
AΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΙ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 

(σχολικό έτος 2014-15) 
 

1. 20ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΙΔΕΙΑΣ του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου 

επιτυχίες και διακρίσεις του σχολείου μας 
 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑΣ (2η θέση):  

Διαστάσεις "θριάμβου" έλαβε ο διαγωνισμός 

ορθογραφίας που διοργάνωσε στο πλαίσιο του 20ου 

Φεστιβάλ Παιδείας η Αντιδημαρχία Παιδείας. 

Μαθητές/τριες σχολείων του δήμου μας (3 από κάθε 

σχολείο) διαγωνίστηκαν ισάξια αναδεικνύοντας τις 

ικανότητές τους στην ορθογραφία. Είναι χαρακτηριστικό 

ότι στη συντριπτική πλειοψηφία τους οι μαθητές πέρασαν 

επιτυχώς από τις περισσότερες δοκιμασίες, με 

αποτέλεσμα η προκριματική διαδικασία να παραταθεί σε 

διάρκεια, ανατρέποντας το πρόγραμμα του διαγωνισμού.  

Στο μαραθώνιο αυτόν αγώνα που διήρκεσε 5 ώρες 

(18.00 ως 23.00), καθώς το επίπεδο των 

συμμετεχόντων μαθητών ήταν πολύ υψηλό, 

διαγωνίστηκαν 50 μαθητές από 16 σχολεία του Δήμου. 

Τελικά μετά την ολοκλήρωση πολλών δοκιμασιών 

προκρίθηκαν 16 μαθητές, οι οποίοι πέρασαν στην τελική 

φάση. Ωστόσο και στον τελικό η διαγωνιστική διαδικασία 

ήταν εξίσου αμφίρροπη καθώς οι μαθητές στο σύνολό 

τους κατάφεραν να περάσουν επιτυχώς από τις 

δοκιμασίες. Είναι χαρακτηριστική η σειρά κατάταξης του 

διαγωνισμού, όπου την πρώτη θέση κατέκτησαν 7 

μαθητές, την δεύτερη 3 και την τρίτη θέση μοιράστηκαν 

6 μαθητές. 2η θέση για τους μαθητές μας Τσέπα 

Λορέντσο και Κασιάρα Μαριάνθη. Συμμετείχε και η 

Ασλανίδου Μαρία.   
 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ 

2η θέση στο αγώνισμα (άθλημα) "ΕΙΣ ΩΜΙΛΛΑΝ"  

Με τα «Αρχαία Ελληνικά Ομαδικά Παιχνίδια» 

ολοκληρώθηκαν οι διαγωνιστικές δράσεις του 20ου 

Φεστιβάλ Παιδείας, δίνοντας την ευκαιρία στους μαθητές 

και τις μαθήτριες των Δημοτικών του Δήμου να έρθουν 

σε επαφή με αρχαία αγωνίσματα και να διαγωνιστούν στο 

πλαίσιο της ευγενούς άμιλλας και του ευ αγωνίζεσθαι. 

Συγκεκριμένα μαθητές/τριες από 22 σχολεία του Δήμου 

χωρισμένοι σε ομάδες διαγωνίστηκαν σε τρία αθλήματα: 

τη «διελκυστίνδα», «εις ώμιλλαν», στη «σκυταλοδρομία». 

Οι αγώνες διεξήχθησαν παρουσία της Ολυμπιονίκη 

Βούλας Πατουλίδου, η οποία μίλησε στα παιδιά για τις 

αξίες του αθλητισμού, της ομαδικότητας, της άσκησης ως 

μέσου για τη σωματική, ψυχική και πνευματική 

καλλιέργεια των νέων. Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας κ. 

Γιάννης Καμαρινός συνεχάρη όλα τα σχολεία που 

συμμετείχαν στη φετινή διοργάνωση, ενώ αναφέρθηκε 

στον παιδαγωγικό χαρακτήρα των αρχαιοελληνικών 

ομαδικών παιχνιδιών που παρέδωσαν στις νεότερες 

γενιές πανανθρώπινες αξίες και ιδανικά.  

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Συγκεκριμένα νικητές αναδείχτηκαν:  

"ΕΙΣ ΩΜΙΛΛΑΝ" 

1ο βραβείο: 2ο Δημοτικό Ελ-Κορδελιού - 170 βαθμοί 

2ο βραβείο: 6ο Διαπ. Δημ. Ελ-Κορδελιού-130 βαθμοί 

2ο βραβείο: 6ο Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου - 130 βαθμοί 

«ΔΙΕΛΚΥΣΤΊΝΔΑ»  

1ο βραβείο: 2ο Δημοτικό Σχολείο Ελευθερίου Κορδελιού 

2ο βραβείο: 11ο Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου 

3ο βραβείο: 10ο Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου 

"ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ" 

1ο βραβείο: 25ο Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου 

2ο βραβείο: 4ο Δημοτικό Σχολείο Ελευθερίου Κορδελιού 

3ο βραβείο: 9ο Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου 

Την ομάδα μας αποτελούσαν οι: Ντομοτσίδης Βασίλης, 

Κωφίδης Παναγιώτης, Τσέπα Λορέντσο, Σιδηροπούλου 

Φωτεινή, Φαχιρίδου Νικολέτα, Καφκάνι Χριστοφόρα, 

Φιζμάνι Έλντα, Παντελώνα Ανθούλα, Αλεξίου 

Αριστείδης, θεοδωρίδης Πέτρος, Γκαβζιά Μαρία και 

Τσέρα Ραφαήλ με προπονήτρια τη γυμνάστρια μας κα 

Χαλιαμάλια Βάννα.  

