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Ημερομηνία Έκδοσης 19/12/2013 

 

Ομάδα Σύνταξης 1
ου

 τεύχους 

 

 Βέργαδος Χρήστος 

 Γεωργανές Μάξιμος 

 Κονδυλοπούλου Βίβιαν 

 Κοντέα Θεοδώρα 

 Κύρου Παναγιώτα 

 Μαλτέζου Xαρά 

 Μανώλη Εβίνα 

 Παυλέρος Παναγιώτης 

 

Σχεδιασμός εξώφυλλου 1
ου

 τεύχους: 

Κύρου Παναγιώτα 

 

 

 

Σημείωμα της Υπεύθυνης Καθηγήτριας. 

Η εφημερίδα που κρατάτε στα χέρια σας είναι μία 

εθελοντική προσπάθεια κάποιων μαθητών του σχολείου 

μας υπό την καθοδήγηση της καθηγήτριας πληροφορικής 
Κας Βλαχουτσάκου Θεοδούλης.  

Ξεκίνησε εντελώς πιλοτικά καθώς όλοι γνωρίζουμε τις 
πολλές υποχρεώσεις των μαθητών. Συγκεκριμένα και 

σύμφωνα με τα λόγια τους «… μα τι έχετε πάθει όλοι σας 

και μας φορτώνετε;». Ύστερα από αυτό μη θέλοντας να 
τα επιβαρύνω περισσότερο, όλη η εργασία έγινε σε 

καθαρά εθελοντική βάση και στον χρόνο που επέλεξαν οι 

ίδιοι οι μαθητές, δουλεύοντας με την βοήθεια της 

τεχνολογίας από το σπίτι τους.  

Στήθηκε ένα wiki από την καθηγήτρια και όλοι 

επικοινωνούσαμε μέσω αυτού. Με αυτόν τον τρόπο  τα 
παιδιά γνωρίζουν τα θετικά της τεχνολογίας ευχάριστα 

έξω από τον τυπικό χρόνο και τόπο του μαθήματος και 

εξοικειώνονται με αυτήν. 

Αξίζουν πραγματικά συγχαρητήρια στα παιδιά για 

τον χρόνο που αφιέρωσαν στην εφημερίδα του σχολείου, 
καθώς μάλιστα δεν περιμένουν απολαβές τύπου 

«εκδρομή».  

Χρήσιμα Τηλέφωνα 

Δρομολόγια ΚΤΕΛ: 

Σταθμός Σπάρτης:………….….…2731026441 

Σταθμός Αθήνας:………….……..2105124913 

Δρομολόγια ΚΤΕΛ Ελλάδας:……14506 

ΠΡΩΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ   

Κέντρο Άμεσης 

Βοήθειας (ΕΚΑΒ)   

166 

Νοσοκομείο  27310 28671 

    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 

  

Αστυνομικό  Τμήμα 
Σπάρτης 

27310 89580 

Αστυνομικό  Τμήμα 
Ασφάλειας 

27310 89613 

Αστυνομικό  Τμήμα 
Τροχαίας 

27310 89625 

Αστυνομικό  Τμήμα 
Τουρισμού  

27310 89583 

    

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ    

  199  
27310 22147   

ΒΛΑΒΕΣ   

ΔΕΗ 1050 – 

27310 26422  
ΔΕΥΑΣ 27310 23366 

27310 25331 

 

 



 

Σχολικό Ημερολόγιο 
11/9/13 
Το πρώτο κουδούνι του σχολικού 
έτους κτύπησε.  Αγιασμός. 
 
15/10/13 
Περίπατος στο στάδιο. 
 
21/10/13 
Εκλογές 15/μελούς. 
 

25/10/13 
Εορτή 28ης Οκτωβρίου  
Μία σημαντική γιορτή που τη 

γιορτάζει όλη η Ελλάδα είναι το 

ΟΧΙ που είπαμε στους Ιταλούς 
και την κήρυξη του πολέμου . 

Γιορτάζουμε αυτή τη γιορτή με 

δόξα για να τιμήσουμε αυτούς 
τους Ήρωες που θυσιάστηκα για 

εμάς, για να είμαστε τώρα 

ελεύθεροι και ζωντανοί.  

 

 
 

 
 
Κάνουμε παρελάσεις και χορούς 

παραδοσιακούς . Ακόμη κάνουμε 

στα σχολεία γιορτές με τραγούδια 

και ποιήματα. Το σχολείο μας 
πήρε μέρος στις εορταστικές 

εκδηλώσεις με τον πρέποντα 

σεβασμό. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Βίβιαν Κονδυλοπούλου 
 
30 &31/10/13 
Διδακτική επίσκεψη της Γ΄ τάξης 
στον Όσιο Νίκωνα.  
Υπεύθυνη Επίσκεψης: 
 Κα Μανώλη Κανέλα 

 

15/11/13 
Εορτή 17 Νοέμβρη 

 
 

 
 

 
 

 

   

Φωτογραφίες : Κοντέα Θεοδώρα 

 

http://1gymspar.wikispaces.com/28%CE%B7+%CE%9F%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85


 

25-27-29/11/13 
Διδακτικές επισκέψεις της Β  ́

τάξης στο εργαστήριο Κεραμικής 
Τέχνης του Κου Μαγγαλούση. 

Υπεύθυνη Επίσκεψης : 

Κα Τσερώνη Καλλιρρόη 
  

 
 

 
 

1/12/13 

Το σχολείο μας συμμετέχει στο 

πρόγραμμα της Γενικής 

Γραμματείας Νέας Γενιάς «Να 

είσαι παιδί, είναι δικαίωμα». 

Την Κυριακή  1η Δεκεμβρίου 

2013 και ώρα 10.00π.μ. 

πραγματοποιήθηκε Τουρνουά 

Πινγκ  Πονγκ μεταξύ μαθητών και 

μαθητριών του 1ου Γυμνασίου 

Σπάρτης. 

Οι αγώνες διεξήχθησαν στο 

κλειστό Γυμναστήριο του 1ου 

Γυμνασίου.   

Υπεύθυνη καθηγήτρια: 

Θεοδωρακοπούλου Μαρία. 

Ε,  λοιπόν τα παιδιά του 1ου 

Γυμνασίου  δικαιούνται να 

παίζουν, το αποδεικνύουν  και  

το χαίρονται. 

Υλικό από το Τουρνουά θα 

παρουσιαστεί στο επόμενο τεύχος. 

 

10/12/13 
Περίπατος στο Πάρκο Γουδέ. 

Μετά από ένα πολύ κοπιαστικό 

τρίμηνο με πολλά διαγωνίσματα  
για τους μαθητές, χρειαζόταν μία 

μέρα ξεκούρασης και χαλάρωσης. 

 

15/12/13 
Επίσκεψη μαθητών του 1ου 

Γυμνασίου Σπάρτης στο Άσυλο 

Ανιάτων 

 

Την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου μία 
ομάδα μαθητών του 1ου 
Γυμνασίου Σπάρτης 
συνοδευόμενη από τη θεολόγο, 
τον καθηγητή αγγλικών του 
σχολείου και γονείς 
επισκέφθηκαν το Ίδρυμα Χρονίως 
Πασχόντων «ο Άγιος 
Παντελεήμων» στη Μαγούλα. 

