
ΤΜΗΜΑ ΣΤ1΄ : ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΙΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Ο.Α.Κ.Α. ΣΤΙΣ 
10/10/2011 

Χθες το σχολείο µας διοργάνωσε µια επίσκεψη  στο 
Ολυµπιακό Στάδιο (Ο.Α.Κ.Α.). Εκεί µας περίµενε  µία κυρία , 
η οποία µας ξενάγησε  στο χώρο. Αρχικά µας οδήγησε σε µία 
αίθουσα στην οποία παρακολουθήσαµε  ένα βίντεο σχετικό 
µε τα σηµαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν εκεί. Έπειτα , 
µας οδήγησε στις κερκίδες και καθίσαµε δίπλα από τις θέσεις 
των επισήµων.  
Τέλος, βγάλαµε µια φωτογραφία µε την τάξη µας και την 
όµορφη κυρία µας. 

Φαλτσέτας ∆ηµήτρης - Καρεκλάς Κώστας 

 
 
 

ΤΜΗΜΑ ΣΤ2΄ :  ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΙΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Ο.Α.Κ.Α.  ΣΤΙΣ 
14/10/2011 

Το Ολυµπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών , πήρε το όνοµά του 
από το νικητή του Μαραθώνιου δρόµου   του 1896 , Σπύρο 
Λούη. Η έκταση των 1.000  στρεµµάτων ανήκει διοικητικά 
στο ∆ήµο Αµαρουσίου. Έτσι στις 14/10/2011 , 



επισκεφθήκαµε εγώ και οι συµµαθητές µου , τις 
εγκαταστάσεις του Ο.Α.Κ.Α.  σαν µια εκπαιδευτική  
εκδροµή.   
Η διαδροµή µέχρι να φτάσουµε ήταν λίγο χρονοβόρα , αλλά 
και διασκεδαστική . Μέσα στο σχολικό τραγουδούσαµε , 
συζητούσαµε  και διασκεδάζαµε. Σε λίγη ώρα , φτάσαµε στον 
προορισµό µας.  
Περάσαµε από την είσοδο των δηµοσιογράφων κι εκεί µας 
υποδέχτηκε µια χαµογελαστή κυρία , η οποία  θα µας 
ξεναγούσε . Εκείνη µας πήγε στο γήπεδο  και µας  εξήγησε 
κάποια πράγµατα. Ύστερα, µας πήγε σε µια αίθουσα  στην 
οποία είδαµε κι ένα DVD που µιλούσε για το γήπεδο αυτό , 
έλεγε την ιστορία του  κι έδειχνε στιγµιότυπα  από αγώνες 
και διάφορες εκδηλώσεις  που έγιναν εκεί. Έπειτα , 
µαζευτήκαµε όλοι γιατί ήταν η ώρα για να φύγουµε. 
Επιβιβαστήκαµε στο σχολικό και επιστρέψαµε στο σχολείο 
µας. 

                         Ευαγγελία Κουστένη 

 
 
 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΤ1΄ & ΣΤ2΄ :  ΕΠΙΣΚΕΨΗ 
ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΙΣ 
17/10/2011 



Τη ∆ευτέρα 17/10/2011  επισκεφθήκαµε το περίφηµο κτίριο 
της Νέας Βουλής . Εκεί µας υποδέχτηκε µια ευδιάθετη κυρία 
η οποία µας ξενάγησε  στο χώρο. Αρχικά µας οδήγησε σε µια 
µικρή αίθουσα  , όπου παρακολουθήσαµε  ένα βίντεο  µε 
πληροφορίες  και εντυπωσιακές εικόνες για την κατασκευή  
και χρήση του κτιρίου. Έπειτα κατευθυνθήκαµε στο Ελληνικό 
Κοινοβούλιο  όπου εκεί  η ξεναγός µας µας µίλησε  σχετικά 
µ΄ αυτό. 
Τέλος επισκεφθήκαµε  το µουσείο του  Ελευθέριου Βενιζέλου 
, εντός του κτιρίου, όπου εκεί θαυµάσαµε κάποια παλιά  
αντικείµενα  που σώθηκαν έως σήµερα. Μετά από λίγα λεπτά 
κατευθυνθήκαµε  προς την έξοδο. Μπήκαµε στο σχολικό µας 
και επιστρέψαµε σιγά σιγά στο σχολείο . Ήταν µια υπέροχη 
εµπειρία που λίγοι έχουν την ευκαιρία να ζήσουν ! 

                   Καρεκλάς Κωνσταντίνος - Ακτύπη Ευφροσύνη 

 
 
 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΜΕ 
ΘΕΜΑ 
"ΑΚΟΥΩ...ΜΕΛΕΤΩ...ΣΧΟΛΙΑΖΩ...ΚΑΙ 
ΓΡΑΦΩ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΟΣ ΤΟΥ 1940" 

Την Τρίτη 25/10/2011 και τα δύο τµήµατα της ΣΤ΄ τάξης 
των εκπαιδευτηρίων µας ασχολήθηκαν δηµιουργικά , 



χρησιµοποιώντας tablet pc µε το παραπάνω διδακτικό 
σενάριο , στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης που εφαρµόζουν 
τα εκπαιδευτήριά µας.  

AΠΟΨΗ ΜΑΘΗΤΗ  ΓΙΑ ΤΟ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟ 
ΣΕΝΑΡΙΟ  
Η τάξη µας χθες δούλεψε  ένα διδακτικό σενάριο  για την 
28η Οκτωβρίου. Αρχίσαµε  από το πρώτο πολεµικό 
ανακοινωθέν , το οποίο αναφέρει πως βρισκόµαστε  σε 
πόλεµο µε τους Ιταλούς και αµυνόµαστε για να µη µας 
πάρουν τη χώρα µας. Τελικά µετά από αρκετή συζήτηση , 
φτάσαµε στο σηµείο , στο οποίο οι Γερµανοί εισβάλλουν στην 
Αθήνα στις 23 Απριλίου του 1941. Οι Έλληνες τότε δεν 
έχασαν το κουράγιο τους . Αντιθέτως ! Συνέχισαν να 
αντιστέκονται  µε όλα τους τα µέσα , χωρίς να διστάσουν 
καθόλου . Έτσι κι εµείς σαν απόγονοί τους πρέπει να 
φερθούµε  ανάλογα µπροστά  στα δύσκολα χρόνια που 
ακολουθούν. Αυτός ήταν ο κύριος στόχος του σεναρίου 
αυτού. 

