
AΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΙ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 

(σχολικό έτος 2013-14) 
 

1. 19ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΙΔΕΙΑΣ του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου 

επιτυχίες και διακρίσεις του σχολείου μας 
 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑΣ (1η θέση):  

Από κάθε σχολείο, πήραν μέρος 3 μαθητές στην 

ημιτελική φάση. Η Κούση Ανθή, ο Τερσενίδης Νίκος, η 

Τσακιλιώτη Ευαγγελία εκπροσώπησαν το 6ο 

Διαπολιτισμικό Δημοτικό Ελ.-Κορδελιού, ύστερα 

προκριματικούς αγώνες που έγιναν στο σχολείο.  

Στον τελικό πέρασαν 7 μαθητές από όλα τα σχολεία, 

ανάμεσα τους ήταν η Κούση Ανθή κι ο Τερσενίδης Νίκος. 

Οι λέξεις διαλέγονταν από τα ίδια τα παιδιά στην τύχη, 

από ένα πλήθος 300 δύσκολων λέξεων.  

Τελικός νικητής του διαγωνισμού ο μαθητής μας της ΣΤ 

τάξης Νίκος Τερσενίδης, που δεν έκανε λάθος σε καμιά 

λέξη που καλέστηκε να γράψει και μάλιστα του έτυχαν 

πολύ δύσκολες. Μπράβο στα παιδιά μας, πολλά μπράβο 

στο Νίκο. Μας κάνατε όλους υπερήφανους. 

Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά από όλα τα σχολεία.  
 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ 

1η θέση στο αγώνισμα (άθλημα) "ΕΙΣ ΩΜΙΛΛΑΝ"  

Με τα «Αρχαία Ελληνικά Ομαδικά Παιχνίδια» δόθηκε η 

ευκαιρία στους μαθητές και τις μαθήτριες των 

Δημοτικών του Ευόσμου και του Ελ.-Κορδελιού, να 

έρθουν σε επαφή με αρχαία αγωνίσματα και να 

διαγωνιστούν στο πλαίσιο της ευγενούς άμιλλας και του 

ευ αγωνίζεσθαι. Συγκεκριμένα οι μαθητές χωρισμένοι σε 

ομάδες των 10 ατόμων ανά σχολείο διαγωνίστηκαν σε 

τρία αθλήματα: την «σκαπέρδα» ή «διελκυστίνδα», «εις 

ώμιλλαν» ή «ομάδες» και στις «σκυταλοδρομίες». 

Την οργάνωση και τη διαιτησία των αγώνων είχε η 

Δ/νση Αθλητισμού & Πολιτισμού του Δήμου κι οι 

εκπ/κοί Φυσικής Αγωγής των συμμετεχόντων σχολείων. 

Οι νικητές των διαγωνισμών εξασφάλισαν δωρεάν 

συμμετοχή στα τμήματα μαζικού αθλητισμού καθώς και 

δώρα από το κατάστημα παιχνιδιών «PLAYTIME».  

- Στη «σκαπέρδα» ή «διελκυστίνδα» νικητής το 16ο 

Δημοτικό Ευόσμου  

- Στο «εις ώμιλλαν» ή «ομάδες» νικητής το 6ο 

Διαπολιτισμικό Δημοτικό Ελ.-Κορδελιού (την ομάδα 

μας αποτελούσαν τα παρακάτω αγόρια και κορίτσια 

Κούση Ανθή, Γκούρι Ρεντίς, Κατσαβάκης Πολύκαρπος, 

Στράντζαλη Αλεξάνδρα, Ζουραβλιώβ Αλέξιος, Χονδρός 

Χρήστος, Γιαννάκ Λευτέρης, Κατσαβάκη Κατερίνα, 

Φιζμάνι Εσάτ, Ρόκο Μάρκο, Μπαλάσκας Χαράλαμπος) 

- Στις «σκυταλοδρομίες» νικητής το 4ο Δημοτικό 

Ευόσμου. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 



2. «Είμαι ο κόσμος κι ο κόσμος είμαι εγώ, με τα βιβλία είμαι ό,τι επιθυμώ!» 
 

 

 

 

 
 

 

Οι μαθητές του Α2 μαζί με τη δασκάλα τους κα Ασλανίδη 

Νάστια πήραν  μέρος σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο 

«Ας παίξουμε με τις αφίσες», στο  πλαίσιο της έκθεσης 

αφίσας για την Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου. Το 

πρόγραμμα υλοποιήθηκε από τη Δ/νση Π.Ε. Δυτ. 

