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ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Γ’ ΤΑΞΗΣ 

Αγαπητοί τελειόφοιτοι 

Το τέλος αυτής της σχολικής χρονιάς αποτελεί για σας ένα 

σταθμό στη ζωή σας. Εδώ τελειώνει η γυμνασιακή σας 

εκπαίδευση, μια περίοδος της σχολικής σας ζωής στην οποία 

μπήκατε παιδιά και βγαίνετε έφηβοι. Αν ρίξετε μια ματιά στο 

παρελθόν, σίγουρα δε θα σας φανεί πολύ μακρινή η μέρα που, 

με ένα σφίξιμο στην καρδιά, μπήκατε στο καινούργιο σχολείο. 

Σύντομα εγκλιματιστήκατε σ’ αυτό, το κάνατε δικό σας, το 

αγαπήσατε και περάσατε σ’ αυτό τρία ολόκληρα χρόνια. 

Γνωρίσατε καινούργιους συμμαθητές, πολλούς καθηγητές, 

άλλους επιεικείς, άλλους αυστηρούς, αλλά πάντα πρόθυμους να 

σκύψουν πάνω από τα προβλήματά σας. Σφυρηλατήσατε νέες 

φιλίες, αποκτήσατε γνώσεις, ζήσατε νέες εμπειρίες, νιώσατε 

πρωτόγνωρες συγκινήσεις. Όλα αυτά πλούτισαν τον ψυχικό και  

 

 

πνευματικό σας κόσμο, όξυναν την κρίση σας, βελτίωσαν το 

χαρακτήρα σας. Ακόμα και οι γνώσεις που σας φαίνονταν 

βαρετές και άχρηστες κι αυτές άφησαν το αποτύπωμά τους 

στην προσωπικότητά σας. Τίποτα από εκείνα που μαθαίνουμε 

δεν πάει χαμένο. Σίγουρα υπήρξαν και κάποιες στιγμές 

έντασης με τους καθηγητές ή με τους συμμαθητές σας, κάποιες 

καταστάσεις που σας πίκραναν. Όμως, θα δείτε, σύντομα όλα 

αυτά θα ξεχαστούν και θα δώσουν τη θέση τους σ’ ένα γλυκό 

αίσθημα νοσταλγίας. Η πορεία σας μέχρι εδώ μοιάζει με ένα 

ταξίδι με τρένο. Επιβιβαστήκατε πριν τρία χρόνια και μετά από 

ένα πλούσιο σε εμπειρίες ταξίδι  φτάσατε σ’ αυτόν εδώ το 

σταθμό, που όμως δεν είναι παρά ένας σταθμός μετεπιβίβασης. 

Το ταξίδι θα συνεχιστεί για άλλους προορισμούς. Σ’ αυτό το 

νέο σας ταξίδι, όποια κατεύθυνση και να πάρει ο καθένας σας, 

ό,τι στόχους και να βάλει, ελπίζουμε να έχετε καλή πορεία 

χωρίς εκτροχιασμούς. Ο Διευθυντής και οι καθηγητές σας, σας 

εύχονται κάθε επιτυχία στην παραπέρα σταδιοδρομία σας. 

Καρατσιώλη Ελίνα, Α1 



ΤΟ ΛΑΠΠΕΙΟ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ… στην Ελλάδα 

ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ! 

Το τετραήμερο 17-20/3/2016 οι παιδαγωγικές ομάδες των 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων Πολιτιστικών Θεμάτων και 

Αγωγής Σταδιοδρομίας που υλοποιούνται στο σχολείο μας 

πραγματοποίησαν εκπαιδευτική εκδρομή στην Αθήνα. Μαζί με 

τους συνοδούς καθηγητές τους κ. Μάλλιο, κ. Μπαλτζή και κ. 

Καραμπάτσου, ξεναγήθηκαν στο Βιομηχανικό Μουσείο 

Φωταερίου, στο Μουσείο της Ακρόπολης, στο Σούνιο και στο 

Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και 

πρωτότυπη όμως υπήρξε η  διαδρομή στο ιστορικό κέντρο της 

Αθήνας με ξεναγούς τους μαθητές του Πειραματικού 

Γυμνασίου του Πανεπιστημίου Αθηνών και την καθηγήτριά 

τους κ. Κατερίνα Κυριακού. Η ξενάγηση στάθηκε στους χώρους 

εκείνους  του αστικού τοπίου που σηματοδοτούν διαχρονικά 

την παρουσία και τη δράση διαφόρων θρησκευτικών 

κοινοτήτων (ορθόδοξων, μουσουλμανικών, ιουδαϊκών, 

αρμενικών, προτεσταντικών) στην Αθήνα. Ορισμένοι από τους 

μαθητές του Λαππείου φιλοξενήθηκαν κατά την διάρκεια της 

εκδρομής στα σπίτια μαθητών του Πειραματικού Γυμνασίου 

των Αθηνών, οι οποίοι ανταπέδωσαν έτσι τη φιλοξενία που 

δέχτηκαν μια βδομάδα πριν στην αποκριάτικη Νάουσα, στο 

πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος πολιτιστικών 

θεμάτων που εκπονούν από κοινού τα δύο σχολεία. Κατά την 

διάρκεια της παραμονής τους στη Νάουσα οι Αθηναίοι και 

Ναουσαίοι μαθητές είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν σε 

ιστορικές γειτονιές της πόλης μας, να επισκεφτούν 

χριστιανικά, μουσουλμανικά και εβραϊκά θρησκευτικά μνημεία 

στην Βέροια, καθώς και να ζήσουν μοναδικές εμπειρίες κατά 

το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Καρναβαλικές Μεταμορφώσεις, 

κατασκευάζοντας έναν πρόσωπο υπό την καθοδήγηση των 

αρχαιολόγων – μουσειολόγων κ. Βάλιας Αμοιρίδου και κ. 

