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Αγαπεημί μαξ ζομμαζεηέξ, 

είμαζηε θαη πάιη θμκηά ζαξ με έκα δεύηενμ ηεύπμξ 

αθηενςμέκμ ζηεκ πημ ςναία γημνηή ζηα 

ρηζηούγεκκα. Θα βνείηε εθηόξ από ζέμαηα 

νηζημογέκκςκ, ηηξ ζηήιεξ μαξ με  ακέθδμηα θαη 

παηπκίδηα, μηθνέξ  ηζημνίεξ,  θόμηθξ θαη πμιιέξ εηδήζεηξ.  

Γοπανηζημύμε ημοξ ζομμαζεηέξ μαξ από άιια ημήμαηα 

πμο μαξ έζηεηιακ ενγαζίεξ ημοξ! Οαξ ζομίδμομε ημ 

ηατσδρομείο ηοσ Άγηοσ Βαζίιε (πιενμθμνίεξ ζα βνείηε 

ζηηξ επόμεκεξ ζειίδεξ) αιιά θαη ηηξ εθδειώζεηξ μαξ γηα 

ηηξ μηθνέξ ηάλεηξ.  

Θα ηα λακαπμύμε ηε Κέα νμκηά! 

 Ηαιή ακάγκςζε θαη θαιέξ γημνηέξ!!! 

 

ΑΞΖΟΡΚΠΑΗΠΓΟ ΠΓΡΜΡΟ: 

 

 

ΓΘΟΑ ΙΑΞΙΑΞΑ 

ΑΚΑΟΠΑΟΖΑ ΑΞΑΘΑΙΝΖΔΜΡ 

 

 

ΟΡΚΠΑΗΠΖΗΕ ΜΙΑΔΑ: 

   

ΘΩΙΑΟ ΠΟΖΓΗΜΡΘΕΟ   

ΑΞΖΟΠΓΖΔΕΟ ΗΑΘΑΚΠΖΔΕΟ   

ΞΖΟΠΜΦΜΞΜΟ ΙΑΚΩΘΕΟ   

ΚΖΗΜΘΑΟ ΟΑΓΗΜΒΖΠΟ   

ΓΘΓΚΕ ΠΟΖΘΖΗΑ   

ΓΘΓΚΕ ΑΠΔΕ   

ΑΚΚΑ ΠΔΑΚΕ   

ΓΡΕ ΙΓΞΙΓΠΔΓΗΕ   

ΗΡΞΖΑΗΕ ΑΠΔΕΚΖΗΜΘΑΜΡ   

ΔΕΙΕΠΞΕΟ ΝΑΚΑΓΖΩΠΖΔΕΟ  

ΑΚΚΑ-ΙΑΞΖΑ ΦΑΞΙΑΗΕ 

ΒΑΟΖΘΕΟ ΟΖΘΒΓΟΠΞΜΟ 



 
 

«ΣΟ ΓΔΛΗΟ ΔΗΝΑΗ ΤΓΔΗΑ!!!» 

 Ιηα μαμά μάιςκε ημ παηδί ηεξ: 

- Ιαμά μπμνμύμε κα μπμύμε ηημςνία γηα 

θάηη πμο δεκ θάκαμε; 

- Όπη παηδί μμο! 

- Α! εκηάλεη γηαηί εγώ ΔΓΚ έθακα ηεκ 

μνζμγναθία μμο!!! 

 

 Μ Πμηόξ θαη μ Ιπόμπμξ ελεηάδμκηαη 

από ημκ δάζθαιό ημοξ. Μ Ιπόμπμξ  

βγαίκεη από ηεκ αίζμοζα θαη ιέεη ζημκ 

Πμηό: 

- Ε πνώηε απάκηεζε είκαη  «1821», ε 

δεύηενε «Θεόδςνμξ Ημιμθμηνώκεξ» 

θαη ε ηνίηε «δεκ λένμομε , ενεοκάηαη 

αθόμα». 

Ιπαίκεη ζηεκ αίζμοζα μ Πμηόξ θαη ημκ νςηάεη 

μ δάζθαιμξ: 

- Νόηε γεκκήζεθεξ; 

- Πμ 1821. 

- Νςξ ζε ιέκε; 

- Θεόδςνμ Ημιμθμηνώκε. 

- Ια θαιά, ηη ιεξ; Πνειάζεθεξ; 

- Δεκ λένμομε, ενεοκάηαη αθόμα! 

 Ε δαζθάια έβαιε ζηα παηδηά κα 

γνάρμοκ μηα έθζεζε πμο κα 

ηειεηώκεη με ηε θνάζε «μάμα 

είμαι μόμξ μία» 

Όια ηα παηδάθηα έγναθακ: «ε μαμά μμο 

με αγαπάεη, με θνμκηίδεη θαη ζημ ηέιμξ 

Ιάκα είκαη μόκμ μία». 

Μ Πμηόξ έγναρε: «Μια μέοα ήοθε ζηξ 

ζπίηι μια θίλη ηηπ μαμάπ μξρ. Η μαμά 

μξρ ηη οώηηζε ηι θα πιει και η θίλη ηηπ 

απάμηηζε μια κόκα κόλα. Τόηε η μαμά 

μξρ μξύ είπε μα θέοτ δύξ. Όηαμ πήγα 

ζηξ σργείξ είδα όηι ρπήοςε μόμξ μία 

κόκα κόλα και θώμανα : «Μάμα είμαι 

μόμξ μία!» … 

 
ΞΖΟΠΜΦΜΞΜΟ ΙΑΚΩΘΕΟ 

ΑΞΖΟΠΓΖΔΕΟ ΗΑΘΑΚΠΖΔΕΟ 

 

«ΠΑΕΟΚΔΦΑΛΗΔ … γερές»  
 

