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Σχολική Εφημερίδα του 8ου Γυμνασίου-Λ.Τ 
Χαλανδρίου 

ΘΕΜΑΤΑ: 

Τα νέα του 
σχολείου σελ.2-7 
 

Παράξενες 
Ειδήσεις σελ. 8 
 

Σύγχρονοι 
Υπερήρωες 
σελ. 9 
 
Μη-Χάπατο… 
σελ.10 

 

ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ!!! 

 
Ο Κορονοϊός ήρθε στην Ελλάδα… Που σημαίνει: 

Ότι αν πας στο τμήμα του σουπερμάρκετ με τα 
αντισηπτικά και το οινόπνευμα θα καταλάβεις ότι 
δεν υπάρχει τίποτα ούτε για δείγμα και ότι έχασες 
τον χρόνο σου. 

 

 

English…Time 
σελ. 16-18 

Ταινιό-βιβλιοθήκη 
σελ. 14 

Ότι όποιος ζητήσει σε φαρμακείο ιατρική μάσκα, πιο πιθανόν είναι να του πουν ότι 
έχουν μάσκα la casa de papel παρά ιατρική…  

 Ότι έχεις και εσύ, όπως όλοι μας άλλωστε, πάθει ένα τουλάχιστον καρδιακό από 
τον ξαφνικό ήχο ειδοποίησης των μηνυμάτων από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής 
Προστασίας… 

Και φυσικά ότι για ανεξήγητους λόγους το χαρτί υγείας έχει αρχίσει να φαντάζει 
από τους περισσότερους, το αγαθό που θα μας σώσει όλους…  

Ο ιός αυτός έχει γίνει το θέμα των ημερών όχι τόσο για την επικινδυνότητα του, 
αλλά και για την ταχεία εξάπλωση του (χαρακτηρίστηκε από τον ΠΟΥ ως 
πανδημία). Τα μέτρα που έλαβε πρόσφατα η Κυβέρνηση έχουν σκοπό να 
περιορίσουν την εξάπλωση αυτή. Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Ελλάδας 
σταμάτησαν να πηγαίνουν στο σχολείο για να προστατευτούν οι ευπαθείς ομάδες (ή 
σε άλλα νέα, οι νέοι άνθρωποι κλείστηκαν σε καραντίνα για να προστατεύσουν τους 
ηλικιωμένους, και όλοι οι ηλικιωμένοι ξαμολήθηκαν στους δρόμους…) Οι άνθρωποι 
έχουν τρομοκρατηθεί και γενικότερα επικρατεί μεγάλος πανικός. Όμως πρέπει να 
παραμείνουμε ψύχραιμοι και να ακολουθούμε τις οδηγίες των ειδικών. Ο Υπουργός 
Υγείας συνέστησε ψυχραιμία προσθέτοντας ότι ο Κορονοϊός προσομοιάζει με τον ιό 
μιας σοβαρής γρίπης και έτσι θα πρέπει να τον αντιμετωπίσουμε. Αν ακολουθείς 
καθημερινά τους βασικούς κανόνες υγιεινής και είσαι λίγο προσεκτικός, δεν θα 
πρέπει να φοβάσαι τίποτα. #menoumespiti 

Παντσιοπούλου Ελισάβετ 

Κατσόγιαννη Μελίνα 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ 2 
Χειμερινό 
2019-20 

Συντελεστές 
Τεύχους σελ. 20 

Κάτι για να 
θυμάμαι… σελ. 
11-12 

Το αποτύπωμα 
του τεύχους σελ. 
19 

Έφηβος είμαι 
και… σελ. 13 

Σκαλωτικές 
Ερωτήσεις σελ. 
15 
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Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΗΝ ΕΡΤ 
Με αφορμή την επίσκεψη της δημοσιογράφου Κ. 
Δημητρούλη στο σχολείο μας, επισκεφτήκαμε και 
εμείς με τη σειρά μας τη Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 
τον χώρο εργασίας της. Προετοιμαστήκαμε λοιπόν 
κατάλληλα και πήγαμε στο κτίριο της ΕΡΤ. 
Περιηγηθήκαμε στον χώρο με τη συνοδεία μιας 
υπαλλήλου της ΕΡΤ, μαθαίνοντας έτσι τα μυστικά 
που κρύβονται πίσω από τις κάμερες και τα 
μικρόφωνα.  

Πρώτος σταθμός της επίσκεψής μας ήταν το 
άγνωστο, για τους τηλεθεατές, δωμάτιο γεμάτο από 
οθόνες όπου μερικά χέρια είναι υπεύθυνα γι αυτό 
που τελικά καταλήγει στις οθόνες μας. Έπειτα 
"εισβάλαμε" στο πλατό και είδαμε όλα αυτά τα 
μηχανήματα που διαφορετικά δεν θα βλέπαμε. Η 
συνοδός μας, μας εκμυστηρεύτηκε τι πραγματικά 
συμβαίνει ανάμεσα σε παρουσιαστή και συντελεστές 
παραγωγής κατά τη διάρκεια μιας ζωντανής 
εκπομπής.  

Ύστερα ανεβήκαμε στον όροφο του ραδιοφώνου 
όπου μπήκαμε στο στούντιο μερικών σταθμών της 
ΕΡΤ. Εκεί συζητήσαμε με τους ραδιοφωνικούς 
παραγωγούς, και μας έδειξαν τι πραγματικά υπάρχει 
πίσω από αυτό που ακούμε στο ραδιόφωνο. 
Μπήκαμε λοιπόν σε τρεις από τις αίθουσες που 
γίνονται οι εκπομπές, και είδαμε τα μικρόφωνα και 
μερικά από τα μηχανήματα. Μας δόθηκε επίσης η 
μοναδική ευκαιρία να μιλήσουμε και εμείς στον αέρα, 
για το πρόγραμμα της εφημερίδας μας! Ήταν πολύ 
ξεχωριστή στιγμή, καθώς είναι κάτι που δεν κάνουν 
πολλοί άνθρωποι στη ζωή τους. Το μόνο σίγουρο 
είναι ότι εμείς το ευχαριστηθήκαμε…  

 

ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΠΑΡΤΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
ΜΑΣ! 

Όπως όλοι γνωρίζετε ο Φεβρουάριος είναι ο 
μήνας της αποκριάς. Έτσι το σχολείο μας 
αποφάσισε  να  κάνει ένα  μεγάλο  αποκριάτικο 
πάρτι... Η ημέρα εξελίχθηκε φανταστικά!  Γιατί  να 
πρωτομιλήσω η μουσική  ήταν  απίστευτη όλοι 
χόρεψαν  διασκέδασαν  έφαγαν  και πέρασαν  
τέλεια. Ένα  σημαντικό  γεγονός ήταν ο 
διαγωνισμός  καλύτερης  στολής που  κάναμε  
στον  οποίο  έκλεψε  την παράσταση  και νίκησε  
μια κοπέλα  τρίτης γυμνασίου ντυμένη ως νύφη. Η 
προσωπική μου άποψη  είναι  πως  αυτό  το  πάρτι  
ήταν  απίθανο  διότι είχε  και μεγαλύτερη 
συμμετοχή και περισσότερη  διασκέδαση από το 
προηγούμενο!! Όμως  οι εμπειρίες των πάρτι  δεν 
τελείωσαν εκεί...  Λίγες μέρες αργότερα ένα 
δεύτερο αποκριάτικο πάρτι πραγματοποιήθηκε 
εντός των διδακτικών ωρών αυτή τη φορά!  

