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 Σελ Πέκπηε  11 Ινπλίνπ 2020 είρακε ηε ραξά λα παξεπξεζνύκε ζε 

εθδήισζε ηνπ ΔΠΑ.Λ Παξακπζάο πξνζθεθιεκέλνη από ηνλ Γηεπζπληή 

θ. Χξήζην Βαθαιόπνπιν θαη ηνλ ύιινγν ησλ Γηδαζθόλησλ ηνπ 

ρνιείνπ. Δπξόθεηην γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ έξγσλ πνπ δεκηνύξγεζαλ 

νη καζεηέο ηνπ Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο 

θαζεγεηέο ηνπο, ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο «Μια νέα απσή ζηα 

ΕΠΑ.Λ - Σσέδια Δπάζηρ». Σα έξγα ζρεδηάζηεθαλ θαη  

θαηαζθεπάζηεθαλ από ηνπο καζεηέο ηεο Α΄ ηάμεο ηνπ ηνκέα 

Ηιεθηξνινγίαο, Ηιεθηξνληθήο θαη Απηνκαηηζκνύ θαη ηνπ ηνκέα 

Μεραλνινγίαο, ππό ηελ θαζνδήγεζε θαη επίβιεςε ησλ ππεύζπλσλ 

Καζεγεηώλ. πγθεθξηκέλα: 

 Γεκηνπξγήζεθε «ηερληθό» έξγν κε ηίηιν: «Έξςπνη εκκολαπηική 

μησανή», ην νπνίν ζρεδηάζηεθε θαη θαηαζθεπάζηεθε θαηά ην ζρνιηθό 

έηνο 2018–2019. Η έμππλε εθθνιαπηηθή κεραλή είλαη κηα πιήξσο 

απηνκαηνπνηεκέλε κεραλή γηα ηελ επώαζε εθαηό (100) απγώλ, επί 

δεθανρηώ εκέξεο, θαη ηελ ηξηήκεξε εθθόιαςή ηνπο γηα ηελ παξαγσγή 

πνπιηώλ, κε δπλαηόηεηα επέθηαζεο  ζηα δηαθόζηα (200) απγά. 

 Σν δεύηεξν «ηερληθό» έξγν πνπ παξνπζηάζηεθε ζην θνηλό είρε ηελ 

επσλπκία: «Υδποπονία πόληρ». ρεδηάζηεθε θαη θαηαζθεπάζηεθε θαηά 

ην ζρνιηθό έηνο 2019–’20. Η σδροπονία πόλης είλαη κηα θαηαζθεπή 

απηνκαηνπνηεκέλε γηα ηελ θαιιηέξγεηα θπηώλ (καξνύιηα, ληνκάηα, 

ξόθα, θξάνπιεο θ.α), ζε νηθηαθό ρώξν, αθνύ έρνπλ δεκηνπξγεζεί νη 

θπζηθέο ζπλζήθεο πνπ απαηηνύληαη, κε ηερλεηά κέζα. 

