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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
ΦΥΣΙΚΗΣ 

 Το Σάββατο 13 Απριλίου  διοργανώθηκε 
ο 1ος Πανελλήνιος διαγωνισµός Φυσικής 
από το ΚαποδιστριακόΠανεπιστήµιο  
Αθηνών. Μαζί µε άλλες οµάδες παιδιών , 
πήγαµε στο 152ο  ∆ηµοτικό Σχολείο 
Αθηνών και γράψαµε για 2 ώρες ένα διαγώνισµα. Όταν 
τελειώσαµε , δώσαµε τα γραπτά µας και φύγαµε 
ευχαριστηµένοι. Ήταν µια υπέροχη εµπειρία απ΄ την 
οποία αποκοµίσαµε πολλά. Καλά αποτελέσµατα σε 
όλους ! 

Οι µαθητές της Ε΄ τάξης 
Χρονέας Νίκος, Τσιάµης Χρήστος, 

Πατεράκης Μιχάλης, Ταµπάκη Αθανασία, 
Αγγελακοπούλου Βασιλική,  

Καραµάλη Σταµατίνα, Κούτρα Φανή 

 

  
 

  

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ "ΜΙΚΡΟΥ 
ΕΥΚΛΕΙ∆Η" 

Σήµερα 5 Απριλίου στα δύο 
τµήµατα της Ε΄ τάξης 
του σχολείου µας, 
πραγµατοποιήθηκε ο 
µαθηµατικός διαγωνισµός 
του Μικρού Ευκλείδη που 
διεξάγεται  κάθε χρόνο  από 
την Ελληνική Μαθηµατική Εταιρία. Όλοι οι συµµαθητές 
µου ενθουσιάστηκαν  µε τα θέµατα, που τελικά τους 
φάνηκαν αρκετά εύκολα. Εύχοµαι όλοι να βραβευτούν! 

Γαλάτης ∆ηµήτρης 
µαθητής του Ε2' 



 

 

 

  

 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ Ε2'  
ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ 

ΜΟΥΣΕΙΟ  

  Σήµερα 20 Μαρτίου 
2013, η τάξη µας 
επισκέφθηκε το Βυζαντινό 
και Χριστιανικό Μουσείο  
της Αθήνας. Όλοι µείναµε 
άναυδοι  από τα εκθέµατα 
τα οποία είχαν διασωθεί. Αρχικά, µπαίνοντας στο 
µουσείο, αντικρίσαµε πολλά στοιχεία της χριστιανικής 
Αιγύπτου και παράλληλα διάφορες ενδυµασίες του 
Βυζαντίου. Ακόµα είδαµε κοσµήµατα, στέφανα γάµου 
της εποχής εκείνης καθώς και χρυσά νοµίσµατα. 
Επίσης είδαµε χειρόγραφους παπύρους όπως και 
χειρόγραφα ευαγγέλια ! Είχαµε ακόµα την ευκαιρία να 
δούµε το βυζαντινό ∆ικέφαλο Αετό και έργα 
χρυσοκεντητικής. Κατόπιν µελετήσαµε τοιχογραφίες 
καθώς  και βυζαντινές εικόνες , µεταξύ των οποίων 
αυτή που ξεχώριζε ιδιαίτερα ήταν η Παναγία η 
Γλυκοφιλούσα. Τέλος, ιδιαίτερη εντύπωση µας έκανε 



το χτιστό, σκαλιστό µαρµάρινο τέµπλο που σωζόταν 
ολόκληρο. Ήταν η καλύτερη επίσκεψη της χρονιάς και 
θα θέλαµε πολύ να ξαναπάµε ! 

