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Από την ΟΥΝΕΣΚΟ
1ο:Το  Γυμνάσιο   Ηράκλειας 
Θέμα :  Υγιεινή Διατροφή ( από την αμβροσία και το νέκταρ 
στο χάμπουργκερ και την κόκα κόλα  - 
Η καλή μέρα από το πρωινό φαίνεται) 
  
2ο : Η  ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 
 Τίτλος της σύμπραξης  : Αποφασίζω υπεύθυνα για τη ζωή μου
Σχολεία που συμμετείχαν στη σύμπραξη :
- Γυμνάσιο  Νιγρίτας : Δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου Χρόνου ( Μάσκες )
- Γυμνάσιο Δραβήσκου : Διατροφή και Υγεία
- 6ο Γυμνάσιο Σερρών  : Κολλημένοι ..στη Ζωή   
- Γυμνάσιο Βαμβακοφύτου : Κάπνισμα –ο θανάσιμος μας φίλος
- Γυμνάσιο Στρυμονικού :  Κολλημένοι ..στη ζωή 
- Γυμνάσιο Σκοτούσας : Δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου Χρόνου 
 ( Δημιουργία εφημερίδας )
 - Λύκειο Αλιστράτης  : ΄Αγχος  και εφηβεία

3ο : Το 1ο Λύκειο  Σερρών 
Θέμα : Διαφυλική Αγωγή 

 

βραβεύσεις

Οι βραβεύσεις μας από τη Δ.Ε.Π.Κ.Α. Σερρών 
και τον Όμιλο ΟΥΝΕΣΚΟ Σερρών

Από τη Δ.Ε.Π.Κ.Α
1ο: Το 2ο Γυμνάσιο Σερρών : 
Πρόληψη και Αντιμετώπιση έκτακτων 
καταστάσεων 
( σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές ) 

2ο: Η  ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 
Τίτλος της σύμπραξης : Μαθαίνω …και αλλάζω τρόπο ζωής

Σχολεία που συμμετείχαν στη σύμπραξη :
-Γυμνάσιο Χρυσού : Διαφυλική αγωγή 
 -Γυμνάσιο Γαζώρου: Καταναλωτισμός και ποιότητα ζωής
- Λύκειο Προβατά : Αγαπώ και σέβομαι το χώρο μου
- Γυμνάσιο Λευκώνα: Διατροφικές συνήθειες
- ΤΕΕ   Ηράκλειας : Πρώτες Βοήθειες
- Γυμνάσιο Σκοτούσας: Η καλή μέρα από το πρωινό φαίνεται
-Γυμνάσιο Πεντάπολις: “Κινητό” Μύθοι και αλήθειες για την σωματική και ψυχική 
υγεία
              
3ο : Το 5ο Γυμνάσιο Σερρών “Πρώτες Βοήθειες” 
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ΑΦΟΡΜΗ για να ξεκινήσουν αυτά τα προγράμματα ήταν: 
• τα πολλά «ΟΧΙ» που απάντησαν οι μαθητές μας στην ερώτηση:   
     - Πήρατε πρωινό, πριν έρθετε στο σχολείο;        
• τα πάρτυ με κάθε τι ανθυγιεινό που τους προσφέρουν μέσα στο  σχολείο… ή  έξω από αυτό…
• τα γέλια τους στην ερώτηση: 
     - Πόσοι φάγατε ένα φρούτο σήμερα; 
Τα ερωτηματολόγια που συμπλήρωσαν  επιβεβαίωσαν  τις υποψίες μας…
• Οι μισοί περίπου μαθητές δεν τρώνε πρωινό!!!
• Μόνο το 1/3 των μαθητών παίρνει κάθε μέρα κολατσιό από το σπίτι!!!                       
Αποτέλεσμα: Τα 2/3 των μαθητών αγοράζει από το κυλικείο πίτσες, τυρόπιτες και άλλα προϊόντα με ελάχιστη ποιότητα αλλά 
με τεράστια  περιεκτικότητα σε ζάχαρη και λιπαρά!!!...
• Ακόμη θλιβερότερα ήταν τα αποτελέσματα που μας ήρθαν από την Κρήτη. Η στατιστική ανάλυση των ερωτηματολογίων 
που συμπλήρωσαν οι μαθητές του Γυμνασίου Αργυρούπολης Ρεθύμνου  έδειξε ότι: Από τους μαθητές που ρωτήθηκαν ούτε 
ένας δεν παίρνει κολατσιό από το σπίτι  του!!! Όλοι οι μαθητές τρώνε τυρόπιτες, κρουασάν και άλλα προϊόντα αγνώστου προελεύσε-
ως και αμφιβόλου ποιότητος!!!