Όζνη είρακε ηε ραξά λα παξεπξεζνύκε ζην πξναύιην ηνπ ΔΠΑ.Λ 

Παξακπζηάο απηή ηελ εκέξα, εληππσζηαζηήθακε από ηελ αξηηόηεηα ησλ 

παξαγόκελσλ έξγσλ, ηελ αμηνπνίεζε ησλ θαηάιιεισλ πιηθώλ γηα ηε 



δεκηνπξγία ησλ αληίζηνηρσλ ζαιάκσλ, θαζώο θαη γηα ην θαιαίζζεην  

απνηέιεζκα ηνπ ηειηθνύ πξντόληνο. Σα δεκηνπξγήκαηα απέπλεαλ ην 

κεξάθη ησλ δεκηνπξγώλ ηνπο θαη ηελ όξεμε γηα δνπιεηά. Φαλέξσλαλ ηε 

καζεηεία ησλ παηδηώλ ζηνλ ηξόπν παξαγσγήο ελόο «ηερλήκαηνο» αιιά, 

θπξίσο, ηελ κύεζή ηνπο ζηνλ ηξόπν αμηνπνίεζεο ηνπ πινύηνπ πνπ 

δηαζέηεη ν πξσηνγελήο ηνκέαο ηεο Οηθνλνκίαο. Καη ηα δύν έξγα 

απνηύπσλαλ, ζε ζκίθξπλζε, ηνπο δύν βαζηθνύο ηνκείο ηεο πξσηνγελνύο 

νηθνλνκίαο: ηνπ γεσξγηθνύ θαη ηνπ θηελνηξνθηθνύ.  

Η πδξνπνληθή θαιιηέξγεηα ζε ζπλζήθεο δσκαηίνπ εηζάγεη ηα 

παηδηά ζε λένπο ηξόπνπο. Η πδξνπνλία (ύδσξ = λεξό + πόλνο = θόπνο, ν 

νπνίνο θαηαβάιιεηαη γηα ηελ  θαιιηέξγεηα ησλ πξντόλησλ ζε λέεο, πιένλ, 

ζπλζήθεο) δεκηνπξγείηαη θαηά ην γεσ(:γε)-πνλία, πνπ αθνξνύζε ηελ 

θαιιηέξγεηα ηεο γεο. Η πιαζηηθόηεηα ηεο ειιεληθήο γιώζζαο δεκηνπξγεί 

λέα ιέμε γηα λα δειώζεη πσο ε θαιιηέξγεηα ηνπ θπηνύ γίλεηαη ζην λεξό, 

ζε πεξηβάιινλ ύδαηνο, ρσξίο επαθή κε ην ρώκα ηεο γεο.  

Δπλόεηα είλαη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο λέαο απηήο κεζόδνπ: Λύζε 

αλάγθεο ζε πεξηνρέο όπνπ δελ κπνξεί λα θαιιηεξγεζεί ε γε, αιιά θαη ζε 

ζύγρξνλεο κεγαινππόιεηο-ηζηκεληνππόιεηο. Όπσο καζαίλνπκε, ζε 

πεξηνρέο κε μεξά θιίκαηα, όπσο ε Αξηδόλα θαη ην Ιζξαήι, ε πδξνπνλία 

ρξεζηκνπνηείηαη εδώ θαη δεθαεηίεο. Δπηηξέπεη ζηνπο αλζξώπνπο απηώλ 

ησλ πεξηνρώλ λα απνιακβάλνπλ ηνπηθά θαιιηεξγνύκελα πξντόληα θαη λα 

επεθηείλνπλ ηελ παξαγσγή ηνπο. Η πδξνπνλία είλαη επίζεο ρξήζηκε ζε 

απνκαθξπζκέλεο ηνπνζεζίεο, όπσο π.ρ. νη Βεξκνύδεο, θαζώο επηηξέπεη 

ζηνπο πνιίηεο ηνπ λεζηνύ λα απνιακβάλνπλ ηνπηθά πξντόληα όινλ ηνλ 

ρξόλν ρσξίο λα επηβαξύλνληαη εμαηηίαο ηνπ θόζηνπο ηεο εηζαγσγήο ηνπο. 

Καη πεξηνρέο πνπ δελ ιακβάλνπλ ζπλερέο ειηαθό θσο ή δελ έρνπλ δεζηόλ 

θαηξό κπνξνύλ λα επσθειεζνύλ από ηελ πδξνπνλία. Σνπνζεζίεο όπσο ε 

Αιάζθα θαη ε Ρσζία, όπνπ νη ζεξκέο επνρέο είλαη κηθξόηεξεο ζε 

δηάξθεηα, ρξεζηκνπνηνύλ πδξνπνληθά ζεξκνθήπηα, όπνπ ην θσο θαη ε 

ζεξκνθξαζία κπνξνύλ λα ειεγρζνύλ γηα λα παξάγνπλ πςειόηεξεο 

απνδόζεηο. 

