
Το μυστικό της επιτυχίας; Να 

είσαι διαφορετικός απ’ τους άλλους! 

Άλλη μία σχολική χρονιά φτάνει στο τέλος της, προσθέτοντας στο σχολείο μας άλλες 

δεκατέσσερις διακρίσεις τόσο σε εθνικούς όσο και σε διεθνείς διαγωνισμούς. Οι 

περισσότερες από αυτές, αφορούσαν σε συμπράξεις με σχολεία Γενικής και Ειδικής 

Αγωγής, αφού η Συμπερίληψη είναι ένα από τα βασικά στοιχεία, που προάγει το σχολείο 

μας. Ανοίξαμε τα φτερά μας, συνεργαστήκαμε με σχολεία του Δήμου Αγίου Νικολάου όπως 

το 1ο ΓΕΛ, το 2ο Γυμνάσιο Αγίου Νικολάου, το 4ο Δημοτικό σχολείο Αγίου Νικολάου, το 

Γυμνάσιο Νεάπολης και ξεπεράσαμε για άλλη μία φορά τα γεωγραφικά όρια της Κρήτης, 

συμπράττοντας με το 2ο Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων Αθήνας, με σχολεία της 

Θεσσαλονίκης, της Έδεσσας, τη Βέροιας, όπως το ΕΝΕΕΓΥΛ Βέροιας, το ΕΕΕΕΚ Νάουσας, το 

1ο Δημοτικό σχολείο Μενεμένης και τα Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη. Ξεπεράσαμε τα όρια 

της Ελλάδας και με μεγάλη χαρά ταξιδέψαμε στην Κύπρο, όπου συνεργαστήκαμε με το 

Δημοτικό σχολείο «Αντώνη Τσώκου» στην Αγία Νάπα και το Λύκειο Αγίου Ιωάννη Λεμεσού, 

για να καταλήξουμε στη Βασιλεύουσα, την Αιώνια Πόλη, την Κωνσταντινούπολη και να 

συμπράξουμε με το Ιστορικό Ζωγράφειο Λύκειο και Γυμνάσιο Κωνσταντινούπολης.  

Στους διαγωνισμούς, συμμετείχαν σχεδόν όλοι μαθητές του σχολείου μας και οι 

περισσότεροι εκπαιδευτικοί. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που συγκεντρώσαμε, 

συμπράξαμε με  10 σχολεία διαφορετικών βαθμίδων και συμμετείχαν περισσότεροι από 

280 μαθητές! Αριθμός ιδιαίτερα σημαντικός για εμάς, αφού οι μαθητές συνεργάστηκαν και 

αλληλεπίδρασαν μεταξύ τους, δημιουργώντας μεταξύ τους ισχυρούς δεσμούς φιλίας, 

συνεργασίας και φυσικά μοναδικές όμορφες στιγμές! Όπως χαρακτηριστικά μας είπε η 

φίλη μας και συνάδελφος Κατερίνα Σαρρή από το 1ο ΓΕΛ η οποία είχε και το γενικό 

συντονισμό όλων των προγραμμάτων του σχολείου της: «Τι είναι αυτό που μας ενώνει; 

Είναι οι πολλές μικρές στιγμές που μοιραστήκαμε ως ομάδα της γενικής εκπαίδευσης με την 

ομάδα της ειδικής αγωγής… Είναι όλα όσα διαβάζουμε για τη συμπερίληψη και που ως 

εκπαιδευτικοί αδυνατούμε να θέσουμε σε εφαρμογή λόγω της πίεσης που μας ασκεί το 

ίδιο το Αναλυτικό Πρόγραμμα και ο διαρκής αγώνας κάλυψης της ύλης…  

Όμως φέτος, ως δια μαγείας ζήσαμε τα οφέλη της συμπεριληπτικής φιλοσοφίας, 

συνεργαστήκαμε ως ισότιμα μέλη μιας ομάδας με κοινούς στόχους και απολαύσαμε κάθε 

λεπτό αυτής της σύμπραξης, αφιερώνοντας αρκετό από τον προσωπικό μας χρόνο, τόσο οι 

εκπαιδευτικοί όσο και οι μαθητές μας. Κερδίσαμε το στοίχημα, μετατρέψαμε το «εγώ» σε 

«εμείς» και τώρα δηλώνουμε πιο έτοιμοι από ποτέ να συνυπάρξουμε στην κοινωνία μας και 

να καταλάβουμε τις ανάγκες όλων ανεξαιρέτως των μελών της, επιδεικνύοντας 

ενσυναίσθηση, αλληλοσεβασμό κι αποδοχή για τη διαφορετικότητα. 

