
 
Το ημερολόγιο 

των μάγια 

(το τέλος του κόσμου) 
 

Η φιλολογία που έχει 

αναπτυχθεί γύρω από το 

έτος 2012 έχει αρχίσει 

να ανησυχεί τους αν-

θρώπους και οφείλεται 

στην προφητεία που α-

ναφέρεται στο ημερολό-

γιο των Μάγια.  

Το ημερολόγιο των Μά-

για θεωρείται από κά-

ποιους επιστήμονες το 

ακριβέστερο ημερολόγιο 

που δημιουργήθηκε πο-

τέ, από οποιονδήποτε 

γνωστό πολιτισμό, συ-

μπεριλαμβανομένου και 

του δικού μας. Σύμφωνα 

με τη μυθολογία των 

Μάγια, ο Κόσμος στον 

οποίο ζούμε θα τελειώ-

σει όταν το χειμερινό 

ηλιοστάσιο θα ευθυ-

γραμμιστεί με το Σκο-

τεινό Ρήγμα του Γαλα-

ξία μας (21/12/12), το 

«Κέντρο» του Γαλαξία 

μας, το οποίο αποτελεί 

την πύλη του Κάτω Κό-

σμου για τους Μάγια. 

Το ημερολόγιο βασίζε-

ται σε τρείς κύκλους: 

έναν κεντρικό κύκλο 

365 ημερών, έναν «ιερό» 

κύκλο 260 ημερών κι 

έναν Μεγάλο Κύκλο 

5.125 ετών. Στις 21 Δε-

κεμβρίου του 2012, 

λοιπόν ολοκληρώνεται 

ένας Μεγάλος Κύκλος. 

Σύμφωνα όμως με τη 

Μυθολογία των Μάγια, 

οι Μεγάλοι Κύκλοι τε-

λειώνουν με καταστρο-

φή.  
συνέχεια στη σελ. 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

Στην Αρμενία, υπάρχει 

μια παράδοση την ημέρα 

μετά τα Χριστούγεννα ... 

Φοράνε τις πιτζάμες τους 

όλη μέρα! 

Στη Γερμανία, οι προετοι-

μασίες για τα Χριστούγεν-

να ονομάζονται η «Πέμπτη 

σεζόν» και ξεκινάνε από 

της 11/11 στης 11:11 το 

βράδυ. 

Τη νύχτα πριν από τα 

Χριστούγεννα στην Ισλαν-

δία δεν δουλεύουν… τα 

τηλεοπτικά προγράμματα! 

Αυτό γίνεται ώστε οι άν-

θρωποι να ακούσουν την 

βραδινή λειτουργία στο 

ραδιόφωνο και να μην έ-

χουν πειρασμό να δουν 

κανένα τηλεοπτικό πρό-

γραμμα. 

Οι Ισπανοί έχουν ένα πά-

θος για τα τυχερά παιχνί-

δια! Στις 23-24 Δεκεμβρί-

ου, όλη η χώρα αγοράζει 

λαχνούς για το χριστου-

γεννιάτικο λαχείο El 

Gordo. Το 2002, το ποσο-

στό του κέρδος ήταν… 1,7 

δισεκατομμύρια ευρώ! Βέ-

βαια, τώρα με την κρίση 

έχουν πέσει τα νούμερα… 

Οι Ιταλοί τα Χριστούγεννα 

πετάνε τα παλιά έπιπλα 

έξω... από τα παράθυρα! 

Με αυτό το έθιμο, λένε, 

ότι θα φύγουν τα παλιά 

προβλήματα. 

Τα Χριστούγεννα είναι 

πάντα μνήμη. Μία γιορτή 

όπου επιστρέφω. Τα Χρι-

στούγεννα, θυμάμαι - και 

την Πρωτοχρονιά, ελπίζω. 

Βασιλική Γιούρου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υπάρχουν πολλών ειδών 

Χριστούγεννα. Των πιστών 

και των αγοραστών. Τα 

κοσμικά και τα οικογενει-

ακά. Τα φωτεινά και τα 

μελαγχολικά. Υπάρχουν 

διάφορα τοπία για Χρι-

στούγεννα. Τα βόρεια - με 

πάγο και χιόνι - και τα 

νότια - με φοινικιές και 

αστέρια. Υπάρχει ξεχωρι-

στό ύφος Χριστουγέννων. 

Του Dickens ή του Παπα-

διαμάντη. Των παραμυ-

θιών ή των Ευαγγελιστών. 

Ο κάθε άνθρωπος, κάθε 

χρόνο, έχει τα δικά του 

Χριστούγεννα, που από 

πέρυσι έως φέτος, μπορεί 

να απέχουν αιώνες!  

Τα δέντρα και τα δώρα 

είναι συνηθισμένα στην 

Ελλάδα όταν φτάνουν τα 

Χριστούγεννα! Τι συμβαί-

νει στις άλλες χώρες ό-

μως;... 

Στη Βηθλεέμ, δίπλα στην 

κεντρική εκκλησία παίζει 

μια ορχήστρα. Τα τραγού-

δια τους προέρχονται από 

τους Σταυροφόρους και 

όλοι οι κάτοικοι της πό-

λης, ανεξάρτητα από τη 

θρησκεία τους, συγκε-

ντρώνονται για να ακού-

σουν τη μελωδία της. 

Στην Αυστρία το πιο συ-

νηθισμένο δώρο για τα 

Χριστούγεννα είναι η… 

σοκολάτα! 

Στην Αργεντινή, την νύ-

χτα των Χριστουγέννων, οι 

νέοι βγαίνουν στους δρό-

μους και πυροβολούν με 

το όπλο τους! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  Το έθιμο του καρτσιού-

νου ή καρτσούνου στη Νά-

ουσα αναβιώνει κάθε χρό-

νο την περίοδο των Χρι-

στουγέννων. Πρόκειται 

ουσιαστικά για το άναμμα 

φωτιάς (συνήθως χρησιμο-

ποιούνται μεγάλα κού-

τσουρα και ρίζες δέντρων), 

σε διάφορες γειτονιές της 

Νάουσας. 

  Σκοπός του εθίμου κατά 

την παράδοση, είναι η φω-

τιά αυτή, να ζεστάνει τον 

νεογέννητο Χριστό. Γύρω 

από τον καρτσιούνο μα-

ζεύονται συνήθως οι περί-

οικοι της γειτονιάς με φί-

λους, ενώ στα κάρβουνα 

της φωτιάς υπάρχουν ψη-

τά κρεατικά και παρα-

πλεύρως δεν λείπει το 

κρασί και το τσίπουρο. 

