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Το Σχολείο μας 

Το Λάππειο, το ιστορικότερο σχολείο μέσης εκπαίδευσης της Νάουσας, χτίστηκε το 1922. Οι αδελφοί Γεώργιος και Κωνσταντίνος 

Λάππας, Ναουσαίοι εγκατεστημένοι στην Αίγυπτο, αποφάσισαν γύρω στο 1920 να κάνουν μια δωρεά στη γενέτειρα πόλη, στη 

μνήμη  των πρόωρα χαμένων αδελφών τους Αριστείδη και Γρηγορίου. Αφού συμβουλεύτηκαν Ναουσαίους της Αιγύπτου και της 

Νάουσας, συμφώνησαν με την πρόταση του λογίου Σταύρου Χωνού και χρηματοδότησαν την ανέγερση του νέου διδακτηρίου του 

γυμνασίου, τη σχεδίαση του οποίου ανέλαβε ο φημισμένος αρχιτέκτονας Ξενοφών Παιονίδης. Το σχολείο λειτούργησε για πρώτη 

φορά κατά το σχολικό έτος 1923-24 κι από τότε συνεχίζει αδιάκοπα να μορφώνει τους χιλιάδες μαθητές του. 

Μαρίζα Λέσι, Α2 

Ζαφείρκου Ιωάννα, Γ2 



Στο Γιώργο Τσακελίδη 

Ο απροσδόκητος θάνατος, τον περασμένο Μάρτιο, του 

αγαπημένου μας καθηγητή Γιώργου Τσακελίδη μας 

συγκλόνισε όλους. Η σχολική μας εφημερίδα αφιερώνει στη 

μνήμη του ένα μικρό απόσπασμα από λόγια μαθητών που 

διαβάστηκαν μπροστά σε όλα τα παιδιά του σχολείου. 

«Δεν ξέρω τι μπορεί να σκέφτεται ο καθένας μας αυτή τη 

στιγμή πάντως θέλω να πω μόνο ένα πράγμα 

«ΧΑΜΟΓΕΛΑΣΤΕ» γιατί αυτό θα ήθελε κι εκείνος και το 

ξέρετε μέσα σας. Καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο, ούτε κι 

εγώ μπορώ να το συνειδητοποιήσω ακόμα… Χάσαμε ένα 

άτομο που αγαπούσαμε και που μας αγαπούσε χωρίς 

διακρίσεις και τέτοια άτομα δεν τα ξεχνάς, δεν πρέπει να τα 

ξεχνάς.» 

«Γι’ αυτό λοιπόν το δυσάρεστο γεγονός που συνέβη έχω να 

πω ότι η ζωή είναι σαν ένα κουβάρι… Αυτό λοιπόν το 

κουβάρι μερικές φορές ξετυλίγεται ομοιόμορφα, ομαλά, 

άλλες φορές γρήγορα, άλλες αργά… Κατά την πορεία του 

μπορεί να σχηματιστεί ένας κόμπος ή ακόμα πολλοί… 

Μερικές φορές οι κόμποι λύνονται εύκολα, άλλες δύσκολα, 

κι άλλες πάλι όσο κι αν προσπαθήσεις δε λύνονται καθόλου. 

Μια μέρα η κλωστή αυτού του κουβαριού μπορεί να κοπεί 

είτε ξαφνικά, είτε να έχει γίνει τόσο λεπτή που να είσαι 

προετοιμασμένος ότι θα κοπεί… Δεν ξέρεις ποτέ τι 

πρόκειται να γίνει την επόμενη μέρα της ζωής σου, γι’ αυτό 

θα ήταν καλό να ζούμε όλοι μας την κάθε μέρα ξεχωριστά 

σα να ήταν η τελευταία μας…» 

 

Πολιτιστικό Πρόγραμμα «Δρώμενα της Νάουσας» 

Μαθητές του σχολείου μας που, με την καθοδήγηση της κ. 

Μπαλτζή, μελετούν το Δρώμενο «Μπούλες της Νάουσας», 

τη λαογραφία της περιοχής,  τη λαϊκή μουσική παράδοση, 

τους χορούς κ.α. συγκέντρωσαν σημαντικές και αξιόλογες 

συνεντεύξεις και μαρτυρίες, αποσπάσματα των οποίων 

παραθέτουμε.  

Συνέντευξη: κ. Παπακωνσταντίνου Τάκης, η πιο παλιά 

Μπούλα που βρίσκεται εν ζωή . 

Ο κ. Παπακωνσταντίνου -Μπάρμπα Τάκης-  μας μίλησε για 

τα παιδικά, τα νεανικά του χρόνια αλλά και για τη σημερινή 

εποχή . Πώς ντύνονταν τότε οι Μπούλες; Η συγκίνηση που 

υπήρχε τότε και τώρα.  

«Τη φουστανέλα την κόντυναν πολύ σήμερα. Μέτρο πρέπει 

να είναι το χέρι για το μάκρος της φουστανέλας. Η πάλα δεν 

πρέπει να ακουμπάει στον ώμο «Αγκάρια». Το χέρι δεν 

πρέπει να κατεβαίνει καμιά φορά! Όλο να κελαηδάει επάνω! 

