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20/6/2013 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ  ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗΣ 
ΗΜΕΡΙ∆ΑΣ  ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 

ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΩΝ ΜΑΣ 
Την Πέµπτη 20 Ιουνίου 2013 , η καθηγήτρια της 
Μουσικής των εκπαιδευτηρίων µας παρακολούθησε 
επιµορφωτική ηµερίδα που διοργανώθηκε από τη 
σχολική σύµβουλο της περιφέρειάς µας και είχε σαν 
θέµα "ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ  ΣΤΗ 
∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ" . Η 
ηµερίδα διεξήχθη  στο Πειραµατικό Γυµνάσιο 
Αµπελοκήπων.  
 

ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΘΕΡΙΝΟΥ CAMP ΤΩΝ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΩΝ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ.ΕΤΟΣ 2012-2013 

Τη ∆ευτέρα 17 Ιουνίου ξεκίνησε και για φέτος η 
λειτουργία του θερινού µας camp. Οι δραστηριότητες 
που περιλαµβάνει θα διεξάγονται τόσο σε εξωτερικούς 
χώρους(επισκέψεις σε αθλητικά κέντρα για άθληση και 
παιχνίδια,πάρκα αναψυχής και κυκλοφοριακής 
αγωγής, χώρους επιµορφωτικών προγραµµάτων για 
παιδιά κλπ. ), όσο και στις εγκαταστάσεις των 
εκπαιδευτηρίων µας µε κολύµβηση - γυµναστική και 
πολλά παιχνίδια. Πιστεύουµε πως και φέτος οι 
εξορµήσεις µας θα µείνουν αξέχαστες στους µαθητές 
µας, αφού θα γεµίσουν τον χρόνο τους µε διασκέδση, 
επιµόρφωση και χαρά! 

Η ∆/νση των εκπαιδευτηρίων 
Οι Γυµναστές 



 
 

 

 
 
 

  

ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙ∆Α ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 
ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 



Την Παρασκευή 14-06-2013 πραγµατοποιήθηκε σε 
επιλεγµένο χώρο διασκέδασης- ψυχαγωγίας η 
χοροεσπερίδα αποφοίτησης των µαθητών µας της Στ' 
τάξης των εκπαιδευτηρίων µας. Μαθητές, γονείς και 
εκπαιδευτικοί διασκέδασαν µε την ψυχή τους και µέσα 
σε κλίµα συγκίνησης παραδόθηκαν τα απολυτήρια 
στους µαθητές , οι οποίοι υποσχέθηκαν ότι το ΣΧΟΛΕΙΟ 
τους θα αποτελεί γι αυτούς χώρο πλούσιων θετικών 
αναµνήσεων και κοινών συναντήσεών τους στο 
µέλλον. 
ΠΑΙ∆ΙΑ ΜΑΣ, ΚΑΛΗ ΣΤΑ∆ΙΟ∆ΡΟΜΙΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΣΑΣ!  

Οι εκπαιδευτικοί και η ∆/νση του σχολείου 

 
 

 



 
 

 

 
 

 



 
 

 

 
 
 
  
  
 

Η ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΜΑΣ ΣΤΗΝ 



ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ 
Σήµερα 14 Ιουνίου 2013, έφτασε η 
τελευταία µέρα του σχολικού έτους 
! Αλήθεια, πότε  ξεκινήσαµε και 
πότε κλείσαµε  για τις καλοκαιρινές 
διακοπές, ούτε που το κατάλαβα. 
∆άκρυα πληµµύρισαν  τα µάτια των µαθητών που 
έφευγαν. Είναι πολύ δύσκολο και για τους 
εκπαιδευτικούς µας να αποχωρίζονται τα παιδιά τους. 
Όµως  ξέρουν ότι έκαναν το καλύτερο για να 
προαχθούν στην επόµενη τάξη. Τα παιδιά της Στ΄ 
τάξης, παρουσίασαν εξαιρετικά  πράγµατα που όπως 
και τα υπόλοιπα  έχουν καταγραφεί στη µακρόχρονη 
ιστορία του σχολείου µας. Αυτό όµως που µας 
εντυπωσίασε περισσότερο  ήταν το φετινό µας 
τραγούδι στην Eurovision, που παρουσίασαν τα παιδιά 
της Στ1΄ τάξης µε µεγάλη επιτυχία. Όπως πάντα, αυτή 
η γιορτή τελείωσε και µε τον παραδοσιακό νησιώτικο 
χορό, που έσυρε ο κος Πάνος ο δάσκαλος της Στ΄ µαζί 
µε παλιούς µαθητές που µας είχαν επισκεφθεί, αλλά 
και τους µαθητές της έκτης. Είναι πολύ λυπητερό, αλλά 
πρέπει να καταλάβουµε ότι κάθε αλλαγή για τους 
µαθητές µας είναι και µια πρωτόγνωρη εµπειρία που θα 
τους µείνει αξέχαστη ! Μακάρι να µην έφευγαν ποτέ ... 

Μπακούρου Φρειδερίκη 
Μαθήτρια του Ε2΄ 



 
 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

 

  

  

 



ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΩΝ ΜΑΣ  ΣΤΟΝ 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 
Οι µαθητές των εκπαιδευτηρίων µας 
:  

ΚΑΡΑΜΑΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ, 
ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ,  
ΧΡΟΝΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

συµµετείχαν στον πανελλήνιο διαγωνισµό ΦΥΣΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ που διοργάνωσε η ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ 
ΦΥΣΙΚΩΝ τον Απρίλιο 2013 και διακρίθηκαν ανάµεσα 
στους πρωτεύσαντες του διαγωνισµού. Συγχαρητήρια 
στους µαθητές µας ! 

Η ∆/νση των Εκπαιδευτηρίων µας 
  

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΤΟΥ 
ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ "ΣΑΜΑΡΕΙΤΕΣ'' 

Στις 13-6-2013 έγινε ενηµέρωση στο 
θέατρο του σχολείου µας από την 
οµάδα εθελοντών "Σαµαρείτες" του 
Ερυθρού Σταυρού. Τα παιδιά όλων 
των τάξεων ενηµερώθηκαν τόσο για 
θέµατα ασφάλειας στις καλοκαιρινές 
διακοπές όσο και στο σχολικό χώρο 
κατά την διάρκεια του σχολικού έτους. 

Η ∆/νση των εκπαιδευτηρίων 



 
 
 

  
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙ∆ΕΣ ΤΩΝ ΕΚΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ 
ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ 

Μετά την λήξη των  µαθηµάτων οι εκπαιδευτικοί του 
σχολείου µας θα παρακολουθήσουν επιµορφωτικές 
ηµερίδες µε θέµα : α)"ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟ 
ΣΧΟΛΙΚΟ-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ 
ΤΟ ∆ΙΑ∆IΚΤYΟ" και β)" PROJECT- BASED TEACHING 
IN PRIMARY EDUCATION". 

Η ∆/νση των εκπαιδευτηρίων 

 
 
  
 

∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ 
"ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ 

∆ΙΗΜΕΡΟΥ" ΤΩΝ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΩΝ ΜΑΣ ΓΙΑ 
ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-
2013 
Το Σαββατοκύριακο 8 και 9 
Ιουνίου 2013, 
πραγµατοποιήθηκε µε 
επιτυχία, στις εγκαταστάσεις των εκπαιδευτηρίων µας 



το καθιερωµένο αθλητικό πολιτιστικό διήµερο που 
περιλάµβανε κολυµβητικούς αγώνες, εκθέσεις βιβλίου, 
δηµιουργικών - διαθεµατικών εργασιών και άλλων 
δρώµενων των µαθητών µας ! 

Οι µαθητές  
Η ∆/νση των Εκπαιδευτηρίων 

 
 

 



 
 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

 



 
 

 

 
 
 
  
  

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ 



ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΩΝ 
ΜΑΣ 

Τα εκπαιδευτήριά µας  
πραγµατοποιούν τις 
τελευταίες δύο εβδοµάδες του 
σχολικού έτους, εκδροµές για όλες 
τις τάξεις, σε  επιλεγµένα αθλητικά κέντρα µε πλούσιες 
αθλητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες ! 

Οι Γυµναστές των Εκπαιδευτηρίων 

 
 

 



 
 
 
  

 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ  ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ  
ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΩΝ ΜΑΣ 
Την Παρασκευή 7 Ιουνίου 2013 , οι καθηγήτριες των 
Αγγλικών  των εκπαιδευτηρίων µας παρακολούθησαν 
επιµορφωτικό σεµινάριο που διοργανώθηκε από τη 
σχολική σύµβουλο της περιφέρειάς µας και είχε σαν 
θέµα την "ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ" . 
Το σεµινάριο διεξήχθη  στο 36ο ∆ηµοτικό Σχολείο 
Αθηνών . 
  
 
  

 

∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ" ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ - ΨΥΧΟΛΟΓΟ 

Κο ΝΙΚΟ ΜΑΡΚΑΚΗ ΣΤΙΣ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 
Φέτος το σχολείο µας, όπως και κάθε χρόνο, φρόντισε 
για την οµαλή µετάβασή µας στο γυµνάσιο. Κάθε 
χρόνο τα  προγράµµατα του σχολείου µας 
εµπλουτίζονται, έτσι και φέτος προστέθηκε ακόµα ένα 



πρόγραµµα. Το πρόγραµµα αυτό  λέγεται "ΜΕΤΑΒΑΣΗ 
ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ"  και  διεθήχθη από τον συνεργάτη των 
εκπαιδευτηρίων, εκπαιδευτικό-ψυχολόγο  κο Νίκο 
Μαρκάκη, ο οποίος  µας το έφτιαξε για να µπορέσουµε 
να εκφράσουµε τα βαθύτερα συναισθήµατά µας, στους 
πιο κοντινούς φίλους µας. Μέσα από αυτό το 
πρόγραµµα περάσαµε πολύ ωραία, γελάσαµε και 
µάθαµε τις βαθύτερες σκέψεις των άλλων για εµάς. 
Τελειώνοντας, χαρήκαµε όλη αυτή την εκδήλωση η 
οποία θα µείνει στο µυαλό µας πάντα χαραγµένη για τα 
επόµενα σκαλοπάτια της ζωής µας ! 

Οι µαθητές της ΣΤ΄ 

 
 

 
  

 

Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ - ΠΑΙ∆ΙΚΟΥ 
ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΑΣ ΣΤΟ 

ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΛΟΦΟΥ 
ΚΟΛΩΝΟΥ 
Την Τετάρτη 5 Ιουνίου 
2013, πραγµατοποιήθηκε η 
καλοκαιρινή  µας γιορτή για 
τη λήξη του τρέχοντος 
σχολικού έτους , στο θέατρο 



Άλσους Κολωνού . Οι µικροί µας µαθητές µε το κέφι 
τους και τον ενθουσιασµό τους κατάφεραν να µας 
ταξιδέψουν όλους στη χώρα των πιο αγαπηµένων µας 
παιδικών παραµυθιών.  
Κατά την έναρξη της εκδήλωσής µας, µια οµάδα 
µαθητών του νηπιαγωγείου µας , δραµατοποίησε  
µερικές από τις πιο χαρακτηριστικές σκηνές των 
κλασικών παραµυθιών. Στη συνέχεια ακολούθησαν τα 
τµήµατα του παιδικού σταθµού , τα προνήπια και τέλος 
τα νήπια, που χόρεψαν  και τραγούδησαν. Η 
προσπάθεια όλων µας των παιδιών ήταν αξιέπαινη 
καθώς δούλεψαν φιλότιµα όλο αυτό το διάστηµα και το 
αποτέλεσµα ήταν εξαιρετικό. Μικροί και µεγάλοι µετά 
τη λήξη της γιορτής ήµασταν αρκετά συγκινηµένοι 
τόσο από το θέαµα που µας παρουσίασαν οι µικροί µας 
µαθητές όσο και από το γεγονός ότι η χθεσινή γιορτή 
για τα νηπιάκια µας , αλλά και για εµάς  τους ίδιους , 
σηµατοδοτεί το τέλος µιας πολύ όµορφης περιόδου , 
καθώς αποχαιρετούν το νηπιαγωγείο και περνούν στην 
επόµενη βαθµίδα. Τους ευχόµαστε ολόψυχα καλή 
πρόοδο στη µετέπειτα σχολική τους πορεία !  
 
