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ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΙΑΣΙΚΟ ΠΑΖΑΡΙ 

Οι μακθτζσ του 2ου Γυμνάςιου 

Κορίνκου διοργάνωςαν ζνα 

φιλανκρωπικό Χριςτουγεννιάτικο 

παηάρι για τουσ κατοίκουσ τθσ 

Μάνδρασ. Σα φετινά τμιματα Γ2 

και Γ3 ζφτιαξαν χειροποίθτα 

μπιςκότα , ςοκολατζνιεσ τροφφεσ 

και άλλα γλυκίςματα. Αρχζσ 

Δεκεμβρίου, θ Μάνδρα 

πλθμμφριςε και εκατοντάδεσ 

κάτοικοι ζχαςαν τα ςπίτια τουσ 

Κατάφεραν και μάηεψαν 550 

ευρϊ και δϊριςαν 16 ςόμπεσ ςε 

16 οικογζνειεσ  που ζχουν 

ανάγκθ λίγθ κζρμανςθ. Σο 

ςυμπζραςμα είναι ότι όταν όλοι 

βοθκάμε ο ζνασ τον άλλον, 

μποροφμε να κάνουμε πολλά. 

 

Θανάςησ Ψφλλασ, Α’5 

 

 

 

 

 

 

ΧΟΛΙΚΟΙ  ΑΓΩΝΕ  ΚΑΚΙ 

 

 

Οι ςχολικοί αγϊνεσ ςκάκι 

διοργανϊνονται κάκε χρονιά από 

τον ςκακιςτικό όμιλο με το όνομα 

ΑΡΓΟΝΑΤΣΗ. Κάκε χρονιά οι 

αγϊνεσ διεξάγονται ςτο 4ο λφκειο 

τθσ Κορίνκου. Αυτοί οι αγϊνεσ 

δεν είναι μόνο ομαδικοί αλλά αν 

κάποιοσ κζλει, μπορεί να πάρει 

μζροσ και ςτο ατομικό. Σο 

ατομικό γίνεται πάντα το πρωί 

και μόλισ τελειϊςει αρχίηει μετά 

το ομαδικό. Κάκε χρονιά, οι 

αγϊνεσ γίνονται ςτισ αρχζσ 

Μαρτίου. Για να πάρεισ μζροσ 

πρζπει ι να ςε γράψει το ςχολείο 

ςου, ι να ςε γράψει ο 

ςκακιςτικόσ όμιλοσ που 

πθγαίνεισ, αν πθγαίνεισ, ι να πασ 

ςτον ΑΡΓΟΝΑΤΣΗ και να 

δθλϊςεισ ςυμμετοχι ι να πασ 

ςτουσ αγϊνεσ, τθν θμζρα που 

γίνονται και να δθλϊςεισ 

ςυμμετοχι. Σο ςχολείο μασ 

παίρνει μζροσ ςε αυτοφσ τουσ 

αγϊνεσ εδϊ και πολλά χρόνια. 

Πζρυςι βγικε πρϊτο αλλά φζτοσ 

βγικε δεφτερο. 

 

 Αν κάποιοσ κζλει να δθλϊςει 

ςυμμετοχι για τουσ επόμενουσ 

αγϊνεσ να απευκυνκεί  ςτθν 

κυρία Γελάςθ.  

Χρήςτοσ Φράγκοσ, Α’5 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 

1. Σο Χριςτουγεννιάτικο Παηάρι-

Θανάςθσ Ψφλλασ 

2. χολικοί αγϊνεσ ςκάκι-Χριςτοσ 

Φράγκοσ 

3. Μελζτθ προςβαςιμότθτασ ςτο 

ςχολείο- Νάςια Χριςταρά 

4. Σο Χριςτουγεννιάτικο Παηάρι- οφία 

Σςίρμπα 

5. χολικό τουρνουά ποδοςφαίρου- 

Διονφςθσ Ψυχογυιόσ 

6. Πρόγραμμα ανακφκλωςθσ χαρτιοφ- 

Ζλενα Φραγκογιάννθ 

7. Εκδρομι ςτο κοινωνικό ιατρείο 

Κορίνκου- Σςολακίδθσ Κων/νοσ, 

Γιϊργοσ τρατισ 

8. Εκδρομι ςτθν Ολλανδία και το 

Βζλγιο- Κων/νοσ Χαςοφρασ 

9. Εκδρομι ςτο Μουςείο τθσ Σράπεηασ 

τθσ Ελλάδοσ- Ιωάννα Χαμπεςι 

10. Ενδοςχολικό τουρνουά 

καλακοςφαίριςθσ- Αλζξανδροσ 

Χριςτόπουλοσ 

11. Εικονογράφθςθ- άρα Χαηίηι, 

Μελίςα Χυςζνι 

12. ταυρόλεξα- Σςοφτςοσ Παναγιϊτθσ 

Σςερϊνθσ Ευςτάκιοσ 

13. φνταξθ –επιμζλεια εφθμερίδασ-

Σςϊρθσ Νικθφόροσ  
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Μελζτη προςβαςιμότητασ ςτο ςχολείο μασ 

Μετά από ζναν, ευτυχϊσ, μικρό τραυματιςμό που είχα ςτο πόδι μου ςτον χϊρο του ςχολείου αποφάςιςα 