Το Δρώμενο αυτό είναι κάτι ξεχωριστό, αυτό μας έμεινε στη 

Νάουσα μόνο. Στα δικά μου τα χρόνια βροντούσε η Νάουσα 

από κόσμο. Τώρα έγινε παντού, παντού χορεύουν, δεν 

έχουν όμως αυτό το κέφι, αυτή τη χαρά που έχουμε εμείς 

εδώ. Κάτι φαινόμενα είναι εκείνα… Το 1954, μετά τα 

δύσκολα χρόνια που περάσαμε, των Γερμανών, του 

εμφυλίου πολέμου, μία παρέα 7 ατόμων ξεκινήσαμε να 

αναβιώσουμε το δρώμενο. Ρούχα δεν είχαμε, τα ψάχναμε 

παντού, δεν τα έδιναν,  τα έκρυβαν, είχα φτάσει στο σημείο 

να νοικιάσω κάποια πράγματα για να συμπληρώσω τη στολή. 

Έφτασα ως την Κουλούρα, στο Ρουμλούκι για να βρω 

ασημικά. Το ντύσιμο επίσης ήταν δύσκολο, μια βδομάδα πιο 

νωρίς ξεκινούσε η προετοιμασία. Στις 4 η ώρα το πρωί 

ερχόταν 3 άτομα για να σε ντύσουν κι ο καθένας είχε το 

πόστο του. Άλλος να σε ντύσει, άλλος να ράψει τα ασημικά 

επάνω σου  και ειδικός για να ράψει το ταράμπουλο και να 

βάλει τον πρόσωπο. Το 1956 έγινε το γιλέκο που φοράνε 

σήμερα έτοιμο ραμμένο με τα ασημικά. Το σπουδαίο ήταν ότι 

δεν μπορούσαμε το βράδυ να ξεντυθούμε. Έβρεχε; Εμείς 

μέναμε έτσι ντυμένοι με τα ρούχα, μας τύλιγαν με το σεντόνι 

κοντά στα μαγκάλια  καθιστοί σε μία καρέκλα ως που να 

ξημερώσει. Το 1955 δεν ντύθηκα γιατί παντρεύτηκα. 

Ξαναντύθηκα το 1956, το 57 και το 58. Ντυνόμουνα και 

προπολεμικά μικρός.» Για την ονομασία Μπούλα και 

Γενίτσαρος: «Εγώ τη γνώρισα Μπούλα και όπου πάω να 

δώσω συνέντευξη για Μπούλα μιλώ. Τώρα, Γενίτσαροι, το 

έφεραν εδώ πέρα για πιο παλικαρίσια αργότερα. Και να σας 

πω ένα περιστατικό που θυμάμαι: Το 1937 επί Μεταξά 

γίνονταν στο Καλλιμάρμαρο στάδιο η γιορτή της 4ης 

Αυγούστου και κάλεσε απ’ όλη την Ελλάδα χορευτικά και 

μεταξύ αυτών πήγαν 7-8 Μπούλες από δω. Έναν 

κινηματογράφο είχαμε εδώ, «Ομόνοια», και προτού το έργο 

έβαζαν επίκαιρα και μετά από δύο μήνες έφεραν να δείξουν 

αυτή τη γιορτή. Τότε κυκλοφόρησε στη Νάουσα ότι θα πάμε 

στον κινηματογράφο να δούμε τις Μπούλες. Τότε ήμουν 7 

χρονών και με πήρε η μάνα μου να δούμε τις Μπούλες.» 

Συνέντευξη: Ψαθάς Βαγγέλης (Φασαρίτσας) ζουρνατζής. 

Η μουσική κατά τη διάρκεια του δρώμενου. 

Ξεκινάνε την Κυριακή ο Ζουρνατζής με τον Νταουλτζή να 

πάρουν τον πρώτο Γενίτσαρο με έναν λυπητερό σκοπό το 

λεγόμενο Ζαλιστό . 



Ο χορός είναι λυπητερός γιατί οι Γενίτσαροι ετοιμάζονται 

να πάνε στον πόλεμο. Θα φύγουν από το σπίτι και πιθανόν 

να μην ξαναγυρίσουν στην οικογένειά τους. Υπάρχουν 

στιγμές κατά τη διάρκεια του δρώμενου που η συγκίνηση 

είναι έντονη. Ακόμη και σήμερα, όχι μόνο οι παππούδες και 

οι γιαγιάδες, αλλά και οι μάνες δακρύζουν. Πιστέψτε με κι 

εγώ δακρύζω γιατί μπαίνω σε αυτό το κλίμα ξεχνάω την 

καθημερινότητα. Με αυτό τον τρόπο θα πάρουμε και τους 

υπόλοιπους χορευτές. Φτάνουμε στο δημαρχείο. Εκεί θα 

πάρουμε την άδεια και θα ακουστούν δύο πατινάδες: Κάτω 

στη Ρόιδο και τον Θούριο του Ρήγα. Εκεί θα χορέψουν 

κάποιους ατομικούς χορούς και η Νύφη θα χορέψει 

«Μακρινίτσα». Φεύγουμε με το Θούριο. Στάσεις κάνουμε 

στα τριώδια. Με την πατινάδα που φτάνουμε στο τριώδι με 

αυτή φεύγουμε. Κάθε γειτονιά έχει τη δικιά της πατινάδα. 