 

Οι Νηπιαγωγοί 
Η ∆/νση των Εκπαιδευτηρίων 



 
 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

 



 
 

 

 
 
 
  
 
  
 



 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΩΝ ΜΑΣ  

Την Τρίτη 4 Ιουνίου 2013 οι καθηγητές Φυσικής 
Αγωγής των εκπαιδευτηρίων µας, παρακολούθησαν 
επιµορφωτικό σεµινάριο µε θέµα "ΕΠΙΛΥΣΗ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ". Το 
σεµινάριο αυτό διοργανώθηκε από τη σχολική 
σύµβουλο φυσικής αγωγής  της περιφέρειάς µας.  
 

ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΩΝ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΞΗ 
ΤΟΥ  ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΛΟΦΟΥ 

ΚΟΛΩΝΟΥ  
Την Τετάρτη 29 Μαΐου 2013 πραγµατοποιήθηκε  στο 
θέατρο του λόφου  Κολωνού η εορταστική µας 
εκδήλωση για την λήξη του σχολικού έτους 2012-
2013. Οι µαθητές του δηµοτικού κατά τη διάρκεια του 
έτους , προετοίµασαν τα χορευτικά που παρουσίασαν 
εκείνο το βράδυ στους γονείς τους. Η παράσταση 
χωρίστηκε σε δύο µέρη. 
Το πρώτο µέρος 
περιλάµβανε χορευτικά 
δρώµενα από τις Α', Β' και 
Γ' τάξεις, αφιερωµένα σε 
µουσικές δηµιουργίες έξι 
µεγάλων Ελλήνων 
συνθετών. Το δεύτερο 
µέρος της εκδήλωσης µας 
παρουσίασαν οι µεγαλύτερες τάξεις του δηµοτικού µας 
∆', Ε'  και ΣΤ'. Το θέµα που συγκλόνισε και επανέφερε 
µνήµες και στιγµές στο µυαλό όλων µας, ήταν η 
Σµύρνη. Το µεγαλείο των Σµυρνιών, η καταστροφή της 
Σµύρνης και  η προσφυγιά διαδραµατίστηκαν µε 
µεγάλο πάθος από τους µαθητές µας. Μεγαλύτερη 
έκπληξη βέβαια, προκάλεσε το τελικό χορευτικό που 
χόρεψαν όλες οι τάξεις του δηµοτικού µαζί! Ήταν µια 
υπέροχη βραδιά µε πολύ συγκίνηση και χορό! 

Κατσιούλα Ισµήνη 
Μαθήτρια του ΣΤ1' 

 



 
 

 

 
 

 



 
 
 
  

  

ΕΠΙ∆ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ ΚΑΙ 

ΑΠΟΝΟΜΗ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ 
∆ΙΠΛΩΜΑΤΩΝ 

Σήµερα Παρασκευή 31 Μαΐου 
2013 , πραγµατοποιήθηκε µε 
µεγάλη επιτυχία, η επίδειξη 
του τµήµατος ξιφασκίας στην 
αίθουσα εκδηλώσεων των 
εκπαιδευτηρίων µας.Στην 
επίδειξη παρουσιάσαµε  
στους γονείς που παρευρέθηκαν εκεί , όλα τα στάδια 
εκµάθησης που πέρασαν οι µαθητές µας κατά τη 
διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Έγινε απονοµή 
αναµνηστικών διπλωµάτων σε όλους τους µαθητές και 
τους ευχόµαστε πάντα επιτυχίες και καλή πρόοδο! 

Ο ∆άσκαλος της Ξιφασκίας 
Ιάσωνας Ντουράκος 

Η ∆/νση των Εκπαιδευτηρίων 



 
 

 

 
 

 



 
 

 

 
 
 
  
 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 



ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΩΝ ΜΑΣ  
Την Παρασκευή 31/5/2013, οι καθηγητές Φυσικής 
Αγωγής των εκπαιδευτηρίων µας, παρακολούθησαν 
επιµορφωτικό σεµινάριο µε θέµα "ΣΧΕ∆ΙΟ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ". Το σεµινάριο αυτό 
διοργανώθηκε από τη σχολική σύµβουλο της 
περιφέρειάς µας και διεξήχθη στο 5ο Γυµνάσιο 
Ζωγράφου.  
 
  

ΦΙΕΣΤΑ ∆ΙΑΣΧΟΛΙΚΟΥ 
ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ 

Την Κυριακή 26/5/2013, 
ολοκληρώθηκαν οι αγώνες του 
διασχολικού τουρνουά 
ποδοσφαίρου (6Χ6) στο 
Paradise Park. Oι µαθητές  µας 
χάρηκαν τα παιχνίδια και έδωσαν τον καλύτερό τους 
εαυτό! Στο τέλος των αγώνων  έγιναν οι απονοµές των 
µεταλλίων  σε όλα τα παιδιά  που συµµετείχαν, από τις 
παλιές δόξες του ποδοσφαίρου, τον Κριστόφ Βαζέχα 
και το Θοδωρή Παχατουρίδη οι οποίοι 
φωτογραφήθηκαν µαζί τους και έδωσαν  αυτόγραφα. 
Ήταν µια ωραία εκδήλωση  , µια εµπειρία ξεχωριστή 
που χαροποίησε  όλα τα παιδιά. Πιστεύουµε πως ο 
αρχικός στόχος  επιτεύχθηκε, δηλαδή  να συµµετέχουν 
όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά  στο τουρνουά. 
Ανανεώνουµε για του χρόνου τη συµµετοχή µας σε 
τέτοιου είδους αθλητικές δραστηριότητες. 

Οι γυµναστές των Εκπαιδευτηρίων 

 



 
 

 

 
 

 



 
 
 
  

 

∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΤΑ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΣ 

"ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΚΑΚΙΟΥ" 
Σήµερα 23 Μαΐου 2013 , 
διοργανώθηκε στην αυλή του 
σχολείου µας τουρνουά 
σκακιού στο οποίο έλαβαν 
µέρος οι µικροί µαθητές µας, 
οι οποίοι  παρακολουθούν 
µαθήµατα όλη τη χρονιά  στο 
συγκεκριµένο πνευµατικό άθληµα. Στήθηκε µεγάλη 
επιδαπέδια σκακιέρα και τα παιδιά απόλαυσαν τη 
δραστηριότητα αυτή και συναγωνίστηκαν µέσα σε 
πνεύµα ευγενούς άµιλλας. Συγχαρητήρια σε όλα τα 
παιδιά µας που συµµετείχαν στο εγχείρηµα αυτό ! 

Η ∆/νση των Εκπαιδευτηρίων 

 



 
 

 

 
 

 



 
 

 

 
 
 
  
 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ 
ΜΕ ΘΕΜΑ "JOB SHADOWING : A PATH FOR CAREER 
AND LEADERSHIP DEVELOPMENT" 
Tην Πέµπτη 23 Μαΐου 2013 οι καθηγήτριες αγγλικών 
των εκπαιδευτηρίων µας κες Βασιλεία Μπιζόγλου και 
Γεωργία Στουρνάρα , παρακολούθησαν  το 
επιµορφωτικό πρόγραµµα "job shadowing" , το οποίο 
βοηθά  τους εκπαιδευτικούς να βελτιώσουν  τις 
διδακτικές  τους δεξιότητες  και να έρθουν  σε επαφή 
µε τα εκπαιδευτικά συστήµατα άλλων ευρωπαϊκών 
χωρών , µέσω της συµµετοχής σε επιµορφωτική 
δραστηριότητα που πραγµατοποιείται σε ευρωπαϊκή 
χώρα , διαφορετική από εκείνη  στην οποία 
εργάζονται.  
 
  

 

ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΣΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ 
 

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος το σχολείο µας 
διοργάνωσε την καθιερωµένη τετραήµερη εκδροµή 
του. Προορισµός µας φέτος ήταν οι Σέρρες για τις 
τάξεις ∆', Ε', ΣΤ'. Περάσαµε πολύ όµορφα. Πήγαµε σε 
µέρη που δεν τα είχαµε ξαναεπισκεφθεί. Ξεκινήσαµε 
την Παρασκευή στις 17 Μαΐου  και κάναµε µία στάση 
στη Βεργίνα όπου εκεί επισκεφθήκαµε ένα ξακουστό 
µουσείο. Είδαµε τάφους και πολλά αντικείµενα  από 
την εποχή του βασιλιά Φίλιππου. Ύστερα πήγαµε σε  
ένα πολυτελέστατο ξενοδοχείο. Την επόµενη µέρα  
επισκεφθήκαµε  το ιστορικό οχυρό Ρούπελ , όπου ένας 
φαντάρος µας ξενάγησε. Μετά αφού φύγαµε , φτάσαµε 
στη λίµνη Κερκίνη όπου µας εξήγησαν τα θετικά και τα 
αρνητικά που υπάρχουν στη βιοποικιλότητα  της 
τεχνητής λίµνης. Ύστερα  µπήκαµε µέσα σε βαρκούλες 
και σε αυτή τη λίµνη  αντικρίσαµε από κοντά πολλά 
σπάνια είδη χλωρίδας αλλά και πανίδας. Αφού 
τελείωσε η βαρκάδα µας , επιστρέψαµε  στο 
ξενοδοχείο , φορέσαµε τα καλά µας  και καταλήξαµε σε 
µια ταβέρνα όπου και  γλεντήσαµε. Την Κυριακή 
ξεκινήσαµε για ένα απ΄ τα πιο εντυπωσιακά σπήλαια 
της Ελλάδας . Το σπήλαιο Αλιστράτης όπου  
αντικρίσαµε καταπληκτικούς σχηµατισµούς από 
σταλακτίτες και σταλαγµίτες . Η επόµενη στάση µας 



ήταν το παλαιότερο µοναστήρι της Μακεδονίας , η 
Μονή Τιµίου Προδρόµου. Την επόµενη µέρα 
ξεκινήσαµε νωρίς, πήραµε τις αποσκευές µας και 
πήγαµε στην "πρωτεύουσα της αρχαίας Μακεδονίας" 
στον αρχαιολογικό χώρο του ∆ίου. Ήταν µια αρχαία και 
όµορφη πόλη. Ύστερα πήραµε το δρόµο της 
επιστροφής προς την Αθήνα. Θα ήθελα πάρα πολύ να 
ξαναπάµε. 

Μαντασάς Γιάννης  
Μαθητής  του ΣΤ2' 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

 



 
 
 
  
  
 

ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ "ΛΥΣΙΑΣ" 

 
Ανάµεσα στους χιλιάδες µαθητές από όλη την Ελλάδα 
που συµµετείχαν στον φετινό Πανελλήνιο Μαθητικό 
∆ιαγωνισµό Λυσίας, πέντε από τους µαθητές µας 
κατάφεραν να βρεθούν στους µόλις 199 µαθητές που 
συµµετείχαν στην τελική φάση στις 20 Απριλίου. Οι 
θέσεις που κατέλαβαν οι µαθητές µας όπως µας 
δόθηκαν από την Οργανωτική Επιτροπή ήταν:  
Γαλάτης ∆ηµήτρης : 73ος  
Κούτρα Φανή: 85η  
Κανακάλη Αρετή: 127η  
Σταµούλη Άννα: 152η  
Μύριλλα ∆ήµητρα: 172η  
 
Συγχαρητήρια για την άξια συµµετοχή σας! 



  
 

ΛΑΚΩΝΙΑ∆Α ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ 2013 ΣΤΙΣ 26/4/2013 

 
Λίγες ηµέρες µετά τη 
"Λακωνιάδα Στίβου", 
ακολούθησε και η "Λακωνιάδα 
Κολύµβησης" των τάξεων ∆΄, 
Ε΄, ΣΤ΄  στις 26 Απριλίου 2013. 
Οι µαθητές µας , κορίτσια και 
αγόρια, αγωνίστηκαν µε  πάθος και αποφασιστικότητα. 
Είχαν την ευκαιρία να δοκιµάσουν τις δυνάµεις τους 
αγωνιζόµενοι  εναντίον του άλλου τµήµατος της τάξης 
τους. Νικητές αναδείχτηκαν οι οµάδες των κοριτσιών  ή 
αγοριών που πέτυχαν τις περισσότερες νίκες µε έπαθλο 
ένα κύπελο. Θα ακολουθήσουν και άλλοι αγώνες  και 
στα παιδιά µας θα δοθεί η δυνατότητα να συµµετέχουν 
και σε άλλα αθλήµατα. 