Γιώργου Αδαμίδη. 

ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ 

Πριν το Πάσχα και συγκεκριμένα το τριήμερο 22, 23 και 24 

Απριλίου, πραγματοποιήθηκε η εκδρομή της Γ’ τάξης στο 

Ναύπλιο. Ξεκινήσαμε το ταξίδι μας αρκετά νωρίς, το πρωί της 

Παρασκευής και έτσι φτάσαμε στον προορισμό μας το 

απόγευμα. Η διαδρομή ήταν ενδιαφέρουσα και ευχάριστη, αλλά 

και κουραστική λόγω της απόστασης. Το βράδυ κάναμε μια 

βόλτα καθώς και μια μικρή περιήγηση στο κέντρο της πόλης. 

Για παράδειγμα, περάσαμε από το Πρώτο Ελληνικό Γυμνάσιο. 

Την επόμενη μέρα, το Σάββατο, επισκεφτήκαμε τα αξιοθέατα 

της γύρω περιοχής. Αρχικά είδαμε τους μυκηναϊκούς τάφους 

και το ανάκτορο των Μυκηνών, μνημεία που βρίσκονται σε μια 

καταπληκτική περιοχή με γραφικά τοπία.  Επόμενος σταθμός 

μας, η Επίδαυρος. Φτάνοντας εκεί πήγαμε στο Ασκληπιείο, 

όπου έγιναν σημαντικά βήματα  για την φαρμακευτική και την 

ομοιοπαθητική. Ύστερα περπατώντας στη σκιά των 

πανύψηλων δέντρων καταλήξαμε στο Θέατρο της Επιδαύρου. 

Όλοι μαγευτήκαμε από την ακουστική του χώρου και το 

μυστήριο της κατασκευής του. Η υπόλοιπη μέρα κύλησε πιο 

χαλαρά και ευχάριστα. Κάναμε μια ξενάγηση με ένα τρενάκι 

νωρίς το απόγευμα και μετά γυρίσαμε στο ξενοδοχείο. Το 

αποκορύφωμα ήταν η νυχτερινή έξοδος σε ένα ταβερνάκι. 

Περάσαμε καταπληκτικά, χορέψαμε και απολαύσαμε τη 

θάλασσα που ήταν κυριολεκτικά δίπλα μας! Την τελευταία μέρα 

μεταφερθήκαμε στην εποχή του Βυζαντίου και της 

Τουρκοκρατίας, αφού επισκεφτήκαμε το Παλαμήδι με τους 

πολλούς πύργους και το μεσαιωνικό  κάστρο. Μετά από αυτό 

πήραμε το δρόμο της επιστροφής .  Γελάσαμε πολύ και 

περάσαμε φανταστικά καθώς γυρνούσαμε. Ήταν το τελευταίο 

ταξίδι του Γυμνασίου και το τελευταίο  ταξίδι που είμασταν όλοι 

μαζί ως τάξη. Θα μας μείνει αξέχαστη αυτή η εκδρομή και θα 

κουβαλάμε τις αναμνήσεις της πάντα μαζί μας. Περάσαμε πάρα 

πολύ καλά, ήρθαμε ακόμα πιο κοντά με τους φίλους μας, 

γνωρίσαμε κόσμο και  μάθαμε ενδιαφέροντα πράγματα. Το 

καλύτερο αποχαιρετιστήριο δώρο που μπορούσαν να μας 

κάνουν! 

Μπάπκα Ασπασία, Γ2 



ΤΟ ΛΑΠΠΕΙΟ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ… και στην Ευρώπη 

ΙΣΠΑΝΙΑ 

Στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος 

Erasmus plus, ο διευθυντής του σχολείου μας 

Γιάννης Βαρθολομαίος και οι καθηγήτριες κ. Μαρία Ζιούζια και 

κ. Σοφία Μπαλτζή καθώς και έξι μαθήτριες της Α΄ τάξης 
ταξίδεψαν στην Ισπανία και περιηγήθηκαν σε μέρη της 

Ανδαλουσίας  από τις 18 έως τις 24 Απριλίου. Οι μαθήτριες, 

Μπαβέλη Αντριάνα, Τουτζάρη Έλενα, Μόρα Σοφία, Μάντσιου 

Κατερίνα, Μητσιάνη Κατερίνα και Μπλιάτκα Φανή 

φιλοξενήθηκαν στο Montoro, στην επαρχία της Cordoba, από 

τις οικογένειες των μαθητών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. 

Μαθητές και καθηγητές και των πέντε χωρών που 

συμμετέχουν στο Erasmus plus, δηλαδή Έλληνες, Κροάτες, 

Ιταλοί, Γάλλοι και οι Ισπανοί που διοργάνωσαν αυτή την 

επίσκεψη επισκέφτηκαν αξιοθέατα στη Σεβίλλη, την 

Κόρντομπα και την Καρμόνα και συμμετείχαν σε εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες όπως κυνήγι θησαυρού, κουίζ γνώσεων, 

επισκέψεις σε μουσεία, ελαιοτριβεία και αρχαιολογικούς 

χώρους και εργαστήρια κεραμικής, παραγωγής σαπουνιού και 

γευσιγνωσίας ελαιόλαδου, εκμάθησης παραδοσιακών χορών 

και μουσικής φλαμένκο. Γνώρισαν την παραδοσιακή 

αρχιτεκτονική του Μοντόρο, δοκίμασαν τη φιλοξενία των 

κατοίκων και γεύτηκαν την κουζίνα της περιοχής της 

Ανδαλουσίας. Έκαναν νέους φίλους και εντόπισαν πολιτιστικές 

διαφορές αλλά και ομοιότητες ανάμεσα στις χώρες και τους 

ανθρώπους που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. 

