
  ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟ - ΜΔΡΟ  3ν 

  KΑΛΧΖΡΘΑΣΔ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ !!!!
 

 

Τελ εβδνκάδα  07-12  Ννεκβξίνπ  2011, ππνδερζήθακε ζηελ Αιεμαλδξνύπνιε   

14  καζεηέο θαη  17 θαζεγεηέο από ηα  Δπξσπατθά ζρνιεία πνπ ζπκκεηείραλ ζην 

πξόγξακκα  Comenius  "Let’s  eat  History". Οη Δπξσπαίνη καζεηέο θηινμελήζεθαλ 

από ηνπο καζεηέο ηνπ 2
νπ

 ΔΠΑΛ Αιεμαλδξνύπνιεο θαη παξέκεηλαλ καδί κε ηνπο 

θαζεγεηέο ηνπο ζηελ Αιεμαλδξνύπνιε γηα κηα εβδνκάδα. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

παξακνλήο ηνπο είραλ ηελ επθαηξία: 

 λα γλωξίζνπλ ην ζρνιείν καο θαη ηηο ππνδνκέο ηνπ θαη λα παξαθνινπζήζνπλ 

γηνξηή  πνπ δηνξγαλώζεθε γηα ηελ ππνδνρή ηνπο ζην ζρνιείν κε ηνπηθά 

ηξαγνύδηα θαη ρνξνύο 

 λα  μελαγεζνύλ ζηελ Αιεμαλδξνύπνιε  θαη ηα κνπζεία ηεο ( Δζλνινγηθό 

θαη Δθθιεζηαζηηθό κνπζείν , Καζεδξηθό Ναό Αγίνπ  Νηθνιάνπ) 

 λα επηζθεθηνύλ ην Γάζνο ηεο Γαδηάο θαη ηελ πόιε ηνπ κεηαμηνύ ,ην νπθιί  

 λα γλσξίζνπλ ην Γέιηα ηνπ πνηακνύ Έβξνπ όπνπ είραλ ηελ επθαηξία λα 

θάλνπλ βόιηα ζηνλ πνηακό Έβξν κε "πιάβεο" 

 λα επηζθεθηνύλ ηελ θ. Αληηπεξηθεξεηάξρε θαη ην Γήκαξρν ηεο 

Αιεμαλδξνύπνιεο 

 λα επηζθεθηνύλ  ηελ Βπδαληηλή  εθθιεζία ηεο Παλαγίαο  ηεο 

Κνζκνζώηεξαο ζηηο Φέξεο (1152 κ.Χ.) 

 λα μελαγεζνύλ ζηνλ αξραηνινγηθό ρώξν ηεο Αξραίαο  δώλεο  ζηελ Αξραία 

Μεζεκβξίαο 

 λα επηζθεθηνύλ έλα ειαηνηξηβείν ζηελ Μάθξε θαη έλα νηλνπνηείν ζην 

Σνπθιί 

 λα γλσξίζνπλ ηελ Διιεληθή θηινμελία , ηελ Ηζηνξία  , ηνλ πνιηηηζκό θαη ηηο 

θπζηθέο νκνξθηέο ηνπ ηόπνπ καο 

 λα ζπκκεηέρνπλ  ζε εθδειώζεηο πνπ  πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην 2
ν
 ΔΠΑΛ 

