
Περιοδική έκδοση του Λαππείου 1ου Γυμνασίου Νάουσας 

Μάρτιος 2016 – Έτος 2015-2016 – Αριθμός φύλλου: 11 

______________________________________________________________________________________________ 

 

Η Φωνή των Εφήβων στον 3ο Διαγωνισμό Μαθητικής 

Εφημερίδας της Εφημερίδας Μακεδονία 

Την Πέμπτη 10 Μαρτίου 2016 

βρεθήκαμε στη Θεσσαλονίκη, στο 

Χώρο Τέχνης και Πολιτισμού 

LAB’ATTOIR, προσκαλεσμένοι 

από το Δημοσιογραφικό 

Συγκρότημα «Μακεδονία» στην 

εκδήλωση απονομής βραβείων 

του 3ου Διαγωνισμού Μαθητικής 

Εφημερίδας Γυμνασίων και 

Λυκείων Κεντρικής Μακεδονίας, 

στον οποίο συμμετείχε και η 

Φωνή των Εφήβων. 

Στην αρχή της εκδήλωσης έγινε μια σύντομη παρουσίαση της 

εφημερίδας Μακεδονία που είναι η πρώτη πολιτική εφημερίδα 

της Βόρειας Ελλάδας και ιδρύθηκε το 1911 από τον 

Κωνσταντίνο Βελλίδη. Στη συνέχεια ο Δήμαρχος 

Θεσσαλονίκης κ. Γιάννης Μπουτάρης, μας μίλησε για το 

τεράστιο πρόβλημα του Προσφυγικού, ενώ ο Υπεύθυνος 

Προστασίας της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους 

πρόσφυγες στην Ελλάδα κ. Μάστακας μας παρουσίασε τις 

διαστάσεις που έχει πάρει η κρίση του Προσφυγικού τόσο στην 

Ελλάδα, όσο και σε ολόκληρη την Ευρώπη. 

Κατόπιν, η δημοσιογράφος της εφημερίδας Μακεδονία κ. 

Χριστοφορίδου παρουσίασε όλες τις σχολικές εφημερίδες που 

πήραν μέρος στον διαγωνισμό από 15 Γυμνάσια και 18 Λύκεια 

της Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ διαγωνίστηκαν επιπλέον 26 

άρθρα με θέμα το προσφυγικό. Μετά από αυτό ανακοινώθηκαν 

οι νικητές του διαγωνισμού.  

Στο σημείο αυτό μας περίμενε μια μεγάλη έκπληξη! Η Φωνή 

των Εφήβων πήρε το βραβείο καλύτερου άρθρου με θέμα το 

Προσφυγικό, για το άρθρο «Αν ήσουν πρόσφυγας», που 

έγραψαν οι μαθητές της Α’ Γυμνασίου Σοφία Μόρα και 

Στέφανος Γκέτσος, ενώ στα υπόλοιπα παιδιά της ομάδας 

δόθηκαν έπαινοι. 

Όλοι όσοι δουλεύουμε για την 

εφημερίδα του σχολείου μας 

είμαστε πολύ περήφανοι και 

χαρούμενοι. Θεωρούμε ότι η 

διάκριση αυτή ήταν μια 

ανταμοιβή για μας, αλλά και 

ένα κίνητρο για να κάνουμε 

ό,τι μπορούμε ώστε η 

εφημερίδα του σχολείου μας 

να γίνεται όλο και καλύτερη. 

Βασιλική Θωμασιάδου Α1, Μαριαλένα Ράκκα, Ολυμπία 

Μάντσιου, Βαλασία Σαπανίδου, Έφη Χατζηδάκη, Φανή 

Σμέρνου, Έλενα Τουτζάρη, Α2  



«Je, tu, nous, Citoyens Méditerranéens» 

«Εγώ, εσύ, εμείς, πολίτες της Μεσογείου» 

