
 
 

 

 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ   
             ΕΥΓΕΝΙΑ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 



ΣΧ. ΧΡΟΝΙΑ: 2011 - 12 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ 1ο ΓΕΛ ΠΑΠΑΓΟΥ 



ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΣΧΟΛΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ 
ΘΕΜΑΤΑ: 

 
• ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 
• ΚΤΙΡΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ – ΑΥΛΗ 
• ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ:  
 ΥΜΗΤΤΟΣ 
• ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ:  
 ΠΡΟΑΣΤΙΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ-ΠΑΠΑΓΟΥ 



ΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΠΑΠΑΓΟΥ  
ΚΑΙ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ. ΣΥΝΑΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΦΤΗΚΑΝ ΜΑΖΙ ΤΟ Κ.Π.Ε. ΑΜΦΙΣΣΑΣ. 
 ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ :  
 «ΔΑΣΟΣ: ΥΓΕΙΑ - ΕΜΠΝΕΥΣΗ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» 
 
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ! 
 
ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΑΝ ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ! 
 
ΤΟΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΔΥΟ ΟΜΑΔΩΝ ΕΙΧΕ Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ,  
ΕΥΓΕΝΙΑ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗ. 



Επίσκεψη στο ΚΠΕ Άμφισσας   

Συνοδοί καθηγητές Γιώργος Ρούσσος, Λύκειο Παπάγου 
Μαρία Ζαφειροπούλου, Λύκειο Χολαργού 









Τέλος προγραμμάτων  2011 -12  για τα σχολεία του Παπάγου – Χολαργού  
και οι δυο ομάδες με την επίσκεψη στο ΚΠΕ έγιναν … ΜΙΑ ! 
Στη φωτογραφία αυτή, οι μαθήτριες είναι μισές από Παπάγου και μισές από Χολαργό 
 



‘ΑΕΙ–ΦΟΡΩ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΔΙΑ–ΦΟΡΩ’  
  ΣΧ.ΧΡΟΝΙΑ: 2012-13 

 

 
 
 
 

1Ο ΛΥΚΕΙΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 



ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΚΗΠΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 • ΓΚΡΕΜΙΣΑΜΕ ΣΙΔΕΡΕΝΙΑ ΠΟΡΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕ ΠΟΛΥ ΤΗΝ ΑΥΛΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΗΠΟ, 
 

• ΦΥΤΕΨΑΜΕ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΑ, 
 

• ΒΑΨΑΜΕ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΣΑΜΕ ΤΑ ΠΑΓΚΑΚΙΑ, KAI ΤΟΝ ΚΑΔΟ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ, 
 

• ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΑΜΕ ΜΕ ΦΥΤΑ, ΤΟΝ ΟΡΟΦΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, 
 

 ΚΑΝΑΜΕ ΑΙΤΗΜΑ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΣΑΝ:  
• ΚΑΔΟΥΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΓΥΑΛΙΟΥ, ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, 
• ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ, 
• ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ, 
• ΦΥΤΑ, ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΑ, ΧΩΜΑ 
• ΧΑΛΙΚΙΑ ΛΕΥΚΑ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΤΩΝ ΛΑΚΩΝ ΤΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ 

 
• ΕΠΙΣΚΕΦΤΗΚΑΜΕ ΤΟ Κ.Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ 

 
• ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΑΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

 
 



ΜΕΤΑ 

ΠΡΙΝ 



ΠΡΙΝ 

ΜΕΤΑ 



ΕΡΓΑΣΙΑ και ΧΑΡΑ!! 



ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΚΠΕ ΑΝ. ΟΛΥΜΠΟΥ 
Συνοδοί καθηγητές: Παναγιώτης Τσοκανάς και Παναγιώτης 

Χατζητσομπάνης 

ΑΡΧ. ΧΩΡΟΣ ΣΤΟ ΔΙΟΝ 



ΔΙΟΝ  ΑΡΧ. ΧΩΡΟΣ 
  & ΜΟΥΣΕΙΟ 



ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΑΝΩ ΜΗΛΙΑ -ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΤΟΥ ΕΟΣ(ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 
ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ),  ΟΠΟΥ ΜΕΝΑΜΕ 



ΣΤΑ ΠΙΕΡΙΑ ΟΡΗ 



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ& ΑΦΙΣΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 



Τέλος του προγράμματος 2012 -13 



Από την καλλιέργεια του σχολικού 
κήπου στην καλλιέργεια 

δεξιοτήτων ζωής 

Περιβαλλοντική 
Ομάδα 

2013-2014 

1ο 
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Συνεχίσαμε το έργο της περσινής 
χρονιάς 

Από τον σχολικό κήπο…  
  

• Φροντίζαμε τον κήπο που πέρσι δημιουργήσαμε,  
• Κάναμε ανακύκλωση με τους κάδους ανακύκλωσης που είχαμε 

από την προηγούμενη χρονιά,  
• Ολοκληρώσαμε τη  ζωγραφιά μας στον τοίχο,  
• Αφίσα για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου  
• Χριστουγεννιάτικη κατασκευή 
• Ασχοληθήκαμε με τη μαγειρική και την ζαχαροπλαστική:    
• Φτιάξαμε ψωμί και βάφλες 
• Συμμετείχαμε στην δράση του Δήμου για καθαριότητα την Κυριακή 

17 Νοεμβρίου  
• Επισκεφτήκαμε το Σύνδεσμο Προστασίας Παιδιών 
• Επισκεφτήκαμε το Κ.Π.Ε. Κάτω Ποροΐων 

 



…Στην Καλλιέργεια Δεξιοτήτων Ζωής 

 Συζητήσαμε για έννοιες όπως: 

 

 Υπευθυνότητα, Φροντίδα, Εθελοντισμός, 

  Κοινωνικότητα, Αξιοπρέπεια, Ηθικές αξίες,  

 Καλλιέργεια αυτοεκτίμησης, Ανάπτυξη ικανοτήτων,  

 Προστασία του περιβάλλοντος, Βελτίωση  

 κοινωνικών σχέσεων, Θετικά πρότυπα στην  

 κοινωνία, Ενεργός πολίτης, Συναισθηματική 

  νοημοσύνη, Ηθική νοημοσύνη.  

 



ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΗΠΟΥ 
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ 



ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ  



Στο Σύνδεσμο  

Προστασίας παιδιού  



Καθαριότητα πάρκου 
 του Δήμου μας 



Επίσκεψη στο Κ.Π.Ε. 
 Ποροΐων Σερρών 

Συνοδοί καθηγητές: 
Παναγιώτης Τσοκανάς  
& Κων/νος Θέος 



Το ταξείδι 



Δραστηριότητες  
στο Κ.Π.Ε. 



Δραστηριότητες & Γενέθλια  
           του Γιώργου! 



Δραστηριότητες στην 
 λίμνη Κερκίνη 



Οι ιππείς ! 



Επίσκεψη στο  
Οχυρό Ρούπελ 



Σπήλαιο Αλιστράτης & Θεσσαλονίκη, πριν 
επιστρέψουμε στο Χολαργό 



Μονή Τιμίου Προδρόμου 





Τέλος του προγράμματος 2013-14 
    Στο βάθος το όρος Μπέλες! 



«ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:  
ΓΝΩΣΗ – ΔΡΑΣΕΙΣ – ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ  

ΕΜΠΝΕΥΣΗ» 
 

 

 
2014-2015 



Δραστηριότητες 
• Συνεχίσαμε τις δραστηριότητες περιποίησης του κήπου του σχολείου, 

