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Από τθ ςχολικι μασ ηωι 

Ρεπνξηάδ – πιεξνθνξίεο: Αληδέιηθα Βαιεληίλν 

ΠΗΓΑΜΕ…  

...ΣΟ ΜΟΤΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ 

Σν Μνπζείν Μπελάθε είλαη έλα από ηα πην γλσζηά 

κνπζεία ηεο Αζήλαο. Ηδξύζεθε ην 1929 από ηνλ 

Αληώλε Μπελάθε ζηελ κλήκε ηνπ παηέξα ηνπ 

Δκκαλνπήι Μπελάθε θαη ζηεγάδεηαη ζηελ νηθία ηεο 

 

ηζηνξηθήο από ηελ Αιεμάλδξεηα νηθνγέλεηαο Μπελάθε. 

εκεηώλεηαη όηη ε πξνζθνξά ηεο νηθνγέλεηαο 

Μπελάθε ζηε πνιηηηθή, θνηλσληθή θαη ηελ πνιηηηζηηθή 

δσή ηεο Αζήλαο, αιιά θαη γεληθόηεξα ηεο Διιάδαο 

θξίλεηαη αλεθηίκεηε. 

Αξρηθά ν Αληώλεο Μπελάθεο άξρηζε λα ζπγθξνηεί ηηο 

δηαθνξέο ζπιινγέο ηνπ ζηελ Αίγππην. ηαλ ήιζε ζηελ 

Διιάδα ην 1928, γηα κόληκε εγθαηάζηαζε, ηηο δώξηζε 

ζην ειιεληθό θξάηνο. Οη 

ζπιινγέο απηέο 

ζηεγάδνληαη ζήκεξα ζην 

παηξηθό ηνπ ζπίηη, έλα 

από ηα κεγαιύηεξα θαη 

σξαηόηεξα λενθιαζηθά 

θηίξηα ηεο Αζήλαο ην 

νπνίν θαη νπζηαζηηθά 

απεηέιεζε θαη ην πξώην 

ηδησηηθό κνπζείν ηεο 

Διιάδαο. Ζ κεγάιε 

αληαπόθξηζε πνπ έηπρε 

ην κνπζείν απηό εθ 

κέξνπο θπξίσο ηνπ 

αζελαίηθνπ θνηλνύ 

νδήγεζε ζρεηηθά κε ηαρύ 

ξπζκό ηνλ 

πνιιαπιαζηαζκό ησλ 

εθζεκάησλ ηνπ. Υάξε θαη 

πνιιώλ άιισλ επεξγεηώλ θαη δσξεηώλ ην Μνπζείν 

Μπελάθε ζπλερίδεη αθόκα θαη ζήκεξα λα 

εκπινπηίδεηαη κε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ ηνπ δίλνπλ 

ηελ δπλαηόηεηα ηεο πξσηνπόξνπ παξνπζίαο ζε 

εθδειώζεηο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ θαη γεληθόηεξα ηεο 

ηέρλεο. 

Έηζη αθελόο ε ξαγδαία αύμεζε ησλ ζπιινγώλ 

εθζεκάησλ ηνπ κνπζείνπ θαη αθεηέξνπ ε επαύμεζε 

ησλ δηαθόξσλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ, πνπ αθνινύζεζε, 

επέβαιιε ηελ επέθηαζε ησλ θηηξηαθώλ εγθαηα-

ζηάζεσλ θαη ηε δεκηνπξγία πνιιώλ παξαξηεκάησλ.  

Λογότυπο: Άμτα Άγκου,  

              Παύλος Αρόμικα 
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ην ηζηνξηθό απηό ίδξπκα, γηα 41 ρξόληα, ππήξμε 

δηεπζπληήο ν θύξηνο Άγγεινο Γειεβνξηάο.  

Δπηζθεθηήθακε ην κνπζείν Μπελάθε ηνλ Μάξηην. 

Μαο μελάγεζε εθεί ε θπξία Φσηεηλή πνπ δνπιεύεη ζην 

κνπζείν.  

Μαο έδεημε αξραία αγάικαηα θαη καο κηινύζε γη’ 

απηά. Μνπ έθαλαλ κεγάιε εληύπσζε απηά ηα 

αγάικαηα.  

…ΣΗ ΔΙΑΔΡΑΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗ 
 ΣΟΤ ΒΑΝ-ΓΚΟΓΚ 

Ο Βίλζελη Βαλ Γθνγθ ήηαλ Οιιαλδόο δσγξάθνο. Δλ 

δσή ,ην έξγν ηνπ δελ ζεκείσζε επηηπρία νύηε ν ίδηνο 

αλαγλσξίζηεθε σο ζεκαληηθόο θαιιηηέρλεο. Χζηόζν 

κεηά ην ζάλαηό ηνπ, ε θήκε ηνπ εμαπιώζεθε πνιύ 

γξήγνξα θαη ζήκεξα αλαγλσξίδεηαη σο έλαο από ηνπο 

ζεκαληηθόηεξνπο δσγξάθνπο όισλ ησλ επνρώλ. 

Ζ επίδξαζή ηνπ ζηα κεηαγελέζηεξα θηλήκαηα ηνπ 

εμπξεζηνληζκνύ, ηνπ θνβηζκνύ αιιά θαη γεληθά ηεο  

αθεξεκέλεο  ηέρλεο, ζεσξείηαη θαηαιπηηθή. 

 

Σνλ Φεβξνπάξην πήγακε  επίζθεςε ζην Μέγαξν 

Μνπζηθήο. Μπήθακε ζε δύν αίζνπζεο (πάλσ θαη 

θάησ). ηελ 1
ε
 αίζνπζα ήηαλ έλα θνξίηζη πνπ καο 

κηινύζε γηα ην Βαλ Γθνγθ θαη είδακε θσηνγξαθίεο 

ησλ πηλάθσλ πνπ δσγξάθηδε ν Βαλ Γθνγθ. ηε 2
ε
 

αίζνπζα πνπ έκνηαδε ζαλ ζαιόλη, είδακε κηα βίληεν 

πνπ έδεημε ηη έγηλε ζην Βαλ Γθνγθ. Απηό πνπ κνπ 

έθαλε πην πνιύ εληύπσζε ήηαλ νη θσηνγξαθίεο κε ηηο 

δσγξαθηέο πνπ δσγξάθηδε ν Βαλ Γθνγθ. 

 

Διαβάςαμε… 

«Ο ΑΘΑΝΑΣΟ ΓΑΚΔΑΡΑΚΟ» 

Βηβιηνπαξνπζίαζε από ηελ βηβιηνθξηηηθό Άληα Άγθνπ 

ηελ ηζηνξία απηή, νη ήξσεο είλαη έλαο γέξνο θαη ε 

γξηά ηνπ πνπ είραλ έλαλ γάτδαξν. Σν πξόβιεκα πνπ 

αληηκεηώπηδαλ ήηαλ πσο ν γάηδαξνο αξληόηαλ λα θάεη. 

Μόλν ιίγν λεξό έπηλε. Καη ε αλάζα ηνπ βάξαηλε όιν 

θαη πεξηζζόηεξν. Μηα κέξα ν γάηδαξνο έπεζε θαηαγήο, 

ηέλησζε ηα πόδηα ηνπ θαη μεςύρεζε. Έθιαςαλ πνιύ ν 

γέξνο, ε γξηά, νη ζπγρσξηαλνί ηνπο θαη ηα παηδηά. 