να αςχολθκϊ με τθν προςβαςιμότθτα των παιδιϊν με   αναπθρία και κινθτικά προβλιματα ςτο ςχολείο 

μασ. Σι είναι όμωσ θ προςβαςιμότθτα και τι θ αναπθρία; Σα Άτομα με Αναπθρία (ΑμεΑ) αποτελοφν το 10% 

του γενικοφ πλθκυςμοφ και ςτο ποςοςτό αυτό εντάςςονται τα άτομα με: κινθτικζσ αναπθρίεσ, 

αιςκθτθριακζσ (οπτικι, ακουςτικι) και νοθτικζσ αναπθρίεσ. Οι όροι «προςβαςιμότθτα» και 

«προςβάςιμοσ» υποδθλϊνουν τθ δυνατότθτα που προςφζρει ζνασ χϊροσ ςτουσ υποψιφιουσ χριςτεσ του 

να τον επιςκεφτοφν και να τον χρθςιμοποιιςουν με άνεςθ, μόνοι τουσ, χωρίσ εξωτερικι βοικεια, 

οποιαςδιποτε μορφισ. Προχπόκεςθ για να χαρακτθριςκεί ζνασ χϊροσ προςβάςιμοσ δεν είναι μόνο θ 

ευκολία με τθν οποία μπορεί κανείσ να ειςζλκει ς’ αυτόν, αλλά και θ δυνατότθτα αυτόνομθσ διακίνθςθσ 

εξυπθρζτθςθσ και παραμονισ. 

 

Σι ςυμβαίνει όμωσ ςτο ςχολείο μασ; Ασ ξεκινιςουμε από 
τον εξωτερικό χϊρο.  Τπάρχουν δφο είςοδοι οι οποίεσ 
είναι μακριά μεταξφ τουσ. Η κφρια είςοδοσ ζχει μια 
απότομθ και ανϊμαλθ ανθφόρα όπου είναι δφςκολθ θ 
πρόςβαςθ  για ζνα παιδί με πατερίτςεσ ι αναπθρικό 
καροτςάκι. Η πίςω είςοδοσ ξεκινάει από μια μεγάλθ 
τραχιά κατθφόρα, που καταλιγει ςτο προαφλιο του 
λυκείου μζςω ενόσ χωματόδρομου. Με τθν βοικεια μιασ 
μικρισ ράμπασ ο μακθτισ κα βρεκεί με ευκολία ςτο 
προαφλιο του γυμναςίου. Για να φτάςει όμωσ ο μακθτισ 
ςτισ αίκουςεσ του υπογείου κα χρειαςτεί να περάςει από 
μια απότομθ κατθφόρα τθν οποία δεν μπορεί να περάςει 
χωρίσ  βοικεια.  

 

 υνεχίηουμε με το εςωτερικό μζροσ του ςχολείου μασ. Ο μακθτισ με δυςκολίεσ μετακίνθςθσ ζχουν 

πρόςβαςθ μόνο ςτισ αίκουςεσ του υπογείου. Οι υπόλοιπεσ αίκουςεσ βρίςκονται μετά από ςκαλιά όπου 

κα μποροφςε να  μπει μια ράμπα   ϊςτε να ζχει τθ δυνατότθτα ο μακθτισ να 

πάει και ςτισ υπόλοιπεσ αίκουςεσ του ιςογείου ι ςτο γραφείο των κακθγθτϊν. 

χεδόν ςε όλα τα εργαςτιρια θ πρόςβαςθ είναι 

δυνατι. Η μόνθ δυςκολία είναι ςτθν αίκουςα 

πλθροφορικισ που είναι φτιαγμζνθ ςτον πρϊτο 

όροφο, άρα θ πρόςβαςθ είναι αδφνατθ. Μια 

άλλθ δυςκολία που μπορεί να αντιμετωπίςει ζνα 

παιδί με κινθτικά προβλιματα είναι θ πρόςβαςθ 

του ςτο γυμναςτιριο. Εκεί υπάρχουν πολλά 

ςκαλιά και θ είςοδοσ είναι δφςβατθ για ζνα παιδί 

με αναπθρία. Σζλοσ θ πρόςβαςθ αλλά και θ χριςθ των τουαλετϊν είναι 

δφςκολθ για ζνα παιδί με δυςκολίεσ κίνθςθσ. 

φμφωνα με τθν παραπάνω ζρευνα ςυμπεραίνουμε ότι ςε αρκετοφσ χϊρουσ  είναι δφςκολο για ζναν 

μακθτι με  κινθτικά προβλιματα να μετακινθκεί ςτο ςχολείο άλλα και εφκολθ ςε κάποια άλλα. Επομζνωσ, 

κα πρότεινα ςτουσ κακθγθτζσ και τουσ υπεφκυνουσ να διαμορφϊςουν καλφτερα τον χϊρο του ςχολείου 

μασ ϊςτε να μποροφν και αυτά τα παιδιά να ζχουν τθν δυνατότθτα να κινθκοφν με ευκολία ςτο ςχολείο 

και ίςεσ ευκαιρίεσ με τα άλλα παιδιά.                                                                                         Αθανασία Χρισταρά  
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ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΙΑΣΙΚΟ ΠΑΗΑΡΙ 