• Προμηθευτήκαμε χώμα για εμπλουτισμό του εδάφους, 

• Κάναμε ανακύκλωση, έλεγχο των κάδων ανακύκλωσης και καθαρισμό 
τους, 

• Ζωγραφίσαμε,  

• Κάναμε ζαχαροπλαστική (κέικ),  

• Κάναμε χριστουγεννιάτικες κατασκευές, 

• Επισκεφτήκαμε και αυτή τη χρονιά τον Σύνδεσμο Προστασίας Παιδιού, 

• Επισκεφτήκαμε το νησί της Άνδρου, 25 – 28 Απριλίου 2015, όπου το 
πρόγραμμά μας που εκπονήθηκε με την βοήθεια της κ. Όλγας 
Καραγιάννη, μόνιμης κατοίκου της Άνδρου που ασχολείται με τα 
μονοπάτια του νησιού,   περιελάμβανε δυο πεζοπορίες, επίσκεψη σε 
τυροκομείο, σε μουσείο ελιάς, σε κτήμα με οπωροφόρα δέντρα και στη 
Μονή Παναχράντου, 

• Μαθήτρια της ομάδας με τη βοήθεια του σχολείου και μαθητών του 
σχολείου, εκπόνησε ταινία με θέμα τη μαθητική ζωή. 

• Παρουσιάσαμε το πρόγραμμα. 

 





Στον κήπο 



ΚΑΔΟΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 



               ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ & ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 





Οικοκυρικά: Ραπτική & 
Ζαχαροπλαστική       
     βάφλες 



Ζαχαροπλαστική 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ 



ΕΠΙΣΚΕΦΤΗΚΑΜΕ ΤΗΝ ΑΝΔΡΟ 25-28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  
 Νησί με ιδιαίτερα περιβαλλοντικό ενδιαφέρον  

Συνόδευσαν οι καθηγητές Βάνα Παπαδοπούλου και  Κων/νος Κωστέλλος 



Σάββατο 25 Απριλίου 
Σαλπάρουμε !!! 



Πηγή Σάριζα,  
καταρράκτες  

Στενιές 
πεζοπορία 5 km  



Στενιές Άνδρου: Επιτέλους μετά από την 
πεζοπορία φαγητό δίπλα στη θάλασσα! 



Ξεκινάμε από τη Μονή για τα Λειβάδια  
              Πεζοπορία  4 km 



Στην Μονή Παναχράντου!! 





Φτάσαμε στο Κτήμα της κας Αθηνάς όπου 
ξεκουραστήκαμε, φάγαμε και μάθαμε πως 

φτιάχνουν τυρί 



www.musioelias.gr 

Στο Μουσείο της ελιάς στον Πιτροφό 



Κέρασμα στο σχολείο, ανδριώτικο τυρί και 
παξιμάδια 



Τέλος του προγράμματος 2014 -15 



Χρώματα κι Αρώματα 
Δράσεις κι Αντιδράσεις 

  Του σχολειού … τα δρώμενα 
Είναι όλα … φάσεις ! 

1ο ΛΥΚΕΙΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 



Δράσεις εντός και εκτός σχολείου!  

• ΝΟΕΜΒΡΗΣ:     Ο μήνας της ελιάς 
• ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ:    Χριστουγεννιάτικες κατασκευές 
• ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ:    Απασχόληση στον κήπο του σχολείου 
• ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ:  Επίσκεψη στο Ίδρυμα Προστασίας 

Παιδιού 
• ΜΑΡΤΙΟΣ:   

– Επίσκεψη στο σχολείο ομάδας από το Σ.Κ.Ε.Π. 
–  Επίσκεψη στο Οινοποιείο οικ. Γεώργα  
– Κατασκευή σαπουνιού. 

• ΑΠΡΙΛΙΟΣ:  Επίσκεψη στο Κ.Π.Ε. Βιστωνίδας 
• ΜΑΪΟΣ:   Παρουσίαση προγράμματος   



Πλύναμε τις ελιές, τις  ξεχωρίσαμε μικρές, μεγάλες  
και τις χαράξαμε. Μετά από 20 μέρες και  
καθημερινές αλλαγές νερού για να ξεπικρίσουν,  
τις βάλαμε σε λάδι και ξύδι και …  

ΕΛΙΑ 



…δοκιμάζουμε τις ελιές που φτιάξαμε!  



