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Εκδρομή 

Το Κεντρί 

Μόλυνση των Δασών 

Supernatural 

 

 

 

  

 

MarioAndSonic 

AttheRioOlympicGames 

 

 

Το δεύτερο τεύχος της εφημερίδας μας θα σας κρατήσει 

συντροφιά τις διακοπές του Πάσχα και περιέχει προτεινόμενες 

ταινίες, παιχνίδια, σειρές, λογοτεχνία, σας ενημερώνει για 

διάφορες δράσεις και άλλα… Δυστυχώς, όμως θα είναι και το 

τελευταίο φύλλο της σχολικής μας χρονιάς… Ελπίζουμε  να σας 

ευχαρίστησε όσο κράτησε και ευχαριστούμε πολύ για την 

ανάγνωση! 

 

 

Διονύσης 

Μπελεζίνης 



 

Προτεινόμενα Παιχνίδια 

 

Σε αυτό το μέρος της εφημερίδας θα δούμε μερικά από τα 

παιχνίδια, που έχουν μεγάλο αριθμό πωλήσεων και έχουν γίνει 

παγκοσμίως γνωστά για την επιτυχία τους… 

 

1) Super Mario Maker- Wii U:  

 

Οι Παίκτες αυτού του παιχνιδιού καλούνται να φτιάξουν 

διαφόρων ειδών και γραφικών δικές τους πίστες, τις οποίες ο 

μικρός Mario θα πρέπει να τερματίσει. Οι παίκτες μπορούν να 

μοιραστούν τα δημιουργήματά τους με όλον τον κόσμο, ο οποίος 

θα τα αξιολογήσει με βάση κύριο κριτήριο: τη δημιουργικότητα. 

Ένα διασκεδαστικό παιχνίδι για όλη την οικογένεια! 

 

 

 

 

 

 



 

2)Mario and Sonic at the Rio 2016 Olympic Games- 3DS 

 

Οι παίκτες λαμβάνουν μέρος σε όλα τα επίσημα αγωνίσματα των 

Ολυμπιακών Αγώνων με τους αγαπημένους χαρακτήρες Mario και 

Sonic. Έχουν επίσης τη δυνατότητα να παίξουν με φίλους τους 

συνδέοντας τις κονσόλες τους και πολλά άλλα… Απευθύνεται σε 

όλη την οικογένεια. 

 

 

3) Pes 2016- PC 

 

Οι Παίκτες δημιουργούν τη δική τους φανταστική ομάδα 

ποδοσφαίρου, ρυθμίζοντας την εμφάνιση και τον τρόπο παιχνιδιού 

των ποδοσφαιριστών, τους οποίους κερδίζουν με 

πλειστηριασμούς, που γίνονται ταυτόχρονα για όλους τους παίκτες 

του κόσμου. Έπειτα, αφού προπονηθούν, συνδέονται στο 

διαδίκτυο και συμμετέχουν σε παγκόσμια τουρνουά και φιλικά 

ματς. Ιδανικό για τους φίλους του ποδοσφαίρου.



 

Ιωάννα Μπαμπαρούτση 

 

 

 

 

Προτεινόμενες Ταινίες 

 

ΤΟ ΚΕΝΤΡΙ 

 

 

Ο Τζόνι Χούκερ  (Ρόμπερτ Ρέντφορντ) είναι ένας μικροαπατεώνας 

από το Ιλινόις, ο οποίος με τη βοήθεια των φίλων του Λούθερ 

Κόουλμαν (Ρόμπερτ Ερλ Τζόουνς) και Τζο Ίρι (Τζακ Κίχοου) 

καταφέρνει να κλέψει στα χαρτιά 11.000 δολάρια από ανύποπτο 

θύμα. Ο Λούθερ αποφασίζει να παρατήσει τις κομπίνες και 

συμβουλεύει τον Τζόνι να πάει στο Σικάγο για να συναντήσει τον 

Χένρι Γκόντορφ (Πωλ Νιούμαν) να τον διδάξει τα κόλπα για 

μεγάλες κομπίνες. Το θύμα όμως των χαρτοπαικτών ήταν τσιράκι 

του διαβόητου μαφιόζου Ντόιλ Λόνεγκαν (Ρόμπερτ Σω) κι ο 

Λούθερ δεν προλαβαίνει να χαρεί την απόσυρσή του από τον 

κόσμο της κομπίνας εφόσον οι άνδρες του Λόνεμαν τον 

δολοφονούν. Διψασμένος για εκδίκηση τότε ο Τζόνι, πηγαίνει στο 

Σικάγο και ζητά τη βοήθεια του Χένρι Γκόντορφ, προκειμένου να 

στήσουν κομπίνα εις βάρος του Λόνεγκαν. 

