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Το περιοδικό του Σχολείου μας

Η έκδοση – για πρώτη φορά – του περιοδικού «μαθητεία.com» του 2ου Γυμνασίου Καλαμάτας αποτελεί ένα σημαντικό 
πολιτιστικό γεγονός, στα πλαίσια πάντα της σχολικής ζωής και δράσης. Για την προσπάθεια αυτή θα ήθελα να χαιρετήσω 
και να χειροκροτήσω τους πρωταγωνιστές, μαθητές και καθηγητές, και να ευχαριστήσω τον Διευθυντή του σχολείου μας, κ. 
άπόστολο άσημακόπουλο, για την υποστήριξή του.

Το περιοδικό αυτό είναι η κατάθεση της μαθητικής έκφρασης και δημιουργίας, καθώς και όλων των αξιόλογων δράσεων 
που συντελέστηκαν στο σχολείο κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά.

Τέτοιου είδους δραστηριότητες δίνουν περισσότερες ευκαιρίες στους μαθητές να εργαστούν, να προβληματιστούν 
και να γνωρίσουν τον εαυτό τους, τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά τους. Έτσι, κάθε μαθητής ανακαλύπτει και αναδεικνύει 
τη μοναδικότητα και τη διαφορετικότητά του, διαμορφώνει χαρακτήρα με εργατικότητα και υπευθυνότητα, χτίζει την 
αυτοεκτίμηση και τον αυτοσεβασμό του.

άυτοί, άλλωστε, είναι κάποιοι από τους βασικούς στόχους του σχολείου κι εμείς με την προσπάθεια αυτή πιστεύουμε πως 
τους προσεγγίζουμε.

ο υπεύθυνος έκδοσης
Θεμιστοκλής Νταβέας

Επιμέλεια–άρχισυνταξία: Θεμιστοκλής νταβέας (Καθηγητής Πληροφορικής)
Διόρθωση Κειμένων: Βασιλική μουλουχάκου (Φιλόλογος)

Σχεδιασμός λογοτύπου: Ευγενία ντεκελέ (Καθηγήτρια Καλλιτεχνικών)

Για τη σύνταξη του 2ου τεύχους συνεργάστηκαν οι καθηγητές:
Σταύρος άράπογλου, Παρασκευή Κοντοπούλου, Θεοδώρα Κουτσομήτρου, Βασιλική μουλουχάκου, μαρία νικητοπούλου, 

Δημήτριος ντανάκας, Ευγενία ντεκελέ, Γεωργία Παπαδοπούλου, ουρανία Σκλήκα και Ελένη Στραβάκου

© 2ο Γυμνάσιο Καλαμάτας
Καλαμάτα, άπρίλιος 2013

Χαιρετισμός
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Το 1ο τεύχος  

Κυκλοφόρησε στις 14-12-2012 το 1ο τεύχος του έντυπου και ηλεκτρονικού σχολικού περιοδικού μας «μαθητεία.com». 
Πρόκειται για ένα περιοδικό ποικίλης θεματολογίας που αφορά, κυρίως, στη σχολική ζωή και δράση, αλλά εκτείνεται και σε 
ζητήματα κοινωνικά, επιστημονικά, πολιτιστικά.

μικτή συντακτική ομάδα 30 μαθητών από τη Β΄ και τη Γ΄ τάξη εργάστηκε 
μεθοδικά και με ζήλο υπό την καθοδήγηση του υπεύθυνου της έκδοσης, καθηγητή 
Πληροφορικής και υποδιευθυντή του Σχολείου, κ. νταβέα Θεμιστοκλή.

οι παιδαγωγικοί στόχοι της εκδοτικής αυτής προσπάθειας υλοποιήθηκαν σε 
πολύ μεγάλο βαθμό, καθώς οι μαθητές διάβασαν, ερεύνησαν και έγραψαν με χαρά, 
κατέκτησαν νέα γνώση με έναν διαφορετικό τρόπο, αξιοποίησαν το βιβλίο και τις 
νέες τεχνολογίες, βίωσαν κοινωνικές εμπειρίες, συνεργάστηκαν και εκφράστηκαν 
δημιουργικά.

Το περιοδικό κυκλοφόρησε στην τιμή των 2€ και βρήκε θερμή υποδοχή από το 
σχολικό αλλά και ευρύτερο αναγνωστικό κοινό. Ένα τμήμα των εσόδων διατέθηκε 
για την κάλυψη της εκδοτικής δαπάνης, ενώ τα υπόλοιπα δόθηκαν για την ενίσχυση 
δύο οικονομικά αδύναμων οικογενειών μαθητών του σχολείου μας.

Η χαρά της δημιουργίας αλλά και η αναγνώριση και επιβράβευση της 
προσπάθειας κράτησαν αμείωτο τον ενθουσιασμό της συντακτικής ομάδας και, 
έτσι, άρχισε αμέσως η μεθοδική εργασία για την παραγωγή του 2ου τεύχους. 
μάλιστα, μερικά «πρωτάκια» ζήλεψαν και εξέφρασαν την επιθυμία να μπουν και 
αυτά στη συντακτική ομάδα. Ελπίζουμε οι αναγνώστες να βρουν ενδιαφέρουσες 
και ευχάριστες τις σελίδες και του 2ου τεύχους.

τα νέα του σχολείου μας 

Χτυποκάρδια στο θρανίο . . .

Σεπτέμβρης . . . και επιστροφή στα θρανία! Β΄ Γυμνασίου φέτος! 
μεγαλώσαμε. άκόμα περισσότερο διάβασμα, ακόμα λιγότερος ελεύθερος 
χρόνος.

Δεκέμβρης . . . και είναι καιρός για τη βαθμολογία του 1ου τριμήνου. Τι 
μέρα κι αυτή! Άγχος, αγωνία, φόβος . . . Βαβούρα επικρατεί στην τάξη. Τα 
παιδιά νευρικά, αναστατωμένα, κάποια σιωπηλά, περιμένουν ανυπόμονα 
να χτυπήσει το κουδούνι. Όσο για μένα, η καρδιά μου κοντεύει να σπάσει 
και να γίνει χίλια κομμάτια. Και να! Το κουδούνι ακούγεται, βγαίνω σφαίρα 
από την τάξη, βλέπω τη μητέρα μου και τρέχω κοντά της. ο κρύος 
ιδρώτας μου τρέχει ποτάμι. Εκείνη με αγκαλιάζει και με καθησυχάζει: 
«Δεν υπάρχει λόγος να αγχώνεσαι», μου λέει. Πηγαίνει στην υπεύθυνη 
καθηγήτρια, συζητά μαζί της για λίγο και παίρνει το φύλλο με τους 
βαθμούς μου. Έρχεται χαμογελαστή προς το μέρος μου. Η βαθμολογία 
μου είναι καλή και είμαι και «καλό παιδί». Όλη η προηγούμενη αγωνία μου 
γίνεται χαρά και ικανοποίηση!

ο καιρός περνά . . . και αρχές μάρτη ξαναζώ τη δοκιμασία, η αλήθεια 
είναι, με λιγότερη αγωνία αυτή τη φορά. Έχω προοδεύσει. Τελικά, ό,τι 
σπέρνει κανείς θερίζει.

Μαρία Χασανέα, Β3
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Το περιοδικό του Σχολείου μας

Το κοινωνικό του πρόσωπο έδειξε το σχολείο μας λίγο πριν από τα Χριστούγεννα. με στόχο την ευαισθητοποίηση 
των μαθητών απέναντι στα υπάρχοντα κοινωνικά προβλήματα και την ανάπτυξη του συναισθήματος της αλληλεγγύης, 
αποφασίσαμε να συγκεντρώσουμε τρόφιμα, για να ενισχύσουμε και να ανακουφίσουμε οικογένειες μαθητών του 
σχολείου μας, οι οποίες αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα. μεγάλη ήταν η ανταπόκριση των μαθητών στη 
φιλανθρωπική αυτή δράση. Τα τρόφιμα διατέθηκαν κατά το ήμισυ στις παραπάνω οικογένειες και τα υπόλοιπα παραδόθηκαν 
σε εκπρόσωπο του ιερού ναού της ενορίας μας, άγίου Δημητρίου άρκάδων, για να μοιραστούν σε συνανθρώπους μας που 
έχουν ανάγκη.

Έτσι, με τον πιο απλό τρόπο, μοιράσαμε αγάπη και νιώσαμε το αληθινό νόημα των Χριστουγέννων. Γιατί «εκείνος που δεν 
έχει τα Χριστούγεννα στην καρδιά του, δε θα τα βρει ποτέ κάτω από ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο» (Roy L. Smith).

Προσφορά αγάπης

 Ένα δέντρο διαφορετικό

Δεκέμβρης 2012: Για τα Χριστούγεννα που πλησίαζαν, στο τμήμα μας (Β2) στολίσαμε ένα δέντρο 
διαφορετικό, που φτιάξαμε εμείς οι ίδιοι. Θα αναρωτιέστε, ίσως, γιατί δεν αγοράσαμε ένα συμβατικό 
δέντρο και προτιμήσαμε να δημιουργήσουμε το δικό μας. Η απάντηση είναι πως το πενιχρό ταμείο 
της τάξης δεν μπορούσε να «σηκώσει» το έξοδο αυτό.

Η πρωτότυπη ιδέα ήταν της καθηγήτριάς μας κ. Κοντοπούλου, η οποία, όταν της εκφράσαμε την 
επιθυμία μας να στολίσουμε την τάξη μας, μας πρότεινε να φτιάξουμε ένα δέντρο από βιβλία και 
προθυμοποιήθηκε να μας βοηθήσει.

Ενθουσιαστήκαμε και από την επόμενη μέρα αρχίσαμε να συγκεντρώνουμε βιβλία από τις 
βιβλιοθήκες μας, για να ξεκινήσουμε. Η καθηγήτριά μας μας καθοδηγούσε συνεχώς. Όμως, επειδή 
τα βιβλία ήταν ανομοιόμορφα, ήταν δύσκολο να τοποθετηθούν με τρόπο ώστε να σχηματίζουν 
ένα δέντρο και να μην καταλήγουν, απλώς, σε μια στοίβα από βιβλία. Κουραστήκαμε, αλλά δεν το 
βάλαμε κάτω. Τα καταφέραμε με την πέμπτη προσπάθεια και ήμασταν χαρούμενοι και περήφανοι, 
που το φως της γνώσης ομόρφαινε την τάξη μας!

Τα βιβλία του δέντρου μας βρίσκονται τώρα στα ράφια της βιβλιοθήκης του σχολείου – δωρεά 
της τάξης μας – και συνεχίζουν να φωτίζουν τους μαθητές.

Φωτεινή Λάγιου & Κωνσταντίνα Ναθαναήλ, Β2
Εορταστικό Παζάρι

Το πρωί του Σαββάτου 15 Δεκεμβρίου 2012, ήμασταν στην κεντρική πλατεία στα σπιτάκια του Δήμου για το 
χριστουγεννιάτικο παζάρι μας. Στεφάνια και στολίδια από ανακυκλωμένα υλικά που έφτιαξαν μαθητές υπό την καθοδήγηση 
της κ. Ευγενίας ντεκελέ, κατασκευές από άχρηστα υλικά που δημιούργησαν τα παιδιά της Περιβαλλοντικής ομάδας με στόχο 
τη διάδοση της ιδέας της επαναχρησιμοποίησης υλικών, το ημερολόγιό μας για το 2013 και το πρώτο τεύχος του σχολικού 
περιοδικού μας «μαθητεία.com» προσείλκυσαν τους περαστικούς, ανάμεσά τους και αρκετούς παλιούς γνώριμους, και 
κέρδισαν τις εντυπώσεις.

κ. Σταύρος Αράπογλου, Φιλόλογος



οι νικητές: Κλαμπατσέας Χρ., μητσόπουλος Π., μπίντζας ι., λάγιου 

Φ., Χόχολη μ. (απών: μάλαμας ι.)
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Η πίτα των καθηγητών

Την Τετάρτη 16 ιανουαρίου ο Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου μας 
έκοψε την πίτα του – ή μάλλον τις δύο πίτες του – για τη νέα χρονιά μέσα 
σε χαρούμενο και εορταστικό κλίμα. Τις βασιλόπιτες παρασκεύασαν οι 
καθηγήτριές μας Θεοδώρα Κουτσομήτρου και Γεωργία Παπαδοπούλου. 
οι τυχεροί καθηγητές ήταν οι: Βασιλική μουλουχάκου και Δημήτριος 
Στασινόπουλος. Ευχόμαστε σε όλους η νέα χρονιά να φέρει κάθε καλό 
στους ίδιους και στις οικογένειές τους.

ολοκληρώθηκε λίγο πριν από τις διακοπές των 
Χριστουγέννων το ενδοσχολικό Πρωτάθλημα Σκακιού, που 
διοργανώθηκε κατά το διάστημα νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 
2012 με τη συμμετοχή 38 μαθητών.

Η παιδαγωγική αυτή δραστηριότητα, με εργαλείο 
ένα διασκεδαστικό και διανοητικό παιχνίδι, λειτούργησε 
ευεργετικά, καθώς οι μαθητές μέσα σε πνεύμα συναγωνισμού 
και ομαδικότητας ακόνισαν το μυαλό και καλλιέργησαν 
την κοινωνικότητά τους. υπεύθυνος και Συντονιστής 
του πρωταθλήματος, το οποίο διεξήχθη με το ελβετικό 
σύστημα επτά γύρων, ήταν ο καθηγητής Πληροφορικής και 
υποδιευθυντής του Σχολείου κ. νταβέας Θεμιστοκλής.

νικητές σε αυτό το 1ο Πρωτάθλημα ήταν οι:  
1) Κλαμπατσέας Χρήστος – Γ1, 2) Μητσόπουλος 
Παναγιώτης-Θεόδωρος – ά2 και 3) Μπίντζας Ιωάννης - 
Χρυσοβαλάντης – ά2.

ολοκληρώθηκε, επίσης, ο ενδοσχολικός γραπτός 
Διαγωνισμός ορθογραφίας και Γλώσσας, που 
πραγματοποιήθηκε κατά το διάστημα οκτωβρίου - 
Δεκεμβρίου 2012 και στον οποίον συμμετείχαν 31 μαθητές. 
υπεύθυνη καθηγήτρια ήταν η φιλόλογος κ. μουλουχάκου 
Βασιλική. Η διεξαγωγή του διαγωνισμού έγινε σε τρεις γύρους 
με θέματα διαβαθμισμένης δυσκολίας ανά γύρο και για κάθε 
τάξη χωριστά, σύμφωνα με τα διδασκόμενα σχετικά γνωστικά 
αντικείμενα του Προγράμματος Σπουδών.

Κυριότεροι στόχοι του διαγωνισμού ήταν η ενίσχυση της 
ορθογραφικής ικανότητας των μαθητών, ο εμπλουτισμός 
του λεξιλογίου και η βελτίωση της έκφρασής τους, 
ώστε να χρησιμοποιούν τον λόγο αποτελεσματικότερα 
στις επικοινωνιακές τους ανάγκες. οι στόχοι αυτοί 
προσεγγίστηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό και οι μαθητές 
χάρηκαν την επικοινωνία μεταξύ τους και την ευγενική 
αναμέτρηση. οι μαθητές που πρώτευσαν ήταν οι: Χόχολη 
Μαρία (ά΄ τάξη), Λάγιου Φωτεινή (Β΄ Τάξη) και Μάλαμας 
Ιωάννης (Γ΄ Τάξη).

Πρωτάθλημα Σκακιού & Διαγωνισμός Ορθογραφίας και Γλώσσας

Η απονομή μεταλλίων και δώρων στους νικητές του 
πρωταθλήματος και στους πρωτεύσαντες του διαγωνισμού, 
καθώς και αναμνηστικών διπλωμάτων σε όλους τους μαθητές 
που συμμετείχαν, έγινε στα πλαίσια εορταστικής εκδήλωσης 
που πραγματοποιήθηκε στο σχολείο την Παρασκευή 21-12-
2012. Ευχαριστούμε το βιβλιοπωλείο «ΒιΒλιοΠολιΣ» για την 
προσφορά των δώρων.

λόγια σοφίας
Όποιος αγωνίζεται μπορεί να χάσει. 
Όποιος δεν αγωνίζεται έχει ήδη χάσει.   
                 Μπέρτολντ Μπρεχτ



Η ομάδα των δρομέων του σχολείου μας

με τον γυμναστή κ. Δημήτριο ντανάκα

Στις 21 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία στο 
Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας οι σχολικοί αγώνες ανωμάλου 
δρόμου Γυμνασίων-λυκείων του νομού μεσσηνίας. Για τα 
Γυμνάσια οι κατηγορίες ήταν: 3 χλμ. για τα αγόρια και 2 χλμ. 
για τα κορίτσια.

Το σχολείο μας έδωσε ηχηρό «παρών», και 
δικαιολογημένα, αφού έχει παράδοση στην αθλητική αυτή 
διοργάνωση και έχει αποσπάσει πολλές διακρίσεις στο 
παρελθόν. Ήταν τόσο μεγάλη η επιθυμία συμμετοχής από 
τους μαθητές, που χρειάστηκαν αγώνες πρόκρισης για να 
στελεχωθούν οι ομάδες των αγοριών και των κοριτσιών. Τους 
αθλητές μας συνόδευσε και καθοδήγησε ο γυμναστής μας, κ. 
Δημήτριος ντανάκας.

ο συναγωνισμός ήταν μεγάλος και οι μαθητές μας 
τερμάτισαν σε καλές θέσεις στη γενική κατάταξη, ανάμεσα 
σε 50 συμμαθητές τους. μάλιστα, ο Δημήτριος Μποσίνης 
κατέκτησε την πρώτη θέση και πήρε χρυσό μετάλλιο. 
άκολουθεί πίνακας με αναλυτικά στοιχεία:

Πρωτιά για το Σχολείο μας

ά/ά ονομάΤΕΠΩνυμο ΤμΗμά ΘΕΣΗ ΧΡονοΣ

1 μΠοΣινΗΣ ΔΗμΗΤΡιοΣ Β2 1 11’.54’’

2 μΕΤΣά ΚλΕον Γ2 11 14’.22’’

3 άνάΣΤάΣοΠουλοΣ ΔΗμΗΤΡιοΣ Γ1 20 16’.25’’

4 μΗΤΣοΠουλοΣ ΠάνάΓιΩΤΗΣ -Θ. ά2 23 17’.00’’

5 μΗΤΣΕάΣ άΓΓΕλοΣ ά2 Δεν αγωνίστηκε

1 μοΤΣΗ ΠολυΞΕνΗ ά2 9 10’.22’’

2 ΞυΠολιΤου νάνΤιά-μάΡιά ά2 10 10’.46’’

3 μιΡάΚά λΕνΤινά ά2 11 10’.50’’

4 ΚοΡΩνιου άΓΓΕλιΚΗ ά1 16 13’.17’’

5 μΠάμΠι μΠλΕνΤιάνά ά2 18 13’.55’’

Πρωτάθλημα Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης

με την επιστροφή στα θρανία μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων, η ιδέα της διοργάνωσης ενός νέου πρωταθλήματος, 
αυτή τη φορά στην επιτραπέζια αντισφαίριση ή κοινώς πινγκ-πονγκ, ενθουσίασε τους μαθητές. Η ανταπόκρισή τους ξεπέρασε 
όλες τις προσδοκίες, καθώς 51 μαθητές δήλωσαν συμμετοχή στο πρωτάθλημα αυτό, το οποίο ξεκίνησε στις 9 ιανουαρίου 
2013 με την κλήρωση του 1ου Γύρου. Έγιναν συνολικά 77 αγώνες σε δύο προκριματικούς γύρους, μία φάση ομίλων και την 
ημιτελική φάση, στην οποία συμμετείχαν οι 8 καλύτεροι.

Το final four, στις 26 και 27 Φεβρουαρίου 2013, παρακολούθησαν όλοι οι μαθητές του σχολείου. Πρωταθλητής ήταν 
ο Δημήτριος Μποσίνης (Β2), ο οποίος νίκησε στον τελικό τον Ανάργυρο Δούση (Β1). Την τρίτη θέση πήρε ο Σταύρος 
Αλοίμονος (Β1), που νίκησε στον μικρό τελικό τον Χρήστο Μπαστακό (Γ2). Στη σύντομη τελετή που ακολούθησε
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οι 4 του final four Στιγμιότυπο από τον τελικό

δόθηκαν αναμνηστικά διπλώματα στους μαθητές που προκρίθηκαν στην ημιτελική φάση, ενώ στους τρεις πρώτους της 
τελικής κατάταξης απονεμήθηκαν επιπλέον μετάλλια και δώρα. υπεύθυνος της διοργάνωσης ήταν ο γυμναστής μας, κ. 
Δημήτριος ντανάκας.
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ο «λυΣιάΣ» είναι ένας ετήσιος Πανελλήνιος μαθητικός 
Διαγωνισμός μέσω Διαδικτύου, ο οποίος διοργανώνεται 
εδώ και 17 χρόνια. ο διαγωνισμός διεξάγεται υπό την αιγίδα 
του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και 
άθλητισμού από τα Εκπαιδευτήρια Δούκα, τη Microsoft Hel-
las και τον OTE σε συνεργασία με ιδρύματα, Πανεπιστήμια, 
καθώς και εκπαιδευτικούς απ’ όλες τις βαθμίδες της 
Εκπαίδευσης. Σκοποί του Διαγωνισμού είναι:

 z Η ευγενής άμιλλα μεταξύ μαθητών σε θέματα τα οποία           
       σχετίζονται με τα ενδιαφέροντά τους και τις σχολικές  
       γνώσεις.

 z Η παιδαγωγική προσέγγιση της γνώσης με διερευνητικό   
       τρόπο μέσα από το τρίπτυχο: «άνάΖΗΤΩ – ΒΡιΣΚΩ –  
       ΕΠιλυΩ/άΠάνΤΩ».

 z Η έμφαση στην κριτική αντιμετώπιση προβλημάτων και  
       την ανάπτυξη δεξιοτήτων και όχι στην απομνημόνευση  
       και παράθεση πληροφοριών.

 z Η εξοικείωση των μαθητών με τα εργαλεία της σύγχρονης  
       τεχνολογίας και η αξιοποίηση των εφαρμογών τους, μέσα  
       από τη χρήση του Διαδικτύου.

 z Η χαρά των μαθητών από τη συμμετοχή τους σε ένα  
       εκπαιδευτικό παιχνίδι αναζήτησης και στρατηγικής.

