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Προκειμένου, λοιπόν, να τους προετοιμάσουμε να αντιμετωπίζουν με επιτυχία 
πρωτόγνωρες καταστάσεις, ενδιαφερόμαστε για την καλλιέργεια των πολλα-
πλών τύπων ευφυΐας και ενισχύουμε την ανάπτυξη πρωτοβουλιών, επικοινωνί-
ας και συμμετοχικότητας. Με άλλα λόγια, στην «εντός των θυρών» εκπαιδευτική 
διαδικασία επιδιώκουμε τον μετασχηματισμό της εμπειρίας τους σε βαθειά και 
διαρκή γνώση, έχοντας πλήρη επίγνωση του γεγονότος ότι τα παιδιά μαθαίνουν 
περισσότερο αυτά που τους ενδιαφέρουν και ότι η πρόσκτηση της γνώσης είναι 
ευκολότερη όταν έχει να κάνει με κίνητρα εσωτερικά (περιέργεια, ενδιαφέρον) και 
όχι εξωτερικά (βαθμοί, αμοιβές, ποινές). 

Επενδύουμε όμως και στην «εκτός των θυρών» 
εκπαίδευση, με τα ευρωπαϊκά προγράμματα, 
τους ομίλους, τις συμμετοχές σε μαθητικές 
διοργανώσεις και τις διδακτικές επισκέψεις-
εκδρομές σε χώρους ενδιαφέροντος.
Επενδύουμε, δηλαδή, σε δραστηριότητες όπου 
οι μαθητές μας -σε συνεργασία με τους εκπαι-
δευτικούς που τους εμψυχώνουν- οριοθετούν 

Το Βαρβάκειο, μετά από 160 περίπου χρόνια ζωής, συνεχίζει και σήμερα την πο-
ρεία του μέσα στον χρόνο ως ένα από τα Πρότυπα σχολεία της επικράτειας, προ-
σπαθώντας συνεχώς να ανταποκρίνεται στα ζητούμενα των καιρών. Σε αυτό το 
πλαίσιο, όλοι εμείς στο Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο, υπακούοντας στα κελεύ-
σματα της σύγχρονης παιδαγωγικής, καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια οι μαθητές 
μας να μαθαίνουν ό,τι ζουν και ζώντας να μαθαίνουν. 

Αντί Προλόγου

Και επειδή δεν μπορεί να υπάρξει άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία ούτε ενερ-
γός συμμετοχή των παιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία, αν δεν ξεπεραστεί ο 
«εφιάλτης» που αφορά την κάλυψη της ύλης, στο Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο 
προσπαθούμε να ανακατανείμουμε τον διδακτικό χρόνο σύμφωνα με τις διαφορο-
ποιημένες ανάγκες μαθητών και εκπαιδευτικών, αποβλέποντας πάντοτε στην ποι-
οτική χρήση του. Όσο για τους εκπαιδευτικούς που επιχειρούν αυτήν την «εκτός 
των θυρών» εκπαίδευση, εκείνοι αφιερώνουν ικανό χρόνο τόσο για την πρόσληψη 
των εμπειριών όσο και για την επεξεργασία τους, έτσι ώστε τα παιδιά να προλα-
βαίνουν να τις αφομοιώνουν και να τις μετασχηματίζουν σε βιωματικές έννοιες. 

Διαφορετικά, θα κινδυνεύαμε να τροφοδοτή-
σουμε τα παιδιά με πάρα πολλές εμπειρίες 
και να περιμένουμε να οργανωθούν από μόνες 
τους, όπως όταν τα τροφοδοτούμε με πάρα 
πολλές γνώσεις και περιμένουμε η απλή συσ-
σώρευσή τους να οδηγήσει στη μόρφωση.

Σόνια Γελαδάκη
Διευθύντρια

το δικό τους χωρόχρονο κέλυφος και μέσα του 
εγκαθιστούν και νοηματοδοτούν γεγονότα, δρά-
σεις και προβληματισμούς. Με αυτόν τον τρόπο, 
θεωρούμε ότι εμπλουτίζεται η δουλειά που γίνε-
ται στους κλασικούς εκπαιδευτικούς χώρους με 
μια εκπαίδευση που παράγει αυτοπεποίθηση, συ-
γκροτεί νέα προσωπικά-υποκειμενικά νοήματα, 
αναπτύσσει την ενσυναίσθηση προς τα ανθρώ-
πινα και μη όντα, ευνοεί την ενεργό μάθηση και, 
κυρίως, κινητοποιεί και «ξεκλειδώνει» ταλέντα 
τα οποία θα παρέμεναν σε αφάνεια στο πλαίσιο 
της τυπικής εκπαίδευσης. 
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Αντί προλόγου (Xαιρετισμός Διευθύντριας)

Χαιρετισμός Δεκαπενταμελούς Μαθητικού Συμβουλίου

Τμήματα

Διακρίσεις μαθητών

Όμιλοι

Ευρωπαϊκά προγράμματα

Δράσεις

Εκπαιδευτικές επισκέψεις - Εκδρομές

Εθνικές εορτές

Σύλλογος διδασκόντων 2017 - 2018

σελ. 4-5

σελ. 7

σελ. 8-19

σελ. 20-33

σελ. 34-49

σελ. 50-55

σελ. 56-71

σελ. 72-79

σελ. 80-85

σελ. 86-87

Περιεχόμενα

Κατά τη φετινή χρονιά, το Δεκαπενταμελές 
Μαθητικό Συμβούλιο συνεργάστηκε αρμο-
νικά με τους υπόλοιπους θεσμικούς φορείς 
του σχολείου μας (καθηγητές και γονείς), 
πετυχαίνοντας ένα εντυπωσιακό κλείσιμο 
μιας χρονιάς με λίγο «περιπετειώδη» αρχή. 

Συνεισφέραμε οικονομικά στην αποκατά-
σταση του φωτοηχητικού συστήματος της 
αίθουσας εκδηλώσεων του σχολείου, κάτι 
που επιτεύχθηκε για πρώτη φορά από ένα 

μαθητικό όργανο. Καταφέραμε, επίσης, να 
οργανώσουμε με επιτυχία μια τριήμερη εκ-
δρομή για τη Γ΄ Γυμνασίου, που θα τη θυμό-
μαστε και στα υπόλοιπα σχολικά μας χρόνια.

Φεύγοντας από το Γυμνάσιο, θέλουμε να ευ-
χαριστήσουμε θερμά όσους μας πρόσφεραν 
υποστήριξη και ιδιαίτερα τον Σύλλογο Γονέ-
ων και Κηδεμόνων για τις ωραίες εκδηλώ-
σεις που μας βοήθησε να διοργανώσουμε.

Χαιρετισμός Δεκαπενταμελούς Μαθητικού Συμβουλίου
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Τμήμα Α1
Υπεύθυνη καθηγήτρια: Κυριακή Κουρκουλέα

Αλέστας Γεώργιος

Αναστασίου Άγγελος

Βάκουλης Διονύσιος

Βαλσάμη - Φαρμακίδη Μιχαέλα

Βαρδούλια Μαρία

Βασιλακόπουλος Κωνσταντίνος

Βασταρδή Ζωή

Γάτος Στέφανος

Γιαννουσοπούλου Ελένη

Γκάργκουλας Αλέξανδρος Μάριος

Γκενάκος Δημήτριος

Δημητροπούλου Μαρία

Δόκιος Θεόδωρος

Δράκος  Βασίλειος

Ζαγγανάς Μάριος

Ζούπα Φωτεινή

Ζωγράφος Ιωάννης

Θανασούλας Χρήστος

Θανοπούλου Μαρία-Νικολέτα

Θεοφανίδη Αικατερίνη

Θεοχάρης Χρήστος

Ιωακειμίδου Αγάπη

Καγκαράς Οδυσσέας

Καγκελάρης Δημήτριος
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Τμήμα Α2
Υπεύθυνος καθηγητής: Γεώργιος Ανδρίτσος

Καλλιβωκάς Γεώργιος

Καραβίτης Ιωάννης

Καραγιάννης Γεώργιος

Καραγιάννης Οδυσσέας

Καρακαϊδός Δημήτριος

Καραργύρης Πέτρος

Καριοφύ�λλη Αικατερίνη Δανάη

Καρπούζη Αικατερίνη

Καρπούζη Ελισάβετ

Κατσαρός Γεώργιος

Κουφοπούλου Ειρήνη

Κράτσας Κυριάκος

Κυράνα Ευδοξία

Κυρίμης Νικόλαος

Λάζος Αθανάσιος

Λαμπρόπουλος Άγγελος

Λημναίος Δημήτριος

Λουριδά Μαρία - Σοφία

Μάνδαλος Δημήτριος

Μανιάς Ιάσων  Αθανάσιος

Μανουσέλης Ανδρέας

Μαντζαβέλας Δημήτριος

Μαντζαβέλας Ιωάννης

Μαντζώρου Ζωή - Ελένη
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Τμήμα Α3
Υπεύθυνη καθηγήτρια: Μαρία - Ελπινίκη Λυγουριώτη

Μαρκάκης Αντώνιος

Μαρούσκου Χαρίκλεια

Μαρτζάκλη Άλκηστις

Μαυράκης Δημήτριος

Μαυροειδάκου Ελένη

Μηλίκας Κωνσταντίνος - Ταξιάρχης

Μικελάκης Φώτιος - Ορέστης

Μιχαηλίδη Αργυρώ Δήμητρα

Μιχόπουλος Παύλος

Μουτσοπούλου  Φοίβη

Μπαμπατσιάς Στέργιος

Μπέσκας Μιχαήλ

Νέμτζας Ευθύμιος

Νικολάου Φαίδρα - Αντωνία

Ντόβας Αλέξιος

Ξανθάκος Βασίλειος

Πανταζής Άγγελος

Παπαγεωργίου Κωνσταντίνος

Παπαδημητρίου Κωνσταντίνος

Παπαδογεώργος Βασίλειος

�Παπαδοπούλου  Δέσποινα

Παπαδοπούλου Μαγδαληνή

Πετράκης Αντώνιος - Διονύσιος

Πλακίτση Μαρία - Ηλέκτρα

Τμήμα Α4
Υπεύθυνη καθηγήτρια: Θεοδώρα Λεονταρίδου

Λαναράς Πολυδεύκης

Πόθου Αικατερίνη

Πολίτης Χρίστος

Πούλος Αριστοτέλης - Ευάγγελος

Σεϊντή Γεωργία

Στατήρη Ραφαηλία

Σταυρογιάννης Ιωάννης

Σταυροπούλου Κωνσταντίνα

Τέγος Λάμπρος

Τουλιάτος - Παπατζανάκης Κωνσταντίνος

Τσαρπάλα Βασιλική

Τσέλιου Δανάη - Αποστολία

Τσιλιγιάννης Γεώργιος

Τσουλουφά Στυλιανή

Φλώκος Ευάγγελος

Φωτοπούλου Κωνσταντίνα - Γαβριέλα

Χαϊδεμένος Αναστάσιος

Χατζηαποστόλου Ορέστης

Χατζηγιαννάκου Βασιλική

Χιώτη Άννα

Χρυσοπούλου Μαρία

Χρυσουλάκη-Μαστροκώστα Μυρσίνη

Χωριανόπουλος Γεώργιος

Ψωμά - Διακουμάκου Παρασκευή
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Τμήμα Β1
Υπεύθυνη καθηγήτρια: Παναγιώτα Παπαδογεώργη

Αγγελόπουλος Θεόδωρος

Αϊδίνη Μελίνα

Αϊφαντή Ελισάβετ

Αλεξανδρή Εύα

Αυγέρος Νικόλαος

Βαργιάμη Ιωάννα

Βαρθαλίτης Δημήτριος

Βασιλείου Κωνσταντίνος

Βασιλόπουλος Ευθύμιος

Βέζας Γεώργιος

Βελισσαρίου Βασιλική

Βλάμης Θεόδωρος

Βουρλιώτης Ιωάννης

Γιαννιδάκης Νικόλαος

Γκίκας Θεοφάνης

Γκίκας-Πανούσης Γεώργιος

Γκίνης Βασίλειος

Γκούτης Παναγιώτης -  Αντώνιος

Δανίκα Φοίβη

Δανοπούλου Αίγλη

Δέτσης Κωνσταντίνος

Δούμα Ρωσσάννα-Θεοδώρα

Ευσταθίου Παναγιώτης

Παπαχαραλάμπους Σπυρίδων

Τμήμα Β2
Υπεύθυνος καθηγητής:  Αντώνης Τσιάτσιος

Ζέλιου Μαρία - Ναταλία

Ηλιάδη Αγγελική

Θεοδωρίδης Δημήτριος

Καζαντζόγλου Οδυσσέας

Κάκκος Θεόδωρος

Καλυβιώτη Ελπίδα

Καντεράκης Νικόλαος - Ραφαήλ

Καραγκούνη Παναγιώτα

Καρακούλογλου Διονύσιος

Καραντάνης Γεώργιος - Παναγιώτης

Καρλής Δημήτριος

Καρτάλος Κωνσταντίνος

Κατσάνου Αθηνά

Καψάλη Μελίνα - Μαρίνα

Κολυβάς - Δημητρακαράκος Παναγιώτης

Κομπορόζος Ανδρέας

Κονταρά Νεφέλη

Κοντόκαλος Μιχαήλ-Ελευθέριος

Κοντολάτης Κωνσταντίνος

Κοτσιάνου Μαρία - Ίλυα

Κουρή - Μαυροφόρου Λήδα

Κουτσούμπα Άννα

Κύρκου-Μπρακατσούλα Ευδοξία

Κωτσόγιαννη Αγγελική
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Τμήμα Β3
Υπεύθυνη καθηγήτρια: Θεοδώρα Τριαντοπούλου 

Λάμπρου Μιχαήλ

Λεκάκος Δημήτριος

Λύτρα Άννα - Μαγδαληνή

Μαλχάζος Άγγελος - Νικόλαος

Μαστρογιάννης  Ιωάννης

Μονοβασίου Εύα

Μπαλακίτσας Αντώνιος

Μπάρτζης Δημήτριος -  Άγγελος

Μπίτα Βασιλική

Μπούρα Βασιλική

Νίνος Γεώργιος

Νταλαμπίρα Δανάη - Ζωή

Ουϊνγκφιλντ Φίλιππος

Παγώνα Παρασκευή

Πανηγυράκης Θεόδωρος

Πανοπούλου Αριάδνη

Παπαβαγγέλης Θεόδωρος

Παπαγεωργίου Λάζαρος - Αντώνιος

Παπαμαύρος Ιωάννης

Παπαχαραλάμπους Νικόλαος

Πατρινοπούλου  Στέλλα

Παυλίδης Μιχαήλ

Παυλοπούλου Ζωή

Πελεκάση Ελισάβετ

Τμήμα Β4
Υπεύθυνη καθηγήτρια:  Έλενα Γκίκα

Πλεύρη Αγγελική

Προκοπίου Εμμανουήλ

Ρημαγμός Θεόδωρος

Σιδέρη Κωνσταντίνα

Σουφλή Αγγελική

Σουχλέρης Δημήτριος

Σπανόπουλος Αλέξανδρος

Σταθακοπούλου Ανδριανή-Αριάδνη

Σωτηρίου - Σιδέρη Έλλη

Ταγκαρέλη Μαρία  -Θεοδώρα

Τεκόσης Λεωνίδας

Τερπένου Κωνσταντίνος

Τριλυράκη Δανάη

Τσιλιβαράκος Παναγιώτης - Ευστράτιος

Τσιόλκας Γεώργιος

Φίλιου Αικατερίνη - Ιωάννα

Φραγκαλέξη Μαρία - Κωνσταντίνα

Φραντζεσκάκης Μιχαήλ

Χαϊδεμένος Κωνσταντίνος

Χάμφρυς - Μουρτζούκος Έκτορας - Τζον

Χατζηευθυμιάδη Σοφία

Χουλιάρας Δημήτριος

Χριστόπουλος Κωνσταντίνος - Παναγιώτης

Χρόνης Παναγιώτης
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Τμήμα Γ1
Υπεύθυνη καθηγήτρια: Μαρία Γιαλλούση

Αγγελακόπουλος Γεώργιος

Αθανασιάδης Οδυσσέας

Αντωνιάδη Αικατερίνη

Αντωνοπούλου Δήμητρα

Αργυροπούλου Μαρία

Βαλλιανάτος Κωνσταντίνος

Βασιλικιώτης Δημήτριος

Γαρυφαλλίδης Αντώνιος

Γιωτοπούλου Ελένη

Γραμματόγλου Αικατερίνη

Δημητρόπουλος Δημήτριος

Διαμαντόπουλος Χρήστος

Ζαρμπαλάς Κωνσταντίνος

Ζαχαρή Γεωργία

Ζούπα Δανάη - Αθανασία

Θανοπούλου Άννα Μαρία

Ιωακειμτσιούκ Στέφανος - Χρήστος

Ιωχανά Σαλώμ

Καλομενόπουλος Φίλιππος

Καπτζή Δέσποινα

Καραφωτιάς Αλέξιος

Καρδίτσης Θεόδωρος

Κατσάνος Νικόλαος

Κάτσος Παναγιώτης

Τμήμα Γ2
Υπεύθυνη καθηγήτρια: Αγλαΐα Κούτρα

Κόκλα Πέτρα

Κοντοδημόπουλος Διονύσης

Κουρής Ηλίας

Κουρνούτη - Παπακωνσταντίνου Αθανασία

Κύρκου Ελένη

Κώνστα Ιοκάστη - Βασιλική

Κωνσταντέλος Ιούλιος

Κωνσταντινίδη Έλλη

Κώστας Γεώργιος - Αλέξανδρος

Λεοντιάδης Κωνσταντίνος

Λιβιεράτου Θεανώ

Λογοθέτης Ξενοφών

Λούπας Αθανάσιος

Λουπάσης Θεόδωρος - Κωνσταντίνος

Λυμπεροπούλου Ελβίρα

Μανάρας Νικόλαος

Μαρμαράς Γεώργιος

Μαρτζάκλη Μελπομένη

Μιζάν Παναγιωτάκη Βικτώρια

Μιχιώτη Αναστασία Αρετή

Μπαζός Αργύριος

Μπαλής Οδυσσέας - Νικόλας

Μπαμπατσιάς Παναγιώτης

Μπαρούνης Ιωάννης
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Τμήμα Γ3
Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ελένη Νικολοπούλου

Δρογκάρης Δημήτριος 

Μπεθάνης Δημήτριος - Ανδρέας 

Μπέσιος Ορέστη - Δημήτριος 

Μπούτου Άννα - Αναστασία 

Μώρου Παναγιώτα 

Νικολακοπούλου Μαρίνα 

Ξύδης Νικόλαος 

Οριώτης Δημήτριος 

Πανοπούλου Ελπίδα 

Παπακωνσταντίνου Δανιήλ 

Παρασκευόπουλος Νικόλαος 

Πασσιά Ασπασία 

Πασχόπουλος Ηλίας 

Πατσουράς Θωμάς

Πολίτη Ευγενία - Πανωραία 

Ρούσκα Ναταλία 

Σαμψώνας Χαράλαμπος 

Σαρόγλου Γεώργιος 

Σγουμπόπουλος Παναγιώτης 

Σδρόλιας Σταύρος 

Σιάτρα Σοφία Αθανασία 

Σιγάλας Στυλιανός - Νικόλαος 

Σκούρας Αλέξιος - Εμμανουήλ 

Σόντρας Δημήτριος - Παναγιώτης

Τμήμα Γ4
Υπεύθυνη καθηγήτρια: Μαρία Μπελογιάννη

Σουκαράς Γεώργιος 

Σπυρόπουλος Νικόλας 

Σπυροπούλου Αθηνά 

Σταθόπουλος Φώτιος    

Σταμάτης Σταύρος 

Σταμίδη Στυλιανή - Ελένη 

Στουπάκη Αριάδνη 

Σύρμος Δημήτριος 

Ταβουλάρης Παναγιώτης 

Ταρκάση Ειρήνη 

Τασιαδάμη Δανάη 

Τερζή Αιμιλία - Μαρία 

Τζαφέστας Κωνσταντίνος - Πέτρος 

Τριανταφυλλάκης Γεώργιος 

Τσενέ Κωνσταντίνα 

Τσέπης Κωνσταντίνος 

Τσόγκα Αθηνά

Φάλκου Χριστίνα - Αγγελική 

Φωτιάδης Φίλιππος 

Φωοπούλου Ιωάννα - Μιχαέλα 

Χαπίτα Αιμιλία 

Χριστοδουλάτου Έλενα

Ψαθάκης Ιωάννης 

Ψαλίδα Λώρη - Αγάπη
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Διακρίσεις Μαθητών

Δυναμικό παρόν έδωσαν οι 15 μαθητές και μα-
θήτριες του Ομίλου Ρητορικής στη 2η Πανελλή-
νια Μαθητική Προσομοίωση των Επιτροπών του 
ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου με τίτλο 
«Μαθητές σε Ρόλο Διπλωμάτη», στην οποία συμ-
μετείχαν 84 σχολεία από την Ελλάδα, την Κύπρο, 
την Τουρκία και την Ουγγαρία. και η οποία διεξή-
χθη στη Θεσσαλονίκη, στις 15-17/12/2017.

