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Αγαπεημί μαξ ζομμαζεηέξ, 

Πμ Γ΄2 ζαξ πανμοζηάδεη ημ πνώημ ημο πενημδηθό, θαη είκαη πμιύ 

πενήθακμ!   Θα «θοθιμθμνεί» θάζε 2 μήκεξ. Οε αοηό ζα βνείηε 

ακέθδμηα θαη παηπκίδηα, μηθνέξ  ηζημνίεξ,  θόμηθξ θαη πμιιέξ , 

πμιιέξ  πιενμθμνίεξ.  

Γιπίδμομε κα ζαξ ανέζεη θαη κα δηαζθεδάζεηε. Ε πανά ζαξ ζα 

είκαη θαη δηθή μαξ πανά. Θα μπμνμύζαηε κα μαξ ζηείιεηε δηάθμνεξ 

ηδέεξ ζαξ, γηα κα ηηξ αλημπμηήζμομε ζηα επόμεκα ηεύπε μαξ.  

Νενημέκμομε ιμηπόκ με ηδηαίηενε πανά ηηξ ζθέρεηξ θαη ηδέεξ ζαξ 

θαη πηζηεύμομε πςξ ζα είκαη θαηαπιεθηηθέξ. 

Θα ηα λακαπμύμε ζύκημμα. Ηαιή ακάγκςζε!!! 

 

 



«ΣΟ ΓΔΛΗΟ ΔΗΝΑΗ ΤΓΔΗΑ!!!» 

-Έπεηξ Facebook; 

-Όπη. 

-Έπεηξ Twitter; 

-Όπη. 

-Έπεηξ Instagram; 

-Όπη. 

-Πη έπεηξ; 

-Δςή! 

Αααα! Ωναία ηε πνεηάδμμαη ζημ 

CandyCrush. 

*** 

Ρπάνπεη έκα hell ζημ hello. 

Ρπάνπεη έκα good ζημ goodbye. 

Ρπάνπεη έκα lie ζημ believe. 

Ρπάνπεη έκα over ζημ lover. 

Ρπάνπεη έκα end ζημ friend. 

Ρπάνπεη έκα if ζημ life. 

Ρπάνπεη έκα lucky ζημ ζμοβιάθη!!!!!! 

 

 

 

Γηαηί μη Νόκηημη πεγαίκμοκ ζημ ζηκεμά εθηά-εθηά; 

 

 

*** 

Γηαηί μη Θανηζαίμη όηακ ηνώκε ζμθμιάηα θμηηάκε 

θάης; 

 

 

*** 

Γηαηί μη Νόκηημη όηακ πάκε ημοαιέηα ακμίγμοκ ηεκ 

πόνηα; 

 

  

 

*** 

-Πμο Αγίμο Βαιεκηίκμο ζα πάνς ζηε γοκαίθα 

μμο έκα δηαμακηέκημ θμιηέ. 

-Γηαηί, έπεηξ ηόζα ιεθηά, νε; 

-Γηαηί, μήπςξ έπς γοκαίθα; 

ΓΘΟΑ ΙΑΞΙΑΞΑ,   ΑΚΑΟΠΑΟΖΑ ΑΞΑΘΑΙΝΖΔΜΡ  

«ΠΟΗΖΖ» 
 
ΒΑΝΔΑ 

Ιηα θμνά θη έκακ θαηνό, 

θάπμο μαθνηά από εδώ, 

δμύζε μία πνηγθηπέζζα 

πμο ηε ιέγακε Βακέζα. 

Πεξ ανέζεη ημ παγςηάθη 

Ηη μη βόιηεξ ζημ μηθνό μαξ ιημακάθη. 

Κα παίδεη με θίιμοξ, με γκςζημύξ, 

Ιε ζογγεκείξ θαη άγκςζημοξ. 

Όηακ όμςξ ζα κοπηώζεη,  

θζηκόπςνμ ζα λεμενώζεη. 