 Οοκακηημύκηαη δομ θίιμη. Θέεη μ έκαξ ζημκ άιιμ όηη απέθηεζε 3 θόρες. Πμκ νςηά μ 

θίιμξ ημο ηη ειηθία έπμοκ θαη εθείκμξ ημο απακηά: «δε ζα ζμο πς πόζμ πνμκώκ 

είκαη αιιά ζα ζμο πς όηη ημ γηκόμεκο ηφκ ειηθηώκ ηφκ θορηηζηώκ  μοσ είκαη 36, 

ημ άζνμηζμα είκαη μ ανηζμόξ ηεξ απέκακηη πμιοθαημηθίαξ πμο βιέπεηξ θαη ε 

μεγαιύηενε θόνε μμο έπεη γαιάδηα μάηηα». Ηαη μ άιιμξ ημο απακηά : «Ωναία, 

κμμίδς πςξ ημ βνήθα.» Νμηεξ είκαη ηειηθά μη ειηθίεξ ηςκ ηνηώκ θμνηηζηώκ; 

 

 Πνεηξ θίιμη ρανεύμοκ ζε μηα βάνθα όηακ έκα μεγάιμ θύμα ακαπμδμγονίδεη ηε 

βάνθα. Ηαη μη 3 θίιμη πέθημοκ ζημ κενό. Μη δύμ έβνελακ ηα μαιιηά ημοξ όπη όμςξ 

θαη μ ηνίημξ… Νώξ ζοκέβε  αοηό;  

ΑΞΖΟΠΓΖΔΕΟ ΗΑΘΑΚΠΖΔΕΟ     ΞΖΟΠΜΦΜΞΜΟ ΙΑΚΩΘΕΟ 
 



 
Ε ΙΓΓΑΘΡΠΓΞΕ ΝΜΞΓΖΑ  HARLEY DAVIDSON 

Οηα 22 Ιανηίμο ημο 2010 , 2,404 μμημζοθιέηεξ ηύπμο 

HARLEY DAVIDSON πναγμαημπμίεζακ ηε μεγαιύηενε 

πμνεία ζηεκ Νάηνα. 

 

 

Ε ΙΓΓΑΘΡΠΓΞΕ ΟΑΘΑΠΑ 

Ε μεγαιύηενε ζαιάηα παναζθεοάζηεθε ζηηξ 19 

Ζμοκίμο ζηεκ Ζενάπεηνα ηεξ Ηνήηεξ, Δύγηδε 13.417 

θηιά θαη εθηείκμκηακ ζε μήθμξ 3 μέηνςκ θαη 40 

εθαημζηώκ με πιάημξ 26 εθαημζηά! 

ΕΙΓΓΑΘΡΠΓΞΕ ΠΡΞΜΝΖΠΑ  

Δύγηδε 862 θηιά θαη παναζθεοάζηεθε από θμηηεηέξ ζηε 

Θεζζαιμκίθε, ζηηξ 10 Ιανηίμο ημο 2009 

Μ ΓΕΞΑΖΜΠΓΞΜΟ SURFER 

Ιπμνεί  ημ νεθόν κα έπεη γίκεη ζηεκ Αοζηναιία, αιιά μ Otto  

Cosmanos  γεκκήζεθε ζηηξ 16/11/1913 ζηεκ Γιιάδα. Γίκαη μ 

γεναηόηενμξ surfer ζημκ θόζμμ θαη από ηόηε πμο 

ζοκηαλημδμηήζεθε ζοκεζίδεη κα δηαζθεδάδεη με ηεκ ηζηημζακίδα 

ημο. 

 

ΓΘΟΑ ΙΑΞΙΑΞΑ 

 

«NEA ΑΠΟ … ΣΟ ΓΗΑΣΖΜA»  
Οηηξ 28 Μθηςβνίμο 2015 ημ δηαζηεμηθό ζθάθμξ 

CASSINI ηεξ  NASA  πναγμαημπμίεζε ηε  βαζύηενε 

βμοηηά  μέζα ζημ θεγγάνη ημο Ηνόκμο Γγθέιαδο μόιηξ 

1830 πμ, θάης από ηε κόηηα πμιηθή πενημπή ημο 

θεγγανημύ. Μη επηζηήμμκεξ ειπίδμοκ όηη αοηό ημ 

θμκηηκό πέναζμα ζα νίλεη θςξ ζημ ηη ζομβαίκεη  θάης 

από ηεκ παγςμέκε επηθάκεηα ημο  Γγθέιαδμο. Πμ 

Cassini έθηαζε ζημκ Ηνόκμ ημ 2004, θαη έπεη αθόμα 

μπνμζηά ημο δύμ πνόκηα όζμκ αθμνά ζηεκ απμζημιή 

ημο. Ε ηειεοηαία πνμζέγγηζε  ημο ζθάθμοξ ζα γίκεη 

ζηηξ ανπέξ ημο Δεθεμβνίμο! 

ΞΖΟΠΜΦΜΞΜΟ ΙΑΚΩΘΕΟ   ΑΞΖΟΠΓΖΔΕΟ ΗΑΘΑΚΠΖΔΕΟ 

«ΡΔΚΟΡ ΓΚΗΝΔ ΜΔ 

…ΑΡΧΜΑ ΔΛΛΑΓΑ» 



 

                              «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ»  
 

ΠΞΡΝΑ ΠΜΡ ΜΔΜΚΠΜΟ  

Πνύπα ημο όδμκημξ μκμμάδεηαη ημ 

θαηκόμεκμ θαηά ημ μπμίμ ημ ζηνώμα ημο 

όδμκημξ πμο βνίζθεηαη ζηα ακώηενα 

ζηνώμαηα ηεξ αημόζθαηναξ 

(ζηναηόζθαηνα) ηεξ γεξ μεηώκεηαη ζε 

πάπμξ πάκς από ηεκ Ακηανθηηθή. Γπεηδή 

ημ ιεπηόηενμ ζεμείμ ημο είκαη πάκς από 

ημκ Κόηημ Νόιμ, ε μείςζε ημο ζηνώμαημξ 

έπεη ςξ απμηέιεζμα ηεκ μκμμαδόμεκε 

«ηνύπα» ζημ ζηνώμα ημο όδμκημξ. 

