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ΘΕΜΑΤΑ: 

Τα νέα του 
σχολείου σελ.2-4 

 Παράξενες 
Ειδήσεις σελ. 4-6 
 

Κάτι για να 
 θυμάμαι… 
σελ. 6-8 
 
Σύγχρονοι 
Υπερήρωες 
σελ. 9 
 
Κάτω από τη 
Μάσκα σελ.10-12 

 
Μη-Χάπατο… 
σελ.12-13 

Σχολική Εφημερίδα του 8ου Γυμνασίου-Λ.Τ 
Χαλανδρίου 

Λίγο πριν τα 
Χριστούγεννα… 
σελ. 17-20 

Ταινιό-βιβλιοθήκη 
σελ.14-15 

ΤΕΥΧΟΣ 4 
Φθινόπωρο 

2020 

Συντελεστές 
Τεύχους σελ.23 

Σκαλωτικές 
Ερωτήσεις σελ 16 

Το αποτύπωμα του 
τεύχους σελ. 22 

… Αντί πρωτοσέλιδου… 
εκφραστήκαμε (μαθητές και καθηγητές  
από όλες τις τάξεις του σχολείου) πάνω σε 
έναν εικονικό τοίχο… 
 

 Εκφράζομαι, φωνάζω, ψιθυρίζω, δεν 
μιλώ, ζωγραφίζω, χορεύω, γράφω, 
γράφω, γράφω… ιστορία, ιδέες, 
απόψεις, ότι με τρελαίνει, ότι δεν 
μπορώ να πω, ότι θέλω να 
φωνάξω… 

ότι…μου κρύβει η μάσκα 

Θέλω να είμαι 
χύμα! σελ. 21 
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ΣΧΟΛΕΙΟ… ΜΕ ΑΡΩΜΑ 
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ… 
Σχολειό…  σας ακούγεται κι εσάς  παρελθοντικό;! 
Πριν από μια εβδομάδα η κ. Μπαλαδήμα μου 
έστειλε δύο φωτογραφίες…  

«ΣΤΟΛΙΣΑΜΕ 
ΚΑΙ ΣΑΣ 
ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜE!» 
μου είπε.  
 
Σας θυμίζει κάτι; 
Σχολείο… με 
άρωμα 
Χριστουγέννων!  
Ευσεβείς πόθοι, 
ότι  θα ήμασταν 
όλοι μαζί, ως τις 

παραμονές των Χριστουγέννων, φωνάζοντας, 
γεμίζοντας διαδρόμους, ζητώντας ώρες για 
στολισμό, φωτάκια, κάλαντα… 
Κι όμως είμαστε ακόμα εδώ… στο webex, στα 
παράθυρα της οθόνης, στα παράθυρα του γραφείου 
μας, στα παράθυρα της φαντασίας μας. Και θα 
είμαστε εδώ τουλάχιστον έως τις 7/01/2021 μας 
είπαν. Άλλος χρόνος…  

... «και το σχολείο; Το δέντρο που μας περιμένει; 
Τα κάλαντα που δεν θα τραγουδηθούν» φωνάζω. 
 « Οι καλικάντζαροι τουλάχιστον θα έρθουν φέτος 
ή θα φοβηθούν κι αυτοί την πανδημία ;» σκέφτομαι. 

Περίεργα πράγματα… @#$%&*@###!  Καινούρια 
πράγματα…! 

Μακάρι το πνεύμα των Χριστουγέννων να είναι 
άτρωτο και να έχει ανοσία! Να μας  εμβολιάσει με 
αγάπη,  να μας δώσει δύναμη, να μας ενώσει, να  
μας ταξιδέψει… 
 

 

Εις το επανιδείν λοιπόν σχολείο… με τον νέο χρόνο 
πάλι!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μανώλογλου Ευαγγελία 

 

  Teach us Etna 2020 

 

Στο πλαίσιο της συμμετοχής του σχολείου μου σε 
Διεθνή και Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά και 

Επιστημονικά προγράμματα συμμετείχαμε και φέτος 

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
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στο Insegnaci Etna Observatory at School! 
Από το 2018 διοργανώνεται αυτό το εκπαιδευτικό  
πρόγραμμα το οποίο είναι αφιερωμένο στη 
Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια εκπαίδευση. 
Συμμετέχουν κυρίως σχολεία από την ανατολική 
Σικελία και την Νότια Ευρώπη. Η συγκεκριμένη 
περιοχή της Μεσογείου είναι από τις πιο 
χαρακτηριστικές στην Ευρώπη, για τη διδασκαλία 
πολλών πτυχών των Γεωεπιστημών απευθείας στο 
πεδίο. Δεν πρόκειται μόνο για το ηφαίστειο της 
Αίτνας, αλλά  και για τους σεισμούς, το τσουνάμι, 
τη μετεωρολογία, το Γεωπεριβάλλον και ιδιαίτερα 
τις σχέσεις που δημιουργούνται  μεταξύ όλων 
αυτών, με τους ανθρώπους που ζουν σε αυτήν την 
περιοχή. 

 

Η ενεργή συμμετοχή του EduMed, και η οικονομική 
βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γεωεπιστημών 
(EGU), έχει διευρύνει σε μεγάλο βαθμό το πεδίο 
της εκπαίδευσης στη διδακτική των Γεωεπιστημών 
(και των Γεωκινδύνων) στη Μεσόγειο, που τώρα 
δεν περιορίζονται στους σεισμούς.  

 
Η Αίτνα 
είναι ένας 
από τους 

καλύτερους 
Γεωλογικούς  
 

προορισμούς, όπου  ευρωπαίοι εκπαιδευτικοί, 
φοιτητές/τριες των ευρωπαϊκών ΑΕΙ και 
ακαδημαϊκοί δάσκαλοι μπορούν να έρθουν σε άμεση 
επαφή με διάφορες πτυχές των Γεωεπιστημών, 
πολύ πέρα από τη σεισμική δράση. 
 

Φέτος λόγω της πανδημίας το εκπαιδευτικό 
Σεμινάριο έγινε εξ ολοκλήρου διαδικτυακά την 
Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου και λόγω της 
συνεργασίας με το σχολείο μας, δόθηκε η ευκαιρία 
να το παρακολουθήσουν  τρεις  μαθητές/τριες μας: 

- Ματσούκα Βασιλική (β γυμνασίου) 
- Νίτσου – Χαμιντί Σάρα-Νίκη (β γυμνασίου) 
- Κοτσόλιος Γιώργος (γ γυμνασίου) 

μαζί με δύο εκπαιδευτικούς μας : 
- κ. Δανάσκο Φώτη 
- κ. Χρυσανθακοπούλου Κωνσταντίνα. 

 Ήταν μία πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία και 
πιστεύουμε ότι το σχολείο μας θα συνεχίσει 
να δίνει δυνατότητες στους/στις μαθητές/τριες 
του  να διευρύνουν τους ορίζοντές τους. 

