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ΚΑΙ Η ΚΕΡΑΙΑ ΕΧΕΙ ΤΗ…ΛΟΓΙΚΗ 

ΤΗΣ!!! 

 

Ο  ιδιώτης που εγκαθιστά μια 

κεραία στην ταράτσα του δεν κάνει 

κάτι παράλογο αφού: 

 Αμείβεται αδρά από τις 

εταιρείες κινητής τηλεφωνίας 

 Δέχεται ελάχιστη ποσότητα 

από την ακτινοβολία της, καθώς το 

μεγαλύτερο μέρη της ακτινοβολίας 

των κεραιών κατευθύνεται στις 

γύρω κατοικίες, επομένως…. 

ΣΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ! 

 Περιορίζει το ενδεχόμενο να 

τοποθετήσει η εταιρία κινητής 

τηλεφωνίας την κεραία της σε 

γειτονικά σημείο, εκθέτοντας 

εκείνον σε υψηλά επίπεδα 

ακτινοβολίας και πιθανώς 

επηρεάζοντας και την αξία του 

δικού του ακινήτου! 

Τα συμπεράσματα… ΔΙΚΑ ΣΑΣ! 

Δημήτρης Λαγουμίδης 

 

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ ΜΥΘΟΥΣ ΤΟΥ  

ΑΙΣΩΠΟΥ…ΓΙΝΕΣΑΙ 

ΣΟΦΟΤΕΡΟΣ!!! 

Μια φορά και έναν 

καιρό σε ένα 

όμορφο δάσος με 

πολύ ψηλά δέντρα 

και πολύχρωμα 

λουλούδια, ο 

κύριος λαγός 

καθώς έβλεπε χαρούμενος το 

δάσος, κοίταξε στο έδαφος και τι να 

δει! Μια μικρή χελώνα περπατούσε 

σιγά σιγά…  

μετά από λίγο της πρότεινε να 

κάνουν έναν αγώνα διότι νόμισε 

πως θα νικήσει. Όταν άρχισε ο 

αγώνας ο λαγός έφυγε σαν σφαίρα, 

ενώ η χελώνα είχε μείνει πολύ 

πίσω. Πολύ σίγουρος για τον εαυτό 

του έπεσε να κοιμηθεί.  

Μετά από λίγη ώρα η χελώνα τον 

έφτασε και τον προσπέρασε. Όταν 

ο λαγός ξύπνησε ήταν πολύ αργά. 

Είχε χάσει λέγοντας στον εαυτό 

του: ας ρίξω έναν υπνάκο μέχρι να 

φτάσει η χελώνα που περπατάει 

σαν χελώνα, χα χα!! Η χελώνα 

αργά αλλά υπομονετικά, τον 

ξεπέρασε κι έγινε εκείνη νικήτρια. 

Ο μύθος μας διδάσκει ότι δεν 

πρέπει να υποτιμούμε τον 

αντίπαλό μας και να νιώθουμε 

υπερβολική σιγουριά για τον εαυτό 

μας. Και από την πλευρά της 

χελώνας: με υπομονή και επιμονή 

μπορεί κανείς να πετύχει τα πάντα! 

Ελισάβετ  Κλάψα 

Βυζαρέλη Αικατερίνη 



ΒΑΛΤΕ ΤΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΣΤΗ 

ΖΩΗ ΣΑΣ!  

Η ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 

Μου αρέσει πολύ η 

κολύμβηση. Κάνω 

προπόνηση 4 μέρες την 

εβδομάδα. 

Η προπόνηση μας 

βοηθάει να μάθουμε πώς να 

κολυμπάμε για να κάνουμε γερό 

σώμα. Μερικές ασκήσεις είναι 

εύκολες, άλλες όχι. Πρέπει λοιπόν 

να ακούμε τον προπονητή για να 

μαθαίνουμε. Δεν πρέπει όταν 

δείχνει μια άσκηση να κοιτάμε 

αλλού. Πρέπει να τον κοιτάμε στα 

μάτια για να δούμε και να κάνουμε 

την άσκηση σωστά. 

Εμένα μου αρέσουν οι βουτιές από 

τη σανίδα και από τους βατήρες. 

Όταν είμαι έτοιμος θα ήθελα να 

πάω σε ολυμπιακούς αγώνες. 

Κωνσταντίνος Ανδρονικίδης. 