ΣΟΤ 2ου ΓΤΜΝΑΙΟΤ 

ΚΟΡΙΝΘΟΤ 

Φζτοσ πραγματοποιικθκε ζνα 

Χριςτουγεννιάτικο Παηάρι ςτο 

ςχολείο μασ, όπου ςυμμετείχε 

το Γ1 και το Γ3. Εκεί 

πουλοφςαν διάφορα νόςτιμα 

χειροποίθτα γλυκίςματα, 

όπωσ muffins, cookies, 

μελομακάρονα, 

κουραμπιζδεσ και κζικ 

ςοκολάτασ. Επιπλζον 

υπιρχαν χειροποίθτα, 

υπζροχα, χριςτουγεννιάτικα 

ςτολίδια, όπωσ γοφρια τθσ 

νζασ χρονιάσ και βαηάκια 

διακοςμθμζνα με 

πολφχρωμεσ κορδζλεσ και 

κεριά. Σο ποςό που 

ςυγκεντρϊκθκε ιταν 550 

ευρϊ και δόκθκε για τισ 

ανάγκεσ των πλθμμυροπακϊν 

τθσ Μάνδρασ, αγοράηοντάσ 

τουσ κερμαντικά ςϊματα. 

Αυτό το παηάρι ξεκίνθςε να 

γίνεται πριν από οκτϊ χρόνια 

όπου ςυμμετείχαν δφο 

τμιματα τθσ Α’ Γυμναςίου, με 

πρωτοβουλία τθσ  κασ  

Φραγκιάδου, επθρεαςμζνο 

από το παιδικό Master Chef, 

από όπου δανείςτθκαν 

μερικζσ ςυνταγζσ. Πάντα 

ζπρεπε οτιδιποτε υπιρχε ςτο 

παηάρι να το φτιάχνουν οι 

μακθτζσ και προοριηόταν για 

φιλανκρωπικό ςκοπό.  Σθν 

τρίτθ χρονιά, τα παιδιά πιραν 

πρωτοβουλία και οργάνωςαν 

μόνοι τουσ το Παηάρι με τθν 

επιτιρθςθ τθσ κασ 

Φραγκιάδου. Πιςτεφω ότι 

είναι πολφ καλό εκ μζρουσ 

των μακθτϊν να οργανϊνουν 

αυτό το Παηάρι, και μάλιςτα 

όχι για τουσ ίδιουσ αλλά για 

κάποιουσ ανκρϊπουσ που 

χρειάηονται τθν βοικεια μασ. 

Αυτό δείχνει ότι τα παιδιά 

πραγματικά νοιάηονται για 

τουσ ςυνανκρϊπουσ τουσ και 

ζτςι με κοφραςθ και πάνω 

από όλα με αγάπθ ζφταςαν 

ςε αυτό το αποτζλεςμα. 

Ελπίηω να ςυνεχιςτεί θ 

παράδοςθ και με τουσ νζουσ 

μακθτζσ του ςχολείου μασ.  

οφία Σςίρμπα 

χολικοί αγώνεσ 

ποδοςφαίρου 

Κάκε χρόνο το ςχολείο μασ  

ςυμμετζχει ςτο 

παγκορινκιακό ςχολικό 

τουρνουά ποδοςφαίρου. 

Παιδιά απ’όλο το νομό 

ςυναντιοφνται για να 

γιορτάςουν τθν αγάπθ τουσ 

για το ποδόςφαιρο. Μια 

ςπουδαία πρωτοβουλία θ 

οποία φζρνει τα παιδιά ςε 

επαφι με τα ιδεϊδθ του 

ακλθτιςμοφ : το ςυλλογικό 

πνεφμα , τθν ευγενικι άμιλλα 

το ςεβαςμό προσ ςτουσ 

ςυνακλθτζσ . 

Φζτοσ όμωσ λόγω των 

δυςκολιϊν που περνάει θ 

χϊρα μασ, δεν είναι ςίγουρθ θ 

διεξαγωγι  του τουρνουά 

αλλά αν γίνει , κα λάβει χϊρα 

ςτα μζςα του Μαΐου. 

Η ομάδα όμωσ ζχει πολφ καλι 

ιςτορία ςτα ςχολικά 

τουρνουά. Ασ ρίξουμε μια 

ματιά ςτο παρελκόν: 

2016-2017: 1θ κζςθ ςτον 2ο 

όμιλο και 3θ κζςθ ςτον 4ο 

όμιλο του τουρνουά 

Ποδοςφαίρου αγοριϊν 

γυμναςίου 

2013-2014: 2θ κζςθ ςτο 

τουρνουά ποδοςφαίρου 

αγοριϊν γυμναςίου 

2012-2013: 1θ κζςθ ςτο 

ςχολικό πρωτάκλθμα 

2011-2012: 4θ κζςθ ςτο 

ςχολικό πρωτάκλθμα   

 

