




« Όταν δεν μπορώ να αλλάξω την κατεφθυνςη του    

ανζμου, μπορώ όμωσ να χρηςιμοποιήςω τα πανιά

μου για να φθάςω ςτο προοριςμό μου» .

Με αιςκιματα ειλικρίνειασ και αγάπθσ

Ατματηίδθσ Ακανάςιοσ 

Αγαπθτζσ μου μακιτριεσ και αγαπθτοί μου
μακθτζσ, ωσ Διευκυντισ του Λυκείου ςασ, ςασ
εφχομαι υγεία, δφναμθ και καλό κουράγιο για ό,τι
επικυμείτε να πραγματοποιιςετε ςτθ ηωι ςασ. Το
λεφκωμα αυτό περιλαμβάνει όλεσ τισ
δραςτθριότθτεσ που αναπτφξαμε τθν χρονιά που
πζραςε, ελπίηω να κρατάει ηωντανζσ τισ αναμνιςεισ
των ςχολικών ςασ χρόνων από τισ ςυμμακιτριεσ,
τουσ ςυμμακθτζσ και τουσ κακθγθτζσ ςασ.
Και ςτθν ηωι ςασ να κυμάςτε πάντα …………



Οαμανά Δέζπμηκα, Απμζημιίδεξ Ζάθςβμξ, Γάθεξ Θακάζεξ, Ηαζηάναξ Θμοθάξ
Ηαζηάκμο Έιζα, Ακηςκμπμύιμο Οηαονμύια, Ζηημμύδε Ιανία, Πζηθηειίδμο Κηόνα.



Θαδόγιμο Δέζπμηκα Δνάθμο Αμαιία 
ακόγιμο Δέζπμηκα, 
αδανίδμο Θεμμκηά, Βμοηζά Θία

ξ
Βαζηιηθμύ θακήΗμοηζμύνεξ Θακάζεξ

Δόζημξ Ηώζηαξ



Ημηδαμπάζεξ Θακάζεξ

Ναζημονμαηδή Έιέκε

Ιπνηιάθεξ Άγγειμξ

Ακδνεάδμο Νμιολέκε
Φασηαηδόγιμο Γηάκκεξ

Ναζπαιά Γημύιε Κηθμιμύδεξ άνεξ

Ιαγθιάνα Βάζς

Πζαθμονίδεξ Θεόθηιμξ



Ημονηίδεξ Γοζήμεξ, Οημοηόπμοιμξ Θόδςνμξ, Δεμεηνόγιμο Βαγγέιεξ, Βαγεκά Πδέκε,
Νεζθειίδεξ Οηαύνμξ, Θεμιμγίδμο Ομθία, Ηνεηηθόξ Ιηπάιεξ





Αγγειάθε νύζα, Αγαζηώηεξ Φνεηδενίθμξ-Νακαγηώηεξ, Αθάζεξ Ηςκ/κμξ, Αιιίζα Καηημια, 
Αιμπάκεξ Δεμήηνημξ, Ακαγκςζημύδε Οηαμαηία, Ακηςκηάδμο Ιανία, Απμζημιμπμύιμο Ιανία-
νηζηίκα, Ανγονμύδεξ Δεμήηνημξ, Ανδαμενηκμύ Ακηςκία, Βάημξ Ζςάκκεξ-Απηιιέαξ, 
Βανοηημηάδεξ ανάιαμπμξ, Βαζηιεηάδμο Θεακώ, Βαζηιεηάδμο Οηοιηακή, Βεδύνε Άκκα-Ιανία, 
Βεδύνεξ Ημζμάξ, Γεςνγηάδεξ Νακαγηώηεξ, Γθειήξ Ζςάκκεξ, Γθόγθμο Γεςνγία, Δεμεηνίμο 
Φακή, Δηηζηνάπεξ Γεώνγημξ, Γθναημίδμο Άκκα, Δαπανίμο Γηνήκε



Γενόπμοιμξ Απόζημιμξ, Γμογμύζεξ Βαζίιεημξ, Γναμμέκμξ Ηςκ/κμξ, Δεδμηναγηάκεξ
Γμμακμοήι, Δηνπαιίδμο Φαίδνα, Γθμεηδόγιμο Γμμακμοήι, Γοαγγειίδεξ Δεμήηνημξ,     
Δαθεηνηάδε Νέηνμξ, Θεμθακίδμο Ακαζηαζία, Ζμνδακίδμο νηζηίκα, Ζζμαειίδμο Φςηεηκή, 
Ζςακκίδμο-νοζμοιίδμο Αμθηηνίηε, Ηαιεάδε Γεςνγία, Ηαμπμονιάδμο Γοαγγειία, Ηακηανα
Φςηεηκή-Γιέκε, Ηακώηαξ Ζςάκκεξ, Ηαναβέιε Θαμπνηκή, Ηαναγεςνγίμο Γοακζία, 
Ηανβμοκηάνεξ Ζςάκκεξ, Ηειεπίνεξ Δεμήηνημξ, Ηημζέξ νήζημξ, Ηημζθενίδεξ Άγγειμξ, Πζαπμξ
Γοζηνάηημξ.



Ημηε Νέκα, Ημοζμύνεξ Ηςκ/κμξ, Ημοθμοβίκμξ Ηςκ/κμξ, Ημομπανόπμοιμξ Ακδνέαξ, 
Ημοημύθαξ Βαζίιεημξ, Ημοηζμπέηναξ Ακδνέαξ-Απόζημιμξ, Ηςκζηακηόπμοιμξ Γεώνγημξ, 
Ηςζηίδεξ Δεμήηνημξ, Θάζθμξ-Νάηθμξ Ναύιμξ, Θαηζίκμγιμο Ιανηάκκα, Θηόιημο Κηθμιέηα, 
Ιαγηώκα Ζςάκκα, Ιακμοζανίδεξ νήζημξ, Ιαηδανιήξ Δεμήηνημξ, Ιηζενιήξ Βαζίιεημξ, 
Ιμονάβα Ιανία, Ιμύζημξ Θάδανμξ, Ιπαβάιεξ νήζμξ, Ιπασνιή Βαζηιηθή, Ιπαθαιμύδε
νηζηίκα, Ιπεθηάνε Θεμδώνα, Οονίθα νοζηαιιέκε.



Δαμηακίδμο Νακαγηώηα, Ιπαθαηζέιμξ Οηένγημξ, Ιπηιίθα Κηθόιαμξ, Ιπμθμγηάκκε Γοαγγέιε, 
Ιπμοθμοβάια Γηνήκε, Ιπμοκηδημύθα Ιανία-Θεμδώνα, Κάκμξ Θεμθάκεξ, Κηαμύνε Άκκα, 
Κημβνόγιμο Γμμακμοήι, Κίκμξ Αζακάζημξ, Κημοιε Ιανθέια, Μηθμκμμίδε Άκκα-Ιανία, Νάιε 
Ακηηγόκε-Γοακζία, Νακαγηςηίδμο Ιανία, Ναπαδάθμο Δηαιεθηή, Ναπαιηόξ νήζημξ, 
Ναπακηθμιάμο Κηθόιαμξ, Ναπανγονίμο Δεμήηνημξ, Ναηζηκαθίδμο Ακζηα, Νεηνίδμο Κηθμιέηα, 
Νμνηα νηζηίκα, Νμοιμοπμύιμο Άκκα, Ννμδνμμίδμο νοζμύια, Ξέθθα Οηέιια.



Οαμανά Αηθαηενίκε, Οαπμιάνη Φημνίκηα. Οηζμακίδεξ Ζμνδάκεξ, Οόιιαξ Νέηνμξ, Ομύια Κημνέια, 
Οπαζάνα Βεκεηία, Οπονηδςκίδεξ Ηςκ/κμξ, Οομεςκίδμο Ναναζθεοή, Παθηακμύ Άνηεμεξ, 
Παπαδίδμο-Οπακμύδε Ειηάκα, Πεδαρίδεξ Νέηνμξ, Πενδήξ Οηένγημξ, Πδάζηα Ακαζηαζία, 
Πδεμαγηώνγε Ομθία- Ακηςκία, Πδηιηβάθε Ιανγανίηα, Πδώηδε Iςάκκα, Πναγηακκή Οηεθακία, 
Πνηακηαθοιιίδεξ Νακαγηώηεξ, Πζμονέιαξ Ιάνημξ, αηδή Ζςάκκα, αηδεάζηνμο Γιέκε



Αδά Βαζηιηθή, Αιαμπμνηκμύ Δέζπμηκα, Ακαγκςζημύδε Φςηεηκή, Ακεπιάξ Δεμήηνημξ, 
Ακηςκηάδμο Ακαζηαζία, Βναπκάθε Ακηηγόκε, Γίιθμο Ακδνμκίθε, Γθέγθαξ Οηναηειάηεξ-
Οομεώκ, Γθμοηδαμάκεξ Ακηίγμκμξ, Γμογμύζε Φςηεηκή, Δαθκμπμύιμο Ακαζηαζία, Δεμενηδίδμο
Γιέκε, Δεμίνεξ Ηςκ/κμξ, Δεμεηνόγιμο Γεώνγημξ-Γεκκαίμξ, Δμύμηζεξ Γεώνγημξ, Δμονμοδήξ 
Ακηώκημξ, Θακάζαξ Ζςάκκεξ, Ζζηίθμγιμο Γεώνγημξ, Ζςακκίδεξ Γεώνγημξ, Ζςάκκμο
Αηθαηενίκε-Ηεναζηά, Ηαδμπμύιμο Ζζμήκε.



Αμακαηίδεξ -Ηαδόγιμο Θεμπάνεξ, Βαθαιόπμοιμξ Ηςκ/κμξ, Βγεκά Ακδνμκίθε-νοζμβαιάκημο, 
Γθάηζημο Ιανία-Βαιαζία, Γθόιηαξ Άγγειμξ-νήζημξ, Γθόκεξ Γεώνγημξ, Γιαβίκαξ Κηθόιαμξ, 
Δώημξ Δεμήηνημξ, Θςμάνεσ Γιέκε, Ζμνδακίδεξ Ναύιμξ, Ιανακηίδεξ Ζςάκκεξ,  Ιαονέα
νηζηίκα, Ιπαγηώηα Δνμζίκε, Ιπάθαξ Γνεγόνημξ, Κέζημναξ  Ιάνημξ, Κηάημο νοζμβαιάκημο-
Αηθαηενίκε, Λάκζμξ Νακαγηώηεξ, Ναπαδμπμύιμο Αιελάκδνα, Ναπαδμπμύιμο  Ναζπαιία, 
Ναπαζακαζίμο Γεώνγημξ, Ναπαζηεθάκμο Οηέθακμξ.



Ηακηάναξ Γοάγγειμξ, Ηαναμάηζμγιμο Κηθόιαμξ, Kημζέξ Iςάκκεξ, Ημθθηκίδμο Ζςάκκα, 
Ημνμμειάξ Ηςκ/κμξ, Ημύθιεξ-Γθαναγθμύκεξ Ειίαξ, Ημοθμοκάνε Γογεκία, Ημοιαθηώηεξ
Γεώνγημξ, Ημοθόξ Αιέλακδνμξ, Ηςζηίδεξ Οηαύνμξ-ανάιαμπμξ, Θηάιημξ Άγγειμξ, Ιανηκάθε
Θεoδώνα, Ιειίδεξ Οάββαξ, Ιπαβέιε νοζμύια, Καβνμδίδεξ Ζςάκκεξ, Οαιαβαζίιεξ
Γοάγγειμξ, Οηώπε Ιανηάκα, Πνηακηαθύιιμο Γννίθμξ, Φςηαθέιεξ Αιέλακδνμξ



Ακαζηαζηάδμο Ακαζηαζία, Αηαθηίδμο Ιανίκα, Βαζηιεηάδμο Ζςάκκα, Ηαναγηάκκε νοζμπεγή,  
Ηανάμαιε Αθνμδίηε-Βαζηιηθή, Ημοθμονίθμο Ιανία-Άκκα,  Ημοιαθηώηε Οηαμαηία, Ημονμομάκε
Ναζπαιίκα, Ηονηαθμύδε Γιεοζενία, Ιαιιηανμύ νηζηίκα, Ιειηζζίδεξ Κηθόιαμξ, Ιέκηα 
Ακαζηαζία, Ιπμομπκόβα Λέκηα,  Κηθμιαΐδεξ ,Ιάνημξ, Νακαγηςηίδεξ Άγγειμξ, Ναπαπαηδή
Βαζηιηθή, Ναναιίθαξ Οπύνμξ-Ιανίκμξ,  Ναζπαιάθεξ νήζημξ,  Νηζηώηε Δςή,  Νηζηώηεξ
Ηςκ/κμξ,  Νηηζηόνιαξ Ζςάκκεξ-Νακαγηώηεξ,  Νμιοπνόκεξ νόκεξ, ηςηένεξ Δςγνάθμξ.



Νμιοπνόκε  Όιγα-Ιανίκα,  Ξεγμπμύιμο Ηςκ/κα, Ξόδμο Αηθαηενίκε, Οαμανά Μονακία, 
Οανάκημο Ης/κμξ, Οαπηκίδεξ Οηέθακμξ,  Ομονκήξ Νακαγηώηεξ, Ομονκμύδε Ομθία-Ενώ, 
Οονίθαξ Βαζίιεημξ, Οθέηθμο Ηςκ/κα, Οςηενμύιεξ Ηςκ/κμξ, Πάκεξ Ναύιμξ, Παπαδίδμο-
Οπακμύδε Γιηζάβεη, Πδαβέιια Δήμεηνα, Πδηζημύδε, Ζςάκκα, Πμιηόπμοιμξ Ννόδνμμμξ-
Αιέλακδνμξ, Πζαοηάνε Βαζηιηθή-Γοαγγειία, Πζηνςκά Γοαγγειία, Πζμοθαιάξ Αογενηκόξ, 



