
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Καλωσορίσατε στην εφημερίδα μας! Εδώ, παιδιά της 
τάξης μας έχουν γράψει διάφορα άρθρα για διάφορα 
θέματα που εγγυόμαστε ότι θα σας τραβήξουν την 
προσοχή. Ευχόμαστε να σας ενδιαφέρουν αυτά που 
έχουμε να πούμε.» 
Αρχισυντάκτης: Αναστασία Λέκκα 
 

Περιεχόμενα: 
 
◊ Γελοιογραφία 
 
◊ Ήξερες ότι 
 
◊ Αθλητικά 
 
◊ Βιβλία 
 
◊ Γελοιογραφίες και Ανέκδοτα 
 
◊ Ταινίες 
 
◊ Videogames 
 
◊ Εκδρομή στο Dialogue in the Dark 
 
◊ Μουσική 

 Τα 

Αναβρυτάκια  Α’2 

Διάφορες πληροφορίες… …για διάφορα πράγματα! 



ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΑΠΟ WWW.EXTRANEWSPAPERS.COM 

2 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Γελοιογραφία (Αναστασία Λέκκα) ↓ 
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Στοιχηματίζω πως δεν ξέρετε πως... 

 
 

-Το μάτι μιας στρουθοκαμήλου είναι πιο χοντρό απ' το μυαλό της. 
 
-Ο αναπτήρας επινοήθηκε πριν από τα σπίρτα. 
 
-Ένα σαλιγκάρι μπορεί να κοιμάται για 3 χρόνια. 
 
-Είναι δυνατόν να βάλει κάποιος μια αγελάδα ν' ανέβει τις σκάλες αλλά είναι αδύνατον να 
την κάνει να τα κατέβει. 
 
-Ένα πυκνό σύννεφο ζυγίζει όσο 80 ελέφαντες. 
 
-Ο αέρας σε ένα μεσαίου μεγέθους δωμάτιο ζυγίζει περίπου 100 κιλά. 
 
-Ένα ερυθρό αιμοσφαίριο μπορεί να κάνει τον γύρο του σώματος μέσα σε 20 
δευτερόλεπτα. 
 
-Το γνωστό Χριστουγεννιάτικο τραγούδι "Jingle Bells" γράφτηκε το 1859 και προοριζόταν 
για την Ημέρα των ευχαριστιών. 
 
-Η λέξη «άμπρακαταμπρα» χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά για τη θεραπεία όσων 
έπασχαν από αλλεργίες της άνοιξης. 
 
-Το βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες κατέχει το ρεκόρ του βιβλίου που κλέβεται πιο συχνά από 
δημόσιες βιβλιοθήκες. 
 
-Στη Ρωσία θεωρείται ποινικό αδίκημα να κυκλοφορείς με βρώμικο αυτοκίνητο. 
 
-Η γλώσσα της φάλαινας ζυγίζει όσο ένας ελέφαντας. 
 
-Ένα καγκουρό δεν μπορεί να πηδήξει αν η ουρά του δεν αγγίζει το έδαφος. 
 
-Στη Σιγκαπούρη είναι παράνομο να μασάς τσίχλα 
 
-Η γλώσσα της φάλαινας ζυγίζει όσο ένας ελέφαντας. 
 
-Η αποθηκευτική ικανότητα του ανθρώπινου εγκεφάλου ξεπερνάει τα τέσσερα τεραμπαιτ. 
 
-Ο σκύλος ράτσας BASENJI είναι ο μοναδικός σκύλος που δεν γαβγίζει. 
 
-Ο δεξιός πνεύμονας εισπνέει περισσότερο αέρα από τον αριστερό. 
 
-Για να μπορέσει κάποιος να δει το ουράνιο τόξο, θα πρέπει να έχει γυρισμένη την πλάτη 
του στον ήλιο.  
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-Οι Εσκιμώοι χρησιμοποιούν ψυγεία για να προστατεύσουν το φαγητό τους από το ψύχος. 
 
-Στην αρχαία Αίγυπτο, όταν πέθαινε μία γάτα, ο ιδιοκτήτης της ήταν υποχρεωμένος να 
ξυρίσει τα φρύδια του, σε ένδειξη πένθους.  
 
-Οι σκαντζόχοιροι επιπλέουν στο νερό. 
 