Περαστικοί και γνωστοί 

σταματούν για ένα κέρα-

σμα και μέσα στο κρύο του 

χειμώνα η ατμόσφαιρα 

γύρω από έναν καρτσούνο 

είναι πολύ ζεστή και φιλι-

κή. Το έθιμο ξεκινάει πα-

ραμονές Χριστουγέννων 

και συνεχίζεται μέχρι και 

την Πρωτοχρονιά, ενώ οι 

μεγαλύτερες συναθροίσεις 

γύρω από τον καρτσιούνο 

σημειώνονται κυρίως την 

παραμονή και ανήμερα τα 

Χριστούγεννα και την 

Πρωτοχρονιά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τρίμηνη Έκδοση της πολιτιστικής ομάδας του  2ου  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  ΝΑΟΥΣΑΣ 

 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ   ΗΡΘΑΝ  ΠΑΛΙ 

 

Οκτώβριος 

Νοέμβριος 

Δεκέμβριος 

2012 

Αριθ. Φύλλου  22 

Κ α λ ή    Χ ρ ο ν ι ά 
 
 
 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 

ΣΤΗΝ ΝΑΟΥΣΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Υπ. Παιδείας & Θρησκευμάτων 

Πολιτισμού & Αθλητισμού 

Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης 
Ν. Ημαθίας 

 

Υπεύθυνη 
Προγραμμάτων 

Σχολικών Δραστηριοτήτων  

Νόπη Σκεντερίδου 

 

 Ruck Zuck 
 

Εδώ και δύο χρόνια κυκλο-

φορεί στο σχολείο μας η Γερ-

μανική εφημερίδα Ruck 

Zuck, που έχει ως στόχο να 

ενημερώνει τους μαθητές για 

θέματα που τους ενδιαφέ-

ρουν.   

Η εφημερίδα γράφεται και 

εκδίδεται από μαθητές και 

μαθήτριες στην γερμανική 

γλώσσα, πάντα με τις οδηγίες 

της καθηγήτριας που διδά-

σκει. Με αυτόν τον τρόπο τα 

παιδιά εξασκούνται και μα-

θαίνουν ακόμη καλύτερα τη 

γλώσσα που διδάσκονται. 

Κάθε χρόνο οι μαθητές και 

μαθήτριες έχουν την ευκαι-

ρία να παίρνουν μέρος στη 

συντακτική ομάδα της εφη-

μερίδας. Έχουν την ευκαιρία 

να δημοσιεύουν όσα συμβαί-

νουν μέσα και έξω από την 

τάξη τους, διάφορες δραστη-

ριότητες του σχολείου και 

διάφορα θέματα που απασχο-

λούν τους ίδιους και τους 

συνομηλίκούς τους. 

Και βέβαια δεν χάνουν την 

ευκαιρία να παρουσιάσουν 

συνομιλία-συνέντευξη με 

γερμανόφωνο συνομήλικό 

τους. 

Υπεύθυνη αυτής της πρωτό-

τυπης προσπάθειας είναι η 

καθηγήτρια της γερμανικής 

γλώσσας, κα Τρύφων Θωμαή. 

      

Ανθή Κλώνα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

η καλλιέργεια της ομαδι-

κότητας, της συνεργασίας 

και των φιλικών σχέσεων 

μεταξύ των μελών της. 

  Η πρώτη συνάντηση  

πραγματοποιήθηκε την 

Κυριακή 16 Δεκεμβρίου  

2012.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Αρχικά αναφερθήκαμε 

στις προσδοκίες μας, πα-

ρουσιάσαμε τον εαυτό μας 

και δημιουργήσαμε τους 

κανόνες της ομάδας μας. 

Το βιβλίο που διαβάσαμε 

είναι «Ο Ψεύτης Παπ-

πούς» της Άλκης Ζέη. Άλ-

λα προτεινόμενα βιβλία 

είναι «Ο Μεγάλος Περίπα-

τος του Πέτρου», «Το Κα-

πλάνι της βιτρίνας» και 

«Η Μωβ Ομπρέλα».  

Υπεύθυνη αυτής της υπέ-

ροχης προσπάθειας είναι η 

κα Μώκα. 

Ευαγγελία Σαράφη 

Μαριάμ Σεπιτάνου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…   δ  ρ  α  σ  τ  η  ρ  ι  ό  τ  η  τ  ε  ς   … 

Σελ. 2 

ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ 

 

Είναι μία ομάδα παιδιών 

που αγαπάνε το βιβλίο και 

τη λογοτεχνία και συνα-

ντιούνται σε τακτά δια-

στήματα για να συζητή-

σουν πάνω στο βιβλίο που  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

επέλεξαν να διαβάσουν και  

να μοιραστούν τις σκέ-

ψεις, τους προβληματι-

σμούς και τα συναισθήμα-

τά τους. 

  Ο σκοπός της ομάδας εί-

ναι η καλλιέργεια της φι-

λαναγνωσίας, η βελτίωση 

της έκφρασης και της 

σκέψης, η βιωματική προ-

σέγγιση κάποιων θεμάτων 

μέσα. 
από την συζήτηση και την 

αναφορά προσωπικών εμπει-

ριών, η ανάπτυξη δημιουργι-

κότητας  όπως συγγραφή διη-

γήματος ή κατασκευή αφίσας 

και σελιδοδείκτη και φυσικά 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 

«ΝΕΑΝΙΚΗ ΜΑΤΙΑ» 

της πολιτιστικής ομάδας 

2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

ΝΑΟΥΣΑΣ 

Τηλ. 2332 0 22754 

Fax. 2332 0 22754 

 

Διευθυντής Σχολείου 

Τσανασίδης Π. Αντώνιος 

 

Υπεύθυνη 

για την Εφημερίδα 

 

Βαρσαμίδου Μαρία 

(Φιλόλογος) 

 

Συνεργάτες 

Μπασιακούλης Σ. Κων/νος  

 

Συντακτική Ομάδα  

 

ΤΑΞΗ Γ΄ 
Αλεξανδρή Νικολέτα 

Αντρίμογλου Πωλίνα 

Γιούρου Βασιλική 

Κεσίδου Σοφία 

Κλώνα Ανθία 

Πράπας Κων/νος 

Σεπιτάνου Ελένη 

Τζιούκλης Χριστόδουλος 

Τσιάκος Θωμάς 

Τσουκαλάς Θεοδόσης 

Φασούλα Καλλιόπη 

Χατζάρα Μαρία 

 

ΤΑΞΗ Β΄ 
Σαράφη Ευαγγελία 

Σεπιτάνου Μαριάμ 

Ταραρά Γεωργία 

ΤΑΞΗ Α΄ 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΑΣΚΕΣ 2 

*Κατά την διάρκεια των 

σχολικών μαθημάτων η κ. 