Γαλάνης Φώτης , µαθητής της ΣΤ΄ τάξης 

 

 
 

 

OIKONOMIKH ENIΣΧΥΣΗ ΣΤΟΥΣ 



ΣΟΜΑΛΟΥΣ 

Ένα θέµα της έκθεσης που επεξεργαστήκαµε , µας 
ευαισθητοποίησε  και µας ενεργοποίησε ώστε να 
συγκεντρώσουµε χρήµατα για να στηρίξουµε τους Σοµαλούς. 
Σε αυτή µας την προσπάθεια, µας βοήθησε όλο το σχολείο 
µας. Έτσι καταφέραµε µε επιτυχία  να συγκεντρώσουµε 270 
ευρώ  και να τα στείλουµε  στους ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ.  
Ευχαριστούµε θερµά όλο το σχολείο  και ευχόµαστε να 
βοηθηθούν πραγµατικά αυτά τα παιδιά. 

Οι µαθητές της ΣΤ΄ τάξης 
 

 
 

 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ 
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

Τη φετινή χρονιά έχουµε την τιµή  να µας διδάσκει ιστορία 
και αρχαία ο φιλόλογος και συγγραφέας πολλών 
φιλολογικών βιβλίων κος ∆ηµήτρης Κατσουλάκος . Με 
ιστορικές πηγές  και προγράµµατα στον υπολογιστή 
παίρνουµε επιπλέον  γνώση για την ελληνική επανάσταση  
του 1821 αλλά και σηµαντικά γεγονότα της νεότερης 
Ιστορίας. Όσον αφορά το µάθηµα των αρχαίων παίρνουµε τις 
πρώτες γνώσεις για την ιστορία της γλώσσας µας  , αλλά και 



για τη µορφολογία της. Έτσι λοιπόν θα είµαστε 
προετοιµασµένοι ώστε να ανταποκριθούµε στις απαιτήσεις 
του Γυµνασίου. 

Οι µαθητές της ΣΤ΄ τάξης  

 
 

 

ΤΜΗΜΑ ΣΤ1΄ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΝΗΘΑ ΣΤΙΣ 
8/11/2011 

Σήµερα   πήγαµε στην Πάρνηθα ! Ήταν µια φανταστική 
εκδροµή ! Γνωρίσαµε  και ανακαλύψαµε πολλά πράγµατα για 
το βουνό και για τα ζώα  που ζουν εκεί . Μάλιστα είχαµε την 
τιµή να συναντήσουµε µερικά ελάφια  ! Επίσης γνωρίσαµε το 
πώς αναπτύσσονται τα φυτά ! Συνάµα ξεχωρίσαµε τις 
βελόνες  απ΄ τα έλατα µε τις βελόνες απ΄ τα πεύκα.Επίσης 
κάναµε πεζοπορία  στα διάφορα µονοπάτια . Όταν φτάσαµε 
σε ανοιχτό  χώρο παίξαµε  διάφορα περιβαλλοντικά 
παιχνίδια! Έπειτα πήγαµε στο σχολικό  και γυρίσαµε πίσω ! 
Ήταν µια εκδροµή που θα µας µείνει  για πάντα στο νου µας 
! Πολύ θα ήθελα να ξαναπάω εκεί ! 

Φώτης Γαλάνης , µαθητής του ΣΤ1` 



 
 

 

ΤΜΗΜΑΤΑ  ΣΤ1΄ & ΣΤ2`  :  ΑΝΑ∆ΑΣΩΣΗ 
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΝΤΕΛΗ ΣΤΙΣ 
10/11/2011 

Την Πέµπτη 10 Νοεµβρίου  2011 είχαµε την τιµή , µαθητές 
και από τα δύο τµήµατα  της ΣΤ΄ τάξης  του σχολείου µας , 
να συµµετέχουµε στο περιβαλλοντικό - αθλητικό  γεγονός 
που διοργανώθηκε από την Εθνική Ολυµπιακή Ακαδηµία. 
Όλο αυτό το πρόγραµµα έγινε για δύο λόγους : ο πρώτος 
ήταν τα παιδιά να γνωρίσουν καλύτερα  τον αθλητισµό  αλλά 
και να συµµετέχουν ενεργά στην αναδάσωση της καµµένης  
περιοχής της Πεντέλης και ο δεύτερος ότι µας δόθηκε η 
ευκαιρία να εξασκηθούµε  σε ολυµπιακά αθλήµατα  όπως η 
ξιφασκία  , η άρση βαρών , το τέννις , η πάλη κ.α. Επίσης 
στο µέρος που έγινε αυτή η εκδήλωση είχαµε τη χαρά να 
γνωρίσουµε Ολυµπιονίκες και άλλους σπουδαίους αθλητές , 
όπως την  Έρρικα Πρεζεράκου  , το Λεωνίδα  Κόκκα  , το 
Νάσο  Γαλακτερό  κ.α.  Τέλος , αυτή ήταν µια ξεχωριστή  
µέρα για µένα και φυσικά για τα υπόλοιπα παιδιά και ελπίζω 
τέτοιες διοργανώσεις να γίνονται πιο συχνά. 

Μαρία Λαυράνου, µαθήτρια του ΣΤ1΄ 



 
 
 

  
∆ΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΑΣΩΣΗ ΣΤΗΝ 
ΠΕΝΤΕΛΗ ! 
 
 
  
 

 
ΤΜΗΜΑ ΣΤ1΄ :   ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ∆ΙΕΘΝΗ 
ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ  "ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ" ΣΤΙΣ 5/12/2011 

Το πρωί της ∆ευτέρας  , πραγµατοποιήσαµε µια 
ενδιαφέρουσα επίσκεψη στο αεροδρόµιο Ελευθέριος 
Βενιζέλος , το οποίο πήρε το όνοµά του απ΄ το γνωστό 
πρωθυπουργό που αγαπούσε ιδιαίτερα τα αεροπλάνα . 



