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Real School 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ 
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~ 2 ~ 
 

 

Χαιρετισμός της Διευθύντριας του Γυμνασίου και του 

Συλλόγου των διδασκόντων για την έκδοση της 2ης σχο-

λικής εφημερίδας το σχολικό έτος 2015-2016 από τους 

μαθητές της Γ Γυμνασίου. 

Αγαπητοί αναγνώστες 

 Για μια ακόμη φορά οι μαθητές μας, στο πλαίσιο του 

Προγράμματος Αγωγής Σταδιοδρομίας με θέμα «Έκδοση 

Σχολικής εφημερίδας ποικίλης ύλης», συγκέντρωσαν με 

προσωπική συμμετοχή το υλικό για την έκδοση αυτής της 

εφημερίδας. Νιώθουμε υπερήφανοι για τους μαθητές μας 

αυτούς, οι οποίοι υπό την καθοδήγηση και τη στήριξη 

των υπευθύνων καθηγητών τους, επωμίστηκαν το μεγα-

λύτερο βάρος και μόχθησαν για την επίτευξη αυτού του 

στόχου.  

«Αιέν  αριστεύειν » και πάντα ψηλά τη σημαία της γνώ-

σης και των υψηλών ιδεών. 

Η διευθύντρια  

Ο Σύλλογος 
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ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ  ΟΜΑΔΑ 

Μαθητές Γ Τάξης Γυμνασίου Θεσπρωτικού 

Υπεύθυνοι καθηγητές 

ΦΙΝΤΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΠΕ11         

Υπεύθυνος Προγράμματος Αγωγής Σταδιοδρομίας      

 με θέμα «Έκδοση Σχολικής Εφημερίδας Ποικίλης Ύλης». 

ΟΙΝΚΟΝΟΜΟΥ ΕΛΛΗ ΠΕ02.50 

Αναπληρώτρια, Συμμετέχουσα στο Πρόγραμμα. 

ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 

ΚΑΛΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ19 
 

 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ 

«ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΖΟΡΜΠΑ-ΤΣΟΓΚΑ» 

48300 ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟ 

           

 

 

2683031055 

mail@gym-thespr.pre.sch.gr 

gym-thespr.pre.sch.gr/autosch/perltempl/ 
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ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΚΕΣΥΠ, 

ΕΚΦΕ ΚΑΙ ΚΕΠΡΟΝΑΠ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

 
Την 6η-10-2015, ημέρα Τρίτη, επισκέφθηκαν το σχολείο μας οι σχολικοί σύμβου-

λοι Παιδαγωγικής Ευθύνης και υπεύθυνος βιωματικών δράσεων-Project, κύριος Μπα-

σούνας Αθανάσιος, και φιλολόγων, κύριος Τσιαντής Κωνσταντίνος, και ενημέρωσαν το 

σύλλογο σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους. 

Την 22η-9-2015, ημέρα Τρίτη, το σχολείο μας επισκέφθηκε η υπεύθυνη του ΚΕ-

ΣΥΠ Πρέβεζας, κυρία Γεωργία Σφρίτζερη, η οποία ενημέρωσε τους μαθητές της Α Τά-

ξης για την ομαλή μετάβασή τους από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο. 

Την 26η-2-1016, ημέρα Παρασκευή, η κυρία Σφρίτζερη επισκέφθηκε και πάλι το 

σχολείο μας και ενημέρωσε τους μαθητές της Γ Τάξης για τη μετάβασή τους από το Γυ-

μνάσιο στο Λύκειο, με ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες πληροφορίες για το μέλλον τους.  

Την 20ή επισκέφθηκαν το σχολείο μας ο κύριος Γέρος Γεώργιος και η κυρία Κε-

φάλα Παναγιώτα από το ΚΕΠΡΟΝΑΠ Πρέβεζας και ενημέρωσαν τους μαθητές της Β και 

Γ Τάξης για τις εξαρτησιογόνες ουσίες. 

Την 10η-11-2016 η υπεύθυνη του ΕΚΦΕ Πρέβεζας, κυρία Λιάνα Πανταζή, επι-

σκέφθηκε το σχολείο μας και ενημέρωσε τους συναδέλφους της ειδικότητας ΠΕ04. 

Την 16η-2-2016 η σύμβουλος Μαθηματικών, κυρία Πανταζή Αφροδίτη, επισκέφ-

θηκε το σχολείο μας και ενημέρωσε τους συναδέλφους των Μαθηματικών των δύο σχολι-

κών μονάδων. 

Την 23η-2-2016 ο νέος δ/ντής της ΔΔΕ Πρέβεζας, κύριος Καμπουράκης 

Κων/νος, επισκέφθηκε τη σχολική μας μονάδα σε μία πρώτη γνωριμία και ενημέρωση των 

συναδέλφων. 

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
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Την 5η-10-2015 οι μαθητές του σχολείου στο πλαίσιο τη δράσης «Όλοι είμαστε 

ίσοι, είμαστε διαφορετικοί», αγωνίστηκαν στο στίβο, έπαιξαν ομαδικά παιγνίδια και συ-

ζήτησαν για τα ευεργετικά επακόλουθα του αθλητισμού στην υγεία, ψυχική και σωματική, 

καθώς και την ιστορική του διαδρομή σε ολόκληρη την ανθρωπότητα. 
 

