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      ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Αγαπητοί αναγνώστες,  

  Οι διακοπές των Χριστουγέννων 

τελείωσαν και τα σχολεία άνοιξαν !  Το 

νέο έτος ήρθε και μαζί με αυτό και το 

καινούργιο τεύχος της εφημερίδας μας.   

Όλα επανέρχονται στην καθημερινή 

ρουτίνα ,όμως η εφημερίδα μας με τα 

ενδιαφέροντα θέματα της θα σας 

βοηθήσει να κάνετε μια ευχάριστη και 

δημιουργική παύση από την πίεση της 

καθημερινότητας.   Στο τεύχος αυτό 

υπάρχουν πεντανόστιμες συνταγές που 

αξίζει να δοκιμάσετε, τα νέα του 

σχολείου, καθώς και το αφιέρωμα μας 

στο μπάσκετ. 

    Ευχόμαστε το νέο έτος να είναι 

ευτυχισμένο και καλή πρόοδο σε όλους! 

                                                    
Για τη συντακτική ομάδα                                                                                                                  

Ράνια Κρυστάλλη  

 

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

Την Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου πήγαμε 

περίπατο όλο το σχολείο στον Άγιο 

Ανδρέα εκεί ήρθαν και άλλα σχολεία. 

Περάσαμε υπέροχα στον περίπατο και 

όταν φτάσαμε σχολείο πήραμε 

παρουσίες και φύγαμε. Ήταν  ΄ένας 

υπέροχος περίπατος. Απολαύσαμε τη 

λιακάδα και πολλές ξένοιαστες στιγμές.  

Ανυπομονούμε για την επόμενη 

εκδρομή…..  

Κλεάνα Γκρόσι 

 Τι μου αρέσει να κάνω στο διάλειμμα 

και τι όχι : 

Στο διάλειμμα μου αρέσει να μιλάω με 

φίλους για καινούργια παιχνίδια , να 

κάνουμε πλάκες ο ένας στον άλλον. 

Όμως δεν μου αρέσει όταν μου παίρνουν 

τα πράγματα μου και όταν με βάζουν να 

τους κυνηγώ γιατί πάντα αυτό καταλήγει 

σε καυγά. 

 Νικηφόρος Πούλιος 

 

                       TOP 5   

Στοιχειωμένα μέρη του κόσμου : 

1. Φρενοκομείο Μπίτσγουορθ , 

Αυστραλία. 

2. Princess Theatre , Μελβούρνη. 

3. Φρούριο Μπάνγκαρ , Ρατζαστάν , 

Ινδία. 

4. Αοκιγκάρα , Ιαπωνία. 

5. Πύργος Ιουλία Χασντεού , Καμπίνα , 

Ρουμανία. 

                        Αλεξάνδρα Βοροτίλινα 

Τα 10 θαύματα του κόσμου που πρέπει 
να επισκεφτείς! 

Πρόκειται για την «απόλυτη» λίστα με τα 

πιο σπουδαία μνημεία του κόσμου, τα 

οποία πρέπει κάποιος να τα δει για να τα 

πιστέψει και αφορούν είτε σε 

ανθρώπινες κατασκευές ή δημιουργίες 

της φύσης. 

 1. Καταρράκτες Βικτώρια, Ζιμπάμπουε/ 

Ζάμπια 

Οι καταρράκτες Βικτώρια βρίσκονται στον 

ποταμό Ζαμπέζη, στα σύνορα ανάμεσα 

στη Ζιμπάμπουε και τη Ζάμπια. Το νερό 

https://www.bing.com/images/search?q=%cf%87%ce%b5%ce%b9%ce%bc%cf%8e%ce%bd%ce%b1%cf%82&view=detailv2&&id=5047D5C758CED54ADBB5ECC8BC1EB264A9F9F484&selectedIndex=3&ccid=YwTviAwh&simid=608007378592205863&thid=OIP.M6304ef880c21c624b780b35dbc9462dfo0
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πέφτει από τα 108 μέτρα, δημιουργώντας 

μια ομίχλη η οποία είναι ορατή από 20 

χιλιόμετρα μακριά. 

 

2. Η κοιλάδα του μεγάλου ρήγματος, 

Αιθιοπία 

Πρόκειται ουσιαστικά για τον κρατήρα 

του ηφαιστείου Νταλόλ, στη 

βορειοανατολική Αιθιοπία, η μεγαλύτερη 

του είδους της στον κόσμο, που 

απλώνεται σε 6.000 χιλιόμετρα, από την 

Κόκκινη θάλασσα μέχρι τη λίμνη 

Μαλάουι. Το πλάτος της κοιλάδας φτάνει 

τα 75 χιλιόμετρα και περιστοιχίζεται από 

βράχους. 

 

3. Ο διάδρομος του γίγαντα, Βόρεια 

Ιρλανδία 

Οι απίστευτοι σχηματισμοί των βράχων 

του «διαδρόμου του Γίγαντα» στη βόρεια 

Ιρλανδία, μοιάζουν σαν να είναι 

σκαλισμένοι από το χέρι κάποιου τεχνίτη. 

Οι άνθρωποι κάποτε πίστευαν ότι η 

βραχώδης χερσόνησος ήταν το έργο ενός 

θυμωμένου γίγαντα. 

 

4. Ταζ Μαχάλ, Ινδία 

Το μαρμάρινο μαυσωλείο θεωρείται το 

πιο όμορφο κτίριο στον κόσμο. 

Συμφωνείτε; 

 

5. Ο Πήλινος στρατός, Κίνα 

Ο Πήλινος στρατός είναι μια συλλογή 

γλυπτών από τερακότα, που αποτελείται 

από πάνω από 8.000 στρατιώτες, 130 

άρματα και 670 άλογα. Ο πήλινος 

στρατός – φτιαγμένος σε πραγματικό 

μέγεθος, θάφτηκε μαζί με τον πρώτο 

αυτοκράτορα της Κίνας, τον Κιν Σι 

Χουάνγκ, για να τον προστατεύει στη 

μετά θάνατον ζωή. 

 

 

6. Το Σινικό Τείχος, Κίνα 

Αυτό το μεγαλειώδες τείχος, μήκους 6500 

χιλιομέτρων, σκαρφαλώνει σε 

βουνοκορφές και βυθίζεται σε βαθιά 

φαράγγια. Το Σινικό τείχος είναι μια 

σειρά από οχυρωματικά έργα από πέτρα, 

τούβλο, χώμα, ξύλο και άλλα υλικά. 

 

7. Ο κρατήρας Νγκορονγκόρο, Τανζανία 

Ο κρατήρας Νκογρονγκόρο, με βάθος 610 

μέτρα, καλύπτει μια επιφάνεια 260 

τετραγωνικών χιλιομέτρων, είναι η 

μεγαλύτερη καλντέρα στον κόσμο, 

φυσικό καταφύγιο της άγριας ζωής και 

των Μασάι. 
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8. Κιλαουέα, Χαβάη 

Το ηφαίστειο Κιλαουέα είναι το πιο 

ενεργό στον κόσμο και ασταμάτητα 

παραγωγικό εδώ και τρεις δεκαετίες, 

δημιουργώντας το πιο γρήγορα 

αναπτυσσόμενο κομμάτι γης στον 

πλανήτη. 

 

9. Αγία Σοφιά, Τουρκία 

Στην Κωνσταντινούπολη, καθεδρικός 

ναός της Ορθοδοξίας, αργότερα έγινε 

τζαμί και πλέον, μετά από νέες 

παρεμβάσεις, μουσείο από το 1935. 

