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Τεύχος 5ο – Ιούνιος 2018 

3ο Δημοτικό Σχολείο Προσοτσάνης 

1o ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΠΟΝΤΙΑΚΟ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ 

Τ' εμετέρτς αναστορώ" είναι ο τίτλος της ιστοσελίδας με την οποία 

διαγωνίστηκε και πήρε το 1ο βραβείο η Γ΄ τάξη του 3ου Δημοτικού Σχολείου 

Προσοτσάνης στον 2ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό με θέμα τον «Ποντιακό ελληνισμό».   

Ως μαθητές της Γ τάξης, επισκεφτήκαμε τον Ποντιακό σύλλογο 

Προσοτσάνης. Ο πρόεδρος του Συλλόγου μας μίλησε για τον Πόντο και τον ερχομό 

των Ποντίων στην Ελλάδα. Επίσης γνωρίσαμε  την ποντιακή φορεσιά και ποντιακά 

μουσικά όργανα. Ψάξαμε  στο διαδίκτυο και βρήκαμε πληροφορίες για διάφορα 

ποντιακά έθιμα. Αναβιώσαμε  το έθιμο «Βάεμαν» Η κ. Γιαζγκουλίδου Λίτσα 

συνταξιούχος νηπιαγωγός ,μας  μίλησε και για άλλα ποντιακά έθιμα και μαγείρεψε 

μαζί μας  πισία και κερκέλια. 

Τραγουδήσαμε  το «σερέντα μήλα κόκκινα» το οποίο και το χορέψαμε και 

«την πατρίδα   μ ‘ έχασα». Επισκέφτηκε την τάξη μας  και η κ. Σκορδά  Ιωάννα 

γιαγιά  της συμμαθήτριάς μας Κατερίνας Σκορδά , η οποία  μας μίλησε για τα 

βιώματα των παππούδων της, για διάφορες ποντιακές συνταγές και μας έφερε να 

δοκιμάσουμε πισία. Τέλος την τάξη μας επισκέφτηκε και ο κ. Χατζόπουλος 

φιλόλογος και μας μίλησε για την ποντιακή διάλεκτο. 

  Ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα γιατί  με βιωματικό τρόπο 

γνωρίσαμε πολλά στοιχεία τα οποία συνθέτουν τον ποντιακό ελληνισμό. Φυσικά 
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χαρήκαμε ακόμα περισσότερο όταν μας ανακοίνωσε η διευθύντρια του Σχολείου 

μας ότι κερδίσαμε το πρώτο βραβείο στην κατηγορία της ιστοσελίδας.                    

    

   Συμμετοχή και των άλλων τάξεων σε Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα  

Οι μαθητές του Α2 συμμετείχαμε στο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 

«Ποντιακός Ελληνισμός: Μνήμες και όνειρα, παρελθόν, παρόν και μέλλον» με την 

αφήγηση και δραματοποίηση του ποντιακού παραμυθιού «Ο Ναείχας, ο Ναέτον, ο 

Ναεύρηκας και ο Ποίσον» από το βιβλίο «Παραμύθια από τον Πόντο» της 

Χρυσάνθης Συμεωνίδου – Χείλαρη. 

Αρχικά πραγματοποιήθηκε αφήγηση του παραμυθιού στα νεοελληνικά με 

κάποιες αναφορές στην ποντιακή διάλεκτο, από την Γιαζγκουλίδου Λίτσα, 

συνταξιούχο νηπιαγωγό. Ακολούθησε ενδιαφέρουσα συζήτηση για την κατανόηση 

των εννοιών του παραμυθιού, αναγνώριση των πολιτισμικών στοιχείων του και 

συσχέτιση με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Στη συνέχεια επισκεφτήκαμε τον 

Ποντιακό Σύλλογο Προσοτσάνης για να ενημερωθούμε για επιπλέον ιστορικά και 

πολιτιστικά στοιχεία του Πόντου (μουσική, όργανα, ενδυμασίες). 

Τέλος, αφού έγινε θεατρική απόδοση του παραμυθιού, πραγματοποιήθηκε η 

δραματοποίησή του και βιντεοσκόπησή του.  

Οι μαθητές και μαθήτριες του Α2 με τη δασκάλα της τάξης Δεραμπούκα 

Βασιλική. 
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Συμμετοχή σε Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για την Κύπρο  

Τρισδιάστατη κατασκευή - Επιδαπέδιο Εκπαιδευτικό παιχνίδι: “Ξέρεις 

Κυπριακάν;” 

Οι μαθητές της Α1 και της ΣΤ τάξης του 3ου Δημ. Σχολείου Προσοτσάνης 

συνεργάστηκαν και δημιούργησαν ένα επιδαπέδιο εκπαιδευτικό παιχνίδι με θέμα 

‹‹Ξέρεις Κυπριακάν;››. Σε πανί διαστάσεων 1,30μ. επί 2 μ. οι μαθητές ζωγράφισαν 

και χρωμάτισαν την Κύπρο και τη θάλασσα. Χώρισαν την κατασκευή σε 24 μεγάλα 

τετράγωνα, όσα και τα γράμματα της αλφαβήτας. Με τη βοήθεια του ηλεκτρονικού 

υπολογιστή διάλεξαν 24 λέξεις (μία λέξη από κάθε γράμμα της αλφαβήτας) στην 

κυπριακή διάλεκτο, τις πλαστικοποίησαν και δημιούργησαν τις κάρτες ερωτήσεων 

του παιχνιδιού. Τα 4 πιόνια του παιχνιδιού κατασκευάστηκαν από θαλασσινά 

βότσαλα, σουβλόξυλα, πον πον και εικόνες με την ελληνική σημαία, την Κυπριακή 

σημαία και 2 σύμβολα της ειρήνης.  