Βαζηθόηενε αηηία ημο θαηκμμέκμο είκαη ε 

εθπμμπή πιςνμθζμνμακζνάθςκ ζηεκ αημόζθαηνα. Από ένεοκεξ έπεη απμδεηπηεί πςξ  1 

μόνημ πιςνίμο πμο πενηέπμοκ μπμνεί κα θαηαζηνέρεη 100.000 μόνηα όδμκημξ!!! Οθεθηείηε 

ημ ιίγμ… 

ΑΚΚΑ-ΙΑΞΖΑ ΦΑΞΙΑΗΕ 

 

                                      «ΣΑΞΗΓΗ ΣΟΝ ΚΟΜΟ» 
 

‘’Kinsale ηο τφρηό ηφκ τρφμάηφκ’’ 
Πμ πςνηό Kinsale βνίζθεηαη ζηε κμηημδοηηθή αθηή ηεξ 

Ζνιακδίαξ. Δηάζεμμ ρανμπώνη.  Γίκαη έκα από ηα πημ 

πνςμαηηζηά πςνηά ηεξ Ζνιακδίαξ, όπμο ημ πνώμα 

νέεη θονημιεθηηθά άθζμκμ ζε θάζε ζεμείμ.  

Πμ πςνηό δεζπόδεη ζηηξ εθβμιέξ ημο πμηαμμύ 

Bandon, ακάμεζα ζημοξ ιόθμοξ θαη ζηεκ αθημγναμμή, όπμο 

μέζα ζε έκακ “ιαβύνηκζμ” από ζηεκά δνμμάθηα θνύβμκηαη 

ηζημνηθά θηίνηα, γθαιενί ηέπκεξ, παναδμζηαθέξ θαημηθίεξ, 

ακζηζμέκα μπαιθόκηα, γναθηθά θαηαζηήμαηα. 

Ιμβ, θίηνηκμ, θόθθηκμ, πμνημθαιί, πνάζηκμ θαη μπιε 

εθανμόδμκηαη ζε θάζε μναηή επηθάκεηα με έκακ θαη μόκμ 

ζθμπό: Κα θηηάλμοκ ηε δηάζεζε ηςκ θαημίθςκ αιιά 

θαη κα ηαηνηάλμοκ με ημ πμιύπνςμμ θοζηθό ημπίμ ηεξ 

πενημπήξ. 

 

ΓΘΓΚΕ ΠΟΖΘΖΗΑ 

 
 



 

 

                    «ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ - ΔΠΗΣΖΜΖ» 

Πο πρώηο ακζρφποεηδές θηκεηό ποσ 

περπαηά είκαη γεγοκός!!! 
Θέγεηαη Robohon θαη είκαη έκα θάηη παναπάκς 

από «έλοπκμ» ακζνςπμεηδέξ θηκεηό 

ηειέθςκμ-νμμπόη, ημ μπμίμ...πενπαηά. 

Ννόθεηηαη γηα έκα δεμημύνγεμα ηεξ ηαπςκηθήξ 

εηαηνείαξ Sharp, πμο ακμίγεη κέμοξ δνόμμοξ 

ζηεκ θηκεηή ηειεθςκία θαη ηε νμμπμηηθή. 

Ε πενίενγε ζοζθεοή πνεζημμπμηεί ημ 

ιεηημονγηθό ζύζηεμα Android, έπεη ύρμξ 7,7 ηκηζώκ (19,5 εθαημζηώκ), μζόκε δύμ ηκηζώκ 

θαη δογίδεη ζπεδόκ 400 γναμμάνηα. Ιπμνεί κα απακηά μόκε ηεξ ζε ηειεθςκηθέξ θιήζεηξ, 

κα ακηαπμθνίκεηαη ζηεκ θςκή ημο πνήζηε, κα πνμβάιεη βίκηεμ από ημ θεθάιη ηεξ θαη κα 

...πμνεύεη ακάιμγα με ηεκ μμοζηθή πμο παίδεη.  

Πμ ηειέθςκμ-νμμπόη μπμνεί -με ηηξ θάμενέξ ημο- κα ακαγκςνίζεη ηα πνόζςπα άιιςκ 

ακζνώπςκ, αιιά θαη ηε θςκή ημοξ, πάνε ζημ εηδηθό ιμγηζμηθό ακαγκώνηζεξ πμο δηαζέηεη. 

Μη πνήζηεξ δεκ πνεηάδεηαη κα θάκμοκ ηίπμηε πενηζζόηενμ από ημ κα μηιμύκ ζημ ηειέθςκό 

ημοξ θαη κα ημο ιέκε ηη ζέιμοκ κα θάκεη. Νανάιιεια, αοηό δηαζέηεη θαη μζόκε αθήξ. 

Πμ Robohon δεμημονγήζεθε από ημκ εηδηθό ζπεδηαζηή νμμπόη Πμμμηάθα Παθαπάζη θαη 

πανμοζηάζζεθε ζηεκ έθζεζε CEATEC ηεξ Ζαπςκίαξ. Ννόθεηηαη κα βγεη ζηεκ αγμνά -ζε 

άγκςζηε ηημή- μέζα ζημ πνώημ ελάμεκμ ημο 2016, ζύμθςκα με ημ BBC θαη ηε «Κηέηιη 

Ιέηι». Ναναμέκεη πάκηςξ ενώηεμα θαηά πόζμ όκηςξ ζα θαιύρεη ηηξ πναθηηθέξ ακάγθεξ 

ηςκ (πιμύζηςκ) θαηακαιςηώκ ή ζα είκαη απιώξ έκα πανηηςμέκμ «γθάηδεη». 

