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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. 6 
 
Πώς Νιώθεις; 
σελ.7 

 
Μη-Χάπατο… 
σελ.8 

Σχολική Εφημερίδα του 8ου Γυμνασίου-Λ.Τ 
Χαλανδρίου 

.  

«Πείσ’ τηv» 

 

 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Προτού διαβάσεις οποιοδήποτε άλλο 
άρθρο της εφημερίδας μας, επιβάλλεται να μάθεις 
από που ξεκίνησαν όλα… 

 

 

English…Time 
σελ. 13-14 

Ταινιό-βιβλιοθήκη 
σελ.12 

Σου έχει τύχει ποτέ να σου έρθει μια ιδέα από το πουθενά και χωρίς 
δεύτερη σκέψη να τη μοιραστείς με τους φίλους σου; Αυτό ήταν που συνέβη 
στην δική μας περίπτωση. Κατά την διάρκεια ενός μαθήματος έκθεσης 
αναρωτηθήκαμε γιατί να γράφουμε μονάχα άρθρα ως εργασίες για μια 
θεωρητική εφημερίδα και να μην φτιάξουμε την δική μας. Και μόνο η ιδέα ότι 
θα γράφουμε για ζητήματα που μας απασχολούν ήταν αρκετό για να 
πεισμώσουμε. Έτσι κάναμε ότι πέρναγε από το χέρι μας για να τα 
καταφέρουμε.  

Μετά από ατελείωτο κυνηγητό στους διαδρόμους του σχολείου, η κυρία 
Μανώλογλου είπε «I do» και ξεκίνησε να οργανώνει σε συνεργασία με εμάς 
αυτό που στην συνέχεια θα ονομάζουμε «Φλυαρία των teen8ers».  

In conclusion… honestly, we were bored! 

Τώρα πια Γ’ Λυκείου μέσα στα άγχη και τις αγωνίες μας σε ένα κενό ανάμεσα 
στα διαβάσματα μας, γράψαμε αυτό το πρωτοσέλιδο «τιμής ένεκεν», 
περήφανοι γιατί μια ιδέα μας έγινε πράξη και ελπίζοντας να συνεχιστεί στο 
μέλλον με ενθουσιασμό και όρεξη… 

Γι’ αυτό να είσαι σίγουρος/η ότι οποιαδήποτε ιδέα σκαρφιστείς με λίγη 
δουλειά και γιγάντιο πείσμα μπορεί να ζωντανέψει μπροστά στα μάτια σου… 

- Γεωργία Σταυρακοπούλου  
- Γρηγόρης Χανικιάν  
- Κωνσταντίνος Χατζηδάκης 
- Νίκη Φύλλου 

 

ΤΕΥΧΟΣ 1 
Φθινόπωρο 

2019 

Συντελεστές 
Τεύχους σελ.16 

Κάτι για να 
θυμάμαι… σελ 9-11 

Το αποτύπωμα του 
τεύχους σελ. 15 
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ   

ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΝΗΘΑ 
Την Πέμπτη 3/10 πήγαμε με το σχολείο για 
ακόμη μια φορά εκδρομή στο αθλητικό κέντρο 
Πάρνηθας. Ο χώρος αυτός είναι πολύ ωραίος 
και βολικός για να στεγάσει όλα τα παιδιά του 
Γυμνασίου και του Λυκείου. Έχει αρκετά 
επίπεδα: Στο υψηλότερο υπάρχουν 
συγκρουόμενα και τραμπολίνο –που τα 
προτιμούν πολλά παιδιά-, χώρος για να παίξει 
κανείς βόλεϊ και διάφορα άλλα παιχνίδια όπως 
πινγκ-πονγκ κ.α. Ύστερα υπάρχει μια καφετερία 
η οποία δυστυχώς, δεν έχει αξιοπρεπείς τιμές. 
Τέλος, υπάρχουν δύο γήπεδα ποδοσφαίρου όπου 
μπορούν Γυμνάσιο και Λύκειο να παίζουν 
ξεχωριστά. 

Συζητήσαμε, λοιπόν, με τους συμμαθητές μας 
για να δούμε, τελικά, αν άξιζε η επίσκεψή μας 
εκεί. Όπως μας είπαν οι περισσότεροι, πέρασαν 
πάρα πολύ ωραία, καθώς διασκέδασαν με τους 
φίλους τους στο τραμπολίνο, τα συγκρουόμενα 
και στα υπόλοιπα παιχνίδια. Ακόμη, κάποια 
παιδιά πήγαν μια πεζοπορία στο βουνό, ως ένα 
μοναστήρι, τον Άγιο Αντώνιο, στο οποίο 
μπήκανε και προσκύνησαν. Καθώς μας είπαν 
περάσανε μοναδικά, παρόλο που κουράστηκαν 
με την διαδρομή της μιάμισης ώρας. Από την 
άλλη, μερικοί μαθητές, ιδιαίτερα των 
μεγαλύτερων τάξεων, δήλωσαν ότι βαρέθηκαν 
πολύ και πως δεν τους άρεσε το γεγονός του 
ότι επισκεφτήκαμε τον χώρο αυτό για τρίτη 
συνεχόμενη χρονιά. 

Κατά τ’ άλλα, η πλειονότητα των μαθητών 
ευχαριστήθηκε πολύ την εκδρομή και πολλοί 
ευχόμαστε να ξαναπάμε εκεί στην όμορφη 
Πάρνηθα. 

