
 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤ΄2 ΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ 

Οι μικροί Γαλάτες 

  

 

 

 Σας καλωσορίζουμε στο δεύτερο τεύχος 

Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου Σχολικού Έτους 2015-2016 και με την 

ποικίλη θεματολογία μας ευελπιστούμε να σας ενημερώσουμε, αλλά 

και να σας ψυχαγωγήσουμε δίνοντας το στίγμα της ομαδικής 

δουλειάς του τμήματος μας , στόχου πολύ υψηλού για εμάς ,αφού 

μοιάζουμε τόσο πολύ  με μικρούς Γαλάτες , οι οποίοι ξυπνώντας το 

πρωί αναζητούν αφορμή να τσακωθούν τόσο με τους συμμαθητές του 

ΣΤ2 , όσο και με τους υπόλοιπους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου 

Γαλάτιστας. Σας ευχόμαστε ολόψυχα απολαυστική ανάγνωση!!! 

 



ΕΠΙΣΤΗΜΗ -ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

 

Δύο ακόμη δορυφόροι Galileo προστέθηκαν στο υπό 

ανάπτυξη ευρωπαϊκό σύστημα GPS 
Η Ευρώπη εκτόξευσε δύο ακόμη δορυφόρους Galileo, οι οποίοι έφθασαν πλέον τους 12 σε τροχιά 

γύρω από τη Γη, επεκτείνοντας κι άλλο το υπό ανάπτυξη ευρωπαϊκό σύστημα δορυφορικής 

πλοήγησης, που αναμένεται να αρχίσει να προσφέρει υπηρεσίες GPS το 2016.Η εκτόξευση έγινε από 

το διαστημοδρόμιο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA) στο Κουρού της Γαλλικής 

Γουιάνας στη Νότια Αμερική, πάνω σε έναν ρωσικό πύραυλο «Σογιούζ», σύμφωνα με την ευρωπαϊκή 

διαστημική εταιρεία Arianspace. Οι δορυφόροι θα κινούνται σε ύψος 23.222 χιλιομέτρων πάνω από 

τη Γη.  

 

 

 
 
Επιμέλεια άρθρου: Γιάννης Σειράς 

 

ΠΑΡΑΞΕΝΑ-ΠΕΡΙΕΡΓΑ 

 Το παράξενο ρεκόρ των νησιών Φόκλαντ 

Στα Νησιά Φόκλαντ βρίσκονται στο νότιο Ατλαντικό Ωκεανό και αποτελούνται από 778 

νησιά με συνολική έκταση 12.173 τετρ.χιλιομέτρων εκ των οποίων μόλις τα δύο 

κατοικούνται, τα Ανατολικά και Δυτικά Φόκλαντ. Η πρωτεύουσα Stanley (η νοτιότερη 

πρωτεύουσα της Γης) είναι η μόνη ουσιαστικά πόλη των νησιών, μια πολύχρωμη πόλη και 

μια περιοχή με πολλά περίεργα, καθώς το οδικό δίκτυο μήκους 400 χιλιομέτρων δεν έχει 

ούτε ένα φανάρι, ενώ σε άρθρο της η Daily Mail αναφέρει ότι οι κάτοικοι αφήνουν τις 

πόρτες τους ανοιχτές όταν λείπουν από τα σπίτια τους και το κλειδί πάνω στη μίζα του 

αυτοκινήτου, ενώ ο οδηγός έχει κατέβει για να κάνει τις δουλειές του. 



 

Η φύση είναι πανέμορφη, αν και δεν υπάρχουν αυτοφυή δέντρα πέρα από λίγα που έχουν φυτέψει οι 

κάτοικοι, ενώ όλοι αποτελούν μια μεγάλη οικογένεια. Ο αριθμός τους σύμφωνα με καταμέτρηση του 

2006 είναι 2.115 κάτοικοι. Το μεγάλο ρεκόρ βέβαια των νησιών έχει να κάνει με τα ζώα και δη με τα 

πρόβατα. Τα συμπαθή ζώα είναι εκεί τόσα πολλά, που η αναλογία τους σε σχέση με τους κατοίκους 

αποτελεί παγκόσμιο ρεκόρ! Δηλαδή περίπου 222 ζώα σε κάθε κάτοικο! Η κτηνοτροφία εδώ είναι 

πολύ ανεπτυγμένη ενώ εκτρέφονται περίπου 700.000 πρόβατα. 

 Ένας ποταμός πάνω σε έναν άλλο ……….ποταμό 

Μια ασυνήθιστη “πλωτή γέφυρα” συνδέει την Ανατολική και τη Δυτική Γερμανία πάνω από τον 

ποταμό Έλβα, στην πόλη του Μαγδεμβούργου, κοντά στο Βερολίνο. Στην ουσία πρόκειται για την 

πρωτότυπη δημιουργία ενός ποταμού επάνω σε έναν άλλο ποταμό! 

