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Η ζωγραφική στην καθημερινότητά μας 

 Φέτος το σχολείο και εμείς οι μαθητές, απο-
φασίσαμε να κάνουμε κάποιες αλλαγές, έτσι ώστε 
να βελτιωθεί η οπτική και αισθητική εικόνα του. 
Έτσι, λοιπόν, με τη βοήθεια της καθηγήτριας των 
καλλιτεχνικών της κυρίας Σαραντοπούλου, απο-
φασίσαμε να ζωγραφίσουμε τους εσωτερικούς χώ-
ρους των τάξεων μας . 

 Κάθε τμήμα συζητούσε για το τι θα ήθελε να 
σχεδιάσει, σε έναν από τους τέσσερις τοίχους της. 

 Όλοι οι μαθητές λοιπόν έλεγαν την 
γνώμη τους μέχρι να καταλήξουν σε μια κοινή 
απόφαση  όπου θα ήταν και αυτή που θα 
σχεδιαζόταν. Όταν αποφασίσαμε ποια θα 
ήταν τα σχέδια μας, χωριστήκαμε σε ομάδες 
και ξεκινήσαμε την εργασία . Ήταν μια τέλεια 
εμπειρία, καθώς μας δόθηκε η δυνατότητα 
μέσα από την πράξη να αποκτήσουμε πάρα 
πολλές γνώσεις πάνω σε διάφορες τεχνικές 
ζωγραφικής. Το μάθημα έγινε βιωματικό και 
παράλληλα πολύ ευχάριστο. Μάλιστα, μέσα 
από τη διαδικασία αυτή, αναδείχθηκαν και κάποια ταλέντα στη ζωγραφική. Έτσι, δημιουργώντας 
όμορφες τοιχογραφίες, οι μαθητές γνώρισαν καλύτερα τον εαυτό τους.  

 Μέσα στο άρθρο, σας παραθέτουμε τις εικόνες από τα αποτελέσματά μας. Χαρήκαμε που 
βάλαμε και εμείς ένα λιθαράκι ώστε να ομορφύνει το σχολείο μας.  

 

Μαγδαληνή Αγγελοπούλου 



Από τα περιεχόμενα της θεματικής εβδομάδας 

 

 Δεύτερη χρονιά  φέτος που μία εβδομάδα αφιερώθη-
κε  από το ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου, σε ζητήμα-
τα –προβλήματα  της σύγχρονης ζωής όπως ο εθισμός ,η 
διατροφή, οι έμφυλες ταυτότητες   και ο κώδικας οδικής 
κυκλοφορίας.   

 Μεγάλη βαρύτητα δόθηκε στο ζήτημα της ποιοτικής 
διατροφής  σε    αντίθεση με την επικρατούσα αντίληψη  - 
ότι βρούμε μπροστά μας  το τρώμε – και μάλιστα φιλοξε-
νήθηκε  εκτεταμένα το  ζήτημα της μεσογειακής  διατρο-
φής. Δόθηκε βάση  στο ελαιόλαδο  και στη συγκεκριμένη  

ποιότητα της Κορωνέϊκης  ποικιλί-
ας. Η ελιά βέβαια καλλιεργείται  
σχεδόν σε όλο τον Ελλαδικό χώρο  
ανεξάρτητα από τη μορφολογία του εδάφους και τις κλιματολογικές συν-
θήκες αλλά εδώ στην Κορώνη  η ποιότητα ξεχωρίζει  και αυτό  έχει ανα-
γνωρισθεί  παγκοσμίως.  

 Είχαν την ευκαιρία λοιπόν τα παιδιά μας  να μάθουν  για το άριστο 
αυτό προϊόν του τόπου τους που είναι πραγματικά ο ευλογημένος καρπός 
της Κορωνέικης γης. 

