
 

 

 

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://irbobsevenfold.blogspot.com/2011/12/christmas-tree-snowflakes-wallpaper.html&ei=tuGSVNShCMjgaI6ZgqAG&bvm=bv.82001339,d.d2s&psig=AFQjCNGJ1J4zzJTiHAl5cF1kBNWBqI7Pdw&ust=1418998578564453
http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.wallcoo.net/holiday/christmas_baubles_03/gold_christmas_balls_003001.html&ei=X-CSVKWXM8y9adyJgbgE&psig=AFQjCNHbDlvyJH6D2-BevFNJ8IZ47F2DzA&ust=1418998181807957


 

 Φωνή του 1
ου

 

Τριμηνιαία Σχολική Εφημερίδα 

 

1ο Γυμνάσιο Σπάρτης 
Έτος ίδρυσης 1862 

 

 : Κων. Παλαιολόγου 2 

 

  : 27310-28679 

 

 : 27310-28679 

 

   
mail@1gym-spartis.lak.sch.gr 

 

 : 1gym-spartis.weebly.com 

 

Πληροφορίες: Γ. Κυριακοπούλου 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Ομάδα Σύνταξης Τεύχους 

 

 Βέργαδος Χρήστος 

 Μπαμπαλέτου Ειρήνη 

 Βελδέκη Μαρία 

 Μπισμπής Ιωάννης 

 Κανελλάκη Σταύρη 

 Ζάμπου Ευγενία 

 Κουμουστιώτης Κυριάκος 

 Μελά Αντωνία 

 Μπουρούνη Ελένη 

 Σκρεπέτης Κωνσταντίνος 

 Μουρτζίκος Ιωάννης 

 Μελάς Αναστάσιος 

 Σταυροπούλου Μαρία 

 Βαρβιτσιώτη Σταυρούλα 

 Ντερβίσι Μαρτίνος 

 Μαστάθης Βασίλης 

 Κονδυλοπούλου Βίβιαν 

 Κύρου Παναγιώτα 

 Μαλτέζου Xαρά 

 Μανώλη Εβίνα 

 Κουλούρη Νίκη 

 Λεϊμονίτη Κωνσταντίνα 

 Μαστάθης Βασίλειος 

Σημείωμα της Υπεύθυνης Καθηγήτριας. 

 

Ο δεύτερος χρόνος της εφημερίδας του σχολείου μας είναι γεγονός.  

Η εφημερίδα που κρατάτε στα χέρια σας είναι εθελοντική προσπάθεια μαθητών του σχολείου μας υπό την καθοδήγηση της 

καθηγήτριας πληροφορικής Κας Βλαχουτσάκου Θεοδούλης.  

Ευχαριστώ όλη τη σχολική κοινότητα αλλά κυρίως τους μαθητές όλων των τάξεων με έμφαση στα «πρωτάκια» μας που 

αγκάλιασαν αυτήν τη προσπάθεια. 

Σας εύχομαι ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ με ΥΓΕΙΑ ΑΓΑΠΗ και ΕΙΡΗΝΗ σε όλο τον κόσμο 

 

 

Χρήσιμα Τηλέφωνα 

Δρομολόγια ΚΤΕΛ: 

Σταθμός Σπάρτης:………..…2731026441 

Σταθμός Αθήνας:……….…..2105124913 

Δρομολόγια ΚΤΕΛ Ελλάδας:14506 

mailto:mail@1gym-spartis.lak.sch.gr


 

 

Χαιρετισμός της Διευθύντριας Κας Κυριακοπούλου Γεωργίας 

 

 

 

Αγαπητοί Αναγνώστες 

  Με πολύ μεγάλη χαρά σας καλωσορίζω, ως 

Διευθύντρια του 1ου Γυμνασίου Σπάρτης  και από 

το σημείο αυτό, στην εφημερίδα του σχολείου 

μας. 

 Ελπίζω κι εγώ να βρείτε άκρως κατατοπιστικά, 

χρηστικά  και ενδιαφέροντα τα όσα 

περιλαμβάνονται και να καταφέρουμε να 

δημιουργήσουμε ακόμη μια πύλη επικοινωνίας 

και ανταλλαγής πληροφοριών για ό,τι μας 

προβληματίζει, μας αφορά και για ό,τι  μπορεί να 

συντελέσει στον πρώτιστο προσωπικά δικό μου, 

αλλά και όλων μας πιστεύω στόχο, σε αυτόν της 

ομαλούς, αρμονικής  και δημιουργικής 

λειτουργίας του σχολείου μας. 

 Εύχομαι ολόψυχα καλή επιτυχία και σε αυτήν 

αλλά και σε κάθε νέα προσπάθεια της σχολικής 

μας κοινότητας, καθώς είναι ευχής έργον να 

έχουμε τη δυνατότητα να ενημερωνόμαστε για  

 

 

ό,τι συμβαίνει  καθώς και να μπορούμε να 

μοιραζόμαστε μαζί σας σημαντικά για μας 

στιγμιότυπα της σχολικής και όχι μόνο 

καθημερινότητάς μας. 

 Θεωρώ πως είναι δεδομένο ότι τόσο εγώ η ίδια 

όσο και το σύνολο του Συλλόγου Διδασκόντων 

του σχολείου μας είμαστε στη διάθεσή σας για 

οτιδήποτε χρειαστείτε, ενώ  είμαι σίγουρη πως 

και αυτή η πρωτοβουλία θα αγκαλιαστεί και  θα 

εκπληρώσει το σκοπό της με τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο. 

 

                                                                           

         Με εκτίμηση  

 Η Διευθύντρια του 1ου Γυμνασίου Σπάρτης 

 

 

 

 

 



 

 

Σχολικό Ημερολόγιο 
 

11/9/14 
Χτύπάει το πρώτο κουδούνι του 
Σχολικού Έτους. Αγιασμός 
3/10/14 
Πρώτος Σχολικός περίπατος 
6/10/14 
Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού 
Αθλητισμού 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
13-17/10/14 
Συμμετοχή του σχολείου στην 
Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κώδικα. 
 

 
 

 
 

24/10/14 
Παγκόσμια Ημέρα Κατά της 
Παχυσαρκίας 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
27/10/14 
Σχολική εορτή-Επέτειος του «ΟΧΙ» 
 

 
 



 

 
 

 
 
28/10/14 
Συμμετοχή του σχολείου στις 
εκδηλώσεις της πόλης 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
17/11/14 
Σχολική εορτή για την επέτειο του 
Πολυτεχνείου 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
20/11/14 
Τηλεδιάσκεψη με θέμα 
«Ασφάλεια στο Διαδίκτυο» σε 
συνεργασία με το Υπουργείο 
Παιδείας και τη Δίωξη 
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος 
11/12 /14 
Επίσκεψη των μαθητών του Β1 
στο Μουσείο Ελιάς(Βιωματική 
Δράση) 
12/12/14 
Αγώνας Ανωμάλου Δρόμου 
μεταξύ των Γυμνασίων της 
Λακωνίας 
Αποτελέσματα: 

2000μ. ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ 

5η  ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ                              

7΄40 

7η  ΜΠΑΛΑΝ ΜΠΙΑΝΚΑ- ΜΑΡΙΑ                            

7΄56 

9
η
  ΜΠΟΥΡΟΥΝΗ ΕΛΕΝΗ                                         

8΄03 

3000μ ΑΓΟΡΙΩΝ 

3
ος   

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ                            

9΄51 

6ος   ΚΟΝΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ                                        

10΄12 

 



 

 

 

 

17/12/14 

Χριστουγεννιάτικο Παζάρι 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Φωτογραφίες για το 

Χριστουγεννιάτικο Παζάρι: 

 



 

 

Λίγα Νέα από την Τεχνολογία 

 

Το iphone6 ήρθε εδώ για να 

μας μαγέψει ^~^ 

 

Θα σας άρεσε να είχατε στην 

κατωχή σας το νεο iphone6 ; Οι 

περισσσότεροι άνθρωποι που θα 

το άκουγαν αυτό θα το 

θεωρούσαν μια ανούσια 

ερώτηση! 

