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Τώρα στις διακοπές, ο νους μας στο περιβάλλον! 

Ήρθε το 

καλοκαίρι! Ώρα να 

απολαύσουμε τις 

διακοπές μας μετά 

από μια σχολική 

χρονιά κατά τη 

διάρκεια της 

οποίας, άλλος 

λιγότερο άλλος 

περισσότερο, 

δουλέψαμε και κοπιάσαμε. Κάποιοι από μας θα περάσουν 

τις διακοπές τους κοντά στη θάλασσα, άλλοι στη δροσιά 

του βουνού, άλλοι σε κάποια κατασκήνωση, άλλοι στο 

χωριό παρέα με τον παππού και τη γιαγιά, άλλοι πάλι θα 

μείνουν στην πόλη. Όπου και να βρεθούμε όμως κατά τη 

διάρκεια των διακοπών μας, δεν πρέπει να ξεχνάμε να 

φροντίζουμε και να προστατεύουμε το περιβάλλον.  

 

 

Υπάρχουν απλά πράγματα που, αν τα εφαρμόσουμε, θα 

διατηρήσουμε το περιβάλλον όμορφο και καθαρό. Για 

παράδειγμα, αφού απολαύσουμε το μπάνιο μας στη 

θάλασσα και τα παιχνίδια στην αμμουδιά, δε θα φύγουμε 

αφήνοντας πίσω μας σκουπίδια, αλλά θα τα πετάξουμε σε 

κάποιο κάδο που θα υπάρχει εκεί τριγύρω. Κάνοντας τη 

βόλτα μας στο βουνό, δε θα αφήσουμε κανέναν μεγάλο που 

έχει την κακή συνήθεια να καπνίζει, να πετάξει 

αποτσίγαρα στο δάσος γιατί υπάρχει μεγάλος κίνδυνος 

πυρκαγιάς. Ούτε θα πετάξουμε από το παράθυρο του 

αυτοκινήτου το κουτάκι του αναψυκτικού που μόλις 

ήπιαμε, μετατρέποντας τις άκρες των δρόμων σε 

σκουπιδότοπους. Τέλος, ας μην ξεχνάμε να μαζεύουμε τις 

συσκευασίες που ανακυκλώνονται και να τις ρίχνουμε 

στους ειδικούς κάδους. Αγαπάμε τον τόπο μας, τον 

φροντίζουμε, τον σεβόμαστε και,  με τη συμπεριφορά μας 

δίνουμε το καλό παράδειγμα σε όλους! 

Οι μαθητές του Β3  



Τα νέα του Erasmus+ 

Στο πλαίσιο πραγματοποίησης του προγράμματος 

Erasmus+, μαθητές και καθηγητές των σχολείων της 

Κροατίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας και της Ισπανίας 

φιλοξενήθηκαν στην πόλη μας από τις 27 Φεβρουαρίου ως 

τις 7 Μαρτίου. Ήταν η τέταρτη συνάντηση του 

προγράμματος. Οι φιλοξενούμενοί μας επισκέφτηκαν τη 

Νάουσα, τη Θεσσαλονίκη, τη Βεργίνα και τη Βέροια κι 

έφυγαν με πολύ όμορφες εντυπώσεις από το ταξίδι τους 

στην Ελλάδα. Η τελευταία συνάντηση των ομάδων του 

προγράμματος Erasmus+ πραγματοποιήθηκε στις 

Συρακούσες, στην Ιταλία, την δεύτερη εβδομάδα του 

Μαΐου. Οι καθηγητές και οι μαθητές που συμμετείχαν σε 

αυτή, επέστρεψαν με τις καλύτερες εμπειρίες και 

αναμνήσεις. Ελπίζουμε να έχουμε πάλι τη χαρά να 

συμμετάσχουμε και σε άλλο παρόμοιο πρόγραμμα! 