 
 

 

 

2. 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 τις 

δασκάλες Κατερίνα Γιαννακούλα κι Άννα Ευσταθιάδου, 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Μια Γιορτή για το Παιδικό Βιβλίο 
Μια πολύ ωραία εκδήλωση σε συνεργασία με το Σύλλογο 

Γονέων διοργάνωσε το σχολείο με καλεσμένο τον 

Αλέξανδρο Ακριτίδη, συγγραφέα του διηγήματος «Το 

ματωμένο βουνό», το οποίο ανέβασε η θεατρική ομάδα 

του σχολείου σε διασκευή της Αναστασίας Θυμιοπούλου, 

στο Πολιτιστικό Κέντρο Ευόσμου.  

Στις 2 Απριλίου, ημέρα γενεθλίων του Δανού παραμυθά 

Χανς Κρίστιαν Άντερσεν (1805-1875), γιορτάζεται η 

Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου. Κάθε χρόνο, από το 

1966 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 των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Το 

μήνυμα το έγραψε η Marwa Obald Rashid Al 

Aqroubi, συγγραφέας παιδικών βιβλίων και Πρόεδρος 

του Τμήματος των ΗΑΕ της IBBY, με εξαιρετική 

δραστηριότητα στην εκτέλεση προγραμμάτων για την 

καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας, τόσο στη χώρα της όσο 

και στο εξωτερικό, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου οι 

πολεμικές συγκρούσεις ή οι φυσικές καταστροφές έχουν 

δημιουργήσει τραγικές καταστάσεις για τα παιδιά με 

σοβαρές επιπτώσεις στη ζωή τους και την αφίσα 

φιλοτέχνησε η Nasim Abaeian. Γεννήθηκε στο 

Ισπαχάν του Ιράν και πέρασε την παιδική της ηλικία στη 

Γένοβα της Ιταλίας. Σπούδασε καλές τέχνες στα 

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα & στις ΗΠΑ. Σήμερα 

διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Zayed, ενώ παράλληλα 

εικονογραφεί παιδικά βιβλία.  

Ο συγγραφέας Αλέξανδρος Ακριτίδης, γεννήθηκε στην 

Καλαμάτα και μεγάλωσε στη Μελίκη Ημαθίας απ’ όπου 

και κατάγεται, ενώ έχει και ρίζες από τα Πλατανάκια 

Σερρών. Οι παππούδες του ήταν πρόσφυγες από το 

χωριό Λυκάστ Κρώμνης του νομού Τραπεζούντας. Είναι 

πτυχιούχος του τμήματος Ελληνικού Πολιτισμού της 

Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ε.Α.Π. Ποιήματα, 

διηγήματα, βιβλιοκριτικές, άρθρα του έχουν δημοσιευθεί 

σε ανθολογίες, λογοτεχνικά περιοδικά κι εφημερίδες της 

Ελλάδας και του εξωτερικού. Είναι δημιουργός της 

ιστοσελίδας www.apostaktirio.gr που έχει ως κύριο 

άξονα τη διάδοση της Λογοτεχνίας & των Τεχνών 

γενικότερα, πραγματοποιώντας απ’ το 2010 

περισσότερους από 100 σχολιασμούς βιβλίων. Έχει 

τιμηθεί για την προσφορά του από διάφορους φορείς κι 

έχει αποσπάσει σημαντικές διακρίσεις σε Πανελλήνιους 

και Διεθνείς Λογοτεχνικούς Διαγωνισμούς.  

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 Ε1 Αλίνα Κουλκόβα με το 

ποίημα "Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΜΑΣ Η ΓΗ". Στο τέλος ο 

Σύλλογος μοίρασε σ' όλα τα παιδιά του σχολείου από ένα 

βιβλίο δώρο. Τα βιβλία που δόθηκαν ήταν: "Το ήξερες 

ό,τι...", και το "ο Πήτερ Παν στα Πορφυρά". 

 

"Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΜΑΣ Η ΓΗ" 

Ο πλανήτης μας η γη 

έχει θέα τρομερή, 

Έχει κρυστάλλινο νερό 

γάργαρο και δροσερό. 

 

Και ζεστά τα καλοκαίρια 

όταν ο ήλιος χάνει αστέρια 

Έχει λουλούδια φοβερά 

Κόκκινα, κίτρινα και γαλανά. 

 

Κι όλα τα χρώματα αλλάζουν στη στιγμή 

Όταν ο ήλιος δει τη γήινη ανατολή. 

 

Αλλά όλα αυτά θα χαθούν 

αν οι άνθρωποι ξεχαστούν. 

Αν ξεχάσουν ότι η γη  

Έχει κι αυτή αληθινή ζωή. 

 

Ότι τα ζώα και τα φυτά 

είναι πλάσματα κι αυτά. 

Ότι τα φύλλα των κλαδιών 

Θέλουν να ζουν στον κόσμο αυτόν. 

 

Μια μικρή αρκούδα 

κυνηγάει μια ωραία πεταλούδα. 

Αλλά οι άνθρωποι κι αυτήν 

την αφήνουν χωρίς ζωή.  

 

Γι’ αυτό ελάτε όλοι 

Να γίνουμε πολλοί. 

Για να μας δώσει θάρρος 

να σώσουμε τη γη. 

 

Να γυρίσουμε το χρόνο 

για μια καλύτερη ζωή. 

Και μπορεί χωρίς τεχνολογία, 

αλλά με πολλή υγεία.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 



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

παραδοσιακή χορευτική μας ομάδα 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Εδώ και 15 χρόνια η παραδοσιακή χορευτική ομάδα του 

σχολείου, 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 αποτελείτο φέτος από 94 χορευτές/τριες, 

μαθητές όλων των τάξεων του σχολείου (Α' ως ΣΤ').  

