
«Στην εκδήλωση αυτή, εκτός από το τυπικό μέρος της, που περιελάμβανε τους χαιρετισμούς και

διάφορες παρουσιάσεις, υπήρχε και αρκετός χρόνος κατά τον οποίον τα παιδιά των δύο σχολείων

μπορέσαμε να γνωριστούμε και να έρθουμε πιο κοντά. Για ακόμα μια φορά λοιπόν, διαπιστώσαμε

ότι αυτά που μας ενώνουν εξακολουθούν να είναι πάρα πολλά, όχι μόνο από άποψη ηλικίας αλλά

κυρίως από άποψη πολιτισμών. Το κλίμα καθ’όλη την διάρκεια της επίσκεψης των παιδιών ήταν

πολύ ευχάριστο, ενώ και από τις δύο πλευρές υπήρχε μεγάλη χαρά και ενθουσιασμός. Περάσαμε

πολύ καλά εκείνη την μέρα. Μάλιστα, προς το τέλος, στήθηκε ένα ολόκληρο πανηγύρι και το προ-

αύλιο του σχολείου πλημμύρισε από μουσικές, χορούς και γέλια. Ήταν μια υπέροχη εκδήλωση που

εξέφρασε με τον καλύτερο τρόπο το νόημα και τους στόχους του προγράμματος της αδελφοποίη-

σης των δύο σχολείων.» 

Βαρδάκη Αναστασία Β1

«Έπειτα από τις εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν το πρωί στο σχολείο μας με τη συμμετοχή

και την συνεργασία των δύο σχολείων, οι επισκέπτες μας έμειναν στον ίδιο χώρο μαζί με κάποι-

ους καθηγητές και παιδιά, ώστε να φάμε όλοι μαζί. Καθ’όλη τη διάρκεια της ευχάριστης αυτής συ-

γκέντρωσης, επικρατούσε ένα κλίμα χαράς και ενθουσιασμού, καθώς δημιουργούνταν σχέσεις φι-

λίας ανάμεσά μας. Ήταν μία μοναδική εμπειρία για όλους μας. Ήρθαμε σε επαφή με νέους ανθρώπους

και τον πολιτισμό τους με τον οποίο έχουμε πολλά κοινά στοιχεία. Ανυπομονώ για τη δική μας εκ-

δρομή στην Κύπρο με ενθουσιασμό και ελπίζω να μπορέσουμε να συσφίξουμε ακόμα περισσότε-

ρο τις σχέσεις μας με τα παιδιά από το σχολείο της Κύπρου.»  

Ζαννή Ευτυχία Α1
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Το διήμερο 22-23 Φεβρουαρίου 2018 πραγ-
ματοποιήθηκαν οι επετειακές εκδηλώσεις στο
ΓΕΛ Βάμου με αφορμή τη συμπλήρωση ενός
χρόνου αδελφοποίησης με το Λύκειο Μα-
καρίου Γ΄ Λάρνακας. 

Π
ιο συγκεκριμένα, στις 22 Φεβρουαρίου 20 μα-

θητές και μαθήτριες της Β΄ και Γ΄ Λυκείου επι-

σκέφτηκαν το ΓΕΛ Βάμου. Στις εκδηλώσεις πα-

ρουσιάστηκαν δράσεις και δημιουργικές εργασίες που

εκπόνησαν μαθητές των δύο σχολείων. Προηγήθηκαν

σύντομοι χαιρετισμοί και ανταλλαγή αναμνηστικών δώ-

ρων. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα προσφερόμενα δώρα προς

τους Κύπριους μαθητές είχαν κατασκευαστεί από μα-

θητές και μαθήτριες του σχολείου μας με την επιμέλεια

της Χημικού κας Ατσαλάκη Ελένης. Στην εκδήλωση πα-

ρευρέθηκε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Δήμου Αποκορώνου

κος Νικολακάκης, ο οποίος απηύθυνε σύντομο χαιρε-

τισμό. Στο διάλειμμα των εκδηλώσεων προσφέρθηκε

πρωινό με τοπικά προϊόντα που προετοίμασαν οι μα-

θητές του ΓΕΛ Βάμου με τη συνεισφορά και του Συλλόγου

Διδασκόντων. Μετά τις εκδηλώσεις ακολούθησε πλού-

σιο γεύμα προσφορά του Συλλόγου Γονέων και Κηδε-

μόνων στον χώρο του Σχολείου.