Πώο δεκηνπξγνύληαη νη εηδηθέο απηέο ζπλζήθεο αλάπηπμεο ησλ 

θπηώλ; Από ό, ηη καο πιεξνθόξεζαλ νη δηδάζθνληεο πνπ ηελ εθήξκνζαλ 

ζηελ πξάμε,  κεηαθέξνπλ ηηο ζπλζήθεο ηνπ πεξηβάιινληνο θπζηνινγηθήο 

αλάπηπμεο ησλ θπηώλ ζε κηα «έμππλε» επηλόεζε-πξνζνκνησηή, ζα 

ιέγακε, ε νπνία όκσο … θαξπνθνξεί. Δθκεηαιιεύνληαη ην ειεθηξηθό 



θσο, κε ηνπο εηδηθνύο ειεθηξηθνύο ιακπηήξεο, γηα ηε θσηνζύλζεζε, ην 

λεξό ζε άκεζε ηξνθνδνζία, ηνλ άξγηιν κέζσ εηδηθώλ θόθθσλ γηα ηα 

αλόξγαλα ζπζηαηηθά, ηελ  πγξαζία, κε  εηδηθνύο πγξαληήξεο. Μπνξνύλ 

λα θξνληίδνπλ γηα ην θαηάιιειν «ππόζηξσκα», πνπ αληηθαζηζηά ην 

ρώκα θαη γηα ηελ παξνρή νμπγόλνπ ή δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. ηα έξγα 

πνπ καο παξνπζίαζαλ ηα παηδηά θαη νη θαζεγεηέο ηνπο, ζα έιεγε θαλείο 

πσο είδακε έλα δσκάηην-ρσξάθη, ην νπνίν, ζε πεξίπησζε πνιιαπιήο 

παξαγσγήο, ζα κπνξνύζε λα απμεζεί ζε έλα εξγνζηάζην – ρσξάθη, θάηη 

πνπ έρεη εθαξκνζηεί ζε πεξηνρέο ηεο Διιάδαο, κε πνιιή απόδνζε 

παξαγσγήο (ηνκάηαο, αγγνπξηνύ, ζηαθπιηνύ, θ.α.). 

Παξαηεξώληαο ηα ζύγρξνλα έξγα ηεο επηλόεζεο ηνπ αλζξώπηλνπ 

κπαινύ δελ ζα κπνξνύζα λα μεθύγσ από ηελ θηινζνθηθή ηνπο αλαγσγή. 

Σα «ηέζζεξα ζηνηρεία» ησλ «Φπζηθώλ Φηινζόθσλ» ηεο Αξραίαο 

Διιάδαο, ε γε, ν αέξαο, ην ύδσξ, ε θσηηά (θσο), πνπ δίλνπλ δσή ζηνλ 

θόζκν, απνκνλώζεθαλ μαλά από ηελ αξρέγνλή ηνπο ελόηεηα θαη 

ηνπνζεηήζεθαλ ζε λέεο «δόζεηο» θαηάιιειεο γηα παξαγσγή θεπεπηηθώλ 

θαη άιισλ ηξνθίκσλ! Καη θαζώο βιέπεηο απηά ηα "θπηά ηνπ ζσιήλα" ή 

ηνπ δηακεξίζκαηνο, δελ κπνξείο λα κελ ζαπκάζεηο ηηο δπλαηόηεηεο ηνπ 

αλζξώπηλνπ κπαινύ, αιιά θαη λα κελ αλαξσηεζείο γηα ην ζαύκα ηεο 

δσήο θαη ηεο θύζεσο… Όιεο απηέο νη -όπσο θαη λα ’ρεη- θνπηαζηηθέο 

δηαδηθαζίεο απνκόλσζεο ησλ ζηνηρείσλ πνπ καο θξαηνύλ ζηε δσή, θαη ε 

επαλαζύλζεζή ηνπο από καο ηνπο αλζξώπνπο, είραλ γίλεη δηα κηαο θαη 

απηόκαηα από ηνλ Γεκηνπξγό. Ηιηαθό θσο άπιεην, «επί δηθαίνπο θαη 

αδίθνπο», γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο δσήο, γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ 

