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Ο Σθοπός ηες ζεκερηλής εθδήιωζες γηα ηα 25 τρόληα 

ιεηηοσργίας ηοσ Γσκλαζίοσ είλαη πεληαπιός 

1. Να αλαθεξζεί ε ηζηνξία ηνπ θηηξίνπ θαη λα ηνληζζεί ε 

ζεκαζία ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γπκλαζίνπ. 

2. Να δνζεί ε επθαηξία λα ζπλαληεζνύλ όινη νη απόθνηηνη 
όισλ απηώλ ησλ 25 εηώλ. 

3. Να ηηκεζνύλ νη δηαηειέζαληεο δηεπζπληέο  

4.  Να βξαβεπηνύλ νη πξσηεύζαληεο απνιπζέληεο καζεηέο 
θάζε έηνπο  θαη  

5. Σν ρνιείν λα αλνίμεη ηηο πόξηεο ηνπ ζηελ ηνπηθή 

θνηλσλία, κηα θαη είλαη αλαπόζπαζην θνκκάηη ηεο. …. 

 

Ας αρτίζοσκε από ηελ ηζηορία ηοσ θηηρίοσ ηοσ  
 

- Σν θηίξην (όπσο καο αλαθέξεη ν παηήξ Γαβξηήι Κνπληηάδεο ζην 

Λεύθσκα ηνπ νπκπάζθηντ) ρηίζηεθε ην 1915 κε έμνδα ηεο 

εθθιεζίαο ηεο Κνηκήζεσο ηεο Θενηόθνπ ηνπ ρσξηνύ θαη κε έξαλν 

πνπ έγηλε ζην ρσξηό. Αξρηθά ήηαλ ηξηζέζην Γεκνηηθό ζρνιείν, γη’  

απηό θαη πξνέβιεςαλ κόλν ηξεηο αίζνπζεο. 

-  
1θ  Διαφάνεια 

Σο κηίπιο ωρ Γημοηικό. Οι μαθηηέρ με ηο

δάζκαλό ηοςρ Κέδπο (1925)

 

 

- Ο ηόπνο, όπνπ ρηίζηεθε ην ζρνιείν, ήηαλ άιινηε Σδακί Σνύξθηθν 

κε κλήκαηα ηνύξθηθα.   



- ύκθσλα κε ηνλ «Κώδηθα» ηεο εθθιεζίαο ην 1
ν
 Γεκνηηθό ζρνιείν 

πνπ ιεηηνύξγεζε ζην ρσξηό, βξηζθόηαλ ζηε βόξεηα απιή ηεο 

εθθιεζίαο θαη άξρηζε λα ιεηηνπξγεί επί ηνπξθνθξαηίαο, 

ζπγθεθξηκέλα ην 1852.  

 
 

- Μεηά όκσο ην 1913, πνπ είρακε ην ηέινο ηεο ηνπξθνθξαηίαο θαη 

ηεο Α΄ Βνπιγαξηθήο θαηνρήο, ε αύμεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ καζεηώλ 

επέβαιε αλαδήηεζε λένπ ρώξνπ γηα αλέγεξζε θαηλνύξγηνπ 

ζρνιείνπ. Σόηε πξνηίκεζαλ ην ηδακί, ην νπνίν έγηλε βαθνύθηθν 

θηήκα (ηεο εθθιεζίαο). Οη ηειεπηαίνη Σνύξθνη εμάιινπ είραλ 

θύγεη από ην ρσξηό καο ην 1885, δειαδή πνιύ πην κπξνζηά από όηη 

από άιιεο πεξηνρέο. Οη Σνύξθνη απηνί ήηαλ Κνληάξνη (από ην 

Ηθόλην) θαη από ηελ Καξία. Δίραλ ζην ρώξν απηό ην ηδακί ηνπο θαη 

ην λεθξνηαθείν ηνπο θαη ν Μηλαξέο ήηαλ εθεί πνπ είλαη ζήκεξα ην 

εξγαζηήξην Πιεξνθνξηθήο, πξνο ηε κεξηά ηνπ Μαιάθνπ.  

 
- 2θ  Διαφάνεια 

Μια άλλη θωηογπαθία ηος κηιπίος (1925). 

ηην αςλή διεξάγεηαι σοποεζπεπίδα

 
- Σ΄ αυτι τθ διαφάνεια φαίνεται και πάλι το κτίριο  του Σχολείου τθν ίδια εποχι (1925) με 

αρκετοφσ Νεοςουλιώτεσ να χορεφουν ςτθν αυλι. Τότε οι χοροεςπερίδεσ ςυνθκιηόταν να 

γίνονται ςτα ςχολεία.  

 

 

- Μέρξη ην 1950 κπξνζηά ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ έραζθε ν ιάθθνο, 

πνπ ζήκεξα είλαη ζθεπαζκέλνο θαη είλαη ν θεληξηθόο δξόκνο ηνπ 



ρσξηνύ. Θπκάκαη κηθξόο εδώ κπξνζηά ζηελ απιή θάλακε 

ηζνπιήζξα θαη θαηεβαίλακε κε νξκή θαη πέθηακε κέζα ζην ιάθθν. 
 

3θ Διαφάνεια 

Ο λάκκορ πος πεπνούζε μπποζηά

από ηο σολείο

 
Στθν οκόνθ βλζπετε το λάκκο ακριβώσ μπροςτά από το Σχολείο. Όςοι είναι λίγο μεγάλοι 

πιςτεφω να τον κυμοφνται, αφοφ πολλζσ φορζσ όταν ζβρεχε τρζχαμε να δοφμε τθ 

λακκοφςα που κατζβαηε.  

 

- Μεηά από 13 ρξόληα, ην 1928, ε αύμεζε ηνπ πιεζπζκνύ θαη πάιη 

ώζεζε ηνπο θαηνίθνπο ηνπ ρσξηνύ καο λα θηίζνπλ θαηλνύξγην 

ρνιείν, ην ζεκεξηλό Γεκνηηθό ρνιείν. Ενπλ κεξηθνί αθόκε 

γελλεκέλνη ζηα πξώηα ρξόληα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1920 πνπ κνπ 

θαηέζεζαλ  ηηο καξηπξίεο ηνπο όηη θνίηεζαλ θαη ζηα δπν δεκνηηθά 

ζρνιεία. Ζ κεηαθνξά ζην ζεκεξηλό δεκνηηθό έγηλε ηε ζρνιηθή 

ρξνληά 1931-32. 
 

 

 

 

 



Άιιες τρήζεης ηοσ θηηρίοσ εθηός από Γεκοηηθό: 
 

1. Μεηά ην 1932, πνπ ην Γεκνηηθό κεηαθέξεηαη εθεί πνπ ζηεγάδεηαη 

ζήκεξα,  θαη γηα 10 πεξίπνπ ρξόληα ην θηίξην είλαη θαηνηθία ηνπ 

γηαηξνύ Νηθνιαΐδε, γακπξνύ ηνπ ηεο νηθνγέλεηαο Κπξηαθόπνπινπ. 

