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Περιεχόμενα 

 Λίγα λόγια για την εφημερίδα μας 

 

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ 

 Η φωλιά μας. 

 Η ιστοσελίδα του Σχολείου μας. 

 Η μέρα των δασκάλων 

 Ένας απρόσμενος επισκέπτης 

 Το καινούργιο σχολείο μας. 

 Η επέτειος του ΟΧΙ. 

 

Πολύζου Ελένη 

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΣ...ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ 

 

 Το παζάρι στην Άρτα. 

 Ακαδημία μπάσκετ. 

 

Μπάλι Εγκλήρ  και Μπάλι Ρονάλντο 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠ΄ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 

 Μεταλλική σφαίρα  έπεσε από το ¨ Διάστημα¨. 

 Ο άνθρωπος που έζησε 256 χρόνια. 

 Ελεύθερη πτώση από το διάστημα. 

 Εξαφάνιση πλοίου με 700 τόνους μετάλλευμα χρυσού. 

 Καβγάς αεροσυνοδών. 

 Κρίση στη Μέση Ανατολή. 

 Τυφώνας « Σάντι»  

 

Τσιμπούκης Δημήτρης και Μαλτέζος Φώτης 

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 

 Ολυμπιακοί Αγώνες Λονδίνου 2012. 

 Euro 2012 Πολωνία—Ουκρανία. 

 Προκριματικά Μουντιάλ Βραζιλίας 2014. 

 Τα πιο αστεία ονόματα ποδοσφαιριστών. 

 Κλασικός Μαραθώνιος 

 Τα πιο παράξενα αθλήματα. 

 

Μπακέλας Σεραφείμ και Βασίλας Θωμάς 

ΣΥΝΤΑΓΕΣ—ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ—ΑΝΕΚΔΟΤΑ κ.ά. 

Ζαφείρη Σοφία  

Τιγανίτη Ελευθερία (μαθήτρια  Γυμνασίου) 

εξωτερικός συνεργάτης! Πρώην μαθήτρια του σχολείου  

μας, την οποία και ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή 

 της. 

 

 

         

Σχολική Εφημερίδα ΣΤ΄ τάξης  Δημοτικού Σχολείου Μενιδίου Αμφιλοχίας. 

          Σχ. Έτος : 2012 - 13  ΤΕΥΧΟΣ 1ο  - Νοέμβριος . Τιμή φύλλου: ¨η αγάπη σας¨ 

Λίγα λόγια για την εφημερίδα μας 
    Η ενασχόληση των μαθητών με τη δημιουργία 
σχολικής εφημερίδας έχει ως σκοπό οι μαθητές να 
κατακτήσουν  νέες γνώσεις, να σκέφτονται κριτικά 
απέναντι σε θέματα που τους απασχολούν και 
τους ενδιαφέρουν. Μαθαίνουν να συνεργάζονται 
και  να νιώθουν δημιουργικοί. Αποτελεί ένα βήμα 
επικοινωνίας και πρωτότυπης δημιουργίας των 
μαθητών, καθώς και έναν νέο τρόπο  
διδασκαλίας. Αποκτούν  δεξιότητες στη  χρήση 
ποικίλων πηγών και εργαλείων πληροφόρησης, 
αλλά και συνεργασίας με άλλα άτομα.  
    Ο ρόλος του δασκάλου  σε μια σχολική 
εφημερίδα είναι καθοδηγητικός, προγραμματίζει 
και συντονίζει τις προσπάθειες των μαθητών, 
προτείνει λύσεις. 
 

Ο δάσκαλος της τάξης 

Η ιστοσελίδα του σχολείου μας 
 
  Ο  δάσκαλος της τάξης μας, έφτιαξε για 
το σχολείο μας τη δική του ιστοσελίδα, η 
οποία από 27 Σεπτεμβρίου βρίσκεται σε    
λειτουργία στην ηλεκτρονική διεύθυνση        
http://dim.menid.ait.sch.gr. 

    Στην ιστοσελίδα υπάρχουν εργασίες από διάφορα 
μαθήματα όπως μαθηματικών, γλώσσας, ιστορίας, οι 
γιορτές που κάνουμε, οι εκδρομές μας κ.α΄. Τη 
χρησιμοποιούμε και όταν κάνουμε μάθημα. Με αυτόν 
τον τρόπο μαθαίνουμε πιο εύκολα και πιο ευχάριστα. 
     Όλοι οι μαθητές είμαστε πολύ χαρούμενοι που 
έχουμε τη δική μας ιστοσελίδα και θα χαρούμε ακόμη 
πιο πολύ αν την επισκεφτείτε. 
 