Μεηά ηνλ έπηαζαλ 

όινη καδί θαη ηνλ 

πήγαλ ζε κηα 

εξεκηά καθξηά 

από ην ρσξηό, 

άλνημαλ κηα 

κεγάιε ηξύπα θαη 

ζηε γε θαη ηνλ 

έζαςαλ.  

ην ηέινο, ν 

γέξνο θαη ε γξηά 

είραλ έλαλ άιινλ 

θαηλνύξγην 

γάηδαξν. 

Νηνύηζηθν θαη 

παηρληδηάξε. Μηα 

κέξα, θαζώο 

πεξλνύζαλ από ην κέξνο πνπ είραλ ζάςεη ηνλ γάηδαξό 

ηνπο, είδαλ έλα κεγαισκέλν δεληξάθη.  

Πιεζίαζαλ λα δνπλ ηη θύηξσζε θαη ήηαλ κηα 

αγξηαριαδηά! Ο ληνύηζηθνο γατδαξάθνο είρε θαηαιαβεη 

πνηνο ήηαλ θάησ ζην ρώκα θη έηξεθε ηελ αγξηαριαδηά 

θαη άθεζε θη απηόο κηα κεγάιε θαηξνύια, ζαλ γηα λα 

ηελ πνηίζεη. Δίραλ πέζεη ηα άλζε ηεο αγξηαπηδηάο θαη 

άξρηζαλ λα γίλνληαη ηα πξώηα απίδηα. Κη ν ληνύηζηθνο 

γατδαξάθνο πιεζίαζε γξήγνξα, ζήθσζε ηε κνύξε ηνπ 

θαη έθαγε έλα απίδη. Κνηηάρηεθαλ ε γξηά θη ν γέξνο 

θαη ζαύκαζαλ ηνλ θύθιν ηεο δσήο.  

Απηό πνπ κε εληππσζίαζε ζηελ ηζηνξία απηή ήηαλ ν 

ληνύηζηθνο γατ-δαξάθνο ηνπ γέξνπ θαη ηεο γξηάο 

επεηδή ήηαλ ληνύηζηθνο θαη παηρληδηάξεο. 

Σν βηβιίν κπνξείηε λα ην δηαβάζεηε ζηνλ  ηζηόηνπν «Μηθξόο 

Αλαγλώζηεο» ζηε δηεύζπλζε  

http://www.mikrosanagnostis.gr/library/pageflip51/Default.

html.  

 

Πιεξνθνξίεο: 

Σίηινο: Ο αζάλαηνο γατδαξάθνο 

πγγξαθέαο:  Μάξσ Λνΐδνπ 

Δηθνλνγξάθεζε: Καηεξίλα 

Βεξνύηζνπ 

Δθδόζεηο: Παηάθεο 

 

 

Ζωγραφιά  

της Άντας Άγκου 
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Υγιεινι Διατροφι 

Αλ ζέιεηε έλα πγηεηλό ζλαθ γηα ην πξωϊλό, ην δεθαηηαλό 

ή ην απνγεπκαηηλό ζαο γεύκα, λα κηα απιή θαη πγηεηλή 

ζπληαγή κε ην αγλό ειαηόιαδν ηεο παηξίδαο καο, πνπ 

κπνξείηε λα θηηάμεηε, κε ηε βνήζεηα θάπνηνπ ελήιηθα, 

δηαζθεδάδνληαο ηαπηόρξνλα! 

 

ΚΟΤΛΟΤΡΑΚΙΑ ΛΑΔΙΟΤ 

Μηα ζπληαγή από ηνλ κεηξ ηεο θαιήο θνπδίλαο,  

Λάκπξν Ακπειηώηε 

 

Τιηθά 

2 θνύπεο ειαηόιαδν 

1 θνύπα ρπκό πνξηνθάιη 

1 θνπη. ζνύπαο ρπκό ιεκνληνύ 

1 ½ θνύπεο θαζηαλή δάραξε 

2 βαλίιηεο 

1 θνπη. ζνύπαο θαλέια 

3 παθέηα θαξίλα. 

½ θνύπα ρνληξνθνκκέλα θαξύδηα. 

 

Δθηέιεζε 

Ρίρλνπκε ζε κία ιεθάλε ιάδη, δάραξε, μύζκα θαη ρπκό 

πνξηνθαιηνύ θαη ρηππάκε γηα λα ιηώζεη ε δάραξε. 

Πξνζζέηνπκε βαλίιηα, θαλέια θαη ιηώλνπκε ηε ζόδα 

ζην ρπκό ιεκνληνύ θαη ηελ πξνζζέηνπκε θη απηή ζην 

κίγκα.  

Αθνύ πεηύρνπκε λα γίλεη έλα αθξάην κίγκα, 

πξνζζέηνπκε ηε  θαξίλα. Επκώλνπκε ιίγν κε ην ρέξ1 

θαη πξνζζέηνπκε ηα θαξύδηα. Αλαθαηεύνπκε θαιά θαη 

πιάζνπκε θνπινπξάθηα. Αξαδηάδνπκε ηα θνπινπξάθηα 

ζε ηαςί ζηξσκέλν κε ιαδόθνιια θαη ςήλνπκε ζε 

κέηξην θνύξλν, πξνζεξκαζκέλν, γηα πεξίπνπ κηζή ώξα 

κέρξη λα ξνδίζνπλ.  

Καιή επηηπρία! 

 

Τα παιχνίδια μασ 

ΣΟ ΚΑΚΙ (επιτραπζηιο παιχνίδι για δύο παίκτες) 

Από ηνλ ιάηξε ηνπ ζθαθηνύ, Πεξζέα Γξίζπν 

Ζ ζθαθηέξα απνηειείηαη από 64 ηεηξάγσλα: 32 καύξα 

θαη 32 άζπξα Σα πηόληα απνηεινύληαη από ηνπο νθηώ 

ζηξαηηώηεο, ηνλ βαζηιηά θαη ηε βαζίιηζζα, ηνπο δύν 

πύξγνπο, ηνπο δύν ίππνπο (άινγα) θαη ηνπο δύν 

αμησκαηηθνύο.  

Σν θηλέδηθν ζθάθη, αληί γηα άζπξν θαη καύξν είλαη 

θόθθηλν θαη ρξπζό! 

Σν ζθάθη ππήξμε  ζε όινπο ζρεδόλ ηνπο αξραίνπο 

πνιηηηζκνύο: Έιιελεο, Αηγύπηηνπο, Κηλέδνπο, Κέιηεο, 

Ρσκαίνπο θηι. ην Βπδάληην ιεγόηαλ δαηξίθην ελώ νη 

Πέξζεο ην έιεγαλ shatranj. ηελ Ηλδία ην έιεγαλ 

ηζαηζαξνύγθα.  

 

Οη Άξαβεο θαηαζθεύαδαλ ζθαθηζηηθά πξνβιήκαηα. ε 

απηά, ν ίππνο, ν πύξγνο θαη ν βαζηιηάο έρνπλ ηηο ίδηεο 

θηλήζεηο.  

