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με ετοιμότητα, άμεση πρα κτι κή ανταπόκριση, 
διακριτικότητα, προση λωμένοι στους υψη-
λούς σκοπούς του σχολείου.

Ευχαριστώ τέλος θερμά τους συντελεστές 
της παρούσας διπλής έκδοσης: 

•  για το Λεύκωμα 2015-16 τις υπεύθυ-
νες καθηγήτριες Γκίκα Έλενα, Κουρκου λέα Σά- 
ντη και Τριαντοπούλου Δώρα.

•  για το Λεύκωμα 2016-17 τους μαθη-
τές Νίκο Καραολίδη, που συνέβαλε στην τε λι- 
 κή διαμόρφωση του υλικού, Άσπα Βερ του δάκη  
και Άσπα Νικολάκη, που έκαναν τη φωτογρά-
φη ση, καθώς και τις καθηγήτριες Κουρκου λέα  
Σάντη και Τριαντοπούλου Δώ ρα τόσο για την 
επιμέλεια, όσο και για τη συμ βο λή τους με επι - 
μονή και υπομονή στην έκδοσή του. 

Εύχομαι καλό ταξίδι γνώσης και ζωής στους  
μαθητές που αποφοίτησαν αυτά τα δύο χρό-
νια, με πορεία όλο και πιο κοντά στην πραγ-
μάτωση του δυναμικού και των ονεί ρων τους.

Εύχομαι ούριο άνεμο στο καράβι του Βαρ -
βακείου Γυμνασίου: να πορεύεται Πρότυπα, 
στους μεγάλους και μικρούς καθη με ρινούς 
αγώνες για τη γνώση, την πρόοδο, την αξιο-
πρέπεια, ατομική και συλλογική, με αλλη λεγ- 
γύη, σε πρωτοπόρα αριστεία, κα τά των σκο-
τει νών φαινομένων της ισο πέ δωσης, της αλα-
ζονείας, της διαπλοκής και της εγωπά θειας.

Ρουμπέα Γεωργία

Ιωάννης  
Βαρβάκης

Σ υμπληρώνονται φέτος 192 χρόνια  
από τον θάνατο του «άρχοντα» Ιωάν-
νη Βαρβάκη, όπως αναφέρεται στα μυ-

στικά αρχεία της Φιλικής Εταιρείας, του Έλλη- 
να από τα Ψαρά, ο οποίος μετά από ηρωικά κα- 
τορθώματα μετανάστευσε στη Ρωσία και εκμε- 
ταλλευόμενος την εξυπνάδα του και το εμπο- 
ρικό του πνεύμα με ήθος απέκτησε με γά λη 
περιουσία. Η ζωή και οι αγώνες του για την 
Ελευθερία της Πατρίδας, η κοινωνική του δρα- 
στηριότητα και η προσφορά του στην Παι-
δεία του Γένους, η συμμετοχή του στην επα - 
νάσταση του ‘21 ως Φιλικός, είναι πολύ λιγό-
τερο γνωστές σε αρκετό κόσμο που τον γνω-
ρίζει κυρίως ως Εθνικό Ευεργέτη.

Ο Ιωάννης Βαρβάκης απέκτησε μεγάλη περι-
ουσία και το όνομα του έγινε πολύ νωρίς γνω-
στό στη Ρωσία, τη χώρα που τον δέχθηκε και  
για τις αγαθοεργίες του. Οι δραστηριότητές 
του αρχίζουν δέκα έως δώδεκα χρόνια μετά 
την εγκατάστασή του στο Αστραχάν, καθώς 
προ σφέρει χτίζοντας, εκκλησίες, νοσοκομεία, 
σχο λεία, φτιάχνοντας διώρυγες, κανάλια και 
γέφυρες, κατασκευάζοντας κατοικίες για τους 
φτω χούς και ενισχύοντας τους οικονομικά. Κι 
όταν, για λόγους υγείας θα μετοικήσει στο Τα- 
 γκαν ρόγκ, πόλη στην Αζοφική θάλασσα, θα συ- 
νεχίσει τις αγαθοεργίες του με ταπεινοφρο -
σύνη.

Ο Ιωάννης Βαρβάκης, αν και δεν αξιώθηκε να  
σπουδάσει, «δεν εγίγνωσκεν γράμματα» όπως  
αναφέρουν οι βιογράφοι του, εντούτοις ενδια- 
 φέρθηκε με θέρμη για την Παιδεία. Η Φιλό-

μου σος Εταιρεία, πολλοί φτωχοί φοιτητές, το  
περιοδικό Λόγιος Ερμής έγιναν ευγνώμονες 
αποδέκτες της ευεργεσίας του. Με το κύρος 
πά λι που διέ θε τε, βοήθησε στη επιστροφή 
στην Ορθόδοξη Εκκλησία των σχιματικών Ρα  - 
σκόλνικων (παλαιόπιστων), ανθρώπων εξαι-
ρε  τικά φανατι κών και στην προσπάθεια εκ-
χρι στια νισμού  των Τατάρων της περιοχής.

Ο Ιωάννης Βαρβάκης, αφού κατέθεσε στο τα -
μείο του Αγώνα ένα τεράστιο κομμάτι της πε- 
 ριουσίας του και της ζωής του στο τέλος, μάλ-
λον απογοητευμένος από τις πολιτικές κα τα-
στάσεις στην Ελλάδα αποσύρθηκε στη Ζά κυν-
θο και πέθανε μόνος - δύσκολα θα υπέθε τε 
κάποιος ότι έφυγε ικανοποιημένος. Παρ’ όλα  
αυτά, πρόλαβε να συντάξει τη διαθήκη του, με 
την οποία κληροδοτούσε επιπλέον 300.000 
ρούβλια στο ελληνικό έθνος. Προφα νώς είχε  
κατανοήσει βαθύτατα πως σκο πός της ύπαρ-
ξής μας δεν είναι το ζην αλλά το ευ ζην, όπως 
ανέφερε αιώνες πριν ο Αριστοτέλης, το οποίο 
διασφαλίζεται μέσω της Παιδείας. 

Μια τόσο περιπετειώδης ζωή, όπως αυτή του  
Ιωάννη Βαρβάκη εύκολα χαρακτηρίζεται «μυ-
θιστορηματική». Και όχι εντελώς άδικα, μια και  
περιέχει ηρωισμό, κίνδυνο, πλούτο, δόξα, ισχύ,  
αγωνία, νοσταλγία, απογοήτευση, αρρώ  στια, 
θάνατο - τα πάντα. 

T ο Λεύκωμα των σχολικών ετών 2015 
-2016 και 2016-2017 σταχυολογεί 
και αποτυπώνει σημαντικές στιγμές, 

δράσεις και γεγονότα της σχολικής ζωής στο  
Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο, οι οποίες απο-
τελούν ένα μικρό μόνο μέρος της ζωής μας στο 
σχολείο και της πολυδιάστατης ιστορίας του. 
Το υλικό που περιέχει, αποτε λεί μια αφορ-
μή για να ανασύρουμε στο μέλ  λον σκέ ψεις,  
γεγονότα, αισθήσεις και αισθή ματα, να τα επι-
κα λεστούμε, να τα συγκρί νουμε, να τα αξιο - 
λογήσουμε και να τα θυ  μηθούμε. Ενεργοποιεί 
μνήμες, γραμμένες στις καρδιές και στο μυαλό  
μας, τέτοιες, που να τις θυμόμαστε όλοι νο-
σταλ  γικά. 

Ευχαριστώ θερμά όλους τους συ να δέλ-
φους, που με την ικανότητα και την αγάπη για  
τη δουλειά τους και τους μαθητές τους, τους 
κα θοδήγησαν σε υψηλούς στόχους με τις δρά- 
 σεις τους.

Ευχαριστώ θερμά όλους τους μαθητές της  
μαθητικής κοινότητας, που με τον εν θουσια-
σμό τους, τον σεβασμό και την αξιο πρέπεια  
στις συνεργασίες τους συμβάλλουν σε δια γω-
νισμούς, συνέδρια και δράσεις και συχνά κα-
ταφέρνουν υψηλά επιτεύγματα, κά νοντας πε - 
ρήφανη όλη τη σχολική κοινότητα.

Ευχαριστώ θερμά τους γονείς της σχολι κής  
κοινότητας, ιδιαίτερα του Διοικητικού Συμ βου- 
λίου του Συλλόγου Γονέων και Κη δε μό νων, για  
τη συνεργασία τους με τη Διεύ θυνση και τον 
Σύλλογο Διδασκόντων, καθώς συνέβαλαν ου-
σια στικά στην υποστήριξη των παιδιών τους  

Χαιρετισμός 
Διευθύντριας

Διασκευασμένο απόσπασμα από την ομιλία  
του κ. Ι. Αναστασόπουλου, Καθηγητή  

Θεολογίας στο Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο,  
που εκφωνήθηκε στο ετήσιο μνημόσυνο  

του Ι. Βαρβάκη, το σχολικό έτος 2016-2017
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Χαιρετισμός Δεκαπενταμελούς

Το σχολείο είναι μια μικρογραφία 
της κοινωνίας. Γι’ αυτόν τον λόγο, η 
ενασχόληση με το δεκαπενταμελές 
μάς βοήθησε να καταλάβουμε πό-
σο όμορφο, αλλά και πόσο ευθυνο -
φό ρο είναι να εκπροσωπείς τους 
συμ  μαθητές σου και έτσι μας προ-
ε τοί μασε λίγο περισσότερο για τον 
“έξω κόσμο”! Κάναμε, πιστεύουμε,

καλή δουλειά παρά τις διαφωνίες 
που προέκυψαν. Θα θέλαμε να ευ-
χηθούμε σε όλους καλό και ξε κού-
ραστο καλοκαίρι και στους μαθη τές 
της Τρίτης, καλή αρχή στο Λύ κειο!! 
Σας ευχαριστούμε για την υπο στή ρι-
ξή σας όλη τη χρονιά και καλή συ νέ-
χεια!!

Αλέξανδρος Χαντράς
Πρόεδρος Δεκαπενταμελούς

Περιεχόμενα Χαιρετισμός Δεκαπενταμελούς 5
Τμήματα 6
Εξωσχολικές αθλητικές διακρίσεις μαθητών 22
Διακρίσεις μαθητών 24
Δράσεις αλληλεγγύης 30
Δράσεις μαθητών 34
Εκπαιδευτικές επισκέψεις-εκδηλώσεις 49
Πολιτιστικές εκδηλώσεις 60
Όμιλοι 65
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Γ1 2015-2016

Ουρανία Αγγέλη
Βαρβάκειο Γυμνάσιο: το σχολείο μου:  

φίλοι, συμμαθητές, καθηγητές, ένα σύνολο 
ανθρώπων που χαράχθηκαν για πάντα στην 
ψυχή μου. Μακάρι και στα επόμενα χρόνια  

να ξεκινώ με την ίδια λαχτάρα και χαρά  
για το σχολείο, όπως γινόταν  

εδώ και τρία χρόνια.

Σωτήρης Αγγελόπουλος
Ωραία τρία χρόνια. Κομπλέ όλα.  

Όλη η παρέα είναι τσίρκο.  
Το μέλλον στη ζαμπονοκοπτική  

με περιμένει.
Κατερίνα Αναγνωστίδου
Τα μαθητικά τα χρόνια…  

δεν τα αλλάζω... 

Νάσος Αναγνωστόπουλος
Ωραία ήταν. 

Ζωή Αποσκίτη 
Αυτά τα 3 χρόνια στο Βαρβάκειο  

με έκαναν να αναρωτηθώ  
πώς ήμουν τόσο τυχερή  

για να γνωρίσω τα πιο υπέροχα  
άτομα του κόσμου.

Θωμινίτα Αρμένη
Βαρβάκειο σημαίνει…  

μια φιλία που γράφεται για μια ζωή  
κι όχι μόνο στα θρανία!!!

Μάρκος Αυλωνίτης
Η όλη σημασία της εκπαίδευσης  

είναι το να καταφέρεις  
να μετατρέψεις  

τους καθρέπτες σε παράθυρα…

Πηνελόπη Βακαλοπούλου
Τρία όμορφα χρόνια τελείωσαν.  

Λοιπόν, ΑΝΤΙΟ !!!
Σταύρος Βάσος
ΕΙΜΑΙ Ο ΦΛΑΣ!

Κώστας Βασσάλος 
Αυτά τα τρία χρόνια που πέρασα  

στο Βαρβάκειο θα μπορούσα  
να πω ότι ήταν ιδιαίτερα.  

Γνώρισα καινούρια άτομα, απέκτησα  
νέες εμπειρίες και έμαθα νέα πράγματα.

Χρήστος Βάσσης
Αυτά τα τρία χρόνια στο γυμνάσιο  

ήταν γεμάτα ωραίες στιγμές, με φίλους  
που κάναμε στην πορεία.  

Θα μου λείψουν αυτές οι στιγμές.

Γιάννης Βερβεσός 
Με φωνάζουνε πλέον αλήτη  
ξημερώνει και δεν έχω σπίτι.  
Δόξα τω θεώ έχουμε σαλόνι  
χαλαρώνω chocomarocano  

ΜΠΛΟΥΜ!

Ιπποκράτης Βιλμέζης
Λίγες σειρές δεν φτάνουν  

για να περιγράψουν τρία υπέροχα χρόνια.  
Αν με ρωτήσουν κάποτε τι θυμάμαι  

από το Βαρβάκειο, θα απαντήσω  
τις τόσες ευχάριστες αναμνήσεις  

που απέκτησα μαζί σας – επειδή στο τέλος, 
μόνο αυτές αξίζει να μένουν.  
Καλή συνέχεια σε όλους !!!

Ηλίας Βουγιούκας 
Ξαφνικά… τρία χρόνια πέρασαν!  
Τόσο γρήγορα, τόσο όμορφα…  

και συνεχίζουμε!  
Επόμενος σταθμός, Λύκειο.  

Έτοιμοι;

Γιάννης Γαλιατσάτος
Αυτά τα τρία χρόνια, παρόλο  

που πέρασαν γρήγορα,  
μου άφησαν αναμνήσεις  

και εμπειρίες που  
δεν θα ξεχάσω ποτέ!

Σοφία Γαρμπή
Άμα ποτέ νιώσεις πολύ μικρός  

για να γίνεις δραστικός,  
δεν έχεις βρεθεί ποτέ  

στο κρεβάτι με κουνούπι.

Γιώργος Γερογλής
Τρία αξέχαστα χρόνια.  

Μόνο να δω τι θα κάνετε  
τώρα που θα φύγουμε...

Χρύσα Γεωργουσάκη
Στο Βαρβάκειο πέρασα  

τρία υπέροχα χρόνια  
και γνώρισα ανθρώπους  

που θα μου μείνουν αξέχαστοι.

Γιάννης Γιουρούκος 
Τα τρία χρόνια στο Βαρβάκειο  
ήταν ωραία. Κομπλέ παιδιά,  
καλοί καθηγητές, ναι μωρέ,  

ευχάριστη εμπειρία. Άντε bye.  

Φίλιππος Γκαγιέντ
Ήταν τρία πολύ ωραία χρόνια  

που πάντα θα θυμάμαι!

Αθηνά Δαναλάτου
Πέρασα πολύ όμορφα  

με υπέροχους ανθρώπους  
γύρω μου (π.χ. Δραβίλας).

Γιάννης Δραβίλας 
Πέρασα τρία αξέχαστα χρόνια  
γεμάτα χαρά. Οι εμπειρίες και  

οι φίλοι μου από αυτό το σχολείο  
θα μου μείνουν αξέχαστες.

Ειρήνη Δρούγου 
Αυτά τα τρία χρόνια στο Βαρβάκειο  

θα μου μείνουν αξέχαστα, καθώς  
ήταν γεμάτα χαρές, εμπειρίες  

και γνώσεις. Γνώρισα πολλά παιδιά  
και έκανα μοναδικές φιλίες.

Σωτήρης Ζαρμπαλάς
Ωραία ήταν. Μου άρεσε.  

Πάω να γίνω ελεγκτής  
στο μετρό Θεσσαλονίκης.  

ΜΠΛΟΥΜ.
Μαργαρίτα Ζαραβέλα

C’ est moi tu parle??

Δέσποινα Δρυ-Πεντζάκη 
Σε αυτά τα τρία χρόνια στο Βαρβάκειο, έκτισαν  

τον χαρακτήρα μου και έμαθα τον κόσμο γύρω μου λίγο  
καλύτερα. Μέσα από αυτά τα τρία χρόνια εμπειρίας,  

μπορώ να πω ότι βρήκα επιτέλους το μότο μου:  
“Χρειάζομαι τον φεμινισμό γιατί σκοπεύω να παντρευτώ 

πλουσιοπάροχα και δεν μπορώ να  
το κάνω αυτό όταν και η γυναίκα μου  

και εγώ βγάζουμε 78 σεντς για κάθε ευρώ  
που βγάζει ένας άντρας.”
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Γ2 2015-2016

Αντωνία Ζησοπούλου
Τις τελευταίες μέρες του Δημοτικού, θυμάμαι,  
μας είχαν αναθέσει να γράψουμε μια έκθεση  

για το πώς νιώθουμε που θα πάμε στο Γυμνάσιο.  
Είχα γράψει ότι ήμουν τρομαγμένη, ότι θα χάσω τους φίλους μου  
και άλλα πολλά, που στη συνέχεια κατάλαβα πως δεν είχαν τόση 
σημασία. Το Γυμνάσιο είναι ένας ωραίος σταθμός στη ζωή μας, 

απέκτησα όμορφες αναμνήσεις και κατάλαβα ότι πρέπει  
να είμαι ευγνώμων γι’ αυτές. Ελπίζω στο Λύκειο να περάσω  

ακόμα καλύτερα. Σε ευχαριστώ, λοιπόν,  
Βαρβάκειο Γυμνάσιο…

Ειρήνη Θεοδωρά
Τα χρόνια στο Γυμνάσιο του Βαρβακείου  

ήταν από τα καλύτερα της ζωής μου. Γνώρισα  
πολλά ξεχωριστά άτομα -φίλους και καθηγητές-  

και απέκτησα αναμνήσεις, εμπειρίες και γνώσεις  
που θα θυμάμαι για πάντα. Αυτό το ταξίδι,  

γεμάτο χαρές αλλά και λύπες, μπορεί να  
τελείωσε, όμως ξεκινάει  

ένα καινούριο... 

Σαράντης Θεοχάρης 
Τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου  

από όλες τις απόψεις…  
Θα μου λείψουν οι φίλοι μου  

και οι καθηγητές μου! 

Δημήτρης Κατής
Ωραίες αναμνήσεις που θα θυμάμαι  

για πάντα καθώς όταν αναπολώ  
τις στιγμές αυτές, θα τις ξαναζώ.  

Θα μου λείψει πολύ  
και ο κύριος Ανδρίτσος...  

#ai_ston_koraka
Κωνσταντίνος Κόβρας 

Αυτά τα τρία χρόνια σε αυτό  
το σχολείο ήταν γεμάτα αναμνήσεις,  

άλλες καλές και άλλες κακές,  
το σίγουρο όμως είναι  

ότι θα μου μείνουν  
αξέχαστες!!!

Κωνσταντίνος Καμάμης
Τρία υπέροχα χρόνια που άλλαξαν  

τη ζωή μου προς το καλύτερο. Ελπίζω να έχω  
την ίδια γνώμη και για τα επόμενα 3.

Δάφνη Καλιακούδα
Σαν χθες θυμάμαι την πρώτη μέρα στο γυμνάσιο,  

απαίσια πραγματικά! Και τώρα ήρθε η στιγμή που τελειώνουμε  
και μου φαίνεται απίστευτο το πόσο γρήγορα αλλά όμορφα  

πέρασαν αυτά τα 3 χρόνια. Η εμπειρία μου στο γυμνάσιο  
θα μου μείνει αξέχαστη. Έκανα αληθινές φιλίες, γνώρισα άτομα  

που αγάπησα και μου χάρισαν υπέροχες στιγμές που θα θυμάμαι  
για πάντα. Είχαμε και τις κακές στιγμές μας αλλά πάντα  

τις ξεπερνάγαμε, εξάλλου δεν είναι αυτές που μας μένουν.  
Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για αυτά τα μοναδικά  

χρόνια, ο καθένας σας είναι ξεχωριστός και είστε  
σίγουρα πολύ σημαντικοί για μένα. 

Μιχαήλ Κλειαμάκης
Αυτά τα τρία χρόνια ήταν  

τα πιο χαρούμενα της ζωής μου  
και ελπίζω το λύκειο να είναι  

όσο ευχάριστο ήταν και το γυμνάσιο  
για εμένα και τους φίλους μου !!

Νίκος Κουτεντάκης
Τρία υπέροχα χρόνια, μου έχουν  

μείνει πολλές αναμνήσεις, πολλές εμπειρίες  
και η κύρια αιτία για αυτά ήταν οι φίλοι μου  

κυρίως και οι συμμαθητές μου.  
Ελπίζω να μην χαθούμε ποτέ.

Λήδα Κώτσια
Αυτά τα τρία χρόνια στο γυμνάσιο  

θα μου μείνουν αξέχαστα λόγω  
των όμορφων αναμνήσεων  

που απέκτησα με τους φίλους  
και τους καθηγητές μου.

Ηλίας Μάνος 
Αξέχαστα και υπέροχα τα χρόνια  

του Γυμνασίου,  
δε θα τα ξεχάσω ποτέ,  

όπως δε θα ξεχάσω  
τους συμμαθητές μου.

Νίκος Μεϊμαρίδης
Τρία αξέχαστα χρόνια  

από τη ζωή μου! 

Γεωργία Καραγιάννη
Πέρασαν κιόλας τρία χρόνια και μου φαίνεται  

σαν χθες να ήταν η πρώτη μου μέρα στο γυμνάσιο.  
Ακόμη θυμάμαι πόσο τρομακτικά και περίεργα  
μου φαίνονταν τα πράγματα την πρώτη μέρα.  

Άγνωστος ο χώρος, άγνωστοι οι άνθρωποι,  
δύσκολα μαθήματα... Δεν ξέρω πότε ακριβώς  

τα πράγματα άρχισαν να αλλάζουν. Εκείνο που ξέρω  
είναι ότι τώρα όλα είναι αλλιώς... Δεν θέλω ούτε  

από το σχολείο να φύγω ούτε τους συμμαθητές μου  
να χάσω. Κάτι που ευτυχώς δεν θα συμβεί,  

αφού θα συνεχίσουμε παρέα  
και στην επόμενη βαθμίδα.

Αναστασία Καραμπεσίνη
Αυτά τα τρία χρόνια μου στο Βαρβάκειο  

υπήρξαν τα καλύτερα της ζωής μου. Πιστεύω πως είμαι πάρα  
πολύ τυχερή που μου δόθηκε αυτή η μοναδική ευκαιρία να μπω σε αυτό  

το σχολειό και να γνωρίσω τους υπέροχους συμμαθητές μου αλλά και να έχω 
αυτούς τους καθηγητές. Δεν θα μετάνιωνα ποτέ για την απόφασή μου να έρθω 

εδώ και ευχαριστώ το σχολείο που μου πρόσφερε τόσα πολλά…  
Τίποτα δεν έχει τελειώσει ακόμα όμως.  

Τα λέμε στο Λύκειο. 

Δέσποινα Κοντοδημοπούλου
Όλο το καλοκαίρι της έκτης δημοτικού  

έκλαιγα που θα ερχόμουν εδώ  και θα  χωριζόμουν  
με τους παλιούς μου συμμαθητές. Και τώρα, τρία χρόνια  

μετά, δεν θα ήθελα με τίποτα να φύγω.  
Ήταν τα τρία καλύτερα χρόνια, γνώρισα υπέροχα  

παιδιά και έκανα φίλους που δεν θέλω να χάσω ποτέ.  
Οι καθηγητές μου ήταν και αυτοί πολύ καλοί.  
Το Βαρβάκειο μου έδωσε στιγμές ανεξίτηλες.  

Τα λέμε στο λύκειο!

Αγγελος Κουρής 
Ούπς! Τελειόφοιτοι και πάλι! Τρία ολόκληρα  

χρόνια πέρασαν νερό... γεμάτα με χαρές,  
λύπες, όμορφες στιγμές και πολλά άλλα!  

Θα ήθελα να ευχαριστήσω, λοιπόν, φίλους  
και καθηγητές για όσα μου πρόσφεραν αυτά  
τα τρία χρόνια! Καλό Καλοκαίρι σε όλους!! 

Μάνθος Μαραγκός
Αυτά τα τρία χρόνια  

ήταν ένα όνειρο πραγματικό.  
Γνώρισα καινούριους φίλους  

που θα είμαστε  
για πάντα μαζί. 

Δανάη Κυριλλίδη 
Τρία χρόνια στο γυμνάσιο κύλησαν  

πολύ ωραία. Οι όμορφες στιγμές που έζησα  
θα με συνοδεύουν όλη μου τη ζωή.

Φαίδρα Κωνσταντίνου
Πριν τρία χρόνια ήρθαμε σε ένα σχολείο  
που δεν γνωρίζαμε κανέναν, τρία χρόνια  

πέρασαν από τότε, τόσο γρήγορα, και έχουμε περάσει 
άπειρα πράγματα μαζί. Μέσα σε αυτά τα χρόνια έκανα  

αληθινές φιλίες γνώρισα άτομα που δεν θα ξεχάσω  
και αγαπάω πραγματικά και πέρασα υπέροχες στιγμές 

που θα μου μείνουν αξέχαστες. Ευχαριστώ  
το Βαρβάκειο για όσα μου πρόσφερε αυτά  

τα τρία χρόνια και ελπίζω τα επόμενα χρόνια  
να είναι το ίδιο ωραία.

Αριάδνη Κράγκαρη
Απλά είναι απίστευτο το πόσο γρήγορα πέρασαν  

αυτά τα τρία χρόνια. Γεμάτα αναμνήσεις που θα μου μείνουν  
για πάντα αλλά και χαρά, λύπη, φόβο και αγάπη.  

