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Λίγες μέρες πριν κλείσουν τα σχολεία για τις 
γιορτές, πήγαμε με το σχολείο μας μια εκδρομή 
στο «Δάσος των Χριστουγέννων» στη Νάουσα! 

Εκδρομή στο «Δάσος των Χριστουγέννων» 

 
 
Την Παρασκευή 21 
Δεκεμβρίου στο 
σχολείο μας έγινε η 
χριστουγεννιάτικη 
γιορτή. 



Στην καρδιά της Ημαθίας, 
στο μοναδικής φυσικής ο-
μορφιάς δάσος του Αγίου 
Νικολάου της Νάουσας, 
για πρώτη χρονιά, υπάρχει 
ένα πανέμορφο χριστου-
γεννιάτικο χωριό για μι-
κρούς και μεγάλους. Το 
μαγευτικό… φυσικό σκηνι-
κό του δάσους, εμπλουτί-
ζεται με καλαίσθητες γιορ-
τινές εγκαταστάσεις, κι 
έχει γίνει πόλος έλξης πολλών επισκεπτών. Στο γιορτινό αυτό πα-
ράδεισο μπορεί κανείς να απολαύσει το Fun Park, με αγαπημένα 
παιχνίδια, όπως Carousel, Τρενάκι Αη-Βασίλη, τη Φάτνη, τη Ζαχα-
ρογειτονιά, χριστουγεννιάτικη αγορά με παραδοσιακά γιορτινά 
προϊόντα και είδη, χώρους εστίασης και ανάπαυσης, χώρους δρά-
σεων των πολιτιστικών συλλόγων, δημιουργικά εργαστήρια αλλά 
και Περιβαλλοντικό Πάρκο Δεινοσαύρων και πολλές ακόμη εκπλή-
ξεις. Στο φαντασμαγορικό Σπίτι του Αη-Βασίλη τα παιδιά σχηματί-
ζουν ουρές για να ζητήσουν το δώρο τους. Σε 200 τ.μ. ο αγαπημέ-
νος Άγιος των ημερών υποδέχεται τα παιδικά χαμόγελα στην ανα-
παυτική του πολυθρόνα δίπλα στο τζάκι, ενώ παράλληλα δίνει ε-
ντολές στους βοηθούς του να κατασκευάσουν τα πιο εντυπωσιακά 
παιχνίδια για τους μικρούς του φίλους, που θα καταφθάνουν στο 
Ταχυδρομείο του για να παραδώσουν το γράμμα με τις επιθυμίες 
τους για τα φετινά δώρα!  

Την Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 
στο σχολείο μας έγινε η χρι-
στουγεννιάτικη γιορτή. Όλες οι 
τάξεις πήρανε μέρος στην γιορ-
τή με ποιήματα και σκετς. Συ-
γκεκριμένα η τάξη μας συμμε-
τείχε με δύο γερμανικά τραγού-
δια.  

Μόλις τελείωσε η γιορτή όλοι ήταν ευχαριστημένοι και έφυγαν για 
να γιορτάσουν τα Χριστούγεννα! 

Εκδρομή στο «Δάσος των Χριστουγέννων» 

     Η χριστουγεννιάτικη γιορτή  του σχολείου 



Το άρθρο αυτό μπορεί να έχει 
150-200 λέξεις. 

Ένα από τα οφέλη της χρήσης 
του ενημερωτικού δελτίου ως 
εργαλείο προώθησης είναι ότι 
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 
πάλι  περιεχόμενα άλλου υλικού 
μάρκετινγκ, όπως δελτία τύπου, 
μελέτες αγοράς και εκθέσεις. 

Παρόλο που ο βασικός στόχος 
της διανομής του ενημερωτικού 
δελτίου σας μπορεί να είναι η 
πώληση του προϊόντος ή της 
υπηρεσίας σας, το κλειδί για ένα 
επιτυχημένο ενημερωτικό δελτί-

ο είναι η χρησιμότητά του για 
τους αναγνώστες. 

Ένας πολύ καλός τρόπος για να 
προσθέσετε χρήσιμο περιεχό-
μενο στο ενημερωτικό δελτίο 
σας είναι να γράψετε τα δικά 
σας άρθρα ή να συμπεριλάβετε 
ένα ημερολόγιο που θα αναφέ-
ρει προσεχείς εκδηλώσεις ή μια 
ειδική προσφορά, η οποία προ-
ωθεί ένα νέο προϊόν. 

Μπορείτε επίσης να αναζητήσε-
τε άρθρα ή να βρείτε άρθρα 
που θα  “καλύψουν κενά” ψά-
χνοντας στο World Wide Web. 