ΓΑΛΛΙΑ 

Έξι μαθητές της Β’ Γυμνασίου με τους 

καθηγητές συνοδούς τους κ. Μπισίνα, κ. 

Μπιλιούρη και τη συντονίστρια κ. Ζιούζια  

ταξίδεψαν στη Γαλλία για μια εβδομάδα από 

τις 30 Μαΐου έως τις  5 Ιουνίου στα πλαίσια 

του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus +  με τίτλο « Εγώ, εσύ, 

εμείς πολίτες της Μεσογείου». Τα παιδιά φιλοξενήθηκαν στο 

οικοτροφείο  EREA de Haute Provence στο Bevons για 

τέσσερις ημέρες και έμειναν σε ξενοδοχείο της Μασσαλίας για 

δυο ακόμη μέρες. Κατά τη διαμονή τους στο Bevons 

συμμετείχαν σε εργαστήρια ζωγραφικής και ψηφιακής 

φωτογραφίας, καθώς και  σε αθλητικά τουρνουά, επισκέφτηκαν 

όμως και άλλες πόλεις της περιοχής όπως το Sisteron και την 

ακρόπολή του (Citadelle), τη Manosque όπου επισκέφτηκαν το 

εργοστάσιο της πολύ γνωστής  εταιρείας καλλυντικών 

L’Occitane, την Avignon στο δρόμο για το περίφημο Ρωμαϊκό 

υδραγωγείο-γέφυρα Pont du Gard  όπου περιδιάβηκαν το χώρο 

γύρω από το αξιοθέατο σε κυνήγι θησαυρού, τη Mane και το 

μουσείο του Salagon όπου γνώρισαν τα φυτά της περιοχής και 

παρασκεύασαν δυο συνταγές του Ρωμαίου Απίκιου. Στη 

Μασσαλία επισκέφτηκαν το Μουσείο Ευρωπαϊκών και 

Μεσογειακών πολιτισμών MUCEM όπου παρουσίασαν το 

αποτέλεσμα της συνεργασίας των πέντε σχολείων  με τον 

Γάλλο αρχιτέκτονα Olivier Bedu «Τέσσερις Ευρωπαϊκές 

Μικρές Ουτοπίες» που εκτίθεται στην ταράτσα του  Μουσείου. 

Είχαν επίσης την ευκαιρία να δουν και έκθεση του Pablo 

Picasso, καθώς και άλλες ενδιαφέρουσες εκθέσεις. Στη 

Μασσαλία επισκέφτηκαν και το Μουσείο Ιστορίας της πόλης, 

με εκθέματα από τον 6ο π.Χ. αιώνα όταν ιδρύθηκε η Μασσαλία  

από τους Φωκαείς έως και σήμερα. Επισκέφτηκαν επίσης την 

επιβλητική εκκλησία Notre Dame de la Garde που δεσπόζει 

ψηλά στον λόφο της πόλης και την προστατεύει, τον Καθεδρικό 

ναό της, Cathédrale Sainte-Marie-Majeure στο παλιό λιμάνι 

και το οχυρό του Αγίου Ιωάννη (Saint-Jean). Μαθητές και 

καθηγητές από τις πέντε χώρες που συμμετέχουν, δεθήκαμε 

και μοιραστήκαμε αξέχαστες εμπειρίες, εικόνες, στιγμές και 

συναισθήματα και γνωρίσαμε τους ανθρώπους, τον πολιτισμό, 

την κουζίνα και τις συνήθειες της Γαλλίας, της χώρας που μας 

φιλοξένησε. Τελευταίος σταθμός πριν την επιστροφή μας στη 

Νάουσα, το Ηράκλειο της Κρήτης, με σύντομη ξενάγηση στο 

κέντρο της πόλης και το λιμάνι της. Ανυπομονούμε για το 

επόμενο ταξίδι μας το ερχόμενο φθινόπωρο στην Κροατία. 



ΠΑΜΕ ΘΕΑΤΡΟ… 

«Ο Δράκος» του Ευγένιου 

Σβαρτς 

Παράσταση από τη θεατρική 

ομάδα του Σχολείου μας. 

Από 18 μέχρι 20 Απριλίου, η θεατρική 

ομάδα του Σχολείου μας παρουσίασε 

με μεγάλη επιτυχία την παράσταση «Ο 

Δράκος», του Ευγκένι Σβαρτς. 

Ο «Δράκος» του Σβάρτς γράφτηκε 

στο Λένινγκραντ το 1943, την εποχή 

που οι Γερμανοί είχαν πολιορκήσει την 

πόλη κι όλο τον κόσμο απειλούσε ο 

«δράκος» του φασισμού. 

Η υπόθεση: Σε μια πολιτεία μακρινή, 

πριν από πολλά χρόνια, τότε που 

υπήρχαν ακόμα δράκοι και ιππότες, 

βασίλευε ένας αυταρχικός δράκος. 