 

Η κατασκευή της, που κράτησε 6 χρόνια, ολοκληρώθηκε το 2003 και είναι η μεγαλύτερη “πλωτή 

γέφυρα” της Ευρώπης, ενώ δύο σημαντικά γερμανικά κανάλια της Γερμανίας ενώθηκαν προς όφελος 

της ναυτιλίας και της ευκολότερης διακίνησης των προϊόντων. 

 Όταν η Βαλτική συναντά τη Βόρεια Θάλασσα 

Οι εικόνες μιλάνε από μόνες τους και μας λένε πάνω από… χίλιες λέξεις! Ένα μοναδικό φυσικό 

φαινόμενο συμβαίνει κοντά στην πόλη Skagen της Δανίας, όπου η Βαλτική ενώνεται με τη Βόρεια 

Θάλασσα, δημιουργώντας μια ορατή θαλάσσια γραμμή, λόγω της αντίθετης παλίρροιας των νερών. 

http://perierga.gr/?p=16392
http://perierga.gr/?p=3802


 

Στην ουσία οι δύο θάλασσες δεν μπορούν να “συγχωνευτούν” λόγω της διαφορετικής τους 

πυκνότητας, με αποτέλεσμα το σημείο “συνάντησής” τους να φαίνεται ξεκάθαρα από μακριά, 

καλύπτοντας μια μεγάλη έκταση κατά μήκος της οποίας δύο διαφορετικά χρώματα νερών είναι 

εμφανή. 

 Ένα χωριό μέσα σε σπηλιά 

18 κάτοικοι ζουν σήμερα σε σπηλιά Guithou, που βρίσκεται σε ομώνυμο Εθνικό Πάρκο 

 Τέχνη με ……λάχανα! 

Εκπληκτικές δημιουργίες με ένα τόσο απλό ,μάλλον υποτιμημένο , υλικό όπως είναι το 

λάχανο. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα έμπνευσης και ταλέντου.  

Επιμέλεια άρθρων: 

Πανέλας Νίκος 

Χατζούδης Δημήτρης 

Κογκούσης Γιώργος 

 ΑΘΛΗΤΙΚΑ  

 Αγωνία για την κλήρωση 

Και τώρα τα πράγματα σοβαρεύουν ακόμα περισσότερο στο Κύπελλο, καθώς 

φτάσαμε στα ημιτελικά. Τέσσερις ομάδες θα τα δώσουν όλα αρχικά για να περάσουν στον 

τελικό και μετά, οι δύο που θα τα καταφέρουν για να πάρουν την κούπα. Ο ΠΑΟΚ έγινε η 

τελευταία ομάδα που προκρίθηκε, καθώς μετά το 1-1 της Νέας Σμύρνης, αναδείχθηκε 

ισόπαλος χωρίς τέρματα στην σημερινή αναμέτρηση και με το εκτός έδρας γκολ πήρε την 

πρόκριση. Μια βδομάδα πριν είχαν προκριθεί και οι Ολυμπιακός με την ΑΕΚ. Αρχικά οι 

«ερυθρόλευκοι» έχοντας επικρατήσει με 5-0 στο Καραϊσκάκης του Αστέρα Τρίπολης, ναι μεν 

δεν νίκησαν στην Αρκαδία αλλά το 1-1 τους έδωσε την πρόκριση. Όσον αφορά την ΑΕΚ, η 

Ένωση πέρασε το εμπόδιο του Ηρακλή με δύο νίκες και έγινε η μοναδική ομάδα που το 

κατάφερε. Αρχικά επικράτησε με 4-1 στο ΟΑΚΑ και στην συνέχεια με 1-0 στο 

Καυτανζόγλειο. Όσον αφορά την κλήρωση, αυτή θα πραγματοποιηθεί σε ημερομηνία που θα 

http://www.gazzetta.gr/football/article/875769/paok-panionios-0-0
http://www.gazzetta.gr/football/article/875769/paok-panionios-0-0
http://www.gazzetta.gr/football/article/875769/paok-panionios-0-0
http://www.gazzetta.gr/football/article/871617/asteras-tripolis-olympiakos-1-1-vids
http://www.gazzetta.gr/football/article/871617/asteras-tripolis-olympiakos-1-1-vids
http://www.gazzetta.gr/football/article/872141/iraklis-aek-0-1
http://www.gazzetta.gr/football/article/872141/iraklis-aek-0-1
http://perierga.gr/?p=3764


ορίσει η ΕΠΟ, με την αγωνία των φίλων και των τεσσάρων να είναι μεγάλη, από την στιγμή 

που βλέπουν τις ομάδες τους να βρίσκονται μόλις ένα-δύο βήματα πριν τον μεγάλο τελικό. 

 Ο κάτοχος της χρυσής μπάλας για το 2015 είναι ο Lionel 

Messi!!!Ενώ το καλύτερο γκόλ του 2015 ψηφίστηκε το γκόλ 

του Γουέντελ Λίρα!!! 

 ΑΕΚ - ΚΗΦΙΣΙΑ 76-73 

Παπαθεοδώρου: «Αυτό που μετράει είναι ο χαρακτήρας της 

ομάδας» 

Η Κηφισιά μπορεί να μην τα κατάφερε απέναντι στην ΑΕΚ, ωστόσο ο Ηλίας Παπαθεοδώρου έδωσε 

συγχαρητήρια στους παίκτες του που βρήκαν τη δύναμη να επιστρέψουν από το -17. Ο τεχνικός της 

Κηφισιάς ανέφερε για την ήττα από την ΑΕΚ: «Ήρθαμε για να παίξουμε ένα παιχνίδι κόντρα σε 

μια ομάδα που έχει αρχίσει και βρίσκει τον τρόπο να κερδίζει τα ματς πρώτα απ' όλα βασιζόμενη 

στην άμυνά της. Είχαμε συζητήσει και θέλαμε να ξεπεράσουμε την πίεση. Παίξαμε πολύ 

περιφερειακό μπάσκετ, αλλά είχαμε λίγες συγκεκριμένες λύσεις. Ανεξαρτήτως προσώπων αυτό που 

μετράει είναι ο χαρακτήρας και το πνεύμα της ομάδας». 

Επιμέλεια άρθρων: Νικόλαος Πανέλας- Χατζούδης Δημήτριος-Κογκούσης Γεώργιος 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: 

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗΣ 

Γενική Περιγραφή: Ο ζαχαροπλάστης παρασκευάζει κάθε γλυκίσματα όπως τάρτες, πάστες κ.α. που 

διαθέτει για αγορά ή πούλημα. Στην καθημερινή του εργασία είναι υπεύθυνος για τον υπολογισμό και 

την παραγγελία των υλικών που απαιτούνται καθώς και με την παρασκευή , το ψήσιμο και την 

παρουσίαση των γλυκών.  

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Για να γίνει κάποιος ζαχαροπλάστης πρέπει να σπουδάσει στα Τμήματα 

Ζαχαροπλαστικής Τέχνης των Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων και στις αντίστοιχες Σχολές 

Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. 



Απαιτούμενες Δεξιότητες: 

 Γνώσεις των υλικών και συστατικών που χρησιμοποιεί για την παρασκευή 

υλικών 

 Δεξιοτεχνία στα χέρια και Δημιουργική φαντασία 

 Ικανότητα Υπολογισμού 

 Καλό συγχρονισμό και ικανότητα συνεργασίας 

 Σωματική αντοχή ,υπομονή και ευσυνειδησία 

 Αγάπη για την καθαριότητα και την τάξη 

 Ευγένεια φιλικότητα και συνέπεια  

 

Επιμέλεια άρθρων: Χατζούδη Βάλια- Τσιπλάκη Άννα  

ΑΝΕΚΔΟΤΑ 

 Πέρα για πέρα…… σχετική!!! 

Μια κυρία μπαίνει σε βιβλιοπωλείο  

- Θέλω ν’ αγοράσω ένα μυθιστόρημα ,παρακαλώ! 

- Βεβαίως, κυρία μου. Ξέρετε τον τίτλο ή το όνομα του συγγραφέα; 

- Για να είμαι ειλικρινής, όχι. Ελπίζω να μου προτείνετε κάτι εσείς. 

- Κανένα πρόβλημα .Θέλετε κάτι ελαφρύ ή κάτι βαρύ; 

- Δεν έχει σημασία . Έχω έξω το αμάξι. 
 

 Τα νόστιμα μανιτάρια 

Η νέα σύζυγος ήθελε να μάθει για τους δυο προηγούμενους γάμους του ωραίου και πλούσιου άντρα 

της. 

-Τι έγιναν οι προηγούμενες γυναίκες σου; τον ρώτησε. 

-Η πρώτη πέθανε από δηλητηριώδη μανιτάρια, απάντησε εκείνος. 

-Και η δεύτερη; 

-Α, εκείνη πέθανε από κάταγμα στο κρανίο. Και καλά να πάθει, δεν ήθελε να τα φάει τα μανιτάρια. 

Επιμέλεια άρθρων: Νικόλαος Ράπτης- Γκουγκούσης Βασίλης-Κουτζιαφάρας Μανώλης    

  



 