      

Η φωλιά μας 
 

      Στις 26 Σεπτεμβρίου φτιάξαμε μια φωλιά στο 
σχολείο, κάτω από τα πεύκα. Τη φτιάξαμε με 
σωρούς από πευκοβελόνες. Μέσα στη φωλιά βάλαμε 
μεγάλες πέτρες και πάνω τους γράψαμε τα ονόματά 
μας με σπρέι. Η φωλιά μας ήταν υπέροχη, ελπίζουμε 
μόνο να μην μας τη χαλάσει κάποιος δυνατός αέρας. 
Ότι και να γίνει όμως, εμείς το διασκεδάσαμε πολύ. 
     Οι δάσκαλοι μας φώναξαν για το σπρέι, διότι ήταν 
επικίνδυνο για εμάς και τους πιο μικρούς μαθητές, 
δηλαδή...τη «βάψαμε». 

Τα νέα του Σχολείου μας 
Από την μαθήτρια Πολύζου Ελένη 

http://dim-menid.ait.sch.gr/
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    Περίπου μία εβδομάδα πριν την 28η 

Οκτωβρίου, ήρθε στο σχολείο μας ένα 
αδέσποτο σκυλί. Πεινούσε και ήθελε να 
βρει κάτι να φάει. Εμείς φοβηθήκαμε 
επειδή μας κυνηγούσε, αλλά αυτό ήθελε 
να παίξει μαζί μας. Πιο πολύ κυνηγούσε 
όσους κρατούσαν φαγητό. Κάθε μέρα 
ερχόταν στο σχολείο και έφευγε όταν 
χτυπούσε το κουδούνι. Οι δάσκαλοι μας 
προσπαθούσαν να το διώξουν, αλλά 
αυτό ερχόταν ξανά. Του βγάλαμε και 
όνομα. Τον είπαμε Ζάκα—ζάκα. Τελικά 
κάποιος μαθητής  τον πήρε σπίτι του. 

Ένας απρόσμενος επισκέπτης 

Η μέρα των δασκάλων 
 

Στις 5 Οκτωβρίου ήταν η μέρα των δασκάλων. Ήταν η 
αγαπημένη τους μέρα. Όλοι τους ήταν χαμογελαστοί 
και χαρούμενοι ...τελικά γράψαμε διαγώνισμα! 

Tο καινούργιο Σχολείο 
 

      Στις 6 Νοεμβρίου έγινε η δημοπρασία για την 
κατασκευή  του καινούργιου Σχολείου μας. Όταν το 
ακούσαμε χαρήκαμε πολύ. Μετά σκεφτήκαμε πως 
εμείς του χρόνου θα πάμε στο Γυμνάσιο και  δε θα το 
προλάβουμε. Αυτό μας στενοχώρησε λιγάκι. Δεν 
πειράζει όμως, τα υπόλοιπα παιδιά θα είναι τυχερά. 

Ο εορτασμός της 28ης Οκτωβρίου 
 

     Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος το σχολείο μας 
γιόρτασε την επέτειο του ΟΧΙ του 1940. Δύο μέρες 
πριν ξεκίνησαν οι πρόβες στο σχολείο μας. Μια μέρα 
πριν ανοίξαμε τις αίθουσες. Τις στολίσαμε με εικόνες, 
σημαίες και δάφνες.  Στις 26 Οκτωβρίου το πρωί 
ήρθαν στο σχολείο οι γονείς μας και ξεκίνησε η μικρή 
μας γιορτή, με ποιήματα, θεατρικά και τραγούδια. 
Όλα ήταν πολύ όμορφα! 
     Στις 28 Οκτωβρίου το πρωί πήγαμε στο σχολείο 
και μετά στην εκκλησία, που καθίσαμε περίπου 30 
λεπτά. Όταν τελείωσε η θεία λειτουργία ξεκινήσαμε 
για το μνημείο,  όπου καταθέσαμε στεφάνια στο 
μνημείο των ηρώων. Η μέρα  αυτή δεν ήταν και τόσο 
καλή, όλοι περιμέναμε να βρέξει ευτυχώς αυτό δεν 
έγινε. 

17 Νοεμβρίου 
 

      Στις 16 Νοεμβρίου τιμήσαμε τους 
ήρωες του Πολυτεχνείου στο σχολείο 
μας με τραγούδια και ποιήματα. 
Μετά τη γιορτή οι μαθητές  πήγαμε στο 
μνημείο και καταθέσαμε λουλούδια. 



 3 

Τα νέα του τόπου μας 
Από τους Μπάλη Εγκλήρ και Μπάλη Ρονάλντο 

Το παζάρι στην Άρτα 
 
       Όπως κάθε χρόνο έτσι και 
φέτος στις 26 Σεπτεμβρίου έγινε 
το παζάρι στην Άρτα. Την ημέρα 
της έναρξης ο ουρανός 
φωτίστηκε με βεγγαλικά. Ήταν 
γεμάτο κόσμο, αλλά η κρίση 
έκανε τους ανθρώπους να 
περνούν από τους διαδρόμους 
και να κοιτούν μόνο. Αυτοί που 
αγόραζαν κάτι ήταν πολύ λίγοι 
και μόνο τα απαραίτητα. Τα 
παιδιά διασκέδαζαν με τα 
παιχνίδια. Παρόλο την κρίση ο 
κόσμος χάρηκε το παζάρι. 
Εξάλλου γίνεται μια φορά τον 
χρόνο. 

