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Το περιοδικό του Σχολείου μας

Η έκδοση του μαθητικού εντύπου που κρατάτε στα χέρια σας και σε λίγο θα ξεφυλλίζετε με εξέπληξε ευχάριστα 
με την ποικιλία των θεμάτων και την ευαίσθητη ματιά στα θέματα που προσεγγίζουν οι συντελεστές του.

αν και σήμερα η δημιουργία ενός μαθητικού εντύπου δεν είναι ένα πρωτότυπο, ασυνήθιστο ή δύσκολο 
εγχείρημα, εντούτοις αποτελεί για το σχολείο μας ένα ιδιαίτερο γεγονός.

Είναι ακόμη μία προσπάθεια, ώστε οι μαθητές – συνδημιουργοί αυτού του εντύπου να βρίσκουν επιπλέον 
τρόπους έκφρασης, να μαθαίνουν να συνεργάζονται, να νιώθουν δημιουργικοί και ικανοποιημένοι από τη 
συμμετοχή τους στη σχολική πράξη.

Ταυτόχρονα, το σχολικό μας έντυπο αποτελεί χώρο αυτοέκφρασης της σχολικής κοινότητας αλλά  και μέσο 
επικοινωνίας της με την τοπική κοινωνία, βοηθώντας στο “άνοιγμα” του σχολείου προς τα έξω και τη βελτίωση των 
αποτελεσμάτων του εκπαιδευτικού έργου.

αναγνωρίζοντας τον κόπο και θαυμάζοντας το “ωραίον” της προσπάθειάς σας, θέλω να σας ευχηθώ καλό 
εκδοτικό ταξίδι.

Ο Διευθυντής του Σχολείου 
ασημακόπουλος απόστολος

Επιμέλεια–αρχισυνταξία: θεμιστοκλής νταβέας (Καθηγητής Πληροφορικής)
Διόρθωση Κειμένων: βασιλική Μουλουχάκου (φιλόλογος)

Σχεδιασμός Λογοτύπου: Ευγενία ντεκελέ (Καθηγήτρια Καλλιτεχνικών)

για τη σύνταξη του 1ου τεύχους συνεργάστηκαν ακόμη οι καθηγητές: Σταύρος αράπογλου, Παρασκευή Κουδούνη, 
θεοδώρα Κουτσομήτρου, βασιλική Λινάρδου, γεωργία Παπαδοπούλου και Ουρανία Σκλήκα.

© 2ο γυμνάσιο Καλαμάτας
Καλαμάτα, Δεκέμβριος 2012

mήνυμα Διευθυντή



Η συντακτική ομάδα

 μαθητεία.com  |   3

Τεύχος 1ο

ποιοι είμαστε
Το σχολείο μας, σήμερα, αν και μικρότερο σε μαθητικό δυναμικό συγκριτικά με άλλα σχολεία της Καλαμάτας, στελεχώνεται 

από ανθρώπους (μαθητές και καθηγητές) που δραστηριοποιούνται πολύπλευρα, έχουν ανησυχίες, ενδιαφέρονται και 
δημιουργούν μέσα από τις εκδηλώσεις, τα προγράμματα και την καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία.

Μέσα στις σελίδες αυτού του περιοδικού, θα βρείτε ό,τι θα μπορούσε να απασχολήσει τη σχολική μας κοινότητα: 
καθημερινά γεγονότα, νέα του σχολείου και της πόλης, προβληματισμούς, σχόλια, σχολικές δραστηριότητες, γιορτές, 
εκδρομές, προγράμματα, τοπική ιστορία και άλλα. Το περιοδικό ήταν ανοιχτό σε όλες τις προτάσεις των μαθητών, με την 
έννοια ότι καθένας μπορούσε να φέρει ό,τι υλικό ήθελε, για να συμπεριληφθεί στις σελίδες του. γι’ αυτό και δεν καθορίστηκε 
αυστηρά μια ενιαία γραμμή και φιλοσοφία στη σύνταξή του.

Στην εποχή μας, που τα παιδιά είναι εξοικειωμένα με την τεχνολογία και το διαδίκτυο αποτελεί πλέον καθημερινή 

απασχόλησή τους, το έντυπο θα μπορούσε κάποιος να πει 
ότι είναι πια παρωχημένο. Με αυτήν την έκδοση ερχόμαστε 
να διαψεύσουμε την παραπάνω άποψη, θεωρώντας 
ότι υιοθετούμε έναν συμβατικό τρόπο έκφρασης και 
πληροφόρησης, χωρίς να παραβλέπουμε τις υπηρεσίες που 
προσφέρει η τεχνολογία. Εξάλλου, το σχολείο μας διαθέτει 
δυναμική και ενεργή ιστοσελίδα (http://2gym-kalam.mes.
sch.gr), την οποία ενημερώνει και επιμελείται ο καθηγητής κ. 
Σταύρος αράπογλου.

Το περιοδικό που κρατάτε στα χέρια σας 
είναι το πρώτο που εκδίδεται στην ιστορία 
του 2ου Γυμνασίου Καλαμάτας. 

Πρίφτη αλεξία (γ3)
Σινάνη Χριστίνα (γ3)
Τοντορόβα Μαρία (γ3)
Τσόκου Σταυρούλα - Ενρικέττα (β3)
Χαρμπούτ Άσια (γ3)
Χασανέα Μαρία (β3)
Χορευτάκη Μαρία (β3)

θα ήταν μεγάλη παράλειψη, αν δεν κάναμε μνεία στους 
χορηγούς μας, οι οποίοι παρουσιάζονται στο οπισθόφυλλο. 
Χωρίς αυτούς, η έκδοση του περιοδικού μας θα ήταν 
πραγματικά αδύνατη. Τους οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ. 
Ιδιαίτερα ευχαριστούμε τις  “γραφικές Τέχνες – Εκτυπώσεις 
ΛΟγΟΤύΠΟν”  και τον κ. Παναγιώτη Μαριόλη για την 
παραγωγή του παρόντος εντύπου.

 
Το όνομά μας 
 
     Τα μέλη της συντακτικής ομάδας προτείναμε πολλά 
ονόματα, 30 στον αριθμό. Μετά από ψηφοφορία, επικράτησε 
το  “μαθητεία.com”. Δίνουμε την υπόσχεση να εργαστούμε 
σκληρά, για να κυκλοφορήσει το περιοδικό μας σε πολλά 
τεύχη ακόμα.

για τη σύνταξη αυτού του τεύχους εργάστηκαν οι μαθητές: 

ασπρούλη αριστέα (γ1)
γεωργουλάκης αριστείδης (γ1)
Δημητρακάκος Ιωάννης (β1)
Δημητρακάκου γεωργία (γ1)
Δούνια βασιλική (β1)
Δούσης ανάργυρος (β1), 
Δρυμώνης Παναγιώτης (β1)
ζήση Δάφνη (β1)
θωμοπούλου Μαρία - αναστασία (β1)
Κερανούδης Παναγιώτης (γ1)
Κλαμπατσέας Χρήστος (γ1)
Κουρούπη Ηλιάννα - Χαρά (β1)
Κουτσούκου Ειρήνη - Μαρία (β1)
Κωνσταντάκης Κων/νος - Παναγιώτης (β2)
Λάγιου φωτεινή (β2)
Μάλαμας Άγγελος (β2)
Μάλαμας Ιωάννης (γ2)
Ματεέσκου ανν-Μαρί (β2)
Μούζου αικατερίνη (β2)
Μπεσσής Παναγιώτης (β2)
ναθαναήλ Κωνσταντίνα (β2)
ξυδέας Χρήστος (γ3)
ξυπόλιτος γεώργιος - Παναγιώτης (β2)

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23.

24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30.



από τις πρώτες ημέρες της σχολικής χρονιάς
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Το περιοδικό του Σχολείου μας

Ενθουσιασμός, χαρά, άγχος, επιφυλακτικότητα, αμηχανία και ανυπομονησία: τα 
πρώτα συναισθήματα από τους μαθητές της Α΄ τάξης

τα νέα του σχολείου μας

Παρακάτω παρουσιάζουμε τις πρώτες εντυπώσεις 
ορισμένων μαθητών της Α΄ Γυμνασίου, όπως τις 
κατέγραψαν μετά τις πρώτες ημέρες στο καινούριο τους 
σχολείο:

“φέτος πηγαίνω στο γυμνάσιο. Καινούριο σχολείο, 
καινούριοι καθηγητές, καινούριοι φίλοι. Τις πρώτες ημέρες 
ένιωθα μεγάλη αμηχανία και άγχος. Όμως, σιγά-σιγά τα 
συναισθήματά μου άλλαξαν. Τώρα νιώθω μεγάλη αισιοδοξία 
και σιγουριά. Τα μαθήματα βέβαια είναι πολλά και δύσκολα, 
αλλά μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μπούμε στον κόσμο της 
γνώσης και της σοφίας. Και πραγματικά, εγώ αυτόν τον κόσμο 
θέλω να τον ανακαλύψω.”  – Σταυριανάκος θεόδωρος, α3

“Όταν μπήκα στο προαύλιο του γυμνασίου, ένιωθα 
μικρός. Είχα τα ίδια συναισθήματα με την α΄ Δημοτικού. 
Όταν ο καθηγητής μάς πήγε στην αίθουσά μας, χαθήκαμε, 
γιατί υπήρχαν πολλές αίθουσες, πολλές σκάλες και δε 
γνωρίζαμε πού ήμασταν. Τώρα, έχω προσαρμοστεί σε αυτό 
το περιβάλλον και εύχομαι να αποκτήσω όσο περισσότερες 
γνώσεις μπορώ, για να έχω ένα καλό μέλλον.” – Σιψάς 
νικόλαος, α3

“Πιστεύω πως όλα τα παιδιά την πρώτη μέρα ήταν 
αμήχανα. Η πρώτη μου μέρα στο γυμνάσιο ήταν παράξενη, 
γιατί είχα αγωνία . . . Το σχολείο με εντυπωσίασε . . . οι 
δάσκαλοι ήταν πολύ ευγενικοί μαζί μας. Ο κ. γυμνασιάρχης, 
επίσης, μας έκανε να αισθανθούμε ευπρόσδεκτοι στο 
καινούριο μας σχολείο . . .”  – Σκιάου Ελισάβετ, α3

“ . . . θα ήθελα μέχρι το τέλος της χρονιάς να γίνουμε 
μαθητές και καθηγητές μια καλή ομάδα και καλοί φίλοι.”  
– Πανταζής Κωνσταντίνος, α3

“ . . . γενικά, το γυμνάσιο μου αρέσει πολύ. Έχει 
περισσότερο διάβασμα από το Δημοτικό, αλλά με τη βοήθεια 
των καθηγητών μου θα τα καταφέρω . . .” – φιλανδριανού 
Παναγιώτα, α3

 
“ . . . Ειδικά τα παιδιά της γ΄ γυμνασίου είναι πολύ άτακτα . . .” 
 – Τσαλδάρη βενετία, α3

“ . . . Οι καθηγητές μας είναι καλοί μαζί μας και έχουν όλοι 
τους ίδιους στόχους, δηλαδή να μας κάνουν καλύτερους 
ανθρώπους και να αγαπάμε το σχολείο.”  
– Παπαδέα Χριστίνα, α3

“ . . . Όταν μπήκαμε στην τάξη, κατάλαβα πως δεν 
υπάρχει λόγος να αγχώνομαι, γιατί, όποιος είναι εντάξει 
στις υποχρεώσεις του, δεν έχει κανένα πρόβλημα σε όποιο 
σχολείο και να βρίσκεται.”  – Κουκούτσης Ιωάννης, α1

“ . . . Όλη αυτήν τη χρονιά θα κάνουμε μόνο επτάωρα. αυτό 
είναι αδικία!”  – Τόσκα Όλγκερτ, α3

“ . . . φέτος θα πρέπει να προσέχω και να κουράζομαι 
περισσότερο, γιατί είμαι πια μαθητής του γυμνασίου. ξέρω 
όμως ότι, για να επιτύχεις κάτι, πρέπει να προσπαθήσεις και 
να κουραστείς. αύριο θα είμαι μεγάλος. θα πρέπει να ζήσω 
και να προκόψω μέσα στην κοινωνία. να κτίσω το κτήριο της 
ζωής μου σε γερά θεμέλια και αυτά τα θεμέλια μού τα χαρίζει 
το σχολείο.”  – Παυλής Παναγιώτης, α3

“ . . . Το πιο σημαντικό είναι ότι έχω κάνει καινούριους 
φίλους και οι μέρες κυλούν ευχάριστα. Μου αρέσει το 
γυμνάσιο.” – Σταματελιάς Παναγιώτης, α3

| λόγια σοφίας | 
“ἢν δὲ κακοῖσιν συμμίσγῃς ἀπολεῖς καὶ τὸν ἐόντα 
νόον”, δηλαδή “αν συναναστρέφεσαι με τους κακούς 
θα χάσεις και το μυαλό που έχεις”. 
           Θέογνις
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Ο διευθυντής κ. απόστολος ασημακόπουλος και μαθητές 
του γυμνασίου μας επισκέφθηκαν την 1η Οκτωβρίου 2012 
στο γραφείο του τον δήμαρχο Καλαμάτας, κ. νίκα. Οι 
μαθητές έθεσαν ζητήματα αναβάθμισης των υποδομών 
του σχολείου (έλλειψη γηπέδων, τρύπες στον χώρο του 
γηπέδου, χαλασμένα σκαλοπάτια της εισόδου του κτηρίου). 
Ο διευθυντής αναφέρθηκε και σε άλλα προβλήματα που 
απασχολούν συνεχώς το σχολείο, όπως η ελαττωματική 
ηλεκτρολογική εγκατάσταση, τα μπάζα που έχει αφήσει ο 
εργολάβος στους χώρους συγκέντρωσης των μαθητών και 
η ελλιπής περίφραξη. Ο δήμαρχος, παρουσία των τεχνικών 
του Δήμου, υποσχέθηκε τακτοποίηση των ζητημάτων 
μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου, παρόλο που δεν υπάρχει 
κρατική χρηματοδότηση για τη συντήρηση των υποδομών 

των σχολικών μονάδων. Τέλος, ο δήμαρχος προέτρεψε τον 
διευθυντή και τους μαθητές να τον κρατούν ενήμερο για 
τις εργασίες συντήρησης. (Η φωτογραφία είναι από την 
εφημερίδα “ΕΛΕύθΕΡΙα”).