Ολόκληρη η πόλη τον έτρεμε. Ο 

δράκος είχε και δύο βοηθούς: το 

δήμαρχο που εκτελούσε πιστά τις 

εντολές του και τον κουτοπόνηρο γιο 

του. Προκειμένου να διατηρηθεί η τάξη 

και η ασφάλεια στην πολιτεία, κάθε 

χρόνο μια κοπέλα θυσιαζόταν προς 

τιμήν του δράκου. Αυτή τη φορά ήταν η 

σειρά της Έλσας, μιας όμορφης 

κοπέλας που ζούσε με τον καλόψυχο 

πατέρα της. Και όντως θα θυσιαζόταν 

η Έλσα, αν δεν εμφανιζόταν ένας 

θαρραλέος περιπλανώμενος ιππότης, 

ο Λανσελότος, που ερωτεύτηκε την 

κοπέλα και αποφάσισε να τη σώσει 

μονομαχώντας με το Δράκο. Όλα αυτά 

τα παρακολουθήσαμε μέσα από 

συγκινητικές, αλλά και εξαιρετικά 

κωμικές σκηνές. Αυτό που όμως 

σίγουρα μας προβλημάτισε είναι το 

γεγονός ότι αυτή η μακρινή πολιτεία 

του παραμυθιού, συχνά μας φάνηκε 

τόσο κοντινή και γνωστή μας! Μήπως 

κι εμείς περιμένουμε ένα Λανσελότο να 

μας σώσει; Και, μήπως τελικά πρέπει 

μόνοι μας να σκοτώσουμε το Δράκο 

που κρύβεται μέσα μας; 

Τη διδασκαλία ρόλων, σκηνοθεσία και 

μουσική επιμέλεια της παράστασης 

είχε η καθηγήτρια του σχολείου μας κ. 

Κατερίνα Μπόσκου. Τα σκηνικά, τις 

χορογραφίες και τα κοστούμια 

ετοίμασε η θεατρική ομάδα. Για το 

μακιγιάζ ήταν υπεύθυνη η Βικτώρια 

Χωροπανίτη, βοηθός σκηνοθέτη ήταν 

ο Βασίλης Αναδός, στο 

φωτισμό/τεχνικά ήταν ο Φίλιππος 

Πηδάσης και στην τεχνική υποστήριξη 

ο κ. Δημήτρης Ζούκης. Έπαιξαν οι 

μαθητές: Βασιλική Αποστολίδου-

Κιούτη, Ελένη Βοδενλή, Αντωνία 

Γιανκάκη, Νίκη Καραγιαννοπούλου, 

Μέγκι Λέσι, Ασπασία Μπάπκα, Έσα 

Σινάνι, Εύα Συμεωνίδου, Άννα 

Τζιουραλή, Δήμητρα Τριανταφύλλου, 

Ναταλία Χατζηιωάννου, Βασίλης 

Κτώνας, Ελευθερία Ζέφυρου, 

Δέσποινα Μηλιώνη, Γιάννης 

Κουρτόπουλος, Σταυρούλα Ζάλιου, 

Κώστας Λίτσης, Χρήστος Γκουλαμέτη, 

Μάγδα Πέιου, Νίκος Ταμπακιάρης, 

Θεοχάρης Τσιοχάρης, Αγγελική 

Ζαφειρίου, Νίκος Χαβιαρλής. 

Συγχαίρουμε θερμά την κ. Μπόσκου 

και όλους τους μαθητές που κόπιασαν 

μια ολόκληρη χρονιά για να 

πραγματοποιηθεί η παράσταση αυτή κι 

ευχόμαστε και του χρόνου το σχολείο 

μας να ανεβάσει πάλι μια τόσο αξιόλογη 

παράσταση. 

Ελένη Βοδενλή, Β1 

ΠΑΜΕ ΣΙΝΕΜΑ… 

ΑΣ ΘΥΜΗΘΟΥΜΕ ΤΑ ΠΟΛΥ 

ΠΑΙΔΙΚΑ ΜΑΣ ΧΡΟΝΙΑ 

FINDING DORY -  

ΨΑΧΝΟΝΤΑΣ ΤΗ ΝΤΟΡΙ 

H συνέχεια της ταινίας Ψάχνοντας το 

Νέμο, θα βγει στις αίθουσες του 

κινηματογράφου στις 17 Ιουνίου του 

2016 με τίτλο Ψάχνοντας τη Ντόρι. Η 

ταινία επικεντρώνεται στη Ντόρι, το 

μπλε ψάρι με σοβαρό πρόβλημα 

μνήμης. Στη δεύτερη αυτή ταινία, η 

ξεχασιάρα Ντόρι προσπαθεί να βρει τη 

χαμένη της οικογένεια, με την βοήθεια 

του Νέμο και του μπαμπά του, του 

Μάρλιν. Τα γεγονότα της ταινίας 

λαμβάνουν χώρα ένα χρόνο μετά τα 

γεγονότα της ταινίας Ψάχνοντας το 

Νέμο στα ανοικτά των ακτών της 

Καλιφόρνιας. Επίσης η ταινία 

αντιμετώπισε κάποια βασικά 

προβλήματα όπως το ότι ο ηθοποιός, 

Αλεξάντερ Γκουλντ, που έπαιζε το 

Νέμο όταν ήταν εννιά, μεγάλωσε και η 

φωνή του βάθυνε! Έτσι, το ποιος θα 

παίξει το Νέμο μας είναι ακόμα 

άγνωστο… Η ταινία βέβαια θα 

προβληθεί σε 3D που θα μας 

προκαλέσει δέος και συγκίνηση 

ταυτόχρονα! Περιμένουμε με 

ανυπομονησία.  