Θεσ/νίκης, δια  της Υπευθύνου Πολιτιστικών Θεμάτων, κας 

Βιργινίας Αρβανιτίδου σε συνεργασία με το Ελληνικό Τμήμα 

IBBY, τον Κύκλο Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου & τη 

διαπανεπιστημιακή ομάδα της Παιδαγωγικής Σχολής του 

Α.Π.Θ. για τη διγλωσσία και τον πολυπολιτισμό στην εκπ/ση 

και την κοινωνία, «Πολύδρομο». Στόχος ήταν μέσα από 

ποικίλες δραστηριότητες παρατήρησης κι ανακάλυψης, 

συζήτησης, αναζήτησης & στοχασμού, εικαστικής έκφρασης 

& δημιουργίας, κατανόησης & παραγωγής λόγου, τα παιδιά 

να ανακαλύψουν και να κατανοήσουν τα μηνύματα των 

αφισών, αλλά και να εκφραστούν δημιουργικά μέσα από τα 

δικά τους έργα με απώτερο σκοπό την ενίσχυση της αγάπης 

τους για το βιβλίο. «ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΗ» ήταν 

το μήνυμα της αφίσας που ετοίμασαν οι  μαθητές και το 

μετέφρασαν σε 7 γλώσσες: ρωσικά, αλβανικά, αγγλικά, 

γερμανικά, γαλλικά, πολωνικά και τσέχικα. 
 

3. Παγκόσμια ημέρα αφιερωμένη στους Ρομά (Τσιγγάνους) 

Η γιορτή μας με τους Ρομά … για τους Ρομά 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

8 Απριλίου Παγκόσμια Hμέρα Ρομά. Για πολλούς μια μέρα 

σαν όλες τις άλλες. Όχι όμως και για το για το σχολείο μας, 

το οποίο έχει φιλοξενήσει και φιλοξενεί μέχρι σήμερα ένα 

σημαντικό αριθμό τσιγγάνων μαθητών. Φέτος θέλαμε η μέρα 

αυτή να είναι ξεχωριστή, να είναι μια μεγάλη γιορτή, ένας 

μικρός φόρος τιμής σ’ ένα λαό με μεγάλη αλλά, ως επί το 

πλείστον, άγνωστη για πολλούς ιστορία, ένα λαό που πέρασε 

πολλά και κατάφερε να διατηρήσει δυναμικά την παρουσία 

του στον πολιτισμικό χάρτη. Όταν σχεδιάζαμε αυτή τη 

γιορτή, θέλαμε να έχει μια γεύση απ’ όλα… Λίγη ιστορία, 

αρκετό τραγούδι και χορό, χαρά, συγκίνηση και 

μηνύματα. Μα πάνω απ’ όλα σκοπός μας ήταν να έχει κάτι 

το αυθεντικό, το πρωτότυπο, όπως εξ άλλου είναι κι οι ίδιοι 

οι πρωταγωνιστές αυτής της μέρας. Ένας λαός 

αυθόρμητος, που δεν μπαίνει σε καλούπια, γνήσιος στις 

λύπες μα και στις χαρές του. Πρώτη λοιπόν βασική 

προϋπόθεση για όσα σχεδιάσαμε, ήταν να πηγάζουν από 

ιδέες και βιώματα των ίδιων των παιδιών.  

Η γιορτή ξεκίνησε με ένα σύντομο-χιουμοριστικό ποιηματάκι 

για την ιστορία των Ρομά με πληροφορίες για την προέλευσή 

τους, την καταγωγή του ονόματος τους, στοιχεία για το πού 

ζουν και σε τι αναλογίες καθώς και χαρακτηριστικά δείγματα 

της παράδοσης και της κουλτούρας τους. Τα στιχάκια, τα 

οποία γράφτηκαν από τους ίδιους τους μαθητές της τάξης 

υποδοχής τσιγγανοπαίδων (Χαϊδάρογλου Γιώργο, 

Τοπαρλάκη Συμέλα, Τοπαρλάκη Εύα, Αρίφ Σουμέλα, 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Καλιώρα Παρασκευή,  Καραχάλιο Άγγελο) με την 

καθοδήγηση της δασκάλας τους κας Μωυσή Στέλλας, 

παρουσιάστηκαν με συνοδεία φωτογραφιών που είχαν 

αναζητήσει στο διαδίκτυο. 

Δεν θα μπορούσε να λείπει το τραγούδι κι ο χορός, που 

εξάλλου συνοδεύουν πολλές στιγμές της τσιγγάνικης ζωής. 

