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               Περιοδική έκδοση των µαθητών του Λαππείου ∆εκέµβριος 2012,   Τεύχος 1 

 

Οι µαθητές λένε ΟΧΙ  στο 

ρατσισµό   

     Της Σοφίας Φουντή * 

 

Όλοι γνωρίζουµε ότι ο ρατσισµός στις 
µέρες µας εξακολουθεί να είναι ένα 
πολύ σοβαρό, έντονο και ανησυχητικό 
φαινόµενο. Ο καθένας από εµάς 
αντιλαµβάνεται ότι είναι δύσκολο να 
ξεπεραστεί, από την άλλη όµως δεν 
εκδηλώνουµε έµπρακτα την αντίθεσή 
µας σ’ αυτό το φαινόµενο.  
    Το ρατσισµό το  συναντάµε καθη-
µερινά στη ζωή µας. Υπάρχουν πολλοί 
άνθρωποι που σχολιάζουν αρνητικά 
όσους κατάγονται από ξένες χώρες, τα 
άτοµα µε ειδικές ανάγκες, ανθρώπους 
που χρειάζονται οικονοµική στήριξη, 
τους τσιγγάνους, τις γυναίκες και γενικά 
όποιους  θεωρούν ότι είναι «κατώτερης 
τάξης» από αυτούς! 
    Όµως αυτό ∆ΕΝ ΙΣΧΥΕΙ. Όλοι οι 
άνθρωποι είναι ίσοι µεταξύ τους. 
Μπορεί να µην είµαστε όλοι ίδιοι, αλλά 
ο ένας συµπληρώνει τον άλλο, όπως 
δεν είναι ίδια όλα τα δάχτυλα των 
χεριών µας,  αλλά δεν υπάρχει ούτε 

ένας που να πει, ε, 
δεν πειράζει,  ας µου 
λείψει κι ένα 
δάχτυλο. Όλοι είναι 
για έναν και ένας για 
όλους!!!  

Ένας άστεγος, ένας φτωχός, ένας µετα- 
νάστης, ένας τυφλός δεν έχουν   έρθει 
από άλλον πλανήτη! Αρκεί να σκεφ-
τούµε πως αν ήµασταν εµείς στη θέση 
τους, δεν θα µας άρεσε καθόλου να 
δεχόµαστε αρνητικά σχόλια, θα νιώθαµε 
απογοήτευση και µοναξιά. 

 
∆εν θα αισθανόµαστε την παραµικρή 
ευχαρίστηση και ικανοποίηση στη ζωή 
µας και θα πιστεύαµε ότι δεν αξίζουµε 
τίποτα. Και είναι κρίµα, γιατί, αν 
αφήσουµε τις καρδιές µας ανοιχτές, 
έχουµε τόσα να µάθουµε  ο ένας από  

 
 
τον άλλο. Ας έρθουµε, λοιπόν, λίγο στη 
θέση τους και τότε θα αντιληφθούµε τι 
σηµαίνει να είσαι θύµα του ρατσισµού 
και τι κακό κάνει όποιος είναι ρατσιστής.   

 

*Η Σοφία Φουντή είναι µαθήτρια  της Β3 

 

 Σχολικό 

Συµβούλιο στο Λάππειο µετά 

από 10 χρόνια  

 

  Της Ειρήνης Χειµαριού* 
 
Την Τετάρτη, στις 28 -11- 2012 µετά 
από δέκα ολόκληρα χρόνια 
πραγµατοποιήθηκε στο Λάππειο 
σύγκληση σχολικού συµβουλίου µε 
παρόντες το ∆ιευθυντή του Γυµνασίου 
κ. Βαρθολοµαίο, το σύλλογο των 
καθηγητών, το σύλλογο γονέων και 
τρεις εκπροσώπους του 15µελούς του 
σχολείου µας. ∆υστυχώς δεν προσήλθε 
ο εκπρόσωπος του ∆ήµου. Στη 
συνέλευση αυτή πήραµε πολλές 
σηµαντικές αποφάσεις  αλλά συνα-
ντήσαµε εξίσου πολλά  προβλήµατα. 
Τα σηµαντικότερα από αυτά τα εκ-
θέτουµε παρακάτω:  
α) Η θέρµανση του σχολείου που 
υπολειτουργεί λόγω παλαιότητας και 
βλαβών. 
β) Η καθαριότητα και η υγιεινή του σχο-
λείου. Το προσωπικό καθαριότητας δεν 
επαρκεί. 
γ)  Γενικά η συντήρηση του σχολείου, η 
οποία γίνεται δύσκολα λόγω της 
µεγάλης έλλειψης χρηµάτων. 
 Μετά από πολλή συζήτηση και 
ανταλλαγή απόψεων καταλήξαµε στην 
εξής απόφαση: Να οργανώσουµε µια 
οµάδα κρούσεως που να αποτελείται 
από τρεις εκπροσώπους του δεκα-
πενταµελούς, την Ειρήνη Χειµαριού 
(Πρόεδρο), τον Μαργαρίτη Βαδόλα 
(Αντιπρόεδρο) και την Ιωάννα Τάντση 
(µέλος), δύο καθηγητές από το σύλλογο 
καθηγητών και δύο εκπροσώπους του 
συλλόγου γονέων και κηδεµόνων, τον κ.  
________________________________ 

 
 
Κωνσταντίνο Σακελάρη (πρόεδρο) και 
τον κ. Στυλιανό Καρακώστα (αντιπρόε- 
δρο). Η οµάδα κρούσεως συναντήθηκε 
την Τρίτη, 11 ∆εκεµβρίου 2012 µε τον 
∆ήµαρχο κ. Κωνσταντίνο Καραµπατζό 
στο ∆ηµαρχείο, όπου και του 
παρουσίασε τα προβλήµατα και τα 
αιτήµατά µας. Μετά από µεγάλης 
διάρκειας συζήτηση ο κ. ∆ήµαρχος και 
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποφάσισαν να 
µας βοηθήσουν άµεσα. Ελπίζουµε ότι 
θα τηρήσουν τη δέσµευσή τους. Σε 
αντίθετη περίπτωση πρέπει να ξανα-
βρεθούµε ως σχολικό συµβούλιο για να 
δούµε σε ποιες άλλες ενέργειες  µπο-
ρούµε να προβούµε.  
 
* Η Ειρήνη Χειµαριού είναι Πρόεδρος του 

15µελούς 

 

 
Η  συντακτική οµάδα 

 

 
 

     εύχεται σε όλους  
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Εισαγωγικό σηµείωµα  

της Σύνταξης 

 
Συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά η 

έκδοση της εφηµεριδούλας µας στο 

πλαίσο προγράµµατος σχολικής 
δραστηριότητας. Μόνο που φέτος 
αποφασίσαµε να αλλάξουµε τον 

τίτλο της γιατί …µεγαλώσαµε. Έτσι 
δεν θα λέγεται πια «Τα παιδία… 

γράφει» αλλά « Η Φωνή των 

Εφήβων». Ελπίζουµε να γίνουµε 
πράγµατι ένα βήµα για τη φωνή τους 
και να αγκαλιάσουν όλο και 
περισσότεροι συµµαθητές µας αυτή 

την προσπάθεια. Καλούµε σε 
συνεργασία όλους τους µαθητές 
αλλά και τους καθηγητές µας γιατί 
µόνο όλοι µαζί µπορούµε να 

πετύχουµε περισσότερα στην 

κατεύθυνση ενός ανοιχτού στις 
απόψεις , σύγχρονου σχολείου 

 
Η συντακτική οµάδα συνεδριάζει 
κάθε ∆ευτέρα  στις 2 η ώρα στην 

αίθουσα των ξένων γλωσσών, στο 

παλιό κτήριο, 1
ο
 όροφο. 