Ο Σύλλογος Γονέων ήταν κι είναι αρωγός αυτής της 

προσπάθειας έχοντας δημιουργήσει το δικό μας βεστιάριο 

κι αγοράζοντας όλ’ αυτά τα χρόνια 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 τη χορευτική ομάδα. Είμαστε περήφανοι.  
 

Χορευτική ομάδα Α-Β τάξης, 37 παιδιά  
Γιορτή 25ης Μαρτίου: Οι μικροί χορευτές/τριες 

παρουσίασαν με μεγάλη χαρά σ’ όλα τα παιδιά τις χορευτικές 

τους ικανότητες. Το χειροκρότημα όλων ήταν πολύ θερμό. Η 

Α τάξη παρουσίασε το έθιμο της χελιδόνας και τους χορούς: 

Πέρα στους πέρα κάμπους (Δωδεκανήσου), Ομάλ 

(Ποντιακός), γρήγορο Χασάπικο Μυτιλήνης, Γιατρός 

(Ηπείρου), Κάτω στο Γυαλό (Χιώτικος), Έχε γεια, πάντα 

γεια (Χασάπικο Θράκης). Η Β τάξη χορούς της Θράκης: 

Ζωναράδικος, Ποδαράκι, Συρτός Καστρινός. 
 

Χορευτική ομάδα Γ τάξης, 22 παιδιά  
Στην εκδήλωση: Νοιαζόμαστε, Ενδιαφερόμαστε, 

Αγαπάμε, γιατί...όλοι μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε!: 

Ξεχωριστή ήταν η παρουσία και η συμμετοχή της χορευτικής 

ομάδας της Γ τάξης, στην πολύ σημαντική εκδήλωση αγάπης, 

συμπαράστασης κι οικονομικής ενίσχυσης για το Θεοδόση 

Σαρμαδάκη, την οποία διοργάνωσε ο Σύλλογος Γονέων του 

6ου Διαπολιτισμικού Δημοτικού Ελ.- Κορδελιού και στην 

οποία πήραν μέρος κι οι παρακάτω σύλλογοι: Σύλλογος 

Ποντίων Ελ.- Κορδελιού, Ι.Ν Αγίας Παρασκευής 

Μενεμένης, Ι.Ν Αγίου Γεωργίου Ελ.-Κορδελιού, Σύλλογος 

Κατοίκων Ελπίδας Ευόσμου " Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός", 

Σύλλογος Σαρακατσάνων "Ο ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΣ", Σύλλογος 

Σμυρναίων-Μικρασιατών Ελ.-Κορδελιού "Η Αγία Φωτεινή”.  
 

Χορευτική ομάδα Δ-Ε τάξης, 24 παιδιά  
20ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών χορών στον Εύοσμο: 

Πραγματικά, ξεχωριστή ήταν η παρουσία και η συμμετοχή 

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

Ευόσμου. Πολύ εγκωμιαστικά ήταν τα σχόλια όλων των 

παραβρισκόμενων για το πρόγραμμα που παρουσίασαν τα 

παιδιά. Συγκεκριμένα παρουσίασαν χορούς της Ηπείρου: 

Εμπάτε αγόρια στο χορό (στα τρία), μαύρα μάτια στο ποτήρι 

(συρτό), φυσούνι, ένας λεβέντης χόρευε (τσάμικος), κοφτός 

ηπείρου. 



 

 

Χορευτική ομάδα ΣΤ τάξης, 13 παιδιά  
23ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών χορών στις Συκιές: Είδαμε 

κάτι διαφορετικό, ξεχωριστή η παρουσία και η συμμετοχή 

των 13 παιδιών, της χορευτικής ομάδας της ΣΤ τάξης. Το 

πρόγραμμα που παρουσίασαν, άρεσε σε όλους. Συγκεκριμένα 

απολαύσαμε για πρώτη φορά χορούς από την Κρήτη: Για σου 

χαρά σου Βενετιά, Αργαλιός, Πεντοζάλη (αργό-γρήγορο), 

Σούστα Κρήτης 

5. Παιδικό Μουσείο Θεσ/νίκης … ένα διαφορετικό μουσείο 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Οι μαθητές/τριες των τάξεων Α, Β, Δ μαζί με τις/τους 

δασκάλες/ους Άρτεμις Κεφαλίδου, Μαριάνθη Μπασλή, Ρούλα 

Κυριακίδου, Νάστια Ασλανίδη, Μάχη Κεσκιλίδου, Ευθύμη 

Καρρά και των Τάξεων Υποδοχής Παναγιώτη Καραγιάννη, 

Γαβριήλ Μαυρομάτη επισκέφτηκαν σε ξεχωριστές μέρες το 

Παιδικό Μουσείο Θεσ/νίκης, που είναι το 2ο πολυθεματικό 

Μουσείο και ταυτόχρονα ένας πολιτιστικός φορέας που 

ιδρύθηκε το 1997, από μία ομάδα εκπ/κών, 

πανεπιστημιακών, μουσειολόγων κι ανθρώπων του 

πολιτισμού που πίστευαν στον εθελοντισμό, με αγάπη για τα 

παιδιά και θέληση προσφοράς στα κοινά. Τα παιδιά 

συμμετέχουν σε μουσειακά προγράμματα και δημιουργικά 

εργαστήρια, με σκοπό την ανάπτυξη της δημιουργικότητας, 

την καλλιέργεια των ικανοτήτων, την αύξηση των γνώσεων, 

την ευαισθητοποίηση στη διαφορετικότητα. Τα παιδιά μας 

είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν σε δυο αίθουσες: 

Αίθουσα Α' σε μια Παραδοσιακή Τάξη.  

«σε μια τάξη απ’ τα χρόνια τα παλιά», όπου λειτουργεί 

μόνιμη έκθεση εκπαιδευτικού υλικού με τίτλο «Μάθε παιδί 

μου γράμματα του Θεού τα πράματα…», νοσταλγικές μνήμες 

από τα σχολικά χρόνια του παππού και της γιαγιάς. 

