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Η Φωνή των Εφήβων ξεκινάει για άλλη μια χρονιά, φέτος 

κυρίως χάρη στο κέφι και την προθυμία των μαθητών της Α’ 

τάξης.  Για να τους ευχαριστήσει λοιπόν που με τόση αγάπη 

ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά της, τους αφιερώνει την 

παρακάτω Ευχή, από τη συγγραφέα Αγγελική Βαρελά! 

ΣΤΟ ΜΙΚΡΟ ΜΑΘΗΤΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΙΚΡΗ ΜΑΘΗΤΡΙΑ ΠΟΥ 

ΦΕΥΓΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΤΟ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

Σου χαρίζω πολλά ΑΛΦΑ για να ανεβαίνεις , όλο ν’ 

Ανεβαίνεις 

και πολλά ΒΗΤΑ για τα επόμενα Βήματά σου. 

Το ΓΑΜΑ σ’ έφερε κιόλας στο Γυμνάσιο. 

Το ΔΕΛΤΑ θα σου θυμίζει το Δημοτικό. 

Σου δίνω κι ένα ΕΨΙΛΟΝ για να είσαι Ευτυχισμένος 

κι ένα ΖΗΤΑ για να χαίρεσαι με αυτό τη Ζωή 

μια ζωή γεμάτη Ήλιους που αρχίζουν από ΗΤΑ. 

Πάρε μαζί σου κι ένα ΘΗΤΑ και ένα ΓΙΩΤΑ 

για να επικαλείσαι το Θεό και τον γλυκύτατο Ιησού. 

Πρόσεξε όμως το ΚΑΠΑ να μη χάσεις. Είναι το Κουράγιο. 

Και το ΛΑΜΔΑ να προσέξεις. Είναι η Λογική. 

Το ΜΙ είναι της Μάνας. Οι ευχές της πάντα θα σ’ 

ακολουθούν... 

μαζί με το ΝΙ που περιμένει κι είναι η Νιότη σου 

Εγώ όμως θέλω να σου δώσω κι ένα ΞΙ μαζί σου για την 

Ξενοιασιά 

αλλά κι ένα ΟΜΙΚΡΟΝ που είναι απαραίτητο για να έχεις 

Όραμα. 

Το ΠΙ σου το χαρίζω για να χαράξεις την Πορεία σου 

και το ΡΟ για να την σπείρεις με Ρόδα- όσο γίνεται... 

Και μην ξεχνάς ποτέ το ΣΙΓΜΑ, το Σχολειό σου 

Γιατί αυτό σου έμαθε με ΤΑΦ, τα Τραγούδια της γνώσης 

και μακάρι το ΥΨΙΛΟΝ να σου χαρίζει Υγεία 

και το ΦΙ να φωτίζει με Φως τα σκοτεινά μονοπάτια, 

ώστε να είναι άφθονα τα ΧΙ για άφθονα Χαμόγελα 

που να ευφραίνουν την Ψυχή σου 

γεμάτη πάντα από ΩΜΕΓΑ, για τα Ωραία και Μεγάλα... 

«Εγώ, εσύ, εμείς, πολίτες της Μεσογείου» 

Πέντε ευρωπαϊκές χώρες γύρω από ένα σχολικό 

πρόγραμμα 

Το Erasmus είναι ένα πρόγραμμα που επιχορηγείται από την 

Ευρώπη και προορίζεται για σχολεία όλων των βαθμίδων της 

εκπαίδευσης. Σκοπός του είναι να προάγει τη συνεργασία 

μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων δίνοντας έτσι την ευκαιρία 

σε όποιους το επιθυμούν, να έρθουν σε επαφή με σχολεία 

άλλων χωρών και να ωφεληθούν από γλωσσικής, πολιτισμικής 

και εκπαιδευτικής πλευράς. 

ERASMUS είναι το ακρωνύμιο για το European Region 

Action Scheme for the Mobility of University Students. 

Πήρε την ονομασία του από τον φιλόσοφο, θεολόγο και 

ανθρωπιστή του 15ου αιώνα Έρασμο του Ρότερνταμ, ο οποίος 

έζησε και εργάστηκε σε διάφορες χώρες της Ευρώπης 

συγγράφοντας, μελετώντας και εκπαιδεύοντας πλήθος 

μαθητών. 

Τη φετινή και την επόμενη σχολική χρονιά λοιπόν, το Λάππειο 

1ο Γυμνάσιο Νάουσας θα συμμετάσχει μαζί με άλλα τέσσερα 

ευρωπαϊκά σχολεία σε ένα τέτοιο πρόγραμμα με θέμα: «Εγώ, 

εσύ, εμείς, πολίτες της Μεσογείου». Το σχολείο που 

συντονίζει το πρόγραμμα είναι το EREA της Άνω Προβηγκίας 



που βρίσκεται στο Bevons της Γαλλίας, ενώ τα άλλα σχολεία 

που συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι το Srednja skola του 

Hvar της Κροατίας, το Santos Isasa του Montoro της 

Ισπανίας και το 11ο Istituto Comprensivo « Archia » των 

Συρακουσών της Ιταλίας. 

Bevons, Γαλλία 

 Το Bevons 

είναι μια 

κοινότητα που 

βρίσκεται στη 

νοτιοανατολική 

Γαλλία, στο 

γεωγραφικό 

διαμέρισμα 

Προβηγκία-

Άλπεις-Κυανή Ακτή και απέχει περίπου 135 χιλιόμετρα από 

τη Μασσαλία, ενώ κοντινότερη πόλη είναι το Sisteron. Ένα 

μέρος των κατοίκων της ασχολείται με τη γεωργία, ενώ 

παλιότερα καλλιεργούσαν και αμπέλια που όμως σήμερα έχουν 

σχεδόν εξαφανιστεί. 