Βαταντζή σε συνεργασία 

με την κ. Τσελεπίδου και 

τον κ. Ελευθεριάδη καθώς 

και με την θερμή συμμε-

τοχή των παιδιών του 

τμήματος Β’2, αποφάσισαν 

να κάνουν μία εργασία 

σχετική με την ιστορία της 

μάσκας. Συγκεκριμένα ο 

τίτλος της εργασίας είναι : 

«Ένα πολιτισμικό πρό-

γραμμα με διαχρονική και 

διαπολιτισμική διάσταση: 

«ΜΑΣΚΕΣ». 

*Μέσα από αυτήν τα παι-

διά μαθαίνουν για την 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ιστορία της μάσκας σε 

όλα της τα είδη παγκο-

σμίως, μέσα από τις κατα-

σκευές και της εργασίες. 

Βασίζεται κυρίως σε ένα 

πολιτισμικό πρόγραμμα 

με βιωματικές ασκήσεις 

μέσα από τις οποίες επι-

διώκεται να μάθουν οι 

μαθητές για την χρήση 

και την ιστορία της μά-

σκας. Επιπλέον ενημερώ-

θηκαν για όλα τα είδη 

μάσκας από την αποκριά-

τικη μέχρι του θεάτρου.  

Επίσης προγραμματίζο-

νται εκπαιδευτικές επι-

σκέψεις σε εργαστήρια 

κατασκευής και επεξερ- 

 

 

 

 

 

γασίας μασκών και προσώ-

πων (κεραμικών μασκών 

κ.α.) όπως π.χ: ένα οδοντι-

ατρείο. 

*Η ομάδα αυτή διακόσμη-

σε με μάσκες το χριστου-

γεννιάτικο δέντρο, θεωρώ-

ντας πως θα ήταν ένας ω-

ραίος εναλλακτικός και 

πρωτότυπος τρόπος διακό-

σμησης. 

*Κλείνοντας, αξίζει να 

σημειωθεί ότι τα παιδιά 

δούλεψαν με κέφι και με-

ράκι και είδαν το θέμα με 

πολύ ενθουσιασμό και εν-

διαφέρον. 

Ελένη Σεπιτάνου 

Σοφία Κεσίδου 

 

 

 

 

 

 
 



  

 

 

Τέλος οι μαθητές παρου-

σίασαν τις εργασίες τους, 

με στόχο τη σύνταξη του 

οριστικού οδηγού, εμπλε-

κόμενοι σε όλες τις διαδι-

κασίες (από τη συλλογή 

του υλικού και τη διαμόρ-

φωση της δομής του οδη-

γού στη σύνθεση του κει-

μένου και στην ηλεκτρο-

νική επεξεργασία του οδη-

γού). Απώτερος σκοπός 

είναι να έρθουν οι μαθη-

τές σε επαφή με ιστορικά 

στοιχεία ερευνήσιμα και 

κατανοητά, να εθιστούν 

στην παρατήρηση, στην 

έρευνα και στην ερμηνεία 

συγκεκριμένων ιστορικών 

μνημείων, ξεκινώντας από 

τα ίχνη τους και το πρω-

τογενές υλικό. 

 

Ευαγγελία Σαράφη 

Μαριάμ Σεπιτάνου  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Στα πλαίσια του μαθήμα-

τος της Νεοελληνικής 

Γλώσσας «Από τον τόπο 
μου σε όλη την Ελλάδα» οι 

μαθητές της Β3 τάξης του 

2ου Γυμνασίου Νάουσας 

πραγματοποίησαν διδα-

κτική επίσκεψη σε αξιο-

θέατα και ιστορικά μνη-

μεία της πόλης μας με αρ-

χηγό τον κύριο Α. Τσανα-

σίδη, διευθυντή του σχο-

λείου και υπεύθυνη κα-

θηγήτρια την κ. Ζησιμά-

νου Μαρία. Οι μαθητές 

παρατήρησαν τα οικιστικά 

και αρχιτεκτονικά χαρα-

κτηριστικά της Νάουσας, 

κατέγραψαν και φωτογρά-

φισαν ιστορικά μνημεία 

και επισκέφτηκαν το Λαο-

γραφικό Μουσείο Βλάχων. 

Εκεί ξεναγήθηκαν από 

την πρόεδρο του Συλλόγου 

κ. Τζιμουλίκου Α. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…   δ  ρ  α  σ  τ  η  ρ  ι  ό  τ  η  τ  ε  ς   … 

Σελ. 3 

 

 

 

τάξεων, κ.α. 

Πρόκειται για μια διασκε-

δαστική παράσταση με 

απρόσμενες εξελίξεις. Ό-

πως κάθε θεατρική παρά-

σταση αποτελεί μια δύ-

σκολη υπόθεση έτσι και η 

συγκεκριμένη απαιτεί 

πολλή προσπάθεια και 

κόπο ώστε να πραγματο-

ποιηθεί επιτυχώς, κάτι 

που θα επιτευχθεί με τη 

θερμή συμμετοχή και 

προσπάθεια των μαθητών. 

Αν όλα πάνε καλά η παρά-

σταση θα πραγματοποιη-

θεί στα μέσα του Απρίλη 

στο χώρο του σχολείου 

μας!  

Στην ερώτησή μας στον 

κύριο Μπέκα αν έχει συμ-

μετάσχει παλιότερα σε 

άλλες παραστάσεις, μας 

απάντησε πως έχει παίξει 

σε σχολικές γιορτές όπως 

«Το πνεύμα των Χριστου-

γέννων», «Οι Όρνιθες» κ.α. 

Επίσης έχει συμμετάσχει 

και σε εξωσχολικές παρα-

στάσεις όπως «Ο ταχυδρό-

μος χτύπησε 2 φορές», «Τα 

παιδιά στην εξουσία» κ.α. 

Τέλος, μας ενημέρωσε πως 

στις 15 Απριλίου θα παί-

ξει στην θεατρική παρά-

σταση «Δεύτερη ευκαιρία», 

του Γιάννη Καραμπέλκου, 

στον ρόλο του παππού.  

 

Ελένη Σεπιτάνου, Γ3 

Σόφη Κεσίδου, Γ2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

συνέχεια από σελ. 1 

Έτσι λοιπόν, επειδή την 

ημερομηνία αυτή ο ήλι-

ος θα βρίσκεται στο κέ-

ντρο του γαλαξία μας 

και όλοι οι πλανήτες θα 

είναι σε συζυγία στον 

ουρανό, αναμένονται 

μεγάλα φαινόμενα τόσο 

στον ουρανό όσο και τη 

γη, με αποτέλεσμα την 

καταστροφή του κόσμου. 

