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Η Μελλισάνθη πάει…

διακοπές!!!

Δήλος - ένα νησί χωρίς κατοίκους,

αλλά με μεγάλη ιστορική και αρχαιολογική
σημασία.
Η Δήλος είναι ένα μικρό νησί των Κυκλάδων πολύ κοντά στη
Μύκονο. Από την Αρχαιότητα ήταν πολύ γνωστή ως τόπος που
γεννήθηκε ο Απόλλωνας. Σήμερα το νησί διοικητικά ανήκει στη
Μύκονο. Το νησί δεν κατοικείται, οι μόνοι κάτοικοι του είναι το
προσωπικό του αρχαιολογικού χώρου και του μουσείου. Στο
νησί υπάρχει ένα μικρό λιμανάκι για τα τουριστικά καϊκια που
φέρνουν τους επισκέπτες από την Μύκονο.
Τον 8ο και 9ο αιώνα το νησί δέχτηκε πολλές επιδρομές από
Σλάβους και Σαρακηνούς και έτσι ερήμωσε τελείως.
Σημαντικές ανασκαφές ξεκίνησαν από το 1873 από την
αρχαιολογική σχολή Αθηνών. Αργότερα συνεχίστηκαν από
το 1904 μέχρι το 1914. Το Αρχαιολογικό Μουσείο Δήλου
κατασκευάστηκε από την Αρχαιολογική Εταιρεία το 1931 και
το 1972. Χαρακτηριστικό σημείο του νησιού είναι η οδός των
Λεόντων. Η Δήλος είναι Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της
UNESCO
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Επισκέψεις, περιηγήσεις, διασκέδαση
• Τον Φεβρουάριο παρακολουθήσαμε την Θεατρική

παράσταση ‘ Δόξα Πατρί ‘ στο Μικρό Παλλάς. Η γνώμη
μας για το έργο: πολύ καλό, επίκαιρο και στην σημερινή
πραγματικότητα.
Tι ήθελε να πει το έργο; (κατά τη γνώμη μας)
‘‘Η ζωή είναι πολλές στιγμές σε φωτογραφία, όλοι ψάχνουν την
αλήθεια, όταν την βρουν, ο κάθε ένας την λέει όπως την πιστεύει.
Η ζωή δεν θα ήταν ωραία αν οι άνθρωποι δεν ήταν διαφορετικοί
με διαφορετικές απόψεις’’
• Επισκεφτήκαμε της Εθνική Βιβλιοθήκη όπου μας ξενάγησαν
εργαζόμενοι απόφοιτοι του πλαισίου μας.
• Επισκεφτήκαμε το bazaar βιβλίου στο escape center.
• Επισκεφτήκαμε τα τηλεοπτικά StudioΚΑΠΑ και
παρακολουθήσαμε το γύρισμα επεισοδίου του σίριαλ¨ Μην
Αρχίζεις την Μουρμούρα¨. Ήταν μια τελείως καινούργια
εμπειρία για μας. Πολύ καλή!!!!!
• Τον Φεβρουάριο πήγαμε βόλτα στα Αναφιώτικα της Πλάκας,
νέοι από την ομάδα μας μας ξενάγησαν, μάθαμε πολύ
ενδιαφέροντα για την ιστορία αυτής περιοχής από την Παλιά
Αθήνα, επισκεφτήκαμε και το Μετόχι του Παναγίου Τάφου που
βρίσκεται εκεί.
• Τις Απόκριες οι νέοι και από τα δύο ΚΕΠΠ διασκεδάσαμε με
φαγητό και χορό στην ταβέρνα « Εν Μοσχάτω». Περάσαμε
τέλεια!!!!!!!
• Επισκεφτήκαμε το ξενοδοχείο ΗΛΕΚΤΡΑ ΠΑΛΛΑΣ. Τις
πληροφορίες που πήραμε από την επίσκεψή μας και την
ξενάγησή μας από τον διευθυντή του ξενοδοχείου τις βάλαμε
στο φετινό ερευνητικό ημερολόγιο με θέμα την Ελλάδα και
τον τουρισμό. Οι εντυπώσεις μας από αυτή την επίσκεψη είναι
τέλειες!!!!!!!
• Επισκεφτήκαμε το τουριστικό γραφείο ΤΡΙΑΙΝΑ, μας
υποδέχτηκε, μας φιλοξένησε και μας απάντησε στις
ερωτήσεις που της κάναμε η διευθύντρια Οικονομικών
Υπηρεσιών του Γραφείου. Όλες τις πληροφορίες που πήραμε
τις βάλαμε στο φετινό Ερευνητικό μας Ημερολόγιο.
Πήγαμε:
• Ανοιξιάτικη εκπαιδευτική εκδρομή, περάσαμε πάρα πολύ
όμορφα. Επισκεφτήκαμε τον Αρχαιολογικό χώρο και το
μουσείο της Βραυρώνας, ήταν πολύ ωραία ….Νέοι και από τις
δύο ομάδες μας ξενάγησαν και τους ευχαριστούμε.
• Αντιπροσωπεία από το ΚΕΠΠ 2 παρέδωσε στους υπεύθυνους
Εθελοντές είδη πρώτης ανάγκης για τους πρόσφυγες του
Πειραιά. Επίσης οι νέοι των δύο ομάδων στείλαμε είδη
πρώτης ανάγκης και στο σχολείο στο Καστελόριζο επίσης για
τους πρόσφυγες που φτάνουν εκεί.
• Οι νέοι των δύο ομάδων του ΚΕΠΠ επισκεφτήκαμε με νέους
από τα εργαστήρια το Μουσείο του ΟΤΕ. Μας άρεσε πάρα
πολύ.