Αιεμαλδξνύπνιεο κε Διιεληθνύο ρνξνύο θαη ηξαγνύδηα 

 λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ Δπξωπαϊθνύ κπνπθέ κε 

εδέζκαηα από όιεο ηηο ρώξεο πνπ ζπκκεηείραλ ζην πξόγξακκα 



 λα  παξαθνινπζήζνπλ  εθδήιωζε  ζην  ρώξν  ηνπ  ζρνιείνπ  όπνπ  νη  

καζεηέο  ηεο  θάζε  ρώξαο  παξνπζίαζαλ  ηε  ρώξα  θαη  ηελ  πεξηνρή  ηνπο  

θαζώο  επίζεο  θαη  ηελ  εξγαζία  ηνπο  ζρεηηθά κε ην πξώην από ηα δύν 

επηιεγκέλα  πξντόληα  ηεο  πεξηνρήο ηνπο. Οη  καζεηέο  καο  παξνπζίαζαλ  ηηο  

νκνξθηέο ηεο Διιάδαο πξνβάιινληαο  εηθόλεο  ζε κνξθή  PowerPoint  πνπ  

είραλ  εηνηκάζεη. Παξνπζίαζαλ ηηο εξγαζίεο ηνπο ζε  κνξθή  επίζεο  

PowerPoint  γηα ηελ ην ειαηόιαδν ζηελ Διιάδα  θαη ην εθπαηδεπηηθό 

ζύζηεκα ζηελ Διιάδα. Τέινο παξνπζίαζαλ ηηο πέληε Διιεληθέο ζπληαγέο κε 

βάζε ην ειαηόιαδν . 

   Οη  θαζεγεηέο είραλ επίζεο ηελ επθαηξία : 

 λα αληαιιάμνπλ απόςεηο ζε ζέκαηα παηδαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη 

παηδαγσγηθώλ κεζόδσλ θαζώο  επίζεο λα ελεκεξσζνύλ αλαιπηηθά  γηα ην 

εθπαηδεπηηθό  ζύζηεκα ηεο Διιάδαο 

 λα ζπκκεηέρνπλ  ζε εθπαηδεπηηθή ζπλεδξία όπνπ έγηλε ζπδήηεζε , 

αλάπηπμε θαη  αμηνιόγεζε  ηεο  κέρξη  ηόηε  πνξείαο  ηνπ  πξνγξάκκαηνο 

θαη πξνγξακκαηηζκόο ηεο επόκελεο επίζθεςεο ζην Βέιγην ηνλ 

Φεβξνπάξην 2012. 

 

       DIARY  - PART  3 

                   WELCOME  TO  GREECE !!!       

 

                           MONDAY    7
th

    NOVEMBER   2011 

 

 10:00        Official  welcome  of  teams  in  the    2
nd

  Vocational  Secondary    

school   of  Alexandroupoli 

 Introduction to the colleagues and the headmaster 

 Visiting   classes  and  school  premises. 

12:00       Visit   to  the  Ethnological   Museum  of  Thrace. 

14:00       Welcoming   lunch 

17:00        Meeting  of   teachers  and  students  at  school 

 Presenting  countries  and  Educational  system 

 



TUESDAY   8th
 
   NOVEMBER   2011   

 

8:30       Visit  to the  traditional  town  of  Soufli ,  “the  city  of  silk” 

 Visit to the  forest  of  Dadia .Watching  rare  species  of  birds  of  

prey from  the  Observatory through  binoculars  and  telescopes  .   

 Visiting a  small  family  wine  factory  and  walking  in  the  

vineyards. 

13:30      Lunch 

16:00     Visit  to  Tsakiris’  Silk   Museum 

                

                           

                           WEDNESDAY   9
th

   NOVEMBER   2011 

 

10:00       Official  Welcome  by  the  Mayor  at  City  Hall 

11:30     Visit  to   Saint  Nicolas   Cathedral. 

               City centre walking , visit  to  the major  sights. 

14:00     Lunch 

17:00    Meeting  of  teachers  and  students  at  school 

 Presenting   products 

 European  Buffet   

 Greek  dances 

 

       

    THURSDAY  10th  NOVEMBER  2011 

 

9:00       Visit  to  a  small  family  oil  factory  . Walking  in  olive  groves 

12:00     Visiting  the   Archaeological  site  of   Ancient  Zoni in  Mesemvria  

14:00       Lunch 

18:00     Meeting  of  teachers   at  school  

 evaluation of the meeting 

 evaluation  and   project  development 

 next meetings  in  Belgium  and  Italy.  