Montoro, Ισπανία 

Το Montoro 

είναι μια πόλη 

στην επαρχία 

Κόρδοβα της 

νότιας Ισπανίας, 

στο βόρειο-

κεντρικό τμήμα 

της αυτόνομης 

κοινότητας της Ανδαλουσίας. Απέχει περίπου 45 χιλιόμετρα 

από την πρωτεύουσα της επαρχίας, Κόρδοβα. Ήταν γνωστή 

ως Epora κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους και έγινε σημαντικό 

μαυριτανικό φρούριο στο Μεσαίωνα. 

Συρακούσες, Ιταλία 

 Οι Συρακούσες 

είναι πόλη της 

Ιταλίας, στη 

νοτιοανατολική 

ακτή της 

Σικελίας. 

Ιδρύθηκε από 

Έλληνες το 734 

ή 733 π.Χ. και 

συγκεκριμένα από Κορίνθιους αποίκους. Ήταν η 

σημαντικότερη πόλη της Μεγάλης Ελλάδας και μια από τις 

σημαντικότερες αρχαίες ελληνικές πόλεις. Τα εντυπωσιακά 

ερείπια του κέντρου της αρχαίας πόλης αποτελούν μνημείο 

παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Σήμερα οι 

Συρακούσες δέχονται χιλιάδες τουρίστες. 

Hvar, Κροατία 

Το Hvar είναι νησί της Αδριατικής θάλασσας, στα ανοιχτά των 

Δαλματικών Ακτών. Πρωτεύουσα του νησιού είναι η πόλη 

Hvar. Είναι το 

τέταρτο 

μεγαλύτερο νησί 

της Κροατίας και 

το εικοστό 

έβδομο 

μεγαλύτερο της 

Μεσογείου. Οι 

αρχαίοι Έλληνες 

ίδρυσαν την 

αποικία το 384 π.Χ. με το αρχικό όνομα Πιτυόεις, δηλαδή 

γεμάτη πεύκα. Κατά τη διάρκεια της Ενετοκρατίας το νησί 

ονομάστηκε Lesina από τη σλαβική λέξη Iesen, που σημαίνει 

κατάφυτος τόπος.  

Ολυμπία Μάντσιου & Χριστίνα Τσάφκα, Α2 

 

ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

Η Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία 

στις 3 Δεκεμβρίου είναι μια μέρα που 

τηρείται και προωθείται από τον Οργανισμό 

Ηνωμένων Εθνών. Θεσπίστηκε το 1992 και 

σκοπός της είναι «να προωθήσει την 

κατανόηση των ζητημάτων αναπηρίας, την 

κινητοποίηση για την υποστήριξη, την αξιοπρέπεια, τα 

δικαιώματα και την ευημερία των ατόμων με αναπηρία». 

Δυστυχώς, τα άτομα αυτά αντιμετωπίζουν συχνά εμπόδια και 

φραγμούς σε πολλές πτυχές της κοινωνίας. Αυτό έχει σαν 

αποτέλεσμα να μην έχουν ίσες ευκαιρίες σε κοινωνικές 

υπηρεσίες και παροχές, όπως στην εκπαίδευση, την εργασία, 

την ιατρική φροντίδα, τις δημόσιες συγκοινωνίες, τη 

συμμετοχή στα πολιτικά, πολιτιστικά και αθλητικά δρώμενα. 

Γι’ αυτό πρέπει όλοι μας να ευαισθητοποιηθούμε.  

Τα άτομα με ειδικές ανάγκες συχνά περιθωριοποιούνται διότι 

πολλοί πιστεύουν πως δεν μπορούν να ενταχθούν στο 

κοινωνικό σύνολο. Είναι όμως άνθρωποι σαν όλους εμάς. 

Ίσως λίγο διαφορετικοί, αλλά από πότε η διαφορετικότητα 

αποτελεί μειονεξία; Τα άτομα με ειδικές ανάγκες μπορούν να 

κάνουν πολλά πράγματα. Ίσως χρειάζονται περισσότερη 

βοήθεια και περισσότερο χρόνο. Αλλά σίγουρα μπορούν να 

κάνουν πολλά πράγματα. 

Άλλαξε τον τρόπο που σκέφτεσαι γι’ αυτά τα άτομα, τις 

νοοτροπίες, τις αντιλήψεις σου, αλλά κυρίως τον τρόπο 

συμπεριφοράς σου. Δεν έχεις το δικαίωμα να αλλάξεις αυτά 

τα άτομα. Έχεις όμως την ευκαιρία να αλλάξεις εσύ. 



 Ναι, είναι επιλογή σου να αποδεχτείς και να σεβαστείς τα 

άτομα με ειδικές ανάγκες. Αλλά μην ξεχνάς πως τα άτομα 

αυτά είναι πρώτα άνθρωποι και μετά ανάπηροι. Και ο κάθε 

άνθρωπος πρέπει να έχει την ευκαιρία να είναι ίσος, αλλά και 

το δικαίωμα να είναι διαφορετικός.  

Φανή Μπλιάτκα & Φανή Σμέρνου, Α2 

______________________________________ 

Αν ήσουν πρόσφυγας… 

Είμαι ο Μαχμούτ, είμαι 12 χρονών πρόσφυγας από τη Συρία. 