Είναι άλλωστε παράλογο να ζητάς από τους πολίτες του αύριο να μην φοβούνται το 

διαφορετικό και να μην εκδηλώνουν ρατσιστικές συμπεριφορές όταν ως μαθητές 

γαλουχήθηκαν και εκπαιδεύτηκαν σε διαφορετικά περιβάλλοντα όπου η ομοιογένεια είναι 



το ζητούμενο και οι μαθητές κατηγοριοποιούνται, στιγματίζονται και κατά συνέπεια 

μπαίνουν στο περιθώριο, αν δεν μπορούν να γίνουν κοινωνοί της τυπικής εκπαίδευσης. 

Με το πέρας λοιπόν της φετινής σχολικής χρονιάς, κάναμε ένα βήμα εμπρός και οι δυο 

ομάδες των δύο σχολείων, ένα βήμα που μας οδήγησε σε μια σειρά από κοινές δράσεις για 

την εκπλήρωση των οποίων αφήσαμε πίσω τις αδυναμίες και τα διαφορετικά 

χαρακτηριστικά μας, ενώ παράλληλα αξιοποιήσαμε στο έπακρο όλες τις δυνατότητες και τις 

διαφορετικές μας ανάγκες. Συνειδητοποιήσαμε λοιπόν, πως τα δύο σχολεία 

αλληλοσυμπληρώνονται καθώς  αυτά που μας ενώνουν είναι πολλά περισσότερα από αυτά 

που στην αρχή είχαμε σκεφτεί.  

Με την ευχή λοιπόν, η σύμπραξη αυτή να είναι η αρχή για μια σειρά από δράσεις που θα 

μας φέρουν πιο κοντά στην αμοιβαία αποδοχή του διαφορετικού τόσο εντός της σχολικής 

κοινότητας όσο και στην ευρύτερη κοινωνία όπου ο καθένας μας θα είναι ένα ξεχωριστό 

αλλά ευπρόσδεκτο ισότιμο μέλος». 

Η συμμετοχή του σχολείου μας ήταν ιδιαίτερα μεγάλη και αυτή τη σχολική χρονιά. 

Συγκεκριμένα, συμμετείχαμε σε οκτώ (8) διαφορετικούς εθνικούς και διεθνής 

διαγωνισμούς με εικοσιεννέα (29) συνολικά συμμετοχές. Αν και δεν έχουν ανακοινωθεί 

ακόμα όλα τα αποτελέσματα από τις συμμετοχές μας (περιμένουμε αποτελέσματα από 

δέκα ακόμα συμμετοχές μας), οι διακρίσεις που αποσπάσαμε είναι οι παρακάτω: 

Διεθνής Διαγωνισμός: Κύπρος-Ελλάδα-Ομογένεια: εκπαιδευτικές γέφυρες. Ο  
διαγωνισμός τελούσε υπό την Αιγίδα της Α.Ε. της Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας 
Κατερίνας Σακελλαροπούλου και υπό την Αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Κυπριακής 
Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη. Συνδιοργανώθηκε από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Σερρών, το Υπουργείο Εσωτερικών (Μακεδονίας-Θράκης), την Πρεσβεία της 
Κύπρου στην Ελλάδα – Μορφωτικό Γραφείο – Σπίτι της Κύπρου  και το Τμήμα 
Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων της Ελλάδος. 

Στο διαγωνισμό συμμετείχαμε σε 9 κατηγορίες και διακριθήκαμε στις παρακάτω:  

2ο Βραβείο στην κατηγορία «Αφίσα». Τίτλος: Στον κόσμο της Κύπρου, Μνήμη κι αγάπη. Η 

αφίσα δημιουργήθηκε στο Εργαστήριο Πληροφορικής και το σκίτσο της από μαθήτρια του 

2ου Γυμνασίου Αγ. Αναργύρων. Αφορούσε στους πρόσφυγες της Κύπρου, μέσα από τα 

μάτια ενός παιδιού. Η αφίσα μάλιστα, έγινε και το Πρόγραμμα του Διεθνούς Μαθητικού 

Συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε στην Λευκωσία, με Εισηγήσεις Εκπαιδευτικών από την 

Ελλάδα, την Κύπρο και σχολεία της Ομογένειας. Το σχολείο μας εκπροσωπήθηκε από τους 

εκπαιδευτικούς Γιώργο Μαυροειδή και Ζηνοβία Δεμέτζου, οι οποίοι παρουσίασαν τις 

δράσεις που γίνονται καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς και που το οδηγούν σε βραβεύσεις. 