Πέντε ευρωπαϊκές χώρες γύρω από ένα σχολικό 

πρόγραμμα 

Όπως έχουμε ήδη γράψει σε άρθρο μας στο προηγούμενο 

φύλλο της εφημερίδας μας, τη φετινή και την επόμενη σχολική 

χρονιά, το Λάππειο 1ο Γυμνάσιο Νάουσας συμμετέχει μαζί με 

άλλα τέσσερα ευρωπαϊκά σχολεία από τη Γαλλία, την Ιταλία, 

την Ισπανία και την Κροατία, σε ένα πρόγραμμα Erasmus plus 

με θέμα: «Εγώ, εσύ, εμείς, πολίτες της Μεσογείου». Στα 

πλαίσια λοιπόν αυτού του προγράμματος φιλοξενήσαμε στην 

πόλη μας την εβδομάδα της Αποκριάς, το Γάλλο αρχιτέκτονα 

Olivier Bedu, έναν από τους πιο δημιουργικούς καλλιτέχνες  

του MUCEM –Musée des Civilisations de l’Europe et de la 

Méditerranée-, του Μουσείου Ευρωπαϊκών και 

Μεσογειακών Πολιτισμών της Μασσαλίας. Ο κύριος Bedu 

έχει αναλάβει να δημιουργήσει μια σύνθεση εμπνευσμένη από 

τις πέντε πόλεις, τα σχολεία των οποίων συνεργάζονται για 

την υλοποίηση του προγράμματος. Το έργο του θα εκτεθεί για 

ένα μήνα στο μουσείο MUCEM της Μασσαλίας, και στη 

συνέχεια, για ένα χρόνο στο συντονιστικό σχολείο, το EREA 

της Άνω Προβηγκίας στο Bevons. Τις μέρες που έμεινε στη 

Νάουσα ο κύριος Bedu ήρθε στο σχολείο μας και συναντήθηκε 

με τα παιδιά της ομάδας του Erasmus plus. Την Πέμπτη 3 

Μαρτίου κάναμε όλοι μαζί μια μεγάλη περιήγηση στην πόλη. Για 

να συνεννοούμαστε μαζί του μιλούσαμε αγγλικά αλλά και 

γαλλικά, όποιοι ήξεραν. Μας ζήτησε να του δείξουμε τα μέρη 

όπου συχνάζουμε, και να του μιλήσουμε για τα ενδιαφέροντα 

και τις δραστηριότητές μας. Μερικοί από μας λοιπόν του 

έδειξαν τα σπίτια τους, άλλοι τα Δημοτικά Σχολεία που 

πήγαιναν πριν έρθουν στο Γυμνάσιο, άλλοι τις γειτονιές όπου 

συναντούν τους φίλους τους και παίζουν. Περάσαμε έτσι 

μπροστά από το 3ο, το 4ο και το 5ο Δημοτικό όπου συναντήσαμε 

και κάποιους παλιούς μας δασκάλους, πήγαμε σε μια παιδική 

χαρά όπου ο κύριος Bedu μας ζήτησε να σχεδιάσουμε 

οτιδήποτε μας αρέσει –εμείς βέβαια επωφεληθήκαμε και για να 

παίξουμε λίγο-, φτάσαμε σε μια γειτονιά ανηφορική όπου ο 

δρόμος κατέληγε σε μια μεγάλη σκάλα. Οι κάτοικοι της 

γειτονιάς αυτής είχαν μια πολύ πρωτότυπη ιδέα: έβαψαν τα 

σκαλοπάτια με διάφορα ζωηρά χρώματα, πράγμα που έκανε τη 

σκάλα πολύ όμορφη και ξεχωριστή! Επειδή μας άρεσε πολύ η 

ιδέα, αποφασίσαμε να κάνουμε κι εμείς κάτι παρόμοιο στο 

σχολείο μας και να βάψουμε τις κερκίδες της αυλής. Σίγουρα η 

αυλή μας θα γίνει ομορφότερη και πιο ενδιαφέρουσα. Στη 

συνέχεια περάσαμε από τους Στουμπάνους και κατεβήκαμε 

μέχρι το γήπεδο όπου σταματήσαμε για ξεκούραση, αλλά και για 

να δείξουμε στον κύριο Bedu τους χώρους όπου γυμναζόμαστε 

και να του μιλήσουμε για τα αθλήματα που κάνουμε. Η βόλτα 

μας τελείωσε στο πάρκο όπου ζωγραφίσαμε πάλι και βγάλαμε 

φωτογραφίες. Μετά από μια τόσο γεμάτη μέρα επιστρέψαμε στο 

σχολείο αφού πρώτα κάναμε μια σύντομη στάση για παγωτό, 

κερασμένο από τον συμμαθητή μας τον Δημήτρη Τζέπο. Ήταν 

μια ξεχωριστή μέρα για μας! 

Ελισάβετ Κοτζιάμπαση, Β2 



Αποκριά στη Νάουσα 

Έφτασαν οι μέρες της 

Αποκριάς, μέρες 

διαφορετικές από τις 

άλλες μέρες του χρόνου, 

μέρες που κυριαρχούν το 

κέφι, τα αστεία, τα 

πειράγματα, αλλά κυρίως 

οι μεταμφιέσεις. Στη 

Νάουσα η Αποκριά 

χαρακτηρίζεται από τον 

αυθορμητισμό, τον 

ενθουσιασμό, τη φιλόξενη 

διάθεση των Ναουσαίων, τα 

χωρίς προετοιμασία γλέντια τους, τα σατυρικά καρναβάλια. Το 

βασικότερο όμως στοιχείο τους είναι το έθιμο «Γιανίτσαροι και 

Μπούλες», ένα έθιμο με βαθιές ρίζες, που με το πέρασμα του 

χρόνου ενσωμάτωσε στοιχεία της τοπικής παράδοσης και των 

ηρωικών αγώνων. Σε αντίθεση με την αταξία που επικρατεί τις 

μέρες της Αποκριάς, το έθιμο της Νάουσας χαρακτηρίζεται 

από την πειθαρχημένη, τυποποιημένη και εξαιρετικής 

αισθητικής εμφάνιση των συμμετεχόντων. Το ντύσιμο, το 

μάζεμα, το προσκύνημα, το δρομολόγιο, το μουσικό ρεπερτόριο, 

οι χοροί, τα όργανα και οι συμμετέχοντες κρατούν εδώ και 

αιώνες τους ίδιους κανόνες. Το έθιμο ξεκινάει την πρώτη 

Κυριακή της Αποκριάς, συνεχίζεται τη Δευτέρα, 

επαναλαμβάνεται την Κυριακή της Τυρινής –στην πλατεία των 

Αλωνιών γίνεται γλέντι με παραδοσιακούς μεζέδες και κρασί- 

συνεχίζεται την Καθαρή Δευτέρα και την Κυριακή της 

Ορθοδοξίας όπου όλα τα μπουλούκια συναντιούνται στην 

περιοχή του Σπηλαίου για να γλεντήσουν με παραδοσιακές 

πίτες, γλυκά του ταψιού και άφθονο κρασί. 

Κατερίνα Μάντσιου, Α1  

Το αποκριάτικο έθιμο των Γιανίτσαρων της Νάουσας 

Το έθιμο «Γιανίτσαροι 

και Μπούλες» είναι 

ένα παραδοσιακό 

δρώμενο στη Νάουσα 

την περίοδο της 

Αποκριάς. Ο 

χαρακτηριστικός ήχος 

του ζουρνά και το 

νταούλι τους 

συνοδεύει σε κάθε 

τους βήμα, καθώς 

χορεύουν στους δρόμους της Νάουσας κατά ομάδες – 

μπουλούκια. Η μάσκα του Γιανίτσαρου την περίοδο της 

Αποκριάς στολίζει κάθε μπαλκόνι της Νάουσας. 

Χαρακτηριστικός είναι και ο χαιρετισμός του Γιανίτσαρου: σε 

αντίθεση με τη συνηθισμένη χειραψία, κρατά σταθερό το χέρι 

και αναπηδά ολόκληρο το σώμα του. Στο δρώμενο συμμετέχουν 

μόνο άντρες. Ακόμα και τη γυναικεία μορφή την υποδύεται 

πάντα άντρας. 

Εμμανουέλα Λαζαρίδου, Β2 

Φιλία: το σημαντικότερο αγαθό! 

Σε όλες τις εποχές η 

φιλία υμνήθηκε ως 

ένα από τα 

μεγαλύτερα αγαθά. 

Και σήμερα ισχύει το 

ίδιο. Γι’ αυτό 

μπορούμε να πούμε 

ότι η ζωή χωρίς φιλία 

είναι σαν ουρανός 

χωρίς αστέρια! 

Η φιλία δεν 

αγοράζεται, 

αλλά και ούτε 

περιορίζεται 

στους 

ανθρώπους. 