 

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ   Η επίσκεψή μας αυτή στην ΕΡΤ ήταν πολύ ωραία 
και ενδιαφέρουσα εμπειρία, καθώς βρεθήκαμε στα 
«παρασκήνια» ενός από τους μεγαλύτερους 
τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς της 
Ελλάδας.  

Πασπαράκη Λίνα, Πολυδώρου Ευγενία  
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Και αυτό  εξελίχθηκε με μεγάλη επιτυχία. Ένας 
τεράστιος χορός ξέσπασε στο προαύλιο του 
σχολείου όπου χόρεψαν όλοι μασκαρεμένοι με 
πρωτότυπα και αστεία  κοστούμια!! Ανυπομονώ και 
για άλλες τέτοιες εμπειρίες! 

Μαρίλια Παπαδοπούλου, 

 

 

 

 

 

 

 

«ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΛΕΜΟΥ III» 
Την Τρίτη 11 Φεβρουαρίου 2020, οι μαθητές και οι 
μαθήτριες της Α’ Λυκείου παρακολούθησαν στο 
Εθνικό Θέατρο την παράσταση «Μαθήματα Πολέμου 
III». Το έργο έχει ως περιεχόμενο την αρχαία 
ελληνική ιστορία και θέμα του τον Πελοποννησιακό 
Πόλεμο. Τα Μαθήματα Πολέμου III δραματοποιούν 
επεισόδια από τα «Ελληνικά» του Ξενοφώντα το 
ιστορικό έργο του οποίου διδασκόμαστε στο πλαίσιο 
των Αρχαίων Ελληνικών. Στόχος της παράστασης 
είναι η βιωματική διδασκαλία και η εξοικείωση του 
θεατή με τα κείμενα.  

Ήταν μία παράσταση ιδιαίτερη και πρωτότυπη. 
Παρόλο που τα θεατρικά μέσα (κουστούμια, 
σκηνογραφία, σκηνικά) δεν ήταν εντυπωσιακά, το 
μεγάλο ταλέντο των νεαρών ηθοποιών σε συνδυασμό 
με την απίστευτη σκηνοθεσία έβγαλαν ένα άρτιο 
αποτέλεσμα που μας άφησε όλους άφωνους. 

 Ζητήσαμε από την κ. Μανώλογλου που φανερά 
ενθουσιάστηκε από την παράσταση να τη σχολιάσει… 
Και να… 

 

 

Όταν μου ζήτησαν να συνοδέψω την Α λυκείου σε 
μια θεατρική παράσταση με θέμα τα «Ελληνικά» 
του Ξενοφώντα προβληματίστηκα… Συνήθως 
τέτοιες παραστάσεις και ιδιαίτερα σε κείμενο που 
δεν είναι θεατρικό δεν είναι πετυχημένες… Βέβαια 
ήταν παράσταση του Εθνικού σε σκηνοθεσία 
Λιγνάδη… Με κρύα καρδιά λοιπόν πήγα – 
ΕΥΤΥΧΩΣ! Η παράσταση ήταν εκπληκτική! Θα 
συμφωνήσω με τις αρθρογράφους ότι με ελάχιστα 
μέσα, μια κάμερα που εστίαζε σε ιδιαίτερα 
αντικείμενα (το αγαπημένο μου σημείο μια μικρή 
περικεφαλαία μέσα σε ένα ποτήρι νερό για να 
υποδηλώσει το ναυάγιο) και το ιδιαίτερο ταλέντο 
των ηθοποιών, συν το σενάριο που εναλλασσόταν 
ανάμεσα στο αρχαίο και το μεταφρασμένο κείμενο 
του Ξενοφώντα συντέλεσαν σε μια παράσταση που 
κατά την γνώμη μου ήταν από τις καλύτερες που 
έχω δει τελευταία.  

Το πιο σημαντικό ωστόσο ήταν ότι η παράσταση 
όπως σημειώνουν και οι μαθήτριες παραπάνω 
άφησε άφωνους και κατάπληκτους και τους πιο 
«αδιάφορους» μαθητές! Ελπίζω κάποια στιγμή να 
παιχτούν και τα τρία μέρη μαζί και να έχουμε την 
ευκαιρία να τα παρακολουθήσουμε!  

 

 

 

 

Παπαδοπούλου Χριστίνα, Καλαρά Μαρία-Νεφέλη 

 
ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ 

Τα τμήματα της Α΄ Γυμνασίου του σχολείου μας 
επισκέφτηκαν στις 30 Ιανουαρίου το μουσείο 
Μπενάκη. Οι μαθητές γνώρισαν από κοντά την 
τέχνη του Μυκηναϊκού πολιτισμού ενώ παρατήρησαν 
τα εκθέματά του. 
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Ακόμα επισκεφτήκαν και άλλους τομείς του 
μουσείου όπως τα ταπισερί και τους πίνακες 
διάσημων καλλιτεχνών από όλο τον κόσμο. Για 
παράδειγμα μερικά από τα ονόματα ήταν ο ισπανός 
Picasso και ο έλληνας Χατζηκυριάκος-Γκίκας.  

Μετά το τέλος της εκδρομής, έγιναν οι παρακάτω 
ερωτήσεις σε δέκα μαθητές: «Σου άρεσε η 
εκδρομή?» και «Ποιο κομμάτι της εκδρομής ήταν το 
αγαπημένο σου?» Οι απαντήσεις τους ήταν:  

«Ναι, καλή ήταν. Πιο πολύ μου άρεσαν τα 
ταπισερί.» 

«Περίπου. Τα εκθέματα του Μυκηναϊκού 
πολιτισμού.» 

«Απογοητεύτηκα λίγο. Τα αγαπημένα μου εκθέματα 
ήταν τα ειδώλια.»  

«Απλά απαίσια! Εκεί που κάναμε tik toks.»  

«Ε… εντάξει. Νομίζω οι πίνακες.»  

«Έτσι κι έτσι. Τα ταπισερί.»  

«Ναι. Τα αγγεία.»  

«Έτσι κι έτσι. Τα ταπισερί.»  

«Ναι πολύ! Οι φωτογραφίες.»  

«Χάλια. Το μόνο που άξιζε ήταν τα ταπισερί.» 

Από τις εντυπώσεις των παιδιών συμπεράναμε πως 
τέτοιου είδους εκδρομές δύσκολα ενθουσιάζουν τα 
παιδιά, ειδικά στην εφηβική ηλικία. Όμως η 
συγκεκριμένη κατάφερε να προσελκύσει έστω και 
λίγο ένα μεγάλο ποσοστό των παιδιών μέσω της 
τέχνης. 