βηηακηλώλ ζηνπο αλζξώπνπο θαη ηε θσηνζύλζεζε ζηα θπηά. Αέξαο 

εύθξαηνο, ύδσξ δσνγόλν, πινύζην ζε αλόξγαλα ζπζηαηηθά θαη κέηαιια, 

πγξαζία ζύκκεηξε θαη ζθνηάδη γηα λα θπνθνξείηαη ην κπζηήξην. 

Καζεκεξηλά απνιακβάλνπκε άθνπα ηελ θαηάιιειε αλαινγία θσηόο θαη 

ζθόηνπο, ρσξίο αζηνρία. Ο ζπόξνο πνπ ζάπηεηαη ζηε γε απμάλεηαη 

ήζπρα, αβίαζηα, κέρξη λα αλαζηεζεί. 

Σν όκνην παξαηεξεί θαλείο θαη γηα ηνπο λενζζνύο ησλ (πηελώλ) 

πεηεηλώλ, ηα κηθξά θνηόπνπια. Οη απαηηήζεηο ηεο παξαγσγήο θαη ηεο 

θαηαλάισζεο νδήγεζαλ ζηα πηελνηξνθεία θαη ζηα εθθνιαπηήξηα.  

Όκσο είλαη αμηέπαηλν ην όηη νη καζεηέο ηνπ ΔΠΑ.Λ Παξακπζηάο 

ζα γλσξίδνπλ πώο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ώζηε λα 

δεκηνπξγνύλ νη ίδηνη κνλάδεο παξαγσγήο αμηνπνηώληαο ηηο γλώζεηο πνπ 



έιαβαλ από ηνπο άμηνπο θαζεγεηέο ηνπο θαηά ηε θνίηεζή ηνπο ζην 

Δπαγγεικαηηθό Λύθεην. πλεξγαδόκελνη κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο 

κπνξνύλ λα έρνπλ βησκαηηθή εκπεηξία ηεο ζρεηηθήο θαιιηέξγεηαο, πνπ 

ππαγνξεύεη ε ελαζρόιεζε κε ηνλ πξσηνγελή ηνκέα θαη, αξγόηεξα, λα 

ζπλεηαηξηζηνύλ σο επαγγεικαηίεο έρνληαο απηάξθεηα θαη κέλνληαο ζηνλ 

ηόπν ηνπο.  

Βέβαηα ε ζεζπξσηηθή γε είλαη εύθνξε θαη δηαζέηεη αξθεηέο πεδηλέο 

εθηάζεηο γηα ηελ "ζπκβαηηθή" - ηελ παξαδνζηαθή - αμηνπνίεζή ηεο. Έρεη 

ειηέο, πνξηνθαιηέο, καληαξηληέο, ιεκνληέο, ιαραληθά… ώζηε λα 

ελζθύςνπλε πξώηα ζηε δηθή ηνπο θξνληίδα θαη αλάπηπμε. Καη ε γε ζα 

θξνληίζεη εκάο, αλ δελ ηελ παξακειήζνπκε. Γηαζέηεη επίζεο θαη ην 

ζπγθξηηηθό πιενλέθηεκα ηεο ζάιαζζαο ζε ζρέζε, π.ρ., κε ηνλ Ν. 