ηνλ ίδην απηό ρώξν δηαηεξεί ν παξαπάλσ γηαηξόο επίζεο ην 

ηαηξείν θαη θαξκαθείν. 

2. Από ην 1941-1944 (ρξόληα βνπιγαξηθήο θαηνρήο) ήηαλ έδξα ηεο 

Βνπιγαξηθήο Αζηπλνκίαο.  

3. Σα ίδηα απηά ρξόληα ρξεζηκνπνηήζεθε σο ρώξνο θξαηεηεξίσλ 

(όπνπ γίλνληαλ άγξηνη μπινδαξκνί ζπγρσξηαλώλ καο).  

4. Γηα αξθεηά ρξόληα ήηαλ έδξα ηνπ ζπζζηηίνπ θαζώο θαη ηεο μέλεο 

βνήζεηαο (Ούλξα) πνπ έζηειλε ν ΟΖΔ ζηηο πιεγείζεο από ηνλ Β΄ 

Παγθόζκην Πόιεκν ρώξεο (1945-1950). Αιιά θαη κεηά εδώ ζην 

ηζόγεην θαη δίπια θάησ από ηελ αίζνπζα ηνπ εξγαζηεξίνπ ηεο 

πιεξνθνξηθήο ζπλερίζηεθε γηα πνιιά ρξόληα λα δίλεηαη ζπζζίηην 

ζηνπο καζεηέο. Θπκάκαη κηθξόο, ηόηε πνπ θαη εγώ ήκνπλ καζεηήο, 

εξρόκνπλα κε ηελ θαξαβάλα θαη έπαηξλα ην ζπζζίηην. 

5. Γηα αξθεηά ρξόληα ήηαλ Νεπηαγσγείν.   

6. ηε δεθαεηία ηνπ 1950 θαη κεηά ρξεζηκνπνηήζεθε σο 2ν Γεκνηηθό 

ρνιείν.  

7. Καη ηέινο από ην 1983 ιεηηνπξγεί σο Γπκλάζην. 

 
4θ Διαφάνεια 

Σο κηίπιο ηος σολείος ππιν από

60 πεπίπος σπόνια

 



Ζ ιεηηοσργία ηοσ Γσκλαζίοσ 
Σν ηξηηάμην Γπκλάζην Ν. νπιίνπ ηδξύζεθε θαη άξρηζε λα 

πξσηνιεηηνπξγεί ην ζρνιηθό έηνο 1983-84 (Π.Γ. 282/1983 ΦΔΚ 104/η. Α 

3-8-1983), όηαλ Πξόεδξνο  ζηελ Κνηλόηεηα ήηαλ ν θ. Κπξηαθόπνπινο 

Θενθάλεο, ν νπνίνο θαη πξσηνζηάηεζε γηα ηελ ίδξπζή ηνπ. Έθηνηε 

ζηεγάδεηαη ζην δηαηεξεηέν θαη αλαπαιαησκέλν απηό θηίξην.  

Σα πξώηα ρξόληα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ νη ζπλζήθεο ήηαλ πάξα πνιύ 

δύζθνιεο, έρνληαο ζνβαξέο ειιείςεηο ζηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή 

(ζάπηεο μύιηλεο πόξηεο θαη παξάζπξα, ηξύπηα μύιηλα παηώκαηα, θξύν 

ζηηο αίζνπζεο ην ρεηκώλα, ζθόλε θαη ιάζπεο ζην πξναύιην, έιιεηςε 

επνπηηθώλ κέζσλ δηδαζθαιίαο θ.ά.). Απηά πηζηεύσ όηη ηα ζπκνύληαη 

θαιύηεξα ε θ. Βαραδνύξε, πνπ δηεηέιεζε πξώηε Γπκλαζηάξρεο, ε θ. 

Κνκζή Υξπζνύια πνπ είρε αλαιάβεη ηε θξνληίδα ηνπ ρνιείνπ αιιά θαη 

νη καζεηέο πνπ θνίηεζαλ ηα πξώηα ρξόληα.  

ηγά – ζηγά όκσο, ρξόλν κε ην ρξόλν όινη νη εκπιεθόκελνη 

παξάγνληεο (Γπκλαζηάξρεο, Καζεγεηέο, Κνηλόηεηα, ρνιηθή Δπηηξνπή, 

ύιινγνο Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ, Ννκαξρία, Γήκνο θ.ά) θαηέβαιαλ 

θηιόηηκεο πξνζπάζεηεο, ν θαζέλαο ζηνλ ηνκέα ηνπ, γηα ηε βειηίσζε ησλ 

ζπλζεθώλ ιεηηνπξγίαο.  

Δδώ πξέπεη λα ηνληζηεί ην πξνζσπηθό ελδηαθέξνλ ηνπ ηόηε 

Πξνέδξνπ ηεο Κνηλόηεηαο θαη κεηέπεηηα Γεκάξρνπ θ. Γεδνύζε 

Δπαγγέινπ, ζηνλ νπνίν νθείινληαη πνιιέο από ηηο βειηηώζεηο ηνπ 

θηηξίνπ.  

Φπζηθά παξόκνην είλαη ην ελδηαθέξνλ θαη ηεο ζεκεξηλήο 

Γεκνηηθήο Αξρήο, ηδηαίηεξα ηνπ ζεκεξηλνύ Γεκάξρνπ θ. Σζηθέ 

Βαζηιείνπ, ηνπ Πξνέδξνπ Παηδείαο θ. Μπάιηζηνπ Βύξσλα αιιά θαη ηνπ 

Πξνέδξνπ ηνπ ηνπηθνύ Γεκνηηθνύ Γηακεξίζκαηνο θ. Λαδάξνπ Γεσξγίνπ. 

Δθείλνη όκσο, πνπ θξόληηζαλ γηα ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθώλ ηνπ 

ρνιείνπ θαη ηδηαίηεξα γηα ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή ηνπ, είλαη όινη νη 

Γηεπζπληέο πνπ πέξαζαλ από ην ρνιείν, αθνύ είραλ θαη ηελ επζύλε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ. Έηζη:  

 



 

Δπί γπκλαζηαξρηθήο ζεηείαο ηεο θ. Βαταδούρε (1983-85) ηέζεθαλ 

νη βάζεηο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ (θπζηθά θάησ από πνιύ 

δύζθνιεο ζπλζήθεο).  

 

Δπί δηεπζπληηθήο ζεηείαο ηνπ θ. Κόθθηλοσ (1985-91) ζηξώζεθε κε 

ηζηκέλην ν πξναύιηνο ρώξνο, αγνξάζηεθαλ όξγαλα ρεκείαο, ράξηεο, 

πδξόγεηνο ζθαίξα, θσηνηππηθό κεράλεκα θ.ά. 

 

Δπί δηεπζπληηθήο ζεηείαο ηνπ θ. Κρεβάϊθα (1991-97) αιιάρζεθαλ 

ηα παηώκαηα θαη κπήθε θαινξηθέξ. 
 

