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                ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

    Εφτασε το 2016 και μετά από τις 

Χριστουγεννιάτικες διακοπές μας 

προετοιμάσαμε και ολοκληρώσαμε το 

δεύτερό μας τεύχος.είμαστε εδώ για να σας 

ενημερώσουμε, να σας προβληματίσουμε 

και να σας διασκεδάσουμε. 

                 Κυριακή Ακρίβου 

       Το δεύτερο τεύχος της εφημερίδας μας 

περιλαμβάνει ένα αφιέρωμα στο 

μπάσκετ,άρθρα προβληματισμού, 

παράξενες ειδήσεις, ενδιαφέροντα γεγονότα 

και ανέκδοτα για πολύ γέλιο. Ελπίζουμε να 

σας αρέσει. 

                        Ιουλία Βινιεράτου 

 

 

Δραστηριότητες που έχουν 
πραγματοποιηθεί στο σχολείο μας. 
 
 
Στο σχολείο μας έχουν πραγματοποιηθεί 
τρείς δραστηριότητες. 
Ο περίπατος μας στις 20/10/15 στον Άγιο 
Ανδρέα ήτανε ο πρώτος για τα παιδιά που 
ήρθαν φέτος στο σχολείο μας και περάσαμε 
υπέροχα  εκεί. Αργότερα ξανά 
πραγματοποιήθηκε και ο δεύτερος 
περίπατος μα στον Άγιο Ανδρέα στις 
10/12/15 , που και τότε τα περάσαμε 
φανταστικά και ήταν ο τελευταίος περίπατος 
του 2015. 
Τέλος πήραμε τους βαθμούς μας στις 
23/12/15 και μερικά παιδιά την πρώτη ώρα 
πήγανε στην εκκλησία  του Αγίου  Λουκά. 
Στη συνέχεια τραγουδήσαμε τα κάλαντα και 
άλλα χριστουγεννιάτικα τραγούδια.  Επίσης 
στις 23/12/15 τα παιδιά  της πρώτης τάξης 
που θα είναι απουσιολόγοι στο δεύτερο 
τρίμηνο ενημερώθηκαν από τη διεύθυνση. 
Ελπίζουμε τη νέα χρονιά να 
πραγματοποιήσουμε πολλές επισκέψεις! 
 
                          Ευτυχία Γκουβά 

 

       ΟΧΙ ΒΙΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 

   Ο εκφοβισμός και η βία στο σχολείο είναι 

ομαδικό φαινόμενο, καθώς δεν αφορά μόνο 

το μαθητή που εκφοβίζει και εκείνον που 

εκφοβίζεται, αλλά και όσους είναι παρόντες 

ή γνωρίζουν την ύπαρξή του,δηλαδή τους 

παρατηρητές, οι οποίοι μπορεί να είναι 

μαθητές ή ενήλικες. Δεν πρέπει κανείς να 

αγνοεί αυτό το φαινόμενο. Πρεπει όλοι να 

παίρνουμε θέση, να καταγγέλλουμε και να 

αντιμετωπίζουμε τα φαινόμενα βίας. 

                         Κυριακή Ακρίβου 

       ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ 

Η ενδοσχολική βία απασχολεί πολλά παιδιά. 

Ο ρόλος που μπορεί να παίζει κάποιο παιδί 

είναι ή να είναι θύτης, δηλαδή ο δράστης,ή 

να είναι θύμα, δηλαδή το παιδί που δέχεται 

τη βία. Η βία μπορεί να είναι ψυχολογική, 

σωματική ή λεκτική.κάποιες φορές υπάρχει 

και μάρτυρας ο οποίος βλέπει το θύτη να 

παρενοχλεί το θύμα . αυτός συνήθως 

προβαίνει σε κατάλληλες ενέργειες. 

Υπάρχουν όμως και μάρτυρες που δεν 

κάνουν τίποτα, είτε επειδή φοβούνται, είτε 

επειδή δεν ενδιαφέρονται. Πιστεύω ότι όλοι 

πρέπει να φροντίσουμε για να μην υπάρχει 

βία στο σχολείο. Ας προσπαθήσουμε, λοιπόν 

στο δικό μας σχολείο να μην υπάρχει ίχνος 

ενδοσχολικής βίας. 