Φωτογραφίες από την Εαρινή εκπαιδευτική εκδρομή που
πήγαμε στην Βραυρώνα . Το μουσείο ήταν πάρα πολύ
ωραίο. Όπως και ο αρχαιολογικός χώρος με τον ναό της
Αρτέμιδας . Αυτά που ακούσαμε από την ξενάγηση ήταν πολύ
ενδιαφέροντα!!!!!!

Μια βόλτα στα Αναφιώτικα

Από τις πιο όμορφες γειτονιές της Παλιάς Αθήνας. Στα
ανηφορικά δρομάκια μυρίζει ο βασιλικός, το αγιόκλημα και το
γιασεμί. Μια γειτονιά ακριβώς κάτω από την Ακρόπολη και που
θυμίζει πολύ νησί. Οι πρώτοι κάτοικοι της ήρθαν από την Ανάφη
για να εργαστούν ως εργάτες και χτίστες πριν από δύο αιώνες
περίπου (το 1840), από εκεί είναι και η ονομασία Αναφιώτικα.
(Το 1922 με την Μικρασιατική καταστροφή ήρθαν στη περιοχή
και πολλοί πρόσφυγες) Έχτισαν την περιοχή τους έτσι για να
τους θυμίζει το νησί τους. Οι Αναφιώτες αναστήλωσαν και δύο
ναούς που βρίσκονταν στην περιοχή από πολύ παλαιότερα, τον
ναό του Αγίου Συμεών και του Αγίου Γεωργίου των Βράχων. Στην
δεκαετία του 1950 κομμάτι της συνοικίας αυτής κατεδαφίστηκε
λόγω ανασκαφών. Σήμερα υπάρχουν μόνο 45 σπίτια που έχουν
κηρυχθεί διατηρητέα. Τα σπίτια αυτά δεν είναι μεγάλα. Οι
κάτοικοι των Αναφιώτικων σήμερα είναι 65.
Τα Αναφιώτικα είναι σαν ένα κυκλαδίτικο νησί στην καρδιά της
Αθήνας. Τα Αναφιώτικα είναι κομμάτι της Πλάκας.