Γνώρισα άτομα που με βοήθησαν στις δύσκολες στιγμές και  
δεν θέλω να τα χάσω ποτέ. Οι εμπειρίες που μου πρόσφερε  

το Βαρβάκειο είναι αμέτρητες. Άραγε θα  
συνεχίσουμε να περνάμε έτσι και στο λύκειο;

Χριστίνα Λάγκα
Θυμάμαι ακόμα την πρώτη μέρα που ήρθα στο  

σχολείο· άγνωστη μεταξύ αγνώστων στο προαύλιο…  
Και τώρα; Όλους και όλα τα έμαθα… Και αυτά τα παιδιά;  

Οι περισσότεροι φίλοι… Μα τι συμβαίνει τώρα, που φτάσαμε  
στον Μάιο της Γ΄ Γυμνασίου; Συνεχίζουμε μαζί ανεβαίνοντας,  

ως το τέλος… Όλοι εδώ 11 Σεπτέμβρη, στο ίδιο προαύλιο...  
μην ξεχαστείτε... Και να είστε έτοιμοι για νέες γνώσεις  

και εμπειρίες! Και σε όσους δεν έρθουν δεν λέμε “αντίο”  
αλλά “εις το επανιδείν”! Σας ευχαριστώ όλους  

για τις μοναδικές στιγμές.

Δημήτρης Μαυροειδής
Αυτά τα τρία χρόνια πέρασαν πολύ γρήγορα.  

Ήταν ένα διασκεδαστικό ταξίδι στο οποίο κάναμε νέους  
φίλους, γνωρίσαμε καλούς καθηγητές με τη βοήθεια  

των οποίων αποκτήσαμε πολλές γνώσεις, μα πάνω από όλα  
γνωρίσαμε αξιόλογους ανθρώπους. Μακάρι το λύκειο  

να είναι το ίδιο καλό με το γυμνάσιο. Σίγουρα θα μου λείψουν  
όλοι οι καθηγητές και όσοι συμμαθητές μου  

δεν συνεχίσουν στο λύκειο.

Βασιλική Λαζάρου 
Πέρασαν τόσο γρήγορα τα χρόνια στο γυμνάσιο.  

Νομίζω δεν θα φύγει ποτέ από την μνήμη μου η πρώτη μέρα, άλλαξε  
η ζωή μου τότε. Η αλήθεια είναι ότι στην αρχή πίστευα ότι δεν θα μου αρέσει  

αλλά με τον καιρό το γνώρισα καλύτερα και άλλαξα γνώμη. Πιστεύω ότι αυτό που 
θα μου μείνει είναι οι φιλίες που έκανα, οι στιγμές που πέρασα με αυτά τα άτομα 
είτε καλές είτε κακές. Θα μου λείψει να τα βλέπω κάθε μέρα στους διαδρόμους. 

Σας ευχαριστώ όλους που μου χαρίσατε τόσο όμορφες στιγμές.  
Αλλά ένα νέο κεφάλαιο ξεκινάει από του χρόνου και ο καθένας μας  

θα ακολουθήσει τον δικό του δρόμο.  
Εύχομαι να είναι ο σωστός.

Οδυσσέας  
Δρυς-Πεντζάκης
Οκ (όλα πέρασαν  

τόσο γρήγορα, που  
δεν έχω ιδέα τι να πω). 

Μιχάλης Θάνος
Απλά αξέχαστα.  

Θα ήθελα  
να το ξανακάνω. Γιάννης Κακουλίδης

Αυτά τα τρία χρόνια  
ήταν υπέροχα!!

#ANDRI_ARMY #HASHTAG” 
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Χριστίνα Μούλτου
Μπορείς να αγαπήσεις κάτι πάρα πολύ όμως  

είναι αδύνατον να το αγαπήσεις τόσο πολύ όσο αυτό  
θα σου λείψει. Αυτά τα τρία χρόνια στο Γυμνάσιο ήταν τα 
καλύτερα της ζωής μου, γεμάτα με αξέχαστες στιγμές και 

εμπειρίες. Επομένως μπορεί η πόλη να ήταν χάρτινη, όμως 
οι αναμνήσεις δεν ήταν... Οι φιλίες που έκανα ελπίζω να με 
συνοδεύουν σε όλη μου τη ζωή. Καλή συνέχεια στο Λύκειο!  

Εύα Μπακάλη 
Ήταν 3 χρόνια γεμάτα στιγμές  

και αναμνήσεις, άλλες καλές, άλλες όχι και 
τόσο. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι  

πως ξεκίνησε ο καθένας μόνος του  
και με άγχος για το Γυμνάσιο και συνεχίζουμε 

μαζί και με αυτοπεποίθηση για το Λύκειο. 

Κατερίνα Μιχαλοπούλου 
Στη διάρκεια των τριών αυτών χρόνων  

διεύρυνα τις γνώσεις μου,  
απέκτησα καινούριους φίλους  

και μίσησα για πάντα τη φυσική. 

Θωμάς Μπακίρης 
Κυρία, ΘΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΩ  

για τον μαρκαδόρο που μου χρωστάτε.  
Δεν κλέβεις από κλέφτη.  

They hate us ’cause they ain’t us!. 

Χαράλαμπος Μηχαηλίδης 
They hate us  

’cause they ain’t us! 

Μαρία Μιχέλη 
Τρία αξέχαστα χρόνια  

γεμάτα υπέροχες αναμνήσεις  
που δεν θα ξεχάσω ποτέ.  

Κωνσταντίνος Μπουλαμάτσης
They hate us  

’cause they ain’t us! 

Νάσος Μώρος
They hate us  

’cause they ain’t us! 

Αγγελος Μπότσης
They hate us  

’cause they ain’t us! 

Δημήτρης Μυστριώτης
Τα τρία τελευταία χρόνια μου  
στο γυμνάσιο ήταν υπέροχα. 

Διασκέδασα πολύ μαζί με τους 
συμμαθητές μου και πέρασα πολύ 

ωραία. Πιστεύω ότι είναι  
τα καλύτερα μου σχολικά χρόνια  

ως τώρα.

Μαριλένα Μπαρλαμπά 
Τρία από τα πιο όμορφα χρόνια της ζωής μου...  
Τρία χρόνια που έζησα και ποτέ δεν θα ξεχάσω  

και που με έκαναν καλύτερο άνθρωπο !!!  
Σας ευχαριστώ, λοιπόν, όλους -μαθητές  

και καθηγητές- που μου χαρίσατε απλόχερα  
τέτοιες εμπειρίες !!!

Ευγενία Ονοφρέι
Δεν μπορώ ακόμα να συνειδητοποιήσω πώς πέρασαν  

τρία ολόκληρα χρόνια! Τρία χρόνια γεμάτα χαρές και λύπες, 
στιγμές ευχάριστες και δυσάρεστες... 

Αυτά τα τρία χρόνια του γυμνασίου για εμένα ήταν φανταστικά. 
Έκανα καινούριες φιλίες που θα κρατήσουν για μια ζωή,  
γνώρισα καινούριους ανθρώπους και έμαθα πράγματα  

που θα με βοηθήσουν για την υπόλοιπη ζωή μου !! Ελπίζω  
να περάσουν τόσο τέλεια και οι επόμενες χρονιές, βασικά  

είμαι σίγουρη για αυτό!! Κάτι που δεν θα ξεχάσω όμως ποτέ  
είναι η τριήμερη επίσκεψη μας στο Βόλο!

Βάσια Παππά
Αυτά τα τρία χρόνια γνώρισα ανθρώπους  

διαφορετικούς, γεμάτους ιδέες και θέληση για ζωή…  
Ανθρώπους μου με έκαναν να νιώσω πανέμορφα  

συναισθήματα. Γνώρισα όμως και καλύτερα τον ίδιο μου  
τον εαυτό χάρη σε όλους αυτούς και δεν μπορώ να κάνω  

τίποτα παρά να τους πω ένα μεγάλο ευχαριστώ  
και να τους προσφέρω την αγάπη μου!  

Α! Και: They hate us ’cause they ain’t us!

Σοφία Μπερουκλή
Τα τρία χρόνια του Γυμνασίου ήταν  
για μένα τρία πολύ έντονα χρόνια  

για εμένα, γεμάτα ωραία συναισθήματα  
και ωραίους ανθρώπους!  

Είμαι ευγνώμων!! 

Παναγιώτης Πασλής
Τα τρία πιο εποικοδομητικά χρόνια  
της ως τώρα ζωής μου, με πολλές 

υπέροχες εμπειρίες και νέες φιλίες  
που θα μου μείνουν αξέχαστες!  

They hate us ’cause they ain’t us!

Δέσποινα Πάσουλα
Μερικές αναμνήσεις μένουν αναλλοίωτες  

στο χρόνο και αφήνουν αποτυπώματα στο μυαλό  
και στην καρδιά μας. Αυτές οι αναμνήσεις συνέθεσαν 

την πορεία μου στο Γυμνάσιο και την έκαναν μοναδική. 
Ευχαριστώ για όλα. 

Ολγα Μπάρλου 
Αυτά τα τρία χρόνια ήταν  

υπέροχα, γεμάτα συναισθήματα  
και φιλίες, που δε θα ξεχάσω ποτέ.

Τάσος Ντούρας
Τρία πολύ όμορφα χρόνια!!!  

Έκανα φίλους, έμαθα πολλά και πάνω  
απ’ όλα έγινα καλύτερος άνθρωπος.  

They hate us ’cause they ain’t us!

Μαριτίνη Ουλή
Ήταν σίγουρα τρία αξέχαστα χρόνια  

και σας ευχαριστώ  
που συμβάλατε σ’ αυτό! 

Ναταλία Παντελάκη
Ήταν τα τρία καλύτερα χρόνια  
της ζωής μου και είμαι πολύ  

χαρούμενη που θα μείνουμε μαζί  
και στο Λύκειο!

Ορέστης Παπαδόπουλος
Τρία χρόνια τώρα:  

They hate us ’cause they ain’t us!  
Α! Και μην ξεχάσω... Δε θα περάσει  

καλύτερη τρίτη από αυτό το σχολείο.  
Το νου σας!

Τάσος Παράσχης
They hate us  

’cause they ain’t us! Sotiris (Σωτήρης Παρλάντζας) 
Εσείς χάνετε που φεύγουμε!  

They hate us ’cause they ain’t us!  

Φωτεινή Πετροπούλου
Όσο και να νομίζουμε ότι μισούμε  

το σχολείο, θα μας λείψει, όταν 
τελειώσει. Για εμάς μπορεί να μην 
τελειώνει ακόμα, αλλά τελειώνει  
το Γυμνάσιο… Όμως ό,τι ζήσαμε,  

θα μείνει για πάντα μαζί μας!

Μανώλης Πλεύρης
They hate us  

’cause they ain’t us! Δήμητρα Μπάτζιου
Ήταν πολύ τέλεια.



Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο Λεύκωμα Σχολικού Έτους 2015-201612 13

Γ4 2015-2016

Διονύσης Σαραντάκης
Πολλές φορές έχω σκεφτεί ότι θα ήθελα  

να αλλάξω κάποιες στιγμές σε αυτά τα τρία χρόνια.  
Να φτιάξω κάποια λάθη, να ανεβάσω κάποια αποτελέσματα,  

αλλά αυτό θα άλλαζε την μοναδικότητα όλων των στιγμών  
που διαμόρφωσαν τα χρόνια του Γυμνασίου  

(τα οποία ήταν και τα καλύτερα της ζωής μου). 

Κατερίνα Ρώιμπα
Δεν μπορώ να γράψω πολλά, δεν ξέρω τι να 
πω. Ήταν τρία χρόνια που νομίζω πως δεν θα 

ξεχάσω ποτέ, ούτε αυτά ούτε τους ανθρώπους 
που γνώρισα εδώ. Είναι γεμάτα αναμνήσεις, 

πολλές καλές μα και κακές, και ελπίζω να μείνουν 
στη μνήμη όλων μας και να τις θυμόμαστε 

χαμογελώντας. 

Ελπίδα Σέλλα
Αυτά τα 3 χρόνια δεν ήταν και τόσο  

εύκολα… το μόνο που θα θυμάμαι όμως  
είναι οι ευχάριστες στιγμές,  

αν και ήταν λίγες. 

Ειριάννα Σοκόλη
Τόσα χρόνια μαζί και ακόμα να μάθουμε πού είναι  

η Μογγολία... Σας λατρεύω, θα μου λείψετε<3

Σπύρος Σαπλαούρας
Πέρασαν κιόλας 3 χρόνια. Αυτό που κρατάω  

είναι οι ευχάριστες στιγμές που έζησα. 

Γεράσιμος Πνευματικάτος
Τρία υπέροχα χρόνια  

με αξέχαστες γνωριμίες αλλά  
και τραγικές εμπειρίες. 

Νότα Στράγκα
Τι εννοείς έχουμε ακόμα  

τρία χρόνια σχολείου;  
Τα λέμε του χρόνου παίδες…

Μαρίνα Τάρλεβ
Κάθε τέλος,  

μια καινούρια αρχή.

Νικόλας Σιαμτάνης
Πέρασαν κιόλας τρία χρόνια.  

Σαν χθες θυμάμαι όταν πρωτοήρθα  
στο σχολείο. Μέσα σε αυτά τα χρόνια  

βίωσα πολλές εμπειρίες.  
Όμως το πιο σημαντικό είναι ότι  

έκανα καινούργιες φιλίες οι οποίες  
ελπίζω να αντέξουν στον χρόνο.

Αννα Τσίγκα
Η Γ΄ γυμνασίου ήταν η καλύτερη  

χρονιά της ζωής μου.
PK. Stussy LifeΜαίρη Τσίχλη

*Looks back at the last  
3 years* *cringes internally*

Γιάννης Σούφλης
Η διαδρομή μου στο γυμνάσιο τελείωσε  

πολύ ευχάριστα. Όταν πρωτοήρθα στο Βαρβάκειο  
νόμιζα ότι θα πέρναγα τρία ανιαρά και πολύ βαρετά 

χρόνια. Η σκέψη μου αυτή διαψεύστηκε  
όταν γνώρισα τους νέους μου συμμαθητές.  
Πέρασα τρία χρόνια γεμάτα χαρά, γνώση,  

γέλιο, λύπη και ευχαρίστηση.

Δήμος Σουκαράς
Τρία μοναδικά χρόνια. Τρία χρόνια που, δυστυχώς, 
κράτησαν λίγο περισσότερο από ένα βλεφάρισμα.  

Και λέω δυστυχώς, καθώς ο καθένας μας προφανέστατα 
επιθυμεί τέτοιου είδους αξέχαστες εμπειρίες  

να διαρκέσουν για πάντα.

Κατερίνα Σιώκου
Δεν μπορώ να καταλάβω πώς πέρασαν  

τα χρόνια και τώρα βρίσκομαι στην τρίτη γυμνασίου.  
Σαν χθες θυμάμαι την πρώτη μέρα στο γυμνάσιο  
που δεν ήξερα κανένα και μέσα σε τρία χρόνια  

γνώρισα διαφορετικά άτομα και έκανα νέες φιλίες. 
Φεύγοντας έχω περάσει ευχάριστες και δυσάρεστες στιγμές  
αλλά οι ευχάριστες στιγμές έχουν χαραχτεί στη μνήμη μου.  

Εύχομαι να περάσω το ίδιο καλά και στο λύκειο,  
αν και θα μου λείψουν οι άνθρωποι που με την αγάπη  

και την υπομονή τους προσπάθησαν να με κάνουν  
καλύτερη. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την  

προσπάθειά τους, θα τους θυμάμαι πάντα.

Βάσια Σκοπελίτη
Ακόμα θυμάμαι την πρώτη μου μέρα στο Γυμνάσιο.  

Πώς πέρασαν τόσο γρήγορα τρία χρόνια; Τώρα μετράω  
δυστυχώς αντίστροφα για την τελευταία μου μέρα εδώ!  

Πέρασα αξέχαστες στιγμές τόσο με τους συμμαθητές όσο και  
με τους καθηγητές μου! (Ελπίζω να περάσω τόσο όμορφα  

και στο Λύκειο!) Εύχομαι λοιπόν στους φίλους μου  
είτε συνεχίσουν στο Λύκειο είτε όχι, να ζήσουν  

τόσο ωραίες στιγμές όσο αυτές που ζήσαμε  
αυτά τα χρόνια μαζί και να μην ξεχάσουμε  

ο ένας τον άλλον!

Χρήστος Τζέμης
Ο μαρκαδόρος που πήρατε  

από τον Μπακίρη ήταν δικός μου,  
και του τον είχα δανείσει.  
ΘΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΜΕ ΚΥΡΙΑ.  

They hate us ’cause they ain’t us.

Χριστίνα Τσολούδη
Δεν ξέρω τι να γράψω οπότε  
προσποιηθείτε ότι έγραψα  

κάτι πολύ συγκινητικό και κάντε  
ότι σκουπίζετε τα δάκρυά σας. Ily

Νικόλας Σταματόπουλος
Τα τρία αυτά χρόνια στο Γυμνάσιο  

θα είναι για όλους μία ευχάριστη ανάμνηση.  
Δυστυχώς η συγκεκριμένη χρονιά πέρασε  

πολύ γρήγορα. Πιστεύω κανείς μας δεν  
θα ξεχάσει τις τρέλες που κάναμε στις τάξεις  

και φυσικά στην εκδρομή. Ανυπομονώ  
για το λύκειο και για τρία ακόμα χρόνια  
γεμάτα χαρές, γλέντια, αναστατώσεις  

και πολλή πλάκα!

Αδάμ Φώτου
Τρία χρόνια που πέρασαν γρήγορα.  
Χρόνια ανέμελα, με ενδιαφέρουσες  

εμπειρίες, άξιους συμμαθητές  
και αγαπημένους φίλους.

Χρήστος Τόλης
Παλαιότερα ευχόμουνα  

να τελειώσει επιτέλους το Γυμνάσιο.  
Σήμερα όμως, που έφτασε αυτή η στιγμή,  

είμαι μάλλον σκεπτικός. Αφήνοντας  
το Γυμνάσιο θα αφήσω φίλους  

και ευχάριστες αναμνήσεις πίσω.  
Ελπίζω στο Λύκειο να μη μου λείψουν  

ούτε το ένα ούτε το άλλο.

Αγγελος Τσούκαλης
Η διαδρομή μου στο γυμνάσιο ήταν πολύ 

ευχάριστη. Όταν πρωτοήρθα στο γυμνάσιο ήμουν 
φοβισμένος γιατί δεν γνώριζα κανέναν. Όμως, 

μόλις γνώρισα τους καινούριους μου συμμαθητές 
έπαψα να είμαι εσωστρεφής και ανοίχτηκα 

απέναντί τους. Ήταν τρία χρόνια γεμάτα χαρά, 
γνώση και γέλιο.

Κωνσταντίνα Χαντζάρα
Αυτά τα τρία χρόνια πέρασα πολύ καλά 

με τα παιδιά από το Βαρβάκειο  
και απέκτησα πολλές ωραίες αναμνήσεις 

που δε θα τις ξεχάσω ποτέ.

Αλέξανδρος Χαντράς-Σταυρουλάκης
Γυμνάσιο... Τι να πρωτοπεί κανείς;  

Τόσες νέες εμπειρίες, τόσοι καινούριοι φίλοι! 
Πέρασα πολύ όμορφα μαζί σας...  

Με τους περισσότερους θα τα ξαναπούμε  
του χρόνου. Στους υπόλοιπους εύχομαι  

να πετύχουν όλους τους στόχους  
που θα θέσουν στη ζωή τους!

Χριστόφορος Φλώρος
Τα τρία χρόνια που πέρασα στο Βαρβάκειο  

ήταν γεμάτα φιλίες και καινούργιες γνώσεις.  
Όλοι μαζί χαρήκαμε, λυπηθήκαμε και διασκεδάσαμε,  

έχοντας πάντα στο πλευρό μας τους καθηγητές  
να μας στηρίζουν. Προσωπικά, έζησα υπέροχες  

στιγμές τις οποίες θα θυμάμαι για πάντα.  
Ένα ταξίδι τελείωσε και ένα καινούργιο ξεκινά!

Ολγα Χρήστου
Πέρασαν κιόλας 3 χρόνια από τότε  

που ήρθα στο Βαρβάκειο. Αρχικά η προσαρμογή  
μου σε ένα καινούργιο περιβάλλον ήταν δύσκολη  

αλλά με την πάροδο του χρόνου εντάχθηκα στο σύνολο  
όπου μέσα από αυτό γνώρισα ανθρώπους οι οποίοι  

μου χάρισαν ευχάριστες και δυσάρεστες στιγμές  
που δύσκολα ξεχνιούνται. Σε όλους αυτούς θέλω  
να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που συμμετείχαν  

και συμμετέχουν στη διαμόρφωση του ανθρώπου,  
που θα γίνω στο μέλλον.

Κωνσταντίνα Χριστοπούλου
Σαν χθες θυμάμαι την πρώτη φορά που συναντηθήκαμε  

όλοι μαζί στο Βαρβάκειο, 20 Ιουνίου 2013... στις εισαγωγικές  
εξετάσεις. Όλοι άγνωστοι, αγχωμένοι, φοβισμένοι. Και τώρα πέρασαν 
τρία χρόνια; Πραγματικά δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω. Κι όμως! 
Τρία χρόνια γεμάτα χαρές, λύπες, συγκινήσεις, τσακωμούς, εκδρομές... 
διαγωνίσματα! Τρία χρόνια στα οποία ξεκαθάρισαν πολλά και βίωσα 
εμπειρίες που δε θα ξεχάσω ποτέ! Τρία χρόνια τα οποία με βοήθησαν  

να διαμορφώσω την προσωπικότητα μου και να γίνω καλύτερη.  
Τρία υπέροχα χρόνια,  

που θα μείνουν για πάντα στην καρδιά μου!
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Αβαγιανού Μιχαέλα, Αθηναίος Δημήτριος, Αμυγδαλάρης Άγγελος,  
Αντωνάκου Μαρία-Μαρκέλλα, Αρχοντάκη-Ανδρικοπούλου Ελένη,  

Βερτουδάκη Ασπασία, Βόγκας Οδυσσέας, Γιαννακόπουλος Θεοφάνης-Φώτιος,  
Γιαννίτσα Άννα, Γιαννοπούλου Έλλη, Γιασαφάκης Αναστάσιος, Γιασαφάκης Μιχαήλ,  

Γκελάκης Νικόλαος, Γκενάκου Ζωή, Γκλέκα Ανδριανή, Διαμαντοπούλου Ελένη,  
Δικαίου Αικατερίνη, Δοκίου Μαρία, Δουβλίδης Νικόλαος, Ηλιόπουλος Γεώργιος,  

Θεοδοσίου Ιωάννα, Καραδήμα Κωνσταντίνα-Χαραλαμπία, Καραολίδης Νικόλαος,  
Καραπαπά Παυλίνα

Β1

Β2

Καρβελάς Αθανάσιος, Καρλή Δανάη-Μαρία, Κατσούλης Ιωάννης,  
Κόκκα Μαρία-Άννα, Κοκκίνης Γεώργιος, Κοκκίνης Νικόλαος, Κονταράτου Μαρία,  

Κοτρώνης Βασίλειος, Κουλουκάκου Αγγελική-Ερριέττα, Κουρής Γεώργιος,  
Κουτσάκης Χρήστος, Κουφόπουλος Εμμανουήλ, Κράντοκ Αλέξανδρος-Ευγένιος, 

Κωνσταντίνου Αντώνιος, Λιάπη Ιωάννα-Μαρία, Μανίκα Ειρήνη, Μαργέλος Θεόδωρος, 
Μητσάτσος Λουκάς, Μήτση Σταυρούλα, Μούτσος Δημήτριος, Μπιμπίρη Σοφία,  

Μπραούζος Ηλίας, Μπραούζου Βασιλική, Νικολάκη Ασπασία 
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Β3

Νικολόπουλος Σπυρίδων, Ξυδιά Σοφία, Οικονόμου Βασίλειος,  
Οικονόμου Ιωάννα, Οικονόμου Νικόλαος, Οριάνος Φίλιππος-Ραφαήλ,  

Παναγιώτου Παναγιώτα, Πάνου Δημήτριος-Ηρακλής, Παντάκης Θεόδωρος,  
Παπαδοπούλου Σταυρούλα-Μαρκέλλα, Παπαδοπούλου Φωτεινή,  
Παπαλάμπρου Βασίλειος-Βαλάντης, Παπανικολάου Αθηνά-Αλίκη,  

Παππά Ελευθερία, Παππά Μελίνα, Πλουμής Φίλιππος-Αλέξανδρος, Ράμμου Αγγελική,  
Ραφτόπουλος Μιχαήλ, Ρωμανού Λυδία, Σακελλαρίου Άγγελος,  

Σακελλαρίου Μαργαρίτα, Σαλάπα Μαριλένα, Σεΐμπ Κλώντια-Μαρία, Σμυρλή Πηγή

Σοκόλης Νικόλαος, Σπανού Κωνσταντίνα, Σταθόπουλος Κωνσταντίνος,  
Σταθοπούλου Χριστίνα, Σταματόπουλος Νικόλαος, Στεφανίδου Μαρία,  

Στουραΐτη Αικατερίνη, Σύρος Βασίλειος, Τάσση Νεφέλη, Τόγκα Κωνσταντίνα,  
Τομαράς Σωτήριος, Τριανταφύλλου Ελευθερία, Τριανταφύλλου Σοφία,  

Τρυφιάτη Ειρήνη, Τσελίκη Ευγενία-Μαρία, Τσεπάς Εμμανουήλ, Τσέτσος Γρηγόριος,  
Τσιμιδάκη Αικατερίνη, Τσορνά Βασιλική, Χαβατζάς Ελευθέριος, Χαλκιάς, Νικόλαος-Μάριος, 

Χουσιανίτης Κωνσταντίνος, Ψαρογιαννακοπούλου Μελίνα, Ψαρρός Εμμανουήλ 

Β4
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Α2

Αγγελακόπουλος Γεώργιος, Αθανασιάδης Οδυσσέας, Αντωνιάδη Αικατερίνη,  
Αντωνοπούλου Δήμητρα, Αργυροπούλου Μαρία, Βαλλιανάτος Κωνσταντίνος,  

Βασιλικιώτης Δημήτριος, Γαρυφαλίδης Αντώνιος, Γιωτοπούλου Ελένη,  
Γραμματόγλου Αικατερίνη, Δημητρόπουλος Δημήτριος, Διαμαντόπουλος Χρήστος, 

Ζαρμπαλάς Κωνσταντίνος, Ζάχαρη Γεωργία, Ζούπα Δανάη-Αθανασία,  
Θανοπούλου Άννα-Μαρία, Ιωακειμτζούκ Στέφανος-Χρήστος, Ιωχανάς Σαλώμ, 

Καλομενόπουλος Φίλιππος, Κάπτζη Δέσποινα, Καραφωτιάς Αλέξιος,  
Καρδίτσης Θεόδωρος, Κατσάνος Νικόλαος, Κάτσος Παναγιώτης 

Α1

Κόκλα Πέτρα, Κοντοδημόπουλος Διονύσιος, Κουρής Ηλίας,  
Κουρνούτη-Παπακωνσταντίνου Αθανασία, Κύρκου Ελένη, Κώνστα Ιοκάστη-Βασιλική, 

Κωνσταντέλος Ιούλιος, Κωνσταντινίδη Έλλη, Κώστας Γεώργιος-Αλέξανδρος,  
Λεοντιάδης Κωσταντίνος, Λιβιεράτου Θεανώ, Λογοθέτης Ξενοφών, Λούπας Αθανάσιος, 

Λούπασης Θεόδωρος-Κωνσταντίνος, Λυμπεροπούλου Ελβίρα, Μανάρας Νικόλαος, 
Μαρμαράς Γεώργιος, Μαρτζακλή Μελπομένη, Μιζάν-Παναγιωτάκη Βικτωρία,  

Μιχιώτη Αναστασία-Αρετή, Μπαζός Αργύριος, Μπαλής Οδυσσέας,  
Μπαμπατσιάς Παναγιώτης, Μπαρούνης Ιωάννης
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Α4

Δρογκάρης Δημήτριος, Μπεθάνης Δημήτριος-Ανδρέας, Μπέσιος Ορέστης-Δημήτριος,  
Μπούτου Άννα-Αναστασία, Μώρου Παναγιώτα, Νικολακοπούλου Μαρίνα,  

Ξύδης Νικόλαος, Οριώτης Δημήτριος, Πανοπούλου Ελπίδα, Παπακωνσταντίνου Δανιήλ, 
Παρασκευόπουλος Νικόλαος, Πασσιά Ασπασία, Πασχόπουλος Ηλίας,  

Πατσούρας Θωμάς, Πολίτη Ευγενία-Πανωραία, Ρούσκα Ναταλία,  
Σαμψωνάς Χαράλαμπος, Σαρόγλου Γεώργιος, Σγουμπόπουλος Παναγιώτης,  
Σδρόλιας Σταύρος, Σιάτρα Σοφία-Αθανασία, Σιγάλας Στυλιανός-Νικόλαος,  

Σκούρας Αλέξιος-Εμμανουήλ, Σόντρας Δημήτριος-Παναγιώτης 

Α3

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, Φωτοπούλου Ιωάννα-Μιχαέλα,  

Χαπίτα Αιμιλία, Χριστοδουλάτου Έλενα, Ψαθάκης Ιωάννης,  
Ψαλίδα Λώρη-Αγάπη 
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Εξωσχολικές αθλητικές  
διακρίσεις μαθητών
Η μαθήτρια Κόκλα Πέτρα (Α2) 
κέρ  δισε την 3η θέση στους αγώ-
νες ανάπτυξης πα γκορασίδων 
11-13 χρονών στις 7-11-2015 
και την πρώτη θέση ομα δι κή στο 
πα νελ λήνιο πρωτά θλη μα παγκο-
ρα σίδων 11-13 ετών στις 17-1-
2016.