 

 

10. Παλάτι Ποτάλα, Θιβέτ 

Το παλάτι είναι η πνευματική οικία του 

Δαλάι Λάμα. Το αρχιτεκτονικό αυτό 

θαύμα έχει δεκατρείς ορόφους και 

βρίσκεται 3.700 μέτρα πάνω από την 

επιφάνεια της θάλασσας – εξ ου και είναι 

το ψηλότερο παλάτι στον κόσμο. 

Μαρία Αδαμοπούλου  

Μια ιστορία βγαλμένη από την ζωή. 

Πολλοί λένε θέλω το παιδί μου να είναι 

αγόρι ή θέλω να είναι κορίτσι. Αυτό δεν 

είναι το παν. Σημαντικό είναι να είναι 

γερό . Μια  καλή μου φίλη απέκτησε 

πρόσφατα έναν αδελφό. Ο μικρός όμως 

έχει πρόβλημα , αν και γεννήθηκε 

κανονικά. Φέτος που έγινε 1 έτους έπαθε 

μια νευρολογική ασθένεια. Δεν μπορούσε 

να περπατήσει , η φίλη μου τρόμαξε 

πάρα πολύ όσο ο Τάσος ήταν στο 

νοσοκομείο , του έδωσαν φάρμακα .Μετά 

από αρκετό διάστημα που νοσηλεύτηκε 

βγήκε από το νοσοκομείο. Επιτέλους ο 

μικρός Τάσος χαμογέλαγε ξανά. Τώρα 

όλα είναι μια χαρά. Μα δεν καταλαβαίνω 

πώς ένα μικρό παιδί να έχει νευρολογική 

ασθένεια ; Το σημαντικό είναι πως τώρα 

είναι και πάλι καλά. 

                           Ιουλία Βινιεράτου 

 

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

1.ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΔΕ ΓΙΝΕΤΑΙ !Των 

Πάτερσον Τζέιμς-Τέμπετ Κρις 

Πρώτη μέρα στο ΓΥΜΝΑΣΙΟ. Ο Ρέιφ 

Κατσαντόριαν  πήγε πρώτη φορά στο 

γυμνάσιο που νομίζει ότι είναι φυλακή. 

Πάει στην πόρτα του γυμνασίου αλλά έξω 

ήταν ο φύλακας. Κατόπιν μπαίνει μέσα. 

Τους φώναξαν σε μια αίθουσα , όπου 

πήγε όλο το σχολείο. Εκεί μίλησαν για το 

σχολείο και τους κανόνες του  και τους 

μοίρασαν ένα βιβλίο που μέσα έγραφε 

τους κανόνες του σχολείου. Κατόπιν ο 

φίλος του ο Λιονάρτο του λέει ότι αρχίζει 

η δράση. Τότε ο Ρέιφ έβαλε στόχο να 

καταπατήσει τους 40 κανόνες του 

σχολείου. Αργότερα γνώρισε μια κοπέλα 

όπου την αγάπησε και ήθελε να ήταν 

μαζί. Είχε φτάσει η ώρα να πάνε σπίτι. 

Την άλλη μέρα πήγε στο σχολείο όπου 

έκανε σκανταλιές. Στο τέλος της χρονιάς 

τον έδιωξαν από το σχολείο. 

Ντανιέλ Μπεϊντάι 
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2.Το ψέμα της Ζωρζ Σαρρή 

Το βιβλίο μιλάει για ένα κορίτσι , την 

Χριστίνα , η οποία περνάει μια δύσκολη 

περίοδο στη ζωή της. Είναι 15 και ζει στη 

Θεσσαλονίκη. Ο πατέρας εγκαταλείπει 

αυτήν και την μητέρα της Ελευθερία με 

αποτέλεσμα να αναγκαστούν να 

πουλήσουν το σπίτι τους και να πάνε να 

ζήσουν στην Αθήνα σε ένα θυρωρείο. Ο 

θείος της ο Νίκος είναι μαθηματικός σε 

ένα λύκειο και της δίνει την ευκαιρία να 

πηγαίνει χωρίς να πληρώσει τα δίδακτρα. 

Γνωρίζει για πρώτη φορά την ξαδέλφη 

της Ρέα η οποία είναι και συμμαθήτρια 

της. Όμως η Χριστίνα αναγκάζεται να πει 

ψέματα στην Ρέα και στους φίλους της 

κρύβοντας την αληθινή δύστυχη ζωή της, 

Η μόνη φίλη που έχει είναι η Μαρία. 

Είναι η πιο μικρή στην τάξη και στην 

ηλικία και στο μπόι. Μετά από διάφορα 

γεγονότα, η Χριστίνα έχει μετανιώσει για 

τα ψέματα που έλεγε τόσο καιρό και 

ήθελε να πει την αλήθεια. Κανένα παιδί 

δεν είχε πρόβλημα. Τότε διαπίστωσε ότι 

δεν υπάρχει λόγος να λέμε ψέματα.                                                                                         

Λετίσια Χανούχ 

3. Ο Ροβινσώνας  Κρούσος 

Ο Ροβινσώνας  Κρούσος είναι ένας 

νεαρός με πάθος για τα ταξίδια αυτό το 

πάθος φάνηκε από όταν ήταν μικρός. 

Στην περιπέτεια που έζησε πέρασε πολύ 

άσχημα δηλαδή έμεινε μόνος του σε ένα 

νησί με κανίβαλους και για παρέα , έναν 

σκύλο ένα πουλάκι και πολλές τύψεις. 

   Νικηφόρος Πούλιος 

 

 ΩΡΑ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΑ  

1.Χάτσικο 

Αυτήν την  ταινία μπορώ να την βλέπω 

συνέχεια , χωρίς να βαρεθώ , εντάξει 

ίσως να μην είναι τόσο χαρούμενη. Ένας 

σκύλος είναι απίστευτα δεμένος με το 

αφεντικό του.... Ακόμα κι όταν πεθαίνει 

το αφεντικό ο σκύλος πηγαίνει στο 

σταθμό και τον περιμένει. Αυτό το έκανε 

για  9 χρόνια , ώσπου γέρος καθώς ήταν ο 

σκύλος πέθανε εκεί στο σταθμό. Μιλάω 

για την ταινία Χάτσικο. 

                            Ιουλία Βινιεράτου 

                  2.BRIDGE TO TERABITHIA 

         Η ΓΕΦΥΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΡΑΜΠΙΘΙΑ 

Ο Τζες και η Λέσλι είναι δύο παιδιά από 

διαφορετικούς κόσμους που θα βρεθούν 

γείτονες και συμμαθητές. Μια στφιλία θα 

αναπτυχθεί μεταξύ τους με βάση την 

κοινή τους αγάπη για τη φαντασία. Ο Τζες 

είναι ένας πιτσιρικάς  με ταλέντο στη 

ζωγραφική. Μέλος φτωχής αμερικάνικης 

οικογένειας, νιώθει μόνος ανάμεσα σε 

τέσσερις αδερφές , μια αδύναμη μάνα 

και ένα σκληρό πατέρα. Στο σχολείο 

συχνά- πυκνά γίνεται στόχος νταήδων. 

Δεν αντιδρά όμως. Ευγενικό παιδί, 

εμφανίζει μια στωικότητα ενηλίκου. 