Μπορείτε να γράψετε για διά-
φορα θέματα, αλλά θα πρέπει 
να φροντίσετε να είναι μικρά 
άρθρα. 

Ένα μεγάλο μέρος του περιε-
χομένου του ενημερωτικού 
δελτίου σας μπορεί να χρησι-
μοποιηθεί και για την τοποθεσί-
α σας στο Web. Ο Microsoft 
Publisher προσφέρει έναν απλό 
τρόπο για να μετατρέψετε το 
ενημερωτικό δελτίο σε δημοσί-
ευση στο Web. Έτσι όταν γρά-
ψετε το ενημερωτικό δελτίο 
σας, μετατρέψτε το σε τοποθε-

σπαθείτε να αποδώσετε.  Προ-
σπαθήστε να μην επιλέξετε ει-
κόνες που δεν ταιριάζουν με το 
περιεχόμενο του άρθρου. 

Ο Microsoft Publisher περι-
λαμβάνει χιλιάδες εικόνες clip 
art από τις οποίες μπορείτε να 
διαλέξετε για να  τις εισάγετε 
στο ενημερωτικό δελτίο σας.  

Το άρθρο αυτό μπορεί να έχει 
75-125 λέξεις. 

Η επιλογή εικόνων ή γραφικών 
είναι ένας σημαντικός τρόπος 
πρόσθεσης περιεχομένου σε ένα 
ενημερωτικό δελτίο. 

Σκεφτείτε το άρθρο σας και 
δείτε εάν η εικόνα υποστηρίζει 
και εντείνει το μήνυμα που προ-

Υπάρχουν επίσης διάφορα ερ-
γαλεία που μπορείτε να χρησι-
μοποιήσετε για να σχεδιάσετε 
σχήματα και σύμβολα. 

Αφού επιλέξετε μια εικόνα, το-
ποθετήστε τη κοντά στο άρθρο. 
Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθε-
τήσει τη λεζάντα της εικόνας 
κοντά της. 

Τίτλος άρθρου εσωτερικής σελίδας 

προβλέψεις για τους πελάτες 
σας. 

Εάν το ενημερωτικό δελτίο 
διανέμεται εντός της εταιρείας, 
μπορείτε, εάν θέλετε, να σχο-
λιάσετε κάποιες νέες διαδικασί-
ες ή βελτιώσεις στην επιχείρη-
ση.  Επίσης μπορείτε να αναφέ-
ρετε τα ποσά πωλήσεων ή εσό-
δων, για να δείξετε την εξέλιξη 
της επιχείρησης. 

Κάποια ενημερωτικά δελτία 
περιλαμβάνουν μια στήλη που 
ενημερώνεται σε κάθε τεύχος, 
για παράδειγμα μια στήλη συμ-
βουλών, κριτικής βιβλίων, μια 
επιστολή από τον πρόεδρο της 
εταιρείας ή ένα κύριο άρθρο.  
Μπορείτε επίσης να δώσετε το 
προφίλ νέων υπαλλήλων, σημα-
ντικών πελατών ή προμηθευτών. 

Το άρθρο αυτό μπορεί να έχει 
100-150 λέξεις. 

Το υλικό θεμάτων που εμφανί-
ζεται στα ενημερωτικά δελτία 
είναι πάρα πολύ μεγάλο.  Μπο-
ρείτε να συμπεριλάβετε άρθρα 
σχετικά με τεχνολογίες ή καινο-
τομίες στον τομέα σας. 

Μπορεί επίσης να θέλετε να 
αναφέρετε επιχειρησιακές ή 
οικονομικές τάσεις ή να κάνετε 

Τίτλος άρθρου εσωτερικής σελίδας 

Τίτλος άρθρου εσωτερικής σελίδας 

Λεζάντα που περιγρά-
φει την εικόνα ή το 
γραφικό. 

“Για να τραβήξετε 

την προσοχή του 

αναγνώστη, 

τοποθετήστε εδώ 

μια ενδιαφέρουσα 

πρόταση ή ένα 

απόσπασμα από το 

άρθρο.” 

Λεζάντα που περι-
γράφει την εικόνα 
ή το γραφικό. 

Σελίδα 2 Τίτλος ενημερωτικού δελτίου 



Το άρθρο αυτό μπορεί να έχει 
150-200 λέξεις. 

Ένα από τα οφέλη της χρήσης 
του ενημερωτικού δελτίου ως 
εργαλείο προώθησης είναι ότι 
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 
πάλι  περιεχόμενα άλλου υλικού 
μάρκετινγκ, όπως δελτία τύπου, 
μελέτες αγοράς και εκθέσεις. 