                     Αναστασία Βλυσίδη  

 

ΕΝΑ ΓΕΓΟΝΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ 

ΜΑΣ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΕ 

 Επί 18 ολόκληρες μέρες η αγωνία μας για το 

μικρό Φοίβο ήταν πολύ μεγάλη. Μιλάω για 

το αγοράκι από τη Χαλκιδική ,το οποίο είχε 

εξαφανιστεί γιατί το άρπαξε ο πατέρας του 

.Ο  πατέρας προηγουμένως είχε σκοτώσει τη 
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γυναίκα του με μαχαίρι μπροστά στα μάτια 

του μεγαλύτερου παιδιού τους. Οι κάτοικοι 

της περιοχής μαζί με την αστυνομία 

έψαχναν κάθε μέρα και ο παππούς του 

παιδιού παρακαλούσε να βρεθεί.Δύο 

κάτοικοι είδαν καπνό από φωτιά σε μια 

καλύβα, τους βρήκαν και τα δύο αδερφάκια 

ξανασμίξανε και εύχομαι να γιατρέψουν τις 

πληγές τους. 

    Κλεάνα Γκρόσι 

     Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

    Δυστυχώς φαίνεται ότι υπάρχουν πολλοί 

άνθρωποι που πιστεύουν ότι η προστασία 

του περιβάλλοντος είναι μόνο δουλειά των 

μεγάλων επιχειρήσεων. Όμως αυτό δεν είναι 

σωστό. Καθένας από εμάς μπορεί να 

συμμετάσχει στην προστασία του πλανήτη 

από τη ρύπανση και την ασφυξία που 

προκαλείται από όλα τα είδη αποβλήτων. Η 

προστασία του περιβάλλοντος θα πρέπει να 

είναι ευθύνη και προνόμιο ταυτόχρονα για 

όλους μας! 

                    Κυριακή Ακρίβου 

"ΣΠΙΤΙ" 
Το ποίημα το δημιουργήσαμε ομαδικά στην 
τάξη την ώρα των Αρχαίων , μια ημέρα που 
τα περισσότερα τετράδια είχαν ξεχαστεί 
στο …..σπίτι. 
Και πάλι τη  λησμόνησα την άσκηση στο 
σπίτι 
και φώναξε ή κύρια μας "δεν διάβασες 
αλήτη;" 
 σηκώθηκα στον πίνακα με δισταγμό και 
λύπη 
και μου' πε να διαβάσω ένα ποίημα του 
Ελύτη. 
Αγχώθηκα και ίδρωσα και έτρεμε η ψυχή 
μου 
και είπα στην κύρια μας δεν βγαίνει η φωνή 
μου. 
Και μου είπε η καθηγήτρια να κάτσω στο 
θρανίο 
 να κλίνω παρακείμενο του ρήματος 
"κωλύω"                                       Α1 

 

                 ΑΘΛΗΤΙΚΑ 

     Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ 

Το μπάσκετμπολ είναι δημιούργημα ενός 

μόνο ανθρώπου, κάτι ασυνήθιστο για 

άθλημα. Το 1891 ο Δρ. Τζέιμς Νέισμιθ, ένας 

καναδός πάστορας, γυμναστής σε κολέγιο 

στο Σπρίνγκφιλντ της Μασαχουσέτης, 

έψαχνε για ένα παιχνίδι κλειστού χώρου, 

προκειμένου να απασχολεί τους μαθητές 

του κατά τη διάρκεια του μακρύ χειμώνα της 

Νέας Αγγλίας. 