Μικροί και μεγάλοι μαθητές της τάξης υποδοχής Ρομά, με 

την πολύτιμη βοήθεια της γυμνάστριας μας κας Βάνας 

Χαλιαμάλια, χορογράφησαν το γνωστό σε όλους «Γαρύφαλλο 

στ’ αυτί» ξεσηκώνοντας το κοινό και θυμίζοντας κάτι από 

παλιό κι αγαπημένο ελληνικό κινηματογράφο. Έπειτα 

τραγούδησαν στα τσιγγάνικα και στα ελληνικά ένα 

παραδοσιακό τραγούδι(«την έκλεψα, την έκλεψα!»), το οποίο 

μιλούσε για το «κλέψιμο» μιας νύφης από το μελλοντικό 

γαμπρό, ένα φαινόμενο συχνό στην τσιγγάνικη κουλτούρα! 

Η γιορτή μας συνεχίστηκε με την αφήγηση ενός τσιγγάνικου 

παραμυθιού, στο οποίο παρουσιάστηκε η ιστορία του 

«Πρίγκιπ», ενός πολύ φτωχού παιδιού που παρόλο που 

μεγάλωσε με πολλές στερήσεις όσον αφορά τα υλικά αγαθά 

ωστόσο είχε μια ψυχή γεμάτη από συναισθήματα. Τα 

μηνύματα του παραμυθιού ήταν πολλά: η αγάπη, η φιλία, η 

αποδοχή, η ανιδιοτέλεια, η πίστη σε αξίες που τελικά μας 

κάνουν να νιώθουμε αληθινά πλούσιοι. Το παραμύθι 

διηγήθηκε η κα Σόνια Σαντικίδου, μητέρα του 

Χαϊδάρογλου Γιώργου, τσιγγάνου μαθητή του σχολείου, που 

χωρίς τη συνεργασία της δεν θα μπορούσε να ολοκληρωθεί η 

γιορτή. Την ιστορία φρόντισαν να ζωντανέψουν με τη μορφή 

παντομίμας μαθητές/τριες του Στ2 υπό τις οδηγίες της 

θεατρολόγου μας κας Μαρίνας Βασιλειάδου και της κα 

Μωυσή Στέλλας δασκάλας της τάξης υποδοχής Ρομά. Τη 

γιορτή μας τίμησε με την παρουσία της η κα Σούλα 

Μητακίδου καθηγήτρια του Π.Τ.Δ.Ε. του Α.Π.Θ κι 

υπεύθυνη για πολλές δράσεις & προγράμματα που 

σχετίζονται με τους Ρομά, η οποία έφυγε με τις καλύτερες 

εντυπώσεις τονίζοντας πως «δεν πρέπει να θυμόμαστε 

και να τιμούμε τους Ρομά μόνο μια τέτοια ημέρα, αλλά 

καθημερινά».  

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η δήλωση που έκανε ο μαθητής 

Γ. Χαϊδάρογλου όταν αποχαιρέτησε την κα Μητακίδου 

λέγοντας «πώς είναι πολύ περήφανος για το σχολείο του 

και για όλες αυτές τις δημιουργικές δράσεις που γίνονται 

όχι μόνο μια φορά το χρόνο αλλά με κάθε αφορμή». Το 

ίδιο επιβεβαίωσε κι η μητέρα του, λέγοντας πως «η 

μεγαλύτερη ικανοποίηση για κείνη είναι ότι το παιδί της 

έχει στο σχολείο ανθρώπους που αγαπά και 

εμπιστεύεται» αναφερόμενη στον κ. Μαυρομάτη Γαβριήλ 

που εδώ και χρόνια έχει αγκαλιάσει στο τμήμα υποδοχής τα 

τσιγγανόπαιδα του σχολείου. Ίσως τα λόγια αυτά είναι η 

καλύτερη ανταμοιβή για τους δασκάλους, το διευθυντή κι 

όλους όσους έχουν δώσει ένα κομμάτι της ψυχής τους για 

το σχολείο αυτό. Γιατί κάτι τέτοιες στιγμές είναι που λες 

πως παρ’ όλες τις δυσκολίες, τις μειώσεις, την κρίση 

τελικά….αξίζει τον κόπο!  



4. Μια Γιορτή για το Παιδικό Βιβλίο 
Στις 2 Απριλίου, ημέρα γενεθλίων του Δανού παραμυθά 

Χανς Κρίστιαν Άντερσεν (1805-1875), γιορτάζεται η 

Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου. Κάθε χρόνο, από το 

1967 όταν καθιερώθηκε ο εορτασμός, ένα διαφορετικό 

εθνικό τμήμα της Διεθνούς Οργάνωσης Βιβλίων για τη 

Νεότητα, γίνεται χορηγός της. Επιλέγει ένα θέμα και 

καλεί ένα γνωστό συγγραφέα να γράψει ένα μήνυμα για 

όλα τα παιδιά του κόσμου κι ένα γνωστό εικονογράφο να 

φιλοτεχνήσει μια αφίσα. Εφέτος το υλικό επιμελήθηκε το 

Τμήμα της Ιρλανδίας. Η βραβευμένη ιρλανδή συγγραφέας 

Siobhàn Parkinson έγραψε το μήνυμα της ημέρας και την 

αφίσα φιλοτέχνησε η ιρλανδή εικονογράφος, συγγραφέας 

και δημιουργός κινούμενων σχεδίων Niamh Sharkey. 