 

    

 

Τα παιδιά πρόσφεραν στο Άσυλο 

Ανιάτων τρόφιμα, που είχαν 
συγκεντρώσει στο σχολείο το 

διάστημα που προηγήθηκε. Στη 

συνέχεια ξεναγήθηκαν στο χώρο 

από τον Διευθυντή του Ιδρύματος 
π. Ιωάννη Προφύρη, ενώ στην 

αίθουσα εκδηλώσεων 

τραγούδησαν Χριστουγεννιάτικα 

τραγούδια και κάλαντα. 

     

Στο τέλος της επίσκεψης ήταν 

διάχυτη η χαρά μαθητών, 

συνοδών και τροφίμων. Στο 

πλαίσιο της διαρκούς προσφοράς 
συμφωνήθηκε το ραντεβού να 

ανανεωθεί για το προσεχές 

μέλλον. 
Φωτογραφίες : Παπαγεωργίου 

Παναγιώτης 

 

18/12/13  

Χριστουγεννιάτικο Παζάρι: 

Η συνάντηση και των τριών 

τάξεων του Γυμνασίου σε μία 

προσπάθεια για την ενίσχυση 

της σχολικής κοινότητας.  

Οργανώθηκε και φέτος το 

καθιερωμένο πλέον  
χριστουγεννιάτικο παζάρι. Ένα 

εορταστικό κλίμα κατέκλυσε την 

αίθουσα, ενώ λαοθάλασσα 

μαθητών και γονέων ήρθαν με 
σκοπό να ενισχύσουν και να 

γίνουν αρωγοί στην προσπάθειά 

των μαθητών για την βελτίωση 
της σχολικής κοινότητας. 

Όλα ήταν άψογα. Οι μαθητές της 

Α’, Β’ και Γ’ Γυμνασίου έχουν 

εργαστεί σοβαρά, με αποτέλεσμα 
να διοργανώσουν ένα υπέροχο 

παζάρι.  

Πληθώρα χριστουγεννιάτικων 
αντικειμένων βρισκόταν στους 

πάγκους δίνοντας στους 

επισκέπτες του παζαριού μία 
μεγάλη ποικιλία αντικειμένων και 

κατασκευών. Επιπλέον χάρη στις 

μαθήτριες της Γ’ Γυμνασίου 

Ράλλη Βενετία και Τσαμπά Όλγα 
είχαμε και μουσική που μας 

γέμισε όλους ενέργεια. 

Συγκεντρώθηκαν αρκετά χρήματα 
χάρη στην ενεργό συμμετοχή των 

γονέων και των καθηγητών μας. 

Έτσι θα έχουμε τη δυνατότητα να 
βοηθήσουμε και το σχολείο μας 

για να βελτιωθεί όσο το δυνατόν 

περισσότερο αλλά και εμάς τους 

ίδιους, αφού θα 
προγραμματίσουμε κάποιες 

δραστηριότητές μας. 

 
Παυλέρος Παναγιώτης 

 

 

 

 

 



 

 

Λίγα Νέα από την Τεχνολογία 

Τεχνολογικά επιτεύγματα που άλλαξαν τη ζωή μας. 

 

 

Μια ομάδα κορυφαίων 

επιστημόνων που συμμετέχουν 

στο IT και το οποίο προωθεί την 
ευρηματικότητα στους εφήβους, 

συνέταξε έναν κατάλογο 

κορυφαίων σημαντικών 

τεχνολογικών ανακαλύψεων του 
τελευταίου τέταρτου του αιώνα 

που πέρασε. Στην πρώτη θέση του 

βρίσκεται το Ιντερνέτ. 
Για τη δημιουργία του καταλόγου 

τεχνολογικές καινοτομίες που 

χρησιμοποιούνται από πολύ 
κόσμο, είναι εύκολα 

αναγνωρίσιμες από τους 

περισσότερους, ασκούν άμεση 

επίδραση στην καθημερινή ζωή 
και θα μπορούσαν να έχουν άμεση 

επίπτωση στη ζωή μας στο 

μέλλον. 

Οι μεγάλες καινοτομίες 
1. Iντερνετ  

2. Kινητό τηλέφωνο  
3. Προσωπικοί υπολογιστές 

4. Oπτικές ίνες  

5. Hλεκτρονικό Tαχυδρομείο 

6. Εμπορική χρήση GPS  
7. Φορητοί υπολογιστές  

8. Cd  

9. Ψηφιακή κάμερα  
10. Ασύρματος γραμμωτός 

κώδικας  

11. Μικροηλεκτρονικομηχανικά 

συστήματα MEMS  
12. Εξέταση DNA  

13. Αερόσακοι  

14. ΑTM  
15. Προηγμένες μπαταρίες  

16. Υβριδικό αυτοκίνητο  

17. Οργανικές δίοδοι εκπομπής 
φωτός OLEDs  

18. Οθόνες πλάσματος  

19. Τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας  

20. Διαστημικό λεωφορείο 

21. Νανοτεχνολογία  

22. Μνήμη Flash  

23. Φωνητικό Ταχυδρομείο  

24. Σύγχρονα βοηθήματα ακοής  
25. Ασύρματη δικτύωση 

Η εξέλιξη είναι συνώνυμο της 
τεχνολογίας, κάτι που ισχύει σε 

υπερθετικό βαθμό τα τελευταία 
χρόνια, αφού τα βήματα που 

γίνονται είναι αλματώδη. Το 

gadget του σήμερα είναι η 

«μπακατέλα» του αύριο και η 
εφαρμογή του χτες το ανέκδοτο 

του σήμερα, σε έναν κόσμο που 

στην καθημερινότητά του 
(εργασία, διασκέδαση, 

επικοινωνία, πληροφόρηση, 

κοινωνική δραστηριότητα, 
αναζήτηση και ενημέρωση) 

εξαρτάται όλο και περισσότερο 

από τις νέες τεχνολογίες. 

Η εξάπλωση του DSL – 

Broadband Internet access  

Το ανεξάρτητο ίντερνετ  

 

Το DSL σημαίνει Digital 
Subscriber Line (Ψηφιακή 

συνδρομητική Γραμμή) και είναι 

μια ομάδα τεχνολογιών που 
παρέχουν μετάδοση δεδομένων 

πάνω από τα παραδοσιακά 

τηλεφωνικά καλώδια. Η πιο 

δημοφιλής από αυτές είναι το 
ADSL (όπου το επιπλέον «Α» 

σημαίνει Ασύμμετρη), που 

πετυχαίνει υψηλότερους ρυθμούς 
μεταφοράς από τα παραδοσιακά 

modem. Το καλώδιο που συνδέει 

κάθε σπίτι με το τοπικό 
τηλεφωνικό κέντρο, έχει πολύ 

περισσότερες δυνατότητες από 

την υποστήριξη της απλής 

τηλεφωνίας. Έτσι, 

χρησιμοποιώντας το αναξιοποίητο 

(από την τηλεφωνία) τμήμα του 

καλωδίου, επιτυγχάνονται υψηλές 

ταχύτητες μετάδοσης δεδομένων. 