Αντωνόπουλος Γιάννης, 
Μπακούρου Σπυριδένια 

µαθητές του Ε2' 
 

  

 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ Ε1' ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ  
Την Τρίτη 5 Μαρτίου 2013 , πραγµατοποιήσαµε 

επίσκεψη στο Βυζαντινό 
Μουσείο. Στην είσοδο µας 
υποδέχτηκε µια κυρία η οποία 
µας ξενάγησε στο µουσείο. 
Μπροστά µας αντικρίσαµε ένα 
ψηφιδωτό του Ιουστινιανού 
και της Ακολουθίας του. Είδαµε 
εκθέµατα που αφορούσαν στον 
4ο έως 15ο αιώνα , χριστιανικές εικόνες , πήλινες 
κανάτες , κοσµήµατα και διάφορα αγγεία. Ακόµη 
παρατηρήσαµε χειρόγραφα και άµφια ιερέων, 
θαυµάσαµε τα νοµίσµατα της εποχής και ένα ξύλινο 
σταυρό µε χαραγµένη επιγραφή. Ακόµη, εντύπωση µας 
έκαναν χριστιανικές εικόνες όπως της Παναγίας  της 
Γλυκοφιλούσας και της Βρεφοκρατούσας. Όπως 
γνωρίζουµε από την ιστορία µας ο πολιτισµός της 
βυζαντινής αυτοκρατορίας ήταν πολύ σπουδαίος , 
θαυµαστός  και  γνωστός σε όλο τον κόσµο . 

Οι µαθητές του Ε1' 
 



 

 

 

  

 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΤΗ 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ "ΛΙΛΙΑΝ 
ΒΟΥ∆ΟΥΡΗ" 

Η Ε΄ τάξη των εκπαιδευτηρίων 
µας , σήµερα Τρίτη 
26 Φεβρουαρίου 2013 , 
επισκέφθηκε το "Μέγαρο 
Μουσικής" και συγκεκριµένα  τη 
βιβλιοθήκη της Λίλιαν 
Βουδούρη. Η Λίλιαν Βουδούρη  ήταν µια πολύ  εύπορη 
γυναίκα που όταν πέθανε, άφησε µεγάλη κληρονοµιά  
στο σύλλογο των "Φίλων της Μουσικής" . 
Αποφασίστηκε λοιπόν, όταν δηµιουργήθηκε η 
βιβλιοθήκη του Μεγάρου Μουσικής, να πάρει το όνοµά 
της.Η βιβλιοθήκη αυτή, διαθέτει τίτλους 150.000 
µουσικών βιβλίων. Στη βιβλιοθήκη  η ξεναγός µας είπε 
ότι υπάρχουν  βιβλία για όργανα  (φλάουτο , βιολί  
κ.λπ.), για συνθέτες  (Μίκης Θεοδωράκης) και για είδη 
µουσικής (ρεµπέτικη , έντεχνη κ.λπ.). Επίσης, η 
βιβλιοθήκη διαθέτει και βιβλία για άλλες τέχνες  όπως 
η γλυπτική ! Στο τέλος είδαµε ένα βιντεάκι για τις 



κατηγορίες  των οργάνων. Μας άρεσε  πολύ και θα 
θέλαµε να ξαναπάµε ! 

Κανακάλη Αρετή , µαθήτρια του Ε1' 
Φρειδερίκη Μπακούρου, µαθήτρια του Ε2' 

 

 

 

 



 

 

 

  

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ "Ι∆ΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ - 
ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ" 

Στις 11 και 12 Φεβρουαρίου 
2013,  τα δύο τµήµατα της Ε΄ 
τάξης  επισκεφθήκαµε το 
Ίδρυµα Μείζονος Ελληνισµού -
Πλανητάριο . Μπαίνοντας µέσα 
αντικρίσαµε ένα µεγάλο 
τηλεσκόπιο. Λίγο αργότερα 
µπήκαµε  στο θόλο του Πλανητάριου και καθίσαµε στα 
αναπαυτικά καθίσµατα. Όταν ξεκίνησε η ταινία τα 
φώτα έσβησαν ... Η ταινία άρχισε ! Μέσα από αυτό το 
υπέροχο  βίντεο, ανακαλύψαµε τη µαγεία του 
διαστήµατος και πιο συγκεκριµένα , µάθαµε για το 
πρώτο ταξίδι του Γιούρι Γκαγκάριν στο διάστηµα , για 
τα διαστηµικά λεωφορεία και  τον τρόπο ζωής των 
αστροναυτών µέσα στα διαστηµόπλοια. Ακόµη, είδαµε 
την κατάλληλη προετοιµασία για το ταξίδι στον 
Κόκκινο πλανήτη (Άρη) ! Μας εντυπωσίασε  αυτή η 
επίσκεψη και ευχόµαστε να  την επαναλάβουµε το 
συντοµότερο ! 