Πνηνο εθεύξε ην ζθάθη; 

Γελ έρεη βξεζεί ν εθεπξέηεο ηνπ. Με ην ζθάθη όκσο 

ζρεηίδεηαη ν παξαθάησ κύζνο πνπ είλαη γλσζηόο σο 

«το  αίτημα τοσ Σίσσα».: Ο εγεκόλαο ηεο πεξηνρήο 

όπνπ δνύζε ν Βξαρκάλνο  ίζζα γνεηεύηεθε ηόζν 

πνιύ από ην παηρλίδη πνπ, ζύκθσλα κε ηελ παξάδνζε,  

είρε εθεύξεη ν Βξαρκάλνο, πνπ ηνπ είπε λα δεηήζεη 

ό,ηη ζέιεη ζε αληακνηβή. Ο ίζζα δήηεζε ηόζνπο 

ζπόξνπο ζηηάξη όζνπο κπνξνύζαλ λα ζπκπεξηιεθζνύλ 

ζηα 64 ηεηξάγσλα, βάδνληαο ζην 1
ν
 έλαλ, ζην 2

ν
 δύν, 

ζην 3
ν
 ηέζζεξα, ζην 4

ν
 νθηώ, δηπιαζηάδνληαο ζην 

επόκελν ηεηξάγσλν έσο ην 64 

(18.446.774.073.704.551.615 θόθθνπο ζηηάξη πνπ 

ηζνδπλακνύλ κε 977.677.436.907 ηόλνπο ζηηάξη, 

δειαδή πεξίπνπ έλα ηξηζεθαηνκκύξην ηόλνπο!) 

Κηλήζεηο θαη θαλόλεο (ζέζεηο νπηηθά) 

 Πηόληα: θηλνύληαη κόλν κπξνζηά θαη κόλν κηα 

θίλεζε, εθηόο από ηελ πξώηε (2), ηξώλε 
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δηαγώληα, δελ κπνξνύλ λα νπηζζνρσξήζνπλ 

(λα θάλε θαη λα θηλεζνύλ). ηαλ θηάζνπλ ζην 

ηέινο ηεο ζθαθηέξαο γίλνληαη βαζίιηζζεο. 

 Βαζηιηάο: ν βαζηιηάο είλαη ην πην πνιύηηκν 

πηόλη ηνπ παηρληδηνύ, ν «ζάλαηόο ηνπ ζεκαίλεη 

ήηηα. Κηλείηαη κία ζέζε θάζε θνξά θαη ηξώεη 

αληίζεηα κε ην πηόλη θαη ζηηο ηέζζεξηο 

θαηεπζύλζεηο θη επζεία θαη δηαγώληα:  

 

 

 

 

 

Γηα λα παξαηηεζεί έλαο παίθηεο ξίρλεη ηνλ 

βαζηιηά κόλνο ηνπ.  

Αλ κείλνπλ κόλν νη 2 βαζηιηάδεο θαη δελ 

ππάξρεη άιιε θίλεζε ηόηε ΜΟΝΟ έρνπκε 

ηζνπαιία.  

 

 Η βαζίιηζζα είλαη ε πην ηζρπξή. Κάλεη όιεο 

ηηο θηλήζεηο ησλ άιισλ πηνληώλ, θηλείηαη 

δηαγώληα, επζεία θαη ηξώεη κε ηνλ ίδην ηξόπν. 

Δθηόο από ηνλ ίππν, δελ κπνξεί λα «πεδήμεη» 

άιιν πηόλη. Έσο 8 ηεηξάγσλα.  

 Ο ίππνο (άινγν) έρεη ηε κνλαδηθή θίλεζε Γ 

ζε ηξία ηεηξάγσλα. Δίηε κπξνο, είηε πίζσ, είηε 

δεμηά ηνπ ή αξηζηεξά θάλεη απηή ηελ θίλεζε 

θαη ηξώεη ζην ηέινο ηνπ Γ. Δίλαη ην κνλαδηθό 

πηόλη πνπ κπνξεί λα «πεδήμεη» άιια πηόληα 

όπσο θαη ην κνλαδηθό, εθηόο από ην πηόλη, πνπ 

αλνίγεη παξηίδα.  

 Ο Πύξγνο, ην ηξίην πην ζεκαληηθό ζηε 

ζθαθηέξα, θηλείηαη επζεία έσο 8 ηεηξάγσλα θαη 

ηξώεη κόλν επζεία (αιιάδεη κε ηνλ βαζηιηά ζε 

Ρνθέ).  

 Αμηωκαηηθόο ή Σξειόο (fool): Ο αμησκαηηθόο 

έρεη ηελ αληίζεηε θίλεζε από ηνλ πύξγν, 

θηλείηαη θαη ηξώεη κόλν δηαγώληα. Κάζε 

παίθηεο έρεη ζηελ νκάδα ηνπ έλαλ αμησκαηηθό 

πνπ θηλείηαη κόλν ζηα καύξα θη έλαλ πνπ 

θηλείηαη κόλν ζηα άζπξα ηεηξάγσλα.  

Καλόλεο γηα αξράξηνπο:  

 Κάζε παίθηεο θάλεη κόλν κηα θίλεζε ζηε 

ζεηξά θαη θηλεί κόλν έλα πηόλη (εθηόο από ην 

ξνθέ).  

 Κάζε παίθηεο πξέπεη λα θάλεη κηα θίλεζε ζηε 

ζεηξά ηνπ, δελ επηηξέπεηαη λα αθήζεη αθίλεηα 

ηα πηόληα ηνπ.  

 Σέινο ηνπ καηο είλαη ν ζάλαηνο ηνπ βαζηιηά, ε 

παξαίηεζε ζεκαίλεη ήηηα ηνπ παίθηε, ηξεηο 

ίδηεο θηλήζεη ηνπ βαζηιηά ελώ δελ ηνπ έρνπλ 

κείλεη άιια πηόληα ην ίδην.  

 Σν ζθάθη κπνξεί λα ζπλερίδεηαη επ’ άπεηξνλ 

αλ δε ραζεί ν βαζηιηάο.  

θάθη θαη ηέρλε. 

Σν ζθάθη έρεη εκπλεύζεη πνιινύο θαιιηηέρλεο, 

δσγξάθνπο, γιύπηεο, πνηεηέο, ραξαθηεξηζηηθόο ν 

Δκπεηξίθνο, «Ζ  Αιίθε ζηε ρώξα ησλ ζαπκάησλ» θαη 

ζην «Μέζα ζηνλ θαζξέθηε» ηνπ Λνύηο Κάξνι (εηδηθά 

ην δεύηεξν πνπ βξίζθεηαη ζηνλ ζθαθνπόιεκν). 

Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπκε έλα πνίεκα ηνπ Μαλώιε 

Αλαγλσζηάθε.   

Σν ζθάθη 

 

Έια λα παίμνπκε. 

Θα ζνπ ραξίζω ηε βαζίιηζζά κνπ. 

(Ήηαλ γηα κέλα κηα θνξά ε αγαπεκέλε 

Σώξα δελ έρω πηα αγαπεκέλε) 

Θα ζνπ ραξίζω ηνπο πύξγνπο κνπ 

(Σώξα πηα δελ ππξνβνιώ ηνπο θίινπο κνπ 

Έρνπλ πεζάλεη θαηξό πξηλ από κέλα) 

Κη ν βαζηιηάο απηόο δελ ήηαλε πνηέ δηθόο κνπ 

Κη ύζηεξα ηόζνπο ζηξαηηώηεο ηί ηνπο ζέιω; 

(Σξαβάλε κπξνο, ηπθινί, ρωξίο θαλ όλεηξα) 

Όια, θαη η’ άινγά κνπ ζα ζ’ ηα δώζω 

Μνλάρα εηνύηνλ ηνλ ηξειό κνπ ζα θξαηήζω 

Πνπ μέξεη κόλν ζ’ έλα ρξώκα λα πεγαίλεη 

Γξαζθειώληαο ηε κηα άθξε ωο ηελ άιιε 

Γειώληαο κπξνο ζηηο ηόζεο παλνπιίεο ζνπ 

Μπαίλνληαο κέζα ζηηο γξακκέο ζνπ μαθληθά 

Αλαζηαηώλνληαο ηηο ζηέξεεο παξαηάμεηο. 

