
1             Η Μαρία Ελένη Σκληρού και η Σοφία Τριανταφυλλίδη 
βραβεύτηκαν από το Χαμόγελο του Παιδιού .  

Η ιδέα της βράβευσης μαθητών και μαθητριών από παιδιά που συμμετέχουν 
στο YouSmile, την μαθητική-εθελοντική δράση του οργανισμού «Το Χαμόγελο 
του Παιδιού», είχε στόχο να στραφεί η προσοχή του κόσμου στο τι έχουν να 
μας πουν τα παιδιά και να προβληθεί η θετική πλευρά της κοινωνίας, μέσα 
από τη μαθητική κοινότητα. Οι μαθητές-εθελοντές του YouSmile 
απευθύνθηκαν σε σχολικούς συμβούλους πανελλαδικά ώστε να 
συγκεντρώσουν τις συμμετοχές των παιδιών. Παράλληλα, συγκέντρωσαν 
αντίστοιχες δράσεις παιδιών που έχρηζαν ανάδειξης μέσα από έρευνα που 

έκαναν στο διαδίκτυο. Το αποτέλεσμα ήταν: 1.800 συμμετοχές από 51 
σχολεία! Η ανάδειξη των 8 νικητών έγινε μετά από 
ψηφοφορία των μαθητών-εθελοντών του YouSmile χωρίς καμία 
παρέμβαση από ενήλικες 

 

 

 2               ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ  ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΣ που 
επισκέφτηκαν: 

 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΛΥΔΩΝΑ 

 ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΡΜΟ 

 ΑΡΧΑΙΑ ΠΛΕΥΡΩΝΑ  

 

     Α)                      ΒΕΡΓΙΝΑ 

 Η Βεργίνα είναι πολύ κοντά στις Αιγές, την τοποθεσία της 
αρχαίας πρωτεύουσας της Μακεδονίας και με τις 
ανασκαφές του αρχαιολόγου Μανόλη Ανδρόνικου (1976-
1980) ήρθαν στο φως πολύ σημαντικά ευρήματα. 

 Το πιο σημαντικό αξιοθέατο της Βεργίνας είναι οι 
Βασιλικοί Τάφοι στην αρχαία νεκρόπολη των Αιγών.  



 

       Β)                  ΟΧΥΡΑ ΡΟΥΠΕΛ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΡΟΤΟΝΤΑ 

H Ροτόντα είναι θολωτό στρογγυλό κτίσμα του 4ου αιώνα στη 
Θεσσαλονίκη, όμοιο με το Πάνθεον της Ρώμης, και 
προοριζόταν για ναός του Διός. Λόγω της μη χρήσης του, 
μετατράπηκε επί βυζαντίου σε χριστιανικό ναό των Ασωμάτων 
Δυνάμεων και μετά την Απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης, το 
1912, αφιερώθηκε στον Άγιο Γεώργιο. Συμπεριλαμβάνεται στα 
Παλαιοχριστιανικά και Βυζαντινά μνημεία της Θεσσαλονίκης 
ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. 

 

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Ο Ναός του Αγίου Δημητρίου βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και 
είναι αφιερωμένος στον Άγιο Δημήτριο, τον πολιούχο της 
πόλης. Στο υπόγειο του ναού βρίσκεται ο χώρος μαρτυρίου 
του Αγίου.  

 

 

Γ)                                          ΞΑΝΘΗ 

              είναι πόλη της Θράκης στη Βόρεια Ελλάδα. 

                            ΞΑΝΘΗ- ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΝΑΟΣ 

                                                       

ΞΑΝΘΗ - ΤΖΑΜΙ 

 

                            ΞΑΝΘΗ- ΣΠΙΤΙ ΜΑΝΟΥ ΧΑΤΖΙΔΑΚΗ 

 



ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΣΠΙΤΙ- ΞΑΝΘΗ 

 

 

 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ  

  

 Το Γυμνάσιο Ευηνοχωρίου κάνοντας τον απολογισμό του για την 
υλοποίηση της θεματικής  εβδομάδας ( προτελευταία του Μάη) 
 αισθάνεται την ανάγκη να απευθύνει θερμές ευχαριστίες στους 
παρακάτω επιστήμονες, που αφιλοκερδώς και εθελοντικά 
επισκέφτηκαν το σχολείο μας και προσέφεραν τις πολύτιμες 
γνώσεις τους μέσα από ομιλίες, δράσεις και βιωματικά 
εργαστήρια για τα θέματα που αφορούσαν στη θεματική 
εβδομάδα. 