Αφροδίτη Παντελή 

 

ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ 
Μία μέρα στον βράχο της Ακρόπολης. Μπορεί 
να ακούγεται απλό, ήταν όμως μια μοναδική 
εμπειρία για εμάς. Την Πέμπτη 26 
Σεπτεμβρίου, η Α΄ και Β΄ λυκείου 
επισκεφτήκαμε την Ακρόπολη των Αθηνών. 
Ήταν μία ηλιόλουστη και πολύ ζεστή μέρα στο 
κέντρο, γεγονός που δυσκόλεψε αρκετά την 
επίσκεψή μας. Η υψηλή θερμοκρασία σε 
συνδυασμό με τους εκατοντάδες τουρίστες που 
βρισκόταν εκεί, δεν μας άφησαν το περιθώριο 
να περιηγηθούμε για πολύ ώρα στον χώρο της 
Ακρόπολης. 

Ωστόσο, ήταν μια πολύ όμορφη και 
ενδιαφέρουσα εμπειρία για εμάς τους μαθητές, 
καθώς μας δόθηκε η ευκαιρία να γνωρίσουμε 
καλύτερα και να δούμε από κοντά το 
σημαντικότερο μνημείο της χώρας μας. Εκεί, 
με την καθοδήγηση και ξενάγηση από τις 
καθηγήτριές μας, μάθαμε πολλά σημαντικά 
πράγματα για την ιστορία των μνημείων αυτών 
καθώς και για τη ζωή των αρχαίων Ελλήνων. 
Ενδιαφέρον είχε να δούμε πόσο πολλοί 
τουρίστες ήρθαν από την άκρη της γης για να 
θαυμάσουν το μνημείο αυτό! Ήταν μια πλούσια 
σε γνώσεις εμπειρία σε ένα από τα 
σημαντικότερα μνημεία του κόσμου… 

Πασπαράκη Ευαγγελία 
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ΑΚΡΟΠΟΛΗ, ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ 

Δηλώσεις των μαθητών της Α΄Λυκείου από την 
εκπαιδευτική επίσκεψη στην Ακρόπολη: 

- Το μέρος είναι καλό, τί να πει κανείς! Είναι 
πολιτισμός. Η ανάβαση και η κατάβαση είναι 
επικίνδυνη και το μέρος είναι γεμάτο κόσμο. 
- Γλιστράει πολύ. 
- Τα μνημεία ήταν πάρα πολύ ωραία και μου φάνηκε 
ενδιαφέρουσα η περιήγηση. Είχε πολύ κόσμο και 
ζέστη όμως ήταν εξίσου ωραία. 
- Χτυπάει κατακέφαλα ο ήλιος. 
- Ήταν κουραστικά, δεν μου φάνηκε κάτι ιδιαίτερο. 
- Η Ακρόπολη είναι ένα ενδιαφέρον μέρος , είναι το 
χαρακτηριστικότερο αξιοθέατο της Ελλάδας, ωστόσο 
έχει μισοκαταστραφεί αλλά καταφέρνουμε να το 
συντηρήσουμε. Δυστυχώς κάποιοι έχουν πάρει 
τμήματα των μνημείων μας σε άλλες χώρες και αυτό 
το βρίσκω λυπηρό. Προχωράμε όμως σαν Ελλάδα 
και πιστεύω πως πρέπει να συνεχίσουμε να 
προστατεύουμε τα ελληνικά μας αξιοθέατα. 
- Νιώθω περηφάνεια που έχουμε καταφέρει να 
κρατήσουμε αυτό το κομμάτι του πολιτισμού μας. 
Θεωρώ σημαντικό ότι μπορούμε και το κρατάμε όσο 
πιο καθαρό γίνεται. 

Χριστίνα Παπαδοπούλου & Mαρία Νεφέλη Καλαρά 

« Ο Βράχος της Ακρόπολης» 

Ξύπνησα στις 7 το πρωί. Μόλις είχε ξημερώσει και 
μπορούσα να διακρίνω το κόκκινο, το ροζ και το 
κίτρινο του ουρανού. Έβαλα τη μπλε μπλούζα και το 
μαύρο τζιν μου και έφυγα για το σχολείο. Δεν ήμουν 
σίγουρος τί ένιωθα πάντως όχι χαρά ούτε λύπη. 
Στις 9 το λεωφορείο έφυγε μαζί μας για τον Βράχο 
της Ακροπόλεως. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής 
παίζαμε και γελούσαμε στο πούλμαν. Όταν φτάσαμε 
στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας εκνευριστήκαμε 
γιατί έπρεπε να ανεβούμε μέχρι την κορυφή του 
λόφου με τα πόδια. 

...Όταν είδαμε όμως την ομορφιά της Ακρόπολης, 
με τις Καρυάτιδες, τον Παρθενώνα, τους 
μαρμάρινους κίονες και φυσικά τα Προπύλαια, το 
αίσθημα της ελληνικής υπερηφάνειας νίκησε αυτό 
του θυμού για τον «μάταιο» κόπο μας να 
επισκεφτούμε για ακόμη μία φορά αυτό το 
«βαρετό» μέρος, για το οποίο αρχικά  δεν 
χαιρόμασταν καθόλου. 

 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Ε.Κ.Π.Α: 

Φτώχεια-πλούτος 

Την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου, η Β και Γ 
λυκείου παρακολουθήσαμε ένα πρόγραμμα από 
το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Με 
τις δύο εκπροσώπους του πανεπιστημίου, 
μιλήσαμε για το ποιον θεωρούμε εμείς φτωχό 
και ποιον πλούσιο. Κάναμε διάφορες 
ενδιαφέρουσες δραστηριότητες και 
συμπληρώσαμε ένα ερωτηματολόγιο πάνω στο 
θέμα. Για παράδειγμα μας είπαν να σκεφτούμε 
αν μας έδιναν 1.000.000 ευρώ, πως θα τα 
αξιοποιούσαμε και βγάλαμε στατιστικά με βάση 
αυτό (πόσοι τα χρησιμοποίησαν μόνο για τον 
εαυτό τους, την οικογένεια, φίλους, άλλα 
άτομα κτλ.). Το ίδιο κάναμε με 1.000 ευρώ και 
μας ρώτησαν αν είχαμε 1 ευρώ πως θα το 
αξιοποιούσαμε για να βγάλουμε την ημέρα. 