Όποιος/α θέλει να γράψει στο 

επόµενο φύλο  της εφηµερίδας  θα 

πρέπει να παραδώσει το άρθρο 

του/της µέχρι τις 10 Φεβρουαρίου 
2013. 
Τα µέλη της συντακτικής οµάδας 
είναι: 

 
.        
Φλώρα Βάντσια 

Ελένη Γιούρου  

Μαργαρίτης Γιάγκος Γιτόπουλος 

Κωνσταντίνα Κοτζιάµπαση 

Ραφαήλ Μπλιάτκας 

Τάσος Μπλιάτκας 

Μάρκος Νικολάου 

Μαρία Παρθενοπούλου  

Τάνια Πίκου  

Θεόφιλος Ράκκας, 

Ρωµνιοπούλου ∆έσποινα 

Αθηνά Τσιάτσιου 

Τάνια Τσίτση 

 Αριστοτέλης Τσουκαλάς 

Χαράλαµπος Φανιάδης  

Νίκος Φίλης  

Χάρης Φίλης 

Χριστίνα Φραγκοτσινού  

Σοφία Φουντή 
Ελένη Χωροπανίτου 

 

 
Το πόσο η οικονοµική κρίση που µαστίζει τη χώρα µας έχει επηρεάσει    µε διάφορους 
τρόπους τη ζωή των  µαθητών έχει γίνει αντιληπτό από όλους όσους συµµετέχουν στη 
σχολική πράξη και θα φανερώνεται σε µεγαλύτερο βαθµό µέρα µε τη µέρα. Ότι θα έδινε 
τροφή όµως στην πέννα ενός µικρού µαθητή να γράψει αυτό το σατιρικό 
χρονογράφηµα, που δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από αντίστοιχα γνωστών και δοκίµων 
χρονικογράφων, ήταν µια ευχάριστη έκπληξη. Το αναδηµοσιεύουµε ευχαρίστως αντί 
άλλου σχολίου από το naoussa news  µια και ο Βασίλης είναι µαθητής του σχολείου 
µας και ελπίζουµε και µελλοντικό µέλος της συντακτικής µας οµάδας. 
                                            
                                           Η συντονίστρια του προγράµµατος 2012-13 

                                           Κατερίνα Τσαουσίδου, Καθηγήτρια Γερµανικής      

                                                 

 
         Περί οικονοµικής κρίσης   Του Βασίλη Ξουλίδη*              

 
Οικονοµική κρίση: µία χοντρή κυρία, ορµώµενη από την χώρα των Γότθων, αδίστακτη 
και λαίµαργη, βρήκε τις πόρτες  των σπιτιών της Ελλάδας ανοιχτές – κάποιοι 
 φρόντισαν για αυτό και δεν ήµασταν εµείς αυτοί – και µπήκε και έχει στρογγυλοκαθήσει 
στο σαλόνι, αλλά και στο  σβέρκο µας, στριµώχνοντας όλους εµάς στις γωνίες.  
      Μιλάµε για ένα αδηφάγο τέρας που δεν έχει αφήσει τίποτα ανέγγιχτο, παντού 
απλώνει χέρι κι όλα τα µασουλάει, αφήνοντάς µας µόνο κάτι ληγµένα µακαρόνια και µια 
κατσαρόλα προχθεσινά ρεβίθια. Το τι όσπριο έχει πέσει αυτή την εποχή στο στοµάχι 
µας δε λέγεται... 
Άσε που κυκλοφορούµε, τώρα που άρχισαν τα κρύα, µέσα στο σπίτι µε δυο µπλούζες 
φορεµένες η µια πάνω στην άλλη. Και πάνω από την πιτζάµα, φόρµα, για να µην 
κρυώνουµε, µιας και οι τιµές του πετρελαίου έχουν εκτοξευτεί στην εξώσφαιρα και δεν 
µπορείς να τις δεις πια ούτε µε τηλεσκόπιο… Πολύ φοβάµαι πως σύντοµα εξαιτίας της 
ο καθένας µας θα πρέπει να κουβαλάει στο σχολείο εκτός από την τσάντα του µε τα 
βιβλία και κανά δυο κούτσουρα παραµάσχαλα… 
       Σκούρα τα πράγµατα, όµως εµένα δεν µε πειράζει καθόλου που θα αναγκαστώ να 
διακόψω τα φροντιστήρια των αγγλογερµανικών. 
Ο µπαµπάς µου πάντως, τις λίγες φορές που τον βλέπω σπίτι, καθώς ολοένα λείπει 
εξορµήσεις στα βουνά για να βρει ξύλα για να ζεσταθούµε, είναι αισιόδοξος. Πιστεύει 
πως όλα αυτά σύντοµα θα ξεπεραστούν καθώς, είτε η χοντρή κυρία θα φάει µέχρι 
σκασµού και θα µας αφήσει χρόνους είτε θα φύγουµε εµείς από το σπίτι µας µε τα 
διαβατήρια στο χέρι µε κατεύθυνση προς βορρά… 
Και δεν θα ξέρουµε να οµιλούµε και την γερµανική… 
 
* Ο Βασίλης Ξουλίδης είναι µαθητής του  Α2 

          E d i t o r i a l 



 3 

 

           
 

 

«Νιώθω άγχος. Τι να 

κάνω;» 

           
Των  Φ. Βάντσια*, Α.. Τσιάτσιου** Ε. 

Γιούρου*, Κ. Κοτζιάµπαση*  

 

-Μα καλά τί έπαθες ; Εσύ τρέµεις 

ολόκληρη. Τι σου συµβαίνει ; 
-Αν το έχεις συνειδητοποιήσει, σε λίγα 

λεπτά θα βρισκόµαστε σε µια µεγάλη 

αίθουσα, σε χωριστά θρανία και θα 

γράφουµε διαγώνισµα τριµήνου στα 

µαθηµατικά. 

-Ναι, όµως χαλάρωσε λιγάκι γιατί έχεις 
γίνει µούσκεµα στον ιδρώτα και έτσι 
όπως πας, να είσαι συνεχώς  µε το 

βιβλίο στο χέρι, τότε είναι σίγουρο ότι 
δεν θα γράψεις απολύτως τίποτα. 