Διέξοδός  του ο άδολος έρωτας- 

θαυμασμός που νιώθει για τη δασκάλα 

της μουσικής. Τα πράγματα θα αλλάξουν 

όταν στην τάξη του εμφανίζεται μια 

καινούργια συμμαθήτρια , η Λέσλι. Η 

Λέσλι είναι κόρη διαννοούμενων 

συγγραφέων, είναι έξυπνη, αθλητικότατη 

και διαθέτει οργιώδη φαντασία. Η 

οικογένειά της εγκαθίσταται δίπλα στο 

σπίτι τουΤζες και τα πράγματα έρχονται 

έτσι ώστε, παρά τις αρχικές του 

επιφυλάξεις , οι δύο τους να γίνουν καλοί 

φίλοι. Βλέπουν ένα σχοινί να κρέμεται 

πάνω από ένα ποταμάκι. Αυτό θα είναι το 

«κλειδί» για να περάσουν απέναντι, στην 

άλλη πλευρά, σε μία μαγική χώρα με το 

όνομα  Τεραμπίθια. Μία χώρα όπου οι 

δυο τους είναι βασιλιάδες,  που 
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καλούνται να αντιμετωπίσουν παράξενα 

πλάσματα, που τίποτα δεν είναι αυτό που 

φαίνεται. Η ζωή του Τζες αλλάζει προς το 

καλύτερο. Θα περάσουν αξέχαστες 

στιγμές μέχρι τη μέρα που ένα τραγικό 

γεγονός θα έρθει να ανατρέψει τον 

κόσμο τους. 

                                                                     

Σταυρούλα Σερεβέτα 

                           ΑΘΛΗΤΙΚΑ 

                         ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 

Στις αρχές Δεκεμβρίου του 1891, ο 

Καναδός Δρ. Τζέιμς Νάισμιθ, καθηγητής 

φυσικής αγωγής στο Εκπαιδευτήριο της 

Χριστιανικής Αδελφότητας Νέων (YMCA) 

(σημερινό Κολέγιο Σπρίνγκφιλντ) 

στο Σπρίνγκφιλντ, Μασαχουσέτη, Η.Π.Α.), 

προσπαθούσε να κρατήσει την τάξη με 

την οποία έκανε μάθημα δραστήρια μια 

βροχερή μέρα. Αναζητούσε ένα δυναμικό 

παιχνίδι εσωτερικού χώρου για να 

κρατήσει τους μαθητές απασχολημένους 

και στα κατάλληλα επίπεδα φυσικής 

κατάστασης κατά τη διάρκεια του μακρύ 

χειμώνα της Νέας Αγγλίας. Αφού 

απέρριψε άλλες ιδέες είτε ως υπερβολικά 

τραχιές ή ακατάλληλες για 

κλειστά γυμναστήρια, έγραψε τους 

βασικούς κανόνες και κάρφωσε ένα 

καλάθι ροδακίνων σε ύψος 3,55 μέτρων. 

Σε αντίθεση με τα σύγχρονα δίχτυα 

καλαθοσφαίρισης, αυτό το καλάθι 

ροδακίνων διατηρούσε τον πάτο του, και 

οι μπάλες έπρεπε να ανακτηθούν με το 

χέρι μετά από κάθε «καλάθι» ή πόντο 

που σημειωνόταν. Αυτό αποδείχθηκε 

αναποτελεσματικό. Έτσι το κάτω μέρος 

του καλαθιού απομακρύνθηκε, πράγμα 

που επέτρεπε την ώθηση της μπάλας με 

ένα μεγάλο πείρο κάθε φορά. 

Η καλαθοσφαίριση την πρώτη φορά 

παίχτηκε με μια μπάλα ποδοσφαίρου. Οι 

πρώτες μπάλες που δημιουργήθηκαν 

ειδικά για την καλαθοσφαίριση ήταν 

καφέ, και ήταν μόνο στα τέλη του 1950 

που ο Τόνυ Χάινκλ, ψάχνοντας για μια 

μπάλα που θα είναι πιο ευδιάκριτη για 

τους παίκτες και τους θεατές, εισήγαγε 

την πορτοκαλί μπάλα που 

χρησιμοποιείται σήμερα, Η ντρίμπλα δεν 

υπήρχε στο αρχικό παιχνίδι, εκτός από 

την «σκαστή πάσα» για τους συμπαίκτες. 

Η πάσα ήταν το κύριο μέσο μετακίνησης 

της μπάλας. Η ντρίμπλα τελικά εισήχθη, 

αλλά περιοριζόταν από το ασύμμετρο 

σχήμα της πρώτης μπάλας. Η ντρίμπλα 

έγινε σημαντικό μέρος του παιχνιδιού 

περίπου τη δεκαετία του 1950, καθώς 

βελτιώθηκε το σχήμα της μπάλας. 

Κανόνες 

Παίζεται με δύο ομάδες των πέντε 

ατόμων σε ένα (συνήθως κλειστό, που 

στο έδαφός του έχει παρκέ) γήπεδο με 

δύο αντικριστά καλάθια. Οι παίκτες 

επιτρέπεται να ακουμπήσουν την μπάλα 

μόνο με τα χέρια (ωστόσο δε συνιστά 

παράβαση εάν αυτή ακουμπήσει και 

οποιοδήποτε άλλο μέρος του σώματος, 

εκτός από τα πόδια). Σκοπός των ομάδων 

είναι να βάλουν με [σουτ] την μπάλα 

μέσα από το καλάθι όσο το δυνατόν 

περισσότερες φορές στα 40 λεπτά του 

αγώνα (τέσσερα δεκάλεπτα). Η ομάδα 

που θα πετύχει περισσότερους πόντους 

είναι η νικήτρια. Εάν ο αγώνας λήξει 

ισόπαλος, οι ομάδες συνεχίζουν σε 

πεντάλεπτη παράταση κ.ο.κ. Κάθε ομάδα 

έχει 5 παίκτες ανά πάσα στιγμή μέσα στο 

γήπεδο, ενώ κατά τη διάρκεια ενός 

αγώνα μπορεί να χρησιμοποιήσει άλλους 

7 παίκτες (που βρίσκονται στον πάγκο), 

πραγματοποιώντας αλλαγές. Ανάλογα με 

το ποια ομάδα κατέχει την μπάλα, οι 

παίκτες παίζουν αμυντικά ή επιθετικά. Ο 

συνολικός χρόνος της επίθεσης μιας 

ομάδας είναι 24 δευτερόλεπτα, ενώ για 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B6%CE%AD%CE%B9%CE%BC%CF%82_%CE%9D%CE%AC%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%B8
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%BF%CE%BB%CE%AD%CE%B3%CE%B9%CE%BF_%CE%A3%CF%80%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B3%CE%BA%CF%86%CE%B9%CE%BB%CE%BD%CF%84&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%80%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B3%CE%BA%CF%86%CE%B9%CE%BB%CE%BD%CF%84
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AD%CE%B1_%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%93%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B8%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%BF%CE%B4%CE%AC%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%AC%CE%BB%CE%B1_%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CF%8C%CE%BD%CF%85_%CE%A7%CE%AC%CE%B9%CE%BD%CE%BA%CE%BB&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%AC%CE%BB%CE%B1_%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B8%CF%8C%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%BA%CE%AD&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%AC%CE%B8%CE%B9_(%CE%BC%CF%80%CE%AC%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%84)&action=edit&redlink=1
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να περάσει μια ομάδα την μπάλα από το 

μισό γήπεδο έχει μόνο 8 δευτερόλεπτα. 