Διδακτικά βιβλία, έγγραφα, αντικείμενα της σχολικής ζωής, 

πλάκες και κοντυλοφόροι, σάκες και ποδιές, σχολικά βιβλία 

συμπληρώνουν την εικόνα της πιο γλυκιάς θύμησης, της 

παραδοσιακής σχολικής τάξης. Τα εκθέματα, αποτελούν το 

εισιτήριο ενός ταξιδιού στον ιστορικό χρόνο της ελληνικής 

εκπαίδευσης με τίτλο «η Εκπ/ση στην Ελλάδα από το 19ο 

ως τον 20ο αιώνα». Τα εκθέματα είναι δωρεές σχολικών 

μονάδων, εκπ/κών και φίλων στο Παιδικό Μουσείο με 

βασική δωρεά την προσωπική συλλογή του συνταξιούχου 

δασκάλου της Ανάφης Κυκλάδων του κ. Νικόλαου Λαδικού. 

Αίθουσα Β' - Μαγικό Μουσείο Παιχνιδιών 

Ταξιδεύοντας με τα παιχνίδια: Μόνιμη έκθεση παιχνιδιών με 

τίτλο «παίζοντας με ξεχασμένα κουρδιστά τσίγκινα 

παιχνίδια», Τα εκθέματα είναι ευγενική δωρεά του 

Δημάρχου, κ. Γιάννη Μπουτάρη, «κούκλες και κουκλόσπιτα» 

με εκθέματα δωρεές και παραχωρήσεις φίλων αγαπημένων 

του Μουσείου & «Θεσσαλονικείς παιχνιδοκατασκευαστές», 

αφιέρωμα στους κατασκευαστές παιχνιδιών. 

Κατόπιν οι μαθητές της Β & Δ τάξης παρακολούθησαν 

πρόγραμμα με τίτλο: «Πολλά ταξίδια – μια Ευρώπη». Η 

Ευρώπη μιλάει πολλές γλώσσες κι έχει πολλά να πει! 



 
 

 
 

 

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με παιχνίδια ανακάλυψης στο 

χάρτη, εικόνες κι άνθρωποι, πολιτισμοί τόσο διαφορετικοί 

αλλά και τόσο όμοιοι, μπλέκονται ευχάριστα σε ένα παιχνίδι  

αναζήτησης και γνώσης. Όλοι μαζί έμαθαν τι μας δένει με 

διάφορους λαούς. Τι κοινό μπορεί να έχει ο Μπιγκ Μπεν στο 

Λονδίνο, ο πύργος του Άιφελ στο Παρίσι κι ο Λευκός 

Πύργος της Θεσ/νίκης;  

Ενώ οι μαθητές της Α′ συμμετείχαν στο πρόγραμμα: «Τα 

παιχνίδια ζωντανεύουν». Διαδραστικό εργαστήρι 

περιπλάνησης αφιερωμένο στα παλιά νοσταλγικά παιχνίδια. 

«Οι βιτρίνες άνοιξαν και τα παιχνίδια ζωντάνεψαν... τσίγκινα 

ζωάκια, κούκλες και στρατιωτάκια βγήκαν βόλτα με 

βαρκάκια, κούρσες και αεροπλανάκια!» μ’ ένα μαγικό 

βαλιτσάκι στο χέρι πέταξαν με τα φτερά της φαντασίας σε 

Χώρα Μαγική! Προσγειώθηκαν στο Μαγικό Κόσμο των 

Παιχνιδιών κι ανακαλύψανε τα κρυμμένα μυστικά της 

Παιχνιδοχώρας! Το ταξίδι στον κόσμο των παιχνιδιών είχε 

ξεκινήσει… Επόμενη στάση στα Μαγικά Κουκλόσπιτα… 

ανακάλυψαν τα κρυμμένα μυστικά των παλιών παιχνιδιών… η 

περιπλάνηση τελείωσε παίζοντας παιχνίδια με οδηγό τον 

πίνακα του Πήτερ Μπρέγκελ που απεικονίζει ομαδικά κι 

ατομικά παιχνίδια! 

 

6. Το Κρατικό Θέατρο στην πόρτα μας… 
 

Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος συνεχίζοντας την 

εκπαιδευτική του πολιτική για το σχ. έτος 2014-15, 

επισκέφτηκε και το 6ο Διαπολιτισμικό Δημοτικό Ελ.-

Κορδελιού και παρουσίασε θεατροποιημένα το 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Για τα Παιδιά όλης της γης» 

με αφορμή το διήγημα του Hans Christian Andersen 

«Το κορίτσι με τα σπίρτα», σε σύλληψη–σκηνοθεσία 

Νίκου Βουδούρη. Πρόκειται για ένα ταξίδι αυτογνωσίας 

κι ελπίδας που αφορά τη φτώχεια, την ανέχεια και τα 

προβλήματα των παιδιών όλης της Γης, στο πέρασμα 

των δύσκολων καιρών μας. Δόθηκαν δυο παραστάσεις–

παρουσιάσεις, οι οποίες απευθύνονταν στους μαθητές 

της Ε & ΣΤ και πραγματοποιήθηκαν στην τάξη δωρεάν, 

χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη αλλαγή στη διάταξη της 

αίθουσας. Η διάρκεια της καθεμιάς ήταν 45 λεπτά.  