-Κάθε σταγόνα θαλασσινού νερού περιέχει περίπου 1 δισεκατομμύριο άτομα χρυσού. 
 
-Το συνολικό βάρος του παγκόσμιου πληθυσμού των μυρμηγκιών είναι μεγαλύτερο από το 
συνολικό βάρος του ανθρώπινου πληθυσμού. 
 
-Ο παγκόσμιος πληθυσμός μπορεί να χωρέσει μέσα στα σύνορα του Τέξας. 
 
-Η Coca-Cola ήταν αρχικά πράσινη. 
 
-Οι Μογγόλοι ρίχνουν αλάτι στο τσάι τους αντί για ζάχαρη. 
 
-Η προβοσκίδα ενός ελέφαντα έχει πάνω από 50,000 μυς. 
 
-Στην Κίνα γιορτάζουν τα γεννέθλια μόνο κάθε δέκα χρόνια! 
 
-Τα πόδια μας είναι κατά 5 με 10% μεγαλύτερα στο τέλος μιας ημέρας! 
 
-Οι άνθρωποι κάνουν 70.000 σκέψεις την ημέρα. 
 
-Ο μέσος άνθρωπος τρώει ένα τόνο φαγητού το χρόνο. 
 
-Τα φιστίκια είναι ένα από τα συστατικά του δυναμίτη. 
 
-Το νερό που πίνουμε έχει ηλικία 3 δις ετών. 
 
-Τα μυρμήγκια δεν κοιμούνται ποτέ. 
 
-Το κραγιόν περιέχει λέπια ψαριού. 
 
-Οι αγελάδες βγάζουν περισσότερο γάλα όταν ακούνε μουσική. 
 
-Το μέλι είναι το μόνο τρόφιμο που δεν χαλάει. 
 
-Ο μέσος άνθρωπος βλέπει πάνω από 1460 όνειρα τον χρόνο. 
 
-Η μύτη και τα αυτιά δεν σταματάνε ποτέ να μεγαλώνουν. 
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-Υπάρχουν πάνω από 18.000 κομμάτια πλαστικού που επιπλέουν σε κάθε τετραγωνικό 
χιλιόμετρο του ωκεανού. 
 
 
-Ο Μέγας Ναπολέων φοβόταν τις γάτες. 
 
 
-Το ζώο με τον μεγαλύτερο εγκέφαλο,σχετικά με το σώμα του είναι το μυρμήγκι. 
 
 
-Η Disneyland στις Η.Π.Α. είναι μεγαλύτερη από τις πέντε μικρότερες χώρες του κόσμου 
μαζί. 
 
 
-Μια βλεφαρίδα ζει περίπου 5 μήνες. 
 
 
-Ένα παιδί μέσης ηλικίας 4 ετών κάνει γύρω στις 400 ερωτήσεις την ημέρα. 
 
 
-Σε όλη την ζωή μας θα περπατήσουμε συνολικά 3 φορές το γύρο του κόσμου. 
 
 
-Τουλάχιστον άλλοι 9.000.000 άνθρωποι έχουν γενέθλια την ίδια μέρα με σένα. 
 
 
-Η χειραψία παλιά γινόταν για να δείχνει κανείς πως είναι άοπλος. 
 
-Σημαντική αιτία για το φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι και η μεγάλη ποσότητα μεθανίου 
από τα αέρια των αγελάδων. 
 
-Οι ελέφαντες είναι μεγαλόσωμοι επειδή δε σταματούν ποτέ να αναπτύσσονται. 
 
-Ένα άλμπατρος μπορεί να πετάει για ώρες χωρίς να κουνά τις φτερούγες του. 
 
-Υπάρχει ένα ψάρι που λέγεται περιόφθαλμος και μπορεί να <<περπατά>> πάνω στη 
λάσπη με πτερύγια που μοιάζουν με πόδια. 
 
-Ένας καθηγητής είπε στον Αϊνστάιν να εγκαταλείψει το λύκειο γιατί δεν πρόκειται να 
καταφέρει το παραμικρό στη ζωή του. 
 