Αφού απέρριψε διάφορες ιδέες, τοποθέτησε 

ένα καλάθι στον τοίχο του γυμναστηρίου, 

έγραψε ορισμένους βασικούς κανόνες κι 

άρχισε να εκπαιδεύει τους μαθητές του, οι 

οποίοι έπαιξαν τον πρώτο αγώνα στην 

ιστορία του αθλήματος στις 21 

Δεκεμβρίου του 1891. Η ονομασία 

μπάσκετμπολ -καλαθοσφαίριση στα 

ελληνικά- ήταν έμπνευση ενός εκ των 

μαθητών του. 

Το άθλημα κέρδισε γρήγορα πολλούς 

θαυμαστές και διαδόθηκε σ' όλες τις ΗΠΑ. 

Τη δεκαετία του 1920 υπήρχαν εκατοντάδες 

ομάδες, επαγγελματικές αλλά και 

ερασιτεχνικές, κάτω από την «ομπρέλα» της 

Διακολεγιακής Αθλητικής  

Ένωσης, προδρόμου του γνωστού μας NCAA. 

 

http://www.sansimera.gr/almanac/2112
http://www.sansimera.gr/almanac/2112
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Το μπάσκετμπολ εισήχθη και στους 

Ολυμπιακούς Αγώνες του Βερολίνου το 

1936, ενώ ως άθλημα επίδειξης είχε 

πρωτοπαρουσιαστεί το 1904, στους 

Ολυμπιακούς Αγώνες του Αγίου 

Λουδοβίκου. Οι γυναίκες έπαιξαν για πρώτη 

φορά μπάσκετ στους Ολυμπιακούς Αγώνες 

του Μόντρεαλ το 1976. 

 

Το επαγγελματικό μπάσκετ έφτασε στην 

κορύφωσή του το 1946 με τη δημιουργία 

του ΝΒΑ, που σήμερα θεωρείται ό,τι το 

καλύτερο έχει να επιδείξει το άθλημα σε 

επίπεδο πρωταθλήματος. Στις 18 

Ιουνίου του 1932 ιδρύθηκε η Παγκόσμια 

Ομοσπονδία Μπάσκετ, γνωστή με τα αρχικά 

FIBA, από εκπροσώπους οκτώ χωρών, 

ανάμεσά τους και της Ελλάδας. 

Στη χώρα μας, ο πρώτος αγώνας μπάσκετ 

είχε παιχτεί 14 χρόνια νωρίτερα, το 1918, 

στο γήπεδο της ΧΑΝ Αθηνών. Οι δύο ομάδες 

χρησιμοποίησαν δύο ανεστραμμένες 

καρέκλες για καλάθια και μία μπάλα 

ποδοσφαίρου. Μεταξύ των πρώτων παικτών 

ήταν και ο Μάικ Στεργιάδης, που υπήρξε 

μαθητής του Νέισμιθ στο κολέγιο του 

Σπρίνγκφιλντ. 

 

Η επίσημη περίοδος για το ελληνικό 

μπάσκετ άρχισε το 1927, υπό τη σκέπη του 

ΣΕΓΑΣ. Δύο χρόνια αργότερα διοργανώθηκε 

το πρώτο πρωτάθλημα μεταξύ αθηναϊκών 

ομάδων, το οποίο κατέκτησε ο Πανελλήνιος. 

Το 1930 διοργανώθηκε το πρώτο 

πανελλήνιο πρωτάθλημα στη Θεσσαλονίκη, 

με νικητή τον Άρη. 

Κων/νος Δριμής- Ανδρέας Γεωργίου 

"Μπάσκετ" 
Το μπάσκετ είναι ένα άθλημα που παίζεται 
σε όλο τον κόσμο και στους ολυμπιακούς 
αγώνες. 
Ή κάθε ομάδα έχει από 10-12 παίκτες αλλά 
μόνο 5 παίζουν σε κάθε δεκάλεπτο. Αν 
κάποιος παίκτης κάνει 5 φάουλ βγαίνει 
οριστικά από το παιχνίδι. Αν το φάουλ γίνει 
την ώρα που ο παίκτης σουτάρει κάνει 2 
σουτ. Το παιχνίδι τελειώνει όταν 
ολοκληρωθούν τα 4 δεκάλεπτα. Αν είναι 
ισοπαλία τότε έχει παράταση αν συνεχίσουν 
να είναι ισοπαλία ακόμα τότε έχουν άλλες 2 
παρατάσεις και στο τέλος θα είναι ισοπαλία 
και θα γραφτεί έτσι όπως τελείωσε. 
 