Σκηνοθεσία: Άντριου Στάντον 

Ηθοποιοί: Έλεν ΝτιΤζένερις (Ντόρι), 

Άλμπερτ Μπρούκς (Μάρλιν),  

Σμέρνου Φανή Α2  

ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΔΙΑΒΑΣΑ 

Για τις 

καλοκαιρινές 

διακοπές σας 

προτείνω ένα 

βιβλίο που 

διάβασα και μου 

άρεσε πολύ. 

Πρόκειται για 

το μυθιστόρημα  

της Λίτσας 

Ψαραύτη «Το φιλί της της ζωής».  

Περίληψη: Η Ιφιγένεια, μια 

δεκατετράχρονη μαθήτρια του 

γυμνασίου, ζει με τη χήρα μητέρα της, 

μέχρι που αυτή αποφασίζει να 

ξαναπαντρευτεί. Τότε η Ιφιγένεια, 

πληγωμένη, επαναστατημένη και 

αγανακτισμένη από τη συμπεριφορά 

του πατριού της φεύγει κρυφά από το 

σπίτι και φτάνει στην Αθήνα όπου 



περιφέρεται άστεγη, πεινασμένη, 

φοβισμένη, με μόνη συντροφιά και 

παρηγοριά το σκύλο της. Μαζί 

οργώνουν τους δρόμους της Αθήνας, 

μαζί κοιμούνται στα παγκάκια και 

τρώνε τ' αποφάγια στα 

φαστφουντάδικα. Μέχρι που η τύχη 

τους χαμογελά. Συναντούν τη Δανάη, 

μια ευγενική κοπέλα που τους 

προσφέρει φιλοξενία και ξαναδίνει 

στην ταλαιπωρημένη Ιφιγένεια την 

ελπίδα ότι μπορεί να ζήσει μια 

καλύτερη ζωή, με καινούργιους 

στόχους. Ένα απρόσμενο και τραγικό 

γεγονός θα οδηγήσει την Ιφιγένεια στο 

δρόμο της επιστροφής. Θα μάθει να 

κατανοεί, να συγχωρεί και να 

προετοιμάζει τον εαυτό της για τις 

χαρές που την περιμένουν.  

Ολυμπία Μάντσιου, Α2 

ΔΙΑΚΡΙΘΗΚΑΜΕ! 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑΣ 

Το Σάββατο 2 Απριλίου 2016, οι  

μαθητές της Γ΄ τάξης του σχολείου 

μας Τζιουραλή Άννα, Μπάπκα 

Ασπασία και Κουρτόπουλος Ιωάννης, 

συμμετείχαν στον 1ο φιλολογικό 

διαγωνισμό Κεντρικής Μακεδονίας που 

διοργάνωσε το Ελληνογαλλικό 

Κολλέγιο Δελασάλ στη Θεσσαλονίκη. 

Οι τρεις μαθητές του σχολείου μας 

διαγωνίστηκαν με άλλους μαθητές από 

δημόσια γυμνάσια και ιδιωτικά 

κολλέγια της Θεσσαλονίκης και της 

ευρύτερης περιοχής στο αντικείμενο 

της Ετυμολογίας, διακρινόμενοι τόσο 

στα προκριματικά όσο και στα 

ημιτελικά και καταλαμβάνοντας στον 

τελικό  τις δύο πρώτες θέσεις. 

Συγκεκριμένα, μετά από έναν 

αμφίρροπο, γεμάτο ένταση και 

ανατροπές αγώνα, πρώτος νικητής του 

διαγωνισμού της Ετυμολογίας 

αναδείχτηκε ο Ιωάννης Κουρτόπουλος 

και δεύτερη η Ασπασία Μπάπκα. 

---------------------------- 

ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ 

Την Τρίτη 29 Μαρτίου 2016, στο 

Δημοτικό στάδιο Νάουσας, 

πραγματοποιήθηκαν οι σχολικοί 

αγώνες στίβου Γυμνασίων και Λυκείων 

της Ημαθίας, στους οποίους 

συμμετείχαν αρκετοί μαθητές του 

σχολείου μας. Η μαθήτρια της Α’ τάξης 

Μπλιάτκα Φανή πήρε τη δεύτερη θέση 

στο αγώνισμα της σφαιροβολίας. 

Μπράβο, Φανή! Συγχαρητήρια! 

Πήραν επίσης μέρος στους αγώνες οι 

παρακάτω μαθητές: Γαλίτη Ελένη στα 

80μ. βγήκε 4η στην 2η προκριματική 

σειρά, Κτώνας Λευτέρης στα 80μ. 

βγήκε 5ος στη 2η προκριματική σειρά, 

Μικορόνη Ειρήνη βγήκε 5η στα 150μ., 

Ντίντος Χρήστος βγήκε 16ος στα 

1000μ., Μπαξεβάνος Μάρκος βγήκε 

10ος στα 1000μ., Ιωαννίδης Γιώργος 

βγήκε 4ος στο μήκος και Αναδός 

Βασίλης βγήκε 9ος στη σφαίρα. Στους 

αγώνες ήταν παρούσα η Διευθύντρια 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Ημαθίας, κ. Αναστασία Μαυρίδου η 

οποία συνεχάρη όλους τους αθλητές 

και απένειμε τα διπλώματα στους 

νικητές. 