01.10.2012 – Συνάντηση με τον Δήμαρχο

Εκλογές 5/μελών Συμβουλίων

Στις 03.10.2012 έγιναν οι εκλογές για την ανάδειξη 
των 5/μελών Συμβουλίων των τμημάτων. Η διαδικασία 
κύλησε ομαλά, χωρίς κανένα πρόβλημα. Οι πρόεδροι που 
αναδείχθηκαν είναι: 

α1:  ΚαΡαΜΠΙνΗ ζΩΗ
α2:  ΜΗΤΣΕαΣ αγγΕΛΟΣ
α3:  ΠανΤαζΗΣ ΚΩνΣΤανΤΙνΟΣ
β1:  ΚΟνΤΟΠΟύΛΟύ αΛΕξανΔΡα
β2:  ΜΠΟΣΙνΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
β3:  ΣΠανΟΣ-ΜανΤΩναναΚΗΣ αγγΕΛΟΣ
γ1:  ΚαναΛΟύΠΙΤΗΣ αθαναΣΙΟΣ
γ2:  ΠανΤαζΗΣ ΔΗΜ. ΠαναγΙΩΤΗΣ
γ3:  ΣΤύΛΙανΟΠΟύΛΟΣ νΙΚΟΛαΟΣ
 

Εκλογές 15 μελούς Συντονιστικού Οργάνου 
του Σχολείου μας

Στις 11.10.2012 έγινε η πρώτη γενική συνέλευση όλων 
των τμημάτων του σχολείου με θέμα “Εκλογές 15μελούς 
Συντονιστικού Οργάνου του Σχολείου”. Οι υποψήφιοι 
παρουσίασαν αρχικά τις θέσεις τους και στη συνέχεια έγινε 
ψηφοφορία. Με την άψογη συνεργασία όλων των μαθητών 
και με ομαλή ροή, η διαδικασία ολοκληρώθηκε με επιτυχία 
και τα επίσημα αποτελέσματα είναι τα εξής:

α/α YΠΟΨΗφΙΟΣ ΤΜΗΜα ΨΗφΟΙ

1 ΚαΜΠΟύγΕΡΗΣ γΕΩΡγΙΟΣ γ1 85

2 ΚαναΛΟύΠΙΤΗΣ αθαναΣΙΟΣ γ1 53

3 ΚΙΣΚΕα ΜαΡΙα γ1 46

4 ΛαΔαΣ γΕΩΡγΙΟΣ γ2 45

5 ΚΟύΡΕαΣ γΕΩΡγΙΟΣ γ2 43

6 ΜαΛαΜαΣ ΙΩαννΗΣ γ2 41

7 ΚΟνΤΟΠΟύΛΟύ αΛΕξανΔΡα β1 36

8 ΜΟύΡΟύφαΣ ΠαναγΙΩΤΗΣ β2 33

9 ΣΤύΛΙανΟΠΟύΛΟΣ νΙΚΟΛαΟΣ γ3 32

10 ΛαγΙΟύ φΩΤΕΙνΗ β2 28

11 αναΣΤαΣΟΠΟύΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ γ1 26

12 ΔΗΜΗΤΡαΚαΚΟύ γΕΩΡγΙα γ1 26

13 ΜΠΕΣΣΗΣ ΠαναγΙΩΤΗΣ β2 26

14 ΜΠΟΣΙνΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ β2 26

15 ΛΕΧαΡΕα ΠαναγΙΩΤα α2 24

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του σχολείου μας
http://2gym-kalam.mes.sch.gr



Το Σχολείο μας στην παρέλαση
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15.10.2012 – Συγκρότηση Προεδρείου

αφού συνήλθαν οι 15 που εκλέχτηκαν στις 11.10.2012 με 
θέμα “Συγκρότηση σε σώμα”, ψήφισαν και συγκροτήθηκαν σε 
σώμα ως εξής:

1. ΚΟύΡΕαΣ γΕΩΡγΙΟΣ.....................Πρόεδρος
2. ΚαΜΠΟύγΕΡΗΣ γΕΩΡγΙΟΣ.........αντιπρόεδρος
3. ΜΟύΡΟύφαΣ ΠαναγΙΩΤΗΣ......γραμματέας

Συγχαίρουμε τους μαθητές που εκλέχτηκαν και ευχόμαστε 
καλή επιτυχία στο έργο τους. Ελπίζουμε στην ανάληψη 
πρωτοβουλιών και τη δημιουργική δράση τους, καθώς 
και στη στενή συνεργασία τους με τη Διεύθυνση του 
Σχολείου, τον Σύλλογο των Καθηγητών, τον Σύλλογο γονέων 
και Κηδεμόνων και την Τοπική αυτοδιοίκηση, ώστε να 
προωθούνται θέματα που αφορούν στη σχολική ζωή και να 
αντιμετωπίζονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ζητήματα 
που τυχόν προκύπτουν. 
 

30.10.2012 – Αστρονομία

Οι μαθητές της γ΄ Τάξης μυήθηκαν στα μυστικά της 
αστρονομίας από τους ερασιτέχνες αστρονόμους κ. Ιωάννη 
Οικονομόπουλο και κ. ανδρέα Ρεïτζόπουλο. Οι μαθητές 
έμαθαν για τους πλανήτες, τους αστερισμούς και πώς να τους 
ξεχωρίζουν στον ουρανό. γνώρισαν τα όργανα παρατήρησης: 

26.10.2012 – Η γιορτή μας

Με ενθουσιασμό και λαμπρότητα πραγματοποιήθηκε η 
γιορτή μας για τη Σημαία και την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 
1940, ως ελάχιστος φόρος τιμής στους αθάνατους ήρωες του 
υπέροχου έπους, που άρχισε να γράφεται στις βουνοκορφές 
της Πίνδου. Οι καθηγήτριες βασιλική Μουλουχάκου και Ελένη 
Στραβάκου, που οργάνωσαν τη γιορτή, μας ταξίδεψαν στο 
παρελθόν με προβολές, ηχητικά ντοκουμέντα και σύντομο 
χρονικό, ενώ η μουσικός μας κ. Μαρία νικητοπούλου με 
τραγούδια εποχής μάς μετέφερε το μήνυμα του εθνικού 
αγώνα, υπενθυμίζοντάς μας ότι κάθε μεγάλος στόχος 
κερδίζεται με προσπάθεια και ενότητα. Τίποτα δεν είναι 
εύκολο. αυτό είναι το χρέος κάθε γενιάς, έναντι όσων 
αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν για την Ελευθερία και τη 
Δημοκρατία. Έτσι κρατάμε τη μνήμη τους ζωντανή.

Στο τέλος της γιορτής, απονεμήθηκαν στους μαθητές μας 
τα αριστεία και τα βραβεία προόδου για το σχολικό έτος 
2011-2012. 
 

28.10.2012 – Η Παρέλαση

Με κάθε επισημότητα και λαμπρότητα γιορτάστηκε στην πόλη μας η εθνική επέτειος της 28ης Οκτωβρίου του 1940, 
την οποία οι κάτοικοι της Καλαμάτας τίμησαν με τη μαζική παρουσία τους στην παρέλαση. Κάτω από τον συννεφιασμένο 
καλαματιανό ουρανό, οι μαθητές όλων των Σχολικών Μονάδων του Δήμου παρέλασαν με περηφάνια δηλώνοντας “παρών”, 
απέναντι στις προκλήσεις των καιρών.

τηλεσκόπια, φακούς και κιάλια. Οι παρουσιαστές, που είναι 
συνταξιούχοι καθηγητές του σχολείου, μας υποσχέθηκαν 
ότι θα κάνουν βραδινή αστροπαρατήρηση στον χώρο του 
σχολείου την άνοιξη. Περιμένουμε με ανυπομονησία.

>>
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Διήμερο Εκδηλώσεων για τη Διαχείριση Σεισμικού Κινδύνου

Την Παρασκευή 2 νοεμβρίου 2012, με τα τμήματα της α΄ τάξης επισκεφθήκαμε τον πεζόδρομο της αριστομένους, ύστερα 
από πρόσκληση του Δήμου Καλαμάτας για συμμετοχή στη δράση “Διαχείριση Σεισμικού Κινδύνου”. Η δράση αυτή εντασσόταν 
στo διήμερο εκδηλώσεων, τις οποίες συνδιοργάνωσαν ο Δήμος και η Πυροσβεστική ύπηρεσία Καλαμάτας.

Μαθητές και καθηγητές περιηγηθήκαμε την έκθεση οχημάτων, εξοπλισμού και φωτογραφίας από την Πυροσβεστική 
ύπηρεσία Καλαμάτας, στον πεζόδρομο μπροστά από το Δημαρχείο, και ενημερωθήκαμε από τους πυροσβέστες για τους 
τρόπους αντιμετώπισης πυρκαγιών, σεισμών και άλλων καιρικών φαινομένων.

Τις εντυπώσεις κέρδισε η παρουσίαση που μας έκανε η ομάδα εθελοντών “γαΙα”, η οποία έχει βάση της τη Στούπα, 
αλλά δραστηριοποιείται οπουδήποτε υπάρξει ανάγκη. Τα μέλη της ομάδας, μάλιστα, μας υποσχέθηκαν ότι θα έρθουν για 
ενημέρωση στο σχολείο μας. Στη συνέχεια, ενημερωθήκαμε για το πώς πρέπει να αντιδράσουμε σε περίπτωση σεισμού, ώστε 
να προφυλάξουμε τη ζωή μας. Τέλος, μέσα από το φωτογραφικό αρχείο του κ. νίκου Ηλιόπουλου, είδαμε τι μπορεί να κάνει 
ένας σεισμός σαν αυτόν που χτύπησε την Καλαμάτα το 1986.

(Γεωργία Παπαδοπούλου, καθηγήτρια Τεχνολογίας)

Μαθήματα αστρονομίας
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14.11.2012 – Ενημέρωση για τα επαγγέλματα της 
θάλασσας

Στο πλαίσιο του μαθήματος του Σχολικού Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού μάς επισκέφθηκαν από το Κεντρικό 
Λιμεναρχείο Καλαμάτας οι κκ. Χωραΐτης θεόδωρος, 
αρχικελευστής, και Πυλιώτης Παναγιώτης, Επικελευστής, με 
σκοπό να ενημερώσουν τα παιδιά για “τα επαγγέλματα της 
θάλασσας” και να απαντήσουν στις απορίες τους.

Μας τόνισαν ότι η Ελλάδα είναι η πρώτη ναυτική δύναμη 
στον κόσμο, παρουσίασαν τις δυνατότητες που έχουν οι 
νέοι για σταδιοδρομία στο Εμπορικό ναυτικό, τις σπουδές 
που απαιτούνται, καθώς και τον τρόπο εισαγωγής τους 
στις σχετικές Σχολές. Τους ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την 
ανταπόκρισή τους στην πρόσκλησή μας και την ενημέρωση 
που μας έκαναν. 

Τα θαλάσσια επαγγέλματα διακρίνονται σε:
ναυτικά (πλοίαρχοι, αξιωματικοί, μηχανικοί, ιατροί, 
οικονομικοί αξιωματικοί, λογιστές, ασυρματιστές, 
ηλεκτρολόγοι, λιμενικοί) 
ναυτιλιακά (στελέχη ναυτιλιακών επιχειρήσεων, 
ναυτιλιακοί δικηγόροι, τροφοδότες, τελωνιακοί) 
ναυπηγικά (ναυπηγός μηχανολόγος μηχανικός, ναυπηγοί 
πλοίων και σκαφών, κατασκευαστές οργάνων πλοίων και 
κινητήρων κ.ά.) 
επαγγέλματα γύρω από το λιμάνι (λιμενοφύλακες, 
λιμενεργάτες, φαροφύλακες, δύτες, ναυαγοσώστες) 
λοιπά συναφή (ιχθυολόγος, ωκεανογράφος).

 
Τα είδη των πλοίων είναι:

φορτηγά (εμπορευματοκιβωτιοφόρα, δεξαμενόπλοια, 
υγραεριοφόρα, πλοία ψυγεία) 
Επιβατηγά (επιβατικά-οχηματαγωγά, κρουαζερόπλοια, 

Έργα υποδομής

Με πολλή χαρά είδαμε ότι κατά τη διάρκεια της εβδομάδας 5-10 νοεμβρίου ξεκίνησαν και εκτελέστηκαν έργα στις 
αθλητικές εγκαταστάσεις του συγκροτήματος. Πιο συγκεκριμένα, περιφράχτηκε ο χώρος στο γήπεδο 5x5 με πολύ ωραία 
περίφραξη κι έτσι το σχολικό μας συγκρότημα είναι το μόνο απ’ όλα τα δημόσια σχολεία της Καλαμάτας που έχει τέτοια 
εγκατάσταση.

Επίσης, τοποθετήθηκαν 4 μπασκέτες στα γήπεδα του μπάσκετ.
αναμένεται να εκτελεστούν και άλλα έργα στους αθλητικούς χώρους και ελπίζουμε να ολοκληρωθούν το συντομότερο.
Επιπλέον, επισκευάστηκαν τα χαλασμένα μαρμάρινα σκαλοπάτια της εισόδου του σχολείου μας.
για όλα αυτά ευχαριστούμε τον δήμαρχο κ. νίκα και αισιοδοξούμε να δείχνει έμπρακτα το ενδιαφέρον του για το σχολείο 

μας και στο μέλλον.

υπερωκεάνια, ακτοπλοϊκά, τουριστικά, καταμαράν) 
Ειδικά (αναψυχής, ερευνητικά, τοποθέτησης καλωδίων) 
βοηθητικά (ρυμουλκά, βυθοκόροι, ναυαγοσωστικά)

Οι σχετικές Σχολές είναι:
Η α.Ε.ν. (ακαδημία Εμπορικού ναυτικού) δέχεται αποφοίτους 
λυκείου και εισακτέους μέσω πανελλαδικών εξετάσεων για 
την κάλυψη των διαφόρων ειδικοτήτων. ύπάρχουν ακόμα 
Σχολές: Πλοιάρχων Εμπορικού ναυτικού, ναυτιλιακών 
σπουδών, ναυτιλίας και Επιχειρησιακών ύπηρεσιών αιγαίου, 
ναυτικών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ, ναυπηγικής 
ΤΕΙ,  καθώς και Ιδιωτικές ακαδημίες Εμπορικού ναυτικού. Η 
φοίτηση διαρκεί 7 έως 12 εξάμηνα και προσφέρει πρακτική 
δυνατότητα για μετεκπαίδευση και διδακτορικό. Μετά 
τέσσερα χρόνια υπηρεσίας, δίνεται η άδεια εξάσκησης 
επαγγέλματος με εξετάσεις στο ΚΕΣΕν.

Με αφορμή αυτήν την ενημέρωση, ο μαθητής της Γ΄ τάξης Χρήστος Ξυδέας έκανε μια μικρή έρευνα και 
γράφει:
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Στις 16 νοεμβρίου εορτάστηκε στο σχολείο μας η 39η επέτειος του Πολυτεχνείου. Η εξέγερση των φοιτητών στις 17 
νοέμβρη του 1973 αποτέλεσε την απαρχή του τέλους της δικτατορίας των συνταγματαρχών. Τη διοργάνωση της γιορτής είχαν 
αναλάβει οι κκ. Παναγιώτα Σπάλα και θεοδώρα Κουτσομήτρου, ενώ τη μουσική επιμέλεια και τη διεύθυνση της χορωδίας είχε 
η κ. Μαρία νικητοπούλου. Τα κείμενα και τα ποιήματα, τα τραγούδια, το θεατρικό δρώμενο, οι φωτογραφίες και τα ηχητικά 
ντοκουμέντα της εποχής από τον ραδιοφωνικό σταθμό του Πολυτεχνείου ξύπνησαν μνήμες και δημιούργησαν εικόνες, 
θυμίζοντας σε όλους την αξία της δημοκρατίας και της ελευθερίας στην σκέψη, την έκφραση και την καθημερινή ζωή. Η 17η 
νοέμβρη, με τον αγώνα και τη θυσία των νέων, αποτελεί σταθμό στη νεότερη ιστορία της Ελλάδας, αποδεικνύοντας σε όλους 
ότι, όταν ο λαός ξεσηκώνεται ενάντια στους τυράννους, πάντοτε τα καταφέρνει.

Η επέτειος του Πολυτεχνείου

| λόγια σοφίας | 
Η αγάπη πάντα αναζητά έναν τρόπο.  
Η αδιαφορία πάντα βρίσκει μια δικαιολογία.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του σχολείου μας
http://2gym-kalam.mes.sch.gr
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εκπαίδευσης των διδασκόντων 
υποστήριξη για τη βελτίωση των παιδαγωγικών 
προσεγγίσεων και της διαχείρισης των σχολείων

Το σχολείο μας για το τρέχον και το επόμενο σχολικό έτος 
(2012-2014) συμμετέχει στο διετές πρόγραμμα Δια βίου 
Μάθηση / Comenius – Πολυμερείς Σχολικές Συμπράξεις με 
τίτλο “Les adolescents européens et l’ évolution du monde 
du travail (Οι ευρωπαίοι έφηβοι και η εξέλιξη του κόσμου 
της εργασίας)” με συντονίστρια καθηγήτρια την κα Ουρανία 
Σκλήκα.

Σκοπός είναι οι μαθητές να γνωρίσουν την ευρωπαϊκή 
οικονομική εξέλιξη και να εξοικειωθούν με τον κόσμο της 
εργασίας. Οι μαθητές των σχολείων που παίρνουν μέρος στη 
σύμπραξη θα παρουσιάσουν τα γεωγραφικά και ιστορικά 
χαρακτηριστικά της πόλης τους, θα ανιχνεύσουν την ιστορία 
και τις δραστηριότητες των επιχειρήσεων που εμφανίστηκαν 
τον 19ο και τον 20ο αι., θα δημιουργήσουν μια πολυεθνική 
εταιρεία με έδρα τη γαλλία και θυγατρικές στις υπόλοιπες 
χώρες, θα επισκεφθούν επιχειρήσεις που υπάρχουν από το 
1970 έως σήμερα κ.ά.

Οι δραστηριότητες και οι εργασίες των μαθητών θα 
αναρτηθούν στον ιστότοπο του 2ου γυμνασίου Καλαμάτας 
(http://2gym-kalam.mes.sch.gr). Η επικοινωνία και η 
συνεργασία των μαθητών θα γίνει διαδικτυακά στον ιστότοπο 
του e-twining.

Comenius

Το πρόγραμμα Comenius αφορά στην προσχολική 
και στη σχολική εκπαίδευση έως το τέλος της ανώτερης 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και στα ιδρύματα και 
τους οργανισμούς που παρέχουν την εκπαίδευση αυτή. Οι 
δύο ειδικοί στόχοι του προγράμματος είναι οι εξής:

να αναπτυχθεί στους νέους και στο εκπαιδευτικό 
προσωπικό η κατανόηση και η εκτίμηση της 
ποικιλομορφίας των ευρωπαϊκών πολιτισμών και γλωσσών 
και της αξίας της 
να βοηθηθούν οι νέοι, ώστε να αποκτήσουν τις βασικές 
ζωτικές δεξιότητες και ικανότητες που είναι απαραίτητες 
για την προσωπική τους ανάπτυξη, τη μελλοντική τους 
απασχόληση και τη δράση τους ως αυριανοί ενεργοί 
πολίτες.
Οι επιχειρησιακοί στόχοι του προγράμματος είναι: 
βελτίωση της κινητικότητας όσον αφορά στην ποιότητα 
και στην ποσοτική αύξηση 
βελτίωση των εταιρικών σχέσεων μεταξύ σχολείων από 
διαφορετικά κράτη μέλη, ιδιαίτερα όσον αφορά στην 
ποιότητα και στην ποσοτική αύξησή τους, κατά τρόπον 
ώστε να συμμετάσχουν τουλάχιστον τρία εκατομμύρια 
μαθητές κατά τη διάρκειά του προγράμματος 
ενθάρρυνση της εκμάθησης ξένων γλωσσών 
ανάπτυξη καινοτόμου περιεχομένου, υπηρεσιών, 
παιδαγωγικών μεθόδων και πρακτικής με βάση τις ΤΠΕ 
ενίσχυση της ποιότητας και της ευρωπαϊκής διάστασης της 

τα προγράμματά μας

Η επίσκεψη στο Le Mans

Επέστρεψαν αργά το βράδυ της 25ης Οκτωβρίου 2012 οι εκδρομείς μας από το Le mans (γαλλία) με τις καλύτερες 
εντυπώσεις και τις αποσκευές τους γεμάτες πολύτιμες εμπειρίες και όμορφες αναμνήσεις. Η εκπαιδευτική εκδρομή 
πραγματοποιήθηκε από τις 20 έως τις 25 Οκτωβρίου με συνοδούς καθηγήτριες την κ. Σκλήκα Ουρανία (καθηγήτρια γαλλικών) 
και την κ. Κοντοπούλου Παρασκευή (φιλόλογο). Στην πρώτη επίσκεψη του προγράμματος συμμετείχαν οι μαθήτριες: αλειφέρη 
Ευθυμία, Λάγιου φωτεινή, Μούζου αικατερίνη και ναθαναήλ Κωνσταντίνα.

Συγκεκριμένα, τα μέλη της ομάδας μας επισκέφθηκαν την πόλη Blois, περιηγήθηκαν τη συνοικία του σιδηροδρομικού 
σταθμού, απ’ όπου άρχισε η εκβιομηχάνιση της πόλης στις αρχές του 19ου αιώνα, και ενημερώθηκαν για τη σοκολατοποιία 
Poulain και την υποδηματοποιία Rousset, οι οποίες δραστηριοποιήθηκαν στην περιοχή. Επισκέφθηκαν, επίσης, το Κάστρο του 
Blois και τη σοκολατοποιία του max Vauché. Στην πόλη Le mans δούλεψαν  με τα παιδιά των άλλων χωρών που μετείχαν στη 

1.  Collège saint Benoît-maupertuis – Le mans, γαλλία

2.  Wentzinger Realschule – Freiburg, γερμανία

3.  2ο γυμνάσιο Καλαμάτας – Καλαμάτα, Ελλάδα

4.  istituto Comprensivo “Civinini” – Albinia, Ιταλία

5.  Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka – sulejówek, Πολωνία

6.  escola eB 2,3 de Alcanede – Alcanede, Πορτογαλία

7.  scoala cu clasele i-iii nr.139 mircea sântimbreanu – Bucarest,           

      Ρουμανία

Τα σχολεία (εταίροι) που συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι:

>>
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Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Το σχολείο μας υλοποιεί το πρόγραμμα Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης με θέμα: “Διαχείριση απορριμμάτων: 
Επαναχρησιμοποίηση υλικών – Κομποστοποίηση 
στο σχολείο” με συντονίστριες καθηγήτριες τις κυρίες 
Κουτσομήτρου θεοδώρα (Οικιακής Οικονομίας) και 
Στραβάκου Ελένη (φιλόλογο). Η μαθητική ομάδα αποτελείται 
από 29 μαθητές.

Στην πρώτη μας συνάντηση καθίσαμε όλοι μαζί σε έναν 
κύκλο, για να γνωριστούμε. Μετά την πρώτη γνωριμία, 
παίξαμε ένα πολύ διασκεδαστικό παιχνίδι, τις μουσικές 
καρέκλες. ακολούθησε χωρισμός σε τέσσερις ομάδες, 
που αντιπροσώπευαν τα τέσσερα ανακυκλώσιμα υλικά 
συσκευασιών αντίστοιχα. Στη συνέχεια, η κάθε ομάδα διάλεξε 
ένα δικό της όνομα και σύνθημα, σχετικό με το θέμα που 
θα ασχοληθούμε κατά τη φετινή χρονιά. Τα ονόματα και τα 
συνθήματα των 4 ομάδων ήταν:

1η Ομάδα: Όνομα: “γυαλιά-καρφιά”, Σύνθημα: “Σπασμένα 
γυαλιά μέσα σε μπλε κουτιά”.