   
 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 
 

 
 

Την 3-12-2016 αφιερώθηκε μία διδακτική ώρα του ωρολογίου προγράμματος, με 

αφορμή τον εορτασμό της ημέρας των ατόμων με αναπηρία και της δράσης «Είμαστε όλοι 

ίσοι, είμαστε διαφορετικοί». Την ευθύνη της διοργάνωσης είχε η κυρία Έλλη Οικονόμου, 

αναπληρώτρια φιλόλογος Ειδικής Αγωγής ΠΕ02.50. Προσβλήθηκε βίντεο και ακολούθη-

σε συζήτηση με τους μαθητές με ταυτόχρονη προβολή οτικοακουστικού υλικού.  
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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΕΟΡΤΗ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΗΣ ΔΩΡΗΤΡΙΑΣ-

ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ 
 

 

 

 
Με την παρουσία πολλών επισήμων και πλήθους κόσμου πραγματοποιήθηκε και εφέ-

τος η χριστουγεννιάτικη γιορτή προς τιμήν της δωρήτριας των σχολικών μονάδων, κυρίας 

Ευστρατίας Ζορμπά-Τσόγκα, και των αριστευσάντων μαθητών.  

Στην εκδήλωση παρέστη και ο τέως διευθυντής της ΔΔΕ Πρέβεζας, κύριος Μπέλ-

λος Χριστόφορος, ο οποίος και επέδωσε τα χρηματικά έπαθλα στους αριστούχους του Γυ-

μνασίου, ενώ ο κύριος Ζήκος Ρεμπής, αντιδήμαρχος, ως εκπρόσωπος του δημάρχου, κυρί-

ου Καλαντζή Νικόλαου, επέδωσε τα βραβεία στους μαθητές του ΓΕΛ. Παρούσα στην εκ-

δήλωση ήταν και η κυρία Πανταζή Λιάνα,  υπεύθυνη του ΕΚΦΕ Πρέβεζας. 

Το χαιρετισμό της δωρήτριας, η οποία δεν παρέστη, μετέφερε η διευθύντρια του 

Γυμνασίου. Στην εκδήλωση παρουσιάστηκε το έργο της διευθύντριας του γυμνασίου «Ο 

Κωσταντής» με περιεχόμενο αντιρατσιστικό και εναντίον της ενδοσχολικής βίας και του 

εκφοβισμού. Ο πρωταγωνιστής, ένα παιδάκι με οριακή νοητική στέρηση, αλλά εξαιρετικό 

ταλέντο στη ζωγραφική, βιώνει τη βία και το χλευασμό από τους συνομηλίκους του αλλά 

και τον ίδιο τον πατέρα του και στο τέλος καταφέρνει να αποδείξει ότι σε κάθε άνθρωπο 

ο θεός χαρίζει ένα δώρο, ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Όσοι λαμβάνουν τα μεγάλα δώρα 

οφείλουν να είναι ταπεινοί και να προστατεύουν τους αδύναμους και όλα μαζί αυτά τα δώ-

ρα, μικρά ή μεγάλα, πρέπει να ενώνονται προκειμένου να κάνουν τον κόσμο μας καλύτερο. 

 



~ 7 ~ 
 

ΕΟΡΤΗ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 
 

Με μια λαμπρή τελετή στην αί-

θουσα πολλαλών χρήσεων του σχολικού 

συγκροτήματος, το Γυμνάσιο και Λύκειο 

Θεσπρωτικού γιόρτασαν την επέτειο της 

απελευθέρωσης του Γένους. Σε μια κα-

τάμεστη και γεμάτη συγκίνηση  αίθουσα,  

με την παρουσία και της δωρήτριας των 

σχολικών μονάδων, κυρίας Ευστρατίας 

Ζορμπά-Τσόγκα, καθώς και εκπροσώ-

πων του δήμου, των συλλόγων γονέων 

και κηδεμόνων των μαθητών, των τοπι-

κών συλλόγων και απλού κόσμου, οι μα-

θητές, αφού ευχαρίστησαν τη δωρήτρια 

για την αδιάλειπτη προσφορά της στους 

ίδιους και της ευχήθηκαν να μακροημερεύσει συνεχίζοντας το θεάρεστο έργο της, παρου-

σίασαν τα ιστορικά γεγονότα με τη χρήση και οπτικοακουστικού υλικού. Η χορωδία μας 

τραγούδησε παραδοσιακά επετειακά τραγούδια. Στη χορωδία συμμετείχαν, εκτός από τις 

μαθήτριες, τη διευθύντρια του γυμνασίου και την εκπαιδευ-

τικό ΠΕ18.12, κυρία Καραγιάννη Ευαγγελή, και γυναίκες 

από το σύλλογο γυναικών θεσπρωτικού, η κυρία Κατερίνα 

Τρούγκου και η κυρία Κωνσταντίνα  Ορφανιώτη, καθώς και 

ο θεολόγος και πρωτοψάλτης, κύριος Απόστολος Καλδάνης, 

ο οποίος, ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα της διευθύντριας 

του γυμνασίου, συγκίνησε με την ερμηνεία βυζαντινών ύ-

μνων. Τη χορωδία συνόδευσε με το κλαρίνο του ο βιρτουό-

ζος, κύριος Κωνσταντίνος Κάκκος, τέως πρόεδρος της 

σχολικής επιτροπής, ο οποίος και ανταποκρίθηκε επίσης με 

ιδιαίτερη χαρά στην πρόσκληση της διευθύντριας του 

γυμνασίου.  

Στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης, οι μαθη-

τές της Α Τάξης του ΓΕΛ παρουσίασαν τη θεατρική 

παράσταση «Ο Καρραγκιόζης στην Επανάσταση» και 

μέσα από το γέλιο και τη συγκίνηση μετέδωσαν στο 

κοινό το μήνυμα αυτής της ημέρας.  

