
Εφημερίδα των μαθητών του Γυμνασίου Νέας Ερυθραίας 3ο Φύλλο Μάης 2019 

Η εφημερίδα γράφεται από μαθητές και μαθήτριες του σχολείου μας, για τους μαθητές και τις μαθήτριες του σχολείου μας. 
Διευθύνεται από ανοικτές συναντήσεις όσων μαθητών / τριών επιθυμούν να συμβάλλουν .  

Μπορείτε να στέλνετε τα άρθρα σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: syllogosgymnasio@gmail.com  
 

Καλή επιτυχία στις εξετάσεις και καλό καλοκαίρι!!! 

I see it, I like it, I want it, I check the price, I put it back... 

49 ευρώ λαμπάδα Μακουίν . Λογικά έχει περασμένο ΚΤΕΟ και πληρωμένα τέλη για το ‘19. 

Συναντιούνται δυο Άζαξ στον δρόμο... 
-Ψιτ 
-Ψιτ  

ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΝΕΖΟΥ– Α2, ΜΑΝΟΣ ΡΟΤΣΚΟΣ—Β4 

ΑΝΕΚΔΟΤΑ 

Έχεις κορμί θεού  
Αλήθεια; 
Ναι, του Βούδα. 

Ανοίγω το ψυγείο και βλέπω το ζελέ να τρέμει, του λέω: « Μη φοβάσαι για νερό ήρθα» 

ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ= λιλιπούτια drones του σατανά 

Σου αρέσουν τα γλυκά του κουταλιού; 
Ναι 
Ποιο είναι το αγαπημένο σου; 
Η Μερέντα. 

Θες να τα φτιάξουμε;  
Κουτάλι έχεις; 
Που κολλάει αυτό; 
Ε, τι; Με το χέρι θα την φας την χυλόπιτα; 

SHERLOCK HOLMES 

Ο πιο διάσημος ντετέκτιβ όλων των εποχών επιστρέφει για ακόμα μία φορά στις 
οθόνες μας. 

Η Βρετανική σειρά του BBC, βασισμένη στα βιβλία μυστηρίου του [Sir] Arthur Conan 
Doyle ξαναζωντανεύει, εκσυγχρονισμένη πλέον, καθώς μας ταξιδεύει σε γεγονότα 
του σήμερα· δείχνοντάς μας πως ο Sherlock Holmes [Benedict Cumberbatch], μαζί 
με τη βοήθεια του πιστού και μοναδικό φίλου του Dr. John Watson [Martin Free-
man] εξιχνιάζουν εγκλήματα και άλυτες υποθέσεις με τη τεχνολογία πάντα στο 
πλευρό τους. 

Οι δυο πρωταγωνιστές μας συγκατοικούν στο περίφημο διαμέρισμα 221Β της οδού 
Baker Street στο Λονδίνο, όπου είναι και ο τόπος εργασίας τους.  

Ο εκκεντρικός, οξύθυμος και «κοινωνιοπαθής» ντετέκτιβ, μαζί με τον αυταρχικό 
βοηθό του, περιπλανιούνται στους δρόμους της Αγγλίας αναζητώντας και επιλύο-
ντας, αινίγματα, γρίφους και υποθέσεις που κανένας άλλος δεν θα μπορούσε να 
εξιχνιάσει. 

Χαρακτηριστικό του ήρωα μας, οι περίεργες μέθοδοι που χρησιμοποιεί, οι οποίες 
αφήνουν άφωνους τους πάντες· καθώς κοιτάζοντας έναν άνθρωπο ή αντικείμενο 
μπορεί να μας πει το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του, χωρίς υπερβολές… 

Είναι μία μοναδική σειρά [που υπάρχει στο Netflix και παιζόταν πιο παλιά στο ΟΤΕ 
TV], που πραγματικά αξίζει να τη δείτε, και πιστέψτε με, δεν θα το μετανιώσετε…
Είναι μία σειρά που και θα σε ψυχαγωγήσει, αλλά και θα σου μάθει, πως όταν έχεις 
αποκλείσει το αδύνατο αυτό που μένει, όσο απίθανο και αν φαίνεται, είναι η αλή-
θεια. 

ΜΑΡΙΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ— Β3 

SEARCH ΠΑΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 

Η παιδική βιβλιοθήκη της Νέας Ερυθραίας άρχισε να λειτουργεί το 1998 και με τις 
συνενώσεις των Δήμων μετονομάστηκε σε Search Παιδική Βιβλιοθήκη Κηφισιάς. 
Ανήκε στο δίκτυο 28 βιβλιοθηκών του Οργανισμού Παιδικών και Εφηβικών Βιβλιο-
θηκών, ο οποίος τις οργάνωνε και τις τροφοδοτούσε με βιβλία και προγράμματα. 
Σήμερα, τα θέματα των προγραμμάτων δίνονται από την Εθνική Βιβλιοθήκη. Η ιδέα 
των παιδικών βιβλιοθηκών ανήκε στη Γαλλίδα Anette Gruner Schlumberger, που 
αγάπησε τα Ελληνόπουλα. Το όνειρό της, πέρα από τη χρηματοδότηση ήταν να 
προσφέρει γνώση και ευχαρίστηση στα παιδιά, ώστε να γίνουν ενεργοί πολίτες, με 
άποψη. 

Στη βιβλιοθήκη μαθαίνουμε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα, πάνω σε διάφορα 
θέματα, όπως για επιστήμες, διάσημες προσωπικότητες, λογοτεχνία και ποίηση, 
αρχιτεκτονική και πολλά άλλα ενδιαφέροντα θέματα. Κάθε καλοκαίρι γίνεται μία 
καλοκαιρινή εκστρατεία, στην οποία δίνεται ένα θέμα και πάνω σε αυτό εμείς γινό-
μαστε ζωγράφοι, εξερευνητές, ποιητές, γλύπτες, αρχιτέκτονες, επιστήμονες και 
σκηνοθέτες. Η κυρία Κατερίνα, η υπεύθυνη της Βιβλιοθήκης, μας μεταφέρει το με-
ράκι και την αγάπη που έχει για τη Βιβλιοθήκη και τη δημιουργικότητά της. Όλοι 
λειτουργούμε ομαδικά και το αποτέλεσμα της συνεργασίας μας φαίνεται στα έργα 
μας και στους φιλικούς δεσμούς που έχουμε αναπτύξει όλα τα παιδιά της Βιβλιο-
θήκης. Ο δήμος Κηφισιάς καλύπτει σήμερα τα έξοδα του χώρου που στεγάζεται η 
Βιβλιοθήκη, ενώ τα λειτουργικά έξοδα καλύπτονται από ιδιωτική χορηγία του εξω-
τερικού. 

Η βιβλιοθήκη μας, που είναι και δανειστική, έχει σήμερα πάνω από 7.000 τίτλους 
βιβλίων. Έργα των παιδιών έχουν βραβευτεί από το Μουσείο Ελληνικής Παιδικής 
Τέχνης (7 έργα σε 2 διαγωνισμούς). 

Αυτό που θεωρώ, όμως, το πιο σημαντικό για εμάς που είμαστε τα παιδιά της Βι-
βλιοθήκης, είναι ότι μας δίδαξε την αγάπη για τη γνώση και διεύρυνε τους ορίζο-
ντές μας σε όλα τα επίπεδα. Εύχομαι η κυρία Κατερίνα να συνεχίσει να είναι μέντο-
ρας και για τις επόμενες γενιές των παιδιών της Νέας Ερυθραίας. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΟΛΑΓΚΑΣ– Α4 

mailto:syllogosgymnasio@gmail.com


Η αρμονία του χάους στην κοινωνία 

Η Θεωρία του Χάους είναι μια μαθηματική θεωρία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
να εξηγήσει περίπλοκα συστήματα, όπως τον καιρό, την αστρονομία, την πολιτική και 
τα οικονομικά. Παρόλο, που πολλά πολύπλοκα συστήματα φαίνεται πως φέρονται με 
τυχαίο τρόπο, η θεωρία του χάους δείχνει ότι, στην πραγματικότητα υπάρχει μια υπο-
βόσκουσα τάξη, η οποία είναι δύσκολο να φανεί. Οι διεργασίες, που σχετίζονται με το 
τυχαίο, το ανοιχτό, οδηγούν σε ανώτερα επίπεδα οργάνωσης, όπως οι σκεδαστικές δο-
μές1.  