Οι Γυµναστές των Εκπαιδευτηρίων 

  

 
 

 



 
 

 

 
 

 



 
 
 
  
 

 

ΟΜΙΛΙΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ - 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ Ν.ΜΑΡΚΑΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ Ε' ΚΑΙ ΣΤ΄ 

ΤΑΞΕΙΣ 

Στις 24 Απριλίου  2013 , πραγµατοποιήθηκε  οµιλία - 
συζήτηση των Γονέων των µαθητών  της Ε΄ και ΣΤ΄ 
τάξης µε τον ψυχολόγο - εκπαιδευτικό  συνεργάτη των 
εκπαιδευτηρίων µας κο Νίκο Μαρκάκη µε θέµα 
"ΜΕΓΑΛΩΝΟΝΤΑΣ ΕΦΗΒΟΥΣ" - "Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ".  
Έπειτα ακολούθησε επισκεπτήριο ενηµέρωσης Γονέων 
για τις παραπάνω τάξεις. 



 
 
 
 
 

 

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΑΣ 

 Στις 24 Απριλίου  2013 , όλοι οι 
µαθητές του ∆ηµοτικού µας, 
εκκλησιάστηκαν στον κοντινό ιερό 
Ναό του Αγίου Κωνσταντίνου και κοινώνησαν όσοι 
µαθητές και µαθήτριες  το επιθυµούσαν. 
 
 

ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΟ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΜΑΣ  

Στις 22 και 24 Απριλίου  2013 , πραγµατοποιήθηκε 
επισκεπτήριο ενηµέρωσης Γονέων των  µαθητών του 
δηµοτικού µας για τις Α΄, Β΄, Γ΄, ∆΄ τάξεις.  
 
 

ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΩΝ ΜΑΣ  
Στις 15 και 17 Απριλίου  2013 , πραγµατοποιήθηκε 
επισκεπτήριο ενηµέρωσης Γονέων των µικρών 



µαθητών του Νηπιαγωγείου και Προνηπιαγωγείου 
µας.   
 
 
 
  

 

∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙ∆ΑΣ ΣΤΙΒΟΥ "ΛΑΚΩΝΙΑ∆Α 
2013"  

Τη ∆ευτέρα 22 Απριλίου οι ∆', Ε' 
και ΣΤ'  τάξεις των 
εκπαιδευτηρίων µας πήγαν στο 
∆ηµοτικό Στάδιο Κορωπίου. Εκεί 
όλοι ακολουθήσαµε µια σειρά 
αγωνισµάτων στίβου. Αυτή περιλάµβανε ρίψεις , 
άλµατα , αγώνα δρόµου και σκυταλοδροµία. Κατά τη 
διάρκεια της εκδροµής γυµναστήκαµε , αλλά κυρίως 
διασκεδάσαµε µε τους φίλους και τους δασκάλους µας. 
Λίγο πριν φύγουµε πραγµατοποιήθηκε απονοµή 
στεφανιών από ελιά στους καλύτερους "δροµείς" . Έτσι 
έφτασε στο τέλος της η αθλητιµή µας ηµερίδα 
"ΛΑΚΩΝΙΑ∆Α 2013". Πιστεύω πως η εκδροµή αυτή θα  
µείνει αξέχαστη και στη µνήµη µας , ως µια από τις πιο 
ηλιόλουστες ανοιξιάτικες και ευχάριστες σχολικές ώρες 
παιχνιδιού. 

Λάγκα Χριστίνα 
Μαθήτρια του ΣΤ2' 



 
 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

 



 
 

 

 
 
 
  
  
 

∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΒΡΑ∆ΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Α΄ 



ΚΑΙ Ε΄ ΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΩΝ ΜΑΣ ΤΟ 
ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 
 
Α'  ΤΑΞΗ : ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ" 

Το Σάββατο 20 Απριλίου 2013 , τα 
εκπαιδευτήριά µας διοργάνωσαν σε 
συνεργασία µε τους δασκάλους και τα 
παιδιά  µια µουσική βραδιά µε θέµα "Οι 
παραδόσεις του τόπου µας". Οι µαθητές 
παρουσίασαν παραδοσιακά τραγούδια και 

χορούς από πολλά µέρη της Ελλάδας. Μας ταξίδεψαν  
στις οµορφιές του τόπου µας µε όχηµα τα ακούσµατα 
των παππούδων και των γιαγιάδων µας που συνεχίζουν 
και σήµερα να µας γοητεύουν και να καταδεικνύουν 
την πλούσια κληρονοµιά  µας και τις ρίζες µας. 
Συγχαρητήρια στα παιδιά µας για το σπουδαίο 
εγχείρηµά τους. 

  

Οι ∆ασκάλες της Α΄ τάξης 

Ε'  ΤΑΞΗ : ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ "Ο∆ΥΣΣΕΑ ΕΛΥΤΗ" 
Όλο το ενδιαφέρον ήταν στραµµένο  στη σκηνή 
τηςΛακωνικής Σχολής το Σάββατο 20 
Απριλίου 2013. Το αξιοθαύµαστο και 
εντυπωσιακό αφιέρωµα  στο µεγάλο 
νοµπελίστα ποιητή Οδυσσέα Ελύτη , από 
τους µαθητές της Ε΄ τάξης , εντυπωσίασε 
τους πάντες . Όπως είπε και ο κ. 
Παναγιώτης Φραγκής είναι πολύ 
δύσκολο ως και ακατόρθωτο να 
συµπεριλάβεις µέσα σε λίγες γραµµές  το έργο του 
Ελύτη. Όµως η µουσικός µας η κα Τότα Γερογιάννη , 
µπόρεσε να βρει  τα πιο δηµοφιλή µελοποιηµένα 
ποιήµατα  του Ελύτη και µ΄ αυτά να ταξιδέψει το κοινό 
σε χρόνους µαγικούς . Τι να πρωτοθυµηθεί κανείς ; "Το 
θαλασσινό τριφύλλι , το "Της δικαιοσύνης ήλιε νοητέ" 
, το "Χελιδόνι", και το "Όµορφη και παράξενη 
πατρίδα" ήταν κάποια από τα τραγούδια που µας 
ταξίδεψαν και µας θύµισαν σηµαντικά γεγονότα της 
ιστορίας µας. Όλοι οι µαθητές της Ε΄ τάξης δούλεψαν 
σκληρά όπως και όλοι οι εκπαιδευτικοί που συνέβαλαν 
σ΄ αυτή την αξιέπαινη προσπάθεια . Η τιµή ήταν πολύ 
µεγάλη για µας που µπορέσαµε να φτιάξουµε ένα 



µικρό αφιέρωµα  για ένα τόσο µεγάλο ποιητή που 
έβγαλε η Ελλάδα και έχει αναγνωριστεί παγκοσµίως. 

Μπακούρου Φρειδερίκη 
Μαθήτρια της Ε΄ τάξης 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

 

  

  

 



ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΩΝ 
ΜΑΣ  ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ 
ΒΡΕΤΑΝΙΚΟΥΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
Το Σάββατο  20/4/2013  µαθητές  
από τις τάξεις  ∆΄, Ε΄ και ΣΤ΄ , 
συµµετείχαν στον πανελλήνιο 
διαγωνισµό YLE  του Βρετανικού 
Συµβουλίου, στα επίπεδα  Starters , Movers και Flyers 
αντίστοιχα. Ο διαγωνισµός διεξήχθη µε επιτυχία όπως 
και κάθε χρόνο αφού τα παιδιά για αρκετό διάστηµα 
είχαν προετοιµαστεί ανάλογα. Ήταν µια εµπειρία 
σηµαντική για τα παιδιά και θα περιµένουν µε 
ανυποµονησία τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού 
αυτού !  

Οι καθηγήτριες της Αγγλικής γλώσσας 

Μπιζόγλου Βασιλεία & Σαφλάνη Χρύσα 

 
 

 

  

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΩΝ 
ΜΑΣ  ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ 

GOOGLE "DOODLE4GOOGLE"  



Το σχολείο µας συµµετείχε µε έργα µαθητών µας στο 
διαγωνισµό της Google «Doodle 4 Google». Το θέµα 
του φετινού διαγωνισµού ήταν «Η Ελλάδα µου» και οι 
µαθητές σχεδίασαν ένα doodle το οποίο 
αντικατοπτρίζει την δική τους άποψη για την Ελλάδα 
(τα doodles είναι ξεχωριστές εκδόσεις του λογοτύπου 
της Google στην αρχική της σελίδα). Κάθε σχολείο 
συµµετείχε µε 6 έργα. Το σχολείο µας συµµετείχε µε 
έργα των: ∆ηµήτρη Βασιλικιώτη, Έλενας Φέρτη, 
Παναγιώτας Μαρουντά, Στέλλας Πέππα, Αγγελικής 
Χριστοφάλου και Γιάννη Αντωνόπουλου. Μπορείτε να 
δείτε τις υπέροχες δηµιουργίες τους! 

Η καθηγήτρια Πληροφορικής Ι. Παπαδηµητρίου 
 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΡΙΣΤΟΦΑΛΟΥ 
 
 
∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΙΩΤΗΣ 
 
 
ΕΛΕΝΑ ΦΕΡΤΗ 
 
 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 
 
 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΑΡΟΥΝΤΑ 
 
 
ΣΤΕΛΛΑ ΠΕΠΠΑ 
 
 
 
  
   
 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "ΛΥΣΙΑΣ" 

  Για άλλη µια χρονιά οι µαθητές µας της Ε’ τάξης 
συµµετείχαν µε επιτυχία στον Πανελλήνιο Μαθητικό 
∆ιαγωνισµό «Λυσίας». Πέντε µαθητές µας κατάφεραν 
να βρεθούν στους 200 καλύτερους µαθητές Ε’ 



∆ηµοτικού πανελλαδικά και να προκριθούν στην τελική 
φάση που θα πραγµατοποιηθεί το Σάββατο 20 Απριλίου 
2013. Οι µαθητές που προκρίθηκαν είναι οι: ∆ηµήτρης 
Γαλάτης, Κανακάλη Αρετή, Κούτρα Φανή, Μυριλλα 
∆ήµητρα και Σταµούλη Άννα.  
 
Καλή τους Επιτυχία!  
 

 
Η καθηγήτρια Πληροφορικής Ι. Παπαδηµητρίου 

  
 

ΕΚ∆ΡΟΜΗ  ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ"JUMICAR"  ΑΠΟ ΤΟΥΣ 

ΜΙΚΡΟΥΣ ΜΑΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Α΄, 
Β΄, Γ΄ ΤΑΞΗΣ 

 Το Σάββατο 13 Απριλίου 2013 ,  τα 
τµήµατα της Α΄ , Β΄ και Γ΄ τάξης 
των εκπαιδευτηρίων µας , επισκέφθηκαν το "ΠΑΡΚΟ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - JUMICAR" στη Νέα 
Μάκρη. Μόλις κατεβήκαµε από τα σχολικά , δύο 
ξεναγοί µας καλωσόρισαν. Στην αρχή πήγαµε στην 
καφετέρια του παιδότοπου και κάτσαµε να φάµε. Όταν 
τελειώσαµε το φαγητό, οι ξεναγοί µας έµαθαν τα 
σήµατα οδικής κυκλοφορίας. Μετά από λίγο , 
οδηγήσαµε πολύχρωµα αυτοκινητάκια . Όποιος όµως 
έκανε έστω και ένα λάθος (π.χ. να µην τηρεί τα σήµατα 
οδικής κυκλοφορίας) έκανε ξανά το γύρω του δρόµου 
µέχρι να οδηγήσει σωστά. Έπειτα, πήγαµε σ΄ ένα 
µεγάλο γήπεδο του µπάσκετ. Καταφέραµε να περνάµε 
την µπάλα µέσα από δίχτυ. Ύστερα, δε θέλαµε να 
παίξουµε άλλο µπάσκετα και γι΄αυτό µας πήγαν σε ένα 
γήπεδο ποδοσφαίρου. Μόλις τελειώσαµε παίξαµε και 
µίνι γκολφ. Έπειτα µας πήγαν σ΄ ένα παλιό βαγόνι. 
Εκεί µας έµαθαν κανόνες  για να µην τρακάρουµε όταν 
µεγαλώσουµε . Αυτή η εκδροµή µας έδωσε πολλές 
πληροφορίες για την οδήγηση. Ήταν µια αξέχαστη 
εµπειρία! 