Ήταν μια θαυμάσια γιορτή και όλοι εξέφρασαν 

την ευχή να επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο με τη κοι-

νή συμμετοχή και διοργάνωση και των δύο σχολικών 

μονάδων μονάδων.  
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ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ 
 

Το σχολείο αφιέρωσε δύο διδακτικές ώρες, τιμώντας το ολοκαύτωμα των Εβραίων 

με προβολή της ταινίας «Η ζωή είναι ωραία» και συζήτηση με τους μαθητές για το θέμα 

αυτό. Συγκινημένοι οι μαθητές από την ηρωική αντιμετώπιση της βίας από τον πατέρα 

πρωταγωνιστή και τις ολέθριες συνέπειες του πολέμου, εξέφρασαν τον προβληματισμό 

τους αλλά και υποσχέθηκαν ότι επιδίωξή τους στο μέλλον θα είναι η ειρήνη και η συνα-

δέλφωση μεταξύ όλων των λαών της γης. 

 

ΟΜΙΛΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΣΤΟ ΓΕΛ ΦΙΛ/ΔΑΣ 
 

Την 15η-3-2016 η διευθύντρια τη σχολικής μονάδας, κυρία Νάσση Φρειδερίκη, με-

τέβη στη Φιλιππιάδα και στο ΓΕΛ, όπου μίλησε στους μαθητές του προγράμματος «Φιλανα-

γνωσία» για τα βιβλία της, τα οποία είχαν δοθεί στους μαθητές που συμμετείχαν στο 

πρόγραμμα προς ανάγνωση, και απάντησε στις ερωτήσεις τους. 

 

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΔΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΙΑΣ 
 

Την 7η-3-2016 η θεατρική ομάδα με τις κυρίες Νάσση Φρειδερίκη, διευθύντρια της 

σχολικής μονάδας, και Οικονόμου Έλλη, αναπληρώτρια καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής 

ΠΕ02.50, ως συνοδούς, μετέβησαν στη Φιλιππιάδα. Στο αμφιθεάτρο των δύο σχολικών 

μονάδων, παρουσία και του δ/ντή της ΔΔΕ Πρέβεζας, κυρίου Καμπουράκη Κων/νου, κα-

θώς και του υπευθύνου Πολιτιστικών Θεμάτων της ΔΔΕ, κυρίου Ντάκουλα Ευάγγελου, 

παρουσίασαν το έργο «Ο Κωσταντής» της διευθύντριας, στο πλαίσιο ημερίδας με θέμα την 

ενδοσχολική βία και το ρατσισμό. 
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ 
 

Την 20ή-4-20126 ο σύλλογος γυναικών θεσπρωτικού παρουσίασε στην αίθουσα 

πολλαπλών χρήσεων των σχολικών μονάδων, Γυμνασίου και ΓΕΛ Θεσπρωτικού, το βιβλίο 

«Η Γέφυρα της ζωής» της εκπαιδευτικού, κυρίας  Κατερίνας Ντάση. Το βιβλίο προλόγισε 

η διευθύντρια του γυμνασίου, και μίλησαν για την εθελοντική αιμοδοσία η γιατρός του Κέ-

ντρου Υγείας Θεσπρωτικού, κυρία Μπάθα Θεοδώρα, ο Φίντζος Γεώργιος, εκπαιδευτικός 

ΠΕ11 στο γυμνάσιο ως εθελοντής αιμοδότης, ο κύριος Σπαής Λεωνίδας, πρόεδρος του 

συλλόγου αιμοδοτών Άρτας και η συγγραφέας. 

 

Συντονίστρια της εκδήλωσης ήταν η πρόεδρος του συλλόγου γυναικών, κυρία Γεωρ-

γία Τρούγκου. Αναφερόμενη στο βιβλίο η κυρία Νάσση τόνισε την πανελλαδική πρωτοτυπία 

αυτού του παιδικού παραμυθιού, το οποίο στέλνει μηνύματα αλτρουισμού και αγάπης προς 

το συνάνθρωπο που πάσχει και χρειάζεται τη βοήθειά μας. Η γιατρός ανέλυσε τη σημασία 

της αιμοδοσίας και περιέγραψε τόσο τη διαδικασία λήψης του αίματος όσο και τις συνέ-

πειες στον οργανισμό μας, ενώ οι αιμοδότες εξήραν την ανάγκη αυτής της προσφοράς και 

την αξία της μύησης των μαθητών στη διαδικασία αυτή. Ήταν μία εκδήλωση η οποία έ-

στειλε το μήνυμα της εθελοντικής αιμοδοσίας, ως προσφοράς προς το συνάνθρωπο και την 

ίδια τη ζωή. 

 
 
 
 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟΝ ΑΧΕΡΟΝΤΑ 

Το σχολείο μας πραγματοποίησε τη διδακτική ε-

πίσκεψη των μαθητών της Β Τάξης του σχολείου, στο 

πλαίσιο του μαθήματος βιωματικών δράσεων-Project -

«Αθλητισμός στη φύση», στον Αχέροντα στις 21-4-

2016, ημέρα Πέμπτη. 
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Στην εκδρομή αυτή συμμετείχαν είκοσι επτά (27) μαθητές στο σύνολο των τριάντα 

τριών (33) μαθητών της Β Τάξης του σχολείου μας. 

 Αρχηγός της εκδρομής ήταν ο καθηγητής Φυσικής Αγωγής και διδάσκων το μάθη-

μα, κύριος Φίντζος Γεώργιος ΠΕ11, και συνοδός καθηγητής ο καθηγητής ΠΕ04.01, κύ-

ριος Ράγκος Ιωάννης. 

