του Γυμνασίου-Λυκείου (11:30΄- 12:00΄). 

● «Το παιχνίδι της χρονιάς», αγώνας ποδοσφαίρου από τους μαθητές της ΣΤ’  τάξης του 
Δημοτικού, στο γήπεδο ποδοσφαίρου του Δημοτικού (11:00΄- 12:00΄). 

● «6η ΛΑΣΑΛΙΑΔΑ Ποδοσφαίρου», τουρνουά ποδοσφαίρου με τις ομάδες «ΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ (ANDRE 
VIERINHA)», «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ FC» και «ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ 2009» και «Α.E. ΡΕΤΖΙΚΙΟΥ» στο 
εξωτερικό γήπεδο ποδοσφαίρου του Κολεγίου (11:10-13:10). 
 
 
 

12:00´ 

● «Αστεράκια εν δράσει» για τα παιδιά του παιδικού σταθμού, στον αύλειο χώρο του 
Νηπιαγωγείου (12:40΄-13:00΄).     

● «Les petits Lasalliens», από τον όμιλο Αντισφαίρισης των Προνηπίων και Νηπίων, στα γήπεδα 
αντισφαίρισης του Κολεγίου (12:00´- 12:20´). 

● «Castle Football Cup», από τον όμιλο Ποδοσφαίρου των Νηπίων στον αύλειο χώρο του 
Νηπιαγωγείου (12:10΄-12:30΄).     

● «Om sweet Om», από τον όμιλο Γιόγκα των Προνηπίων και Νηπίων, στον αύλειο χώρο του 
Γυμνασίου-Λυκείου του Κολεγίου (12:40΄- 12:50΄). 

● «Ειρήνη» του Αριστοφάνη, από τον θεατρικό όμιλο της Α΄ τάξης του Δημοτικού, στην Αίθουσα 
Εκδηλώσεων του Κολεγίου (12:00΄-12:30΄). 
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● «Om Anasana», από τον όμιλο Γιόγκα των Α΄ - Δ΄ τάξεων του Δημοτικού, στον αύλειο χώρο του 
Γυμνασίου-Λυκείου του Κολεγίου (12:40΄- 12:50΄). 

● «Χρυσοί Αθλητές Στίβου», από τον όμιλο Στίβου των Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων του Δημοτικού, στο 
γήπεδο ποδοσφαίρου του Γυμνασίου-Λυκείου (12:00΄- 12:30΄). 

● «Πρωταθλητές Καλαθοσφαίρισης»,  από τους μαθητές των Ε - ΣΤ τάξεων του Δημοτικού, στο 
κλειστό γυμναστήριο του Κολλεγίου (12:00΄- 13:00΄). 

● Ο όμιλος Σκάκι του Κολεγίου «ΔΕΛΑΣΑΛ» διοργανώνει αγώνα Simultané με τον Διεθνή Μετρ, 
Πρωταθλητή Ευρώπης και μοναδικό Έλληνα με συμμετοχή στο Παγκόσμιο Υβριδικό Πρωτάθλημα,, 
Ιωαννίδη Ευγένιο και προσκαλεί τους σκακιστές όλων των βαθμίδων του Κολεγίου μας, στον 
αύλειο χώρο του Γυμνασίου- Λυκείου (12:00΄- 14:00΄). 

● Φιλικός αγώνας της ομάδας club Ποδοσφαίρου του Γυμνασίου «ΔΕΛΑΣΑΛ» με την ομάδα 
 «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ FC», στο γήπεδο ποδοσφαίρου του Γυμνασίου-Λυκείου (12:30-13:30). 

 
 

13:00´- 15:00΄ 

● «Τα φρουτάκια στη γωνία», από τον θεατρικό όμιλο των Προνηπίων και Νηπίων, στην Αίθουσα 
Εκδηλώσεων του Κολεγίου (13:00΄-13:30΄). 

● «Ο πόλεμος της Ωμεγαβήτας» από τον θεατρικό όμιλο της Β΄ τάξης του Δημοτικού, στην Αίθουσα 
Εκδηλώσεων του Κολεγίου (13:30΄-14:00΄). 

● «Τα μπερδέματα του Σαίξπηρ» από τον θεατρικό όμιλο των Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων του Δημοτικού, 
στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Κολεγίου (14:00΄-14:30΄). 

● «Ας αρχίσουν οι χοροί» από τον χορευτικό όμιλο των Α΄ και Β΄ τάξεων του Δημοτικού, στον 
αύλειο χώρο του Γυμνασίου-Λυκείου του Κολεγίου (13:10΄-13:20΄). 

