
 

Αγαπητοί μας αναγνώστες… 

Σας καλωσορίζουμε στο πρώτο φύλλο της 

σχολικής μας εφημερίδας για το σχολικό 

έτος 2020-2021. Σε αυτό το φύλλο θα  

σας παρουσιάσουμε δραστηριότητες και 

προγράμματα που έχουμε υλοποιήσει στο 

σχολείο μας μέχρι τώρα, καθώς και 

προτάσεις που θα ομορφύνουν την Covid-

περίοδο σας στο σπίτι. Επιπλέον, θα 

βρείτε ενδιαφέροντα άρθρα και παιχνίδια 

που θα σας κρατήσουν συντροφιά. Σας 

ευχόμαστε καλή ανάγνωση!!! 

Η συγγραφική ομάδα 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Σχολείο και 

Κορωνοϊός 

Παραμύθια για.. 

Βασιλιάδες με 

Κορώνες 

Προγράμματα και 

Δράσεις 

Ώρα για παιχνίδι 

Προτείνουμε.. 

Παγκόσμιες 

Ημέρες 

Πολύτιμοι Χορηγοί 

μας 
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Τον τελευταίο χρόνο, ολόκληρος ο 

πλανήτης βιώνει μια πρωτόγνωρη 

κατάσταση εξαιτίας του νέου ιού 

Covid-19. Όπως είναι λογικό, τα 

σχολεία ως αναπόσπαστο κομμάτι 

της κοινωνίας μας, δε θα 

μπορούσαν να μείνουν 

ανεπηρέαστα.  

Βρισκόμαστε ήδη στο 2ο κύμα της 

πανδημίας όμως την φετινή 

χρονιά, τα ειδικά σχολεία 

παρέμειναν ανοιχτά και 

λειτουργούσαν δια ζώσης. Είναι 

πολύ σημαντικό για τους μαθητές 

μας να βρίσκονται στο χώρο του 

σχολείου και να ακολουθούν το 

πρόγραμμα τους.  

Οφείλουμε, λοιπόν, να 

ακολουθήσουμε τις οδηγίες που 

μας έχουν δοθεί από τον ΕΟΔΥ 

έτσι ώστε να συνεχίσουμε να 

λειτουργούμε με ασφάλεια και να 

αποφύγουμε τη διασπορά που 

μπορεί να μας βλάψει 

ανεπανόρθωτα. Για αυτούς τους 

λόγους, το σχολείο μας κάνει ότι 

μπορεί για να προστατευτούμε.  

Δωρεάν τεστ 

ανίχνευσης 

κορονοϊού για το 

εκπαιδευτικό 

προσωπικό του 

σχολείου.   

Πλήρης εξοπλισμός 

του σχολείου με 

αντισηπτικά, μάσκες, 

γάντια και άλλα είδη 

προσωπικής 

υγιεινής πρόληψης.   

Ενίσχυση με προσωπικό 

καθαριότητας έτσι ώστε να 

τηρούνται τα υγειονομικά 

πρωτόκολλα. Χωρισμός των 

τμημάτων στα διαλείμματα και 

καλός αερισμός των τάξεων.  
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Ένα όμορφο παραμύθι της συγγραφέως Γιώτας Στανελούδη, η οποία περιγράφει με όμορφο και 

χιουμοριστικό τρόπο την κατάσταση που ζούμε. Το παραμύθι περιέχει και δραστηριότητες για να 

περάσετε όμορφα και δημιουργικά τις ώρες σας στο σπίτι με τα παιδιά. Θα το βρείτε στη σελίδα: 

www.ebooks4greeks.gr 
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Την τρέχουσα σχολική χρονιά, 

πραγματοποιούνται στο σχολείο μας πολλά 

εκπαιδευτικά προγράμματα στο πλαίσιο των 

καινοτόμων δράσεων. 

Οι καινοτόμες δράσεις ή καλές πρακτικές 

έρχονται σαν εναλλακτική πρακτική στη 

παραδοσιακή διδασκαλία του σημερινού 

σχολείου, σηματοδοτώντας μια καινούργια 

σχέση μεταξύ εκπαιδευτικού, σχολείου και 

μαθητή. 

