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30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ: ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ 

ΙΕΡΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ 

ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ. 

Στις 30 Ιανουαρίου, ημέρα γιορτής των Τριών 

Ιεραρχών, ημέρα γιορτής της παιδείας, τιμήσαμε τους 

προστάτες των γραμμάτων, εμπνευστές δασκάλων και 

μαθητών, το Βασίλειο το Μέγα, το Γρηγόριο το 

Θεολόγο και τον Ιωάννη το Χρυσόστομο. Μετά τον 

Εκκλησιασμό στον Άγιο Μηνά, παρακολουθήσαμε μια 

πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση αφιερωμένη στους 

Τρεις Ιεράρχες, που επιμελήθηκαν οι καθηγήτριες κ. 

Θεοδοσίου και κ. Κελεμουρίδου. Μας έκαναν εντύπωση 

τα λόγια και οι συμβουλές των Τριών Ιεραρχών. 

 «Να κοπιάζεις! Ο νους διατηρεί επί πολύ όσα 

αποκτήθηκαν με κόπο.» «Να αγωνίζεσαι! Τα στεφάνια 

είναι για τους αγωνιστές, όχι για κείνους που κάθονται 

στις κερκίδες.» «Προτίμησε τη σπουδή που κάνει και 

τα δύσκολα, εύκολα. Όχι τη ραθυμία που παρουσιάζει 

και τα εύκολα, δύσκολα» 

Στη συνέχεια μοιραστήκαμε τσουρεκάκια με «φλουρί» 

και ο τυχερός κάθε τμήματος κέρδισε δώρο. 

Ακολούθησε η κοπή της βασιλόπιτας στην αυλή από το 

διευθυντή του σχολείου μας κι εκεί το τυχερό τμήμα 

κέρδισε μια Εικόνα για την τάξη του. 

 

ΑΠΟΚΡΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ! 

Όπως κάθε χρόνο και φέτος, έγινε την Παρασκευή 20 

Φεβρουαρίου στην αυλή του σχολείου μας το 

παραδοσιακό αποκριάτικο γλέντι με μουσική, χορό, 

μεταμφιέσεις, πειράγματα και πολύ κέφι!  

Όλες οι μεταμφιέσεις ήταν πολύ πετυχημένες, κάποιοι 

μάλιστα κατάφεραν να γίνουν εντελώς αγνώριστοι! 

Όπως οι δυο σούπερ 

γιαγιές της διπλανής 

φωτογραφίας… 

Θα 

θέλαμε επίσης να 

συγχαρούμε τους 

μουσικούς του 

σχολείου μας για το 

ταλέντο τους και να 

τους 

ευχαριστήσουμε για 

το κέφι 

που μας 

χάρισαν.



ΑΠΟΚΡΙΑ ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ! 

Στη  Νάουσα η Αποκριά 

χαρακτηρίζεται από τον 

αυθορμητισμό, τον ενθουσιασμό 

και τη φιλόξενη διάθεση των 

Ναουσαίων.  

Και φυσικά, χαρακτηριστικότερο 

και βασικότερο στοιχείο, το έθιμο 

«Γενίτσαροι και Μπούλες», ένα 

έθιμο με βαθιές ρίζες που 

ενσωματώνει στοιχεία της 

τοπικής παράδοσης και των 

ηρωικών αγώνων της Νάουσας 

και φτάνει αναλλοίωτο μέχρι τις 

μέρες μας. Σε αντίθεση με την 

αταξία που επικρατεί τις μέρες 

της αποκριάς, το έθιμο της 

Νάουσας χαρακτηρίζεται από 

την πειθαρχία: 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, 

επαναλαμβάνεται την Κυριακή της 

Τυρινής με το γλέντι στην πλατεία 

των Αλωνιών, συνεχίζεται την 

Καθαρή Δευτέρα και τελειώνει 

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.  