Το συνέδριο παρακολούθησαν εκατοντάδες μαθητές όλων των βαθμίδων. Οι εκπαιδευτικοί 

που συμμετείχαν ήταν: Από το Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Αγίου Νικολάου οι: Μαυροειδής Γεώργιος, 



Δεμέτζου Ζηνοβία, Πλεξουσάκη Ελένη και από το 2ο Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων οι: Μίχου 

Σοφία και Ανεμουδουριώτης Νικόλαος. 

1ο βραβείο στην κατηγορία «Σχολική Εφημερίδα». Τίτλος: Ενάλιοι Διάλογοι. Η Εφημερίδα 

μας, ήταν μία «διαφορετική» και «προφητική» Σχολική Εφημερίδα, με θεματολογία το νησί 

της Κύπρου και τα κοινά της στοιχεία με την Ελλάδα. Τα άρθρα των μαθητών ήταν 

ιδιαίτερα συγκινητικά και αφορούσαν αποκλειστικά στην Ειρήνη, στη Φιλία, στην 

Αδελφοσύνη των λαών, στη Συνεργασία τους, στο Προσφυγικό πρόβλημα και στις 

συνέπειες της Προσφυγιάς, στον Πολιτισμό και φυσικά στην Ειρηνική συνύπαρξη των 

ανθρώπων. Μία «προφητική» εφημερίδα όπως προείπαμε, αφού λίγο αργότερα η εισβολή 

στην Ουκρανία ήρθε να επιβεβαιώσει τις αγωνίες και ό,τι είχαν συμπεριλάβει οι μαθητές 

στα άρθρα τους. Η εφημερίδα δημιουργήθηκε σε Σύμπραξη με το 2ο Γυμνάσιο Αγίων 

Αναργύρων Αττικής, το 1ο ΓΕΛ Αγίου Νικολάου, το 2ο Γυμνάσιο Αγίου Νικολάου και το 

Δημοτικό Σχολείο «Αντώνη Τσώκου» Αγίας Νάπας Κύπρου. Οι Εκπαιδευτικοί που 

συμμετείχαν ήταν: Από το Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Αγίου Νικολάου, οι Μαυροειδής Γεώργιος, Πλεξουσάκη 

Ελένη, Στέλλα Παπαχρήστου, Ζηνοβία Δεμέτζου και Παπαδάκη Ανδριανή. Από το 2ο 

Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων Αττικής οι: Μίχου Σοφία, Ανεμουδουριώτης Νικόλαος και 

Αληγιάννη Βαργάρα. Από το  Δημοτικό Σχολείο Αγίας Νάπας «Αντώνη Τσόκκου» οι: Γιώργος 

Κωνσταντίνου, Λάμπρη Τρισόκκα, Μάριος Αντωνίου και Γεωργία Τοφίνη. Από το 1ο ΓΕΛ 

Αγίου Νικολάου  οι: Σαρρή Αικατερίνη, Λυμπεροπούλου Ελένη και Αποστολάκης Νικόλαος. 

Από το 2ο Γυμνάσιο Αγίου Νικολάου οι: Τζένη Γιανναδάκη, Τουτουδάκη Μαρίνα, Νικητάκη 

Ειρήνη, Τουτουδάκης Νίκος, Φουρνιώτης Δημήτρης. 

1ο Βραβείο στην κατηγορία « Τηλεοπτικό Spot». Τίτλος: Ψυχών Ναυάγια. Σύμπραξη με το 

2ο Γυμνάσιο Αγίου Νικολάου και Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη Θεσσαλονίκης. Ένα spot, το 

οποίο αφορούσε στους Αγνοούμενους και σε όλους όσοι έχασαν τη ζωή τους και οι ψυχές 

τους έμειναν για πάντα στο βυθό της Θάλασσας της Κερύνειας, κατά την εισβολή των 

Τούρκων στην Κύπρο. Το κείμενο γράφτηκε από τους μαθητές του Ομίλου Ρητορικής του 

2ου Γυμνασίου, ηχογραφήθηκε από τους μαθητές των Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη και 

δραματοποιήθηκε από τους μαθητές του ΕΕΕΕΚ Αγίου Νικολάου. Αξίζει να αναφερθεί, ότι 

με το συγκριμένο σπότ, ξεκίνησε η εκδήλωση βράβευσης των μαθητών που διακρίθηκαν 

στο διαγωνισμό, στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου στη Λευκωσία της Κύπρου. Κάτι που μας 

έκανε να νιώσουμε περισσότερο περήφανοι για τα σχολεία μας και τις δράσεις μας. Οι 

Εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν ήταν: Από το Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Αγίου Νικολάου, οι: Γιώργος 

