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Όλα τα μαθητικά νέα της Λάρισας 

 
Επιτέλους ήρθε η LarissaMusicSch.News! 

 

Συνέντευξη με τον 
διευθυντή του 
σχολείου κ. 
Σωτήριο 
Αναγνωστόπουλο  
Σελίδα 6 

 
Οδοιπορικό στις στολισμένες γειτονιές τις Λάρισας 
με ρεπόρτερ τους ίδιους τους μαθητές  
Φωτορεπορτάζ στη Σελίδα 8 
 

Το Πάρκο των Ευχών μετακομίζει 
μέσα στην πόλη της Λάρισας.  
Μέρος του πάρκου διακοσμεί την κεντρική 
πλατεία της Λάρισας 
Συνέχεια στη Σελίδα 9 
 

Αφιέρωμα:  
28 χρόνια 
Μουσικό 
Σχολείο 
Λάρισας  
Σελίδες 4 εώς 5 

Συντακτική ομάδα: Μαθητές από το Γυμνάσιο και το Λύκειο του Μουσικού Σχολείου 
Αρθογράφοι, Φωτορεπόρτερ, Ρεπόρτερ, Σκιτσογράφοι: Μαθητές από το Γυμνάσιο και το Λύκειο του Μουσικού Σχολείου 
Έτος έκδοσης: 2020  

Τεύχος 1 – 23 /Δεκεμβρίου/2020 

Η πανδημία άλλαξε 
τα δεδομένα 
λειτουργίας των 
σχολείων.   
 

Πώς 
επηρεάστηκαν 
οι μαθητές;  
Σελίδα 2 
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Η ιστορία 
δημιουργίας του 
λογότυπου του 
σχολείου! 
Σελίδα 7 

 

Το Μουσικό Σχολείο Λάρισας 

σας καλωσορίζει στην 
διαδικτυακή εφημερίδα του 
LarissaMusicSch.News. 
Θέλοντας να κάνουμε 

αισθητή την παρουσία μας 
και στο διαδίκτυο 
δημιουργήσαμε την 

εφημερίδα αυτήν.  

Η χριστουγεννιάτικη Λάρισα 
μέσα από τα μάτια των μαθητών. 

Η μάσκα την εποχή του covid-19 αποτελεί το 
απαραίτητο αξεσουάρ μικρών και μεγάλων. Ποιες 
όμως προτιμούν οι μαθητές της Λάρισας;  Σελίδα 2 
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Covid 19: Πόσο έχει αλλάξει η πανδημία την καθημερινότητά μας; 

 

Το ημερολόγιο ενός 
μουσικού: Τα χρονικά της 

καραντίνας 
 
25 Οκτωβρίου, 2020 
Αγαπητό μου ημερολόγιο, 
δυστυχώς σήμερα δεν είναι μία 
καλή μέρα. Έμαθα πως, λόγω 
του κορονοΪου απαγορεύονται 
πλέον οι συναυλίες, και οι 
πρόβες της ορχήστρας. Η 
είδηση αυτή όπως 
καταλαβαίνεις με στεναχώρησε 
πολύ. Για έναν μουσικό 
ορχήστρας σαν εμένα, έναν 
επαγγελματία, σημαίνει ότι 
προσωρινά χάνω τη δουλειά 
μου, όπως και την ευχαρίστηση 
να παίζω ζωντανά, σε κοινό. Το 
μόνο που μπορώ να κάνω 
πλέον είναι να κάθομαι, όλη 
μέρα σπίτι διαβάζοντας, κάτι 
που δεν είναι  πάντα ευχάριστο. 
 

         
        http://www.china.org.cn.com 

 

Την φετινή χρονιά, βλέπεις, θα 
ετοιμάζαμε ένα αφιέρωμα προς 
τιμήν του Μπετόβεν, με 
αφορμή τα 250 χρόνια από την 
γέννηση του. Ανυπομονούσα 
περισσότερο για το μέρος μου 
στο τριπλό κοντσέρτο για πιάνο, 
βιολί και τσέλο. Τι κρίμα που οι 
μόνοι που θα έχουν την χαρά 
να το ακούν ζωντανά κάθε μέρα 
είναι οι γείτονες, οι οποίοι δεν 
φαίνεται να είναι μεγάλοι 
οπαδοί της κλασσικής 
μουσικής. 
Παρόλα αυτά, με ανησυχεί η 
επίπτωση που θα έχει αυτό 
στον πολιτισμό γενικά, αφού θα 
περιοριστεί κάθε μορφή τέχνης, 
ειδικά η μουσική. 

 
https://www.classicfm.com 

 
Τουλάχιστον όμως, πρέπει να 
θυμάμαι ότι η καραντίνα αυτή 
γίνεται για την προστασία τη 
δική μου, όπως και της 
οικογένειάς μου. Ας ελπίσουμε 
ότι βγαίνοντας από την 
κατάσταση αυτή, θα έχω 
βελτιωθεί όχι μόνο ως άνθρωπος 
αλλά και ως μουσικός. Πέρασε, 
όμως, η ώρα και πρέπει να 
αρχίσω τη σημερινή μου μελέτη. 
Τα λέμε σύντομα! 

 
Αρθρογράφοι: Έμιλυ Γκέκα (γ1 
Γυμνασίου), 
 Αμαλία Σδραβοπούλου (γ3 
Γυμνάσιου) 
 
 
 
 

Η μάσκα την εποχή του covid-

19 αποτελεί το απαραίτητο 
αξεσουάρ μικρών και 
μεγάλων. Ποιες όμως 

προτιμούν οι μαθητές της 

Λάρισας;   
 

Η χρήση μάσκας αποτελεί ένα 
βασικό μέτρο για να 
περιορίσουμε την διασπορά του 
Covid 19. 
Από την αρχή της σχολικής 
χρονιάς μικροί και μεγάλοι στα 
σχολεία υποχρεωτικά φορούν 
μάσκα. 

Πλέον η μάσκα αποτελεί αξεσουάρ 
για τον κάθε έφηβο και όχι μόνο…. 
Το συνδυάζει με διάφορα outfits 
αναδεικνύοντας την προσωπικότητά 
του. Έτσι βλέπουμε μάσκες με 
διάφορα σχέδια!!!! 
 

 
 
Φυσικά, από το Μουσικό Σχολείο 
δεν λείπουν και οι μάσκες με νότες 
και πεντάγραμμα, 
 

 
 
ενώ, υπάρχουν και κάποιοι μαθητές 
οι οποίοι επιλέγουν μάσκες που τους 
θυμίζουν τη συμμετοχή τους σε 
προγράμματα και εκπαιδευτικές 
δράσεις του Σχολείου. 
 

 
 
Ένα είναι σίγουρο πάντως… Δεν 
πρέπει να ξεχνάμε ότι η μάσκα 
αποτελεί μια ασπίδα προστασίας 
τόσο για εμάς όσο και για τους γύρω 
μας.  
 
Αρθρογράφοι: Μαρίνη Πορνάρα,  
(α3 Γυμνασίου), Γιώργος Σοφράς (Β3 
Λυκείου),  Δέσποινα Χαδουλού (Β3 
Λυκείου)  

Η πανδημία άλλαξε τα δεδομένα λειτουργίας των σχολείων.  Πώς επηρεάστηκαν όμως οι μαθητές;  

 
 
 

http://www.china.org.cn.com/
https://www.classicfm.com/
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Το Black Friday – Κορονοϊος: 

1-0. 
 

 
 
Από τα μέσα Νοεμβρίου, 
καταιγιζόμαστε από βροχή 
διαφημίσεων για τη Black Friday 
(που μόνο Friday δεν είναι).  
Έτσι, καταναλωτές κάθε ηλικίας 
πέφτουν στην παγίδα που τους 
στήνουν οι αλυσίδες μεγάλων 
καταστημάτων στο να 
αγοράσουν κάτι, χωρίς να το 
έχουν απαραίτητα ανάγκη. 
Φέτος, μέσα στο σπίτι, με το 
χριστουγεννιάτικο δέντρο, τη 
θαλπωρή της ζεστασιάς και τη 
συντροφιά της οικογένειάς μας 
το καταναλωτικό μας πνεύμα 
μας ωθεί ακόμη περισσότερο σε 
άσκοπες αγορές. 
Είναι γεγονός, ότι το εορταστικό 
αυτό κλίμα βρίσκεται σε τέλεια 
αντίθεση με την σκληρότητα 
που δείχνει ο κωρονοϊός στους 
συνανθρώπους μας. Όσο ο 
θανατηφόρος αυτός ιός γεμίζει 
τα νοσοκομεία της χώρας, εμείς 
ξοδεύουμε όλο και περισσότερα 
χρήματα για δώρα τα οποία δε 
ξέρουμε πότε θα καταφέρουμε 
να τα παραδώσουμε στον 
παραλήπτη. 
Ενώ οι γιατροί δίνουν μάχη για 
την επιστροφή μας στην 
κανονικότητα, οι ταχυδρομικές 
εταιρίες δεν προλαβαίνουν να 
παραδίδουν δέματα σε κάθε 
γωνιά της Ελλάδας. Το 
παραπάνω θα μπορούσε να 
θεωρηθεί κωμικό, αν η 
καθημερινότητά μας δεν είχε 
αλλάξει τόσο τραγικά τον 
τελευταίο έναν χρόνο. 
 
Αρθρογράφος: Μαρία Γούλα (γ1 
Γυμνασίου) 

 Κουραμπιέδες και μελομακάρονα 

καραντίνας.... 
 

 
 
Δε γίνονται Χριστούγεννα χωρίς 
μελομακάρονα και κουραμπιέδες. 
Πρέπει το σπίτι να μυρίσει από 
φρέσκο βούτυρο και να γεμίσουν όλες 
οι πιατέλες με χριστουγεννιάτικα 
γλυκά. 
Έτσι και φέτος, παρά την καραντίνα 
μας, βρήκαμε όρεξη για να φτιάξουμε 
τα παραδοσιακά μας γλυκά (για να πω 
την αλήθεια η μαμά μου βρήκε όρεξη 
και μας κουβάλησε και εμάς, εμένα 
και τον αδερφό μου, με το ζόρι στη 
κουζίνα) .  
Φτιάξαμε κουραμπιέδες, την εύκολη 
έκδοση, με ένα κουτί ζαχαρούχο, 
φρέσκο βούτυρο και αλεύρι. Τη 
δύσκολη την αφήσαμε για τις 
γιαγιάδες, οι οποίες κάθε χρόνο μας 
στέλνουν και τις δικές τους πιατέλες 
και γεμίζει η τραπεζαρία με πολλά 
πολλά γλυκά.  
Μελομακάρονα δε φτιάξαμε ούτε 
θυμάμαι να έχουμε φτιάξει κάποια 
Χριστούγεννα. Φτιάχνουμε, όμως, 
μπισκότα όλων των ειδών και των 
χρωμάτων. Λευκά, με σοκολάτα, 
πολυχρώμα, με βρώμη, μέλι και 
καρύδια. Ακόμα, στο δικό μου σπίτι 
φτιάχνουμε και σοκολατάκια τα 
Χριστούγεννα, αρέσουν σε όλους μας 
και τα σπιτικά είναι τα καλύτερα.  
 Έτσι, λοιπόν, στο καιρό της καραντίνας 
τα Χριστούγεννα συνεχίζουν να 
μυρίζουν όπως παλιά γιατί τίποτα 
άλλο δεν είναι το ιδιο... εκτός φυσικά 
από το Χριστουγεννιάτικο δέντρο, τα 
λαμπάκια στην αυλή και την ελπίδα ότι 
όλα θα τελειώσουν γρήγορα και θα 
βρούμε την κανονικότητά μας ... εως 
τότε σας κερνάμε γλυκά από το σπίτι. 
 