Κάναμε πολλές παρόμοιες δραστηριότητες, και 
αυτό ήταν που έκανε το συγκεκριμένο 
πρόγραμμα πολύ ενδιαφέρον, αφού και εμείς 
ως μαθητές συμμετείχαμε λέγοντας την άποψή 
μας. Δόθηκε η ευκαιρία σε όλους τους 
μαθητές να πουν την γνώμη τους και μάθαμε 
να σκεφτόμαστε κάποια πράγματα διαφορετικά. 
Ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία και σε όσους 
μαθητές μιλήσαμε τους άρεσε πολύ… 

Πασπαράκη Λίνα 

 



~ 4 ~ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΞΕΝΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 

Εταιρεία πουλάει αθλητικά παπούτσια με νερό από τον Ιορδάνη στις σόλες!!! 
Βγήκαν στην αγορά από μία εταιρεία στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης. 

«Περπατήστε στο νερό» είναι το μότο της εταιρείας, η οποία  

είχε την ιδέα να πουλήσει αθλητικά παπούτσια με χριστιανικά σύμβολα. 

Μάλιστα, τα συγκεκριμένα παπούτσια δεν τα λες καθόλου οικονομικά… 

Οι καταναλωτές καλούνται να πληρώσουν το ποσό των 3.000 δολαρίων περίπου για να τα αγοράσουν! 

Η εταιρεία αγόρασε 24 ζευγάρια παπουτσιών από μια αθλητική εταιρεία, και τους πρόσθεσε κάποια 
χριστιανικά σύμβολα… 

Στις σόλες, προστέθηκε νερό από τον ποταμό Ιορδάνη, καθώς και χρωματιστό υγρό που δίνει μία 
ανοιχτή μπλε απόχρωση. Στα κορδόνια υπάρχει ένας μεταλλικός σταυρός. 

Στο δεξί παπούτσι αναγράφονται τα αρχικά «INRI». Τα αρχικά αυτά προέρχονται από μια λατινική 
φράση που σημαίνει «Ιησούς Ναζωραίος Βασιλιάς των Ιουδαίων». 

Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, η εταιρεία ισχυρίζεται ότι τα παπούτσια διαβάστηκαν και από παπά πριν 
διατεθούν προς πώληση! 

Παρόλα αυτά, τα 24 ζευγάρια των 3.000 δολαρίων ξεπουλήθηκαν σε λίγα λεπτά από τη στιγμή που 
διατέθηκαν online.  

Βρετανία : Έφηβος πέθανε από υπερβολική χρήση αποσμητικού 
Σύμφωνα με την εισαγγελέα, ένα χρόνο αργότερα από το γεγονός, σε ατύχημα οφείλεται ο θάνατος 
έφηβου στη Βρετανία που βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, στο σπίτι του, στη Βρετανία, αφού είχε 
εισπνεύσει αεροζόλ. 

Σύμφωνα, με τη νεκροψία, ο θάνατός του προκλήθηκε από «εισπνοή αεροζόλ», ενώ υπέστη επίσης 
καρδιακή προσβολή, επισημαίνοντας ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις αυτοκτονίας. 

O 13χρονος, είχε καθησυχάσει τη μητέρα του πως ο μόνος λόγος που συχνά ψέκαζε το αποσμητικό της 
στον χώρο ήταν για να την μυρίζει σε περίπτωση που ένιωθε άγχος όταν εκείνη έφευγε από το σπίτι. 

Στο δικαστήριο, η μητέρα του 13χρονου, ανέφερε πως είχε παρατηρήσει ότι έλειπαν συχνά συσκευασίες 
αποσμητικού από το σπίτι ή όσες υπήρχαν έμοιαζαν πιο ελαφριές… 

Στις 13 Ιουνίου, η μητέρα του, τον βρήκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στην κρεβατοκάμαρά του και 
δίπλα του ένα αποσμητικό σπρέι… 
Πηγή: in.gr  

Πασπαράκη Λίνα 
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ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ Tips 

Tips για μια καλύτερη διατροφή: 
 

 1)Είναι απαραίτητο να ξεκινάμε την μέρα μας με ένα πλούσιο ΠΡΩΙΝΟ: •1 ποτήρι νερό για να 
ενεργοποιήσουμε τον μεταβολισμό μας •1-2 φρούτα ή ένα φρέσκο χυμό ! Αποφύγετε τον καφέ •δημητριακά 
με γάλα για ενέργεια •1 αυγό ως πηγή πρωτεΐνης  

2)ΚΟΛΑΤΣΙΟ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Θα ήταν καλύτερο να προτιμάμε ένα κολατσιό ετοιμασμένο από το σπίτι 
αλλά και το κυλικείο παρέχει αρκετές υγιεινές επιλογές (όπως γιαούρτι, σάντουιτς, κουλούρι και 
φρεσκοστυμμένους χυμούς).  

3)ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ: Όσο μπορούμε να αποφεύγουμε το fast food και πάντα να συνοδεύουμε το σπιτικό 
φαγητό με μια θρεπτική σαλάτα γεμάτη πράσινα λαχανικά.  