5θ Διαφάνεια 

Σο κηίπιο ωρ Γςμνάζιο ππιν

αλλάξει κοςθώμαηα

 
Εδώ πια ζχουμε μια φωτογραφία του κτιρίου ωσ Γυμνάςιο 

 

Δπί δηεπζπληηθήο ζεηείαο ηνπ θ. Παλαγηωηόποσιοσ (1997-2000)  

θηίζζεθε ε αίζνπζα ηνπ Δξγαζηεξίνπ Πιεξνθνξηθήο θαη ην ππόγεην  

επηζθεπάζηεθε γηα λα ρξεζηκνπηείηαη σο γπκλαζηήξην θαη αίζνπζα γηα 

δηάθνξεο εθδειώζεηο. Αγνξάζηεθαλ βηβιηνζήθεο θαη γξαθεία γηα ηνπο 

θαζεγεηέο, αιιάρηεθαλ ηα θνπθώκαηα. 

 

Δπί δηεπζπληηθήο ζεηείαο ηνπ θ. Σηδερόποσιοσ (2000-05) 

πεξηθξάρζεθε θαη δηακνξθώζεθε ν πξναύιηνο ρώξνο, αγνξάζζεθε 

ειεθηξνληθόο εμνπιηζκόο (Fax,  εθηππσηέο, θάκεξα, DVD,  ςεθηαθή 

κεραλή θιπ), θαη αληηθαηαζηάζεθαλ κε θαηλνύξγηα όια ηα ζξαλία ηνπ 

ζρνιείνπ. 



 

Δπί δηεπζπληηθήο ζεηείαο ηέινο ηνπ οκηιούληος βάθηεθε όιν ην 

θηίξην κε ηα ρξώκαηα πνπ έρεη κέρξη ζήκεξα.  

 
6θ Διαφάνεια 

Σο κηίπιο ηος Γςμναζίος ζήμεπα

 

 

Αθόκε αληηθαηαζηάζεθε ην δάπεδν ζηελ αίζνπζα εθδειώζεσλ, 

επηζθεπάζηεθαλ νη ηνπαιέηεο, νξγαλώζεθε λένο ρώξνο γηα θνπδίλα θαη 

εμνπιίζηεθε. Αγνξάζηεθε θαη άιινο θαηλνύξγηνο εμνπιηζκόο: ςπγείν, 

έδξεο, ληνπιάπηα, ξαδηνκαγλεηόθσλα, Ζ/Τ, θσηνηππηθό κεράλεκα, 

βηληενπξνβνιέαο, Lap Top, κηθξνθσληθή εγθαηάζηαζε θ.ά 

 

 



Ποηα όκως ε προζθορά ηοσ Γσκλαζίοσ 
 

7θ Διαφάνεια 

Δγγπαθέρ – Απολύζειρ –
Γιακοπέρ - Μεηεγγπαθέρ
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Ασ παρακολουκιςουμε μερικά ςτατιςτικά ςτοιχεία για να φανεί μζςα από 

αυτά θ προςφορά του: 

 

ηα 25 ρξόληα ιεηηνπξγίαο ηνπ Γπκλαζίνπ, όπσο βιέπεηε: 

Γξάθηεθαλ :    (345 αγόξηα θαη 287 θνξίηζηα) = 632 

 

Απνθνίηεζαλ :   (243 αγόξηα θαη 234 θνξίηζηα) = 477 
Παξαηήξεζε : Δειαδή 155 καζεηέο ιηγόηεξν από απηνύο πνπ γξάθηεθαλ, από ηνπο 

νπνίνπο νη 102 είλαη αγόξηα.    

 

Από ασηούς ηοσς 155  

Πήξαλ κεηεγγξαθή ζε άιια ζρνιεία:  (32 αγόξηα θαη 18 θνξίηζηα) 

=  50 

Απνξξίθζεθαλ ιόγσ βαζκνινγίαο θαη δηέθνςαλ :    

    (70 αγόξηα θαη 35 θνξίηζηα) = 105 

         64 ζηελ Α  ηάμε 

         25 ζηε Β ηάμε 

                6 ζηε Γ ηάμε 

        10 δε θνίηεζαλ θαζόινπ 
Παξαηεξήζεηο : Ο  αξηζκόο αγνξηώλ πνπ απνξξίθζεθαλ είλαη αθξηβώο δηπιάζηνο από 

ηνλ αξηζκό ησλ θνξηηζηώλ.  Αιιά εδώ πξέπεη λα πξνζέμνπκε   θαη θάηη άιιν. Οη καζεηέο πνπ 

απνξξίθζεθαλ ή δηέθνςαλ νη πην πνιινί είλαη ζηελ Α΄ ηάμε. Πξάγκα πνπ ζεκαίλεη ή όηη 



θνίηεζαλ ιίγν θαη απνξξίθζεθαλ ιόγσ απνπζηώλ ή απνξξίθζεθαλ ιόγσ βαζκνινγίαο. Έηζη 

ζπλνιηθά 74 καζεηέο δελ θνίηεζαλ νύηε ζηελ Α΄ Τάμε, πνζνζηό πεξίπνπ 12 % ησλ 
εγγξαθέλησλ. Τν απνηέιεζκα είλαη όηη 105 ζπλνιηθά καζεηέο δελ πήξαλ νύηε ηε βαζηθή εθπ/ζε 

ηνπ Γπκλαζίνπ. Απηά ηα ζηνηρεία είλαη ζηνηρεία ησλ πξώησλ 15 εηώλ. Τα ηειεπηαία 10 ρξόληα 

όινη νη καζεηέο, πνπ θαίλνληαη εγγεγξακκέλνη, έρνπλ ηειεηώζεη ην Γπκλάζην.  

 

 

Σν ρνιείν, όηαλ άξρηζε λα ιεηηνπξγεί, είρε 83 καζεηέο, θάπνηεο 

ζρνιηθέο ρξνληέο (1986-87 θαη 1987-88) έθηαζε ηνπο 100 θαη 101. 

Αξγόηεξα όκσο άξρηζε λα κεηώλεηαη θαη έθηαζε ην 2003-04 ζηνπο 41.  

Από ηόηε όκσο θαη κεηά έρνπκε κηα ηάζε αύμεζεο. ήκεξα έρεη 63 

καζεηέο θαη θάζε ρξόλν πξνβιέπεηαη ζηαδηαθή αύμεζε. Δδώ πξέπεη λα 

ηνληζζεί όηη ην Γπκλάζην Ν. νπιίνπ είλαη ην κνλαδηθό Γπκλάζην πνπ 

δέρεηαη παηδηά απνθιεηζηηθά κόλν από ην ρσξηό ηνπ θαη δε θνηηνύλ από 

άιια ρσξηά. Καη αθόκε ππάξρνπλ θαη αξθεηέο δηαξξνέο είηε ζην 

αζιεηηθό είηε ζην Μνπζηθό είηε ζε θάπνην άιιν Γπκλάζην ηεο πόιεο. 



