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ΘΕΜΑΤΑ: 

Τα νέα του 
σχολείου σελ.2-4 

 
Παράξενες 
Ειδήσεις σελ.5 
 

Μη-Χάπατο… 
σελ.11 

Σχολική Εφημερίδα του 8ου Γυμνασίου-Λ.Τ 
Χαλανδρίου 

Κουιζπερι 
Φυσικήςσελ. 14-15 

Ταινιό-βιβλιοθήκη 
σελ.12 

ΤΕΥΧΟΣ 6 
Άνοιξη 2021 

Συντελεστές 
Τεύχους σελ.23 

Κάτι για να 
θυμάμαι… σελ 6-8 

Το αποτύπωμα του 
τεύχους σελ. 22 

ΟΤΙ ΓΡΑΦΤΗΚΕ, ΓΡΑΦΤΗΚΕ… 
Μια ακόμη σχολική χρονιά τελείωσε… Μια χρονιά 
μοναδική – όπως και κάθε χρονιά άλλωστε- μια 
χρονιά ιδιαίτερη – όπως και κάθε άλλη άλλωστε… 

Μα τι γίνεται; Δεν είχε τίποτα διαφορετικό τελικά 
αυτή η χρονιά… και όλοι αυτοί που λένε…; 

 Το διαφορετικό αυτής της χρονιάς είναι ότι δεν άφησε πίσω της σαφές αποτύπωμα! 
Φέτος η χρονιά ήταν διαφορετική γιατί ήταν αποστειρωμένη κυριολεκτικά και 
μεταφορικά! Ήταν διαφορετική γιατί δεν είμασταν εκεί που έπρεπε να είμαστε, στον 
φυσικό μας χώρο, στο σχολείο. Κι αυτό το μαρτυρούν τα λιγοστά σημάδια που αφήσαμε 
πίσω μας. Στο τέλος κάθε άλλης σχολικής χρονιάς οι τοίχοι , τα θρανία , τα βιβλία 
μαρτυρούν την παρουσία μας, συγκεντρώνουν και αποτυπώνουν τα συναισθήματα, τις 
αγωνίες, τις ανείπωτες εκφράσεις όλης της χρονιάς… Αλλά φέτος τι; Χλωρίνη, 
αποστείρωση, αποχή, «tabularasa”! 

Επειδή όμως τίποτα δεν μπορεί να νικήσει τη δημιουργικότητα και την ανάγκη της 
έκφρασης πάντα υπάρχει ένα παράθυρο… Ένα θρανίο, ένα βιβλίο που αποκαθιστά την 
ρουτίνα και την κανονικότητα που πεθυμήσαμε φέτος! 

Ότι γράφτηκε – γράφτηκε… αλλά και 

 ότι δεν προλάβαμε να γράψουμε  

θα μας περιμένει εκεί άδειο για να το γεμίσουμε, καθαρό για το νέο ξεκίνημα! Ως την 
επόμενη χρονιά λοιπόν… Με την ευχή του ανοιχτού σχολείου, του χώρου που μπορούμε 
να εκφραζόμαστε καλύτερα! 

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ!!! 

Ευαγγελία Μανώλογλου 

 

Κάτω από τη 
Μάσκα σελ.9-10 

 

Σκαλωτικές 
Ερωτήσεις σελ 13 

Λίγο πριν το 
Καλοκαιρι  σελ. 16 

Θέλω να είμαι 
χύμα! σελ. 17 

Ποίηση στην πίεση 
σελ 18-20 

Youtubικά σελ.21 
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Επιστροφή στο σχολείο… σε δύο πράξεις 
Μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα 
τηλεκπαίδευσης επιστρέψαμε τελικά στα δια ζώσης 
μαθήματα στο χώρο του σχολείου. Το Λύκειο είχε 
την ευκαιρία να γυρίσει δύο εβδομάδες νωρίτερα 
από το Γυμνάσιο, πριν τις διακοπές του Πάσχα. 
Αφού τελείωσαν και οι διακοπές βρισκόμασταν 
πλέον όλοι, Γυμνάσιο και Λύκειο, πίσω στο 
σχολείο. Ως μαθήτρια του Λυκείου βίωσα και τις 
δύο επιστροφές και μπορώ να πω ότι ήταν αρκετά 
διαφορετικές μεταξύ τους. 

Πράξη 1η: «Επιστροφή Λυκείου» 
Τα συναισθήματα ήταν κάπως ανάμεικτα και 
θύμιζαν αυτά της επιστροφής στα θρανία μετά το 
καλοκαίρι. Από τη μία, ενθουσιασμός γιατί θα 
δούμε τους φίλους μας και τους καθηγητές πάλι 
από κοντά και θα μπορέσουμε επιτέλους μετά από 
τόσους μήνες να κάνουμε κανονικά μάθημα. Από 
την άλλη, ένα γενικότερο αίσθημα δυσφορίας και 
αμηχανίας εξαιτίας της άβολης, συγκριτικά με το 
μαλακό κρεβάτι, καρέκλας και της “υποχρέωσης” 
να παρακολουθήσουμε το μάθημα χωρίς να 
κοιμόμαστε, να παίζουμε κάποιο παιχνίδι ή να 
τρώμε. Η κατάσταση που επικρατούσε αυτές τις 
δύο εβδομάδες ήταν λίγο σουρεαλιστική: πολύ λίγα 
παιδιά στο προαύλιο, σχεδόν καθόλου ουρά 
αναμονής στο κυλικείο, χαλαρό μάθημα που 
αρκετές φορές παραδιδόταν κάτω από τις ελιές και 
όχι μέσα στην αίθουσα, καθηγητές να φεύγουν 
πανικόβλητοι για να προλάβουν να γυρίσουν σπίτι 
και να κάνουν διαδικτυακό μάθημα με το Γυμνάσιο. 
Πράξη 2η: «Επιστροφή Γυμνασίου και Λυκείου» 
Το σχολείο πια είναι γεμάτο με κόσμο και φωνές. 
Ακόμα και η μάσκα μπροστά από τα πρόσωπα όλων 
των παιδιών δεν μπορεί να κρύψει τη χαρά και τον  

 
 
ενθουσιασμό τους. Βέβαια, αν κάποιος έλεγε ότι 
έπαθε πολιτισμικό σοκ θα ήταν απολύτως λογικό, 
αφού από εκεί που ακούγαμε συνέχεια «μη 
συνωστίζεστε» και «κρατάτε αποστάσεις», 
βρισκόμασταν ξαφνικά να είμαστε όλοι τόσο κοντά 
μεταξύ μας. Σίγουρα όμως αυτός ο φόβος δεν 
κράτησε για πολύ. Από την πρώτη εβδομάδα κιόλας 
το σχολείο φαινόταν να έχει βρει τον προ-
καραντίνας ρυθμό του. Αν εξαιρέσουμε και τα λίγα 
κρούσματα που βρέθηκαν, όλα ήταν φυσιολογικά 
μέσα σε αυτή την αφύσικη πραγματικότητα που 
βιώνουμε εδώ κι έναν χρόνο. Τα διαλείμματα ήταν 
όπως παλιά με κόσμο στο κυλικείο και μαθητές να 
συζητάνε ή να γελάνε. Η μόνη διαφορά είναι, πως 
αυτή τη χρονιά, όσο πλησιάζαμε στο καλοκαίρι και 
η θερμοκρασία ανέβαινε, τα διαλείμματα 
εμπλουτίστηκαν και με ομάδες παιδιών που 
έπαιζαν βόλεϊ, ρακέτες ή ακόμη και Μπάντμιντον! 
Αυτή η δεύτερη επιστροφή νομίζω πως μας έκανε 
να αισθανθούμε ότι γυρίζουμε σιγά σιγά πίσω στην 
κανονικότητα. Πιστεύω πως τώρα είμαστε όλοι πιο 
αισιόδοξοι για το μέλλον και καλό θα είναι να 
παραμείνουμε έτσι. Πάντα αισιόδοξοι!!! 
 