 

Ματσούκα Βασιλική 
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Τελικά η τηλεκπαίδευση είναι τόσο εύκολη; 

Πολλοί θεωρούν πως η τηλεκπαίδευση είναι μια 
εύκολη υπόθεση, όμως οι μαθητές έχουν 
διαφορετική άποψη. Δεν είναι λίγα τα παιδιά που 
αντιμετωπίζουν καθημερινά προβλήματα με την 
σύνδεση τους και 
παλεύουν να μπουν στο 
μάθημα ώστε να μην 
πάρουν απουσία. Εδώ 
που τα λέμε όλοι 
καταλαβαίνουμε πως 
είναι πολύ δύσκολο να 
κάνεις μάθημα σε ένα 
πρόγραμμα που διαρκώς πετάει έξω μαθητές, 
κολλάει και γενικά δεν σου επιτρέπει να 
παρακολουθείς τον καθηγητή. Επιπλέον, πρέπει να 
λάβουμε υπόψη μας το πόσο κουραστικό είναι να 
κάθεται κανείς μπροστά από μια οθόνη επί 7 ώρες 
καθημερινά, συν τις ώρες των φροντιστηρίων και 
των ιδιαιτέρων. Όπως συμπεραίνουμε λοιπόν, η 
τηλεκπαίδευση δεν είναι τόσο εύκολη όσο φαίνεται 
και πρέπει να εκτιμήσουμε όλοι την προσπάθεια 
που καταβάλλουν τόσο οι μαθητές, όσο και οι 
καθηγητές για να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον 
όσο πιο κοντινό γίνεται  σε εκείνο της σχολικής 
τάξης. 

Παντσιοπούλου Ελισάβετ 

 

Ζωή σε LOCKDOWN 
Όπως κάθε μέρα 
διαφέρει, έτσι 
διαφέρει και κάθε 
περίοδος 
καραντίνας. Η 
πρώτη καραντίνα 
Μαρτίου-Μαΐου ήταν 
πρωτόγνωρη για 

όλους και έτσι την αντιμετωπίσαμε. Η δεύτερη 
όμως, Νοεμβρίου –και ποιος ξέρει μέχρι πότε- 
ήταν για εμάς οικεία. Μεταξύ των δύο υπάρχουν 
πολλές ομοιότητες αλλά και κάποιες διαφορές. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Σε καμία δεν γλιτώσαμε την τηλεκπαίδευση. 
Αφήστε που στη δεύτερη κάναμε και όλες της ώρες 
του προγράμματος! Αν θέλουμε να βγούμε έξω 
για μια βόλτα πρέπει να στείλουμε SMS. Τώρα 
όμως πρέπει να φοράμε μάσκα υποχρεωτικά. 
Ευτυχώς, στη καραντίνα που διανύουμε, 
επιτρέπεται η άθληση στα γήπεδα με την μορφή 
ατομικών προπονήσεων, επιτρέποντας να κρατάμε 
τη φόρμα μας. Στη πρώτη καραντίνα χάσαμε την 
ευκαιρία να γιορτάσουμε το Πάσχα, στη δεύτερη 
κινδυνεύουμε να χάσουμε τον εορτασμό των 
Χριστουγέννων, τα κάλαντα και γενικά το εισόδημά 
μας! 
 Ποιος ξέρει τι άλλο θα ακολουθήσει! 
Πασχαλίδη Εβελίνα 
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Βιντεοκλήση με τον Άγιο Βασίλη, e-κάλαντα και μαθήματα ξωτικών εν μέσω πανδημίας 
 

Τα Χριστούγεννα αυτή την χρονιά θα είναι πολύ διαφορετικά για όλους. Αρκετές επιχειρήσεις όμως, 
θέλοντας τα παιδιά να νιώσουν και φέτος το πνεύμα των Χριστουγέννων, αποφάσισαν να βασιστούν σε 
 πρωτότυπες μεθόδους εορτασμού. Πιο συγκεκριμένα, τα παιδιά έχουν πλέον την δυνατότητα να καλέσουν τον 
Άγιο Βασίλη μέσω zoom και να του ζητήσουν τα δώρα τους. Στην 
κλήση αυτή, ο Άγιος Βασίλης τους δίνει και ορισμένες συμβουλές 
περί Κορονοϊού λέγοντας τους πως και ο ίδιος ανήκει στις 
ευπαθείς ομάδες αφού είναι διακοσίων ετών. Επιπλέον τα παιδιά 
έχουν τη δυνατότητα να κάνουν ομαδική κλήση μέσω της 
πλατφόρμας αυτής, να συναντηθούν στον υπολογιστή με φίλους 
και ξαδέρφια -ο καθένας από το δικό του σπίτι- κι έτσι να 
ψάλλουν τα κάλαντα από απόσταση. Τέλος, μπορούν να παραβρεθούν σε μαθήματα με θέμα ‘’ Πώς να γίνεις 
ξωτικό’’. Οι άνθρωποι που οργανώνουν τα μαθήματα αυτά, δείχνουν στα παιδιά πώς μπορούν να 
μεταμορφωθούν σε ξωτικά με απλά υλικά που μπορούν να βρουν στο σπίτι. Οι επιχειρήσεις δηλώνουν πως 
αυτός είναι ένας καλός τρόπος για να χαρούν οι μικρές ηλικίες ακόμα και στην περίοδο του κορονοϊού. 

 Σίγουρα είναι μια λύση… 

Το γύρο του διαδικτύου κάνει, μια παράξενη είδηση που δημοσιεύτηκε και στο CNN και αφορά στην πόλη 
Νόττιγχαμ της Αγγλίας, όπου ο ιδιοκτήτης θεματικού μπαρ με αναφορά στους Αζτέκους, γνωστό ως "400 
Rabbits", αποφάσισε, μετά τα σκληρά περιοριστικά μέτρα που εφαρμόστηκαν στην πόλη, να μετατρέψει το 
μαγαζί σε εκκλησία, επωφελούμενος από το όνομα του μαγαζιού που παρέπεμπε σε θρησκευτικό σύμβολο των 
Αζτέκων 

Μαγαζί μετατράπηκε σε «εκκλησία» για να μπορέσει να παραμείνει ανοιχτό 
Στην Βρετανία λόγω των αυστηρών μέτρων κατά του Κορονοιού το εστιατόριο 400 λαγοί ( 400 Rabbits )  

όπως και όλα τα υπόλοιπα ήταν υποχρεωμένο να κλείσει. Ο ιδιοκτήτης 
όμως, θέλοντας το μαγαζί του να παραμείνει 
ανοιχτό, προσπάθησε να βρει κάποια λύση 
παρόλο που ήταν αρκετά δύσκολο καθώς τα 
μέτρα ήταν πολύ περιοριστικά. Τελικά, 
αποφάσισε να μετατρέψει το εστιατόριο του σε 
‘’εκκλησία’’ αφού εκείνες  μπορούσαν να μείνουν 
ανοιχτές εν μέσω της Πανδημίας και το μαγαζί 

ΠΑΡΑΞΕΝΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 
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μετονομάστηκε σε ‘’Εκκλησία των 400 λαγών’’.   

Φυσικά ο ιδιοκτήτης ήξερε πως η αίτηση του δεν θα εγκριθεί, όμως υποστήριζε πως αυτός ήταν ένας 
τρόπος διαμαρτυρίας απέναντι στα μέτρα της κυβέρνησης όσον αφορά συγκεκριμένες περιοχές.  

Σίγουρα η ιδέα ήταν ανατρεπτική και καυστική! Τουλάχιστον στην Αγγλία οι εκκλησίες είναι ανοιχτές…! 