Τα τραγούδια που ακούγονται είναι: Ζαλιστός, Ρόιδο, Ρήγα, 

Σανιδά, Κόκκινα τριαντάφυλλα, η Μήλιους, Νταιλιάνα, του 

Μιχαήλου, Υψηλάντης, Αλη Ντουνιά, Καμπάνα, Κατέβα 

Λένκο, τ΄Αλώνια, Νικολάκι, Μακρινίτσα, Νταβέλι, 

Μελεκές, Νιζάμικος, Σούδα, Παπαδιά, Μουσταμπέικο, 

Σαρανταπέντε, Σωτήρη, Παλιά Παπαδιά. Στη συνέχεια ο 

μουσικός μας μίλησε για τον ζουρνά, το υλικό κατασκευής 

του και την έκτασή του. 

Συνέντευξη: Ο  χοροδιδάσκαλος Κετάνης Ιωάννης μας 

μίλησε για τους χορούς του Δρώμενου. 

Οι χοροί που χορεύονται κατά τι διάρκεια του δρώμενου 

είναι συγκεκριμένοι και δεν είναι πολλοί. Υπάρχουν ατομικοί 

χοροί όπως τα τσάμικα δηλαδή οι αυτοσχεδιαστικοί χοροί 

όπου μπαίνει ένας μπροστά και  χορεύει μόνο αυτός. Τέτοιοι 

χοροί είναι η Παπαδιά, ο Νταβέλης, ο Σωτήρης και η  Παλιά 

Παπαδιά. Όλοι αυτοί η χοροί μοιάζουν πάρα πολύ μεταξύ 

τους. Οι μελωδίες αλλάζουν και υπάρχουν κάποιες 

χαρακτηριστικές κινήσεις, βήματα που ξεχωρίζουν τον έναν 

χορό από τον άλλο. Σε γενικές γραμμές όμως ο χορευτής 

από μόνος του βάζει το προσωπικό του στιλ και 

συνεργάζεται με τα όργανα κατά τι διάρκεια του χορού. Ο 

μουσικός βλέπει τον χορευτή και τον ακολουθεί κατά βήμα 

και αντίστοιχα ο χορευτής πρέπει να ακούει τον μουσικό, 

δηλαδή  τι παίζει ο ζουρνάς,  και να προσαρμόζει τις 

κινήσεις του. Υπάρχει το αργό και το γρήγορο μέρους στους 

χορούς. Στο αργό μέρος ο χορευτής ξεδιπλώνει το 

χορευτικό του ταλέντο. Θα κάνει φιγούρες, τα μέσα, τα έξω, 

κάποια καθίσματα κ.τ.λ. Το γρήγορο μέρος σχεδόν σε όλους 

τους χορούς είναι το ίδιο το γνωστό σε όλους μας Νιζάμικο 

και το Αμολητό που όταν ακούσει ο πρωτοχορευτής το 

ζουρνά να κάνει ένα σολιστικό κράτημα -μία συγκεκριμένη 

ψηλή νότα την κρατάει σε διάρκεια-  τότε ξέρει ότι πρέπει 

να κάνει Αμολητό. Αφήνει τον δεύτερο και φεύγει μόνος του 

μπροστά, με τριαράκια στα βήματα και στο τέλος του χορού 

θα κάνει τη στροφή,  το κάθισμα και συνήθως εκεί τελειώνει 

ο ατομικός χορός. Οι ομαδικοί χοροί χορεύονται και από 

τους μεγάλους και από τους μικρούς. Είτε με πρόσωπο είτε 

χωρίς πρόσωπο. Ομαδικοί χοροί είναι ο Νιζάμικος, ο 

Μελεκές, ο Μουσταμπέικος, το Σαρανταπέντε, οι 

Πατινάδες, η Μακρινίτσα (χορεύεται από τη Νύφη του 

Μπουλουκιού). Όλοι οι χοροί έχουν λόγια, είναι τραγούδια. 

Οι Πατινάδες έχουν λόγια είναι τραγούδια που ακούγονται 

η κάθε μία σε συγκεκριμένη γειτονιά. 

Μπαλτζή-Παντελίδου Σοφία 

 

«Εκπαίδευση και Λαογραφία» - 

1η Πανελλήνια Μαθητική 

Συνάντηση – Αριδαία 

Στο πλαίσιο του πολιτιστικού 

προγράμματος με θέμα 

«Δρώμενα της Νάουσας» με 

υπεύθυνη την κ. Μπαλτζή, το 

σχολείο μας συμμετείχε με 35 

μαθητές στο διήμερο μαθητικών 

χορευτικών εκδηλώσεων που 

έγινε στην Αριδαία στις 24 και 25 

Απριλίου. Συναντηθήκαμε με 

μαθητές από όλη την Ελλάδα και η κάθε ομάδα παρουσίασε 

χορούς, φορεσιές και προϊόντα της περιοχής της. 

Παρουσιάσαμε τέσσερις παραδοσιακούς χορούς της 

Νάουσας: Μακρινίτσα, Νταβέλης, Νιζάμικος και Μελικές 

και πήραμε ένα μεγάλο και θερμό χειροκρότημα. 



