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Το σχολείο μας έχει αδελφοποιηθεί με το Heinrich Schliemann Gymnasium

της Fȕrth της Γερμανίας από το 1996.
Ο στόχος της αδελφοποίησης ήταν η γνωριμία με έναν άλλον λαό, το
άνοιγμα του σχολείου μας στην Ευρώπη, η άμβλυνση φαινομένων
ξενοφοβίας και ρατσισμού, η συνειδητοποίηση και αποδοχή της
διαφορετικότητας με την ανταλλαγή μαθητών και από τις δυο πλευρές. Οι
μαθητές και οι μαθήτριες φιλοξενούνται στις οικογένειες ανταποδίδοντας τη
φιλοξενία.
Το Heinrich Schliemann Γυμνάσιο κατατάσσεται στα ανθρωπιστικά σχολεία
που σημαίνει ότι δίνει έμφαση στις γλώσσες. Διδάσκονται τα Λατινικά
οπωσδήποτε και τα Αρχαία Ελληνικά για όσους το επιλέγουν. Διδάσκονται
επίσης Γαλλικά και Αγγλικά.
Σε προηγούμενες περιόδους υπήρχε ένας ικανοποιητικός αριθμός μαθητών
που επέλεγαν να διδαχθούν και Νέα Ελληνικά. Τα Νέα ελληνικά δίδασκε στο
σχολείο ο διευθυντής που έκανε την αδελφοποίηση εκ μέρους του HSG ο κ.
Meyerhöfer.
Από την ελληνική πλευρά οι διευθυντές του σχολείου μας που έκαναν την
αδελφοποίηση ήταν η κα Κρίκου και έπειτα ο κ. Καπέλλος.
Οι γερμανοί μαθητές και μαθήτριες που συμμετέχουν στην ανταλλαγή είναι
από αυτούς που μαθαίνουν Αρχαία Ελληνικά.
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Την αδελφοποίηση των σχολείων, 10 χρόνια μετά, ακολούθησε
η αδελφοποίηση των πόλεων Ξυλοκάστρου και Φυρτ.
Έκτοτε, υπάρχει μια συνεχής επικοινωνία και συνεργασία
ανάμεσα στις δυο πόλεις και στα δυο σχολεία.

Για την υποστήριξη του σκοπού της αδελφοποίησης ιδρύθηκαν
δυο σύλλογοι
1. Ο Σύλλογος των φίλων της Φυρτ, στο Ξυλόκαστρο και
2. Ο Σύλλογος των φίλων του Ξυλοκάστρου στη Φυρτ.

Ο άνθρωπος που συνέλαβε και υλοποίησε την ιδέα της
αδελφοποίησης ήταν ο Σπύρος Γκάρος, ο οποίος απεβίωσε πριν
από ένα μήνα, στις 25 Νοεμβρίου 2016.
Στην πορεία της παρουσίασης θα γνωρίσουμε και άλλους
ανθρώπους που προσφέρουν και βοηθούν αυτόν τον σκοπό.
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Το HSG βρίσκεται σε αυτήν την 
ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://www.schliemann-gym.de/
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König Strasse
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HSG
Η είσοδος του σχολείου, διακοσμείται από την
κουκουβάγια, η γλαύκα, το σύμβολο της σοφίας. Η
γλαύκα, όπως είδαμε, είναι και το έμβλημα του
σχολείου.
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HSG

Το πίσω μέρος του σχολείου έχει θέα τον 
ποταμό της Φυρτ ( Τα φυτά είναι όλα 
φυλλοβόλα).
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H Fȕrth βρίσκεται στο βόρειο μέρος του 
κρατιδίου της Βαυαρίας, στην περιοχή της 

Μέσης Φρανκωνίας.
Έχει πληθυσμό γύρω στις 120000 (απογραφή 

του 2013).
Το κέντρο της από το κέντρο της Νυρεμβέργης 

απέχει μόνον 7 Km.
Σε αυτήν την περιοχή υπάρχει μια σειρά από 

τρεις σημαντικές πόλεις της Φρανκωνίας
(Ερλάγκεν, Φυρτ, Νυρεμβέργη). 

