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ΘΕΜΑΤΑ: 

Τα νέα του 
σχολείου σελ.2-3 

 
Παράξενες 
Ειδήσεις σελ. 4 
 

Χρήσιμες 
συμβουλές και Tips 
σελ. 5 
 

Σύγχρονοι 
Υπερήρωες 
σελ. 5-6 
 
Πώς Νιώθεις; 
σελ.6 

 
Μη-Χάπατο… 
σελ.7 

Σχολική Εφημερίδα του 8ου Γυμνασίου-Λ.Τ 
Χαλανδρίου 

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΛΥΑΡΟΥΣ  

Η ομάδα της «Φλυαρία των teen8ers» σας 
καλωσορίζει στην πρώτη προσπάθεια 
δημιουργίας μιας σχολικής εφημερίδας, όπου θα 
ακούγονται οι επιθυμίες μας, οι αγωνίες και οι 
προβληματισμοί μας, καθώς και οι προτάσεις μας 
για καθετί ενδιαφέρον που ακούμε ή μαθαίνουμε.  

 Έτσι, με αφορμή το όραμα 4 μαθητών του σχολείου μας, Γεωργίας Σταυρακοπούλου, 
Νίκης Φύλλου, Γρηγόρη Χανικιάν και Κωνσταντίνου Χατζηδάκη, που επί ένα χρόνο 
κυνηγούσαν την κ. Μανώλογλου, η εφημερίδα πήρε σάρκα και οστά. 
Αυτή  την προσπάθεια  έσπευσαν να πλαισιώσουν τρείς ακόμα καθηγητές, ο κ. 
Δανάσκος, ο κ. Προβής και η κ. Σκουτέλη και μια ομάδα από δεκατρείς μαθητές από 
όοολες τις τάξεις του σχολείου μας (γυμνασίου και Λυκείου…). 
Ο καθένας μας προσήλθε γιατί είχε… τον λόγο του: 
 
 

Αθλητικά σελ. 9 

Ταινιό-βιβλιοθήκη 
σελ.8 

«Αποφάσισα να συμμετέχω στην εφημερίδα γιατί το 
σχολείο μας έχει ανάγκη να αποκτήσει φωνή.» 
Σταυρακοπούλου Γ. Β'2 Λυκείου 
«Μπήκα στην ομάδα της εφημερίδας γιατί μου 
αρέσει να γράφω άρθρα, αλλά και για να γνωρίσω 
καλύτερα την δουλειά του αρθρογράφου.» 
Πασπαράκη Ε.Α'2 Λυκείου 
«Αποφάσισα να συμμετάσχω στην εφημερίδα γιατί 
το θεωρώ μια πρόκληση για ομαδική εργασία.» 
Πολυδώρου Ε. Α'2 Λυκείου 
«Είμαι σε αυτή την ομάδα γιατί θεωρώ πως το 
σχολείο μας αξίζει να έχει φωνή για να ακουστεί.» 
Χαλιδιά Σ. Α'2 Λυκείου 
«Μπήκα στην εφημερίδα, γιατί το σχολείο μας δεν 
πρέπει να περνάει αδιάφορο στους άλλους.» Ζ. 
Ζαχείλα β'1 Γυμνασίου 
«Αποφάσισα να συμμετάσχω στην εφημερίδα γιατί 
ήθελα να βοηθήσω σε μια προσπάθεια του 
σχολείου, αλλά και γιατί μου αρέσει να γράφω.» 
Μ.Κατσόγιαννη β'1 Γυμνασίου 
«Αποφάσισα να οργανώσω αυτό το πρόγραμμα , 
γιατί δεν άντεχα άλλο την γκρίνια τους;, αλλά 
κυρίως γιατί πιστεύω ότι το σχολείο μας έχει 
πολλά να πει…» Ε. Μανώλογλου καθηγήτρια ΠΕ02 

Συνέχεια στη σελ. 2 

ΤΕΥΧΟΣ 0 

Συντελεστές 
Τεύχους σελ.10 
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ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΛΥΑΡΟΥΣ  
συνέχεια… 
«Συμμετέχω στο πρόγραμμα της εφημερίδας 
αφού αποτελεί ένα ιδανικό τρόπο επικοινωνίας 
με τη νέα γενιά και με τον τρόπο αυτό βρίσκομαι 
μέσα σε κάθε νέα και σύγχρονη δράση. 
Αφουγκραζόμενος τις ανησυχίες, τα πιστεύω και 
την ανεμελιά, των συμμετεχόντων/χούσων  
μαθητών/τριών,  προσπαθώ να εντάξω την 
σύγχρονη ελληνική νεολαία στην κουλτούρα και 
τη δομή της νέας τάξης, που σε λίγα χρόνια θα 
αναλάβει τα ηνία της πατρίδας μας.» Φ. 
Δανάσκος καθηγητής ΠΕ04. 
"Αποφάσισα να ασχοληθώ με την εφημερίδα του 
σχολείου, καθώς θεωρώ οtι αποτελεί μια 
ευχάριστη και δημιουργική δραστηριότητα για 
τους συμμετέχοντες μαθητές και 
εκπαιδευτικούς, κάνει πιο ενδιαφέρουσα τη 
σχολική καθημερινότητα, προβάλλει τη 
δημιουργική πλευρά της μαθητικής κοινότητας 
και δείχνει ένα σχολείο δραστήριο και 
εξωστρεφές”  Ν. Σκουτέλη ΠΕ02. 
 