 

Διονύσης Μπελεζίνης 



 

ΣΕΙΡΕΣ 

SUPERNATURAL 

 

Όταν ο Σαμ και ο Ντιν Γουίντσεστερ  ήταν παιδιά, η μητέρα τους 

δολοφονήθηκε μπροστά στον πατέρα τους από κάτι «υπερφυσικό» και οι 

ζωές τους άλλαξαν ριζικά.Μετά από το τραγικό αυτό συμβάν, ο πατέρας 

τους ανέπτυξε ενδιαφέρον για καθετί μεταφυσικό και εκπαίδευσε τους 

δύο γιους για να γίνουν μαχητές εναντίον του Κακού, ατρόμητοι μπροστά 

στο ανεξήγητο και υπερασπιστές των αδυνάτων. 

THE 100 



 

To «The 100» διαδραματίζεται 97 χρόνια 

μετά από έναν πυρηνικό πόλεμο που έπληξε την Γη και αφάνισε σχεδόν 

την ανθρωπότητα και κατέστρεψε τον γνωστό πολιτισμό.  

Τότε, ένα διαστημόπλοιο, στο οποίο 

ζουν οι μοναδικοί επιζώντες, στέλνει 100 άτομα πίσω στη Γη για να 

εξετάσουν το ενδεχόμενο να ξανακατοικήσουν την Γη. 

 

ONCE UPON A TIME 

 

 

Η EmmaSwan  είναι μια 28χρονη γυναίκα που εγκατέλειψε τον γιο της 

πριν από 10 χρόνια. Μια μέρα της χτυπάει την πόρτα ο Henry  ένα 

10χρονο αγόρι που ισχυρίζεται ότι είναι ο γιος της και ζητάει 

απελπισμένα την βοήθεια της. Σύμφωνα με τον Henry, η Emma είναι η 



κόρη της Χιονάτης και του πρίγκιπα του παραμυθιού. Όταν γεννήθηκε με 

μαγικό τρόπο στάλθηκε μακριά από τον παραμυθένιο κόσμο για να 

προστατευτεί από την κατάρα της μάγισσας. Αδυνατώντας να βρει το 

μωρό, η μάγισσα παγίδεψε τους ήρωες του παραμυθιού στον δικό μας 

κόσμο στην πόλη Storybrooke, χωρίς να έχουν καμιά ανάμνηση του 

παρελθόντος. Σύμφωνα με την προφητεία το μωρό της Χιονάτης και του 

μαγευτικού πρίγκιπα όταν γίνει 28 χρονών θα τους ελευθερώσει από τα 

μάγια της διαβολικής βασίλισσας. 

 

IZOMBIE 

 

 

 

Η νεαρή OliviaMoore, μια πρώην φοιτήτρια ιατρικής, μετατρέπεται σε 

ζόμπι και εργάζεται σε νεκροτομείο, ώστε να τρώει μυαλά για την 

επιβίωσή της. Με κάθε μυαλό που τρώει, αποκτάει τις αναμνήσεις του 

νεκρού. Στη συνέχεια, αξιοποιεί αυτήν την ικανότητα για να βοηθήσει 

την αστυνομία στην εξιχνίαση υποθέσεων. 

 

 

 

 

 

 

 

Μυρτώ Πακίδη 

Βασιλική Πετρούλια 

 



Έφτασε η Τετάρτη, η μέρα της εκδρομής. Στις 

8.45 π.μ. όλο οι μαθητές και οι καθηγητές 

βρίσκονται στο πάρκινγκ του σχολείου. Σε λίγα 

λεπτά το πούλμαν θα ξεκινούσε… Όλοι 

ήμασταν κατενθουσιασμένοι! 

Στις 9.30 φτάσαμε επιτέλους στο πλανητάριο! 

Πρώτη μας στάση ο εντυπωσιακός θόλος. Εκεί 

παρακολουθήσαμε ένα ενδιαφέρον film , ’’ Ο 

Ζωντανός Πλανήτης’’, διάρκειας μίας ώρας από 

το οποίο μάθαμε για τα ηφαίστεια του πλανήτη 

Άρη και της Αφροδίτης και για τους μετεωρίτες 

ενώ πήραμε μια ιδέα και για τους γήινους και 

εξωγήινους παράγοντες που επηρεάζουν το 

κλίμα της Γης. 

Η Εκδρομή μας! 

 

 

Εκδρομή στο πλανητάριο και στον Ναυτικό Όμιλο Π. Φαλήρου 

 

 Οι εκδρομές ποτέ δεν τελειώνουν στο σχολείο μας. Η μία καλύτερη από 

την άλλη! Και που δεν μας έχουν πάει; Σε αρχαιολογικούς χώρους μας 

πήγανε, σε εργοστάσιο σοκολάτας, ακόμα και σε θέατρο! Αυτή η 

εκδρομή όμως, που πραγματοποιήθηκε στις 17 Φεβρουαρίου του 2016 

ήταν διαφορετική… Οι αγαπητοί καθηγητές μας, οργάνωσαν μία 

εκδρομή στο Ίδρυμα Ευγενίδου, στο ξακουστό πλανητάριο της Αθήνας 

και στον ναυτικό όμιλο Παλαιού Φαλήρου!   