Διονφςησ Ψυχογυιόσ 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΧΑΡΣΙΟΤ 

Σο Πρόγραμμα του 

Τπουργείου Παιδείασ, 

Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων 

«Σο Χαρτί του Μζλλοντόσ 

μασ- Ανακφκλωςθ Χαρτιοφ 

ςτα ςχολεία», το οποίο 

υλοποιείται από το 2017 από 

το ΙΣΤΕ Διόφαντοσ, αποςκοπεί 

ςτθν οργανωμζνθ και 

ςυςτθματικι ανακφκλωςθ 

χαρτιοφ από τθν ιδία τθ 

ςχολικι κοινότθτα. Αφορά 

ςχολικά και αλλά βιβλία που 

δεν μποροφν να 

επαναχρθςιμοποιθκοφν, 

τετράδια και λευκό 

φωτοτυπικό χαρτί. υμβάλλει 

ουςιαςτικά ςτθν 

ευαιςκθτοποίθςθ και τθν 

αφφπνιςθ τθσ οικολογικισ 

ςυνείδθςθσ των μακθτϊν, 

ςτθν ενδυνάμωςθ του 

εκελοντιςμοφ κακϊσ και ςτθν 

ενίςχυςθ του ςτοιχείου τθσ 

ανταποδοτικότθτασ αφοφ το 

χρθματικό ποςόν που 

ςυγκεντρϊνεται από το 

Πρόγραμμα τθσ Ανακφκλωςθσ 

χρθςιμοποιείται για να 

καλφπτει τισ ανάγκεσ των 

ςχολείων που ςυμμετζχουν. 

Επιτυγχάνει τθν εξοικονόμθςθ 

υλικϊν και ενζργειασ, ςε μια 

εποχι που αυτό αποτελεί 

επιτακτικι ανάγκθ. 

Αναδεικνφει το ςτρατθγικό 

ρόλο του ςχολείου και τθσ 

εκπαίδευςθσ ςε κζματα 

ανακφκλωςθσ. 

 

ΠΩ ΞΕΚΙΝΗΕ 
Η πρϊτθ προςπάκεια 

εφαρμογισ του 

προγράμματοσ ξεκίνθςε με 

πρωτοβουλία του ΙΣΤΕ 

Διόφαντοσ, το Καλοκαίρι του 

2016. Σθν περίοδο εκείνθ το 

πρόγραμμα εφαρμόςτθκε ςε 

114 ςχολικζσ μονάδεσ, ςε 

πιλοτικό επίπεδο κατά το 

οποίο ςυγκεντρϊκθκαν 

30.240 κιλά χαρτί και 4.660 

ευρϊ. Σο πόςο αυτό 

χρθςιμοποιικθκε για τθν 

αγορά και διάκεςθ 

φωτοτυπικοφ χαρτιοφ ςτισ 

ςχολικζσ μονάδεσ που 

ςυμμετείχαν ςτο Πρόγραμμα. 

Κατά τθν πιλοτικι φάςθ 

εντοπιςτικαν όλα τα ςθμεία 

και τα πρακτικά κζματα, που 

είναι απαραίτθτα για τθν 

επιτυχία του προγράμματοσ 

και ςυντάκθκε οδθγόσ 

εφαρμογισ. 

ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

Σο υπουργείο Παιδείασ 

Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων, 

λαμβάνοντασ γνϊςθ για τθν 

πιλοτικι φάςθ, αποφάςιςε 

τθν εφαρμογι του 

προγράμματοσ ςε 

πανελλαδικι κλίμακα, 

κεωρϊντασ ότι θ οργανωμζνθ 

και ςυςτθματικι ανακφκλωςθ 

του χαρτιοφ από τθν ίδια τθν 

ςχολικι κοινότθτα, εκτόσ από 

τα προφανι περιβαλλοντικά 

οφζλθ (εξοικονόμθςθ πρϊτων 

υλϊν και ενζργειασ), αποτελεί 

και ζνα ςυλλογικό εγχείρθμα, 

το οποίο κα ενιςχφςει τουσ 

δεςμοφσ ςυνεργαςίασ 

ανάμεςα ςε εκπαιδευτικοφσ, 

μακθτζσ και γονείσ και κα 

δθμιουργιςει ανταποδοτικά 

οφζλθ  ςε κάκε ςχολείο που 

κα ςυμμετζχει. 

Ζτςι εφαρμόςτθκε, θ πρϊτθ 

φάςθ του προγράμματοσ, 

κατά το διάςτθμα Μάιοσ-

επτζμβριοσ 2017 και τα 

αποτελζςματα ιταν 

εντυπωςιακά. Οι αρικμοί 

άλλωςτε «μιλοφν» μόνοι 

τουσ: τθν ανακφκλωςθ 

ςυμμετείχαν 151.037 

μακθτζσ, από 567 ςχολεία, 

που ζχουν ζδρα ςε 35 Διμουσ 

τθσ χϊρασ, όλων των 

βακμίδων (328 δθμοτικά, 143 

γυμνάςια, 77 λφκεια και 19 

ΕΠΑΛ). Η αποκομιδι του 

χαρτιοφ Κεντρικισ 

Μακεδονίασ και Recycling 

Center AΝτενί Β. χοινάσ 

Μονοπρόςωπθ Ι.Κ.Ε. 

υνολικά, ςυγκεντρϊκθκαν ςε 

ολόκλθρθ τθ χϊρα, 157,35 

τόνοι ανακυκλϊςιμου υλικοφ 

και απζφεραν ζςοδα 

21,187,69 ευρϊ, το ποςό το 

οποίο διατζκθκε για τθν 

αγορά και τθ διανομι χαρτιοφ 

Α4 ςε όλα τα ςχολεία που 

ςυμμετείχαν. 