ΔΓΠΟΖΞΑΝΕΟ ΓΖΩΞΓΜΟ

ΓΘΓΡΘΓΞΖΑΔΜΡ ΙΓΘΖΚΑ

ΔΑΘΑΗΩΟΠΑΟ ΒΑΓΓΓΘΕΟ

ΘΓΜΦΑΚΖΔΕΟ ΔΑΒΖΔ

ΘΡΙΖΑΗΕ ΝΕΚΓΘΜΝΕ

ΗΑΔΑΚΠΔΕΟ ΟΑΒΒΑΟ

ΗΑΘΑΤΠΔΜΓΘΖΔΕΟ ΓΞΕΓΜΞΕΟ

ΗΑΙΝΜΟΜΡ ΔΩΞΑ

ΗΑΚΘΖΠΟ ΑΘΓΛΑΚΔΞΜΟ

ΗΑΞΑΗΑΟΕ ΓΘΖΟΟΑΒΓΠ

ΗΑΞΑΝΑΠΑΗΕ ΑΞΑ

ΗΑΞΝΜΡΔΕ ΓΞΖΦΡΘΘΕ

ΗΑΠΖΓΖΑΚΚΑΗΕΟ ΗΩΟΠΑΟ

ΗΑΠΟΖΔΜΡ ΓΘΖΟΑΒΓΠ

ΗΓΞΠΖΗΑΟ ΚΖΗΜΟ

ΑΒΞΑΙΖΔΕΟ ΚΖΗΜΟ 

ΑΓΓΓΘΜΡΔΕΟ ΝΑΡΘΜΟ 

ΑΘΓΡΞΖΔΕΟ ΓΖΑΚΚΕΟ

ΒΑΘΖΜΟ ΙΖΑΘΕΟ

ΒΑΟΖΘΜΝΜΡΘΜΟ ΟΠΑΡΞΜΟ

ΓΖΑΒΞΜΓΘΜΡ ΓΖΑΚΚΕΟ

ΓΗΑΞΑΟ ΔΕΙΕΠΞΕΟ

ΓΗΜΡΘΓΠΟΑΟ ΒΑΟΖΘΕΟ

ΓΗΜΡΘΖΑΙΠΔΕΟ ΙΝΑΙΝΕΟ

ΓΞΕΓΜΞΖΑΔΕΟ ΟΠΓΘΖΜΟ









ΗΜΘΘΖΜΡ ΑΞΖΑΔΚΕ

ΗΜΝΑΚΜΡ ΗΩΚΟΠΑΚΠΖΚΑ

ΗΖΜΟΓ ΓΖΑΚΚΕΟ

ΗΩΚΟΠΑΚΠΖΚΖΔΜΡ ΗΑΠΓΞΖΚΑ

ΗΩΚΟΠΑΚΠΜΝΜΡΘΜΡ ΓΘΓΚΕ

ΘΖΗΑ ΘΓΚΠΖΜΚΑ

ΘΖΙΝΜΡΔΕ ΓΡΑΓΓΓΘΖΑ

ΘΡΠΑ ΙΑΞΖΑ

ΙΑΙΑΕΟ ΘΑΚΑΟΕΟ

ΙΑΠΔΑΞΘΕ ΒΑΟΖΘΖΗΕ

ΙΑΠΔΖΑΞΘΕ ΟΜΦΖΑ

ΙΑΡΞΜΡΔΑΗΕΟ ΦΩΠΕΟ

ΙΓΘΓΔΖΑΔΕΟ ΓΖΑΚΚΕΟ

ΙΕΠΟΜΝΜΡΘΜΡ

ΙΝΜΔΕ –ΠΔΓΠΔΕ ΔΑΦΚΕ

ΙΝΜΡΘΔΜΡΗΑ ΗΡΞΖΑΗΕ

ΚΓΜΩΞΖΠΜΡ ΗΑΠΓΞΖΚΑ

ΜΖΗΜΚΜΙΖΔΜΡ ΖΩΑΚΚΑ

ΝΑΘΘΑΙΑΞΕ ΗΑΠΓΞΖΚΑ

ΝΑΚΑΔΕ ΓΘΝΖΚΖΗΕ

ΝΑΝΑΔΕΙΕΠΞΖΜΡ ΘΜΡΗΑΟ

ΝΑΝΑΔΕΙΕΠΞΖΜΡ ΚΖΗΜΘΖΑ

ΝΑΝΑΔΜΝΜΡΘΜΡ ΑΘΑΚΑΟΖΑ

ΝΑΝΑΑΠΔΕ ΗΑΠΓΞΖΚΑ







ΑΔΑ ΞΡΟΑΚΘΕ

ΑΚΓΝΘΑΟ ΚΖΗΜΟ

ΒΑΟΔΓΗΕΟ ΗΩΟΠΑΟ

ΒΑΟΖΘΓΖΑΔΜΡ ΦΩΠΓΖΚΕ

ΓΖΑΙΜΡΗΜΓΘΜΡ ΟΠΓΘΖΜΟ

ΓΖΑΚΚΑΗΕΟ ΕΘΖΑΟ

ΔΓΔΜΠΞΑΓΖΑΚΚΕΟ ΚΖΗΜΟ

ΓΘΓΚΕΟ ΓΖΩΞΓΜΟ

ΘΓΜΔΜΟΖΑΔΕΟ ΟΠΓΘΖΜΟ

ΗΑΙΝΜΟΜΡ ΑΚΚΑ

ΗΑΞΑΒΓΘΕΟ ΑΓΓΓΘΜΟ

ΗΑΞΑΙΜΡΠΑ ΟΠΓΘΖΚΑ

ΗΑΞΖΜΦΡΘΘΖΔΜΡ ΚΖΗΜΘΓΠΑ

ΗΓΘΓΝΖΞΕ ΞΑΦΑΕΘΖΑ

ΗΓΠΟΓΠΔΕΟ ΔΕΙΕΠΞΕΟ

ΗΘΓΖΠΟΖΩΠΕΟ ΝΑΚΑΓΖΩΠΕΟ

ΗΜΚΠΜΡΘΕΟ ΞΡΟΜΒΑΘΑΚΠΕΟ

ΗΜΡΗΜΡΞΖΗΜΡ ΑΚΚΑ

ΗΜΡΟΠΞΑΒΑΟ ΟΠΑΡΞΜΟ

ΗΜΡΟΠΞΖΑΒΑΟ ΘΜΔΩΞΕΟ

ΗΜΡΠΟΖΑΔΕΟ ΘΜΔΩΞΕΟ

ΗΡΞΑΚΑΟ ΟΠΓΘΖΜΟ

ΗΩΦΖΔΕΟ ΑΞΕΟ

ΘΑΔΑΟ ΞΕΟΠΜΟ

ΘΑΔΑΞΜΡ ΞΕΟΠΜΟ









ΙΑΘΖΓΗΜΡΔΕΟ ΒΑΓΓΓΘΕΟ

ΙΑΚΩΘΜΝΜΡΘΜΟ ΘΑΚΑΟΕΟ

ΙΖΟΟΖΜΟ ΑΚΠΩΚΕΟ

ΙΝΑΙΝΑΤΠΕΟ ΔΕΙΕΠΞΕΟ

ΙΝΜΡΙΝΑΞΕΟ ΒΑΟΖΘΕΟ

ΛΑΚΘΖΔΕΟ ΘΜΔΩΞΕΟ

ΝΑΝΑΑΞΑΘΑΙΝΜΟ ΚΖΗΜΟ

ΝΑΝΑΞΕΟΠΜΡ ΑΘΓΛΖΑ

ΝΑΠΘΑΗΜΡΠΔΑ ΑΘΓΛΑΚΔΞΑ

ΝΕΘΜΟ ΟΝΡΞΜΟ

ΝΘΑΠΜΓΖΑΚΚΕ ΒΑΟΖΘΖΗΕ

ΝΘΖΑΚΠΕΟ ΒΑΟΖΘΕΟ

ΝΘΖΑΠΟΗΑ ΓΘΓΚΕ

ΞΑΗΑ ΑΓΚΕ

ΟΑΒΒΖΔΜΡΙΑΞΖΑ

ΟΑΘΒΑΞΑ ΙΑΞΖΑΘΓΚΑ

ΟΑΜΡΘΕ ΓΡΑΓΓΓΘΖΑ

ΟΖΔΓΞΖΔΜΡ ΑΚΚΑ

ΟΖΔΕΞΜΝΜΡΘΜΟ ΠΑΟΜΟ

ΟΠΑΙΝΜΡΘΕ ΗΑΠΓΞΖΚΑ

ΟΡΙΓΩΚΖΔΕΟ ΗΩΟΠΑΟ

ΠΜΡΘΖΑΟ ΓΖΩΞΓΜΟ

ΖΜΚΖΔΕΟ ΓΖΩΞΓΜΟ









ΠΜΡΦΓΓΓΕ ΓΡΑΓΓΓΘΖΑ

ΠΟΑΗΑΘΖΔΕΟ ΔΕΙΕΠΞΕΟ

ΠΟΖΗΜΡΞΑ ΒΑΟΖΘΖΗΕ

ΠΟΖΜΞΘΖΚΕ ΑΚΑΟΠΑΟΖΑ

ΠΟΖΞΜΔΖΔΕΟ ΑΘΓΛΑΚΔΞΖΟ

ΦΑΗΜΡΔΕ ΘΓΜΔΩΞΑ

ΦΞΑΓΗΜΟ ΙΖΑΘΕΟ

ΦΞΑΚΠΔΕ ΑΚΑΟΠΑΟΖΑ

ΦΩΠΖΑΔΕΟ ΕΘΖΑΟ

ΑΞΑΘΑΙΝΖΔΕΟ ΒΑΟΖΘΕΟ

ΑΞΖΔΑΚΕ ΑΚΔΞΜΙΑΕ

ΑΠΔΕΒΜΡΘΓΑΞΕ ΟΠΓΘΘΑ

ΑΠΔΕΞΑΘΘΕ ΞΡΟΑ

ΞΡΟΜΝΜΡΘΜΡ ΔΩΕ

ΔΡΗΓ ΞΖΟΠΖΚΑ

ΗΑΟΖΑΚΜΡ ΓΓΩΞΓΖΑ

ΗΕΝΜΡΞΖΔΕ ΘΕΔΑ

ΗΜΡΙΝΜΡΞΖ ΑΘΙΝΑΚΑ

ΚΖΗΜΘΜΝΜΡΘΜΟ ΕΘΖΑΟ

ΝΓΗΞΖΔΕΟ ΝΑΚΑΓΖΩΠΕΟ

ΝΓΠΞΖΔΕΟ ΑΘΓΛΑΚΔΞΜΟ

ΟΖΔΕΞΜΝΜΡΘΜΡ ΑΚΚΑ

ΟΖΞΙΑΚΖΠΟΑ ΙΑΞΖΑ

ΟΠΑΞΜ ΟΑΞΑ

ΠΑΗΜΘΑΟ ΖΩΑΚΚΕΟ











Γηα ηε πνμκηά 2013-14 μνίζηεθε

ζεμαημθόνμξ ημο ζπμιείμο ε μαζήηνηα

ανηδάκε Ακδνμμάπε (19,9) 

θαη παναζηάηεξ μη μαζεηέξ:

Από ηεκ Γ΄ηάλε

ε Kμπάκμο Ηςκ/κηηκα (19,8) θαη

ε αηδενάιιε νύζα (19,8),

από ηε Β΄ηάλε

μ Γθόιηαξ Άγγειμξ (19,7) θαη ε 

Γμογμύζε Φςηεηκή (19,7) 

από ηεκ Α΄ηάλε

ε αηδή Ζςάκκα (20)

Ανθεημί ήηακ μη μαζεηέξ/ηνηεξ πμο ανίζηεοζακ θαη βναβεύηεθακ γηα ηηξ επηδόζεηξ ημοξ ζημ 
ζπμιηθό έημξ 2012-2013

Βναβεία πνμόδμο πήνακ μη:

Α1 Γθόιηαξ Άγγειμξ (19,7)          Β1 Ημπάκμο Ηςκ/κηηκα (19,8)      Γ1 Θαηζίκμγιμο Ζςάκκεξ (19,1)
Α2 Γμογμύζε Φςηεηκή (19,7)         Β2 Δαιαθώζηαξ Γοάγγειμξ (18)   Γ2 Κηαμύνεξ Βαζίιεξ (19,3)
Α3 Ιαονέξ νηζηίκα (19)              Β3 Θύηα Ιανία (19,7)                        θαη Ιπμύηημο Γηνήκε (19,3)
Α4 Νμιοπνόκε Όιγα (19,5)          Β4 Ναπαπνήζημο Αιελία (19,5)    Γ3 Μηθμκόμμο Δακάε (19,5)
Α5 Ομονκήξ Νακαγηώηεξ (19,2)    Β5 ανηδάκε Ακδνμμάπε (19,9)     Γ4 αηδεπμύθιε Κηόβε (19,3)

Γνάθεη ε μμάδα ιεοθώμαημξ



Ανηζηεία πνμόδμο πήνακ μη:

Από ηεκ Α΄ηαλε
1)Γθόιηαξ Άγγειμξ (19,7), 2) Γμογμύζε Φςηεηκή (19,7), 3)Νμιοπνόκε 
Όιγα (19,5) 4)Ναπαζηεθάκμο Οηέθακμξ (19,3), 5) Γθμοηδαμάκεξ
Ακηίγμκμξ (19,2), 6) Ομονκήξ Νακαγηώηεξ (19,2), 7) Πζαοηάνε Βαζηιηθή (19,1),
8) Φιώνμξ Δεμήηνημξ (19,1), 9) Ιαονέα νηζηίκα (19), 10) Γθέθαξ-Οηναηειάηεξ 
Οομεώκ (18,8), 11) Ηαδμπμύιμο Φςηεηκή (18,7), 12) Ιανακηίδεξ Ζςάκκεξ (18,6),
13 )Ιπμονκόβα Λέκηα (18,6), 14) αηδεζπύνμξ νήζημξ (18,6),
15) Γηακκαθίδμο Ομθία (18,4),16) Πδηζημύδε Ζςάκκα (18,3), 17) Δεμενηδίδμο
Γιέκε (18,2), 18) Οαμανά Μονακία (18,1). 

Από ηε Β΄Πάλε
1) ανηδάκε Ακδνμμάπε (19,9), 2) Ημπάκμο Ηςκ/κηίκα (19,8), 3) αηδενάιιε
νύζα (19,8), 4) Θύηα Ιανία (19,7), 5) Νεηνίδεξ Αιέλακδνμξ (19,7),
6) Αβναμίδεξ Κηθόιαμξ (19,6), 7) Γιεοζενηάδμο Οομέια (19,6), 8) Ηειεπίνε
Ξαθαειία (19,6), 9) Φαθμύδε Θεμδώνα (19,6), 10) Ναπαπνήζημο Αιελία (19,5), 
11) Οηδενμπμύιμο Άκκα (19,5), 12) Ναπαδμπμύιμο Αζακαζία (19,3), 13) Θημπμύδε
Γοαγγειία (19,2), 14) Οηάνμ Οάνα (19,2), 15) νοζμπμύιμο Δςή (19,2),
16) Παθόιαξ Ζςάκκεξ (19,1), 17) Πζημνιίκε Ακαζηαζία(19,1), 18) Ηαηζίδμο
Γιηζάβεη (18,8), 19) ΑγγειμύδεξΝαύιμξ (18,6), 20) Λακζίδεξ Θεόδςνμξ (18,5),                   
21) Μηθμκμμίδμο Ζςάκκα (18,5), 22) Θομηάθε Νεκειόπε (18,3), 23) Ιπμοιδμύθα
Ηονηαθή (18,3), 24) αναιαμπίδεξ Βαζίιεημξ (18,1).

Από ηεκ Γ΄ηάλε
1) αηδεπμύθιε Κηόβε (19,8), 2) Μηθμκόμμο Δακάε (19,7), 3) Pαπημπμύιμο
Ιανία-Έιεκα (19,6), 4) Οαμανά Γηνήκε (19,6), 5) Ναιαηδόγιμο νηζηίκα (19,4), 
6) Πζμιάθεξ Αζακάζημξ (19,4), 7) Ιπμύηημο Γηνήκε (19,3), 8) Κηαμύνεξ Βαζίιεημξ 
(19,3), 9) Ναπαπνήζημο Ηςκ/κμξ (19,3),  10) Πζεηζάθμξ Οανάκηεξ (19,3), 
11) Οίηα Κηθμιέηα (19,2), 12) Θαηζίκμγιμο Ζςάκκεξ (19,1),   13) Ιπαπηζή
Γιηζάβεη (19), 14) Πδέιιμξ Κηθόιαμξ (19,8), 15) Ξάθα Θςμαή (18,9), 
16) Ναιηάγθαξ Αιέλακδνμξ (18,8), 17) Πηθμπμύιμο νοζμύια (18,6), 
18 )Ημηδηάμπαζεξ-Πζημύνδαξ Δεμήηνημξ (18,5), 19) Νακημοβάθε Ομοιηάκα (18,5), 
20) Οηδενμπμύιμο Ζθηγέκεηα (18,5), 21) Γεώνγαξ Ζςάκκεξ (18,3), 22) Ηιεμαηά
Θοδία (18,2). 23)Ημοηζόξ Ζςάκκεξ (18,2)