Η χώρα μου πριν λίγα χρόνια ήταν η πιο όμορφη χώρα του 

κόσμου. Ο εμφύλιος πόλεμος όμως την έκανε ένα ερείπιο, την 

κατέστρεψε. Ο κίνδυνος έφτανε όλο και πιο κοντά. Οι γονείς 

μου αποφάσισαν πως έπρεπε να αφήσουμε τα υπάρχοντά μας 

και να φύγουμε για να σωθούμε. Έτσι ξεκίνησε ένας δεύτερος 

εφιάλτης. Στοιβαγμένοι και έντρομοι βρεθήκαμε σε μια 

φουσκωτή βάρκα. Δεν ξέρω πού πηγαίναμε, ξέρω όμως ότι 

φοβόμουνα πολύ και πιο πολύ φοβότανε οι γονείς μου και αυτό 

με ανησυχούσε περισσότερο. Μετά από πολύωρη ταλαιπωρία 

βρεθήκαμε σε ένα ελληνικό νησί. Ήμασταν από τους τυχερούς 

που μπορέσαμε και φτάσαμε στη στεριά. Τα πράγματα και εδώ 

δεν είναι εύκολα, αφού πρέπει να κοιμόμαστε στη γη. Χρήματα 

δεν υπάρχουν, ό τι είχαμε τα έδωσε ο πατέρας μου για να 

μπορέσουμε να φύγουμε από τη Συρία. Πεινάω, διψάω, 

κρυώνω, στεναχωριέμαι, νιώθω ανασφάλεια, θέλω τον τόπο 

μου, το σπίτι μου, το δωμάτιό μου. Θέλω να πάω σχολείο, να 

παίξω με τους φίλους μου. Θέλω πίσω τη ζωή μου. Θέλω να 

ελπίζω ακόμη πως αυτό που ζω είναι ένας εφιάλτης. Πως θα 

ξυπνήσω στο δωμάτιό μου και θα με καθησυχάσει η μητέρα 

μου λέγοντας πως έβλεπα ένα κακό όνειρο. Είναι όμως; 

