
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Νενημδηθυ  πμηθίιεξ  φιεξ  ημο  Οπμιηθμφ Οοκεηαηνηζμμφ   « Ε ΑΙΖΘΘΑ» 

Οοκηαθηηθή Μμάδα  

Ννυεδνμξ Ηωηούιας Δεμήηρες – Γ2 

Ακηηπνυεδνμξ Δαταρίοσ  Πακαγηώηα – Γ1 

Γναμμαηέαξ Σζηαμπαιής Θεόδωρος – Δ2 

Παμίαξ Αγοραζηού Φρεηδερίθε – Γ1 

Ιέιμξ Γθηόκα Άικηο - Σ 

Οπεδηαζμυξ Φφιιμο Υρηζηίκα Σζηκηδηράθοσ 

Θεμαημιμγία Γσζσμία Σζηγάρα-Παιάζθα 

Γιέκε Κηέιια 

Ρπεφζοκμξ 

«Άμηιιαξ» 

 

Αζακάζηος Δσγούρες 

Γπημέιεηα & 

Ρπεφζοκεξ έθδμζεξ 

Γσζσμία Σζηγάρα-Παιάζθα 

Υρηζηίκα Σζηκηδηράθοσ 

Έηος  31ο          Αρ. ηεύτοσς 93ο         ΖΑΚΟΤΑΡΖΟ – ΖΟΤΚΖΟ 2019         Σημή 1€ 

ηοητεία τοιείοσ 

 

Δηεύζοκζε : 

Γρ. Θαμπράθε 3, 40400 

Αμπειώκας 

Σει.  24920 31201 

Φαλ   24920 32945 

 

e-mail :  

mail@1dim-ampel.lar.sch.gr 

 

Θα μαξ βνείηε ζημ Internet : 

http://1dim-ampel.lar.sch.gr 

mailto:mail@1dim-ampel.lar.sch.gr


 2 

Τι θα διαβάζεηε  ζηο 93 ο ηεύχος μας : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΒΡΑΒΓΤΕ ΣΟΤ ΥΟΘΓΖΟΤ ΙΑ      3 

 OI TΡEI ΖΓΡΑΡΥΓ        3 

 ΠΡΩΣΟΥΡΟΚΖΑΣΖΗΕ ΠΖΣΑ       3 

 ΓΗΠΑΖΔΓΤΣΖΗΉ  ΓΠΊΗΓΦΕ   ΣΟ  ΔΖΑΥΡΟΚΖΗ  ΙΟΤΓΊΟ  ΣΕ  

ΘΆΡΖΑ          3 

 ΙΓ ΑΦΑΘΓΖΑ ΣΟ ΔΖΑΔΖΗΣΤΟ      4 

 ΙΟΤΓΖΟ ΓΘΘΕΚΖΗΕ ΠΑΖΔΓΖΑ      4 

 ΠΑΡΟΤΖΑΕ ΥΟΘΖΗΩΚ ΠΡΟΓΡΑΙΙΑΣΩΚ     5 

 ΓΗΠΑΖΔΓΤΣΖΗΉ  ΓΠΊΗΓΦΕ  ΣΟ    ΗΆΣΡΟ  ΣΩΚ  ΣΡΖΗΆΘΩΚ 5 

 ΓΗΠ/ΗΕ ΓΗΔΡΟΙΕ ΣΟ ΙΟΤΓΖΟ ΓΘΘΕΚΖΗΕ ΠΑΖΔΓΖΑ – ΗΑΘΑΙΠΑΗΑ 

ΗΑΖ ΒΤΔΑΚΣΖΚΟ ΗΑΣΡΟ ΣΡΖΗΑΘΩΚ      5 

 ΣΖΗΚΟΠΓΙΠΣΕ         6 

 Ο ΙΑΘΕΙΑΣ.  ΔΖΑΓΩΚΖΙΟ ΣΟ ΥΟΘΓΖΟ ΙΑ   6 

 ΓΖΟΡΣΕ 25ες ΙΑΡΣΖΟΤ 1821       7 

 ΙΟΤΓΖΟ  ΘΖΙΚΑΖΟΤ  ΠΟΘΖΣΖΙΟΤ      7 

 ΒΤΔΑΚΣΖΚΟ  ΙΟΤΓΖΟ  ΘΓΑΘΟΚΖΗΕ     7 

 Ε ΠΤΡΟΒΓΣΖΗΕ ΣΟ ΥΟΘΓΖΟ      8 

 ΟΖ  ΔΑΖΗΓ ΠΤΡΗΑΓΖΓ       8 

 ΓΗΠΑΖΔΓΤΣΖΗΉ  ΓΠΊΗΓΦΕ  ΣΟ  ΒΤΔΑΚΣΖΚ  ΙΟΤΓΊΟ  

ΘΓΑΘΟΚΊΗΕ         8 

 «Ε ΓΦΕΙΓΡΖΔΑ ΙΑ»        9 

 «ΑΠΟ ΣΟ ΓΓΩ ΣΟ ΓΙΓΖ ΙΓ ΟΥΕΙΑ ΣΕΚ ΣΓΥΚΕ»   9 

 ΓΖΟΡΣΕ ΑΚΘΟΗΟΙΖΑ  ΑΙΠΓΘΩΚΑ     2019    10 

 Ε ΠΡΟΣΑΖΑ ΣΟΤ ΔΑΟΤ       10 

 ΗΟΚΣΑ ΣΕ ΦΤΕ         11 

 ΑΖΙΟΔΟΣΖΗΟ  ΤΘΘΟΓΟ  ΑΙΠΓΘΩΚΑ « Ε ΓΘΠΖΔΑ»   11 

 ΠΑΥΑΘΖΚΟ  BAZAAR        11 

 ΣΑ ΗΟΤΘΟΤΡΖΑ ΗΑΖ ΣΑ ΑΤΓΑ !!!       12 

 ΓΘΖΙΑ ΙΓΓΑΘΕ ΓΒΔΟΙΑΔΑ       12 

 ΓΘΖΙΑ ΣΟΤ ΠΑΥΑ        13 

 ΣΟΤΡΓΗΖ : ΣΟ ΦΩΙΊ ΣΕ ΘΑΙΠΡΕ     14 

 ΗΤΡΖΑΗΕ ΣΟΤ ΠΑΥΑ        14 

 ΓΚΑ ΒΕΙΑ ΠΡΖΚ ΣΟ ΓΤΙΚΑΖΟ      15 

 eTwinning   SCHOOL LABEL 2019-2020      15 

 ΠΟΔΕΘΑΣΖΗΟ ΓΤΡΟ ΣΟΚ ΑΙΠΓΘΩΚΑ  16 

 Ε ΓΖΟΡΣΕ ΣΕ ΙΕΣΓΡΑ     17 

 Γηα ηοκ  ΔΕΙΕΣΡΕ      17 
 

 

 



 3 

ΒΞΑΒΓΡΟΕ ΠΜΡ ΟΜΘΓΖΜΡ ΙΑΟ  

Ηάζε πνυκμ , ηεκ ηειεοηαία Ηονηαθή ημο 

Ζακμοανίμο, μ Αημμδμηηθυξ Οφιιμγμξ 

Αμπειχκα « Ε ΓΘΝΖΔΑ» θυβεη ηεκ 

πνςημπνμκηάηηθε πίηα ημο. Φέημξ, ζηεκ θμπή 

πίηαξ ημο Οοιιυγμο απμθαζίζηεθε κα 

βναβεοημφκ υιμη υζμη βμήζεζακ ημκ Οφιιμγμ 

ζηεκ πναγμαημπμίεζε ημο ζθμπμφ ημο, δει. ηεκ 

ζογθέκηνςζε επανθχκ πμζμηήηςκ αίμαημξ γηα 

ηεκ θάιορε  ακαγθχκ ζομπμιηηχκ μαξ. 

Ε εθδήιςζε έγηκε ζημκ πχνμ ημο ΗΑΝΕ 

Αμπειχκα ηεκ Ηονηαθή 22 Ζακμοανίμο 2019. Ε 

αίζμοζα ήηακ θαηάμεζηε απυ θυζμμ. Πεκ 

εθδήιςζε ηίμεζακ με ηεκ πανμοζία ημοξ μ 

Νενηθενεηάνπεξ θμξ Αγμναζηυξ, μ Δήμανπμξ 

Πονκάβμο θμξ Οανπχζεξ , βμοιεοηέξ ημο 

κμμμφ Θάνηζαξ θαη μη ηενείξ ηεξ εθθιεζίαξ μαξ 

παηένεξ Κεθηάνημξ θαη Γεχνγημξ. Γπίζεξ 

ημπηθμί θμνείξ θαη εθπνυζςπμη ζοιιυγςκ ημο 

Αμπειχκα. 

Οηεκ εθδήιςζε βναβεφηεθακ, εθηυξ  υιςκ ηςκ 

αημμδμηχκ θαη άιιςκ θμνέςκ, ηα ζπμιεία ημο 

Αμπειχκα γηα ηεκ πνμζθμνά ημοξ ζημ Οφιιμγμ. 

 Ιαξ ηημά ηδηαίηενα αοηή ε βνάβεοζε, ε μπμία 

γίκεηαη γηα πνχηε θμνά. 

Γοπανηζημφμε πμιφ ημκ Αημμδμηηθυ Οφιιμγμ 

Αμπειχκα θαη ζα είμαζηε δίπια ημο ζε υ,ηη 

πνεηαζηεί. 
Ε ζοκηαθηηθή μμάδα 

 

 

OI TΞEIΟ ΖΓΞΑΞΓΟ  

Μη ηνεηξ Ζενάνπεξ ,πνμζηάηεξ ηςκ γναμμάηςκ, 

ηςκ μαζεηχκ  θαη ηςκ εθπαηδεοηηθχκ, 

γημνηάδμοκ ζηηξ 30 Ζακμοανίμο 

Μη ηνεηξ Ζενάνπεξ ήηακ :Μ Ιέγαξ Βαζίιεημξ, μ 

Γνεγυνημξ μ Θεμιυγμξ θαη μ  Ζςάκκεξ μ 

νοζυζημμμξ 

Πμ 1842 θαζηενχζεθε απυ ημ Ηαπμδηζηνηαθυ 

πακεπηζηήμημ Αζεκχκ κα γημνηάδμκηαη μη Πνεηξ 

Ζενάνπεξ ζακ πνμζηάηεξ ηςκ γναμμάηςκ θαη 

ηςκ δαζθάιςκ ζηηξ 30 Ζακμοανίμο. 

Γη΄αοηυ  θαη εμείξ θάζε πνυκμ ημοξ ηημμφμε γηα 

ηεκ πνμζθμνά ημοξ πεγαίκμκηαξ εθθιεζία. 

Φέημξ, ε εμένα ηςκ Πνηχκ Ζενανπχκ 

θαζηενχζεθε ζακ ανγία θαη έηζη ημοξ ηημήζαμε 

ηεκ πνμεγμφμεκε εμένα με ακαθμνέξ  ζηε δςή 

ημοξ, ζημ ένγμ ημοξ θαη ζημ νυιμ πμο έπαηλακ 

ζηα γνάμμαηα θαη ζηεκ εθπαίδεοζε. 

Οηεκ εθθιεζία πήγε ακήμενα ηεξ γημνηήξ ημοξ 

ε ζεμαία θαη μη εθπαηδεοηηθμί ημο ζπμιείμο μαξ.  
Σ΄ηάλε 

 

ΝΞΩΠΜΞΜΚΖΑΠΖΗΕ ΝΖΠΑ  

Μ Οφιιμγμξ Γμκέςκ θαη Ηεδεμυκςκ υπςξ θάζε 

πνυκμ έηζη θαη θέημξ ζηηξ   31 Ζακμοανίμο 2019      

έθμρε ηεκ θαζηενςμεκε πνςημπνμκηάηηθε 

πίηα.Ε εθδήιςζε πενηειάμβακε πίηεξ 

λεπςνηζηά γηα θάζε ημήμα υπμο μ πνυεδνμξ 

ημο ζοιιυγμο ζοκμδεία ηεξ Δηεοζφκηνηαξ ημο 

ζπμιείμο θαη ηςκ άιιςκ μειχκ ημο  βνάβεοακ 

θαζε μαζεηή ή μαζήηνηα πμο θένδηδε ημ θιμονί 

με έκα ελαηνεηηθυ βηβιίμ γηα δχνμ.Ε αγμνά ηςκ 

γιοθηζμάηςκ ,ηςκ ακαροθηηθχκ θαη ηςκ δχνςκ 

έγηκακ απυ θαηαζηήμαηα ηεξ ημπηθήξ αγμνάξ 

ημο Αμπειχκα με πνςημβμοιία ημο ζοιιυγμο 

μαξ.Ε μηθνή αοηή  γημνηή έιαβε ηέιμξ με ημ 

πέναξ ημο ζπμιηθμφ ςνανίμο θαη υιμη μαδί 

εοπήζεθακ θαιε ζπμιηθή πνμκηά με ογεία θαη 

θάζε επηηοπία.                                                                                   
Γ2 - Υάνεξ Ημοζηέναξ Κίθμξ Αβέιιαξ                                                                          

 

ΓΗΝΑΖΔΓΡΠΖΗΉ  ΓΝΊΟΗΓΣΕ   

ΟΠΜ  ΔΖΑΞΜΚΖΗ  ΙΜΡΟΓΊΜ  

ΠΕΟ  ΘΆΞΖΟΑΟ  

Πεκ  Δεοηένα  4  Φεβνμοανίμο  2019  ηα  

ημήμαηα Γ1, Γ2 θαη ΟΠ επηζθεθζήθαμε  ημ  

Δηαπνμκηθυ  Ιμοζείμ  ηεξ  Θάνηζαξ. 

Λεθηκήζαμε  ζηηξ  8:30π.μ.  απυ  ημ  ζπμιείμ  

μαξ  θαη  πενίπμο  ζηηξ  9:00  θηάζαμε  ζημ  

Ιμοζείμ. 

 Γθεί  μαξ  πενίμεκε  ε  λεκαγυξ  μαξ  ε  θονία  

Ηαηενίκα  Δάπμο. Ανπηθά  μαξ  έβαιε  ζε  μηα  

αίζμοζα  πανμοζηάζεςκθαη μαξ  έδεηλε  ζημκ  

πνμβμιέα  πμιιά  απυ   ηα  ανπαημιμγηθά  

εονήμαηα  ηεξ  πενημπήξ  μαξ,  ηεξ   βοδακηηκήξ  

επμπήξ θονίςξ . Παοηυπνμκα   μαξ  έθακε  

θάπμηεξ  ενςηήζεηξ  ζπεηηθέξ  με  ημ  μάζεμα  

ηεξ  Ζζημνίαξ. 