Μάρκος Μπαξεβάνος & Μικορόνη 

Ειρήνη, Α1 

ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

Από τη Δευτέρα 9 ως την Τετάρτη 11 

Μαΐου πραγματοποιήθηκε στο σχολείο 

μας η 16η Έκθεση Μαθητικών 

Κατασκευών η οποία περιλάμβανε 

κατασκευές των μαθητών της Α’ και Β’ 

Γυμνασίου, τις οποίες οι μαθητές 

ολοκλήρωσαν στη διάρκεια του 

μαθήματος της Τεχνολογίας. Την 

έκθεση επισκέφτηκαν οι μαθητές του 

σχολείου μας και Δημοτικών Σχολείων 

της πόλης μας και ενθουσιάστηκαν από 

τις δημιουργίες των παιδιών. 

Βασίλης Αναδός, Ολυμπία Μάντσιου, 

Ηλίας Κρέτσι, Νίκος Χαβιαρλής 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΡΟΤΟΝΤΑ 

Την Πέμπτη 10 Μαρτίου, κατά τη 

διάρκεια εκπαιδευτικής εκδρομής στη 

Θεσσαλονίκη, επισκεφτήκαμε τη 

Ροτόντα. Πρόκειται για ένα πολύ  

αξιόλογο μνημείο που μας 

εντυπωσίασε και το οποίο ξανάνοιξε 

φέτος για το κοινό, μετά από πολλά 

χρόνια αναστηλώσεων (είχε υποστεί 

σοβαρές ζημιές από το σεισμό που 

έγινε στη Θεσσαλονίκη το 1978). Η 

Ροτόντα είναι θολωτό στρογγυλό 

κτίσμα του 4ου αιώνα, όμοιο με το 

Πάνθεον στη Ρώμη. Κτίστηκε στα 

χρόνια του Καίσαρα Γαλέριου, γύρω 

στο 304 μ.Χ. και προοριζόταν για ναός 

του Δία ή των Καβείρων, ή 

για Μαυσωλείο του Γαλέριου. Κατά 

τους παλαιοχριστιανικούς χρόνους 

μετατράπηκε σε χριστιανικό ναό των 

Ασωμάτων Δυνάμεων ή Αρχαγγέλων, 

ενώ το 1590 μεταβλήθηκε από τους 

Τούρκους σε μωαμεθανικό τέμενος. 

Ανήκει στα Παλαιοχριστιανικά και 

Βυζαντινά μνημεία της Θεσσαλονίκης 

και είναι Μνημείο εγγεγραμμένο στον 

κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής 

Κληρονομιάς της UNESCO. 

Προτείνουμε να το επισκεφτείτε για να 

θαυμάσετε τα εξαιρετικά ψηφιδωτά 

του. 

Σμέρνου Φανή Α2 



ΜΑΓΙΑ 

Οι Μάγια είναι ένας λαός Ινδιάνων της Κεντρικής Αμερικής 

που καταλαμβάνει μια συνεχή έκταση στο νότιο Μεξικό, στη 

Γουατεμάλα και στο βόρειο Μπελίζε και μιλά διάφορες 

γλώσσες της γλωσσικής οικογένειας των Μάγια. Πριν από την 

κατάκτηση του Μεξικού από τους Ισπανούς, οι Μάγια είχαν 

αναπτύξει τον λαμπρότερο πολιτισμό του δυτικού ημισφαιρίου. 

Ασκούσαν τη γεωργία, έκτιζαν πέτρινα σπίτια και 

πυραμιδοειδείς ναούς, κατεργάζονταν το χαλκό και το χρυσό, 

γνώριζαν την υφαντουργία και χρησιμοποιούσαν μια μορφή 

ιερογλυφικής γραφής. Οι ρίζες του πολιτισμού τους φτάνουν 

πολύ πίσω στην προϊστορία, πέρα από το 2000 π.Χ. Τα 

αρχαιολογικά μνημεία που διασώθηκαν μας επιτρέπουν να 

βγάλουμε το συμπέρασμα ότι ο πολιτισμός τους έφτανε στο 

επίπεδο των περισσότερων γνωστών πολιτισμών της 

αρχαιότητας, της Ελλάδας, της Αιγύπτου, της Ινδίας και 

άλλων. Όπως όλες οι φυλές της Αμερικής, έτσι και οι Μάγια 

χτυπήθηκαν σκληρά από τους Ισπανούς κατακτητές και σιγά-

σιγά άρχισαν να εξαφανίζονται. 

Αγνή Γρούμπα, Β1 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ; 

Μια ερώτηση, πολλές απαντήσεις. Μουσική είναι «η τέχνη και 

επιστήμη των ήχων». Μουσική είναι «μια από τις καλές τέχνες 

που ασχολείται με το συνδυασμό ήχων με σκοπό την ομορφιά 

ως προς τη φόρμα και την έκφραση των σκέψεων και 

συναισθημάτων». Τόσο ο ορισμός της όσο και η ίδια η μουσική 

διαφέρει από πολιτισμό σε πολιτισμό και από κοινωνία σε 

κοινωνία. Γνωστή και ως Απολλώνια Τέχνη, η μουσική πήρε το 

όνομά της από τις εννέα Μούσες της αρχαίας ελληνικής 

μυθολογίας και περιλάμβανε το σύνολο των τεχνών που 

βρισκόταν υπό την προστασία των Μουσών. Στην αρχαία 

Ελλάδα με τον όρο Μουσική εννοούσαν την Ποίηση, το Μέλος 

και το Χορό σαν μια αδιάσπαστη ενότητα τεχνών η οποία 

καλλιεργήθηκε ιδιαίτερα στο Θέατρο, ενώ τη θεωρία της 

Μουσικής εξέφραζε ο κλάδος της Αρμονικής. Σήμερα πάντως 

μπορούμε να πούμε ότι η μουσική σαν τέχνη έρχεται να καλύψει 

την ανάγκη του ανθρώπου να εκφράσει μέσα από τους ήχους 

τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις ψυχικές του καταστάσεις. 