Αρθρογράφος: Παύλος Σχοινάς (β3 
Γυμνασίου) 
 
 

Άρωμα Χριστουγέννων στους 

Γόννους 
 

 
 
Έξι βραδιές μας χωρίζουν απ’ τη  
γλυκιά νυχτιά των Χριστουγέννων, 
τη νύχτα που γεννήθηκε ο Σωτήρας 
όλου του κόσμου. Σάββατο βράδυ 
και στους Γόννους όλα είναι έρημα. 
Κανείς δεν κυκλοφορεί στους 
δρόμους  και  στην πλατεία του 
χωριού που άλλοτε έσφυζε από 
ζωή. 
Παρόλη την  ερημιά, το 
χριστουγεννιάτικο δέντρο στέκει 
στολισμένο στην πλατεία, με τη 
φάτνη στο πλάι του. Το χωριό 
φόρεσε τα γιορτινά του σε μια 
προσπάθεια να γεμίσει με 
αισιοδοξία τους κατοίκους του, 
που τηρώντας τα μέτρα  «μένουνε 
σπίτι». Προσδοκούν πως η 
επιδημία θα σταματήσει κι έτσι θα 
φύγει ο φόβος και η σκοτεινιά που 
γέμισε τις καρδιές όλων. 
Μια νύχτα σαν κι αυτή, σε έναν 
έρημο τόπο, σε μια φάτνη μακριά 
απ’ την πολυκοσμία, γεννήθηκε ο 
Χριστός, ταπεινά, σιωπηλά κι οι 
άγγελοι δοξολογούσαν τον ερχομό 
του. Έτσι κι εμείς προσμένουμε 
αυτά τα Χριστούγεννα να γεννηθεί 
στις καρδιές μας ο Χριστός και να 
φέρει σε όλους  ειρήνη και χαρά! 
 
Αρθρογράφοι: Αθηνά Σιόζιου (γ3 
Γυμνασίου),  Κωνσταντίνος Σιόζιος 
(Α3 Λυκείου) 
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ: 28 χρόνια λειτουργίας του Μουσικού Σχολείου Λάρισας  

 

Λίγα χρόνια αργότερα ξεκινά η 
κατασκευή του καινούριου 
κτιρίου, το οποίο ολοκληρώνεται 

 
 
 

 
 

Στο αφιέρωμα αυτό, θα παρουσιάσουμε την πορεία του Μουσικού Σχολείου Λάρισας, μέσα από το αρχειακό υλικό,  
έγγραφα, φωτογραφίες, αλλά και προσωπικές αναμνήσεις των ανθρώπων του: του διευθυντή, των εκπαιδευτικών, 
των αποφοίτων του (από τους μαθητές Έμιλυ Γκέκα (γ1 Γυμνασίου), Αμαλία Σδραβοπούλου (γ3 Γυμνασίου), 
Θεοφανία Καρατόλιου (Α2 Λυκείου), Γιώργο Καστόρη (Α2 Λυκείου), Βίκτωρ Μητούλα (Α2 Λυκείου)) 
 
 
 

Το Μουσικό Σχολείο Λάρισας 
ιδρύθηκε το 1992. Είναι ένα από 
τα πρώτα μουσικά σχολεία στην 
Ελλάδα. Στην αρχή λειτούργησε 
ως Μουσικό Γυμνάσιο Λάρισας 
μαζί με το Αθλητικό Γυμνάσιο, 
που στη συνέχεια αυτονομήθηκε. 
Το σχολείο στεγάστηκε για 6 
περίπου χρόνια στο κτίριο της 
σχολής Γουμενόπουλου, στην οδό 
Ηπείρου.  
Στα 28 χρόνια λειτουργίας του, το 
σχολείο μας, αναπτύχθηκε, 
μεγάλωσε, απέκτησε τη δική του 
ταυτότητα.  
. 

 
 

 
 
 

 

το 1998 και μέχρι σήμερα 
στεγάζει το Μουσικό Σχολείο 
Λάρισας (Γυμνάσιο-Λύκειο). 

 
 
 

 

Το ταξίδι μας ξεκινάει με μια τάξη 
Γυμνασίου και ελάχιστους 
καθηγητές σε ένα παλιό κτίριο 
χωρίς προαύλιο και χωρίς τον 
κατάλληλο εξοπλισμό, ως 
προσωρινή λύση. Τα προβλήματα 
πολλά: ελλείψεις σε μουσικά 
όργανα, σε αίθουσες διδασκαλίας, 
σε εκπαιδευτικούς. 

 
 
 

Σιγά σιγά δημιουργούνται τα 
πρώτα μουσικά σύνολα, 
κυρίως  χορωδιακά και 
σύνολα βυζαντινής και 
παραδοσιακής μουσικής, τα 
οποία συμμετέχουν σε 
διάφορες εκδηλώσεις και 
αργότερα στους πανελλήνιους 
μουσικούς καλλιτεχνικούς 
αγώνες, ένα θεσμό που έδωσε 
ώθηση στην ανάπτυξη των 
μουσικών σχολείων σε όλη 
την Ελλάδα, όπου και 
διακρίνονται, αποσπώντας 
βραβεία σε τοπικό και 
πανελλήνιο επίπεδο. 

 
 

Με την αγωνία μαθητών, γονιών 
και εκπαιδευτικών για το αν την 
επόμενη χρονιά θα υπάρχει το 
σχολείο ή θα κλείσει. Μέσα σε 
όλες τις δυσκολίες όμως υπάρχει ο 
ενθουσιασμός και η αγάπη γι' αυτό 
το διαφορετικό σχολείο, που 
συνδυάζει τη γενική και τη 
μουσική εκπαίδευση. 

 
 
 

Τα πρώτα χρόνια 

 
 
 
 

Οι πρώτες συναυλίες και συμμετοχές σε καλλιτεχνικούς αγώνες  
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 Η εξέλιξη   
 
 
 

 

στο προαύλιο, όπου 
πραγματοποιούνται και οι 
ετήσιες συναυλίες του σχολείου. 
Οι μαθητές του σχολείου με 
κοινό το ενδιαφέρον για τη 
μουσική αναπτύσσουν στενές 
σχέσεις μεταξύ τους σε ένα 
ήρεμο και δημιουργικό 
περιβάλλον που ευνοεί τη 
μάθηση και την ανάπτυξή τους. 

 

Τα μουσικά σύνολα του σχολείου 
καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος 
της μουσικής δημιουργίας: 
χορωδία, συμφωνική ορχήστρα, 
Jazz, μουσική κινηματογράφου, 
σύγχρονη μουσική, παραδοσιακή 
και βυζαντινή μουσική. Με 
συμμετοχή στις εκδηλώσεις του 
σχολείου και σε συνεργασία με 
διάφορους φορείς, όπως την 
Περιφέρεια Θεσσαλίας, το Δήμο 
Λάρισας κ.ά., έχει σημαντική 
παρουσία στην πολιτιστική 
δραστηριότητα της περιοχής. 
Τα τελευταία χρόνια το σχολείο 
έχει οργανώσει εκπαιδευτικές 
επισκέψεις σχεδόν σε όλο τον 
κόσμο: Αμερική, Αυστραλία, 
Ελβετία, Αυστρία, Πορτογαλία, 
Γερμανία, Ιταλία, με συμμετοχή σε 
διεθνή φεστιβάλ, σεμινάρια, 
επισκέψεις σε ερευνητικά κέντρα. 

Σήμερα… 
 
 

 

Τα χρόνια που ακολούθησαν η 
οικογένεια του Μουσικού 
σχολείου μεγάλωσε. Πλέον 
λειτουργεί με όλες τις τάξεις 
Γυμνασίου και Λυκείου. 
Εξοπλίζεται με μουσικά όργανα 
και εποπτικό υλικό, όπως 
υπολογιστές, διαδραστικούς 
πίνακες, και δημιουργούνται τα 
εργαστήρια φυσικών επιστημών , 
 

Το Μουσικό σχολείο Λάρισας θεωρείται ένα από τα καλύτερα σχολεία της πόλης 
μας, όπως φαίνεται από τις επιτυχίες των μαθητών στις πανελλήνιες εξετάσεις, 
αλλά και από τις διάφορες δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχουν. 
Αναφέρουμε ενδεικτικά τη συμμετοχή και διάκριση μαθητών σε μαθητικούς 
διαγωνισμούς, μαθηματικών, συγγραφής λογοτεχνικών κειμένων, μουσικής, σε 
Ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά προγράμματα κλπ. 

 

 

πληροφορικής, η σχολική 
βιβλιοθήκη, η αίθουσα 
καλλιτεχνικών. 
Διαμορφώνεται εκ νέου το 
αμφιθέατρο του σχολείου, με 
επέκταση της σκηνής και 
τοποθέτηση καθισμάτων, 
ηχητικών και φωτισμού και 
δημιουργείται ένα μικρό θέατρο  
 
  

 

Το σχολείο μας συνεχίζει το ταξίδι του, ακόμα και μέσα στη δύσκολη περίοδο που διανύουμε, εξαιτίας της 
πανδημίας. Κλείνουμε λοιπόν το αφιέρωμα, με την ευχή να επιστρέψουμε σύντομα σ’ αυτό…  
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Συνέντευξη με τον διευθυντή του σχολείου 

 κ. Σωτήριο Αναγνωστόπουλο 

«…Το Μουσικό Σχολείο Λάρισας είναι μία οικογένεια τόσο για τους μαθητές 
όσο και για τους εκπαιδευτικούς…» 

Ο Διευθυντής του Μουσικού 
Σχολείου Λάρισας από το 2006 
είναι ο κύριος Σωτήριος 
Αναγνωστόπουλος. Ο ίδιος είναι 
εκπαιδευτικός καλλιτεχνικών  
εδώ και 33 χρόνια.  
Στην συνέντευξη που μας 
παραχώρησε καταγράψαμε τις 
απόψεις και τις σκέψεις του για 
ένα ιδιαίτερο σχολείο όπως είναι 
το Μουσικό. Τον ευχαριστούμε 
θερμά για την ανταπόκρισή του 
και για τη στήριξη της 
προσπάθειάς μας.  
 
