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ΘΕΜΑΤΑ: 

Χριστουγεννιάτικα 
νέα σελ.3 

 Παράξενες 
Ειδήσεις σελ. 4 
 

Χρήσιμες 
συμβουλές και 
Tipsσελ. 5 

  
 Χριστουγεννιάτικος 
υπερήρωας 
σελ. 6 
 

Σχολική Εφημερίδα του 8ου Γυμνασίου-Λ.Τ 
Χαλανδρίου 

.  

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ – ΕΚΤΑΚΤΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ….. 

Προειδοποίηση για όλα τα αγαπητά μας παιδιά , αλλά 
και τους μεγάλους… 

 

 

English…Time 
σελ. 9-10 

Ταινιό-βιβλιοθήκη 
σελ. 8 

Από τις 24 του Δεκέμβρη και ως τα φώτα δεν θα πρέπει: 

• Να κυκλοφορείτε μόνοι σας το βράδυ (άλλο που δεν θέλουν οι μαμάδες κι 
μπαμπάδες) 

• Να στέκεστε στα τρίστρατα,  
• Να αφήνετε τους γονείς σας να απλώνουν ρούχα έξω, 
•  Να αφήνετε ανοιχτές τις πόρτες και τα παράθυρα σας το βράδυ 
• Να αφήνετε απροφύλαχτα νόστιμα φαγητά και λιχουδιές στην κουζίνα 

ΓΙΑΤΙΙΙΙΙΙΙΙ… 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ… 

ΚΑΛΙΚΑΝΤΖΑΡΟΙ ή ΚΑΡΚΑΤΖΙΑ Ή ΚΛΑΚΑΤΖΟΝΙΑ Ή ΚΑΛΚ’ΑΝΙΑ Ή 
ΚΑΛΛΙΤΣΆΝΤΕΡΟΙ!!! 

Η περίοδος του Δωδεκαημέρου θεωρείται επικίνδυνη, επειδή τις νύχτες, που είναι και 
οι μεγαλύτερες του έτους, κυκλοφορούν πάνω στη γη οι Kαλικάντζαροι. Σύμφωνα με τη 
λαϊκή δοξασία τις μέρες αυτές τα «νερά είναι αβάφτιστα» και οι καλικάντζαροι βγαίνουν 
από τη γη για να πειράξουν τους ανθρώπους και να τους ανακατέψουν τα σπίτια. 

Ζουν στα έγκατα της γης και με ένα μεγάλο πριόνι αγωνίζονται να κόψουν τον τεράστιο 
ξύλινο κορμό που κρατά στη θέση της τη γη. Ο στύλος όμως είναι πολύ χοντρός και γι 
αυτό χρειάζεται μεγάλη και μακρόχρονη προσπάθεια. 

 

 

 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ 
ΤΕΥΧΟΣ  

Συντελεστές 
Τεύχους σελ. 12 

Κάτι για να 
θυμάμαι… σελ 7 

Το αποτύπωμα 
του τεύχους 
σελ.11 
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Κάθε παραμονή Χριστουγέννων τα έχουν σχεδόν καταφέρει και το στήριγμα της γης είναι έτοιμο να κοπεί 
και να πέσει. Χαρούμενοι που τα κατάφεραν επιτέλους, οι καλικάντζαροι βγαίνουν επάνω στη γη για να 
πειράξουν τους ανθρώπους και για να μην σωριαστεί η γη στα κεφάλια τους. Όμως φοβούνται το φως και 
την ημέρα κρύβονται. 
 
Μικροί και ευκίνητοι, μπαίνουν στα σπίτια απ’ όπου βρουν: από τις καμινάδες, τις κλειδαρότρυπες, τις 
χαραμάδες των πορτών και των παραθυριών. 
 
Τους αρέσει να πλατσουρίζουν μέσα στα δοχεία που έχουν οι νοικοκυρές το λάδι, στα τηγάνια, στα 
τσουκάλια, στα πιάτα. Λερώνουν τα φαγητά με τα ακάθαρτα νύχια τους και αφήνουν τις ακαθαρσίες τους 
όπου βρουν. Δεν κλέβουν, αλλά αναστατώνουν τόσο πολύ το σπίτι που το κάνουν αγνώριστο. 
 