Δημήτρης Ράκκας, Α2 

ΤΟ ΒΟΛΕΪ ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ 

Το βόλεϊ ή στα ελληνικά πετοσφαίριση, είναι ένα από τα 

δημοφιλέστερα αθλήματα στον κόσμο. Παίζεται από δύο 

ομάδες που αποτελούνται από έξι παίκτες η καθεμιά, σε 

κλειστό γήπεδο διαστάσεων 18x9 μέτρων, χωρισμένο από ένα 

ψηλό φιλέ. Σκοπός κάθε ομάδας είναι να περάσει με τρεις 

προσπάθειες τη μπάλα πάνω από το φιλέ στο χώρο της 

αντιπάλου της και να κερδίσει πόντο αν η μπάλα αγγίξει το 

έδαφος. Το παιχνίδι τελειώνει όταν μια ομάδα κερδίσει τρία 

σετ. Πατέρας του βόλεϊ θεωρείται ο Αμερικανός γυμναστής 

Ουίλιαμ Μόργκαν και ημερομηνία γέννησης τους αθλήματος η 

9η Φεβρουαρίου 1895. Τα τελευταία χρόνια κερδίζει συνεχώς 

έδαφος το μπιτς-βόλεϊ που παίζεται στην άμμο, ενώ δημοφιλές 

είναι –ιδιαίτερα στη Βραζιλία- και το ποδοβόλεϊ, το βόλεϊ που 

παίζεται με τα πόδια. Στην Ελλάδα, το βόλεϊ-μπολ έγινε 

γνωστό το 1922 και γρήγορα παρουσίασε θεαματική άνοδο, 

χάρη σε ομάδες που κέρδισαν διακρίσεις σε κορυφαίες 

διοργανώσεις του αθλήματος. 

Έλενα Τουτζάρη & Μαριλένα Ράκκα, Α2

Πανόραμα του Ουξμάλ, Γιουκατάν, Μεξικό 

Ναός του Κομαλκάλκο, Ταμπάσκο, Μεξικό 



Σχολικός εκφοβισμός δεν είναι μια διαφωνία, μια διαμάχη 

ανάμεσα σε δυο συμμαθητές. Σχολικός εκφοβισμός δεν είναι το 

πείραγμα ή το αστείο προς κάποιο συμμαθητή. Ο σχολικός 

εκφοβισμός είναι ένα πολύ πιο σύνθετο φαινόμενο. Αυτό που 

τον ξεχωρίζει από το πείραγμα και τον τσακωμό είναι η έντασή 

του, η διάρκειά του και η συναισθηματική επίδραση που έχει 

πάνω στα παιδιά. Γι’ αυτό λέμε όχι στα χτυπήματα, στις 

απειλές, στον εκβιασμό, στα παρατσούκλια. στην κοροϊδία και 

στη διάδοση φημών. Λέμε όχι στον αποκλεισμό συμμαθητών 

μας από κοινωνικές και σχολικές δραστηριότητες, στις κλοπές 

και τις ζημιές σε προσωπικά τους αντικείμενα. Και φυσικά, λέμε 

όχι στο ηλεκτρονικό bulling μέσα από τις ιστοσελίδες του 

διαδικτύου. Δε θέλουμε κάποιοι συμμαθητές μας να νιώθουν 

ντροπιασμένοι, φοβισμένοι ή ένοχοι. Όλοι μας έχουμε το 

δικαίωμα να βρισκόμαστε σε ένα 

σχολικό περιβάλλον που μας 

παρέχει ασφάλεια και προστασία.  

Εμμανουέλα Λαζαρίδου, Β2

------------------------------------------------------------ 

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ στα αγγλικά, για λάτρεις του ΣΙΝΕΜΑ! Από τη Φανή Σμέρνου, Α2 
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 

1. Πήρε Όσκαρ Α’ ανδρικού ρόλου το 2016. (αντίστροφα) 

5.  Ομάδα μεταλλαγμένων, συμπεριλαμβανομένου του Γούλβεριν. 

7.  Το χρονικό της… 

9. Ηθοποιός, πρωταγωνίστρια των ταινιών The Hunger Games και X-men, 

έχει πάρει Όσκαρ Α’ γυναικείου ρόλου το 2012 και ήταν υποψήφια το 2016. 

ΚΑΘΕΤΑ 

2. Ταινία που έχει κάνει ρεκόρ εισιτηρίων το 2015. 

3. Είπε τη φράση «If you don’t let free my daughter, I’ll find you and later I’ll kill you» στην ταινία TAKEN. 

4. Ταινία του 2015 που απέσπασε 6 Όσκαρ το 2016 στην 88η τελετή βραβείων Όσκαρ. 