 

Κη απηή δελ έρεη ηέινο ε παξηίδα. 

Υ Υ Υ 

Υ 

 

Υ 

Υ Υ Υ 
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ΚΑΗ ,,, επεηδή αγαπώ πνιύ ην ζθάθη, έγξαςα θη εγώ 

έλα πνίεκα! Να:  

Σα πηόληα 

 

Πξνζνρή πίζσ δελ θάλνπκε 

Να πξνζπεξάζνπκε κπξνζηά, δελ κπνξνύκε 

Σνλ βαζηιηά καο πξνζηαηεύνπκε 

 

Ο βαζηιηάο θηλδπλεύεη 

Σνλ απεηιεί ν 

αμησκαηηθόο 

1 βήκα 

κπξνζηά όινη 

ζηα καύξα 

Απεηιείηαη ν 

βαζηιηάο καο 

 

Ζ βαζίιηζζα ηνλ πιεζηάδεη 

ινη γύξσ ηνπ λα θάλνπκε ηείρνο 

Πξνζνρή ν βαζηιηάο καο 

Δίλαη πάληα ζε θίλδπλν 

Υσξίο απηόλ, 

 ηειείσζε ε παξηίδα. 

 

ΚΑΗ … κηα γεινηνγξαθία, επίθαηξε, ηνπ Αξθάο! 

 

 
 

Η ΙΣΟΡΙΑ ΣΟΤ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ  

 

Σν πνδόζθαηξν ζηελ Ειιάδα  

Απνζπάζκαηα από δεκνζίεπκα ζηελ ηζηνζειίδα 

www.sansimera.gr 

Eπηινγή –επηκέιεηα: Λάκπξνο Ακπειηώηεο 

 

Οη πξώηεο πξνζπάζεηεο γηα ηελ εηζαγσγή θαη ηε 

δηάδνζε ηνπ πνδνζθαίξνπ ζηελ Διιάδα εκθαλίδνληαη 

γύξσ ζην 1895. Ο νκνγελήο Α. Βιαζηόο κεηαθξάδεη 

από ηα αγγιηθά θαη θπθινθνξεί ζε θπιιάδην ηνπο 

θαλνληζκνύο ηνπ πνδνζθαίξνπ, γηα λα εληαρζεί ζηνπο 

πξώηνπο Οιπκπηαθνύο Αγώλεο ηνπ 1896.  

Ζ Θεζζαινλίθε, πάλησο, θαηέρεη ηα πξσηεία 

ρξνλνινγηθά ζηε δηάδνζε ηνπ πνδνζθαίξνπ ζηνλ 

επξύηεξν ειιεληθό ρώξν. ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1890 δεκηνπξγήζεθε ε νκάδα ηεο «Οπληόλ πνξηίβ», 

πνπ ηελ απνηεινύζαλ Ηηαινί,  

«Καηεβαίλεη ν Πειέ κε παπνύηζηα παληνθιέ, θαηεβαίλεη 

θαη ν Κνύδαο κε παπνύηζηα ζαλ αξθνύδα!» θωπηηθά 

ζηηράθηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‘ 70 γηα ηνλ κεγάιν 

πνδνζθαηξηζηή Γηώξγν Κνύδα πνπ εηθνλίδεηαη ζηε 

θωηνγξαθία. Σνλ ίδην απνζαλάηηζε θαη ν Νίθνο 

Παπάδνγινπ ζηνπο ζηίρνπο ηνπ «Ούηε Βνύδαο, νύηε 

Κνύδαο, νύηε Ιεζνύο θη ε Ινύδαο…» 

Άγγινη, Γάιινη θαη Βέιγνη θάηνηθνη ηεο 

Οζσκαλνθξαηνύκελεο «λύκθεο ηνπ Θεξκατθνύ». Σν 

πξώην ειιεληθό πνδνζθαηξηθό ζσκαηείν ήηαλ ν 

κηινο Φηινκνύζσλ, ν ζεκεξηλόο Ζξαθιήο 

Θεζζαινλίθεο, πνπ γηα ηνλ ιόγν απηό θέξεη ηελ 

πξνζσλπκία «γεξαηόο». 

Σν 1898 ν Ησάλλεο Υξπζάθεο ζπκπιήξσζε ηελ 

πξνζπάζεηα ηνπ Βιαζηνύ θαη ράξηζε ζην άζιεκα ηελ 

πξώηε νινθιεξσκέλε κεηάθξαζε ησλ θαλνληζκώλ 

ηνπ. Σνλ επόκελν ρξόλν θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο 12 

Ηαλνπαξίνπ 1899 ν ηόηε ζύκβνπινο ηνπ ΔΓΑ θαη 

θαηνπηλόο Τπνπξγόο Οηθνλνκηθώλ ζηελ θπβέξλεζε 

ηνπ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ (1917-1920), Μηιηηάδεο 

Νεγξεπόληεο, εηζεγήζεθε ζην δηνηθεηηθό ζπκβνύιην 

ηεο νκνζπνλδίαο ηελ πξνθήξπμε «αγώλνο 

πνδνζθαηξίζεσο».  

Σν 1906 έγηλαλ νη πξώηνη Παλειιήληνη πνδνζθαηξηθνί 

αγώλεο, ζηνπο νπνίνπο πξώηεπζε ν Δζληθόο Αζελώλ 

κε λίθε 3-0 επί ηνπ Παλειιελίνπ. Δλδεηθηηθό γεγνλόο 

ηεο πνιύ ρακειήο ζηάζκεο ηνπ ειιεληθνύ 

πνδνζθαίξνπ εθείλεο ηεο επνρήο είλαη ε ζπληξηβή ηνπ 

Δζληθνύ ηελ ίδηα ρξνληά από ηελ νκάδα κνίξαο ηνπ 

αγγιηθνύ ζηόινπ πνπ λαπινρνύζε ζηνλ Πεηξαηά κε 18-

0. Σν 1906 ζπγθξνηήζεθε θαη ε πξώηε εζληθή νκάδα, 

πνπ σο Μηθηή Αζελώλ έιαβε κέξνο 

ζηε Μεζνιπκπηάδα ηεο Αζήλαο.  

