
Το σχολείο δεν είναι μόνο 
διάβασμα, απουσίες και 
βαθμοί. Δίνει πολλές 
ευκαιρίες και 
προβληματισμούς. Αυτές 
εκμεταλλευτήκαμε και 
εμείς και είδαμε τα 
πράγματα μέσα από  « 
ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΘΡΑΝΙΟ  τη 
δεύτερη έκδοση της 
εφημερίδας του 1ου ΕΠΑΛ 
ΧΑΝΙΩΝ. Με 
ενθουσιασμό και μεράκι 
σας την παρουσιάζουμε 
και ελπίζουμε η 
προσπάθειά μας να 
αγκαλιαστεί από τους 
συμμαθητές μας.

Οι μαθητές του Α1 
τμήματος

Θα ήθελα ως διευθύντρια 
του σχολείου να χαιρετήσω 
την πρωτοβουλία αυτή των 
μαθητών μας και των 
καθηγητών. Οι προσπάθειες 
αυτές δίνουν την ευκαιρία 
στους μαθητές μας να 
γνωρίσουν τους εαυτούς 
τους, να ανακαλύψουν τα 
ενδιαφέροντά τους, να 
βρουν διεξόδους και να 
προβληματιστούν. 
Πιστεύουμε ότι ο κάθε 
μαθητής είναι διαφορετικός 
και μοναδικός. Εμείς 
οφείλουμε να τους 
στηρίζουμε και να 
διαμορφώνουμε το ανάλογο 
περιβάλλον. 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΒΡΥΩΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

1. Σχολείο‐Ιστορικά στοιχεία
2. Επισκέψεις‐ δράσεις

(διδακτικές – εκπαιδευτικές)
3. Γαστρονομία της Κρήτης

ΟΜΑΔΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

1η ομάδα

ΖέφιΚινέτ, Αρχαγγελάκη Ασπασία, Γαλανάκη Ελπίδα, Καλιδωνάκης Μανούσος, Γεωργιλαδάκης Ιωάννης 
Γεωργιλαδάκης Ιωσήφ.

2η ομάδα

Δημητριάδης Γιώργος, Αρχαγγελάκη Ασπασία, Γαλανάκη Ελπίδα, Καραγκασίδης Δημήτρης, Μαυρίγιαννης 
Νεκτάριος, Νταγκουνάκης Ελευθέριος,

3η ομάδα

Καλυβάς Παύλος, Γεωργιακάκη Γεωργία Ευθυμιάτος Νικόλαος, ΙβανέσκουΝτάριους, Αννιτσάκης Γιώργος, Αγγελάκης 
Εμμανουήλ.
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∆ίπλα στο 1ο ΕΠΑΛ, βρίσκεται το 2ο Γενικό Λύκειο Χανίων. 
Ανεγέρθηκε τη δεκαετία του ΄30 επί κυβερνήσεως Βενιζέλου. 
Αρχικά στέγαζε το Πρακτικό Λύκειο Χανίων. Μετεξελίχθηκε 
στο εξατάξιο Γυμνάσιο θηλέων, αργότερα σε 3ο Λύκειο και 
σήμερα είναι το 2ο Γ. Λ. Χανίων.

Το οίκημα δίπλα στο Λύκειο στεγάζει το 3ο ∆ημοτικό Σχολείο 
Χανίων. Η ανέγερσή του ξεκίνησε το 1930. Ήταν διώροφο 
κτήριο σχήματος Π με 6 αίθουσες διδασκαλίας. Εκεί 
στεγαζόταν και το 4ο ∆ημοτικό μέχρι πρόσφατα. Στην αυλή του 
σχολείου οι Γερμανοί έχτισαν μικρό κτήριο που το 
χρησιμοποιούσαν για τις ανάγκες τους. Με την αποχώρηση των 
γερμανών χρησιμοποιήθηκε για διάφορους σκοπούς 
(Επιθεώρηση δημοτικών σχολείων, Ιατρείο, ΕΚΑΒ).

Το τελευταίο οίκημα στο βόρειο άκρο της Κοραή είναι το 2ο

Γυμνάσιο Χανίων. Κτίστηκε και αυτό στις αρχές του 20ου αιώνα 
,επί κυβερνήσεως Ελ. Βενιζέλου. Εκεί στεγάστηκε το 2ο

Γυμνάσιο Αρρένων Χανίων και αργότερα το 2ο Γυμνάσιο και 2ο

Ενιαίο Λύκειο Χανίων.