  Ένα μεγάλο χειροποίητο ζάρι δίνει εντολή στον κάθε παίκτη σε ποιο 

τετράγωνο θα πρέπει να πάει. Για κάθε γράμμα της αλφαβήτας υπάρχει και η 

αντίστοιχη ερώτηση. Ο παίκτης ανάλογα με το γράμμα που θα βρεθεί, θα πρέπει να 

απαντήσει σωστά στην  ερώτηση που θα του κάνουν. Αν ο παίκτης βρεθεί σε φωνήεν 

και απαντήσει σωστά στην  ερώτηση πηγαίνει 3 θέσεις μπροστά. Αν βρεθεί σε 

σύμφωνο και απαντήσει σωστά πηγαίνει 2 θέσεις μπροστά. Αν δεν απαντήσει σωστά, 

μένει στο ίδιο τετράγωνο και συνεχίζουν οι άλλοι παίκτες. Νικητής είναι ο παίκτης 

που θα φτάσει με το πιόνι του πρώτος στο Ω. 

Ο μεγάλος πάνινος ζωγραφισμένος χάρτης της Κύπρου, οι 24 κάρτες 

ερωτήσεων με λέξεις στην κυπριακή διάλεκτο ,τα 4 πιόνια με τα σύμβολα που 

προαναφέρθηκαν και το ζάρι, βοήθησε τους μικρούς μαθητές της Α1 τάξης και 

τους μεγάλους μαθητές της ΣΤ τάξης, να γνωρίσουν την ιστορία της Κύπρου, να 

προβληματιστούν, να μην ξεχάσουν, να διεκδικήσουν και να δημιουργήσουν το 

εκπαιδευτικό παιχνίδι: ‹‹Ξέρεις Κυπριακάν;›› 
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 ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ 10 ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ 

 
Την Τετάρτη 23 Μαΐου 2018 στις 6.30 μ.μ. πραγματοποιήθηκε στον χώρο του 

Σχολείου μας εκδήλωση για τα 10 χρόνια λειτουργίας του. Στην εκδήλωση 

παραβρέθηκαν πολλοί επίσημοι,  εκπαιδευτικοί που εργάστηκαν σ’ αυτό τα 

προηγούμενα χρόνια και πολλοί μαθητές που αποφοίτησαν τις προηγούμενες χρονιές.  

Βραβεύτηκαν και οι μαθητές που αρίστευσαν στον μαθητικό διαγωνισμό 

«Μαθηματικά της Φύσης και της Ζωής». Στην εκδήλωση συμμετείχαν οι μαθητές 

από  όλες  τις τάξεις με ένα τραγούδι. Προβλήθηκε φωτογραφικό υλικό από δράσεις 

του Σχολείου μας αυτά τα 10 χρόνια. Στο τέλος της εκδήλωσης οι μαθητές της  ΣΤ΄ 

τάξης αποχαιρέτησαν  το σχολείο . 

Ήταν μια εκδήλωση γεμάτη τραγούδια, πολλές αναμνήσεις και ….συγκίνηση!  

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Άρθρο των μαθητών: 10 χρόνια 3ο Δημοτικό Σχολείο Προσοτσάνης 

Το σχολείο μου βρίσκεται σε χωριό, στην Προσοτσάνη του νομού Δράμας. 

Φτιάχτηκε το 2007, από τον δήμαρχο Γιώργο Μακρή,  αλλά δεν γνωρίζω ποιος το 

έχτισε. Χτίσανε το σχολείο για να μαθαίνουμε εμείς τα παιδιά καινούρια πράγματα, 

να μορφωθούμε και να γίνουμε σωστοί άνθρωποι στην κοινωνία. 
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 Είναι όμορφο, εντυπωσιακό, καινούργιο, το στυλ του είναι μοντέρνο, έχει 

πολύ ωραία χρώματα, μπεζ με καφέ, και τα κάγκελα είναι πράσινα. Ακόμα έχει 

πόρτες και παράθυρα αλουμινίου, έχει μάρμαρα και κεραμίδια και είναι διώροφο.  

Ο πάνω όροφος έχει 7 αίθουσες διδασκαλίας, έχει δύο σκάλες και ο κάτω όροφος έχει 

5 αίθουσες διδασκαλίας, 2 τουαλέτες, 1 γραφείο των δασκάλων και της διευθύντριας. 

Έχει και μία αίθουσα για τις γιορτές του σχολείου μας. Τέλος  έχει αίθουσα για 

ολοήμερο, που τα παιδιά τρώνε και κάνουν τα μαθήματά τους. 

Στην αυλή έχει τρία γήπεδα , βόλεϊ, χάντμπολ, μπάσκετ, δύο ποδοσφαίρου και 

βρύσες. 

Ο σκοπός του είναι η εκπαίδευση των παιδιών.  

Το κτίσμα μου προκαλεί αγάπη, θαυμασμό γιατί είναι όμορφο και ωραίο. Είμαι 

περήφανος για το σχολείο μου. Μερικές φορές μου προκαλεί άγχος ,αλλά το αγαπώ 

πολύ γιατί περνάω πολύ ωραία και σε αυτό με βοηθούν και οι δάσκαλοί μου.  

Αναστασία, Γιάννης, Ελένη από την Ε΄ τάξη 

 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΓΓΙΤΗ 

 Την Πέμπτη 7-Ιουνίου 2018, η Ε΄ τάξη επισκεφτήκαμε το σπήλαιο των πηγών 

του ποταμού Αγγίτη (Μααρά). Μαζί μας ήταν και η Δ΄ και Ε΄ τάξη από το 1ο 

Δημοτικό σχολείο Προσοτσάνης και η Δ΄  τάξη από το 2ο Δημοτικό σχολείο 

Προσοτσάνης. 