Σν 1908 ηδξύζεθε ν Πνδνζθαηξηθόο κηινο Αζελώλ 

(ν ζεκεξηλόο Παλαζελατθόο) από ηνλ Γεώξγην 

Καιαθάηε θαη ιίγν αξγόηεξα ν κηινο Φηιάζισλ 

Πεηξαηώο (ε κία από ηηο δύν ηδξπηηθέο ζπληζηώζεο ηνπ 

ζεκεξηλνύ Οιπκπηαθνύ). ‘Άιινη αμηόινγνη ζύιινγνη, 

όπσο ν Παληώληνο θαη ν Απόιισλ ζηε κύξλε θαη ε 

Πέξα Κινπκπ ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε, από ηελ 

νπνία πξνέθπςε ε ζεκεξηλή ΑΔΚ 

https://www.sansimera.gr/almanac/1201
https://www.sansimera.gr/almanac/1201
https://www.sansimera.gr/almanac/1201
https://www.sansimera.gr/articles/436
https://www.sansimera.gr/articles/400
https://www.sansimera.gr/articles/75
https://www.sansimera.gr/articles/83
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Από ην 1910 ηνλ ζπληνληζκό ηνπ ειιεληθνύ 

πνδνζθαίξνπ αλέιαβε ν ΔΓΑ, ν νπνίνο πξνθήξπμε 

ην πξώην πξσηάζιεκα, ην νπνίν θέξδηζε ην Γνπδί. 

Από ην 1912 έσο ην 1919 ε πνδνζθαηξηθή θίλεζε 

αηνλεί, ιόγσ ησλ Βαιθαληθώλ Πνιέκσλ θαη ηνπ Α' 

Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. Ζ λέα πεξίνδνο ηνπ ειιεληθνύ 

πνδνζθαίξνπ μεθηλά κε ηελ αλαζπγθξόηεζε ηεο 

Δζληθήο Οκάδαο, πνπ ζπκκεηείρε ζηνπο 

Γηαζπκκαρηθνύο Αγώλεο ζην Παξίζη. Έδσζε ηέζζεξηο 

αγώλεο, κε απνινγηζκό δύν λίθεο θαη ηζάξηζκεο ήηηεο 

(κε Γηνπγθνζιαβία 5-1, κε Ρνπκαλία 3-2, κε Ηηαιία 0-

4 θαη κε Γαιιία 0-11). Σνλ επόκελν ρξόλν ε εζληθή 

νκάδα ιακβάλεη κέξνο ζηνπο Οιπκπηαθνύο Αγώλεο 

ηεο Ακβέξζαο θαη γλσξίδεη κία αθόκα ζπληξηβή από 

ηε νπεδία κε 9-0. 

 

Σν 1926 ηηο ηύρεο ηνπ ειιεληθνύ πνδνζθαίξνπ 

αλέιαβε ε Διιεληθή Πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία 

(ΔΠΟ), ζηε δηθαηνδνζία ηεο νπνίαο ππάγεηαη από ηόηε 

ην ειιεληθό πνδόζθαηξν. Ζ ΔΠΟ ηδξύζεθε ζηηο 14 

Ννεκβξίνπ 1926,. 

Σν πξώην επίζεκν Πξσηάζιεκα Διιάδαο έγηλε ηελ 

πεξίνδν 1927-1928 κε ληθεηή ηνλ Άξε 

Θεζζαινλίθεο θαη ην 1932 ε ΑΔΚ αλαδείρζεθε 

πξώηε θππειινύρνο Διιάδαο. Από ηε ζεδόλ 1958-

1959 άξρηζε λα δηεμάγεηαη ην πξώην εληαίν 

πξσηάζιεκα κε ηε κνξθή ησλ Δζληθώλ Καηεγνξηώλ, 

παξάιιεια κε ηελ είζνδν ηνπ ΠΡΟ-ΠΟ, πνπ 

απνηέιεζε ηνλ αηκνδόηε ηνπ ειιεληθνύ αζιεηηζκνύ. 

Με ην λόκν 878 ηνπ 1979 εηζήιζε ν επαγγεικαηηζκόο 

ζην ειιεληθό πνδόζθαηξν, κε ηε ζύζηαζε ησλ ΠΑΔ 

θαη ηεο ΔΠΑΔ. 

Σν ειιεληθό πνδόζθαηξν ζεκείσζε ηε κεγαιύηεξε 

επηηπρία ηνπ ην 2004, όηαλ ε Δζληθή Οκάδα, σο από 

ζαύκα, θαηέθηεζε ην Δπξσπατθό Πξσηάζιεκα. 

Νσξίηεξα, ην 1971, ν Παλαζελατθόο είρε θζάζεη ζηνλ 

ηειηθό ηνπ Κππέιινπ Πξσηαζιεηξηώλ Δπξώπεο 

(ζεκεξηλό Σζάκπηνλο Ληγθ), αλακθηζβήηεηα ε 

κεγαιύηεξε επηηπρία ηνπ ειιεληθνύ πνδνζθαίξνπ ζε 

επίπεδν ζπιιόγσλ. 

 
Η θαηάθηεζε ηνπ Euro 2004 

 

Παιηνί Έιιελεο Πνδνζθαηξηζηέο: 

 

αξγθάλεο Γνκάδνο 

Οπδνπλίδεο Βαιιηάλνο 

ηδέξεο  Γηαλλαθόπνπινο 

Κεθαιίδεο θξέθεο,  

Γθατηαηδήο  εξαθίδεο 

Πιέζζαο Οηθνλνκόπνπινο 

Καλειιόπνπινο ηαζόπνπινο 

Αγγέιεο Αλδξένπ 

Υαιηακπόινο Βαζηιείνπ 

Κακάξαο Φνπληνπθίδεο 

Φνπιίδεο Υαζηώηεο 

Βνπηζαξάο Κνπκπνπξιάηνο 

 

Από τθν παράδοςθ… 

ΕΘΙΜΟ: Η ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ ΣΟΤ ΓΑΜΟΤ 

Από ηελ ιανγξάθν καο, Αξεηή Γεωξγηάδε. 

Ξέξεηε όηη ζην Ρέζπκλν Κξήηεο, ππάξρεη έλα έζηκν 

όπνπ πεξηθέξνπλ ηε λύθε ζηα ρσξηά ησλ ζπγγελώλ 

ηεο θαη ηνπ άληξα ηεο; 

 

Ζ λύθε αλεβαίλεη ζε κηα άκαμα κε ζπλνδεία 

νξρήζηξαο θαη ηε γπξλάλε ζηα ρσξά. ην θάζε ρσξηό 

νη ρσξηαλνί καδεύνληαη ζηελ πιαηεία γηα λα δώζνπλ 

επρέο ζην δεπγάξη. Απηό δηαξθεί 2-3 κέξεο!  

 

https://www.sansimera.gr/articles/802
https://www.sansimera.gr/articles/802
https://www.sansimera.gr/articles/802
https://www.sansimera.gr/articles/545/90
https://www.sansimera.gr/articles/545/90
https://www.sansimera.gr/articles/545/90
https://www.sansimera.gr/almanac/1411
https://www.sansimera.gr/almanac/1411
https://www.sansimera.gr/almanac/1411
https://www.sansimera.gr/articles/1148
https://www.sansimera.gr/articles/427
https://www.sansimera.gr/articles/427
https://www.sansimera.gr/articles/427
https://www.sansimera.gr/articles/1096
https://www.sansimera.gr/articles/421
https://www.sansimera.gr/articles/528
https://www.sansimera.gr/articles/147
https://www.sansimera.gr/articles/147
https://www.sansimera.gr/articles/147
https://www.sansimera.gr/articles/152
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 ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΣΤΦΩΝΕ! 
 Από ηηο δεκνζηνγξάθνπο 

 Αληδέιηθα Βαιεληίλν  θαη Αξεηή Γεσξγηάδε  

 

Πώς στηματίζεται ένας τσυώνας;  

 
Έλαο ηπθώλαο είλαη κηα ηεξάζηηα θαηαηγίδα! Κάζε 

ηπθώλαο ζπλήζσο δηαξθεί γηα πάλσ από κία 

εβδνκάδα. Έρνπκε όινη αθνύζεη όηη νη ηπθώλεο είλαη 

κία από ηηο πην ηζρπξέο θαη θαηαζηξνθηθέο δπλάκεηο 

πάλσ ζηε Γε. Αιιά, έρεηε πνηέ αλαξσηεζεί από πνύ 

αληινύλ ηελ δύλακε ηνπο; 

Ο ζρεκαηηζκόο ελόο ηπθώλα είλαη πεξίπινθνο, αιιά 

νπζηαζηηθά εμαξηάηαη από  3 παξάγνληεο:  Πξώηνλ, 

ρξεηαδόκαζηε  δεζηό λεξό, ηνπιάρηζηνλ 26 βαζκνύο 

Κειζίνπ. Σν δεύηεξν ζπζηαηηθό είλαη πγξόο αέξαο. 