-Μα τι λες τώρα, είναι δυνατόν να 

ηρεµήσω; Πώς µπορείς και δεν είσαι 
καθόλου αγχωµένη, µου λες ; 
-Μπορώ, και το ίδιο πρέπει να κάνεις κι 
εσύ γιατί πολύ απλά το άγχος 
χειροτερεύει την κατάσταση. Σκέψου ότι 
ίσα ίσα έτσι κάνεις κακό στον εαυτό σου, 

γεµίζεις σπυράκια και ξεχνάς αυτά που 

ήδη ξέρεις.  
Μήπως σας είναι γνωστή η 

σκηνή; Ποια είναι η λέξη που µας 
έρχεται στο µυαλό και χαρακτηρίζει 
τέτοιες καταστάσεις; Άγχος! Όµως τι 
είναι το άγχος; 
 
Το άγχος είναι ένα δυσάρεστο 
συναίσθηµα, το οποίο εµφανίζεται σε 
καταστάσεις που το άτοµο πιστεύει ότι 
βρίσκεται σε κίνδυνο ή αντιµετωπίζει ένα 
πρόβληµα, κάθε φορά που αισθα-
νόµαστε ανησυχία ή φόβο για το τι 
µπορεί να συµβεί. Το άγχος εποµένως 
σηµαίνειι µια εσωτερική διαταραχή στον 
άνθρωπο. Έτσι είναι φυσικό να εκδη-
λώνεται µε ψυχολογικά και σωµατικά 
συµπτώµατα. ∆εν υπάρχει  άνθρωπος 
που να µην έχει νιώσει άγχος . Καθώς 
το άγχος βιώνεται ψυχολογικά ως συν-
αίσθηµα, είναι χρήσιµο για την 
κατανόησή του να αναφερθούµε και σ' 
ένα άλλο παρόµοιο συναίσθηµα που 
είναι ο φόβος. Η διαφορά µεταξύ τους 
έγκειται στο γεγονός πως ο φόβος 
εµφανίζεται ξαφνικά όταν το άτοµο 
νιώθει να απειλείται από κάτι και φεύγει 
όταν η απειλή υποχωρήσει, ενώ το 
άγχος, επειδή η απειλή δεν είναι συγ-
κεκριµένη και σαφής, διαρκεί πολύ 
περισσότερο και έχει την τάση να πιάνει 

ρίζες  µέσα µας και να µας ταλαιπωρεί 
για χρόνια αν δεν το αντιµετωπίσουµε. 
Αλλά ποια είναι τα συµπτώµατα που µα 
µας προειδοποιούν για την εµφάνιση 
µιας   αγχωτικής κατάστασης; 
 

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ 

Το άγχος προκαλεί δερµατικά προ-
βλήµατα και νευρικούς πόνους σε 
διάφορα µέρη του σώµατος, συνήθως 
όµως στο στοµάχι. Επίσης µπορεί να 
προκαλέσει πόνους στην πλάτη καθώς 
και πολύωρη δυσκοιλιότητα και αϋ-
πνίες. Ένα από τα σηµαντικότερα προ-
βλήµατα είναι επίσης η δύσπνοια, δη-
λαδή η δυσκολία στην αναπνοή. Τέλος 
το άγχος µπορεί να προκαλέσει αύξηση  

Σκίτσο: Μργαρίτης Γιάγκος Γιτόπουλος 
 
ή απώλεια βάρους. Αυτά είναι κάποια    
 από τα σηµαντικότερα προβλήµατα και 
δυσκολίες που µπορεί να προκαλέσει το 
άγχος. 
Πώς µπορούµε όµως να αντι-
µετωπίσουµε το άγχος και να το 

ξεπεράσουµε; 
 Υπάρχουν πολλοί τρόποι αντι-
µετώπισης: αρχικά σκεφτείτε πως µε το 
άγχος δεν θα καταφέρετε τίποτα, 
σχετικά µε το να λυθεί µια κατάσταση. 
Ότι είναι να γίνει, θα γίνει. Σε δεύτερη 
φάση, πάρτε βαθιές αναπνοές, κρατήστε 
την αναπνοή σας για λίγα δευτερόλεπτα, 
επικεντρωµένοι σε αυτό που θέλετε να 
πετύχετε ή σας απασχολεί. Είναι 
γνωστό, ότι ο εγκέφαλος το εκµεταλ-
λεύεται σε καλό, βοηθώντας σας να 
αποβάλετε το άγχος σας. 
 

Αναζητήστε το γέλιο: ένα από τα 
καλύτερα αγχολυτικά. Το γέλιο διώχνει 
το ΑΓΧΟΣ. Τα αστεία, τα ανέκδοτα, µια 
ευχάριστη ταινία στην τηλεόραση, µια 
κωµωδία στον κινηµατογράφο, τα κό-
µικς, ευχάριστα οµαδικά κοινωνικά παι-
χνίδια (όπως πχ. η παντοµίµα!) απο-
τελούν έξυπνα και ευχάριστα διαλείµ-
µατα από τη σκληρή πραγµατικότητα. 
 

Ακόµη, µπορείτε να ετοιµάσετε  ένα 
ρόφηµα από χαλαρωτικά  βότανα τα 
οποία θα σας ηρεµήσουν. Ιδιαίτερα, εάν  
τα πίνετε συστηµατικά για ένα διάστηµα, 
τα αποτελέσµατα θα είναι καλύτερα.            
  
Το άγχος µπορεί να γίνει και πηγή 
δηµιουργίας. Τους παρακάτω στίχους  
που εµπνεύσθηκε η Ελένη Γιούρου 
τους αφιερώνουµε σε όλους τους 
αγχωτικούς!  
 

Το άγχος σκοτώνει  

Το έχουν όλοι 

Μπορούν να το αποχωριστούν 

Για να χαρούν            

          

         Το άγχος είναι κακό 

         Αφήστε το να πάει στο καλό 

         Θα το ευχαριστηθείτε 

         Και θα απελευθερωθείτε! 

  
*Μαθήτριες του Β1                           
*Μαθήτρια  του Β3 

 

    
Σοφές κουβέντες 
 

  Μη φοβάσαι αν προχωρείς αργά.   

Να φοβάσαι αν µένεις ακίνητος. 

 
   

 Κανείς δεν µπορεί να σε κάνει να 

νοιώσεις κατώτερος χωρίς τη 

συγκατάθεσή σου. 

 
 

  Είκοσι χρόνια από τώρα θα είσαι πιο 

απογοητευµένος για τα πράγµατα που 

δεν έκανες παρά για τα πράγµατα που 

έκανες. Γι' αυτό, λύσε τους κάβους. 
Σαλπάρισε µακριά από το σίγουρο 

λιµάνι. Εξερεύνησε, ονειρέψου, ανα-

κάλυψε! 
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      Αφιέρωµα  ΣΤΗ ΓΙΟΡΤΗ   

             ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 

 
 
Τα Χριστούγενα είναι προ των θυρών 
και είπαµε να σας ταξιδέψουµε σε 
διά-φορες γωνιές του πλανήτη για να 
πάρετε µια γεύση από αυτή τη γιορτή 
έστω και µε τη φαντασία σας µια και 
τα οικονοµικά µας δεν αφήνουν πια 
πολλά περιθώρια για κανονικά 
ταξίδια. 
 

Χριστούγεννα στον κόσµο 

 Του Αριστοτέλη Τσουκαλά (Β3) 
 

 

Στην Αγγλία οι άνθρωποι 
κρεµάνε στο τζάκι ή 
στην πόρτα τις κάλτσες 

των δώρων για να ρίξει τα 
δώρα του ο  Father Christmas όπως 
περνάει  µε το έλκηθρό του πάνω από 
τις στέγες των σπιτιών. Το σπίτι  είναι 
πλούσια διακοσµηµένο για την υποδοχή 
του. Η αγγλική κλασική διακόσµηση 
περιλαµβάνει φωτεινά κόκκινα 
αλεξανδρινά λουλούδια γύρω από το 
τζάκι, καθώς και κλαδιά γκι που 

κρέµονται από την οροφή 
του σπιτιού. 
Στη Γαλλία τα 
Χριστούγεννα αποτελούν 
την εορταστική κορύφωση 

του έτους. Την παραµονή των 
Χριστουγέννων όλη η οικογένεια 
συγκεντρώνεται για ένα 
χριστουγεννιάτικο δείπνο. Ο Père Noël, 
ο  Άγιος Βασίλης των Γάλλων, δίνει τα 
δώρα του στα παιδιά το βράδυ µεταξύ 
24 προς 25 ∆εκεµβρίου. 