Γαλανού    Ευαγγελία, Α1 

Γιάννη Πασχαλίνα, Α1 

Γιτοπούλου Παναγιώτα, Α1 

Θεοδωρίδης Στέλιος, Α1 

Ιωαννίδης Γιώργος, Α1 

Κοσμαρίκου Θεοδώρα, Α2 

Ντίντος Χρήστος, Α2

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

Η ΧΑΣΚΑ  

Η χάσκα είναι ένα αποκριάτικο 

έθιμο που τηρείται στην περιοχή 

της Νάουσας την τελευταία 

Κυριακή της Αποκριάς. Σε έναν 

πλάστη δένουμε κλωστή που στη 

μια της άκρη κρέμεται ένα 

ξεφλουδισμένο αυγό. Ο παππούς 

κάθεται στο κέντρο ενός κύκλου 

που αποτελείται από τα νεότερα 

μέλη της οικογένειας. Ενώ 

κουνάει τον πλάστη, τα παιδιά 

προσπαθούν να πιάσουν το αυγό 

με το στόμα και χωρίς τη βοήθεια 

των χεριών. Όποιος τα καταφέρει 

θεωρείται τυχερός. Αυτό το 

έθιμο σηματοδοτεί την έναρξη της 

Σαρακοστής, καθώς λέγεται πως, 

«με αυγό κλείνει το στόμα το 

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

βράδυ της Αποκριάς, με αυγό 

ανοίγει το βράδυ της Ανάστασης». 

Λιόλιου Σοφία, Γ1  

-.-.-.-.-.- 

…ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΗ 

ΣΥΝΤΑΓΗ! 

ΡΥΖΟΠΙΤΑ 

Τώρα τις Απόκριες, κάθε 

περιοχή έχει και τα δικά της 

παραδοσιακά φαγητά. Έτσι, εμείς 

εδώ στη Νάουσα φτιάχνουμε 

ριζόπιτα! Να πώς γίνεται: 

Τα υλικά που θα χρειαστούμε 

είναι: 

 ½ κιλό ρύζι σούπας 

 1 φλυτζάνι γάλα 

 1 ½ κουταλιά βούτυρο 

(κατά προτίμηση φρέσκο) 

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

 ½ φλυτζάνι τυρί τριμμένο 

 1 φύλλο χωριάτικο 

Αφού βράσουμε καλά το ρύζι, το 

λιώνουμε με ένα πιρούνι και 

προσθέτουμε το γάλα, το τυρί και 

το βούτυρο. Ανακατεύουμε καλά. 

Στρώνουμε το φύλλο σε 

βουτυρωμένο ταψί, ρίχνουμε μέσα 

το μείγμα και, τα φύλλα που 

περισσεύουν τα γυρίζουμε προς 

τα μέσα. Πασπαλίζουμε με 

τριμμένο τυρί και ψήνουμε σε 

μέτριο φούρνο για 25’. 

Έτοιμο! Καλή όρεξη! 

Καλή Σαρακοστή! 

Λιόλιου Σοφία, Γ1



 

Σχολική βία ή BULLYING 

Η ενδοσχολική βία και ο εκφοβισμός μεταξύ των μαθητών 

έχει αρχίσει να γίνεται αντικείμενο προσοχής και μελέτης 

και στην Ελλάδα. Οι όροι που χρησιμοποιούνται για να 

περιγράψουν το φαινόμενο είναι: ενδοσχολική βία, 

εκφοβισμός και θυματοποίηση. Ορίζουν μια κατάσταση 

κατά την οποία ασκείται εσκεμμένη , απρόκλητη, 

συστηματική και επαναλαμβανόμενη βία και επιθετική 

συμπεριφορά με σκοπό την επιβολή ,την καταδυνάστευση 

και την πρόκληση σωματικού και ψυχικού πόνου σε 

μαθητές από συμμαθητές τους. 

Η ενδοσχολική βία και ο εκφοβισμός που εκδηλώνεται 

μεταξύ των μαθητών έχει τις εξής  

 

μορφές: σωματική, λεκτική, ψυχολογική και κοινωνική. 

Οι πιο συνηθισμένες εκδηλώσεις είναι: χειρονομίες, 

σπρωξιές, ξυλοδαρμοί, βρισιές, προσβολές, απειλές, 

εκβιασμοί, καταστροφή προσωπικών αντικειμένων, 

αποκλεισμός-απομόνωση από παρέες, ομαδικά παιχνίδια 

και κοινωνικές δραστηριότητες, σεξουαλική παρενόχληση 

και κακοποίηση. 