 
 

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ   

Συμμετοχή του σχολείου μας στον 
διαγωνισμό HACKATHON 

 

Η ομάδα της εφημερίδας του σχολείου «Φλυαρία 
των teen8ers» και η ομάδα του διαδικτυακού 
καναλιού/ youtube chanel  «crazy 8eens»  
βρέθηκαν στην ευχάριστη θέση να λάβουν μέρος 
στον διαγωνισμό HACKATHON, με αφορμή την 
Παγκόσμια μέρα Ασφαλούς Διαδικτύου. Ο 
διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο 
«Ιωάννης Δρακόπουλος», στο κεντρικό κτήριο 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών.  

Επίσκεψη στην έκθεση Leonardo Da Vinci – 
500 years of genius. 

Το σχολείο μας επισκέφτηκε την έκθεση Leonardo 
Da Vinci,στην οποία είδαμε και μάθαμε καινούργια 
πράγματα για την ζωή και τα επιτεύγματα του 
ανθρώπου αυτού. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο 
Leonardo Da Vinci δεν είναι μόνο η Mona Lisa. Στην 
επίσκεψη μας γνωρίσαμε της διάφορες πτυχές του 
οικουμενικού ανθρώπου που έζησε την περίοδο της 
Αναγέννησης. Ο  Leonardo Da Vinci εκτός από 
ζωγράφος ήταν φυσικός, ανατόμος, ηθοποιός, 
μουσικός, βοτανολόγος, μηχανικός , μαθηματικός, 
εφευρέτης και αρχιτέκτονας. Στην έκθεση είχαμε την 
ευκαιρία να δούμε ορισμένες από τις εφευρέσεις του 
και τις δημιουργίες του. Η γνώμη μας είναι πως ήταν 
μια υπέροχη έκθεση  που αξίζει πραγματικά να 
επισκεφτείτε όλοι, πολύ καλά εκθέματα και 
αποκομίσαμε πολλές νέες και ενδιαφέρουσες 
γνώσεις. Ενδεχομένως  να χρειαζόμασταν 
περισσότερο χρόνο να δούμε μόνοι μας τα εκθέματα. 
Ωστόσο απολαύσαμε την έκθεση, την προτείνουμε σε 
όλους τους λάτρεις της γνώσης, μικρούς και 
μεγάλους. 

Το ήξερες ότι: Ο Leonardo Da Vinci κατά την 
διάρκεια του σχεδιασμού των πολεμικών κατασκευών 
του έκανε επίτηδες λάθη, καθώς φοβόταν μην 
χρησιμοποιηθούνε στους πολέμους και χαθούν ζωές 
εξαιτίας του. Άλλος ένας λόγος ήταν ότι δεν ήθελε να 
τον αντιγράψουν και να του κλέψουν τις ιδέες. 

Λίνα Πασπαράκη 

 

Οι δύο ομάδες, αφού εργάστηκαν σκληρά, 
κατόρθωσαν σε μικρό χρονικό διάστημα να 
δημιουργήσουν ένα μικρό αυτοσχέδιο βίντεο, ένα  
powerpoint και μία αφίσα, με θέμα τον ηλεκτρονικό 
τζόγο στους εφήβους, τα οποία είχαν την ευκαιρία να 
παρουσιάσουν.  

Παράλληλα ενημερώθηκαν βαθύτερα για το θέμα, 
ήρθαν σε επαφή με άλλα σχολεία της Αθήνας και 
απέκτησαν μια ξεχωριστή εμπειρία! 
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Η Ελλάδα συναντάει το Μπαγκλαντές 

Την Παρασκευή 15 Μαρτίου, επισκέφτηκαν το σχολείο μας μια ομάδα παιδιών από το Μπαγκλαντές που 
μας έκαναν μια παρουσίαση με σημαντικές πληροφορίες για τη χώρα τους. Στο χώρο παρευρέθηκαν ο 
πρέσβης του Μπαγκλαντές, καθώς και ο αντιδήμαρχος παιδείας του Δήμου Χαλανδρίου, κ. Κουράσης. 
Στην εκδήλωση αυτή, που έγινε με αφορμή τη συμφιλίωση της Ελλάδας με το Μπαγκλαντές, είχαμε την 
ευκαιρία να γνωρίσουμε την ιστορία τους και να παρακολουθήσουμε έναν παραδοσιακό χορό τους. Με τη 
σειρά μας τέσσερις μαθητές του σχολείου, παρουσίασαν τρεις παραδοσιακούς ηπειρωτικούς χορούς, 
ντυμένοι με τις ανάλογες παραδοσιακές στολές. Στο τέλος μοιράστηκαν σε όσους παρευρέθηκαν σημαίες 
της Ελλάδας και του Μπαγκλαντές, αλλά και παραδοσιακό φαγητό και των δυο χωρών 