Ολυμπία Μάντσιου, Β2  

«Εγώ, εσύ, εμείς, πολίτες της Μεσογείου» 

Από τις 8 έως και τις 14 Μαΐου 2017  έξι μαθητές της  Β’  

και Γ’   τάξης του  Λαππείου 1ου Γυμνασίου Νάουσας 

(Τζιμουλίκος Κωνσταντίνος, Χατζηνώτας Θόδωρος, 

Τσίλης Άγγελος, Βοδενλή Ελένη, Τσίτση Ελπίδα-Ζωή, 

Τσιοχάρη Μαργαρίτα), συνοδευόμενοι από τέσσερις 

εκπαιδευτικούς, τον  διευθυντή κ. Ιωάννη Βαρθολομαίο, 

την συντονίστρια του προγράμματος  κ. Μαρία Ζιούζια και 

τα μέλη της παιδαγωγικής ομάδας κ. Σοφία Μπαλτζή και 

Γιώργο Μάλλιο, συμμετείχαν στην καθορισμένη τελική  

συνάντηση των πέντε συνεργαζόμενων ευρωπαϊκών 

σχολείων στην Ιταλία, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού 

προγράμματος Erasmus plus. Την συνάντηση οργάνωσε το 

ΧΙ Istituto Comprensivo «Archia» της πόλης των 

Συρακουσών στην Ν.Α. Σικελία, η οποία ιδρύθηκε από 

Κορίνθιους αποίκους τον 8ο αι. π.Χ. Οι έξι μαθητές μας 

πέρασαν μια εβδομάδα φιλοξενούμενοι στα σπίτια των 

Ιταλών συμμαθητών τους, ορισμένοι από τους οποίους 

είχαν επισκεφτεί την Νάουσα στις αρχές της άνοιξης. 

Το πρόγραμμα της συνάντησης περιελάμβανε σειρά 

επισκέψεων σε μνημεία και χώρους ιστορικού/φυσικού 

ενδιαφέροντος και εκπαιδευτικά εργαστήρια. 

Συγκεκριμένα, μαθητές και καθηγητές ξεναγήθηκαν στο 

ιστορικό κέντρο των Συρακουσών, το οποίο στο 

μεγαλύτερο μέρος του ταυτίζεται με το μικρό νησάκι 

Ορτυγία, όπου βρίσκονται τα τεκμήρια της πανάρχαιας 

ελληνικής παρουσίας στην Σικελία, οι μεγαλόπρεποι ναοί 

και τα εντυπωσιακά palazzi σε ρυθμό μπαρόκ. Γνώρισαν 

τις κατακόμβες του Αγίου Ιωάννη, το παρακείμενο 

αρχαιολογικό μουσείο και το μοναδικό στο είδος του 

Μουσείο Παπύρου. Επίσης έκαναν τον περίπλου της 

Ορτυγίας με μικρό καραβάκι, περιηγήθηκαν στο εθνικό 

πάρκο της Παντάλικα με την εκτεταμένη νεκρόπολη της 

εποχής Σιδήρου και των βυζαντινών χρόνων και 

περπάτησαν στον διατηρητέο οικισμό μπαρόκ της Ragusa 

Ιbla με τον φημισμένο ναό του Αγίου Γεωργίου και στη 

Μόντικα όπου είδαν πώς παρασκευάζεται η παραδοσιακή 

σοκολάτα της. Ακόμη, παρακολούθησαν παράσταση 

παραδοσιακού κουκλοθεάτρου στο Σορτίνο, κατασκεύασαν 

τον δικό τους πάπυρο, έμαθαν να χορεύουν τον σικελικό 

χορό Ταραντέλλα, απόλαυσαν τα κύματα και τα παιχνίδια 

στην άμμο σε μια από τις ομορφότερες παραλίες της Ν. 

Σικελίας, και  διαγωνίστηκαν στο κυνήγι θησαυρού στο 

κέντρο της Ορτυγίας.  

Η τελευταία μέρα του ταξιδιού ήταν αφιερωμένη στην 

Ρώμη. Εκεί η παιδαγωγική ομάδα του σχολείου μας 

επισκέφτηκε τα σημαντικότερα μνημεία της Αιώνιας 

Πόλης, το Πάνθεον, την Φοντάνα ντι Τρέβι, τον Άγιο 

Πέτρο και το Φρούριο των Αγγέλων, το Κολοσσαίο.                                                                                                                      



Γενικά οι εντυπώσεις μαθητών και καθηγητών από το 

ταξίδι στην Ιταλία υπήρξαν άριστες. Η φιλοξενία των 

Σικελών ανταγωνίζεται επάξια την παραδοσιακή ελληνική 

φιλοξενία. Ο τρόπος ζωής, το φαγητό, το κλίμα και  η 

νοοτροπία θυμίζουν πολύ την Ελλάδα, ώστε να 

δικαιολογείται απόλυτα η ρήση una faccia, una razza. 

 

Η ημερήσια εκδρομή του σχολείου μας 

Την Τετάρτη 17 Μαΐου πραγματοποιήθηκε η ημερήσια 

εκδρομή του σχολείου μας στο Δίον, στο νομό Πιερίας. 