Στο Ερλάγκεν, βρίσκεται ένα πολύ σημαντικό 
Πανεπιστήμιο.
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Η Φυρτ

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1ZQy8wtGaGF6ph2heN4R_HOtP9MA&hl=en_

US&ll=49.50563433182319%2C11.0118515701447&z=12
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Άποψη της Φυρτ από τον πύργο 
του Δημαρχείου (1)
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Άποψη της Φυρτ από τον πύργο 
του Δημαρχείου (2)
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Το ταξίδι - Προετοιμασία
Συμμετείχαν οι μαθητές και μαθήτριες

Βασίλης 
Ματθαιόπουλος

Εμμανουέλλα 
Πανουτσοπούλου

Μαριάννα 
Παπουτσοπούλου

Ασημίνα Προκόπου Θοδωρής 
Κανατάς

Νίκος  Μίαρης

Γιάννης Μενούνος Χαρούλα Σιώκου Ζωή Στάικου

Γιώργος Μητσούλας Χριστιάννα
Θεοδωροπούλου

Παναγιώτης 
Μπουλτάς-
Παπαλάμπρου

Θοδωρής 
Μαντζάνας

Συνοδοί καθηγήτριες: Δαμάλα Αναστασία, Σμυρνή Σοφία
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Προετοιμασία (1)

Γερμανοί μαθητές και μαθήτριες που φολοξένησαν

Βασίλης Ματθαιόπουλος
Cameron Wegmann

Εμμανουέλλα 
Πανουτσοπούλου
Isabel Worth

Μαριάννα 
Παπουτσοπούλου
Vivier Müller

Ασημίνα Προκόπου
Paul Mayer

Θοδωρής Κανατάς

Paul  Fischer

Νίκος  Μίαρης

Tobias  Schwalb

Γιάννης Μενούνος.
Leon Herklotz

Χαρούλα Σιώκου
Leonhard Schmidt

Ζωή Στάικου
Sabrina Thurn

Γιώργος Μητσούλας.
Johannes Klauk

Χριστιάννα
Θεοδωροπούλου
Natalie Popp

Παναγιώτης 
Μπουλτάς-
Παπαλάμπρου
Kilian Styengl

Θοδωρής Μαντζάνας
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Προετοιμασία (2)

Η προετοιμασία μας εκτός από διαδικαστικά και 
πρακτικά θέματα είχε επίσης να κάνει με

1. Επικοινωνία των ελλήνων με τους γερμανούς μαθητές 
για μια καταρχήν γνωριμία

2. Συγκέντρωση των γονέων και  συζήτηση πάνω σε 
διάφορα θέματα

3. Επισήμανση της διαφορετικής κουλτούρας και 
συζήτηση για τον τρόπο συμπεριφοράς.

4. Δώρα που θα προσφέραμε σε οικογένειες, σχολείο, 
δήμαρχο,  συναδέλφους και φίλους.

5. Παρουσίαση της ελληνικής ομάδας κατά το 
αποχαιρετιστήριο βράδυ.
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Προετοιμασία (3)
Παρουσίαση της ελληνικής ομάδας κατά το 

αποχαιρετιστήριο βράδυ 

Προσφορά ενός κάδρου που έφτιαξαν οι 
μαθητές.
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Προετοιμασία (4)
Παρουσίαση της ελληνικής ομάδας κατά το 

αποχαιρετιστήριο βράδυ 
 Προσφορά ενός ημερολογίου που έφτιαξε το 15λες γι’ αυτό 

το σκοπό.
 Δημιουργία μπουφέ με παρουσίαση. τοπικών προϊόντων 

και διακόσμηση με χάρτινο καραβάκι.
 Παρουσιάσεις πάνω στο θέμα a.του Άγιου Βασίλη & Santa 

Claus, b. Του ελληνικού εθίμου με τα καραβάκια και c. Των 
ελληνικών χριστουγεννιάτικων εθίμων του δωδεκάημερου.

 Παρουσίαση τεσσάρων χορών από ομάδα μαθητών 
(τσάμικος, καλαματιανός, χασάπικος, συρτός  στα 4 και 
ζεϊμπέκικος).