 

 

 

 

 

« Υπηρέτης  δύο  αφεντάδων » 

 

 

 

 
 

 

  Στα πλαίσια ενός προ-

γράμματος «Πολιτιστικών 

Θεμάτων» της δευτερο-

βάθμιας εκπαίδευσης, μα-

θητές του σχολείου μας με 

υπεύθυνο καθηγητή τον 

κύριο Α. Μπέκα συγκρό-

τησαν μια θεατρική ομάδα 

αποτελούμενη αποκλει-

στικά από μαθητές (περί-

που 30) με σκοπό να μας 

παρουσιάσουν μια θεατρι-

κή παράσταση με τίτλο 

«υπηρέτης δύο αφεντά-

δων». Πρωταγωνιστής εί-

ναι ένας υπηρέτης υπό 

την επίβλεψη ενός αφε-

ντικού. Καθώς όμως θέλει 

περισσότερα λεφτά και 

πλούτο σκαρφίζεται ένα 

κόλπο, με αποτέλεσμα να 

είναι ταυτόχρονα «υπηρέ-

της δύο αφεντάδων»! Κα-

ταφέρνει να ελίσσεται χω-

ρίς να γίνει αντιληπτός 

από τ’ αφεντικά του τα 

οποία δεν γνωρίζουν τίπο-

τα για τη κατάσταση. Στο 

τέλος όμως νικάει ο έρω-

τας του υπηρέτη για την 

κόρη ενός από τα δύο αφε-

ντικά. Έτσι ο ίδιος ανα-

γκάζεται να αποκαλύψει 

το μυστικό του προκειμέ-

νου να παντρευτεί την 

αγαπημένη του. Το έργο 

αυτό καταφέρνει να μας 

περάσει κάποια διδακτικά 

μηνύματα για τη δύναμη 

του έρωτα, για τις αγεφύ-

ρωτες διαφορές των κοι-

νωνικών 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Από τον τόπο μου σε όλη την Ελλάδα 

 

 

Ωστόσο, τη συγκεκριμέ-

νη ημερομηνία αστρο-

νομικώς δεν υπάρχει 

κανένα περίεργο φαινό-

μενο στον ουρανό, αν 

και οι συζυγίες είναι 

συνηθισμένες. Υπάρ-

χουν συζυγίες σε ζευγά-

ρια πλανητών και σε 

τριάδα το 2012, αλλά 

όλων των πλανητών δεν 

έχουμε αυτήν την ημε- 

 

 

 

 

 

ρομηνία. 

Για τους περισσότερους 

ειδικούς επιστήμονες, 

οι «προφητείες» των 

Μάγια για το Τέλος του 

Κόσμου είναι σκέτη μυ-

θολογία. Το περίφημο 

Ημερολόγιο των Μάγια, 

στο οποίο βασίζεται όλη 

η σχετική «καταστροφο-

λογία», ναι μεν μετράει 

τον χρόνο μέχρι την 

 

 

 

 

 

21η Δεκεμβρίου του 

2012, αλλά δεν σταμα-

τάει εκεί. Οι Μάγια εί-

χαν κυκλική αντίληψη 

του χρόνου (και όχι 

γραμμική, όπως εμείς) και 

το ημερολόγιό τους δεν 

θα μπορούσε παρά να 

είναι κι αυτό κυκλικό. 

Τίποτα δεν τερματίζε-

ται. Όλα ξαναρχίζουν…. 
Βασιλική Γιούρου 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  Στις 4 Δεκεμβρίου του 

2012 τα τμήματα Β1 & Β2  

του σχολείου μας με 

υπεύθυνες καθηγήτριες 

κα.  Ζησιμάνου, κα. Μώκα 

και κα. Νικολαϊδου,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

επισκέφτηκαν το παιδικό 

σπίτι της Βεργίνας. Τους 

υποδέχθηκε θερμά η 

ψυχολόγος κα. Πανταζή 

στο σαλόνι του σπιτιού, η 

οποία ενημέρωσε για τη 

λειτουργία και την 

προσφορά του σπιτιού. 

Μοιράστηκε μάλιστα μαζί 

τους τις εμπειρίες της από 

την εθελοντική της 

προσφορά. Μετά 

ακολούθησαν ερωτήσεις 

των μαθητών στις οποίες η 

ψυχολόγος απάντησε με 

ιδιαίτερη υπομονή και 

απλό τρόπο. Στη συνέχεια 

πρόσφεραν ένα κολάζ που 

έφτιαξαν οι μαθητές και 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

γλυκά. Τέλος έγινε μια 

ξενάγηση στα 

υπνοδωμάτια και στους 

κοινόχρηστους χώρους Το 

Σπίτι της Βεργίνας φιλο-

ξενεί κακοποιημένα παι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

διά ή παιδιά από μονογε-

νεϊκές οικογένειες που δεν 

έχουν την απαραίτητη 

οικονομική ή ψυχολογική 

υποστήριξη. Κάποια από 

αυτά μένουν μόνιμα εκεί, 

ενώ κάποια άλλα πηγαί-

νουν είτε για φαγητό είτε 

για να διαβάσουν. Το Σπίτι 

περιλαμβάνει διάφορους 

όμορφα διακοσμημένους 

χώρους όπως τραπεζαρία, 

παιδικά δωμάτια, χώρο 

καθιστικού με ηλεκτρονι-

κούς υπολογιστές, επιτρα-

πέζια και άλλα παιχνίδια. 

Διάφοροι εθελοντές βοη-

θούν αυτά τα παιδιά. 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σελ. 4 

 
 

  Στις 10 Οκτωβρίου 2012, 

οι μαθητές και μαθήτριες 

του σχολείου πραγματο-

ποίησαν τη γενική τους 

συνέλευση προκειμένου 

να εκλέξουν από τους 57 

υποψήφιους, τους 15 συμ-

μαθητές και συμμαθήτριές 

τους, που θα αποτελέσουν 

το 15μελές συμβούλιό 

τους. 

  Στις 11 Οκτωβρίου 2012 

οι 15 εκλεγμένοι συγκε-

ντρώθηκαν, συζήτησαν και 

αποφάσισαν για τη σύνθε-

ση του συμβουλίου τους, η 

οποία έχει ως εξής :  

  - Προεδρείο 

1. Ανθή Κλώνα  

    Πρόεδρος 

 

 

 

 

 

 

2. Δεληχρήστου Νικολέτα     

    Αντιπρόεδρος 

3. Πράπας Κων/νος  

    Γραμματέας 

 