Τα πλεονεκτήματα είναι κυρίως 
δυο: Πρώτον, τηλέφωνο και 

ίντερνετ μπορούν να λειτουργούν 

ταυτόχρονα και ανεξάρτητα το 
ένα από το άλλο (επειδή 

χρησιμοποιούν διαφορετικό 

φάσμα συχνοτήτων στην 

τηλεφωνική γραμμή) και 
δεύτερον, η σύνδεση είναι μόνιμη 

και διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή 

(always on). 

USB Flash drive (2000) 

Το τέλος του Floppy disc 

 

Οι μνήμες USB αντικατέστησαν 
την τελευταία δεκαετία τις 

δισκέτες και είναι πλέον οι πιο 

διαδεδομένες συσκευές 
αποθήκευσης και μεταφοράς 

δεδομένων. Είναι συνήθως 

φορητές, πολύ μικρότερες από το 

Floppy Disc, έχουν 
ενσωματωμένη μια θύρα USB και 

η χωρητικότητά τους κυμαίνεται 

από 64 MB μέχρι 128 GB, με 
συνεχείς βελτιώσεις στο μέγεθος 

και την τιμή ανά Gigabyte. 

Χρησιμοποιούν την τεχνολογία 

USB mass storage (μαζική 
αποθήκευση) που υποστηρίζεται 

από σύγχρονα λειτουργικά 

συστήματα όπως τα Windows, το 
Mac OS X και το Linux. 

Αποτελούνται από μια πλακέτα 

τυπωμένου κυκλώματος, που 
προστατεύεται μέσα σε μια 

μεταλλική, πλαστική ή άλλου 

υλικού θήκη, αρκετά γερή ώστε 

να μεταφέρεται στην τσέπη ή ως 
μπρελόκ. Οι περισσότερες μνήμες 

USB χρησιμοποιούν κεφαλή 



 
τύπου-Α, κατάλληλη για τη 

σύνδεση σε υπολογιστή. 

Η Trek Technology (από τη 

Σιγκαπούρη) και η IBM ήταν οι 
πρώτες εταιρίες που 

κυκλοφόρησαν USB flash drives 

στην αγορά το 2000, με αρχική 
δυνατότητα αποθήκευσης 8 ΜΒ, 

πέντε φορές δηλαδή περισσότερη 

από μια δισκέτα. Σήμερα οι 
περισσότερες μνήμες USB 

διαθέτουν υποστήριξη USB 

έκδοσης 2.0 και μπορούν να 

κάνουν μεταφορά δεδομένων 
γρηγορότερα από ένα οπτικό 

δίσκο, ενώ αποθηκεύουν 

μεγαλύτερη ποσότητα στοιχείων 
σε πολύ λιγότερο χρόνο. 

 iPod (2001) 

Το Jukebox τσέπης 

 

Παρουσιάστηκε για πρώτη φορά 

τον Οκτώβριο του 2001 και είναι 

το απόλυτο gadget των 00’s. Η 
πρώτη του έκδοση κόστιζε 399 

δολάρια και είχε χωρητικότητα 5 

GB. Η τσουχτερή  του τιμή 
σχολιάστηκε αρνητικά, αλλά οι 

πωλήσεις του δεν επηρεάστηκαν 

καθόλου, αφού η δυνατότητα μιας 

τεράστιας φορητής δισκοθήκης σε 
μέγεθος μικρότερο ενός πακέτου 

τσιγάρων, γοήτευσε αμέσως τους 

μουσικόφιλους όλου του κόσμου 
που έσπευσαν να το κάνουν δικό 

τους. Η χρήση του ήταν εύκολη 

και πρωτοποριακή, βασισμένη σε 

έναν περιστρεφόμενο δίσκο (scroll 
wheel) και τέσσερα κουμπιά, ενώ 

το μέσο αποθήκευσης των 

τραγουδιών ήταν ένας σκληρός 
δίσκος. Τα επόμενα χρόνια 

κυκλοφόρησαν πιο εξελιγμένες 

και ελαφριές συσκευές, με ακόμα 
μεγαλύτερη χωρητικότητα, ενώ 

δημιουργήθηκε και το iPod nano, 

μισό σχεδόν σε μέγεθος από το 

κανονικό. 

Το iPod μπορεί να συνδεθεί με 

υπολογιστή και χρησιμεύει ως 
χώρος αποθήκευσης δεδομένων, 

ενώ αναπαράγει έναν τεράστιο 

αριθμό διαφορετικών αρχείων 
ήχου και εικόνας. Σήμερα, στα 

5ης γενιάς iPod, η χωρητικότητα 

φτάνει τα 80 GB, ενώ οι 
εφαρμογές και τα αξεσουάρ που 

το συνοδεύουν είναι αμέτρητα. Οι 

βελτιώσεις είναι συνεχείς και 

πλέον έχει ενσωματωθεί και στο 
iPhone. Το iPod έχει γράψει τη 

δική του ιστορία σε απόδοση, 

εμφάνιση και δυνατότητες 
διαφορετικών εφαρμογών, είναι 

μακράν το πρώτο σε πωλήσεις 

MP3 player παγκοσμίως και 

κατέχει το 76% των πωλήσεων 
στις ΗΠΑ. Υπολογίζεται ότι στα 8 

χρόνια της κυκλοφορίας του, 

έχουν πουληθεί πάνω από 60 
εκατομμύρια iPod σε όλο τον 

κόσμο. 

Social Network Service (2002) 

Η διαδικτυακή επαφή  

 
Ο όρος Social Networking 

περικλείει το δίκτυο όλων εκείνων 

των ιστοσελίδων, στις οποίες ο 
καθένας μπορεί να δημιουργήσει 

το δικό του προφίλ και να έρθει σε 

εικονική επαφή με άλλους 
ανθρώπους της ιστοσελίδας, 

επικοινωνώντας με διάφορους 

τρόπους: Μπορεί να μιλήσει, να 
ανταλλάξει απόψεις και θέσεις, να 

μοιραστεί πληροφορίες, 

φωτογραφίες και δημιουργίες, να 

παίξει παιχνίδια, να γνωρίσει 
κόσμο, να συζητήσει ζωντανά 

(messenger & chat) και 

γενικότερα να αναπτύξει 
οποιουδήποτε είδους κοινωνική 

δραστηριότητα, πάντα μέσω του 

διαδικτύου. 