Πρώτη στάση έγινε λίγο μετά την Κατερίνη, στο βυζαντινό 

ναό της Παναγίας της Κονταριώτισσας, που χρονολογείται 

από τον 11ο αιώνα και είναι σημαντικό αξιοθέατο. Εκεί, μας 

υποδέχτηκε ο ιερέας του χωριού ο οποίος μας έκανε και 

μια σύντομη ξενάγηση.  Πρόκειται για μια πανέμορφη 

εκκλησία η οποία είναι, όπως μάθαμε, το παλαιότερο 

σωζόμενο βυζαντινό μνημείο στην Πιερία. 

Στη συνέχεια πήγαμε στο μοναστήρι του Οσίου Εφραίμ του 

Σύρου. Ήταν πανέμορφο, πεντακάθαρο, γεμάτο λουλούδια 

και γαλήνη, ένας επίγειος Παράδεισος. Σε μια άκρη του 

κήπου του είδαμε πολλά πουλιά, παγώνια, περιστέρια και 

άλλα. Μας υποδέχτηκε μια από τις μοναχές που ζουν εκεί, 

η οποία μας μίλησε για το μοναστήρι και για τον Όσιο 

Εφραίμ, ενώ είχαμε αρκετό χρόνο για να ανάψουμε ένα 

κεράκι και να εξερευνήσουμε το μέρος. Φεύγοντας, η 

μοναχή μας ξεπροβόδισε κερνώντας μας  πεντανόστιμα 

λουκούμια και δροσερό νερό.  

Επόμενος σταθμός, ο αρχαιολογικός χώρος και το μουσείο 

του Δίου. Εδώ, όποιοι είχαν την τύχη να ακολουθήσουν 

τον κ. Μάλλιο, παρακολούθησαν μια πολύ ενδιαφέρουσα 

ξενάγηση στο Δίον, στους πρόποδες του Ολύμπου, το 

οποίο υπήρξε η κατ’ εξοχήν ιερή πόλη των Μακεδόνων και 

έφτασε σε μεγάλη ακμή κατά τους ελληνιστικούς και τους 

ρωμαϊκούς χρόνους. 

Ο κ. Μάλλιος μας ξενάγησε επίσης και στο αρχαιολογικό 

μουσείο που βρίσκεται κοντά στον αρχαιολογικό χώρο, 

όπου είχαμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε υπέροχα γλυπτά 

και αγάλματα. 

Η εκδρομή μας έκλεισε με μια βόλτα στην Παραλία της 

Κατερίνης, όπου είχαμε πολύ χρόνο να περπατήσουμε 

στην αμμουδιά, να εξερευνήσουμε τα μαγαζιά και να φάμε. 

Ο καιρός ήταν καλός σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής και 

μόνο λίγο πριν την ώρα της αναχώρησης άρχισε να βρέχει. 

Ήταν μια πολύ όμορφη εκδρομή που έκλεισε με ωραίες 

εντυπώσεις τη φετινή σχολική χρονιά. 

Άννα Πραντσίδη, Γιώργος Τσαπράζης, 

Ειρήνη Σιδηροπούλου, Μαρία Τελιορίδου, Γ3 

 

 

 

 



ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 

Τώρα στις διακοπές, δεν υπάρχει καλύτερη 

συντροφιά για τις ώρες ξεκούρασης από ένα 

καλό βιβλίο. 

Διαβάσαμε, σας προτείνουμε… 

Η Κωνσταντίνα και οι αράχνες της  

Της Άλκης Ζέη 

«Μα δεν πήρες 

είδηση τίποτα;» 

«’όχι Φάρμουρ, 

τίποτα.» Η 

Κωνσταντίνα, όταν 

μετακόμισε με τους 

γονείς της στη 

Γερμανία, ήταν 

τόσο ευτυχισμένη 

με την καινούργια 

της ζωή, που ποτέ 

δεν της πέρασε από 

το νου πως μια 

μέρα θα άλλαζαν 

όλα. Κι όμως οι 

γονείς της 

χωρίζουν και είναι καλό για αυτήν να γυρίσει στην Ελλάδα, 

στη γιαγιά της τη Φάρμουρ, όπως τη φωνάζει η 

Κωνσταντίνα στα σουηδικά. Μα πώς γκρεμίστηκαν όλα; 

Πώς να αντέξει τη γκρίνια της γιαγιάς της και τις ιστορίες 

που της διηγείται συνέχεια για την Κατοχή και την 

Αντίσταση; Εκείνη ποιος θα την καταλάβει; Καλά που 

υπάρχει και ένας φίλος της ο Λουμίνης και το χαπάκι που 

της δίνει. Όμως, τι θα γίνει; Άλλο ένα χαπάκι και άλλο 

ένα… Θα αντέξει να βγει από το κακό και να γυρίσει στον 

εαυτό της; 

Είναι ένα βιβλίο που πραγματικά το συστήνω σε όλους. 