Καη ηέινο, ρξεηάδεηαη λα ζπγθιίλνπλ άλεκνη  γηα λα 

ζρεκαηίζνπλ ηπθώλα. 

Ζ πξαγκαηηθή δηαδηθαζία αξρίδεη από κηα ζπζηάδα 

θαηαηγίδσλ πνπ θηλνύληαη ζε όιε ηελ επηθάλεηα ηνπ 

σθεαλνύ. ηαλ ην επηθαλεηαθό λεξό είλαη δεζηό, ε 

θαηαηγίδα απνξξνθά ηε ζεξκηθή ελέξγεηα από ην λεξό, 

όπσο αθξηβώο θαη έλα θαιακάθη ξνπθάεη έλα πγξό. 

Απηό δεκηνπξγεί πγξαζία ζηνλ αέξα. Δάλ νη ζπλζήθεο 

ηνπ αλέκνπ ην επηηξέςνπλ, ε θαηαηγίδα ηόηε 

γίλεηαη έλαο ηπθώλαο. 

  Οη επηζηήκνλεο ρξεζηκνπνηνύλ ηα δεδνκέλα ηεο 

ζεξκνθξαζίαο ηεο επηθάλεηαο ηεο ζάιαζζαο από 

δνξπθόξνπο γηα λα βνεζήζνπλ ηελ πξόβιεςε ηεο 

έληαζεο ησλ θαηαηγίδσλ. 

Πεγή: www.Meteoclub.gr 

 

 

 

Ο Τσυώνας Κατρίνα 

Ήηαλ ν πην πνιύλεθξνο θαη θαηαζηξνθηθόο ηπθώλαο 

ηνπ Αηιαληηθνύ ην 2005. Πξνθάιεζε ηηο νηθνλνκηθά 

κεγαιύηεξεο θαηαζηξνθέο από νπνηαδήπνηε θπζηθή 

θαηαζηξνθή ζηηο ΖΠΑ θαη ήηαλ ν πέκπηνο πην 

ζαλαηεθόξνο ηπθώλαο πνπ έρεη πιήμεη πνηέ ηηο ΖΠΑ. 

Δπίζεο, ήηαλ θαη έλαο από ηνπο ηζρπξόηεξνπο ηπθώλεο 

πνπ έρνπλ παξαηεξεζεί ζηνλ Αηιαληηθό. Τπνινγίδεηαη 

όηη πεξηζζόηεξα από 1833 άηνκα πέζαλαλ εμαηηίαο ηνπ 

ηπθώλα θαη ησλ πιεκκπξώλ πνπ αθνινύζεζαλ, ελώ ην 

ζπλνιηθό θόζηνο ησλ θαηαζηξνθώλ έθηαζε ηα 81 

δηζεθαηνκκύξηα  δνιάξηα.  

 

http://www.meteoclub.gr/
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Ο ηπθώλαο ζρεκαηίζηεθε ζηηο Μπαράκεο
1
 ζηηο 23 

Απγνύζηνπ ηνπ 2005 θαη ζηε ζπλέρεηα δηέζρηζε ηε 

Φιόξηληα. Μεηά πέξαζε πάλσ από ηα δεζηά λεξά ηνπ 

θόιπνπ ηνπ Μεμηθνύ, εληζρύζεθε ξαγδαία θαη έθηαζε 

ζηελ θαηεγνξία 5,20, κέγηζην επίπεδν ηεο θιίκαθαο  

Εαθηξ –ίκπζνλ, κε ηαρύηεηεο αλέκνπ πνπ έθηαλαλ 

σο ηα 280 ρικ/ώξα. ηηο 29 Απγνύζηνπ έθηαζε ζηε 

Λνπηδηάλα (ΖΠΑ) σο ηπθώλαο θαηεγνξίαο 3 θαη 

πξνθάιεζε θαηαζηξνθέο θαη πιεκκύξεο από ηε 

Φιόξηληα σο ην Σέμαο. Ζ κεγαιύηεξε θαηαζηξνθή 

έγηλε ζηελ πόιε ηεο  Νέαο Οξιεάλε, ην 80% ηεο 

νπνίαο πιεκκύξηζε όηαλ ην ζύζηεκα ησλ αλαρσκάησλ 

πνπ πξνζηάηεπε ηελ πόιε θαηαζηξάθεθε, ζε θάπνηεο 

πεξηπηώζεηο αξθεηέο ώξεο κεηά ηελ απνρώξεζε ηνπ 

ηπθώλα. πλνηθίεο ηεο πόιεο έκεηλαλ πιεκκπξηζκέλεο 

γηα εβδνκάδεο. Ζ θαηάξξεπζε ησλ αλαρσκάησλ 

ζεσξείηαη ε κεγαιύηεξε πνιηηηθή θαηαζηξνθή πνπ 

έρεη ζπκβεί ζηηο ΖΠΑ.  

Ο ΔΙΚΟ ΜΑ ΣΤΦΩΝΑ!: 

 

 

                                                 
1
 Μπαράκεο: λεζησηηθό ζύκπιεγκα 700 πεξίπνπ λεζηώλ-

αηνιώλ ζην δπηηθό Αηιαληηθό σθεαλό, από ηα νπνία 

θαηνηθνύληαη πεξίπνπ ηα 35 

Οι τσυώνες στις Φιλιππίνες 

Λίγα ιόγηα γηα ηηο Φηιηππίλεο. 

Οη Φηιηππίλεο είλαη λεζησηηθή ρώξα ηεο 

Ννηηναλαηνιηθήο Αζίαο. Σν αξρηπέιαγνο ηελ 

Φηιηππίλσλ απνηειείηαη από 7.107 λεζηά ζηνλ δπηηθό 

Δηξεληθό Χθεαλό, ζπλνιηθήο έθηαζεο 300.000 ρικ. 

ζύκθσλα κε επίζεκε εθηίκεζε ηνπ 2008. 

Πξσηεύνπζα είλαη ε Μαλίια θαη κεγαιύηεξε πόιε, ε 

πόιε ηνπ Κνπεδόλ (Quezon).  

 

Οη Φηιηππηλέδνη έρνπλ πνιπεζληθή θαηαγσγή. Ζ 

πιεηνλόηεηα θαηάγεηαη από ηνπο απζηξαλήζηνπο 

απηόρζνλεο. Τπάξρνπλ κεηνλόηεηεο θηλεδηθήο, 

ηζπαληθήο, βξεηαληθήο, ακεξηθαληθήο, ηλδηθήο, 

θνξεαηηθήο, αξαβηθήο θαη ηλδνλεζηαθήο θαηαγσγήο.  