Η πολύ καλή παρουσία των μαθητών/τριών μας 
αποτυπώθηκε τόσο με την «Εύφημο Μνεία» που 
απονεμήθηκε στον μαθητή Ηλία Κουρή, για την 
παρουσία και τις επιδόσεις του, όσο και στα 
επαινετικά σχόλια που απέσπασαν οι μαθήτριες 
Έλενα Χριστοδουλάτου και Χριστίνα Φάλκου για 
την γενικότερη παρουσία και συνεισφορά στο 
έργο των Επιτροπών τους.

Ρητορική Τέχνη Γυμνασίων, Β’ Μαθητικοί Αγώνες

Μαθητές σε Ρόλο Διπλωμάτη

Στους Β΄ Μαθητικούς Αγώνες Ρητορικής Τέχνης Γυμνασίων, που διοργανώθηκαν στις 
28 και 29 Απριλίου 2018, στο Ράλλειο Γυμνάσιο Θηλέων Περαιά:

Ο Γιώργος Σαρόγλου απέσπασε βραβείο 
για την εξαιρετική επίδοσή του στο αγώνι-
σμα των Διττών Λόγων. Βραβεύτηκε ως ο 
10ος καλύτερος ομιλητής ανάμεσα σε 139 
διαγωνιζόμενους.

Η Έλενα Χριστοδουλάτου διακρίθηκε ως η 
6η καλύτερη αναγνώστρια στο αγώνισμα 
της Εκφραστικής Ανάγνωσης, μεταξύ 105 
διαγωνιζομένων, η δε ομάδα με την οποία 
συμμετείχε στο αγώνισμα των Διττών Λό-
γων (σημειωτέον ότι οι ομάδες επιχειρη-
ματολογίας των Διττών Λόγων ήταν μει-
κτές, δηλαδή αποτελούνταν από μαθητές 
διαφορετικών σχολείων) κατέκτησε την 
3η θέση και απέσπασε έπαινο για τη διάκρι-
σή της στο συγκεκριμένο αγώνισμα.

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ε. Λαλιώτου

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ε. Λαλιώτου
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Αστρονομία
Πανελλήνιος διαγωνισμός 2017 - 2018

Eλευθέριος Βενιζέλος
ΙΣΤ’ Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός

Στον μαθητή του Α4 Τέγο Λάμπρο απονεμήθηκε ο 
Πρώτος Έπαινος του Διαγωνισμού Αστρονομίας: “ΙΠ-
ΠΑΡΧΟΣ” του 23ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγω-
νισμού Αστρονομίας και Διαστημικής – που διενερ-
γήθηκε στον Βόλο στις 11 Μαρτίου 2018. Ο μαθητής 
μας προκρίθηκε να συμμετάσχει και στην 3η φάση 
“ΙΠΠΑΡΧΟΣ” –ως 2ος προκριθείς μεταξύ των 19 συ-
νολικά προκριθέντων  από τους 102 αρχικά μαθητές 
που συμμετείχαν στην 1η και 2η φάση του διαγωνι-
σμού (“ΕΥΔΟΞΟΣ” και “ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ”, αντίστοιχα).  

Η Άννα Αναστασία Μπούτου, μαθήτρια 
της Γ ΄τάξης, έλαβε τον 3ο έπαινο 
στον ΙΣΤ΄ Πανελλήνιο Μαθητικό Δια-
γωνισμό Δοκιμίου «Ελευθέριος Βενι-
ζέλος» με θέμα: «Η συμβολή της Ελ-
λάδας στη νίκη κατά τον Α΄ Παγκόσμιο 
Πόλεμο». Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 
και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέ-
λος» προκηρύσσει κάθε χρόνο  από το 
σχολικό έτος 2002-2003 διαγωνισμό 
με θέματα σχετικά με τη ζωή, το έργο 
και την εποχή του Ελευθέριου Βενι-
ζέλου. Απευθύνεται σε μαθητές της 
Γ΄ Γυμνασίου και τελεί υπό την αιγίδα 
του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας & 
Θρησκευμάτων.

Με  αφορμή την επέτειο των 100 ετών από τη λήξη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, φέ-
τος οι μαθητές εκλήθησαν να αναπτύξουν το θέμα  «Η συμβολή της Ελλάδας στη νίκη 
κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο» αναφερόμενοι στους πολιτικούς, διπλωματικούς και 
στρατιωτικούς χειρισμούς της κυβέρνησης Βενιζέλου κατά τη διάρκεια του πολέμου 
και στη συμβολή της Ελλάδας στη νικηφόρα έκβασή του. Το σχολείο μας διακρίθηκε 
για τρίτη συνεχή σχολική χρονιά στον εν λόγω διαγωνισμό.

Υπεύθυνος καθηγητής: Δ. Θάνος

Όμιλος «Παιχνίδια Ιστορίας» - Βράβευση μαθητών 
Χρήστος Τσούντας: στα χνάρια ενός αρχαιολόγου, στα χνάρια της προϊστορίας...»

Οι μαθητές του Ομίλου Ιστορίας «Παιχνίδια Ιστορίας», Μαρία Δημητροπούλου (Α1), Θά-
νος Λάζος (Α2), Φώτης Ορέστης Μικελάκης (Α3), Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου (Α3), 
Εύα Μονοβασίου (Β2), Δημήτρης Σουχλέρης (Β4), Αλέξανδρος Σπανόπουλος (Β4) και 
Κωνσταντίνος Τερπένου (Β4) κέρδισαν το 3ο βραβείο στον μαθητικό διαγωνισμό «Τα 
εκθέματα του Μουσείου μέσα από τα μάτια των μαθητών», που διοργάνωσε το Μου-
σείο Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Μουσείο Αρχαιολογίας 
και Ιστορίας της Τέχνης του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Ε.Κ.Π.Α. 

Οι μαθητές μας μετά από αναζήτηση σε πηγές, επίσκεψη και περιήγηση στα δύο 
Μουσεία και συνεχή ανταλλαγή απόψεων υπέβαλαν την ερευνητική εργασία με τίτ-
λο: «Χρήστος Τσούντας, ο πρωτοπόρος ερευνητής του προϊστορικού πολιτισμού 
της Ελλάδας», την οποία συνόδεψαν με:

1.	 Έκθεμα:	 «Χρήστος Τσούντας. Ο πρωτοπόρος 
ερευνητής του προϊστορικού πολιτισμού της Ελ-
λάδας. Το παράδειγμα του νεολιθικού Σέσκλου»,	
που	 περιελάμβανε	 το	 σχέδιο	 αναπαράστασης	
του	Νεολιθικού	Σέσκλου	και	καρτελάκια	με	φω-
τογραφίες	ευρημάτων	από	το	Σέσκλο	με	τις	λε-
ζάντες	τους,	τα	οποία	κρέμονταν	με	τέτοιο	τρό-
πο	σαν	να	μπαίνουν	μέσα	στα	σπίτια	του	οικισμού.

2.	 Βίντεο	με	θέμα:	«Χρήστος	Τσούντας	(1857-1934).	
Πρότυπο	αρχαιολόγου,	δάσκαλου,	ανθρώπου».

3.	 Φωτογραφίες	 των	 λαμπρών	 και	 επιφανών	 ευ-
ρημάτων	του	Χ.	Τσούντα	από	τις	ανασκαφές	του	
στις	Μυκήνες,	τις	Κυκλάδες	και	τη	Θεσσαλία.

4.	 Εικαστική	 δημιουργία:	 «Ο	 Χρήστος	 Τσούντας	
στην	καρδιά	και	το	έργο	τους…»	με	ένα	δένδρο	
που	συμβολίζει	τον	Χρήστο	Τσούντα	και	στα	φύλ-
λα	του	αναφορές	για	τον	 ίδιο	από	μαθητές	του	
και	σημερινούς	αρχαιολόγους.

5.	 Παιχνίδι	 κρυμμένου	 θησαυρού	 με	 τίτλο:	 «Ταξι-
δεύουμε	 στην	 ιστορία	 του	 Μουσείου	 Ιστορίας	
του	Πανεπιστημίου	Αθηνών	με	όχημα	τη	ζωή	και	
το	έργο	του	Χρήστου	Τσούντα».

6.	 Χρονολόγιο	σε	έντυπο	τρίπτυχο.
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Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε 
την Παρασκευή 18 Μαΐου, στις 6.30 μ.μ. 
το Μουσείο Ιστορίας του Πανεπιστημίου 
Αθηνών τις ομάδες βράβευσαν τα μέλη 
της κριτικής επιτροπής, ο καθηγητής κ. 
Κ. Μπουραζέλης, αντιπρύτανης Ακαδη-
μαϊκών Υποθέσεων και Διεθνών Σχέσε-
ων του Ε.Κ.Π.Α. και πρόεδρος της επι-
τροπής, η κ. Ε. Μαντζουράνη, καθηγήτρια 
Προϊστορικής Αρχαιολογίας στο Τμήμα 
Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Ε.Κ.Π.Α., 
η κ. Γ. Κουρτέση-Φιλιππάκη, αναπληρώτρια καθηγήτρια Προϊστορικής Αρχαιολογίας 
στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Ε.Κ.Π.Α., ο κ. Π. Πετρίδης, αναπληρωτής κα-
θηγητής Βυζαντινής Αρχαιολογίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Ε.Κ.Π.Α. 
και Διευθυντής του Μουσείου Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης του Ε.Κ.Π.Α., η 
κ.Μ. Μούλιου, λέκτορας στη Μουσειολογία στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του 
Ε.Κ.Π.Α., ο κ. Ε. Παπούλιας, προϊστάμενος του Tμήματος Μουσείων και Ιστορικών Αρ-
χείων του Ε.Κ.Π.Α. και η κ. Φ. Τσίτου, επιμελήτρια- μουσειοπαιδαγωγός στο Μουσείο 
Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Στην εκδήλωση παρευρέθησαν οι σχολικές ομάδες που συμμετείχαν στον διαγωνισμό, 
οι καθηγητές που καθοδήγησαν τις ομάδες και γονείς των μαθητών.

Υπεύθυνες καθηγήτριες: E. Γκίκα, Μ. Μπελογιάννη

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ
ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
ΦΥΣΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ και

ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ
"Αριστοτέλης" 2018

08 Μαρτίου 2018 (10:00-11:30) α’ φάση και 
19 Μαΐου 2018 (10:00-11:30) β’ φάση

για τους μαθητές της Ε’ και Στ’ τάξης Δημοτικού

10 Μαρτίου 2018 (09:30-11:30) 
για τους μαθητές της Α’, Β’ και Γ’ Γυμνασίου 

10 Μαρτίου 2018 (09:30-12:30)
για τους μαθητές της Α’, Β’ και α’ φάση Γ’ Λυκείου 

14 Απριλίου 2018 (09:30-12:30)
για τους μαθητές της Γ ’ Λυκείου, β’ φάση

από τους οποίους θα επιλεγούν οι 5 μαθητές για τη

Διεθνή Ολυμπιάδα Φυσικής 2018

Στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φυσικής 
“Αριστοτέλης” 2018, της Ένωσης  Ελλή-
νων  Φυσικών  (ΕΕΦ), που έγινε για το  
Γυμνάσιο στις  3  Μαρτίου 2018 διακρί-
θηκαν οι ακόλουθοι μαθητές με 1ο βρα-
βείο αριστείας, 2ο βραβείο αριστείας, 
3ο βραβείο αριστείας και εύφημο μνεία 
για κάθε τάξη του Γυμνασίου.

Φυσική
Πανελλήνιος Διαγωνισμός «Αριστοτέλης» 2018

Α’ Γυμνασίου - 1o ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ

Βαλσάμη -Φαρμακίδη Μιχαέλα

Πλακίτση Μαρία -Ηλέκτρα

Α’ Γυμνασίου - 3o ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ

Ξανθάκος Βασίλειος

Χαϊδεμένος Αναστάσης

Κράτσας Κυριάκος

ΕΥΦΗΜΟΣ ΜΝΕΙΑ

Παπαδογεώργος Βασίλειος

Πούλος Αριστοτέλης – Ευάγγελος

Β’ Γυμνασίου - 2o ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ

Κοντολάτης Κωνσταντίνος

Β’ Γυμνασίου - 2o ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ

Χρόνης Παναγιώτης

Καντεράκης Νικόλαος – Ραφαήλ

ΕΥΦΗΜΟΣ ΜΝΕΙΑ

Ρημαγμός Θεόδωρος

Γ’ Γυμνασίου - 3o ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ

Μπαμπατσιάς Παναγιώτης
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Οι μαθήτριες της Α’ τάξης Καρπούζη Ελισά-
βετ, Καρπούζη Κατερίνα και Πλακίτση Μα-
ρία-Ηλέκτρα συμμετείχαν στον Πανελλή-
νιο Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής 
και με την ομάδα τους «Girls Do Robotics» 
δημιούργησαν EV3 ρομπότ, που επίλυε προ-
βλήματα σχετικά με το ιστορικό θέμα του 
διαγωνισμού «Βυζαντινή Αυτοκρατορία και 
Επικοινωνίες (Φρυκτωρίες)». Λόγω της 
καλής επίδοσης των μαθητριών την ημέρα 
του διαγωνισμού, το σχολείο μας πήρε ως 
δώρο έναν LEGO EV3 αισθητήρα χρώματος.

Εκπαιδευτική Ρομποτική
Πανελλήνιος Διαγωνισμός 2018

Η ομάδα Ρομποτικής «Girls Do Robotics» την ημέρα του Διαγωνισμού, Κυριακή 25/02/2018

Για το σχολικό έτος 2017-2018, ο διαγω-
νισμός τελούσε υπό την Αιγίδα της Α.Ε. 
του Προέδρου της Δημοκρατίας, κυρίου 
Προκοπίου Παυλοπούλου.

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ε. Κοντοπίδη

Προγραμματισμός
30ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πληροφορικής

Οι μαθητές του Ομίλου «Εισαγωγή στον προγραμματισμό και την αλγοριθμική σκέψη» 
Κώστας Γεώργιος−Αλέξανδρος (Γ2), Σιάτρα Σοφία (Γ3), Σπυρόπουλος Νικόλας (Γ4), Τα-
βουλάρης Παναγιώτης (Γ4) και Τριανταφυλλάκης Γεώργιος (Γ4) διαγωνίστηκαν ατομικά 
και ολοκλήρωσαν επιτυχώς την Α’ και Β’ διαγωνιστική φάση του 30ου Πανελλήνιου Δι-
αγωνισμού Πληροφορικής (ΠΔΠ) καταλαμβάνοντας αντίστοιχα τις ακόλουθες θέσεις:

• Κώστας Γεώργιος−Αλέξανδρος (Γ2), 2η Θέση

• Σιάτρα Σοφία (Γ3), 4η Θέση

• Σπυρόπουλος Νικόλας (Γ4), 5η Θέση

• Ταβουλάρης Παναγιώτης (Γ4), 8η Θέση

• Τριανταφυλλάκης Γεώργιος (Γ4), 9η Θέση.

Οι παραπάνω μαθητές ήταν ανάμεσα στους συνολικά 38 μαθητές Γυμνασίου, που πα-
νελλαδικά συμμετείχαν στην Γ’ φάση (τελική). 

Μετά το πέρας της Γ’ διαγωνιστικής φάσης, ανάμεσα στους εννέα (9) συνολικά επιτυ-
χόντες μαθητές Γυμνασίου, οι οποίοι προκρίθηκαν για να συμμετάσχουν στο προπαρα-
σκευαστικό CAMP επιλογής των μελών των Εθνικών ομάδων Πληροφορικής, ήταν οι:

• Κώστας Γεώργιος−Αλέξανδρος (κατέλαβε την 4η θέση πανελλαδικά),

• Σπυρόπουλος Νικόλας (κατέλαβε την 8η θέση πανελλαδικά).

Σύμφωνα με τα τελικά αποτελέσματα του 30ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Πληροφορι-
κής, οι μαθητές μας κατέλαβαν τις ακόλουθες θέσεις:

• Κώστας Γεώργιος−Αλέξανδρος: 5η θέση πανελλαδικά (1ο αναπληρωματικό μέ-
λος της Εθνικής Ομάδας Νέων),

• Σπυρόπουλος Νικόλας: 9η θέση πανελλαδικά.

Ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πληροφορικής διοργανώνεται κάθε χρόνο από την Ελ-
ληνική Εταιρεία Επιστημόνων Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΠΥ) υπό την αιγί-
δα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Απευθύνεται σε μαθητές 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, διεξάγεται σε τρεις διαγωνιστικές φάσεις (Α’, Β’ και 
Γ’). Στην Γ’ φάση του Διαγωνισμού Πληροφορικής, οι μαθητές διαγωνίζονται σε κοινά 
θέματα με τους μαθητές Λυκείου και βάσει της επίδοσής τους αποφασίζεται ποιοι θα 
συμμετάσχουν στο προπαρασκευαστικό CAMP. Από αυτό προκύπτει η τελική σύνθεση 
των Εθνικών ομάδων Πληροφορικής οι οποίες εκπροσωπούν την χώρα μας στη Βαλ-
κανιάδα και Ολυμπιάδα Πληροφορικής 2018.