 

Η αρχή έγινε από το Friendster το 
2002, όμως το μεγάλο «μπαμ» 
έκανε ένα χρόνο αργότερα το 
MySpace που αναπτύχθηκε 
ραγδαία και μέσα σε δυο χρόνια 
έφτασε να έχει περισσότερα 
χτυπήματα ακόμα και από το 
Google. Το 2005 εμφανίστηκε το 
Facebook, το οποίο 
ενσωματώνοντας μια σειρά από 
καινούργιες εφαρμογές, 
κατάφερε πριν ένα χρόνο (2008) 
να ξεπεράσει το MySpace. 
Σήμερα υπάρχουν πολλές 
ιστοσελίδες Social Network σε 
όλο τον κόσμο, με κυριότερες το 
Facebook και το Twitter (πρώτες 
παγκοσμίως αυτή τη στιγμή), το 
MySpace και το LinkedIn (κυρίως 
στη Βόρεια Αμερική), το Hi5, το 
Tuenti, το Badoo και το Skyrock 
στην Ευρώπη 

Google (2004) 

Googlαρω άρα υπάρχω 

Πρόκειται για την μεγαλύτερη 
εταιρεία διαδικτυακών υπηρεσιών 

στον κόσμο και την νούμερο 1 

μηχανή αναζήτησης στο internet. 
Ιδρύθηκε το 1998 από δυο 

φοιτητές του αμερικανικού 

Πανεπιστήμιου Stanford, τους 

Sergey Brin και Lawrence Page 
και διατέθηκε ελεύθερα στο κοινό 

το 2004. Στόχος της είναι η 

οργάνωση και διάθεση όλων των 
υπαρκτών πληροφοριών. Η λέξη 

Google προήλθε από τον 

μαθηματικό όρο Googol (που 

σημαίνει τον αριθμό 1 με 100 
μηδενικά) και είναι πλέον τόσο 

δημοφιλής, ώστε το ρήμα 

«γκουγκλάρω» να είναι συνώνυμο 
του «αναζητώ». Βρίσκεται στην 

κορυφή του καταλόγου Alexa 500 

Top Sites και από το 2007 
θεωρείται η διασημότερη εταιρία 

της υφηλίου παίρνοντας τα 

σκήπτρα από την Microsoft Corp. 

  Μαλτέζου Χαρά 



 

Και για να μπούμε και λίγο στο κλίμα των ημερών… 
 

Άναμμα του 

Χριστουγεννιάτικου 

Δένδρου 

Το χριστουγεννιάτικο ταξίδι του 

Δήμου Σπάρτης ξεκίνησε την 

Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2013 

και ώρα 7:30 μ.μ. 

Η έναρξη των εορταστικών 

εκδηλώσεων πραγματοποιήθηκε 

με το Άναμμα του 

Χριστουγεννιάτικου Δένδρου 

στην κεντρική πλατεία της 

Σπάρτης. 

 
 

 
 

 
 

 
 

Φτιάξε χειροποίητα 

χριστουγεννιάτικα στολίδια!!!! 

Σε πείσμα των καιρών , των 

δύσκολων καταστάσεων και όλων 

των προβλημάτων που μας 

τρελαίνουν καθημερινά, λέω να 

πάρουμε μια βαθιά ανάσα , να τα 

αφήσουμε όλα για λίγο στην άκρη 

και να δημιουργήσουμε 

Χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα από 
υλικά που θα βρούμε σπίτι μας. 

Τα υλικά που χρησιμοποίησα είναι: 

-εφημερίδες η ότι άλλο χαρτί έχετε 

για πέταμα. 

-όσπρια 

-παλιά κουτιά από παπούτσια ή 

δώρα 

-χρώματα ακρυλικά , σε σπρέι , 

αγιογραφίας , τέμπερες η ότι άλλο 

έχετε. 

-αλουμινόχαρτο. 

-την αγαπημένη ατλακόλ. 
-σπάγγο η κάποια κορδέλα. 

-χαρτοταινία 

Βάλτε τα υλικά σας στο τραπέζι , 

φτιάχτε καφεδάκι, επιστρατεύστε τα 

πιτσιρίκια για βοήθεια , βάλτε 

χαλαρή μουσική και ξεκινάμε. 

 
Οι χριστουγεννιάτικες μπάλες 

μπορούν φυσικά να διακοσμήσουν 

το δέντρο μας , μία γωνιά του 

τραπεζιού μας η να γίνουν ένα 

όμορφο δωράκι για τους φίλους μας. 

Ξεκινήστε φτιάχνοντας μία μπάλα 

από εφημερίδες σε ότι μέγεθος εσείς 

θέλετε αλλά λίγο μικρότερη από το 

τελικό μέγεθος για να προσθέσετε 

και τα υλικά της διακόσμησης. 

Σφραγίστε το χαρτί με χαρτοταινία 

ώστε το σχήμα του να είναι πιο 

σταθερό και πλάστε το στα χέρια 

σας όπως ένα μεγάλο κεφτεδάκι. Αν 

σε κάποια σημεία κάνει 

βαθουλώματα προσθέστε ακόμα 

λίγο χαρτί

 
 

Αφού πάρει το επιθυμητό σχήμα 

κάντε θηλιά με ένα κορδόνι και 

κολλήστε το πάνω στην μπάλα με 

χαρτοταινία. 

 
 

 
Άσχετα με το υλικό που θα 

χρησιμοποιήσετε για την 

διακόσμηση καλό είναι στο στάδιο 

αυτό να επιλέξετε ένα χρώμα σαν 

βάση για να φαίνεται από τα κενά 

της διακόσμησης. 

 
Αφού στεγνώσει το χρώμα της 

βάσης καλά περάστε την μπάλα σας 

με ένα πλούσιο στρώμα αδιάλυτης 

ατλακόλ. 

 

Γεμίστε ένα πιατάκι με ρύζι το οποίο 

μπορείτε να έχετε χρωματίσει με 

χρώματα ζαχαροπλαστικής η και με 

λίγη τέμπερα και κυλήστε την 
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http://1gymspar.wikispaces.com/%CE%A6%CF%84%CE%B9%CE%AC%CE%BE%CE%B5+%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%84%CE%B1+%CF%87%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B1+%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%B1%21%21%21%21
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http://2.bp.blogspot.com/-LWtN9iqosVQ/TsyfZnoFMJI/AAAAAAAABHM/a3aZcTXPEvc/s1600/1.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-W7RYCrYv-wc/TsyfahgnijI/AAAAAAAABHQ/tpKisdelSY8/s1600/2.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-jR6fSj8RtJ4/TsyfbTz3C9I/AAAAAAAABHc/zVuudtXgsEc/s1600/3.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-8r53ntVOlxI/Tsyfc_960ZI/AAAAAAAABHk/HjdtS3HdiLA/s1600/4.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-uZc5NOoeYPE/Tsyfd1DSJGI/AAAAAAAABHs/vXHSoBWMS6g/s1600/5.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-WE-9bbHBfXM/TsyffIPJYeI/AAAAAAAABH0/FPp6Kq-0qVE/s1600/6.JPG


 
μπαλίτσα να γεμίσει όλη η 

επιφάνεια της. 

 
 

Με τον ίδιο τρόπο μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε εναλλακτικά 

φακές...... 

 
....διακοσμητική άμμο  ή και 

κανονική,  γιατί όχι..... 

 
 

.....αρωματική άμμο που βάζουμε 

στα τασάκια 

 

Αφήστε τα και πάλι να στεγνώσουν 

καλά και περάστε τις ακόμα μια 

φορά εξωτερικά με ένα στρώμα 

ελαφρά αραιωμένη ατλακόλ για να 

μην ξεκολλάν τα όσπρια ειδικά. 

 
Πάρτε ένα παλιό κουτί και καλύψτε 

το όλο με χαρτοταινία ώστε να μην 

βραχεί από τα χρώματα και τις 

κόλλες και χάσει το σχήμα του 

ειδικά αν είναι πολύ λεπτό το 

χαρτόνι του. 