Την ημέρα αυτή οι μαθητές του ΣΤ 2 μαζί με τη δασκάλα 

τους κα Καραγιαννίδου Μακρίνα, παρουσίασαν το βιβλίο 

της Kitty Crowther: "Ο μαύρος Κότσυφας και ο 

άσπρος Γλάρος".  

Πρόκειται για μια γοητευτική ιστορία που αναφέρεται 

στην πραγματική φιλία, την ξενοφοβία, το ρατσισμό, αλλά 

και στην αγάπη για το βιβλίο και τη γνώση. Ο Ιάκωβος 

είναι ένας μαύρος κότσυφας με ανησυχίες αλλά και 

με πολλές γνώσεις που τον βάζουν σε μια περιπέτεια 

γεμάτη εκπλήξεις δυσάρεστες κι ευχάριστες. Ξεκινά ένα 

ταξίδι με προορισμό τη θάλασσα κι εκεί γίνεται η 

καθοριστική συνάντηση με τον Τζίμη το γλάρο. Η 

γνωριμία με τον Τζίμη θα τον οδηγήσει στο γλαροχώρι. Ο 

Ιάκωβος  ήταν ευτυχισμένος γιατί βρήκε έναν αληθινό 

φίλο, μα η χαρά του θα χαθεί κατά την άφιξη τους στο 

χωριό. Ήταν τόσο διαφορετικός από όλους τους άλλους. 

Ξαφνικά ένιωσε παρείσακτος, ανεπιθύμητος, ξένος, 

όπως συμβαίνει πολλές φορές και στους 

ανθρώπους. Ευτυχώς ο Τζίμης στάθηκε δίπλα του, όταν 

οι άλλοι τον απέρριψαν αδιάλλακτα κι απαξιωτικά. Ο 

Ιάκωβος όσο φιλοξενείται, μεταδίδει την αγάπη του για 

τα βιβλία στον Τζίμη  και τελικά μαθαίνει στο φίλο του να 

διαβάζει. Το νέο δεν αργεί να διαδοθεί στο χωριό και να 

αλλάξει τη γνώμη των υπολοίπων. Δεν είναι πια ένα 

διαφορετικό πουλί, αλλά ένα ξεχωριστό, αξιοσέβαστο 

πουλί που όλοι θέλουν  να συναναστρέφονται. Όλοι 

επωφελούνται απ’ τις ικανότητες του Ιάκωβου που 

παραμένει στο γλαροχώρι, γίνεται δάσκαλος και μαθαίνει 

σε όλους να αγαπούν τα βιβλία. 

Η θεατρική απόδοση της ιστορίας βασίστηκε στη 

διασκευή του κειμένου και σε στοιχεία σωματικού 

θεάτρου. Σκηνικό ήταν τα σώματα των παιδιών που 

άλλοτε γίνονταν δέντρα, λόφοι, κύματα, χωριό, 

επικοινωνία. Τα παιδιά απόλαυσαν την όλη προετοιμασία, 

ισορροπώντας ανάμεσα στην τέχνη και το παιχνίδι. Η 

προσπάθειά τους είχε αποτέλεσμα να γευτούν τη χαρά 

της επιτυχίας, αλλά και να βελτιώσουν τις 

διαπροσωπικές τους σχέσεις  βιώνοντας την περιπέτεια 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



του ήρωα. Η συμμετοχή όλης της τάξης ήταν καθοριστική 

και τόνωσε το πνεύμα ομαδικότητας. Η εμπειρία αυτής 

της δράσης θα μείνει αξέχαστη στα παιδιά αλλά και στη 

δασκάλα τους κα Μακρίνα Καραγιαννίδου, γιατί 

ξεδιπλώθηκε μπροστά της μια διαφορετική 

εκφραστικότητα και καλλιτεχνική οντότητα του κάθε 

μαθητή. Επίσης ο Σύλλογος Γονέων βράβευσε τον 

πρώτο νικητή στο διαγωνισμό ποίησης και 

πεζογραφήματος που είχε προκηρύξει για τα παιδιά της 

Ε & ΣΤ τάξης. Η θεματογραφία που είχε οριστεί ήταν: ο 

πλανήτης, η ανακύκλωση, τα παιδιά του κόσμου, ο 

ρατσισμός (αποδοχή της διαφορετικότητας). Νικήτρια 

αναδείχτηκε τελικά η μαθήτρια του ΣΤ1 Αλεξάνδρα 

Ιβάνοβα με το ποίημα "ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ". Στο τέλος ο 