Οι κακές διατροφικές συνήθειες των μαθητών μας και ο κίνδυνος να γίνουν ακόμη χειρότερες απαιτούσαν 
«άμεση δράση».
Πρώτος στόχος: η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση των μαθητών και των γονιών τους.
Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας οι μαθητές:
• συνειδητοποίησαν μέσω εκπαιδευτικών CDs και παιχνιδιών  τη σημασία της διατροφής στη διατήρηση 
της υγείας και στη σωστή ανάπτυξη του οργανισμού  
• παρακολούθησαν την ταινία “Super size me”, προκειμένου να δούνε  την επίδραση που μπορεί να έχει 
η κακή διατροφή στο σώμα τους και στην υγεία τους  
• ενημερώθηκαν από τον διατροφολόγο Βαμβάκη Αναστάσιο  για θέματα που αφορούν τη διατροφή στην 
εφηβεία. Επίσης, 

• οι γονείς των μαθητών 
ενημερώθηκαν με επιστολή 
για τη σημασία του πρωινού 
και 
• δόθηκαν στους μαθη-
τές προτάσεις για υγιεινό 
και θρεπτικό πρωινό και 
κολατσιό.
Παράλληλα οι μαθητές 
συγκέντρωσαν πληροφορίες 
για το θέμα του πρωινού 
και ερεύνησαν διαχρονικά 
-από την αρχαιότητα μέχρι 
σήμερα- θέματα διατροφής.
Το θέμα του κολατσιού οι μαθητές – αλλά και οι καθηγητές – το προσέγγισαν βιωματικά! 
Όλη η νοστιμιά και η γεύση, όλη η ουσία ενός θρεπτικού και υγιεινού κολατσιού χώρεσε …
Σε μία λέξη: F r o o d y ‘ s ! ! ! 
Τέλος, η φετινή προσπάθεια υιοθέτησης υγιεινών διατροφικών συνηθειών 
ολοκληρώθηκε με:
• το ανέβασμα της θεατρικής παράστασης: 
«ΔΙΑ-τροφικά παραστρατήματα και …. όχι μόνο!!!»  και 
• τη συμβολική δεντροφύτευση στην αυλή του σχολείου 5 οπωροφόρων 
δέντρων

Ευχόμαστε να καρποφορήσουν  και τα δεντράκια μας  
και οι προσπάθειές μας…
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5 μήνες, 5 τμήματα, 80 πρωταγωνιστές μαθητές – άμεσα εμπλεκόμενοι
120 μαθητές φιλική συμμετοχή – guest stars

4 συντονιστές καθηγητές, 24 εθελοντές – δοκιμαστές καθηγητές, 1 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 «Η καλή μέρα από το … πρωινό φαίνεται»
 «Από το νέκταρ και την αμβροσία 

στο χάμπουργκερ και την κόκα-κόλα»

Αποτέλεσμα: Τα 2/3 των μαθητών αγοράζει από το κυλικείο πίτσες, τυρόπιτες και άλλα προϊόντα με ελάχιστη ποιότητα αλλά 

• Ακόμη θλιβερότερα ήταν τα αποτελέσματα που μας ήρθαν από την Κρήτη. Η στατιστική ανάλυση των ερωτηματολογίων 

Λίγες εικόνες  για να 
πάρετε μία γεύση  από 

τις υγιεινές και θρεπτικές 
νοστιμιές που                  

 είχαν την ευκαιρία να 
γευτούν οι μαθητές μας 

κατά την 

« Ε β δ ο μ ά δ α   
F r o o d y ’ s »

Συντονιστές Καθηγητές:  Ζηνοβία Παπάζογλου - Ελένη Ασπουγαλή
                                  Χρύσα Μπογδάνη - Αργύρης Ράμναλης
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   Στο πλαίσιο του προγράμματος Αγωγής 
Υγείας το Γυμνάσιο  Βαμβακοφύτου ασχο-
λήθηκε με το θέμα “ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ: Ο ΘΑ-
ΝΑΣΙΜΟΣ ΜΟΥ ΦΙΛΟΣ “.