Μαυραγάνη Γεωργία  
µαθήτρια του Γ1΄ 



 
 

 

 
 

 

  

  

 



ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ 
ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ   

"Στις 29,30 και 31 Μαρτίου 2013 , 
πραγµατοποιήθηκε µια 
περιβαλλοντική εκδροµή στο χωριό 
Κλαδέο της Αρχαίας Ολυµπίας. Το 
σχολείο µας την προγραµµάτιζε εδώ 
και αρκετό καιρό  και έτσι πήγαµε 
άριστα προετοιµασµένοι.Ξεκινήσαµε την Παρασκευή, 
µετά το σχόλασµα και µετά από πέντε περίπου ώρες 
φτάσαµε στο Κλαδέο. Το πρόγραµµά µας ήταν γεµάτο 
µε ενδιαφέρουσες δραστηριότητες. Το Σάββατο το 
πρωί αναχωρήσαµε για την Αρχαία Ολυµπία. Εκεί 
γνωρίσαµε µια εξαιρετική και πολύ µορφωµένη ξεναγό 
την κυρία Αλεξία, η οποία µας µίλησε για όλα τα 
εκθέµατα του µουσείου και λίγο αργότερα µας 
ξενάγησε στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας 
Ολυµπίας. Όλα τα εκθέµατα, οι κίονες , τα αγάλµατα, οι 
ναοί και το στάδιο ήταν επιβλητικά και µας έκαναν να 
φανταστούµε το χώρο στην αρχική του µορφή. Έπειτα 
πήγαµε στην τοποθεσία Πούσι , όπου είχε γίνει µια 
µάχη στις 22 Ιουνίου του 1821. Καθήσαµε στα σκαλιά 
της εκκλησίας και ο δάσκαλός µας, µας µίλησε µε 
λεπτοµέρεια για τις συνθήκες της µάχης αυτής. Αυτό 
που θυµόµαστε περισσότερο ήταν οι πληροφορίες για 
δύο τοπικούς ήρωες το Χαράλαµπο Βιλαέτη και το 
Γιώργο Γιαννιά. Αφού τελειώσαµε το µάθηµα, πήγαµε 
στο µνηµείο της µάχης και ψάλαµε τον εθνικό µας 
ύµνο γεµάτοι υπερηφάνεια. Αργότερα αναχωρήσαµε 
για το µεγαλύτερο δρυοδάσος των Βαλκανίων! Το 
δάσος της Φολόης που είναι 40.000 στρέµµατα και 
είναι  γεµάτο µε ευθύκορµες δρύς. Μετρήσαµε  πόσο 
χρονών είναι ένα δέντρο της επιλογής µας και πόσο 
ύψος έχει. Ακόµα µαζέψαµε δείγµατα χλωρίδας , όπως 
βελανίδια , βρύα και άλλα µικρά φυτά. Το απόγευµα 
κατεβήκαµε στο περιβόλι του δασκάλου µας και το 
κάθε παιδί φύτεψε και πότισε από ένα δέντρο, 
δίνοντάς του και το όνοµά του! Καθώς επιστρέφαµε  
από εκεί, σταµατήσαµε σε µια αλάνα και ο δάσκαλός 
µας µας έµαθε ένα παραδοσιακό παιχνίδι τη 
"γουρουνίτσα". Ήταν αλήθεια πολύ ωραίο και 
διασκεδαστικό παιχνίδι ! Το βράδυ πήγαµε στο σπίτι 



του κυρίου Πάνου και φάγαµε ψητά κρέατα στα 
κάρβουνα. Εκεί γνωρίσαµε ένα πολύ καλό παιδί τον 
Αλέξανδρο. Φάγαµε και µετά παίξαµε µαζί του διάφορα 
παιχνίδια µε την µπάλα. Αφού χορέψαµε , φύγαµε 
αργά το βράδυ για το σπίτι. Την Κυριακή το πρωί 
πήγαµε στον ποταµό Κλαδέο. Εκεί εξετάσαµε µέσα από 
παραδοσιακές και χηµικές διαδικασίες το ph του νερού 
και ανακαλύψαµε την ταχύτητα του ποταµού, καθώς 
και τη θερµοκρασία του σε σχέση µε αυτή έξω από το 
νερό. Γυρίζοντας στο σπίτι πήγαµε στο ελαιοτριβείο 
του χωριού όπου µάθαµε ποια είναι η διαδικασία 
παραγωγής λαδιού. Ύστερα πήγαµε στο σπίτι του 
κυρίου Πάνου για να κάνουµε κατασκευές. Εµείς τα 
αγόρια φτιάξαµε ένα ξυλόφουρνο , ενώ τα κορίτσια 
ξύλινες βάσεις για κεριά. Τα βασικά υλικά που 
χρησιµοποιήσαµε ήταν γλίνα (ένα είδος λάσπης) , 
άχυρα, σύρµα και ξύλο. Τη γλίνα µαζί µε τα άχυρα , τα 
πάτησε ο Άγγελος µε τον Ευθύµη έτσι ώστε όταν 
στεγνώσουν να είναι ένα υλικό σαν τσιµέντο. Φτιάξαµε 
το φούρνο  µε τα ξύλα και το σύρµα και µετά το 
καλύψαµε µε το οικοδοµικό υλικό. Όταν τελειώσαµε 
την κατασκευή µας , κατηφορίσαµε για το µονοθέσιο 
αλληλοδιδακτικό  σχολείο του χωριού. Όπου ξαφνικά 
µάθαµε πως ο κύριος Πάνος , ο κύριος Σάκης και η 
κυρία Σοφία Φραγκή , θα βραβευθούν από τους 
δασκάλους τους µε µία αναµνηστική πλακέτα. Είδαµε 
ένα βίντεο που έδειχνε εικόνες του χωριού µετά την 
καταστροφική πυρκαγιά του 2007 καθώς και εικόνες  
από την αναδάσωση. Όλοι ήµασταν συγκινηµένοι. 
Πάνω στη συγκίνηση ανταλλάξαµε δώρα και 
αποχωρήσαµε από το σχολείο. Φάγαµε , µαζέψαµε τα 
ρούχα µας και φύγαµε από το χωριό. Ήταν µια 
πανέµορφη εµπειρία που έχει χαραχτεί στην ψυχή και 
στο νου µας µε ανεξίτηλο µελάνι! " 

Μαραγκός Μάνθος, Μενάγιας Νίκος 
µαθητές του ΣΤ1' 

 
"Το σχολείο µας διοργάνωσε µια περιβαλλοντική 
εκδροµή στην Αρχαία Ολυµπία. Φύγαµε από το σχολείο 
στις 3 το µεσηµέρι . Το ταξίδι κράτησε περίπου  πέντε 
ώρες. Η διαδροµή ήταν υπέροχη. Το Σάββατο το πρωί 
ξυπνήσαµε στις 7 και µαζευτήκαµε όλοι για να πάµε 



στο µουσείο και στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας 
Ολυµπίας. Εκεί είδαµε πολλά εκθέµατα αλλά και πολλά 
αρχαία κτίσµατα. Μετά επισκεφθήκαµε το µεγαλύτερο 
σε έκταση δρυοδάσος που υπάρχει στα Βαλκάνια. 
Κάναµε διάφορες δραστηριότητες µε το γυµναστή µας , 
µαζέψαµε διάφορα φυτά και µετρήσαµε την ηλικία 
ενός δέντρου. Το µεσηµέρι γυρίσαµε σπίτι για 
ξεκούραση. Αµέσως µετά πήγαµε στα χωράφια και 
φυτέψαµε ο καθένας από ένα δέντρο. Εκεί ο κύριος 
Παναγιώτης , ο δάσκαλος της ΣΤ΄, µας έδειξε µερικά 
παιχνίδια που έπαιζαν παλιά τα παιδιά στο χωριό. Μετά 
πήγαµε και ψήσαµε µέχρι πολύ αργά το βράδυ. Την 
Κυριακή το πρωί πήγαµε στο ποτάµι και κάναµε 
διάφορες δραστηριότητες, όπως να µετρήσουµε το ph 
του νερού, αλλά και να διαπιστώσουµε αν υπάρχουν 
ζωντανοί οργανισµοί στο ποτάµι. Αργότερα πήγαµε στο 
ελαιοτριβείο για να δούµε τη διαδικασία παραγωγής 
του λαδιού. Έπειτα πήγαµε στο σπίτι του κυρίου 
Παναγιώτη και φτιάξαµε διάφορες κατασκευές. Το 
µεσηµέρι πήγαµε στο παλιό σχολείο  και είδαµε ένα 
βίντεο του χωριού µετά την καταστροφική πυρκαγιά 
του 2007. Στο σχολείο τα παιδιά µας έδωσαν για δώρο 
προϊόντα  που παράγει ο τόπος τους και εµείς τους 
δώσαµε µια λαµπάδα. Μπήκαµε στο λεωφορείο µας και 
γυρίσαµε πίσω στην  Αθήνα. Αυτή ήταν από τις πιο 
ωραίες εκδροµές που έχει διοργανώσει το σχολείο µας! 
Μάθαµε πολλά πράγµατα για τη φύση, αλλά και για τη 
ζωή των παιδιών στα χωριά . Περάσαµε τέλεια !" 

Χατζηκωνσταντή Βασιλική ,  



 
 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

 



 
 

 

 
 
 

  

ΕΤΗΣΙΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΑΛΛΟΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 
2013 ΚΑΙ ∆ΙΑΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ  



 
 
  

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΚΑΓΚΟΥΡΟ 2013 

Την περασµένη εβδοµάδα , 
πραγµατοποιήθηκε στο σχολείο 
µας ο "Πανελλήνιος Μαθηµατικός 
∆ιαγωνισµός Καγκουρό" . Οι 
συµµετέχοντες µαθητές  της ∆΄ 
τάξης εξετάστηκαν γραπτά. 
Σκοπός του διαγωνισµού ήταν να 
παρουσιάσει  τα µαθηµατικά ως ευχάριστο πνευµατικό 
παιχνίδι και να καλλιεργήσει  στους µαθητές την 
κριτική και ανεξάρτητη σκέψη. Το κύριο 
χαρακτηριστικό των θεµάτων ήταν η απλότητα , η 
πρωτοτυπία και το διασκεδαστικό στοιχείο που τα 
συνόδευε . 
Ευχόµαστε καλή επιτυχία στην προσπάθεια των 
παιδιών µας ! 

Η ∆ιεύθυνση των Εκπαιδευτηρίων 

 
 
 
  

 



ΟΜΑ∆Α ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ 

Tην οµάδα ροµποτικής του σχολείου µας 
απαρτίζουν µαθητές της ∆' και Ε' τάξης. Ασχολούνται 
µε τον προγραµµατισµό και την κατασκευή ροµπότ. 
Χρησιµοποιούν το εκπαιδευτικό πακέτο LegoWeDo και 
την ειδική για µαθητές γλώσσα προγραµµατισµού 
SCRATCH. Στη φωτογραφία τους βλέπετε εν ώρα 
δηµιουργίας!  
  

 

 

Η καθηγήτρια Πληροφορικής 
Ι.Παπαδηµητρίου 

 

  
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΥΣΙΑΣ 

 

Ολόκληρο το µήνα Μάρτιο τα 
δύο τµήµατα της Ε' τάξης του 
σχολείου µας συµµετέχουν στον 17ο Πανελλήνιο 
Μαθητικό ∆ιαγωνισµό "Λυσίας", στοχεύοντας σε µία 
καλή βαθµολογία και τη διάκριση. 
Στο διαγωνισµό υπάρχουν 7 κόσµοι όπου σε κάθε 
κόσµο πρέπει να απαντήσουµε σε 8 ερωτήσεις. Ο 
διαγωνισµός είναι πολύ ωραίος αλλά λίγο δύσκολος. Οι 



ερωτήσεις είναι γνώσεων και αφορούν στα βασικά 
µαθήµατα του σχολείου όπως ιστορία, µαθηµατικά κ.α. 
Όλοι µας αγωνιούµε για την τελική κατάταξη. Καλή µας 
επιτυχία !! 

 
Ο µαθητής του Ε2' 

Γιάννης Αντωνόπουλος 
  

 
  
 

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ 25Η ΜΑΡΤΙΟΥ  

Οι εκδηλώσεις του σχολείου µας 
για την εθνική επέτειο της 25ης 
Μαρτίου 1821 διεξήχθησαν το 
διήµερο 21 και 22 Μαρτίου. Την 
πρώτη µέρα 21/3/2013 οι Α΄ , 
Β΄ και Γ΄ τάξεις είχαν τη χαρά να 
ακούσουν και να µάθουν για το γεγονός της εθνικής 
παλιγγενεσίας από έναν πνευµατικό άνθρωπο  µε 
πολυσχιδή δραστηριότητα  τον κ. Πέτρο Αργύρη, 
ζωγράφο , ποιητή , πεζογράφο. Τη δεύτερη µέρα 
22/3/2013  τα δύο τµήµατα της ΣΤ΄ τάξης είχαν 
αναλάβει εξ  ολοκλήρου  και έφεραν σε πέρας  τη 
σχολική εορτή. Όλοι οι µαθητές δούλεψαν φιλότιµα 
και αρµονικά µε απώτερο στόχο να τελεσφορήσει  η 
προσπάθειά τους και να ανταποκριθούν  στις 
προσδοκίες των δασκάλων και των γονιών τους. Τα 
χειροποίητα  σκηνικά µας , οι αφηγήσεις , τα θεατρικά , 
τα χορευτικά µας έδωσαν  χρώµα και ψυχή στη γιορτή 
µας. Η εκδήλωσή µας δεν ήταν µία άγευστη 
συνάθροιση , αλλά είχε τον παλµό και τη γνησιότητα 
των συναισθηµάτων των παιδιών µας που βίωσαν 
έντονα το εθνεγερτήριο µήνυµα. Τέτοιες βιωµατικές 
εκδηλώσεις αφήνουν ίχνη στην ψυχή  των παιδιών και 
εγγράφουν στο υποσυνείδητό τους µνήµες  που , όταν 
σε µεγαλύτερη ηλικία θα τις ανακαλούν , θα 
λειτουργούν λυτρωτικά για την ύπαρξή τους. Αιωνία η 
µνήµη στους Αγωνιστές ! 