Με τη μετάβαση από τη βιομηχανική κοινωνία, τη βασισμένη σε μεγάλες εισροές ενέρ-
γειας, κεφαλαίου και εργασίας, στην κοινωνία της ανώτερης τεχνολογίας, όπου η πλη-
ροφορία και η καινοτομία αποτελούν τις κρίσιμες δυνάμεις, είναι φυσικό να εμφανι-
στούν νέα επιστημονικά μοντέλα. Το παράδειγμα του Πριγκοζίν2 ας πούμε στρέφει την 
προσοχή στις πλευρές της πραγματικότητας, τις χαρακτηριστικές για τη σύγχρονη, επι-
ταχυνόμενη κοινωνική αλλαγή: αταξία, ανομοιότητα, έλλειψη ισορροπίας, μη γραμμι-
κές σχέσεις (όπου μικρές εισροές προκαλούν μαζικές συνέπειες) και χρονικότητα, δηλα-
δή μεγάλη ευαισθησία στη ροή του χρόνου.  

Η μη γραμμική διάσταση στο πολιτικό σύστημα είναι τα πολλά επικαλυπτόμενα δίκτυα 
σε μια κοινωνία χωρίς κεντρικούς κανονισμούς από επίσημες πολιτικές δομές. Αυτά τα 
δίκτυα όμως εξακολουθούν να ρυθμίζουν την κοινωνική δραστηριότητα και τις από-
ψεις. Άρα αποτελούν μία έμμεση πηγή πολιτικής δύναμης. Σε αυτό το πλαίσιο θα μπο-
ρούσαμε να προσδιορίσουμε τον ολοκληρωτισμό3 ως μια προέκταση του γραμμικού 
πολιτικού πεδίου (δηλαδή πολιτικές δομές με απόλυτη ιεραρχία) , η οποία προέκταση 
εισχωρεί στο πεδίο του μη γραμμικού αστικού χώρου4. Αυτή η εισχώρηση καταργεί ε-
λευθερίες όπως την ελευθερία έκφρασης. Δημιουργείται μια αυταρχική στάση του κρά-
τους προς τον πληθυσμό π.χ. αγνοεί τη βούλησή του.  

Όσο περισσότερο αυξάνουμε τις αλληλοδιασυνδέσεις σε ένα σύστημα, τόσο μεγαλύτε-
ρη είναι η πιθανότητα να έχουμε μη γραμμικά αποτελέσματα. Οι μη γραμμικές αλληλε-
πιδράσεις φέρνουν μη σταθερά αποτελέσματα αντί για σταθερές στατιστικές. Σε ένα μη 
γραμμικό σύστημα μικρά γεγονότα μπορούν να προκαλέσουν έντονες συνέπειες ή το 
αντίστροφο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το «φαινόμενο της πεταλούδας». Σύμ-
φωνα με αυτό το φαινόμενο το κούνημα των φτερών μιας πεταλούδας μία συγκεκριμέ-
νη στιγμή στην Κίνα μπορεί να κρίνει την πορεία ενός τυφώνα στην Χαβάη. Οι στατιστι-
κοί μέσοι όροι δεν μας δίνουν μια πλήρη εικόνα για το τι συμβαίνει στο σύστημα. Η μη 
γραμμικότητα υποβόσκει μια ανώτερη μορφή τάξης και οργάνωσης. Αυτή η μορφή 
μπορεί να υπάρξει μέσω της μετατόπισης από ένα συνολικό καθεστώς σε μια άλλη κοι-
νωνία, η οποία γίνεται από μη μοντέρνα- μοντέρνα π.χ. από την περίοδο Warring 
States5 (Περίοδος Εμπόλεμων Κρατών) στη Κίνα στην πρώτη Κινέζικη αυτοκρατορία. Ένα 
τέτοιο φαινόμενο δεν θα μπορούσε να παραχθεί αποκλειστικά από την αλληλεπίδραση 
κομματιών. Πρέπει κανείς να κοιτάξει το σύνολο και όχι μόνο τα κομμάτια για να κατα-
λάβει τι συμβαίνει. 