2η Ομάδα: Όνομα: “Χάρτινα σπαθιά”, Σύνθημα: “ξύλο, 
χαρτί, ανακύκλωση”.

3η Ομάδα: Όνομα: “six plastic”, Σύνθημα: “βάλε το 
πλαστικό στον μπλε κάδο”.

4η Ομάδα: Όνομα: “Recycling metals”, Σύνθημα: 
“ανακυκλώστε, για να σώσετε”.

Στο δεύτερο μέρος της συνάντησης, η ομάδα μας φύτεψε 
μαρούλι και λυγούστρο χρησιμοποιώντας χούμους, δηλ. 

διακρατική συνάντηση, ίδρυσαν μια πολυεθνική εταιρεία και βρήκαν το όνομα και τον λογότυπο της εταιρείας.
ακόμη, μετείχαν σε εργαστήριο στο κέντρο περγαμηνής και χρωματογραφίας Le parchemin και ενημερώθηκαν στο iTemm 

(institut Technologique Εuropéen des Μétiers de la Μusique - Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας των Επαγγελμάτων της 
Μουσικής) για τα επαγγέλματα της μουσικής.

Τέλος, περιηγήθηκαν το ιστορικό κέντρο του mans και το Παρίσι, όπου θαύμασαν μερικά από τα αξιοθέατα της πόλης.
(Ουρανία Σκλήκα, καθηγήτρια Γαλλικών - συντονίστρια του προγράμματος)

φυσικό φυτόχωμα – αποτέλεσμα κομποστοποίησης. Η 
κάθε ομάδα ανέλαβε από κάτι. Η ομάδα “Recycling met-
als” τοποθέτησε το χώμα μέσα σε ξύλινα τελάρα. Η ομάδα 
“γυαλιά-καρφιά” φύτεψε τους σπόρους στο χώμα, η 
ομάδα “six plastic” πότισε και, τέλος, η ομάδα “Χάρτινα 
σπαθιά” έφτιαξε ταμπέλες με τα ονόματα των φυτών και τις 
τοποθέτησε στα τελάρα.

(Δημητρακάκου Γεωργία, Γ1 – Τοντορόβα Μαρία, Γ3)

Επειδή και άλλοι μαθητές θέλησαν να γίνουν μέλη της 
περιβαλλοντικής ομάδας, αποφασίστηκε να ξεκινήσει και 
δεύτερη δράση με τίτλο “Το εργαστήρι του κήπου”, έχοντας 
κατά νου ότι μέσα από τον σχολικό κήπο ο μαθητής έρχεται 
σε άμεση επαφή με τη φύση και αποκτά βιωματική σχέση 
μαζί της.

Ο σχολικός κήπος μαθαίνει στο παιδί να παράγει την 
τροφή του. Μπορεί να γίνει φύλακας των παραδοσιακών 
ποικιλιών και ζωντανή τράπεζα σπόρων. Η ενασχόληση με 
τους κήπους χαρίζει στιγμές δημιουργίας και ευχάριστης 
απασχόλησης στα παιδιά που αφήνουν για λίγο το στυλό και 
πιάνουν την τσάπα και την αξίνα. Η καλλωπιστική παρέμβαση 
θα συνεχιστεί για πολλά Σάββατα, με σκοπό να δημιουργηθεί 
στο αίθριο του σχολείου ένα μικρό φυτώριο, το οποίο θα 
συμβάλλει στη βιωματική προσέγγιση των μαθητών με τη 
φύση και τον περιβάλλοντα χώρο. Τους ευχόμαστε καλή 
επιτυχία στο έργο τους.



12  |  μαθητεία.com

Το περιοδικό του Σχολείου μας

Στην προσπάθειά μας να κάνουμε το σχολείο χώρο χαράς 
για τους μαθητές και με στόχο τη δημιουργική αξιοποίηση 
του χρόνου του σχολικού προγράμματός τους, ξεκίνησε 
στα μέσα νοεμβρίου και βρίσκεται σε εξέλιξη ενδοσχολικό 
πρωτάθλημα στο σκάκι και διαγωνισμός ορθογραφίας και 
γλώσσας, με συντονιστή τον υποδιευθυντή κ. θεμιστοκλή 
νταβέα.

Σκάκι: Οι μαθητές έδειξαν μεγάλο ενθουσιασμό και 
πολλοί από αυτούς δήλωσαν συμμετοχή. Το πρωτάθλημα 
είναι σε εξέλιξη και θα διεξαχθεί με το ελβετικό σύστημα 7 
γύρων. Ευχαριστούμε τον μαθητή Χρήστο Κλαμπατσέα που 
μας εφοδίασε με το πρόγραμμα διαχείρισης κληρώσεων και 
βαθμολογίας και βοήθησε στη διαιτησία.

Διαγωνισμός ορθογραφίας και Γλώσσας: Ιδιαίτερα 
μεγάλη απήχηση είχε και η προκήρυξη του διαγωνισμού 
ορθογραφίας και γλώσσας, που ξεκίνησε με τη συμμετοχή 
μεγάλου αριθμού μαθητών. ύπεύθυνη καθηγήτρια είναι η   
κ. βασιλική Μουλουχάκου – φιλόλογος. Ο διαγωνισμός είναι 
ενδοσχολικός και θα πραγματοποιηθεί σε 3 γύρους με θέματα 
διαβαθμισμένης δυσκολίας για κάθε μία τάξη χωριστά. 

δραστηριότητες

Δημιουργώντας 

Χρησιμοποιώντας υλικά από τα υπολείμματα των υλικών 
ζωγραφικής, και όχι μόνο, φτιάχνουμε διακοσμητικά για τις  
γιορτές των Χριστουγέννων. Παίζοντας με “άχρηστα” υλικά, 
ανακυκλώνουμε και δημιουργούμε παιχνίδια και στολίδια στο 
πνεύμα των Χριστουγέννων.

Τραγουδάμε χριστουγεννιάτικα κάλαντα και τραγούδια και 
ξεκινάμε παρέα την αντίστροφη μέτρηση της χαράς και της 
ελπίδας που δίνει η γέννηση του θεανθρώπου. Εκθέτουμε 
τα έργα μας και πραγματοποιούμε bazaar στο σπιτάκι που 
παραχώρησε ο Δήμος Καλαμάτας στο σχολείο μας και σας 
περιμένουμε ΟΛΟύΣ στην Κεντρική Πλατεία το Σάββατο 15 
Δεκεμβρίου 2012 από 9:00 έως 15:00.

Ευχαριστούμε θερμά τις καθηγήτριες Δημητρίου Κούλα, 
ντεκελέ Ευγενία, Παπαδοπούλου γεωργία και Σκλήκα 
Ουρανία, που βοηθούν στην πραγματοποίηση της δράσης 
αυτής, καθώς και τους συμμετέχοντες μαθητές.

Π Ρ ΩΤαθΛ Η Μ α  Σ Κ α Κ Ι Ο ύ  & Δ Ι α γΩ ν Ι Σ Μ Ο Σ  Ο Ρ θ Ο γ Ρα φ Ι α Σ  Κ α Ι  γΛ Ω Σ Σ α Σ

α ν α Κ ύ Κ Λ Ω ν Ο ύΜ Ε  Δ Η Μ Ι Ο ύ Ρ γΩ ν Τα Σ  .  .  .  Χ Ρ Ι Σ ΤΟ ύ γ Ε ν ν Ι αΤ Ι Κ α



Ρατσισμός
Στις μέρες μας, ο ρατσισμός είναι ένα φαινόμενο που 

συναντάμε συχνά. αποτελεί την έκφραση όλων των 
ξενοφοβικών σκέψεων, απόψεων, τάσεων που έχει ένα άτομο, 
μια ομάδα ή ένα κοινωνικό σύνολο.

Οι εθνικές αντιλήψεις, οι προκαταλήψεις, οι θρησκευτικές 
δοξασίες και οι πολιτικές σκοπιμότητες είναι μερικά από τα 
αίτια του ρατσισμού.

για να λυθεί αυτό το πρόβλημα, θα μπορούσαν να γίνουν 
κάποιες ενέργειες. για παράδειγμα, η πολιτική ηγεσία και 
τα ΜΜΕ καλό θα ήταν να μην καλλιεργούν ρατσιστικές αντιλήψεις και να μην ενθαρρύνουν ανάλογες εκδηλώσεις. Εμείς 
οι πολίτες θα μπορούσαμε να θέτουμε το συλλογικό καλό πάνω από το ατομικό. Τέλος, οι οικογένειες δε θα πρέπει να 
καλλιεργούν και να μεταδίδουν στα παιδιά ρατσιστικές ιδέες. Είναι υποχρέωσή μας να βοηθήσουμε τον κάθε άνθρωπο να ζει 
σε μια κοινωνία χωρίς διακρίσεις. Όλοι οι άνθρωποι έχουν αυτό το δικαίωμα, γιατί όλοι είναι ίσοι, όλοι διαφορετικοί. 

(Μούζου Αικατερίνη, Β2)
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επίκαιρα  

Ο εκφοβισμός ή η θυματοποίηση ενός παιδιού ή αλλιώς 
bullying, γεννιέται μέσα στα σχολεία. Οι έρευνες δείχνουν ότι 
τα ¾ των μαθητών στα ελληνικά σχολεία έχουν αντιμετωπίσει 
φαινόμενα εκφοβισμού. Η εκφοβιστική και επιθετική 
συμπεριφορά παιδιών εναντίον συμμαθητών τους είναι 
ένα πολυδιάστατο φαινόμενο, του οποίου η σοβαρότητα 
δύσκολα αναγνωρίζεται, επειδή τα θύματα φοβούνται να το 
εξομολογηθούν, οι δάσκαλοι δυσκολεύονται να το χειριστούν 
και τα σχολεία διστάζουν να το παραδεχθούν, λόγω του 
αρνητικού αντίκτυπου στη φήμη τους.

Η σχολική βία εκδηλώνεται με κοροϊδευτικά σχόλια και 
προσβλητικές εκφράσεις που στοχεύουν στον αποκλεισμό 
του θύματος από τις σχολικές παρέες, με καβγάδες ή ακόμα 
και με ακραίες μορφές επιθετικότητας. ύπάρχει, άραγε, ένα 
συγκεκριμένο προφίλ του “συστηματικού νταή”; Είναι εκείνος 
που “πουλάει μαγκιά”, όπου μπορεί. Παριστάνει τον δυνατό 
και αναζητεί τα θύματά του ανάμεσα στους αδύναμους. 
αντίθετα από αυτό που θα περιμέναμε, οι νταήδες είναι 
άτομα που θέλουν να βρίσκονται στο σχολείο περισσότερο 
από οποιονδήποτε άλλον μαθητή. για παράδειγμα, μετά 
τις διακοπές, είναι οι πρώτοι οι οποίοι περιμένουν πίσω 

από τα κάγκελα, για να μπουν στο προαύλιο του σχολείου. 
Εκεί, νιώθουν αρχηγοί, κυρίαρχοι του παιχνιδιού, κάτι που 
προφανώς δεν ισχύει έξω από τους τοίχους του σχολείου.

βέβαια, είναι σφάλμα να πιστεύουμε ότι το φαινόμενο 
ξεκινάει και σταματάει στα σχολεία. Τέτοιες συμπεριφορές 
αναπτύσσονται μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον. από την 
άλλη μεριά, η σύγχρονη τεχνολογία επιτρέπει τον εκφοβισμό 
μέσω διαδικτύου ή μέσω μηνυμάτων σε κινητά τηλέφωνα.

Η σοβαρότητα του φαινομένου αυτού δεν πρέπει 
να υποτιμάται. Το θέμα πρέπει να αποτελεί αντικείμενο 
συζήτησης στην τάξη και οι μαθητές να ενθαρρύνονται, ώστε 
να εκμυστηρεύονται στους διδάσκοντες τα παράπονά τους, 
πράγμα το οποίο προϋποθέτει σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ 
τους. Κυρίως, είναι ανάγκη να ενισχύεται η αυτοεκτίμηση των 
μαθητών, καθώς και το κλίμα συνεργασίας μεταξύ τους.

Τέλος, καλό θα είναι οι γονείς να στέκονται δίπλα στο 
παιδί τους, να ενδιαφέρονται για τη σχολική ζωή του και 
σε περίπτωση που αντιληφθούν ότι το παιδί επιδιώκει 
να απουσιάζει από το σχολείο προβάλλοντας διάφορες 
δικαιολογίες, να ερευνούν το θέμα διακριτικά και να 
επικοινωνούν με το σχολείο.