Θα ακμίλμοκ ηα ζπμιεία, 

Θα θαζίζεη ζε ζνακία… 

 

«Πώνα γνάρε ημοξ δηθμύξ ζμο ζηίπμοξ γηα κα ηειεηώζεηξ ημ πμίεμα!» 

ΑΚΚΑ ΠΔΑΚΕ  ΓΘΓΚΕ ΠΟΖΘΖΗΑ 

 

Γηα κα μεκ ημοξ δμοκ από ηεκ 

θιεηδανόηνοπα. 

Γηαηί ηνώκε kit-kat. 

Γηα κα έπμοκ ηα μάηηα ημοξ δεθαηέζζενα 



«ΠΧ, ΠΟΣΔ, ΠΟΤ;;;» 

Νώξ πεηάεη ημπειηδμκόρανμ; 

Πμ ΓΘΖΔΜΚΜΣΑΞΜ θμιομπάεη ζηεκ επηθάκεηα ημο κενμύ, θμοκώκηαξ 

ηεκ μονά ημο γηα κα ακαπηύλεη ηαπύηεηα. Ιεηά ακμίγεη ηα πηενύγηά ημο 

ζακ θηενά, ακορώκεηαη με ηαπύηεηα πμο θηάκεη ηα 60 πηιηόμεηνα ηεκ 

ώνα. Αηςνείηαη πάκς από ηα θύμαηα θαη πνεζημμπμηεί ηεκ μονά ημο γηα 

κα ακεβαίκεη.  

 

Νόηε εθεονέζεθε ε ζηδενμδνμμηθή αημμμεπακή; 

Οηηξ 13 Φεβνμοανίμο 1804 ηέζεθε ζε θίκεζε ε πνώηε 

αημμμεπακή (ιμθμμμηίβα) πμο έζενκε έκα ηνέκμ 

θμνηςμέκμ με άκζναθα  ζε μηα δηαδνμμή 15 πηιηόμεηνα ζηε 

Κόηηα Μοαιία. άνε ζημκ εθεονέηε ηεξ , ημκ Βνεηακό 

Ξίηζανκη Πνεβίζηθ , ηα ηνέκα έπαρακ κα ζένκμκηαη από 

άιμγα. 

 

Νμο δμοκ μη Ημδάθμη; 

Μη Ημδάθμη ήηακ ιαμί κμμάδεξ θαη εμηκμμάδεξ πμο εμθακίζηεθακ ζηα 

ηέιε ημο 15μο αηώκα  ζηε Κόηηα Ξςζία. Ανπηθά ήηακ έκα εηενόθιεημ 

ζώμα ιεζηώκ θαη μηζζμθόνςκ ζηναηηςηώκ , μη μπμημη ηειηθά έγηκακ 

αηνόμεημη πμιεμηζηέξ. Οήμενα δηαηενμύκ πμιιά από ηα 

παναθηενηζηηθά ηςκ πνμγόκςκ ημοξ,  

 

NIKOΘΑΟ ΟΑΓΗΜΒΖΠΟ  

«ΒΗΒΛΗΑ ΠΟΤ ΞΔΥΧΡΗΕΟΤΝ» 

«ΣΟ ΓΔΝΣΡΟ ΠΟΤ ΔΓΗΝΔ» tος  ΔΛ ΗΛΒΔΡΣΑΗΝ 

Ιηα θμνά θη έκακ θαηνό, ήηακ μηα μειηά…θη αγαπμύζε έκα αγμνάθη. 

Ηάζε μένα ημ αγόνη πήγαηκε ζηε μειηά θαη έηνςγε ηα μήια ηεξ, έθακε 

θμύκηα ζηα θιαδηά ηεξ, ζθανθάιςκε ζημκ θμνμό ηεξ…θη ε μειηά ήηακ 

εοηοπηζμέκε. 