Διαγωνισμός μπάσκετ 
 
Στο σχολείο μας ήρθαν κάποιοι γυμναστές και έκαναν 
πρόταση σε όσα παιδιά ήθελαν να γραφτούν στην 
ακαδημία μπάσκετ. Αυτό άρεσε σε πολλά παιδιά και 
δήλωσαν συμμετοχή. Η συμμετοχή ήταν 25 € το μήνα 
εκτός από την πρώτη εβδομάδα που ήταν δωρεάν. 

        

Ειδήσεις απ΄όλο τον Κόσμο 
Από τους Μαλτέζο Φώτη και Τσιμπούκη Δημήτρη 

   Πήδηξε από το διάστημα! 
 

Ο Felix Baumgartner στις 14 Οκτωβρίου 2012, 
έγινε ο πρώτος άνθρωπος που έκανε ελεύθερη 
πτώση από 39km ύψος, σπάζοντας το φράγμα 
του ήχου. Πότε ξεκίνησε όμως αυτή η ιστορία;  
Ο Felix, γεννήθηκε και μεγάλωσε την Αυστρία 
το 1969. Πήδηξε από τους δίδυμους πύργους 
της Κουάλα Λουμπούρ με αλεξίπτωτο, έγινε ο 
πρώτος άνθρωπος που πέταξε πάνω από το 
κανάλι της Αγγλίας με ειδική κατασκευή από 
ανθρακονήματα και όσο κι αν ακούγεται αστείο, 
είναι ο πρώτος άνθρωπος που πήδηξε με 
αλεξίπτωτο από το χαμηλότερο σημείο· μόλις 
29m ύψος, από το άγαλμα του Ιησού στο Rio 
de Janeiro. Aπό το 2005 όμως, έβαλε στόχο να 
πετύχει το ακατόρθωτο, να γίνει ο πρώτος 
άνθρωπος που θα πηδήξει από τη 
στρατόσφαιρα, σε υψόμετρο σχεδόν κοντά στο 
διάστημα. Οργανώνεται η ομάδα που θα τον 
στηρίξει σε αυτό το εγχείρημα και ξεκινάει η 
προετοιμασία. Σκληρή εκπαίδευση και 
επανειλημμένες ελεύθερες πτώσεις από μεγάλα 
υψόμετρα τον φτάνουν στα όριά του, και 
αποκτά έντονα συναισθήματα κλειστοφοβίας.  
Δεν είναι και ευκολο να είσαι κλεισμένος για 
ώρες μέσα σε μια μεταλλική κάψουλα, με μόνη 
σκέψη ότι πολύ σύντομα θα πρέπει να 
πηδήξεις στο κενό. Το 2011, έχει ξεπεράσει 
πλέον τη  φοβία του,  μετά  από  εντατικές … 

...επισκέψεις σε ψυχολόγο, μπαίνει στην τελική ευθεία 
του προγράμματος.  
Παράλληλα η ομάδα του, έχει προετοιμάσει τον απαραί-
τητο εξοπλισμό, έχει βγάλει τις άδειες και πραγματοποι-
εί εντατικούς  ελέγχους σε στολή και θάλαμο. Φτάνουμε 
2012, όπου η πρώτη δοκιμαστική πτώση τα 22km και η 
δεύτερη πτώση, από τα 29km κρίνονται με επιτυχία. 
Όλα δείχνουν ότι η τελική πτώση στις 9 Οκτωβρίου θα 
γράψει ιστορία. Ο  καιρός τα χάλασε και το ειδικό μπα-
λόνι με ήλιο που θα ανεβάσει τον Felix στα 39km δεν 
μπορεί να σταθεροποιηθεί λόγω έντονων ανέμων. Ανα-
βάλλεται η αποστολή για 14 Οκτωβρίου, μέρα που ο 
Felix Baumgartner, πηδάει στο απόλυτο κενό, με ταχύ-
τητα 864km την ώρα και προσγειώνεται ζωντανός στο 
γήινο έδαφος.  
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   Μεταλλική σφαίρα από το… διάστημα! 
 
     Στα μέσα του περασμένου Νοέμβρη, οι 
αρχές στη Namibia  ξαφνικά ανακάλυψαν μία 
μεταλλική σφαίρα στο έδαφος που 
πιθανότατα προερχόταν από… το διάστημα! 
    Μάρτυρες ανέφεραν ότι άκουσαν πολλές 
συνεχόμενες εκρήξεις λίγες ημέρες πριν 
βρεθεί το «εξωγήινο» αντικείμενο στην 
περιοχή τους. 
     Η μεταλλική σφαίρα βρέθηκε σε ένα 
χωριό στο βόρειο μέρος της αφρικανικής 
χώρας, 772 χλμ. περίπου μακριά από την 
πρωτεύουσα Windhoek. 
 