 

 

 

 

 

 

 

Η θεματολογία του έργου εκτεινόταν σε πολλούς άξονες. Αρχικά ασχολήθηκε αρκετά με τις δυσκολίες 
της μετάβασης από την παιδική ηλικία στην ενηλικίωση και τις ανασφάλειες των εφήβων . Τα παιδιά των 
ηλικιών 12 έως 16 ετών αντιμετωπίζουν προβλήματα στο να αποδεχτούν το σώμα τους και τις αλλαγές 
που αυτό μπορεί να υποστεί. Ένα άλλο πρόβλημα που απασχόλησε τους πρωταγωνιστές της παράστασης 
ήταν η αγάπη και το πώς οι έφηβοι θα αντιμετωπίσουν τον έρωτα ο οποίος θα εμφανιστεί και θα 
κυριαρχήσει στη ζωή τους. Επίσης μας παρουσιάζονται έντονα οι εντάσεις ανάμεσα στους εφήβους και 
τους γονείς τους φέρνοντας ως παραδείγματα διάφορες περιπτώσεις οικογενειών και προβλημάτων . 
Μας δείχνει για παράδειγμα πώς είναι να έχεις γονέα εκπαιδευτικό ή πώς είναι όταν οι γονείς σου 
δουλεύουν αρκετές ώρες. .Ακόμα ασχολείται και με το πώς νιώθει το παιδί όταν οι γονείς του έχουν 
πρόβλημα στη σχέση τους. Επιπλέον αναφέρεται και στο πρόβλημα της απορρόφησης των νέων από την 
τεχνολογία και στην στάση των γονέων πάνω σε αυτό το θέμα. Τέλος ασχολείται με τα υπαρξιακά 
ερωτήματα που απασχολούν τους εφήβους. 

Αυτό που με εντυπωσίασε στο έργο ήταν η συνεχής εναλλαγή των σκηνικών και η μουσική επένδυση των 
ιστοριών. Σκοπός της παράστασης ο οποίος πιστεύω ότι και πραγματοποιήθηκε απόλυτα ήταν να κάνει 
τόσο τους μικρούς όσο και τους μεγάλους θεατές να ταυτιστούν με τους ήρωες των ιστοριών και να 
προβληματιστούν και οι ίδιοι πάνω στα θέματα που προβάλλονται από το έργο. Ήταν μια πολύ 
ενδιαφέρουσα παράσταση , την οποία εγώ προσωπικά θα πρότεινα σε πολλούς να τη δουν! 

Αφροδίτης Παντελή 

 

 

Παρουσίαση θεατρικής παράστασης του Εθνικού 
«ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥΣ ΑΓΡΙΟΥΣ»  

Την Τετάρτη στις 19 Φεβρουαρίου του 2019 πραγματοποιήθηκε 
μία διδακτική επίσκεψη στην εφηβική σκηνή του Εθνικού Θεάτρου 
όπου οι μαθητές της Α Γυμνασίου παρακολουθήσαμε την 
παράσταση «Μικρές Ιστορίες για αγρίους» . Το έργο 
διαπραγματεύεται διάφορα θέματα που απασχολούν τους έφηβους 
μέσα από την οπτική των ίδιων των εφήβων . Με μεγάλη επιτυχία 
οι ηθοποιοί με την βοήθεια της Μαρίας Σαββίδου, η οποία είχε 
αναλάβει την σκηνοθεσία του έργου, αλλά και με τη συνεργασία 
όλων των συντελεστών της παράστασης παρουσίασαν μία 
εξαιρετική παράσταση. 
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ΠΑΡΑΞΕΝΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 

1) ΘΑ ΠΑΘΕΤΕ ΠΛΑΚΑ: ΠΟΣΕΣ ΤΗΓΑΝΗΤΕΣ ΠΑΤΑΤΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΡΩΜΕ ΣΥΜΦΩΝΑ 
ΜΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ HARVARD 

 
Οι τηγανητές πατάτες είναι ένα από τα αγαπημένα γεύματα σχεδόν όλων των παιδιών.  
Παρόλα αυτά όμως, το φαγητό αυτό έχει πολλές θερμίδες για αυτό και πρέπει να το καταναλώνουμε με μέτρο. 
Ωστόσο, σύμφωνα με την έρευνά του, ο καθηγητής Έρικ Ριμ απ’ το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, υποστηρίζει 
πως μια μερίδα τηγανιτές πατάτες πρέπει να περιλαμβάνει μόνο 6 πατάτες! 
Λίγο ακραίο δεν το βρίσκετε; 
 

2) Ολλανδία: Εξηνταεννιάχρονος ζητεί από τα δικαστήρια  να αφαιρεθούν 20 χρόνια από την 
ηλικία του. 

