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Ένας υπέροχος αρχαιολογικός χώρος και ένα πάρα πολύ ωραίο μουσείο.
Ξεχωριστή εντύπωση μας έκανε το χάλκινο άγαλμα του Ηνίοχου.
Η Λειβαδιά πολύ συμπαθητική μικρή πόλη με καλό φαγητό και ωραία τοπία,
ειδικά στην περιοχή της Κρύας.
Ευχαριστούμε πολύ τις εκπαιδεύτριές μας και τις εθελόντριες συνοδούς!!!
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Λειβαδιά
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ΣΤΙΓΜΕΣ
ΤΟΥ ΚΕΠ

Μιούζικαλ ‘’τα τέρατα’’
Η παράσταση που παρακολουθήσαμε μας έστειλε πολλά μηνύματα, για την αγάπη, τον εαυτό μας, για τους φίλους, και για ότι ο κάθε
ένας είναι διαφορετικός με την δική του προσωπικότητα και ήταν πολύ διδακτικό. Μιλούσαν επίσης για την ανιδιοτελή αγάπη και ότι
κυριαρχεί το μίσος, η κακία. αλλά, υπάρχει τρόπος να νικήσει το καλό και το καλό είναι η αγάπη, οι όμορφες σκέψεις προς τον αδελφό
μας και προς τον πλανήτη. Ο αδελφός μας μπορεί πολλές φορές να μας πικράνει και να μας πληγώσει, το μόνο που μπορούμε είναι να
τον αγαπήσουμε, αυτό δεν μπορεί κανείς να μας το πάρει.
Η παράσταση αυτή μας έκανε περισσότερο ευαισθητοποιημένους,

Μουσείο
Μικρασιατικού Ελληνισμού
Το Μουσείο Μικρασιατικού Ελληνισμού ‘’ Φιλιώ Χαϊδεμένου
‘’ βρίσκεται στην Νέα Φιλαδέλφεια και είναι πολύ σημαντικό
για την ιστορία και τον πολιτισμό της πόλης. Όλοι οι
πρόσφυγες από όπου κι αν βρίσκονται πρόσφεραν στο
μουσείο τα κειμήλια από την Μικρασιατική Καταστροφή(
αυτά που μπόρεσαν να σώσουν)και η Φιλιώ Χαϊδεμένου τα
συγκέντρωσε με φροντίδα.
Από την επίσκεψή μας στο Μουσείο φύγαμε με τις
ωραιότερες εντυπώσεις και βέβαια η ξενάγηση που μας
έκανε η ξεναγός του Μουσείου ήταν καταπληκτική!!!
Προτείνουμε σε όλους να επισκεφτούν αυτό το Μουσείο.
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Αφιέρωμα στη Φιλιώ Χαϊδεμένου
Η Φιλιώ Χαϊδεμένου γεννήθηκε στα Βούρλα της Μικράς Ασίας το 1899. Έζησε την Μικρασιατική
Καταστροφή όταν ήταν νέα κοπέλα. ήρθε στην Ελλάδα, όμως δεν ξέχασε ποτέ τον τόπο που
γεννήθηκε και ορκίστηκε να κάνει κάτι για να μην ξεχαστεί ποτέ ο ελληνισμός την Μικράς Ασίας και
ο ιδιαίτερος πολιτισμός της. Είχε μαζέψει πολλά κειμήλια, γιατί ήθελε να κάνει ένα μουσείο για τον
Μικρασιατικό Ελληνισμό.
Το 2005 σε συνεργασία με τον Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας και με την βοήθεια του τότε
πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή διαμορφώνεται ο χώρος για την έκθεση των κειμηλίων.
Το Μουσείο Μικρασιατικού Ελληνισμού ‘’ Φιλιώ Χαϊδεμένου’’ εγκαινιάζεται από τον πρωθυπουργό
στις 2 Απριλίου 2007.
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Έθιμα από Κυκλάδες
Στη γιορτή της Παναγίας ( 21 Νοεμβρίου ). Ο παπάς γυρίζει την εικόνα σε όλο το χωριό για να την προσκυνήσουν όλοι. Κάθε φορά
μια οικογένεια είναι υπεύθυνη για την εικόνα και την κρατάει στο σπίτι για δύο χρόνια. Την παραδίδει στον παπά και ο παπάς με τη
σειρά του θα την δώσει στην επόμενη οικογένεια. Αυτοί που έχουν την εικόνα κάθε φορά λέγονται πανηγυριώτες.
Κατερίνα Ανεζάκη
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Εκπαιδευτική εκδρομή στην Τήνο
Η εκπαιδευτική εκδρομή στην Τήνο είχε μεγάλο ενδιαφέρον.
Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Φύγαμε με τις καλύτερες
εντυπώσεις από όλα τα μέρη που επισκεφτήκαμε. Ιδιαίτερη
εντύπωση μας έκανε το χωριό Βώλακας και ο Πύργος το χωριό
του γλύπτη Γιαννούλη Χαλεπά, όπως και η επίσκεψή μας στο
μουσείο μαρμαροτεχνίας με την καταπληκτική ξενάγηση που
μας έκανε ο υπεύθυνος του μουσείου.
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε το Ιερό Ίδρυμα της
Ευαγγελίστριας για την προσφορά δωρεάν γεύματος
και πούλμαν κατά τις μετακινήσεις μας στα μέρη που
επισκεφτήκαμε καθώς και την υπέροχη ξενάγηση που είχαμε
από τον οδηγό του πούλμαν.
Θα θέλαμε επίσης να ευχαριστήσουμε όλους όσους συνέβαλαν
στην πραγματοποίηση αυτής της εκδρομής, τις εκπαιδεύτριές
μας όπως και όλες τις συνοδούς της εκδρομής μας!!!
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Λήμνος
Το νησί που μας κάνει όλους περήφανους με τα στοιχεία που
διαθέτει και την ποιότητα ζωής που προσφέρει έχει πρωτεύουσα
την όμορφη και ιστορική Μύρινα, που πήρε το όνομά της από τη
σύζυγο του βασιλιά Θοάντα, ο οποίος ήταν ο πρώτος οικιστής
του νησιού και ιδρύθηκε τον 13ο αιώνα πΧ.
Χριστίνα και Παυλίνα Χαραμή
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Τριήμερες
Χριστουγεννιάτικες
εκδηλώσεις