Ο μαθητής Κωνσταντίνος-Πέτρος Τζαφέστας (Α4) κέρ-
δισε την 3η θέση στο Πα νελ λήνιο πρω τάθλημα Παμπαίδων 
στην ξι φασκία (ξί φος Μονομάχου) που έγινε στην Αθήνα 
23-24/1/2016 στο Ολυμπιακό Στάδιο (ΟΑΚΑ). 

Οι μαθήτριες Μαρίλια Τερζή και Αθηνά Τσόγκα (Α4) πή-
ραν πτυχίο στο μπαλέτο, που διεξάγονται κάθε δύο χρό νια  
στη σχολή τους, υπό την εποπτεία της παγκοσμίως ανα-
γνωρισμένης χορεύτριας Καλίνα Μπογκόεβα.

Η μαθήτρια Μελίνα Παππά (Β3) κέρδισε στην ιστιοπλοΐα στην κατηγορία Optimist 
την 3η θέση στα κορίτσια στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Optimist 2015 στην Ιτέα. Απο-
τέλεσε μέλος της Εθνικής Ομάδας Optimist 2015 και συμ μετείχε ως μέλος της Εθνικής 
Ομάδας στους Βαλκα νι κούς Αγώνες 2015 στην Σερβία. Κέρδισε επίσης την 3η θέση στα 
κορίτσια στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Optimist 2016 στη Χίο και θα συμμετάσχει ως 
μέλος της Εθνικής Ομάδας στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Optimist στην Ιταλία τον 
Ιούλιο 2016 και στους Βαλκανικούς Αγώνες Ιστιοπλοΐας στην Αθήνα τον Σεπτέμβριο 
2016. 

Οι μαθητές Νίκος και Βα σί λης Οικονόμου (Β3) κέρ δι  σαν τη φε-
τινή σχολική χρο  νιά 2015-2016 την 1η Θέση στο Τουρνουά Μπά-
σκετ Αθηνών ΝΑΝΝΟΥ με την ομάδα ΚΑΠ Αγ. Παρασκευής, την  
1η Θέση στο Τουρνουά Μπάσκετ Αθηνών ΠΑΝΑΘΗΝΑΪ  ΚΟΥ-ΠΑΝΙΩ-
ΝΙΟΥ-ΕΣΠΕΡΟΥ με την ομά  δα ΚΑΠ Αγ. 
Παρασκευής, την 1η Θέση BEST SHOW  
στο 14o ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ πρω τά θλη μα 
BREAKING στην Θεσαλονίκη με την ομά-
δα MAD KIDZ by STE VEN KELLY και την  
1η Θέση στο ΠΑ ΝΕΛΛΗΝΙΟ Διαγωνισμό 
BREAKING CLASH of STY LES στην Αθή-
να με την ομάδα MAD KIDZ by STEVEN 
KELLY.

Ο Βασίλης Οικονόμου (Β3) κέρδισε την 1η Θέση στο χορό RUMBA στον 6ο ΠΑΝΕΛΛΗ-
ΝΙΟ Διαγωνισμό Χορού του Διεθνούς Οργανισμού I.D.T.A και τη 2η Θέση στο χορό 
SAMBA στον 6ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ Δια-
γωνισμό Χορού του Διεθνούς Οργα-
νισμού I.D.T.A. 

Ο Νίκος Οικονόμου (Β3) κέρ δισε την  
1η Θέση στο χορό CHA-CHA στον 
6ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ Διαγωνισμό ορού 
του Διεθνούς Οργανισμού I.D.T.A. 
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Στην πρώτη φάση του 76ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού στα Μαθηματικά 
«ΘΑΛΗΣ» (14/11/2015) της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας διακρίθηκαν οι μα
θητές της Α΄ τάξης Ταβουλάρης Παναγιώτης και Φωτιάδης Φίλιππος, οι μαθητές της B΄ 
τάξης Γιασαφάκης Αναστάσιος, Καρβελάς Αθανάσιος, Κονταράτου Μαρία, Κουτσάκης 
Χρήστος, Κράντου Αλέξανδρος, Οικονόμου Νικόλαος και Οικονόμου Βασίλειος, οι 
μαθητές της Γ΄ τάξης Αρμένη Θωμαΐς-Νικολέττα, Βάσσης Χρήστος, Δαναλάτου Αθη-
νά, Μπουλαμάτσης Κωνσταντίνος, Ντούρας Αναστάσιος, Πασλής Παναγιώτης και Σου-
καράς Δήμος.

Στη δεύτερη φάση του 76ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού στα Μαθηματικά 
«ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ» (16/1/2016) της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας διακρίθηκαν οι μα - 
θητές: Γιασαφάκης Αναστάσιος (Β1), Οικονόμου Βασίλειος (Β3), Σουκαράς Δήμος (Γ4).

Στον Πανελλήνιο Μαθητικό Δια γωνι σμό 
Φυσικής Γυμνασίων 2016, που διορ γά-
νωσε η Ένωση Ελλήνων Φυ σι κών (ΕΕΦ)  
στις 05 Μαρτίου 2016, δια κρίθηκε και 
έλα βε Βραβείο η μαθή τρια Μπούτου Άννα-
Ανα στασία (Α3).

Στον Διεθνή Μαθηματικό Διαγωνισμό «Κα
γκουρό 2016», που πραγματο ποιή θηκε  
στις 19 Μαρτίου 2016, δια κρίθηκαν οι μα-
θητές: Καρβελάς Αθα  νάσιος (Β2), Κύρκου 
Ελένη (Α2), Μπέ σιος Ορέστης-Δημήτρης 
(Α3), Μπού του Άννα-Αναστασία (Α3), Οι-
κο νό μου Βα σί λειος (Β3), Οικονόμου Νι κό-
λαος (Β3), Σιγάλας Στυλιανός-Νι κόλαος 
(Α3), Σκού ρας Αλέξιος-Εμμα νουήλ (Α3) και  
Φω τιάδης Φίλιππος (Α4).

Στην εξέταση του Βαρβακείου Ιδρύματος, που πραγματοποιήθηκε στις 6 Φε βρουα ρίου  
2016, η μαθήτρια Μπούτου Άννα-Αναστασία (Α3) κατέλαβε την 8η θέση κι έλαβε υπο-
τρο φία από τα έσοδα του Βαρβακείου Ιδρύματος, συνολικής διάρκειας 3 σχολικών 
ετών.

Διακρίσεις 
μαθητών

Στη για 2η χρονιά δράση “ΜΑΘΑΙ ΝΟ ΝΤΑΣ 
ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΑ ΤΡΟ” 
(Εκδήλωση Αθήνας 2 & 3 Απρι λίου 2016), 
που συνδιοργανώνουν η Science View και 
το ΕΚΠΑ, με την αι γίδα του ΥΠΠΕΘ και την 
υποστήριξη του ευρωπαϊκού έργου Cre-
ations, οι μαθη τές που συμμετείχαν στη 
Διαθεματική Εργασία “Τι κοινό έχει το 
σπίτι σου με τα έργα του Πικάσο” (με 
υπεύθυνες κα θη γήτριες τις Γιαλ λούση 
Μαρία, Λυκούδη Λη και Πα πα δο-
γεώργη Πένυ), πα ρου σία σαν τη
θεατρική τους πα ρά στα ση με
τίτλο “Το Πνεύ μα του Πικάσο”, 
η οποία βρα βεύτηκε για τη σκη-
 νο θε σία και διακρίθηκε στην 
κα τη γο ρία “θεατρικό μυστήριο”. 

Οι μαθητές για τη σκηνοθεσία της 
παράστα σής τους συ νεργάστηκαν 

με την καθη γή τρια Πένυ Παπα-
δογεώργη και τον ηθοποιό-

σκηνοθέτη Βασίλη Παπα-
 δό πουλο.
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Στην ίδια δράση, “ΜΑΘΑΙ ΝΟ ΝΤΑΣ ΤΗΝ  
ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΑ  ΤΡΟ”,  
οι μαθη τές του Ομίλου Χη μείας & Ψη-
φια  κής Αφήγησης (3ος χρό νος, με υπεύ-
θυνη καθηγήτρια τη Μαρία Γιαλλού ση)  
παρουσίασαν τη θεατρική τους παρά-
στα ση με τίτλο “ΣΟ-ΚΟ-ΛΑ-ΤΑ”, η οποία 
διακρίθηκε “για την ευαισθητοποίηση σε 
θέματα διατροφής”. Οι μαθητές για
τη συγγραφή του κειμένου συνερ-
γάστηκαν με τον θεατρικό συγ-
γρα φέα Ανδρέα Φλουράκη και για  
τη σκηνοθεσία με τον ηθο ποιό-
σκη νοθέτη Βασίλη Παπα δό πουλο.

Το Βραβείο «Αρχειακής Έρευνας» για το  
βίντεο με τίτλο «Βαρβάκειο Πρότυπο 
Πειραματικό Γυμνάσιο: Ένα σχολείο 
που γράφει Ιστορία!» απο  νεμήθηκε 
στο σχολείο μας, στο πλαίσιο του 2ου Πα-
νελλήνιου Μαθη τι κού Διαγωνισμού με θέ - 
μα «Η ιστο ρία του σχολείου μου». Ο δια-
γω νισμός διορ γα νώθηκε από το Μου  σείο 
Σχο λικής Ζωής και Εκπαίδευσης του Εθνι-
κού Κέ ντρου Έρευνας & Διάσωσης Σχο-
λικού Υλικού και το Τμήμα Εκπαιδευτικής 
Ραδιοτηλεόρασης του Υπουρ γείου Παιδείας Έρευνας και Θρη σκευμάτων.

Το βίντεο δημιουργήθηκε στον Όμιλο Ψηφιακής Αφήγησης 2014-2015 από τις μα θή-
τριες: Γιαννίτσα Άννα, Καραδήμα Κωνσταντίνα, Καρλή Δανάη και Κόκκα Μαριάννα.

Η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2015 στο αμφι θέα-
τρο του Νέου Μουσείου της Ακρόπολης.

Υπεύθυνες Καθηγήτριες: Ε. Κοντοπίδη, Θ. Τριαντοπούλου

Βραβείο στον 2ο Πανελλήνιο  
Μαθητικό Διαγωνισμό:
«Η ιστορία του σχολείου μου»
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Ο μαθητής Χρήστος Τόλης της τάξης Γ4 πήρε το Β’ βραβείο στο ΙΔ΄ Πανελλήνιο Μα
θητικό Διαγωνισμό Δοκιμίου «Ελευθέριος Βενιζέλος» με θέμα: “Η Προσωρι νή 
Κυβέρνηση Θεσσαλονίκης (1916-1917) και ο ρόλος της στις εσωτερικές εξελί ξεις”,  
που διοργανώθηκε από το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βε-
νιζέλος». 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. 
Βενιζέλος» αξιολόγησε εκατό δοκίμια των μαθητών της Γ΄ τάξης των Γυμνασίων όλων  
των σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας που συμμετείχαν 
στο διαγωνισμό και επέλεξε δέκα μαθητικές εργασίες-δοκίμια εκ των οποίων βρα βεύ-
τηκαν τρεις.

Για την εκπόνηση της εργασίας-δοκιμίου συνεργάστηκε με την καθηγήτριά του φιλόλο-
γο κ. Έλενα Γκίκα. 

Μπορείτε να διαβάσετε την εργασία-δοκίμιό του καθώς και τις άλλες βραβευμένες ερ-
γασίες-δοκίμια στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ιδρύματος “Ελευθέριος Κ. Βε νι ζέ λος” 
http://www.venizelos-foundation.gr/article/326.

Στους Διασχολικούς Αγώνες Αντιλο γίας,  
που διοργάνωσε το 1ο Πει ραματι  κό Γυμνά-
σιο Αθήνας σε συνερ γα σία με τη Ρητορική 
Εταιρεία (16/04/2016), έλα βαν μέρος τρεις  
μα θη τές του Ομί λου Ρη τορικής. Οι μα θη τές  
μας διακρίθηκαν τό σο στο πλαίσιο των ομά-
δων με τις οποίες κλήθηκαν να διαγωνι-
στούν -η σύνθεση  των οποίων έγινε με κλή-
ρωση- όσο και σε επίπεδο ομιλητών. Ο Ψαρρός Εμμανουήλ, η Σοκόλη Ειριάννα και ο  
Γερογλής Γιώργος συ γκέ ντρωσαν ατομική βαθμολογία 141, 139 και 138 βαθμών αντί-
στοιχα, καταλαμ βά νοντας την 6η, 8η και 9η θέση. Αξίζει να σημειωθεί ότι η υψηλότερη 
ατομική βαθ μο λογία ανήλθε στους 146 βαθμούς.

Οι μαθήτριες και οι μαθητές των γαλλικών: Τάσση Νε φέ-
λη, Τόγκα Κωνσταντίνα, Τσορνά Βασιλική, Χαλκιάς Νί-
κος, Ψαρρός Εμμανουήλ, Στεφανίδου Μαρία, Στουραΐτη
Κατερίνα, Τριανταφύλλου Έλι, Ψαρογιαννακοκοπούλου Μελίνα (από το τμή μα Β4) και  
Ραφτόπουλος Μιχάλης, Παπαδοπούλου Μαρκέλα, Ρωμανού Λυδία, Πα πα λάμπρου Βα-
σίλης, Παναγιώτου Πέννυ, Ξυδιά Σοφία, Παπαδοπούλου Φωτεινή (από το τμήμα Β3), 
βραβεύτηκαν με το 3ο βραβείο στην κατηγορία «Ανθρώπινα δι καιώματα» στον 
διαγωνισμό της Διεύθυνσης, για τις ομαδοσυνεργατικές εργασίες τους με θέμα τον 
ρατσισμό, στη γαλλική γλώσσα. 

Γαλλικά: 3ο Βραβείο στον Διαγωνισμό
της Διεύθυνσης Β΄ Αθήνας

Βράβευση στον Πανελλήνιο Γαλλόφωνο  
Διαγωνισμό της CEO-FIPF
Μαθήτριες και μαθητές του Βαρβακείου Προτύπου Γυ-
μνασίου είναι ανάμεσα στους βραβευμένους στον Πα 

νελλήνιο Γαλλόφωνο Διαγωνισμό της CEOFIPF (Επιτροπή Δυτικής Ευρώπης της 
Διεθνούς Συνομοσπονδίας Καθηγητών Γαλλικής) που υλοποιείται με την ευθύνη των 
τοπικών Συνδέσμων Καθηγητών Γαλλικής, σε κάθε χώρα-μέλος.

Για την Ελλάδα, ο διαγωνισμός τελεί και υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας.

Φέτος είχε ως θέμα του «Amis du monde», το οποίο πραγματεύεται την συμφιλίωση 
των λαών.

Οι μαθήτριες και οι μαθητές μας που βραβεύονται είναι:

Στην κατηγορία “Ποίηση”, με ομαδοσυνεργατική μέθοδο, έλαβαν μέρος με δύο συν-
θε τικές εργασίες οι: Τάσση Νε φέλη, Τόγκα Κωνσταντίνα, Τσορνά Βασιλική, Χαλκιάς 
Νίκος, Ψαρρός Εμμανουήλ, Στεφανίδου Μαρία, Στουραΐτη Κατερίνα, Τριανταφύλλου 
Έλι, Ψαρογιαννακοκοπούλου Μελίνα (από το τμή μα Β4). 

Στην κατηγορία “video”, με ομαδοσυνεργατική μέθοδο, έλαβαν μέρος με δύο συνθετι-
κές εργασίες οι: Ραφτόπουλος Μιχάλης, Παπαδοπούλου Μαρκέλα, Ρωμανού Λυδία, Πα-
πα λάμπρου Βασίλης, Παναγιώτου Πέννυ, Ξυδιά Σοφία, Παπαδοπούλου Φωτεινή (από  
το τμήμα Β3). 

Βραβεύτηκε και η Kαθηγήτρια κα Ντόρα Λεονταρίδου.

Τα αποτελέσματα έχουν αναρτηθεί στον σύνδεσμο: http://apf.gr/assets/CEO.pdf

και η Αιγίδα του Υπουργείου εδώ: http://apf.gr/default.asp?static=34&ID=60522
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Κατά τη σχολική χρονιά 2015-2016 από τα παιδιά 
του γυμνασίου, μέσω διαφόρων εκδηλώσεων, συ-
γκε ντρώθηκε το ποσό των χιλίων εβδομήντα ενός 
(1071) ευρώ. Με το δεκαπενταμελές αποφα σί-
σα  με να δωρίσουμε αυτό το πο σό στο φιλανθρω-
πικό σωματείο “ΕΣΤΙΑ”, στο Νέο Ψυ χι κό, που υπο-
στηρίζει ανθρώπους με νοητική στέρηση άνω των 
δεκαοκτώ ετών. Το επιλέξαμε λόγω της γειτνίασης 
του με το σχολείο μας, αλλά και επειδή γνωρίζουμε 
ότι επιτελεί πολύ σημαντικό έργο! 

Στην επίσκεψη μου, ως πρόεδρος του δεκαπενταμελούς, ενημερώθηκα από την πρό -
εδρό του ότι το σωματείο με τη βοήθεια εθελοντών παρέχει σίτιση και στέγη, εκ-
παί   δευση, επαγγελματική κατάρτιση, δημιουργική απασχόληση και προγράμματα 

άθλη   σης, μεριμνά για την κοινωνική και 
επαγγελματική ένταξη των συμμε τεχό-
ντων, πραγ ματοποιεί παζάρια, πολιτι στι-
κές εκδηλώσεις και συνέδρια σε συ  νερ-
γασία με διαφόρους φορείς και δια θέ τει  
εργαστήριο παραδοσιακών προϊό ντων και 
εκθετήριο, όπου με τα δίδονται γνώ σεις  
και δεξιότητες σχετικές με την πώληση. 
Εντυπωσιάστηκα πολύ από το κέ φι και 
την εξυπηρετικότητα των μελών του προ-

σωπικού αλλά και από το χαμόγελο που ήταν ζωγραφισμένο στα πρόσωπα των ατόμων 
με νοητική στέρηση! 

Επιβεβαιώθηκε, λοιπόν, ότι τα χρήματα μας δόθηκαν για ιερό σκοπό και ευελπιστώ η 
κίνησή μας αυτή να αποτελέσει την αρχή μιας στενότερης συνεργασίας του ιδρύματος 
με το σχολείο μας! 

Αλέξανδρος Χαντράς-Σταυρουλάκης
Πρόεδρος Δεκαπενταμελούς

UNICEF

Η Β΄ τάξη Γυμνασίου του σχολείου μας συμμετείχε στη δράση της Unicef με θέμα «Παιδι-
κή κακοποίηση και εκμετάλλευση» στα πλαίσια των μαθημάτων των Θρησκευτικών,  
της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και των Καλλιτεχνικών. Οι μαθητές δημιούργησαν ψηφια-
κές αφηγήσεις, έγραψαν και μελοποίησαν στίχους, έφτιαξαν ποιήματα εμπνεόμενοι 
από τη «Σύμβαση με τα Δικαιώματα του Παιδιού» και δημιούργησαν σχετικά εικαστικά 
έργα και κολλάζ. 

Υπεύθυνοι Καθηγητές: Μ. Παζάρσκη, Γ. Αναστασόπουλος, Λ. Λυκούδη, Θ. Τριαντοπούλου

Δράσεις αλληλεγγύης
Η Β τάξη δημιουργεί  
για το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα της Unicef  
«Η παιδική  κακοποίηση και εκμετάλλευση»

ΓΙΑΤΡΟΙ  
ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Στις 13/10/2015 το Βαρβάκειο Πρότυπο Γυ μνά-
σιο προσφέρει στους ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 
τρό φιμα, ποτά και φάρμακα. Την ευθύνη της ορ-
γάνωσης και του συντονισμού για τη συλλογή της 
υλικής προσφοράς είχαν οι καθηγήτριες Μαρία 
Γιαλλούση και Ειρήνη Κουλέτση. Οι μαθητές των  
μαθητικών συμβουλίων συνεργάστηκαν με τους 

καθηγητές τους μέχρι και την παρά-
δοση του υλικού στα γραφεία της 
ελ ληνικής αντιπροσωπείας των ΓΙΑ-
ΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. 

Το Δεκαπενταμελές  
στο φιλανθρωπικό σωματείο ΕΣΤΙΑ
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Ένα καπάκι, 
καλύτερη ζωή

Με πρωτοβουλία του μαθητή 
Ηλία Κουρή (Α2) ξεκίνησε και 
στο σχολείο μας, με δει λά 
βήματα, στα μέσα Μαρτίου, η  
συ γκέ ντρωση μικρών πλα στι-
κών πωμά των από εμφια λω-
μένα νερά. 
Πρόκειται για συλλογική δρά-
ση με στό χο την αγορά αμα ξι-

δίων, τα οποία θα προσφερ θούν σε άτομα που αντι με τω πί ζουν κινητικά προβλήματα. 
Πρωτοπόρος στην προ σπάθεια είναι ο Σύλλογος Παραπληγικών και Κινητικά Αναπή-
ρων του νομού Πέλ λας. Ο σύλλογος έχει αναλάβει όχι μόνο τη συγκέντρωση πωμάτων 
από όλη την Ελ λά δα, αλλά και τη μεταφορά τους σε εταιρεία ανακύκλωσης ειδών εμ-
φιάλωσης, με αντάλλαγμα την παροχή οικονομικής συνδρομής, προκειμένου να αγο-
ραστούν τα αμαξίδια. Για την αγορά ενός τέτοιου αμαξιδίου απαιτείται ένας τόνο ς 
πωμάτων, που ισοδυναμεί με περίπου 540.000 κομμάτια!

Στον φιλόξενο χώρο της Βιβλιοθήκης έγιναν οι συ-
να ντήσεις των μαθητών που θέλησαν να εμπλα κούν 
ενεργά, προκειμένου να σχεδιάσουν και να ορ γα-
νώσουν τη δράση στο σχολείο μας.
Σύντομα, ένα καλαίσθητο χάρτινο κουτί έκανε την 
εμφάνισή του στο χώρο απέναντι από τη Βιβλιοθή-
κη, συγκεντρώνοντας τα βλέμματα μαθητών του Γυ-
μνασίου -οι οποίοι ενημερώθηκαν σχετικά από την  
Διευθύντρια του σχολείου- αλλά και μαθητών του 

Λυ κείου. Ο ενθουσιασμός των παιδιών μεγάλος, καθώς η συνεισφορά σε πώματα ξε-
πέ  ρα σε τις αρχικές εκτιμήσεις.
Ένα δεύτερο χάρτινο κουτί τοποθετήθηκε, πριν από λίγες μέρες, και στο Γραφείο Δι-
δα σκόντων. 
Όλα δείχνουν ότι με τη νέα σχολική χρονιά τη δράση θα αγκαλιάσουν ακόμη περισσότε-
ροι μαθητές και εκπαιδευτικοί.

Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Ε. Λαλιώτου

Ασφαλές Διαδίκτυο
«Αντιδρώ στον διαδικτυακό εκφοβισμό»

Την Τρίτη, 9 Φεβρουαρίου 2016, εορτάστηκε για 13η χρονιά η Ευρωπαϊκή Ημέρα 
Ασφαλούς Διαδικτύου. Το σχολείο μας για 6η συνεχή χρονιά ήταν ανάμεσα στους 478 
πρεσβευτές-φορείς απ’ όλη την Ελλάδα που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της Δράσης 
Saferinternet.gr του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου.
Με αφορμή και την ημέρα αυτή, μαθητές και εκπαιδευτικοί προσπαθήσαμε να αναδεί-
ξουμε το φετινό σύνθημα «Ανάλαβε δράση για ένα καλύτερο Διαδίκτυο!» («Play your 
part for a better internet!»). Τα θέματα στα οποία εστιάσαμε ήταν η καταπολέμηση της  
ρητορικής του μίσους και του εκφοβισμού στο Διαδίκτυο. Τονίσαμε τη σημασία της  
σω στής αντιμετώπισης τέτοιων φαινομένων. Μία πρόταση αποτυπώθηκε στους τε λευ-
ταίους στίχους του ποιήματος που ομαδικά συνέθεσαν οι μαθητές του Ομίλου Ρη το-
ρικής και το οποίο περιλαμβάνεται στην διαδικτυακή ποιητική συλλογή του Ελληνικού 
Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου:

 «…γι’ αυτό γονείς πάντα ενημερώνω τι στο Internet βιώνω».