 Τραγούδια: Ο καημός, Ο Κεμάλ και Απόψε στις ακρογιαλιές 
και μόνο μουσική με κιθάρα η Μισιρλού.

 Τα κάλαντα των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.
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Από το αεροπλάνο
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Άφιξη στο Μόναχο 
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Ταξιδεύοντας με το τρένο για τη 
Νυρεμβέργη
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Και παίρνοντας το μετρό για Φυρτ
φτάσαμε στο σχολείο

König Strasse

Στην είσοδο του 
σχολείου
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Το ταξίδι και η διαμονή μας
 Παρακολούθηση μαθημάτων
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κ. Richard Gugel
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κ. Gȕnther Hoffmann
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Επίσκεψη στο δημαρχείο (1)

Ο Πύργος / το ρολόι
του Δημαρχείου
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Επίσκεψη στο δημαρχείο (2)

Το πρώτο τρένο της Γερμανίας από 
τη Νυρεμβέργη στη Φυρτ (1835).
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Επίσκεψη στο δημαρχείο και 
υποδοχή από τον 2ο δήμαρχο κ. 
Braun

Κα Σούλα Stenger

Λόγος δημάρχου
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Λόγος δημάρχου.docx


Επίσκεψη στο δημαρχείο και 
υποδοχή από τον 2ο δήμαρχο κ. Braun

κα Hilde Langfeld
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Επίσκεψη στο δημαρχείο & 
ξενάγηση στην επίσημη αίθουσα 
από την κα Langfelt

κ. Richard Stenger

Με παιχνίδι ρόλων η 
παρουσίαση ενός 
πολιτικού γάμου
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Η χριστουγεννιάτικη αγορά στη 
Fȕrth

Είναι παράδοση στη Φυρτ η διοργάνωση της
χριστουγεννιάτικης αγοράς από 1η μέχρι 18 Δεκεμβρίου.
Πολλοί έμποροι φέρνουν και παρουσιάζουν την πραμάτεια τους
και πολλοί τουρίστες επισκέπτονται την πόλη, αυτές τις μέρες.
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Η χριστουγεννιάτικη αγορά στη 
Fȕrth
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Η χριστουγεννιάτικη αγορά στη 
Fȕrth
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Στολισμοί και παράδοση στη 
Γερμανία και τη Φυρτ(1)
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Στολισμοί και παράδοση στη 
Γερμανία και τη Φυρτ (2)

Schwippbogen

Θυμίζουν τους  
ανθρακωρύχους 
της Ανατολικής 
Γερμανίας που 

κρεμούσαν μόλις 
έβγαιναν από τα 

ορυχεία το 
φανάρι τους και 

αυτό ήταν η 
ένδειξη ότι  

βγήκαν και ήταν 
καλά. 23/12/2016 33



Στολισμοί και παράδοση στη 
Γερμανία και τη Φυρτ (3)

Schwippbogen
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Χριστουγεννιάτικος στολισμός στη 
Φυρτ
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Στολισμοί
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Στολισμοί και παράδοση στη Γερμανία και 
τη Φυρτ - Γλυκίσματα (1)

Lebkuchen Νυρεμβέργης:

Γλυκίσματα με διάφορους ξηρούς καρπούς, κανέλα 
και άλλα μπαχαρικά.

Όντας η Νυρεμβέργη 
εμπορικός κόμβος, 

όπου περνούσαν από 
αυτήν όλοι οι δρόμοι 
που οδηγούσαν στη 

δυτική και βόρεια 
Ευρώπη ήταν πολύ 

πλούσια σε όλων των 
ειδών τα προϊόντα της 

Ανατολής. Έτσι 
έφτιαχναν αυτά τα 

γλυκίσματα που 
συνήθως είναι χωρίς 

αλεύρι.
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Στολισμοί και παράδοση στη Γερμανία και 
τη Φυρτ - Γλυκίσματα (2)

Lebkuchen Νυρεμβέργης:
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Στολισμοί και παράδοση στη Γερμανία και 
τη Φυρτ - Γλυκίσματα (3)

Spekulatius

ή Spekulatis
τη Νότια Βαυαρία

Γλυκίσματα – Μπισκότα με 
διάφορες μορφές και εικόνες που 
συναντώνται σε πολλές χώρες της 
Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης. 