Οι μαθητές ενθουσιασμένοι από το φυσικό τοπίο και 

την ανοιξιάτικη διαδρομή, εντυπωσιάστηκαν ακόμη περισσότε-

ρο από το ποτάμι του μύθου και 

της ιστορίας με τα κρυστάλλινα 

νερά του στην αέναη πορεία τους 

προς το Ιόνιο.  Οι αθλητικές 

δραστηριότητες στη φύση, όπως  

η κωπηλασία σε ρηχά νερά, τύπου ράφτιγκ, αλλά ειδικά προ-

σαρμοσμένου στην ηλικία και τις δυνατότητες των μικρών μα-

θητών, η ιππασία και η πεζοπορία στα μικρά μονοπάτια κατά μήκος του ποταμού, η αναρ-

ρίχηση σε τεχνητό ύψωμα, επίσης προσαρμοσμένο στις δυνατότητες των παιδιών, ενθουσί-

ασαν τους μαθητές και τους συνοδούς καθηγητές και επιβεβαίωσαν τα όσα διδάσκονται 

στο μάθημα αυτό για την ανάγκη άσκησης των μαθητών μέσα στο φυσικό περιβάλλον και 

όχι μόνο στα κλειστά γυμναστήρια.  

Οι συμμαθητές μας επέδειξαν άριστη συμπερι-

φορά και σεβασμό προς τις υποδείξεις των συνοδών 

καθηγητών τους, καθόλη τη διάρκεια της εκδρομής, 

τιμώντας τη μαθητική τους ιδιότητα και το σχολείο 

μας. Επέστρεψαν δε στα 

σπίτια τους και τους γο-

νείς τους με τις καλύτε-

ρες εντυπώσεις, πλουσιό-

τεροι σε γνώσεις και εμπειρίες, επιτυγχάνοντας τον στόχο αυ-

τής της εκδρομής, ο οποίος ήταν να έλθουν σε επαφή οι μα-

θητές με τη φύση του τόπου μας, πραγματοποιώντας αθλητι-

κές δραστηριότητες και ασκούμενοι μέσα σ’ αυτήν.   
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ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Το σχολείο μας πραγματοποίησε την προγραμματι-

σμένη τριήμερη εκδρομή του στη Θεσσαλονίκη στις 14,15 

και 16-4-2016, ημέρες Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββα-

το, στο πλαίσιο εγκεκριμένου Προγράμματος σχολικών 

δραστηριοτήτων-Αγωγής Σταδιοδρομίας-Έκδοση σχολικής 

εφημερίδας. 

Στην εκδρομή αυτή συμμετείχαν είκοσι εννέα (29) 

μαθητές της Γ΄ Τάξης του γυμνασίου μας. 

Αρχηγός της εκδρομής ήταν ο υπεύθυνος στο πρό-

γραμμα καθηγητής, κύριος Φίντζος Γεώργιος ΠΕ11, συνο-

δός και συμμετέχουσα στο Πρόγραμμα, η καθηγήτρια κυ-

ρία Οικονόμου Έλλη ΠΕ02.50. 

Ξεναγηθήκαμε στο χώρο της Βεργίνας και όσα 

νιώσαμε καθηγητές και μαθητές, κατά τη διάρκεια 

της ξενάγησής μας, περιγράφονται με δύο λέξεις. 

Δέος και υπερηφάνεια. Ύστερα η Έδεσσα με τους 

καταρράκτες της και η πανέμορφη πόλη της Θεσσα-

λονίκης με τα βυζαντινά μνημεία της, μορφές αρχο-

ντικές από το παρελθόν, ανάμεσα στα σύγχρονα κτή-

ρια και τους πολύβουους δρόμους της μεγαλούπολης. 

«Σας ευχαριστούμε θερμά, γιατί εσείς τα Ηπειρωτό-

πουλα τραγουδήσατε το τραγούδι «Μακεδονία ξακουστή»» 

δήλωσε με συγκίνηση ο ξεναγός μας στην πολιτιστική 

γραμμή του ΟΑΣΘ, καθώς ενθουσιασμένοι τραγουδήσαμε 

αυτό το τραγούδι που από το δημοτικό μάθαμε ή από τους 

γονείς μας και με δική του προτροπή το ηπειρώτικο επι-

φώνημα «ούιιιι!» συνόδευε κάθε ματιά μας από ψηλά στη 

θέα της πόλης. Όποιος φεύγει από τη Θεσσαλονίκη παίρνει 

μαζί του το χρώμα της δικής της θάλασσας, μια φωτογρα-

φία κάτω από το άγαλμα του μεγάλου στρατηλάτη, τον Άγιο 

Δημήτριο, τη Ροτόντα, την Καμάρα, την Πλατεία Αριστοτέ-

λους, το Λευκό Πύρ-

γο, τον Πύργο του ΟΤΕ, τη ΔΕΘ, τα Λαδάδικα. Ε-

πισκεφθήκαμε την Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή, το 
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βυζαντινό Μουσείο, τις κατακόμβες του Αγίου Δημητρίου, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 

όπου μας έγινε παρουσίαση και ξενάγηση και στη βιβλιοθήκη του, το πλανητάριο και επι-

στρέψαμε γεμάτοι έντονα συναισθήματα και περηφάνια για την ιστορία της χώρας μας που 

στους μικρούς της ώμους ολόκληρο τον κόσμο φέρει. 
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ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟ 

Το σχολείο μας πραγματοποίησε την προγραμματισμένη 

ημερήσια εκδρομή του στον Αμβρακικό στις 01-4-2016, ημέρα 

Παρασκευή. 

Στην εκδρομή αυτή συμμετείχαν εξήντα δύο (62) μαθητές 

στο σύνολο των ενενήντα δύο (92) μαθητών του σχολείου μας. 

Αρχηγός της εκδρομής ήταν η διευθύντρια, κυρία Νάσση 

Φρειδερίκη και συνοδοί καθηγητές όλος ο σύλλογος ως εκπαι-

δευτικό προσωπικό. 