Το σχολείο μας , το 1ο ΕΠΑΛ Χανίων , βρίσκεται στον 
πεζόδρομο της οδού Κοραή. Χτίσθηκε τo 1934 σύμφωνα με 
τις αρχές του μοντέρνου κινήματος και στέγασε αρχικά την 
Εμπορική Σχολή Χανίων, ένα είδος εξατάξιου  
Επαγγελματικού σχολείου, από το οποίο αποφοίτησαν και 
διέπρεψαν αξιόλογοι συμπολίτες μας. Για αρκετά χρόνια η 
Εμπορική Σχολή ήταν το μοναδικό μεικτό γυμνάσιο στα Χανιά. 
Αρχικά είχε αίθουσες μόνο στο ισόγειο και στο υπόγειο, 
αργότερα όμως χτίσθηκε ένας ακόμα όροφος ενώ λίγα χρόνια 
αργότερα, αρχές της δεκαετίας του ΄80 , χτίσθηκεένα 
διώροφο οίκημαμε σχολικές αίθουσες στην νοτιοανατολική 
πλευρά της αυλής.Μετά την Εμπορική Σχολή το οίκημα 
στέγασε το 1ο Επαγγελματικό Λύκειο Χανίων που 
μετονομάστηκε σε 1ο ΤΕΛ Χανίων και αργότερα σε 1ο ΤΕΕ 
Χανίων.  

Η ΟΔΟΣ ΚΟΡΑΗ

Την Τετάρτη 3 Μαϊου 2017 στο σχολείο 
μας έγινε ενημέρωση γονέων των μαθητών της Α΄ 
τάξης.Από τη Διευθύντρια κα Βρυωνάκη Τασία 
έγινε ενημέρωση για τη δομή και τη λειτουργεία 
των ΕΠΑΛ καθώς και για τις διαφορές ΕΠΑΛ – ΓΕΛ. 
Επίσης οι γονείς πήραν μια γευση από τις 
δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη 
διάρκει της σχολικής χρονιάς μέσα στο σχολείο ή 
και έξω απ΄αυτό. Τέλος καθηγητές των τομέων 
που λειτουργούν στο σχολείο παρουσίασαν τις 
ειδικότητες των τομέων , τομείς απασχόλησης 
των αποφοίτων καθώς και εργαστηριακές 
δραστηριότητες των μαθητών.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού 
Δρυμού Σαμαριάς  πραγματοποίησε επίσκεψη  
στο  σχολείο μας , με σκοπό την ενημέρωση 
των μαθητών των τμημάτων Γ΄ Τουριστών  και 
Β΄ Γεωπονίας  σχετικά με την προστατευόμενη 
περιοχή των Λευκών Ορέων.  Αφού 
χωριστήκαμε σε δύο ομάδες και μέσα από  
βιωματικά παιχνίδια και video, μας 
ενημέρωσαν για  το φυσικό και ανθρωπογενές 
περιβάλλον της περιοχής, καθώς και για τις  
πιέσεις – απειλές που ασκούνται σε αυτήν. 
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε  στο φαράγγι της 
Σαμαριάς, όπου το 2012 συμπληρώθηκαν 50 
χρόνια από την ανακήρυξή του σε Εθνικό 
Δρυμό.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΡΥΜΟ ΣΑΜΑΡΙΑΣ

Πολλοί μαθητές του σχολείου μας συνοδευόμενοι από τους καθηγητές τους 
επισκέφτηκαν τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων για να ξεναγηθούν στους χώρους 
της  και να βρουν στοιχεία για κάποια εργασία τους.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Την Τρίτη 2 Μαΐου  μαθητές και μαθήτριες του σχολείου μας με την ¨βοήθεια ¨της υποδιευθύντριας καςΤσαρέ Μήνας, έδωσαν συναυλία στο θέατρο 
«Βλησίδης» . Δύο συμμαθητές μας τους συνόδευσαν με τις κιθάρες τους και δύο ήταν στο αρμόνιο. Όλοι μαζί, μαθητές και καθηγητές, 
σιγοτραγουδήσαμε  αγαπημένα τραγούδια ελλήνων συνθετών και χειροκροτήσαμε την προσπάθεια  των συμμαθητών μας.