ΔΕΙΕΠΞΕΟ ΝΑΚΑΓΖΩΠΖΔΕΟ   ΒΑΟΖΘΕΟ ΟΖΘΒΓΟΠΞΜΟ 

«ΣΡΑΓΟΤΓΗ ΓΗΑ ΑΓΓΛΟΜΑΘΔΗ» από ηεκ ΑΚΚΑ ΠΔΑΚΕ 
 

You better watch out 

You better not cry 

Better not pout 

I'm telling you why 

Santa Claus is coming to town 

 

He's making a list 

And checking it twice 

Gonna find out Who's naughty and nice 

Santa Claus is coming to town 

He sees you when you're 

sleeping 

He knows when you're awake 

He knows if you've been bad 

or good 

So be good for goodness 

sake! 

 

O! You better watch out! 

You better not cry 

Better not pout 

I'm telling you why 

Santa Claus is coming to town 

Santa Claus is coming to town 
 



«ΓΗΑ ΣΟΤ ΜΗΚΡΟΤ ΜΑ ΦΗΛΟΤ»  
Πα γνάμμαηα ηνειάζεθακ!  Λεμπένδερέ ηα θαη ζα βνεηξ  ηη δώνμ θνύβεηαη ζε θάζε 

θάιηζα γηα ηα 4 παηδηά.  

                  ΓΖΑΚΚΕΟ          ΑΚΠΩΚΖΑ                ΗΡΞΖΑΗΕ         ΘΓΚΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----                        -----       ------        --------- 

 

 

 

 

 

Ιέηνεζε 7 μπάιες γηα κα ζημιίζεηξ 

ημ πνηζημογεκκηάηηθμ δέκηνμ. Ιεηά 

δςγνάθηζε ηα δηπιάζηα αζηέρηα. 

Ιπνάβμ! Βάιε 1 αγγειάθη ζηεκ 

θμνοθή ημο δέκηνμ, ζηόιηζέ ημ με 

θςηάθηα, γηνιάκηεξ θαη μπόιηθε 

πνοζόζθμκε.  Οογπανεηήνηα! Πμ 

έθακεξ ηέιεημ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΡΕ ΙΓΞΠΔΓΙΓΗΕ 



«ΧΡΑ ΓΗΑ ΠΑΗΥΝΗΓΗ»  

 

 

 

 

 

Βνεξ ηηξ θνομμέκεξ ιέλεηξ ζημ ΞΖΟΠΜΡΓΓΚΚΖΑΠΖΗΜ ΗΞΡΝΠΜΘΓΛΜ!   

ΓΞΙΓΖΔΜΡ ΗΑΠΓΞΖΚΑ (Γ΄2) 

1. ΞΖΟΠΜΡΓΓΚΚΑ 

2. ΝΞΩΠΜΞΜΚΖΑ 

3. ΔΩΞΑ 

4. ΓΘΑΠΜ 

5. ΦΑΠΚΕ 

6. ΑΖ-ΒΑΟΖΘΕΟ 

7. ΗΑΘΑΚΠΑ 

 Ξ Ζ Ο Π Μ Ρ Γ Γ Κ Κ Α Ν Ν 

Ζ Ο Θ Η Γ  Η Σ Θ Γ Π Θ Ν Ξ 

Α Ο Δ Φ Ε Η Α Θ Α Κ Π Α Σ Ω 

Δ Φ Γ Ε Λ Η Θ Ν Π Ω Κ Ι Σ Π 

Σ Δ Α Ο Ξ Γ Ξ Η Μ Ε Κ Θ Ρ Μ 

Φ Α Π Κ Ε Δ Γ Ρ Ζ Μ Ν Θ Ι  

Γ Ε Η Ν Δ Ω Ξ Α Β Κ Ι Ρ Ζ Ξ 

Α Ο Δ Σ Ω Β Κ Ι Λ Φ Η Ρ Θ Μ 

Α Γ Ρ Π Δ Σ  Ο Γ Ξ Π Μ Θ Κ 

Α Δ Γ Ρ Λ Η Β Κ Ι Κ Θ Ζ Ν Ζ 

 Σ Ω Β Κ Ι Λ Η Μ Ρ Ξ Γ Μ Α 

Α Ζ Β Α Ο Ζ Θ Ε Ο Α Θ Ι Μ Ν 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αθμιμύζεζε ημοξ ανηζμμύξ από ημ 1 μέπνη ημ 89 θαη δεξ ηη ζα ζπεμαηηζηεί. Ακ ζέιεηξ 

μεηά πνςμάηηζέ ημ!           ΗΑΘΕ ΓΝΖΠΡΖΑ!!! 

ΑΞΖΟΠΓΖΔΕΟ θαη ΑΓΓΓΘΜΟ ΗΑΘΑΚΠΖΔΕΟ (Β΄2) 
 



«ΧΡΑ ΓΗΑ ΜΑΓΔΗΡΗΚΖ» 
Χριστούγεννα τωρίς γλσκό γίνεται; 

«ΗΞΓΝΓΟ» 

ΡΘΖΗΑ: 

2 αογά 

1 θιηηδάκη γάια 

½ θ.γιοθμύ αιάηη 

1 θιηηδάκη αιεύνη 

2 θ. ζμύπαξ ιηςμέκμ βμύηονμ 

ΑΚΑΟΠΑΟΖΑ ΑΞΑΘΑΙΝΖΔΜΡ  

ΓΗΠΓΘΓΟΕ: 

1. ηοπάμε θαιά ηα αογά, πνμζζέημομε ημ γάια, 

ημ αιάηη, ημ αιεύνη θαη ημ βμύηονμ. Οθεπάδμομε 

θαη αθήκμομε ηε δύμε γηα 30 ιεπηά. 

2. Οε ακηηθμιιεηηθό ηεγάκη βάδμομε μηθνή 

πμζόηεηα ηεξ δύμεξ (ίζα κα θαιύπηεη ημ ηεγάκη) 

θαη μόιηξ ρεζεί από θάης ηε γονίδμομε. 