- Κουρούση Νάσια, Κώτση Μαριλία, Μέμμου Αφροδίτη, Μιχαηλίδης Εμμανουήλ, Μιχάλη Στέλλα, Μουσούρη Ευγενία, Μπαλατσούκα 
Έλλη, Μπαρμπαρή Βάλια, Μπελεζίνης Αγαμέμνονας, Παγουρτζή Βασιλική, Παρδάλη Χριστίνα  

 
http://st2.depositphotos.com/1000410/8095/v/950/depositphotos_80954398-stock-illustration-cartoon-little-cow.jpg 
http://static.mama365.gr/media/pics/pics590/11025-meli-590_b.jpg 
http://www.dynamikhgynaika.gr/wp-content/uploads/2012/07/koyiz-xroma-kragion.png 
 
 
 

http://st2.depositphotos.com/1000410/8095/v/950/depositphotos_80954398-stock-illustration-cartoon-little-cow.jpg
http://static.mama365.gr/media/pics/pics590/11025-meli-590_b.jpg
http://www.dynamikhgynaika.gr/wp-content/uploads/2012/07/koyiz-xroma-kragion.png


ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΑΠΟ WWW.EXTRANEWSPAPERS.COM 

6 
 

Αθλητικά  

-Γεωργιόπουλος, Μπελεζίνης, Κορδιστός 

“Δεν θα υπάρξει ποτέ άλλος Kobe 
Bryant” είπε ο Magic Johnson 
φέρνοντας στο μυαλό του την 
πανομοιότυπη ατακα που είχε πει στην 
τελετή απόσυρσης της φανέλας του 
Larry Bird.Στην τελετή του ALL STAR 
GAME o Michael Jordan εμφανίστηκε 
με ένα τζάκετ που έγραφε “Αντίο 

Mamba” (ψευδωνυμο του ΚΟΒΕ).O Κοbe αποσύρθηκε μετά από 1292 αγώνες κανονικής 
περιόδου. 
 
TIM DUNCAN 
Στα 40 του χρόνια μετά από 19 σεζόν στην ενεργό δράση, ο Τim Duncan 
αποσύρθηκε.Έγινε draft στο νούμερο 1 το 1997 και από τότε δεν άλλαξε ομάδα ή 
πόλη.Ήταν 5 φορές πρωταθλητής ΝΒΑ, τρείς φορές MVP των Τελικών, 2 φορές MVP 
χρονιάς,15 φορές ΑLL STAR,10 φορές μέλος καλύτερης πεντάδας, 8 φορές μέλος 
καλύτερης αμυντικής πεντάδας, 7 φορές μέλος της δεύτερης καλύτερης Rookie της σεζόν 
1997-1998.Για πολλούς ο καλύτερος power forward όλων των εποχών. 
 
KEVIN GARNETT 
Ήταν αναμενόμενο να αποσυρθεί.Μετά από 21 σεζόν στα παρκε του ΝΒΑ τι να περιμένει 
κανείς από τον 40 ετων τέως ΚΕVIN G. 
Επιλέχθηκε στο Νο5 draft του 1995 από τους Τιμπεργουλφςόπου εμεινε ως το 2007. Μετά 
πήγε στους Σελτικς όπου έμεινε ως το 2013.Μετά πήγε στους Νετς για να καταλήξει πάλι 
στην αρχική του ομαδα ώστε να εγκαταλείψει τα παρκέ του NBA. 
 
RAY ALLEN 
Έβαλε τέλος σε μια καριέρα που άρχισε το 1996. Ξεκίνησε στους BUCKS όπου έμεινε ως 
το 2003.Στη συνέχεια, φόρεσε για τέσσερα χρόνια τη φανέλα των Σιάτλ ΣουπερΣόνικς 
(2003-2007), για να μετακομίσει στη Βοστώνη και τους Σέλτικς για μία πενταετία, όπου το 
2008 πήρε το πρώτο του δαχτυλίδι. Το 2012 πήγε στους Χιτ, όπου έκατσε εκεί μέχρι το 
2014, ενώ το 2013 πανηγύρισε το δεύτερό του πρωτάθλημα.Κατα πολλούς ο καλύτερος 
σουτέρ τρίποντων στην μεγάλη ιστορία του ΝΒΑ. 
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ EUROPA LEAGUE 6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ {ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ} 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0-2 ΑΠΟΕΛ 

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 0-2 ΘΕΛΤΑ 

ΠΑΟΚ 2-0 ΛΙΜΠΕΡΕΤΣ 
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UEFA CHAMPIONS LEAGUE 