Δεν επιτρέπεται να τρέχει κάποιος 

κρατώντας την μπάλα (βήματα): Πρέπει ή 

ταυτόχρονα να κτυπά τη μπάλα στο 

πάτωμα (ντρίμπλα) ή να σταματήσει και 

να δώσει πάσα. Αλλιώς η μπάλα πηγαίνει 

στην αντίπαλη ομάδα. 

Κάθε αγώνας διαρκεί 4 περιόδους ίσης 

διάρκειας. Ανάμεσα στην 1η και τη 2η, 

καθώς και ανάμεσα στην 3η και την 4η, 

μεσολαβεί διάλειμμα 2 λεπτών. Ανάμεσα 

στην 2η και την 3η, υπάρχει διάλειμμα 15 

λεπτών, το λεγόμενο ημίχρονο. Κάθε 

προπονητής έχει το δικαίωμα να καλέσει 

τους παίκτες του στον πάγκο για να τους 

δώσει οδηγίες, τέσσερις φορές στον 

αγώνα. Αυτό λέγεται time-out και κατά τη 

διάρκειά του ο αγώνας διακόπτεται για 1 

λεπτό, ενώ οι παίκτες συγκεντρώνονται 

στους πάγκους. 

Στο παρκέ υπάρχει η γραμμή του 

τριπόντου (στα 6,75 μέτρα στην Ευρώπη 

για διοργανώσεις υπό την αιγίδα 

της FIBA[2], 7.25 στο NBA), που ορίζει την 

αξία κάθε σουτ. Οι αθλητές μπορούν να 

σκοράρουν για 2 πόντους (μέσα από τη 

γραμμή) ή για 3 (έξω από αυτήν, εφόσον 

δεν την πατούν). Για 1 πόντο μετράει η 

βολή, την οποία σουτάρουν οι παίκτες, 

κατόπιν υποδείξεως των διαιτητών (ενώ ο 

χρόνος έχει διακοπεί) μετά από φάουλ ή 

τεχνική ποινή (βλ. παρακάτω). 

Παραβάσεις 

Υπεύθυνοι για την επίβλεψη τυχόν 

παραβάσεων των κανόνων είναι οι 3 

επιτηρητές. Βασικότερες παραβάσεις στο 

μπάσκετ είναι: Το φάουλ, που είναι η 

βίαιη παρενόχληση ενός παίκτη από 

κάποιον αντίπαλό του, με τρόπο που 

ξεφεύγει από τα αθλητικά πλαίσια. Ο 

αμυνόμενος μπορεί να παρεμποδίσει τον 

επιτιθέμενο χρησιμοποιώντας μόνο τον 

κορμό του. Όταν ένας αθλητής που 

υποπέσει σε πέντε φάουλ σε έναν αγώνα, 

αποβάλλεται και δεν μπορεί να 

επανέλθει στο γήπεδο 

(στο NBA αποβάλλεται στα έξι φάουλ). 

Τα βήματα συμβαίνουν όταν ένας 

παίκτης προχωρήσει σε περισσότερα από 

δύο κρατώντας την μπάλα, χωρίς να τη 

χτυπήσει στο πάτωμα ή όταν κουνήσει τα 

πόδια του αφού έχει σταματήσει 

κρατώντας την μπάλα με τα δύο χέρια. Σε 

περίπτωση άσχημης (υβριστικής, βίαιης 

κλπ.) συμπεριφοράς αθλητή ή 

προπονητή, ο διαιτητής έχει δικαίωμα να 

τον τιμωρήσει με τεχνική ποινή, ενώ σε 

ακραίες περιπτώσεις υπάρχει η 

τιμωρία ντισκαλιφιέ (γαλλική disqualifié), 

που ισοδυναμεί με αποβολή του παίκτη 

από το πρωτάθλημα. Στο επιθετικό 

φάουλ όταν ο αμυντικός είναι ακίνητος 

και ο επιθετικός τον απωθήσει, είναι 

παράβαση. Το αν παίζει με πλάτη ή με 

πρόσωπο στο καλάθι δεν έχει σημασία, 

το φάουλ ισχύει και για τις δύο 

περιπτώσεις. Σε περίπτωση που ο 

αμυντικός αρνηθεί το φάουλ, τιμωρείται 

με τεχνική ποινή από τον διαιτητή. Αν 

ένας παίκτης σταματήσει την ντρίμπλα, 

τότε δεν μπορεί να την ξαναξεκινήσει 

διότι αυτό θεωρείται διπλή τρίπλα που 

ισοδυναμεί με βήματα. Επίσης ο ένας 

από τους τρεις επιτηρητές είναι 

υποχρεωμένος να δηλώσει στην 

γραμματεία που επιβλέπει τον αγώνα τις 

παραβάσεις κάθε παίκτη έτσι ώστε να 

τηρείται το φύλλο αγώνων. 

             Τεχνικές και πρακτικές 

 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%BC%CF%80%CE%BB%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/FIBA
https://el.wikipedia.org/wiki/FIBA
https://el.wikipedia.org/wiki/NBA
https://el.wikipedia.org/wiki/NBA
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Basketball_positions.svg
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Θέσεις στην καλαθοσφαίριση 

Θέσεις 

Οι θέσεις στην καλαθοσφαίριση είναι 

οι εξής: 

1. Πλέι μέικερ Point guard 

2. Σούτινγκ γκαρντ (Shooting 
guard) 

3. Σμολ φόργουορντ (Small 
forward) 

4. Πάουερ φόργουορντ (Power 
forward) 

5. Σέντερ (Center) 

                            Άγγελος Μπάμπη 

 

                  Μάικλ Τζένκινς  

Ο Μάικλ Τζένκινς, γεννημένος στις 6 

Σεπτεμβρίου 1986, είναι Αμερικανός 

καλαθοσφαιριστής, ο οποίος αγωνίζεται 

στην θέση του σούτινγκ γκαρντ για την 

ομάδα του Άρη. 

Ο Τζένκινς σπούδασε στο πανεπιστήμιο 

του Γουίνθροπ από το 2004 ως το 2008, 

παίζοντας συνολικά σε 133 αγώνες. Στις 

δύο τελευταίες σεζόν του αγωνίστηκε ως 

βασικός. 

Ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα 

στους Όλμπανι Πατρούνς για το 

CBA, Μετά από τρεις συμμετοχές 

αποχώρησε από την ομάδα και 

τον Φεβρουάριο του 2009 υπέγραψε 

στην Μπούντουτσνοστ, όπου κατέκτησε 

το νταμπλ στο Μαυροβούνιο.  

Το 2009-10, φόρεσε την φανέλα των 

Τάιγκερς Τούμπινγκεν, κατακτώντας την 

δωδέκατη θέση στο πρωτάθλημα 

Γερμανίας, πριν συνεχίσει για δύο χρόνια 

στο Βέλγιο, αρχικά με την Λιέζ Μπασκέτ, 

μέχρι τον Ιανουάριο του 2011, και στην 

συνέχεια με την Όπτιμα Γκεντ για την 

σεζόν 2011-12 

Το καλοκαίρι του 2012, μετακόμισε 

στην Ιταλία και την Μπρέσια, 

αγωνιζόμενος στην Α2 Ιταλίας.. Στις 12 

Ιουλίου 2013, συνέχισε με την φανέλα 

της Καντού. 