Μόλις φτάσαμε στο σπήλαιο κάναμε πρώτα μια μικρή βόλτα στον γύρο χώρο 

για να δούμε το τοπίο και τη φύση. Μετά μπήκαμε στο σπήλαιο δεύτεροι, μετά από 

τους μικρούς. 

Στο σπήλαιο μας ξενάγησε ο κύριος Γιάννης και δύο κυρίες που ήταν 

αρχαιολόγοι. Κάνανε ένα πρόγραμμα, γι΄ αυτό ήταν μαζί μας. Μέσα είχε πολύ κρύο 

και υγρασία. Από την οροφή έσταζε νερό. Αφού θαυμάσαμε το σπήλαιο και 

ακούσαμε ότι μας είπαν μέσα, όταν γινόταν η ξενάγηση, πήγαμε σε μία μεγάλη 

αίθουσα με μία τεράστια ρόδα και βγήκαμε πάλι έξω. 

Έξω είχε τραπέζια και καρέκλες. Εκεί καθίσαμε και μας μοίρασαν τυρόπιτες 

και χυμούς. Μετά ζωγραφίσαμε σε μεγάλα χαρτόνια κάτι για το σπήλαιο. 

Χωριστήκαμε σε ομάδες, η τάξη μας έγινε 3 ομάδες. Μας μοίρασαν σχέδια και 

μπογιές και εμείς τα κολλήσαμε και τα βάψαμε. Τις ζωγραφιές τις πήραμε μαζί μας.  
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Όταν τελειώσαμε βγήκαμε φωτογραφίες και πήγαμε να φάμε παγωτό. Στις 

12.30 φύγαμε για το σχολείο. 

Οι μαθητές της Ε΄ τάξης και ο δάσκαλος Κατσιγιάννης Χρήστος 

 

Επίσκεψη στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Προσοτσάνης 

Την Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017 επισκεφθήκαμε με την τάξη μας  τη 

Δημοτική Βιβλιοθήκη του Δήμου Προσοτσάνης. Εκεί οι υπεύθυνοι βιβλιοθηκάριοι , 

αρχικά,  μας πληροφόρησαν για την ιστορία του κτιρίου  και μας είπαν ότι παλιά ήταν 

καπνομάγαζο, το οποίο ανακαινίσθηκε και πριν ένα μήνα άρχισε να λειτουργεί ως 

δανειστική βιβλιοθήκη. Στη συνέχεια, μας ξενάγησαν στους χώρους της και μας 

εξήγησαν με απλά λόγια πώς γίνεται η καταγραφή, η αρχειοθέτηση και ο δανεισμός 

των βιβλίων. 

Στο τέλος, μας πρότειναν να αλλάξουμε ρόλους και να γίνουμε για λίγο εμείς 

υπεύθυνοι βιβλιοθήκης. Η δραστηριότητα αυτή μας ενθουσίασε και μας άρεσε πολύ! 
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 ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΤΟΥ ΠΑΥΛΙΔΗ  

Στις 7 Μαΐου 2018 επισκεφθήκαμε με το σχολείο μας το Κτήμα Παυλίδη, που 

βρίσκεται στα Κοκκινόγεια Προσοτσάνης.  

Στην είσοδο μας υποδέχθηκε ο υπεύθυνος κ. Λάλας Πολυχρόνης, ο οποίος 

στη συνέχεια μας ξενάγησε στους μοντέρνους και σύγχρονους χώρους του 

οινοποιείου. Η ξενάγησή μας ξεκίνησε από την αίθουσα οινοποίησης. Εδώ ο 

υπεύθυνος, ανάμεσα από μεταλλικά βαρέλια , μας περιέγραψε βήμα βήμα τη 

διαδικασία παρασκευής του κρασιού και τα στάδια που ακολουθούνται από τον τρύγο 

ως την εμφιάλωση. Στη συνέχεια , μπήκαμε στο εμφιαλωτήριο και από εκεί στην 

υπόγεια κάβα, όπου ωριμάζουν τα κρασιά σε ελεγχόμενες συνθήκες. Τέλος, 

κατευθυνθήκαμε στην αίθουσα των γευστικών δοκιμών. Εκεί υπήρχαν μεγάλα 

τραπέζια και πάνω τους κρασιά και πτυελοδοχεία, όπου οι δοκιμαστές δοκιμάζουν το 

κρασί. 

  Ήταν μια διδακτική επίσκεψη που θα μας μείνει αξέχαστη! Γι’ αυτό τους 

ευχαριστούμε ιδιαίτερα για τη φιλοξενία και την υπέροχη ξενάγηση! 

Οι μαθητές και μαθήτριες της Δ’ τάξης και η δασκάλα Μαρία Πουρνάρκα 
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Η Ειδική Αγωγή Δεν Είναι Μία Μέρα… 

Είναι Κάθε Μέρα! 

          Με αφορμή την καθιέρωση της 3η του Δεκέμβρη ως 

Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, από τη Γενική 

Συνέλευση του ΟΗΕ το 1992, έτσι και κάθε χρόνο η μέρα αυτή 

δίνει ακόμα μια ευκαιρία στην κοινωνία να εστιάσει την προσοχή 

της στα δικαιώματα και τις δυνατότητες των ατόμων με αναπηρία. 

Βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα ζωής τους και υλοποιώντας μεταρρυθμίσεις που θα 

αναπτύξουν νέες προοπτικές για την κοινωνική τους ενσωμάτωση.  

Οι μαθητές του Τμήματος Ένταξης του σχολείου μας, έχοντας ως εφαλτήριο 

αυτή τη μέρα θέτουν ως σκοπό την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση, την αποδοχή 

και το σεβασμό από όλους μας, απέναντι στα Άτομα με Αναπηρία ή με Ειδικές 

Εκπαιδευτικές ανάγκες. Μαθαίνουμε ότι Άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, 

θεωρούνται τα άτομα που έχουν σημαντική δυσκολία μάθησης και προσαρμογής 

εξαιτίας σωματικών, διανοητικών, ψυχολογικών, συναισθηματικών και κοινωνικών 

ιδιαιτεροτήτων.  