Είναι 62η σεζόν που εμφανίζεται το UEFA Champions League στο Ευρωπαϊκό 
ποδόσφαιρο 25η σεζόν από τη μετονομασία της διοργάνωσης. Λήγει στις 3 Ιουνίου του 
2017, καθώς παρακολουθείται από 3.857.659 θεατές. Στις 96 φετινές αναμετρήσεις έχουν 
καταγραφτεί 278 γκολ απ’τα οποία ο Lionel Messi έχει βάλει τα 10 και προηγείται στην 
κατάταξη των σκόρερ του φετινού Champions League, ενώ στη συνολική κατάταξη 
προηγούνται Ronaldo, Messi και Raul, με 95, 93 και 71 γκολ αντίστοιχα. 
Στους γύρους των 16 έχουν περάσει Paris Saint Germain, Barcelona, Benfica, Borussia 
Dortmund, Real Madrid, Napoli, Bayern Munich, Arsenal, Bayer Leverkusen, Atletico de 
Madrid, Manchester City, Monaco, Porto, Juventus, Sevilla και Leicester City.  
Από τους ομίλους(32 0μάδες), έχουν περασει στον επόμενο γύρο οι παραπάνω 16 
ομάδες. 
Aναμετρήσεις (πρώτα σκέλη γύρων των 16) :(14 Φεβρουαρίου) Benfica-Borussia 
Dortmund, Paris Saint Germain-Barcelona. (15 Φεβρουαρίου) Bayern Munich-Arsenal, 
Real Madrid-Napoli. (21 Φεβρουαρίου) Bayer Leverkusen-Atletico de Madrid, Manchester 
City-Monaco. 
Στη σεζόν 2013-2014, τη διοργάνωση κατέκτησε η Real Madrid(10ος τίτλος), στη 2014-
2015 η Barcelona(5ος τίτλος) και στη σεζόν 2015-2016 η Real Madrid(11ος τίτλος). 
 

 

 
Το ποδόσφαιρο ενώνει τη Γιουγκοσλαβία 

Εχουν περάσει 28 χρόνια από τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας, την οποία προσπαθεί να 
ενώσει ο αθλητισμός όπως μόνο αυτός μπορεί. Μια Λίγκα μεταξύ των ομάδων των χωρών 
που προέκυψαν έπειτα από τη διάσπαση της κραταιάς Γιουγκοσλαβίας πρόκειται να 
αρχίσει από το Σεπτέμβριο του 2018, με την έγκριση της UEFA, όπως αποκάλυψε σε 
συνέντευξή του ο πρόεδρος της Λίγκας της ΠΓΔΜ, Βάσκο Ντοϊτσινόβσκι. 
Σύμφωνα με όσα δήλωσε, το πρωτάθλημα αυτό θα αρχίσει μετά την προκριματική φάση 
του Champions League και του Europa League. Aν κάποια ομάδα προκριθεί θα 
παραχωρήσει τη θέση της στη «γιουγκοσλαβική» λίγκα στην αμέσως επόμενη επιλαχούσα 
από τη χώρα της.              –Γιάννης Κατσιμαγλής 
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Βιβλία 

ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

 
Τα 5 βιβλία της σειράς "Νυχτερινό Σχολείο" είναι κατάλληλα για όλες τις ηλικίες και θα σας 
κρατήσουν με κομμένη την ανάσα μέχρι και τις τελευταίες σελιδες! Πρόκειται για μια 
κοπέλα, την Άλι, της οποίας οι γονείς της έλεγαν ψέμματα ολόκληρη την ζωή της. Μετά την 
4η σύλληψή της από την αστυνομία, οι γονείς της αποφασίζουν λοιπόν να την στείλουν να 
φοιτήσει στην Κιμμέρια Ακαδημία ένα σχολείο διαφορετικό από τα υπόλοιπα, για παιδιά 
σαν κι εκείνη. Εκεί θα ανακαλύψει τα μυστικά που της έκρυβαν μια ζωή οι γονείς της και 
τον λόγο της εξαφάνισης του αδερφού της.  
 