  
Κατά τη ρωσική παράδοση 
η Μπαµπούσκα ήταν µια 
ηλικιωµένη κυρία που 
έδωσε λάθος κατευθύνσεις 

στους προσκυνητές, που πήγαιναν στη 
Βηθλεέµ και καταδικάστηκε να 
τριγυρνάει την ηµέρα των Θεοφανείων 
και να µοιράζει δώρα στα παιδιά. 

 
Στις 6 ∆εκεµβρίου 
στη Γερµανία ο 
Σανκτ Νικολάους (ο 
Αη Βασίλης των 
Γερµανών) φέρνει τα 

δώρα. Στη Γερµανία επίσης συναντάται 
το έθιµο του Adventskranz. Πρόκειται 
για ένα κηροπήγιο από κλαδιά ελάτου, 
που είναι πλεγµένα έτσι, ώστε να 
σχηµατίζουν ένα στεφάνι. Πάνω στο 
στεφάνι βρίσκονται τέσσερις θέσεις για 
κεριά, που συµβολίζουν τις τέσσερις  
 

 
τελευταίες εβδοµάδες πριν τα 
Χριστούγεννα. 
 
Οι Σουηδοί ανταλλάσουν ευχές για 

Καλά Χριστούγεννα επί 
20 µέρες από τις 25 
∆εκεµβρίου µέχρι και τις 
13 Ιανουαρίου. Σε 
µερικές περιοχές της 
Σουηδίας οι κάτοικοι 
συνηθίζουν ανήµερα τα 

Χριστούγεννα να ρίχνουν έξω από τα 
σπίτια και τα χωράφια τους σιτάρι, για 
να γιορτάσουν µαζί τους και τα πουλιά. 
  

*Ο Α. Τσουκαλάς είναι µαθητής του Β3  

                    

 

Ελληνικά Κάλαντα δια χειρός Σπύρου 

Βασιλείου 

Χριστουγεννιάτικα εδέσµατα 

 Της Χριστίνας  
Φραγκοτσινού (Β3) 

 
Στην Αγγλία το χριστουγεννιάτικο 
τραπέζι αποτελεί-ται όπως και σε µας 

από τη γεµιστή 
γαλοπού-λα µε 
τρεις διαφορετικές 
γεύσεις: κάστανα, 
εντόσθια και 
λουκάνικα. Συνο-

δεύεται από ψητές πατάτες, λαχανικά, 
καλαµπόκι και σάλτσα από βατόµουρα. 
Τα γλυκά των Χριστουγέννων είναι 
συνήθως ταρτάκια µε γέµιση από 
φρούτα και κυρίως η πουτίγκα µε 
δαµάσκηνα.  
    Στην Ιταλία παραδοσιακό χριστου-
γεννιάτικο έδεσµα είναι … το χέλι. Το 
σερβίρουν ψητό, µαγειρευτό ή τηγα-
νητό. Το δείπνο περιλαµβάνει σπιτικά 
τορτελίνια, κόκκορα κατσαρόλας ή ψητό 
και πολλά γλυκά.  
 

 
Το βασικό συστατικό 
των χριστουγεννιά-
τικων γλυκισµάτων 
στη Γερµανία είναι το 
Marzipan (πάστα 
αµυγδαλόψιχας µε ζά-

χαρη). Από τα πιο διαδεδοµένα γλυ-
κίσµατα είναι το Στόλεν, ένα µακρόστε-
νο γλύκισµα σαν ψωµί,  παραγεµισµένο 
µε αποξηραµένα φρούτα και ξηρούς 
καρπούς. Στο Χριστουγεννιάτικο τρα-
πέζι σερβίρεται παραδοσιακά γεµιστή 
χήνα µε δαµάσκηνα,  λαχανικά και 
βραστές πατάτες. 
Στην Ισπανία  τα Χριστούγεννα  σερβί-
ρονται οστρακοειδή ή κυνήγι. Στη γειτο-
νική Πορτογαλλία πάλι το χριστου-
γεννιάτικο τραπέζι στρώνεται τα µεσά-
νυχτα της παραµονής και περιλαµβάνει 
παστό µπακαλιάρο µε βραστές πατά-

τες. 
 
   Στη Γαλλία 
φτιάχνουν έ-
να παραδοσι-
ακό κέικ σε 
σχήµα κού-

τσουρου, το οποίο ονοµάζεται «χρι-
στουγεννιάτικος κορµός». Το µενού των 
γαλλικών ρεβεγιόν Χριστουγέννων και 
Πρωτοχρονιάς διαφέρει από περιοχή σε 
περιοχή. Στην Αλσατία π.χ. το κυρίως 
πιάτο είναι η ψητή χήνα, στη Βρετάνη τα 
γλυκίσµατα µε ξινή κρέµα γάλακτος, στη 
Βουργουνδία η γαλοπούλα µε κάστανα 
και στο Παρίσι τα στρείδια και το πατέ 
χήνας.  
Στη Σουηδία πριν από το γεύµα της 
παραµονής των Χριστουγέννων υπάρ-
χει ένα έθιµο «το βούτηγµα στην κατσα-
ρόλα. Σύµφωνα µε αυτό τα µέλη της 
οικογένειας βουτάνε µαύρο ψωµί σε µια 
κατσαρόλα µε ζουµί από χοιρινό, λου-
κάνικο και µοσχάρι. Το παραδοσιακό 
δείπνο ξεκινά µε µπουφέ και ηδύποτο. 
Στο γιορτινό τραπέζι την τιµητική τους 
έχουν τα θαλασσινά, ο λιαστός µπακα-
λιάρος µε άσπρη σάλτσα, το χοιροµέρι 

και το χαβιάρι. 
    Στη Νορβηγία 
στις παραλιακές 
περιοχές το 
κυρίως πάτο είναι 
ο µπακαλιάρος 
ψητός ή τηγα- 

νητός, ενώ στην ενδοχώρα προτιµώνται 
τα παϊδάκια από χοιρινό κρέας και τα 
λουκάνικα. Σερβίρεται  επίσης η που-
τίγκα ρυζιού, µέσα στην οποία ρίχνουν 
ένα ολόκληρο αµύγδαλο. Όποιος το 
βρει κερδίζει κάποιο δώρο και θεωρείται 
ο τυχερός της χρονιάς. 
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ         

            τ έ χ ν ε ς                     
                                

 

 

 

 
 

 από το Θεόφιλο Ράκκα* 

 

Χριστουγεννιάτικη ιστορία 

 του Καρόλου Ντίκενς 
                   
 Το πασίγνωστο µυ-
θιστόρηµα του Καρό-
λου Ντίκενς (1812-
1870) πρωτοδηµο-
σιεύτηκε στις 19 
∆εκεµβρίου 1843 και 
ανήκει στα πιο πολυ-

διαβασµένα βιβλία στον κόσµο και έχει 
γίνει πηγή έµπνευσης για πολλούς 
άλλους καλλιτέχνες. Θα το βρείτε στα 
ράφια των βιβλιοπωλείων σε διάφορες 
εκδόσεις.   
 