 

 

 

 

 

 

 

Ύστερα από αυτή την προβολή μας δόθηκε ελεύθερος χρόνος για 20 

λεπτά να εξερευνήσουμε το πλανητάριο και συγκεκριμένα το μικρό 

πωλητήριό  του, ενώ είχαμε και λίγο χρόνο να τσιμπήσουμε κάτι …                                             



 

Και αυτό ήταν μόνο η αρχή… Έπειτα από την επίσκεψή μας στο 

πλανητάριο φύγαμε για το ναυτικό όμιλο Π. Φαλήρου. Φτάσαμε στις 

11.25π.μ.  

 

 Εκεί γνωρίσαμε τον κ. Δημήτρη και την κα Μαρία, πρωταθλητές 

ιστιοπλοΐας. Μας έμαθαν μερικά βασικά στοιχεία που, ως Έλληνες, 

πρέπει να γνωρίζουμε για την ιστιοπλοΐα. Αρχικά μας ανέλυσαν τους 

τρεις τρόπους ιστιοπλοΐας: 

1. Πρίμα, όταν πλέουμε με την κατεύθυνση του ανέμου 

2. Όρτσα, όταν πλέουμε αντίθετα με τον άνεμο 

3. Πλαγιοδρομία, όταν το σκάφος πλέει με τον άνεμο στα πλάγια, ο 

οποίος είναι και ο τρόπος με  τη μεγαλύτερη ταχύτητα 



Στη συνέχεια μας εξήγησαν τα μέλη ενός ιστιοπλοϊκού: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πάνω κατάρτι ή 

άλμπουρο Οριζόντιο κατάρτι ή 

μάρτσα 

Το σκοινί που συνδέει τον 

ιμάντα με το κατάρτι 

Τιμόνι, βασικό μέλος για να 

οδηγήσεις ένα σκάφος 

Η λαγουδέρα, δηλαδή 

το φτερό 

Ο ιμάντας, που είναι κάτι σαν ζώνη, για 

να στηρίζεται αυτός που οδηγεί 



 

Επιπλέον, μάθαμε ότι η πλευρά όπου φυσά ο άνεμος και που κάθεται 

αυτός ου οδηγεί το ιστιοπλοϊκό ονομάζεται σοφράνο, ενώ η αντίθετη 

πλευρά ονομάζεται σταβέντο, όπως το  συγκρότημα! 

Έπειτα μας έκαναν αναπαράσταση ενός άλλου τρόπου οδήγησης, 

σύμφωνα με τον οποίο δύο άνθρωποι τραβάνε τα σκοινιά και από τις δύο 

πλευρές:  

 

 

Σημείωση: Είναι βασικό να ξέρουμε ότι στην ιστιοπλοΐα βασιζόμαστε 

στις δικές μας ανάγκες και πρέπει να βρίσκουμε εναλλακτικούς τρόπους 

Τέλος μας έδειξαν και ένα 

διαφορετικό είδος σκάφους, το 

διαστημικό, το οποίο έχει την 

ιδιαιτερότητα ότι ανεβαίνει από 

την επιφάνεια της θάλασσας με τη 

δύναμη του αέρα.                 

 



πλεύσης σε περίπτωση που κάτι πάει στραβά , πολλές φορές εξαιτίας του 

ανέμου. 

12.15: Η επίσκεψή μας στον ναυτικό όμιλο τελειώνει, όχι όμως και η 

εκδρομή… 

Είχαμε στη διάθεσή μας 45 λεπτά να περιηγηθούμε στους δρόμους του 

Φαλήρου. Τι πιο ωραίο από μία χαλαρωτική βόλτα μαζί με τους φίλους 

σου μετά από μία τόσο ενδιαφέρουσα εκδρομή; 

 

Μετά από μία ήρεμη βόλτα στο Φάληρο, ήρθε η ώρα της αναχώρησης… 

Άλλη μια φανταστική εκδρομή τελειώνει… Στη 1.50 έχουμε φτάσει στο 

σχολείο, όλοι κουρασμένοι, αλλά ικανοποιημένοι. Περιμένουμε όλοι με 

ανυπομονησία την επόμενή μας εκδρομή! Άραγε ποια θα είναι αυτή;;;  

 

 

 

 

Μερκούρη Ολυμπία Β΄2 



Λογοτεχνία 

 

 

 ‘’Λογοτεχνία... στο μικροσκόπιο’’ 

ΤΟ ΛΑΘΟΣ 

 

Για το δεύτερο τεύχος της εφημερίδας μας επέλεξα να σας 

παρουσιάσω το κορυφαίο έργο του Αντώνη Σαμαράκη, «Το Λάθος». 

Ένα αστυνομικό μυθιστόρημα που πραγματεύεται την ανθρωπιά, το 

παράλογο και ... τα λάθη! 

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Ο Αντώνης Σαμαράκης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1919 και πέθανε το 

2003. Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Εργάστηκε ως υπάλληλος του Υπουργείου Εργασίας έως το 1963. 

Στην Κατοχή συμμετείχε στην Εθνική Αντίσταση, το 1944 συνελήφθη 

από τους Γερμανούς και καταδικάστηκε σε θάνατο, όμως κατόρθωσε 

να διαφύγει. Στη λογοτεχνία πρωτοεμφανίστηκε στις αρχές της 

δεκαετίας του 1930 ως ποιητής από τις στήλες των περιοδικών 

Παιδικός κόσμος και Διάπλασις των Παίδων. Ακολούθησαν 

δημοσιεύσεις του στις σελίδες της Νέας Εστίας και άλλων περιοδικών. 