Μαρία Καλαποδά 

 

Ομάδα εργασίας  

 Καπινιάρη Μαρία Κρασσακοπούλου Παναγιώτα Κρασσακοπούλου Αντωνία 

   Νίκολα Μαρία          Νίκολα Εργιόνα          Λυμπέρη Ηλιάνα 

    Λιόμα Μαρία        Βασιλοπούλου Όλγα         Τομαρά Γεωργία 

     Μητροπούλου Φρόσω      Μάραντος Διονύσιος      Μπαϊράμης Διονύσιος  

  Μουλατσιώτης Βασίλειος  Μουλατσιώτης Παναγιώτης     Φωτόπουλος Χρήστος 

Τριαντόπουλος Αλέξανδρος    Τσώνη Έφη                        Σταμάτη Στέλλα 

 Ντούνιας Πέτρος   Στασινόπουλος Χρήστος                Τσώνης Θεοχάρης 

     Σκούρας Δημήτριος    Ντόκολας Παναγιώτης        Μιχαλοπούλου Έφη 

    Μάλλιος Αναστάσιος      Καπινιάρη Βαλεντίνα        Μαράντου Μαρβίνα 

     Λυμπέρης Παύλος  Αγνιάδου Ηλέκτρα    Αγγελοπούλου Μαγδαληνή  
    

Συντονιστές εκπαιδευτικοί 

Καλαποδά Μαρία 

Μουσελίμη Τζίνα 

Λαμπρόπουλος Γεώργιος 



Η εκπαιδευτική μας εκδρομή στον Ταΰγετο και στο Κ.Π.Ε Καλαμάτας  

 

 Πριν λίγες μέρες οι μαθητές και οι μαθήτριες της 
Γ’ Γυμνασίου Κορώνης πήγαν μια εκπαιδευτική Εκδρομή 
στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καλαμάτας 
και στον Ταΰγετο. Στο Κ.Π.Ε μας καλωσόρισε ο υπεύ-
θυνος του προγράμματος και μας μίλησε για τα φυτά και 
την  περιοχή του Ταϋγέ-
του.  

 Ύστερα τα παιδιά 
συμμετείχαν σε εκπαιδευ-
τικά παιχνίδια που είχε 
διοργανώσει το κέντρο. 

Αφού ολοκληρώθηκαν αυτές οι δραστηριότητες, πρόσφεραν στους 
μαθητές φαγητό και νερό. Στη συνέχεια με λεωφορεία μας μετέφε-
ραν στο βουνό του Ταϋγέτου.  

 Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής ο υπεύθυνος του 
Κ.Π.Ε μας εξηγούσε και μας ενημέρωνε για καθετί που  παρα-
τηρούσαμε στη διαδρομή. Ύστερα φτάσαμε σε ένα ψηλό σημείο 
όπου υπήρχε μια πηγή και πολλά δέντρα. Εκεί παίξαμε τρία 
παιχνίδια. Το πρώτο ήταν ένα παιχνίδι προσανατολισμού, το 
δεύτερο ήταν το κυνήγι 
θησαυρού και μετά οι μα-
θητές με δεμένα τα μά-
τια, θα έπρεπε να μαντέ-
ψουν ποιο δέντρο ή φυτό 

είχαν πιάσει με τα χεριά τους.  

 Αυτή η εκπαιδευτική εκδρομή ήταν πολύ ωφέλιμη και 
ευχάριστη για τους μαθητές διότι πέρασαν μία πολύ ωραία 
ημέρα όλοι μαζί και απέκτησαν πολλές ξεχωριστές εμπει-
ρίες και γνώσεις. 

 Χαιρόμαστε πάρα πολύ οι μαθητές που συμμετέ-
χουμε σε αυτό το περιβαλλοντικό πρόγραμμα γιατί 
έχουμε τη δυνατότητα να επισκεφτούμε διάφορα μέρη 
με εξαιρετικό ενδιαφέρον, συνεργαζόμαστε μεταξύ 
μας σαν ομάδα και σε συνεργασία με τους καθηγητές 
μας παίζουμε διάφορα βιωματικά παιχνίδια. Ευχόμα-
στε στο μέλλον να συμμετάσχουμε και σε άλλα τέ-
τοιου είδους προγράμματα. 

