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   Ενημερωτικό δελτίο του Α2 τμήματος, του 67

ου
 Γυμνασίου Αθηνών, Αρ. Φύλλου 2, Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2014 

 

Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Νομισματικό 

Μουσείο 

 

Στις 30 Οκτωβρίου 2014 το τμήμα μας 

επισκέφτηκε το Νομισματικό Μουσείο, ένα 

από τα παλαιότερα κρατικά μουσεία της 

Ελλάδας, το οποίο συλλέγει, συντηρεί, 

μελετά, εκθέτει και προβάλλει νομίσματα, 

αλλά και μετάλλια, μολυβδόβουλα, 

σφραγιδόλιθους, σταθμία, χαρτονομίσματα.  

Το Νομισματικό Μουσείο είναι μοναδικό 

στην Ελλάδα και από τα πιο σημαντικά του 

είδους του στον κόσμο. Τα αντικείμενά του 

καλύπτουν τη διαδρομή τριάντα έξι αιώνων. 

Το Μουσείο στεγάζεται στο Ιλίου Μέλαθρον 

(Ελ. Βενιζέλου ή Πανεπιστημίου 12), μια 

από τις ομορφότερες κατοικίες της Αθήνας 

του 19
ου

 αιώνα, με τοιχογραφίες και 

ψηφιδωτά, με ιδιαίτερο χαρακτήρα, όπως του 

ιδιοκτήτη της αρχαιολόγου Ερρίκου Σλήμαν. 

(http://www.nma.gr) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Θεατρική Παράσταση 

 

Στις 7 Νοεμβρίου 2014, όλοι οι μαθητές – 

μαθήτριες παρακολούθησαν τη θεατρική 

παράσταση με τίτλο «ΤΖΕΛΑ, ΛΕΛΑ, 

ΚΟΡΝΑΣ και ο ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ»  του 

Βόλκερ Λούντβιχ,    στο θέατρο Πορεία. Μια 

παράσταση της ομάδας νεανικού θεάτρου 

«Συντεχνία του Γέλιου», που αναφέρεται 

στην έλλειψη χώρων παιχνιδιού και άθλησης 

για τα παιδιά μέσα στην πόλη. 

Νικολέτα  

 

17 Νοέμβρη  

 

Στις 17 Νοεμβρίου 2014 μαθητές και 

μαθήτριες του σχολείου μας, με υπεύθυνες 

καθηγήτριες την κ. Κούρτογλου Ευαγγελία 

και την κ. Τσαμπουνάρα Αλεξάνδρα, 

παρουσίασαν μια εκδήλωση αφιερωμένη στα 

γεγονότα του Πολυτεχνείου το 1973. Η 

καθηγήτρια Καλλιτεχνικών κ. Τσερκέζη 

Θάλεια επιμελήθηκε τη διακόσμηση του 

χώρου, ενώ ο καθηγητής Θρησκευτικών κ. 

Ρούτος την ακουστική του. 

Εκπρόσωπος των μαθητών, θέλοντας να μας 

ενημερώσει για το σκοπό της προσπάθειάς 

τους,  ξεκίνησε την εκδήλωση διαβάζοντας 

τα εξής: 

«Συγκεντρωθήκαμε εδώ σήμερα για να 

τιμήσουμε μια επέτειο. Την επέτειο του 

Πολυτεχνείου, το Νοέμβρη του 1973. Η 

ημέρα αυτή που θα θυμίζει σε όλους μας πως 

για τη λευτεριά χρειάζονται αγώνες. Στον 

αγώνα αυτό τα νιάτα της πατρίδας μας 

έδωσαν το μεγάλο παρόν με επικεφαλής τους 

φοιτητές του Πολυτεχνείου.  

Ένας απ’ τους σκοπούς της σημερινής μας 

προσπάθειας είναι να μην ξεχάσουμε τι έγινε 

τότε…» 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Το γνωρίζετε; 

 

Αγαπητοί αναγνώστες! 

Θα ήθελα να σας ενημερώσω για μια 

σημαντική υπηρεσία που σας προσφέρει το 

Γυμνάσιό μας. Αυτή προσφέρει βιβλία 

διαφόρων ειδών προς ανάγνωση. Τι είναι; 

ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ! Γεμάτη 

καταπληκτικά βιβλία, κάθε σχολική χρονιά 

ανοίγει τις πόρτες προς τη γνώση και σας 

περιμένει. Φέτος  υπεύθυνη της βιβλιοθήκης 



 

 

είναι η κ. Φαραντούρη Νίκη. Γι’ αυτό μη 

διστάσετε να δανειστείτε βιβλία. Το βιβλίο 

θα είναι ανοιχτό και φέτος. 