Δείχνει πώς ένας άνθρωπος και ιδιαίτερα μια έφηβη 

μπορεί να βγει από τον κλειστό και εγωιστικό εαυτό της. 

Είναι ένα βιβλίο που θα δώσει συμβουλές σε όλους τους 

εφήβους για το πώς να ξεπερνούν τα προβλήματά τους 

χωρίς να κάνουν πράγματα που θα οδηγήσουν στα άκρα! 

Ανδριάνα Μπαβέλη, Β1  

Το λάθος αστέρι (The fault in our stars)  

Του John Green 

"Είμαι ερωτευμένος 

μαζί σου", επέμεινε. 

"Είμαι ερωτευμένος 

μαζί σου και δε με 

ενδιαφέρει να 

στερήσω από τον 

εαυτό μου την απλή 

απόλαυση του να 

λέω αλήθειες. Είμαι 

ερωτευμένος μαζί 

σου, και το ξέρω 

πως ο έρωτας είναι 

απλώς μια κραυγή 

στο κενό, πως η 

λήθη είναι 

αναπόφευκτη και 

πως είμαστε όλοι 

καταδικασμένοι, και 

θα έρθει η μέρα που ο κόπος μας θα γίνει ξανά σκόνη, 

ξέρω πως ο ήλιος θα καταπιεί τη μόνη γη που θα 

αποκτήσουμε, κι είμαι ερωτευμένος μαζί σου". Όταν η 

Χέιζελ συναντά τον Ογκάστους, ανακαλύπτει στο 

πρόσωπό του ένα αδελφό πνεύμα και μαζί του θα 

μοιραστεί τους φόβους, τα άγχη, τους προβληματισμούς 

της, αλλά και μια αγάπη που αγγίζει τις πιο μύχιες γωνιές 

της ψυχής τους. Οι δυο τους με ανατρεπτική αίσθηση του 

χιούμορ και ωμή ειλικρίνεια θα προσπαθήσουν να 

αναζητήσουν από κοινού προσωπικές απαντήσεις σε 

καθολικά ερωτήματα της ανθρώπινης ύπαρξης. 

Ένα εφηβικό βιβλίο παρμένο από τη ζωή, που, μέσα από 

τη μάχη των δύο πρωταγωνιστών να νικήσουν τον 

καρκίνο, εκφράζει με τον καλύτερο τρόπο απλές 

καθημερινές έννοιες. 

 

Ιωάννα Σκουλαριώτη, Β3  



Σας αρέσει το σινεμά; 

ΤΑΙΝΙΕΣ ΠΟΥ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΝΑ ΔΕΙΤΕ 

 

Friend request  

Αίτημα φιλίας 

Γερμανική ταινία σε 

σκηνοθεσία Σάιμον 

Βερχάμεν με τους: Αλίσα 

Ντέμπναμ Κερ, Μπριτ 

Μόργκαν, Κόνορ Πάολο, 

Γουίλιαμ Μόουζλι 

Υπόθεση: Η Λόρα είναι 

μια δημοφιλής φοιτήτρια 

που ζει μια συνηθισμένη 

φοιτητική ζωή που τη 

μοιράζεται με τους φίλους της στο Facebook. Όταν 

αποδεχθεί ένα αίτημα φιλίας από μια μοναχική κοπέλα 

στην τάξη της, τη Μαρίνα, χωρίς να το θέλει θα θέσει σε 

κίνηση μια τρομακτική κατάρα. Η Μαρίνα πεθαίνει 

ξαφνικά, αλλά η σελίδα της στο Facebook συνεχίζει να 

παρενοχλεί τη Λόρα και τους φίλους της. Πολύ σύντομα η 

online παρενόχλησή τους γίνεται πραγματικός κίνδυνος 

για τις ζωές τους. Όταν ο ένας μετά τον άλλον αρχίζουν 

να παθαίνουν φρικτά ατυχήματα, η Λόρα αποφασίζει να 

λύσει το μυστήριο της κατάρας, πριν το κακό που την 

καταδιώκει σκοτώσει εκείνη και όλους τους αγαπημένους 

της ανθρώπους. Θα τα καταφέρει; 