Χριστουγεννιάτικες κατασκευές 
8 Δεκεμβρίου 2015 

  



Περιποίηση του κήπου μας… 



Επίσκεψη στο Σύνδεσμο Προστασίας 
Παιδιού  

Ίδρυμα για παιδιά και νέους με 
νοητική στέρηση 

5 Φεβρουαρίου 2016 



Με την κυρία Τρομπέτα 
προπονήτρια στο άθλημα 
του Μπότσε 



Μπότσε (BOCCE) 

 
 

 
Η βασική αρχή του μπότσε είναι η ρίψη μιας μπάλας με σκοπό 
να φτάσει όσο το δυνατόν πιο κοντά σε μία μπάλα-στόχο, την 
παλίνα.  
Παίζουν δύο ομάδες, σε γήπεδο μπότσε με οκτώ μπάλες. 

άθλημα των αγώνων special olympics 
Για άτομα με νοητική στέρηση 



Ενημέρωση από το Σ.Κ.Ε.Π. 
1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 

Άνθρωποι με αναπηρία  
Συνεχίζουν τη ζωή τους  
με θάρρος και δύναμη  
αφού είχαν τη τύχη ΝΑ ΖΗΣΟΥΝ!!  

«Κανείς δεν έχει συμβόλαιο  
με την αρτιμέλεια!» 



Να πούμε ΟΧΙ στις προκαταλήψεις! 



Κατασκευή σαπουνιού 
1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 

 



 Το διάλυμα καυστικής σόδας με νερό 
ανεβάζει τη θερμοκρασία του νερού!  



Ετοιμοπόλεμες… 



ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ  ΣΑΠΟΥΝΙΟΥ ΜΕ 
ΨΥΧΡΗ ΜΕΘΟΔΟ 
 
 

ΥΛΙΚΑ 
1000 gr  ΛΑΔΙ  
300 gr   ΝΕΡΟ 
136  gr  ΚΑΥΣΤΙΚΗ ΣΟΔΑ  (NaOH υδροξείδιο του 
Νατρίου) 
Άρα το σαπούνι είναι 1436 gr 
 
 



ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
 

•Ρίχνω σε γυάλινο ή αλουμινένιο βαθύ σκεύος το νερό και την 
καυστική σόδα. 
•Ρίχνω το λάδι σε άλλο γυάλινο ή αλουμινένιο βαθύ σκεύος. 
•Ρίχνω το νερό μαζί με την καυστική σόδα στο σκεύος που 
περιέχει το λάδι. 
•ΠΡΟΣΟΧΗ: ποτέ ανάποδα! 
•Χτυπώ με μπίμερ –ραβδομπλέντερ  μέχρις ότου το μίγμα γίνει 
πηχτό, ασπρίσει  και  χαράζεται με ξυλάκι από σουβλάκι, χρόνος 
περίπου μισό λεπτό. 

 
•Πρόσθετα: Τώρα είναι η ώρα για τα πρόσθετα όπως κανέλα, 
γαρύφαλλο, λουλούδια, φύλλα δυόσμου που βάλαμε εμείς 
γενικά μπαχαρικά, βότανα κατά κύριο λόγο αποξηραμένα. 
Επίσης μπορεί να μπει αλόη ge 
•Στα 1000 gr  σαπούνι, 1 κουταλιά της σούπας πρόσθετα. 
 



 
•Αρωματισμός: Μπαίνει μαζί με το νερό στην αρχή π.χ. χαμομήλι, 
φλισκούνι, βαλεριάνα, αιθέρια έλαια, λεβάντα, πορτοκάλι κ.α. 

 
•Χρωματισμός: Με χρήση φυσικών χρωστικών όπως κακάο, βρώμη, 
χλωροφύλλη, πιπέρι, πάπρικα, κρόκος Κοζάνης κ.α. 

 
•Ωρίμανση:  4 με 6 εβδομάδες για να εξουδετερωθεί όλη η ποσότητα 
NaOH, γιατί διαφορετικά τσούζει.  Για τα τηγανόλαδα 2 - 3 εβδομάδες 
αρκούν.  
•Οι γιαγιάδες τα δοκίμαζαν με τη γλώσσα τους. Τώρα το δοκιμάζουμε 
με PHμετρο από το φαρμακείο.  
Τοποθετώ το μίγμα σε καλούπι για να στερεοποιηθεί, το  αφήνω για 
48 ώρες, οπότε το βγάζω από το καλούπι με σκοπό να  το κόψω σε 
κομμάτια μικρά (σχήμα σαπουνιού) ή ακόμη για να το σφραγίσω. 
  