         Ιουλία Βινιεράτου 
 
 
 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΆ ΦΑΙΝΌΜΕΝΑ! 
 
Έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος από τότε 
που πιστεύαμε πως οι κεραυνοί 
προέρχονταν από τους οργισμένους θεούς. 
Κάποια φυσικά φαινόμενα, όμως, 
εξακολουθούν να καλύπτονται με μυστήριο -
συμπεριλαμβανομένων των μαύρων 
τρυπών, των υπερκαινοφανών αστέρων, των 
φώτων της Μάρφα, του Τριγώνου των 
Βερμούδων και του Βόμβου του Τάος. 

http://www.sansimera.gr/almanac/1806
http://www.sansimera.gr/almanac/1806
http://www.sansimera.gr/articles/427


5 
 

Παρά τις αξιόλογες προσπάθειες των 
επιστημόνων, υπάρχουν πολλοί μύθοι και 
θρύλοι γύρω από αυτά τα ανεξήγητα φυσικά 
φαινόμενα. Παρακάτω παρατίθενται πέντε 
φαινόμενα που εξακολουθούν να 
παραμένουν ανεξήγητα. 

 Μετανάστευση των Ζώων 

Πολλά ζώα μεταναστεύουν χιλιάδες 
χιλιόμετρα σε γη και θάλασσα, χωρίς να 
χρησιμοποιούν κάποια συσκευή GPS. Πως 
καταφέρνουν και κάνουν αυτά τα τεράστια 
ταξίδια χωρίς να χάνονται; Κανείς δεν 
γνωρίζει πραγματικά, αν και υπάρχουν 
πολλές θεωρίες. Σύμφωνα με ένα άρθρο της 
εφημερίδας The Independent για τη 
μετανάστευση των περιστεριών, κάποιοι 
πιστεύουν πως τα πουλιά 
προσανατολίζονται στη Γη χρησιμοποιώντας 
οπτικά οροθέσια ή την αίσθηση της 
όσφρησης για να προσδιορίσουν τη θέση 
τους. Κάποιες πιο εξεζητημένες θεωρίες 
υποστηρίζουν πως τα περιστέρια 
χρησιμοποιούν το μαγνητισμό για να 
προσδιορίζουν εάν βρίσκονται βόρεια ή 
νότια του τόπου διαμονής τους. Μία άλλη 
θεωρία λέει πως τα περιστέρια 
χρησιμοποιούν τον μορφικό συντονισμό, μία 
θεωρία του Rupert Sheldrake, που 
αναφέρεται σε αυτό που ο ίδιος αποκαλεί 
ως «τη βάση της μνήμης στη φύση… την 
ιδέα μυστηριωδών τηλεπαθητικών 
αλληλοσυνδέσεων μεταξύ των οργανισμών 
και τις συλλογικές αναμνήσεις των ειδών.» 

 Ιπτάμενες σφαίρες Naga 

Κάθε χρόνο, εκατοντάδες ιπτάμενες 
φωτεινές σφαίρες πετάγονται από τον 
ποταμό Mekong της Ταϊλάνδης. Γνωστές ως 
«bung fai paya nak» ή απλά «σφαίρες 
Naga», εμφανίζονται την πρώτη πανσέληνο 
του 11ου σεληνιακού έτους. Κάποιοι 
πιστεύουν πως οι σφαίρες προέρχονται από 
το στόμα του Naga, ενός μυθικού φιδιού, 
που λέγεται ότι ζει στον ποταμό. (Οι ντόπιοι 
χρησιμοποιούν παλιές φωτογραφίες και 
καρτ-ποστάλ του μυθικού τέρατος για να 
αποδείξουν την παρουσία του στους 
τουρίστες.) Άλλοι πιστεύουν πως οι σφαίρες 

είναι ουσιαστικά θύλακες μεθανίου, που 
παφλάζουν από τον ποταμό, αλλά πολλοί 
ντόπιοι είναι πεπεισμένοι πως οι σφαίρες 
έχουν υπερφυσική προέλευση. 
 