Το παράξενο αυτό γεγονός συνέβη στην ανατολική Ολλανδία, όπου ένας 69χρονος ζητάει να μειώσει την ηλικία 
του κατά 20 χρόνια. Όπως ο ίδιος λέει θέλει να το κάνει εξαιτίας των διακρίσεων που δέχεται  λόγω της ηλικίας 
του. "Αισθάνομαι νέος, τά'χω τετρακόσια και θέλω αυτό να αναγνωριστεί νομικώς διότι αισθάνομαι ότι η ηλικία 
μου με κακοποιεί, με τραυματίζει και με κάνει να υφίσταμαι διακρίσεις. Σήμερα μπορούμε να επιλέξουμε τη 
δουλειά μας, το φύλο μας, τον πολιτικό και σεξουαλικό προσανατολισμό μας. Έχουμε ακόμη και το δικαίωμα να 
αλλάξουμε όνομα. Άρα γιατί να μην έχουμε το δικαίωμα να αλλάξουμε ηλικία;", λέει ο άνδρας.  Η απόφαση του 
δικαστηρίου δεν έχει βγει ακόμα, όμως οι πιθανότητες επιτυχίας του ζητήματός του είναι ελάχιστες. 
 

Αρκετά παράξενο δεν το βρίσκετε; Εμείς πάντως ναι… 
3) Τουρκία: Εννιάχρονος έστειλε τους συμμαθητές τους στο νοσοκομείο γιατί του έκαναν 

bullying. 
Ο μαθητής που βρήκε ένα σκληρό τρόπο για να εκδικηθεί τους συμμαθητές του. 
Την ώρα της γυμναστικής μπήκε στην τάξη του και έβαλε υγρή κόλλα στο νερό των συμμαθητών του. 
Όταν λοιπόν τα παιδιά ήπιαν νερό, έπαθαν δηλητηρίαση και 25 από αυτά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και όπου 
και νοσηλεύτηκαν.  
Ο 9χρονος μετά από λίγο ομολόγησε την πράξη του στους καθηγητές του.  
Τουλάχιστον ο μικρός ομολόγησε την πράξη του και τα παιδιά ευτυχώς δεν κινδυνεύουν, παρόλα αυτά είναι ένας 
αρκετά έξυπνος και σκληρός τρόπος τιμωρίας δεν νομίζετε; 

Λίνα Πασπαράκη & Ευγενία Πολυδώρου 
ΠΗΓΕΣ: 
www.neolaia.gr 
www.pamepreveza.gr 
http://www.ant1news.gr 

http://www.neolaia.gr/
http://www.pamepreveza.gr/
http://www.ant1news.gr/
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ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ Tips 

Είμαστε σε μια ηλικία που δεχόμαστε πολύ πίεση από το σχολείο, το φροντιστήριο και γενικότερα το 
διάβασμα. Αυτό δυστυχώς έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχολογία και στις επιδώσεις μας. Υπάρχουν 
όμως πράγματα που μπορούμε να κάνουμε ώστε να μειωθεί το άγχος που μας καταβάλει και να 
καταφέρουμε να διαβάζουμε πιο συστηματικά. 
Τα tips μας λοιπόν είναι: 

• Προτιμήστε να διαβάζετε σε σημεία του σπιτιού όπου δεν υπάρχουν αντικείμενα που θα σας 
αποσπάσουν την προσοχή. 

• Δοκιμάστε να έχετε στο υπόβαθρο μια χαλαρωτική μουσική (εμείς θα προτείναμε πιάνο), που δεν 
θα έχει στίχους. 

• Θα ήταν καλή ιδέα να απενεργοποιούσατε τα κινητά σας και να τα αφήνατε εκτός του οπτικού σας 
πεδίου. 

• Κάνετε συχνά αλλά μικρά διαλείμματα ώστε να ξεκουράζετε τα μάτια σας αλλά και τη σκέψη σας. 
• Βρείτε ένα αντικείμενο, φαγητό ή μια ενασχόληση της αρεσκείας σας, την οποία θα έχετε ως 

κίνητρο και ως επιβράβευση, αυστηρά για μετά την ολοκλήρωση του διαβάσματος. 
• Προσπαθήστε να εντοπίσετε την ώρα της ημέρας που νοιώθετε πιο ξεκούραστοι, έτοιμοι και 

πρόθυμοι να διαβάσετε και φροντίστε να τελειώνετε τις εργασίες σας εντός αυτού του χρονικού 
διαστήματος. 

• Σε ένα από τα διαλείμματα σας φροντίστε να καταναλώσετε τροφές που ενισχύουν τη μνήμη, όπως 
οι ξηροί καρποί. 

• Τέλος, να πίνετε πολύ νερό και να αποφεύγετε τους καφέδες και τα ενεργειακά ροφήματα, τα 
οποία θα σας κρατήσουν σε μη ευχάριστη υπερένταση.    