Ενδεικτικά σας αναφέρουμε κάποια από αυτά: 

 «ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ ΤΟ ΣΩΜΑ 

ΜΟΥ» 

 «ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΠΑΖΑΡΙ» 

 «Η ΑΛΦΑΒΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗΣ» 

 «ΣΠΕΣΙΑΛΙΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ» 

 «Η ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» 

 «ΦΤΙΑΧΝΩ ΡΟΜΠΟΤΑΚΙΑ ΜΕ ΤΑ ΔΥΟ ΜΟΥ 

ΤΑ ΧΕΡΑΚΙΑ» 

 «ΕΠΑΝΑ-ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ ΑΡΑ ΕΠΑΝΑ-

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ» 

 «ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ» 

 «ΔΕΙΞΕ ΜΟΥ ΤΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ ΣΟΥ ΝΑ 

ΣΟΥ ΠΩ  ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ» 

 «ΤΑ ΑΣΤΕΡΙΑ ΜΑΣ … ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ»! 

 «Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΙΝΟΥ – 

ΔΕΚΑΤΙΑΝΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΑΣ» 

 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

  « Η ΑΛΦΑΒΗΤΑ ΑΛΛΙΩΣ» 

 «ΛΑΜΠΕΡΑ ΧΑΜΟΓΕΛΑ» 

 «Η ΠΟΛΗ ΠΟΥ ΠΑΩ ΣΧΟΛΕΙΟ» 

 «ΤΡΩΩ ΣΩΣΤΑ» 

 «ΔΟΝΤΙΑ ΚΑΘΑΡΑ … ΧΑΜΟΓΕΛΑ 

ΑΣΤΡΑΦΤΕΡΑ»! 
 

«ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΠΑΖΑΡΙ» 

Εμπνευστήκαμε από το πνεύμα των 

Χριστουγέννων και με αφορμή τον ερχομό τους 

κατασκευάσαμε με διάφορα απλά υλικά 

παραδοσιακές χριστουγεννιάτικες δημιουργίες.  

Οι μαθητές μας ακούν, συζητούν και 

μαθαίνουν για τα έθιμα και τις παραδόσεις των 

Χριστουγέννων.  

Πιάνουν, μυρίζουν, παρασκευάζουν και 

γεύονται χριστουγεννιάτικες λιχουδιές, όπως 

κουραμπιέδες, μελομακάρονα, κουλουράκια 

κλπ.  

Εμπλέκονται και χρησιμοποιούν διάφορα υλικά 

και κατασκευάζουν ημερολόγια, γούρια,  

ευχετήριες κάρτες, και λίγο πριν τον ερχομό 

των Χριστουγέννων γίνεται παζάρι με τις 

δημιουργίες των παιδιών! 
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«ΤΡΩΩ ΣΩΣΤΑ» 

Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού, οι μαθητές 

ήρθαν σε επαφή με τις ομάδες των δημητριακών, 

γαλακτοκομικών, φρούτων, λαχανικών, 

κρεατικών, ψαριών, γλυκών και άλλων.  

Υλοποίησαν δραστηριότητες, μαγείρεψαν, 

γεύτηκαν και μοιράστηκαν τις γνώσεις τους με 

τους υπόλοιπους μαθητές του σχολείου.  

 

 

«ΛΑΜΠΕΡΑ ΧΑΜΟΓΕΛΑ» 

 

Στα πλαίσια αυτού του προγράμματος, οι 

μαθητές έρχονται σε επαφή με τη στοματική 

υγιεινή, τις υγιεινές τροφές, παρατηρούν τη 

στοματική κοιλότητα και φτιάχνουν ομοίωμα 

της, μετρούν τα δόντια του και εξοικειώνονται 

με τον καθαρισμό των δοντιών.  
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«ΜΙΚΡΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ» 

Οι μαθητές του Ε2 πήραν τον τίτλο "Μικροί 

Επιστήμονες" και ξεκίνησαν να κάνουν 

πειράματα σε μια γωνιά της τάξης τους  η 

οποία διαμορφώθηκε ανάλογα και 

χαρακτηρίστηκε ως  "Γωνιά πειραμάτων". 