  Η ερευνητική ομάδα που αποτελείται από 
μαθητές της Α΄ τάξης του Γυμνασίου  Βαμβακοφύτου θέλησε 

να εκπονήσει το συγκεκριμένο θέμα, γιατί το κάπνισμα είναι συνή-
θεια με την οποία  τα παιδιά έρχονται σε επαφή καθημερινά, ζώντας 
σε οικογένειες με γονείς καπνιστές ή συχνάζοντας σε μέρη όπου η 
χρήση του τσιγάρου είναι διαδεδομένη ή ακόμα καπνίζοντας και τα 
ίδια.
  Οι στόχοι που έθεσε η ομάδα ήταν οι εξής:
Να ενημερωθούν οι μαθητές για τις βλαβερές συνέπειες του καπνί-
σματος.
Να αναπτύξουν ικανότητες αντίστασης στις εξαρτήσεις και στα δια-
φημιστικά μηνύματα.
Να συμμετέχουν σε ομαδικές εργασίες.
Να ασχοληθούν με την έρευνα.
Να δοθεί η ευκαιρία σε κάποια παιδιά να αναδείξουν κάποια συγκε-
κριμένη δεξιότητα ή ταλέντο.(π.χ. ζωγραφική, υποκριτική κ.λ.π.)
Να ανταλλάξουν εμπειρίες με άλλους συμμαθητές τους στα πλαίσια 
της σύμπραξης των σχολείων του Ν. Σερρών.
Να γίνει παρουσίαση του θέματος σε ημερίδα και στον τοπικό τύπο.
  Τα παιδιά πραγματοποίησαν την έρευνα για να κατανοήσουν τις 
συνέπειες της χρήσης του τσιγάρου. Το θέμα εξετάστηκε από πολ-

λές πλευρές και η 
πορεία της εργασίας 
παρουσιαζόταν σε πί-
νακα ανακοινώσεων 
του Γυμνασίου για την 
ενημέρωση τόσο των 
μαθητών όσο και των 
καθηγητών.
    Ευχαριστούμε : 
α) Τον διευθυντή του 
Γυμνασίου Βαμβακο-
φύτου κ. Τερζή Ζαφεί-
ρη , για την ανάθεση 
της εργασίας . 
β) Την κ. Σοφία Ευθυ-
μιάδου, υπεύθυνη των 
Προγραμμάτων Υγείας, 
για την συμπαράσταση 
και την βοήθεια της. 
Επίσης την ευχαρι-
στούμε για τις ευκαι-
ρίες που μας παρείχε 
μέσα από τα σεμινά-
ρια, να ενημερωθούμε 
και να στηρίζουμε με 
τη σειρά μας την προ-
σπάθεια των παιδιών.    
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Συντονιστές Καθηγητές:  Ζηνοβία Παπάζογλου - Ελένη Ασπουγαλή
                                  Χρύσα Μπογδάνη - Αργύρης Ράμναλης

Γυμνάσιο ΣΚΟ
ΤΟ

ΥΣΑ
Σ

            «Κολληµένοι... 
στη ζωή»

Στα πλαίσια του προγράμματος Αγωγής Υγείας το Γυμνά-
σιο Σκοτούσσης ασχολήθηκε με το θέμα “Το Κάπνισμα: 
Ο θανάσιμός μου φίλος” στα πλαίσια πιλοτικού προγράμ-
ματος “Κολλημένοι... στη ζωή”. 
Το πιλοτικό πρόγραμμα “Κολλημένοι... στη ζωή” στηρί-
ζεται σε ένα σύνθετο μοντέλο (γνωστικό, συναισθημα-
τικό, ψυχοκοινωνικό) που περιλαμβάνει την αύξηση του 
επιπέδου των γνώσεων των μαθητών και την ανάπτυξη 
της ικανότητας των μαθητών να συνειδητοποιήσουν και 
να αναγνωρίζουν τους παράγοντες που τα επηρεάζουν. 
Η πρωτιά που έχει η Ελλάδα διεθνώς στο κάπνισμα μας 
έδωσε το έναυσμα να ξεκινήσουμε την εργασία και την 
τελειώσαμε με ένα άρθρο που βρήκαμε στην εφημερίδα 
όπου στο 80% των απορριμμάτων στις παραλίες μας 
το 30% είναι γόπες τσιγάρων.