 - Μέλη 

 4. Δήμου Γεώργιος 

 5. Καραγιάννης Θεόδωρος 

 6. Χατζή Ευθυμία 

 7. Τσιάκος Θωμάς 

 8. Τσίτσης Δημήτριος 

 9. Τσουκαλάς Θεοδόσης 

10.Σαρμπίνος Κων/νος 

11.Νικολαΐδης Κων/νος 

12.Μίσκος Γεώργιος 

13.Τσέλιος Εμμανουήλ 

14.Μπουτκάρη Αναστασία 

15.Μπαρμπαρούσης Δημή     

     τριος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Στις 4 Δεκεμβρίου του 

2012 τα τμήματα Β1 & Β2 

του σχολείου μας επισκέ-

φτηκαν τη Δημόσια Κε-

ντρική Βιβλιοθήκη της 

Βέροιας. Αυτή δανείζει 

βιβλία, περιοδικά, βιντεο-

ταινίες, DVD, CD-ROM 

και CD μουσικής. Παρέχει 

επίσης τη δυνατότητα φω 

τοτύπησης υλικού της και  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

πρόσβασης στο Διαδίκτυο 

μέσω των υπολογιστών 

της. Το υλικό που δε δα-

νείζεται βρίσκεται στη 

διάθεση του κοινού για 

χρήση στους χώρους της 

και περιλαμβάνει: σπάνια 

βιβλία , εφημερίδες , χάρ-

τες, πληροφοριακά βιβλία 

και πρόσφατα τεύχη περι-

οδικών.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…   δ  ρ  α  σ  τ  η  ρ  ι  ό  τ  η  τ  ε  ς   … 
 

 

Επίσκεψη στη Δημόσια Κεντρική 

Βιβλιοθήκη της Βέροιας 

 

Το 15μελές συμβούλιο 

του σχολείου 

Επίσκεψη στο σπίτι της Βεργίνας 

 



 

…  διάλειμμα  για  να  σκεφθούμε  … 

 

 

 

 

 

 

 

Σελ. 5 

 9   8 5   4 

   1  4 3 9  

   9 7  5   

      7 8  

 7 5 2 9 1 4 3  

 6 4       

  8  5 9    

 2 9 7  8    

7   4 1   5  

 

 3    1   5 

9  8     1  

 1  4 8 6 9  3 

7 5 9     6 8 

   1  9    

3 6     4 9 2 

6  5 3 1 4  7  

 7     8  6 

2   6    3  

 

 8   3   2  

        9 

7   9     1 

  4   6 9  7 

 1 6  2  4 5  

9  2 3   6   

2     1   6 

6         

  5  6   8  

 

9   3  5    

    2    9 

 7 2  8    1 

  3 2 5 4  6  

 5      1  

 2  1 9 8 5   

7    6  2 4  

4    3     

   5  1   6 

 

  Σκοπός του παιχνιδιού είναι να γεμίσετε τα άδεια 

τετράγωνα έτσι ώστε κάθε σειρά, κάθε στήλη και κάθε 

3χ3 κουτί να περιέχει τους αριθμούς 1 έως 9  και … 

αυτό ήταν!  

  Το puzzle το λύνεις με συλλογισμό και λογική. Είναι 

διασκεδαστικό. Είναι προκλητικό. Ο χρόνος για τη 

λύση είναι συνήθως 10 με 30 λεπτά ανάλογα με την 

ικανότητα και την εμπειρία του καθενός.  

  Ο σκοπός του puzzle είναι να εισάγεις έναν αριθμό 

από το 1 έως το 9 σε κάθε τετράγωνο. 

5 3 4 6 7 8 9 1 2 

6 7 2 1 9 5 3 4 8 

1 9 8 3 4 2 5 6 7 

8 5 9 7 6 1 4 2 3 

4 2 6 8 5 3 7 9 1 

7 1 3 9 2 4 8 5 6 

9 6 1 5 3 7 2 8 4 

2 8 7 4 1 9 6 3 5 

3 4 5 2 8 6 1 7 9 

 
-Μερικά τετράγωνα περιέχουν εξ’ αρχής αριθμούς. Οι 

ονομαζόμενοι «γνωστοί αριθμοί».  

-Σκοπός είναι να συμπληρωθούν τα άδεια τετράγωνα–

ένας αριθμός σε κάθε τετράγωνο–έτσι ώστε κάθε στή-

λη (κάθετα), κάθε σειρά (οριζόντια) να περιέχουν στα 

κουτάκια τους  αριθμούς από 1 έως 9 μόνο μία φορά. 

  Επομένως κάθε αριθμός έχει μόνο μία σωστή θέση.  

 

 

 

 

 

 



 χαμηλού μορφωτικού επι-

πέδου σε πολλές χώρες, 

θίγονται ευαίσθητες ομά-

δες πληθυσμού, με αποτέ-

λεσμα να μην εξελίσσεται 

το άτομο πνευματικά, αλ-

λά και η κοινωνία να γίνε-

ται οπισθοδρομική.                                                             

 *Όλοι μας οφείλουμε να 

ενδιαφερθούμε για αυτά 

τα παιδιά, τα οποία πρέπει 

να βρίσκονται στο επίκε-

ντρο της κοινωνικής μέρι-

μνας. Πρώτα όμως πρέπει 

η οικογένεια να προστα-

τεύει και να φροντίζει την 

κάλυψη των βιοτικών α-

ναγκών  στα παιδιά της, 

ενώ η κοινωνία οφείλει να 

επεμβαίνει με μέτρα προ-

στασίας των δικαιωμάτων 

του παιδιού, και τόσο αυτή 

όσο και το σχολείο είναι 

σημαντικό να μην επιτρέ-

πουν την εκμετάλλευση 

των παιδιών και την απο-

μάκρυνσή τους από την 

εκπαίδευση. Ας μην επι-

τρέψουμε να πάρει μεγα-

λύτερες διαστάσεις αυτό το 

φαινόμενο και ας πάψου-

με να είμαστε εγωιστές και 

αδιάφοροι σε τέτοιου εί-

δους θέματα. 

 

Βασιλική Γιούρου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

έχει πέσει θύμα εκμετάλ-

λευσης. Γενικότερα, οι 

λόγοι που τις περισσότερες 

φορές οδηγούν στην παι-

δική εργασία είναι η φτώ-

χεια, η οικονομική κρίση 

χωρών, η ανεργία και η 

έλλειψη μορφωτικού επι-

πέδου.                                                                              

 *Σαφώς, οι συνέπειες της 

παιδικής εργασίας είναι 

δυσάρεστες και για το ά-

τομο και για την κοινωνί-

α.. Αρχικά, το παιδί από 

τη στιγμή που αναλαμβά-

νει ρόλο ενήλικα, οπότε 

και έχει υποχρεώσεις, α-

παιτήσεις και έγνοιες, δεν 

του δίνεται η δυνατότητα 

εκπαίδευσης, επιλογής του 

τρόπου ζωής του, αλλά και 

απόλαυσης της παιδικότη-

τάς του αφού χάνει την 

ευκαιρία συναναστροφής 

του με παιδιά της ηλικίας 

του. Επίσης, εξαιτίας των 

άθλιων συνθηκών που ερ-

γάζεται καταπονείται όχι 

μόνο ψυχολογικά αλλά 

και σωματικά. Αυτό μπο-

ρούμε εύκολα να το κατα-

λάβουμε παρατηρώντας τα 

ανέκφραστα και ταλαιπω 

ρημένα πρόσωπά τους, γε-

μάτα έγνοιες και υπο-

χρεώσεις. Τέλος, εξαιτίας 

του 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… ψάχνω … διαβάζω … μαθαίνω …  