 

                

 Η έκρηξη της Tunguska 

Τον Ιούνιο του 1908, μία μπάλα φωτιάς 
εξερράγη σε μία απομακρυσμένη περιοχή 
της Ρωσίας, σείοντας το έδαφος και 
ισοπεδώνοντας μία δασική έκταση 2000 
τετραγωνικών χιλιομέτρων. Η έκρηξη της 
Tunguska, που πήρε το όνομά της από τον 
ομώνυμο ποταμό που βρίσκεται στην 
περιοχή, είχε μέγεθος 15 μεγατόνων, 
δηλαδή ήταν χιλιάδες φορές ισχυρότερη 
από τη βόμβα της Χιροσίμα. Πρόσφατη 
έρευνα υποστηρίζει ότι η έκρηξη οφείλεται 
στην πτώση ενός μετεωρίτη, ο οποίος 
μάλιστα, σύμφωνα με τους επιστήμονες, 
σχημάτισε και τη λίμνη που βρίσκεται στην 
περιοχή. Εντούτοις, κάποιοι άλλοι 
επιστήμονες πιστεύουν πως η λίμνη 
προϋπήρχε πριν από το συμβάν. Το βέβαιο 
είναι πως το γεγονός αυτό αποτελεί την πιο 
ισχυρή φυσική έκρηξη στην πρόσφατη 
ιστορία. 

 Τα φώτα των σεισμών 

Συνήθως, πρόκειται για άσπρες ή 
πολύχρωμες λάμψεις, που προηγούνται 
ενός μεγάλου σεισμού και διαρκούν μόλις 
ελάχιστα δευτερόλεπτα. Σύμφωνα με την 
Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία, εδώ και 
εκατοντάδες χρόνια γίνονται αναφορές για 
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αυτά τα φώτα, παρόλο που είναι σπάνιες.

 
 Τη δεκαετία του ’60, τραβήχτηκαν 
φωτογραφίες του φαινομένου κατά τη 
διάρκεια των σεισμών στο Matsushiro και 
έτσι η επιστημονική κοινότητα ξεκίνησε να 
ασχολείται σοβαρά με το θέμα. Από τότε, οι 
επιστήμονες έχουν δημιουργήσει πολλές 
θεωρίες για την προέλευση των λάμψεων, 
που κυμαίνονται από τον πιεζοηλεκτρισμό 
και τη θερμότητα της τριβής μέχρι τις 
εκπομπές αερίων φωσφίνης και την 
ηλεκτροκινητική. Πιο πρόσφατες 
επιστημονικές θεωρίες, όμως, υποστηρίζουν 
πως οι λάμψεις δημιουργούνται από 
προσεισμικά στοιχεία, που διεγείρουν το 
φυσικό ηλεκτρικό φορτίο των βράχων, 
κάνοντάς τους να σπινθηροβολούν και να 
λάμπουν. 
Τα επιστημονικά στοιχεία που υπάρχουν 
μέχρι σήμερα υποστηρίζουν τη θεωρεία της 
Μεγάλης Έκρηξης (Big Bang), δηλαδή ότι το 
σύμπαν δημιουργήθηκε από μία εξαιρετικά 
πυκνή και θερμή κατάσταση που εξερράγη, 
δημιουργώντας ένα συνεχώς διευρυνόμενο 
σύμπαν. Αποδεικτικά στοιχεία αυτής της 
θεωρίας μπορεί να βρει ο οποιοσδήποτε 
στην οθόνη της τηλεόρασης. Έχετε 
παρατηρήσει ποτέ τις ασπρόμαυρες 
κουκίδες που εμφανίζονται όταν κάνει 
παράσιτα η τηλεόραση; Αυτές οι κουκίδες 
προέρχονται από την ηχώ της Μεγάλης 
Έκρηξης. Οι επιστήμονες συμφωνούν γενικά 
πως η Μεγάλη Έκρηξη σημειώθηκε πριν από 
περίπου 13 δισεκατομμύρια χρόνια. Παρόλα 
αυτά, οι άνθρωποι εξακολουθούν να 
διαφωνούν σχετικά με το πώς ή το γιατί 
συνέβη. Κάποιοι παίρνουν τη θρησκευτική 
οδό -πιστεύουν πως η θεωρεία της Μεγάλης 
Έκρηξης επιβεβαιώνει την ύπαρξη του Θεού 
και τα βασικά στοιχεία της ιστορίας της 
Βίβλου για τη Δημιουργία. Μέχρι στιγμής, 
δεν υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία που να 
αποδεικνύουν τι ακριβώς συνέβη πριν τη 
Μεγάλη Έκρηξη, ενώ οι επιστήμονες 