Η διαδικασία αλλαγής χρειάζεται μη γραμμικά μοντέλα τα οποία αναγνωρίζουν ανατρο-
φοδοτούμενες σπείρες και το δίκτυο συνδέσεων με το παρόν. Άρα μια κοινωνία που 
βασίζεται σε ομοσπονδίες και κολεκτίβες θα ήταν εφικτή. 

1. Σκεδαστικές δομές «dissipative structures»: δομές διασποράς ή διασκορπισμού 

2. Πριγκοζίν: Φυσικός, χημικός, βραβείο Νόμπελ Χημείας 1977  

3. Ολοκληρωτισμός είναι ριζική καταστολή της πολιτικής και περιφρόνηση εκ μέρους της 
εξουσίας των ατομικών δικαιωμάτων του πολίτη και ως βασικό διακριτικό του τη διείσ-
δυση της κεντρικής εξουσίας σε κάθε πτυχή της ατομικής ύπαρξης και δημιουργίας 

4. Το πολιτικό, νομοθετικό, οικονομικό, κοινωνικό περιβάλλον μέσα στο οποίο οι πολί-
τες οργανώνονται και εκφράζονται.  

5. Η Περίοδος των Εμπόλεμων Κρατών ή Περίοδος των Εμπόλεμων Βασιλείων ήταν η 
εποχή στην αρχαία κινεζική ιστορία μετά την Περίοδο της Άνοιξης και του Φθινοπώρου, 
η οποία ολοκληρώθηκε με τους πολέμους των Τσιν που οδήγησαν στην υποταγή και 
προσάρτηση των άλλων κρατών-ανταγωνιστών, και την ενοποίηση και ανάδειξη 
της Κίνας σε αυτοκρατορία υπό την ομώνυμη δυναστεία τους. Η ταραγμένη αυτή περίο-
δος διήρκεσε από το 475 π.Χ. έως το 221 π.Χ..  

ΠΟΠΗ ΠΑΠΟΥΛΗ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ—Γ3 

Θεατρικό Εργαστήρι  

Το θέατρο, έχοντας τις ρίζες του στα βάθη της αρχαίας Αθήνας, μας διδάσκει πως να 
ενεργοποιούμε τη φαντασία μας, το σώμα μας, τα συναισθήματα μας, ενώ παράλληλα 
μας βοηθά στο να εντασσόμαστε πιο γρήγορα σε μια ομάδα. 

Εμείς, κάθε Σάββατο για μια ώρα στο Θεατρικό Εργαστήρι, μέσα από διαφορές ασκή-
σεις ανακαλύπτουμε τις δυνατότητες μας στον αυτοσχεδιασμό και τη δραματοποίηση 
διαφόρων θεμάτων. Επίσης, η δραστηριότητα αυτή επικουρεί στη σωστή έκφραση του 
λογού. Φυσικά κατά τη διάρκεια των ασκήσεων γελάμε με την ψυχή μας! 

 

Δυστυχώς, η δραστηριότητα αυτή δεν έχει τις συμμετοχές που χρειάζεται για να πραγ-
ματοποιηθεί, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να κάνουμε τις περισσότερες ασκήσεις 
ή ακόμα και αυτές που μπορούμε, να μην έχουν το ενδιαφέρον που σίγουρα θα είχαν 
αν υπήρχαν περισσότερες συμμετοχές. Τέλος δεν μπορεί να παρουσιαστεί ένα θεατρι-
κό, αφού χρειάζονται τουλάχιστον έξι άτομα. 

Αυτό που ζητάμε από εσάς, είναι να έρθετε και να δοκιμάσετε αυτή την υπέροχη δρα-
στηριότητα.  