Συγγραφέας: Κ. Τζ. Ντόχερτι 
 
-Εβελίνα Μπόκα 
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Τα Επτά Θαύματα 

 
Συγγραφέας: Πίτερ Λεράντζις 
 
 
«Οι σελίδες του βιβλίου είναι γεμάτες γέλιο, αγωνία και μυστήριο. Οι ήρωες είναι τέσσερα 
δεκατριάχρονα παιδιά ένας καθηγητής και ένας μεγαλόσωμος φρουρός που γίνεται φίλος 
με τα παιδιά. Τα παιδιά αυτά έχουν μια ασθένεια, σε λίγους μήνες θα πεθάνουν. Πρέπει να 
μαζέψουν κάποιες μαγικές σφαίρες ώστε να γιατρευτούν πλήρως. Η πρώτη τους 
περιπέτεια εκτυλίσσεται στον Κολοσσό της Ρόδου. Εκεί θα γνωρίσουν τους αντιπάλους 
τους, τους Μάσα. Στην Ρόδο, πολλές αναπάντεχες περιπέτειες τους περιμένουν.» 

 
                              -Μάνος Λαμπρόμπουλος                                                
 
«Είναι ένα βιβλίο που όλοι θα λατρέψουν. Μόλις 
άρχισα να το διαβάζω δε μπορούσα να σταματήσω. 
Έχει αγωνία, δράση, μυστήριο αλλά και πολύ γέλιο. 
Είναι η αρχή μιας πρωτότυπης σειράς που θα 
εντυπωσιάσει το κοινό. Ο τρόπος που είναι γραμμένο 
με ταύτισε αμέσως με τους ήρωες και με έκανε να 
νιώθω λες και είμαι μέρος της δράσης. Είναι ότι 
καταλληλότερο για εφήβους στη ηλικία μας. 
Ανυπομονώ να βγουν και τα υπόλοιπα βιβλία της 
σειράς.» 
 
-Κωνσταντίνος Μακρής 
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Γελοιογραφίες και Ανέκδοτα 

 
Έχουμε ανάγκη το γέλιο…  

 
Μια γελοιογραφία που περιγράφει την αλλαγή της παιδείας. 
 
 
 
 

 
 

ΑΝΕΚΔΟΤΑ 

 

Εξέταση... άκρως επικίνδυνη... 
 

Στο μάθημα της Χημείας:  
- Θα μας πεις παιδί μου τι είναι το θειικό οξύ;  
- Μα... μάλιστα κύριε. Χμμμ... το ξέρω... εδώ το έχω στην άκρη της γλώσσας μου...  
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- Φτυ....φτύστο παιδί μου γρήγορα, θα δηλητηριαστείς...!! 
 
 
 
H Αριθμητική 
 
 
 

Η μικρή δεν τα πάει καλά με την αριθμητική και η μάνα της αναλαμβάνει να τη βοηθήσει:  
 
- "Ας πούμε ότι είσαι μανάβισσα κι εγώ πελάτισσα. Αγοράζω ένα κιλό πατάτες που κάνουν 
εκατό δραχμές κι ένα κιλό ντομάτες που κάνουν διακόσιες το κιλό. Πόσα πρέπει να σου 
δώσω;".  
 
Κι η μικρή σαστισμένη απαντά:  
 
- "Δεν πειράζει, με πληρώνετε αύριο...". 
 
 
 
H πρωτεύουσα της Ελλάδας 
 
 
 

Ο μικρός Νικόλας προσεύχεται.  
 
- Θεέ μου κάνε να γίνει η Θεσσαλονίκη η πρωτεύουσα της Ελλάδας!  
 
- "Γιατί χρυσό μου;", ρωτά η μαμά του.  
 
- Γιατί έτσι έγραψα στο διαγώνισμα της Γεωγραφίας! 
 
 
 
Μεταξύ συμμαθητών... 
 
 
 

- Εσύ Τοτό κάνεις την προσευχή σου πριν το φαγητό;  
 
- όχι, δεν υπάρχει λόγος. Η μαμά μου είναι πολύ καλή μαγείρισσα! 
 
 
 
O Tοτός και το Νουνού 
 
 
 

Κάποτε η μαμά του Τοτού τον έστειλε να αγοράσει τρία γάλατα Νουνού. Φτάνει ο Τοτός 
στο Σούπερ Μάρκετ και βλέπει μια αφίσα που λέει:  
 



ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΑΠΟ WWW.EXTRANEWSPAPERS.COM 

12 
 

- "Γάλατα υπάρχουν πολλά, Νουνού όμως ένα."  
 