Ια όζμ ημ αγόνη μεγάιςκε, ηόζα πενηζζόηενα δεημύζε απ΄ημ δέκηνμ 

θαη ημ δέκηνμ έδηκε, έδηκε, έδηκε αδηάθμπα. Ώζπμο μηα μένα πεγαίκεη 

ζηε μειηά θαη ηεξ ιέεη: «Δε ζέις ηώνα πηα ηίπμηα απ΄πμ έζέκα πανά 

έκα ήζοπμ μένμξ κα λαπμζηάζς. Γίμαη πμιύ θμοναζμέκμξ» .  

«Πόηε…», είπε ε μειηά θη ίζηςζε όζμ μπμνμύζε ημκ θμνμό ηεξ «ηόηε, 

έκα γένηθμ θμύηζμονμ είκαη ό,ηη πνέπεη γηα κα θάηζεηξ θαη κα 

λαπμζηάζεηξ. Έια αγόνη, θάηζε. Ηάηζε θαη λεθμονάζμο». Ηαη  ημ αγόνη 

,πμο δεκ ήηακ πηα αγόνη αιιά έκαξ αζπνμμάιιεξ, έθαηζε θαη 

λεθμονάζηεθε. Ηη ε μειηά ήηακ εοηοπηζμέκε! 

ΓΘΓΚΕ ΠΟΖΘΖΗΑ , ΑΚΚΑ ΠΔΑΚΕ   



«ΗΣΟΡΗΔ…  ΓΗΑ ΜΗΚΡOΤ!» 

Γεηa  ζαξ, 

Γίμαη έκα θζηκμπςνηκό                θαη πενημέκς κα ακμίλμοκ ηα ζπμιεία. Κηνννν… 

Ε ηζάκηα μμο είκαη γεμάηε         πηύπεζε ημ πνώημ.                           

Ιόιηξ μπήθα ζημ  ζπμιείμ     γκώνηζα πμιιμύξ κέμοξ θίιμοξ. Ιεηά  

μπήθαμε ζηεκ αίζμοζα θαη γκςνίζαμε ηε δαζθάια μαξ. Πε ιέκε ΗΡΞΖΑ ΜΡΘΑ, όπςξ 

έγναρε θαη ζημκ                      Ήηακ πμιύ θαιή.  

Ιεηά πήγα ζημ               μμο θαη ζθεθηόμμοκ πόζμ θαιά πέναζα.  

 

Έπεηηα με πήνε… ΔΔΔΔΔ!!! μ ύπκμξ. 

ΗΑΘΕ ΟΜΘΖΗΕ ΞΜΚΖΑ 

Ηαη θαιώξ μνίζαηε, ζηα πνςηάθηα μαξ 
 

ΓΘΓΚΕ ΠΟΖΘΖΗΑ , ΑΚΚΑ ΠΔΑΚΕ   

«ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ» 
ΠΖΓΞΕ ΠΕΟ ΠΑΟΙΑΚΖΑΟ 

Γίκαη ημ μεγαιύηενμ γκςζηό μανζηπμθόνμ ηεξ ζύγπνμκεξ επμπήξ. Γίκαη γκςζηό ςξ Πίγνε 

ηεξ Παζμακίαξ ελαηηίαξ ηςκ ιςνίδςκ ζημ πίζς μένμξ ηε πιάηεξ ημο ή θαη ςξ Θύθμξ Πεξ 