(Δημητρακάκου Γεωργία, Γ1)

Ενδοσχολική Βία –  “Νταήδες στο σχολείο”

| λόγια σοφίας | 
Κανένας δεν μπορεί να σε κάνει να 
αισθανθείς κατώτερος, αν δε συγκατατεθείς 
σε αυτό εσύ ο ίδιος. 

Ένας ενωμένος κόσμος... Σταματήστε το ρατσισμό...
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για τους γονείς και τους μαθητές
Επαναλειτουργία του Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων στο 
σχολείο μας

από το τρέχον σχολικό έτος ο Συμβουλευτικός Σταθμός 
νέων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης νομού 
Μεσσηνίας προσφέρει και πάλι τις υπηρεσίες του στη σχολική 
κοινότητα. Ο Συμβουλευτικός Σταθμός, που ξεκίνησε τη 
λειτουργία του το σχολικό έτος 2009-2010, έχει ως σκοπό 
να συμβάλλει στην προαγωγή του θετικού κλίματος μέσα 
στο σχολείο και να καλύπτει τις ψυχοκοινωνικές ανάγκες 
του σχολείου. γι’ αυτό συνεργάζεται με γονείς, μαθητές και 
εκπαιδευτικούς προσφέροντας:

Συμβουλευτική γονέων, μαθητών και εκπαιδευτικών με τη 
μορφή ατομικών, οικογενειακών ή ομαδικών συνεδριών.
Ενημέρωση/επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε 
ψυχοκοινωνικά ζητήματα.
Παρακολούθηση και υποστήριξη των υλοποιούμενων 
προγραμμάτων αγωγής ψυχικής υγείας.
Διοργάνωση δράσεων ενημέρωσης / ευαισθητοποίησης 
των μελών της σχολικής και της ευρύτερης τοπικής 
κοινότητας.
Δικτύωση και συνεργασία με κοινωνικές υπηρεσίες και 
φορείς για την παραπομπή περιπτώσεων που χρήζουν 
εξειδικευμένης αντιμετώπισης.

Ο Σταθμός αρχικά στεγαζόταν σε αίθουσα του ΕΕΕΕΚ 
Καλαμάτας, αλλά από τις αρχές του 2011 φιλοξενείται σε 
γραφείο του 2ου γυμνασίου και, επίσης, από το τρέχον 
σχολικό έτος στον 6ο όροφο του Διοικητηρίου, γραφείο 
612. Οι υπηρεσίες του Συμβουλευτικού Σταθμού νέων 
απευθύνονται σε όλα τα σχολεία του νομού Μεσσηνίας 
και προσφέρονται είτε στον χώρο του Σταθμού κατόπιν 
ραντεβού είτε στον χώρο του σχολείου, κατόπιν πρόσκλησης 
του/της Διευθυντή/ριας ή του Συλλόγου γονέων και 
Κηδεμόνων. ύπεύθυνη του Σταθμού είναι η αμαλία Καζιάνη, 
εκπαιδευτικός και ψυχολόγος.

Τα στοιχεία επικοινωνίας του Συμβουλευτικού Σταθμού νέων 
είναι: Τηλέφωνο: 27210 80527, 27213 61563 | Fax: 27210 
26441, 27210 95808 | e-mail: ssn@dide.mes.sch.g 
 
ΚΕΠΕΨΟ

Το ΚΕΠΕΨΟ (Κέντρο Ενημέρωσης-Πληροφόρησης και 
Ευαισθητοποίησης για Ψυχοδραστικές Ουσίες) σε συνεργασία 
με τον ΟΚανα (Οργανισμό Κατά των ναρκωτικών) υλοποιεί 
τις παρακάτω δραστηριότητες:

Βιωματική Ομάδα Γονέων Παιδιών Εφηβικής Ηλικίας 
(6 συναντήσεις, 2 ώρες κάθε φορά)
Στόχος: Οι γονείς, συμμετέχοντας ενεργά στις 
συναντήσεις, θα έχουν τη δυνατότητα να εμβαθύνουν 
στις γνώσεις που αφορούν στην ψυχοκοινωνική εξέλιξη 
του εφήβου, αλλά και να ενισχύσουν τις δεξιότητες που 
συμβάλλουν στη δημιουργία και τη διατήρηση μιας 
αποτελεσματικής επικοινωνίας μέσα στην οικογένεια.
Βιωματικό Εργαστήρι για Εφήβους ηλικίας 13-14 
χρονών (8 συναντήσεις, 2 ώρες κάθε φορά)
Στόχος: Οι έφηβοι έχουν την ευκαιρία μέσα από 
συμμετοχικές και δημιουργικές δραστηριότητες να 
ενισχύσουν τις δεξιότητές τους, να επεξεργαστούν την 
εικόνα του εαυτού τους, να υιοθετήσουν μεθόδους 
αποτελεσματικής επικοινωνίας με τους ανθρώπους που 
τους περιβάλλουν, να συνειδητοποιήσουν ότι υπάρχουν 
εναλλακτικοί τρόποι αντιμετώπισης των δυσκολιών τους, 
συμβάλλοντας μ’ αυτόν τον τρόπο “στη διαμόρφωση μιας 
θετικής αντίληψης για τη ζωή και στην αναγνώριση ότι, 
στην πορεία ζωής, το ταξίδι δεν τελειώνει ποτέ”.

Η συμμετοχή στις παραπάνω δραστηριότητες είναι δωρεάν.
Χώρος διεξαγωγής: Χρυσοστόμου Σμύρνης 56
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2721084009, 2721088021
Fax: 2721024633 | e-mail: kepepso@hol.gr
Επιστημονικά υπεύθυνη του ΚΕΠΕΨΟ είναι η ψυχολόγος-

ψυχοθεραπεύτρια κ. Ρομάνα Μαϊόλι-Σπερώνη.

Δίκτυο Υποστήριξης Παιδιού & Οικογένειας των Παιδικών Χωριών SOS

από το Δίκτυο ύποστήριξης Παιδιού & Οικογένειας Καλαμάτας των Παιδικών Χωριών sos θα δημιουργηθούν δύο ομάδες 
γονέων. Σκοπός της δημιουργίας των ομάδων αυτών είναι να ενημερωθούν οι γονείς για διάφορα θέματα που αφορούν, 
κυρίως, στον γονεϊκό τους ρόλο. Οι ομάδες θα πραγματοποιήσουν 20 απογευματινές συναντήσεις. Προτεραιότητα θα δοθεί 
στους γονείς των μαθητών όλων των βαθμίδων. για επιπλέον ενημέρωση και διευκρινίσεις, μπορείτε να απευθύνεστε στην 
υπεύθυνη του δικτύου κ. Μαρία Κελεπούρη, Κοινωνική Λειτουργό, στο τηλέφωνο 2721098660. Η γραμματεία του Κέντρου 
Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας των χωριών sos στεγάζεται στη διεύθυνση βασ. αμαλίας 13.

1.

2.
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θα είναι ευχής έργο, αν οι πινακίδες αυτές πολλαπλασια-
στούν στους κοινόχρηστους χώρους της πόλης μας υπεν-
θυμίζοντάς μας ότι πρέπει να τους διατηρούμε καθαρούς.

 (Ένας πικραμένος φιλόζωος)

27.09.2012 – Παρά λίγο . . .

Παρά λίγο γλιτώσαμε από μεγάλη οικολογική καταστροφή που απείλησε 
το λιμάνι της Καλαμάτας, καθώς λάδια και πετρέλαιο διέρρευσαν από το πλοίο 
“AmADA”. Το πλοίο αυτό, που έχει κατασχεθεί από το 2001, πήρε κλίση και οι 
λιμενικοί ταραγμένοι είδαν να γεμίζει η θάλασσα βρομιές. Ο κόσμος φοβήθηκε 
πολύ. Πάρθηκαν δραστικά μέτρα. Τοποθετήθηκε πλωτό φράγμα, για να ελεγχθεί 
και να περιοριστεί η ρύπανση. Το Λιμενικό Ταμείο αλλά και το Λιμεναρχείο έχουν 
κάνει μεγάλες προσπάθειες, για να απομακρυνθεί το πλοίο “AmADA” από το λιμάνι 
της πόλης.

(Χορευτάκη Μαρία, Β3)

από την πόλη μας

Για τους φιλόζωους

Διερχόμενος από το Δημοτικό parking της αρτέμιδος, 
συνάντησα μια πινακίδα που τράβηξε την προσοχή μου. 
Ίσως να βρίσκεται πολύ καιρό στο συγκεκριμένο σημείο, 
αλλά καθώς ο δρόμος μου δεν είναι συνήθως από ‘κει, δεν 
την είχα παρατηρήσει ως εκείνη τη στιγμή. Πρόκειται για μια 
καλαίσθητη πινακίδα, η οποία υπενθυμίζει στους ιδιοκτήτες 
σκύλων το καθήκον τους. Η πινακίδα λέει: “Συμμετέχουμε 
και μεις στην καθαριότητα του χώρου . . . και ΔΕν τον 
χρησιμοποιούμε ως WC!”.

Κάθε σκύλος, ανεξάρτητα από τη ράτσα, το μέγεθος και 
την ηλικία, έχει ανάγκη από τον καθημερινό περίπατο. Οι 
κοινόχρηστοι χώροι εξυπηρετούν τόσο τους ανθρώπους 
όσο και τους τετράποδους κατοίκους των πόλεων και μου 
κάνει εντύπωση που δεν έχω δει παρόμοιες πινακίδες σε 
άλλους τέτοιους χώρους της πόλης μας: πάρκο, παιδικές 
χαρές, χώρους με πράσινο, παραλία, για να μας υπενθυμίζουν 
ότι ως ιδιοκτήτες σκύλων πρέπει να ακολουθούμε μερικούς 
βασικούς κανόνες υγιεινής, όταν βγάζουμε βόλτα τον 
τετράποδο φίλο μας. Τότε, ίσως μερικοί από εμάς που 
θεωρούμε τους εαυτούς μας φιλόζωους να φροντίζαμε 
περισσότερο τους χώρους αυτούς, που ψυχαγωγούν μικρούς 
και μεγάλους, να τους διατηρούσαμε καθαρούς και να μην 
παραμελούσαμε κάποια θεμελιώδη, όπως το λουρί και η 
σακουλίτσα (τι είναι αυτό πάλι;).

Εξάλλου, ο νόμος 3170/2003 αναφέρει ότι “δεν επιτρέπεται 
ο περίπατος του σκύλου χωρίς συνοδό”, όπως επίσης και ότι 
“ο ιδιοκτήτης οφείλει να καθαρίζει αμέσως τα περιττώματα 
του σκύλου του”. αυτό σημαίνει πολιτισμός, υπευθυνότητα 
και φιλοζωική παιδεία.

Όμως, με πίκρα πρέπει να παραδεχτώ ότι δεν έχουμε 
αρκετή παιδεία, ώστε να σκεφτούμε ότι οι χώροι αυτοί είναι 
δικοί μας αλλά είναι και των αΛΛΩν.

| λόγια σοφίας |
Οι μεγάλοι άνθρωποι μιλούν για ιδέες,
        οι μεσαίοι άνθρωποι μιλούν για γεγονότα,
                οι μικροί άνθρωποι μιλούν για τους άλλους!
       Πλάτων



Η πόλη στολίζεται

Πρώτες μέρες του Δεκεμβρίου, πρώτες μέρες του 
χειμώνα. Σιγά-σιγά, η πόλη μας αρχίζει να ντύνεται γιορτινά. 
Τα μαγαζιά με τις στολισμένες βιτρίνες τους καλούν τον 
περαστικό να σταθεί για λίγο, να θαυμάσει και, γιατί όχι, να 
αγοράσει τα απαραίτητα ή και κάτι παραπάνω. Η πλατεία, οι 
δρόμοι και οι γραφικοί πεζόδρομοι της πόλης με τα αμέτρητα 
φώτα δίνουν μια νότα μαγείας. Δειλά-δειλά, στολίζονται και 
τα σπίτια μας.