 

 

 

Τι μαρτυρά ότι ένα παιδί έχει γίνει θύμα ενδοσχολικής 

βίας και εκφοβισμού; 

Η μειωμένη διάθεση του ή η άρνησή του να πάει στο 

σχολείο με πρόσχημα κάποια δικαιολογία. Η απροσδόκητη 

μαθησιακή του πτώση. Αν περνά το χρόνο του στα 

διαλείμματα κοντά στους εκπαιδευτικούς και στα γραφεία. 

Αν αρχίζει ν’ αλλάζει τις διαδρομές από τις οποίες 

συνήθιζε να πηγαίνει στο σχολείο ή στο σπίτι. Αν τα 

ρούχα του είναι σκισμένα και κατεστραμμένα ή έχει 

σημάδια και μελανιές . Οι ξαφνικές αλλαγές στη διάθεσή 

του. Όταν παραπονιέται  για ψυχοσωματικά προβλήματα.  

Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί η ενδοσχολική βία και ο 

εκφοβισμός; 

Υπάρχει επιτακτική ανάγκη άμεσης λήψης μέτρων όπως 

η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, η ενεργή συμμετοχή 

και συνεργασία των γονέων με το σχολείο, καθώς και η 

άμεση στελέχωσή τους με ειδικούς ψυχικής υγείας 

παιδιών και εφήβων (ψυχολόγους, κοινωνικούς 

λειτουργούς) ώστε να παρεμβαίνουν στην αντιμετώπιση 

των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων. 

Ζήμνα Κλεοπάτρα, Α1  

 Κοτζιάμπαση Ελισάβετ, Α1 & Κοτζιάμπαση Δέσποινα, Γ3 



ΠΡΟΤΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ 

Ο Πρίγκιπας των Νεφών 

Συγγραφέας: 

Κριστόφ Γκαλφάρ 

Χώρα προέλευσης: 

Γαλλία 

Μετάφραση: 

Ευγενία Τσελέντη 

Κειμενικό είδος: 

Περιπέτεια 

επιστημονικής 

φαντασίας 

Χρονολογία 

συγγραφής: 2010 

Μερικές πληροφορίες για το συγγραφέα. 

Ο Κριστόφ Γκαλφάρ γεννήθηκε 

το 1976 στη Γαλλία. Σπούδασε 

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και 

Θεωρητική Φυσική. 

Συνεργάστηκε με τον Στήβεν 

Χόκινγκ για τη συγγραφή του 

πρώτου του βιβλίου «Ο Πρίγκιπας των Νεφών», 

το οποίο τιμήθηκε με το βραβείο «Επιστημονικού 

Νεανικού Βιβλίου» του Υπουργείου Παιδείας της 

Γαλλίας καθώς και με το βραβείο καλύτερου 

Νεανικού Μυθιστορήματος.  

Η υπόθεση… 

Ο Τρίσταμ Ντρέικ έχει γεννηθεί μερικά χιλιόμετρα 

πάνω από τον ωκεανό. Το χωριό του φτιάχτηκε 

μακριά από τον υπόλοιπο κόσμο για να κρυφτεί εκεί 

η κόρη του βασιλιά του Βορρά, η Μυρτίλη και να 

την προστατέψουν από τον Τύραννο, ο οποίος 

προσπαθεί να τη σκοτώσει και να ανεβεί στο 

θρόνο. Μια μέρα όμως, τα στρατεύματα του 

δικτάτορα ανακαλύπτουν το σύννεφό τους και οι 

μόνοι που θα σωθούν είναι ο Τρίσταμ και ο φίλος 

του ο Τομ. Οι δύο φίλοι, αναζητώντας τη Μυρτίλη, 

θα ανακαλύψουν το καταχθόνιο σχέδιο του 

Τυράννου που είναι να μεταβάλει το κλίμα της Γης 

και να το χρησιμοποιήσει ως πολεμικό όπλο 

εναντίον τους. Θα καταφέρουν άραγε οι δύο φίλοι 

να σωθούν και να 

σώσουν και τη 

Μυρτίλη; Θα πεθάνει 

ο Τύραννος; 

Η γνώμη μου. 