3. Αθήκμομε γηα ιίγμ θαη από ηεκ άιιε θαη ηε 

βγάδμομε από ημ ηεγάκη. 

4. Πέιμξ μπμνείηε κα βάιεηε επάκς ζηεκ   

ηεγακίηα ό,ηη ζέιεηε! 

 

θαη…     ΗΑΘΕ ΜΞΓΛΕ!!! 

«ΔΥΔΗ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝ…» 
«Ναραδόζεης- έζημα γηα ηο κερό, όπφς μοσ ηα δηεγήζεθε ο παππούς μοσ» 

1. Πεκ παναμμκή ημο Αη-Γηάκκε, μη θμπέιεξ πμο δεκ ήηακ 

πακηνεμέκεξ, μαδεύμκηακ όιεξ μαδί, πεγαίκακε ζηεκ βνύζε ημο 

πςνημύ θαη πίκακε κενό. Από εθείκε ηε ζηηγμή, δεκ μηιμύζακ ζε 

θακέκακ, θμημμύκηακ ημ βνάδο, θαη ημ πνςί όπμημ ακηνηθό όκμμα 

αθμύγακε πνώημ, αοηό ζα ήηακ θαη ημ όκμμα ημο άκηνα πμο ζα 

πακηνεοόηακε. 

2. Πμ βνάδο ηεξ Ννςημπνμκηάξ, μόιηξ μπεη μ θαηκμύνγημξ πνόκμξ , 

ακμίγμομε ηεκ βνύζε θαη πίκμομε από ημ „θαηκμύνγημ‟ κενό γηα κα έπμομε θαιή πνμκηά. 

Νημ παιηά πμο δεκ είπαμε κενό ζηα ζπίηηα, πεγαίκαμε ζηεκ βνύζε ηεξ γεηημκηάξ γηα κα 

πάνμομε κενό. Γθεί ζοκακημύζαμε θαη ημοξ άιιμοξ γείημκεξ θαη εοπόμαζηακ νόκηα 

Νμιιά θαη Ηαιή νμκηά.  

3. Όηακ θάπμημξ θεύγεη γηα μαθνηκό ηαλίδη, μη δηθμί ημο πμο μέκμοκ πίζς νίπκμοκ μηα 

θακάηα κενό ζημκ δνόμμ γηα κα έπεη θαιό ηαλίδη πςνίξ εμπόδηα. 

4. Ηάζε πνώηε μένα ημο μήκα, νακηίδαμε ηα ζπίηηα μαξ με αγηαζμό, γηα κα έπμομε θαιή 

ογεία θαη πνμθμπή. 

 «Πρόποη γηα κα ακηημεηφπηζηεί ηο πρόβιεμα ηες έιιεηυες κερού» 
Μη άκζνςπμη δεκ πνέπεη κα θάκμοκ οπενθαηακάιςζε κενμύ, όπςξ γηα πανάδεηγμα κα μεκ 

αθήκμοκ ηεκ βνύζε κα ηνέπεη όηακ λονίδμκηαη, όηακ θάκμοκ μπάκημ θ.α. Γπηπιέμκ ε πμιηηεία 

πνέπεη κα θηηάλεη ημοξ ζςιήκεξ ύδνεοζεξ κενμύ γηα κα μεκ έπμοκ άζθμπεξ δηαννμέξ. Νμιύ 

ζεμακηηθό νόιμ ζηεκ ελμηθμκόμεζε κενμύ έπεη θαη ε ζοιιμγή θαη πνεζημμπμίεζε ημο βνόπηκμο 

κενμύ.  Γπίζεξ ε αθαιάηςζε θαη πνεζημμπμίεζε ημο κενμύ ηεξ ζάιαζζαξ ζα βμεζμύζε πμιύ. 

ΖΑΟΩΚ ΓΡΘΡΙΖΑΔΕΟ - Δ1 



«ΗΣΟΡΗΔ ΝΑ ΛΔΜΔ…» 
«Μ ΑΟΠΓΞΜΡΘΕΟ» 

Ιηα θμνά θη έκακ θαηνό ζε μηα πόιε μαθνηκή, οπήνπε έκα αζηενάθη πμο ημ έιεγακ 

Αζηενμύιε. Ιηα μένα έμαζε πςξ ζα γεκκηόηακ μ νηζηόξ θαη παναθάιεζε ημκ Θεό κα 

είκαη αοηόξ πμο ζα μδεγήζεη ημοξ Ιάγμοξ θαη ημοξ βμζθμύξ ζημκ μηθνό νηζηό, ζηε 

θάηκε ηεξ Βεζιεέμ. Πόηε μ Θεόξ ημο έδςζε δύκαμε θαη μ Αζηενμύιεξ έιαμυε θαη 

έιαμρε θαη έιαμρε θαη ημοξ πήγε θμκηά ζημκ νηζηό.  

Μ Αζηενμύιεξ όμςξ ήζειε μη άκζνςπμη κα ημκ ζομμύκηαη πενηζζόηενμ θαη παναθάιεζε 

ημκ Θεό κα μεκ ημκ λεπάζμομε θαη γη΄αοηό θάζε νηζημύγεκκα βάδμομε θη έκακ 

Αζηενμύιε ζηεκ θμνοθή θάζε δέκηνμο, μηθνμύ ή μεγάιμο θαη θςηίδεη ηα ζπίηηα θαη ηηξ 

θανδηέξ μαξ. 

«ΗΑΘΑΚΠΑ ΝΑΘΖΑ…» 

Ναιηά ηα νηζημύγεκκα ηα παηδηά ηναγμοδμύζακ ζηα ζπίηηα ηα παναθάης θάιακηα: 

Ηόιηκηη μπάμποσ θόιηκηη, 

ηρεης τηιηάδες πρόβαηα 

θη άιια ηόζα γίδηα 

δφς θσρά θαρύδηα 

Ιε ζη ζπας ηα θεραμίδηα! 