8θ Διαφάνεια 

Καηανομή Βαθμολογίαρ
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Πήραλ  βαζκό 

 

«ρεδόλ Καιά» 10 - 12,4  :    (112 αγόξηα θαη 40 

θνξίηζηα) = 152 

 

«Καιά»  12,5 - 15,4  :     (75 αγόξηα θαη 68 θνξίηζηα) =  143   

 

«Πνιύ Καιά»  15,5 - 18,4  : (39 αγόξηα θαη 81 θνξίηζηα) = 120 

 

«Άξηζηα»        18,5 - 20  : (18 αγόξηα θαη 44 θνξίηζηα) = 62 
 

1
ε
 Παξαηήξεζε : Σηελ θιίκαθα ηνπ «Σρεδόλ Καιά», βιέπνπκε όηη ν αξηζκόο ησλ 

αγνξηώλ ζρεδόλ είλαη ηξηπιάζηνο από απηόλ  ησλ  θνξηηζηώλ.  

2
ε
 Παξαηήξεζε : Σην «Καιά» ν αξηζκόο ησλ αγνξηώλ αξρίδεη λα κηθξαίλεη θαη λα 

απμάλεη ν αξηζκόο ησλ θνξηηζηώλ, δειαδή όζν αλεβαίλνπκε ζε βαζκνινγηθή θιίκαθα ηόζν ηα 

αγόξηα γίλνληαη ιηγόηεξα.  

3
ε
 Παξαηήξεζε : Σην «Πνιύ Καιά» ν αξηζκόο ησλ θνξηηζηώλ είλαη δηπιάζηνο θαη 

παξαπάλσ από  ηνλ αξηζκό ησλ αγνξηώλ.  

4
ε
 Παξαηήξεζε : Τέινο ζην «Άξηζηα» ν αξηζκόο ησλ θνξηηζηώλ είλαη δηπιάζηνο θαη 

παξαπάλσ.  

πκπέξαζκα : Σα θνξίηζηα δηάβαδαλ πάληα θαη απέδηδαλ 

πεξηζζόηεξν από ηα αγόξηα. 

 



9θ διαφάνεια 

Δπιηςσόνηερ ζηα ΑΔΙ, ΣΔΙ

 

     Δπηηστόληες ζηα ΑΔΗ, ΤΔΗ 

ΑΔΗ  :   

    Αγόρηα    : 12 

    Κορίηζηα : 45 

Σύλοιο : 57 
 
Παξαηήξεζε: Εδώ θαίλεηεηαη ην απνηέιεζκα ηεο βαζκνινγίαο πνπ είδακε παξαπάλσ. 

Τξηπιάζηα ζρεδόλ θνξίηζηα πέηπραλ ζηα Παλεπηζηήκηα. Πξνεγνπκέλσο είδακε όηη απνθνίηεζαλ 

κε «Άριστα» 44 θνξίηζηα, άξα ζα ιέγακε όηη όια πέξαζαλ ζηα παλεπηζηήκηα θαη θάπνηα αθόκε 

από ην «Πολύ Καλά» .  

 

ΤΔΗ  :   

    Αγόρηα    : 20 

    Κορίηζηα : 20 

Σύλοιο : 40 
 
Παξαηήξεζε : Εδώ κόλν έρνπκε αθξηβώο ίζν  αξηζκό  αγνξηώλ θαη  θνξηηζηώλ. 

Αλαινγηθά εδώ ην «Πολύ Καλά» ησλ αγνξηώλ είρε  πνιύ θαιύηεξα απνηειέζκαηα. 

 

Φπζηθά δελ έρεη ζεκαζία ηόζν ε επηηπρία ζηα παλεπηζηήκηα, όζν 

ζην κεγάιν Παλεπηζηήκην ηεο δσήο, θαη όια απηά ηα παηδηά πνπ 

απνθνίηεζαλ από ην Γπκλάζην, από όζν μέξσ, πέηπραλ ζηε δσή ηνπο.  

 

 

 



Ασ δοφμε τώρα τισ διακρίςεισ του Σχολείου μασ 
 

Σν ρνιείν καο, αλ θαη κηθξό ζε καζεηηθό δπλακηθό, ζρεδόλ θάζε 

ρξόλν ζπκκεηέρεη ζε Παλειιήληνπο θαη Πεξηθεξεηαθνύο Μαζεηηθνύο 

αγώλεο (ζεάηξνπ, παξαδνζηαθνύ ρνξνύ, δσγξαθηθήο, ζηίβνπ, Γηθηπαθώλ 

ηόπσλ,  θ.α) θαη κέρξη ηώξα έρεη δηαθξηζεί αξθεηέο θνξέο. Γηαθξίζεθε ζε 

αγώλεο ζεάηξνπ, ζε αγώλεο παξαδνζηαθνύ ρνξνύ, ζε θνιπκβεηηθνύο 

αγώλεο, ζε Πνιηηηζηηθά Πξνγξάκκαηα, ζε Πξνγξάκκαηα Αγσγήο Τγείαο 

θαη Πεξηβαιινληηθήο Δθπ/ζεο θ.α. Οη δηαθξίζεηο βέβαηα απηέο 

νθείινληαη ζηνπο θαζεγεηέο ηνπ ζρνιείνπ θαη ζηνπο καζεηέο, δειαδή ζε 

ζαο. Γη’ απηό αμίδνπλ ηα ζπγραξεηήξηα πξώηα ζε όινπο εζάο πνπ κε ηελ 

ηδηόηεηα ηνπ καζεηή άιινη ζήκεξα θαη άιινη  παιηόηεξα, δείμαηε ηνλ 

θαιύηεξό ζαο εαπηό αιιά θαη ζηνπο θαζεγεηέο απηνύο πνπ ππεξέηεζαλ 

παιηόηεξα θαη βνήζεζαλ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ θαη άθεζαλ ηα 

ίρλε ηνπο ζηελ ςπρή ησλ παηδηώλ αιιά θαη απηνύο πνπ ππεξεηνύλ 

ζήκεξα ζην ζρνιείν, πνπ όινη ηνπο κε κεξάθη θαζεκεξηλά δίλνπλ ηνλ 

θαιύηεξό ηνπο εαπηό κέζα ζηελ ηάμε, γηα λα έρεη ην ζρνιείν καο ηα 

απνηειέζκαηα πνπ έρεη, αιιά θαη έμσ από ηελ ηάμε αλαιακβάλνληαο 

δηάθνξεο δξαζηεξηόηεηεο. 

Δδώ γηα λα κε ζαο θνπξάζσ δε ζα αλαθέξσ μερσξηζηά ηηο πξσηηέο 

θαη δηαθξίζεηο ζε επίπεδν Ννκνύ θαη Πεξηθέξεηαο, αιιά ζα ζηαζώ ζηε 

κεγαιύηεξε κόλν δηάθξηζε ηνπ ρνιείνπ καο.   
 