   Κυκλώνας «Σάντι» 
 
    Φονικό ήταν το πέρασμα του κυκλώνα Σάντι 
από την ανατολική ακτή των ΗΠΑ, όπου 
τουλάχιστον 35 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή 
τους από τους σφοδρούς ανέμους και τις 
πλημμύρες. Με το φως του ήλιου οι κάτοικοι 
μετρούν τις πληγές τους, ενώ εκφράζονται 
φόβοι ότι θα αυξηθεί ο αριθμός των νεκρών. Τα 
νερά έχουν αρχίσει να υποχωρούν, αλλά θα 
χρειαστεί μέρες για να επιστρέψει η 
μεγαλoύπολη στους κανονικούς της ρυθμούς. Η 
Σάντι θα συνεχίσει ως τροπική καταιγίδα να 
κινείται αρχικά δυτικά και έπειτα βόρεια. 
  

     Έκρηξη σε λεωφορείο στο Τελ Αβί. 
 

    Έκρηξη σημειώθηκε σε δημόσιο 
λεωφορείο στην καρδιά του Τελ Αβίβ 
προκαλώντας τον τραυματισμό τουλάχιστον 
10 ανθρώπων, η κατάσταση τριών από τους 
οποίους χαρακτηρίζεται σοβαρή, ανακοίνωσε 
η ισραηλινή υπηρεσία πρώτων βοηθειών, 
ενώ η κυβέρνηση έκανε λόγο για 
"τρομοκρατική" επίθεση. 
Σύμφωνα με το ισραηλινό ραδιόφωνο, δεν 
επρόκειτο για βομβιστική επίθεση από 
καμικάζι. "Μια βόμβα εξερράγη σε λεωφορείο 
στο κεντρικό Τελ Αβίβ. Ήταν μια 
τρομοκρατική επίθεση. Οι περισσότεροι από 
τους τραυματίες φέρουν μόνον ελαφρά 
τραύματα", δήλωσε ο Οφίρ Γκέντελμαν, 
εκπρόσωπος του πρωθυπουργού Μπενιαμίν 
Νετανιάχου. 

    Φαινόμενα τύπου «Sandy» ή «Κatrina» δεν 
θα δούμε ποτέ, ευτυχώς, στην Ελλάδα. Εμείς, 
όμως, έχουμε τους Σίφωνες. Ένας από αυτούς, 
έκανε την εμφάνιση του στις Κυκλάδες Όπως και 
το 2002 στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» 
Αν και δεν υπάρχει σύγκριση ανάμεσα στα δυο 
φαινόμενα ωστόσο και οι Σίφωνες μπορεί να 
γίνουν εξαιρετικά επικίνδυνοι ή να 
πολλαπλασιαστούν λόγω  των  Κλιματικών  
αλλαγών. 
 

      Ο άνθρωπος που έζησε 250 χρόνια! 
 
Ο Li-Ching-Yun γεννήθηκε σε ενα μικρό χωριό 
της Κίνας και μέχρι τα 10 του χρόνια πήγε 
σχολείο. Τότε ήταν υπεραρκετό. Μετά ταξιδέψε 
σε διάφορες περιοχές της Κινάς όπου δούλεψε 
και μάζευε ιατρικά φυτά. 
     Σύμφωνα με τους New York Times μετά από 
αυτή την εμπειρία ο Λι πουλούσε τα ιατρικά φυτά 
για 100 χρόνια. Μια μέρα ο επικεφαλής της 
αυτοκρατορίας Pei Wu-Fu ταξιδέψε μέχρι το 
σπίτι του Λι να τον ρωτήσει ποιο είναι το μυστικό 
της μακροζωίας του και εκείνος απάντησε: 
«Κράτα ήρεμη την κάρδια, κάτσε σαν χελώνα, 
περπάτα χαρούμενος σαν περιστέρι, και 
κοιμήσου σαν σκύλος». 
     Το 1930 Wu -Chung- Chien, καθηγητής στο 
Minkuo University βρήκε κάποια ντοκουμέντα 
που αποδείκνυαν ότι ο Λι είχε γεννηθεί το 1677. 
Τα ίδια αρχεία αποδεικνύουν ότι το κινέζικο 
κράτος είχε ευχηθεί στον Λι χρόνια πολλά στα 
150τα γενέθλιά του αλλά και όταν έκλεισε τα 200. 
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Καβγάς αεροσυνοδών 
    Το περιστατικό συνέβη σε πτήση της American Eagle. 
     Την ώρα που αεροπλάνο της εταιρείας επρόκειτο να απογειωθεί 
από το αεροδρόμιο Κένεντι της Ν. Υόρκης, δύο αεροσυνοδοί έγιναν 
«μαλλιά-κουβάρια», με αποτέλεσμα οι πιλότοι να κάνουν στροφή 
και να επιστρέψουν στην πύλη αναχώρησης. 
     Tο πλήρωμα αντικαταστάθηκε, ωστόσο για να ολοκληρωθούν οι 
διαδικασίες χρειάστηκε να περάσουν τέσσερις ολόκληρες ώρες, με 
τους επιβάτες να δηλώνουν έκπληκτοι για το πρωτοφανές περιστα-
τικό.  