Παπαδοπούλου Χριστίνα 

Σχολική Εβδομάδα Ενεργών Πολιτών: 
“ACT – ACTivecitizenship”  17 – 21 
Μαΐου 2021 

Το σχολείο μας συμμετείχε διαδικτυακά, στη 
Σχολική Εβδομάδα Ενεργών Πολιτών: ACT – 
ACTive Citizenship», που διοργανώθηκε για 
πρώτη φορά από το Υπουργείο Παιδείας και 

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
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Θρησκευμάτων και συγκεκριμένα από τη 
Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων 
από τη Δευτέρα 17 Μαΐου 2021 έως και την 
Παρασκευή 21 Μαΐου 2021. Το Ευρωπαϊκό 
Πρόγραμμα “ACT”,  αναφέρεται στην ενίσχυση των 
κοινωνικών και πολιτικών δεξιοτήτων στους 
μαθητές και μαθήτριες, και σε πρακτικές  που 
μπορούν να εμπλουτίσουν  την έννοια του ενεργού 
πολίτη. Στο καινοτόμο Δίκτυο του Έργου “ACT”, 
συμμετέχουν 110 Γυμνάσια της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης 
Αττικής και 70 συνεργατικές Σχολικές Μονάδες 
όλων των βαθμίδων. Την πενθήμερη εκδήλωση της 
ενεργού πολιτειότητας χαιρέτησε η Υπουργός 
Παιδείας και θρησκευμάτων, κ. Νίκη Κεραμέως, η 
Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Ζέττα 
Μακρή, ο Γενικός Γραμματέας κ. Αλέξανδρος 
Κόπτσης, η Εθνική Συντονίστρια του Υπουργείου 
Παιδείας για τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα 
Erasmus+ KA3 “ ACT – ACTive Citizenship 
Projects” & “T4E - Teachers4Europe”, κα Τόνια 
Παπατριανταφύλλου, Προϊστάμενοι του 
Υπουργείου και  της Περιφέρειας καθώς και 
Διευθυντές  της Α/θμιας και Β/θμιας 
Εκπαίδευσης. 
 
  Την Δευτέρα 17 Μαΐου 2021, την πρώτη ημέρα 

της Σχολικής Εβδομάδας Ενεργών Πολιτών 
“ACT”, με τίτλο:  

«Μαθαίνουμε πράττοντας…», η Υπουργός 
Παιδείας, επιβράβευσε για το έτος 2021 τα 21 
Γυμνάσια που διακρίθηκαν για την καινοτομία στην 
εκπαιδευτική διαδικασία του Έργου “ACT”, την 
πρωτοτυπία, την ποικιλομορφία, την 
ευρηματικότητα και τη δημιουργική έμπνευση που 
χαρακτήρισαν τα Σχέδια Δράσης “ACT”. Το 
σχολείο μας, ανήκε στα 21 Γυμνάσια που 
διακρίθηκαν και παρουσίασε τη δράση του, με 
εκπροσώπους  τους μαθητές, Σοφία Πασπαράκη, 
Χαρά Παπαγιαννοπούλου, Αιμιλία Αλιβιζάτου, 
Ορέστη Κράλη και με την καθοδήγηση της  
εκπαιδευτικού κ. Νεκταρίας Σκουτέλη.  

 
Την Παρασκευή 21 Μαΐου 2021, πέμπτη ημέρα της 
Σχολικής Εβδομάδας Ενεργών Πολιτών,  ήταν 
αφιερωμένη στην «Παγκόσμια Ημέρα Πολιτισμού, 
Παγκόσμια Ημέρα για την Πολιτισμική 
Διαφορετικότητα, το Διάλογο και την Ανάπτυξη» 
στο πλαίσιο του “ACT- ACTiveCitizenship - 
Πολιτιστική Εκπαίδευση - Πολιτιστική 
Δημοκρατία. Το σχολείο μας, παρουσίασε με 
εξαιρετική επιτυχία τη σχολική ψηφιακή εφημερίδα 
μας “Η φλυαρία των teen8ers”  και το ψηφιακό 
κανάλι “YouTubechannel”. Την παρουσίαση 
ανέλαβαν οι μαθητές Μελίνα Κατσόγιαννη, 
Κατερίνα Αυγούστη, Λήδα Κοντσαλούδη, Αθηνά 
Σιάμπαλου, με την καθοδήγηση της εκπαιδευτικού 
κ. Ευαγγελίας Μανώλογλου και του εκπαιδευτικού 
κ. Φώτη Δανάσκου.  

Νεκταρία Σκουτέλη 
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Η συμμετοχή μας στο σεμινάριο «ACT-
ACTivecitizenship» 
Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα πολιτισμού στις 
21 Μαΐου και στο πλαίσιο του σεμιναρίου «ACT-
ACTiveCitizenship», μας δόθηκε η ευκαιρία να 
παρουσιάσουμε την εφημερίδα μας σε σχολεία από 

όλη την Ελλάδα καθώς και στους διοργανωτές του 
σεμιναρίου. Σκεπτόμενοι πως η εφημερίδα μας, ή 
αλλιώς η φωνή μας, είναι το καλύτερο μέσο για να 
είμαστε ενεργοί πολίτες και να εμπλεκόμαστε 
άμεσα στα γεγονότα, αποφασίσαμε να λάβουμε 

μέρος και να δείξουμε το έργο μας. Ένα pοwer 
point, λίγα λόγια και πολλή περηφάνια για την 
δουλειά μας ήταν αρκετά για να καταπλήξουν τους 
θεατές και να αναγνωριστεί η μεγάλη μας 
προσπάθεια.  
Τα σχόλια που λάβαμε ήταν πραγματικά 
συγκινητικά και μας έδωσαν κίνητρο για να 
συνεχίσουμε να παρατηρούμε, να σκεφτόμαστε, να 
αντιδρούμε, να είμαστε ενεργοί πολίτες… 

 
ΕλισάβετΠαντσιοπούλου 

 
 
 

 

Water in the solar system, vGIFT 
2021  

Τη φετινή χρονιά η συνεργασία μας με την EGU 
(Ευρωπαϊκή Ένωση Γεωεπιστημών) συνεχίστηκε 
με τη συμμετοχή ομάδας εκπαιδευτικών και 
μαθητών/τριών  στις εργασίες του Συνεδρίου και 
στα εκπαιδευτικά μαθήματα του vGIFT 2021 
E.G.U. Virtual General Assembly για δύο 
εβδομάδες. Οι εργασίες του vGIFT 2021 για 
πρώτη φορά πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά και 
σημείωσαν μεγάλη επιτυχία με τη συμμετοχή 
εκατοντάδων Γεωεπιστημόνων και Εκπαιδευτικών 
από όλο τον κόσμο.  