Ξςηήζηε ηηξ γηαγηάδεξ θαη ημοξ παππμύδεξ ζαξ, 

μήπςξ ηα γκςνίδμοκ! 

ΘΓΚΑ ΑΠΔΕ   ΗΡΞΖΑΗΕ ΑΠΔΕΚΖΗΜΘΑΜΡ 

«Ζ ΣΖΛΖ ΣΟΤ ΣΗ…» 
ΠΖ ΓΖΚΑΖ Ε ΑΚΓΙΜΓΓΓΚΕΠΞΖΑ;  

Όηακ θοζάμε έκακ μύιμ, πμο αγμνάζαμε ίζςξ ζε θάπμημ 

πακεγύνη θάκμομε ημκ μηθνό έιηθα κα γονίδεη ζα κα είμαζηε μ 

Αίμιμξ, μ ζεόξ ηςκ ακέμςκ. Ε ακεμμγεκκήηνηα είκαη έκαξ 

πανόμμημξ, ηενάζηημξ μύιμξ πμο απμηειείηαη από έκακ έιηθα 

ζηενεςμέκμ ζε μηα θμιόκα. Μ άκεμμξ γονίδεη ημκ έιηθα πμο 

παναζύνεη έκα θηκεηήνα θαη πανάγεηαη ειεθηνηζμόξ πμο ζηε 

ζοκέπεηα ημκ πνεζημμπμημύμε. Ιενηθέξ ακεμμγεκκήηνηεξ 

θηάκμοκ ηα 100 μέηνα ζε ύρμξ θαη ηα θηενά ημοξ 

θαηαζθεοάδμκηαη από έκα πμιύ ακζεθηηθό πιαζηηθό θαη 

θηάκμοκ ηα 60 μέηνα μήθμξ!. Ιαξ δίκμοκ θαζανή εκένγεηα 

πμο ακακεώκεηαη δςνεάκ. Νόζμ ειεθηνηζμό ζα μπμνμύζαηε 

κα δεμημονγήζεηε άναγε ακ θοζμύζαηε επί μία ώνα έκακ μύιμ 

πμο αγμνάζαηε ζε θάπμημ πακεγύνη; 

ΘΩΙΑΟ ΠΟΖΓΗΜΡΘΕΟ 
  



 

«ΠΧ, ΠΟΣΔ, ΠΟΤ;;;» 

 

«ΝΜΠΓ ΓΦΓΡΞΓΘΕΗΓ Ε ΝΡΞΖΠΖΔΑ;» 

 Πμκ 9μ αηώκα μη Ηηκέδμη εθεύνακ ηεκ πονίηηδα ή αιιηώξ μπανμύηη θαη 

ζύκημμα άνπηζακ κ πνμζανμόδμοκ ηεκ ηεπκμιμγία ημοξ ζ΄ αοηήκ ηε κέα 

εθεύνεζε. Ανπηθά δεμημονγμύζακ ηεπκεηέξ θςηηέξ πμο πνμμνίδμκηακ 

γηα ηηξ ζνεζθεοηηθέξ ηειεηέξ ημοξ θη ανγόηενα ηε πνεζημμπμημύζακ 

ζημκ πόιεμμ, 

«ΝΜΡ ΒΞΖΟΗΓΠΑΖ Μ ΝΘΑΠΑΚΜΟ ΠΜΡ ΖΝΝΜΗΞΑΠΕ;» 

Αοηό ημ αηςκόβημ δέκηνμ βνίζθεηαη ζηεκ πόιε ηεξ Ης θαη απμηειεί 

ζεμακηηθό αλημζέαημ ημο κεζημύ, επεηδή ζηε ζθηά ημο δίδαζθε μ 

Ζππμθνάηεξ ηεκ επηζηήμε ηεξ Ζαηνηθήξ. Έπεη ακαθενοπηεί από ημ 1985 

από ηεκ UNESCO ςξ  Δηαηενεηέμ Ικεμείμ ηεξ Φύζεξ. 

«ΝΩΟ ΓΖΚΓΠΑΖ ΠΜ ΗΞΑΟΖ;» 

Πα ηζαμπηά ηςκ ζηαθοιηώκ ζοκζιίβμκηαη ζε εηδηθά 

μεπακήμαηα γηα κα βγεη μ μμύζημξ, μ μπμίμξ μπαίκεη ζε βανέιηα ώζηε κα 

οπμζηεί δύμςζε. Πα ζάθπανα ημο μμύζημο μεηαηνέπμκηαη ζε 

μηκόπκεομα, πάνε ζε έκα βαθηήνημ πμο οπάνπεη ζηε θιμύδα ηςκ ζηαθοιηώκ. Πέιμξ ημ 

θναζί θηιηνάνεηαη, θαζανίδεηαη θη εμθηαιώκεηαη. Οηεκ ογεία μαξ!!! 

ΚΖΗΜΘΑΟ ΟΑΓΗΜΒΖΠΟ 

. 

«ΦΑΞΔ,ΒΡΔ…» 
Βνείηε ηηξ 10 θνομμέκεξ ιέλεηξ! Ηαιή επηηοπία!!! 