Βάψτε το εσωτερικά το χρώμα της 

επιλογής σας. 

Εξωτερικά περάστε το όλο με 

ατλακόλ και κολλήστε πάνω του 

τσαλακωμένο αλουμινόχαρτο. 

Για να κάνετε ανάγλυφα σχεδιάκια 

στο καπάκι πρίν το αλουμινόχαρτο 

κολλήστε σπάγγο και δώστε του οτι 

μορφή θέλετε. 

 

Αφού τελειώσετε με το κουτί σας οι 

μπαλίτσες σας είναι έτοιμες για να 

περαστούν με ότι τελικό χρώμα 

θέλετε η και να μείνουν με το χρώμα 

των υλικών που έχετε 

χρησιμοποιήσει. 

 
 

Προσθέστε λεπτομέρειες με 
χρυσόσκονη , ή χρώματα 

 

 

 
 

Τα υλικά που μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε είναι κυριολεκτικά 

άπειρα. 

Ψάξτε λίγο στα συρτάρια και στα 

ντουλάπια σας για ξεχασμένα και 

άχρηστα υλικά , χάντρες , παλιά 

κομμένα νήματα , κομματάκια από 

ύφασμα , πετραδάκια ..........το 

χειρότερο που μπορεί να συμβεί 

είναι να τα πετάξετε στην 

ανακύκλωση νωρίτερα ..χαχαχχχα 

 

 
 

Στολίστε το δέντρο σας με τις 

μπαλίτσες η βάλτε τις μέσα στο 

κουτί και χαρίστε τις σαν 

χειροποίητο δωράκι.....δεν έχουν να 

ζηλέψουν τίποτα από τις έτοιμες 

γιατί αυτές συνοδεύονται πάντα από 

το μεράκι σας και την αγάπη για 

δημιουργία!!!!!!! 

Μαλτέζου Χαρά 
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Έθιμα- Συνταγές του τόπου μας 

Από πού Προέρχεται το 

Χριστουγεννιάτικο Δέντρο 

Οι πρόγονοι του 

Χριστουγεννιάτικου δέντρου 

μπορούν να αναζητηθούν στα 

ειδωλολατρικά έθιμα της 

λατρείας των δέντρων. Τότε 

δέντρα μεταφέρονταν μέσα στα 

σπίτια και οι άνθρωποι τα 

στόλιζαν για να εξασφαλίσουν 

καλή σοδειά τον επόμενο χρόνο. 

Λέγεται ότι ο Μαρτίνος 

Λούθηρος ξεκίνησε την 

παράδοση των αναμμένων 

λαμπών στο Χριστουγεννιάτικο 

δέντρο, στη Γερμανία, τον 16ο 

αιώνα. Η εικόνα ενός πράσινου 

δέντρου την παραμονή των 

Χριστουγέννων, με τα αστέρια 

να λάμπουν στον ουρανό από 

πάνω του, λέγεται ότι του έκανε 

μεγάλη εντύπωση κι έτσι 

τοποθέτησε ένα παρόμοιο 

δέντρο, διακοσμημένο με 

αναμμένα κεριά, μέσα στο σπίτι 

του. Στα μέσα του 1800, το έθιμο 

του Χριστουγεννιάτικου δένδρου 

είχε επεκταθεί ταχύτατα σε όλο 

τον κόσμο. Το έθιμο γινόταν 

αιτία για πολλά ατυχήματα!. 

Έτσι, μέχρι να εφευρεθούν τα 

ηλεκτρικά φωτάκια, οι 

προνοητικοί είχαν και έναν 

κουβά νερό κάτω από το δέντρο, 

για τον κίνδυνο πυρκαγιάς… 

Το 1882, το πρώτο ηλεκτρικά 

φωτισμένο Χριστουγεννιάτικο 

δέντρο του κόσμου, στολίσθηκε 

στην πόλη της Νέας Υόρκης, 

στην κατοικία του Έντουαρτ 

Τζόνσον, ενός συναδέλφου του 

εφευρέτη Τόμας Έντισον. 

Σήμερα, περισσότερα από 72 

εκατομμύρια δέντρα στολίζονται 

κάθε Χριστούγεννα, και από 

αυτά, 35 εκατομμύρια είναι 

αληθινά δέντρα ενώ 37 

εκατομμύρια είναι ψεύτικα.  
(Από την ιστοσελίδα του Valentine floral 

creations),  

Η Προέλευση της 

Χριστουγεννιάτικης κάρτας 

Σύμφωνα με την εγκυκλοπαίδεια 

Britannica Online, αν και οι 

ξυλοχαράκτες κατασκεύαζαν 

αντικείμενα με θρησκευτικά 

θέματα κατά τη διάρκεια του 

Μεσαίωνα, η πρώτη 

Χριστουγεννιάτικη κάρτα, με τη 

σημερινή της έννοια, πιστεύεται 

ότι σχεδιάστηκε από τον Callcott 

Horsley στην Αγγλία το 1843. 

Λέγεται ότι την δημιούργησε για 

τον φίλο του Sir Henry Cole. 

Μία έκδοση 1.000 καρτών βγήκε 

προς πώληση στο Λονδίνο. 

Λιθογραφήθηκε σε χοντρό 

χαρτόνι, 5 1/8 επί 3 1/4 inches, 

σε σκούρα σέπια και 

ζωγραφίστηκε με το χέρι. Το 

κέντρο της κάρτας έδειχνε ένα 

οικογενειακό πάρτι σε εξέλιξη, 

κάτω από το οποίο υπήρχαν οι 

λέξεις «Χαρούμενα 

Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο 

το Νέο Έτος». Στη μία πλευρά 

υπάρχει μία σκηνή που ταΐζουν 

κάποιον πεινασμένο και στην 

άλλη μία σκηνή που ντύνουν 

τους φτωχούς. Στις ΗΠΑ, ο 

κύριος Pease, ιδιοκτήτης ενός 

καταστήματος στο Albany της Ν. 

Υόρκης, κατασκεύασε στα μέσα 

του 19ου αιώνα μία κάρτα με 

«Χριστουγεννιάτικες ευχές από 

το μεγάλο κατάστημα του Pease, 

το ναό της μόδας». 

(Από την ιστοσελίδα του Valentine floral 

creations) 

Οι καλικάντζαροι 

Οι καλικάντζαροι είναι μια παλιά 

παράδοση στην πατρίδα μας. Και 

σε κάθε τόπο, και πιο πολύ στα 

χωριά, υπάρχουν χίλιοι θρύλοι 

και έθιμα γύρο από αυτούς. 

Εμφανίζονται κάθε 

Χριστούγεννα. Μερικοί λένε ότι 

είναι πνεύματα, άλλα καλά και 

άλλα κακά. Άλλοι πάλι 

πιστεύουν ότι είναι παράξενα 

όντα, μαλλιαρά και ότι 

τρυπώνουν στα σπίτια από τις 

καμινάδες. Τις νύκτες πηγαίνουν 

και κλέβουν τα φαγητά που 

βρίσκουν και πιο πολύ τα σύκα 

γιατί τους αρέσουν πολύ. Όταν 

τελειώσουν το φαγητό τους 

αρχίζουν να χορεύουν. 