6. Ταινία κινουμένων σχεδίων που έχει μείνει στις καρδιές μικρών και μεγάλων, με πρωταγωνιστές ψάρια… 

8.  Ομάδα υπερηρώων με τους Captain America, Black Widow, Iron Man… 

10. O Anakin… είναι ένας από τους βασικότερους ήρωες του Star Wars. 

Για όποιους κόλλησαν, η λύση στην τελευταία σελίδα της εφημερίδας… 



 

 

 

Τούρτα μωσαϊκό με μπισκότα 

ΥΛΙΚΑ 

20 μπισκότα μακρόστενα 

τύπου Μιράντα 

ΓΙΑ ΤΟ ΜΩΣΑΙΚΟ 

110 γρ. έτοιμο μείγμα για 

σαντιγί σε σκόνη 

200ml γάλα πλήρες αγελαδινό 

125 γρ. σοκολάτα κουβερτούρα κομμένη σε κομμάτια 

90 γρ. πραλίνα φουντουκιού 

450 γρ. μπισκότα τύπου πτι-μπερ (2 πακέτα) 

20 γρ. κακάο σε σκόνη 

45ml μπράντι 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΓΚΑΝΑΣ 

125 γρ. σοκολάτα κουβερτούρα κομμένη σε κομμάτια 

125ml κρέμα γάλακτος  

ΓΙΑ ΤΟ ΓΑΡΝΙΡΙΣΜΑ 

100 γρ. δημητριακά σοκολάτας 

20 γρ. ζάχαρη άχνη 

 

Φτιάξτε το μωσαϊκό. Γεμίστε μια μεσαία κατσαρόλα µε νερό 

μέχρι τη μέση. Εφαρμόστε στο χείλος της ένα μεταλλικό μπολ 

ίδιου μεγέθους και ρίξτε μέσα τη σοκολάτα κουβερτούρα, αφού 

την κόψετε σε κομμάτια. Τοποθετήστε την κατσαρόλα σε μέτρια 

φωτιά και αφήστε τη σοκολάτα να λιώσει. Ρίξτε στον κάδο του 

μίξερ το έτοιμο μείγμα για σαντιγί και το γάλα και χτυπήστε µε 

το σύρμα σε δυνατή ταχύτητα µέχρι να έχετε µια αφράτη 

σαντιγί. Προσθέστε τη λιωμένη σοκολάτα, την πραλίνα 

φουντουκιού, το κακάο και το μπράντι και ξαναχτυπήστε τα µε 

το σύρμα σε δυνατή ταχύτητα. Σπάστε µε τα χέρια σας τα 

μπισκότα σε ένα μπολ σε μεγάλα κομμάτια. Αδειάστε τα 

μπισκότα στο μείγμα της σοκολάτας και ανακατέψτε µε µια 

σπάτουλα. Πάρτε µια στρογγυλή φόρμα µε αποσπώμενο πάτο 

διαμέτρου 22 εκ. και τοποθετήστε περιμετρικά τα μακρόστενα 

μπισκότα τύπου Μιράντα όρθια, καλύπτοντας τα τοιχώματα. 

Αδειάστε στο κέντρο το μείγμα του μωσαϊκού και βάλτε την 

τούρτα στο ψυγείο για τουλάχιστον 30΄ να κρυώσει. 

Φτιάξτε την επικάλυψη. Σε µια μικρή κατσαρόλα ρίξτε την 

κρέμα γάλακτος και αφήστε τη να βράσει σε χαμηλή φωτιά για 

περίπου 1΄-2΄. Αποσύρετε την κατσαρόλα από τη φωτιά, 

προσθέστε τη σοκολάτα κουβερτούρα κομμένη σε κομμάτια και 

ανακατέψτε. Αφήστε την γκανάς να κρυώσει ελαφρώς. Βγάλτε 

τη φόρμα από το ψυγείο και µε ένα κουτάλι επικαλύψτε το 

μωσαϊκό µε την γκανάς. Ξαναβάλτε τη φόρμα στο ψυγείο να 

κρυώσει η τούρτα για άλλα 30’ και, είναι έτοιμη! 

Καλή επιτυχία σε όσους προσπαθήσουν και, αν το αποτέλεσμα 

είναι ικανοποιητικό, να μας φέρουν να δοκιμάσουμε! 

Άννα Χρηματοπούλου, Β3 

 

 

 

 

 

Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ 

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ… 

1. LEONARDO-DI-

CAPRIO  
2. STAR-WARS 

3. NEIL-GIBSON 

4. MAO-MAX 

5. X-MEN 

6. FINDING-

NEMO 

7. NARNIA 

8. AVENGERS 

9. JENNIFER-

LAWRENCE 

10. SKYWALKER 
------------------------------- 

ΑΝΕΚΔΟΤΑ 

 Η μικρή δεν τα πάει καλά με την 

αριθμητική και η μαμά 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€. Πόσα πρέπει να σου 

δώσω; 

Και η μικρή σαστισμένη απαντά: 

-Δεν πειράζει, καλέ κυρία, με πληρώνετε αύριο… 

 

 Συμβουλές για να προστατευτείς από τα κουνούπια 

τώρα το καλοκαίρι… 

Σβήνεις το φως στην κρεβατοκάμαρα και πας στο 

σαλόνι, ανάβεις το φως του σαλονιού, κάνεις πως 

κοιμάσαι για 5 λεπτά, τρέχεις στην κρεβατοκάμαρα, 

κλείνεις την πόρτα, αφήνεις τα κουνούπια στο 

σαλόνι... 

------------------------------- 

ΕΝΩΣΕ ΤΙΣ ΤΕΛΕΙΕΣ… 

 