. 

1. Τον κ. Στρατούλια Ιωάννη, ψυχίατρο από τον οργανισμό 
κατά των ναρκωτικών Ο.ΚΑ.ΝΑ  Πάτρας με θέμα: « Εθισμός 
και εφηβική ηλικία» 

2. Την κ. Χαραλαμποπούλου Γεωργία, ψυχολόγος από τον 
κερδοσκοπικό οργανισμό « Χαμόγελο του Παιδιού», η οποία 
μίλησε στους μαθητές της Α΄ τάξης για τη Βία κατά του 
Παιδιού 

3. Το ΚΠΕ Μεσολογγίου και συγκεκριμένατην 
κ.Γιαννακογιώργου Όλγα ΠΕ02, Υπεύθυνη ΚΠΕ και την κ. 
Κυριλή Μαρία ΠΕ04, αναπληρώτρια του ΚΠΕ με θέμα «Το 
οικολογικό αποτύπωμα της διατροφής». 

4. Την κ. Καραϊβάζογλου Κατερίνα, Παιδοψυχίατρο, ΜD, 
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών, επιστημονική υπεύθυνος 
Κέντρου Ημέρας ΕΨΥΠΕΑ Μεσολογγίου με θέμα: 
«Βιολογικό και κοινωνικό φύλο» 



5. Τον κ. Μπρούμα Βασίλειο, ψυχίατρο και την 
κ.Κωσταρέλλου Σωτηρία, επισκέπτρια υγείας από το Γενικό 
Νοσοκομείο Μεσολογγίουμε θέμα « Σωματικές αλλαγές 
στην εφηβεία» 

6. Την κ. Σταθοπούλου , κοινωνική λειτουργός από  το 
ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΟΔΥΣΣΕΑΣ» με θέμα: 
Προστατευτικοί παράγοντες ενάντια στον εθισμό». 

  

1…..   Βράβευση της μαθήτριας Ελένης Μαρίνας 
Βοτσαΐτη στο λογοτεχνικό διαγωνισμό "Όσα φέρνει ο 
ταχυδρόμος"  

  

Η μαθήτρια της Β΄ Τάξης του σχολείου μας Ελένη – Μαρίνα Βοτσαΐτη, 
που διακρίθηκε στον Πανελλήνιο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό Διηγήματος 
«Όσα φέρνει ο Ταχυδρόμος»,παρευρέθηκε στην επίσημη παρουσίαση 
του βιβλίου, που εξέδωσαν τα Ελληνικά Ταχυδρομεία.Πρόκειται για ένα 
συλλογικό τόμο 25 διηγημάτων που εξέλεξαν οι κριτικές επιτροπές του 
διαγωνισμού. Το βιβλίο διατίθεται αποκλειστικά από τα ταχυδρομεία 
όλης της χώρας. 

  Η επίσημη παρουσίαση του βιβλίου έγινε την Τετάρτη 10 Μαΐου 2017 
και ώρα 19:30, στην αίθουσα εκδηλώσεων της Ευαγγελικής Σχολής, 
Λέσβου 4, Νέα Σμύρνη. 

   Τον διαγωνισμό προκήρυξε η Ευαγγελική Σχολή Σμύρνης σε 
συνεργασία με τα «Ελληνικά Ταχυδρομεία» με σκοπό την ανάδειξη της 
δυναμικής του γραπτού λόγου στην έκφραση ιδεών και συναισθημάτων 
που ενισχύουν την ανθρώπινη επικοινωνία. 

2….. Βράβευση της μαθήτριας του Γυμνασίου 
Ευηνοχωρίου Ελένης –Μαρίνας Βοτσαΐτη σε 
μαθητικό λογοτεχνικό διαγωνισμό  

  

Η  μαθήτρια της Β΄ τάξης του Γυμνασίου Ευηνοχωρίου Ελένη –Μαρίνα 
Βοτσαΐτη του Ιωάννη συμμετείχε στον μαθητικό διαγωνισμό για τους 



Τρεις Ιεράρχες με θέμα: «Ο λόγος του Μεγάλου Βασιλείου προς τους 
νέους: πώς να ωφελούνται από τα ελληνικά γράμματα». 