Η εκπαίδευση είμαστε εμείς. Η εκπαίδευση οφείλει να αναγνωρίζει ότι όλοι οι 

μαθητές έχουν διαφορετικές ικανότητες και εμπειρίες, τις οποίες πρέπει να 

αξιοποιήσει, να εκτιμήσει και να κερδίσει μέσα από αυτές τις διαφορές. Δεν 

αναμένεται ούτε επιχειρείται να γίνουν όλοι ίδιοι ή να συμπεριφέρονται όλοι με τον 

ίδιο τρόπο. Στόχος είναι ο σεβασμός στους ιδιαίτερους ρυθμούς μάθησης του κάθε 

παιδιού. Επισημαίνουμε πως όπως η εκπαίδευση, το παιχνίδι, η αγάπη και η φιλία 

καλύπτει κάθε μέρα ένα κομμάτι της ζωής μας, με τον ίδιο τρόπο, χρέος μας είναι να 

υπάρχει κάθε μέρα η κατανόηση, ο σεβασμός και η αποδοχή της διαφορετικότητας 

τους και όχι μια μέρα το χρόνο.  

Ενημερώνουμε και συμμετέχουμε σε δράσεις για την ευαισθητοποίηση και 

την ενσυναίσθηση όλων των μαθητών για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν 
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καθημερινά τα Άτομα με Αναπηρίες. Μπήκαμε στη θέση τους, ακούσαμε, είδαμε, 

νιώσαμε και αναρωτηθήκαμε…  

Πόσοι από εμάς ρωτάμε έναν τυφλό (με το άσπρο μπαστούνι του), αν 

χρειάζεται βοήθεια για να περάσει το δρόμο ή να πάρει το σωστό δρόμο; Πόσοι από 

εμάς παραχωρήσαμε τη θέση μας σε κάποιο άτομο με κινητικά προβλήματα; Πόσους 

οδηγούς είδαμε να παρκάρουν το αυτοκίνητό τους μπροστά σε ράμπες για τα 

αναπηρικά καροτσάκια και δεν υποστηρίξαμε το σωστό;  

 

 

Μάθαμε για τις σημαντικές ημέρες, όπως η 2 Απριλίου Παγκόσμια Ημέρα Παιδιών 

με Αυτισμό: Η Παγκόσμια Ημέρα Αυτισμού καθιερώθηκε με απόφαση της γενικής 
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συνέλευσης του ΟΗΕ και σκοπός της είναι να ενημερώσει την παγκόσμια κοινή 

γνώμη για τον αυτισμό και τα βήματα που πρέπει να γίνουν για την ομαλή ένταξη 

των ατόμων με αυτισμό στην κοινωνία. Ο αυτισμός αποτελεί έναν διαφορετικό τρόπο 

σκέψης. Τα παιδιά με αυτιστικό τρόπο σκέψης βλέπουν τον κόσμο από διαφορετική 

οπτική γωνία σε σχέση με την πλειοψηφία των άλλων παιδιών. Αυτό σημαίνει ότι 

ορισμένες φορές η συμπεριφορά τους φαίνεται περίεργη και δύσκολη να κατανοηθεί. 

Παραμένουν όμως Ίσοι απέναντι σε όλους.  

Η 21η Μαρτίου, Παγκόσμια Ημέρα Συνδρόμου Down: Η καθιέρωση της 

21ης Μαρτίου ως Παγκόσμιας Ημέρας των Παιδιών με σύνδρομο Down.  

Η 11η Οκτωβρίου - Παγκόσμια ημέρα Όρασης: Η Παγκόσμια Ημέρα 

Όρασης (ή ημέρα κατά της Τύφλωσης) γιορτάζεται κάθε χρόνο τη δεύτερη Πέμπτη 

του Οκτωβρίου, με πρωτοβουλία της Διεθνούς Επιτροπής για την Πρόληψη της 

Τύφλωσης, σε συνεργασία με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (WHO). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Γι’ αυτό και εσείς, σκεφτείτε τα Άτομα με Αναπηρία. Βάλτε τους εαυτούς σας 

στη θέση τους. Το να είσαι «διαφορετικός» σε μια κοινωνία που αδιαφορεί για τον 

συνάνθρωπό της, είναι πολύ δύσκολο. Δώστε στα άτομα με αναπηρία την ευκαιρία να 
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ζήσουν μια ζωή χωρίς προβλήματα, διακρίσεις και κοινωνικό αποκλεισμό. Τα Α.μεΑ. 

δεν ζητάνε να γίνει η ζωή τους ευκολότερη. Ζητάνε να γίνει η ζωή τους ΙΣΗ με τη 

δική μας. Ζητάνε την αναγνώριση και τον σεβασμό της διαφορετικότητας, την 

συνεκπαίδευση όλων των μαθητών στην ίδια τάξη ανεξάρτητα από ιδιαιτερότητες και 

τη διεκδίκηση για κοινωνική συμμετοχή όλων των ανθρώπων με αναπηρία. Αυτό που 

θέλει περισσότερο από όλα είναι να μη διαφέρει καθόλου από όλους τους 

υπόλοιπους, να μην ξεχωρίζει με κανέναν τρόπο. Αυτό σημαίνει να μπορεί να κάνει 

όλα όσα μπορούμε να κάνουμε εμείς οι υπόλοιποι. Να μπορεί να κινείται στον δρόμο, 

χωρίς να του βάζει κανείς εμπόδια, να πηγαίνει σχολείο και να σπουδάζει με τα 

κατάλληλα μέσα. Να έχει ίδια δικαιώματα στην εκπαίδευση και στη δημόσια υγεία. 