 

 

Παντσιοπούλου Ελισάβετ,  Αυγέρου Αγγελική, 
Θεοδωροπούλου Αγγελίνα, Εβελίνα Πασχαλίδη 

ENGLISH THEATER CLUB 
Το ENGLISH THEATER CLUB πριν μερικές 
εβδομάδες επισκέφτηκε το σχολείο μας και 
πραγματοποίησε δύο εντυπωσιακές παραστάσεις. Η 
πρώτη παράσταση διαδραματιζόταν στην εποχή του 
δεύτερου παγκοσμίου πολέμου και αφορούσε μία 
ευκατάστατη Βρετανική οικογένεια που αγόρασε ένα 
διαμαντένιο κολιέ στη μικρή τους κόρη ως δώρο για 
τα 21α γενέθλιά της. . Η κοπέλα αναγκάστηκε να το 
πουλήσει προκειμένου να εξασφαλίσει χρήματα για 
να βοηθήσει τους γονείς της σε μία δραστηριότητά 
τους, χωρίς να πει σε κανένα τίποτα και άφησε να 
εννοηθεί ότι αυτό εξαφανίστηκε. Η δεύτερη 
παράσταση αφορούσε μια παλιά ταινία του Charlie 
Chaplin την οποία οι ηθοποιοί την οποία είχαν 
σκηνοθετήσει προσθέτοντας περισσότερα κωμικά 
στοιχεία για να αρέσει πιο πολύ στους μαθητές. 
Γενικότερα οι παραστάσεις ήταν ενδιαφέρουσες και 
κωμικές. Οι ηθοποιοί μιλούσαν στα αγγλικά γεγονός 
πρωτότυπο για τα παιδιά της ηλικίας μας. Μετά από 
πολλές ερωτήσεις που έγιναν στους μαθητές που 
παρακολούθησαν το θέατρο καταλήξαμε στο 
συμπέρασμα ότι οι παραστάσεις αυτές άρεσαν 
περισσότερο στις ηλικίες 13-15 διότι στα πιο πολλά 
παιδιά αυτής της ηλικίας αρέσουν οι κωμωδίες. 

Ρήγας Νίκος 

 

 

 

https://www.google.gr/url?sa=i&url=https://englishtheatreclub.com/&psig=AOvVaw2ZsdDtUXtPUXClDRfauGU5&ust=1585081703879000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjIjNO3segCFQAAAAAdAAAAABAs
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ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ 

Η Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2020 ήταν μια ιδιαίτερη μέρα για εμάς 
τους μαθητές της Β΄ λυκείου, γιατί επιτέλους πήγαμε εκδρομή! 
Επισκεφτήκαμε λοιπόν το ίδρυμα Λασκαρίδη στον Πειραιά. Εκεί 
παρακολουθήσαμε μια παρουσίαση με θέμα τα μεταναστευτικά 
κύματα του τελευταίου αιώνα στην Ελλάδα. Η παρουσίαση 
περιλάμβανε πλούσιο φωτογραφικό υλικό, γεγονός που μας 
βοήθησε να καταλάβουμε τις συνθήκες που επικρατούσαν την 
εποχή εκείνη. 

Παρόλο που το θέμα ήταν ενδιαφέρον, η παρουσίαση ήταν μονότονη 
καθώς εμείς την περιμέναμε πιο διαδραστική. Πολλοί μαθητές 
βαρέθηκαν, διότι περιείχε πολλούς όρους που δεν μας ήταν οικείοι. Αν 
η παρουσίαση ήταν πιο προσιτή προς τους εφήβους, σίγουρα θα είχαμε 
διαφορετικές εντυπώσεις. 

Η εκδρομή ολοκληρώθηκε ευχάριστα με βόλτα στα στενά του Πειραιά, 
απολαμβάνοντας το δεκατιανό μας με θέα τη θάλασσα. 

Λίνα Πασπαράκη, Ευγενία Πολυδώρου 

ΑΝΑΠΛΑΣΗ 
Φέτος το σχολείο μας, μέσω του προγράμματος εθελοντισμού και κοινωνικής δράσης που συντονίζει η 
κυρία Κορναράκη, δώρισε πολλές σακούλες με καπάκια για τη αγορά αναπηρικών αμαξιδίων στο 
πανελλήνιο σύλλογο Ανάπλαση. Ο συγκεκριμένος σύλλογος ιδρύθηκε το 2015 με σκοπό τη συμπαράσταση 
των Παραπληγικών ανθρώπων. Τα μέλη και οι εθελοντές είναι άτομα με βιωματικές εμπειρίες και 
κυρίως άτομα που γνωρίζουν πόσο σημαντική είναι η συνεχής επίβλεψη και συμπαράσταση σε άτομα με 
κινητικές αναπηρίες. Σκοπός του συλλόγου είναι η ένταξη αυτών των ατόμων στη κοινωνία. Ο σύλλογος 
αυτός στηρίζει όλες τις ηλικίες με τα βασικά υλικά αγαθά όπως είδη ρουχισμού, φάρμακα και παροχή 
τροφίμων. Επιπλέον τους προσφέρει ιατρική περίθαλψη κινησιοθεραπεία, φυσικοθεραπεία, νομική και 
ψυχολογική υποστήριξη καθώς και ηθική συμπαράσταση. Φυσικά οι δυσκολίες είναι πολλές αλλά όλοι 
προσπαθούμε για την υλοποίηση αυτών των στόχων. Ο σύλλογος στηρίζει όλους τους νομούς και τις 
περιοχές της χώρας. 

Κατερίνα Αυγούστη 

 

https://www.google.gr/url?sa=i&url=https://www.e-evros.gr/gr/eidhseis/3/orestiada-mazeyoyme-plastika-kapakia-xarizoyme-megala-xamogela/post33374&psig=AOvVaw2xNzrbY2tGL8axRViDJFmz&ust=1585082286790000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNjsq-q5segCFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.gr/url?sa=i&url=https://www.lifo.gr/articles/mikropragmata/162361&psig=AOvVaw1JyDlj3kh-MdF8yV_DAOGV&ust=1585081265644000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNiwnoG2segCFQAAAAAdAAAAABAD
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 Ίδρυμα Θεοχαράκη και Οδύσσεια!  

Η πρώτη Γυμνασίου με τη συνοδεία των καθηγητών 
Μπαλαδήμα Α., Σκουτέλη Ν., Αυγερινού Ε., και Λίτινα Α. 
επισκεφτήκαμε στις 4 Φεβρουαρίου το Ίδρυμα Θεοχαράκη για 
να παρακολουθήσουμε μια παράσταση στο πλαίσιο του 
μαθήματος της Οδύσσειας. Η γνωστή παραμυθού Σάσα 
Βούλγαρη μας διηγήθηκε ιστορίες από όλο τον κόσμο. Επίσης, 
μας έδειξε διάφορους παραμυθάδες και μας είπε ότι παρόμοιες 

ιστορίες υπάρχουν παντού, ίσως λίγο διαφορετικές αλλά με το ίδιο νόημα. Στη συνέχεια 
με έναν ξεχωριστό τρόπο μας αφηγήθηκε την ραψωδία ι, δηλαδή την κυκλώπεια ραψωδία 
της Οδύσσειας. Κατά την διάρκεια της αφήγησης η αλλαγή του τόνου της φωνής της, 
αλλά και ο ήχος των πρωτότυπων μουσικών οργάνων από όλο τον κόσμο έκανε την 
αφήγηση πιο ζωντανή. Μετά το τέλος της εξιστόρησης της ραψωδίας μάς παρουσίασε τα 
όργανα και μας εξήγησε από τι υλικά ήταν φτιαγμένα και τον τόπο προέλευσής τους. 
Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδρομή. 

