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Συνεντεύξεις 

Συνέντευξη από τη γιαγιά 

μου με θέμα τα σχολικά της 

χρόνια 
 
 
-Καλημέρα γιαγιά. Θα ήθελα να σου πάρω μια 
συνέντευξη σχετικά με τα σχολικά σου χρόνια. 
Μπορώ; 

-Μα φυσικά Σοφούλα μου ρώτα με ό,τι θες. 

 
-Ωραία. Πριν πόσα χρόνια ήσουν στο γυμνάσιο; 
 

-Είναι γύρω στα πενήντα χρόνια από την πρώτη 

τάξη του γυμνασίου. 

 
-Σε τι γυμνάσιο ήσουν; Σε θηλέων ή μεικτό; 

 
-Το γυμνάσιό μας ήταν θηλέων. 
 
-Είχατε πολλούς καθηγητές; 

 
-Ναι, όπως και τώρα έτσι κατ τότε είχαμε για 

κάθε μάθημα ξεχωριστό καθηγητή. 

 
-Αυτό ήταν καλό κατά τη γνώμη σου; 
 

-Βέβαια, μου άρεσε πιο πολύ να έχουμε 

διαφορετικούς καθηγητές. 

 
-Η συμπεριφορά των καθηγητών απέναντί σας 
πώς ήταν; 

 

-Οι καθηγητές μας ήταν πάρα πολύ αυστηροί. 

Μάλιστα, την ώρα της προσευχής μας έκαναν έλεγχο 

εάν φορούσαμε τη μαύρη μας ποδιά με το άσπρο 

γιακαδάκι. 

 
-Εσύ φορούσες πάντα το άσπρο γιακαδάκι; 

 
-Σαν παιδιά κι εμείς ήμασταν λίγο ανυπάκουα. Στα 

περισσότερα παιδιά δεν άρεσε καθόλου το γιακαδάκι. 

Έτσι είχαμε στις τσέπες μας χαρτοπετσέτες και τις 

χρησιμοποιούσαμε αντί για γιακαδάκι στην 

επιθεώρηση. Μόλις τελείωνε τις βγάζαμε. 

 
-Τι θα γινόταν αν δεν φορούσατε αυτά που σας 
επέβαλλαν οι καθηγητές; 

 
-Εάν μας έπιαναν να μην φοράμε γιακαδάκι ή ποδιά, 

τρώγαμε αποβολή μεγαλύτερη των τριών ημερών. 

 
-Βλέπω πως οι καθηγητές ήταν πολύ αυστηροί. Σε τι 
άλλο ήταν έτσι; 

 
-Για να σκεφτώ. Τα νύχια μας έπρεπε να ήταν πάντα 

κομμένα και εάν είχαν μεγαλώσει έστω και λίγο, μας 

έδιναν και άλλη αποβολή. Επίσης θυμάμαι την 

γυμνάστριά μας πολύ έντονα. Με αντιπαθούσε πολύ. 

Τότε τα μαλλιά μου ήταν ξανθάκαι μακριά μέχρι τα 

πόδια μου και οι ρίζες τους ήταν πιο σκούρες. Εκείνη 

νόμιζε πως τα έβαφα, και κάθε φορά που είχαμε 

μάθημα μαζί της, μου έδινε αποβολή και έπρεπε να 

ξαναγυρίσω μαζί με τους κηδεμόνες μου. Ό,τι και να 

της λέγαμε εγώ και οι γονείς μου εκείνη δεν 

πειθόταν. Έτσι μια μέρα δεν άντεξα άλλο και πήγα 

και κουρεύτηκα σχεδόν γουλή και καμιά ξανθιά τούφα 

δεν έμεινε. Από τότε ποτέ ξανά δεν τα άφησα να 

μακρύνουν τόσο πολύ.  

 
-Πώπω αυτό ήταν πολύ σκληρό. Πώς αλλιώς σας 
συμπεριφέρονταν; 

 
-Η αυστηρότητα ήταν πολύ μεγάλη. Στα θρησκευτικά 

για παράδειγμα έπρεπε να κρατάμε πάντα ένα 

Ευαγγέλιο στο χέρι. Αν δεν το κάναμε μας έβγαζαν 

έξω από το μάθημα. 