Πρωτοπόροι όπως πάντα,  συμμετείχαμε (πιλοτικά 
για το vEGU21)  με 3 εκπαιδευτικούς: Φ.Δανάσκος, 
Κ.Χρυσανθακοπούλου και Ε. Κορρέ και 5 
μαθητές/μαθήτριες:Γ. Αναστόπουλος, Δ. Καρράς, 
Δ Ραίλη, Γ. Κοτσόλιος,  και Αρ. Μυλωνά.  

Θα θέλαμε να εκφράσουμε ιδιαίτερες ευχαριστίες 
στην επιτροπή,  COMMETTE της E.G.U. και ειδικά 
στον καθηγητή Chris King που έδωσε στα παιδιά 
μας την ευκαιρία για μια μοναδική παγκόσμια 
συμμετοχή μαθητών σε ένα τόσο σημαντικό 
συνέδριο. 

Φώτης Δανάσκος
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Το πολύχρωμο χωριό 
Το μικρό χωριό Xiaotun που βρίσκεται στην 
επαρχία Henan της Κίνας, πρόσφατα 
παρακίνησε το ενδιαφέρον των τουριστών, οι 
οποίοι φανερά εντυπωσιάστηκαν από τα 
γκράφιτι με τα οποία έχει γεμίσει. Πιο 
συγκεκριμένα, στην περίοδο του Φεστιβάλ 
Άνοιξης, σχεδόν 10.000 άνθρωποι 
επισκέφτηκαν το χωριό αυτό, 
μεταμορφώνοντάς το, σε τουριστική ατραξιόν. 
Τα γκράφιτι έχουν ως κεντρικό θέμα την 
αγροτική ζωή και είναι 50 σε αριθμό. Ωστόσο, 
ο καλλιτέχνης Shang με την συγκατάθεση των 
κατοίκων, σχεδιάζει να ζωγραφίσει ακόμα 70  
προκειμένου να δώσει λίγο παραπάνω χρώμα 
και ζωντάνια στο χωριό.  
Και ποιος δεν θα ήθελε να επισκεφτεί κάτι τέτοιο;  

Ένα πραγματικό φωτόσπαθο 
Σίγουρα οι περισσότεροι από εμάς, 
βλέποντας τις πασίγνωστες ταινίες 
«StarWars», έχουμε εντυπωσιαστεί από τα 
φωτόσπαθα των Jedi που αποτελούν ίσως 
τα πιο εμβληματικά όπλα του φανταστικού 
κόσμου. Έτσι λοιπόν και ο δημοφιλής 
μηχανικός Hacksmith, ως λάτρης των 
ταινιών αυτών, δημιούργησε το πρώτο 
πτυσσόμενο, λειτουργικό στον αληθινό 
κόσμο, φωτόσπαθο. Αξιοποιώντας διάφορα 
αέρια καθώς και πολλές άλλες πρώτες ύλες, 

κατάφερε να τροφοδοτήσει την κατασκευή του η οποία καίει στους 4000 βαθμούς κελσίου.  
Το επίτευγμα του αυτό έχει καταφέρει να εντυπωσιάσει πολλούς ανθρώπους, ιδίως τους φαν των ταινιών 
αυτών. 
 

Πηγές:https://christosarfanis.medium.com/ 
https://www.ant1news.gr/weird 

 

Ελισάβετ Παντσιοπούλου 
 
 

  

ΠΑΡΑΞΕΝΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 

https://christosarfanis.medium.com/
https://www.ant1news.gr/weird
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D-Day 6 Ιουνίου 1944 
Το συννεφιασμένο πρωινό της 6ης Ιουνίου 1944 
πραγματοποιήθηκε η μεγαλύτερη στρατιωτική 
επιχείρηση του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και η 
μεγαλύτερη αμφίβια επιχείρηση στα στρατιωτικά 
χρονικά, η απόβαση στη Νορμανδία ή D-Day, όπως 
έμεινε στην ιστορία. Επρόκειτο για ένα κρίσιμο 
πλήγμα εναντίον της ναζιστικής Γερμανίας και, όπως 
συμφωνούν οι ιστορικοί, ένα από τα σημεία που 
έκριναν την έκβαση του πολέμου. 
Η απόβαση στη βόρεια Γαλλία από την Αγγλία 
προγραμματίστηκε τελικά για τις 5 Ιουνίου 1944, 

αλλά αναβλήθηκε για ένα εικοσιτετράωρο, λόγω της κακοκαιρίας που επικρατούσε στο στενό της Μάγχης. 
Συγκροτήθηκε ένας τεράστιος στόλος, με επικεφαλής τον Άγγλο ναύαρχο Μπέρτραμ Ράμσεϊ, ο οποίος 
περιλάμβανε 1.200 πολεμικά πλοία, 10.000 αεροπλάνα, 4.126 αποβατικά σκάφη, 804 μεταγωγικά πλοία και 
εκατοντάδες τεθωρακισμένα άρματα αμφίβιων και άλλων αποστολών. 
156.000 άνδρες (73.000 Αμερικανοί και 83.000 Βρετανό-Καναδοί) 
θα αποβιβάζονταν στη Νορμανδία, από τους οποίους 132.000 θα 
μεταφέρονταν με πλοία μέσω Μάγχης και 23.500 με αεροπλάνα. Τις 
χερσαίες δυνάμεις διοικούσε ο Άγγλος Στρατηγός Μπέρναρντ 
Μοντγκόμερι, που είχε απέναντί του ένα παλαιό γνώριμό του από τις 
επιχειρήσεις στην Αφρική, τον Γερμανό Στρατάρχη Έρβιν Ρόμελ. 
 
Πηγή: https://www.sansimera.gr 

Τέτρις 6 Ιουνίου 1984 
O Ρώσος μαθηματικός Αλεξέι Παζίτνοφ παρουσιάζει το δημοφιλές βιντεοπαιχνίδι - παζλ «Tetris». Η 

ονομασία του προέρχεται από το ελληνικό αριθμητικό 
πρόθημα «τέτρα-» και τη λέξη «τένις».  
Ακόμη και σήμερα χαρακτηρίζεται ως το πιο 
«εθιστικό παιχνίδι στην ιστορία των υπολογιστών», 
ενώ οι παραλλαγές που έχουν κυκλοφορήσει είναι 
πρακτικά άπειρες. Από την κλασική έκδοση ως το 
τρισδιάστατο περιβάλλον ή την προσθήκη καμπύλων 
και άλλων σχημάτων, το Tetris εξακολουθεί ακόμη 
και σήμερα να καθηλώνει πάρα πολύ κόσμο μπροστά 
στην οθόνη του. 