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ε. Κοντοπίδη
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Τη 2η θέση στα 1.000μ. αγοριών γυμνα-
σίου, κατέλαβε ο μαθητής της Α΄ τάξης 
Παπαδημητρίου Κωνσταντίνος, ανεβάζο-
ντας στο βάθρο του αργυρού νικητή το 
γυμνάσιο μας.

Σημαντική διάκριση πέτυχε και η μαθή-
τρια της Α΄ τάξης Παπαδοπούλου Δέ-
σποινα που κατετάγη 5η στα 80μ. ταχύ-
τητας κοριτσιών. 

Την 5η θέση κατέλαβε το Βαρβάκειο 
Πρότυπο Γυμνάσιο με την ομάδα σκυτα-
λοδρομίας 4χ200μ. κοριτσιών με τις Θα-
νοπούλου Μαρία Νικολέτα, Παπαδοπού-
λου Δέσποινα, Πόθου Κατερίνα και Χρυ-
σουλάκη- Μαστροκώστα Μυρσίνη.

 Επιπρόσθετα, οι Θανοπούλου Μαρία Νι-
κολέτα και Χρυσουλάκη- Μαστροκώστα 
Μυρσίνη, κατέλαβαν μαζί την 7η θέση 
στα 1.000μ. κοριτσιών.

Ημερίδα στίβου Γυμνασίων

Επιπρόσθετα, συγχαρητήρια αξίζουν και 
στους μαθητές Καζαντζόγλου Οδυσσέα 
(80μ. αγοριών), Τσιλιβαράκο Παναγιώτη 
Ευστράτιο (1.000μ. αγοριών) και Πόθου 
Κατερίνα (150μ. κοριτσιών), Σεϊντή Γε-
ωργία (σφαίρα κοριτσιών), που αν και 
δεν κατέλαβαν θέση στη πρώτη οκτάδα 
του ατομικού τους αγωνίσματος, εν τού-
τοις απέδειξαν ότι το ήθος και ο αγώνας 
για αριστεία, είναι χαρακτηριστικά των 
μαθητών/τριών του σχολείου μας. 

Οι αγώνες πραγματοποιήθηκαν στο Δη-
μοτικό Στάδιο «Ίκαρος» στη Ν. Ιωνία την 
Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου και οι συμμετοχές 
ξεπέρασαν τις 500,από όλα τα σχολεία 
της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Β΄ Αθηνών. Τα παιδιά του σχολεί-
ου μας, συνόδευσε η καθηγήτρια Φυσικής 
Αγωγής κ. Λυγουριώτη Μαρία Ελπινίκη.

Ένας πόντος κράτησε μακριά από τον 
τελικό την ομάδα του Βαρβάκειου Πρό-
τυπου Γυμνασίου, που έδωσε τον καλύ-
τερο εαυτό, μεταξύ 29 ομάδων αγοριών 
και κοριτσιών της Διεύθυνσης Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄Αθηνών. Το 
τουρνουά Καλαθοσφαίρισης 3x3 πραγμα-
τοποιήθηκε στο Δημοτικό Γυμναστήριο 
του Δήμου Ηρακλείου την Δευτέρα 11 
Δεκεμβρίου 2017, και η ομάδα του σχο-
λείου μας κατέλαβε επάξια την 3η θέση, 
μετά από σειρά αναμετρήσεων μεταξύ 
«δυνατών» σχολικών ομάδων.

Τουρνουά Καλαθοσφαίρισης 3οn3

Η ομάδα αποτελούμενη από τους μαθη-
τές, Καραφωτιά Αλέξη, Μπαμπατσιά Πα-
ναγιώτη, Σγουμπόπουλο Παναγιώτη και  
Σύρμο Δημήτρη έφτασε στον ημιτελικό, 
όπου αντιμετώπισε την ομάδα του 5ου 
Γυμνασίου Ηρακλείου (σκορ 6-7). Την 
ομάδα συνόδευσε η καθηγήτρια Φυσικής 
Αγωγής του σχολείου κ. Λυγουριώτη 
Μαρία Ελπινίκη.
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Με το χάλκινο μετάλλιο για το Βαρβάκειο Γυμνάσιο, τίμησε για άλλη μια φορά το σχο-
λείο μας, ο μαθητής Παπαδημητρίου Κωνσταντίνος (Α3), στους αγώνες 2000μ. επί ανω-
μάλου εδάφους στο Άλσος Συγγρού (Ανάβρυτα). Οι αγώνες διεξήχθησαν την Τετάρτη 
20 Δεκεμβρίου 2017 για ΓΕΛ - ΕΠΑΛ & Γυμνάσια της Β’ Αθήνας και οι αθλητές που 
κατέλαβαν τις τρεις πρώτες θέσεις κατάταξης αγοριών γυμνασίου είναι οι παρακάτω:

Αγώνες επί ανωμάλου εδάφους
(2.000μ) Ανάβρυτα

ΑΓΩΝΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΑΓΟΡΙΩΝ   (2.000μ)
1ος Δασκαλόπουλος Δημήτριος
6’:54’’:04      Κολλέγιο Αθηνών

2ος Κίκας Οδυσσέας
6’:57’:04       PIERCE

3ος      Παπαδημητρίου Κων/νος
7’:02»:03       Βαρβάκειο Γυμνάσιο.

Οι καιρικές συνθήκες ήταν αρκετά καλές για 
αγώνα, με συννεφιά, σχετικό κρύο (4’C-10’C) 
και χωρίς άνεμο.

Στους αγώνες συμμετείχαν και μαθητές 
της Γ΄ τάξης οι οποίοι κατέλαβαν τις αντί-
στοιχες θέσεις σε σύνολο 143 μαθητών:

Λουπάσης Θεόδωρος 68η θέση.

Μανάρας Νίκος 102η θέση.

Μπαρούνης Ιωάννης 108η θέση.

3η Θέση για το Βαρβάκειο Γυμνάσιο σε αγώνες επί ανωμάλου εδάφους (2000μ).

Επίσης συμμετείχαν και οι μαθήτριες της 
Γ΄ τάξης Κόκλα Πέτρα και Καρνούτη Αθα-
νασία. Τους μαθητές/τριες συνόδευσε η 
καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής της Γ΄ τάξης 
του σχολείου μας κ. Λιναρδή Ελένη.

Οι μαθητές του Ομίλου Ψηφιακής Αφήγη-
σης (Digital storytelling) βραβεύτηκαν για 
τη συμμετοχή τους στον 5ο Διεθνή Μα-
θητικό Διαγωνισμό «Οι εικόνες των σχο-
λικών βιβλίων πηγή έμπνευσης και καλ-
λιτεχνικής δημιουργίας» που συνδιοργά-
νωσαν το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκ-
παίδευσης του Εθνικού Κέντρου Έρευνας 
και Διάσωσης Σχολικού Υλικού (ΕΚΕΔΙΣΥ) 
και  το Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεό-
ρασης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων κατά το σχολικό έτος 
2017-2018.

Βραβείο Ψηφιακής Αφήγησης
Για τους μαθητές του Ομίλου Digital Storytelling

Οι μαθητές του ομίλου εμπνεύστηκαν από εικόνες σχολικών βιβλίων που επέλεξαν 

οι ίδιοι, κι έγραψαν 4 ιστορίες τις οποίες συνόδευσαν με πολυμεσικό υλικό (βίντεο, 

κόμικς με κινούμενες και σταθερές εικόνες).

Η τελετή βράβευσης πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 24 Νοεμβρίου στο Αμφιθέατρο 

του Νέου Μουσείου της Ακρόπολης.

Οι ψηφιακές δημιουργίες των μαθητών που συνόδευσαν τα κείμενά τους βρίσκονται 

στους παρακάτω συνδέσμους:

«Κάτω	από	τον	Παρθενώνα»:		
Μαρία	Βαρδούλια	(Α1),	Ελισάβετ	Καρπούζη	(Α2),	
Άννα	Κουτσούμπα	(Β2),	Αγάπη	Ιωακειμίδου	(Α1)	
http://bit.ly/varvakeio2	

1.	 «Κάπου,	κάποτε»:	Γεωργία	Σεϊντή	(Α4)		
&	Σοφία	Χατζηευθυμιάδη	(Β4)		
http://bit.ly/Varvakeio1	

2.	 «Μεσάνυχτα»:	Γιώργος	Καλλιβωκάς	(Α2)		
&	Κατερίνα	Καρπούζη	(Α2)		
https://youtu.be/THNAuyWz98w	

3.	 «Από	την	Ομήρου	Ιλιάδα»:	Λευτέρης		
Κοντόκαλος	(Β2)	&	Μαρία	Ταγκαρέλη	(Β4)		
http://www.storyboardthat.com/storyboards/
lordspetsnaz/unknown-story

Yπεύθυνη καθηγήτρια: Β. Οικονομίδου
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Οι μαθητές της Γ΄ τάξης του Βαρβάκειου Προτύπου Γυμνασίου κατά τη σχολική χρονιά 
2016-2017, Έλλη Τριανταφύλλου, Σοφία Τριανταφύλλου, Ειρήνη Τρυφιάτη, Ευγενία Τσελί-
κη, Νίκος Χαλκιάς, Μανώλης Ψαρρός παρουσίασαν την εργασία της ομάδας τους (http://
blogs.sch.gr/theotzak/) με τίτλο: «Η από την οπτική του φύλου καθημερινή πρακτική του 
διαχωρισμού των προς ανακύκλωση οικιακών απορριμμάτων: μια μικρής κλίμακας ποιοτι-
κή έρευνα»στο 6ο ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ACSTAC 2017, που 
διεξήχθη από τις 24 έως 26 Νοεμβρίου 2017 στο Κολλέγιο Ανατόλια στη Θεσσαλονίκη.

Παρουσίαση εργασίας στο συνέδριο ACSTAC 2017
Υπεύθυνοι καθηγητές: Μ. Γιαλλούση, Θ. Οτζάκογλου

Το ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ 
ΙΧΝΗΛΑΣΙΕΣ σε φόντο ... ΦΥΣΙΚΗΣ» που ορ-
γάνωσε η Ένωση Ελλήνων Φυσικών (ΕΕΦ) 
με τη Διεύθυνση Β/βάθμιας Εκπαίδευσης 
Πειραιά, 15-17 Σεπτεμβρίου στην Αναργύ-
ρειο - Κοργιαλλένειο Σχολή των Σπετσών, 
προσκάλεσε τους μαθητές μας της Γ΄ τά-
ξης Σαμψώνα  Χαράλαμπο , Παναγιώτη  Τα-
βουλάρη  και Γιώργο  Τριανταφυλλάκη  να 
παρουσιάσουν τη βραβευμένη από την ΕΕΦ 
θεατρική τους παράσταση με τίτλο: «Γεια 
σας, είμαι φίλος!» που αναφέρεται στη μελ-
λοντική κατοίκιση του πλανήτη Άρη.

Συνέδριο της ΕΕΦ στις Σπέτσες με την παράσταση
«Γεια σας, είμαι φίλος»
Υπεύθυνη καθηγήτρια: Μ. Γιαλλούση
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Όμιλοι

Στον όμιλο ‘Ψηφιακής Αφήγησης στην Αγ-
γλική Γλώσσα’, που λειτούργησε κατά το 
σχολικό έτος 2017-2018 συμμετείχαν 13 
μαθητές από την Α΄ και Β΄ τάξη. Κατά τη δι-
άρκεια του έτους, οι μαθητές δημιούργησαν 
ποικίλες ψηφιακές εργασίες που ανήρτη-
σαν στις προσωπικές σελίδες τους, ‘padlet’: 
ψηφιακές ηχογραφημένες ιστορίες και πα-
ραμύθια, ψηφιακές αφίσες, κάρτες, πολυμε-
σικές παρουσιάσεις και κόμικς.

Μέσω του ομίλου, οι μαθητές εξάσκησαν 
τις παραγωγικές δεξιότητές τους στην αγ-
γλική γλώσσα, εξοικειώθηκαν με τη χρήση 
διαδικτυακών εργαλείων Web2.0 που χρη-
σιμοποιούνται σε εκπαιδευτικά περιβάλλο-
ντα και καλλιέργησαν τη δημιουργικότητα 
και τη φαντασία τους. 

Επιπλέον�, σε συνεργασία με τους μαθητές 
των τμημάτων Β2 και Β4 (μεσαίο επίπεδο) 
συμμετείχαν σε eTwinning project με θέμα 
‘Joining Words – Literature and Citizenship 
Project for Europe’. Μέσω αυτού του project 
αντάλλαξαν πληροφορίες σχετικά με τους 
λογοτέχνες του τόπου τους με μαθητές από 
άλλες χώρες, κυρίως την Ιταλία, τη Γαλλία, 
την Πορτογαλία και την Τουρκία. 

Ψηφιακή Αφήγηση στην Αγγλική Γλώσσα
Digital story-telling club
Yπεύθυνη καθηγήτρια: Β. Οικονομίδου
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Βιολογία - Βιοτεχνολογία
«Οι μικροοργανισμοί στην υπηρεσία του ανθρώπου»
Υπεύθυνη καθηγήτρια: Α. Κούτρα

Έκφραση Ελληνικού Πολιτισμού
Μουσική - Χορός - Θέατρο 2017 - 2018
Υπεύθυνοι καθηγητές:  Ι. Λυμπέρης, Ε. Λυγουριώτη

Στόχος του ομίλου ήταν η επαφή των 
μαθητών και μαθητριών με τις εφαρ-
μογές και τις προοπτικές της Βιο-
τεχνολογίας. Γνώρισαν τα εργαλεία 
και τις τεχνικές που χρησιμοποιεί η 
επιστήμη της Βιολογίας για την πρό-
ληψη και τη θεραπεία ασθενειών του 
ανθρώπου, για την δημιουργία φυτών 
και ζώων που φέρουν επιθυμητά χα-
ρακτηριστικά, για την προστασία του 
περιβάλλοντος και την παραγωγή βι-
ομηχανικών προϊόντων. Επίσης, ενη-
μερώθηκαν για τις ιατρικές και ερευ-
νητικές εφαρμογές του προγράμμα-
τος χαρτογράφησης του ανθρώπινου 
DNA. Συζήτησαν και προβληματίστηκαν σε ζητήματα που αφορούν στην ασφάλεια και 
την υγεία του ανθρώπου, στην προστασία των καταναλωτών και των αγροτών, στην 
ποιότητα ζωής των ζώων καθώς και σε μια σειρά από ανθρωπιστικά και ηθικά προ-
βλήματα, τα οποία προκύπτουν από την αλόγιστη χρήση των επιτευγμάτων της Βιοτε-
χνολογίας. 

Τα παιδιά που συμμετείχαν στον όμιλο εκπόνησαν και παρουσίασαν ομαδικές εργασίες 
(«Κλωνοποίηση», «Εφαρμογές της Θαλάσσιας Βιοτεχνολογίας», «Βλαστοκύτταρα», «Γε-
νετική Ηθική σύμφωνα με τους νόμους της Ε.Ε.», «Εφαρμογές της Βιοτεχνολογίας στη 
Βιομηχανία») καθώς, επίσης, και μια έρευνα με θέμα «Οι απόψεις των μαθητών και μα-
θητριών του Β.Π.Γ. για τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα», η οποία παρουσιάστηκε 
στο Πολιτιστικό Απόγευμα του Β.Π.Γ. στις 23/5/2018.

Ο όμιλος πραγματοποιήθηκε κατά το σχο-
λικό έτος 2017-18 κάθε Τρίτη 13:45-15:30 
(δύο διδακτικές ώρες). Συμμετείχαν μα-
θητές και μαθήτριες από όλες τις τάξεις 
του Γυμνασίου, Α΄ τάξη (14), Β΄ τάξη (4) 
και Γ΄ τάξη (2), σύνολο 20 μαθητές/τριες.  
Επιτεύχθηκε ο κύριος στόχος του ομί-
λου, που ήταν η κατανόηση του ελληνικού 

πολιτισμού τόσο του αρχαίου δράματος 
(διάλογοι και χορικά από τον «Ιππόλυτο» 
του Ευριπίδη) όσο και των λαϊκών παρα-
δοσιακών δρώμενων (έθιμο «Καλόγερος» 
από την περιοχή της Θράκης). Μέσω των 
προαναφερόμενων, πραγματοποιήθη-
κε διδασκαλία αφηγηματικών τεχνικών 
(Performance) σε συνδυασμό θεάτρου-

λόγου-κίνησης, καθώς επίσης επιτεύχθη-
κε το κτίσιμο της επικοινωνίας ανάμεσα 
στους μαθητές/τριες και η ανάπτυξη της 
αυτοπεποίθησης τους, μέσα από το χορό, 
τη μουσική και τη θεατρική έκφραση. 

Η διδασκαλία του ομίλου πραγματοποιή-
θηκε σε τέσσερις παράλληλους άξονες:

Α) Βιωματική διδασκαλία με διαφορετι-
κούς  τρόπους έκφρασης- γύρω από το 
αρχαίο δράμα και τον λαϊκό πολιτισμό. Πιο 
συγκεκριμένα εξετάστηκε το ζήτημα του 
κοινωνικού ρόλου της «ομάδας» ως «χο-
ρού» στο αρχαίο δράμα και ως «κοινότη-
τας» στο λαϊκό δρώμενο. 

Β) Διδασκαλία στη χορευτική πρακτική: 
Έγινε εκμάθηση χορογραφίας χορικού από 
το έργο του Ευριπίδη «Ιππόλυτος», ενσω-
ματώνοντας βασικές αρχές του αρχαίου 
ελληνικού χορού, με έμπνευση από στά-
σεις που έχουν αποτυπωθεί σε αρχαιοελ-
ληνικά αγγεία και τοιχογραφίες, οι οποίες 
συμπληρώθηκαν με κινήσεις, προκειμένου 
να αποδώσουν την ιδιαιτερότητα  ενός 
τραγικού χορικού. Στο Παραδοσιακό –λα-
ϊκό δρώμενο «Καλόγερος», έγινε διδασκα-
λία παραδοσιακών χορών από τη Θράκη, 
περιοχή προέλευσης του δρώμενου.

Γ) Διδασκαλία μουσικής ως τραγούδι (αρχαίο χορικό και δημοτικά τραγούδια σε συνδυ-
ασμό με χρήση μουσικών οργάνων όπως κιθάρας, κρουστών κ.α. ώστε να αξιοποιηθεί 
πρότερη γνώση των παιδιών σε αυτά.

Δ) Διδασκαλία αφηγηματικών τεχνικών (Performance) ως επιτελεστικής διαδικασίας 
σε συνδυασμό θεάτρου-λόγου-κίνησης στον διάλογο που παρουσιάστηκε από τον «Ιπ-
πόλυτο» του Ευριπίδη, αλλά και στο παραδοσιακό δρώμενο του «Καλόγερου».  

Κατά τη διάρκεια του έτους, διενεμήθη έντυπο υποστηρικτικό διδακτικό υλικό στους 
συμμετέχοντες μαθητές και μαθήτριες, διαμορφωμένο κατάλληλα από τους παραπά-
νω καθηγητές. 