Ζλενα Φραγκογιάννη 
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Μια μζρα ςτο Κοινωνικό Ιατρείο Κορίνθου 

τισ 15 Φεβρουαρίου, το 2ο Γυμνάςιο Κορίνκου επιςκζφκθκε 

με το πρόγραμμα τθσ κασ Φραγκιάδου το Κοινωνικό Ιατρείο 

Κορίνκου. 

Περίπου 35 παιδιά μαηί με 3 κακθγιτριεσ ξεκίνθςαν από το 

ςχολείο ςτισ 11:00 π.μ. για να φτάςουν ςτον προοριςμό τουσ. 

Ζφταςαν κατά τισ 11:20 π.μ. ςτον χϊρο του ιατρείου, ενϊ 

χωρίςτθκαν ςε δφο ομάδεσ, ϊςτε να ξεναγθκοφν από τουσ 

εκελοντζσ, από τουσ οποίουσ μια κακθγιτρια ιταν θ διοργανϊτρια τθσ επίςκεψθσ. 

Ζπειτα, μία-μία οι ομάδεσ περνοφςαν, με ςκοπό να μάκουν πλθροφορίεσ για τον χϊρο αυτό και τουσ 

εκελοντζσ του. Δουλεφοντασ ομαδικά, με οργάνωςθ και κζλθςθ κατάφεραν να ελζγξουν τα φάρμακα του 

ιατρείου, να τα τακτοποιιςουν και να ςυμβάλλουν ςτο ζργο των εκελοντϊν. 

Επίςθσ κατάλαβαν τον αγϊνα και τθν προςπάκεια που καταβάλλουν οι άνκρωποι αυτοί που διακζτουν 

μζροσ από τον ελεφκερό τουσ χρόνο με μόνο όφελόσ τουσ το χαμόγελο των αςκενϊν τουσ. 

το τζλοσ αυτισ τθσ επίςκεψθσ, όλα τα παιδιά ιταν χαροφμενα για τθ βοικεια που πρόςφεραν ςε αυτι τθ 

δφςκολθ προςπάκεια για τθν υγεία των ανκρϊπων. 

Κωνςταντίνοσ Σςολακίδησ, Γιώργοσ τρατήσ 

 

Θ εκδρομή 

Σο ςχολείο μασ επιςκζφτθκε το Μουςείο Σράπεηασ τθσ Ελλάδοσ ςτισ 12 

Δεκεμβρίου του 2017. Εκεί, μάκαμε για τθν πορεία του νομίςματοσ 

από τθν αρχαιότθτα μζχρι ςιμερα, για το πρϊτο νόμιςμα του 

ελεφκερου ελλθνικοφ κράτουσ, το 1828 για τθν ζνταξθ τθσ χϊρασ ςτθν 

ΟΝΕ (Οικονομικι και Νομιςματικι Ζνωςθ) και τθν μετάβαςθ από τθ 

δραχμι ςτο ευρϊ. Η ξεναγόσ μασ ζδειξε όλο το Μουςείο, αλλά αυτό που μασ κίνθςε το ενδιαφζρον ιταν 

ζνα τεράςτιο γυάλινο κουτί με χαρτονομίςματα. ε αυτό φυλάγονται τα <<ελαττωματικά>> 

χαρτονομίςματα. Επιπλζον, για πρϊτθ μασ φορά, (ίςωσ και τελευταία) είδαμε ράβδουσ χρυςοφ και 

παραξενεμζνοι ρωτιςαμε <<πόςο ηυγίηουν>>. Θαμπωμζνοι από τθ λάμψθ του χρυςοφ και  φορτωμζνοι με 

χριςιμεσ ιςτορικζσ οικονομικζσ  πλθροφορίεσ ςυνεχίςαμε το πρόγραμμα τθσ εκδρομισ μασ. 

Ιωάννα Χαμπεςι   
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ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΘ ΕΚΔΡΟΜΘ ΣΘΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΚΑΙ ΣΟ ΒΕΛΓΙΟ 
 

 
 

Tο 2ο Γυμνάςιο και 2ο Λφκειο Κορίνκου πραγματοποίθςαν ζνα ενθμερωτικό εκπαιδευτικό ταξίδι 

ςτισ κάτω χϊρεσ, Ολλανδία και Βζλγιο. Σο ταξίδι πραγματοποιικθκε με απόλυτθ επιτυχία και 

αςφάλεια και ξεπζραςε τισ προςδοκίεσ όλων των μακθτϊν. 

Η καλι οργάνωςθ των ζμπειρων κακθγθτϊν μασ, μασ ζκανε να νιϊςουμε αςφάλεια ςε όλουσ 

τουσ τομείσ. Οι βαςιλικζσ αερογραμμζσ τθσ K.L.M. μασ φιλοξζνθςαν με ευγζνεια και απζδειξαν 

ότι είναι μια από τισ καλφτερεσ και αςφαλζςτερεσ εταιρείεσ ςτον κόςμο. 