άξίζει να σημειωθεί και ο κοινωνικός χαρακτήρας και 
σκοπός του διαγωνισμού, αφού προωθεί τη σημαντική ιδέα 
«Παίζω και Βοηθάω»! Για κάθε συμμετοχή, οι διοργανωτές 

καταβάλλουν χρηματικό ποσό σε ίδρυμα που βοηθάει παιδιά.
Το σχολείο μας, που κάθε χρόνο αποτελεί Πιστοποιημένο 

Κέντρο «λυΣιά», δίνει έντονο «παρών» στον Διαγωνισμό με 
πολλές συμμετοχές και έχει να επιδείξει σημαντικές επιτυχίες. 
Έχει λάβει τα παρακάτω βραβεία:
2003:  1ο Βραβείο Συμμετοχής μαθητών
2004:  1ο Βραβείο Συμμετοχής μαθητών
2008:  1ο Βραβείο Επίδοσης μαθητών στην ά΄ Φάση
2009:  Η μαθήτρια Σπεντζοπούλου άργυρώ ήταν η πρώτη  
             νικήτρια για τη Γ΄ Γυμνασίου.
2012:  1ο Βραβείο Επίδοσης μαθητών ά΄ Γυμνασίου στην ά΄  
             Φάση.
2012:  Η μαθήτρια Σπεντζοπούλου λουΐζα ήταν η δεύτερη  
             νικήτρια για τη Γ΄ Γυμνασίου.

Φέτος, για άλλη μια χρονιά, η συμμετοχή των μαθητών του 
σχολείου μας ήταν εντυπωσιακή και ενθουσιώδης, κυρίως 
από τους μαθητές της ά΄ Τάξης. Πήραν μέρος συνολικά 32 
μαθητές και οι περισσότεροι προκρίθηκαν στη δεύτερη 
φάση.  

«Λυσίας»

Πηγή: http://www.lysias.gr
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Στην παστελοποιία ΑΦΩΝ ΛΑΜΠΟΥ

Στις 11 Δεκεμβρίου 2012, στα πλαίσια του μαθήματος της Τεχνολογίας και με υπεύθυνη καθηγήτρια την κ. Γεωργία 
Παπαδοπούλου, οι μαθητές της Β΄ τάξης του σχολείου μας πραγματοποιήσαμε εκπαιδευτική επίσκεψη στο εργοστάσιο 
παστελοποιίας άφών λάμπου, στη Θουρία.

ο κ. ιωάννης λάμπος, αφού μας υποδέχτηκε εγκάρδια, μας ενημέρωσε για την ιστορία της επιχείρησης και το προϊόν που 
παράγει, καθώς και για το προσωπικό που απασχολεί. μας έκανε εντύπωση πως, αν λείψει έστω και ένα άτομο από το πόστο 
του, εμποδίζεται η πορεία της παραγωγής, αφού κάθε εργαζόμενος είναι εξειδικευμένος σε κάποιο κομμάτι της παραγωγής 
του παστελιού.

Στη συνέχεια, ο κ. λάμπος με τη βοήθεια ενός κατατοπιστικού οργανογράμματος μας περιέγραψε με λεπτομέρειες πώς 
παράγεται και συσκευάζεται το παστέλι και απάντησε πρόθυμα στις απορίες μας. Η αλήθεια είναι ότι πρόκειται για μια 
δύσκολη διαδικασία, γιατί τα συστατικά του παστελιού προέρχονται από τέσσερα διαφορετικά σημεία του κόσμου και 
χρειάζεται να συνεργαστούν πολλά άτομα για την προμήθεια αυτών των πρώτων υλών.

Όλα αυτά που ακούσαμε στη θεωρία τα είδαμε να γίνονται πράξη στους χώρους της παραγωγής και συσκευασίας, όπου 
ξεναγηθήκαμε.

Η επίσκεψη αυτή ήταν μια σπουδαία εμπειρία, γιατί μάθαμε αρκετά και ενδιαφέροντα πράγματα. λίγο πριν από την 
αναχώρησή μας, ο κ. λάμπος μάς κέρασε παστέλια, για το ενδιαφέρον και την υποδειγματική συμπεριφορά μας – όπως
τόνισε –, κι εμείς με τη σειρά μας τον ευχαριστήσαμε και δεν αντισταθήκαμε στον πειρασμό να αγοράσουμε περισσότερα από 
τον χώρο έκθεσης και πώλησης προϊόντων. Ύστερα από αυτό το εποικοδομητικό και ευχάριστο διάλειμμα, επιστρέψαμε στο 
σχολείο και στα μαθήματά μας.

Βασιλική Δούνια, Β1 – Μαρία Χασανέα & Μαρία Χορευτάκη, Β3

Στις 25 Φεβρουαρίου, στα πλαίσια του μαθήματος του ΣΕΠ, 
μας επισκέφθηκε η καταξιωμένη ηθοποιός και σκηνοθέτις 
μαρία Κατσανδρή. Είναι μια ηθοποιός με κύρος και εμπειρία, 
αφού είναι στον χώρο αυτό εδώ και 30 χρόνια.

Ξεκινήσαμε μαζί της μια πολύ εποικοδομητική συζήτηση 
και το πρώτο που τη ρωτήσαμε ήταν πώς αποφάσισε να γίνει 
ηθοποιός. «άπό ένα στοίχημα», μας είπε. «Ετοιμαζόμουν 
να δώσω στη Φιλοσοφική, όταν μια φίλη μου υποστήριξε 
ότι έχω γεννηθεί ηθοποιός. Έτσι είπα να δώσω μόνο σε μια 
Σχολή, του Θεάτρου Τέχνης, και να δούμε αν θα περάσω. 
Και πέρασα». Στην ερώτηση αν προτιμά την τηλεόραση ή 
το θέατρο, μας απάντησε: «Το θέατρο, γιατί είναι το παν! με 
γοητεύει ο κίνδυνος την ώρα της παράστασης. Σώμα και 

μυαλό πρέπει να είναι σε φόρμα».
μας μίλησε για τα «εργαλεία» που πρέπει να διαθέτει 

ένας ηθοποιός και μας εξήγησε ότι το επάγγελμα αυτό είναι 
σκληρό, απαιτητικό, δύσκολο αλλά συνάμα συναρπαστικό 
και δημιουργικό. μας είπε, ακόμα, πόσο δυσκολεύει τη 
ζωή ενός ηθοποιού η αναγνωρισιμότητα, αφού του στερεί 
προσωπικές στιγμές. υπογράμμισε ότι σε καμία περίπτωση 
το επάγγελμα του ηθοποιού δεν είναι καλοπληρωμένο, όπως 
ίσως νομίζουμε.

Η συνάντηση μαζί της ήταν πολύ ευχάριστη και η 
συζήτηση εξαιρετικά ενδιαφέρουσα.

Ιωάννης Μάλαμας, Γ2

Μια θεατρική φωνή στο σχολείο μας
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Στις 19 μαρτίου η «δημοσιογραφική» ομάδα του 
περιοδικού μας επισκέφτηκε τις εγκαταστάσεις της 
τοπικής εφημερίδας «ΘάΡΡοΣ». μας καλωσόρισε στην 
αίθουσα σύνταξης η Διευθύντρια της εφημερίδας κ. Άντα 
άποστολάκη, η οποία μας μίλησε γενικά για τον σκοπό της 
έκδοσης μιας εφημερίδας, τη θεματολογία, τις πηγές των 
ειδήσεων και τον τρόπο συγκέντρωσής τους. Διάφορες 
κατηγορίες δημοσιογράφων εργάζονται για να φτάσει η 
πληροφορία στον αναγνώστη.

οι ειδησιογράφοι αναζητούν τις ειδήσεις από το πρωί 
ως τις μεσημεριανές ώρες, γι’ αυτό και οι εφημερίδες κατά 
το διάστημα αυτό «ησυχάζουν». Το απόγευμα οι συντάκτες 
καταγράφουν τις ειδήσεις και τις αξιολογούν. ο σελιδοποιός 
έχει ήδη δεσμεύσει τον χώρο των διαφημίσεων, ώστε ο 
κενός ωφέλιμος χώρος να διατεθεί στις ειδήσεις και τις 
φωτογραφίες. Η ιεράρχηση και κατανομή τους γίνεται με 
βάση τη σπουδαιότητα, το μέγεθος του κειμένου ή την 
ελκυστικότητα των φωτογραφιών.

άπό την αίθουσα σύνταξης περάσαμε στον χώρο όπου 
γίνεται η διόρθωση των κειμένων, η σελιδοποίηση και 
η εκτύπωση των σελίδων σε δοκίμια για τον τελευταίο 
έλεγχο. Διαδοχικά προστίθενται και οι φωτογραφίες. Το 
επόμενο στάδιο είναι το «σταύρωμα» των σελίδων, δηλαδή η 
τοποθέτησή τους σε συγκεκριμένη θέση πάνω στις διαφανείς 
επιφάνειες των χρωμοφάν, τα οποία συναρμολογημένα πλέον 
παραδίδονται για εκτύπωση.

Η διαδικασία της εκτύπωσης γίνεται σε άλλο χώρο, όπου 
λειτουργούν τα πολύπλοκα μηχανήματα του πιεστηρίου. 
Τα χρωμοφάν φωτογραφίζονται σε κατάλληλη μηχανή και 
αποτυπώνονται πάνω σε τσίγκους, οι οποίοι τοποθετούνται 
στη συνέχεια στους κυλίνδρους της εκτυπωτικής μηχανής. 
άφού ρυθμιστούν ταχύτητες, μελάνια, χαρτιά, ξεκινά η 

εκτύπωση. άκολουθεί το δίπλωμα της εφημερίδας, η 
βιβλιοδεσία, η δεματοποίηση, η διανομή. Καθημερινά 
τυπώνονται 4.000 φύλλα, τα οποία είτε διανέμονται στους 
συνδρομητές είτε προωθούνται στο πρακτορείο, απ’ όπου 
και διακινούνται στα σημεία πώλησης. Η κ. άποστολάκη, 
κλείνοντας την ενημέρωσή της, αναφέρθηκε στην ιστορία 
της εφημερίδας. Το «ΘάΡΡοΣ» ιδρύθηκε από τον Γιάννη 
άποστολάκη στις 4 ιανουαρίου 1899 και από τότε εκδίδεται 
καθημερινά.

Η ομάδα μας παρακολούθησε την ενημέρωση με 
μεγάλη προσοχή και ενδιαφέρον και πήρε κατατοπιστικές 
απαντήσεις στις απορίες της σχετικά με την οργάνωση και 
τη λειτουργία της εφημερίδας. Η επίσκεψη αυτή ήταν μια 
ευχάριστη εκπαιδευτική εμπειρία, η οποία μας πρόσφερε 
πολλές χρήσιμες πληροφορίες και ανανέωσε το ενδιαφέρον 
και τον ενθουσιασμό μας για τη συνέχιση της δικής μας 
εκδοτικής προσπάθειας. Το Σχολείο μας ευχαριστεί θερμά την 
κ. άποστολάκη για την αναλυτική ενημέρωση και ξενάγηση.

Η συντακτική ομάδα στο «ΘΑΡΡΟΣ»
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μαθητές όλων των τάξεων μέσα από αφηγήσεις, ιστορικές αναφορές, απαγγελίες και τραγούδια τίμησαν τους άγωνιστές 
για τον ηρωισμό, τη φιλοπατρία και το όραμά τους και υπογράμμισαν το μήνυμα της 25ης μαρτίου 1821, ότι η ισχυρή 
θέληση ενός λαού, η αγωνιστικότητα και η ενότητα μπορούν ν’ αλλάξουν την ιστορική του μοίρα. Ξεχωριστή εντύπωση και 
ενθουσιώδη ατμόσφαιρα δημιούργησε στο τέλος της εκδήλωσης η παρουσίαση του θεατρικού έργου Μεσιτικό Γραφείο «Η 
Ελλάς», όπου οι «ηθοποιοί» μας ξεδίπλωσαν το ταλέντο τους και έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους.

Στη διοργάνωση και προετοιμασία της εκδήλωσης συμμετείχαν οι καθηγητές: Παρασκευή Κουδούνη, Βασιλική λινάρδου, 
Σταύρος άράπογλου, Γεωργία Παπαδοπούλου, ουρανία Σκλήκα, Κούλα Δημητρίου και Ευγενία ντεκελέ. Τη χορωδία, την οποία 
συνόδευσαν με τις κιθάρες τους ο κ. Σταύρος άράπογλου και μαθητές, διηύθυνε η κ. μαρία νικητοπούλου, ενώ το θεατρικό 
έργο έγραψε η κ. Παναγιώτα Σπάλα.

Στην Costa Navarino

Στις 21 μαρτίου οι μαθητές της Γ΄ Τάξης λάβαμε μέρος στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Γνωρίζω και προβάλλω τη Φύση 
και την ιστορία της μεσσηνίας» που πραγματοποιείται και φέτος στο Navarino Natura Hall by Hellenic Postbank στην Costa 
Navarino. Το πρόγραμμα αυτό συνδιοργανώνεται από το τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου και την εταιρεία Navarino Foundation υπό την αιγίδα του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού 
και άθλητισμού.

μέσα από ειδικά σχεδιασμένες δραστηριότητες και ξεχωριστές ψηφιακές διαδρομές, γνωρίσαμε τη σπάνιας ομορφιάς 
βιοποικιλότητα της μεσσηνιακής φύσης και κατατοπιστήκαμε γύρω από την ιστορία της περιοχής. Η βιωματική συμμετοχή στο 
πρόγραμμα αυτό ήταν μια ευχάριστη εμπειρία και ένα σπουδαίο μάθημα. νιώσαμε υπερήφανοι ως συνεχιστές της πλούσιας 
κληρονομιάς που παραλαμβάνουμε, αλλά και προβληματιστήκαμε σε σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος και τα όρια 
της ανάπτυξής του.

Η Φύση δε δαμάζεται παρά μόνο αν υποταχθείς σ’ αυτή.
             Φραγκίσκος Βάκων, 1561-1626, Άγγλος φιλόσοφος

Η γιορτή μας για την 25η Μαρτίου 1821

Στις 22 μαρτίου μια πολύ όμορφη εορταστική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο σχολείο μας για την 25η μαρτίου 1821, 
ημέρα που αποτελεί σύμβολο και ιστορικό ορόσημο στη διαχρονική πορεία του ελληνισμού. Παρουσιάστηκε ένα πλούσιο 
αφιέρωμα στον θριαμβικό άγώνα του ΄21, μέσα από τον οποίο ο ελληνικός λαός διεκδίκησε την ελευθερία του, τα δίκαιά του 
και τη συγκρότησή του σε κράτος.
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 9 Το σκάκι που μας διασκεδάζει στα κενά  
       – Παναγιώτα ά΄

 9 Η πρόεδρος του τμήματος. Η καλύτερη!  
       – Χρύσα, Β΄

 9 οι απεργίες των καθηγητών – μαρία, Γ΄
 9 οι εκδρομές, όταν πάμε, μια φορά το χρόνο  

      δηλαδή – Χρήστος, Γ΄
 9 ... που χάνουμε μάθημα σε κενά και αργίες  

       – Άλκης, Γ΄
 9 Σχεδόν τα πάντα. άλλά πιο πολύ η παρέα μου!  

       – μαρία, Γ΄
 9 Το προαύλιο με την πολλή πρασινάδα – Έφη, ά΄
 9 οι μεγάλες ηλιόλουστες αίθουσες – Θοδωρής, ά΄
 9 Τα διαλείμματα – Γιώργος, Γ΄
 9 Η αίθουσα Τεχνολογίας – Βενετία, ά΄
 9 οι πανέμορφες τοιχογραφίες στις αίθουσες  

      – Ευθυμία, Β΄
 9 Όλα! – νίκος, Γ΄
 9 οι ενδιαφέρουσες δραστηριότητες και τα  

      σπουδαία γκράφιτι – Άρης, Γ΄
 9 ο ... σχετικά καλός διευθυντής – Ευγενία, Β΄
 9 Η καλή σχέση καθηγητών-μαθητών  

       – άλόντρα, ά΄
 9 Η λέσχη άνάγνωσης και το πρόγραμμα  

      Comenius – Κωνσταντίνα, Β΄
 9 οι μπαγκέτες του κυλικείου – Γιώργος, Β΄
 9 Τα ωραία κορίτσια της Γ΄ τάξης – Θανάσης, Γ΄
 9 οι διαδραστικοί πίνακες – Δάφνη, Β΄
 9 οι καθηγητές που πάντα έχουν όρεξη για  

      μάθημα – Κωνσταντίνος, ά΄

 4 οι άχρωμοι μονότονοι τοίχοι – Έφη, ά΄
 4 Τα μικρά διαλείμματα, που δεν προλαβαίνεις να  

       φας – Θοδωρής, ά΄
 4 Τα πολλά μαζεμένα διαγωνίσματα ... Δεν πάει  

      αυτό!.. – Παναγιώτα ά΄
 4 ... που ξυπνάμε τόσο νωρίς – Χρύσα, Β΄
 4 Τα εφτάωρα – μαρία, Γ΄
 4 Το πολύ διάβασμα και οι φυτούκλες  

       – Χρήστος, Γ΄
 4 ... που κόπηκαν κάποιες εκδρομές – Άλκης, Γ΄
 4 οι απουσίες και τα σπαστικά παιδιά – Γωγώ, Γ΄
 4 να με πειράζουνε – νίκος, Γ΄
 4 Η τζάμπα απουσία στη γυμναστική (χωρίς  

      φόρμα) – άλόντρα, ά΄
 4 οι ζηλιάρηδες συμμαθητές μου – Άρης, Γ΄
 4 οι «αηδίες» των συμμαθητών μου εντός και  

      εκτός τάξης – Χρήστος, Γ΄
 4 οι ωριαίες αποβολές και το «κάρφωμα» στους  

      γονείς – μαρία, Β΄
 4 οι μαθητές που κάνουν 1200 ερωτήσεις σε κάθε  

       μάθημα – Δημήτρης, Γ΄
 4 ... που μένουμε σε τόσο λίγες απουσίες – Ηλίας, Γ΄
 4 οι πίνακες με την κιμωλία που μας γεμίζουν  

      σκόνη – Κώστας, ά΄
 4 Η κατάργηση του αθλητικού – νίκη, ά΄
 4 Η περιπολία των καθηγητών στα διαλείμματα 

       – Θανάσης, Γ΄
 4 Το πλάνο των θέσεων στις αίθουσες – μαρία, Β΄

Τι μου αρέσει

Οι μαθητές ρωτούν...  

  για το σχολείο 

στο προαύλιο

Τι δε μου αρέσει
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στο γραφείο

Πόσα χρόνια υπηρεσίας έχετε ως εκπαιδευτικός; υπηρετώ 
από το 1995, δηλαδή 18 χρόνια.

Πώς επιλέξατε το επάγγελμα του εκπαιδευτικού; 
Σπούδασα Πληροφορική στην άθήνα με σκοπό να μείνω 
εκεί και να σταδιοδρομήσω στον ιδιωτικό τομέα. Στο μεταξύ, 
το μάθημα της Πληροφορικής μπήκε στα σχολεία και 
δόθηκε η δυνατότητα στους πτυχιούχους Πληροφορικής 
να διοριστούν. Προτίμησα, λοιπόν, το επάγγελμα του 
εκπαιδευτικού και μάλιστα στον τόπο μου. Τελικά, οι 
συγκυρίες σε καθοδηγούν κάποιες φορές και σου αλλάζουν 
τα σχέδια.

Στην εκπαιδευτική σας πορεία υπήρξαν άτομα που 
σας επηρέασαν ή γεγονότα που θυμάστε έντονα; 
Φυσικά. Πολλές φορές έμαθα πράγματα χρήσιμα από τους 
συναδέλφους μου, τους Διευθυντές μου ακόμα και από τους 
ίδιους τους μαθητές μου.

οι δάσκαλοι διδάσκουμε τα παιδιά, αλλά μαθαίνουμε 
κι εμείς από αυτά. Χαίρομαι πάρα πολύ, όταν ύστερα από 
χρόνια συναντώ παλιούς μαθητές μου και θυμόμαστε στιγμές 
που περάσαμε μαζί στον σχολικό χώρο.

Ποιες είναι οι εντυπώσεις σας από το σχολείο μας; 
Συγκρίνοντάς το με άλλα στα οποία έχετε υπηρετήσει, τι 
διαπιστώνετε; οι εντυπώσεις μου είναι πολύ θετικές. υπάρχει 
καλό δυναμικό καθηγητών, οι οποίοι έχουν πρωταγωνιστική 
θέση στη λειτουργία του σχολείου, καθώς διαδραματίζουν 
πολλούς ρόλους. Εκτός από την εκπαιδευτική διαδικασία 
στην τάξη, αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και υλοποιούν 
προγράμματα. άυτό έχει ιδιαίτερη μορφωτική και 
παιδαγωγική αξία. άπ’ την άλλη μεριά, υπάρχει μια 
μαθητική κοινότητα που έχει καλό επίπεδο και εξίσου 
καλή συμπεριφορά. Έτσι, η συνεργασία με τους καθηγητές 
είναι εποικοδομητική και οδηγεί σε θετικά αποτελέσματα. 
Όταν προκύπτουν προβλήματα, με κατανόηση και διάλογο 
ξεπερνιούνται εύκολα.