Λίγα για την πλοκή του βιβλίου 
 
Αγγλία 1843. Είναι παραµονή Χριστου-
γέννων κι ο Εµπενίζερ Σκρουτζ δηλη-
τηριάζει τα πάντα γύρω του µε το µίσος 
και την απέχθειά του για τη γιορτή των 
Χριστουγέννων. Όµως µια επίσκεψη 
που θα δεχτεί την παραµονή θα του 
αλλάξουν για πάντα τη ζωή και τον 
τρόπο που βλέπει τα πράγµατα. Είναι 
το φάντασµα του πεθαµένου συνε-
ταίρου του Τζέικοµπ Μαρλεϊ, ο οποίος 
σέρνει πίσω του  µια βαριά αλυσίδα, την 
αλυσίδα που σφυρηλάτησε µόνος του 
µε την κακία, την τσιγκουνιά  και την 
απληστία του.  Μετανιωµένος για ότ,ι 
έκανε όσο ζούσε, ο Μάρλεϋ θέλει να 
πείσει τον Σκρουτζ να αλλάξει 
αντιλήψεις γιατί τον περιµένει κι αυτόν  
η ίδια τύχη. Στην προσπάθειά του αυτή 
θα είναι αρωγοί τρία πνεύµατα. Το 
πρώτο πνεύµα θα επισκεφθεί το 
Σκρουτζ στη µία µετά τα µεσάνυχτα και 
θα τον ταξιδέψει στο παρελθόν. Στο 
δικό του παρελθόν. Το δεύτερο πνεύµα 
θα του παρουσιαστεί λίγο αργότερα και 
θα του δείξει το παρόν ενώ το τρίτο και 
πιο τροµακτικό από τα πνεύµατα θα πα-
ρουσιάσει στον ήρωά µας τα µελλοντικά 
του Χριστούγεννα.  
Θα κατορθώσουν αυτά τα τρία 
πνεύµατα να µαλακώσουν τη σκληρή 
καρδιά του Σκρουτζ, να τον κάνουν 
καλό άνθρωπο ή θα τον περιµένει κι 
αυτόν η ίδια τύχη µε το συνεταίρο του 
στον άλλο κόσµο; 
*Ο Θ. Ράκκας είναι µαθητής της Β3 

 

 Από το Χάρη Φίλη* 
 

Η εποχή των Παγετώνων 4-  

Ο χορός των ηπείρων 
 
Οι ήρωες µας επιστρέφουν στην οθόνη 
µε µια ανανεωµένη ταινία που αφήνει 
άναυδο  όλο τον κόσµο. Η καινούρια 
ταινία είναι γεµάτη µε δράση, περιπέτεια 
και γέλιο όπως και οι τρεις προηγούµε-
νες. Σε αντίθεση, όµως µε αυτές έχει κά-
ποιους νέους χαρακτήρες, όπως τους 
πειρατές. Αξίζει τον κόπο να τη δείτε. 
 

Πλοκή της ταινίας 
 

Ο Σκρατ φροντίζει το βελανίδι του µε τη 
συνηθισµένη 

εµµονή. Αυτή τη 
φορά, όµως, θα 

προ-καλέσει 
άθελά του µια 

καταστροφή 
παγκόσµιας 

κλίµακας, θα είναι 
η αιτία που θα 
χωριστεί η γη σε 

λιθοσφαιρικές  
πλάκες. Αυτή 

είναι και η µαγιά της τέταρτης ταινίας «Η 
Εποχή των Παγετώνων» η οποία, δικαι-
ολογηµένα συνοδεύεται από το 
διευκρινιστικό «Ο Χορός των Ηπείρων». 
Εξαιτίας αυτής της ξαφνικής αλλαγής 
του φυσικού περιβάλλοντος ο Μάνι, ο 
Σιντ και ο Ντιέγκο αποχωρίζονται βίαια 
όλους τους υπολοίπους και εµπλέκονται 
σε µια σειρά από απίστευτες περι-
πέτειες και δοκιµασίες που κρατούν 
αµείωτο το ενδιαφέρον του θεατή µέχρι 
την τελευταία στιγµή. Ο στόχος τους   
είναι να βρουν το δρόµο και να γυρί-
σουν πίσω στους δικούς τους. Όµως η 
επιθυµία τους µοιάζει ακατόρθωτη 
µπροστά στα εµπόδια που συναντούν. 
Πειρατές και παράξενα θαλάσσια όντα 
«τους κλείνουν το δρόµο» προσ-
παθώντας να τους εκµεταλλευτούν και 
να τους παραπλανήσουν κάνοντας όλο 
και δυσκολότερη την επιστροφή τους . 

 
Τι θα συµβεί στη συνέχεια, τι πρόκειται 
να πάθουν οι αγαπηµένοι µας φίλοι;   

 

Αξιολόγηση:    

 

Ο Άρχοντας των δαχτυλιδιών 

The Hobbit 
Η  ολοκαίνουρια ταινία του Άρχοντα των 
δαχτυλιδιών είναι εκθαµβωτική. Περιέχει 
ατελείωτη δράση, πολύ αγωνία που έχει 
ως αποτέλεσµα τα µάτια του τηλεθεατή 
να µην ξεκολλάνε από την  οθόνη και 
υπέροχα εφέ και υπέροχους ήχους. 
Είναι η ιδανική ταινία για τα γυµνα-

σιόπαιδα. Αξίζει να την δείτε.  
 

Πλοκή της ταινίας  
    

Η κινηµατογραφική κάµερα ακολουθεί 
τον Μπίλµπο Μπάγκινς στις περιπέτειές 
του, ο οποίος αποφασίζει να σώσει το 
βασίλειο του Έρεµπορ από τον τροµερό 
δράκο Νοσφιστή. Με την απρόσµενη 
βοήθεια του Γκάνταλφ του Γκρίζου, ο 
Μπίλµπο ακολουθεί µια οµάδα 
δεκατριών νάνων, της οποίας αρχηγός 
είναι ο θρυλικός και ικανός πολεµιστής, 
Θόριν ∆ρύασπις. Το ταξίδι τους θα τους 
οδηγήσει στην Ερηµιά, σε επικίνδυνους 
τόπους γεµάτους Τελώνια, Ορκ 
φονικούς λύκους και µάγους. Για να 

φτάσουν στον τελικό προορισµό τους, 
στο Μοναχικό Βουνό, πρέπει πρώτα να 
καταφέρουν να βγουν ζωντανοί από τις 
σήραγγες των τελωνίων... Εκεί όµως, ο 
Μπίλµπο θα συναντήσει το πλάσµα, 
που θα αλλάξει τη ζωή του για πάντα... 
το Γκόλουµ. και θα προσπαθήσει να 
αποκτήσει το «πολύτιµο» δαχτυλίδι του. 
Θα το αποκτήσει όµως; Και πώς θα 
προχωρήσει η ιστορία; Η συνέχεια στις 
οθόνες.  
 

Αξιολόγηση:    
 
* Ο Χ. Φίλης είναι µαθητής της Β3 

 

 

 

 

Βιβλιοπαρουσίαση  

 

 

Κριτική ταινιών 
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     ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ   
                               

 

Σπαζοκεφαλιές και 

Χριστουγεννιάτικο σταυρόλεξο! 