Ειδικότερα, παρουσιάστηκαν οι ακόλουθες εργασίες:

1. Αμπελιτσιά και κατσούνα – Το απειλούμενο ενδη-

μικό δέντρο και η εμβληματική κρητική κατσούνα, 3ο

Βραβείο στο μαθητικό διαγωνισμό της εφημερίδας

Χανιώτικα Νέα

2. Η χλωρίδα και η πανίδα της Κύπρου και της Κρή-

της – Εργασία των μαθητών του Λυκείου Μακαρίου Γ΄

3. Δαίδαλος και Ίκαρος: από την Αρχαία Ελλάδα στη

Ρώμη, το πάντα επίκαιρο μήνυμα της δημιουργικότη-

τας και του ονείρου. Εισήγηση στο πλαίσιο του 4ου Με-

σογειακού συνεδρίου στη Νάπολη της Ιταλίας

4. Στάσεις και αξίες μέσα από τη σχολική ζωή· μία έρευ-

να των μαθητών του Λυκείου Μακαρίου Γ΄

5. Το ελαϊ-δικό μας: Εργασία μαθητών του ΓΕΛ Βάμου

σε εκδήλωση του ΕΚΦΕ Χανίων για το ελαιόλαδο.

Ακούστηκαν επίσης τα εξής τραγούδια:

Το απόγευμα στο δένδρο του Αλκίνοου Ιωαννίδη

Ήταν μία φορά του Νίκου Ξυλούρη

Γιασεμί (παραδοσιακό κυπριακό τραγού-

δι)

Την επόμενη ημέρα μαθητές και από τα

δύο σχολεία επισκέφτηκαν από κοινού την περιοχή της

λίμνης Κουρνά, θαύμασαν το τοπίο, ενώ στη συνέχεια

περιηγήθηκαν στα σοκάκια της παλαιάς πόλης του Ρε-

θύμνου. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας ξεναγήθηκαν

στην παλαιά πόλη των Χανίων και το Ενετικό Λιμάνι από

τη Φιλόλογο κα Όλγα Καραδάκη.

«Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που η ιδέα της αδελφοποί-

ησης έχει πλέον αγκαλιαστεί από τη Σχολική Κοινότη-

τα του ΓΕΛ Βάμου, αλλά και από την τοπική κοινωνία.

Είναι ένα επιπλέον βήμα προς την εξωστρέφεια και ανά-

δειξη του σχολείου μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ προς τους

γονείς και τους/τις συναδέλφους που κοπίασαν για την

υποδειγματική φιλοξενία των επισκεπτών μας.»  

* Ο Παναγιώτης Αμπελάς, είναι Διευθυντής ΓΕΛ Βάμου
Εντυπώσεις μαθητριών 

«Είναι  πολύ σημαντικό να γίνονται δράσεις που ενώνουν σχο-

λεία και μας δείχνουν πόσο ίδιοι, αλλά και διαφορετικοί  είμαστε.

Για την εκδήλωση υπήρξε αμοιβαία συνεργασία. Το πιο σημαντικό

για μένα ήταν η συνάντηση και η γνωριμία με τους άλλους μα-

θητές από την Κύπρο. Ήταν ένα ευχάριστο διάλειμμα χαράς. Γνω-

ριστήκαμε και δημιουργήσαμε φιλίες, τραγουδήσαμε , χορέψαμε

και ενωθήκαμε. Νιώσαμε περηφάνια που συμμετείχαμε σε μια τέ-

τοια ουσιαστική εκδήλωση.» 

Χαροκοπάκη Πηνελόπη Α3

«Νιώθω ειλικρινά πάρα πολύ χαρούμενη που είχα την ευκαιρία

να συναναστραφώ και να γνωρίσω παιδιά από ένα άλλο σχολείο

και, ειδικότερα, της Κύπρου. Εκτός από την παρουσίαση των ερ-

γασιών και των δράσεων που έκαναν τα δύο σχολεία, οι οποίες

ήταν πολύ ενδιαφέρουσες, μπήκαμε όλοι σε μία διαδικασία να γνω-

ρίσουμε άτομα και να κάνουμε νέους φίλους. Καθ’ όλη τη διάρ-

κεια της διαμονής τους στο σχολείο μας, επικρατούσε ένα κλίμα

χαράς και ενθουσιασμού. Μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστη-

μα ήρθαμε πολύ κοντά με τους μαθητές του σχολείου της Κύπρου

και αναπτύξαμε φιλικές σχέσεις με αυτούς. Ήταν, ειλικρινά, μία αξέ-

χαστη εμπειρία και ελπίζω αυτή η αλληλεπίδραση των δύο σχο-

λείων να διαρκέσει για πολλά ακόμα χρόνια.»                                                                                                      

Ξηρουχάκη Aννα Α2

ΓΕΛ Βάμου - Λύκειο Μακαρίου Γ’ Λάρνακας: 
Εκδηλώσεις Αδελφοποίησης