Αρχικά ξεναγηθήκαµε  στα διαφόρων θεµάτων µουσεία του 
αεροδροµίου  και περιηγηθήκαµε  σ΄ όλους τους χώρους . 
Έπειτα παρακολουθήσαµε  µια επίδειξη  ενός πυροσβεστικού 
οχήµατος και παρευρεθήκαµε  σε δύο απογειώσεις . Ήταν µια 
υπέροχη εµπειρία και ανυποµονώ να ξαναεπισκεφθώ  αυτό 
το χώρο. 

Νικολέττα Σκαλούµπακα , µαθήτρια του ΣΤ1΄ 

 
 

 
 

 

  

 

ΤΜΗΜΑ ΣΤ2΄ :   ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ∆ΙΕΘΝΗ 
ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ  "ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ" 

Στις 12/12/2011 το σχολείο  µας διοργάνωσε µία εκδροµή 



στο αεροδρόµιο που φέρει το όνοµα  του µεγάλου  
οραµατιστή  Ελευθέριου Βενιζέλου. Νωρίς το πρωί 
ξεκινήσαµε  µε το  πούλµαν και µετά από λίγη ώρα  µπροστά  
στα µάτια µας εµφανίστηκε  το αεροδρόµιο. Για να φανούµε 
σωστοί , όλοι φτιάξαµε  σειρές και µπήκαµε στο αεροδρόµιο , 
σαν µικροί  ευπρεπείς κύριοι. Εκεί µας περίµενε  µια 
γλυκύτατη ξεναγός , η κυρία Τέτα. Στην αρχή  µας µιλούσε  
για το πότε ιδρύθηκε το αεροδρόµιο και για τις δυνατότητές 
του. Μετά  από αρκετή ώρα ξενάγησης , χωρίς να το 
καταλάβουµε  φτάσαµε στο χώρο της πυροσβεστικής  
υπηρεσίας  του αεροδροµίου. Οι καλοσυνάτοι  και ευγενικοί 
πυροσβέστες  µας υποδέχτηκαν µε χαρά. Το πιο 
συναρπαστικό ήταν και η επίδειξη των δυνατοτήτων , ενός 
θηριώδους πυροσβεστικού οχήµατος  του "πάνθηρα" . Οι 
βολές από το κανόνι  του φτάνουν  έως και τα 60 µέτρα. 
Όλοι µας βιώσαµε τη µοναδική εµπειρία να κάνουµε βολές  
µε αυτό το µηχάνηµα . Αυτή η εκδροµή  ήταν ιδιαίτερα  
ενδιαφέρουσα  , αποκοµήσαµε  πολύτιµες  γνώσεις και 
βιώσαµε  µοναδικές στιγµές. 

Σαρδελή - Μενεξιάδη ∆ανάη , µαθήτρια του ΣΤ2΄ 
 

 
 

 

  

 



 

 

 

  
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ ΣΤΟ 
"ΘΩΡΗΚΤΟ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΕΡΩΦ" 

Στις 7 & 13/2/2012  τα δύο τµήµατα της ΣΤ΄ τάξης των 
εκπαιδευτηρίων µας , επισκέφθηκαν το ιστορικότερο και 
ενδοξότερο πλοίο της Νεότερης Ελλάδας  "Γ.ΑΒΕΡΩΦ".  
Αρχικά παρακολουθήσαµε ένα βίντεο , το οποίο µας 
γνωστοποίησε  πολλά τεχνικά στοιχεία του πολεµικού 
καραβιού. Οι πληροφορίες που µάθαµε  ήταν καθοριστικές 
και πιστεύουµε ότι θα µας βοηθήσουν στο µέλλον. Έπειτα 
ξεναγηθήκαµε  στους χώρους που επιτρεπόταν  να µπούµε 
και εφοδιαστήκαµε  µε γνώσεις για την ιστορία µας . 
Ιδιαίτερη εντύπωση µας έκανε η ταχύτητα  του καραβιού, η 
οποία  ήταν εξωπραγµατική  για την εποχή του. Αξίζει να 
επισηµάνουµε  πως η γενναιότητα του ναυάρχου  του , 
Παύλου Κουντουριώτη , το έκανε να διακριθεί  , αφού 
σηµείωσε  ποικίλα κατορθώµατα . Ποτέ  κανένας µας , δε θα 
ξεχάσει αυτή την εκδροµή . Όλη η τάξη θεωρεί πως ήταν η  
πιο µορφωτική επίσκεψη  που έχουµε πραγµατοποιήσει µέχρι 
στιγµής !  

Γαλάνης Φώτης, Νικολέττα Σκαλούµπακα , Μπενάς 
Αλέξανδρος, 

µαθητές της ΣΤ΄ τάξης 
 
 



 
 
 
  

∆ΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΜΑΣ ΣΤΟ 
"ΘΩΡΗΚΤΟ Γ.ΑΒΕΡΩΦ" 
  
  
 
 
 
 

 

 ΤΜΗΜΑ ΣΤ1΄  
"Ο ΑΡΤΟΣ ΗΜΩΝ Ο ΕΠΙΟΥΣΙΟΣ"  

Ύστερα από  ένα πρωτότυπο  διδακτικό σενάριο , µε θέµα 
τον άρτο στη ζωή µας , αποφασίσαµε  να γνωρίσουµε στην 
πράξη  την παρασκευή του. Έτσι  την Παρασκευή 17/2/2012 
,  µε τη βοήθεια των δασκάλων µας καταφέραµε τελικά να  
δηµιουργήσουµε  το δικό µας ψωµί. Σαν επιστέγασµα  λοιπόν 
και µε  βάση το σενάριο αυτό  ξεκινήσαµε  απ΄ το πρωί  γι`  
αυτή  τη διαδικασία. Επίσης, όλα τα εργαλεία  που 
απαιτούνταν  , για αυτή την πρωτόγνωρη εµπειρία  τα είχαµε 
στη διάθεσή µας  από το σχολείο .  
Στην αρχή  ξεκινήσαµε φορώντας τα γάντια µας και 
κάνοντας όλες τις απαραίτητες  προετοιµασίες   για τη 
ζύµωση του ψωµιού. Ανοίξαµε  φύλλο για τα τυροπιτάκια µας 



, βάλαµε τη σφραγίδα πάνω στο πρόσφορό µας  και 
ετοιµάσαµε  τα ταψιά µας. Ιδιαίτερη στιγµή ήταν όταν κατά 
τη διάρκεια  της ζύµωσης  κάναµε διάφορες  προσευχές  για 
το επιτυχές αποτέλεσµα. Ο επόµενος  σταθµός  για την 
ετοιµασία του ψωµιού µας ήταν ο φούρνος. Γρήγορα , 
γευτήκαµε τα υπέροχα  αρτοποιήµατά µας ! Και για να 
συµφωνήσουµε  µε τους µεγάλους ... "µάθε τέχνη κι άσ΄ 
τηνε κι άµα πεινάσεις πιάσ΄ τηνε"!  
 