Οι συμμαθητές μας κι εμείς, καθόλη τη διάρκεια της εκ-

δρομής, ήμασταν ενθουσιασμένοι από τις ανοιξιάτικες εικόνες 

οι οποίες γέμιζαν τα μάτια μας με την ομορφιά της φύσης, τη 

θάλασσα του Αμβρακικού, τα βουνά και τις γραφικές κωμοπό-

λεις. Ξεναγηθήκαμε στο ιστορικό γεφύρι της Άρτας από την 

αρχηγό της εκδρομής, στον υδροηλεκτρικό σταθμό Πουρναρίου 

από τον υπεύθυνο, γνωρίσαμε τη γραφική κωμόπολη της Αμφι-

λοχίας, κτισμένη στο μυχό του Αμβρακικού κόλπου και το νησάκι της Κουκουμίτσας στη 

Βόνιτσα, το οποίο υπήρξε και η πιο ενδιαφέρουσα και εντυπωσιακή εικόνα αυτής της δια-

δρομής. Ξεναγηθήκαμε στο ναό της Αγίας Σοφίας στο κάστρο της Βόνιτσας από τη θεολό-

γο και ακολούθησε η επίσκεψή μας στην Πάλαιρο, τη γραφική παραθαλάσσια κωμόπολη, η 

οποία συνδυάζει βουνό και θάλασσα. Τελικός προορισμός η Πρέβεζα, όπου ξεναγηθήκαμε 

στο κέντρο της πόλης από την αρχηγό και τη θεολόγο του σχολείου μας.  

Οι συμμαθητές μας κι εμείς  επιδείξαμε άριστη συμπεριφορά και σεβασμό προς τις 

υποδείξεις των συνοδών καθηγητών μας, καθόλη τη 

διάρκεια της εκδρομής, τιμώντας τη μαθητική μας ιδιότη-

τα και το σχολείο μας. Επιστρέψαμε δε στα σπίτια μας 

και τους γονείς μας με τις καλύτερες εντυπώσεις, πλου-

σιότεροι σε γνώσεις και εμπειρίες, επιτυγχάνοντας τον 

στόχο αυτής της εκδρομής ο οποίος ήταν να γνωρίσουμε 

τον τόπο μας και την ιστορία του. 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΤΟΥ ΑΚΤΙΟΥ 
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Η διδακτική επίσκεψη του σχολείου μας  που πραγματοποιήθηκε στο Αεροπορικό 

Απόσπασμα του Ακτίου Αιτ/νίας στις 6/11/2015, ημέρα Παρασκευή, στην οποία συμμε-

τείχαν ογδόντα δύο (82) μαθητές και έξι (06 ) συνοδοί καθηγητές του Σχολείου μας, 

στέφθηκε  με επιτυχία. Όλα κύλησαν ομαλά και τηρήθηκε πιστά το πρόγραμμα της εκδρο-

μής.  

09:30: Άφιξη στο στρατιωτικό αεροδρόμιο του Ακτίου 

09:30-12:00: Ενημέρωση και ξενάγηση στο χώρο από άνδρες και γυναίκες της πολεμικής 

αεροπορίας. 

12:00: Αναχώρηση από Αεροδρόμιο με μικρά αναμνηστικά, ευγενική δωρεά της αεροπορί-

ας μας. 

12:15: Άφιξη στην Πρέβεζα και στον οικισμό Βαθύ 

12:20-13:00: Επίσκεψη στο χώρο που αυτοκτόνησε ο Κώστας Καρυωτάκης και ενημέρω-

ση των μαθητών από τις φιλολόγους για τη ζωή και το τέλος του ποιητή. 

Οι συμμαθητές μας κι εμείς, καθόλη τη διάρκεια της εκδρομής επιδείξαμε άριστη 

συμπεριφορά συνάδουσα με τη μαθητική μας ιδιότητα και υπακούαμε πρόθυμα στους συνο-

δούς καθηγητές μας, καθώς και στις υποδείξεις του προσωπικού της πολεμικής αεροπορί-

ας. Θέλουμε να πιστεύουμε δε ότι επιστρέψαμε πλουσιότεροι σε γνώσεις και εμπειρίες, 

Εκείνο που μας άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις ήταν η καθαριότητα του χώρου, η ευγέ-

νεια του προσωπικού, η ενημέρωση για τα καθήκοντα και την καθημερινότητά τους, το 

υψηλό φρόνημα και η ασφάλεια που παρέχουν με την αμυντική θωράκιση της χώρας από 

αέρος και η ξενάγησή τους στο αεροπλάνο της πολεμικής αεροπορίας ιπτάμενο ραντάρ 

(AWACS) με το ραντάρ και τον εξοπλισμό του για την ανίχνευση εχθρικών στόχων.  

Οφείλουμε να επισημάνουμε τη σπουδαιότητα, αλλά και την αναγκαιότητα να πραγ-

ματοποιούνται από τα σχολεία τέτοιες εκπαιδευτικές εκδρομές, οι οποίες παρέχουν σε μας 

τη δυνατότητα να αποκτήσουμε επαφή με τον πολιτισμό μας, την ιστορία μας και τις φυσι-

κές ομορφιές του τόπου μας και να εκφράσουμε, μέσα και από το γραπτό λόγο, τις εντυ-

πώσεις μας.  Νιώθουμε δε ικανοποίηση που ο στόχος της εκπαιδευτικής μας αυτής εκδρο-

μής επετεύχθη με τον καλύτερο τρόπο.  
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ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 

Στο πλαίσιο της καθιερωμένης φιλανθρωπικής δράσης του σχολείου, όπως κάθε 

Χριστούγεννα έτσι και εφέτος οι μαθητές μας και ο σύλλογος των διδασκόντων συγκέ-

ντρωσαν είδη ιματισμού και τρόφιμα και τα παρέδωσαν στον εκπρόσωπο της Ιεράς Μητρο-

πόλεως Πρέβεζας, πατέρα Κατραχούρα, για την περαιτέρω διανομή τους σε άπορες οικο-

γένειες του Νομού μας, την 23η-12-2016. 