 
Πηγή: https://www.newsbomb.gr 

 
  

ΚΑΤΙ ΓΙΑ ΝΑ ΘΥΜΑΜΑΙ… 
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Ο αφανισμός της Κανδάνου 
Στις 3 Ιουνίου 1941 οι Γερμανοί κατακτητές κατέστρεψαν ολοσχερώς το χωριό Κάνδανος Χανίων και 
εκτέλεσαν 180 από τους κατοίκους του, σε αντίποινα για την αντίσταση που πρόβαλαν κατά τη διάρκεια της 
Μάχης της Κρήτης... Η Κάνδανος κατέχει μια δραματική πρωτιά στην ιστορία, καθώς είναι το μέρος όπου 
για πρώτη φορά ελήφθη απόφαση για εκθεμελίωση ολόκληρου οικισμού. Για να σφραγίσουν το έγκλημά 
τους, οι κατακτητές τοποθέτησαν τις περίφημες πινακίδες οι οποίες σώζονται μέχρι σήμερα για να μας 
θυμίζουν ότι από αυτόν τον τόπο πέρασαν οι Ναζί....  
Μετά τη συνθηκολόγηση της Γερμανίας, ο στρατηγός Κουρτ 
Στούντεντ συνελήφθη από τους Βρετανούς και τον Μάιο 
του 1947 δικάσθηκε από στρατοδικείο για τα εγκλήματα 
πολέμου της Βέρμαχτ στην Κρήτη και καταδικάσθηκε σε 
φυλάκιση πέντε ετών. Το αίτημα των ελληνικών αρχών για 
την έκδοσή του στην Ελλάδα απορρίφθηκε από τους 
Συμμάχους. Ο Στούντεντ δεν έμεινε για πολύ στη φυλακή 
και αποφυλακίστηκε για λόγους υγείας το 1948. Πέθανε σε 
ηλικία 88 ετών, το 1978. 
 
Πηγή: http://www.mixanitouxronou.gr , 
https://www.sansimera.gr 

Α.Ε.Κ. 13 Απριλίου 1924 
«Κάτι πρέπει να γίνει» ήταν η φράση που ακουγόταν όλο και 
πιο συχνά στο μικρό μαγαζάκι αθλητικών ειδών Λουξ του 
Αιμίλιου Ιωνά και του Κωνσταντίνου Δημόπουλου στην οδό 
Βερανζέρου.  
Η συζήτηση έγινε πίστη και η πίστη σκοπός ζωής για τη 
μικρή αυτή παρέα, που οραματιζόταν να συγκεντρώσει κάτω 
από τον δικέφαλο αετό όλους τους ποδοσφαιριστές και τους 
φιλάθλους που προέρχονταν από την Κωνσταντινούπολη. 
Στις 13 Απριλίου του 1924 και ύστερα από πολύωρη 
συζήτηση, η παρέα πήρε την τελική απόφαση για την ίδρυση 
ενός συλλόγου με την επωνυμία Αθλητική Ένωση 

Κωνσταντινουπόλεως. Ως έμβλημα επελέγη ασφαλώς ο Δικέφαλος Αετός και χρώματα το χρυσό και το 
μαύρο, όλα εμπνευσμένα από τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, για να θυμίζουν στους μεταγενέστερους την 
ένδοξη αθλητική παρακαταθήκη των Ελλήνων της Πόλης. 
 
Πηγή: https://www.sansimera.gr, https://www.aekfc.gr 

3 Απριλίου 1770 
Ηγετική μορφή της Ελληνικής Επανάστασης, που έδρασε στην Πελοπόννησο και 
εξ αυτού του λόγου είναι γνωστός και ως «Γέρος του Μωριά». Γεννήθηκε την 
Δευτέρα της Λαμπρής... εις ένα βουνό, εις ένα δέντρο αποκάτω, εις την παλαιάν 
Μεσσηνίαν, ονομαζόμενον Ραμαβούνι». 
 
Πηγή: https://www.sansimera.gr 

https://www.sansimera.gr/
https://www.sansimera.gr/
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26 Μαΐου 1834 
Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και ο Δημήτριος Πλαπούτας καταδικάζονται σε θάνατο κατά τη διάρκεια της 
βαυαροκρατίας. Είχαν κατηγορηθεί ότι συνωμοτούσαν κατά της αντιβασιλείας. Υπέρ της απαλλαγής τους 
ψηφίζουν οι δικαστές Γεώργιος Τερτσέτης και Αναστάσιος Πολυζωίδης. Η ποινή τους θα μετατραπεί σε 
κάθειρξη και θα απελευθερωθούν μόλις ενηλικιωθεί ο Όθων, το Μάιο του 1835. 
 
Πηγή: https://www.mixanitouxronou.gr 
 

29 Μαίου 1453 Άλωση της Κωνσταντινούπολης 
Η τελική έφοδος των Οθωμανών έγινε το πρωί της 29ης Μαΐου 1453. 
Κατά χιλιάδες οι στρατιώτες του Μωάμεθ εφόρμησαν στη σχεδόν 
ανυπεράσπιστη πόλη και την κατέλαβαν μέσα σε λίγες ώρες.  
Ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, που νωρίτερα απέκρουσε 
με υπερηφάνεια τις προτάσεις συνθηκολόγησης του Μωάμεθ, έπεσε 
ηρωικά μαχόμενος. Αφού έσφαξαν τους υπερασπιστές της Πόλης, οι 
Οθωμανοί Τούρκοι προέβησαν σε εκτεταμένες λεηλασίες και 
εξανδραποδισμούς. Το βράδυ, ο Μωάμεθ ο Πορθητής εισήλθε 
πανηγυρικά στην Αγία Σοφία και προσευχήθηκε στον Αλλάχ «αναβάς 
επί της Αγίας Τραπέζης», όπως αναφέρουν οι χρονικογράφοι της 
εποχής. 
 