Η μετακίνθςθ μασ γινόταν με λεωφορείο με δφο οδθγοφσ κακ’ όλθ τθν διάρκεια τθσ εκδρομισ και 

προσ όλουσ τουσ προοριςμοφσ μασ. Παρακολουκιςαμε εκπαιδευτικά ςεμινάρια για ςπουδζσ 

ςτθν Ευρϊπθ από ζλλθνεσ και ξζνουσ κακθγθτζσ πανεπιςτθμίων ςε πανεπιςτιμια όπωσ το Leiden 

και το Tu Delft τθσ Ολλανδίασ και  τθσ Γάνδθσ του Βελγίου. Νιϊςαμε ότι είμαςτε μζλθ μιασ πολφ 

μεγάλθσ οικογζνειασ (Ευρϊπθ) που μασ βοθκάει όχι μόνο να μάκουμε τισ δυνατότθτεσ μασ, αλλά 

και να τισ ξεπεράςουμε. 

Επίςθσ, επιςκεφτικαμε το κζντρο πλθροφόρθςθσ του Ο.Η.Ε. και ενθμερωκικαμε από τουσ 

εξαίρετουσ κο Φατοφρο και κο Ράπτθ για το ρόλο και τισ δράςεισ του. Επίςθσ ξεχωριςτι ιταν θ 

εμπειρία μασ ςτο Διεκνζσ Δικαςτιριο τθσ Χάγθσ (παλάτι τθσ ειρινθσ), το Ευρωκοινοβοφλιο, 

αδαμαντοκοπείο-εργαςτιριο κοπισ διαμαντιϊν, το μουςείο Van Gogh, το Ευρωπαϊκό κζντρο 

διαςτθμικισ ζρευνασ και τεχνολογίασ και το ελλθνικό γυμνάςιο και λφκειο Βρυξελλϊν. 

Είχαμε τθν ευκαιρία να δοφμε τα αναχϊματα που εμποδίηουν τθν κάλαςςα να μπει ςτθν ξθρά 

κακϊσ και τα τεχνθτά φράγματα και να κατανοιςουμε γιατί λζγονται κάτω χϊρεσ. 

Όμωσ το ταξίδι μασ δεν είχε μόνο ενθμερωτικό χαρακτιρα, αλλά εμπεριείχε ενκουςιαςμό και 

διαςκζδαςθ ςτισ πόλεισ: Βρυξζλλεσ, Άμςτερνταμ, Μπρυη, Ουτρζχτθ, Χάγθ, Γάνδθ, Νόρτγουϊκ, 

Ρόττερνταμ, Ντελφτ, εβενίνγκεν, Λζϊντεν, Γκραντ Πλασ, giethroom και atomium και τα παλάτια 

του Βελγίου που μασ μάγεψαν με τθν μεςαιωνικι τζχνθ και επαναςτατικι αρχιτεκτονικι τουσ. 

Όλοι εμείσ ευχαριςτοφμε τουσ ςπουδαίουσ ανοιχτόμυαλουσ, ευγενικοφσ και δθμιουργικοφσ 

εκπαιδευτικοφσ μασ:  Παραδείςθ Διμθτρα, Ρουμελιϊτθ Χριςτο, Παραςκευόπουλο Κων/νο, Σζςςθ 

Αγγελικι και κάηα οφία, , γιατί χάρθ ςε αυτοφσ αυτό το ταξίδι κα μείνει ανεξίτθλα χαραγμζνο 

ςτθν καρδιά μασ.                                                                                                      Χασούρας Κων/νος 
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Ενδοσχολικό Τουρνουά Καλαθοσφαίρισης 2ου Γυμνασίου Κορίνθου. 

το τουρνουά καλακοςφαίριςθσ του 2
ου

 Γυμναςίου ζχουν διεξαχκεί μζχρι τϊρα δζκα αγϊνεσ. Οι ομάδεσ που ςυμμετείχαν ς’ αυτό 

το πρωτάκλθμα ιταν οι 

 Greeks Freaks (B)                                                                                 

 Korinthians Warriors (Γ1) 

 Guardians (Γ2) 

 Άπιαςτοι (Γ3) 

 Προικοιςμζνοι (Γ4) 

 Καλικάντηαροι (Γ5) 

 Ν.Β.Σeachers (οι δάςκαλοι) 

Οι αγϊνεσ που ζγιναν και τα αποτελζςματα είναι: 

1. Warriors (Γ1)-Άπιαςτοι (Γ3) 41-35 
2. Guardians (Γ2)-Greeks Freaks (B) 18-19 
3. Άπιαςτοι (Γ3)-Οι Προικοιςμζνοι (Γ4) 21-25 
4. Warriors (Γ1)-Οι Προικοιςμζνοι (Γ4) 22-17 
5. Οι Προικοιςμζνοι (Γ4)-Καλικάντηαροι (Γ5) 20-0 

 

6. Warriors (Γ1)-Καλικάντηαροι (Γ5) 20-0 
7. Καλικάντηαροι (Γ5)-Greeks Freaks (B) 0-

20 
8. N.B.Teachers-Καλικάντηαροι (Γ5) 20-0 
9. Guardians (Γ2)-Καλικάντηαροι (Γ5) 20-0 
10. Άπιαςτοι (Γ3)-Καλικάντηαροι (Γ5) 20-0 

 
Η βακμολογία αυτοφ του τουρνουά είναι: 

 Πρϊτοι είναι οι Korinthians Warriors (Γ1) με 3 αγϊνεσ, 3 νίκεσ, καμιά ιςοπαλία και καμιά ιττα, με 83-52 πόντουσ και με βακμοφσ. 