Οδηγίες προφύλαξης: 

• Μην κυκλοφορείτε έως αργά!!! 
• Αν υπάρχει τζάκι πρέπει πάντα να καίει ένα κούτσουρο μέσα (Χριστόξυλο) 
• Επειδή τα πλάσματα αυτά δεν είναι ιδιαίτερα έξυπνα, αν αφήσετε ένα τρυπητό πίσω από την πόρτα, 

θα τα απασχολήσετε όλη νύχτα έως ότου μετρήσουν τις τρύπες του και έτσι θα τους βρει το πρώτο 
φως της μέρα και θα τρέξουν να κρυφτούν 

• Όμως η στιγμή που εξαφανίζονται και γυρνούν ξανά στα έγκατα της γης, είναι τα Θεοφάνεια. 
Πασίγνωστη είναι η δοξασία που όταν οι καλικάντζαροι φεύγουν (κατέρχονται στη γη) κατά τον 
αγιασμό των οικιών που φωνάζουν : 
«Φεύγετε να φεύγωμε 
τι έρχεται ο τρελόπαπας 
με την αγιαστούρα του 
και με τη βρεχτούρα του. 
Μας άγιασε μας έβρεξε 

           και μας, μας εκατέκαψε!» 
 

ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ  ΛΟΙΠΟΝ ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΚΑΛΟ ΝΑ ΕΡΘΕΙ ΤΟ 2020! 

ΑΛΛΑ… ΕΧΕΤΕ ΚΑΙ ΤΟΝ ΝΟΥ ΣΑΣ…. 

 

Ευαγγελία Μανώλογλου 

ΣΥΝΕΧΕΙΑ... 
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3 μαγευτικοί προορισμοί για τα Χριστούγεννα σε όλο τον κόσμο 
Πλησιάζει η αγαπημένη εορταστική περίοδος μικρών και μεγάλων,τα Χριστούγεννα.Περίοδος 
ξεκούρασης με πολύ χρώμα,τραγούδι και χαρούμενη διάθεση!!!Από δεκαέξι μαγευτικούς 
προορισμούς διάλεξα τρείς οι οποίοι μου κίνησαν το ενδιαφέρον και με εντυπωσίασαν!! 
Τρίκαλα 
 Τα Τρίκαλα είναι πόλη της δυτικής Θεσσαλίας. Η Πόλη των Τρικάλων διασχίζεται από τον ποταμό 
Λήθαιο που αποτελεί παραπόταμο του Πηνειού. Είναι η πρώτη πόλη σε επιλογή για μαγευτικές 
Χριστουγεννιάτικες διακοπές στην Ελλάδα. Εκεί θα επισκεφτείς 
τον περίφημο Μύλο των ξωτικών. Ένα παλαιό κτήμα ανακαινισμένο 
και διαμορφωμένο σε Χριστουγεννιάτικο θεματικό πάρκο που 
υπόσχεται να μαγέψει εσένα και την οικογένεια σου. Σε άλλη 
περιοχή βρίσκεται παγοδρόμιο και κέντρο αναψυχής, καθώς και 
ολόκληρη η πόλη που φοράει τα γιορτινά της κάνοντας ακόμα και 
τους απλούς περιπάτους παραμυθένιους. 

 
 Ροβανιέμι  
Στην Φιλανδία βρίσκεται το Ροβανιέμι το χωριό του Αϊ Βασίλη και 
το ταχυδρομείο του με τα ξωτικά.Εάν διαλέξεις να πας σε αυτό το 
μέρος μην ξεχάσεις να επισκεφτείς τις φάρμες με τα πανέμορφα Χάσκι και τους μαγευτικούς 
ταράνδους,καθώς και τις σπανιότερες πολικές αρκούδες που αποτελούν σημείο αναφοράς του 
Ροβανιέμι.Τέλος τα χιονισμένα τοπία, ο αρκτικός κύκλος και ασυνήθιστες δραστηριότητες σε 
αφθονία, κάνουν το ταξίδι σου στην Φιλανδία αξέχαστο και διαφορετικό.  