 

        
 
Τις σπαζοκεφαλιές βρήκαν  η Τάνια 
Πίκο(Β3), η ∆έσποινα 
Ρωµνιοπούλου(Β3) και η Ελένη 
Χωροπανίτου(Β3). Το σταυρόλεξο 
είναι . . . δηµιούργηµα της Ελένης 

 Προσπάθησε να λύσεις 

τις σπαζοκεφαλιές: 
 
1. Ποια λέξη προφέρουν «λάθος» όλοι 
οι άνθρωποι ανεξάρτητα από τη 
µόρφωση που έχουν;  
 
2. Τρεις φίλοι ψαρεύουν σε µια βάρκα 
όταν ένα µεγάλο κύµα αναποδογυρίζει 
τη βάρκα. Και οι τρεις φίλοι πέφτουν στο 
νερό. Οι δύο έβρεξαν τα µαλλιά τους, 
όχι όµως ο τρίτος. Πώς συνέβη αυτό; 
 
3. Ο διάσηµος µάγος Ζουν ανακοίνωσε 
πως θα κατάφερνε να περπατήσει 
πάνω σε µια λίµνη χωρίς να 
χρησιµοποιήσει κανένα απολύτως 
βοήθηµα. Όντως το κατάφερε. Μπορείς 

να σκεφτείς πώς; 
 

 
Συµπλήρωσε το σταυρόλεξο 

των Χριστουγέννων * 

 
 

1)  Γιορτάζουµε τη γέννησή του… 
2) Χριστουγεννιάτικα παραδοσιακά 
γλυκά πασπαλισµένα µε άχνη ζάχαρη. 
3)  Μέσα σε αυτή βρίσκουµε το φλουρί. 
4) Όλοι οι πιστοί συγκεντρώνονται σε 
αυτήν. 
5) Ζώο που σέρνει το έλκηθρο του Άι 
Βασίλη. 
6. Μας το φέρνει ο Άι Βασίλης…και το  
αφήνει κάτω από το δέντρο. 
7) Ένα από τα δώρα που προσέφεραν 
οι τρεις µάγοι στο Χριστό, ως τιµή σ’ 
αυτόν. 
8) Όλοι οι Χριστιανοί τη γιορτάζουν τα 
Χριστούγεννα. 
9) Το στολίζουµε τα Χριστούγεννα και 
στην κορυφή του βάζουµε ένα αστέρι. 
10) Παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα 
τραγούδια. 
11) Είναι άσπρο, παγωµένο και καλύπ-
τει τις βουνοκορφές 
12) Το µέρος όπου γεννήθηκε ο Χρι-
στός 

  
Οι λύσεις στη σελ.8 

 

 

Ο ∆ωδεκάλογος του µαθητή 
 
 

 
1. Όταν γεννήθηκα φανταζόµουν τον 
κόσµο όµορφο και ξεχωριστό. Μετά 
έµαθα ότι έπρεπε να πάω σχολείο 
 
2. Ο µαθητής έχει πάντα δίκιο 
 
3. Η καλύτερη στιγµή του µαθήµατος 
είναι όταν χτυπάει το κουδούνι για 
σχόλασµα 
 
4. ∆εν κάνω κατάληψη από τεµπελιά 
αλλά γιατί µε αγγίζουν τα προβλήµατα 
της κοινωνίας, παρόλα αυτά, όταν κάνω 
έκθεση, αδύνατο να τα εντοπίσω. 
 
5. Ο µαθητής δεν ζωγραφίζει στα 
θρανία, ελευθερώνει τις καλλιτεχνικές 
του  ανησυχίες. 

 

6. Πάντα κάνω ησυχία στην τάξη γιατί 
σέβοµαι τον ύπνο των συµµαθητών 
µου. 
7. Ο µαθητής δεν πάει για καφέ…κάνει 
δηµόσιες σχέσεις 

 
8. Ο µαθητής δεν χαζεύει… συλ-
λογίζεται 
 
9. Χαίροµαι που υπάρχουν καλοί 
µαθητές γιατί αλλιώς πώς θα αντέ-
γραφα; 
 
10. Εγώ είµαι πάντα διαβασµένος/η 
αλλά οι καθηγητές µε εξετάζουν όταν 
είµαι αδιάβαστος/η 
 
11. Ο µαθητής δεν κάνει σκονάκια, κρα-
τάει σηµειώσεις 
 
12. Ο µαθητής δεν αντιγράφει… συµ- 
βουλεύεται τον διπλανό του/ της 

 
 

Χριστίνα Φραγκοτσινού (Β3) 

Σοφία Φουντή(Β3) 
 

   Quiz Time…! 
 

Η ∆έσποινα Ρωµνιοπούλου µας 

παρουσιάζει το Κουίζ της . Πάρτε 

µολύβια! 

      
   Τι φίλος/φίλη είσαι; 
 
1. Σήµερα έχεις κανονίσει να πας στην 
πρεµιέρα της αγαπηµένης σου ταινίας 
και η φίλη σου σε χρειάζεται…Τι θα 
κάνεις; 
 
α) Θα της πω ότι δεν µπορώ γιατί 
σήµερα είναι µεγάλη µέρα για εµένα. 
β) ∆εν ξέρω…Θα δω εκείνη τη στιγµή. 
γ) Φυσικά και θα πάω να δω τι έχει! 
Είναι η φίλη µου! Με χρειάζεται! 
 
2. Σε έχει προδώσει ποτέ η φίλη σου; 
 
α) Ναι! Πολλές φορές! 
β) Ε…ναι αλλά όχι συχνά 
γ) Όχι…ως τώρα!  
 

                                Η συνέχεια στη σελ.7 
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Συνέχεια από τη σελ. 6 

 

3. Αν έχεις µυστικά (που σίγουρα έχεις!! 
µη µου λες εµένα ότι δεν έχεις, δεν τα 
τρώω εγώ αυτά…) τα µοιράζεσαι ΟΛΑ 
µε την φίλη σου; 
 
α) όχι…να πω την αλήθεια, φοβάµαι να 
της πω, µήπως της ξεφύγει κάτι… 
β) όχι όλα…κάποια µυστικά δεν τα λέµε, 
ε ;) 
γ) ΝΑΙ! Τι φίλη είµαι άµα δεν της λέω τα 
µυστικά µου; 
 
4.Τι θα κάνεις άµα η φίλη σου κερδίσει 
ένα ταξίδι στο εξωτερικό (Λονδίνο, Νέα 
Υόρκη, Βερολίνο, Παρίσι); 
 
α) Θα ζηλέψω…Ε…Θέλω και εγώ! 
β) Θα ζηλέψω αλλά θα χαρώ κιόλας! 
γ) Θα χαρώ πολύ!!! 
 
5.Έχεις γίνει ποτέ ρεζίλι για τη φίλη σου; 
 
α) όχι…είπαµε φίλη αλλά όχι και έτσι! 
β) ναι…αλλά όχι πολλές φορές! 
γ) Ουχού…ΧΙΛΙΕΣ ΦΟΡΕΣ, αλλά έτσι 
πρέπει να κάνουν οι φίλες. 
 
6.Έχεις µαλώσει ποτέ άσχηµα µε τη 
φίλη σου; 
 
α) Ναι. 
β) Ναι, αλλά αυτό δεν σηµαίνει ότι 
πρέπει να χωριστούµε για χαζοµάρες! 
γ) Όχι… 
 
7. Έχεις πει ποτέ στη φίλη σου, αυτά 
που δεν σου αρέσουν από τη 
συµπεριφοράς της; 
 
α) Ναι! Και έγινε κέρβερος! ∆εν της 
ξαναλέω… 
β) Ναι και της άρεσε γιατί έτσι γίνεται 
καλύτερη! 
γ) Όχι…Η φίλη µου δεν έχει κανενα 
αρνητικό! (εγώ: Σιγά εσύ!) 
 