Ηρακλής Σιδηρόπουλος, Α3   

 

The Great Wall  

Το Σινικό Τείχος 

Αμερικανοκινέζικη 

ταινία φαντασίας-

περιπέτεια 

Σκηνοθεσία: Ζανγκ 

Γιμού 

Παίζουν: Ματ Ντέιμον, 

Γουιλέμ Νταφόε, Άντι 

Λάου, Πέδρο Πασκάλ 

Υπόθεση: Όταν δυο 

μισθοφόροι πολεμιστές 

κατά τη διάρκεια της αναζήτησής τους για πυρίτιδα 

συλλαμβάνονται και φυλακίζονται στο Σινικό Τείχος, τότε 

διαπιστώνουν κατάπληκτοι τον πραγματικό λόγο που αυτό 

κατασκευάστηκε. Καθώς κύματα επιδρομών υπερφυσικών 

τεράτων που, σύμφωνα με το θρύλο «ξυπνούν» κάθε 

εξήντα χρόνια, πολιορκούν το Τείχος, η αναζήτηση της 

μοίρας μετατρέπεται σε ένα ταξίδι ηρωισμού κι 

αυτοσυνείδησης. Οι δύο μισθοφόροι ενώνουν τις δυνάμεις 

τους με έναν τεράστιο στρατό επανδρωμένο με τους 

καλύτερους πολεμιστές της Κίνας προκειμένου να 

αντιμετωπίσουν αυτή τη φαινομενικά ασταμάτητη δύναμη.   

Αγνή Γρούμπα, Γ1  

 

Paper Towns  

Σκηνοθεσία: Jake Schreier 

Ηθοποιοί: Nat Wolff, Cara Delevingne, Halston Sage, 

Austin Abrams, Justice Smith, Jaz Sinclair, Griffin 

Freeman, Caitlin Carver, Cara Buono, Susan Macke 

Miller, Tom Hillmann, Meg Crosbie, Jim Coleman 

Το θέμα με τη 

Μάργκο Ροθ 

είναι πως 

ουσιαστικά το 

μόνο που 

μπορούσα να 

κάνω ήταν να 

την προτρέπω 

να συνεχίσει, 

λόγω του ότι, 

πρώτον, ήμουν πέραν πάσης αμφιβολίας ερωτευμένος μαζί 

της, δεύτερον ήταν μια κοπέλα που όμοιά της δεν είχε 

υπάρξει ποτέ μα ποτέ και τρίτον η ίδια δεν μου έκανε 

ερωτήσεις. Ο Κουεντίν Τζέικομπσεν αγαπούσε πάντοτε τη 

Μάργκο από μακριά. Οπότε, όταν σκαρφαλώνει στο 

παράθυρό του για να τον προσκαλέσει σε ένα ολονύκτιο 

ταξίδι εκδίκησης, δεν μπορεί παρά να τον ακολουθήσει. 

Όμως το επόμενο πρωί ο Κουέντιν πηγαίνει στο σχολείο 

και η Μάργκο δεν είναι εκεί. Έχει αφήσει στοιχεία που 

εξηγούν την εξαφάνισή της, σαν μια σειρά από ψίχουλα, για 

να τα ακολουθήσει ο Κουέντιν. Κι όλα αυτά τα στοιχεία 

οδηγούν σε ένα αναπόφευκτο ερώτημα: Ποια είναι η 

αληθινή Μαργό; 

Ένα πρωτότυπο εφηβικό ρομαντικό δράμα που προτείνω 

να δείτε. 

Σοφία Μόρα, Β1  

 



Καταναλωτισμός και περιβάλλον 

Ο καταναλωτισμός και το περιβάλλον είναι δυο 

διαφορετικές λέξεις που μπορεί οι ορισμοί τους να μην 

έχουν κοινά στοιχεία, στην πραγματικότητα όμως έχουν 

στενή σχέση μεταξύ τους. Η επιρροή που ασκεί ο 

καταναλωτισμός στο περιβάλλον δεν είναι καθόλου 

ευχάριστη και, δυστυχώς, το πρόβλημα είναι αποτέλεσμα 

της δικής μας συμπεριφοράς. 

Περιβάλλον είναι κάθε τι που μας περιβάλλει και 

καθορίζει την ανάπτυξή μας, ή τη διαμόρφωση της 

προσωπικότητάς μας. 