 

 

 

Στέλιος Μουλατσιώτης 



Το γήπεδο της ΚορώνηςΤο γήπεδο της Κορώνης  

  

Το γήπεδο της Κορώνης βρίσκεται στην παραλία Μεμί και χρησιμοποιείται μόνο σε τοπικό πρω-

τάθλημα. Το γήπεδο είναι παραθαλάσσιο και είναι καλυμμένο με φυσικό χλωροτάπητα. Στις εγκα-

ταστάσεις του γηπέδου υπάρχουν αποδυτήρια με ντους και αποτελεί την έδρα για την ομάδα του 

Ακρίτα Κορώνης και τη Θύελλα του Χαρακοποιού. 

Στο γήπεδο γίνονται αγώνες αλλά και προπονήσεις. Οι προπονήσεις γίνονται συγκεκριμένες ημέ-

ρες και ώρες: 

ΚΟΡΩΝΗ: 

ΠΑΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ:  ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ (15:00-16:00) 

ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ:ΤΡΙΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

(16:00-18:00) 

Παρόλο τα θετικά που προσφέρει το γήπεδο στην περιοχή υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν 

ότι η τοποθεσία του γηπέδου είναι λανθασμένη και ότι το γήπεδο «κατέστρεψε» την πιο όμορφη 

παραλία της Κορώνης.  

  

Αλέξανδρος ΤριαντόπουλοςΑλέξανδρος Τριαντόπουλος  

Γλωσσική πενία         
 

Γλώσσα ονομάζεται το σύνολο των σημείων  δηλαδή των λέξεων μέσω των οποίων τα μέλη μιας 
κοινωνίας έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν. Σήμερα υπάρχουν    πολλοί παράγοντες που 
υποβαθμίζουν την ποιότητα της γλώσσας. 
 
Το ρεύμα της παγκοσμιοποίησης  αποτελεί πρωταρχικό παράγοντα αλλοίωσης της γλώσσας γιατί 
οι περισσότεροι εισάγουν στο λεξιλόγιό τους  λέξεις  ξένες   αντικαθιστώντας τις παραδοσιακές 
αυθεντικές δικές τους λέξεις. 
 
Τα μέσα μαζικής επικοινωνίας   ιδίως  η τηλεόρα-
ση  επηρεάζουν αρνητικά  το κοινό  με τη δύναμη 
της εικόνας  αλλά και τη συχνή παραπληροφόρηση  
μέσω του διαδικτύου. 
Δημοσιογράφοι και παρουσιαστές ειδήσεων αποτε-
λούν πρότυπα ιδίως των νέων  και καθώς αρκετοί 
από αυτούς  κάνουν   εκφραστικά –λεξιλογικά λά-
θη, αθελά τους γίνονται φορείς μιας αλυσίδας λαθών  που δεν έχουν τέλος. 
 
Συνοψίζοντας   καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η γλώσσα διέρχεται κρίση και καλό θα είναι να 
συμβάλλουμε όλοι στο ξεπέρασμά της  γιατί όπως λέει και ο Βιττγκκενστάιν «τα όρια της γλώσ-
σας  είναι τα όρια του κόσμου μου». 
 

Σύνθια Κυριαζή 



Πένες φούρνου με τρία τυριά 

ΥΛΙΚΑ: 

½ κιλό πένες 

400γρ. φέτα τριμμένη 

200γρ. ρεγκάτο τριμμένο 

200γρ. gouda σε φέτες για τοστ 

150γρ. μπέικον σε φέτες 

400γρ. κρέμα γάλακτος 

Αλάτι 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ: 

Βράζετε τα ζυμαρικά σε αλατισμένο νερό. Στραγγίζετε τις πένες ενώ είναι ακόμη αλ ντέντε. Ανα-
κατεύετε το μπέικον, τη φέτα και το ρεγκάτο σε ένα μπολ. Σε ένα πυρίμαχο σκεύος στρώνετε τις 
πένες. Προσθέτετε το μείγμα των τυριών και το μπέικον και τα ανακατεύετε καλά με τα ζυμαρι-
κά. Στρώνετε από πάνω τις φέτες gouda, φροντίζοντας να μην υπάρχουν κενά. Περιχύνετε με 

την κρέμα γάλακτος και ψήνετε σε προ θερμασμένο στους 180 βαθμούς μέχρι να ροδίσει.  

