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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΓΡΑΦΗΣ
ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΙΟΥΛΙΟΣ ΒΕΡΝ

ΕΙΚΟΣΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΛΕΥΓΕΣ
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ
Κεφάλαιο Ι
Ένα τερατόμορφο θηρίο
Η χρονιά 1866 σημαδεύτηκε από ένα παράξενο γεγονός, ένα
ανεξήγητο φαινόμενο. Κανείς δεν μπορεί να το ξεχάσει.
Φήμες συγκλονίζουν τους πληθυσμούς των λιμανιών κι
ερεθίζουν σε μεγάλο βαθμό τη φαντασία του κόσμου. Οι
θαλασσινοί έχουν ιδιαίτερα συγκινηθεί και οι κυβερνήσεις
και των δυο ηπείρων ασχολούνται με το γεγονός αυτό σε
υπέρτατο βαθμό.
Εδώ και λίγο καιρό, πολλά καράβια συνάντησαν στη
θάλασσα «ένα τεράστιο πράγμα», ένα αντικείμενο
μακρόστενο, που πότε πότε φωσφόριζε, κι ήταν άπειρες φορές
πιο μεγάλο και πιο γρήγορο από μια φάλαινα. Πρόκειται για
κάποιο κήτος ; Αν ναι, αυτό το παράδοξο πλάσμα ξεπερνά
κατά πολύ όλες τις διαστάσεις που παραδέχεται ως τώρα η
επιστήμη. Μα υπάρχει πράγματι αυτό το πλάσμα ;

στα πλαίσια του
διαθεματικού
ευρωπαϊκού έργου
eTwinning
"Νέμο 2021 κάτω
από τις θάλασσές μας"

https://twinspace.etwinning.net/1
21508/home

Λίγα εισαγωγικά
Το έτος 1866 ένα μυστηριώδες
θαλάσσιο τέρας σκορπίζει τον
τρόμο στους ωκεανούς. Έτσι αρχίζει
το γνωστό μυθιστόρημα του Ιουλίου
Βερν.
Οι 17 μαθητές του πρόγράμματος
εμπνεύστηκαν από το απόσπασμα που
παραθέτουμε για να επινοήσουν και
να γράψουν συνεργατικά τον
Φεβρουάριο 2021 ρεπορτάζ τοπικών
εφημερίδων που αναφέρονται στην
εμφάνιση
ενός
μυθολογικού
θαλάσσιου τέρατος σε μια θαλάσσια
περιοχή
της
χώρας
τους..
Χωρισμένοι σε ομάδες εργάστηκαν
εξ
αποστάσεως
σε
συνεργατικά έγγραφα googledocs.
Στις σελίδες που ακολουθούν
δημοσιεύουμε τα κείμενά τους..

(το κείμενο είναι διασκευή από το πρωτότυπο)

η καθηγήτρια
Ελένη Σταυροπούλου

ΤΑ ΝΕΑ
του Αργοσαρωνικού
Σε εφιάλτη εξελίχθηκε η Κρουαζιέρα Γάλλων
τουριστών
Τίποτα δεν προμήνυε αυτό που θα
ακολουθούσε το πρωί της 5ης
Φεβρουαρίου 2021 όταν γκρουπ
Γάλλων τουριστών επιβιβάστηκε στο
κρουαζιερόπλοιο
"ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ”
για να πραγματοποιήσει μονοήμερη
κρουαζιέρα στα γραφικά νησάκια
του Αργοσαρωνικού.