 
-Μέχρι τώρα μου έχεις διηγηθεί πως οι τιμωρίες ήταν 
μόνο αποβολές. Υπήρχαν και άλλες τιμωρίες εκτός 
απ’ τις αποβολές; 

 

 
 

Η εφημερίδα μας 

 

Γεια σας! Είμαστε τα Αναβρυτάκια του Α'3! 

Σκεφτήκαμε στο μάθημα της γλώσσας,  να 

φτιάξουμε μια ηλεκτρονική εφημερίδα. Έχουμε 

σκοπό να σας ενημερώσουμε για τα νέα της τάξης 

και του σχολείου μας. Ελπίζουμε να σας αρέσει και 

να ευχαριστηθείτε την ανάγνωσή της. 

☺.

  

 

Εισαγωγή 

 



ζ 
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-Ασφαλώς υπάρχουν τεράστιες διαφορές και 

μάλιστα πολλές φορές ζηλεύω την ελευθερία που 

νιώθετε εσείς σαν παιδιά. Διότι ένα ελεύθερο 

πνεύμα είναι πολύ καλύτερο από ένα αυστηρά 

δεσμευμένο. 
 
-Πολύ καλά, ευχαριστώ γιαγιά μου για την πολύ 
ωραία και περιεκτική συνέντευξη που μου έδωσες. 
Με βοήθησες να δω τις πολύ μεγάλες διαφορές της 
δικής σας εποχής με τη δικιά μας. Κατάλαβα πως 
πρέπει να είμαι ευγνώμων για την εποχή που ζω, 
διότι είναι πολύ καλύτερη από τη δικιά σας. 

 

-Βέβαια και υπήρχαν. Όταν δεν ήμασταν διαβασμένοι ας 

πούμε, υπήρχαν και άλλες τιμωρίες, πιο επίπονες. 

 
-Μπορείς να μου το εξηγήσεις αυτό; 
 

-Να, ας πούμε, όταν ερχόμασταν αδιάβαστοι, είχαν ένα 

κλαρί από δέντρο, λυγαριά νομίζω, τη λεγόμενη βίτσα, και 

μας χτυπούσαν στις παλάμες. Επίσης μας δίπλωναν το αυτί 

και μας το τραβούσαν. Θυμάμαι στο δημοτικό είχα μια 

συμμαθήτρια που ο πατέρας της ήταν ξυλουργός. Έτσι μια 

μέρα ήρθε στο σχολείο με ένα τετρλαγωνο κάπως βαρύ 

ξύλο και το έκανε δώρο στο δάσκαλο. Πώς πονούσε! 

Καταλαβαίνετε μετά τι έγινε με το κοριτσάκι. 

 
-Μάλιστα. Αυτό το ξύλο γινόταν μόνο τότε; 

 
-Ναι, μόνο τότε. Όταν ήμασταν αδιάβαστοι πάντα, καμία 

άλλη ώρα όμως. 
 
-Πότε νιώθατε ελευθερία στο σχολείο σαν παιδιά κι εσείς; 

 
-Στις εκδρομές υπήρχαν πολύ ωραίες στιγμές. Δεν 

αναγνωρίζαμε καθόλου τους καθηγητές μας. Δεν 

μπορούσαμε να καταλάβουμε πώς γίνεται να είναι τόσο 

καλοί κι ευγενικοί στις εκδρομές και τόσο σκληροί και 

αυστηροί μέσα στο σχολείο. 

 
-Φαντάζομαι όμως πως μόλις τελείωνε το σχολείο θα 
ήσασταν ελεύθεροι να χαρείτε και να διασκεδάσετε, έτσι 
δεν είναι; 
 

-Όχι, καθόλου! Δεν μπορούσαμε να βγούμε έξω από το 

σπίτι μας ούτε με γονείς, ούτε με αδέλφια, ούτε με 

ξαδέλφια, ούτε φυσικά με τους φίλους μας. Εάν μας 

έβλεπαν μας έδιναν αποβολή για την επόμενη μέρα. 