Επιπρόσθετα, υπήρξε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπου φοιτητές του τμή-
ματος μουσικολογίας υποστήριξαν τις δράσεις του ομίλου με εξειδικευμένες ηχογρα-
φήσεις τόσο στο χώρο του Θορικού όσο και στο χώρο του σχολείου, καθώς και συνερ-
γασία με συναδέλφους που δίδαξαν «Ελένη» στη Γ΄ τάξη (κ. Μπελογιάννη Μαρία), και με 
τον όμιλο Ρητορικής (κ. Λαλιώτου Ευσταθία).
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Στις 18/4/2018 (Διεθνής Ημέρα των Μνημείων) στο Αρχαίο θέατρο του Θορικού (Λαύ-
ριο), οι μαθήτριες και οι μαθητές του ομίλου, επιτέλεσαν μουσικοθεατρικό δρώμενο 
με διάλογο και χορικό από το έργο του Ευριπίδη «Ιππόλυτος», εντός του αρχαίου θε-
άτρου, το οποίο και ηχογραφήθηκε από φοιτητές του τμήματος Μουσικολογίας του 
ΕΚΠΑ. Βίντεο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου με τίτλο « Θεατρική δρά-
ση ΒΠΓ στο χώρο του αρχαίου θεάτρου Θορικού» ( http://gym-peir-athin.att.sch.gr) . 

Στις 23/5/2018 και στο πλαίσιο του πολιτιστικού απογεύματος του σχολείου, παρουσι-
άστηκε το λαϊκό παραδοσιακό δρώμενο «Καλόγερος» από την περιοχή της Θράκης, το 
οποίο και είχε προετοιμαστεί από τους συμμετέχοντες του ομίλου κατά τη διάρκεια 
του διδακτικού έτους, παρουσία γονέων, καθηγητών και μαθητών του σχολείου. Το 
ίδιο απόγευμα, παρουσιάστηκε και ο διάλογος και το χορικό από τον «Ιππόλυτο» του 
Ευριπίδη, με παρουσία γονέων, καθηγητών και μαθητών από το σχολείο.

Προγραμματισμός & Αλγοριθμική Σκέψη
Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ε. Κοντοπίδη

Το σχολικό έτος 2017-2018 λειτούργησε για πρώτη χρονιά στο Βαρβάκειο Πρότυπο Γυ-
μνάσιο ο Όμιλος Προγραμματισμού και Αλγοριθμικής Σκέψης με 33 μαθητές, τρεις εκ 
των οποίων ήταν από όμορα σχολεία. Οι συναντήσεις του Ομίλου ήταν δίωρες και γίνο-
νταν κάθε Τετάρτη και Πέμπτη.

Αναλυτικότερα, στον Όμιλο συμμετείχαν οι μαθητές της Α’ τάξης: Θεοχάρης Χρήστος, 
Καγκαράς Οδυσσέας, Καγκελάρης Δημήτριος, Κώστας Εμμανουήλ, Λημναίου Δημήτριος, Μη-
λίκας Κωνσταντίνος, Πετράκης Αντώνιος, Σταυρογιάννης Ιωάννης, οι μαθητές της Β’ τάξης: 
Βασιλόπουλος Ευθύμιος, Δέτσης Κωνσταντίνος, Κάτσος Γεώργιος, Κωτσόγιαννη Αγγελική, 

Καρακούλογλου Διονύσιος, Κονταρά 
Νεφέλη, Πανοπούλου Αριάδνη και οι 
μαθητές της Γ’ τάξης: Αθανασιάδης 
Οδυσσέας, Αντωνιάδη Κατερίνα, Γραμ-
ματόγλου Κάτια, Ζούπα Δανάη, Ιωχανάς 
Άκης, Κώστας Αλέξανδρος, Μαρμαράς 
Γεώργιος, Λεοντιάδης Κωνσταντίνος, 
Μπέσιος Ορέστης, Νικολακοπούλου 
Μαρίνα, Πολίτη Ευγενία, Ρούσκα Νατα-
λία, Σιάτρα Σοφία, Σπυρόπουλος Νικό-
λας, Ταβουλάρης Παναγιώτης, Τζαφέ-
στας Κωνσταντίνος, Τριανταφυλλάκης 
Γεώργιος, Χανδράς Ιωάννης.

Βασικός στόχος του Ομίλου ήταν η 
καλλιέργεια της αλγοριθμικής σκέψης και η ανάπτυξη προγραμματιστικών τεχνικών, 
μέσα από τη διδασκαλία της γλώσσας προγραμματισμού C++. Η γλώσσα προγραμματι-
σμού C++ επιλέχθηκε, καθώς είναι η πιο κατάλληλη για προγραμματιστικούς διαγωνι-
σμούς και για εφαρμογές που απαιτούν ταχύτητα. 

Τα αποτελέσματα/οφέλη που προκύπτουν, όταν γράφεις κώδικα με στόχο την επίλυση 
ενός προβλήματος από τον υπολογιστή, περιγράφονται με απτό τρόπο από τον Δ/ντή του 
Media Lab του Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Μασαχουσέτης (ΜΙΤ), κ. Μπλέτσα: «...γρά-
φοντας κώδικα μαθαίνεις να αναλύεις ένα πρόβλημα σε απλούστερες συνιστώσες, να ιεραρ-
χείς την προτεραιότητα με την οποία θα πρέπει να ασχοληθείς με καθεμία από αυτές και να 
καταγράφεις με σαφήνεια το τι θα κάνεις, μαθαίνεις να αναγνωρίζεις ομοιότητες και διαφο-
ρές και να μη σπαταλάς τον χρόνο σου λύνοντας συνέχεια το ίδιο πρόβλημα, μαθαίνεις να σκέ-
φτεσαι…». Δηλαδή, προγραμματίζοντας εξασκείται η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, 
που είναι ανάμεσα στις 10 πιο σημαντικές για τον 21ο αιώνα σύμφωνα με το Παγκόσμιο 
Οικονομικό Forum. Πολλοί μάλιστα υποστηρίζουν ότι στην ταχύτατα αναπτυσσόμενη τε-
χνολογικά εποχή μας, ο προγραμματισμός είναι απαραίτητη δεξιότητα, όπως η ανάγνω-
ση, η γραφή και η αριθμητική.

Ακολουθώντας το πρόγραμμα σπουδών του Ομίλου, οι μαθητές αρχικά γνώρισαν τη βα-
σική δομή που έχει ένα πρόγραμμα C++. Στη συνέχεια, οι μαθητές εξοικειώθηκαν με την 
έννοια της μεταβλητής, τους πιο συνηθισμένους τύπους δεδομένων, τους μαθηματικούς 
και λογικούς τελεστές, καθώς και τους τελεστές σύγκρισης. Εξασκήθηκαν με τις εντο-
λές που επηρεάζουν τη ροή του ελέγχου στα προγράμματα, καθώς και με τις εντολές 
εκείνες που υποδεικνύουν στον υπολογιστή να επαναλάβει κάποιον κώδικα, όσες φορές 
είναι απαραίτητο. Καθώς οι απλοί τύποι δεδομένων δεν αρκούν για να αναπαρασταθούν 
πολύπλοκα προβλήματα και καταστάσεις, οι μαθητές γνώρισαν και αξιοποίησαν πιο σύν-
θετους τύπους δεδομένων, όπως τους πίνακες (arrays), μονοδιάστατους και δισδιάστα-
τους, τις δομές (structures) και τους δυναμικούς πίνακες (vectors).

Με στόχο να γίνει κατανοητό πως οι νέες έννοιες εφαρμόζονται στην πράξη, αξιοποιήθη-
καν quizzes, προγραμματιστικές ασκήσεις και επιλύθηκαν υπολογιστικά προβλήματα, τα 
οποία αντλήθηκαν από ευρωπαϊκούς και διεθνείς προγραμματιστικούς διαγωνισμούς. 
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Άλλες δράσεις:
Την Κυριακή 21/01/2018, μαθητές και μαθήτριες του Ομίλου παρακολούθησαν την 
Ημερίδα που διοργάνωσε το Πρότυπο Λύκειο της Ευαγγελικής Σχολής με θέμα «Νέες 
εξελίξεις στην Πληροφορική». Ανάμεσα στους ομιλητές ήταν εννέα πανεπιστημιακοί 
καθηγητές.

Την Τετάρτη 16/05/2018,  ο Δρ. Νικόλαος Παπασπύρου (καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρο-
λόγων Μηχ. και Μηχ. Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου) επισκέφθη-
κε τον Όμιλό μας και έδωσε ομιλία με θέμα «Αλγοριθμική επίλυση προβλημάτων, προ-
γραμματιστικοί διαγωνισμοί, σωστές και καλές λύσεις».

Την Τετάρτη 23/05/2018, οι μαθητές του Ομίλου έκαναν δυο παρουσιάσεις στο Πολιτι-
στικό Απόγευμα του Σχολείου: (α) στην Αίθουσα 205: «Hour of C++ Code» (β) στην Αίθου-
σα Πολλαπλών Εκδηλώσεων: «Όμιλος Προγραμματισμού και Αλγοριθμικής Σκέψης».

Αποτίμηση του Ομίλου από τους μαθητές και μαθήτριες που συμμετείχαν:  Οι μαθητές 
του Ομίλου στον αναστοχασμό που έγινε στο τέλος των συναντήσεων έγραψαν τα ακό-
λουθα σχόλια:

• Γνωρίσαμε και άλλες δυνατότητες των υπολογιστών, τη γλώσσα προγραμματισμού 
C++ και μάθαμε πώς να εφαρμόζουμε τον αλγοριθμικό τρόπο σκέψης, ώστε να δη-
μιουργούμε τα δικά μας προγράμματα.

• Ενδυναμώσαμε την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων μέσω προγραμματιστικών 
τεχνικών και αξιοποιώντας μαθηματικές έννοιες και την λογική.

• Λύσαμε προβλήματα μαθηματικών με τον τρόπο που λειτουργούν οι υπολογιστές.

• Γνωρίσαμε έναν καινούριο τρόπο σκέψης, ο οποίος σε συνδυασμό με τα Μαθηματι-
κά, μας ωθεί να δούμε τα πράγματα αλλιώς στο μέλλον.

• Είχαμε την ευκαιρία να σκεφτούμε το μελλοντικό μας επάγγελμα.

• Μάθαμε να βάζουμε σε μια τάξη τα δεδομένα ενός προς επίλυση προβλήματος.

• Διδαχθήκαμε καλή συνεργασία, προσαρμο-
στήκαμε και κοινωνικοποιηθήκαμε ευκο-
λότερα στον καινούργιο σχολικό περιβάλ-
λον, καθώς μαζί με τις νέες γνώσεις απο-
κτήσαμε και αρκετές καινούργιες παρέες.

• Γνωρίσαμε με έναν ευχάριστο τρόπο έννοι-
ες της επιστήμης της Πληροφορικής.

• Καταλάβαμε καλύτερα την έννοια της ομα-
δικής δουλειάς και συνεργασίας και διαπι-
στώσαμε πως μαθαίνουμε καλύτερα, όταν 
μαθαίνουμε μαζί με τους συμμαθητές μας.

• Όσοι συμμετείχαμε στον ΠΔΠ, μέσα από τη 
διαγωνιστική διαδικασία αποκτήσαμε αυτο-
πεποίθηση, καθώς και τη γνώση πως μόνο 
με σκληρή δουλειά μπορεί κάποιος να φτά-
σει ψηλά και να πετύχει τους στόχους του.
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Ο  Όμιλος αποσκοπούσε σε μία  διαθεματι-
κή και διεπιστημονική προσέγγιση της Φύ-
σης, στην ανάπτυξη από τους μαθητές του 
δεδομένου διερευνητικού πνεύματός τους 
και στην ήπια εισαγωγή τους σε σύγχρονους 
επιστημονικούς τομείς, μέσα από γνωστές 
καταστάσεις και παραδείγματα στη φύση 
και στα μαθηματικά, καθώς και στην ανάδει-
ξη της στενής και αμφίδρομης σχέσης και 
της αμοιβαιότητας μεταξύ φυσικής και μα-
θηματικών, μέσα από την ανάπτυξη, διερεύ-
νηση και προώθηση των ιδεών στη Φυσική 
και αντίστροφα. Επιπλέον, απέβλεπε στην 
περαιτέρω αξιοποίηση και ανάπτυξη της 
διερευνητικής διάθεσης των μαθητών μας, 
στην ανάδειξη της ανάγκης για συνεργασία 
τόσο μεταξύ επιστημών, μέσων και επιστη-
μονικών εργαλείων, όσο και μεταξύ μαθη-
τών αλλά και των τελευταίων με τους κα-
θηγητές τους, και, τέλος, στη δημιουργία, γε-
νικότερα, θετικού κλίματος για τις Θετικές 
Επιστήμες στη Βαρβάκειο Σχολή και στην 
αξιοποίηση και ανάπτυξη των κλίσεων των 
μαθητών. Στον Όμιλο συμμετείχαν 13 μαθη-
τές  Γ’,  Β’  τάξης.  

Φύση, Φυσική & Μαθηματικά
Αριθμοί & Αλγόριθμοι, Υπολογιστική Φυσική & Δυναμικά Συστήματα,
Πειραματική Μέθοδος & Βασικά Πειράματα
Υπεύθυνος καθηγητής: Δ. Θάνος

Οι μαθητές του Ομίλου Ιστορίας συνέχισαν για δεύτερη χρονιά το ταξίδι τους στην 
ιστορία. Οι ιστορικές γνώσεις, η δημιουργικότητα, η έμπνευση και η παραγωγική συ-
νεργασία των ομάδων κατέληξαν και φέτος στον  σχεδιασμό και υλοποίηση των  εκ-
παιδευτικών παιχνιδιών: 

Ιστορία - Παιχνίδια Ιστορίας
Υπεύθυνες καθηγήτριες: Ε. Γκίκα, Μ. Μπελογιάννη

Οι μαθητές  Μαρία Δημητροπούλου, Θάνος Λάζος, Φώτης Ορέστης Μικελάκης, Κων-
σταντίνος Παπαγεωργίου, Εύα Μονοβασίου, Δημήτρης Σουχλέρης, Αλέξανδρος Σπα-
νόπουλος και Κωνσταντίνος Τερπένου βραβεύτηκαν με  το 3ο βραβείο στον μαθητικό 
διαγωνισμό «Τα εκθέματα του Μουσείου μέσα από τα μάτια των μαθητών», που διοργά-
νωσε το Μουσείο Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Μουσείο 
Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του 
Ε.Κ.Π.Α. με θέμα: «Χρήστος Τσούντας: στα χνάρια ενός αρχαιολόγου, στα χνάρια της 
προϊστορίας …» για την εργασία τους.

Στο φάκελο που κατατέθηκε στον διαγωνισμό παρουσιάστηκε και ένα ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΚΡΥΜ-
ΜΕΝΟΥ ΘΗΣΑΥΡΟΥ που βασιζόταν στα εκθέματα του Μουσείου Ιστορίας του Πανεπι-
στημίου Αθηνών συνδέοντάς τα με την εποχή και το έργο του Χρήστου Τσούντα.

ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΤΟΥ ΕΥΕΡΓΕΤΗ ΙΩΑΝΝΗ ΒΑΡΒΑΚΗ
 
Ένα παιχνίδι εμπνευσμένο από τη ζωή και το 
έργο του Ιωάννη Βαρβάκη καλεί τους παίκτες 
να μιμηθούν το παράδειγμά του και να γίνουν 
εθνικοί ευεργέτες.

Το παιχνίδι σχεδίασαν οι μαθητές  Φώτης Ορέ-
στης Μικελάκης, Θόδωρος Πανηγυράκης, Αλέ-
ξανδρος  Σπανόπουλος, Δανάη Τριλυράκη και 
Κωνσταντίνος Χριστόπουλος. Οι μαθητές  Αλέ-
ξανδρος  Σπανόπουλος, Δανάη Τριλυράκη και 
Θόδωρος Πανηγυράκης  παρουσιάζουν το παι-
χνίδι που σχεδίασαν «στα ίχνη του Ευεργέτη 
Ιωάννη Βαρβάκη» στο Πολιτιστικό Απόγευμα.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΟΥΝΤΑΣ, Ο ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
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ΓΑΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΘΗΝΑ

Δύο γάμοι ετοιμάζονται στην Αρ-
χαία Αθήνα. Ποιος θα είναι ο κα-
λύτερος; 

Το παιχνίδι σχεδίασαν οι μαθητές 
Γιάννης Μαστρογιάννης, Εύα Μο-
νοβασίου, Ελισάβετ Πελεκάση

Οι μαθήτριες  Εύα Μονοβασίου 
και Ελισάβετ Πελεκάση παρουσι-
άζουν το παιχνίδι που σχεδίασαν 
«Γάμος στην αρχαία Αθήνα» στο 
Πολιτιστικό Απόγευμα.

ΕΝΑ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΡΧΑΙΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ

Τέσσερις αρχαιολόγοι αναλαμβάνουν να 
οργανώσουν μία έκθεση με θέμα τα αρχαία 
νομίσματα. Για τον σκοπό αυτό θα ταξιδέψουν 
σε  όλη την Ελλάδα για να  αναζητήσουν 
νομίσματα. 

Το παιχνίδι σχεδίασαν οι μαθητές Θόδωρος 
Αγγελόπουλος, Δημήτρης Γκενάκος, Μάρα Δη-
μητροπούλου, Αριστοτέλης Ευάγγελος Πού-
λος, Βασιλική Τσαρπάλα.

Οι μαθήτριες Μάρα Δημητροπούλου και  Βασι-
λική Τσαρπάλα παρουσιάζουν το παιχνίδι που 
σχεδίασαν «Ένα μουσείο αρχαίων νομισμά-
των» στο Πολιτιστικό Απόγευμα.

ΕΜΠΟΡΟΣ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ

Στη βυζαντινή αυτοκρατορία τον 11ο αι. 
τέσσερις έμποροι αναζητούν προϊόντα για να 
ικανοποιήσουν τις επιθυμίες των πελατών 
τους. Ποιος θα τα καταφέρει καλύτερα;

Το παιχνίδι σχεδίασαν οι μαθητές Δημήτρης 
Σουχλέρης, Δημήτρης Χουλιάρας, Κωνσταντί-
νος Παπαγεωργίου, Αθανάσιος Λάζος, Κωνστα-
ντίνος Τερπένου.

Οι μαθητές Δημήτρης Σουχλέρης, Δημήτρης 
Χουλιάρας και Κωνσταντίνος Τερπένου παρου-
σιάζουν το παιχνίδι που σχεδίασαν «Έμπορος 
στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία» στο Πολιτιστικό 
Απόγευμα.
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Eπιστήμη, Τέχνη & Μαθηματικά - 2017 - 2018
Υπεύθυνος καθηγητής: Α. Παπανικολάου

Οι δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν 
στον Όμιλο «Επιστήμη, Τέχνη και Μαθη-
ματικά» αποτελούν επιλεγμένο τμήμα του 
ευρύτερου διαδραστικού-βιωματικού εκ-
παιδευτικού προγράμματος «Επιστήμη, 
Τέχνη και Μαθηματικά», που υλοποιείται 
στον χώρο του Μουσείου Ηρακλειδών 
από το 2005 μέχρι σήμερα και στην Εθνι-
κή Εστία Επιστημών από το 1998 έως το 
2013, με τον εκπαιδευτικό και επιστημονι-
κό σχεδιασμό του κ. Παπανικολάου.  Επί-
σης, προέρχονται από τη συνεργασία του 
για αρκετά έτη με το «Παλάτι της ανακάλυ-
ψης» (Palais de la découverte) στο Παρίσι, 
καθώς και με το τμήμα Μαθηματικών της 
Unesco.