Σαράντα λεπτά
μετά τον
απόπλου από το λιμάνι του
Πειραιά
και
λίγο
πριν
πλησιάσουν
στην είσοδο του
λιμανιού της Αίγινας, συνέβη το
εξής παράδοξο : γλυκές μελωδίες
άρχισαν να ακούγονται από
μακριά. .
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Του Ανταποκριτή µας
Μάνου Κουτσοµπολάκη
Οι επιβάτες σύντομα κατάλαβαν ότι
δεν
προέρχονταν από τα μεγάφωνα του πλοίου και έτσι
άρχισαν να μαζεύονται στο επάνω κατάστρωμα. Το
θέαμα που αντίκρισαν ήταν εξωπραγματικό.
Τέσσερις οντότητες με σώμα μισό γυναίκας και
μισό αρπακτικού πουλιού με τεράστια φτερά
πετούσαν κυκλικά πάνω από το πλοίο. Και τότε
μόνο
συνειδητοποίησαν ότι το
μαγευτικό
τραγούδι που άκουγαν προερχόταν από αυτές !!!

Πειραιάς, Σάββατο 6 Φεβρουαρίου 2021

Κρουαζιέρα
τρόμου

Wikipedia

ΟΙ Σειρήνες επέστρεψαν!

https://www.discovergreece.com/el

Ένας ηλικιωμένος κύριος, που, όπως μάθαμε αργότερα
από το ρεπορτάζ,
ήταν Καθηγητής Ιστορίας σε
Πανεπιστήμιο του Παρισιού και λάτρης της Ελληνικής
Μυθολογίας, άρχισε να φωνάζει “Les Sirènes. Les
Sirènes, Oh mon Dieu!“
Από τη στιγμή εκείνη, η ξέγνοιαστη κρουαζιέρα
άρχισε να μετατρέπεται σε ταινία θρίλερ. Σύμφωνα με
την κατάθεση του έμπειρου καπετάνιου κ. Οδυσσέα
Φουρτουνάκη, κάποιοι από τους επιβάτες, ακούγοντας
το τραγούδι των Σειρήνων, άρχισαν σαν μαγεμένοι
να σκαρφαλώνουν στα ψηλότερα τμήματα του
κρουαζιερόπλοιου, και άλλοι, σαν υπνωτισμένοι, στις
σκάλες των φουγάρων. Σαν να τους καλούσε το
τραγούδι κοντά σε εκείνες ... Δύο από τους τουρίστες,
πάνω στον πανικό τους, έπεσαν μέσα στην θάλασσα,
ενώ αρκετοί, στην προσπάθειά τους να μπουν γρήγορα
στο εσωτερικό του πλοίου, τραυματίστηκαν, καθώς
επικράτησε συνωστισμός στις σκάλες και στους
διαδρόμους που οδηγούσαν στα σαλόνια. Κάποιες
ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες κάνουν λόγο για αρπαγή
ενός ατόμου από το μυθικό τέρας.

TEΛΕΥΤΑΙΑ
NEA
για το
κρουαζιερόπλοιο
"ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ"

"

Πολλοί τουρίστες βρίσκονται ακόμα σε
κατάσταση σοκ. Ο Δήμαρχος της Αίγινας
έχει παραχωρήσει
δωρεάν φιλοξενία
σε ένα από τα ξενοδοχεία του νησιού
στους Γάλλους εκδρομείς μέχρι να
συνέλθουν από την τραυματική εμπειρία,
ενώ κάποιοι άλλοι αρνούνται πεισματικά
να μπουν σε πλοίο και να επιστρέψουν στο
λιμάνι
του
Πειραιά.
Το
Λιμεναρχείο απαγόρευσε προς το παρόν
στα πλοία να φύγουν από το Λιμάνι της
Αίγινας. Όλα τα δρομολόγια έχουν
ακυρωθεί.

https://www.aeginaportal.gr/
Οι κάτοικοι των νησιών είναι
τρομοκρατημένοι. Από χθες, μοναδικό
θέμα συζήτησης σε σπίτια, καφενεία
και γειτονιές είναι η Επιστροφή των
Σειρήνων. Η επιστημονική κοινότητα,
σαστισμένη, δεν μπορεί να πιστέψει
όσα διαδραματίστηκαν στα άλλοτε
γαλήνια νερά του Σαρωνικού και
αναζητά μανιωδώς
κάποια λογική
εξήγηση.