Σελ. 6 

Η παιδική εργασία 
 

 *Στην εποχή μας το φαι-

νόμενο της σκληρής εργα-

σίας παιδιών από μικρή 

ηλικία γίνεται όλο και πιο 

συχνό. Καθημερινά ακού-

με και μαθαίνουμε όλο και 

περισσότερα για την παι-

δική εργασία στις Τριτο-

κοσμικές χώρες, όμως ε-

μείς σχεδόν πάντοτε αδια-

φορούμε δείχνοντας την 

απροθυμία μας να βοηθή-

σουμε. Ακόμη, πολλοί από 

εμάς πιστεύουμε πως το 

φαινόμενο αυτό, επειδή 

δεν πλήττει τη χώρα μας 

σε μεγάλο βαθμό, αποτελεί 

κάτι που δεν πρέπει να 

μας απασχολεί. Πρέπει 

όμως να γνωρίζουμε πως οι 

λόγοι και οι συνθήκες που 

ωθούν τα παιδιά στη 

σκληρή εργασία δε συνα-

ντώνται μόνο σε χώρες 

όπως οι παραπάνω, γι’ αυ-

τό και το φαινόμενο αυτό 

εμφανίζεται ακόμη και 

στις ανεπτυγμένες χώρες 

με οδυνηρές πάντοτε συ-

νέπειες που απαιτούν λύ-

σεις βέβαια. 

*Υπάρχουν αρκετοί λόγοι 

που ωθούν τα παιδιά στην 

εργασία, χωρίς όμως να                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

είναι όλοι τους δικαιολο-

γημένοι. Αρχικά, μία πρώ-

τη βασική αιτία είναι η 

αδιαφορία της κοινωνίας 

με την έλλειψη μέτρων 

για την προστασία των 

δικαιωμάτων του παιδιού. 

Βέβαια, η ευθύνη βαραίνει 

περισσότερο την οικογέ-

νεια, της οποίας πρωταρ-

χικό μέλημα είναι η α-

σφάλεια και η προστασία 

των παιδιών της. Συγκε-

κριμένα, αρκετές είναι οι 

περιπτώσεις, όπου οι γο-

νείς υποχρεώνουν τα παι-

διά τους να εργαστούν, 

συνήθως για να ενισχύ-

σουν το οικογενειακό ει-

σόδημα, ενώ επίσης πολλές 

φορές η ανάγκη κάλυψης 

των βιοτικών αναγκών του 

παιδιού, εξαιτίας του γε-

γονότος ότι έχει ορφανέ-

ψει, το ωθούν να παρατή-

σει από μόνο του το σχο-

λείο για να αναζητήσει 

εργασία. Παράλληλα, υ-

πάρχουν αρκετές περι-

πτώσεις, όπου το παιδί δεν 

εργάζεται για την επιβίω-

ση του εαυτού του ή της 

οικογένειάς του, αλλά για-

τί είτε μέσω του επαγγέλ 

λματός του είτε μέσω του 

εισοδήματος που παίρνει, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η φιλία στην εφηβεία 

 
 Η φιλία είναι απαραίτητη 

κατά την περίοδο της εφη-

βείας, κατά τη διάρκεια 

της οποίας συνήθως αλλά-

ζουν οι σχέσεις που έχου-

με με την οικογένειά μας 

και προτιμούμε να περ-

νούμε περισσότερο χρόνο 

με τους φίλους μας. Γι' 

αυτό το λόγο ίσως οι έφη-

βοι λένε ότι η φιλία είναι 

ό,τι πιο σημαντικό έχουν 

στη ζωή τους. Αναζητούμε 

έτσι ένα φίλο που να μας 

ταιριάζει για να του εμπι-

στευτούμε τις δυσκολίες 

μας, να μας στηρίζει και 

που μαζί του θα περνάμε   

 
 

 

 

 

ευχάριστες στιγμές.  

Τα κριτήρια τώρα με βάση 

τα οποία συνήθως διαλέ-

γουμε φίλους, είναι το να 

έχουμε παρόμοιες αντι-

λήψεις, αξιοπιστία, υπο-

στήριξη, σταθερότητα, να 

αντλούμε χαρά, να είμαστε 

ο εαυτός μας, να συμπλη-

ρώνουμε ο ένας τον άλλο 

αλλά και να μπορούμε να 

διαφωνούμε.  

Θέλουμε ακόμη να γνωρί-

ζουμε συνομηλίκους και 

να ανταλλάσσουμε από-

ψεις για τα ρούχα, τα χτε-

νίσματα και τα ενδιαφέρο-

ντά μας. Όλα τα παραπάνω 

μας ενώνουν και μας κά-

νουν να νιώθουμε πιο δυ-

νατοί. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ταυτιζόμαστε μάλιστα με 

τους φίλους μας όπως πα-

λιότερα ταυτιζόμασταν με 

τους γονείς μας. Θεωρούμε 

βέβαια πολύ σημαντική 

την εικόνα που η παρέα 

δημιουργεί για εμάς και γι 

αυτό συχνά προσπαθούμε 

να είμαστε απόλυτα όμοιοι 

με τους φίλους μας, για να 

μη μας απορρίψουν. Όμως 

μια ομάδα λειτουργεί ακό-

μη καλύτερα όταν τα άτο-

μα που την αποτελούν συ-

μπληρώνουν ο ένας τον 

άλλο μέσα από τις διαφο-

ρές τους. Είναι σημαντικό 

λοιπόν να βρούμε μια ι-

σορροπία ανάμεσα στην 

ομοιότητα που θέλουμε να 

έχουμε με τους φίλους μας  

 

 

 

 

 

και στη μοναδικότητα που 

έχει ο καθένας μας. Έτσι 

δημιουργείται μια πραγ-

ματική φιλία που αντέχει 

στο χρόνο.  

Βασική αξία βέβαια στη 

φιλία είναι και να μπο-

ρούμε να εμπιστευτούμε 

τον άλλο και να νιώθουμε 

ασφαλείς μαζί του. Αν 

προδώσει την εμπιστοσύνη 

μας αυτό είναι οδυνηρό. 

Χρειάζεται όμως να μη 

φτάνουμε να προδίδουμε 

τον εαυτό μας, για να μην 

προδώσουμε ένα φίλο. Με-

ρικές φορές προκειμένου 

να μη χάσουμε ένα φίλο 

κάνουμε πράγματα που δε 

θέλουμε. Αντί γι’ αυτό 

συνέχεια στη σελ. 7 
 
 

 

 

 



 Ο ΨΕΥΤΗΣ ΠΑΠΠΟΥΣ
 
  Στο μυθιστόρημα «Ο 
ψεύτης παππούς», 
της Άλκης Ζέη, ήρωας 
της ιστορίας είναι ένας 
παππούς, συνταξιούχος 
ηθοποιός, ο Μάριος 
Δάρρας. Ο μικρός εγγονός 
του, ο Αντώνης, θαυμάζει 
τον παππού του και 
απολαμβάνει τις ιστορίες 
που του αφηγείται.
 