Χρησιμοποιήθηκαν ειδικά εκθέματα και 
κατασκευές ευγενώς παραχωρημένες από 
την συλλογή «Παίζω και Καταλαβαίνω» 
του Μουσείου Ηρακλειδών, που έχει γίνει 
με σχεδιασμό και επιμέλεια του γράφο-
ντος, ως επιστημονικού συμβούλου του εν 
λόγω Μουσείου, τα οποία αποτέλεσαν ερε-
θίσματα για την εισαγωγή των μαθητών 
σε βασικές έννοιες των Μαθηματικών και 
την εγγραφή παρακαταθήκης  για την πιο 
διεξοδική τους κατανόηση σε μεγαλύτε-
ρες εκπαιδευτικές βαθμίδες.

Στόχος του Ομίλου (εκπαιδευτικός και 
παιδαγωγικός) ήταν να κατανοήσουν οι 
μαθητές βιωματικά ότι τα Μαθηματικά 
δεν είναι εξισώσεις και τύποι χωρίς άμε-
σο αντίκρισμα στην πραγματικότητα, αλλά 
ενεργά εργαλεία μοντελοποίησης και άρα 
ερμηνείας και πρόβλεψης των φαινομέ-
νων του κόσμου γύρω τους.  Επίσης, ότι 
δεν είναι ασύνδετα με την Τέχνη και την 
Επιστήμη γενικότερα.

Τα πιο πολλά από τα 20 συνολικά παιδιά 
του Ομίλου προέρχονταν από την Α τάξη, 

εντούτοις έγιναν δεκτοί και μαθητές από 
τις τάξεις Β και Γ, ώστε να αποτιμηθούν 
στην πράξη τα ευεργετικά αποτελέσματα 
της «Ζώνης Επικείμενης Ανάπτυξης», γνω-
στής στη βιβλιογραφία της Διδακτικής 
ως «Zone of Proximal Development, ZPD». 
Τα αποτελέσματα ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυ-
ντικά. Επίσης, έγιναν δεκτοί ως ακροατές 
μαθητές σε συγκεκριμένα μαθήματα (προ-
ετοιμασία για διαγωνισμούς ΕΜΕ και Κα-
γκουρό, Επίσκεψη στο Μουσείο Ηρακλει-
δών).   Αναλυτική περιγραφή του θεματι-
κού περιεχομένου είναι καταγεγραμμένη 
στο ιστολόγιο που ανοίχτηκε για τον σχε-
τικό όμιλο στη διεύθυνση: http://varvakeio-
science-art-mathematics.blogspot.gr/ 

 Στον Όμιλο φιλοξενήθηκε η μου-
σικός τραγουδίστρια και συνθέτης Νατα-
λία Κοτσάνη, μέλος του συγκροτήματος 
Encardia, απόφοιτος ΣΕΜΦΕ- ΕΜΠ και 
υποψήφια διδάκτωρ, η οποία ανέπτυξε τη 
σχέση Μαθηματικών και Μουσικής. Πραγ-
ματοποιήθηκε επίσης στο πλαίσιο του Ομί-
λου η προγραμματισμένη επίσκεψη των 
μαθητών  στην έκθεση Αρχαίας Κινεζικής 
Τεχνολογίας στο Μουσείο Ηρακλειδών – 
Θησείο. 

 Οι δραστηριότητες του Ομίλου 
παρουσιάστηκαν στο πολιτιστικό από-
γευμα του σχολείου, που έγινε στο τέ-
λος της σχολικής χρονιάς (αναρτημένη 
η παρουσίαση του Ομίλου στην διεύ-
θυνση http://video.sch.gr/asset/detail/
o2SIYRSUcEZTJOnwDfkUcCD4)

 Από τις γραπτές και προφορικές 
αξιολογήσεις των μαθητών, προκύπτει ότι 
πράγματι οι μαθητές βίωσαν τα Μαθηματι-
κά ως εργαλείο ερμηνείας και πρόβλεψης. 
Χαρακτηριστική είναι η μαρτυρία μαθήτρι-
ας ότι «περίμεναν πως και πως την Πέμπτη 

για να έρθουν στον όμιλο», όπως επίσης και το παρακάτω ενδεικτικό μήνυμα από τους 
γονείς μαθητή  από όμορο σχολείο, ερχόμενο κάθε φορά με μισθωμένο ταξί για έγκαιρη 
προσέλευση: 

Από την επίσκεψη του ομίλου στο Μουσείο Ηρακλειδών 

Κατασκευάζοντας και αναλύοντας το «Σφυρί του Da Vinci»
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Ρητορική
Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ε. Λαλιώτου

Βασικοί στόχοι του Ομίλου, ο οποίος μετρά έξι χρόνια δυναμικής παρουσίας στο χώρο 
του σχολείου μας, ήταν η καλλιέργεια της ομαδικότητας, των επικοινωνιακών δεξιο-
τήτων, η συστηματική εξάσκηση στον προφορικό λόγο, η καλλιέργεια δημιουργικής και 
κριτικής σκέψης, η άσκηση στα ρητορικά αγωνίσματα και η ανάπτυξη αυτοπεποίθησης 
στη δημόσια ομιλία.

Λειτουργήσαμε σαν ένα εργαστήρι λόγου και σκέψης, δια-λόγου και ιδεών. Οι δραστηρι-
ότητες, ατομικές και ομαδικές, σχεδιάστηκαν με τρόπο ώστε η καθεμία να καλλιεργεί 
δεξιότητες απαραίτητες για τη μετάβαση στο επόμενο στάδιο, προσαρμοσμένες στο δυ-
ναμικό, στη δυναμική και στα ενδιαφέροντα της ομάδας.

Εξοικειωθήκαμε με θεατρικές τεχνικές και δραστηριότητες αφήγησης (storytelling). 
Μας απασχόλησαν στοιχεία εκφοράς λόγου και γλώσσας σώματος. Δουλέψαμε τεχνι-
κές για την καλλιέργεια της δημιουργικής σκέψης και την παραγωγή ιδεών (καταιγισμός 
ιδεών, ερωτήσεις SCAMPER, τα έξι Σκεπτόμενα Καπέλα του de Bono).

Γνωρίσαμε βιωματικά τα ρητορικά αγωνίσματα: εκφραστική ανάγνωση, παιχνίδι ρόλων, 
αυθόρμητο λόγο, προτρεπτικό λόγο και διττούς λόγους.

Σε όλη αυτή την πορεία μας αξιοποιήσαμε ως βασικά εργαλεία την αυτο-αξιολόγηση και 
την ετερο-αξιολόγηση, με στόχο να εξοικειωθούν οι μαθητές με την κριτική αποτίμηση 
των προσπαθειών τους, να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη, να δομούν λόγο με επι-
χειρήματα, να αντικρούουν επιχειρήματα και η όλη διαδικασία να τους παρέχει κίνητρα 
για βελτίωση.

 Πολύ καλή ήταν η παρουσία μαθητών του Ομίλου στην 3η Πανελλήνια Συνάντηση Ρητορι-
κών Ομίλων, που διοργάνωσε η Ελληνική Ένωση για την Προώθηση της Ρητορικής στην 
Εκπαίδευση, το Πανελλήνιο Δίκτυο για τη Ρητορική στην Εκπαίδευση και η Ρητορική 
Ομάδα Εκπαιδευτικών υπό την αιγίδα του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, στις 02/12/2017, 
στο 1ο  ΓΕΛ Παπάγου.

Για πρώτη φορά λάβαμε μέρος στη 2η Πανελλήνια   Μαθητική Προσομοίωση των Επιτρο-
πών του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου με τίτλο «Μαθητές σε Ρόλο Διπλωμά-
τη», η οποία διεξήχθη στη Θεσσαλονίκη, στις 15-17/12/2017, και στην οποία διακρίθηκαν 
τρεις μαθητές μας.

Η τρίτη διοργάνωση στην οποία λάβαμε μέρος ήταν οι Β΄ Μαθητικοί Αγώνες Ρητορι-
κής Τέχνης Γυμνασίων, που διεξήχθησαν στις 28 & 29/04/2018, στο Ράλλειο Γυμνάσιο 
Θηλέων Πειραιά, με το σχολείο μας να είναι ένα από τα σχολεία συν-διοργανωτές των 
αγώνων. Αρκετοί μαθητές έδωσαν δυναμικό παρόν στα ρητορικά αγωνίσματα της εκ-
φραστικής ανάγνωσης, του αυθόρμητου λόγου και σε αυτό των διττών λόγων, στα οποία 
και διακρίθηκαν (βραβείο και έπαινοι).

Ο Όμιλος Δημιουργικής Γραφής που λει-
τούργησε και φέτος στο σχολείο, εξοικειώ-
νει τις μαθήτριες και τους μαθητές με την 
διαδικασία παραγωγής γραπτού λόγου και 
τη συγγραφική πράξη, ώστε να εμπλακούν 
δημιουργικά σε δραστηριότητες παραγω-
γής γραπτών κειμένων καλλιεργώντας τις 
δεξιότητές τους.

Κατά τη διάρκεια της χρονιάς, μαθήτριες 
και μαθητές προσέγγισαν και πειραματίστη-
καν με διάφορα είδη λόγου και ύφους, όπως 
ποίηση, διήγημα θεατρική γραφή, μέσα από 
ευχάριστες δραστηριότητες.

Στο τέλος της χρονιάς οι δημιουργίες των 
παιδιών συγκεντρώθηκαν σε μία  Ποιητική 
Συλλογή και σε μία Συλλογή Διηγημάτων σε 
ψηφιακή μορφή.

Όμιλος Δημιουργικής Γραφής
Yπεύθυνη καθηγήτρια: Θ. Λεονταρίδου



51

Ευρωπαϊκά
Προγράμματα

«Γνωρίζω την Ευρώπη μέσα από τα (Χαρτο)Νομίσματα της: 
€να Νόμισμα – Πολλά Πρόσωπα»
Συντονισμός: Ε. Κουλέτση, Συμμετείχαν: Ε. Λυκούδη, Μ. Γιανναράς

Τη περυσινή σχολική χρονιά και για 4 μήνες οι μαθητές των τμημάτων Β1 και Β3 
εργάστηκαν ομαδικά πάνω σε μια συνθετική εργασία (project), αξιοποιώντας παράλληλα 
τα web 2.0 εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης. Μελέτησαν το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Νόμισμα 
με σκοπό να γνωρίσουν, μεταξύ άλλων, την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά που 
έχουμε ως Ευρωπαίοι πολίτες. Διεξήγαγαν μια ποσοτική έρευνα στο σχολείο στο 
πλαίσιο του μαθήματος της Στατιστικής. Μίλησαν για πανανθρώπινες αξίες μέσα από 
το μάθημα των Εικαστικών. Παράλληλα,  διερεύνησαν τις πληροφορίες που παρέχουν 
τα (Χαρτο)Νομίσματα του Ευρώ των χωρών της Ευρωζώνης, αλλά και άλλων χωρών  
που εκκρεμεί η είσοδός τους, την παραχάραξη, την κιβδηλεία, την πλαστογραφία 
των τραπεζογραμματίων Ευρώ και τέλος τις εθνικές όψεις των νομισμάτων και 
όλα αυτά τα παρουσιάσαμε στις πολυμεσικές αφίσες που κατασκευάσαμε. Τέλος, 
ενημερώθηκαν περαιτέρω για το θεσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα από μια διάλεξη 
που παρακολούθησαν  από  τον Οικονομολόγο καθηγητή του Λυκείου και στα πλαίσια 
του μαθήματος της Πολιτικής Οικονομίας. 

Η διάχυση των δράσεων   είχε μια 
κλιμάκωση και σπειροειδή πορεία, 
εντός και εκτός του σχολείου: στον 
χώρο του σχολείου στο πλαίσιο του 
πολιτιστικού απογεύματος στη λήξη 
του σχολικού έτους, παρουσίασαν τις 
πολυμεσικές αφίσες στους γονείς, 
φίλους και άλλους καθηγητές που 
ήλθαν να ακούσουν για τη δουλειά, 
τα συμπεράσματα της στατιστικής 
έρευνας με τίτλο: « Πού ξοδεύω το  
χαρτζιλίκι μου» που απάντησαν όλοι 
οι μαθητές της Β΄ τάξης και επίσης 
τις Εικαστικές δημιουργίες με θέμα: 
«Ελπίζοντας ότι  με το ΧΡΩΜΑ  το 
χρήμα θα αποκτήσει  ΆΛΛΗ  αξία». 
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Ε-Τwinning - Πρόγραμμα με το Γυμνάσιο Ίμβρου
Συμμετείχαν οι εκπαιδευτικοί: Θ. Λεονταρίδου, Β. Οικονομίδου,
Θ. Τριαντοπούλου, Α. Τσιάτσιος

Ε-Τwinning - UNESCO Heritage Connects Europe
Υπεύθυνη καθηγήτρια: Σ. Ξυπολιά

Το σχολείο μας υλοποίησε το  E-Twinning Πρόγραμμα. «Παρουσιάζω τον τόπο μου και την 
περιοχή μου» με το Γυμνάσιο Ίμβρου με σκοπό να έρθουν σε επικοινωνία τα δύο σχολεία 
και οι μαθητές τους. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την παρουσίαση σε βίντεο μνημείων 
και αξιοθεάτων του τόπου που ανήκει το κάθε σχολείο. Οι μαθήτριες και οι μαθητές του 
ΒΠΓ παρουσίασαν μνημεία και αξιοθέατα της Αττικής σε τέσσερεις γλώσσες : Ελληνικά, 
αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά.

Οι μαθητές τους μεσαίου επιπέδου Αγγλικών των τμημάτων Γ2 και Γ4 υλοποίησαν 
πρόγραμμα Εtwinning με τίτλο “UNESCO Heritage Connects Europe” με υπεύθυνη 
καθηγήτρια την κ. Σοφία Ξυπολιά, εκπαιδευτικό αγγλικής γλώσσας. Στο πρόγραμμα 
συμμετείχαν μαθητές 9-14 ετών. Σκοπός μας ήταν να προάγουμε την πολιτιστική 
μας κληρονομιά και να γνωρίσουμε την πολιτιστική κληρονομιά των άλλων χωρών 
αξιοποιώντας εκπαιδευτικά διαδικτυακά εργαλεία. Μέσα από το πρόγραμμα οι 
μαθητές βελτίωσαν τον ψηφιακό γραμματισμό τους, συνειδητοποίησαν τομείς 
κοινής πολιτιστικής κληρονομιάς, εργάστηκαν ομαδοσυνεργατικά και βελτίωσαν τις 
γλωσσικές και επικοινωνιακές τους δεξιότητες. 

Στο έργο συμμετείχαν δημοτικά 
σχολεία και γυμνάσια από την 
Κροατία, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, 
Πορτογαλία, Πολωνία, Σλοβακία και 
Τουρκία. Το πρόγραμμα πρόσφερε 
στους μαθητές μοναδικές εμπειρίες, 
όπως τη δημιουργία του λογότυπου 
του έργου μας, τηλεδιάσκεψη με τους 
Κροάτες συνεργάτες μας, μαγειρικά 
projects, δημιουργία κοινού άλμπουμ 
με ζωγραφικά έργα κ.α. Διευκόλυνε 
επίσης την υλοποίηση της τριήμερης 
εκπαιδευτικής επίσκεψης στα 
Μετέωρα, χώρου παγκόσμιας 
πολιτιστικής κληρονομιάς της 
Unesco. Το έργο ενσωματώθηκε 
στο μάθημα της Αγγλικής γλώσσας 
και η συμμετοχή των μαθητών, που 
εκπόνησαν εξαιρετικές εργασίες, 
ήταν υποδειγματική. Το σχολείο 
μας βραβεύτηκε με την Εθνική 
Ετικέτα Ποιότητας από την Ελληνική 
Υπηρεσία E-twinning καθώς και με 
την Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας 
για το υψηλό επίπεδο δουλειάς των 
μαθητών και καθηγητών.
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Ε-Τwinning - Protein is a life molecule
Υπεύθυνη καθηγήτρια: Α. Κούτρα

Το τμήμα Γ2 του σχολείου μας στα πλαίσια 
του μαθήματος της Βιολογίας συμμετείχε 
στο eTwinning έργο με τίτλο: «Protein is a life 
molecule». Στο έργο συμμετείχαν μαθητές και 
μαθήτριες από σχολικές μονάδες 13 ευρωπαϊκών 
χωρών (Ισπανία, Σλοβακία, Αζερμπαϊτζάν, 
Αρμενία, Σερβία, Κροατία, Ρουμανία, Πορτογαλία, 
Ιταλία, Γεωργία, Τουρκία, Ουκρανία & Ελλάδα). 
Σκοπός του έργου ήταν η μελέτη της δομής και 
της λειτουργίας των πρωτεϊνών, καθώς αυτές 
αποτελούν βασικά δομικά και λειτουργικά 
συστατικά του ανθρώπινου οργανισμού. Κατά 
τη διάρκεια του έργου, τα παιδιά εκπόνησαν 
ομαδικές εργασίες σχετικά με τη δομή και 
τη λειτουργία συγκεκριμένων πρωτεϊνών 
του ανθρώπινου οργανισμού, αλλά και των 
κληρονομικών ασθενειών που σχετίζονται με 
διαταραχές στη σύνθεσή τους. Για να κατανοήσουν 
τη σχέση μεταξύ της δομής και της λειτουργίας 
των πρωτεϊνών οργάνωσαν και εκτέλεσαν 
πειράματα μετουσίωσης των πρωτεϊνών με την 
επίδραση ακραίων περιβαλλοντικών συνθηκών 
και χημικών ουσιών. Επίσης, εκτέλεσαν 
πειράματα ανίχνευσης πρωτεϊνών σε τρόφιμα.
Τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων του 
έργου ψηφιοποιήθηκαν από τα παιδιά και 
αναρτήθηκαν στο TwinSpace του έργου για 
να παρουσιαστούν στα σχολεία-εταίρους. Στο 
«Πολιτιστικό Απόγευμα» του σχολείου μας τα 
παιδιά παρουσίασαν τα αποτελέσματα του έργου 
και εκτέλεσαν πειράματα σε πραγματικό χρόνο.