Δύο λόγια για το έργο: Έξι πλούσιοι φίλοι που έχουν 

καιρό να τα πούνε, κλείνουν συνάντηση παραμονή 

πρωτοχρονιάς, στο σπίτι του ενός. Μέσα στη χαρούμενη 

ατμόσφαιρα της βραδιάς, ακριβώς απέναντι τους, έξω 

από το μεγάλο ισόγειο τζάμι του σπιτιού, βρίσκεται το 

κορίτσι με τα σπίρτα. Εκεί λοιπόν μπροστά στα μάτια 

τους διαδραματίζεται όλη η ιστορία της ταλαιπωρημένης 

μικρής κι η προσπάθειά της για επιβίωση. Όταν οι 

καλεσμένοι αντιλαμβάνονται τι συμβαίνει, τα γέλια, τα 

τραγούδια διακόπτονται απότομα... Θα επηρεάσει το 

γεγονός αυτό τη ζωή τους και πόσο;  

Συντελεστές:Σύλληψη-σκηνοθεσία-διαμόρφωση 

κειμένων: Νίκος Βουδούρης 

 
 

 
 

 

 

 

 



Επιμέλεια κειμένων: Μαρία Καραμήτρη - Βοηθός 

σκηνοθέτη: Γρηγόρης Τίλδης 

Έπαιξαν οι: Βασίλης Ισσόπουλος, Ειρήνη Καζάκου, 

Παντελής Καλπάκογλου, Μαρία Καραμήτρη, Λευτέρης 

Λιθαρής, Δέσποινα Σαρόγλου 

Οργάνωση παραγωγής και συντονισμός ροής 

παρουσιάσεων: Ανδρώνη Αθανασία 

Τους διαλόγους και μεγάλο αριθμό των κειμένων της 

παράστασης έγραψαν: Βασίλης Ισσόπουλος, Ειρήνη 

Καζάκου, Παντελής Καλπάκογλου, Μαρία Καραμήτρη, 

Λευτέρης Λιθαρής, Δέσποινα Σαρόγλου. Το κείμενο για 

τον μικρό Αγιγιομπάμπα ο Μπάμπης Ματεντζίδης και το 

κείμενο για το μικρό Σαμουράι ο Γρηγόρης Τίλδης. 

 

 
 

 

7. Γνωρίζοντας το λιμάνι της πόλης μου 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Η ΟΛΘ ΑΕ συνέχισε για 3η χρονιά το πρόγραμμα 

επισκέψεων στις εγκαταστάσεις της, με στόχο τη βιωματική 

γνωριμία των παιδιών με το λιμάνι της Θεσ/νίκης και τις 

λειτουργίες του. Τα παιδιά των Γ1 & Γ2 με τις δασκάλες 

τους Κατερίνα Γιαννακούλα κι Άννα Ευσταθιάδου ήταν οι 

επίσημοι προσκεκλημένοι του Οργανισμού Λιμένος 

προκειμένου να γνωρίσουν, την ιστορική διαδρομή του 

λιμανιού, τις λειτουργίες του στη σύγχρονη πραγματικότητα. 

Το πρόγραμμα χωριζόταν σε τρεις φάσεις και συνοδευόταν 

από ένα ενημερωτικό έντυπο. Στην 1η φάση τα παιδιά 

φτάνουν στο λιμάνι κι οδηγούνται στην αποθήκη Γ΄, όπου 

γίνεται σύντομη παρουσίαση της ιστορίας του, καθώς κι 

εξοικείωση τους με το χώρο. Μέσα από τη χρήση 

οπτικοακουστικών μέσων μπορούν να δουν και να 

συγκρίνουν τη μορφή και τις χρήσεις του λιμένα σήμερα και 

στο παρελθόν, κατά την πρώτη περίοδο της λειτουργίας του. 

Σε 2η φάση καλούνται να χωριστούν σε ομάδες και μέσα από 

ένα βιωματικό παιχνίδι ρόλων επιδιώκουν να 

αναπαραστήσουν νεοαποκτηθείσες γνώσεις που σχετίζονται 

με τις παρεχόμενες υπηρεσίες και δραστηριότητες του 

λιμανιού. Έτσι τα παιδιά μπορούσαν να γίνουν έμποροι από 

την Ισπανία, εκτελωνιστές από την Ινδία, λιμενικοί από την 

Κίνα, ναυτικοί από την Ιταλία κ.ά. Στην 3η φάση, της 

αξιολόγησης τα παιδιά επισκέφτηκαν με το λεωφορείο τους 

χώρους, τα κτίρια και τις αποθήκες του λιμανιού για να 

εντοπίσουν τα βασικά του μέρη, δηλαδή τον επιβατικό 

σταθμό, το συμβατικό λιμάνι και το σταθμό 

εμπορευματοκιβωτίων, απ’ όπου διακινούνται τα κοντέινερ. 

Ως σημείο αναφοράς κι οδηγό μπορούσαν να 

χρησιμοποιήσουν το έντυπο που τους διανεμήθηκε και να το 

εμπλουτίσουν με πληροφορίες μέσω της βιωμένης εμπειρίας 

τους. Το λιμάνι έχει χαρακτηριστεί ως φιλικό προς το 

περιβάλλον, γιατί καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια 

ώστε η λειτουργία του να μη ρυπαίνει το περιβάλλον και 

κατά συνέπεια να μην επιβαρύνει την ποιότητα ζωής μας. Τα 

τελευταία χρόνια αποτελεί κόμβο πολιτισμού για την πόλη.  