Υπεύθυνες Καθηγήτριες: Ε. Κοντοπίδη, Ε. Λαλιώτου
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Στα πλαίσια του μαθήματος της τοπικής 
ιστορίας με υπεύθυνη καθηγήτρια τη 
φιλόλογο Μαραγκού Αικατερίνη, ομά-
δα μαθητών της Γ΄ τάξης συναντήθη - 
κε και συνομίλησε με μαθητές της Α΄ τά -
ξης του 1942-43, οι οποίοι ξεδίπλωσαν  
τις μαθητικές τους αναμνήσεις από το  
οκτα  τάξιο τότε Βαρβάκειο Γυμνάσιο 
μέ σα από συνεντεύξεις, φωτογραφικό 

υλι κό και μέσα από τις προσωπικές σημειώσεις του κυρίου Γιώργου Παυλόπουλου. 
Στη συνέ χεια οι μαθητές, αφού απομαγνητοφώ νη σαν το υλικό των συνεντεύξεων και 
αποδελτίωσαν τις σημειώσεις των πα -
λαιών αποφοίτων, συνέθεσαν ένα κεί- 
  μενο στο οποίο συμπύκνωναν τις μα -
θητικές αναμνήσεις της τάξης του 
1942-43, όπως αυτές αλληλοπλέκο-
νται με τη νεώτερη ιστορία της Ελλά-
δος. Οι μαθητές κρατούσαν ημερολόγιο  
καθ’ όλη τη διάρκεια της βιωματικής 
δράσης, μέρος του οποίου συμπε ρι λή-
φθηκε και στο τελικό κείμενο. Η δρά ση 
των μαθητών παρουσιάστηκε στα πλαίσια του πολιτιστικού απογεύματος, στο οποίο  
μας έκαναν την τιμή και παρευρέθηκαν και οι παλαιοί απόφοιτοι. 

Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Κ. Μαραγκού

Δράσεις μαθητών
Τοπική Ιστορία «Συνάντηση δύο γενεών Βαρβακειόπαιδων:  

η Γ΄ τάξη του 2015-16  
συνομιλεί με την τάξη του 1942-43»

Απόσπασμα από το ημερολόγιο  
της μαθήτριας Χριστίνα Λάγκα 

Αθήνα, 11 Μαΐου 2016

Αγαπητό μου ημερολόγιο

Αχ, πόσες στιγμές το σχολείο μας! Πολλές στριμωγμένες ανάμεσα στα άσπρα και κί-
τρινα φύλλα του απουσιολογίου, άλλες κρυμμένες σε ένα γέλιο που δεν πρόλαβε να 
κα λυφθεί κατά τη διάρκεια του μαθήματος, οι καλύτερες δε στους ομίλους, στους δια-
δρόμους, στη αυλή... Μπορεί όλα αυτά κάποια στιγμή να ξεθωριάσουν αλλά εγώ πά-
ντα θα τα θυμάμαι όταν θα ακουμπάω τον χρυσό σταυρό που κρέμεται στο λαιμό μου  
εδώ και 3 χρόνια περίπου. Το δώρο μου, επειδή πέρασα στο Βαρβάκειο τότε, στην Α΄  
Γυμνασίου, που το Βαρβάκειο ήταν απλά ένα Πρότυπο σχολείο με ιστορία, τότε που 
δεν ήταν κομμάτι της ζωής μου, τότε που δεν ήμουν κομμάτι της ιστορίας του. Όπως 
ο κύριος Γιώργος θα θυμάται πάντα εκείνο το κομμάτι χαλβά απ’ τον μπακάλη, που 
αγόρασε με το χαρτζιλίκι που του έδωσε ο πατέρας του για την επιτυχία του. Η αξία του 
δικού του δώρου πενιχρή, αλλά η γλύκα της επιτυχίας ίδια, όσα χρόνια κι αν περάσουν...

Απόσπασμα από το ημερολόγιο των παλαιών αποφοίτων
Α΄ Τάξη: Σχολικόν έτος 1942-1943

Το σχολείο ελειτούργησε από τις 8 Φε-
βρουαρίου. Στην πρώτη τάξη υπήρχε 
ένα τμήμα με τους 80 επιτυχόντες νέ-
ους μαθητές. Η τάξη μας μάλιστα ήταν 
η πρώτη που διδάχθηκε τη Γραμματική 
της Νεοελληνικής Γλώσσας του Μα νώ-
λη Τριανταφυλλίδη.
Στις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγι-
ναν τα μαθήματα εκείνης της εποχής, 
είναι χαρακτηριστική σκηνή όταν την 
ώρα των Νέων Ελληνικών με καθηγητή 
στην έδρα τον Νίκο Τζουγανάτο, ει σέ  -
βαλε στην αίθουσα μία κυρία κατακί-
τρι νη. Έσκυψε λέγοντας κάτι στον καθηγη τή και  
απή γαγε ένα συμμαθητή μας, ο οποίος γλίτωσε έτσι  
από το ολοκαύτωμα και επέστρε ψε στο σχολείο, 
αφού παρέμεινε για δύο ολόκληρα χρόνια κρυμ-
μένος.
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Στην αυγή του 20ού αι., και συγκε κρι-
μένα από το 1925 έως το 1929, η διάση μη φωτογράφος Nelly’s (Έλλη Σου γιουλ τζόγλου) 
περπάτησε με τον Δημήτρη Καμπούρογλου στην περιοχή της Πλάκας (στο Ριζόκαστρο, 
στα Αναφιώτικα, στο τετράγωνο του Αδριανού) με σκοπό να φωτογραφίσει ό,τι της 
υποδείκνυε ο μεγάλος ιστορικός ως άξιο να αποτυπωθεί στο φωτογραφικό χαρ τί και 
τη μνήμη. Από τη σειρά των φωτογραφιών που συγκεντρώθηκαν, ο Δ. Καμπούρο γλου 
επέλεξε εξήντα πέντε θέματα, για να αποτελέσουν το εικονογραφημένο οδοιπο ρικό 
στην «Παληά Αθήνα», και τα σχολίασε με το δικό του μοναδικό τρόπο αναμειγνύοντας 
ιστορία και θρύλους αλλά και επικρίσεις για τις ολέθριες ανθρώπινες επεμβάσεις στην 
περιοχή ακόμα και θυμοσοφικές σκέψεις για τη ζωή. Με οδηγό μας το λεύκωμα αυτό, 
πραγματοποιήσαμε τον δικό μας φωτογραφικό περίπατο με στόχο την καταγραφή των 
αλλαγών που μοιραία έφερε ο χρόνος αλλά και ο άνθρωπος... 

Συμμετείχαν οι μαθητές: Ζησοπούλου 
Αντω  νία, Θάνος Μιχάλης, Θεοδωρά Ειρή -
νη, Καλιακούδα Δάφνη, Κουρής Άγ γε λος,  
Κράγκαρη Αριάδνη (Γ΄ Γυμνα σί ου), Στα-
μί δη Στέλλα, Ταβουλάρης Παναγιώτης, 
Τζα φέστας Κωνσταντίνος, Χριστοδου λά-
του Έλενα (A΄ Γυμνασίου) 

Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Μ. Μπελογιάννη

Φωτογραφικοί Περίπατοι

Η παλαιά πόλη των Αθηνών  
με τον φωτογραφικό φακό  
της Nelly’s και… τον δικό μας

Η Εκκλησία  
του Αγίου Νικολάου  

του Ραγκαβά  
από την οδό Επιχάρμου 

(φωτογραφία Κ. Τζαφέστα, Α4)

Από τη Στοά του Αττάλου... στις  
σύγχρονες εμπορικές στοές των Αθηνών

Ποια είναι η παλαιότερη σύγχρονη εμπορική στοά των 
Αθη νών; Ποια στοά κτίσθηκε στο σημείο όπου παλιά 
υπήρ χε η οικία στην οποία στεγάσθηκε από το 1886 έως 
το 1911 το Βαρβάκειον (Πρακτικόν) Λύκειον; Ποια στοά 
σχεδίασε ο Ερνέστος Τσίλερ; Πού μπορώ να βγάλω εισιτήρια για το Φεστιβάλ Αθηνών; 
Πού μπορώ να βρω μαζεμένα καταστήματα με είδη συσκευασίας; Τι σχέση μπορεί να 
έχουν ο πολιτικός Χ. Τρικούπης, ο Πιγκουίνος και η πείνα; Από πού θα ξεκινήσω την 
έρευνά μου για τις εμπορικές στοές;

Στα ερωτήματα αυτά προσπάθησαν να δώσουν απα ντή-
σεις μαθητές του σχολείου μας κάνοντας έναν φω το-
γραφικό περίπατο στον χρόνο και στο...  ιστορικό κέντρο 
της σύγχρονης Αθήνας. Εξερευνήσαμε τα αινιγματικά πε-
ράσματα διαμέσου κτηριακών συγκροτημάτων, τις στοές  
δηλαδή και εντυπωσιαστήκαμε από τα όσα ανακαλύ ψα-
με. Μαζί μας ήταν και ο δημοσιογράφος της εφημερί-
δας «Η Καθημερινή», Νίκος Βατόπουλος, ενώ στη στοά 
Ευμένους, στη νότια πλαγιά του λόφου της Ακρόπολης 
ξεναγηθήκαμε από τον βαρβακειόπαιδα Κων/νο Μπο-
λέ τη, αρχιτέκτονα και αναστηλωτή του θεάτρου του 
Διο νύσου Ελευθερέως.

Τα ευρήματά μας τα παρουσιάσαμε σε έκθεση στο σχολείο μας στο πλαίσιο του πο-
λιτιστικού απογεύματος.

Στον περίπατο συμμετείχαν οι μαθητές: Ο. Αγγέλη, Θ. Αρμένη, Κ. Αναγνωστίδου, Σ. Βά-
σος, Ι. Βιλμέζης, Η. Βουγιούκας, Χ. Γεωργουσάκη, Δ. Δρυ-Πεντζάκη, Μ. Θάνος. 

Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Μ. Μπελογιάννη
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Το πρωινό της 18ης Απριλίου, Διεθνούς Ημέρας Μνημείων, ήταν για όλους μας συ ναρ-
παστικό. Ζήσαμε στιγμές μεγάλης χαράς βλέποντας μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου στον ρόλο 
των ξεναγών να καθοδηγούν τους συμμαθητές τους να «διαβάσουν» τον αρχαιολογι-
κό χώρο του Αμφιαρείου Ωρωπού στο 
πλαί σιο της δράσης «Μαθητές ξεναγούν 
μαθητές στα αρχαία θέατρα». Ζήσαμε 
όμως και στιγμές μεγάλης συγκίνησης 
κα θώς οι μαθητές μας ξενάγησαν και μα-
θη τές της Γ’ τάξης του 2ου Γυμνασίου 
Σκά λας Ωρωπού αλλά και μαθητές της Γ’ 
Γυ μνα σίου και της Β’ Λυκείου του Ειδικού 
Σχο λείου Ηλιούπολης. Μαθητές και μαθή-
τριες πάνω στα αμαξίδιά τους με τη βοή-
θεια των συνοδών καθηγητών τους αλλά 
και του υπεύθυνου αρχαιολόγου Άρη Κυ-

ρια ζή, που είχε αναλάβει τη μέριμνα της 
απρό σκοπτης μετακίνησής τους στον χώ-
ρο, ταξίδεψαν από το σήμερα στο χθες χά-
ρη στους μαθητές-ξεναγούς μας, που με 
πολλή ευαισθησία και ευγένεια μοίρασαν 
γνώσεις και χαμόγελο. Κορυφαία στιγμή 
για όλους μας ήταν η παρουσίαση εντός 
του μεγάλου ναού δύο δρωμένων, που 
μας βοήθησαν να κάνουνε κατάδυση στο  
παρελθόν σε μια προσπάθεια να κατα νοή-
σου με τη λειτουργία του χώρου και τον 
μύθο του τοπικού θεραπευτή και μάντη 

Αμ φιάραου. Το ένα ήταν η απόδοση από τρεις μαθητές μας, αποσπάσματος από το 
έργο του Αισχύλου, Επτά επί Θήβας, ανασυντεθειμένου με αρχαιοελληνική προσω δια-
κή εκφορά. Προηγήθηκε μουσική εισαγωγή με ανακατασκευασμένο μουσικό αυλό από 
τον Χρήστο Τερζή, δρ. αρχαιομουσικολόγο, που εκπαίδευσε και τους μαθητές στην 
απαγγελία. Το άλλο ήταν η αναπαράστα ση από ομάδα μαθητριών του σχολείου μας

 

Αρχαίο Θέατρο Αμφιαρείου Ωρωπού

Οι μαθητές του Βαρβακείου 
Προτύπου Γυμνασίου  

υιοθετούν το Αρχαίο θέατρο 
Αμφιαρείου Ωρωπού  

στο πλαίσιο της δράσης 
«Μαθητές ξεναγούν μαθητές 

στα αρχαία θέατρα»

της προσφοράς αναθημάτων στον θεό 
με γύψινα ακόσμητα εκμαγεία με λών 
(χέ  ρια) που είχαν δημιουργήσει μαθητές 
στο μάθημα των Καλλιτεχνικών, υπό την  
καθοδήγηση της καθηγήτριας των Καλ-
λι τεχνικών Λ. Λυκούδη. 

Επίσης, στο 
πλαίσιο της 
δ ρ ά σ η ς 
«Οι μαθητές μας ξε να γούν στα αρχαία θέατρα» που 
αφορά τη δη μι ουρ γία οπτικοακουστικού υλικού για τους 
χώρους θέασης και ακρόασης προκειμένου να αξιοποιηθεί 
από τηλεοπτικές εκπομπές και την ιστοσελίδα της ΕΡΤ, 
τέσσερις μαθητές μας δημιούργησαν εικονικές ξεναγήσεις 
για τα αρχαία θέατρα Αμφιαρείου και Επι δαύρου και τα 
ρωμαϊκά ωδεία Πάτρας και Κω.

Υπεύθυνες καθη γή τριες:  
Μ. Μπε λο γιάννη,  

Θ, Τρια ντοπούλου

Οι μαθητές-ξεναγοί: Γ. Δραβίλας, Ι. Βιλμέζης, Η. Βου-
γιού κας, Δ. Δρυ-Πεντζά κη, Π. Βακαλοπούλου, Α. Κου  ρής,  
Ε. Θεοδωρά, Χ. Λάγκα, Μ. Κλειαμάκης-Κω στής, Δ. Μαυ-
ροειδής, Η. Μάνος, Μ. Θάνος, Σ. Παρ λά ντζας, Δ. Πά σου-
λα, Β. Παππά, Α. Ντού ρας, Π. Πα σλής, Ε. Πλεύ ρης, Ν.  
Παντελάκη, Φ. Πετρο πού λου, Ε. Ονο φρέι, Σ. Μπερουκλή,  
Ε. Μπακάλη, Θ. Μπα κίρης, Ο. Παπαδό που λος-Κραβα ρί-
της, Μ. Μπαρλα μπά, Α. Μιχαλοπούλου, Ν. Σταμα τό που-
λος, Τ. Χρήστος, Π. Στράγκα, Χ. Τζέμης, Σ. Σαπλαούρας, Κ.  
Χριστοπούλου.

Οι μαθητές-υποκριτές που απέδωσαν με αρχαιοελληνική προσωδιακή εκφορά το από-
σπασμα από τους Επτά επί Θήβας: Α. Κουρής, Μ. Κλειαμάκης-Κωστής, Δ. Μαυ ρο ειδής.

Ο μαθητής-υποκριτής που απέδωσε το 
από σπασμα από τους Επτά επί Θήβας σε 
με τάφραση: Α. Χαντράς.
Η μαθήτρια-αφηγήτρια: Β. Παππά.
Οι μαθήτριες του δρωμένου της αναπα-
ρά στασης αφιερωμάτων στον θεό: Σ. Γαρ -
μπή, Μ. Ζαραβέλα, Χ. Λάγκα, Δ. Κοντο δη-
μο πούλου, Β. Λαζάρου, Μ. Μπαρλαμπά, Ν.  
Παντελάκη, Ε. Σοκόλη, Χ. Τσολούδη, Μ. 
Τάρλεβ. 
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Τα τελευταία χρόνια το σχολείο μας, στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέ-
ρας Ποίησης (21 Μαρτίου), προκη ρύσσει ενδοσχολικό μαθητικό διαγωνισμό ποίησης. 
Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος μαθητές και μαθήτριες και των τριών τά-
ξεων του Γυμνασίου. Κάθε διαγωνιζόμενος/η συμμετέχει με ένα μόνο έργο. Τα έργα 
αξιο λογούνται από επιτροπή αποτελούμενη από καθηγητές/τριες του σχολείου μας.
Στον φετινό διαγωνισμό το βραβείο ποίησης ομόφωνα απονεμήθηκε στον μαθητή Στα-
θόπουλο Κωνσταντίνο (Β4).
Έπαινο έλαβαν οι μαθητές (τα ονόματα αναφέρονται με αλφαβητική σειρά): Κουρής 
Ηλίας (Α2), Σπυροπούλου Αθηνά (Α4), Φάλκου Χριστίνα (Α4).

Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Ε. Λαλιώτου

Ενδοσχολικός Μαθητικός Διαγωνισμός Ποίησης

Στο εργαστηριακό μάθημα της Τεχνο λο-
γί ας οι μαθητές, αφού επεξεργαστούν 
θεωρη  τι κά τα θέματα επιλογής τους, κα-
τα  σκευά  ζουν ατομικά ή ομαδικά ένα αντι-
κεί  μενο που σχετίζεται με το θέμα τους. 
Για παράδειγμα (όπως φαίνεται στις φω-
το γρα φίες): Αναπαράσταση θεμάτων ανα - 
κύ κλωσης στους τοίχους της τάξης, κα-
τα  σκευ ές από υλικά ανακύκλωσης, κατα-
σκευ ές διάσημων κτισμάτων.

Στο τέλος κάθε τριμήνου γίνεται Έκθεση 
κα τασκευών στην Αίθουσα Τεχνολογίας.

Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Π. Παπαδογεώργη

Εργαστήριο Τεχνολογίας
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Ο Όμιλος Ψηφιακής Αφήγησης και ο Όμι λος 
Φυσικής του σχολείου μας συμ με τεί χαν 
στην κεντρική εκδήλωση της «Βρα διάς 
του Ερευνητή 2015», που πραγ-
ματοποιήθηκε την Παρα σκευή 25 
Σεπτεμβρίου, στο Κέ ντρο Πο λι -
τι σμού ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ του 
Ιδρύματος Μείζονος Ελλη νισμού. 
Oι μαθητές Καραολίδης Νι κό λαος,  
Δικαίου Κατερίνα, Πασλής Πανα-
γιώ της (Όμιλος Ψηφιακής Αφή γη-
σης) και Βουγιούκας Ηλίας (Όμι-
λος Φυσικής: «Μεγάλες Ιδέες στη  
Φυσική») παρουσίασαν πρωτό τυ-
πες δημιουργίες των Ομί λων στους  
επισκέπτες του εκθεσια κού περι-
πτέρου των Προτύπων και Πειραματι κών 
Σχολείων (ΠΠΣ), δίπλα σε επι στή μο νες– 
ερευνητές των μεγαλύ τε ρων ερευνητι-
κών ιδρυμάτων της χώρας μας.

Δύο Όμιλοι στη  
«Βραδιά του Ερευνητή 2015»

H Βραδιά του Ερευνητή αποτελεί μια  
γιορτή για την Επιστήμη και την Έρευνα, 

που διοργανώνεται κάθε χρόνο 
την τελευταία Παρασκευή του Σε-
πτεμβρίου σε περισσότερες από 
300 πόλεις σε όλη την Ευρώπη. 
Τα δύο τελευταία χρόνια τα ΠΠΣ  
συμμετέχουν με δικό τους εκθε-
σιακό περίπτερο στο πλαίσιο της  
συνεργασίας του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. ΔΗ-
ΜΟ ΚΡΙΤΟΣ με την ΕΛΜΕ Προτύπων 
Πειραματικών.

Υπεύθυνοι Καθηγητές: Δ. Θάνος, Ε. Κοντοπίδη, Γ. Ρουμπέα, Θ. Τριαντοπούλου

Εργαστηριακές ασκήσεις Φυσικής στη σχολική αίθουσα 

Εργαστήριο Φυσικής-Βιολογίας
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Παρουσίαση Εργασιών Φυσικής στην Πολιτιστική Ημερίδα

Υπεύθυνος Καθηγητής: Δ. Θάνος  

Εργαστηριακές Συνθετικές Εργασίες στη Βιολογία  
Παρουσίαση στην τάξη

Υπεύθυνη Καθηγήτρια:  
Ε. Λαγάκη
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Δραστηριότητες με καινοτόμο χαρακτήρα που εκπονήθηκαν –μεταξύ άλλων– φέτος 
στο μάθημα των Γαλλικών είναι:

1. Διασχολική συνεργασία δημιουργικής γρα φής,  
με πίνακες του Auguste Renoir, με συμ μετο-
χή του 2ου Γυμνασίου Χολαργού, του 7ου Γυ-
μνασίου Καλαμάτας και τα τμήματα Γ1 και Γ4 
του Βαρβακείου Γυμνασίου. Υλο ποιή θηκαν με  
τα τμήματα της Γ΄ τάξης. Οι συ νερ γατικές ερ-
γα σίες έχουν αναρτηθεί στον σύνδεσμο: 

https://docs.google.com/a/leontaridou.eu/
document/d/1n1vxYHvZhGPemfW-g8-6ep-
7gg8uhw02PmgkOIqab1Eo/edit?usp=sha-

Ξένες Γλώσσες Δραστηριότητες  
στην τάξη των Γαλλικών

2. Διασχολική συνεργασία «Σχο  λεία ενωμένα κατά του ρατσι σμού». Σε συνεργασία 
πολλών εκπαιδευτικών και σχολείων. Υλοποιήθηκαν με τα τμήματα της Β τάξης. Το 
υλικό και οι ερ γασίες μα θητριών και μα θη τών βρίσκο νται αναρτη μέ  νες στον σύνδε-
σμο: https://ecolesunies.wordpress.com/

Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2015-2016 εκπονηθήκαν διαφορές δραστη ριό-
τητες με καινοτόμο χαρακτήρα στο μάθημα των Γερμανικών:

Διασχολική συνεργασία «Σχολεία κατά του ρα-
τσισμού». Εκπονήθηκε από μαθητές/τριες του 
6ου Γυμνασίου Ζωγράφου, 4ου Γυμνασίου Αγ. 
Παρασκευής, 4ου Γυμνα σίου Χαλανδρίου, 52ου 
ΓΕΛ Αθηνών, 2ου Γυ μνα σίου Μεταμόρφωσης 
και τα τμήμα τα Β1, Β2, Β3, Β4 του ΒΠΓ. Το 
υλι κ ό και οι εργασίες μαθητριών και μαθητών 
βρί σκο νται αναρτη μένες στον σύνδεσμο: 
https://ecolesunies.wordpress.com/  

Δραστηριότητες  
στην τάξη των Γερμανικών

3. Παρουσιάζουμε αρχαία θέατρα στα γαλλικά. Δράση σε συνεργα σία με το πολιτιστικό 
σωματείο «Διάζωμα: Πολίτες για τα αρχαία θέατρα» και την φιλόλογο του ΒΠΓ κ.  
Μπελογιάννη. Στο μάθημα των γαλ λικών εκπονήθηκαν ερ γασίες παρουσίασης αρ-
χαίων θεάτρων στα γαλλικά οι οποίες θα αναρ τη θούν στην ιστοσελίδα του Δια ζώ-
μα τος. 
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Εκπαιδευτικές επισκέψεις-εκδηλώσεις
Αθλητική Ημέρα (5 Οκτωβρίου 2015)

Διοργανώθηκαν στο Αττικό Άλσος αθλητικές δρα-
στη  ριότητες με τη συμμετοχή όλων των μαθητών και  
των καθηγητών του σχολείου. Οι μαθητές αγωνίστη-
καν στο ποδόσφαιρο (αγόρια), μπάσκετ (αγό ρια και  
κορίτσια), βόλεϊ (κορίτσια), τέννις (αγόρια και κορί-
τσια), σκάκι (αγόρια και κορίτσια) και σε ένα παρα- 
ολυμπιακό αγώνισμα, χάριν επίδειξης, το μπό τσια 
(boccia). Οι καθηγητές είχαν κυρίως επιτε λικό ρόλο 
εποπτεύοντας τους αγώνες.

Σκοπός των αγώνων ήταν η συμμετοχή των παιδιών σε  
όσο το δυνατόν περισσότε ρους αγώνες, ακόμη και δια-
φορετικών αθλημάτων. 

Κατά το τρέχον σχολικό έτος, ο Ομότιμος 
καθηγητής Χημείας του Αριστοτελείου Πα -
νε   πιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Αναστάσιος 
Βάρβογλης διέθεσε ευγενώς για χρήση στο 
σχολείο μας, με υπεύθυνη την κ. Γιαλλού-
ση, το επιστημονικής αξίας σύγγραμ μά του  
με τίτλο «Χη μεία και Τέχνη».

Ομάδα μαθητών του σχολείου, έπειτα από εντατική εργασία, επεξεργάστηκε το σύγ-
γραμμα προκειμένου αυτό να αποκτήσει μορφή ηλεκτρονικού βιβλίου (e-book).

Η χρησιμότητα αυτού του βιβλίου είναι μεγάλη για όσους ενδιαφέρονται να συ γκε-
ρά σουν το αντικείμενο της Χημείας με την κάθε μορφή Τέχνης και θα είναι διαθέσιμο 
στην ιστοσελίδα του σχολείου. Τη μαθητική «Ομάδα Ψηφιακού Εμπλουτισμού» απο-
τέλεσαν οι: Δρυς-Πεντζάκης Οδυσσέας, Θεοχάρης Σαράντος, Κοντοδημοπούλου Δέ-
σποι να, Μιχαηλίδης Χαράλαμπος, Μυστριώτης Δημήτρης, Τάρλεβ Μαρίνα και Χρι στο-
πούλου Κωνσταντίνα. Για την τελική επιμέλεια του βιβλίου εργάστηκε η κα θη γή τρια 
Μα θηματικών κ. Ειρήνη Κουλέτση. 