10θ Διαφάνεια 

Α΄ ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΒΡΑΒΔΙΟ ΓΙΑ

ΚΑΛΤΣΔΡΗ ΥΟΛΙΚΗ ΙΣΟΔΛΙΓΑ

 
Είναι όπωσ βλζπετε ςτθν οκόνθ μια διάκριςθ που κατακτικθκε ςε Πανελλινιο 

Διαγωνιςμό και είναι θ κατάκτθςθ του Α΄ Πανελλινιου Βραβείου για τθν καλφτερθ 

Σχολικι Ιςτοςελίδα.  

 



11θ Διαφάνεια 

Η παπαλαβή ηος βπαβείος

 
Εδώ βλζπετε τθν ομάδα που πιγαμε πζρυςι τζτοιο καιρό ςτθ Νάουςα και παραλάβαμε  

το  Βραβείο.  (Ο Διευκυντισ, ο κ. Ακαναςιάδθσ και δυο μακθτζσ, ο Αναςταςιάδθσ Γιώργοσ 

και ο Πατραμάνθσ Πάνοσ) 

’  απηό ην ζεκείν ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ θ. Αζαλαζηάδε 

(ζηνλ νπνίν νθείιεηαη  θαηά ην κεγαιύηεξν κέξνο απηή ε δηάθξηζε, ε 

νπνία έθαλε ην Γπκλάζηό καο γλσζηό ζε όιε ηελ Διιάδα θαη όρη κόλν) ν 

νπνίνο, αλ θαη  ππεξεηεί κε απόζπαζε ζηελ Κεληξηθή Γεκόζηα 

Βηβιηνζήθε, παξόια απηά αγαπά ην ζρνιείν καο θαη πξνζθέξεη 

ακέηξεηεο ώξεο από ην ρξόλν ηνπ γηα λα ελεκεξώλεη ηελ Ηζηνζειίδα καο. 

Σν πιηθό κε ην νπνίν ελεκεξώλεη ηελ Ηζηνζειίδα ην ζπγθεληξώλνπλ θαη 

ην θαηαγξάθνπλ νη καζεηέο θαη νη θαζεγεηέο ηνπ ρνιείνπ καο, ζηε 

ζπλέρεηα γίλεηαη ειεθηξνληθή επεμεξγαζία από κέλα πξνζσπηθά, θπξίσο 

ζην ζπίηη, γηαηί είλαη κηα ρξνλνβόξα δηαδηθαζία. Όηαλ πηα ην πιηθό είλαη 

έηνηκν, παξαδίλεηαη ζηνλ θ. Αζαλαζηάδε, ν νπνίνο, αθνύ θάλεη ηελ 

ηειηθή επεμεξγαζία, ην αλαξηά ζηελ ηζηνζειίδα.   

θνπόο ηεο Ηζηνζειίδαο καο είλαη ε ελεξγνπνίεζε ησλ καζεηώλ 

θαη ε δσληαλή παξνπζία ηνπ ρνιείνπ ζηελ θνηλσλία ηνπ ρσξηνύ θαη όρη 

κόλν. 

Ζ Ηζηνζειίδα καο δηαθξίλεηαη γηα ηε κνληέξλα δηακόξθσζε θαη 

θπξίσο γηα ην πινύζην θαη ελδηαθέξνλ πιηθό ηεο πνπ ζπλερώο 

αλαλεώλεηαη θαη εκπινπηίδεηαη, κε απνηέιεζκα λα έρεη κεγάιε 

θαζεκεξηλή επηζθεςηκόηεηα από πάξα πνιινύο, θπξίσο θνηηεηέο αιιά 

θαη άιινπο κειεηεηέο, θαη λα γηλόκαζηε θαζεκεξηλά απνδέθηεο 

κελπκάησλ κε ζεξκέο επραξηζηίεο, γηαηί ην πιηθό καο απνηέιεζε γη’ 



απηνύο πεγή άληιεζεο πιηθνύ γηα κεηαπηπρηαθέο ή δηδαθηνξηθέο 

εξγαζίεο.  

ηελ Ηζηνζειίδα καο κπνξεί θαλείο λα βξεη πιεξνθνξίεο γηα ην 

Γπκλάζην, γηα ην ρσξηό, ην Γήκν θαη ην Ννκό, ηνπξηζηηθό νδεγό, 

πιεξνθνξίεο  γηα ηα αμηνζέαηα, γηα ηηο θπζηθέο νκνξθηέο ηνπ Ννκνύ, γηα 

ηνπο αξραηνινγηθνύο, ηζηνξηθνύο θαη ζξεζθεπηηθνύο  ρώξνπο, ηα 

κνπζεία, ηα ήζε, ηα έζηκα θαη ηηο παξαδόζεηο. Δπίζεο κπνξεί λα πάξεη 

πιεξνθνξίεο γηα ηνλ θαηξό, λα δεη κέζα από θάκεξεο δηάθνξεο πόιεηο. 

Αθόκε ζα βξεη αλαξηεκέλεο όιεο ηηο εξγαζίεο ησλ καζεηώλ θαη 

θαζεγεηώλ ηνπ ρνιείνπ, ζπλεληεύμεηο θαη θσηνγξαθηθό πιηθό (θπξίσο 

από παιηέο θσηνγξαθίεο πάλσ από 3000) από νηθνγελεηαθά άικπνπκ.  

 
Και εδώ βλζπετε τθ διεφκυνςθ τθσ ιςτοςελίδασ μασ  

πνπ είλαη : http://gym-n-souliou.ser.sch.gr 

Αιιά κπνξείηε επίζεο πην εύθνια λα ηε βξείηε πιεθηξνινγώληαο ζην 

ρώξν ηεο δηεύζπλζεο θαη κόλν ηε ιέμε : fasouli. 

ήκεξα ν θ. Αζαλαζηάδεο ιείπεη από απηή ηελ εθδήισζή καο, 

κνινλόηη έρνπκε εηνηκάζεη ηηκεηηθή  πιαθέηα γηα λα ηνλ ηηκήζνπκε, γηαηί 

κόιηο πξνρζέο καο εηδνπνίεζαλ όηη θαη εθέηνο ην Γπκλάζηό καο 

θαηέθηεζε γηα ηελ Ηζηνζειίδα ηνπ ην Α΄ Παλειιήλην Βξαβείν, θαη γη’  

απηό κε εθπξνζσπεί ζηε ύξν, όπνπ γίλεηαη απηό ην αββαηνθύξηαθν ην 

Παλειιήλην πλέδξην θαζεγεηώλ Πιεξνθνξηθήο, γηα λα παξαιάβεη ην 

Βξαβείν καο. 

Σελ απνλνκή ηεο πιαθέηαο ηνπ ζα ηελ θάλνπκε, όηαλ γπξίζεη από 

ηε ύξν θαη καο θέξεη ην Βξαβείν.  