8. «Βασιλικοί Παίδες» στον Αρχαιολογικό χώρο των Αιγών  

Στα πλαίσια της διδακτικής νότητας για τα ελληνιστικά 

χρόνια οι μαθητές της Ε τάξης με τη συνοδεία των 

δασκάλων τους Ζώη Απόστολου και Σαμέλη Χρήστου, 

και της υποδιευθύντριας Αντωνίας Τουτζιάρη, είχαν την 

ευκαιρία να επισκεφθούν τον αρχαιολογικό χώρο των 

Αιγών (Βεργίνας) και να συμμετέχουν σ’ ένα εκπ/κό 

πρόγραμμα που σχεδίασε και υλοποίησε η ΙΖ’ Εφορεία 

Κλασικών & Προϊστορικών Αρχαιοτήτων, με τίτλο: 

‘’ΒΑΣΙΛΙΚΟΙ ΠΑΙΔΕΣ’’. Η εκπ/κή δράση είχε ως 

στόχο να παρουσιάσει όψεις του αρχαίου βίου στην 

κοιτίδα του μακεδονικού βασιλείου και πρωτεύουσας του 

κράτους υπό το πρίσμα των θεσμών της εκπ/σης, της 

παιδικής ηλικίας, της εφηβείας και της ενηλικίωσης. Το 

πρόγραμμα έλαβε χώρα στο Μουσείο των Βασιλικών 

Τάφων των Αιγών και σε διαμορφωμένο χώρο στο πρώην 

Δημαρχείο της Βεργίνας. Οι δραστηριότητες ήταν 

γνωστικού (γνωριμία με τις ασχολίες «παίδων» και 

«εφήβων» στη βασιλική αυλή, την εκπαίδευσή τους, την 

αμφίεσή τους, το γυμνάσιο, τον οίκο, το ανάκτορο), και 

δημιουργικού χαρακτήρα (κατασκευή ενδυμάτων, καυσίας 

δηλ. του μακεδονικού πλατύγυρου καπέλου για τον ήλιο, 

ύφανση, κατασκευή ψηφιδωτών, θεατρικό δρώμενο). Οι 

μαθητές εντυπωσιάστηκαν από τα εκθέματα του 

μουσείου κι έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στις 

δραστηριότητες του προγράμματος.  
 

 
 

 
 

 

9. Η Γιορτή των Γραμμάτων στο Δήμο Κορδελιού-Ευόσμου - η βράβευση 
 

 

 

 
 

 
 

 

Με μια σεμνή κι ιδιαίτερα συγκινητική τελετή ο Δήμος 

Κορδελιού-Ευόσμου δια της Αντιδημαρχίας Παιδείας τίμησε 

τη μνήμη των Τριών Ιεραρχών, στο πλαίσιο εκδήλωσης που 

πραγματοποιήθηκε στο Πολιτιστικό Κέντρο Ευόσμου. Τη 

“Γιορτή των Γραμμάτων” άνοιξε η Χορωδία του Ι. Ν. Τριών 

Ιεραρχών Ευόσμου, με χοράρχη τον κ. Αναστάσιο Αμπατζή. 

Ακολούθησε χαιρετισμός του Δημάρχου Κορδελιού–Ευόσμου 

κ. Πέτρου Σούλα και του Αντιδημάρχου  Παιδείας κ. 

Ιωάννη Καμαρινού. 

Την εκδήλωση ευλόγησε ο Μητροπολίτης Νεαπόλεως & 

Σταυρουπόλεως κ.κ. Βαρνάβας, ο οποίος αναφέρθηκε στο 

φωτεινό παράδειγμα των Τριών Ιεραρχών,   το οποίο 

πρέπει να αποτελεί  ορόσημο όλων και κυρίως της νεολαίας. 

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης έγινε η προβολή της 

βραβευμένης στον Πανελλήνιο Σχολικό Διαγωνισμό Μικρού 

Μήκους 2014 ταινίας που δημιούργησαν οι μαθητές του 5ου 

Νηπιαγωγείου Ευόσμου με τίτλο “Χρωματόκοσμος”  κι 

ακολούθησε η βράβευση τους, καθώς και των Νηπιαγωγών 

τους Σουζάνας Παπαδοπούλου κι Αντιγόνης Γκαβαρδίνα. 

Στη συνέχεια ο Δήμος βράβευσε τους μαθητές του 6ου 

Διαπολιτισμικού Δημοτικού  Ελευθερίου Κορδελιού για τις 

μεγάλες διακρίσεις του σχολείου, και συγκεκριμένα για το 1ο 

βραβείο στο 2ο Πανελλήνιο Σχολικό Διαγωνισμό με θέμα 

“Λέμε ΟΧΙ στο Σχολικό Εκφοβισμό” με το βίντεο που 



 
 

 

 

δημιούργησαν με τίτλο: “ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ”, σε 

συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου Ελένη 

Δελημπέη και Ζωή Μαλιβίτση. Επίσης η θεατρική ομάδα του 

σχολείου  βραβεύτηκε για την κατάκτηση δύο σημαντικών 

βραβείων στους 14ους Πανελλήνιους Θεατρικούς 

Μαθητικούς Αγώνες,  και συγκεκριμένα για το βραβείο 

θεατρικής αναζήτησης και το βραβείο εκπαιδευτικής 

προσέγγισης σε κείμενα και σκηνοθεσία της Αναστασίας 

Θυμιοπούλου. Ακολούθησε η βράβευση των μαθητών της 

Χορωδίας  του 1ου Γυμνασίου Ευόσμου καθώς και της  

καθηγήτριας μουσικής Σοφίας Ιορδανίδου για την κατάκτηση 

της 2ης θέσης  στον 9ο Διεθνή Διαγωνισμό για Νέους 

Μουσικούς στην Ιταλία. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την 

απονομή Αριστείων στους αριστούχους των Γυμνασίων, 

Λυκείων, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ του Δήμου. 