Χαλιδία Σοφία/Φραγκούλη Βαρβάρα 
 

ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΥΠΕΡΗΡΩΕΣ 

 
                                          ‘ΕΛΛΗ ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΝΑΣ ΑΞΙΟΘΑΥΜΑΣΤΟΣ ΝΘΡΩΠΟΣ’ 
                                                                                        
 
Και ποιος δεν έχει ένα άτομο που θαυμάζει. Όλοι μας και από την παιδική μας ηλικία είχαμε σίγουρα 
σχηματίσει στο μυαλό μας την εικόνα του ιδανικού προτύπου του οποίου τα χαρακτηριστικά συχνά ταυτίζονταν 
με κάποιο υπαρκτό πρόσωπο. Το υπαρκτό αυτό πρόσωπο μπορεί να ήταν ένας τραγουδιστής ένας επιστήμονας 
ή ακόμα και ένας άνθρωπος της καθημερινότητας. 
Εμείς βρήκαμε τα χαρακτηριστικά και την γνώση που θα θέλαμε να έχουμε στο μέλλον στο πρόσωπο της 
Έλλης Παπαεμμανουήλ. Η τελευταία είναι μια φιλόδοξη γενετίστρια βιολόγος και αξία επικεφαλής ερευνητικής 
ομάδας. Η νεαρή αυτή επιστήμονας βγήκε στο φως της δημοσιότητας πριν από περίπου δύο μήνες και από 
τότε δεν σταματά να μας εκπλήσσει. Όλα αυτά οφείλονται στην ριζοσπαστική ανακάλυψη της οι οποία άφησε 
άφωνους εκατομμύρια ανθρώπους τόσο στον επιστημονικό τομέα όσο και στους υπόλοιπους πολίτες όπως 
είμαστε και εμείς. 
Ή αξιοθαύμαστη αυτή ανακάλυψη της είναι εκείνη του γονιδίου που προκαλεί την παιδική λευχαιμία. Το 
συμπέρασμα της έρευνας για τη μυελοδυσπλασία δείχνει ότι νέες γενετικές ενδοσκοπήσεις θα διευκόλυναν τον 
προσυμπτωματικό έλεγχο μετάλλαξης .Η σπουδαία αυτή ελληνίδα έκανε 1450 δοκιμές σε ασθενείς με 
μυελογενείς δυσπλασία και συμπέρανε ότι ενώ έπασχαν από την ίδια αρρώστια στην πραγματικότητα ήταν 11 
διαφορετικές ομάδες. Έτσι μέσα από αυτό το περίπλοκο και χρονοβόρο πείραμα της κατέληξε ότι το 70% των 
διαφόρων στην εξέλιξη της αρρώστιας αυτής οφείλονται σε γονιδιακές μεταλλάξεις. 

Συνεχεια σελ6…. 
 



~ 6 ~ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Όλοι μας κάποτε έχουμε κληθεί να αντιμετωπίσουμε 
προβλήματα με τις φιλίες μας. Τις περισσότερες φορές 
είναι ασήμαντοι οι λόγοι όμως σε άλλες περιπτώσεις 
είναι αρκετά σοβαροί ώστε να οδηγηθούμε στη διάλυση 
των φιλιών μας. Από την πλευρά μας, 
παρακολουθώντας την εξέλιξη των παρεών και των 
σχέσεων ανάμεσα στα παιδιά της εφηβικής ηλικίας, 
έχουμε παρατηρήσει πως οι τσακωμοί δημιουργούνται 
εξαιτίας ασήμαντων παρεξηγήσεων ή κακόβουλων 
ανθρώπων.  
  Αποφασίσαμε να δώσουμε την ευκαιρία σε μια 
μαθήτρια γυμνασίου να εκφραστεί και να μας μιλήσει 
για την εμπειρία της. 
  "Οι νέοι πολλές φορές δεν ξέρουν πώς να 
διαχειριστούν τα συναισθήματά τους και αντιδρούν 
υπερβολικά σε κάποιες καταστάσεις ή γεγονότα. 
Επίσης, η ζήλια και ο πόνος είναι συναισθήματα τα 
οποία μπορούν να αποβούν μοιραία για τη διάλυση μιας 
παρέας. Ακόμα, σε πολλές παρέες τα μέλη αυτών 
θεωρούν αναγκαία την αποκλειστικότητα που θα έχουν 
ή άλλες φορές γίνονται "αρχηγοί" με αποτέλεσμα οι 
άλλοι να είναι παραγκωνισμένοι και να μην νιώθουν 
πλέον μέλη της παρέας.  
  Στο δημοτικό θεωρούσα πως ήμουν σχετικά 
κοινωνικός άνθρωπος και έκανα αρκετές φιλίες, παρ' 
όλα αυτά κάποιοι με κατέκριναν πίσω από την πλάτη 
μου, σχολίαζαν τα ρούχα μου, ό,τι είχα πει. Επιπλέον, 
όλοι κανόνιζαν να συναντιούνται και εγώ απλώς δεν 
ήθελα να συμμετέχω σε όλα αυτά. Άλλες φορές ένιωθα 
πως ξεχνούσαν τελείως την ύπαρξή μου.      