προσπαθούν ακόμα να εξηγήσουν το πώς 
και το γιατί συνέβη. 
 
Νίκος Γεωργακόπουλος 

 

                

 
               Ανέκδοτα 
-Μπαμπά γράψαμε διαγώνισμα. 
-Πόσο πήρες; Σε πιο μάθημα γράψατε; 
--Πήρα 10,5 στο μάθημα της βιολογίας. 
-Μα καλά ,εσύ έγραεφς πάνω από 17, πώς 
και έγραψες τόσο λίγο; 
-έλειπε ο διπλανός μου και ο μπροστινός 
μου! 
 
 
Ήταν ένας Έλληνας , ένα Άγγλος και ένας 
Ισπανός. 
Αυτοί οι τρείς ήταν φίλοι και έψαχναν ένα 
μέρος για να περάσουν το βράδυ. Πήγαν σε 
ένα ξενοδοχείο. 
-έχετε δωμάτια 
-Ναι αλλά έχουν μικρά ελαττώματα 
-Δηλαδή τι έχουν τα δωμάτια σας; 
-Το ένα έχει ,μυρμήγκια, το άλλο κατσαρίδες 
και το άλλο έχει γρύλους. 
-Δεν πειράζει, θέλουμε να κοιμηθούμε! 
ΤΟ ΑΛΛΟ ΠΡΩΙ: 
-Πώς κοιμηθήκατε; 
- ΙΣΠΑΝΌΣ :εγώ χάλια οι κατσαρίδες με 
ενοχλούσαν όλο το βράδυ.  
- ΆΓΓΛΟΣ :Εγώ δεν κοιμήθηκα καθόλου. 
Έκαναν φασαρία οι γρύλοι.  
- ΈΛΛΗΝΑΣ:Εγώ τέλεια σκότωσα το ένα 
μυρμήγκι και τα άλλα πήγαν στην κηδεία 
του.  
 
          Ιουλία Βινιεράτου 
 
 
 
- Μαμά, μαμά! Εσύ δε μου είπες ότι όποιος 
πεθαίνει μετά γίνεται σκόνη;  
- Ναι, παιδί μου.  
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- Μαμά, φοβάμαι.  
- Γιατί παιδί μου;  
- Γιατί κάτω από το κρεβάτι μου υπάρχουν 
πάρα πολλοί πεθαμένοι… 
 
 
Ο Τοτός λέει στον καινούργιο μαθητή του 
σχολείου:  
- "Ο καινούργιος διευθυντής δεν σου δίνει 
στα νεύρα;"  
Και το καινούργιο παιδί λέει:  
- "Ξέρεις ποιος είμαι εγώ; Ο γιος του!!!"  
Και ο Τοτός:  
- "Εσύ ξέρεις ποιος είμαι εγώ;  
- "Όχι."  
- "Πάλι καλά!!!" 
 
