
Πολιτιστικό πρόγραμμα 

«Δημιουργία σχολικής εφημερίδας» 

Συμμετέχουν μαθητές: 

Τομέα Οικονομίας & Διοίκησης 

Υγείας & Πρόνοιας 

Μηχανολογίας 

Υπεύθυνοι Καθηγητές: 

Ποτηριάδης Αναστάσιος 

               Ανδρακάκη Άννα 

                     Σωτηροπούλου Μυρτώ 





Εφημερίδα των μαθητών του σχολείου 

μας. Μια προσπάθεια που ξεκίνησε το 

2009 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα που 

βρισκόμαστε στο 4ο τεύχος. Οι μαθήτριες 

και οι μαθητές διαλέγουν και γράφουν τα 

άρθρα που τυπώνονται. Η θεματολογία 

αγγίζει όλες τις πτυχές της σχολικής 

ζωής και θέματα γενικότερου 

ενδιαφέροντος, όπως για παράδειγμα η 

προστασία του περιβάλλοντος, ή θέματα 

επικαιρότητας. Σε γενικές γραμμές ό,τι 

απασχολεί έναν έφηβο σήμερα. 





Επίσκεψη στο 

κέντρο βρεφών «ΜΗΤΕΡΑ» 

Εθελοντισμός 

& 

Προσφορά 







ΕΡΕΥΝΑ 





Από  Στο 

? 



Πως τη βιώνουν 

οι μαθητές 











Νέοι καλλιτέχνες 

μας εκπλήσσουν 
Τα 10 top 

της χρονιάς 







Διήμερη εκδρομή  

στα Καλάβρυτα 



Μόλις ξεκινά  

η εκδρομή μας 



Άφιξη στο Διακοφτό 



Αφετηρία Οδοντωτού 



ΟΔΟΝΤΩΤΟΣ 



Παλιά ατμομηχανή 



Πίνουν το 

αμίλητο νερό  

Οι γαλιάντρες; 



Εν αναμονή του 

οδοντωτού 

Λίγη κουβεντούλα 

δεν βλάπτει 



ΟΥΠΣ!!!! 

Η νέα 

μηχανοδηγός; 



Παιδιά σαν 

πολλοί να 

μαζευτήκαμε!!! 



Άιντε… 

Και με την νίκη 

παιδιά 



Πολύ διψασμένοι 

ήρθατε στο 

Διακοφτό 



Η κ. Ελένη 
Ο κ. Κώστας 

Μιλούν με αγάπη για 

τον τόπο τους  

και την δουλειά τους 



ΟΥΠΣ!!!! 

Κι’ άλλοι μηχανοδηγοί! 

Αυτοί σίγουρα θα μας πάνε γρήγορα 



Η ώρα της 

ενημέρωσης 



Επιτέλους ήρθε το 

τρενάκι και ξεκινάμε 

την ανάβαση 



Μια διαδρομή που 

μας υπόσχεται 

πολλά 



Βουραϊκός 

ποταμός 





 



 



 



 



 



 



 





Μικρή πόλη 

με μεγάλη ιστορία 



 



Οι τρείς 

«σωματοφύλακες» 



Άφιξη στο ξενοδοχείο 



ΑΓΙΑ ΛΑΥΡΑ 



Ιστορικός πλάτανος 

Εδώ ξεκίνησε η ελληνική επανάσταση το 

1821 





Αγναντεύοντας τη θέα 



ΜΕΓΑ ΣΠΗΛΑΙΟ  



Κουράγιο και 
φτάσαμε 



 



Βοήθα  
Παναγιά μου  

να ξεπεράσουμε 
την κρίση 



Χρηστέ μου 
Δωσ΄μας φώτιση 
να πετύχουμε στις 

Πανελλήνιες 



 



Αναπαράσταση της ανεύρεσης 
της εικόνας 



Επιστροφή στο ξενοδοχείο 



Και όταν πέφτει το σκοτάδι 



Ξεκινά το φαγοπότι 



 



Και το γλέντι 



Με τον αρχηγό 
να δίνει το 
σύνθημα 



 



 



 



 



Και την άλλη μέρα  
Μετά από ένα καφεδάκι 

για να ξυπνήσουμε 



Επίσκεψη στο 

Μουσείο Ολοκαυτώματος 





Τόπος θυσίας 



Σπήλαιο 
Λιμνών 



 



 



Πηγές Αροάνιου 
ποταμού 





 



 



Χωριό 
Πλανητέρο 



Και μετά από μια 
κουραστική πεζοπορία 

το ρίξαμε στο 
φαγοπότι 



 



 



Και η τελευταία μας στάση 
πριν την επιστροφή μας στην 

Αθήνα 



 



Και του χρόνου 

με νέες διαδρομές 


