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 17 ΝΟΕΜΒΡΗ 

 

Κυκλοφόρησε!

 

    
Η νέα μας αφίσα! 

Την καινούρια αφίσα του σχολείου μας σχεδίασαν οι αδερφές Αργυρώ και Εύα 

Λαμπάρα.  

Στην αφίσα υπάρχουν με ακρίβεια τα στοιχεία και η τοποθεσία του σχολείου. 

Αναγράφονται οι ειδικότητες που μπορούν να παρακολουθήσουν, καθώς 

επίσης, παρουσιάζονται αναλυτικά οι στόχοι και οι παροχές του σχολείου 

προς τους μαθητές.  

Ευχαριστούμε πολύ τις αδερφές Λαμπάρα για την έμπνευση και την τόσο 

όμορφη δημιουργία!  

 

Το νέο λογότυπο του σχολείου 

μας! 

 

Το νέο λογότυπό μας το σχεδίασαν 

οι αδερφές  Αργυρώ και Εύα  

Λαμπάρα.  

Η Αργυρώ είναι φιλόλογος στο 

σχολείο μας και στον ελεύθερο 

χρόνο της ασχολείται και με τη 

γραφιστική.  

 
 
Από την παρουσίαση του λογότυπου, η Αργυρώ 

με την διευθύντρια κ. Κοτσαβασιλειάδου. 

 

http://lyk-ee-iliou.att.sch.gr/
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17 ΝΟΕΜΒΡΗ: ΤΙ ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΜΕ 

ΣΗΜΕΡΑ 

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος πραγματοποιήθηκε 

στο χώρο εκδηλώσεων του σχολείου μας, εκδήλωση 

για να τιμήσουμε την εξέγερση των φοιτητών του 

Πολυτεχνείου το Νόεμβρη του ’73.  

Συγκινητική ήταν η συμμετοχή των μαθητών, όπου 

εξιστόρησαν τα γεγονότα και τραγούδησαν στίχους 

για τα θλιβερά συμβάντα των ημερών εκείνων. 

Επίσης, έγινε από τους μαθητές αναπαράσταση της 

εισόδου του τανκ στο Πολυτεχνείο, με την βοήθεια 

και καθοδήγηση των καθηγητών Βαμβάτσικου Μ., 

Λαμπάρα Α., Σταματιάδου Β. και Καρακάση Ρ. 

Τι γιορτάζουμε όμως σήμερα; 

Την ημέρα αυτή γιορτάζουμε την επέτειο της 

αιματηρής εξέγερσης που έγινε στο Εθνικό 

Μετσόβιο Πολυτεχνείο της Αθήνας στις 14 

Νοεμβρίου 1973 και ολοκληρώθηκε λίγες μέρες 

αργότερα στις 17 Νοεμβρίου του 1973 με βίαιο 

τρόπο και με την εισβολή του άρματος (τανκ) από 

την κεντρική πύλη του ιδρύματος. 

Οι φοιτητές κλεισμένοι στο χώρο του Πολυτεχνείου 

και  έχοντας φτιάξει έναν αυτοσχέδιο ραδιοφωνικό 

σταθμό, καλούσαν τους κατοίκους της Αθήνας να 

τους συμπαρασταθούν στον αγώνα τους ενάντια 

στην δικτατορία των συνταγματαρχών. Το κυρίαρχο 

σύνθημα ήταν "Ψωμί, Παιδεία, Ελευθερία". 

 

 

 

 
Υπεύθυνοι επιμέλειας ύλης οι εκπαιδευτικοί: 

Αβαρκιώτη Αναστασία (ΠΕ06) 

Παρδάλη Ευθυμία (ΠΕ80) 

20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 

Η Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού 

γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 20 Νοεμβρίου, με 

αφορμή την επέτειο υιοθέτησης από τη Γενική 

Συνέλευση του ΟΗΕ, το 1989, της Σύμβαση για τα 

Δικαιώματα του Παιδιού. 

Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού αποτελεί 

το πλέον αποδεκτό κείμενο για τα ανθρώπινα 

δικαιώματα παγκοσμίως. Την έχουν επικυρώσει όλα 

τα κράτη του κόσμου, εκτός των ΗΠΑ και της 

Σομαλίας (η Ελλάδα την επικύρωσε στις 2 

Δεκεμβρίου 1992 με τον νόμο 2101), και τα 54 άρθρα 

της καλύπτουν όλα τα δικαιώματα των παιδιών που 

χωρίζονται σε 4 τομείς: Δικαιώματα Επιβίωσης, 

Ανάπτυξης, Προστασίας και Δικαιώματα Συμμετοχής. 

Οι μαθητές του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης με 

τη βοήθεια της εκπαιδευτικού Σωτηρίας 

Αντωνοπούλου, δημιούργησαν ένα πολύ όμορφο 

κολλάζ με τα δικαιώματα των παιδιών.  

                              

 

https://www.sansimera.gr/almanac/2011
https://www.sansimera.gr/almanac/0212
https://www.sansimera.gr/almanac/0212
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3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ   

"ΦΤΑΣΕ ΟΠΟΥ ΔΕ ΜΠΟΡΕΙΣ" 

Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία . Εορτάζεται σε ολόκληρο 

τον πλανήτη , στοχεύοντας στην κατανόηση των θεμάτων αναπηρίας 

και την κινητοποίηση υπέρ των δικαιωμάτων αξιοπρεπείας και 

ευημερίας των ατόμων με ιδιαιτερότητες.  

Το σχολείο μας γιόρτασε ιδιαίτερα την  ημέρα αυτή, με αρκετές 

δράσεις, όπως η ομαδική ζωγραφική και χορογραφίες.  

Θερμά ευχαριστήρια στους μαθητές και το εκπαιδευτικό προσωπικό 

του 6ου Γυμνασίου Ίλιου που αποδέχτηκαν την πρόσκληση του 

σχολείου μας να μας επισκεφθούν και να τιμήσουμε μαζί αυτή την 

σπουδαία ημέρα. 

      

 

 

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ… 

Ένας μαθητής του Σωκράτη πήγε 

σε αυτόν για να τον ενημερώσει 

ότι κάποιος τον κατέκρινε.  

Πριν καν ο νευρικός μαθητής 

ανοίξει το στόμα του, ο Σωκράτης 

του έθεσε τις παρακάτω τρεις 

ερωτήσεις. Πρόκειται για τα τρία 

φίλτρα πάνω στα οποία έπρεπε να 

σκεφτεί ο μαθητής πριν 

απευθυνθεί στο Σωκράτη. Ήταν τα 

εξής: 

 Το φίλτρο της αλήθειας: 

είναι πραγματικά αληθινό 

αυτό που θα πεις; Έχεις 

ελέγξει όλα όσα πρόκειται 

να μου πεις με 

επιδεξιότητα, προσοχή και 

συγκράτηση για να 

εξασφαλίσεις ότι είναι 

αλήθεια; 

 Το φίλτρο της 

καλοσύνης: είναι αυτό 

που πρόκειται να μου πεις 

καλό ή ευγενικό; 

 Το φίλτρο της 

αναγκαιότητας: είναι 

αυτό που πρόκειται να μου 

πεις απαραίτητο; Είναι 

χρήσιμο ή αναγκαίο να 

μου το πεις; 

 

Αυτά τα τρία φίλτρα λειτουργούν 

ως οδηγοί που μας βοηθούν να 

είμαστε πιο συνετοί, 

προσεκτικοί και κριτικοί 

απέναντι σε όλα όσα λέμε.  

Πηγή: https://zachariasandfriends 

 



 4 ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΑ…  
 

Χριστουγεννιάτικα Μελομακάρονα 

 
 

 

 

 

Για το σιρόπι 

 

 Βάζουμε τα υλικά για το σιρόπι, εκτός από το μέλι, να 

βράσουν. 