 
-Αυτό είναι πολύ σκληρό! Προσωπικά θυμάσαι κανένα 
άλλο ιδιαίτερο συμβάν; 
 

-Φυσικά! Μου έχει μείνει ανεξίτηλο στη μνήμη όταν θα 

παντρευόταν ο τέος βασιλιάς Κωνσταντίνος με την Άννα – 

Μαρία. Τότε μας ανακοίνωσαν πως θα έχουμε τρεις μέρες 

αργία. Ήταν τόσο μεγάλη η χαρά μας, που 5-6 

συμμαθήτριες ανεβήκαμε και χορεύαμε στην έδρα την ώρα 

του διαλείμματος. Τότε μας έδωσαν 10 ημέρες αποβολή. 
 
-Άρα τα σχολικά σου χρόνια απ’ ότι καταλαβαίνω, δεν θες 
και να τα σκέφτεσαι; 

 

-Όχι, απεναντίας τα θυμάμαι πολύ ωραία και γλυκά διότι 

εμείς βρίσκαμε πολλές ώρες ευχαρίστησης στις σχολικές 

μας ημέρες. 
 
-Τα δικά μας σχολικά χρόνια έχουν μεγάλες διαφορές από 
τα δικά σας, κατά τη γνώμη σου; 

 

Συνέντευξη από τον πρόεδρο 

του15μελούς του  σχολείου 

μας, Παύλο Φωτιάδη 

 
-Πως αισθάνεσαι που πήρες τις περισσότερες 
ψήφους για το 15μελές; 

 
-Αισθάνομαι πολύ ωραία. Δεν περίμενα να βγω με 

τέτοια διαφορά ψήφων, δεν περίμενα καν να βγω 

πρώτος και πιστεύω ότι βγήκα γιατί πιστεύει ο 

κόσμος σε ‘μένα 
 
-Τι πρόκειται να αλλάξει στο σχολείο μας; 

 

-Πρώτον τα προηγούμενα χρόνια δεν υπήρχε σχεδόν 

καθόλου συνεννόηση με τους καθηγητές και αν 

υπήρχε, υπήρχε ελάχιστη. Θα γίνονται πολλά πάρτυ, 

που πέρυσι δεν έγιναν, έγιναν δυο, θα γίνουν 

αρκετές εκδρομές. 

 
-Πιστεύεις πως θα έχετε καλή συνεργασία με τα 
υπόλοιπα μέλη του 15μελους; 

 
-Ασφαλώς, τα πηγαίνω πολύ καλά με όλους, με όλα 

τα μέλη του 15μελους. Πιστεύω πως με τη 

συνεργασία που έχουμε, το πόσο δεμένοι θα είμαστε, 

θα καταφέρουμε να κάνουμε το σχολείο πολύ 

καλύτερο. 

 
-Ευχαριστούμε πολύ. 
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Παγκόσμια  νέα 

 

Δορυφόρος σε κομήτη 
 
Ο αμερικανικός διαστημικός δορυφόρος Epoxi (εποχή) 
πλησίασε σε απόσταση περίπου 700 χιλιομέτρων, από 
τον πυρήνα του μικρού 
κομήτη Hartley 2, από τον οποίο έβγαλε 
εντυπωσιακές φωτογραφίες, σύμφωνα με τις 
εικόνες της τηλεόρασης της NASA. 
  
 
Οι ερευνητές ελπίζουν να συγκεντρώσουν αρκετές 
πληροφορίες σχετικά με τον κομήτη ώστε να 
κατανοηθούν καλύτερα τα χαρακτηριστικά και η 
σύνθεση αυτών των ουράνιων σωμάτων, που 
υπολογίζονται σε δισεκατομμύρια στις παρυφές του 
ηλιακού μας συστήματος. 

 

 

ΑΤΜ γάλακτος 
 

Μέχρι τώρα, από τα ATM έβγαιναν χρήματα. Από 
σήμερα βγαίνει και γάλα! Στη Θεσσαλονίκη 

λειτούργησαν τα πρώτα ATM γάλακτος. Πρόκειται για 
6 μηχανήματα τα οποία γεμίζουν μπουκάλια με γάλα. 