8.Η φίλη σου σε παρατάει για να κάνει 
παρέα µε κάτι κορίτσια που δεν έχουν 
καλή συµπεριφορά,   Τι κάνεις; 
 
α) της λέω ότι µε έχει παρατήσει και την 
παρατώ κι εγώ! 
β) θα της εξηγήσω τι συµβαίνει, και 
βλέπουµε… 
γ) θα έκανα παρέα µε αυτά τα 
κορίτσια… 

    
 

*Τα αποτελέσµατα  του κουίζ  στη σελ. 8 

       Του κόσµου 

   τα πα  ράξενα              

του ΧαράλαµπουΦανιάδη* 

 

Το προτιµάτε µπλε ή πράσινο; 

Οι µελισσοκόµοι της βορειοανατολικής 
Γαλλίας βρέθηκαν σε δύσκολη 
κατάσταση όταν παρατήρησαν ότι οι 
µέλισσές τους άρχισαν να παράγουν 
µέλι σε αποχρώσεις του µπλε και του 
πράσινου, το οποίο δεν µπορούσε να 
πουληθεί γιατί δεν πληρούσε τις 
προδιαγραφές της γαλλικής παραγωγής 
µελιού:. Η πρώτη ύλη δεν είχε ληφθεί 
από το νέκταρ των φυτών και απέκλινει 
αισθητά από το κανονικό χρώµα του 
µελιού (σχεδόν άχρωµο έως καφέ 
σκούρο). Αυτά ήταν πολύ άσχηµα νέα 
για µια περιοχή που παράγει χιλιάδες 
τόνους µέλι το χρόνο και έχει ήδη να 
αντιµετωπίσει ένα υψηλό ποσοστό 
θνησιµότητας των µελισσών και τη 
χαµηλή παραγωγή µελιού που 
ακολουθεί κάθε βαρύ χειµώνα. Ωστόσο, 
µια έρευνα από τους µελισσοκόµους 
στην πόλη του Ριµπωβίλ αποκάλυψε 
την αιτία του προβλήµατος: Αντί να 
συλλέγουν νέκταρ από τα λουλούδια, οι 
µέλισσες της περιοχής τρέφονταν µε 
υπολείµµατα από καραµέλες m&m's, οι 
οποίες κατασκευάζονται σε ένα 
εργοστάσιο περίπου 4 χιλιόµετρα µα-
κριά. Τα απόβλητα της µονάδας επεξερ-
γασίας αποτελούσαν τροφή για τις 
µέλισσες κι έτσι οι µελισσοκόµοι ζήτη-
σαν από τους αρµόδιους του εργοστα-
σίου να καλύπτουν τα δοχεία µε τα από-
βλητά τους. Τώρα  περιµένουν η επόµε-
νη παραγωγή µελιού να είναι…πιο 
φυσιολογική.

 

* Ο Χ. Φανιάδης είναι µαθητής του Β3 

του αθλητικού µας 

συντάκτη Νικόλα Φίλη 

 

2/12/2012 

ΜΠΑΣΚΕΤ/ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ 

Οι άνδρες έχασαν στο Αιγίνιο από την 
τοπική οµάδα µε σκορ 81-73. Η 
διαιτησία ήταν πάρα πολύ κακή για άλ-
λη µια φορά. 
Οι  παίδες την Κυριακή αντιµετώπισαν 
στο κλειστό γυµναστήριο το Φίλιππο 
Βέροιας τον οποίον κέρδισαν µε 51-46 
µετά από µια 5λεπτη παράταση. Το 
παιχνίδι ήταν δύσκολο και κρίσιµο για 
το Ζαφειράκη καθώς σε περίπτωση 
ήττας θα ήταν πολύ δύσκολο να 
συνεχίσει στην επόµενη φάση. Οι παίκ-
τες σε όλη τη διάρκεια του αγώνα είχανε 
πάθος και πίστη στον εαυτό τους. 
Σύνθεση :  Ζιάννης, Τούφας, Μερτζά-
νης, Αφοί Λιόλιου, Φίλης, Κοµπάκης, 
Χρυσανθάκης, Μπολιός , Νίκας, Ψαράς, 
Zέφυρος,Τσακίρης, Ζαχαριάδης, Τσαλ-
µπούρης, Μαρκοβίτης 
 
ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ/ ΝΑΟΥΣΑ 

Η Νάουσα κέρδισε µε 1-0 τα Λευκάδια 
εκτός έδρας µε γκολ του Γασπαράτου. 
Η Νάουσα ήταν πολύ διαβασµένη και γι’ 
αυτό κατάφερε και κέρδισε τα  Λευκάδια 
τα οποία µπήκαν δυνατά στο παιννίδι 
αλλά δεν µπόρεσαν να πετύχουν γκολ. 
 

10/12/2012 

ΜΠΑΣΚΕΤ/ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ  
Οι άνδρες επικράτησαν µε 70-68 του 
Βατανιακού. Η κακή µέρα των παικτών 
του Ζαφειράκη κυρίως στα ελεύθερα 
σουτ έδωσε αγωνία στο παιχνίδι. 
Οι παίδες κέρδισαν µε 45-38 τον ΑΟΚ 
Βέροιας και έµειναν στην διεκδίκηση για 
την επόµενη φάση εάν ο ΑΟΚ χάσει σε 
ένα από τα επόµενα παιχνίδια. Οι παίκ-
τες τα έδωσαν όλα µέσα στο παρκέ και 
κατάφεραν στο τέλος να κερδίσουν.   
Σύνθεση : Ζιάννης, Τούφας, 
Μερτζάνης, Αφοί Λιόλιου, Φίλης, 
Κοµπάκης, Χρ-σανθάκης, Μπολιός , 
Νίκας, Ψαράς Zέφυρος , Τσακίρης, 
Ζαχαριάδης, Τσαλµπούρης, 
Μαρκοβίτης. 
Η συνέχεια στη σελ. 8 

       Του κόσµου 

   τα πα  ράξενα             

ΤΟΠΙΚΑ 

ΑΘΛΗΤΙΚΑ    ΝΕΑ 
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Συνέχεια. από τη σελ.7 

 

ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ/ΝΑΟΥΣΑ 

Η Νάουσα κέρδισε τον Παναργειακό µε 
 4-0 και παρέµεινε στην κορυφή της 
βαθµολογίας. Η οµάδα µας έπαιξε πολύ 
καλά και άξιζε τη νίκη. Το πρώτο γκολ 
µπήκε στο πρώτο ηµίχρονο και τα 
υπόλοιπα στο δεύτερο. 
15/12/2012 

ΜΠΑΣΚΕΤ/ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ 
Στον αγώνα µε τη Σκύδρα οι άνδρες 

επικράτησαν άνετα της Σκύδρας µε 43-
69 και συνέχισαν την πορεία τους στο 
πρωτάθληµα. Το παιχνίδι ήταν εύκολο 
και χρησιµοποιήθηκαν όλοι οι παίκτες. 
Και οι  παίδες  επικράτησαν της 
Σκύδρας  µε 57-44 σηµειώνοντας για 
όγδοη συνεχή φορά νίκες. Το παιχνίδι 
ήταν εύκολο αλλά στο τέλος οι παίκτες 
χαλάρωσαν µειώνοντας τη διαφορά.  
* Ο Ν. Φίλης είναι µαθητής του Β3 

 

«ΖΟΥΜΕ 

∆ΥΣΚΟΛΕΣ 

ΕΠΟΧΕΣ…» 

 
 
Συνέντευξη 

 µε το ∆ιευθυντή του Λαππείου κ. 
Γιάννη  Βαρθολοµαίο 

 

Λίγο πριν κλείσει η ύλη της 

εφηµερίδας είχαµε την ιδέα να 

ζητήσουµε συνέντευξη από το 

διευθυντή µας τον κ. Γιάννη 
Βαρθολοµαίο. Ετοιµάσαµε γρήγορα 

τις ερωτήσεις µας και µπουκάραµε 

στο γραφείο του. Μάλλον τον 

αιφνιδιάσαµε. Απάντησε σε όλες τις 

ερωτήσεις, ακόµα και 
στις…δύσκολες . 
 