Πηγή: https://www.sansimera.gr, https://armyvoice.gr 
 

 
ΦώτηςΔανάσκος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mixanitouxronou.gr/
https://www.sansimera.gr/
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Το τελικό αντίο στις μάσκες 
Άνοιξαν τα σχολεία, τα καταστήματα, οι καφετέριες, όλοι σιγά 
σιγά εμβολιάζονται και φαίνεται ότι τα πράγματα πλησιάζουν 
όλο και πιο κοντά στην προ-επιδημίας κατάστασή τους. Όλα 
εκτός από τις μάσκες, που αν και είναι ακόμα αναγκαίες, 
ανυπομονούμε να έρθει η στιγμή που θα μπορέσουμε να τις 
βγάλουμε και να μην τις ξαναβάλουμε.  
Η μάσκα λειτουργεί ως μια υπενθύμιση, ότι ακόμη διανύουμε 
περίοδο πανδημίας και στο μέλλον θα μας θυμίζει όλες τις 
πρωτόγνωρες στιγμές που περάσαμε κατά την διάρκειά της. 
Αφού οι περισσότερες από αυτές τις στιγμές συνδέονται με 
δυσάρεστα συναισθήματα κούρασης, στεναχώριας και άγχους, 
είναι λογικό να θέλουμε να παρατήσουμε τις μάσκες όσο πιο 
γρήγορα γίνεται και να τα αφήσουμε όλα αυτά πίσω μας. Επιπλέον, η μάσκα συμβολίζει το μεγάλο κενό που 
δημιουργήθηκε ανάμεσα στους ανθρώπους. Για τόσους μήνες βλέπαμε ο ένας τον άλλον μόνο μέσω μιας 
οθόνης και τώρα που επιτέλους ξαναβρεθήκαμε έχουμε ένα κομμάτι ύφασμα που καλύπτει το μισό 
πρόσωπό μας, μαζί και τα μισά μας συναισθήματα.  
Παρόλα αυτά πρέπει να αναγνωρίσουμε το γεγονός ότι οι μάσκες είναι απαραίτητες και έχουν προφυλάξει 
την υγεία πολλών ανθρώπων, όσο και αν δεν βλέπουμε την ώρα να μην χρειαστεί να τις ξαναγοράσουμε. 
Όταν φτάσει το τέλος του covid-19, τότε θα μπορέσουμε να πούμε το τελικό αντίο στις μάσκες. 
Ελπίζω λοιπόν ότι με το καινούργιο σχολικό έτος θα μπορέσουμε να βλέπουμε τα χαμόγελα των 
συμμαθητών και των καθηγητών μας και να αφαιρέσουμε αυτή τη στήλη από την εφημερίδα. 
 

Λυδία Οικονόμου 

 

Το φαινόμενο της μετά-covid εποχής 
Ρωτήθηκα τις προάλλες από μία καθηγήτρια μου: 
Ποια συνέπεια της καραντίνας που βίωσες ήταν 
η μεγαλύτερη για εσένα; 
Κάθε φορά που ακούω καραντίνα, το μυαλό μου 
με μεταφέρει σε εικόνες ζωής μες στη μιζέρια. 
Εκεί δηλαδή που οι βόλτες περιορίζονται από το 
κρεβάτι, στον καναπέ και από τον καναπέ στην 
κουζίνα. Εκεί η λήθη σουφρώνει λίγο-λίγο τις 
αναμνήσεις από χαμόγελα χωρίς μάσκες, 
χειραψίες χωρίς γάντια, αγκαλιές και άλλα 
“άκρως εξωπραγματικά” και “τρελά” πράγματα. 

Εφόσον λοιπόν η επικοινωνία με τους ανθρώπους μας έγινε πιο δύσκολη, η ενδοσκόπηση έγινε μονόδρομος. 
Ωστόσο, η ακατάπαυστη πλοήγηση στις σκέψεις μου, υπήρξε ένα σκοτεινό ταξίδι. Συγκάτοικος λοιπόν στα 
λίγα τετραγωνικά του δωματίου μου, με την απαισιοδοξία, αλλά συγκάτοικος και με τον φόβο, το άγχος, την 
αγωνία. Τόσος συνωστισμός στο μικρό δωμάτιό μου, μπούχτισα... Ποια ήταν η μεγαλύτερη συνέπεια λοιπόν; 

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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Ποια... ήταν. 
Όσο πλησιάζει το τέλος αυτής της μάχης επιστημονικής φαντασίας με τον ιό, μαζί του πλησιάζει και μια 
νέα εποχή. Η μετά-covid εποχή. Με αυτή τη σκέψη επέτρεψα στον εαυτό μου να ρίξει μια ματιά στον κόσμο 
αλλιώτικα - με αισιοδοξία. Άρχισα να ζυγώνω την πιθανότητα, οι μεγάλες συνέπειες εκτός από αρνητικές 
να ήταν και θετικές. 
Αναρωτιέμαι λοιπόν αν μπαίνοντας στον κόσμο της μετά-covid εποχής θα φτάσουμε να ευγνωμονούμε τον 
κορονοϊό, σαν “καύσιμο” για την ενδυνάμωση των σχέσεών μας, αφορμή για περισυλλογή και αναθεώρηση, 
απενοχοποίηση για τα “δεν έχω χρόνο!” και χώρο για παραγωγικότητα, αντλία έμπνευσης για καλλιτεχνική 
δημιουργία και άλλα πολλά. Μήπως τελικά ισχύει πως, ό,τι δεν σε σκοτώνει σε κάνει πιο δυνατό; Μήπως 
στο πλαίσιο της έκφρασης εντάσσεται και ο κορονοϊός; 
 

Μελίνα Κατσόγιαννη 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 11 ~  
 

 

 

 

 

Social Media και κουρδισμένα ανθρωπάκια 
Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχουν γίνει το πιο αναπόσπαστο κομμάτι του σύγχρονου βίου. Βγαίνοντας 
μια βόλτα στους δρόμους και παρατηρώντας τους ανθρώπους με τα κεφάλια βουτηγμένα στις οθόνες, 
μπορεί με σιγουριά να πει κανείς πως μέσα στις μικρές μας συσκευές έχει δημιουργηθεί ένας ολόκληρος 
τρίτος κόσμος. Ένας ψηφιακός κόσμος, που κοντράρει ολοφάνερα τον μέσα και τον έξω κόσμο, σε 
διασημότητα. Ποιος είναι όμως ο αλγόριθμος των διάσημων “socialmedia”; 

Εκτός από πλατφόρμες με πολλές δυνατότητες και ανέσεις, τα 
“socialmedia” είναι και περιβάλλον οχλαγωγίας. Δυστυχώς η 
διαδικτυακή πραγματικότητα και εμπειρία, περιλαμβάνει την 
χειραγώγηση και μαζοποίηση του ατόμου, καθώς και την 
διαστρέβλωση των αξιών του. Κάπως έτσι, τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης παράγουν κουρδισμένα ανθρωπάκια τα οποία 
τοποθετούν υλικό στα διαδικτυακά ράφια τους, γνωστά ως “posts”, 
“stories”, “snaps” κλπ. Μέσα στα στερεότυπα για το φύλο και το 
σώμα, την απαξίωση της διαφορετικότητας και τη δημιουργία 
διαιρέσεων εκεί που δεν υπάρχουν, τα κουρδισμένα ανθρωπάκια 
κοπιάζουν να ακολουθήσουν μόδες, τάσεις, “aesthetics”, 
προκειμένου να έχουν ζήτηση στην αγορά των “social media”. 
Μόλις βγάλει το κεφάλι του από την οθόνη ο άνθρωπος έχει 
ξεχάσει τα μονοπάτια του μέσα και του έξω κόσμου. Παίρνει μια 

πιο βαθιά ανάσα και βουτάει πάλι μέσα. 