Νομίζετε ότι υπάρχουν προβλήματα και ότι χρειάζεται να 

γίνουν ριζικές αλλαγές στο 2ο Γυμνάσιο; Αν μπορούσατε 
να κάνετε μία τέτοια αλλαγή, ποια θα ήταν αυτή; 
υπάρχουν αρκετά προβλήματα. Τα περισσότερα από αυτά 
έχουν επισημανθεί και στον Δήμαρχο, σε συνάντηση που 
έγινε τον οκτώβριο του 2012. Ως τώρα, μικρές παρεμβάσεις 
έχουν γίνει, κυρίως στις αθλητικές εγκαταστάσεις. Τα πιο 
σημαντικά θέματα, όμως, για τα οποία απαιτείται άμεση 
λύση, είναι η μόνωση του σχολείου, η απομάκρυνση των 
μπάζων, το κλείσιμο των φρεατίων και η αντικατάσταση των 
σκουριασμένων σίδερων στις κερκίδες του γηπέδου.

Είναι δύσκολη η δουλειά του Διευθυντή; Τι απαιτήσεις 
έχει; ο ρόλος του Διευθυντή δεν είναι διακοσμητικός. Η 
σχολική μονάδα είναι ένας ζωντανός οργανισμός και ο 
Διευθυντής οφείλει να συντονίζει τα διαφορετικά μέλη 
του οργανισμού αυτού, να ισορροπεί τις σχέσεις όσων 
εμπλέκονται στη σχολική κοινότητα – εκπαιδευτικών, 
μαθητών, γονιών – και να βελτιώνει την επικοινωνία 
τους. άυτό δεν είναι κάτι εύκολο, όταν διαχειρίζεσαι ένα 
σχολείο 180 μαθητών και 30 καθηγητών. Γενικά, ένας 
αποτελεσματικός Διευθυντής έχει όραμα και στόχους και 
επιδιώκει να δημιουργεί τις συνθήκες εκείνες που μπορούν 
να οδηγήσουν στην αναμόρφωση και αναβάθμιση του έργου 
της σχολικής μονάδας. Επιπλέον, πρέπει να διεκπεραιώνει 
διοικητικές και υπηρεσιακές υποθέσεις, γι’ αυτό χρειάζεται 
να διαθέτει γνώσεις και εμπειρία σε θέματα διοίκησης. 
Είναι, λοιπόν, αυξημένες οι υποχρεώσεις του Διευθυντή και 
πολλαπλοί οι ρόλοι του. Πάνω απ’ όλα, χρειάζεται να αγαπά 

Οι «δημοσιογράφοι» μας Γεωργία Δημητρακάκου 
και Χρήστος Κλαμπατσέας, μαθητές του Γ1, 

συνομίλησαν με τον Διευθυντή του Σχολείου, 
κ. Απόστολο Ασημακόπουλο

Οι μαθητές ανακρίνουν... 

        τον Διευθυντή
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αυτό που κάνει και να είναι οπλισμένος με υπομονή.

Ποια σχέση επιδιώκετε να έχετε ως καθηγητής με τους 
μαθητές; Η θέση του Διευθυντή άλλαξε τις αντιλήψεις 
σας ως προς αυτό το θέμα; Πάντα έβλεπα και συνεχίζω να 
βλέπω τους μαθητές μου σαν δικά μου παιδιά. Πασχίζω να 
κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για το καλό τους. Δε συμφωνώ 
με τον τύπο του «φωνακλά» και αυστηρού Διευθυντή. 
Πιστεύω στον δημοκρατικό διάλογο μέσα στο σχολείο 
και όχι στο «αποφασίζω και διατάζω». Θέλω να μπορώ να 
συζητώ με τα παιδιά αν πρέπει ή δεν πρέπει να γίνει κάτι 
και να καταλήγουμε σε κάποια συμφωνία. Και πράγματι, 
η συνεργασία μου με το 15/μελές, για παράδειγμα, είναι 
άψογη. οποιοδήποτε θέμα προκύπτει μου το αναφέρουν και 
το συζητάμε. μερικές φορές συμβαίνει να φαίνομαι κακός. 
Όμως κάποια πράγματα πρέπει να γίνονται, ακόμα κι αν 
δε μας αρέσουν. Σε καμιά περίπτωση αυτό δε σημαίνει ότι 
αντιμετωπίζω τους μαθητές με κακία.

Έχουμε διαπιστώσει ότι τιμωρείτε συχνά τους μαθητές. 
Γιατί μοιράζετε τόσο εύκολα αποβολές; Εσείς δεν κάνατε 
«αταξίες» στα μαθητικά σας χρόνια; Πιστεύετε ότι οι 
αποβολές κάνουν τους μαθητές να καταλάβουν καλύτερα 
τα λάθη τους; ναι, έκανα αταξίες στη μαθητική ζωή μου 
και τις πλήρωνα. Θεωρώ ότι πρέπει να αναλαμβάνουμε τις 
ευθύνες των πράξεών μας. Στο σχολείο υπάρχουν κανόνες 
που εφαρμόζονται για την ασφάλεια των μαθητών και την 
ομαλή λειτουργία του σχολείου γενικότερα. Έχω τονίσει 
επανειλημμένως ότι δεν επιτρέπεται να βγαίνουν οι μαθητές 
από τον χώρο του σχολείου για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς 
άδεια από το Γραφείο. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν μαθητές που 
εξακολουθούν να παραβαίνουν την οδηγία αυτή. Ε, κάποια 
στιγμή, αφού έχουμε εξαντλήσει τη διαλλακτικότητά μας, 
έρχεται και η ώρα της τιμωρίας, η οποία βέβαια έχει στόχο τη 
διόρθωση και όχι τον εκφοβισμό.

Φέτος έγιναν στο σχολείο μας πολλές δραστηριότητες 
που ενθουσίασαν τους μαθητές. Υπάρχει 
προγραμματισμός για περισσότερες προς το τέλος της 
σχολικής χρονιάς π.χ. εκπαιδευτικές - ψυχαγωγικές 
εκδρομές, διασχολικές αθλητικές δραστηριότητες, 
πρωτάθλημα άλλου επιτραπέζιου παιχνιδιού; 
Πραγματικά ποικίλες δράσεις υλοποιήθηκαν φέτος, 
πολλές από τις οποίες έφεραν το σχολείο μας κοντά στην 
τοπική αλλά και την ευρύτερη κοινωνία. Ως τώρα έχουν 
πραγματοποιηθεί εκπαιδευτικές επισκέψεις, έχει διεξαχθεί 
πρωτάθλημα σκακιού, διαγωνισμός ορθογραφίας και 
γλώσσας και πρωτάθλημα πινγκ-πονγκ, έχει δημιουργηθεί 
λέσχη άνάγνωσης και Εργαστήρι Δημιουργικής Γραφής, 
ενώ ξεκίνησε και η έκδοση του σχολικού περιοδικού 
μας, για τη σύνταξη του οποίου συνεργάζονται αρκετοί 
μαθητές. Παράλληλα, εξελίσσονται τα προγράμματα 
της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και το Comenius. ο 
χρόνος που απομένει μετά τις διακοπές του Πάσχα και 
ως τις εξετάσεις είναι πολύ μικρός. με την καινούρια 
σχολική χρονιά, θα προγραμματιστούν περισσότερες 
δραστηριότητες, ώστε οι μαθητές να έχουν και άλλες 
ευχάριστες διεξόδους για έκφραση και δημιουργία.

Τώρα που πλησιάζουμε στο τέλος της σχολικής χρονιάς 
θα θέλατε να δώσετε κάποιες συμβουλές ή ευχές στους 
μαθητές, ιδιαίτερα της Γ’ Τάξης; να έχουν εμπιστοσύνη 
στους εαυτούς τους και στις δυνάμεις τους. Τίποτα δε θα 
τους δοθεί χαριστικά από εδώ και πέρα. Φεύγουν από ένα 
προστατευμένο περιβάλλον και σιγά-σιγά, με τις δικές τους 
υπεύθυνες επιλογές, θα χαράζουν την πορεία τους. Εύχομαι 
να συνεχίσουν το μαθητικό τους ταξίδι με υγεία και δύναμη, 
κρατώντας τις πιο γλυκές αναμνήσεις απ’ τα θρανία του 
γυμνασίου, και να έρχονται όλο και πιο κοντά στους στόχους 
τους!

λόγια σοφίας
Τα 7 πράγματα που δεν πρέπει να έχεις:1 – Πλούτο χωρίς μόχθο
2 – Πολιτική χωρίς αρχές
3 – Απόλαυση χωρίς συναίσθημα
4 – Γνώση χωρίς χαρακτήρα
5 – Εμπόριο χωρίς ήθος
6 – Επιστήμη χωρίς ανθρωπιά
7 – Λατρεία χωρίς θυσία
   Μαχάτμα Γκάντι
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με την ευκαιρία του ευρωπαϊκού έτους 2012 για την 
«Ενεργό Γήρανση και άλληλεγγύη μεταξύ των Γενεών», την 
Κυριακή 09.12.2012 πραγματοποιήθηκε στο σχολείο μας μια 
ξεχωριστή συνάντηση τριών γενεών. Στη συνάντηση αυτή, 
η οποία έγινε στα πλαίσια του προγράμματος Comenius με 
σκοπό να ενισχυθεί ο διάλογος μεταξύ των γενεών, μιλήσαμε 
για την Καλαμάτα του χθες. οι γονείς και οι παππούδες μας 
θυμήθηκαν την παλιά πόλη, μας βοήθησαν να τη γνωρίσουμε 
κι εμείς και μας πληροφόρησαν για την οικονομική ζωή του 
τόπου μας κατά τον 19ο και 20ό αιώνα.

άρχικά, έγινε παρουσίαση των κεντρικών σημείων και 
δρόμων της πόλης, όπως ήταν στις αρχές του προηγούμενου 
αιώνα, και ύστερα ακολούθησε συζήτηση. μας εξέπληξαν οι 
εικόνες των οδών ναβαρίνου, άριστομένους, υπαπαντής – με 
το πηγάδι, στο σημείο όπου σήμερα είναι η πλατεία της 23ης 
μαρτίου – και της περιοχής γύρω από τον ποταμό νέδοντα. 
μας γοήτευσε, επίσης, ο απλός τρόπος ζωής του περασμένου 
αιώνα.

Στη συνέχεια, μιλήσαμε για τις βιοτεχνικές-βιομηχανικές 
μονάδες και τις εταιρείες που δραστηριοποιήθηκαν 
στην πόλη μας την εποχή εκείνη. Έγινε λόγος για την 
οινοπνευματοποιία ν. & Γ. Καλλικούνη, την Ελληνική Εταιρεία 
οίνων και οινοπνευμάτων Ζαν και Ρος, που παρήγε κρασί 
από σταφίδα, οινοπνεύματα, λικέρ και αλκοολούχα ποτά, τη 
Σαπωνοποιία, Παγοποιία και αργότερα οινοπνευματοποιία 
λιναρδάκη, το σταφιδεργοστάσιο Παπαδημητρίου, τα 
μεταξουργεία Fels & Co και άφών Στασινόπουλου, το 

αναπηνιστήριο - μεταξοϋφαντουργείο άφών Γκόνου, 
τις Καπνοβιομηχανίες Δαμηλάτη και Καρέλια, τους 
κυλινδρόμυλους «Ευαγγελίστρια» και την Παλιά Ηλεκτρική 
Εταιρεία που λειτουργούσε στον χώρο όπου σήμερα 
στεγάζεται το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ.

οι καθηγητές που διοργάνωσαν τη συνάντηση, κ. ουρανία 
Σκλήκα και κ. Σταύρος άράπογλου, μας ταξίδεψαν στην παλιά 
Καλαμάτα μέσα από το πλούσιο φωτογραφικό υλικό που 
παραχώρησαν οι αδελφές ντεκελέ από το αρχείο του πατέρα 
τους Γ. ντεκελέ, αλλά και άλλες παλιές φωτογραφίες που 
βρίσκονται αναρτημένες στο Διαδίκτυο, και φρόντισαν να 
δημιουργήσουν μια φιλική, ζεστή και φιλόξενη ατμόσφαιρα 
για τους προσκεκλημένους, οι οποίοι με τη σειρά τους 
μας χάρισαν τις πολύτιμες γνώσεις και αναμνήσεις τους με 
ευχάριστο τρόπο.

Αικατερίνη Μούζου, Β2

Μια συνάντηση γνώσης και ανάμνησης

τα προγράμματά μας
Comenius

Στην Καλαμάτα μόνες τους
φυτρώνουν οι πορτοκαλιές
κι οι γλάροι τους αιώνες τους
μετράνε στις ακρογιαλιές.
Στο κάστρο μέσα οι μέλισσες
γυρεύουνε την Ιζαμπώ...

                          Στίχοι: Νίκος Γκάτσος
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Το δεύτερο ταξίδι, στα πλαίσια του προγράμματος 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)», πραγματοποίησαν μαθητές του 
σχολείου μας. Συγκεκριμένα, οι μαθητές μαρία Κισκέα, 
Χρήστος Κλαμπατσέας, άλεξάνδρα Κοντοπούλου και Πέτρος 
νικολακόπουλος και οι συνοδοί καθηγήτριες Περσεφόνη 
Κοτσονούρη και ουρανία Σκλήκα έμειναν στο Φράιμπουργκ 
της Γερμανίας από τις 10 έως τις 15 Δεκεμβρίου 2012. 
Επισκέφθηκαν τη Βασιλεία της Ελβετίας, το Ελβετικό μουσείο 
Γραφής, το μουσείο Tinguely και το χριστουγεννιάτικο 
παζάρι της πόλης.

Στο γερμανικό σχολείο Wentzinger Realschule, οι 
μαθητές των 7 σχολείων-εταίρων του προγράμματος 
παρουσίασαν τις εργασίες τους για τις επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιήθηκαν στις πόλεις τους κατά τον 19ο ως 
και τις αρχές του 20ού αιώνα, εργάστηκαν σε ομάδες και 
έκαναν την πρώτη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου 
της πολυεθνικής εταιρείας που έχουν δημιουργήσει. 
Στη διάρκεια του συμβουλίου, οι μαθητές αποφάσισαν 
για το όνομα της εταιρείας και κάθε χώρα παρουσίασε 
τα σχέδια και τις μακέτες για το βιβλίο που πρόκειται να 

εκδοθεί από την πολυεθνική. Το βράδυ της ίδιας ημέρας, 
παρουσίασαν χριστουγεννιάτικα έθιμα του τόπου τους και 
πραγματοποιήθηκε το krabbelsack, ένα γερμανικό έθιμο, 
κατά το οποίο οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν 
έναν χριστουγεννιάτικο μπουφέ με εδέσματα από όλες τις 
χώρες του προγράμματος.

Κατά τη διάρκεια της διαμονής τους στο Φράιμπουργκ, 
έγιναν δεκτοί από την εκπρόσωπο του δημάρχου της πόλης 
στο Δημαρχείο και ξεναγήθηκαν στο χιονισμένο κέντρο 
της πόλης. Γνώρισαν, ακόμα, την επαγγελματική ζωή της 
περιοχής, αφού επισκέφθηκαν τη βιομηχανία «Zaho-
ransky Group», την εφημερίδα «Batische Zeitung», ένα 

οδοντοτεχνικό εργαστήρι και ένα διαφορετικό οικολογικό 
εργαστήρι, το «Fabrik für Handwerd». Τις τελευταίες 
καλύτερες εντυπώσεις άφησαν στους μαθητές το χιονισμένο 
χωριό Titisee και ο μέλανας Δρυμός.

Στο δεύτερο αυτό ταξίδι οι μαθητές μας, επικοινωνώντας 
στα γερμανικά και αγγλικά, γνώρισαν την καθημερινή ζωή 
μιας γερμανικής οικογένειας και δημιούργησαν φιλίες με τους 
γερμανούς μαθητές. Σε σύντομο χρονικό διάστημα, βίωσαν 
ανεπανάληπτες εμπειρίες, ξέφυγαν από τα στενά όρια του 
τόπου τους και συνειδητοποίησαν, μέσα από τη γνωριμία με 
το διαφορετικό, την εθνική τους ταυτότητα.

Στο δεύτερο ταξίδι παιδιά…

Comenius
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Η πόλη μας

Στις 16 ιανουαρίου 2013 ο υπεύθυνος του Κέντρου 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καλαμάτας, κ. Γεώργιος 
Παναγόπουλος, επισκέφθηκε το σχολείο μας ύστερα από 
πρόσκληση της κ. ουρανίας Σκλήκα, για να παρουσιάσει ένα 
θέμα σχετικό με την ιστορία της πόλης μας. οι μαθητές που 
παίρνουν μέρος στο πρόγραμμα Comenius, καθώς και όλοι οι 
μαθητές της Β΄ τάξης, είχαν την ευκαιρία να γίνουν δέκτες μιας 
πολύ ενδιαφέρουσας παρουσίασης. μέσα στον περιορισμένο 
χρόνο των δύο διδακτικών ωρών, ο κ. Παναγόπουλος 
κάνοντας μια αναδρομή στο παρελθόν μάς παρουσίασε 
τη μακρά ιστορία της Καλαμάτας, η οποία φτάνει ως τα 
μυκηναϊκά χρόνια. άναφέρθηκε στο όνομα της πόλης (Φηρές, 
Φαραί, Καλαμάτα), στα κτήρια, στις πλατείες, στους ναούς, στα 
μουσεία και στο κάστρο της, καθώς και στις βιομηχανίες που δραστηριοποιήθηκαν στην πόλη τον 19ο και 20ό αιώνα.

με το εύρος των γνώσεών του πάνω στο θέμα, την προβολή οπτικοακουστικού υλικού και, κυρίως, τη γλαφυρότητα του 
λόγου του, ο ομιλητής κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον των ακροατών. οι μαθητές διεύρυναν τις γνώσεις τους για τον τόπο 
τους, γοητεύτηκαν από την υποβλητική αφήγηση και ενθουσιάστηκαν, γιατί συνειδητοποίησαν ότι δρόμοι και σημεία της 
πόλης, απ’ όπου περνούν σχεδόν καθημερινά, κρύβουν τη δική τους ιστορία.

Πολύ θετικά σχόλια για το περιεχόμενο και την ποιότητα της παρουσίασης εξέφρασε και ο υπεύθυνος του Γραφείου 
Σχολικών Δραστηριοτήτων, κ. μάριος άθανασόπουλος, ο οποίος ήταν προσκεκλημένος του Σχολείου στην εκδήλωση αυτή.

Μαρία Θωμοπούλου & Ηλιάννα Κουρούπη, Β1

Εκπαιδευτική επίσκεψη στην ποτοποιία Ν. Γ. ΚΑΛΛΙΚΟΥΝΗ

06.02.2013: Την εταιρεία ποτών και αποσταγμάτων ν. Γ. Καλλικούνης ά.Ε. επισκέφθηκαν οι μαθητές του προγράμματος Co-
menius. Η ιστορία της ποτοποιίας Καλλικούνη αρχίζει το 1850, όταν η ελληνική βιομηχανία έκανε τα πρώτα δειλά της βήματα. 
Είναι η παλαιότερη ελληνική ποτοποιία και έχει διακριθεί πολλές φορές σε διεθνείς εκθέσεις και διαγωνισμούς. Σήμερα 
συνεχίζει να παράγει μια πλούσια ποικιλία προϊόντων, που καλύπτει όλο το εύρος των ποτών της σύγχρονης κατανάλωσης, και 
αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές παραγωγικές μονάδες του νομού μας.

ο κ. Καλλικούνης ξενάγησε τη μαθητική ομάδα στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου: χημικό εργαστήριο, πλυντήριο, 
εμφιαλωτήριο, αποστακτήριο, μηχανουργείο, συσκευαστήριο. οι μαθητές γνώρισαν τις πρώτες ύλες παρασκευής των ποτών, 
καθώς και τη διαδικασία παρασκευής, αποθήκευσης και εμφιάλωσής τους. Η επίσκεψη αυτή ήταν σπουδαία εμπειρία για 
τους μαθητές, καθώς γνώρισαν μία από τις παλαιότερες ελληνικές βιομηχανικές μονάδες και συγκέντρωσαν σημαντικές 
πληροφορίες.



 μαθητεία.com  |   17

Τεύχος 2ο

Στη Ρουμανία

Tο τρίτο ταξίδι του προγράμματος στο Βουκουρέστι πραγματοποιήθηκε από 
τις 10 μέχρι τις 16 μαρτίου. 

Στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ρουμανίας έγινε η παρουσίαση του βιβλίου που 
δημιούργησαν οι μαθητές όλων των σχολείων-εταίρων, ως μέλη της πολυεθνικής 
εταιρείας Bibliopolis που έχουν ιδρύσει με έδρα τη Γαλλία και θυγατρικές στις 
υπόλοιπες χώρες. Το βιβλίο απευθύνεται σε μικρά παιδιά και περιλαμβάνει 
εικόνες από τα μουσικά όργανα (Γαλλία), τα επαγγέλματα (Γερμανία), τα φρούτα 
(Ελλάδα), τα ζώα (ιταλία), τα λουλούδια (Πολωνία), τα εργαλεία (Πορτογαλία), 
τα λαχανικά (Ρουμανία) και μετάφρασή τους στις 7 γλώσσες των χωρών του 
προγράμματος και στην άγγλική. Στην παρουσίαση παρευρέθηκαν εκπρόσωπος 
του ρουμανικού τύπου, ο εκδότης κ. Niculescu και η εκπρόσωπος του περιοδικού 
“Cultura”, Angela Martin. Στη συνέχεια οι μαθητές επισκέφθηκαν το Ειδικό Σχολείο 
Sainte Marie και πρόσφεραν αντίτυπα του βιβλίου στους μικρούς μαθητές. 
Επίσης, για να ανακαλύψουν τον κόσμο των επαγγελμάτων του χθες και του 
σήμερα, πήραν μέρος σε εργαστήρια (ψωμί, γυαλί, πηλός) και επισκέφθηκαν το 
φράγμα και τον υδροηλεκτρικό σταθμό του Vidraru.