Το 1954 εκδόθηκε η πρώτη του συλλογή διηγημάτων με τίτλο Ζητείται 

ελπίς και ακολούθησαν πέντε ακόμη βιβλία του. Τα έργα του έχουν 

μεταφραστεί σε 33 γλώσσες, σε 114 ξένες εκδόσεις.  

 

 

 



ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ 

Ι. Διηγήματα 

• Ζητείται ελπίς· Διηγήματα. Αθήνα, 1954. 

• Αρνούμαι. Αθήνα, 1961. 

• Το διαβατήριο. Αθήνα, 1973. 

• Η κόντρα· Διηγήματα. Αθήνα, 1992. 

ΙΙ. Μυθιστορήματα 

• Σήμα κινδύνου· Μυθιστόρημα. Αθήνα, 1959. 

• Το λάθος· Μυθιστόρημα. Αθήνα, 1965. 

 • Εν ονόματι· Μυθιστόρημα. Αθήνα, 1998 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

«Το λάθος» του Αντώνη Σαμαράκη εκτυλίσσεται σε μια χώρα που δεν 

κατονομάζεται, παρόλο που είναι φανερή η επιρροή που δέχθηκε ο 

συγγραφέας από τη μεταξική δικτατορία και την Κατοχή. Η εξουσία 

που κυβερνά αυτή τη χώρα είναι «το Καθεστώς», που διακρίνει μόνο 

ανάμεσα σε οπαδούς και εχθρούς. Η πλοκή έχει ως εξής : ένας πολίτης 

συλλαμβάνεται σε ένα καφέ από πράκτορες κάποιας υπηρεσίας, χωρίς 

κάποια συγκεκριμένη κατηγορία. Επειδή όμως ο μόνος μάρτυρας 

κατηγορίας έχει δολοφονηθεί από τους πράκτορες του καθεστώτος, 

τίθεται σε εφαρμογή το Σχέδιο : ο ύποπτος θα αντιμετωπιστεί με μια 

δήθεν φιλική ανθρώπινη συμπεριφορά, για να τον αναγκάσουν να 

ομολογήσει ή να αποδράσει κατά τη μεταφορά του για ανάκριση, 

προκειμένου να αποδειχθεί η ενοχή του και να εξοντωθεί 

δικαιολογημένα από την Ασφάλεια. Τα όργανα του Σχεδίου είναι «ο 

προϊστάµενος» (ο οργανωτής), «ο ανακριτής» (ο εκτελεστής) και «ο 

µάνατζερ» (ο διεκπεραιωτής) ενώ το θύµα τους είναι «ο άνθρωπος του 

Καφέ Σπορ» (ο ύποπτος). Οι τρεις πράκτορες συμβολίζουν τις τρεις 

τάξεις κάθε εξουσίας βασισμένης στον ολοκληρωτισμό. Κατά τη 



μεταφορά του υπόπτου για ανάκριση, λαμβάνουν χώρα τα παρακάτω 

προσχεδιασμένα συμβάντα: το αυτοκίνητο δήθεν εμφανίζει βλάβη, με 

αποτέλεσμα να χάσουν το πρωινό πλοίο, οπότε έπρεπε να 

διανυκτερεύσουν για μια νύχτα στην κοντινή πόλη σε ένα ξενοδοχείο. 

Ο μάνατζερ φροντίζει για τη δήθεν επισκευή του αυτοκινήτου, 

προκειμένου να αφήσει το πεδίο ελεύθερο στον ανακριτή για να θέσει 

σε εφαρμογή το Σχέδιο, που προβλέπει την ανάπτυξη φιλικών σχέσεων 

με τον ύποπτο ώστε να ‘θερμανθεί’, περνώντας ανθρώπινες στιγμές 

μαζί. Όμως, αμέσως μετά, με την προσχεδιασμένη ανακοίνωση της 

μεταφοράς του υπόπτου στην πρωτεύουσα για ανάκριση, τον αγχώνει 

(τον ‘ψύχει’), αποσκοπώντας στη διατάραξη της συναισθηματικής του 

ισορροπίας. Ο ανακριτής δίνει στον ύποπτο πολλές ευκαιρίες να 

αποδράσει, ενώ ταυτόχρονα παρακολουθεί τη συμπεριφορά του, για να 

αποφασίσει για την ενοχή ή την αθωότητά του. Ωστόσο, στο τέλος του 

έργου ο απάνθρωπος ορθολογισμός και η μαθηματική αντίληψη του 

Σχεδίου θα βρεθεί αντιμέτωπη με ένα απρόοπτο, με ένα λάθος : ο 

ανακριτής που υποκρινόταν ότι είναι άνθρωπος με καρδιά 

αντιλαμβάνεται πως δεν έχει χάσει την ανθρωπιά του. 