Σύλλογος μοίρασε σε όλα τα παιδιά του σχολείου από ένα 

βιβλίο δώρο. Τα βιβλία που δόθηκαν στα παιδιά ήταν: 

"Το μεγάλο μυστικό", ο Πον Ποντικούλης", Η Μαριλού η 

αλεπού ονειρεύεται", "Όταν φοβάμαι". 
 

"ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ" 

Η ανακύκλωση είναι μικρό παιδί 

γεννιέται στην καρδιά μας... 

με την αγάπη για τη γη  

που την έχουμε μία και μοναδική. 
 

Βοηθάει να είναι η πόλη καθαρή 

Το περιβάλλον προστατεύει 

και το αποτέλεσμα της, όλους μας μαγεύει. 
 

Στα υπέροχα τοπία 

στις ατέλειωτες παραλίες 

με την ανακύκλωση  

να τους δώσουμε ζωή! 
 

Ανακυκλώστε όλοι τώρα, 

ας δώσουμε στο περιβάλλον ζωή! 

Ανακυκλώνουμε τα πάντα τώρα, 

δίνουμε χρώμα στη ΖΩΗ!!! 

(Αλεξάνδρα Ιβάνοβα – ΣΤ1) 

 

 
 

 
 

 

 
 

5. Πάρκο Ελληνικής & Παγκόσμιας Μυθολογίας 
 

 

 

 

Στα πλαίσια του προγράμματος της Ευέλικτης Ζώνης με 

θέμα τη μυθολογία και τους μυθολογικούς ήρωες (Ηρακλής, 

Θησέας, Ιάσωνας κ.ά.) οι μαθητές της Γ’ τάξης μαζί με τους 

δασκάλους Ζώη Απόστολο, Κεσκιλίδου Μάχη, 

Πασχαλόπουλο Κων/νο, επισκέφτηκαν το θεματικό πάρκο 

της Ελληνικής & Παγκόσμιας Μυθολογίας στο Ωραιόκαστρο. 

Εκεί, αρχικά, ξεναγηθήκαν στο Λαβύρινθο της Μυθολογίας 

όπου είδαν διάφορες αναπαραστάσεις με τις σημαντικότερες 

μορφές της Ελληνικής Μυθολογίας: τη Χίμαιρα, την 

Αρπύια, τις Στυμφαλίες Όρνιθες, το Χάρο, τον Κέρβερο, 

τις Γοργόνες, τη Μέδουσα, τον Τάλω, τον Κύκλωπα, το 

Γρύπα, το Μινώταυρο, τον Κένταυρο, το Σάτυρο  

 



 

και της Παγκόσμιας Μυθολογίας: το Λεβιάθαν, τον Ογκρ, 

τον Γκάργκοϋλ, τα Ορκ, τα Νόκερς, οι Νάνοι, το Τρολ, 

το Ροκ. Κατόπιν οι μαθητές παρακολούθησαν μια 

εκπαιδευτική ταινία με θέμα τους Θεούς του Ολύμπου και 

τη δημιουργία του Κόσμου. Στη συνέχεια συμμετείχαν σε 

θεατρικό-παντομίμα με θέμα τον Ιάσωνα, τον Θησέα, την 

Αριάδνη, τον Περσέα, τη Μέδουσα  και τους άθλους του 

Ηρακλή. Τέλος τα παιδιά ζωγράφισαν κι έφτιαξαν κολάζ με 

τους ήρωες και με τις μορφές της Μυθολογίας. 
 

6. Επίσκεψη στο Φορέα Διαχείρισης Λιμνών Κορώνειας-Βόλβης  
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Το Ε1 με τη συνοδεία των δασκάλων Μπασλή Μαριάνθης και 