Ισαλλίλσλ, ζπλεπώο θαη ηε ζρεηηθή εθκεηάιιεπζε ηνπ ζαιάζζηνπ 

πινύηνπ. Ο πξσηνγελήο ηνκέαο αλάπηπμεο κηαο ρώξαο αθνξά ηε 

γεσξγία, ηελ θηελνηξνθία, ηελ αιηεία, ηα δάζε, ό, ηη, ελ γέλεη, καο 

ραξίδεη απιόρεξα ε θύζε, αξθεί λα θαηαπηαζηνύκε κ’ απηή. Να ηελ 

θαιιηεξγήζνπκε. Να αλαθαιύςνπκε μαλά ηνλ πινύην ηεο, λα ραξνύκε ηε 

θπζηθή αλάπηπμε ησλ νπσξνθεπεπηηθώλ, ηνπ ζηηαξηνύ, ηεο ειηάο, όισλ 

ησλ θαξπώλ κε ηνπο νπνίνπο άθζνλα πξνηθίζηεθε ν επινγεκέλνο ηόπνο 

καο θαη λα ηα γεπηνύκε σο πξντόληα ησλ δηθώλ καο ρεξηώλ. 

Απαιιαγκέλα από δειεηεξηώδεηο επεκβάζεηο, πνπ δεκηνπξγνύλ 

κεηαιιάμεηο, ζα είλαη εύγεζηα θαη αθίλδπλα γηα ηελ πγεία καο. 

 Πξσηαξρηθόο ζηόρνο ησλ ΔΠΑ.Λ είλαη ε απόθηεζε γλώζεσλ γηα 

ηε ζηέξεα παηδεία ησλ καζεηώλ σο αλζξώπσλ θαη, παξάιιεια, ε γεξή 

θαηάξηηζή ηνπο, αλαιόγσο ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο  επηινγήο. Σν 

ΔΠΑ.Λ Παξακπζηάο επηηπγράλεη θαη ηνπο δύν ζηόρνπο ησλ 

Δπαγγεικαηηθώλ Λπθείσλ θξνληίδνληαο γηα ηελ θαιιηέξγεηα ησλ αμηώλ 

ηνπ ζεβαζκνύ γηα ηνλ εαπηό καο θαη γηα ηνλ άιιν, ηεο ππεπζπλόηεηαο, 

ηεο έγλνηαο γηα ηνλ ζπλάλζξσπν, ηεο «ελζπλαίζζεζεο», κέζα ζε έλα 

ζρνιηθό πεξηβάιινλ πξόζθνξν θαη σο πξνο ηελ θηεξηαθή ηνπ ππνδνκή, 

ηα εξγαζηήξηα, ηηο αίζνπζεο, πνπ δελ κπνξείο λα κελ πξνζέμεηο πσο 

απνπλένπλ ηε θξνληίδα όισλ λα κε ραιάζεη ε νκνξθηά.  Δίλαη ζεκαληηθό 

νη καζεηέο λα κπνύληαη θαη ζηελ αηζζεηηθή ηνπ ηνπίνπ… Σν πεξηβάιινλ 

ην δηακνξθώλνπκε θαη καο δηακνξθώλεη! 

 Χαίξνκαη γηαηί ε ζέζε επζύλεο κνπ σο ρνιηθήο πκβνύινπ 

Φηινιόγσλ Θεζπξσηίαο θαη ηώξα σο πληνλίζηξηαο Δθπαηδεπηηθνύ 



Έξγνπ, κε έρεη θέξεη πνιιέο θνξέο ζηελ επράξηζηε ζηηγκή λα 

παξεπξίζθνκαη ζε μερσξηζηέο εθδειώζεηο θαη δεκηνπξγίεο θαη λα  

ζπγραίξσ δηεπζπληέο, θαζεγεηέο θαη ζρνιεία γηα ηελ πνιύ θαιή 

νξγάλσζε ηεο ρνιηθήο ηνπο Κνηλόηεηαο θαζώο θαη γηα ηελ αξηηόηεηα 

θαη πξσηνηππία ησλ έξγσλ πνπ δεκηνπξγνύλ, είηε ζηνλ ινγνηερληθό-

ζεαηξηθό ηνκέα, είηε ζηνλ ζεσξεηηθό-ζεηηθό-επηζηεκνληθό, ή ζηνλ 

επαγγεικαηηθό-πξαθηηθό. Καη ζπρλά, εκπλεόκελε, έρσ αξζξνγξαθήζεη  

ζρεηηθά
1
. Όινη νη ηνκείο  ηεο δσήο είλαη αζύγρπηα ζπλδεδεκέλνη κεηαμύ 

                                                           
1
   Δλδεηθηηθά αλαθέξσ ηα παξαθάησ, πνπ αθνξνύλ ηα ρνιεία Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 
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     Μια ελιά, ένα αμπέλι και ένα καράβι… πκβνιή ζηνλ επαγγεικαηηθό πξνζαλαηνιηζκό ησλ 