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ: ΤΑ ΛΑΘΗ 

 Το λάθος που ζητήσανε από τον ανακριτή να γίνει άνθρωπος 

 Το λάθος που ο ανακριτής πίστεψε ότι μπορεί να γίνει άνθρωπος 

χωρίς άλλες συνέπειες 

 Το φαινομενικό λάθος της σύλληψης ενός αθώου 

 Το λάθος της υπηρεσίας  που πίστεψε ότι ο συλληφθείς μπορεί 

να είναι αθώος 

  Το λάθος του σχεδίου που πίστευε ότι μπορεί να εφαρμοστεί 

από πράκτορες  χωρίς να εμποτιστούν από ανθρωπιά 



  Το λάθος της υπηρεσίας  που πίστευε τυφλά στο σχέδιο 

 Το λάθος του ανακριτή που πίστεψε στην πιθανότητα της 

αθωότητας 

 Το λάθος πίστης της υπηρεσίας στην απανθρωπιά του ανακριτή 

 Το λάθος του τεκμηρίου ενοχής  

 Το λάθος του μονοπωλίου της ορθότητας, το λάθος του 

αλάθητου 

 Το λάθος διαδικασιών που δεν έχουν σχέση με τη δικαιοσύνη 

 Το λάθος της μη ανοχής, μήτρα της αντίδρασης και των 

διαχωριστικών γραμμών 

 Το λάθος του συλληφθέντος που πίστεψε ότι είχε πείσει για την 

αθωότητά του 

 Το λάθος της υποτίμησης της ανθρωπιάς,  που διαβρώνει και τις 

πιο απάνθρωπες διαδικασίες 

 Το λάθος της υποταγής σε ένα σύστημα που δεν αμφιβάλλει για 

την ορθότητά του 

 Το λάθος βήμα σε μια μαρκίζα που επισπεύδει το τέλος 

 Το λάθος της ύπαρξης σε έναν παράλογο κόσμο.  

 

‘’Αρκεί ένας κόκκος ανθρωπιάς, για να βραχυκυκλώσει την αμείλικτη 

τελειότητα του καθεστωτικού Σχεδίου και του μηχανισμού της 

εξόντωσης των ανθρώπων...’’ 

ΚΑΛΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ 

 

 

 

 

Μικελίνο  Μαραγκουδάκης 



Σχολική Έρευνα στο Άλσος Συγγρού 

 

Η ΜΟΛΥΝΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ 



Στις μέρες μας το φαινόμενο της μόλυνσης των δασών είναι πολύ 

συνηθισμένο, ιδιαίτερα σε χώρες όπου μένουν άνθρωποι με χαμηλές 

οικολογικές  ευαισθησίες (Ελλάδα). Σε πολλά δάση υπάρχουν σκουπίδια 

τα οποία τα ρίχνουν οι περαστικοί επειδή δεν πηγαίνουν στους κάδους 

που υπάρχουν λίγο πιο πέρα.  

Για να περιορίσουμε τον αριθμό των σκουπιδιών γύρω από το σχολείο 

μας, πρέπει να γίνουν ενέργειες για τον καθαρισμό και την ενημέρωση 

των μαθητών για την καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος που 

προκαλούν τα σκουπίδια. 

Στο Άλσος Συγγρού, όπου βρίσκεται το σχολείο μας υπάρχουν πάρα 

πολλά σκουπίδια είτε από περαστικούς είτε από μαθητές.  

 

ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ 

 Γυάλινο μπουκάλι: 1.000.000 χρόνια 

 Πλαστικό μπουκάλι: 450 χρόνια 

 Κουτί αλουμινίου: 80-200 χρόνια 

 Λαστιχένια σόλα: 50-80 χρόνια 

 Νάιλον ύφασμα: 30-40 χρόνια 

 Πλαστικό ποτήρι: 50 χρόνια 

 Κουτί κονσέρβας: 50 χρόνια 

 Πλαστική σακούλα: 10-20 χρόνια 

Φίλτρο τσιγάρου: 1-5 χρόνια 

 Χάρτινη συσκευασία γάλακτος: 3 μήνες 

 Εφημερίδες: 6 εβδομάδες 

 Φλούδα πορτοκαλιού: 2-5 βδομάδες 

 

Ιωάννα Λουιζίδου, Χρύσα Παλτζούδη 



Αστεία και Παράξενα 

 

ΟΙ 10 ΟΜΟΡΦΟΤΕΡΟΙ ΚΗΠΟΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ  

Ξεκινώντας το άρθρο μας, θα διώξουμε τις σκέψεις μας από το κρύο και 

θα ταξιδέψουμε στους 10 ομορφότερους κήπους του κόσμου… 

Την δέκατη θέση κερδίζει ο «Jardim Botânico» (Ρίο Ντε Τζανέιρο, 

Βραζιλία) 

 



Την ένατη κερδίζει ο «Brooklyn Botanical Garden» (Νέα Υόρκη, ΗΠΑ)

 

Την όγδοη κερδίζει ο «Singapore Botanic Garden» (Σιγκαπούρη) 

 

Την έβδομη θέση κερδίζει ο «Berlin-Dahlem Botanical Garden», 

δίπλα στον οποίον βρίσκεται το «Botanical Museum» (Βερολίνο, 

Γερμανία) 



