
QUIZ 

Θα σου παρουσιαστούν δέκα διλήμματα! 

Απάντησε τις ερωτήσεις και θέσε τα διλήμματα και στους 

φίλους σου! Θα γνωρίσεις έτσι καλύτερα τον εαυτό σου και 

τους φίλους σου! 

 

1.Τι θα προτιμούσες; 

Α. Να έχεις ένα μάτι. 

Β. Να τα βλέπεις όλα ασπρόμαυρα. 

 

2.Σι θα προτιμούσες ; 

Α. Να μην γελάς. 

Β. Να μην νευριάζεις. 

 

3.Σι θα προτιμούσες; 

Α. Να μην μπορείς να κοιμηθείς ποτέ . 

Β. Όταν κοιμάσαι, να βλέπεις εφιάλτες. 

 

4.Σι θα προτιμούσες; 

Α. Να έχεις τεράστια πόδια. 

Β. Να έχεις τεράστια χέρια. 

 

5.Σι θα προτιμούσες; 

Α. Να βλέπεις μόνο θρίλερ. 



Β. Να βλέπεις μόνο κωμωδίες. 

 

6.Σι θα προτιμούσες; 

Α. Να παντρευτείς μια διασημότητα. 

Β. Να παντρευτείς το άλλο σου μισό. 

 

7.Σι θα προτιμούσες; 

Α. Να σε κυνηγά καρχαρίας. 

Β. Να σε κυνηγά λιοντάρι. 

 

8.Σι θα προτιμούσες;  

Α. Να χαθείς στην έρημο. 

Β. Να χαθείς στον ωκεανό. 

 

9.Σι θα προτιμούσες; 

Α. Να  πηγαίνεις στα ραντεβού μια ώρα πριν. 

Β. Να πηγαίνεις στα ραντεβού μια ώρα μετά. 

 

10.Σι θα προτιμούσες; 

Α. Να ζούσες  20 χρόνια με τον άνθρωπο που αγαπάς . 

Β. Να ζούσες  100 χρόνια χωρίς αγάπη . 
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«ΒΙΒΛΙΟΠΡΟΣΑΕΙ» 

   Σημαντικό ρόλο στην ζωή των ανθρώπων κάθε ηλικίας, ανεξάρτητα 

από το επάγγελμά τους, παίζει η ψυχαγωγία. Άραγε τι είναι ψυχαγωγία; 

Ψυχαγωγία, λοιπόν, είναι η ψυχική και πνευματική ευχαρίστηση κάποιου 

μέσα από μια ενασχόληση, ένα έργο κτλ. που ικανοποιεί κάποιες ανώτερες 

πνευματικές και ψυχικές ανάγκες (www.greek-language.gr) Η ψυχαγωγία 

είναι πάντα εφικτή και ευπρόσδεκτη, αρκεί να ξέρεις να ανακαλύψεις το 

αντικείμενο ή μέσο που σε κάνει να χαλαρώνεις. 

  Υπάρχουν διάφοροι τρόποι ψυχαγωγίας. Ένας από τους πιο 

διαδεδομένους είναι η ανάγνωση εξωσχολικών βιβλίων. 

 

ΒΙΒΛΙΑ 

 

  Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι βιβλίων, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα του 

κάθε ατόμου ή με κριτήριο το περιεχόμενό του. Ενδεικτικά υπάρχουν 

βιβλία δράσης, τρόμου, περιπέτειας κ.ά. Τα βιβλία, επίσης, χωρίζονται και 

με κριτήριο την ηλικία ( παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων κ. ά). 

  Ένα γνωστό, βραβευμένο, εφηβικό βιβλίο, για λάτρεις της περιπέτειας, 

της δράσης ή/και του μυστηρίου που κατακλύζεται από ανατροπές, και 

προτείνω ανεπιφύλακτα είναι το “Ο δεκαπενταετής πλοίαρχος” του 

Ιουλίου Βερν. 

  (Πηγή φωτογραφίας : el.wikipedia.org/wiki) 

  Τα γεγονότα διαδραματίζονται στην Αφρική στα απάνθρωπα εκείνα 

χρόνια του δουλεμπορίου. Ο Ντικ, ένα ορφανό, έξυπνο δεκαπεντάχρονο 

αγόρι, άθελα του, θα βρεθεί μαζί με τους συντρόφους του (τέσσερις από 

τους οποίους είναι νέγροι) στα κτηνώδη σκλαβοπάζαρα. Θα καταφέρει να 

βγει ζωντανός; Θα μάθει, άραγε, για ποιον λόγο βρέθηκε εκεί; Μήπως δεν 

ήταν και τόσο τυχαίο το γεγονός...;    

Την απάντηση θα λάβει κανείς μόνο αν διαβάσει το βιβλίο !  

https://el.wikipedia.org/wiki
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Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ 

 

Ο Μότσαρτ ήταν ένας σπουδαίος μουσικός της εποχής 

του μπαρόκ. Έζησε μόνο 35 χρόνια. Γεννήθηκε τον Ιανουάριο 

του 1756 και κατέληξε το 1791 από δηλητηρίαση, πουσύμφωνα 

με φήμες, προήρθε από τον αντίπαλό του Αντόνιο Σαλιέρι. Από 

τα τρία του είχε κλήση στη μουσική ενώ τα επόμενα δύο  

χρόνια συνέθεσε το πρώτο του κομμάτι. Στα έξι του έπαιξε σε 

κοινό το πρώτο του κονσέρτο. Πριν  φύγει,είχε συνθέσει πάνω 

από 600 κομμάτια τα οποία είναι ακόμα φημισμένα. Επίσης 

είναι γνωστός γιατί έγραψε διαφόρων ειδών κομμάτια τα οποία 

έπαιζε στα παλάτια για να χορεύουν με τους παρτενέρ τους οι 

κυρίες της εποχής. Πολλοί λένε ότι η μουσική του γιάτρευε 

αρρώστους και μάγευε τον κόσμο που τον άκουγε! 
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