Μαυροειδής, Ελένη Πλεξουσάκη, Ζήνα Δεμέτζου, Στέλλα Παπαχρήστου. Από τα 

Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη, ο Δημήτρης Χατζάκης. Από το 2ο Γυμνάσιο Αγίου Νικολάου, 

οι: Τζένη Γιανναδάκη, Τουτουδάκη Μαρίνα,  Νικητάκη Ειρήνη, Τουτουδάκης Νίκος και ο 

Φουρνιώτης Δημήτρης  

1ο Βραβείο στην κατηγορία «Project», με τίτλο: «Εννεάδα: Η Κύπρος, μέσα από ένα 

αρχαίο ελληνο-ρωμαϊκό παιχνίδι στρατηγικής», σε σύμπραξη με το 1ο ΓΕΛ Αγίου 

Νικολάου και τα Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη. Το Project, αφορούσε στη διασκευή ενός 



αρχαιοελληνορωμαϊκού παιχνιδιού το οποίο βρέθηκε εγχάρακτο στη Σπίνα Λόγκα, τη 

γνωστή Εννεάδα ή Εννιάρα. Διαφοροποιήθηκε αρκετά ο τρόπος που παιζόταν, όχι στην 

τεχνική του, αλλά προσαρμόστηκε και σε γνωστικό αντικείμενο, αφού οι παίχτες 

τοποθετούσαν ή έχαναν ένα πιόνι, ανάλογα με την απάντηση που έδιναν σε ερωτήσεις που 

αφορούσαν στην Ιστορία, στον Πολιτισμό, στα Ήθη και Έθιμα της Κύπρου. Το παιχνίδι 

κατασκευάστηκε από υφάσματα διαφόρων αποχρώσεων τα οποία μας δώρισε η κ. Πόπη 

Κοκκίνη. Τα χρώματά τους ήταν επιλεγμένα με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να παρέπεμπαν στο 

φάσμα του Αυτισμού. Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί από το ΕΕΕΕΚ Αγίου Νικολάου οι: 

Μαυροειδής Γιώργος,  από το 1ο ΓΕΛ Αγίου Νικολάου οι: Σαρρή Αικατερίνη 

Λυμπεροπούλου Ελένη, Αποστολάκης Νικόλαος και από τα Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη  

ο εκπαιδευτικός Χατζάκης Δημήτριος 

 

1ο Βραβείο στην κατηγορία «Ταινία Μυθοπλασίας». Τίτλος ταινίας: «Γη απόντων», σε 

σύμπραξη με το 2ο Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων Αττικής, το Γυμνάσιο Νεάπολης και το 1ο 

ΓΕΛ Αγίου Νικολάου. Η ταινία μας, δικαίως απέσπασε το 1ο βραβείο, αφού βασίστηκε σε 

κείμενο-σενάριο το οποίο γράφτηκε στο ΕΕΕΕΚ Αγίου Νικολάου, τα πλάνα έγιναν τόσο στο 

Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο Νεάπολης και στις παραλίες του Αγίου Νικολάου, με 

ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες αφενός λόγω COVID 19, αφετέρου λόγω καιρικών συνθηκών, 

επειδή οι μαθητές έπρεπε να φοράνε καλοκαιρινά ρούχα μιας και η ταινία αφορούσε 

στους Πρόσφυγες της Κύπρου ύστερα από την Τουρκική εισβολή. Η ηχογράφηση έγινε από 

τους μαθητές του 1ου ΓΕΛ Αγίου Νικολάου στο σχολείο τους, με τη βοήθεια του κ. Γιώργου 

Τουτουδάκη και του Radio 104,4 FM τον οποίο ευχαριστούμε για τη συνεχή του βοήθεια. 

Στα γυρίσματα συμμετείχαν οι μαθητές του Γυμνασίου Νεάπολης και του 1ου ΓΕΛ Αγίου 

Νικολάου, ενώ η βαλίτσα της προσφυγιάς, δημιουργήθηκε στο Εργαστήριο Τεχνολογίας 

από τους μαθητές του 2ου Γυμνασίου Αγίων Αναργύρων. Ευχαριστούμε το Λαογραφικό και 

Ιστορικό Μουσείο Νεάπολης, την Πρόεδρό του κ. Μαρία Κωστάκη και την κ. Μαρία 

Φορτετζανού για την πολύτιμη βοήθειά τους και την παραχώρηση του Μουσείου. Οι 

εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν ήταν: από το Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Αγίου Νικολάου οι: Μαυροειδής 

Γεώργιος, Πλεξουσάκη Ελένη και Ζηνοβία Δεμέτζου. Από το 1ο ΓΕΛ Αγίου Νικολάου οι: 