ΑΓΗΡΞΜΓΘΜΡ ΙΑΞΖΑ   ΝΜΘΖΠΖΗΩΚ ΙΕΑΚΖΗΩΚ ΛΑΚΘΕ
ΑΘΓΛΑΚΔΞΜΝΜΡΘΜΟ ΑΘΓΛΑΚΔΞΜΟ ΑΚΑΟΠΑΟΖΜΟ   ΝΞΜΓΞΑΙΙΑ ΖΓΞΑΠΖΗΩΚ ΟΝΜΡΔΩΚ ΘΓΟ/ΚΖΗΕ
ΑΘΓΛΜΝΜΡΘΜΟ ΒΑΟΖΘΓΖΜΟ ΙΕΑΚΖΗΩΚ ΝΘΕΞΜΦΜΞΖΗΕΟ Π.Γ ΘΓΟ/ΚΖΗΕΟ
ΑΘΓΝΘΖΩΠΕΟ ΗΡΞΖΑΗΜΟ ΘΜΓΖΟΠΖΗΕ &ΞΕΙΑΠΜΜΖΗΜΚΜΙΖΗΕΟ ΘΓΟ/ΚΖΗΕ
ΑΚΠΩΚΖΑΔΕΟ  ΝΑΚΠΓΘΓΕΙΩΚ ΘΜΓΖΟΠΖΗΕ &ΞΕΙΑΠΜΜΖΗΜΚΜΙΖΗΕΟ ΘΓΟ/ΚΖΗΕ
ΑΞΓΡΞΖΜΡ ΑΞΓΡΞΖΜΟ ΝΞΜΓΞΑΙΙΑ ΔΖΑΓΖΞΕΟΕΟ ΓΗΗΘΕΟΖΑΟΠΖΗΩΚ ΗΓΖΙΕΘΖΩΚ ΘΓΟ/ΚΖΗΕ
ΒΑΟΖΘΑΗΜΡ ΝΑΚΑΓΖΩΠΑ ΜΖΗΜΚΜΙΖΗΩΚ ΓΝΖΟΠΕΙΩΚ ΘΓΟ/ΚΖΗΕ
ΓΑΒΑΚΑ ΓΙΙΑΚΜΡΓΘΑ ΑΖΟΘΕΠΖΗΕΟ & ΗΜΟΙΕΠΜΘΜΓΖΑΟ ΘΓΟ/ΚΖΗΕ
ΓΓΞΜΝΜΡΘΜΡ ΚΖΗΜΘΓΠΑ ΓΝΖΟΠΕΙΕΟ &ΠΓΚΜΘΜΓΖΑ ΡΘΖΗΩΚ ΕΞΑΗΘΓΖΜ
ΓΓΩΞΓΑΟ ΖΩΑΚΚΕΟ ΚΜΙΖΗΕ ΗΜΙΜΠΕΚΕ
ΓΖΑΚΚΜΡΔΕΟ ΞΕΟΠΜΟ ΕΙΓΖΑΟ ΘΓΟ/ΚΖΗΕ
ΓΖΑΚΚΜΡΘΑΟ ΑΘΓΛΑΚΔΞΜΟ ΜΖΗΜΚΜΙΖΗΩΚ ΓΝΖΟΠΕΙΩΚ ΒΜΘΜΟ
ΓΖΑΚΚΜΡΘΕΟ ΝΑΚΑΓΖΩΠΕΟ ΙΕΑΚΖΗΩΚ ΠΓΚΜΘΜΓΖΑΟ ΝΓΠΞΓΘΑΖΜΡ & ΦΡΟΖΗΜΡ ΑΓΞΖΜΡ ΗΑΒΑΘΑ
ΓΖΑΚΠΟΖΜΟ ΦΩΠΖΜΟ ΙΕΑΚΖΗΩΚ ΩΞΜΠΑΛΖΑΟ &  ΑΚΑΝΠΡΛΕΟ ΘΓΟ/ΚΗΕ
ΓΗΜΡΘΖΜΡ ΟΠΓΘΘΑ ΙΓΘΖΚΑ ΜΖΗΜΚΜΙΖΗΩΚ ΓΝΖΟΠΕΙΩΚ ΘΓΟ/ΚΖΗΕ
ΓΗΜΡΞΑΙΑΚΕ ΓΡΘΑΘΖΑΝΞΜΟΜΘΖΗΕΟ ΑΓΩΓΕΟ ΘΓΟ/ΚΖΗΕ
ΓΜΡΓΜΡΟΕ ΑΚΠΩΚΖΑ ΓΓΩΝΜΚΖΑΟ ΖΘΡΜΘΜΓΖΑΟ ΡΔΑΠΖΚΜΡ ΝΓΞΖΒΑΘΘΜΚΠΜΟ ΒΜΘΜΟ
ΓΜΡΘΖΜΟ ΔΩΞΜΝΜΡΘΜΟ ΙΕΑΚΖΗΩΚ ΩΞΜΠΑΛΖΑΟ &  ΑΚΑΝΠΡΛΕΟ ΘΓΟ/ΚΗΕ
ΔΑΙΖΑΚΖΔΕΟ ΑΚΠΩΚΖΜΟ ΜΖΗΜΚΜΙΖΗΩΚ /ΩΚ ΘΓΟ/ΚΖΗΕ
ΔΑΞΔΑΒΑΟ ΓΓΩΞΓΖΜΟ ΝΘΕΞΜΦΜΞΖΗΕΟ ΘΓΟ/ΚΖΗΕ
ΔΕΘΖΑ ΩΒΑΘΕ ΓΘΓΚΕ ΝΑΖΔΑΓΩΓΖΗΜ ΔΕΙΜΠΖΗΕΟ ΓΗΝΑΖΔΓΡΟΕΟ ΑΘΓΛΑΚΔΞΜΡΝΜΘΕ
ΔΩΠΜΡ ΔΕΙΕΠΞΑ ΙΕΑΚΖΗΩΚ ΝΑΞΑΓΩΓΕΟ ΗΑΖ ΔΖΜΖΗΕΟΕΟ ΛΑΚΘΕ
ΗΑΘΝΑΗΖΔΜΡ ΓΘΓΡΘΓΞΖΑ ΝΜΘΖΠΖΗΩΚ ΙΕΟΚΖΗΩΚ ΒΜΘΜΟ
ΗΑΙΝΜΡΞΘΑΔΜΟ ΔΕΙΕΠΞΖΜΟ ΙΕΟΚΖΗΩΚ ΑΡΠΜΙΑΠΖΟΙΜΡ ΠΓ ΘΓΟ/ΚΖΗΕ
ΗΑΞΑΘΑΚΑΟΕΟ ΑΓΓΓΘΜΟ ΔΑΟΜΘΜΓΖΑΟ ΗΑΖ ΦΡΟΖΗΜΡ ΝΓΞΖΒΑΘΘΜΚΜΠΜΟ ΘΓΟ/ΚΖΗΕ
ΗΑΟΖΑΚΜΟ ΘΩΙΑΟ ΓΓΞΙΑΚΖΗΕΟ ΓΘΩΟΟΑΟ ΗΑΖ  ΦΖΘΜΘΜΓΖΑΟ ΘΓΟ/ΚΖΗΕ
ΗΖΘΖΝΖΞΕΟ ΓΡΑΓΓΓΘΜΟ ΔΖΜΖΗΕΟΕ ΓΝΖΓΖΞΕΟΓΩΚ ΘΓΟ/ΚΖΗΕ
ΗΘΕΙΑΠΑ ΘΡΔΖΑ ΜΖΗΜΚΜΙΖΗΩΚ ΓΝΖΟΠΕΙΩΚ ΘΓΟ/ΚΖΗΕ
ΗΜΟΙΖΔΜΡ ΓΘΓΡΘΓΞΖΑ ΔΖΓΘΚΩΚ ΗΑΖ ΓΡΞΩΝΑΖΗΩΚ ΟΝΜΡΔΩΚ ΘΓΟ/ΚΖΗΕ
ΗΜΠΔΖΑΙΝΑΟΕΟ ΠΟΖΜΡΞΔΑΟ ΔΕΙΕΠΞΖΜΟ ΝΜΘΖΠΖΗΩΚ ΙΕΑΚΖΗΩΚ ΘΓΟ/ΚΖΗΕ
ΗΜΡΗΜΡΚΑΞΕΟ ΟΠΡΘΖΑΚΜΟ ΝΜΘΖΠΖΗΩΚ ΙΕΑΚΖΗΩΚ ΠΓ ΟΓΞΞΓΟ
ΗΜΡΗΜΡΞΖΗΜΟ ΑΖΘΘΓΑΟ ΖΠΑΘΖΗΕΟ ΓΘΩΟΟΑΟ ΗΑΖ ΦΖΘΜΘΜΓΖΑΟ ΘΓΟΟΑΘΜΚΖΗΕ
ΗΜΡΗΜΡΞΖΗΜΟ ΝΑΚΑΓΖΩΠΕΟ ΙΕΑΚΖΗΩΚ ΝΘΕΞΜΦΜΞΖΗΕΟ ΠΕΘΓΝΖΗΜΖΚΩΚΖΩΚ ΗΜΔΑΚΕ
ΗΜΡΘΑΟ ΦΖΘΖΝΝΜΟ ΓΓΩΘΜΓΖΑΟ ΘΓΟ/ΚΖΗΕ
ΗΜΡΟΗΜΡΞΑΟ ΝΑΚΑΓΖΩΠΕΟ ΙΕΑΚΖΗΩΚ ΑΡΠΜΙΑΠΖΟΙΜΡ ΠΓ ΘΓΟ/ΚΖΗΕ
ΗΜΡΠΟΜΟ ΖΩΑΚΚΕΟ ΘΜΓΖΟΠΖΗΕΟ ΗΑΖ ΞΕΙΑΠΜΜΖΗΜΚΜΙΖΗΕΟ ΘΓΟ/ΚΖΗΕ
ΗΡΞΠΟΜΡΔΕΟ ΝΑΟΑΘΕΟ ΦΘΟΖΗΕΟ ΘΓΟ/ΚΖΗΕ
ΘΑΠΟΖΚΜΓΘΜΡ ΖΩΑΚΚΕΟ ΟΡΟΖΗΕΟ ΘΓΟ/ΚΖΗΕ
ΘΑΡΔΑ ΔΓΟΝΜΖΚΑ ΝΞΜΟΜΘΖΗΕΟ ΑΓΩΓΕΟ ΘΓΟ/ΚΖΗΕ
ΘΑYΔΑ ΖΩΑΚΚΑ ΝΞΜΟΜΘΖΗΕΟ ΑΓΩΓΕΟ ΘΓΟ/ΚΖΗΕ
ΘΖΑΘΖΜΡ ΝΑΚΑΓΖΩΠΑ ΓΝΖΟΠΕΙΩΚ ΝΞΜΟΜΘΖΗΕΟ ΑΓΩΓΕΟ  ΓΗΝΑΖΔΓΡΟΕΟ ΘΓΟ/ΚΖΗΕ
ΙΑΘΑΙΑΠΑ ΒΑΟΖΘΖΗΕ ΟΓΔΖΑΟΙΜΡ ΗΑΖ ΠΓΚΜΘΜΓΖΑΟ ΓΚΔΡΟΕΟ ΗΖΘΗΖΟ
ΙΑΞΓΑΞΖΠΕΟ ΦΩΠΖΜΟ ΙΕΑΚΖΗΩΚ ΝΓΞΖΒΑΘΘΜΚΠΜΟ ΛΑΚΘΕ
ΙΜΡΞΑΠΖΔΜΡ ΦΩΠΓΖΚΕ ΘΓΑΠΞΜΡ ΘΓΟ/ΚΖΗΕ
ΙΜΡΟΖΜΡ ΖΩΑΚΚΑ ΝΑΖΔΑΓΩΓΖΗΜ ΔΕΙΜΠΖΗΕΟ ΓΗΝΑΖΔΓΡΟΕΟ ΝΑΠΞΑ
ΙΝΑΝΗΑΟ ΟΠΑΡΞΜΟ ΝΜΘΖΠΖΗΩΚ ΙΕΑΚΖΗΩΚ ΠΓ ΟΓΞΞΓΟ
ΙΝΓΠΑΟ ΟΠΡΘΖΑΚΜΟ ΝΘΕΞΜΦΜΞΖΗΕΟ ΘΓΟ/ΚΖΗΕ
ΙΝΜΡΠΖΜΡ ΓΖΞΕΚΕ ΜΔΜΚΠΖΑΠΞΖΗΕΟ ΘΓΟ/ΚΖΗΕ
ΚΓΘΘΑ ΞΖΟΠΖΚΑ ΜΞΓΑΚΩΟΕΟ ΗΑΖ ΔΖΜΖΗΕΟΕΟ ΓΝΖΓΖΞΕΟΓΣΚ ΘΓΟ/ΚΖΗΕ
ΚΓΜΦΡΠΖΔΜΡ ΓΘΓΚΕ ΝΞΜΟΜΘΖΗΕΟ ΑΓΩΓΕΟ ΘΓΟ/ΚΖΗΕ
ΚΖΑΜΡΞΕΟ ΒΑΟΖΘΓΖΜΟ ΦΡΟΖΗΕΟ ΘΓΟ/ΚΖΗΕ
ΜΖΗΜΚΜΙΜΡ ΔΑΚΑΕ ΖΑΠΞΖΗΕΟ ΘΓΟ/ΚΖΗΕ
ΝΑΘΑΠΔΜΓΘΜΡ ΞΖΟΠΖΚΑ ΙΜΡΟΖΗΩΚ ΟΝΜΡΔΩΚ ΘΓΟ/ΚΖΗΕ
ΝΑΘΖΑΓΗΑΟ ΑΘΓΛΑΚΔΞΜΟ ΓΦΑΞΙΜΟΙΓΚΕΟ ΝΕΞΜΦΜΞΖΗΕΟ ΘΓΟΚΖΗΕ



ΝΑΚΠΓΘΖΔΜΡ ΑΚΑΟΠΑΟΖΑ ΑΖΟΘΕΠΖΗΕΟ ΗΑΖ ΗΜΟΙΕΠΜΘΜΓΖΑΟ ΘΓΟ/ΚΖΗΕ
ΝΑΚΠΜΡΒΑΗΕ ΟΜΡΘΠΑΚΑ ΦΖΘΜΘΜΓΖΑΟ ΖΩΑΚΚΖΚΑ
ΝΑΝΑΔΜΝΜΡΘΜΡ ΓΘΓΡΘΓΞΖΑ ΔΑΟΜΘΜΓΖΑΟ ΗΑΖ ΦΡΟΖΗΜΡ ΝΓΞΖΒΑΘΘΜΚΠΜΟ ΘΓΟ/ΚΖΗΕ
ΝΑΝΑΞΕΟΠΜΡ ΗΩΚΟΠΑΚΠΖΚΜΟ ΘΜΓΖΟΠΖΗΕΟ ΗΑΖ ΞΕΙΑΠΜΜΖΗΜΚΜΖΙΖΗΕΟ ΘΓΟ/ΚΖΗΕ
ΝΑΞΑΘΖΗΕ ΓΘΓΚΕ ΗΜΖΚΩΚΖΗΕΟ ΔΖΜΖΗΕΟΕΟ ΗΑΖ ΝΜΘΖΠΖΗΕΟ ΓΝΖΟΠΕΙΕΟ ΗΜΙΜΠΕΚΕ
ΝΑΞΑΦΓΘΑΟ ΚΖΗΜΘΑΜΟ ΔΖΑΠΞΜΦΕΟ ΗΑΖ ΔΖΑΖΠΜΘΜΓΖΑΟ ΗΑΞΔΖΠΟΑ
ΝΓΠΞΖΔΜΡ ΘΡΓΓΞΕ ΙΕΑΚΖΗΩΚ ΝΘΕΞΜΦΜΞΖΗΕΟ ΠΓ ΗΑΟΠΜΞΖΑ
ΝΘΜΡΟΖΜΟ ΔΕΙΕΠΞΖΜΟ ΝΞΜΓΞΑΙΙΑ ΖΓΞΑΠΖΗΩΚ ΟΝΜΡΔΩΚ ΘΓΟ/ΚΖΗΕ
ΝΜΖΗΖΘΖΔΕΓ ΖΩΑΚΚΕΟ ΝΑΚΑΓΖΩΠΕΟ ΕΘΓΗΠΞΜΘΜΓΩΚ ΙΕΑΚΖΗΩΚ ΗΑΖ ΙΕΑΚΖΗΩΚ ΡΝΜΘΜΓΖΟΠΩΚ ΘΓΟ/ΚΖΗΕ
ΞΑΗΑ ΘΩΙΑΕ ΜΖΗΜΚΜΙΖΗΩΚ ΓΝΖΟΠΕΙΩΚ ΘΓΟ/ΚΖΗΕ
ΞΑΝΠΜΝΜΡΘΜΡ ΙΑΞΖΑ ΓΘΓΚΕ ΖΑΠΞΖΗΕΟ ΘΓΟ/ΚΖΗΕ
ΝΓΗΗΑ ΓΖΞΕΚΕ ΘΜΓΖΟΠΖΗΕΟ ΗΑΖ ΞΕΙΑΠΜΜΖΗΜΚΜΙΖΗΕΟ ΘΓΟ/ΚΖΗΕ
ΝΜΔΑΗΜΡ ΟΜΡΙΑΘΖΑ  ΚΑΠΑΘΖΑ ΔΖΑΠΞΜΦΕΟ ΗΑΖ ΔΖΑΖΠΜΘΜΦ=ΓΖΑΟ ΗΑΞΔΖΠΟΑ
ΟΑΙΑΞΑ ΓΖΞΕΚΕ ΚΜΙΖΗΕΟ ΘΓΟ/ΚΖΗΕ 
ΟΑΞΑΦΕ ΑΟΠΓΞΖΑ ΓΝΖΟΠΕΙΕΟ ΦΡΟΖΗΕΟ ΑΓΩΓΕΟ ΗΑΖ ΑΘΘΕΠΖΟΙΜΡ ΗΜΙΜΠΕΚΕ
ΟΑΞΑΦΖΑΚΜΟ ΝΑΚΑΓΖΩΠΕΟ ΓΝΖΟΠΕΙΕΟ ΗΑΖ ΦΡΟΖΗΕΟ ΑΓΩΓΕΟ ΗΑΖ ΑΘΘΕΠΖΟΙΜΡ ΟΓΞΞΓΟ
ΟΑΞΞΖΔΕΟ ΖΩΑΚΚΕΟ ΝΘΕΞΜΦΜΞΖΗΕΟ ΘΓΟ/ΚΖΗΕ
ΟΑΟΘΕ ΖΩΑΚΚΑ ΖΠΑΘΖΗΕΟ ΓΘΩΟΟΑΟ ΗΑΖ ΦΖΘΜΘΜΓΖΑΟ ΘΓΟ/ΚΖΗΕ
ΟΓΖΞΓΗΖΔΕΟ ΠΖΙΜΘΓΩΚ ΓΓΜΝΩΚΖΑΟ ΘΓΟ/ΚΖΗΕ
ΟΖΔΓΞΜΝΜΡΘΜΡ ΖΦΖΓΓΚΓΖΑ ΕΙΓΖΑΟ ΘΓΟ/ΚΖΗΕ
ΟΖΔΕΞΜΝΜΡΘΜΟ ΑΘΑΚΑΟΖΜΟ ΙΕΑΚΖΗΩΚ ΝΘΕΞΜΦΜΞΖΑΗΩΚ ΗΑΖ ΓΝΖΗΜΖΚΩΚΖΑΗΩΚ ΟΡΟΠΕΙΑΠΩΚ ΟΑΙΜΟ
ΟΖΙΩΚΖΔΕΟ ΖΩΑΚΚΕΟ ΔΑΟΜΘΜΓΖΑ ΗΑΖ ΦΡΟΖΗΜΡ ΝΓΞΖΒΑΘΘΜΚΠΜΟ ΘΓΟ/ΚΖΗΕ
ΟΖΠΑ ΚΖΗΜΘΓΠΑ ΕΘΓΗΠΞΜΘΜΓΩΚ ΙΕΑΚΖΗΩΚ ΗΑΖ ΙΕΑΚΖΗΩΚ ΡΝΜΘΜΓΖΟΠΩΚ ΛΑΚΘΕ
ΟΠΑΡΞΜΡΔΕΟ ΒΑΟΖΘΓΖΜΟ ΔΖΜΖΗΕΟΕ ΓΝΖΓΖΞΕΟΓΩΚ ΓΞΓΒΓΚΑ
ΟΠΑΡΞΑΗΖΔΕΟ ΗΡΞΖΑΗΜΟ ΝΘΕΞΜΦΜΞΖΗΕΟ ΗΓΞΗΡΞΑ
ΟΩΠΕΞΜΡΔΕ ΙΑΞΘΑ ΙΑΘΕΙΑΠΖΗΩΚ ΘΓΟΟΑΘΜΚΖΗΕ
ΠΑΙΜΡΟΖ ΓΘΓΚΖΠΟΑ ΒΖΒΘΖΜΘΕΗΜΚΜΙΖΑΟ ΗΑΖ ΟΡΟΠΕΙΑΠΑ ΝΘΕΞΜΦΜΞΖΗΕΟ ΘΓΟ/ΚΖΗΕ
ΠΔΑΠΔΑΓΜΟ ΝΑΚΑΓΖΩΠΕΟ ΙΕΑΚΖΗΩΚ ΑΡΞ=ΠΜΙΑΠΖΟΙΜΡ ΠΓ ΘΓΟ/ΚΖΗΕ
ΠΔΓΘΘΜΟ ΚΖΗΜΘΑΜΟ ΝΜΘΖΠΖΗΩΚ ΙΕΑΚΖΗΩΚ ΘΓΟ/ΚΖΗΕ
ΠΖΗΜΝΜΡΘΜΡ ΞΡΟΜΡΘΑ ΦΖΘΜΘΜΓΖΑΟ ΘΓΟ/ΚΖΗΕ
ΠΟΑΓΗΑΞΑΗΕΟ ΓΙΙΑΚΜΡΕΘ ΖΑΠΞΖΗΕΟ ΘΓΟ/ΚΖΗΕ
ΠΟΓΠΟΑΗΜΟ ΟΑΞΑΚΠΕΟ ΒΖΜΘΜΓΖΑΟ ΘΓΟ/ΚΖΗΕ
ΠΟΖΑΜΡΟΕΟ ΔΕΙΕΠΞΖΜΟ ΓΓΩΝΜΚΖΑΟ ΘΓΟ/ΚΖΗΕ
ΠΟΖΑΜΡΟΕΟ ΖΩΑΚΚΕΟ  ΦΡΟΖΗΕΟ ΘΓΟ/ΚΖΗΕ
ΠΟΖΑΠΟΜΟ ΖΩΑΚΚΕΟ  ΘΑΖΗΕΟ ΗΑΖ ΝΑΞΑΔΜΟΖΑΗΕΟ ΙΜΡΟΖΗΕΟ ΑΞΠΑ
ΠΟΖΓΑΞΑ ΞΖΟΠΖΚΑ ΝΑΖΔΑΓΩΓΖΗΜ ΚΕΝΖΑΓΩΓΩΚ ΖΩΑΚΚΖΚΑ
ΠΟΖΓΑΞΑΟ ΓΡΑΓΓΓΘΜΟ ΙΕΑΚΖΗΩΚ ΝΘΕΞΜΦΜΞΖΗΕΟ ΠΓ ΑΞΠΑ
ΠΟΜΘΑΗΕΟ ΑΘΑΚΑΟΖΜΟ ΜΔΜΚΠΖΑΠΞΖΗΕΟ ΘΓΟ/ΚΖΗΕ
ΦΩΠΖΜΡ ΞΖΟΠΖΚΑ ΒΖΒΘΖΜΘΕΗΜΚΜΙΖΑΟ ΗΑΖ ΟΡΟΠΕΙΑΠΩΚ ΝΘΕΞΜΦΜΞΖΗΕΟ ΘΓΟ/ΚΖΗΕ
ΑΠΔΕΝΜΡΦΘΕ ΚΖΜΒΕ ΔΕΙΕΠΞΑ ΑΞΖΠΓΗΠΜΚΩΚ ΙΕΑΚΖΗΩΚ ΘΓΟ/ΚΖΗΕ
ΑΠΔΕΟΠΜΓΖΑΚΚΕΟ ΑΟΠΓΞΖΜΟ ΙΕΑΚΖΗΩΚ ΩΞΜΠΑΛΖΑΟ ΗΑΖ ΑΚΑΝΠΡΛΕΟ ΘΓΟ/ΚΖΗΕ
ΑΠΔΕΠΞΖΑΚΠΑΦΘΘΘΜΡ ΑΘΑΚΑΖΜΟ ΔΖΜΖΗΕΟΕΟ ΓΝΖΓΖΞΕΟΓΩΚ ΟΓΞΞΓΟ