Το παράπονο και ερώτημα είναι πώς θα μπορούσαμε να μην επιτρέπουμε στα social media να μας 
κουρδίζουν. Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τις δυνατότητες τους για να μοιραστούμε γνώσεις και 
πληροφορίες, να τοποθετήσουμε στα ράφια τις δημιουργίες μας (φωτογραφία, ζωγραφική, χορός, γράψιμο 
κλπ) και να έρθουμε πιο κοντά. 

Μελίνα Κατσόγιαννη 

 

 

 

ΜΗ-ΧΑΠΑΤΟ 
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ΤΑΙΝΙΕΣ 

Thevow 
Έχοντας φτάσει στο τελευταίο μας τεύχος για αυτή 

τη σχολική χρονιά, η πρόταση μας είναι μία σχετικά 
γνωστή ταινία. Το <<Thevow>>, πρόκειται για μία 
δραματική ιστορία ενός ζευγαριού που παθαίνει ένα 
αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Η κοπέλα πέφτει σε 
κόμμα και όταν επιτέλους ξυπνάει έχει σοβαρά 
κενά μνήμης. Είναι η ιστορία ενός άντρα που 
προσπαθεί να ξανακερδίσει τη καρδιά της γυναίκας 
του, ενώ παράλληλα βλέπουμε και τις αναμνήσεις 
τους.  
Αν και δε μπορεί να θεωρηθεί μια ιδιαίτερα 
ανάλαφρη ταινία σίγουρα αξίζει να τη δείτε! 

Κατερίνα Αυγούστη  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΒΙΒΛΙΑ 

The declaration 
<<The declaration>> ένα βιβλίο επιστημονικής 
φαντασίας, τοποθετημένο στην Αγγλία του 2140. 
Διερευνά τα θέματα 
του υπερπληθυσμού και 
της αθανασίας. Με ένα 
φάρμακο ο κάθε 
άνθρωπος έχει το 
δικαίωμα στην αιώνια 
ζωή, μα εφόσον το 
πάρει απαγορεύεται να 
φέρει στο κόσμο παιδιά. 
Σε περιπτώσεις στις 
οποίες παιδιά 
γεννιούνταν παράνομα, 
μεταφερόνται σε 
κρατικές εγκαταστάσεις στις οποίες γίνονται 
πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία, με λίγα λόγια 
σκλάβοι. Σε μία προσπάθεια της κοινωνίας να 
αντιμετωπίσει τον υπερπληθυσμό, η 15χρονη Άννα 
έχοντας για τόσα χρόνια μάθει να μισεί τον εαυτό 
της και τους γονείς της αρχίζει να αμφισβητεί όλες 
τις παλιότερες πεποιθήσεις της με την άφιξη ενός 
αγοριού. Αυτό το βιβλίο μέσα από μία 
ενδιαφέρουσα πλοκή θίγει θέματα τα οποία ακόμα η 
ανθρωπότητα ίσως να μην είναι έτοιμη να πάρει 
στα σοβαρά. 

Κατερίνα Αυγούστη  
 

 

 

ΤΑΙΝΙΟ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
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● Ερώτηση 1:  
Ποιο ήταν το ψηλότερο βουνό πριν 
ανακαλυφθεί το Έβερεστ; 

• Το 40% των ατόμων που ρωτήσαμε μας 
απάντησαν σωστά δηλαδή το Έβερεστ καθώς 
πάντα ήταν το 
ψηλότερο βουνό 
απλώς μετά το 
ανακάλυψαν.  

• Το 30% μας 
απάντησε ότι δεν 
ξέρει ενώ 1 άτομο 
μας είπε ότι το Έβερεστ δεν ανακαλύφθηκε.  

• 2 άτομα μας απάντησαν ότι ήταν τα Ιμαλάια το 
οποίο θεωρείτε σωστό καθώς το Έβερεστ ανήκει 
στα Ιμαλάια.  

•Τέλος, 3 άτομα μας απάντησαν ότι ήταν ο 
Όλυμπος, 2 άτομα είπαν τις Άνδεις ενώ 1 άτομο 
απάντησε πως ήταν η Πίνδος. Άλλο 1 άτομο 
απάντησε το Κιλιμάντζαρο και άλλο ένα τις Άλπεις.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Ερώτηση 2:  
Πόσοι μήνες έχουν 28 μέρες; 

• Το 55% των ατόμων που ρωτήσαμε μας 
απάντησαν σωστά δηλαδή 12 καθώς δεν υπάρχει 
μήνας με λιγότερες από 28 μέρες και όλοι έχουν 
παραπάνω.  

• Το 38% απάντησε 1. 

• 1 άτομο είπε κανένας και άλλο 1 ότι δεν ξέρει. 

 

Λήδα Κοντσαλούδη, Βασιλική Ματσούκα 
 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΚΑΛΩΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

      (…μέσω κοινωνικών δικτύων) 
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Ακροστιχίδα με έννοιες Φυσικής 
 

1. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   
2. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   
3. _ __ _ _ _ _  _ _    
4. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    
5. _ _ _ _ _ _ _ _    
6. _ _ _ _ _ _ _ __ _   

 
1. Ο νόμος της αδράνειας διατυπώθηκε από τον …….. [ανορθόγραφα] 
2. Προκαλεί αλλαγή της ταχύτητας ή παραμόρφωση. 
3. Η Fολ συμβολίζεται και ….. 
4. Η μεταβολή της θέσης. 
5. Ένα σώμα που κινείται ευθύγραμμα με σταθερή ταχύτητα, εκτελεί …… 
6. Βρίσκεται από τη κλίση της ευθείας στο διάγραμμα x- t. 

 
Η λέξη που σχηματίζεται στα κουτάκια είναι: ……  
 

Γιώργος Καλλιώρας, Άγγελος Κράψης, Παναγιώτης Κωσταράς, Θοδωρής Ντόκας 

 

Σταυρόλεξο με έννοιες Φυσικής 
 

ΚΟΥΙΖ ΠΕΡΙ ΦΥΣΙΚΗΣ 
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Νίκος Ρήγας-Καννάς , Αλέξανδρος Σάμπαλος , Αντιγόνη Ταξιαρχοπούλου 
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Καλοκαίρι… Φύγαμεεε! 
Το καλοκαίρι ξεκινάει τον Ιούνιο αλλά οι καλοκαιρινές διακοπές 
έχουν αρχίσει από τα μέσα Μαΐου. Το τέλος της καραντίνας για 
πολλούς σήμανε την αρχή του καλοκαιριού. Με την πρώτη ευκαιρία 
όλοι πήγαν στα χωριά, στα εξοχικά και στους συγγενείς τους. Όλοι 
οι μαθητές περιμένουν με ανυπομονησία την λήξη των σχολείων για 
να πάνε επιτέλους διακοπές, να ξεφύγουν από την καθημερινή τους 
ρουτίνα. Μπάνια στη θάλασσα, κάστρα στην άμμο… και ποιος δεν 
βιάζεται για το καλοκαίρι!; Καλοκαίρι σημαίνει ξεκούραση, ξενοιασιά, 
ανεμελιά και διασκέδαση. Ακριβώς όλα όσα χρειαζόμαστε μετά από 

έναν τόσο δύσκολο χειμώνα. Ωστόσο για κάποιους το καλοκαίρι δεν θα είναι τόσο ξένοιαστο, γιατί ο χειμώνας 
για εκείνους ήταν πιο βαρύς. Οικονομικές δυσκολίες, αρρώστιες και απώλειες αγαπημένων προσώπων λόγω 
του κορονοϊού εμποδίζουν την απόλαυση του καλοκαιριού τους. 
Ας αφήσουμε όμως τις δυσκολίες, τις στεναχώριες και τις ανησυχίες μας και ας κλείσουμε τα μάτια για να 
μυρίσουμε τη θάλασσα, να νιώσουμε το κύμα να μας παρασέρνει και τον ήλιο να καίει τα μάγουλα μας. Ας 
γεμίσουμε με εικόνες και συναισθήματα για να μπούμε δυναμικά στη νέα σχολική χρονιά! 
 