 Ηαηυπηκ  θάκαμε  έκα  μηθνυ  δηάιεημμα  ζημκ  

εηδηθυ  πχνμ  πμο  οπάνπεη  ζημ  Ιμοζείμ .  

Όζηενα  μαξ  θχκαλε  γηα  κα  μαξ  λεκαγήζεη  
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ζηεκ  αίζμοζα  ημο  βοδακηηκμφ  πμιηηηζμμφ  θαη  

κα μαξ ελεγήζεη  με  ιεπημμένεηα  υια  ηα  

ακηηθείμεκα πμο  εθηίζεκηαη  εθεί.  

 Οημ  ηέιμξ  ηεκ  αθμιμοζήζαμε  ζηεκ  αίζμοζα  

δναζηενημηήηςκ  θαη  αθμφ  πςνηζηήθαμε  ζε  

ηέζζενηξ  μεγάιεξ  μμάδεξ,  μαξ έδςζε  πειυ  

θαη  δομ  παηεημφνεξ    ζε  θάζε  μμάδα. Ιε  

αοηά  ηα  οιηθά  θηηάλαμε  μηθνά  πήιηκα  

πηαηάθηα  με  ανπαίεξ  παναζηάζεηξ,  πμο  ηα  

πήναμε  μαδί  μαξ. 

Πεκ  εοπανηζηήζαμε,  ακεβήθαμε  ζημ  

ιεςθμνείμ  θαη  μεηαθενζήθαμε  ζημ  πάνθμ  

ημο  Αιθαδάν. Γθεί  παίλαμε  ζηα  γήπεδα  ημο  

γθμιθ  θαη  ρςκίζαμε  απυ  ημ  ακαροθηήνημ. 

Γονίζαμε  πανμφμεκμη  ζημ  ζπμιείμ  μαξ  θαη  

εοπανηζηήζαμε  ημοξ  εθπαηδεοηηθμφξ  πμο  μαξ  

ζοκυδερακ  ζε  αοηή  ηεκ  εθπαηδεοηηθή  

εθδνμμή. Μη  ζοκμδμί  μαξ  ήηακ  ε  δαζθάια  

ημο  Γ1 θονία  Γιέκε  Κηέιια, μ  δάζθαιμξ  ημο  

Γ2  θφνημξ  Θακάζεξ  Δογμφνεξ   θαη  ε  

δαζθάια  ηεξ  ΟΠ’ ηάλεξ  θονία  Έθε  Πζηγάνα. 

Γοπανηζημφμε  επίζεξ  ηεκ  λεκαγυ  -  

εθπαηδεοηηθυ   ημο  Ιμοζείμο  θονία Ηαηενίκα  

Δάπμο  γηα  ηεκ  πμιφ  ςναία  λεκάγεζε. 
Γ1 - Ρμδηακή-Ιανία  Γθηιέθα, Σειέμαπμο  

Δαιαθώκε, Βαζίιεξ  Ιαιάμεξ 

 

ΙΓ ΑΟΦΑΘΓΖΑ ΟΠΜ ΔΖΑΔΖΗΠΡΜ  

 Ε 5ε Φεβνμοανίμο έπεη θαζηενςζεί ζακ ε 

Ναγθυζμηα Εμένα Αζθαιμφξ Δηαδηθηφμο. 

Έηζη, ζημ ζπμιείμ μαξ, ηεκ Πνίηε 5 

Φεβνμοανίμο 2019  ε δαζθάια ηεξ Οη΄ηάλεξ θ. 

Έθε Πζηγάνα πανμοζίαζε έκα project ζπεηηθυ 

με ηεκ αζθάιεηα ζημ δηαδίθηομ ζημοξ μαζεηέξ 

θαη ζηηξ μαζήηνηεξ ηεξ Γ΄θαη Οη΄ηάλεξ.  

Ιαξ είπε υηη ημ δηαδίθηομ έπεη πμιιέξ 

δοκαηυηεηεξ ηηξ μπμίεξ μπμνμφμε κα 

ακαθαιφρμομε θαη κα αλημπμηήζμομε. Γίηε 

πνεζημμπμημφμε ημ δηαδίθηομ γηα ροπαγςγία, 

είηε γηα μάζεζε, είηε γηα επηθμηκςκία, έπμομε 

ζηα πένηα μαξ  ενγαιεία θαη πεγέξ πμο μπμνμφκ 

κα μαξ πνμζθένμοκ δοκαηυηεηεξ πμο κα 

εκηζπφμοκ ηε δςή μαξ ζηεκ θμηκςκία ημο 21μο 

αηχκα.  

Οογθεθνημέκα, ζημ δηαδίθηομ ζα βνμφμε 

πιενμθμνίεξ ζπεηηθέξ με ακηαιιαγή 

μεκομάηςκ, μάζεζε απυ απυζηαζε, ειεθηνμκηθυ 

εμπυνημ, θμηκςκηθά δίθηοα θαη πμιιά άιια.  

μςξ ηη πνέπεη κα λένμομε γηα κα είμαζηε 

αζθαιείξ; 

Ε αλημπμίεζε ημο δηαδηθηφμο θαη ηςκ 

δοκαημηήηςκ ημο έπεη ζακ πνμτπυζεζε ηε 

ζςζηή πνήζε ημο. Ε άγκμηα θαη ε ιάζμξ πνήζε 

είκαη δοκαηυκ κα μδεγήζμοκ ζε άβμιεξ 

θαηαζηάζεηξ ή αθυμα θαη ζε θάπμημ θίκδοκμ. 

Οε θάζε πενίπηςζε, πνέπεη κα απεοζοκυμαζηε 

ζε έκακ εκήιηθα ή κα παηάμε ημ «μαγηθυ 

θμομπί» .  

Γηα υιμοξ αοημφξ ημοξ ιυγμοξ πνέπεη κα 

πνμζέπμομε πςξ δηαπεηνηδυμαζηε ημ δηαδίθηομ. 

Γκεμένςζε γηα ημ Δηαδίθηομ θαη ημοξ 

θηκδφκμοξ ημο μαξ θάκεη θάζε πνυκμ θαη ε θ. 

νηζηίκα Πζηκηδηνάθμο , ζηα πιαίζηα ημο 

μαζήμαημξ ηεξ Νιενμθμνηθήξ.  
Σ - Άγγειμξ Ιπέθμ, Άικημ Γθηόκα, Αιέλακδνμξ 

Ιειηώκεξ, Ονέζηεξ Ηάγημ 

 

ΙΜΡΟΓΖΜ ΓΘΘΕΚΖΗΕΟ 

ΝΑΖΔΓΖΑΟ  

Πεκ  Πνίηε 26-2-2019  ημ 1μ Δεμμηηθυ  

ζπμιείμ  Αμπειχκα επηζθέθζεθε  ημ Ιμοζείμ 

Γιιεκηθήξ  Ναηδείαξ Ο’ αοηυ εθηίζεκηαη 

μμκαδηθέξ ζοιιμγέξ ημο ζοιιέθηε Ναφιμο 

Ιπαιμγηάκκε .  

Γθεί είδαμε πμιιά εκδηαθένμκηα πνάγμαηα 

υπςξ ηηξ ζβμφνεξ θαη άιια παηπκίδηα πμο 

παίδακε ηα παηδηά ηα παιηά πνυκηα. Μ θφνημξ 

Ιπαιμγηάκκεξ μαξ μίιεζε γηα ημ πχξ 

πενκμφζακ ηα παηδηά ζημ ζπμιείμ . Ιεηά απυ 

αοηήκ ηεκ θαηαπιεθηηθή λεκάγεζε υια ηα 

παηδηά ημο ζπμιείμο μαξ αγμνάζακε ζβμφνεξ . 

Έπεηηα ακεβήθαμε ζημ ιεςθμνείμ γηα κα 

θφγμομε . Αοηή ε εθδνμμή ζα μαξ μείκεη 

αλέπαζηε, δηυηη ηα πενάζαμε θακηαζηηθά. 
Σ1 -  Γιηόκα  Υύζθα , Ιανία  ακδαιή 
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ΝΑΞΜΡΟΖΑΟΕ ΟΜΘΖΗΩΚ 

ΝΞΜΓΞΑΙΙΑΠΩΚ  

Πεκ Ηονηαθή 24/2/2019 ζημ Δεμμηηθυ Θέαηνμ 

Πονκάβμο πναγμαημπμηήζεθε μία εμενίδα ημο 

Δήμμο ζπεηηθή με ηεκ ηζημνία ηεξ πενημπήξ 

μαξ. Πίηιμξ ηεξ εθδήιςζεξ «Σεθίδεξ 

Ζζημνίαξ». Οηε δηάνθεηα ηεξ εθδήιςζεξ 

πανμοζηάζηεθακ πνμγνάμμαηα ηα μπμία 

οιμπμίεζακ ηα ζπμιεία ημο Δήμμο μαξ ηα 

ηέζζενα ηειεοηαία πνυκηα . 

Πμ ζπμιείμ μαξ ζομμεηείπε με 4 πνμγνάμμαηα, 

ηα μπμία πναγμαημπμηήζεθακ εθηυξ ζοκυνςκ 

ημο Δήμμο, θαη είκαη ηα ελήξ: 

Α) ΟΗΑΚΑ - Ρπεφζοκμη πνμγνάμμαημξ: 

Δεμήηνεξ Ηαηζαμφκεξ, Γοζομία Πζηγάνα - 

Ναιάζθα 

Β)  Φεζηηβάι Φεθηαθής Δεμηοσργίας - 

Ρπεφζοκε πνμγνάμμαημξ: νηζηίκα 

Πζηκηδηνάθμο 

Γ) Ιοσζηθό Φεζηηβάι  Ρπεφζοκε 

πνμγνάμμαημξ: Ηαηενίκα Βειεζηχημο 

Δ) eTwinning τοιεία ηες Γσρώπες - 

Ρπεφζοκμη πνμγνάμμαημξ: Ηαηενίκα 

Βειεζηχημο, Γοζομία Πζηγάνα – Ναιάζθα 

Οημ ηέιμξ , έγηκε βνάβεοζε υιςκ ηςκ ζπμιείςκ 

πμο ζομμεηείπακ απυ  ηεκ Νενηθενεηάνπε 

Γθπ/ζεξ θα. Ακαζηαζμπμφιμο. 
Ε οκηαθηηθή Ομάδα 

 

ΓΗΝΑΖΔΓΡΠΖΗΉ  ΓΝΊΟΗΓΣΕ  

ΟΠΜ    ΗΆΟΠΞΜ  ΠΩΚ  ΠΞΖΗΆΘΩΚ  

Πεκ  Πνίηε  26  Φεβνμοανίμο  ε Γ΄θαη ΟΠ΄ 

ηάλε  επηζθεθηήθαμε  ημ  βοδακηηκυ  θάζηνμ  

ηςκ  Πνηθάιςκ. Οφμθςκα  με  ηεκ  ηζημνία ημ 

θάζηνμ  αοηυ  ήηακ  ε αθνυπμιε   ηεξ ανπαίαξ 

πυιεξ Πνίθθεξ,  πηηζμέκμ πάκς  ζε  έκα  ιυθμ 

υπμο μπμνμφζακ  κα ειέγπμοκ ηα  πενάζμαηα 

απυ θαη πνμξ ηεκ Ιαθεδμκία, ηεκ Ήπεηνμ θαη 

ηε Θεζζαιία.  Μ αοημθνάημναξ  Ζμοζηηκηακυξ 

ημκ  6μ  αηχκα μ. ., θαζχξ μπφνςκε  ηηξ  

πυιεηξ  απυ ημοξ  επζνμφξ, απμθάζηζε κα  ημ 

ακαθαηκίζεη  θαη  κα  ημ εκηζπφζεη νηδηθά 

,ελαηηίαξ ηεξ ζηναηεγηθήξ  ζεμαζίαξ  ηεξ  

ζέζεξ  ημο. 

ηακ  πενάζαμε  απυ  ηεκ  θεκηνηθή  πφιε  θαη  

ακεβήθαμε  ηα  ζθαιηά,  είδαμε  έκα  παιηυ 

πέηνηκμ  θάζηνμ  πμο  είπε  γίκεη  

ακαροθηήνημ.Γηα κα μπμφμε  ζημ  ακαροθηήνημ  

πενάζαμε  απυ  μηα  μηθνή  γέθονα, ακεβήθαμε  

ζε  μηα  επίπεδε  επηθάκεηα πμο  γφνς-γφνς  

οπήνπε  μηα  ιημκμφια. 

 Ηαηυπηκ  πενάζαμε  μηα  δεφηενε  εζςηενηθή  

πφιε  θαη  ακεβαίκμκηαξ,  ζηα  ανηζηενά  μαξ  

είδαμε έκα  οπαίζνημ ζέαηνμ  πμο  γίκμκηαη  

παναζηάζεηξ  θαη  ζοκαοιίεξ απυ  ημ  Δήμμ  

Πνηθάιςκ.    Οηα  δεληά μαξ είδαμε  ημκ  πφνγμ  

ημο  νμιμγημφ, υπμο  απυ  εθεί  ένηπκακ  ηα  

βέιε  μη  ημλυηεξ. Γφνς  μαξ  οπήνπακ  θαη  

άιιμη  πφνγμη  πηηζμέκμη  ζηα  ηείπε  ημο  

θάζηνμο  θαζχξ     θαη  επάιλεηξ,   γηα  κα  

παναηενμφκ    μη  θνμονμί   ηεκ  γφνς  πενημπή  

θαη  κα  ζημπεφμοκ μη  πμιεμηζηέξ  ημκ  επζνυ. 

Δοζηοπχξ  δεκ  μπμνέζαμε  κα  μπμφμε  θαη  κα  

δμφμε  ημ  ηνίημ  θαη  ρειυηενμ  μένμξ  ημο  

θάζηνμο,  ηεκ  πονηηηδαπμζήθε – ημ  μένμξ  

υπμο  θφιαγακ  ηα  υπια  θαη  ηα  πμιεμμθυδηα- 

με  ημοξ  ηέζζενηξ  πφνγμοξ  ηεξ,  επεηδή  ε  

είζμδμξ  ήηακ  θιεηδςμέκε  ιυγς ενγαζηχκ. Πε  

ζαομάζαμε  υμςξ  απ’  έλς! 