«Ο Πρίγκιπας των 

Νεφών» είναι ένα 

πολύ ωραίο βιβλίο 

γεμάτο δράση. Μ’ αυτό 

αξιοποίησα ευχάριστα και δημιουργικά τον 

ελεύθερο χρόνο μου. Μέσα από τις σελίδες του 

γνώρισα τον κόσμο των αστεριών, έμαθα για το 

κλίμα της γης, τι είναι γαλαξίας, πότε και πώς 

γεννήθηκε το Σύμπαν, καθώς κι ένα σωρό άλλα 

υπέροχα πράγματα. Το κείμενο είναι τόσο όμορφα 

γραμμένο, που νόμιζα ότι τα γεγονότα 

διαδραματίζονταν μπροστά στα μάτια μου. Από την 

άλλη μεριά πάλι, υπήρχαν μερικά σημεία στο βιβλίο 

όπου ο συγγραφέας έδινε τόσο πολλές 

επιστημονικές πληροφορίες,  που με έκανε να 

βαρεθώ λίγο… Ωστόσο, το συστήνω ανεπιφύλακτα 

γιατί είναι μια περιπέτεια γεμάτη δράση κι 

αισιοδοξία που περνά συγχρόνως και το μήνυμα 

της οικολογικής ανησυχίας. 

Αραμπατζή Κατερίνα, Γ1  

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΑΙΝΙΑΣ 

«Θεέ μου, τι σου κάναμε;» 

Η υπόθεση… Οι Βερνέιγ, τυπικοί καθολικοί Γάλλοι 

αστοί, προσπαθούν να συμβιβαστούν με την ιδέα 

πως έχουν για γαμπρούς έναν Εβραίο, έναν Άραβα 

κι έναν Κινέζο. Όταν και η τέταρτή τους κόρη τους 

ανακοινώνει πως πρόκειται να παντρευτεί, δεν 

είναι καθόλου προετοιμασμένοι γι’ αυτό που 

πρόκειται να ακολουθήσει… Τι θα συμβεί άραγε; 

Ποιον έχει διαλέξει για γαμπρό; Θα καταφέρει να 

τον παντρευτεί, ή τελευταία στιγμή θα αλλάξουν τα 

σχέδια;                                                                  

Η ταινία έκανε ρεκόρ εισιτηρίων στη Γαλλία και 

πρέπει σίγουρα να τη δει όποιος αγαπάει τις 

κωμωδίες και θέλει να περάσει ευχάριστα την ώρα 

του. Η σκηνοθεσία είναι του Φιλίπ ντε Σοβερόν.                          

Παίζουν: Κριστιάν Κλαβιέ, Σαντάλ Λομπί, Ελοντί 

Φοντάν. 

Μεγαλογιάννη Βαλεντίνα, Γ1 

Αραμπατζή Κατερίνα, Γ1 



ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΑΙΝΙΑΣ 

Το παιδί με την κουρδιστή καρδιά 

Ο Ζακ γεννήθηκε στο Εδιμβούργο το 1874 την πιο 

κρύα μέρα του κόσμου, γι’ αυτό η καρδιά του 

πάγωσε… Για να τον σώσει, η μητέρα του τον 

εγκαταλείπει στο κατώφλι μιας γιατρού, η οποία 

αντικαθιστά την καρδιά του με ένα μηχανικό ρολόι 

κούκου. Ο Ζακ θα μπορέσει να επιβιώσει αρκεί να 

ακολουθήσει τρεις κανόνες: πρώτον, να μην το 

αγγίζει με τα χέρια του, δεύτερον να ελέγχει το 

θυμό του και να μη χάσει ποτέ την ψυχραιμία του 

και, τρίτον και κυριότερο, να μην ερωτευτεί ποτέ. 

Ο έρωτας είναι όμως αναπόφευκτος.  Η συνάντησή 

του με τη δεσποινίδα Ακακία, μια μικρή 

τραγουδίστρια του δρόμου, θα ανεβάσει τους 

ρυθμούς του ρολογιού. Ψάχνοντας απεγνωσμένα 

να τη βρει, ο Ζακ μας παρασέρνει σε μια ρομαντική 

αναζήτηση από τις λίμνες της Σκωτίας μέχρι το 

Παρίσι και την Ανδαλουσία. 