ASPnet UNESCO - Δίκτυο Συνεργαζόμενων Σχολείων
Yπεύθυνες καθηγήτριες: Ε. Λαλιώτου,  Θ. Τριαντοπούλου

Το Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο εντάχθηκε 
από το σχολικό έτος 2017-2018 στο Δίκτυο 
Συνεργαζόμενων Σχολείων ASPnet UNESCO 
(Associated Schools Project Network UNESCO), 
ένα παγκόσμιο εκπαιδευτικό δίκτυο σε 177 
χώρες-μέλη του Οργανισμού, στο οποίο 
συμμετέχουν 150 σχολεία από όλη τη χώρα.
Τα συνεργαζόμενα σχολεία υλοποιούν 
πιλοτικά προγράμματα που στόχο έχουν να 
καταστήσουν τους νέους ανθρώπους ικανούς να 
αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις προκλήσεις 
ενός πολύπλοκου και συνεχώς αναπτυσσόμενου 
κόσμου σύμφωνα με τα ιδανικά της UNAESCO.  
Οι 15 μαθητές του προγράμματος τη φετινή 
χρονιά μελέτησαν το θέμα της «Παγκόσμιας 
Ιδιότητας του Πολίτη- Global Citizenship” με 
τη βοήθεια των καθηγητών μεντόρων και 
συμμετείχαν στο Γ’ Μαθητικό Συμπόσιο Δικτύου 
Γυμνασίων Αττικής του προγράμματος (ASPnet) 
UNESCO μαζί με μαθητές από 16 ακόμα σχολεία, 
που πραγματοποιήθηκε στις 4 και 5 Μαΐου 2018 
στις εγκαταστάσεις του Προτύπου Γυμνασίου 
Αναβρύτων. Στο μαθητικό συμπόσιο παρουσίασαν 
θεατρικό δρώμενο σχετικό με το θέμα,  και 
συμμετείχαν στις συνεδριάσεις των επιτροπές 
εργασίας, οι οποίες κατέληξαν σε συγκεκριμένα 
πορίσματα, που αναγνώστηκαν και τέθηκαν σε 
ψηφοφορία σε συνεδρίαση της ολομέλειας. 
 
Στην ομάδα του προγράμματος συμμετείχαν 
οι μαθητές: Γιωτοπούλου Ελένη, Θανοπούλου 
Άννα-Μαρία, Λεοντιάδη Κων/νο, Αλεξανδρή Εύα, 
Δανίκα Φοίβη, Λεκάκος Δημήτρης, Μαλχάζος 
Άγγελος, Φίλιου Κατιάννα, Χατζηευαθυμιάδη 
Σοφία, Ρημαγμός Θόδωρος, Ζαγγάνας Μάριος, 
Καραργύρης Πέτρος,  Μάνδαλος Δημήτρης και 
Παπαδημητρίου Κων/νος. 

Τους μαθητές εκπαίδευσαν οι μέντορες 
καθηγητές:  Αναστασόπουλος Ιωάννης, Κατσούλα 
Ανθή, Κούτρα Αγλαΐα, Μυστακίδου Κυριακή, 
Νικολοπούλου Ελένη, Ξυπολιά Σοφία
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Δράσεις

«Άραγε πώς θα είναι ο πλανήτης μας το 
2030 όταν σχεδόν όλοι οι σημερινοί μαθη-
τές θα είναι ενήλικες; Πόσο βιώσιμος θα εί-
ναι ο κόσμος μας; Υπάρχει κάποιο σχέδιο για 
να τον κάνουμε όμορφο και ειρηνικό πάλι;»

Στα ερωτήματα αυτά προσπάθησαν να 
απαντήσουν οι μαθητές του σχολεί-
ου μας συμμετέχοντας στη Δράση της 
ActionAid «Μαθητική Εβδομάδα για την 
Εκπαίδευση 2018» με θέμα «Πλανήτης 
2030», την τελευταία εβδομάδα του 
Μάρτη. Τα παιδιά αρχικά μελέτησαν 
τους «17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης», 
ένα πολύ συγκεκριμένο σχέδιο που δε-
σμεύει τα κράτη μέλη των Ηνωμένων 
Εθνών να προσπαθήσουν να εξαλείψουν 
την ακραία φτώχεια, να μειώσουν τις 
ανισότητες και να καταπολεμήσουν την 
απειλή της κλιματικής αλλαγής έως το 
2030.  Στη συνέχεια, αποτύπωσαν σε 
ομάδες μια δράση, μια ιδέα, μια έμπνευση 
σε ένα αυτοσχέδιο περιοδικό (fanzine). 
Τα fanzine του σχολείου μας εκτέθηκαν 
στις 22 Απριλίου 2018, στο πλαίσιο των 
εκδηλώσεων της Αθήνας στο Victoria 
Square Project, μαζί με αυτά άλλων σχο-
λείων που συμμετείχαν στη δράση.  

Η Γιορτή Γαλλόφωνης Λογοτεχνίας, του σχολείου μας, πραγματοποιήθηκε στις 27 Απρι-
λίου 2018, στο Αθλητικό Κέντρο του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού. 

Στη γιορτή συμμετείχαν ενεργά όλες οι μαθήτριες και οι μαθητές που διδάσκονται γαλ-
λικά στο σχολείο. Οι γονείς και οι υπόλοιποι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να 
παρακολουθήσουν 

Πλανήτης 2030 - ActionAid
Μαθητική Εβδομάδα Δράσης για την Εκπαίδευση 2018

Γιορτή Γαλλόφωνης Λογοτεχνίας
Υπεύθυνη καθηγήτρια: Θ. Λεονταρίδου

Η δράση υλοποιήθηκε από τους καθηγητές: Γ. Αναστασόπουλο, Α. Κατσούλα, 
Κ. Κουρκουλέα, Α. Κούτρα, Ε. Λαλιώτου, Λ. Λυκούδη, Μ. Μπελογιάννη, 
Κ. Μυστακίδου, Σ. Ξυπολιά, Β. Οικονομίδου,  Θ. Τριαντοπούλου
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• Απαγγελίες έργων της γαλλικής και γαλλόφωνης 
λογοτεχνίας από τις μαθήτριες και τους μαθητές 
του σχολείου.

• Ταυτόχρονα προβαλόταν ψηφιακά η μετάφραση 
στα ελληνικά του απογγελόμενου αποσπάσματος ή 
ποιήματος,

• Πριν από κάθε απαγγελία προβαλλόταν  σύντομη 
βιογραφία του ποιητή ή του συγγραφέα στα ελλη-
νικά σε ψηφιακή μορφή.

Όλα τα παραπάνω είχαν δημιουργηθεί από τις μαθή-
τριες και τους μαθητέςτου σχολείου. 

Στη γιορτή συμμετείχε ενεργά και η καθηγήτρια γαλλικών κα Μαριλένα Σωτηρίου. 

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, η Μορφωτική Ακόλουθος της Γαλλικής 
Πρεσβείας κα Florence Saint-Ygnan, ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β’Α-
θήνας, κος Αθανάσιος Φαλούκας, η Αντιδήμαρχος του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού κα Μα-
ρία Τρέζου, η Σχολική Σύμβουλος Γαλλικής Γλώσσας, κα Τερέζα Φωτιάδου.

Το διήμερο γαλλόφωνου κινηματογράφου της φε-
τινής χρονιάς υλοποιήθηκε στις 10 & 11 Μαρτίου 
2018, σε συνεργασία με την Ελληνογαλλική Σχολή 
Ουσρουλινών όπως κάθε χρονιά. 

Περιελάμβανε γαλλόφωνες ταινίες για παιδιά εφή-
βους και ενήλικες. 

Υλοποιήθηκε με την αιγίδα του Γαλλικού Ινστιτι-
τούτου Αθηνών, του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού.

Διήμερο γαλλόφωνου κινηματογράφου
υπό τη στήριξη της Σχολικής Συμβούλου: Τ. Φωτιάδου
Υπεύθυνη καθηγήτρια: Θ. Λεονταρίδου

 

                                                        

 

ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΥΡΣΟΥΛΙΝΩΝ  

Ψυχάρη 10, Ν. Ψυχικό, τηλ.: 210 6712 228, 210 6712 555

 
Σάββατο 10 Μαρτίου                                                     
18.00 : Comme un lion                                                      
Ταινία για εφήβους                                              

20.00 : Camille Claudel 
Από 15 ετών    
                                                        

 
 
 

 
Κυριακή 11 Μαρτίου 
12.00 : Une vie de chat Ταινία 
κινουμένων σχεδίων για παιδιά                                       
 
18.00 : Couleur de peau miel 
Ταινία για εφήβους 

20.00 : Victoria Δραματική κωμωδία  
Από 15 ετών 
  
 
 

ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΤΙΤΛΟΥΣ – ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ  

 

            ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ 
ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, την 
πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου και συ-
γκεκριμένα την Τρίτη 3 Οκτωβρίου 2017, 
πραγματοποιήθηκε η 4η Πανελλήνια Ημέ-
ρα Σχολικού Αθλητισμού με θέμα «ΑΘΛΟΥ-
ΜΑΙ- ΧΑΡΑΖΩ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ». Κεντρική ιδέα 
της ημέρας ήταν • η άθληση να αποτελεί 
μια πολύτιμη και ευχάριστη εμπειρία για 
όλους τους συμμετέχοντες μαθητές/τριες. 
Η δράση πραγματοποιήθηκε σε αθλητικές 
εγκαταστάσεις που βρίσκονται κοντά στο 
σχολείο, σε παρακείμενο πάρκο αθλητικών 
δραστηριοτήτων. 

Οι μαθητές/τριες είχαν τη δυνατότητα να 
επιλέξουν δύο εκ των πέντε αθλητικών 
δραστηριοτήτων (ποδοσφαίριση, χειρο-
σφαίριση, καλαθοσφαίριση, πετοσφαίριση, 
αντισφαίριση), καθώς επίσης μπορούσαν 
να επιλέξουν μόνο να συνδράμουν στην ορ-
γάνωση της αθλητικής ημέρας, ως βοηθοί, 
γραμματείς, διαιτητές αθλημάτων. Έμφαση 
δόθηκε ώστε οι μαθητές/τριες να συμμε-
τέχουν με το άθλημα ή τον ρόλο που επι-
θυμούσαν οι ίδιοι, ώστε να βιώνουν ο καθέ-
νας/καθεμία τη συμμετοχή τους ως ευχά-
ριστη και πολύτιμη εμπειρία. Υπό αυτό το 

4η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού
Υπεύθυνες καθηγήτριες: Ε. Λυγουριώτη, Ε. Λιναρδή

πρίσμα, υπήρξε καθολική συμμετοχή της 
μαθητικής κοινότητας, ενώ οι ρόλοι των 
βοηθών, γραμματέων, διαιτητών, συνεισέ-
φεραν στην αποτελεσματικότερη οργάνω-
ση των αγώνων, στην αίσθηση του «ανή-
κειν» στη αθλητική κοινότητα, στη γνωρι-
μία και βίωση των διαφορετικών ρόλων 
που υπάρχουν σε κάθε αθλητικό αγώνα.

Η όλη δράση οργανώθηκε από την καθη-
γήτρια Φυσικής Αγωγής κ. Λυγουριώτη 
Μαρία Ελπινίκη, ενώ την ημέρα της διε-
ξαγωγής των αγώνων συνέδραμε και η 
καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής κ. Λιναρδή 
Ελένη. Πολύτιμη ήταν και η βοήθεια των 
υπολοίπων καθηγητών του σχολείου, οι 
οποίοι συνέβαλαν σε θέματα ασφάλειας 
και επιτήρησης ώστε η δράση να στεφτεί 
με επιτυχία. 

Η 4η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλη-
τισμού άφησε πολύ καλές εντυπώσεις 
σε μαθητές και καθηγητές, δίνοντας νέο 
ραντεβού για την επόμενη χρονιά στη 5η 
Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού.

Στιγμιότυπα από τους αγώνες αποτυπώ-
νονται στις παρακάτω φωτογραφίες:
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Δράση του ΒΠΓ - Σε συνεργασία με το πολιτιστικό
μη κερδοσκοπικό σωματείο «Διάζωμα»
Υπεύθυνες καθηγήτριες: Μ. Μπελογιάννη, Ε. Γκίκα

Πανελλήνιοι Ενδοσχολικοί Αγώνες
Καλαθοσφαίρισης 3Χ3 & Ποδοσφαίρου 5Χ5, για το Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο
Υπεύθυνες καθηγήτριες: Ε. Λυγουριώτη, Ε. Λιναρδή

Στις 18/4/2018 (Διεθνής Ημέρα των 
Μνημείων) στο Αρχαίο θέατρο του Θορι-
κού (Λαύριο), υλοποιήθηκε το πρόγραμ-
μα «Μαθητές ξεναγούν μαθητές», από τις 
φιλολόγους κκ. Μπελογιάννη Μαρία και 
Γκίκα Ελένη και τον πολιτιστικό μη κερ-
δοσκοπικό σωματείο Διάζωμα, στο πλαί-
σιο του μαθήματος της Αρχαίας Ελληνι-
κής Γραμματείας από Μετάφραση.  

Συμμετείχαν μαθητές/τριες της Γ΄τάξης 
του σχολείου, οι οποίοι ξενάγησαν τους 
συμμαθητές τους στον αρχαιολογικό 
χώρο. Επίσης, μαθητές και μαθήτριες 
του ομίλου «Βίωση ελληνικού πολιτι-
σμού. Λόγος-Μουσική-Χορός», με τους 
καθηγητές Μουσικής κ. Λυμπέρη Γ. Ιω-
άννη και Φυσικής Αγωγής κ. Λυγουριώ-
τη Μαρία Ελπινίκη, επιτέλεσαν μουσικο-
θεατρικό δρώμενο εντός του αρχαίου 
θεάτρου, με διαλόγους και χορικό από 
τον «Ιππόλυτο» του Ευριπίδη.

Μέσα σε ενθουσιώδη ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε η Α΄ φάση των εν λόγω αθλημά-
των, αφού στους τελικούς τόσο στα αγόρια όσο και στα κορίτσια, διεκδίκησαν επάξια 
θέση στο βάθρο, και τμήματα της Α΄ γυμνασίου. Η Β΄ φάση αναμενόταν να γίνει σε επίπε-
δο Δήμων, μετά από σχετική πρόσκληση του  ΥΠ.Π.Ε.Θ.  

Η έναρξη των αγώνων πραγματοποιήθηκε  στις 15 Δεκεμβρίου 2017 και οι τελικοί των 
αθλημάτων ολοκληρώθηκαν ως και τις 26 Ιανουαρίου 2018. Την επιτυχία των αγώνων 
μαρτυρούν οι αριθμοί των συμμετεχόντων, όπου σε σύνολο 288 μαθητών/τριών, συμμε-
τείχαν 220, βιώνοντας πληθώρα αθλητικών ρόλων, όπως παίκτες, διαιτητές, γραμμα-
τείς, υπεύθυνοι αθλητικού υλικού, υπεύθυνοι επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων του 
τμήματος  κ.α. Αναλυτικότερα:

Στον τελικό ποδοσφαίρου αγοριών 5χ5,το Γ΄4 αντιμετώπισε το Α΄2 , με τον αγώνα να 
λήγει 5-2 υπέρ της Γ΄ τάξης. Την τρίτη θέση κατέλαβε η ομάδα του Β΄2. Στα κορίτσια, 
στο ίδιο άθλημα, στην πρώτη θέση βρέθηκε το Α΄3, μετά από αγώνα με τα κορίτσια του 
Β΄2 και τελικό σκορ 2-1. 

Στην καλαθοσφαίριση 3χ3, στον τελικό κοριτσιών, η αντιπροσωπευτική ομάδα του Α΄3 
δεν βρήκε μεγάλη αντίσταση από τα κορίτσια του Β΄4, με τον αγώνα να λήγει 15-0 υπέρ 
του Α΄3 και τα κορίτσια να αδημονούν να αντιπροσωπεύσουν το σχολείο μας με πολλές 
ελπίδες για διάκριση στη Β΄ φάση των αγώνων. Ο τελικός των αγοριών στο ίδιο άθλη-
μα, ήταν πραγματικό ντέρμπι. Πρωταγωνιστές για μία ακόμα φορά, τα ίδια τμήματα που 
βρέθηκαν και στον τελικό του ποδοσφαίρου (Γ΄4 - Α΄2) και με τον αγώνα να λήγει με 
μόλις έναν πόντο διαφορά (7-6)! Οι μαθητές της Γ΄ συνεχάρησαν τους μικρότερους συμ-
μαθητές τους τόσο για την μαχητικότητα που επέδειξαν κατά τη διάρκεια του αγώνα, 
όσο και για την τεχνική τους κατάρτιση, αποδεικνύοντας έμπρακτα, ότι το ήθος και το 
ευ αγωνίζεσθε αποτελούν πρώτιστα αγαθά για αθλητικές συναντήσεις!

Σύμμαχοι και υποστηρικτές στην προσπάθεια των παιδιών στάθηκαν, εκτός των καθη-
γητριών Φυσικής Αγωγής κ. Λυγουριώτη και κ. Λιναρδή, καθηγήτριες και καθηγητές 
του σχολείου μας, οι οποίοι παραχώρησαν τις ώρες τους ή επέτρεψαν στους μαθητές/
τριες να συμμετέχουν στους αγώνες κατά τη διάρκεια των μαθημάτων τους. Τόσο οι 
συμμετέχοντες μαθητές/τριες όσο και οι παραπάνω καθηγήτριες, οφείλουν ένα μεγάλο 
ευχαριστώ για τις όποιες παραχωρήσεις έγιναν από πλευράς τους, ώστε να ολοκληρω-
θεί με επιτυχία ο θεσμός.

Κλείνοντας, ευχόμαστε ο αθλητισμός να συνεχίζει να αποτελεί και στο μέλλον, αναπό-
σπαστο κομμάτι της καθημερινότητας για όλους μας.
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Εθελοντισμός - Σχολείο - Κοινωνία
Σάββατο 5 Μαΐου 2018 - Σταθμός μετρό «Σύνταγμα»

Το Σάββατο 5 Μαΐου 2018 το σχολείο μας συμμετείχε στη δράση: «Εθελοντισμός-
Σχολείο-Κοινωνία» που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του   
σταθμού του μετρό «Σύνταγμα». Στόχος της δράσης ήταν οι μαθητές να ευαισθητοποιή-
σουν το κοινό σχετικά με την εθελοντική προσφορά μυελού των οστών.  Το σχολείο μας 
συμμετείχε με δράσεις ενημέρωσης, καλλιτεχνικές δημιουργίες με την καθοδήγηση 
της καθηγήτριας Αισθητικής Αγωγής κ. Λυκούδη, συλλογές διηγημάτων που γράφτη-
καν από τους μαθητές της Α’ τάξης με την καθοδήγηση των καθηγητών τους κ. Αναστα-
σόπουλου, θεολόγου και κ. Γκίκα, φιλολόγου, ενημερωτικά έντυπα και ενημερωτικό βί-
ντεο ( το οποίο μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα του σχολείου http://gym-peir-athin.
att.sch.gr/) που σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν από τους μαθητές σε συνεργασία με 
την κ. Μαίρη Μπελογιάννη, φιλόλογο  και ραδιοφωνική εκπομπή. 

Μαθητές του σχολείου μας ενημερώνουν το κοινό για τη δωρεά μυελού των οστών.