Ήηακ  μηα  πμιφ  ςναία  εθδνμμή, γηαηί  δεκ  

είπαμε  λακαδεί θάζηνμ  απυ  θμκηά, μφηε  

είπαμε  μπεη  μέζα  κα  ημ  παναηενήζμομε. Ιαξ  

άνεζε  πμιφ  θαη  ζα  ζέιαμε  κα  λακαπάμε!!! 
Γ1 - Ηωκζηακηίκμξ  Δήθμξ,   Φνεηδενίθε  

Αγμναζημύ,  Πακαγηώηα  Δαπανίμο 

 

ΓΗΝ/ΗΕ ΓΗΔΞΜΙΕ ΟΠΜ 

ΙΜΡΟΓΖΜ ΓΘΘΕΚΖΗΕΟ 

ΝΑΖΔΓΖΑΟ –  ΗΑΘΑΙΝΑΗΑ ΗΑΖ 

ΒΡΔΑΚΠΖΚΜ ΗΑΟΠΞΜ ΠΞΖΗΑΘΩΚ  

Πεκ Πνίηε 26/2/2019 ε Γ΄θαη Οη΄ηάλε πήγαμε 

εθπαηδεοηηθή εθδνμμή ζημ Ιμοζείμ Γιιεκηθήξ 

Ναηδείαξ ζηεκ Ηαιαμπάθα. Ε εθδνμμή έγηκε ζηα 

πιαίζηα πνμγνάμμαημξ γηα ηεκ γναθή. 

Οημ Ιμοζείμ μαξ οπμδέπηεθε μ ηδνοηήξ ημο 

θμξ Ιπαιμγηάκκεξ θαη ε λεκαγυξ. 
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Λεθηκήζαμε απυ ηεκ αίζμοζα ημο Αηζχπμο με 

έκα βίκηεμ γηα ηεκ ηζημνία ηεξ γναθήξ, 

ζοκεπίζαμε με ηεκ επίζθερε ζε μηα ζπμιηθή 

αίζμοζα ηεξ παιηάξ επμπήξ με υια υζα 

πνεζημμπμημφζακ δάζθαιμη θαη μαζεηέξ ηυηε, 

λεκαγεζήθαμε ζημ πχνμ παναηενχκηαξ 

ενγαιεία ηεξ πνχηεξ ηοπμγναθίαξ θαη 

ακηηθείμεκα γναθήξ θαη ηειεηχζαμε με ηεκ 

αίζμοζα πεηναμάηςκ. Γθεί μάζαμε πνάγμαηα γηα 

ηεκ ηζημνία ηςκ Ιεηεχνςκ θαη θάκαμε 

πεηνάμαηα .Φφγαμε Γκζμοζηάζμέκμη απυ ημκ 

πχνμ θαη ηεκ θηιμλεκία γηα κα πάμε ζηα 

Πνίθαια θαη κα επηζθεθημφμε ημ Βοδακηηκυ 

θάζηνμ ηεξ πενημπήξ. Έκαξ πχνμξ 

θαηαπιεθηηθυξ, απυ υπμο μπμνείξ κα δεηξ υιε 

ηεκ πυιε ηςκ Πνηθάιςκ θαη κα μειεηήζεηξ ηεκ 

ηζημνία ηεξ πενημπήξ. 

Οοκμδμί μαξ ζηεκ εθδνμμή ήηακ: Ε δ/κηνηα ημο 

ζπμιείμο θα Ομφια Γθμφμα, ε θα Γιέκε Κηέιια 

, ε θα Έθε Πζηγάνα – Ναιάζθα θαη ε θα 

Ηαηενίκα Ναπαδμπμφιμο. 
Σ – ακδαιή Ιανία, Υύζθα Γιηόκα 

 

 

ΠΟΖΗΚΜΝΓΙΝΠΕ  

Ε Πζηθκμπέμπηε είκαη γημνηή ηεξ μνζυδμλεξ 

πανάδμζεξ ζηεκ μπμία θαηακαιχκμκηαη μεγάιεξ 

πμζυηεηεξ θνέαημξ. Θαμβάκεη μένμξ ηεκ 

Νέμπηε, ιυγς ημο υηη μη μένεξ Πεηάνηε θαη 

Ναναζθεοή ζεςνμφκηαη κεζηίζημεξ, ηεξ 

δεφηενεξ εβδμμάδαξ ηςκ Απμθνηχκ, ηεκ 

απμθαιμφμεκε Ηνεαηηκή. Ννμεγείηαη αοηήξ ε 

πνχηε θαηά ζεηνά Ννμθςκή θαη αθμιμοζεί ε 

ηνίηε εβδμμάδα ηεξ Πονμθάγμο. 

Νναγμαημπμηείηαη θάπμηεξ μένεξ πνηκ απυ ηεκ 

έκανλε ηεξ μεγάιεξ κεζηείαξ ηεξ Οαναθμζηήξ.  

πςξ θάζε πνυκμ ζημ ζπμιείμ μαξ ,  

γημνηάζαμε ηεκ ΠΟΖΗΚΜΝΓΙΝΠΕ . Αθμφ 

πενάζαμε ηηξ ηνεηξ πνχηεξ χνεξ θάκμκηαξ 

μάζεμα ,βγήθαμε ζημ πνμαφιημ ημο ζπμιείμο 

μαξ γηα κα ανπίζμοκ μη δναζηενηυηεηεξ . Ηάζε 

ηάλε είπε εημημάζεη,  ζε ζοκενγαζία με ηε 

γομκάζηνηα Αζεκά Ιπνμφδα,  απυ μία. Πμ 

γασηακάθη  πανμοζηάζηεθε απυ ημοξ μαζεηέξ 

ηεξ ΟΠ’1 ηάλεξ. Ιεηά απυ ιίγμ υιμη μονίζαμε  

μηα εοπάνηζηε μονςδηά , θαζχξ  μ ζφιιμγμξ 

γμκέςκ θαη θεδεμυκςκ είπε εημημάζεη ηα πνχηα 

θαγεηά . Ηάζε ηάλε πήγαηκε με ζεηνά κα πάνεη 

ηεκ μενίδα . Οημ ηέιμξ υιμη δηαζθεδάζαμε 

πμνεφμκηαξ  με απμθνηάηηθα ηναγμφδηα .Ε 

ηζηθκμπέμπηε είκαη μηα λεπςνηζηή μένα γηα ημ 

ζπμιεηυ μαξ θαη ηεκ πενημέκμομε θάζε πνυκμ με 

ακοπμμμκεζία.                                               
Σ - Ιανία  Ιπανμπαγηάκκε , Θεμδώνα Σζόηζα 

, Βαζηιηθή Ηανακίθα  

 

Μ ΙΑΘΕΙΑΠ.  ΔΖΑΓΩΚΖΟΙΜΟ 

ΟΠΜ ΟΜΘΓΖΜ ΙΑΟ  

Πεκ Ναναζθεοή 1 Ιανηίμο 2019 ε ΟΠ΄ ηάλε 

ημο ζπμιείμο μαξ, πήνε μένμξ  ζημκ 

Ιαζεμαηηθυ Δηαγςκηζμυ «Μ Ιηθνυξ 

Γοθιείδεξ», γνάθμκηαξ έκα δηαγχκηζμα ζηα 

μαζεμαηηθά, δηάνθεηαξ 2 ςνχκ. Ο’ αοηυκ ακ θαη 

ε ζομμεημπή δεκ ήηακ οπμπνεςηηθή , μη 

πενηζζυηενμη μαζεηέξ ηεξ ηάλεξ μαξ έγναρακ 

πμιφ θαιά έςξ άνηζηα. Ωζηυζμ δεηήζεθε απυ 

ηεκ δαζθάια μαξ κα επηιέλεη έλη απυ αοημφξ 

.Έηζη μη μαζεηέξ πμο δηαθνίζεθακ ήηακ : ε 

Ηανακίθα Βαζηιηθή, μ Ημκζηηχηεξ Αζακάζημξ, μ 

Θάγγαξ νήζημξ, ε Ιπανμπαγηάκκε Ιανία, ε 

Ιπέε Ηςκζηακηίκα θαη ε Οακδαιή  Ιανία. 

Πμ Οάββαημ 11 Ιαΐμο 2019 πναγμαημπμηήζεθε 

ε βνάβεοζε ηςκ επηηοπυκηςκ μαζεηχκ. Ανπηθά 

μαξ οπμδέπηεθακ με έκακ ζφκημμμ παηνεηηζμυ 

εθπαηδεοηηθμί, μ Δήμανπμξ ηεξ Θάνηζαξ, 

οπμονγμί θαη πμιηηηθμί ακηηπνυζςπμη. Ηαηυπηκ 

άνπηζε ε βνάβεοζε ηςκ μαζεηχκ , λεθηκχκηαξ 

απυ αοημφξ ηεξ Θάνηζαξ θαη έπεηηα ηεξ 

πενηθένεηαξ. Μη οπεφζοκμη ημο δηαγςκηζμμφ 

ακαθμίκςκακ ηα μκυμαηα ηςκ παηδηχκ ακά ηνία 

ζπμιεία ,απμκέμμκηαξ ηημεηηθμφξ επαίκμοξ θαη 

δίκμκηαξ πενημδηθά ηεξ Γ.Ι.Γ. 

 Ε ζογθεθνημέκε εμένα ήηακ πμιφ ζεμακηηθή γηα 

εμάξ ,θαζχξ ακηαμμίθηεθε ε πνμζπάζεηα μαξ 

θαη μ θυπμξ μαξ υιε ηεκ ζπμιηθή πνμκηά. 

Πέιμξ ζέιμομε κα εοπανηζηήζμομε ημοξ 

εθπαηδεοηηθμφξ πμο μαξ ζηήνηλακ θαη μαξ 

εκζάννοκακ κα ζομμεηάζπμομε ζημκ 

δηαγςκηζμυ. 
 Σ’ - Ηανακίθα Βαζηιηθή ,Ιπανμπαγηάκκε Ιανία 

, Ιπέε Ηωκζηακηίκα. 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%B8%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CE%BE%CE%B7_%CE%95%CE%BA%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CF%8C%CE%BA%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AE
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ΓΖΜΞΠΕ 25εξ  ΙΑΞΠΖΜΡ 1821  

Πεκ Ναναζθεοή 22 Ιανηίμο 2019 έγηκε ζηεκ 

αίζμοζα ηειεηχκ ημο ζπμιείμο μαξ ε γημνηή γηα 

ηεκ 25ε Ιανηίμο. 

Πεκ γημνηή εημίμαζακ μη ηάλεηξ Γ1 θαη Οη΄με 

ηεκ βμήζεηα ηςκ δαζθάιςκ ημοξ, θμ Οηέιημ 

Κηαβανμφθα ε Γ1 θαη Έθε Πζηγάνα  ε Οη΄ηάλε. 

Οθμπυξ μαξ ήηακ κα ηημήζμομε ημοξ αγςκηζηέξ 

ηεξ παηνίδαξ μαξ πμο πάιερακ γηα ηεκ 

ακελανηεζία θαη ηεκ ειεοζενία ηεξ. 

Ε γημνηή λεθίκεζε ζηηξ 8:30 ημ πνςί με μμηιία 

απυ ηεκ δαζθάια ηεξ Οη΄ηάλεξ θα Έθε 

Πζηγάνα- Ναιάζθα θαη ζθέηξ απυ ημοξ μαζεηέξ 

ηςκ δφμ ηάλεςκ. 

Πμ ζθεηξ ηεξ Γ1΄ηάλεξ είπε ηίηιμ « Ε 

αιοζμδεμέκε Γιιάδα» θαη πςνηδυηακ ζε 2 μένε. 

Ε Οη΄ηάλε είπε 3 ζθεηξ με ηίηιμ: « Μ 

ζηναηεγυξ Ιαθνογηάκκεξ», «Ναναμμκέξ ηεξ 

επακάζηαζεξ» θαη «ημ Ιεζμιυγγη». 

Ε γημνηή μαξ δεκ ζα ήηακ μιμθιενςμέκε ακ δεκ 

ζομμεηείπε ε πμνςδία με ημοξ μαζεηέξ ηεξ 

Γ΄ηάλεξ, μη μπμίμη με ηηξ μειςδηθέξ ημοξ 

θςκέξ απέδςζακ ηα παηνηςηηθά ηναγμφδηα με 

ημκ θαιφηενμ ηνυπμ. Ρπεφζοκε ηεξ πμνςδίαξ 

ήηακ ε μμοζηθυξ ημο ζπμιείμο μαξ, θα Ηαηενίκα 

Βειεζηχημο. 
Σ - Υνήζημξ Θάγγαξ, Θακάζεξ Ημκηζηώηεξ, 

Έθημναξ Παπαγεωνγίμο 

 

ΙΜΡΟΓΖΜ  ΘΖΙΚΑΖΜΡ  

ΝΜΘΖΠΖΟΙΜΡ  

Πεκ Νέμπηε 28 Ιανηίμο 2019 ε Γ1 θαη Δ ηάλε 

επηζθεθζήθαμε ημ μμοζείμ Θημκαίμο Νμιηηηζμμφ 

Ηάνιαξ, πμο βνίζθεηαη ζηα Ηακάιηα Βυιμο. 

Γθεί, ζημ μμοζείμ, είδαμε πςξ δμφζακ μη 

ρανάδεξ. Ρπήνπακ θαιφβεξ απυ θαιάμηα, 

βάνθεξ θαη 

θμφθιεξ πμο 

ακαπανίζηακακ  

ηε δςή ηυηε.  

Γίδαμε 

ζοιιμγέξ απυ 

ηαοηυηεηεξ 

ρανάδςκ θαη 

δίπηοα-

παγίδεξ γηα ηα 

ράνηα. Ιαξ 

έδεηλακ ημκ  

Ήηαονμ,  πμο 

ήηακ έκα 

αλημιάηνεοημ πμοιί, ημ μπμίμ έμμηαδε ζακ 

θαιάμη, αιιά μη πςνηθμί ημ θακηάδμκηακ με 

θεθάιη ηαφνμο θαη ζχμα θηδημφ.  

Δοζηοπχξ δεκ είπε πμιφ θαιυ θαηνυ θαη είδαμε 

ηε  ιίμκε Ηάνια μυκμ απυ ημ ιεςθμνείμ. 