Παρόλο που ο βασικός στόχος 
της διανομής του ενημερωτικού 
δελτίου σας μπορεί να είναι η 
πώληση του προϊόντος ή της 
υπηρεσίας σας, το κλειδί για ένα 
επιτυχημένο ενημερωτικό δελτί-

ο είναι η χρησιμότητά του για 
τους αναγνώστες. 

Ένας πολύ καλός τρόπος για να 
προσθέσετε χρήσιμο περιεχό-
μενο στο ενημερωτικό δελτίο 
σας είναι να γράψετε τα δικά 
σας άρθρα ή να συμπεριλάβετε 
ένα ημερολόγιο που θα αναφέ-
ρει προσεχείς εκδηλώσεις ή μια 
ειδική προσφορά, η οποία προ-
ωθεί ένα νέο προϊόν. 

Μπορείτε επίσης να αναζητήσε-
τε άρθρα ή να βρείτε άρθρα 
που θα  “καλύψουν κενά” ψά-
χνοντας στο World Wide Web. 

Μπορείτε να γράψετε για διά-
φορα θέματα, αλλά θα πρέπει 
να φροντίσετε να είναι μικρά 
άρθρα. 

Ένα μεγάλο μέρος του περιε-
χομένου του ενημερωτικού 
δελτίου σας μπορεί να χρησι-
μοποιηθεί και για την τοποθεσί-
α σας στο Web. Ο Microsoft 
Publisher προσφέρει έναν απλό 
τρόπο για να μετατρέψετε το 
ενημερωτικό δελτίο σε δημοσί-
ευση στο Web. Έτσι όταν γρά-
ψετε το ενημερωτικό δελτίο 
σας, μετατρέψτε το σε τοποθε-

σπαθείτε να αποδώσετε.  Προ-
σπαθήστε να μην επιλέξετε ει-
κόνες που δεν ταιριάζουν με το 
περιεχόμενο του άρθρου. 

Ο Microsoft Publisher περι-
λαμβάνει χιλιάδες εικόνες clip 
art από τις οποίες μπορείτε να 
διαλέξετε για να  τις εισάγετε 
στο ενημερωτικό δελτίο σας.  

Το άρθρο αυτό μπορεί να έχει 
75-125 λέξεις. 

Η επιλογή εικόνων ή γραφικών 
είναι ένας σημαντικός τρόπος 
πρόσθεσης περιεχομένου σε ένα 
ενημερωτικό δελτίο. 

Σκεφτείτε το άρθρο σας και 
δείτε εάν η εικόνα υποστηρίζει 
και εντείνει το μήνυμα που προ-

Υπάρχουν επίσης διάφορα ερ-
γαλεία που μπορείτε να χρησι-
μοποιήσετε για να σχεδιάσετε 
σχήματα και σύμβολα. 

Αφού επιλέξετε μια εικόνα, το-
ποθετήστε τη κοντά στο άρθρο. 
Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθε-
τήσει τη λεζάντα της εικόνας 
κοντά της. 

Τίτλος άρθρου εσωτερικής σελίδας 

οικονομικές τάσεις ή να κάνετε 
προβλέψεις για τους πελάτες 
σας. 

Εάν το ενημερωτικό δελτίο 
διανέμεται εντός της εταιρείας, 
μπορείτε, εάν θέλετε, να σχο-
λιάσετε κάποιες νέες διαδικασί-
ες ή βελτιώσεις στην επιχείρη-
ση.  Επίσης μπορείτε να αναφέ-
ρετε τα ποσά πωλήσεων ή εσό-
δων, για να δείξετε την εξέλιξη 

της επιχείρησης. 

Κάποια ενημερωτικά δελτία 
περιλαμβάνουν μια στήλη που 
ενημερώνεται σε κάθε τεύχος, 
για παράδειγμα μια στήλη συμ-
βουλών, κριτικής βιβλίων, μια 
επιστολή από τον πρόεδρο της 
εταιρείας ή ένα κύριο άρθρο.  
Μπορείτε επίσης να δώσετε το 
προφίλ νέων υπαλλήλων, σημα-
ντικών πελατών ή προμηθευτών. 

Το άρθρο αυτό μπορεί να έχει 
100-150 λέξεις. 

Το υλικό θεμάτων που εμφανί-
ζεται στα ενημερωτικά δελτία 
είναι πάρα πολύ μεγάλο.  Μπο-
ρείτε να συμπεριλάβετε άρθρα 
σχετικά με τεχνολογίες ή καινο-
τομίες στον τομέα σας. 

Μπορεί επίσης να θέλετε να 
αναφέρετε επιχειρησιακές ή 

Τίτλος άρθρου εσωτερικής σελίδας 

Τίτλος άρθρου εσωτερικής σελίδας 

Λεζάντα που περιγρά-
φει την εικόνα ή το 
γραφικό. 