Στέφανος Γκέτσος, Α1 

Είμαι η Αϊσέ, πρόσφυγας 

από τη Συρία. Πρόσφατα 

έφυγα σαν κυνηγημένη από 

το σπίτι μου. Εγώ δεν ήθελα 

να φύγω γιατί εκεί ήταν η 

πατρίδα μου, αλλά από την 

άλλη ούτε κι αν μέναμε θα 

ήταν καλά. Στην πατρίδα 

μου γίνεται εμφύλιος 

πόλεμος, δεν πίστευα ποτέ 

ότι θα ζούσα κάτι τέτοιο. Είναι τρομερό, κανένας που δεν το 

έχει ζήσει δεν μπορεί να το περιγράψει αυτό που γίνεται και 

αυτό που αισθάνονται οι άνθρωποι. Όταν οι γονείς μου μου 

ανακοίνωσαν ότι θα φύγουμε, ένιωσα χαρά επειδή θα έφευγα 

από αυτό το φρικτό μέρος, όμως από την άλλη και λύπη επειδή 

θα έφευγα από την πατρίδα μου σαν κυνηγημένη και ίσως να 

μην την ξαναέβλεπα ποτέ. Όταν μπήκαμε στο πλοίο για 

Πειραιά είδα πολλούς από τη χώρα μου εκεί, μάλιστα είδα και 

την κολλητή μου και χάρηκα τόσο πολύ εκείνη τη στιγμή, γιατί 

είχα φύγει χωρίς να την αποχαιρετήσω αλλά και επειδή θα 

είχα κάποιο άτομο να με καταλάβει, στην ηλικία μου. Αχ, όμως 

αυτή η χαρά δεν κράτησε πολύ. Με το που φτάσαμε στην 

Αθήνα ένιωσα ότι είμασταν ένα τίποτα ανάμεσα σε τόσους 

πολλούς. Ένιωθα ότι από όπου και να περνούσα οι άνθρωποι 

με κοιτούσαν με μίσος. Και τότε κατάλαβα ότι μπορεί να έφυγα 

από έναν πόλεμο, αλλά τώρα είχα να αντιμετωπίσω έναν άλλο, 

γιατί πλέον δεν είχα πού να κρυφτώ, κάτι να με προφυλάξει, 

δεν είχα σπίτι, τροφή, νερό, λεφτά. Ευτυχώς όμως έχω την 

οικογένειά μου κι αυτό είναι που μου δίνει δύναμη και 

αισιοδοξία για το μέλλον. Ελπίζω σύντομα να τελειώσει αυτό 

που ζω και να ζήσω κάτι καλύτερο… 

Σοφία Μόρα, Α1 

Οι φίλοι μας τα ζώα 

Η 4η Οκτωβρίου 

καθιερώθηκε ως 

Παγκόσμια Ημέρα 

Ζώων, επειδή 

συμπίπτει με τον 

εορτασμό της 

μνήμης του Αγίου 

Φραγκίσκου της 

Ασίζης, που έχει 

αναγορευτεί από 

την Καθολική 

Εκκλησία ως 

προστάτης των 

ζώων και του 

περιβάλλοντος. Με αυτή την ευκαιρία θα ήθελα να σας θυμίσω 

ότι ο άνθρωπος οφείλει να σέβεται τη ζωή κάθε ζώου και δεν 

μπορεί να τα εξοντώνει ή να τα εκμεταλλεύεται. Δεν έχουμε 

δικαίωμα να τα χτυπάμε ή να τα σκοτώνουμε, αντίθετα πρέπει 

να τα φροντίζουμε, να τα προσέχουμε και να τα 

προστατεύουμε. Ποτέ δεν τα εγκαταλείπουμε στην τύχη τους 

και είναι απάνθρωπο να τα χρησιμοποιούμε για πειράματα, 

ιδίως αν αυτό τους προκαλεί πόνο σωματικό ή ψυχικό. Τέλος, 

καλύτερα είναι να αποφεύγουμε να τα σκοτώνουμε για το 

κρέας τους το οποίο όχι μόνο μας είναι άχρηστο, αλλά μας 

προκαλεί και σοβαρές αρρώστιες, ενώ επιπλέον είναι μια από 

τις κυριότερες αιτίες μόλυνσης του περιβάλλοντος καθώς 

επίσης και της πείνας σε όλο τον κόσμο. Κατά τη γνώμη μου, 

η καλύτερη επιλογή που μπορεί να κάνει κάποιος είναι να γίνει 

χορτοφάγος. Γιατί λοιπόν να εκμεταλλευόμαστε τα ζώα, ενώ 

μπορούμε να είμαστε φίλοι τους; 

Μαρία Κανδυλίδου, Γ1 

Ελίνα Καρατσιώλη, Α1 



Τρέφομαι ισορροπημένα! Κινούμαι τακτικά! 

Αναπτύσσομαι σωστά! 

Η παχυσαρκία έχει αναγνωρισθεί 

παγκοσμίως ως μια από τις πιο 

επικίνδυνες και σοβαρές 

ασθένειες του 21ου αιώνα, με 

σημαντικές επιπτώσεις στη 

σωματική και ψυχική υγεία των 

πασχόντων. Δυστυχώς, μια 

έρευνα που έγινε σε μεγάλο 

αριθμό σχολείων έδειξε ότι σημαντικό ποσοστό των Ελλήνων 

μαθητών είναι υπέρβαροι και παχύσαρκοι. Γι’ αυτό πρέπει να 

ενημερωθούμε και να λάβουμε τα μέτρα μας. Το πρώτο 

πράγμα που πρέπει να προσέξουμε είναι η διατροφή μας. Ποτέ 

δε φεύγουμε για το σχολείο χωρίς να φάμε πρωινό. Εκτός από 

τα τρία κύρια γεύματα της ημέρας (πρωινό, μεσημεριανό, 

βραδινό) φροντίζουμε να τρώμε δύο με τρία ενδιάμεσα μικρά 

γεύματα. Γενικά όμως προσέχουμε οι τροφές μας να είναι 

πλούσιες σε θρεπτικά συστατικά και φτωχές σε θερμίδες. Και 

μην ξεχνάμε το νερό! Πρέπει να πίνουμε τακτικά νερό. Είναι 

το πιο σημαντικό συστατικό για τον ανθρώπινο οργανισμό. Το 

δεύτερο πράγμα που πρέπει να εντάξουμε στην 

καθημερινότητά μας είναι η κίνηση, η σωματική 

δραστηριότητα. Το πήγαινε-έλα στο σχολείο με τα πόδια, οι 

βόλτες με ποδήλατο ή με τα πόδια, το παιχνίδι είναι 

δραστηριότητες που μπορούν εύκολα να γίνονται καθημερινά. 

Τέλος, μπορούμε δυο με τρείς φορές την εβδομάδα, ανάλογα 

με τις σχολικές μας υποχρεώσεις, να ασχοληθούμε με 

τρέξιμο, κολύμβηση, ή ομαδικά αθλήματα. Και σίγουρα πρέπει 

να περιορίσουμε στο ελάχιστο το χρόνο που καθόμαστε 

μπροστά στην τηλεόραση, τα βιντεοπαιχνίδια ή τον 

υπολογιστή. Δραστηριότητες που συντελούν στην ακινησία και 

την αδράνεια του σώματος, έχουν μακροπρόθεσμα σοβαρές 

αρνητικές συνέπειες για την υγεία μας. 

Μαρία Κανδυλίδου, Γ1 

Σχολικός εκφοβισμός 

Με τον όρους «εκφοβισμός και βία στο σχολείο» όπως και 

«θυματοποίηση» εννοούμε τη συστηματική και 

επαναλαμβανόμενη επιθετική συμπεριφορά που έχει σκοπό να 

προκαλέσει σωματικό και ψυχικό πόνο σε μαθητές από 

συμμαθητές τους, μέσα στο σχολείο αλλά και έξω από αυτό. 

Υπάρχουν πολλοί τρόποι βίας και εκφοβισμού όπως ο 

ρατσιστικός, ο σωματικός, ο λεκτικός, ο ηλεκτρονικός, ο 

εκφοβισμός με εκβιασμό. Τα παιδιά που εκφοβίζουν μπορεί σε 

άλλο χώρο ή χρόνο να ήταν ή να είναι ακόμα και τώρα 

αποδέκτες εκφοβιστικών και βίαιων συμπεριφορών και να 

μεγαλώνουν σε ένα απορριπτικό και βίαιο περιβάλλον.  

Στην πρόληψη και την αντιμετώπιση της σχολικής βίας και του 

εκφοβισμού εμπλεκόμαστε ενεργά 

γιατί μας αφορά όλους. Αν κάποιοι 

έχουν πέσει θύματα εκφοβισμού 

πρέπει να το αναφέρουν στους 

γονείς τους ή σε κάποιον από τους 

καθηγητές. Αν πάλι κάποιοι έχουν αντιληφθεί τέτοια 

περιστατικά εις βάρος συμμαθητών τους, πρέπει οπωσδήποτε 

να το αναφέρουν. Το να μιλήσεις σε ενήλικες για περιστατικά 

βίας και εκφοβισμού δεν 

είναι «κάρφωμα». Με την 

ενημέρωση, την υποστήριξη 

και τη συνεργασία θα 

αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί 

το πρόβλημα.  