Να μπορεί να χρησιμοποιεί τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, να μπορεί να πηγαίνει στο 

θέατρο ή το σινεμά, να επισκέπτεται μουσεία και εκθεσιακούς χώρους και να μπορεί 

να έχει πρόσβαση στην παραλία. Δηλαδή, πράγματα που κάνουμε όλοι μας. Από 

σήμερα και στο εξής ας συλλογιζόμαστε και ας δείχνουμε την έμπρακτη αγάπη και 

τον σεβασμό μας στα Άτομα με Αναπηρίες όπως και σε κάθε συνάνθρωπό μας. 

Επειδή όλοι εμείς, ίσως είμαστε εν δυνάμει ΑμΕΑ.  

“Όλοι διαφορετικοί, αλλά όλοι Ίσοι!” 

Οι μαθητές και η εκπαιδευτικός του Τμήματος Ένταξης ,Γαζάνη Ευαγγελία  

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Στις 13 Νοεμβρίου 2017, η Β΄ τάξη του Σχολείου μας επισκέφτηκε το 

Δημαρχείο Προσοτσάνης , όπου στην αίθουσα συνεδρίασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου ενημερώθηκε από αξιωματικό της τροχαίας για θέματα οδικής 

ασφάλειας. Τα παιδιά της τάξης έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και συμμετείχαν 

ενεργά. 
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ΜΙΚΡΟΙ ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ 

Οι μαθητές της Α1 τάξης  με τη βοήθεια του γυμναστή κ. Γιώργου Λάλα, της 

δασκάλας κ. Ψωμά Στέλλας και του Ποντικογιατρούλη, αποφάσισαν να γίνουν οι 

μικροί διασώστες του σχολείου μας. Έμαθαν πώς να περιποιούνται ένα τραύμα, πώς 

να αντιδρούν όταν κάποιος έχει έγκαυμα, πώς να δίνουν πρώτες βοήθειες  σε κάποιο  

άτομο με επιληψία. Το σημαντικότερο είναι πως έμαθαν να μη φοβούνται, να 

σέβονται τον συνάνθρωπό τους (ιδιαίτερα όταν έχει ανάγκη) και να αντιδρούν με τον 

σωστό τρόπο σε μικροατυχήματα. Έμαθαν τα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης :166(για 

το ασθενοφόρο) και 199(για την πυροσβεστική) και πότε να τα χρησιμοποιούν. Κάθε 

φορά μοιράζανε ρόλους (διασώστης –τραυματίας) και προσπαθούσαν να 

αντιμετωπίσουν  τα διάφορα ατυχήματα με τον καλύτερο τρόπο. Μέσα από τη 

βιωματική προσέγγιση, οι μαθητές  (αν και μικροί) είναι έτοιμοι να δώσουν πρώτες 

βοήθειες στον βαθμό που μπορούν και  χωρίς να πανικοβάλλονται. 

  Οι μαθητές της Α1 τάξης 
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ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 

 

‘’Vous avez bien de la bonté, lui dit la Belle ; je vous avoue que je suis bien 

contente de votre coeur ; quand j’y pense, vous ne meparaissez plus si laid.’’ 

«‘Είστε πολύ καλός», του είπε η Πεντάμορφη «σας ομολογώ ότι είμαι πολύ 

ευχαριστημένη από την καρδιά σας όταν τη σκέφτομαι δεν μου φαίνεστε πια 

άσχημος». 

Τη σχολική χρονιά 2017-18 η ΣΤ’ τάξη πραγματοποίησε στα πλαίσια των 

Γαλλικών πρόγραμμα του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης με θέμα ‘’ALBUM 

MOBILE’’ (κινητό άλμπουμ παραμυθιού). Το παραμύθι που αναλύθηκε είναι το 

γαλλικό παραμύθι ‘’La Belle et la Bête’’( H Πεντάμορφη και το Τέρας, Madame 

Leprince de Beaumont, 1756). Το κείμενο προσαρμοσμένο στο επίπεδο 

γλωσσομάθειας των μαθητών και οι εικόνες (ζωγραφιές) παρουσιάστηκαν σε μορφή 

αποσπώμενου άλμπουμ ώστε με την εφαρμογή πολλαπλών δραστηριοτήτων να 

αναπτύσσονται οι γλωσσικές δεξιότητες των μαθητών και βρίσκονται στην 

ανακαινισμένη αίθουσα του Συλλόγου Γονέων και κηδεμόνων στον χώρο του 

σχολείου. 

Η καθηγήτρια των Γαλλικών ,Mουζούκη Νίκη 
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Οι μαθητές των Ε’ και ΣΤ’ τάξεων δημιούργησαν το δικό τους σταυρόλεξο 

για την αγαπημένη τους εποχή το καλοκαίρι.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καταγραφή των Σημαντικών κτισμάτων στα γύρω χωριά από τους μαθητές της 

Ε’ τάξης 

ΤΟ ΠΑΛΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΩΝ ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΩΝ 

 Το παλιό κτίσμα του Δημοτικού σχολείου, βρίσκεται στο δημοτικό 

διαμέρισμα των Κοκκινογείων. Έχει δημιουργηθεί από τους κατοίκους του χωριού 

πριν το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο για τη μόρφωση των παιδιών. 

 Το σχολείο είναι ένα εντυπωσιακό, επιβλητικό κτίριο που αποτελείται από 

δύο ορόφους, μεγάλα παράθυρα, είναι εξατάξιο και είναι αρκετά δροσερό λόγω της 

μεγάλης σκεπής που το καλύπτει. Επίσης έχει μια μεγάλη και όμορφη αυλή, όπου 



15 
 

στην αριστερή της πλευρά έχει τοποθετηθεί ένα ηρώο όπου εκεί καταθέτουν 

στεφάνια οι κάτοικοι στις εθνικές εορτές, στη μνήμη των πεσόντων. 

