
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ    ΚΑΙ    ΔΙΑΚΡΙΣΗ   ΤΩΝ   ΜΑΘΗΤΩΝ   ΤΟΥ   3ου  ΓΕΛ   

ΖΩΓΡΑΦΟΥ   ΣΕ   ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 

1.  ΣΤΟΝ     ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ     ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ    ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ    ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

 

Οι  μαθήτριες  του  σχολείου  μας  Βλασσοπούλου  Άρτεμις  του  Α1 και   Λυμπέρη   

Χρυσούλα  του  Α2   πέτυχαν   στην   πρώτη   φάση  του  διαγωνισμού  που  διοργάνωσε  η   

Ελληνική   Μαθηματική   Εταιρία  με την  ονομασία   ''  Ο   ΘΑΛΗΣ  ''   και  εν  συνεχεία   

διαγωνίστηκαν  στη δεύτερη   φάση  του   διαγωνισμού   με   την   ονομασία   '' Ο   ΕΥΚΛΕΙ-

ΔΗΣ ''. 

 

2.  ΣΤΟΝ   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  ΤΗΣ  ΕΝΩΣΗΣ  ΕΛΛΗΝΩΝ  ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ 

 

Μαθητές   του  σχολείου  μας  έλαβαν  μέρος  στον  διαγωνισμό  τρέχοντος  σχολικού  έτους  

που  είχε  προκηρύξει  η   ΕΝΩΣΗ   ΕΛΛΗ-ΝΩΝ  ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ  στα  ακόλουθα  τρία  

πεδία:   

  1.  Μελοποιημένης ποίησης 

  2.  Ενορχήστρωσης   

  3.  Μουσικής  για  ταινία .   

Οι  συμμετάσχοντες  στο  διαγωνισμό  αυτό  μαθητές  του  σχολείου  μας  διακρίθηκαν  με   

τα  ακόλουθα  έπαθλα. 

      Α'   Βραβείο  Μελοποιημένης  Ποίησης  έλαβε  ο  μαθητής  της  Γ'  Λυκείου  

Δημήτρης  Θωμόπουλος  με  τη  σύνθεσή  του  ΠΑΡΕ  ΤΗ  ΘΛΙΨΗ. 

       Β'   Βραβείο  Ενορχήστρωσης  έλαβε  ο  ίδιος  μαθητής  για  την  ίδια δημιουργία. 

       B'   Έπαινο  στο  πεδίο  της  Μουσικής  για  ταινία  έλαβε  ο  μαθητής   της  Γ'  Λυκείου  

Παύλος  Νίνης  για  τη  μουσική  του  σύνθεση : GOOD  FOR  NOTHING.    
 

Οι  παραπάνω  μαθητές,   το  σχολείο  και  ο  υπεύθυνος  καθηγητής του  σχολείου  Γιώργος  

Θωμόπουλος  βραβεύτηκαν  σε  δημόσια  πανηγυρική  εκδήλωση  της  ΕΝΩΣΗΣ   

ΕΛΛΗΝΩΝ  ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ  που  πραγματοποιήθηκε  την  Παρασκευή,  20  Φεβρουαρίου  

2015,  6.30 μ.μ.   Τις  δημιουργίες  των  μαθητών  μας  με  αναζήτηση  των  τίτλων  τους  

μπορούν  οι  ενδιαφερόμενοι  να  παρακολουθήσουν  στους παρακάτω συνδέσμους. 
    

    --  ΠΑΡΕ  ΤΗ  ΘΛΙΨΗ:  

         https://www.youtube.com/watch?v=P17s2lB-wHY 
     

   --  GOOD  FOR  NOTHING:                     

         https://www.youtube.com/watch?v=Am6HwC3kd6o  

 

3.  ΧΡΥΣΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΣΤΟ KICK -BOXING. 
 

 O  μαθητής  του  Β2  του  σχολείου  μας  Άγγελος   Μπότσης  αρίστευσε  στους  αγώνες   

Kick  Boxing  και  ανακηρύχτηκε  πρωταθλητής στην  πρώτη  κατηγορία  των  64  κιλών  

του  έτους  2014-2015  κατακτώντας  2  χρυσά  μετάλλια,  στο  Kick  Boxing  και  στο  Κ-1,  

άθλημα  παρεμφερές  που  περιλαμβάνει  χτυπήματα  με  τα  γόνατα  και  πιασίματα.  Το  

σχολείο  συγχαίρει  τον  μαθητή  και  του  εύχεται  μια λαμπρή  συνέχεια  με  παγκόσμια  

διάκριση  και  καταξίωση. 

https://www.youtube.com/watch?v=P17s2lB-wHY
https://www.youtube.com/watch?v=Am6HwC3kd6o