Το νέο iPhone 6 με οθόνη αφής 

4.7 ιντσών, 64GB, διπύρηνο 

επεξεργαστή A8 1.4GHz, μνήμη 

RAM 1GB, κάμερα 8 Megapixel 

με διπλό LED flash και 

δυνατότητα λήψης βίντεο slow 

motion 240fps, δεύτερη 

μπροστινή κάμερα 1.2 

Megapixel, μπαταρία 1810 mAh, 

πάχος 6.9 χλστ. και βάρος 129 

γρ, είναι εδώ για να μαγέψει και 

τους πιο απαιτητικούς πελάτες! 

Τα iPhone είναι σίγουρα μια  

κερδοφόρα επιχείρηση για την 

Apple, αλλά όχι μόνο. Σύμφωνα 

με την εταιρεία αναλύσεων NPD 

η αγορά των αξεσουάρ για το 

iphone και μέσα σε 15 μέρες 

έφτασε στα 249 εκατομμύρια 

δολάρια. To ihone6 στην χώρα 

μας, κυκλοφόρησε στα τέλη του 

Οκτωβρίου και έχουν πουληθεί 

πάνω από 15.000 συσκευές ! 

 
http://cdn.iphonehellas.gr/wp-

content/uploads/2014/04/iphon 

e_6-concept.jpg  

 

Βίβιαν Κονδυλοπούλου :) 

 

 

 

 

Τα κορυφαία Επιτεύγματα 

στην επιστήμη και την 

τεχνολογία για το 2014  

Τη λίστα με τα κορυφαία 

επιτεύγματα στην επιστήμη και 

την τεχνολογία για το 2014 

δημοσίευσε το Ινστιτούτο 

Φυσικής που εδρεύει στο 

Λονδίνο. 

Η δημοσίευση έγινε στην 

επιθεώρηση «Physics World» 

που εκδίδει το βρετανικό 

ινστιτούτο. 

Στην κορυφή της λίστας 

φιγουράρει η προσεδάφιση της 

διαστημοσυσκευής Philae στον 

κομήτη 67P/Churyumov–

Gerasimenko στο πλαίσιο της 

αποστολής Rosetta του 

Ευρωπαϊκού Οργανισμού 

Διαστήματος (ESA). 

Η προγραμματισμένη αποστολή 

του Philae τελείωσε 64 ώρες 

μετά την προσεδάφισή του, 

όταν οι μπαταρίες του 

εξαντλήθηκαν, αλλά όχι πριν 

προλάβει να μεταδώσει στη 

Rosetta και από εκεί στο κέντρο 

επιχειρήσεων του Ευρωπαϊκού 

Οργανισμού Διαστήματος 

(ESA) ένα πλήρες σύνολο 

αποτελεσμάτων που αναλύονται 

τώρα υποβάλλονται σε ανάλυση 

από επιστήμονες σε όλη την 

Ευρώπη. 

Μεταξύ άλλων, το Philae 

εντόπισε οργανικά μόρια στην 

επιφάνεια του κομήτη 

67P/Τσουριούμοφ-

Γκερασιμένκο (Τσούρι). 

Οι οργανικές χημικές ενώσεις, 

αυτές δηλαδή που περιέχουν 

άνθρακα, αναφέρει το econews, 

αποτελούν τη βάση της ζωής 

στη Γη και ενδέχεται να μας 

βοηθήσουν να εντοπίσουμε 

χημικές ουσίες που 

σχηματίστηκαν ή ήρθαν από το 

διάστημα στον πλανήτη μας 

κατά την πρώτη φάση μετά τη 

δημιουργία του. 

Τη λίστα για το 2014 

συμπληρώνουν αρκετά άλλα 

σημαντικά επιτεύγματα από 

διάφορα πεδία της φυσικής 

όπως: 

* Η ανίχνευση νετρίνων από τις 

πυρηνικές αντιδράσεις στην 

«καρδιά» του Ήλιου από τη 

διεθνή ερευνητική κοινοπραξία 

Μπορεξίνο. 

* Ένα πείραμα με τη βοήθεια 

λέιζερ, στην Εθνική 

Εγκατάσταση Ανάφλεξης (NIF) 

των ΗΠΑ, που έφερε πιο κοντά 

την υλοποίηση της πυρηνικής 

σύντηξης και, έτσι, μια νέα 

πηγή φθηνής ενέργειας. 

* Η δημιουργία από βρετανούς 

και αμερικανούς επιστήμονες 

της πρώτης ακουστικής ακτίνας 

έλξης, που μπορεί να έλξει ένα 

αντικείμενο μέσω ηχητικών 

κυμάτων. 

* Η πρόκληση από μια διεθνή 

επιστημονική ομάδα μίνι 

εκρήξεων τύπου σούπερ νόβα 

στο εργαστήριο. 

* Η μέτρηση από ισραηλινούς 

ερευνητές για πρώτη φορά της 

υπερβολικά ασθενούς 

μαγνητικής αλληλεπίδρασης 

ανάμεσα σε δύο ηλεκτρόνια. 

* Η δημιουργία από ρώσους και 

αμερικανούς επιστήμονες μιας 

νέας ολογραφικής μνήμης, που 

επιτρέπει την αποθήκευση 

δεδομένων σε μαγνητικά 

ολογράμματα. 

* Η συμπίεση κβαντικών 

δεδομένων από Καναδούς 

ερευνητές. 

 Πηγή: http://www.eduadvisor.g

r/index.php 

http://cdn.iphonehellas.gr/wp-content/uploads/2014/04/iphon%20e_6-concept.jpg
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Η νέα εφαρμογή στο Skype Η 

που θα κάνει πάταγο - Μιλάς 

και μεταφράζει  

 

Μία νέα εφαρμογή στο Skype, 

έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα 

της επικοινωνίας μεταξύ 

ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. 

 

Σύμφωνα με το The Verge, η 

υπηρεσία Skype της Microsoft 

βάζει σε εφαρμογή μία νέα 

δυνατότητα μεταξύ των 

συνομιλιών. Το Skype 

translator, που βρίσκεται σε 

πρώιμο στάδιο, δίνει την 

δυνατότητα προς το παρόν, σε 

Άγγλους και Ισπανούς να 

επικοινωνούν μεταξύ τους 

χωρίς να μιλούν ο ένας την 

γλώσσα του άλλου, αλλά 

μεταφράζοντας την συνομιλία 

τους σε πραγματικό χρόνο. 

Η εφαρμογή αυτή είναι 

συμβατή με Windows 8.1 και 

αρχικά μπορεί να μεταφράζει 

από Αγγλικά σε Ισπανικά και 

αντίστροφα, ενώ στο άμεσο 

μέλλον έχει προγραμματιστεί η 

εφαρμογή να υποστηρίζει 

τουλάχιστον 45 ακόμα 

γλώσσες. 

Ήδη δοκιμές γίνονται σε 

συνεδριάσεις μεταξύ σχολείων 

της Αμερικής και του Μεξικού, 

ώστε να δοκιμαστεί η νέα 

υπηρεσία σε «πραγματικούς» 

διαλόγους. Να σημειωθεί 

επίσης ότι η εταιρία 

υποστηρίζει την μετάφραση 

μεταξύ γραπτών μηνυμάτων σε 

40 γλώσσες, ενώ δίνει την 

ευκαιρία σε όλους τους χρήστες 

να πειραματιστούν, απλά 

κάνοντας αίτηση πρόσκλησης 

στην επίσημη σελίδα του 

Skype. 