Αρκετές φορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
έλεγαν άσχημα πράγματα προς το πρόσωπό μου και 
γενικά είχαν βγάλει μερικά επίθετα που με 
χαρακτήριζαν. Πίστευαν πως επειδή εγώ δεν είχα 
πρόσβαση σε αυτά δεν θα τα μάθαινα. αλλά θα 
πρέπει να τους ξεπερνάμε και να μην τους 
αφήνουμε να μας καταβάλλουν ψυχοσωματικά. 
Πρέπει πάντα να μοιραζόμαστε με τους γύρω μας 
τα προβλήματά μας και να τα συζητάμε μαζί τους. 
Τέλος, είχε ειπωθεί πως χρησιμοποιούσα την 
εμφάνισή μου για να πλησιάσω τους καθηγητές 
ώστε να παίρνω καλούς βαθμούς κ.λ.π., κάτι το 
οποίο δεν ίσχυε. Ήταν μια δύσκολη περίοδος και 
χρειαζόμουν ένα στήριγμα, καθώς όλοι αυτοί που 
θεωρούσα φίλους μου, μου "έριχναν πισώπλατες 
μαχαιριές". Όμως, υπήρχαν κι άνθρωποι όπως 
κάποιες πολύ καλές μου φίλες οι οποίοι με 
βοήθησαν, με υποστήριξαν και με ώθησαν στο να 
πετύχω τους στόχους μου για ένα καλύτερο 
μέλλον." , λέει η μαθήτρια.  
  Στη ζωή πάντα θα βρίσκουμε ανθρώπους των 
οποίων οι σκοποί δεν είναι αγνοί, αλλά θα πρέπει 
να τους ξεπερνάμε και να μην τους αφήνουμε να 
μας καταβάλλουν ψυχοσωματικά. Πρέπει πάντα να 
μοιραζόμαστε με τους γύρω μας τα προβλήματά μας 
και να τα συζητάμε μαζί τους. 
     - Εσύ πώς νιώθεις; 

Αφροδίτη Παντελη & Χαρά Πολύζου 

ΠΩΣ ΝΙΩΘΕΙΣ; 

 

Μπορεί το έργο της Έλλης Παπαεμμανουήλ να φαντάζει εύκολο στα μάτια ενός απλού αναγνώστη όμως στα 
μάτια ενός έμπειρου βιολόγου φαίνεται θαύμα που η γυναίκα αυτή κατάφερε μέσα από μακροχρόνια έρευνα με 
απίστευτη υπομονή να φτάσει να την θαυμάζουν άνθρωποι σε κάθε γωνιά της γης μόνο και μόνο γιατί 
κατάφερε να αποδείξει όχι ότι την παιδική λευχαιμία την προκαλεί γονίδιο αλλά ότι αγαπά πραγματικά αυτό 
που κάνει. 

Ιωάννα Παλιεράκη 
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ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΜΟΡΦΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΙΝΑΙ 
 

Αρχικά πρέπει να καταλάβουμε όλοι τον ρόλο του σώματός μας. Δεν είμαστε τα χέρια μας, τα πόδια μας η 
μύτη μας ούτε τα μάτια μας. Χρησιμοποιούμε όμως, τα μάτια μας για να δούμε τον κόσμο. Η ψυχή μας έχει 
σώμα για να μπορέσουμε να ζήσουμε τον κόσμο μέσα από τις αισθήσεις μας. Οπότε το να έχεις σώμα είναι 
πολύ βολικό- και η ψυχή μας είναι συνδεδεμένη με αυτό. Ο εγκέφαλός μας είναι που δημιουργεί τα 
συναισθήματα μας, τα “θέλω” μας, τις σκέψεις μας. Αλλά εμείς σαν προσωπικότητες δεν είμαστε το σώμα 
μας. 

Ωστόσο, εκεί έρχεται το δύσκολο και ενδιαφέρον κομμάτι. Το σώμα είναι η μόνη ορατή όψη μας. Έτσι είναι 
δύσκολο για τους ανθρώπους να βρουν την διαφορά στο ποιοι είμαστε και το πως δείχνουμε. Ενώ οι σκέψεις 
και η φωνή μας είναι δύο διαφορετικά πράγματα, γίνονται ένα όποτε μιλάμε. Με αυτό το σκεπτικό η 
εξωτερική μας εμφάνιση έχει μεγάλη σημασία, διότι είναι η εκπροσώπηση του ποιοι είμαστε.  