Χημεία και Τέχνη
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Εκδήλωση στα Γ.Α.Κ.

Το Βαρβάκειο στο Διάζωμα

Στις 16 Δεκεμβρίου 2015, στην αίθου-
σα εκδη λώσεων των Γενικών Αρχείων  
του Κρά τους, το σχολείο μας πραγ μα-
τοποίησε εκ δήλωση με τίτλο «Διά ζω-
μα. Η αξία και η μαγεία των συνερ-
γειών». Διαλέξαμε, όχι τυχαία, ο τόπος 
και ο χρόνος να είναι ο ίδιος, καθώς 
ακριβώς πέ ντε χρόνια πριν, στην ίδια  
αίθου σα, άρχισε η συνεργασία του σχολείου μας με το «Διάζωμα», την Κίνηση Πολιτών 
που έχει στόχο την ανά δει ξη των αρχαίων θεάτρων, την εξεύρεση πό ρων και την 
ένταξή τους στην καθημερινότητά μας. Ξεκινήσαμε υιοθετώντας το εμ βλη ματικό αρ-
χαίο θέατρο των Δελφών και συνεχίσαμε με το θέατρο της Δωδώνης, του Διονύσου 
Ελευθερέως, του Αμφιαρείου Ωρωπού, του Θορικού και με τους χώρους θέασης και 
ακρόασης της Ελευσίνας. 

Στην εκδήλωση προβλήθηκε το βίντεο «Το Βαρ-
βάκειο στο Διά   ζω μα» που δη μι ούργησαν οι μα -
θητές της Β΄ Γυμνασίου Γ. Κα τσού λης και Γ. Κου-
ρής, και το οποίο συμπυκνώνει τις δρά σεις μας 
σε όλους αυτούς τους χώ ρους. Η μα θήτρια της Γ΄  
Λυκείου Τ. Λα φαζάνη πρόσφερε στον πρό εδρο του 
Δια ζώ ματος Σ. Μπένο ένα έργο ζω γρα φικής που 
εμπνεύσθηκε πα ρα  τη ρώντας τα θέατρα, αυ τά τα 
αρι στουρ  γηματικά αρ  χιτεκτονικά κοχύλια εντός  
των οποίων συντελέσθηκε η έκρηξη των δημο-

κρα τικών θεσμών και άνθισε η πο-
λι τιστική και πνευματική δημι ουρ-
γία, και ακούγοντας τον ψίθυρό 
τους «υιοθέτησέ με». 

Εκπροσωπώντας τις μαθητικές κοι νό-
τητες για κάθε χρόνο συνεργασίας του 
σχο λείου μας με το Διάζωμα, απόφοιτοι 
και σημερινοί μαθητές Γυμνασίου και 
Λυκείου ξεδίπλωσαν τα συναισθήματά 
τους για όσα βίωσαν με την υιοθεσία των αρχαίων θεάτρων στην προσπάθειά τους 
να τα ζωντανέψουν. Η Ν. Γεωργακοπούλου, φοιτήτρια στη Νομική Αθηνών, ο Γ. Νι κο-
λαΐδης, φοιτητής στη Σχολή Ναυπηγών-Μηχανικών του Μετσοβίου Πολυτεχνείου, η 
Μ. Παντούλα, μαθήτρια της Β΄ Λυκείου, ο Ι. Βιλμέζης και η Β. Παππά, μαθητές της Γ΄  
Γυμνασίου. Η Κ. Τσικούκου, μαθήτρια της Β΄ Λυκείου, παρουσίασε το ευφάνταστο σε-
νάριο που αυτή και τρεις συμμαθήτριές της, η Κ. Σοφούλη, η Μ. Στέρπα και η Μ. Τρα-
γουλιά δημιούργησαν για την Φαρμακοβιομηχανία ELPEN, εταιρικό μέλος του Δια-
ζώματος. Την εκδήλωση προλόγισε η διευθύντρια του σχολείου μας Γ. Ρουμπέα και 
στη συνέχεια μίλησαν η διευθύντρια των Γενικών Αρχείων του Κράτους Μ. Μινώτου, ο 
πρόεδρος του Διαζώματος Σ. Μπένος με θέ μα «Η αξία και η μαγεία των συνεργειών», 
η αρχαιολόγος Μ. Σοφικίτου με θέμα «Η συμβολή του «Διαζώματος» στην τεκμηρίωση 
των αρχαίων θεάτρων» και ο υπεύ θυνος πολυμεσικών εφαρμογών στο «Διάζωμα» Ε. 
Φρέγκογλου με θέμα: «Ανά δειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς μέσα από ψηφιακές 
εφαρμογές». 

Για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης στάθηκε πολύτιμος αρωγός μας ο Σύλλο γος 
Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου μας.

Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Μ. Μπελογιάννη
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Διδακτική Επίσκεψη  
στην Ακαδημία Πλάτωνος

Στα βήματα του Πλάτωνα...  
με την Πηνελόπη Δέλτα

Στον αρχαιολογικό χώρο της Ακαδημίας 
Πλά τωνος πραγματοποίησαν διδακτική 
επί σκεψη οι μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης 
Γυ  μνασίου στις 18 Απριλίου, Παγκόσμια Ημέρα Μνημείων. Αρχικά, παρακολούθη  σαν  
τη θεατρική παράσταση «Παραμύθι Χωρίς Όνομα» σε θέατρο που βρίσκε ται κοντά  
στον χώρο. Το θεατρικό έργο που βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο της Πη νε λόπης Δέλτα, 
αν και γράφτηκε το 1910 σε μια δύσκολη εποχή για την Ελλάδα, έστει λε ένα διαχρονικό, 
επίκαιρο και ελπιδοφόρο μήνυμα: μια παραπαίουσα κοινωνία μπορεί να επιτύχει την 
έξοδο από την οικονομική και ηθική κρίση, να ανορθωθεί και να ευημερήσει χάρη 
στην συσπείρωση και την κοινή προσπάθεια. Στη συνέχεια, οι μαθητές ξεναγήθηκαν 
στον αρχαιολογικό χώρο της Ακαδημίας. 

Η διδακτική επίσκεψη σχεδιάστηκε και  
πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των 
μαθημάτων της Νεοελληνικής Λο γο-
τεχνίας (ενότητα «Θέατρο»), των Μα-
θηματικών (Ευκλείδεια Γεω μετρία), 
της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσ σας και 
της Αρχαίας Ιστορίας.

Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Ε. Κοντοπίδη

Hμερίδα με τίτλο: 
Θέματα Τέχνης, Επιστήμης & Κριτικής Σκέψης

Στο πλαίσιο των επιμορφωτικών δράσεων του σχολείου μας, στις 27/2/2016 στο  
Ελ ληνικό Μου σείο Αυτοκινήτου, στην Αθήνα, πραγματοποιήθηκε ημερίδα με τίτλο Θέ-
ματα Τέ χνης, Επιστήμης & Κριτικής Σκέψης υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολι τι σμού  
και Αθλητι σμού και της ΔΕΠΠΣ. Συμμετείχαν οι Βάρβογλης Αναστάσιος, Ομότιμος κα θη-
γητής Ορ γανικής Χημείας, Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Κόκκορη Μα-
ρία, ανώ  τε ρη ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Τέχνης του Σικάγο και επίκουρος καθηγήτρια 
στο Πα  νεπιστήμιο του Σικάγο, Κόκκος Αλέξης, Καθηγητής Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο  
Ανοικτό Πα νεπιστήμιο, ο οποίος συντόνισε ένα βιωματικό εργαστήριο και ο Δρ. Δουλ-
γερίδης Μι χαήλ, Διευθυντής Καλλιτεχνικής Συντήρησης και Αποκατάστασης των Έργων 
Τέχνης, Εθνικής Πινακοθήκης. 

Την ημερίδα οργάνωσαν οι καθηγητές Γιαλλούση Μαρία, Θάνος Δημοσθένης, Κουλέτση 
Ει ρήνη, Λυκούδη Λη και Παπαδογεώργη Πένυ. Η συμβολή των μαθητών της Γ΄ τάξης 
γυ μνασίου ήταν σημαντική σε επίπεδο υπηρεσιών και συμμετοχής. Αναφορικά με το 
τε  λευταίο, οι μαθητές παρακολούθησαν τις ομιλίες, συμμετείχαν με ερωτήσεις και 
καί  ριες παρεμβάσεις. Ακόμα παρουσίασαν τη θεατρική τους παράσταση με τίτλο «Το 
Πνεύ μα του Πικάσο». 

Χορηγοί της ημερίδας ήταν το Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου και ο Σύλλογος Γονέων 
& Κηδεμόνων των μαθητών του σχολείου.
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Εθνικό Κέντρο Έρευνας  
Φυσικών Επιστημών “Δημόκριτος” 

Στις 13 Απριλίου 2016 οι μαθητές της Γ΄ τάξης ενη-
με ρώθηκαν από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης του 
ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος για την δομή και τις σύγχρο νες  
και παλαιότερες δραστηριότητες και σημασία του  
Κέντρου σε Εθνικό και Διεθνές επίπεδο. Στη συνέ χεια ξεναγήθηκαν δια ζώσης σε πραγ-
ματικές εργα στη  ριακές συν θήκες έρευ νας, ενη μερώθηκαν επιτόπου και συνομίλησαν 
με Διευ  θυντές ερευ νών, και ενεργούς ερευνητές σε πλήθος εργαστηρίων των Ιν στι-
τούτων Φυσι κοχημείας και Νανοτεχνολογίας, Πυρηνικής Τεχνολογίας, Ρα διο  ϊσοτόπων 
και Ρα διολογίας, Βιολογικών Ερευνών και Βιοτεχνολογίας.

Υπεύθυνος Καθηγητής: 
Δ. Θάνος

Συνοδοί Καθηγητές: 
Α. Κατσούλα, Α. Τσιάτσιος, Μ. Παζάρσκη

Εκπαιδευτικές Επισκέψεις Φυσικής

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών – Θησείο   
Τηλεσκόπιο και Μουσείο Αστρονομίας

Στις 11 Δεκεμβρίου 2015 οι μαθητές της Β΄ τάξης 
ξεναγήθηκαν, ενη με  ρώ θηκαν και συνομίλησαν με τον Διευθυντή Ερευνών, ενεργούς και  
με τα πτυ χιακούς ερευνητές του Ινστιτούτου Αστρονομίας Αστροφυσικής και Δια στη μι-
κών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (ΙΑΑΔET) του ΕΑΑ, σε θέματα Αστρο νομίας και 
Αστροφυσικής αλλά και σε σύγχρονες και παλαιότερες μεθόδους της Αστρονομίας και 
της Αστρο φυσικής τόσο στο ιστορικό εκπαιδευτικό τηλε σκό πιο του Λόφου Νυμφών 
όσο και στο Μουσείο Αστρονομίας. 
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Μουσικό Εργαστήρι 

Το Μουσικό Εργαστήρι Βαρβακείου λειτουργεί από το  
1996 στον Β΄ όροφο του σχολείου στην αίθου σα 215. 
Πρόκειται για τον χώρο στον οποίο πραγματο ποιού-
νται τα μαθήματα μουσικής, οι προβολές συ ναυ  λιών  
και μουσικών ταινιών, η εξάσκηση φωνητι  κών και ορ-
γανικών συνόλων, τα μαθήματα του Ομί  λου Μου σι κής 
και οι δειγματικές διδασκαλίες του μαθήματος στους 
προπτυχιακούς φοιτητές του Τμή μα τος Μουσικών 
Σπουδών Αθηνών. 

Για την φετινή χρονιά το Μουσικό Ερ γα-
στήρι συνέβαλε στη διοργάνωση των 
σχολικών εκδηλώσεων 28ης Οκτω βρί-
ου, 17ης Νοεμβρίου, Χριστουγέν νων  
και 25ης Μαρτίου. Αυτή τη χρονιά, στα 
πλαίσια των Βιω ματι κών Δρά σεων 
«Τέ  χνη και Πο λι τι σμός» εγκαινιάστη κε  
στο χώρο του Εργα στη ρίου ο τρόπος 

παρουσίασης ομαδικών εργασιών «στο μοντέλο της ραδιο φωνι κής εκπομπής». Τέ-
λος, στις 7 και 9 Μαρτίου στον ίδιο χώρο πραγματοποιήθηκε σεμινάριο στο οποίο  
δί δαξε τους μαθητές της Α΄ και της Γ΄ γυμνασίου ο μουσικολόγος κύ ριος Χρή στος Τερ-
ζής, συ  νερ γά της του Πανε πι  στη μίου. Τίτλος του σε μι να  ρίου ήταν «Ελληνική Γρα  φή και 
Μουσική της Αρ χαιότητας».

Υπεύθυνος Καθηγητής: Γ. Λυμπέρης

Επίσκεψη  
του συγγραφέα 
Βασίλη 
Παπαθεοδώρου
Συνομιλία με τον συγγραφέα 
Βασίλη Παπαθεοδώρου είχαν 
στις 10 Μαρτίου μαθητές της  
Α΄ και Β΄ Γυμνασίου του σχο-
λείου μας, που έκαναν ερ γα-
σίες στα βιβλία του στη «Στη  
Διαπασών» και το «Το ημερο-
λόγιο ενός δειλού». Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην τέχνη του συγγραφέα και καθώς 
και στην ανάλυση των χαρακτήρων των δύο βιβλίων. 

Υπεύθυνες Καθηγήτριες: Ε. Λαλιώτου, Κ. Μαραγκού, Θ. Τριαντοπούλου

Επισκέψεις
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«Το καλωσόρισμα της Άλκης»
Το κείμενο που εκφωνήθηκε από τη Βάσια Παππά (Γ3) στην υποδοχή της κ. Ζέη

Είναι πολύ τιμητικό για μένα σήμερα να υπο δεχτώ εκ μέρους του σχολείου μου την  
Άλκη Ζέη, μια συγγραφέα που από πολύ μικρή ακόμα, όταν διάβαζα τα βιβλία της, δεν 
φανταζόμουν ποτέ ότι θα την είχα μπροστά μου. 

Η «Μωβ Ομπρέλα» ήταν το πρώτο 
δικό σας βιβλίο που διάβασα αλλά 
και το πρώτο λογοτεχνικό βιβλίο της 
ζωής μου... Τόσο πολύ μου άρεσε 
που υπήρξε η αιτία να συ νεχίσω να 
διαβάζω λογοτεχνία... Συνέχισα με 
τον «Μεγάλο Περίπατο του Πέτρου», 
«Το καπλάνι της βιτρίνας», «Κοντά 
στις Ράγες», την «Κωνσταντίνα και 
οι αράχνες της» και άλλα ακόμα... 

Πάντα μου άρεσε αυτός ο ανάλαφρος τρόπος να παρουσιάζονται τα γεγονότα και πρό-
σωπα. Η πρωτοπρόσωπη αφήγηση με έκανε πάντα να μπαίνω μέσα στην ιστορία, να  
ταυτίζομαι και έτσι, και εγώ ξαφνικά απέκτησα μία γιαγιά Φάρμουρ, δύο αδέρφια, τον  
Ορέστη και τον Φίλιππο, μία διευθύντρια Σανίδα, έναν θείο Άγγελο και τόσα πολλά 
πρόσωπα ακόμη.. Όλοι μας πιστεύω πως ζήσαμε μέσα από τα βιβλία σας την πραγ μα-
τι κότητα του πολέμου... των ναρκωτικών και τα βαθιά συναισθήματα της φιλίας, της 
αλη θινής αγάπης. 

Οι πρωταγωνιστές των βιβλίων σας ήταν σχεδόν πάντα τα παιδιά και πιστεύω φάνηκε η 
μεγάλη αγάπη σας γι’ αυτά. Τα παιδιά όμως σας ανταπόδωσαν την αγάπη διαβάζοντας 
τα βιβλία σας. Προσωπικά, κάθε φορά που τελείωνα ένα βιβλίο ένιωθα τόσο γεμάτη 
από εμπειρίες... που δεν είχα καν ζήσει και μου ήταν πολύ δύσκολο να βγω από τον 
κόσμο τους, στεναχωριόμουν που τελείωνε! 

Κυρία Άλκη Ζέη, ευχαριστώ για τον θησαυρό που μοιράσατε απλόχερα σε εμένα και 
χιλιάδες παιδιά. Σταθήκατε και θα στέκεστε πάντα ψηλά στα μάτια όλων μας, όχι μόνο 
ως συγγραφέας, αλλά και ως άνθρωπος, που αγωνίστηκε για τις ιδέες του. Πάντα θα μας  
θυμίζετε πως υπήρξαμε παιδιά και πως μέσα στην κάθε μας χαρά, θυμό, λύπη είχαμε 
συντροφιά τα βιβλία σας!

Υπεύθυνες Καθηγήτριες: Ε. Λαλιώτου, Κ. Μαραγκού, Θ. Τριαντοπούλου

Η συγγραφέας κ. Άλκη Ζέη  
στο Βαρβάκειο Γυμνάσιο

Η συγγραφέας Άλκη Ζέη επισκέφτηκε το  
σχολείο μας την 1η Απριλίου 2016 και 
συ   νο μίλησε με μαθητές, που συμμε τεί χαν  
στον 5ο Μαραθώνιο Ανάγνωσης με τίτλο  
«Ο θαυμαστός κόσμος της Άλκης Ζέη», 
που οργανώθηκε από τις εκδόσεις Με ταίχ-
μιο. Η συγγραφέας απάντησε στα ερω  τή - 
ματα των μαθητών, υπέγραψε τα βιβλία τους και φωτογραφήθηκε μαζί τους. Η παρουσία 
της στο σχολείο μας, μας ενέπνευσε και μας συγκίνησε. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία 
Ζέη!

Το κείμενο της αναμνηστικής κάρτας που έδωσαν τα παιδιά στην κ. Ζέη:

«Κυρία Ζέη,

Σας ευχαριστούμε για το θησαυρό που μοι ράσατε σε χιλιάδες παιδιά.  
Σταθήκατε και θα στέκεστε πάντα ψηλά στα μάτια όλων μας,  

όχι μόνο ως συγγραφέας, αλλά και ως άνθρωπος που αγωνίστηκε  
για τις ιδέες του. Πάντα θα μας θυμίζετε πως υπήρξαμε παιδιά  

και πως μέσα στην κάθε μας χαρά, θυμό και λύπη  
είχαμε συντροφιά τα βιβλία σας...»
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Πολιτιστικές εκδηλώσεις
Αρχαιοελληνικός  
Οπτικός Τηλέγραφος
Με ποιο τρόπο κατάφεραν οι αρχαίοι Έλληνες να 
με τα δίδουν κάθε είδους μήνυμα από κορυφή σε κο-
ρυ φή που απείχαν μεταξύ τους πολύ μεγάλη από-
σταση, αλλά είχαν οπτική ορατότητα; Μα με τον  
οπτικό τηλέγραφο που εφηύραν το 200 π.Χ. δυο  
Αλεξανδρινοί τεχνικοί, ο Κλεόξενος και ο Δημό κλει-
τος. Τα γράμματα της αλφαβήτου μπαίνουν σε ένα  
σύστημα ενός δομημένου πίνακα με γραμμές και στή-
λες. Μεταδίδοντας, με πυρσούς στα αρχαία χρόνια, 
ένα ζευγάρι αριθμών, μεταδίδουμε ένα γράμμα. Γι’ 

αυτό το «μοντέρνο σύστημα» όπως το 
χαρακτήρισε ο καθηγητής του Μετσοβίου 
Πολυτεχνείου και πρόεδρος της Εταιρείας 
Μελέτης Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας 
κ. Θεοδόσης Τάσιος σχεδιάστηκε από τον  
ίδιο ένα παιχνίδι προκειμένου με την 
ανα παράσταση να γίνει κατανοητή η λει-
τουργία του οπτικού τηλέγραφου από  
μαθητές. Η πρώτη εφαρμογή του παι χνι-
διού έγινε στο σχολείο μας με μαθητές 

του Α4, παρουσία του καθηγητή Θ. Τάσιου και κινηματογραφήθηκε από το OTE His-
tory. Προβλήθηκε στις 17 Μαΐου, Παγκόσμια Ημέρα Τηλεπικοινωνιών, στις 20.30 μ.μ. 
https://www.youtube.com/watch?v=Dbm1utdxdpI

Δημοσίευση έγινε στην εφημε ρίδα «Η  
Καθημερινή» (15/5/2016 και παρουσίαση 
στη σχολική κοινότητα του Βαρβακείου 
κατά το Πολιτιστικό Απόγευμα, που πραγ-
ματοποιήθη κε στις 11/5/2016 στο χώρο 
του σχολείου μας.

Αναπαράσταση από μαθητές 
του Α4 για το OTE History

Οι μαθητές που πήραν μέρος: Γ. Σουκα ράς, Ν. Σπυ -
ρόπουλος, Σ. Σταμάτης, Σ. Σταμίδη, Α. Στουπά κη, Π. 
Ταβουλάρης, Ε. Ταρκάση, Δ. Τα σια δάμη, Μ. Τερ ζή, 
Κ. Τζαφέστας, Κ. Τσέ πης, Φ. Φω τιάδης, Ε. Χρι στο - 
 δουλάτου, Γ. Ψαθάκης.

 Υπεύθυνες Καθηγήτριες:  
Μ. Μπελογιάννη, Ε. Κοντοπίδη, Α. Κατσούλα

Γιορτή Γαλλοφωνίας  
Διήμερο Γαλλικού Κινηματογράφου

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων σχετικά με τη γαλλική γλώσσα, πραγματοποιήθηκε 
γιορτή Γαλλοφωνίας όπου οι μαθητές και οι μαθήτριες που διδάσκονται τη γαλλική, 
απήγ  γειλαν αποσπάσματα λογοτεχνικών ποιητικών και θεατρικών έργων μεγάλων 
γαλ  λόφωνων συγγραφέων. 

Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Ντόρα Λεονταρίδου

Στο πλαίσιο του Πολιτιστικού Απογεύματος (11-5-2016) “Ο πολιτισμός σμίγει τον κό-
σμο: έργα & δημιουργίες των μαθητών του Βαρβακείου” οι μαθητές του σχολείου πα-
ρουσίασαν στους γονείς, καθηγητές κι άλλους επισκέπτες στον χώρο του σχολείου υλι-
κό συναφές με τα μαθησιακά τους αντικείμενα και τις διαθεματικές προσεγγίσεις τους.  
Αυτό περιελάμβανε φωτογραφίες, ψηφιακές αφηγήσεις, βίντεος, πειράματα, ει κα  στι-
κές δημιουργίες, κατασκευές, θεατρικές παραστάσεις αλλά και συναυλία, πα ραδοσια-
κούς χορούς (βλέπε πρόγραμμα). Το γεγονός οργάνωσαν οι καθηγήτριες Γιαλ λούση 
Μα  ρία και Λυκούδη Λη και στην πραγματοποίησή του συνέβαλαν το Βαρβάκειο Ίδρυμα 
και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Βαρβακείου Προτύπου Γυμνασίου.

Πολιτιστικό Απόγευμα
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Μουσικό Συγκρότημα

Αποκλειστικά δική τους προσπάθεια! 

Ήθελαν πάντα ένα συ γκρό τημα! 
Μή νες τώρα σκε φτό ντουσαν πώς  
θα μπορούσε να γίνει. Το ξεκί νη-
μα έκανε ο Μπάμπης. Ακο λού θη-
σαν ο Κωνσταντίνος και ο Γιώρ-
γος. Έχουν κάτι κοινό. Παί  ζουν  
εξαιρε τικά! Επίσης, θέ λουν να  
γίνουν πε ρισσό τεροι. (Τι περιμέ-
νε τε λοι πόν, δεσποινίδες και κύ-

ριοι που παίζετε μουσική;) Και να το θαύ μα έγινε. Tην Τετάρτη 11 Μαΐου που έγινε το 
«Πολιτιστικό» το βρά δυ, στο χώρο του μπάσκετ ακού στη καν επι τυχίες των Metallica, 
Scorpions… Κάποια στιγ μή, εμφα νί στηκε και η guest star, η Βάσια η Παππά. Χαμός…

Το συγκρότημα αυτή τη στιγμή αποτελούν οι Μπάμπης Μιχαηλίδης (ηλεκτρική - ο 
οποίος είπε πως θα συνεχίσει και ως μαθητής Λυκείου του χρόνου), ο Κωνσταντίνος 
Χουσιανίτης στα πλήκτρα και ο Γιώργος Σαρόγλου (ηλεκτρική). Θα περιμένουν τις 
συμμετοχές σας!

Υπεύθυνος Καθηγητής: Γ. Λυμπέρης

«Το δίλημμα της Θεονόης» 
από την Ελένη του Ευριπίδη

Το δραματοποιημένο απόσπασμα από  
την τραγωδία Ελένη του Ευριπίδη με τίτλο 
«Το Δίλημμα της Θεονόης» παρουσιάστη-
κε από μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου στο αρ-
χαίο θέατρο Δημητριάδος, στις 9 Απριλίου 
(κατά τη διάρκεια της τριήμερης εκδρομής 
της Γ΄) και στο Πολιτιστικό απόγευμα, στο  
πέρας της σχολικής χρονιάς στις 11 Μαΐου. 

Το δίλημμα της Θεονόης εξακολουθεί να 
παραμένει διαχρονικό και επίκαιρο, καθώς 
καθημερινά όλοι μας δοκιμαζόμαστε στις 
επιλογές μας ανάμεσα στο δίκαιο και το  
άδικο, την αλήθεια και το ψέμα, το προσω- 
  πικό και το συλλογικό συμφέρον. Το κεί-
μενο του Ευριπίδη έγινε αφορμή να επα-
νε κτιμήσουμε τις επιλογές μας και να κοι-
τά ξουμε με πιο καθαρή ματιά τα δικά μας 
διλήμματα. 

Στο δρώμενο συμμετείχαν οι μαθητές: 

Χριστίνα Μούλτου, Μαριλένα Μπαρλαμπά, Σοφία Μπερουκλή, Γιώργος Μυστριώτης, 
Βά σια Παππά, Γεράσιμος Πνευματικάτος, Σπύρος Σαπλαούρας, Ελπίδα Σέλλα, Νίκος 
Σιαμ τάνης, Κατερίνα Σιώκου, Βάσια Σκοπελίτη, Ειράννα Σοκόλη, Νότα Στράγκα, Νίκος 
Σταματόπουλος, Χριστίνα Τσολούδη, Χριστόφορος Φλώρος, Αλέξανδρος Χαντράς, 
Κων σταντίνα Χριστοπούλου.