Τον Ιούλιο του 2014, συμμετείχε στο NBA 

Summer League με την ομάδα 

των Μπρούκλιν Νετς, Στις 29 

Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους, υπέγραψε 

στους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ  αλλά 

αφέθηκε ελεύθερος 25 ημέρες αργότερα, 

έχοντας παίξει στους φιλικούς αγώνες της 

ομάδας πριν την κανονική σεζόν 

του ΝΒΑ. Στις αρχές Νοεμβρίου, 

συμφώνησε με τους Οκλαχόμα Σίτι 

Μπλου της NBA D-League, παίζοντας σε 

14 αγώνες μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2014, 

όταν και διέκοψε το συμβόλαιο του για 

να συνεχίσει στην Τουρκία.  

Αφού αγωνίστηκε για το υπόλοιπο της 

σεζόν 2014-15 στην ομάδα της 

Ιστανμπούλ ΒΒ κερδίζοντας τον 

διαγωνισμό τριπόντων του τουρκικού All-

Star Game το 2015-16, αγωνίστηκε και 

πάλι στο τουρκικό πρωτάθλημα, αυτή την 

φορά με την ομάδα της Τουρκ Τέλεκομ.  

Στις 29 Ιουλίου 2016, υπέγραψε διετές 

συμβόλαιο με την ομάδα του Άρη.                                                                                 

Χρίστος Βάρδιας 

   Νίκος Γκάλης 

Ο κορυφαίος έλληνας καλαθοσφαιριστής 
όλων των εποχών και ο άνθρωπος που 
άλλαξε τη μοίρα του αθλήματος στη χώρα 
μας. 

Παιδί φτωχών μεταναστών από τη Ρόδο, 
ο Νικόλαος Γεωργαλής, όπως είναι το 
πραγματικό του όνομα, γεννήθηκε στη 
Νέα Υερσέη (New Jersey) των Ηνωμένων 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%AD%CE%B9_%CE%BC%CE%AD%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CF%81
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CF%8D%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%B3%CE%BA_%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%BD%CF%84
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BC%CE%BF%CE%BB_%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%85%CE%BF%CF%81%CE%BD%CF%84
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CE%BF%CF%85%CE%B5%CF%81_%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%85%CE%BF%CF%81%CE%BD%CF%84
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%81
https://el.wikipedia.org/wiki/6_%CE%A3%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/6_%CE%A3%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1986
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B8%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CF%8D%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%B3%CE%BA_%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%BD%CF%84
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%91%CE%95_%CE%86%CF%81%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/2004
https://el.wikipedia.org/wiki/2008
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B5%CE%B2%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/2009
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%9A_%CE%9C%CF%80%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%84%CF%83%CE%BD%CE%BF%CF%83%CF%84_%CE%A0%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%81%CE%B9%CF%84%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CF%85%CF%81%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AC%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B8%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82_%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AC%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B8%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82_%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%AD%CE%BB%CE%B3%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/2011
https://el.wikipedia.org/wiki/2012
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/12_%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/12_%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/2013
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%AD%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF_%CE%9A%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%8D
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/2014
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8D%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BD_%CE%9D%CE%B5%CF%84%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/29_%CE%A3%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/29_%CE%A3%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BA%CE%BB%CE%B1%CF%87%CF%8C%CE%BC%CE%B1_%CE%A3%CE%AF%CF%84%CE%B9_%CE%98%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%81
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%92%CE%91
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%AD%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/31_%CE%94%CE%B5%CE%BA%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/2014
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AC%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B8%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82_%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/29_%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/2016
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%91%CE%95_%CE%86%CF%81%CE%B7%CF%82
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Πολιτειών στις 23 Ιουλίου 1957. Στα 
μαθητικά του χρόνια θέλησε να γίνει 
πυγμάχος κατά προτροπή του πατέρα 
του, αλλά η μητέρα του, μη αντέχοντας 
να τον βλέπει ματωμένο όταν επέστρεφε 
στο σπίτι από τις προπονήσεις, τον 
έστρεψε προς το μπάσκετ. Γρήγορα 
ξεχώρισε το ταλέντο του στο γυμνάσιο 
και το 1975 έγινε δεκτός στο καθολικό 
πανεπιστήμιο του Σίτον Χολ, ένα 
εκπαιδευτικό ίδρυμα με περγαμηνές στο 
άθλημα με την πορτοκαλί μπάλα. 

Αμέσως, ο νεαρός Νικ έγινε ένα από 
αστέρια της ομάδας και στον τελευταίο 
χρόνο της φοίτησής του αναδείχθηκε 
πρώτος σκόρερ στο κολεγιακό 
πρωτάθλημα του NCAA (27,5 πόντους 
κατά μέσο όρο), με δεύτερο τον μεγάλο 
Λάρι Μπερντ. Επιλέχθηκε στα ντραφτ από 
τους Μπόστον Σέλτικς, αλλά ένας 
τραυματισμός του τον κράτησε μακριά 
από τον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ. Έτσι, 
αποφάσισε να διαβεί τον Ατλαντικό και 
να αναζητήσει την τύχη του στην Ελλάδα. 

Ο πρωταθλητής Άρης Θεσσαλονίκης του 
άνοιξε διάπλατα τις πόρτες του το 1979 
και τον ενέταξε στη δύναμή του, 
αφού Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός 
εκδήλωσαν απλά ενδιαφέρον και μπήκαν 
«ζεστά» στο παιγνίδι της διεκδίκησής 

του.  Στον Άρη 
αγωνίστηκε συνολικά 13 χρόνια, που 
αποτέλεσαν τη χρυσή εποχή για τους 
κιτρινόμαυρους της Θεσσαλονίκης. Ο 
Γκάλης τούς οδήγησε στην κατάκτηση 
οκτώ πρωταθλημάτων και έξι Κυπέλλων, 
αλλά το μεγάλο του όνειρο, η κατάκτηση 
ενός Ευρωπαϊκού, δεν 
πραγματοποιήθηκε, αν και η ομάδα 
αγωνίσθηκε τρεις φορές σε φάιναλ-φορ.

Αποζημιώθηκε με το παραπάνω, όταν 
οδήγησε την Εθνική στον ανεπανάληπτο 
θρίαμβο του 1987 με την κατάκτηση 
του Ευρωμπάσκετ της Αθήνας. Δύο 
χρόνια αργότερα, η Εθνική με ηγέτη και 
πάλι τον Γκάλη κατέλαβε τη δεύτερη 
θέση στο Ευρωμπάσκετ του Βελιγραδίου. 

                  Αλέξανδρος Βάρδιας  

 

   ΕΝΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ ΕΙΔΩΛΟ: 
ΛΙΟΝΕΛ ΜΕΣΙ 

Ο Λιονέλ Αντρές Μέσι Κουτσιτίνι , 
γνωστός ως Λέο Μέσι, γεννημένος στις 24 
Ιουνίου 1987 στο Ροσάριο της Αργεντινής, 
είναι Αργεντινός διεθνής ο οποίος 
αγωνίζεται στην θέση του επιθετικού για 
λογαριασμό της Μπαρτσελόνα και 
της εθνικής Αργεντινής. 