Επίσκεψη με ξεχωριστό ενδιαφέρον

Την Δευτέρα 9 Μαϊου οι νέοι των δύο ΚΕΠΠ επισκεφτήκαμε
το μουσείο του Αστεροσκοπείου στο λόφο της Πνύκας. Μας
ξενάγησε ο υπεύθυνος του μουσείου και πραγματικά μάθαμε
πολλά καινούργια πράγματα για τον πλανήτη μας, τα αστέρια
και τους γύρω πλανήτες. Το Αστεροσκοπείο ιδρύθηκε για να
μετράει τον χρόνο πριν από170 χρόνια. Το πιο παλιό τηλεσκόπιο
είναι 136 χρόνων, επίσης λειτουργεί μέχρι σήμερα ένα πολύ
παλιό εκκρεμές. Όποιος επιθυμεί μπορεί να παρατηρήσει τα
αστέρια μέσα από τα τηλεσκόπια, ιδιαίτερα όταν κινούνται
πλανήτες κοντά από την γη όπως θα συνέβαινε εκείνη την
ημέρα περνώντας ο Ερμής από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 10
το βράδυ. Πραγματικά ήταν μια επίσκεψη με πολύ ξεχωριστό
ενδιαφέρον.
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Αθηναϊκές πλατείες και η ιστορία τους
Πλατεία Συντάγματος
Η ιστορία της πλατείας Συντάγματος ξεκινά από το 1834. Η περιοχή τότε ονομαζόταν
Περιβολάκια. Το σημείο που βρίσκεται σήμερα το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη και το
κτίριο της Βουλής, τότε ήταν εκτός της πόλης.
Επίσης το τείχος του Χασεκή χώριζε την περιοχή στα δύο.
Στο σημείο όπου βρίσκεται σήμερα το Μέγαρο της Βουλής υπήρχε επίσης η περίφημη πηγή
της Μπουμπουνίστρας που πήγαζε από τους Αμπελοκήπους και ονομάστηκε έτσι από την
ορμή του νερού και τον θόρυβο που έκανε.
Η πλατεία μέχρι τον Σεπτέμβριο του 1843 ονομαζόταν Πλατεία Ανακτόρων. Την ονομασία
Πλατεία Συντάγματος την πήρε μετά την Επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου του 1843 όταν
ο τότε βασιλιάς της Ελλάδας Όθωναςυποχρεώθηκε να συνεδριάσει η εθνοσυνέλευση και να
παραχωρήσει Σύνταγμα.
Τα σκαλοπάτια της πλατείας όπως και το μαρμάρινο συντριβάνι του 19ου αιώνα στο κέντρο
της είναι σημείο συνάντησης για πολλούς Αθηναίους και επισκέπτες της πόλης. Στην πλατεία
βρίσκονται τρία μεγάλα ξενοδοχεία. Το παλαιότερο είναι το Μεγάλη Βρετανία. Περιοχές
κοντά στη πλατεία είναι η Πλάκα και το Μοναστηράκι, το Κολωνάκι, του Ψυρρή αλλά και οι
αρχαιολογικοί χώροι της Ακρόπολης, της Αρχαίας Αγοράς, της Βιβλιοθήκης του Ανδριανού.
Η περιοχή του Συντάγματος βρίσκεται κοντά στο Κολωνάκι, Ζάππειο, Πλάκα, Ακαδημία,
Πλατεία Κλαυθμώνος, Χρυσοσπηλιώτισσα και Ρηγίλλης.