                      

                          



 FRIDAY  11th   NOVEMBER  2011 

 

9:00      Visit  to   the  town  of  Feres - heir  of  the  Byzantine  city  of  Vira - and  

the  old   Byzantine    Church  of  “Our  Lady  Cosmosoteira ”  ( World  Saviour ) ,  

( early 1152  A.D.) 

10:30    Boat  trip  on  “plaves ” (special, small river  boats) to  the  Delta   of  River  

Evros ,  the  natural  frontier  between  Greece  and  Turkey. 

14:00    Lunch 

                       Free  time  in  Alexandroupoli  

20:00    Farewell dinner 

                       SATURDAY  12
th

   NOVEMBER   2011 

             Farewell  and  return….. 

 

PHOTO ALBUM - ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΔ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΠΗΚΔΦΖ 

                                

- VISIT  TO THE SCHOOL OF  2
nd

  EPAL OF ALEXANDROUOLIS , GREECE 

- ΔΠΊΚΔΦΖ  ΣΟ  ΥΟΛΗΚΟ   ΤΓΚΡΟΣΖΜΑ   TOY   2
νπ

  ΔΠΑΛ  ΑΛΔΞ/ΠΟΛΖ 



 



 



 



 

 

 

 



 

ETHNOLOGICAL MUSEUM/ ΔΘΝΟΛΟΓΗΚΟ ΜΟΤΔΗΟ 

 

 



VISIT  TO  THE  PREFECTURE  AND THE CITY  HALL OF ALEXANDROUPOLIS / 

EΠΗΚΔΦΖ  ΣΖΝ   ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ  ΚΑΗ  ΣΟ ΓΖΜΑΡΥΔΗΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ. 

 ηελ  θ. Αληηπεξηθεξεηάξρε   εθπαηδεπηηθνί   ηνπ   COMENIUS  

 

Τξσπ εκπαιδεσςικξϋπ απϊ ςιπ υόοεπ Βέλγιξ, Ιρπαμία, Λιθξσαμία και Ιςαλία 
πξσ ρσμμεςέυξσμ ρςξ εκπαιδεσςικϊ ποόγοαμμα Comenius με θέμα «Η 
διαυοξμική Ιρςξοία ςηπ διαςοξτήπ », δέυθηκε ςξ ποχί ρςξ γοατείξ ςηπ η 
Αμςιπεοιτεοειάουηπ Έβοξσ κ. Γεχογία Νικξλάξσ – Μασοαμεζξϋλη. 

Η κ. Νικξλάξσ καλχρϊοιρε ςημ απξρςξλή, πξσ ρσμϊδεσαμ ξ Διεσθσμςήπ 
ςξσ 2ξσ ΔΠΑΛ Αλεναμδοξύπξληπ-πξσ ρσμμεςέυει ρςξ ποϊγοαμμα- κ. 
Σςέογιξπ Απξρςξλακξϋδηπ και η καθηγήςοια κ. Κχμρςαμςίμα Τζεμςέμη- 
ρσμςξμίρςοια ςξσ ποξγοάμμαςξπ και ςξσπ εσυήθηκε μα ζήρξσμ μαζί με ςξσπ 
μαθηςέπ ςξσπ έμα «ρσμαοπαρςικϊ ςανίδι ρςξμ Έβοξ με ςημ πλξϋρια 
πξλιςιρςική παοάδξρη και τσρική ξμξοτιά » 