Τέλος, επισκέφθηκαν το βασιλικό κάστρο Πέλες, την πόλη μπράσοβ, το 
κάστρο μπραν, το μοναστήρι Curtea de Arges, το παλάτι του Κοινοβουλίου στο Βουκουρέστι και το μουσείο του Χωριού. οι 
μαθητές που έλαβαν μέρος στην εκδρομή ήταν οι: Βασιλική Δερτιμάνη, ιωάννης Κυριακόπουλος, Χρήστος μπαστακός και 
Παναγιώτης Πανταζής, με συνοδούς καθηγητές τους νικόλαο λάγιο και ουρανία Σκλήκα.

Έρευνα των μαθητών

Στα πλαίσια του προγράμματος οι μαθητές έκαναν έρευνες για τις βιομηχανίες που δραστηριοποιήθηκαν στην 
πόλη μας από τον 19ο αιώνα μέχρι το 1970. Συνέλεξαν στοιχεία από τα Γενικά άρχεία του Κράτους, το Εμπορικό και 
Βιομηχανικό Επιμελητήριο, το ιΚά και τις βιομηχανίες της πόλης: Καλλικούνης, Καρέλιας, Παπαδημητρίου. Για τους 
Κυλινδρόμυλους «Ευαγγελίστρια» ενημερώθηκαν από τον χημικό της εταιρείας κ. Σόλωνα Καντή.
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Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

  με τη νέα χρονιά η ομάδα μας συναντήθηκε για να προγραμματίσει τις δραστηριότητές της. Πρώτη ασχολία μας ήταν η 
προετοιμασία του κήπου μας. Πολλά έπρεπε να γίνουν, πριν αρχίσουμε να φυτεύουμε τα φυτά μας. Συγκεντρώσαμε εργαλεία, 
καθαρίσαμε το χώμα από ζιζάνια, σκάψαμε ελαφρώς το έδαφος και από το μικρό φυτώριο που είχαμε προετοιμάσει από καιρό 
φυτέψαμε δύο παρτέρια με μαρούλι, σέσκουλο, καρότο και λιγούστρο. Επίσης, φυτέψαμε αρωματικά φυτά, όπως θυμάρι, 
ρίγανη και λεβάντα αλλά και καλλωπιστικά εποχικά φυτά, όπως κυκλάμινα και πικροδάφνες.

Το εργαστήρι του κήπου

Διαχείριση Απορριμμάτων – Λιπασματοποίηση

12.01.2013: Χωριστήκαμε σε ομάδες και συζητήσαμε το θέμα των απορριμμάτων και τη σημασία που έχει για την πόλη 
μας. άναρωτηθήκαμε σε ποια σημεία της πόλης μας και με ποιους τρόπους μπορούμε να πετάμε τα σκουπίδια μας. Γνωρίζαμε 
ότι υπάρχει η ανακύκλωση, αλλά για ποια ακριβώς απορρίμματα;

Στη συνέχεια ζωγραφίσαμε πάνω σε ένα μεγάλο χαρτόνι όλα όσα γνωρίζαμε μέχρι τώρα για το θέμα. Η κάθε ομάδα 
παρουσίασε τα αποτελέσματα της εργασίας της στα υπόλοιπα μέλη της Περιβαλλοντικής ομάδας και ακολούθησε μια 
ενδιαφέρουσα συζήτηση. Καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι πολλά πράγματα δε μας ήταν ακόμα γνωστά και αναρωτηθήκαμε 
πώς θα λύναμε αυτές τις απορίες μας.

Σε όλη τη διάρκεια της Ιστορίας, ο άνθρωπος έπρεπε να παλεύει με τη Φύση για να επιβιώσει. 
Σ’ αυτόν τον αιώνα, έχει αρχίσει να συνειδητοποιεί ότι για να επιβιώσει, πρέπει να την προστατέψει.

                                  Ζακ-Υβ Κουστώ, 1910-1997, Γάλλος ωκεανογράφος

Επειδή δε σκεφτόμαστε τις μελλοντικές γενιές, δε θα μας ξεχάσουν ποτέ.
               Henrik Tikkanen, 1924-1984, Φινλανδός συγγραφέας
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09.02.2013: Η Περιβαλλοντική ομάδα επισκέφθηκε ένα super market της πόλης μας και έκανε μια έρευνα για τα υλικά 
συσκευασίας των προϊόντων καθώς και τις απόψεις-στάσεις των καταναλωτών.

οι ομάδες των παιδιών κατέγραψαν 100 διαφορετικά προϊόντα 
οικιακής χρήσης και συμπέραναν ότι το υλικό συσκευασίας που 
κυριαρχεί κατά 70% είναι το πλαστικό. άκολουθεί το χαρτί σε 
ποσοστό 50%, ενώ λιγότερο χρησιμοποιούνται το αλουμίνιο και 
το γυαλί. Το 55% των προϊόντων αποτελείται από ένα στρώμα 
συσκευασίας, το 35% από δύο, ενώ ελάχιστα προϊόντα έχουν δύο ή 
τρία στρώματα συσκευασίας.

Όσο για τους καταναλωτές, ψωνίζουν με λίστα σε ποσοστό 60% 
και σχεδόν όλοι προτιμούν τα ντόπια προϊόντα για στήριξη της 
τοπικής αγοράς. Το 90% αγοράζει τις ποσότητες που χρειάζεται 
και στις επιλογές του επηρεάζεται κυρίως από την τιμή και από το 
σημείο τοποθέτησης του προϊόντος στο κατάστημα, λιγότερο από 
την ποιότητα και τη διαφήμιση και καθόλου από τη συσκευασία!! 
ιδιαίτερα ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι το 70% των καταναλωτών 
έχει αγοράσει προϊόν που δε χρησιμοποίησε ποτέ.

ο διευθυντής του καταστήματος μας δήλωσε ότι το 
κατάστημα συμμετέχει στην ανακύκλωση συσκευασιών, 
μπαταριών και λαμπτήρων. μας εντυπωσίασε η πληροφορία 
του ότι καθημερινά καταναλώνονται 10 κιλά – περίπου 4.000 
τεμάχια – πλαστικές βιοδιασπώμενες σακούλες, τις οποίες 
θεωρεί φιλικές στο περιβάλλον, αρκετοί καταναλωτές, όμως, 
μας είπαν ότι σκέφτονται να τις αντικαταστήσουν μ’ ένα υλικό 
πιο οικολογικό. 

λίγο αργότερα στο σχολείο, επισκέφθηκε την ομάδα μας 
ο Προϊστάμενος της υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου 
Καλαμάτας, κ. Γιάννης Παπαδόπουλος. Για μας είναι ο «κύριος 
Δήμος»! Συζητώντας μαζί του πήραμε απαντήσεις σχετικά με 
το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων στην πόλη μας. 
Τα σκουπίδια μας φτάνουν τους 100 τόνους καθημερινά!! 
μετά το κλείσιμο της μαραθόλακας, μεταφέρονται εκτός 
νομού με κόστος απόθεσης 70 ευρώ ανά τόνο, το 
οποίο καταλήγει στον πολίτη. μελέτες για ΧυΤά (Χώροι 
υγειονομικής Ταφής άπορριμμάτων) υπάρχουν, όμως καμία 
δεν έχει προχωρήσει σε εφαρμογή.

Πληροφορηθήκαμε, επίσης, ότι στο ζήτημα 

της ανακύκλωσης οι συμπολίτες μας είναι αρκετά 
ευαισθητοποιημένοι και, παρότι ανακτούμε και 
ανακυκλώνουμε μόνο το 20% από τα ανακυκλώσιμα υλικά 
συσκευασίας, η πόλη μας κατέχει μία από τις πρώτες θέσεις 
στην Ελλάδα στο θέμα αυτό! Για κάποιους ασυνείδητους 
που πετούν άσχετα σκουπίδια στους μπλε κάδους 
υπάρχει πρόστιμο από 150-300 ευρώ, αν πιαστούν επ’ 
αυτοφώρω, ενώ πρόστιμο επιβάλλεται και σ’ αυτούς που δεν 
ανακυκλώνουν, αλλά πετούν συλλήβδην όλα τα σκουπίδια 
τους στους γκρι κάδους.

Τα ρεύματα ανακύκλωσης που λειτουργούν στην πόλη 
μας είναι:

 z συσκευασιών
 z ηλεκτρικών & ηλεκτρονικών ειδών
 z μπαταριών
 z λαμπτήρων
 z μελανιών
 z μαγειρικών ελαίων
 z λάστιχων και ορυκτελαίων αυτοκινήτων
 z ρούχων και παπουτσιών (κόκκινοι κάδοι)

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
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 z ληγμένων φαρμάκων (στα φαρμακεία)
 z φυτικών οργανικών υπολειμμάτων (κομποστοποίηση στο σπίτι).      

       άν αξιοποιούνταν και προόδευαν όλα τα παραπάνω ρεύματα, τότε τα «άχρηστα» υλικά που θα έφταναν στους γκρι κάδους 
θα ήταν αδρανή και μόνο το 10% των σημερινών υλικών!! άς επισημανθεί ότι με πρόσφατη απόφαση του Δήμου Καλαμάτας 
όσοι αποδεδειγμένα κομποστοποιούν στο σπίτι τους θα έχουν 20% έκπτωση στα δημοτικά τέλη.

ο καλύτερος σύμμαχος του Δήμου σε όλη την προσπάθεια είναι τα παιδιά, τα οποία είναι πρόθυμα να αλλάξουν στάσεις 
και συμπεριφορές και μεταφέροντας τη νέα γνώση και νοοτροπία από το σχολείο στο σπίτι μπορούν να επηρεάσουν και τους 
γονείς προς την ίδια κατεύθυνση.

Τέλος, ο κ. Παπαδόπουλος μας έδωσε συμβουλές για το τι πρέπει να κάνουμε κατά τις ημέρες των απεργιών των δημοτικών 
υπαλλήλων στον τομέα της καθαριότητας, καθώς και χρήσιμα τηλέφωνα επικοινωνίας για οποιοδήποτε πρόβλημα:

– Κέντρο άιτημάτων των Πολιτών: 27213-60700
– Για άμεση ανταπόκριση: 27213-60851-2-3

Στις 15 Φεβρουαρίου 2013, η Περιβαλλοντική ομάδα 
επισκέφτηκε το αγρόκτημα φυσικής καλλιέργειας 
ΦοιΦά. Είδαμε στην πράξη όλα όσα είχαμε συζητήσει 
στις προηγούμενες συναντήσεις μας για το έδαφος, τις 
καλλιέργειες, την κομποστοποίηση.

άρχικά, σχηματίζοντας έναν μεγάλο κύκλο, δώσαμε χώρο 
στις αισθήσεις μας: όσφρηση, αφή, ακοή. Προσπαθήσαμε 
με αυτές να ανακαλύψουμε το είδος των σπόρων και των 
φυτών που βρίσκονταν κρυμμένα μέσα σε σακουλάκια και 
κουτιά. Έπειτα, με τη βοήθεια της κ. μυρτώς Φοίφα και των 
συνεργατών της περιηγηθήκαμε το κτήμα και είδαμε ότι 
εκεί όλα τα φυτά συνυπάρχουν αρμονικά. Έτσι, κάτω από τις 
πορτοκαλιές φυτρώνουν πολλά βρώσιμα αγριόχορτα αλλά 
και φυτά κτηνοτροφίας, όπως το τριφύλλι. Η αγριάδα, που 
θεωρείται ζιζάνιο, ανταγωνίζεται με τη στελλάρια, φυτό που 
την εκτοπίζει φυσικά.

μάθαμε ότι κάθε φυτό έχει και διαφορετική χρησιμότητα. 
Για παράδειγμα, το χελιδόνιο βοηθά στην ισορροπία του pH 
του εδάφους, ενώ τα κουκιά και τα λούπινα προσφέρουν 
άζωτο. Η κ. Φοίφα μάς εξήγησε τι είναι τα υβρίδια και γιατί 

είναι σημαντικό να φυλάσσουμε παραδοσιακούς σπόρους, 
αφού διαφορετικά κινδυνεύει η βιοποικιλότητα, αλλά και τι 
είναι η σπορά με σβόλους.

άπό το κτήμα δεν πετάγεται τίποτα, καθώς όλα τα 
κλαδέματα καταλήγουν στη γωνιά της κομποστοποίησης, 
όπου παράγεται φυσικό λίπασμα για όλα τα φυτά. 
μάλιστα, μάθαμε κι εμείς πώς να κατασκευάζουμε έναν 
απλό κομποστοποιητή. Παρατηρήσαμε επίσης και τον 
βοτανόκηπο, όπου κυριαρχούν φυτά γνωστά για τις 
θεραπευτικές τους ιδιότητες. Τέλος, αφού γευτήκαμε 
κολοκυθόπιτα από κολοκύθα του κτήματος και φυσικό χυμό 
πορτοκαλιού, φυτέψαμε σε καφάσια λούπινα, σέσκουλα, 
βασιλικό, μαρούλι και καλέντουλα, τα οποία μεταφέραμε στο 
σχολείο, και φτιάξαμε κρεμαστές κατασκευές για φύτευση 
λουλουδιών.

Συνοδοί καθηγητές σ’ αυτή την όμορφη και 
εποικοδομητική απόδραση ήταν οι υπεύθυνες της 
Περιβαλλοντικής ομάδας κκ. Θεοδώρα Κουτσομήτρου και 
Ελένη Στραβάκου και ο κ. Σταύρος άράπογλου.

Στο αγρόκτημα ΦΟΙΦΑ
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Περιβαλλοντική δράση στο Καστρί

Στις 8 μαρτίου 2013 η Περιβαλλοντική ομάδα επισκέφθηκε το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καστρίου, στην 
Κυνουρία άρκαδίας. οι υπεύθυνοι του Κέντρου μάς δέχτηκαν και μας φιλοξένησαν εγκάρδια.

Η παρακολούθηση του εκπαιδευτικού περιβαλλοντικού προγράμματος «Ελάτε να γίνουμε Γιουνιπερογνώμονες» 
ξεκίνησε με μια παρουσίαση για το δάσος της μαλεβής, το οικοσύστημα και τη χλωρίδα του Πάρνωνα. με σύμμαχό μας 
τον καιρό – ήταν μια θαυμάσια ανοιξιάτικη μέρα – μεταβήκαμε στην ι.μ. Παναγίας της μαλεβής. άφού προσκυνήσαμε, 
ξεκινήσαμε την ανάβασή μας στο βουνό. μέσα από βιωματικές ασκήσεις και πραγματικά καταπληκτικές και καινοτόμες 
δραστηριότητες, βιώσαμε την αρμονία που επικρατεί στο δάσος. άφουγκραστήκαμε το ρυάκι. άκούσαμε το κελάηδημα των 
πουλιών τις πρώτες μέρες της άνοιξης. Ξεδιψάσαμε σε πηγή με πεντακάθαρο τρεχούμενο νερό του βουνού. Είδαμε βρύα και 
λειχήνες. άγγίξαμε τα φύλλα και τους κορμούς των δέντρων. άναγνωρίσαμε τα είδη του κυρίαρχου δέντρου, του δρυπώδους 
γιουνίπερου (ή άρκευθου). μάθαμε να διακρίνουμε το είδος μιας βελανιδιάς και ενός πουρναριού. μετρήσαμε την ηλικία 
ενός πλάτανου. Διαβάσαμε υψομετρικούς χάρτες. Καταλάβαμε ότι δεν πρέπει να «πειράζουμε» οτιδήποτε ζωντανό μέσα στο 
δάσος. Διαπιστώσαμε τις δυσάρεστες συνέπειες που θα έχει στην τροφική αλυσίδα η εξαφάνιση ενός είδους.

μέσα από παιδαγωγικές μεθόδους και δραστηριότητες γνωρίσαμε ένα οικοσύστημα μεγάλης περιβαλλοντικής και 
αισθητικής αξίας, ευαισθητοποιηθήκαμε σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, οικολογικής ισορροπίας και βιώσιμης 
ανάπτυξης και γίναμε «Γιουνιπερογνώμονες».

Η φύση δεν παραβαίνει ποτέ τους δικούς της κανόνες.

                       Πάμπλο Πικάσο, 1881-1973, Ισπανός Ζωγράφος
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«Οι θεοί του Ολύμπου στην Ελλάδα του σήμερα»

Η εργασία αυτή ξεκίνησε με στόχο τα παιδιά να ταξιδέψουν στον χώρο και τον χρόνο του παρελθόντος αλλά και να 
αγγίξουν τον ευαίσθητο και πλούσιο χώρο της φαντασίας τους. Έτσι, οι μαθητές των τμημάτων Β1 και Β2 του Γυμνασίου μας, 
με δεδομένη την προϋπάρχουσα γνώση τους γύρω από τους θεούς του ολύμπου μέσα από το μάθημα της ιλιάδας και της 
οδύσσειας του ομήρου, εργάστηκαν με κέφι και μεράκι και δημιούργησαν τρεις εργασίες.

Η πρώτη αφορούσε τη δημιουργία ιστοριών με τους θεούς, όπου ο κάθε θεός θα εισχωρούσε στην καθημερινότητα 
του 2013 και θα σχολίαζε τα «κακώς κείμενα» της ζωής μας, προτείνοντας μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις και λύσεις. Στη 
συνέχεια, αποφασίσαμε να φτιάξουμε διαφημίσεις με τις οποίες οι θεοί θα διαφήμιζαν κάτι ανάλογο με αυτό που εξέφραζε ο 
καθένας.

Τέλος, τα παιδιά ζωγράφισαν ή βρήκαν κάποια εικόνα καθίσματος-θρόνου που θα ήθελαν να είχαν αν το καθένα ήταν ο 
Δίας και αιτιολόγησαν με ένα μικρό κείμενο γιατί θα ήθελαν να έχουν αυτό τον θρόνο.

οι μαθητές εργάστηκαν ατομικά ή ομαδικά και η εργασία αυτή αποτέλεσε μια παραγωγική και ευχάριστη δραστηριότητα. 
Παρακάτω παραθέτουμε τμήματα των μαθητικών εργασιών, οι οποίες στο σύνολό τους θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του 
σχολείου μας (http://2gym-kalam.mes.sch.gr).

κ. Παρασκευή Κοντοπούλου, Φιλόλογος

Η Ήρα ζήτησε από τον Ήφαιστο να της φτιάξει μια μηχανή για να παρακολουθεί τον Δία. Ο Ήφαιστος όμως έκανε ένα 
λάθος όπως την έφτιαχνε. Η Ήρα βιαστική να τη δοκιμάσει, πατάει το κόκκινο κουμπί. Μπαμ! Όλοι οι θεοί μεταφέρθηκαν 
στην Ελλάδα του 2013. Ο Δίας κατευθύνθηκε στη ΔΕΗ, η Αθηνά στο Public, η Άρτεμις πήγε στον Ταΰγετο για κυνήγι, ο 
Ποσειδώνας στη θάλασσα, η Αφροδίτη στο Notos Galleries . . . Και ο Απόλλωνας μεταφέρθηκε στο Πνευματικό Κέντρο.

Απόλλωνας

Κατά σύμπτωση, εκείνη την ώρα είχε συναυλία το Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας. 
Άρχισαν να καταφθάνουν οι θεατές. Όταν τον αντίκρισαν, άρχισαν να σχολιάζουν 
την εμφάνισή του. Κι εκείνος παραξενεύτηκε από τα ρούχα που φορούσαν και 
ιδιαίτερα από το γεγονός ότι οι γυναίκες φορούσαν τα ίδια ρούχα με τους άντρες! 
Έπειτα έκλεισαν τα φώτα και άρχισε η παράσταση . . .

Καθώς τα παιδιά τραγουδούσαν και τα όργανα έπαιζαν, ενθουσιάστηκε από 
την απόλυτη αρμονία που είχαν μεταξύ τους. Κατά τη διάρκεια της παράστασης, 
παρατήρησε με απογοήτευση πως πολλοί θεατές μιλούσαν για διάφορα θέματα 
που δεν αφορούσαν την παράσταση. Επίσης, παραδέχτηκε πως τα τραγούδια 
ήταν καλύτερα από εκείνα της εποχής του και μιλούσαν για την αγάπη και όχι για 
κατορθώματα και μύθους.

Η παράσταση τέλειωσε και όλοι κατευθύνθηκαν προς την έξοδο. ο άπόλλωνας 
πήρε το δρόμο της επιστροφής, για να συναντήσει τους υπόλοιπους Θεούς.

Φωτεινή Λάγιου & Δήμητρα Μπαϊρακτάρη, Β2

Εργαστήρι Δημιουργικής Γραφής

Ήρα

Η Ήρα τηλεμεταφέρεται στην άθήνα. μην έχοντας καμία ιδέα για το πού βρίσκεται και θέλοντας να μάθει, πλησιάζει σ’ ένα 
σπιτικό που είχε κήπο με γκαζόν και τον διακοσμούσαν όμορφα και σπάνια λουλούδια. Το σπίτι ήταν πέτρινο με μια εξωτερική 
διακόσμηση πραγματικά τόσο ονειρική, που της θύμιζε πολύ τον Όλυμπο. Χωρίς καμία αμφιβολία εκεί έμενε μια οικογένεια 
πάμπλουτη. με την τεράστια δύναμή της χτυπάει την πόρτα και αυτή της ανοίγεται διάπλατα.

Η έκφρασή της από χαμογελαστή μετατράπηκε σε συνοφρυωμένη, γεμάτη απορία, έκπληξη Κάι θυμό συγχρόνως!!!
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Στενοχωρήθηκε ακούγοντας τις φωνές των προσώπων, 
προφανώς συζύγων και γονιών:

— Δεν το πιστεύω. μετά από 14 χρόνια γάμου και ευτυχίας 
με 2 παιδιά με παρατάς έτσι; ...