 

Γνωστός με το ψευδώνυμο «La Pulga» 
λόγω της εκρηκτικότητας και του ύψους 
του, και έχοντας λάβει αρκετές 
βραβεύσεις, θεωρείται ένας από τους 
κορυφαίους ποδοσφαιριστές στην 
ιστορία του αθλήματος. Τα στατιστικά 
του μιλάνε από μόνα τους: ο Μέσι είναι ο 
καλύτερος σκόρερ της Πριμέρα 
Ντιβιζιόν και του παγκοσμίου 
ποδοσφαίρου στη διάρκεια μίας σεζόν 
και πρώτος καλύτερος σκόρερ 
του Τσάμπιονς Λιγκ , διοργάνωση στην 
οποία έχει τερματίσει πρώτος σκόρερ 
τέσσερις συνεχόμενες σεζόν, κάτι που 
αποτελεί και ρεκόρ. 

https://www.sansimera.gr/almanac/2307
https://www.sansimera.gr/articles/44
https://www.sansimera.gr/articles/427
https://www.sansimera.gr/articles/245
https://www.sansimera.gr/articles/975
https://el.wikipedia.org/wiki/24_%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/24_%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1987
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%BF%CF%83%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%B1%CF%81%CF%84%CF%83%CE%B5%CE%BB%CF%8C%CE%BD%CE%B1_(%CF%80%CE%BF%CE%B4%CF%8C%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%BF)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%91%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%AE%CF%82_(%CF%80%CE%BF%CE%B4%CF%8C%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%BF_%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CF%8E%CE%BD)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%B9%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B1_%CE%9D%CF%84%CE%B9%CE%B2%CE%B9%CE%B6%CE%B9%CF%8C%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%B9%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B1_%CE%9D%CF%84%CE%B9%CE%B2%CE%B9%CE%B6%CE%B9%CF%8C%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%A5%CE%95%CE%A6%CE%91_%CE%A4%CF%83%CE%AC%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CF%82_%CE%9B%CE%B9%CE%B3%CE%BA
https://cdn.sansimera.gr/media/photos/main/Eurobasket_1987.jpg
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Είναι μαζί με τον Μίροσλαβ Κλόζε ο 
δεύτερος καλύτερος σκόρερ του 21ου 
αιώνα σύμφωνα με την IFFHS και ο 
πρώτος σκόρερ της ιστορίας σε διάστημα 
ενός ημερολογιακού έτους, έχοντας 
προσπεράσει τους Γκερντ 
Μίλερ και Πελέ σύμφωνα με το Guinness 
World Records 

     Ροξάντερ Καλέμι 

           TOP SONGS 

-Ed Sheeran: Shape of you 

-Clean Bandit: Rockabye ft Sean Paul & 

Anne Marie 

-The Weekend: Starboy ft Daft Punk 

-ZAYN, Taylor Swift: Idon’t want to live for 

ever(Fifty Shades Darker) 

-Andra &Mara: Sweet Dreams (Pascal 

Junior Remix) 

-Παντελής Παντελίδης:  Άλλη μία 

ευκαιρία 

-Νίκος Οικονομόπουλος: Είναι κάτι λαϊκά 

-Μελίνα Ασλανίδου: Με φωνάζουνε με το 

μικρό μου. 

       Ιωάννα Σκέμπη- Ιωάννα 

Φλαμπουράρη  

 

 

 

      ΚΙ ΕΠΕΙΔΗ ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΕΡΧΕΤΑΙ……. 

  ΤΑ ΠΕΝΤΕ ΠΙΟ ΠΑΡΑΞΕΝΑ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ 

ΕΘΙΜΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 

 

 1.Περισσότερα από 4.500 αυγά 

χρησιμοποιούνται για να φτιαχτεί μια 

τεράστια ομελέτα στους δρόμους της 

πόλης Haux στην Γαλλία. Το γεύμα πρέπει 

να ταΐσει πάνω από 1.000 άτομα και 

προετοιμάζεται στην κεντρική πλατεία 

την ώρα του μεσημεριανού.  

2. Στην Γερμανία, η παράδοση είναι να 

ανάβουν πασχαλινές φωτιές από 

χρησιμοποιημένα χριστουγεννιάτικα 

δέντρα. Η φωτιά θεωρείται ως ένα 

σύμβολο νίκης των όμορφων 

ηλιόλουστων ημερών της άνοιξης επάνω 

στις κρύες χειμωνιάτικες ημέρες.  

3. Στην Αίγυπτο, την Μεγάλη Δευτέρα 

τρώνε ψάρι που προηγουμένως ήταν 

θαμμένο στο χώμα, μια παράδοση που 

χρονολογείται από το 2.700 π.χ.  

4. Στην Πολωνία κατά τη διάρκεια του 

Πάσχα καλό θα είναι να έχετε μαζί σας… 

μια πετσέτα, μια ομπρέλα ή ένα 

αδιάβροχο! Ειδικότερα, τη Δευτέρα του 

Πάσχα, όπου λαμβάνει χώρα ένα 

περίεργο έθιμο: Το Smingus-dyngus 

εφαρμόζεται από τον 15ο αιώνα και κατά 

τη διάρκειά του τα αγόρια μπουγελώνουν 

τα κορίτσια! 

5.Σύμφωνα με παλιά παράδοση, σε 

ορισμένες περιοχές του Ηνωμένου 

Βασιλείου (όπως στη Σκωτία και τη 

Βόρεια Αγγλία.) Οι άνθρωποι ρίχνουν 

βαμμένα αυγά στους απότομους λόφους 

την Κυριακή του Πάσχα. Στις Η.Π.Α., το 

έθιμο αυτό πραγματοποιείται συχνά σε 

επίπεδο έδαφος, με το σπρώξιμο των 

αυγών με ένα κουτάλι.                                                                                        

Ελένη Ψωμά  

                          ΣΑΪΤΟΠΟΛΕΜΟΣ 

Ο σαϊτοπόλεμος είναι ένα πασχαλινό 

έθιμο της Καλαμάτας. Παρά το όνομα δεν 

έχει καμία σχέση με τις σαΐτες που 

φτιάχνουμε από χαρτί. Οι συγκεκριμένες 

σαΐτες φτιάχνονται από ένα χοντρό 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AF%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BB%CE%B1%CE%B2_%CE%9A%CE%BB%CF%8C%CE%B6%CE%B5
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=International_Federation_of_Football_History_%26_Statistics&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BA%CE%B5%CF%81%CE%BD%CF%84_%CE%9C%CE%AF%CE%BB%CE%B5%CF%81
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BA%CE%B5%CF%81%CE%BD%CF%84_%CE%9C%CE%AF%CE%BB%CE%B5%CF%81
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CE%BB%CE%AD
https://el.wikipedia.org/wiki/Guinness_World_Records
https://el.wikipedia.org/wiki/Guinness_World_Records
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χαρτόνι, είναι κυλινδρικές και γεμίζονται 

με μπαρούτι. Όταν ανάβουν, η φλόγα 

που βγαίνει φτάνει περίπου το 1 μέτρο. Ο  

σκοπός κάθε ομάδας είναι να κάνει την 

μεγαλύτερη, δυνατότερη και πιο 

εντυπωσιακή φλόγα για να νικήσει. Αν  

και ποτέ  δεν έχει ανακοινωθεί ο  νικητής. 

     ‘Αρτεμις Σπυροπούλου- Σαμπαζιώτη 

Ανέκδοτα 

1.Ο δάσκαλος : Κωστάκη ; Κλίνε μου το 

ρήμα τρέχω.Και ο Κωστάκης : Τρέχω , 

έτρεχα , σκόνταψα , έπεσα , χτύπησα , 

έκλαψα , σηκώθηκα και έφυγα. 

2.- Αχ Τοτό , όταν μεγαλώσεις θα με 

παντρευτείς ; Ρωτάει η Τοτούλα. 