ας μπούμε, λοιπόν, κι εμείς στο πνεύμα των ημερών. ας μη 
μείνουμε δέσμιοι της απαισιοδοξίας μας. ας χαρούμε με τα 
απλά: τη μυρωδιά των χριστουγεννιάτικων γλυκών, τις γλυκές 
μελωδίες από τα παιδικά κάλαντα και τα άλλα επίκαιρα 
τραγούδια, τα μικρά ή τα μεγάλα δώρα, την αλληλεγγύη 
στους συνανθρώπους μας, τη ζεστασιά του σπιτιού μας, την 
αγάπη. Έτσι, θα ’ναι σίγουρα οι καλύτερες γιορτές.
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Γκράφιτι

Είναι πλέον συνηθισμένο στους δρόμους της πόλης μας 
να βλέπουμε τοίχους γεμάτους γκράφιτι (συνθήματα ή 
ζωγραφική). Πρόκειται για μια τέχνη του δρόμου, δείγματα 
της οποίας έχουμε από την αρχαιότητα π.χ. επιγραφές στην 
Πομπηία και αναγραφή συνθημάτων στους τοίχους της 
Ρώμης. Το γκράφιτι στη σημερινή του μορφή ξεκίνησε από 
έναν Έλληνα που έμενε στο manhattan, τον TAKi 183 και 
άνθισε το 1971-74 στη νέα ύόρκη. αρχικά, χρησιμοποιούνταν 
από πολιτικούς ακτιβιστές, για να δημοσιοποιούν τις 
δηλώσεις τους, και από συμμορίες του δρόμου, για να 
διαχωρίζουν τις περιοχές τους.

Σήμερα, αρκετοί νέοι γίνονται καλλιτέχνες των τοίχων 
είτε για να αυτοεκφραστούν και να διαδώσουν ένα μήνυμα 

είτε για να επιδειχτούν και να προκαλέσουν την προσοχή 
των περαστικών. Συχνά, τα σχέδια είναι πρόχειρα, ακόμα 
και χωρίς νόημα. Ωστόσο, αρκετές φορές, επαγγελματίες 
του είδους δημιουργούν γκράφιτι τα οποία μπορούν να 
χαρακτηριστούν ως τέχνη, καθώς κοσμούν καλαίσθητα τους 
τοίχους, χωρίς να προκαλούν καμία ζημιά. Έτσι, κάποιοι 
ιδιοκτήτες επιζητούν να είναι οι τοίχοι του σπιτιού τους 
διακοσμημένοι από επαγγελματίες γκραφίστες προκειμένου 
να ομορφύνουν τον εξωτερικό χώρο τους.

Στην Καλαμάτα, τώρα τελευταία, άχαροι τοίχοι απέκτησαν 
καλαισθησία και χρώμα μέσω του φωτορεαλισμού με 
γκράφιτι, φτιαγμένα από τον “skitsofrenis” Κώστα Λούζη. 
αυτά τα γκράφιτι παραθέτουμε στις φωτογραφίες.

(Κωνσταντάκης Κωνσταντίνος-Παναγιώτης, Β2)
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μορφές του τόπου μας

Μεγάλωσε στην Καλαμάτα, όπου και τελείωσε το σχολείο. 
από τα μαθητικά του χρόνια είχε αναπτύξει ενδιαφέρον για 
την παραδοσιακή ζωή και, μαθητής γυμνασίου ακόμα, άρχισε 
να δημοσιεύει λαογραφικές μελέτες σε περιοδικά. Σπούδασε 
στο Πανεπιστήμιο αθηνών φιλολογία (1868-1872) και νομικά 
(1874-1875). Το 1870 έγινε μέλος του φιλολογικού Συλλόγου 
«Παρνασσός» και εξέδωσε από κοινού με τον Σπυρίδωνα 
Λάμπρο τα νεοελληνικά ανάλεκτα Παρνασσού. Το 1871 
βραβεύτηκε για τη μελέτη του νεοελληνική Μυθολογία. Στο 
διάστημα 1876-1880 παρακολούθησε σπουδές στο Μόναχο.

Μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα, εργάστηκε αρχικά 
στη βιβλιοθήκη της βουλής και από το 1884 κατέλαβε θέσεις 
στο ύπουργείο Παιδείας, αρχικά ως Τμηματάρχης Μέσης 
Εκπαίδευσης και έπειτα ως γενικός Διευθυντής. Εισηγήθηκε, 
μάλιστα, τη διδασκαλία της δημοτικής στα σχολεία. Το 1890 
έγινε καθηγητής Μυθολογίας και Ελληνικής αρχαιολογίας στο 
Πανεπιστήμιο αθηνών, του οποίου διετέλεσε και πρύτανης.

Τη διετία 1889-1890 ήταν συνδιευθυντής του περιοδικού 
Εστία, μαζί με τον γεώργιο Δροσίνη. Το 1908 ίδρυσε την 
Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία, το 1909 ξεκίνησε την 
έκδοση του περιοδικού Λαογραφία και το 1918 ίδρυσε το 
Λαογραφικό αρχείο.

Ο ν. Πολίτης συστηματοποίησε το έργο της Λαογραφίας, 
ώστε να καλύπτει όλο το φάσμα των εκδηλώσεων του 
παραδοσιακού βίου: μνημεία λόγου (τραγούδια, παροιμίες, 
ευχές, διηγήσεις κ.ά.), κοινωνική οργάνωση, καθημερινή ζωή 
(ενδυμασία, τροφή, κατοικία), επαγγελματικό βίο (γεωργικό, 
ποιμενικό, ναυτικό), θρησκευτική ζωή, δίκαιο, λαϊκή 
φιλοσοφία και ιατρική, μαγεία και δεισιδαιμονικές συνήθειες, 
λαϊκή τέχνη, χορό και μουσική. Η ενθάρρυνση της μελέτης 
της παραδοσιακής ζωής αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για τη 
θεματική και την τεχνοτροπία των ποιητών της γενιάς του 
1880 και των εκπροσώπων της ηθογραφικής πεζογραφίας.

Πηγή: βΙΚΙΠαΙΔΕΙα | Σκίτσο του ν.Π. από περιοδικό του 1889

(Λάγιου Φωτεινή, Β2) 

ν Ι ΚΟΛ αΟ Σ  Π ΟΛ Ι Τ Η Σ Μ Ι Χ α Λ Η Σ  Μ Ε Ρα Κ Λ Η Σ

Ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου αθηνών 
λαογράφος και φιλόλογος Μ. γ. Μερακλής γεννήθηκε το 
1932 στην Καλαμάτα. Σπούδασε στη φιλοσοφική Σχολή 
του Πανεπιστημίου αθηνών και της γοτίγγης της γερμανίας, 
όπου και εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή. Το 1975 
εξελέγη τακτικός καθηγητής λαογραφίας στη φιλοσοφική 
Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, του οποίου διετέλεσε 
και πρύτανης (1981-1982). Στο χρονικό διάστημα 1990-
1999 δίδαξε το ίδιο αντικείμενο στο Παιδαγωγικό Τμήμα 
Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου αθηνών, ύστερα 
από μετάκληση. Χρημάτισε πρόεδρος της Πανελλήνιας 
Ένωσης φιλολόγων. Σήμερα, είναι πρόεδρος της Ελληνικής 
Λαογραφικής Εταιρείας. Έχει εκδώσει βιβλία αναφερόμενα 
στη λαογραφία και τη νεοελληνική, κατεξοχήν, φιλολογία και 
έχει δημοσιεύσει πολυάριθμα άρθρα σχετικά με τα δύο αυτά 
αντικείμενα.

Τιμήθηκε με πολλές διακρίσεις. Το 1995 η ακαδημία 
αθηνών του απένειμε το βραβείο Ελένης και Κώστα Ουράνη 
για το βιβλίο του “Έντεχνος λαϊκός λόγος” (1993). Τον ίδιο 
χρόνο, επίσης, του απονεμήθηκε από το Πανεπιστήμιο της 
βιέννης και το Ίδρυμα Alfred Toepfer του αμβούργου το 
γερμανο-αυστριακό βραβείο Herder, το οποίο απονέμεται 
σε εκπροσώπους των ανθρωπιστικών επιστημών, των 
γραμμάτων και των Τεχνών, οι οποίοι έχουν συμβάλει με 
παραδειγματικό τρόπο στη διατήρηση και ανάπτυξη της 
πολιτισμικής κληρονομιάς της Ευρώπης, μέσα σε πνεύμα 
ειρηνικής αλληλοκατανόησης των λαών.

Το 2002, τα δύο Πανεπιστήμια στα οποία υπηρέτησε ο 
Καθηγητής Μερακλής τίμησαν την προσωπικότητα και το 
έργο του με την έκδοση ογκώδους τιμητικού τόμου με τίτλο 
«θητεία», τον οποίο επιμελήθηκε ένας από τους αγαπημένους 
μαθητές του, ο Μηνάς αλ. αλεξιάδης, καθηγητής της 
φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου αθηνών.

| λόγια σοφίας | Ο έξυπνος παραδέχεται.
 Ο πονηρός δικαιολογείται. Ο βλάκας επιμένει.
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αξίζει να επισκεφθείς
Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσσηνίας

Το κτήριο του Μουσείου βρίσκεται στην καρδιά του ιστορικού κέντρου της 
Καλαμάτας, εκεί όπου παλιά βρισκόταν η Δημοτική αγορά της πόλης. Μετά 
τον καταστροφικό σεισμό του 1986, το κτήριο της αγοράς κατεδαφίστηκε 
λόγω των σοβαρών ζημιών που είχε υποστεί. Το νέο οικοδόμημα που 
κατέλαβε τη θέση της παλαιάς αγοράς παραχωρήθηκε από τον Δήμο 
Καλαμάτας στο ύπουργείο Πολιτισμού, προκειμένου να λειτουργήσει ως 
αρχαιολογικό Μουσείο.

Πρόκειται για ένα μουσείο που προβάλλει τον πολιτισμό που αναπτύχθηκε 
στην περιοχή της Μεσσηνίας από τα προϊστορικά χρόνια μέχρι και τη 

βυζαντινή περίοδο. Στο Μουσείο υπάρχουν εκθέματα από την Προϊστορική και την Πρωτοελλαδική περίοδο, τα Κλασικά 
χρόνια, τη Ρωμαιοκρατία και τη βυζαντινή περίοδο, κάτι που δείχνει τη διαχρονικότητα του πολιτισμού σε αυτόν τον χώρο και 
κάνει το Μουσείο σημείο αναφοράς όχι μόνο για την Καλαμάτα και τη Μεσσηνία, αλλά και για ολόκληρη την Ελλάδα.

Η έκθεση του νέου μουσείου είναι στημένη σύμφωνα με την παλιά γεωγραφική διαίρεση του νομού σε τέσσερις επαρχίες: 
Πυλία (θολωτοί τάφοι και κάστρα σε ένα τοπίο μοναδικό), Τριφυλία (το ομηρικό βασίλειο του νέστορα), Μεσσήνη (η εύφορη 
ενδοχώρα με την πρωτεύουσα του μεσσηνιακού κράτους), Καλαμάτα (αρχαιότητα και βυζάντιο στη σκιά του Ταϋγέτου).
Τηλ. Επικοινωνίας: 2721083485, Φαξ: 2721026209, email: lhepka@culture.gr
Διεύθυνση: Μπενάκη και Παπάζογλου 6, 241 00 Καλαμάτα
Πηγές: http://www.archmusmes.gr, http://www.messinia-guide.gr

Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Καλαμάτας

Ιδρύθηκε από τον τοπικό Σύλλογο προς Διάδοσιν των γραμμάτων, με σκοπό τη 
συγκέντρωση αρχειακού υλικού και αντικειμένων που αφορούν στην Επανάσταση του 
1821, καθώς και τη διάσωση και προβολή αντικειμένων του νεότερου πολιτισμού της 
ευρύτερης περιοχής. Το μουσείο λειτούργησε για πρώτη φορά το 1973 στο αρχοντικό 
Κυριακού (παραδοσιακό κτήριο των αρχών του 19ου αι.). Επαναλειτούργησε το 2002, 
όταν αποκαταστάθηκαν οι βλάβες που είχε υποστεί το κτήριο από το σεισμό του 1986.

Στο ισόγειο, εκτός από τις πληροφορίες που δίνονται για τον τόπο, τον σύλλογο που 
ίδρυσε το μουσείο και την οικογένεια Κυριακού, ο επισκέπτης μπορεί να δει μικρές 
θεματικές ενότητες που αφορούν στην αγροτική και ποιμενική ζωή, στη γεωργική 
βιοτεχνία, στην υφαντική τέχνη, στην αγγειοπλαστική και στα αστικά επαγγέλματα. 

Μια άλλη σειρά εκθεμάτων προέρχεται από την καθημερινή ζωή των κατοίκων. Τα εκθέματα του ισογείου επιτρέπουν στον 
επισκέπτη να αποκτήσει μια επαρκή εικόνα για τον προβιομηχανικό τρόπο ζωής στη Μεσσηνία.

Στον πρώτο όροφο η έκθεση ξεκινά με μια εντυπωσιακή ενότητα αφιερωμένη στην τυπογραφία και τη βιβλιοδεσία, που 
υπενθυμίζει στον επισκέπτη ότι στην Καλαμάτα λειτούργησε το πρώτο τυπογραφείο της απελευθερωμένης Ελλάδας. Σε αυτό 
τυπώθηκε η Προκήρυξη των Επαναστατημένων Ελλήνων προς τις Ευρωπαϊκές αυλές.