Παντσιοπούλου Ελισάβετ 

Πηγές: :https://www.ant1news.gr/eidiseis/article/586541/koronoios-binteokliseis-ston-ai-basili-ekalanta-kai-
online-mathimata-xotikon- 
https://www.newsit.gr/category/paraxenes-eidhseis 
 

 
 
 

 

Ίντιρα Γκάντι 
Η ζωή και τα έργα της Ίντιρα Γκάντι, της μοναδικής γυναίκας πολιτικού που διετέλεσε Πρωθυπουργός 
της πολυπληθέστατης Ινδίας σημάδεψαν την παγκόσμια Ιστορία. Παραμένει στην Ιστορία ως η πρώτη και 
μοναδική γυναίκα που έχει βρεθεί στο τιμόνι της βαθιά και απόλυτα πατριαρχικής Ινδικής κοινωνίας και 
μια πολιτική προσωπικότητα που αγαπήθηκε και μισήθηκε όσο λίγοι. 

Το πατρικό της όνομα ήταν Ίντιρα Νεχρού, ωστόσο απέκτησε το ιστορικό επίθετο Γκάντι επειδή 
παντρεύτηκε τον ανιψιό του Μαχάτμα Γκάντι, Φεροζέ.  

Η Ίντιρα γεννήθηκε στις 19 Νοεμβρίου 1917, στην 
πολιτικά ισχυρή δυναστεία των Νεχρού. Διετέλεσε 
πρωθυπουργός της Ινδίας για συνολικά δεκαπέντε 
χρόνια, από το 1966 μέχρι το 1977 και ξανά από το 
1980 μέχρι τις 31 Οκτωβρίου του 1984.  

Τον Ιούνιο του 1984 έθεσε σε εφαρμογή την 
Επιχείρηση Γαλάζιο Αστέρι, (επίθεση του Ινδικού στρατού στον ιερό χώρο των Σιχ, κατά τη διάρκεια 
μιας ιερής γιορτής). Τα 450 θύματα του Χρυσού Τεμένους θα ακολουθήσουν χιλιάδες Σιχ, θύματα των 
διωγμών, των συλλήψεων και των βασανιστηρίων που εξαπέλυσε η Ινδική κυβέρνηση με εντολή της. 

Το τελευταίο θύμα αυτού του πολέμου ήταν η  ίδια. Στις 31 Οκτωβρίου δολοφονήθηκε στον κήπο της 
οικίας της στο Νέο Δελχί, από τους Σιχ σωματοφύλακές της, ως αντίποινα στην παραπάνω επιχείρηση, 
στον «Χρυσό Ναό». Οι δράστες της  πολιτικής αυτής δολοφονίας έριξαν 33 σφαίρες, 30 εκ των οποίων 
βρήκαν στόχο: οι 23 διαπέρασαν το κορμί της και οι 7 παγιδεύτηκαν σε αυτό. 

ΚΑΤΙ ΓΙΑ ΝΑ ΘΥΜΑΜΑΙ… 

https://www.ant1news.gr/eidiseis/article/586541/koronoios-binteokliseis-ston-ai-basili-ekalanta-kai-online-mathimata-xotikon-
https://www.ant1news.gr/eidiseis/article/586541/koronoios-binteokliseis-ston-ai-basili-ekalanta-kai-online-mathimata-xotikon-
https://www.newsit.gr/category/paraxenes-eidhseis
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John Lennon 
Τραγουδιστής ενός από τα σημαντικότερα 
συγκροτήματα μουσικής στον κόσμο  ο John 
Winston Lennon γεννήθηκε στις 9 
Οκτωβρίου του 1940 στο Λίβερπουλ της 
Αγγλίας. Ο πατέρας του ήταν ναυτικός και η 
μητέρα του χορεύτρια σε τοπικά μουσικά 
κλαμπ. Μετά από λίγα χρόνια, χωρίζουν και 
ο νεαρός Λένον μεγαλώνει μαζί με την 
οικογένεια της αυστηρής  θείας και του 
άντρα της, που ήταν αυτή που του χάρισε 

την πρώτη του κιθάρα το 1957 και έτσι ξεκίνησε  σιγά-σιγά το ταξίδι του στο χώρο της μουσικής.  

Ασχολείται με τη μουσική σκηνή και το 1959, το συγκρότημα που έστησε Quarrymen αλλάζει όνομα στο 
θρυλικό ανά τον κόσμο, Beatles,  ξεκινώντας εμφανίσεις στην Ευρώπη.  Το 1962 κυκλοφορούν το πρώτο 
τους σίνγκλ με τίτλο "Love Me Do" με ταυτόχρονη έναρξη της Beatlemania γύρω από τα τέσσερα 
σκαθάρια. Στα τραγούδια τους εντοπίζει κανείς την εσωτερικότητα του Λένον και την αισιόδοξη ματιά του 
ΜακΚάρτνεϊ. Οι Beatles διαλύονται το 1970 και ο ίδιος ξεκίνησε προσωπική μουσική πορεία 
ηχογραφώντας δίσκους, με κορυφαία στιγμή το άλμπουμ Imagine (1971) και το ομώνυμο τραγούδι, που 
έγινε ο ύμνος του αντιπολεμικού κινήματος. 

Ήταν  8 Δεκεμβρίου του 1980 όταν ο Lennon δολοφονείται από τον Chapman έξω από το σπίτι του. 
Τέσσερεις σφαίρες τον βρίσκουν στην πλάτη και τον ώμο. Μετά την πράξη του ο Chapman παρέμεινε στον 
τόπο του εγκλήματος. Περίμενε τη σύλληψη του και η αστυνομία βρίσκει επάνω του εκτός από το όπλο, 
ένα υπογεγραμμένο  αντίτυπο του δίσκου “Double Fantasy”, από τον Lennon, ένα αντίτυπο του 
μυθιστορήματος “The Catcher in the Rye” του Τ. Ν. Σάλιντζερ, καθώς και κασέτες με τραγούδια των 
Beatles. Ήταν κατά δήλωσή του φανατικός θαυμαστής του. 

Μαρία Κάλλας 
 Η Μαρία Κάλλας, το αηδόνι της όπερας, γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη, στις 2 Δεκεμβρίου 1923 ως Μαρία 
Άννα Σοφία Καικιλία Καλογεροπούλου.  

Αποτελεί την κορυφαία Ελληνίδα υψίφωνο και την πλέον γνωστή 
παγκοσμίως ντίβα της όπερας. Με τον ιδιαίτερα μοναδικό τρόπο 
ερμηνείας της και τη θεϊκή φωνή της, κατόρθωσε να αλλάξει την 
ιστορία της Όπερας και να αναδειχθεί στην μεγαλύτερη σοπράνο 
του εικοστού αιώνα.  Με τη βοήθεια του Μενεγκίνι, η καριέρα 
της απογειώθηκε ως δραματική υψίφωνος καταλαμβάνοντας και 
τη «Σκάλα» του Μιλάνου. Στο φαινόμενο Μαρία Κάλλας, το 
1956, υποκλίνεται και η Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης (ΜΕΤ) με την Ελληνίδα ντίβα να 
επιβάλλεται πλέον  στο παγκόσμιο μουσικό στερέωμα. Αποτελεί το σημείο αναφοράς κάθε τραγουδίστριας 
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της Όπερας και ως «Νόρμα» αφοσιώθηκε στην Τέχνη και τον Έρωτα έχοντας όμως τραγικό τέλος στο 
Παρίσι στις 16 Σεπτεμβρίου 1977. 