Πηγή: http://www.eduadvisor.gr

/index.php 

 

Επανεγγράψιμο χαρτί που... δεν 

έχει ανάγκη το μελάνι  

Μια ομάδα ερευνητών από την 

Καλιφόρνια αποκάλυψε τη 

δημιουργία ενός νέου τύπου 

επανεγγράψιμου χαρτιού, το 

οποίο δεν απαιτεί τη χρήση 

μελανιού. 

Οι ερευνητές επισημαίνουν, ότι 

ακόμη και σε πρώιμη 

πρωτότυπη μορφή μπορεί να 

επανεγγράψει κανείς στο χαρτί 

αυτό 20 φορές χωρίς να 

επηρεαστεί η ανάλυσή του. 

Το χαρτί λειτουργεί με τη 

χρήση υπεριώδους φωτός, για 

να φωτολευκανθεί μια 

χρωστική ουσία που περιέχει, 

εκτός από τα τμήματα που 

αποτελούν το κείμενο επάνω σε 

αυτό. 

Η ομάδα των χημικών του 

πανεπιστημίου Riverside της 

Καλιφόρνια αναφέρει, ότι το 

επανεγγράψιμο χαρτί βασίζεται 

στην ιδιότητα αλλαγής 

χρώματος των βαφών 

οξειδοαναγωγής. Η βαφή 

σχηματίζει το στρώμα 

απεικόνισης του χαρτιού, 

αναφέρει δημοσίευμα της 

MailOnline. 

«Η εκτύπωση επιτυγχάνεται με 

τη χρήση υπεριώδους φωτός και 

δεν απαιτείται η χρήση 

μελανιών, κάνοντάς το τόσο 

οικονομικά όσο και 

περιβαλλοντικά βιώσιμο» 

σχολίασε ο καθηγητής Χημείας 

Yadong Yin, ο οποίος ηγήθηκε 

των ερευνών. 

Τα συμπεράσματα της έρευνας 

δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό 

Nature Communications. 

Πηγή: http://www.eduadvisor.gr

/index.php 
 

ΟΟΟ    ΙΙΙόόόςςς    «««CCCrrryyyppptttooo---WWWaaalll lll»»»    ΕΕΕμμμφφφααανννίίίσσστττηηηκκκεεε    

ΣΣΣτττηηηννν    ΕΕΕλλλλλλάάάδδδααα    

Η Διεύθυνση Δίωξης 

Ηλεκτρονικού Εγκλήματος 

ενημερώνει τους πολίτες, για την 

εμφάνιση στη χώρα μας του 

κακόβολου λογισμικού «Crypto-

Wall» 

Το κακόβουλο λογισμικό στοχεύει 

στην καταβολή χρηματικών 

ποσών ως «λύτρα»,  προκειμένου 

να ξεκλειδωθούν – 

αποκρυπτογραφηθούν ψηφιακά 

αρχεία και δεδομένα στους Η/Υ 

των χρηστών 

Το κακόβουλο λογισμικό, τύπου 

«Crypto-Malware», μπορεί να 

επηρεάσει όλες τις εκδόσεις 

λειτουργικού συστήματος και 

εξαπλώνεται, κυρίως, μέσω 

μολυσμένων μηνυμάτων 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

Πιο συγκεκριμένα, μετά την 

εγκατάστασή του στο λειτουργικό 

σύστημα, το κακόβουλο αυτό 

λογισμικό, χρησιμοποιώντας ένα 

εξελιγμένο σύστημα 

κρυπτογράφησης, κρυπτογραφεί - 

κλειδώνει όλα τα ψηφιακά αρχεία 

και τα δεδομένα  (διαφόρων 

τύπων αρχείων, ενδεικτικά:                       

( *.doc, *.docx, *.xls, *.ppt, *.psd, 

http://www.eduadvisor.gr/index.php
http://www.eduadvisor.gr/index.php
http://www.eduadvisor.gr/index.php
http://www.eduadvisor.gr/index.php


 

*.pdf, *.eps, *.ai, *.cdr, *.jpg, etc.) 

που είναι αποθηκευμένα στον Η/Υ 

του χρήστη που έχει μολυνθεί από 

τον ιό, ενώ για να ξεκλειδωθούν 

τα αρχεία του, πρέπει να 

καταβληθεί χρηματικό ποσό, σε 

διαφορετική 

περίπτωση  καθίστανται 

απροσπέλαστα για το χρήστη 

τους. 

Η καταβολή του χρηματικού 

ποσού γίνεται, μέσω ανώνυμου 

προγράμματος περιήγησης, με τη 

χρήση του ψηφιακού νομίσματος 

bitcoin (BTC), κατόπιν μηνύματος 

που εμφανίζεται στον χρήστη,  με 

υποδείξεις και οδηγίες για την 

πληρωμή. 

Καλούνται οι χρήστες του 

διαδικτύου να μην πληρώνουν τα 

χρήματα που ζητούνται, 

προκειμένου να αποθαρρύνονται 

τέτοιες παράνομες πρακτικές 

καθώς και για να μην εξαπλωθεί 

το φαινόμενο, ενώ θα πρέπει να 

είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να 

λαμβάνουν μέτρα ψηφιακής 

προστασίας και ασφάλειας για 

την αποφυγή προσβολής από το 

κακόβουλο λογισμικό. 

 Μελάς Αναστάσιος 

 

 

 

 

Και επειδή πρέπει σε κάθε ηλικία να προσέχουμε την υγεία μας… 

 

ΓΙΑΤΙ ΘΕΛΩ ΝΑ ΤΡΩΩ ΓΛΥΚΑ; 

(Μια πολύτιμη πληροφορία για την 

υγεία μας!) 

   

Η επιθυμία για γλυκά είναι 

καθημερινό φαινόμενο, για πολλούς 

άντρες και γυναίκες. Μήπως όμως θα 

πρέπει να μάθουμε να τα 

αποφεύγουμε και πόσο επικίνδυνα 

είναι για την υγεία μας; Εκτός του ότι 

τα γλυκά περιέχουν πολλές θερμίδες, 

λόγω του γάλακτος, της ζάχαρης, του 

βουτύρου, αλλά και άλλων 

παχυντικών συστατικών, το μόνο 

σίγουρο είναι, ότι δεν αποτελούν και 

ό,τι καλύτερο στο καθημερινό 

διαιτολόγιό μας. 

Τα γλυκά λόγω των θερμίδων που 

περιέχουν, καθυστερούν τον 

οργανισμό μας από την απώλεια 

βάρους, ακόμα και αν εμείς 

καταβάλλουμε προσπάθεια. Δίνουν 

ελάχιστες βιταμίνες, μέταλλα και 

ιχνοστοιχεία και στην ουσία δεν 

προσφέρουν και πολλά στον 

οργανισμό μας. Σε περιπτώσεις 

συχνής κατανάλωσης γλυκών, 

κινδυνεύουμε και από την εμφάνιση 

σακχαρώδη διαβήτη, αλλά και από 

καρδιαγγειακά νοσήματα. Είναι θέμα 

συνήθειας και εγκράτειας να 

αντικαθιστούμε την επιθυμία μας για 

γλυκό, με μια τροφή πιο ωφέλιμη για 

τον οργανισμό μας. 

Από πού όμως προέρχεται η έντονη 

επιθυμία που μπορεί να έχουμε για 

τα γλυκά; Η απάντηση είναι ότι 

πολλοί παράγοντες ευθύνονται. Η 

κακή ποιότητα ύπνου, το έντονο 

στρες και η κούραση κατ´ αρχήν, 

δημιουργούν την ανάγκη για κάτι 

που θα μας δώσει ενέργεια, άρα το 

γλυκό ικανοποιεί πρόσκαιρα αυτήν 

την ανάγκη. 