Στέλλα Σταμάτη 

 Σαν σήμερα……… 
 
Διεθνής Ημέρα Φιλίας 
 
Η Διεθνής Ημέρα Φιλίας (International Day of Friendship) 
καθιερώθηκε το 2011 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 
του ΟΗΕ (A/RES/65/275) και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 
30 Ιουλίου.  
 
Τα βασικό πιστεύω των εμπνευστών της Διεθνούς Ημέρας 
Φιλίας είναι ότι η φιλία μεταξύ των λαών, χωρών, πολιτισμών 
και ατόμων, μπορεί να γεφυρώσει τις διαφορές και να συμ-
βάλλει στην εμπέδωση της ειρήνης σε παγκόσμιο επίπεδο. 
 
 
Παγκόσμια Ημέρα Καλοσύνης 

 
Η Παγκόσμια Ημέρα Καλοσύνης (World Kindness Day) κα-
θιερώθηκε το 2000 με πρωτοβουλία του Παγκοσμίου Κινή-
ματος Καλοσύνης (World Kindness Movement), που συσπει-
ρώνει εθνικές μη κυβερνητικές οργανώσεις – μέλη του Κινή-
ματος.  
 
Η καλοσύνη είναι ένα θεμελιώδες μέγεθος της ανθρώπινης 
κατάστασης, που γεφυρώνει τις διαφορές φυλής, φύλου, θρη-
σκείας και πολιτικής. 
 
Η Παγκόσμια Ημέρα Καλοσύνης γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 

13 Νοεμβρίου. 



 

          Στα πλαίσια του πολιτιστικού προ-
γράμματος του έτους 2017-2018, το Γυ-
μνάσιο μας με αφορμή την έκδοση της 
σχολικής εφημερίδας, αποφασίσαμε την 
πραγματοποίηση εκδρομής στη μεσση-
νιακή εφημερίδα “ΘΑΡΡΟΣ”.  

 Τη Δευτέρα 11 Μαΐου υλοποιήθηκε 
η εκδρομή μας, με μαθητές της Α και Β 
Γυμνασίου και τις καθηγήτριες Καλαπο-
δά Μαρία και Μουσελίμη  Γεωργία, να 
έχουν την ευκαιρία να πληροφορηθούν 
σχετικά με τη σύνταξη μιας εφημερίδας. 

          Στα κεντρικά γραφεία της εφημε-
ρίδας μας υποδέχτηκε η διευθύντρια του “ΘΑΡΡΟΣ” Άντα Αποστολάκη. Μας μίλησε γενικά για 
το σκοπό της έκδοσης μιας εφημερίδας, της πηγές πληροφόρησης, τη θεματολογία και τη διόρ-
θωση των κειμένων. Συνέχισε εξηγώντας πως πρέπει να γίνει η σελιδοποίηση αλλά και το τρόπο 

με τον οποίο προσθέτονται στο τέλος 
οι φωτογραφίες.  

 Μετά το θεωρητικό κομμάτι, 
περάσαμε στο πιεστήριο. Εκεί μπορεί 
να μην είδαμε τα μηχανήματα να λει-
τουργούν, όμως μάθαμε την διαδικα-
σία. Η κ. Αποστολάκη, τελειώνοντας 
αναφέρθηκε στη διαμονή της εφημε-
ρίδας και τα σημεία πώλησης.  

          Όλοι μας παρακολουθήσαμε με 
πολλή προσοχή και ενδιαφέρον για 
την ενημέρωση σχετικά με την 

έκδοση μίας εφημερίδας. Η εκδρομή μας πρόσφερε πολλές νέες και χρήσιμες πληροφορίες και 
σίγουρα λύσαμε όλες μας τις απορίες. 