Όλοι οι χωρικοί, όταν πλησιάζει 

βράδυ, φοβούνται να 

ξεμυτίσουν από το 

σπίτι τους, 

προπάντων τα μικρά 

παιδιά, ως ότου έρθει 

η γιορτή των Φώτων, 

που ρίχνουν το 

σταυρό και οι καλικάντζαροι 

εξαφανίζονται. Τότε πάνε και 

ζούνε κάτω από τη γη. Και 

εμφανίζονται πάλι τα άλλα 

Χριστούγεννα. 

Σε πολλά χωριά ρίχνουνε 

αναμμένα κάρβουνα στα 

πηγάδια, για να μην μαγαρίσουν 

οι καλικάντζαροι. 

Σε άλλους είναι συμπαθητικοί 

και σε άλλους αντιπαθητικοί. Θα 

ήθελα πολύ να έβλεπα ένα 

Καλικάντζαρο, αλλά νομίζω πως 

δεν θα το κατορθώσω. 

Απλούστατα, γιατί δεν υπάρχουν. 

 

 

http://1gymspar.wikispaces.com/Christmas


 
Το Χριστόψωμο… 
 

Το «ψωμί του Χριστού» το 

έφτιαχνε, την παραμονή των 
Χριστουγέννων, η νοικοκυρά με 

ιδιαίτερη ευλάβεια και με ειδική 
μαγιά (από ξερό βασιλικό κ.λ.π.). 
Απαραίτητος επάνω, χαραγμένος 

ο σταυρός. Γύρω - γύρω διάφορα 

διακοσμητικά σκαλιστά στο 
ζυμάρι ή πρόσθετα στολίδια. 

Αυτά τόνιζαν το σκοπό του 

χριστόψωμου και εξέφραζαν τις 

διάφορες πεποιθήσεις των 
πιστών. 

Την ημέρα του Χριστού, ο 

νοικοκύρης έπαιρνε το 
χριστόψωμο, το σταύρωνε, το 

έκοβε και το μοίραζε σ’ όλη την 

οικογένειά του και σε όσους 

παρευρίσκονταν στο 
χριστουγεννιάτικο τραπέζι. 

(Μερικοί εδώ βλέπουν ένα 

συμβολισμό της Θείας 
κοινωνίας. Όπως ο Χριστός 

έδωσε τον άρτον της ζωής σε όλη 

την ανθρώπινη οικογένειά του...). 
Γύρω από το χριστόψωμο 

υπάρχουν και άλλες παραδόσεις. 

Αναφέρονται στην ενότητα της 

Εκκλησίας και των λαών, με 
συμβολικό πρότυπο την ένωση 

των κόκκων του σίτου σ  ́ένα 

ψωμί. Οι λαοί κάποτε θα 
ενωθούν μ’ ένα ποιμένα, το 

Χριστό. 

 
Γεωργανές Μάξιμος 

 

ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΔΕΣ ΜΕ 

ΜΑΣΤΙΧΑ 

 

 
 

Υλικά 
700 γραμ. αλεύρι μαλακό 

400 γραμ. βούτυρο φρέσκο 
1 1/2 κούπα αμύγδαλα 

χοντραλεσμένα και ολόκληρα, 

1/2 κούπα ζάχαρη, 2 κρόκοι 

αυγού 
1 βανίλια, 1/2 κούπα ζάχαρη 

3-4 σταγόνες ούζο αραιωμένες 

σε λίγο νερό 
1 κουταλάκι κονιάκ 

1 κουταλάκι τριμμένη μαστίχα 

ζάχαρη άχνη 

 

Εκτέλεση 
Χτυπάμε στο μίξερ το βούτυρο 

μέχρι να αφρατέψει. Κατόπιν 
ρίχνουμε τη ζάχαρη, τη βανίλια, 

τη μαστίχα, το κονιάκ και τους 

κρόκους και συνεχίζουμε το 
χτύπημα. Σιγά σιγά ρίχνουμε στο 

μείγμα το αλεύρι και τα 

σπασμένα αμύγδαλα. Ζυμώνουμε 

μέχρι η ζύμη να κολλήσει στα 
χέρια μας. Χρειάζεται όμως 

προσοχή γιατί δεν πρέπει η ζύμη 

να γίνει πολύ χαλαρή. Πλάθουμε 
τους κουραμπιέδες σε σχήμα 

μισοφέγγαρο ή στρογγυλούς. 

Βουτυρώνουμε ένα ταψί και 

τοποθετούμε τους κουραμπιέδες 
αραιά τον ένα από τον άλλο και 

πάνω σε κάθε κουραμπιέ 

βάζουμε ένα ολόκληρο 
αμύγδαλο. Προθερμαίνουμε το 

φούρνο στους 200 βαθμούς 

περίπου και ρίχνουμε το ταψί με 
τους κουραμπιέδες. Ψήνουμε 

περίπου 20 λεπτά. Μόλις 

ετοιμαστούν, τους βγάζουμε από 

το φούρνο κι όταν είναι ακόμα 
ζεστοί τους ραντίζουμε με ούζο 

που έχουμε αραιώσει σε νερό. 

Τέλος, τους τοποθετούμε σε 
πιατέλα και τους πασπαλίζουμε 

με άχνη ζάχαρη. 

ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ 

 
Υλικά 
2 φλιτζάνια τσαγιού λάδι, 1 
φλιτζάνι ζάχαρη 

1 φλιτζάνι χυμό πορτοκάλι, 1/2 

φλιτζάνι κονιάκ 
2 κουταλάκια του γλυκού μπέικιν 

πάουντερ 

7 1/2 φλιτζάνια μαλακό αλεύρι 

1 κουταλάκι γλυκού σόδα σε 
σκόνη 

ξύσμα πορτοκαλιού 

κανέλλα, τριμμένο καρύδι 
 

Για το σιρόπι 
2 φλιτζάνια νερό, 2 φλιτζάνια 
μέλι 

2 φλιτζάνια ζάχαρη 

 

Εκτέλεση 
Χτυπάμε καλά το λάδι με τη 

ζάχαρη και προσθέτουμε ένα-ένα 

όλα τα υπόλοιπα υλικά (τη σόδα 
διαλυμένη στο χυμό, το μπέικιν 

πάουντερ διαλυμένο στο κονιάκ). 

Πλάθουμε τα μελομακάρονα 

μικρά (γιατί θα φουσκώσουν 
πολύ στο φούρνο) και τα 

βάζουμε σε βουτυρωμένο ταψί. 

Τα ψήνουμε σε μέτρια 
προθερμασμένο φούρνο για 20-

25 λεπτά. Όταν ψηθούν, τα 

αφήνουμε να κρυώσουν. 
Ετοιμάζουμε το σιρόπι 

ανακατεύοντας τη ζάχαρη και το 

μέλι σε βραστό νερό. 

Απλώνουμε τα μελομακάρονα σε 
μια λαμαρίνα και τα περιχύνουμε 

με το ζεστό σιρόπι. Τέλος, τα 

πασπαλίζουμε με τριμμένο 
καρύδι. 