Η Ήρα άκουσε πολλά ... Δεν άντεξε άλλο. Έκλεισε την πόρτα 
χτυπώντας τη πίσω της δυνατά και έφυγε. Ξαφνικά, εκεί που 
καθόταν σε ένα πεζοδρόμιο με ακουμπισμένο το θλιμμένο 
πρόσωπό της στο χέρι της και προβληματισμένη, βρέθηκε 
ξανά στον Όλυμπο! Η έκφρασή της άλλαξε βλέποντας 
επιτέλους τον Δία! Τον αγκάλιασε και του ζήτησε συγγνώμη 
που τον παρακολουθούσε! Του ζήτησε όμως και μια χάρη 
κοιτάζοντάς τον με το πιο γλυκό της βλέμμα:

—  Θα μου υποσχεθείς πως δε θα με αφήσεις ποτέ και πως θα είμαστε για πάντα ένα σωστό ανδρόγυνο;;;
—  Φυσικά Ήρα μου!

Ευθυμία Αλειφέρη, Β1

Άρτεμις

Η Άρτεμις βρέθηκε σε ένα σημείο ενός βουνού. Κοίταξε κατάπληκτη 
γύρω της. άυτό που αντίκριζε ήταν ένα κατεστραμμένο, καμένο δάσος. Η 
απογοήτευσή της είχε και συνέχεια. Προχωρώντας μέσα στο δάσος είδε 
δύο κυνηγούς, οι οποίοι σκότωναν οτιδήποτε περνούσε από μπροστά τους. 
Η Άρτεμις θυμωμένη τους έριξε ένα βέλος... Το επόμενο πρωί η θεά πήγε 
βόλτα στο χωριό. Εκεί κοντά υπήρχε ένα μαγαζί με γούνες, δέρματα ζώων 
και βαλσαμωμένα κεφάλια στους τοίχους. Η Άρτεμις δεν ήξερε αν έπρεπε 
να κλάψει ή να θυμώσει. Είχε πραγματικά απογοητευτεί. Το μόνο που ήξερε 
σίγουρα ήταν ότι έπρεπε να κάνει κάτι γρήγορα. Έτσι λοιπόν σκέφτηκε να 
φανερώσει τη θεϊκή της ταυτότητα και να τους απειλήσει. άυτό και έκανε ... 
Τότε όλοι προβληματισμένοι και φοβισμένοι άλλαξαν συμπεριφορά και η 
Άρτεμις, ευχαριστημένη πλέον, πήγε να βρει τα αδέλφια της.

Βασιλική Δούνια, Β1

Αφροδίτη

Η άφροδίτη, η θεά της ομορφιάς, ακολούθησε ένα μονοπάτι όμορφο, καθαρό, γεμάτο λουλούδια και δέντρα. Κάποια 
στιγμή είδε μπροστά της έναν τεράστιο αυτοκινητόδρομο. Τα αυτοκίνητα έτρεχαν με μεγάλη ταχύτητα και έκαναν τρομερό 
θόρυβο. Η άφροδίτη αγχώθηκε, δεν της άρεσε καθόλου το θέαμα. Τα καυσαέρια και οι θόρυβοι ένιωθε πως της τέντωναν την 
επιδερμίδα και σίγουρα θα είχαν επίπτωση στην ομορφιά της. Έτσι, έγινε αόρατη και πέρασε γρήγορα απέναντι.

Έφτασε σε μια πόλη. Δεν είχε ξαναδεί τόσα πολλά σπίτια. Ήθελε να βρει 
έναν χώρο να ξεκουραστεί και να φροντίσει την ομορφιά της. Σήκωσε το 
βλέμμα της και είδε ένα τεράστιο κτήριο. άπ’ έξω είχε εικόνες με όμορφες 
γυναίκες. μπήκε μέσα και θαμπώθηκε από τα πολλά πράγματα που 
αντίκρισε. Είδε και μύρισε πολλά αρώματα, δοκίμασε ρούχα, παπούτσια, 
κοσμήματα, τα οποία δεν είχε ξαναδεί στην άρχαία Ελλάδα, και κατέληξε 
στο τμήμα μακιγιάζ. Δεν είχε ξαναδεί αυτά τα κουτάκια με τα χρώματα. 
Άρχισε λοιπόν να τα χρησιμοποιεί όλα στο πρόσωπό της...

Πέρασε πολλές ώρες μέσα στο κατάστημα... Έπρεπε να φύγει. Όταν 
συναντήθηκε με τους άλλους θεούς, εκείνοι άρχισαν να γελάνε. Δεν 
καταλάβαινε τι συμβαίνει. Τότε την πλησίασε η θεά Ήρα και την οδήγησε 
στην κοντινή πηγή. Καθρεφτίστηκε στα νερά και είδε ότι είχε καταντήσει 
κλόουν. άμέσως έπλυνε το πρόσωπό της και φάνηκε η ομορφιά της.

Αικατερίνη Μούζου, Β2
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«Θέλω υπολογιστή με γρήγορο internet!» είναι η απαίτηση εκατομμυρίων παιδιών 
σε όλο τον κόσμο. Το Διαδίκτυο είναι καθημερινή αγαπημένη απασχόλησή τους, αφού 
μέσα από αυτό μπορούν να ικανοποιούν την ανάγκη τους για πληροφόρηση, επικοινωνία 
και ψυχαγωγία. λέγεται ότι ένας δωδεκάχρονος μαθητής μπορεί να συγκεντρώσει σήμερα 
σε πολύ μικρό χρόνο τόσες πληροφορίες, όσες θα συγκέντρωνε ένας ερευνητής του 
μεσαίωνα σε όλη του τη ζωή.

Η αποτελεσματική αξιοποίηση του Διαδικτύου, όμως, προϋποθέτει την ορθή χρήση 
του. Γιατί ο διαδικτυακός κόσμος είναι κυρίως μια κοινωνία ανθρώπων και κρύβει τους 
ίδιους κινδύνους που κρύβει κάθε κοινωνία. Πρόκειται για ένα αχανές δίκτυο, το οποίο δεν ελέγχεται, στην ουσία, από 
κανέναν. μερικά από τα σημαντικότερα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσει ένας χρήστης είναι τα παρακάτω:

α)  Η απρόκλητη ή ανεπιθύμητη αλληλογραφία (spam): Είναι η αποστολή μεγάλου αριθμού μηνυμάτων προς ένα σύνολο 
παραληπτών του Διαδικτύου, χωρίς αυτοί να το επιθυμούν.

β)  Οι ιοί (viruses): Είναι μικρά προγράμματα που επικολλώνται συνήθως στα συνημμένα αρχεία των μηνυμάτων και 
μολύνουν τον υπολογιστή του χρήστη.

γ)  Οι crackers (criminal hackers): Είναι οι κακόβουλοι hackers (γνώστες προγραμματισμού υπολογιστών), που έχουν ως 
στόχο την πρόκληση ζημιάς σε δίκτυα υπολογιστών και σε υπολογιστές χρηστών, την παραβίαση κωδικών ασφαλείας, την 
αλλοίωση δικτυακών τόπων (web sites), τη δημιουργία πειρατικών αντιγράφων προγραμμάτων, τραγουδιών, βίντεο κ.ά.

δ)  Τα κακόβουλα προγράμματα (malware): Ένα τέτοιο πρόγραμμα εγκαθίσταται στον υπολογιστή σου, τις περισσότερες 
φορές εν αγνοία σου, και είναι σχεδιασμένο για να τον βλάψει ή να κλέψει πληροφορίες από αυτόν.

ε)  Το ηλεκτρονικό «ψάρεμα» (phishing): Έχεις καταλάβει ότι πληροφορίες που σε 
αφορούν συχνά αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας στο Διαδίκτυο; Ότι συχνά αφήνεις 
ίχνη πίσω σου; 

Το ηλεκτρονικό «ψάρεμα» γίνεται όταν κάποιος υποδύεται κάποιον άλλον, ώστε να 
σε ξεγελάσει και να μοιραστείς μαζί του προσωπικές ή άλλες ευαίσθητες πληροφορίες, 
συνήθως μέσω ενός πλαστού ιστότοπου. Ενδέχεται να σου ζητήσει να εισαγάγεις: όνομα 
χρήστη και κωδικούς πρόσβασης, αριθμούς κοινωνικής ασφάλισης, πιστωτικών καρτών ή 
λογαριασμών, κωδικούς PIN κ.ά.

Για να προστατεύσεις τα προσωπικά σου δεδομένα και την ιδιωτική σου ζωή:
 z Ρώτα και μάθε, πριν διαθέσεις στοιχεία σου. Ποιος σου τα ζητάει; Πώς θα τα χρησιμοποιήσει;
 z Σκέψου, πριν αποκαλύψεις δεδομένα. μην απαντάς σε μηνύματα, αν δεν ξέρεις από ποιον προέρχονται.
 z Δυσκόλεψε τους . . . «κακούς». Χρησιμοποίησε διαφορετικά συνθηματικά στους λογαριασμούς σου.
 z Να θυμάσαι να αποσυνδέεσαι από ιστοσελίδες στις οποίες έχεις συνδεθεί με χρήση συνθηματικών. 

στ)  Ο εκφοβισμός μέσω Διαδικτύου (Cyber Bullying): Είναι μορφή συναισθηματικής βίας που περιλαμβάνει:

«Connect with respect – Σύνδεση με σύνεση!»

5 Φεβρουαρίου 2013: 10η Παγκόσμια Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου

 z Πειράγματα με στόχο τη διασκέδαση.
 z Διάδοση άσχημων-προσβλητικών φημών online.
 z άποστολή προσβλητικών ή απειλητικών μηνυμάτων.

 z Παρενόχληση.
 z Δυσφήμιση σε τρίτους.

στο διαδίκτυο ... ασφαλώς!
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Γίνεται μέσα από το Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (email), την ανάρτηση φωτογραφιών και videos, τους 
ιστότοπους Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Networking Sites), τα μέρη Συζήτησης στο Διαδίκτυο (Chat 
Rooms), τα Blogs, τα Web Sites, ακόμα και τα διαδικτυακά παιχνίδια.

Η πλοήγηση, επομένως, στις σελίδες του παγκόσμιου ιστού απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή από τον 
χρήστη, ο οποίος θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη κάποια βασικά σημεία, ώστε το Διαδίκτυο να είναι πιο 
ασφαλές γι’ αυτόν:

Χρήστος Κλαμπατσέας, Γ1

 z Ασφαλής αναζήτηση: Για μια σωστή αναζήτηση, έτσι 
ώστε να αποφεύγεται η πρόσβαση σε ακατάλληλο υλικό, 
σκέψου, πληκτρολόγησε, έλεγξε και μετά κάνε κλικ.

 z Ασφάλεια στην ηλεκτρονική αλληλογραφία: Επειδή 
υπάρχουν κακόβουλοι χρήστες, είναι σημαντικό να 
διαχειριζόμαστε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση με μεγάλη 
προσοχή. Επιβάλλεται: 
α. ο έλεγχος με ένα καλό αντιιικό πρόγραμμα (antivirus)
β. το φιλτράρισμα για τη διαγραφή ενοχλητικών και  
     ύποπτων μηνυμάτων
γ. η απόκρυψη και διαφύλαξη των προσωπικών   
    δεδομένων.

 z Ασφάλεια κατά την άμεση συνομιλία: Το chat και 
τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν αγαπημένη 
δραστηριότητα των νέων, γιατί τους προσφέρει έναν εύκολο 
και ανέξοδο τρόπο γνωριμίας με ανθρώπους απ’ όλο τον 
κόσμο. άν συμμετέχεις σε τέτοιες συνομιλίες,
α. μην αποκαλύπτεις την ταυτότητά σου
β. μη στέλνεις φωτογραφίες σου σε αγνώστους
γ. μη συναντάς διαδικτυακούς «φίλους» σε πραγματικό χώρο
δ. να ξέρεις ότι δεν είσαι ασφαλής λόγω της ανωνυμίας σου.

Σε μια προσπάθεια προστασίας της προσωπικής ζωής, της 
μάθησης, του παιχνιδιού, έχουν αναπτυχθεί σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο δράσεις και προγράμματα που στοχεύουν στη 
δημιουργία ασφαλέστερων συνθηκών πλοήγησης στον 
κυβερνοχώρο. Στη χώρα μας, η εκστρατεία «Ενημερώσου 
– Αντιμετώπισε – Προστατεύσου», που ξεκίνησε το 
2004, αναβαθμίζεται συνεχώς μέσα από συνεργασίες, 
διαγωνισμούς και προγράμματα.

Το σχολείο μας το 2008 έλαβε μέρος στον Πανελλήνιο 
Διαγωνισμό για την Ημέρα άσφαλούς Διαδικτύου με τίτλο 
«ΕΣΥ καθορίζεις τη ζωή σου στους εικονικούς κόσμους». 
Η συμμετοχή αυτή τιμήθηκε με το 2ο βραβείο και μπορείτε 
να τη δείτε στην ιστοσελίδα του σχολείου μας:
http://2gym-kalam.mes.sch.gr.

Στις 12 μαρτίου επισκέφθηκαν το σχολείο μας, κατόπιν 
πρόσκλησής μας, οι κκ. Ελένη Βλαχαβά, Ελένη Κωτσάκη και 
Παναγιώτα Παπαγεωργίου, ψυχολόγοι και επιστημονικές 
συνεργάτιδες του Πανεπιστημίου άθηνών (μέσω του 
προγράμματος άΡιάΔνΗ), και ενημέρωσαν τα παιδιά της 
Β΄ και Γ΄ τάξης πάνω σε θέματα ασφαλούς πλοήγησης στο 
Διαδίκτυο.

Η ενημερωτική επίσκεψη διοργανώθηκε από τον 
Συμβουλευτικό Σταθμό νέων σε συνεργασία με το Γραφείο 
Σχολικών Συμβούλων μεσσηνίας υπό την εποπτεία του 
ιατρού Γ. Κορμά, εκπροσώπου του Ελληνικού Κέντρου 
άσφαλούς Διαδικτύου.

Στην εποχή μας η εξοικείωση με το Διαδίκτυο είναι 
απολύτως αναγκαία. Δεν απαγορεύουμε τη χρήση του 
(μπορεί άλλωστε το παιδί να έχει πρόσβαση στο σχολείο, 
στο σπίτι ενός φίλου κ.λπ.), φροντίζουμε όμως να γίνουμε 
«δάσκαλοι» των παιδιών μας και να τα καθοδηγούμε στην 
ορθή χρήση του. Πιο συγκεκριμένα:

 Â Βάζουμε τον υπολογιστή σε κοινόχρηστο χώρο (π.χ.    
       σαλόνι).

 Â Προειδοποιούμε το παιδί για τους κινδύνους που  
       επιφυλάσσει η αποκάλυψη προσωπικών στοιχείων.

 Â Επιμένουμε πως δεν πρέπει να συναντήσει ποτέ  
      διαδικτυακούς «φίλους» χωρίς τη συνοδεία μας.

 Â Κερδίζουμε την εμπιστοσύνη του και του εξηγούμε  
       πόσο σημαντικό είναι να μας αναφέρει αμέσως αν  

       κάποιος το ενοχλεί ή το φοβίζει.
 Â Ενημερώνουμε το παιδί μας πως όσα διαβάζει στο  

       internet δεν είναι πάντα αλήθεια. άκόμα και οι  
       άνθρωποι με τους οποίους ανταλλάσσει μηνύματα  
       μπορεί να μην είναι αυτοί που υποστηρίζουν! Εφιστούμε  
       την προσοχή του στα email αγνώστων: δεν πρέπει να τα  
       ανοίγει, γιατί μπορεί να περιέχουν ιούς.

 Â λέμε στο παιδί πως δεν πρέπει να «κατεβάζει» παιχνίδια ή       
       προγράμματα χωρίς την άδειά μας.

 Â Και μια τελευταία οδηγία για όλους: Ενημερωθείτε για την   
       ασφαλή πλοήγηση στο Διαδίκτυο. Κάντε κλικ στις   

Σημείωμα προς τους γονείς 

διευθύνσεις:  http://internet-safety.sch. gr, www.safeline.gr,   
www.pegionline.eu/el/index/id/105, www.ekato.org.
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εφηβεία και κάπνισμα
Εμπεριστατωμένες έρευνες στη χώρα μας δείχνουν ότι 

το κάπνισμα μεταξύ των εφήβων είναι σήμερα συχνότερο 
από ποτέ, αν και υπάρχει πλέον επαρκής ενημέρωση για 
τις συνέπειες που επιφέρει. Προβληματισμένοι από το 
φαινόμενο αυτό, αποφασίσαμε να κάνουμε μια έρευνα, για 
να διαπιστώσουμε κατά πόσο έχει αγγίξει η συνήθεια αυτή τα 

παιδιά του σχολείου μας και να διερευνήσουμε γενικότερα την άποψη και στάση των μαθητών απέναντι στο κάπνισμα.
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μέσα στον Φεβρουάριο με τη χρήση ανώνυμου ερωτηματολογίου, το οποίο συντάχθηκε 

με ερωτήσεις που πρότειναν οι μαθητές της συντακτικής ομάδας και διορθώθηκε από την υπεύθυνη του Συμβουλευτικού 
Σταθμού νέων κ. άμαλία Καζιάνη. Το ερωτηματολόγιο αυτό συμπληρώθηκε στην αίθουσα από τους μαθητές και των τριών 
τάξεων. Η συμμετοχή ήταν προαιρετική και με τη συναίνεση των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών. Στη μελέτη και την 
ποσοτική μέτρηση των στοιχείων των ερωτηματολογίων βοήθησε η Φωτεινή λάγιου (Β2). Παρακάτω παρουσιάζονται τα 
αποτελέσματα της έρευνας αυτής:

Σε δείγμα 152 μαθητών (76 αγόρια και 76 κορίτσια) φάνηκε ότι καπνίζουν τακτικά οι 9 μαθητές 
(6%) και υπερτερούν τα αγόρια (6 αγόρια/3 κορίτσια).

Το 55% των νεαρών καπνιστών δοκίμασαν για πρώτη φορά να καπνίσουν στην ηλικία των 12-13 ετών, παρακινημένοι από 
φίλους (44%) ή και χωρίς να έχουν κάποια παρότρυνση (44%). Κυριότερη δύναμη ώθησης για την έναρξη του καπνίσματος 
ήταν η περιέργεια, ενώ λιγότερο επέδρασαν ο μιμητισμός και η ανάγκη εκτόνωσης. οι μισοί και πλέον (55%) δεν αισθάνθηκαν 
κάτι ιδιαίτερο όταν κάπνισαν το πρώτο τους τσιγάρο, ενώ κάποιοι ένιωσαν ηρεμία (33%) και ευχαρίστηση (22%).

οι πιο πολλοί καπνίζουν καθημερινά 3-4 τσιγάρα, 
συνήθως την ώρα του καφέ(!). Δύο μαθήτριες δήλωσαν ότι 
καπνίζουν περίπου 20 την ημέρα! Η πλειοψηφία αγοράζει 
τσιγάρα από το χαρτζιλίκι της, ενώ λίγοι δανείζονται από 
τους φίλους τους. Εντυπωσιακό είναι το ποσοστό των γονιών 
(67%) που γνωρίζουν τη συνήθεια του παιδιού τους και την 
αποδέχονται. Όλα τα παιδιά πιστεύουν ότι το κάπνισμα είναι 
εθιστικό και το 89% γνωρίζει τις συνέπειές του στην υγεία, 
κυρίως τα αναπνευστικά και καρδιαγγειακά προβλήματα, τη 
μείωση της φυσικής αντοχής και της γονιμότητας κ.ά. Το 67% 
θα ήθελε να διακόψει το κάπνισμα, κυρίως γιατί επιβαρύνει 
την υγεία και είναι δαπανηρό, αλλά μόνο το 44% από αυτούς 
έχει προσπαθήσει.

Από τους 143 μη καπνιστές οι 24 (17%) έχουν 
δοκιμάσει να καπνίσουν στο παρελθόν. 

Η συντριπτική τους πλειοψηφία γνωρίζει τις συνέπειες του 
καπνίσματος στον ανθρώπινο οργανισμό και μόνο 5 (3,5%) 
από αυτούς θα δέχονταν ένα τσιγάρο, αν κάποιος τους το 
πρόσφερε.

Πρόσεχε τις σκέψεις σου, γίνονται λέξεις.
Πρόσεχε τις λέξεις σου, γίνονται έργα.
Πρόσεχε τα έργα σου, γίνονται συνήθειες.
Πρόσεχε τις συνήθειές σου, γίνονται χαρακτήρας.
Πρόσεχε τον χαρακτήρα σου, γίνεται πεπρωμένο.

Οι μαθητές ερευνούν... 

Φ.  Άουτλο

λόγια σοφίας
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οι 9 στους 10 γνωρίζουν τι σημαίνει παθητικό κάπνισμα. οι περισσότεροι ενοχλούνται όταν κάποιος καπνίζει κοντά τους. 
Tο 68% από αυτούς έχει διαμαρτυρηθεί για την έκθεσή του στον καπνό. Περίπου το 60% από τους καπνίζοντες σεβάστηκαν τη 
διαμαρτυρία τους.

Η παραπάνω έρευνα, παρόλο που δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για γενικεύσεις λόγω της μικρής της έκτασης, είναι 
ενδεικτική για το τι συμβαίνει στο σχολείο μας. Επειδή πιστεύουμε ότι η συνεχής ενημέρωση μπορεί να καλλιεργήσει 
αντιστάσεις που θα κρατήσουν τους εφήβους μακριά από βλαβερές συνήθειες και ότι το σχολικό περιβάλλον μπορεί να 
επηρεάζει επιλογές και να διαμορφώνει στάσεις ζωής, αποφασίσαμε να ασχοληθούμε περισσότερο με το θέμα της πρόληψης 
του καπνίσματος μέσα από δραστηριότητες που θα διοργανώσουμε στην πορεία (ομιλίες, διαθεματική προσέγγιση μέσα από 
τα μαθήματα κ.ά.). Γιατί η ζωή φέρνει από μόνη της προβλήματα και δε χρειάζεται εμείς να προσθέτουμε περισσότερα.