Επίσης οι μαθητές συγκέντρωσαν τρόφιμα και ρούχα για τους πρόσφυγες και τα πα-

ρέδωσαν στην εκπρόσωπο του Κέντρου Υγείας, κυρία Λαμπρινή Ευαγγέλου, την 13η-11-

2016 
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ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ 
 

Ηπειρώτικη τυρόπιτα με ζύμη 

(Κουσμερί ή Κοσμιρί, Κασσιόπιτα ή Μπρούστουλα) 

 
Υλικά 

 

23 κουταλιές της σούπας αλεύρι για όλες τις χρήσεις 

500 γρ. φρέσκο γάλα 

3 ποτήρια νερό 

3 αβγά 

1 πιάτο της σούπας τυρί φέτα (κατά προτίμηση να είναι αλμυρή) 

 

Εκτέλεση 

 

Κοσκινίζουμε το αλεύρι. Κάνουμε ένα χυλό με το γάλα, το αλεύρι, το νερό και τα αβγά 

και το ρίχνουμε μέσα σε βουτυρωμένο ταψί. Από πάνω από αυτό το χυλό θρυμματίζουμε τη 

φέτα. Ψήνουμε την πίτα μας στους 200 βαθμούς μέχρι να ροδίσει. 

 

Χαλβάς σιμιγδαλένιος 
 

Υλικά 

 

1 ποτήρι ελαιόλαδο 

2 ποτήρια χονδρό σιμιγδάλι 

3 ποτήρια ζάχαρη καστανή 

Μισό ποτήρι μέλι 

4 ποτήρια νερό 

Καρύδια ή αμύγδαλα προαιρετικά 
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Εκτέλεση 

 

Σε μια κατσαρόλα καβουρδίζουμε το σιμιγδάλι με το λάδι, μέχρι να πάρει χρώμα 

(μαζί με τα καρύδια ή τα αμύγδαλα). Βράζουμε το νερό με το μέλι και τη ζάχαρη για πε-

ρίπου 10 λεπτά και στη συνέχεια το προσθέτουμε στην κατσαρόλα. 

Ανακατεύουμε καλά μέχρι να σφίξει. 

Το αφήνουμε για 10 περίπου λεπτά στην κατσαρόλα, σκεπασμένο με μία πετσέτα. 

Το βάζουμε σε φόρμα ή φορμάκια ατομικά και σερβίρουμε. 
 

4ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 

 

Όπως κάθε χρόνο έτσι και εφέτος το γυμνάσιο έλαβε μέρος στο 4ο φεστιβάλ μα-

θητικού θεάτρου της ΔΔΕ Πρέβεζας με το έργο της διευθύντριας του σχολείου μας, κυ-

ρίας Νάσση Φρειδερίκης, « Ο Κωσταντής». 

Το έργο έστειλε μηνύματα κατά της βίας σε όποια μορφή της, καθώς και παρα-

δείγματα αγάπης,  σεβασμού και αλληλεγγύης ανάμεσα στους ανθρώπους. 

Τα παιδιά έδειξαν για μία ακόμη φορά το ταλέντο τους και ιδιαίτερα εντυπωσίασαν 

με το παίξιμό τους στους βασικούς ρόλους οι συμμαθητές μας, Τζίμας Κωνσταντίνος ως 

Κωσταντής, ο Κώτσης Κωσταντίνος στο ρόλο του πατέρα, η Ρομίλντα Τζατζάι στο ρόλο 

της μητέρας, ο Παύλος Μπούνας στο ρόλο του παππού, η Βάγια Σωτηρίου στο ρόλο της 

γιαγιάς, ο Ντάφλος Δημήτρης στο διπλό ρόλο του διοικητή και του Πακιστανού Αλή, η 

Παπαδήμα Ειρήνη στο ρόλο της καθηγήτριας, ο Αποστόλης Κολιός στο ρόλο του αδελ-

φού, ο Καραγιάννης Σωτήριος στο ρόλο του νεωκόρου και όλα τα υπόλοιπα παιδιά που το 

καθένα έβαλε τη δική του πινελιά στο έργο. Ευχαριστούμε τη διευθύντριά μας που έγρα-

ψε το έργο, την κυρία Οικονόμου για τις πρόβες και την τεχνική υποστήριξη και τους 

συμμαθητές μας για την υπευθυνότητα και το ταλέντο τους. Ευχόμαστε να συνεχίσουν οι 

συμμαθητές μας που έρχονται πίσω μας και τους ευχόμαστε καλή επιτυχία. 
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ΗΜΕΡΑ ΔΡΑΣΗΣ LETS DO IT GREECE! 