Τι πραγματοποίησε:
Τα μέλη της ομάδας μας χωρίστηκαν σε τέσσερις υποο-
μάδες:
• Ομάδα συλλογής πληροφοριών από διάφορες πηγές.
• Δημοσιογραφική ομάδα για την διεξαγωγή της έρευ-
νας.
• Καλλιτεχνική ομάδα για τις καλλιτεχνικές δραστηριότη-
τες της εργασίας.
• Ομάδα σύνταξης της εργασίας για την παρουσίασή 
της.
Σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος τα μέλη της ομά-
δας συνεργάστηκαν με ενθουσιασμό ακολουθώντας τους 
στόχους του αρχικού συμβολαίου που υπέγραψαν. Πραγ-
ματοποιήθηκαν δέκα δραστηριότητες μέσα στην τάξη 
ακολουθώντας τις οδηγίες του εκπαιδευτικού υλικού του 
προγράμματος που είχαμε λάβει. Τα παιδιά εκπόνησαν 
την έρευνα δημοσκόπησης για να κατανοήσουν τις συνέ-
πειες της χρήσης του τσιγάρου και κατασκεύασαν διάφο-
ρες αντικαπνιστικές αφίσες. Πραγματοποιήθηκε διαγωνι-
σμός σκίτσου με θέμα το τσιγάρο. Το θέμα εξετάστηκε 
από πολλές πλευρές (ιδιαίτερα χρήσιμες ήταν οι βιωμα-
τικές ασκήσεις και τα παιχνίδια ρόλων) και η πορεία της 
εργασίας παρουσιαζόταν σε πίνακα ανακοινώσεων του 
Γυμνασίου για την ενημέρωση τόσο των μαθητών όσο και 
των καθηγητών. Έγινε προβολή σχετικής βιντεοταινίας 
και καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος χρησιμοποι-
ήθηκε το CD του πιλοτικού προγράμματος “Κολλημένοι... 
στη Ζωή”. Έγιναν εισηγήσεις από ειδικούς και από τους 
φορείς του πιλοτικού προγράμματος.

Ευχαριστούμε:
Την κ. Αμούτζια Κατερίνα, συντονίστρια και επιστημονικά 
υπεύθυνη του πιλοτικού προγράμματος “Κολλημένοι... 
στη Ζωή”, Αν. Διευθύντρια ΕΣΥ, για την υπο-
στήριξη και τον συντονισμό που μας παρείχε 
κατά την διάρκεια της εκπόνησης του πι-
λοτικού προγράμματος.

ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ: Ο θανάσιμος φίλος μου 

Η συντονίστρια του προγράμματος 
Τζιάρα Μαγδαληνή

στη Ζωή”, Αν. Διευθύντρια ΕΣΥ, για την υπο-
στήριξη και τον συντονισμό που μας παρείχε 
κατά την διάρκεια της εκπόνησης του πι-
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“Εξαρτήσεις - Κάπνισμα”
“Είμαστε άντρες. Νοιώθουμε μοντέρνες και φεμινίστριες.
Είναι μόδα. Δεν είμαστε μαμόθρεφτα.” 
Μερικές από τις πρώτες απαντήσεις στην πρώτη προσέγγιση του θέματος.
Έχοντας ως σκοπό λοιπόν την απόκτηση της ενσυνείδητης γνώσης για τους κινδύνους του 
καπνίσματος στη σύγχρονη κοινωνία, οι μαθητές του προγράμματος Αγωγής Υγείας χωρίστηκαν 

σε υποομάδες εργασίας.
Η 1η ομάδα ασχολήθηκε με την ιστορία του καπνού.
Η 2η ομάδα με τα αίτια του φαινομένου και της αύξησης του σε μικρές ηλικίες.
Η 3η ομάδα ασχολήθηκε με τις συνέπειες που υφίσταται ο καπνιστής και αυτές που προκαλεί στους γύρω του.
Η μεθοδολογία και οι δραστηριότητες που ακολουθήθηκαν είναι οι παρακάτω:

1. Εκπονήθηκε και υλοποιήθηκε κατάλληλο ερωτηματολόγιο
2. Υπήρχαν συνεχείς συναντήσεις των ομάδων για ενημέρωση και 
αξιολόγηση της πορείας.
3. Έγινε ενημέρωση της ομάδας από το Kέντρο Πρόληψης του           
Ν. Σερρών.                            
4. Γινόταν συνεχής χρήση του διαδικτύου απ’ όλες τις ομάδες 
κυρίως στο σχολείο.
5. Βιωματική προσέγγιση. Συγγραφή θεατρικού δρώμενου με τίτλο: 
«Εξωγήινη ΚΑΠΝΟλογομαχία»  και πρόβες για την παρουσίαση 
του που θα γίνει στο τέλος της σχολικής χρονιάς.
6. Συμμετοχή στο βιωματικό σεμινάριο των μαθητών των σχολείων 
της σύμπραξης παρουσία ψυχολόγων. Το σεμινάριο οργανώθηκε 
από την υπεύθυνη Αγωγής Υγείας κ. Σοφία Ευθυμιάδου. Επίσης 
έγινε παρουσίαση του προγράμματος «Κολλημένοι στη ζωή». Τα 
παραπάνω πραγματοποιήθηκαν στο ξενοδοχείο «Ερωδιός» στη 
λίμνη Κερκίνης.
7. Ολοήμερη παρουσίαση της εργασίας και προβολή στην τοπική 
κοινωνία του νομού έγινε στην πλατεία Ελευθερίας των Σερρών          
στις 13 / 5 / 07.

8. Ανοικτή παρουσίαση της εργασίας και του θεατρικού δρώμενου στο σχολείο στις 16 / 5 / 07 και προβολή στην τοπική κοινωνία του 
Στρυμονικού.

Για την τελευταία δραστηριότητα είμαστε περήφανοι καθηγητές και μαθητές διότι δεν προγραμματίστηκε απ’ την αρχή αλλά προέκυψε 
στην πορεία του προγράμματος από τις συνεχείς αξιολογήσεις και καθώς οι μαθητές ενθουσιάζονταν σταδιακά και από την ομαδική 
τους εργασία και από την απόκτηση ενσυνείδητης γνώσης για το κάπνισμα.
Πιστεύουμε λοιπόν ότι το δρώμενο και η παρουσίαση του είναι η απόδειξη προς τους εαυτούς μας κυρίως ότι ο σκοπός και οι στόχοι 
του προγράμματος μας επιτεύχθηκαν πλήρως.
Οι συντονιστές του προγράμματος:
Γλατσάκη Κρυσταλλένια  ΠΕ3 - Τσιαούση Δήμητρα ΠΕ02
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            «Κολληµένοι... 
στη ζωή»

Στιγμιότυπα από την ενημέρωση της ομάδας Αγωγής Υγείας από την κα.Καραγκιόζη Φανή και Χουλιούμη Κώστα
 στελέχη του Κέντρου Πρόληψης Ν.Σερρών 
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Κάπνισμα και Υγεία

Το 6ο Γυμνάσιο Σερρών όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος υλοποίησε το πρόγραμμα Αγωγής Υγείας που αφορούσε το 
κάπνισμα. 

Το σχολείο μας συμμετέχει στα Προγράμματα αυτά με διαφορετικό θέμα κάθε χρόνο, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των μαθητών. 
Συντονιστής του Προγράμματος αυτού ήταν η καθηγήτρια Σαμσάρη Αργυρή ΠΕ 5 με μαθητές του Γ Ι του σχολείου μας, συγκεκριμένα 12 
κορίτσια και 2 αγόρια. 
Το θέμα επιλέχτηκε από την ομάδα αυτή στην πρώτη μας συνάντηση ανάμεσα σε πολλά άλλα.
Το πρόγραμμα στόχευε στην προσφορά μιάς θετικής 
προσέγγισης στην πρόληψη κατά του καπνίσματος και 
η παρέμβαση έγινε σε 3 επίπεδα. 
1- Στον τομέα των γνώσεων . 
2- Στον τομέα της συμπεριφοράς. 
3- Στον τομέα της ανάπτυξης προσωπικών δεξιοτήτων. 
Σκοπός του Προγράμματος ήταν 
• Να υπογραμμίσει τις αρνητικές επιπτώσεις του 