 
 
 
 
 
 
 
Ο Μάριος Δάρρας έζησε 
πολλά από τα σημαντικά 
γεγονότα του περασμένου 
αιώνα, επαναστάσεις και 
πολέμους. Ερωτεύτηκε, 
ταξίδεψε, αντιστάθηκε. 
Τώρα πια, όμως, τα  
απογεύματα ασχολείται 
με τον εγγονό του και 
αναπολεί το παρελθόν. 
Του διηγείται γεγονότα και 
από τα περασμένα και από 
τα τωρινά, πολλά από τα 
οποία στον μικρό Αντώνη 
φαίνονται υπερβολικά 
και ψεύτικα. Ωστόσο, 
στο τέλος ο δεκάχρονος 
εγγονός θα καταλάβει 
την αλήθεια του ψεύτη 
παππού. Το βιβλίο αυτό 
απευθύνεται σε όλες 
τις ηλικίες. Η τρυφερή 
σχέση που αναπτύσσεται 
ανάμεσα σε έναν παππού 
και σε έναν εγγονό ζει 
μέσα τους για πάντα. 
Οι μεγάλοι αναγνώστες 
ταυτίζονται με τον Αντώνη, 
αναπολώντας με νοσταλγία 
τις δικές τους στιγμές με 
τον δικό τους παππού 
και ξαναγίνονται παιδιά. 
Από την άλλη, οι νεαροί 
αναγνώστες εξοικειώνονται 
με την πραγματικότητα και 
τα προβλήματα.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

των γονιών διαφέρουν 
από των παιδιών. Οι 
γονείς βέβαια έχουν 
αγωνία και είναι δύσκολο 
να γνωρίζουν ακριβώς 
πότε να επέμβουν, γι αυτό 
θα μπορούσαμε να 
γνωρίσουμε τους φίλους 
μας στους γονείς μας. 
Είναι σημαντικό να έχουμε 
μια ουσιαστική επικοινωνία 
με τους γονείς μας, για να 
μπορούν και εκείνοι να 
μας κατανοούν. 
 Η πραγματική φιλία μας 
δίνει τη δυνατότητα να 
εμπιστευτούμε, να 
δεσμευτούμε και να 
εξελιχθούμε σαν 
άνθρωποι. Ακόμα και όταν 
ενηλικιωθούμε οι φίλοι 
μπορούν να μας κάνουν 
να νιώθουμε ασφαλείς και 
να μας βοηθούν στις 
δυσκολίες. Οι φιλίες που 
δημιουργούνται στην 
εφηβεία συχνά διαρκούν 
μια ολόκληρη ζωή! 
            Μαρία Χατζάρα Γ3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…   πολιτισμός   …   τέχνες   …   γράμματα   …

Η φιλία στην εφηβεία
συνέχεια από σελ. 6
μπορούμε να εξηγήσουμε 
τους λόγους που έχουμε 
μια διαφορετική επιθυμία. 
 Ένας ακόμη κίνδυνος 
για την αληθινή φιλία 
είναι η ζήλια που μπορεί 
να έχει ένας φίλος μας 
και που θέλει να έχει το 
αποκλειστικό ενδιαφέρον 
μας. Αυτό όμως δεν είναι 
φιλία, αλλά εξάρτηση και 
φόβος που πρέπει να 
ξεπεράσουμε. 
Είναι σημαντικό επίσης να 
διαλέγουμε μόνοι μας τους 
φίλους μας, γι’ αυτό δε μας 
αρέσει να κάνουμε φίλους 
παιδιά που μας γνωρίζουν 
οι γονείς μας. Όμως αν 
τους δώσουμε λίγο χρόνο, 
ίσως και αυτοί να γίνουν 
καλοί φίλοι μας. 
Αν πάλι έχουμε δυσκολία 
να κάνουμε φίλους, τότε 
είναι καλό να σκεφτούμε
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

γιατί συμβαίνει αυτό και
να μιλήσουμε σε κάποιο
έμπιστο ενήλικο. Επιπλέον, 
ας μη φοβόμαστε 
να είμαστε ανοικτοί 
σε νέα άτομα και να 
κάνουμε νέους φίλους 
συμμετέχοντας σε 
αθλητικές και πολιτιστικές 
ομάδες που μας 
ενδιαφέρουν. 
 Οι φίλοι τέλος, μερικές 
φορές είναι αφορμή για 
καβγάδες μεταξύ γονέων 
και παιδιών. Οι γονείς 
μερικές φορές φοβούνται 
μήπως μέσα από τη 
συμμετοχή μας σε μια 
παρέα κάνουμε επικίνδυνα 
πράγματα ή θεωρούν ότι οι 
φίλοι μας δεν είναι αρκετά 
καλοί. Αυτό μας οδηγεί 
στο να κάνουμε ίσως 
κάποιες παρέες κρυφά 
από τους γονείς και έτσι να 
νιώθουμε τύψεις. Γι’ αυτό 
είναι σημαντικό να έχουμε 
εμπιστοσύνη στις αξίες και 
στη διαφορετικότητά μας, 
αφού κάποια πρότυπα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σελ. 7

 
 
 
 
 
 
 

Σκηνοθεσία:Rupert 
Sanders.
Ravenna Η μάγισσα 
που παντρεύεται και 
σκοτώνει τον βασιλιά και 
πατέρα της Χιονάτης, με 
την ίδια να γίνεται 
μια σκληρή και δίχως 
αισθήματα βασίλισσα, 
φυλακίζοντας τη νεαρή 
κοπέλα στο κάστρο της 
για δέκα ολόκληρα χρόνια. 
Όταν
η Ravenna αποφασίζει να 
σκοτώσειτη Χιονάτη προκε
ιμένου να ζήσει για πάντα, 
η δεύτερη καταφέρνει να 
δραπετεύσει και καταφύγει 
στο Σκοτεινό Δάσος.
Η κακιά βασίλισσα 
θα αναγκάσει έναν 
τυχοδιώκτη Κυνηγό να την 
εντοπίσει και να τη φέρει 
πίσω όμως τα πράγματα 
θα εξελιχθούν πολύ 
διαφορετικά απ' όσο η ίδια 
πιστεύει.