Η προκήρυξη του διαγωνισμού έγινε από την Ιερά Μητρόπολη Ναυπάκτου και Αγίου 
Βλασίου «θέλοντας να τιμήσει τους Τρεις Ιεράρχες και να παρακινήσει τους μαθητές 
και τις μαθήτριες  της Ναυπάκτου και του Αγίου Βλασίου να έρθουν σε μεγαλύτερη 
επαφή με τους Τρεις Ιεράρχες και να αναδιφήσουν στο σπουδαίο φιλοσοφικό, 
συγγραφικό, ανθρωπιστικό, κοινωνικό έργο τους». 

 Η συμμετοχή της μαθήτριας στέφθηκε με επιτυχία, καθώς κέρδισε το δεύτερο 
βραβείο: έπαινος,  εικόνα, βιβλίο και 50 ευρώ για το κείμενό της με τίτλο: 
«Πιστεύω χωρίς αμφιβολίες». Η βράβευση έγινε στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό 
του Αγίου Δημητρίου Ναυπάκτου, την Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2017. 

Τον τρίτο έπαινο στην Α΄ κατηγορία κέρδισε η μαθήτρια της Α’ τάξης 
 του Γυμνασίου Ευηνοχωρίου Ευστρατία Δημητρίου για τη συμμετοχή 
της στον 5ο Μαθητικό Διαγωνισμό Ποίησης 2016-2017, αφιερωμένου 
στον Γιώργο Σεφέρη , που οργάνωσαν τα Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια 
«Παναγία Προυσιώτισσα» . 

Τον τρίτο έπαινο στην Α΄ κατηγορία κέρδισε η μαθήτρια της Α’ τάξης 
 του Γυμνασίου Ευηνοχωρίου Ευστρατία Δημητρίου για τη συμμετοχή 
της στον 5ο Μαθητικό Διαγωνισμό Ποίησης 2016-2017, αφιερωμένου 
στον Γιώργο Σεφέρη , που οργάνωσαν τα Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια 
«Παναγία Προυσιώτισσα» . 

Η απονομή των βραβείων και επαίνων έγινε την Κυριακή 12 Μαρτίου 2017 και ώρα 
20:00 στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Αγρινίου. 

Η μαθήτρια του σχολείου μας συμμετείχε στο διαγωνισμό με το  ποίημα που φέρει 
τον τίτλο «Μεσολόγγι» 

 

  

Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Πάτρας για δεύτερη χρονιά στο Γυμνάσιο 
Ευηνοχωρίου Την Παρασκευή , 10 Μαρτίου 2017 , στις 11.00 π.μ. , στην 
αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του σχολείου μας, το «Άρμα Θεσπίδος», 
ο νέος θεσμός λαϊκού θεάτρου του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΠΑΤΡΑΣ, παρουσίασε το 
έργο «Παιχνίδι του Έρωτα και της Τύχης» ,του  σπουδαίου Γάλλου 
 κωμωδιογράφου Μαριβώ. 

 Το Γυμνάσιο Ευηνοχωρίου επισκέφτηκε την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 
2017, η κ.Σταθοπούλου Ιωάννα, Κοινωνική Λειτουργός MSc, 
επιστημονικό στέλεχος του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και 



Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας 
Αιτ/νίας «ΟΔΥΣΣΕΑΣ», προκειμένου να μιλήσει στους μαθητές της Β΄ 
τάξης του σχολείου μας για το μείζον κοινωνικό πρόβλημα του σχολικού 
εκφοβισμού. 

 

Ομιλία για τον εθισμό στα ηλεκτρονικά παιχνίδια από 
το Γυμνάσιο Ευηνοχωρίου .    Το Γυμνάσιο Ευηνοχωρίου 
επισκέφτηκε την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2017, η κ. Καραϊβάζογλου 
Κατερίνα, παιδοψυχίατρος, απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Πατρών, Διδάκτωρ της  Ιατρικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Πατρών,επιστημονικά υπεύθυνη του Κέντρου Ημέρας 
για Παιδιά με Αναπτυξιακές Διαταραχές της ΕΨΥΠΕΑ 
Μεσολογγίου, προκειμένου να ενημερώσει γονείς και μαθητές για τον 
εθισμό στα ηλεκτρονικά παιχνίδια. 

 Η πρόσκληση έγινε στα πλαίσια του προγράμματος Αγωγής Υγείας «Μ’ 
ένα βιβλίο ποτέ δεν φοβάμαι...», που υλοποιείται τη συγκεκριμένη 
σχολική χρονιά. 

 

 

 

 

 

 

 

 