Τοποθετώ τα σαπούνια σε ράφι ξύλινο και τα σκεπάζω με 
αντικολλητικό χαρτί, ώστε να αναπνέουν και συγχρόνως να μη 
σκονίζονται. Προσέχω να μην υπάρχει υγρασία.  
 
ΛΑΔΙ:   Χρησιμοποιημένο από τηγάνισμα, δίνει σαπούνι καλό για 
πλύσιμο ρούχων και για    τα χέρια μας,  ΟΧΙ για το πρόσωπο. 
  



Αφήγηση παραμυθιού από την  
κ. Σύλβια Βενιζελέα,  
μαμά μαθήτριάς μας  

 
 
 

8 Μαρτίου 2016  



 
     2ο & 3ο  Νηπιαγωγεία Χολαργού  

                                              10 Μαρτίου 2016  

 

Φτιάξαμε καρτούλες με τα 
νηπιάκια για το σακίδιο του 
προσφυγόπουλου!  



Οι καρτούλες !!! 



Επίσκεψη στο οινοποιείο της οικ. Γεώργα  
στα Σπάτα, 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 

 



Στο αμπέλι 



ΣΩΣΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Σε κάποιο μάθημα μιλήσαμε για τα 
 

Κέρασμα στο σχολείο με  
οικολογικούς χυμούς παραγωγής οικ. Γεώργα  



ΤΙ ΜΕ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΕΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ 
ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ! 

(Μια απόπειρα προσέγγισης ενός τεράστιου θέματος…) 



Επίσκεψη στο Κ.Π.Ε. Βιστωνίδας 
9 -12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 

 



Στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ Βιστωνίδας 
στο Σέλινο Ξάνθης 



Στο δρόμο προς τη λίμνη 

Πελεκάνος 

Ελαιοκράμβη (ενεργειακό φυτό) 
καλλιεργείται για παραγωγή βιοντίζελ 
(πράσινο καύσιμο) 
 



Κάποια  πουλιά δεν θα ξαναπετάξουν!  
Ατύχησαν από τα δίχτυα των ψαράδων… (!) 



Ξάνθη – ποταμός Κόσυνθος 



Γύρος της παλιάς 
πόλης της Ξάνθης 
Κυριακή 10 
Απριλίου 2016 

Το ρολόι στην κεντρική πλατεία 
                της Ξάνθης 



Παλιά πόλη Ξάνθης 





        Η περιβαλλοντική ματιά τα … πιάνει όλα!  

Γύρος της παλιάς πόλης  
               της Ξάνθης 
    Κυριακή 10 Απριλίου 2016 
                 & Λύκειο Ελληνίδων 



Περπάτημα 
 στην παλιά πόλη 



Και ξεκούραση για 
φαγητό  



Δασικό χωριό Ερύμανθου. Φτάσαμε… 
Κυριακή 10 Απριλίου 



Ταχτοποιηθήκαμε και 
 αρχίσαμε τα παιχνίδια !!! 



Ο υπεύθυνος του ΚΠΕ  
μας εξηγεί πως  

 προσανατολιζόμαστε   
 με πυξίδα 



 
Η πορεία  

της άλλης μέρας 
 στο χάρτη!  



Στον Ερύμανθο 





Κατασκευή σκηνής 
 με τρία βήματα 



Η σημαία κυμάτιζε ψηλά στο βουνό … 
μήνυμα αισιοδοξίας! 



Κατασκευές  
με ό,τι μαζέψαμε  

από το βουνό 



Χαιρετάμε το Δασικό χωριό 

Τρίτη 12 Απριλίου  



Τοξότες  
Ξάνθης 



Και αφού βρέξαμε τα πόδια μας 
  στα ήρεμα νερά του Νέστου, 
ξεκινήσαμε για Θεσσαλονίκη 



Από Θεσσαλονίκη περάσαμε! 