Οι ∆άσκαλοι της ΣΤ΄ 



 
 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

 



 
 
 
  
  
 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 
ΤΑΕΚWONDO 

ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΩΝ ΜΑΣ ΓΙΑ 
ΑΠΟΚΤΗΣΗ 
ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΖΩΝΗΣ  
Την Τρίτη 20 Μαρτίου 2013, 
στο γυµναστήριο των 
εκπαιδευτηρίων µας, 
πραγµατοποιήθηκαν εξετάσεις για την απόκτηση 
ανώτερης ζώνης. Παρευρέθηκαν οι γονείς των 
µαθητών και οι προπονητές τους. Ευχόµαστε στα 
παιδιά µας καλή πρόοδο και σε ανώτερες ζώνες ! 

Η ∆/νση των Εκπαιδευτηρίων 



 
 

 

 
 

 



 
 

 

 
 
 
  

 
ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ 



Σήµερα Παρασκευή 15 Μαρτίου 2013, 
έγινε στο σχολείοµας η αποκριάτικη 
γιορτή. Όλοι ήρθαν ντυµένοι µασκαράδες 
, γεµάτοι χαρά και ενέργεια για 
ξεφάντωµα! Οι δάσκαλοι του σχολείου 
µας χόρεψαν , τραγούδησαν και χάρηκαν 
που είδαν τους µαθητές τους να 
διασκεδάζουν. Πρώτος στο χορό, όπως πάντα, ήταν ο 
διευθυντής του σχολείου µας, ο κύριος Γιάννης 
Φραγκής αλλά και όλοι οι δάσκαλοι και δασκάλες. 
Επίσης υπήρχε και γαϊτανάκι που ετοίµασαν τα παιδιά 
της ΣΤ΄ τάξης ενώ στο τέλος χόρεψαν ζεϊµπέκικο και 
χασαποσέρβικο. Μακάρι να µην τέλειωνε αυτό το 
γλέντι !! Καλές Απόκριες σε όλους ! 

Μπακούρου Φρειδερίκη 
Μαθήτρια του Ε2΄ 

 
 

 



 
 

 

 
 

 



 
 
 
  
  

 
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟ 
ΒΥΡΩΝΑ   

Σήµερα Πέµπτη 14 Μαρτίου 2013 , για ακόµη µία φορά 
µια αρκετά µεγάλη οµάδα  παιδιών από τη Γ΄και ∆΄ 
τάξη επισκέφθηκε το Εθνικό Σκοπευτήριο Βύρωνα και 
σε συνεργασία µε τη Σκοπευτική Οµοσπονδία, 
ξεναγήθηκαν στο χώρο, ενηµερώθηκαν για το άθληµα 
και δόθηκε σε όλους η δυνατότητα να ρίξουν βολές µε 
αεροβόλο τυφέκιο. 

Ο γυµναστής των Εκπαιδευτηρίων 



 
 

 

 
 
 
  

 
ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΟ PARADISE PARK 



Την Κυριακή 10 Μαρτίου 2013 , οι µαθητές µας 
αγωνίστηκαν στο τουρνουά ποδοσφαίρου  στο 
Paradise Park µε αντίπαλο άλλο ιδιωτικό σχολείο.Η 
συµµετοχή των παιδιών όλων των τάξεων υπήρξε 
µεγάλη και όλοι χάρηκαν τον αγώνα.  
Στο τέλος των αγώνων ακολούθησε φιλικός αγώνας 
µεταξύ των γονιών των εκπαιδευτηρίων µας, που για 
µια ακόµη φορά έδειξαν τις "ανεξάντλητες" δυνάµεις 
τους !  
Καλή συνέχεια... 
 

Ο Γυµναστής των Εκπαιδευτηρίων 
Σάκης Κωνσταντινόπουλος 

 

 
 
 
  
 

ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΩΝ ΜΑΣ ΣΤΗΝ 
ΑΡΚΑ∆ΙΑ   

Το Σάββατο 9 Μαρτίου 2013, 
πραγµατοποιήθηκε µια εκδροµή 
στην Αρκαδία, σε ένα από τα 
οµορφότερα µέρη της Ελλάδας 
µας. Ξεκινήσαµε από τις 7 το 



πρωί. Η διαδροµή ήταν καταπληκτική! Είδαµε πολλά 
όµορφα µέρη που θα µας µείνουν αξέχαστα. Σε αυτή 
την εκδροµή επισκεφθήκαµε τα Κολοκοτρωνέικα 
χωριά! ∆ηλαδή κάναµε µια ιστορική αναδροµή στο 
1821. Πρώτος, προορισµός µας ήταν το Λιµποβίσι όπου 
εκεί επισκεφθήκαµε το σπίτι του ήρωά αµας 
Κολοκοτρώνη. Ήταν πολύ ωραία, είδαµε πολλές 
φωτογραφίες και αντικείµενα καθηµερινής χρήσης του 
µεγάλου στρατηγού. Ακόµα, πήγαµε στη Στεµνίτσα 
όπου επισκεφθήκαµε το λαογραφικό µουσείο. Εκεί 
είδαµε φορεσιές, όπλα της εποχής και αντικείµενα της 
καθηµερινής χρήσης των κατοίκων . Επίσης, πήγαµε 
στη ∆ηµητσάνα , όπου είδαµε το µουσείο υδροκίνησης 
, ένα νερόµυλο και µάθαµε πώς αλέθεται το σιτάρι και 
φτιάχνεται το αλεύρι. Εκεί είδαµε και ένα 
µπαρουτόµυλο! Τέλος κάναµε µία στάση σ΄ ένα 
εστιατόριο για µεσηµεριανό. Εκεί γλεντήσαµε και 
πήραµε το δρόµο της επιστροφής . Αυτή η εκδροµή θα 
µου µείνει αξέχαστη! Θα ήθελα πάρα πολύ να 
επισκεφθώ ξανά αυτό το όµορφο µέρος. 
 

Μαντασάς Γιάννης 
µαθητής του ΣΤ2΄ 

 

 



 

 

 
 

 

 
 

 



 
 
 
  
  
 

Ο ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΩΝ 
ΜΑΣ ΣΤΙΣ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΣΤΟ 
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ NOVOTEL 

Την Παρασκευή 8 Μαρτίου 
πραγµατοποιήθηκε ο αποκριάτικος 
χορός του σχολείου µας στο 
ξενοδοχείο Novotel. Όλοι ήµασταν 
ντυµένοι µε αστείες αποκριάτικες 
στολές και µε ένα µεγάλο χαµόγελο! 
Η γιορτή ξεκίνησε µε πολύ χορό και 
γέλιο. Πιο πολύ ξεφάντωσαν οι 
µικροί χορεύοντας και τραγουδώντας µπροστά στο 
κοινό, αλλά και οι µεγάλοι δεν πήγαν πίσω. Όταν 
άρχισαν οι παραδοσιακοί χοροί , παιδιά , µεγάλοι και 
δάσκαλοι άρχισαν να χορεύουν. Ήταν τέλεια ! Προς το 
τέλος της εκδήλωσης  έγιναν διαγωνισµοί τραγουδιού 
και χορού. Τελειώνοντας , λοιπόν, καθώς οι 
περισσότεροι είχαν φύγει , τα παιδιά της ΣΤ΄ τάξης 
έκλεισαν τη γιορτή µε χορό µαζί µε τους δασκάλους ! 
Όλοι µικροί και µεγάλοι περάσαµε φανταστικά και 



ελπίζουµε να περάσουµε έτσι και στον αποκριάτικο 
χορό που θα γίνει στο σχολείο µας στις 15 Μαρτίου 
2013. 

Νικολοπούλου Ελένη 
µαθήτρια του ΣΤ1΄ 

 
 

 



 
 

 

 
 

 



 
 
 
  
  
 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΓΩΝΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΣΤΟ 
Ο.Α.Κ.Α. 

Σήµερα Παρασκευή 8 Μαρτίου 
2013, µια αρκετά µεγάλη  οµάδα, 
αποτελούµενη από µαθητές της 
Β΄, Γ΄ και ∆΄ ∆ηµοτικού είχαν την 
ευκαιρία να παρακολουθήσουν τη 
διαδικασία αγώνων Κολύµβησης  
του χειµερινού πρωταθλήµατος  κατηγοριών στο 
κλειστό γυµναστήριο Ο.Α.Κ.Α. Ήταν µια ξεχωριστή 
εµπειρία  για τα παιδιά  που βίωσαν από κοντά το 
τελετουργικό των αγώνων, τους αθλητές , τους κριτές , 
τις απονοµές αλλά και την τεχνική των αγωνισµάτων. 
Παρακολούθησαν µε προσοχή τους αγώνες , 
ενθουσιάστηκαν µε τις εγκαταστάσεις και 
ευελπιστούµε  να χάρηκαν τη συµµετοχή τους  σ΄ αυτή 
την ενδιαφέρουσα  βιωµατική δραστηριότητα!  

Οι Γυµναστές του σχολείου 



 
 
 
 

 

ΦΙΛΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ 
ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΟ "PARADISE 

PARK"   
Την Κυριακή 3 Μαρτίου 2013 
διεξήχθη φιλικός ποδοσφαιρικός 
αγώνας  στο Paradise Park των 
οµάδων  Γ΄ -  ∆΄  και Ε΄ - ΣΤ΄ µε 
άλλο ιδιωτικό σχολείο. Ακολούθησε φιλικός αγώνας 
µεταξύ των γονιών των εκπαιδευτηρίων µας, όπου 
"δίδαξαν..." τα µυστικά του ποδοσφαίρου στους 
νεότερους! Ανανεώνουµε το ραντεβού µας  για το 
επόµενο µάτς! 

Ο Γυµναστής των εκπαιδευτηρίων 
Σάκης Κωνσταντινόπουλος 

 



 
 
 

   

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ 
ΕΤΗΣΙΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΑΛΛΟΦΩΝΙΑΣ 2013 

Οι µαθητές της ΣΤ΄ τάξης των εκπαιδευτηρίων µας 
συµµετείχαν στον ετήσιο διαγωνισµό Γαλλοφωνίας. Το 
φετινό θέµα µε τίτλο "ΠΕΣ ΓΙΑΤΙ" πραγµατεύεται τους 
αιτιολογικούς µύθους. Τα παιδιά λοιπόν µε ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον και φαντασία συνέγραψαν και 
εικονογράφησαν δύο παραµύθια δίνοντάς µας τη δική 
τους εκδοχή  "Γιατί οι ιππόκαµποι αναπαράγονται µε 
ιδιαίτερο τρόπο" και "Γιατί υπάρχουν ροζ δελφίνια 
στον Αµαζόνιο". 

Η καθηγήτρια Γαλλικών 
Τόνια Θωµάτου 

  
Στα πλαίσια του µαθήµατος των Γαλλικών , κληθήκαµε 
για να συνθέσουµε ένα αιτιολογικό µύθο  , για να 
εξηγήσουµε πώς δηµιουργήθηκε  ένα ζώο µε ιδιαίτερο 
χαρακτηριστικό. Ήταν µια ευχάριστη δραστηριότητα  
που απολαύσαµε  όλοι, καθώς  χωριστήκαµε σε οµάδες 
και δουλέψαµε µαζί. Μας βοήθησε αρκετά ώστε να 
τονώσουµε τις σχέσεις µας και καθώς δουλέψαµε  σαν 
οµάδα , βγάλαµε και το επιθυµητό αποτέλεσµα !  