Παρουσιάσαμε επίσης εκπαιδευτικό βίντεο-εργασία με θέμα 

«Το ντύσιμο της Μπούλας». Στο τέλος της εκδήλωσης   μας 

κέρασαν σουβλάκια στο 2ο Γυμνάσιο Αριδαίας κι αφού 

φάγαμε πήραμε το λεωφορείο για τα Λουτρά Πόζαρ, όπου 

είχαμε δύο ελεύθερες ώρες για να περιηγηθούμε στο χώρο. 

Το περιβάλλον ήταν μαγευτικό! Ήταν μια υπέροχη εκδρομή 

που θα μας μείνει αξέχαστη. Ευχαριστούμε το Σύλλογο 

Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου μας για τη βοήθεια που 

μας πρόσφερε.  

Γιώργος Μίγγας, Σοφία Μόρα, Μαριλένα Βαδόλα, Γ1 

 
Αγώνες αθλοπαιδείας στίβου Γυμνασίων 

Στο Δημοτικό στάδιο Νάουσας πραγματοποιήθηκαν οι 

σχολικοί αγώνες αθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ στίβου, την Τρίτη 13 

Μαρτίου 2018. Το σχολείο μας συμμετείχε στους αγώνες με 

πολλούς μαθητές και αρκετοί από αυτούς πέτυχαν καλές 

διακρίσεις. Αφού κάναμε προσευχή και διαβάσαμε τον όρκο 

του αθλητή, έγινε η έναρξη των αγώνων. Εκτός από τα 

γυμνάσια και τα λύκεια της Νάουσας, στους αγώνες πήραν 

μέρος και σχολεία από όλο το νομό. Η εμπειρία ήταν 

καταπληκτική και δόθηκε η ευκαιρία σε παιδιά που δεν 

ασχολούνται με το στίβο να ανακαλύψουν το ταλέντο τους! 

Αποτελέσματα Κοριτσιών: Μπλιάτκα Φανή  1η στη 

σφαιροβολία, Τσίλη Μαρία 4η στην τελική σειρά των 80 μ., 

Γεωργακοπούλου Ελένη Πολυξένη 2η στη σειρά της στα 80 

μ., Δίντση Δήμητρα 3η στη σειρά της στα 80 μ., Καρατσιώλη 

Ελένη 3η στη σειρά της στα 300 μ., Τσέλιου Ευτέρπη 6η στα 

1000 μ., Λόλα Ιωάννα  8η στα 1000 μ., Μπόσι Ροζαλίντα 11η 

στα 1000 μ. Αποτελέσματα Αγοριών: Μπακαλιός 

Κωνσταντίνος 1ος στο άλμα σε μήκος, Μπαξεβάνος Μάρκος 

2ος στο άλμα σε ύψος, Δάιος Γεώργιος 4ος στον ακοντισμό, 

Κοσμαρίκος Ιωάννης 4ος στα 1000 μ., Αναστασιάδης 

Γεώργιος 5ος στα 1000 μ., Χατζηνώτας Χρήστος 6ος στη 

σειρά του στα 300 μ., Κιόσια Ρονάλντο 2ος στη σειρά του στα 

80 μ., Καρατσιώλης Βασίλης 5ος στη σειρά του στα 80 μ. 

Μαρία Τσίλη, 

Έλλη Πίπιλα, 

Κέλλυ Τοπούζη & 

Δάφνη Πετρά, Β3 

 

Φιλολογικοί Αγώνες στο ΔΕΛΑΣΑΛ 

Το  σχολείο μας συμμετείχε με 14 μαθητές και των τριών 

τάξεων στους Φιλολογικούς Αγώνες που διοργάνωσε το 

Ελληνογαλλικό Κολέγιο ΔΕΛΑΣΑΛ το Σάββατο 21 

Απριλίου 2018. Οι μαθητές διαγωνίστηκαν στην Ιστορία, 

Ορθογραφία και Ετυμολογία και έφτασαν επιτυχώς στην 

τελική φάση. Το σχολείο μας κατέκτησε την α’ θέση στον 

αγώνα ορθογραφίας με τη μαθήτρια της Β΄ τάξης Μαρία 

Σακαλή. Επίσης, στον αγώνα της ετυμολογίας, τη β΄ και γ΄ 

θέση αντίστοιχα κατέλαβαν ο μαθητής Δημήτρης Τζέπος 

και η μαθήτρια Ελισάβετ Παρίζα της Γ΄ τάξης. 

Συνολικά συμμετείχαν οι μαθητές: Α’ τάξη (αγώνας 

Ιστορίας): Μπέρσου Σοφία, Παπαδημητρίου Γρηγόρης, 

Παπαφιλίππου Θεοφανία, Τζιάτζιου Κατερίνα, Τσέλιου 

Έφη. Β’ τάξη (αγώνας Ορθογραφίας): Αγγελίδης Λουκάς, 

Κυράνος Δημήτρης, Λογγινίδου Νικολέττα, Σακαλή Μαρία. 



Γ’ τάξη (αγώνας Ετυμολογίας): Παρίζα Ελισάβετ, 

Σκουλαριώτη Ιωάννα, Τζέπος Δημήτρης, Τζιμουλίκος 

Κων/νος, Τουτζιάρη Ελένη. 

Τους μαθητές συνόδεψαν οι καθηγητές Γκέσιου Κατερίνα, 

Μάλλιος Γιώργος και Μπούγλα Κατερίνα. 

Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά για την προσπάθειά τους. 