Εβελίνα Πασχαλίδη 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ & ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΚΑΝΑΛΙΟΥ 
ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ HACKATHON 2020 

Την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2020 το 
σχολείο μας συμμετείχε με την ομάδα της 
σχολικής εφημερίδας & του ψηφιακού 
καναλιού μας, στην ημερίδα και στον 
Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό 
HACKATHONATHENS 2020 – SELMA» 
“Το ταξίδι του Αριάδνη συνεχίζεται…» που 
πραγματοποιήθηκε στη μεγάλη αίθουσα του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών (Κεντρικό κτίριο στην οδό Πανεπιστημίου), υπό την αιγίδα Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.), της Ελληνικής Εταιρείας Εφηβικής Ιατρικής 
(Ε.Ε.Ε.Ι) και με την συνεργασία του Ευρωπαϊκού Προγράμματος SELMA και Μονάδα 
Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ.) Β’ Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Νοσοκομείο 
Παίδων “Π. & Α. Κυριακού” 

Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 
10ης Ημερίδας Ψηφιακής Παιδείας & 
Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης για την ορθή χρήση 
τεχνολογιών από τα παιδιά & τους εφήβους. Οι 
μαθητές μας, κατέθεσαν μια πολύ ενδιαφέρουσα και 
διαδραστική πρόταση για την αντιμετώπιση της 
διαδικτυακής βίας και της ρητορικής του μίσους 
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«HACKINGHATE» μέσω της τεχνολογίας. 

Η παρουσίασή μας και το βιντεάκι της 
συνάντησης βρίσκεται στο Ψηφιακό κανάλι 
μας! 

Η ομάδα συμμετείχε με μια πρωτότυπη 
παρουσίαση και με δύο αφίσες που 
φιλοτέχνησαν οι μαθήτριες Χαρά 
Παπαγιαννοπούλου  και  Ελισάβετ 
Παντσιοπούλου. 

Μάλιστα προκριθήκαμε μέσα στις δέκα 
καλύτερες ομάδες, κυρίως γιατί εντυπωσιάσαμε με την ομαδικότητα και την διαδραστική 
παρουσίασή μας μέσα στο χώρο! Επόμενος στόχος είναι η κατάκτηση μιας από τις 
πρώτες θέσεις στην επόμενη φάση που δεν ξέρουμε πλέον πότε θα γίνει… 

Οι αφίσες μας: 
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Γιατί τα αεροπλάνα είναι άσπρα;  
Σίγουρα θα έχετε παρατηρήσει ότι τα περισσότερα αεροπλάνα είναι λευκά, με το 
σύμβολο της εταιρείας τοποθετημένο πάνω τους. Κι όμως, αυτό δεν είναι τυχαίο… 
Αρχικά αυτό γίνεται για λόγους οικονομίας, καθώς η βαφή προσθέτει περίπου 273 – 
544 κιλά στο βάρος ενός αεροσκάφους. Το πρόσθετο βάρος σημαίνει ότι το αεροσκάφος 
καταναλώνει περισσότερα καύσιμα, καθώς τα 544 κιλά αντιστοιχούν σε περίπου 8 
επιβάτες.  

Ένας ακόμη λόγος είναι ότι η μεταπώληση των αεροπλάνων είναι πιο εύκολη αν αυτά 
είναι λευκά αντί για χρωματιστά.  

Ο τρίτος λόγος είναι ότι τα αεροπλάνα διατηρούν περισσότερο χαμηλή θερμοκρασία 
έχοντας λευκό χρώμα, αφού λειτουργούν με τον ίδιο 
τρόπο με τα ανοιχτόχρωμα ρούχα. Έτσι και τα λευκά 
αεροσκάφη αντικατοπτρίζουν το φως του ήλιου, 
ελαχιστοποιώντας την ζέστη και την πιθανότητα 
ζημιών από την ακτινοβολία.  

Ακόμη ένας σημαντικός λόγος είναι ο έλεγχος των 
ζημιών που μπορεί να γίνει στο λευκό χρώμα. Σε μια 
ανοιχτόχρωμη επιφάνεια διευκολύνεται η 
ταυτοποίηση και η επισκευή οποιονδήποτε ελαττωμάτων.  

Τέλος, εάν ένα αεροπλάνο πέσει, μια λευκή άτρακτος μπορεί να είναι ευκολότερο να 
εντοπιστεί από τον αέρα. 
 Πηγή: https://exploringgreece.tv 

Ο πλουσιότερος YouTuber για το 2019 είναι … 8 ετών  
Ένα αγόρι μόλις 8 ετών από το Τέξας των ΗΠΑ βρίσκεται στα πιο ακριβοπληρωμένα 

αστέρια του YouTube, κερδίζοντας 
περίπου 26 εκατομμύρια δολάρια.  

Ο μικρός Ράιαν Κάζι, που έχει 22,9 
εκατ. συνδρομητές στο κανάλι του με 
τίτλο «Rayan’s World», αναδείχθηκε 
πρώτος για δεύτερη συνεχόμενη 
χρονιά, με τα κέρδη του να ανεβαίνουν 

κατά 4 εκατ. δολάρια τους τελευταίους 12 μήνες.  

Ξεκίνησε, σύμφωνα με το SkyNews, να ανεβάζει βίντεο στη δημοφιλή πλατφόρμα όταν 
ήταν μόλις τριών ετών, κάνοντας ανασκόπηση παιχνιδιών και τώρα συνεχίζει κάνοντας 
διάφορα «πειράματα».                          Πασπαράκη Λίνα, Πολυδώρου Ευγενία 

 

ΠΑΡΑΞΕΝΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 

https://www.in.gr/wp-content/uploads/2020/01/5db33097dee019599b427a66.jpeg
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ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΥΠΕΡΗΡΩΕΣ 

Στις μέρες μας ένα από τα πλέον επίκαιρα θέματα είναι εκείνο του Κορονοϊού.. 
Επιστήμονες από όλο τον κόσμο αγωνίζονται αυτή τη στιγμή να βρουν μια λύση ώστε να 
περιοριστεί η μεταδοτικότητα του ιού αυτού. Είναι γνωστό πως από επιδημία έχει 
εξαπλωθεί αποτελώντας πλέον πανδημία. Ο περίφημος Κορονοϊός ή αλλιώς COVID-19 
είναι μια οξεία αναπνευστική νόσος που μεταδίδεται με σταγονίδια του σιέλου δηλαδή με 
ενέργειες όπως το φτέρνισμα, ο βήχας αλλά και οι στενές επαφές. Πρόκειται για έναν πολύ 
δυνατό ιό που μέσα σε ένα σχετικά μικρό διάστημα έχει κάνει το γύρω του κόσμου 
αφήνοντας πίσω του μεγάλο αριθμό τόσο κρουσμάτων όσο και θανάτων, οδηγώντας όλες τις 
κυβερνήσεις να πάρουν τα απαραίτητα μέτρα, όπως κλείσιμο των φορέων εκπαίδευσης αλλά 
και αναβολή κοινωνικών εκδηλώσεων. Σε αυτή την ιστορία όλοι μπορούμε να υπάρξουμε 
μελλοντικά θύματα.  