«Η επατή ςχμ εκπαιδεσςικόμ και ςχμ μαθηςόμ με ςημ ιρςξοία, ςξμ 
πξλιςιρμϊ και ςη τϋρη άλλχμ υχοόμ δημιξσογξϋμ τιλίεπ μεςανϋ ςχμ 
λαόμ, γεγξμϊπ πξσ απξςελεί απαοαίςηςη ποξωπϊθερη για ςημ ειοήμη» είπε 
υαοακςηοιρςικά η κ. Νικξλάξσ και ποϊρθερε: «Ωπ εκπαιδεσςικϊπ και 
διεσθϋμςοια ςξσ 3ξσ Γσμμαρίξσ Αλεναμδοξϋπξληπ, είυα ςημ εσκαιοία 
ρσμμεςέυξμςαπ ρε αμάλξγα ποξγοάμμαςα, μα ζήρχ ϊμξοτεπ εμπειοίεπ και 
μα μσηθξϋμε, εκπαιδεσςικξί και μαθηςέπ, ρςξμ πξλιςιρμϊ, ςημ ιρςξοία και 
ςξ τσρικϊ πεοιβάλλξμ άλλχμ υχοόμ και παοάλληλα μα γμχοίρξσμε ςξ 
εκπαιδεσςικϊ ςξσπ ρϋρςημα». 



Οι νέμξι εκπαιδεσςικξί ενέτοαραμ ςιπ εσυαοιρςίεπ ςξσπ για ςημ σπξδξυή 
και ςη θεομή τιλξνεμία πξσ ςξσπ επιτϋλανε η κ. Νικξλάξσ και ςηπ 
ποϊρτεοαμ αμαμμηρςικά δόοα απϊ ςιπ υόοεπ ςξσπ. 

Απϊ ςημ πλεσοά ςηπ η κ. Νικξλάξσ ςξσπ υάοιρε έογα πξσ είυαμ 
καςαρκεσάρει ξι μαθηςέπ ςξσ Διδικξύ υξλείξσ Αλεναμδοξύπξληπ με 
ατξομή ςξσπ αγώμεπ ςωμ Special Olympics, έμαμ ςανιδιωςικό ξδηγό ςηπ 
Πεοιτέοειαπ Αμαςξλικήπ Μακεδξμίαπ- Θοάκηπ, καθώπ και ςξ cd «Σα 
παιδιά αμακαλύπςξσμ ςξμ Έβοξ» 

17 καθηγηςέπ και 14 μαθηςέπ βοίρκξμςαι ρςημ Αλεναμδοξύπξλη από 7-
12 Νξεμβοίξσ με ςξ ποόγοαμμα COMENIUS – πξλσμεοείπ ρυξλικέπ 
ρσμποάνειπ 

Σην πξόγξακκα COMENIUS, ην νπνίν μεθίλεζε ηνλ Σεπηέκβξην ηνπ 2010, 
ζπκκεηέρεη ην 2

ν
 ΔΠΑΛ Αιεμαλδξνύπνιεο (GREECE) καδί κε ηελ Ιηαιία 

(ITALY), ηελ Ιζπαλία (SPAIN), ην Βέιγην (BELGIUM) θαη ηελ Ληζνπαλία 

(LITHUANIA).Ο ηίηινο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη «LET’S EAT HISTORY - Ζ 

δηαρξνληθή Ηζηνξία ηεο δηαηξνθήο» θαη ε θάζε ρώξα ζα παξνπζηάζεη δύν 

πξντόληα ηεο πεξηνρήο ηεο πνπ ζρεηίδνληαη δηαρξνληθά κε ηελ δηαηξνθή ηνπο. Οη 

καζεηέο ηνπ 2
νπ

 ΔΠΑΛ ζα παξνπζηάζνπλ εξγαζίεο πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ ζρεηηθά 
κε ην θξαζί θαη ην ειαηόιαδν. Γη’ απηό ην ιόγν ζα επηζθεθηνύλ έλα ειαηνηξηβείν 

θαη κία κηθξή νηθνγελεηαθή επηρείξεζε παξαγσγήο θξαζηνύ. 