Η ταινία βασίστηκε στο εφηβικό παραμύθι του ροκ 

τραγουδιστή Ματιά Μαλζιέ «Ο Ζακ και η μηχανική 

της καρδιάς» που κυκλοφόρησε το 2007. Τότε, ο 

Λύκ Μπεσόν, ένας από τους γνωστότερους 

Γάλλους σκηνοθέτες, παραγωγούς και 

σεναριογράφους, αγόρασε τα δικαιώματα κι 

εμπιστεύτηκε τον ίδιο το συγγραφέα και τον 

Στεφάν Μπερλά για να το διασκευάσουν σαν 

κινηματογραφικό animation, με πολύ μεγάλη 

επιτυχία. 

Είναι μια ταινία που αξίζει να δείτε! 

Σκηνοθεσία: Στεφάν Μπερλά, Ματίας Μαλζιέ 

Ηθοποιοί (φωνές): Ζαν Ροσφόρ, Ρόσι Ντε Πάλμα, 

Ολίβια Ρουίζ 

Βοδενλή Ελένη, Α1  

10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ: ΗΜΕΡΑ 

ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 

Με αφορμή τη 12η Ημέρα Ασφαλούς 

Διαδικτύου που ήταν στις 10 

Φεβρουαρίου, θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε μερικά 

πράγματα στους συμμαθητές μας. Η παγκόσμια 

κοινωνία των πληροφοριών αποτελεί σήμερα μια 

πραγματικότητα που μας περιβάλλει από παντού, 

μας γεμίζει με την αφθονία της, μας γοητεύει με 

τις υποσχέσεις της, μας τρομάζει με τις εκπλήξεις 

της, μας μορφώνει και μας ψυχαγωγεί. Πρέπει 

όμως να έχουμε το νου μας, γιατί μπορεί να 

δημιουργηθούν προβλήματα αν υπάρξει υπερβολή 

στον τρόπο που χρησιμοποιούμε το διαδίκτυο. Δεν 

πρέπει να ξεχνάμε: το διαδίκτυο είναι μια δημόσια 

πηγή πληροφοριών. Ό,τι δημοσιεύεται εκεί είναι 

ορατό από εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. 

Πρέπει λοιπόν να προσέχουμε τις πληροφορίες 

που αναρτούμε. 

Γι’ αυτό… 

 Δεν μπαίνουμε σε άγνωστες ή παράνομες 

σελίδες, ή σελίδες με ακατάλληλο για την 

ηλικία μας περιεχόμενο. 

 Δε μιλάμε σε αγνώστους. 

 Δεν κλείνουμε ραντεβού για να 

συναντήσουμε άτομα που δε γνωρίζουμε. 

 Δεν αποκαλύπτουμε προσωπικά στοιχεία. 

 Προσπαθούμε να αγνοούμε προσβολές που 

απευθύνονται σε μας. Αν μας εκφοβίζουν ή 

μας εκβιάζουν, ζητάμε τη βοήθεια των 

γονιών μας. 

 Βάζουμε ασφαλείς κωδικούς (όχι τη 

διεύθυνση και το τηλέφωνό μας) και δεν 

τους αποκαλύπτουμε σε κανέναν, παρά 

μόνο στους γονείς μας. 

 Αν δούμε κάτι περίεργο ή κάτι που δεν 

μπορούμε να αντιμετωπίσουμε, ζητάμε 

βοήθεια από άτομα που εμπιστευόμαστε. 

 Δεν κατεβάζουμε παιχνίδια χωρίς να τα 

έχουμε ελέγξει πριν για ιούς. 

 Δεν παίζουμε παιχνίδια με χρήματα.  

Κοτζιάμπαση Ελισάβετ,Α1 -  Κοτζιάμπαση 

Δέσποινα, Γ3 – Κουρτόπουλος Κωστής, Γ3-

Μπέρσου Μαρία, Γ3 



ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Επίσκεψη στο Κ.Π.Ε. 

 Με την Περιβαλλοντική Ομάδα 

του σχολείου μας επισκεφτήκαμε 

το Κέντρο Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης Νάουσας και 

γνωρίσαμε καλύτερα θέματα 

σχετικά με το περιβάλλον. 

Ενημερωθήκαμε για την 

ανακύκλωση, μάθαμε για το 

«κομπόστ» που είναι το φυσικό 

λίπασμα που παράγεται από την 

αποσύνθεση των οργανικών 

υλικών όπως  φύλλα, κλαδιά, 

φρούτα, λαχανικά, συζητήσαμε με 

τους υπεύθυνους του Κ.Π.Ε. και 

είδαμε σύντομα βίντεο σχετικά με 

την ανακύκλωση. Στο τέλος μας 

κέρασαν και, πριν φύγουμε, 

γράψαμε σε ένα έντυπο που μας 

μοίρασαν τις εντυπώσεις μας. 

Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα 

επίσκεψη γιατί μάθαμε πολλά 

πράγματα. 

Γαλανού Ευαγγελία, Α 

Γιάννη Πασχαλίνα, Α1 

Γιτοπούλου Παναγιώτα, Α1  

Θεοδωρίδης Στέλιος, Α1 

Επίσκεψη στο Κέντρο 

Τεκμηρίωσης Βιομηχανικής 

Κληρονομιάς «Έρια» 

Η ομάδα Αγωγής Σταδιοδρομίας 

με τους καθηγητές κ. Μπαλτζή 

Σοφία και κ. Μάλλιο Γιώργο 

επισκέφτηκε το Κέντρο 

Τεκμηρίωσης Βιομηχανικής 

Κληρονομιάς «Έρια» στην 

Νάουσα. Εκεί ξεναγήθηκε από την 

υπεύθυνη μουσειολόγο του 

Κέντρου κ. Βάλια Αμοιρίδου. 

Συζητήθηκαν θέματα που 

αφορούν το επάγγελμα του 

μουσειολόγου αλλά και την 

λειτουργία του ίδιου του Κέντρου 

Τεκμηρίωσης. Με την καθοδήγηση 

της κ. Αμοιρίδου οι μαθητές 

έπαιξαν ένα διαδραστικό παιχνίδι, 

για να γνωρίσουν τους χώρους  

που συνιστούν ένα Μουσείο όπως 

το Κέντρο Τεκμηρίωσης, ενώ 

συμμετείχαν σε μια «εικονική» 

καταγραφή μουσειακών 

αντικειμένων, παίρνοντας μια ιδέα 

για το πώς εργάζεται ένας 

μουσειολόγος. 

Επίσκεψη στο φούρνο 

Θανασούλη και στο 

παραδοσιακό εργαστήριο   

«Η συνταγή της γιαγιάς» 

Οι 9 μαθητές του ευρωπαϊκού 

προγράμματος etwinning με την 

υπεύθυνη καθηγήτρια κ. Μαρία 

Ζιούζια και το διευθυντή του 

σχολείου μας κ. Γιάννη 

Βαρθολομαίο επισκέφτηκαν το 

φούρνο Θανασούλη όπου είχαν την 

ευκαιρία να μάθουν χρήσιμες 

πληροφορίες για το αλεύρι και το 

ψωμί, αλλά και να ζυμώσουν οι 

ίδιοι τα δικά τους πρωτότυπα 

αρτοποιήματα. Δοκίμασαν διάφορα 

από τα προϊόντα του φούρνου κι 

έφυγαν με τις καλύτερες 

εντυπώσεις. Οι ίδιοι μαθητές 

επισκέφτηκαν και το παραδοσιακό 

εργαστήρι «Η συνταγή της 

γιαγιάς» που παρασκευάζει 

μεγάλη ποικιλία παραδοσιακών 

προϊόντων ακολουθώντας πιστά 

τη γαστρονομική παράδοση της 

Νάουσας. 

Επίσκεψη 

κοινωνικής 

λειτουργού στο 

σχολείο μας. 

Την Τετάρτη 4/2/2015, στα 

πλαίσια του μαθήματος Σχολική 

και Κοινωνική Ζωή, μας 

επισκέφτηκε η κοινωνική 

λειτουργός κ. Ελένη Τσέλιου. Στην 

αρχή συζητήσαμε σχετικά με το τι 

είναι ο θυμός και μετά μας ζήτησε 

να ζωγραφήσουμε το θυμό όπως 

τον καταλαβαίνουμε. Κατόπιν μας 

ζήτησε να περιγράψουμε κρυφά σε 

ένα χαρτάκι πώς βλέπουμε το 

διπλανό μας και όταν τελειώσαμε 

μας αποκάλυψε πως τα 

προτερήματα και τα ελαττώματα 

που περιγράψαμε είναι ακριβώς τα 

δικά μας! Στο τέλος κάναμε ένα 

πολύ ωραίο παιχνίδι χαλάρωσης 

με ωραία μουσική, που το διέκοψε 

το χτύπημα του κουδουνιού… 

Περάσαμε πολύ ωραία, ήταν μια 

όμορφη εμπειρία και θέλουμε να 

ευχαριστήσουμε πολύ την κ. 