Καη δελ πξέπεη λα  κείλνπκε ζε κηα πιαθέηα. Ννκίδσ όηη 

νθείινπκε  λα  νξγαλώζνπκε κηα μερσξηζηή εθδήισζε (θαη πηζηεύσ όηη 

ζ’  απηό ζα βξνύκε αξσγνύο ηε Γ/λζε Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο θαη ην Γήκν Δκ. 

Παπά) γηα λα ηνλίζνπκε απηή ηε δηάθξηζε, πνπ απνθηά ην ρνιείν καο 

γηα δεύηεξε ζπλερόκελε ρξνληά ληθώληαο ρνιεία γίγαληεο, ζρνιεία 

κεγάισλ πόιεσλ, γλσζηά Ηδησηηθά Κνιιέγηα αιιά θαη  ζρνιεία κε 

πινύζην εμνπιηζκό. Καη ηνπο ληθάκε εκείο πνπ δνπιεύνπκε κε 

Τπνινγηζηέο πνπ είλαη πεξαζκέλεο ηερλνινγίαο θαη πνπ ηνπο 

πεξηζζόηεξνπο ηνπο απνθηήζακε από απηνύο πνπ ήηαλ θαηαζρεκέλνη ζηα 

Σεισλεία θαη ζηα Γηθαζηήξηα. Καη ηνπο ληθάκε γηαηί ην όπιν καο είλαη 

κόλν ην κεξάθη θαη ε αγάπε γη’  απηό πνπ θάλνπκε. 

Ζ δηάθξηζε απηή, θαη κάιηζηα γηα δεύηεξε θνξά, λνκίδσ, όηη 

πξέπεη λα καο θάλεη όινπο πεξήθαλνπο, γηαηί έηζη δελ πξνβάιιεηαη κόλν 

ην ρνιείν καο αιιά θαη ν ηόπνο καο, ην ρσξηό καο, ν Γήκνο καο, ν 

Ννκόο καο. Παληνύ ήδε ζηηο ηνπηθέο αιιά θαη ζηηο παλειιαδηθά 

θπθινθνξίαο εθεκεξίδεο, ζε πνιιέο ηζηνζειίδεο αιιά θπξίσο ζην 



Παλειιήλην ζρνιηθό Γίθηπν από πξνρζέο πξνβάιιεηαη απηή ε δεύηεξε 

θαηά ζεηξά παλειιήληα θαηάθηεζή καο.  
 



Τη θέρδηζε όκως  ε ηοπηθή θοηλωλία από ηε ιεηηοσργία ηοσ 

Γσκλαζίοσ; 
 

 Ο ιαόο ιέεη όηη, όποσ αλοίγεη  έλα Στοιείο, θιείλεη κηα θσιαθή. 

Καη είλαη αιήζεηα απηό.  

 Γηαηί, κέρξη λα αλνίμεη ην Γπκλάζην, ηα παηδηά πνπ πήγαηλαλ 

Γπκλάζην ζηηο έξξεο ήηαλ πνιύ ιηγόηεξα από απηά πνπ άξρηζαλ λα 

πεγαίλνπλ κεηά, από ηόηε δειαδή πνπ άξρηζε λα ιεηηνπξγεί ην Γπκλάζην 

εδώ ζην ρσξηό.  

Αιιά νη σθέιεηεο είλαη θαη πνιιέο άιιεο. Ωο ηέηνηεο κπνξνύκε λα 

αλαθέξνπκε ηηο εμήο: 

 Οη καζεηέο εθπαηδεύνληαη κέζα ζην δηθό ηνπο πεξηβάιινλ 

 Γέλνληαη κεηαμύ ηνπο αιιά θαη κε ηνλ ηόπν ηνπο (γη’  απηό βιέπνπκε όηη 

δελ ππάξρεη ε ηάζε θπγήο από ην ρσξηό πνπ ππήξρε παιαηόηεξα)  

 Τπάξρεη κεγάιν θέξδνο ρξόλνπ (αθνύ ζε ιίγα ιεπηά ηεο ώξαο κπνξνύλ λα 

θηάζνπλ από ην ζπίηη ζην ζρνιείν θαη αληίζηξνθα) 

 Τπάξρεη κεγάιν νηθνλνκηθό όθεινο (από ηα θόκηζηξα ησλ ζπγθνηλσληώλ) 

 Τπάξρεη άκεζνο θαη εύθνινο έιεγρνο ησλ καζεηώλ από ηνπο 

γνλείο. 

 Οη καζεηέο παξαθνινπζνύλ ηα καζήκαηά ηνπο εληαγκέλνη ζε 

κηθξά ηκήκαηα 

 

Κσρίες θαη θύρηοη 

 Σν ρνιείν καο, αλ θαη κηθξό ζε καζεηηθό δπλακηθό, όπσο είδαηε, 

θαηόξζσζε λα θαηαθηήζεη κέρξη θαη Α΄ Παλειιήληα Βξαβεία θαη 

όρη κόλν.  Ζ πξνζθνξά ηνπ είλαη κεγάιε ζηελ ηνπηθή θνηλσλία, 

ζην ρσξηό, ζην Γήκν, ζην Ννκό αθνύ νη δηαθξίζεηο ηνπ ζρνιείνπ 

αληαλαθινύλ ζηελ ηνπηθή θνηλσλία, ζην ρσξηό, ζην Γήκν καο, ζην 

Ννκό καο.  

 Μπνξεί όκσο λα πξνζθέξεη πνιύ πεξηζζόηεξα, αλ όινη καο 

θξνληίζνπκε γη’ απηό, αλ ην αγαπήζνπκε, αλ λνηαζηνύκε 

πεξηζζόηεξν.  

 Σν ρνιείν καο έρεη αξθεηέο αθόκε ειιείςεηο, πνπ δελ ππάξρνπλ 

ζε άιια ζρνιεία. Γε δηαζέηεη Κιεηζηό Γπκλαζηήξην, Αίζνπζα 

εθδειώζεσλ,  Δξγαζηήξηα Φπζηθήο, Υεκείαο, Σερλνινγίαο, 



Δηδηθέο Αίζνπζεο Ηζηνξίαο θαη Μνπζηθήο, θαηάιιειν γξαθείν 

Γηεπζπληή. Ο εμνπιηζκόο ηνπ Δξγαζηεξίνπ Πιεξνθνξηθήο είλαη 

πηα μεπεξαζκέλεο Σερλνινγίαο.  Δθηόο ηνπ εμνπιηζκνύ ηνπ 

Δξγαζηεξίνπ Πιεξνθνξηθήο, όια ηα ππόινηπα εθηόο από 

εμαζθάιηζε ρξεκάησλ απαηηνύλ ρώξνπο γηα λα κπνξέζνπλ λα 

γίλνπλ, ρώξνπο δπζηπρώο πνπ ην θηίξην απηό δελ ηνπο δηαζέηεη. 