Απαιτεί 

σεβασμό, 

εχεμύθεια, αγάπη, κατανόηση, αλληλεγγύη. Το σημαντικότερο 

όμως συστατικό της φιλίας είναι η αφοσίωση. Ο πραγματικός 

φίλος θα είναι πάντα δίπλα σου, στα καλά και στα άσχημα. Θα 

σε εμπιστεύεται και θα τον εμπιστεύεσαι. Τελειώνοντας θα 

θέλαμε να πούμε ότι η φιλία είναι πολύ σημαντική για τον 

άνθρωπο, γιατί γεμίζει ένα κενό που τίποτε άλλο δε θα 

μπορούσε να 

γεμίσει. 

 

 

 

 

 

 

«Να το μυστικό μου. 

Είναι πολύ απλό: μόνο 

με την καρδιά βλέπεις 

καλά. Την ουσία τα 

μάτια δεν τη 

βλέπουν.» 

Αντουάν ντε Σαιντ-

Εξυπερύ, 

Ο Μικρός Πρίγκιπας 

 

 

 

 

Μπέρσος Ζαφείρης Α3,Τζέπος Δημήτρης Α2, Τζιμουλίκος 

Κωνσταντίνος Α2 

Ολίνα Μπαξεβάνου, Α1 

Μάρκος Μπαξεβάνος, Α1 



Η δύναμη της ψυχής μπορεί να υπερπηδήσει κάθε 

εμπόδιο 

Σκέψεις με αφορμή το μυθιστόρημα 

της Μ. Πυλιώτου «Λεώνη» 

Δυστυχώς ή ευτυχώς η ζωή μας είναι 

γεμάτη προβλήματα και δοκιμασίες. 

Καθετί που σου συμβαίνει πρέπει να το 

αντιμετωπίσεις και να καταφέρεις να σταθείς στα πόδια σου 

μέχρι το τέλος, ακόμη κι αν όλοι πιστεύουν πως αυτό είναι 

αδύνατο. Στην κοινωνία υπάρχουν πολλά παραδείγματα 

ανθρώπων που κυνήγησαν τα όνειρά τους και τους στόχους 

τους μέχρι να τους πετύχουν. Δεν απογοητεύτηκαν, 

κρατήθηκαν από τις ελπίδες και τη θέλησή τους. Κι εμείς, τι 

κάνουμε; Τις περισσότερες φορές κάνουμε προσπάθειες, αλλά 

με την πρώτη δυσκολία που θα εμφανιστεί κάνουμε πίσω, τα 

παρατάμε. Ωστόσο, εκεί έξω υπάρχουν τόσοι άνθρωποι με 

σοβαρά προβλήματα που μάχονται μέχρι να αποκτήσουν αυτό 

που θέλουν. Κι έχουν κι εμάς που νομίζουμε ότι είναι 

κατώτεροί μας… Εκείνοι όμως μας διαψεύδουν καθημερινά με 

τις διακρίσεις τους σε διάφορους τομείς, στον αθλητισμό, στις 

επιστήμες, στην τέχνη και σε πολλά άλλα που, άνθρωποι χωρίς 

κάποια ιδιαιτερότητα δεν μπορούν να καταφέρουν. Τα 

καταφέρνουν χάρη στην ελπίδα, τη θέληση, την προσπάθεια και 

την επιμονή, που συμπληρώνουν εκείνα τα σημεία στα οποία 

υστερούν. Έτσι, μας αποδεικνύουν κάθε ώρα και κάθε λεπτό 

ότι η δύναμη της ψυχής υπερπηδά κάθε εμπόδιο, σε κάθε 

στιγμή της ζωής μας. 

Έλενα Τουτζιάρη, Α2 

Η δύναμη της ψυχής μπορεί να νικήσει κάθε εμπόδιο. Όταν 

ένας άνθρωπος είναι δυνατός ψυχικά μπορεί να ξεπεράσει τα 

πάντα. Πάνω σ’ αυτό μπορώ να αναφέρω μερικά παραδείγματα. 

Σαν πρώτο παράδειγμα θα φέρω τους αρχαίους Έλληνες, τους 

Σπαρτιάτες, στις Θερμοπύλες, οι οποίοι αν και ήταν πολύ λίγοι 

μπροστά στους Πέρσες, η δύναμη της ψυχής τους, τους έκανε 

να μη φοβούνται και να πολεμήσουν για την πατρίδα τους. Ένα 

άλλο παράδειγμα είναι οι άνθρωποι με αναπηρία. Χρειάζεται να 

είσαι δυνατός ψυχικά για να βρίσκεις τη δύναμη να κάνεις αυτό 

που θέλεις, να ζωγραφίζεις για παράδειγμα ενώ δεν έχεις 

χέρια, με το στόμα, ή να χορεύεις με το ένα πόδι. Ένα τρίτο 

παράδειγμα είναι ο αθλητισμός. Χρειάζεται, στο μπάσκετ ας 

πούμε, να έχεις πάθος και να παίζεις με ψυχή για να 

ανατρέψεις ένα παιχνίδι με διαφορά 7 πόντων σε 40 

δευτερόλεπτα, όπως έκανε η Εθνική Ελλάδος στο ευρωπαϊκό 

πρωτάθλημα μπάσκετ του 2005 ενάντια στην Εθνική Γαλλίας. 

Συνοψίζοντας, θα μπορούσα να πω ότι αν δεν είσαι δυνατός 

ψυχικά, ακόμη κι αν δεν έχεις κάποιο πρόβλημα σωματικής 

αναπηρίας, λίγα μπορείς να καταφέρεις. 

Χρήστος Παλασίδης, Α2 

«Η δύναμη δεν έρχεται μέσα από τη νίκη. Ο αγώνας είναι 

που δίνει τη δύναμη. Όταν αντιμετωπίζεις αξεπέραστες 

δυσκολίες κι εσύ αποφασίζεις να μην εγκαταλείψεις. Αυτή 

είναι η δύναμη.» 

Mahatma Gandhi 

Παιδική εργασία 

Κάθε χρόνο στις 12 Ιουνίου γιορτάζουμε την παγκόσμια ημέρα 

κατά της παιδική εργασίας. Τι εννοούμε, όμως, με τη φράση 

«παιδική εργασία»; Η παιδική εργασία είναι η εργασία που 

παρέχεται από ανήλικα παιδιά και η οποία βλάπτει τη 

σωματική, συναισθηματική και πνευματική τους ανάπτυξη. 

Αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα που αφορά όλες τις 

ανεπτυγμένες χώρες του κόσμου. Στην Ελλάδα έχει 

διαπιστωθεί ότι καθημερινά περίπου εκατό παιδιά βρίσκονται 

σε κεντρικούς δρόμους των δύο μεγάλων πόλεων, Αθήνα και 

Θεσσαλονίκη. Τα παιδιά αυτά είναι θύματα εργασιακής 

εκμετάλλευσης.  

 Είναι σημαντικό να 

πούμε πως όλοι 

μαζί μπορούμε να 

καταγγείλουμε την 

κοινωνική αυτή 

την αδικία. Πώς 

μπορούμε όμως να 

το κάνουμε; Δεν 

πρέπει να δίνουμε 

χρήματα στα 

παιδιά στο δρόμο 

αλλά να τους 

προσφέρουμε 

χρήσιμα πράγματα, 

όπως τρόφιμα, 

ρούχα ή ό,τι άλλο 

κρίνουμε ότι έχουν 

ανάγκη. 

 Όλοι είμαστε ενεργοί 

πολίτες και πρέπει να ενημερώσουμε τις κρατικές υπηρεσίες 

και τις κοινωνικές οργανώσεις. Ένα σύνθημα πρέπει να μας 

ενώνει: Τέρμα στην παιδική εργασία 

 Ιωάννα Ζαφείρκου, Νικόλας Τσικανόπουλος Α2 

 ________________________________ 

Ελάτε να δημιουργήσουμε... ή Προτάσεις Εναλλακτικής 

Δραστηριότητας  

Αγαπητοί μας αναγνώστες. Ας παραδεχτούμε πως όλοι μας 

έχουμε μια ιδιαίτερη αδυναμία στα laptops, tablets, smart 

phones και pc.. Έχετε αναλογιστεί όμως, πόσες ώρες 

ξοδεύουμε μπροστά σ αυτές τις οθόνες; Μήπως ήρθε η ώρα να 

ανακαλύψουμε νέες και διαφορετικές δραστηριότητες; Μέσω 

της σχολικής μας εφημερίδας θα ήθελα να σας παρουσιάσω την 

πυρογραφία, μια  ευχάριστη, οικονομική, δημιουργική και 

εναλλακτική δραστηριότητα. Με την πυρογραφία μπορούμε να 

διακοσμήσουμε είτε ξύλινες και δερμάτινες επιφάνειες, είτε 

επιφάνειες από κόκαλο ή 

χαρτόνι. Ο πυρογράφος, 

όπως βλέπετε και στη 

φωτογραφία, έχει ακίδες 

διαφορετικών μεγεθών 

ανάλογα με την εργασία που 

θέλουμε να κάνουμε και 

Δημήτρης Σαράφης, Α2 



θερμαίνονται μέσω ηλεκτρικής αντίστασης. Είναι εύκολος και 

ακίνδυνος στη χρήση του και τα αποτελέσματα του θα σας 

εντυπωσιάσουν. Η πυρογραφία 

είναι διαδεδομένη και 

χρησιμοποιείται και από 

καλλιτέχνες της αγιογραφίας. 

Το μόνο που έχετε λοιπόν, 

είναι να τη δοκιμάσετε. 

Περιμένουμε να μας στείλετε 

τα έργα σας για να τα 

δημοσιεύσουμε!                                      
Λούκας Κωνσταντίνος Α1 

Ο ελεύθερος χρόνος είναι απαραίτητος για τον έφηβο 

Σύμφωνα με μια έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε στη χώρα μας 

διαπιστώθηκε πως ο ελεύθερος 

χρόνος των εφήβων είναι 

ανύπαρκτος. Και όταν λέμε 

«ελεύθερος χρόνος» εννοούμε το 

χρόνο που διαθέτουμε εμείς οι 

έφηβοι για να αναπαυθούμε, να 

αναπτύξουμε το πνεύμα μας, να καλλιεργήσουμε τα ταλέντα 

μας, αλλά και για να κοινωνικοποιηθούμε, να αναπτύξουμε 

διάφορες δεξιότητες, να διαμορφώσουμε την ταυτότητά μας. 

Μερικοί τρόποι για να αξιοποιήσουμε τον ελεύθερο χρόνο μας 

είναι να ασχοληθούμε για παράδειγμα με τη μουσική, τον 

αθλητισμό, τα βιβλία, καθώς και να συναντιόμαστε συχνά με 

τους φίλους μας. Όλα αυτά μας βοηθούν να έχουμε καλύτερη 

φυσική κατάσταση, λιγότερο άγχος, καλή διάθεση και γενικά 

να αισθανόμαστε καλύτερα. Δυστυχώς όμως, συχνά συμβαίνει 

εμείς οι έφηβοι να δουλεύουμε πολύ σκληρά, κυρίως λόγω των 

πολλών σχολικών και εξωσχολικών υποχρεώσεων που 

έχουμε, με αποτέλεσμα να μη μας μένει αρκετός ελεύθερος 

χρόνος. Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να 

αξιοποιήσουμε αυτό τον ελάχιστο ελεύθερο χρόνο που 

διαθέτουμε είναι προσωπική μας υπόθεση κι επιλογή. Ας 

προσέξουμε λοιπόν να τον διαθέσουμε σε δημιουργικές 

δραστηριότητες.  

Μαρία Βοσνάκη, Β1  

Βιβλία που διάβασα 

«Με λένε Μαλάλα» 

Συγγραφέας: Μαλάλα Γιουσαφζάι 

Για παιδιά και για νέους. 

Πώς ένα κορίτσι υπερασπίστηκε 

το δικαίωμα στη μόρφωση και 

άλλαξε τον κόσμο. Έχει πάρει 

βραβείο Νόμπελ Ειρήνης το 2014 

για τον αγώνα της στο δικαίωμα 

των κοριτσιών στην εκπαίδευση.  

«Με λένε Μαλάλα». Αυτή είναι η 

ιστορία μου. 