Αοηή ε εθδνμμή ήηακ λεπςνηζηή θαη μαξ άνεζε 

πμιφ. 
Γ1 - Βαζίιεξ Γθμύμαξ, ηαύνμξ ακδαιήξ 

 

ΒΡΔΑΚΠΖΚΜ  ΙΜΡΟΓΖΜ  

ΘΓΟΟΑΘΜΚΖΗΕΟ  

Πεκ Πεηάνηε  3 Απνηιίμο ημο 2019  ε Γ΄ θαη ε 

ΟΠ΄ ηάλε επηζθέθηεθακ 

ημ Ιμοζείμ Βοδακηηκμφ Νμιηηηζμμφ 

Θεζζαιμκίθεξ.  

Πμ ζογθεθνημέκμ Ιμοζείμ ιεηημφνγεζε γηα 

πνχηε θμνά ημ 1995. Πμ μμοζείμ αοηυ 

πενηιαμβάκεη 11 αίζμοζεξ θαη ηηξ 

επηζθεθηήθαμε υιεξ , παναθμιμοζχκηαξ ηα 

εθζέμαηα με αμείςημ εκδηαθένμκ. Πμ πημ 

εκηοπςζηαθυ απυ αοηυ ημ μμοζείμ ήηακ πςξ 

υια ηα ακηηθείμεκα θαη μη ημηπμγναθίεξ ήηακ 

αοζεκηηθά, δειαδή ηα εθζέμαηα αοηά δεκ είπακ 

πνμζζήθεξ μανμάνςκ θαη γεκηθυηενα οιηθχκ 

ημο μμοζείμο . 

Γίδαμε ακηηθείμεκα ηεξ βοδακηηκήξ επμπήξ , 

υπςξ αγγεία, βοδακηηκά παηπκίδηα , αγάιμαηα 

,θίμκεξ θ.α. Ναναηενχκηαξ πνμζεθηηθά ηα 

εθζέμαηα αοηά ακηηιεθζήθαμε υηη ζπεδυκ 

πακημφ οπήνπακ εηθυκεξ με ακαπαναζηάζεηξ 

δχςκ ,ακζνχπςκ, ζομβυιςκ(δηθέθαιμξ αεηυξ ) 

θ.α. Ωζηυζμ μη αίζμοζεξ πμο μαξ έθακακ ηεκ 

πενηζζυηενε εκηφπςζε,  ιυγς ηςκ εθζεμάηςκ 
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θαη ηςκ οιηθχκ ημοξ, ήηακ ε αίζμοζα με  

ζνεζθεοηηθά 

ακηηθείμεκα θαη 

εηθυκεξ θαζχξ 

επίζεξ θαη ε 

αίζμοζα με ηα 

ρεθηδςηά, ηα 

μπμία 

ακαπανηζημφζακ 

εηθυκεξ εμπκεοζμέκεξ απυ μεγάιμοξ 

δςγνάθμοξ ή θαη απυ απιμφξ πμιίηεξ ηεξ 

βοδακηηκήξ επμπήξ. 

Πέιμξ, πάνηξ ζημ ζπμιείμ θαη πημ ζογθεθνημέκα 

ημοξ δαζθάιμοξ πμο μαξ ζοκυδεοζακ ζ’ αοηή 

ηεκ εθπιεθηηθή εθπαηδεοηηθή εθδνμμή 

θαηαιάβαμε πμιιά πενηζζυηενα πνάγμαηα γηα 

ημ Βοδάκηημ. 
Σ - Ηωκζηακηίκα Ιπέε , Δωή Ιανία 

Ηαναθώζηα 

 

Ε ΝΡΞΜΟΒΓΟΠΖΗΕ ΟΠΜ 

ΟΜΘΓΖΜ  

Οημ 1μ δεμμηηθυ Οπμιείμ Αμπειχκα ήνζε  έκα 

πονμζβεζηηθυ υπεμα θαη δφμ πονμζβέζηεξ θαη 

μαξ έδεηλακ ηα εηδηθά ενγαιεία θαη ηε ζημιή 

πμο θμνμφκ υηακ έπμοκ μηα θςηηά. 

Ιαξ μίιεζακ γηα  ημ ηη πνέπεη κα θάκμομε ζημ 

δάζμξ υηακ πάνεη θςηηά θαη μαξ έδςζακ έκα 

κμφμενμ κα ημοξ θαιμφμε. 

Πμ κμφμενμ ηεξ Νονμζβεζηηθήξ είκαη 199 
Δ1 - Αιέλε Σόζθα, Αιέληα  Σόζθα  

 

ΜΖ  ΔΑΟΖΗΓΟ ΝΡΞΗΑΓΖΓΟ  

Οημ 1μ Δεμμηηθυ Οπμιείμ Αμπειχκα ήνζε ε 

πονμζβεζηηθή θαη μαξ 

ελήγεζακ γηα ηηξ ΔΑΟΖΗΓΟ 

ΝΡΞΗΑΓΖΓΟ. Ε Δ΄1 ηάλε 

ζθέθηεθε κα θάκεη 2 πίκαθεξ 

, ημ έκα είκαη ημ υμμνθμ δάζμξ θαη ημ άιιμ ημ 

θαμέκμ δάζμξ. Γπίζεξ 

ζθέθηεθε κα θάκεη μηα 

ζεαηνηθή πανάζηαζε με ηίηιμ 

«ΠΜ ΗΑΙΓΚΜ ΔΑΟΜΟ »πμο 

ζα πναγμαημπμηεζεί ζηεξ 13-

6-2019.   
Δ1 - Γνβηξ Θηθα, Σδμκ Ημοθα , Γηαξ Κηακηνα  

 

ΓΗΝΑΖΔΓΡΠΖΗΉ  ΓΝΊΟΗΓΣΕ  

ΟΠΜ  ΒΡΔΑΚΠΖΚ  ΙΜΡΟΓΊΜ  

ΘΓΟΟΑΘΜΚΊΗΕΟ  

 Οηηξ  3  Απνηιίμο  πήγαμε  ζημ  Βοδακηηκυ  

Ιμοζείμ  ηεξ  Θεζζαιμκίθεξ  ε  Γ΄ θαη  ΟΠ΄ 

ηάλε. Λεθηκήζαμε  ζηηξ  8:15 π.μ.  απυ  ημ  

ζπμιείμ  μαξ , θάκαμε  μηα  μηθνή  ζηάζε  ζημκ  

Ημνηκυ   θαη  θηάζαμε  ζηε  Θεζζαιμκίθε  ζηηξ  

11:00 π.μ. 

ηακ  πενάζαμε  

ηεκ  είζμδμ  ημο  

Ιμοζείμο είδαμε    

έκα    ηενάζηημ  

πνμαφιημ  ζηε  

μέζε  θαη  γφνς  

ημο  έκα  μεγάιμ  

ηνηχνμθμ  θηίνημ. 

Ιπήθαμε  μέζα, αθήζαμε  ηηξ  ηζάκηεξ  μαξ  

ζηεκ  οπμδμπή, βγάιαμε  εηζηηήνηα, πενάζαμε 

απυ  ηηξ  ειεθηνμκηθέξ  πυνηεξ ειέγπμο  θαη  

λεθηκήζαμε   ηεκ  λεκάγεζε. 

Οημ  πχνμ  ημο  Ιμοζείμο  οπάνπμοκ  

ανπαημιμγηθά  εονήμαηα   ηεξ  βοδακηηκήξ  

πενηυδμο, πμο  βνέζεθακ  ζηεκ  εονφηενε  

πενημπή  ηεξ  Θεζζαιμκίθεξ  θαη   εθηίζεκηαη  

ζε  έκηεθα  αίζμοζεξ.  

Γίδαμε  θαη  ζαομάζαμε  θημκυθνακα, ρεθηδςηά 

πμο  βνέζεθακ  ζε  ζπίηηα  πιμοζίςκ , ηάθμοξ  

απιμφξ  γηα  ηα  παηδηά  θαη  ημοξ  θηςπμφξ  θαη  
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ζμιςημφξ  γηα  ημοξ  πιμφζημοξ, θμζμήμαηα, 

αγγεία,  ενγαιεία  θαη  δηάθμνα  ζθεφε πμο  

πνεζημμπμημφζακ  ζηεκ  θαζεμενηκή  ημοξ  δςή. 

Οηηξ  ηειεοηαίεξ  αίζμοζεξ  οπήνπακ  

εθθιεζηαζηηθά  ζθεφε υπςξ   θακηήιηα 

,εοαγγέιηα, επηηάθημη, εηθυκεξ  αγίςκ, ηενά  

άμθηα  αθυμε  θαη  έκα  ζθαιηζηυ    ηέμπιμ  με  

πνοζέξ  ιεπημμένεηεξ. 

Πειεηχζαμε  ηεκ  επίζθερε  ζηηξ  12:30  θαη  

πήγαμε  δίπια  απυ ημ  Ιμοζείμ   ζημ  πάνθμ  

ηεξ  Ακζμθμμηθήξ,  πμο  είπε  μηα  θαθεηένηα  

θαη  μηα  ιίμκε  με  πμιιέξ  πειχκεξ ,υπμο  

παίλαμε  θαη  λεθμοναζηήθαμε.   

Γπηζηνέραμε  ζημ  ζπμιείμ  μαξ  πανμφμεκμη θαη  

με  κέεξ  γκχζεηξ  γηα  ημκ  βοδακηηκυ  

πμιηηηζμυ. 
 Γ1 - Υνοζμύια  Βιεζανμύιε, Αιελάκδνα  

μοιηώηε, ηεθακία  Ηαιιηώκε 

 

«Ε ΓΦΕΙΓΞΖΔΑ ΙΑΟ»  

Πε Δεοηένα    8   Απνηιίμο 2019 ζημ Ιμοζηθυ 

Οπμιείμ Θάνηζαξ έγηκε μία εθδήιςζε γηα κα 

πανμοζηαζημφκ θαηκμηυμα πνμγνάμμαηα 

ζπμιείςκ ηεξ Α/ζμηαξ θαη Β/ζμηαξ 

εθπαίδεοζεξ  Θάνηζαξ. Πεκ εθδήιςζε 

μνγάκςζε ε Ρπεφζοκε Οπμιηθχκ 

Δναζηενημηήηςκ Α/ζμηαξ Γθπ/ζεξ θα 

αηδεμίπμο, ημ Θαμγναθηθυ Ιμοζείμ Θάνηζαξ, 

ημ ΝΓΗΓΟ Θεζζαιίαξ θαη ε Ιεηνυπμιε 

Θάνηζαξ.  

Πμ ζπμιείμ μαξ επηιέπηεθε γηα κα πανμοζηάζεη 

ηεκ εθεμενίδα μαξ. Θεςνείηαη ε πημ παιηά, 

πνμκηθά, εθεμενίδα ζε ζπμιηθυ επίπεδμ θαη ςξ 

έκα ζεμακηηθυ θαηκμηυμμ πνυγναμμα.  

Πεκ πανμοζίαζε ακέιαβακ κα θάκμοκ ε Δ/κηνηα 

ημο ζπμιείμο θα Ηεναζμφια Γθμφμα θαη μη  

οπεφζοκμη  έθδμζεξ ηεξ εθεμενίδαξ θα Έθε 

Πζηγάνα – Ναιάζθα θαη ε πιενμθμνηθυξ θα 

νηζηίκα Πζηκηδηνάθμο.  

Γθεί ακαθένζεθε υηη ημ ζπμιηθυ έημξ 1962-63 

δεμημονγήζεθε ζημ 1o Δεμμηηθυ Αμπειχκα , 

έκαξ  ζπμιηθυξ ζοκεηαηνηζμυξ με ηεκ μκμμαζία 

«Ε Άμηιια». Οηυπμξ ηεξ ήηακ ε εηζαγςγή ηςκ 

παηδηχκ ζηεκ μμαδηθυηεηα, ηε ζοκενγαζία θαη 

ηε βηςμαηηθυηεηα.  

Μη μαζεηέξ ηεξ Γ΄θαη Οη΄ηάλεξ θαιιηενγμφζακ 

θάζε είδμοξ ιαπακηθά ζε έκα μηθνυ θήπμ ζημ 

πίζς μένμξ ημο θηενίμο ημο ηυηε 1μο Δ.Οπ. 

Οθμπυξ ε πχιεζε ηςκ αγαζχκ ζηεκ θμηκςκία 

ημο Αμπειχκα. Πηξ εηζπνάλεηξ ηηξ δηέζεηακ 

ζηεκ θάιορε ιεηημονγηθχκ ακαγθχκ ημο 

ζπμιείμο θαη ζηε βμήζεηα άπμνςκ μηθμγεκεηχκ 

θαη  θηςπχκ ζομμαζεηχκ. Οηηξ 17 Κμεμβνίμο 

1963 απμθαζίζηεθε  ε  έθδμζε έκηοπεξ  

μαζεηηθήξ εθεμενίδαξ   με ηίηιμ «Ναηδηθή 

θςκή» θαη  οπεφζοκμ  δάζθαιμ   ημκ Βαζίιεημ  

Ιπαζδέθε. Πε ζπμιηθή πνμκηά 1987-1988 

οπεφζοκμξ ηεξ «Άμηιιαξ» ήηακ μ δάζθαιμξ θ. 

Απυζημιμξ Ναπασςάκκμο, μ μπμίμξ θαη 

απμθάζηζε ηε δεμημονγία μηαξ κέαξ ζπμιηθήξ 

εθεμενίδαξ, ςξ θμμμάηη ηεξ «Άμηιιαξ». 

Πμκ Γεκάνε – Φιεβάνε ημο 1988 δεμημονγείηαη 

ημ 1μ θφιιμ ηεξ  κέαξ ζπμιηθήξ εθεμενίδαξ.  

Πίηιμξ ηεξ εθεμενίδαξ «ΙΑΘΕΠΖΗΓΟ 

ΦΩΚΜΡΘΓΟ ΠΜΡ ΑΙΝΓΘΩΚΑ».  

Μκμμάζηεθε έηζη γηαηί ήζειακ κα πνμβάιιμκηαη 

μη θςκέξ, μη ζθέρεηξ θαη μη ηδέεξ ηςκ μαζεηχκ. 

Πμ ιμγυηοπμ πμο ηεκ παναθηήνηδε ήηακ ημ 

θηήνημ ημο ζπμιείμο δςγναθηζμέκμ ζημ πένη. 