 

Φ Γ Λ Ι Μ Δ Ξ Σ Θ Ζ Θ Γ Ι Μ Κ Ζ Ν 

Α Ο Δ Γ Ε Β Ω Δ Δ   Γ Π Ρ Ζ Μ Ν 

Α Ξ Ν Α Ν Ζ Α Ο Δ Β Ρ Μ Ζ Φ Κ Γ Λ 

Δ Σ Σ Ω Β Β Γ Φ Ι Ν Α Θ Α Γ Ξ Γ Θ 

Ο Ι Ω Ξ Μ Φ Γ Ρ Φ Β Κ Ι Α Γ Ξ Ρ Ρ 

Α  Σ Γ Ω Β Ι Ν Α Ι Ν Α Ο Κ Ι Η Ζ 

Α Ξ Η Η Μ Π Α Δ Β Ν Δ Μ  Θ Μ Ν  

Δ Φ Θ Γ Θ Ρ Μ Ο Κ Θ Δ Θ  Ν Α Κ Ζ 

 Γ Λ Ι Α Ι Α  Ι Θ Β Λ Ω Ζ Ρ Π Ξ 

Σ Ε Κ Ε Π Θ Ν  Θ  Α Ξ Π Ζ Γ Δ Ο 

Κ Γ Ξ Μ Π Λ Κ Σ Ζ Ρ Λ Γ Ω Ν Ζ Ζ Μ 

Ω Λ Ι Λ Γ Η Φ Ω Μ Φ Ζ Κ Β Κ Π Ρ Θ 

ΑΚΑΟΠΑΟΖΑ ΑΞΑΘΑΙΝΖΔΜΡ     ΓΘΟΑ ΙΑΞΙΑΞΑ 
 

 



 

 

 

«ΟΤΖΓΗΑ ΖΘΖ ΚΑΗ ΔΘΗΜΑ, ΠΟΛΗΣΗΜΟ» 

Δ ΛΗΓΟ ΠΛΖΗΑΕΟΤΝ ΣΑ ΥΡΗΣΟΤΓΔΝΝΑ! 
Μη γημνηέξ ζηε Ομοεδία ανπίδμοκ ζηηξ 13 Δεθεμβνίμο με ηεκ εμένα ηεξ LUCIA, πμο 

ζύμθςκα με ημκ ζνύιμ είκαη ε μεγαιύηενε κύπηα ζημκ θόζμμ θαη άνα άκζνςπμη θαη 

δώα πνεηάδμκηαη πενηζζόηενε ηνμθή. 

Οημ ζπίηη ε Lucia ,ε βαζίιηζζα ημο Φςηόξ βνίζθεη ηεκ έθθναζή ηεξ ζημ πνόζςπμ 

ηεξ μεγαιύηενεξ θόνεξ ηεξ μηθμγέκεηαξ. Φμνάεη έκα άζπνμ, μαθνύ θόνεμα θαη έκα 

ζηέμμα με θενηά ζηα μαιιηά ηεξ. Λοπκάεη ημοξ γμκείξ ηεξ ηναγμοδώκηαξ ημ 

παναδμζηαθό παιηό ηναγμύδη  «Santa Lucia» θαη ημοξ πάεη θαθέ, θμοιμονάθηα θαη 

θάπμηεξ θμνέξ glogg , δειαδή δεζηό θναζί με μπαπανηθά. 

Γπίζεξ δημνγακώκμκηαη εθιμγέξ γηα ηεκ επηιμγή ηεξ Lucia πμο ζα εγεζεί ζηε μεγάιε 

πανέιαζε ζηεκ Οημθπόιμε, ηεκ πνςηεύμοζα ηεξ Ομοεδίαξ.  

Πμ έζημμ ημο πνηζημογεκκηάηηθμο δέκηνμο, ήνζε ζηε Ομοεδία από ηε Γενμακία ήδε 

από ημ 1700 αιιά γεκηθεύηεθε ζε όιε ηεκ πώνα ημκ πνμεγμύμεκμ αηώκα. Οήμενα ζε 

όια ηα ζπίηηα ζημιίδεηαη δέκηνμ. 

Πμ απμθμνύθςμα ηςκ εμνηαζμώκ είκαη ε παναμμκή ηςκ νηζημογέκκςκ. Πμ 

πνηζημογεκκηάηηθμ ηναπέδη έπεη παναδμζηαθά πηάηα, όπςξ πμηνμμένη, δειέ από 

γμονμοκμπόδανα, lutfisk, θαη ποιό νοδημύ. Πμ lutfisk είκαη ιηαζηόξ μπαθαιηάνμξ πμο 

ζενβίνεηαη  ζε θνεμώδε ζάιηζα. 

Ιεηά ημ θαγεηό όιμη ζογθεκηνώκμκηαη γύνς από ημ πνηζημογεκκηάηηθμ δέκηνμ γηα κα 

ακμίλμοκ ηα δώνα ημοξ , ηα μπμία θένκεη μ Jultomten, Άη-Βαζίιες. Γίκαη ε 

θαιύηενε ζηηγμή ηςκ παηδηώκ 

 

GOD JUL ή ΗΑΘΑ ΞΖΟΠΜΡΓΓΚΚΑ από ηεκ ΓΘΟΑ  ΙΑΞΙΑΞΑ 

 

   

 

 

 

 

 



 

 

                           «Ζ ΗΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΜΖΝΑ» 
«ΑΗΕΟ ΠΜ ΗΑΘΖΗΑΚΠΔΑΞΑΗΖ» 

Ιηα θμνά πνηκ πμιιά πνόκηα, δμύζε μ Άθες ηο 

θαιηθακηδαράθη.  

Όιμκ ημκ πνόκμ πνηόκηδε με ημοξ θίιμοξ ημο 

ημ Δέκηνμ ηεξ Γεξ, πνμζπαζώκηαξ κα ημ 

νίλμοκ. Όπη όμςξ αοηά ηα νηζημύγεκκα. 

Νάκς πμο είπακ θηάζεη  ζημ ηέιμξ θαη ημ 

δέκηνμ ήηακ έημημμ κα πέζεη… ζήμακακ 

νηζημύγεκκα θαη όπςξ ήηακ όια ηα 

θαιηθακηδανάθηα πεηκαζμέκα - μηαξ θαη όιμκ 

ημκ πνόκμ δεκ έηνςγακ ηίπμηε άιιμ πανά 

ζθαζάνηα-, βγήθακ ζακ ηνειά  έλς έημημα κα θένμοκ ηεκ ….θαηαζηροθή, θάκμκηαξ 

ζθακηαιηέξ θαη θιέβμκηαξ θμοναμπηέδεξ θαη γιοθά .  