Πρώτη είδηση στα Διεθνή Μέσα
Ενημέρωσης η Ελλάδα
και η
Επιστροφή των Σειρήνων. Αλήθεια,
μυθοπλασία ή ομαδική παραίσθηση
από – δηλητηριώδη - μανιτάρια που
περιελάμβανε
το
Μενού;
Η
εφημερίδα μας θα παρακολουθεί
από κοντά τα γεγονότα και θα σας
ενημερώσει για οποιαδήποτε νέα
εξέλιξη.

Όλες οι ειδήσεις για τη θάλασσα της Κορίνθου
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ΚΟΡΙΝΘΟΣ & ΘΑΛΑΣΣΑ
Θαλάσσιο τέρας
εθεάθη ανοιχτά
του Ισθμού της
Κορίνθου !
Του Ανταποκριτή μας Ηρακλή Παπαδόπουλου

Ahttps://i.pinimg.com/736x/86/fe/c4/86fec42cd39c13
b200c45157ceaf406d.jpg

Απίστευτο και όμως αληθινό!
Η πρώτη αναφορά έγινε στις 13 Νοεμβρίου 2020 από έναν
ντόπιο ψαρά. Καθώς οι φήμη εξαπλώνονταν,
όλο και
περισσότερες μαρτυρίες ερχόντουσαν στο φως της δημοσιότητας,
με τις αρχές να τις αγνοούν πιστεύοντας ότι επρόκειτο για μια
καλά οργανωμένη φάρσα.
Ένα μήνα αργότερα, οι αρχές άρχισαν να δέχονται έντονα
παράπονα από τους κατοίκους της περιοχής για να ερευνήσουν
το ζήτημα. Η ακτοφυλακή δεν μπορούσε να τους αγνοήσει πλέον
και έστειλε ένα σκάφος να ερευνήσει την υπόθεση. Προς κακή
μας τύχη, οι φήμες επιβεβαιώθηκαν.
Οι πολίτες της περιοχής προτρέπονται να μείνουν μακριά από
την θάλασσα και τις ακτές και να μην τις πλησιάσουν για κανένα
λόγο, ενώ οι αρχές προσπαθούν να πιάσουν το τέρας.
Στις 4 Ιανουαρίου 2021 ένας γενναίος καπετάνιος κατάφερε να
πλησιάσει και να πυροβολήσει στο κεφάλι το τέρας που
προσπάθησε να επιτεθεί στο πλοίο του. Οι επιβάτες δεν
μπορούσαν να πιστέψουν στα μάτια τους, καθώς είδαν την ίδια
στιγμή να φυτρώνουν δύο κεφάλια από τον κομμένο λαιμό του
τέρατος.

Wikipedia

Σωστά, κυρίες και κύριοι! Πρόκειται για την
Λερναία Ύδρα, το μυθικό τέρας που όταν του
έκοβαν ένα κεφάλι, φύτρωναν στη θέση του
δυο.
Οι επιστήμονες έχουν ζητήσει από το Ναυτικό
να μην το σκοτώσουν, αλλά μόνο να το
ακινητοποιήσουν για να το μελετήσουν και να
προσπαθήσουν να βρουν το μυστικό της
δύναμης του σε μια προσπάθεια να μπορέσουν
να φτιάξουν καλύτερα φάρμακα ή ακόμα και
να γιατρέψουν τους ανάπηρους.
Το τέρας κυκλοφορέι ακόμα ελεύθερο, ενώ οι
ειδικοί έχουν ήδη καταστρώσει σχέδιο για να
το πιάσουν.
Την επόμενη εβδομάδα έχουμε συνέντευξη με
τον Κύριο Νικόλα Θαλασσόπουλο, τον
καπετάνιο που κατάφερε να κόψει το ένα
κεφάλι του τέρατος. Πώς τα κατάφερε και τι
έκανε μόλις κατάλαβε ποιο τέρας είναι; Θα το
μάθουμε σε λίγο !