Η Μαλάλα Γιουσαφζάι ήταν μόλις δέκα ετών όταν οι Ταλιμπάν 

κατέλαβαν τον τόπο της, λέγοντας ότι η μουσική ήταν έγκλημα, 

ότι οι γυναίκες δεν επιτρεπόταν να πηγαίνουν στην αγορά, ότι 

τα κορίτσια δεν έπρεπε να πηγαίνουν σχολείο. Μεγαλωμένη σε 

μιαν άλλοτε ειρηνική περιοχή του Πακιστάν που άλλαξε όψη 

από την τρομοκρατία, η Μαλάλα έμαθε από τους γονείς της να 

αγωνίζεται για τα πιστεύω της. Κι έτσι πολέμησε για το 

δικαίωμα στη μόρφωση. Και, στις 9 Οκτωβρίου του 2012, 

κόντεψε να πληρώσει τον αγώνα της με την ίδια της τη ζωή: 

την πυροβόλησαν σχεδόν εξ επαφής στο σχολικό λεωφορείο, 

καθώς επέστρεφε σπίτι. Κανείς δεν περίμενε ότι θα επιβίωνε! 

Τώρα είναι πλέον διεθνές σύμβολο ειρηνικής διαμαρτυρίας και 

το νεότερο άτομο που έχει βραβευτεί με το Νόμπελ Ειρήνης. 

Σε αυτή την έκδοση της αυτοβιογραφίας της για νέους 

αναγνώστες, που περιλαμβάνει αποκλειστικό φωτογραφικό και 

άλλο υλικό, μαθαίνουμε από πρώτο χέρι την απίστευτη ιστορία 

του κοριτσιού που ήξερε από μικρή ηλικία ότι ήθελε να αλλάξει 

τον κόσμο και τον ΑΛΛΑΞΕ! 

Η συγκλονιστική ιστορία της Μαλάλα θα σας βοηθήσει να 

δείτε έναν άλλο κόσμο και θα σας κάνει να πιστέψετε στην 

ελπίδα, στην αλήθεια, στα θαύματα και στη δυνατότητα 

ενός και μόνο ατόμου και μάλιστα νέου, να φέρει την 

αλλαγή στην κοινωνία του και όχι μόνο. 

Κατερίνα Μητσιάνη, Α1 

_____________________________ 

«Η κλέφτρα των βιβλίων»  

Συγγραφέας: Μάρκους Ζούσακ 

Για εφήβους και ενήλικες 

Τι θα γινόταν αν έπρεπε να κρύψεις 

κάτι για να το σώσεις; 

Όταν η νεαρή Λίζελ φτάνει στο 

σπίτι των θετών γονιών της 

έχοντας χωριστεί από τους 

πραγματικούς της γονείς, το μόνο 

που κρατάει στα χέρια της είναι το 

κλεμμένο εγχειρίδιο ενός 

νεκροθάφτη, το οποίο δεν μπορεί καν να διαβάσει, αφού δεν 

ξέρει γραφή και ανάγνωση. Αυτή θα είναι και η αρχή της 

καριέρας της ως… κλέφτρας. Μαζί με το φίλο της Ρούντι, η 

Λίζελ θα αρχίσει να κλέβει βιβλία –βιβλία από το σωρό που 

πετάνε οι Ναζί στη φωτιά για να τα κάψουν, βιβλία από τη 

βιβλιοθήκη του δημάρχου, βιβλία από τις πλούσιες οικογένειες 

της πόλης. Κι ενώ οι βόμβες των Συμμάχων πέφτουν συνεχώς 

και οι σειρήνες ουρλιάζουν, η Λίζελ μοιράζεται τα βιβλία της 

με τους γείτονές της στα καταφύγια και βρίσκει σ' αυτά 

παρηγοριά. Μέχρι που κάποια μέρα η σειρήνα θα αργήσει να 

σφυρίξει… 

Μια αξέχαστη ιστορία για τη δύναμη της ανθρωπιάς, τις 

ανατροπές και τις συμπτώσεις της ζωής, αλλά και για τη 

δύναμη των βιβλίων να αγγίζουν την ψυχή μας! 

Ειρήνη Σιδηροπούλου, Β3 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1


Ο φίλος μας ο σκύλος 

  Έχετε ποτέ σας αναρωτηθεί 

αν αξίζει να πάρετε και να 

φροντίσετε ένα σκύλο; Όπως 

φαίνεται, κάποιοι το θεωρούν 

σωστό και κάποιοι λάθος! Ο 

“Canis lupus familiaris”, 

κοινώς γνωστός ως σκύλος, θεωρείται ο καλύτερος φίλος του 

ανθρώπου! Από την προϊστορική εποχή, σκύλοι και άνθρωποι 

είχαν συνάψει συμμαχίες με στόχο την εύρεση τροφής και το 

δίκαιο μοίρασμά της. Αυτά τα μοναδικά πλάσματα έχουν 

ξεχωριστές ικανότητες: μαθαίνουν γρήγορα εντολές, είναι 

έξυπνα, γενναία και δυνατά ζώα. Έχουν μεγάλες αντοχές και η 

όσφρησή τους είναι 700 φορές καλύτερη από του ανθρώπου. 

Έχουν την τάση να δένονται με τους ανθρώπους ιδιαίτερα 

στενά κι έχουν υπάρξει περιπτώσεις σκύλων που θυσιάστηκαν 

για το «αφεντικό» τους, στην προσπάθειά τους να το 

προστατέψουν. Ωστόσο η συμπεριφορά του ανθρώπου 

απέναντι στα σκυλιά δεν είναι πάντα η σωστή. Έτσι, ολοένα και 

περισσότερα σκυλιά μένουν άστεγα και αδέσποτα, επειδή οι 

ιδιοκτήτες τους τα παράτησαν. Και σαν να μην φτάνει αυτό, 

κάποιοι τους ρίχνουν το φταίξιμο από πάνω και γεμίζουν τις 

πόλεις με φόλες, με σκοπό την εξόντωσή τους. Παρ’ όλα αυτά, 

υπάρχουν άνθρωποι που συνεχίζουν να φροντίζουν τα ζώα. Τα 

παίρνουν στα σπίτια τους, τα περιποιούνται κι εκείνα με τη 

σειρά τους ανταποδίδουν με την αγάπη και την αφοσίωσή τους. 

Γιατί να μην αντιμετωπίσουμε όλοι μας αυτά τα πλάσματα σαν 

φίλους μας και όχι σαν εχθρούς; Γιατί να μην παραδεχθούμε 

την κακή μας συμπεριφορά και να προσπαθήσουμε να τη 

διορθώσουμε αντί να την επιβαρύνουμε;  

Επισκεφτείτε τη φιλοζωική της περιοχής σας και δώστε 

την ευκαιρία σε ένα από αυτά τα κατοικίδια να γίνει 

πραγματικός σας φίλος! 