 
Πράγα 
 Η Πράγα πρωτεύουσα της Τσεχίας «η χρυσή πόλη» ή «η πόλη των εκατό πύργων» όπως έχει 
χαρακτηριστεί, είναι ένας ονειρικός προορισμός για τα Χριστούγεννα. Η διάθεση είναι εορταστική με 
κάλαντα να ακούγονται από χορωδίες, δέντρα πολύχρωμα να στολίζουν τις πλατείες και η πόλη 
βγαλμένη από παραμύθι να καθρεφτίζεται στα νερά του ποταμού Μαλδάβα. Δεν είναι τυχαίο που η 
Πράγα έχει σκαρφαλώσει σε έναν από τους κορυφαίους προορισμούς για ρομαντικά και παραμυθένια 
Χριστούγεννα. 

Ειρήνη Κουμουτσάκου 

 

 

 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΝΕΑ 
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ΠΑΡΑΞΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΦΑΓΗΤΑ 
Όλοι ξέρετε τους κουραμπιέδες και τα μελομακάρονα όμως είμαι σίγουρη πως τα παρακάτω φαγητά 
δεν τα έχετε ακούσει ποτέ ξανά. Στην Ιαπωνία, το γιορτινό φαγητό ετοιμάζει κάθε χρόνο η γνωστή 
αλυσίδα fastfood ΚFC μετά από μια ομολογουμένως επιτυχημένη διαφημιστική καμπάνια με το 
σλόγκαν Kurisumasuniwakentakkii (KentuckyforChristmas). Το δημοφιλές KentuckyFriedChicken 
βαφτίζεται Χριστουγεννιάτικο Κοτόπουλο για την γιορτινή περίοδο και «σπάει τα ταμεία» σε 
πωλήσεις σε όλη την Ιαπωνία ειδικά την παραμονή τωνΧριστουγέννων.Το εορταστικό πακέτο 
περιλαμβάνει επίσης τούρτα και σαμπάνια και οι παραγγελίες ξεκινούν μήνες πριν. Ας πάμε λίγο 
όμως στην Γροιλανδία.Μια από τις χριστουγεννιάτικες «λιχουδιές» των Γροιλανδών είναι το Mattak 
– ωμό δέρμα φάλαινας με το λίπος του. Επίσης,γνωστό είναι και το kiviak, ένα είδος μικρού πουλιού 
της Αρκτικής που τυλίγεται σε δέρμα φώκιας και σερβίρεται ως εξαιρετικό χριστουγεννιάτικο πιάτο. 
Σ’ αυτό το θέμα πρωτοτυπούν και οι Φιλιππίνες. Το PutoBumbong είναι ένα χριστουγεννιάτικο 
έδεσμα που σερβίρουν εκεί, όχι μόνο ανήμερα, αλλά και όλη τη γιορτινή περίοδο.  Πρόκειται για ένα 
είδος κολλώδους κέικ από ρύζι που έχει αχνιστεί μέσα σε καλάμια από μπαμπού και έχει μωβ 
χρώμα. Το ιδιαίτερο χρώμα του οφείλεται στο μείγμα του γλυκού και μαύρου ρυζιού που 
χρησιμοποιείται.  Σερβίρεται με βούτυρο, ζάχαρη και τριμμένη καρύδα στην κορυφή. Τέλος άμα σου 
αρέσουν τα μακαρόνια, πρέπει σίγουρα να περάσεις τα Χριστούγεννα στην Μάλτα. Ανήμερα των 
Χριστουγέννων συνηθίζουν να τρώνε μακαρόνια  με λούστρο, μέλι και κάστανα σε σάλτσα σοκολάτας, 
δηλαδή το γνωστό Timpana. Τέλειο έτσι; 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ελισάβετ Παντσιοπούλου 

 

ΠΑΡΑΞΕΝΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 
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Διακοποtips Χριστουγέννων 
 