Σκαλούµπακα Νικολέττα , Σπακουρή Αγγελική, Λαυράνου 
Μαρία, 

µαθήτριες του ΣΤ1΄ 
 

 

 
 

 



 
 

 

  

∆ΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΜΑΣ ! 
  

  

 

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  ΑΠΟ ΤΟ 
ΤΜΗΜΑ ΣΤ2΄ ΣΤΙΣ 20/2/2012 
Η σηµερινή ∆ευτέρα 20/2/2012 ήταν µια ξεχωριστή ηµέρα  
για την τάξη µας . Στα πλαίσια  των διδακτικών σεναρίων 
που κάναµε , χαρήκαµε µια  ηµέρα δηµιουργικότητας  ! 
Κατεβήκαµε στο εργαστήρι του σχολείου  και χωρισµένοι σε 
οµάδες αναλάβαµε µια ξεχωριστή δραστηριότητα. Τα 
κορίτσια ζύµωσαν  , έπλασαν  και έψησαν πεντανόστιµο 
ψωµί , κέικ και άρτο.  Οι δύο οµάδες των αγοριών 
κατασκεύασαν µία πήλινη και µία καλαµένια γέφυρα. Όλοι 
µας απολαύσαµε  τις δηµιουργικές αυτές κατασκευές γιατί 
ξεφύγαµε για λίγο από το καθηµερινό κοπιαστικό µας 
πρόγραµµα. 

Οι µαθητές του ΣΤ2΄ 
 



 
 
 

 
 

 

  

 

∆ΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΜΑΣ ! 



  

  

 

 

Η ΣΤ΄ ΤΑΞΗ   ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΣΕ ΕΤΗΣΙΟ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΑΛΛΟΦΩΝΙΑΣ ΤΟΥ 
ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ 

Τα παιδιά της ΣΤ΄ τάξης  των εκπαιδευτηρίων µας  
συµµετείχαν στον ετήσιο διαγωνισµό Γαλλοφωνίας που 
διοργανώνει το Γαλλικό Ινστιτούτο και η Υπηρεσία 
συνεργασίας και Μορφωτικής ∆ράσης  της Γαλλικής 
Πρεσβείας.  
Το θέµα του διαγωνισµού "ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ ΟΠΟΙΟΣ ΣΑΝ 
ΤΟΝ Ο∆ΥΣΣΕΑ"  είναι  εµπνευσµένο  από τον περίπλου  του 
Οδυσσέα  και από το µήνυµά του , επίκαιρο όσο ποτέ, να 
αγαπήσουµε τη ζωή  παρά τις όποιες δυσκολίες κρύβει. 
Τα παιδιά λοιπόν αφηγούνται τις περιπέτειες  του ήρωα και 
αναδεικνύουν  φιλοσοφικές έννοιες µε τη δική τους παιδική 
µατιά ! 

Η καθηγήτρια των Γαλλικών Τόνια Θωµάτου 
 
 
∆ηµιουργήσαµε µια µακέτα που µας βοήθησε να 
καταλάβουµε ότι η ζωή είναι ένα ταξίδι προς τον τελικό µας 
στόχο , όµως χωρίς την ψυχική δύναµη  δε θα καταφέρουµε 
να ξεπεράσουµε τις "φουρτούνες" που θα συναντήσουµε στη 
διαδροµή. Η διαδικασία αυτή µας φάνηκε δηµιουργική  και 
πιστεύουµε  ότι ήταν µια πρωτόγνωρη εµπειρία που άξιζε να 
ζήσουµε ! 

Οι µαθήτριες  
Σκαλούµπακα Νικολέττα, Νικολοπούλου Βικτώρια , 

Γκουρνέλου Αναστασία 
 
 
Η οικογένεια και η φιλία  πρέπει να αποτελούν σταθερές 
αξίες στη ζωή µας , άλλωστε λειτουργούν και ως αποκούµπι  
στο δύσκολο αγώνα που δίνουµε καθηµερινά . Το 
παράδειγµα του Οδυσσέα ήταν ατράνταχτο  αφού στις 
περιπέτειές του έφερνε στο µυαλό του  την οικογένειά του 
και είχε  κοντά του τους συντρόφους του που του έδιναν 
διαρκώς δύναµη. Ο Οδυσσέας κατά τη διάρκεια του  ταξιδιού 
του έπρεπε ν΄ αντιµετωπίσει  πολλές  δυσκολίες "Κύκλωπας, 



Σειρήνες, Σκύλλα  & Χάρυβδη κ.α." , όπως κι εµείς στην 
καθηµερινή µας ζωή . Όµως έχοντας µόρφωση , γνώση και 
ακράδαντη πίστη , θα καταφέρουµε να προφυλάξουµε τον 
εαυτό µας. 
 

Οι µαθήτριες   
Ακτύπη Ευφροσύνη , Πατεράκη ∆ήµητρα 

 
 

  

 
 
 



 
 
 
  
 

∆ΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ! 
  
  
 
 

 



 
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΑΠΟ ΤΑ 
ΠΑΙ∆ΙΑ ΤΗΣ ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ ΣΤΙΣ  
28/2/2012 

Σήµερα 28/2/2012 στο µάθηµα της Μουσικής τα παιδιά 
δηµιούργησαν αυτοσχέδια µουσικά όργανα , 
χρησιµοποιώντας  για πρώτες ύλες  υλικά της 
καθηµερινότητας  και διασκέδασαν πολύ ! 