11. Όταν τα Όνειρα γίνονται Πραγματικότητα… 

 

Ένα μεγάλο μπράβο στο Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων του 

σχολείου μας κι ιδιαίτερα στην απερχόμενη πρόεδρο 

Σαμαρτζίδου Μαρίνα, που είχε την ιδέα και 

πρωτοβουλία, αναλαμβάνοντας προσωπικά όλη τη 

διαδικασία, τη δημιουργία προθήκης-βιτρίνας 

παραδοσιακών φορεσιών. Το μεγαλύτερο ευχαριστώ 

ανήκει για τη δωρεάν-προσφορά των φορεσιών στους 

παρακάτω: Εύξεινο Λέσχη Βέροιας, Λύκειο Ελληνίδων 

Θεσ/νίκης,  Σοφιανίδη Ξενοφώντα (κατασκευαστή 

παραδοσιακών φορεσιών), Σοφία Χατζηελευθερίου (εις 

μνήμη του συζύγου της). Για τις πάνινες κούκλες που 

κόστισαν ένα σημαντικό ποσό, ευχαριστούμε: τα 

κοσμήματα Ζαφειριάδης Μίλτος & Υιοί, τα καταστήματα 

οπτικών Κατρίνη Μαρία, τα παιδικά ενδύματα Carousel 

(Χρήστος & Άννα Μπαλάσκα), τα συστεγαζόμενα 

Φαρμακεία (Πρωτοφανούση Βασιλική-Γεωργιάδου 

Σοφία). Το ποσό για την κατασκευή της προθήκης 

δόθηκε από τα Ελληνικά Πετρέλαια. 

Η βοήθεια των Κώστα Κυριακίδη, Δημήτρη Βότση, 

Πετρούλας Κεμεντζετζίδου, Φωτεινής Σαρβανίδου, 

Μαρίας Μπαδέμη, Αναστασίας Θυμιοπούλου, Μαρίας 

Βαρδοπούλου, Ιωάννας Παντελώνα, Σταυρούλας Χατζή 

και Μαρίνας Σαμαρτζίδου ήταν πολύτιμη την ημέρα που 

ήρθαν οι κούκλες και ετοιμάστηκε η προθήκη.  

Να μην ξεχάσουμε ότι εδώ και πολλά χρόνια στο σχολείο 

μας υπάρχει βεστιάριο με 57 παραδοσιακές φορεσιές, για 

την παραδοσιακή χορευτική μας ομάδα, που απαριθμεί 

κάθε χρόνο περίπου 100 παιδιά.  

ΑΓΑΠΑΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ 

ΑΓΑΠΑΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ 
 

 

 
 

 
 

 

 

 



12. Χορέψαμε & Τραγουδήσαμε για το Θεοδόση 

Νοιαζόμαστε, Ενδιαφερόμαστε, Αγαπάμε,  

γιατί...όλοι μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε! 
 

Ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων του 6ου Διαπολιτισμικού 

Δημοτικού Ελευθερίου- Κορδελιού, οργάνωσε μια πολύ 

σημαντική εκδήλωση αγάπης, συμπαράστασης και 

οικονομικής ενίσχυσης ενός παιδιού από το Ελευθέριο-

Κορδελιό. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στα ΕΠΑΛ Ευόσμου. 

Ο Θεοδόσης Σαρμαδάκης, ένας 15χρονος μαθητής της Α´ 

Λυκείου του 2ου ΓΕΛ, που πέρασε από το σχολείο μας (ο  

μικρός του αδελφός, φοιτά ακόμα στο δημοτικό σχολείο μας κι ο 

μεγάλος αδελφός κι αυτός μαθητής του 2ου ΓΕΛ), υπέστη ρήξη 

ανευρύσματος στον εγκέφαλο τον Ιούλιο που μας πέρασε. Από 

τα μέσα Αυγούστου βρισκόταν στο κέντρο αποκατάστασης 

ANIMUS στη Λάρισα κι ακολουθεί μια θεραπεία 

αποκατάστασης, η οποία εκτός από χρονοβόρα είναι ιδιαιτέρως 

πολυέξοδη! Η βραδιά ήταν ιδιαίτερα συγκινητική και η παρουσία 

του Θεοδόση την φόρτισε ακόμη περισσότερο! Η ανάγκη του να 

βρεθεί μαζί μας και να αισθανθεί αυτόν τον παλμό αγάπης και 

στήριξης, που τόσο καιρό άκουγε αλλά δεν έβλεπε, ήταν τόσο 

δυνατή, που κανείς δεν θα μπορούσε να του αρνηθεί να 

παραβρεθεί! 

Το ενδιαφέρον που έδειξαν τόσοι πολλοί άνθρωποι για το 

Θεοδόση, μας εξέπληξε, μας συγκίνησε και μας γέμισε ελπίδα. 

Έγινε ο Θεοδόσης και δικό τους παιδί, παρόλο που οι 

περισσότεροι δεν τον γνώριζαν, ούτε τον ίδιο ούτε την 

οικογένειά του και αυτό είναι το σπουδαίο. Γιατί το να 

συμπαραστεκόμαστε στους συγγενείς και στους φίλους μας, 

είναι ανθρώπινο. Το να συμπαραστεκόμαστε όμως, σε όποιον 

ζητάει την βοήθειά μας, χωρίς να τον γνωρίζουμε είναι θείο. 

Απόδειξη η εκδήλωση του Σαββάτου. Όλοι μαζί μπορούμε να 

κάνουμε κάποιους ανθρώπους να ελπίζουν, να είναι 

χαρούμενοι. Σας ευχαριστούμε που γεμίσατε χαρά κι ελπίδα 

τους γονείς και τα αδέρφια του Θεοδόση, που κάνατε το σταυρό 

τους ελαφρύτερο και που βλέπουμε τα πρόσωπά τους να 

χαμογελούν. Κάποιες φορές το ευχαριστώ είναι λίγο να 

εκφράσει τα συναισθήματά μας! Το σημαντικότερο όμως, στις 

μέρες που διανύουμε, είναι να υπάρχει λόγος για να πεις 

ευχαριστώ! Ο Διευθυντής, ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων 

του 6ου Διαπολιτισμικού Δημοτικού Σχολείου Ελ-Κορδελιού, 

που διοργάνωσε την εκδήλωση, θέλει να ευχαριστήσει όλο τον 

κόσμο που στήριξε την προσπάθειά με το υστέρημά του! Ήταν 

μια συλλογική προσπάθεια και κανείς δεν περίσσευε!!! Η 

βοήθεια όλων ήταν πραγματικά πολύτιμη!!! 