Ολυμπία Μάντσιου, Α2 

_______________________________________ 

Έλα να παίξουμε! 

Το παιχνίδι έχει οριστεί ως μία πολύ ενδιαφέρουσα 

απασχόληση η οποία περικλείει μέσα της μία ευχάριστη φυσική 

ή πνευματική προσπάθεια που έχει σα στόχο τη 

συναισθηματική ευχαρίστηση και εξέλιξη. Το παιδί μέσα από 

το παιχνίδι μπορεί να δράσει ελεύθερα,  να δημιουργήσει και 

να μάθει, να αναπτύξει τη σκέψη του να οξύνει την κρίση του, 

να ερευνήσει τον υλικό κόσμο, να αναπτύξει διαπροσωπικές 

σχέσεις, να αναπτύξει τη γλωσσική του ικανότητα, να 

εκφράσει συναισθήματα, να αισθάνεται ευχαρίστηση, να ζήσει 

σε ένα κόσμο φανταστικό που μπορεί να εξουσιάζει, να 

βελτιώσει τη συγκέντρωσή του, να βελτιώσει την ικανότητα 

επίλυσης προβλημάτων και να ενισχύσει τον αυθορμητισμό 

του. Το παιχνίδι λοιπόν δεν είναι απλά μια ευχάριστη 

δραστηριότητα με την οποία τα παιδιά ασχολούνται μόνο και 

μόνο επειδή την απολαμβάνουν, αλλά είναι το πιο σημαντικό 

μέσον για τη σωματική, τη συναισθηματική, τη γνωστική και 

την κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού.  

Ναταλία Χατζηιωάννου & Βικτώρια Χωροπανίτου, Γ3 

Παιχνίδι και ομαδικότητα 

Παιδιά, ξέρετε τι είναι η ομαδικότητα; Αν δεν ξέρετε, πρέπει 

οπωσδήποτε να μάθετε! Λοιπόν, η ομαδικότητα είναι το να 

συνεργαζόμαστε μεταξύ μας. Και συνεργασία θα πει, δεν 

παίζω μόνο με το φίλο ή τη φίλη μου αλλά δέχομαι κι άλλους 

στην παρέα μου. Έτσι το παιχνίδι θα γίνει πιο διασκεδαστικό 

και χαρούμενο. Δεν έχει καμιά σημασία αν θα νικήσεις ή αν θα 

χάσεις. Σημασία έχει να ευχαριστηθείς την παρέα και να μην 

παραπονιέσαι για όλα. Τέλος, μην ξεχνάμε ότι δε μαλώνουμε 

και δεν προσβάλουμε τον συμπαίκτη μας επειδή έκανε κάποιο 



λάθος. Όλοι μας κάποια στιγμή κάνουμε λάθη κι από αυτά δε 

χάνουμε, αλλά μαθαίνουμε. Ας γίνουμε λοιπόν όλοι μια μεγάλη 

παρέα!  

Χριστίνα Τσάφκα, Α2 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ 

Εμφάνιση της χορωδίας του 

σχολείου 

Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, στα 

πλαίσια του 12ου Διεθνούς Φεστιβάλ 

Κινηματογράφου Νάουσας, πραγματοποιήθηκε στον 

Πολυχώρο Πολιτισμού ΒΕΤΛΑΝΣ η παρουσίαση του βιβλίου 

της Ελένης Γκίνου Αφρικής Μέθεξη. Την παρουσίαση 

πλαισίωσαν μουσικά δύο χορωδίες, η χορωδία Canto a tempo 

και η χορωδία του 1ου Λαππείου Γυμνασίου Νάουσας.  Η 

χορωδία Canto a tempo της κυρίας Δήμητρας Μητρέντζη 

στην οποία έλαβαν μέρος παιδιά μικρής και μέσης ηλικίας, 

ανέλαβε την έναρξη. Παρουσίασαν τρία υπέροχα τραγούδια. 

Αφού τελείωσε η παρουσίαση του βιβλίου, ήρθε η σειρά της 

δικής μας χορωδίας, για την οποία ήταν υπεύθυνη η κ. Σοφία 

Μπαλτζή. Παρουσιάσαμε τρία αφρικάνικα τραγούδια που 

άρεσαν πολύ σε όσους μας άκουσαν! Ήταν μια υπέροχη 

εμπειρία που άφησε τόσο το κοινό όσο και εμάς 

ευχαριστημένους! 

Σοφία Μόρα Α1, Ανδριάνα Μπαβέλη Α1 

& Ιωάννα Σκουλαριώτη Α3 

_____________________________________________ 

Δρόμοι της παράδοσης – Επίσκεψη σε καζάνι 

Την Τρίτη 17 Νοεμβρίου, στα πλαίσια του Προγράμματος 

Αγωγής Σταδιοδρομίας με θεματικό άξονα την  

Επιχειρηματικότητα, ομάδα μαθητών του 1ου Λαππείου 

Γυμνασίου Νάουσας με επικεφαλής την κ. Σοφία Μπαλτζή που 

είναι υπεύθυνη για το πρόγραμμα και αρκετούς καθηγητές του 

σχολείου μας, επισκεφτήκαμε το καζάνι Κανδυλίδη – Γρέζιου 

προκειμένου να γνωρίσουμε τη διαδικασία απόσταξης του 

δικού μας τσίπουρου και άλλων οινοπνευματωδών. Πρόκειται 

για τα σταφύλια που εμείς οι ίδιοι τρυγήσαμε και πατήσαμε, 

αφού πρώτα αφαιρέσαμε τα τσάμπουρα. Στη συνέχεια 

παρουσιάσαμε και δοκιμάσαμε τοπικά φαγητά και γλυκά που 

είχαμε ετοιμάσει. Τέλος, ακολούθησε το πατροπαράδοτο 

γλέντι, με πολύ κέφι και χορό.  