Η κακή διατροφή στα γεύματά μας 

επίσης, όπως το γρήγορο φαγητό, τα 

 

 



 

αναψυκτικά, το λευκό ψωμί, οι 

πολλοί υδατάνθρακες κλπ. 

ανεβάζουν το σάκχαρο στο αίμα μας 

γρήγορα, προκαλώντας αίσθηση 

υπογλυκαιμίας και πείνας. Την ίδια 

στιγμή όμως που θα καταναλώνουμε 

ένα γλυκό για να σταματήσουμε 

αυτήν την αίσθηση, έχουμε ήδη 

προσλάβει και περισσότερες 

θερμίδες. 

Οι ψυχολογικοί λόγοι επίσης παίζουν 

σημαντικό ρόλο στην ανάγκη μας για 

τα γλυκά. Εάν είμαστε πολύ 

στενοχωρημένοι, περνάμε μια 

περίοδο κατάθλιψης, 

αντιμετωπίζουμε ένα έντονο 

πρόβλημα που διαρκεί μέρες, μπορεί 

να καταφύγουμε στα γλυκά, 

αναζητώντας μια στιγμιαία 

ευχαρίστηση. Στην πραγματικότητα, 

αμέσως μπορούμε να καταλάβουμε 

ότι αυτό δεν μας βοήθησε ιδιαίτερα 

στο πρόβλημά μας, συν τις θερμίδες 

που προσθέσαμε. Τη διέξοδο λοιπόν 

που αναζητάμε, νομίζοντας ότι αυτό 

έχουμε ανάγκη, δηλαδή την 

κατανάλωση γλυκού, θα πρέπει να 

πάψουμε να τη συνδέουμε με την 

καλή ή με την κακή μας διάθεση και 

με τη λύση στα προβλήματά μας. 

Οι γυναίκες ειδικά, μπορεί να 

αισθάνονται έντονη την ανάγκη για 

κατανάλωση γλυκών, λίγες ημέρες 

πριν τον κύκλο τους ή με τις 

ορμονικές αλλαγές που 

αντιμετωπίζουν κατά την 

εμμηνόπαυση. Σε αυτήν την περί-    

πτωση, το πρόβλημα είναι καλύτερα 

να συζητηθεί με κάποιο γιατρό, ώστε 

εκείνος να βοηθήσει στο να 

υποκατασταθεί η ανάγκη αυτή με 

άλλου είδους συμπληρώματα ή με 

την κατάλληλη διατροφή. 

Εάν λοιπόν ανήκετε σε κάποια από 

τις παραπάνω κατηγορίες και θέλετε 

να περιορίσετε αυτήν την κακή 

συνήθεια, θα πρέπει κατ´ αρχήν να 

προσθέσετε στα γεύματά σας 

φρούτα και λαχανικά. Προσπαθείτε 

επίσης να τρώτε πιο υγιεινό ψωμί και 

δημητριακά, φρυγανιές ολικής 

άλεσης κλπ. Χρειάζεστε δηλαδή να 

καθυστερείτε την απορρόφηση του 

σακχάρου στο αίμα, ώστε να 

ρυθμίζεται το σάκχαρό σας πιο 

σωστά. Ειδικά τα φρούτα, θα σας 

ικανοποιήσουν πολύ εύκολα την 

ανάγκη για γλυκό, αλλά αποφύγετε 

τους χυμούς με ζάχαρη και τα 

αναψυκτικά τύπου κόλα. 

Αρχίστε να μετράτε εβδομαδιαία 

πόσα γλυκά καταναλώσατε, 

συσχετίζοντας την κατανάλωση του 

γλυκού, με το πώς αισθανόσαστε 

εκείνη τη στιγμή που το 

καταναλώσατε. Αν δείτε ότι κάτι 

τέτοιο συνέβη την ώρα που είχατε 

εκνευρισμό στη δουλειά, όταν 

συνέβη κάτι που σας στεναχώρησε 

ιδιαίτερα, όταν αγχωθήκατε, τότε θα 

καταλάβετε ότι η ανάγκη σας αυτή 

είναι κυρίως νευρικής φύσεως και θα 

πρέπει να το ελέγξετε, ακόμα και αν 

χρειάζεστε κάποιον ειδικό να σας 

συμβουλεύσει. 

Θα πρέπει να θυμάστε πάντως, ότι 

όταν καταναλώνετε κάποιο γλυκό, θα 

πρέπει να πίνετε λιγότερο καφέ και 

να τρώτε αρκετά λαχανικά και 

προϊόντα ολικής άλεσης και ότι τα 

γλυκά δεν σας ικανοποιούν ιδιαίτερα 

το αίσθημα της πείνας, τουλάχιστον 

όχι τόσο όσο ένα κανονικό ή μικρό 

γεύμα, συν τις παραπάνω θερμίδες 

που σας προσθέτουν. 

Φροντίστε επίσης να σταματήσετε τη 

διάθεσή σας για γλυκό, πίνοντας 

εκείνη τη στιγμή νερό ή τρώγοντας 

ένα φρούτο. Μπορείτε να βγείτε μια 

βόλτα, να διαβάσετε κάτι, να 

μιλήσετε στο τηλέφωνο, να γράψετε 

ή να κάνετε μια δουλειά στο σπίτι 

που επείγει. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η ανάγκη 

μας για συχνή κατανάλωση γλυκών, 

μπορεί πολύ απλά να οφείλεται πιο 

πολύ σε ψυχολογικούς παράγοντες, 

παρά σε μια καθαρή ανάγκη για 

ζάχαρη. Και επειδή η κατανάλωση 

γλυκών είναι μια διατροφική 

συνήθεια που μπορεί να εξελιχθεί σε 

εθισμό, εάν παρατηρήσατε ότι η 

ανάγκη σας για γλυκά έχει γίνει 

πλέον καθημερινή, συζητήστε το με 

έναν καλό διατροφολόγο και να είστε 

σίγουροι ότι θα σας βρει μια 

ικανοποιητική λύση σε σύντομο 

χρονικό διάστημα. 

 

ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 

ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΞΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:  

http://www.iatronet.gr 

 

Κύρου Παναγιώτα 
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Θέματα που ενδιαφέρουν και αγγίζουν όλους μας

ΦΤΩΧΕΙΑ 

   Καθημερινά φαινόμενο στις μεγαλουπόλεις, αποτελεί 

πια η αναζήτηση τροφής η άχρηστων αντικειμένων στους 

κάδους απορριμμάτων από ανθρώπους που έχουν χάσει 

πια την ελπίδα για μια καλύτερη ζωή. Άνθρωποι μεγάλης 

ηλικίας ακόμα και παιδιά αναζητούν «κάτι» που ελπίζουν 

πως θα τους βοηθήσει για να επιβιώσουν μέσα σε ένα 

κόσμο που οι υπόλοιποι αδιαφορούν για την κατάσταση 

τους. Έτσι, σε μια εποχή των πιο θαυμαστών τεχνολογικών 

και επιστημονικών επιτευγμάτων, σε μια εποχή που θέλει 

να χαρακτηρίζεται ανθρωπιστική και να διασφαλίζει τα 

ανθρώπινα δικαιώματα, η πλειονότητα των ανθρώπων 

μας αδιαφορεί για μια άγρια μορφής κοινωνικής 

παθογένειας τη φτώχεια και την εξαθλίωση. 

 

       

   

    

 

 

 

 

  

 

Αντωνία Μελά

Τα παραμύθια συγκινούν όλες τις ηλικίες. 