Μωυσή Στέλλας, πραγματοποίησαν εκπαιδευτική επίσκεψη 

στο Φορέα Διαχείρισης Κορώνειας – Βόλβης στα πλαίσια του 

προγράμματος της Ευέλικτης Ζώνης με θέμα «Η ενέργεια 

στις διάφορες μορφές της και η σημασία της χρήσης 

εναλλακτικών μορφών για την αειφορία». Η 

προστατευόμενη περιοχή περιλαμβάνει εκτός των λιμνών 

Κορώνεια και Βόλβη, και τα Στενά της Ρεντίνας, μια χερσαία 

ζώνη που εκτείνεται ανατολικά των λιμνών προς τον 

Στρυμονικό κόλπο. Η συνολική έκταση των περιοχών του 

φορέα είναι 156.000 στρέμματα. Παλιά οι λίμνες συνδέονταν 

με κανάλι, το οποίο δεν υπάρχει πια. Η Βόλβη εξακολουθεί 

να συνδέεται με τον Στρυμονικό κόλπο μέσω του ποταμού 

Ρήχειου. Η περιοχή επιμένει να διατηρεί ακόμη εξαιρετική 

βιοποικιλότητα: 336 είδη φυτών έχουν καταγραφεί στα 

υδατικά και υγροτοπικά οικοσυστήματα κι άλλα 800 στα 

ορεινά οικοσυστήματα. Κι ακόμη: 19 είδη αμφιβίων και 

ερπετών, 34 είδη θηλαστικών, 248 είδη πουλιών, από τα 

οποία 106 φωλιάζουν εδώ. Από τα ψάρια, απομένουν 22 

είδη μόνο στη Βόλβη. Οι μαθητές/τριες παρατήρησαν με 

τηλεσκόπιο τα πουλιά της λίμνης Κορώνειας, καθώς δεν 

επιτρεπόταν να πλησιάσουν. Πληροφορήθηκαν για την 

ιστορία της λίμνης. Στη συνέχεια κατευθύνθηκαν στα λουτρά 

Ν. Απολλωνίας κι ήρθαν σε επαφή με το πολύ θερμό νερό. 

Έπειτα, μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες που 

ετοίμασαν οι υπεύθυνοι της ξενάγησης κα Παπαδοπούλου 

Γεωργία και κ. Κουλογιάννης Σωτήρης, η επίσκεψη έγινε 

ακόμα πιο ευχάριστη κι αξέχαστη για μικρούς και μεγάλους!  

7. Ο πιτσιρικάς Dimitri 
Λίγο πριν τις διακοπές του Πάσχα είχαμε στην τάξη μας, 

το ΣΤ2, ένα λιλιπούτειο καλεσμένο. Ήταν ο μικρός 

ξάδελφος του συμμαθητή μας, Νίκου Γραμματόπουλου, 

που είχε έρθει στη χώρα μας από την Αγγλία για να 

περάσει τις πασχαλινές διακοπές του. Πρόκειται για το 

Δημήτρη, που κράτησε το κανονικό όνομά του και στην 

Αγγλία (Dimitri και όχι Jim). Μαθητής της B´ τάξης, 

που ζει στο Λονδίνο, ο Δημήτρης γνωρίζει 3 γλώσσες: 

αγγλικά, όπως είναι φυσικό, ρωσικά (η γλώσσα που 

μιλάνε στην οικογένεια) και λίγα ελληνικά. Κάθισε μαζί 

μας την ώρα των αγγλικών και με μεγάλη προθυμία 

απάντησε σε όλες μας τις ερωτήσεις στα αγγλικά. 

 

 

 

 
 

 

 

 



Βεβαίως, μερικοί συμμαθητές μας ξέρουν καλά ρωσικά 

και είχαμε συζητήσεις και στα ρωσικά! Ο Dimitri μας 

μίλησε για τη ζωή του στο Λονδίνο, το σχολείο του, τα 

αγαπημένα του μαθήματα και τα χόμπι του. Έγινε 

αμέσως τόσο αγαπητός που πριν φύγει τον ξανακαλέσαμε 

στο σχολείο μας, για μια τελευταία συνάντηση. Δυστυχώς 

όμως δεν μπόρεσε να ξαναέρθει. Δεν πειράζει Dimitri, 

θα σε θυμόμαστε για πάντα και, ποιος ξέρει, ίσως 

του χρόνου, όταν εμείς θα είμαστε στο Γυμνάσιο, να 

σε ξαναδούμε! 
 