Οι µαθητές του ΣΤ1΄ 
  
  
  
  
 
 
 

 

ΣΕΙΡΑ ΤΗΛΕ∆ΙΑΣΚΕΨΕΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤ1 
 

Ξεκίνησε εξ αποστάσεως επικοινωνία και συνεργασία 
ανάµεσα στο τµήµα Στ1 των Εκπαιδευτηρίων µας και 
αντίστοιχο τµήµα των Εκπαιδευτηρίων Ντότη - 
Οικονόµου από τα Ιωάννινα για την εκπόνηση 
εργασίας σχετικά µε τους εθνικούς ευεργέτες που 
κατάγονται από την Ήπειρο. Η συνεργασία γίνεται κατά 
τη διάρκεια τηλεδιασκέψεων µέσω ∆ιαδικτύου. 

Η δασκάλα της Πληροφορικής  
Ιώ Παπαδηµητρίου 

    

  

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ 

Σήµερα Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2013 
αντιπροσωπευτική οµάδα  από τις Γ΄, ∆΄, και Ε΄ τάξεις 
των εκπαιδευτηρίων µας, επισκέφθηκαν το Εθνικό 
Σκοπευτήριο Βύρωνα, και σε συνεργασία µε την 
Σκοπευτική Οµοσπονδία Ελλάδος , συµµετείχαν στο 
πρόγραµµα "Γνωριµία µε τη σκοποβολή". Προπονητές 
της Οµοσπονδίας ξενάγησαν τους µαθητές µας στους 
αθλητικούς χώρους , έδωσαν πληροφορίες  για το 
άθληµα και τέλος όλα τα παιδιά έριξαν βολές  από 
αεροβόλο τυφέκιο  σε στόχο µε καταπληκτικά 
αποτελέσµατα !  Ήταν µια ξεχωριστή  εµπειρία για τα 
παιδιά µας που ενθουσιάστηκαν µε το άθληµα  και 
πολλά εξέφρασαν την επιθυµία να ασχοληθούν στο 
µέλλον µε αυτό . Σκοπός µας είναι τα παιδιά να 
έρχονται  σε επαφή µε διάφορα Ολυµπιακά Αθλήµατα , 
ώστε να αγαπήσουν τον αθλητισµό και να τους γίνει 
τρόπος ζωής. 

Οι γυµναστές των Εκπαιδευτηρίων 
 

 



 
 

 

 
 

 



 
 
 

  

ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΣΚΙ ΣΤΟ 
ΧΙΟΝΟ∆ΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΜΑΙΝΑΛΟΥ ΣΤΙΣ 2/2/2013 
Το Σάββατο 2 Φεβρουαρίου 2013 , 
τα εκπαιδευτήριά µας, 
πραγµατοποίησαν την καθιερωµένη 
τους εξόρµηση στο χιονοδροµικό 
κέντρο Μαινάλου για εκµάθηση 
ΣΚΙ. Με σύµµαχο την ηλιόλουστη ηµέρα  και την καλή 
διάθεση όλων, ολοκληρώσαµε την απόδρασή µας στο 
βουνό. Οι µικροί εκκολαπτόµενοι χιονοδρόµοι , 
συνδύασαν την έντονη και επίπονη προσπάθεια  µε 
καλό φαγητό στην ταβέρνα και βεβαίως όπως πάντα µε 
χορό ! Πιστεύουµε ότι όλοι  πέρασαν µια όµορφη και 
διασκεδαστική ηµέρα κοντά µας και ανανεώνουµε το 
ραντεβού µας για το µεθεπόµενο Σάββατο  16 
Φεβρουαρίου 2013, όπως επίσης και το Σάββατο 2 
Μαρτίου 2013. 

Ο καθηγητής Φυσικής Αγωγής  
των Εκπαιδευτηρίων 

Σάκης Κωνσταντινόπουλος 



 
 

 

 
 
 
  
  
  
  



 
  

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ 

Την Παρασκευή 1/2/2013, η καθηγήτρια Μουσικής 
των εκπαιδευτηρίων µας , συµµετείχε σε συνάντηση 
εργασίας που οργάνωσε η σχολική σύµβουλος της 
αντίστοιχης ειδικότητας µε θέµα  "Ι∆ΕΕΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 
ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ".  
 
 
 

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ 

Την Τρίτη 29/1/2013 , στα 
εκπαιδευτήριά µας 
πραγµατοποιήθηκαν εκδηλώσεις από 
τους µαθητές µας και τους 
εκπαιδευτικούς τους  για τους "ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ". 
  

 
 

 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΩΝ 
ΒΟΗΘΕΙΩΝ 
Την Τρίτη  29/1/2013 η ∆/νση και στελέχη των 
εκπαιδευτήριων µας, παρακολούθησαν εκπαιδευτικό 
πρόγραµµα για παροχή πρώτων βοηθειών σε παιδιά και 

ενηλίκους. 
 
 

 
  

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ 
"ΑΚΑ∆ΗΜΕΙΑ" ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 21/1/2013 
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Α΄, 
Β΄, Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΤΩΝ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΩΝ ΜΑΣ  
 Σήµερα 21/1/2013 , οι µαθητές της Α΄, Β΄, Γ΄ τάξης , 
επισκεφθήκαµε το θέατρο "Ακαδήµεια" όπου 
παρακολουθήσαµε την παράσταση "ΓΙΑΠΩΝΕΖΙΚΟΙ 
ΚΗΠΟΙ". Μόλις φτάσαµε εκεί, µας ζήτησαν να 



βγάλουµε τα παπούτσια µας  γιατί θα πατούσαµε σ΄ 
ένα µαγικό και ευαίσθητο χαλί. Με αυτόν τον τρόπο θα 
µας εξηγούσε ο Σίρο την περιπέτειά του. Πρώτα τον 
παρέσυρε ένα ποτάµι και πέρασε µέσα από λιβάδια µε 
δέντρα και φυτά, από λίµνες µε νούφαρα και φύλλα, 
από µουσικές γέφυρες που τραγουδούσαν  και τελικά 
κατέληξε στη θάλασσα  ! Έτσι, αποφάσισε να φτιάξει 
έναν κήπο και να τα βάλει όλα µαζί ! Έπειτα, µας 
σήκωσε όλους και παίξαµε διαδραστικά παιχνίδια µε 
υπέροχα χρώµατα και µελωδικούς ήχους.  Τους 
ευχαριστούµε όλους πάρα πολύ ! Ήταν µια υπέροχη 
εµπειρία που δεν θα την ξεχάσουµε !  

Κατιάννα Φίλιου  
µαθήτρια του  Γ1'  

 

 
 

 



 
 

 

 
 
 

 
∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ "ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑΣ" ΣΤΑ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΣ ΣΤΙΣ 20/1/2013 



Την Κυριακή 20/1/2013 σε συνεργασία των 
Εκπαιδευτηρίων µας µε το 37ο ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ 
ΚΟΛΩΝΟΥ και το νοσοκοµείο ΕΛΠΙΣ , 
πραγµατοποιήθηκε εθελοντική αιµοδοσία στις 
εγκαταστάσεις µας, όπου συµµετείχαν γονείς των 
µαθητών µας, προσωπικό του σχολείου µας και 
πρόσκοποι . 
                                                                 Η ∆/νση των 
Εκπαιδευτηρίων 
 

 

 
 

 



 
 
 
  
  
 
 
  
 

 
∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 
ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ (6Χ6) ΣΤΟ 

PARADISE PARK  
Tην Κυριακή 20 Ιανουαρίου 2013 
πραγµατοποιήθηκαν οι  αγώνες του 
διασχολικού τουρνουά ποδοσφαίρου (6Χ6) στο 
PARADISE PARK . Tο σχολείο µας εκπροσωπήθηκε 
επάξια από τρεις δυναµικές οµάδες , όπου όλα τα 
παιδιά συµµετείχαν , αγωνίστηκαν µε πάθος και 
αποφασιστικότητα πετυχαίνοντας σπουδαίες νίκες . 
Ανανεώνουµε το ραντεβού µας για τον επόµενο αγώνα 
!   
 

Τα παιδιά των οµάδων µας και  
ο καθηγητής Φυσικής Αγωγής  

Σάκης Κωνσταντινόπουλος 



 
 

 

 
 
 
  
 
 

ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΣΤΑ ΧΙΟΝΙΑ ΣΤΙΣ 19/1/2013 



Το Σάββατο 19/1/2013 το σχολείο µας 
πραγµατοποίησε εκδροµή στα χιόνια  στην περιοχή του 
Μαινάλου - Βυτίνας Αρκαδίας. Τα παιδιά έπαιξαν και 
χάρηκαν µε το χιόνι , επισκεφθήκαµε το  σπήλαιο 
σταλαγµιτών και σταλακτιτών "ΚΑΨΙΑ"  και 
καταλήξαµε στη γραφική Βυτίνα όπου περιηγηθήκαµε 
στις οµορφιές της περιοχής  και διασκεδάσαµε σε 
τοπική ταβέρνα της περιοχής όπου πήραµε και το 
µεσηµεριανό µας γεύµα. 

Η ∆/νση των Εκπαιδευτηρίων 

 

 
 
 
  

 

 
ΚΟΠΗ ΤΗΣ  ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ ΣΤΑ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ  

                         
Σήµερα  ∆ευτέρα 14/1/2013  η ∆/νση , οι µαθητές και 
το προσωπικό κόψαµε την πρωτοχρονιάτικη πίτα του 
σχολείου µας, µε την ελπίδα για ένα δηµιουργικό και 
γεµάτο υγεία 2013 ! 

 



 
 
 
 
 
 

ΜΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΓΕΝΝΗΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ "ΑΓΚΑΛΙΑ" 

Το σχολείο µας πιστό στο φιλανθρωπικό έργο του και 
ανταποκρινόµενο στο κάλεσµα του Συλλόγου 
Προστασίας Αγέννητου Παιδιού  "Αγκαλιά", σήµερα 
10/1/2013 , παρέδωσε στο ίδρυµα , ρουχισµό , 
παπούτσια και άλλα αντικείµενα που συγκέντρωσαν οι 
γονείς , τα παιδιά και το προσωπικό του σχολείου µας. 
Ευχαριστούµε απ΄ την καρδιά µας όλους όσοι 
ανταποκρίθηκαν και πρόσφεραν απλόχερα τη βοήθειά 
τους.  

Η ∆/νση των 
Εκπαιδευτηρί

ων 
  
 
 

 
 
 

 



 
 
 
 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΠΑΙ∆ΙΚΟ ΧΩΡΙΟ SOS ΤΗΣ ΒΑΡΗΣ  
Στις 23/12/2012 , αντιπροσωπεία µαθητών των 

εκπαιδευτηρίων µας , επισκέφθηκε µαζί µε τους 
προσκόπους του 37ου ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ 
ΚΟΛΩΝΟΥ µε τους οποίους συνεργάζεται το σχολείο 
µας , το ΠΑΙ∆ΙΚΟ ΧΩΡΙΟ SOS της Βάρης . Εκεί , 
προσφέραµε στα παιδιά παιχνίδια και ρούχα, αλλά και 
ψυχαγωγία µε τα οµαδικά παιχνίδια που οργάνωσαν οι 
πρόσκοποι. 
                                                                Η ∆/νση των 
Εκπαιδευτηρίων 
 
 

 
 

 



 
 

 

 
 
 
  
  

ΘΕΑΤΡΙΚΑ ∆ΡΩΜΕΝΑ ΣΤΙΣ 20/12/2012 ΣΤΟ 



ΘΕΑΤΡΟ ΤΩΝΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΩΝ ΜΑΣ 
Σήµερα 20/12/2012 πραγµατοποιήθηκαν 
θεατρικά δρώµενα από τις εκδόσεις 
ΛΙΒΑΝΗ , στο θέατρο των Εκπαιδευτηρίων 
µας , µε τη συµµετοχή των µαθητών της 
Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης. 

 
 
 
  
  
 

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΜΑΣ ΣΤΟ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ"ΒΙΒΛΙΟ∆ΡΟΜΙΕΣ" 

Στις 20/12/2012 οι µαθήτριες των 
εκπαιδευτηρίων µας Ακτύπη 
Ευφροσύνη, Βασιλειάδη Ξανθή, 
Γράβαρη Ειρήνη και Σκαλούµπακα 
Νικολέττα, βραβεύτηκαν για την 
επιτυχή συµµετοχή τους στο διαγωνισµό 

"ΒΙΒΛΙΟ∆ΡΟΜΙΕΣ" κατά το σχολικό έτος 2011-
2012. 

