
       Μπράβο στα παιδιά της Γ΄ τάξης του σχολείου μας, μπράβο και στον 

εκπαιδευτικό  Φυσικής Αγωγής  κο Κατιφέ Απόστολο, για τη συμμετοχή τους στον 

παιδικό διαγωνισμό του Πρότυπου Επιστημονικού Κέντρου «Αεί Φέρειν» σε 

συνεργασία με το Ο.Α.Κ.Α «Σπύρος Λούης». 

 

 

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

  

Για πρώτη φορά, το Πρότυπο Επιστημονικό Κέντρο «Αεί Φέρειν» σε συνεργασία με 

το Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης» προσκαλεί παιδιά ηλικίας 6-12 ετών να εμπνευστούν 

από τα θετικά μηνύματα της νέας χρονιάς και να δημιουργήσουν την επίσημη 

εορταστική ευχετήρια κάρτα του 2021 με τίτλο: 

«Αν ο Άι Βασίλης ήταν αθλητής...» 

Τα παιδιά καλούνται να αποτυπώσουν τον Άι Βασίλη, μέσα σε ένα αθλητικό 

πλαίσιο. Με τον τρόπο αυτό, εκτός από δώρα, αγάπη και χαρούμενες ευχές το νέο 

έτος του 2021 θα μεταφέρει και την «αισιόδοξη όψη» της νέας χρονιάς που 

έρχεται, τις προσδοκίες, αλλά και το κουράγιο που χρειαζόμαστε όλοι στο δρόμο 

προς την πρόοδο. Η νικητήρια κάρτα θα είναι και η επίσημη ευχετήρια 

κάρτα η οποία θα σταλεί από το Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης» και το Αεί 

Φέρειν και «θα ταξιδέψει» με τη σφραγίδα του Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης» και του 

Αεί Φέρειν, είτε ταχυδρομικά, είτε ηλεκτρονικά (ως ecard) σε εκατοντάδες 

παραλήπτες για να μεταφέρει τις πιο ελπιδοφόρες ευχές στην Ελλάδα και σε όλο 

τον κόσμο για τη νέα χρονιά. Τα παιδιά επιστρατεύουν τη φαντασία τους και μας 

μεταφέρουν τα θετικά μηνύματα για το 2021, αλλά και όλα όσα ονειρεύονται να 

φέρει ο Άι Βασίλης στον κόσμο. 

Επίσης, στο πλαίσιο του εορτασμού των 200 χρόνων από την Ελληνική 

Επανάσταση, το Αεί Φέρειν διοργανώνει το «1ο Συνέδριου Αθλητικής & 

Συναισθηματικής Αγωγής | Αγώνας, Αειφορία, Πρόοδος» το οποίο έχει εγκριθεί και 

θα υλοποιηθεί σε συνδιοργάνωση με το Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης» και όλα τα έργα 

των παιδιών θα παρουσιαστούν σε μια εικαστική έκθεση η οποία θα παρουσιαστεί 

στη διάρκεια του Συνεδρίου. 

 

Ακολουθούν τα έργα των μαθητών/τριών 

 

http://www.aeiferein.gr/index.php/christmas-card