 Οι μικροί μας συντάκτες θέλοντας να ταξιδέψουν τους αναγνώστες σε χώρους μαγικούς και λατρεμένους 

αποφάσισαν να δραστηριοποιήσουν τη φαντασία τους. Σύμμαχός τους και σημαντικός βοηθός στάθηκε διαδικτυακό 

εργαλείο το οποίο προσέφερε πλήθος εικόνων που ενεργοποίησαν τους «διαδρόμους» του νου και τις μύχιες σκέψεις 

τους. 

Ποίημα

 
 

 
 

 

 

  



 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Μπαμπαλέτου Ειρήνη 
 
 
… και επειδή στις διακοπές η συντροφιά ενός καλού βιβλίου μας ταξιδεύει… 

΄Εφτασαν Χριστούγεννα! Η μελαγχολία των γιορτών 

κάνει τα Χριστούγεννα να μοιάζουν μονότονα. 

Στριφογυρνάς στο δωμάτιο χωρίς να ξέρεις τι να 

κάνεις και τότε μια ματιά στη βιβλιοθήκη λύνει όλα τα 

προβλήματά σου ,αμέσως βρίσκεις έναν τρόπο να 

ξεφύγεις από τη μελαγχολία και την μονοτονία των 

γιορτών. Πρόσφατα διάβασα ένα από τα καλύτερα 

βιβλία της Ζωρζ Σαρή "Ε.Π." 

Ζωρζ Σαρή "Ε.Π." Πριν από το Β' Παγκόσμιο πόλεμο. Σ' 
ένα γυμνάσιο θηλέων. Μια διευθύντρια πολύ 
αυστηρή, μαθήτριες τολμηρές. Κάνουν αταξίες, 
ζαβολιές, τσακώνονται, φιλιώνουν, ονειρεύονται ένα 
αύριο γεμάτο χειροκροτήματα κι ορκίζονται πως θα 
είναι ενωμένες πάντα. Τα χρόνια περνούν κι αυτές 
προχωρούν πάντα μαζί, αγαπημένες... 

 

 
Σας προτείνω αυτό το βιβλίο ανεπιφύλαχτα. Είναι από 
τα σπουδαιότερα βιβλία της Ζωρζ Σαρή. Είναι ένα 
συγκινητικό βιβλίο που τονίζει έντονα το νόημα της 
πραγματικής φιλίας και της αξίας της στο πέρασμα 
του χρόνου. 

 

 

 

Εβίνα Μανώλη 

 



 

 

Όταν γεννήθηκε ο Χριστός και 

πήγαν, οι βοσκοί να 

προσκυνήσουν, ήταν νύχτα 

σκοτεινή. Βρήκαν κάπου ένα 

ξερό πουρνάρι κι έκοψαν τα 

κλαδιά του. Πήρε ο καθένας από 

ένα κλαδί στο χέρι, του 

έβαλε φωτιά και γέμισε το 

σκοτεινό βουνό χαρούμενες 

φωτιές και τριξίματα και 

κρότους. Από τότε, λοιπόν, στα 

χωριά της Άρτας, όποιος πάει 

στο σπίτι του γείτονα, για να πει 

τα χρόνια πολλά, καθώς και όλα 

τα παιδιά τα παντρεμένα, που 

θα πάνε στο πατρικό τους, για 

να φιλήσουν το χέρι του πατέρα 

και της μάνας τους, να κρατούν 

ένα κλαρί πουρνάρι, ή ό,τι άλλο 

δεντρικό που καίει τρίζοντας. 

Στο δρόμο το ανάβουν και το 

πηγαίνουν έτσι αναμμένο στο 

πατρικό τους σπίτι και γεμίζουν 

χαρούμενες φωτιές και κρότους 

τα σκοτεινά δρομάκια του 

χωριού. 

  Ακόμη και στα Γιάννενα το ίδιο 

κάνουν. Μόνο που εκεί δεν 

κρατούν ολόκληρο το κλαρί το 

πουρνάρι αναμμένο στο χέρι 

τους – είναι μεγάλη πολιτεία τα 

Γιάννενα – αλλά κρατούν στη 

χούφτα τους μια χεριά 

δαφνόφυλλα και 

πουρναρόφυλλα, που τα πετούν 

στο τζάκι, μόλις μπούνε και 

καλημερίζουν. Κι όταν τα φύλλα 

τα ξερά πιάσουν φωτιά κι 

αρχίσουν να τρίζουν και να 

πετάνε σπίθες, 

εύχονται: «Αρνιά, κατσίκια, 

νύφες και γαμπρούς!» Αυτή 

είναι η καλύτερη ευχή για κάθε 

νοικοκύρη. Να προκόβουν τα 

κοπάδια του, να πληθαίνει η 

φαμελιά του, να μεγαλώνουν τα 

κορίτσια και τα παλικάρια του, 

να του φέρνουν στο σπίτι νύφες 

και γαμπρούς, να του δώσουν 

εγγόνια που δε θ’ αφήσουν τ’ 

όνομα το πατρικό να σβήσει. 

 

Σε άλλες περιοχής της Ελλάδας 

αναβιώνουν τα εξής έθιμα: 

 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 

Το τάισμα της βρύσης  

Οι κοπέλες, τα χαράματα των 

Χριστουγέννων, αλλού την 

παραμονή της Πρωτοχρονιάς, 

πηγαίνουν στην πιο κοντινή 

βρύση "για να κλέψουν το 

άκραντο νερό" (άκραντο, 

δηλαδή αμίλητο, γιατί δε 

βγάζουν λέξη σ’ όλη τη 

διαδρομή).  Αλείφουν τις βρύσες 

του χωριού με βούτυρο και μέλι, 

με την ευχή όπως τρέχει το νερό 

να τρέχει και η προκοπή στο 

σπίτι τον καινούργιο χρόνο και 

γλυκιά να είναι και η ζωή τους. 

Για να έχουν καλή σοδειά, όταν 

φτάνουν εκεί, την "ταΐζουν", με 

διάφορες λιχουδιές, όπως 

βούτυρο, ψωμί, τυρί, όσπρια ή 

κλαδί ελιάς. Όποια θα πήγαινε 

πρώτη στη βρύση, αυτή θα ήταν 

και η πιο τυχερή ολόκληρο το 

χρόνο. Έπειτα ρίχνουν στη 

στάμνα ένα βατόφυλλο και τρία 

χαλίκια, "κλέβουν νερό" και 

γυρίζουν στα σπίτια τους πάλι 

αμίλητες μέχρι να πιούνε όλοι 

από το άκραντο νερό. Με το ίδιο 

νερό ραντίζουν και τις τέσσερις 

γωνίες του σπιτιού, ενώ 

σκορπούν στο σπίτι και τα τρία 

χαλίκια.  

 

Το Πάντρεμα της φωτιάς 

  Την παραμονή των 

Χριστουγέννων σε πολλά μέρη 

της Ελλάδας "παντρεύουν", τη 

φωτιά. Παίρνουν ένα ξύλο με 

θηλυκό όνομα και ένα με 

αρσενικό όνομα, συνήθως από 

αγκαθωτά δέντρα. Τα αγκαθωτά 

δέντρα, κατά τη λαϊκή αντίληψη, 

απομακρύνουν τα δαιμονικά 

όντα, όπως τους 

καλικάντζαρους. Στη Θεσσαλία, 

επιστρέφοντας από την 

εκκλησία στο σπίτι, τα κορίτσια 

βάζουν παραδίπλα στο 

αναμμένο τζάκι κλωνάρια 

κέδρου που τα ξεδιαλέγουν, ενώ 

τα αγόρια τοποθετούν κλαδιά 

από αγριοκερασιά. Τα μικρά 

αυτά κλαδιά δέντρων 

αντιπροσωπεύουν τις 

προσωπικές τους επιθυμίες για 

την πραγματοποίηση μιας 

όμορφης ζωής. Φροντίζουν 

μάλιστα τα κλαδιά αυτά να είναι 

λυγερά και παρακολουθούν με 

ενδιαφέρον ποιο κλωνάρι θα 

καεί πρώτο, καθώς λένε πως 

αυτό είναι καλό σημάδι για το 

κορίτσι ή το αγόρι, αντίστοιχα, 

και συγκεκριμένα πως θα είναι 

αυτό που θα παντρευτεί πρώτο.  