Όμως ποιοι είναι οι ήρωες σε αυτή την περίπτωση; Έχουμε συλλογιστεί ποτέ όλους τους 
γιατρούς και τους νοσοκόμους που καθημερινά δίνουν τον δικό τους υπεράνθρωπο αγώνα; 
Καθώς δεκάδες άνθρωποι νοσούν πλέον με τον γνωστό ιό, γιατροί και νοσηλευτές 
στέκονται άγρυπνοι φρουροί πάνω από το προσκεφάλι τους δίνοντας και αυτοί τη δική τους 
μάχη με τον χρόνο, ο οποίος απ’ ότι φαίνεται δεν είναι σύμμαχός τους. Ο αριθμός των 
κρουσμάτων παγκοσμίως όλο και αυξάνεται και τα μέλη του προσωπικού των νοσοκομείων 
κάνουν ό,τι μπορούν για να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες. Οι ώρες εργασίας και οι βάρδιες 
έχουν αυξηθεί και η κούραση αποτυπώνεται στα πρόσωπά τους. Παρ’ όλα αυτά βάζουν το 
δημόσιο συμφέρον πάνω από όλα, έτσι ώστε να προσφέρουν όσα περισσότερα μπορούν στην 
κοινωνία.  

Μια μεγάλη, λοιπόν, υπόκλιση στους πραγματικούς αυτούς ήρωες της εποχής μας... 

Παλιεράκη Ιωάννα, Καλαρά Μαρία-Νεφέλη 

 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk01WplVxnBWc6nC-fKBwnZaUdDtm3A:1586559646429&q=%CE%9A%CE%BF%CF%81%CF%89%CE%BD%CE%BF%CF%8A%CE%BF%CF%8D.&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiDrY-h-97oAhWM16YKHXFKAIoQBSgAegQIChAq
https://www.google.gr/url?sa=i&url=https://clipartlook.com/img-4728.html&psig=AOvVaw2FVcT5H6hB21Ok73TjWKyI&ust=1585248924319000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjIoNumtugCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.gr/url?sa=i&url=https://www.shutterstock.com/search/corona-virus&psig=AOvVaw2rIavcMOGt5MafTeBv17kd&ust=1585249041516000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDxhYOntugCFQAAAAAdAAAAABAD
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Γύρω από την ανασφάλεια και τις επιπτώσεις που έχει στις αποφάσεις μας … 
Ανασφάλεια... Ανασφάλεια είναι αυτό που μας αναγκάζει να βασίζουμε τις πράξεις μας στον 
φόβο της ντροπής. Αν σκεφτείς τις στιγμές της ζωής σου που έχεις ανασφάλειες, θα 
συνειδητοποιήσεις ότι δεν αποφασίζεις εσύ για το τι πρέπει ή δεν πρέπει να κάνεις. Έχοντας 
ανασφάλειες ουσιαστικά υποβιβάζεις τον εαυτό σου σε μια ζωή που αποφεύγεις πράξεις, 
επειδή οι άλλοι σου λένε να τις αποφύγεις Η προσωπικότητα σου γίνεται ένας συνδυασμός 
από προσδοκίες των γύρω σου (όπως προσδοκίες που έχει η μητέρα σου, ο συμμαθητής σου 
που σε κρίνει, τα “σόσιαλ μίντια” κλπ)  

Με το να αφήνεις τις αποφάσεις της ζωής σου στα χέρια των άλλων μπορεί να μην σου 
συμβαίνει τίποτα κακό (ή έτσι να φαίνεται). Μπορεί και να είσαι χαρούμενος. Όμως 
θεωρητικά, δεν θα μάθεις ποτέ πώς είναι να ζεις. Θα μπορούσες να περάσεις όλη σου την 
ζωή με το να επιλέγεις να μην παίρνεις τις δικές σου αποφάσεις. Αλλά γιατί; Είναι σημαντικό 
κριτήριο η κριτική των άλλων; Και αν τελικά σου αρέσει το αποτέλεσμα της απόφασής σου; Αν 
τελικά παίρνοντας την δική σου απόφαση η ζωή σου γίνει πολύ καλύτερη (και ο μόνος λόγος 
που δεν την πήρες είναι γιατί προτίμησες να ανταποκριθείς στο πρότυπο κάποιου άλλου);  

Όταν παίρνεις μια απόφαση υπάρχει η πιθανότητα της κριτικής, πιθανότατα από τους 
περισσότερους. Όμως σίγουρα θα υπάρξουν κάποιοι που θα αποδεχτούν ή θα εκτιμήσουν 
αυτή την επιλογή. Νομίζω δεν έχει νόημα να αλλάξεις για την ικανοποίηση αυτών που σε 
κρίνουν. Το νόημα είναι να βρεις αυτούς τους ανθρώπους που σε αποδέχονται όπως είσαι… 

Κατσόγιαννη Μελίνα 

ΜΗ-ΧΑΠΑΤΟ 
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M.D. Mamma, tornerò, perché ti amo 
«Η τρικυμία είχε κοπάσει, αλλά η άμμος 
δεν φαινόταν πουθενά. Ολόκληρη η 
παραλία ήταν σκεπασμένη από αμέτρητα 
πτώματα που θύμιζαν μαρίδες στο τηγάνι!» 

Έτσι περιγράφει το  φρικώδες θέαμα, που το 
πρωί της 13/2/1944 αντίκρισε στην παραλία 
του Χάρακα, ο 13χρονος τότε Βαγγέλης Ντούνας, 
κάτοικος Λεγρενών.  

         

Το ναυάγιο αυτό αποτελεί μία από τις χειρότερες 
ναυτικές τραγωδίες παγκοσμίως , με θύματα 
πολλαπλάσια του γνωστού σε όλους/ες 
«Τιτανικού» το 1912 και βρίσκεται στην πρώτη 

θέση των ναυαγίων στη Μεσόγειο. 

Όταν κατελήφθησαν τα  Δωδεκάνησα από τις γερμανικές δυνάμεις και η Ιταλία 
συνθηκολόγησε με τους Συμμάχους, το Σεπτέμβριο του 1943, το «Όρια» βρέθηκε στη 
Ρόδο, και συμμετείχε σε στρατιωτικές  επιχειρήσεις των γερμανικών στρατευμάτων. 

Την 11η Φεβρουαρίου 1944 αποπλέει  από το λιμάνι της Ρόδου με κατεύθυνση τον 
Πειραιά. Σκοπός η μεταφορά περίπου  4.000 Ιταλών αιχμαλώτων της φρουράς της 
Ρόδου και της Λέρου, 43 αξιωματικοί 118 υπαξιωματικοί και οπλίτες όλων των όπλων. 