Σπετσιώτικα
ΝΕΑ
Η επιστροφή της Σκύλλας
Σπέτσες, Τρίτη 16 Φεβρουαρίου 2021
Της Ανταποκρίτριάς μας Λασκαρίνας Μπουμπουλίνας
Η ΣΚΥΛΛΑ
ΚΑΝΕΙ
ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣ
Η ΤΗΣ ΜΕΤΑ
ΑΠΟ ΑΙΩΝΕΣ
ΚΑΙ ΣΚΟΡΠΙΖΕΙ
ΤΟΝ ΤΡΟΜΟ
ΚΑΙ ΤΟΝ
ΘΑΝΑΤΟ
https://images.ferryhopper.com/locations/spetses-cover-2020.jpg

Μυθολογικό τέρας
εθεάθη χθες το
πρωί στο λιμάνι
των Σπετσών

https://el.wikipedia.org/

Την Κυριακή 14/2 το πρωί
μόλις
που είχε χαράξει
και
καθώς ο καιρός
ήταν
καλός, λόγω των
Αλκυονίδων
ημερών,
μια
παρέα οχτώ ψαράδων βγήκε
λίγο πιο έξω από το λιμάνι της
Ντάπιας με το αλιευτικό της
σκάφος.
Ξαφνικά, και ενώ υπήρχε
νηνεμία, ο
καπετάνιος
διέκρινε λίγα μόλις μέτρα
πιο
μακριά μια δίνη να
κατευθύνεται
προς
το
μέρος τους. Πριν προλάβουν

να αντιδράσουν,
ήρθαν
αντιμέτωποι με ένα θαλάσσιο
τέρας.
Σύμφωνα με τις περιγραφές
των επιζώντων, οι οποίοι
ακόμη
βρίσκονται
σε
κατάσταση σοκ, πρόκειται
για θαλάσσιο πλάσμα που
δεν έχουν ξανασυναντήσει
ποτέ άλλοτε στη θάλασσα.
Το τέρας είχε έξι κεφάλια
που έμοιαζαν με σκύλου,
ενώ το κάθε στόμα είχε τρεις
σειρές με δόντια που έσταζαν
δηλητήριο.

Το πρωτόγνωρο πλάσμα που έμοιαζε,βάσει
των περιγραφών, με την μυθική Σκύλλα, το
τέρας με το οποίο ήρθε αντιμέτωπος ο
Οδυσσέας κατά την επιστροφή του στην
Ιθάκη, άρχισε να επιτίθεται στους ψαράδες
και να καταστρέφει με μανία το αλιευτικό
καΐκι τους. Οι ψαράδες, έντρομοι,
προσπαθούσαν να καταλάβουν τι συμβαίνει
και, μέσα σε κατάσταση πανικού, κάποιοι
βούτηξαν στη θάλασσα για να γλιτώσουν.
https://www.theoi.com/image/P27.1Skylla.jpg

Αμέσως
σήμανε
συναγερμός
και
κινητοποιήθηκαν
το
Λιμενικό και οι ψαράδες
που ψάρευαν με τα καΐκια
τους
κοντά
στο
αλιευτικό.
Παρά τις
υπεράνθρωπες
προσπάθειες
που
κράτησαν μέχρι τις πρώτες
πρωινές ώρες, υπάρχουν
δύο αγνοούμενοι, ένας
νεκρός και δύο σοβαρά
τραυματισμένοι.
Οι
υπόλοιποι
αφού
περισυλλέχθηκαν από το
Λιμενικό , ευτυχώς με
ελαφρά
τραύματα,
μεταφέρθηκαν στο Κέντρο
Υγείας για να τους δοθούν
οι Πρώτες Βοήθειες.