Ο Τοτός γυρνάει σπίτι του χωρίς να αγοράσει γάλα. Τον ρωτάει η μαμά του:  
 
- Πού είναι Τοτέ τα γάλατα;  
 
- Μα μαμά έξω από το Σούπερ Μάρκετ υπήρχε μια αφίσα που έλεγε:  
 
"Γάλατα υπάρχουν πολλά, Νουνού όμως ένα." 
 
 
O καθηγητής και η εξήγηση 
 
 
 

Μια μαθήτρια ζητά από τον καθηγητή της να της εξηγήσει τη διαφορά που υπάρχει μεταξύ 
χρόνου και αιωνιότητας.  
 
Και ο καθηγητής:  
 
- Θα μπορούσα να σου το εξηγήσω αν είχα χρόνο. Μα και αν ακόμη είχα χρόνο, εσύ θα 
χρειαζόσουν μια αιωνιότητα για να το καταλάβεις. 
 
 
 
O σίγουρος βιασμός... 
 
 
 

Λέει ο ένας μαθητής στον άλλον:  
 
- "Χθες γλίτωσα μια κοπέλα από σίγουρο βιασμό."  
 
- "Πώς τα κατάφερες" τον ρωτάει ο άλλος.  
 
- "Σταμάτησα να την κυνηγάω" απαντά ο πρώτος. 
 
 
To πετυχημένο παράδειγμα 
 
 

Ο καθηγητής ζητάει να του γράψουν τα παιδιά μια ιστορία που να περιέχει τις έννοιες: 
θρησκεία, αριστοκρατία, έρωτα και μυστήριο.  
 
Ο Τοτός μέσα σε πέντε μόλις λεπτά έχει κιόλας τελειώσει. Ο καθηγητής έκπληκτος του 
ζητάει να τη διαβάσει.  
 
Εκείνος έχει γράψει: "Αχ Θεέ μου (θρησκεία), είπε η πριγκίπισσα (αριστοκρατία) νομίζω ότι 
είμαι έγκυος (έρωτας) αλλά δεν ξέρω με ποιον (μυστήριο)" . 
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Ταινίες 

Assassin's Creed 

 
 

 

Η ταινία "Assassin's Creed" ακολουθεί την ιστορία του Callum Lynch ο καθώς εξερευνεί τις 
αναμνήσεις του προγόνου του, Aguilar και ανακαλύπτει πως είναι μέλος μιας μυστικής 
κοινωνίας... Η ταινία είναι βασισμένη στο ομότιτλο βιντεοπαιχνίδι, το οποίο έχει κάνει ρεκόρ 
πωλήσεων και έχει φανταστικά γραφικά και δύσκολες αποστολές για νας κρατήσει 
συντονισμένους για ατελείωτες ώρες παιχνιδιού. Επίσης, η ταινία σύμφωνα με τις κριτικές 
και τα σχόλια αναμένεται πολύ καλή! 
 
 
Πρωταγωνιστούν οι: Michael Fassbender και Jeremy Irons 
 
 
 
ΔΕΙΤΕ ΤΟ TRAILER ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=gfJVoF5ko1Y 
 
 

-Εβελίνα Μπόκα 

 
 

 
                                                  

https://www.youtube.com/watch?v=gfJVoF5ko1Y
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Φανταστικά Ζώα και πού Βρίσκονται 

 

Στη Νέα Υόρκη του 1926 μια σκοτεινή δύναμη αναστατώνει την πόλη, απειλώντας να 
ξεσκεπάσει τη μυστική κοινότητα των Μάγων. Η άφιξη του Βρετανού Νιούτ Σκαμάντερ και 
της βαλίτσας του, η οποία είναι γεμάτη φανταστικά πλάσματα, θα επιδεινώσει ακόμη 
περισσότερο την κατάσταση. 
 