Σκρουτζ Μακ Ντακ 
Ο Σκρουτζ Μακ Ντακ, το πιο πλούσιο και φιλάργυρο παπί του κόσμου, γεννήθηκε στη Σκωτία, εργάστηκε 
και κέρδισε την πρώτη του δεκάρα, που τη φυλάει ακόμα ως κόρη οφθαλμού, σε ηλικία 10 ετών. Λίγο 
αργότερα έφυγε για να κάνει την τύχη του στην Αμερική και βρέθηκε στο Κλοντάικ να ψάχνει για χρυσάφι. 

Έτσι ξεκίνησε την  εικονική ιστορία της η  γέρικη ανθρωπόμορφη πάπια Πεκίνου, με πορτοκαλοκίτρινο 
ράμφος και πόδια. Ζει όλα τα χρόνια στη Λιμνούπολη και τις περισσότερες φορές κάνει τις εμφανίσεις του 
με μπλε ή κόκκινο φράκο, ημίψηλο καπέλο, γυαλιά εποχή και σκωτσέζικες γκέτες. 

Γεννήθηκε από τον Αμερικανό σχεδιαστή, Καρλ 
Μπαρκς και ως επίλεκτο μέλος της 
φημισμένης οικογένειας των Ντακ, έκανε την 
παρθενική του εμφάνιση  με Manager τον  
Γουόλτ Ντίσνεϊ, την 1η Δεκεμβρίου 1947 στην 
ανθολογία κόμιξ «FourColor».  

Από τότε που έκανε την πρώτη του εμφάνιση 
κυκλοφορούν πολλές φήμες για την περιουσία 
του, όλοι όμως ξέρουν ένα, ότι είναι πολύ 

μεγάλη, περίπου 6 απιθανικομμύρια, 7 φανταστικομμύρια, 8 πολυμυριαδομμύρια, 9 δισεκατομμύρια, 1 
εκατομμύριο, 23 δολάρια και 45 σεντς ! 

Γρήγορα κέρδισε το πρώτο του εκατομμύριο δολάρια και αμέσως αγόρασε έναν μικρό  λόφο όπου έχτισε 
ένα πελώριο θησαυροφυλάκιο. Ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο αυξάνοντας την περιουσία του, με εθελοντές 
(!) βοηθούς του, τον άτυχο  ανιψιό του Ντόναλντ Ντακ και τα τρία τετραπέρατα ανιψάκια του Χιούι, Λιούι 
και Ντιούι. Τα προβλήματά του όμως είναι πολλά και έχουν ονόματα : μάγισσα Μάτζικα, η οποία θέλει 
απελπισμένα να πάρει στα χέρια της την τυχερή του δεκάρα, ο ανταγωνιστής του ο Ρόμπαξ και οι  
Μουργόλυκοι που είναι η μόνιμη απειλή για την περιουσία του.  

Φυσικά, ο Σκρούτζ βγαίνει πάντα νικητής. 

Δανάσκος Φώτης 

Εικόνες: www.Protithema.gr 
https://www.athensvoice.gr/ 
https://www.sportime.gr 

 

https://www.protothema.gr/life-style/article/1072770/tzon-lenon-40-hronia-meta-tin-dolofonia-tou-to-teleutaio-24oro-tis-zois-tou/
https://www.athensvoice.gr/
https://www.sportime.gr/
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Δάσκαλοι & καθηγητές… 
Στην δύσκολη αυτή περίοδο που διανύουμε, είναι προφανές πως οι γιατροί είναι πραγματικά οι  σύγχρονοι 
υπερήρωες καθώς βρίσκονται σε μάχη με τον αόρατο ιό και προσπαθούν με κάθε τρόπο να μας 
βοηθήσουν . Από την άλλη όμως, αν εστιάσουμε στο εκπαιδευτικό κομμάτι, θα παρατηρήσουμε τον 

δύσκολο αγώνα που έχουν να βγάλουν εις πέρας οι 
δάσκαλοι και οι καθηγητές, ώστε να συνεχιστούν τα 
μαθήματα και να μην μείνουμε πίσω στην ύλη. Οι  
διαδικτυακές τηλεδιασκέψεις, είναι μια 
πρωτόγνωρη αλλά και δύσκολη κατάσταση για 
όλους μας, πόσο μάλλον για τους δασκάλους που 
προσπαθούν  να κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι 
τους, ώστε να μας παρουσιάσουν τα μαθήματα με 
τον ευκολότερο και καλύτερο τρόπο. Η διαδικασία 

αυτή δεν είναι απλή και απαιτεί πολύ υπομονή και προσπάθεια, όμως μέχρι στιγμής έχουμε παρατηρήσει 
πως οι δάσκαλοι αναζητούν και  εναλλακτικές λύσεις που θα διευκολύνουν το μάθημα για να γίνει πιο 
διασκεδαστικό. Για να πετύχουν το αποτέλεσμα αυτό, καταναλώνουν πολλές ώρες μπροστά σε μια 
ηλεκτρονική οθόνη και αντιμετωπίζουν πολλές δυσκολίες, όμως δεν τα παρατάνε! Γι αυτό το λόγο 
μπορούν να χαρακτηριστούν ως σύγχρονοι υπέρ ήρωες της σημερινής εποχής. 

Παπαδοπούλου Μαρίλια 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΥΠΕΡΗΡΩΕΣ 

https://www.google.gr/url?sa=i&url=https://www.freepik.com/premium-vector/family-wearing-protective-medical-mask-prevent-virus_7486774.htm&psig=AOvVaw0rgSIBjdxbUZYkiuNB_j-T&ust=1608411841867000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCICUmJm32O0CFQAAAAAdAAAAABAY
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Παραληρήματα και νοοτροπίες, εν μέσω καραντίνας 

Ίσως ό,τι συμβαίνει στον μακρόκοσμο, να είναι απλά μια αντανάκλαση του εσωτερικού κόσμου των 
ανθρώπων.  

Φοβερές σκέψεις όπως ο τρόμος για τον θάνατο και η υπαρξιακή κρίση, 
υπήρχαν πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Το ενδεχόμενο ότι μια μέρα, 
μια πανδημία επιστημονικής φαντασίας μπορεί να κατακλείσει τον κόσμο 
σκοτώνοντας και προκαλώντας πανικό - ή κάποιο παρόμοιο σενάριο - ήταν 
πάντα μια σκέψη στην οποία όμως δεν δίναμε προσοχή. Μία ακόμη, από τις 
σκέψεις που δεν προλάβαμε να επεξεργαστούμε λόγω της γρήγορης 
καθημερινότητας, του πιο πιστού αντιπερισπασμού. Μιας καθημερινότητας που 
τώρα παγώνει και μας αναγκάζει να μείνουμε μόνοι. Μόνοι, παρέα με τον εαυτό 
μας και τις σκέψεις, που μόνο είχαμε αγγίξει τόσο καιρό – πολύ 
τρομοκρατημένοι για να εμβαθύνουμε, χωρίς να ξέρουμε ή να μπορούμε να 
εξηγήσουμε γιατί...  