 

 
 

 

 

 

 



 
ΜΠΟΥΓΑΤΣΑ 

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗ 

 
Υλικά 
1/2 κιλό φύλλο κρούστας 

Για την κρέμα 
3 ποτ. γάλα φρέσκο πλήρες 

3/4 του φλιτζανιού σιμιγδάλι 

ψιλό 

2-3 κ.σ. ζάχαρη, 250 γρ. 
ανθότυρο τριμμ. 

50 γρ. βούτυρο, 2 αυγά 

χτυπημένα, 2 βανίλιες 

Για το βουτύρωμα των φύλλων 
100 γρ. βιτάμ και 100 γρ. βουτ. 

Κέρκυρας λιωμένα 

Για το πασπάλισμα της 

μπουγάτσας 
ζάχαρη άχνη, κανέλα 

Εκτέλεση 
Ζεσταίνουμε το γάλα σε χαμηλή 

φωτιά, όταν αρχίσει να 

σιγοβράζει ρίχνουμε το σιμιγδάλι 
λίγο-λίγο και ανακατεύουμε 

γρήγορα μη σβολιάσει. Όταν 

δέσει η κρέμα, μετά από 1'-2' την 
κατεβάζουμε, ρίχνουμε το 

ανθότυρο, το βούτυρο, τη 

ζάχαρη, τις βανίλιες 

ανακατεύοντας συνέχεια, και στο 
τέλος ρίχνουμε και τα αυγά. Η 

γέμιση έτοιμη αλλά περιμένουμε 

λίγο να κρυώσει, να είναι χλιαρή, 
γιατί αν είναι καυτή και την 

βάλουμε στο φύλλο κρούστας, το 

φύλλο θα λασπώσει και δε θα 

γίνει τραγανό και ξεροψημένο. 
Απλώνουμε τα φύλλα και τα 

κόβουμε στη μέση απ' τη στενή 

μεριά. Παίρνουμε δύο μισά 
φύλλα μπροστά μας, 

βουτυρώνουμε το από πάνω, 

βάζουμε μια γερή κουταλιά 
γέμιση στην άκρη και την 

απλώνουμε να έχει περίπου 1-1,5 

εκ. πάχος αφήνοντας από τις 

άκρες 3-4 εκ. φύλλο για να το 
διπλώσουμε. Γυρίζουμε μία 

βόλτα τα φύλλα με την κρέμα και 

μετά διπλώνουμε τις άκρες προς 

τα μέσα. Συνεχίζουμε το 

δίπλωμα, πιέζοντας ελαφρά την 

κρέμα να φτιάξουμε ένα 

ορθογώνιο πακέτο σαν φάκελο. 
Τις βάζουμε σε βουτυρωμένο 

ψωμί, τις βουτυρώνουμε από 

πάνω και ψήνουμε μέχρι να 
ροδίσουν, στους 180 βαθμούς. 

Πασπαλίζουμε με άχνη και 

κανέλα. 
 
Κύρου Παναγιώτα 

 
Και τώρα….. 

Μερικά ανέκδοτα για να 

διασκεδάσετε την οικογένειά σας 
γύρω από το γιορτινό τραπέζι!!! 

 

 Πολλοί άνθρωποι ρωτάνε πώς 
στο καλό είμαστε σίγουροι ότι 

ο Αι Βασίλης είναι άντρας; 

Είναι απλό, μια γυναίκα, ποτέ 

δεν θα φορούσε, γιορτινές 
μέρες, κάθε χρόνο τα ίδια 

ρούχα. 

 Ένας δικαστής που εκδίκαζε 
μια υπόθεση λίγο πριν από τις 
διακοπές των Χριστουγέννων, 

βρισκόταν σε καλή διάθεση, 

λόγω εορτών. 
- “Γιατί βρίσκεσαι εδώ;” 

ρωτάει τον κατηγορούμενο. 

“Επειδή ψώνισα πολύ νωρίς τα 

Χριστουγεννιάτικα δώρα!” 
Αυτό δεν είναι ποινικό 

αδίκημα”, λέει έκπληκτος ο 

δικαστής, “πόσο πιο νωρίς 
ψωνίσατε κύριε;” 

- “Λίγο πριν ανοίξει το 

κατάστημα…”, απαντάει ο 

κατηγορούμενος. 
 Την ημέρα της Πρωτοχρονιάς 

μπαίνουν μαζί, από τον 5ο 

όροφο του Χίλτον, ο Άγιoς 
Βασίλης, ένας έντιμος 

πολιτικός και ένας 

γενναιόδωρος δικηγόρος. 
Πατάνε το κουμπί του ασανσέρ 

για το ισόγειο, και βλέπουν 

ταυτόχρονα στο πάτωμα ένα 

χαρτονόμισμα των 500 ευρώ. 
Ποιος από τους τρεις το 

σήκωσε και το πήγε στη 

ρεσεψιόν; Ο Άγιος Βασίλης, 
φυσικά. Οι άλλοι δύο δεν 

υπάρχουν, παρά μόνο στη 

φαντασία μας! 

 

 Στις εξετάσεις ένας μαθητής 

που δεν μπορεί να λύσει την 

άσκηση γράφει: 

"Αυτή την άσκηση μόνο ο 
Θεός μπορεί να τη λύσει. 

Καλά Χριστούγεννα." 

Τα αποτελέσματα: "O Θεός 
παίρνει άριστα κι εσύ 

απορρίπτεσαι. Και του 

χρόνου." 

 Λέει λοιπόν η κορούλα της 

ξανθιάς στη μαμά της: 

- Μαμά, μαμά για τα 

Χριστούγεννα θέλω καναρίνι. 

Και η μαμά της απαντά: 

- Μη λες βλακείες παράλογο 

παιδί, γαλοπούλα θα 

πάρουμε! 

 

 

Μανώλη Παρασκευή 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

http://www.anekdotakias.gr/anekdoto-ksanthia-kanarini-ta-xristougenna/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Και μετά από ένα γιορτινό τραπέζι χρειάζεται πάντα ο αθλητισμός 

Ειδήσεις για τον Τοπικό Αθλητισμό. 
 
 Βαθμολογία Α' Κατηγορίας Τοπικού Πρωταθλήματος Ε.Π.Σ. Λακωνίας  

 

 
Ομάδα 

 
Βαθμοί 

 

Αγώνες 
 

Νίκες 
 

Ισοπαλίες 
 

Ήττες 
 

Υπέρ 
  

Κατά 

1. Α.Ε. ΣΠΑΡΤΗ  33 11 11 0 0 64 4 

 
2. 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 

ΓΥΘΕΙΟΥ  

33 11 11 0 0 58 5 

3. 
ΛΕΩΝΙΔΑΣ 

ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ  

25 11 8 1 2 36 8 

4. ΜΟΛΑΪΚΟΣ  22 11 7 1 3 28 11 

5. 
ΑΠΟΛΛΩΝ 

ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ  

20 11 6 2 3 20 20 

6. 
Α.Ε. ΔΗΜΟΥ 

ΠΕΛΛΑΝΑΣ  

17 11 5 2 4 19 14 

7. 

Α.Π.Ο. 