Καταναλωτισμός είναι η τάση να καταναλώνουμε προϊόντα 

σε υπερβολικό βαθμό, τα οποία τις περισσότερες φορές 

δεν τα έχουμε πραγματικά ανάγκη και δεν μας προσφέρουν 

τίποτε το σημαντικό. Και ποιος μας παρασύρει να 

αγοράζουμε άχρηστα πράγματα ενώ δεν τα χρειαζόμαστε; 

Φυσικά, αυτός που κερδίζει όταν εμείς καταναλώνουμε, 

δηλαδή οι βιομηχανίες και το εμπόριο. 

Εδώ πρέπει βέβαια να υπογραμμίσουμε τον ρόλο των 

διαφημίσεων οι οποίες, αντί να είναι απλά ενημερωτικά 

μηνύματα για τα χαρακτηριστικά του προϊόντος που 

διαφημίζουν, προσπαθούν να μας πείσουν –και συχνά το 

καταφέρνουν- ότι αν το αγοράσουμε θα είμαστε πιο 

δυνατοί, πιο υγιείς, πιο επιτυχημένοι, πιο ευτυχισμένοι… 

Κι επειδή όλοι μας είμαστε εκτεθειμένοι σε χιλιάδες 

διαφημιστικά μηνύματα 

από πολύ μικρή ηλικία, 

οι διαφημιστές μπορούν 

να μας επηρεάζουν 

προτού αποκτήσουμε 

κριτική σκέψη και 

αντίσταση απέναντι σε 

όσα μας σερβίρουν.  

Δυστυχώς, όλα αυτά έχουν πολύ αρνητικές συνέπειες για 

το περιβάλλον. Η αύξηση της ζήτησης καταναλωτικών 

προϊόντων οδηγεί στην υπερβολική παραγωγή η οποία 

εξαντλεί τους φυσικούς πόρους της γης. Για να πετύχουν 

γρήγορη και τεράστια παραγωγή προϊόντων παίρνουν από 

τη φύση περισσότερα αγαθά από ό,τι επιτρέπεται να 

πάρουμε. Αποτέλεσμα είναι καταστροφή και η μόλυνση του 

περιβάλλοντος. Τα δάση εξαφανίζονται, τα νερά 

μολύνονται, η ατμόσφαιρα δηλητηριάζεται, η ξηρά 

μετατρέπεται σε σκουπιδότοπο. 

 

Πότε θα συνειδητοποιήσουμε ότι 

με τη συμπεριφορά μας αυτή 

σκοτώνουμε το περιβάλλον και 

επομένως σκοτώνουμε τον ίδιο μας 

τον εαυτό; Πρέπει να 

αντιδράσουμε πριν να είναι πολύ 

αργά… 

Οι μαθητές του Β1  

 

Survivor! 

Γιατί μας αρέσει;  

Είμαστε σίγουροι ότι δεν υπάρχει αναγνώστης αυτού του 

άρθρου που να μη γνωρίζει την τηλεοπτική εκπομπή 

Survivor! Αναρωτηθήκαμε τι είναι αυτό που κάνει όλους 

εμάς, μικρούς και μεγάλους να στηνόμαστε μπροστά στις 

τηλεοράσεις μας κάθε φορά που παίζει η εκπομπή αυτή 

και να ξενυχτάμε, με κίνδυνο την επόμενη μέρα στο 

σχολείο να κοιμόμαστε ολόρθοι, ιδίως τις πρώτες ώρες 

των μαθημάτων… Πιστεύουμε λοιπόν ότι το Survivor είναι 

πρώτα-πρώτα ένας καλός τρόπος να συναντιούνται οι 

φίλοι και οι οικογένειες. Όποτε παίζει η εκπομπή αυτή τα 

σαλόνια των σπιτιών γεμίζουν με φωνές χαράς και 

υποστήριξης προς τις δύο αντίπαλες ομάδες, τους 

«Μαχητές» και τους «Διάσημους». Ταυτόχρονα το  

Survivor είναι μια μορφή αποτοξίνωσης από τα μαθήματα 

του σχολείου και το καθημερινό στρες. Ένας ακόμη λόγος 

που μας αρέσει το Survivor είναι το γέλιο που μας 



προσφέρει, η 

αγωνία και οι 

κόντρες ανάμεσα 

στους 

πρωταγωνιστές. 