4)ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ: Είναι πολύ ωφέλιμο για τον οργανισμό να καταναλώνουμε μια φρουτοσαλάτα για 
απογευματινό, η οποία θα μας δώσει όλη την ενέργεια που χρειαζόμαστε και για το διάβασμα μας.  

5)ΒΡΑΔΙΝΟ: Επιλέγουμε πολύ ελαφριά γεύματα όπως τοστ, δημητριακά ή ένα γιαούρτι και φροντίζουμε 
να τα καταναλώνουμε πριν τις 10 ώστε να ολοκληρώνεται η διαδικασία της χώνεψης πριν 
κοιμηθούμε...ξυπνώντας έτσι το πρωί με καλή διάθεση έτοιμοι για την μέρα μας! Όπως λέει και μια 
παροιμία το πρωί να τρως σαν βασιλιάς, το μεσημέρι σαν πρίγκιπας και το βράδυ σαν ζητιάνος. 

Βαρβάρα Φραγκούλη & Σοφία Χαλιδιά 
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ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΥΠΕΡΗΡΩΕΣ 

Αργύρης Σφουντούρης 
Στη σύγχρονη εποχή πολλά παιδιά δεν ξέρουν τι πραγματικά γιορτάζουμε την 28η Οκτωβρίου. Γιορτάζουμε 
λοιπόν το ίδιο το ελληνικό κράτος το όποιο δεν υποτάχθηκε στον εχθρό και έτσι μπορούμε να έχουμε σήμερα 
όλα όσα μας φαίνονται αυτονόητα. Όμως ποιοι είναι οι ήρωες του πολέμου; Οι ήρωες του πολέμου δεν είναι 
μόνο οι άντρες πολεμιστές, είναι όλοι όσοι βασάνισε ο εχθρός από Εβραίους μέχρι ηλικιωμένους και εφήβους 
που έκαναν την διαφορά μοιράζοντας προκηρύξεις. Και τα θύματα, άνθρωποι που έχασαν τα πάντα οικογένεια, 
περιουσία και ελπίδα για την ζωή, όπως ο Αργύρης Σφουντούρης. 

Ο Αργύρης Σφουντούρης έχει γίνει γνωστός σε Ελλάδα και εξωτερικό για την επιβίωσή του από την 
γενοκτονία που διέπραξαν οι Γερμανοί στο χωριό του. Η γνωστή σφαγή του Διστόμου, όπως την ονόμασαν οι 
ιστορικοί, είναι ένα μελανό σημείο της ιστορίας του ανθρώπινου είδους. Ήταν 10 Ιουνίου του 1944 όταν ο 
γερμανικός στρατός σκότωσε ως αντίποινα για μια επίθεση ανταρτών 218 άτομα εκ των οποίων οι γονείς του 
και 30 συγγενείς του. Ο Αργύρης εκείνη τη νύχτα δεν κοιμήθηκε. 

Ωστόσο όλη αυτή η περιπέτεια δεν αποδυνάμωσε τον Αργύρη Σφουντούρη. Αντιθέτως τον έκανε ακόμα πιο 
δυνατό και έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε εμπόδιο. Το 1995 ξεκίνησε έναν μακρύ αγώνα για την 
διατήρηση της ιστορικής μνήμης του Διστόμου, ενώ μέχρι και σήμερα ασχολείται με το ζήτημα της 
αναγνώρισης και της αποζημίωσης των θυμάτων. 

Ο Αργύρης Σφουντούρης λοιπόν, δεν προσπάθησε απλά να ξεπεράσει την τραυματική αυτή εμπειρία του, αλλά 
αγωνίζεται ακόμα και 75 χρόνια μετά να κάνει τον κόσμο καλύτερο, ώστε τέτοια γεγονότα να μην 
επαναληφθούν ποτέ. 

Μ-Ν. Κ. & Ιωάννα Παλιεράκη 
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    Οι εξετάσεις είναι μία δοκιμασία για όλους μας. Ο καθένας μπορεί να το αντιλαμβάνεται 
διαφορετικά, άλλος ως βάσανο κι άλλος ως μία απλή περιπέτεια. Όπως και να ‘χει οι 
περισσότεροι συμφωνούμε πως αυτή η δοκιμασία απαιτεί διάβασμα, μεθοδικότητα, οργάνωση και 
συγκέντρωση. 

Αυτό που έχω παρατηρήσει είναι πως πολλοί δυσκολεύονται να τα εφαρμόσουν όλα αυτά λόγω 
του ότι τους καταβάλλει το άγχος. Το άγχος είναι ο χειρότερος δυνατός εχθρός, σ’ οτιδήποτε 
μας συμβαίνει στη ζωή μας. Μ’ αυτό μπορούμε να χάσουμε πολλές ευκαιρίες ή να χαντακώσουμε 
τον ίδιο μας τον εαυτό. Για παράδειγμα, μπορεί να κατέχουμε τις γνώσεις όμως είμαστε 
κυριαρχημένοι από την πίεση, τη χαμηλή αυτοπεποίθηση ή τη νευρικότητα, με αποτέλεσμα να μην 
καταφέρουμε να πάρουμε κάποιο πτυχίο, να μην περάσουμε κάποιο μάθημα ή και πιο 
μακροπρόθεσμα να χάσουμε κάποια δουλειά. Σίγουρα αυτά τα γεγονότα είναι υπολογίσιμα, 
ωστόσο πρέπει να μάθουμε να τα επεξεργαζόμαστε στο μυαλό μας, να εντοπίζουμε που κάνουμε 
το λάθος, αξιοποιώντας την αυτογνωσία μας και να δώσουμε την ευκαιρία στον εαυτό μας να 
ξαναπροσπαθήσει όσες φορές χρειαστεί. 