 

Ποιο στοιχείο πιστεύετε ότι 

είναι εκείνο που κάνει 
ιδιαίτερο ένα Μουσικό 
Σχολείο; 
Το γεγονός ότι υπάρχει καλή 
συνεργασία και διάλογος μεταξύ 
όλων είναι αναμφισβήτητα ένα 
από τα στοιχεία που κάνει 
ιδιαίτερο  το Μουσικό Σχολείο. 

 

Τα παιδιά που έρχονται στο 
Μουσικό Σχολείο αποκτούν 
πέραν της μουσικής παιδείας 

και γνώσεις γενικής παιδείας; 
Οι μαθητές που φοιτούν στο 
Μουσικό Σχολείο διδάσκονται 
όλα τα μαθήματα όπως και σε 
όλα τα άλλα σχολεία και 
επιπλέον εμπλουτίζουν τις 
γνώσεις τους με μουσικά 
μαθήματα. 

 

 

Θα θέλαμε να χαρακτηρίσετε το 
σχολείο μας χρησιμοποιώντας τρία 
επίθετα. 
Το σχολείο μας μπορεί να 
χαρακτηριστεί με τρεις λέξεις˙ 
Πολιτισμός- Οικογένεια- Προσφορά. 

 
Ποια ήταν η πιο συγκινητική στιγμή 

που βιώσατε ως διευθυντής μέχρι 
τώρα στο σχολείο μας; 
Οι συγκινητικές στιγμές είναι πολλές! 
Ιδιαίτερα συγκινητική όμως είναι κάθε 
χρόνο ο αποχαιρετισμός των μαθητών 
της Γ Λυκείου. 

Πως αντιμετώπισε το 

σχολείο μας την 
πανδημία; Τήρησαν οι 
μαθητές και οι 
εκπαιδευτικοί όλα τα 

μέτρα; 
Πήραμε όλα εκείνα τα μέτρα 
προστασίας που μας 
υπέδειξαν ο ΕΟΔΥ κι η λογική 
μας. Τηρήσαμε αποστάσεις 
και καθαριότητα, ενώ 
παράλληλα αποκλείσαμε την 
είσοδο σε τρίτους. 
 
Ποιο το μήνυμά σας προς 
τους μαθητές και τους 

εκπαιδευτικούς του 
σχολείου μας που αυτό 
τον καιρό εργάζονται σε 
διαδικτυακές τάξεις; 
Θα τα καταφέρουμε! Ας 
έχουμε στο μυαλό μας ότι το 
καλοκαίρι για μας θα έρθει με 
μια υπέροχη συναυλία στην 
αυλή του σχολείου μας. 

 
Θα θέλατε να προσθέσετε 
κάτι τελευταίο; 
Το Μουσικό Σχολείο Λάρισας 
είναι μία οικογένεια τόσο για 
τους μαθητές όσο και για 
τους εκπαιδευτικούς 
 

Κύριε Διευθυντή, σας 
ευχαριστούμε πολύ για 
τον πολύτιμο χρόνο σας! 
 
 

Για ποιο λόγο ένας μαθητής επιλέγει 
να φοιτήσει στο μουσικό σχολείο 
Λάρισας; 
Πιστεύω για όλους τους λόγους που 
αναφέρθηκαν παραπάνω. Λαμβάνοντας,  
λοιπόν υπόψη την καλή συνεργασία και 
τον συνδυασμό γενικής παιδείας και 
μουσικών γνώσεων θα πρότεινα τη 
φοίτηση ενός μαθητή στο σχολείο μας.  

Δημοσιογράφοι: Μαρίνη Πορνάρα (α3 Γυμνασίου), Μάριος Δημοβέλης (β1 Γυμνασίου), Κατερίνα Νιακοπούλου (β2 
Γυμνασίου) 
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Το Μουσικό Σχολείο μέσα από 
τα μάτια των αποφοίτων του 

 
 
Με αφορμή το αφιέρωμα στο 
Μουσικό Σχολείο, συζητήσαμε με 
παλιούς και νέους αποφοίτους. Ο 
καθένας επέλεξε το Μουσικό για 
τους δικούς του λόγους, όμως όλοι 
αγαπούσαν τη μουσική ή είχαν 
κάποιες μουσικές γνώσεις.  
Κάποιοι από αυτούς συνεχίζουν τη 
μουσική ενασχόληση, ενώ άλλοι 
αναγκάστηκαν να την 
εγκαταλείψουν… Ωστόσο, όλοι 
έχουν διατηρήσει πολύ καλές 
σχέσεις με καθηγητές και 
συμμαθητές τους και όλοι έχουν 
πολύ ωραίες αναμνήσεις από το 
σχολείο.  
 
«Όσο περίεργο κι αν ακούγεται, για 
μένα το Μουσικό ήταν τυχαία 
επιλογή. Είχα κάποιες μουσικές 
γνώσεις από μαθήματα, αλλά 
βασικά το επέλεξα επειδή είχαμε 
πρόσφατα μετακομίσει και ήταν το 
πιο κοντινό σχολείο στο σπίτι μας. 
Οι πολύ καλές σχέσεις με τους 
καθηγητές είναι σίγουρα ένα από 
τα μεγαλύτερα κέρδη μου. Μπορεί 
να μην ασχολούμαι πλέον με τη 
μουσική, όμως προσπαθώ να μάθω 
μουσική στο παιδάκι μου. Τα 
χρόνια που πέρασα στο Μουσικό 
ήταν ένα όνειρο. Τα καλύτερα 
χρόνια της ζωής μου!» 
Ειρήνη Βαβίτσα, νηπιαγωγός 
 
«Το ενδιαφέρον μου για το 
Μουσικό ξεκίνησε από τα 
ξαδέρφια μου τα οποία ήδη 
πήγαιναν σε μουσικό σχολείο, 
αλλά στην επιλογή μου συνέβαλαν 
και κάποια μαθήματα φωνητικής 
που είχα κάνει, καθώς επίσης και η 
παρότρυνση ενός καθηγητή μου. 
Από το σχολείο αποκόμισα φιλίες, 
έντονα συναισθήματα και κυρίως 
μοναδικές μουσικές αλλά και 
ταξιδιωτικές εμπειρίες. Δυστυχώς,  

δεν ασχολούμαι πια με την 
μουσική, αλλά όλο αυτό έχει μείνει 
στο μυαλό μου σαν ένα υπέροχο 
μαγικό ταξίδι.» 
Θανάσης Χασιώτης, φοιτητής 
τμήματος μηχανικών τεχνολογίας 
πετρελαίου και φυσικού αερίου 
 
«Ο κυριότερος λόγος που επέλεξα 
το Μουσικό ήταν η αγάπη μου για 
τη μουσική. Με το που έμαθα για 
την ύπαρξη του σχολείου, 
αποφάσισα να φοιτήσω εκεί. Εκτός 
από τις απαραίτητες γνώσεις για να 
περάσω στη σχολή που ήθελα και 
να βελτιωθώ ως μουσικός, από το 
σχολείο κέρδισα πολλές υπέροχες 
εμπειρίες και εξαιρετικές σχέσεις 
με συμμαθητές και καθηγητές. 
Δυστυχώς ως κρουστός είναι 
δύσκολο να έχεις πρόσβαση στο 
όργανό σου (ενν. ευρωπαϊκά 
κρουστά) όταν μένεις σε ένα 
φοιτητικό σπίτι [...]. Η εμπειρία μου 
στο Μουσικό θα μου μείνει 
αξέχαστη!» 
Θωμάς Κούτσικος, φοιτητής 
τμήματος φυσικής 
 
«Επέλεξα το Μουσικό, γιατί το 
βασικό αντικείμενό του είναι η 
μουσική και ήθελα να έχω πολλή 
στην καθημερινότητά μου. Τα 
χρόνια που φοίτησα σε αυτό ήταν 
ευχάριστα και με βοήθησαν να 
πετύχω τον στόχο μου και να 
σπουδάσω μουσική. Από το 
σχολείο αποκόμισα τόσο γνώσεις 
όσο και όμορφες μουσικές 
εμπειρίες που σίγουρα δεν θα 
ξεχάσω ποτέ.» 
Σπυριδούλα Κοντοβάγιου, 
φοιτήτρια τμήματος  
μουσικών σπουδών με ειδίκευση 
στο φλάουτο 
 
Αρθρoγράφοι: Βασιλική Καστόρη 
(Β1 Λυκείου) 
Δέσποινα Μερτζανίδη (A2 Λυκείου) 

Η ιστορία δημιουργίας του 
λογότυπου του σχολείου! 

 

 
Σήμα κατατεθέν του σχολείου, το 
λογότυπο που συνοδεύει κάθε 
δραστηριότητά του. Παρόν σε 
αφίσες, προγράμματα, κονκάρδες,  
στα μπλουζάκια μας. 
Πώς όμως δημιουργήθηκε; 
Πολλά σχολεία έχουν λογότυπο, το 
δικό μας όμως δεν είχε. 
Τουλάχιστον μέχρι το 2008 που ο 
δημιουργός του και διευθυντής του 
σχολείου σκέφτηκε να σχεδιάσει 
ένα λογότυπο. Ο ίδιος ως 
καλλιτέχνης και καθηγητής 
εικαστικών συνέλαβε την ιδέα και 
το φιλοτέχνησε. 
Άντλησε την έμπνευσή του από το 
ίδιο το σχολείο και σκέφτηκε να 
απεικονίσει μουσικά όργανα. Έτσι 
στο σχέδιο του λογότυπου 
διακρίνουμε πλήκτρα πιάνου που τα 
περιβάλλουν ένα έγχορδο 
παραδοσιακό όργανο που 
καταλήγει σε πνευστό. 
Με αυτόν τον τρόπο συμβολίζεται η 
ένωση της κλασικής με την 
παραδοσιακή μουσική, καθώς στο 
σχολείο διδάσκονται και τα δύο. 
Το λογότυπο έχει επιφέρει πολλά 
θετικά. Ένα από αυτά είναι πως οι 
μαθητές νοιώθουν ότι είναι μέλη  
μιας ομάδας. Φαίνεται πως είναι 
περήφανα γι’ αυτό, αφού και οι 
απόφοιτοί του συνεχίζουν ακόμα να 
φοράνε τα μπλουζάκια με το 
λογότυπο, που τους θυμίζει το 
σχολείο τους!!! 
 
