
  

 

ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 

 

Και φέτος οι ομάδες κοριτσιών και αγοριών του Λυκείου μας συμμετείχαν στους 

σχολικούς αγώνες πετοσφαίρισης. 

 Και οι δύο ομάδες διαγωνίστηκαν με τις αντίστοιχες του ΓΕΛ Σουφλίου στις 9 

Φεβρουαρίου 2016 στο κλειστό γυμναστήριο του Τυχερού. 

 Στην ομάδα των αγοριών συμμετείχαν οι μαθητές : Μπούρας Κομνηνός (Α” Λυκείου), 

Χριστοφορίδης Δημήτρης (Β” Λυκείου), Γεμουσακάκης Στράτος (Β” Λυκείου), Παπαδάκης 

Παναγιώτης (Β” Λυκείου), Παπαλιάς Κυριάκος (Γ” Λυκείου), Γώγος Παντελής (Γ” 

Λυκείου), Ζησάκης Δημήτρης (Γ” Λυκείου) και Δουκαλέτσης Ηλίας (Γ” Λυκείου). 

 Στην ομάδα των κοριτσιών συμμετείχαν οι μαθήτριες : Δομπάρα Ηλιάνα (Α” Λυκείου), 

Χατζοπούλου Χρυσούλα (Α” Λυκείου) Δομακίνη Ευαγγελία (Α” Λυκείου), Λογαρά Όλγα 

(Β” Λυκείου), Βαλκάνη Τριάδα (Β” Λυκείου), Αρβανιτοπούλου Μαρία (Γ” Λυκείου) και 

Δουκαλέτση Αθηνά (Γ” Λυκείου). 

Η ομάδα των αγοριών ηττήθηκε με 2 – 0 και η ομάδα των κοριτσιών με 2 – 1. 

 

 
Αισθητικές παρεμβάσεις στην αυλή του σχολείου μας 

Στα πλαίσια πολιτιστικού προγράμματος, με υπεύθυνο καθηγητή τον κ.Τσιακιρούδη 

Δημήτρη, ξεκίνησαν οι παρεμβάσεις στον αύλειο χώρο του σχολείου και η διαμόρφωση 

των αθλητικών χώρων. Οι μαθητές με την καθοδήγηση και υποστήριξη του καθηγητή 

τους έχουν διαμορφώσει παλιά θρανία και πίνακες σε τραπέζια πινγκ πονγκ, παλιές 

παλέτες σε εξέδρες στο γήπεδο του μπάσκετ, έβαψαν τα γήπεδα μπάσκετ και βόλλεϋ , 

ζωγράφισαν στην πλακόστρωτη αυλή παραδοσιακά αλλά και επιτραπέζια παιχνίδια όπως 

κουτσό, φιδάκι και σκάκι. Τα πιόνια για το σκάκι κατασκευάστηκαν από κορμούς 

δέντρων οι οποίοι ζωγραφίστηκαν. Ξαφνικά η άχρωμη και άτονη αυλή απέκτησε 

ενδιαφέρον και ζωντάνια. Έγινε πόλος έλξης των μαθητών, μικρών και μεγάλων κατά τη 

διάρκεια των διαλλειμάτων.  

  

Ενημέρωση των μαθητών-τριων για τις 

Διαφυλικές σχέσεις 
Την Παρασκευή 12/02/2016 επισκέφτηκε το σχολείο μας η 
κ. Καλλιόπη Τσεμπέρη, Καθηγήτρια του ΤΕΙ Αθηνών, 
Επισκέπτρια Υγείας, επιστημονική συνεργάτης του Κέντρου 
Οικογενειακού προγραμματισμού της Μαιευτικής κλινικής 
του Πανεπιστημίου Αθηνών και σύμβουλος της Διεθνούς 
Ομοσπονδίας Οικογενειακού Προγραμματισμού. Το θέμα 
της ομιλίας της ήταν "Διαφυλικές σχέσεις και σεξουαλική 
αγωγή". Η κα Τσεμπέρη μίλησε στα παιδιά για την σωστή 
σεξουαλική συμπεριφορά και υγεία, αναφέρθηκε στην 
ενημέρωση γύρω από την πρόληψη των πρόωρων 
σεξουαλικών σχέσεων, την πρόληψη σεξουαλικών 
μεταδιδόμενων νοσημάτων με ιδιαίτερη αναφορά στον 
AIDS, αλλά και την πρόληψη της ανεπιθύμητης 
εγκυμοσύνης. Κατόπιν τέθηκαν ερωτήσεις και απορίες από 
τους μαθητές και μαθήτριες και ακολούθησε συζήτηση.Την 
ομιλία παρακολούθησαν μαθητές της Γ΄ τάξης του 
Γυμνασίου και της Α΄τάξης του Λυκείου, στα πλαίσια του 
προγράμματος Αγωγής Υγείας, με υπεύθυνη την 
εκπαιδευτικό Χαριτούδη Ιωάννα. 