Σαρρή Αικατερίνη, Λυμπεροπούλου Ελένη και Αποστολάκης Νικόλαος. Από το Γυμνάσιο 

Νεάπολης η: Γαλανάκη Αικατερίνη και από το 2ο Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων οι: Σοφία 

Μίχου, Ανεμουδουριώτης Νικόλαος και Αληγιάννη Βαρβάρα 

Αντιπροσωπεία Εκπαιδευτικών του σχολείου μας, που αποτελούνταν από τους 

εκπαιδευτικούς Γιώργο Μαυροειδή και Ζηνοβία Δεμέτζου, παραβρέθηκαν τόσο στο 

Διεθνές Εκπαιδευτικό Συνέδριο που διοργανώθηκε από την οργανωτική επιτροπή 

παρουσιάζοντας τις δράσεις και τον τρόπο εργασίας των μαθητών που συμμετείχαν στο 

διαγωνισμό, όσο και στην τελετή βράβευσης. Το συνέδριο και η τελετή βράβευσης 

πραγματοποιήθηκαν στη Λευκωσία της Κύπρου στις 10 και 11 Μαίου 2022. Τα έξοδα 

μετακίνησης και διαμονής των Εκπαιδευτικών στην Κύπρο, καλύφθηκαν εξ’ ολοκλήρου από 

τον Δήμο Αγίου Νικολάου ύστερα από πρωτοβουλία του Δημάρχου κ. Αντώνη Ζερβού, του 



Αντιδημάρχου κ. Θωμά Χαριτάκη και την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου, τους 

οποίους ευχαριστούμε θερμά! 

Πανελλήνιος Διαγωνισμός: «Ποντιακός Ελληνισμός, μνήμες και όνειρα, παρελθόν, παρόν 
και μέλλον».  

Ο διαγωνισμός συνδιοργανώθηκε από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών, 
το Υπουργείο Εσωτερικών (Μακεδονίας-Θράκης) και το Τμήμα Εκπαιδευτικής 
Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων του Υ.ΠΑΙ.Θ., με την υποστήριξη της Έδρας 
Ποντιακών Σπουδών του Α.Π.Θ. και του Πανελλήνιου Συνδέσμου Ποντίων Εκπαιδευτικών. 
Τελούσε δε, υπό την Αιγίδα της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την Unesco. Στο 
διαγωνισμό, συμμετείχαμε σε 6 κατηγορίες και διακριθήκαμε στις παρακάτω:  

1ο Βραβείο στην κατηγορία «Εφημερίδα», με τίτλο: «Διάλογοι». Μία εφημερίδα όπου 

τρία σχολεία Ειδικής Αγωγής: το ΕΕΕΕΚ Αγίου Νικολάου, το ΕΕΕΕΚ Νάουσας και το ΕΝΕΕΓΥΛ 

Βέροιας, μαζί με το Γυμνάσιο Νεάπολης, σύμπραξαν μεταξύ τους, με τους «μικρούς μας 

δημοσιογράφους», να γράφουν άρθρα που αφορούσαν στον Πόντο (Ιστορία, Πολιτισμός, 

Ήθη-Έθιμα, Γαστριμαργία, κ.λπ). Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικοί ήταν: Από το Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Αγίου 

Νικολάου οι: Μαυροειδής Γιώργος, Πλεξουσάκη Ελένη, Παπαχρήστου Στυλιανή, Ζηνοβία 

Δεμέτζου, Παπαδάκη Ανδριανή, Οικονόμου Αγορίτσα. Από το Γυμνάσιο Νεάπολης η 

Γαλανάκη Αικατερίνη, από το Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Νάουσας οι: Φραγγοπούλου Σμαρώ, Παπαδόπουλος 

Ιωάννης, Μητσιάνης Σωτήριος, Καμηλάκη Αρετή, Χρυσουλίδου Ειρήνη, Σκούμπας Χάρης και 

από το ΕΝΕΕΓΥΛ Βέροιας οι: Παυλίδου Όλγα, Καλελή Ζωή, Ζιώγος Γεώργιος, Γρεασίδου 

Δέσποινα,  Κάνουρα Αγαθή. 

1ο Βραβείο στην Κατηγορία «Ιστοσελίδα». Τίτλος Ιστοσελίδας: «Πόντου Μνημοσύνη». Οι 

συντελεστές, ήταν οι ίδιοι όπως και στη Σχολική Εφημερίδα του ίδιου διαγωνισμού, ενώ η 

θεματολογία της Ιστοσελίδας είχε περισσότερες πληροφορίες που αφορούσαν στην 

Ιστορία του Πόντου, τα τραγούδια, τα ήθη και τα έθιμα, τη Γεωγραφία του Πόντου, 

μαθητικές συνεντεύξεις από Πόντιους, κ.λπ. 