Κανακάλη Αρετή , µαθήτρια του Ε1' 
Μπακούρου Φρειδερίκη , µαθήτρια του Ε2' 

 

 

 

  

Η Ε΄ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΣΤΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  

Την Πέµπτη 29/11/2012  οι µαθητές της Ε΄ τάξης, 
πραγµατοποίησαν σειρά πειραµάτων σχετικά µε την 
ενότητα της Φυσικής "Θερµότητα". 
  

  

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ NASA   

Οι µαθητές της Ε΄ τάξης Γαλάτης 
∆ηµήτρης, Μαραθεύτης Λάµπρος, 
Γκίκας Βασίλης και Φαλτσέτας 
Στέλιος, συµµετέχουν στο διεθνή 
διαγωνισµό "Γίνε αστροναύτης για 
µία ηµέρα", ο οποίος διοργανώνεται 
από τη ΝASA , την ESA  και την 
ιταλική ASI, για τη µελέτη του 
πλανήτη Κρόνου και των φυσικών δορυφόρων του . Σε 
έκθεση που έγραψαν και απέστειλαν στη NASA, 
αναφέρουν πληροφορίες για το διαστηµικό δορυφόρο 
CASSINI, ο οποίος µελετά τον πλανήτη Κρόνο και τους 



δακτυλίους του.  
Τους ευχόµαστε καλή επιτυχία στην προσπάθειά τους ! 

Η ∆/νση των Εκπαιδευτηρίων 
  

 

 

 

 

 

 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟ ΤΑΤΟΪΟΥ ΑΠΟ ΤΟ Ε1'  
ΣΤΙΣ 27/11/2012 

Σήµερα η τάξη µας επισκέφθηκε το αεροδρόµιο 
Τατοΐου. Εκεί όποιος θέλει να γίνει πιλότος , 
εκπαιδεύεται για 4 χρόνια και έτσι γίνεται αεροπόρος. 
Όταν φτάσαµε εκεί ένας υπεύθυνος µας ξενάγησε στο 
πολεµικό µουσείο του αεροδροµίου. Μας έδειξε 
αεροπλάνα από τα πρώτα χρόνια  έως την εποχή του 
1940. Ακόµα µας µίλησε για τα µέρη τους και 
αναφέρθηκε στη χρήση τους. Σε ειδικές γυάλινες 
θήκες  υπήρχαν και πολλά εξαρτήµατα. Λίγο αργότερα 
είδαµε αεροπλάνα να απογειώνονται και να 
προσγειώνονται. Οφείλουµε πολλά σ΄ αυτήν την 
πολεµική αεροπορία , που κάθε µέρα προφυλάσσει τα 
εναέρια σύνορα. 



Ταµπάκη Νάσια  
Κούτρα Φανή - Πολυξένη 

µαθήτριες του Ε1' 

 

 

 

  

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ Ε2΄ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ  

Σήµερα Τρίτη 13 Νοεµβρίου 2012 η Ε2΄  τάξη  των  
εκπαιδευτηρίων µας επισκέφθηκε το Μουσείο 
Ελληνικής Αεροπορίας . Μόλις φτάσαµε εκεί , 
αντικρίσαµε  πολεµικά αεροπλάνα, ελικόπτερα και 
πυραύλους. Μερικά από αυτά ήταν κατεστραµένα, 
ωστόσο χρησίµευαν  ως αξιοθέατα. Μπαίνοντας στο 
εσωτερικό του είδαµε  πολλά αεροπλάνα. Ένα από 
αυτά ήταν ένα από τα πιο γνωστά και εκπαιδευτικά 
αεροσκάφη  το DelHavillana PΗ82 που απογειώθηκε  
για πρώτη φορά τον Οκτώβριο του 1931. Μας έκανε 
εντύπωση µια επιγραφή που έλεγε "τιµή σ΄ εκείνους 
που µε το έργο τους και τη θυσία τους, άφησαν τους 
ουρανούς ελεύθερους". Επίσης µάθαµε ότι ο πρώτος 
αξιωµατικός της αεροπορίας, ήταν ο Ευάγγελος 
Γιάνναρης που σκοτώθηκε στις 30/10/1940 από 
γερµανικό αεροσκάφος. Ήταν πολύ επιµορφωτική 
αυτή η επίσκεψη και θα θέλαµε πολύ να την 



επαναλάβουµε !  
 