καζεηώλ Λπθείνπ. Γεκνζίεπζε θαη ζηελ εθεκ. Θεζπρωηικοί Ανηίλαλοι, 3 Ινπλίνπ 2013 θαη ζηελ εθεκ. 

Πρωινός Λόγος, 30 Μαΐνπ 2013. 

 

     Θεαηξηθή παξάζηαζε ηνπ Δζπεξηλνύ Λπθείνπ Ηγνπκελίηζαο αθηεξσκέλε ζηνπο πξόζθπγεο κε 

ηίηιν: «Ήηαν ένα μικρό καράβι». Δζπεξηλό Λύθεην-«Πάλζενλ», Ηγνπκελίηζα, 2 Μαΐνπ 2017. 

 http://www.thesprotikospalmos.gr/?p=43450. 
 

     «Μαργαριηο-πινελιές», εθεκεξίδα Θεζπρωηική, 29 Μαΐνπ 2013. (Με αθνξκή ηηο πξόηππεο 

εθδειώζεηο ηνπ Γπκλαζίνπ Μαξγαξηηίνπ Θεζπξσηίαο) θαη:  

 

      «Ανηίο ζηη ζτολική τρονιά με …Μαργαριηο-πινελιές!», Μια πρωηόησπη εκδήλωζη με 

πρωηαγωνιζηές ηοσς μαθηηές, Πρωινός Λόγος, 13 Ινπλίνπ 2013. 

 

       Δηζαγσγή-ζρνιηαζκόο ηνπ έξγνπ ηνπ Παπαδηακάληε ππό ηνλ ηίηιν: «H ποιηηική νοημοζύνη ηος 

Παπαδιαμάνηη», ζηε ζεαηξηθή παξάζηαζε γηα ηνλ Αιέμαλδξν Παπαδηακάληε κε ηίηιν: «Οη γπλαίθεο 

θαη ν Άγηνο ηεο ησπήο» https://www.youtube.com/watch?v=zWUerXsOs5E, 
https://www.youtube.com/watch?v=oYGPSbNPO7I  Θέαηξν ΔΠΑΛ Ηγνπκελίηζαο, 2014. 

 

        Γηνξγάλσζε εθδήισζεο αθηεξσκέλε ζηε Μεινπνηεκέλε Πνίεζε κε ηίηιν «…Μακρινή Μηηέρα, 

Ρόδο Αμάρανηο…»,14 Μαΐνπ 2017. http://www.dimotikoradiofono.gr/%CE%B7-%CE%BC-

%CF%80%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%B5%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%B8%C

E%AF%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE-

%CF%83%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CF%86/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fMUtrbezJdc 

   

  
 