Παζμακίαξ. Δμύζε ζηεκ Επεηνςηηθή Αοζηναιία, ζηε 

Παζμακία θαη ζηε Κέα Γμοηκέα θαη ζεςνείηαη πςξ 

ελαθακίζηεθε γύνς ζημ 1936. Ήηακ έκα ζπεηηθά κηνμπαιό, 

κοθηόβημ πιάζμα, με μέγεζμξ πενίπμο όζμ εκόξ 

μεζαίμο/μεγάιμο ζθύιμο. Ε μονά ημο ήηακ δύζθαμπηε, 

δηέζεηε μάνζηπμ, ανθεηά πανόμμημο με ημο θαγθμονό -μ 

μπμίμξ όμςξ εμθακηδόηακ θαη ζηα ανζεκηθά πένα από ηα 

ζειοθά-, θαη είπε μηα ζεηνά από ζθμύνεξ ιςνίδεξ ζημ πίζς 

μένμξ ημο ζώμαηόξ ημο, πμο ζύμηδακ ηηξ ιςνίδεξ ηεξ 

ηίγνεξ!!!         ΒΑΟΖΘΕΟ ΟΖΘΒΓΟΠΞΜΟ 

 



 
 Πμ μεγαιύηενμ παζηέιη είπε μήθμξ 40 μέηνα θαη πιάημξ 20 εθαημζηά. Έγηκε από 

μηα μμάδα ζηηξ 18 Οεπηεμβνίμο 2011 

 Πμ μεγαιύηενμ «ζονηάθη» πμνεύηεθε ζηε Ξόδμ ημκ Οεπηέμβνημ ημο 2008 με ηε 

ζομμεημπή 1.672 αηόμςκ! 

 Μ γεναηόηενμξ άκζνςπμξ ζημκ θόζμμ είκαη έκαξ Ζκδόξ, μ ΙαπάζηαΙμονάζη πμο 

όπη μόκμκ οπμζηενίδεη αιιά  έπεη επίζεμα πανηηά πμο ακαγνάθμοκ ςξ εμενμμεκία 

γέκκεζήξ ημο ηεκ 6ε Ζακμοανίμο ημο 1835. Δεη ζηεκ πόιε Βανακάζη, από ημ 1903, 

ήηακ ηζαγθάνεξ ζημ επάγγειμα, θαη έπεη βγεη ζηε ζύκηαλε από 1957, ζε ειηθία 

122 εηώκ. Όια ηα δηζέγγμκά ημο έπμοκ πεζάκεη. 

 Μ Ακηώκεξ Ημζμαδάθεξ θένδηζε ζημ Νανίζη  ζηηξ 16 Φεβνμοανίμο ημο 2010 ημ  

βναβείμ Γθίκεξ γηα μηα θίκεζε πμο ιέγεηαη serpillere, ημ μπμίμ είκαη ζπαγγάημ ζημ 

πάηςμα. 

ΑΚΚΑ ΙΑΞΖΑ ΦΑΞΙΑΗΕ 

«ΓΟΚΗΜΑΗΔ ΓΗΑ ΣΟΤ ΜΗΚΡΟΤ ΜΑ ΦΗΛΟΤ» 
«Από ηηξ παναθάης ζθηέξ μόκμ μία είκαη 

ε ζςζηή. Νμηα;» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Μ Ηςζηάθεξ δοζθμιεύεηαη κα ιύζεη ηηξ 

αζθήζεηξ ημο. Ιπμνείξ κα ημκ βμεζήζεηξ;» 

 

 

 

 

ΓΡΕ ΙΓΞΠΔΓΙΓΗΕ 

 

 

«ΡΔΚΟΡ ΓΚΗΝΔ 

Αςτό το ξέπατε;» 



«ΧΡΑ ΓΗΑ ΠΑΗΥΝΗΓΗ» 
Αθμιμύζεζε ηε δηαδνμμή ημο θάζε γνάμμαημξ θαη ζα 

ζπεμαηηζηεί ζηα θμοηάθηα ημ όκμμα μηαξ ζομμαζήηνηάξ μαξ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βμήζεζε ημκ δνάθμ κα πάεη ζπίηη ημο! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ΑΞΖΟΠΓΖΔΕΟ ΗΑΘΑΚΠΖΔΕΟ,  ΘΩΙΑΟ ΠΟΖΓΗΜΡΘΕΟ 