Η ραδιοφωνική  εκπομπή είναι μια παραγωγή του 
Μουσικού Εργαστηρίου του ΒΠΓ  με υπεύθυνος 
τον  καθηγητή Μουσικής κ. Γιάννη Γ. Λυμπέρη για 
τον μυελό των οστών. Τα κείμενα φρόντισαν οι 
καθηγητές/τριες Γιάννης Αναστασόπουλος, Έλε-
να Γκίκα, Αίγλη Κούτρα καθώς και μαθητές και 
μαθήτριες της Α τάξης . Πρόκειται για μία διαφω-
τιστική συζήτηση γύρω από το σοβαρό αυτό ζή-
τημα, που πραγματοποιούν μαθητές και μαθήτρι-
ες από την Α και Β τάξη σε πολύ ενδιαφέροντες 
ρόλους. Την ραδιοφωνική εκπομπή μπορείτε να 
ακούσετε στην ιστοσελίδα του σχολείου http://
gym-peir-athin.att.sch.gr/

Στην έκθεση ζωγραφικής που έγινε στο χώρο, η 
μαθήτρια του τμήματος Γ1, του ΒΠΓ, Αντωνιάδη 
Κατερίνα απέσπασε με το παραπάνω εικονιζόμε-
νο έργο της το 1ο βραβείο.

Με το τμήμα Γ2, στο πλαίσιο της ενότητας της Νεοελ-
ληνικής Γλώσσας «Είμαστε όλοι ίδιοι. Είμαστε όλοι δια-
φορετικοί», αποφασίσαμε να ανιχνεύσουμε τις απόψεις 
των μαθητών του σχολείου μας σε θέματα φυλετικού 
ρατσισμού. 

Οι μαθητές/τριες χωρισμένοι σε ομάδες, συνεργάστηκαν, 
προβληματίστηκαν, αντάλλαξαν απόψεις, επιχειρηματο-
λόγησαν, προκειμένου να εκπονήσουν  ερωτηματολόγιο, 
το οποίο διανεμήθηκε σε όλα τα τμήματα του σχολείου. 
Για τη στατιστική επεξεργασία των ερωτηματολογίων 
ζητήθηκε η συνδρομή του καθηγητή Μαθηματικών, κ. Απ. 
Παπανικολάου. 

Η δράση αυτή, από την αρχική ιδέα, το σχεδιασμό, τα 
επιμέρους στάδια, τον τρόπο εργασίας, τα προβλήματα 
που ανέκυψαν, καθώς και τα συμπεράσματα στα οποία 
οδήγησε, παρουσιάστηκε στο πολιτιστικό απόγευμα του 
σχολείου (23/05/2018)  ενώπιον μαθητών και γονέων, οι 
οποίοι εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους τόσο με τις ερω-
τήσεις τις οποίες υπέβαλαν όσο και με το αίτημά τους 
να λάβουν το σχετικό αρχείο με το οποίο οι μαθητές/
τριες υποστήριξαν  την παρουσίασή τους.

Είμαστε ρατσιστές;
Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ε. Λαλιώτου
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Ο ποιητής Μιχάλης Γκανάς συναντά την Α’ & Γ’ Γυμνασίου
Υπεύθυνες καθηγήτριες: Κ. Κουρκουλέα, Ε. Λαλιώτου, Θ. Τριαντοπούλου

Διεξαγωγή ερευνητικής εργασίας από τους μαθητές
της Β’ τάξης με αντικείμενο τη διερεύνηση
της πλαστικοποίησης της Μεσογείου
Υπεύθυνη καθηγήτρια: Μ. Γιαλλούση

Με τον ποιητή Μιχάλη Γκανά συνομίλη-
σαν οι μαθητές της Α’ και της Γ’ Γυμνα-
σίου την Τετάρτη 25 Απριλίου, ο οποίος 
επισκέφτηκε το σχολείο μας στο πλαί-
σιο των μαθημάτων της Νεοελληνικής 
Λογοτεχνίας Α΄ και Γ΄ Γυμνασίου και της 
Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας από 
Μετάφραση Α’ Γυμνασίου (Οδύσσεια). 
Οι μαθητές διάβασαν ποιητικά κείμενα, 
τραγούδια του και αποσπάσματα από τη 
διασκευή του «Ομήρου Οδύσσεια» και 
συζήτησαν με τον ποιητή για το ομηρικό 
έπος και για την ποιητική του τέχνη. Ο κ. 
Γκανάς χάρισε στους μαθητές αναγνώ-
σεις ποιητικών του κειμένων, απάντησε 
στις απορίες και στα ερωτήματά τους 
και υπέγραψε τα βιβλία τους.  

Στην ερευνητική εργασία για τη πλαστικοποίηση της Μεσογείου οι μαθητές έθεσαν ως 
σκοπό της έρευνάς τους τη διερεύνηση των αιτιών της ρύπανσής της από το πλαστικό 
και ως στόχους, μεταξύ άλλων, να χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα της έρευνας από το 
διαδίκτυο για να διαμορφώσουν την πρότασή τους για το πρόσφατο μέτρο της κοστο-
λόγησης της πλαστικής σακούλας όπως και να δραστηριοποιηθούν για να σταματήσει 
η πλαστικοποίηση της Μεσογείου. Πράγματι, το μήνυμα που ανέδειξε η εργασία τους 
ήταν: «Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ ΚΑΙ Η ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΛΥΣΕΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ» 
το οποίο δημοσιοποίησαν μέσω της κατασκευής ενός βίντεο που αναρτήθηκε την Πα-
γκόσμια Ημέρα Νερού (http://gym-peir-athin.att.sch.gr/ ).

Εργαστήριο πολυφωνικής ανάγνωσης πραγματοποιήθηκε στο σχολείο μας, την Παρα-
σκευή 27 Απριλίου, από τους ποιητές Μαρία Τοπάλη,  Ορφέα Απέργη και Παναγιώτη 
Ιωαννίδη για τους μαθητές των τμημάτων Γ3 και Γ4, στο πλαίσιο του μαθήματος της 
Λογοτεχνίας. Οι μαθητές διασκέδασαν απαγγέλοντας πολυφωνικά το ποίημα του Α. 
Εμπειρίκου  «Την 2η μέρα του Σεπτέμβρη», προβληματίστηκαν και αναζήτησαν μέσα από 
τις αναγνώσεις ποιημάτων και τη συζήτηση με τους τρεις ποιητές τις δικές τους απα-
ντήσεις στα ερωτήματα «Τι είναι Ποίηση» και  «Ποιος είναι ο ρόλος της στη ζωή μας».

Στα πλαίσια του μαθήματος της Βιολογίας, δύο μαθητές της Γ’ τάξης συμμετείχαν στην 
«Βραδιά του Ερευνητή 2017», η οποία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 29/9/2017 
στο Κέντρο Πολιτισμού του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού «Ελληνικός Κόσμος». Ο 
μαθητής του τμήματος Γ2 Ιούλιος Κωνσταντέλος συμμετείχε με την εργασία «CRISPR» 
και ο μαθητής του τμήματος Γ4 Κων/νος – Πέτρος Τζαφέστας παρουσίασε το πείραμα 
«Απομόνωση DNA από ζωικούς ιστούς».

Πολυφωνική ανάγνωση ποιήματος - Μαθητές Γ’ Γυμνασίου
Υπεύθυνη καθηγήτρια: Θ. Τριαντοπούλου

Βραδιά του Ερευνητή στον Ελληνικό Κόσμο
Υπεύθυνη καθηγήτρια: Α. Κούτρα
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Την Τρίτη 20 Μαρτίου 2018, από τις 
12:34 μ.μ. έως και 12:55 μ.μ. στο Βαρ-
βάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο, οι μαθητές 
της Β τάξης, πραγματοποίησαν με επι-
τυχία ένα από τα 10 ομορφότερα και πιο 
πρωτότυπα πειράματα στην ιστορία της 
Επιστήμης: μέτρησαν την περίμετρο της 
Γης ακολουθώντας τη σκέψη του Ερατο-
σθένη, όπως 2200 χρόνια πριν.

Το σχετικό σφάλμα στην εκτίμηση της 
ακτίνας και της περιμέτρου της Γης υπο-
λογίσθηκε σε 1, 45 % περίπου. Η αντί-
στοιχη εκτίμηση των παραπάνω μεγε-
θών από τον Ερατοσθένη, με τα μέσα που 
εκείνος διέθετε στην εποχή του, εκτιμά-
ται σε 15,7% περίπου.

Η δραστηριότητα έγινε στα πλαίσια σχε-
τικής δράσης των ΕΚΦΕ υπό την αιγίδα 
της ΠΑΝΕΚΦΕ, του ΕΑΑ και του Υπουρ-
γείου Παιδείας.

Το πείραμα του Ερατοσθένη
Υπεύθυνοι καθηγητές: Ε. Κουλέτση, Μ. Γιαλλούση, Δ. Θάνος,
Κ. Κουρκουλέα, Γ. Μπαρτσώκας, Α. Παπανικολάου

Υιοθεσία αρχαίων θεάτρων
Οι μαθητές ξεναγούν μαθητές - Θορικό Λαυρεωτικής. 
Υπεύθυνες καθηγήτριες: Μ. Μπελογιάννη, Ε. Γκίκα

Οι μαθητές της Γ’ Γυμνασίου του Βαρβακεί-
ου Προτύπου Γυμνασίου και οι μαθητές του 
Ομίλου «Βίωση του ελληνικού πολιτισμού: 
θέατρο, μουσική, χορός» υιοθετούν το αρχαίο 
θέατρο του Θορικού στο Λαύριο

Στο Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο για τέταρ-
τη συνεχή χρονιά πήραμε μέρος στην εγκε-
κριμένη από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων δράση «Υιοθεσία αρχαίων 
θεάτρων. Μαθητές ξεναγούν μαθητές στα αρ-
χαία θέατρα», την οποία πραγματοποιήσαμε 
στον αρχαιολογικό χώρο του Θορικού Λαυ-
ρεωτικής στις 18 Απριλίου 2018. Επιλέξαμε 
αυτή την ημέρα, γιατί η 18η Απριλίου έχει ορι-
σθεί από την Unesco  και το Διεθνές Συμβού-
λιο Μνημείων και Τοποθεσιών-ICOMOS ως 
Διεθνής Ημέρα των Μνημείων. 

Ομάδες μαθητών/τριών-ξεναγών, οι οποίοι 
για πολύ καιρό προετοιμάζονταν προκειμένου 
να συλλέξουν το απαιτούμενο πληροφοριακό 
υλικό, προσέφεραν στους συμμαθητές τους 
μια ολοκληρωμένη παρουσίαση του αρχαί-
ου θεάτρου του Θορικού, του παλαιότερου, 
ίσως, θεάτρου με το ιδιόμορφο ελλειψοειδές 
κοίλον, αλλά και του αρχαιολογικού χώρου 
που είναι συνυφασμένος με τη μεταλλευτική 
δραστηριότητα η οποία έκανε την Αθήνα με-
γάλη οικονομική δύναμη στην αρχαιότητα. Για 
να ξεχωρίζουν, μάλιστα, οι μαθητές-ξεναγοί 
φορούσαν καρτελάκι με το ονοματεπώνυμό 
τους και την ιδιότητά τους.

Προκειμένου να βιώσουμε τη λειτουργία του 
αρχαίου θεάτρου, ομάδα μαθητών/τριών του 
Ομίλου «Βίωση του ελληνικού πολιτισμού: θέ-
ατρο, μουσική, χορός» επιτέλεσε μουσικοθε-
ατρικό δρώμενο εντός του αρχαίου θεάτρου. 
Συγκεκριμένα, παρουσιάσθηκαν θεατρικός δι-
άλογος και χορικό από το έργο του Ευριπίδη, 
Ιππόλυτος (στ. 476-524 και 525-564, μετφ. ).
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Από τη σειρά «Οι Έλληνες», εκδ. Κάκτος). Την ευθύνη του δρωμένου είχαν οι καθηγητές, 
Μουσικής κ. Γιάννης Λυμπέρης και Φυσικής Αγωγής κ. Μαρία-Ελπινίκη Λυγουριώτη. Τις 
μαθήτριες που υποδύθηκαν τη Φαίδρα και την τροφό άσκησε η καθηγήτρια φιλόλογος κ. 
Έφη Λαλιώτου. Μετά το δρώμενο ακολούθησε εκφραστική ανάγνωση του ποιήματος της 
Χαράς Πρεβεδώρου, Της Φαίδρας, από την ποιητική σειρά «Δορυφορήματα» (εκδ. Γαβριη-
λίδη, 2011).

Στον πολιτιστικό αυτό περίπατο είχαμε συνοδοιπόρους φοιτητές και φοιτήτριες του Τομέα 
Μουσικής, Ακουστικής και Τεχνολογίας του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ε.Κ.Π.Α. με 
το οποίο συνεργάζεται το σχολείο μας. Οι φοιτητές/τριες συνέβαλαν στην ηχογράφηση και 
βιντεοσκόπηση του δρωμένου, σύμφωνα με την εργασία που τους έχει ανατεθεί και αφορά 
τις παραμέτρους μιας ηχογράφησης σε ένα αρχαίο θέατρο.

Ομάδα μαθητών-ξεναγών:
Δ. Αντωνοπούλου, Κ. Αντωνιάδη, Κ. Γραμμα-
τόγλου, Χ. Διαμαντόπουλος, Δ. Καπτζή, Θ. 
Καρδίτσης (Γ1), Κ. Λεοντιάδης, Μ. Μαρτζά-
κλη, Ο. Μπαλής (Γ2), Π. Μώρου, Ε. Πανοπού-
λου, Δ. Παπακωνσταντίνου, Σ. Σιάτρα (Γ3), Α. 
Σπυροπούλου, Α. Στουπάκη, Δ. Τασιαδάμη, Κ. 
Τζαφέστας, Χ. Φάλκου, Α. Χαπίτα, Ε. Χριστο-
δουλάτου (Γ4)

Μουσικοθεατρικό δρώμενο:
«Διάλογος και χορικό από τον Ιππόλυτο του 
Ευριπίδη» Φαίδρα: Ε. Χριστοδουλάτου (Γ4), 
Τροφός: Φ. Δανίκα (Β1)

Χορός:
Μ. Νικολακοπούλου (Γ3), Ε. Ανυφαντή (Β1), 
Α. Κατσάνου (Β2), Σ. Πατρινοπούλου (Β3), Φ. 
Ζούπα, Μ. Θανοπούλου, Μ. Βαλσάμη, Ε. Γιαν-
νουσοπούλου (Α1), Δ. Καρυοφύλλη (Α2), Ε. 
Μαυροειδάκου (Α3), Α. Πόθου, Μ. Χρυσοπού-
λου (Α4), Κορυφαία: Ρ. Στατήρη (Α4), 

Μουσική:
Κιθάρα: Ι. Καραβίτης (Α2), Κρουστά: Κ. Κρά-
τσας (Α2)

Αυλός και μουσική σύνθεση:
Γιάννης Λυμπέρης, καθηγητής Μουσικής

Θερμές ευχαριστίες εκφράζουμε στην 
Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής 
Αττικής που μας επέτρεψε την πραγ-
ματοποίηση της δράσης, η οποία μας 
πρόσφερε μοναδικά συναισθήματα. 

Στο πολιτιστικό απόγευμα μαθητές 
του Γερμανικού τμήματος Α2, Α3 και 
Α4 παρουσίασαν αξιοθέατα του Βερολί-
νου: Berliner Mauer, Brandenburger Tor, 
Bundestag, Siegessäule, Tierpark, Schloss 
Charlottenburg και Grünewaldturm. Οι μα-
θητές του Β1 παρουσίασαν την ζωή, το 
έργο και την προσφορά διάσημων Γερμα-
νών Μαθηματικών στις θετικές επιστή-
μες: Johann Carl Friedrich Gauß, Georg 
Friedrich Bernhard Riemann και David 
Hilbert.

Το Πολιτιστικό Απόγευμα με τίτλο Μαθητές εν Δράσει … διεξήχθη στο σχολείο μας  την 
Τετάρτη 23-5-2018, 4:00 – 9:30μμ. Σε αυτό η σχολική κοινότητα παρουσίασε, συζήτησε, 
στοχάστηκε εκ νέου και απόλαυσε τα έργα συνεργασίας μαθητών και καθηγητών, ιδιαίτε-
ρα αυτά που νοηματοδότησαν με μια ιδιαίτερη βαρύτητα τον τίτλο του απογεύματος.

Γερμανική κουλτούρα & Πολιτισμός
Υπεύθυνος καθηγητής: Α. Τσιάτσιος

Πολιτιστικό απόγευμα 2017 - 2018
Οργανωτική επιτροπή: Μ. Γιαλλούση, Ε. Λυκούδη
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Μάντεψε τι θα φάμε απόψε
Υπεύθυνη καθηγήτρια: Μ. Μπελογιάννη

Το μενού για το δείπνο θα μπορούσε να 
είναι σημερινό. Κι όμως δεν είναι. Το ανα-
φέρει ο Φερεπράτης, Αθηναίος ηθοποιός 
και ποιητής του 4ου αι. π.Χ. Το παράθε-
μα που διασώζεται στο έργο «Δειπνοσο-
φισταί» Γ49, έδωσε την αφορμή στους 
μαθητές του Α1 και Α3 τμήματος να ανα-
ζητήσουν πληροφορίες σε πηγές, να πα-
ρουσιάσουν, άλλοι ατομικά κι άλλοι σε 
ομάδες, τα είδη διατροφής και τον τρόπο 
παρασκευής εδεσμάτων από την εποχή 
του Χαλκού κι έως την ελληνιστική επο-
χή κι «έκαναν το τραπέζι» σε μαθητές και 
γονείς στο Πολιτιστικό Απόγευμα του 
Σχολείου μας, στις 23 Μαΐου 2018.

Ένα κομμάτι χέλι, καλαμαράκια και αρνί, 
ολίγο λουκάνικο, βραστά πόδια και 

συκώτι, παϊδάκια και πουλιά, κοτόπουλα 
και τυρί που ‘ναι μέσα στο μέλι κι από 

κρέατα ένα μέρος

Τι κοινό έχει  η Κωνσταντίνα από το  μυθιστόρημα 
της Α. Ζέη «Η Κωνσταντίνα και οι αράχνες της» με 
τη Ρεβέκκα από το μυθιστόρημα της Μ. Κλιάφα 
«Μια μπαλάντα για τη Ρεβέκκα» και ποιο ρόλο παί-
ζει η φιλία στη ζωή των δύο έφηβων πρωταγωνι-
στριών;  Ποιο ρόλο παίζει η μουσική στη ζωή του 
Θανάση στο μυθιστόρημα «Στη Διαπασών» και του 
Φέλιξ στο μυθιστόρημα «Το παλιόπαιδο» και γενικό-
τερα πώς η μουσική μπορεί να βοηθήσει τους εφή-
βους να ξεπεράσουν τα ατομικά αδιέξοδα και να 
βρουν το δρόμο τους; Τέλος, τι είναι αυτό που κάνει 
τον Όγκι στο μυθιστόρημα της  R.J Palacio «το θαύ-
μα» να είναι διαφορετικός από τους συμμαθητές 
του και  πώς τελικά  καταφέρνει να τους πείσει να 
καταρρίψουν το μύθο της διαφορετικότητας; 

Εφηβικές ανησυχίες, άγχη, ατομικά και κοινωνικά 
αδιέξοδα, οικογενειακές προστριβές, διάλυση της 
οικογένειας, οικονομική στενότητα, φιλίες και έρω-
τες είναι μερικά από τα θέματα που απασχολούν 
τους έφηβους ήρωες των βιβλίων που διάβασαν οι 
μαθητές  της Β’ Γυμνασίου (Β1,Β2 και Β4) στο πλαί-
σιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. 
Αξιοποιώντας την ομαδοσυνεργατική μέθοδο χωρί-
στηκαν σε έξι ομάδες ανά τμήμα  και η κάθε ομάδα  
ασχολούμενη με δύο βιβλία προσπάθησε να βρει 
κοινά σημεία, αλλά και αποκλίσεις  στους έφηβους 
πρωταγωνιστές αυτών και να παρουσιάσει τους 
προβληματισμούς της στην ολομέλεια της τάξης.  