 
 
 

 
 
 
  
 
 



ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΤΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΣΤ1΄ ΣΤΟ 
ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ GOETHΕ 
(ΓΚΑΙΤΕ) 

Στις 29/2/2012 , στα πλαίσια του µαθήµατος των 
γερµανικών επισκεφθήκαµε  το ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 
GOETHE και ξεναγηθήκαµε  στη βιβλιοθήκη του. Εκεί µάθάµε 
πώς λειτουργεί µία βιβλιοθήκη και κάναµε έρευνα  στο 
internet , σε βιβλία και λεξικά και στα παρουσιάζουµε τις 
εργασίες µας :  
Μode - Μόδα ,   
Zwei  Tage in Berlin - ∆ύο µέρες στο Βερολίνο ,  
Berliner Zoo -  Ζωολογικός κήπος του Βερολίνου,   
Waffelnrezepte - Συνταγές για βάφλες . 
Ήταν µια υπέροχη εµπειρία ! 

Η οµάδα του τµήµατος Γερµανικών του ΣΤ1΄ 

 
 

 



 
 
 
  
 

ΤΜΗΜΑ ΣΤ1΄ : ΤΗΛΕ∆ΙΑΣΚΕΨΗ ΜΕ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ    
Την Τετάρτη 29/2/2012  η τάξη µας συµµετείχε σε ένα 
καινοτόµο πρόγραµµα. Συνδεθήκαµε µε ένα σχολείο από την 
Καλαµάτα µέσω skype.  Η τεχνολογία έφερε κοντά τα δύο 
σχολεία  και αυτό είναι  ευοίωνο για την εκπαίδευσή µας. 
Ανυποµονούµε για την επόµενη φορά που θα 
επικοινωνήσουµε  µε τους συµµαθητές µας  στην Καλαµάτα  
και θα ανταλλάξουµε τις απόψεις µας σχετικά µε τα θετικά 
και  τα αρνητικά της τεχνολογίας.  
 

Χριστόπουλος Νίκος , Σπακουρή Αγγελική , µαθητές του 
ΣΤ1΄ 



 
 
 
  
∆ΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ  
  
  
 
 
 

• ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ 
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

• ΠΡΟΣΘΕΤΗ  ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ   ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

• ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗ 
∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

Από  τα  µέσα Φεβρουαρίου  2012  και έως τα τέλη Μαΐου 
2012  τα εκπαιδευτήριά µας προσφέρουν  
αφιλοκερδώς  µαθήµατα "ΑΡΧΑΙΩΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ" , ενισχυτική διδασκαλία 
προετοιµασίας  για το ΓΥΜΝΑΣΙΟ καθώς και 
προγράµµατα "ΟΜΑΛΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ" 
από το ∆ηµοτικό στο Γυµνάσιο  µε την 
καθοδήγηση  του συνεργάτη µας  



ψυχολόγου - εκπαιδευτικού κου Νίκου Μαρκάκη , 
στοχεύοντας στην άρτια  κατάρτιση  από κάθε πλευρά  των 
µαθητών τους. 

Η ∆ιεύθυνση των Εκπαιδευτηρίων 
και οι Εκπαιδευτικοί της ΣΤ΄ τάξης 

 

  

 

 

 

 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ ΣΤΟ "Ι∆ΡΥΜΑ 
ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ" 

Σήµερα ∆ευτέρα 12 Μαρτίου  2012 τα παιδιά  της ΣΤ΄ τάξης 
των εκπαιδευτηρίων µας , επισκεφθήκαµε το Ίδρυµα 
Μείζονος Ελληνισµού . Στην είσοδο µας περίµεναν δύο 
ευγενέστατες κυρίες  που ήταν υπεύθυνες  για την ξενάγησή 
µας. Παρακολουθήσαµε  δύο προγράµµατα . Αρχικά πήγαµε 
στην αίθουσα του Θόλου , όπου είδαµε ένα βίντεο µε θέµα 
"Η Γη είναι το σπίτι µας" . Το πρόγραµµα αυτό είχε σχέση  µε 
τα οικολογικά προβλήµατα του πλανήτη µας. Στο τέλος της 
προβολής  παίξαµε κι ένα ωραίο διαδραστικό παιχνίδι  µε 
βάση όλα όσα   είχαµε παρακολουθήσει στο βίντεο. Κατόπιν 
βγαίνοντας από την αίθουσα προβολής  η ξεναγός µας 
εξήγησε  πως το δεύτερο  θέµα θα είχε σχέση  µε την εποχή 
των αρχαίων ελλήνων µαθηµατικών. Μπαίνοντας λοιπόν 
στην αίθουσα  των µαθηµατικών , σε διάφορους σταθµούς 
παρακολουθήσαµε  την εξέλιξη των µαθηµατικών. Εκεί 
µάθαµε  για πολλούς αρχαίους  έλληνες µαθηµατικούς όπως 
ο Αρχιµήδης, ο Πυθαγόρας , ο Θαλής και ο ∆ιόφαντος . 
Επίσης  επεξεργαστήκαµε και διάφορα προβλήµατα των 
αρχαίων αιγυπτίων . Όλοι αυτοί θεµελίωσαν τις µαθηµατικές 
έννοιες  και έκαναν τα µαθηµατικά επιστήµη. Μάθαµε πως 
για κάθε θεώρηµα προχώρησαν σε µία απόδειξη. Εκεί 
γνωρίσαµε και την υδροστατική αρχή του Αρχιµήδη , το 
πυθαγόρειο θεώρηµα  κ.α.  Τελειώνοντας , ευχαριστήσαµε τις 
ξεναγούς , βγάλαµε µια φωτογραφία  µε τους µαθητές των 
τµηµάτων της ΣΤ΄  τάξης και στο τέλος µας πρόσφεραν ως 
αναµνηστικό δώρο ένα µεγάλο πράσινο σακίδιο. Περάσαµε 
υπέροχα  και είµαστε  πολύ χαρούµενοι  που υπάρχει ένα 
ίδρυµα και προσφέρει υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικά 
προγράµµατα. Ήταν µια εξαιρετική εκδροµή ! 