Φλώρα Λάζου - A2 

Χάρι Πότερ  

Η επιτυχημένη σειρά βιβλίων της Τζ. Κ. Ροουλινγκ, «Χάρι Πότερ» διηγείται την συναρ-
παστική ιστορία της ζωής του Χάρι, ενός παιδιού του οποίου οι γονείς είχαν δολοφονη-
θεί από τον πιο μοχθηρό μάγο της εποχής, που στην συνέχεια τον νίκησε και τον εξα-
φάνισε ολοκληρωτικά από τη γη. 

Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ο Χάρι γεννήθηκε σε ένα μικρό χωριό 
της Αγγλίας, το Γκόντριξ Χόλοου (Godric’s Hollow). Μέχρι τα 2 του χρόνια ζούσε με τους 
γονείς του, μέχρι που σκοτώθηκαν σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Έτσι εξάλλου απέ-
κτησε και αυτήν την ουλή σε σχήμα κεραυνού στο κούτελό του. Ή μάλλον, αυτό του 
είχαν πει από μικρό οι θείοι του ο Βέρνον και η Πετούνια Ντάρσλι. Όπως και το να μην 
ρωτάει ποτέ και τίποτα για αυτούς. Εκεί έμενε από τότε ο Χάρι μαζί με τον κατά δύο 
μήνες μεγαλύτερό του ξάδερφο Ντάντλι που του έκανε τη ζωή πιο δύσκολη από ότι 
ήταν ήδη.  

Μέχρι τα 11 του χρόνια ο Χάρι, δεν ήξερε απολύτως τίποτα για την μαγεία, μέχρι που 
φτάνει στο σπίτι ένα μυστηριώδες γράμμα από την σχολή Χόγκουαρτς για μαγείες και 
ξόρκια. Εκεί θα φοιτήσει ο Χάρι για τα επόμενα 6 χρόνια της ζωής του και θα μάθει 
πως να διαχειρίζεται και να «δαμάζει» τη μαγεία. Επίσης θα γνωρίσει τους δυο καλύτε-
ρούς του φίλους, τον Ρον και την Ερμιόνη, που θα ζήσουν μαζί μέχρι τα βαθιά γεράμα-
τα. Εκεί θα μάθει πως δεν είναι απλώς ένας κοινός μάγος σαν όλους τους άλλους, αλλά 
ένας πολύ διάσημος διότι ήταν το μόνο άτομο που επιβίωσε από τη θανατηφόρα κατά-
ρα: «Αβάντα Κεντάβρα». Κάθε χρονιά θα αντιμετωπίσει με διαφορετικούς και πιο δύ-
σκολους τρόπους τον Άρχοντα του Σκότους Βόλντεμορτ. Στο τέλος μία τελευταία μάχη 
μπορεί να σκοτώσει τον Χάρι ή να τον κάνει έναν από τους σπουδαιότερους μάγους 
στην ιστορία της μαγείας.  

ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΝΕΖΟΥ– Α2 

Μουσική Ομάδα  

Κάθε Σάββατο από τις 11 έως τις 12, στο σχολείο μας πραγματοποιείται μια πολύ δη-
μιουργική δραστηριότητα , η όποια έχει να κάνει με τη μουσική και μας διδάσκει τον 
συγχρονισμό και το ομαδικό πνεύμα αφού αυτά είναι τα κυρία χαρακτηριστικά που 
χρειαζόμαστε για να παίξουμε ένα κομμάτι όλοι μαζί. 

Επίσης μας βοηθά στη συγκέντρωση και διευρύνει τα όρια της δημιουργίας και της 
φαντασίας μας, για να  γράψουμε ένα κομμάτι. Τα κομμάτια έχουν το προσωπικό στοι-
χείο του καθενός μας και αυτό είναι που τα κάνει τόσο ξεχωριστά! Τέλος θα ήθελα να 
προσθέσω ότι κάθε τι που κάνουμε θα το παρουσιάσουμε στις 15 και 16 Ιουνίου στο 
Vagoni Bar-Cafe.  

 
Θεωρώ πως όλοι μας πρέπει να κάνουμε μια δραστηριότητα σαν αυτή, διότι μας προ-
σφέρει ένα εξαιρετικό επίπεδο γνώσεων στη μουσική η όποια είναι πολύ σημαντική, 
κυρίως για το πνεύμα μας.  

Φλώρα Λάζου - A2 