ΓΝΖΠΡΜΚΠΓΟ 10%
ΑΘΓΛΜΝΜΡΘΜΟ ΞΕΟΠΜΟ ΝΜΘΖΠΖΗΩΚ ΓΝΖΟΠΕΙΩΚ  ΘΓΟ/ΚΖΗΕ
ΑΘΓΛΜΡΔΕ ΓΘΓΚΕ ΓΑΘΘΖΗΕΟ ΓΘΩΟΟΟΟ ΗΑΖ ΦΖΘΜΘΜΓΖΑΟ ΘΓΟ/ΚΖΗΕ
ΒΘΑΜΟ ΓΓΩΞΓΖΜΟ ΙΕΑΚΜΘΜΓΩΚ ΙΕΑΚΖΗΩΚ ΘΓΟΟΑΘΜΚΖΗΕ
ΓΑΞΖΒΑΘΔΕΟ ΔΕΙΕΠΞΖΜΟ ΔΖΜΖΗΕΟΕ ΓΝΖΓΖΞΕΟΓΩΚ ΑΓΞΜΠΖΗΩΚ ΝΞΜΖΜΚΠΩΚ ΠΞΜΦΖΙΩΚ ΑΓΞΖΚΖΜ
ΔΑΙΖΑΚΖΔΜΡ ΒΑΟΖΘΖΗΕ ΝΞΜΓΞΑΙΙΑ ΓΗΗΘΕΟΖΑΟΞΠΖΗΕΟ ΙΜΡΟΖΗΕΟ ΣΑΘΠΖΗΕΟ ΒΓΘΘΑΟ ΖΩΑΚΚΖΚΑ
ΔΑΦΓΖΞΖΑΔΕΟ ΔΕΙΕΠΞΖΜΟ ΖΑΠΞΖΗΕΟ ΘΓΟ/ΚΖΗΕ
ΗΑΘΘΖΑΚΖΔΜΡ ΑΚΘΜΡΘΑ ΑΛΖΩΙΑΠΖΗΦ=ΩΚ ΓΘΘΕΚΖΗΕΟ ΑΟΠΡΚΜΙΖΑΟ 
ΗΑΠΟΑΙΑΗΑ ΔΩΞΜΘΓΑ ΙΑΞΖΑ ΓΝΖΟΠΕΙΩΚ ΝΞΜΟΜΘΖΗΕΟ ΑΓΩΓΕΟ ΗΑΖ ΓΗΝΑΖΔΓΡΟΕΟ ΘΓΟ/ΚΖΗΕ
ΗΩΚΟΠΑΚΠΖΚΖΔΜΡ ΑΞΓΡΞΩ ΒΖΒΘΖΜΘΕΗΜΚΜΙΖΑΟ ΗΑΖ ΟΡΟΠΕΙΑΠΩΚ ΝΘΕΞΜΦΜΞΖΗΕΟ ΘΓΟ/ΚΖΗΕ
ΘΑΙΝΞΖΑΚΖΔΕΟ ΑΘΑΚΑΟΖΜΟ ΙΕΑΚΜΘΜΓΩΚ ΜΕΙΑΠΣΚ ΠΓ ΘΓΟ/ΚΖΗΕ
ΚΑΒΞΜΔΖΔΕΟ ΟΑΒΒΑΟ ΔΖΜΖΗΕΟΕ ΓΝΖΓΖΞΕΟΓΩΚ ΗΜΔΑΚΕ
ΚΑΒΞΜΔΖΔΜΡ ΑΖΗΑΠΓΞΖΚΕ ΑΓΞΜΚΜΙΩΚ ΗΑΖ ΠΜΝΜΓΞΑΦΩΚ ΙΕΑΚΖΗΩΚ ΘΓΟ/ΚΖΗΕ
ΝΑΚΜΡΟΕ ΟΜΡΘΠΑΚΑ ΒΑΘΗΑΚΖΗΩΚ ΟΘΑΒΖΗΩΚ ΗΑΖ ΑΚΑΠΜΘΖΗΩΚ ΟΝΜΡΔΩΚ ΘΓΟ/ΚΖΗΕ







Οεμείμ-ζηαζμόξ ζηεκ Γιιεκηθή 
ηζημνία απμηειεί ε άνκεζε ηεξ 
πανάδμζεξ ηεξ πώναξ μαξ ζημκ 
ηηαιηθό δογό, γεγμκόξ ημ μπμίμ 
γημνηάδεηαη ηεκ 28ε Μθηςβνίμο. 
Βέβαηα, ζεμακηηθό πμζμζηό ηςκ 
ζομπαηνηςηώκ μαξ δεκ έπμοκ 
ζοιιάβεη ηε ζεμαζία ηεξ εμέναξ 
αοηήξ. Πε ζεςνμύκ απιώξ μηα 
εοθαηνία, γηα κα απαιιαγμύκ από ηηξ 
θαζεμενηκέξ ημοξ οπμπνεώζεηξ. 
Απαναίηεηε ιμηπόκ είκαη ε γκώζε ημο 
πανειζόκημξ από μαξ ημοξ κέμοξ, 
πμο είμαζηε ζοκεπηζηέξ ημο έζκμοξ 
μαξ. Γπμμέκςξ, ημ ζπμιείμ έπεη ηεκ 
οπμπνέςζε κα δηδάζθεη ημοξ μαζεηέξ 
γηα ημκ αγώκα αοηό, αιιά θαη γηα 
θάζε θαηόνζςμα ηςκ πνμγόκςκ μαξ 
πμο ζοκέβαιε ζηε δηθή μαξ 
ειεοζενία. Γλάιιμο, έπεη εηπςζεί όηη 
μ ιαόξ πμο δεκ γκςνίδεη ηεκ ηζημνία 
ημο δεκ έπεη μέιιμκ. Έηζη, θη εμείξ 
ςξ Έιιεκεξ μθείιμομε κα 
γκςνίδμομε, κα ζομόμαζηε θαη κα 
ηημμύμε ημ πανειζόκ μαξ.

Γνάθμοκ μη: Ημονμομάκε Ναζπαιίκα B4 
Ημοιαθηώηε Οηαμαηία B4











Ε ελέγενζε ημο Νμιοηεπκείμο 
απμηειμύζε πάκηα ζεμείμ  ακαθμνάξ 
ηςκ θμηηεηώκ. 
Πμ Νμιοηεπκείμ μαξ έδεηλε όηη, 
όηακ παιεύεηξ γηα ηα ηδακηθά ζμο, 
δεκ οπάνπεη παμέκμξ αγώκαξ. Ε 
γεκηά ημο Νμιοηεπκείμο πμο 
πναγμαημπμίεζε ηεκ ελέγενζε ηεξ 
ζηηξ 17 Κμέμβνε 1973, ζεώνεζε 
οπμπνέςζή ηεξ κα ακηηζηαζεί ζηεκ 
θαηαπάηεζε ηςκ δηθαηςμάηςκ θαη 
ζημκ αοηανπηζμό ημο θαζεζηώημξ. 
Γη’ αοηό ε 17 Κμέμβνε είκαη μηα 
μένα οπενεθάκεηαξ γηα όιμοξ ημοξ 
Έιιεκεξ.
Φνακηδή Καηαιία Γ5





Ιηα μένα ζηαζμόξ γηα ηεκ ειιεκηθή ηζημνία. Ηάζε 
πνόκμ μέζα από εθδειώζεηξ, ζπμιηθέξ γημνηέξ, 
πμνείεξ θαη δηαμανηονίεξ ζομόμαζηε θαη ηημμύμε ημοξ 
αγώκεξ ηςκ κέςκ ακζνώπςκ γηα ηεκ απόθηεζε 
πκεομαηηθήξ ειεοζενίαξ. Παοηόπνμκα κηώζμομε θαη 
απμγμήηεοζε γηα ηεκ απάκζνςπε ακηίδναζε ηςκ 
θοβενκεηηθώκ ζηειεπώκ πνμθεημέκμο κα δηαιοζεί ε 
εηνεκηθή δηαμανηονία ηςκ θμηηεηώκ  θαη κα επακέιζεη 
ηη δηθηαημνηθό θαζεζηώξ. Γθηόξ όμςξ από ημ κα 
ηημμύμε ημκ αγώκα ηςκ θμηηεηώκ πνέπεη κα ημοξ 
έπμομε θαη ςξ πνόηοπμ έηζη ώζηε κα ακηηζηεθόμαζηε 
θη εμείξ ζηεκ θαηαπάηεζε ηςκ δηθαηςμάηςκ μαξ θαη 
κα μεκ απμηειμύμε άβμοια όκηα πμο ζομβηβάδμκηαη με 
ηηξ θαηαζηάζεηξ 
Φαθμύδε Θεμδώνα Γ5













Ε 25ε Ιανηίμο είκαη μένα ανγίαξ πμο έπεη δηπιή ζεμαζία γηα ημοξ Έιιεκεξ. Γίκαη ζνεζθεοηηθή 
θαη εζκηθή γημνηή. Γίκαη ζνεζθεοηηθή, γηαηί γημνηάδμομε ημκ Γοαγγειηζμό ηεξ Θεμηόθμο, θαη 
εζκηθή, γηαηί ε εμένα αοηή ζεμαημδμηεί ηεκ έκανλε ηεξ ειιεκηθήξ επακάζηαζεξ εκάκηηα ζηεκ 
μζςμακηθή θονηανπία ημ 1821 . Ύζηενα από ηεηναθόζηα πνόκηα ζθιαβηάξ μ ιαόξ λεζεθώζεθε γηα 
κα πμιεμήζεη γηα ηεκ ειεοζενία ημο.

Γνάθεη ε Πζηημύκε Αζεκά Α5





Με οδηγό

αναμνήσεις

βιώματα

εικόνες

συναισθήματα                                            

και με σύμμαχο

ζωντανή μουσική

κέφι

ρυθμό

χορό

εδέσματα

Θα ζήσουμε τη χαρά μιας νέας αρχής στη λήξη του σχολικού μας έτους.

Σας περιμένουμε !



Πεκ Πνίηε 24 Ζμοκίμο 2014 ε ζπμιηθή πμνςδία θαη
μνπήζηνα μάξ πάνηζε, γηα άιιε μηα πνμκηά, μηα ελαίζηα μμοζηθή
βναδηά! Απμπαηνεηώκηαξ ημοξ απμθμίημοξ μαξ, είπαμε ηεκ
εοθαηνία κα απμιαύζμομε έκα ελαίνεημ πμηθίιμ πνόγναμμα. Ιεηά
ημκ παηνεηηζμό από ημ Δήμανπμ Νοιαίαξ – μνηηάηε θ.
Ηασηεδίδε, πμο μαξ ηίμεζε με ηεκ πανμοζία ημο, αθμιμύζεζε έκα
πιμύζημ πμνεοηηθό πνόγναμμα από ηεκ μμάδα ―dance express‖
ζηεκ μπμία πνςημζηάηεζε μ μαζεηήξ μαξ Βαζίιεξ Γθμοιέηζαξ
θαη ε πανέα ημο. Γθηόξ από μμκηένκμη πμνμί πανμοζηάζηεθακ θαη
ειιεκηθμί παναδμζηαθμί πμνμί από ημ πμνεοηηθό όμηιμ ημο
ζπμιείμο μαξ, πμο ημοξ επημειήζεθε με ηδηαίηενε επηηοπία ε
Γομκάζηνηά μαξ θ. Δέζπμηκα Θαδόγιμο.

Αθμιμύζεζακ ειιεκηθά έκηεπκα, ιασθά θαη λέκα ηναγμύδηα,
πμο απέδςζακ με λεπςνηζηό ηνόπμ μαζεηέξ (απόθμηημη) ηεξ
πμνςδίαξ μαξ. Αθόμε ημ πνόγναμμά μαξ δηακζίζηεθε θαη από 3
μμοζηθέξ θιαζηθέξ θαη μεηα-θιαζηθέξ μνγακηθέξ ζοκζέζεηξ. Ιηα
πμηθηιία μμοζηθώκ μνγάκςκ, πμο με πενηζζή δελημηεπκία
πεηνίζηεθακ μη μαζεηέξ μαξ, ζοκόδεοζε ηα ηναγμύδηα ηεξ
βναδηάξ. Ανμόκημ, θηζάνεξ αθμοζηηθέξ θαη ειεθηνηθέξ, μπάζμ,
βημιί, ηζέιμ, θιάμοημ, κηνάμξ ήηακ ηα βαζηθόηενα από αοηά.

Ε μμοζηθή μαξ γημνηή πενηειάμβακε θαη πημομμνηζηηθά
δνώμεκα, όπςξ απμμημήζεηξ δηδαθηηθώκ «πνμθίι» δηαθόνςκ
θαζεγεηώκ ημο ζπμιείμο μαξ θαη δηαζθεδαζηηθέξ πενηγναθέξ από
ζηηγμηόηοπα ηεξ ζπμιηθήξ δςήξ. Ε βναδηά απμπαηνεηηζμμύ
έθιεηζε με ακαμκήζεηξ θαη θςημγναθηθό οιηθό από ηα ιοθεηαθά
πνόκηα ηςκ μαζεηώκ μαξ, πμο με έκημκμ αίζζεμα ζογθίκεζεξ θαη
αμμηβαίαξ αγάπεξ, απμδήμεζακ πιέμκ από ημ ζπμιείμ μαξ
εοειπηζηώκηαξ γηα έκα κέμ λεθίκεμα ζηεκ αθαδεμασθή ημοξ δςή.

Πμοξ εοπόμαζηε θαιή ζηαδημδνμμία!

Γνάθεη μ Θμοθάξ Ηαζηάναξ, θηιόιμγμξ













Ε μνπήζηνα θαη πμνςδία ημο ζπμιείμο μαξ, ζομπιενώκμκηαξ πιέμκ 6 πνόκηα ιεηημονγίαξ,
εκηάπζεθε θαη θέημξ ςξ πμιηηηζηηθό πνόγναμμα ζηα δνώμεκα ημο ζπμιείμο μαξ θαη πνμζπάζεζε κα 
οιμπμηήζεη θάπμημοξ βαζηθμύξ ζηόπμοξ. Ηονηόηενμξ από αοημύξ ήηακ ε ζομμεημπή ηεξ ζηηξ 
ζπμιηθέξ εθδειώζεηξ, εζκηθέξ εμνηέξ θαη επεηείμοξ, όπμο θαη έδςζε δοκαμηθά ημ πανόκ! 

Πόζμ ε 10 μειήξ μνπήζηνα μαξ όζμ θαη 
ε  22μειήξ πμνςδία μαξ απανηίδεηαη 
από μαζεηέξ (θονίςξ ηεξ Α΄ Θοθείμο) 
με ζπμοδέξ ζηε μμοζηθή, πμο 
δηαθνίκμκηαη γηα ηηξ ηδηαίηενεξ 
δεληόηεηεξ θαη ημ ηαιέκημ ημοξ, θαζώξ 
θαη γηα ηεκ αγάπε θαη ημ δήιμ ημοξ γηα 
ημ ηναγμύδη. Ιε πμιύ όνελε θαη επημμκή, 
ύζηενα από ανθεηέξ ώνεξ πνόβαξ θάζε 
θμνά, πανμοζίαζακ έκα εονύ νεπενηόνημ 
από ειιεκηθά παναδμζηαθά ηναγμύδηα, 
αιιά θαη έκηεπκα, ιασθά θαη νεμπέηηθα, 
αθόμε θαη λέκα, ακάιμγα με ηεκ 
πενίζηαζε ηεξ θάζε εθδήιςζεξ. Πμ 
μμοζηθό μαξ ζπήμα ζοκέβαιε 
θαζμνηζηηθά ζηηξ ζπμιηθέξ εζκηθέξ 
εμνηέξ ηεξ 28εξ Μθηςβνίμο, ηεξ 25εξ

Ιανηίμο θαη ηεξ 17εξ Κμεμβνίμο, εκώ 
πνςημζηάηεζε ζηε νηζημογεκκηάηηθε 
μμοζηθή εθδήιςζε πνμ ηςκ δηαθμπώκ.

Γράφει ο Λουκάσ Καςιάρασ , φιλόλογοσ



Οηε ιήλε ηεξ ζπμιηθήξ πνμκηάξ επίζεξ, πιαηζίςζε ηόζμ ηεκ πανμοζίαζε –απμιμγηζμό  ηςκ 
πμιηηηζηηθώκ μαξ πνμγναμμάηςκ, όζμ θαη μηα «Ιμοζηθή Βναδηά Απμπαηνεηηζμμύ», πμο 
μνγακώζεθε ζημ ηέιμξ ηεξ ελεηαζηηθήξ πενηόδμο, πνμξ ηημήκ ηςκ απμθμίηςκ ηεξ Γ΄ Θοθείμο.



Μνπήζηνα:
Κίθμξ Ακεπιάξ Γ3 (θηζάνα), Δάθκε Ιπόδε Γ2(θηζάνα), Γιηζάβεη Ηαναθάζε
Γ1(θηζάνα), νύζα αηδενάιιε Γ5(θηζάνα), Ζςάκκεξ Παθόιαξ Γ5(ηζέιμ), 
νηζηίκα Ιαιιηανμύ Β4(θηζάνα),Μονακία Οαμανά Β5(θιάμοημ), Γηώνγμξ 
Ζςακκίδεξ Β1(ημομπενιέθη),Βαζηιηθή Ιπασνιή Α3(βημιί), Αζεκά Πζηημύκε
Α5(πιήθηνα) Πδηζημύδε Ζςάκκα B5(πιήθηνα),
Θμοθάξ Ηαζηάναξ Βημιί πιήθηνα.

μνςδία:
ανά Ηαναπαηάθε Γ1, Θεμδώνα Ηαμπόζμο Γ1, Θήδα Ηεπμονίδε Γ5, Βίθε Αδά Β1, Φέκηα 
Ακαγκςζημύδε Β1, Ηάηηα Ζςάκκμο Β1, Γιέκε Θςμάνεσ Β2, Βάκα Ημθθηκίδμο Β3, Ηώζηαξ 
Ημνμμειάξ Β3, Ναζπαιίκα Ημονμομάκε Β4, Δεμήηνεξ Φιώνμξ Β5, Βέηα Παπαδίδμο Β5, 
Ζςάκκα Πδηζημύδε Β5, Φακή Δεμεηνίμο Α1, νηζηίκα Απμζημιμπμύιμο Α1, Γηνήκε Δαπανίμο
Α1, Ιανία Ιπμοκηδημύθα Α4, Άκκα Κηαμύνε Α4, Ειηάκα Παπαδίδμο Α5, Ιανγανίηα 
Πδηιηβάθε Α5.