- Θα ήθελα πολύ , αλλά δεν γίνεται , 

απαντάει ο Τοτός. Βλέπεις , εμείς στην 

οικογένεια παντρευόμαστε μόνο 

συγγενείς. 

- Δηλαδή ; 

- Να , ο μπαμπάς μου παντρεύτηκε την 

μαμά μου , ο θείος μου την θεία μου , ο 

παππούς μου την γιαγιά μου... 

Καταλαβαίνεις , δεν γίνεται. 

3.Ένα κοπάδι νυχτερίδες κοιμάται σε ένα 

δέντρο κατά τον γνωστό τρόπο , δηλαδή 

ανάποδα.Ξαφνικά η μια στέκεται όρθια 

πάνω στο κλαδί. Ανήσυχη μια δεύτερη 

που βλέπει το σκηνικό , σκουντάει την 

διπλανή της και με αγωνία της λέει << Ρε 

Μήτσο , ξύπνα ρε , ο Θανάσης 

λιποθύμησε >>. 

 

4.Δύο μυρμήγκια κάνουν ποδήλατο στην 

έρημο. Σε μια στιγμή , το ένα σταματάει 

ξαφνικά. 

- Γιατί σταμάτησες ; ρωτάει το μυρμήγκι 

τον φίλο του.Κι εκείνος του απαντάει : 

- Μπήκε μια μύγα στο μάτι μου ! 

5.  Ο μικρός Νικόλας προσεύχεται. 

- Θεέ μου κάνε να γίνει η Θεσσαλονίκη 

πρωτεύουσα της Ελλάδας ! 

- Γιατί χρυσό μου ; ρωτάει η μαμά του. 

- Γιατί έτσι έγραψα στο διαγώνισμα της 

Γεωγραφίας. 

6.Τι κάνει ένας γύφτος μέσα σε ένα 

θέατρο ; 

- Κλέβει την παράσταση. 

Βίκτωρ Μίκα 

 

Ι 

(Φωτογραφία:Ιβάν Ιβανόβ) 

Ανέκδοτα 

1. Δύο κουνούπια ο μπαμπάς και ο γιός 
συζητάνε μεταξύ τους. 

Μ- Πώς ήταν η πρώτη σου πτήση ; 

Γ- Τέλειο , όλοι με χειροκροτούσαν ! 

 

2. Στο αεροπλάνο είναι ο Σαμαράς και ο 
Χίτλερ .Ο Σαμαράς λέει στον Χίτλερ : 

Σ- Θα πετάξω ένα εκατοστάρικο για να 
βρει ένα Έλληνας να χαρεί. 
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Χ- Εγώ όμως θα πετάξω δύο 
εκατοστάρικα για να βρούνε δύο έλληνες 
και να χαρούνε. 

Σ- Τρία εκατοστάρικα για να βρούνε τρεις 
Έλληνες και να χαρούνε. 

Ξαφνικά έρχεται ο πιλότος και λέει : 

Π- Σταματήστε να φωνάζετε αλλιώς θα 
σας πετάξω έξω και όλη η Ελλάδα θα 
χαρεί ! :D 

3. Σε μια τάξη ενός σχολείου ένα αγόρι 
μιλάει την ώρα του μαθήματος. Τον είδε 
ο δάσκαλος και του φώνάξε : 

Δ- Μην μιλάς θα σε βγάλω έξω ! 

Μ- Σύμφωνοι κύριε ! Αλλά κερνάτε εσείς.  

                      Αλεξάνδρα Βοροτίλινα  

 

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΙ….. 

 

1.Σχεδόν χώρια 

Σχεδόν έφυγα 

Σχεδόν έφυγες 

Σχεδόν χαρούμενοι  

Σχεδόν ευτυχισμένοι 

Σχεδόν ζωντανοί 

Σχεδόν... 

 

Ο χειρότερος  

τρόπος να σου 

λείπει κάποιος 

είναι να είσαι δίπλα  

του και να ξέρεις  

ότι δεν σου ανήκει... 

 

Θα τηλεφωνήσουν 

Θα στείλουν 

Θα βρίσουν 

Θα κλάψουν 

Θα πουν πράγματα  

Λυπήσου τους 

Σκέψου πόσο σε θέλουν ακόμα 

για να ασχολούνται 

 

Γέλα από τα βάθη της καρδιάς σου 

Σαν να το εννοείς 

Μα πριν κοιμηθείς , 

βγάλε την μάσκα σου 

και στάξε όλα τα δάκρυα σου 

που πίσω της έκρυψες! 

 

                       

2. Περνάει ο καιρός και εγώ ακόμα εδώ 

Σκορπίζω συναισθήματα 

σε κείμενα 

Σε λέξεις 

Σε μελάνια 

Σε σελίδες 

Γράμματα ανακατεμένα 

Δεν έχω πια την δύναμη να τα βάλω σε 
μια σειρά. 

Για να σου γράψω ένα τελευταίο 
σ’αγαπώ. 

Για να σου γράψω ένα τελευταίο αντίο. 
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3- Οι μέρες περνάνε , οι νύχτες είναι το 
πρόβλημα - 

 

4- Ο χρόνος αλλάζει πολλά....Όμως δεν 
σβήνει τίποτα .

 

φ 

       (   φωτογραφία: Ιβάν Ιβανόβ) 

5.Λένε... 

ότι ο χρόνος γιατρεύει τις πληγές.... 

Λάθος.... 

Απλά... 

Με τον χρόνο μαθαίνεις να ζεις με 
αυτές!!! 

 

Η μεγαλύτερη σου δύναμη  

δεν είναι αυτή που δείχνεις στους άλλους 

είναι οι μάχες που κέρδισες 

και οι άλλοι δεν έμαθαν ποτέ. 

 

Πόσες φορές έχεις συγχωρέσει 

κάποιον επειδή δεν θέλεις να τον χάσεις 

και όχι γιατί αξίζει την συγχώρεση σου! 

Πόσες....;;; 

 

6. Σ’ αγαπώ , δεν μπορώ να πιστέψω πως 
σ’ έχω 

Μείνε εδώ , είμαι εγώ ο τρελός που 
μακριά σου να ζω δεν μπορώ. 

 

Στο μυαλό μου μια σκέψη συνεχώς 
καρφωμένη. 

Η μορφή σου ανεξίτηλα είναι πια 
χαραγμένη. 

 

Σε κρατώ και κρατώ την ζωή μου στα 
χέρια. 

Είσαι εδώ και έχουν σβήσει στο σύμπαν τ’ 
αστέρια. 

 

Το όνειρο μου στα μάτια σου μορφή έχει 
πάρει. 

Μετά τα αστέρια έχεις σβήσει και το 
φεγγάρι. 

 

Στο όνειρο μου τα χείλη σου ζωή έχουν 
δώσει 

και φωνάζω στη νύχτα να μην ξημερώσει. 

 

Και όταν φεύγεις τα δάκρυα στάζουν στο 
χώμα 

γύρνα πίσω σου λέω σ’ αγαπώ ακόμα. 

 

Θα γυρίσω θα φωνάζεις με τα μάτια 
βρεγμένα 

Ένα βράδυ θα έρθω και θα είμαι για 
σένα. Μα ο χρόνος παγώνει στη στιγμή 

που με αφήνεις. 

Γύρνα πίσω και λιώσ’τον , γύρνα πίσω για 
να μείνεις. 