Πόσες φορές έχετε πει ότι θα οργανώσετε το διάβασμα σας για τις διακοπές των Χριστουγέννων 
έτσι ώστε να προλάβετε και να διαβάσετε και να ξεκουραστείτε, αλλά καταλήγετε να τα κάνετε όλα 
τελευταία στιγμή; 
Ακολουθήστε αυτές τις συμβουλές αν αυτά τα Χριστούγεννα θέλετε στα αλήθεια να είσαστε και 
παραγωγικοί και χαλαροί! 
•Προσπαθήστε από την πρώτη κιόλας μέρα των διακοπών, που είσαστε ακόμα στο κλίμα του 
σχολείου, να βγάλετε ένα εφικτό πρόγραμμα μελέτης, και ακολουθήστε το πιστά. 
•Κανονίστε να διαβάσετε και με κάποιο φίλο σας, εφόσον έχετε πολύ χρόνο στη διάθεση σας, ώστε 
να είναι πιο ευχάριστα. 
•Σκεφτείτε αν κάποιος καθηγητής σας έχει προτείνει να δείτε κάποια ταινία. Είναι μια πολύ καλή 
ευκαιρία να το κάνετε τώρα! 
 
Να έχετε πάντα προτεραιότητα τον ποιοτικό χρόνο με τους αγαπημένους σας και την ξεκούραση σας 
για αυτές τις μέρες ΑΛΛΑ να θυμάστε πως και μια μόνο ώρα συγκεντρωμένου διαβάσματος τη μέρα 
θα φέρει τρομερά αποτελέσματα. 
Δοκιμάστε το! 
Καλά Χριστούγεννα!!! 
                                             Σοφία Χαλιδιά, Βαρβάρα Φραγκούλη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ Tips 
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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΣ 
ΥΠΕΡΗΡΩΑΣ 

Ο ΣΟΥΠΕΡ ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ... 
 

Άγιος Βασίλης, ο άνθρωπος που κατάφερε με τον δικό του τρόπο, να στρέψει την προσοχή 
των παιδιών στην καλοσύνη και την ενσυναίσθηση. Μια μαγική προσωπικότητα που έρχεται 
κάθε χρόνο και πραγματοποιεί τα όνειρα όλων των μικρών παιδιών. Συμβολικά, ο Άγιος 
Βασίλης είναι ευγένεια και γενναιοδωρία. Είναι η πρόκληση να γίνουμε όλοι μας ένας Άγιος 
Βασίλης. Να ακούσουμε πιο προσεκτικά, να χαμογελάσουμε πιο ειλικρινά, να δώσουμε λίγα 
περισσότερα και να πάρουμε λίγα λιγότερα (να μπουκάρουμε στα σπίτια των άλλων, να φάμε 
τα γλύκα τους και να την βγάλουμε καθαρή). Αν κοιτάξει κανείς πίσω από την κόκκινη στολή, 
την στρουμπουλή μορφή και την άσπρη γενειάδα και σκεφτεί τι πραγματικά αντιπροσωπεύει ο 
Άγιος Βασίλης θα συνειδητοποιήσειότι δεν απέχει πολύ από έναν υπερήρωα... 

Μελίνα Κατσόγιαννη 
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ΚΑΤΙ ΓΙΑ ΝΑ ΘΥΜΑΜΑΙ… 

Μαρίλια Παπαδοπούλου 
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ΒΙΒΛΙΟΠΡΟΤΑΣΕΙΣ- 

 

ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ:  