Μη μαζεηέξ, πμο με πενηζζή αλημζύκε θαη θηιμηημία ζομμεηείπακ ζημ πνόγναμμα, ήηακ:





Πε ζπμιηθή πνμκηά 2013-14 πναγμαημπμηήζεθε ζημ ζπμιείμ μαξ έκα δηαθμνεηηθό πνόγναμμα, πμο 
αθμνμύζε ημ ζπμιείμ ςξ ανπηηεθημκηθόξ πώνμ, γηαηί ημ ζπμιείμ είκαη παηδαγςγηθή δηαδηθαζία, είκαη 
έθθναζε, αιιά είκαη θαη οπμδμμή. Ιέζα ιμηπόκ από ημ βηςμαηηθό ενγαζηήνη πμο ιεηημύνγεζε μη 
μαζεηέξ θαηέζεζακ ζθέρεηξ, ζοκαηζζήμαηα θαη βηώμαηα πμο ζπεηίζηεθακ με ημ πώνμ πμο ιέγεηαη 
ζπμιείμ. Αιιά θαη ζε πναθηηθό επίπεδμ θηκεζήθαμε θαη εκημπίζαμε πώνμοξ ημο ζπμιείμο πμο 
ηθακμπμημύκ ημοξ μαζεηέξ, αιιά θαη αοημύξ πμο πνήδμοκ επέμβαζε ιεηημονγηθή θαη αηζζεηηθή. 

Μη μαζεηέξ δςγνάθηζακ ημοξ πώνμοξ αοημύξ θαη ακαζπεδίαζακ ημοξ πώνμοξ πμο δεκ ημοξ 
ηθακμπμημύκ. θαηανηίζαμε ενςηεμαημιόγηα πμο απεοζύκζεθακ ζε γμκείξ, μαζεηέξ θαη ηέιμξ πήναμε 
ζοκέκηεολε από ημκ δηεοζοκηή ημο ζπμιείμο μαξ. Ιέζα από ηεκ παναπάκς δηαδηθαζία θαηανηίζαμε 
έκακ θαηάιμγμ αηηεμάηςκ πμο απεοζύκαμε ζηηξ Δεμμηηθέξ ανπέξ, ηε Οπμιηθή Γπηηνμπή θαη ημ 
ζύιιμγμ γμκέςκ θαη θεδεμόκςκ. Μ θαηάιμγμξ αοηόξ πενηέπεη πνμηάζεηξ γηα ζομπιενώζεηξ θαη 
δημνζώζεηξ ημο ζπμιηθμύ θηενίμο, αγμνά ελμπιηζμμύ (αγμνά H/Y, ακεμηζηήνςκ θ.ι.π.), 
εγθαηάζηαζε ακεμηζηήνςκ μνμθήξ θαη ζονμηειεθώκςκ  αιιά θαη έιεγπμ πονόζβεζεξ. Ννέπεη κα 
ζεμεηςζεί όηη θάπμηα από αοηά ηα αηηήμαηα έπμοκ ήδε ηθακμπμηεζεί.

Γνάθεη ε Κηόνα Πζηθηειίδμο, θηιόιμγμξ



Επίσηρ στο πλαίσιο τηρ 

πληπέστεπηρ ενημέπωσηρ μαρ για 

την σσολική απσιτεκτονική 

καλέσαμε στο σσολείο μαρ την 

απσιτέκτονα κ. Ζςγούπα

Αικατεπίνη η οποία μαρ εξοικείωσε 

με τιρ  παλιότεπερ τάσειρ τιρ 

σσολικήρ απσιτεκτονικήρ αλλά 

κςπίωρ τηρ σύγσπονηρ.

Οημ πιαίζημ ημο πνμγνάμμαημξ μαξ 
επηζθεθζήθαμε ηα ζπμιεία ημο 
1930 ηεξ Θεζζαιμκίθεξ, ηα 
ζπμιεία πμο ζεςνήζεθακ ζηαζμόξ 
ζηε ζπμιηθή ανπηηεθημκηθή: Πμ 
πεηναμαηηθό ημο Α.Ν.Θ, ημ 13μ

Θύθεημ θαη ημ 2μ γναθείμ ηεξ 
Ζθηίκμο.  Ιε ηεκ παναπάκς δνάζε 
θαζώξ θαη ηε ζομμεημπή μαξ ζημ 
δηαγςκηζμό δεμημονγηθήξ γναθήξ 
ζθμπόξ μαξ ήηακ κα δείλμομε όηη 
ζπμιείμ δεκ είκαη μόκμ ημ θηήνημ 
αιιά ζπμιείμ ζεμαίκεη θαη έθθναζε 
θαη δεμημονγία
Πέιμξ ζηεκ απμπαηνεηηζηήνηα 
γημνηή γηα ηεκ απμθμίηεζε ηςκ 
μαζεηώκ ηεξ Γ΄Θοθείμο ζα 
πανμοζηάζμομε έκα μηθνό 
πακόναμα πμνώκ. 



Μη μαζεηέξ, πμο ζομμεηείπακ ζημ πνόγναμμα, ήηακ:
Από ημ Β1  μη Δμύμηεξ Γηώνγμξ, Ακηςκηάδμο Ακαζηαζία, Αδά Βαζηιηθή, Ακαγκςζημοδε
Φςηεηκή Ζςακκίδεξ Γηώνγμξ
Από ημ Β2 μη Γθόιηαξ Άγγειμξ, Ιπαγηώηα Δνμζίκε, Βγεκά Ακδνμκ, Γθάηζημο Ιανία, Γθόκεξ
Γηώνγμξ,Ναπαζακαζίμο Γηώνγμξ, Λακζόξ Νακαγηώηεξ, Ιαονέα νηζηίκα Δώημξ Δεμήηνεξ 
Γιαβίκαξ Κίθμξ
Β4 μη Νηηζηώηεξ Ηςκμξ, Ημοιαθηώηε ακαζηαζία, Βαζηιεηάδμο Ζςάκκα, Ηαναγηάκκε 
νοζμύια,Ηαναμάιε Αθνμδίηε, Ακαζηαζηάδμο Ακαζηαζία, Νμιοπνόκεξ νόκεξ, Νακαγηςηίδεξ
Άγγειμξ
Ρπεύζοκμη πνμγνάμμαημξ: Θεμδώνα Πζηθηειίδμο θηιόιμγμξ,Δέζπμηκα Θαδόγιμο γομκάζηνηα





Πμ πνόγναμμα πενηβαιιμκηηθήξ αγςγήξ «Ε δηαπείνηζε ημο κενμύ» οιμπμηήζεθε ζημ ζπμιείμ μαξ ημ 
εθπαηδεοηηθό έημξ 2013-2014 με οπεύζοκε θαζεγήηνηα ηεκ θ. Οαμανά Δέζπμηκα θαη ζοκενγάηε 
εθπαηδεοηηθό ημκ θ. Ημοηζμύνε Αζακάζημ. Ιε ηεκ έκανλε ημο πνμγνάμμαημξ έγηκε έκηαλε ημο 
ζπμιείμο μαξ ζημ Γζκηθό δίθηομ γηα ημ κενό «Κενό θαη βηώζημε ακάπηολε» με ζοκημκηζηή ημ ΗΝΓ 
Γηακκηηζώκ- Έδεζζαξ. Ε έκηαλε αοηή μεγηζημπμηεί ημ άκμηγμα ημο ζπμιείμο μαξ ζηεκ θμηκςκία θαη 
πνμάγεη ηε ζοκενγαζία με θμνείξ θαη άιια ζπμιεία. Μη ζοκακηήζεηξ ηςκ μαζεηώκ με ημοξ 
εθπαηδεοηηθμύξ πναγμαημπμηήζεθακ ηεκ 8ε ώνα θάζε Δεοηένα θαη Νέμπηε θαηά ηε δηάνθεηα ημο 
εθπαηδεοηηθμύ έημοξ. Ηαηά ηε δηάνθεηα ηςκ ζοκακηήζεςκ αοηώκ ζογθνμηήζεθακ μμάδεξ, έγηκε 
ακαδήηεζε έκηοπμο θαη ειεθηνμκηθμύ οιηθμύ, ημ μπμίμ πανμοζηάζηεθε από ημοξ μαζεηέξ ζηεκ 
μιμμέιεηα ηεξ πενηβαιιμκηηθήξ μμάδαξ θαη μιμθιενώζεθε με ηεκ παναγςγή 4 power- point (έκα 
θάζε μμάδα).

Γνάθεη ε Οαμανά Δέζπμηκα, θηιόιμγμξ



Μη ζηόπμη ημο πνμγνάμμαημξ μη μπμίμη 
επηηεύπζεθακ είκαη μη αθόιμοζμη:
1. Μη μαζεηέξ ακέπηολακ ενεοκεηηθή 
δηάζεζε, θνηηηθή θαη δεμημονγηθή ζθέρε 
γηα ηεκ πνμζέγγηζε θαη θαηακόεζε ηςκ 
ζύγπνμκςκ πενηβαιιμκηηθώκ 
πνμβιεμάηςκ.
2. Μη μαζεηέξ ακέπηολακ θώδηθα 
ζομπενηθμνάξ απέκακηη ζηεκ μμάδα θαη 
ημ πενηβάιιμκ (ζοκενγαζία, ζεβαζμόξ 
ζηηξ δηαθμνεηηθέξ απόρεηξ, θαιιηένγεηα 
αληώκ θαη δεμημονγία κέςκ πνμηύπςκ).
3. Ιεγηζημπμηήζεθε ημ άκμηγμα ημο 
ζπμιείμο ζηεκ θμηκςκία (ζύκδεζε ηεξ 
ζπμιηθήξ με ηεκ θαζεμενηκή δςή, 
θαιιηένγεηα οπεοζοκόηεηαξ, ηθακόηεηα 
ιήρεξ απμθάζεςκ θαη δεμημονγηθήξ 
πανέμβαζεξ).
4. Δόζεθε έμθαζε ζηεκ εκενγό 
ζομμεημπή ηςκ μαζεηώκ θαη ζηε πνήζε 
εκενγεηηθώκ μεζόδςκ (ζοδήηεζε, 
ακηηπανάζεζε, ένεοκα, δνάζε).

Γπίζεξ ζηηξ 20-02-2014 οιμπμηήζεθε 
εθπαηδεοηηθό πνόγναμμα ζημ ΗΝΓ 
Ημνδειημύ. Μ ηίηιμξ ημο εθπαηδεοηηθμύ 
πνμγνάμμαημξ είκαη «Αεηθμνηθή
δηαπείνηζε ημο κενμύ». 



Μη μαζεηέξ, πμο ζομμεηείπακ ζημ πνόγναμμα, ήηακ:
Από ημ Α4 μη Ιπμθμγηάκκε Γοαγγειία, Ναπαδάθμο Δηαιεθηή, Ιπμοκηδμύθα Ιανία- Θεμδώνα, 
Νεηνίδμο Κηθμιέηα, Νμοιημπμύιμο Άκκα, θαη Νάιη Γύα
Από ημ Α3 μη Ιπεθηάνε Θεμδώνα, Ιαγηώκα Ζςάκκα, Ιπαθαιμύδε νηζηίκα, Οονίθα νηζηίκα, 
Θαηζίκμγιμο Ιανηάκκα, Ιπασνιή Βαζηιηθή, Ιμονάβα Ιανία, θαη Θηόιημο Κηθμιέηα
Από ημ Α1 ε Βαζηιεηάδμο Θεακώ
Από ημ Β1 μη Δεμεηνόγιμο Γεώνγημξ, θαη Ακηςκηάδμο Ακαζηαζία
Από ημ Β4 μη Ηονηαθμύδε Γιεοζενία, Ιπμομπκόβα Λέκηα, θαη Ημοιαθηώηε Οηαμαηία 





Ε δημνγάκςζε ημο 12μο Ιαζεηηθμύ Ιμκηέιμο Εκςμέκςκ Γζκώκ (MUN) Θεζζαιμκίθεξ, έδςζε ηε δοκαηόηεηα 
ζημοξ μαζεηέξ μαξ κα γίκμοκ θμηκςκμί μηαξ εκαιιαθηηθήξ εθπαηδεοηηθήξ δηαδηθαζίαξ θαη κα ακαπηύλμοκ μηα 
βαζύηενε εθηίμεζε θαη θαηακόεζε ηςκ ζύγπνμκςκ παγθόζμηςκ δεηεμάηςκ ακαδεηώκηαξ ιύζεηξ μέζα από ηε 
δηαπναγμάηεοζε, ημκ δεμμθναηηθό θαη πμιηηηζμέκμ δηάιμγμ, ηεκ ηέπκε ηεξ δηπιςμαηίαξ θαη ηε δηαδηθαζία ηεξ 
ρεθμθμνίαξ θαη πιήνμοξ απμδμπήξ ημο πιεημρεθηθμύ απμηειέζμαημξ. Ιέζς ιμηπόκ ηεξ βηςμαηηθήξ μάζεζεξ μη 
μαζεηέξ απμθόμηζακ ζπμοδαίεξ εμπεηνίεξ με εθπαηδεοηηθό θαη παηδαγςγηθό όθειμξ. Νανάιιεια με ηεκ ελάζθεζε 
ηεξ αγγιηθήξ γιώζζαξ θαη ηεκ απόθηεζε γκώζεςκ γηα πώνεξ ημο ΜΕΓ, μη μαζεηέξ έθακακ θίιμοξ, επηθμηκώκεζακ 
θαη έμαζακ ηηξ αλίεξ ημο ζεβαζμμύ θαη ηεξ ζοκενγαζίαξ. Πέιμξ, ε ζομμεημπή μαξ ζε αοηή ηε δημνγάκςζε ζεςνώ 
πςξ ήηακ πμιύ πνήζημε γηα ημοξ μαζεηέξ μαξ αιιά θαη γηα εμάξ ημοξ εθπαηδεοηηθμύξ γηαηί απμηέιεζε έκα 
πανάζονμ γκώζεξ ζημ ζύγπνμκμ θόζμμ  θαη μαξ επέηνερε κα μνγακςζμύμε ζε μμάδα θαη κα ζοκενγαζημύμε 
παναγςγηθά. 

Μη μαζεηέξ πμο ζομμεηείπακ ήηακ:
Πδάζηα Ακαζηαζία Α5, Ανδαμενηκμύ Ακηςκία A1, Απμζημιμπμύιμο Ιανία-νηζηίκα A1, Γθόιηαξ Άγγειμξ Β2,
Δμονμοδήξ ΑκηώκεξΒ1, Ναπαζηεθάκμο Οηέθακμξ Β2, Νμιοπνόκε Όιγα Β5, Δεμενηδίδμο Γιέκε B1.

Γνάθεη ε Φακή Βαζηιηθμύ, αγγιηθώκ



Πεκ θεηηκή ζπμιηθή πνμκηά είπαμε 
ηε δοκαηόηεηα κα ζομμεηάζπμομε ζε 
έκα πνόγναμμα ημο Ανηζημηειείμο 
θμιιεγίμο πμο δημνγακώκεηαη θάζε 
πνόκμ θαη ιέγεηαη Ιμκηέιμ 
Εκςμέκςκ Γζκώκ (M.U.N.)  θαη είκαη 
μοζηαζηηθά μηα πνμζμμμίςζε εκόξ 
ζοκεδνίμο ημο Μνγακηζμμύ Εκςμέκςκ 
Γζκώκ. Ιέζα από ηε ζομμεημπή μαξ 
ήνζαμε ζε επαθή με θμηκςκηθά, 
μηθμκμμηθά θαη ακζνςπηζηηθά 
δεηήμαηα πμο πνμβιεμαηίδμοκ ηε 
ζεμενηκή θμηκςκία. Ηάκαμε ένεοκα, 
ζοιιέλαμε πιενμθμνίεξ,
εκεμενςζήθαμε, 
εοαηζζεημπμηεζήθαμε με θάπμηα 
ζέμαηα θαη πνμεημημαζηήθαμε κα 
εθπνμζςπήζμομε μηα πώνα 
πνεζημμπμηώκηαξ ηεκ αγγιηθή 
γιώζζα, γεγμκόξ πμο μαξ βμήζεζε 
όπη μόκμ ζηε ελάζθεζε ηςκ αγγιηθώκ 
μαξ αιιά θαη ζηεκ ακάπηολε ηςκ 
γεκηθώκ μαξ γκώζεςκ. Ήηακ μηα 
πνςηόγκςνε εμπεηνία γηα εμάξ θαη 
πανόιμ ημ άγπμξ μαξ ηεκ 
εοπανηζηεζήθαμε πάνα πμιύ θαη γηα 
αοηό ειπίδμομε πςξ ζα μαξ 
λακαδμζεί ε δοκαηόηεηα κα πάνμομε 
μένμξ θαη ζε άιιεξ ηέημηεξ 
δναζηενηόηεηεξ

Γνάθεη ε Ακαζηαζία Πδάζηα Α5





Γηα έθηε ζοκεπή πνμκηά ημ ζπμιείμ μαξ ζομμεηείπε 
ζηεκ Οοκδηάζθερε ημο Γονςθμηκμβμοιίμο Κέςκ 
Γιιάδαξ πμο πναγμαημπμηήζεθε ζημ Δεμανπείμ 
Θεζζαιμκίθεξ, όπςξ θαη ζηηξ εγθαηαζηάζεηξ ημο 
Νακεπηζηεμίμο Ιαθεδμκίαξ.  Πμ Γ.Η.Κ. δίκεη ζε 
μαζεηέξ  Θοθείμο ηε δοκαηόηεηα κα ζομμεηάζπμοκ 
ζε μηα πναθηηθή νεαιηζηηθή εμπεηνία πνμζμμμίςζεξ 
ηςκ ιεηημονγηώκ θαη ηεξ δηαδηθαζίαξ ιήρεξ 
απμθάζεςκ ημο Γονςπασθμύ Ημηκμβμοιίμο.
Πμ Γ.Η.Κ εμπιέθεη ζηηξ δνάζεηξ ημο 20000 κέμοξ 
από όιε ηεκ Γονώπε, πνμβάιιμκηαξ ηεκ 
θμηκμβμοιεοηηθή ζοδήηεζε πάκς ζε επίθαηνα 
Γονςπασθά ζέμαηα.
Πμ ζπμιείμ μαξ εθπνμζώπεζακ μη μαζεηέξ ηεξ Β’ 
Θοθείμο Γθέθαξ Οηναηειάηεξ Οομεώκ πμο 
ζομμεηείπε ζηεκ επηηνμπή γηα ημκ αθμπιηζμό θαη μ 
μαζεηήξ  Γθμοηδαμάκεξ Ακηίγμκμξ ζηεκ επηηνμπή 
μηθμκμμηθώκ οπμζέζεςκ ακηίζημηπα. Μη 
ζομμεηέπμκηεξ μαζεηέξ, μ ηειηθόξ ανηζμόξ ηςκ 
μπμίςκ ήηακ 112, πςνηζμέκμη ζε 10 επηηνμπέξ, 
θαηέιελακ ζε 10 ρεθίζμαηα. Μ μαζεηήξ Γθέθαξ 
Οηναηειάηεξ Οομεώκ θαηέιαβε ηεκ 21 ζέζε από 
ημοξ 23 θαιύηενμοξ ημο Οοκεδνίμο με δοκαηόηεηα 
ζομμεημπήξ ζε δηεζκή Fora θαζώξ θαη ζε 
πενηθενεηαθέξ θαη εζκηθέξ ζοκόδμοξ ημο 
Γονςπασθμύ Ημηκμβμοιίμο Κέςκ πμο δηελάγμκηαη 
ζημ ελςηενηθό. Πε ζηήνηλε θαη ηε ζοκμδεία ηςκ 
μαζεηώκ ακέιαβε ε θαζεγήηνηα Βμοηζά Β. 
Κμμηθόξ.  