 

 

8. Παράδοση & Πολιτισμός - Διατήρηση εθίμων, χαρά, διασκέδαση με την 

παραδοσιακή χορευτική μας ομάδα 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Εδώ και 15 χρόνια η παραδοσιακή χορευτική ομάδα του 

σχολείου μας, μας κάνει περήφανους κάθε χρόνο στις 

εκδηλώσεις και στα φεστιβάλ που συμμετέχει. Μια ομάδα 

που δημιουργήθηκε με πολύ μεράκι από τη χοροδιδάσκαλο 

του σχολείου κα Μπαδέμη Μαρία, σε συνεργασία με το 

Σύλλογο Γονέων, αποτελείται φέτος από 106 

χορευτές/τριες, μαθητές όλων των τάξεων του σχολείου 

(Α' ως ΣΤ' τάξη). Ο Σύλλογος Γονέων ήταν κι είναι 

αρωγός αυτής της προσπάθειας  έχοντας δημιουργήσει το 

δικό μας βεστιάριο κι αγοράζοντας όλα αυτά τα χρόνια 

περίπου 60 παραδοσιακές φορεσιές, διαφόρων περιοχών 

της Ελλάδας. Πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά, στη δασκάλα 

χορού και στο Σύλλογο Γονέων, που δημιούργησε και 

στηρίζει όλα αυτά τα χρόνια την παραδοσιακή χορευτική 

ομάδα. Είμαστε περήφανοι.  
 

Χορευτική ομάδα Α-Β τάξης, 39 παιδιά  

Γιορτή 25ης Μαρτίου: Οι μικροί χορευτές/τριες 

παρουσίασαν με μεγάλη χαρά σε όλα τα παιδιά του σχολείου 

τις χορευτικές ικανότητες. Το χειροκρότημα όλων ήταν 

πολύ θερμό. Η Α τάξη παρουσίασε τους χορούς: Κάτω στο 

Γιαλό (Σάμος), Ομάλ (Πόντος), ο μπάρμπα Μαθιός 

(Μυτιλήνη). Η Β τάξη-1ο τμήμα : το έθιμο της Περπερούνας 

και τους χορούς Ζωναράδικος, Καστρινός & Χασάπικος 

γρήγορος (Θράκη) και η Β τάξη-2ο τμήμα: το έθιμο της 

χελιδόνας και τους χορούς: Καγκελευτός (Ιερσσού), 

Παναγιώτα, Χασάπικο γρήγορο (Μακεδονίας) 
 

Χορευτική ομάδα Γ-Δ τάξης, 35 παιδιά  

19ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών χορών στον Εύοσμο: 

Πραγματικά, ξεχωριστή ήταν η παρουσία και η συμμετοχή 

της χορευτικής ομάδας της Γ και Δ τάξης, στο Φεστιβάλ του 

Ευόσμου. Πολύ εγκωμιαστικά ήταν τα σχόλια όλων των 

παραβρισκόμενων για το πρόγραμμα που παρουσίασαν τα 

παιδιά. Συγκεκριμένα η μια ομάδα των παιδιών της Γ τάξης, 

παρουσίασε: Το έθιμο της Χελιδόνας και τους χορούς: 

Συρτός Μακεδονίας, Παναγιώτα και Χασάπικος γρήγορος. 

Η άλλη ομάδα των παιδιών της Δ τάξης, παρουσίασε: Το 

έθιμο του Κλείδονα και τους χορούς: Κερκυραϊκός, Αη 

Γιώργης και Πάτημα Λήμνου 



 

Χορευτική ομάδα Ε-ΣΤ τάξης, 32 παιδιά  

22ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών χορών στις Συκιές: Είδαμε 

κάτι διαφορετικό, ξεχωριστή η παρουσία και η συμμετοχή 

των 32 παιδιών, της χορευτικής ομάδας της Ε και ΣΤ 

τάξης. Το πρόγραμμα που παρουσίασαν, άρεσε σε όλους. 

Συγκεκριμένα απολαύσαμε έθιμα και χορούς από τα Νησιά 

και την Ήπειρο: Λαζαρίνες & Αγερμοί (έθιμο), Μπαζαργάνα, 

Τσάμικος, Τασιά, Πάτημα Λήμνου, Αη Γιώργης 

(Κερκυραϊκός), Σκάντζα Ντάμα (Ικαρίας).  

 

 

9. "ΧΑΙΡΟΜΑΙ, ΧΟΡΕΥΩ, ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΑΞΙΔΕΥΩ..." 

 

«Ο χορός είναι η κρυμμένη γλώσσα της ψυχής»,  

είχε πει κάποτε η διάσημη αμερικανίδα χορεύτρια 

Martha Graham. Και είναι αλήθεια. Ο χορός είναι 

έκφραση,  απελευθέρωση  του σώματος και της ψυχής… 

Μια πολύ όμορφη εκδήλωση πραγματοποίησαν οι μαθητές 

του ολοήμερου με χορούς από διάφορες χώρες του 

κόσμου. (ΡΩΣΙΑ-ΚΑΛΙΝΚΑ, ΙΤΑΛΙΑ-ΤΑΡΑΝΤΕΛΑ, 

ΑΛΒΑΝΙΑ-ΤΖΙΤΖΙΛΕ, ΤΟΥΡΚΙΑ-DAMAT HALAYI, 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ-ΤΑΛΙΜΑ, ΑΡΜΕΝΙΑ-CAAROON, ΧΑΒΑΗ-

ΧΟΥΚΙΛΑΟΥ). Σεβόμαστε κι αποδεχόμαστε τη 

διαφορετικότητα, βρίσκουμε αυτά που μας ενώνουν. 
 