ＴＲＡＩＬＥＲ: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=VYZ3U1inHA4 
 

-Ευγενία Μουσούρη 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VYZ3U1inHA4
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"The Hobbit: An Unexpected Journey" 
 

 

Η ταινία "The Hobbit: An Unexpected Journey" αποτελεί το πρώτο μέρος της 
πασίγνωστης τριλογίας ταινιών "The Hobbit". Ο Μπίλμπο είναι ένα συνηθησμένο Χόμπιτ 
ζώντας μια ήρεμη ζωή μέχρι που γνωρίζει τον μάγο Γκάνταλφ και τον ακολουθεί σε μια 
περιπέτεια. Μαζί με μια ομάδα Νάνων ξεκινά ένα μακρινό ταξίδι ώστε να τους βοηθήσει να 
πάρουν πίσω το βασίλειό τους. Η ταινία είναι φοβερή και σίγουρα προτώτυπη με ξαιρετικά 
γραφικά και ενδιαφέρουσα πλοκή. Είναι επίσης βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο 
του J.R.R.Tolkien. 

 
 
 
 

ΔΕΙΤΕ ΤΟ TRAILER ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=OPVWy1tFXuc 
 
 

-Εβελίνα Μπόκα 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=OPVWy1tFXuc


ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΑΠΟ WWW.EXTRANEWSPAPERS.COM 

16 
 

VIDEOGAMES 

 

 BATTLEFIELD 1 

 Βασισμένο στην εποχή του Α' Παγκοσμίου Πολέμου, το Battlefield 1 φέρνει 
ολοκαίνουριες στρατηγικές και εξοπλισμό στη σειρά 

 Online multiplayer 64 ατόμων σε γη, θάλασσα κι αέρα, σε διάφορες τοποθεσίες ανά 
την υφήλιο 

 Χειρίσου στρατιώτες από πολλά διαφορετικά σημεία του πολέμου, ζήσε την ιστορία 
τους και δώσε την μάχη σου στο Campaign mode 

 Φλογοβόλα, αέριο «μουστάρδας», ημί-αυτόματα όπλα, μονοθέσια αεροπλάνα και 
πολλά ακόμη χαρακτηριστικά στοιχεία της εποχής, συνθέτουν μια νέα εμπειρία 

 Η ανεπανάληπτη τεχνολογία της μηχανής γραφικών Frostbite προσφέρει 
φωτορεαλιστικά γραφικά, απίστευτα επίπεδα καταστροφής σε κτίρια και οχήματα αλλά κι 
επίσης, για πρώτη φορά, στο ίδιο το έδαφος 

 
 

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=c7nRTF2SowQ (Δεν δείχνει τίποτα κακό) 
 

Η άποψή μου 
 
Για εμένα, το πρώτο πράγμα που μου τράβηξε την προσοχή σε αυτό το παιχνίδι είναι τα 
απίστευτα γραφικά του που θα έλεγα ότι δίνουν μια εικόνα καλύτερη κι από αυτή της 
αληθινής ζωής. Επίσης, μου αρέσει το συναίσθημα που σου δίνει μια νίκη, όπως να κάνεις 
headshot σε κάποιον ή να παίρνεις μετάλλια. Αυτό το παιχνίδι αν και δεν του φαίνεται, 
μπορεί να γίνει αρκετά ομαδικό στο multiplayer όσο παίζεις με άλλους παίκτες για έναν 
κοινό σκοπό. Μπορείς και να παρατηρήσεις ότι το πόσο καλά πάει η ομάδα σου βασίζεται 
σε όλη την ομάδα, σαν σύνολο , και όχι αν είναι ένας δυο καλοί παίκτες. 

-Αναστασία Λέκκα 

https://www.youtube.com/watch?v=c7nRTF2SowQ
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ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ DIALOGUE IN THE DARK 