Απόψεις των μαθητών για τις συνέπειες 
του καπνίσματος

Προκαλεί καρκίνο των πνευμόνων,       
του φάρυγγα και του λάρυγγα 43

μαυρίζουν τα πνευμόνια 33

Κιτρινίζουν τα δόντια 16

Πρόωρος θάνατος 20

Καρδιακά προβλήματα, έμφραγμα 24

άναπνευστικά προβλήματα 22

Δυσάρεστη αναπνοή 4

Είναι εθιστικό 4

Τσιγαρόβηχας 4

μειώνει την αντοχή 14

Επηρεάζει τη γονιμότητα 4

μαυρίζουν τα συκώτια (!) 7

Ποια ήταν η αντίδραση του καπνιστή όταν διαμαρτυρήθηκες 
για την έκθεσή σου στον καπνό;

Σταμάτησε να καπνίζει ή απομακρύνθηκε 67

με αγνόησε και συνέχισε 36

με κορόιδεψε 8
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είμαι παιδί ... δικαίωμά μου
20 Νοεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού

Και τα παιδιά έχουν δικαιώματα! Στην επιβίωση, στην ανάπτυξη, στη συμμετοχή, στον σεβασμό, στην προστασία... Γι’ αυτό 
οι χώρες όλου του κόσμου έφτιαξαν έναν νόμο που ισχύει παντού: τη ΣυμΒάΣΗ Γιά Τά ΔιΚάιΩμάΤά Του ΠάιΔιου, η οποία 
υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του οΗΕ στις 20 νοεμβρίου 1989.

Όμως, τα διεθνή κείμενα προστασίας των παιδιών σε πολλές χώρες αποτελούν κενό γράμμα. Κάποιοι τα καταπατούν με τον 
πιο βάναυσο τρόπο. Τι να πρωτοσκεφτεί κανείς;

 Â να έρθω στη ζωή, να υπάρξω.
 Â να μεγαλώσω σε έναν κόσμο χωρίς βία και φτώχεια.
 Â να ζήσω σε έναν κόσμο που σέβεται και προστατεύει το φυσικό περιβάλλον.
 Â να έχω ελεύθερη πρόσβαση στον μαγικό κόσμο της γνώσης.
 Â να έχω ελεύθερο χρόνο και χώρο για να παίζω.
 Â να μάθω τι είναι καλό για τη σωματική και ψυχική μου υγεία.
 Â να περνάω αρκετό χρόνο με τους γονείς μου.
 Â να ζήσω με αθωότητα και ανεμελιά τα παιδικά μου χρόνια.
 Â να ζήσω σε μια κοινωνία που προστατεύει τα προσωπικά μου δεδομένα.
 Â έναν κόσμο ανθρώπινο, δίκαιο και ειρηνικό. Έναν κόσμο στον οποίο θα μεγαλώσουν αύριο  

ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ...

 z Την έλλειψη βασικών καθημερινών αναγκών (νερό, φαγητό, ένδυση);
 z Την ψυχαναγκαστική παιδική εργασία;
 z Την παιδική πορνεία;
 z Την παιδική βία που βιώνουν παιδιά ακόμα και μέσα στην κούνια τους;
 z Την έλλειψη εκπαίδευσης;
 z Την έλλειψη ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης;
 z Τις τραγικές συνέπειες των συρράξεων;

Τα παιδιά όλου του 
κόσμου γιορτάζουν. 
Για να μπορούν να 
γιορτάζουν κάθε μέρα, για 
να βρίσκουν την αγάπη 
μέσα στον κόσμο και να 
χαμογελούν, ο καθένας 
μας και όλοι μαζί μπορούμε να δώσουμε μάχη και να την 
κερδίσουμε.

                     «Έχε τον νου σου στο παιδί ...
                     Υπερασπίσου το παιδί
                     γιατί αν γλιτώσει το παιδί
                     υπάρχει ελπίδα».    

                                                 (Στίχοι: Λ. Παπαδόπουλος)

Νικόλαος Ζωγόπουλος & Παναγιώτης Δήμιζας, Α1

!

11 Δεκεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα του Παιδιού

ΜΗ ΛΕΤΕ ΠΟΤΕ        
 4 Τίποτα σωστό δεν  

       μπορείς να κάνεις.  
       Είσαι ανίκανο. Δε θα  
       τα καταφέρεις ποτέ.

 4 άς ήταν να έμοιαζες  
       του . . .

 4 Δεν είσαι παιδί μου  
       εσύ.

 4 με αρρωσταίνεις, θα  
       με πεθάνεις.

 4 Παράτα με. Δε σ’  
       αγαπώ.

ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ
        για τους γονείς...

ΝΑ ΛΕΤΕ ΣΥΧΝΑ
 9 μπράβο! Είσαι  

       σπουδαίο παιδί.  
       Είμαστε περήφανοι  
       για σένα.

 9 Δεν πειράζει που  
       δεν τα κατάφερες  
       αυτή τη φορά. άρκεί  
       που προσπάθησες.

 9 Έλα να προσπα- 
       θήσουμε μαζί.

 9 Κανείς δεν είναι  
       τέλειος.

 9 Σ’ αγαπώ πολύ.

Τα στοιχεία και οι 
αριθμοί κλονίζουν 
τις εφησυχασμένες 
συνειδήσεις.

τα δικά μου παιδιά.
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τα του «οίκου» μας

Η οικογένεια είναι η θεμελιώδης μονάδα της κοινωνίας, 
ο σκελετός της. ο ρόλος της στη ζωή και τη διαμόρφωση 
της προσωπικότητας του ανθρώπου είναι πολύ σημαντικός, 
καθώς ικανοποιεί βιολογικές, υλικές, κοινωνικές και 
συναισθηματικές του ανάγκες.

Παρακολουθώντας διαχρονικά την ελληνική οικογένεια και 
τις σχέσεις των μελών της, βλέπουμε ότι στην προϊστορική 
εποχή, πριν την εμφάνιση του αρότρου , ηγετική θέση 
στην οικογένεια είχε η γυναίκα (μητριαρχία), η οποία είχε 
την αποκλειστική μέριμνα για την αγωγή και ανατροφή των 
παιδιών και ήταν σεβαστή από όλους. Με την εμφάνιση του 
αρότρου, η εξουσία περνά στον άνδρα (πατριαρχία), ενώ η 
γυναίκα θεωρείται κατώτερη και περιορίζεται στις οικιακές 
εργασίες και στην ανατροφή των παιδιών.

Στην κλασική αρχαία Ελλάδα 
την πατριαρχική εκτεταμένη 
οικογένεια αποτελούσαν οι 
γέροντες γονείς, οι σύζυγοι, τα 
παιδιά και οι οικιακοί δούλοι με 

τις οικογένειές τους. άρχηγός του σπιτιού και εκπρόσωπος 
του οίκου στην πόλη ήταν ο άνδρας. Η θέση της γυναίκας 
ποίκιλε ανάλογα με τον τόπο. Για παράδειγμα, στην αρχαία 
Αθήνα ο ζωτικός χώρος της γυναίκας ήταν το εσωτερικό 
του οίκου. Παρέμενε αποκλεισμένη από τις κοινωνικές 
εκδηλώσεις, όχι όμως και από τη θρησκευτική ζωή. άντίθετα, 
στην αρχαία Σπάρτη η γυναίκα είχε απεριόριστη ελευθερία, 
τύγχανε του ίδιου σεβασμού με τον άνδρα, μορφωνόταν και 
είχε γνώμη για όλα τα θέματα. 

Στις περισσότερες ελληνικές 
πόλεις αγόρια και κορίτσια 
μεγάλωναν με τους ίδιους όρους 
μέσα στην οικογένεια, μέχρι 
την ηλικία των επτά χρόνων. 
μετά το όριο αυτό, τα αγόρια 
εκπαιδεύονταν συστηματικά στην οικία του δασκάλου. Κάτι 
σαν ιδιαίτερο ολιγομελές φροντιστήριο! άντίθετα, την αγωγή 
των κοριτσιών (στοιχειώδη ανάγνωση και γραφή, νοικοκυριό) 

αναλάμβαναν μέσα στο σπίτι οι μητέρες ή οι τροφοί στις 
εύπορες οικογένειες. Σε ελάχιστες περιοχές της Ελλάδας, 
κυρίως στη Σπάρτη, η εκπαίδευση των κοριτσιών δε διέφερε 
από αυτή των αγοριών. 

Στη Ρωμαϊκή εποχή ο άνδρας ήταν αρχηγός της 
οικογένειας με απόλυτη εξουσία πάνω στη γυναίκα και στα 
παιδιά του.

O Χριστιανισμός διακήρυξε την ισότητα όλων των 
ανθρώπων, έκανε τη γυναίκα ισότιμη με τον άνδρα και δίδαξε 
την αγάπη, την αλληλοκατανόηση και τον σεβασμό ανάμεσα 
στα μέλη της οικογένειας.

Η βιομηχανική επανάσταση ώθησε τη γυναίκα στον 
παραγωγικό χώρο. Έτσι, καταρρίφθηκε ο παραδοσιακός 
ρόλος του άνδρα, ο οποίος συμμετείχε ενεργά στις δουλειές 
του σπιτιού και στην ανατροφή των παιδιών.

Σήμερα, μέσα στην 
πυρηνική οικογένεια και 
οι δύο γονείς προσπαθούν 
να προσφέρουν την 
καλύτερη διαπαιδαγώγηση 
στα παιδιά τους, χωρίς να 
διαχωρίζονται οι ρόλοι.

Φαίνεται, λοιπόν, ότι 
η δομή της οικογένειας, 
ο ρόλος των γονιών και 
οι σχέσεις των μελών της 
αλλάζει από εποχή σε 
εποχή και διαμορφώνεται 
από τις αντίστοιχες κοινωνικές 
συνθήκες. Πάντως, παρά τη 
διαδεδομένη αντίληψη στις μέρες μας ότι η οικογένεια περνά 
«κρίση» και μολονότι δεν έχει προτεραιότητα στους στόχους 
των νέων ανθρώπων, ο θεσμός φαίνεται ότι εξακολουθεί να 
αποτελεί μια αξία που αντέχει ακόμα στον χρόνο.

Πηγές:  Βικιπαίδεια,
οικιακή οικονομία ά’ Γυμνασίου 

Η ελληνική οικογένεια στο πέρασμα του χρόνου

Δελφικά Παραγγέλματα

Οὕς τρέφεις, ἀγάπα – Να αγαπάς αυτούς που τρέφεις.

Ἑστίαν τίμα – Να τιμάς το σπίτι σου.

«οικογένεια»
γλυπτό του Henry Moore
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πόλεμο και την Κατοχή φιλοτεχνούσε προπαγανδιστικό υλικό 
για την εμψύχωση του ελληνικού λαού. Πραγματοποίησε 
πάμπολλες εκθέσεις σε μεγάλες ελληνικές πόλεις και στο 
εξωτερικό και απέσπασε πολλά βραβεία και διακρίσεις.

άπό το 1954 άρχισε να σχεδιάζει, με την τεχνική της 
έγχρωμης ξυλογραφίας, γραμματόσημα των Ελληνικών 
Ταχυδρομείων και αργότερα της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
Κατά το διάστημα 1959-1967 υπήρξε Διευθυντής και 
Καθηγητής στο Τμήμα Γραφικών Τεχνών του άθηναϊκού 
Τεχνολογικού ινστιτούτου.

άπό τη δεκαετία του 1960, άρχισε να επικεντρώνεται 
θεματικά σε ανθρώπινες μορφές και εγκατέλειψε σταδιακά το 
χρώμα. Τεχνικά άρτια, δωρική αλλά και συγκινησιακή είναι η 
απόδοση των απλών ανθρώπων του πόνου και του μόχθου. 
Παράλληλα, αγιογραφούσε και φιλοτεχνούσε βιβλία.

Κατά την περίοδο της Δικτατορίας, αποσύρθηκε στο 
Πεταλίδι μεσσηνίας και επιδόθηκε στη δημιουργία έργων 
κοινωνικής διαμαρτυρίας. Το 1975 εξέθεσε έργα του στην 
Εθνική Πινακοθήκη.

Δούλευε ασταμάτητα μέχρι τις τελευταίες ημέρες της ζωής 
του. Πέθανε τον οκτώβριο του 1985. Έναν χρόνο μετά τον 
θάνατό του, δημιουργήθηκε η Εταιρεία Εικαστικών Τεχνών 
«ά. Τάσσος», με σκοπό τη διάδοση του έργου του και την 
υποστήριξη της ελληνικής χαρακτικής. Η Εταιρεία διατηρεί 
ανοιχτό ως μουσείο το σπίτι όπου έζησε και δημιούργησε ο 
Τάσσος, στη συνοικία μετς της άθήνας.

Ιωάννα Γερακάρη, Α1

οι δικοί μας άνθρωποι

ο άναστάσιος άλεβίζος είναι από τους μεγαλύτερους 
Έλληνες χαράκτες. Γεννήθηκε στη λευκοχώρα μεσσηνίας 
το 1914. Το 1919 η οικογένειά του εγκαταστάθηκε στην 
άθήνα. μικρός παρακολούθησε μαθήματα ζωγραφικής και 
το 1930, σε ηλικία δεκαέξι ετών, έγινε δεκτός στην άνώτατη 
Σχολή Καλών Τεχνών στην άθήνα. άπό το 1933 και μέχρι 
την αποφοίτησή του το 1939, παρακολούθησε μαθήματα 
χαρακτικής.

Το ταλέντο του στη χαρακτική αναγνωρίστηκε πολύ 
γρήγορα. Στην Πανελλήνια Έκθεση του 1938 έλαβε το 
Βραβείο Χαρακτικής και δύο χρόνια αργότερα τιμήθηκε με το 
Κρατικό μετάλλιο Χαρακτικής. Κατά τον ελληνοϊταλικό

Τάσσος

Γυναίκες



 μαθητεία.com  |   31

Τεύχος 2ο

ο Γιάννης Χρυσομάλλης είναι συνθέτης και πιανίστας. 
Γεννήθηκε το 1954 στην Καλαμάτα. μεγάλωσε σε μια 
οικογένεια που αγαπούσε πολύ τη μουσική. Σε ηλικία 6 ετών 
ξεκίνησε να παίζει ακορντεόν και συνέχισε με κιθάρα και 
πιάνο. Παρακολούθησε λίγα μαθήματα μουσικής – μόλις τρία 
χρόνια – ενώ έμαθε να παίζει πιάνο μόνος του με εξαντλητική 
καθημερινή εξάσκηση. Ήταν ένα ζωηρό, μαχητικό, επίμονο 
και υπεύθυνο παιδί. άπό 10 χρονών έφτιαχνε μουσικά groups, 
στα οποία έπαιζε κιθάρα ή έκανε τον μαέστρο. Χωρίς να έχει 
τελειώσει το Ωδείο, έγραφε μουσική και συνέθετε. Έμεινε 
έτσι ανεπηρέαστος και ανόθευτος στις εμπνεύσεις του. Η 
μουσική δεν ήταν το μοναδικό ταλέντο του. Σε ηλικία 14 
ετών, κατέρριψε το πανελλήνιο ρεκόρ κολύμβησης στα 50 
μέτρα ελεύθερο. Παρακολούθησε τις δύο τελευταίες τάξεις 
του Γυμνασίου στην άθήνα, για να μπορεί να προπονείται 
εντατικά στο ολυμπιακό Κολυμβητήριο. Το 1972 πήγε στη 
νέα υόρκη για να φοιτήσει στο Τμήμα Ψυχολογίας, στο οποίο 
αρίστευσε. Παράλληλα, για να βελτιώσει τα οικονομικά του, 
έπαιζε πιάνο στη λέσχη των καθηγητών του Πανεπιστημίου 
και αργότερα στο νεανικό συγκρότημα Chameleon. Γρήγορα 
υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με δισκογραφική εταιρεία. 
Το 1984 κυκλοφόρησε το πρώτο του άλμπουμ με τίτλο 
«Optimystique». ο δίσκος «Keys to imagination» (1986) 

απέσπασε στο Τόκιο το πρώτο παγκόσμιο βραβείο. Εκεί 
πληροφορήθηκε για τον σεισμό που έπληξε την πόλη μας 
και, συναισθηματικά φορτισμένος, ηχογράφησε τον δίσκο 
«Out of silence», τον οποίο αφιέρωσε στην Καλαμάτα και τους 
ανθρώπους της. Η παγκόσμια καταξίωση ήρθε με το άλμπουμ 
«Reflection of passion». Κάθε χρόνο σχεδόν ηχογραφούσε 
και έναν δίσκο. Τη δεκαετία του ’80 πουλήθηκαν πάνω από 
πέντε εκατομμύρια αντίτυπα. Έχει γράψει μουσική για πολλά 
κινηματογραφικά έργα, ενώ η μουσική του χρησιμοποιείται 
σε μεγάλες αθλητικές συναντήσεις και χιλιάδες διαφημίσεις. 
Τα παιδικά του χρόνια στην Ελλάδα και η αγάπη για τη χώρα 
του τον ενέπνευσαν να συνθέσει τραγούδια, όπως «Santo-
rini», «Nostalgia» και «Acroyali».

Η καριέρα του εκτινάχθηκε ακόμα περισσότερο το 1994, 
όταν κυκλοφόρησε σε δίσκο και βίντεο η συναυλία-σταθμός 
που έδωσε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, τον Σεπτέμβριο 
του 1993 στο κατάμεστο Ηρώδειο, με τίτλο «Yanni in Concert: 
Live Acropolis».

Σήμερα, ο Yanni συνεχίζει να δημιουργεί και να περιοδεύει 
κάνοντας φαντασμαγορικές εμφανίσεις σε όλο τον κόσμο.

Σταυρούλα Καλογεροπούλου, Α1

Yanni

Ένας πατέρας ζήτησε από τον Αρίστιππο να διδάξει τον γιο του. Ο 
φιλόσοφος ζήτησε ως αμοιβή 500 δραχμές. Ο πατέρας θεώρησε 
υπερβολικό το ποσό.

«Με τόσα χρήματα», είπε, «θα μπορούσα να αγοράσω ένα ζώο».
«Αγόρασε», είπε ο Αρίστιππος, «κι έτσι θα έχεις δύο».

Πηγή: www.xrysalogia.gr
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σαν πας στην Καλαμάτα...

άν από την πλατεία της υπαπαντής κινηθούμε 
νοτιοανατολικά, ακολουθώντας την οδό Φάριος, φτάνουμε 
στην πλατεία Φραγκόλιμνας. Στη συγκεκριμένη θέση 
αρχικά υπήρχε λίμνη, η οποία, κατά την επικρατέστερη 
άποψη, δημιουργήθηκε από την απόληψη χωμάτων από 
τους Φράγκους για το κτίσιμο του Κάστρου. οι Φράγκοι 
χρησιμοποίησαν οικοδομικό υλικό από τα γύρω βουνά και 
χώμα από αυτή την περιοχή. Έσκαβαν για να παίρνουν χώμα 
και να ζυμώνουν τη λάσπη και, έτσι, δημιουργήθηκε μια 
μεγάλη γούβα, η οποία τον χειμώνα γέμιζε νερό. Εξαιτίας του 
ότι η σύσταση του εδάφους ήταν κάπως αργιλώδης, το νερό 
αργούσε να απορροφηθεί. Έγινε, λοιπόν, μια λίμνη από τα 
χέρια των Φράγκων: η Φραγκόλιμνα.

Όμως οι κάτοικοι της περιοχής υπέφεραν από τα 
κουνούπια. Επιπλέον, ο χώρος μεταβλήθηκε σε βόθρο, 
καθώς ακαθαρσίες και θνησιμαία ρίχνονταν μέσα στη λίμνη. 
Η κατάσταση αυτή, για αιώνες, υπήρξε επιβλαβής για την 
υγεία των πολιτών. Το 1857, όταν νομάρχης μεσσηνίας 
ήταν ο Ζαχαρίας Παπαντωνίου, ο τότε φρούραρχος της 
πόλης, άλέξανδρος Κουμουνδουράκης, με την εργασία των 
ανδρών της Φρουράς και των κατάδικων των Φυλακών 
Καλαμάτας επιχωμάτωσε και ισοπέδωσε τον χώρο, τον 
περιέφραξε, φύτεψε δέντρα και διαμόρφωσε μια ωραία 

πλατεία περιπάτου, επιτυγχάνοντας επιτέλους την εξυγίανση 
της περιοχής.

Τα αρχοντόσπιτα που στο μεταξύ ανεγέρθηκαν στον γύρω 
χώρο στέγασαν επιφανείς καλαματιανές οικογένειες, καθώς 
και διάφορες υπηρεσίες και φορείς, όπως την Εθνική Τράπεζα 
(ως τη δεκαετία του 1930), τα γραφεία της Επισκοπής, τα 
Δικαστήρια (ως το 1939), την Εμπορική Σχολή (1931) και το 
οικονομικό Γυμνάσιο (1961). άξίζει να σημειωθεί ότι στην 
πλατεία Φραγκόλιμνας έγιναν το 1896 οι δοκιμαστικοί αγώνες 
για την επιλογή μεσσήνιων αθλητών από τον Μεσσηνιακό 
Γυμναστικό Σύλλογο (1888), οι οποίοι θα συμμετείχαν 
στους πρώτους σύγχρονους ολυμπιακούς άγώνες.

Φραγκόλιμνα: Μια πλατεία, μια ολόκληρη ιστορία

άπό το 1901, νότια της πλατείας λειτουργούσε το 
Βρεφοκομείον Καλαμών. Στη νοτιοανατολική πλευρά 
της, γύρω στα 1930 άρχισε να κατασκευάζεται η παλιά 
«Καπνοβιομηχανία άφών Γ. Καρέλια».

Βορειοανατολικά της πλατείας Φραγκόλιμνας βρίσκεται 
ο μονόχωρος ναός του άγίου νικολάου Εφεσίου. Κτίστηκε 
στο β΄ μισό του 19ου αι., διαθέτει στοιχεία νεοκλασικίζοντα 
και παλιά ήταν ιδιοκτησία της προυχοντικής καλαματιανής 
οικογένειας των Εφεσίων, οι οποίοι είχαν περιουσία στη 
Φραγκόλιμνα ήδη από το 1725.