Η ομάδα Ριζίτικου τραγουδιού του σχολείου μας που αποτελείται από 7 
μαθητές της Β΄ και Γ΄  τάξης του τομέα Γεωπονίας, εκπροσώπησαν το Νομό 
Χανίων  στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του ΠΕΚ Ηρακλείου. Οι  
μαθητές  πήγαν στο Ηράκλειο προσκεκλημένοι της κ. Καλαθάκη που είναι 
παιδαγωγικά υπεύθυνη του σχολείου μας και η εμφάνιση της ομάδας 
ενθουσίασε τους παρευρισκόμενους.

Η ΟΜΑΔΑ ΡΙΖΙΤΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ ΣΤΟ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Μια από τις τελευταίες επισκέψεις που πραγματοποιήσαμε αυτή τη χρονιά 
ήταν στα Νεώρια. Δυο συμμαθητές μας μας παρουσίασαν την ιστορία των 
κτηρίων, την σημαντικότητα τους για την τουριστική υπεροχή της πόλης 
μας αλλά και τη σημερινή μη συντήρησή τους.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΑ ΝΕΩΡΙΑ

Στις 2 του Απρίλη το σχολείο μας συμμετείχε  στην ημέρα που το 
Πολυτεχνείο είναι ανοικτό για τους Χανιώτες μαθητές. Ξεναγηθήκαμε 
στους χώρους, στα εργαστήριά του και αντιληφθήκαμε το επιστημονικό 
έργο του Ιδρύματος. Στο τέλος χρησιμοποιήσαμε τις αθλητικές 
εγκαταστάσεις σε κάποια αθλήματα.

Στις 9 του Απρίλη πραγματοποιήθηκε στην πόλη μας ο 2ος Μαραθώνιος. 
Πήραν μέρος πολλοί μαθητές με την καθοδήγηση του καθηγητή μας κ. 
Γρυφάκη και είχαμε σημαντική διάκριση. Πήραν μέρος και πολλοί 
καθηγητές ενισχύοντας την παρουσίαση του σχολείου μας.

Τα Ενετικά Νεώρια είναι από τα εντυπωσιακότερα μνημεία στο Παλιό 
λιμάνι των Χανίων. Κατασκευάστηκαν τον 16ο αιώνα, όταν ο στόλος των 
Ενετών κυριαρχούσε στη Μεσόγειοκαι εξυπηρετούσαν την ανάγκη 
επισκευών του στόλου.Ήταν μεγάλες πέτρινες κατασκευές, με αψιδωτή 
πρόσοψη. Ανοικτά προς την θάλασσα, ώστε να μπορούν τα πλοία να 
φτάνουν ως το εσωτερικό τους ανεμπόδιστα, θολοσκέπαστα και 
επικοινωνούσαν μεταξύ τους με τοξωτά ανοίγματα στους εσωτερικούς 
τοίχους ενώ έκλειναν με ξύλινες πόρτες. Έχουν μήκος 50 μέτρων το καθένα, 
πλάτος 9 και ύψος 10 μέτρων. Συνολικά, κατασκευάστηκαν στο παλιό 
λιμάνι των Χανιών 23 Ενετικά Νεώρια.Από τα Ενετικά Νεώρια σήμερα 
σώζονται επτά συνεχόμενοι θόλοι και το Μεγάλο Αρσενάλι και δύο νεώρια 
από το συγκρότημα του Μόρο, στο μυχό του λιμανιού. Η θαλάσσια 
πρόσβαση δεν υπάρχει πια, καθώς κατασκευάστηκε η προκυμαία.

Για 2η χρονιά φέτος , στον πεζόδρομο της οδού Κοραή , όλα τα σχολεία μαζί 
γιορτάσαμε  την «Άνοιξη της Κοραή». Η γιορτή  περιλάμβανε εκθέσεις, 
πειράματα, παιχνίδια, θεατρικά δρώμενα, χορούς ,τραγούδια, σινεμά 
,graffiti ,  αθλητικές δραστηριότητες. Το σχολείο  μας συμμετείχε σε αυτή τη  
γιορτή  με την ομάδα κρητικών χορών, με τραγούδια  και με αθλητικές 
δραστηριότητες. 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ 2ο ΜΑΡΑΘΩΝΙΟ



Τη φετινή χρονιά, πραγματοποιήσαμε, με μια ομάδα μαθητών μας, δυο 
πολύ όμορφες εκδρομές στα πλαίσια περιβαλλοντικού προγράμματος με 
τίτλο <<Μονοπάτια – Φυσικές διαδρομές >>. Πραγματικά και τις δύο ( η 
πρώτη στην Αρχαία Λισσό και η δεύτερη στο φαράγγι της Ίμπρου ) τις 
απολαύσαμε.