https://i2.wp.com/www.trikalafocus.gr

Οι επιζώντες,
μόλις
συνέλθουν
από
το
ψυχολογικό σοκ στο οποίο
βρίσκονται, αναμένεται να
δώσουν
επίσημες
καταθέσεις
στην
Αστυνομία, στο Λιμενικό,
αλλά και στα κανάλια που
έχουν
αρχίσει
να
καταφθάνουν στο νησί
μας. Για την ώρα, έχει
απαγορευτεί η θαλάσσια
κυκλοφορία προκειμένου
να συνεχιστούν οι έρευνες
για τους αγνοούμενους,
αλλά και για διευκολυνθεί
το έργο της ομάδας
επιστημόνων
του
Ινστιτούτου Θαλάσσιων
Ερευνών,
η οποία
καταφθάνει από ώρα σε
ώρα από τον Πειραιά για
να συλλέξει πληροφορίες
και να μελετήσει την
εμφάνιση του τέρατος.

Άραγε τι μυστικά
κρύβει το νησί μας;

Ο
Καπετάνιος
του
αλιευτικού
κ.Τσιπούρας
μας δήλωσε πως στα 40
χρόνια της ναυτικής του
καριέρας τέτοια εμπειρία
δεν είχε ξαναζήσει.
Οι άλλοτε ένδοξες Σπέτσες
καθώς
φαίνεται
θα
ξαναγράψουν Ιστορία, αυτή
την
φορά
όχι
με
την Επανάσταση , αλλά με
την
εμφάνιση
ενός
θαλάσσιου τέρατος, που
θα ταράξει τα Διεθνή
Χωρικά Ύδατα.

Κυριακή 14 Φεβρουαρίου 2021

ΤΑ Ν Ε Α
του Σαρωνικού
https://www.essalaminas.gr

Τρόμος στο
Σαρωνικό !

Ανθρωπόμορφο πλάσμα κάνει την εμφάνισή του σε ακτή
της Σαλαμίνας!
του ανταποκριτή μας
Κώστα Φιλίππου

Τ

ο Σάββατο 13 Φεβρουαρίου 2021, το
πλοίο «Σαλαμίς», ενώ ταξίδευε με
χαμηλή ταχύτητα από τον Πειραιά
με προορισμό το νησί της Σαλαμίνας
και βρισκόταν μισό μίλι από την
ακτή τη Κυνοσούρας, προσέκρουσε
ξαφνικά σε κάτι πολύ σκληρό! Τα
τράνταγμα ήταν πολύ δυνατό και οι
επιβάτες του πλοίου, ταραγμένοι,
άρχισαν να ουρλιάζουν! Αυτό όμως
που αντίκρισαν ήταν πραγματικά
φοβερό: ένα μυθικό τέρας, τη
γοργόνα Γοργώ! Δεν πίστευαν στα
μάτια τους! Είχε όμορφο σώμα
γυναίκας μέχρι τη μέση κι αντί για
πόδια, είχε δύο ουρές ψαριών!
Εκείνο, όμως, που δεν μπορούν να
ξεχάσουν είναι το κεφάλι της το
οποίο ήταν τρομακτικό: αντί για
μαλλιά, στο κεφάλι της
περιελίσσονταν φίδια, και από το
στόμα της εξείχαν μεγάλα δόντια
όμοια με των αγριόχοιρων. Είχε
χάλκινα χέρια και χρυσές φτερούγες,
μάτια σπινθηροβόλα και βλέμμα
διαπεραστικό! Πιο τρομερό, όμως,
από την εμφάνισή της ήταν ότι η
παρουσία της προκάλεσε τον θάνατο
ενός από τους επιβάτες του πλοίου!