   
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΑΣ 

Σήµερα 19 ∆εκεµβρίου 2012, 



όλοι οι µαθητές τωνΕκπαιδευτηρίων µας 
εκκλησιάστηκαν στον κοντινό ιερό ναό του Αγίου 
Κωνσταντίνου και κοινώνησαν όσοι µαθητές το 
επιθυµούσαν.  
  
 
 
 

 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΠΑΖΑΡΙ 2012 
Το Σαββατοκύριακο 15 και 16 ∆εκεµβρίου 2012 , 

τοσχολείο µας πραγµατοποίησε 
"Παζάρι Αγάπης". Η εκδήλωση αυτή 
είχε  φιλανθρωπικό χαρακτήρα . Τα 
χρήµατα που συγκεντρώθηκαν 
κατατέθηκαν στους "Γιατρούς Χωρίς 
Σύνορα" . Τα παιδιά έκαναν µεγάλη 
προσπάθεια  µιας και η πώληση των κατασκευών που 
δηµιούργησαν γονείς και παιδιά για το παζάρι είχε 
πολύ  µεγάλη επιτυχία ! Βέβαια πραγµατοποιήθηκαν 
και θεατρικά δρώµενα από το Νηπιαγωγείο , την Α΄, 
Β΄, Γ΄ και ∆΄ δηµοτικού. Ακόµα , το απόγευµα του 
Σαββάτου, το σχολείο µας είχε την τιµή να υποδεχθεί 
την Ολυµπιονίκη ιστιοπλοΐας κα Σοφία Μπεκατώρου, η 
οποία ξύπνησε µέσα µας διάφορα συναισθήµατα µε τις 
ιστορίες της ζωής της που µας διηγήθηκε . Επίσης, µας 
πέρασε πολλά µηνύµατα και µας παρότρυνε να 
σκεφτούµε το µέλλον µας. Έπειτα ακολούθησε  
επίδειξη ξιφασκίας από το δάσκαλο του σχολείου. Στη 
συνέχεια ένας εκπρόσωπος από τους "Γιατρούς Χωρίς 
Σύνορα" µας µίλησε για την ασθένεια του υποσιτισµού 
και τη σοβαρότητά της . Οι γονείς πέρασαν ευχάριστα , 
αφού µπορούσαν να συζητήσουν , αλλά και συγχρόνως 
να γευτούν όµορφα γλυκίσµατα και ροφήµατα. Μέσα 
στο χριστουγεννιάτικο κλίµα µας έβαλε και η χορωδία 
και η ορχήστρα των µαθητών µας. Ήταν ένα υπέροχο 
Σαββατοκύριακο !! 

Οι µαθητές της ΣΤ΄ τάξης 

  



 
 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

 



 
 
 
  
  
 
 

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΣΤΙΣ 15/12/2012 

 Το Σάββατο 15/12/2012 έγινε βράβευση 
µαθητών της Ε΄τάξης από τη 
"ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" για τη 
συµµετοχή τους στο διαγωνισµό 
µαθηµατικών "Μικρός Ευκλείδης" για το 
σχολικό έτος 2011-2012.  

 
 

 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ 
ΣΤΑ∆ΙΟ ΑΠΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ 
ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ΄ ΚΑΙ ∆΄  ΤΑΞΗΣ  
Σήµερα Παρασκευή 14 ∆εκεµβρίου 
2012  αντιπροσωπεία µαθητών της Γ΄ 
και ∆΄ τάξης των εκπαιδευτηρίων µας , 
επισκέφθηκαν το Καλλιµάρµαρο 
Παναθηναϊκό Στάδιο  σε συνεργασία µε την Ε.Ο.Ε. για 
"συγκεκριµένη αποστολή"... 
Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να συναντήσουν από 



κοντά τη χρυσή Ολυµπιονίκη Σοφία Μπεκατώρου , που 
µε πολύ θέρµη και αγάπη αγκάλιασε τα παιδιά µας και 
η οποία θα µας τιµήσει µε την παρουσία της αύριο 
Σάββατο 15 ∆εκεµβρίου 2012 στο Χριστουγεννιάτικο 
Παζάρι του σχολείου µας.  
Σκοπός της συνάντησης αυτής ήταν τα παιδιά µας να 
πλαισιώσουν το αφιέρωµα της κινεζικής τηλεόρασης 
για την Ολυµπιονίκη, συµµετέχοντας στο πρόγραµµα 
Kid`s Athletics της Παγκόσµιας Οµοσπονδίας Στίβου 
και αγωνίστηκαν µε πάθος στο δρόµο µε εµπόδια , τις 
ρίψεις, τις σκυτάλες , ξεναγήθηκαν στο χώρο του 
Σταδίου και είδαν την έκθεση µε τις αυθεντικές 
ολυµπιακές δάδες των χωρών που έχουν φιλοξενήσει 
τους αγώνες , πήραν αναµνηστικά µετάλλια και 
αυτόγραφα και βίωσαν µια µοναδική εµπειρία.  
Αξίζει να σηµειωθεί πως η Ε.Ο.Ε. και η Ολυµπιονίκης 
επέλεξαν παιδιά µόνο από το σχολείο µας να 
συµµετέχουν σε αυτό το γύρισµα , το οποίο εκτός του 
ότι είναι αφιερωµένο στην Ολυµπιονίκη µας , 
παράλληλα αναδεικνύει τα ιστορικά µνηµεία της χώρας 
µας , προβάλλει τον αθλητισµό της νέας γενιάς και 
διαφηµίζει τη χώρα µας στο εξωτερικό. 
Συγχαρητήρια στα παιδιά µας που συµµετείχαν µε χαρά 
και ενθουσιασµό, κερδίζοντας το χειροκρότηµα των 
παρευρισκοµένων. 

Ο καθηγητής Φυσικής Αγωγής  
Σ. Κωνσταντινόπουλος 

 



 
 

 

 
 
 

 
ΕΚ∆ΡΟΜΗ  ΣΤΟ ΡΑΝΤΣΟ ΣΚΟΥΡΑΣ ΦΑΡΜ  ΣΤΟ 
ΣΟΦΙΚΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΣΤΙΣ 8 ΚΑΙ 9 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 



2012 
Το Σάββατο 8 ∆εκεµβρίου πήγαµε µε το σχολείο µου 
διήµερη εκδροµή στο RANCH ΣΚΟΥΡΑΣ ΦΑΡΜ στο 
Σοφικό Κορινθίας. Μείναµε σε ξύλινα σπιτάκια και µε 
τους γονείς και τους φίλους µας παίξαµε µπάλα , 
ανεβήκαµε στα άλογα και κάναµε βόλτα µε το τρενάκι. 
Το βράδυ  παίξαµε όλα τα παιδιά µαζί µε τον κύριο 
Σάκη το γυµναστή µας πολλά παραδοσιακά παιχνίδια. 
Οι µεγάλοι τραγούδησαν και χόρεψαν. Το πρωί της 
Κυριακής κάναµε πεζοπορία σ  ένα µικρό κοντινό 
εκκλησάκι , παρακολουθήσαµε πρόγραµµα παραγωγής 
τυριού και παίξαµε όλα τα παιδιά στο γήπεδο. Έπειτα 
φάγαµε το µεσηµεριανό µας και πήραµε το δρόµο της 
επιστροφής . Η εκδροµή µου άρεσε πολύ , γιατί έπαιξα 
και διασκέδασα µε την ψυχή µου ! 

Κουστένης Νίκος , 
µαθητής του Γ2΄ 

 

 
 

 



 
 

 

 
 
 
  
  
 

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ 



ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΠΑΖΑΡΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΩΝ 
ΜΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΙΣ 15 ΚΑΙ 16 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
2012  ! 

 
 

 

  

  

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΓΩΝΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΘΛΗΤΩΝ ΤΩΝ 
SPECIAL OLYMPICS 

Σήµερα Παρασκευή  30 Νοεµβρίου, µαθητές του 
σχολείου µας από τις 
τάξεις ∆',Ε',ΣΤ' , 
παρακολούθησαν αγώνα 
µπάσκετ από την Εθνική 
Οµάδα των Special 
Olympics. Μετά από µια 
κλήρωση που πραγµατοποιήθηκε , αντιπροσωπεία 
µαθητών έφτασε στο κλειστό γυµναστήριο  
Πετρούπολης. Εκεί αγωνίστηκαν οι αθλητές  των 
Special Olympics, µε τα γυµνάσια  της περιοχής και 
κατάφεραν να πάρουν τη νίκη. Κατά τη διάρκεια του 
αγώνα, µοίρασαν αναµνηστικά σηµαιάκια  και 
κονκάρδες στους µαθητές. Ήταν µια υπέροχη εµπειρία, 
αφού είχε και διδακτικό χαρακτήρα . Καταλάβαµε πως 



δεν είναι σωστό να περιθωριοποιούµε τους ανθρώπους 
µε σωµατικές και νοητικές αναπηρίες , αλλά να τους 
αποδεχόµαστε µε τις ιδιαιτερότητές τους και να τους 
αγκαλιάζουµε !  
                                                                                
Κατσιούλα Ισµήνη,  
                                                                                
µαθήτρια του ΣΤ1' 
  
 

 
 

 

  

 

 
ΕΤΗΣΙΟΣ 
Ο∆ΟΝΤΟΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΗΝ Α΄ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  
Σήµερα ∆ευτέρα 26/11/2012 
επισκέφθηκε το σχολείο µας κλιµάκιο 
ιατρών του οργανισµού  "ΓΙΑΤΡΟΙ 
ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ" . Ενηµέρωσαν τα 
παιδιά της Α΄  τάξης για την υγιεινή του στόµατος και 
έκαναν οδοντοστοµατολογικό έλεγχο. 

Οι ∆ασκάλες της Α΄  τάξης  



 
 

 
 

 

 
 

 

ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΣΤΟ PARADISE PARK ΑΠΟ ΤΙΣ ∆΄-Ε΄-



ΣΤ΄ ΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΩΝ ΜΑΣ 

Το Σάββατο στις 17 
Νοεµβρίου , το σχολείο 
µας πραγµατοποίησε 
µια εκδροµή όπου συµµετείψαν οι ∆΄, Ε΄, ΣΤ΄ τάξεις, 
στο αθλητικό κέντρο Paradise Park. Τα αγόρια 
ασχολήθηκαν όλη την ηµέρα κυρίως µε το αγαπηµένο 
τους άθληµα, το ποδόσφαιρο και ελάχιστα µε πήλινες 
µικροκατασκευές. Τα κορίτσια , από την άλλη , 
έφτιαξαν µε πολλή αγάπη, πολλά πήλινα στολίδια  για 
το Χριστουγεννιάτικο Παζάρι που θα γίνει στο σχολείο 
µας. Ύστερα, πέρασαν από ένα µικρό κήπο µε δέντρα 
και οικόσιτα ζώα  (γαλοπούλες , αγελάδες κ.α.). Τελικά 
µείνανε στα φουσκωτά  όπου  δεν µπορούσαν να 
ξεκολλήσουν από αυτά. Αυτή η εκδροή µε τις τόσο 
αξιόλογες δραστηριότητες µας άφησε ωραίες 
εντυπώσεις και θα θέλαµε να ξαναβρεθούµε σύντοµα 
εκεί !  
 

Κλαίρη Σχοινοχωρίτη, 
µαθήτρια του ΣΤ1΄ 

 

 

 



 

 

 
 

 

 
 

 



 
 
 
  

  

ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΣ ΣΤΙΣ 
16/11/2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΟΥ 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ   
Το 1967 οι στρατιωτικοί πήραν την 
εξουσία µε επικεφαλής τον Γεώργιο 
Παπαδόπουλο και επικράτησε 
καθεστώς φασισµού. Στις 14 
Νοεµβρίου του 1973, το 
Πολυτεχνείο καταλήφθηκε από φοιτητές. Εκεί οι 
φοιτητές έφτιαξαν µια µικρή κοινωνία που όλοι ήταν 
υπεύθυνοι γι΄ αυτή . Για να ακούγονται τα µηνύµατά 
τους στον έξω κόσµο, έστησαν έναν αυτοσχέδιο 
ραδιοφωνικό σταθµό. Έξω από το Πολυτεχνείο 
γίνονταν επεισόδια µε πέτρες και δακρυγόνα. Τελικά 
τρεις ώρες µετά τα µεσάνυχτα, ένα άρµα µάχης, µε 
εντολή της χούντας, σαρώνει την πύλη του 
Πολυτεχνείου και γίνεται ένα τεράστιο µακελειό! Άλλοι 
φοιτητές συλλαµβάνονταν και άλλοι ζητούσαν βοήθεια 
σε κοντινά σπίτια εκείνη την εφιαλτική νύχτα. Ήταν η 
αρχή του τέλους για τη χούντα των συνταγµαταρχών ! 