 

 

 

                                                                                                                                    

 

 

Φεβρουαρίου, με την ευκαιρία του εορτασμού της Π 

 

 

 

 

 

Εφημερίδα τοίχου του Γενικού Λυκείου Τυχερού 

 

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ 
 

Κοπή πίτας για μαθητές και καθηγητές 

 

 
Για άλλη μια φορά, όπως κάθε χρόνο, 

πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη κοπή 

βασιλόπιτας στο σχολείο μας, την 

Παρασκευή 29 του Γενάρη, στην αίθουσα 

πολλαπλών χρήσεων, μαζί με το Γυμνάσιο 

και με την παρουσία των συλλόγων γονέων 

και κηδεμόνων των δύο σχολείων. Φέτος οι 

τυχεροί ήταν η Σιώπη Μαρία, μαθήτρια της 

Β΄τάξης Γυμνασίου και ο Δημήτρης 

Χριστοφορίδης, μαθητής της Β΄τάξης 

Λυκείου. Στο σύλλογο καθηγητών η τυχερή 

ήταν η κ.Μιλτιάδη Παρασκευή. 
 

Το ….τσικνήσαμε 

Τα τελευταία χρόνια έχουμε καθιερώσει 

τον εορτασμό της Τσικνοπέμπτης. Το 

μεσημέρι αυτής της μέρας, όλοι οι μαθητές 

οργανωθήκαμε με ψησταριές, κρεατικά και 

επιδοθήκαμε στο …τσίκνισμα με συνοδεία 

φυσικά μουσικής. Ο καιρός ευτυχώς ήταν 

σύμμαχός μας και στρώσαμε τα …θρανία 

μας στην αυλή. Φάγαμε, τραγουδήσαμε, 

χορέψαμε και ήταν μια καλή ευκαιρία για 

όλους μας να βρεθούμε και με τους 

καθηγητές μας σε μια πιο χαλαρή 

ατμόσφαιρα.  

 
Όπως πάντα βέβαια καλύτεροι ψήστες 

αναδείχτηκαν ο κ.Βαλασούδης και η 

κ.Χαριτούδη και οι πιο αργοπορημένοι 

ψήστες οι μαθητές της Α΄ Λυκείου!!!!!  
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Εορτασμός της Ημέρας Ασφαλούς 

Διαδικτύου 
Την Τρίτη 9 Φεβρουαρίου με την ευκαιρία του 
εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Ασφαλούς 
Διαδικτύου, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση στο χώρο 
του σχολείου μας, την οποία παρακολούθησαν οι 
μαθητές και οι καθηγητές του Λυκείου και Γυμνασίου 
Τυχερού, γονείς και μαθητές του Δημοτικού Σχολείου 
Τυχερού.  
Προσκεκλημένοι ομιλητές ήταν ο κ. Βραχιώλιας 
Στράτος, ψυχολόγος του Κέντρου Πρόληψης Ψυχικής 
Υγείας Αλεξανδρούπολης, ο οποίος μίλησε για τον 
εθισμό στο Διαδίκτυο, καθώς και ο κ. Παπαλεωνίδας 
Αντώνης, υπεύθυνος του ΚΕΠΛΗΝΕΤ της Διεύθυνσης 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Έβρου, ο οποίος 
αναφέρθηκε σε θέματα ασφαλούς πλοήγησης στο 
διαδίκτυο. 

Μαθητές του Γυμνασίου και του Λυκείου παρουσίασαν 
τις εργασίες τους σχετικά με την ασφάλεια στο 
Διαδίκτυο (ζωγραφική, ποιήματα – συνθήματα, 
κολλάζ) και συμβουλές σχετικά με τη σωστή 
συμπεριφορά στο Διαδίκτυο. Τυπώθηκε επίσης κάρτα 
με συμβουλές για ασφαλή πλοήγηση και η οποία 
διανεμήθηκε σε όλους τους παρευρισκόμενους. 

 
Κηπουρού Αλεξάνδρα 

 
 

Μας προκάλεσαν εντύπωση… 
Γράφει η μαθήτρια Λογαρά Όλγα 

 

Νεογνό μετά τη γέννησή του σε σπίτι στην 

Πορτογαλία, πετάχτηκε σε κάδο σκουπιδιών από την 

ίδια του την μητέρα. Πόσο τραγικό και απαράδεκτο 

συμβάν!! Το θαύμα όμως έγινε όταν μια διερχόμενη 

σκυλίτσα ακούγοντας τα κλάματα του νεογνού πήρε 

στο στόμα της το μωρό και το άφησε σε χέρια 

διερχόμενου περαστικού, ο οποίος το πήγε αμέσως στο 

νοσοκομείο και το νεογέννητο επέζησε!!! 

Ιδού ξανά η αξία ενός ζώου και συγκεκριμένα του 

σκύλου. Αυτό μας κάνει να αναρωτιόμαστε αν τελικά 

τα ζώα είμαστε εμείς οι άνθρωποι….. 

 

 

 

 

Οι ομάδες αγοριών των δύο σχολείων σε μια αναμνηστική φωτογραφία μετά τον  αγώνα 