Λίγοι μπορούν να δουν την ομορφιά σε αυτό, γιατί πολλοί προσπαθούν να δείχνουν σαν κάποιον άλλο. 
Σίγουρα στην σημερινή κοινωνία θα αρέσεις σε περισσότερους αν προσπαθήσεις να μιμηθείς 
προσωπικότητες που θαυμάζει η πλειοψηφία. Όμως, όταν κάποιος σε ξέρει αρκετά για να μπορέσει να δει 
πίσω από την εμφάνιση σου, στο ποιός είσαι, και του αρέσει αυτό που βλέπει, θα καταλάβει την  πραγματική 
αμορφία. Θα του αρέσεις όχι για τα χέρια σου, τα πόδια σου, τα μάτια σου, αλλά γιατί είσαι εσύ. Μήπως η 
κοινωνία δεν θα έπρεπε να εστιάζει στην όψη αλλά στο πρόσωπο πίσω από αυτήν; 

Μελίνας Κατσόγιαννη 
 
 

 

ΜΗ-ΧΑΠΑΤΟ 
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ΒΙΒΛΙΟΠΡΟΤΑΣΕΙΣ-ΙΣΤΟΡΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΤΕΛΟΣ του Μιχαήλ Εντε 

Πώς θα σου φαινόταν να ζούσες σε έναν άλλο κόσμο ; 
Σε ένα μέρος που κυριαρχούν η ομορφιά, η αφοσίωση 
και η περιπέτεια; Που η ζωή είναι γεμάτη εκπλήξεις 
και πράγματα να ανακαλύψεις.. Διαβάζοντας αυτό το 
βιβλίο θα ταξιδέψεις! Ξέρω πως τώρα σκέφτεσαι πως 
όλα αυτά είναι συνηθισμένα λόγια που λέει κανείς για 
να προωθήσει ένα βιβλίο, αλλά πραγματικά εάν 
ανοίξεις την Ιστορία Χωρίς Τέλος και αρχίζεις να την 
διαβάζεις θα καταλάβεις τι εννοώ. 

 

ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ: “Collateral Beauty” 

Αγάπη, Χρόνος, Θάνατος. Αυτές οι τρείς 
αφηρημένες έννοιες είναι το μεγαλό “γιατί;” στις 
ζωές όλων των ανθρώπων, που μας συνδέουν. 
Ό,τι κάνουμε στην ζωή μας, το κάνουμε γιατί, 
ψάχνουμε την αγάπη, αναζητούμε περισσότερο 
χρόνο και φοβόμαστε τον θάνατο. Τις έννοιες 
αυτές πραγματεύεται, η ταινία “Collateral 
Beauty” με πρωταγωνιστή τον Γουίλ Σμίθ που 
υποδύεται έναν επιτυχημένο διαφημιστή, του 
οποίου η ζωή αλλάζει όταν χάνει την κόρη του. 
Για να μπορέσει να αντιμετωπίσει την απώλεια, 
αναζητεί απαντήσεις στο σύμπαν, γράφοντας 
γράμματα σε τρεις έννοιες, την αγάπη, τον 
χρόνο και τον θάνατο. Είναι σίγουρα μια ταινία 
με πολλά νοήματα και ηθικά δίδαγματα, που 
αφήνει τους θεατές με πολλές σκέψεις και την 
ιδέα πως ακόμη και οι πιο στενάχωρες στιγμές 
στην ζωή μας μπορούν να αποκαλύψουν στιγμές 
με νόημα. 

 

ΤΑΙΝΙΟ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
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ΑΘΛΗΤΙΚΑ 

Αμφιβάλλουμε για το αν πολλοί από εσάς 
γνωρίζουν για τις αθλητικές ομάδες του σχολείου 
μας. Γι’ αυτό θα θέλαμε να σας τις συστήσουμε εν 
συντομία. Αρχικά, υπάρχουν τρεις ομάδες οι 
οποίες αποτελούνται από μαθητές των 
Λυκειακών Τάξεων. Συγκεκριμένα, έχουμε ομάδα 
ποδοσφαίρου και ομάδα καλαθοσφαίρισης 
αγοριών, καθώς και ομάδα πετοσφαίρισης 
κοριτσιών. 

Οι ποδοσφαιρικοί αγώνες στο σχολείο μας είχαν 
μία πολύ καλή πορεία μέχρι την Β’ Φάση όπου και 
χάσαμε. Οι αγώνες καλαθοσφαίρισης είχαν 
επίσης μία πάρα πολύ καλή πορεία, αφού τα 
αγόρια μας κατάφεραν να φτάσουν μέχρι τα 
Ημιτελικά. Όμως, δεν μπόρεσαν να πάρουν το 
εισιτήριο που θα τους οδηγούσε στον Τελικό. 
Τέλος, οι αγώνες πετοσφαίρισης είχαν και αυτοί 
μία αρκετά καλή πορεία καθώς τα κορίτσια μας 
έφτασαν μέχρι την Β’ Φάση, αλλά δεν κατάφεραν 
να προχωρήσουν στην επόμενη φάση. Και τώρα 
ας δούμε αναλυτικά τα αποτελέσματα των 
ομάδων μας: 