Οη Δπξσπαίνη καζεηέο θηινμελνύληαη από ηνπο καζεηέο ηνπ 2
νπ

 ΔΠΑΛ 
Αιεμαλδξνύπνιεο θαη ζα παξακείλνπλ καδί κε ηνπο θαζεγεηέο ηνπο ζηελ 

Αιεμαλδξνύπνιε γηα κηα εβδνκάδα. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπο ζα 

ζπκκεηέρνπλ ζε εθδειώζεηο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ζην 2
ν
 ΔΠΑΛ 

Αιεμαλδξνύπνιεο, ζα μελαγεζνύλ ζηελ πόιε θαη ηα κνπζεία ηεο, ζα επηζθεθηνύλ 

ην Γάζνο ηεο Γαδηάο θαη ην Σνπθιί, ηελ Παλαγία Κνζκνζώηεξα ζηηο Φέξεο, ηνλ 

αξραηνινγηθό ρώξν ηεο Αξραίαο Μεζεκβξίαο, θαη ζα γλσξίζνπλ ην Γέιηα ηνπ 
πνηακνύ Έβξνπ, ελώ εθηόο από ηελ θ. Αληηπεξηθεξεηάξρε ζα επηζθεθζνύλ θαη ην 

Γήκαξρν ηεο πόιεο. 

Σην πξόγξακκα ζπκκεηέρνπλ από ην 2
ν
 ΔΠΑΛ Αιεμαλδξνύπνιεο ν δηεπζπληήο 

ηνπ ζρνιείνπ θ. Σηέξγηνο Απνζηνιαθνύδεο θαη νη θαζεγεηέο θ. Κσλζηαληίλα 

Τδεληέκε, θαζεγήηξηα Αγγιηθήο γιώζζαο θαη ζπληνλίζηξηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, ε 
θ. Δπγελία Γνπιάκε, ε θ. Γεσξγία Τεξδίδνπ, ν θ. Γεώξγηνο Ναηζαξίδεο θαη ε θ. 

Σύξκσ Σνύιε. 

 

ΠΗΓΗ: www.faros24.gr 

 



ΔΠΙΚΔΨΗ   ΣΟ ΔΗΜΑΡΧΟ  ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΔΙΑ  ΣΟΤ  ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟΤ 
ΔΤΡΩΠΑΩΚΟΤ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Comenius   ΜΔ   ΘΔΜΑ   "Let's Eat 

History" 
 

 

 

        Σξ Δήμαουξ Αλεναμδοξύπξληπ επιρκέτςηκε ςημ Σεςάοςη 9 Νξεμβοίξσ και όοα 
10:00 ρςξ γοατείξ ςξσ αμςιποξρχπεία εκπαιδεσςικόμ από Λιθξσαμία , Ιρπαμία , Βέλγιξ 

, Ιςαλία  και Δλλάδα ρςξ πλαίριξ ςξσ εσοωπαϊκξύ ποξγοάμμαςξπ Comenius με ςίςλξ: 
Πξλσμεοείπ υξλικέπ σμποάνειπ «Διαυοξμική Ιρςξοία ςηπ Διαςοξτήπ» (“Let’s Eat 
History”) 2010 – 2012. Τημ Ελλάδα εκποξρχπεί ρςξ ποϊγοαμμα ςξ 2ξ ΕΠΑΛ 

Αλεναμδοξϋπξληπ με ρσμςξμίρςοια ςημ κ. Τζεμςέμη Κχμρςαμςίμα, καθηγήςοια Αγγλικήπ 
Γλόρραπ. Σςημ ρσμάμςηρη ρσμμεςείυε και ξ αμςιδήμαουξπ Τευμικόμ Υπηοεριόμ, κ. 
Χοήρςξπ Γεοακϊπξσλξπ.Τξ ποϊγοαμμα απξρκξπεί ρςημ γμχοιμία με ςα ... ποξψϊμςα πξσ 