Ευχαριστούμε τον διευθυντή κ. 
Αναγνωστόπουλο, για τις 
πληροφορίες που μας παρείχε. 
 
Αρθρογράφοι: Θεοφανία 
Καρατόλιου (Α2 Λυκείου), Γιώργος 
Καστόρης (Α2 Λυκείου), Βίκτωρ 
Μητούλας (Α2 Λυκείου) 
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Η χριστουγεννιάτικη Λάρισα μέσα από τα μάτια των μαθητών! 
 

 
Τα Χριστούγεννα είναι μια 
σημαντική και χαρμόσυνη γιορτή. 
Στη Λάρισα γιορτάζουμε κάθε 
χρόνο τα Χριστούγεννα και τον 
εορτασμό της νέας χρονιάς με 
πολύ κέφι. Φέτος, όμως, λόγω της 
πανδημίας του περιβόητου 
κορονοϊού, οι καταστάσεις είναι 
κάπως διαφορετικές. 
 

 Οι δρόμοι και οι πλατείες 
άδειασαν. Όμως, το πνεύμα των 
Χριστουγέννων δεν έπαψε ποτέ να 
υπάρχει στην πόλη μας. 
Τα γιορτινά λαμπάκια άναψαν, οι 
βιτρίνες και οι πλατείες έβαλαν 
και πάλι τα καλά τους, όλα είναι 
έτοιμα για τα Χριστούγεννα!!! 
 

Ας περιγιηθούμε λοιπόν μέσα 
από τα φωτογραφικά 
στιγμιότυπα που ακολουθούν 
σε διάφορες περιοχές της 
Λάρισας αποθανατίζοντας 
όμορφες φωτεινές πλατείες 
με χριστουγεννιάτικα έλατα 
και στολισμένους δρόμους. 
 
 
 
 
 

Στο Αρχαίο Θέατρο 

Πλατεία Αγίου Αθανασίου, Τερψιθέα 

Φωτορεπόρτερ: Έρρικα Αλμπάλα (α1 Γυμνασίου), Άρης Ανδριτσόπουλος (α1 Γυμνασίου), Αλέξης Αραμπατζής (α1 
Γυμνασίου), Γεωργία Μαραγκοζάκη (α2 Γυμνασίου), Σουμέλα Μορβατίδου (α2 Γυμνασίου), Ευφροσύνη Μπούτλα 
(α2 Γυμνασίου), Ζωή Γκερμπεσιώτη (Α1 Λυκείου), Μαρία Παπαδημητρίου (Α2 Λυκείου).  

Κεντρική πλατεία 

Στολισμένοι δρόμοι της πόλης 
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Το πάρκο των Ευχών 

μετακομίζει στο κέντρο της 
Λάρισας! 

 

 
 
Φέτος τα Χριστούγεννα είναι 
διαφορετικά από άλλες χρονιές. 
Λόγω της πανδημίας δεν θα γίνουν 
εορταστικές εκδηλώσεις και 
χριστουγεννιάτικες αγορές.  
Το θεματικό χριστουγεννιάτικο 
πάρκο της Λάρισας «το Πάρκο των 
Ευχών», που άνοιξε τις πύλες του 
τα προηγούμενα τρία χρόνια στην 
πόλη, δεν θα λειτουργήσει φέτος. 
Εντούτοις, η Λάρισα φόρεσε τα 
γιορτινά της, καθώς στον 
εορταστικό διάκοσμο προστέθηκε 
ένα μέρος του «Πάρκου των 
Ευχών». 
Ο χώρος, όπου πραγματοποιούνταν 
η συγκεκριμένη δράση, στολίστηκε 
λιγότερο από πέρυσι, οπότε αρκετά 
στοιχεία από το στολισμό του 
αξιοποιούνται φέτος για τον 
στολισμό του κέντρου της Λάρισας 
και πιο συγκεκριμένα, στην 
Κεντρική πλατεία και σε άλλες 
πλατείες της πόλης, 
 

 
 

Πλατεία Αγίου Βησσαρίωνα 
 
 
 
 
 
 

την πλατεία Ταχυδρομείου, 
 

 
 
 τον Μύλο του Παππά και αλλού. 
 

 
 
Η πόλη έχει στολιστεί σε κάθε 
γωνιά της με υπέροχα στολίδια, 
όπως μικρά χιονισμένα δέντρα, 
μεγάλες χριστουγεννιάτικες 
μπάλες, εκατοντάδες μέτρα 
χριστουγεννιάτικα λαμπιόνια και 
κόκκινους ξύλινους φράχτες. Και 
φέτος η Λάρισα, έστω και κάτω 
από αυτές τις συνθήκες, είναι 
πραγματικά όμορφη! 
 

 
 

Φωτορεπόρτερ: Σοφία 
Γεωργοπούλου (α1 Γυμνασίου), 
Αρετή Γιουβρή (α1 Γυμνασίου), 
Ευσταθία Παλάγγα (α2 
Γυμνασίου), Ευρώπη-Άννα 
Πλιάτσικα (α3 Γυμνασίου), 
Κατερίνα Ριζούλη (α3 Γυμνασίου), 
Παυσανίας Σοφράς (α3 
Γυμνασίου), Κωνσταντίνος Σπανός 
(α3 Γυμνασίου). 

Μία διαφορετική 

φωταγώγηση του 
χριστουγεννιάτικου δέντρου 

στη Λάρισα! 

 

 
 
Μπορεί το άναμμα του 
Χριστουγεννιάτικου δέντρου  να 
συγκέντρωνε πλήθος κόσμου 
κάθε χρόνο, φέτος όμως κάθε 
άλλο παρά γιορτή θύμιζε.  
Λιγοστός κόσμος και πάντα με 
την μάσκα απαραίτητη στο 
πρόσωπο κοίταζε με μελαγχολία 
το πελώριο Χριστουγεννιάτικο 
δέντρο που ομορφαίνει την 
κεντρική πλατεία της Λάρισας. 
Παρά τις αντίξοες συνθήκες 
έγιναν υπέρμετρες προσπάθειες 
ώστε να διατηρηθεί αυτή η 
μαγική χριστουγεννιάτικη 
ατμόσφαιρα και οι Λαρισαίοι 
πολίτες να γεμίσουν ζεστασιά και 
συμπόνια αφού ο κορονοΪός έχει 
μετατραπεί σε «εφιάλτη». Το 
άναμμα του χριστουγεννιάτικου 
δέντρου δίνει μια νότα 
αισιοδοξίας σε μια πόλη που τη 
χρειάζεται περισσότερο από 
ποτέ. Μπορείτε να 
παρακολουθήσετε το άναμμα 
του χριστουγεννιάτικου δέντρου 
στο ακόλουθο σύνδεσμο: 
https://www.youtube.com/watc
h?v=5BOFvKI7Ipo 
 
Φωτορεπόρτερ: Μαρία 
Παπαδημητρίου (Α2 Λυκείου), 
Γιώργος Σοφράς (Β3 Λυκείου) 

https://www.youtube.com/watch?v=5BOFvKI7Ipo
https://www.youtube.com/watch?v=5BOFvKI7Ipo
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ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΙ ΑΦΗΓΟΥΝΤΑΙ… 

Οι μαθητές εμπνέονται από την σύγχρονη πραγματικότητα και εκφράζονται χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα  
που διαθέτουν.  
 
 «Η Γέννησίς σου Χριστέ…..» 
 

 
 
Χριστούγεννα  η μεγάλη γιορτή της 
χριστιανοσύνης για τη γέννηση του 
Χριστού που γιορτάζεται στις 25 
Δεκεμβρίου. Το μεγάλο μήνυμα 
αυτής της γιορτής είναι η αρετή 
της αγάπης, της αλληλεγγύης και 
της ταπεινότητας. Αρετές που μας 
κάνουν καλύτερους και μας 
δείχνουν τον σωστό δρόμο για μία 
καλύτερη ζωή. 
 

 
 
Η γέννηση του Χριστού μας 
υπενθυμίζει τη μεγάλη αγάπη του 
Θεού για τον άνθρωπο. Μας 
φανερώνει πως από την γνωριμία 
και την συμφιλίωση πολλών 
ανθρώπων μπορούμε να έχουμε 
μια καλύτερη και πιο ήρεμη ζωή.  
 

Δίνοντας δώρα ο  ένας στον 
άλλον θέλουμε να δείξουμε 
την αγάπη που έχουμε για 
τους συνανθρώπους μας και 
τα έντονα συναισθήματα που 
μάς δημιουργούνται με την 
γέννηση του Χριστού. 
 
Πηγή: Φilenews 
 
Αρθρογράφος: Αστέριος 
Τσολάκης (α3 Γυμνασίου) 
 
 
 

Η δύναμη του Πνεύματος 
των Χριστουγέννων 

 
Η ατμόσφαιρα των 
Χριστουγέννων πασχίζει να 
εγκατασταθεί σε κάθε σπίτι, 
με το λαμπερό δέντρο, τα 
παραδοσιακά γλυκά και τα 
πακεταρισμένα, με 
πολύχρωμα περιτυλίγματα, 
δώρα. Έχουν όμως καταφέρει 
όλοι αυτοί οι γιορτινοί 
στολισμοί να εδραιωθούν επί 
βασιλείας κορονοϊού; Ο 
θανατηφόρος αυτός ιός έχει 
«ρίξει» τα δίχτυα του σε κάθε 
γωνία του πλανήτη 
ξεπερνώντας σε δημοφιλία 
ακόμα και τα αξεπέραστης 
λάμψης Χριστούγεννα. Για τον 
καθένα μας η γιορτή της 
γέννησης του Χριστού 
σηματοδοτεί μια περίοδο 
ξεφαντώματος, κεφιού και 
συνάντησης με τους 
αγαπημένους μας. Η ολόφωτη 
κεντρική πλατεία της πόλης 
μας με το λαμπερά 
στολισμένο δέντρο και τα 
αστραφτερά της φώτα, που 
γέμιζε όλη αυτή την περίοδο 
με εκατοντάδες έφηβους και 
όχι μόνο, θα αλλάξει χρόνο 
μόνη της φέτος. 