Δημήρης Τζέπος, Α1 

Πρόταση ταινίας 

THE DIVERGENT SERIES: 

ALLEGIANT part 1  

Η καινούργια ταινία της 

τριλογίας της Απόκλισης είναι 

στις αίθουσες του 

κινηματογράφου από τις 10 

Μαρτίου 2016 με τίτλο The 

divergent series: ALLEGIANΤ. 

Η χωρισμένη σε φατρίες 

κοινωνία στην οποία πίστευε 

κάποτε η Τρις Πράιορ έχει 

καταρρεύσει, έχει διαλυθεί από 

τη βία και τις μάχες για την εξουσία και έχει σημαδευτεί από 

την απώλεια και την προδοσία. Έτσι, όταν της δίνεται η 

ευκαιρία να εξερευνήσει τον κόσμο πέρα από τα ήδη γνωστά 

όρια, η Τρις είναι έτοιμη. Ίσως πέρα από το φράχτη να 

μπορέσει να ζήσει μια νέα, απλή ζωή μαζί με τον Τομπάιας, 

απαλλαγμένη από περίπλοκα ψέματα, μπερδεμένες συμμαχίες 

και επώδυνες αναμνήσεις. Όμως η νέα πραγματικότητα της 

Τρις είναι ακόμη πιο επικίνδυνη από εκείνη που άφησε πίσω 

της. Προηγούμενες αποκαλύψεις δεν έχουν πλέον νόημα και 

εκρηκτικές νέες αλήθειες αλλάζουν τις καρδιές εκείνων που 

αγαπά. Και για άλλη μια φορά η Τρις πρέπει να αγωνιστεί για 

να καταλάβει την πολυπλοκότητα της ανθρώπινης φύσης και 

του εαυτού της, ενώ έρχεται αντιμέτωπη με απίστευτες 

επιλογές θάρρους, αφοσίωσης και θυσίας. Πώς θα αντιδράσει 

η Τρις και πώς θα πάρει τις σωστές αποφάσεις όταν ξέρει 

ότι  μια επιλογή της μπορεί να αλλάξει τον κόσμο έτσι όπως 

τον ξέρουμε; 

Μια επιλογή μπορεί να σε μεταμορφώσει! 

Μια επιλογή μπορεί να σε καταστρέψει! 

Μια επιλογή θα σε καθορίσει! 

Ηθοποιοί: Shailene Woodley, Theo James - Σκηνοθεσία: Neil 

Burger 

Σμέρνου Φανή, Α2 

Η μόδα στον 20ο αιώνα 

Η λέξη μόδα προέρχεται από τη 

λατινική λέξη «modus» που 

σημαίνει τρόπος ζωής και 

συμπεριφοράς. Μόδα είναι η τάση 

του ανθρώπου να αναζητά κάτι 

καινούργιο, κάτι σύγχρονο 

σύμφωνα με τα δεδομένα της κάθε 

εποχής. Η μόδα είναι πρόσκαιρη, 

μεταβάλλεται ανάλογα με την 

εποχή. Χρονολογείται από την 

εμφάνιση του ανθρώπου στη γη και καταλαμβάνει σημαντικό 

μέρος της ζωής του, γιατί μέσα από τη μόδα ο άνθρωπος 

προσπαθεί να εκφράσει την ιδεολογία του, την αισθητική του, 

την κοινωνική του θέση, τη θρησκεία του, την ψυχική του 

διάθεση και γενικότερα τον πολιτισμό του. 

Στην αρχή του 20ου αιώνα ο Α’ παγκόσμιος πόλεμος έκανε 

αισθητή την επιρροή του στη μόδα. Έγιναν της μόδας τα 

στρατιωτικά σιρίτια και οι ζώνες με αγκράφες, ενώ οι φούστες 

των γυναικών λόγω πρακτικής αναγκαιότητας έγιναν πιο 

κοντές και έφτασαν μέχρι τους αστραγάλους. Οι άντρες 

φορούσαν κοστούμι, λίγο μεσάτο και κουμπωμένο ψηλά. Ως 

επίσημο ένδυμα καθιερώθηκε το σμόκιν. Σε γενικές γραμμές 

επικράτησαν τα σκούρα χρώματα στα ρούχα, αφού όλοι ήταν 

επηρεασμένοι από την απώλεια αγαπημένων προσώπων 

εξαιτίας του πολέμου. Στη δεκαετία του 20 έρχονται στη μόδα 

ρούχα με φαρδιά γραμμή 

και τα πόδια φαίνονται. Η 

ανδρική ενδυμασία δεν 

άλλαξε, παρέμεινε 

συντηρητική και η 

καθημερινή ενδυμασία 

έγινε πιο αθλητική. Κατά 

τον Β’ παγκόσμιο πόλεμο 

δεν υπήρξε ανάπτυξη της 

μόδας λόγω των συνθηκών 

που επικρατούσαν. Ήταν πολύ δύσκολο να 



βρεθούν υφάσματα για να δημιουργηθούν νέα ρούχα. Η 

δεκαετία του 1950 είναι πολύ εκρηκτική. Καθένας θέλει μια 

εμφάνιση με στυλ, επηρεασμένη από πρότυπα του 

κινηματογράφου και τραγουδιστές. Τα δερμάτινα, τα τζιν, οι 

κλος φούστες, καθώς και τα πλεκτά, τα κοτλέ και οι 

μπαλαρίνες παπούτσια για τις γυναίκες, φοριούνται πολύ. Στη 

δεκαετία του ’60 η μόδα εμπνέεται από την αναρχία και από 

διαφορετικούς τόπους. Οι γυναίκες φορούν μίνι φούστες και 

παντελόνια. Της μόδας είναι και τα ταγιέρ της Coco Channel. 