Προτείνω λοιπόν, πρώτα από όλα να δώσουμε προτεραιότητα σ’ αυτό στο οποίο πρόκειται να 
εξεταστούμε, ώστε να μην αναγκαστούμε να τρέχουμε μία βδομάδα πριν τις εξετάσεις. Το 
παραγωγικό άγχος είναι ως και βλαβερό για την ψυχολογική μας υγεία και αδιαμφισβήτητα η 
υγεία μας προέχει των εξετάσεων. Πρέπει να θυμόμαστε πως όλοι έχουνε κάποια στιγμή 
περάσει απ’ αυτή την διαδικασία και πως η ζωή έχει και τα ωραία της. 

Τελευταία συμβουλή που έχω να δώσω είναι πως, το να γράφουμε ό,τι μας προβληματίζει μας 
κάνει καλό και μας ηρεμεί, μιλώντας από προσωπική εμπειρία. 

 - Εσύ πώς νιώθεις; 

Αφροδίτη Παντελή  

ΠΩΣ ΝΙΩΘΕΙΣ; 
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ΕΜΕΙΣ/ΟΙ ΑΛΛΟΙ 
Σκέφτηκα να ξεκινήσω αυτό το άρθρο με την γνωστή ερώτηση που κάνουμε στους εαυτούς μας “ποιος 
είμαι;”. Νομίζω όμως πως πριν από αυτήν την ερώτηση συχνότερα προηγείται μια άλλη: “ποιος, θέλει 
κάποιος άλλος να είμαι”. Γι' αυτό λοιπόν ξεκινάω λέγοντας πως ο καθένας είναι ένας διαφορετικός 
άνθρωπος. Επιχειρώντας να γίνουμε η παραλλαγή κάποιου άλλου θα φτάναμε όλοι στο συμπέρασμα πως δεν 
μπορούμε να γίνουμε ποτέ ολοκληρωτικά αυτοί. Πως κανένας δεν είναι καλύτερος από ή χειρότερος από, 
εφόσον κανένας δεν είναι ακριβώς σαν εμάς. Επομένως θεωρώ πως το νόημα είναι να είμαστε “εμείς” (η 
καλύτερη εκδοχή του) 

Αλλά ποιοι είμαστε εμείς; Το να απαντήσουμε σε αυτήν την ερώτηση είναι μια διαδικασία μεγάλη, ίσως 
ατελείωτη. Ποιος είμαι; Είμαι ότι βλέπω ή ότι βλέπουν οι άλλοι; Είμαι ότι έχω κάνει, ότι κάνω; Ή τι έχω 
χάσει, τι ονειρεύομαι, τι αγαπώ; Κοιτώντας μέσα μας, στις σκέψεις και στα συναισθήματά μας, μπορούμε 
σταδιακά να γνωρίσουμε καλύτερα το ποιοι είμαστε και ύστερα να το βγάλουμε προς τα έξω. 

Και κάπως έτσι καταλήγουμε στο εξής δίλλημα. Μπορούμε να γνωρίσουμε ποτέ τον πραγματικό εαυτό 
κάποιου άλλου; Ξέρω τι σκέφτομαι και τι αισθάνομαι, αλλά πως ξέρω τι σκέφτετaι κάποιος άλλος ή τι 
αισθάνεται; Αυτό που βλέπω θα μπορούσε να είναι αυτό που θέλει ο άλλος να μου δείξει και όχι ότι υπάρχει 
πραγματικά μέσα του. 

Μπορεί να μην υπάρχουν σίγουρες απαντήσεις. Υποθέτω πως η ομορφιά σε όλο αυτό, είναι ότι ακόμα και 
όταν νομίζουμε ότι ξέρουμε το ποιοι είμαστε ή το ποιος είναι κάποιος άλλος πάντα θα καταλήγουμε σε μια 
καινούρια ανακάλυψη. 

Μελίνας Κατσόγιαννη 
 
 

 

ΜΗ-ΧΑΠΑΤΟ 
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Κυριακή της Μνήμης 
Η 11η Νοεμβρίου έχει καθιερωθεί Παγκοσμίως ως ημέρα Ανακωχής, ως επέτειος του 
επίσημου τέλους του 1ου Παγκοσμίου Πολέμου.  Στις 11 Νοεμβρίου 1918 και ώρα 11.00 το 
πρωί, υπογράφηκε η ανακωχή στην Ρετόντ σημειώνοντας το τέλος των εχθροπραξιών του 
Α’ Παγκοσμίου Πολέμου (1914-1918). Η συνθήκη ειρήνης των Βερσαλλιών υπεγράφη στις 
28 Ιουνίου 1919. 

Κάθε χρόνο, στο Συμμαχικό Κοιμητήριο στον Άλιμο Φαλήρου και σε πολλές χώρες του 
κόσμου πραγματοποιούνται επιμνημόσυνες τελετές προς τιμήν των θυμάτων πρωτίστως 
του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου και κατ’ επέκταση και του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. 

Η Κυριακή της Μνήμης είναι το ετήσιο μνημόσυνο που γίνεται στη Μεγάλη Βρετανία και τις 
χώρες της Κοινοπολιτείας για τους πεσόντες -πολίτες και στρατιωτικούς- στους δυο 
Παγκόσμιους Πολέμους και στις κατοπινές πολεμικές συγκρούσεις. 

Η ονομασία της εκδήλωσης στα Αγγλικά είναι «Remembrance Sunday» και διεξάγεται την 
Κυριακή, που είναι πλησιέστερη προς την 11η Νοεμβρίου, καθώς την ημερομηνία αυτή του 
1918 τερματίστηκε ο Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος. 