καπνίσματος στην υγεία 
• Να τονώσει την αυτοεκτίμηση των παιδιών και να 

τα καταστήσει άτομα υπεύθυνα στην λήψη αποφά-
σεων 

•  Να συμβάλλει στην ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέ-
σεων μέσα στο σχολικό περιβάλλον.  . 
Οι συναντήσεις γινόταν στο σχολείο μας κάθε Πέμπτη 
μετά την έβδομη ώρα. 
Στην αρχή έγινε η ομάδα μας και αφού κάναμε το 
συμβόλαιο χωρίστηκαν τα παιδιά σε υποομάδες. 
Μαζέψαμε το απαραίτητο υλικό που αφορούσε το 
γνωστικό μέρος του Προγράμματος. Συγκεκριμένα οι 
μαθητές μελέτησαν και πήραν πληροφορίες από το cd “Το κουτί της Πανδώρας” . 
Χωρίσαμε το υλικό σε ενότητες και στη συνέχεια κάθε φορά δουλεύαμε από μια ενότητα. 
Χρησιμοποιήσαμε κυρίως βιωματικά και παιχνίδια ρόλων που αρέσουν στους μαθητές. 
Τα παιδιά ζωγράφισαν με θέμα το κάπνισμα. Κάναμε δυο αφίσες και τρίπτυχο. 
Πιστεύω ότι οι εμπειρίες που αποκόμισαν οι μαθητές ακόμη και εγώ ήταν σπουδαίες. Πρώτα έμαθαν να δoυλεύουμε ομαδικά, αναπτύχθη-
κε μεταξύ τους το πνεύμα συνεργασίας και εμπιστοσύνης. Ήρθαν κοντά στον καθηγητή συντονιστή κέρδισαν την εμπ-ιστοσύνη του και 
μπόρεσαν να λειτουργήσουν ελεύθερα χωρίς δισταγμούς .  
Οικονομική ενίσχυση υπήρχε από το E.Ι.N. που κάλυψε τις ανάγκες του Προγράμματος. 
Παρoυσiαση του Προγράμματος έγινε στο σχολείο στο τέλος της χρονιάς στην έκθεση Αγωγής Υγείας στην Πλατεία Eλευθερiας. Επίσης η 
ομάδα συμμετείχε σε ημερίδα που έγινε στο ξενοδοχείο Ερωδιός στην Κερκίνη. 
Noμiζω και θέλω να ελπίζω ότι οι μαθητές έχουν αλλάξει στάση ζωής σε ότι αφορά το κάπνισμα, uπoσχέθηκαν ότι δεν θα καπνίσουν και 

ότι θα προσπαθήσουν να επηρεάσουν τους φiλoυς και τους γονείς 
τους να κόψουν το κάπνισμα. 
Ευχαριστούμε πολύ πρώτα την υπεύθυνη Aγωγής Υγείας 
κ.Ευθυμιάδου για την αμέριστη συμπαράσταση υλική και ηθι-
κή που μας παρείχε σ’ αυτό το πρόγραμμα, με τις πολύτιμες 
συμβουλές της και το υλικό που μας έδωσε μας βοήθησε να 
δουλέψουμε όσο γiνεται καλλίτερα . 
Ευχαριστούμε επίσης την ΟΑΣΗ και συγκεκριμένα την κ. Φανή 
Τσιαρέα για την βοήθεια που μας παρείχε όταν επισκεφτήκαμε το 
κέντρo αυτό. 
Ευχόμαστε κάθε χρόνο να υπάρχουν μαθητές να συμμετέχουν στα 
προγράμματα αυτά, τα οποία ευχής έργο θα ήταν να ενταχθούν 
στο ωρολόγιο πρόγραμμα για να μπορούμε και εμείς να τα δου-
λεύουμε χωρίς άγχος.

Η συντονίστρια του προγράμματος
Σαμσάρη Αργυρή

6o Γυμνάσιο ΣΕΡΡΩ
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            «Κολληµένοι... 
στη ζωή»