ΟΝΖΠΖ 



«ΜΗΑ ΒΟΛΣΑ ΣΑ ΑΣΔΡΗΑ…» 

«ΓΖΑΠΖ ΓΝΖΚΜΕΘΕΗΑΚ ΜΖ   ΑΟΠΓΞΖΟΙΜΖ;» 

Μη άκζνςπμη είπακ από πμιύ κςνίξ ηεκ ηδέα κα 

ζοκδέζμοκ μνηζμέκα αζηένηα μεηαλύ ημοξ θαη κα 

δώζμοκ μκόμαηα ζηα ζπήμαηα πμο αοηά δεμημονγμύζακ. 

Αοηό ήηακ ηδηαίηενα πναθηηθό γηα ημοξ καοηηθμύξ ζημοξ 

μπμίμοξ μη αζηενηζμμί πνεζίμεοακ ςξ ζεμάδηα γηα κα 

πνμζδημνίδμοκ ηε ζέζε ημοξ ζηε ζάιαζζα. 

 

«ΝΩΟ ΛΓΩΞΖΔΜΡΙΓ ΠΑ ΑΓΞΜΝΘΑΚΑ ΑΝΜ 

ΠΜΡΟ ΔΜΞΡΦΜΞΜΡΟ;» 

Μ μονακόξ είκαη γεμάημξ δμνοθόνμοξ πμο πενηζηέθμκηαη 

πάκς από ηα θεθάιηα μαξ, όπςξ θαη ηα αενμπιάκα. Πα 

αενμπιάκα ακαγκςνίδμκηαη εύθμια από ηα θςηάθηα 

ημοξ πμο ακαβμζβήκμοκ, έκα θόθθηκμ από ηε μηα μενηά 

θη έκα πνάζηκμ από ηεκ άιιε. Ακ δεκ μπμνμύμε κα 

δηαθνίκμομε ηα πνώμαηα, παναηενμύμε όηη δηαζπίδμοκ 

ζπεηηθά γνήγμνα ημκ μονακό. Μη δμνοθόνμη από ηεκ άιιε θηκμύκηαη ζε 

εοζεία γναμμή, εθπεμπμκηαξ έκα θςξ πμο δε δηαθόπηεηαη ή ακαβμζβήκεη ζοκεπώξ. 

νεηάδεηαη ιμηπόκ ιίγε ελάζθεζε γηα κα μπμνέζεη θάπμημξ κα ηα λεπςνίζεη. 

ΒΑΟΖΘΕΟ ΟΖΘΒΓΟΠΞΜΟ 

 

«ΚΓΞΜ ΟΠΜΚ ΑΞΕ, ΑΟΠΓΖΞΓΡΠΕ ΝΕΓΕ ΟΓΚΑΞΖΩΚ» 

Ε επηβεβαίςζε ηεξ ακαθάιορεξ κενμύ ζηεκ επηθάκεηα 

ημο Άνε δεμημονγεί αθόμε πενηζζόηενα ενςηήμαηα 

πμο δηπάδμοκ ημοξ εηδηθμύξ. Από πμύ πνμένπεηαη 

αοηό ημ κενό, ηη ζεμαίκεη γηα ηε δςή θαη πώξ μπμνεί 

κα μαξ είκαη πνήζημμ; 

Ννηκ από ιίγεξ μένεξ ε Αμενηθακηθή Δηαζηεμηθή 

Ρπενεζία (NASA) ακαθμίκςζε όηη εκηόπηζε κενό ζε 

ογνή μμνθή ζηεκ επηθάκεηα ημο Άνε. Πμ κενό αοηό 

είκαη αιμονό θαη επμπηθό – νέεη ζηηξ πιαγηέξ θάπμηςκ βμοκώκ θαηά ηε δηάνθεηα ημο 

ανεηακμύ θαιμθαηνημύ, όηακ μη ζενμμθναζίεξ είκαη ορειόηενεξ θαη ημο επηηνέπμοκ κα 