 

Πρόγραμμα: «Προσέχω τη διατροφή μου και γυμνάζομαι» 

Στο σχολείο μας υλοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της φετινής 

σχολικής χρονιάς (2017- 2018 ) το πρόγραμμα Αγωγής 

Υγείας με τίτλο : «Προσέχω τη διατροφή μου και 

γυμνάζομαι». Το πρόγραμμα ετοιμάστηκε από το  

Εργαστήριο Ψυχολογίας της Άσκησης και Ποιότητας Ζωής 

του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 

του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και έχει εγκριθεί από το 

Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ).  

Το πρόγραμμα δεν εστίασε μόνο σε διαδικασίες μετάδοσης 

γνώσεων, αλλά σε πολλαπλές μεθόδους ευαισθητοποίησης, 

αλληλεπίδρασης και βιωματικής προσέγγισης του θέματος. 

Ακόμη οργανώθηκε με βάση συγκεκριμένες θεωρίες 

ευαισθητοποίησης και αλλαγής συμπεριφορών, όπως η 

θεωρία της κοινωνικής μάθησης, της σχεδιασμένης 

συμπεριφοράς, της θεωρίας των στόχων κλπ. Επίσης έγιναν 

σωματομετρήσεις όλων των μαθητών του σχολείου μας και 

καταγραφή της ημερήσιας και εβδομαδιαίας αθλητικής τους 

δραστηριότητας.  

Δείκτης Σωματικής Μάζας 

 

 

Τέλος έγινε παρουσίαση του προγράμματος σε όλους τους 

μαθητές του σχολείου στο πλαίσιο της θεματικής 

εβδομάδας, εστιάζοντας κυρίως στα ευεργετήματα της 

άθλησης στην εφηβική ηλικία, την εικόνα του σώματος πως 

διαμορφώνεται και ποιες επιπτώσεις έχει στην ψυχολογία 

του έφηβου. Ακόμη στηριζόμενοι στα συγκεντρωτικά 

στατιστικά στοιχεία του Δείκτη Σωματικής Μάζας των 

μαθητών του σχολείου μας, θεωρήθηκε  αναγκαία η 

παρουσίαση των διατροφικών διαταραχών της νευρικής 

ανορεξίας και της παχυσαρκίας, ώστε να μπορέσουμε να 

ευαισθητοποιήσουμε τους μαθητές μας. Όλοι οι μαθητές 

πήραν προσωπικό ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με τον 

Δείκτη Σωματικής τους Μάζας και της ημερήσιας 

ποσότητας ενέργειας που χρειάζονται. 

 

Διαγωνισμός της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας 

Πολλοί μαθητές του σχολείου μας συμμετείχαν και φέτος 

στους Μαθηματικούς Διαγωνισμούς «Θαλής», 

«Ευκλείδης», «Αρχιμήδης», «Υπατία» και «Καραθεοδωρή». 

Την Κυριακή 1 Απριλίου 2018 το Παράρτημα Ημαθίας της 

Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας βράβευσε όλους τους 

μαθητές που διακρίθηκαν. Οι μαθητές του σχολείου μας που 

βραβεύθηκαν ήταν: 

Για το διαγωνισμό «Υπατία»: Δίντση Δήμητρα, Κόφκελη 

Ελένη, Παπαδημητρίου Γρηγόρης, Τζιάτζιος Παναγιώτης, 

Τζιάτζιου Κατερίνα, Τσέλιου Ευτέρπη 

Για το διαγωνισμό «Κ. Καραθεοδωρή»: Κόφκελη Ελένη, 

Τζιάτζιος Παναγιώτης, Τσέλιου Ευτέρπη 

Για το διαγωνισμό «Θαλής»: Αγγελίδης Λουκάς, Ασιατίδου 

Ευγενία, Κυράνος Δημήτρης, Μουραφετλής Δημήτρης 

Μπράβο σε όλα τα παιδιά! 

Επίσκεψη στο ΕΕΕΕΚ Νάουσας 

Την Τετάρτη 21 Μαρτίου, τα παιδιά που γράφουμε στη 

Σχολική μας Εφημερίδα, καθώς και τα παιδιά που 

συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αγωγής Υγείας του κ. 

Βαρθολομαίου με θέμα «Προσέχω τη διατροφή μου και 

γυμνάζομαι»,  επισκεφθήκαμε το ΕΕΕΕΚ Νάουσας. Αρχικά 

Ποσοστά Σχολείου   
Δ.Σ.Μ Αγόρια Κορίτσια Σύνολο 

< 18.5  22,22% 32,97% 27,14% 

   18.5-25  62,96% 45,05% 54,77% 

  25- 30  13,89% 18,68% 16,08% 

    30- 40  0,93% 3,30% 2,01% 

ΣΥΝΟΛΟ 100% 100% 100% 



η διευθύντρια του σχολείου, ψυχολόγος κ. Άννα Ασλανίδου 

μας εξήγησε τον τρόπο λειτουργίας του σχολείου. Πιο 

συγκεκριμένα, το σχολείο απευθύνεται σε μαθητές από 13 

έως 23 χρονών στους οποίους παρέχεται επαγγελματική 

εκπαίδευση ανάλογη με τις κλίσεις και τις δεξιότητές τους. 