 
Τα σχολεία, Γυμνάσιο και ΓΕΛ Θεσπρω-

τικού, συμμετείχαν στη δράση «Lets do it 

Greece» - εβδομάδα σχολικού εθελοντισμού, 

αφιερώνοντας 3 ώρες από το σχολικό πρό-

γραμμα. Οι μαθητές του γυμνασίου καθάρισαν 

το χώρο του σχολείου, τις αίθουσες και τα 

θρανία τους, μετέβησαν δε και το γήπεδο της 

κωμόπολης και καθάρισαν το χώρο, ενώ μαθη-

τές του ΓΕΛ μαζί με τον κύριο Φίντζο αποψί-

λωσαν το χώρο της περίφραξης. Τέλος μαθη-

τές και διδάσκοντες συζήτησαν για την ανάγκη 

σεβασμού του περιβάλλοντος, έτσι ώστε να 

καταστεί βίωμα και να λειτουργήσει θετικά για την αύξηση του τουρισμού της χώρας μας, 

ο οποίος αποτελεί και μία από τις βασικότερες πηγές εσόδων για το κράτος. 
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ΕΝΑΣ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ 

 
Με τις ευγενικές υποδείξεις του καθηγητή μας των Καλλιτεχνικών, κυρίου Βογια-

τζή Χρήστου, οι συμμαθητές μας κι εμείς ζωγραφίσαμε στον εσωτερικό τοίχο του δια-

δρόμου του σχολείου μας έναν ξεχωριστό πίνακα. 

Είναι ξεχωριστός και για το θέμα του που είναι μία Έκθεση έργων τέχνης-

ζωγραφικής (Γκαλερί) και σου δημιουργεί την εντύπωση ότι αποτελεί τη συνέχεια του 

εσωτερικού διαδρόμου, αλλά και γιατί για την ολοκλήρωσή του εργαστήκαμε μαθητές από 

όλες τις τάξεις του γυμνασίου, με μεγαλύτερη συμμετοχή, βέβαια, των πλέον ταλαντού-

χων στο μάθημα αυτό συμμαθητών μας, οι οποίοι έγραψαν και τα ονόματά τους κάτω από 

το έργο. Ευχαριστούμε θερμά τον καθηγητή μας ο οποίος είχε αυτή την ιδέα και τον 

τρόπο να μας μυήσει στον θαυμαστό κόσμο της ζωγραφικής με προσωπική συμμετοχή, 

έτσι ώστε να νιώσουμε κι εμείς καλλιτέχνες, ακόμη κι αν ορισμένοι από μας βάλαμε μία 

μικρή αδέξια πινελιά πάνω σ’ αυτόν τον πίνακα. 

Καλή συνέχεια ευχόμαστε στους συμμαθητές μας έτσι ώστε σταδιακά το σχολείο 

μας να μετατραπεί σε μία έκθεση ζωγραφικής με καλαίσθητους πίνακες, δημιουργημένους 

από τα παιδικά τους χέρια. 
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΚΑΓΚΕΛΑΡΗ ΤΩΝ ΠΑΠΑΔΑΤΩΝ 

 

 
 

Ο Καγκελάρης ή το καγκέλι είναι χορός που χορεύεται κάθε χρόνο την ημέρα της 

εορτής της Ζωοδόχου Πηγής στις Παπαδάτες της Πρέβεζας. Χωρίς μουσικά όργανα παρά 

μόνο με τη δύναμη της ψυχής και της φωνής τους, άνδρες και γυναίκες, νέοι και γέροι και 

μικρά παιδιά ακόμη, δένουν τα χέρια τους σε ένα σχηματισμό που παίρνει το σχήμα που ο 

πρωτοχορευτής και πρωτοτραγουδιστής συνάμα δίνει με το τραγούδι του και τον επανα-

λαμβανόμενο  βηματισμό των πέντε βημάτων του. Μπροστά μπαίνουν οι γεροντότεροι του 

χωριού και ακολουθούν οι άλλοι άνδρες ντυμένοι με τις εντυπωσιακές παραδοσιακές φορε-

σιές τους. Ακολουθούν οι γυναίκες πάλι με την ίδια ηλικιακή σειρά ντυμένες κι αυτές με 

τις γορτινές κόκκινες στολές (αγαπημένο χρώμα των Ηπειρωτών για τη χαρά-ακόμη και 

τα νυφικά παλιότερα ήταν κόκκινα σε μερικές περιοχές)  

 

 
 

Ο πρωτοχορευτής, ο λεγόμενος και καγκελάρης, αυτός που κάνει τα καγκέλια, τα 

γυρίσματα-δίπλες του χορού, ξεκινάει το τραγούδι και το χορό. Τον ακολουθούν όλοι οι 

άνδρες και συνεχίζουν οι υπόλοιποι και οι γυναίκες σε μια εναλλαγή που μόνο οι μυημένοι 
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γνωρίζουν καλά τη σειρά της. Όλο αυτό το δρώμενο μας παραπέμπει στην αρχαία Ελλάδα, 

στη γέννηση της τραγωδίας και στο χορό με τον κορυφαίο και τους υποκριτές σε μια στι-

χομυθία μεταξύ τους και ταυτόχρονη όρχηση στη σκηνή. 

Η λεβεντιά των ανδρών, η χάρη των γυναικών, οι βροντερές φωνές που σε παρα-

σέρνουν μαζί τους στους στίχους των δημοτικών μας τραγουδιών και εναλλάσσονται μαζί 

με το βήμα στο ρυθμό του καγκελάρη, οι παραδοσιακές, ιδιαίτερα επιμελημένες, φορεσιές 

ανδρών και γυναικών, τα νέα παιδιά που συνεχίζουν περήφανα την παράδοση, σε μια μυ-

στική ιερή συμφωνία με την ιστορία και τον πολιτισμό του τόπου τους, τα μικρά παιδιά που 

δένουν τα χεράκια τους, ακολουθώντας αδέξια αλλά ενθουσιασμένα επίσης το ρυθμό, όλα 

αυτά σε καλούν να ξαναπάς κοντά τους και την επομενη χρονιά και κάθε χρονιά, γιατί α-

πλούστατα θέλεις να το ξαναδείς!  