Δθηόο ηνύηνπ απηό ην θηίξην έγηλε πξηλ από 100 πεξίπνπ ρξόληα 

γηα ηηο απαηηήζεηο ηεο επνρήο εθείλεο. ήκεξα νη απαηηήζεηο είλαη 

πεξηζζόηεξεο αιιά θαη δηαθνξεηηθέο. 

 Όπσο αλέθεξα θαη ζηελ αξρή νη πξόγνλνί καο πξηλ από 100 

πεξίπνπ ρξόληα είραλ ηελ πξνλνεηηθόηεηα λα θηίζνπλ δπν ζρνιεία 

κέζα ζε κηα πεξίπνπ δεθαεηία (1915 ην θηίξην απηό θαη ην 1928 ην 

θηίξην ηνπ ζεκεξηλνύ Γεκνηηθνύ) θαη κάιηζηα κε ρξήκαηα δηθά 

ηνπο, κε ρξήκαηα πνπ κάδεςαλ από έξαλν.  

 Σν Νέν νύιη θαζεκεξηλά απμάλεη πιεζπζκηαθά θαη νη 

πξννπηηθέο, όπσο δείρλνπλ, είλαη λα απμεζεί αθόκε πεξηζζόηεξν.  

 Όινη μέξνπκε όηη αξθεηά ρσξηά, θαη κάιηζηα κε πνιύ κηθξόηεξν 

πιεζπζκό από ηνλ πιεζπζκό ηνπ Νένπ νπιίνπ, απέθηεζαλ 

θαηλνύξγηεο ζρνιηθέο εγθαηαζηάζεηο. 

 Μήπσο πξέπεη θαη ε ζεκεξηλή  Γεκνηηθή Αξρή, παξαηεξώληαο ηελ 

πιεζπζκηαθή αύμεζε ηνπ Νένπ νπιίνπ,  λα αλαδεηήζεη νηθόπεδν 

θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηε Ννκαξρία λα ζρεδηάζεη θαη λα πξνσζήζεη 

ηελ αλέγεξζε ελόο θαηλνύξγηνπ θηηξίνπ γηα ην Γπκλάζην, πνπ λα 

δηαζέηεη πιήξε θηηξηαθή ππνδνκή θαη λα θαιύπηεη όιεο ηηο 

αλάγθεο; Ννκίδσ όηη ζήκεξα ην Νέν νύιη, κε ηηο πξννπηηθέο πνπ 

έρεη, δηθαηνύηαη θαη απηό λα απνθηήζεη έλα θαηλνύξγην θηίξην κε 

δαπάλεο ηεο πνιηηείαο, αθνύ ην θηίξην απηό ζε ιίγα ρξόληα θιείλεη 

ηελ εθαηνληαεηία θαη έρεη θηηζηεί κε ρξήκαηα πνπ δηέζεζαλ νη 

θάηνηθνί ηνπ. 

 Καη ην θηίξην ηνπ ζεκεξηλνύ Γπκλαζίνπ δε ζα πάεη ρακέλν. 

Μπνξεί λα γίλεη Πλεπκαηηθό Κέληξν, λα δηαηεζεί ρώξνο γηα έθζεζε 

ηνπ ιανγξαθηθνύ πινύηνπ ηνπ ρσξηνύ, λα ζηεγαζηνύλ νη 

Πνιηηηζηηθνί ύιινγνη. Να γίλεη αθόκε θαη κηα αίζνπζα 

εθδειώζεσλ θάησ αθξηβώο από ην ρώξν απηό ηεο απιήο αιιά θαη 

πνιιά άιια ηα νπνία κπνξνύλ λα ηα ζρεδηάζνπλ νη εηδηθνί. 



Κπξίεο θαη θύξηνη  

Πξηλ θιείζνπκε ηελ εθδήισζε θαη επηζθεθηνύκε ηνλ πινύζην κπνπθέ 

καο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ : 

1. ην Γήκν Δκ. Παπά, πνπ καο έθαλε απηή ηελ εμέδξα. 

2. ηνπο αδειθνύο Σάζν θαη Θσκά άββα, επηπινπνηνύο πνπ καο 

έζηεζαλ ηελ νζόλε θαη βνήζεζαλ ζηε κεηαθνξά ησλ θαζηζκάησλ.  

3. ην ύιινγν Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ θαη ηδηαίηεξα ηνλ πξόεδξό ηνπο 

θ. Βαΐδε Θσκά, γηα ηελ εζηθή θαη πιηθή ππνζηήξημε. 

4. ην θσηνγξαθείν Φσηόκεηξν θαη εηδηθά ηνπο θ. Αλησλίνπ θαη 

Εακπάθε Γεκήηξην πνπ θνπβάιεζαλ ηνπο πξνβνιείο ηνπο θαη έδσζαλ 

ιύζε ζην πξόβιεκα ηνπ θσηηζκνύ. 

5. ηνλ αγαπεηό ζπλάδειθν θαη θίιν θ. Μαξγαξό Δπάγγειν γηα ηελ 

πνιύηηκε βνήζεηά ηνπ ζηε δεκηνπξγία ηνπ DVD γηα ηηο ζρνιηθέο 

ζηηγκέο. 

5. ηνπο ρνξεγνύο καο, πνπ ρσξίο απηνύο δε ζα ηνικνύζακε λα 

νξγαλώζνπκε ηηο εθδειώζεηο καο : 

Καη ασηοί είλαη : 

1. Νοκαρτηαθή Ασηοδηοίθεζε Σερρώλ (ΝΔΠΟΣ) 

2. Αβρακπάθες Φώηηος (Εαταροπιαζηείο Caramel)  

3. Αγροηηθός Σσλ/ζκός Ν. Σοσιίοσ (Σούπερ Μάρθεη) 

4. Γαηίδες  (Αρηοποηία) 

5. Γθίδες Παλαγηώηες (Ταβέρλα «Ο Τόιες»)  

6. Γθόγθας Αζαλάζηος (Center Provision) 

7. Καιαζάς Αζαλάζηος (Έκπορος Ασηοθηλήηωλ) 

8. Κακπούρες Θεοθάλες (Κρεοπωιείο) 

9. Καραγθηόδες Θεοθάλες (Εαταροπιαζηείο) 

10. Καηραθάδες Αζαλάζηος (Σερραϊθή Μποσγάηζα) 



11. Κερακηδάρες Αζαλάζηος (Μποσγάηζα- Καθέ «Ζ Σηάζε») 

12. Κούζηος Χρήζηος (Μποσγάηζα «Το … Σούιη») 

13. Μπεληούιες Γεκήηρηος (Ταβέρλα «Το Κοκποιόη») 

14. Μπεληούιες Χρήζηος (Ψσθηηθός) 

15. Οσζηρηάς Αζαλάζηος (Έκπορος Ασηοθηλήηωλ) 

16. Σπιήλας Κωλ/λος (Ταβέρλα «Το θαπειεηό ηοσ Κωζηή») 

 

Αθόκε πξέπεη λα επραξηζηήζσ ζεξκά θαη λα ζπγραξώ γηα ηελ 

άςνγε δηνξγάλσζε ηεο όιεο εθδήισζεο όινπο ηνπο ζπληειεζηέο ηεο : 

Α. Σνπο καζεηέο καο πνπ πξόζπκα αληαπνθξίζεθαλ θαη εθηέιεζαλ 

κε ραξά θάζε εξγαζία πνπ ηνπο αλαζέζακε. 