 Γενικά όσοι το επισκέπτονται τους αφήνει ένα αίσθημα συγκίνησης, 

θαυμασμού και νοσταλγίας. 

Ολυμπία Ε΄ τάξη 

 

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ 

 Το σχολείο της Χαριτωμένης βρίσκεται στο κέντρο του χωριού. Η 

Χαριτωμένη είναι χωριό του Δήμου Προσοτσάνης. 

 Ξεκίνησε να λειτουργεί το 1885, σε μία τουρκοκρατούμενη περιοχή, όπου δεν 

υπήρχε εκπαιδευτικό σύστημα. Δε λειτουργούσε ως ελληνικό σχολείο. Είναι ένα 

παλιό σχολείο, έχει 3 τάξεις μεγάλες, είναι ένας όροφος με μεγάλα παράθυρα και 

σιδερένια πόρτα. Το σχολείο είναι κλειστό 24 χρόνια, δε λειτουργεί. Σήμερα 

πηγαίνουμε στο σχολείο και παίζουμε μπάλα με τους φίλους μου. Το βλέπω που είναι 

εγκαταλελειμμένο και νιώθω θλίψη. 

Νίκος Ε΄ τάξη 

 

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΠΟΛΗ 

 Η εκκλησία των Αγίων Αναργύρων είναι χτισμένη στη πλαγιά του βουνού, 

πάνω από την Μικρόπολη. 

 Η εκκλησία αυτή χτίστηκε από τους κατοίκους της Μικρόπολης περίπου το 

1940. Χτίστηκε για θρησκευτικούς λόγους. 

 Είναι καλά διατηρημένη και φαίνεται πολύ όμορφα επάνω στην πλαγιά. Είναι 

χτισμένη με απλά υλικά, όπως τούβλα και ξύλα και ο ρυθμός της είναι σταυροειδής 

με τρούλο. Το τέμπλο μέσα είναι ξυλόγλυπτο και έχει φορητές εικόνες. Επίσης έχει κι 

έναν μικρό γυναικωνίτη.  

Σήμερα λειτουργεί μόνο την ημέρα της γιορτής των πολιούχων Αγίων. Στον προαύλιο 

χώρο γίνεται πανηγύρι. Το πανηγύρι αυτό προσελκύει πολλούς επισκέπτες. 

 Είναι ένα μέρος το οποίο χαίρομαι πάντα όταν το επισκέπτομαι, γιατί περνάω 

όμορφα με την οικογένειά μου. 

Σοφία Ε ΄τάξη 
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ΜΑΝΤΙΝΑΔΕΣ 

από την Ε΄ τάξη του 3ου Δ.Σ. Προσοτσάνης 2017-2018 

 

Ο κύριός μας ο γλυκός που μας φέρνει 

λιχουδιές 

και ποτέ δεν μας ξεχνάει γιατί μας 

αγαπάει. 

Δημήτρης Π. 

Με τον μπαμπά στολίσαμε το σπίτι με 

φωτάκια 

και η μαμά μας έφτιαξε νόστιμα 

κουλουράκια. 

Μπάμπης (Χ). Π 

Η μόνη αγάπη που μετρά και στέκεται 

στο χρόνο 

και είναι πάντα αληθινή είναι της 

μάνας μόνο. 

Χριστόφορος Ν. 

Η μανούλα μου η γλυκιά με κάνει 

πολλές τούρτες 

μα πώς να φάω η μικρή  όλες αυτές τις  

τούρτες; 

Αϊλήν Κ. 

Σαν τα άστρα του ουρανού που 

λάμπουν στο σκοτάδι 

έτσι και τα μάτια σου που 

φεγγοβολούν το βράδυ. 

Ολυμπία Σ. 

Χιόνι πέφτει στην εκκλησιά κι στου 

καμπαναριού μας 

κι είναι μια μέρα γιορτινή του Ιησού 

Χριστού μας. 

Ελένη Δ. 

Ένα γατάκι μια φορά στο πάρκο 

περπατούσε 

και τις δουλειές που έπρεπε να κάνει 

όλο ξεχνούσε. 

Σταυρούλα Σ. 

Ποιο πράγμα είναι χειρότερο, ιδού η 

απορία, 

να ΄ναι η μπύρα σου ζεστή ή να ΄ναι η 

σούπα κρύα; 

Νίκος Π. 

Τι να τα  κάνεις μάτια μου τα λόγια τα 

ωραία; 

θα πας στον οδοντογιατρό ή στο 

χοντρό κουρέα; 

Γιάννης Κ. 

Γιαγιάκα μου γλυκιά θα έρθω βόλτα 

να σε πάω 

να δούμε πολλά παιδάκια και πολλά 

λουλουδάκια. 

Μιχάλης Π. 
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Να μπόραγα να αγόραζα μια μέρα τον 

πλανήτη 

Να του αλλάξω όνομα να τον φωνάξω 

Κρήτη. 

Γιάννης Β. 

Το δεκαοκτώ ακολουθά του δώδεκα τα 

χνάρια 

Στο τέλος χωρίς τα ευρώ θα ρίξουμε τα 

ζάρια 

Σοφία Τ. 

Χρόνια πολλά σε μια καρδιά γεμάτη 

καλοσύνη 

Που ο θεός μόνο χαρές αξίζει να της 

δίνει 

Αναστασία Κ. 