Αντωνία Γιανκάκη Γ1 & Δήμητρα Τριανταφύλλου, Γ3 

_____________________________________________ 

Ενημέρωση για το διαδίκτυο και τους κινδύνους του 

Την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 

2015, όλη η Β’ Γυμνασίου του 

σχολείου μας πήγε στον 

πολυχώρο ΕΡΙΑ για να 

παρακολουθήσει μια 

παρουσίαση με θέμα «Οι 

κίνδυνοι από τη χρήση του 

διαδικτύου». Την εισήγηση 

έκανε ο κύριος Σφακιανάκης, Υποστράτηγος της Ελληνικής 

Αστυνομίας και επικεφαλής του τμήματος Δίωξης 

Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Αρχικά μας μίλησε για το πώς οι 

παιδόφιλοι προσεγγίζουν τα παιδιά μέσω του διαδικτύου και 

για την παιδική πορνογραφία. Μας έδειξε μάλιστα ένα βίντεο 

στο οποίο μιλούσε ένας παιδόφιλος και εξηγούσε γιατί του 

αρέσει να απαγάγει παιδιά και με ποιο τρόπο το κάνει. Στη 

συνέχεια μας έδωσε κάποιες συμβουλές για να 

προστατευτούμε όταν χρησιμοποιούμε τα κοινωνικά δίκτυα 

(facebook, tweeter, viber), όπως το να μην ανεβάζουμε 

φωτογραφίες μας στο διαδίκτυο, να κάνουμε φιλίες μόνο με 

άτομα που γνωρίζουμε, ποτέ να μην ανεβάζουμε φωτογραφίες 

που δείχνουν πού βρισκόμαστε εκείνη την ώρα και να μη 

δίνουμε τα στοιχεία μας. Επίσης μας εξήγησε ότι το cyber 

bulling μπορεί να γίνει μέσα σε chat rooms, με μηνύματα, με 

SMS, σε διάφορα παιχνίδια, στο e-mail κ.λπ.  

Ένας λόγος που ο θύτης κάνει αυτό το πράγμα είναι γιατί 

νιώθει θυμό, ζήλεια, ψυχολογική καταπίεση, ανάγκη για 

προσοχή, ανάγκη επιβολής δύναμης, για διασκέδαση και για 

λόγους αντεκδίκησης. Τα αισθήματα των θυμάτων είναι 

θυμός, αγανάκτηση, λύπη, ντροπή, φόβος. Τέλος, μας έδωσε 

μερικά παραδείγματα παιδιών που έχουν πέσει θύματα και μας 

είπε ότι πρέπει, όταν κάνουμε κάποιο προφίλ σε μια 

ιστοσελίδα, να κοιτάζουμε πάντα τους όρους συνδρομής. 

Γενικά, ήταν μια πολύ χρήσιμη ενημέρωση για τους κινδύνους 

του διαδικτύου, αλλά δε μας πρότεινε να το απορρίψουμε, 

παρά να το χρησιμοποιούμε με λογική.   

Ελένη Βοδενλή, Β1 



ΑΘΛΗΤΙΚΑ 

5 Οκτωβρίου, ημέρα αφιερωμένη στον αθλητισμό 

Για δεύτερη χρονιά φέτος γιορτάσαμε  στις 5 Οκτωβρίου την 

Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού με θέμα: «Σχολικός 

Αθλητισμός - Συμμετέχω και μαθαίνω τα Ολυμπιακά Ιδεώδη 

μέσα από τα Ολυμπιακά και τα Παραολυμπιακά Αθλήματα». 

Στο σχολείο μας διοργανώσαμε διάφορες εκδηλώσεις. 

Χωρισμένοι σε ομάδες, επισκεφτήκαμε το πάρκο της Νάουσας 

όπου άλλοι από μας έπαιξαν διάφορα ομαδικά παιχνίδια με 

στόχο να κατανοήσουν την αξία της συνεργασίας και της 

ομαδικότητας και άλλοι ζωγράφισαν αφίσες. Στη συνέχεια 

επισκεφτήκαμε τον πολυχώρο ΒΕΤΛΑΝΣ όπου 

παρακολουθήσαμε σύντομα βίντεο σχετικά με αθλητές και 

αθλήτριες με αναπηρία. Θαυμάσαμε τη δύναμη της θέλησης 

αυτών των ανθρώπων και μιλήσαμε για τις δυσκολίες και τα 

εμπόδια που αντιμετώπισαν χωρίς να τα παρατήσουν μέχρι να 

φτάσουν στο τέρμα. Τέλος, γυρίσαμε στο σχολείο μας, όπου η 

μέρα τελείωσε με παραδοσιακούς χορούς. Ήταν μια όμορφη 

μέρα που την αξιοποιήσαμε δημιουργικά κι ας μην καθίσαμε 

στα θρανία! 