Υπεύθυνες Καθηγήτριες:  
Θ. Τριαντοπούλου, Μ. Μπελογιάννη, Α. Γκενάκου

Ενδυματολογική επιμέλεια: Λ. Λυκούδη
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Πολιτιστικό Πρόγραμμα
«Τα πρόσωπα  

της πόλης μου»

Φέτος, με το Πολιτιστικό Πρόγραμμα «Τα  
πρόσωπα της πόλης μου», είπαμε να κά-
νου με κάτι διαφορετικό. Να περπα τή σου-
με στην πόλη όπου ζούμε με πραγ μα τικούς 
περιπάτους αλλά και φανταστικούς, μέσα 
από τα μαθήματά μας. Εμπνευσμένοι από 
ποιητές, πεζογράφους, μουσικούς και άλ-
λα σπουδαία πρόσωπα που έζησαν σε  
αυ τή λέμε ότι το καταφέραμε. Με τις δύο  
επι σκέψεις μας στην Πανεπιστημίου και 
στην περιοχή της Πλάκας θαυμάσαμε από  

κοντά κάποια από τα σπουδαιότερα αρχι-
τεκτονικά αριστουργήματα του κέ ντρου 
της, πε ρι πλα νη θή καμε στης Πλάκας τα 
στενά δρομάκια γεμάτοι κέφι και χαρά 
-καθώς ξεφεύγαμε για λίγη ώρα από τη  
ρουτίνα της σχολικής αίθουσας- και απο-
λαύ σαμε όλοι μαζί ένα σουβλάκι στο Μο-
να στηράκι.

Στο τέλος όλης αυτής της γλυκιάς βόλτας 
συγκινηθήκαμε πολύ…

Υπεύθυνοι Καθηγητές:  
Μ. Παζάρσκη, Γ. Αναστασόπουλος 

Όμιλοι
Όμιλος Ρητορικής

O Όμιλος Ρητορικής, ο οποίος 
μετρά τέσσερα χρόνια δυ να-
μικής παρουσίας στο χώρο 
του σχολείου μας, αλλά και  
των όμορων σχολείων, εί ναι  
ένα εργαστήρι με πρωταγω-
νιστές τα παιδιά, τις ιδέες και 
τις λέξεις. 

Σ’ αυτό οι μαθητές μαθαίνουν να εντάσσονται σε μια ομάδα, να καλλιεργούν δεξιότητες 
συνεργασίας, να προσεγγίζουν ένα προς επίλυση θέμα από διαφορετικές οπτικές γω-
νίες, να αξιολογούν αλλά και να αξιολογούνται. Μέσα από ποικιλία τεχνικών και δρα-
στηριοτήτων ανακαλύπτουν την άρρηκτη σχέση σκέψης και λόγου, παράγουν ιδέες,  
αλλά και αξιοποιούν ιδέες άλλων, γίνονται δημιουργικοί, προβληματίζονται για όλα αυτά 
που συμβαίνουν γύρω τους, σχηματίζουν άποψη και την ισχυροποιούν με επιχειρήματα. 
Μαθαίνουν να χρησιμοποιούν τη φωνή, το πρόσωπο και το σώμα τους, να έχουν άνεση 
λόγου και αυτοπεποίθηση, ικανότητα να τέρπουν, να συγκινούν, να πείθουν.

Μια μικρή γεύση της δουλειάς τους οι μαθητές αποτύπωσαν με τη σύνθεση ποιήματος 
με θέμα τον διαδικτυακό εκφοβισμό, το οποίο, αφού αξιολογήθηκε, προκειμένου να 
πλη ροί συγκεκριμένες προδιαγραφές, περιλαμβάνεται στη διαδικτυακή ποιητική συλ-
λο γή του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου.

Ιδιαίτερα αξιόλογη και ενδιαφέρουσα ήταν και η παρουσίαση των Άννας Μπούτου και 
Γιώργου Σαρόγλου στην Ημέρα Ρητορικής Τέχνης και Επικοινωνίας «Έχω άποψη..., 
άρα υπάρχω!», η οποία πραγματοποιήθηκε στις 13 Απριλίου, στο Δημαρχείο Παπάγου- 
Χολαργού.

Δυναμικό παρόν έδωσαν οι μαθητές Γιώργος Γερογλής, Ειριάννα Σοκόλη και Εμμανουήλ 
Ψαρρός στους Διασχολικούς Αγώνες Αντιλογίας 2016, που διεξήχθησαν στις 16 Απρι-
λίου, στο 1ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθήνας. 

Τέλος, στο πολιτιστικό απόγευμα του σχολείου, οι μαθητές με τον λόγο τους μας τα-
ξί δεψαν στις συναντήσεις του ομίλου, καταθέτοντας εντυπώσεις και εμπειρίες της 
χρονιάς που πέρασε.

Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Ε. Λαλιώτου
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Όμιλος Αγγλικής Γλώσσας

Στόχος του ομίλου ήταν η πρακτική εξάσκηση των 4 γλωσσικών δεξιοτήτων (Reading, 
Writing, Listening, Speaking) και η εξοικείωση με στρατηγικές που απαντώνται στις 
συ νήθεις εξετάσεις γλωσσομάθειας, καθώς επίσης και η χρήση της ξένης γλώσσας ως  
επικοινωνιακού εργαλείου. Χρησιμοποιήθηκε υλικό της επιστημονικής ομάδας του ΚΠΓ  
(Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας), κείμενα και βίντεο από το Βρετανικό Συμ βού-
λιο και το BBC. Οι μαθητές επίσης συμμετείχαν σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα συνεργα σίας 
e-twinning με τίτλο «Where is my green environment?» με σχολεία της Σλοβακίας, της 
Ρουμανίας, της Κύπρου, της Γαλλίας, της Λιθουανίας και της Κροατίας. Κατά τη διάρκεια 
της συνεργασίας οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα εξάσκησης της αγγλικής γλώσσας με 
τη χρήση διαδικτυακών εργαλείων WEB 2.0 με στόχο την παραγωγή εργασιών με θέμα 
το περιβάλλον. Η τριήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στη Λίμνη Πλαστήρα - Μετέωρα 
ενί σχυσε το θετικό παιδαγωγικό κλίμα της ομάδας, κλείνοντας το πρόγραμμα με τον 
κα λύτερο τρόπο.

Υπεύθυνες Καθηγήτριες: Σ. Ξυπολιά, Β. Οικονομίδου

Στρατηγικές και Δεξιότητες Επιπέδου Β 
Η Γλώσσα ως Επικοινωνία και Πολιτισμός

Όμιλος Ηθικής

Ο όμιλος ασχολήθηκε με τα σύγ χρονα προβλήματα των εφήβων στα σχολεία και ιδιαί-
τερα με τη σχολική βία, το ρατσισμό, και το διαδικτυακό εκφοβισμό (cyber bullying). 
Συγκεκριμένα τη φετι νή χρονιά ερευνήσαμε τις αιτίες των φαινομένων αυτών και συγ-
χρόνως προσπαθήσαμε κυρίως βιωματικά να βρούμε τρόπους αποφυγής τους. Ο όμι-
λος έθεσε ως στόχο και θεωρούμε ότι το πέ τυχε σε μεγάλο βαθμό να αναδείξει την 
ηθι κή ως ασπίδα στα παραπάνω αρνητικά φαι νόμενα.

Κατά τη διάρκεια του ομίλου συνεργαστήκαμε με το «χαμόγελο του παιδιού» καθώς 
και με το ίδρυμα Λασκαρίδη και δεχτήκαμε επιμορφωτικές επισκέψεις στο σχολείο μας. 
Επίσης με τους μαθητές δημιουργήσαμε μια θεατρική παράσταση καθώς και μια μικρού 
μήκος ταινία σχετική με το θέμα μας. Στην ταινία και στο θεατρικό πρωταγωνιστές, σε-
ναριογράφοι και σκηνοθέτες ήταν οι ίδιοι οι μαθητές καθοδηγούμενοι από τους κα θη-
γητές του ομίλου.

Υπεύθυνοι Καθηγητές:  
Ι. Αναστασόπουλος, Μ. Παζάρσκη

Η ηθική των εφήβων σε άμεση συνάρτηση με τη σχολική βία,  
το ρατσισμό και τον διαδικτυακό εκφοβισμό (Cyber Bullying)
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Όμιλος Φυσικής

«Mεγάλες ιδέες στη Φυσική – 
Θεμελιώδεις Αρχές και Πειράματα, 

Υπολογιστική Φυσική  
και Εφαρμοσμένα Μαθηματικά,  
Σύγχρονες ιδέες και αντιλήψεις  

στη Φυσική»  
με τη συμμετοχή 19 μαθητών  

Γ΄, Β΄ και Α΄ τάξης

Υπεύθυνος Καθηγητής: Δ. Θάνος
Επιστημονικός Συνεργάτης: Θ. Κρητικός

Όμιλος Χημείας και Ψηφιακής Αφήγησης 2015-2016

Οι μαθητές του Ομίλου συνεργάστηκαν σε 5μελείς ομάδες σύμφωνα με την τεχνική 
jigsaw όσον αφορά τη μελέτη του γνωστικού αντικειμένου από το ομότιτλο βιβλίο της  
καθηγήτριας. Για τη δημιουργία αφισών σχετικών με τη διάσταση της λιγότερο κατα να-
λωτικής κοινωνίας συνεργάστηκαν με την κα Λυκούδη (καθηγήτρια καλλιτεχνικών). Με 
υπό βαθρο τη προεργασία για τις αφίσες οι ομάδες συνεργάστηκαν για την κατασκευή 
ψηφιακών αφηγήσεων με συναφή θέματα. Για τη συγγραφή των θεατρικών κειμένων 
συνεργάστηκαν με τον θεατρικό συγγραφέα κο Ανδρέα Φλουράκη. Για τη σκηνοθεσία 
των κειμένων συνεργάστηκαν με τον σκηνοθέτη Βασίλη Παπαδόπουλο. Τα έργα και οι 
δη μιουργίες των μαθητών παρουσιάστηκαν στο Πολιτιστικό Απόγευμα του σχολείου 
(13-5-2016) καθώς και στη δράση «Μαθαίνοντας την Επιστήμη μέσα από το Θέατρο» 
(Εκδήλωση Αθήνας 2 & 3 Απριλίου 2016) και διακρίθηκαν για την ευαισθητοποίηση 
του θεατρικού κειμένου του μαθητή της Γ΄ τάξης γυμνασίου Αλέξανδρου Σταυρουλάκη-
Χαντρά με τίτλο ΣΟ-ΚΟ-ΛΑ-ΤΑ σε θέματα υγιεινής διατροφής. 

Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Μ. Γιαλλούση

«Προσκαλώντας σε γεύμα τη χημεία:  
Για μια λιγότερο καταναλωτική κοινωνία»



Διευθύντρια: Ρουμπέα Γεωργία

Υποδιευθύντρια: Κουλέτση Ειρήνη

Θεολόγοι: Αναστασόπουλος Ιωάννης, Παζάρσκη Μαρία

Φιλόλογοι: Ανδρίτσος Γιώργος, Γκενάκου Αφροδίτη, Γκίκα Ελένη, Κουρκουλέα Κυριακή,  

Λαλιώτου Ευσταθία, Μαραγκού Αικατερίνη, Μπελογιάννη Μαρία, Τριαντοπούλου Θεοδώρα

Μαθηματικοί: Μιχαλιά Δήμητρα, Μπαρτσώκας Ιωάννης

Φυσικών Επιστημών: Γιαλλούση Μαρία, Θάνος Δημοσθένης, Λαγάκη Ελένη, Παππάς Νικόλαος 

Γαλλικών: Λεονταρίδου Θεοδώρα, Ροντογιάννη Ηλιάνα

Αγγλικών: Μιχαηλίδου Βασιλική, Οικονομίδου Βασιλική, Ξυπολιά Σοφία

Γερμανικών: Τσιάτσιος Αντώνης

Αισθητικής Αγωγής: Λυκούδη Ευαγγελία

Φυσικής Αγωγής: Τουρσουνίδου Χρυσούλα, Χαντζής Γεώργιος

Οικιακής Οικονομίας: Κατσούλα Άνθη

Τεχνολογίας: Παπαγεωργίου Δήμητρα, Παπαδογεώργη Παναγιώτα

Μουσικής: Λυμπέρης Ιωάννης

Πληροφορικής: Κοντοπίδη Ευαγγελία, Μαζωνάκη Μαρία, Οτζάκογλου Θεόδωρος
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Χαιρετισμός Δεκαπενταμελούς

Τη φετινή χρονιά όλες οι μαθητικές 
κοι νότητες και συγκεκριμένα το δε
κα  πενταμελές προσπάθησε να αντα
πο κριθεί στις προσδοκίες και να κρι 
θεί άξιο από τους συμμαθητές μας.  
Νιώθουμε πολύ περήφανοι που αντα
ποκρίθηκαν οι μαθητές του σχο λείου  
μας τόσο θετικά. 

Αναπολώντας φέρνουμε στο μυαλό 
μας δράσεις και εικόνες που σχίζουν 
τα δίχτυα του χρόνου. Κάθε εμπειρία 
που αφήνει μέσα μας τα ανεξίτηλα 

χρώματα από μία συνάντηση προσώ
πων, είναι και ένα ψιχουλάκι αιω νιό
τητας. Από αυτά που δίνουν νόημα  
στη ζωή μας, την πλουτίζουν και τη 
δικαιώνουν. Ελπίζουμε να καταφέ ρα
με να σηματοδοτήσουμε τη περα σμέ
νη χρονιά με χαμόγελα και όνειρα.

Ευχαριστούμε όλους τους μαθητές 
για την ευκαιρία που μας δώσανε!

Εκ μέρους του 15μελούς, 
Εμμανουήλ Ψαρρός 
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Διακρίσεις Μαθητών
Οι μαθητές της Α΄ τάξης του σχολείου μας: Βασιλόπουλος Ευ
θύ μιος, Βλάμης Θεό δω ρος, Γκού της Παναγιώτης, Βουρ λιώ της  
Ιωάν νης, Βαργιάμη Ιωάννα, Σιδέρη Κων στα ντίνα, Σου  φλή  
Αγγελική, Τριλυράκη Δανάη και οι μαθητές της Β΄ τά ξης: Κώ 
στας ΓεώργιοςΑλέ ξανδρος, Σαρόγλου Γεώργιος, Σπυ ροπού
λου Αθηνά παρουσίασαν εργασίες στο 1ο Μα θητικό Συνέ δριο  
Έρευνας και Επιστήμης που διοργάνωσε το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «ΔΗ
ΜΟΚΡΙΤΟΣ», το Εργαστήριο Έρευνας για τη Δι δασκαλία των 
Μαθη ματικών του Π.Τ.Δ.Ε. του Παν. Πατρών και η Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκ παί
δευσης Προτύπων Πειραματικών Σχολείων (Ε.Λ.Μ.Ε. Π.Π.Σ.).

Υπεύθυνες Καθηγήτριες: Α. Γκενάκου, Ε. Κοντοπίδη, Μ. Μαζωνάκη  
Μ. Πανδή, Θ. Τριαντοπούλου, Γ. Ρουμπέα

Στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Ποίησης (21 Μαρτίου), το Σχο
λείο μας προκήρυξε μαθητικό διαγωνισμό ποίησης για το σχολικό έτος 20162017. Το 
βραβείο ποίησης απονεμήθηκε στην ΔανάηΜαρία Καρλή, μαθήτρια της Γ΄ Γυμνασίου. 
Έπαινο ποιητικής δημιουργίας απέ σπασαν οι μαθητές της Α΄ Γυμνασίου: Ελισάβετ Αϊ
φαντή, Κα τιάν να Φίλιου και Κώστας Βασιλείου.

Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Ε. Λαλιώτου

Η μαθήτρια της Γ΄ τάξης Ιωάννα Θεο
δοσίου βρα βεύ τη κε με τον 9ο έπαινο 
στον ΙΕ΄ ΠΑ  ΝΕΛ  ΛΗΝΙΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ 

ΔΙΑΓΩΝΙ ΣΜΟ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙ ΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥ ΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΛΕΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕ
ΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ με θέμα «Η συνθήκη της Λωζάνης».

Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Ε. Γκίκα

Η μαθήτρια Τόγκα Κωνσταντίνα πήρε το 1ο βρα βείο στον 4ο Διαγωνισμό Αναγνω
στικών Δε ξιοτήτων – Κατανόησης Κειμένου, που διοργάνωσε η Διεύθυνση Δευτερο
βάθμιας Εκπαί δευσης Β΄ Αθήνας για μαθητές/τριες της Γ΄ Γυμνασίου.

Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Ε. Λαλιώτου

Η μαθήτρια Μαριάννα Κόκκα της Γ΄ Γυμνασίου διακρίθηκε στο ρη
τορικό αγώνισμα της εκ φρα στικής ανάγνωσης, μπαίνοντας 
στην τελική πεντάδα των μαθητών/τριών με την κα λύτερη πα
ρουσία, στους 1ους Μαθητικούς Αγώνες Ρητο ρικής Τέχνης Γυμνα
σίων. 

Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Ε. Λαλιώτου

Στην πρώτη φάση του 77ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού στα Μαθη μα
τικά «ΘΑ ΛΗΣ» της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας διακρίθηκαν: Από την Α΄ Γυ  
μνα σίου: Βασιλείου Κωνσταντίνος και Φρατζεσκάκης Μιχαήλ. Από τη Β΄ Γυμνασίου: 
Βαλλιά ντος Κωνσταντίνος, Βασιλικώτης Δημήτριος, Γαρυφαλίδης Αντώνιος, Κοντο
δημόπουλος Διονύσιος, Κουρής Ηλίας, Κύρκου Ελένη, Κώστας ΑλέξανδροςΓεώργιος, 
Λεο ντιάδης Κωνσταντίνος, Λυ μπέ ρογλου Ελβίρα, Μιχιώτη Αναστασία, Μπαλής Οδυσ
σέας, Μπα μπασίας Παναγιώτης, Μπού του Άννα, Νικολακοπούλου Μαρίνα, Πολίτη 
ΕυγενίαΠα νω ραία, Σιγαλάς Στυλιανός, Σου καράς Γεώργιος, Φωτιάδης Φίλιππος και 
Ψα θάκης Ιωάννης. Από την Γ΄ Γυμνασίου: Γιασαφάκης Αναστάσιος, Καρβελάς Αθανά
σιος, Κο ντα ράτου Μαρία, Κουρής Γεώργιος, 
Κου τσά κης Χρήστος, Κράντοκ Αλέξαν δρος, 
Οι κονόμου Βασίλειος, Σταθοπούλου Χριστί 
να, Τομαράς Σωτήριος, Τσελίκη Ευγενία
Μα  ρία, Χουσιανίτης Κωνσταντίνος, Ψαρο
γιαν  να κο πούλου Μελίνα.

Στη δεύτερη φάση του 77ου Πανελλήνιου 
Μαθητικού Διαγωνισμού στα Μαθη μα
τικά «ΕΥ ΚΛΕΙΔΗΣ» (28/1/2017) της Ελ
ληνικής Μαθηματικής Εταιρείας διακρίθηκαν οι μα θη τές: Από την Β΄ Γυμνασίου: Λυ
μπεροπούλου Ελβίρα, Μπαμπατσιάς Παναγιώτης, Νικο λα κοπούλου Μαρίνα, Σιγαλάς 
Στυλιανός. Από την Γ΄ Γυμνασίου: Καρβελάς Αθανάσιος, Το μαράς Σωτήριος. 

Στο Διεθνή Μαθηματικό Διαγωνισμό «Κα
γκουρό 2017» (18/3/2017) διακρί θη καν 
οι μα θητές: Από την Α΄ τάξη Γυμνα σίου:  
Βαρθαλίτης Δημήτριος, Καρτάλος Κων
στα ντίνος, ΓκίκαςΠανούσης Γεώρ γιος,  
Παυλίδης Μιχαήλ. Από τη Β΄ τάξη Γυ μνα
σίου: Θανοπούλου ΆνναΜαρία, Κύρ κου  
Ελένη, Λουπάσης ΘεόδωροςΚωνσταντί 
νος, Μιχιώτη ΑναστασίαΑρετή, Μπα μπα

τσιάς Παναγιώτης, Σιγαλάς ΣτυλιανόςΝικόλαος. Από την Γ΄ τάξη Γυμνασίου: Καρ βελάς 
Αθανάσιος.
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Όλα τα τμήματα του σχολείου μας υλοποίησαν την 
τελευταία εβδομάδα του Μάρτη 2017 τη Δράση της  
ActionAid «Παγκόσμια Εβδομάδα για την Εκ παί
δευση 2017» με θέμα «Η Εκπαίδευση των παι
διών Προσφύγων». Τα παιδιά ενημερώθηκαν για την 
εκπαίδευση των παιδιών προσφύγων, είδαν σχετικά 
βίντεο και έγραψαν μηνύματα που είχαν ως στόχο 
την υπεράσπιση του δικαιώματος των παιδιών προ
σφύγων στη μόρφωση. Η ενημέρωση των μαθη τών 
της Γ΄ Γυμνασίου πραγματοποιήθηκε τους υπεύθυ
ν  ους των Εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Οργάνωσης, που προσκλήθηκαν στο 
σχολείο μας. 
Τα μηνύματα των παιδιών αναρτήθηκαν στους χώρους του σχολείου, στη σελίδα της 
Action Aid και στον Blog του τμήματος Β4.

Υπεύθυνοι Καθηγητές: Ι. Αναστασόπουλος, Α. Γκενάκου, Α. Κατσούλα,  
Ε. Κοντοπίδη, Κ. Κουρκουλέα, Ε. Λαλιώτου, Λ. Λυκούδη, Μ. Μπελογιάννη,  

Σ. Ξυπολιά, Μ. Παζάρσκη, Θ. Τριαντοπούλου, Γ. Φωτοπούλου

Δράσεις 
Αλληλεγγύης

Ομάδα μαθητών από τα τμήματα της Γ΄ τά
ξης συμμετείχαν στην καμπάνια: «Μα θη
τές ενημερώνουν μαθητές, γονείς και 
τοπική κοινωνία για τη μεταμόσχευση 
μυελού των οστών και τη σημασία της 
εθελοντικής προσφοράς» με αφί σες  
και ενημερωτικά φυλλάδια για μαθητές και για ενήλικες, άρθρα στον τύπο και εικο νο
κι νητικό βίντεο. 

Συγκεκριμένα, συμμετείχαν στην εκδή λω
ση ενημέρωσης που πραγματοποιήθηκε 
στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, στις 5 Νοεμ
βρίου 2016, με αφορμή τη Σχολική Ημέρα 
Εθελοντή Αιμοδότη και Εθελοντή Δότη 
Αιμοποιητικών Κυττάρων. Τη διοργάνωση 
είχε η ΕΛΜΕ Προτύπων και Πειραματικών 
Σχολείων και το Γυμνάσιο με Λυκειακές τά
ξεις στα Νοσοκομεία Παίδων «Αγία Σο φία» 

και «Π. και Α. Κυριακού». Η εκδή λω ση ετέθη υπό την αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου 
της Δημοκρατίας και είχε τη στή ριξη της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, της Διοικούσας 
Επιτροπής Προτύπων και Πει ρα ματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και του Συλλόγου Όραμα 
Ελπίδας. 

Η ομάδα των μαθητών μας προέτρεψε για 
μια ακόμη φορά, τους μεν συμμαθητές της 
να διαδώσουν το μήνυμα, τους δε γονείς να  
γίνουν εθελοντές δότες μυελού των οστών,  
στις 26 Μαΐου 2017, στο πλαίσιο του Πο
λιτιστικού Απογεύματος του σχο λείου μας.

Συμμετείχαν οι μαθητές: Αβαγιαννού Μι καέ λα, Αποστολάρα Γλυ κερία, Γιαννί τσα Άννα,  
Γιασαφάκης Μιχά λης, Διαμαντο πού λου Ελένη, Θεοδοσίου Ιωάννα, Καραολίδης Νικό λας,  
Κόκκα Μα ρίαΆννα, Κοκκίνης Γιώργος, Κου τσά κης Χρήστος, Μπιμπίρη Σοφία, Νικολάκη 
Ασπασία, Παπαδοπούλου Φωτεινή, Τάσ ση Νεφέλη, Τομαράς Σωτήρης, Τρυ φιά τη Ει ρή
νη, Χαλκιάς Νίκος, Ψαρογιαν να κο πού λου Μελίνα.

Υπεύθυνες Καθηγήτριες: Ε. Γκίκα, Ε. Λαλιώτου, Μ. Μπελογιάννη, Μ. Πανδή

«Διάδωσε το μήνυμα  
και σώσε μια ζωή»
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πάνω σε θέματα βίας, εμπλοκών, μίμησης συμπεριφορών, ασυνείδητης παραποίησης 
των μηνυμάτων, απόρριψης και αστεϊσμού σε βάρος του άλλου, κλπ. Εντοπίστηκαν 
πε ριοχές που μας κάνουν να ολιγωρούμε και να παραβαίνουμε τις προσωπικές μας 
επι λογές μας τυπικά ή άτυπα.

Ο χωρισμός σε τυχαίες μικρές ομάδες 
έφε ρε κοντά μαθητές διαφόρων ηλικιών, 
από διαφορετικά σχολεία, με διαφο ρε
τική εκπαίδευση στο θέμα. Κάθε ομάδα 
ανέλαβε και παρουσίασε στην ολομέλεια 
μία από τις βασικές δεξιότητες της Δια
μεσολάβησης μέσω μίας μορφής Τέχνης: 
ζωγραφική / μουσική και τραγούδι / θέα
τρο / κολλάζ / ρυθμική κίνηση ήκαι χορός 
/ παντομίμα / γλυπτό / ποίημα / διή γη μα,  
κλπ. Με τον τρόπο αυτό μέσα από παι

χνίδι, προχώρησε ένας σοβαρός αναστοχασμός αναφορικά με την αναγκαιότη τα της 
κάθε δεξιότητας και τη σημαντικότητα στην διαδικασία της Διαμεσολάβησης. 
Το κλείσιμο της συνάντησης προ(σ)κάλεσε όλους τους συμμετέχοντες να δημιουρ
γή σουν ένα ενιαίο κύκλο με τα σώματά τους και ένα ενιαίο στεφάνι με τα χέρια τους 
αναπαριστώντας την ισχύ που δίνει η ενωτική διάθεση, η σύμπνοια, ο σεβασμός και η 
επικοινωνία. Χαρά, αυτό ήταν το κύριο συναίσθημα του Φεστιβάλ, και μία υπόσχεση να 
ξανανταμώσουμε και πάλι.