Επίσης σ’ αυτό 

υπάρχουν και 

στιγμές λύπης και 

συγκίνησης λόγω 

των ασυλιών και 

επειδή κάποιες φορές αναγκαζόμαστε να αποχωριστούμε 

έναν παίκτη που αγαπήσαμε. Επιπρόσθετα, συχνά 

δημιουργείται ατμόσφαιρα ανταγωνισμού και 

ενδιαφέροντος για το ποια από τις δύο ομάδες θα κερδίσει. 

Υπάρχει ακόμη το έπαθλο της επικοινωνίας που δίνει 

στους παίκτες κουράγιο και τους κάνει να νιώθουνε ότι οι 

άνθρωποι που αγαπάνε είναι δίπλα τους σε κάθε στιγμή 

λύπης ή χαράς. Τέλος, το Survivor είναι από τις πιο 

αγαπημένες μας εκπομπές επειδή η συμπάθεια και η 

αγάπη προς τους παίκτες δίνει και σε μας θάρρος και 

ανεβάζει την ψυχολογία μας κάθε φορά που κερδίζει η 

ομάδα μας. 

Μπαξεβάνου Ολίνα & Καρατσιώλη Ελίνα, Β1 

 

ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ 

Η ποντιακή λύρα 

Το άρθρο μου αυτό είναι αφιερωμένο στην ποντιακή λύρα. 

Επέλεξα αυτό το θέμα πρώτα-πρώτα διότι είμαι Πόντια 

και αγαπώ την ποντιακή μουσική, αλλά και διότι κατάγομαι 

από οικογένεια μουσικών. Ο προπάππος μου Βενιαμίδης 

Ευστάθιος έπαιζε λύρα και τραγουδούσε, ενώ ο θείος μου 

Νικόλαος Κοτταρίδης είναι αυτοδίδακτος  και ξέρει να 

παίζει λύρα από τα δώδεκά του χρόνια, κατασκευάζει 

λύρες παραδοσιακές και ηλεκτρικές και διδάσκει σε 

παιδιά. 

Η παραδοσιακή λύρα εφευρέθηκε τον 8ο π.Χ. αιώνα, ενώ 

η ηλεκτρική εμφανίστηκε τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Η 

λύρα προήλθε από την Περσία. Την χρησιμοποιούσαν στις 

χαρές και στις λύπες. Για παράδειγμα, πριν πάνε στον 

πόλεμο χόρευαν τον πολεμικό χορό σέρα, τον Πυρρίχιο 

χορό και όταν πήγαιναν στον θερισμό χόρευαν τον χορό 

που ονομάζεται σαρίκουζ. Η παραδοσιακή ποντιακή λύρα 

κατασκευάζεται από ολόκληρο κομμάτι ξύλου. Τα ξύλα 

που χρησιμοποιούν κυρίως είναι ξύλο δαμασκηνιάς, 

κερασιάς ή κέδρου. Σχεδιάζουν πάνω στο ξύλο τη λύρα 

και μετά τη σκαλίζουν. 

Η ηλεκτρική λύρα πάλι κατασκευάζεται από μονοκόμματο 

ξύλο αλλά και από κομμάτια ξύλου και για την κατασκευή 

της χρησιμοποιούνται διαφόρων ειδών ξύλα. Η διαφορά 

της παραδοσιακής από την ηλεκτρική λύρα είναι ότι η 

παραδοσιακή ακούγεται είτε φυσικά είτε με τη βοήθεια της 

μικροφωνικής εγκατάστασης, ενώ η ηλεκτρική λύρα 

ακούγεται μόνο με τη βοήθεια της ηλεκτρικής 

εγκατάστασης. 

Μαρία Τελιορίδου, Γ3 

 

ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ… 

Νόστιμες κρέπες 

Υλικά: 1 φλυτζάνι γάλα, 1 

φλυτζάνι αλεύρι, 1 αυγό, 1 

πρέζα αλάτι, 1 κουταλιά της 

σούπας λιωμένο βούτυρο 

Εκτέλεση: Σε ένα μπολ 

χτυπάμε πρώτα το αυγό. Στη 

συνέχεια προσθέτουμε τα γάλα 

και ανακατεύουμε. Συνεχίζουμε ρίχνοντας το αλεύρι, το 

αλάτι και το λιωμένο βούτυρο και ανακατεύουμε καλά 

μέχρι να γίνει ένας ωραίος χυλός. Ύστερα παίρνουμε ένα 

αντικολλητικό τηγάνι, ρίχνουμε λίγο από το χυλό και 

αφήνουμε να ψηθεί. Τέλος, ανάλογα με τα γούστα μας 

βάζουμε στην κρέπα μας σοκολάτα, αλλαντικά ή ό,τι άλλο 

μας αρέσει και οι κρέπες μας είναι έτοιμες! Bon appétit! 