η κάθε υόοα υοηριμξπξιεί παοαδξριακά ρςημ διαςοξτή ςηπ, αλλά και εσοϋςεοα με ςξ 
εκπαιδεσςικϊ ρϋρςημα, ςημ παοάδξρη, ςημ γλόρρα, ςημ ιρςξοία, ςξμ πξλιςιρμϊ μέρχ 
ςχμ αμςαλλαγόμ επιρκέφεχμ μεςανϋ ςχμ ρσμμεςευϊμςχμ υχοόμ. Τξ ποϊγοαμμα θα 

ξλξκληοχθεί ςξμ Μάιξ ςξσ 2012 με ςημ επίρκεφη ρςημ Ιςαλία, η ξπξία είμαι και η 
ρσμςξμίρςοια υόοα ςξσ, ϊπξσ θα γίμει και η ανιξλϊγηρη και απξςίμηρη ςξσ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.evrosblogs.gr/Gatzoli/
http://www.evrosblogs.gr/Gatzoli/
http://www.evrosblogs.gr/Gatzoli/
http://3.bp.blogspot.com/-z5zaz7rDYUE/Trpw8SQG90I/AAAAAAAAOsI/E-5dOFpfqu4/s1600/026.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-kju-HjhErJs/TrpwwgMlWDI/AAAAAAAAOr4/cauojy2AQ1g/s1600/010.JPG


 

Ο κ. Δ.Λαμπάκηπ σπξδέυςηκε θεομά ςξσπ εκπαιδεσςικξϋπ, επαίμερε ςημ ποξρπάθειά 
ςξσπ και ςξσπ ποξέςοεφε μα αμαλάβξσμ πεοιρρϊςεοεπ παοϊμξιεπ ποχςξβξσλίεπ, ξι 
ξπξίεπ ποξάγξσμ ςξ πμεϋμα και έυξσμ λειςξσογξϋμ εσεογεςικά ποξπ ςημ εκπαιδεσςική 

και μαθηςική κξιμϊςηςα. Η αμςιποξρχπεία ςχμ εκπαιδεσςικόμ εσυαοίρςηρε ςξμ Δήμαουξ 
για ςημ θεομή σπξδξυή και τιλξνεμία ρςημ πϊλη ςηπ Αλεναμδοξϋπξληπ και ςξσ 
ποϊρτεοε αμαμμηρςικά δόοα. 

 

ΠΗΓΗ : http://www.evrosblogs.gr/Gatzoli/ 



FOREST OF DADIA / ΓΑΟ ΣΖ ΓΑΓΗΑ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



SILK  MUSEUM  IN SOUFLI / ΜΟΤΔΗΟ ΜΔΣΑΞΖ ΟΤΦΛΗΟΤ 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

VISIT TO AN OIL FACTORY/ ΔΠΗΚΔΦΖ ΣΟ ΔΛΑΗΟΣΡΗΒΔΗΟ 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



VISIT TO THE  OLD   BYZANTINE    CHURCH  OF  “OUR  LADY  

COSMOSOTEIRA ”  /  

ΔΠΗΚΔΦΖ ΣΖΝ ΠΑΝΑΓΗΑ ΚΟΜΟΧΣΔΗΡΑ ΣΗ ΦΔΡΔ 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



ARCHAEOLOGICAL SITE OF ANCIΔNT ZONE IN MESIMVRIA / 

ΔΠΗΚΔΦΖ ΣΟΝ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΟ ΥΧΡΟ ΣΖ ΑΡΥΑΗΑ ΕΧΝΖ ΣΖ 

ΜΔΖΜΒΡΗΑ  

  



  



 

DELTA OF THE RIVER EVROS / ΓΔΛΣΑ ΣΟΤ ΠΟΣΑΜΟΤ ΔΒΡΟΤ 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

FAREWELL DINNER / ΑΠΟΥΑΗΡΔΣΗΣΖΡΗΟ ΓΔΗΠΝΟ 

 