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 

ΦΙΛΙΣΙΟΥ  

13 11 3 4 4 15 18 

8. 
ΑΣΤΕΡΑΣ 

ΒΛΑΧΙΩΤΗ  

10 11   3 1 7 11 41 

9. 
ΛΕΩΝΙΔΑΣ 

ΣΠΑΡΤΗΣ  

9 11 2 3 6 17 26 

10. 
ΑΜΙΛΛΑ ΑΓ. 

ΙΩΑΝΝΗ  

8 11 2 2 7 8 26 

11. 
ΚΕΡΑΥΝΟΣ 

ΛΕΥΚΟΧΩΜΑΤΟΣ  

8 11 2 2 7 12 57 

12. 
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 

ΣΥΚΕΑΣ  

8 11 2 2 7 22 42 

 
13. 

Α.Ο. 

ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ  

7 11 1 4 6 17 34 

14. 
ΚΑΣΤΡΟ 

ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  

6 11 2 0 9 12 3 

       
 

  

Σκόρερ : 

 

Ποδοσφαιριστής Σωματείο Τέρματα 

1. ΓΚΕΡΤΣΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ  Α.Ε. ΣΠΑΡΤΗ  19 

          

2. 

ΤΖΑΝΕΤΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 

ΓΥΘΕΙΟΥ  

16 

3. DANSO LAMIN  

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 

ΓΥΘΕΙΟΥ  

13 

4. ΣΠΙΡΟΠΑΛΙ ΝΤΟΡΙΝ  Α.Ε. ΣΠΑΡΤΗ  10 

5. ΤΣΟΥΚΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  Α.Ε. ΣΠΑΡΤΗ  9 

6. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ  ΜΟΛΑΪΚΟΣ  8 

7. ΣΟΥΚΟΥΛΗ ΙΩΝΙΝΤ  

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 

ΓΥΘΕΙΟΥ  

8 

8. ΣΟΥΚΟΥΛΙ ΜΑΡΤΙΝ  

ΛΕΩΝΙΔΑΣ 

ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ  

8 

9. ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  

Α.Ο. 

ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ  

8 

10. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ  

ΛΕΩΝΙΔΑΣ 

ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ  

7 

                                                                                                                                                 

 

 

Η Βαθμολογία της Μεικτής 

Ομάδας Ε.Π.Σ. Λακωνίας : 

Ομάδα 

 

 

Βαθμοί 

 

 

Αγώνες 

1. ΜΙΚΤΗ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ  10 5 

2. ΜΙΚΤΗ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΠΑΙΔΩΝ  10 5 

3. ΜΙΚΤΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ  7 4 

4. ΜΙΚΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ  7 5 

5. ΜΙΚΤΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ  0 5 

 

Βέργαδος Χρήστος 

 

http://www.epslak.gr/teams/display_team.php?team_id=32
http://www.epslak.gr/teams/display_team.php?team_id=15
http://www.epslak.gr/teams/display_team.php?team_id=15
http://www.epslak.gr/teams/display_team.php?team_id=16
http://www.epslak.gr/teams/display_team.php?team_id=16
http://www.epslak.gr/teams/display_team.php?team_id=6
http://www.epslak.gr/teams/display_team.php?team_id=60
http://www.epslak.gr/teams/display_team.php?team_id=60
http://www.epslak.gr/teams/display_team.php?team_id=19
http://www.epslak.gr/teams/display_team.php?team_id=19
http://www.epslak.gr/teams/display_team.php?team_id=36
http://www.epslak.gr/teams/display_team.php?team_id=36
http://www.epslak.gr/teams/display_team.php?team_id=36
http://www.epslak.gr/teams/display_team.php?team_id=26
http://www.epslak.gr/teams/display_team.php?team_id=26
http://www.epslak.gr/teams/display_team.php?team_id=7
http://www.epslak.gr/teams/display_team.php?team_id=7
http://www.epslak.gr/teams/display_team.php?team_id=53
http://www.epslak.gr/teams/display_team.php?team_id=53
http://www.epslak.gr/teams/display_team.php?team_id=2
http://www.epslak.gr/teams/display_team.php?team_id=2
http://www.epslak.gr/teams/display_team.php?team_id=14
http://www.epslak.gr/teams/display_team.php?team_id=14
http://www.epslak.gr/teams/display_team.php?team_id=13
http://www.epslak.gr/teams/display_team.php?team_id=13
http://www.epslak.gr/teams/display_team.php?team_id=31
http://www.epslak.gr/teams/display_team.php?team_id=31
http://www.epslak.gr/players/display_player.php?player_id=7121
http://www.epslak.gr/teams/display_team.php?team_id=32
http://www.epslak.gr/players/display_player.php?player_id=5672
http://www.epslak.gr/teams/display_team.php?team_id=15
http://www.epslak.gr/teams/display_team.php?team_id=15
http://www.epslak.gr/players/display_player.php?player_id=7107
http://www.epslak.gr/teams/display_team.php?team_id=15
http://www.epslak.gr/teams/display_team.php?team_id=15
http://www.epslak.gr/players/display_player.php?player_id=7125
http://www.epslak.gr/teams/display_team.php?team_id=32
http://www.epslak.gr/players/display_player.php?player_id=7124
http://www.epslak.gr/teams/display_team.php?team_id=32
http://www.epslak.gr/players/display_player.php?player_id=1190
http://www.epslak.gr/teams/display_team.php?team_id=6
http://www.epslak.gr/players/display_player.php?player_id=5335
http://www.epslak.gr/teams/display_team.php?team_id=15
http://www.epslak.gr/teams/display_team.php?team_id=15
http://www.epslak.gr/players/display_player.php?player_id=5336
http://www.epslak.gr/teams/display_team.php?team_id=16
http://www.epslak.gr/teams/display_team.php?team_id=16
http://www.epslak.gr/players/display_player.php?player_id=6597
http://www.epslak.gr/teams/display_team.php?team_id=13
http://www.epslak.gr/teams/display_team.php?team_id=13
http://www.epslak.gr/players/display_player.php?player_id=6155
http://www.epslak.gr/teams/display_team.php?team_id=16
http://www.epslak.gr/teams/display_team.php?team_id=16
http://www.epslak.gr/teams/display_team.php?team_id=91
http://www.epslak.gr/teams/display_team.php?team_id=92
http://www.epslak.gr/teams/display_team.php?team_id=95
http://www.epslak.gr/teams/display_team.php?team_id=93
http://www.epslak.gr/teams/display_team.php?team_id=94


 
 

Καλημέρα …χαμόγελο 

 
1) Πώς λένε οι ανθρωποφάγοι έναν άνθρωπο που 

τρέχει;      

         
2) Πώς ονομάζεται το φαγητό των αλόγων; 

 

3) Πώς λέγεται ο άνθρωπός που δεν έχει συκώτι; 

 
4)  Πώς λέγεται ο άνθρωπος που λάμπει από 

χαρά; 

 
5) Ποιο είναι το αντίστροφο του μηχανόβιου; 

 

6) Ποιο είναι το αντίστροφο της Μυτιλήνης; 
 

Βίβιαν Κονδυλοπούλου 

 

 

 
εθισμός 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 Υπερκαταναλωτισμός 

 

 
 

 

Fast food 

ασήκωτος 

βιομήχανο

ς 

Λύνει μύτη 

Χαράλαμπο

ς 

Ιπποτροφία 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

*****ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ***** 