Καγκελάρης Παπαδατών Πρεβέζης, ο προσωποποιημένος σεβασμός προς την παρά-

δοση, σε μια αδιάλειπτη συνέχεια μέσα στο χρόνο και τον τόπο, σε ένα τοπίο ειδυλλιακό 

και εξίσου εντυπωσιακό με το δρώμενο! Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους κατοίκους! 

Τους ευχόμαστε να συνεχίσουν να κρατούν γερά τις παραδόσεις και να τις μεταλαμπαδεύ-

ουν και στα παιδιά τους! 
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ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ 

 

ΜΑΘΗΤΩΝ Γ΄ΤΑΞΗΣ 

 
Τρία χρόνια στο γυμνάσιο!  

 

Πέρασαν τόσο γρήγορα που δεν προλάβαμε να καταλάβουμε πότε από το 

δημοτικό βρισκόμαστε τώρα λίγο πριν το κατώφλι του Λυκείου! Γίναμε έφη-

βοι, ενώ ήμαστε παιδιά, τα όνειρά μας, μικρά τότε, τώρα μεγάλωσαν σαν κι 

εμάς, μαζί με τα φτερά μας.  

Διάβασμα- εντάξει, όχι όλοι!- αγωνία στις εξετάσεις, αγωνία για τους βαθ-

μούς κάθε τρίμηνο, δάκρυα λύπης, γέλια χαράς, συγκίνηση, τεμπελιά, χαλά-

ρωση, εγρήγορση, άγχος, συναγωνισμός! Παρέα, φιλίες που ο χρόνος θα τις 

δοκιμάσει, παιγνίδια, αλλά και μικροκαυγαδάκια! Πείσματα και μούτρα αλλά 

και συμφιλίωση με μια αγκαλιά και πολλά συγγνώμη! Παρατσούκλια, σ’ αυτά 

παίρνουμε άριστα, τοπική παράδοση, βλέπεις, κι εμείς τις παραδόσεις τις 

τιμάμε!!  

Εκλογές μαθητικές, πρόεδρος ή μάλλον προεδράρα!! Συνελεύσεις για ζητή-

ματα σοβαρά αλλά και για να χάσουμε κανένα δύσκολο μάθημα καμιά φορά, 

τάξη και πειθαρχία στην προσευχή, πενταμελή, αιτήματα, διεκδικήσεις, α-

ποδεκτές ή απορριφθείσες το ίδιο σεβαστές!  

Εκδρομές, εμπειρίες, γνώσεις μέσα από βιωματικές δράσεις!  

Θεατρικά έργα, ταλέντα (μεγάλα!!)( Δεν ακούμε χειροκρότημα!!)  

Εκδηλώσεις, επίσημοι, βραβεία και χρηματικά έπαθλα!  

Η δωρήτρια (εδώ μονάχα σεβασμός-να είστε πάντα καλά, κυρία Ζορμπά 

μας, μάνα μας, και να συνεχίσετε το θεάρεστο έργο σας)!  

Γυμναστική και αθλοπαιδιές, ποδόσφαιρο, παραδοσιακά παιγνίδια, στίβος!  

Γραφείο διευθύντριας, συγγνώμες, λίγες ψεύτικες οι  πιο πολλές αληθινές, 

ευτυχώς καθόλου αποβολές (ευχαριστούμε, κυρία!!!).  

Σεβασμός, αλληλεγγύη, υπευθυνότητα!  

Συγγραφή βιβλίου(!!), εδώ απαιτούμε το χειροκρότημα! Είπαμε τιμάμε τις 

παραδόσεις! 

Συμβουλές, παραινέσεις, έπαινοι, αγάπη, υπομονή, προσήνεια, κατάρτιση, 

κατανόηση, υποστήριξη (Ευχαριστούμε για τη συγκίνηση, αλλά αναφερόμαστε 

στους καθηγητές μας, αν δεν το καταλάβατε!) 
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Πόσο γρήγορα πέρασαν τελικά τα χρόνια;  

Τι έγινε τώρα, δάκρυσε κανείς; Μπα, ιδέα μας είναι!! 

Ευχαριστούμε τη διευθύντρια για την υπομονή της μαζί μας, τους καθηγητές 

που αγαπήσαμε, (αλήθεια!), κι ας μην ήμαστε πάντα υπάκουοι και επιμελείς 

σε όλους, τους συμμαθητές μας που αφήνουμε πίσω μας να συνεχίσουν το 

έργο μας-το καλό εννοείται, το νου σας μην στενοχωρήσετε τους καθηγητές 

μας!- και μία μεγάλη συγγνώμη  σε όσους πικράναμε, αλλά παιδιά είμαστε 

και, όπως είπε ένας σοφός-δε θυμόμαστε φυσικά το όνομά του,  «τα παιδιά 

δικαιούνται να κάνουν λάθη, αρκεί να γνωρίζουν να ζητούν συγγνώμη και να 

μετανοούν γι’ αυτά!».  

Άλλωστε πώς θα μάθουμε, αν δεν πάθουμε; (Αυτό δικό μας!!) 

Καλή επιτυχία στις εξετάσεις μας, διάβασμα και πάλι διάβασμα, δεν έχουμε 

άλλα περιθώρια, θέλουμε να φανούμε αντάξιοι των προσδοκιών των καθηγη-

τών μας, να πάμε στο Λύκειο πανέτοιμοι και φυσικά να περάσουμε ένα αξέ-

χαστο και ξέγνοιαστο καλοκαίρι!! Και  don’t forget everybody!! 

 

 

-ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ!!  

-ΑΙΕΝ ΑΡΙΣΤΕΥΕΙΝ!! 

-ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ!! 

-ΨΗΛΑ ΤΗ ΣΗΜΑΙΑ ΨΗΛΑ, 

-ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΑ!! 

 

 

 

Οι μαθητές της Γ Τάξης 2015-2016 

 
 