 
Κάποτε ήταν δύο πολύ άτακτα αδελφάκια . 
Η μαμά τους δεν τα άντεχε άλλο και 
αποφάσισε να τα πάει στον παπά της 
εκκλησίας να τους μιλήσει . 
Ο παπάς πήρε το μικρότερο αδελφό , του 
πρόσφερε καρέκλα και του έκανε την πρώτη 
ερώτηση : " Πού είναι ο Θεός ; ". 
Ο μικρός κοίταξε αριστερά , κοίταξε δεξιά , 
αλλά δεν έδωσε απάντηση . 
" Πού είναι ο Θεός " τον ξαναρώτησε ο 
παπάς . 
Ο μικρός ξανακοίταξε γύρω του αλλά δε 
μίλησε . 
" Πού είναι ο Θεός σε ρωτάω ! " , είπε 
θυμωμένος ο παπάς . 
Ο μικρός σηκώθηκε , βγήκε γρήγορα από την 
πόρτα , πήγε κοντά στον αδελφό του και του 
ψιθυρίζει στο αυτί : " Άσε μεγάλε ... υπάρχει 
πρόβλημα ... " 
- " Τι πρόβλημα ; " , απαντά ο αδερφός ; 
- " Να ... έχουν χάσει το Θεό και νομίζουν 
πως τον πήραμε εμείς ! 
 
 
 
- Πάει ένα κοριτσάκι σχολείο με ένα 
τεράστιο καρούμπαλο στο κεφάλι ... !  
- Μα , πού το χτύπησες το κεφαλάκι σου 
μικρό μου ; .... ρωτάει ο δάσκαλος.  
- Με τσίμπησε μια μύγα .  
- Μύγα ;  
- ... ναι .... αλλά ευτυχώς τη σκότωσε ο 
μπαμπάς με το φτυάρι . 

 
 
 
Γυρνάει ο Γιαννάκης από το σχολείο και τον 
ρωτάει ο πατέρας του:  
- Λοιπόν; Σήμερα δεν θα παίρνατε βαθμούς; 
Πού είναι ο έλεγχος σου;"  
- "Θα στον φέρω αύριο. Σήμερα τον δάνεισα 
στην Μαίρη."  
- "Στην Μαίρη; Αυτή δεν είναι η πρώτη στην 
τάξη;"  
- "Ναι."  
- "Και τι τον ήθελε τον έλεγχό σου;"  
- "Ήθελε να κάνει πλάκα στους γονείς της!" 
 
Ήταν ο Τοτός με άλλα 2 παιδιά μέσα στο 
γραφείο του διευθυντή στο σχολείο. Λέει ο 
διευθυντής:  
- Τι έκανες εσύ Γιώργο;  
- Πέταξα μια καρέκλα στην καθηγήτρια, λέει 
αυτός.  
- 2 μέρες αποβολή, του λέει ο διευθυντής.  
- Τι έκανες εσύ Κώστα;  
- Έβρισα την καθηγήτρια, λέει αυτός.  
- 3 μέρες αποβολή! λέει ο διευθυντής.  
- Τι έκανες εσύ Τοτέ;  
- Πέταξα το στραγαλάκι στον τοίχο, λέει 
αυτός.  
- Πήγαινε αμέσως στην τάξη, του λέει.  
Την άλλη μέρα ήταν πάλι στο γραφείο ο 
Τοτός με αλλά 2 παιδιά. Λέει ο διευθυντής:  
- Τι έκανες εσύ Γιώργο;  
- Πέταξα μια καρέκλα στην καθηγήτρια, λέει 
αυτός.  
- 2 μέρες αποβολή, του λέει ο διευθυντής.  
- Τι έκανες εσύ Κώστα;  
- Έβρισα την καθηγήτρια, λέει αυτός.  
- 3 μέρες αποβολή! λέει ο διευθυντής  
- Τι έκανες εσύ Τοτέ;  
- Πέταξα το στραγαλάκι στο τοίχο, λέει 
αυτός.  
- Πήγαινε αμέσως στην τάξη, του λέει.  
Την άλλη μέρα πάλι ο Τοτός με 2 παιδιά στο 
γραφείο και ένα παιδί που ήταν με όλο του 
το σώμα στο γύψο. Ρωτάει ο διευθυντής:  
- Τι έκανες εσύ Γιώργο;  
- Πέταξα μια καρέκλα στην καθηγήτρια, λέει 
αυτός.  
- 2 μέρες αποβολή, του λέει ο διευθυντής.  
- Τι έκανες εσύ Κώστα;  
- Έβρισα την καθηγήτρια, λέει αυτός.  
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- 3 μέρες αποβολή!, λέει ο διευθυντής  
- Εσύ τι έκανες Τοτέ;  
- Πέταξα το στραγαλάκι στον τοίχο κύριε, 
λέει αυτός.  
Και ποιος είναι αυτός που έφερες μαζί σου 
Τοτέ; ρωτάει ο διευθυντής.  
Ο Στραγαλάκης κύριε! 
 