Οήμενα θναηάμε ζηα πένηα μαξ ηεκ κέα μμνθή 

ηεξ εθεμενίδαξ, ε μπμία οπάνπεη θαη ζε 

ειεθηνμκηθή μμνθή ζηεκ ηζημζειίδα ημο 

ζπμιείμο. 

Γπίζεξ, αλίδεη κα ακαθένμομε υηη  ε εθεμενίδα 

μαξ έπεη πανμοζία ζηεκ πενημδηθή έθζεζε με 

ζέμα «Μ Πφπμξ ζημκ 20υ αη. θαη ημ θαηκυμεκμ 

“Γιεοζενία”» με αθμνμή ηε ζομπιήνςζε 96 

πνυκςκ αδηάιεηπηεξ πανμοζίαξ ηεξ «Γ» ζημκ 

ημμέα ηεξ εκεμένςζεξ ζημ Θαμγναθηθυ 

Ζζημνηθυ Ιμοζείμ Θάνηζαξ. 

Γοπανηζημφμε ημοξ ακζνχπμοξ πμο 

πναγμαημπμίεζακ μηα ελαηνεηηθά  θαηκμηυμμ, γηα 

ηεκ επμπή, ηδέα θαη μαξ πανέδςζακ θάηη ηυζμ 

ζεμακηηθυ κα ημ ζοκεπίζμομε θαη κα ημ 

ελειίλμομε. 
Ε ζοκηαθηηθή μμάδα. 

 

«ΑΝΜ  ΠΜ ΓΓΩ  

ΟΠΜ ΓΙΓΖΟ ΙΓ 

ΜΕΙΑ ΠΕΚ 

ΠΓΚΕ»  

Πεκ Πνίηε 9 Απνηιίμο 

2019 μη μαζεηέξ ηεξ  Δ2 

ηάλεξ  θαζχξ θαη μη 
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μαζεηέξ θαη μαζήηνηεξ ηεξ Οη΄ηάλεξ πήγαμε 

ζημ Δεμμηηθυ Ωδείμ Θάνηζαξ γηα κα πάνμομε 

μένμξ ζηεκ ηειεηή βνάβεοζεξ ημο 8μο 

θαιιηηεπκηθμφ δηαγςκηζμμφ ημο ΜΗΑΚΑ. 

Μ ηίηιμξ ημο δηαγςκηζμμφ ήηακ: «Απυ ημ εγχ 

ζημ εμείξ με υπεμα ηεκ ηέπκε». 

Οομμεηείπακ δεμμηηθά, γομκάζηα θαη ιφθεηα ημο 

κμμμφ Θάνηζαξ με ηα ένγα πμο δεμημφνγεζακ 

μμάδεξ μαζεηχκ ( ηνία άημμα ε θάζε μμάδα). 

Μη μαζεηέξ πνεζημμπμίεζακ δςγναθηθή θαη ηεκ 

ηεπκηθή ημο θμιάδ γηα κα ακαδείλμοκ ηα ένγα 

ημοξ θαη κα πενάζμοκ ηα μεκφμαηά ημοξ μέζα 

απυ αοηά.  

Πμ ζπμιείμ μαξ εθπνμζςπήζαμε μη μαζεηέξ θαη 

μη μαζήηνηεξ ηεξ Οη ΄ηάλεξ με 6 ένγα 

. Οηεκ πνμζπάζεηά  αοηή μαξ θαζμδήγεζε ε 

δαζθάια Γηθαζηηθχκ ημο ζπμιείμο θα Ομοιηάκα 

αμπάθε.  Πμ έκα απυ ηα ένγα πμο 

δεμημονγήζαμε θένδηζε ημ 1μ βναβείμ (γηα ηα 

δεμμηηθά ζπμιεία ) θαη μη δεμημονγμί ημο ένγμο 

είκαη ηνία θμνίηζηα : ε Θεμδχνα Πζυηζα, ε 

Ιανία Ιπανμπαγηάκκε θαη ε Νάμια φζθα. 

Πμ βναβείμ  ήηακ έκα πμδήιαημ θαη έκα θνάκμξ 

γηα ηεκ θάζε μία. 

Γίμαζηε πενήθακμη πμο εθπνμζςπήζαμε ημ 

ζπμιείμ μαξ θαη μάιηζηα θενδίζαμε ημ 1μ 

βναβείμ. Γοπανηζημφμε ηεκ δαζθάια μαξ  ζηα 

εηθαζηηθά γηα ηεκ βμήζεηά ηεξ. 
Σ - Αιελάκδνα Σαμπάθε, Πάμια Υύζθα 

 

ΓΖΜΞΠΕ ΑΚΘΜΗΜΙΖΑΟ  

ΑΙΝΓΘΩΚΑ     2019  

Οημκ Αμπειχκα εδχ θαη 4 πνυκηα μ δήμμξ 

Πονκάβμο δημνγακχκεη ηε Γημνηή Ακζμθμμίαξ 

ζημ Άιζμξ ημο Αγίμο Γεςνγίμο. Φέημξ ε γημνηή 

πναγμαημπμηήζεθε ζηηξ 12, 13 θαη 14 Απνηιίμο 

2019. 

Ακζμπαναγςγμί, έμπμνμη θαη βημηέπκεξ, αιιά 

θαη επαγγειμαηίεξ ιασθήξ ηέπκεξ 

ζογθεκηνχκμκηαη απυ ηεκ 1ε μένα ηεξ γημνηήξ. 

Οηήκμοκ πάγθμοξ, υπμο ημπμζεημφκ δηάθμνα 

είδε θοηχκ θαη ιμοιμοδηχκ θαη ενγαιεία 

θεπμονηθήξ, έηζη χζηε μη επηζθέπηεξ κα 

μπμνέζμοκ κα δμοκ, κα εκεμενςζμφκ θαη κα 

θάκμοκ ηηξ αγμνέξ ημοξ. 

Οηε γημνηή γίκμκηαη πανάιιειεξ 

δναζηενηυηεηεξ θαη εθδειχζεηξ, υπςξ 

ζεαηνηθέξ παναζηάζεηξ γηα παηδηά, 

παναδμζηαθμί πμνμί απυ ζοιιυγμοξ ηεξ 

πενημπήξ, αθμφγμκηαη μειςδίεξ απυ ηεκ 

θηιανμμκηθή ημο δήμμο Πονκάβμο θαη ηναγμφδηα 

απυ ηηξ πμνςδίεξ  ηςκ ηνηχκ δεμμηηθχκ 

ζπμιείςκ ημο Αμπειχκα, ηα μπμία ηναγμοδμφκ 

ηναγμφδηα γηα ηεκ άκμηλε θαη ηα ιμοιμφδηα. 

Οημ ηέιμξ ηεξ γημνηήξ γίκεηαη βνάβεοζε ημο 

μμμνθυηενμο θήπμο θαη μπαιθμκημφ ημο 

Αμπειχκα.                 
Γ1 - Ηαιιηόπε  Αβέιια, Δέζπμηκα-Παναζθεοή 

Πίηζα   

 

Ε ΝΞΜΟΠΑΟΖΑ ΠΜΡ ΔΑΟΜΡΟ  

Οε θάπμηεξ πενημπέξ πμο οπάνπμοκ δάζε, μη 

άκζνςπμη δεκ ζέβμκηαη ηε γε θαη ηα δέκηνα ηα 

μπμία εμείξ πνμζπαζμφμε κα θναηήζμομε ογεηή. 

Αοηυ ημ πνυβιεμα δεμημονγεί μεγάιε 

ακαζηάηςζε  ζηε θφζε θαη θονίςξ ζε εμάξ. 
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Μη άκζνςπμη ζοκήζςξ δεκ παναηενμφκ ημ 

πνυβιεμα  θαη ζοκεπίδμοκ κα αδηαθμνμφκ γηα ηα 

δάζε, με απμηέιεζμα κα πνμθαιμφκ δαζηθέξ 

πονθαγηέξ.Πμ πνυβιεμα πνμθαιμφκ ζοκήζεηεξ 

υπςξ ημ πέηαγμα ηζηγάνςκ θαη ημ θάρημμ 

ζθμοπηδηχκ.  

Ακ θαηαθένμομε κα ημ ζηαμαηήζμομε, ζα 

οπάνπμοκ ιηγυηενα πνμβιήμαηα ζηα δάζε θαη 

ζα πάρμοκ κα θαίγμκηαη πυιεηξ αιιά θαη 

άκζνςπμη μενηθέξ θμνέξ. 
Οη μαζεηέξ ηεξ Δ2 ηάλεξ 

 

ΗΜΚΠΑ  ΟΠΕ ΦΡΟΕ  

Ιεξ ζηεκ αοιή μμο πενπαηχ. 

Ιηθνά ιμοιμφδηα ζοκακηχ. 

Νμοιηά θαη δχα ζαομαζηά 

θαη ε θφζε μμο γειά. 

 

Δφμ πμοιηά μμο ηναγμοδάκε. 

Ηαη άιια πέκηε μμο μηιάκε. 

Ηαη ζηε θφζε ρηζονίδμοκ 

ηα ηδηηδίθηα ηα δαιίδμοκ. 

 

Ιηα πεηαιμφδα πεηάεη ζημ πανηένη 

Ηαη μηα μέιηζζα νμοθάεη ημ μέιη. 

Έκα παηδί παίδεη με ηα πμοιηά  

θαη δίκεη ζε υια μηα αγθαιηά. 
Δ2 - Γιέκε Ηανακίθα 

 

ΑΖΙΜΔΜΠΖΗΜΟ  ΟΡΘΘΜΓΜΟ  

ΑΙΝΓΘΩΚΑ « Ε ΓΘΝΖΔΑ»  

Πεκ Πνίηε 16 Απνηιίμο 2019 ζηεκ αίζμοζα 

εθδειχζεςκ ημο ζπμιείμο μαξ  

πναγμαημπμηήζεθε εθδήιςζε απυ ημκ 

εζειμκηηθυ αημμδμηηθυ ζφιιμγμ Αμπειχκα 

 « Ε Γιπίδα». 

Πεκ παναθμιμφζεζακ υιμη μη μαζεηέξ θαη 

δάζθαιμη ημο ζπμιείμο μαξ. 

 Ε εθδήιςζε είπε δφμ μένε: ζημ πνχημ μένμξ 

μαξ μίιεζε ε Δηεοζφκηνηα ημο Ηέκηνμο 

Αημμδμζίαξ Θάνηζαξ θα ακηδεκηάθε γηα ημ 

αίμα, ηα πανάγςγά ημο θαη ηε ζεμαζία ημο κα 

είκαη θάπμημξ αημμδυηεξ. 

Οημ δεφηενμ μένμξ μίιεζε μ ηδνοηήξ θαη γηα 

πμιιά πνυκηα πνυεδνμξ ημο ζοιιυγμο «Ε 

Γιπίδα» θμξ Απυζημιμξ Ναπασςάκκμο. Μ θμξ 

Ναπασςάκκμο μαξ είπε υηη ε αημμδμζία ζημκ 

Αμπειχκα λεθίκεζε ημ 1991 θαη μ ζφιιμγμξ 

ηδνφζεθε ημ 2000. 

Απυ ηυηε γίκμκηαη πμιιέξ δνάζεηξ θάζε πνυκμ, 

με ζεμακηηθυηενεξ ηηξ ηαθηηθέξ θαη έθηαθηεξ 

εζειμκηηθέξ αημμδμζίεξ.  

Γπίζεξ, μίιεζε γηα ηε δηαδηθαζία ηεξ 

αημμιερίαξ, ε μπμία είκαη απιή αιιά ηυζμ 

ζεμακηηθή θαη ηειείςζε με ημ ζφκζεμα : ΠΜ 

ΑΖΙΑ ΔΓΚ ΝΩΘΓΖΠΑΖ- ΠΜ ΑΖΙΑ ΔΓΚ 

ΑΓΜΞΑΔΓΠΑΖ. 

Πέιμξ, μ ηςνηκυξ πνυεδνμξ ημο ζοιιυγμο θμξ 

Γηάκκεξ Γηακκυπμοιμξ μαξ εοπανίζηεζε γηα ηεκ 

πανμοζία  θαη ηεκ πνμζμπή μαξ.  

Γιπίδμομε, υηακ μεγαιχζμομε, κα γίκμομε θαη 

εμείξ αημμδυηεξ. Γηαηί δίκμκηαξ αίμα ζχδεηξ μηα 

δςή.  
Οη μαζεηέξ ηεξ η΄ηάλεξ 

 

ΝΑΟΑΘΖΚΜ  BAZAAR  

Πεκ Νέμπηε 18 Απνηιίμο 2019 έγηκε παζπαιηκυ 

bazaar ζημ ζπμιείμ μαξ  με θαηαζθεοέξ 

μαζεηχκ υιςκ ηςκ ηάλεςκ. Πεκ ηδέα είπε ε 

δαζθάια ηςκ εηθαζηηθχκ ημο ζπμιείμο μαξ θα 

Πάκηα αμπάθε, ε μπμία  ακέιαβε κα ημ 

πναγμαημπμηήζεη.  Ε αοιή ημο ζπμιείμο 

ζημιίζηεθε με ηηξ παζπαιηκέξ θαηαζθεοέξ μαξ 

θαη υιμη, γμκείξ, μαζεηέξ θαη δάζθαιμη έηνελακ 

κα πάνμοκ μένμξ. Πμ παδάνη μαξ είπε πμιφ 
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μεγάιε επηηοπία, 

αθμφ υια 

πμοιήζεθακ μέζα 

ζε ιίγα ιεπηά. Πα 

πνήμαηα πμο 

μαδεφηεθακ ήηακ 

ανθεηά. Ε 

δηεοζφκηνηα μαξ ακαθμίκςζε υηη ζα 

πνεζημμπμηεζμφκ ζηεκ μεγάιε εθδνμμή πμο ζα 

πάμε ζηε Βενγίκα, γηα κα είκαη ημ εηζηηήνημ 

ιηγυηενμ ζε θάζε μαζεηή. 

Γίμαζηε πανμφμεκμη γηαηί δεμημονγήζαμε με 

θηεκά οιηθά οπένμπεξ θαηαζθεοέξ, αιια θαη 

γηαηί πμοιήζεθακ υια. 
Γ1 – Ιανθέιια Δαπανίμο, Αμαιία Κάθηε 

 

ΠΑ ΗΜΡΘΜΡΞΖΑ ΗΑΖ ΠΑ ΑΡΓΑ ! ! !  

Πεκ Νέμπηε 18 Απνηιίμο έγηκε   ημ μπαδάν ημο 

ζπμιείμο μαξ. 