 Όσοι συμμετέχουν στους εορτασμούς φέρουν ως διακριτικό στο πέτο τους μία χάρτινη 
κόκκινη παπαρούνα, από τις 2 Νοεμβρίου και μέχρι την Κυριακή της Μνήμης, την οποία, 
μετά τη λήξη των εκδηλώσεων, εναποθέτουν στα κενοτάφια ή στα μνήματα των πεσόντων. 

Φώτης Δανάσκος 

 

ΚΑΤΙ ΓΙΑ ΝΑ ΘΥΜΑΜΑΙ… 
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Πτώση τείχους του Βερολίνου, 9 Νοεμβρίου 1989 

Η ημέρα που άλλαξε τον κόσμο 
Το «Τείχος της ντροπής» (Berliner Mauer), για τους Γερμανούς της Δύσης 
και επισήμως αποκαλούμενο από την Ανατολικογερμανική κυβέρνηση ως 
«αντιφασιστικό τείχος προστασίας», ανεγέρθηκε χωρίζοντας την πόλη του  
Βερολίνου το βράδυ μεταξύ της 12ης και της 13ης Αυγούστου του 1961 από τη 
Λαοκρατική Δημοκρατία της Γερμανίας.  
Επισήμως προσπάθησε να σταματήσει την μεγάλη 

φυγή των κατοίκων της προς την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της 
Γερμανίας, αποτελώντας για πάνω από 28 χρόνια ένα φυσικό σύνορο 
μεταξύ του Ανατολικού Βερολίνου και του Δυτικού Βερολίνου. 
Απετέλεσε ένα από τα σημαντικότερα σύμβολα του 20ου αιώνα και  
μιας Ευρώπης διχοτομημένης από το σιδηρούν παραπέτασμα και η 
πτώση του ένα από τα πιο διάσημα κεφάλαια της σύγχρονης ιστορίας 
.Οι μεθοριακοί φρουροί, Ανατολικογερμανοί συνοριοφύλακες και Σοβιετικοί στρατιώτες, στο 
Τείχος  είχαν τη διαταγή να πυροβολούν αδιακρίτως όποιον/α προσπαθούσε να διαφύγει. Με 
συνολική περίμετρο 155 χιλ. και ηλεκτρική περίφραξη σε 127χιλ. βάφτηκε με το αίμα 192 
ανθρώπων στην προσπάθεια τους να καταφύγουν στη Δύση.  
Το ανατολικό μέρος του τείχους είναι σήμερα καλυμμένο από γκράφιτι τα οποία δεν υπήρχαν όταν 
το Τείχος φρουρούταν από τους οπλισμένους στρατιώτες της Ανατολικής Γερμανίας. 
Εκείνο το ιστορικό βράδυ: «Υπήρχε μία ανθρώπινη πλημμυρίδα», που κατευθυνόταν προς το 
συνοριακό πέρασμα της Μπορνχόλμερ Στράσε λέγοντας ο ένας στον άλλο: «Άκουσες τα νέα;», 
διηγείται ο Αντρέας Φάλγκε στο σημείο όπου βρισκόταν πριν από 30 χρόνια. 
Το πρώτο πέρασμα στο οποίο σηκώθηκαν οι μπάρες 
στο Ανατολικό Βερολίνο ήταν αυτό της Μπόρνχολμερ 
Στράσε. Ανάμεσα στους κατοίκους του Ανατολικού 
Βερολίνου που συνωστίζονταν σ' αυτό το σημείο 
περιμένοντας, χωρίς να το πολυπιστεύουν, να 
περάσουν στη Δύση, ήταν και κάποια... Άνγκελα 
Μέρκελ.  
Εκείνη την τρελή νύχτα, οι Βερολινέζοι, της Ανατολής όπως και της Δύσης, σκαρφαλώνουν στο 
Τείχος μπροστά από την Πύλη του Βραδεμβούργου, σύμβολο της διαίρεσης της πόλης επιτιθέμενοι 
σ' αυτόν τον μήκους 160 χιλιομέτρων μαντρότοιχο από μπετόν. 
Όμως τριάντα χρόνια μετά, τα ερωτήματα ακόμη τίθενται. Η ξαφνική πτώση του Τείχους του 
Βερολίνου, ως προοίμιο εκείνης του ολόκληρου του κομμουνιστικού μπλοκ, ήταν άραγε ένα ατύχημα 
της Ιστορίας; Το προϊόν μιας παρεξήγησης ενός κακά προετοιμασμένου υψηλόβαθμου στελέχους ή 
μια υπολογισμένη κίνηση εκ μέρους μιας ανατολικογερμανικής δικτατορίας που έπνεε τα λοίσθια 
συντελώντας στον ορισμό μίας νέας παγκόσμιας τάξης; 
Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε ότι εδώ και 30 χρόνια με την πτώση του τείχους του Βερολίνου μια 
μεγάλη χώρα έπαψε να είναι διαιρεμένη και να ελπίζουμε ότι πλησιάζει  η ώρα να πέσει και το 
Τείχος της Λευκωσίας στην Κύπρο ενώνοντας την τελευταία διαιρεμένη πρωτεύουσα. 