Αγώνες Ποδοσφαίρου 

Προκριματικός: 20/02/19 8ο Γυμνάσιο -Λ.Τ. 
Χαλανδρίου - 1ο ΕΠΑΛ Αγ. Παρασκευής 

Α’ Φάση: 25/02/29 2ο ΓΕΛ Ηρακλείου 0 – 2 8ο 
Γυμνάσιο -Λ.Τ. Χαλανδρίου 

Β’ Φάση: 04/03/19 3ο ΓΕΛ Ηρακλείου 2 – 0 8ο 
Γυμνάσιο -Λ.Τ. Χαλανδρίου 

Αγώνες Καλαθοσφαίρισης 

Προκριματικός: 22/02/19 8ο Γυμνάσιο-Λ.Τ. 
Χαλανδρίου 45 – 32 3ο ΓΕΛ Κηφισιάς 

Α’ Φάση: 01/03/19 Κολέγιο Αθηνών 58 – 61 8ο 
Γυμνάσιο-Λ.Τ. Χαλανδρίου 

Β’ Φάση: 07/03/19 8ο Γυμνάσιο-Λ.Τ. Χαλανδρίου 
44 – 42 ΠΕΙΡ. ΓΕΛ Αναβρύτων 

 

Προημιτελικός: 08/03/19 2ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 41 
– 50 8ο Γυμνάσιο-Λ.Τ. Χαλανδρίου 

Ημιτελικός: 12/03/19 Εκπ/ρια Δούκα ΓΕΛ 56 – 
45 8Ο Γυμνάσιο-Λ.Τ. Χαλανδρίου 

Αγώνες Πετοσφαίρισης 

Προκριματικός: 13/03/19 8ο Γυμνάσιο-Λ.Τ. 
Χαλανδρίου 2 – 0 Ελλ/γαλλικη Σχ. Ουρσουλίνων 

Α’ Φάση: 15/03/19 8ο Γυμνάσιο-Λ.Τ. Χαλανδρίου 
2 – 0 2ο ΓΕΛ Βριλησσίων 

Β’ Φάση: 19/03/19 Κολλέγιο Αθηνών-ΓΕΛ 2 – 0 
8ο Γυμνάσιο-Λ.Τ. Χαλανδρίου 

Αξίζει να πούμε πολλά συγχαρητήρια σε όλες τις 
ομάδες. Τους ευχόμαστε να πετύχουν όλους τους 
στόχους τους και ελπίζουμε του χρόνου να 
μπορέσουν να φτάσουν ακόμα πιο ψηλά. 

Τέλος, έχουμε ένα απόσπασμα από την συνέντευξη 
που πήραμε από την ομάδα καλαθοσφαίρισης. 
Συγκεκριμένα οι παίκτες της ομάδας μας είπαν: 

«Μετά από χρόνια πιστεύουμε ότι το σχολείο μας 
είναι σε πολύ καλή θέση κι είμαστε όλοι πολύ 
περήφανοι γι’ αυτό. Του χρόνου πιστεύουμε πως 
θα συνεχίσουμε ακόμα πιο δυνατά και στόχος μας 
είναι να πάρουμε το πρωτάθλημα της περιφερείας 
μας και να φτάσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται. 
Τελειώνοντας, θέλουμε να δώσουμε συγχαρητήρια 
σε όλη την ομάδα για τον κόπο που έκανε . 
Πιστεύουμε ότι πρέπει όλο και περισσότερα παιδιά 
να αρχίσουν να ενεργοποιούνται και να μπαίνουν 
σε σχολικές ομάδες γιατί είναι καλό να γίνεσαι 
μέλος μίας ομάδας και να γνωρίζεις νέα άτομα». 

Χριστίνα Παπαδοπούλου & Ευγενία Τασιοπούλου 

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 
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ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: 
Ευαγγελια Μανώλογλου ΠΕ02 
Φώτης Δανάσκος ΠΕ04 
Νεκταρία Σκουτέλη ΠΕ02 
 

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: 
Γ λυκείου: Γεωργία Σταυρακοπούλου, Νίκη Φύλλου, Γρηγόρης Χανικιάν, Κων/νος 
Χατζηδάκης 
Β λυκείου: Λίνα Πασπαράκη, Ευγενία Πολυδώρου, Σοφία Χαλιδιά, Βαρβάρα Φραγκούλη 
Α λυκείου: Μαρία – Νεφέλη Καλαρά, Ιωάννα Παλιεράκη, Χριστίνα Παπαδοπούλου 
Γ γυμνασίου: Μελίνα Κατσόγιαννη, Ευγενία Τασιοπούλου, Μαριαλένα Χατζηδάκη 
Β γυμνασίου: Αφροδίτη Παντελή, Χαρά Πολύζου 
Α γυμνασιου:…. 
 
ΣΚΙΤΣΟΓΡΑΦΟΙ: 
Μίλτος Νεφρός & Κωνσταντίνος Μπέρκης 
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