… και πλήρεις εντυπώσεων επιστρέψαμε !! 



Ποίημα Ευτυχίας Κιούση, εμπνευσμένο από την 
Επίσκεψη της Περιβαλλοντικής Ομάδας στα βουνά 

της Ροδόπης  
 

Προσκυνώντας τα τοτέμ της κοινωνίας της ασφάλτου, 
βαδίζοντας σε μονοπάτια ασυνάρτητων βημάτων και ακαθόριστων 
συναισθημάτων, συντυχαίνω τη ζωή 
σε βαθμό υπερβατό και πρωθύστερο 
χωρίς να γνωρίζω το χθες και το αύριο. 
Ελπίζω αγκαλιά με τα βουνά της Ροδόπης  
να ανακαλύψω έστω κι ένα πι του παραδείσου 
γιατί εκεί η πλουμιστή κοινωνία 
δεν μπορεί να κρύψει τις πομπές της 
γιατί εκεί ψιθυρίζω ιάμβους κι αναπαίστους  
που ακούει ο Θεός, 
γιατί εκεί ο άνθρωπος δεν είναι μόνο άλφα και ωμέγα 
και γιατί εκεί το φανάρι το δεξιά 
θα φωτίζει στον αιώνα των αιώνων! 
 



Η εκδρομή μας … ένα ποίημα 

• Στα 1400 μέτρα, στο Δασικό χωριό του Ερύμανθου 
στρατοπεδεύσαμε,  σε ξύλινα σπιτάκια κοιμηθήκαμε και μέχρι την 
κορυφή της  Χαïντούς, πρόσκοποι και μη, αναρριχηθήκαμε, με 
αρχηγό μας και οδηγό τον κ. Νίκο Γερμαντζίδη, υπεύθυνο του ΚΠΕ. 

• Λουλούδια, φυτά, ξύλα, κόκκαλα μαζέψαμε, με της φύσης τα δώρα, 
στεφάνια, κολιέ, βραχιόλια κατασκευάσαμε.  Ταινία για το θαύμα της 
θέλησης του ανθρώπου είδαμε, συζήτηση κάναμε, από το πρόγραμμα 
να μη ξεφύγουμε! 

• Τα αγόρια στον Ταρζάν να μοιάσουν ονειρεύτηκαν, με κραυγές το 
χωριό να διατρέχουν, ορέχτηκαν και μετά πεινασμένοι, στην 
κατσαρόλα του κ. Θανάση με τα μούτρα έπεφταν! 

• Στο χωριό Σέλινο 15 χλ από την Ξάνθη, το ΚΠΕ επισκεφτήκαμε 
και μέσα από διαφάνειες τη λίμνη Βιστωνίδα και τη Ροδόπη 
γνωρίσαμε. 

 



• Στη λίμνη μετά γύρω γύρω περπατήσαμε, όπου οι κορμοράνοι, οι 
τσίχλες και η Μίνα της ζωής τις αλήθειες μας δίδαξαν. 

• Στους Τοξότες τον ποταμό Νέστο συναντήσαμε, στης φύσης την 
ομορφιά παραδοθήκαμε, τον κ. Νίκο και το ΚΠΕ χαιρετήσαμε, για 
Θεσσαλονίκη ξεκινήσαμε. 

• Στην όμορφη και ηλιόλουστη Θεσσαλονίκη γρήγορη βόλτα μέχρι τον 
Λευκό Πύργο κάναμε,  φωτογραφίες βγάλαμε, μπουγάτσα, σουβλάκι, 
τρίγωνα Θεσσαλονίκης, γευτήκαμε.  

• Για την Αθήνα πλέον το ταξίδι της επιστροφής ξεκίνησε,  τέσσερεις 
μέρες πέρασαν ;; και ...  όπως καλά καταλάβατε, ... της φύσης της 
Ροδόπης, τις ομορφιές με όλες μας τις δυνάμεις ρουφήξαμε!!!   