Τα σχολεία που κάθε χρόνο 
τέτοια εποχή γέμιζαν με φωνές 
και τραγούδια των μαθητών, εν 
καιρώ πανδημίας παραμένουν 
σκοτεινά, σιωπηλά και βουβά. 
Ποιος μπορεί να ξεχάσει τη 
μαγική Χριστουγεννιάτικη νύχτα 
του σχολείου μας που κάθε 
χρόνο τα μουσικά σύνολα 
ξαναζωντάνευαν το πνεύμα των 
ημερών μέσα από τις μελωδίες 
τους; Η γιορτινή ατμόσφαιρα 
γινόταν αντιληπτή από την 
πρώτη κιόλας στιγμή που 
κάποιος αντίκριζε το κτήριο. 
Γιρλάντες, φαναράκια, 
χριστουγεννιάτικα δέντρα και 
κάλαντα πλημμύριζαν κάθε 
γωνιά του σχολείου. Την 
τιμητική του όμως είχε το 
αμφιθέατρο, όπου τα 
χαμηλωμένα φώτα και η σκηνή 
με το μεγάλο πιάνο ανέδυαν μια 
επιβλητικότητα που μόνο τα 
Χριστούγεννα διαθέτουν. Παιδιά 
από διαφορετικές τάξεις ένωναν 
τις φωνές τους και το μουσικό 
τους ταλέντο, για αυτό το ένα, 
μοναδικό, αξέχαστο βράδυ όπου 
όλοι, μικροί και μεγάλοι, 
αφήνονταν να τους συνεπάρει το 
μαγικό αυτό συναίσθημα της 
ζεστασιάς, το οποίο, δυστυχώς 
φέτος δε θα αισθανθούμε. Όμως 
δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η 
φλόγα των γιορτών πηγάζει από 
μέσα μας όσο μακριά και αν 
βρισκόμαστε, όσα εμπόδια και 
αν μας χωρίζουν. Φέτος, ας 
γιορτάσουμε διαφορετικά, 
εσωτερικά, ιδιαίτερα, με την 
ελπίδα πως του χρόνου θα  
μοιραστούμε τη χαρά μας με 
όλους τους άλλους. Άλλωστε 
πώς γίνεται ο ιός του κωρονοϊου 
να αναμετρηθεί με το μεγαλείο 
της Γέννησης του Υιού του Θεού; 
 
Αρθρογράφος: Μαρία Γούλα (γ1 
Γυμνασίου) 
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Δωδεκαήμερο ονομάζεται το 
ξέφρενο διάστημα μεταξύ των 
Χριστουγέννων και της 
παραμονής των Φώτων (05/01). 
Περίοδος η οποία δεν έχει 
καθαρά θεολογικό χαρακτήρα, 
καθώς δεν συνδέεται μόνο με τις 
μέρες-ορόσημα της εκκλησίας 
(Χριστούγεννα και Θεοφάνια), 
αλλά και με διάφορα έθιμα, τα 
οποία διέσωσε η λαϊκή 
παράδοση. Κύριο στοιχείο των 
Θεοφανίων είναι ο αγιασμός των 
υδάτων (δηλαδή η βάπτιση του 
Ιησού στον Ιορδάνη ποταμό). 
Αυτή η συμβολική κίνηση 
διώχνει το κακό, το οποίο 
ενσαρκώνουν, όσο τα νερά είναι 
αβάπτιστα, τα δαιμόνια, που 
εισβάλλουν στις ζωές των 
ανθρώπων (με πρωταγωνιστές 
τους καλικάντζαρους). 
Γύρω στο Δωδεκαήμερο οι 
γεωργοί αναπαύονταν από την 
κοπιαστική εργασία της σποράς. 

Η ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟΤΕΡΗ ΕΠΟΧΗ 

ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

 
 
 

 
 

Η επιθυμία τους για μια πλούσια 
καρποφορία εισχώρησε γενικευμένη 
τόσο στο κλίμα μοιρολατρίας όπου 
επικρατεί (π.χ. το ποδαρικό) τις 
ημέρες αυτές, όσο και στα κάλαντα, 
τα οποία εύχονται στους άρχοντες 
του οίκου να έχουν καλή τύχη για το 
υπόλοιπο του χρόνου.  
Η ελευθέρια ατμόσφαιρα του 
δωδεκαημέρου σχετίζεται με τα 
Σατουρνάλια, ρωμαϊκή γιορτή όπου 
ανταλλάσσονταν δώρα (!) και τα ήθη 

χαλάρωναν (χαρακτηριστική η 
ανατροπή του κοινωνικού status 
-οι υπηρέτες γίνονταν αφέντες).  
Στα Σατουρνάλια προστίθενται 
και διάφορες συνήθειες βαθιά 
ριζωμένες στους πληθυσμούς 
της υπαίθρου, συνθέτοντας το 
υπόβαθρο το οποίο 
αναπροσάρμοσε στα μέτρα της η 
Νέα Θρησκεία. 
Η αλλόκοτη αυτή περίοδος 
επιβίωσε μέχρι και στην 
Αναγέννηση, όπως το πνεύμα 
των μεταμορφώσεων και της 
σύγχυσης, που πνέει την 
φανταστική «Δωδέκατη Νύχτα» 
του Σαίξπηρ μπορεί να μας 
μαρτυρήσει. 
Πηγή: sansimera.gr 
 
Αρθρογράφος: Γιώργος Φωτίου 
(Α3 Λυκείου) 

 

Δε με ένοιαζε καθόλου το 
χριστουγεννιάτικο τραπέζι, η 
βασιλόπιτα και τα δώρα. 
Σκεφτόμουν μόνο τον παππού μου. 
Άφου έφτασα, κόιταξα γύρω μου 
και στην άκρη του δρόμου ήταν 
ένας κύριος. Πήγα κοντά και τον 
κοίταξα. Είχε μπροστά του κάτι που 
έμοιαζε με τη σχάρα της μαμάς μου 
και πολλές μικρές μπουκίτσες 
επάνω σ΄αυτή.  
-Συγγνώμη, τι είναι αυτά; ρωτάω 
μαγεμένη από την μυρωδιά.  
-Κάστανα μικρή μου, μου απαντάει 
αυτός.  
-Τα ψήνετε σ’ αυτή τη σχάρα; 
-Αυτή τη σχάρα τη λένε φου-φου! 
-Χαχα, τι αστείο όνομα! Δηλαδή, 
είστε καστανάς; Μου έλεγε ο 
παππούς μου για εσάς! 

 

Ο Καστανάς 
 

Ο παππούς μου δεν ήταν παρά 
ένας απλός και γλυκός 
άνθρωπος που δοκίμαζε το 
κάθε νέο φαγητό. Κάθε Κυριακή 
μου έλεγε μία ιστορία, όταν 
ήμουν μικρή. Σαν κι αυτή... 
«Τις χειμωνιάτικες μέρες, σε 
ένα σκοτεινό στενάκι ήταν ένας 
καστανάς. Κάθε μέρα δεκάδες 
άνθρωποι περνούσαν από 
αυτόν τον δρόμο για να πάρουν 
τα κάστανά του. Πήγαινα και 
εγώ όταν ήμουν μικρός...». 
Να σας πω κι εγώ μία δική μου 
ιστορία;  
«Λίγες μέρες μετά τα λόγια του 
παππού, ένα κρύο βράδυ  
 

θυμήθηκα την ιστορία με τον 
καστανά και έτσι πήγα να δω αν 
ακόμα ήταν εκεί. Πήρα το 
μπουφάν μου, τα γάντια μου, το 
κασκόλ και άρχισα να τρέχω! 
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-Ναι, ο παππούς σου θα με ξέρει 
από παλιά. Όμως δεν περνούν 
πολλοί από εδώ πια... 
 Δηλαδή όλες αυτές οι ιστορίες 
που μου έλεγε ο παππούς μου 
ήταν αληθινές, σκέφτομαι.  
Η μυρωδιά τους μου τραβούσε τη 
μύτη! Παίρνω λοιπόν μερικά 
κάστανα και τρέχω στο σπίτι μου. 
Είχε περάσει αρκετή ώρα και με 
περίμεναν στο χριστουγεννιάτικο 
τραπέζι... Άνοιξα τη σακούλα, 
πρόσφερα σε όλους και αρχίσαμε 
να τρώμε. Το κάθε κάστανο είχε 
κάτι ξεχωριστό!» 
 
 
Μια μικρή χριστουγεννιάτικη 
αφήγηση από την μαθήτρια 
Αγγελίνα Εξάρχου (α1 Γυμνασίου) 
 
 

          

 Ο Μύθος και η Ιστορία του 
Αϊ Βασίλη 

 
Ο Αϊ Βασίλης είναι η αγαπημένη 
μορφή μικρών και μεγάλων 
κατά την περίοδο των γιορτών 
των Χριστουγέννων. Ποιος είναι 
όμως στη πραγματικότητα ο Αϊ 
Βασίλης και πώς προέκυψε 
αυτό το έθιμο;  
Ο μύθος του Αϊ Βασίλη έχει τις 
ρίζες του στην ελληνορθόδοξη 
παράδοση καθώς αναφέρεται 
στο πρόσωπο του Αϊ Νικόλα. Ο 
Αϊ Νικόλας γεννήθηκε το 270μχ 
στα Πάταρα της Λυκίας στη 
Μικρά Ασία από Έλληνες γονείς. 
Ο Άγιος Νικόλας ήταν πολύ 
διαδεδομένος σε πολλές χώρες 
της Ευρώπης όπως στη Ρωσία, 
τη Γερμανία, το Βέλγιο, την 
Αυστρία και την Ολλανδία. Οι 
Ολλανδοί είναι αυτοί που 
έφτιαξαν τις πρώτες ιστορίες οι 
οποίες οδήγησαν στο μύθο του 
Αϊ Βασίλη.  
 

 

Η Ολλανδική ιστορία του Αϊ 
Βασίλη αναφέρει πώς στις 6 
Δεκεμβρίου ανήμερά της γιορτής 
του, ο Άγιος Νικόλαος 
περιδιάβαινέ τους δρόμους 
επάνω σε ένα γαϊδουράκι και 
μοίραζε δώρα στα παιδιά. Από 
εκείνα τα χρόνια τα παιδιά 
άφηναν γάλα και μπισκότα για 
τον Άγιο και έβαζαν στα 
παραδοσιακά ξύλινα ολλανδικά 
παπούτσια σανό για το 
γαϊδουράκι του. Την επόμενη 
μέρα αυτά είχαν εξαφανιστεί και 
στη θέση τους υπήρχαν δώρα και 
λιχουδιές.  
 