Οι ψαράδες που βρίσκονταν
τριγύρω μιλούν για μεγάλη
αναταραχή στη θάλασσα, τη
στιγμή της εμφάνισης του
φοβερού ανθρωπόμορφου αυτού
τέρατος! Οι επιστήμονες
συζητούν πολύ για το θέμα, μην
μπορώντας να εξηγήσουν αυτό
το
αφύσικο φαινόμενο, και έχει
https://el.wikipedia.org/
ξεσπάσει διαμάχη μεταξύ τους
Ο καπετάνιος του πλοίου κ. Δημήτρης
αν πρόκειται για το
Ιωάννου που ήταν ο πρώτος που την συγκεκριμένο θαλάσσιο πλάσμα
αντίκρυσε, στο ρεπορτάζ που κάναμε, ή απλά για ένα θαλάσσιο κήτος!
μας διηγήθηκε κάτι συγκλονιστικό.
Οι κάτοικοι πάντως εδώ στη
Σας μεταφέρω τα λόγια του:
Σαλαμίνα, μα και στα γύρω
νησιά, έχουν πανικοβληθεί,
«Ορθώθηκε ολόσωμη μπροστά
φοβούνται πλέον να
μετακινηθούν στη θάλασσα και
μου, σταματώντας το καράβι,
ζητούν από τις Αρχές να βρουν
αφού το έπιασε με τα χάλκινα
την άκρη!
χέρια της από την πλώρη! Ήταν
Όπως φαίνεται, τα πράγματα
πραγματικά σαν δαίμονας! Δεν
είναι όντως επικίνδυνα και η
θα ξεχάσω, όμως, ποτέ αυτά τα
αγωνία σε ολόκληρη τη χώρα
μάτια της!! Ήταν τεράστια,
έχει κορυφωθεί! Αναμένονται
εξελίξεις! Για ό,τι νεότερο θα
στρογγυλά και σαν να έβγαζαν
σας ενημερώσουμε σε επόμενα
φωτιά! Ένας επιβάτης που
ρεπορτάζ!

τόλμησε να την κοιτάξει
κατάματα, απολιθώθηκε!
Αμέσως μετά, πέταξε στον αέρα
με τις χρυσές φτερούγες της και
βούτηξε πιο μακριά, στα νερά
του Σαρωνικού! »

.
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PHOTO BY: wikipedia
http://www.agistri.com.gr/

Ένα αξέχαστο συμβάν στο Αγκίστρι
που θα μείνει στην ιστορία
Αγκιστρω-θήκαμε !
Του Ανταποκριτή μας Οδυσσέα Παπαδημητρακόπουλου
Μόλις πριν από λίγο καιρό, στις 15
Ιανουαρίου 2021, οι μετεωρολόγοι ανακοίνωσαν
πως ο αστεροειδής ‘Καλυψώ’ δεν θα ξαναπεράσει
κοντά στη Γη παρά μετά από 200 χρόνια. Όλοι ήταν
κατενθουσιασμένοι, ειδικότερα τα παιδιά. Αυτό όμως
που δεν γνώριζαν ήταν πόσο άσχημα θα εξελισσόταν
η κατάσταση, αργά το βράδυ της Κυριακής 17
Ιανουαρίου.
Πολλοί κάτοικοι του νησιού της Ύδρας επιθυμούσαν
να δουν τον αστεροειδή που θα περνούσε την ημέρα
εκείνη στις 21.46 (ώρα Ελλάδος) και γι αυτό το
λιμεναρχείο τους επέτρεψε να επιβιβασθούν στο
κρουαζιερόπλοιο ΑΡΗΣ ΙΙ που είχε ως προορισμό
του τον Πειραιά. Ο καπετάνιος του ήταν πολύ
αγαπητός στο νησί αφού εκεί μεγάλωσε.
.