Ε ηάλε μαξ έθακε αογά θαη θμοιμφνηα ζημ 

εζηηαηυνημ.           

Γηα κα θηηάλμομε ηα αογά πνεζημμπμηήζαμε 

2 θαθειάθηα πμιφπνςμεξ θιςζηέξ ( γηα 28 

αογά ) 

 

ΓΗΠΓΘΓΟΕ 

Βάιαμε ηα αογά ζε έκα μπμι με κενυ. Ιεηά 

νίλαμε ηηξ θιςζηέξ  ζε  μηα πηαηέια. Νήναμε ηα 

αογά θαη ηα θοιίζαμε ζηηξ θιςζηέξ. Οηε 

ζοκέπεηα ηα ηοιίλαμε με αιμομηκυπανημ θαη ηα 

βνάζαμε γηα 15 ιεπηά. Ιεηά έγηκακ οπένμπα!  

Γηα κα θηηάλμομε ηα θμοιμφνηα 

πνεζημμπμηήζαμε  

 

YΘΖΗΑ 

1 αιεφνη  

1 δάπανε 

1  μπέηθηκ πάμοηεν 

1,5 ιάδη 

5 πμνημθάιηα θαη 2 ιεμυκηα 

2 θαθειάθηα ζμοζάμη 

2 θαθειάθηα θακέια  

2 θαθειάθηα γανίθαιμ 

0,5 ιίηνα ηζίπμονμ 

 

ΓΗΠΓΘΓΟΕ 

 Ξίλαμε υια ηα οιηθά θαη θάκαμε ηε δφμε. 

Όζηενα ηα πιάζαμε θαη ηα βάιαμε ζμοζάμη. 

 Ιεηά ηα πήγαμε ζε έκακ  θμφνκμ ζημκ 

Αμπειχκα θαη ηα έρεζε. 

Οημ ηέιμξ  ηα πμοιήζαμε θαη μαδέραμε ζημ 

ηαμείμ 30 εονχ.     
Δ1 - Γιέκε Θηάπε Ραθαέια Ημοηζημάκε 

 

 

ΓΘΖΙΑ ΙΓΓΑΘΕΟ ΓΒΔΜΙΑΔΑΟ  

ΙΓΓΑΘΕ ΝΓΙΝΠΕ 

Ιε έκα θυθθηκμ πακί, πμο ζομβμιίδεη ημ αίμα 

ημο νηζημφ, απιςμέκμ ζημ μπαιθυκη ή ημ 

πανάζονμ, λεθηκμφκ ζηεκ επανπία ηε Ιεγάιε 

Νέμπηε μη πνμεημημαζίεξ γηα ηε βναδηά ηεξ 

Ακάζηαζεξ, εκχ ηεκ ίδηα εμένα μη κμηθμθονέξ 

ζε υιε ηε πχνα βάθμοκ ηα θυθθηκα αογά. Πε 

Ιεγάιε Νέμπηε δομχκμκηαη θαη ηα ηζμονέθηα. 

Αοηήκ ηεκ εμένα μη κμηθμθονέξ δεκ πιέκμοκ, 

δεκ απιχκμοκ μφηε θάκμοκ άιιεξ δμοιεηέξ ζημ 

ζπίηη. 

Πε Ιεγάιε Νέμπηε ζηεκ εθθιεζία ρέικεηαη ε 

μαθνά αθμιμοζία ηςκ Ναζχκ με ηα 12 

Γοαγγέιηα θαη ακαπανηζηάκεηαη λακά ε 

Οηαφνςζε. Αθμφ 

ηειεηχζμοκ ηα 12 

Γοαγγέιηα, θμπέιεξ 

ακαιαμβάκμοκ κα 

ζημιίζμοκ ημκ 

Γπηηάθημ με γηνιάκηεξ 
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απυ ιεοθά ιμοιμφδηα, έηζη χζηε ημ πνςί ηεξ 

επυμεκεξ μέναξ κα είκαη έημημμξ κα δεπζεί ημ 

ζχμα ημο νηζημφ θαηά ηεκ Απμθαζήιςζε. 

 

ΙΓΓΑΘΕ ΝΑΞΑΟΗΓΡΕ 

Αθυμε θαη ζήμενα ζε θάπμηα πςνηά μη θάημηθμη 

δεκ ζηνχκμοκ θακ ηναπέδη ηε Ιεγάιε 

Ναναζθεοή. Δεκ ηνχκε γιοθά γηα ηεκ αγάπε 

ημο νηζημφ, πμο ημκ πυηηζακ λφδη. 

Παπηκυζμοπα, μανμφιη ή θαθέξ με λφδη είκαη ηα 

ζοκήζε θαγεηά. Ηακείξ δεκ πνέπεη κα πηάζεη 

ζηα πένηα ημο ζθονί ή βειυκη, γηαηί ζεςνείηαη 

μεγάιε αμανηία. Πμ βνάδο γίκεηαη μ Γζπενηκυξ 

θαη ε πενηθμνά ημο Γπηηαθίμο, μ ζημιηζμυξ θαη 

ε πενηθμνά ημο μπμίμο είκαη ημ θονηυηενμ έζημμ 

ηεξ Ιεγάιεξ Ναναζθεοήξ. 

αναθηενηζηηθυ ηςκ παιαηυηενςκ εηχκ ήηακ ε 

εογεκήξ άμηιια ακάμεζα ζηηξ εκμνίεξ γηα ημκ 

μμμνθυηενα ζημιηζμέκμ Γπηηάθημ. Ννχηα 

πήγαηκακ ηα ιμοιμφδηα γηα ημ ζημιηζμυ ημο 

Γπηηαθίμο μη ειεφζενεξ θαη φζηενα μη 

πακηνεμέκεξ. Απυ θάης πενκμφζακ υιμη απυ 

μία θμνά, εκχ πίζηεοακ πςξ, ακ ηα δςενά 

παηδηά πενάζμοκ ηνεηξ θμνέξ, ζα γίκμοκ 

θνυκημα... Πνεηξ θμνέξ έπνεπε κα πενάζμοκ θαη 

μη άννςζημη γηα κ' ακαννχζμοκ. 

Πα ιμοιμφδηα πμο παίνκμοκ μη πηζημί απυ ημκ 

Γπηηάθημ ζεςνμφκηαη εοιμγεμέκα θαη 

ημπμζεημφκηαη ζημ εηθμκμζηάζη ημο ζπηηημφ. 

Ναιηυηενα, μη γοκαίθεξ έθηηαπκακ με αοηά 

θοιαπηά γηα ημοξ καοηηθμφξ, εκχ μνηζμέκμη ηα 

πνεζημμπμημφζακ θαη ζακ γηαηνηθυ γηα ημκ 

πμκμθέθαιμ. 

Οηεκ πενηθμνά ημο Γπηηαθίμο πνμπμνεφεηαη ε 

μπάκηα ή ε πμνςδία θαη παίδεη πέκζημα 

εμβαηήνηα, αθμιμοζμφκ μη ηενμράιηεξ, μ 

θιήνμξ, μη μονμθυνεξ, ηα ελαπηένογα, 

πνυζθμπμη θαη μη πηζημί πμο ρέικμοκ θαζ’ υιε 

ηε δηάνθεηα ηεξ ιηηακείαξ. Οε υιε ηε δηαδνμμή 

μη πηζημί ναίκμοκ ημκ επηηάθημ με ιμοιμφδηα θαη 

ανχμαηα, θναηχκηαξ ακαμμέκα θενηά. 

 

 ΙΓΓΑΘΜ ΟΑΒΒΑΠΜ 

Πμ Ιεγάιμ Οάββαημ μη πηζημί πνμεημημάδμκηαη 

γηα ημ πανμυζοκμ μήκομα ηεξ Ακάζηαζεξ. Πμ 

βνάδο ηεξ ίδηαξ εμέναξ μ ηενέαξ θςκάδεη ημ 

«νηζηυξ Ακέζηε!». Έκα απυ ηα βαζηθυηενα 

ηειεημονγηθά ζημηπεία ηεξ Ακάζηαζεξ είκαη ημ 

ακαζηάζημμ Φςξ, με θμνοθαία ζηηγμή ηεκ 

πνυζθιεζε ημο ηενέα «Δεφηε ιάβεηε Φςξ». Πμ 

Φςξ αοηυ μη πηζημί ημ μεηαθένμοκ ζηα ζπίηηα 

ημοξ. Οε θάπμηεξ πενημπέξ μάιηζηα 

ζεςνμφκηακ θαιμηοπία κα με ζβήζεη ε ιαμπάδα 

με ημ Άγημ Φςξ μέπνη κα θηάζμοκ μη πηζημί ζημ 

ζπίηη. Ιπαίκμκηαξ «ζηαονχκμοκ» πνχηα ημ 

ακχθιη ηεξ ελχπμνηαξ, εκχ παιαηυηενα 

ακακέςκακ θαη ημ θςξ ημο θακηειημφ θαη 

μάιηζηα πνμζπαζμφζακ κα ημ θναηήζμοκ 

ακαμμέκμ υζμ πενηζζυηενεξ μένεξ μπμνμφζακ 

πςνίξ κα ζβήζεη. 
Σ – Θεμδώνα Σζόηζα 

 

ΓΘΖΙΑ ΠΜΡ ΝΑΟΑ  

Πμ Νάζπα είκαη μηα μεγάιε γημνηή ηεξ 

πνηζηηακμζφκεξ πμο θάζε ηυπμξ γημνηάδεη με ηα 

δηθά ημο έζημα. Αξ ζογθεκηνχζμομε θάπμηα απυ 

ηα πημ δηαδεδμμέκα ζημκ ηυπμ μαξ. 

Πμ Οάββαημ ημο Θαδάνμο ζημιίδμομε έκα 

θαιαζάθη με ιμοιμφδηα θαη ιέμε ηα θάιακηα 

ζηηξ γεηημκηέξ. Πεκ Ηονηαθή ηςκ Βαΐςκ 

παίνκμομε βάγηα απυ ηεκ εθθιεζία θαη ηνχμε 

ράνη. Ηαηά ηε Ιεγάιε Γβδμμάδα ηα απμγεφμαηα 

πεγαίκμομε ζηεκ εθθιεζία θαη παναθμιμοζμφμε 

ηε ζεία ιεηημονγία. Μη κμηθμθονέξ θαζανίδμοκ 

ημ ζπίηη θαη θηηάπκμοκ θμοιμονάθηα θαη 

ηζμονέθηα. Ε κμκά ημο θάζε παηδημφ αοηέξ ηηξ 

μένεξ δίκεη ζημ βαθηηζηήνη  ηε ιαμπάδα ημο 

μαδί με έκα δςνάθη θαη έκα ηζμονέθη. Πε 

Ιεγάιε Πεηάνηε, εμένα ημο εοπειαίμο, 

πεγαίκμομε ζηεκ εθθιεζία θαη μ παπάξ με ιίγμ 

ιαδάθη ζπεμαηίδεη έκακ ζηαονυ ζημ μέηςπμ θαη 

ηα πένηα μαξ. Πε Ιεγάιε Νέμπηε βάθμομε 

θυθθηκα αογά θαη βάδμομε ζηα θάγθεια ημο 

ζπηηημφ μαξ έκα θυθθηκα πακί, πνχμα πμο 

ζομβμιίδεη ημ αίμα ημο νηζημφ πμο 

ζηαονχζεθε αοηή ηε μένα. Πμ βνάδο ηεξ ίδηαξ 

μέναξ, αθμφ ηειεηχζεη ε ζεία ιεηημονγία, 

ζημιίδμομε ημκ επηηάθημ με ιμοιμφδηα θάζε 

είδμοξ θαη μέκμομε ζηεκ εθθιεζία ςξ ηηξ 

πνχηεξ πνςηκέξ χνεξ, γηα κα ηημήζμομε με 

αοηυκ ημκ ηνυπμ ημκ κεθνυ νηζηυ. Πεκ Ιεγάιε 

Ναναζθεοή ημ πνςί γίκεηαη ε απμθαζήιςζε, ε 

μεηαθμνά δειαδή ημο ζχμαημξ ημο νηζημφ 

απυ ημκ ζηαονυ ζημκ επηηάθημ θαη ημ βνάδο ηεξ 

ίδηαξ μέναξ ε πενηθμνά ημο επηηαθίμο ζημοξ 
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γεηημκηθμφξ δνυμμοξ ηεξ θάζε εκμνίαξ. Πμ 

Ιεγάιμ Οάββαημ θηηάπκμομε ηε μαγεηνίηζα πμο 

ηεκ ηνχμε μεηά ηεκ Ακάζηαζε θαη  εημημάδμομε 

ημ ανκί πμο ρήκμομε εκ επυμεκε μένα. Πεκ 

Ηονηαθή ημο Νάζπα ρήκμομε ανκί ζηηξ αοιέξ 

ηςκ ζπηηηχκ μαξ με ζογγεκείξ θαη αγαπεμέκα 

μαξ πνυζςπα θαη εοπυμαζηε νηζηυξ Ακέζηε.   
Γ2 - Ιανία Θηάθμο 

 

ΠΟΜΡΞΓΗΖ : ΠΜ ΣΩΙΊ ΠΕΟ 

ΘΑΙΝΞΕΟ  

Πα ηζμονέθηα είκαη μ ελειηγμέκμξ ηφπμξ ημο 

παζπαιηκμφ ρςμημφ, ηεξ Θαμπνμθμοιμφναξ ή 

ημο Θαμπνυρςμμο. Γηαηί, υμςξ, θηηάπκμομε 

ηζμονέθηα ημ Νάζπα θαη ζογθεθνημέκα ηε 

Ιεγάιε Νέμπηε; 

Πμ υκμμα «ηζμονέθη» πνμένπεηαη απυ ηεκ 

Πμονθηθή ιέλε «corek» πμο ακαθένεηαη ζε 

μπμημδήπμηε ρςμί είκαη θηηαγμέκμ με δφμε πμο 

πενηέπεη μαγηά, εκχ οπάνπμοκ πμιιά είδε 

corek, ηυζμ αιμονά υζμ θαη γιοθά, πμο 

εμθακίδμκηαη ζε δηάθμνα ζπήμαηα θαη μεγέζε 

ακάιμγα με ηεκ πενημπή. 