         Νίκος Γεωργακόπουλος 
 

Top 10 upcoming Movies 
10.Tarzan 
9.assasin's creed 
8.Allegiant 
7.Dead pool 
6.kung fu panda 3 
5.Fifth shades of Black 
4.Batman v Superman: Down of justice 
3.X-men apocalypse 
2.soicide savad 
1.Captain america: Civil war 
 
         Παρασκευή Γιονούζη 
 
TOP 5 ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ 
 
°KINGS - μπικίνι 
°Adele - Hello 
°The weekend - The hills 
°Arianna Grande - Focus 
°Arianna Grande - True love 
° YG - My nigga 
 
Βασιλική Δρούλια 
 

        Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΑΣ 

        ΚΟΥΚΙΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑ 

                 ΥΛΙΚΑ 
240 γρ βούτυρο (σε θερμοκρασία δωματίου, 
να είναι μαλακό) 

 200 γρ ζάχαρη  
 2 αυγά (σε θερμοκρ. δωματίου) 
 500 γρ αλεύρι για όλες τις χρήσεις (4 φλ. 

τσαγιού), κοσκινισμένο 
 2 φακελάκια μπεικιν 
 1 κσ κακάο (κοσκινισμένο) 
 300 γρ κουβερτούρα (ψιλοκομμένη) 

 βανίλια (προαιρετικά) 

 

       

ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

Χτυπάω λιγάκι το βούτυρο και ρίχνω και την 

ζάχαρη και χτυπάω έως ν' αφρατέψει το 

μείγμα μου. Βάζω και τα αυγά και χτυπάω 

να ενσωματωθούν καλά και να ασπρίσει το 

μείγμα. Ρίχνω το κακάο στο μείγμα και τις 

βανίλιες Προσθέτω το αλεύρι (που το έχω 

ανακατέψει με το μπεικιν), να ενσωματωθεί 

και ρίχνω και την σοκολάτα και ζυμώνω 

λίγο.  Η ζύμη πρέπει να είναι μαλακή και να 

μην κολλάει. Ανοίγω με τον πλάστη την ζύμη 

και κόβω με μικρά κουπάτ.  Ψήνω σε 

αντιστάσεις πάνω - κάτω στους 180 για 

περίπου 15 λεπτά 

                           Νίκος Γεωργακόπουλος 

 

 

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ:    

ΟΙ  ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ  Α1:  

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ. 

ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ: ΒΛΥΣΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΑΚΡΙΒΟΥ 

ΚΥΡΙΑΚΗ, ΒΙΝΙΕΡΑΤΟΥ ΙΟΥΛΙΑ,  ΓΚΟΥΒΑ 

ΕΥΤΥΧΙΑ, ΓΚΡΟΣΙ ΚΛΕΑΝΑ, ΔΡΙΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ,ΔΡΟΥΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ. 

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ:ΚΩΝ/ΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ,  

ΚΥΡΙΑΚΗ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, 

ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ. 
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           ΕΝ-ΤΥΠΩΣΗ 
 

 

          21ο Γυμνάσιο Αθηνών 
 

          ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 
 

 

                                 ΤΕΥΧΟΣ 2ο 