ΣΟΥΠΕΡ ΖΕΣΤΗ ΣΟΥΠΕΡ ΚΡΥΟ 

ΑΚΡΑΙΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ 

Στην έρημο Σαχάρα κατά τη 

διάρκεια της ημέρας το θερμόμετρο 

ανεβαίνει στους + 60 βαθμούς 

κελσίου περίπου και κατά τη 

διάρκεια της νύχτας πέφτει στους – 

15 βαθμούς κελσίου, ιδιαίτερα στα 

μέρη με υψόμετρο. Το φαινόμενο 

αυτό ονομάζεται διακύμανση της 

θερμοκρασίας και ευνοείται από 

την έλλειψη βλάστησης και 

νέφωσης. Αυτό κάνει την έρημο ένα 

ιδιαίτερα, αφιλόξενο προς τη ζωή, 

περιβάλλον. 

Τάσος Τσιλογιάννογλου 

 

ΤΑΛΩΣ: Ο ΣΙΔΕΡΕΝΙΟΣ 

ΓΙΓΑΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ 

 

Ο Ήφαιστος έφτιαξε ένα σιδερένιο 

γίγαντα για τον βασιλιά Μίνωα. 

Αυτός ο γίγαντας ονομάστηκε 

Τάλως και είχε μια φλέβα που 

άρχιζε από το λαιμό και τελείωνε 

στην φτέρνα του. Εκεί έκλεινε με 

ένα χάλκινο καρφί. Ο Τάλως ήταν ο 

πρόδρομος των σημερινών 

ρομπότ. Ήταν ένας σιδερένιο 

άνθρωπος που όμως είχε ζωή. Το 

τέλος του ήρθε με τον ερχομό του 

Ιάσονα στην Κρήτη. Ο Τάλως έριξε 

μια μεγάλη πέτρα εναντίον του 

καραβιού του Ιάσονα η οποία 

παραλίγο να βυθίσει το πλοίο. Τότε 

η Μήδεια που ήταν μάγισσα έβγαλε 

το καρφί από την φλέβα του κι 

εκείνος έχασε τη ζωή του αφού 

χύθηκε το ιχώρ που έρεε σ αυτή και 

του έδινε ζωή. 

Εμμανουήλ Κωνσταντίνος 

 

 

 

 



Η   ΣΥΝΤΑΓΗ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 

Σουβλάκι 

Για να φτιάξετε το σουβλάκι αυτό 

θα χρειαστείτε 

Υλικά 

Χοιρινό κρέας 

Αλάτι 

Πιπέρι 

Ρίγανη 

10 καλαμάκια ξύλινα 

Κάρβουνα 

 

Εκτέλεση 

Κόψτε το χοιρινό κρέας σε 

κομμάτια μικρά. 

Αλείψτε το κρέας με αλάτι πιπέρι 

και ρίγανη παντού 

Ανάψτε τη φωτιά και ψήστε τα 

σουβλάκια που θα έχετε φτιάξει 

χρησιμοποιώντας τα καλαμάκια. 

Αφήστε το κρέας στη φωτιά μέχρι 

να κοκκινίσει απ όλες τις μεριές. 

Σερβίρετε το με πατάτες τηγανητές 

ζεστό! 

Καλή σας όρεξη! 

Γαρδάνης Χρήστος 

Ογκανέζοβ Αλέξανδρος 

 

ΚΑΙ ΛΙΓΗ ΔΙΑΔΕΣΚΑΣΗ… 

ΑΝΕΚΔΟΤΑ 

 Μέσα στην τάξη η δασκάλα μιλάει 

για την 

εκκλησία 

και ρωτάει 

αν τα παιδιά 

έχουν δει 

καλόγερο. Πετάγεται ο Τοτός και 

λέει: 

-Κυρία, εμείς έχουμε έναν στο σπίτι 

-Τον φιλοξενείτε; 

Όχι, κρεμάμαι τα μπουφάν μας 

  

 Ο Γιαννάκης πήγε με τον μπαμπά 

του στο ζωολογικό κήπο να δουν 

τα παγώνια. Ο Γιαννάκης 

βλέποντας τα λέει ενθουσιασμένος: 

μπαμπά, μπαμπά, κοίτα, οι κότες 

άνθισαν! 

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  

 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ… 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΩΡΑ 

 

Πασχαλινό αυγό  

 

Υλικά  

 

ένα φελιζόλ 

Τέμπερες 

Ένα πινέλο 

νούμερο 5 

Χρυσόσκονη 

Ένα ξυλάκι από σουβλάκι 

 Κοπίδι, μολύβι 

Κόλλα 

 

Οδηγίες 

 

Πάρτε το φελιζόλ και σχεδιάστε ένα 

αυγό. Στη συνέχεια πάρτε το κοπίδι 

και κόψτε το προσεκτικά. 

Χρωματίστε το με τέμπερες. Μόλις 

στεγνώσει το αυγό, καρφώστε το 

ξυλάκι 

Αν θέλετε μπορείτε να βάλετε 

χρυσόσκονη για να το 

διακοσμήσετε. 

 

Ζαφειροπούλου Σαββίνα 

Αργυροπούλου Χριστίνα 

 