Νομίζω ότι κανένας δεν ήταν προετοιμασμένος για αυτή την καραντίνα. Πολλοί από εμάς μπαίνουμε στον 
κόσμο της, (και τον κόσμο μας) με δειλά μικρά βήματα αντιμετωπίζοντας φόβους, ανησυχίες και 
προβληματισμούς. Σημαντικότερα όμως, συναντάμε αυτή τη τεράστια διαφορά με τον εαυτό που “φοράμε” 

καθημερινά στον κόσμο των “like” και του “cringe” , όσον αφορά στους 
εφήβους, και γενικότερα της συνεχούς κριτικής. Άλλωστε το να ζει κανείς 
στη σημερινή εποχή, σημαίνει να συστήνεται με ξένο όνομα. Από την άλλη 
λοιπόν αυτή η σύγκρουση με τον εαυτό μας μπορεί να μην ήταν κακοτυχία. 
Πιστεύω ότι για πολλούς ανθρώπους θα μπορούσε να αποτελέσει αφορμή 
για μια καινούρια εσωτερική κατάσταση, ένα διαφορετικό συναισθηματικό 
περιβάλλον. Στην περίπτωση των νέων, μπορεί να σταματήσει η ανάγκη μας 
να βγούμε έξω για να “αγοράσουμε ρούχα”. Μέσα σε αυτή τη καραντίνα, 
μπορεί να ξεκινήσουν καινούριες ανάγκες, όπως η ανάγκη μας να μιλήσουμε 
(πραγματικά να μιλήσουμε) με κάποιον - όσο και αν μας μπερδεύει αυτό, 

αφού νομίζουμε ότι μιλάμε με κάποιον όλη την ώρα…  

Κατσόγιαννη Μελίνα 

 

ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΣΚΑ 

https://www.google.gr/url?sa=i&url=http://reconstructivereview.org/ojs/index.php/rr/article/download/241/431?inline=1&psig=AOvVaw0znhbk8rprIN6-JE3LIuOz&ust=1608412702614000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKC-t7y62O0CFQAAAAAdAAAAABAV
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Σκέψεις καραντίνας… 
Κάτω από τη μάσκα… κρατάμε την αναπνοή μας. Όλοι έχουμε στο μυαλό μας ερωτήσεις όπως πότε θα 
μπορούμε να βγαίνουμε έξω, πότε θα δούμε τους φίλους μας, πότε θα πάμε ξανά σχολείο. Ξέρουμε όμως 
όλοι ότι κανένας δεν μπορεί να μας δώσει σίγουρες απαντήσεις.  

Όταν μάθαμε για πρώτη φορά ότι θα μπαίναμε σε καραντίνα για δύο εβδομάδες δεν ξέραμε τι να 
περιμένουμε, καθώς ήταν ένα φαινόμενο άγνωστο σε εμάς. Δεν είχε φανταστεί ποτέ κανείς ότι θα γινόταν 
κάτι τέτοιο, για αυτό και δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα εκτός από το να το αποδεχτούμε και να 
περιμένουμε. Ο πανικός όμως άρχισε όταν καταλάβαμε ότι δεν θα κρατούσε μονάχα δύο εβδομάδες, άλλα 
πολύ περισσότερο. Μέχρι να ξανανοίξουν τα πάντα, θα μέναμε κλεισμένοι στο σπίτι, με την οικογένεια μας 
και τις σκέψεις μας. Νομίζω ότι μπορώ να πω με σιγουριά ότι όλοι ανακουφιστήκαμε όταν μάθαμε ότι θα 
επιστρέψουμε στα σχολεία μετά το καλοκαίρι, με 
νέα πλέον οπτική για την ζωή και την 
καθημερινότητα, καθώς είχαμε περάσει τόσους 
μήνες απομονωμένοι. Σκεφτόμασταν θετικά ότι, 
αργά ή γρήγορα, θα ήταν όλα πάλι όπως παλιά.   

Μέτα από μερικούς μήνες, τα κρούσματα άρχισαν 
να αυξάνονται, οι θάνατοι γίνονταν όλο και 
περισσότεροι κάθε μέρα, και ξαναμπήκαμε σε 
καραντίνα. Ξαφνικά, επανεμφανίζονται όλες οι 
σκέψεις και τα ερωτήματα της πρώτης καραντίνας. 
Πρέπει, για άλλη μια φορά να “σταματήσουμε” την 
καθημερινότητά μας. Ένα είναι το ερώτημα που 
παραμένει συνεχώς πάνω από τα κεφάλια μας: 
Πότε θα γίνουν όλα ξανά όπως πριν?  

Στην πραγματικότητα όμως δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο, εκτός από το να μένουμε σπίτι και να 
περιμένουμε.  

Οικονόμου Λυδία 

 

W. A. P  
Κάποιες καθηγήτριες στην Αμερική σκέφτηκαν να βοηθήσουν 
τους μαθητές τους να περάσουν αυτή την δύσκολη εποχή του 
κορονοϊού με λίγο χιούμορ. Έτσι άλλαξαν τους στίχους του viral 
τραγουδιού WAP της CardiB και της MeganTheeStallion και 
τους αντικατέστησαν, έτσι ώστε να περάσουν στους μαθητές 
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ένα μήνυμα, χρησιμοποιώντας την γλώσσα των νέων.   

Έτσι κι εμείς, ας επιλέξουμε να είμαστε ασφαλείς κάνοντας χιούμορ. Κάνοντας την υποχρέωσή μας να 
φοράμε μάσκα, ένα παιχνίδι. Έτσι στην καραντίνα ας περνάμε τον χρόνο μας μέσα στο σπίτι, διαβάζοντας, 
παίζοντας, ακούγοντας μουσική και χορεύοντας. 

Και έξω, ας χαμογελάμε κάτω από τη μάσκα… 

Καραμούτα Χριστίνα 

 

 

 

 

Χάσαμε την περιέργεια… 
Νομίζω μπορούμε πλέον με σιγουριά να πούμε ότι ως νεολαία έχουμε χάσει την περιέργεια και το 
ενδιαφέρον για τον κόσμο, που θα έπρεπε να μας χαρακτηρίζει ως ανθρώπους. Είναι φαινόμενο της 
σημερινής εποχής και δυστυχώς “trend” στην πραγματικότητα των “social media”, οι νέοι να μην 
ενδιαφέρονται για την παιδεία τους, ή την γνώση γενικότερα. Σίγουρα η αιτία του φαινομένου πηγάζει από 
πολλούς τομείς της σημερινής πραγματικότητας, όμως πιστεύω ότι η φθορά οφείλεται κυρίως στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης και – όσο περίεργο και αν ακούγεται – στην ψυχολογία των μαθητών στο σχολείο. 

Δυστυχώς, αντί να μας διαφωτίσει σχετικά με την ομορφιά της 
γνώσης (κάτι που δεν ξέρουμε ακόμη αν είναι μύθος ή όχι), το 
σχολείο συγκεντρώνει τους στόχους μας στην βαθμολογία που μας 
αντιστοιχεί - ένα κίνητρο που δεν μας εμπνέει ιδιαίτερα. H έννοια 
της γνώσης συγκεντρώνεται έτσι (π.χ.) στην ακατάπαυστη 
αποστήθιση γραμματικών φαινομένων ή την παθητική επίλυση 
εξισώσεων, με στόχο την προσπάθεια να φτάσουμε σε ψηλότερες 
και ψηλότερες βαθμολογίες, στις οποίες περιορίζεται η ταυτότητα ή 
ακόμη και η αξία μας. Φυσικά αυτό μετατοπίζει πλήρως οποιοδήποτε 
ενδιαφέρον μπορεί να είχαμε για να μάθουμε, ενώ μας δημιουργεί 
την ανάγκη να “δραπετεύσουμε”. Εκεί μπαίνουν στο παιχνίδι τα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία λειτουργούν σαν παρηγοριά 
προσφέροντάς μας την διαφυγή που ψάχναμε. Εν τέλει καταλήγουμε 

να αφιερώνουμε τον χρόνο μας σε βιντεοπαιχνίδια, σειρές και ταινίες, βόλτες με τους φίλους μας, ψώνια 
ή οτιδήποτε μπορεί να μας φέρει ευχαρίστηση έστω και για λίγο. Η περιέργειά μας και η επαφή με τον 
εσωτερικό μας κόσμο έχει από καιρό χαθεί και τις συνέπειες πρόκειται να υποστούμε όταν χρειαστεί να 

ΜΗ-ΧΑΠΑΤΟ 
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αντιμετωπίσουμε την κοινωνία ολομόναχοι. 