 Δεφτεροι είναι οι Προικοιςμζνοι με 3 αγϊνεσ, 2 νίκεσ, καμιά ιςοπαλία, 1 ιττα, με 62-43 πόντουσ και με 7 βακμοφσ. 

 Σρίτοι είναι οι Greeks Freaks με 2 αγϊνεσ, 2 νίκεσ, καμιά ιςοπαλία, καμιά ιττα, με 39-18 πόντουσ και με 6 βακμοφσ. 

 Σζταρτοι είναι οι Καλικάντηαροι με 6 αγϊνεσ, με 2 νίκεσ, καμιά ιςοπαλία, με 4 ιττεσ, με 0-120 πόντουσ και με 6 βακμοφσ. 

 Πζμπτοι είναι οι Άπιαςτοι με 3 αγϊνεσ, με 1 νίκθ, καμιά ιςοπαλία, με 2 ιττεσ, με 76-66 και με 5 βακμοφσ. 

 Ζκτοι είναι οι Guardians με 2 αγϊνεσ, με 1 νίκθ, καμιά ιςοπαλία, με 1 ιττα, 38-19 πόντουσ και με 4 βακμοφσ. 

 Σελευταίοι είναι οι N.B.Teachers με 1 αγϊνα, με 1 νίκθ, καμιά ιςοπαλία και ιττα, με 20-0 πόντουσ και με 3 βακμοφσ. 

Σζλοσ, είναι τα ςτατιςτικά των παικτϊν που ςυμμετείχαν ςτο Ενδοςχολικό αυτό Σουρνουά Καλακοςφαίριςθσ. 

 Ο Γκιϊνθσ τθσ Β τάξθσ πζτυχε 6 πόντουσ, ζκανε 3 ριμπάουντ και πζτυχε 3 καλάκια. 

 Ο Βράηιοσ τθσ Β τάξθσ πζτυχε 8 πόντουσ, ζκανε 3 ριμπάουντ, πζτυχε 2 καλάκια και ζκανε 3 τάπεσ. 

 Ο Μπαμπάϊ τθσ Β τάξθσ πζτυχε 5 πόντουσ, ζκανε 5 ριμπάουντ και πζτυχε 2 καλάκια. 

 Ο Χουςαλάσ τθσ Β τάξθσ ζκανε 2 ριμπάουντ, 1 αςςίςτ και 1 καλάκι. 

 Ο Ψαρρόσ τθσ Β τάξθσ ζκανε 1 ριμπάουντ. 

 Ο Βαιακόπουλοσ του Γ1 πζτυχε 34 πόντουσ, ζκανε 15 ριμπάουντ, ζκανε 3 αςςιςτ, πζτυχε 4 καλάκια και ζκανε 2 μπλοκ. 

 Ο Γζρου του Γ1 πζτυχε 8 πόντουσ, ζκανε 6 ριμπάουντ, ζκανε 1 αςςίςτ και πζτυχε 1 καλάκι. 

 Ο Δζδεσ του Γ1 πζτυχε 3 πόντουσ, ζκανε 5 ριμπάουντ, ζκανε 7 αςςίςτ και πζτυχε ζνα καλάκι. 

 Ο Διμοσ του Γ1 πζτυχε 10 πόντουσ, ζκανε 12 ριμπάουντ, ζκανε 7 αςςίςτ και πζτυχε 1 καλάκι. 

 Ο Διαηίκθσ του Γ1 πζτυχε 6 πόντουσ, ζκανε 7 ριμπάουντ, ζκανε 2 αςςίςτ και πζτυχε 1 καλάκι. 

 Ο Διαμαντόπουλοσ του Γ1 πζτυχε 2 πόντουσ, ζκανε 12 ριμπάουντ, πζτυχε 3 καλάκια και ζκανε 1 τάπα. 

 Ο Βελάϊ του Γ2 πζτυχε 8 πόντουσ και ζκανε 11 ριμπάουντ. 

 Ο Θεοχάρθσ πζτυχε 8 πόντουσ, ζκανε 5 ριμπάουντ, ζκανε 1 αςςίςτ, πζτυχε 1 καλάκι και ζκανε 1 μπλοκ. 

 Ο Καραβοφλθσ του Γ2 πζτυχε 2 πόντουσ, ζκανε 6 ριμπάουντ και πζτυχε 1 καλάκι. 

 Ο Μαργαριτίδθσ του Γ3 πζτυχε 2 πόντουσ, ζκανε 3 ριμπάουντ και πζτυχε 5 καλάκια. 

 Ο Μάρκου του Γ3 πζτυχε 6 πόντουσ, ζκανε 4 ριμπάουντ, ζκανε 1 αςςίςτ και πζτυχε 1 καλάκι. 

 Ο Μαυραγάνθσ του Γ3 πζτυχε 14 πόντουσ, ζκανε 17 ριμπάουντ και πζτυχε 2 καλάκια. 

 Ο Μιρτάϊ πζτυχε 4 πόντουσ, ζκανε 15 ριμπάουντ, ζκανε 1 αςςίςτ, πζτυχε 1 καλάκι και ζκανε 1 μπλοκ. 