                Μαρσέλα   Μεμίκος  
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       (   φωτογραφία: Ιβάν Ιβανόβ) 

 

Το 21ο Αθηνών 

έχει πολλά μπουμπούκια 

γι’ αυτό και οι καθηγητές 

τραβούν μεγάλα λούκια. 

                                                                                                               
Ιουλία Βινιεράτου  

 

ΑΣΚΗΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΥΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ 
ΣΟΛΩΜΟΥ 

   Ο κάμπος είναι όμορφος 

Μοσχοβολά η φύση 

Μα ο πόνος μου μεγάλος  

δε λέει να μ΄ αφήσει. 

 

Τρέμει το φυλλοκάρδι μου 

Πονάει η καρδιά μου 

Ούτε φαϊ  δεν έχω πια  

Να δώσω στα παιδιά μου. 

 

Ζηλεύω το πουλί  

Που ανοίγει τα φτερά του 

Και μες στο στόμα του κρατεί 

Τροφή για τα πουλιά του. 

 

Εμένα το παιδί μου 

Σιγά σιγά πεθαίνει 

Μαράζωσα και δεν μπορώ  

Η ανάσα μου δεν βγαίνει. 

 

Πρέπει να σφίξω την καρδιά 

Να πάρω εγώ το όπλο 

Να μην αφήσω τον εχθρό  

Να μπει σ΄αυτόν τον τόπο. 

 

Να μην μου πάρει τη ζωή  

Τον ήλιο, αυτή τη φύση,  

ούτε τον κάμπο, τα βουνά 

που τα ΄χω αγαπήσει. 

 

Καλλιάννα Πρίντεζη 
 

 

 Top 5 GAME 
 

1.League of legends  

2.Grand the auto V 

3. Pro evolution soccer 2017 

4.Call of Duty 

5. Uncharted 4 

             Άγγελος Μπάμπης 
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Συνταγές 

Κέικ πορτοκαλιού  

ΥΛΙΚΑ : 

250 γραμμ. Βούτυρο ( μαργαρίνη ή 

φρέσκο ) 

2 φλιτζάνια ζάχαρη 

6 αυγά 

1/2 κιλό αλεύρι φαρινάπ 

1 φακελάκι μπέικιν πάουντερ 

1 βανίλια 

Ξύσμα πορτοκαλιού 

και χυμό ενός πορτοκαλιού. 

1/2 φλιτζάνι γάλα φρέσκο 

 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

Βάζουμε το αλεύρι σε μια λεκάνη 

ανοίγοντας στη μέση μια λακουβίτσα. 

Χτυπάμε το βούτυρο με την ζάχαρη στο 

μίξερ μέχρι να ασπρίσει κατόπιν ρίχνουμε 

τα αυγά μέσα στο βούτυρο και στη 

ζάχαρη τα χτυπάμε όλα μαζί. Κατόπιν τα 

ρίχνουμε στη λεκάνη με το αλεύρι το 

χυμό πορτοκαλιού. 

Ζεσταίνουμε ελαφρώς το γάλα ρίχνοντας 

το μπέικιν πάουντερ μέσα στη λεκάνη και 

το τρίμμα πορτοκαλιού και την βανίλια , 

ανακατεύουμε πολύ καλά όλα τα υλικά 

μαζί μέχρι να γίνει μια λεία μίξη. Έπειτα 

το βάζουμε σε φόρμα και ψήνουμε το 

κέικ σε προθερμασμένο φούρνο στους 

180 για 1 ώρα περίπου. 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!                                                                

Καλλιόπη Ζενιελάι      

 

  Νηστίσιμα  Λαδοκούλουρα 
 
Υλικά 
 
1 ΠΟΤΉΡΙ ΖΑΧΑΡΗ 
1 ποτήρι λάδι  
3/4 του ποτηριού χυμό πορτοκάλι 
1 φλιτζάνι του καφέ κονιάκ 
1 κουταλάκι κανέλα 
1/2 κουταλάκι γαρίφαλο 
1 κουταλάκι σόδα 
ξύσμα πορτοκάλι  
1 φαρίνα 
αλεύρι για όλες τις χρήσεις όσο χρειαστεί 
για να μην κολλάει η ζύμη 
Εκτέλεση: 
Διαλύουμε την σόδα στο χυμό πορτοκάλι, 
ανακατεύουμε όλα τα υλικά εκτός από το 
αλεύρι μέχρι να λιώσει η ζάχαρη. 
Ρίχνουμε το αλεύρι και κάνουμε μια ζύμη 
μαλακή να μην κολλάει και πλάθουμε τα 
κουλουράκια στο σχήμα που θέλουμε. 
Ψήνουμε στους 180 για 15-20 λεπτά. 
                       Φραγκίσκος  Πρίντεζης 

                          ΛΟΥΚΟΥΜΑΔΕΣ 

ΥΛΙΚΑ 

Λίγη μαγιά, ½ κιλό αλεύρι σκληρό, ½ 
λίτρο χλιαρό νερό, λίγο αλάτι, 1 κουταλιά 
της σούπας μέλι. 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

 Διαλύουμε τη μαγιά με λίγο από 
το χλιαρό νερό. 

 Ρίχνουμε το υπόλοιπο νερό, το 
μέλι, το αλεύρι και το αλάτι. 

 Ανακατεύουμε με τη σπάτουλα 
τα υλικά. 

 Περιμένουμε να φουσκώσει το 
μείγμα και τους τηγανίζουμε. 
Σερβίρουμε  με μέλι και κανέλα .                                                  
                         Καλή όρεξη!!! 
  Ράνια Κρυστάλλη 

 

https://www.bing.com/images/search?q=%ce%bb%ce%bf%cf%85%ce%ba%ce%bf%cf%85%ce%bc%ce%b1%ce%b4%ce%b5%cf%82&view=detailv2&&id=8E1C7EB8AD7D9F4058720CD16E23E89DB98E14D8&selectedIndex=2&ccid=YZAo9ip8&simid=608039719707017404&thid=OIP.M619028f62a7c74779b5506d2741caa63o0
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       Συντακτική επιτροπή: 

 Αρχισυντάκτης: Νίκος Γεωργακόπουλος. 

Συντάκτες: Ράνια Κρυστάλλη, Σταυρούλα 

Σερεβέτα, Αλέξανδρος Βάρδιας, Χρίστος 

Βάρδιας, , Μαρσέλα Μεμίκος, Ιουλία 

Βινιεράτου, Κλεάνα Γκρόσι, Φραγκίσκος 

Πρίντεζης, Αλέξανδρος 

Χριστοφόρου,Άγγελος Μπάμπη, 

Αλεξάνδρα Βοροτίλινα, Μαρία 

Αδαμοπούλου, Ιβάν Ιβανόβ , Άρτεμις 

Σπυροπούλου – Σαμπαζιώτη, Βίκτωρ 

Μίκα,Ελένη Ψωμά, Καλλιόπη Ζενιελάι, 

Ροξάντερ Καλέμι Καλλιάννα Πρίντεζη,       

Ιωάννα Σκέμπη, Ιωάννα Φλαμπουράρη 

,Νικηφόρος Πούλιος, Ντανιέλ Μπεϊντάι. 

 
,. 

Υπεύθυνες καθηγήτριες: 

Κων/να Γεωργίου,  

Κυριακή Θεοχαροπούλου,  

Διονυσία Χρονοπούλου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

     21Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

                 ΕΝ-ΤΥΠΩΣΗ 

 

 

 

       (   φωτογραφία: Ιβάν Ιβανόβ) 
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