HomeAlone 
Υπάρχουν πέντε ταινίες από την σειρά 
homealone (μόνος στο σπίτι). Οι πιο γνωστές 
και πιο πετυχημένες όμως είναι το 1 και το 2. 
Εμένα η αγαπημένη μου είναι το 1 γι΄αυτό και 
διάλεξα αυτή. 
Το home alone1 είναι αμερικάνικη 
χριστουγεννιάτικη κωμική ταινία που 
κυκλοφόρησε στις 16 Νοεμβρίου 1990, σε 
σκηνοθεσία του ChrisColumbus και σε σενάριο 
του JohnHughes. Πρωταγωνιστής της ταινίας 
είναι ο MacaulayCulkin στον ρόλο του Κέβιν 
ΜακΚάλιστερ, ένα αγόρι που η οικογένειά του το 
αφήνει κατά λάθος μόνο στο σπίτι, όταν φεύγουν 
για τις διακοπές των Χριστουγέννων στο 
Παρίσι. Ο Κέβιν, αρχικά, απολαμβάνει το 
γεγονός του να είναι μόνος στο σπίτι, αλλά 
σύντομα πρέπει να αντιμετωπίσει δύο 
διαρρήκτες τους οποίους υποδύονται οι 
JoePesci και DanielStern. Θα τα καταφέρει 
τελικά; 
Έχω δει αυτήν την ταινία πολλές φορές και 
είναι πολύ καλή για να τη δείτε με την 
οικογένεια σας τα Χριστούγεννα. Είναι πολύ 
ωραία, αλλά κυρίως θα γελάσετε. Το πιο αστείο 
σημείο είναι το σημείο στο οποίο οι διαρρήκτες 
πέφτουν στις παγίδες που σκαρφίστηκε ο Κέβιν. 
Θα καταφέρουν τελικά οι γονείς του Κέβιν να 
γυρίσουν σπίτι από τις διακοπές πριν οι 
διαρρήκτες καταφέρουν να μπουν στο σπίτι ή 
όχι; Δείτε την ταινία για να το ανακαλύψετε! 

ΦοίβηΚοντσαλούδη, 

 

 

 

 

 

 

ΤΑΙΝΙΟ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 
 
Χριστούγεννα σημαίνει ζεστή σοκολάτα, κουβέρτα 
και ένα επίκαιρο βιβλίο για να σε χαλαρώσει. 
Πιστεύουμε ότι το βιβλίο ‘’Χριστουγεννιάτικη 
Ιστορία‘’ του Κάρολου Ντίκενς είναι κατάλληλο για 
την περίσταση αυτή. Σ’ αυτό το βιβλίο  ο κύριος 
Σκρουτζ που είναι ένας φιλάργυρος και 
μονόχνωτος άνθρωπος, δεν μπορεί να υποφέρει τις 
χριστουγεννιάτικες γιορτές και τους ανθρώπους 
που γιορτάζουν και χαίρονται. Οι οικογενειακές 
συγκεντρώσεις, τα δώρα και οι ευχές δεν τον 
αγγίζουν. Τούτη τη χρονιά όμως, την παραμονή των 
Χριστουγέννων, θα δεχτεί μια απροσδόκητη 
επίσκεψη που θα του αλλάξει τη ζωή… 

Ελισάβετ Παντσιοπούλου 
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Three unusual Christmas and new years 
eve customs 
◇Caracas, Venezuela  
 
Before the morning of Christmas Eve , kids go 
to sleep with a string tied around their toe and 
hang it out of the window. So in the morning of 
Christmas Eve the other kids will pull the 
string and wake them up to put their roller 
skates on and go join them. 
It is unclear how this custom started but 
sources suggest they wanted an alternative to 
sledding  
because temperature in Caracas in December 
can be really high. Although I am really sure 
this custom is really fun and kindof exciting if 
you think about it. 
https://images.app.goo.gl/Joxvn5gdbBmQNFo
L9Source:https://metro.co.uk/2017/12/20/ch
ristmas-around-the-world-why-venezuelans-
roller-skate-to-mass-on-christmas-eve-
7018407/

 
 
◇Norway,Sweden  
 
In Norway there is a tradition that says that 
in the day of New Years Eve evil witches and 
spirits steal their broom sticks and throw 
them away. Thanks why people from Norway 
hide all their broomsticks the night before to 
prevent the evil. 
https://images.app.goo.gl/QY2j5zZbQGGQnRp
YASource:https://www.iefimerida.gr/news/18
4043/ta-pio-perierga-ethima-hristoygennon-
apo-olo-ton-kosmo-eikones 
 
 
 

ENGLISH… TIME 

 

◇Canada 
 
In Canada Christmas is dedicated to 
children rights . So the Canadians have 
created a postal code called HOH OHO so 
kids will send their letters to Santa. The 
workers there receive the letters and write 
back to the kids pretending to be Santa . In 
twenty seven years over fifteen thousand 
letters have been answered.  
 