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ  

Tο σπάσιμο του ροδιού  

  Το πρωί της Πρωτοχρονιάς, η 
οικογένεια πηγαίνει στην 
εκκλησία και ο νοικοκύρης 
κρατάει στην τσέπη του ένα ρόδι, 
για να το λειτουργήσει. 
Γυρνώντας σπίτι, πρέπει 

να χτυπήσει το κουδούνι της 
εξώπορτας -δεν κάνει να ανοίξει ο 
ίδιος με το κλειδί του- και έτσι να 
είναι ο πρώτος που θα μπει στο 
σπίτι για να κάνει το καλό 

ποδαρικό, με το ρόδι στο χέρι.  
Μπαίνοντας μέσα, με το 

δεξί, σπάει το ρόδι πίσω από την 
εξώπορτα, το ρίχνει δηλαδή κάτω 
με δύναμη για να σπάσει και να 
πεταχτούν οι ρώγες του παντού 

και ταυτόχρονα λέει: "με υγεία, 

Το αναμμένο πουρνάρι 

Χριστουγεννιάτικα έθιμα στην Ελλάδα 



 
ευτυχία και χαρά το νέο έτος κι 
όσες ρώγες έχει το ρόδι, τόσες 
λίρες να έχει η τσέπη μας όλη τη 
χρονιά". Τα παιδιά μαζεμένα 
γύρω-γύρω κοιτάζουν οι ρώγες αν 
είναι τραγανές και κατακόκκινες. 
Όσο γερές κι όμορφες είναι οι 
ρώγες, τόσο χαρούμενες κι 
ευλογημένες θα είναι οι μέρες 
που φέρνει μαζί του ο νέος 

χρόνος.  
 
Το κυνήγι τα Χριστούγεννα στα 
χωριά της Μάνης 
Κατά τη διάρκεια της σαρακοστής 
τα περισσότερα παιδιά βγαίνανε 
κυνήγι. Τα βράδια, όταν το 
σούρουπο έπεφτε για καλά και το 
κρύο άρχιζε να τσούζει, παίρνανε 
το "φακό" με καινούργια "πλάκα" 
και γυρίζανε στα χαλάσματα και 
στα σπήλια κοντά στο χωριό. 
Στόχος τους 

οι γουργουγιάννηδες, τα μικρά 
πουλάκια που κούρνιαζαν εκεί. Τα 
θαμπώνανε με το φακό και τα 
πιάνανε. Αν ήταν πολύ ψηλά, τα 
χτυπούσανε με τις λαστιχιέρες 
(σφεντόνες). Η μάνα ή κάποια 
μεγάλη αδερφή, μετά από πολλή 
γκρίνια τους, τα καθάριζαν και τα 
πάστωναν. Τα βάζανε σε πήλινα ή 
γυάλινα βάζα, για να τα φάνε τα 

Χριστούγεννα.  
Πολλά παιδιά μάζευαν είκοσι και 
περισσότερα πουλάκια και 
καμάρωναν για τις ... κυνηγετικές 
ικανότητες τους και για την 
σοδειά τους. Και όταν ζύγωναν οι 
γιορτές, άρχιζαν οι παραδοσιακές 
ετοιμασίες. Το σπίτι έπρεπε να 
βάλει τα γιορτινά του και όλο το 
χωριό να καθαριστεί και να 
ετοιμαστεί, για να υποδεχτεί τους 
ξενιτεμένους του που θα 
έρχονταν να κάνουν γιορτές με 
τους δικούς τους. 

Κρήτη:  
Χριστόψωμο 
  Το ζύμωμα του χριστόψωμου 
θεωρείται έργο θείο και είναι 
έθιμο καθαρά Χριστιανικό. Οι 
γυναίκες φτιάχνουν τη ζύμη με 
ιδιαίτερη ευλάβεια και 

υπομονή. Το ζύμωμα είναι μια 
ιεροτελεστία. Χρησιμοποιούν 

ακριβά υλικά, όπως 
ψιλοκοσκινισμένο αλεύρι, 
ροδόνερο, μέλι, σουσάμι, κανέλα 
και γαρίφαλα, και κατά τη 

διάρκεια του ζυμώματος λένε: "Ο 
Χριστός γεννιέται, το φως 
ανεβαίνει, το προζύμι για να 

γένει." Πλάθουν το ζυμάρι και 
παίρνουν τη μισή ζύμη και 
φτιάχνουν μια κουλούρα. Με την 

υπόλοιπη φτιάχνουν σταυρό με 
λουρίδες απ’ τη 

ζύμη. Στο κέντρο βάζουν ένα 
άσπαστο καρύδι ή ένα αυγό, 

συμβολίζοντας τη γονιμότητα.  
Για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι, 
το Χριστόψωμο είναι ευλογημένο 
ψωμί, αφού αυτό θα στηρίξει τη 
ζωή του νοικοκύρη και της 
οικογένειάς του. Το κόβουν 
ανήμερα τα Χριστούγεννα, 
δίνοντας 

Κουμουστιώτης  Κυριάκος 
 
Χριστουγεννιάτικη Συνταγή  από 
τη Ρουμανία 

ΡΟΥΜΑΝΙΚΟ ΤΣΟΥΡΕΚΙ 

 
 
Συστατικά: 

 1 κιλό αλεύρι 

 600 ml γάλακτος 

 200 γραμμάρια ζάχαρη 

 4 κρόκους αυγών 

 50 g νωπής μαγιάς 

 50 γρ βούτυρο 

 1 κουταλάκι του γλυκού 
αλάτι 

 ρούμι  

 λεμόνι και πορτοκάλι 
για τη γέμιση: 

 4 κουταλιές της σούπας 
κακάο 

 4 κουταλιές της σούπας 
ζάχαρη 

Επάλειψη: 

 1 κρόκος αυγού 

 3 κουταλιές της σούπας 

γάλα 
Εκτέλεση 
Βάλτε το αλεύρι και το αλάτι σε 
ένα μπολ. Διαλύστε τη ζάχαρη και 
τη μαγιά στο ζεστό γάλα και 
αφήστε τα να φουσκώσουν. 
Προσθέστε το αλεύρι και 
ανακατεύετε. Βάλτε τους κρόκους 
και αρχίστε να ζυμώνετε με το 
χέρι. Σταδιακά προσθέτετε το 
λιωμένο βούτυρο. 
Αφήνουμε να φουσκώσει μέχρι να 
διπλασιαστεί σε όγκο. 
Αναποδογυρίστε τη ζύμη σε 
λαδωμένη επιφάνεια εργασίας, 
ζυμώνετε ελαφρά και σχηματίζετε 
έξι σφαίρες της ζύμης (2 κέικ). 
Τεντώστε σε σχήμα ορθογώνιο 
την κάθε μπάλα ζύμης. 
Ανακατέψτε το κακάο με τη 
ζάχαρη και πασπαλίστε πάνω από 
ολόκληρη την περιοχή του 
ορθογωνίου της ζύμης. 
Κάντε ρολό το κάθε ορθογώνιο 
της ζύμης σφιχτό σαν κέικ. 
Πλέξτε τα τρία ρολό σε σχήμα 
κοτσίδας και πιάστε τους στις 
άκρες. 
Βάλτε το κέικ σε φόρμα 
ψησίματος με χαρτί ψησίματος 
και το αφήνουμε να φουσκώσει 
για περίπου μισή ώρα. 
Χτυπήστε τους κρόκους με το 
γάλα και κάντε επάλειψη στο κέικ. 
Βάλτε το κέικ στον φούρνο για 
περίπου μία ώρα. 