Πασχαλίδη Ευαγγελία 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤO ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ… 
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"Ο δικός μας μικρόκοσμος " 
 

Ο μικρόκοσμός μας, πλέον, δεν μας ανήκει.  
Η αδημονία για την ώρα την γυμναστικής, οι εκκωφαντικές στα μάτια μας αδικίες, η καθιερωμένη πνοή 
επανάστασης, η αντίστροφη μέτρηση για το διάλειμμα, οι συγκεντρώσεις στην αίθουσα εκδηλώσεων, είναι 
ζητήματα αυστηρώς παρελθοντικού ενδιαφέροντος!  
     Φτάνει, λοιπόν, η στιγμή που κάτι δικό μας παύει να μας ανήκει και παράλληλα μένει δικό μας. Και αυτή, 
είναι μια στιγμή μετέωρη καθώς μας βρίσκει στο μεταίχμιο της σχολικής και της επόμενης ζωής μας. Μια 
ανάσα μακριά από το μέλλον, πάντα, συναντά την νοσταλγία της ανάμνησης και το σχολείο μας είναι μια 
μακρόσυρτη στο πέρασμα εμπειρία, μια τόσο γλυκιά  και πολύπλευρη περίοδος.  
Περίοδος, που μοιάζει τελματική και αποδεικνύεται καλπάζουσα. Έτσι, αξίζει τουλάχιστον λίγα πρωινά να 
ξυπνήσει κάνεις ευσυνείδητα ευτυχισμένος που θα συναντήσει τους ίδιους ανθρώπους, τα ίδια προβλήματα, τα 
ίδια νεύρα, στο ίδιο μέρος, στον ίδιο μικρόκοσμο. Ίσως, τελικά, αν σταθείς μισό λεπτό και ονειρευτείς και 
βρεις την παγιδευμένη ελευθερία της ψυχής σου και προσφέρεις σε αυτόν τον μικρόκοσμο και μέσα στο πάθος, 
την πλήξη και την τρέλα σου, φανείς αλληλέγγυος ή καινοτόμος ή έστω ειλικρινής, ίσως τότε αυτός ο 
μικρόκοσμος κάνει ένα βήμα πιο χρωματιστό και στο σύνολο του πολύχρωμο. ‘Ομως, το χρώμα αυτό, η λάμψη  
και η ορμή του, θα είναι εκεί και για έναν κόσμο πιο μεγάλο.  
      Ύστερα από χρόνια, αν κάπου βρεθούμε μακριά από το προαύλιο του Χαλανδρίου, θα σε κοιτάξω θα με 
κοιτάξεις και θα ξέρουμε πως  είμαστε εφοδιασμένοι ονειροπόλοι αγωνιστές σε ένα κόσμο όχι τόσο μικρό, όχι 
τόσο ίδιο, όχι τόσο πολύχρωμο. 
Μια αγκαλιά ευγνωμοσύνης, ένα χαμόγελο συγχώρεσης, ένα βλέμμα αγάπης και ένα ζευγάρι ανανεωμένα και 
ώριμα φτερά.  
Καλή αντάμωση σε έναν κόσμο πιο μεγάλο από αυτόν που μας μεγάλωσε! 

Ειρήνη Κοσμά 
 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΛΩ ΝΑ ΕΙΜΑΙ ΧΥΜΑ !?#//@??!!! 
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Με αφορμή το ποίημα «Με τον τρόπο του Γ.Σ.»,  οι μαθητές του Γ1 και του Γ2 Γυμνασίου εξέφρασαν την δική 
τους θέση για το κατά πόσο σήμερα η Ελλάδα τους πληγώνει ή τους κάνει περήφανους με το δικό τους 
ξεχωριστό τρόπο! Όλες οι εργασίες ήταν ιδιαίτερες αλλά κάποιοι μαθητές μας με τα ποιήματα που συνέθεσαν 
μόνοι τους στην τάξη μέσα σε μία διδακτική ώρα απέδειξαν ότι διαθέτουν γνήσια  καλλιτεχνική φλέβα…  
Απολαύστε λοιπόν τους συμμαθητές σας και ταξιδέψτε και εσείς στην δική σας Ελλάδα!!! 

Χ. Νικολαράκου 

Ο αισιόδοξος της παρέας  

Όπου κι αν ταξιδέψω η Ελλάδα με ικανοποιεί. 
Στην Κρήτη με το παλάτι της Κνωσού που κυριαρχούσε στο Αιγαίο. 
Στην Μακεδονία που κάποτε ήταν το σπίτι του Μέγα Αλεξάνδρου. 
Στην Σπάρτη που οι κάτοικοι της φημιζόντουσαν για τις πολεμικές τους ικανότητες. 
Στην Αθήνα που κρατάει τον πολυφημισμένο Παρθενώνα που κρατάει ακόμη δυνατός μετά από τόσες 
επιθέσεις. 
Στο Βυζάντιο που κάποτε ήταν η πιο ισχυρή αυτοκρατορία. 
Στο Ναύπλιο με την πολιτική του επιτυχία. 
Μέχρι και στην Μύκονο με τις ηλιόλουστες παραλίες της που φέρνει τόσο τουρισμό στην χώρα μας… 
Την αγαπώ την Ελλάδα και δεν θα την άλλαζα για τίποτε! 

Αλέξης Πουλιόπουλος Γ2  
 

Οι απαισιόδοξοι της παρέας  

« Όπου και αν ταξιδέψω η Ελλάδα με πληγώνει » 
 

Η τωρινή Ελλάδα με πληγώνει,  
Όσο όμορφη κι αν είναι δεν μπορώ να την θαυμάσω, 

Οι άνθρωποί της, οι Έλληνες με απογοητεύουν, 
Κανείς δεν μας βλέπει ως πρότυπο, 

 
Η ρηχότητα μας κυβερνά,  

Κανείς πλέον δεν έχει ένα όραμα για αυτή την χώρα, 
Η αγωνία κυριαρχεί στα κεφάλια μας, 
Κανείς δεν γνωρίζει την κατάληξή μας 

                                                                              Μαρία- Χρύσα Παπαδοπούλου Γ2 
 

 

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟΣΗ ΠΙΕΣΗ ΤΟ ΕΡΙΞΑ ΣΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ… 
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Όπου κι αν ταξιδέψω η Ελλάδα με πληγώνει… 
Όπου κι αν ταξιδέψω η Ελλάδα με πληγώνει, 

Δεξιά κι αριστερά βλέπω αντιπαλότητα, 
Δεν υπάρχει πλέον η γνωστή αγάπη και καλοσύνη. 