 

 ΜΙΑ ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΑ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ ΜΑΣ 

Την Παρασκευή το πρωί στις 8 Ιουνίου βρήκαμε στο σχολείο μας μια μικρή 

κουκουβάγια. Ήταν καθισμένη στη σκιά έξω από την πόρτα του γυμναστηρίου και 

ήταν τόσο μικρή που δεν μπορούσε ούτε να φάει αλλά ούτε και να πετάξει. Καλέσαμε 

τη Θυροφυλακή της Προσοτσάνης και ήρθε κάποιος αρμόδιος και την πήρε για να τη 

φροντίσουν ώστε αργότερα να την αφήσουν στο φυσικό της περιβάλλον. Ελπίζουμε 

να αναρρώσει σύντομα και να ανοίξει τα φτερά της για να πετάξει και να βρεθεί με 

την οικογένειά της.  

Οι μαθητές και μαθήτριες της ΣΤ΄ τάξης. 
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ΘΕΑΤΡΟ ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ 

 

Στις 26/02/2018 επισκεφθήκαμε το θέατρο Αιμίλιος Καλαϊτζίδης που βρίσκεται στην 

Καλλίφυτο Δράμας. Το κτήριο αυτό είναι μία δωρεά από τον κύριο Καλαϊτζίδη, ο 

οποίος έχει γυρίσει τον μισό περίπου κόσμο και έχει συλλέξει πολλά και 

ενδιαφέροντα αντικείμενα από τα μέρη που είχε επισκεφθεί. Τα προσέφερε για να 

διακοσμηθεί το κτήριό του και μαζί πολλά προσωπικά του αντικείμενα. Κάθε 

δωμάτιο έχει και ένα διαφορετικό θέμα. Ο κ. Καλαϊτζίδης λατρεύει τη ζωγραφική και 

παρόλο το μικρό πρόβλημα όρασης που έχει, κατάφερε και έφτιαξε υπέροχους 

πίνακες. Μετά την ξενάγηση περάσαμε στην αίθουσα του θεάτρου όπου 

παρακολουθήσαμε μια κωμική αλλά και ενδιαφέρουσα παράσταση. Έτσι η επίσκεψη 

αυτή έκλεισε πολύ όμορφα και ευχόμαστε να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε και 

την επόμενη παράσταση που ανεβάσουν εκεί.  

Οι μαθητές και οι μαθήτριες της ΣΤ’ τάξης. 
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ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ 

Κατά τη φετινή σχολική χρονιά στο μάθημα των Θρησκευτικών κάναμε 

πολλές δράσεις. Συζητήσαμε, προβληματιστήκαμε, δραματοποιήσαμε αλλά και 

φτιάξαμε ζωγραφιές. Μία από αυτές είχε να κάνει με τον Πρωτομάρτυρα Στέφανο 

τον οποίον σκότωσαν δια λιθοβολισμού γιατί κήρυττε τον Χριστιανισμό και έβγαλε 

ένα πύρινο λόγο που κατέκρινε την στάση των Ιουδαίων. Κάποια άλλη 

δραστηριότητα έχει να κάνει με την Πεντηκοστή και το Άγιο Πνεύμα που 

εμφανίστηκε ως πύρινες φλόγες πάνω από τα κεφάλια των Αποστόλων. Ένα άλλο 

θέμα ήταν το Μυστήριο της Θείας Κοινωνίας που μας ενώνει με τον Χριστό. Επίσης 

ασχοληθήκαμε με τον Μυστικό Δείπνο και την πράξη της πίστης των μαθητών προς 

τον Χριστό αλλά και της προδοσίας του Ιούδα. Χωρισμένοι σε ομάδες ζωγραφίσαμε 

διάφορες εκκλησίες που βρίσκονται σε όλον τον κόσμο, όπως: «Ναός του 

Ευαγγελισμού» στο Γουινσκόνσκιν, «Ναός Αγίου Πέτρου» στη Ρώμη, «Ναός της 

Αναστάσεως» στα Τίρανα και «Ιερός Ναός Παναγίας Μεγαλόχαρης» στην Τήνο.  

Οι μαθητές και μαθήτριες της ΣΤ΄ τάξης. 
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ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ 

Οι μαθητές της  ΣΤ τάξης του 3ου Δημ. Σχολείου Προσοτσάνης συμμετείχαν 

στον διαγωνισμό για τον Ποντιακό Ελληνισμό με μια τρισδιάστατη κατασκευή, το 

μοναστήρι της Παναγίας Σουμελά που βρίσκεται στην Τραπεζούντα του Πόντου. 

 Χρησιμοποιήσαμε ένα μεγάλο χαρτόκουτο για βάση, χαρτί καφέ σε διάφορες 

αποχρώσεις για τα βράχια, γκοφρέ πράσινο σε δύο χρώματα για τις πρασινάδες, 

ξυλάκια από σουβλάκια για τους τοίχους, ξυλάκια από σπίρτα για τα μπαλκόνια και 

τα παράθυρα. Κατασκευάσαμε έναν σταυρό από ξυλάκια και βάλαμε πάνω τον 

Χριστό και μια εικόνα της Παναγίας Σουμελά καθώς και δύο σημαίες, του Πόντου 

και της Ελλάδας. Οι διαστάσεις του έργου μας ήταν: 

ύψος-70 εκ., βάθος 25 εκ. και μήκος 135 εκ. 

Τέλος γράψαμε μια ευχή για ευλογία προς 

όλους όσους έκαναν την κατασκευή αλλά και για όλο 

τον κόσμο. 

Η Ιερά Μονή Παναγίας Σουμελά ή Μονή 

Σουμελά (ποντιακά: σου Μελά, από το όρος Μελά), 

είναι ένα πασίγνωστο χριστιανικό 

ορθόδοξο μοναστήρι κοντά στην Τραπεζούντα, 

σύμβολο επί 16 αιώνες του Ποντιακού Ελληνισμού. 