Εξαφάνιση πλοίου με 700 τόνους     
μετάλλευμα χρυσού. 
 
Τα ίχνη ενός φορτηγού πλοίου, το 
οποίο μεταφέρει 700 τόννους 
μετάλλευμα χρυσού και 9μελές 
πλήρωμα, χάθηκαν στον Ειρηνικό 
Ωκεανό, κοντά στις ρωσικές ακτές, 
μετέδωσε σήμερα το ρωσικό 
πρακτορείο ειδήσεων. 
Το μετάλλευμα μεταφερόταν για 
περαιτέρω επεξεργασία για χρυσό. 
Ένα αεροσκάφος και πλοία ερευνούν 
για τον εντοπισμό του πλοίου κοντά 
στα νησιά Σαντάρ στη Θάλασσα του 
Οχότσκ, δήλωσαν αξιωματούχοι του 
υπουργείου Εκτάκτων Καταστάσεων. 
Το πλοίο κατευθυνόταν την Κυριακή 
στο Οχότσκ όταν έστειλε σήμα 
κινδύνου. 

Αθλητικά νέα 
Από τους Βασίλα Θωμά και Μπακέλα Σεραφείμ  

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ  ΑΓΩΝΕΣ  ΛΟΝΔΙΝΟΥ 2012 

 

     Οι ολυμπιακοί αγώνες του Λονδίνου, μας 
πρόσφεραν συγκινητικές στιγμές. Όμως οι γκάφες 
των Άγγλων δεν έλειψαν. Για παράδειγμα, όταν 
παρουσιάστηκε  ένας Νοτιοκορεάτης αθλητής, οι 
Άγγλοι έδειχναν στην οθόνη του γηπέδου τη σημαία 
της Βόρειας Κορέας, που είναι εχθροί με τη Νότια! 
Οι Έλληνες αθλητές έκαναν μέτριες εμφανίσεις και 
γύρισαν με μόλις 2 μετάλλια. 
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EURO 2012 ΠΟΛΩΝΙ-
Α-ΟΥΚΡΑΝΙΑ 

 
Το ευρωπαϊκό πρω-
τάθλημα ποδοσφαίρου 
2012, στα γήπεδα της 
Πολωνίας και της Ουκ-

ρανίας, ήταν από τα πιο εντυπωσιακά, με πολλά γκολ 
και τελική πρωταθλήτρια την φανταστική Ισπανία, 
που νίκησε στον τελικό την Ιταλία με 4-0! Η Ελλάδα, 
έκανε τη δεύτερη καλύτερη εμφάνιση της σε ευρωπαϊ-
κό πρωτάθλημα. Τελικά αποκλείστηκε από την Γερ-
μανία στα προημιτελικά χάνοντας με 4-2. 
 

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ  ΜΟΥΝΤΙΑΛ  

2014 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: 

07/09/12  ΛΕΤΟΝΙΑ-ΕΛΛΑΔΑ  1-2 

11/09/12  ΕΛΛΑΔΑ-ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 2-0 

12/10/12  ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΣΝΙΑ 0-0 

16/10/12  ΣΛΟΒΑΚΙΑ-ΕΛΛΑΔΑ 0-1 

 

ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΕΣ ΑΓΩΝΕΣ Ν-Ι-Η ΓΚΟΛ ΒΑΘΜΟΙ 

1 Βοσνία/Ερζεγοβίνη 4 3-1-0 15-2      10 

2 Ελλάδα 4 3-1-0 5-1      10 

3 Σλοβακία 4 2-1-1 5-3       7 

4 Λιθουανία 4 1-1-2 3-6       4 

5 Λετονία 4 1-0-3 5-8       3 

6 Λιχτενστάιν 4 0-0-4 1-14       0 

Η βαθμολογία μέχρι στιγμής 
 



 7 

ΤΑ ΠΙΟ ΑΣΤΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΑ 

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ 

 
1.Κεϊσούκε Χόντα: Ιάπωνας 

“Αγρατσούνιστο, με τα σερβίς του και δώρο 
κράνος” 

 

2.Κορνέλ Σαλάτα: Σλοβάκος 
“Ρόκα παρμεζάνα ή Καίσαρα;” 

 

3. Μάτριν Πέτρας: Σλοβάκος 
“Έριξε μαύρη «Πέτρας» πίσω του” 

 

4. Ταντούισε Κουμπόνι: ΝότιοΑφρικανός 
“Αν φας πολύ το παντελόνι δεν θα «Κουμπόνι» 

 

5. Κλαούντιο Μπράβο: Χιλιανός 

“Εύγε, σου αξίζουν χίλια «Μπράβο»! 

             ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΛΛΑΔΑ 

 

1. Παναγιώτης Λαγός: Έλληνας-Α.Ε.Κ. 
«Φτιάξτε το στιφάδο» 

 
2.Νταβίντ Φουστέρ: Ισπανός-Ο.Σ.Φ.Π. 
“Βγαίνει σε κόκκινη, πράσινη και μπλε” 

 
3.Χρήστος Αρκούδας: ‘Ελληνας-Α.Ε.Κ. 
“Προσοχή! Θα σας φάει!” 

 
4. Έργκις Κάτσε: Αλβανός-Π.Α.Ο.Κ. 

“Σε Παρακαλώ «Κάτσε» κάτω 

 

 

 

        30oς ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΘΗΝΑΣ 

    Ολοκληρώθηκε ο 30ος Κλασσικός 
Μαραθώνιος και πρώτος τερμάτισε 
για άλλη μία φορά ο  Κενυάτης, Ράι-
μοντ Μπετ σε χρόνο δύο ώρες, έντεκα 
λεπτά και 35 δευτερόλεπτα.  
     Στη δέκατη θέση τερμάτισε ο 
Έλληνας, Μιχάλης Παρμάκης ενώ 
από τις γυναίκες τερμάτισε τέταρτη η 
Μάγδα Γαζέα. 

Ρεκόρ καταγράφηκε στις 
σ υ μ μ ε τ ο χ έ ς ,  κ α θ ώ ς 
δήλωσα ν  συμμετ οχή 
26.000 δρομείς από όλο 
τον κόσμο τιμώντας τη 
μνήμη του Γρηγόρη 
Λαμπράκη.  
Περίπου 20.000 άνθρωποι 

μ α ζ ε ύ τ η κ α ν  σ τ ο 

Παναθηναϊκό Στάδιο για να 

χε ιροκροτήσουν τους 

αθλητές στον τερματισμό. Αρκετοί ήταν και 

οι celebrities που έτρεξαν στα 5 χιλιόμετρα 

του Μαραθωνίου όπως η Ευγενία 

Μανωλίδου, η Δούκισσα Νομικού, ο Αλέξης 

Γεωργούλης, η Ζέτα Δούκα καθώς και 

πολιτικοί όπως η Έλενα Ράπτη και η Εύα 

Καϊλή.  

H τελετή Αφής του Μαραθωνίου 
  

       Σε κλίμα συγκίνησης πραγματοποιήθηκε 
χθες η τελετή αφής της Φλόγας τους Μαρα-
θωνίου στον Τύμβο του Μαραθώνα μία ημέρα 
πριν την έναρξη του 30ου Κλασσικού Μαρα-
θωνίου που θα διεξαχθεί στην Αθήνα.  
Την τελετή έναρξης του Κλασσικού Μαραθω-
νίου παρακολούθησαν εξέχουσες προσωπι-
κότητες του αθλητικού και του πολιτικού κόσ-
μου, ενώ στην Τελετή Αφής συμμετείχε ο Μί-
κης Θεοδωράκης, που ήταν και το κεντρικό 
πρόσωπο της τελετής 
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ΤΑ  ΠΙΟ ΠΑΡΑΞΕΝΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ 

    Ο παγκόσμιος διαγωνισμός πάλης 
δαχτύλων ξεκίνησε σε μία παμπ στο 
Derbyshire το 1976 και δεν μας κάνει 
καμία εντύπωση που είχε αναμειχθεί και 
πολύ αλκοόλ. Οι διοργανωτές προσπά-
θησαν να συμπεριληφθεί το «άθλημα» 
στους ολυμπιακούς αγώνες του 1997 
αλλά προς μεγάλη τους έκπληξη δεν τα 
κατάφεραν.  
Οι κανόνες είναι απλοί. «Κλειδώνεις» τα 
δάχτυλα σου με του αντιπάλου, λες «ένα, 
δύο, τρία, τέσσερα, δηλώνω πόλεμο δαχ-
τύλων» και ξεκινάς προσπαθώντας να 
κερδίσεις το «πάνω… χέρι», κρατώντας 
κάτω το πόδι του αντιπάλου για τρία δευ-
τερόλεπτα.  
Τα παπούτσια κι οι κάλτσες πρέπει ν’ 
αφαιρούνται πριν από την μονομαχία κι 
είναι έθιμο ο αντίπαλος να σου κάνει την 
τιμή βγάζοντας σου τις κάλτσες… 

Πέτρα—μολύβι—χαρτί 
  Οι κανόνες λίγο πολύ γνωστοί. Το ψαλίδι κόβει το χαρτί, το 
χαρτί τυλίγει την πέτρα, η πέτρα συνθλίβει το ψαλίδι. Εάν οι 
παίκτες επιλέξουν το ίδιο «όπλο» πρέπει να επαναλάβουν 
την διαδικασία. Συνήθως αναφερόμαστε σ’ αυτό το παιχνίδι 
ως ένα απλό παιχνίδι τύχης που χρησιμεύει στο να λύνει 
διαφωνίες όπως το ποιος θα πάει να φέρει την επόμενη 
εξάδα με μπύρες.  
Αλλά εάν έχεις ανακηρυχτεί παγκόσμιος πρωταθλητής τότε 
μπορείς να φύγεις με πολλά λεφτά από το ετήσιο πρωτάθ-
λημα που γίνεται στο Λας Βέγκας. 

 Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Σάουνας 
  Η ιδέα αυτή προήλθε από κάποιους 
μ ε θ υ σ μ έ ν ο υ ς  Φ ι λ α ν δ ο ύ ς  π ο υ 
διοργάνωναν ανεπίσημους διαγωνισμούς 
σάουνας μέχρι που τους απαγόρευσαν 
την είσοδο στο τοπικό κολυμβητήριο.  
Όμως δεν πτοήθηκαν και το 1999 
διοργάνωσαν ένα ετήσιο διαγωνισμό που 
συγκέντρωσε συμμετέχοντες από πάνω 
από είκοσι χώρες. Το άθλημα σταμάτησε 
τον Αύγουστο του 2010 καθώς ένας 
συμμετέχων πέθανε όταν η θερμοκρασία 
είχε φτάσει στους 110 βαθμούς. 

Το κυνήγι του τυριού 
  Η αρχή του αγωνίσματος αυτού μας γυρνάει 200 χρόνια 
πίσω. Γίνεται μια φορά τον χρόνο στο λόφο Cooper στη 
περιοχή Gloucester στην Αγγλία και συμμετέχουν 
αποκλειστικά οι κάτοικοι της περιοχής, αν και τον τελευταίο 
καιρό το γεγονός προσελκύει φανατικούς απ’ όλο τον 
κόσμο.  
Ένα μεγάλο κεφάλι τυριού τοποθετείται στην κορυφή ενός 
πολύ μεγάλου κι απότομου λόφου. Μετά από ακριβώς ένα 
δευτερόλεπτο οι συμμετέχοντες αρχίζουν να κυνηγούν το 
τυρί. Σκοπός του αγωνίσματος είναι να πιάσουν το τυρί, αν 
και συμβαίνει σπάνια αυτό καθώς η ταχύτητα που 
αναπτύσσει φτάνει τα 112 χιλιόμετρα την ώρα.  
Ο πρώτος που θα φτάσει στην γραμμή τερματισμού είναι 
κι ο νικητής και πηγαίνει σπίτι με το τυρί. 
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Πικάντικη λευκή σοκολάτα 
 

Υλικά που θα χρειαστούμε: 

1. 1  λίτρο γάλα. 
2. 180 γραμ. λευκή σοκολάτα. 
3. 1 κουταλάκι στιγμιαίο καφέ. 
4. 1 πρέζα τζίντζερ σε σκόνη. 
5. Κακάο σε σκόνη για το γαρνίρισμα. 
6. Σαντιγί  ( προαιρετικά ). 
7. 4 ξυλάκια κανέλα. 
  

Εκτέλεση: 

Παίρνουμε το ένα μπολ και βάζουμε μέσα λίγο νερό 
και τα απέταλα. Τα απατάμε καλά με το κουτάλι 
ώσπου το νερό να γίνει μοβ προς το μπλε. Στη 
συνέχεια το σουρώνουμε. Μετά  βάζουμε το 
μπουκάλι μέσα στο άλλο μπολ για να μην πέσει έξω 
το άρωμα και αρχίζουμε να γεμίσουζε με το άρωμα. 
Τέλος βάζουμε μέσα στο μπουκάλι την κανέλα και 
το γαρίφαλο και σφραγίζουμε καλά, το κουνάμε 
πάνω κάτω για λίγη ώρα και είναι έτοιμο. 
 

Συνταγές—παιχνίδια—ανέκδοτα κ.ά. 
Από τη Ζαφείρη Σοφία και Τιγανίτη Ελευθερία. 

ΑΝΕΚΔΟΤΑ 

Στο διάλειμμα 
Στο  διάλειμμα ο γιος ενός χρηματιστή 
υπερηφανεύεται στους συμμαθητές του: 
- Εμένα ο πατέρας μου για τα γενέθλιά  μου  
μου χάρισε 500 μετοχές. 
Και η κόρη ενός φιλολόγου: 
- Σιγά μη σου χάρισε και επιρρήματα ! 

Πήρα 20!  
Ο Τοτός επιστρέφει στο σπίτι από το σχολείο: 
-Πώς τα πήγες σήμερα στο σχολείο παιδί 
μου;  
Τον ρώτησε η μαμά του. 
-Πολύ καλά ! Πήρα 20! 
-Αλήθεια; Σε ποιο μάθημα; 
1 στην αριθμητική, 1 στην γλώσσα και 18 
στη Γυμναστική. 
 

Γλωσσοδέτες 

1. Βαρέλι νεροβάρελο, ποιος σε νεροβαρελόδενε; 
Του νεροβαρελοδέτη ο γιος. 
 
2. Ανεβαίνω, κατεβαίνω, μπαινοβγαίνω κι 
ανεβομπαινογαινοκατεβαίνω. 