Χρυσούλα Λιόλιου, Β1 

Παραδοσιακή ποντιακή 

λύρα 

Ηλεκτρική ποντιακή λύρα 



 

 

 

Ανέκδοτα 

Κώστας: Μπαμπά, μπορείς να γράφεις στο 

σκοτάδι; 

Μπαμπας: Ναι, νομίζω πως μπορώ. Τι θέλεις να σου 

γράψω; 

Κώστας: Να μου υπογράψεις τον έλεγχο… 

-Κάθε φορά που κρύβω τα λεφτά, ο γιος μου τα 

βρίσκει και τα παίρνει… Πού να τα κρύψω για να 

μην τα βρει; 

-Βάλτα μέσα σε κάποιο βιβλίο. Δε θα τα βρει ποτέ… 

 Η μικρή δεν τα πάει καλά με την αριθμητική και 

η μάνα της αναλαμβάνει να τη βοηθήσει: 

- Ας πούμε ότι είσαι μανάβισσα κι εγώ πελάτισσα. 

Αγοράζω ένα κιλό πατάτες που κάνουν 0,80€ κι ένα κιλό 

ντομάτες που κάνουν 1,30€ το κιλό. Πόσα πρέπει να σου 

δώσω; 

Κι η μικρή σαστισμένη απαντά: 

- Δεν πειράζει κυρία, με πληρώνετε αύριο... 

Α κ ρ ο σ τ ι χ ί δ α 
Τα αρχικά σχηματίζουν το όνομα 

Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος  

1. __ 

2. __ __ 

3. __ __ __ 

4. __ __ __ __ 

5. __ __ __ __ __  

6. __ __ __ __ __ __ 

7. __ __ __ __ __ __ __ 

8. __ __ __ __ __ __ __ __  

9. __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

10.__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

11.__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

 

1.Αυτό το γράμμα μαζί με το ΦΙ δηλώνει σβελτάδα 2. Ο 

μάγος του…. έργο του Φρανκ Μπωμ 3. Παλιά ονομασία των 

Ειδικών δυνάμεων 4. Το νερό στα αρχαία 5. Νησί 

κυκλαδικό, προσκύνημα της Παναγίας. 6. Βραβευμένος με 

νόμπελ ποιητής μας 7. «Η Μεγάλη…» γνωστό έργο του Μ. 

Καραγάτση. 8. Άγιος, προστάτης των ναυτικών 9. Βασικό 

αίτημα της εξέγερσης της 17ης Νοέμβρη 10. Ένας από τους 

μήνες του έτους. 11. Επιστήμονας που μελετά τα πτηνά. 

 

 

 

 

 

 

ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ ΤΙΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΣΑΣ 

1. Ποια έλεγαν νέα Ρώμη;    

α) την Αλεξάνδρεια β) την Αθήνα γ) την Κων/πολη  

2) Κατατάξτε με χρονολογική σειρά τα ιστορικά 

γεγονότα  ξεκινώντας από το παλαιότερο: 

Α. η διακήρυξη της Αμερικάνικης Ανεξαρτησίας 

Β. η Οκτωβριανή Επανάσταση 

Γ. η Γαλλική Επανάσταση 

Δ. η Ελληνική Επανάσταση του ΄21 

α) Α – Β – Γ – Δ  β) Β – Α –Δ_ – Γ 

γ) Α – Γ – Δ_ – Β δ) _Δ – Α – Γ – Β 

3) Ποιος ήταν ο τελευταίος αυτοκράτορας του 

Βυζαντίου, γνωστός ως ο «Μαρμαρωμένος Βασιλιάς»; 

α) Ο Κωνσταντίνος ΙΑ' ο Παλαιολόγος. 

β) Ο Βασίλειος Β' ο Βουλγαροκτόνος. 

γ) δ) Ο Ιουστινιανός. 

4) Ο πίνακας του Πικάσο 

«Γκερνίκα» (ή «Γκουέρνικα») 

έχει ως θέμα:  

α) την  προσωπογραφία της 

Γκερνίκα, μούσας του Πικάσο.   

β) το βομβαρδισμό της πόλης 

Γκερνίκα από τους Γερμανούς στη διάρκεια του Ισπανικού 

Εμφυλίου.   

γ) την καταστροφή της φύσης και τα εγκλήματα κατά της 

ανθρωπότητας. 

 
SU DO KU 
 