Συμμετείχαν τα χορευτικά τμήματα των Συλλόγων: Σύλλ. 

Ποντίων Ελ.-Κορδελιού, Ι.Ν Αγίας Παρασκευής Μενεμένης, 

Ι.Ν Αγίου Γεωργίου Ελ.-Κορδελιού, Σύλλ. Κατοίκων Ελπίδας 

Ευόσμου " Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός", Σύλλ. Σαρακατσάνων Ελ.-

Κορδελιού "Ο ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΣ", Συλλ. Σμυρναίων-Μικρασιατών 

Ελ.-Κορδελιού "Η Αγία Φωτεινή, 6ο Διαπ. Δημ. Ελ.Κορδελιού. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



13. Επίσκεψη των μικρών μαθητών στο Μουσείο Κινηματογράφου 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου 

Κινηματογράφου στοχεύουν μέσα από διαδραστικές και 

βιωματικές δράσεις να μετατρέψουν τον κινηματογράφο σε 

ένα εναλλακτικό εργαλείο μάθησης και γνώσης. 

Πρωταρχικός στόχος είναι η εξοικείωση των μαθητών με 

την κινηματογραφική αφήγηση και τα εκφραστικά μέσα της 

ιδιαίτερης αυτής «γλώσσας». Στο πλαίσιο αυτό ο σχεδιασμός 

των προγραμμάτων στηρίχθηκε στην ενεργό δημιουργική 

δράση του μαθητή αφήνοντας με τον τρόπο αυτό πολλά 

περιθώρια αυτενέργειας, δημιουργικότητας και έμπνευσης. 

Από την άλλη, η ποικιλομορφία των εκπαιδευτικών δράσεων 

που προσφέρονται είναι απόλυτα προσαρμοσμένη με τις 

διαφορετικές απαιτήσεις της κάθε ηλικιακής ομάδας, αλλά 

και με τους ειδικούς στόχους των εκπαιδευτικών όλων των 

βαθμίδων.  

Τα παιδιά της Α τάξης μαζί με τις δασκάλες τους Άρτεμις 

Κεφαλίδου & Μαριάνθη Μπασλή και του δασκάλου της Τ.Υ. 

Γαβριήλ Μαυρομάτη, συμμετείχαν στο εκπ/κό πρόγραμμα: 

«Ιστορία της κινούμενης εικόνας» 

Σε ένα θεατρικό παιχνίδι μέσω του οποίου γνωρίζουν 

σημαντικά πρόσωπα που έβαλαν το λιθαράκι τους στην 

ανακάλυψη αυτού που ονομάζεται «κινηματογράφος». Η 

περιήγηση αυτή πραγματοποιήθηκε μέσα από τις 

ανακατασκευές παλαιότερων συσκευών οι οποίες 

παρουσιάζουν βήμα-βήμα τη μετάβαση από τη στατική 

εικόνα στην κινούμενη. Το επόμενο βήμα σχετίστηκε με 

εικαστικές δραστηριότητες και παιχνίδια όρασης και αφής 

που βοήθησαν να κατανοήσουν τα παιδιά το πώς μια από μια 

απλή ζωγραφιά καταλήγουμε σε έναν αγαπημένο 

κινηματογραφικό ήρωα. Έφτασαν στη σημερινή εποχή μέσω 

του τεχνικής του blue box που δίνει τη δυνατότητα να 

κατασκευάσουν τις δικές τους κινούμενες εικόνες και 

ενεργοποιώντας τη δική τους συμμετοχή. Στο τέλος με τη 

βοήθεια του Τάκη, του 10χρονου ήρωα του στερεοσκοπικού 

φιλμ του μουσείου, περιηγήθηκαν με τη μορφή παραμυθιού 

στην ιστορία του κινηματογράφου. 

14. Ημερήσια εκδρομή του σχολείου για το σχολικό έτος 2014-15  
 

 

 
 

 

Το σχολείο πραγματοποίησε την ετήσια ημερήσια εκδρομή του 

στις Κατασκηνώσεις Τζιώνη, οι οποίες βρίσκονται στην 

Ακτή Κερδυλλίων στο 5ο χλμ Κερδυλλίων-Ασπροβάλτας. 

Πρόκειται για μία έκταση 30 περ. στρεμμ. πλήρης 

ασφαλισμένος και περιφραγμένος για επισκέψεις σχολείων. 

Ο χώρος είναι έτσι διαμορφωμένος, ώστε ακόμη και σε 

περίπτωση βροχής να μπορούνε να μας εξυπηρετήσουνε. 

Διαθέτει γήπεδα άθλησης και παιδική χαρά, κυλικείο-

καφετέρια για κεφέδες, παγωτά, αναψυκτικά, κρύα σάντουιτς 

και εστιατόριο. Το προσωπικό είναι έτοιμο να εξυπηρετήσει 

παιδιά, δασκάλους, γονείς για ο,τιδήποτε χρειαστεί. Ένα 

επιπλέον πολύ θετικό στοιχείο είναι ότι η ατμόσφαιρα στην 

περιοχή έχει μηδενική υγρασία, γεγονός που κάνει το κλίμα 

ιδιαίτερα υγιεινό και ευχάριστο. 



15. 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. 

 
 

 