Πριν από μερικούς μήνες, τα παιδιά της πρώτης Γυμνασίου είχαν την ευκαιρία να 
παρευρεθούν μαζί με τους καθηγητές τους στο θέατρο Badminton στην περίφημη 
εκδήλωση Dialogue in the Dark ή αλλιώς Διάλογοι στο Σκοτάδι. Το Θέατρο 
Badminton, τα προσκάλεσε να ανακαλύψουν, μέσα από μια συναρπαστική εμπειρία, 
που σίγουρα άλλαξε τις αντιλήψεις τους και επηρέασε τη στάση της  ζωή τους,πώς 
θα ήταν οι ζωές των ανθρώπων που είχαν κάποια ιδιαιτερότητα,αφού τα ίδια τα 
παιδιά μαζί με τους καθηγητές τους «έκαναν τον γύρο της Αθήνας» στο σκοτάδι 
οδηγούμενοι από έναν τυφλό.Στη συνέχεια,έμαθανπερισσότερα πράγματα και 
άντλησαν πολύ χρήσιμες πληροφορίες για τη ζωή και τις ραστηριότητες των 
ανθρώπων αυτών. Τα παιδιά ανφέρουν: 
« Μές΄από αυτήν την εκδήλωση,βίωσα μια καταπληκτική εμπειρία μαθαίνοντας 
περισσότερα για τους ανθρώπους που έχουν κάποια ιδιαιτερότητα,κάτι το οποίο θα 
μου είναι πάντα χρήσιμο στη ζωή μου» 
«Κατάφερα να κυκλοφορήσω μέσα στο σκοτάδι και αν δεν ήταν ο ευγενικός και 
ιδιαίτερα υπεύθυνος ξεναγός,θα είχα πανικοβληθεί» 
«Αξιοποιήσαμε όλες τις αισθήσεις μας,πλην της όρασης, και αυτό με βοήθησε να 
καταλάβω πως όταν κάποιος χάνει μία όραση,αναπτύσσει και χρησιμοποιεί όλες τις 
άλλες» 
«Αυτό που με εντυπωσίασε περισσότερο από αυτήν την υπέροχη και πολύ 
ευχάριστη εδήλωση ήταν το γεγονός ότι οι άνθρωποι που χάνουν την όραση τους 
από κάποιο ατύχημα,για παράδειγμα,δε χάνουν την «πίστη» τους και τη ζωντάνια 
τους,γι΄αυτό και δε χάνουν τη διάθεση για ζωή. 
«Μια εκπληκτική εμπειρία. Με κλειστά τα μάτια,κυριολεκτικά ανοίγει η καρδιά!» 
ΑΣ ΕΛΠΙΣΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΩΡΑ ΠΙΑ ΒΛΕΠΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΜΕ ΑΛΛΑ 
ΜΑΤΙΑ!!!!! 
 
-Μαριλία Κώτση 
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Μουσική 

Η λίστα που ακολουθεί περιέχει τα Top 20 τραγούδια όλων των εποχών. 
 

1 21 
Adele 

2 The Sound Of Music 
Soundtrack 

3 Thriller 
Michael Jackson 

4 Fearless 
Taylor Swift 

5 Born In The U.S.A. 
Bruce Springsteen 

6 Ropin' The Wind 
Garth Brooks 

7 Jagged Little Pill 
Alanis Morissette 

8 Doctor Zhivago 
Soundtrack 

9 All The Right Reasons 
Nickelback 

10 Tapestry 
Carole King 

11 Whitney Houston 
Whitney Houston 

12 The Fame 
Lady Gaga 

http://www.billboard.com/artist/278035/adele
http://www.billboard.com/artist/1496737/nookie
http://www.billboard.com/artist/310778/michael-jackson
http://www.billboard.com/artist/371422/taylor-swift
http://www.billboard.com/artist/298448/bruce-springsteen
http://www.billboard.com/artist/302597/garth-brooks
http://www.billboard.com/artist/278329/alanis-morissette
http://www.billboard.com/artist/280012/soundtrack
http://www.billboard.com/artist/312256/nickelback
http://www.billboard.com/artist/298738/carole-king
http://www.billboard.com/artist/431329/whitney-houston
http://www.billboard.com/artist/306341/lady-gaga
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13 Whipped Cream & Other 
Delights 

Herb Alpert's Tijuana Brass 

14 Come On Over 
Shania Twain 

15 Rumours 
Fleetwood Mac 

16 Confessions 
Usher 

17 Frozen 
Soundtrack 

18 Taylor Swift 
Taylor Swift (album) 

19 Forever Your Girl 
Paula Abdul 

20 Some Gave All 
Billy Ray Cyrus 

 
 
 

«Σας ευχαριστούμε!» 

Η ΤΑΞΗ ΤΟΥ Α’2! 

http://www.billboard.com/artist/303456/herb-alpert
http://www.billboard.com/artist/278910/shania-twain
http://www.billboard.com/artist/302218/fleetwood-mac
http://www.billboard.com/artist/430708/usher
http://www.billboard.com/artist/280012/soundtrack
http://www.billboard.com/artist/371422/taylor-swift
http://www.billboard.com/artist/328428/paula-abdul
http://www.billboard.com/artist/285041/billy-ray-cyrus