Η ομορφιά της γνώσης δεν είναι μύθος και είναι απολύτως στο χέρι μας αν θέλουμε να την ξεθάψουμε. 
Με το να είμαστε περίεργοι και να διαβάζουμε για θέματα που μας ενδιαφέρουν, να διαβάζουμε βιβλία και 
να εξερευνούμε καινούριους κλάδους, η γνώση θα μας φανεί πιο ελκυστική από ποτέ. Τα μαθήματα θα 
φανούν αφορμές για περαιτέρω εμβάθυνση, το πάθος, τα ταλέντα και τα ενδιαφέροντά μας θα 
φανερωθούν, η κριτική σκέψη και ο πνευματικός μας κόσμος θα ενισχυθούν και εμείς με επιτυχία θα 
μετατραπούμε σε μη-χάπατα, αντιστεκόμενοι στην φθορά των “σόσιαλ μίντια”. 

Κατσόγιαννη Μελίνα 

 

 

«Απαγόρευση»  

Η πόλη είναι μαύρη 

τα σύννεφα μόνα 

Η ζωή δεν υπάρχει, 

Όλοι είναι μονάχοι. 

Συντροφιά μας...κανείς! 

 

Οι οθόνες θα σπάσουν 

Κάποια στιγμή τα παιδιά θα ξεσπάσουν 

Μα οι μέρες περνούν 

και η ζωή δεν γυρνάει 

Πώς γίναμε έτσι εμείς 

Και κάνεις δεν γελάει; 

Κοσμά Ειρήνη 
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ΤΑΙΝΙΕΣ 

Natural Selection (2016) 
Στις μέρες μας υπάρχει μία αδιαφορία πάνω σε 
σημαντικά θέματα στα οποία οι νέοι αλλά και οι 
μεγάλοι θα έπρεπε να ευαισθητοποιηθούν λίγο 
παραπάνω. Η ταινία “Natural selection” είναι μία 
ταινία που καταφέρνει και θίγει πολλά σύγχρονα 
προβλήματα, αλλά μας δείχνει και το σκεπτικό των 
νέων μέσα από πολύ δύσκολες και πιεστικές 
καταστάσεις.  

Η ταινία έχει να κάνει με έναν καινούριο μαθητή σε 
ένα σχολείο, στο οποίο δέχεται καθημερινά 
bullying από όλους τους συμμαθητές του εκτός από 
έναν, τον φίλο του, που τελικά καταλήγει να είναι 
και ο πιο σκοτεινός, προβληματικός συμμαθητής 
του. Είναι μία ταινία που αξίζει, λόγω των 
μηνυμάτων που περνάει αλλά και φυσικά της 
ενδιαφέρουσας πλοκής του έργου.   

 Αυγούστη Κατερίνα 

 

 

 

 

 

 

 

Και… ταινιοθήκη Christmas Edition: 

Elf (2003) 
Τα Χριστούγεννα έχουν σχεδόν φτάσει οπότε, τι 
καλύτερο από το να κάτσεις στο κρεβάτι σου και να 
χαλαρώσεις βλέποντας μια χριστουγεννιάτικη 
ταινία? Θα σας πω εγώ. Τίποτα! Οπότε μία πολύ 
καλή ταινία για να δείτε και να μπείτε σε μία πιο 
εποχική διάθεση δεν είναι άλλη από το elf. Το elf 
είναι μια χριστουγεννιάτικη κωμωδία η οποία μιλάει 
για ένα αγόρι που υιοθετήθηκε και ανατράφηκε από 
τον ίδιο τον άγιο Βασίλη και         τα ξωτικά του. 

Στην πορεία της ζωής του αποφασίζει να βγει στην 
αναζήτηση για τον βιολογικό του πατέρα, όσο 
σπέρνει τη χαρά και το χριστουγεννιάτικο πνεύμα 
σε όλους αυτούς τους βαρετούς νεοϋορκέζους. 
Πιστεύω πως μία τέτοια ταινία είναι αρκετή όχι 
μόνο για να σου φτιάξει το κέφι αλλά και για να σε 
βάλει ολοκληρωτικά σε “μουντ” Χριστουγέννων. 

 

Αυγούστη Κατερίνα 

 

ΤΑΙΝΙΟ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
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ΒΙΒΛΙΑ  

Νυχτερινό Σχολείο 
 

Ένα βιβλίο, ή καλύτερα να πω μία σειρά πέντε 
βιβλίων, που θα πρότεινα ανεπιφύλακτα, είναι 
το «Νυχτερινό Σχολείο». 

 Για να πω την αλήθεια όταν μου το πρότειναν, 
στην αρχή φαντάστηκα κάτι σαν το κρυφό 
σχολειό και λέω τι βλακεία είναι πάλι αυτή. 
Όμως σας διαβεβαιώνω πως δεν έχει καμία 
απολύτως σχέση με αυτό. Η ιστορία έχει να 
κάνει με μία έφηβη κοπέλα  που αντιμετωπίζει 
προβλήματα με την οικογένειά της και αφού 
συλλαμβάνεται για τρίτη φορά από την 
αστυνομία οι γονείς της αποφασίζουν να τη 
στείλουν οικότροφη σε ένα σχολείο στη μέση 
του πουθενά, την Κιμμέρια Ακαδημία. Κι εκεί 
αρχίζουν όλα…  

Θεωρώ πως αυτό το βιβλίο είναι ό,τι πρέπει 
για κάποιον που του αρέσει το μυστήριο, η 
δράση και η περιπέτεια. Θα ήθελα ακόμη να 
καθησυχάσω όποιον τρόμαξε  

 

 

 

 

στο άκουσμα των πέντε βιβλίων και να πω 
μέσα από την προσωπική μου εμπειρία ότι δεν 
κατάλαβα πότε πέρασε ο χρόνος διαβάζοντάς 
τα όλα. Σίγουρα είναι κάτι που αξίζει να 
διαβάσει κανείς.  

Παπαδοπούλου Χριστίνα 
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● Ερώτηση 1:  
Ένας ποδοσφαιριστής κλοτσάει μια μπάλα. 
Αυτή απομακρύνεται τρία μέτρα αλλά δεν 
χτυπάει πουθενά και επιστρέφει  σε αυτόν. 
Πώς γίνεται αυτό ; 

• Το 31% των ατόμων που ρωτήσαμε μας 
απάντησαν σωστά δηλαδή ότι ο ποδοσφαιριστής 
πετάει την μπάλα στον αέρα. Επίσης ένα άτομο μας 
είπε πως την κλοτσάει σε ανηφόρα το οποίο είναι 
εξίσου σωστό. 