Το γάλα προμηθεύονται από 100 παραγωγούς. Το 
κάθε λίτρο κοστίζει μόλις 1 ευρώ ενώ το μισό λίτρο 
μισώ ευρώ, χρησιμοποιώντας την προπληρωμένη 

κάρτα. 

 

iphone 6 
 

Η γνωστή σε όλους μας εταιρεία Apple, ακόμα και 
ύστερα από το θάνατο του ιδρυτή της, Στιβ Τζομπς 
(Steve Jobs), συνεχίζει δυναμικά και μας θαμπώνει 
με τις πιο πρόσφατες δημιουργίες της, το iphone 6 
και το iphone 6+ (plus). Ύστερα από τη συντριπτική 

επιτυχία των iphone 5, με εκατοντάδες χιλιάδες 
πωλήσεις από την αρχή, κανείς δεν θα περίμενε πως 

το αμέσως επόμενο θα έσπαγε κάθε προσδόκιμο 
κέρδους στην Ελλάδα και παγκοσμίως. 

Ομολογουμένως, αξίζει τον κόπο. Να μερικά από τα 
χαρακτηριστικά του: 

Ύψιστη  
μεγάλη οθόνη (4,7 ίντσες iphone 6, 5,5 ίντσες 

iphonε6+) 
Τεράστια χωρητικότητα (16GB-128GB) 
Τεράστια χωρητικότητα (16GB-128GB) 

ανάλυση οθόνης (Retina HD Display – 1334x750 
iphone 6, 1920x1080 iphone 6+) 

πιο λεπτό από ποτέ (6,9 χιλ. Iphone 6- 7,1 χιλ. 
Iphone 6+) 

 

Iphone 6+) 
η Isight camera, η κάμερα που άλλαξε τα δεδομένα 
φωτογράφισης, στα iphone 5, iphone 5s, iphone 5c, 

έρχεται τώρα με νέα χαρακτηριστικά για βίντεο: 
νέοι αισθητήρες focus pixel, 1080 HD στα 60fps, slo-
mo (slow motion) στα 240fps, και time-lapse video 

mode 
γρηγορότερες ταχύτητες download LTE 

3 φορές μεγαλύτερη ταχύτητα σε σύνδεση wi-fi 
τεχνολογία breakthrough touch ID, που διαβάζει με 

ακρίβεια και το αποτύπωμά σου 
πληρώνεις άμεσα, χωρίς πορτοφόλι, μόνο με το 

αποτύπωμά σου 
το καλύτερο iOS (iOS 8) 

 
Αυτά -και όχι μόνο- φέρνουν στο iphone 6 το 
δικαίωμα να ονομάζεται το καλύτερο και πιο 

τεχνολογικά ανεπτυγμένο κινητό τηλέφωνο που 
έχει φτιαχτεί ως τώρα, με εκατομμύρια χρήστες, 
και άλλους τόσους που περιμένουν την επόμενη 

παρτίδα στη χώρα τους, καθώς ήδη 
εξαντλήθηκαν... 

 

Περισσότερα στην επίσημη σελίδα της Apple για το 

iphone:  https://www.apple.com/iphone-6/ 

 

https://www.apple.com/iphone-6/
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Βιβλιοπαρουσιάσεις 
 

 

Το αγόρι με τις ριγέ πυτζάμες 
 
Συγγραφέας 
Ο Τζον Μπόιν γεννήθηκε στην Ιρλανδία το 1971. Σπούδασε 
φιλολογία στο Δουβλίνο, και παρακολούθησε σεμινάρια 
δημιουργικής γραφής. Ζει στο Δουβλίνο. Έχει γράψει τέσσερα 
μυθιστορήματα για ενήλικες. Αυτό είναι το πρώτο του βιβλίο 
για παιδιά, αλλά στην πραγματικότητα είναι και για ενήλικες.  
 
