
Τανίδι ρςημ Εσοώπη ! Τξ παιυμίδι ξλξκληοώθηκε !  

 

Αμαδείναμε ρςξ Ηοάκλειξ ςξ απόγεσμα ςηπ 1ηπ Αποιλίξσ ςξσπ ςσυεοξύπ πξσ θα ςανιδέφξσμ. Ούςε ξ ρειρμόπ δεμ μάπ 

πςόηρε. Βγήκαμε λίγξ ρςημ ασλή, μαπ καθηρύυαρε ξ ρειρμξλόγξπ ςηπ παοέαπ και μεςά,  με φσυοαιμία και πξλύ κέτι, 

ξλξκληοώραμε ςημ κλήοχρη ςξσ «Σανιδιξύ ρςημ Δσοώπη». 

Η κλήοχρη έγιμε παοξσρία ςχμ δύξ εσοχβξσλεσςώμ πύοξσ Δαμέλλη και Γιώογξσ ςασοακάκη. Δσυαοιρςξύμε όλξσπ 

ςξσπ παίκςεπ και ςξσπ εκπαιδεσςικξύπ πξσ μαπ ςίμηραμ με ςημ παοξσρία ςξσπ. 

σγυαίοξσμε ςα παιδιά πξσ θα ςανιδέφξσμ και υαιοόμαρςε μαζί για ςξ θασμαρςικό ςξσπ! 

Αλλά η ρκέφη μαπ ρσμξδεύει ςα σπόλξιπα παιδιά - κι είμαι πξλλά- πξσ ανίζξσμ αλλά δεμ ςανιδεύξσμ. Σα ρσμαιρθήμαςα 

ακξλξσθξύμ ςξ ίδιξ πάμςα δοξμξλόγιξ, ρ΄ όλξ ςξ ςανίδι ςηπ ζχήπ. ςημ αουή η ελπίδα, μεςά η υαοά ςηπ ρσμμεςξυήπ και 

ςξ μξίοαρμα ςχμ ρςόυχμ, η κξιμή πξοεία, ύρςεοα η αγχμία ςηπ επιςσυίαπ και  η πικοή γεύρη ςξσ αμξλξκλήοχςξσ ή ςξσ 

μάςαιξσ. 

Αμ έρςχ και μια εοώςηρη ςξσ παιυμιδιξύ ράπ έδχρε μια επιπλέξμ πληοξτξοία, κοαςήρςε και μια δεύςεοη, ςημ πιξ 

ρημαμςική απ΄ όλεπ : Ασςή η πικοή γεύρη ςξσ αμξλξκλήοχςξσ είμαι πξσ κάμει ςξσπ αμθοώπξσπ πιξ πλξύριξσπ, ικαμξύπ 

και χοαίξσπ. Ασςή τέομει ςα απξριχπηςικά ρςη ζχή μαπ, ασςή ςοέτει ςξ αμήρσυξ πμεύμα και διαςάρρει  όλα ςα 

εμδευόμεμα μα μέμξσμ αμξιυςά............... 

ε όλξσπ και όλεπ εράπ, ατιεοώμξσμε ςξ Σανίδι ρςημ Δσοώπη. 

Απ΄ ςη μέα ρυξλική υοξμιά θα ΄μαι καλύςεοξ με ςη δική ραπ έμπμεσρη! 

Και ςώοα, ςέλξπ ρςη ρσγκίμηρη. Σα ξμόμαςα εκείμχμ πξσ – μεςά ςιπ ενεςάρειπ – ςανιδεύξσμ ρςα θασμαρςικά! 

 

Κλήοχρη Σμημάςχμ 

Νξμόπ Ηοακλείξσ  

Χοιρςίμα Σκαμπαβία - ΓΔΛ Νέαπ Αλικαομαρρξύ Α4 

επιλαυόμςεπ 

1. Γιάμμηπ Δαρκαλάκηπ - 2ξ ΔΠΑΛ Ηοακλείξσ A3 

2. Κχμρςαμςίμξπ Κξσκάπ - 3ξ ΓΔΛ Ηοακλείξσ A2 

 

Νξμόπ Λαριθίξσ 

Νικξλαΐπ Αμδοξσλάκη - 1ξ ΓΔΛ Αγίξσ Νικξλάξσ A1 

επιλαυόμςεπ 

1. Έμςζι Σρέοπια  - 2ξ ΓΔΛ Ιεοάπεςοαπ B4 

2. Μιυάληπ Σζάβλαπ - 2ξ ΓΔΛ Ιεοάπεςοαπ A4 

 