Γενέτηρά τους είναι μάλλον το 
Βέλγιο αλλά υπάρχουν επίσης στην 

Ολλανδία και στις περιοχές του 
Ρήνου. Το 18ο αιώνα 

αποτυπώθηκαν σε γλειφιτζούρια 
και έπειτα έγιναν 
ψητά μπισκότα

Spekulatiusrolle (um 1900)23/12/2016 39



Χριστουγεννιάτικη παράδοση στη 
Γερμανία και τη Φυρτ

Glȕhwein: το ζεστό γλυκό κρασί 
της Κεντρικής Ευρώπης

Όποιος επισκέπτεται την 
Κεντρική Ευρώπη, ιδιαίτερα τις 

γιορτινές ημέρες, το δοκιμάζει…
Εδώ, στη Νυρεμβέργη με την κα 

Σούλα και τον κ. Richard.
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Χριστουγεννιάτικη παράδοση στη 
Γερμανία και τη Φυρτ

Glȕhwein: το ζεστό γλυκό κρασί της Κεντρικής Ευρώπης

Εδώ, το περίπτερο που το 
πωλούν

Κάθε χρόνο διαφορετική 
κούπα… Εδώ η συλλογή από 

τα προηγούμενα χρόνια!
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Χριστουγεννιάτικος στολισμός στη 
Γερμανία 
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Νυρεμβέργη
Η Νυρεμβέργη (γερμ. Nürnberg) είναι πόλη της Ομοσπονδιακής 

Δημοκρατίας της Γερμανίας στο ομόσπονδο κρατίδιο 
της Βαυαρίας. Βρίσκεται στην κοιλάδα του ποταμού Πέγκνιτς
(Pegnitz) και σε απόσταση περίπου 140 χιλιομέτρων, προς τα 

βόρεια, από το Μόναχο. 
Ο πληθυσμός της είναι 500.132 κάτοικοι.
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Νυρεμβέργη
Η  Νυρεμβέργη από το 1806 έγινε μαζί με το Άουγκσμπουργκ, 

ένα από τα δύο μεγάλα εμπορικά κέντρα της διαδρομής από την Ιταλία 
στη βόρεια Ευρώπη. Το πολιτιστικό άνθισμα της Νυρεμβέργης κατά το 

15ο και το 16ο αιώνα την έκανε το κέντρο της Γερμανικής 
Αναγέννησης.
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Νυρεμβέργη
Η Νυρεμβέργη επί Χίτλερ έγινε το επίσημο κέντρο των Ναζί, οι οποίοι 

οργάνωναν στην πόλη τα ετήσια συνέδρια του Κόμματος από το 1933 μέχρι το 
1938. Ένας μεγάλος αριθμός κτιριακών εγκαταστάσεων κατασκευάστηκε 

ειδικά για αυτές τις συνελεύσεις, μερικά από τα οποία παρέμειναν ημιτελή.
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Νυρεμβέργη
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Νυρεμβέργη
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Επίσκεψη στη Νυρεμβέργη
5 Δεκεμβρίου 2016

Στο μετρό της Φυρτ για Νυρεμβέργη
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Νυρεμβέργη – Lorenz Kirche (1)
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Νυρεμβέργη – Lorenz Kirche (2)
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Lorenz Kirche
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Lorenz Kirche
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Lorenz Kirche
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Νυρεμβέργη 
Το πηγάδι των ευχών & η Santa Maria Kirche
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Η χριστουγεννιάτικη αγορά της 
Νυρεμβέργης
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Η χριστουγεννιάτικη αγορά της 
Νυρεμβέργης

Παραδοσιακές κούκλες με αποξηραμένα 
φρούτα και ξηρούς καρπούς.
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Η χριστουγεννιάτικη αγορά της 
Νυρεμβέργης
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Η χριστουγεννιάτικη αγορά της 
Νυρεμβέργης
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Νυρεμβέργη
Η γέφυρα και το παλιό Δημαρχείο
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6 Δεκεμβρίου 2016
Επίσκεψη στην εταιρεία Kurz (1)