 

 

«ΕΠΑΝΑ-ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ ΑΡΑ ΕΠΑΝΑ-

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ» 

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει ως στόχο 

να μυήσει τους μαθητές στην οικολογική συνείδηση και να 

διευρύνει τις δυνατότητες τους  απελευθερώνοντας, 

παράλληλα,  τη δημιουργικότητα τους. Χρησιμοποιώντας 

καθημερινά ανακυκλώσιμα υλικά στοχεύουμε στο να 

μετατρέψουμε τη μάθηση σε παιχνίδι. 

 

   

«ΤΗΛΕ – ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ» 

 

 

 

Υπό το πρίσμα όλων των 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

που υλοποιούνται 

πραγματοποιήθηκαν αρκετές 

τηλε-συνδέσεις. Συνδεθήκαμε 

με το Ειδικό Δημοτικό 

Σχολείο Σπάρτης, με το 

οποίο συνομιλήσαμε αλλά και 

χορέψαμε!!! 

Συνδεθήκαμε με 

την συγγραφέα 

Βούλα 

Γιαγκάζογλου, η 

οποία μας 

αφηγήθηκε ένα 

από τα παραμύθια 

της και μας 

συγκίνησε πολύ!!! 

 

Συνομιλήσαμε διαδικτυακά με την 

αθλήτρια Βασιλική Καράμπαλη με 

αφορμή την 7η Πανελλήνια Ημέρα 

Σχολικού Αθλητισμού.  

 Πραγματοποιήσαμε σύνδεση και με το 

Κέντρο Διάσωσης χελώνων – Αρχελών που 

βρίσκεται στη Γλυφάδα. Ξεναγηθήκαμε στις 

δεξαμενές που βρίσκονται οι χελώνες και 

υιοθετήσαμε ένα χελωνάκι !!!
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YOGA ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 

Η περίοδος της πανδημίας και οι 

συνθήκες της καραντίνας μας έχουν 

εισάγει σε μια νέα και διαφορετική 

συνθήκη καθημερινότητας. Ας κάνουμε, 

όσο μπορούμε, το χρόνο μας στο σπίτι πιο 

ευχάριστο. 

Η yoga βοηθάει στη διαχείριση του 

άγχους, ενισχύει την ικανότητα                  

γρήγορης συγκέντρωσης, καλύτερο 

αυτοέλεγχο και πιο ήρεμη αναπνοή.  

 

ΣΠΑΖΟΚΕΦΑΛΙΕΣ 
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Ακονίζουμε λίγο το μυαλό μας με τρεις γρήγορες 

δραστηριότητες. Αν σας άρεσαν και θέλετε κι άλλες 

δραστηριότητες, επισκεφθείτε τη σελίδα livebooks.gr 
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«ΣΠΕΣΙΑΛΙΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ» 

Μέσα από το πρόγραμμα μαγειρικής που υλοποιείται στο σχολείο μας, σχεδιάζουμε απλές 

συνταγές βήμα προς βήμα, ειδικά διαμορφωμένες για τους μαθητές μας. Μια τέτοια 

συνταγή θα σας παρουσιάσουμε εδώ, ελπίζοντας να απολαύσετε την διαδικασία αλλά και το 

αποτέλεσμα! 
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Βήμα 1 

Παίρνουμε το μπολ και το τοποθετούμε στο τραπέζι. 

Βήμα 2 

Ανοίγουμε το σακουλάκι με τη βρώμη. 

Βήμα 3 

Γεμίζουμε 4 ποτήρια με βρώμη. 

Βήμα 4 

Αδειάζουμε τα ποτήρια μέσα στο μπολ. 

Βήμα 5 

Ανοίγουμε το σακουλάκι με τα κομμάτια σοκολάτας 

Βήμα 6 

Αδειάζουμε το σακουλάκι μέσα στο μπολ. 

Βήμα 7 

Ανοίγουμε το μέλι. 

Βήμα 8 

Παίρνουμε το κουτάλι. 

Βήμα 9 

Βάζουμε 5 κουταλιές μέλι στο μπολ. 

Βήμα 10 

Ανοίγουμε το ταχίνι. 

Βήμα 11 

Παίρνουμε το κουτάλι. 