 
Κριτικές και πληροφορίες για το βιβλίο. 
Πρόκειται για ένα συναρπαστικό βιβλίο που διαβάζεται 
απνευστί. Η σύλληψη της πλοκής είναι ευφυής. Το μεγαλύτερο 
πλεονέκτημα όμως είναι η γραφή και οπτική της αφήγησης.  
Οι πιο σκληρές αλήθειες υπονοούνται και διαγράφονται μέσα 
από την οπτική του εννιάχρονου ήρωα. Μια οπτική γνήσια 
παιδική, έως και αφελής. Ο ήρωας είναι ένας γνήσιος 
επαναστάτης, κι ας μην το ξέρει.  

 
Εισαγωγή 
Ο Μπρούνο, ένα αγόρι εννιά χρονών, είναι γιος ενός Ναζί. Ο 
Πατέρας του είναι ένας αυστηρός και προσηλωμένος στο 
καθήκον και τη φασιστική ιδεολογία διοικητής. Στο σπίτι του 
μικρού Μπρούνο μπαινοβγαίνει ο Φύρης και μια πολύ όμορφη 
γυναίκα, η Εύα. Το πενταώροφο σπίτι της οικογένειας στο 
Βερολίνο στεγάζει την οικογενειακή ευτυχία. Πρωταγωνιστές ο 
Μπρούνο και η μεγαλύτερη αδερφή του η Γκρέτελ, η Μητέρα 
και ο Πατέρας που επιβάλλουν μια αυστηρή πειθαρχία, για το 
καλό όλων και της πατρίδας, η Μαρία, η υπηρέτρια, και το 
υπόλοιπο υπηρετικό προσωπικό. 
 
Ιστορία 
Μια μέρα του 1943 η γαλήνη διαταράσσεται όταν ο Φύρης 
αναγκάζει τον εκλεκτό διοικητή του να μετακομίσει στο 
Άουσβιτς. Το σπίτι τους είναι δίπλα στο στρατόπεδο 
συγκέντρωσης. Από το παράθυρο του δωματίου του ο Μπρούνο 
βλέπει το συρματόπλεγμα. Δεν ξέρει όμως περί τίνος 
πρόκειται. Έχει χάσει τους κολλητούς του φίλους, το τεράστιο 
σπίτι που έδινε πλήθος ευκαιρίες εξερεύνησης, το χαρούμενο 
πανηγύρι του Βερολίνου.  
 
Στην απέραντη μοναξιά αυτού του τόπου ο Μπρούνο βρίσκει 
διέξοδο στις 
εξερευνήσεις έξω από το νέο σπίτι του οι οποίες τον οδηγούν 
σε ένα σημείο του στρατοπέδου όπου η επιτήρηση είναι 
χαλαρή.  
…….Εκεί συναντά έναν κρατούμενο, ένα Εβραιόπουλο που έχει 
γεννηθεί, κατά σύμπτωση, την ίδια ακριβώς μέρα με τον 
Μπρούνο. Μια δυνατή και κρυφή φιλία αναπτύσσεται ανάμεσα 
στα δυο αγόρια, με το συρματόπλεγμα πάντα ανάμεσά τους. Να 
όμως που σε αυτό το σημείο το συρματόπλεγμα είναι λίγο 
χαλαρά στερεωμένο στη γη. Μια μικρή τρύπα αφήνει το 
παιδικό χεράκι να περάσει για να δώσει μια φέτα ψωμί και λίγο 
τυρί στον φίλο. Για να περάσει, στο τέλος, ο Μπρούνο στην 
άλλη πλευρά, να γνωρίσει τον κόσμο του φίλου του, τον κόσμο 
με τις ριγέ πιτζάμες. Ο κίνδυνος της αποκάλυψης παραμονεύει. 
Δεν τολμά κανείς να φανταστεί τι θα κάνει ο Πατέρας αν 
καταλάβει το ατόπημα του γιου. Υπάρχει όμως κι ένας 
μεγαλύτερος κίνδυνος που παραμονεύει πίσω από το σιδερένιο 
συρματόπλεγμα.  

 

 

Το ημερολόγιο μιας ξενέρωτης 
 

Τα "Ημερολόγιο μιας Ξενέρωτης" είναι τα πιο 

δημοφιλή βιβλία παγκοσμίως, μαζί με τα "Ημερολόγιο 

ενός Σπασίκλα". Μιλούν για τη ζωή εντός και εκτός 

σχολείου ενός 14χρονου κοριτσιού στην Αγγλία, της 

Νίκι Μάξουελ, και τις περιπέτειες στις οποίες 

μπλέκει. Έχει δύο φίλες, την Κλόι και τη Ζόι, και μια 

πολύ ψυχρή, εγωκεντρική και μοχθηρή εχθρό, την 

Μακένζι, που κάνει τα πάντα για να της κάνει τη ζωή 

δύσκολη. Τα βιβλία είναι πολύ ενδιαφέροντα και 

διασκεδάζουν τον αναγνώστη, ενώ του δείχνουν πως 

όλα μπορεί πάντα να πάνε χειρότερα. Απευθύνεται 

σε εφήβους της ηλικίας μας και πάνω. Πιστεύω ότι 

αξίζει τον κόπο. 
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Αθλητικά 
 

Ποδόσφαιρο – ο βασιλιάς  των  

αθλημάτων 

 

Η Ιστορία  

Το ποδόσφαιρο έχει αναμφισβήτητα κατακτήσει   

τις καρδιές των περισσότερων φιλάθλων του κόσμου  

και γι’ αυτό το λόγο δίκαια θεωρείται ως ο βασιλιάς  

όλων των αθλημάτων.  

Οι ρίζες του χάνονται στα βάθη της ιστορίας, 

 αλλά  οι Έλληνες μπορούμε να  

υπερηφανευόμαστε ότι είμαστε ανάμεσα στους 

 λαούς με τα αρχαιότερα ευρήματα παιγνιδιού  

όπου κάποιος παίζει με μπάλα (φτιαγμένη  

από ουροδόχο κύστη ζώου που βρέθηκε από  

ανασκαφές στη Σαμοθράκη, καθώς και πήλινο  

συμπαγές ομοίωμα μπάλας σε τάφο του 

 3ου π. Χ. αιώνα). 

 

 

Πολύ γνωστό είναι επίσης  το ανάγλυφο του 4ου π.Χ. 

 αιώνα που βρίσκεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο των 

 Αθηνών και εικονίζει έναν έφηβο να παίζει 

 ισορροπώντας μια σφαίρα πάνω στο  

πόδι του χωρίς να χρησιμοποιεί χέρια).  

Παιχνίδια με μπάλα περιγράφονται  

παλαιότερα στην Οδύσσεια (Ραψωδία Θ’ στιχ. 

 370-375) από τον Όμηρο.  

 

 

Αξίζει να δείτε: 
 

http://youtu.be/E6HUx8ch5ek : Οι καλύτερες 10 

φάσεις της αγωνιστικής 

 

http://youtu.be/vAqJ-EmTAes : Ο καλύτερος παίκτης 
του μήνα 

 
RESPECT! 

 https://www.youtube.com/watch?v=JRUwAQo9M0s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://youtu.be/E6HUx8ch5ek
http://youtu.be/vAqJ-EmTAes
https://www.youtube.com/watch?v=JRUwAQo9M0s
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Για να γελάσουμε… 
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 -Πάμε για ένα κρασί..; 
-Όχι. 
-Wine not..? 

 Χτες το βράδυ άνοιξα το ψυγείο για να 
πιω νερό και ξαφνικά...μου επιτέθηκε 
στο στόμα ένα εκλεράκι! 

 Πάει ένας παππούς 97 χρονών στο 
ασφαλιστήριο και λέει στον ασφαλιστή: 
- "Καλημέρα παιδί μου. Θα ήθελα να 
κάνω μια ασφάλεια ζωής." 
Απορημένος ο ασφαλιστής, ρωτάει: 
- "Συγγνώμη για την αδιακρισία, αλλά 
την θα την κάνετε την ασφάλεια ζωής;" 
- "Ξέρεις παιδί μου, θα ταξιδέψω με τον 
πατέρα μου στην Ευρώπη." 
Ακόμη πιο απορημένος ο ασφαλιστής, 
ρωτάει: 
- "Και πάλι συγγνώμη, αλλά πόσο 
χρονών είναι ο πατέρας σας;" 
- "127.                                                                                        
- `127; Και τι θα κάνετε στην Ευρώπη;" 
Απαντάει ο παππούς: 
- "Θα πάμε στον γάμο του παππού μου." 
Σοκαρισμένος πια ο ασφαλιστής, 
ρωτάει: 
- "Και πόσο χρονών είναι ο παππούς 
σας;" 
- "Είναι...Α! 150." 
Και ο ασφαλιστής, περιμένοντας να 
ακούσει ο,τιδήποτε πια, ρωτάει: 
- "Μα καλά, του παππού σας σ`αυτήν 
την ηλικία του ήρθε να παντρευτεί;" 
- "Αηδίες μωρέ, τον πιέζουν οι γονείς 
του!" 

 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!¨ 

 Ήταν κάποτε τρεις νυχτερίδες και 
έλεγαν τα κατορθώματα τους. Λέει η 
πρώτη: 
- "Που λέτε εχθές έκανα ένα φοβερό 
κατόρθωμα. Με βλέπετε που είμαι έτσι 
γεμάτη αίματα και κρέατα στο πρόσωπό 
μου. Εκείνο το βουνό το βλέπετε;" 
- "Το βλέπουμε," απαντούν οι άλλες 
απορημένες. 
- "Ε λοιπόν, πίσω από εκείνο το βουνό 
βρίσκεται ένα μεγάλο κάστρο. 
Κατασπάραξα όλους όσους βρίσκονταν 
εκεί, δεν άφησα κανέναν! Τρομερή 
βραδιά!" 
Μετά παίρνει το λόγο η δεύτερη 
νυχτερίδα και λέει: 

 

- "Που να σας τα λέω για μένα... Το βλέπετε εκείνο το 
βουνό;" 
- "Το βλέπουμε," απαντούν οι άλλες. 
- "Ε λοιπόν... εγώ δεν το είδα...!"  

 Πως λένε τον Σούπερμαν στην Κρήτη; 
- Υπερκοπέλι! 

 Τι βρήκε ένας τράγος που έπεσε μέσα σε ένα 
πηγάδι; Τραγικό Θάνατο. 
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Λουκία Τσιτούρα 
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Για την δημιουργία της 

εφημερίδας συνεργάστηκαν: 

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 
Γιώργος Ράλλης 
Πάνος Πούλιος 
Δημήτρης Τσούκος 
Γιώργος Τουρναβήτης 
Μενέλαος Σπυριδάκης 

 
 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΝΕΑ 
Στέφανος Σταματόπουλος 
Ειρήνη Χάρτζη 
Κατερίνα Τρανού 
Μαριάντζελα Φουρνιστάκη 

Μαρία Στεφανοπούλου 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΚΑΙ 

ΣΧΟΛΙΚΑ ΝΕΑ 

Βασιλική Φώτη 
Ανδριάνα Χανδάνου 
Αναστασία Παλτζούδη 
Σοφία Σπανίδη 
Λουκιανός Σαλαμάς 
Αντωνία Σταμούλη 
Ελίνα Σιψή 
Ελισάβετ Τασσοπούλου 

Χριστιάνα Χαρδαλιά 

ΑΝΕΚΔΟΤΑ-ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΕΣ 
Νεφέλη Συκαρά 

Λουκία Τσιτούρα 

Άννα Ρεντίφη 

Κατερίνα Σιδηροπούλου 

Πέτρος Φιλόπουλος 

Γιώργος Χατζησσάρος 
 

ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 
Πέτρος Φιλόπουλος 
Ιωάννα Φλέσσα 
Κατερίνα Σιδηροπούλου 
 

ΣΤΗΣΙΜΟ 
Μανώλης Πριναράκης 
Σοφία Σπανίδη 
Αναστασία Παλτζούδη 
Ελισάβετ Τασσοπούλου 
Λουκιανός Σαλαμάς  
Μαρία Στεφανοπούλου  

Ειρήνη Χάρτζη 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 
Κατερίνα Νικολοπούλου 