https://www.fractalart.gr/ergastiri-filanagnvsias-sto-gardiki/
http://fractalart.gr/o-michalis-gkanas-synomilei-me-mathites/
http://www.thespro.gr/2017/05/3_22.html
http://epirusgate.blogspot.gr/2017/05/3_29.html#more
http://www.dimotikoradiofono.gr/%CE%B7-%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%B5%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CF%81-%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%83/
http://www.dimotikoradiofono.gr/%CE%B7-%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%B5%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CF%81-%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%83/
http://www.dimotikoradiofono.gr/%CE%B7-%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%B5%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CF%81-%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%83/
http://www.dimotikoradiofono.gr/%CE%B7-%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%B5%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CF%81-%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%83/
http://www.dimotikoradiofono.gr/%CE%B7-%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%B5%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CF%81-%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%83/
http://www.thesprotikospalmos.gr/?p=43450
https://www.youtube.com/watch?v=zWUerXsOs5E
https://www.youtube.com/watch?v=oYGPSbNPO7I
http://www.dimotikoradiofono.gr/%CE%B7-%CE%BC-%CF%80%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%B5%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%83%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CF%86/
http://www.dimotikoradiofono.gr/%CE%B7-%CE%BC-%CF%80%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%B5%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%83%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CF%86/
http://www.dimotikoradiofono.gr/%CE%B7-%CE%BC-%CF%80%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%B5%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%83%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CF%86/
http://www.dimotikoradiofono.gr/%CE%B7-%CE%BC-%CF%80%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%B5%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%83%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CF%86/
https://www.youtube.com/watch?v=fMUtrbezJdc


ηνπο θαη ηπγράλνπλ ηνπ ζεβαζκνύ θαη ζαπκαζκνύ νη δεκηνπξγίεο όισλ 

ησλ καζεηώλ όισλ ησλ ρνιηθώλ Μνλάδσλ. Ο θαζέλαο καο ππεξεηεί ην 

ρώξν ζηνλ νπνίν ηάρζεθε.  

  Οη καζεηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ ηνπ 

ΔΠΑΛ Παξακπζηάο ήηαλ: 

Α΄ Τάξη 

Αλαζηαζίνπ Μηραήι, Απνζηόινπ Γνλάηνο – Οξέζηεο, Γνύζηαο 

Λέαλδξνο, Μπαθάιεο Κσλζηαληίλνο, Μπεθηξάη Ρνλάιλην, άληαο 

Αλδξέαο, Σζηξώλεο Κσλζηαληίλνο. 

Τομέαρ Ηλεκηπολογίαρ, Ηλεκηπονικήρ και Aςηομαηιζμού: 

Καξαγθηνύδεο Παύινο, Μαξηίλεο ηαύξνο, άξθα Αξκάλη, Χύζα 

Νηαληέι.    

Τομέαρ Μησανολογίαρ 

Νηξίηζνο Αξηζηείδεο, Παηζνύξαο Ηιίαο, νξνβάθνο ππξίδσλ, ηαύξνπ 

Χξήζηνο 

Υπεύθςνοι καθηγηηέρ: 

Γξαγαηζνύιεο Βαζίιεηνο - Ηιεθηξνιόγνο, πλεηνπνύινπ Δπζπκία,  

Μεραλνιόγνο.  

 πγραξεηήξηα ζε όινπο ηνπο Δθπαηδεπηηθνύο πνπ ζπλεξγάδνληαη 

ηόζν δεκηνπξγηθά κε ηνπο καζεηέο, ηνλώλνπλ ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπο, 

θεληξίδνπλ ηε θαληαζία ηνπο γηα ηελ ιήςε απόθαζεο, ηε λεαληθή 

επηρεηξεκαηηθόηεηα θαη ηνλ κειινληηθό Δπαγγεικαηηθό ηνπο 

Πξνζαλαηνιηζκνύ. Μαδί κε ηνλ θ. Γηάλλε Παδηώηε, πληνληζηή 

Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ Ηιεθηξνιόγσλ (ΠΔ83), κε ηνλ νπνίν 

παξαθνινπζήζακε ηελ εθδήισζε, ζπγραίξνπκε ηνλ Γηεπζπληή, ηνπο 

καζεηέο αιιά θαη ηνλ ζύιινγν δηδαζθόλησλ γηα ην άξηην απνηέιεζκα θαη 

ηνπο επρόκαζηε:  

                                                   Καιό Καινθαίξη! 

 
                                                                                                                                                                      
 
 
 



Μαπούλα Παπαεςζηαθίος 

Σςνηονίζηπια Εκπαιδεςηικού Έπγος Φιλολόγων 
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