Κουτσοπούλου ∆ήµητρα, Σαρδελή ∆ανάη,  
Καρεκλάς Κωνσταντίνος, µαθητές της ΣΤ΄ 

 
 

  
 
 
 
 

 

ΤΟ ΤΜΗΜΑ 
ΣΤ2΄ 
ΕΠΙΣΚΕΦΘ
ΗΚΕ ΤΟΝ 
ΕΘΝΙΚΟ 
∆ΡΥΜΟ 
ΠΑΡΝΗΘΑΣ 
ΣΤΙΣ 
21/3/2012 

Ύστερα από πρωτοβουλία του σχολείου µας , επισκεφθήκαµε 
τον Εθνικό ∆ρυµό Πάρνηθας, έναν από τους 
σηµαντικότερους  πνεύµονες της Αττικής. Η Πάρνηθα είναι  
το υψηλότερο και µεγαλύτερο σε έκταση βουνό του νοµού 
µας. Το δασικό οικοσύστηµα της Πάρνηθας εξασφαλίζει 
κατάλληλες συνθήκες διατήρησης πλούσιας χλωρίδας  και 
πανίδας. Μοναδικά είδη ζώων και φυτών φιλοξενούνται  σ΄ 
αυτό  το µαγευτικό  περιβάλλον  και αποδεικνύουν   την 
οµορφιά και την πρωτοτυπία της πατρίδας µας. Με ευχάριστη 
διάθεση και επιθυµία να βρεθούµε κοντά στη φύση  
ξεκινήσαµε από το σχολείο . Η διαδροµή ήταν σύντοµη  και 
µε ιδιαίτερη ανυποµονησία φθάσαµε στο τελεφερίκ  που θα 
µας οδηγούσε  στο βουνό. Εκεί µας υποδέχτηκε  µια πολύ 
ευγενική  κυρία , υπεύθυνη  του Φορέα ∆ιαχείρισης του 
Εθνικού ∆ρυµού Πάρνθηθας. Σιγά σιγά επιβιβαστήκαµε  στα 
βαγόνια  του τελεφερίκ και αφεθήκαµε  για να θαυµάσουµε 
τη µαγεία του τοπίου.  
Μετά από την ολιγόλεπτη  ανάβαση βρεθήκαµε στην είσοδο 
του ξενοδοχείου . Από εκεί άρχισε  η πεζοπορία µας µέσα στο 
δάσος , η γνωριµία µε τη φύση . Προχωρούσαµε όλοι µαζί  
θαυµάζοντας το µεγαλείο της φύσης και ταυτόχρονα η 
υπεύθυνη  µας ενηµέρωνε  για διάφορα περιβαλλοντικά  



θέµατα. Μας έµαθε πώς να προσανατολιζόµαστε και µας 
έδειξε πολλά είδη φυτών που βρίσκονται στο βουνό. Είδαµε 
βρύα, κυκλάµινα , µαργαρίτες , άγρια µανιτάρια αλλά και όλα 
τα δέντρα  του βουνού , ιδιαίτερα έλατα και πεύκα. Σε 
κάποια σηµεία υπήρχε ακόµα χιόνι   κι αυτό έκανε το τοπίο  
πιο ενδιαφέρον . Ήταν πολύ όµορφη  η σύνθεση   των 
χρωµάτων  από όλα αυτά τα φυτά. Ενθουσιαστήκαµε  όµως 
ακόµη περισσότερο  από την πανίδα της περιοχής. Οι 
χελώνες  και οι σαυρίτσες  ήταν ένα ευχάριστο θέαµα αλλά 
τα κρι κρι και τα ελάφια έκλεψαν την παράσταση . Ήταν 
µοναδική εµπειρία να δούµε τα ελάφια  της Πάρνηθας από 
κοντά. Τα κρι κρι µας απέφυγαν  λόγω της 
επαναστατικότητάς τους. Η ώρα της επιστροφής  ήταν 
δύσκολη  γιατί δεν ήταν ευχάριστο  να αφήσουµε πίσω µας 
την οµορφιά του βουνού. Όλοι σκεφτήκαµε πόσο όµορφη και 
ξεχωριστή  είναι η πατρίδα µας και πόσο πολύ πρέπει να 
φροντίζουµε και να προστατεύουµε το φυσικό περιβάλλον . 

Θωµαΐδης Κωνσταντίνος , µαθητής του ΣΤ2΄ 

 
 
 
  
  

 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ 



ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΤΟΥ 
ΤΡΙΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΜΗ 
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ "SIX 
BILLIONS" 

Σήµερα  ήρθαν στο σχολείο µας  πέντε ευγενικές κυρίες οι 
οποίες ήταν σε µια  εθελοντική οµάδα , τις  "Six Billions" 
(στα αγγλικά σηµαίνει  6.000.000.000) . Οι κυρίες αυτές µας 
µίλησαν για τα παιδιά που ζουν  σε µία περιοχή της Αφρικής, 
τη Ζιµπάµπουε . Απαντήσαµε  σ΄ όλες τις ερωτήσεις που µας 
έκαναν και παίξαµε  κι ένα ωραίο  παιχνίδι, τραγουδώντας 
ένα αφρικάνικο  ποίηµα. Επίσης , µάθαµε για την καθηµερινή 
τους ζωή , αλλά αυτό που µας στενοχώρησε πολύ, είναι ότι  
τα περισσότερα παιδιά στη Ζιµπάµπουε  έχουν χάσει τους 
γονείς τους και αναγκάζονται να επιβιώσουν ολοµόναχα . 
Ακόµα, αυτό που µας συγκλόνισε  είναι ότι πολλές φορές  οι 
άνθρωποι βρίσκονται αντιµέτωποι µε τις χειρότερες  
συνθήκες ζωής ! Για παράδειγµα ελάχιστες  φορές είναι αυτές 
που µπορούν να βρίσκουν νερό ή τροφή ! Πόσο 
στενοχωριόµαστε όταν βλέπουµε αυτά τα παιδιά αβοήθητα! 