Κάνει την εμφάνιση της η μπότα στην γυναικεία υπόδηση και τα 

φαρδιά παπούτσια με περίεργα τακούνια. Οι άντρες φορούν 

παντελόνια στενά χωρίς ρεβέρ, ενώ πολλοί φορούν πολύχρωμα 

πουκάμισα και γιλέκα με κρόσσια. Στη δεκαετία του 1970 

εμφανίζονται τα καυτά σορτς, οι πλατφόρμες που σπάνε τους 

αστραγάλους και τα πουκάμισα που εφαρμόζουν ακριβώς στο 

κορμί της κάθε γυναίκας με τους γιακάδες τους όρθιους. Την 

εμφάνιση του κάνει το disco style που χαρακτηρίζεται από 

ελαστικά ρούχα, φανταχτερά χρώματα και γυαλιστερά 

υφάσματα. Στην ανδρική μόδα, τα πουκάμισα έχουν σχήμα καρό 

ή ριγέ, τα σακάκια είναι μεσάτα με στενούς ώμους και τα 

παντελόνια με στενό καβάλο και φαρδιά 

προς τα κάτω, ενώ καθιερώνονται 

επίσης τα μαντίλια στο λαιμό αντί για 

γραβάτες. Την δεκαετία του 1980 οι 

θηλυκές γραμμές που επικράτησαν 

αντιπροσωπεύονταν από pencil 

φούστες με ψηλή μέση που ήρθαν σε 

αντίθεση με το rock στυλ που 

χαρακτηρίζεται από δερμάτινα, 

ολόσωμες φόρμες, τρούκς και 

αλυσίδες. Από τη δεκαετία του ’90 και 

έπειτα δεν μπορούμε να πούμε πως έχει 

εμφανιστεί κάποια καινούργια μόδα στην ένδυση, 

απλά βλέπουμε ελαφρώς αλλαγμένες τάσεις στη μόδα που 

θυμίζουν τις προηγούμενες δεκαετίες, με κάποιες 

πρωτοτυπίες όπως τα έντονα φωσφοριζέ χρώματα που 

θυμίζουν τα stabilo μαρκαδοράκια μας και τα σκισμένα τζιν 

που είναι λες και κάποιος σε έσπασε στο ξύλο και σου έσκισε 

τα ρούχα, παντελόνια που ακόμη και εμείς οι ίδιοι μπορούμε να 

τα κάνουμε χωρίς κανένα κόστος απλά παίρνεις ένα ψαλίδι και 

κόβεις! 

Φανή Μπλιάτκα, Α2 

Ας μιλήσουμε για μουσική! 

Αντόνιο Βιβάλντι. Ιταλός 

συνθέτης και δεξιοτέχνης 

βιολιστής, θεωρείται από 

τους σημαντικότερους 

συνθέτες του 17ου αιώνα, της 

εποχής του Μπαρόκ. 

Γεννήθηκε στη Βενετία το 

1678. Ο πατέρας του ήταν 

αυτός που του δίδαξε να 

παίζει βιολί, ενώ σε ηλικία 25 

ετών χειροτονήθηκε ιερέας. Τότε πήρε και το προσωνύμιο 

«κοκκινομάλλης παπάς» (il Prete Rosso), λόγω του χρώματος 

των μαλλιών του. Θεωρείται από τους σημαντικότερους 

συνθέτες της εποχής του καθώς με τη μουσική του επηρέασε 

πλήθος συνθετών, ανάμεσα στους οποίους τον Γιόχαν 

Σεμπάστιαν Μπαχ, τον Γκέοργκ Φίλιπ Τέλεμαν και άλλους 

μεταγενέστερους. Στα πιο γνωστά του έργα περιλαμβάνονται 

δεκάδες κοντσέρτα για βιολί και άλλα όργανα με κορυφαίο τις 

περίφημες «Τέσσερις εποχές», πάνω από 40 όπερες και 

πλήθος έργων θρησκευτικής μουσικής. Η μουσική του που ήταν 

ιδιαίτερα αγαπητή στο κοινό όσο ζούσε, ξεχάστηκε μετά το 

θάνατό του και ξαναέγινε γνωστή στο πρώτο μισό του 20ου 

αιώνα. Σήμερα ο Βιβάλντι είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς 

μπαρόκ συνθέτες. 

Τελιορίδου Μαρία, Β3 

Αυτό το ξέρατε; 

Ο Άλφρεντ Νόμπελ (1833-1896) 

ήταν Σουηδός χημικός, 

μηχανικός, εφευρέτης κι 

επιχειρηματίας, γιος του 

μηχανικού και βιομήχανου 

Εμμανουήλ Νόμπελ, εφευρέτη της 

υποβρύχιας νάρκης. Σπούδασε 

στην Αγία Πετρούπολη της 

Ρωσίας και στις ΗΠΑ. Έλαβε 

πολλά διπλώματα ευρεσιτεχνίας, 

κυρίως όμως είναι γνωστός για 

την ανακάλυψη της δυναμίτιδας και του πυροκροτητή, του 

μηχανισμού με τον οποίο εκρήγνυται η δυναμίτιδα. Σαν 

επιχειρηματίας δραστηριοποιήθηκε στην πολεμική βιομηχανία. 

Οι δραστηριότητές του σε παγκόσμια κλίμακα σχετικά με τις 

εκρηκτικές ύλες και η ιδιοκτησία πετρελαιοφόρων περιοχών 

στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν, απέφεραν στο Νόμπελ μια 

τεράστια περιουσία, μεγάλο τμήμα της οποίας διέθεσε για 

φιλανθρωπικούς και ερευνητικούς σκοπούς σε διάφορα 

ιδρύματα. Το 1884 εξελέγη μέλος της Βασιλικής Σουηδικής 

Ακαδημίας Επιστημών και το 1893 ανακηρύχθηκε επίτιμος 

διδάκτορας του Πανεπιστημίου της Ουψάλα. Παρόλο που 

διαπνεόταν από φιλειρηνικά συναισθήματα και ήλπιζε ότι η 

καταστρεπτική δύναμη των εφευρέσεών του θα μπορούσε να 

συντελέσει στο να δοθεί ένα τέλος στους πολέμους, έβλεπε με 

απαισιοδοξία το μέλλον του ανθρώπινου γένους. Οι 

διαπιστώσεις του αυτές καθώς και τα σχόλια του τύπου που 

τον χαρακτήριζαν «έμπορο του θανάτου», τον οδήγησαν να 

φροντίσει την υστεροφημία του. Έτσι με τη διαθήκη του διέθεσε 

το 94% της τεράστιας περιουσίας του για να υλοποιηθεί αυτό 

που θεωρείται σήμερα η μεγαλύτερη τιμητική διάκριση στον 

κόσμο, το βραβείο Νόμπελ. 

Δημήτρης Ράκκας, Α2 

Αθλητισμός 

Το ποδόσφαιρο και η ιστορία του 

Το ποδόσφαιρο είναι σήμερα το πιο 

δημοφιλές άθλημα στον κόσμο. 