 

Την έκτη θέση κερδίζουν οι «Royal Botanic Gardens» (Αγγλία)

 



Την πέμπτη θέση κερδίζει ο «Nong Nooch Tropical Botanical 

Garden» (Ταϊλάνδη) 

 

 

Την τέταρτη θέση κερδίζει ο «Acharya Jagadish Chandra Bose 

Indian Botanic Garden» 

 



Την τρίτη θέση κερδίζει ο «Dubai Miracle Garden» (Ντουμπάι)

 

 Την δεύτερη θέση κερδίζουν οι «Κeukenh of Gardens» (Λίσε, 

Ολλανδία)

 



Και την πρώτη θέση κερδίζει ο «Κήπος του Λουξεμβούργου» (Παρίσι, 

Γαλλία) 

 

 

 

5 ΑΣΤΕΙΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΓΙΑ …ΤΑ ΖΩΑ 

«ΟΥΑΟΥ!»… Αυτή ακριβώς θα είναι η έκφρασή σας όταν διαβάστε 

αυτά τα 5 γεγονότα για τα ζώα που κατά πάσα πιθανότητα δεν πιστεύατε 

να ισχυούν…  

 

1) Στη Σουηδία υπάρχει διαγωνισμός άλματος κουνελιών (Kaninhopping) 

 

 

 



 

2) Οι Ιαπωνικοί Μακάκοι φτιάχνουν χιονόμπαλες και παίζουν 

χιονοπόλεμο 

 

 

 

 

3) Οι Ιππόκαμποι αποκτούν ταίρι για μια ζωή. Όταν ένα ζευγάρι 

ιππόκαμπων ταξιδεύει, ο ένας κρατά την ουρά του άλλου για να μην 

χαθούν  

4) Οι αρσενικοί πιγκουίνοι Gentoo χαρίζουν στα θηλυκά που επιλέγουν 

για σύντροφο ένα βότσαλο. 

 



5) Οι σκίουροι υιοθετούν τα 

σκιουράκια που θα έμεναν 

ορφανά 

 

 

 

 

 

 

Αθλητικά 

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 

Φάση των 16: 

Μαρίνος Μαυριγιαννάκης 

Διονύσης Μπελεζίνης 









 

 

 

Αστροφυσική 

 

Ο κόσμος της Φυσικής είναι μαγικός, γεμάτος ερωτήματα για την 

δημιουργία του κόσμου, τον άνθρωπο και τον προορισμό του. Παρά την 

αλματώδη εξέλιξη στο χώρο της φυσικής παραμένουν ακόμη αναπάντητα 

βασικά ερωτήματα. Στο παρόν άρθρο θα ασχοληθούμε με την σκοτεινή 

ύλη. Πιο συγκεκριμένα τα γνωστά σωματίδια αποτελούν περίπου το 1/6 

της συνολικής ύλης στο Σύμπαν. Το υπόλοιπο το ονομάζουμε σκοτεινή 

ύλη. Αλλά τι είναι η σκοτεινή ύλη;  

Το ερώτημα αυτό βασανίζει για αιώνες του σπουδαιότερους  φυσικούς 

του κόσμου. Σίγουρα, σκοπός του άρθρου δεν αποτελεί η απάντηση του 

ερωτήματος αλλά μία περιπλάνηση στην έννοια της σκοτεινής ύλης στην 

φυσική.  

Προφανώς η σκοτεινή ύλη δεν εκπέμπει ούτε απορροφά φως ή άλλη 

ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία σε σημαντικό βαθμό. Αντίθετα, η ύπαρξη 

και οι ιδιότητές της βασίζονται στις βαρυτικές επιδράσεις πάνω στην 

Περικλής Παλαμπουίκης  

Άγγελος Νικολάου 

 



Χάρης Πλάτανος 

ορατή ύλη, στην ακτινοβολία και τη μεγάλης κλίμακας δομή του 

σύμπαντος.  

Η υπόθεση της σκοτεινής ύλης έχει ως στόχο να εξηγήσει διάφορες 

αστρονομικές παρατηρήσεις που δεν συμφωνούν με τη θεωρία μας για τη 

βαρύτητα.  

Κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει ότι τελικά η σκοτεινή ενέργεια θα 

καταρριφθεί ως εξήγηση οπότε τα ερωτήματα για το σύμπαν θα 

μεγαλώσουν κι άλλο. Η θεωρία του Αϊνστάιν προβλέπει ότι η επέκταση 

του σύμπαντος θα έπρεπε να επιβραδύνεται διαχρονικά λόγω του 

«φρένου» της βαρύτητας, όμως οι παρατηρήσεις του ουρανού φαίνεται 

να δείχνουν το ακριβώς αντίθετο, το σύμπαν να διαστέλλεται και μάλιστα 

όλο και πιο γρήγορα. 