δηαηενεί ηεκ ογνή μμνθή ημο. Ναν‘ όια αοηά ε ακαθάιορή ημο ηανάδεη ηα κενά ζηε γήηκε 

αζηνμκμμηθή θαη δηαζηεμηθή θμηκόηεηα δεμημονγώκηαξ απμνίεξ θαη πνμβιεμαηηζμμύξ: 

Ιπμνεί ηα ανεηακά αιμονά πμηάμηα ή μη εκδεπόμεκεξ πεγέξ ημοξ ζημ οπέδαθμξ κα 

θηιμλεκμύκ ηε δςή; Αιιάδεη ε ακαθάιορή ημοξ ημκ ζπεδηαζμό ηςκ μειιμκηηθώκ 

απμζημιώκ ζημκ Ηόθθηκμ Νιακήηε; Ηαη ακ θάπμηε άκζνςπμη θζάζμοκ εθεί ζα μπμνμύζακ 

κα πνεζημμπμηήζμοκ αοηό ημ κενό γηα ηεκ επηβίςζή ημοξ; 

ΔΕΙΕΠΞΕΟ ΝΑΚΑΓΖΩΠΖΔΕΟ 



«ΧΡΑ ΓΗΑ ΜΑΓΔΗΡΗΚΖ» 

KANELBULLAR ή αιιηώξ νμιάθηα 

θακέιαξ, μηα μμκαδηθή ζμοεδηθή ζοκηαγή 

Ριηθά: 

50 γν. μαγηά 

50 γν. βμύηονμ ή μανγανίκε 

3 θιηηδάκηα γάια 

½ θιηηδακημύ δάπανε 

1 θμοηαιάθη ημο γιοθμύ αιάηη 

8 θιηηδάκηα αιεύνη 

Γηα ηε γέμηζε ζα πνεηαζημύμε: 

50 γν. βμύηονμ ή μανγανίκε 

2 θμοηαιηέξ ηεξ ζμύπαξ θακέια 

½ θιηηδακημύ δάπανε 

Γηα ημ άιεημμα: 

1 αβγό 

Δάπανε ζε 

θόθθμοξ 

 

 

 

 

 

 

ΓΘΟΑ ΙΑΞΙΑΞΑ θαη Ηαιή επηηοπία!!! 

Γθηέιεζε: 

Θηώκμομε ημ βμύηονμ με πνμζμπή, 

δεζηαίκμομε ημ γάια ζημοξ 37μC πενίπμο θαη 

δηαιύμομε ηε μαγηά μέζα ζημ γάια, 

πνμζζέημομε θαη ημ βμύηονμ μαδί με όια ηα 

άιια οιηθά θαη ανπίδμομε ημ δύμςμα 

πνμζζέημκηαξ ζηγά-ζηγά ημ αιεύνη. 

Δομώκμομε μέπνη κα έπμομε μηα αθνάηε δύμε. 

Ιεηά ηεκ αθήκμομε κα λεθμοναζηεί θαη κα 

θμοζθώζεη γηα 30 ιεπηά πενίπμο. 

Οε έκα μπμι ακαθαηεύμομε ηα οιηθά γηα ηε 

γέμηζε, ημ βμύηονμ με ηεκ θακέια θαη ηε 

δάπανε, ώζπμο κα γίκμοκ έκαξ ιείμξ πμιηόξ. 

Ακμίγμομε ηε δύμε ζε έκα θύιιμ 30x40εθ. 

πενίπμο θαη απιώκμομε ηε γέμηζε από επάκς. 

Ποιίγμομε ζε νμιό ηε δύμε, λεθηκώκηαξ από 

ηε μεγαιύηενε πιεονά θαη θόβμομε ζε 

θμμμάηηα από ηεκ θμμμέκε πιεονά ζε έκα ηαρί 

με ιαδόθμιια. Ακαθαηεύμομε ημ αβγό θαη με 

έκα πηκέιμ αιείθμομε ηα νμιάθηα.  