Οι νέοι των ΚΕΠΠ πραγματοποίησαν τριήμερες εκδηλώσεις για
τα Χριστούγεννα
Η πρώτη μέρα ήταν μέρα δημιουργίας, φτιάχνοντας διάφορα
ζαχαροκεράσματα για το ζαχαροσπιτικό που περίμενε τους
καλεσμένους.
Η δεύτερη μέρα ήταν αφιερωμένη στην ελληνική παράδοση και
τα ελληνικά έθιμα από διάφορα μέρη της Ελλάδας και όλα αυτά
συζητήθηκαν σε οργανωμένο τραπέζι εργασίας και
Την τρίτη μέρα με εορταστική διάθεση μιλήσαμε για τα
μηνύματα των Χριστουγέννων και το τι σημαίνουν για τον
καθένα. Σ’αυτή την εκδήλωση είχαμε και power point

Χριστουγεννιάτικο Μπαζάρ
στην astra geneka
Ήταν μια ωραία εμπειρία που θα μας μείνει αξέχαστη.
Οι άνθρωποι της εταιρίας ήταν πολύ καλοί και ευγενικοί
μαζί μας, μας φέρθηκαν πολύ ωραία, μας χαιρέτησαν δια
χειραψίας. Όταν μπήκαμε μέσα γράψαμε τα στοιχεία μας σε
μια ηλεκτρονική οθόνη και μας έδωσαν καρτελάκια με τα
ονόματά μας, μας προσέφεραν χυμό, καφέ και κουλουράκια..
Τα πράγματα που πήγαμε στο μπαζάρ τους άρεσαν και τα
αγοράσανε.
Μας ξενάγησαν στους χώρους της εργασίας τους, μας μίλησαν
για την εταιρία, για τα φάρμακα που παράγει, για τους χιλιάδες
υπαλλήλουςσε όλα τα κράτη του κόσμο. Μας προσέφεραν και
μεσημεριανό φαγητό που ήταν και πολύ νόστιμο.

Την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου μας προσκάλεσε το 1ο
Λύκειο Καματερού σε εορταστική εκδήλωση που είχε.
Είχαμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε καινούργια άτομα,
να μιλήσουμε μαζί τους και να χορέψουμε. Περάσαμε
πάρα πολύ ωραία και τους ευχαριστούμε πολύ για την
φιλοξενία.
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Ευχαριστούμε το Εργαστήριο Πληροφορικής
και τον κύριο Αργύρη, χωρίς τη βοήθεια
του οποίου αυτή μας η προσπάθεια θα ήταν
ανέφικτη
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Έκθεση φωτογραφίας
με θέμα την Πλάκα
τον Μάιο
Τον Μάιο θα κάνουμε μια έκθεση φωτογραφίας με θέμα
την Πλάκα στο μουσείο λαϊκής τέχνης και θα διαρκέσει μία
εβδομάδα.. Η έκθεση αυτή θα είναι συνδιοργάνωση του ΚΕΠΠ 2
και του μουσείου λαϊκής τέχνης.

Συνεχίζουμε την συνεργασία μας με το
1ο γυμνάσιο Καματερού και χαιρόμαστε
πολύ για αυτό. Στις 17 Ιανουαρίου θα
πραγματοποιήσουμε το πρωτόκολλο
συνεργασίας. Η συνεργασία μας θα γίνει σε
διαφορετικά project.

ΟΜΆΔΑ ΚΕΠΠ 2

Το ΚΕΠΠ σε συνεργασία με τον σύλλογο εργαζομένων
βοηθήσαμε τους σεισμοπαθείς του χωριού Βρίσσα Μυτιλήνης
και τους πλημμυροπαθείς στην Νέα Πέραμο και Μάνδρα Αττικής
προσφέροντας αναγκαία είδη. Επίσης στείλαμε φαρμακευτικά
είδη που χρειαζόταν το αγροτικό ιατρείο και το φαρμακείο του
σχολείου στο Καστελόριζο.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους όσους μας βοήθησαν σ’
αυτές τις δράσεις μας, επίσης ευχαριστούμε πολύ όλους τους
εθελοντές μας που μας βοηθάνε σε όλες τις δράσεις

ΟΙ ΝΈΟΙ ΤΩΝ ΚΕΠΠ

Συντακτική ομάδα:

