
ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ    Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2012 

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 1                                                                              Αριθμός σελίδων: 11 

Η εφημερίδα της ΣΤ΄2 τάξης του 14ου Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας 

Θες να γίνεις κι εσύ εξερευνητής; Διάβασε την εφημερίδα μας! 

Την εφημερίδα μας μπορείς να τη διαβάσεις και στην ηλεκτρονική της έκδοση στο 
ιστολόγιό μας στην παρακάτω διεύθυνση: 

http://blogs.sch.gr/seraskitis/ 

Στην εφημερίδα αρθρογραφούν οι: 
Κωστοπούλου Χριστιάνα, Λίτσιος Κωνσταντίνος, Μπακρατσάς Κωνσταντίνος, 
Μπαντής Δημήτριος, Μπούνια Λυδία, Νούκα Πηνελόπη, Ντενησιώτη Μαρία, 
Παναγόπουλος Νικόλαος, Παπαγιάννης Σωτήριος, Παπαλίτσας Βασίλειος, 
Παπούλιας Μιχαήλ, Ποπώλη Αλεξάνδρα, Ριζάς Πιντζόπουλος Πάρις, 
Ρίζος Λάμπρος, Σκύφτας Κωνσταντίνος, Χριστοδούλου Ιωάννης  
 
 

 Διάβασε σε αυτή την έκδοση: 

 Το παζάρι της πόλης μας 
 28 Οκτωβρίου 1940 
 Τα περιβαλλοντικά μας προγράμματα 
 Παπαρρηγοπούλου & Δεληγιώργη – Η διεύθυνση του σχολείου μας 
 Σχολικοί τροχονόμοι 
 Επιστήμη 
 Felix Baumgartner 
 Αθλητικά 
 Αινίγματα – Ανέκδοτα – Παιχνίδια 
 Κόμικ 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                  Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ ΤΥΠΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΚΔΟΤΙΚΟ ΟΙΚΟ: «…ΤΟ ΚΟΥΤΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ» 

http://blogs.sch.gr/seraskitis/


Λυδία Μπούνια – Βασίλης Παπαλίτσας 

ΤΟ ΠΑΖΑΡΙ  

 

Καθώς πλησιάζεις στο παζάρι η υπέροχη 
μυρωδιά του χαλβά σε αναγκάζει να περπατήσεις 
πιο γρήγορα… Θέλεις οπωσδήποτε να δοκιμάσεις 
ένα κομμάτι! Οι  δυνατές  μουσικές των διάφορων  
παιχνιδιών  σε διασκεδάζουν. 

 Όταν μπαίνεις στο χώρο του παζαριού σαστίζεις 
από τον πολύ κόσμο που αντικρίζεις. Βλέπεις 
αμέτρητους πάγκους όπου πάνω τους υπάρχουν 
ρούχα, παιχνίδια, εργαλεία αλλά και φαγητά.  

Το καλύτερο από όλα φυσικά είναι το μέρος με τα 
παιχνίδια. Και δεν εννοούμε μόνο τα παιχνίδια 
που αγοράζεις και παίρνεις στο σπίτι σου αλλά και 
τα συγκρουόμενα, τη μπαλαρίνα, το τεράστιο 
χταπόδι, την πανύψηλη ρόδα… 

                                                                                
Είναι το παζάρι 
που έρχεται για 
μια εβδομάδα 
κάθε χρόνο. 
Αυτή την  
εβδομάδα!    

 

 

Μην το χάσετε!!!!! Διαρκεί πολύ λίγο. Μόνο λίγες 
ημέρες ακόμα! 

 

 

 

 

Βασίλης Παπαλίτσας – Σωτήρης Παπαγιάννης 

28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 

 

Η 28η Οκτωβρίου 
είναι ημέρα μεγάλης 
εθνικής γιορτής, που 
είναι αφιερωμένη 
στο ΟΧΙ, την 
άρνηση δηλαδή των 
Ελλήνων στις 28 
Οκτωβρίου του 1940 
να παραδώσουν τη 
χώρα στους Ιταλούς.  

Ο εορτασμός της είναι καθιερωμένος σε ολόκληρη 
τη χώρα και περιλαμβάνει διοργάνωση 
εκδηλώσεων μνήμης, καταθέσεις στεφανιών σε 
μνημεία ηρώων, παρελάσεις κλπ.   

 

 

 

 

 

 



Κωνσταντίνος Λίτσιος – Δημήτρης Μπαντής 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΟΥ                                              
(ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ & ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ) 

Ας μάθουμε ποιοι είναι: 

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ 

Γεννήθηκε στην Τρίπολη και 
σπούδασε νομικά. Πατέρας 
του ήταν ο Μήτρος 
Δεληγιώργης, αγωνιστής και 
φρούραρχος του 
Μεσολογγίου. Εκλέχτηκε το 
1859 βουλευτής Μεσολογγίου 
αλλά δύο χρόνια αργότερα 
φυλακίστηκε από το καθεστώς 

του Όθωνα.  Απελευθερώθηκε το 1862 και 
συνέχισε την πολιτική του σταδιοδρομία. Έγινε 
Υπουργός Δημόσιας Εκπαίδευσης κατά την 
Προσωρινή Κυβέρνηση του 1862. Ήταν ιδρυτής 
και αρχηγός του κόμματος Εθνικό Κομιτάτο, με το 
οποίο εκλέχτηκε βουλευτής. Το 1865 διετέλεσε 
πρωθυπουργός ενώ μέχρι τον θάνατο του 
διετέλεσε υπουργός παιδείας και  οικονομικών 
στην οικουμενική κυβέρνηση Κανάρη και 
υπουργός εξωτερικών. Συνολικά ο Δεληγιώργης 
χρημάτισε 6 φορές πρωθυπουργός (1865, 
1870,1872, 1876, 1877), ενώ διατηρεί μέχρι και 
σήμερα τον τίτλο του νεώτερου Έλληνα 
πρωθυπουργού, καθώς ανέλαβε πρώτη φορά την 
εξουσία σε ηλικία 36 ετών. Πέθανε στην Αθήνα το 
1879.  

                                                                                                             
Ο χαρακτήρας του                                                                                                                                             
Ο Δεληγιώργης ήταν ο πιο μορφωμένος, και 
συγχρόνως ο δεινότερος ρήτορας πολιτικός της 
εποχής του. Από μικρή ηλικία ανέβηκε στο 
ανώτερο αξίωμα της πολιτείας και άσκησε 
επιρροή με τα προσόντα και την πολιτική αρετή 
του. Είχε κρίση και νομοθετικό πνεύμα 
εμβριθέστερο των υπόλοιπων και βαθύτερη 
συνείδηση των πράξεών του. Ήταν τίμιος και 
φειδωλός στην διαχείριση, επιμελής στην 
διοίκηση, και αυστηρός  σαν πολιτικός.   

 

 

 

 

 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ 

O Κωνσταντίνος 
Παπαρρηγόπουλος 
(Κωνσταντινούπολη 1815 
– 14 Απριλίου 1891 
Αθήνα) ήταν ιστορικός 
που χαρακτηρίζεται από 
τους σύγχρονους 
ιστορικούς ως ο 

«πατέρας» της ελληνικής ιστοριογραφίας. Είναι ο 
θεμελιωτής της αντίληψης της ιστορικής συνέχειας 
της Ελλάδας από την αρχαιότητα έως σήμερα, 
αφού καθιέρωσε στην διδασκαλία του στο 
Πανεπιστήμιο Αθηνών την τριμερή διαίρεση της 
ελληνικής ιστορίας (αρχαία, μεσαιωνική και νέα).  

                                                                                                                                                              
Ο Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος γεννήθηκε το 
1815.  Με την έκρηξη της επανάστασης του 1821 
οι Τούρκοι θανάτωσαν τον πατέρα του, τον 
αδερφό του, Μιχαήλ, και άλλα μέλη της 
οικογένειάς του (τον θείο του, Ιωάννη 
Παπαρρηγόπουλο και τον γαμπρό του πατέρα 
του, Δημήτριο Σκαναβή), ενώ δήμευσαν και 
ολόκληρη την περιουσία του. Ύστερα από αυτά τα 
τραγικά γεγονότα η μητέρα του, Ταρσία Νικοκλή, 
κατέφυγε στην Οδησσό μαζί με τα οκτώ παιδιά 
της. Εκεί ο Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος 
σπούδασε ως υπότροφος του Τσάρου στο 
γαλλικό Λύκειο «Ρισελιέ» μέχρι το 1830, οπότε η 
οικογένειά του εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα και 
συγκεκριμένα στο Ναύπλιο.  

Ο ίδιος παρακολουθούσε μαθήματα στην κεντρική 
σχολή της Αίγινας με δάσκαλο τον Γεώργιο 
Γεννάδιο, αλλά τελικά δεν κατάφερε να 
αποφοιτήσει. Παρ' όλο που γνώριζε πολλές ξένες 
γλώσσες (γαλλικά, γερμανικά και ρωσικά) και 
μελετούσε πολύ, δεν ολοκλήρωσε ποτέ καμία 
βαθμίδα της εκπαίδευσης, γεγονός που έγινε αιτία 
για επικρίσεις που δέχτηκε όταν προσπαθούσε να 
διοριστεί στο Πανεπιστήμιο. 

 

 

 



Χριστιάνα Κωστοπούλου -Κωνσταντίνος Σκύφτας 
 
ΟΙ ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΜΑΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΙ 
 
Το σχολείο μας εξυπηρετούν δύο σχολικοί 
τροχονόμοι:  
Η κ. Δήμητρα Σκριμπώνη και η κ. Αριστούλα 
Γιολδάση.                                                                                                                                   

Την κ. 
Δήμητρα τη 
συναντήσαμε 
στη 
διασταύρωση 
των οδών 
Τρικάλων και 
Ιεζεκιήλ. Είναι 
σχολική  
τροχονόμος 

13 χρόνια και βοηθάει τα παιδιά να διασχίσουν 
την Τρικάλων, οδό με πολύ μεγάλη κίνηση μιας 
και συνδέει την πόλη μας με τα Τρίκαλα. Μας είπε 
πως περνούν καθημερινά από εκεί 15 παιδιά τα 
οποία γενικά τα χαρακτήρισε συνεργάσιμα. Τα 
πρώτα χρόνια είχε σημαντικά προβλήματα με 
τους οδηγούς, αφού πολλοί από αυτούς δε 
σταματούσαν για να περάσουν τα παιδιά. Μια 
φορά μάλιστα ένας οδηγός μην υπακούοντας στο 
σήμα της παραλίγο να χτυπήσει ένα παιδί. Η 
συνέχεια φυσικά δόθηκε στα δικαστήρια...   

Την κ. 
Αριστούλα τη 
συναντήσαμε 
στη 
διασταύρωση 
των οδών 
Ακαδημίας και 
Αγίου 
Σεραφείμ. 

Είναι σχολική τροχονόμος 12 χρόνια και μας είπε 
πως καθημερινά διασχίζουν το δρόμο αυτό πάνω 
από 50 παιδιά. Στην ερώτησή μας αν τα παιδιά 
και οι οδηγοί έχουν σωστή συμπεριφορά, μας 
απάντησε πως τα περισσότερα παιδιά είναι 
συνεργάσιμα, ενώ οι οδηγοί όχι. Μας ανέφερε ένα 
περιστατικό που συνέβη πριν μερικά χρόνια αλλά 
ακόμη και σήμερα το θυμάται έντονα. Ένα παιδί 
έτρεχε γρήγορα με σκοπό να περάσει απέναντι 
και δε σταμάτησε παρά τις φωνές της.  Ευτυχώς 
το πρόλαβε πιάνοντάς το μάλιστα από την 
κουκούλα που είχε το μπουφάν του. Ένα 
αυτοκίνητο περνούσε την ίδια στιγμή  και ποιος 
ξέρει τι θα γινόταν… 
 
Σας ενημερώνουμε πως οι σχολικοί τροχονόμοι 
είναι στις θέσεις τους τις εξής ώρες: 
 
07:45 – 08:15 
12:25 – 12: 45 
13:15 – 13:30 
14:00 – 14:15 

Μιχάλης Παπούλιας 

Βοήθησε το ποντίκι να φάει το τυρί… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Μαρία Ντενησιώτη – Αλεξάνδρα Ποπώλη – 
Πηνελόπη Νούκα 

  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
 
ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ 
Το σύμπαν αποτελεί μια δυσνόητη έννοια. Έχει 
τόσο μεγάλο μέγεθος, ώστε οι επιστήμονες δεν 
γνωρίζουν την πλήρη έκτασή του. Ο ευκολότερος 
τρόπος για να το περιγράψει κανείς είναι να 
υποστηρίξει ότι το σύμπαν αποτελείται από όλα 
όσα υπάρχουν, από τη Γη ως το Ηλιακό Σύστημα 
και από οτιδήποτε βρίσκεται πέρα απ’ αυτό. 
 

Κατά την αρχαιότητα, οι άνθρωποι αποδέχονταν 
τη θεωρία που είχε εκφραστεί από το μεγάλο 
αστρονόμο Πτολεμαίο, σύμφωνα με την οποία η 
Γη ήταν το κέντρο του Σύμπαντος και τα ουράνια 
σώματα περιφέρονταν γύρω από αυτή. Αυτή τη 
θεωρία υπήρχε ευρέως αποδεκτή για 1.400 
χρόνια περίπου, μέχρι που την κατέρριψε ο 
Κοπέρνικος. 

 
ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ… 
 Η μάζα της Γης είναι 6 εξάκις εκατ. τόνοι!!! 
Το 1543, ο Νικόλαος Κοπέρνικος διατύπωσε μια 
επαναστατική θεωρία: η Γη και οι άλλοι πλανήτες 
του Ηλιακού μας Συστήματος περιφέρονται γύρω 
από τον Ήλιο. Πριν από τον Κοπέρνικο πίστευαν 
ότι ο Ήλιος και οι πλανήτες περιφέρονταν γύρω 
από τη Γη που θεωρούσαν ακίνητη.   

ΟΙ ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΟΙ ΣΤΟΝ ΗΛΙΟ ΠΛΑΝΗΤΕΣ 

 
 
     FELIX BAUMGARTNER 
 

Με επιτυχία στέφθηκε το εγχείρημα του Αυστριακού 
αλεξιπτωτιστή Φέλιξ Μπομγκάρτνερ, ο οποίος 
προσγειώθηκε σώος, έχοντας πηδήξει στο κενό από 
αερόστατο που βρισκόταν σε ύψος 39 χλμ., στην 
έρημο στο Νέο Μεξικό. Στόχος του «ατρόμητου 
Φέλιξ» ήταν να σπάσει το ρεκόρ ελεύθερης πτώσης, 
τόσο σε ύψος όσο και σε ταχύτητα -σπάζοντας το 
φράγμα του ήχου- κάτι που μένει να επιβεβαιωθεί. 

Η «ελεύθερη πτώση» του αλεξιπτωτιστή διήρκεσε 4 
λεπτά 19 δεύτερα, με τελική ταχύτητα τα 1.137 χλμ. 
την ώρα, όπως είπαν κατόπιν οι διοργανωτές του 
φιλόδοξου εγχειρήματος. Μέχρι την προσγείωση, 
μετά το άλμα στο κενό από το αερόστατο, κύλησαν 
εννέα λεπτά και τρία δεύτερα.  

Ο Αυστριακός έκανε πενταετή προετοιμασία, έχοντας 
στο πλευρό του 100 συνεργάτες. 

Σύμφωνα με ειδικούς, κινδύνευε από «απώλεια 
συνείδησης κατά την πτώση, πιθανόν μοιραία για την 
ίδια του την ζωή». 

Το άλμα που πέτυχε θα μελετηθεί τώρα από τη 
σκοπιά της ιατρικής και της αεροναυτικής και θα 

χρησιμεύσει 
στους 
αστροναύτες. 

 

 

1. Ερμής                      5. Δίας 
2. Αφροδίτη                 6. Κρόνος 
3. Γη                            7. Ουρανός 
4. Άρης                        8. Ποσειδώνας 
 



 

ΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΜΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Κωνσταντίνος Λίτσιος 

ΤΟ ΔΑΣΟΣ 

To δάσος είναι μια μεγάλη έκταση που καλύπτεται 
από πυκνή βλάστηση (άγριων) δέντρων και 
θάμνων.  Είναι πολύ χρήσιμο για τον άνθρωπο, 
επειδή παίρνει το διοξείδιο του άνθρακα και το 
μετατρέπει σε οξυγόνο. Χωρίς αυτό δεν θα 
υπήρχε ζωντανός οργανισμός πάνω στη γη.   
 
                                                                                                                      
Το δάσος κινδυνεύει κυρίως από τον άνθρωπο. Ο 
άνθρωπος μπορεί να το κάψει, να το μολύνει ή να 
το κόψει.  
Επίσης κινδυνεύει από τους κεραυνούς και τις 
φυσικές καταστροφές. 
    
 Η τάξη μας φέτος αποφάσισε να ασχοληθεί με το 
δάσος. Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς θα 
επισκεφτεί την Παπαράντζα ή αλλιώς τα Χίλια 
Δέντρα με τα ποδήλατα. Επίσης θα πάει σε ένα 
παραποτάμιο δάσος και στο Βοτανικό Κήπο 
Νεοχωρίου.   
                                      
Σε αυτές τις εκπαιδευτικές εκδρομές θα κάνουμε 
πολλά πράγματα: θα βγάζουμε φωτογραφίες, θα 
κρατάμε φυτολόγιο, θα γράφουμε κείμενα, θα 
μάθουμε να αναγνωρίζουμε το είδος και την ηλικία 
των δέντρων, θα ανακαλύπτουμε φωλιές ζώων 
και θα γνωρίσουμε τους τρόπους με τους οποίους 
οι άνθρωποι παρεμβαίνουν στο δάσος.                                                                                                                      
Βοηθοί σε αυτές τις εργασίες θα είναι οι 
δασολόγοι, η πυροσβεστική, ο Ορειβατικός 
Σύλλογος, το ΤΕΙ Δασοπονίας και η wwf.   
 

 

 

 

 

 

Πάρις Ριζάς Πιντζόπουλος 

ΝΕΡΟ – ΕΙΣΑΙ ΘΗΣΑΥΡΟΣ 

(Πανελλήνιος Μαθητικός Καλλιτεχνικός 
Διαγωνισμός) 

Το πρόγραμμα Οίκαδε της Τράπεζας Κύπρου και 
το Μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης 
διοργανώνουν και φέτος έναν Πανελλήνιο 
Καλλιτεχνικό Διαγωνισμό που έχει θέμα το Νερό. 
Το Οίκαδε είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
που ίδρυσε η Τράπεζα Κύπρου το 1999 στο οποίο 
διάφορα ελληνικά σχολεία έχουν τη δυνατότητα 
να επικοινωνήσουν μεταξύ τους και να 
ανταλλάξουν πληροφορίες.  

Το Μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης στα 18 
χρόνια λειτουργίας του, από το 1994 που 
ιδρύθηκε έχει ως στόχο τη μελέτη και προβολή 
της παιδικής τέχνης, την ανταλλαγή εκθέσεων 
και τη συνεργασία με αντίστοιχους φορείς στην 
Ελλάδα και στο εξωτερικό. Κάθε χρόνο 8.000 
παιδιά συμμετέχουν στα εκπαιδευτικά 
προγράμματα του Μουσείου.  

Το νερό είναι ένα πολύτιμο αγαθό.  Όπως έχει 
υπολογιστεί το 70 -80% καταναλώνεται στη 
γεωργία (δηλαδή στο πότισμα των χωραφιών). 
Το σώμα μας αποτελείται από 75% νερό και για 
να διατηρήσουμε το ποσοστό αυτό πρέπει να 
πίνουμε 8 ποτήρια νερό την ημέρα. Το 70% της 
επιφάνειας της γης αποτελείται από νερό αλλά 
είναι εντυπωσιακό ότι μόνο το 1% είναι πόσιμο.  

 

 

 

 

 



Νικόλας Παναγόπουλος  
Πάρις Ριζάς Πιντζόπουλος 
 

ΚΑΡΔΙΤΣΑ  - ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 

ΑΟΚ 

 
 
Ο ΑΟΚ στο Δημοτικό Στάδιο 
καρδιοχτύπησε τους 
φιλάθλους του όταν βρέθηκε 
να χάνει με 0 – 1. Με δύο όμως 
στημένες φάσεις κατάφερε να 
ανατρέψει το εις βάρος του 
σκορ σε 2 – 1.  

Τα γκολ 
Οι Βελεστινιώτες προηγήθηκαν κόντρα στη ροή 
του αγώνα στο 60' όταν ύστερα από κάθετη 
μπαλιά ο Μιχολίτσης πέρασε τον τερματοφύλακα 
και πλάσαρε για το 0-1. 
 Στο 79' ο Κόκκινος ισοφάρισε αρχικά σε 1-1 με 
κεφαλιά έπειτα από εκτέλεση κόρνερ του 
Μεσακιάρη και τρία λεπτά αργότερα το σκηνικό 
επαναλήφθηκε με τον Μεσακιάρη να εκτελεί αυτή 
τη φορά φάουλ και τον Κόκκινο να σκοράρει πάλι 
με κεφαλιά για να δώσει το προβάδισμα στον 
ΑΟΚ. 
Διαιτητής της αναμέτρησης ήταν ο Χρήστος 
Μαστοροδήμος από την ΕΠΣ Λάρισας.  
ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 
ΡΗΓΑΣ: Tσουμπέκος, Γουτούλης, Βουραζέρης, 
Σπαθής, Γούτσιος, Μπακάλης (88' Πάσχος) 
Χατζής, Μπίκας , Ρηγίνος (80' Γάρος), 
Τσουκάλης, Μιχολίτσης (77' Κόκκας) 
ΑΟΚ:  Αμιλης, Αρχοντής (75' Καπράνας), 
Παλάντζας, Βαίτσης, Κουρκουλας, Κόκκινος, 
Ζιώγας, Παππας, Γενιτσαροπουλος (61' 
Κανιούρας), Μεσακιάρης, Μανασης (69' 
Τσιρογιάννης) 
 
 

 

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 

Η Αναγέννηση στην 
πρεμιέρα της Γ΄ 

Εθνικής (Football 
League 2 - 2ος 
όμιλος) έφερε 
ισοπαλία στον 
Τύρναβο απέναντι 

στην τοπική ομάδα, 
ενώ είχε προηγηθεί με 

πανέμορφο γκολ του Ρόβα 

στο 46΄.  Δυστυχώς μετά από λίγα  λεπτά 
ισοφαρίστηκε από τον Τύρναβο. Έτσι το ματς 
έληξε 1 – 1.  
ΔΙΑΚΡΙΘΕΝΤΕΣ 
Από τον Τύρναβο ξεχώρισαν οι Μπουσινάκης, 
Κυπτίου, Αντωνόπουλος, Τσούκαλος και 
Πολύζος, ενώ από την Αναγέννηση οι 
Παπαδόπουλος, Ρόβας, Γκουγκούδης. 
ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ 
Αρίστη η διαιτησία του κ. Λυμπούδη (Αϊναλής, 
Παπακύμης) Μακεδονίας, ενώ 4ος διαιτητής ήταν 
ο κ. Δραγάτης (Χαλκιδικής) 
Κίτρινες κάρτες αντίκρισαν οι Ρόβας (26΄), Γκόλιας 
(58΄), Πάτρας (80΄), Σάββας (85΄) 
ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 
ΤΥΡΝΑΒΟΣ 2005 (Tάσος Μπεριτζάς): Γούπος, 
Αθανασούλης, Τζιόλης (89΄ Ρόκκα), Νόνης, 
Πολύζος, Αντωνόπουλος, Διβανές, Κυπτίου, 
Μπουσινάκης, Τσούκαλος (74΄λ.τ. Κακαβίτσης), 
Μπόντε (61΄Μεζίνι). 
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Σάκης 
Θεοδοσιάδης): Παπαδόπουλος, Σάββας 
(87΄Τζανής), Γκουγκούδης, Πάτρας, Κουκούλης 
(62΄Κρανιώτης), Γκόλιας, Ρόβας, Χατζηρίζος, 
Μπουντούρης, Μυργιώτης, Αθανασιάδης. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Η Εθνική παρά την κακή της απόδοση κατάφερε 
να πάρει το πολύτιμο τρίποντο νικώντας με 1 – 0 
τη Σλοβακία στην Μπρατισλάβα.  
Κόντρα στην ροή του αγώνα, ο Δημήτρης 
Σαλπιγγίδης "λύτρωσε" την Εθνική μας ομάδα και 
της έδωσε την πολύτιμη νίκη στην Μπρατισλάβα 
επί της Σλοβακίας με 1-0.  
Κορυφαίοι Καρνέζης και Παπασταθόπουλος.  
Δοκάρι οι Σλοβάκοι στο 88' με τον Μπρέζνανικ. 
Διαιτητής/ Βοηθοί: Κόλουμ (Σκωτία)/ Κράιανς 
(Σκωτία), Ντράμοντ (Σκωτία) 
 
 
 
 
 



ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 
ΣΛΟΒΑΚΙΑ (Γκρίγκα): Κούτσιακ, Ζαμπάβνικ, 
Σαλάτα, Σκρτελ, Μπρέζνανικ, Κούτσκα (82' 
Γκουεντέ), Πετσόβσκι, Σαπάρα, Χάμσικ, Στοχ (69' 
Βέις), Ντούρις (72' Χολόσκο). 
ΕΛΛΑΔΑ (Σάντος): Καρνέζης, Τοροσίδης, 
Σπυρόπουλος, Σιόβας (75' λ.τρ. Φωτάκης), 
Παπασταθόπουλος, Κατσουράνης, Νίνης (66' 
Καραγκούνης), Τζιόλης, Σαμαράς, Σαλπιγγίδης, 
Γκέκας (60' Μήτρογλου). 
Κίτρινες κάρτες: Σαπάρα (13’, Σλοβακία), 
Χολόσκο (93', Σλοβακία)Μπρέζνανικ (95', 
Σλοβακία)-Καρνέζης (92', Ελλάδα), Σαλπιγγίδης 
(93' Ελλάδα) 
Έτσι η βαθμολογία του ομίλου έχει ως εξής: 
 
 
              ΟΜΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΙ 

1. Βοσνία 10 

2. Ελλάδα 10 

3. Σλοβακία 7 

4. Λιθουανία 4 

5. Λετονία 3 

6. Λιχτενστάιν 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κωνσταντίνος Μπακρατσάς 

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΟΓΡΙΑΝΩΝ – ΠΑΜΙΣΟΣ 

 

Έτος Ιδρύσεως 
1973.  

Το 1974 παίρνει 
μέρος επίσημα 
στο 
πρωτάθλημα 
του 
ερασιτεχνικού 
πρωταθλήματος 
του νομού 
Καρδίτσας. 

 Κάθε χρόνο ανέβαινε κατηγορία και το 1976 
έφτασε στην πρώτη κατηγορία του 
ερασιτεχνικού πρωταθλήματος!  

 

Από τότε μέχρι σήμερα πρωταγωνιστεί στο 
ερασιτεχνικό πρωτάθλημα.  

Βγήκε μάλιστα δυο φορές στη Δ΄ εθνική!                                       

Πολλοί παίχτες της ομάδας έκαναν καριέρα σε 
μεγαλύτερες ομάδες, όπως οι Τσιχτής, Παππάς, 
Μπακρατσάς που έπαιξαν στη μεγαλύτερη 
ομάδα του νομού, την Αναγέννηση αλλά και 
άλλοι παίχτες όπως ο Μπέκος στον Ιωνικό και ο 
Οικονόμου στα Μετέωρα. 

 

 

 

 

 

 

 



Μιχάλης Παπούλιας 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

Οι εικόνες έχουν μεταξύ τους 10 διαφορές. 
Μπορείς να τις βρεις; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σωτήρης Παπαγιάννης 

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ 

Σιγανή, σιωπηλή, το 
σαμάρι κουβαλάει.  
Τι είναι; 
 
Από κοντά σου έρχομαι, φαΐ, 
ψωμί δε σου γυρεύω. 
Τι είναι; 
 
Άσπρο είναι σαν τυρί και όμως τυρί δεν είναι. 
Στα λιβάδια περπατά και όμως αρνί δεν είναι.  
Τι είναι; 
 
Πέντε – δέκα στρατιωτάκια όλα με τα 
κασκετάκια. 
Τι είναι; 
 
Μια βαρκούλα φορτωμένη στο λιμάνι πάει και 
μπαίνει. 
Τι είναι; 
 
Γύρω – γύρω κάγκελα στη μέση κόρη παίζει. 
Τι είναι;  

ΑΝΕΚΔΟΤΑ 

Η πορτοκαλιά 
Δασκάλα: Αν είχα 
εφτά πορτοκάλια 
στο ένα χέρι και 
οχτώ στο άλλο τι 
θα είχα; 
Μαθητής: Μεγάλα χέρια, κυρία! 

Πώς τρομάζεις έναν άντρα 
Κρύβεσαι και του πετάς ρύζι!! 
 
Το λιοντάρι βέβαια 
Μια γυναίκα ρωτάει τον άντρα της: «Γιώργο μου, 
αν μία τίγρη ορμούσε πάνω σε μένα και στη 
μητέρα μου, ποια θα έσωζες πρώτη;» 
Και αυτός απαντά: «Μα και βέβαια την τίγρη!» 

Τα ευρώ 
Μια μέρα λέει ο Τοτός στον μπαμπά του: 
«Μπαμπά, δώσε μου 10 ευρώ κι εγώ θα σου 
χαρίσω τα 5 ευρώ. Έτσι θα είμαστε πάτσι. Θα 
σου χρωστάω 5 και θα μου χρωστάς 5».  
 



Γιάννης Χριστοδούλου 

ΚΟΜΙΚ 

 

Βασίλης Παπαλίτσας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Επόμενη έκδοση: Δεκέμβριος 2012 

Οι λύσεις των Αινιγμάτων και των Διαφορών θα δημοσιευτούν στην 
επόμενη έκδοση.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