Ελισάβετ Κοτζιάμπαση & Εμμανουέλα Λαζαρίδου, Β2  

_____________________________________________ 

Επιτυχίες των μαθητών σε αγώνες 

Το Σάββατο 7/11/2015 

πραγματοποιήθηκαν οι αγώνες  κλειστού 

στίβου στην Πτολεμαΐδα .Στους  αγώνες 

πήραν μέρος αθλητές από την Κοζάνη την 

Πτολεμαΐδα τη Θεσσαλονίκη και τη Νάουσα. Η συμμετοχή 

ήταν μεγάλη και οι διακρίσεις πολλές. Μάλιστα ανέβηκαν στο 

βάθρο τέσσερεις μαθητές  του σχολείου μας. Χρυσό μετάλλιο 

κατέκτησε  η Φανή Μπλιάτκα στην σφαιροβολία  με επίδοση 

9.48 μέτρα. Ο Γιώργος Ιωαννίδης κατέκτησε την 2η θέση στο 

άλμα σε μήκος με επίδοση 4.72. Επίσης η  Ολίνα  Μπαξεβάνου 

κατέλαβε την 4η θέση στην σφαιροβολία με επίδοση 7.33 

μέτρα. Ο Μάρκος Μπαξεβάνος  πήρε  δύο μετάλλια, ένα στο 

ύψος με επίδοση 1.30 μέτρα και ένα στα 60 μέτρα με εμπόδια. 

Αυτά τα τέσσερα παιδιά γυμνάζονται στο σύλλογο Γ.Ε.Ν.  και 

δίνουν πολλές ελπίδες για μεγάλες διακρίσεις στο μέλλον. 

Έφη Χατζηδάκη & Φανή Μπλιάτκα, Α2 

_____________________________________________ 

Καλαθοσφαίριση ή Πώς γεννήθηκε το μπάσκετ 

Η καλαθοσφαίριση, το γνωστό 

μας μπάσκετ, είναι ένα ομαδικό 

άθλημα. Εμπνευστής και 

δημιουργός του ήταν ο Καναδός 

καθηγητής φυσικής αγωγής στο 

Σπρίνγκφιλντ της Μασαχουσέτης 

των ΗΠΑ, Τζέιμς Νάισμιθ. Στις αρχές Δεκεμβρίου του 1891, 

ο καθηγητής προσπαθούσε να κρατήσει την τάξη με την οποία 

έκανε μάθημα δραστήρια, μια βροχερή μέρα. Αναζητούσε ένα 

δυναμικό παιχνίδι εσωτερικού χώρου, για να κρατήσει τους 

μαθητές απασχολημένους και στα κατάλληλα επίπεδα φυσικής 

κατάστασης, κατά τη διάρκεια του μεγάλου χειμώνα της Νέας 

Αγγλίας. Αφού απέρριψε πολλές ιδέες ως ακατάλληλες, 

έγραψε τους βασικούς κανόνες και κάρφωσε ένα καλάθι 

ροδάκινων σε ύψος 3,55 μέτρων. Σε αντίθεση με τα σύγχρονα 

δίχτυα καλαθοσφαίρισης, αυτό το καλάθι διατηρούσε τον πάτο 

του και μετά από κάθε «καλάθι» ή πόντο, έπρεπε να μαζεύουν 

τη μπάλα με το χέρι. Αυτό αποδείχτηκε αναποτελεσματικό. 

Έτσι, το κάτω μέρος του καλαθιού απομακρύνθηκε. Το 

μπάσκετ παίχτηκε την πρώτη φορά με μπάλα ποδοσφαίρου. Οι 

πρώτες μπάλες που δημιουργήθηκαν ειδικά για την 

καλαθοσφαίριση ήταν καφέ, και μόνο στα τέλη του 1950 ο 

Τόνυ Χάινκλ, ψάχνοντας για μια μπάλα που θα ήταν πιο 

ευδιάκριτη για τους παίκτες και τους θεατές, εισήγαγε την 

γνωστή πορτοκαλί μπάλα που χρησιμοποιείται και σήμερα. 

Τέλος, η ντρίμπλα δεν υπήρχε στο αρχικό παιχνίδι, εκτός από 

τη «σκαστή πάσα» για τους συμπαίκτες. Η πάσα ήταν το κύριο 

μέσο μετακίνησης της μπάλας. Η ντρίμπλα έγινε σημαντικό 

μέρος του παιχνιδιού κατά τη δεκαετία του 1950, καθώς 

βελτιώθηκε και το σχήμα της μπάλας. 

Βασιλική Θωμασιάδου, Α1 

_____________________________________________ 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΑΙΝΙΩΝ 

THE HUNGER GAMES MOCKINGJAY PART 2 

(ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ) 

Η Κοτσυφόκισσα 

επιστρέφει στην 

νέα της ταινία 

που άρχισε να 

προβάλλεται στην 

Ελλάδα στις 20 

Νοεμβρίου 2015, 

με τίτλο The 

Hunger Games 

Mockingjay part 

2 (Επανάσταση)! 

Στο τελευταίο μέρος της τριλογίας, η Κάτνις προσπαθεί να 

ελευθερώσει τη χώρα του Πάνεμ από τον καταπιεστικό 

πρόεδρο Σνόου. Ηγείται της επανάστασης απέναντι στην 

Capitol, με τους εξεγερμένους να ξεπερνούν τα όριά τους για 

να διεκδικήσουν το πολυτιμότερο αγαθό, την ελευθερία τους. 

Άραγε η Κάτνις θα τα καταφέρει; Η Πάνεμ θα ελευθερωθεί; 

Όλα τα ερωτήματα θα απαντηθούν σε αυτή την ταινία! Μια 

εξωπραγματική ταινία για τους λάτρεις της περιπέτειας, όπου 

όλα είναι πιθανά! «Ladies and gentlemen welcome in the 

76th Hunger Games»! 