Όλα ήταν έτοιμα και μόλις το ρολόι του χωριού
χτύπησε 8, όσοι είχαν επιβιβαστεί στο ΆΡΗΣ ΙΙ
ετοιμάζονταν να ζήσουν μια αξέχαστη εμπειρία. Ο
Βασίλης ο καπετάνιος έδωσε διαταγή στους
υποπλοιάρχους του να βάλουν πλώρη για τον
Πειραιά. Επειδή υπήρχαν πολλά άτομα πάνω στο
πλοίο, οι υποπλοίαρχοι δεν επιθυμούσαν να πάνε
γρήγορα λόγω των πιθανοτήτων να πέσει στην
θάλασσα ένας από τους επιβάτες. Όμως, ο
Βασίλης παραπονιόταν αδιάκοπα και έλεγε “ Γιατί
πηγαίνουμε τόσο αργά ; Με αυτόν τον ρυθμό θα
δούμε την ‘Καλυψώ’ κάπου ανάμεσα στην Αίγινα και
το Αγκίστρι !”.
Και πράγματι έτσι έγινε, ακριβώς όπως το είπε.
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Καθώς φτάνανε κοντά στην Αίγινα, ο Βασίλης και
οι υποπλοίαρχοι του είδαν μια μεγάλη δίνη, αλλά
δεν ανησύχησαν γιατί γνώριζαν πως είναι κάτι
συνηθισμένο σ αυτά τα νερά. Όμως όταν άρχισαν να
πλησιάζουν κοντά στο Αγκίστρι, άκουσαν μια
γυναικεία φωνή. Πάλι δεν έδωσαν σημασία. Τότε,
ξαφνικά, η κατεύθυνση του πλοίου άλλαξε από
μόνη της. Κοιτάχτηκαν με απορία. Με έκπληξη
είδαν
οτι
το
πλοίο,
ακυβέρνητο
πια,
κατευθυνόταν προς τη δίνη ! Έντρομοι, ξεκίνησαν
με μιάς την εκκένωση του πλοίου. Όταν πια είχαν
αποβιβαστεί σε βάρκες όλοι οι επιβάτες, ο Βασίλης
άκουσε καθάρα την γυναικεία φωνή που τους έλεγε
«Μα γιατί φεύγετε τόσο νωρίς ;» …. Εκείνος, χωρίς να
χάσει χρόνο, πήδηξε αμέσως μέσα σε μια βάρκα.
Δύο ώρες αργότερα, το πλήρωμά του και εκείνον,
τους βρήκε μια οικογένεια ψαράδων λίγα μέτρα
μακριά από το λιμάνι της Αίγινας.

Όταν ύστερα από μέρες, ο Βασίλης αφηγούνταν
αυτό το περιστατικό, όλοι όσοι τον άκουγαν νόμιζαν
πως ήταν τρελός. Και οι επιστήμονες γελούσαν με
όσα έλεγε. Ακόμα και όταν μετά από τρεις μέρες,
βρέθηκαν κομμάτια ξύλου και άλλα υπολείμματα
από το πλοίο στην Κόρινθο, πάλι κανείς δεν το
πίστεψε πως είχε δει ένα θαλάσσιο τέρας. Μονάχα
ένας επιστήμονας τόλμησε να κάνει μιά υπόθεση
και είπε «Σαν να ήταν η Χάρυβδη γιατί μου θυμίζει
αυτά πού έκανε στον Οδυσσέα» .
Αφού η κυβέρνηση έψαξε όλα τα αρχεία του
Σαρωνικού, βρήκε πως πριν χρόνια είχε ξανασυμβεί
το ίδιο γεγονός, αλλά ποτέ δεν του έδωσαν βάση και
ούτε που θα το κάνουν.

Γι’ αυτό και εμείς σας ρωτάμε : τι πιστεύετε ότι ήταν
αυτό που συνάντησαν οι επιβάτες του πλοίου ;
ένα τέρας ή απλώς μια δίνη;
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η εφημερίδα των Ιονίων νήσων
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Λευκάδα,
Δευτέρα 1η Μαρτίου 2021

Ζάκυνθος,
Πέμπτη 4 Μαρτίου 2021

Χθες το απόγευμα,
σημειώθηκε και τρίτη
επίθεση στη χώρα μας
αυτού του τέρατος που,
όπως έχουμε
πληροφορίες, έχει
πράσινο σώμα και λέπια
γοργόνας και μοιάζει
στον σωματότυπο με τον
Ποσειδώνα. Αυτή τη
φορά, επιτέθηκε σε μία
παρέα φοιτητών οι
οποίοι κάνουν ένα
εκπαιδευτικό ταξίδι με το
πανεπιστήμιό τους στη
Λευκάδα.
Οι καθηγητές τους,
κατά τις 12 το βράδυ,
συνειδητοποίησαν ότι
λείπουν. Τους
αναζήτησαν, αλλά δεν
μπόρεσαν να βρουν
κανένα ίχνος τους και
άρχισαν να ανησυχούν.
Γνωρίζουμε ότι μόλις
πήγαν στο σημείο που
κάτοικοι της περιοχής
είχαν δει για τελευταία
φορά το σκάφος των
φοιτητών, οι καθηγητές
έχασαν απότομα την
μνήμη τους.