∆ανάη Σαρδελή , µαθήτρια της ΣΤ΄ 

 
 

 

  



 

 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΣΤΗ 
ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ  ΑΠΟ ΤΗ ΣΤ΄ ΤΑΞΗ 
ΣΤΙΣ  30,31/3, 1/4/2012 

Το τριήµερο που µας πέρασε επισκεθήκαµε  τη Λίµνη 
Πλαστήρα  και τις γύρω περιοχές της. Αναχωρήσαµε   την 
Παρασκευή το πρωί  και αφού κάναµε  µια στάση , φτάσαµε  
στο υδροηλεκτρικό εργοστάσιο που τροφοδοτείται από  τη 
λίµνη Πλαστήρα. Εκεί ένας υπεύθυνος που ασχολείται µε τη 
διαχείριση  των µηχανών , µας ξενάγησε  και µας εξήγησε  
για τη λειτουργία του εργοστασίου . Έπειτα ακολουθήσαµε τη 
διαδροµή για το ξενοδοχείο που θα µας φιλοξενούσε. Αφού 
φάγαµε το µεσηµεριανό µας, ξεκουραστήκαµε  µετά από το 
πολύωρο ταξίδι. Το απόγευµα µεταφερθήκαµε στο χώρο του 
περιβαλλοντικού κέντρου , όπου ο κύριος Θεόφιλος 
Μπρουζιώτης  και η κυρία Ιωάννα  µας παρουσίασαν τη 
χλωρίδα και την πανίδα της λίµνης καθώς και την κατάλληλη 
συµπεριφορά που πρέπει να έχουµε στο δάσος. Όταν 
τελειώσαµε  και φτάσαµε στο ξενοδοχείο  απολαύσαµε το 
βραδυνό και κατευθυνθήκαµε προς τα δωµάτιά µας. Το 
Σάββατο το πρωί , πραγµατοποιήσαµε  το πιο ευχάριστο 
πρόγραµµα της εκδροµής , τη βόλτα στο δάσος ! Ήταν µια 
πρωτόγνωρη εµπειρία  και ενθουσιαστήκαµε  πραγµατικά . 
Μάθαµε να υπολογίζουµε  την ηλικία των δέντρων  και να 
κατασκευάζουµε  πρόχειρα καταφύγια  µε απλά υλικά. 
Αντιµετωπίσαµε αυτή τη βόλτα ως µια  περιπέτεια  , γιατί 
αναγκαστήκαµε  να αποφύγουµε εµπόδια της φύσης  και 
φυσικά το φόβο µας. Αργότερα επισκεφτήκαµε το βοτανικό 
κήπο  του Νεοχωρίου και γνωρίσαµε τα φυτά  της περιοχής  
καθώς και την ιστορία τους. Το βράδυ µας δόθηκε η ευκαιρία 
να διασκεδάσουµε  χορεύοντας  , αφού ήταν το τελευταίο   
βράδυ. Την τελευταία ηµέρα µαζέψαµε τις αποσκευές µας  
και αναχωρήσαµε για έναν παραπόταµο  , όπου ο κύριος 
Θεόφιλος  µάς βοήθησε  να µαζέψουµε διάφορα είδη  φυτών 
και µικροσκοπικών ζώων. Αυτό το τριήµερο θα µας µείνει 
αξέχαστο  για πάντα , γιατί εκτός από τον περιβαλλοντικό , 
είχε και ψυχαγωγικό χαρακτήρα ! 

Νικολέττα Σκαλούµπακα , Τζωρτζίνα Μέρκου,  
∆ανάη Κοντοθανάση, µαθήτριες της Στ΄ τάξης 

 



 
 
 

 
 

 



 
 
 

 
 
 

 ∆ΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΜΑΣ ! 
 
 
 



 
 

 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΣΤ΄ 
ΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΓΑΛΛΙΚΟ 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ    
Σήµερα  3 Απριλίου 2012  , το 
τµήµα Γαλλικών της ΣΤ΄ τάξης των 
εκπαιδευτηρίων µας, 
πραγµατοποίησε  µια επίσκεψη στο 

Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών. Αρχικά οδηγηθήκαµε  σε µια 
αίθουσα που  φιλοξενούσε  µια έκθεση ζωγραφικής µε θέµα 
"Η Ο∆ΥΣΣΕΙΑ" . Οι πίνακες που είδαµε εκεί, δηµιουργήθηκαν 
µε αφορµή το διαγωνισµό Γαλλοφωνίας. Μας ενηµέρωσαν 
επίσης ότι οι συµµετοχές στο διαγωνισµό ήταν πάνω από 
πέντε χιλιάδες  και πως η δική µας προσπάθεια ήταν πολύ 
αξιόλογη ! Έπειτα µεταφερθήκαµε στη βιβλιοθήκη του 
Ινστιτούτου και πραγµατικά εντυπωσιαστήκαµε . Ο χώρος   
ήταν προσεγµένος και γεµάτος µε βιβλία κάθε είδους, 
περιοδικά, κόµικς, µυθιστορήµατα  κ.λπ. Αξιοσηµείωτο είναι 
το γεγονός  πως όποιος επιθυµεί µπορεί να εγγραφεί στη 
βιβλιοθήκη  και να δανείζεται βιβλία  δωρεάν . Τέλος, κατά 
τη διάρκεια  αυτής της επίσκεψης  ακολουθήσαµε  µια σειρά 
από ευχάριστες  ασκήσεις γαλλικών . Η εµπειρία αυτή µας 
βοήθησε  να εξασκήσουµε τα γαλλικά µας και να 
γνωρίσουµε  το χώρο  που θα δώσουµε εξετάσεις κάποια 
στιγµή !  
 

Σκαλούµπακα Νικολέττα , Πατεράκη ∆ήµητρα  
µαθήτριες της ΣΤ΄ τάξης 



 
 
 

 
 
 
  
 
 



Η ΟΜΑ∆Α ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ 
ΤΟΥ ΣΤ2΄ ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΚΕ ΤΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ GOETHΕ (ΓΚΑΙΤΕ) 

Στις 4/4/2012 , στα πλαίσια του µαθήµατος των γερµανικών 
επισκεφθήκαµε  το ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ GOETHE . Αφού 
ξεναγηθήκαµε  στη βιβλιοθήκη του και ενηµερωθήκαµε  για 
τη λειτουργία της ,  ασχοληθήκαµε µε τη δηµιουργία κολάζ 
µε θέµατα :  
1. Mode. 
2. Essen und Trinken. 
3. Jugendliche. 
4. Sport. 
5. Rock-Musik "Scorpions".  
Στις φωτογραφίες παρακάτω σας παρουσιάζουµε τις εργασίες 
µας. 
 