Πρωταγωνιστούν: Jennifer Lawrence, Josh Hutcerson, 

Liam Hemsworth 

Σκηνοθέτης: Francis Lawrence  

BATMAN VS SUPERMAN (DAWN OF JUSTICE)  

Συνήθως στις ταινίες οι σούπερ ήρωες πολεμούν για να 

νικήσουν το κακό! Σε αυτή την ταινία όμως που θα προβληθεί 

στην Ελλάδα τον Μάρτιο του 2016 ο Batman και o Superman 



γίνονται εχθροί. Με το 

φόβο ότι οι ενέργειες ενός 

σούπερ ήρωα που 

συμπεριφέρεται ως θεός 

μένουν ανεξέλεγκτες, ο 

Batman, τρομερός και 

πανίσχυρος ήρωας-

τιμωρός της Gotham City 

αναλαμβάνει να 

αντιμετωπίσει τον 

Superman, σύγχρονο 

σωτήρα της Metropolis, 

ενώ ο κόσμος προσπαθεί 

να ανακαλύψει το είδος 

του ήρωα που χρειάζεται 

πραγματικά. Ενώ λοιπόν βρίσκονται σε πόλεμο μεταξύ τους, 

μια νέα απειλή γρήγορα ανακύπτει, θέτοντας την 

ανθρωπότητα στο μεγαλύτερο κίνδυνο που έχει γνωρίσει 

ποτέ. Τι θα γίνει τελικά; Ο Batman θα συνεργαστεί; Ή ο 

εχθρός θα υπερτερήσει σε μια ταινία που κανείς δεν ξέρει την 

αλήθεια; 

Πρωταγωνιστούν: Ben Affleck, Gal Gadot, Jesse Eisenberg, 

Henry Cavill 

Σκηνοθέτης: Zack Snyder 

Φανή Σμέρνου, Α2 

_______________________________________ 

Η ΓΩΝΙΑ ΤΩΝ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ  

ΜΑΤ ΣΕ 

ΜΙΑ  -

ΕΥΚΟΛΟ 

Τα άσπρα 

παίζουν και 

κάνουν ματ 

σε μία 

κίνηση. 

 

 

ΥΛΙΚΗ 

ΥΠΕΡΟΧΗ 

Την κίνηση έχουν 

τα μαύρα. Ποια 

είναι η κίνηση 

«κλειδί» για να 

κερδίσουν την 
παρτίδα 

εξουδετερώνοντας 

τον Πύργο των 

Λευκών;  

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ ΓΙΑ… ΙΣΤΟΡΙΚΟΥΣ! 

1   2       3       4     5           

                                      
6                 7           8       

                                      

          9                           

                                      
10             11                       

                                      

    12                                 

                                      
13                                     

                      14               
15                                     
16                                     

                    17                 

                                      

        18                             

                                      

      19                               

 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 

2. Η τέχνη που δημιουργήθηκε από τον 11ο έως και τον 8ο 

π.Χ. αιώνα 

5. Εκεί βρέθηκε μεγάλο μινωικό ανάκτορο 

6. Πρωτεύουσα της Μακεδονίας 

7. Μεγάλος φιλόσοφος και μαθητής του Σωκράτη 

9. Ανέσκαψε τους βασιλικούς τάφους στην ακρόπολη των 

Μυκηνών 

10. Η μητέρα του Αλέξανδρου 

13. Κατοικούσαν σε οικισμούς γύρω από τη Σπάρτη 

14. Βασιλιάς της Σπάρτης, αυτός που απάντησε στον Ξέρξη 

"μολών λαβέ" 

16. Η πιο λαμπρή γιορτή της Αθήνας 

17. ... του Δήμου, η συνέλευση όλων των Αθηναίων 

18. Είδος πολιτεύματος που οφείλει την ονομασία του στους 

ευγενείς 

19. Οι δούλοι στη Σπάρτη 

ΚΑΘΕΤΑ 

1. Σε αυτό τον ποταμό ο Αλέξανδρος αντιμετώπισε πρώτη 

φορά τους Πέρσες 

3. Τα χαρακτηριστικότερα δημιουργήματα της κυκλαδικής 

τέχνης 

4. ... γνωστό αθηναϊκό "άγος" 

8. Όνομα πολλών πόλεων που ίδρυσε ο Αλέξανδρος 

11. Οι νόμοι του ήταν "γραμμένοι με αίμα" 

12. Γνωστός τύραννος της Κορίνθου 

15. Η λαϊκή συνέλευση των Σπαρτιατών 

Το σταυρόλεξο είναι έργο των μαθητών του Α3 



Δεν έχει καπνό! Αφού είναι ηλεκτρική… 

2
ος

 βέβαια!!! 

 

 

 

 

ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________ 

 

 

 

Η Φωνή των Εφήβων σας εύχεται 

Καλά Χριστούγεννα, 

Αγάπη και Ειρήνη για όλο τον 

κόσμο! 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ - ΣΠΑΖΟΚΕΦΑΛΙΕΣ 

Ποια γλώσσα δεν μπορεί να μιλήσει;  

  

Πώς λέγεται αυτός που πήρε άριστα στον 

έλεγχό του; 

Μια υπερταχεία ηλεκτρική αμαξοστοιχία ταξιδεύει 

Νότιοανατολικά με ταχύτητα 90 Km την ώρα. Ο άνεμος 

πνέει προς τα Δυτικά με ταχύτητα 30km την ώρα. Προς 

ποια κατεύθυνση θα πηγαίνει ο καπνός της μηχανής; 

 

 

Τρέχεις σε αγώνα με αυτοκίνητα και είσαι 3ος. 

Εάν προσπεράσεις τον 2ο, τι θέση θα έχεις στον αγώνα; 

 

___________________________________________ 

το ψάρι 

αριστοκράτης 

Ελίνα Καρατσιώλη, Α1 