Καλή Επιτυχία!!! 
Μαζίλου Αλεξάνδρα 

 

 



 
 

Ειδήσεις για τον Τοπικό Αθλητισμό. 
 

Α’ Τοπικό Λακωνίας 
Βαθμολογία 

 

 
Ομάδα 

Βαθμ

οί 
Αγώνες Νίκες Ισοπαλίες Ήττες Υπέρ Κατά 

1. Α.Ε. ΣΠΑΡΤΗ  16 6 5 1 0 21 4 

 2. ΜΟΛΑΪΚΟΣ 15 5 5 0 0 13 6 

3. 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 

ΓΥΘΕΙΟΥ  

13 6 4 1 1 20 10 

4. 

Α.Ε. 

ΠΕΛΛΑΝΑΣ 

ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ  

10 5 3 1 1 11 8 

5. 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ 

ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗ

Σ  

8 5 2 2 1 9 9 

6. 
Α.Ο. 

ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ  

7 5 2 1 2 14 13 

7. 

ΑΠΟΛΛΩΝ 

ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟ

Υ 

7 5 2 1 2 10 10 

8. 
ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙ

ΚΟΣ Γ. Σ.  

7 6 2 1 3 10 13 

9. 
ΛΕΩΝΙΔΑΣ 

ΣΠΑΡΤΗΣ  

6 6 2 0 4 10 12 

10

. 

ΚΑΣΤΡΟ 

ΜΟΝΕΜΒΑΣΙ

ΑΣ  

5 6 1 2 3 5 15 

11

. 

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 

ΣΥΚΕΑΣ  

4 6 1 1 4 10 16 

12

. 

ΑΣΤΕΡΑΣ 

ΒΛΑΧΙΩΤΗ 

2 6 0 2 4 5 14 

 13

. 

ΕΥΡΩΤΑΣ 

ΕΛΟΥΣ  

1 5 0 1 4 4 12 

 

Μεικτές Ομάδες  

Η ομάδα της Μεικτής Νέων Λακωνίας έχει 

καταφέρει με δυο πολύ καλά αποτελέσματα 

εναντίον της Αργολίδας και της Κορινθίας για την 

πρώτη και δεύτερη αγωνιστική αντίστοιχα. Όμως, το 

άσχημο αποτέλεσμα ενάντια στην αντίστοιχη ομάδα 

της Μεσσηνίας την έφερε στην δεύτερη θέση μετά 

από δυο καλές νίκες τις προηγούμενες αγωνιστικές. 

 

 

 

 

 

 

 

Εδώ η βαθμολογία μετά από 3 αγωνιστικές. 

 

 
Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Νίκες Ισοπαλίες Ήττες Υπέρ Κατά 

1. 

ΜΙΚΤΗ 

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

ΝΕΩΝ  

6 2 2 0 0 4 0 

2. 

ΜΙΚΤΗ 

ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

ΝΕΩΝ  

6 3 2 0 1 4 4 

3. 

ΜΙΚΤΗ 

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 

ΝΕΩΝ  

3 2 1 0 1 4 3 

4. 

ΜΙΚΤΗ 

ΑΡΚΑΔΙΑΣ 

ΝΕΩΝ  

3 2 1 0 1 4 6 

5. 

ΜΙΚΤΗ 

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

ΝΕΩΝ  

0 3 0 0 3 3 6 

 

Η ομάδα της Μεικτής Παίδων Λακωνίας μετά από δυο 

άσχημα αποτελέσματα στις πρώτες δυο αγωνιστικές, στη 

συνεχεία με μια αγχωτική νίκη εναντία στην Μεικτή 

Παίδων Μεσσηνίας όντος έδρας, μπήκε ξανά στο παιχνίδι 

της πρώτης θέσης. 

Εδώ η βαθμολογία μετά από 3 αγωνιστικές. 

 

 
Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Νίκες Ισοπαλίες Ήττες Υπέρ Κατά 

1. 

ΜΙΚΤΗ 

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 

ΠΑΙΔΩΝ 

6 2 2 0 0 7 1 

2. 

ΜΙΚΤΗ 

ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

ΠΑΙΔΩΝ 

4 3 1 1 1 5 5 

3. 

ΜΙΚΤΗ 

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

ΠΑΙΔΩΝ 

3 2 1 0 1 1 2 

4. 

ΜΙΚΤΗ 

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

ΠΑΙΔΩΝ 

2 3 0 2 1 3 4 

5. 

ΜΙΚΤΗ 

ΑΡΚΑΔΙΑΣ 

ΠΑΙΔΩΝ 

1 2 0 1 1 1 5 

 
 

Χρήστος Βέργαδος 
 

http://www.epslak.gr/teams/display_team.php?team_id=32
http://www.epslak.gr/teams/display_team.php?team_id=6
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=19
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=16
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=13
http://www.epslak.gr/teams/display_team.php?team_id=13
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=60
http://www.epslak.gr/teams/display_team.php?team_id=72
http://www.epslak.gr/teams/display_team.php?team_id=72
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=31
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/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=26
http://www.epslak.gr/teams/display_team.php?team_id=26
http://www.epslak.gr/teams/display_team.php?team_id=1
http://www.epslak.gr/teams/display_team.php?team_id=1
http://www.enosiako.gr/teams/display_team.php?team_id=7
http://www.enosiako.gr/teams/display_team.php?team_id=7
http://www.enosiako.gr/teams/display_team.php?team_id=7
http://www.enosiako.gr/teams/display_team.php?team_id=9
http://www.enosiako.gr/teams/display_team.php?team_id=9
http://www.enosiako.gr/teams/display_team.php?team_id=9
http://www.enosiako.gr/teams/display_team.php?team_id=1
http://www.enosiako.gr/teams/display_team.php?team_id=1
http://www.enosiako.gr/teams/display_team.php?team_id=1
http://www.enosiako.gr/teams/display_team.php?team_id=3
http://www.enosiako.gr/teams/display_team.php?team_id=3
http://www.enosiako.gr/teams/display_team.php?team_id=3
http://www.enosiako.gr/teams/display_team.php?team_id=5
http://www.enosiako.gr/teams/display_team.php?team_id=5
http://www.enosiako.gr/teams/display_team.php?team_id=5
http://www.enosiako.gr/teams/display_team.php?team_id=2
http://www.enosiako.gr/teams/display_team.php?team_id=2
http://www.enosiako.gr/teams/display_team.php?team_id=2
http://www.enosiako.gr/teams/display_team.php?team_id=10
http://www.enosiako.gr/teams/display_team.php?team_id=10
http://www.enosiako.gr/teams/display_team.php?team_id=10
http://www.enosiako.gr/teams/display_team.php?team_id=8
http://www.enosiako.gr/teams/display_team.php?team_id=8
http://www.enosiako.gr/teams/display_team.php?team_id=8
http://www.enosiako.gr/teams/display_team.php?team_id=6
http://www.enosiako.gr/teams/display_team.php?team_id=6
http://www.enosiako.gr/teams/display_team.php?team_id=6
http://www.enosiako.gr/teams/display_team.php?team_id=4
http://www.enosiako.gr/teams/display_team.php?team_id=4
http://www.enosiako.gr/teams/display_team.php?team_id=4


 

Καλημέρα …χαμόγελο 

Ο ΤΟΤΟΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
Ο Τοτός και ο Μπόμπος 

εξετάζονται από το δάσκαλο 

τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από 

την αίθουσα και λέει στον Τότε:  

- "Η πρώτη απάντηση είναι 

1821, η δεύτερη Θεόδωρος 

Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν 

ξέρουμε ερευνάται ακόμα."  