Η έκθεση 
Ο δάσκαλος βάζει να γράψουν έκθεση τα 
παιδιά με θέμα: ¨Αν ήμουν πλούσιος¨. 
Όλοι αρχίζουν να γράφουν εκτός από τον 
Μπόμπο. 
Μπόμπο, γιατί δε γράφεις έκθεση; Ρωτάει ο 
δάσκαλος. 
- Περιμένω τη γραμματέα μου, κύριε! 
 

Το τηλέφωνο 
Χτυπάει το τηλέφωνο στο σχολείο. 
-Εμπρός, απαντά η δασκάλα. 
-Καλημέρα σας. Πήρα να σας πω ότι ο Τοτός 
δεν θα μπορέσει να έρθει στο σχολείο 
σήμερα. 
-Ποιος είναι στο τηλέφωνο, παρακαλώ; 
- Ο μπαμπάς μου! 
 

Άρωμα κανέλας 
 

Υλικά που θα χρειαστούμε: 

1. Πέταλα από τρία τριαντάφυλλα. 
2. Δύο μπολ. 
3. Λίγο νερό. 
4. Ένα σουρωτήρι. 
5.  Κανέλα.  
6. Λίγο γαρίφαλο. 
7. Ένα ωραίο μπουκαλάκι. 

Εκτέλεση: 
Σε μια κατσαρόλα ανακατέψτε το γάλα με το 
τζίντζερ. Αφήστε να πάρει μια βράση και στη 
συνέχεια κατεβάστε την από τη φωτιά. Προσθέστε 
τον καφέ και τη σοκολάτα, ανακατεύοντας καλά 
μέχρι το μείγμα να γίνει απαλό και ομοιογενές. 
Μοιράστε το στα φλιτζάνια και γαρνίρετε με σαντιγί 
( αν επιθυμείτε ) και πασπαλίστε με κακάο σε σκόνη. 
Προσθέστε ένα ξυλάκι κανέλας και σερβίρετε. 
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Γρίφοι 

1.Τρεις  φίλοι ψαρεύουν σε μια βάρκα, όταν ένα 
μεγάλο κύμα την αναποδογυρίζει. Και οι τρεις 
φίλοι πέφτουν στο νερό. Οι δύο έβρεξαν τα μαλλιά 
τους, όχι όμως και ο τρίτος… πώς συνέβη αυτό; 
Απάντηση: στο τέλος της σελίδας 

2.Ένας διάσημος μάγος ανακοίνωσε πως θα 
κατάφερνε να περπατήσει πάνω σε μια λίμνη 
χωρίς να χρησιμοποιήσει κανένα βοήθημα. Όντως 
τα κατάφερε. Πώς; 
Απάντηση: στο τέλος της σελίδας 

Βρείτε στο κρυπτόλεξο 20 φρούτα 

Μ Η Λ Ο Κ Α Ρ Π Ο Υ Ζ Ι 

Π Ζ Ε Ο Β Υ Σ Σ Ι Ν Ο Σ 

Α Γ Β Α Τ Ο Μ Ο Υ Ρ Ο Θ 

Ν Α Ζ Β Γ Τ Δ Ε Π Ζ Η Ι 

Α Ν Α Ν Α Σ Ο Κ Ο Λ Μ Ξ 

Ν Β Ξ Ο Ν Τ Π Σ Ρ Τ Ρ Υ 

Α Α Σ Ι Φ Α Χ Ω Τ Ψ Β Δ 

Γ Ν Β Α Μ Φ Ρ Α Ο Υ Λ Α 

Π Ι Ε Ζ Α Υ Ε Χ Κ Η Μ Κ 

Ε Λ Ρ Κ Ν Λ Θ Λ Α Ι Α Τ 

Π Ι Ι Ε Τ Ι Κ Α Λ Μ Ν Η 

Ο Α Κ Ρ Α Α Ξ Δ Ι Λ Γ Ν 

Ν Π Ο Α Ρ Ο Ρ Ι Σ Ρ Κ Ι 

Ι Τ Κ Σ Ι Ψ Χ Ι Ζ Ε Ο Δ 

Υ Χ Α Ι Ν Η Κ Ω Ν Ξ Ν Ι 

Ω Φ Δ Α Ι Ε Ρ Ο Δ Ι Ζ Ο 

Μήλο 
Μπανάνα 
Ανανάς 
Σταφύλια 
Φράουλα 
 

Νεκταρίνι 
Λοττός 
Βανίλια 
Ακτινίδιο 
Αχλάδι 
 

Ρόδι 
Κεράσια 
Βερίκοκα 
Πορτοκάλι 
Καρπούζι 
 

Μάνγκο 
Μανταρίνι 
Βατόμουρο 
Βύσσινο 
Πεπόνι 
 

Γρίφοι ( απαντήσεις) 
1. Ήταν φαλακρός. 
2. Η λίμνη ήταν παγωμένη. 