3ο Βραβείο στην κατηγορία «Ταινία Μυθοπλασίας – Σποτ». Τίτλος ταινίας: «Κι ανασπάλω 

ρίζα ‘μ…». Οι μαθητές, δημιούργησαν ένα δίλεπτο σποτάκι, το οποίο, με αφορμή μία 

φωτογραφία από τον ξεριζωμό του Πόντου, ο Ρητορικός Όμιλος του 2ου Γυμνασίου Αγίου 

Νικολάου έγραψε το κείμενο, το αφηγήθηκαν οι μαθητές του 1ου ΓΕΛ Αγίου Νικολάου και 

το δραματοποίησαν οι μαθητές του ΕΕΕΕΚ Αγίου Νικολάου. Οι Εκπαιδευτικοί που 

συμμετείχαν ήταν: Από το Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Αγίου Νικολάου, οι Μαυροειδής Γεώργιος, Στέλλα 

Παπαχρήστου, Ζηνοβία Δεμέτζου. Από το 1ο ΓΕΛ Αγίου Νικολάου  οι: Σαρρή Αικατερίνη, 

Λυμπεροπούλου Ελένη και Αποστολάκης Νικόλαος. Από το 2ο Γυμνάσιο Αγίου Νικολάου οι: 

Τζένη Γιανναδάκη, Τουτουδάκη Μαρίνα, Νικητάκη Ειρήνη, Τουτουδάκης Νίκος, 

Φουρνιώτης Δημήτρης. 

6ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός με θέμα «Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΟΧΥΡΩΝ». Ο 

διαγωνισμός, συνδιοργανώθηκε από τον Σύνδεσμο Φίλων Οχυρού Ιστίμπεη σε συνεργασία 



με τα Γραφεία Σχολικών Δραστηριοτήτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών. Ο φετινός διαγωνισμός ήταν αφιερωμένος στους 

Κρήτες που εργάστηκαν για την κατασκευή των Οχυρών και στους οποίους - σύμφωνα με 

ιστορικά στοιχεία - αφού τους έδεναν τα μάτια έτσι ώστε να εξασφαλιστεί το στρατιωτικό 

απόρρητο, τους πήγαιναν στα Οχυρά στη Γραμμή Μεταξά και δούλευαν για την κατασκευή 

των Οχυρών. 

Στο Διαγωνισμό, το σχολείο μας συμμετείχε σε τρεις κατηγορίες και διακρίθηκε και στις 

τρεις: 

1ο βραβείο στην κατηγορία «Ποίημα». Τίτλος ποιήματος: «Του Μισεμού σου ο 

Στεναγμός». Στο σχολείο μας, γράφτηκε ένα ποίημα ελεύθερο, χωρίς ομοιοκαταληξία, το 

οποίο βασίστηκε στην ντοπιολαλιά μας. Υπεύθυνος Εκπαιδευτικός ήταν ο Γιώργος 

Μαυροειδής. 

1ο βραβείο στην κατηγορία «Αφίσα», σε σύμπραξη με το 1ο Δημοτικό Σχολείο Μενεμένης. 

Οι μαθητές του 1ου Δημοτικού Σχολείου Μενεμένης, δημιούργησαν μία αφίσα στην οποία η 

Κρήτη και η Μακεδονία ενώνονται με τους στίχους από το ποίημα «Του Μισεμού σου ο 

Στεναγμός». Υπεύθυνος Εκπαιδευτικός από το ΕΕΕΕΚ Αγίου Νικολάου ήταν ο Γιώργος 

Μαυροειδής και από το 1ο Δημοτικό Σχολείο Μενεμένης ο Εκπαιδευτικός Μενέλαος 

Αβδελάς.   

3ο βραβείο στην κατηγορία «Ταινία Μυθοπλασίας», σε σύμπραξη με το με το 1ο Δημοτικό 

Σχολείο Μενεμένης και τα Εκπαδευτήρια Ε. Μαντουλίδη. Η Ταινία αφορούσε στη 

δραματοποίηση του ποιήματος «Του Μισεμού σου ο Στεναγμός» από τους μαθητές του 

ΕΕΕΕΚ. Η απαγγελία – αφήγηση έγινε από τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου 

Μενεμένης και η μουσική επένδυση του βίντεο έγινε με την πρωτότυπη μουσική μαθητών 

των Εκπαιδευτηρίων Ε. Μαντουλίδη. Υπεύθυνος Εκπαιδευτικός από το ΕΕΕΕΚ Αγίου 

Νικολάου ήταν ο Γιώργος Μαυροειδής, από το 1ο Δημοτικό Σχολείο Μενεμένης ο 

Μενέλαος Αβδελάς και από τα Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη ο Δημήτρης Χατζάκης.  