Ερώτηση: Πώς αποφασίσατε να 
σπουδάσετε στη Γυµναστική Ακαδηµία;  
 
Απάντηση: Όταν ήµουν µαθητής είχαµε 
καλούς γυµναστές  στο σχολείο τους 
οποίους είχα ως πρότυπο, µου άρεσε 
επίσης και ο αθλητισµός κι έτσι 
αποφάσισα συνειδητά να σπουδάσω 
αυτή την ειδικότητα.  
 
Ερώτηση: Σας αρέσει το επάγγελµά 
σας; 
 
Απάντηση: Φυσικά και µου αρέσει το 
επάγγελµά µου αφού η επιλογή του 
αντικειµένου έγινε συνειδητά από εµένα. 
Εξάλλου το γεγονός πως έχω να κάνω 
µε µαθητές,  µε παιδιά,  µε γεµίζει 
ικανοποίηση γιατί πιστεύω ότι µπορώ  
 

 
 
να προσφέρω στην παιδεία τους µέσα 
από τη δουλειά µου. 
 
Ερώτηση: Από πότε ασκείτε τα 
καθήκοντα του διευθυντή; 
 
Απάντηση: ∆ιευθυντής έγινα το 
σχολικό έτος 2011-12, τα προηγούµενα 
τέσσερα χρόνια ήµουν υποδιευθυντής. 
 
Ερώτηση: Ποια πιστεύετε πρέπει να 
είναι τα προσόντα ενός καλού διευθυ-
ντή; 
 
Απάντηση: Να αποτελεί το καλό 
παράδειγµα στο χώρο της σχολικής 
κοινότητας µε τη στάση και τη συµπε-
ριφορά του τόσο στους µαθητές όσο και 
στους καθηγητές ώστε να έρχονται µε 
καλή διάθεση στο σχολείο και να είναι 
πιο δηµιουργικοί. Να δρα όσο το δυνατό 
προληπτικά ώστε να µην φτάνουµε στη 
δηµιουργία προβληµάτων αλλά και όταν 
αναγκαστικά προκύπτουν να µεριµνά 
για τη λύση τους. Να φροντίζει για την 
ύπαρξη αλλά και την τήρηση  κανόνων.  
 
Ερώτηση: Υπάρχουν αυτή τη στιγµή 
προβλήµατα στο σχολείο; 
 
Απάντηση: ∆υστυχώς σήµερα δεν 
µπορώ να ισχυρισθώ ότι δεν υπάρχουν 
προβλήµατα. Τα περισσότερα προ-
βλήµατα όµως µεταφέρονται στο σχο-
λείο απ’ έξω, από την κοινωνία και δεν 
µπορούν να λυθούν εύκολα ή και 
καθόλου. Ζούµε δύσκολες εποχές. 
 
Ερώτηση: Πώς ήταν το σχολείο τον 
καιρό που ήσασταν εσείς µαθητής; 
 
Απάντηση: Ήταν εντελώς διαφορετικές 
εποχές  τότε, οι διευθυντές και οι καθη-
γητές ήταν αυστηροί και απρόσιτοι και 
οι µαθητές υποχρεώνονταν να επι-
δεικνύουν σεβασµό και υπακοή. 
 
Ερώτηση: Και µια τελευταία ερώτηση: 
Εάν ένας µαθητής αισθανθεί αδικηµένος 
από τη συµπεριφορά ενός καθηγητή, 
εσείς τι στάση θα κρατήσετε; 
 
Απάντηση: Εξαρτάται από την κάθε  
περίπτωση ξεχωριστά, αλλά τελικά θα 
αποκατασταθεί η αδικία. Κανείς δεν 
πρέπει  να νιώθει αδικηµένος. 
 
ΦτΕ: Ευχαριστούµε για τη συνέντευξη.  

 

(Τη συνέντευξη πήραν οι µαθήτριες 
Φ.Βάντσια, ∆. Ρωµνιοπούλου, Σ. Φουντή,  

Ελ.Χωροπανίτου) 

____________________________ 

 

       Ανέκδοτο 
 
Μια µητέρα έχει ξαφνικά πρόβληµα µε 
το γιό της. ∆εν θέλει να σηκωθεί το 
πρωί  να πάει στο σχολείο! Χώνει το 
κεφάλι κάτω από την  κουβέρτα του και  
φωνάζει πεισµατωµένος. «∆εν πάω στο 
σχολείο: ∆εν θα ξαναπατήσω εκεί:. 
 -«Είσαι άρρωστος;» ρωτάει η µητέρα 
του. «Όχι», έρχεται η απάντηση κάτω 
από την κουβέρτα, «είµαι άρρωστος 
µόνο σε ό, τι έχει να κάνει µε το σχολείο. 
Με µισούν. Μου δίνουν παρατσούκλια. 
Με κοροϊδεύουν. Γιατί πρέπει να πάω;» 
- «Μπορώ να σου αναφέρω δύο καλούς 
λόγους», απαντά η µητέρα του.  
–«Ο πρώτος λόγος είναι ότι έχεις γίνει 
44 ετών. Ο δεύτερος είναι ότι είσαι ο 
διευθυντής του σχολείου!» 
 

Τα αποτελέσµατα του Κουίζ (από σελ.7) 

 

Περισσότερα α’ 
Κοίτα, take it easy,πολλές φορές πρέπει 
να κάνουµε θυσίες για τη φίλη µας, ε; 
Μη βάζεις τον εγωισµό να σε κυριαρχεί 
και θα δεις ότι ΟΛΑ είναι καλύτερα. 
 
Περισσότερα β’ 
Είσαι µια φίλη που ονειρεύονται πολλά 
κορίτσια…∆εν κάνεις χαζοµάρες και 
είσαι πιστή! Συνέχισε έτσι! 
 
Περισσότερα γ’ 
Μακάρι να είχα µια φίλη σαν και εσένα! 
Είσαι τέλεια…∆εν έχω τι να πω!  
Μπράβο σου!!  
_______________ 
 

Οι λύσεις από τη σελ. 6 

 

Χριστουγεννιάτικο Σταυρόλεξο 
 

1) Χριστός 

2) κουραµπιέδες 

3) βασιλόπιτα 

4) εκκλησία 

5) τάρανδος 

6) δώρο 

7) σµύρνα 

8) γέννηση 

9) έλατο 

10) κάλαντα 

11) χιόνι 

12) φάτνη 

 

Σπαζοκεφαλιές 
 

1.Τη λέξη λάθος 

 

2. Ο τρίτος ήταν φαλακρός 

 

3. Περπάτησε όταν η λίµνη ήταν παγωµένη 

 