 Την επόμενη ημέρα παρόλη τη σφοδρή κακοκαιρία, με την ταχύτητα των ανέμων να 
φτάνει στα 10 μποφόρ ξεκίνησε το ταξίδι του. Ο δίαυλος μεταξύ της νησίδας Πάτροκλος 
(Γαϊδουρονήσι) και των Αττικών ακτών είναι γεμάτος ξέρες και υφάλους και για τον 
λόγο αυτόν, σύμφωνα με τα ημερολόγια των συνοδών πλοίων και παρά την έλλειψη σε 
ενημερωμένους ναυτικούς χάρτες, είχε υποδειχθεί στον καπετάνιο του «Όρια» η πορεία 
που έπρεπε να ακολουθήσει στην περιοχή, ώστε να παραπλεύσει τον Πάτροκλο. Παρόλα 
αυτά το «Όρια» εξακολουθούσε την εσφαλμένη πορεία του «σπρωγμένο» από τους 
ισχυρούς δυτικούς ανέμους και ενώ το πλοίο συνοδείας ΤΑ19 με νέα του διαταγή 
(εκτόξευση ερυθρών φωτοβολίδων) επιχείρησε να 
προειδοποιήσει τον Πλοίαρχο Ρασμούσεν του «Όρια» για 
τον επερχόμενο κίνδυνο και την απάντηση «Κατανοητό!»  
στις 6.45 μ.μ. χτύπησε με τη δεξιά του πλευρά στα βράχια. 

Την εποχή εκείνη η λογοκρισία αποτελούσε σημαντικό 
παράγοντα στην εξέλιξη του πολέμου. Παρά τον μεγάλο 

ΚΑΤΙ ΓΙΑ ΝΑ ΘΥΜΑΜΑΙ… 
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αριθμό των θυμάτων, το ναυάγιο δεν έγινε γνωστό.  Οι γερμανικές αρχές κατοχής 
απέκρυψαν το γεγονός, ενώ δεν υπήρξε μνεία ούτε στον ελεγχόμενο από αυτές αθηναϊκό 
Τύπο της εποχής. Πιθανολογείται πως  επρόκειτο για σκόπιμη ενέργεια, προκειμένου 
να μη ζητηθούν ευθύνες και αποζημιώσεις για τον χαμό τόσων αιχμαλώτων, αφού στο 
μέγεθος της τραγωδίας είχαν αποφασιστική συμβολή οι συνθήκες στοίβαξης και 
εγκλεισμού των υπεράριθμων Ιταλών στα αμπάρια του σκάφους. Σώθηκαν μόλις 12 
Ιταλοί, 6 Γερμανοί και ένας Έλληνας. 

M. D.     Mamma,  tornerò,  perché ti amo.  

Μετά από δεκάδες χρόνια εξακριβώθηκε ότι η καραβάνα που βρέθηκε στο ναυάγιο του  
ανήκε στον στρατιώτη Μενικάτσι Ντίνο, από την πόλη Βαϊάνο. 

Το  τραγικό αυτό ναυάγιο δεν καταγράφηκε ούτε από το ελληνικό λιμεναρχείο, ούτε από 
το τότε αρμόδιο υπουργείο. Η Ιστορία δεν κατέγραψε κάτι σχετικό, καταγράφηκε όμως 
στο μυαλό και τη μνήμη πολλών ανθρώπων. Το ναυάγιο του «Όρια», που δεν είναι τόσο 
«διάσημο», είχε σχεδόν τριπλάσια θύματα από αυτό του πασίγνωστου Τιτανικού, γι' αυτό 
πολλοί το χαρακτήρισαν «άγνωστο Τιτανικό». Μετά τον πόλεμο, το πλοίο ανασύρθηκε 
από το βυθό και διαλύθηκε για να πουληθούν τα υλικά του για άλλες χρήσεις.  

Η υπόθεση του ναυαγίου του «Όρια» ήλθε ξανά στην επιφάνεια το 2006 με 
πρωτοβουλία των  ελληνικών αρχών στην Αττική, έπειτα και από τις σχετικές έρευνες 
και την ταυτοποίησή του από το δύτη 
Αριστοτέλη Ζερβούδη, που ανακάλυψε το 

ναυάγιο το 1999, στα αρχεία της Γερμανικής 
Ναυτικής Διοίκησης.  

  Το Φεβρουάριο του 2014,ο δήμος Σαρωνικού, σε συνεργασία με το «Σύνδεσμο 
Πνευματικής και Κοινωνικής Δραστηριότητας Κερατέας Χρυσή Τομή» και το «Δίκτυο 
Συγγενών Θυμάτων του «Oria», οργάνωσαν εκδήλωση στην Κερατέα, κατά τη οποία 
έγιναν και τα αποκαλυπτήρια του μνημείου που κατασκευάστηκε προς τιμήν των 
θυμάτων, απέναντι από το σημείο βύθισης του πλοίου (60ό χιλιόμετρο λεωφόρου 
Αθηνών–Σουνίου).  

Πηγές: https://www.efsyn.gr/nisides/56906_enas-titanikos-ston-saroniko-me-ti-sfragida-
toy-hitler https://www.iefimerida.gr/news/318866/mystiko-nayagio-ston-saroniko-me-
toys-pano-apo-4000-nekroys-triplasioi-ap-oti-sto 

Φ. Δανάσκος 

https://www.iefimerida.gr/news/318866/mystiko-nayagio-ston-saroniko-me-toys-pano-apo-4000-nekroys-triplasioi-ap-oti-sto
https://www.iefimerida.gr/news/318866/mystiko-nayagio-ston-saroniko-me-toys-pano-apo-4000-nekroys-triplasioi-ap-oti-sto
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Αυτή η στήλη έχει κείμενα δημιουργικής γραφής που γράψανε τα παιδιά της Β’ γυμνασίου 
στο μάθημα της λογοτεχνίας.  

• Έφηβη είμαι και παίζω με τον ρομαντισμό μου , κλαίω σε κάθε λύπη , γελώ στις χαρές 
,η αγωνία μου μοιάζει σαν ένα ρολόι που οι δείκτες του είναι κίτρινοι. Αγαπώ όσους με 
καταλαβαίνουν και με στηρίζουν σε αυτόν τον χάρτη πάνω. Είμαι απρόβλεπτη σαν ένα 
ουράνιο τόξο με ροζ… μοβ… άσπρο και πορτοκαλί χρώμα, καθώς με την μουσική ενός 
πιάνου να εμφανίζεται και να εξαφανίζεται από το μπλε του ουρανού. Είμαι διαφορετική 
από μέσα σε χαρακτήρα και από έξω σαν εμφάνιση… όπως μία κασετίνα ,από μέσα μπορεί 
να είναι μονόχρωμη και να έχει μόνο ένα στυλό και από έξω να έχει λουλούδια , ζωάκια 
κλπ. Τέλος έχω ανασφάλεια σαν να παίρνω ένα μανό και να αναρωτιέμαι… θα τα 
καταφέρω να βάψω τα νύχια μου ή… 

 

• Έφηβη είμαι και στεναχωριέμαι εύκολα. Αγαπώ τους γονείς μου αλλά μερικές φορές 
αμφισβητώ τις αρχές και τις αξίες τους. Ζητάω λίγη αναγνώριση και επιβράβευση. Τις 
καθημερινές κάθομαι σε ένα γραφείο γαλάζιο με 
άσπρο, με ένα μοβ στυλό στο χέρι , έτοιμη να 
μάθω. Το βιβλίο μαζί με το μολύβι στα χέρια μου. 
Δεν υπάρχει πολύς χρόνος για να παίζω, συνήθως 
διαβάζω, μα ούτε και να ζωγραφίσω μπορώ. 
Μονάχα ένα ζάρι καφέ με ροζ, μόνο αυτό έχω 
χρόνο να κάνω. Να το ρίξω μερικές φορές. 
Αντιδρώ στην αδικία και την εκμετάλλευση με 
λύπη. Τα πράσινα λιβάδια δεν τα βλέπω πολύ 
συχνά , ένα τραπέζι με βιβλία βρίσκεται μπροστά 
μου. Χαρά βρίσκω στην οικογένεια και τους 
φίλους. 