Η οµάδα του τµήµατος Γερµανικών του ΣΤ2΄ 

 

 
 
 



 
 
 

 

  
 
 
  
 
 
 
 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤ2΄ ΣΤΟ 
ΕΘΝΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ 
ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ 



ΒΟΥΛΗΣ  ΣΤΙΣ 25/4/2012 

Η ιστορία που διδασκόµαστε φέτος  ήταν το βασικό κίνητρο 
για να επισκεφθούµε το χώρο της Παλαιάς Βουλής. Εκεί 
στεγάζεται το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο.Όλοι ήµασταν 
ενθουσιασµένοι  µε την επίσκεψη αυτή. Η διαδροµή ήταν 
σχετικά σύντοµη , αφού το µουσείο  βρίσκεται στο κέντρο 
της Αθήνας. Μόλις φθάσαµε µπροστά στο µέγαρο της 
Παλαιάς Βουλής , κατεβήκαµε µε τάξη από το σχολικό  και 
σταθήκαµε µπροστά  στην κεντρική είσοδο. Αρχικά 
θαυµάσαµε το υπέροχο νεοκλασικό κτίριο στην πλατεία όπου 
δεσπόζει το άγαλµα του αρχιστράτηγου της επανάστασης του 
1821 , Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Στη συνέχεια µπήκαµε  στο 
κτίριο και ανακαλύψαµε  ότι δεν υπήρχε ξεναγός, αλλά 
ευτυχώς την ξενάγηση ανέλαβε ο δάσκαλός µας . Ο κύριος 
µας εξήγησε ότι αντικείµενο του µουσείου είναι  η ιστορία 
του νεότερου Ελληνισµού. Το πρώτο έκθεµα που αντικρίσαµε 
ήταν ο πασίγνωστος πίνακας του Ντελακρουά "Η σφαγή της 
Χίου" . Μέσα από όλα  τα εκθέµατα : ζωγραφικά έργα, 
σηµαίες και όπλα από τους απελευθερωτικούς αγώνες , 
προσωπικά αντικείµενα ιστορικών προσώπων, έγγραφα και 
φωτογραφίες , οικιακά σκεύη και εργαλεία καθώς και 
παραδοσιακές φορεσιές , διαγράφεται η ιστορική πορεία της 
πατρίδας µας . Ίσως είναι το πιο ζωντανό  µουσείο που 
έχουµε επισκεφθεί , αφού µας κάνει την ιστορία που 
διδασκόµαστε πιο οικεία και κατανοητή. Είναι σίγουρο ότι θα 
κρατήσουµε στη µνήµη  µας όλα όσα είδαµε και θα 
επισκεφθούµε  ξανά αυτό το χώρο  για να τονωθεί το εθνικό 
µας φρόνηµα . Ευχαριστούµε πολύ το δάσκαλό µας , κύριο 
Πάνο, για την παραστατική ξενάγησή του.  
 

Θωµαΐδης Κωνσταντίνος , µαθητής του ΣΤ2΄ 



 
 

 

  

 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ Κο ΝΙΚΟ ΜΑΡΚΑΚΗ 

Την Τετάρτη 6 Ιουνίου 2012 , η έκτη τάξη είχε την ευκαιρία 
να συµµετάσχει  σε µια ενδιαφέρουσα συνάντηση  µαζί µε 
τον ψυχολόγο και δάσκαλο κύριο Νίκο Μαρκάκη. Το θέµα 
της συζήτησης ήταν η µετάβασή µας  στο γυµνάσιο και η 
πορεία µας προς το άγνωστο. Αφού χωριστήκαµε  σε οµάδες 
, ήρθαµε σε θέση να αποτυπώσουµε  τα συναισθήµατά µας 
για τα υπέροχα  έξι χρόνια  στη Λακωνική αλλά και για το 
"αβέβαιο"  µέλλον  µας στο γυµνάσιο. Έπειτα  ανταλλάξαµε 
λόγια που για εµάς  ήταν ισάξια µε πολύτιµα δώρα , τα οποία 
θα µας χρειαστούν στη µετέπειτα πορεία µας . Τέλος, µας 
δόθηκε  η δυνατότητα να εκφράσουµε  την ευγνωµοσύνη και 
την αγάπη µας για την τάξη µας στέλνοντάς της ένα 
αποχαιρετιστήριο  γράµµα. Κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης 
των γραµµάτων η συγκίνηση µάς κατέκλυσε, αφού 
επανήλθαν  στη µνήµη µας , στιγµές χαράς και λύπης µαζί µε 
τους συµµαθητές µας και συνειδητοποιήσαµε  πόσο 
σηµαντικές είναι για όλους µας , αλλά και πόσο  θα µας 
λείψουν. Αφού φτάσαµε λοιπόν σ΄ αυτή τη θέση , να είµαστε 
οι τελειόφοιτοι της Λακωνικής , καταλάβαµε πως οι µαθητές  



των µικρότερων τάξεων θα πρέπει να απολαύσουν  όσο το 
δυνατόν περισσότερο , τα χρόνια που τους αποµένουν  στο 
υπέροχο αυτό σχολείο ! 

Οι µαθητές της ΣΤ΄ 
 

 
 

 

  

 

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΒΡΑ∆ΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ   
Στις 14 Ιουνίου ηµέρα Πέµπτη, πραγµατοποιήθηκε η 
καθιερωµένη εορταστική βραδιά των αποφοίτων του 
σχολικού έτους 2011-2012. Οι γονείς , τα παιδιά , οι 
δάσκαλοι καθώς και η διεύθυνση των εκπαιδευτηρίων µας , 
χάρηκαν ιδιαίτερα αυτή την αποχαιρετιστήρια βραδιά  µε 
πολύ χορό , κέφι αλλά και συγκίνηση  κατά την απονοµή των 
απολυτηρίων των µαθητών µας. Ευχόµαστε σε όλους καλό 
καλοκαίρι και καλή πρόοδο ! 

Η ∆/νση των Εκπαιδευτηρίων 
 



 
 
 

 
 

 

  