Μαρία Χατζάρα Γ3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ταινίες: «The Hobbit» 
Σκηνοθεσία: Peter 
Jackson.
Ο κινηματογραφικός φακός 
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 επικεφαλής είναι ο 
θρυλικός πολεμιστής Θόριν 
Δρύασπις. 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 που βρίσκεται στην 
Ανατολή, στο Μοναχικό 
Βουνό, πρέπει πρώτα να 
καταφέρνουν 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. Στις όχθες 
μιας υπόγειας λίμνης, ο 
Μπίλμπο Μπάγκινς θα 
ανακαλύψει ότι διαθέτει 
επινοητικότητα και 
θάρρος που ξεπερνά τη 
φαντασία του, καθώς θα 
καταφέρει να αποκτήσει 
το «πολύτιμο» δαχτυλίδι 
του Γκόλουμ, το οποίο 
διαθέτει απρόσμενες 
και χρήσιμες ιδιότητες... 
Είναι ένα απλό, χρυσό 
δαχτυλίδι δεμένο άρρηκτα 
με τη μοίρα της Μέσης 
Γης, με τρόπους που ο 
Μπίλμπο δεν μπορεί καν 
να διανοηθεί.
 
 
 
«Snow white and the 
Huntsman - Η Χιονάτη και 
ο Κυνηγός» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

  Η ιδέα για τη γιορτή 

γεννήθηκε στις 10 Νοεμ-

βρίου 2012. Το σύνθημα 

της γιορτής ήταν: «Η γιορ-

τή  είναι από εμάς  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

για εμάς». 

Από εμάς τα παιδιά υπήρ-

ξε έντονος ενθουσιασμός,  

εξαιρετικά ενεργή συμμε-

τοχή, καταιγισμός ιδεών, 

εντυπωσιακές προτάσεις, 

μεγάλη πρωτοτυπία. Στην 

αρχή δώσαμε πολυπολιτι-

σμική διάσταση στη γιορτή 

παίζοντας τα κάλαντα και 

άλλα χριστουγεννιάτικα 

τραγούδια από την Ελλά-

δα, Αγγλία, Γερμάνια και 

Γαλλία, που τραγουδήθη-

καν από την πολυμελή 

χορωδία του σχολείου μας, 

την οποία συνόδευαν ο  

Σταύρος Σιδηρόπουλος στο 

πιάνο, ο Φίλιππος Φτερ-

γιώτης στο μπουζούκι, η 

Ευαγγελία Σαράφη και ο 

Αλέξανδρος Χίλλ στην 

κλασσική κιθάρα, η Νικο-

λέτα Δεληχρήστου στο 

βιολί, ο Θανάσης Αθανα-

σούλης στο τουμπερλέκι 

και ο Γιάννης Αλατσίδης 

στην ηλεκτρική κιθάρα. 
Η χορωδία έδωσε τη θέση 

της στα τρία θεατρικά: “Η 

Τάξη” του Σταύρου Τσιά-

κου και της Ευαγγελίας 

Σαράφη, “Ο Άγιος Βασί-

λης” του Σταύρου Τσιάκου 

και “Ο Σκρούτζ”.  της Μα-

ρίας Παπαϊωάννου, τα ο 

 

 

 

 

 

ποία και τα τρία κατάφε-

ραν να ξυπνήσουν μέσα 

μας γνώριμες, ζεστές χρι-

στουγεννιάτικες καταστά-

σεις, άλλοτε με χιούμορ,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

άλλοτε με συγκίνηση. Η 

γιορτή μας συνεχίστηκε 

με τρία χορευτικά. Πρώτα  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

χόρεψαν τα κορίτσια σε 

ρυθμό Funky, των οποίων 

το χορευτικό επιμελήθηκε 

η Παναγιώτα Θωμά. H 

Γεωργιάννα Ταραρά με τον 

κλασσικό χορό της μας 

συμπαρέσυρε στις όχθες 

της λίμνης των κύκνων. 

Έπειτα ταξιδέψαμε για 

λίγο στην Ιρλανδία με ένα 

επίσης κλασσικό κομμάτι 

ερμηνευμένο από την Ε-

λένη Αθανασούλη στο 

πιάνο με  τη συνοδεία της  

Νικολέτας  Δεληχρήστου 

στο βιολί. 

Μετά  μας τραγούδησε ο 

Γιώργος Δήμου, ο οποίος 

έκανε μία εξαιρετική προ 

 

 

 

 

 

Σελ. 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

σπάθεια, ερμηνεύοντας 

ένα Rap κομμάτι γεμάτο 

συναίσθημα το οποίο σύν-

θεσε και έγραψε μόνος 

του. Ο Δημήτρης Τσίτσης 

και ο Μανόλης Τσέλιος 

μαζί με την Τόνια Χαραυ-

γή μας κατέπληξαν με την 

απίθανη χορογραφία που 

ετοίμασαν σε ρυθμό Hip-

Hop.  Η γιορτή έληξε με 

το χορευτικό του Γ'1 , στο 

οποίο συμμετείχαν με α-

περίγραπτο ενθουσιασμό 

σχεδόν όλα τα κορίτσια 

του τμήματος. 

Μέσω της κ. Τρύφων, η 

οποία ανέλαβε να στηρίξει 

τις ιδέες και τα όνειρά 

μας, θέλουμε να ευχαρι-

στήσουμε τα 30 παιδιά που 

διακοσμούσαν την αίθουσα 

εκδηλώσεων στα διαλείμ-

ματα όλων των ημερών,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

καθώς και για το στολισμό 

των τραπεζιών για το 

μπουφέ και του δέντρου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

των ευχών στο φουαγιέ 

του σχολείου μας με τις 

ευχές όλων των μαθητών 

και των καθηγητών. Επί-

σης ευχαριστούμε τον  

Κώστα Ψαθά για τη ρύθ-

μιση του ήχου και τον 

Γιώργο Μίσκο για την 

τεχνική υποστήριξη όλων 

των παρουσιάσεων, την 

Ανθή Κλώνα που ήταν η 

παρουσιάστρια της γιορ-

τής και μαζί με την Αγγε-

λική Καρασίμου παρουσί-

ασαν τα έθιμα των Χρι-

στουγέννων από όλον τον 

κόσμο και τον Θεοδόση 

Τσουκαλά ο οποίος ήταν 

αφηγητής στο Σκρούτζ. 

Τέλος, να ευχαριστήσουμε 

τους γονείς που ανταπο-

κρίθηκαν με διάθεση  

φέρνοντας διακοσμητικά 

είδη και υπέροχα γλυκί-

σματα και λιχουδιές για 

τον μπουφέ.  

Ελπίζουμε κάθε χρόνο να 

διοργανώνονται τέτοιες 

εκδηλώσεις με χαρούμενη, 

ευχάριστη και πρωτότυπη  

διάθεση.    

 

 

 

 

 

 

 

Ευαγγελία Σαράφη  

Μαριάμ Σεπιτάνου  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ  ΓΙΟΡΤΗ  ΤΟΥ  ΣΧΟΛΕΙΟ  ΜΑΣ 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
Καλή Χρονιά 

και 
Χρόνια Πολλά 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