• Στον οδηγό, ένα μεγάλο ευχαριστώ, το λεωφορείο πριν αφήσουμε,  
είπαμε, τους καθηγητές μας επίσης με αγάπη χαιρετήσαμε!  

 



 
 

•ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  
• ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΕΛΙΤΑ 
•ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ  
•ΓΚΟΥΝΤΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
•ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΛΥΠΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  
•ΔΑΝΑΣΚΟΥ ΜΑΡΙΝΑ  
• ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
•ΔΕΒΕΤΖΙΔΗ ΑΘΗΝΑ  
•ΔΟΥΚΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ  
•ΔΡΙΚΟΥ ΡΕΑ  
•ΖΑΦΕΙΡΗ ΝΑΥΣΙΚΑ  ΑΓΓΕΛΙΚΗ  
•ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ  
•ΚΑΤΩΓΙΑΝΝΑΚΗΣ  ΤΑΣΟΣ 
•ΚΙΟΥΣΗ ΕΥΤΥΧΙΑ  
•ΙΩΑΝΝΟΥ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
•ΚΟΥΓΕΝΤΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 
•ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
•ΟΚΟΥΝΓΚΜΠΟΟΥΑ ΡΟΟΥΖ  
•ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ   
 

•ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΩ  
•ΚΟΥΦΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  
•ΜΠΑΣΙΑΚΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 
•ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ ΕΡΜΗΣ  
•ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
•ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ  
•ΠΑΡΟΙΚΑΚΗΣ  ΣΩΤΗΡΗΣ  
•ΠΙΣΤΩΦ ΣΤΕΛΛΑ 
•ΠΟΝΤΙΚΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  
•ΣΕΒΕΡΙΝ ΟΛΓΑ ΙΩΑΝΝΑ  
•ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ  
•ΣΦΑΚΙΩΤΗ ΜΑΡΙΝΑ  
•ΣΥΡΑΚΑ ΠΙΠΙΝΑ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ 
•ΤΖΙΟΒΑΡΑ ΜΑΡΙΑ  
•ΤΣΕΝΓΚΑ ΑΝΤΩΝΗΣ  
•ΤΣΕΛΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ   
•ΤΣΙΠΛΑΚΗ ΚΑΡΡΑ ΜΕΛΙΤΙΝΗ  
•ΚΑΛΑΜΑΡΗ ΜΥΡΣΙΝΗ  
•ΚΟΜΗΝΕΑ ΕΛΕΝΗ  
•ΜΗΛΙΓΚΟΥ  ΕΛΕΝΑ  

ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ:  
•ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ  
•ΚΟΣΜΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ  
•ΜΠΑΡΜΠΑΔΗΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 



1ο  Γενικό Λύκειο Χολαργού  
Τρίτη 10 Μαΐου 2016  

Ώρα 11.30 π.μ 
 

ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ  

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 

•  
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 
   



 
 

Σας ευχαριστούμε και ελπίζουμε να μη σας 
κουράσαμε!  

Τέλος και του προγράμματος 2015 -16 



ΠΕΜΠΤΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 

 Η Περιβαλλοντική μας ομάδα, η ομάδα του 1ου Λυκείου 
Χολαργού, με την παρουσίαση αυτή, βραβεύτηκε με το  

 1ο ΒΡΑΒΕΙΟ  σε επίπεδο λυκείων από τον Διαδημοτικό 
Σύνδεσμο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων, που 
για πέμπτη συνεχή χρονιά προέβη σε απονομή Ετήσιων 
Βραβείων «Περιβαλλοντικής Ευαισθησίας» στα σχολεία 
των Δήμων* – μελών του Συνδέσμου. Η απονομή έγινε 
στο Δημαρχείο του Αμαρουσίου. 

 
  * 21 ΟΤΑ: ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ, ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ, ΓΑΛΑΤΣΙ, 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΚΗΦΙΣΙΑ, ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ-ΠΕΥΚΗ,ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ, 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΣΗ, Ν. ΙΝΙΑ, ΠΑΛΛΗΝΗΣ, ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ, 
ΦΙΛΟΘΕΗ-ΨΥΧΙΚΟ,ΧΑΛΑΝΔΡΙ. 