Εθνικός Διαγωνισμός Δικτύου Νέοι Δημοσιογράφοι. Ο διαγωνισμός διοργανώθηκε από 

την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης και το σχολείο μας το οποίο συμμετέχει στο 

θεματικό δίκτυο «Φύση χωρίς σκουπίδια», απέσπασε το 1ο βραβείο στην κατηγορία 

«Φωτογραφία». Η διάκριση όμως, δε σταματά εδώ, αφού το σχολείο μας,  εκπροσωπεί 

την Ελλάδα, στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό Φωτογραφίας μαθητών ηλικίας 15-18 ετών, 

όπου τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν τον Ιούλιο. Η φωτογραφία αφορούσε στο έργο 

της κ. Γ. Κοτρέτσος, με τίτλο: «4 Cents: On Show for 500 Years» και το οποίο είναι 

τοποθετημένο στη βραχώδη παραλία του Minos Beach Art Hotel. Η ξενάγηση των μαθητών 

στο εικαστικό έργο έγινε από τον Διευθυντή του Ξενοδοχείου, τον κ. Στράτο Πατσάκη. 

Ευχαριστούμε θερμά το Ξενοδοχείο Minos Beach Art Hotel και το Ίδρυμα Γ. και Α. 

Μαμιδάκη, για τη φιλοξενία μας στο υπαίθριο μουσείο τέχνης του. Υπεύθυνοι 

Εκπαιδευτικοί του προγράμματος ήταν οι: Γιώργος Μαυροειδής και Ζηνοβία Δεμέτζου. Στο 



διαγωνισμό, συμμετείχαμε και στην κατηγορία «Ρεπορτάζ 1000 λέξεων», στο οποίο δε 

διακριθήκαμε, όμως ταξιδέψαμε στο χώρο της δημοσιογραφίας και της δημιουργίας ενός 

δημοσιογραφικού άρθρου, αποκομίζοντας σημαντικές εμπειρίες! 

Στον Διεθνή διαγωνισμό που διοργάνωσε το  Ίδρυμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
(Foundation for Environmental Education) που εδρεύει στην Κοπεγχάγη, με την προσωπική 
επίβλεψη του Προέδρου του Ιδρύματος και Συντονιστή του προγράμματος, κ. Pramod 
Kumar Sharma, το σχολείο μας απέσπασε το 1ο βραβείο, εκπονώντας στο πλαίσιο του 
μαθήματος «Στοιχεία Γεωπονίας-Τροφίμων και Περιβάλλοντος», 17 διαφορετικές δράσεις 
που αντιστοιχούσαν και αφορούσαν σε κάθε ένα από τους 17 Βιώσιμους Στόχους 
Ανάπτυξης. Ένας ιδιαίτερα απαιτητικός διαγωνισμός, αφού έπρεπε να υπάρχει αξιολόγηση 
και έγκριση της δράσης που αφορούσε σε συγκεκριμένο στόχο. Στη συνέχεια, έπρεπε να 
προχωρήσουμε στην επόμενη δράση με τον επόμενο Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης, μέχρι να 
καλύψουμε και τους 17 και να κριθούμε συνολικά για όλες τις δράσεις που εκπονήθηκαν 
από τους μαθητές του σχολείου μας. Με τους μαθητές εκπονήθηκαν 24 συνολικά δράσεις 
οι οποίες θα παρουσιαστούν σε βίντεο! Ευχαριστούμε ιδιαίτερα την εταιρία «ΒΙΟΑΡΩΜΑ», 
τον κ. Μανούσο και Κάλια Πεδιαδίτη, καθώς επίσης και τον υπεύθυνο Χημικό κ. Άρη 
Κατσούλη, για τη σημαντική βοήθειά τους σε αρκετές από τις δράσεις μας, καθ’ όλη τη 
διάρκεια του σχολικού έτους, που αφορούσαν στο συγκεκριμένο διαγωνισμό! Υπεύθυνοι 
Εκπαιδευτικοί: Γιώργος Μαυροειδής και Ζηνοβία Δεμέτζου. 
 