 
 
Οι Ολλανδοί μετανάστες 
μετέφεραν το μύθο του Αϊ 
Νικόλα στην Νέα Υόρκη. Ο 
Ουάσιγκτον Ίρβινγκ περιέλαβε 
τις ιστορίες αυτές σε ένα βιβλίο 
του και ονόμασε τον Αϊ Νικόλα 
σε  Σίντερ Κλάας από το Σιντ 
Νίκολας (Saint Nikolas). O 
Κλέμεντ Κλαρκ Μουρ, φίλος του 
Ίρβινγκ, έγραψε μια ιστορία για 
τον Σίντερ Κλάας όπου για πρώτη 
φορά των εμφανίζει με το όνομα 
Σάντα Κλάους (Santa Claus) να 
μοιράζει δώρα παραμονή 
Χριστουγέννων. Τη θέση των 
ξύλινων παπουτσιών παίρνουν οι 
πλέχτες κάλτσες πάνω από το 
τζάκι και την θέση του 
γαϊδουριού την παίρνει ένα 
μικρό έλκηθρο που το σέρνουν 
τάρανδοι.  
 

Η ιστορία αυτή πολύ γρήγορα 
διαδίδεται και αγαπιέται πολύ 
από τους κατοίκους της Νέας 
Υόρκης. Στην αρχή η εικόνα του 
Αϊ Βασίλη είχε διάφορες μορφές 
αλλά η τελική του μορφή ως ένα 
παχουλό μεγαλόσωμο άνδρα με 
άσπρα γενειάδα και κόκκινη 
κάπα δόθηκε από τον 
σκιτσογράφο Τόμας Ναστ. 
 

 
 
Στην Ελλάδα η μορφή αυτή του 
Αϊ Βασίλη ήρθε τη δεκαετία του 
50 και του 60 από Έλληνες 
μετανάστες στην Αμερική.  Η 
ελληνική παράδοση άλλαξε το 
αμερικάνικο όνομα από Σάντα 
Κλάους σε Αϊ Βασίλη και τον 
θέλει να έρχεται παραμονή 
Πρωτοχρονιάς αντί για 
παραμονή Χριστουγέννων.  
Αυτός είναι ο μύθος του Αϊ 
Βασίλη, του πιο αγαπητού και 
διάσημου προσώπου σε όλο το 
κόσμο. 
 
Πηγές: 
https://www.iefimerida.gr/news/83
106/ποιος-είναι-πραγματικά-ο-
αγιος-βασίλης 
https://www.offsite.com.cy/eidiseis/
topika/ayti-einai-i-istoria-toy-agioy-
basili 
 
Αρθρογράφος: Ραφαηλία 
Δαμασιώτη (α1 Γυμνασίου) 
 

https://www.iefimerida.gr/news/83106/ποιος-είναι-πραγματικά-ο-αγιος-βασίλης
https://www.iefimerida.gr/news/83106/ποιος-είναι-πραγματικά-ο-αγιος-βασίλης
https://www.iefimerida.gr/news/83106/ποιος-είναι-πραγματικά-ο-αγιος-βασίλης
https://www.offsite.com.cy/eidiseis/topika/ayti-einai-i-istoria-toy-agioy-basili
https://www.offsite.com.cy/eidiseis/topika/ayti-einai-i-istoria-toy-agioy-basili
https://www.offsite.com.cy/eidiseis/topika/ayti-einai-i-istoria-toy-agioy-basili
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ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 

 
 Οι μαθητές αποκτούν βήμα και εκφράζουν τις απόψεις και τις σκέψεις τους!  

Μπορούν οι καλλιτέχνες να 
μας εμπνεύσουν για να 

ανταποκριθούμε σε δύσκολες 
καταστάσεις της ζωής; 

 
Για να απαντήσουμε στο 
παραπάνω ερώτημα θα θέλαμε 
αρχικά να αναφερθούμε σε μία 
σπουδαία ζωγράφο, την Frida 
Kahlo. 
 

 
 
Γεννήθηκε το 1907 στο Μεξικό. 
Στην παιδική της ηλικία 
αρρώστησε βαριά κι έμεινε 
παράλυτη. Μετά από ένα 
σοβαρό ατύχημα ξεκίνησε 
μαθήματα ζωγραφικής, αλλά 
λόγω της δύσκολης οικονομικής 
κατάστασης της οικογένειας, 
κατέληξε να εικονογραφεί βιβλία 
ιατρικής. Η ιστορία της δείχνει  
πως όσο δύσκολες καταστάσεις 
και να βιώνεις στη 
καθημερινότητά σου πρέπει να 
προσπαθείς να κοιτάς ψηλά και 
να πιστεύεις στον εαυτό σου, να 
βρίσκεις τις δυνάμεις σου μέσα 
από τις αδυναμίες σου. Η Κάλο  
μετέτρεπε τον πόνο της σε τέχνη. 
Το ίδιο περίπου ζητάμε από 
εσένα να κάνεις- παίρνοντάς την 
ως παράδειγμα.   
Όταν η ζωή δεν πάει όπως την 
σχεδιάζεις, ψάξε το «καλό» μέσα 
στο «κακό» και εκτονώσου μέσω 
αυτού. Δεν πρέπει να ξεχνάς πως 
η ζωή δυστυχώς είναι γεμάτη 
τέτοιες άσχημες στιγμές, αλλά  

προτιμάμε να μην δίνουμε βάση 
σε αυτές αλλά σε όλες τις 
χαρούμενες μικρές στιγμές που 
βιώνουμε σε κάθε απλή 
δραστηριότητά μας. Ελπίζουμε 
μέσω του άρθρου μας, να 
κέρδισες έστω κάτι μικρό που θα 
συμβάλλει στον τρόπο με τον 
οποίο θα αντιμετωπίζεις τη ζωή 
από εδώ και στο εξής. 
Ευχαριστούμε για τον χρόνο σου!  
Πηγή: wikipedia 
 
 
Αρθρογράφοι: Ευαγγελία Ζιώγα 
(Β1 Λυκείου), Βασιλική Καστόρη 
(Β1 Λυκείου), Ζωή Κυριακίδου 
(Β1 Λυκείου)  
 
 
 

 
 
 

 

Φέτος, ο κορονοϊός σκέφτηκε 
να μας απαλλάξει από το 
δίλημμα για το που θα πάμε 
διακοπές και από τα έξοδα των 
διακοπών και να μας 
αναγκάσει να μείνουμε σπίτι 
και να περάσουμε χρόνο με τις 
οικογένειές μας. Μπορεί να 
μην πήγαν όλα όπως τα είχαμε 
σχεδιάσει αλλά αυτό δεν 
σημαίνει ότι δεν μπορούμε να 
απολαύσουμε τη μαγεία των 
Χριστουγέννων από το σπίτι. 
Αυτήν την χρονιά θα χρειαστεί 
όλοι να αλλάξουμε τις 
συνήθειές μας. Δεν θα 
μπορέσουμε να πάμε σε πάρτι 
ή στα σπίτια των φίλων μας, 
όμως μπορούμε, κάνοντας 
κάποιες αλλαγές στο 
πρόγραμμά μας, να 
φροντίσουμε αυτά τα 
Χριστούγεννα παραλλαγής που 
θα περάσουμε να μην 
επαναληφθούν και τις 
επόμενες χρονιές, τηρώντας τα 
μέτρα προστασίας, και να τα 
κάνουμε αξέχαστα με τον δικό 
μας τρόπο. Τέλος, πρέπει να 
αναλογιστούμε ότι υπάρχει 
κόσμος, ο οποίος δεν βρίσκεται 
όπως εμείς στα σπίτια του 
αλλά εργάζεται και καθημερινά 
κινδυνεύει να εκτεθεί στον 
κορονοϊό. 
 
Αρθρογράφοι: Ανθή Στεργίου 
(β3 Γυμνασίου), Λουκία 
Τσιτσιάμη (β3 Γυμνασίου) 
 

 

Χριστούγεννα παραλλαγής 
 

 
 

Κάθε χρόνο μικροί και μεγάλοι 
ανυπομονούν να έρθουνε τα 
Χριστούγεννα, καθώς είναι μια 
εποχή που τα σχολεία είναι 
κλειστά και ο κόσμος πηγαίνει 
διακοπές και κάνει σχέδια για τη 
νέα χρονιά, ελπίζοντας ότι θα 
είναι  καλύτερη από την 
προηγούμενη. 
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… αλά Covid-19 

 
Πολλοί από εμάς σκεφτόμαστε από τα 
μέσα του Νοέμβρη το πώς θα 
γιορτάσουμε τα φετινά Χριστούγεννα 
κάτω από την σκιά του κορονοϊού, 
που σε λίγο και αυτός έχει γενέθλια. 
Κλείνει έναν χρόνο από τότε που 
εμφανίστηκε στη ζωή μας και μας έχει 
ταράξει στα SMS, στις απαγορεύσεις 
και στις μάσκες. Ας τα πάρουμε όμως 
από την αρχή. Σχεδόν τα πάντα είναι 
κλειστά, αν εξαιρέσουμε το πλέον 
γνωστό σε όλους μας click-away, 
καλώς ή κακώς είμαστε σε μία 
καραντίνα, τα ελληνόπουλα πάσχουν 
καθημερινά να μάθουν με μία 
τηλεκπαίδευση και ακόμα όλοι 
δυσκολεύονται να νιώσουν 
Χριστουγεννιάτικο κλίμα. Και αυτό 
γιατί, στην Ελλάδα τουλάχιστον, δεν 
νοούνται Χριστούγεννα χωρίς 
ολόκληρο το σόι σε ένα σπίτι, χωρίς 
οικογενειακό τραπέζι τα Χριστούγεννα 
και την Πρωτοχρονιά, χωρίς διακοπές 
στην Αράχωβα ή οπουδήποτε αλλού 
εκτός από το διαμέρισμα στο κέντρο 
μιας πόλης αλλά και χωρίς φίλους, 
χωρίς τραγούδια και χωρίς ξενύχτια.  
Όμως τα φετινά Χριστούγεννα θα 
είναι αλλιώς, χωρίς όλα αυτά που 
προαναφέρθηκαν, για να έχουμε όλη 
την υγειά μας. Πολλές φορές 
σκέφτομαι, ανεξαρτήτως κορονοϊού, 
πώς μπορώ να πάω διακοπές, να 
χαλαρώσω και να διασκεδάσω όντας 
άρρωστος ή καθηλωμένος στο 
κρεβάτι ενός νοσοκομείου μετά από 
ένα ατύχημα; 
Ας σκεφτούμε λοιπόν πως θέλουμε να 
είναι οι φετινές μας γιορτές και ας 
σκεφτούμε όλους εκείνους τους 
γιατρούς, και όχι μόνο, που αντί να 
βρίσκονται στα ζεστά τους σπίτια 
όπως απλούστατα καλούμαστε εμείς 
να κάνουμε, θα είναι εκεί έξω και θα 
σώζουν ζωές γιορτάζοντας τα 
Χριστούγεννα αλά Covid-19! 
 