Γνάθεη ε Θία βμοηζά, κμμηθόξ



Ε εμπεηνία μμο ζημ Γονςπασθό θμηκμβμύιημ κέςκ ήηακ 
ηόζμ ζοκανπαζηηθή πμο με λάθκηαζε, θαζώξ δεκ πενίμεκα 
κα πενάζς  ηόζμ όμμνθα.  
Πεκ πνώηε εμένα ήμαζηε όιμη πμιύ αγπςμέκμη, πανόια 

αοηά μη οπεύζοκμη ηεξ δημνγάκςζεξ με ηα παηπκίδηα πμο μαξ 
έδεηλακ θαηάθενακ κα ζπάζεη μ πάγμξ θη έηζη γκςνηζηήθαμε 
θαιύηενα.
Ηαηά ηε δηάνθεηα ηεξ δεύηενεξ εμέναξ, αθμύ ήδε ηεκ 

πνώηε μένα είπαμε πςνηζηεί ζε μμάδεξ ζοδεηήζαμε ημ 
θμηκό ζέμα πμο είπαμε ακαιάβεη. Ννμηείκαμε όια ηα μέιε 
από έκακ ηνόπμ ιύζεξ πμο δηαηοπώζεθε ζε μηα ενγαζία.     
Πεκ Πνίηε εμένα θαη ηειεοηαία  έγηκε ε γεκηθή ζοκέιεοζε 
όπμο όιεξ μη μμάδεξ ζογθεκηνώζεθακ ζε έκακ πώνμ θαη 
ζοδεηήζαμε πεναηηένς ηηξ ενγαζίεξ μαξ.

Οεμακηηθή ήηακ ε πανμοζία ημο μαζεηή  μαξ Γθέθα Οναηειάηε Οομεώκ όπςξ θαη ηςκ   οπόιμηπςκ 8 Γιιήκςκ 
μαζεηώκ πμο εθπνμζώπεζακ ηεκ πώνα μαξ ζημ 9th internationalforum πμο έγηκε ζηεκ Ηςκζηακηηκμύπμιε .Οηε 
ζοκάκηεζε αοηή  έιαβακ μένμξ μαζεηέξ θαη θαζεγεηέξ από 17 πώνεξ ηεξ Γονώπεξ. Π μ βαζηθό ζέμα πάκς ζημ 
μπμίμ μη μαζεηέξ δηαβμοιεύηεθακ θαη ελέδςζακ ρεθίζμαηα ήηακ ηα ―ακζνώπηκα δηθαηώμαηα‖. Ηαηά ηεκ δηάνθεηα 
ημο ζοκεδνίμο μη μαζεηέξ εκεμενώζεθακ γηα ημ ζέμα ημοξ ,ακηάιιαλακ απόρεηξ ,ακέπηολακ ηθακόηεηα δηαιόγμο,
απέθηεζακ δηαπμιηηηζμηθή  επηθμηκςκία, θαη  Γονςπασθή  ζοκαδέιθςζε. Ε θμηκςκηθή θαη πμιηηηθή εκενγμπμίεζε 
ηςκ μαζεηώκ επηηογπάκεηαη με ημκ ζεζμό ημο Γονςπασθμύ Ημηκμβμοιίμο Κέςκ από ηεκ ζηηγμή πμο 
εκεμενώκμκηαη μέζς αοημύ ημο ζεζμμύ γηα ηα πεπναγμέκα ηεξ Γονώπεξ.

Γνάθεη μ Ακηίγμκμξ Γθμοηδαμάκεξ Β1



Πμ Γονςπασθό Ημηκμβμύιημ Κέςκ είκαη έκαξ πμιηηηθά θαη ζνεζθεοηηθά αδέζμεοημξ με θενδμζθμπηθόξ 
μνγακηζμόξ, μ μπμίμξ εκζαννύκεη ηεκ εονςπασθή κεμιαία κα αζπμιεζεί εκενγά με ηεκ δηαβμύιεοζε δεηεμάηςκ 
πμιηηηζμηθώκ, θμηκςκηθώκ θαη μηθμκμμηθώκ. 40.000 κέμη απ’ όιε ηεκ Γονώπε έπμοκ ζομμεηάζπεη ζηηξ εθδειώζεηξ 
ημο, εκώ απανηζμεί πενίπμο 5.000 εκενγά μέιε ζε δηάθμνεξ πώνεξ. Ζδνύζεθε ημ 1987 ζημ Fontainebleau ηεξ 
Γαιιίαξ. 'Γηζη ιμηπόκ, πάνε ζηεκ θονία Βμοηζά, δόζεθε θαη ζε μέκα ε εοθαηνία κα ιάβς μένμξ ζημ ζοκέδνημ ηεξ 
Θεζζαιμκίθεξ ημ Δεθέμβνημ ημο '12,  όπμο θαη επηιέπζεθα γηα κα ζομμεηάζπς ζημ 9μ Δηεζκέξ Οοκέδνημ ηεξ 
Ηςκζηακηηκμύπμιεξ. Ήηακ μία πναγμαηηθά πνςηόγκςνε θαη ζοκανπαζηηθή εμπεηνία, θαζώξ γκώνηζα παηδηά απ' 
όιε ηεκ Γονώπε, έθακα κέεξ θηιίεξ, ζοδήηεζα θαη ακηάιιαλα απόρεηξ μαδί ημοξ γηα δηάθμνα ζέμαηα πμο αθμνμύκ 
ηεκ ΓΓ.

Γνάθεη μ Οίμμξ Γθέθαξ Β1







Οηηξ 18 Ιανηίμο 2014 ε μμάδα ημο ζπμιείμο μαξ «Μνπεζηνηθό – μνςδηαθό μαζεηηθό ζύκμιμ» ζε 
ζοκενγαζία με ημ ημήμα Β5 (ημο μπμίμο ημ πεκηαμειέξ ζομβμύιημ είπε ηεκ πνςημβμοιία κα 
πνμηείκεη ηεκ εκ ιόγς δνάζε) επηζθέθζεθε ημ Ιέγανμ Ιμοζηθήξ Θεζζαιμκίθεξ πνμθεημέκμο κα 
παναθμιμοζήζεη ηεκ ακμηπηή δμθημή – ζοκαοιία ηεξ Μνπήζηναξ Κέςκ Γονςπασθήξ Έκςζεξ. Ε 
πανάζηαζε ήηακ εκδεδεηγμέκε γηα ηεκ επίζθερε ζπμιείςκ, αθμύ απμηειεί μένμξ ημο Ηύθιμο 
Γθπαηδεοηηθώκ Ννμγναμμάηςκ ημο Ιεγάνμο Ιμοζηθήξ Θεζζαιμκίθεξ. 

Ε επίζθερε αοηή πναγμαημπμηήζεθε ζημ πιαίζημ ηςκ επηζθέρεςκ πμο οιμπμημύμε, ςξ 
δνάζεηξ ημο πμιηηηζηηθμύ μαξ πνμγνάμμαημξ πμο ιεηημονγεί θαη εθέημξ ζημ Θύθεηό μαξ. 

Ηαηά ηεκ επίζθερή μαξ είπαμε ηε δοκαηόηεηα κα δήζμομε από θμκηά ηεκ εμπεηνία μηα 
ζοκαοιίαξ από έκα ελαίνεημ μνπεζηνηθό ζύκμιμ, μηα θαη ε ζογθεθνημέκε Μνπήζηνα Κέςκ 
Γονςπασθήξ Έκςζεξ δεκ απεοζύκεηαη μόκμ ζε έκα ζομβαηηθό θιαζηθό θμηκό, αιιά πναγμαημπμηεί 
εηδηθά θμκζένηα γηα κέμοξ, ζε μηα πνμζπάζεηα κα εθηειέζεη ζπμοδαίεξ μμοζηθέξ ζοκζέζεηξ,  
ενμεκεομέκεξ με δελημηεπκία θαη πάζμξ. Νναγμαηηθά, ε εθηέιεζε ηςκ μμοζηθώκ ένγςκ μαξ 
θαζήιςζε. Ήηακ ηδηαίηενα εκηοπςζηαθό κα βιέπεηξ μηα μνπήζηνα, πμο απανηηδόηακ από μέιε 
πενίπμο 25 δηαθμνεηηθώκ πςνώκ ηεξ Γονώπεξ, κα ενμεκεύεη με ηέημηα αθνίβεηα, ζοκημκηζμό αιιά 
θαη ζοκαηζζεμαηηθό πνώμα γκςζηέξ θαη άγκςζηεξ θιαζζηθέξ ζοκζέζεηξ.
ημο 

Γνάθεη μ 
Θμοθάξ 
Ηαζηάναξ, 
θηιόιμγμξ



Πόζμ ε επίζθερή μαξ ζημκ ηδηαίηενμ πώνμ ημο Ιεγάνμο Ιμοζηθήξ Θεζζαιμκίθεξ όζμ θαη ε 
εμπεηνία ηεξ ζοκαοιίαξ οπήνλακ ηδηαίηενα εκδηαθένμοζεξ, επμηθμδμμεηηθέξ θαη εκ γέκεη 
πμιύηημεξ γηα ηε μμοζηθή  παηδεία ηςκ μαζεηώκ ημο πνμγνάμμαηόξ μαξ, (πενίπμο 40 μέιε) μη 
μπμίμη αζπμιμύκηαη με ηεκ εθμάζεζε μμοζηθώκ μνγάκςκ θαη ζομμεηέπμοκ ζε δηάθμνα 
μνπεζηνηθά – πμνςδηαθά ζύκμια. 

Ιεηά ημ ηέιμξ ηεξ πανάζηαζεξ, είπαμε ηεκ εοθαηνία κα πενηεγεζμύμε θαη ζημ πώνμ ηεξ 
Κέαξ Ναναιίαξ Θεζζαιμκίθεξ θαη κα πημύμε έκα δνμζενό θαθέ με ζέα ημ μαγεοηηθό Θενμασθό 
θαη ημ Ιέγανμ ηεξ Ιμοζηθήξ Θεζζαιμκίθεξ. Γηα άιιε μηα θμνά, ζοκδοάζαμε ημκ πμιηηηζμό ηεκ 
ηέπκεξ με ημκ πμιηηηζμό ηεξ επηθμηκςκίαξ, ενπόμεκμη πημ θμκηά με ημοξ ζομμαζεηέξ θαη ημοξ 
θαζεγεηέξ μαξ.

Ιαξ ζοκόδεοζακ ε θ. Βαγεκά (οπεύζοκε ημο ημήμαημξ Β5) μ θ. Ηαζηάναξ (οπεύζοκμξ ημο 
πμιηηηζηηθμύ πνμγνάμμαημξ) θαη μ θ. Ημοηζμύνεξ (οπεύζοκμξ ημο πμιηηηζηηθμύ πνμγνάμμαημξ 
θηκεμαημγνάθμο).





Πεκ Ναναζθεοή ζηηξ 20/12/13 μη μαζεηέξ ημο πμιηηηζηηθμύ 
μαξ πνμγνάμμαημξ επηζθέθζεθακ ηεκ έθζεζε Ιμοζηθώκ 
Μνγάκςκ ηςκ πςνώκ ηεξ Ιεζμγείμο με ηίηιμ: 
«ΙΓΟΜΓΓΖΑΗΑ ΕΜΞΩΙΑΠΑ», ημο Γηάκκε Ηασμάθε, 
πμο θηιμλεκήζεθε ζημ πώνμ ημο Βαθμπμύιεημο
Νκεομαηηθμύ Ηέκηνμο Θεζζαιμκίθεξ. Γθεί μαξ δόζεθε ε 
εοθαηνία κα ένζμομε ζε επαθή θαη κα γκςνίζμομε  ζπάκηα 
μμοζηθά όνγακα από δηάθμνεξ πώνεξ, παιαημηένςκ θονίςξ 
επμπώκ. Ιαξ έγηκε μηα θαηαημπηζηηθή λεκάγεζε ζπεηηθά με 
ηεκ ηζημνία θαη ηε ηδηαίηενε πνήζε αοηώκ ηςκ μνγάκςκ, 
θαζώξ θαη ηεκ άμεζε ή έμμεζε ζπέζε ημοξ με ζεμενηκά ήδε 
γκςζηά μμοζηθά όνγακα. Ιάιηζηα θάπμηα από αοηά 
μπμνέζαμε κα ηα θναηήζμομε ζηα πένηα μαξ θαη κα ηα 
δμθημάζμομε πανάγμκηαξ πμηθίιμοξ ήπμοξ.

Γπηπιέμκ ε πμιηηηζηηθή μαξ μμάδα παναθμιμύζεζε θαη 3 
βίκηεμ ζπεηηθά με ηεκ ηζημνία, ηεκ θαηαζθεοή θαη πνήζε 
ζογθεθνημέκςκ παναδμζηαθώκ μνγάκςκ, όπςξ ημ ζακημύνη, 
ε γθάηκηα, ημ ημομπενιέθη.

Ακαμθίβμια αοηή ε επίζθερε απμηέιεζε μηα λεπςνηζηή 
εμπεηνία γηα ημοξ μαζεηέξ, αθμύ μη πενηζζόηενμη 
αζπμιμύκηαη με εθμάζεζε θάπμημο μμοζηθμύ μνγάκμο. Έηζη 
ζα παναθηενίδαμε ηδηαίηενα επμηθμδμμεηηθά θαη επςθειή 
γηα ηε μμοζηθή μαξ παηδεία όζα είδαμε θαη αθμύζαμε.

Πεκ μμάδα μαξ ζοκόδεοζακ μη θαζεγεηέξ θ. Θμοθάξ 
Ηαζηάναξ (οπεύζοκμξ ημο πνμγνάμμαημξ) , θ. Αζακάζημξ  
Ημοηζμύνεξ θαη θ. Ζάθςβμξ Απμζημιίδεξ.

Γνάθεη μ Θμοθάξ Ηαζηάναξ, θηιόιμγμξ





Γηα όιε ηε Β’ ηάλε ημο ζπμιείμο μαξ, ζηα
πιαίζηα ημο μαζήμαημξ ηεξ Βοδακηηκήξ
Ζζημνίαξ πμο δηδαζθόμαζηε εθέημξ,
δημνγακώζεθε μηα εθπαηδεοηηθή εθδνμμή ζηε
Βοδακηηκή Θεζζαιμκίθε. Έηζη ημ πνςηκό ηεξ
2αξ Ιαΐμο 2014 μεηαθενζήθαμε από ημ
ζπμιείμ μαξ ζημ Θεοθό Νύνγμ. Από εθεί
πήναμε ηα εηδηθά ιεςθμνεία (ακμηπηήξ μνμθήξ)
πμο δηαζέηεη ε ημονηζηηθή εηαηνία
―Sightseeing‖ θαη θάκαμε πενηήγεζε ζηεκ πόιε
μαξ. Νενάζαμε από πμιύ όμμνθα ζεμεία ηεξ
Θεζζαιμκίθεξ θαη ζαομάζαμε ζεμακηηθά
αλημζέαηα θαη μκεμεία ηεξ. Φηάζαμε μέπνη ηα
θάζηνα, όπμο απμιαύζαμε από εθεί ηε
μαγεοηηθή ζέα. Οηε ζοκέπεηα επηζηνέραμε ζημκ
Θεοθό Νύνγμ θαη έπεηηα είπαμε ηεκ εοθαηνία
γηα έκακ θαθέ ε μηα βόιηα ακηίζημηπα, ζηεκ
πενημπή ηεξ πιαηείαξ Ανηζημηέιμοξ. Ήηακ μηα
πμιύ όμμνθε εμπεηνία, δηόηη πμιιμί από εμάξ
δε γκςνίδαμε θακ όηη οπήνπακ ή δεκ είπαμε δεη
πμηέ ανθεηά από ηα αλημζέαηα ηεξ πόιεξ μαξ.
Γπίζεξ, εοκμσθόξ ήηακ θαη μ θαηνόξ, μ μπμίμξ
ήηακ ειηόιμοζημξ θαη δεζηόξ θαη μαξ έθηηαλε ηε
δηάζεζε.

Γνάθεη ε Βίθο Αδά Β1 







Πμ ειηόιμοζημ πνςηκό ηεξ 
Νέμπηεξ 15 Ιαΐμο, ημ ζπμιείμ μαξ 
πναγμαημπμίεζε εθπαηδεοηηθή 
εθδνμμή ζημ ανπαημιμγηθό μμοζείμ 
ηεξ Θεζζαιμκίθεξ θαη έπεηηα βόιηα 
ζηεκ παναιία. Όιμη μη μαζεηέξ 
ήμαζηε εκζμοζηαζμέκμη. Ιεηαβήθαμε 
ζημ θέκηνμ ηεξ πόιεξ με ιεςθμνεία 
θαη πήγαμε ανπηθά ζημ μμοζείμ, όπμο 
ζαομάζαμε ηα εθζέμαηα ημο ανπαίμο 
ειιεκηθμύ πμιηηηζμμύ, ακάμεζα ζηα 
μπμία πνμζςπηθά λεπώνηζα ηα 
οπένμπα ρεθηδςηά θαη ημκ μεγάιμ 
επίπνοζμ θναηήνα ημο Δενβέκημο. 
Ιεηά ηεκ πενηήγεζε ζημ μμοζείμ, 
αθμιμύζεζε ειεύζενμξ πνόκμξ ζηεκ 
παναιία ηεξ Θεζζαιμκίθεξ, όπμο 
απμιαύζαμε ηε ζάιαζζα θαη 
δηαζθεδάζαμε με ημοξ θίιμοξ μαξ. 
Ιεηά από μηα θακηαζηηθή εθδνμμή, 
επηζηνέραμε ζημ ζπμιείμ γύνς ζηε 
μία θαη μηζή ημ μεζεμένη.