 
Όπου κι αν ταξιδέψω η Ελλάδα με πληγώνει, 

Στις καρδιές μας κυριαρχεί το μίσος 
Και σκοτάδι έχει επικρατήσει στην ψυχή μας. 

 
Όπου κι αν ταξιδέψω η Ελλάδα με πληγώνει, 
Διχόνοια και χάος ανάμεσά στους πολιτικούς, 

Ο κόσμος διαλέγει στρατόπεδα για έναν πόλεμο δίχως σταματημό. 
 

Όπου κι αν ταξιδέψω η Ελλάδα με πληγώνει, 
Παντού ψεύτικα χαμόγελα και μαχαιρώματα  στην πλάτη, 

Φίλοι που γίνανε εχθροί. 
 

Όπου κι αν ταξιδέψω η Ελλάδα με πληγώνει. 
 

Χριστίνα Καραμούτα Γ1 
 

«Όπου και αν ταξιδέψω η Ελλάδα με πληγώνει» 
 

Η Ελλάδα, η όμορφη φημισμένη Ελλάδα, με πληγώνει. 
Με πληγώνει η αδιαφορία για την ιστορία,  
Με πληγώνει η άρνηση για την εξέλιξη,  

Με πληγώνει που δεν καταβάλλουμε προσπάθεια για να βελτιωθούμε,  
να καλλιεργηθούμε και να μορφωθούμε.  

Με πληγώνει που δεν ανοίγουμε τα μάτια μας και μένουμε πίσω.  
 

Η ελπίδα υπάρχει και η Ελλάδα μπορεί να την κατακτήσει. 
Οφείλει το αρχαιολογικό παρελθόν να τιμηθεί και να κυριαρχήσει.  

Στο προσκήνιο να επανέλθει, και την αγάπη μας να αποκτήσει.  
Πρότυπο να αποτελέσει και την υπόλοιπη Ελλάδα να ξαναμαγέψει.  

 
 
 

Γεωργία ΠιερράτουΓ2 
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Όπου κι αν ταξιδέψω η Ελλάδα με πληγώνει 
Όπου κι αν ταξιδέψω η Ελλάδα με πληγώνει 

Δεξιά αντιπαλότητα αριστερά μίσος 
Η καλοσύνη  σπάνια,  η κακία  είναι το σύνηθες 

 
Όπου κι αν ταξιδέψω η Ελλάδα με πληγώνει 

Συμπόνια για το περιβάλλον πουθενά 
Καυσαέριο σκουπίδια, εργοστάσια και σπατάλη παντού. 

Συμπόνια για τον συνάνθρωπο πουθενά . 
 

Όπου κι αν ταξιδέψω η Ελλάδα με πληγώνει 
Δημοκρατία το πολίτευμα αλλά κράτος είναι η αδικία 

Όλοι είμαστε ίσοι αλλά δεσπόζουν οι διακρίσεις 
Όλοι είμαστε ικανοί αλλά κυριαρχούν μόνο οι ανίκανοι . 

Ρεγγίνα Γαβρά Γ1 
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Φυσικά και γνωρίζετε όλοι σας ότι το σχολείο μας έχει διαδικτυακό κανάλι! 

Αν όχι… δεν είναι αργά να εγγραφείτε και να μας ακολουθείτε και να μας επικροτείτε! 

Πόυ; - https://www.youtube.com/channel/UCYWSGpugdnUoNbdAAVD1Iag 

Οι πιο πρόσφατες αναρτήσεις μας: 

Παρέα με τον Θουκυδίδη και τον Ξενοφώντα… 

https://www.youtube.com/watch?v=LPWjNE06LaU&t=4s  

Και η αποφοιτηση της Γ΄Λυκείου που θα αναρτηθεί σύντομα! 

 

 

Και πολλά άλλα… 
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ Μας!!! 
 
 

-   

YOUTUBικά 

https://www.youtube.com/channel/UCYWSGpugdnUoNbdAAVD1Iag
https://www.youtube.com/watch?v=LPWjNE06LaU&t=4s
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ΤΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ 
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ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: 

Ευαγγελία Μανώλογλου ΠΕ02 
Φώτης Δανάσκος ΠΕ04 
Νεκταρία Σκουτέλη ΠΕ02 
Κωνσταντίνα Χρυσανθακοπούλου ΠΕ04 (Επιμέλεια στήλης ΚΟΥΙΖ ΠΕΡΙ 
ΦΥΣΙΚΗΣ και το «δεύτερο μάτι μας» στη διόρθωση τυπογραφικών λαθών) 
 

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: 
Β λυκείου: Χριστίνα Παπαδοπούλου 

Α λυκείου: Μελίνα Κατσόγιαννη ( αρχισυντάκτρια), Λυδία Οικονόμου,  
                                                                   Χαρά Παπαγιαννοπούλου, Μαρίζα Τζάκου 
Γ γυμνασίου: Κατερίνα Αυγουστή, Χριστίνα Καραμούτα, Λυδία Νικολοπούλου,  
Β γυμνασίου: Αγγελική Αυγέρου,, Αγγελίνα θεοδωροπούλου, Λύδα & Φοίβη Κοντσαλούδη, Ειρήνη 
Κουμουτσάκου, Βασιλική Ματσούκα, Αναστασία Νικολάου, Ελισάβετ Παντσιοπούλου, Μαρίλυα Παπαδοπούλου, 
Εβελίνα Πασχαλίδη,  Αθηνά Σαμπάλου 
 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ: 
 Ειρήνη Κοσμά ( Γ λυκείου),  
πολλοί μαθητές/τριες της Β λυκείου που δημιούργησαν τα κουίζ φυσικής: Γιώργος Καλλιώρας, Άγγελος 
Κράψης, Παναγιώτης Κωσταράς, Θοδωρής Ντόκας και Νίκος Ρήγας-Καννάς ,  Αλέξανδρος Σάμπαλος , 
Αντιγόνη Ταξιαρχοπούλου 
και οι μαθητές/τριες του γ1 κι γ2 γυμνασίου που γέμισαν με ποίηση το τεύχος μας με την καθοδήγηση της κας 
Χ.Νικολαράκου: Α. Πουλιόπουλος, Μαρία-Χρύσα Παπαδοπούλου, Χριστίνα Καραμούτα, Τζωρτζίνα 
Πιερράτου, Ρεγγίνα Γαβρά 
 
ΣΚΙΤΣΟΓΡΑΦΟΙ/ ΖΩΓΡΑΦΟΙ: 
Μίλτος Νεφρός (λογότυπο) & Μαρίζα Τζάκου ( αποτύπωμα του τεύχους) 
 

  

  

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΕΥΧΟΥΣ 
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