Αρθρογράφος: Δημήτρης 
Τσιντζιρούλης  (β3 Γυμνασίου) 
 
 

… ή Xmas; 
 
Τι είναι τα Χριστούγεννα; Μην είναι 
τα στολισμένα δέντρα και τα φώτα; 
Μην είναι τα ξωτικά, οι κόκκινοι 
τροφαντοί χορηγοί δώρων, τα 
χιονισμένα δάση και τα έλκηθρα; 
Μήπως τα Χριστουγεννιάτικα πάρκα 
ή χωριά, τα καρουζέλ και τα 
εργοστάσια δώρων; Ίσως τα 
ρεβεγιόν, τα πλούσια γεύματα, τα 
στολισμένα τραπέζια; Μπορεί να 
είναι τα μελομακάρονα, οι 
κουραμπιέδες και τα υπόλοιπα 
προκλητικά για τον ουρανίσκο μας 
γλυκά; Ίσως οι μουσικές, οι 
συναυλίες και οι γλυκές νοσταλγικές 
μελωδίες; 
Αυτά σίγουρα είναι τα Xmas… Ο 
πρωταγωνιστής τους είναι ένας 
άγνωστος x που αγνοείται σε μια 
εξίσωση που αναζητά τη λύση της.  Ή 
μάλλον πρωταγωνιστής προσπαθεί 
να γίνει ο καθένας από εμάς, 
αιχμάλωτος του εγώ του, των 
αναγκών του στομαχιού του, 
θέλοντας να πάρει κάτι από την 
λάμψη των φώτων που 
αναβοσβήνουν. Κι όταν εκείνα 
σβήσουν οριστικά μένει μια θλίψη 
και ένα κενό.   

 

Στα αληθινά Χριστούγεννα, όμως, 
πρωταγωνιστής είναι ο ίδιος ο 
Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός. Ο Θεός 
γίνεται και άνθρωπος για να 
ανεβάσει τον ταλαιπωρημένο 
άνθρωπο σε ύψη θεϊκά! Μέσα σε 
ένα σπήλαιο χώρεσε όλη η θεϊκή 
σοφία και έλαμψε η αγάπη και η 
ταπείνωση. Κυνηγημένος ο Κύριος 
από την αρχή έγινε πρόσφυγας στην 
Αίγυπτο. Κυνηγημένος ως το τέλος, 
ανεβαίνει στον Σταυρό, για να 
ανατείλει η ένδοξη Ανάσταση! 
Ο καθένας κάνει ελεύθερα τις 
επιλογές του. Έτσι επιλέγει αν θα 
γιορτάσει Χριστούγεννα ή Xmas. 
Χριστούγεννα με Χριστό ή χωρίς 
Χριστό! Η επιλογή δική μας! 
 
Αρθρογράφος: Νίκη Γιάνναρου  (α1 
Γυμνασίου) 

 
 

 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 
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…παρέα με τον COVID 
 

Τον περασμένο Μάρτιο κληθήκαμε ως 
ανθρωπότητα να αντιμετωπίσουμε μια 
πρωτόγονη σε όλους μας κατάσταση, η 
οποία άλλαξε κατά πολύ την 
καθημερινότητα μας. Μέχρι που 
φτάσαμε στο σήμερα λίγες μέρες πριν 
το Χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν και την 
αλλαγή του χρόνου που υπό άλλες 
συνθήκες οι περισσότεροι από εμάς 
είτε θα κανόνιζαν κάποιο ταξίδι ή 
κάποια συνάντηση με αγαπημένα 
πρόσωπα.  
Καταλήξαμε...να βουλιάζουμε σε ένα 
καναπέ, να στέλνουμε 6...για να 
έρθουμε σε επαφή με τον έξω κόσμο 
και η μόνη μας έξοδος να είναι το 
σούπερ μάρκετ. 
Αρχικά  είναι αδιαμφισβήτητο το 
γεγονός ότι η διαφορετική αυτή εκδοχή 
των γιορτών επηρέασε αρνητικά την 
ψυχολογία πολλών και πόσο μάλλον 
εμάς των εφήβων που περιμέναμε με 
ανυπομονησία τις γιορτές για να 
διασκεδάσουμε και να περάσουμε 
χρόνο με τους φίλους μας. Αλλά το 
2020 μας ξεγέλασε και το μόνο που μας 
έκανε να σκεφτόμαστε είναι πότε θα 
έρθουν οι γιορτές να ξεφύγουμε από 
την πίεση των διαδικτυακών 
μαθημάτων. Τα οποία μας έκαναν να 
νιώθουμε διαρκώς εξαντλημένοι και να 
βλέπουμε τις γιορτές σαν το κλειδί που 
θα μας βγάλει από αυτή την αιώνια 
φυλακή. Χάσαμε την επαφή με τους 
φίλους μας και καταλήξαμε να τους 
βλέπουμε μέσα από μια οθόνη, 
νιώθοντας αβεβαιότητα για το πως και 
πότε θα τελειώσει αυτή η κατάσταση, 
αγωνιώντας για το μέλλον. 
Ας αντιμετωπίσουμε λοιπόν την 
κατάσταση από τη θετική πλευρά της, 
να φροντίσουμε να περάσουμε τις 
γιορτές με πνεύμα αισιοδοξίας και 
χαράς, ελπίζοντας σε ένα καλύτερο 
2021! 
 
Αρθρογράφος: Ευαγγελία Ζιώγα  (Β1 
Λυκείου) 
 

 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 

….Αλλιώς 
 
Όπως είναι προφανές, λόγω των 
συνθηκών, φέτος τα Χριστούγεννα 
θα είναι διαφορετικά από άλλες 
χρονιές. Η πανδημία είναι η αίτια 
που θα περάσουμε μία από τις 
ομορφότερες περιόδους του χρόνου 
υπό περιορισμούς. Το Πάρκο των 
Ευχών, το θεματικό πάρκο που κάθε 
χρόνο στήνονταν στο πάρκο του 
Αλκαζάρ αποτελούσε έναν 
ξεχωριστό τρόπο διασκέδασης για 
μικρούς και μεγάλους και έκανε 
τους πάντες να νιώσουν τη χαρά και 
τον ενθουσιασμό του εορταστικού 
κλίματος. 
Δυστυχώς τη φετινή  χρονιά όλες οι 
ευχάριστες αυτές δραστηριότητες 
που επρόκειτο να διοργανωθούν 
αναβλήθηκαν και παρόλο που 
οργανώθηκε ένας υπέροχος 
χριστουγεννιάτικός στολισμός, χωρίς 
τα παιχνίδια, τις βόλτες και την 
ανεμελιά των ημερών όλα είναι 
πολύ διαφορετικά. Ιδιαίτερα για τα 
παιδιά ήταν σίγουρα κάτι 
δυσάρεστο, αφού κάθε χρόνο 
προσμένουν γεμάτα ενθουσιασμό 
τις ημέρες αυτές και φέτος 
διαμαρτύρονται γιατί δεν μπορούν 
να κάνουν τα πιο απλά πράγματα 
όπως να αγκαλιάσουν τις γιαγιάδες 
και τους παππούδες τους ή να βγουν 
από το σπίτι τους. 
Προφανώς τα περισσότερα παιδιά 
είναι δικαιολογημένα αφού, 
ιδιαίτερα αυτά μικρότερης ηλικίας 
δεν μπορούν να αντιληφθούν τη 
σημαντικότητα της κατάστασης, και 
με την παιδικότητα που τα 
διακατέχει λένε χαμογελώντας πως 
όλα θα πάνε καλά. Λοιπόν αυτό 
πρέπει να πιστέψουμε όλοι μας και 
με αισιοδοξία να περάσουμε αυτές 
τις μέρες έστω και έτσι. 
 
Αρθρογράφος: Κατερίνα 
Νιακοπούλου (β2 Γυμνασίου) 
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Διαδικτυακή περιήγηση στον 

«Μαγικό κόσμο της Frida 
Kahlo» 

 

 
 

Το Μπλε Σπίτι της μεξικάνας 
ζωγράφου, Φρίντα Κάλο, το οποίο 
βρίσκεται στο Μεξικό, εκεί όπου η 
ίδια έζησε το μεγαλύτερο κομμάτι 
της ζωής της, πλέον είναι ένα 
μουσείο, στο οποίο εκτίθενται τα 
μεγαλύτερα έργα της, τα αυθεντικά 
της έπιπλα και τα προσωπικά της 
αντικείμενα. 
Τι θα λέγατε όμως να περιγιηθούμε 
διαδικτυακά; Στην ιστοσελίδα 
https://www.museofridakahlo.org.
mx/en/the-blue-house/multimedia/ 
οι επισκέπτες μπορούν να δουν την 
εικονική έκθεση με τίτλο 
“Appearances Can Be Deceiving” , η  
οποία διαθέτει περισσότερα από 
300 αντικείμενα της ζωγράφου, με  
πιο αναγνωρίσιμη την ενδυμασία 
της, παραδοσιακά μεξικάνικα 
φορέματα, κεντημένες μπλούζες 
και έντονες χρωματιστές φούστες. 
Τέλος, ένα από τα ομορφότερα 
σημεία του σπιτιού είναι η κουζίνα 
της, φωτεινή και κίτρινη, και το 
τραπέζι της, όπου με τον συζυγό 
της θα κουβέντιαζαν. 
 

Αρθρογράφοι: Ευαγγελία Ζιώγα        
(Β1 Λυκείου), Βασιλική Καστόρη 
(Β1 Λυκείου),  Ζωή Κυριακίδου ( Β1 
Λυκείου) 

 

 
 
 

Παρέα με τη Συμφωνική 

Ορχήστρα  της πόλης μας! 

 

 

 

Με ανυπομονησία περιμένουν οι 
πολίτες της Λάρισας τη 
Χριστουγεννιάτικη τηλεοπτική 
συναυλία που θα προβληθεί 
διαδικτυακά στο κανάλι 
πολιτισμού της πόλης μας:  

https://www.youtube.com/chann
el/UCaCwVqioD8Pq7OBlcLx0M-w 

 αλλά και στο τοπικό κανάλι 
Θεσσαλία TV την Πέμπτη 31 
Δεκεμβρίου στις 23.30 το βράδυ.  