Στη δυτική πλευρά της πλατείας, συναντάμε έναν διπλό ναό. Πρόκειται για δύο 
μονόχωρα κτίσματα με δίρριχτη στέγη και τρίπλευρες εξωτερικές αψίδες: τον 
βυζαντινό ναό του άγίου νικολάου του παλαιού και το παρεκκλήσιο του άγίου 
άθανασίου Τζάνε, το οποίο κτίστηκε γύρω στα 1916 νότια του άγίου νικολάου.

Προχωρώντας ανατολικότερα επί της οδού μητροπολίτου μελετίου, κατευθυνόμαστε προς το κοιμητήριο, περιοχή όπου 
επί Ρωμαιοκρατίας υπήρχε ρωμαϊκό στρατόπεδο. Πρόκειται για έναν ακόμα ιστορικό τόπο της Καλαμάτας. Πρώτον, γιατί στον 
συγκεκριμένο χώρο βρίσκεται το σωζόμενο ανατολικό τμήμα του βυζαντινού ναού του άγίου Χαραλάμπους (είναι η κόχη 
του ιερού του υπάρχοντος ναού), ο οποίος οικοδομήθηκε τον 12ο αι. και ήταν η μητρόπολη στα χρόνια της Ενετοκρατίας, 



Επιτύμβια στήλη
  Ο κοιμητηριακός ναός του Αγίου       

        Χαραλάμπους
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Πολλές φορές έχουμε δει το εκκλησάκι που βρίσκεται 
στην κορυφή του Κάστρου, σ’ έναν καταπράσινο χώρο 
γεμάτο πεύκα, που φυτεύτηκαν συγχρόνως με τα πεύκα της 
Φραγκόλιμνας (1857). Τι ξέρουμε όμως γι’ αυτό;

Είναι ένα εκκλησάκι που κτίστηκε περίπου το 1930 
με ενέργειες των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης μεσσηνίας, στην οποία και ανήκει, για να 
εξυπηρετεί τον εκκλησιασμό των μαθητών της πόλης. 
μάλιστα, στην αποπεράτωση του έργου με προσωπική 
τους εργασία βοήθησαν και οι μαθητές του 1ου Γυμνασίου 
Καλαμάτας, το οποίο λειτουργούσε στο κτήριο, όπου σήμερα 
στεγάζεται το Δημοτικό Ωδείο της πόλης μας. άποτελεί 
παρεκκλήσιο του ιερού ναού της υπαπαντής του Σωτήρος 
και είναι αφιερωμένο στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου.

ο καταστροφικός σεισμός της 13ης Σεπτεμβρίου 1986 
έπληξε στατικά το Κάστρο και λόγω επικινδυνότητας ο χώρος 
δεν ήταν πλέον επισκέψιμος. Η πρόσβαση επιτράπηκε όταν 
ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ενίσχυσης και επισκευής, ενώ το 
εκκλησάκι άνοιξε – για πρώτη φορά μετά από 23 χρόνια – το 
2009, κατόπιν ενεργειών του τότε Διευθυντή Διεύθυνσης κ. 
Γεώργιου Σταματόπουλου. Εκεί πραγματοποιείται εσπερινός 
κάθε χρόνο στις 29 ιανουαρίου, παραμονή της εορτής των 
Τριών ιεραρχών, και στις 24 μαρτίου, παραμονή της εορτής 
του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, χοροστατούντος του 
ιερέα και εκπαιδευτικού κ. Σωτήριου μαστέα. Τον χορό των 
ιεροψαλτών αποτελούν εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης μεσσηνίας, ενώ συμμετέχουν και μαθητές 
σχολείων ψάλλοντας ύμνους. άρτοκλασίες και γλυκίσματα 

προσφέρονται από τα σχολεία της πόλης και τους πιστούς και 
δίνουν έναν πανηγυρικό τόνο στη θρησκευτική εκδήλωση.

Κατά τη σχολική χρονιά 2011-2012 το σχολείο μας, 
επί Διεύθυνσης της κ. άθηνάς Παναγάκου, έκανε δωρεά 
εκκλησιαστικών ειδών και συμμετείχε στον εσπερινό της 
24ης μαρτίου με απόδοση θρησκευτικών ύμνων από τη 
μαθητική χορωδία και προσφορά αρτοκλασίας.

Πολλοί Καλαματιανοί έχουν συνδέσει τα μαθητικά τους 
χρόνια με το εκκλησάκι αυτό και ανηφορίζουν στο Κάστρο, 
για να ανάψουν ένα κεράκι και να συμμετάσχουν με κατάνυξη 
στους εσπερινούς αυτούς.

Ευχαριστούμε θερμά τη μουσικό του σχολείου μας 
και μέλος της επιτροπής επιμέλειας του ιερού ναού, κ. 
μαρία νικητοπούλου, η οποία μας έδωσε τις παραπάνω 
πληροφορίες, κατόπιν παράκλησης της μαθήτριας και μέλους 
της συντακτικής ομάδας, μαρίας Χορευτάκη.

Στην Παναγιά, στο Κάστρο

και δεύτερον, γιατί στον ίδιο χώρο εντοπίζονται πολλά 
επιβλητικά και αξιόλογα ταφικά μνημεία της περιόδου 1870-
1920 με επιτύμβιες στήλες ιστορικής αξίας. 

Η πλατεία της Φραγκόλιμνας, συνολικής έκτασης 4.960 
τ.μ., διαμορφώθηκε και δέχτηκε καλλωπιστικές παρεμβάσεις 
πολλές φορές. Η τελευταία ανάπλαση έγινε στις αρχές του 
2000. Δυστυχώς, σήμερα, έχει πληγεί από βάνδαλους χρήστες 
και χρειάζεται για άλλη μια φορά τη Δημοτική φροντίδα, για 
να γίνει και πάλι όμορφη.
 
Πηγές:  άναστασία μηλίτση-νίκα, Χριστίνα Θεοφιλοπούλου 
Στεφανούρη, «οδοιπορικό σε Πλατείες και δρόμους της 
πόλης. ΚάλάμάΤά 1830-1940»,  www.kalamata.gr

 
κ. Βασιλική Μουλουχάκου, Φιλόλογος
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του κόσμου οι παραδόσεις

Το καρναβάλι της Νέδουσας

Ένα από τα μεσσηνιακά αποκριάτικα έθιμα είναι το καρναβάλι της νέδουσας, το οποίο γίνεται την Καθαρή Δευτέρα στο 
ομώνυμο χωριό της περιοχής άλαγονίας Ταϋγέτου.

Πρόκειται για ένα αυθεντικό αγροτικό δρώμενο, που έχει τις ρίζες του στα πανάρχαια χρόνια και το οποίο περιλαμβάνει μια 
σειρά πράξεων με πρωταρχικό σκοπό την εξασφάλιση της ευετηρίας (καλοχρονιάς) και της γονιμότητας. «άυτοσχεδιάζεται» 
από τον «θίασο», έναν όμιλο μεταμφιεσμένων, και προσφέρεται στο χωριό και στους ανθρώπους του κάθε χρόνο, γιατί, όπως 
πιστεύουν, «αν δε γίνει μια χρονιά, θα ’ναι κακό για το χωριό». Χαρακτηριστικά μέρη του δρώμενου είναι τα εξής:

 z Το ομαδικό μουντζούρωμα από καπνιά φούρνου ως αντιβασκανικό.
 z Η επίσκεψη του «θιάσου» σε όλα τα σπίτια του χωριού κυκλικά, για ανταλλαγή ευχών και συλλογή εδεσμάτων που  

       τρώγονται σε ομαδικό γεύμα.
 z ο χορός των τράγων, κατά τον οποίον τραγόμορφοι επιδίδονται σε εικονικά παλέματα, ενώ τα κρεμασμένα κουδούνια τους  

       ηχούν ασταμάτητα.
 z Η αροτρίαση, η ιερότερη πράξη της ημέρας, στη διάρκεια της οποίας το παμπάλαιο αλέτρι «οργώνει» τρεις φορές την  

       πλατεία του χωριού, ενώ ο «θίασος» σπέρνει σπόρους και τους θάβει.
 z ο γάμος, που προκαλεί άφθονο γέλιο με το εντυπωσιακό τέλος του, καθώς «γαμπρός και νύφη» ερωτεύονται κατάχαμα στο  

       «τρεις φορές οργωμένο χώμα».
 z άκολουθεί η κηδεία, ο θρήνος και η ανάσταση. Ένας νέος που φονεύεται «για να μην πεθάνει από γεροντική αδυναμία»  

       κηδεύεται με θρήνους και μοιρολόγια, ανακαλείται στη ζωή και «ανασταίνεται», για να δράσει πάλι ακμαίος. Η πράξη αυτή  
       προφανέστατα συμβολίζει την ανάσταση της φύσης, την άνοιξη-ζωή μετά τον χειμώνα-θάνατο.

Το κρέμασμα της Γριάς Συκούς

Ένα άλλο αποκριάτικο έθιμο, αποκλειστικότητα της 
μεσσήνης, είναι το κρέμασμα της Γριάς Συκούς. Το πρωί 
της Καθαρής Δευτέρας, αναπαριστάνεται σε συγκεκριμένη 
τοποθεσία της πόλης η εκτέλεση μιας γερόντισσας, της Γριάς 
Συκούς, η οποία κρεμάστηκε στη θέση εκείνη με εντολή του 
ιμπραήμ, επειδή του είπε πως είδε σε ένα όνειρό της ότι η 
εκστρατεία του θα είχε άσχημο τέλος εξαιτίας των Ελλήνων 
επαναστατών.

Αποκριάτικα έθιμα της Μεσσηνίας
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Γιορτάζεται κάθε χρόνο την Καθαρή Δευτέρα στη μεθώνη 
και στηρίζεται σε πραγματικό γεγονός. Τον 14ο αι. ο ιππότης 
ιωάννης Κουτρούλης δημιούργησε παράνομο δεσμό με μια 
γυναίκα που ήταν ήδη παντρεμένη. Όλες οι προσπάθειες 
για διαζύγιο συναντούσαν την άρνηση της Εκκλησίας 
και συγκεκριμένα του επισκόπου μεθώνης. Η παράνομη 
συμβίωση κράτησε δεκαεπτά χρόνια και προκάλεσε το 
ενδιαφέρον των κατοίκων της μεθώνης. Χρειάστηκε 
παρέμβαση του Πατριάρχη άντωνίου του Δ’ για να 
ξεπεραστούν τα εμπόδια και να επιτραπεί ο γάμος, ο οποίος 
γιορτάστηκε με λαμπρότητα. Το ξέφρενο γλέντι κράτησε 
μέρες και από τότε έμεινε η φράση «έγινε του Κουτρούλη ο 
γάμος» σε ένδειξη θορυβώδους διασκέδασης.

Το γεγονός αυτό άρχισαν να αναβιώνουν οι μεθωναίοι, 
λίγο μετά την Κατοχή, γιορτάζοντάς το σε συνδυασμό με τα 
Κούλουμα την Καθαρή Δευτέρα στο Κάστρο της μεθώνης. 
Το έθιμο συνεχίζει να αναβιώνει στην πλατεία της παραλίας 
με μια παρωδία γάμου, που περιέχει πολλές απρόοπτες 

καταστάσεις και σάτιρα της σύγχρονης πραγματικότητας. 
μετά τον «γάμο», ακολουθεί γλέντι και στον κόσμο 
προσφέρονται φασολάδα, λαγάνες και σαρακοστιανά.

Πηγές: http://nedousa.cti.gr/karnavali.html,
               http://www.armenioi.gr/index.php,
               http://www.eleftheriaonline.gr/politismos/ekdiloseis

Αικατερίνη Μούζου, Β2

Την Κυριακή του Πάσχα αναβιώνει ένα ξεχωριστό τοπικό 
έθιμο, ο σαϊτοπόλεμος, του οποίου οι ρίζες βρίσκονται στους 
απελευθερωτικούς αγώνες του 1821. Στη μάχη της Βέργας το 
1826, οι Καλαματιανοί κατάφεραν να νικήσουν το ιππικό του 
ιμπραήμ τρομάζοντας τα άλογά του με αυτοσχέδιες κροτίδες, 
τις σαΐτες.

οι σαϊτολόγοι κατασκευάζουν τις σαΐτες από χαρτονένιους 
σωλήνες, τους οποίους γεμίζουν με στρώματα μπαρουτιού 
και χαρτιού. Η προετοιμασία κρατάει περίπου δύο μήνες. 
οι ομάδες των σαϊτολόγων, τα «μπουλούκια», φορώντας 
παραδοσιακές φορεσιές και με τα ταγάρια τους γεμάτα 
σαΐτες, συγκεντρώνονται το βράδυ του Πάσχα στη Δυτική 
Παραλία Καλαμάτας και μόλις δοθεί το σύνθημα αρχίζουν την 
εκτόξευση. με ψυχή και αποφασιστικότητα, σε κατάσταση 
έκστασης, οι άνθρωποι αυτοί παίζουν περήφανα με τον 
κίνδυνο και ξεσηκώνουν τον κόσμο που τους παρακολουθεί.

Του Κουτρούλη ο γάμος

Ο σαϊτοπόλεμος στην Καλαμάτα

Για τη σημασία της παράδοσης:

«Χρωστάμε σ’ όσους ήρθαν, πέρασαν, θα ’ρθούνε, θα περάσουν.» (Κ. Παλαμάς)

«Ο άνθρωπος έχει ρίζες, κι όταν τις κόψουν πονεί, βιολογικά, όπως όταν τον ακρωτηριάσουν.» (Γ. Σεφέρης) 
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... και μερικοί αριθμοί
Η κ. Θεοδώρα Κουτσομήτρου, καθηγήτρια οικιακής οικονομίας, στα 

πλαίσια της διδακτικής ενότητας «Διατροφή και υγεία», διεξήγαγε μια μικρή 
έρευνα στα τμήματα ά3, Β1, Β2 και Β3 σχετικά με τη νηστεία. Η έρευνα έγινε 
σε δείγμα 69 μαθητών και έδωσε τα παρακάτω αποτελέσματα:

 � Το 76% γνωρίζει ότι μέσα στη διάρκεια του έτους υπάρχουν 2 ή 3    
       μεγάλες νηστείες.

 � Το 65% νηστεύει. άπό αυτούς:
       –  Το 50% νηστεύει από 1 έως 5 ημέρες το χρόνο, ενώ μόνο το 5%        
           νηστεύει περισσότερο από μία εβδομάδα.
       –  Όλοι σχεδόν νηστεύουν τη μεγάλη Εβδομάδα.
       –  Το 64% νηστεύει για θρησκευτικούς λόγους, το 27% για οικογενειακούς/παραδοσιακούς λόγους και το 9% για        
           διατροφικούς λόγους.

η αξία της νηστείας
Βρισκόμαστε στην περίοδο της Σαρακοστής και τις ημέρες 

αυτές η νηστεία αποτελεί κύριο μέλημα της θρησκευτικής 
μας παράδοσης. άλλά η νηστεία, εκτός από θρησκευτική, 
έχει και διατροφική αξία, καθώς μας δίνει την ευκαιρία να 
κάνουμε μια ισορροπημένη και υγιεινή διατροφή και να 
θυμηθούμε γεύσεις που, ίσως, δε βρίσκονται στο καθημερινό 
μας διαιτολόγιο.

Το πρόγραμμα διατροφής κατά τη νηστεία επιβάλλει 
τη μηδενική κατανάλωση ζωϊκών προϊόντων: κρέατος, 
γαλακτοκομικών, αυγών και ψαριών. μειώνεται έτσι η 
κατανάλωση κορεσμένου λίπους, που αποτελεί κύρια 
αιτία των καρδιαγγειακών νοσημάτων, αποτοξινώνεται 
ο οργανισμός, βελτιώνεται η λειτουργία του εντέρου, 
«ξεκουράζεται» το πεπτικό σύστημα, ελαττώνεται η 
χοληστερόλη, επαναφέρεται στα φυσιολογικά επίπεδα η 
αρτηριακή πίεση και, επιπλέον, μειώνεται το σωματικό βάρος.

Το μεγάλο διατροφικό πλεονέκτημα της νηστείας 
είναι η αυξημένη κατανάλωση φρούτων, λαχανικών, 
δημητριακών, θαλασσινών και ελαιόλαδου. Έτσι, υπάρχει 
αυξημένη πρόσληψη αδιάλυτων φυτικών ινών, βιταμινών, 
αντιοξειδωτικών ουσιών και Ω3 λιπαρών οξέων, η οποία 
θωρακίζει τον οργανισμό μας, ισχυροποιεί το ανοσοποιητικό 
μας σύστημα, ενώ συμβάλλει και στην πνευματική μας 
εγρήγορση.

Η αναπλήρωση των αναγκών σε πρωτεΐνη, μέταλλα και 
ιχνοστοιχεία (ασβέστιο, σίδηρος, ψευδάργυρος, κάλιο κ.ά.) 
γίνεται με την ευρύτερη κατανάλωση σε όσπρια, θαλασσινά, 
ξηρούς καρπούς, αποξηραμένα φρούτα, δημητριακά ολικής 
άλεσης, σκούρα πράσινα λαχανικά, ταχίνι (χαλβάς), ταραμά. 
Άλλωστε, ας μην ξεχνάμε ότι τα παλιά χρόνια οι άνθρωποι 
έτρωγαν κρέας σε εξαιρετικές μόνο περιπτώσεις και ήταν 
γεροί και υγιείς.

Η νηστεία, εφόσον εφαρμοστεί σωστά, χωρίς υπερβολές 

και για μικρό χρονικό διάστημα, σπάνια δημιουργεί 
προβλήματα σε υγιή άτομα, ενώ μπορεί να αποδειχθεί 
ευεργετική για την υγεία μας. Ωστόσο, τα οφέλη της νηστείας 
δεν είναι μόνο σωματικά, αλλά και ηθικά - ψυχικά. Η αποχή 
από τις απολαύσεις ενδυναμώνει τον χαρακτήρα, εξασκεί 
τη θέληση και την εγκράτεια, ενισχύει την αυτοπεποίθηση 
και χαρίζει ευεξία. Φαίνεται, ακόμα, ότι η νηστεία ωφελεί... 
την τσέπη, αλλά και το περιβάλλον. άπό οικονομική 
άποψη, η νηστεία πλεονεκτεί καθώς μπορεί, εφόσον 
είναι καλοσχεδιασμένη, να περιλαμβάνει τα απαραίτητα 
θρεπτικά συστατικά, χωρίς να «πονάει» την τσέπη. Ως προς 
το περιβαλλοντικό σκέλος, η διατροφή που είναι πλούσια 
σε λαχανικά, φρούτα, όσπρια έχει λιγότερο οικολογικό 
κόστος, καθώς αυτές είναι τροφές με χαμηλότερο οικολογικό 
αποτύπωμα (δείκτης επιβάρυνσης της γης). Όλες οι περιοχές 
μπορούν να είναι αυτάρκεις σε αυτά τα τρόφιμα, ειδικά στη 
χώρα μας, άρα δεν επιβαρύνεται επιπλέον ο πλανήτης με τη 
μεταφορά τους μέσω διηπειρωτικών ταξιδιών.

Ας νηστέψουμε, λοιπόν, κάνει καλό!
Μαρία Χασανέα & Μαρία Χορευτάκη, Β3

οι μαθητές 
αρθρογραφούν:
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η αξία της νηστείας
Το σκάκι είναι ένα από τα δημοφιλέστερα παιχνίδια στον κόσμο. Έχει 

χαρακτηριστεί, όμως, όχι μόνο ως παιχνίδι αλλά και ως τέχνη, επιστήμη 
και άθλημα. Είναι διασκέδαση και παράλληλα μια δοκιμασία πνευματικής 
δύναμης, η οποία βασίζεται αποκλειστικά στην τακτική και στη στρατηγική.

Η ιστορία του παιχνιδιού χάνεται στα βάθη των αιώνων. Παραλλαγές 
του παίζονταν στην αρχαιότητα από την Ελλάδα και την άίγυπτο έως και 
την Κίνα. Όλες οι χώρες που βρίσκονται στην ακτίνα αυτή διεκδικούν 
την καταγωγή του παιχνιδιού. μέχρι σήμερα, δεν έχει καθοριστεί ούτε ο 
εφευρέτης του ούτε ο χρόνος της εμφάνισής του. Πολλές θεωρίες έχουν 
διατυπωθεί για την αρχική μορφή του παιχνιδιού στις ινδίες πριν από 20 

αιώνες περίπου, δηλαδή γύρω στην ελληνιστική περίοδο. Τότε το παιχνίδι αυτό αναφερόταν με την ονομασία τσατουράγκα 
που σημαίνει τετραπλή σύνθεση, δηλαδή παιχνίδι με τα τέσσερα όπλα των αρχαίων ινδών:  Τους ελέφαντες, το ιππικό, τα

μια ωραία ιστορία

άμφορέας του 530 π.Χ., ο οποίος απεικονίζει τον άχιλλέα και τον άίαντα κατά τον 
Τρωικό πόλεμο να παίζουν το «ΠΕνΤάΓΡάμμον», ένα επιτραπέζιο παιχνίδι που παιζόταν 

με πεσσούς (πούλια-πιόνια, τα οποία μετακινούσαν μέσα σε 5 γραμμές) και κύβους (ζάρια), 
κάτι που αποδεικνύεται από τις επιφωνήσεις των ηρώων «τέσσερα» και «τρία», οι οποίες 

επιγράφονται στον αμφορέα.  (άπό το Ελλήνων Πνεύμα)

9.223.372.036.854.775.808 κόκκοι σιταριού, οι οποίοι εκφρασμένοι σε βάρος – ένας κόκκος ζυγίζει 0,053 γραμμάρια – 
ισοδυναμούσαν με την τεράστια ποσότητα των 488.838.717.953.303 τόνων!