12ος Διεθνής Μαθητικός Διαγωνισμός Ταινιών Μικρού Μήκους: «Cinema… διάβασες;» Ο 

διαγωνισμός, συνδιοργανώθηκε από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών, το 

Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας, τη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και 

Ενημέρωσης, το Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων του 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας, την ΕΡΤ ΑΕ (Ελληνική Ραδιοφωνία 

Τηλεόραση), το ΕΚΟΜΕ (Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας) και 

την Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ελλάδα – Μορφωτικό Γραφείο –Σπίτι της 

Κύπρου. Ένας διαγωνισμός, που μας γέμισε περηφάνια αφού κατέγραψε τις αγωνίες των 

μαθητών για τις συνεχόμενες γυναικοκτονίες που έγιναν στην Ελλάδα το έτος 2021. Η 

ταινία μας, με τίτλο «Στιγμές Αλήστου Μνήμης» και σε σύμπραξη με το 1ο ΓΕΛ Αγίου 

Νικολάου, απέσπασε το 1ο βραβείο στην κατηγορία «Νοιάζομαι και Δρω». Η ταινίας μας, 

αποτελείται από τέσσερα μέρη. Στο πρώτο μέρος γίνεται αναφορά στις γυναίκες που 

δολοφονήθηκαν, στο δεύτερο η Make up artist κ. Μαρία Κουτουλάκη, την οποία 

ευχαριστούμε, έκανε μακιγιάζ στις μαθήτριες του ΕΕΕΕΚ με εμφανή σημάδια βίας στο 

πρόσωπό τους, αναδεικνύοντας μ’ αυτό τον τρόπο τη βία που ασκείται σε γυναίκες,  στο 

τρίτο και στο τέταρτο, μαθητές και εκπαιδευτικοί του ΓΕΛ και του ΕΕΕΕΚ, δίνουν συμβουλές 

στους συμμαθητές τους έτσι ώστε να μιλήσουν σε περίπτωση που ασκηθεί πάνω τους 

οποιασδήποτε μορφή βίας. Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί:  Από το ΕΕΕΕΚ Αγίου Νικολάου, οι: 

Μαυροειδής Γιώργος, Δεμέτζου Ζηνοβία, Οικονόμου Αγορίτσα, Πλουτινάκης Ευάγγελος, 

Παπαδάκη Ανδριανή και Πέδου Μαρία. Από το 1ο ΓΕΛ Αγίου Νικολάου, οι: Σαρρή 

Αικατερίνη, Αποστολάκης Νίκος, Λυμπεροπούλου Ελένη. 



2ος Μαθητικός Διαγωνισμός Δημιουργίας Παιχνιδιού «Το μάθημα... παιχνίδι»,  

1ο βραβείο στην κατηγορία «Επιτραπέζιο παιχνίδι – Ομογένεια», ο οποίος συνδιοργανώθηκε από 

το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας, τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την 

Ένωση Μηχανικών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας 

Αττικής και της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας.  

Ένα παιχνίδι σε συνεργασία με το Ζωγράφειο Λύκειο και Γυμνάσιο Κωνσταντινούπολης. Υπεύθυνοι 

Εκπαιδευτικοί: Μαυροειδής Γιώργος και Μάγδα Φραγκοπούλου Τσοκώνα 

Πανελλήνιος Σχολικός Διαγωνισμός για τους 17 Παγκόσμιους Βιώσιμους Στόχους 
Ανάπτυξης: Το σχολείο μας, απέσπασε δύο διακρίσεις με τις δημιουργίες: Στιγμές Αλήστου 
Μνήμης και Καλλυντικά και Αναπηρία. Τα βραβεία θα ανακοινωθούν στις 15*6*2022 σε 
ανοιχτή εκδήλωση. 

Ευχαριστούμε θερμά όλους τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στους 
παραπάνω διαγωνισμούς. Σ’ αυτούς που διακριθήκαμε αλλά και σ’ αυτούς που δεν 
διακριθήκαμε! Το ταξίδι που διανύσαμε παρέα, άφησε όμορφες δημιουργικές στιγμές και 
πλούσια συναισθήματα!   

Με ένα απόσπασμα από το ποίημα του Σαρλ Μποντλαίρ «Το ταξίδι», ευχόμαστε σε όλους 
τους μαθητές καλή επιτυχία στις εξετάσεις τους, καλό καλοκαίρι σε όλους και ραντεβού το 
Σεπτέμβρη!  

«Μα αληθινοί ταξιδευτές εκείνοι είναι που φεύγουν 

μονάχα για να φύγουν• ελαφρές καρδιές καθώς 

μπαλόνια, το μοιραίο τους ποτέ δεν τ’ αποφεύγουν• 

Χωρίς να ξέρουν το γιατί, πάντοτε λένε «Εμπρός!» 

 

 

 