Σήμερα θα σας δείξουμε δουλειά από το ολοήμερο  

σ’ αυτόν τον κόσμο το μικρό και τον εφήμερο. 

Τραγούδια και χορούς προσεκτικά διαλέξαμε 

στις 4 γωνιές της γης στο νου μας ταξιδέψαμε. 
 

Απ’ τη Ρωσία την απέραντη και τη γειτονική Ιταλία 

τα βήματά μας έφτασαν στην άγνωστη Αρμενία. 

Κι ύστερα πεταχτήκαμε λίγο ως τη Χαβάη 

μυστήριο πώς βρεθήκαμε στην Αλβανία το βράδυ. 
 

Το πόδι μας πατήσαμε λίγο και στην Τουρκία 

κι επιστρέψαμε μετά από τη Βουλγαρία. 

Σ’ αυτή μας τη γιορτή καλωσορίσατε λοιπόν 

για να απολαύσουμε μαζί το show των χορών. 
 

Ευχαριστούμε θερμά για την επιτυχία της εκδήλωσης τα 

παιδιά, την κα Χαρούλα Μπελίδου, που επιμελήθηκε 

όλους τους χορούς, καθώς και την κα Μαλιβίτση Ζωή 

για τα κείμενα. Επίσης πρέπει να ευχαριστήσουμε τους 

υπόλοιπους εκπ/κούς του ολοήμερου Τουτζιάρη 

Αντωνία, Πασχαλόπουλο Κων/νο, Μπίσμπα Αποστολία, 

Τσολάκη Παναγιώτα, Μήλιο Αριστείδη, Σιμωνόπουλο 

Νίκο, Πετρίδη Αντώνιο, Αβραμίδου Στέλλα, Δουκίδου 

Κων/να. 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



10. Ημερήσια εκδρομή του σχολείου για το σχολικό έτος 2013-14  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Το σχολείο πραγματοποίησε στις 20/5/2014 την ετήσια ημερήσια 

εκδρομή του στο Κτήμα Πράσινος Κήπος, στην οποία έλαβαν 

μέρος όλοι οι δάσκαλοι και οι γονείς των παιδιών. Είναι ένα 

ψυχαγωγικό πάρκο που απευθύνεται σε όλους: παιδιά, 

έφηβους, ενήλικες, οικογένειες και σχολεία... Σε ένα ειδικά 

διαμορφωμένο, καταπράσινο, δροσερό δασάκι, έκτασης 17 

στρεμμάτων με 400 πλατάνια, στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας, 

λειτουργεί ο παιδότοπος-αναψυκτήριο fun park από το 

2007. Σύμφωνα με τις αυστηρές προδιαγραφές του 

Ε.Λ.Ο.Τ., στις εγκαταστάσεις λειτουργεί παιδότοπος (1000 

τ.μ.), ώστε να μπορούν τα παιδιά να παίξουν στους 

υπέροχους παιχνιδιάρικους χώρους με ασφάλεια υπό την 

επιτήρηση των έμπειρων παιδαγωγών δημιουργικής 

απασχόλησης. Επίσης μπορούν εκτός από τη φύση να 

γνωρίσουν πολλά ζωάκια τα οποία φιλοξενούνται στο μίνι 

ζωολογικό κήπο. Υπάρχει επίσης δωρεάν wi-fi internet. Οι 

εγκαταστάσεις επίσης περιλαμβάνουν γήπεδα ποδοσφαίρου 

και γήπεδα βόλεϊ. Υπάρχουν συνοδοί δημιουργικής 

απασχόλησης.  
 

11. Αποκριάτικος χορός του σχολείου 

 

Ο αποκριάτικος χορός του σχολείου, διοργανώθηκε και 

φέτος από το σύλλογο γονέων, δωρεάν για όλα τα παιδιά. 

Μπορεί το Καρναβάλι και οι Αποκριές να ξεκίνησαν από 

πολύ παλιά, μπορεί οι γιορτές αυτές να πήραν πολλά 

ονόματα, αλλά ένα πράγμα παρέμεινε σταθερό, η διάθεση 

του ανθρώπου να μασκαρευτεί, να γελάσει, να 

διασκεδάσει, να γιορτάσει την αγάπη του για τη ζωή. 

 
 

 