Χρήστος Παπαθανασίου, 
µαθητής του ΣΤ2΄ 

 
 

 

 
 
 
  



  
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΩΝ 
ΜΑΣΣΤΟΝ  3Οο ΚΛΑΣΙΚΟ 

ΜΑΡΑΘΩΝΙΟ  
Την Κυριακή 11 Νοεµβρίου 2012, παιδιά 
από το σχολείο µας είχαν την ευκαιρία να 
λάβουν µέρος στον 30ο ΚΛΑΣΙΚΟ 
ΜΑΡΑΘΩΝΙΟ ΑΘΗΝΑΣ  και συγκεκριµένα 
στο µαθητικό αγώνα 700 µέτρων. Ήταν οι 
µικροί αθλητές που έλαµψαν µε την 
παρουσία τους, µπαίνοντας στο 
Παναθηναϊκό Στάδιο. ∆εχόµενοι το θερµό 
χειροκρότηµα απ΄ όλους τους θεατές που βρίσκονταν 
εκεί . Τα εκπαιδευτήριά µας  εκπροσωπήθηκαν από 22 
µαθητές  που αγωνίστηκαν  και διακρίθηκαν  δίνοντας 
τον καλύτερο εαυτό τους ! Συγκεκριµένα ο αθλητής 
Λέων Μαραθάκης - Τσούκαρης  ήρθε 1ος  στο γκρουπ 
µαθητών 9 - 10 ετών και αρκετοί άλλοι µαθητές µας 
βρέθηκαν ανάµεσα στους πρώτους σε σύνολο  700 
µαθητών δύο γκρουπ ηλικιών 9-10 ετών και 11-12 
ετών και ενδεικτικά αναφέρουµε τους Αγγελακόπουλο  
Γιώργο,   Χρονέα  Νίκο,  Αντωνόπουλο  Γιάννη,   
Ταµπάκη Αθανασία και άλλοι.  
Ήταν µοναδική  εµπειρία για όλους  εµάς τους µικρούς 
αθλητές  που τρέξαµε και θα µείνει για πάντα 
χαραγµένη στην ψυχή µας. Ευελπιστούµε και του 
χρόνου να συµµετάσχουµε σε αυτό τον αγώνα.  
Συγχαρητήρια  στους διοργανωτές . 

Με αγάπη  
Οι µαθητές της Λακωνικής Σχολής  

που συµµετείχαν στον αγώνα 

 



 
 

 

 
 
 

  

ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΣΤΟ PARADISE PARK ΣΤΙΣ 10/11/2012 
ΑΠΟ ΤΙΣ Α΄, Β΄, Γ΄  ΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΩΝ 



ΜΑΣ 

Το Σάββατο 10 Νοεµβρίου 2012 
πήγαµε εκδροµή στο PARADISE PARK. 
Όταν φτάσαµε εκεί είδαµε παντού 
απέραντα χωράφια, µία φάρµα µε 
πολλά ζώα και αρκετά γήπεδα  
ποδοσφαίρου. Μόλις κατεβήκαµε από τα σχολικά, 
πήγαµε σ΄ ένα δωµάτιο µε πολλά τραπεζάκια όπου 
φάγαµε το πρωινό µας και αµέσως µετά από αυτό 
πήγαµε να παίξουµε ποδόσφαιρο. Παίζαµε ασταµάτητα, 
µέχρι που πήγαµε  να παίξουµε και στα φουσκωτά που 
υπήρχαν εκεί ! Περάσαµε υπέροχα ! Ήταν µια υπέροχη 
µέρα ! 

Μουρτζούκος - Χάµφρυς Έκτορας 
Μαθητής του Γ1΄ 

 
 

 



 
 

 

 
 
 

  

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΙΣ  Β΄, Γ΄, ∆΄ ΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
"ΥΓΙΕΙΝΗ ∆ΙΑΤΡΟΦΗ" ΑΠΟ ΕΙ∆ΙΚΗ  



∆ΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟ-∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΟ ΣΤΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ  
Την Πέµπτη 8 Νοεµβρίου , τα παιδιά 
της Β΄, Γ΄, ∆΄ τάξης πήγαµε στο 
θέατρο του σχολείου µας , όπου µας 
επισκέφθηκε µια ειδική ∆ιατροφολόγος 
- ∆ιαιτολόγος για να µας µιλήσει για 
την "Υγιεινή διατροφή".  Γενικά µας 
είπε πολλά σηµαντικά πράγµατα  που 
πρέπει να κάνουµε για να µην 
οδηγηθούµε στην παχυσαρκία. Επίσης µας πρότεινε να 
προτιµούµε   το σπιτικό φαγητό και όταν ψωνίζουµε  

απ΄έξω να διαλέγουµε υγιεινές τροφές . 
Μας θύµισε ότι πρέπει να αποφεύγουµε τα 
πολλά γλυκά και τις πολύ λιπαρές τροφές 
που µόνο κακό κάνουν στον οργανισµό 
µας. Όσο για τις  "ανθυγιεινές" νοστιµιές 
που αγαπάµε εµείς τα παιδιά αλλά και οι 

µεγάλοι , καλό θα ήταν να τις καταναλώνουµε όσο πιο 
σπάνια γίνεται. Τέλος παρακολουθήσαµε ένα βίντεο 
και συζητήσαµε µαζί της τις απορίες µας.  
 

Αγγελακόπουλος Γιώργος,  
µαθητής του ∆1΄ 

  

 
 

 
 ΣΧΟΛΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 28η 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 ΑΠΟ ΤΙΣ ∆΄, Ε΄ , 

ΣΤ΄ ΤΑΞΕΙΣ  
  "Η εθνική µας γιορτή" 
Σήµερα 26 Οκτωβρίου 2012 
γιορτάσαµε στο σχολείο µας  
την εθνική επέτειο της 28ης 
Οκτωβρίου 1940. Η γιορτή µας 
περιλάµβανε  δύο θεατρικά, στα οποία 
οι µαθητές υποδύονταν ρόλους 
φαντάρων και γυναικών της εποχής 
του ΄40. Με τρανταχτή φωνή , 
φώναξαν "αέρα" , µε συγκίνηση µιλήσανε για τους 
στρατιώτες που θυσίασαν τη ζωή τους για την πατρίδα 
µας, µε καµάρι χορέψανε παραδοσιακούς χορούς από 



όλη την Ελλάδα. Ακούσαµε από την χορωδία µας 
τραγούδια  της εποχής και στο τέλος είπαµε τον εθνικό 
µας ύµνο. Είναι ο ελάχιστος φόρος τιµής που χρωστάµε 
στους πεσόντες την ώρα της µάχης. Σε αυτούς 
οφείλουµε τη  λευτεριά µας ! 
                             ∆άσκαλοι και Μαθητές της Ε΄ τάξης   
 
 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

 

  

  

 



 ΣΧΟΛΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 28η 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 ΑΠΟ ΤΙΣ Α΄, Β΄ , 

Γ΄ ΤΑΞΕΙΣ  
  Σήµερα 25 Οκτωβρίου 2012 οι 
µαθητές των τάξεων Α΄, Β΄ και Γ΄ 
έκαναν τη γιορτή τους για την εθνική 
επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. Η δασκάλα του Ε1΄ κα 
Λαµπρινή Πιερράτου , παρουσίασε ιστορικό υλικό της 
εποχής και συζήτησε µε τα παιδιά για τα γεγονότα που 
συνέβησαν τότε. Οι µαθητές τραγούδησαν , είπαν 
ποιήµατα και παρουσίασαν θεατρικά δρώµενα.  
                                                                   Οι ∆ασκάλες 
των τάξεων  

  
   
 

 
 

 



 
 

 

 
 

 



 
 

 

  

  

 

 
 ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΝΗΘΑ ΣΤΙΣ  20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
2012 

Το Σάββατο 20/10/2012, το σχολείο µας διοργάνωσε 
µια ψυχαγωγική εκδροµή στον εθνικό δρυµό της 
Πάρνηθας. Μικροί και µεγάλοι  συµµετείχαν σε 
διάφορες δραστηριότητες , όπως η ποδηλασία , η 
πεζοπορία, το τρέξιµο ανώµαλου δρόµου  και το 
παιχνίδι "διελκυστίδας". Είχε πολύ πλάκα που έβλεπες 
τους γονείς να συµµετέχουν , αφού πολλές φορές  
έπεφταν στο έδαφος ή συγκρούονταν µεταξύ τους . 
Επίσης, πραγµατοποιήθηκε µια κλήρωση για ένα 
αγωνιστικό ποδήλατο, το οποίο κέρδισε  ένας µαθητής 
της ∆΄ τάξης του δηµοτικού. ∆ιασκεδάσαµε παίζοντας 
στο βουνό , ξεφεύγοντας  από το βαρύ κλίµα της 
καθηµερινότητας και αναπνεύσαµε καθαρό οξυγόνο. 
Περάσαµε φανταστικά και ζήσαµε µια απίστευτη  
εµπειρία !! 

 
Οι µαθήτριες του ΣΤ1΄ 



Κατσιούλα Ισµήνη , Κουρή Αιµιλία,  
Κωνσταντίνα Ρωµανέα , ∆ούκα Μαρίλια 

  
 
  
 
  
  

ΓΝΩΜΗ ΓΟΝΕΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ  
ΣΤΗΝ ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΝΗΘΑ 

 

  

"Εξαιρετική ιδέα της εκδροµής 
αυτής!  

Ελπίζουµε και σε άλλες..." 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

 

  

  

 

 



  ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΣΤΗ "SPORT CAMP" ΑΠΟ 
ΤΙΣ    ∆΄, Ε΄, ΣΤ΄΄ ΤΑΞΕΙΣ  ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΩΝ 

ΜΑΣ  
Το Σάββατο στις 13 Οκτωβρίου 2012  το σχολείο µας 
διοργάνωσε  εκδροµή στην κατασκήνωση "SPORT 
CAMP"  στο Λουτράκι . Συµµετείχαν µαθητές της ∆΄, Ε΄ 
και ΣΤ΄ τάξης των εκπαιδευτηρίων µας. Τα παιδιά 
χόρτασαν από παιχνίδι, αφού τα αγόρια έπαιζαν όλη 
την ηµέρα ποδόσφαιρο και τα κορίτσια ασχολήθηκαν 
µε το βόλεϊ , το µπάσκετ και το αερόµπικ. Έτσι λοιπόν , 
οι µαθητές απέδρασαν από το καθηµερινό και επίπονό 
πρόγραµµά τους και ευχαριστήθηκαν παιχνίδι στις 
εγκαταστάσεις της κατασκήνωσης µε την παρέα του 
ήλιου ! Ήταν υπέροχα !! 

Ισµήνη Κατσιούλα, µαθήτρια του ΣΤ1΄ 

 
 

 



 
 
 
  

 
 

 

 ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΣΤΗ "SPORT CAMP" ΑΠΟ 
ΤΙΣ    Α΄, Β΄, Γ΄ ΤΑΞΕΙΣ  ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΩΝ 

ΜΑΣ  
Το Σάββατο στις 6 Οκτωβρίου 2012  οι Α΄, Β΄, Γ΄ 
τάξεις του σχολείου µας , πήγαν εκδροµή στη Sport 
Camp. Eκεί παίξαµε  ποδόσφαιρο  στο γήπεδο , ενώ τα 
κορίτσια έπαιξαν παιχνίδια σκυταλοδροµίας . Το 
µεσηµέρι φάγαµε  στο εστιατόριο  και αργότερα 
καθίσαµε  στο κυλικείο. Περάσαµε πολύ ωραία και 
εύχοµαι να ξαναπάµε  σύντοµα ! 

Νίκος Κουστένης ,µαθητής του Γ2΄ 



 
 

 

 
 
 
  
 
 



 
Την Τρίτη 11 Σεπτεµβρίου 2012 , 
πραγµατοποιήθηκε στο σχολείο µας ο αγιασµός για 

την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2012-2013. Τα παιδιά 
γνώρισαν τους νέους δασκάλους τους και χάρηκαν την 
πρώτη τους µέρα στο σχολείο, µετά τις καλοκαιρινές 
διακοπές. 

Η ∆/νση και οι ∆άσκαλοι των Εκπαιδευτηρίων µας  
εύχονται σε όλους και όλες να έχουν  

µια δηµιουργική χρονιά γεµάτη υγεία και προκοπή.  
 

 
 