Το πρώτο δωμάτιο δεξιά αποτυπώνει την εικόνα του αστικού σπιτιού της πόλης κατά τις αρχές του 20ού αι., ενώ στον 
διάδρομο του ορόφου αυτού υπάρχει αναπαράσταση παραδοσιακού καφενείου. Στη μεγάλη αίθουσα δεξιά παρουσιάζεται 
ιστορικό υλικό που αφορά στην Επανάσταση του 1821 και προέρχεται από την Καλαμάτα. Η αίθουσα του γ. Καρέλια φιλοξενεί 
ενδυματολογικά στοιχεία, ανάμεσά τους και την παραδοσιακή καλαματιανή ενδυμασία. Στο βάθος του πρώτου ορόφου, 
υπάρχει μικρή αίθουσα αφιερωμένη στη μεταβυζαντινή εκκλησιαστική τέχνη της περιοχής. 
Τηλ. Επικοινωνίας: 2721028449 | Διεύθυνση: Αγίου Ιωάννου 12 και Κυριακού 
 Ώρες Λειτουργίας: από Τρίτη έως Σάββατο 9:00-13:00, Κυριακή 10.00-13.00  
Πηγή: http://culture.kalamata.gr/v1/museum/view_museum/2 >>
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Στρατιωτικό Μουσείο Καλαμάτας

Tο μουσείο λειτουργεί από τον Ιούνιο του 2006 σε κτήριο που παραχωρήθηκε 
για τον σκοπό αυτό από την Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας. Στόχος του είναι η 
παρουσίαση της νεότερης ελληνικής ιστορίας από την Επανάσταση του 1821 ως τις 
μέρες μας, μέσα από κείμενα, φωτογραφικό και οπτικοακουστικό υλικό.

Η ξενάγηση στο μουσείο αρχίζει με έκθεση στολών και παρουσίαση πολεμικού 
και φωτογραφικού υλικού από τον αγώνα του 1821. ακολουθεί ο Μακεδονικός 
αγώνας, με ανάλογα εκθέματα και με ιδιαίτερη αναφορά στους Μεσσήνιους 
Μακεδονομάχους. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται εκθέματα για τους βαλκανικούς 
Πολέμους (ανάμεσά τους και λάφυρα των εχθρών).

Ένα μεγάλο τμήμα της έκθεσης είναι αφιερωμένο στη 
Μικρασιατική Καταστροφή. ακολουθούν αφιερώματα στον α΄ 
και β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, στις μάχες των Οχυρών, της Κρήτης και 
της Μέσης ανατολής και στην Εθνική αντίσταση. Επίσης, γίνεται 
αναφορά στις ειρηνευτικές αποστολές του ελληνικού στρατού 
(Κορέα, Σομαλία, πρώην γιουγκοσλαβία, πόλεμος Κόλπου, 
αφγανιστάν).

Στην ειδικά διασκευασμένη αίθουσα  “Ήχος και φως” γίνεται 
προβολή ταινίας με την ιστορική διαδρομή του 9ου Συντάγματος 
Πεζικού.

ξεχωριστό κομμάτι του μουσείου αποτελεί το βιβλίο των 
Μεσσήνιων νεκρών, που έπεσαν κατά τους αγώνες από το 1897 ως 
το 1974.

Στον προαύλιο χώρο του μουσείου, τέλος, εκτίθενται ένα άρμα 
m48-A5, ένα τεθωρακισμένο όχημα Μ8, πυροβόλα όπλα κι ένα 
αεροσκάφος F-5.
Τηλ. Επικοινωνίας: 2721021219 
Διεύθυνση: Μητροπολίτου Μελετίου 10
Ώρες Λειτουργίας: Τρίτη-Σάββατο 9:00-14:00, 
Τετάρτη 18:00-20:00, Κυριακή 11:00-14:00. Δευτέρα κλειστά. 
Είσοδος ελεύθερη.
Πηγή: http://culture.kalamata.gr/v1/museum/view_museum/3

Aπό την καθημερινή ζωή των κατοίκων
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Τα οφέλη των ωμών τροφίμων

Η κατανάλωση των ωμών τροφίμων τονώνει το ανοσοποιητικό μας σύστημα και μας δίνει ενέργεια, αφού τα ωμά τρόφιμα 
διατηρούν τα αντιοξειδωτικά και τα ένζυμά τους, χωνεύονται ευκολότερα και έχουν την καλύτερη ισορροπία των συστατικών 
που χρειάζεται ο οργανισμός μας (νερό, θρεπτικές ουσίες, ίνες).

Όταν καταναλώνουμε ωμές τροφές, παίρνουμε όλα τα θρεπτικά συστατικά, τις βιταμίνες και τα μέταλλα, με θετικά 
αποτελέσματα για τον οργανισμό μας.

(Χορευτάκη Μαρία,Β3)

υγεία

Η ασπίδα του οργανισμού

βρισκόμαστε στα πρόθυρα του χειμώνα. Ο Δεκέμβρης, 
όπως είναι γνωστό, μαζί με τους βαθμούς του α΄ τριμήνου, 
φέρνει και κάθε λογής ιώσεις και κρυολογήματα. Ο καθένας 
μας,λοιπόν, ίσως να αναρωτιέται πώς θα μπορούσε να 
θωρακίσει τον οργανισμό του, απέναντι σε όλα τα παραπάνω.

Η απάντηση βρίσκεται στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού 
μας συστήματος, έτσι ώστε να αρρωσταίνουμε λιγότερο ή να 
περνούμε τα κρυολογήματα όσο το δυνατόν πιο ανώδυνα. 
φυσικά, το μυστικό κρύβεται στη σωστή διατροφή: βιταμίνες, 
απαραίτητα λιπαρά οξέα, μέταλλα και ιχνοστοιχεία είναι αυτά 
που κάνουν τη διαφορά!

Πρώτη και καλύτερη στη λίστα μας βρίσκεται η βιταμίνη 
C, αντιοξειδωτική ουσία, η οποία συμβάλλει στην παραγωγή 
λευκών αιμοσφαιρίων και αντισωμάτων που καταπολεμούν 
τις λοιμώξεις. βρίσκεται, κυρίως, στα εσπεριδοειδή, τα 
ακτινίδια, τις πιπεριές, τις φράουλες, τα πράσινα λαχανικά και 
την ντομάτα. βέβαια, επειδή είναι πολύ ευαίσθητη στο φως, 
τον αέρα και τη θερμότητα, καλό θα είναι να καταναλώνουμε 
αμέσως τους χυμούς ή να βράζουμε τα λαχανικά στον ατμό.

Η βιταμίνη Ε είναι άλλη μία αντιοξειδωτική βιταμίνη που 
συμμετέχει στη διαδικασία παραγωγής αντισωμάτων και 
καλές πηγές της είναι το ελαιόλαδο, οι ξηροί καρποί και τα 
δημητριακά ολικής άλεσης.

Επίσης, η β-καροτίνη (προβιταμίνη της βιταμίνης α) 
συμμετέχει στην παραγωγή λεμφοκυττάρων και μακροφάγων 
κυττάρων, τα οποία είναι κομμάτι του αμυντικού συστήματος 
του οργανισμού μας, και βρίσκεται στα καρότα και σε όλα τα 
λαχανικά και φρούτα με βαθύ πράσινο, πορτοκαλί ή κίτρινο 
χρώμα.

Δύο ιχνοστοιχεία είναι πολύ αποτελεσματικά στην 
πρόληψη των ιώσεων και του κρυολογήματος: ο 
ψευδάργυρος (κρέας, θαλασσινά, ψάρια) και το σελήνιο 
(δημητριακά, βούτυρο). Πρόσφατες έρευνες, μάλιστα, 
απέδειξαν ότι, όταν δίνεται ψευδάργυρος στο πρώτο 24ωρο 
από την εμφάνιση του κρυολογήματος, τα συμπτώματα 
μειώνονται.

ακόμα και τα ω-3 λιπαρά οξέα (ξηροί καρποί, φυτικά 
λάδια, ψάρια), που ανήκουν στα πολυακόρεστα λιπαρά 
οξέα, ενισχύουν το ανοσοποιητικό μας σύστημα, καθώς 
προστατεύουν τις κυτταρικές μεμβράνες από ξένους 
εισβολείς (στην περίπτωσή μας, τους ιούς).

φυσικά, στη γρήγορη ανάρρωση ιδιαίτερα 
αποτελεσματικά αποδεικνύονται και τα βότανα, όπως η echi-
nacea, το Ginseng, το τσάι του βουνού, το φασκόμηλο και το 
θυμάρι, αφού έχουν ισχυρή αντιμικροβιακή δράση, αλλά και 
το σκόρδο!

Σωστή διατροφή λοιπόν και καλό χειμώνα χωρίς ιώσεις και 
κρυολογήματα!!

Πηγές:  
1. “Διατροφή”, ανδρικόπουλος ν., Δημόπουλος Κ., Εκδόσεις

Μπιστικέα, αθήνα.
2. Σχολικό βιβλίο Οικιακής Οικονομίας β΄ γυμνασίου

(Λάγιου Φωτεινή, Β2 – Μούζου Αικατερίνη, Β2)

| λόγια σοφίας |
Εγκράτεια και γύμνασις και της τροφής λιτότης 
και έγερσις εωθινή είναι μακροβιότης.   
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υγεία

Και για να μην ξεχνάμε...

θέλετε να μη σας κάνουν παρατηρήσεις οι καθηγητές σας γιατί ξεχάσατε την άσκηση ή το μάθημα; να γράφετε καλά στα 
τεστ και στα διαγωνίσματα; ύπάρχουν τροφές που μπορούν να σας βοηθήσουν:

ντομάτες: Καθημερινή κατανάλωση βοηθάει και προστατεύει τη μνήμη.
Μούρα: Κατανάλωση σε εβδομαδιαία βάση.
Πασατέμπος: Μια μικρή χούφτα την ημέρα.
Προϊόντα Ολικής Άλεσης: Οι βιταμίνες β2, β6 και το φιλλικό οξύ, που περιέχουν, προστατεύουν από την άνοια.
ξηροί Καρποί: 20-30 γρ. την εβδομάδα είναι υπεραρκετά, για να θυμάστε καλύτερα.
Σοκολάτα και Πράσινο Τσάι: Καθημερινή κατανάλωση μαύρης σοκολάτας (50-80 γρ.) και τσαγιού (1-2 κούπες) θα σας 

κάνουν να έχετε μνήμη . . . ελέφαντα.
(Χορευτάκη Μαρία, Β3)

AIDS

Η 1η Δεκεμβρίου έχει καθιερωθεί από τον Παγκόσμιο 
Οργανισμό ύγείας και τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών 
ως Παγκόσμια Ημέρα κατά του AiDs. To AiDs είναι η πιο 
φονική ασθένεια στον κόσμο, καθώς έχει στοιχίσει τη ζωή 
σε 25 εκατομμύρια ανθρώπους από το 1981, όταν και 
ταυτοποιήθηκε. Το ακρωνύμιο AiDs προέρχεται από τις 
λέξεις Acquired immune Deficiency syndrome (Σύνδρομο 
Επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας).

Σύμφωνα με τις εγκυρότερες επιστημονικές θεωρίες, ο ιός 
εμφανίστηκε και άρχισε να διαδίδεται σε όλη την αφρικανική 
ήπειρο τη δεκαετία του ’60, ενώ μέσα στη δεκαετία του ’70 
παρατηρήθηκαν τα πρώτα κρούσματα και σε άλλες χώρες 
ανά τον κόσμο. Το πρώτο επιστημονικά εξακριβωμένο 
κρούσμα εντοπίστηκε στις Η.Π.α. τον Δεκέμβριο του 1981. 
Σήμερα είναι γνωστό ότι η ασθένεια δεν κάνει διακρίσεις σε 
σχέση με το φύλο, την ηλικία ή τη σεξουαλική προτίμηση.

Ο ιός HiV προσβάλλει τα κύτταρα του ανοσοποιητικού 
συστήματος, οδηγώντας στη σταδιακή κατάρρευση της 
άμυνας του οργανισμού απέναντι στις ασθένειες. Το AiDs 
αναφέρεται στα πιο προχωρημένα στάδια του συνδρόμου και 
χαρακτηρίζεται από 20 ευκαιριακές λοιμώξεις και καρκίνους. 
Μεταδίδεται με το αίμα, το σπέρμα ή τον θηλασμό. Πιο 
συγκεκριμένα, μεταδίδεται:

με τη σεξουαλική επαφή χωρίς προφύλαξη
με τη χρησιμοποίηση κοινών συριγγών για ενδοφλέβια 
χρήση ναρκωτικών ουσιών
από τη μητέρα στο παιδί κατά τη διάρκεια της κύησης, του 
τοκετού ή του θηλασμού
σπάνια, κατά τη μετάγγιση αίματος

Ο ιός δε μεταδίδεται εύκολα από το ένα άτομο στο άλλο. 
Επίσης, δε μεταδίδεται από:

μαχαιροπήρουνα, πιάτα, ποτήρια
φιλί, χειραψία, βήχα ή φτέρνισμα
κοινόχρηστη τουαλέτα ή πισίνα
κουνούπια ή ζώα.