Πμ υκμμα «ηζμονέθη» μάιιμκ οημζεηήζεθε απυ 

ημοξ Έιιεκεξ θαηά ηεκ πενίμδμ ηεξ ημονθηθήξ 

θαημπήξ, θαη έθημηε λεθίκεζακ κα θηηάπκμοκ ηε 

δηθή ημοξ εθδμπή εκυξ γιοθμφ ρςμημφ 

θηηαγμέκμ με γάια, βμφηονμ θαη αβγά. 

Πμ ηζμονέθη είκαη μυκμ έκα απυ ηα πμηθίια 

εμνηαζηηθά ρςμηά ηεξ ειιεκηθήξ πανάδμζεξ, 

υμςξ ίζςξ είκαη ημ πημ γκςζηυ. Γθηυξ απυ ημ 

ηζμονέθη, οπάνπμοκ θαη άιιεξ πμηθηιίεξ 

Ναζπαιηκμφ ρςμημφ γκςζηέξ ςξ 

«ιαμπνμθμφιμονα» ή «ιαμπνυρςμμ» ή με 

άιιεξ μκμμαζίεξ ακάιμγα με ηεκ ημπηθή 

πανάδμζε.Πμ ρςμί αοηυ είκαη ζομβμιηθυ, γηαηί 

ακηηπνμζςπεφεη ηεκ ακάζηαζε ημο Υρηζηού, 

θαζχξ ημ αιεφνη δςκηακεφεη θαη 

μεηαμμνθχκεηαη ζε ρςμί. Πμ ρςμί ζομβυιηδε ηε 

δςή θαη ζηεκ εηδςιμιαηνηθή πανάδμζε θαη 

μπμνμφμε κα βνμφμε απμμεηκάνηα ηεξ αθυμε θαη 

ζήμενα, ζε παναδυζεηξ υπςξ ηεξ πνμζθμνάξ 

Ναζπαιηκμφ ρςμημφ θαη θυθθηκςκ αβγχκ ζημοξ 

ηάθμοξ αγαπεμέκςκ πνμζχπςκ θαηά ημ 

Νάζπα.Πμ ζπήμα ηςκ Ναζπαιηκχκ ρςμηχκ 

πμηθίιιεη ακάιμγα με ηηξ ημπηθέξ παναδυζεηξ. 

Πμ πημ γκςζηυ είκαη θοζηθά ε πιελμφδα, με ή 

πςνίξ θυθθηκμ αβγυ. Μη πιελμφδεξ θαη μη 

θυμπμη πνμένπμκηαη απυ ημοξ εηδςιμιαηνηθμφξ 

πνυκμοξ ςξ ζφμβμια γηα ηεκ απμμάθνοκζε ηςκ 

θαθχκ πκεομάηςκ . 

Ννςί-πνςί ηε μεγάιε Νέμπηε, ζε υιε ηεκ 

Γιιάδα, μη γοκαίθεξ θαηαπηάκμκηαη με ημ 

δφμςμα. Δομχκμοκ με μονςδηθά ηηξ θμοιμφνεξ 

ηεξ Θαμπνήξ θαη ηηξ ζημιίδμοκ με ιμονίδεξ απυ 

δομάνη θαη λενμφξ θανπμφξ. Ακάιμγα με ημ 

ζπήμα πμο ημοξ 

έδηκακ παιηυηενα 

είπακ θαη δηάθμνα 

μκυμαηα. «Ημθίκηα», 

«θαιαζάθηα», 

«δμλάνηα», 

«αογμφιεξ», 

«θμοηζμφκεξ», 

«θμοδμοκάθηα» .  

Νανυμμηεξ 

θμοιμφνεξ 

έθηηαπκακ θαη ζηα βοδακηηκά πνυκηα, ηηξ 

«θμιιονίδεξ» θαη ήηακ εηδηθά ρςμηά γηα 

ημ Νάζπα, ζε δηάθμνα ζπήμαηα, πμο είπακ ζημ 

θέκηνμ έκα θυθθηκμ αογυ. 
Σ - Αιέλακδνμξ Ιειηώκεξ 

 

ΗΡΞΖΑΗΕ ΠΜΡ ΝΑΟΑ  

Πεκ Ηονηαθή ημο Νάζπα ζφμθςκα με ημ 

πνηζηηακηθυ εμνημιυγημ εμνηάδεηαη ε Ακάζηαζε 

ημο Ζεζμφ νηζημφ. Μ Γοαγγειηζηήξ Ιαηζαίμξ 

πενηγνάθεη ηα ελήξ: Πα πανάμαηα ηεξ 

Ηονηαθήξ, μη Ιονμθυνεξ μαδί με ηεκ Νακαγία 

ζημκ ηάθμ ημο Ζεζμφ. Λαθκηθά έγηκε μεγάιμξ 

ζεηζμυξ θαη έκαξ Άγγειμξ θφιηζε ηεκ πέηνα πμο 

έθναδε ημκ ηάθμ θαη θάζηζε πάκς ηεξ. Μη 

ζηναηηχηεξ πμο θνμονμφζακ ημκ ηάθμ, είπακ 

παναιφζεη απυ ημ θυβμ ημοξ. Μ άγγειμξ 

απεοζφκζεθε ζηηξ Ιονμθυνεξ θαη ηεκ Νακαγία 

κα μεκ θμβμφκηαη θαη υηη μ Ζεζμφξ είπε 

ακαζηεζεί. Οημ μήκομά ημο μ Άγγειμξ είπε κα 

πάκε κα εηδμπμηήζμοκ ημοξ μαζεηέξ Πμο, γηα ημ 

γεγμκυξ ηεξ Ακάζηαζεξ θαη κα ημοξ πμοκ κα 

πάκε ζηε Γαιηιαία υπμο θαη ζα ημοξ 

εμθακηδυηακ μ Ζεζμφξ, θαη έηζη έγηκε. 

Γονκχκηαξ πίζς ζηεκ Ζενμοζαιήμ ζημ μένμξ 

https://www.newsbeast.gr/tag/tsoureki
https://www.newsbeast.gr/tag/xristos
https://www.newsbeast.gr/tag/pasxa
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πμο ήηακ θνομμέκμη μη μαζεηέξ, εμθακίζηεθε 

μπνμζηά ημοξ μ νηζηυξ. Γθείκεξ ημκ 

πνμζθφκεζακ θαη παναθηκμφμεκεξ απυ ημκ ίδημ 

έηνελακ κα ακαγγείιμοκ ημ πανμυζοκμ γεγμκυξ 

ζημοξ μαζεηέξ ημο. Μη ζηναηηχηεξ εηδμπμίεζακ 

ημοξ Γναμμαηείξ θαη ημοξ Φανηζαίμοξ υηη μ 

Ζεζμφξ ακαζηήζεθε. Γθείκμη ηοθιςμέκμη απυ ημ 

μίζμξ ημοξ θαηά ημο νηζημφ, ζεχνεζακ μεγάιε 

κηνμπή ημοξ ηεκ Ακάζηαζε ημο νηζημφ, 

απμθάζηζακ κα δςνμδμθήζμοκ ημοξ ζηναηηχηεξ 

χζηε κα πμοκ ρέμαηα, υηη ημ ζχμα ημο νηζημφ 

θιάπεθε ηε κφπηα απυ ημοξ μαζεηέξ Πμο, θαη 

δεκ ακαζηήζεθε. Μη μαζεηέξ πήγακ ζηε 

Γαιηιαία θαη εθεί ημοξ εμθακίζηεθε μ Ζεζμφξ. 

Πμοξ εοιυγεζε θαη ημοξ είπε κα 

δηαζθμνπηζημφκ θαη κα δηδάλμοκ υια υζα ημοξ 

δίδαλε. Πμοξ έδςζε επίζεξ εκημιή, υηη υπμημξ 

πηζηεφεη ζε Αοηυκ, κα ημκ βαπηίδμοκ ζημ υκμμα 

ημο Ναηνυξ, ημο Ρημφ θαη ημο Αγίμο 

Νκεφμαημξ. Αοηυ έθακακ μη μαζεηέξ θαη 

έθηαζε ημ Γοαγγέιημ. 

Πμ Νάζπα ή Θαμπνή γηα ημοξ Έιιεκεξ είκαη ε 

θμνοθαία γημνηή ημο πνυκμο. Γημνηάδεηαη ζε 

υιε ηεκ Γιιάδα με ημ ζμφβιηζμα ηςκ ανκηχκ, ημ 

ηζμφγθνηζμα ηςκ θυθθηκςκ αογχκ, με 

ηναγμφδηα θαη πμνμφξ. ιε ε εβδμμάδα πμο 

αθμιμοζεί ε ιεγυμεκε Δηαθαηκήζημε είκαη 

γημνηηκή θαη ζφμθςκα με ημ Ποπηθυ ηεξ 

Γθθιεζίαξ δεκ κεζηεφμομε μφηε ηεκ Πεηάνηε 

θαη ηεκ Ναναζθεοή αοηήξ ηεξ εβδμμάδαξ. Μη 

πηζημί θονίςξ ζηα παιηυηενα πνυκηα γηα 40 

μένεξ μεηά ημ Νάζπα υηακ ζοκακηημφκηακ 

μπμοδήπμηε δεκ παηνεηηυκημοζακ με ημκ 

ζοκεζηζμέκμ ηνυπμ αιιά με ημ νηζηυξ Ακέζηε 

θαη Αιεζχξ Ακέζηε. Ε Γθθιεζία μαξ γηα 40 

μένεξ μεηά ημ Νάζπα έπεη θαζηενχζεη κα ιέμε 

ηεκ Ακαζηάζημε Ννμζεοπή. 
Σ – Ιπανμπαγηάκκε Ιανία 

 

ΓΚΑ ΒΕΙΑ ΝΞΖΚ ΠΜ ΓΡΙΚΑΟΖΜ  

Φέημξ ζημ ζπμιείμ μαξ βνίζθεηαη ε  ροπμιυγμξ  

Άνηεμηξ Δήμηζα, ε μπμία ζθέθηεθε κα μαξ 

πνμεημημάζεη γηα ηεκ μμαιή μαξ μεηάβαζε ζημ 

Γομκάζημ.  

Οε ζοκακηήζεηξ μαδί ηεξ, μέζα ζημ ςνάνημ ημο 

ζπμιείμο, μία θμνά ηεκ εβδμμάδα 

πναγμαημπμηήζαμε δηάθμνεξ δναζηενηυηεηεξ. 

Ηάκαμε ημκ θφθιμ ηεξ γκςνημίαξ, ζοδεηήζαμε 

μαδί ηεξ ηηξ ζθέρεηξ θαη ημοξ πνμβιεμαηηζμμφξ 

μαξ, ζομπιενχζαμε ενςηεμαημιυγηα, θαη ζημ 

ηέιμξ, ηεκ Νέμπηε 9 Ιαΐμο 2019 

επηζθεθηήθαμε ημ Γομκάζημ μαδί με ηεκ θα 

Δήμηζα θαη ηε δαζθάια ηεξ ηάλεξ μαξ θα Έθε 

Πζηγάνα- Ναιάζθα. 

Γθεί μαξ οπμδέπηεθε μ Δηεοζοκηήξ ημο 

Γομκαζίμο θμξ Ιηπάιεξ Γθαιμπμθίκεξ. Αθμφ 

ζοζηεζήθαμε, μαξ λεκάγεζε ζε υιμοξ ημοξ 

πχνμοξ ημο ζπμιείμο. Ιαξ μίιεζε γηα δηάθμνα 

ζέμαηα πμο μαξ απαζπμιμφκ, έιοζε απμνίεξ 

μαξ, μίιεζε γηα ημ νυιμ  ηεξ Β/ζμηαξ εθπ/ζεξ 

θαη ηέιμξ γκςνίζαμε μενηθμφξ απυ ημοξ 

μειιμκηηθμφξ θαζεγεηέξ μαξ. Γπηζθεθηήθαμε 

αίζμοζεξ δηδαζθαιίαξ ζε χνα μαζήμαημξ, 

είδαμε πχξ γίκμκηαη ηα μαζήμαηα θαη πήναμε 

μένμξ ζημ μάζεμα ηεξ μμοζηθήξ με θαζεγήηνηα 

ηεκ θα Νμοιηάκα. Πμ μάζεμα γηκυηακ ζηεκ 

αίζμοζα ηειεηχκ ημο ζπμιείμο θαη 

ηναγμοδήζαμε μαδί με ηα παηδηά ημο Γομκαζίμο 

έκα ηναγμφδη.  

Αθμφ ζαομάζαμε ημοξ οπένμπμοξ πχνμοξ ημο 

ζπμιείμο θαη δεμημονγίεξ μαζεηχκ, 

ζοκακηήζαμε παιημφξ θίιμοξ θαη απμιαφζαμε 

απυ έκα δνμζενυ πομυ πμο μαξ πνυζθενακ. 

Φφγαμε εκζμοζηαζμέκμη, εκηοπςζηαζμέκμη, 

πςνίξ άγπμξ πηα θαη με ακοπμμμκεζία γηα ημ 

πυηε ζα βνεζμφμε εθεί. 
Οη μαζεηέξ ηεξ η΄ηάλεξ 

 

 

eTwinning                          

SCHOOL LABEL 2019-2020 

Οε ακαγκχνηζε ημο δηεζκμφξ μαξ ένγμο, ημ 1μ 

Δεμμηηθυ Οπμιείμ Αμπειχκα έπεη βναβεοηεί 

με ημ eTwinning School Label 2019-2020 θαη 

αοηυ είκαη έκα μεγάιμ επίηεογμα γηα ημ ζπμιείμ 
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μαξ! Aοηυξ μ ηίηιμξ 

απμκεμήζεθε μυκμ ζε 69 

ζπμιεία ζηεκ Γιιάδα! 

 Πα ζπμιεία πμο ηημήζεθακ 

με ημκ ηίηιμ αοηυκ είκαη 

πνςημπυνα θαη 

ακαγκςνίδμκηαη ςξ εγέηεξ 

ζε ημμείξ υπςξ ημοξ ελήξ: 

 Σεθηαθή πναθηηθή 

 Νναθηηθή ειεθηνμκηθήξ αζθάιεηαξ 

(eSafety) 

 Ηαηκμηυμεξ θαη δεμημονγηθέξ 

παηδαγςγηθέξ πνμζεγγίζεηξ 

 Ννμχζεζε ζοκεπμφξ επαγγειμαηηθήξ 

ακάπηολεξ ημο πνμζςπηθμφ 

 Ννμχζεζε πναθηηθχκ ζοκενγαηηθήξ 

μάζεζεξ με ημ πνμζςπηθυ θαη ημοξ 

μαζεηέξ. 