Ιόκμ μ Άθεξ έμεηκε  ζθεπηηθόξ θαη μπενδεμέκμξ θαη ακανςηήζεθε: «Όλξ ηξμ ςοόμξ 

ποιξμίζξρμε με λύζζα για μα έοθξρμ ηώοα ηα Χοιζηξύγεμμα και ηξ δέμηοξ μα μημ πέζει;» 

Πόηε πήνε ηε μεγάιε απόθαζε κα ζοκεπίζεη μόκμξ ημο κα ημ πνημκίδεη μέπνη επηηέιμοξ κα 

πέζεη.  

Ννηόκηδε θαη πνηόκηδε, όιε μένα θαη όιε κύπηα πςνίξ ζηαμαηεμό. Έπμοκ θηάζεη ηα Φώηα 

θαη μ Άθεξ δεκ ζηαμαηά. Θίγμ αθόμε θαη ηειείςζε. Ηάπμηα ζηηγμή ημ δέκηνμ πέθηεη θαη 

έκαξ ηενάζηημξ ζεηζμόξ ημκ ηαναθμοκάεη. Όια πάκμκηαη!!! Μ Άθεξ ηνμμάδεη θαη… λοπκάεη. 

Όια αοηά  ήηακ  έκα όκεηνμ, έκα παηπκίδη ηεξ θακηαζίαξ. Οεθώκεηαη από ημ θνεβάηη θαη 

θςκάδεη: «Οηαμαηήζηε θαιέ θαιηθάκηδανμη! Πδάμπα παηδεοόζαζηε. Ακ ημ Δέκηνμ ηεξ 

Γεξ πέζεη, όια, μαδί θη εζείξ ζα ελαθακηζημύκ. Πόηε ζα ηειεηώζμοκ ηα νηζημύγεκκα θαη 

μη θμοναμπηέδεξ. Μ θόζμμξ  ζα θαηαζηναθεί θαη ε αηηία ζα είζηε εζείξ. 

Οηαμαηήζηεεεεεε!»  

Μ πημ ζμθόξ από ημοξ θαιηθάκηδανμοξ, πμο όια ηα αθμύκε θαη αξ με ημοξ βιέπμομε, 

άθμοζε ηα ιόγηα ημο Άθε θαη ζομθώκεζε. Από ηόηε μη θαιηθάκηδανμη ζηαμάηεζακ κα 

πνημκίδμοκ ημ Δέκηνμ ηεξ Γεξ όπη όμςξ θαη κα θιέβμοκ θμοναμπηέδεξ θαη έηζη δήζαμε 

όιμη θαιά θαη ηα νηζημύγεκκα θαιύηενα!!! 

ΑΚΚΑ ΠΔΑΚΕ 

 

 

 

 

 

 

 



ΓΗΑΣΗ Ο ΑΨ ΒΑΗΛΖ ΦΟΡΑΔΗ ΚΟΚΚΗΝΟ ΚΟΤΦΟ; 

ΓΗΑΣΗ ΔΗΝΑΗ Ο ΜΟΝΟ ΠΟΤ ΣΟΤ ΣΑΗΡΗΑΕΔΗ!!!!! 
Φακηαζηείηε ηοκ θάπφς έηζη: 

 

Ιμμμμ…. ιίγο παιηομοδίηηθος;;;; 

  

Ιε ζομπρέρο;;; Δεκ κομίδφ…;  

 

 

 
 

Ααααααα…. Νοιύ θακηατηερό!!! 

 

Νώς ζα ηοκ ιέγακε ακ ήηακ 

Ζκδηάκος;;;;……………… (Θέιοσμε ηεκ 

γκώμε ζας) 

          ΑΚΚΑ-ΙΑΞΖΑ ΦΑΞΙΑΗΕ 

Ηαη επηηέιοσς βρήθε ηεκ 

προζφπηθόηεηά ηοσ!!!!!! 

Μ! Μ! Μ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

Λίγες μέρες πριν από τα Φριστούγεννα στείλε το 
γράμμα σου στον Άγιο  Βασίλη. Αν δεν ξέρεις ακόμα 
να γράφεις καλά, ζωγράφισε το δώρο που θα ήθελες 
να σου φέρει. Είναι δύσκολο να διαλέξεις ανάμεσα σε 
τόσα παιχνίδια. Υρόντισε πάντως να αποφασίσεις 
γρήγορα, διαφορετικά το γράμμα θα φτάσει 
καθυστερημένα. Μην ξεχάσεις να γράψεις το όνομα και τη διεύθυνση σου, 
για να σε βρει ο Άγιος Βασίλης εύκολα!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Σο γράμμα σου ώσπου να φτάσει 
στο χωριό του Άγιου Βασίλη, θα 
κάνει πολύ μεγάλο ταξίδι. Αφού το 
ρίξεις στο γραμματοκιβώτιο 
(θυμήσου πως υπάρχει ένα στην 
αίθουσα του Ε΄2), θα πάει στο 
ταχυδρομείο και όλα τα γράμματα 
των παιδιών  θα σταλούν με 
αεροπλάνο στο χωριό του. Σο αεροπλάνο κατευθύνεται προς 
Βορρά. Ύστερα από ώρες πτήσης προσγειώνεται στο χιονισμένο 
χωριό του Άγιου Βασίλη. Αμέσως οι βοηθοί ξεφορτώνουν τους 
σάκους και τους μεταφέρουν χωρίς καθυστέρηση. 

ΣΑ ΞΩΣΙΚΑ ΣΟΤ Ε΄2 ΠΕΡΙΜΕΝΟΤΝ ΣΑ ΓΡΑΜΜΑΣΑ 
Α    ΜΕΦΡΙ ΣΙ 2Ο/12 στις 12 το μεσημέρι!!! 

 