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα επιδιώκεται να 

συσχετίζονται με τις τοπικές ευκαιρίες εργασίας. 

Διδάσκονται μαθήματα αυτόνομης διαβίωσης, Γεωπονίας, 

Πληροφορικής, Εικαστικών, καθώς και Μαθηματικά και 

φιλολογικά μαθήματα γενικής παιδείας. Την περίοδο που 

τους επισκεφτήκαμε, κύρια ασχολία τους ήταν η κατασκευή 

λαμπάδων στο κηροπλαστείο του σχολείου, εν όψει των 

εορτών του Πάσχα. Η διευθύντρια μας μίλησε όμως και για 

τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Στη 

συνέχεια μας έδειξαν τα εργαστήρια όπου κατασκευάζουν 

και διακοσμούν λαμπάδες και τα θερμοκήπια στα οποία 

καλλιεργούν αρωματικά κυρίως φυτά. Ήταν μια πολύ 

ενδιαφέρουσα επίσκεψη που μας έκανε να καταλάβουμε ότι 

όλοι οι άνθρωποι, όποια προβλήματα κι αν αντιμετωπίζουν, 

έχουν δικαίωμα στη μάθηση που θα τους προσφέρει 

ευκαιρίες για μια καλύτερη ζωή.  

Σοφία Μόρα & Ανδριάνα Μπαβέλη, Γ1 -  θεοδώρα 

Σαμαρά, Μαρία Σακαλή, Νίκος Χαϊδής & Γιώργος Φώτης, 

Β3  

 

Το πείραμα του Ερατοσθένη 

Το μεσημέρι της 20ης Μαρτίου 2018 κάναμε στο σχολείο 

μας με τους μαθητές της Γ’ Γυμνασίου το πείραμα του 

Ερατοσθένη. Χρησιμοποιώντας ράβδους και χάρακες 

προσπαθήσαμε να μιμηθούμε τον Ερατοσθένη και να 

υπολογίσουμε την περίμετρο και στη συνέχεια την ακτίνα 

της Γης. Ευτυχώς, ο ήλιος που συχνά κρυβόταν πίσω από 

σύννεφα, μας χαμογέλασε κατά τη διάρκεια του πειράματος, 

επιτρέποντάς μας να πάρουμε τις μετρήσεις που 

χρειαζόμασταν. 

Ποιος ήταν ο Ερατοσθένης; 

Ο Ερατοσθένης έζησε τον 3ο π.Χ. αιώνα και ήταν 

Διευθυντής της μεγάλης Βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας. 

Εκεί, σε έναν πάπυρο, διάβασε ότι το μεσημέρι της 21ης 

Ιουνίου (θερινό ηλιοστάσιο), στα νότια όρια της πόλης 

Συήνη  (Ασσουάν), ο Ήλιος καθρεφτίζεται ακριβώς στον 

πυθμένα ενός πηγαδιού (δηλαδή, βρίσκεται στο Ζενίθ του 

τόπου). Παρατήρησε όμως ότι στην Αλεξάνδρεια, κατά την 

ίδια μέρα και ώρα, ο Ήλιος δεν καθρεφτίζεται ακριβώς στον 

πυθμένα ενός πηγαδιού. Αν η Γη ήταν επίπεδη, θα έπρεπε 

και στις δυο πόλεις ο Ήλιος  το μεσημέρι της 21ης Ιουνίου 

να καθρεφτίζεται ακριβώς στον πυθμένα ενός πηγαδιού. 

Αφού, λοιπόν, αυτό δεν είναι αλήθεια, τι μπορεί να 

συμβαίνει; Την απάντηση έδωσε ο Ερατοσθένης 

υποστηρίζοντας ότι η επιφάνεια της Γης δεν είναι επίπεδη 

αλλά σφαιρική. Αυτό το συμπέρασμα επέτρεψε στον 

Ερατοσθένη να προσδιορίσει την ακτίνα και το μήκος της 

περιφέρειας της Γης. Η περιφέρεια της Γης υπολογίστηκε 

περίπου ίση με 40000 km. Αυτή η απάντηση είναι η σωστή 

και ο Ερατοσθένης την έδωσε χρησιμοποιώντας ως μόνα 

εργαλεία ράβδους, μάτια, πόδια, μυαλό με απλότητα σκέψης 

και επινοητικότητα. Το λάθος στον υπολογισμό ήταν μόνο 

2%, ένα πραγματικά αξιοσημείωτο επίτευγμα για περίπου 

πριν από 2,5 χιλιετίες. Άρα, ο Ερατοσθένης ήταν ο πρώτος 

άνθρωπος που μέτρησε τις διαστάσεις του πλανήτη Γη, γι' 

αυτό και θεωρείται δημιουργός της μαθηματικής 

γεωγραφίας. 

 

Ενημέρωση της Γ’ τάξης Γυμνασίου. 



Στα πλαίσια του Σχολικού Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού ο Κ. Κωνσταντίνος Παραστατίδης, 

υπεύθυνος ΚΕΣΥΠ, ενημέρωσε τους μαθητές μας για τους 

δρόμους που ανοίγονται γι’ αυτούς μετά την αποφοίτησή 

τους από το Γυμνάσιο και τους εξήγησε τον τρόπο 

λειτουργίας του Γενικού και του Επαγγελματικού Λυκείου. 