Το μεγάλο πρόβλημα σήμερα είναι ότι οι άνθρωποι 
φοβούνται να ξέρουν αν έχουν μολυνθεί από τον ιό HiV. 
Εκτιμάται ότι το 25% των φορέων στον δυτικό κόσμο δε 
γνωρίζει ότι έχει μολυνθεί. Τα στατιστικά στοιχεία σοκάρουν: 
Πάνω από δύο εκατομμύρια παιδιά ζουν με το AiDs. Τα 
περισσότερα από αυτά ζουν στην αφρική και μολύνθηκαν 
από τις μητέρες τους κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή 
του θηλασμού. Περίπου χίλια παιδιά την ημέρα μολύνονται 
με τον HiV, ενώ δύο εκατομμύρια άνθρωποι ετησίως χάνουν 
τη ζωή τους από το AiDs.

Σύμφωνα με το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης νοσημάτων 
(ΚΕΕΛΠνΟ), ο κίνδυνος στη χώρα μας μοιάζει μικρός, καθώς 
παρατηρείται σημαντική μείωση στους θανάτους από AiDs, 
λόγω των νέων θεραπειών που εφαρμόζονται. Παρ’ όλα 
αυτά, υπάρχει επαγρύπνηση, αφού ο αριθμός των λοιμώξεων 
παρουσιάζει αυξητική πορεία..

Επειδή, δυστυχώς, δεν υπάρχει ακόμη αποτελεσματική 
θεραπεία για το AiDs ούτε εμβόλιο για την πρόληψη της 
ασθένειας, εναπόκειται σε εμάς να προστατεύσουμε τον 
εαυτό μας και τους γύρω μας, θέτοντας σε εφαρμογή τους 
βασικούς κανόνες σεξουαλικής υγείας.

  (Δημητρακάκου Γεωργία, Γ1)         

Υ Γ Ι Η Σ  Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Σ  Ε Ι Ν Α Ι  Ο  Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Μ Ε Ν Ο Σ 
Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Σ .  Μ ΑΘ Ε  Κ Α Ι  Π Ρ Ο ΦΥΛ Α Ξ Ο Υ.
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Το περιοδικό του Σχολείου μας

παραδόσεις . . . του κόσμου

Ο γάμος στην Αλβανία

Ο γάμος στην αλβανία διαρκεί 5 ημέρες. Η νύφη και ο 
γαμπρός ανοίγουν τον γάμο την Πέμπτη από το σπίτι της 
νύφης, απ’ όπου βγαίνει η προίκα. Τη νύφη τη βγάζουνε από 
την αυλή. Όλοι οι γείτονες, οι φίλοι και οι συγγενείς έρχονται 
για να τη δούνε και να την ευχαριστήσουν.

Την Παρασκευή, ο γάμος συνεχίζεται πάλι στο σπίτι της 
νύφης και όλοι οι καλεσμένοι ξεκινούν να χορεύουν από τις 
απογευματινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ. Το απόγευμα του 
Σαββάτου γίνεται ο γάμος. Τα μεσάνυχτα, η οικογένεια και οι 
συγγενείς του γαμπρού πηγαίνουν στο σπίτι της νύφης και 
ξενυχτάνε.

Την Κυριακή το μεσημέρι, πηγαίνουν και παίρνουν τη νύφη 
από το σπίτι της. Καθώς η νύφη προχωρεί, ρίχνουν πίσω της 
ρακί, για να μην την πιάνει το κακό μάτι. Όταν φτάνει στο 
σπίτι του γαμπρού, την περιμένει η πεθερά με ένα πιάτο που 
έχει μέσα κενά (ειδική βαφή) και μέλι. Η νύφη, τότε, πρέπει 
να βουτήξει δύο δάχτυλα μέσα στο πιάτο και να βάψει την 
πόρτα τρεις φορές για καλή τύχη. Στη συνέχεια, οι γονείς 
του γαμπρού δέχονται επισκέψεις από τους γείτονες, στους 
οποίους δίνουν χρήματα ή δώρα.

Κατά τις 9 το βράδυ, αρχίζει το γλέντι. Τα μεσάνυχτα, 
περίπου, προσέρχονται η οικογένεια και οι συγγενείς της 
νύφης. Μετά, η νύφη και ο γαμπρός σηκώνονται στον χορό 
και καίνε ένα μαντίλι, πράγμα που συμβολίζει ότι τελείωσε 
η ζωή τους ως ανύπαντροι. Ύστερα, η νύφη χορεύει μόνη 
της και όλοι οι συγγενείς ρίχνουν πάνω της χρήματα. Το 
γλέντι διαρκεί μέχρι την άλλη μέρα, οπότε οι νεόνυμφοι 
ετοιμάζονται να αναχωρήσουν για το ταξίδι του γάμου.

Έθιμα από την Αλβανία | (Σινάνη Χριστίνα, Γ3)

Τα κάλαντα στη Ρουμανία

Στη Ρουμανία τα παιδιά βγαίνουν για κάλαντα το βράδυ 
της παραμονής των Χριστουγέννων. Οι δρόμοι είναι γεμάτοι 
από μικρούς και μεγάλους. Οι καλαντιστές σταματούν 
μπροστά σε κάθε σπίτι, σε κάθε φωτισμένο παράθυρο 
και φωνάζουν ρυθμικά: “κεράστε μας ή γελάστε μας”. Ο 
σπιτονοικοκύρης τούς πετάει ρόδια και ο μικρότερος 
της παρέας αρχίζει να λέει τα κάλαντα. Στο τέλος, όλοι 
μοιράζονται παραδοσιακές χριστουγεννιάτικες λιχουδιές, 
καρύδια και μήλα. Παρακάτω παρουσιάζονται τα ρουμανικά 
κάλαντα σε ελεύθερη απόδοση:

Καλησπέρα. Καλησπέρα.
Ήρθαμε να σας πούμε τα κάλαντα
και στα σπίτια σας να μας καλωσορίσετε
με το χαμόγελό σας,
την ημέρα των Χριστουγέννων.

Ο Χριστός γεννήθηκε σήμερα στη βηθλεέμ,
όλοι τραγουδούν και χαμογελούν.

Έξω ο άνεμος φυσάει και χιονίζει
αλλά όλοι τραγουδούν και χαμογελούν
την ημέρα των Χριστουγέννων.

Καλωσορίστε μας και απολαύστε μας 
την ημέρα των Χριστουγέννων.

Έθιμα από τη Ρουμανία | (Ματεέσκου Ανν-Μαρί, Β2)

Pispili με τσουκνίδα (πίτα) 

ύλικά για το φύλλο: Μισό κιλό αλεύρι καλαμποκιού, αλάτι, νερό
ύλικά για τη γέμιση: Λάδι, πιπέρι, κρεμμύδι, τσουκνίδες, λεμόνι (προαιρετικά)

Εκτέλεση: Σε ένα τηγάνι τσιγαρίζουμε το κρεμμύδι και προσθέτουμε τις τσουκνίδες, 
τις οποίες έχουμε προηγουμένως ζεματίσει σε μια κατσαρόλα με βραστό νερό. Στο 
τέλος προσθέτουμε και το μαύρο πιπέρι.

για το φύλλο: Σε μια λεκάνη βάζουμε το νερό και το αλάτι και σιγά-σιγά προσθέτουμε το αλεύρι. Χωρίζουμε τη ζύμη 
σε τρία μέρη. ανοίγουμε το πρώτο φύλλο και το τοποθετούμε σε βουτυρωμένο ταψί. Ρίχνουμε από πάνω τη μισή γέμιση. 
Τοποθετούμε το δεύτερο φύλλο. από πάνω βάζουμε την υπόλοιπη γέμιση. Τέλος, τοποθετούμε το τρίτο φύλλο. Ψήνουμε 
σε μέτριο φούρνο, ώσπου να ροδίσει η πίτα. Στο σερβίρισμα, αν θέλουμε, προσθέτουμε λεμόνι.

Συνταγή από την Αλβανία | (Σινάνη Χριστίνα, Γ3)



για να γίνουμε καλύτεροι, περιμένουμε την κριτική και τις παρατηρήσεις σας ως προς τη θεματολογία και τη γενική 
παρουσίαση της ύλης στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση  

mail@2gym-kalam.mes.sch.gr.
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 Η ακροστιχίδα του περιβάλλοντος

 __  __  __  __  __  __  __  __  __ Είναι σημαντική για το περιβάλλον
 __  __  __  __  __  __  __  __ Η ικανότητα ενός σώματος να παράγει έργο
 __  __  __  __  __  __  __  Σοβαρό περιβαλλοντικό πρόβλημα
 __  __  __  __  __  __  __  __ αλλιώς το διαδίκτυο
 __  __  __  __  __  __  __  Παράγεται από ζωντανούς οργανισμούς
 __  __  __  __  __  __  __  ανανεώσιμη πηγή ενέργειας
 __  __  __  __  __  __  ύγρά απόβλητα
 __  __  __  __  __  __   Και αυτές μολύνονται
 __  __  __  __   αλλοτροπική μορφή του οξυγόνου ή γνωστό για την τρύπα του
 __  __  __  __  __  __  __  __  __ Κωδικοποιημένοι κανόνες

για το μυαλό

Σπαζοκεφαλιές

1.  Το τούβλο
Ένα τούβλο ζυγίζει ένα κιλό και μισό τούβλο. Πόσα 
κιλά ζυγίζουν τα δύο τούβλα;

2.  Επιστροφή Μπουκαλιών
Στα πλαίσια ενός προγράμματος ανακύκλωσης, όσοι 
επιστρέφουν άδεια μπουκάλια κάποιου αναψυκτικού 
μπορούν να τα ανταλλάξουν µε γεμάτα. Συγκεκριμένα, 
τα 7 άδεια μπουκάλια ανταλλάσσονται µε 1 γεμάτο. 
Πόσα μπουκάλια αναψυκτικού ήπιε μια οικογένεια που 
συγκέντρωσε 49 άδεια μπουκάλια;

3.  Τα δύο μπουκάλια
Έχετε στη διάθεσή σας δύο μπουκάλια. Το πρώτο 
χωράει 5 λίτρα και το δεύτερο 3. Μπορείτε, 
χρησιμοποιώντας αυτά τα 2 μπουκάλια και 
απεριόριστη ποσότητα νερού, να μετρήσετε ακριβώς 
4 λίτρα;

4.  Οι κλεψύδρες (Δραστηριότητα από το βιβλίο 
Πληροφορικής γ΄ γυμνασίου)
Έστω ότι δε διαθέτουμε ρολόι αλλά δύο κλεψύδρες, 
των 7 λεπτών η μία και των 4 λεπτών η άλλη. Πώς 
μπορούμε να ξέρουμε πότε ακριβώς πέρασαν 9 λεπτά; 

Αινίγματα

1. αν και θρόνος μού ταιριάζει, θέση μου είναι το περβάζι. Τι 
είναι;
2. αν φωνάξετε το φως, θα έρθει ένα ζώο. Ποιο;

Ανέκδοτο: Ο έξυπνος πατέρας

Στη μέση της σχολικής περιόδου ένας πατέρας αποφασίζει 
να πάει στο γυμνάσιο, για να ρωτήσει για την πρόοδο του 
γιου του. Πρώτα βρίσκει τον καθηγητή των Μαθηματικών. Ο 
καθηγητής του απαντάει: Χάλια αδιόρθωτα! β΄ γυμνασίου και 
δεν ξέρει πόσο κάνει 1+1!

απελπισμένος ο πατέρας ρωτάει τον καθηγητή της 
γεωγραφίας. Λυπάμαι, του λέει και αυτός, αλλά ο γιος σας 
είναι ανεπίδεκτος μαθήσεως. για να καταλάβετε, δεν ξέρει 
ποια είναι η πρωτεύουσα της Ελλάδας.

Καταστενοχωρημένος ο πατέρας, γυρίζει στο σπίτι και λέει 
στον γιο του:
— Έλα εδώ παιδί μου, πόσο κάνει 1+1;
— Τρία.
— Και ποια είναι η πρωτεύουσα της Ελλάδας;
— Η Λάρισα.

Ο πατέρας του τότε του λέει:
— αφού τα ξέρεις βρε ζωντόβολο, γιατί δεν τα λες και στο        
      σχολείο;

Εύκολο  Μέτριο  Δύσκολο