Φ. Δανάσκος 
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Το τείχος του Βερολίνου 
    Σαν σήμερα 09/11/1989, πριν από 30 χρόνια ακριβώς, συνέβη 
ένα από τα σημαντικότερα σύγχρονα ιστορικά γεγονότα: η πτώση 
του τείχους του Βερολίνου. Το τείχος του Βερολίνου χτίστηκε στο 
κέντρο της πόλης στις 13 Αυγούστου 1961, από τις αρχές της 
Ανατολικής Γερμανίας για να συγκρατήσει τη φυγή των κατοίκων 
της προς τη Δύση. Υπήρξε το κατ’ εξοχήν σύμβολο του «Ψυχρού 

Πολέμου» μεταξύ «δημοκρατικής» Δύσης και της «κομμουνιστικής» Ανατολής. Οι Δυτικοί το 
ονόμασαν «Τείχος του Αίσχους». Είχε 3,6 μέτρα ύψος και ήταν  μια σύνθετη στρατιωτική κατασκευή 
με διάδρομο περιπολίας, 302 παρατηρητήρια και συστήματα συναγερμού, 14.000 φύλακες, 600 
σκυλιά και καλωδιωτά πλέγματα.  

Στην πτώση του συνέβαλλαν πολλοί παράγοντες. Ο σημαντικότερος ήταν η πολιτική του Γενικού 
Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος της Σοβιετικής Ένωσης Μιχαήλ Γκορμπατσώφ. Οι χώρες 
του Ανατολικού Συνασπισμού εκμεταλλευόμενες τη νέα αυτή πολιτική, άρχισαν να ανοίγουν τα 
σύνορά τους προς τη Δύση. Η Ανατολική Γερμανία δεν συμμετείχε σ’ αυτές τις εξελίξεις. Έτσι 
γίνονταν διαδηλώσεις με αίτημα την ελευθερία διακίνησης προς το εξωτερικό . Η νέα ηγεσία φάνηκε 
ανίκανη να χειριστεί την κατάσταση. Σύντομα επικράτησε σύγχυση, καθώς οι διαδηλώσεις γίνονταν 
ολοένα και πιο μαζικές και δυναμικές. Στις 6 Νοεμβρίου 1989 η κυβέρνηση δημοσιοποίησε ένα 
σχέδιο ταξιδιωτικού νόμου, το οποίο ήταν πολύ κατώτερο των προσδοκιών του κόσμου και τελικά 
φούντωσε ακόμα περισσότερο τις αντιδράσεις αντί να τις ηρεμήσει. Την ίδια μέρα κατέβηκαν μόνο 
στη Λειψία 500.000 άνθρωποι σε διαδήλωση. Έτσι, μετά από συμβούλιο διαφόρων υπουργείων, στις 
09 Νοεμβρίου, επέτρεψαν τα σύντομα ταξίδια προς το εξωτερικό και μάλιστα χωρίς διαβατήριο ή 
άλλες διατυπώσεις. Θα δινόταν λοιπόν η άδεια για μια επίσκεψη στο Δυτικό Βερολίνο στα σύνορα και 
αυτό σήμαινε πως οι πύλες του τείχους θα ήταν στο εξής ανοιχτές.  

Οι Ανατολικοβερολινέζοι ακούν τις ειδήσεις από το Δυτικό Βερολίνο, βγαίνουν ο ένας μετά τον άλλο 
στους δρόμους και κατευθύνονται προς το τείχος. Εκεί συναντούν τους έκπληκτους συνοριοφύλακες 
και το προσωπικό ελέγχου διαβατηρίων, που δεν είχαν ιδέα για τη νέα ρύθμιση. Αρχικά καλούν τον 
κόσμο να φύγει και να απευθυνθεί την επόμενη μέρα στις υπηρεσίες έκδοσης διαβατηρίων. Το 
πλήθος όμως αυξάνεται συνεχώς και αρχίζει να χάνει την υπομονή του. Μπροστά στον κίνδυνο να 
λιντσαριστούν από τις μάζες, τα φυλάκια το ένα μετά το άλλο, ανοίγουν. Οι εικόνες που μεταδίδονται 
από την τηλεόραση ενθαρρύνουν και άλλους Ανατολικοβερολινέζους να κατέβουν στο τείχος πεζοί ή 
με αυτοκίνητα. Μέχρι το πρωί της 10ης Νοεμβρίου όλες οι πύλες του τείχους έχουν ανοίξει 
διάπλατα και οι πολίτες τις περνούν χωρίς κανένα έλεγχο. 

Εκείνη την τρελή νύχτα, οι Βερολινέζοι, της Ανατολής όπως και της Δύσης, σκαρφαλώνουν στο 
Τείχος και  βγάζουν τα πρώτα σφυριά για να το γκρεμίσουν. Παντού οι ίδιες σκηνές ενθουσιασμού 
που θα κάνουν τον γύρο του κόσμου, αγκαλιές και φιλιά, το αντάμωμα ενός λαού που ήταν 
χωρισμένος από το τέλος του πολέμου. «Είναι τρελό αυτό που συμβαίνει!», λένε. 

      Ελισάβετ Παντσιοπούλου 
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ΒΙΒΛΙΟΠΡΟΤΑΣΕΙΣ- 

 

ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ:  

ΟΙ ΜΑΧΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ 
Οι μαχητές των δρόμων είναι μια ταινία δράσης, 
αγώνων  δρόμου με εντυπωσιακά ‘’εφέ’’ και 
καταιγιστικές περιπέτειες.  

Ο μυστικός πράκτορας  Μπράιαν Ο’Κόνερ 
διεισδύει στην ομάδα ενός εγκληματία οδηγού 
αγώνων, ονόματι Ντόμινικ Τορέτο. 
Προκειμένου να διερευνήσει και να σταματήσει 
τους πειρατές των φορτηγών, οι οποίοι κλέβουν 
ακριβό ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Τα πράγματα 
όμως αλλάζουν και δυσκολεύουν για αυτόν, όταν 
γίνεται φίλος με τον βασικό ύποπτο της 
υπόθεσης και ερωτεύεται την αδερφή του, Μία 
Τορέτο. 