Τους ενημέρωσε για τις Σχολές ΑΕΙ και ΤΕΙ και για τις 

προοπτικές που έχουν, απάντησε στις ερωτήσεις τους και 

έλυσε κάποιες απορίες τους. Τον ευχαριστούμε θερμά.  

 

Πανελλήνια Σχολική Ημέρα κατά της βίας στο σχολείο 

Η 6η Μαρτίου έχει 

καθιερωθεί ως 

Πανελλήνια 

Σχολική Ημέρα κατά 

της βίας στο 

σχολείο. 

Στοχεύοντας στην 

πρόληψη και 

αντιμετώπιση της 

σχολικής βίας και 

του εκφοβισμού 

μεταξύ και εναντίον 

των μαθητών/ 

τριών, στην 

αποτροπή 

παρόμοιων 

εκδηλώσεων καθώς 

και στη συνειδητοποίηση των αρνητικών συνεπειών στις 

διαπροσωπικές τους σχέσεις επιλέχτηκε η προβολή της 

ταινίας «WONDER (το ΘΑΥΜΑ)».  

Η υπόθεση της ταινίας βασίζεται σ’ ένα μπεστ σελερ της Αρ 

Τζει Παλάσιο, στο οποίο ο 10χρονος Όγκι γεννημένος με 

ακραία παραμόρφωση προσώπου, πρέπει να αφήσει πλέον 

την κατ’ οικον διδασκαλία και να πάει στο σχολείο. Η ιστορία 

του γίνεται μια πολύπλευρη ματιά στο τι σημαίνει να είσαι 

άνθρωπος. Ο Όγκι αν και πάντα επιδίωκε την απομόνωση 

φορώντας το διαστημικό κράνος του, ξαφνικά πρέπει ν’ 

αντιμετωπίσει ένα ολόκληρο σύμπαν από παιδιά που τον 

κοιτούν επίμονα και αδιάκριτα ενώ αποφεύγουν να τον 

κοιτάξουν στα μάτια. Ένα χρόνο αργότερα, άλλοτε με 

χιούμορ, άλλοτε με σκληρότητα και άλλοτε με όμορφο τρόπο 

ο Όγκι και όλοι γύρω του αλλάζουν και αναδεικνύονται όλα 

αυτά που έχουν σημασία περισσότερο από οτιδήποτε στη 

ζωή: η φιλία, το κουράγιο και η επιλογή να είσαι ευγενής 

καθημερινά με οποιονδήποτε εμφανιστεί στο δρόμο σου. 

Το μήνυμα της ταινίας είναι: «Αν βλέπεις ομορφιά εκεί 

που δε τη βλέπουν οι άλλοι, όλα μπορούν να συμβούν. 

Ακόμα και ένα θαύμα». 

«Μαρτυρικά Χωριά του Βερμίου. Β΄ Παγκόσμιος 

Πόλεμος. Μνήμες και Μαρτυρίες από τη Γερμανική 

'Καταιγίδα του Μάη' 1944» 

Με αφορμή τη συμπλήρωση 74 χρόνων από την Μαγιάτικη 

Καταιγίδα των Γερμανών και των ντόπιων συνεργατών 

τους, που κατέστρεψαν τα χωριά του Βερμίου, σχολείο μας 

διοργάνωσε μια εκδήλωση μνήμης για όλους όσους χάθηκαν 

τότε.  Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στον 

Πολυχώρο Πολιτισμού Χρίστος Λαναράς (Βέτλανς), τη 

Δευτέρα 14 Μαΐου 2018, παρευρέθηκαν και μέλη του 

Συλλόγου Θυμάτων Ολοκαυτώματος Πύργων Εορδαίας 

«Ιερή Μνήμη». Μια συγκινητική εκδήλωση, σε μια 

κατάμεστη αίθουσα, παρουσία εκπροσώπων των Δήμων και 

Κοινοτήτων αλλά κυρίως των επιζώντων από το χαλασμό, 

στην οποία προβλήθηκαν μαρτυρίες πλαισιωμένες από 

ιστορικό υλικό. Κείμενα - Παρουσίαση: Γκέσιου Κ., 

Χριστοδούλου Ε. Συνεντεύξεις – Ψηφιακό υλικό: Μάλλιος 

Γ., Μπαλτζή Σ.,  Μπιλιούρης Γ., Νικολάου Γ, Χριστοδούλου 

Ε. 

Προβληματισμοί 

Έχετε σκεφτεί ποτέ γιατί όλοι οι μαθητές δεν 

ανταποκρίνονται εξίσου στις μαθητικές τους υποχρεώσεις; 

Σκέφτηκα ότι οι παρακάτω μπορεί να είναι μερικοί πιθανοί 

λόγοι. Ίσως από το οικογενειακό τους περιβάλλον να μην 

έχουν τα απαιτούμενα κίνητρα, είτε επειδή και οι γονείς 

τους δεν υπήρξαν καλοί μαθητές, είτε επειδή έχουν δώσει 

στα παιδιά τους υπερβολική ελευθερία. Ίσως επίσης 

κάποια παιδιά να προέρχονται από οικογένειες προσφύγων 

ή μεταναστών που οι οικογένειές τους, στην προσπάθειά 

τους να βρουν ένα καλύτερο αύριο, παραμελούν την 

εκπαίδευση των παιδιών τους. Ίσως τέλος να φταίει 

μερικές φορές το ίδιο το μάθημα των καθηγητών που δεν 

ενθαρρύνει πάντα τα παιδιά στο να συμμετέχουν. Αν ένα 

παιδί δεν αγαπήσει ένα μάθημα από την αρχή, δε θα το 

αγαπήσει ποτέ… 

Μαριλένα Ράκκα, Γ2 



 

 

 

Οι μαθητές δημιουργούν 

Ποίηση Λόγου 

Το λες μεγάλο το λες μικρό 

μα στην καρδιά μου είναι παντοτινό. 