Ζ ρώξα ήηαλ, παιαηόηεξα,  απνηθία ηεο Ηζπαλίαο θαη 

ησλ ΖΠΑ θαη έρεη ζηελνύο δεζκνύο κε ηε Γύζε. Ο 

Ρσκαηνθαζνιηθηζκόο είλαη ε επίζεκε ζξεζθεία. Σα 

Φηιηππηλέδηθα θαη ηα Αγγιηθά είλαη νη επίζεκεο 

γιώζζεο.  

Οη Φηιηππίλεο θαη νη κεγάινη ηπθώλεο. 

Οη Φηιηππίλεο δέρνληαη θαηά κέζν όξν 20 ηπθώλεο-

θπθιώλεο ην ρξόλν!   

Ο 

ζνύπεξ-ηπθώλαο Υατγηάλ ήηαλ ν ηξίηνο πνπ ρηύπεζε 

ην αξρηπέιαγνο κέζα ζε έλα ρξόλν ελώ είραλ 

Ζωγραφιά της 

Άρετής Γεωργιάδη 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%84%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%89%CE%BA%CE%B5%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82
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πξνεγεζεί επηά κεγάινη θπθιώλεο. Μόιηο έλα ρξόλν 

πξηλ, ην 2012, ν ηπθώλαο Μπόθα είρε ρηππήζεη ηελ 

πεξηνρή Μηληαλάν ζηηο Φηιηππίλεο αθήλνληαο πίζσ 

ηνπ 2000 λεθξνύο.  

Σξνκαθηηθή, αθόκα θαη γηα κηα ρώξα ζπλεζηζκέλε ζε 

θπζηθέο θαηαζηξνθέο, ήηαλ ε έθηαζε ηεο ηζνπέδσζεο 

πνπ ζηαδηαθά απνθαιύθζεθε ζηηο Φηιηππίλεο, ηξεηο 

κέξεο κεηά ηνλ πέξαζκα ηνπ Σπθώλα Υατγηάλ.  

Ο πξόρεηξνο απνινγηζκόο ηνπ ΟΖΔ γηα 10000 

λεθνξύο ζηε κεγαιύηεξε από ηηο πιεγείζεο πόιεηο, ηελ 

Σαθινκπάλ, ήηαλ αδύλαηνλ λα επηβεβαησζεί, θαζώο 

πξνείραλ πην επείγνπζεο αλάγθεο από ηελ 

θαηακέηξεζε ησλ πησκάησλ.  

Πώο λα θηηάμνπκε ζπίηηα πνπ λα αληέρνπλ ζηνπο 

ηπθώλεο;  

Παιηά, όηαλ βάδακε ηα ζεκέιηα θαη ηηο θνιώλεο, δελ 

ρξεζηκνπνηνύζακε εηδηθά ζηαηηθά ζηεξίγκαηα πνπ 

θαηαιήγνπλ ζε άγθπξεο. Γη’ απηό ην ιόγν ηα ζπίηηα 

θαηαζηξέθνληαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηπθώλα. 

ήκεξα, απηό θάλνπκε.  

 

Φζραμε ςτο ςχολείο… 

ΣΟ ΝΟΜΙΜΑ ΝΣΙΡΧΑΜ 

Η Μάξηει Αληωλίνπ καο έθεξε ζην ζρνιείν έλα 

πεξίεξγν λόκηζκα πνπ ηεο ην ράξηζε ν παηέξαο ηεο πνπ 

εξγάδεηαη ζαλ κεραληθόο ζηα Αξαβηθά Δκηξάηα.  

Σν ληηξράκ ή ληηξάκ (αξαβηθά درهم) είλαη ην λόκηζκα 

ησλ Ζλσκέλσλ Αξαβηθώλ Δκηξάησλ.  

 

 

 

Έρεη θσδηθό ΗSO4217AED. Οη αλεπίζεκεο 

ζπληνκνγξαθίεο πεξηιακβάλνπλ ηα DH ή Dhs. Σν 

ληίξακ ππνδηαηξείηα η ζε 100 θηιο. Δηζήρζε ην 1973 

θαη αληηθαηέζηεζε ην ξηάι ηνπ Καηάξ θαη ηνπ 

Νηνπκπάη, κε ηα 

νπνία είρε ηελ 

ίδηα αμία. Πξηλ 

από ην 1966, όια 

ηα εκηξάηα πνπ ζα 

ζρεκάηηδαλ ηα 

Ζλσκέλα 

Αξαβηθά Δκηξάηα ρξεζηκνπνηνύζαλ ηε Ρνππία ηνπ 

Πεξζηθνύ Κόιπνπ.  

Ζ αμία θαη νη αξηζκνί ζηα θέξκαη είλαη γξακκέλα κε 

αξαβηθνύο αξηζκνύο ηεο Αλαηνιήο θαη ην θείκελν 

είλαη ζηελ αξαβηθή γιώζζα. 1 ληηξράκ= 0,22 επξώ.  

ΚΩΝΕΙΟ, ΕΝΑ ΙΣΟΡΙΚΟ ΦΤΣΟ 

Ο Γεκήηξεο , εκπλεπζκέλνο από ην ζάλαην  ηνπ 

αξραίνπ θηιόζνθνπ ωθξάηε κε θώλεην, καο έθεξε ζην 

ζρνιείν ην θπηό από ην νπνίν βγαίλεη απηό ην 

δειεηήξην 

 

Απηό ην θπηό ζα ην έρεηε αθνύζεη ζηελ ηζηνξία λα 

είλαη δειεηήξην. Πάκε λα κάζνπκε θη άιια.  

Ζλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα 
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Σν θώλεην κπνξεί λα 

θηάζεη θαη ηα 20 

κέηξα ύςνο. 

Φπηξώλεη ζε 

ζθηεξνύο ηόπνπο, ζε 

θξάρηεο, ζε 

αθαιιηέξγεηεο 

εθηάζεηο αιιά θαη ζε 

ζθνππηδόηνπνπο. 

Έρεη ζεξαπεπηηθέο 

ηδηόηεηεο: 

ρξεζηκνπνηνύκε ηνπο 

ζπόξνπο ηνπ θαη ηα 

θύιια ηνπ. Φπζηθά 

κηιάκε γηα ην γλσζηό 

δειεηήξην πνπ 

πξνθαιεί ην ζάλαην, αιιά αλ ην βάιεηο ζε κηθξέο 

πνζόηεηεο κπνξεί λα γίλεη εξεκηζηηθό αιιά θαη 

αλαιγεηηθό γηα πόλνπο. κσο, αλ βάιεηο κεγάιεο 

πνζόηεηεο πξνθαιεί παξάιπζε θαη ζάλαην: ηελ αξρή 

ηα αηζζεηήξηα λεύξα λεθξώλνληαη από ηελ πεξηθέξεηα 

πξνο ην θέληξν. Τπάξρεη απώιεηα ησλ κπτθώλ 

δπλάκεσλ, ακβιύλνληαη νη πεξηθεξεηαθέο αηζζήζεηο, 

ην αλαθιαζηηθό ηόμν ηνπ λσηηαίνπ κπεινύ πξνθαιεί 

ηξόκν θαη ζπαζκνύο. Σέινο, επέξρεηαη ύπλνο, 

εγθεθαιηθή λάξθε θαη, ηέιηθά ζάλαηνο.  