 

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ 

 

Κλείνοντας, θα σας αφηγηθούμε όλη την ιστορία του σχολείου 

μας μέχρι και σήμερα… 

 

ΑΝΑΒΡΥΤΑ 

        Διδασκαλία του πνεύματος και του χαρακτήρα της ζωής 

Σήμερα βρίσκομαι και φοιτώ στο σχολείο των Αναβρύτων, χτισμένο σε 

ένα εντυπωσιακό κατάφυτο κτήμα που ανήκε στην επιφανή οικογένεια 

Συγγρού και πέρασε στη δικαιοδοσία της Ελληνικής Γεωργικής 

Εταιρείας το 1921.  

Μέχρι και τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο το κτήμα βρισκόταν υπό την 

δικαιοδοσία και εποπτεία του Υπουργείου Γεωργίας. 



Αρχικός στόχος ήταν στο απαράμιλλης ομορφιάς τόπο να 

πραγματοποιηθούν γεωργικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες  με 

ανάπτυξη των γεωργικών επιστημών της κηπουρικής, πτηνοτροφίας , 

μελισσοκομίας, σηροτροφίας και κτηνοτροφίας. 

Όμως με πρωτοβουλία του βασιλικού ζεύγους Παύλου και Φρειδερίκης 

το 1949 που εντυπωσιάστηκε από το επιτυχημένο παιδαγωγικό πείραμα 

του παιδαγωγού Kurt Hahn  αποφασίζεται η ανέγερση των σχολικών 

κτιρίων στην περιοχή των Αναβρύτων. 

Ανάμεσα λοιπόν σε μια σειρά από σχολεία που ιδρύθηκαν μετά το 

δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο από την «ομάδα της Στρογγυλής Πλατείας» 

σε στενή συνεργασία με τον Kurt Hahn σε διάφορες πόλεις της Ευρώπης 

ήταν και το Εθνικό Εκπαιδευτήριο των Αναβρύτων που σήμερα στεγάζει 

το Γυμνάσιο και το Λύκειο. 

Η χρονική εποχή που ιδρύεται το σχολείο ήταν μετά από δυο 

παγκόσμιους καταστροφικούς πολέμους. Φαίνεται ξεκάθαρα πόση 

ανάγκη υπήρχε για ουσιαστική μόρφωση και εκπαίδευση ατόμων που 

μπορούσαν να διαφυλάξουν τα ανθρώπινα ιδανικά και αξίες και να 

αποκτήσουν μέσα από βιώματα αρχές συμπεριφοράς και ζωής.  

 

Στο Εθνικό Εκπαιδευτήριο των Αναβρύτων έγινε προσπάθεια – πείραμα 

-  συνδυασμού του ελληνικού προγράμματος  σπουδών με τις υπόλοιπες 

παιδαγωγικές δραστηριότητες που κάλυπταν το απογευματινό 

πρόγραμμα και το Σαββατοκύριακο.  

 Το σχολείο στηριζόταν δηλαδή στη λειτουργία του οικοτροφείου και του 

διδακτηρίου με σύστημα πειθαρχίας και αυτοδιοίκησης.  Η πυραμίδα των 

αξιωμάτων που κατανεμόταν στους μαθητές, περιλάμβανε τον αρχηγό – 



φύλακα των  μαθητών , τον βοηθό φύλακα , τον βαθμοφόρο , τους 

δόκιμους και τους λευκούς. Η επιλογή γινόταν από μικτό συμβούλιο 

παιδαγωγών και μαθητών.  

Όλων η επιλογή γίνονταν με κριτήρια πλατωνικής διάκρισης . Οι 

υποχρεώσεις τους ήταν πολλές και οι επιδόσεις αξιολογούνταν 

καθημερινώς. Η εκπαιδευτική εργασία ήταν μια πολυσύνθετη υπόθεση.  

Η ορθρινή έγερση , το κρύο λουτρό , πρωινή γυμναστική , τροχάδην , 

πλύσιμο ,ντύσιμο και στρώσιμο της κλίνης ,πρωινή επιθεώρηση  , 

μαθήματα , φαγητό , καθάρισμα τραπεζαρίας και ωριαία ανάπαυση. 

Κατόπιν το απογευματινό πρόγραμμα εκτός από αθλοπαιδιές 

περιλάμβανε πρακτική χειρωνακτική εργασία όπως σκάψιμο , χτίσιμο , 

ξυλουργικές εργασίες, καθάρισμα χώρων , ανάπαυση , διάβασμα , 

απολογισμό καθηκόντων ημέρας και ύπνο. Μέσα στο «ημιστρατιωτικό» 

πρόγραμμα προβλεπόταν και το επισκεπτήριο γονέων.  

Το σύστημα αυτό χρησιμοποίησε σαν εργαλεία  

- την αδιάκοπη σωματική άσκηση , 

- την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στους νέους ,  

- την πρόσληψη γνώσεων μέσω πρακτικής εφαρμογής και  

- την προώθηση ομαδικής εργασίας  

Σκοπός του ήταν να αναπτύξουν τα παιδιά υπευθυνότητα και ηθική 

ακεραιότητα, μέσα από ατομική και ομαδική προσπάθεια. 

Ο KurtHahn ήταν ο εμπνευστής που υλοποίησε τον στόχο αυτό και 

αφιέρωσε τη ζωή του στη βελτίωση της προσωπικής και κοινωνικής  

ζωής από την παιδική ηλικία. 

Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τον άνθρωπο που υλοποίησε αυτόν τον 

τρόπο διδασκαλίας.  



Γεννήθηκε γερμανός αλλά από Εβραίους γονείς το 1886. Μεγάλωσε και 

σπούδασε εκπαιδευτικός στο Βερολίνο και σε άλλα πανεπιστήμια της 

Ευρώπης . Στη σύντομη πολιτική του καριέρα ήρθε σε αντιπαράθεση με 

το χιτλερικό καθεστώς δημόσια με αποτέλεσμα τη φυλάκισή του από το 

κόμμα των Ναζί. Με τη βοήθεια των εγγλέζων φίλων του καταφέρνει να 

διαφύγει στην Αγγλία όπου αργότερα αποκτά την αγγλική υπηκοότητα. 

Σε ομιλία του η ανησυχία του και το ενδιαφέρον του για τους νέους  

επισημαίνεται ως εξής : 

« Οι νέοι περιβάλλονται σήμερα από δελεαστικά φαινόμενα κάμψης – που 

επηρεάζουν και τους ενήλικες- :  

κάμψης της φυσικής κατάστασης , λόγω των σύγχρονων τρόπων 

μετακίνησης ,  

κάμψης της μνήμης και της φαντασίας , λόγω της συγκεχυμένης 

κινητικότητας της σύγχρονης ζωής ,  

κάμψης της επιδεξιότητας και του ενδιαφέροντος , λόγω της ύφεσης στις 

παραδόσεις των χειρονακτικών εργασιών ,  

κάμψης της αυτοπειθαρχίας , λόγω της χρήσης διεγερτικών ή ηρεμιστικών 

ουσιών.  

Και το χειρότερο κάμψης της συμπόνιας λόγω της ακατάλληλης ταχύτητας 

του σύγχρονου τρόπου ζωής» 

Στην επίσκεψή του το 1954 διατύπωσε με σοβαρότητα την άποψη ότι η 

σχολή Αναβρύτων χαρακτηρίζεται ως η καλύτερη της ομάδας της 

Στρογγυλής Πλατείας. 

 



Το Εκπαιδευτήριον αργότερα επεκτάθηκε στις τρεις ανώτερες τάξεις του 

Δημοτικού σχολείου, Πρότυπο Γυμνάσιο και Πρότυπο Λύκειο. Οι 

μαθητές γίνονταν δεκτοί μόνον κατόπιν αυστηρών εξετάσεων και όλοι 

τους ήταν οικότροφοι  

  

 Το 1954-1955 το σχολείο αποτελούσαν τέσσερα κτίρια:  

το «Λευκόν» που το ισόγειο λειτουργούσε αρχικώς ως διδακτήριο και ο 

1ος όροφος ως οικοτροφείο· πρόκειται για το σημερινό κτίριο του 

Πειραματικού Λυκείου,  

το «Ανατολικόν» λειτούργησε ως διδακτήριο των μαθητών του 

Γυμνασίου· πρόκειται για το κτίριο του σημερινού Πειραματικού 

Γυμνασίου, 

 ο «Υμηττός, αρχικώς περιελάμβανε κοιτώνες και εντευκτήριο των 

μαθητών του Δημοτικού, αργότερα απετέλεσε διδακτήριο των μαθητών 

του Γυμνασίου· πρόκειται για το σημερινό ΤΕΕ 

 και ο «Πύργος» (για τους μαθητές Δημοτικού).  

Το 1971 καταργείται το «ΕθνικόνΕκπαιδευτήριον Αναβρύτων» και στη 

θέση του ιδρύεται το «Γυμνάσιον Αριστούχων Αναβρύτων», και τα 

έξοδα των μαθητών που εξακολουθούσαν να είναι όλοι οικότροφοι 

βάρυναν το κράτος.  

 Στη συνέχεια, το σχολείο λειτούργησε με μισούς μαθητές οικότροφους 

και τους άλλους μισούς εξωτερικούς, μέχρι το 1991, όταν καταργήθηκε 

τελείως το οικοτροφείο και όλοι οι μαθητές μετατράπηκαν σε 

εξωτερικούς 

 

Το 1982 καταργούνται οι εξετάσεις εισαγωγής και οι μαθητές εισάγονται 

με κλήρωση ενώ επανέρχεται η διαδικασία της εισαγωγής με εξέταση το 

2013. 



Παναγιώτης Μητσόπουλος 

Την επιμέλεια της 

εφημερίδας ανέλαβαν οι: 

 

Διονύσης Μπελεζίνης 

Χριστόφορος Μαμαλούκας 

Κατερίνα Μάντακα 

Ελευθερία Μεχίλλη 

 

 

Σε όλη τη διάρκεια της ζωής του το σχολείο στόχευε στην πνευματική 

και ηθική καλλιέργεια των νέων ώστε να γίνονται ολοκληρωμένες 

προσωπικότητες με κοινωνική ευαισθησία.  

 

 

 

 

ΤΕΛΟΣ 

 

 

 