Ναζπαιίδμομε με ηα θμμμάηηα δάπανεξ, ηα 

ρήκμομε ζε δοκαηό θμύνκμ 250μC γηα 8 

ιεπηά. 

 

«ΓΗΑ ΑΓΓΛΟΜΑΘΔΗ ΜΟΝΟ….» 
     2     

  1  A     

  H       

 4  C      

     3    

         

5      A    

         

         

         

 

DOWN 

1. We learn about ancient years…... 

2. We draw…… 

3. We work with numbers…….. 

ACROSS 

4. We do projects in computer….. 

5. We learn about other 

countries….. 

 

 

ΑΚΚΑ-ΙΑΞΖΑ ΦΑΞΙΑΗΕ 



«ΣΑΞΗΓΗ ΣΟΝ ΚΟΜΟ» 

«ΞΩΙΕ, Ε ΑΖΩΚΖΑ ΝΜΘΕ» 

Ε Ξώμε είκαη μία από ηηξ ανπαηόηενεξ αιιά θαη 

μμμνθόηενεξ πόιεηξ ημο θόζμμο. Έπεη πηηζηεί δίπια 

ζημκ πμηαμό Πίβενε. Ιέπνη θαη ζήμενα μ επηζθέπηεξ 

έπεη ηε δοκαηόηεηα κα δεη από θμκηά ημκ ανπαίμ ηεξ 

πμιηηηζμό, με ηεκ ανπαία αγμνά, ηα όμμνθα θαη 

ηενάζηηα αγάιμαηα, ημοξ οπένμπμοξ θαη 

θαηαπνάζηκμοξ θήπμοξ. Πμ πημ επηβιεηηθό όμςξ από 

όια ηα μκεμεία είκαη ημ πενίθεμμ Ημιμζζαίμ, όπμο εθεί 

γηκόκημοζακ πάνα πμιιέξ μμκμμαπίεξ 

θαη γημνηέξ θαη μ θόζμμξ δηαζθέδαδε. Οηε 

Ξώμε βνίζθεηαη ημ θέκηνμ ηεξ Ηαζμιηθήξ Γθθιεζίαξ, ε 

πόιε ημο Βαηηθακό. Από ηα ρειά ημο θηίνηα μπμνεί 

θακείξ κα δεη όιε ηε Ξώμε. Οημ θέκηνμ ηεξ πόιεξ 

βνίζθεηαη έκα ηενάζηημ ζοκηνηβάκη ,πμο μκμμάδεηαη 

FontanadiTrevi. O μύζμξ ιέεη πςξ ακ νίλεηξ μέζα ημο 

έκα θένμα, ηόηε θάπμηε ζα λακαγονίζεηξ ζηε Ξώμε, γηαηί 

όπςξ όιμη λένμοκ: 

«TuttelestradeconduconoaRoma», δειαδή 

«Όιμη μη δνόμμη μδεγμύκ ζηε Ξώμε»!!! 

 
ΗΡΞΖΑΗΕ ΑΠΔΕΚΖΗΜΘΑΜΡ 

ΓΗΑ ΓΔΡΑ…ΚΔΦΑΛΗΑ…» 
 

1.Έπς έκακ ανηζμό ζημ μοαιό μμο, πμο είκαη μεγαιύηενμξ από ημ 14 θαη μηθνόηενμξ 

από ημ 17. Ακ πνμζζέζς ηηξ μμκάδεξ ημο ανηζμμύ με ημ 2 ζα μαξ θάκεη 7. Νμημξ 

είκαη μ ανηζμόξ; 

 

2. Πμ άζνμηζμα δύμ δηρήθηςκ ανηζμώκ είκαη  63. Ε δηαθμνά 

ημοξ είκαη 5. Νμημη είκαη μη ανηζμμί; 