Πριν δυο ημέρες, την
Τρίτη 2 Μαρτίου, ένα
μυθικό τέρας επιτέθηκε
σε μια ομάδα δυτών στα
ανοιχτά της Ζακύνθου.
Το πλάσμα αυτό
περιγράφηκε ως
ανθρωπόμορφο, αφού
ήταν γυναίκα, και είχε
ουρά, λέπια, μακριά
μαλλιά, πανέμορφα
γαλανά μάτια
και δαχτυλιδένια μέση.

Η ομάδα της
εφημερίδας μας
που τους πήρε
συνέντευξη, ώστε
να μπορούμε να
σας δώσουμε
περισσότερα
στοιχεία, μας
ενημέρωσε ότι δεν
θυμόντουσαν
τίποτα, ούτε καν
ότι ήταν
καθηγητές σε
πανεπιστήμιο.

Σύμφωνα με
αυτές τις
πληροφορίες,
καταλάβαμε πως
η περιοχή εκείνη
έχει κάποια
κύματα που
πιθανότατα
προκλήθηκαν από
το τέρας και
ευθύνονται για την
απώλεια μνήμης
των καθηγητών.
Μέχρι στιγμής,
δεν έχει ακόμα
βρεθεί κανένα
ίχνος από τους
φοιτητές.

Προς το παρόν
δεν έχουμε
παραπάνω
πληροφορίες για
το θέμα. Για ό,τι
νεότερο, θα
φροντίσουμε σε
ένα επόμενο
άρθρο μας να σας
ενημερώσουμε.

ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

το ρεπορτάζ µας
Οι δύτες ανέφεραν πως δεν είχαν
ποτέ πριν ξανασυναντήσει
παρόμοιο πλάσμα στην ζωή τους
και στην καριέρα τους. Επίσης,
είπαν πως η γυναίκα αυτή, μόλις
τους είδε, άρχισε να τραγουδάει.
Πρόσθεσαν πως οι νότες που
έβγαζε από το στόμα της ήταν
μαγευτικές, όμως ,για καλή τους
τύχη, η πίεση κάτω από τον βυθό
ήταν μεγάλη και έτσι δεν
ξεγελάστηκαν από την
απερίγραπτη αυτή μελωδία. Όταν
ένας από τους δύτες πήγε να την
στοχεύσει με το ειδικό του
ψαροντούφεκο, εκείνη κούνησε
την ουρά της και χάθηκε μέσα σε
κλάσματα δευτερολέπτου.

Το μυθικό αυτό τέρας ήταν μια
σειρήνα. Μάλιστα σειρήνα! Οι
δύτες, οι ερευνητές και οι
επιστήμονες κάνουν ό,τι μπορούν
για να βρουν αυτό το πλάσμα και
να το πιάσουν, για να μην μπει σε
κίνδυνο κανενός άλλου η ζωή.
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Χατζησυμεωνίδη,

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΤΕΡΑΣ ΕΘΕΑΘΗ ΑΝΟΙΧΤΑ
ΙΣΘΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
σελ. 5
Ανδρέας Μπέλλας, Γ2, ομάδα 5
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σελ. 6-7
Νόνη Σπυροπούλου, Θεανώ Τσίμπρου, Κωνσταντίνος
Παρλιάρος
ομάδα 4,τμήμα Β4
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Φουρνιστάκη
ομάδα 2,τμήμα Β4
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