• Το 15% μας απάντησε ότι δεν ξέρει, τρία άτομα 
μας απάντησαν ότι είναι μαγεία, άλλα τρία ότι την 
πέταξε σε κάποιον συμπαίχτη του και άλλα τρία ότι 
είχε αέρα. 

• Το 10% μας απάντησε ότι ο ποδοσφαιριστής  
βάζει φάλτσο στην μπάλα ενώ το άλλο 10% μας 
είπε ότι τρέχει πάνω στην μπάλα αφού την 
κλοτσήσει .  

• Ένα άτομο μας είπε ότι η Γη είναι σφαιρική άρα η 
μπάλα κάνει όλο τον γύρο και ξαναγυρνάει πίσω  
και άλλο ένα ότι την κλοτσάει σε κατηφόρα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Ερώτηση 2:  
Σε μια λίμνη υπάρχει ένα νούφαρο που έχει 
την ιδιότητα να διπλασιάζεται. Σε 30 μέρες θα 
έχει καλύψει όλη τη λίμνη. Σε πόσες μέρες θα 
έχει καλύψει την μισή ;  

• Μόνο το 20% των ατόμων που ρωτήσαμε μας 
απάντησαν σωστά δηλαδή 29. Η σωστή απάντηση 
είναι 29 γιατί στις 29 μέρες θα έχει καλυφτεί η 
μισή λίμνη άρα θα διπλασιαστεί και στις 30 μέρες 
θα έχει καλυφτεί όλη η λίμνη.  

• Το 57% απάντησε 15 ενώ δύο άτομα απάντησαν 
ότι δεν ξέρουν και άλλα δύο μας απάντησαν 7,5. 

•  Ένα άτομο μας απάντησε 20, άλλο ένα μας είπε 
7, ακόμα ένας μας είπε 30 και άλλος ένας μας είπε 
1.   

 

Κοντσαλούδη Λήδα, Ματσούκα Βασιλική 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΚΑΛΩΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

 
     (…μέσω κοινωνικών δικτύων) 
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Χριστούγεννα σε καραντίνα! 

Χριστούγεννα και καραντίνα πάνε μαζί; Ποιος το περίμενε, αλήθεια,  

ότι θα κάνουμε Χριστούγεννα σε καραντίνα! Κι όμως η πραγματικότητα είναι πλέον αυτή: Φέτος τα 
Χριστούγεννα δεν θα είναι τόσο ζωηρά και συναρπαστικά όπως τις προηγούμενες χρονιές, γεμάτα χαρούμενες 
παιδικές φωνές και καλάντα, βόλτες με φίλους, με την ανεμελιά και την κοινωνικότητα που έχουμε συνηθίσει 
και επιθυμούμε! Θα είναι αρκετά διαφορετικά για όλους μας. Είναι πράγματι στενάχωρο, το ότι δε θα 
μπορούμε να βγούμε έξω από το σπίτι, προκειμένου, λόγω του ιού, να προφυλάξουμε την δική μας υγεία και 
των γύρω μας. Επιπλέον, μας δημιουργείται νοσταλγική διάθεση, επειδή τα Χριστούγεννα είναι μια γιορτή 
ξεχωριστή, καθώς συνηθίζουμε να είμαστε όλοι μαζεμένοι γύρω από ένα οικογενειακό τραπέζι, με φίλους και 
αγαπημένα πρόσωπα, κάτι που, στην ίδια έκταση, δεν θα νιώσουμε φέτος.  

Το μόνο σίγουρο είναι, ότι η κατάσταση που ζούμε δεν είναι καθόλου εύκολη! Από την άλλη όμως, με καλή 
διάθεση, πείσμα ενάντια στην μελαγχολία αλλά και χιούμορ, μπορούμε να αναστρέψουμε αυτό το αρνητικό 
κλίμα που επικρατεί γύρω μας, και να νιώσουμε αφενός τη χαρά και την μαγεία των Χριστουγέννων και 
μάλιστα από την άνεση και την ασφάλεια του σπιτιού μας, αφετέρου να εκμεταλλευτούμε δημιουργικά τον 
χρόνο μας για να πραγματοποιήσουμε πολλές δραστηριότητες.  

Αρχικά, να αποδεχτούμε εμείς οι ίδιοι την πραγματικότητα (και λίγη ευγνωμοσύνη αν εμείς και οι αγαπημένοι 
μας είμαστε υγιείς θα βοηθήσει!) 

Επίσης, είναι σημαντικό και αξίζει να είμαστε ευγνώμονες για όσα έχουμε και λιγότερο να παραπονιόμαστε 
λιγότερο για όσα χάνουμε, άλλωστε αυτή, είναι μια προσωρινή κατάσταση. 

Με την βοήθεια του διαδικτύου ( να που η σωστή χρήση 
του, μπορεί να γίνει αρωγός, σε δύσκολες περιόδους, όπως 
αυτή που ζούμε) να αναζητήσουμε από κατασκευές μέχρι 
διαδικτυακές εκδηλώσεις και από συνταγές μέχρι ταινίες, 
που σίγουρα θα μας βάλουν σε χριστουγεννιάτικο κλίμα και 
θα μας κρατήσουν απασχολημένους και γεμάτους, μέχρι να 
επανέλθουμε πάλι στην κανονικότητα. 

Σημαντική είναι και η συμβολή του «παραγκωνισμένου» 
βιβλίου, που αναδεικνύεται σε δύσκολες συγκυρίες, ένας 
από τους δημοφιλέστερους «συντρόφους», ελαφρύνοντας 

το κλίμα, δίνοντας νόημα στη γενικότερη ακινησία και προσφέροντάς μας, το μόνο ταξίδι που επιτρέπεται σε 
καιρό πανδημίας, αυτό του μυαλού, στους φανταστικούς κόσμους, κάτι που μόνο η καλή λογοτεχνία ξέρει να 
δημιουργεί! 

ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ… 

Santa Claus 

is coming to 

lockdown 
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Τέλος, το πιο σημαντικό, είναι σε αυτές τις γιορτές, να βοηθήσουμε να γεμίσουν, όσοι βρίσκονται κοντά μας, 
με όμορφα συναισθήματα. Αλλά και για εμάς τους ίδιους, είναι μια ευκαιρία, να νιώσουμε περισσότερη αγάπη 
και οικογενειακή ζεστασιά και τελικά να ανανεωθούμε για να αντιμετωπίσουμε εκ νέου την καθημερινότητα με 
περισσότερη ενέργεια και δύναμη. 

Ας ευχηθούμε, το 2021 να φέρει υγεία και χαρά σε όλο τον κόσμο, αγάπη και αλληλεγγύη και.. θα περάσει 
γρήγορα όλο αυτό! 

Σκουτέλη Νεκταρία 

 

Χριστουγεννιάτικα γλυκά από όλο τον κόσμο!!! 
Όπως όλοι γνωρίζουμε όταν πλησιάζουν τα Χριστούγεννα οι περισσότεροι άνθρωποι δοκιμάζουν νέα γλυκά 
και νόστιμες λιχουδιές. Κάθε χώρα έχει τα δικά της παραδοσιακά  γλυκά  κάποια από τα οποία είναι πολύ 
διάσημα κυρίως την περίοδο των Χριστουγέννων. Ας δούμε λοιπόν μερικά από αυτά: 

Joulutorttu – Φινλανδία: 

Το γλύκισμα αυτό προέρχεται από την Φινλανδία και του δίνουν σχήμα 
ανεμόμυλου. Αποτελείται από ζύμη που μοιάζει πολύ με της τάρτας 
και το γεμίζουν με μαρμελάδα δαμάσκηνο, καμία φορά και μήλο. Τέλος 
το πασπαλίζουν με άχνη ζάχαρη.  