 Σημειώστε ότι πρέπει να ξεκινήσουμε το σιρόπι 3-4 ώρες πριν 

αρχίσουμε να φτιάχνουμε τα μελομακάρονα για να προλάβει 

να έχει κρυώσει όταν βγουν τα μελομακάρονά μας από τον 

φούρνο. 

 Μόλις το σιρόπι πάρει μία βράση αποσύρουμε από τη φωτιά 

και προσθέτουμε το μέλι. Ανακατεύουμε και αφήνουμε το 

σιρόπι να κρυώσει. 

Για τα μελομακάρονα 

 Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 190
ο
 C στον αέρα. 

 Βάζουμε στη συνέχεια όλα τα υλικά του μείγματος 1 σε ένα 

μεγάλο μπολ και τα ανακατεύουμε με ένα καλό σύρμα. 

 Σε ένα δεύτερο μπολ ανακατεύουμε τα υλικά του μείγματος 

2.  

 Προσθέτουμε το μείγμα με τα υγρά συστατικά στο μείγμα με 

τα στερεά και ανακατεύουμε πολύ απαλά με τα χέρια, για 

πολύ λίγο (το πολύ για 10 δευτερόλεπτα) για να μην κόψει το 

μείγμα. 

 Πλάθουμε τα μελομακάρονα σε ομοιόμορφο σχήμα (3-4 εκ. 

διάμετρο, 30 γρ. το κάθε ένα) και ψήνουμε για περίπου 20-25 

λεπτά μέχρι να γίνουν τραγανά και να πάρουν ωραίο χρώμα.  

 Μόλις είναι έτοιμα, ρίχνουμε τα καυτά μελομακάρονα στο 

κρύο σιρόπι και αφήνουμε για 10-15 δευτερόλεπτα. Στη 

συνέχεια τα σουρώνουμε και τα πασπαλίζουμε με μέλι και 

καρύδια.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Υλικά 

Για το σιρόπι 

 500 γρ. νερό  

 800 γρ. ζάχαρη 

κρυσταλλική  

 150 γρ. μέλι  

 3 στικ κανέλα  

 3 γαρίφαλα  

 1 πορτοκάλι, κομμένο 

στη μέση  
Μείγμα 1 

 400 γρ. χυμό 

πορτοκαλιού  

 400 γρ. σπορέλαιο  

 180 γρ. ελαιόλαδο  

 50 γρ. ζάχαρη άχνη  

 1/2 κ.γ. γαρίφαλο  

 2-3 κ.γ. κανέλα  

 1/4 κ.γ. μοσχοκάρυδο  

 1 κ.γ. σόδα μαγειρική  

 ξύσμα, από 2 

πορτοκάλια  
Μείγμα 2 

 1 κιλό αλεύρι γ.ο.χ.  

 200 γρ. σιμιγδάλι, ψιλό  

 

 

 

 

 

 

 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ 

BAZAAR 

16-17-18 Δεκεμβρίου 2019 

Το σχολείο μας οργάνωσε ακόμη 

μια φορά το χριστουγεννιάτικο 

παζάρι! Ευχαριστούμε όλους όσους 

παραβρεθήκαν και τίμησαν με την 

παρουσία τους,  την  προσπάθεια 

τόσο των μαθητών,  όσο και του 

εκπαιδευτικού, επιστημονικού και 

ειδικού βοηθητικού προσωπικού,  

στην κατασκευή χειροτεχνιών, 

κοσμημάτων και διαφόρων άλλων 

αντικειμένων. Η οικονομική 

συνεισφορά σας είναι πολύτιμη για 

την ενίσχυση του ταμείου του 

μαθητικού συλλόγου μας.                             

        

   

                       

https://akiseshop.com/el/taxonomies/mpol
https://akiseshop.com/el/products/aygodartis-anokseidotos