 

  

 

     

 

 

 

 

Έφη Τσώνη     Στέλλα Σταμάτη 



 
Ανακαλύφθηκε προϊστορικό πουλί μέσα σε κεχριμπάρι 

 
 Προϊστορικό πουλί, η ηλικία του οποίου εικάζεται ότι ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια χρόνια, 
ανακαλύφθηκε παγιδευμένο μέσα σ’ ένα κομμάτι βιρμανέζικου κεχριμπαριού. Την ανακάλυψη ανα-
κοίνωσαν στο Πεκίνο παλαιοντολόγοι από την Κίνα, τον Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτείες. 
Παρόμοιο με ένα μικρότερο σύγχρονο πουλί -σαν τη μέλισσα κολιμπρί- στο μέγεθος, το πουλί 
των 5 εκατοστών βρέθηκε καλά διατηρημένο μέσα στο κεχριμπάρι. Οι παλαιοντολόγοι εικάζουν 
ότι ανήκει στην ύστερη Κρητιδική περίοδο με «σκελετικό υλικό και μαλακούς ιστούς απαράμιλλης 
λεπτομέρειας», όπως αναφέρεται σε ακαδημαϊκό έγγραφο που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό 
περιοδικό Chinese Science Bulletin.  
 Ο καθηγητής Τσενγκ Κουογουέι στο Πανεπιστήμιο της Ταϊπέι δήλωσε ότι το δείγμα παρέ-
χει μια μοναδική προοπτική για την έρευνα, καθώς είναι χωρισμένο κατά μήκος του σκελετού, 
εκθέτοντας με αυτόν τον τρόπο μεγάλο μέρος της εσωτερικής ανατομίας του. Λόγω της στάσης 
αυτής άλλωστε οι επιστήμονες το ονόμασαν περιφραστικά «πουλί-τηγανίτα».  
Παρόλο που λείπουν τμήματα του κρανίου και το μεγαλύτερο μέρος της δεξιάς πτέρυγας και του 
ποδιού, εξακολουθεί να αποτελεί το πιο πλήρες προϊστορικό δείγμα πουλιού που έχει βρεθεί μέ-
χρι σήμερα, εκτιμά ο 
Τζινγκμάι Ο'Κόνορ, ερευνητής 
στο Ινστιτούτο Παλαιοντολο-
γίας και Παλαιοανθρωπολογί-
ας Σπονδυλωτών στην Κίνα. 
 Με βάση την τελευταία 
μελέτη, η δομή του σκελετού 
και τα φτερά του πτηνού είναι 
βασικά ευθυγραμμισμένα με 
εκείνα των εναντιόρνιθων- 
enantiornithes- (ομάδα εξα-
φανισμένων πλέον πτηνών). 
Τα πτηνά αυτά εμφανίσθηκαν 
πρώτη φορά την Κρητιδική πε-
ρίοδο και εξαφανίστηκαν την 
ίδια περίοδο με τους συγγενείς 
τους δεινόσαυρους. Αποτελού-
σαν τον πιο σημαντικό κλάδο στην εξέλιξη των αρχαίων πτηνών. 
 «Η πυκνότητα και το μήκος των φτερών κατά μήκος των εκτεθειμένων περιοχών του λαι-
μού και της κεφαλής μπορεί να υποδηλώνει ότι αυτό το δείγμα είναι παλαιότερο από τους νεοσ-
σούς και τα νεαρά πουλιά που επίσης ανακαλύφθηκαν στην περιοχή», υποστηρίζει ο Σινγκ Λιντά, 
αναπληρωτής καθηγητής στο τμήμα Γεωεπιστημών του Πανεπιστημίου στην Κίνα. Οι επιστήμο-
νες δεν έχουν ακόμα ανακαλύψει εάν το πουλί ήταν ζωντανό όταν παγιδεύθηκε στο κεχριμπάρι. 
Το γεγονός ότι λείπουν τα εσωτερικά του όργανα καθώς και ο μαλακός ιστός γύρω από το μη-
ριαίο οστό, δείχνουν ότι μάλλον είχε πεθάνει πριν παγιδευθεί μέσα στο κεχριμπάρι.  
 Οι παλαιοντολόγοι πιστεύουν ότι η περαιτέρω μελέτη αυτού του δείγματος θα ρίξει φως 
στη διαδικασία διατήρησης του νεκρού πουλιού, καθώς και στην ποικιλομορφία και τη γεωγραφι-
κή διασπορά των αρχαίων πτηνών. 
 