Kurz
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http://www.kurz.de/de/


6 Δεκεμβρίου 2016
Επίσκεψη στην εταιρεία Kurz (2)
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6 Δεκεμβρίου 2016
Επίσκεψη στην εταιρεία Kurz (3)
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6 Δεκεμβρίου 2016
Επίσκεψη στην εταιρεία Kurz (4)

Η κα Σούλα και ο κ. Richard

Stenger είναι  μαζί μας. 
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Η φιλοξενία προς τις συνοδούς 
εκπαιδευτικούς εκ μέρους φίλων του 

Ξυλοκάστρου και του σχολείου HSG (1)

1η Δεκεμβρίου 2016
Πρόσκληση σε δείπνο από το 

ζεύγος Hoffmann, στο ελληνικό 
εστιατόριο  «Dimi».

2α Δεκεμβρίου 2016
Πρόσκληση σε δείπνο στο σπίτι

του ζεύγους Stenger με τη 
συντροφιά του κ. Meyerhöfer.
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Η φιλοξενία προς τις συνοδούς εκπαιδευτικούς 
εκ μέρους φίλων του Ξυλοκάστρου και του 
σχολείου HSG (2)

3η Δεκεμβρίου 2016
Πρόσκληση για καφέ στο σπίτι

του ζεύγους Pickel.
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Η φιλοξενία προς τις συνοδούς εκπαιδευτικούς 
εκ μέρους φίλων του Ξυλοκάστρου και του 
σχολείου HSG (3)
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Η φιλοξενία προς τις συνοδούς 
εκπαιδευτικούς εκ μέρους φίλων του 
Ξυλοκάστρου και του σχολείου HSG (4)

5η Δεκεμβρίου 2016
Το μεσημέρι γεύμα στη Νυρεμβέργη 
με  την παρέα της κας Σούλας και του 

κ. Richard
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Η φιλοξενία προς τις συνοδούς εκπαιδευτικούς 
εκ μέρους φίλων του Ξυλοκάστρου και του 
σχολείου HSG (4)

5η Δεκεμβρίου
Βράδυ: Πρόσκληση σε δείπνο με 

εκπαιδευτικούς  του σχολείου HSG

Herr Dinter-Bienk Markus

Frau Göllner Meta

Frau Gugel Angelika

Herr Gugel Richard

Herr Hoffmann Günther

κα Σοφία Σμυρνή

κα Νατάσα Δαμάλα
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Αποχαιρετιστήριο βράδυ
6 Δεκεμβρίου 2016 (1)
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Αποχαιρετιστήριο βράδυ
6 Δεκεμβρίου 2016 (3)

Ανταλλαγή δώρων
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Αποχαιρετιστήριο βράδυ
6 Δεκεμβρίου 2016 (4)

Άγιος Βασίλειος

Έθιμα
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AGIOS VASSILIS-final.pptx
Έθιμα-του-δωδεκάημερου-FINAL.pptx


Αποχαιρετιστήριο βράδυ
6 Δεκεμβρίου 2016 (5)
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video-1482240347.mp4
video-1482240347.mp4
Karavakia-Greek Boats final presentation.pptx
Karavakia-Greek Boats final presentation.pptx


Αποχαιρετιστήριο βράδυ
6 Δεκεμβρίου 2016 (6)

Οι μαθητές του σχολείου μας 
συνοδεύουν τα τραγούδια με 

πιάνο και κιθάρα
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Αποχαιρετιστήριο βράδυ
6 Δεκεμβρίου 2016 (7)

Ο μπουφές μας
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Αποχαιρετιστήριο βράδυ
6 Δεκεμβρίου 2016 (8)

Χορεύοντας χασαποσέρβικο

και ζεΪμπέκικο 23/12/2016 75

video-1482245818.mp4


Η παρουσίαση
είναι ένα συνεργατικό έργο στο 
οποίο όλοι όσοι συμμετείχαν στο 
πρόγραμμα συνέβαλαν, ο καθένας 
και η καθεμιά με τον τρόπο τους. 
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