Οι εργασίες των μαθητών παρουσιάστηκαν στο πο-
λιτιστικό απόγευμα του σχολείου.

Συνομιλίες... εφήβων
Υπεύθυνη καθηγήτρια: Γ. Πετροπούλου

Αξιοποιήθηκαν τα παρακάτω βιβλία: «Η 
Κωνσταντίνα και οι αράχνες της» της Α. 
Ζέη, «Το θαύμα» της R.J Palacio, «Μια μπα-
λάντα για τη Ρεβέκκα» της Μ. Κλιάφα, «Στη 
Διαπασών»  του B. Παπαθεοδώρου , «Το 
παλιόπαιδο» της Α. Δαρλάση, «Η μουσική 
που σταμάτησε τον πετροπόλεμο» του Δ. 
Σπύρου, «Δεκαπενταετής πλοίαρχος» του Ι. 
Βερν, «Το ψέμα» της Ζ. Σαρή και «Με μολύβι 
Φάμπερ Νούμερο 2» της Α. Ζέη.
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Εκπαιδευτικές 
επισκέψεις - Εκδρομές

Μια μέρα στην Αρχαία Ελλάδα
Με τους μαθητές της Α’ Γυμνασίου

Θέατρο Θησείον - «Η μουσική που σταμάτησε τον πετροπόλεμο»
Με τους μαθητές της Β’ Γυμνασίου
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Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
Με τους μαθητές της Γ’ Γυμνασίου

Τμήμα Βιολογίας ΕΚΠΑ
Με τους μαθητές της Α’ Γυμνασίου

Δύο Επισκέψεις στο ΟΑΚΑ
Με τους μαθητές της Β’ & Γ’ Γυμνασίου

Τμήμα Φυσικής ΕΚΠΑ
Με τους μαθητές της Β’ Γυμνασίου
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Μουσείο Ηρακλειδών
Με τους μαθητές της Γ’ Γυμνασίου

Μονή Πεντέλης
Με τους μαθητές της Α’ Γυμνασίου

Φράγμα Μαραθώνος
Με τους μαθητές της Β’ Γυμνασίου

Αρχαιολογικό μουσείο Μαραθώνα - Τύμβος Πλαταιέων
Με τους μαθητές της Α’ Γυμνασίου

Αστεροσκοπείο
Με τους μαθητές της Γ’ Γυμνασίου
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Μονοήμερη εκδρομή στην Επίδαυρο
Με τους μαθητές της Α’ & Β’ Γυμνασίου

Τριήμερη Εκδρομή σε Καρδίτσα, Περτούλι,
Ελάτη, Μετέωρα, Τρίκαλα
Με τους μαθητές της Γ’ Γυμνασίου
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Εθνικές Εορτές

Μάθιος (ή Μαθιός ή Ματθαίος) Πόταγας (1924-1941) 
Ήταν 17 χρονών, μαθητής της Ε’ Γυμνασίου της Βαρβακείου 
Προτύπου Σχολής. όταν εκτελέστηκε από τους Γερμανούς. 
Λίγο μετά την κήρυξη του πολέμου, οι γονείς του αρνούμενοι 
να του επιτρέψουν να καταταγεί ως εθελοντής, λόγω του νεα-
ρού της ηλικίας του, μετακόμισαν με την οικογένειά τους στη 
Βυτίνα, με την ελπίδα ότι έτσι θα τον σταματούσαν. Όταν οι 
Γερμανοί έφτασαν στην Πελοπόννησο, ο Μάθιος έφυγε κρυφά 
από το σπίτι του κι ανέβηκε στο βουνό παίρνοντας μαζί του 
ένα παλιό πιστόλι του πατέρα του. Παρασκευή 2 Μαΐου 1941, 
μαθαίνοντας πως η γερμανική φάλαγγα ερχόταν από την Ολυ-

μπία στη Βυτίνα, περίμενε τους Γερμανούς στη γέφυρα Κουτρουμπή. Όταν τη συνά-
ντησε, στάθηκε ίσιος μπροστά τους και τους είπε: «Αυτή τη στιγμή, είμαι εδώ μόνος, 
να ξέρετε όμως ότι θα μας πεινάσετε, θα μας κάψετε, θα μας σκοτώσετε, αλλά δεν θα 
μας νικήσετε. Η Ελλάδα όλη ακολουθεί». Δε χτύπησε κανέναν. Άρα δεν πήγε να σκο-
τώσει έναν-δυο Γερμανούς. Μιλώντας έτσι, όπως μίλησε, ήθελε να δηλώσει κάτι: ότι 
η ελευθερία είναι για τον άνθρωπο κάτι αναγκαίο, κάτι σεβαστό, κάτι ιερό. Τα λόγια 
του ήταν προφητεία και αναγγελία συγχρόνως. Οι κατακτητές, αναγνωρίζοντας την 
αλήθεια και τον κίνδυνο που έκρυβαν τα λόγια αυτά, τον σκότωσαν με τρόπο άγριο: 
του έλιωσαν το κεφάλι, στέλνοντας μήνυμα σε όσα κεφάλια δεν θα έσκυβαν εμπρός 
τους. Ήταν ο πρώτος που αντιστάθηκε στους Γερμανούς, σύμφωνα με τα λόγια του 
Μανώλη Γλέζου.

Η εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 27 Οκτωβρίου 2017 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του 
Σχολείου μας είχε δύο μέρη: α/ τον εορτασμό της Σημαίας με την παράδοση του ιερού συμβόλου 
από τη διευθύντρια κ. Σοφία Γελαδάκη στη μαθήτρια της Γ’ Γυμνασίου, Δανάη-Αθανασία Ζούπα, που 
πρώτευσε μεταξύ των συμμαθητών της, τον ορισμό των παραστατών για την παρέλαση της 28ης 
Οκτωβρίου και την ανάγνωση του Πρακτικού με αναφορά στους μαθητές και τις μαθήτριες που 
πήραν Βραβείο και Αριστείο Προόδου για τη σχολική χρονιά 2016-2017 και β/ το αφιέρωμα στους 
Βαρβακειόπαιδες ήρωες του 1940-1944, Μάθιο Πόταγα, Διονύση Παπαδόπουλο και Γιάννη Χούπη. 

Εθνική Εορτή 28ης Οκτωβρίου
Αφιέρωμα στους Βαρβακειόπαιδες ήρωες του 1940-1944
Υπεύθυνοι καθηγητές: Μ. Μπελογιάννη, Ε. Νικολοπούλου, Ε. Λυκούδη, Ι. Λυμπέρης
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Διονύσης Παπαδόπουλος (1920-1943)
Εκτελέστηκε από τους Γερμανούς το 1943, στα 23 του χρόνια. Γι’ 
αυτόν μαθαίνουμε από τον συμμαθητή του στο Βαρβάκειο, Μα-
νόλη Νειάδα που έγραψε ένα άρθρο στην εφημερίδα ΕΣΤΙΑ το 
2007. Ο Διονύσης Παπαδόπουλος, παιδί από πολύ φτωχή οικο-
γένεια, μπήκε δεύτερος στις εξετάσεις της Βαρβακείου. Στον 
πόλεμο του ‘40 ο Διονύσης βρέθηκε να δουλεύει, ως φοιτητής 
της Νομικής, στον τότε Ραδιοφωνικό Σταθμό των Ενόπλων Δυ-
νάμεων. Όταν οι Γερμανοί κατέλαβαν την Ελλάδα, ο Διονύσης 
προσχώρησε στην αντιστασιακή οργάνωση ΠΕΑΝ. Στις 20 Σε-
πτεμβρίου 1942 έλαβε μέρος στην ανατίναξη των γραφείων 

της ΕΣΠΟ, μιας οργάνωσης που δούλευε για τους Γερμανούς. Συνελήφθη. Στη Γκεστά-
πο υπέστη τα πιο φρικτά βασανιστήρια για να καταδώσει συνεργάτες. Κράτησε και δε 
μίλησε. Στις 7 Ιανουαρίου 1943, σε αντίποινα για ένα σαμποτάζ που είχε γίνει στη Σα-
λαμίνα, οι Γερμανοί εκτελούν στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής σαν ομήρους 20 κρα-
τουμένους. Ανάμεσά τους και τον Διονύση Παπαδόπουλο.

Γιάννης Χούπης (1926-1944)
Ο Γιάννης Χούπης μόλις είχε τελειώσει το Βαρβάκειο Πρότυ-
πο Γυμνάσιο και είχε μπει στη Νομική όταν εκτελέστηκε από 
τους Γερμανούς στις 8 Σεπτεμβρίου 1944. Ως φοιτητής, ο Γιάν-
νης μπήκε αμέσως στην οργάνωση «Μπουμπουλίνα» που είχε 
συσταθεί από τη Λέλα Καραγιάννη. Συμμετείχε και στην ΠΕΑΝ 
και αντιστεκόμενος έως την τελευταία στιγμή, συνελήφθη στις 
26 Ιουνίου 1944, φυλακίσθηκε και βασανίσθηκε στο κολαστήριο 

της οδού Μέρλιν για να του αποσπαστεί ομολογία. Δεν μίλησε. Εκτελέστηκε μαζί με τη 
Λέλα Καραγιάννη κι άλλους 58 αγωνιστές.

Για το αφιέρωμα στους Βαρβακειόπαιδες ήρωες συνεργάστηκαν: 

Για το θεατρικό: 
Η καθηγήτρια Καλλιτεχνικών, Λη Λυκούδη. Αφηγήτρια: Αιμιλία Χαπίτα (Γ4), μαθήτρια 
που ζωγραφίζει το πορτρέτο του Μάθιου Πόταγα: Ειρήνη Ταρκάση  (Γ4), μαθητής που 
υποδύεται τον Μάθιο Πόταγα: Κων/νος Τζαφέστας (Γ4), μαθήτρια που ζωγραφίζει το 
πορτρέτο του Διονύση Παπαδόπουλου: Εύα Αλεξανδρή (Β1), μαθητής που υποδύεται 
τον Διονύση Παπαδόπουλο: Γιώργος Σουκαράς (Γ4), μαθητής που ζωγραφίζει το 
πορτρέτο του Γιάννη Χούπη: Δημήτρης Βασιλικιώτης (Β1), μαθητής που υποδύεται τον 
Γιάννη Χούπη: Γιάννης Ψαθάκης (Γ4).

Τη χορωδία αποτέλεσαν οι μαθητές/τριες:
Ελισάβετ Ανυφαντή (Β1), Φοίβη Δανίκα (Β1), Παναγιώτης Ευσταθίου (Β1), Αγγελική 
Ηλιάδη (Β2), Δημήτρης Θεοδωρίδης (Β2), Αθηνά Κατσάνου (Β2), Άννα Κουτσούμπα (Β2), 
Μάγδα Λύτρα (Β3), Άννα Μπούτου (Γ3), Φίλιππος Ουίνγκφιλντ (Β3), Γιώργος Σαρόγλου 

(Γ3), Κωνσταντίνα Σιδέρη (Β4), Αθηνά Σπυροπούλου (Γ4), Αριάδνη Στουπάκη (Γ4), 
Κωνσταντίνα Τσενέ (Γ4). 

Το πρόγραμμα, την πρόσκληση και την αφίσα επιμελήθηκαν οι μαθητές/τριες του Γ4: 
Στέλλα Σταμίδη, Αριάδνη Στουπάκη, Παναγιώτης Ταβουλάρης, Δανάη Τασιαδάμη, 
Λώρη Ψαλίδα υπό την καθοδήγηση της Αλεξάνδρας Χαρίτου, ασκούμενης φοιτήτριας 
της ΑΣΚΤ. Την παρουσίαση με power point επιμελήθηκε ο μαθητής του Γ4 Νικόλας 
Σπυρόπουλος. «Φωνή» στους βαρβακειόπαιδες έδωσε η μαθήτρια Αθηνά Σπυροπούλου 
(Γ4). Συμμετείχαν οι μαθητές/τριες του Γ4. 
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Η φετινή εκδήλωση της εθνικής γιορτής της 25ης Μαρτίου ήταν αφιερωμένη στην Έξοδο 
του Μεσολογγίου.

Οι συγκλονιστικές στιγμές της πολιορκίας και της Εξόδου αναβίωσαν μέσα από τις συγκινητικές  
απαγγελίες και αφηγήσεις των μαθητών μας,  τα τραγούδια που ερμήνευσε η χορωδία μας με 
ιδιαίτερη ευαισθησία  και τους δημοτικούς χορούς που χόρεψαν με δεξιοτεχνία οι μαθητές μας.

Αναγνώσεις - Απαγγελίες: 
Δ. Βασιλικιώτης, Δ. Κοντοδημόπουλος, 
Ι. Κωνσταντέλλος, Κ. Λεοντιάδης, 
Μ. Μαρτζάκλη, Α. Μιχιώτη, Ι. Μπαρούνης, 
Α. Μπούτου, Ν. Ξύδης, Α. Πασσιά, 
Ν. Σιγάλας, Σ. Σταμίδη, Χ. Φάλκου, Α. Χατίπα, 
Ε. Χριστοδουλάτου

Χορωδία: 
Ε. Αϋφαντή, Φ. Δανίκα, Α. Ηλιάδη, 
Δ. Θεοδωρίδης, Α. Κατσάνου, Α. Κουτσούμπα, 
Μ. Λύτρα, Φ. Ουίνγκφιλντ, Σ. Πατρινοπούλου, 
Ε. Πελεκάση, Δ. Καπτζή, Κ. Γραμματόγλου, 
Α. Μπούτου, Ν. Ξύδης, Γ. Σαρόγλου, Σ. Σιάτρα, 
Ε.Πολίτη, Α. Σπυροπούλου, Μ. Βαρδούλια, 
Ι. Ζωγράφος, Χ. Μαρούσκου, Η. Μιχαηλίδη, 
Φ. Μουτοπούλου, Α. Μαρτζάκλη, 
Δ. Παπαδοπούλου, Η. Πλακίτση, Κ. Πόθου, 
Μ. Χρυσοπούλου, Μ. Χρυσουλάκη, Χ. Πολίτης, 
Α. Χαϊδεμένος, Δ. Ματζαβέλας, Ι. Ματζαβέλας, 
Κ. Κυριάκος, Ν. Κυρίμης

Eθνική Εορτή 25ης Μαρτίου
Υπεύθυνοι καθηγητές: Ε. Γκίκα, Ε. Λυκούδη, Ι Λυμπέρης, Ε. Λυγουριώτη, Θ. Τριαντοπούλου

Χορευτές: Δ. Βασιλικιώτης, Π. Χρόνης, Θ. Ρημαγμός, Κ. Κράτσας, Ν. Κυρίμης, Γ. 
Καραγιάννης, Α. Λάζος, Δ. Μαντζαβέλας, Ι. Μαντζαβέλας, Κ. Παπαδημητρίου, Ο. 
Μικελάκης, Σ. Μπαμπατσιάς, Α. Κατσάνου, Σ. Πατρινοπούλου, Φ. Ζούπα, Α..Θανοπούλου, 
Μ. Βαλσάμη-Φαρμακίδη, Ε. Γιαννουσοπούλου, Δ. Καρυοφύλλη, Ε. Μαυροειδάκου, Α. 
Πόθου, Ρ. Στατήρη, Μ. Χρυσοπούλου

Ψηφιακή Υποστήριξη:
Ν. Σιγάλας

Χαρακτικό Εξωφύλλου:
Τμήμα Β1 

Τεχνική υποστήριξη:
Ι. Μπαρτσώκας, Α. Παπανικολάου
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Σύλλογος Διδασκόντων 2017 - 2018

Διευθύντρια
Γελαδάκη Σοφία

Υποδιευθυντής
Αναστασόπουλος Ιωάννης

Θεολόγοι
Αναστασόπουλος Ιωάννης

Μυστακίδου Κυριακή

Μανωλοπούλου Παρασκευή

Φιλόλογοι
Ανδρίτσος Γεώργιος

Γελαδάκη Σοφία

Γκίκα Ελένη

Κουρκουλέα Κυριακή

Λαλιώτου Ευσταθία

Μπελογιάννη Μαρία

Τριαντοπούλου Θεοδώρα

Νικολοπούλου Ελένη

Πετροπούλου Γεωργία

Μαθηματικοί
Μπαρτσώκας Ιωάννης

Κουλέτση Ειρήνη

Παπανικολάου  Απόστολος

Φυσικών Επιστημών
Θάνος Δημοσθένης 

Γιαλλούση Μαρία

Κούτρα Αγλαΐα

Γαλλικής Φιλολογίας
Λεονταρίδου Θεοδώρα

Σωτηρίου Μαρία-Ελένη

Αγγλικής Φιλολογίας
Οικονομίδου Βασιλική

Ξυπολιά Σοφία

Καρυανού Βασιλική

Αισθητικής Αγωγής
Λυκούδη Ευαγγελία 

Γερμανικής Φιλολογίας
Τσιάτσιος Αντώνης

Τουράκη Αικατερίνη

Φυσικής Αγωγής
Λυγουριώτη Μαρία-Ελπινίκη 

Λιναρδή Ελένη

Οικιακής Οικονομίας 
- Νομικής

Κατσούλα Ανθή

Τεχνολογίας
Παπαδογεώργη Παναγιώτα 

Δασκαλάκης Γεώργιος

Πληροφορικής
Οτζάκογλου Θεόδωρος

Μαζωνάκη Μαρία

 Κοντοπίδη Ευαγγελία

Μουσικός
Λυμπέρης Ιωάννης



106 107

Συντελεστές Λευκώματος

Φωτογράφηση
Έλενα Χριστοδουλάκου (μαθήτρια Γ4)

Βοηθός φωτογράφησης
Ελπίδα Πανοπούλου (μαθήτρια Γ3)

Υπεύθυνοι Καθηγητές
Ε. Λαλιώτου, Ε. Νικολοπούλου, Θ. Τριαντοπούλου

Χορηγός
Βαρβάκειο Ίδρυμα�

Επιμέλεια & αναπαραγωγή ψηφιακής έκδοσης:
Copy Express - Xαρ. Τρικούπη 88 

τηλ.: 210 3606650 - e-mail: copyexp@otenet.gr