Source: 
https://www.iefimerida.gr/news/184043/ta
-pio-perierga-ethima-hristoygennon-apo-
olo-ton-kosmo-eikones 
 

 

 By:VassilikiMatsouka  
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  CHRISTMAS    IN   GREAT   BRITAIN 
 When Christmas Holidays are on their way English people decorate their homes with holy, ivy and 
hang a mistletoe "kissing bough".Carolers  go from one house to another and sing the Christmas 
Carols from the beginninguntil the end of the holidays. 

On 24th of December English people are really busy due to the preparations for the 25th. They wrap 
presents, bake cookies, hang  stockings on the fireplace and later on they all gather around the 
Christmas tree and listen to someone telling their favorite story "A Christmas Carol".  When the 
story ends, the children write their letters to Father Christmas asking him for something they desire 
and wish and then toss it in the fire so as their wishes  go up the chimney and reach Father 
Christmas' place. 

On the 25th of December relatives and friends gather in a house to celebrate Christmas. Everyone 
has a cracker beside their plate at the Christmas table. These crackers are paper tubes which when 
you pull one edge, a loud noise (crack) occurs. A paper hat to wear during dinner, small trinkets and a 
riddle to read out loud to everyone at the table comes out. 
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Το δέντρο της γης κινδυνεύει…                            Ζωγραφιά: Σταυρούλα Σπυρόπουλου 
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ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: 
Ευαγγελία Μανώλογλου ΠΕ02 
Φώτης Δανάσκος ΠΕ04 
Νεκταρία Σκουτέλη ΠΕ02 
Βιβή Παρθένη ΠΕ06 (επιμέλεια αγγλικής στήλης) 

 
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: 
Β λυκείου: Λίνα Πασπαράκη, Ευγενία Πολυδώρου, Σοφία Χαλιδιά, Βαρβάρα Φραγκούλη 
Α λυκείου: Μαρία – Νεφέλη Καλαρά, Ιωάννα Παλιεράκη,Χριστινα Παπαδοπούλου, 
Γκαιτατζής Ιωάννης 
Γ γυμνασίου: Μελίνα Κατσόγιαννη, Ευγενία Τασιοπούλου, ΜαριαλέναΧατζηδάκη, Χαρά 
Παπαγιαννοπούλου, ΝικόλαοςΡήγας Κάννας 
Β γυμνασίου: Αφροδίτη Παντελή, Κατερίνα Αυγουστή, Ρεγκίνα Γαβρά,Μαρίνα Γεωργίου, 
Χριστίνα Καραμούτα, Θοδωρής Μπαλτάς, Ιωάννης Κατσιγιάννης 
Α γυμνασίου: Ελισάβετ Παντσιοπούλου, Αγγελίνα θεοδοροπούλου, 
Λύδα&ΦοίβηΚοντσαλούδη, Ειρήνη Κουμουτσάκου, Σαρα-Νίκη Νίτσιυ- Χαμιντι, 
ΜαρίλιαΠαπαδοπούλου, Αθηνά Σαμπάλου, Βασίλης Σκέμπης, ΜαρινάσιαΤσιάμη, Αγγελική 
Αυγέρου, Νίνα Καρύδη, Βασιλική Τσαμπίκα Ματσούκα, Άγγελος Ντάτση, Εβελίνα 
Πασχαλίδη, Βασίλης Ριμπόπουλος, Μιχαήλ Άγγελος Σιούτας 
 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ: 
 Μαργαρίτα Βενιζέλου & Άγγελος Σκαλέρης ( Α λυκείου) 
 
ΣΚΙΤΣΟΓΡΑΦΟΙ/ ΖΩΓΡΑΦΟΙ: 
Μίλτος Νεφρός &Ναταλία Κονταράτου, Σταυρούλα Σπυροπούλου 
 
 
 
 

 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΕΥΧΟΥΣ 
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