Γ. Ρουμπέα

Η Διαμεσολάβηση στο χώρο της Εκπαί
δευσης για την επίλυση ενδοσχολικών 
διενέξεων και συγκρούσεων απο    τελεί 
πλέον μία από τις ευρέως διαδε δο  μέ νες 
καλές πρακτικές. Η Κυριακή 2 Απριλίου 
2017 αποτέλεσε ένα σταθμό για την 
εξέλιξη της Διαμεσολάβησης στον εκπαι 
δευτικό χώρο, καθώς πραγ μα τοποιή θηκε το 2ο Φεστιβάλ Μαθητικής Δια με σολά
βησης. 14 σχολεία, 150 περίπου μαθητές από Γυμνάσια και Λύκεια Αθηνών και Ανατο
λικής Αττικής μαζί με 35 καθηγητές τους που συντονίζουν και εμψυχώνουν τις δράσεις 
μέσα στα σχολεία, συναντήθηκαν στο Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο σε μία τετράωρη 
γιορτή με στόχο τη γνωριμία μεταξύ τους, την ανταλλαγή και την ψυχαγωγία. Η δράση 
οργανώθηκε στο πλαίσιο συνεργασίας του δικτύου ΣΗ.ΜΑ. Α.Ε.Π. (Σημερινός Μαθητής 
Αυριανός Ενεργός Πολίτης) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας 
και της Ε.ΣΥ.ΟΜ. και συντονίστηκε από τις εκπαιδευτικούς και Συμβούλους Ψυχικής 
Υγείας Γιούλα Ρουμπέα και Μαρία Σφέτκου. 

Η αίθουσα εκδηλώσεων του Βαρβακείου γέμισε ασφυκτικά με μαθητές Γυμνασίου και 
Λυκείου που καθισμένοι κατάχαμα, σε ομάδες ανά σχολείο, βιάζονταν να γνωριστούν 
και να ανταλλάξουν τις εμπειρίες τους. Μία σύντομη αλλά δυναμική δραστηριότητα ζε
στά  ματος και εισαγωγής στο θέμα κινητοποίησε στάσεις και συμπεριφορές που συχνά 
υιο θετούμε ασυνείδητα και έδωσε την ευκαιρία για μία πρώτη συζήτηση και ανταλλαγή 

Φεστιβάλ Διαμεσολάβησης 
2017
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Δραστηριότητες Τάξεων
Ενδοσχολικά πρωταθλήματα

Ενεργειακό Ισοζύγιο

Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 
201617 και στα πλαίσια του μαθήματος 
Φυσικής Αγωγής διοργανώθηκαν αγώνες 
σε επίπεδο τάξης ή τάξεων αποτελώντας 
ένα μέσο εξάσκησης και πρακτικής εφαρ
μο γής των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανο
τήτων που απέκτησαν οι μαθητές κυ ρίως  
μέσα από το μάθημα της Φυσικής Αγω γής.

Οι αγώνες πραγματοποιήθηκαν στο δεύτε
ρο τετράμηνο και αφορούσαν τις αθλοπαι
διές Καλαθοσφαίρισης και Πετο σφαί  ρισης 
καθώς και το άθλημα της Επι τραπέ ζιας 
Αντισφαίρισης.

Υπεύθυνος Καθηγητής: Π. Στασινός

Στο πλαίσιο της θεματικής εβδομάδας, στο  
μάθημα της Φυσικής Αγωγής το θέ μα μας  
ήταν το Ενεργειακό Ισοζύγιο. Κα τά τη 
διάρ κεια των δραστηριοτήτων εξηγήσα με  
τη σημασία του ενεργειακού ισοζυγίου, 
στήσαμε την Πυραμίδα Μεσο γεια κής Δια
τρο φής, παίξαμε κυνήγι θησαυ ρού και παι  
χνίδια με προπλάσματα τρο φί μων. Με τρή
σαμε τα βήματά μας με βη ματομετρητές, 
θυμηθήκαμε τις ομάδες τροφί μων, λύσαμε 
σταυρόλεξα με θέμα τη δια τρο φή και την 
άσκηση και είδαμε τις με ρί δες που πρέπει 
να προσλαμβάνουμε καθη μερινά από κάθε 
ομάδα τροφίμου. 

Τέλος, ανακαλύψαμε πόσο κοντά είμαστε 
στη Μεσογειακή Διατροφή μέσω του Δεί
κτη KIDMED.

Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Α. Καλλιώρα

Tο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Νοιάζομαι και Δρω» υλοποιήθηκε σε όλη τη διάρκεια 
της σχολικής χρονιά με τη συμμετοχή όλων των μαθητών του σχολείου μας. Οι δράσεις 
στόχευαν στην ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα εθελοντισμού, αλληλεγγύης 
προς τον συνάνθρωπο και ενεργού πολιτειότητας και στην ανάπτυξη του συνεργατικού 
πνεύματος.

Το πρόγραμμα συνεχίστηκε με τη συμμετοχή μαθητών και του Λυκείου, για την συγκέ
ντρωση πλα στι κών πωμάτων για την αγορά αμαξιδίου το οποίο θα προσφερθεί σε 
άτο μα που αντι μετωπίζουν κινητικά προβλήματα. 

Διοργανώθηκε επίσης χριστουγεννιάτικο bazaar και συγκεντρώθηκαν χρήματα για να 
δο θούν σε ίδρυμα επιλογής των μαθη τών. 

Σε συνεργασία με γονείς και την οργά νωση «Γιατροί Του Κόσμου (ΓτΚ)  Κέ ντρο Φι
λοξενίας 100 Ασυνόδευτων Ανηλίκων “Ελαία”» στην Παιανία, οι μαθητές συ γκέ
ντρωσαν παπούτσια για τα παιδιά προσφύγων. 

Υπεύθυνοι Καθηγητές: Γ. Ρουμπέα, Ι. Αναστασόπουλος, Α. Γκενάκου, Ε. Κοντοπίδη,  
Ε. Λαλιώτου, Θ. Λεονταρίδου, Μ. Μπελογιάννη, Β. Οικονομίδου, Θ. Τριαντοπούλου
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Οι μαθητές του Β3 τμήματος, στα πλαίσια 
του μαθήματος της Τριγωνομετρίας, είχαν 
ως έργο να υπολογίσουν με ακρίβεια το 
ύψος ενός απρόσιτου τοίχου, με εξοχή, με 
μόνα υλικά το διαβήτη, το μοιρογνωμόνιο, 
χαρτοταινία, τριγωνομετρικό πίνακα εφα
πτο μένων και συνημιτόνων, ένα φακό λέι
ζερ, μια μεζούρα κι ένα κομπιουτεράκι. 

Ο απώτερος στόχος να βρουν πόσα κιλά 
μπο γιά χρειάζονται για να τον βάψουν, 
γνω ρίζοντας την τιμή του κιλού μπογιάς. 

Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Ε. Κουλέτση

Μέτρηση του ύψους  
ενός απρόσιτου τοίχου 

Οι μαθητές επί το έργον

Δημιουργία γεωμετρικών σχημάτων  
στο περιβάλλον οπτικού προγραμματισμού Scratch

Στη διάρκεια της Θεματικής Εβδομάδας (2226 Μαΐου 2017), οι μαθητές των τμη μά
των Α1 και Α2 σχεδίασαν γεωμετρικά σχήματα στο περιβάλλον οπτικού προγραμ
μα τισμού Scratch, το οποίο διατίθεται δωρεάν από το MIT, ΗΠΑ (https://scratch.
mit.edu). Οι μαθητές εξοικειώθηκαν εύκολα με το προγραμματιστικό περιβάλλον στο  
οποίο εργάστηκαν ομαδικά, αξιοποιώντας απλές εντολές κίνησης αντικειμένων και τους  
ορισμούς/ιδιότητες των σχημάτων που διδάχθηκαν στη Γεωμετρία. Με ζωηρό ενδια
φέρον και διάθεση για συνεργασία ολοκλήρωσαν τα έργα τους, τα οποία αναρτήθηκαν 
στη συλλογή https://scratch.mit.edu/studios/4060970/.

Η δραστηριότητα εντάχθηκε στον άξονα: «Έμφυλες ταυτότητες» και στην ενότητα: 
«Έμφυλα στερεότυπα με βάση το φύλο στην εργασία» λαμβάνοντας υπόψη (α) την  
περιορισμένη συμμετοχή των γυναικών στους τεχνολογικούς τομείς, γεγονός που  
απασχολεί ολοένα και περισσότερο τα ευρωπαϊκά κράτη και τις ΗΠΑ (β) τις προτει νό
μενες δράσεις του Ευρωπαϊκού Σχολικού Δικτύου για να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ 
των φύλων στην Επιστήμη, την Τεχνολογία, τη Μηχανική και τα Μαθηματικά (STEM: 
Science, Technology, Engineering, Mathematics).

Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Ε. Κοντοπίδη
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Aξιοποίηση συνεργατικού περιβάλλοντος (ιστολόγιο)  
για την ενδυνάμωση ικανοτήτων του 21ου αιώνα

Οι μαθητές των τμημάτων Β2 και Β4 στο πλαίσιο της συνεργασίας τους με τους μαθητές 
του Γυμνασίου Πόρου δημιούργησαν ένα ιστολόγιο (blog) για να παρουσιάσουν το Βαρ
βάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο και αντιπροσωπευτικές δράσεις του.

Στη διάρκεια της επιμέλειας και ενημέρωσης του ιστολογίου, οι μαθητές είχαν την 
ευκαιρία να γνωρίσουν τα βασικά χαρακτηριστικά των ιστολογίων (blogs), να εκφρα
στούν δημιουργικά και να καλλιεργήσουν ψηφιακές ικανότητες και ικανότητες συνερ
γα σίας και πρωτοβουλίας. Επιπλέον, μπόρεσαν να ασκηθούν σε θέματα γραφής για  
το web, σεβασμού στα πνευματικά δικαιώματα και αποφυγής της λογοκλοπής. Αξιο
ποίη σαν διάφορα ψηφιακά εργαλεία έκφρασης και δημιουργίας (Google docs, Google 
slides, Padlet, Wordle, κ.α.) και δημιούργησαν ένα θετικό ψηφιακό αποτύπωμα στον 
παγκόσμιο ιστό. 

Το μαθητικό ιστολόγιο ήταν ανάμεσα στους 245 υποψήφιους εκπαιδευτικούς ιστότο
πους που έλαβαν μέρος στον «8ο Διαγωνισμό Ελληνόφωνων Εκπαιδευτικών Ιστότο
πων 2017». Επισκεφθείτε το στη διεύθυνση: http://schporosinvitation.blogspot.gr/.

Υπεύθυνες Καθηγήτριες: Α. Γκενάκου, Ε. Κοντοπίδη

Το ταξίδι στον ομηρικό κόσμο ξεκινά στην  
Α΄ Γυμνασίου. Ερχόμαστε σε επαφή με το  
κεί μενο, εκτιθέμεθα και σε άλλες μετα
φρα στικές εκδοχές, διαβάζουμε έργα από  
την αρχαία ελληνική γραμματεία, τη νεο
ελ ληνική, κά πο τε και την ευρωπαϊκή λο
γο τεχνία, γοητευόμαστε από έργα τέχνης 
διαφορετικών εποχών.

Μέσα από ομαδικές συνθετικές εργασίες, 
οι μαθητές γίνονται δημιουργοί, συνθέ
τουν τα δικά τους κείμενα, φιλοτεχνούν τα  
δικά τους έργα, δραματοποιούν απο σπά
σμα τα ραψωδιών.

Η πορεία συνεχίζεται στη Β΄ Γυμνασίου, 
σε μια προ σπά θεια να αρθρώσουν το δικό 
τους πρωτότυπο λό γο, να αποτυπώσουν 
τη δική τους ματιά, τον τρόπο με τον οποίο 
οι ίδιοι προσλαμβάνουν το κείμενο, ολο
κλη  ρώνοντας ένα ταξίδι γεμάτο γνώση, 
έμπνευση και δη μιουργικότητα.

Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Ε. Λαλιώτου

Μαζί... γράφουμε Ιστορία

Οι μαθητές του Β4 ζωντάνεψαν με τον δικό τους τρόπο το σχολικό εγχειρίδιο της Ιστο
ρίας. Εργάστηκαν σε ομάδες σε ψηφιακό περιβάλλον συνεργατικής γραφής και προ
σπάθησαν να ανασυνθέσουν και να αποδώσουν ιστορικά γεγονότα της Μεσαιωνικής 
και Νεότερης Ιστορίας της Β΄ Γυμνασίου. 

Με την συνδρομή των ΤΠΕ, που τους πρόσφεραν τη δυνατότητα μιας ευέλικτης συνερ
γα σίας εκτός σχολικής τάξης, την αξιοποίηση διαδικτυακών κυρίως πηγών, κυρίως 
όμως με το κέφι και τον αυθορμητισμό τους πήραν την πρωτοβουλία να «ξαναγράψουν» 
βασικές ενότητες του σχολικού εγχειριδίου. Δεν περιορίστηκαν σε αναδιατύπωση ή 
στον απλό εμπλουτισμό του αλλά έδωσαν μια νέα διάσταση οργανώνοντας εκ νέου το 
υλικό τους και αξιοποιώντας δημιουργικά τις διαθέσιμες πηγές. Δικαίως έγιναν για λίγο 
«μικροί», ή όπως οι ίδιοι προτιμούν να αποκαλούνται «έφηβοι ιστορικοί»!!!

Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Δ. Μαντή

Ταξιδεύοντας στον ομηρικό κόσμο
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Το Μουσικό Εργαστήρι λειτουργεί από το 
1996 στο Β΄ όροφο, στην αίθουσα 215, ως 
ένας χώρος που επιθυμεί να ανταποκριθεί 
στις σύγχρονες ανάγκες της διδασκαλίας 
του μαθήματος. 

Την πραγματοποίηση αυ τού του στόχου 
βοηθά η υλικοτεχνική υποδομή την οποία 
αποτελούν μεταξύ άλλων και δανειστική 
βιβλιοθήκη για το μάθημα της Μουσικής, 
Αρχείο δανεισμού δίσκων, CD’s και DVD’s, 

μουσικά όργανα και οπτικοακουστικά μέ σα. Πρόκειται για τον χώρο στον οποίο 
πραγματοποιείται το μάθημα της Μουσικής, ασκού νται οι χορωδίες και τα μουσικά 
σύνολα και προετοιμάζοται μουσικές εκδηλώσεις. 

Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 201617 στον χώρο του Μουσικού Εργα στη ρί
ου εκτός από τις παραπάνω δράσεις, πραγματοποιήθηκαν διδασκαλίες που πα ρα κο
λούθησαν οι φοιτητές του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ καθώς και οι δρα
στηριότητες του Ομίλου «Θέατρο, Μουσική και Κινούμενο Σχέδιο».

Υπεύθυνος Καθηγητής: Γ. Λυμπέρης

Το Μουσικό Εργαστήρι του Βαρβακείου Συνθετική Εργασία Μαθηματικών

Στα πλαίσια της διαθεματικής εργα
σίας με θέμα: «Από το Ζήνωνα τον 
Ελεάτη στη Fractal Γεωμετρία: 
Ένας δρόμος προς το Άπειρο και 
το Χάος», οι μαθητές του τμήματος 
Γ4 έπρεπε να ετοιμάσουν μια συν
θετική ομαδική εργασία στον τρό πο  
συ σχέτισης των παραδόξων του Ζή
νωνα του Ελεάτη με τους αριθ μούς 
Fibonacci, το χρυ σό ορθο γώ νιο, τα  
fractals στη φύση, στο χρη ματιστή
ριο, στην Τέχνη καθώς και με την 

μορφοκλασματική και Ευκλείδεια Γεω με τρία και να την παρουσιάσουν στην ολο μέλεια 
της τάξης. 

Οι μαθητές του Γ4 «ντύθηκαν τη φορεσιά» του Βιολόγου, του Γεωλόγου, του Μετεω
ρο λόγου, του Φιλόσοφου, του Χρηματιστή, του Μαθηματικού, του Αρχιτέκτονα και του 
Καλλιτέχνη και παρουσίασαν τα ευρήματά τους στην ολομέλεια της τάξης. 

Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Ε. Κουλέτση
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«Υιοθεσία αρχαίων θεάτρων. 
Μαθητές ξεναγούν μαθητές  

στα αρχαία θέατρα»

Η φετινή Γ΄ Γυμνασίου του σχολείου μας, υιο
θέ τησε το ιερό του μάντη και θεού Αμφια 
ράου στον Ωρωπό. Με την παρότρυνση των 
φιλολόγων μας, κκ. Μ. Μπελογιάννη και Δ. 
Τρια ντοπούλου, συγκροτήθηκαν σε κάθε 
τμή μα διαφορετικές ομάδες παιδιών που 
συμ μετείχαν σε διαφορετικές δράσεις. Μια 
ομά δα φωτογράφισε τη χλωρίδα της περιο
χής για τη δράση «xyzdiazoma», που έχει σχεδιάσει ο δρ. Διονύσιος Καλογεράς και 
το σχολείο μας είχε την τιμή να την «εγκαινιάσει». Η δράση αυτή στοχεύει στην κα
τα γρα φή, αναγνώριση και αποτύπωση της περιβαλλοντικής κληρονομιάς εντός των 
αρ χαιολογικών χώρων. Φωτογραφίσαμε, λοιπόν, τη χλωρίδα, ακολουθώντας τις υπο
δεί ξεις του υπεύθυνου αρχαιολόγου, προκειμένου να δημιουργηθεί φάκελος με το πε
ριβαλλοντικό αποτύπωμα του Αμφιαρείου. Μια άλλη ομάδα ήταν αυτή των μα θη τών 
ξεναγών οι οποίοι για πολύ καιρό προετοιμάζονταν για να μας προσφέρουν μια εκ παι
δευτική βόλτα εξιστορώντας σε εμάς τον μύθο του Αμφιαράου, την ιστορία του χώ ρου  
και των ανασκαφών, τα μνημεία και τις γιορτές που γίνονταν σε αυτό το ιερό θε ραπευ
τήριο. Τέλος, μια άλλη ομάδα παιδιών από κάθε τμήμα μας παρουσίασε την δική της 
προ σέγγιση για το πρώτο και το τρίτο στάσιμο της Ευριπίδειας Ελένης, την οποία φέ
τος διδαχτήκαμε. Έτσι, δόθηκε η ευκαιρία σε όλα τα παιδιά όχι μόνο να αποκτήσουν 
γνώσεις, αλλά και να έρθουν κοντά στη φύση, να ψυχαγωγηθούν και να απολαύσουν 
με τους φίλους τους αυτή την εναλλακτική και πραγματικά ενδιαφέρουσα εξόρμηση.

Ήταν ένας εξαιρετικός τρόπος να κλείσουμε τον κύκλο των εκπαιδευτικών επισκέψεών 
μας με το Γυμνάσιο. Ειλικρινά, θαυμάσαμε την προσπάθεια που είχαν κάνει οι ξεναγοί 
συμμαθητές μας, οι οποίοι προκειμένου να συλλέξουν το απαιτούμενο πληροφοριακό 
υλικό για να μας προσφέρουν μια ολοκληρωμένη παρουσίαση και να προετοιμαστούν 
κατάλληλα, κάθονταν, για αρκετό καιρό, μετά το πέρας του σχολικού ωρολογίου προ
γράμματος όση ώρα χρειαζόταν. Μάλιστα, στην ξενάγηση φορούσαν φουλάρι συγκεκρι
μένου χρώματος και καρτελάκια με το όνομά τους για να τους ξεχωρίζουμε και για να  
απευθυνόμαστε σε αυτούς αν είχαμε κάποια απορία.

Στιγμιότυπα από τις δράσεις του σχολείου μας στο Αμφιάρειο Ωρωπού

Θα ήθελα να τονίσω την αξία τέτοιου είδους επισκέψεων καθώς η γνώση μεταδίδεται 
διαδραστικά μεταξύ των μαθητών και οι ίδιοι έχουν τη χαρά και την ικανοποίηση να 
συμμετέχουν σε μία τόσο όμορφη και σπουδαία οργάνωση.

Σοφία Μπιρμπίρη, μαθήτρια του Γ2
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Ο όμιλος ασχολήθηκε με τα σύγχρονα προβλήματα των εφήβων στα σχολεία και 
ιδιαίτερα με τη σχολική βία, το ρατσισμό, και το διαδικτυακό εκφοβισμό (cyber bully
ing). Συγκεκριμένα τη φετινή χρονιά ερευνήσαμε τις αιτίες των φαινομένων αυτών και 
συγχρόνως προσπαθήσαμε κυρίως βιωματικά να βρούμε τρόπους αποφυγής τους. Ο 
όμιλος έθεσε ως στόχο και θεωρούμε ότι το πέτυχε σε μεγάλο βαθμό να αναδείξει την 
ηθική ως ασπίδα στα παραπάνω αρνητικά φαινόμενα.

Κατά τη διάρκεια του ομίλου συνερ γα
στήκαμε με το «Xαμόγελο του παιδιού» 
καθώς και με το Ίδρυμα Λασκαρίδη και 
δεχτήκαμε επιμορφωτικές επισκέψεις 
στο σχολείο μας. Επίσης με τους μαθη
τές δημιουργήσαμε μια θεατρική παρά
σταση με το σενάριο της οποίας φτιάξα
με ένα ηλεκτρονικό κόμικ καθώς και ένα 
μικρό βιβλίο. Επίσης δημιουργήσαμε 
μια μικρού μήκους ταινία σχετική με το 
θέμα μας με την οποία συμμετείχαμε 
σε διαγωνισμούς υπό την αιγίδα του  
βρετανικού συμβουλίου και του υπουρ

γείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων. Τέλος σχεδιάσαμε βιωματικά και φωτο
γρα φήσαμε μηνύματα ενάντια στη βία. Στην ταινία, στο θεατρικό, στο κόμικ και σε όλες  
τις δράσεις μας πρωταγωνιστές, σεναριογράφοι και σκηνοθέτες ήταν οι ίδιοι οι μαθητές 
και οι μαθήτριες του ομίλου.

Υπεύθυνος Καθηγητής: Ι. Αναστασόπουλος

Όμιλος Ηθικής

Όμιλοι & Πολιτιστικά Προγράμματα

Η ηθική των εφήβων  
σε άμεση συνάρτηση  

με τη σχολική βία,  
το ρατσισμό και  
το διαδικτυακό  

εκφοβισμό  
(cyber bullying)

Όμιλος Αγγλικής Γλώσσας
Προετοιμασία για Εξετάσεις Πιστοποίησης 
Γλωσσομάθειας Επιπέδου Β2

Σκοπός του ομίλου ήταν η εντατική πρακτική εξάσκηση 
των τεσ σάρων βασικών δεξιοτήτων των μαθητών (Reading Comprehension, Writing, 
Listening Comprehension, Speaking), καθώς και η εξοικείωσή τους με τις στρατηγικές 
που απαι τούν οι συνήθεις εξετάσεις γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 (FCE, ECCE, ΚΠΓ), 
ώστε να μπορέσουν να συμμετέχουν στις εξετάσεις περιόδου ΜαΐουΙουνίου 2017. 
Μέσα από πρακτικές και ασκήσεις προσομοίωσης καθώς και πολυμεσικό υλικό (βιντεο
μαθήματα, εργαλεία WEB2.0.) οι μαθητές βελτίωσαν τις δεξιότητές τους στην ξένη 
γλώσσα, ενώ παράλληλα ήρθαν σε επαφή με πολιτισμικά στοιχεία των αγγλόφωνων 
χω ρών. Πραγματοποιήθηκαν 23 δίωρες συναντήσεις και οι μαθητές έλαβαν μέρος στις 
εξε τάσεις για τα διπλώματα ΚΠΓΒ2, Cambrigde FCE, Michigan ECCE. 

Αναμένονται τα αποτελέσματα μέσα στο καλοκαίρι.
Υπεύθυνη καθηγήτρια: Σ. Ξυπολιά

Στον όμιλο ‘Ψηφιακής Αφήγησης στην Αγγλική Γλώσσα’ που λειτούργησε κατά το σχο
λικό έτος 20162017 συμμετείχαν 15 μαθητές από τις τρεις τάξεις του σχολείου. Κατά τη  
διάρκεια του έτους, οι μαθητές δημιούργησαν ποικίλες ψηφιακές εργασίες που ανήρ
τησαν στις προσωπικές σελίδες τους, ‘padlet’: ταινίες με θέμα ‘cyber bullying’, ψηφια  κές 
ηχογραφημένες ιστορίες και παραμύθια, ψηφιακές αφίσες, πολυμεσικές παρουσιάσεις, 
κόμικς, συννεφόλεξα και ηλεκτρονικά περιοδικά. 

Μέσω του ομίλου, οι μαθητές ασκήθηκαν στην παραγωγή γραπτού αλλά και προφορι
κού λόγου στην αγγλική γλώσσα και εξοικειώθηκαν με τη χρήση διαδικτυακών εργα
λεί ων Web2.0 που χρησιμοποιούνται σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. To σημαντικότε
ρο όμως είναι ότι όλοι οι μαθητές έγιναν μια παρέα μέσα από τη συνεργασία που είχαν 
για την διεξαγωγή των δραστηριοτήτων και μέσα από τo εκπαιδευτικό δίκτυο edmodo 
που χρησιμοποιούσαμε για την επικοινωνία μας. 

Υπεύθυνη 
Καθηγήτρια:  
Β. Οικονομίδου

Όμιλος Ψηφιακής Αφήγησης στην Αγγλική Γλώσσα
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Όμιλος Παιχνιδιών Ιστορίας
Τη σχολική χρονιά 20162017 στο Βαρβά
κειο Πρότυπο Γυμνάσιο (ΒΠΓ) λειτούργησε 
ο Όμιλος «Παιχνίδια Ιστορίας» με μαθητές 
και από τις τρεις τάξεις του Γυμνασίου υπό 
την καθοδήγηση των καθηγητριών φιλο 
 λόγων Έλενας Γκίκα και Μαίρης Μπελο
γιάννη. Οι μαθητές σχεδίασαν και δημιούρ
γησαν τα παρακάτω επιτραπέζια εκ παι
δευτικά παιχνίδια: 
•	 Μνημειόπολη
•	 Παίζοντας στα αρχαία θέατρα
•	 Ταξίδι στις Κυκλάδες 
•	 Συναρμολογώντας τα κομμάτια  

των μινωικών χρόνων
•	 Μυθικές... αφηγήσεις

Το παιχνίδι Μνημειόπολη παρουσιάστηκε 
στο Μουσείο της Αρχαίας Αγοράς. Οι μαθη
τές με τους γονείς τους, μετά από μια ξε
νά γηση στο χώρο της Αρχαίας Αγοράς από  
την Αρχαιολόγο κ. Λιάσκα, είχαν την ευκαι
ρία να παίξουν μαζί με τους γονείς τους την  
Μνημειόπολη στο χώρο του Μουσείου. 