Χριστίνα Καραμούτα, Μαρίνα Γεωργίου, Ρεγγίνα Γαβρά 

 

ΕΦΗΒΟΣ ΕΙΜΑΙ ΚΑΙ… 
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ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ: 

DRIVE TO SURVIVE 
Σου αρέσει o μηχανοκίνητος αθλητισμός; Τότε η 
σειρά του Netflix “ Drive To Survive” είναι ό,τι 
πρέπει για εσένα. Όλο το δράμα της φόρμουλα 1 
παρουσιάζεται σε δέκα μοναδικά επεισόδια. Οι 
αλλαγές των οδηγών, το άγχος που τους καταβάλει 
για να κατακτήσουν μια θέση για την νέα σεζόν αλλά 
και ο ανταγωνισμός μεταξύ τους σε συνεπαίρνει σε 
ένα μοναδικό ταξίδι, που βασίζεται στην 
πραγματικότητα και στις δυσκολίες που πρέπει να 
διαχειριστούν όχι μόνο οι οδηγοί, αλλά και ολόκληρες 
οι ομάδες. Όλοι δουλεύουν πολύ σκληρά και 
προσπαθούν για το καλύτερο αλλά η ερώτηση είναι 
μία. Ποιος θα είναι τελικά ο παγκόσμιος 
πρωταθλητής; 

 

Παντσιοπούλου Ελισάβετ 

 

 

 

 

 

 

ΤΑΙΝΙΟ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

ΒΙΒΛΙΟΠΡΟΤΑΣΕΙΣ: 

«Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ» 
Το βιβλίο “ Ο κόσμος της Σοφίας “ είναι ένα 
μυθιστόρημα για την ιστορία της φιλοσοφίας . Το 
συγκεκριμένο βιβλίο έχει γραφτεί από τον 
καθηγητή φιλοσοφίας και διανοούμενο Γιοστείν 
Γκάαρντερ ο οποίος συχνά χρησιμοποιεί την 
τεχνική της metafiction στα έργα του και 
δημιουργεί ιστορίες μέσα σε ιστορίες. To βιβλίο 
μιλάει για την ιστορία ενός κοριτσιού την Σοφία 
όπου μία μέρα βλέπει στο γραμματοκιβώτιο ένα 
μικρό φάκελο χωρίς όνομα και χωρίς 
γραμματόσημο ο οποίος μέσα είχε μόνο μία 
πρόταση, με τον καιρό έπαιρνε και άλλους 
φακέλους πιο μεγάλους όπου έλεγαν για 
διάφορους φιλόσοφους στην αρχαιότητα και την 
ιστορία τους . Δεν είναι ίσως για πολλούς 
έφηβους ενδιαφέρον αλλά κατά την γνώμη μου 
είναι ένα βιβλίο πολύ ωραίο κι αξίζει να το 
διαβάσετε . 
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  ΣΚΑΛΩΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

 1η ερώτηση:   

Αν πολλαπλασιάσεις όλους τους αριθμούς που υπάρχουν πόσο  θα βγει;  

Απάντηση:  ● Το 58% μας απάντησε σωστά δηλαδή 0.  ● Το 33% αυτών που ρωτήσαμε μας 
απάντησε άπειρο.  ● 0,03% άτομο μας απάντησε 1  ● 0,05% μας απάντησαν 5. ● 0,03% μας 
απάντησε 5.000.000.000 .        

  

 2η ερώτηση:   

Είναι μια μάνα που έχει 4 κόρες. Η κάθε μια έχει από  έναν αδερφό. Ποσά παιδιά έχει η μάνα;  

 Απάντηση:  ● Το 54% μας απάντησε σωστά δηλαδή 5.  ● Το 38% μας απάντησε 8.  ● Επίσης το 
8% μας απάντησε 4. 

 

Βασιλική Ματσούκα, Λήδα Κοντσαλούδη 

https://www.google.gr/url?sa=i&url=https://www.vizchic.com/answering-tough-questions/&psig=AOvVaw2RHybJdE85wUQ8oQSC_Dmu&ust=1585501857100000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjQwPbUvegCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.gr/url?sa=i&url=http://www.salaryexpectation.com/jobs/tag/tricky%20interview%20questions&psig=AOvVaw2RHybJdE85wUQ8oQSC_Dmu&ust=1585501857100000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjQwPbUvegCFQAAAAAdAAAAABAJ
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GAME, SET, MATCH!    
What we call the game of tennis took about a 
millennium to evolve into the game we know 
today. Most historians agree that the sport 
originated in French Monasteries around the 
year 1000. The monks played a game called ‘jeux 
de mains’, ‘game of the hand,’ in which they used 
their hand to hit  a wooden ball over a rope 
stretched across the courtyard. Historians 
believe that the name ‘tennis’ came from the French term ‘tenez-ce’ meaning ‘take 
this.’ During the game the monks would shout, ‘tenez-ce’ as they served the ball. 
Over the next hundred years the game spread throughout Europe, becoming 
extremely popular with the nobility. By the 13th century, there were as many as 
1800 courts in France. The game soon came to England where Henry VII and Henry 
VIII directed the building of courts throughout the country. The one constructed 
in Hampton Court Palace in 1625 is still used today. 
Greatest tennis personalities 
Fred Perry was one of the greatest tennis personalities on and off the court. He 

was a British championship-winning tennis player who won three 
consecutive Wimbledon championships from 1934 to 1936. In the 
1940s, he was approached by a football player, Tibby Wegner, and 
worked together to launch the sweatband as 
the first product in the Fred Perry clothing 
line. Rene Lacoste was also a pattern of good 
behavior in tennis. He won a series of Grand 

Slam victories and dominated international rankings: 5 wins at 
the French Internationals, 3 wins at Wimbledon and 2 victories 
at the U.S. Championships.  
The most famous tennis player in the 20th century   
The most famous tennis player in the 20th century is definitely Roger Federer. 
Roger Federer is also   one of the greatest of all time. He was born on August 8, 

1981, in Basel, Switzerland. Federer took an    interest in tennis 
at an early age. By age 11, he was among the top 3 junior tennis 
players in Switzerland. By the age of 14, he was fully immersed in 
the game, playing two or three tournaments   per month and 
practicing six hours a week, along with up to three hours of 

conditioning. 
Today, Roger has conquered more than 19 Grand slams – the most in history for a 
male player- and has held the world No.1 spot for a record of 310 weeks 
(consecutive weeks). 