Β. Σηο καζήηξηεο πνπ ζπκκεηείραλ ζην ρνξεπηηθό, πνπ απνιαύζακε 

απόςε, γηαηί παξόιν πνπ ε κεγαιύηεξε πιεηνςεθία ηνπο δελ είρε 

αζρνιεζεί κέρξη εθέηνο κε απηό ην είδνο ηνπ ρνξνύ, ηα θαηάθεξαλ 

ηόζν θαιά κεηά από εληαηηθέο πξόβεο. Θα κνπ επηηξέςεηε λα ηηο 

θαιέζσ θαη λα ζαο ηηο παξνπζηάζσ κία – κία κε αιθαβεηηθή ζεηξά 

θαη αλά ηάμε.  

Πξώηα ηηο δπν εθθσλήηξηεο θαη παξνπζηάζηξηεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο : 

1. Μπεληνύιε Υξύζα ηνπ Υξήζηνπ 

2. Νάλνπ ηειίλα ηνπ Υξήζηνπ  (ηελ νπνία εθηόο από 

εθθσλήηξηα ζπκκεηείρε θαη ζην ρνξεπηηθό). 

 

ηε ζπλέρεηα όζεο ζπκκεηείραλ ζην ρνξεπηηθό 

Από ηελ Α  ́ηάμε   : 

1. Αβξακπάθε Αλαζηαζία ηνπ Θσκά 

2. Γθόγθα Ραθαέιια ηνπ Αξηζηνηέιε 

3. Καιαζά Διηζζάβεη ηνπ Φσηίνπ 



4. Καιαζά ηέιια ηνπ Φσηίνπ 

5. Κακπξάλε Υξηζηίλα ηνπ Θενθάλε 

6. Μαξαζσλίηε Αγγειηθή ηνπ Μηραήι 

7. Μπεληνύιε Φσηεηλή ηνπ Βαζηιείνπ 

8. αγηάθνπ Αγγέια ηνπ εθίη 

9. έιθν Υξηζηίλα ηνπ Νηξεηάλ 

 

Από ηε Β΄ ηάμε : 

1. Βαΐδνπ Βαζηιηθή ηνπ Θσκά 

2. Κηπέξε Υαξίθιεηα ηνπ Κσλ/λνπ 

3. Μάληζνπ Διέλε ηνπ Νηθνιάνπ 

4. Μήιηνπ Αξγπξή ηνπ Αλησλίνπ 

5. Μπάξκπα Κσλ/λα ηνπ Αλαζηαζίνπ 

 

Καη από ηε Γ  ́Σάμε : 

1. Αγνξάθε ηπιηαλή ηνπ Νηθνιάνπ 

2. Καξαιή Παζραιία ηνπ Γεκεηξίνπ θαη 

3. Κνληνύ Κσλ/λα ηνπ Υξήζηνπ 

 

Σέινο ζέισ λα ζπγραξώ θαη λα επραξηζηήζσ νιόζεξκα ηνπο θαζεγεηέο – 

ζπληειεζηέο ηεο εθδήισζεο : 

1. θα Καιαζά Άλλα, Φηιόινγν, ε νπνία κόιηο πξνιόγηζε θαη αλέιαβε 

θαη ην ζπληνληζκό ηεο απνλνκήο πιαθεηώλ πνπ ζα αθνινπζήζεη.  

2. θα Σπράια Φηιηώ, Φπζηθό,  ε νπνία πξόζθεξε κε κεγάιε πξνζπκία 

ηε βνήζεηα ηεο ζηελ θ. Λνπθά  



3. θ. ηώπε Άγγειν, Μαζεκαηηθό, ν νπνίνο ιύλεη όρη κόλν 

πξνβιήκαηα ησλ Μαζεηηθώλ αιιά θαη όζα άιια πξνβιήκαηα 

παξνπζηάδνληαη ζην ρνιείν.  Πνιπγλώζηεο θαη πνιπηερλίηεο 

αλέιαβε ην ηερληθό κέξνο ηεο εθδήισζεο κε άξηζηα 

απνηειέζκαηα. 

4. Σειεπηαία άθεζα ηελ θα Λνπθά νύδε, θαζεγήηξηα Φπζηθήο 

Αγσγήο (Γπκλάζηξηα), ε νπνία ήηαλ θαη ε ππεύζπλε ηνπ 

πνιηηηζηηθνύ πξνγξάκκαηνο ην νπνίν απνιαύζαηε πξηλ από ιίγν. 

Σελ επραξηζηώ ηδηαίηεξα, γηαηί  δέρηεθε πξόζπκα λα εηνηκάζεη 

απηό ην πξόγξακκα γηα λα ζαο ην παξνπζηάζεη ζήκεξα καδί κε 

απηή ηελ εθδήισζε, ζπζίαζε πνιύ από ην ρξόλν ηεο, δνύιεςε κε 

κεξάθη δίπια ζηα παηδηά ακέηξεηεο ώξεο, αθόκε θαη ηηο εκέξεο 

ησλ δηαθνπώλ ηνπ Πάζρα  θαη θαηόξζσζε λα πεηύρεη απηό πνπ 

παξαθνινπζήζαηε. 

 

Ο Νίθνο Καδαληδάθεο ππνζηεξίδεη όηη ηδαληθόο δάζθαινο είλαη 

εθείλνο πνπ γίλεηαη γέθπξα γηα λα πεξάζεη αληίπεξα ν καζεηήο ηνπ 

θη, όηαλ πηα ηνπ έρεη δηεπθνιύλεη ην πέξαζκα, αθήλεηαη ραξνύκελα 

λα γθξεκηζηεί, ελζαξξύλνληάο ηνλ λα θηηάμεη γέθπξεο δηθέο ηνπ. 

Δκείο  σο δάζθαινη πηζηεύνπκε όηη έρνπκε πεηύρεη ζην δηθό καο 

ρξένο, γίλακε γέθπξεο ζηνπο καζεηέο καο γηα λα πεξάζνπλ 

αληίπεξα. Σώξα δε καο κέλεη παξά λα επρεζνύκε ζηα παηδηά λα 

βξνπλ ηνπο δηθνύο ηνπο δξόκνπο θαη λα ρηίζνπλ ηηο δηθέο ηνπο 

γέθπξεο κε γεξά πιηθά πνπ ζα κπνξέζνπλ λα ζηεξίμνπλ ηα όλεηξά 

ηνπο. Όπνηε καο ρξεηαζηνύλ, ζα καο βξνπλ ζην πιεπξό ηνπο. 

 

 

 

 

 