Τα παιχνίδια παρουσιάστηκαν στο Πολι τι
στικό Απόγευμα του σχολείου. Οι μαθητές 
έπαιξαν με τους συμμαθητές και τους γο
νείς τους τα παιχνίδια που δημιούργη σαν.

Την παρουσίαση των παιχνιδιών τίμησαν 
με την παρουσία τους η κ Ειρήνη Καϊμάρα, 
Προϊ σταμένη Τομέα Ενημέρωσης και Εκ
παί δευσης του Μουσείου Ακροπόλεως και  
η κ. Ελένη Μάρκου, υπεύθυνη του Τμήμα τος   
Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Μου
σείου Κυκλαδικής Τέχνης, οι οποίες προ
σέφεραν τις γνώσεις και την εμπει ρία τους  
στους μαθητές του ομίλου για το σχεδιασμό 
και τη δημιουργία των παιχνιδιών.

Μια γεύση από το Ταξίδι στις Κυκλάδες

Η καθηγήτρια κ. Μαίρη Μπελογιάννη παίζει  
τη Μνημειόπολη με τους μαθητές του ομίλου

Ο καθηγητής του ΕΜΠ κ. Θ. Τάσιος  
μυεί τους μαθητές του Ομίλου  

στα αρχαία ελληνικά τεχνολογικά επιτεύγματα

Οι μαθητές του ομίλου ανταλλάσσουν ιδέες   
για τον σχεδιασμό των παιχνιδιών

Υπεύθυνες Καθηγήτριες: Ε. Γκίκα, Μ. Μπελογιάννη

Όμιλος Μαθηματικών     «Απέναντι σε μαθηματικές προκλήσεις»

Οι 20 μαθητές του Ομίλου ήλθαν σε επαφή με προκλήσεις εθνικών και διεθνών μαθη
ματικών διαγωνισμών, καθώς και διεθνών προγραμμάτων.

Είχαν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με στρατηγικές αντιμετώπισης μαθηματικών προ
κλήσεων σε διαφορετικά πλαίσια, απέκτησαν ευελιξία στην αναπλαισίωση της χρήσης 
των μαθηματικών γνώσεων και αντιλήφθηκαν την πολλαπλή διάσταση της μαθηματικής 
σκέψης ως παιχνίδι, ως νοητική πρόκληση, αλλά και ως μέσο επίλυσης πραγματικών 
προ   βλημάτων που οδηγούν στη λήψη αποφάσεων. Ιδιαίτερο βάρος δόθηκε στην εξά
σκη ση των μαθητών στην αναλυτική τεκμηρίωση των απαντήσεών τους.

Υπεύθυνος Καθηγητής: Γ. Μπαρτσώκας

Όμιλος Ρητορικής
Για πέμπτη συνεχή χρονιά, ο Όμιλος Ρητορικής αποτέλεσε έναν χώρο δημιουργικό, 
στον οποίο η σκέψη συναντά τον λόγο και ο λόγος τη σκέψη. Με όχημα τις λέξεις, και  
αξιοποιώντας τη φωνή, το πρόσωπο και το σώμα, ασκούμαστε στην εκφραστική ανά
γνωση, ενεργοποιούμε τη φαντασία, καλλιεργούμε τη δημιουργική σκέψη, γράφουμε 
κείμενα, παίζουμε ρόλους, εκφράζουμε συναισθήματα, προβληματιζόμαστε, μαθαίνουμε 
να ακούμε τον άλλο, συνεργαζόμαστε, προσεγγίζουμε κριτικά την επικαιρότητα, δο
μούμε επιχειρήματα, αντικρούουμε επιχειρήματα, διατυπώνουμε αιτιολογημένες κρί
σεις, σε ένα ταξίδι το οποίο δεν μας βοηθά να ανακαλύψουμε μόνο τη δύναμη του λό
γου, αλλά και πτυχές του εαυτού μας. 

Σταθμούς αυτού του ενδιαφέροντος ταξιδιού (ασκήσεις γνωριμίας, δραστηριότητες 
αφήγησης, τα 6 σκεπτόμενα καπέλα του De Bono,αυθόρμητος λόγος, διπλή ανακριτική 
καρέκλα) οι μαθητές παρουσίασαν στο πολιτιστικό απόγευμα του σχολείου μας, απο
σπώντας το θερμό χειροκρότημα γονέων και συμμαθητών.

Η πολύ καλή παρουσία τους στους 1ους Μαθητικούς Αγώνες Ρητορικής Τέχνης Γυμνα 
σίων (05 & 06/05/2017, Εκπαιδευτήρια ΑυγουλέαΛιναρδάτου), στο πλαίσιο των 
οποίων η μαθήτρια Μαριάννα Κόκκα διακρίθηκε στο ρητορικό αγώνισμα της εκφραστι
κής ανάγνωσης, μπαίνοντας στην τελική πεντάδα των μαθητών με την καλύτερη πα
ρου σία, σφράγισε με δυναμικό τρόπο μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και δημιουργική 
χρο  νιά.

Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Ε. Λαλιώτου
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Πολιτιστικό Απόγευμα 
Σχολικού έτους 2016-2017

Όπως κάθε χρονιά, έτσι και φέτος το σχο
λείο μας οργάνωσε το Πολιστικό Από 
γευμα την Παρασκευή 26 Μαΐου 2017.  
Το Πολιτιστικό Απόγευμα είναι θεσμός 
για το Βαρβάκειο Πρότυπο Γυ μνάσιο και 
περιλαμβάνει παρουσιάσεις εργασιών 
μαθητών, θεατρικές παρα στά σεις, συ
ναυ λία, παραδοσιακούς χορούς. Γο νείς,  
μαθητές και καθηγητές είχαν την ευ και
ρία να παρακολουθήσουν τις δράσεις 
που περιελάμβανε το πλούσιο πρόγραμμα. 

Το πολιτιστικό απόγευμα ξεκίνησε στις 5.30 μ.μ. με παράλληλες παρουσιάσεις και 
ολο κληρώθηκε στις 10.00 μ.μ. με συναυλία και χορό των μαθητών. Στην συνέχεια ακο
λού θησε η γιορτή αποφοίτησης των μαθητών της Γ’ τάξης που οργάνωσε ο Σύλλογος 
γο νέων και κηδεμόνων. Και του χρόνου!

Υπεύθυνοι Καθηγητές: Ι. Αναστασόπουλος, Β. Οικονομίδου

Η κ. Πρέκα επισκέφτηκε το σχολείο μας την Τετάρτη 23 Απριλίου και έδωσε ομιλία στο 
Β1 και Β3.

Η επίκουρη Καθηγήτρια Αστροφυσικής του 
Πα νε πι στημίου Αθηνών ως μέλος μιας διε
πιστημονι κής ομάδας αναφέρθηκε σε μια 
απόπειρα χρονολόγησης των γεγονότων 
στα Ομηρικά Έπη, την ακριβέστερη μέχρι  
στιγμής. Οι επιστήμονες (φυσικοί, φιλόλο
γοι, ιστορικοί κ.ά.) μελέτησαν διεξοδικά τα 
αρχαία κεί με να και συ νέ κρι ναν τα φυσικά 
φαινόμενα που περιγράφονται σε αυτά με 

αστρονομικά δεδομένα. Μπό ρεσαν έτσι να ελέγξουν κατά πόσο η αφήγηση του Ομήρου 
έχει ιστορική βάση. 

Η κ. Πρέκα παρουσίασε λοιπόν στους μαθητές τα συμπεράσματα της διεξοδικής αυτής 
με  λέτης και είπε χαρακτηριστικά: «Πιστεύουμε ότι ο μύθος εξυφαίνεται γύρω από 
πραγ  ματικά γεγονότα».

Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Κ. Κουρκουλέα

Π. Πρέκα

Επισκέπτες & Επισκέψεις

30 Μαρτίου 2017: Επίσκεψη του κ. Π. Δα
σκα λάκη, μαθηματικού, πρώην διευθυντή 
του Βαρβακείου Γυμνασίου και πατέρα του  
Κ. Δασκαλάκη, διαπρεπούς καθηγητή του 
ΜΙΤ και αποφοίτου της Βαρβακείου Σχο
λής. Τη ζωή και το έργο του Κ. Δασκαλάκη 
πα ρουσίασε η μαθήτρια του Γ1, Ελένη Αρ
χο ντά κηΑνδρικοπούλου.

Π. Δασκαλάκης

Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Μ. Μπελογιάννη
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«To sleep, or not to sleep, that is the question»
«Φρόντισε να ξαπλώνεις πριν τα μεσάνυχτα και να έχεις συνεχή ύπνο για 89 
ώρες». Αυτή είναι η απάντηση που δόθηκε από τους διακεκριμένους ειδικούς: την Δρ. 
Παπαβασιλείου Αντιγόνη (παιδονευρολόγο του Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης) και τον 
Δρ. Μπονάκη Αναστάσιο (νευρολόγο, επίκουρο καθηγητή ΕΚΠΑ), που επισκέφθηκαν το 
σχολείο μας και μίλησαν στους μαθητές των τμημάτων Β1, Β2 και Β4.

Οι διακεκριμένοι ομιλητές τόνισαν την 
αξία του ύπνου για τη σωματική και ψυχική 
υγεία, καθώς και την φυσιολογική ανάπτυ
ξη των παιδιών και των εφήβων. Η στέρηση 
τού ύπνου μπορεί να επηρεάσει τη μνήμη, 
τη δημιουργικότητα και τη μάθηση, να εξα
σθενήσει το ανοσοποιητικό σύστημα και  
να προκαλέσει σοβαρές διαταραχές. Επι
πλέον, τόνισαν ότι σε καμία περίπτωση δεν  
πρέπει η χρήση ψηφιακών συσκευών και 
Δια δικτύου να επηρεάζει τη διάρκεια και 
την ποιότητα του ύπνου.

Η δράση πραγματοποιήθηκε στη διάρκεια της Θεματικής Εβδομάδας, στο πλαίσιο της  
θεματικής ενότητας «Προστατευτικοί παράγοντες ενάντια στον εθισμό» η οποία εντάσ
σεται στο βασικό θεματικό άξονα «Πρόληψη εθισμού και εξαρτήσεων».

Υπεύθυνες Καθηγήτριες: Ε. Κοντοπίδη, Μ. Πανδή

Φρόντισε να ξαπλώνεις πριν τα μεσάνυχτα... Η Γ΄ Γυμνασίου συναντά την Ελένη του Ευριπίδη

Την Ελένη του Ευριπίδη παρακο λού θησε η Γ΄ Γυμνασίου στις 4/4/17 στο θέατρο Κνω
σός, σε σκηνοθεσία Λάμπρου Τσάγκα, μετάφραση Τάσου Λέρτα, μουσική Νίκου Ξαν
θού λη και τη συμμετοχή 14 ηθοποιών. Μετά το πέρας της πα ράστασης οι μαθητές 
συνομίλησαν με τους συντελεστές του έργου. Οι εντυπώσεις τους από την παράσταση 
ήταν πολύ καλές.

Υπεύθυνες Καθηγήτριες: Μ. Μπελογιάννη, Θ. Τριαντοπούλου

Η Β΄ Γυμνασίου βλέπει Τσέχωφ στο Θέατρο Τέχνης

Την παράσταση «Η ζωή είναι 
ωραία» (οδηγός ευ δαι μονίας από 
τον Τσέ χωφ) στο Θέατρο Τέ χνης 
πα ρα κολούθησε η Β΄ Γυ μνα   σίου τον 
Φε βρουά ριο του 2017, στο πλαίσιο 
του μαθήματος της Νεοελληνικής 
Λογοτε  χνίας. Η παράσταση με δρα
μα τουργικό όχημα τη μονόπρα κτη 
κω μωδία του Τσέχωφ «Η Επέτειος» 
είχε ως άξονα οκτώ διηγήματα του 
συγγραφέα, τρία από τα οποία πε

ρι λαμβάνονται στη διδακτική ύλη της λογοτεχνίας του Γυμνασίου (Ο Βάνκας, Ένας 
αριθμός, O Παχύς και ο Αδύνατος). 

Οι μαθητές προβληματίστηκαν για τη διαρκή φθορά της ζωής από την πεζή κα θημε 
ρινότητα, την κοινωνική ανισότητα, την εκμετάλλευση των αδυνάτων από τους ισχυ
ρούς, την αλλοτρίωση των σχέσεων και γνώρισαν τον επίκαιρο οδηγό ευδαιμονίας που 
προτείνεται από τον συγγραφέα.

Υπεύθυνες Καθηγήτριες: Α. Γκενάκου, Θ. Τριαντοπούλου
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Επίσκεψη στο Μουσείο  
της Τράπεζας της Ελλάδος

Η 9η Ιουνίου έχει ορισθεί ως Παγκόσμια 
Ημέρα Αρχείων και το Μουσείο της Τρά
πε ζας της Ελλάδος πρόσφερε σε μαθητές 
της Α΄ Γυμνασίου και στις συνοδούς κα θη
γήτριες κκ. Α. Κατσούλα και Μ. Μπελογιάννη μια ξεχωριστή εμπειρία, με συζήτηση περί 
μνήμης και ιστορικών αρχείων και μια συναρπαστική ξενάγηση που ξεκινούσε από την 
κοπή του πρώτου νομίσματος στα αρχαϊκά χρόνια έως τη σύγχρονη νομισματική και οι
κονομική ιστορία της Ελλάδος. Η αναπληρώτρια προϊσταμένη του Τμήματος Ιστορικού 
Αρχείου, κ. Μ. Γενιτσαρίου με πολύ παραστατικό τρόπο επικεντρώθηκε σε θέματα που 
έχουν σχέση με τη μνήμη, με τη σύνδεση παραγωγής και χρήματος και με την ανάγκη 
ελέγ χου της αξιοπιστίας των πηγών ταξιδεύοντάς μας παράλληλα στη νεότερη ιστορία 
της χώρας μας, από τον σχεδιασμό και την εφαρμογή του πρώτου νεοελληνικού νο μι
σματικού συστήματος το 1828 έως τη δημιουργία της ζώνης του ευρώ, με την ένταξη 
της Ελλάδος σε αυτήν και την εισαγωγή του ευρώ. Εντυπωσιακή η επιλογή και η πα
ρου σίαση των εκθεμάτων δίνει την ευκαιρία για πολλαπλές «αναγνώσεις».

Υπεύθυνες Καθηγήτριες: Α. Κατσούλα, Μ. Μπελογιάννη

Διαθεματικές Διδασκαλίες
Διατροφή και ποιότητα ζωής

«Διατροφικές συνήθειες και επιλογές: Τρέ
φομαι ή διατρέφομαι;» το ερώτημα τέθηκε 
από το Ι.Ε.Π. ως θεματική ενότητα στην 
υλο    ποίηση της Θεματικής Εβδομάδας και 
κλήθη καν να απαντήσουν οι μαθητές των 
τμημάτων Α1 και Α2 την εβδομάδα 22 έως  
26/5/2017. 

Με εξοπλισμό: γεωμετρικά όργανα, διά θε
ση για συνεργασία, δημιουργικότητα και  
ευελι ξία, οι μαθητές διαμόρφωσαν δυο  
ερω τημα τολόγια, επεξεργάστηκαν αριθ
μη   τικά δε δο μέ να και διατύπωσαν συμπε
ρά  σματα σχετικά με τις διατροφικές συνή   
θειες των συμμαθη τών τους, υπό την 
επί  βλεψη των καθηγητών τους στα μα θή
μα τα της Βιολογίας, των Μα θημα τι κών και 
της Νεοελληνικής Γλώσσας.

Οι μαθητικές εργασίες παρουσιάστηκαν 
την Παρασκευή, 23 Ιουνίου 2017 στο Κολ  
λέ γιο ΑθηνώνΚολλέγιο Ψυχικού στο πλαί
σιο της Δράσης της Δ/νσης Δευ τε ρο βάθ
μιας Εκπαί δευσης Β΄ Αθήνας «ΣΗμε ρινός 
ΜΑθητής − Αυριανός Ενεργός Πολί της» 
(ΣΗ.ΜΑ. Α.Ε.Π.). Τους μαθητές εκ προ σώ
πησαν οι: Γκίνης Β., Καλυβιώτη Ε., Καψάλη 
Μ., Κοντολάτης Κ., Κωτσόγιαννη Α. 

Ευχαριστούμε θερμά την κα θηγήτρια Φυ 
σικής Αγωγής και Διατρο φο λό γο κ. Αίγλη  
Καλλιώρα, η οποία συνέβαλε στην προε
τοι μασία της παρουσίασης.

Υπεύθυνες Καθηγήτριες: Α. Γκενάκου,  
Ε. Κοντοπίδη, Κ. Κουρκουλέα, Μ. Πανδή
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Η Ποίηση συνομιλεί με τη Ζωγραφική
Ζωγραφικές δημιουργίες εμπνευσμένες από την ελληνική ποίηση δημιούργησαν οι 
μαθητές των τμημάτων Γ2 και Γ3 στο πλαίσιο διαθεματικής δράσης των μαθη μάτων της  
Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και των Εικαστικών. 

Συγκεκριμένα, οι δη μι ουρ γίες των μα θητών άντλησαν την έμπνευ σή τους από τα ποιή
ματα: Ελεύ θε ροι Πολιορκημένοι του Δ. Σολω μού, Εις Σάμον του Α. Κάλβου, Τα πά θη της  
βροχής της Κ. Δημουλά, Του γε φυ ριού της Άρτας, Ιθάκη του Κ. Π. Καβάφη, Στο παιδί 
μου του Μ. Αναγνωστάκη και Αρχαίο Θέατρο του Γ. Ρίτσου. 

Οι δη μι ουργίες των μαθητών εκτέθηκαν στον  
χώ ρο της Βιβλιοθήκης Σαρή του σχο λείου μας 
την τελευταία εβδομάδα Μαρ τίου κα θώς και στο  
Πο λιτιστικό Από γευμα, στις 26 Μαΐου. 

Υπεύθυνες Καθηγήτριες:  
Θ. Τριαντοπούλου, Λ. Λυκούδη

Ψηφιακές δεξιότητες στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας
Για μία ολόκληρη χρονιά πραγματοποιήθηκε το σχολικό έτος 20162017 (Οκτώβριος 
2016Μάιος 2017) διαθεματική προσέγγιση της Νεοελληνικής Γλώσσας Α΄ και Β΄ Γυ
μνα  σίου με την επιστήμη της Πληροφορικής και επιχειρήθηκε ο ανασχεδιασμός και 
εμπλου τισμός της στοχοθεσίας του γλωσσικού μαθήματος. Η συνδιδασκαλία των δύο 
γνωστικών αντικειμένων πραγματοποιήθηκε στα τμήματα Α3, Α4 Β1, Β2, Β3 και Β4 για  
μία ώρα την εβδομάδα καθόλη την διάρκεια του σχολικού έτος από τις φιλολόγους  
Α. Γκενάκου, Ε. Γκίκα, Δ. Μαντή, Θ. Τριαντοπούλου και την καθηγήτρια Πληροφορικής  
Ε. Κοντοπίδη. Αξιοποιήθηκε η αίθουσα 205 (αίθουσα ψηφιακής συνεργασίας φιλολο γι
κών μαθημάτων) που διαθέτει 8 desktop υπολογιστές και γρήγορη σύνδεση στο Δια
δίκτυο.
Υπεύθυνες Καθηγήτριες: Α. Γκενάκου, Ε. Γκίκα, Δ. Μαντή, Θ. Τριαντοπούλου, Ε. Κοντοπίδη

Αρχαίο Δράμα - Αρχαίο Θέατρο και Θεία Λειτουργία
Σε δυο ερωτήματα προσπάθησε να δώσει απάντηση η διαθεματική διδασκαλία που 
σχεδιάστηκε στο πλαίσιο «συνομιλίας» δύο διδακτικών αντικειμένων, της Αρχαίας Ελ
λη νικής Γραμματείας και των Θρησκευτικών και υλοποιήθηκε με τους μαθητές του 
τμή ματος Α4 στις 20 Φεβρουαρίου 2017: τι σχέση θα μπορούσε να έχει η αρχαία τρα
γωδία και η Θεία Λειτουργία και δεύτερον, θα μπορούσε η αρχαία τραγωδία να χα ρα
κτηρισθεί θρησκευτική πράξη;

Με τη βοήθεια επιλεγ μέ   
νου εποπτικού υλι κού πα 
ρουσιάσθηκε η εξέ λι ξη του  
αρχαίου δρά μα τος, από  
τους τελετουργικούς χο
ρούς που πραγματο ποι
ού νταν στη διάρ κεια των  
αγροτικών τελε τών που  
ήταν αφιε ρω μέ νες στις 
θεϊκές μορ φές που εορ
τά ζονταν την Άνοιξ η, στη  
γένεση του δράματος που συνδέεται με τη λατρεία του θεού Διονύσου και από το  
διθύραμβο στα μέρη της τραγωδίας, αλλά και από τον απλό κύκλο στο χώμα στα επι 
βλητικά θεατρικά οικοδομήματα. Οι μαθητές βασισμένοι στην παρουσίαση εντό πισαν  
τα κοινά στοιχεία και τις διαφορές ανάμεσα στην αρχαία τραγωδία και τη Θεία Λειτουρ
γία, η οποία παρουσιάσθηκε με έμφαση στα μορφικά και τα δομικά της στοιχεία κι 
έδωσαν μόνοι τους τις απαντήσεις στα ερωτήματα που ετέθησαν εξαρχής.

Υπεύθυνες Καθηγήτριες: Μ. Μπελογιάννη, Μ. Παζάρσκη
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Διαθεματική Προσέγγιση Ιστορίας, Λογοτεχνίας, 
Αισθητικής Αγωγής και Τεχνολογίας

Οι μαθητές της τάξης Γ1, αφού μελέ τη σαν στο μάθημα της Νεότερης Ιστορίας τα πρώ
τα χρόνια της δημιουργίας του ελληνικού κράτους, παρακολούθησαν την πολεοδομική 
ανάπτυξη της Αθήνας και την επίδραση του νεοκλασικού ρυθ μού στην οικοδόμηση της  
πόλης στο μάθημα της Αισθητικής Αγωγής. Στη συνέχεια, αξιοποίησαν τις γνώσεις τους 
για να σχεδιάσουν μία μακέτα του 19ου αι στο μάθημα της Τεχνολογίας.

Υπεύθυνες Καθηγήτριες:  
Ε. Γκίκα, Λ. Λυκούδη, Π. Παπαδογεώργη

Η μελέτη μυθιστορημάτων της γενιάς του 
’30 ήλθε να φωτίσει πτυχές της αντίστοι
χης ιστο ρικής περιόδου που μελέτησαν οι 
μαθητές στο μάθημα της Ιστορίας. 

Δραματοποιημένα αποσπάσματα μυθιστο 
ρημάτων της γενιάς του ’30 παρου σιάστη
καν σε κουκλοθέατρο που κατασκευάστη
κε στο μάθημα της Τεχνολογίας.

Υπεύθυνες Καθηγήτριες:  
Ε. Γκίκα, Λ. Λυκούδη, Π. Παπαδογεώργη

Η Αθήνα τον 19ο αιώνα

Η Λογοτεχνία επί σκηνής
Διευθύντρια: Ρουμπέα Γεωργία

Υποδιευθύντρια: Κουλέτση Ειρήνη

Θεολόγοι: Αναστασόπουλος Ιωάννης, Παζάρσκη Μαρία

Φιλόλογοι: Ανδρίτσος Γιώργος, Γκενάκου Αφροδίτη, Γκίκα Ελένη, Κουρκουλέα Κυριακή,

Λαλιώτου Ευσταθία, Μαντή Δήμητρα, Μπελογιάννη Μαρία, Τριαντοπούλου Θεοδώρα

Μαθηματικοί: Κουλέτση Ειρήνη, Μπαρτσώκας Ιωάννης, Παπαγεωργίου Γεωργία

Φυσικών Επιστημών: Γιαλλούση Μαρία, Θάνος Δημοσθένης, Πανδή Μαρίνα, Ρουμπέα Γεωργία

Γαλλικών: Αποστολάκη Μαρία, Λεονταρίδου Θεοδώρα

Αγγλικών: Μιχαηλίδου Βασιλική, Οικονομίδου Βασιλική, Ξυπολιά Σοφία

Γερμανικών: Τσιάτσιος Αντώνης

Αισθητικής Αγωγής: Λυκούδη Ευαγγελία

Φυσικής Αγωγής: Καλλιώρα Αίγλη, Στασινός Παναγιώτης, Χαντζής Γεώργιος

Οικιακής Οικονομίας: Κατσούλα Άνθη

Τεχνολογίας: Δασκαλάκης Γεώργιος, Παπαδογεώργη Παναγιώτα

Μουσικής: Λυμπέρης Ιωάννης

Πληροφορικής: Κοντοπίδη Ευαγγελία, Μαζωνάκη Μαρία, Οτζάκογλου Θεόδωρος



Για το έτος 2015-16

Φωτογράφιση:  
Σπύρος Διαμαντόπουλος

Σχεδιασμός / Υλοποίηση:  
ΝΟΤΙΟΣ ΑΝΕΜΟΣ

Υπεύθυνες Καθηγήτριες:  
Ε. Γκίκα, Κ. Κουρκουλέα,  

Θ. Τριαντοπούλου

Για το έτος 2016-17

Φωτογράφιση:  
Ασπασία Βεντουράκη,  

Ασπασία Νικολάκη  
(μαθήτριες της Γ΄ τάξης) 

Σχεδιασμός / Υλοποίηση:  
Νικόλας Καραολίδης 

(μαθητής της Γ΄ τάξης)

Υπεύθυνες Καθηγήτριες:  
Κ. Κουρκουλέα,  

Θ. Τριαντοπούλου

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Χορηγός: 
ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ

Επιμέλεια & αναπαραγωγή ψηφιακής έκδοσης:
ΝΟΤΙΟΣ ΑΝΕΜΟΣ

Θράκης 108 Πέραμα
210.441.2989 & 693.680.6927
notiosanemos.editions@yahoo.gr

Εικόνα Εξωφύλλου:
έργο της Μαργαρίτας Σακελλαρίου (Γ3) με τίτλο “Ιθάκη”