 



Και φέτος Αποκριά      

 

Φέτος    την Αποκριά   έγινε ένα ω-

ραίο καρναβάλι στην Κορώνη . Μι-

κροί και μεγάλοι από το κέντρο και 

τις γύρω περιοχές ντύθηκαν μασκα-

ράδες ,ανέβηκαν στα άρματα και 

έκαναν τις βόλτες τους τραγουδώ-

ντας και χορεύοντας, Υπήρχαν πολ-

λά ηχεία που έπαιζαν μουσική και 

ακόμα ένας κλόουν  που μιλούσε για 

τις κατηγορίες αρμάτων  του καρνα-

βαλιού. Υπήρχε πολύς κόσμος που 

χειροκροτούσε συνέχεια αυτούς που 

περνούσαν με τα άρματα. Γενικότερα  

επικρατούσε ενθουσιασμός. Το Γυ-

μνάσιο Κορώνης είχε δικό του άρμα 

με την ονομασία- τα παιδιά ζωγραφί-

ζουν στον τοίχο-. Αργότερα και προς 

το σούρουπο έγινε το κάψιμο του βα-

σιλιά καρνάβαλου έθιμο παλιό  που 

αναβιώνει  κάθε χρόνο. 

Όλα  ήταν πολύ διασκεδαστικά  και 

να ΄μαστε  καλά να τα ξαναζήσουμε 

και του χρόνου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μουλατσιώτης Παναγιώτης 

 
 Σημαντικές διακρίσεις και παράλληλα προκρίσεις α-
θλητών στην προεθνική ομάδα είχε ο Αίολος Καλαμάτας 
στο Περιφερειακό πρωτάθλημα Νοτίου Ελλάδος optimist 
και laser 4,7 που έγινε στο Αίγιο.  
 
 Συγκεκριμένα η ομάδα του Αιόλου είχε δύο διακρίσεις 
και τέσσερις προκρίσεις για την προεθνική ομάδα των σκα-
φών optimist και laser 4,7. 
 
 Στην κατηγορία των optimist ο αθλητής Μάλλιος Τά-
σος κατέλαβε τη δεύτερη θέση στη γενική βαθμολογία, ενώ 
στην κατηγορία των laser 4,7 ο αθλητής Μάλλιος Χρήστος 
κατέλαβε την Τρίτη θέση στη γενική βαθμολογία. 
  
 Άρα εξασφάλισαν την πρόκρισή τους στην προεθνική 
οι αθλητές Μάλλιος Τάσος και Μάλλιος Χρήστος, μαθητές 
του Γυμνασίου και Λυκείου Κορώνης αντίστοιχα. 

 
 

Χαιρετισμός συντακτικής ομάδας 

 Ήταν μία πολύ όμορφη συλλογική προσπάθεια η 
έκδοση αυτής της σχολικής εφημερίδας. Τα περιεχόμενά 
της είχαν ποικίλα θεματολογία 
όπως αθλητικά, πολιτιστικά, επι-
στημονικά, δράσεις του σχολείου 
καθώς και ενημερωτικά.  

 Η συντακτική ομάδα της εφη-
μερίδας σε συνεργασία με τους υ-
πεύθυνους καθηγητές καθώς και 
με τη Διευθύντρια του σχολείου μας σας εύχεται καλό κα-
λοκαίρι και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για του χρό-
νου…!!!! 