Τσέλιου και να της πούμε ότι 

ελπίζουμε να ξανάρθει και να 

μιλήσουμε πάλι για τέτοια θέματα.  

Ε. Γαλίτη, Θ. Κοσμαρίκου, Κ. 

Ζήμνα, Γ. Κόκκινος, Σ. 

Καλαϊτζίδης, Π. Φανιάδης, Ι. 

Λάζου, Α. Πραντσίδη, Π. 

Γιτοπούλου, Α. Παπαγεωργίου, 

Ε. Γαλανού, Α. Σαμαρά, Ε. 

Καρατσιώλη, Μ. Τσίλη 



Αν στη Γη ζούσαν 100 

άνθρωποι… 

72 δισεκατομμύρια άνθρωποι 

κατοικούν σήμερα στη Γη! Όχι 

και λίγοι… Και μάλιστα, από το 

τέλος του 14ου αιώνα και μετά 

ο παγκόσμιος πληθυσμός 

αυξάνεται συνεχώς, τα 

τελευταία χρόνια με πολύ 

γρήγορο ρυθμό και με πολύ 

δυσάρεστες επιπτώσεις για το 

περιβάλλον. 

Οι λόγοι αυτής της αύξησης; Η 

πρόοδος των επιστημών και 

κυρίως της ιατρικής, η 

βελτίωση των συνθηκών ζωής, 

η αύξηση της διαθέσιμης 

τροφής, η παροχή καθαρού 

νερού, η εκπαίδευση, είναι 

μερικοί. 

Η κατανομή όμως του 

πληθυσμού δεν είναι 

ομοιόμορφη. Για παράδειγμα, 

στην Ασία κατοικούν 

περισσότεροι απ’ ότι στην 

Αφρική. 

Άραγε πώς θα ήταν αν 

κατοικούσαν 100 άνθρωποι στη 

Γη; Λοιπόν, οι 60 από αυτούς 

θα ζούσαν στην Ασία! 

Περισσότεροι από το μισό 

πληθυσμό του πλανήτη… Οι δύο 

χώρες με τον μεγαλύτερο 

πληθυσμό είναι η Κίνα και η 

Ινδία. Αν στη Γη ζούσαν 100 

άνθρωποι, οι 19 θα ήταν 

Κινέζοι και οι 17 Ινδοί.  Στην 

Αφρική θα ζούσαν  15 

άνθρωποι. Είναι η ήπειρος με 

τον πιο νέο πληθυσμό. Και 

ξέρετε γιατί; Γιατί ένα παιδί 

που γεννιέται σήμερα εκεί, δεν 

ελπίζει να ζήσει παραπάνω από 

57 χρόνια…  Στην Ευρώπη θα 

ζούσαν 10 άνθρωποι και στη 

Βόρεια Αμερική 5, κι απ’ 

αυτούς πολύ λίγοι θα ήταν 

παιδιά. Αυτές οι δύο περιοχές 

έχουν τον πιο γερασμένο 

πληθυσμό του πλανήτη. Στη 

Νότια Αμερική θα ζούσαν 9 

άνθρωποι, ενώ 1 μόνο θα ζούσε 

στην Ωκεανία. 

Τέλος, οι 48 από τους 100 

ανθρώπους θα είχαν λιγότερο 

από 1,5 ευρώ τη μέρα για να 

ζήσουν. Οι 9 από αυτούς τους 

φτωχούς θα ζούσαν στην 

Αφρική, ενώ οι 32 στην Ασία.  

Μπέρσου Μαρία, Γ3 

Κοτζιάμπαση Δέσποινα, Γ3 

ΕΙΠΑΝ… 

Δεν κληρονομούμε τη γη από τους 

προγόνους μας, τη δανειζόμαστε 

από τα παιδιά μας. 

Ινδιάνικη παροιμία 

Η ΣΤΗΛΗ ΤΩΝ 

ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ  

 

 

Την κίνηση έχουν τα μαύρα και 

κερδίζουν. 

 

 

 

Την κίνηση έχουν τα άσπρα 

και κάνουν ματ σε 2 κινήσεις. 