Πλατεία Κολωνακίου
Παλαιότερα ήταν το σημείο που συναντιούνταν καλλιτέχνες, και διανοούμενοι και συζητούσαν.
Η περιοχή ήταν πάντα ο χώρος για να πραγματοποιήσει κάποιος το όνειρό του για μια μεγάλη
ζωή πλούσια και άνετη. Η περιοχή έχει πολλά νεοκλασικά κτίρια από περασμένες εποχές. Στην
περιοχή του Κολωνακίου βρίσκεται και η Δεξαμενή, η Μονή Πετράκη. Το Κολωνάκι βρίσκεται
κυριολεκτικά στο κέντρο της Αθήνας. Το Κολωνάκι πήρε την ονομασία του από μια μικρή
κολώνα που παλαιότερα βρισκόταν στην Πλατεία Δεξαμενής και αργότερα τοποθετήθηκε
στην Πλατεία Φιλικής Εταιρείας.
Τα κολωνάκια που τοποθετούσαν και σε άλλες περιοχές για να προλάβουν και να αποτρέψουν
επιδημίες. Αυτά τα κολωνάκια τα έβαζαν πάνω σε γούβες που προηγουμένως είχαν θάψει
δύο σφαγμένα ζώα, δίδυμα μοσχάρια τα οποία με πομπή είχαν γυρίσει σε όλη την πόλη για να
ξορκίσουν το κακό, επίσης επί Τουρκοκρατίας το Κολωνάκι συνδεόταν με την εκκίνηση των
αγώνων έφιππου ακοντισμού για τους Τούρκους που λεγόταν ¨Τζιρίτι¨. Στην Τουρκοκρατία το
Κολωνάκι είχε πολλούς αγρούς, αμπελώνες αλλά και στάνες βοσκών που ζούσαν τα κοπάδια
τους στις πλαγιές του Λυκαβηττού και πουλούσαν το γάλα τους στην καινούργια πρωτεύουσα
της χώρας. Το Κολωνάκι άρχισε να χτίζεται στις αρχές του 1860. Το κέντρο του ήταν γύρω
από την εκκλησία του Αγίου Διονυσίου στην οδό Σκουφά. Από τον περασμένο αιώνα άρχισαν
στην περιοχή να μένουν γνωστοί Αθηναίοι της εποχής εκείνης. Η περιοχή της Δεξαμενής είχε
μερικά από τα λογοτεχνικά καφενεία των Αθηνών. Πολλοί λογοτέχνες έμεναν στο Κολωνάκι
όπως ο Νίκος Καζαντζάκης με την Γαλάτεια, ο ποιητής Κώστας Βάρναλης όπως επίσης και ο
Ελευθέριος Βενιζέλος.
Σήμερα το Κολωνάκι είναι εμπορικό κέντρο για τους Αθηναίους με πολλά καταστήματα …
παραμένει η πλατεία του σημείο συνάντησης για πολλούς.
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Έκθεση Κεραμικής Αγιογραφίας και Ντεκουπάζ στο Athens Heart «ΑΝΟΙΞΗ»
Η έκθεση Κεραμικής Αγιογραφίας και Ντεκουπάζ που έγινε(για πρώτη φορά)στο Εμπορικό κέντρο Athens Heart ήταν μια
πολύ ωραία και ξεχωριστή εμπειρία για όλους τους νέους της ομάδας μας, όπως και όλη η διαδικασία της προετοιμασίας
όλων των ειδών για την έκθεση.
Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειάς μας.
Την έκθεση την επισκέφτηκε πάρα πολύς κόσμος. Έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον και είχαν πολύ καλές εντυπώσεις. Νιώσαμε
ικανοποιημένοι και χαρούμενοι από τα καλά λόγια που ακούσαμε. Όπως και για την πολύ συνεργασία που είχαμε μεταξύ μας
στην ομάδα.
θα θέλαμε επίσης να ευχαριστήσουμε τον πιανίστα Χρήστο Σερμές που με την μουσική του μας ταξίδεψε και έδωσε μια
ξεχωριστή νότα στην εκδήλωσή μας.
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Λίγα λόγια για το Ερευνητικό Ημερολόγιο:

Τραπέζι Εργασίας

Ελλάδα… χίλιοι λόγοι για να την επισκεφτείς και να την
αγαπήσεις!!!