Το σκάκι έγινε γνωστό στη Δυτική Ευρώπη από τους Άραβες, οι οποίοι με τη σειρά τους το είχαν πάρει από τους Πέρσες, και 
είχε ήδη αποκτήσει την τελική σύγχρονή του μορφή τον 15ο αιώνα. άπό την Ευρώπη εξαπλώθηκε σε όλο τον κόσμο.

Πηγή: Βικιπαίδεια

άρματα και το πεζικό. Παιζόταν από τέσσερις παίκτες και όχι από δύο, καθένας από τους οποίους κατείχε μία γωνία της 
σκακιέρας.

άπ’ όλες όμως τις θεωρίες που έχουν αναπτυχθεί σχετικά με την προέλευση του παιχνιδιού, επικρατέστερη είναι ότι το σκάκι 
τελικά προήλθε από την ινδία και το εφηύρε, συγκεκριμένα, ο βραχμάνος Σίσσα σε εποχή απροσδιόριστη.  Η θεωρία αυτή 
βασίζεται, κυρίως, στη σπουδαία εκείνη παράδοση με τον διπλασιασμό των σπόρων.

Σύμφωνα με την παράδοση αυτή, όταν 
κάποτε ο ηγεμόνας της περιοχής κάλεσε τον 
Σίσσα για να επιδείξει το παιχνίδι που είχε 
εφεύρει, τόσο πολύ γοητεύτηκε από αυτό, που 
ρώτησε τον Σίσσα τι θα ήθελε ως ανταμοιβή. 
Τότε ο σοφός εκείνος ζήτησε τόσους κόκκους 
σιτάρι, όσοι θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν 
στα 64 τετράγωνα της σκακιέρας βάζοντας 
στο πρώτο έναν κόκκο, στο δεύτερο δύο, 
στο τρίτο τέσσερις, στο τέταρτο οκτώ κ.λπ., 
διπλασιάζοντας, δηλαδή, τους κόκκους σε κάθε 
επόμενο τετράγωνο. ο ηγεμόνας, κρίνοντας το 
αίτημα ασήμαντο, τον παρακίνησε να ζητήσει 
κάτι σπουδαιότερο. Καθώς ο Σίσσα επέμενε, ο 
ηγεμόνας διέταξε ν’ αδειάσουν μια φορτωσιά 
καμήλας σιτάρι δίπλα του. Η έκπληξή του όμως 
υπήρξε μεγάλη, όταν ο θησαυροφύλακας και 
προϊστάμενος των αποθηκών τού ανέφερε 
ότι, όχι μόνο το σιτάρι της ηγεμονίας αλλά και 
όλων των γύρω ηγεμονιών να συγκεντρωνόταν, 
δε θα έφτανε για να ικανοποιήσει το 
αίτημα του Σίσσα. Πράγματι, χρειάζονταν 
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πίσω στα παλιά

Παιδί και παιχνίδι είναι δύο έννοιες στενά δεμένες μεταξύ 
τους. Για κάθε παιδί το παιχνίδι είναι μια φυσική, ζωτική 
ανάγκη και ένα πολύ σημαντικό μέσο για τη σωματική, 
πνευματική, ηθική και κοινωνική του ανάπτυξη.

Στην πατρίδα μας, από την αρχαιότητα ως τις μέρες μας, τα 
παιχνίδια – κυρίως τα ομαδικά – πέρασαν από γενιά σε γενιά 
παραλλαγμένα και προσαρμοσμένα πάντοτε στις συνθήκες 
διαβίωσης κάθε εποχής και περιοχής. Σήμερα, πολλά από 
αυτά έχουν χαθεί, γιατί τα έσβησε η αλλαγή του τρόπου ζωής. 
Δεν υπάρχουν πια οι παλιές γειτονιές με τις αλάνες, για να 
παίξουν τα παιδιά και να χαρούν με το κυνηγητό, το κρυφτό, 
την καραβάνα ή κουτσό, τα τσιγκάκια, το ξυλίκι, τις γυαλένιες 
ή βόλους, την τσοκαρία, τη μέλισσα, το δαχτυλίδι, το μπιζ 
και τόσα άλλα παιχνίδια, που η θύμησή τους κάνει τους 
μεγαλύτερους να νοσταλγούν και να συγκινούνται . . . Τους 
ρωτήσαμε και μάθαμε γι’ αυτά:

Βόλοι

οι βόλοι ήταν πήλινοι ή γυάλινοι και βαμμένοι σε ζωηρά 
χρώματα. Ένα από τα πιο δημοφιλή παιχνίδια που παιζόταν 
με αυτούς ήταν το «τριγωνάκι».

Χαράζουμε στο χώμα ένα τρίγωνο και μέσα σ’ αυτό κάθε 
παίκτης «στρώνει» δυο-τρεις από τους βόλους του. Σε μια 
απόσταση 4-5 μέτρων στήνεται μια πέτρα, ο μπάστακας, 
την οποία τα παιδιά σημαδεύουν με έναν βόλο τους. ο 
παίκτης που με τον βόλο του θα πλησιάσει περισσότερο τον 
μπάστακα παίζει πρώτος. Ρίχνει με τον αντίχειρα τον βόλο 
του στο τριγωνάκι με σκοπό να χτυπήσει έναν από τους 

«στρωμένους βόλους». Όποιον βόλο 
πετύχει, τον κερδίζει. άν αστοχήσει, 
ο δικός του βόλος μένει μέσα στο 
τρίγωνο. Συνεχίζει ο αμέσως επόμενος 
παίκτης, ο οποίος, αν ευστοχήσει 
χτυπώντας τον βόλο, κερδίζει όλους 
όσους έχει μαζέψει ο προηγούμενος 
ως εκείνη τη στιγμή.

Αμπάριζα

Τα παιδιά χωρίζονται σε δύο ομάδες. Κάθε ομάδα έχει 
το ορμητήριό της (αμπάριζα), συνήθως κολόνα ή δέντρο. 
Ένας τυχαίος παίκτης από τη μία ομάδα «παίρνει αμπάριζα 
και βγαίνει», για να προκαλέσει τους παίκτες της άλλης 
ομάδας να τον κυνηγήσουν. Τότε ένας αντίπαλος παίκτης 
«παίρνει αμπάριζα και βγαίνει» και τον κυνηγάει για να τον 
«σκλαβώσει». με τον ίδιο τρόπο βγαίνουν και τα υπόλοιπα 
παιδιά. Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να κυνηγήσει μόνο τα 
παιδιά που έχουν βγει πριν από αυτό. Επίσης, κάθε παίκτης 
μπορεί να γυρίζει στην αμπάριζά του, να «παίρνει φωτιά» 
και να βγαίνει όσες φορές θέλει. Όταν κάποιο παιδί πιάσει 
έναν παίκτη της αντίπαλης ομάδας, τον πάει στη «φυλακή», 
που είναι συνήθως κοντά στην αμπάριζά του. οι παίκτες 
της ομάδας του φυλακισμένου παιδιού πρέπει να το 
ακουμπήσουν, για να το ελευθερώσουν. μεγάλη προσβολή 
θεωρείται αν ο αντίπαλος παίκτης εισχωρήσει, χωρίς να 
τον πιάσουν, στην αμπάριζα της άλλης ομάδας και την 
ακουμπήσει. νικήτρια είναι η ομάδα που θα φυλακίσει όλους 
τους αντίπαλους παίκτες.

Ξεχασμένα παιδικά παιχνίδιαΟι μαθητές μαθαίνουν...

«Ό,τι χρειάζεται η ψυχή ενός παιδιού είναι το φως του ήλιου, τα παιχνίδια, το καλό 
παράδειγμα και λίγη αγάπη», Φ. Ντοστογιέφσκι - «Αδελφοί Καραμαζώφ»
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Τζαμί ή κεραμιδάκια

Τα παιδιά χωρίζονται σε δύο ομάδες. Η πρώτη φυλάει 
το τζαμί, το οποίο αποτελείται από κομμάτια κεραμίδας 
στοιβαγμένα το ένα πάνω στο άλλο μέσα σε κύκλο, και 
στέκεται πίσω από αυτό. Η δεύτερη ομάδα στέκεται απέναντι 
σε απόσταση 7-8 μέτρων και οι παίκτες της προσπαθούν με 
μικρή μπάλα να ρίξουν τον πύργο με τα κεραμίδια. Έχουν 
τρεις ευκαιρίες. Σε περίπτωση που δεν τα καταφέρουν, 
οι ομάδες αλλάζουν ρόλους. άν όμως κάποιος ρίξει τα 
κεραμίδια, τότε οι δυο ομάδες διασκορπίζονται στον γύρω 
χώρο. Η πρώτη επιδιώκει να «κάψει» τους παίκτες της 
δεύτερης χτυπώντας τους με τη μπάλα και βγάζοντάς τους 
έτσι από το παιχνίδι. Η δεύτερη προσπαθεί να ξαναβάλει τα 
κεραμίδια στη θέση τους, έτσι ώστε να ξανασχηματιστεί το 
τζαμί. ο παίκτης που θα τοποθετήσει το τελευταίο κεραμίδι 
φωνάζει «τζαμί». Εάν η δεύτερη ομάδα φτιάξει το τζαμί 
πριν καούν όλοι οι παίκτες της, κερδίζει έναν πόντο. άν η 
πρώτη ομάδα κάψει όλους τους παίκτες της δεύτερης πριν 
προλάβουν να φτιάξουν το τζαμί, τότε αντιστρέφονται οι 
ρόλοι. νικήτρια είναι η ομάδα που θα κερδίσει τους πιο 
πολλούς πόντους.

Παραλλαγή του παιχνιδιού είναι «τα εφτάπυργα». Εδώ 
χρειάζονται εφτά κεραμιδάκια ή πέτρες, που στήνονται στο 
κέντρο ενός κύκλου με διάμετρο περίπου δύο μέτρα. Όταν 
κάποιος παίκτης από την επιτιθέμενη ομάδα καταφέρει 
με τη μπάλα να γκρεμίσει τον πύργο, η αμυνόμενη ομάδα 
διασκορπίζει τις πέτρες μέσα στον κύκλο. Τότε αρχίζει η μάχη. 
οι παίκτες της μιας ομάδας προσπαθούν να τις ξαναστήσουν, 
ενώ οι παίκτες της άλλης να τους «κάψουν» με την μπάλα.

Το παιχνίδι τελειώνει, όταν ξαναστήνονται όλα τα 
κεραμιδάκια ή «καίγονται» όλοι οι παίκτες της επιτιθέμενης 
ομάδας.

Τα κότσια ή πεντόβολα

Το παιχνίδι αυτό παιζόταν συνήθως με δύο παιδιά, 
καθισμένα αντικριστά στο πάτωμα, και με πέντε κότσια. Το 
παιδί που ξεκινούσε πρώτο έβαζε τα τέσσερα κότσια στο 
πάτωμα και με το ένα χέρι πετούσε το πέμπτο ψηλά. Ώσπου 
να κατέβει και να το πιάσει πάλι με το ίδιο χέρι, μάζευε από 
το πάτωμα τα κότσια πρώτα ένα-ένα, μετά δύο-δύο κ.λπ. και, 
τέλος, όλα μαζί χρησιμοποιώντας πάντα μόνο το ένα χέρι.

Το ίδιο παιχνίδι παιζόταν και με πέτρες, καθεμιά από τις 
οποίες είχε το μέγεθος ενός μεγάλου φουντουκιού. Στην 
περίπτωση αυτή, το παιχνίδι ονομαζόταν πεντόβολα.

Στην τελευταία φάση του το παιχνίδι γινόταν πολύ 
δύσκολο. ο παίκτης ένωνε τις δύο παλάμες του, έβαζε 
μέσα τις πέντε πέτρες, τις πέταγε στον αέρα και, καθώς 
οι πέτρες έπεφταν, 
προσπαθούσε να τις 
ξαναπιάσει, έχοντας 
τώρα τις παλάμες προς 
τα κάτω με ενωμένες 
τις ράχες τους, ώστε να 
σχηματίζουν ένα είδος 
σκάφης. Όποιο παιδί 
κατάφερνε να τις πιάσει 
όλες ήταν ο νικητής.

Η κλώσσα, τα κλωσσόπουλα και το γεράκι

Τα παιδιά-κλωσσόπουλα μπαίνουν το ένα πίσω από το 
άλλο πιασμένα από τη μέση. Το πρώτο παιδί-κλώσσα έχει 
τα χέρια του ανοιχτά σε έκταση. Ένα άλλο παιδί παριστάνει 
το γεράκι. μόλις το παιχνίδι ξεκινήσει, το γεράκι προσπαθεί 
να πιάσει το τελευταίο κλωσσόπουλο. Η κλώσσα κάνοντας 
διάφορους ελιγμούς προσπαθεί να έχει πάντα μπροστά της 
το γεράκι, ώστε να προστατεύει τα κλωσσόπουλα. Όποιο 
κλωσσόπουλο πιαστεί από το γεράκι ή, κατά τους ελιγμούς, 
ξεκολλήσει από τη σειρά βγαίνει από το παιχνίδι. Το παιχνίδι 
τελειώνει, μόλις πιαστούν όλα τα κλωσσόπουλα.

Παναγιώτης Κερανούδης, Γ1 – Αγγελική Κορωνιού & Νίκη Κυριακούλη, Α1

Ἔνθα γὰρ ἅμιλλα, ἐνταῦθα καὶ νίκη ἐστίν.
Όπου υπάρχει άμιλλα, εκεί υπάρχει και νίκη.

              Αριστοτέλης
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Στα πλαίσια του μαθήματος των Καλλιτεχνικών, υπό την καθοδήγηση της καθηγήτριας κ. Ευγενίας ντεκελέ οι μαθητές 
ασκήθηκαν σε διάφορες τεχνικές ζωγραφικής, καλλιέργησαν το ταλέντο τους και ανέπτυξαν τη δημιουργική τους φαντασία 
ζωγραφίζοντας πάνω σε διάφορες θεματικές ενότητες, όπως:

καλλιτεχνικό εργαστήρι

Νικόλαος Ζωγόπουλος, Α1

Μαρία Χασανέα, Β3

Αριστέα Ασπρούλη, Γ1

Κατερίνα Μούζου, Β2 Άννα Ματέσκου, Β2

φως και σκοτάδι

ανάγλυφες χρωματικές δημιουργίες
παρατηρώντας από κοντά τη φύση

το χέρι

τοπίαπαρατηρώντας το γλυπτικό αντικείμενο

φουτουρισμός
γνωρίζοντας τους Έλληνες ζωγράφους

Μαρία-Ελένη Μπέιντο, Β2

Παναγιώτης Δήμιζας, Α1
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Έφη Κουμουνδούρου, Γ1 

Γεωργία Μπάκα, Α2

Νικόλαος Σιψάς, Α3 Κωνσταντίνος Κόκκαλης, Α1

Αγγελική Χόχολη, Α3

Γεωργία Δημητρακάκου, Γ1

Ευαγγελία Κουκούτση, Γ2 Ηλιάνα Κουρούπη, Β1
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Το σχολείο μας, με σκοπό να συγκεντρώσει χρήματα για την έκδοση του 2ου τεύχους του περιοδικού, διοργάνωσε 
λαχειοφόρο αγορά. Διατέθηκαν 500 λαχνοί αξίας 0,50 € ο καθένας. Ευχαριστούμε τους χορηγούς των δώρων της 
λαχειοφόρου αγοράς:

1. Φαρμακείο Καρκατζούλη-μανιάτη: Σαμπουάν, μάσκα μαλλιών, χτένα.
2. Ρούμπος: Ρολόι τοίχου.
3. Φαρμακείο Στέλλας Χρονοπούλου: Σαμπουάν.
4. Βιβλιοπωλείο Δημητριάδη: Γραφική ύλη (πολυθεματικά τετράδια, στυλό).
5. Βιβλιοπωλείο λυμπερόπουλου: μουσικό Κουτί.
6. Βιβλιοπωλείο άφών Παπαχρήστου: 2 βιβλία και βιβλίο μαγειρικής.
7. άΦοι Π. μουΡΓΗ S/Ms – Κατάστημα άκρίτα: Σόμπα αλογόνου.
8. άΦοι Π. μουΡΓΗ S/Ms – Κατάστημα Ταξιαρχών: Σόμπα αλογόνου.
9. Κρεοπωλείο – Ζωεμπόριο Χρήστος Σπυρ. οδεμισιώτης: Δωροεπιταγή σε είδος.
10. Δημακάκου Βασιλική: Γυάλινη κανάτα και ποτήρια.
11. μαρκάκη-άσπρούλη Καλλιόπη: Σκουλαρίκια, βραχιολάκι, κολιέ.
12. Ζωγόπουλος Κ. Γεώργιος Super Market: 2 x 5 κιλά πορτοκάλια.
13. Χαραλαμπόπουλος ιωάννης (Θεολόγος): ½ κιλό μέλι και 2 βάζα με ελιές Καλαμών.
14. «ΠάΡάΔοΣΗ»: 1 κουτί δίπλες.
15. Stavros Papadopoulos, Fine Gems & Pearls: Βραχιόλι.
16. Ζωγόπουλος Παναγιώτης: άκουστικά (2), αρωματικό αυτοκινήτου (2).
17. άφεντάκης Super Market: μπωλ παγωτού.
18. Φιλοπούλου Ειρήνη: Σετ σεντόνια και παιδικό παζλ.
19. μουτζούρης Ξηροί Καρποί: Ένα μπουκάλι κρασί.
20. Κλαμπατσέας Βασίλειος: Γραφική ύλη (στυλό, μολύβι, γόμα), κάλτσες, καλσόν, 2 κιλά μέλι.
21. Κάτσαρη Βασιλική: Κεντητός σελιδοδείκτης.
22. Κουτσομήτρου Θεοδώρα: Ρίγανη.
23. Ξυπόλιτος Ευστάθιος: 4 λαμπάδες από καθαρό κερί.

Λαχειοφόρος

μια μέρα, ο μεγάλος αρχαίος 
Έλληνας φιλόσοφος Σωκράτης 
συνάντησε κάποιον γνωστό του, ο 
οποίος του ανακοίνωσε ότι έχει να 
του πει κάτι πολύ σημαντικό για 
κάποιον από τους μαθητές του.

ο Σωκράτης τού είπε ότι θα 
ήθελε, πριν του πει τι είχε ακούσει, 
να κάνουν το τεστ της «τριπλής 
διύλισης».

—  «Τριπλή διύλιση;» ρώτησε με απορία ο γνωστός του.
—  ναι, πριν μου πεις τι άκουσες για τον μαθητή μου 

θα ήθελα να φιλτράρουμε αυτό που θέλεις να μου πεις. Το 
πρώτο φίλτρο είναι αυτό της αλήθειας. Είσαι λοιπόν εντελώς 
σίγουρος ότι αυτό που πρόκειται να μου πεις είναι αλήθεια;

—  Ε... όχι ακριβώς, απλώς το άκουσα και...
—  μάλιστα, άρα δεν έχεις ιδέα αν αυτό που θέλεις να μου 

πεις είναι αλήθεια ή ψέματα.
—  άς δοκιμάσουμε τώρα το δεύτερο φίλτρο, αυτό της 

καλοσύνης. άυτό που πρόκειται να μου πεις για τον μαθητή 

μου είναι κάτι καλό;
—  Καλό; Όχι, το αντίθετο μάλλον...
—  Άρα, συνέχισε ο Σωκράτης, θέλεις να πεις κάτι κακό για 

τον μαθητή μου, αν και δεν είσαι καθόλου σίγουρος ότι είναι 
αλήθεια.

ο γνωστός του έσκυψε το κεφάλι από ντροπή και 
αμηχανία.

—  Παρ’ όλα αυτά, συνέχισε ο Σωκράτης, μπορείς ακόμα 
να περάσεις το τεστ, γιατί υπάρχει και το τρίτο φίλτρο: της 
χρησιμότητας. Είναι αυτό που θέλεις να μου πεις για τον 
μαθητή μου κάτι που μπορεί να μου φανεί χρήσιμο;

—  Όχι, δε νομίζω...
—  Επομένως, αφού αυτό που θα μου πεις δεν είναι ούτε 

αλήθεια ούτε καλό ούτε χρήσιμο, γιατί θα πρέπει να το 
ακούσω;

ο γνωστός του έφυγε ντροπιασμένος, έχοντας πάρει ένα 
καλό μάθημα... 

Μήπως είναι καιρός να βάλουμε κι εμείς αυτό το σοφό 
τεστ στη ζωή μας;

Ένα σοφό τεστ
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η συντακτική ομάδα

1. άσπρούλη άριστέα (Γ1)
2. Γερακάρη ιωάννα (ά1)
3. Γεωργουλάκης άριστείδης (Γ1)
4. Δημητρακάκου Γεωργία (Γ1)
5. Δήμιζας Παναγιώτης (ά1)
6. Δούνια Βασιλική (Β1)
7. Ζωγόπουλος νικόλαος (ά1)
8. Καλογεροπούλου Σταυρούλα (ά1)
9. Κερανούδης Παναγιώτης (Γ1)
10. Κλαμπατσέας Χρήστος (Γ1)
11. Κορωνιού άγγελική (ά1)

12. Κουτίβα νίκη (ά1)
13. Κυριακούλη νικολέττα (ά1)
14. Κωνσταντάκης Κων/νος - Παναγιώτης (Β2)
15. λάγιου Φωτεινή (Β2)
16. μούζου άικατερίνη (Β2)
17. ναθαναήλ Κωνσταντίνα (Β2)
18. Ξυπόλιτος Γεώργιος-Παναγιώτης (Β2) 
19. Πρίφτη άλεξία (Γ3)
20. Χασανέα μαρία (Β3)
21. Χορευτάκη μαρία (Β3)

Για τη σύνταξη του δεύτερου τεύχους εργάστηκαν οι μαθητές:

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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Ηλιοβασίλεμα στην Καλαμάτα

Ευχαριστούμε θερμά τους χορηγούς μας για τη σημαντική 
υποστήριξή τους στην έκδοση αυτού του τεύχους.