 

 

Την κίνηση έχουν τα άσπρα 

και κάνουν ματ σε 3 κινήσεις. 

(Απ.: ….Πη8+, Βη3 ΠxΒ+) 

(Απ.: Βζ5+ Ρε7, Βζ6+ ματ) 

(Απ.: Βε8+ ΡxΒ, Ιζ6+ Ρδ8, Ιζ7+ ματ) 



 
 

 

ΑΚΡΟΣΤΙΧΙΔΑ 

Τα αρχικά σχηματίζουν το όνομα μιας γιορτής που 

μόλις τελείωσε… 

1.__ __ 

2.__ __ __ 

3.__ __ __ __ 

4.__ __ __ __ __ 

5.__ __ __ __ __ __ 

6.__ __ __ __ __ __ __ 

7.__ __ __ __ __ __ __ __ 

8.__ __ __ __ __ __ __ __ __ 

1. Ποίημα του Κίπλινγκ. 

2. Οι αχνές ή απαλές αποχρώσεις. (γαλλική λέξη) 

3. Γόνιμη έκταση μέσα στην έρημο. 

4. Και γι’ αυτό φημίζεται η Νάουσα! 

5. Χόρτο που το βράζουμε και το τρώμε σαλάτα. 

6. … ο Χρυσόστομος, ένας από τους τρεις Ιεράρχες. 

7. Γνωστός προδότης της αρχαιότητας. 

8. Άρχισε η Μεγάλη… 

Γαλανού Ε., Α1 – Γιάννη Π., Α1 – Γιτοπούλου Π., Α1 – 

Θεοδωρίδης Σ., Α1 - Ιωαννίδης Γ. Α1 – Κοσμαρίκου Θ., 

Α2 – Ντίντος Χ., Α2 

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ 

Άμα βλέπω δεν το βλέπω και το βλέπω 

όταν δε βλέπω… Τι είναι; 

Με κοιτάζεις, σε κοιτάζω. Τρως, τρώω. Γελάς, γελάω. 

Άνθρωπος δεν είμαι… Τι είμαι; 

 

Έχω μητέρα κόκκινη κι εγώ γεννιέμαι μαύρο, φτερά 

δεν έχω μα πετώ, τα σύννεφα για να βρω. Τι είναι; 

(Για τις απαντήσεις ρωτήστε την Ελισάβετ Κοτζιάμπαση, 

Α1) 

ΑΝΕΚΔΟΤΑ 

-Γιατρέ μου, το παιδί ξυπνάει στις 3 

τα χαράματα και δεν ξανακοιμάται… 

Τι να τον κάνουμε; 

-Φούρναρη… 

Μια κινέζικη παροιμία λέει: 

-Τάκη, κόλλησε ο γκοτζίλα και δεν 

ανοίγει τις σελίδες. 

-Πάτα alt+ctrl+del και όπου τον 

βρεις σκότωσέ τον. Έχει καταστρέψει 

το μισό Μανχάταν… 

Μη φωνάζεις ρε φίλε, νταξ, 

τρακάραμε… Δεν μπορούμε να τα 

βρούμε σαν πολιτισμένοι άνθρωποι; 

Κοίτα… τώρα κάνει ότι πέθανε… 

Άντε βγάλε άκρη… 

Ο Τοτός επιστρέφει σπίτι του από το σχολείο και λέει 

στη μητέρα του: -Μαμά, η δασκάλα με ρώτησε σήμερα αν 

έχω άλλα αδέλφια κι αν θα πάνε κι αυτά στο ίδιο 

σχολείο. –Πολύ ευγενικό το ενδιαφέρον της, λέει η 

μαμά. Και τι είπε όταν της είπες ότι είσαι μοναχοπαίδι; 

-Δόξα σοι ο Θεός!  

Κουρτοπούλου Κλαίρη, Γ1 - Βελή Κλαίρη, Γ1 – Μήττα 

Έλενα, Γ1 – Λεβέντης Ηλίας, Γ1  

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΣΠΙΡΤΑ 

Μετακίνησε μόνο ένα σπίρτο έτσι ώστε να ισχύει η 

ισότητα! 

 

 Κοτζιάμπαση Ελισάβετ, Α1 & Κοτζιάμπαση Δέσποινα, Γ3 