Οηηξ 9-11 Ιαΐμο πναγμαημπμηήζεθε ζηεκ 

Ζνιακδία ,ζημ Δμοβιίκμ ημ ζεμαηηθυ ζοκέδνημ 

eTwinning Schools. Απυ ηεκ Γιιάδα 

επηιέπζεθακ 7 εθπαηδεοηηθμί ,μεηαλφ ηςκ 

μπμίςκ θαη ε Βειεζηχημο Ηαηενίκα, μμοζηθυξ 

ημο ζπμιείμο μαξ. Ιέζα απυ ενγαζηήνηα 

,θεκηνηθέξ ακαθμνέξ ,ακηαιιαγέξ θαιχκ 

πναθηηθχκ θαη ζοκενγαζία με εθπαηδεοηηθμφξ 

άιιςκ πςνχκ έγηκε ζαθέξ πςξ πάκς απ’ υια 

υμςξ αοηά ηα ζπμιεία παίδμοκ ημ νυιμ ηςκ 

μμκηέιςκ ζημκ θυζμμ ηεξ εθπαίδεοζεξ : 

εμπκέμοκ θαη θαζμδεγμφκ άιια ζπμιεία γηα κα 

επηηφπμοκ ηα επίπεδα πμο έπμοκ επηηφπεη μη 

ίδημη. Ιε αοηυκ ημκ ηνυπμ δηαζθαιίδμοκ υηη 

δηαηενείηαη ε οπυζπεζε ηεξ αιιαγήξ ζηεκ 

εθπαίδεοζε, έηζη χζηε μη κέμη ζηεκ θνμκηίδα 

ημοξ κα θαιιηενγμφκηαη γηα κα γίκμοκ θαιφηενμη, 

θαιφηενμη μαζεηέξ, θαιφηενμη θαη πημ εκενγμί 

πμιίηεξ 

Ε ζοκηαθηηθή μμάδα 

 

 

ΝΜΔΕΘΑΠΖΗΜΟ ΓΡΞΜΟ ΟΠΜΚ 

ΑΙΝΓΘΩΚΑ  

Οηηξ 10 Ιαΐμο 2019 πναγμαημπμηήζεθε μ 

έθημξ Νμδειαηηθυξ Γφνμξ Αμπειχκα πμο 

δημνγάκςζε μ ζφιιμγμξ αημμδμηχκ Γιπίδα θαη ε 

πενηθένεηα Θεζζαιίαξ. Οθμπυξ ηεξ 

πμδειαημδνμμίαξ ήηακ κα δηαδμζεί ε ηδέα ηεξ 

αημμδμζίαξ ζε αθυμε πενηζζυηενμοξ θαημίθμοξ 

θαη κα γίκεη ημ πμδήιαημ ημ θαζεμενηκυ μέζμ 

μεηαθμνάξ γηα μηθνέξ απμζηάζεηξ, αθμφ είκαη 

θηιηθυ γηα ημ πενηβάιιμκ θαη θαιυ γηα ηεκ ογεία. 

Ε ζομμεημπή ήηακ ανθεηά μεγάιε. Γθηυξ απυ 

ημοξ μαζεηέξ θαη δαζθάιμοξ ηςκ ηνηχκ 

δεμμηηθχκ ζπμιείςκ, ημ γομκάζημ θαη ημ ιφθεημ 

ημκ πμδειαηηθυ γφνμ έθακακ θαη ανθεημί 

δεμυηεξ. Λεθηκήζαμε απυ ημ πνχημ δεμμηηθυ 

ζπμιείμ, πενάζαμε απυ ηεκ πιαηεία, 

θαηεοζοκζήθαμε πνμξ ημ δεφηενμ δεμμηηθυ ζηε 

ζοκμηθία ημο αγίμο Ηςκζηακηίκμο θαη 

ηενμαηίζαμε ζηε γημνηή θναζημφ. ιμη 

θμνμφζαμε θυθθηκα μπιμοδάθηα θαη άζπνα θαη 

θυθθηκα θαπέια, ηα μπμία μαξ δχζακε μέιε ημο 

ζοιιυγμο. ηακ μ πμδειαηηθυξ γφνμξ 

μιμθιενχζεθε, μαξ μμίναζακ  κενά θαη 

θμμπυζηεξ θνμφηςκ. Οηε ζοκέπεηα μαξ μίιεζε 

μ πνυεδνμξ ημο ζοιιυγμο γηα ηε ζπμοδαηυηεηα 

ηεξ αημμδμζίαξ, μαξ δήηεζε κα πανμηνφκμομε 

ημοξ γμκείξ μαξ κα γίκμοκ αημμδυηεξ θαη 

εοπήζεθε υηακ μεγαιχζμομε θαη εμείξ κα 

δίκμομε αίμα ζημ ζοκάκζνςπυ μαξ πμο ημ 

πνεηάδεηαη.  

Ε ζογθέκηνςζε μιμθιενχζεθε με ηεκ θιήνςζε 

πέκηε πμδειάηςκ, έκα γηα θάζε δεμμηηθυ 

ζπμιείμ, έκα γηα ημ γομκάζημ θαη έκα γηα ημ 

ιφθεημ θαζχξ επίζεξ θαη δεθαπέκηε θνάκε. 

Ποπενυξ ημο ζπμιείμο μαξ ήηακ μ Αιέλακδνμξ 

Ιειηχκεξ μαζεηήξ ηεξ ΟΠ΄ ηάλεξ. 

Ε επηζηνμθή μαξ ζημ ζπμιείμ μαξ έγηκε με πανά 

αιιά θαη πνμβιεμαηηζμυ ηυζμ γηα ηε πνήζε ημο 

πμδειάημο υζμ θαη γηα ηε ζπμοδαηυηεηα ηεξ 

αημμδμζίαξ.                                                                                              
Γ2 - Ιανία Θηάθμο , μθία Δμοιαπζή 

 

https://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/education-technology_el
https://www.etwinning.net/el/pub/support/esafety-and-etwinning.htm
https://www.etwinning.net/el/pub/support/esafety-and-etwinning.htm
https://www.schooleducationgateway.eu/el/pub/latest/news/supporting-innovation-in-schoo.htm
https://www.schooleducationgateway.eu/el/pub/latest/news/supporting-innovation-in-schoo.htm
http://ec.europa.eu/education/policy/school/teaching-professions_el
http://ec.europa.eu/education/policy/school/teaching-professions_el
http://colab.eun.org/
http://colab.eun.org/
http://colab.eun.org/
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Ε ΓΖΜΞΠΕ ΠΕΟ ΙΕΠΓΞΑΟ  

Πεκ    Νέμπηε   πήγαμε   

ζηεκ   βηβιημζήθε   θαη    

θηηάλαμε      δηάθμνα  

πνάγμαηα  υπςξ  θάνηεξ  

πμο  ηηξ  δςγναθίζαμε   με  

ςναία πνχμαηα  θαη  ζπέδηα.   

Ιεηά   ε  θονία Ιαηίκα, 

οπεφζοκε  ηεξ   βηβιημζήθεξ,   μαξ    δηάβαζε    

έκα  παναμφζη.   Ανγυηενα  πήγαμε  ζημ  

ζπμιείμ.     

 
Δ1 - ωηήνεξ  

Ηόπακμξ, Βάζηα 

Ηαιαμάνα,   

Παναζθεοή  

Γοαγγειμύιε 

 

 

 

 

 

Γηα ημκ  ΔΕΙΕΠΞΕ  

 

Γίκαη πμιφ 

δφζθμιμ κα 

γνάρεηξ θαη κα 

πανμοζηάζεηξ 

μέζα απυ ιίγα 

ιυγηα ημ μέγεζμξ, 

ημκ παναθηήνα 

θαη ημ ήζμξ εκυξ 

Ακζνχπμο, εκυξ 

Δαζθάιμο, εκυξ 

Οοκενγάηε θαη πάκς απ΄υια εκυξ Φίιμο. Γηαηί 

μ Δεμήηνεξ Ηαηζαμφκεξ, μ Δεμήηνεξ υιςκ μαξ, 

ήηακ υια αοηά. 

Γεκκήζεθε ημ Κμέμβνε ημο 1963 ζηε 

Φανθαδυκα Πνηθάιςκ. Μη γμκείξ ημο, μ Γηχνγμξ 

θαη ε Γιεοζενία, απέθηεζακ ανγυηενα θαη άιιμκ 

έκα γημ, ημκ Ακδνέα. 

Μ Δεμήηνεξ μεγάιςζε ζημ μαγαδί ημο εμπυνμο 

παηένα ημο. Γθεί έμαζε κα μεηνά, κα 

ζοκαιιάζζεηαη θαη κα επηθμηκςκεί με ημοξ 

ακζνχπμοξ.  παηέναξ ημο ήηακ μ άκζνςπμξ 

πμο ημο  εμθφζεζε θαη ηεκ μεγάιε ημο αγάπε 

γηα ημ βηβιίμ. Πμ δηάβαζμα, ε επαθή με ημ 

πανηί, ε μονςδηά ημο  ήηακ γη΄αοηυκ ε δςή ημο 

υιε. Ιέζα απυ ημ δηάβαζμα απέθηεζε άπεηνεξ 

γκχζεηξ θαη απμθάζηζε κα ηηξ μεηαθένεη θαη ζε 

άιιμοξ.  

Έηζη, έγηκε δάζθαιμξ. Φμίηεζε θαη απμθμίηεζε 

απυ ηεκ Ναηδαγςγηθή Αθαδεμία Θαμίαξ. Οηε 

ζοκέπεηα ήνζε ημ Νάκηεημ Νακεπηζηήμημ, υπμο 

παναθμιμφζεζε μαζήμαηα θμηκςκημιμγίαξ γηα 3 

πνυκηα. Δημνίζηεθε θαη δμφιερε ζε πμιιά 

ζπμιεία. 

Νάκηα μ ζθμπυξ ημο ήηακ κα μεηαθένεη ζημοξ 

μαζεηέξ ημο γκχζεηξ μέζα απυ ηεκ πναγμαηηθή 

δςή θαη κα ηηξ πανμοζηάδεη με έκα ηνυπμ 

μαγηθυ, ζπεδυκ μμκαδηθυ, αιιά αιεζηκυ. ςνίξ 

οπενβμιέξ θαη μεγαιμζημμίεξ. Έμπαηκε ζηεκ 

ροπή ηςκ παηδηχκ θαη ηα θένδηδε αμέζςξ. 

Αζηεία, πεηνάγμαηα, ακέθδμηα, παηπκίδηα, 

μαζήμαηα γίκμκηακ έκα θαη υια μαδί μδεγμφζακ 

ζημ ηειηθυ απμηέιεζμα: ηε μάζεζε, ηε γκχζε. 

Αθνηβχξ επεηδή ήηακ μμκαδηθυξ ζημ κα 

πανμοζηάδεη ηα πνάγμαηα με έκακ δηθυ ημο 

ηνυπμ, αζπμιήζεθε θαη με ημ ζέαηνμ. Θέαηνμ 

έλς απυ ημ ζπμιείμ, ζεαηνηθέξ παναζηάζεηξ 

μέζα ζημ ζπμιείμ. Ηάζε πανάζηαζε θάηη 

λεπςνηζηυ. Μη ζεαηέξ, μηθνμί ή μεγάιμη 

πεηνμθνμημφζακ αθαηάπαοζηα. Ηάζε πανάζηαζε 

μμκαδηθή.  

ιμη δεημφζαμε ηε  βμήζεηά ζμο ζε υ,ηη ζέιαμε 

κα πανμοζηάζμομε θαη δεκ ηεκ ανκήζεθεξ πμηέ. 

Δεκ ήλενεξ πμηέ ηε ιέλε « πη». ιμη έηνεπακ 

ζημ Δεμήηνε. Γηα ηα πάκηα. Νανμοζηάζεηξ 

βηβιίςκ, εθδειχζεηξ, ζεμηκάνηα, ζπμιηθέξ 

γημνηέξ, βηβιημζήθε.  

Οηήνηγμά ζε υια αοηά μ άκζνςπυξ ημο, Ε 

Οηέιια ημο, με ηεκ μπμία απέθηεζακ ημ 

μμκαπμπαίδη ημοξ, ημ Γηχνγμ ημοξ. Πμ θαμάνη 

ημοξ θαη ε έγκμηα ημοξ. 

 Πχνα, υια έμεηκακ πίζς. Πα άθεζεξ θαη 

έθογεξ λαθκηθά μηα μένα ημο Ιάε. 13 Ιαΐμο 

γίκαμε υιμη ιηγυηενμη.  

Μη ζοκάδειθμί ζμο ημο 1μο Δεμμηηθμφ 

Οπμιείμο Αμπειχκα , ζημ μπμίμ οπενέηεζεξ 

γηα πμιιά πνυκηα, ζέιεζακ κα ζε 

απμπαηνεηήζμοκ μ΄αοηυκ ημκ ηνυπμ.  

 
Οη ζοκάδειθμί ζμο. 
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ΣΡΖΣΕ              4 / 6   Αγώκεξ Ιπάζθεη μεηαλύ ηωκ 3 Δεμ. πμιείωκ Αμπειώκα 

ΣΓΣΑΡΣΕ          5 / 6  Αγώκεξ Βόιεϊ μεηαλύ ηωκ 3 Δεμ. πμιείωκ Αμπειώκα 

ΠΓΙΠΣΕ         6 / 6  

Αγώκεξ Πμδμζθαίνμο μεηαλύ ηωκ 3 Δεμ. πμιείωκ 

Αμπειώκα 

 

ΔΓΤΣΓΡΑ    10 / 6   11.00 π.μ. 

                     

Θεαηνηθά από ημοξ μαζεηέξ ηωκ ημεμάηωκ  Β2, Δ1, Δ2 

ΣΡΖΣΕ      11 / 6    7.30 μ.μ.                Θεαηνηθό από ημοξ μαζεηέξ ηεξ Σ ηάλεξ θαη 

απμπαηνεηηζμόξ ηεξ από ημοξ μαζεηέξ ηεξ Γ’ ηάλεξ 

ΠΓΙΠΣΕ   13 / 6     

              8.30 – 10.30 π.μ. 

Αζιεηηθέξ δναζηενηόηεηεξ 

ΠΑΡΑΗΓΤΕ  14 / 6   8.15 π.μ. Απόδμζε ηίηιωκ θαη απμιοηενίωκ 