 

Sakotis – Λιθουανία:  

Το πρωτότυπο αυτό χριστουγεννιάτικο γλυκό είναι ένα παραδοσιακό κέικ σούβλας. 
Φτιάχνετε με αυγά, βούτυρο, ζάχαρη, αλεύρι και κρέμα. Το ψήνουν στην σούβλα και το 
τελικό αποτέλεσμα έχει σχήμα δέντρου το οποίο και στολίζουν με διάφορα διακοσμητικά 
και το περιχύνουν με σοκολάτα.   

 

Banketstaaf– Ολλανδία: 

Ένα παραδοσιακό γλυκό της Ολλανδίας είναι το Banketstaaf που μοιάζει με 
αμυγδαλόπαστα τυλιγμένη σε  ζύμη σφολιάτας που ψήνεται και στην συνέχεια 
αλείφεται με μαρμελάδα βερίκοκο και πασπαλίζεται με ζάχαρη άχνη. Είναι 
αρκετά απλό αλλά  και πολύ γευστικό γλυκό. 
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  Bunuelos – Μεξικό: 

Τα  Bunuelos αν και προέρχονται από την Ισπανία είναι πιο 
διάσημα στο Μεξικό την Κολομβία και  άλλες χώρες της Λατινικής 
Αμερικής την περίοδο των Χριστουγέννων. Φτιάχνονται με ζύμη 
που περιέχει μαγιά, τηγανίζονται μέχρι να γίνουν τραγανοί και μετά 
προστίθεται σιρόπι μέλι και ζάχαρη. 

 

rocky road - Αυστραλία:  

Στην Αυστραλία, τα Χριστούγεννα είναι καλοκαίρι. Αυτός 
είναι ο λόγος για τον οποίο το γλυκό που φτιάχνουν δεν έχει 
καμία σχέση με το χειμώνα. Το γλυκό αυτό το λένε rocky 
road και είναι φτιαγμένο με σοκολάτα γάλακτος και 
χρωματιστά marshmallows. 

 

  Galette de Rois – Γαλλία:  

Τέλος, όπως εμείς έχουμε την βασιλόπιτα έτσι και η Γαλλία έχει κάτι παρόμοιο. Το Galette de Rois (κέικ του 
βασιλιά) είναι το γλυκό που ετοιμάζουν οι Γάλλοι τα Θεοφάνεια και φτιάχνεται με φύλλο κρούστας ή ζύμη 
μπριός και γέμιση αμυγδάλου. Στο εσωτερικό του “κρύβουν” και μια μικρή φιγούρα από πορσελάνη ή πλαστικό 
(όπως το δικό μας φλουρί στη Βασιλόπιτα) και όποιος το βρει “στέφεται” βασιλιάς της μέρας και του 
ανατίθεται να φτιάξει το επόμενο κέικ. Μάλιστα, πολλοί φούρνοι στη Γαλλία πωλούν το galette de Rois μαζί 
με μια χάρτινη κορώνα για αυτόν που θα βρει τη φιγούρα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Παπαδοπούλου Μαρίλια 



~ 20 ~  
 

Γράμμα στον Άη Βασίλη... 

9/12/2020 

Αγαπητέ Άη Βασίλη 

Ελπίζω στον Βόρειο Πόλο να τηρείτε τα μέτρα προστασίας και να είστε ασφαλείς. Τι χρονιά είναι και αυτή... 
Είμαι σίγουρη ότι φέτος ανυπομονείς πιο πολύ από κάθε χρονιά να επισκεφτείς τα σπίτια μας. Εγώ – όπως και 
πολύς κόσμος – μπήκα στον κόσμο της καραντίνας με φόβους και σκοτεινές σκέψεις. Όσο περνούσε ο καιρός, 
κατάλαβα ότι την μία σκοτεινή μέρα ακολουθούσε άλλη μία και σύντομα το αύριο, το σήμερα και το χθες 
δέθηκαν μεταξύ τους, μέχρι που δεν μπορούσα να τα ξεχωρίσω. Σχεδόν ασυνείδητα – δεν θυμάμαι ποια 
σκοτεινή μέρα ακριβώς- κατέβηκα στην αποθήκη του σπιτιού μου και βρήκα το χριστουγεννιάτικο δέντρο. 

Προσεκτικά και διστακτικά, το έστησα στο σαλόνι, δίπλα από το 
παράθυρο και κρέμασα ένα στολίδι στην θέση που πίστευα ότι 
ταίριαζε καλύτερα. Από τότε κρεμώ από ένα στολίδι κάθε μέρα, 
και διαπιστώνω ότι σιγά, σιγά από τις μέρες, υποχωρεί όλο και 
περισσότερο το σκοτάδι. 

Σίγουρα έχεις καταλάβει Άη Βασίλη, ότι φέτος οι άνθρωποι 
χρειάζονται το ζεστό φως των Χριστουγέννων πιο πολύ από 
ποτέ. Βασίζομαι λοιπόν σε εσένα και σε περιμένω, σε 15 στολίδια, 
να έρθεις και να βάλεις το αστέρι στην κορυφή του δέντρου... 

Με αγάπη 

Μελίνα Κατσόγιαννη 
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ΘΕΛΩ ΝΑ ΕΙΜΑΙ ΧΥΜΑ !?#//@??!!! 
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 ΤΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ 
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ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: 
Ευαγγελία Μανώλογλου ΠΕ02 
Φώτης Δανάσκος ΠΕ04 
Νεκταρία Σκουτέλη ΠΕ02 
 

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: 
Β λυκείου: Χριστίνα Παπαδοπούλου 
Α λυκείου: Μελίνα Κατσόγιαννη, Λυδία Οικονόμου,  

                                                                   Χαρά Παπαγιαννοπούλου, Νικόλαος Ρήγας Κάννας 
Γ γυμνασίου: Κατερίνα Αυγουστή, Ρεγκίνα Γαβρά, Μαρίνα Γεωργίου, Χριστίνα Καραμούτα 
Β γυμνασίου: Αγγελική Αυγέρου,, Αγγελίνα θεοδοροπούλου, Νίνα Καρύδη,Λύδα & Φοίβη Κοντσαλούδη, Ειρήνη 
Κουμουτσάκου, Βασιλική Τσαμπίκα Ματσούκα,, Ελισάβετ Παντσιοπούλου, Μαρίλια Παπαδοπούλου, Εβελίνα 
Πασχαλίδη,  Αθηνά Σαμπάλου, Βασίλης Σκέμπης, Μαρινάσια Τσιάμη,  
 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ: 
 Ειρήνη Κοσμά ( Γ λυκείου) και πολλοί μαθητές από α, β, γ γυμνασίου και Γ λυκείου πού γράψανε στον 
«Τοίχο» του εξώφυλλου και « στα μηνύματα στα εγκεφαλικά μας κύτταρα» 
 
ΣΚΙΤΣΟΓΡΑΦΟΙ/ ΖΩΓΡΑΦΟΙ: 
Μίλτος Νεφρός (λογότυπο) & Σπύρος Σιδεράκης ( αποτύπωμα του τεύχους Α λυκείου) 
 
 

 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΕΥΧΟΥΣ 
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