Γνάθεη ε Ζςάκκα Πδώηδε Α5







Οηηξ 10 Απνηιίμο 2014, εμένα 
Νέμπηε, μη μαζεηέξ πμο παναθμιμοζμύμε 
ημ μάζεμα ηεξ Δηαπείνηζεξ Φοζηθώκ 
Νόνςκ επηζθεθζήθαμε ζημ πιαίζημ ημο 
μαζήμαημξ αοημύ, ημ Αγνόθηεμα Βναπηάξ, 
ζημ πςνηό Βναπηά ηεξ Ηεκηνηθήξ 
Ιαθεδμκίαξ. Ο’ αοηήκ  ηεκ εθπαηδεοηηθή 
εθδνμμή  μάξ δόζεθε ε εοθαηνία κα 
ένζμομε θμκηά ζηε θύζε θαη κα 
γκςνίζμομε πώξ ιεηημονγεί έκα 
αγνόθηεμα. Γίδαμε ανθεηά είδε δώςκ: 
άιμγα, πόκη, θμοκειάθηα, πνόβαηα, 
αγνημγμύνμοκα, θόηεξ, πάπηεξ, αγειάδεξ, 
θαζώξ θαη είδε θοηώκ: μειηζζόπμνημ, 
ιεβάκηα, βίθμ. Γπίζεξ επηζθεθηήθαμε έκα 
πςνάθη, ζημ μπμίμ θαιιηενγείηαη ημ ζηηάνη 
«δέα», πμο ημ θαιιηενγμύζακ μη Ανπαίμη 
Έιιεκεξ θαη από ημ μπμίμ πανάγεηαη 
αιεύνη ηέημημο ηύπμο.  Πέιμξ, γεοηήθαμε 
ζπηηηθά εδέζμαηα, θηηαγμέκα από 
βημιμγηθά πνμσόκηα! 

Ε εθδνμμή αοηή  ήηακ όπη μόκμ 
εοπάνηζηε, αιιά πμιύ εκδηαθένμοζα θαη 
επμηθμδμμεηηθή!

Γνάθεη ε Ζςάκκα αηδή Α5







Οηηξ 15 Ιαΐμο 2014, ηα ημήμαηα ηεξ 
Αζηνμκμμίαξ θαη ηεξ Πεπκμιμγηθήξ θαηεύζοκζεξ 
ηεξ Β’ Θοθείμο πναγμαημπμίεζακ μηα εθδνμμή ζημ 
Ηέκηνμ Δηάδμζεξ Γπηζηεμώκ θαη Ιμοζείμ 
Πεπκμιμγίαξ NOESIS ζηε Θεζζαιμκίθε.
Ανπηθά επηζθεθζήθαμε ημ Νιακεηάνημ. Οε αοηόκ 
ημκ θαηαπιεθηηθό ζθαηνηθό θηκεμαημγνάθμ 
παναθμιμοζήζαμε έκα θακηαζμαγμνηθό 
κημθημακηέν με ηίηιμ « Πα Ιοζηήνηα ημο 
Ούμπακημξ ». Έπεηηα πςνηζηήθαμε ζε δομ μμάδεξ 
θαη πενηεγεζήθαμε  ζημ Ιμοζείμ Πεπκμιμγίαξ με 
ηε ζοκμδεία δομ πμιύ θηιηθώκ θη έμπεηνςκ 
λεκαγώκ.  Γθεί οπήνπακ εθζέμαηα πμο θακένςκακ
ηεκ ηνμμενή πνόμδμ ηεξ Πεπκμιμγίαξ με ηε 
ζομβμιή ηεξ Φοζηθήξ ζηεκ πάνμδμ ηςκ πνόκςκ. 
Έπμκηαξ μείκεη με ηηξ θαιύηενεξ εκηοπώζεηξ από 
ημ Νιακεηάνημ θαη ημ Ιμοζείμ ήνζε ε ώνα γηα ηεκ 
ηειεοηαία μαξ αηναληόκ. Ήηακ θοζηθά μ 
πνμζμμμηςηήξ, όπμο βηώζαμε μηα θμβενή 
ηνηζδηάζηαηε(3D) εμπεηνία με ζέμα ηηξ 
αενμπμνηθέξ δηαμάπεξ ημο μέιιμκημξ (όκμμα 
πνμβμιήξ: Air Fighter).
Ε εθδνμμή ήηακ οπένμπε, ε εμπεηνία μμκαδηθή θαη 
ζα ζέιαμε κα λακαπάμε. Πεκ ζοζηήκμομε 
ακεπηθύιαθηα ζημοξ ζομμαζεηέξ μαξ! 

Γνάθεη μ Ηώζηαξ Οανάκημο Β5







Οηα πιαίζηα ημο μαζήμαημξ Νμιηηηθή θαη Δίθαημ ημ ημήμα επηιμγήξ ζεςνεηηθήξ θαηεύζοκζεξ 
πνμγναμμάηηζε επίζθερε ζημ δηθαζηηθό Ιέγανμ Θεζζαιμκίθεξ ηεκ
12ε – 3 – 2014 γηα ηεκ παναθμιμύζεζε δίθεξ ζημ Ιηθηό Μνθςηό Δηθαζηήνημ. Ε επίζθερε είπε 
ζθμπό κα δείλεη ζημοξ μαζεηέξ ηεκ δηαδηθαζία ηέιεζεξ μηαξ πμηκηθήξ δίθεξ θαη ημοξ θακόκεξ πμο 
νοζμίδμοκ ηεκ δηαδηθαζία πμο αθμιμοζείηαη εκώπημκ ηςκ δηθαζηενίςκ

Γνάθεη ε Θία Βμοηζά, κμμηθόξ





Ηαηά ηε δηάνθεηα ημο μαζήμαημξ ηεξ 
Κεμειιεκηθήξ Θμγμηεπκίαξ ε θαζεγήηνηά μαξ θ. 
Ιαγθιάνα Βαζηιηθή είπε ηεκ έμπκεοζε ζηεκ 3ε

εκόηεηα πμο αθμνά ζημ ζέαηνμ κα θάκμομε 
πνάλε αοηά πμο δηδαπηήθαμε θαηά ηε πνμκηά 
πμο πέναζε. Έηζη δεηιά – δεηιά μέζα ζημ μάζεμα 
με ηεκ θαζμδήγεζε ηεξ θηιμιόγμο μαξ θαξ
Βαζηιηθήξ Ιαγθιάνα,  ανπίζαμε κα 
δναμαημπμημύμε απμζπάζμαηα από θείμεκα πμο 
δηδαπζήθαμε θαη μεηά από δύμ μήκεξ θαη 
ιηγμζηέξ πνόβεξ μπμνέζαμε κα πανμοζηάζμομε 
μηα ζεαηνηθή πανάζηαζε πμο απμηειεί ζονναθή 
απμζπαζμάηςκ από γκςζηά ιμγμηεπκηθά ένγα.
Α) ημο Κεθνμύ αδειθμύ (Δεμμηηθό)
Β) Οηέιια Βημιάκηε (Γν. Λεκόπμοιμο)
Γ)Ομκέημ(Νεηνάνπε)
Δ) Ημκηάζμο (Ι. Νμιοδμύνε)
Γ) H ηημή θαη ημ πνήμα (θ. Θεμηόθε)
Οη) Ιμηναίμη (Η. Βάνκαιε)
Ε όνελή μαξ, ηα θμζημύμηα θαη ε μμοζηθή 

έθακακ έκα μηθνό ζαύμα πμο μαξ έδςζε 
ηθακμπμίεζε, πανά, εκζμοζηαζμό θαη ηαοηόπνμκα 
μαξ έθενε ζε επαθή με πμιύ ζπμοδαία θείμεκα… 
……Ήηακ μηα εμπεηνία αλέπαζηε!

Γνάθμοκ μη Παπαδίδμο-Οπακμύδε Ειηάκα θαη 
Πδηιηβάθε Ιανγανίηα Α5









Πε θεηηκή πνμκηά μαξ 
επηζθέθηεθε ημ 3μ Θύθεημ  
Οηαονμύπμιεξ, ζημ μπμίμ 
οπενεημύζε γηα 14 πνόκηα μ 
δηεοζοκηήξ μαξ, με ζθμπό κα μαξ 
πανμοζηάζεη ηε ζεαηνηθή 
πανάζηαζε πμο εημίμαζε. Ε 
ζεαηνηθή μμάδα ημο ζπμιείμο αοημύ 
δηαζθεύαζε ημ γκςζηό ζε όιμοξ 
ένγμ «ΠΜ ΛΡΘΜ ΒΓΕΗΓ ΑΝΜ 
ΠΜΚ ΝΑΞΑΔΓΖΟΜ», ημο Αιέθμο 
Οαθειιάνημο. Ε ηδηαίηενα 
ηαιακημύπα ζεαηνηθή μμάδα 
,απανηηδόηακ από μαζεηέξ ηεξ 
πνώηεξ ιοθείμο , δειαδή παηδηώκ 
ηεξ ίδηαξ ειηθίαξ με μάξ. Ε 
ζεαηνηθή αοηή πανάζηαζε είπε 
πμιιέξ μμμηόηεηεξ με ημ μμώκομμ 
ένγμ ημο ειιεκηθμύ 
θηκεμαημγνάθμο. Αηάθεξ, ζθεκηθά, 
αθόμε θαη μη πνμζςπηθόηεηεξ ηςκ 
μαζεηώκ πμο οπμδύμκηακ  
μεγάιμοξ εζμπμημύξ ,όπςξ αοηή 
ημο  Ναπαμεπαήι ,ηεξ 
Βμογημοθιάθε  θαη  ημο Πζαγακέα, 
πιεζίαδακ ανθεηά ζηεκ παιαηόηενε  
εθδμπή ημο θηκεμαημγναθηθμύ 
ένγμο !  

Γράφει θ Εφθ Συμεωνίδου Α5



Ε πανάζηαζε ήηακ πμιύ αληόιμγε, 
θαζώξ μη ζοκμμήιηθμί  μαξ δηέζεηακ 
ηδηαίηενμ πημύμμν θαη οπμθνηηηθό 
ηαιέκημ ηέημημ, ώζηε κα θαηαθένμοκ κα 
δηαζθεδάζμοκ θαη κα ροπαγςγήζμοκ επί 
έκα δίςνμ θαη παναπάκς  ημοξ μαζεηέξ, 
αιιά θαη όιμοξ ημοξ θαζεγεηέξ ημο 
ζπμιείμο μαξ. 
Ναναθμιμοζώκηαξ ηε πημομμνηζηηθή  
πανάζηαζε,  δηαπηζηώζαμε   όηη, πανόιμ  
πμο ε επμπή θαηά ηεκ μπμία 
δηαδναμαηίζηεθε ημ ένγμ ήηακ 
πνμγεκέζηενε  θαη, όπςξ ήηακ θοζηθό 
ημ γεκηθό πιαίζημ θαηά ημ μπμίμ 
ιεηημονγεί ημ εθπαηδεοηηθό ζύζηεμα  
δηαθμνμπμηήζεθε, μη ακηηδνάζεηξ, μη 
ζομπενηθμνέξ θαη ηα ζοκαηζζήμαηα 
μαζεηώκ, αιιά θαη θαζεγεηώκ 
παναμέκμοκ ίδηα ! Μ ηνόπμξ πμο 
οπμδύμκηακ μη μαζεηέξ ημοξ θαζεγεηέξ 
ήηακ εθπιεθηηθόξ θαη ηαοηόπνμκα πμιύ 
θςμηθόξ, αιιά θαη μη οπόιμηπμη νόιμη 
ήηακ θμβενμί θαη πημομμνηζηηθμί. 
Γοπανηζημύμε πμιύ ημ 3μ Θύθεημ 
Οηαονμύπμιεξ πμο, με πνςημβμοιία 
ημο αληόηημμο δηεοζοκηή μαξ, ήνζε θαη 
μαξ πανμοζίαζε ηε δμοιεηά πμο 
εημίμαζε με
πανά ηόζμ μεγάιε πμο μαξ ηε μεηέθενε  
θαζ’όιε ηε δηάνθεηα ηεξ πανάζηαζεξ
θαη μαξ έθακε κα γειάμε αζηαμάηεηα!





«Πεξ πόιεξ ημ κενό μηιάεη ζημ 
θαθό»



Πμ ζπμιείμ μαξ θαηά ημ εθπαηδεοηηθό έημξ 2013-2014ζομμεηέπεη ζηεκ εθπαηδεοηηθή δνάζε 
«Πεξ πόιεξ ημ κενό μηιάεη ζημ θαθό». Ε δνάζε αοηή απμηειεί ζοκέπεηα ηεξ δνάζεξ «Ιε ημ 
θαθό ζηηξ γεηημκηέξ ηεξ πόιεξ» θαηά ημ εθπαηδεοηηθό έημξ 2012-2013 ζηεκ μπμία ζομμεηείπε 
ημ ζπμιείμ μαξ.

Νανμοζίαζε ηεξ δνάζεξ: Οε πνώηε θάζε μη εθπαηδεοηηθμί Ημονηίδεξ Γοζύμημξ θαη Οαμανά 
Δέζπμηκα παναθμιμύζεζακ ημ Φεβνμοάνημ ημο 2014 ζεμηκάνημ 30 ςνώκ με ηίηιμ «Ε ηέπκε ηεξ 
θςημγναθίαξ». Πμ ζεμηκάνημ αοηό δημνγάκςζε ημ Γναθείμ Νενηβαιιμκηηθήξ Γθπαίδεοζεξ ζε 
ζοκενγαζία με ημ ημήμα Φςημγναθίαξ ηεξ Οπμιήξ Ηαιώκ Πεπκώκ ημο Α.Ν.Θ. Οηε ζοκέπεηα 
αθμιμύζεζακ ελμνμήζεηξ με ημοξ μαζεηέξ ζηε θύζε γηα θςημγνάθεζε, εθηόξ ςνώκ 
δηδαζθαιίαξ, δίκμκηαξ έηζη ηεκ εοθαηνία ζημοξ μαζεηέξ κα ένζμοκ ζε επαθή με ηε θύζε θαη ημ 
εονύηενμ αζηηθό πενηβάιιμκ αζπμιμύμεκμη με αηζζεηηθέξ ακαδεηήζεηξ αιιά ηαοηόπνμκα θαη 
θμηκςκηθό πνμβιεμαηηζμό γηα ημ ζέμα ημο κενμύ ζηεκ πόιε μαξ. Πμκ Ιάημ ημο 2014  δηελάγεηαη 
έθζεζε θςημγναθίαξ ζημ Βαθμπμύιεημ, ε μπμία δημνγακώκεηαη από ηεκ Νενηθένεηα Η. 
Ιαθεδμκίαξ. Οηεκ έθζεζε αοηή ζομμεηέπεη ημ ζπμιείμ μαξ με ένγα 4  μαζεηώκ θαηόπηκ 
επηιμγήξ από έκα πμιύ μεγάιμ ανηζμό θςημγναθηώκ ηςκ μαζεηώκ μαξ. Ε δηάνθεηα ηεξ έθζεζεξ 
είκαη από 15-05-14 έςξ 18-05-14. Οε δηαθμνεηηθό ηαμπιό εθηίζεκηαη θαη ηα ένγα ηςκ 
εθπαηδεοηηθώκ ηςκ ζπμιείςκ πμο ζομμεηέπμοκ ζηεκ έθζεζε. Από ημ ζπμιείμ μαξ εθηίζεκηαη 
50 ένγα μαζεηώκ μαξ, πνμζθένμκηαξ έηζη ζημκ μπμημδήπμηε ηεκ εοθαηνία κα ηα απμιαύζεη, 
όπμο θαη ακ βνίζθεηαi.

Μη μαζεηέξ πμο θαηέζεζακ θςημγναθίεξ γηα ηε δνάζε είκαη μη:
Γναμμέκμξ  Ηςκ/κμξ Α2, Γοαγγειίδεξ Δεμήηνημξ Α2, Γθμεηδόγιμο Γμμακμοήι Α2, 
Δαθεηνηάδεξ Νέηνμξ Α2, Θεμθακίδμο Ακαζηαζία Α2, Ηαιεάδε Γεςνγία Α2, Ηαναβέιε
Θαμπνηκή Α2, Ηαμπμονιάδμο Γοαγγειία Α2, Ηακηανά Φςηεηκή Α2, Ηειεπίνεξ Δεμήηνημξ Α2,
Ιανηκάθε Δώνα Β3,  Νακαγηςηίδμο Ιανία Α4

. 

Γνάθεη ε  Δέζπμηκα Οαμανά, θηιόιμγμξ



Ηαμπμονιάδμο Γοαγγειία Α2

Ηειεπίνεξ Δεμήηνημξ Α2 Ιανηκάθε Δώνα Β5

Ιανηκάθε Δώνα Β5



19ε Έθζεζε Ιαζεηηθήξ Φςημγναθίαξ

Άκκα Ιανία Μηθμκμμίδε

Άκκα Κηαμύνε



Πε θεηηκή ζπμιηθή πνμκηά, ημ ζπμιείμ μαξ έιαβε μένμξ ζηε 19ε Έθζεζε Ιαζεηηθήξ Φςημγναθίαξ 
πμο δημνγακώζεθε από ημ θςημγναθηθό θέκηνμ Θεζζαιμκίθεξ. ζημ πιαίζημ ηεξ δημνγάκςζεξ 
―Θεζζαιμκίθε – Γονςπασθή Ννςηεύμοζα Κεμιαίαξ 2014 Ε Έθζεζε δηήνθεζε από ηηξ 2 Ιαΐμο έςξ 
ηηξ 16 ημο ίδημο μήκα θαη μη θςημγναθίεξ (ειεύζενμο ζέμαημξ) εθηέζεθακ ζημ Ηέκηνμ 
Ανπηηεθημκηθήξ ημο Δήμμο Θεζζαιμκίθεξ. Από ημ Θύθεημ μαξ ζομμεηείπακ μη μαζήηνηεξ Άκκα 
Ιανία Μηθμκμμίδε θαη Άκκα Κηαμύνε,ηςκ μπμίςκ μη θςημγναθίεξ δεμμζηεύηεθακ θαη ζημ δηαδίθηομ.