Βήμα 12 

Βάζουμε 5 κουταλιές ταχίνι στο μπολ. 

Βήμα 13 

Ανακατεύουμε όλα τα υλικά με το κουτάλι. 
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Βήμα 14 

Παίρνουμε το αντικολλητικό χαρτί. 

Βήμα 15 

Κόβουμε ένα κομμάτι  

αντικολλητικό χαρτί ίσο με το ταψί. 

Βήμα 16 

Το τοποθετούμε καλά μέσα στο ταψί. 

Βήμα 17 

Παίρνουμε πάλι το μπολ. 

Βήμα 18 

Αδειάζουμε το μείγμα στο ταψί.  

Βήμα 19 

Το στρώνουμε καλά σε όλη την επιφάνεια. 

Βήμα 20 

Ανοίγουμε το ψυγείο. 

Βήμα 21 

Βάζουμε το ταψί στο ψυγείο. 

Βήμα 22 

Περιμένουμε μία ώρα. 
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ… 

  

Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών 

Μπορεί οι φυσικές μετακινήσεις μας να έχουν 

περιοριστεί εξαιτίας του κορονοϊού, οι διαδικτυακές 

μετακινήσεις όμως δεν μπορούν να περιοριστούν.  

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών έχει δημιουργήσει 

μια υπέροχη ιστοσελίδα που προσφέρει εικονικές 

περιηγήσεις στο μουσείο αλλά και δωρεάν online 

παιχνίδια για τα παιδιά, όπως το να γράψουν το όνομά 

τους σε γραμμική Β΄ και άλλα.   

Αξίζει να επισκεφθείτε τη σελίδα τους: 

https://www.mthv.gr/ και να οργανώσετε την τηλε-

εξόρμηση σας! 

Δωρεάν Ψηφιακή Παιδική Βιβλιοθήκη 

Σε αυτή τη βιβλιοθήκη θα βρείτε αρκετά 

παιδικά παραμύθια και online αφηγήσεις 

τους, καθώς και αρκετά παιδικά λογοτεχνικά 

βιβλία.  

Ο Αϊνστάιν κάποτε είπε «Αν θέλεις τα παιδιά 

σου να γίνουν έξυπνα, διάβασε τους 

παραμύθια. Αν θέλεις να γίνουν πιο έξυπνα, 

διάβασε τους περισσότερα παραμύθια».  

Περιηγηθείτε στον κόσμο των παραμυθιών: 

https://www.ebooks4greeks.gr/ 

Παιδικές Ταινίες 

ΤΑ ΜΥΑΛΑ ΠΟΥ ΚΟΥΒΑΛΑΣ 

Μια όμορφη παιδική ταινία που περιγράφει 

με γλαφυρό τρόπο την εναλλαγή των 

συναισθημάτων ενός μικρού κοριτσιού.  

 

ΦΕΓΓΑΡΙ, ΣΟΥ ‘ΡΧΟΜΑΙ 

Μια τρυφερή διαστημική περιπέτεια προσωπικής 

αναζήτησης και επίτευξης ονείρων. Ένα 

πεισματάρικο κορίτσι αποφασίζει να φτιάξει ένα 

πύραυλο για να αποδείξει αυτά που πιστεύει. 

Μια ταινία που πραγματεύεται την ελπίδα, την 

πίστη αλλά και την απώλεια. 
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Μάρτιος 

6  Παγκόσμια Ημέρα κατά του 

ενδοσχολικού εκφοβισμού & 

ενδοσχολικής βίας 

8  Διεθνής Ημέρα της Γυναίκας 

11 Παγκόσμια Ημέρα Νεφρού 

15 Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτή 

20 Διεθνής Ημέρα της Γης 

20 Παγκόσμια Ημέρα Στοματικής Υγείας 

20 Διεθνής Ημέρα Αστρολογίας 

20 Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου για τα 

Παιδιά και τους Νέους 

21 Παγκόσμια Ημέρα κατά του Ρατσισμού 

21 Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης  

21 Παγκόσμια Ημέρα για το Σύνδρομο 

Down 

21 Παγκόσμια Ημέρα Κουκλοθεάτρου 

22 Παγκόσμια Ημέρα για το Νερό 

23 Παγκόσμια Ημέρα Μετεωρολογίας 

27 Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου 

27 Διεθνής Ημέρα Κοινωνικής Εργασίας 

31 Παγκόσμια Ημέρα Αντιγράφων 

Ασφαλείας (backup) 