Λεζάντα που 
περιγράφει 
την εικόνα ή 
το γραφικό. 

“Για να τραβήξετε 

την προσοχή του 

αναγνώστη, 

τοποθετήστε εδώ 

μια ενδιαφέρουσα 

πρόταση ή ένα 

απόσπασμα από το 

άρθρο.” 

Σελίδα 3 Τόμος 1, τεύχος 1 



Αυτό είναι ένα καλό σημείο για να εισαγάγετε μια μι-
κρή παράγραφο με πληροφορίες για την εταιρεία σας. 
Μπορεί να αφορά τον σκοπό της εταιρείας, το έργο της, 
την ημερομηνία ίδρυσής της και ένα συνοπτικό ιστορικό 
της. Μπορείτε επίσης να συμπεριλάβετε μια σύντομη 
λίστα του είδους των προϊόντων, υπηρεσιών ή προγραμ-
μάτων που προσφέρει η εταιρεία σας, τη γεωγραφική 
περιοχή που καλύπτει (για παράδειγμα, τις  Δυτικές 
Η.Π.Α. ή τις Ευρωπαϊκές αγορές), καθώς και το προ-
φίλ των πελατών ή μελών που εξυπηρετεί η εταιρεία. 

Είναι επίσης χρήσιμο να συμπεριλάβετε το όνομα ενός 
αρμόδιου προσώπου για τους αναγνώστες που επιθυ-
μούν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με 
την εταιρεία. 

Εταιρεία 

Διεύθυνση κύριας επιχείρησης 
Διεύθυνση, γραμμή 2 
Διεύθυνση, γραμμή 3 
Διεύθυνση, γραμμή 4 

Επωνυμία εταιρείας 

Τηλέφωνο: 555-5555555 
Φαξ: 555-5555555 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: 
someone@example.com 

Τοποθετήστε το διαφημιστικό 
σύνθημα της επιχείρησής σας εδώ. 

Λεζάντα που περιγρά-
φει την εικόνα ή το 
γραφικό. 

Τίτλος άρθρου εσωτερικής σελίδας 

Επισκεφθείτε την τοποθεσία 
μας στο Web! 

example.microsoft.com 

Το άρθρο αυτό μπορεί να έχει 
175-225 λέξεις. 

Εάν το ενημερωτικό δελτίο 
διπλωθεί και ταχυδρομηθεί, το 
άρθρο αυτό θα είναι στην πίσω 
πλευρά.  Για το λόγο αυτό θα 
ήταν καλό να το γράψετε έτσι 
ώστε να μπορεί κανείς να το 
διαβάσει πολύ γρήγορα. 

 Μια ενότητα ερωτήσεων και 
απαντήσεων είναι  ένας εύκολος 
τρόπος για να τραβήξετε την 
προσοχή του αναγνώστη γρή-
γορα.  Μπορούν να είναι ερω-
τήσεις που λάβατε στο διάστη-
μα μεταξύ αυτού και του προη-
γούμενου τεύχους ή μια περίλη-
ψη γενικών ερωτήσεων που γί-
νονται συχνά σχετικά με την 

εταιρεία  σας. 

Ένας τρόπος για να δώσετε στο 
ενημερωτικό δελτίο ένα πιο 
φιλικό ύφος είναι να παραθέσετε 
τα ονόματα και τους τίτλους 
διευθυντών της εταιρείας σας. 
Εάν η εταιρεία σας είναι μικρή, 
μπορείτε να βάλετε μια λίστα 
με όλα τα ονόματα των υπαλλή-
λων σας. 

Εάν έχετε τιμές για κάποια τυ-
πικά προϊόντα ή υπηρεσίες μπο-
ρείτε επίσης να τις αναφέρετε σε 
λίστα. Μπορείτε επίσης εάν 
θέλετε να αναφέρετε στους ανα-
γνώστες σας οποιεσδήποτε 
άλλες μορφές επικοινωνίας 
έχετε δημιουργήσει για την 
εταιρεία σας. 

Μπορείτε επίσης να χρησιμο-
ποιήσετε αυτόν το χώρο για να 
υπενθυμίσετε στους αναγνώστες 
σας να σημειώσουν σε ένα ημε-
ρολόγιο μια εκδήλωση που 
πραγματοποιείται σταθερά, 
όπως μια συνάντηση προμηθευ-
τών για πρωινό κάθε τρίτη Τρί-
τη του μήνα ή έναν πλειστηρια-
σμό για φιλανθρωπικούς σκο-
πούς που γίνεται δύο φορές το 
χρόνο. 

Εάν υπάρχει διαθέσιμος χώρος, 
μπορείτε να τοποθετήσετε μια 
εικόνα  clip art ή κάποια άλλα 
γραφικά. 
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