Στα τραπέζια εργασίας που πραγματοποιήσαμε φέτος
μιλήσαμε για : Το bulling, τα μπαχαρικά, την φιλία, τη
σημασία του δώρου, τα ταξίδια, την ελληνική φύση, την
συμπεριφορά και επικοινωνία, τις αστικές συγκοινωνίες και
τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε καθημερινά κατά τις
μετακινήσεις μας… και την διατροφή.
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Παρουσίαση
Ερευνήσαμε την Ελλάδα ως τουριστικό προορισμό, γιατί να
έρθει κάποιος στην Ελλάδα, τα αξιοθέατα και τα μέρη που
μπορεί να επισκεφτεί το οικονομικό όφελος που έχει η χώρα
μας από τον τουρισμό, τις υπηρεσίες που προσφέρει κλπ… Το
Ερευνητικό Ημερολόγιο υπάρχει έντυπο και σε ηλεκτρονική
μορφή όπως επίσης και στην ηλεκτρονική σελίδα του σχολείου
μας.
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Την Τρίτη 10 Μαϊου στο 2ο Λύκειο Ιλίου παρακολουθήσαμε
τα project τάξεων του Λυκείου και της ομάδας Διαχείρισης
Προϊόντων. Η ομάδα Διαχείρισης Προϊόντων παρουσίασαν
το ερευνητικό ημερολόγιο »Ατυχήματα στον Δρόμο»
και η παρουσίασή τους ήταν καταπληκτική!!!!!!!! Από τις
παρουσιάσεις των μαθητών του Λυκείου πολύ ωραίες ήταν
όλες ….ιδιαίτερα μας άρεσε το ερευνητικό ημερολόγιο με
θέμα « οι αριθμοί από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα « και «
η ιστορία του Κινηματογράφου» Πραγματικά πολύ ωραία
θέματα !!!!!!!!
θέλουμε επίσης να ευχαριστήσουμε το Λύκειο για την
φιλοξενία!!!!
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Ευχαριστούμε πολύ τις κυρίες Καίτη Κατσούδα, Μακρυγιάννη
Στέλλα, Κατσαούνου Βασιλεία και Παρί Μεράβογλου.
Επίσης ευχαριστούμε τις εθελόντριες που μας συνόδευσαν
στις εξωτερικές μας δράσεις και προγράμματα. Όπως επίσης
ευχαριστούμε για την βοήθεια και τη συνεργασία την κυρία
Τσέρτου και τον κύριο Αθανασίου για να ολοκληρώσουμε το
Ερευνητικό μας Ημερολόγιο
Επικοινωνία
Επικοινωνούμε με e mail με τους μαθητές του Καστελόριζου και
τους μαθητές από το Παγκρήτιο Εκπαιδευτήριο στο Ηράκλειο
της Κρήτης.
Προσφορά
Τα εκπαιδευτήρια Αυγουλέα – Λιναρδάτου συγκέντρωσαν
καπάκια και μας τα έφεραν για να τα ανακυκλώσουμε.

Πάμε διακοπές!!!!!

Οι διακοπές κάνουν καλό. Οι διακοπές είναι
απαραίτητες, γιατί έτσι ξεκουραζόμαστε από το
πρόγραμμα και τις δραστηριότητες όλου του χρόνου.
Έχουμε ανάγκη να χαλαρώσουμε, να ξεκουραστούμε,
να διασκεδάσουμε και να έχουμε περισσότερο χρόνο
για τον εαυτό μας, κάνοντας πράγματα που μας
ευχαριστούν.

Συνεργασίες
Την φετινή εκπαιδευτική χρονιά οι νέοι του ΚΕΠΠ 2
συνεργαστήκαμε με τους νέους της Διαχείρισης Προϊόντων,
οργανώνοντας και παρουσιάζοντας θέματα που ενδιέφεραν και
τις δύο ομάδες.
Ευχαριστούμε πολύ τα εκπαιδευτήρια Αυγουλέα – Λιναρδάτου
για την προσφορά και το τμήμα ανακύκλωσης του σχολείου μας
για την συνεργασία.
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Ευχαριστούμε όσους
μας βοήθησαν να
πραγματοποιήσουμε
τις δράσεις και
δραστηριότητές μας.

Συντακτική ομάδα:

Καλοκαίρι και φρούτα
Το καλοκαίρι κάνει πολύ ζέστη. Μας κάνει καλό να τρώμε
φρούτα γιατί είναι ελαφριά τροφή. Τα καλοκαιρινά φρούτα είναι
πάρα πολλά και μπορούμε να τα τρώμε σε κανονικές ποσότητες.
Τα καλοκαιρινά φρούτα έχουν υπέροχη γεύση. Είναι πολύ
δροσιστικά, πολύ σημαντικά στη διατροφή μας και κάνουν καλό
στην υγεία αφού έχουν τόσες πολλές βιταμίνες. Όλοι οι ειδικοί
συνιστούν να τρώμε καθημερινά φρούτα. Το καλοκαίρι με την
πολύ ζέστη μπορούν να είναι και το κυρίως γεύμα μας.
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