 

Με παξαζθεύαζκα θσλείνπ ζαλαηώζεθε ν Αζελαίνο 

θηιόζνθνο σθξάηεο θαη ν Θεξνκέλεο, Αζελαίνο 

πνιηηηθόο θαη έλαο από ηνπο Σξηάθνληα Σπξάλλνπο.  

Tα κατοικίδιά μασ 

Από ηελ θηιόδωε δεκνζηνγξάθν, Ηξώ Καξάπηε 

ΓΑΣΟΤΛΕ  ΨΑΧΝΟΤΝ ΠΙΣΙ! 

 

Αγαπώ πνιύ ηηο γάηεο! Απηά ηα παλέμππλα θαη 

λαδηάξηθα δσάθηα πνπ κπήθαλ ζηελ δσή καο εδώ θαη 

9.500ρξνληα θαη καο γεκίδνπλ ραξά, αληηκεησπίδνπλ 

πξνβιήκαηα! 

 

Σν θπξηόηεξν εδώ ζηελ πόιε, είλαη ε ζηέγε ηνπο! 

Υηιηάδεο αδέζπνηα γαηάθηα θπθινθνξνύλ εδώ θαη 

εθεί, δνπλ ζε άζιηεο ζπλζήθεο θαη δπζηπρώο θάπνηνη 

ελνρινύληαη θαη ηα ζαλαηώλνπλ! 

Οη γάηεο, είλαη θίινη καο! Δπηθνηλσλνύλ καδί καο κε 

ηελ γιώζζα ηνπ ζώκαηνο, ηα γνπξγνπξεηά θαη ηα 

παηρλίδηα! 

ηαλ είκαζηε θνπξαζκέλνη θαη ζηελνρσξεκέλνη, καο 

δίλνπλ ζεηηθή ελέξγεηα! 

 

ηελ αξραία Αίγππην, ζεσξνύληαλ ηεξό δών, ελώ ζηελ 

Κίλα αθόκα θαη ζήκεξα ηηο ηξέθνπλ γηα ηελ γνύλα 

ηνπο! 

 
 

Απηό έρεη μεζεθώζεη πνιιέο θηινδσηθέο νξγαλώζεηο! 

Δδώ ζηελ Αζήλα, έρνπκε κεγάιν πξόβιεκα κε ηηο 

γαηνύιεο πνπ απμάλνληαη ζπλερώο! Κηλδπλεύνπλ 

θαζεκεξηλά! Γη' απηό θίινη κνπ, αλ κπνξείηε 

θηινμελήζηε ηηο, ηαΐζηε ηηο , θαη αλ δελ κπνξείηε 

εηδνπνηήζηε θάπνηα θηινδσηθή λα ηηο θξνληίζεη! 

Αγαπήζηε ηηο! Θα δείηε πόζν όκνξθα ζα ληώζεηε καδί 

ηνπο! αο ην ιέσ εγώ, πνπ έρσ πηνζεηήζεη ήδε ηξεηο! 

 

 

Ζμπνευςθ Νο 2! 

Ο Πεξζέαο εκπλεύζηεθε από ηελ ελόηεηα ηεο Γιώζζαο 

γηα ηελ ειηά θαη δωγξάθηζε κηα ειηά! 

 



 -13- 

Για να περνά ευχάριςτα θ ώρα.  

Δπηινγή από ηνλ ρηνπκνξίζηα Γεκήηξε Γθαβαιέθα 

ΣΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΣΗ «ΜΑΘΗΗ» 

Ο κηθξόο Νηθόιαο πξνζεύρεηαη. 

- Θε κνπ θάλε λα γίλεη ε Θεζζαινλίθε ε 

πξσηεύνπζα ηεο Διιάδαο.  

- Γηαηί ρξπζό κνπ; Ρσηά ε κακά ηνπ.  

- Γαηί έηζη έγξαςα ζην δηαγώληζκα ηεο 

Γεσγξαθίαο! 

 

Ο κηθξόο Κσζηάθεο γπξλάεη ηελ πξώηε κέξα από ην 

ζρνιεηό.  

- αο έκαζαλ ηίπνηα παηδί κνπ ζήκεξα; Σνλ 

ξσηάεη ε κεηέξα ηνπ.  

- Σίπνηα. Αθνύ, λα θαληαζηείο, πξέπεη λα πάσ 

θη αύξην! 

 

«ΠΑΩ» ΣΟ ΚΕΦΑΛΙ ΜΟΤ… 

 

Αλ ην παηδί ηεο κεηέξαο ζνπ δελ είλαη αδεξθόο ζνπ, 

ηόηε ηη είλαη; 

 

Σξεηο θίινη ςαξεύνπλ ζε κηα βάξθα όηαλ έλα κεγάιν 

θύκα αλαπνδνγπξίδεη ηε βάξθα. Καη νη ηξεηο θίινη 

πέθηνπλ ζην λεξό. Οη δύν έβξεμαλ ηα καιιηά ηνπο, όρη 

όκσο θαη ν ηξίηνο. Πώο έγηλε απηό;  

 

Πνηα κεγάιε ιέμε έρεη κόλν έλα γξάκκα κέζα ηεο; 

 

Πνηέ κνπ δελ κηιώ,  

Κη όκσο πνιιά πάληνηε ιέσ.  

Ση είκαη; 

ηέθνκαη όηαλ ζηέθεζαη,  

Κηλνύκαη, όηαλ θηλείζαη,  

Αδύλαηνλ λα είκαη,  

όπνπ εζύ δελ είζαη.  

Ση είκαη; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Σταυρόλεξο 

 Από ηε δαζθάια …. 

 

Γηαβάζαηε ηελ εθεκεξίδα καο; Σώξα… Κάληε έλα 

ηεζηάθη κε απηό ην ζηαπξόιεμν!   
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Οξηδόληηα 

4. Σπθώλαο πνπ "έπλημε" 

ηε Νέα Οξιεάλε 

6. Δθεί ζπκβαίλνπλ θαηά 

κέζν όξν 20 ηπθώλεο 

θάζε ρξόλν 

8. Γξάςακε γηα έλα έζηκν 

ηνπ γάκνπ από ην 

9. Δηζη έιεγαλ ηνλ έμππλν 

εθεπξέηε ηνπ ζθαθηνύ, 

ζύκθσλα κε ηνλ κύζν. 

10. Σν κνπζείν πνπ 

επηζθεθζήθακε θέηνο 

Κάζεηα 

1. ηελ Διιάδα 

πξσηνεκθαλίζηεθε ζαλ 

παηρλίδη ην 1895 

2. Αλ "πεζάλεη" ηειείσζε 

ε παξηίδα 

3. Μεγάινο ηπθώλαο πνπ 

ζάξσζε ηηο Φηιηππίλεο 

5. Νόκηζκα ησλ 

Ζλσκέλσλ Αξαβηθώλ 

Δκηξάησλ 

7. Σν αθηέξσκα ηεο 

εθεκεξίδαο καο 

11. Γειεηεξηώδεο θπηό 

 

Δηαζθεδάζηε θηηάρλνληαο  θη εζείο έλα ζηαπξόιεμν 

ζηελ ηζηνζειίδα https://crosswordlabs.com/ 

 

 

 

Λύζεηο παδνθεθαιηώλ θαη αηληγκάηωλ:  

αδειθή, είλαη θαιαθξόο, θάθεινο, βηβιίν, ζθηά 