By Alex Zervos 

ENGLISH… TIME 
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Van Gogh Museum 

Van Gogh's nephew and namesake, Vincent Willem van Gogh (1890–1978), inherited the estate after 
his mother's death in 1925. During the early 1950s he arranged for the publication of a complete 
edition of the letters presented in four volumes and several languages. He then began negotiations 
with the Dutch government to subsidise a foundation to purchase and house the entire collection.. 

The Van Gogh Museum opened in the Museumplein in Amsterdam in 1973. It became the second 
most popular museum in the Netherlands, after the Rijksmuseum, regularly receiving more than 
1.5 million visitors a year. In 2015 it had a record 1.9 million. Eighty-five percent of the visitors 
come from other countries. Furthermore, an exhibition about van Gogh’s life was organised in 
Athens in 2017. Its name was: ''Van Gogh Alive-The experience'' 

 

 

 

 

 

 

 

By John Papagiannis 

 

ADRENALIN 
A long time ago, far away in the kingdom of Temeria, ruled a cruel king named Radovid. The king did 
not care about his people at all, because the only matter that mattered to him was defeating his 
enemies from the North and reclaiming the rest of the Continent. Unfortunately, those were not 
the only enemies. Due to a magical cataclysm called “The Conjunction of the Spheres”, people’s 
greatest threats were the mighty monsters at the doors. Ogres, Vampires and hungry werewolves 
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 So, in order to defend themselves from these horrors, the Kingdom created the so called “Hexers”. 
They were mutants created from banned potions in order to sharpen their senses and upgrade their 
strength abilities. The greatest Hexer among them all was Vesemir, who had a diplomatic relationship 
with King Radovid, because he was being paid by him to kill the strongest monsters. He was clearly 
exhausted from all the work, so he decided to take a break and go on a holiday to the beautiful 
landscapes of Toussaint. It wasn’t long until four imperial horsemen arrived. –Master Vesemir, the 
Kingdom is in great danger and clearly need of your help. –Hmm, ok commander. , whispered Vesemir 
with a trace of disappointment in his words, and rode straight back to Temeria. There he was not 
properly “welcomed” by the people, who started shouting at him: -YOU STEAL IMPERIAL GOLD 
HEXXER! , or –WE DON’T WANT YOUR KIND HERE! , but he even heard the word –MONSTER!!! . It 
was kind of ironic, seeing that the people treated him like the monstrosities he was protecting them 
from. But Vesemir did not care at all about those words. He was in terms with the fact that, no matter             
what he does, people will always judge him by his “different look” and not for his actions. So he found 
King Radovid, having a feast with a noble family. But the 
 strangest part was the fact that the noble family was in  
reality the Northern Rulers and greatest enemies of the  
King! It was consisted of three small children and two  
kindly parents. Unfortunately, they clearly weren’t happy  
with Vesemir’s arrival. –I thought you were trying to make  
an alliance with me Radovid, not bring your “pet” at the  
feast. , said the Ruler. –There is no need to fight anymore 
 my friends, we are here to put an end to this bloody war and celebrate at last…with our friends! , 
Radovid responded. So said the King and the feast started. Later that night, King Rdaovid decided to 
make a toast: - To my fellow comrades from the North… we can rule the Kingdom together very wise 
indeed. But now that I see you all here at my castle, I shall give you the hospitality you deserve. –
GUARDS!! , he yelled and in a matter of seconds six imperial guards surrounded the family and started 
beating up the Parents. The kids started screaming panicked: -MOMMY, DADDY!! , they cried. On the 
other side, the King started laughing and giggling. –Why are you doing this Radovid?? , said the 
Northern ruler. –Do you think I will ever forget what you did to my people at the battlefields??? , 
screamed the King angrily. –We can put an end to this once and for all… together! –Yes, yes we can! , 
responded Radovid mockingly. –Uhm, Vesemir will you do the honors and kill those scums finally? –My 
Lord this isn’t the way… said the Hexxer panicked. So Radovid gave him a look fueled with anger and 
disgust. –YOU WILL DO AS I COMMAND, YOU USELESS MONSTER!! , -now go… , Vesemir 
approached the two children white wielding his steel and sharp sword. –NOOO HEXXER PLEASE, 
DON’T KILL OUR PARENTS!! , screamed the young ones. –Close your eyes. , said Vesemir while 
changing direction straight to the King’s throne. Radovid was panicked and scared: - What, what are 
you doing? , he said confused -Killing monsters , said the Hexxer and the feast ended with blood. 
 

By Constantinos Katsavrias 
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ΤΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ 
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ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: 
Ευαγγελία Μανώλογλου ΠΕ02 
Φώτης Δανάσκος ΠΕ04 
Νεκταρία Σκουτέλη ΠΕ02 
Βιβή Παρθένη ΠΕ06 (επιμέλεια αγγλικής στήλης) 
 
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: 
Β λυκείου: Λίνα Πασπαράκη, Ευγενία Πολυδώρου 

Α λυκείου: Ιωάννης Γκαιταντζής, Μαρία – Νεφέλη Καλαρά, Ιωάννα Παλιεράκη, 
Χριστίνα Παπαδοπούλου,  Ναταλία Κονταράτου 
Γ γυμνασίου: Μελίνα Κατσόγιαννη, Χαρά Παπαγιαννοπούλου, Νίκος Ρήγας Καννάς, 
Β γυμνασίου: Ρεγγίνα Γαβρά, Γεωργίου Μαρίνα, Χριστίνα Καραμούτα, Κατσιγιάννης 
Ιωάννης, Θοδωρής Μπαλτάς 
Α γυμνασίου: Αγγελική Αυγέρου, Αυγούστη Κατερίνα, Αγγελίνα Θεοδωροπούλου, Νίνα 
Καρύδη, Λύδα & Φοίβη Κοντσαλούδη, Ειρήνη Κουμουτσάκου, Βασιλική,  Ματσούκα, Σαρα-
Νίκη Νίτσου- Χαμιντί, Ελισάβετ Παντσιοπούλου ,  Μαρίλια Παπαδοπούλου, Εβελίνα 
Πασχαλίδη, Βασίλης Ριμπόπουλος, Αθηνά Σαμπάλου, Μιχαήλ-Άγγελος Σιούτας, Βασίλης 
Σκέμπη, Μαρινάσια Τσιάμη. 
 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ: 
 Αλέξανδρος Ζερβός, Κωνσταντίνος Κατσαβριάς (Β λυκείου), Γιάννης Παπαγιάννης(Α 
λυκείου), 
 
ΣΚΙΤΣΟΓΡΑΦΟΙ/ ΖΩΓΡΑΦΟΙ: 
Μίλτος Νεφρός & Ναταλία Κονταράτου 
 

ΚΑΙ ΜΗ ΞΕΧΝΑΤΕ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΚΑΙ ΝΑ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΑΝΑΛΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

ΜΑΣ!!! 

 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΕΥΧΟΥΣ 
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