Φίλιππος 

 

Ενδοσχολικός  εκφοβισμός 

 

Ένα κοινωνικό  φαινόμενο, που στις μέρες 

μας έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις, είναι ο 

σχολικός εκφοβισμός.  Αυτό συμβαίνει όταν 

κάποιο παιδί δέχεται εσκεμμένη, απρόκλητη, 

συστηματική λεκτική, ψυχολογική, 

κοινωνική ή ακόμα και σωματική βία από 

συμμαθητή ή συμμαθητές του. Οι συνέπειες 

του φαινομένου είναι πολλές, σοβαρές και 

καταστροφικές. 

Όλοι οφείλουμε να παλέψουμε για την 

αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού. 

Θωμάς 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γιορτή Χριστουγέννων 

 

Η δημοσιογραφική μας ομάδα, με στόχο την 

ενημέρωσή σας, συζήτησε με τον Θεολόγο 

του σχολείου μας, κ. Ρούτο Δημήτρη για τη 

γιορτή των Χριστουγέννων. Μια γιορτή που 

κάθε χρόνο συμμαθητές μας προετοιμάζουν 

και παρουσιάζουν με υπεύθυνο τον κ. Ρούτο. 

Οι θεματικές ενότητες, οι οποίες έχουν 

παρουσιαστεί στο πλαίσιο αυτής της 

σπουδαίας γιορτής της χριστιανοσύνης, είναι 

ποικίλες. Ως παράδειγμα αναφέρουμε τα 

λόγια των προφητών για τη γέννηση του 

Χριστού, τους ύμνους σπουδαίων 

υμνογράφων (π.χ. Ρωμανού του Μελωδού, 

Ιωάννου του Δαμασκηνού κ.α.) και τη 

βιβλική αφήγηση για τη γέννηση του 

Χριστού (Ευαγγελιστών Λουκά και 

Ματθαίου). Βέβαια πρέπει να σημειωθεί και 

η προβολή βίντεο, που αποτελεί μέρος του 

προγράμματος της σχολικής γιορτής. 

Φέτος η γιορτή θα έχει ως θέμα το 

Δωδεκαήμερο και την ελληνική παράδοση. 

Στη λαογραφία το χρονικό διάστημα που 

περικλείει τις γιορτές των Χριστουγέννων, 

της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανίων 

ονομάζεται Δωδεκαήμερο.  

Το ενδιαφέρον για το τι θα 

παρακολουθήσουμε παραμένει αμείωτο 

όπως και η ανυπομονησία μας. 

Εύα 

Νίκος  
«Ειρήνη στη γη, αγάπη και σωτηρία στους 
ανθρώπους». 

 

Το βαθύτερο νόημα της Γέννησης του 

Χριστού 

 

1. Γεγονός υπερφυσικό, που 

παρουσιάζει το μυστήριο της Θείας 

Ενανθρωπίσεως. 

2. Γεγονός κοσμοϊστορικό. 

3. Γεγονός γνώσεως της αλήθειας του 

αληθινού θεού.  

4. Γεγονός εκπληρώσεως των 

προφητειών. 

5. Γεγονός Θείας αγάπης. 

6. Γεγονός «χαράς μεγάλης» και 

σωτηρίας. 

7. Γεγονός κρίσεως.  

8. Γεγονός κοινωνικών αλλαγών και 

πνευματικής αναδημιουργίας – 

κατάργηση δουλείας, κ.α. 

Ρούτος Δ. 

 

Διδάγματα - Μηνύματα  

 

1
ον

  Η γέννηση του Ιησού Χριστού 

διακηρύττει την αξία της ανθρώπινης ζωής. 

 Σκοπός και προορισμός της 

ανθρώπινης ζωής είναι η θέωση. 

2
ον

  «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς 

εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία». 

 Την ειρήνη του Θεού χρειάζονται 

πάνω στη γη οι άνθρωποι όλων των 

εποχών. 

Ρούτος Δ. 