Απρίλιος 

2  Παγκόσμια Ημέρα  

Παιδικού Βιβλίου 

2  Παγκόσμια Ημέρα Αυτισμού 

7  Παγκόσμια Ημέρα Υγείας 

18 Παγκόσμια Ημέρα 

 Πολιτιστικής Κληρονομιάς 

22 Ημέρα της Γης 

23 Παγκόσμια Ημέρα Βιβλίου 

28 Παγκόσμια Ημέρα για την 

 Υγεία και την Ασφάλεια  

στην Εργασία  

29 Παγκόσμια Ημέρα Χορού 

Μάιος 

2  Παγκόσμια Ημέρα Γέλιου 

9  Ημέρα της Ευρώπης 

15 Διεθνής Ημέρα Οικογένειας 

18 Παγκόσμια Ημέρα Μουσείων 

31 Παγκόσμια Ημέρα  

κατά του Καπνίσματος 

 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ 

https://www.eortologio.net/year/2021/month/3/day/6/6_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://www.eortologio.net/year/2021/month/3/day/8/8_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://www.eortologio.net/year/2021/month/3/day/11/11_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://www.eortologio.net/year/2021/month/3/day/15/15_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://www.eortologio.net/year/2021/month/3/day/20/20_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://www.eortologio.net/year/2021/month/3/day/20/20_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://www.eortologio.net/year/2021/month/3/day/20/20_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://www.eortologio.net/year/2021/month/3/day/20/20_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://www.eortologio.net/year/2021/month/3/day/21/21_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://www.eortologio.net/year/2021/month/3/day/21/21_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://www.eortologio.net/year/2021/month/3/day/21/21_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://www.eortologio.net/year/2021/month/3/day/21/21_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://www.eortologio.net/year/2021/month/3/day/22/22_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://www.eortologio.net/year/2021/month/3/day/23/23_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://www.eortologio.net/year/2021/month/3/day/27/27_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://www.eortologio.net/year/2021/month/3/day/27/27_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://www.eortologio.net/year/2021/month/3/day/31/31_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://www.eortologio.net/year/2021/month/4/day/2/2_%CE%91%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://www.eortologio.net/year/2021/month/4/day/2/2_%CE%91%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://www.eortologio.net/year/2021/month/4/day/7/7_%CE%91%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://www.eortologio.net/year/2021/month/4/day/18/18_%CE%91%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://www.eortologio.net/year/2021/month/4/day/22/22_%CE%91%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://www.eortologio.net/year/2021/month/4/day/23/23_%CE%91%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://www.eortologio.net/year/2021/month/4/day/28/28_%CE%91%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://www.eortologio.net/year/2021/month/4/day/29/29_%CE%91%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://www.eortologio.net/year/2021/month/5/day/2/2_%CE%9C%CE%B1%CE%90%CE%BF%CF%85
https://www.eortologio.net/year/2021/month/5/day/9/9_%CE%9C%CE%B1%CE%90%CE%BF%CF%85
https://www.eortologio.net/year/2021/month/5/day/15/15_%CE%9C%CE%B1%CE%90%CE%BF%CF%85
https://www.eortologio.net/year/2021/month/5/day/18/18_%CE%9C%CE%B1%CE%90%CE%BF%CF%85
https://www.eortologio.net/year/2021/month/5/day/31/31_%CE%9C%CE%B1%CE%90%CE%BF%CF%85


 

 
ΟΛΟΗΜΕΡΟ  ΕΙΔΙΚΟ   ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ  ΚΟΡΙΝΘΟΥ 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΘΕΡΜΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΧΟΡΗΓΟΥΣ  

ΠΟΥ ΜΑΣ ΒΟΗΘΗΣΑΝ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ ΤΙΣ 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΣ! 

 



 

 
ΟΛΟΗΜΕΡΟ  ΕΙΔΙΚΟ   ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ  ΚΟΡΙΝΘΟΥ 

 

 

 