Γνάθεη ε Άκκα Ιανία Μηθμκμμίδε Α4

Άκκα Ιανία Μηθμκμμίδε

Άκκα Κηαμύνε,



Ηάζε πνόκμ, ημ ΑΝΘ μνγακώκεη έκα πνόγναμμα με ηίηιμ «Πεηάνηεξ ζηε ζπμιή ζεηηθώκ 
επηζηεμώκ». Νενηιαμβάκεη 3ςνεξ απμγεομαηηκέξ ζοκακηήζεηξ θάζε Πεηάνηε όιμ ημ πνόκμ 
Πμ πνόγναμμα ακαθένεηαη ζε μαζεηέξ όιςκ ηςκ ηάλεςκ θαη ζημπεύεη ζηεκ ελμηθείςζε ημοξ με ηεκ 
επηζηεμμκηθή μέζμδμ. Πα παηδηά δμοιεύμοκ ζε μμάδεξ ηςκ 4, μνγακώκμοκ πεηνάμαηα με θαζεμενηκά 
οιηθά, δμοιεύμοκ απιέξ αιιά έλοπκεξ θαηαζθεοέξ θαη ακαιύμοκ ηα ζομπενάζμαηά ημοξ ζηεκ μμάδα 
αιιά θαη ζημ ζύκμιμ ηςκ ζομμεηεπόκηςκ. Ναναθμιμοζμύκ εκηοπςζηαθόηαηα πεηνάμαηα θαη 
εκεμενώκμκηαη ζοκεπώξ γηα κέα επηζηεμμκηθά επηηεύγμαηα.
Ιαζεηέξ από δηαθμνεηηθά ζπμιεία ακαπηύζζμοκ θηιηθέξ ζοκενγαηηθέξ ζπέζεηξ αζπμιμύμεκμη με 
δηαθμνεηηθό ηνόπμ, με θάηη δεμημονγηθό

Πεηάνηεξ ζηε ζπμιή ζεηηθώκ επηζηεμώκ
Γνάθεη ε Ομθία Θεμιμγίδμο, βημιόγμξ

Νακειιήκημξ δηαγςκηζμόξ βημιμγίαξ

Μη μαζεηέξ ηεξ Α΄ Θοθείμο Νακαγηώηα 
Δαμηακίδμο Α4 θαη ανάιαμπμξ 
Βανοηημηάδεξ Α1 θαη μη Όιγα Νμιοπνόκε 
Β5,  Δεμήηνεξ Φιώνμξ Β5  θαη Δεμήηνεξ 
Δώημξ Β2 από ηε Β΄Θοθείμο αθμο
παναθμιμύζεζακ ηδηαίηενα μαζήμαηα εθηόξ 
ςνώκ δηδαζθαιίαξ από ηε βημιόγμ ημο 
ζπμιείμο μαξ Ομθία 
Θεμιμγίδμοζομμεηείπακ ζημ δηαγςκηζμό 
βημιμγίαξ  με πμιύ θαιή πανμοζία.



Μ δηαγςκηζμόξ Juvenes Translatores είκαη έκαξ 
δηαγςκηζμόξ μεηάθναζεξ πμο απεοζύκεηαη ζε 17πνμκμοξ 
μαζεηέξ Θοθείμο από όιεξ ηηξ πώνεξ ηεξ ΓΓ. Λεθίκεζε ημ 
2007 γηα ηεκ πνμώζεζε ηεξ εθμάζεζεξ γιςζζώκ ζηεκ 
Γονώπε θαη ηεξ μεηάθναζεξ ςξ επηιμγήξ γηα επαγγειμαηηθή 
ζηαδημδνμμία. Οηενίπηεθε ζηεκ άπμρε πςξ γηα κα είκαη μη 
Γονςπαίμη "εκςμέκμη μέζα από ηε δηαθμνεηηθόηεηα" -
ζύμθςκα με ημ γκςζηό ζύκζεμα ηεξ ΓΓ - ζα πνέπεη κα είκαη 
ζε ζέζε κα θαηαιαβαίκμοκ θαη άιιεξ γιώζζεξ εθηόξ από ηε 
δηθή ημοξ.

Νάκς από 3.000 μαζεηέξ από ζπμιεία όιςκ ηςκ πςνώκ 
ηεξ ΓΓ έιαβακ μένμξ ζημκ θεηηκό δηαγςκηζμό, ημκ Κμέμβνημ 
ημο 2013. Γμείξ ζομμεηείπαμε με ηνεηξ μαζεηέξ μαξ από ηεκ 
Γ΄Θοθείμο, ημκ Κίθμ Αβναμίδε, ηεκ ανά Ηαναπαηάθε θαη 
ηεκ Ηςζηακηίκα Ημπάκμο. Γίπακ ζηε δηάζεζή ημοξ 2 ώνεξ γηα 
κα μεηαθνάζμοκ έκα θείμεκμ μίαξ ζειίδαξ ζπεηηθά με ηεκ 
εονςπασθή ηζαγέκεηα —ημ 2013 ήηακ ημ εονςπασθό έημξ ηςκ 
πμιηηώκ— Μη οπμρήθημη είπακ ηεκ δοκαηόηεηα κα επηιέλμοκ 
κα μεηαθνάζμοκ από θαη πνμξ μπμηαδήπμηε από ηηξ 24 
επίζεμεξ γιώζζεξ ηεξ Γονςπασθήξ Έκςζεξ, δηαιέγμκηαξ 
δειαδή έκακ από ημοξ 552 δοκαημύξ γιςζζηθμύξ 
ζοκδοαζμμύξ.Πμ ζπμιείμ μαξ επέιελε κα μεηαθνάζεη θείμεκμ 
από ηα Αγγιηθά ζηα Γιιεκηθά. Ε μεηάθναζε ηεξ Ημπάκμο
Ηςζηακηίκαξ δηαθνίζεθε θαη ηημήζεθε με δηάθνηζε. 

Πέιμξ ε ζύκημμε δηαδνμμή μαξ ζημ πώνμ ηεξ 
μεηάθναζεξ ήηακ πμιύ εκδηαθένμοζα θαη  εκηζπύζεθε από 
ηεκ επίζθερή μαξ θαη ηε ζύκημμε ζοκενγαζία μαξ με 
επαγγειμαηία μεηαθνάζηνηα. Μη μαζεηέξ έδεηλακ ηδηαίηενμ 
εκδηαθένμκ θαη εκζμοζηαζμό ζε όιε ηεκ πμνεία ηεξ 
δηαδηθαζίαξ.

Δηαγςκηζμόξ «Κέςκ Ιεηαθναζηώκ» 
(Juvenes Translatores) Γονςπασθήξ Έκςζεξ



Πμ ζπμιείμ μαξ ζομμεηείπε ζε όιεξ ηηξ θιαζεηξ ηςκ δηαγςκηζμώκ ηεξ Γιιεκηθήξ Ιαζεμαηηθήξ Γηαηνείαξ, είηε με 
μαζεηέξ πμο ζομμεηέπμοκ ζημ δηαγςκηζμό, είηε παναπςνώκηαξ ημ ζπμιείμ.
Πμ Οάββαημ 3 Ιαΐμο ζημ ζπμιείμ μαξ έγηκακ δςνεάκ μαζήμαηα γηα ημοξ μαζεηέξ ημο δεμμηηθμύ από ημ ζύμβμοιμ 
Ακδνέα Νμύιμ, ημ Δηεοζοκηή Αζακάζημ Αημαηδίδε θαη ημκ Αζακάζημ Ημηζάμπαζε
Πμ Οάββαημ 6 Ζμοκίμο ζημ ζπμιείμ μνγακώζεθε  από ημκ Δηεοζοκηή Αζακάζημ Αημαηδίδε θαη ημκ Αζακάζημ 
Ημηζάμπαζε ε δεύηενε θάζε ημο δηαγςκηζμμύ « Ιηθνμύ Γοθιείδε» πμο ζομμεηείπακ 465 μαζεηέξ

Δηαγςκηζμόξ Γιιεκηθήξ Ιαζεμαηηθήξ Γηαηνείαξ

Οημ πιαίζημ ημο  Οπμιηθμύ επαγγειμαηηθμύ Ννμζακαημιηζμμύ μαζεηέξ ηεξ Γ΄ Θοθείμο ζομμεηείπακ ζηηξ 
εθδειώζεηξ πμο δημνγάκςζακ ημ ΑΝΘ θαη ημ Νακεπηζηήμημ Ιαθεδμκίαξ. Γκεμενώζεθακ γηα ηα πνμγνάμμαηα 
ζπμοδώκ ηα μεηαπηοπηαθά θαη ηεκ επαγγειμαηηθή απμθαηάζηαζε Νμο πνμζθένμοκ ηα δηάθμνα πακεπηζηεμηαθά 
ημήμαηα.
Οηεκ αίζμοζα ηειεηώκ ημο ζπμιείμο μαξ μη γμκείξ ηςκ μαζεηώκ ηεξ Α΄Θοθείμο εκεμενώζεθακ γηα ημ κέμ 
Θύθεημ. Πεκ ίδηα εκεμένςζε παναθμιμύζεζε  θαη όιε ε                Α΄ Θοθείμο. Ρπεύζοκμξ εκεμένςζεξ : 
Ακδνέαξ Νμύιμξ, Αζακάζημξ Αημαηδίδεξ, Αζακάζημξ Ημηζάμπαζεξ.

Οπμιηθόξ Γπαγγειμαηηθόξ Ννμζακαημιηζμόξ

Πμ ζπμιείμ μαξ ζομμεηείπε θαη θέημξ ζημ πνόγναμμα Βμοιή ηςκ Γθήβςκ με 15 μαζεηέξ. Πμ πνόγναμμα έπεη 
δηαθμνμπμηήζεη ηεκ ιεηημονγία ημο θαη μη πενηζζόηενεξ δναζηενηόηεηεξ ηςκ μαζεηώκ γίκμκηαη ειεθηνμκηθά.. Ε 
έκανλε ημο πνμγνάμμαημξ έγηκε ζημ ζπμιείμ μαξ ζηεκ αίζμοζα ηςκ οπμιμγηζηώκ με ηεκ εκενγμπμίεζε ημο 
θςδηθμύ ημο ζπμιείμο θαη ηςκ μαζεηώκ. Πμ πνόγναμμα αοηό ζομβάιιεη ζημ κα θαηακμήζμοκ μη μαζεηέξ ημκ νόιμ 
ημο εκενγμύ πμιίηε ζηα πιαίζηα μηαξ δεμμθναηηθήξ θμηκςκίαξ.

Βμοιή ηςκ εθήβςκ

Γνάθεη ε μμάδα ιεοθώμαημξ



Αζιεηηθμί αγώκεξ
Μη μαζεηέξ ημο Θοθείμο μαξ ζομμεηείπακ ζημοξ ζπμιηθμύξ αγώκεξ ηεξ ακαημιηθήξ Θεζζαιμκίθεξ 
ζε αημμηθά θαη μμαδηθά αζιήμαηα με πμιύ θαιή πμνεία. Ε μμάδα πεηνμζθαίνηζεξ θμνηηζηώκ 
θένδηζε ηεκ 1ε ζέζε. 

Μμάδα πεηνμζθαίνεζεξ
Βαζηιεηάδμο Ζςάκκα Β4, 
Ακαζηαζηάδμο Ακαζηαζία Β4, 
Αηαθηίδμο Ιανίκα Β4, 
Πδαβέια Δήμεηνα Β5, 
Ιπαβέιε νοζμύια Β3, 
Ιανηκάθε Δώνα Β3, 
Γίιθμο Ακδνμκίθε Β1 
Ηαναγηάκκε νύζαΒ4, 
Ναπαδμπμύιμο  Ναζπαιία Β2 
Ηαιεάδε Γεςνγία Α2,
Ηαναβέιε Θαμπνηκή Α2 
Αγγειάθε νύζα Α1.

Μ μαζεηήξ Ιίζζημξ Ακηώκεξ ημο Γ4, θαηέθηεζε 
ηεκ 2ε ζέζε ζηε ζθαίνα







Ιηα βνμπενή Νέμπηε ζηηξ 6 
Φεβνμοανίμο 2014  ε πνώηε 
Θοθείμο μαδεύηεθε ζηεκ μπνμζηηκή 
αοιή ημο ζπμιείμο. Μ ιόγμξ;  
ΦΡΓΑΙΓ ΓΖΑ ΓΖΑΚΚΓΚΑ!!!!!
Οημ ιεςθμνείμ άιιμη θμημμύκηαη,

άιιμη παίδμοκ παηπκίδηα με πανηηά,
άιιμη πμνεύμοκ άιιμη δηεγμύκηαη 
ηζημνίεξ θαη έηζη θηάκμομε ζημ 
βνμπενό Ιέηζμβμ. Οηάζε γηα 
θαγεηό, λεθμύναζε θαη ρώκηα. Πμ 
μμοζείμ Βνέιιε ήηακ ε επόμεκε 
ζηάζε. Γθζέμαηα θενμέκα από 
ηαηκία ηνόμμο. Ημμμέκα θεθάιηα 
αγςκηζηώκ, πηώμαηα 
αημαημβαμμέκα θείημκηακ με μάηηα 
ακμηπηά πμο ζε αθμιμοζμύζακ, 
θαζώξ δηέζπηδεξ ημοξ δηαδνόμμοξ. 
Ηένηκα μμμηώμαηα ηέιεηα 
θηηαγμέκα πμο με ημκ θαιύηενμ 
ηνόπμ μαξ έδεηπκακ θάπμηεξ 
ζεμακηηθέξ ζειίδεξ ηεξ ηζημνίαξ 
μαξ.

Γνάθεη μ Ιάνημξ Πζμοθαιάξ A5



Πμ απόγεομα θηάζαμε ζημ λεκμδμπείμ. Πη 
μεγαιμπνέπεηα!! Πενάζηημη πμιοέιαημη, 
οθάζμαηα ζημοξ ημίπμοξ, πνοζέξ απμπνώζεηξ 
θαη απένακημη δηάδνμμμη. Νήναμε ηηξ θάνηεξ-
θιεηδηά γηα ηα δςμάηηα μαξ θαη ακεβήθαμε. Πμ  
βνάδο πήγαμε ζε έκα νεμπεηάδηθμ όπμο οπό 
ηςκ ήπμ ιασθώκ αζμάηςκ λεθακηώζαμε
Πεκ επόμεκε μένα πνμμνηζμόξ μαξ ηα 

Δαγμνμπώνηα θαη ημ θέκηνμ ηεξ πόιεξ. Πμ 
γεθύνη ημο θμθθόνμο μαξ εκηοπςζίαζε όπςξ 
θαη ηα θαιηενίμηα ζημ πςνηό Ιμκμδέκδνη. Ε 
ζέα από ηε μμκή ηεξ Αγίαξ Ναναζθεοήξ 
θαηαπιεθηηθή. Έπεηηα πήγαμε ζηεκ όμμνθε  
πόιε ηςκ Ζςακκίκςκ. Γθεί θαζίζαμε μενηθέξ 
ώνεξ γηα κα θάκμομε βόιηα ζηε πόιε. Ιεηά 
από αοηό γονίζαμε ζημ λεκμδμπείμ μαξ, γηα κα 
λεθμοναζημύμε θαη κα εημημαζημύμε γηα ηε 
βναδηκή μαξ έλμδμ. 
Πμ άιιμ πνςί λοπκήζαμε πμιιμί θμοναζμέκμη 
από ημ βναδηκό λεκύπηη ζηα δςμάηηα θαη 
ανπίζαμε κα μαδεύμομε ηα πνάγμαηα μαξ γηα 
ηεκ επηζηνμθή. Νμιύ θμοναζηηθή αοηή ηε 
θμνά ε δηαδνμμή. Έιεηπε ημ ανπηθό θέθη, γηαηί 
έκα ςναίμ ηνηήμενμ ηειείςζε. 
Αοηή ε εθδνμμή ζα μμο μείκεη αλέπαζηε θαη 
ειπίδς ε επόμεκε εθδνμμή κα είκαη ελίζμο 
ςναία.

















Ε εθδνμμή ηεξ Β΄ Θοθείμο με πνμμνηζμό ημ 
Καύπιημ έιαβε πώνα ζηηξ 20-3-2014. Πμ ηαλίδη 
είπε δηάνθεηα 11 ςνώκ. Γη’ αοηό, όηακ θηάζαμε ζηεκ 
πόιε ημο Καοπιίμο ήμαζηακ ανθεηά θμοναζμέκμη. 
Έηζη αθμύ αθμύ ηαθημπμηεζήθαμε ζημ λεκμδμπείμ, 
θάκαμε μηα μηθνή πενηήγεζε ζημ θέκηνμ ηεξ πόιεξ.
Πε δεύηενε εμένα πναγμαημπμηήζαμε ηεκ 

επίζθερε μαξ ζημ ανπαίμ ζέαηνμ ηεξ Γπηδαύνμο. 
Ικεμείμ θεμηζμέκμ από ηεκ ανπαηόηεηα γηα ηε 
ζομμεηνία, ηεκ μμμνθηά θαη ηε ζπάκηα αθμοζηηθή. 
Γπόμεκε ζηάζε μαξ ήηακ ημ Ναιαμήδη, ημ γκςζηό 
Βεκεηηθό θνμύνημ.

Γνάθεη ε Φςηεηκή Γμογμύζε Β1



Πεκ Πνίηε εμένα επηζθεθζήθαμε ηηξ Ιοθήκεξ. Πμ μεζεμένη είπαμε ειεύζενμ πνόκμ γηα θαγεηό θαη 
πενηήγεζε ζημ θέκηνμ ημο Καοπιίμο.
Πεκ ηέηανηε εμένα, αθμύ επηβηβαζηήθαμε ζηα ιεςθμνεία, θαηεοζοκόμαζηε πνμξ ηεκ Ηόνηκζμ 

θάκμκηαξ ζηάζε ζημκ ηζζμό ηεξ. Οοκεπίδμομε με ζηάζε ζηεκ παναζαιάζζηα θςμόπμιε Ηαμέκα 
Βμύνια θαη παίνκμομε ημ δνόμμ ηεξ επηζηνμθήξ.  
Ηη έηζη, ε θεηηκή μαξ εθδνμμή πναγμαημπμηήζεθε με επηηοπία. Άιιε μηα λεπςνηζηή εμπεηνία ζα 

παναθηενίδεη ηα μαζεηηθά μαξ πνόκηα..ηέιμξ. 











Γοπανηζημύμε ημοξ θαζεγεηέξ μαξ , Δεμεηνόγιμο Βαγγέιε, Δόζημ Ηώζηα, Οαμανά  
Δέζπμηκα, Βαγεκά Πδέκε θαη Ναζπαιά Γημύιε πμο βμήζεζακ ζηεκ πναγμαημπμίεζε 

ηεξ εθδνμμήξ μαξ































Γοπανηζημύμε ζενμά ημ 
δηεοζοκηή ημο ζπμιείμο μαξ 
Θακάζε Αημαηδίδε θαη ημοξ 

ζοκμδμύξ θαζεγεηέξ Ζηημμύδε
Ιανία, Θεμιμγίδμο Ομθία, 
Νεζθειίδε Οηαύνμ, Ηαζηάνα

Θμοθά θαη Πζαθμονίδε Θεόθηιμ 
γηα ηεκ πναγμαημπμίεζε ηεξ 
επηαήμενεξ εθδνμμήξ μαξ  













Πμ θςημγναθηθό οιηθό ακέιαβε ε Ιανηκάθε ζεμδώνα Β3.

Πεκ επημέιεηα θαη ηε ζύκηαλε είπακ ε αδανίδμο Θεμμκηά , θμηκςκημιόγμξ θαη μ 
Ημονηίδεξ Γοζύμεξ, ηεπκμιόγμξ-θοζηθόξ

Γοπανηζημύμε ζενμά ηεκ Ηαζηάκμο Έιζα, θηιόιμγμ γηα ηεκ πμιύηημε βμήζεηά 
ηεξ.

Πα μκόμαηα ηςκ ανζνμγνάθςκ βνίζθμκηαη μέζα ζημ ιεύθςμα