Καθ’ όλη την διάρκεια της ταινίας ο θεατής 
βρίσκεται σε εγρήγορση καθώς η ταινία έχει 
πολύ σασπένς. Τα απρόσμενα “plot twist” 
καταφέρνουν να κρατήσουν το ενδιαφέρον του 
θεατή, ενώ σημαντικά μηνύματα δεν  λείπουν 
από την πλοκή της ταινίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΑΙΝΙΟ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

 

 

ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΠΟΥ ΞΥΠΝΗΣΑ ΟΜΟΡΦΗ 
Το βιβλίο ‘’ Το καλοκαίρι που ξύπνησα όμορφη ‘’ 
είναι γραμμένο από την συγγραφέα Jenny Han και 
απευθύνεται κυρίως σε κορίτσια.  Μιλάει για την 
έφηβη Μπέλι όπου σε αυτό το καλοκαίρι η ζωή της 
άλλαξε. Δείχνει την μετάβαση της από την παιδική 
της ηλικία στην εφηβική  και στο ότι κατάφερε να 
προσελκύσει το αγόρι που της άρεσε για τόσο καιρό. 
Το βιβλίο αυτό μου άρεσε πάρα πολύ και ίσως να 
είναι το καλύτερο βιβλίο που έχω διαβάσει ποτέ.  
Σίγουρα το προτείνω σε όλες τις έφηβες! 
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War Alarm 
A few weeks ago on the news (21/10/19) it was 
announced that the Ministry of External 
Affairs of the USA has given a warning to 
Turkey, that they are now ready and fully 
armed to protect their country from any 
potential danger or enemy, in this case being 
them. It is known that nowadays, with the 
Turkish invasion that is taking place in Syria, 
things have not been making out well between 
these two financial giants. 

For some people, this may not mean that 
something bad will come out, but at the same 
time, there are some that believe that this 
might be a sign of something greater, like a 
wider war. But it is probably too soon to draw 
conclusions and only time will tell the outcome 
of this situation. 

One thing is for sure. Us, the citizens will 
never truly find out what really goes on behind 
the sealed doors of the government and what 
plans they might have been working on. 

Who can actually predict the future?     

Μ.Β 

Police remove minors from screenings of 
Joker 

A few weeks ago, Greek police removed minors 
from two cinemas screening the blockbuster 
movie “Joker”. “Joker” is a 2019 American 
psychological thriller film which follows Arthur 
Fleck, a failed stand-up comedian who turns to a 
life of crime and chaos in Gotham City. The 
newly-released film has a Restricted rating for 
its violence, disturbing content and language. 

According to a spokesman for the Greek police, 
the interventions followed calls to the police’s 
100 phone line by two women who said that they 
were employees of the Culture Ministry who 
wanted to report the presence of minors at the 
cinemas. The minors were located and removed 
from the theaters. The Ministry stated that it 
would seek to determine whether the women in 
question were actually employees and take the 
requisite disciplinary action against them. 

According to reports a total of 19 children were 
in the cinemas, four of them together with 
their parents. The denouncement was based on 
a Law of 1937 that “strictly forbids the 
presence of minors in cinemas showing films not 
aiming for minors”. 

So, what do you think about this action? 

Μ-Ν. Κ 

ENGLISH… TIME 
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GUY  FAWKES  NIGHT – THE GUN POWDER PLOT 

 

Guy Fawkes was a member of a group of provincial English Catholics who planned the 
failed, finally, Gun Powder plot of 1605. He was born and 
educated in York and later he became a soldier and an expert 
at explosives. Guy Fawkes participated in that plot which was 
organized by the group led by Robert Cortsby. The 
conspirators planned to stage a coupd’ etat and to 
assassinate King James I. 

The plotters brought 20 barrels of gunpowder to blow up the 
Parliament. The attack was a failure and the conspirators 
were caught almost red-handed and arrested. A lot of people 
were saved from this attack which has remained in British 
History as the 5th of November. 

Άγγελος Σκαλέρης 
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ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: 
Ευαγγελια Μανώλογλου ΠΕ02 
Φώτης Δανάσκος ΠΕ04 
Νεκταρία Σκουτέλη ΠΕ02 
Βιβή Παρθένη ΠΕ06 (επιμέλεια αγγλικής στήλης) 

 
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: 
Γ λυκείου: Γεωργία Σταυροπούλου, Νίκη Φιλου, Γρηγόρης Χανικιάν, Κων/νος Χατζηδάκης 
Β λυκείου: Λίνα Πασπαράκη, Σοφία Χαλιδιά, Βαρβάρα Φραγκούλη 
Α λυκείου: Μαρία – Νεφέλη Καλαρά, Ιωάννα Παλιεράκη, Χριστινα Παπαδοπούλου 
Γ γυμνασίου: Μελίνα Κατσόγιαννη, Ευγενία Τασιοπούλου, Μαριαλενα Χατζηδάκη 
Β γυμνασίου: Αφροδίτη Παντελή,  
Α γυμνασίου: Ελισάβετ Παντσιοπούλου, Αγγελίνα θεοδοροπούλου, Λύδα & Φοίβη 
Κοντσαλούδη, Ειρήνη Κουμουτσάκου, Σαρα-Νίκη Νίτσιυ- Χαμιντι, Μαρίλια Παπαδοπούλου, 
Αθηνά Σαμπάλου, Βασίλης Σκέμπης, Μαρινάσια Τσιάμη. 
 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ: 
 Μαργαρίτα Βενιζέλου & Άγγελος Σκαλέρης ( Α λυκείου) 
 
ΣΚΙΤΣΟΓΡΑΦΟΙ/ ΖΩΓΡΑΦΟΙ: 
Μίλτος Νεφρός & Ναταλία Κονταράτου 
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