● «Χορεύουμε για το καλοκαίρι» από τον χορευτικό όμιλο των Γ΄ και Δ΄ τάξεων του Δημοτικού, 
στον αύλειο χώρο του Γυμνασίου-Λυκείου του Κολεγίου (13:20΄-13:30΄). 
 

 

Αύλειος  Χώρος Γυμνασίου - Λυκείου (09:00΄- 15:00΄)      

● «Safe water sport - 1ο Συνέδριο Θαλασσοφυλάκων»: οι «Vacances d’ été» μέσα από workshops 
Ρομποτικής και δημιουργικά παιχνίδια θα γνωρίσουν τους κανόνες ασφαλούς κολύμβησης σε 
θάλασσες και πισίνες, ενώ οι γονείς θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για το φετινό 
πρόγραμμα των καλοκαιρινών δραστηριοτήτων του Κολεγίου. Σας περιμένουμε όλους στον αύλειο 
χώρο του Γυμνασίου-Λυκείου (11:00΄-14:00΄). 

● «Λούνα Πάρκ! Ελάτε να παίξετε με την εθελοντική μας ομάδα!». Σας περιμένουμε στον αύλειο  
χώρο του Γυμνασίου-Λυκείου.  

● «Υπερδιαγαλαξιακή Σκοποβολή», από το βιβλιοπωλείο «Sublime». 
● «Egg spoon game and Tic Tac Toe game with Lemonade», από το Τμήμα Αγγλικών Σπουδών του 

Κολεγίου «ΔΕΛΑΣΑΛ». 
● «Petanque - Boules», Ψυχαγωγία  από το Τμήμα Γαλλικών Σπουδών του Κολεγίου «ΔΕΛΑΣΑΛ». 

Συγκεντρωθείτε,συντονιστείτε και συνεργαστείτε για να πετύχετε  τον στόχο. 
● «Olympic Day Run»  Μαθαίνω για την Διεθνή Ολυμπιακή Ημέρα - Δράσεις και παιχνίδια από το 

Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Δυνατότητα εγγραφής στο 5ο Olympic Day Run 
Greece.(10.00 - 14.00). 
 
 
 
 
 
 



ΚΟΛΕΓΙΟ «ΔΕΛΑΣΑΛ» 

 

 

Αύλειος  Χώρος Νηπιαγωγείου (10:00΄- 14:00΄)      

● «Πέτυχε με… αν μπορείς»: ένα διασκεδαστικό παιχνίδι για τους μικρούς μας φίλους μπροστά από 
την είσοδο του Νηπιαγωγείου (10:00΄-14:00΄). 

● «Παιχνίδια κουτσό - ισορροπίας και ευστοχίας» παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους μπροστά 
από την είσοδο του Νηπιαγωγείου (10:00΄-14:00΄). 
 
  

Όλοι οι μαθητές/τριες ή οι ενήλικοι που συμμετέχουν στις δραστηριότητες θα πρέπει να βρίσκονται 15΄ 
λεπτά πριν από την έναρξη της δραστηριότητάς τους  στον χώρο, όπως αναγράφεται στο παραπάνω 
πρόγραμμα. 

Κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ, θα πραγματοποιηθεί λαχειοφόρος αγορά. Η κλήρωση θα γίνει στις 
14:30΄ στον αύλειο  χώρο του Γυμνασίου-Λυκείου. Επίσης, στον ίδιο χώρο θα λειτουργεί καφέ, 
αναψυκτήριο, barbecue και ανθοπωλείο. 

Στο πλαίσιο της προσπάθειας να ενισχυθεί η Τράπεζα Αίματος «ΔΕΛΑΣΑΛ», η οποία δημιουργήθηκε τον 
Νοέμβριο του 2015, με πρωτοβουλία του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, σας ενημερώνουμε ότι την 
ημέρα αυτή θα πραγματοποιηθεί αιμοδοσία, στο φουαγιέ του Γυμνασίου-Λυκείου, από τις 10:00΄έως τις 
13:00΄, από την κινητή μονάδα αιμοδοσίας του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου». 
 
Η εκδήλωση θα υποστηριχθεί από την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης - Hellenic Rescue Team. 

Σας περιμένουμε όλους με χαρά! 

 Με εκτίμηση 

 Από τη Διεύθυνση του Κολεγίου «ΔΕΛΑΣΑΛ» 

 