Και ξι πέμςε ςανιδεσςέπ από ςα παιδιά πξσ απάμςηραμ και ρςιπ 81 εοχςήρειπ: 

• Σςέταμξπ Παπαδξγιαμμάκηπ - 3ξ ΓΔΛ Ηοακλείξσ A4 

• Καςεοίμα Βοέμςζξσ - 7ξ ΓΔΛ Ηοακλείξσ B1 

• Αγμή Οοταμξσδάκη - 3ξ ΓΔΛ Ηοακλείξσ B8 

• Νίκξπ Δεληγιαμμάκηπ - ΓΔΛ Γξσβώμ A1 

• Μαοίμα Τιςξμιυελάκη - ΓΔΛ Αγ. Βαοβάοαπ A2 

 

Και ξι 5 επιλαυόμςεπ: 

Βάρια Αοβαμίςη - 7ξ ΓΔΛ Ηοακλείξσ B1 

Διοήμη ακαοάκη -  ΓΔΛ Νέαπ Αλικαομαρρξύ A4 

Ιχάμμηπ Δοξσγκάκηπ - 7ξ ΓΔΛ Ηοακλείξσ B1 

Γεχογία Σιςάκη -  2ξ ΓΔΛ Ηοακλείξσ B6 

Αμδοέαπ σλλιγμάκηπ  -  ΓΔΛ ηςείαπ B4  

 

Μποάβξ ραπ ! 



 

Θεομά ρσγυαοηςήοια ρε όλξσπ και όλεπ ! Ραμςεβξύ ρςξ αεοξδοόμιξ μεςά ςιπ ενεςάρειπ!  

   

 

Μεοικά εμδιατέοξμςα ρςαςιρςικά ρςξιυεία 

Σημ ιρςξρελίδα ςξσ «Σανιδιξύ ρςημ Δσοώπη» επιρκέτςηκαμ 2.150 διατξοεςικξί επιρκέπςεπ ρε 3.100 επιρκέφειπ. 

Σξ παιυμίδι παίυςηκε  9.000 τξοέπ (4.6 τξοέπ καςά μ.ξ. κάθε παίκςηπ) 

Οι ρσμμεςξυέπ μαθηςώμ και μαθηςοιώμ με έγκσοξ κχδικό ήςαμ 931. Ανιξρημείχςξ είμαι ςξ γεγξμόπ όςι ςξ 7% ςχμ 

παιδιώμ έπαιναμ από ρελίδα κξιμχμικήπ δικςύχρηπ (facebook). 

Δν ασςώμ ξι 176 ήςαμ είςε υχοίπ επαοκή ρςξιυεία είςε διπλξεγγοατέπ από παίκςεπ πξσ υοηριμξπξίηραμ πεοιρρόςεοξσπ 

από έμαμ κχδικό. Από ςη δεύςεοη ασςή καςηγξοία παικςώμ με πεοιρρόςεοξσπ κχδικξύπ, κοαςήραμε ςξμ κχδικό με ςξμ 

ξπξίξ ρημείχραμ ςημ καλύςεοη επίδξρη. 

Από ςξσπ 755 διατξοεςικξύπ παίκςεπ, μαθηςέπ και μαθήςοιεπ: 

Οι 603 τξιςξύμ ρε Λύκεια ςξσ Ν. Ηοακλείξσ -393 από ςημ πόλη ςξσ Ηοακλείξσ, 60 από ςημ Ν. Αλικαομαρρό και 150 από 

ςα πεοιτεοειακά Λύκεια ςξσ Νξμξύ Ηοακλείξσ. Οι 152 τξιςξύμ ρε Λύκεια ςξσ Ν. Λαριθίξσ.  Οι 371 τξιςξύμ ρςημ Α΄ 

Λσκείξσ και ξι 384 ρςη  Β΄ Λσκείξσ. 

Οι 117 απάμςηραμ και ρςιπ 81 εοχςήρειπ και θα ρσμμεςάρυξσμ και ρςη δεύςεοη κλήοχρη - 72 κξοίςρια και 45 αγόοια.Οι 

497 αοκέρςηκαμ ρςη ρσμμεςξυή ςξσ ςμήμαςόπ ςξσπ απαμςώμςαπ μέυοι 27 εοχςήρειπ. 

 