Είναι όμως εξακριβωμένο ότι από 

τα πολύ παλιά χρόνια υπάρχουν 

παιχνίδια όπου οι παίκτες 



κλωτσούν μια μπάλα. Τέτοιο παιχνίδι είναι ο «επίσκυρος» των 

αρχαίων Ελλήνων και το 

«harpastum» των Ρωμαίων. Στο 

Αρχαιολογικό Μουσείο των 

Αθηνών βρίσκεται ένα ανάγλυφο 

του 4ου π.Χ. αιώνα που εικονίζει 

έναν έφηβο να παίζει μια σφαίρα 

στο πόδι του. Σε έναν τάφο του 

3ου π.Χ. αιώνα βρέθηκε ένα 

πήλινο συμπαγές ομοίωμα 

μπάλας που μοιάζει με τις 

μπάλες που χρησιμοποιούνται στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. 

Ευρήματα και μαρτυρίες για παιχνίδια με μπάλα υπάρχουν σε 

πολλές χώρες όπως την Κίνα, την Αίγυπτο, την Ιταλία, τη 

Νότια Αμερική. Με τη σημερινή του μορφή το ποδόσφαιρο έχει 

πατρίδα του την Αγγλία, όπου πρωτοεμφανίστηκε τον 14ο 

αιώνα. Θεωρήθηκε όμως βάρβαρο και απαγορεύτηκε. Το 1846 

θεσπίστηκαν οι πρώτοι κανονισμοί από τους φοιτητές του 

Cambridge, ενώ το 1863 ιδρύθηκε η Αγγλική Ποδοσφαιρική 

Ομοσπονδία. Στην Ελλάδα πρωτοπαίχτηκε ποδόσφαιρο το 

1909 από τους ναύτες του αγγλικού στόλου που ναυλοχούσε 

στον Πειραιά. Από τότε άρχισε να διαδίδεται σε όλη τη χώρα 

και ιδρύθηκαν πολλοί ποδοσφαιρικοί σύλλογοι. Το 1925 

ιδρύθηκε η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία η οποία 

διεξάγει αγώνες κυπέλλου ανάμεσα στις τοπικές ενώσεις και 

παίρνει μέρος στους διεθνείς αγώνες. 

Έφη Χατζηδάκη, Α2 

 

 

 

 

Γρίφοι, Παράδοξα, Σπαζοκεφαλιές και Αινίγματα για να 

εξασκήσετε το μυαλό σας. 

1ο Ο γέρο-βασιλιάς αποφασίζει να ορίσει έναν άθλο για να 

προσδιορίσει ποιος από τους δύο γιούς του θα κληρονομήσει 

το βασίλειο. Τους λέει ότι ο γιος του οποίου το άλογο θα φτάσει 

τελευταίο στην εκκλησία στην κορυφή του λόφου, θα είναι ο 

επόμενος βασιλιάς. Ο νεότερος γιος αμέσως πηδά πάνω σε ένα 

άλογο και τρέχει όσο πιο γρήγορα μπορεί προς την εκκλησία. 

Ο βασιλιάς, συνεπής στο λόγο του, του αφήνει το βασίλειο. 

Γιατί; 

2ο Γεννήθηκαν δυο αγόρια από την ίδια μητέρα, την ίδια μέρα, 

την ίδια ώρα, το ίδιο έτος, κι όμως δεν είναι δίδυμα… Πώς 

γίνεται αυτό; 

3ο Είναι νόμιμο για έναν άντρα στο Βέλγιο να παντρευτεί την 

αδελφή της χήρας του; 

Αγνή 

Γρούμπα, Β1 

 

 

 Κάποτε, κάποιος ρώτησε τον διευθυντή ενός 

φρενοκομείου, με ποια κριτήρια αποφασίζουν ποιος πρέπει να 

εισαχθεί σε αυτό. Τότε εκείνος του είπε πως μια από τις 

δοκιμασίες είναι η εξής: Γεμίζουμε μια μπανιέρα με νερό, 

δίνουμε σε κάποιον ένα κουταλάκι, μια κούπα και έναν κουβά 

και του ζητάμε να αδειάσει την μπανιέρα. Τι θα 

χρησιμοποιούσατε εσείς; 

 Τέσσερις άντρες μπορούν να φτιάξουν τέσσερις 

βάρκες σε τέσσερις μέρες. Πόσος χρόνος χρειάζεται για να 

φτιάξει ένας άντρας μία βάρκα; 

 Ο πατέρας μου είναι αδερφός της αδερφής σου. Τι 

συγγένεια έχουμε; 

 Δίνω γεύση στο φαΐ σου, βιταμίνες στο κορμί σου, τη 

σαλάτα νοστιμίζω και υγεία σου χαρίζω. Τι είναι; 

 Η καλή νοικοκυρά συχνά για μένα κλαίει. Τι είναι; 

Βιβή Μιραχτσή, Αριάδνη Παπαγεωργίου, Θοδωρής 

Σαρμπίνος, Β3 

 

Έχει πλάκα… 

Ο ΠΙΟ ΚΑΛΟΣ Ο ΜΑΘΗΤΗΣ… 

Ο μαθητής έχει πάντα δίκιο! 

Ο μαθητής δε χαζεύει… συλλογίζεται! 

Ο μαθητής δεν κάνει κοπάνα… αναπαύεται προσωρινά! 

Δε φταίει ο μαθητής για τη φασαρία… ο καθηγητής δεν εμπνέει! 

Ο μαθητής δεν κάνει σκονάκια… κρατάει σημειώσεις! 

Ο μαθητής δεν αντιγράφει… συμβουλεύεται τον διπλανό του! 

Ο μαθητής δεν ζωγραφίζει στο θρανίο… ελευθερώνει τις 

καλλιτεχνικές του ανησυχίες! 

Ειρήνη Μικορόνη, Α1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απαντήσεις 

1
ο
 Ο μικρότερος γιος πήδηξε πάνω στο άλογο του μεγαλύτερου! 

2
ο
 Τα δυο αγόρια είναι δύο από τρίδυμα! 

3
ο
 Όχι, οι πεθαμένοι δεν μπορούν να παντρευτούν… 

Απαντήσεις 

Ο πιο λογικός τρόπος είναι να τραβήξετε την τάπα της μπανιέρας. 

Τέσσερις μέρες 

Είμαι ανιψιός σου 

Το λάδι 

Το κρεμμύδι 