Σύμφωνα με την παράδοση, το 386 οι Αθηναίοι μοναχοί Βαρνάβας και 

Σωφρόνιος οδηγήθηκαν στις απάτητες βουνοκορφές του Πόντου μετά από 

αποκάλυψη της Παναγίας, με σκοπό να ιδρύσουν το μοναχικό της κατάλυμα. Εκεί, σε 

σπήλαιο της απόκρημνης κατωφέρειας του όρους, σε υψόμετρο 1063 μέτρα, είχε 

μεταφερθεί από αγγέλους η ιερή εικόνα της Παναγίας της Aθηνιώτισσας, την οποία, 

πάντα κατά την παράδοση, εικονογράφησε ο Ευαγγελιστής Λουκάς.  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9_(%CE%B8%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%B1)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%B1%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BF%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/386
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=E%CF%85%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82_%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%BA%CE%AC%CF%82&action=edit&redlink=1
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Πολύτιμα έγγραφα και πολλά αρχαία χειρόγραφα φυλάγονταν στη βιβλιοθήκη του 

μοναστηριού, μέχρι τον ξεριζωμό 

  Το 1922 οι Τούρκοι κατέστρεψαν ολοσχερώς το μοναστήρι. Αφού πρώτα 

λήστεψαν όλα τα πολύτιμα αντικείμενα που υπήρχαν μέσα στη μονή, μετά έβαλαν 

φωτιά. Οι μοναχοί πριν την αναγκαστική έξοδο το 1923 έκρυψαν μέσα στο 

παρεκκλήσι της Αγίας Βαρβάρας την εικόνα της Παναγίας, το ευαγγέλιο του Οσίου 

Χριστοφόρου και τον σταυρό του αυτοκράτορα της Τραπεζούντας Μανουήλ 

Κομνηνού.  

Τον Ιούνιο του 2010 το Τουρκικό 

Κράτος έδωσε άδεια στο Οικουμενικό 

Πατριαρχείο για να τελεστεί στην ιστορική 

μονή η λειτουργία για την γιορτή της 

Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στις 15 Αυγούστου 

2010. Aυτή ήταν η πρώτη φορά ύστερα από 88 

έτη που το μοναστήρι λειτούργησε ξανά ως 

εκκλησία, καθώς τα τελευταία χρόνια είχε μετατραπεί σε μουσείο. 

 

 ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΧΑΝΤΜΠΟΛ 2017-2018 

Στις 25-05-2018 τα αγόρια της Ε’ και ΣΤ’ τάξης και στις 11-06-2018 τα 

κορίτσια της Ε’ και ΣΤ’ τάξης μαζί με τον γυμναστή του σχολείου μας κ. Λάλα 

Γιώργο, πήραμε μέρος στους αγώνες του Τουρνουά Χάντμπολ που διοργανώνει η 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Δράμας. Σε αυτό συμμετείχαν πολλά σχολεία από τον 

νομό μας. Ήταν μία πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία όπου πρωταρχικός στόχος ήταν η 

γνωριμία με τους άλλους μαθητές/τριες των άλλων σχολείων και η ευγενής άμιλλα.  

Οι μαθητές και οι μαθήτριες της ΣΤ’ τάξης. 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/1922
https://el.wikipedia.org/wiki/1923
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 Πρόγραμμα E-Twinning - PEACE 

 

Με αυτό το πρόγραμμα E-twinning “Peace” όπου πήραμε μέρος αποκομίσαμε πολλές 

γνώσεις. Ήταν μια διασκεδαστική και εκπαιδευτική δραστηριότητα στην οποία 

μάθαμε στη νοηματική γλώσσα το τραγούδι “Imagine”, τη λέξη «ειρήνη» στις 

γλώσσες των υπόλοιπων χωρών που πήραν μέρος στο project, τις χώρες, τις 

παραδόσεις και τις θρησκείες τους. Ακόμη, σχηματίσαμε το σήμα της ειρήνης με τα 

σώματά μας, παρουσιάσαμε το σχολείο μας και το χωριό μας, κάναμε βιντεάκια από 

τις κατασκευές μας, τις δράσεις μας, το λογότυπο και το slogan μας και περάσαμε 

όμορφα και δημιουργικά. Μπαίνοντας στη σελίδα του προγράμματος είδαμε τις 

δράσεις και των άλλων συμμετεχόντων σχολείων-χωρών, αλληλογραφήσαμε με 

σχολείο της Τουρκίας (Μυρσίνη) και κάναμε τηλεδιάσκεψη όπου γνωριστήκαμε από 

κοντά. 

Η ειρήνη είναι το πολυτιμότερο αγαθό του κόσμου, γι’ αυτό να θυμάστε πως ο 

κόσμος πρέπει να έχει ειρήνη γιατί χωρίς αυτήν δε θα απολαμβάναμε τη ζωή, ίσως 

και να μην υπήρχαμε. Όλοι είμαστε ίσοι και όλοι πρέπει να ζούμε ειρηνικά. Τέλος, 

κλείνουμε με ένα ποίημα που γράψαμε για την ειρήνη: 

 

Για την ειρήνη 

Για την ειρήνη όλα τα μπορώ, για την ειρήνη όλα τα δίνω 

και τραγουδώ δυνατά γι’ αυτήν χαρωπά, 

άλλοτε είσαι εδώ κι άλλοτε αλλού 

μα μες την καρδιά είσαι παντού, 

ειρήνη γλυκιά μου έλα κοντά μου! 

 

Οι μαθητές του 3ου Δημοτικού σχολείου, Προσοτσάνη, Δράμα, Ελλάδα   
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Η Διεύθυνση και ο Σύλλογος Διδασκόντων του 3ου Δημοτικού σχολείου 

Προσοτσάνης 

σας εύχονται 

«Καλό καλοκαίρι»… 