 Ο Μπάκουλθσ Κ. πζτυχε 25 πόντουσ, ζκανε 12 ριμπάουντ, ζκανε 2 αςςίςτ και πζτυχε 2 καλάκια. 
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ΕΡΩΣΗΕΙ – ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 
1. Μάκθμα που κάνουμε με τθν κα Παπαδοποφλου 

2. Μάκθμα που ζχουμε μόνο τισ Παραςκευζσ 

3. Μάκθμα που κάνουμε με τθν κα Φραγκιάδου 

4. Μάκθμα που κάνουμε με τθ κα Καρακάςθ 

5. Μάκθμα που κάνουμε με τον κο Ρουμελιϊτθ 

6. Σο μάκθμα που μιςεί θ μιςι τάξθ 

7. Μάκθμα που κάνουμε με τθν κα Καςιδάκθ 

8. Πρζπει να τουσ ακολουκοφμε για τθν καλι λειτουργία του ςχολείου 

9. Μάκθμα που κάνουμε με τθν κα Σρίγκα /Μάκθμα που κάνουμε με τθν κα Σραγουςτι 

10. Ο χϊροσ που περπατάμε - μιλάμε ςτα διαλείμματα 

11. Μάκθμα που κάνουμε με ζναν ιερζα 

12. Μάκθμα που ζχουμε κάκε Σετάρτθ, τελευταία ϊρα 

13.  ε αυτό το μάκθμα κάνουμε πάντα φαςαρία 

14. Η αγαπθμζνθ ϊρα όλων των μακθτϊν 

15. Δφςκολο μάκθμα που κα κάνουμε ςτθν Δευτζρα Γυμναςίου 

16. Μάκθμα εξετάςεων τον Ιοφνιο 

17. Δίνουμε κάκε Ιοφνιο… 

18. Μάκθμα που κάνουμε με τθν κα Φραγκιάδου 

19. Αγοράηουμε φαγθτό από εκεί ςτο ςχολείο 
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ΕΡΩΣΘΕΙ – ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΑ 
Οριηόντια: 

2. Παίρνεισ...όταν λείπεισ από το ςχολείο 

3. Σο...παίρνει τισ αποφάςεισ του ςχολείου 

4. Πθγαίνουμε ... ςτα καλάμια πζντε φορζσ τον χρόνο 

5. Σο...παίρνει τισ αποφάςεισ τθσ τάξθσ 

7. Γράφεςαι ςτο...όταν δεν βρίςκεςαι ςτο ςχολείο 

8. Γράφεισ ζνα ωριαίο...μία φορά ςε κάκε τετράμθνο 

9. το...εκπαιδεφεςαι μετά το δθμοτικό 

10. Παίρνεισ...όταν τιμωρείςαι για ανάρμοςτθ ςυμπεριφορά  

11. Γράφεισ...θμζρασ 

Κάκετα: 

1. Σο ςχολείο μασ είναι το ... Γυμνάςιο Κορίνκου 

3. Η ...είναι μετά τθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ 

4. το...γράφονται όςοι πάρουν αποβολι ι ωριαία αποβολι 

5. Οι περιςςότεροι κακθγθτζσ διοργανϊνουν ςχολικά – εκπαιδευτικά... 

6. Η... διδάςκει Αρχαία, Γλϊςςα, Λογοτεχνία, Οδφςςεια 
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χολικι εκδρομι «Διάπλουσ του Ιςκμοφ Κορίνκου» 

τισ 19/4/2018, θμζρα Πζμπτθ πιγαμε εκδρομι ςτα Κςκμια Κορινκίασ.  

Από εκεί πιραμε το καραβάκι και διαπλεφςαμε τον Ιςκμό που διιρκθςε 

περίπου 2 ϊρεσ. Οι κακθγθτζσ μασ ενθμζρωςαν για μερικά πετρϊματα 

που υπάρχουν ςτα τοιχϊματα και μασ ζδωςαν πλθροφορίεσ για τθν 

ενδιαφζρουςα ιςτορία τθσ διϊρυγασ. Ο καιρόσ, ευτυχϊσ ιταν ςφμμαχοσ 

ςτθν εκδρομι μασ, διότι θ μζρα ιταν θλιόλουςτθ. Για εμζνα ιταν μια 

πρωτόγνωρθ εμπειρία, γιατί είχα τθν ευκαιρία να περάςω για πρϊτθ 

φορά τα καταγάλανα νερά του Ιςκμοφ και ιμουν πολφ ενκουςιαςμζνθ 

με το πανζμορφο τοπίο.  

Μετά αφοφ επιςτρζψαμε ςτο ςθμείο τθσ αναχϊρθςθσ, πιγαμε ςε μία 

ταβζρνα και φάγαμε με πολλι όρεξθ ςουβλάκια, γιατί είχαμε ιδθ 

πεινάςει. Μόλισ φάγαμε, ςθκωκικαμε και παίξαμε ςτον περιβάλλοντα 

χϊρο περνϊντασ ευχάριςτα τθν ϊρα μασ. τισ 14:00μμ περίπου μπικαμε 

ςτα λεωφορεία  και επιςτρζψαμε ςχολείο. Η εκδρομι ιταν 

ςυναρπαςτικι και κα ικελα πολφ να ξαναπάω. 

 

οφία Σςίρμπα Α5 

 

 