Λίγο πριν την αλλαγή του χρόνου 
θα έχουμε την ευκαιρία να 
απολαύσουμε την εορταστική 
συναυλία της Συμφωνικής 
Ορχήστρας Λάρισας, από την 
αίθουσα του ΔΩΛ, με γνωστά 
χριστουγεννιάτικα κομμάτια. Οι 
λάτρεις της όπερας μπορούν να 
παρακολουθήσουν κι ένα μικρό 
γκαλά με τη σοπράνο Μυρσίνη 
Μαργαρίτη, τον τενόρο Φίλιππο 
Μοδινό και την μέτζο – σοπράνο 
Κασσάνδρα Δημοπούλου. 

 

Αρθρογράφος: Αικατερίνη 
Ριζούλη (α3 Γυμνασίου)   

  

ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΜΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Μια περιήγηση σε εκπαιδευτικά και πολιτιστικά δρώμενα που φιλοξενούνται στο χώρο του διαδικτύου  

Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών 

εκπέμπει online! 
 

 
 
Είναι γεγονός, πως η εξάπλωση 
του κορονοϊού, έχει επιφέρει 
αλλαγές σε πολλούς τομείς της 
ζωής μας. Έτσι, τον τελευταίο 
καιρό, έχουμε στερηθεί μεταξύ 
άλλων και πολλές πολιτιστικές 
εκδηλώσεις. Αναμφίβολα όμως, η  
μουσική είναι αναπόσπαστο 
κομμάτι των γιορτών. Δεν θα 
μπορούσε να παραληφθεί τόσο 
εύκολα…  
Ακόμα και υπό αυτές τις συνθήκες 
λοιπόν, μας δίνεται η ευκαιρία να 
παρακολουθήσουμε συναυλίες, 
έστω και διαδικτυακά. Το Μέγαρο 
Μουσικής Αθηνών διοργανώνει 
αρκετές ενδιαφέρουσες μουσικές 
εκδηλώσεις οι οποίες 
μεταδίδονται ζωντανά στο 
διαδικτυακό κοινό.  
Ενδεικτικά, προτείνονται οι 
παρακάτω δωρεάν συναυλίες:  
Εορταστικό γκαλά με την Κρατική 
Ορχήστρα Αθηνών, Μουσική 
μπαρόκ για τα Χριστούγεννα από 
τους Μουσικούς της Καμεράτας 
Για περισσότερες επιλογές, 
μπορείτε να επισκεφτείτε το site 
του Μεγάρου 
https://www.megaron.gr/ 
 
Αρθρογράφος: Δέσποινα 
Μερτζανίδη        (Α2 Λυκείου) 
 

https://www.museofridakahlo.org.mx/en/the-blue-house/multimedia/
https://www.museofridakahlo.org.mx/en/the-blue-house/multimedia/
https://www.youtube.com/channel/UCaCwVqioD8Pq7OBlcLx0M-w
https://www.youtube.com/channel/UCaCwVqioD8Pq7OBlcLx0M-w
https://www.megaron.gr/
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«Καλή επιτυχία, είμαι σίγουρη ότι το 
περιεχόμενο θα είναι πολύ 
ενδιαφέρον»  
Στέλλα Γ. (15ο Γυμνάσιο Λάρισας) 
 
«Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου 
καλά Χριστούγεννα και στα 
αγαπημένα μου πρόσωπα αλλά και 
σε όλους» 
Βάσω Π (14ο Λύκειο Λάρισας) 
 
«Καλή επιτυχία στο Μουσικό» 
ΣΧ (5ο Γυμνάσιο Λάρισας) 
 
«Καλά Χριστούγεννα σε όλους με 
υγεία πάνω απ’όλα! Καλή συνέχεια 
στην εφημερίδα σας και με πολλές 
επιτυχίες.» 
Βιβή Α. (Μουσικό Σχολείο  
Πτολεμαΐδας)   
 
«Καλή επιτυχία. Εύχομαι να τα πάτε 
πολύ καλά και να έχετε πολλές ιδέες 
να γράψετε στο μέλλον» 
Εύα Κ. (14ο Λύκειο Λάρισας) 
 
«Καλή αρχή με επιτυχίες!» 
Ιωάννα Π. (1ο Λύκειο Λάρισας) 
 
«Καλή αρχή στα παιδιά του 
Μουσικού σχολείου Λάρισας , στην 
εξαιρετική τους πρωτοβουλία να 
δραστηριοποιηθούν εν μέσω 
πανδημίας.» 
Στέργιος Ταμπάρης  (φοιτητής στο 
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος) 
 
 

«Καλή Επιτυχία!» 
 Υ. Μ. (4ο Λύκειο Λάρισας) 
 
«Ελπίζω η εφημερίδα σας να 
είναι ενδιαφέρουσα ώστε να 
έχει μεγάλη πέραση. Καλή 
επιτυχία.» 
Μαργαρίτης Κ. (Γυμνάσιο 
Συκουρίου) 
 
«Καλή επιτυχία στους φίλους 
μας στο Μουσικό!» 
Βασίλης  Ξ. (Γενικό Λύκειο 
Αλμυρού) 
  

 
 
 «Καλή επιτυχία στο ξεκίνημά 
σας» 
Βασίλης Γκ. (4ο ΕΠΑΛ 
Λάρισας)  
 
«Σας εύχομαι απ΄τα βάθη της 
καρδιάς μου καλή επιτυχία. Αχ 
πόσο μου λείπει αυτό το 
ξεχωριστό σχολείο μας!» 
Ευγενία Φ. (5ο Λύκειο Λάρισας) 
 
«Καλή επιτυχία στο Μουσικό» 
ΜΛ (7ο ΕΠΑΛ Λάρισας) 
 
 «Φίλοι σας εύχομαι καλή 
επιτυχία μέσα από την καρδιά 
μου. Σας εύχομαι την 
εφημερίδα αυτήν να την 
φτάσετε σε ένα σημείο που να 
σας ικανοποιεί.» 
Παναγιώτης Φ. (10 Λύκειο 
Λάρισας) 
  

«Καλή σας επιτυχία. Ξέρω πως 
δεν θα μας απογοητεύσετε» 
Χρήστος Κ. (Γενικό Λύκειο 
Αλμυρού) 
 
«Καλή επιτυχία στη σχολική σας 
εφημερίδα!» 
Δέσποινα Σ. (12ο Λύκειο 
Λάρισας) 
 
 «Σαν συμμαθητής σας θα ήθελα 
και εγώ με τη σειρά μου να σας 
ευχηθώ καλή αρχή στη νέα σας 
σχολική εφημερία  και κυρίως 
ένα μπράβο για την υπομονή 
σας, να ασχοληθείτε μέσα σε 
αυτή τη δύσκολη εποχή που 
διανύουμε. Καλή επιτυχία λοιπόν 
και η καινούρια χρονιά να μας 
βρει χαρούμενους και πάνω 
απ΄όλα υγιείς.Με εκτίμηση ο 
συμμαθητής σας Κωνσταντίνος 
Κ.» 
Κωνσταντίνος Κ. (Γενικό Λύκειο 
Αλμυρού) 
 
«Καλή αρχή με δημιουργικότητα. 
Πάντα επιτυχίες.» 
Χρήστος  Γ. (Γενικό Λύκειο 
Αλμυρού) 
 
 «Καλή επιτυχίααααα!» 
ΕΜ (14ο Λύκειο Λάρισας) 
 
«Καλή επιτυχία στα παιδιά καλά 
Χριστούγεννα και καλές γιορτές.» 
Πάνος Α. (7ο ΕΠΑΛ Λάρισας) 
 

 

 
  ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΜΑΣ ΦΙΛΟΙ 

Η προσπάθεια έκδοσης της σχολικής μας εφημερίδας βρήκε υποστηρικτές πολλούς φίλους μαθητές και 
όχι μόνο από διάφορα σχολεία τόσο της πόλης μας όσο και από όλη την Ελλάδα. Θεωρήσαμε σκόπιμο 
να φιλοξενήσουμε στην εφημερίδα μας τις διαδικτυακές τους ευχές.  
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Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ…ΑΛΛΙΩΣ 

Οι μαθητές μέσα από σκίτσα και γελοιογραφίες αποτυπώνουν την καθημερινότητα με τον δικό τους μοναδικό τρόπο!  

Σκίτσο: Ουρανία Καβαλλιεράτου  (α1 Γυμνασίου) 

Σκίτσο: Ευαγγελία Καρανάσιου ( α1 Γυμνασίου) 

Σκίτσο: Κωνσταντίνα Μαρία Κουτσιούλη  (α2 Γυμνασίου) 

Σκίτσο: Αθανασία Κυριτσάκα  (α2 Γυμνασίου) 

Σκίτσο: Χαρά Αναστασίου  (α1 Γυμνασίου) 

Σκίτσο: Ναταλία Λύγδα  (α2 Γυμνασίου) 
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Σκίτσο: Ευθυμία Λίτσιου  (α2 Γυμνασίου) 

Σκίτσο: Παυσανίας Σοφράς  (α3 Γυμνασίου) Σκίτσο: Ηλίας Καρέλας (α2 Γυμνασίου) 

Σκίτσο: Γιώργος Νούλας  (α2 Γυμνασίου) 

Σκίτσο: Δήμητρα Ρέα Μπούτλα  (α2 Γυμνασίου) 

Σκίτσο: Αντώνης Ζιάκας  (α1 Γυμνασίου) 
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Και εγένετο!!!!!!!!! LarissaMusicSch.News  !!!!!!!!!  

 
Στον εκπαιδευτικό χώρο υπάρχουν αστείρευτες δυνάμεις που έχουν πολλά να 
προσφέρουν στο σχολείο του «αύριο», που μπορούν να δώσουν νέα πνοή και 

να συμβάλλουν στην ποιοτική αναβάθμιση του εκπαιδευτικού μας 
συστήματος. 
Η LarissaMusicSch.News πιστεύουμε πως είναι ταγμένη να υπηρετήσει αυτή 

την προσπάθεια παραδίδοντάς μας το 1ο τεύχος της, ένα τεύχος με εξαιρετικά  
άρθρα, φωτογραφίες και σκίτσα! 
Αγαπητοί συνάδελφοι της συντακτικής ομάδας, αγαπητοί μαθητές που 
αρθρογραφείτε,  θα είµαστε δίπλα σας κάθε στιγµή για να σας στηρίζουµε, 

γιατί το Μουσικό Σχολείο παρέχει με βέλτιστο τρόπο όλα τα απαραίτητα 
στοιχεία που θα έπρεπε κάθε σχολείο να δίνει στους Μαθητές του, 
προκειμένου να συμβάλλει στη διαμόρφωση καλλιεργημένων  και σωστών  

προσωπικοτήτων. 
 

Καλή Επιτυχία στο ξεκίνημά σας! 

 
Ο Διευθυντής 

Σωτήριος Αναγνωστόπουλος 

 
 
 