Μπαίνει στην αίθουσα ο Τοτός 

και τον ρωτά ο δάσκαλος:  

- "Πότε γεννήθηκες;"  

- "Το 1821!"  

- "Πως σε λένε;"  

- "Θεόδωρο Κολοκοτρώνη!"  

- "Μα καλά τι λες, τρελάθηκες;"  

- "Δεν ξέρουμε, ερευνάται 

ακόμα! 

 

MANA EINAI MONO MIA 

Η δασκάλα έβαλε στα παιδιά να 

γράψουν μια έκθεση, που να 

τελειώνει με τη φράση «Μάνα 

είναι μόνο μία.» 

Όλα τα παιδάκια έγραφαν η 

μαμά μου με αγαπάει, με 

φροντίζει και στο τέλος ¨Μάνα 

είναι μόνο μία¨ 

Ο Τοτός έγραψε: ¨μια μέρα ήρθε 

στο σπίτι μια φίλη της μαμάς 

μου.Η μαμά μου, τη ρώτησε τι 

θα πιεί και η φίλη της απάντησε 

μια κόκα κόλα.Τότε η μαμά μου, 

μου είπε να φέρω δύο. Όταν 

πήγα στο ψυγείο είδα ότι 

υπήρχε μόνο μία κόκα κόλα και 

φώναξα : 

¨Μάνα, είναι μόνο μία!¨ 

 

 

 

ΟΙ ΕΞΥΠΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ 

ΤΟΤΟΥ 

Μια φορά η δασκάλα του Τοτού 

του είπε να γράψει 3 προτάσεις. 

Όταν πήγε σπίτι του ρωτάει τη 

μαμά του που έκανε δουλειές:  

- Μαμά πες μου μια πρόταση.  

- Άσε με τώρα δεν μπορώ. Ο 

Τοτός τη γράφει. Μετά πηγαίνει 

στον αδερφό του που έπαιζε 

ηλεκτρονικό:  

- Αδερφέ μου πες μου μια 

πρόταση.  

- Είμαι ο Μπάτμαν, ο Μπάτμαν, 

ο Μπάτμαν.  

Πάει και τη γράφει. Μετά 

πηγαίνει στον πατέρα του που 

μιλούσε στο τηλέφωνο:  

- Μπαμπά, πες μου μια 

πρόταση.  

- Ποιον εκείνο το χοντρό με τη 

φαλάκρα;  

Πάει και τη γράφει. Την άλλη 

μέρα στο σχολείο ρωτάει η 

δασκάλα τον Τότε:  

- Τότε έγραψες τις προτάσεις;  

- Ναι, κυρία.  

- Για πες μου τις.  

- Άσε με τώρα δεν μπορώ.  

- Τότε ποιον παριστάνεις;  

- Είμαι ο Μπάτμαν, ο Μπάτμαν, 

ο Μπάτμαν.  

- Τότε θα σε πάω στο 

διευθυντή.  

- Ποιον εκείνο το χοντρό με τη 

φαλάκρα; 

 

 

ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ... 

Ρωτάει ο δάσκαλος τον Τότε:  

- Η μητέρα σου αγοράζει ένα 

πουκάμισο προς 14.000 δρχ., 

μια φούστα προς 15.000 δρχ., 

ένα καπέλο προς 5.000 δρχ. και 

ένα ζευγάρι παπούτσια προς 

5.300 δρχ. Πες μου τι κάνουν 

όλα αυτά;  

-Όλα αυτά κύριε κάνουν τον 

μπαμπά μου θηρίο! 

ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 

Δάσκαλος: "Για πες μου Γιώργο, 

πόσο κάνει 8-8;"  

Γιώργος: "Δεν ξέρω κύριε."  

Δάσκαλος: "Για σκέψου λίγο. Αν 

έχω 8 κεράσια και φάω και τα 8 

τι θα μου μείνουν;"  

Γιώργος: "Τα κουκούτσια κύριε!" 

 

ΠΑΛΙ ΚΑΛΑ! 

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!!!" 

 

 

 

 

 

 



 

ΤΟ ΚΑΓΚΟΥΡΟ 

Ένα καγκουρό δραπέτευε 

συνέχεια απ το ειδικά 

περιφραγμένο δώρο του στο 

ζωολογικό κήπο. Οι αρμόδιοι, 

ξέροντας ότι μπορεί να πηδάει 

πολύ ψηλά, βάζουνε έναν 

φράχτη 3 μέτρα ψηλό. Το 

επόμενο πρωί το καγκουρό 

έκανε τις βόλτες του στον 

ζωολογικό κήπο, έξω απ τον 

περιφραγμένο χώρο του. Οι 

αρμόδιοι σηκώνουν το φράχτη 

στα 6 μέτρα, αλλά το επόμενο 

πρωί, πάλι έξω το καγκουρό. 

Συνεχίζουν την ίδια ιστορία, 

κάθε μέρα πιο ψηλό φράχτη, 

κάθε πρωί έξω το καγκουρό. Ο 

φράκτης τώρα είναι στα 20 

μέτρα ύψος. Τελικά, μια καμήλα 

απ το διπλανή περίφραξη 

ρωτάει το καγκουρό: - Πόσο 

ψηλά πιστεύεις ότι θα τον 

φτάσουνε το φράχτη; - Πιθανόν 

50 μέτρα, εκτός αν κάποιος 

σκεφτεί να κλειδώνει την πόρτα 

τα βράδια. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Ο μικρός Νικόλας προσεύχεται.  

- Θεέ μου κάνε να γίνει η 

Θεσσαλονίκη η πρωτεύουσα της 

Ελλάδας!  

- Γιατί χρυσό μου; ρωτά η μαμά 

του.  

- Γιατί έτσι έγραψα στο 

διαγώνισμα της Γεωγραφίας! 

ΛΙΓΟ ΑΠΟ ΟΛΑ 

- Πώς λέγεται το αμάξι που 

ανεβαίνει στο βουνό; 

- Κάρ-βουνό! 

- Πώς λέγεται το αμάξι που ζει; 

- Καρ-που-ζι! 

- Πώς λέγεται η γυναίκα που 

γεννάει τρία παιδιά; 

- Γεννήτρια! 

ΟΤΕ-ΔΕΗ 

Τι σημαίνει Δ.Ε.Η.: Δεν έχουμε 

ηλεκτρισμό!!! 

Τι σημαίνει Ο.Τ.Ε.: Ούτε 

τηλέφωνο έχουμε!!! 

ΚΡΟΥΑΣΑΝ 

- Είναι δύο κρουασάν σε ένα 

μπαρ. Ποιό από τα δύο θα 

κεράσει; 

- Το κρουασάν κεράσι! 

- Είναι 4 κρουασάν και παίζουν 

πόκερ. Ποιό από τα τέσσερα θα 

κερδίσει; 

- Το κρουασάν Με-ρέντα! 
 

Καραγεώργου Ελευθερία 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Μπορείτε να ενημερώνεστε από το χώρο μας στο διαδίκτυο: http://1gym-spartis.weebly.com 

 

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ  

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ 

1
ου

 ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ  

ΣΑΣ ΕΥΧΟΝΤΑΙ  

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΑ  

ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ  

ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΑΓΑΠΗ & ΕΙΡΗΝΗ  

ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 

 ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ  

 