Είναι το δικό μου χωριό 

μέσα σε ένα μεγάλο βουνό,  

με τα κεράσια του τα ζουμερά 

και με τα κατακόκκινα μήλα! 

Κάθε μέρα ο ήλιος το φωτίζει 

και άρωμα λουλουδιών παντού μυρίζει. 

Η εκκλησιά στο κέντρο είναι στημένη 

και τόσα χρόνια όμορφη παραμένει. 

Αμέτρητα πουλιά κελαηδούν 

και τα δέντρα με τα κλαδιά τους τα χαιρετούν. 

Τα δροσερά νερά του ποταμού 

έχουν χρώμα γαλανό του ουρανού. 

Τα δάση τριγύρω στέκονται 

και γνωρίζουν ότι κανένας 

σε έναν περίπατο δεν αντιστέκεται. 

Αυτό το χωριό είναι λοιπόν, 

που εγώ σαν αυτό πουθενά δε θα βρω. 

Νικολέτα Λογγινίδου, Β2  

Ανέκδοτα 

Βραδάκι στο κάμπινγκ, και μια παρέα κάθεται 

έξω από τη σκηνή της όταν εμφανίζεται ένα 

αγοράκι: -Γεια σας. -Γεια σου, μικρέ! -Μένω με 

τους γονείς μου στη  σκηνή δίπλα... Η μαμά μου ρωτάει 

μήπως μπορείτε να μας δανείσετε το κασετόφωνό σας 

για  απόψε; -Γιατί όχι; λέει κάποιος από την παρέα. 

Πάρτι θα κάνετε; -Όχι, αποκρίνεται ο μικρός. Απλώς 

Θέλουμε να κοιμηθούμε ήσυχα… 

Ένας τύπος μπαίνει σε μια βιβλιοθήκη και λέει 

στην υπάλληλο: 

-Ένα καφέ με μπόλικα παγάκια! 

-Σσσσ, κύριε! του λέει χαμηλόφωνα η υπάλληλος. Σας 

παρακαλώ, εδώ είναι Βιβλιοθήκη! 

— Με συγχωρείτε λέει ο τύπος και συμπληρώνει 

ψιθυριστά: ‘Ένα φραπέ με μπόλικα παγάκια! 

 Ο ΓΡΙΦΟΣ- ΑΙΝΙΓΜΑ ΤΟΥ ΑΪΝΣΤΑΙΝ 

Υπάρχουν πέντε σπίτια πέντε διαφορετικών χρωμάτων. 

Σε κάθε σπίτι ζει ένας άνθρωπος διαφορετικής 

εθνικότητας. Οι πέντε ιδιοκτήτες πίνουν ένα 

συγκεκριμένο είδος ποτού. Καπνίζουν μία συγκεκριμένη 

μάρκα τσιγάρων και έχουν ένα συγκεκριμένο κατοικίδιο. 

Όλοι έχουν μεταξύ τους διαφορετικά κατοικίδια, 

διαφορετικές μάρκες τσιγάρων και διαφορετικά είδη 

ποτών. Η ερώτηση είναι: Ποιος έχει το ψάρι; 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 

1. Ο Άγγλος μένει στο κόκκινο σπίτι. 

2. Ο Σουηδός έχει σκύλο. 

3. Ο Δανός πίνει τσάι. 

4. Το πράσινο σπίτι είναι αριστερά από το άσπρο σπίτι. 

5. Ο ιδιοκτήτης του πράσινου σπιτιού πίνει καφέ. 

6. Αυτός που καπνίζει Pall mall εκτρέφει πουλιά. 

7. O ιδιοκτήτης του κίτρινου σπιτιού καπνίζει Dunhill. 

8. Αυτός που μένει στο μεσαίο σπίτι πίνει γάλα. 

9. Ο Νορβηγός μένει στο πρώτο σπίτι. 

10. Αυτός που καπνίζει Blends μένει δίπλα σ' αυτόν που 

έχει γάτες. 

11. Αυτός που έχει το άλογο μένει δίπλα σ' αυτόν που 

καπνίζει Dunhill. 

12. Ο ιδιοκτήτης που καπνίζει BluemaSters πίνει μπύρα. 

13. Ο Γερμανός καπνίζει Prince. 

14. Ο Νορβηγός μένει δίπλα στο μπλε σπίτι. 

15. Αυτός που καπνίζει Blends έχει ένα γείτονα που πίνει 

νερό. 

Ο Αϊνστάιν έγραψε αυτό το γρίφο στον 20ό αιώνα. 

Υποστήριξε ότι το 98% των ανθρώπων δε μπορούν να 

τον λύσουν. 

Η Απάντηση ; 

 

SUDOKU 