Μπακούρου Φρειδερίκη, 
µαθήτρια του Ε2΄ 

 

 

 

 

  

 

 ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ Ε1΄ ΣΤΟΝ "ΕΘΝΙΚΟ ∆ΡΥΜΟ 
ΠΑΡΝΗΘΑΣ"  

Την Τρίτη 2 Οκτωβρίου 2012, επισκεφθήκαµε τον 
"Εθνικό ∆ρυµό Πάρνηθας"! Εκεί µας περίµενε µια 
ευγενική κυρία, που µας έδωσε  πολλές πληροφορίες  
για την Πάρνηθα! Μας µίλησε για τα δέντρα  και τους 
καρπούς τους , για παράδειγµα την άγρια 
τριανταφυλλιά που έχει κόκκινους καρπούς  και µέσα 
σ΄ αυτούς υπάρχουν σπόροι. Επίσης  µας είπε για τη 
φωτιά της Πάρνηθας, η οποία έκαψε 47.000 
στρέµµατα  δασικής έκτασης. Εδώ και πολλά χρόνια  
κάποιοι άνθρωποι κάνουν αναδάσωση, ώστε να 
ξαναφυτευτούν  καινούργια δέντρα. Ακόµα µυρίσαµε 
αρωµατικά λουλούδια  και είδαµε πολλά ελάφια ! Μας 
εξήγησε  πώς αναγνωρίζουµε αν είναι αρσενικό ή 
θηλυκό  και πώς καταλαβαίνουµε  την ηλικία τους ! Τα 



αρσενικά έχουν µεγάλα κέρατα τα οποία µπορεί να 
φτάσουν σε ύψος έως το ενάµισι µέτρο ! Επίσης 
µάθαµε ότι τα ελάφια ζουν περίπου 15 χρόνια. Καµιά 
φορά φτάνουν τα 25 χρόνια, αλλά αυτό είναι σπάνιο.Η 
επίσκεψη αυτή µας ευαισθητοποίησε  και µας έµαθε το 
πραγµατικό νόηµα της ζωής , µας υπενθύµισε  τη 
σχέση µας µε τη φύση , καθώς και ότι πρέπει να 
προστατεύουµε  τους εθνικούς δρυµούς της Ελλάδας. 

                                           Οι µαθήτριες του Ε1΄ 
Βάσια Αγγελοπούλου  

Αθανασία Ταµπάκη 

  

 

 

 

  

 
  

 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ Ε2΄ ΣΤΟΝ "ΕΘΝΙΚΟ ∆ΡΥΜΟ 
ΠΑΡΝΗΘΑΣ"  

Σήµερα Τρίτη 25 Σεπτεµβρίου 2012 , τα παιδιά του Ε2΄ 
επισκεφθήκαµε τον "Εθνικό ∆ρυµό Πάρνηθας" . Όταν 
φτάσαµε εκεί συναντήσαµε µία ξεναγό  που µας µίλησε 
για την Πάρνηθα  και την καταστροφική φωτιά που 
είχε ξεσπάσει εκεί πριν λίγα χρόνια και κατέστρεψε ένα 
µεγάλο µέρος του ∆ρυµού. Έπειτα κάναµε πεζοπορία,  



είδαµε ελάφια και η ξεναγός µας είπε ότι στο δρυµό 
προστατεύονται ζώα που είναι υπό εξαφάνιση, όπως ο 
σκαντζόχοιρος , ο σκίουρος , το ελάφι κ.α. Τέλος 
σταµατήσαµε σε ένα όµορφο σηµείο , όπου 
ξεκουραστήκαµε , φάγαµε και παίξαµε. Περάσαµε 
τέλεια και θέλουµε πολύ να ξαναπάµε !  

                                         Φρειδερίκη Μπακούρου , 
µαθήτρια του Ε2΄ 

 

 

 

 

 
 

 