Η διαδρομή από τη Σούγια στη Λισσό, κάτω από τεράστια δέντρα και  πάνω 
από το μπλε του Λιβυκού ήταν φανταστική. Στη Λισσό, το Ασκληπιείο με το 
ψηφιδωτό στο δάπεδό του, το Βυζαντινό εκκλησάκι του Αγίου Κηρύκου και 
οι θολωτοί τάφοι στις πλαγιές του φαραγγιού είναι τα ωραιότερα 
αξιοθέατα της Αρχαίας πόλης.

Η επόμενη εκπαιδευτική εκδρομή ήταν το πέρασμα του φαραγγιού της 
Ίμπρου. Η διαδρομή πανέμορφη, είχε μεγάλη βιοποικιλότητα. Απότομα 
γκρεμνά, όρθιες πλαγιές και σπηλιάρια. Από μακριά ακουγόταν και το 
ριζίτικο τραγούδι των μαθητών μας, που αντιλαλούσε στις πλαγιές του 
φαραγγιού.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Την  Τρίτη 21 Μαρτίου είχαμε τη  χαρά να φιλοξενήσουμε στο σχολείο μας  
τον γνωστό και καταξιωμένο Σεφ  που εργάζεται στο ΜΑΙΧ , τον κ.  Γιάννη 
Αποστολάκη. Όταν ήρθε στην τάξη έφερε και μας κέρασε σάντουιτς με μαύρο 
ψωμί και  ψητά λαχανικά  και αφέψημα μαλοτήρας. Μας μίλησε για την 
κρητική γαστρονομία, για την αξία της κρητικής διατροφής, για τις διαφορές 
που έχει από τις άλλες «κουζίνες»  αλλά και για τις εμπειρίες του  τα 40 
χρόνια που ασχολείται με την μαγειρική. Επίσης  μας έλυσε τις απορίες που 
είχαμε σχετικά με το επάγγελμα του Σεφ. 

Μας ανέλυσε την διάκριση των γευστικών αισθήσεων και με έκπληξη μάθαμε 
για μια ακαταμάχητη πέμπτη γεύση που ήταν γνωστή από την αρχαιότητα και 
οι Γιαπωνέζοι την αποκαλούν «ουμάμι» και είναι το χαρακτηριστικό της 
φτωχής και ταπεινής αντζούγιας.   

ΚΡΗΤΙΚΗ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ

Μετά την επίσκεψη του κ. Αποστολάκη στο σχολείο μας αποφασίσαμε στο 
επόμενο μάθημα να φέρουμε  από το σπίτι μας και να φάμε φαγητά που 
έχουν σχέση με την κρητική διατροφή. 

Έτσι φέραμε όλοι οι μαθητές και οι καθηγήτριές μας : καλιτσούνια , 
παξιμάδια, ελιές, μυζήθρα, απάκι , κρεατότουρτα, σφακιανό  γιαχνί, 
αγκινάρες, τηγανίτες, γλυκά του κουταλιού  και πήγαμε στο εργαστήριο 
Τεχνολογίας Τροφίμων  του σχολείου μας όπου «στρώσαμε τραπέζι» με αυτά 
που κρατούσαμε. Μια συμμαθήτριά μας τηγάνισε εκείνη την ώρα σφακιανές 
πίτες,  ενώ άλλοι έφτιαξαν ντακάκια και σαλάτα.

Περάσαμε πολύ όμορφα και είχαμε την ευκαιρία να εφαρμόσουμε στην 
πράξη αυτά που μας έμαθε ο κ. Αποστολάκης.

ΤΡΩΓΟΝΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ

Όλα τα παραπάνω καταγράφηκαν στα πλαίσια του μαθήματος ΖΩΝΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ με υπεύθυνες καθηγήτριες:

Γλυνιαδάκη Θηρεσία

Καλαϊτζάκη Ερασμία.

1ο ΕΠΑ.Λ  ΧΑΝΙΩΝ