 

3. Έπς έκακ ανηζμό ζημ μοαιό μμο. Ακ ημκ πνμζζέζς με ημ 3 

ζα μμο θάκεη 20. Μη δεθάδεξ ημο ανηζμμύ είκαη μ πνμεγμύμεκμξ 

ανηζμόξ ημο 11. Νμημξ είκαη μ ανηζμόξ; 

 

 

ΓΘΓΚΕ ΑΠΔΕ 



«Ζ ΑΣΔΗΑ  ΗΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΜΖΝΑ» 

 

ΞΖΟΠΜΦΜΞΜΟ ΙΑΚΩΘΕΟ 



  

                     

ΔΡΔΤΝΖΣΔ Δ …       

ΜΗΝΗ ΔΚΓΟΖ» 
 

 

 

 

 

Δ΄2,   2Ο ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΚΑΡΓΗΑ 

ΝΟΔΜΒΡΗΟ ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2015 

 Limited Edition  

 

 



 

ΚΜΓΙΒΞΖΜΟ - ΔΓΗΓΙΒΞΖΜΟ 2015 

 

 

 

 

Αγαπεημί μαξ ζομμαζεηέξ, 

είμαζηε θαη πάιη θμκηά ζαξ με έκα δεύηενμ ηεύπμξ 

αθηενςμέκμ ζηεκ πημ ςναία γημνηή ζηα 

νηζημύγεκκα. 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 

ηαποδνμμείμ ημο Αη-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 γηαηη 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 «μάκα 

είκαη μόκμ μία» 

Όια ηα παηδάθηα έγναθακ: «ε μαμά μμο 

με αγαπάεη, με θνμκηίδεη θαη ζημ ηέιμξ 

Ιάκα είκαη μόκμ μία». 

Μ Πμηόξ έγναρε: «Μηα μένα ήνζε ζημ 

ζπίηη μηα θίιε ηεξ μαμάξ μμο. Η μαμά 

μμο ηε νώηεζε ηη ζα πηεη θαη ε θίιε ηεξ 

απάκηεζε μηα θόθα θόια. Τόηε ε μαμά 

μμο μμύ είπε κα θένς δύμ. Όηακ πήγα 

ζημ ρογείμ είδα όηη οπήνπε μόκμ μία 

θόθα θόια θαη θώκαλα : «Μάκα είκαη 

μόκμ μία!» … 

 
ΞΖΟΠΜΦΜΞΜΟ ΙΑΚΩΘΕΟ 

ΑΞΖΟΠΓΖΔΕΟ ΗΑΘΑΚΠΖΔΕΟ 

 

«ΠΑΕΟΚΔΦΑΛΗΔ … γεπέρ»  
 

 Οοκακηημύκηαη δομ θίιμη. Θέεη μ έκαξ ζημκ άιιμ όηη απέθηεζε 3 θόνεξ. 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 γηκόμεκμ ηςκ ειηθηώκ ηςκ θμνηηζηώκ  μμο 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 Γγθέιαδμ 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 ημ πςνηό ηςκ πνςμάηςκ’’ 
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» 

Πμ πνώημ ακζνςπμεηδέξ θηκεηό πμο 

πενπαηά είκαη γεγμκόξ!!! 
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 μπάιεξ γηα κα ζημιίζεηξ 

ημ πνηζημογεκκηάηηθμ δέκηνμ. Ιεηά 

δςγνάθηζε ηα δηπιάζηα αζηένηα. 

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…» 
«Ναναδόζεηξ- έζημα γηα ημ κενό, όπςξ μμο ηα δηεγήζεθε μ παππμύξ μμο» 

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. 

 «Πνόπμη γηα κα ακηημεηςπηζηεί ημ πνόβιεμα ηεξ έιιεηρεξ κενμύ» 
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 έιαμρε 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 μπάμπμο θόιηκηη, 

ηνεηξ πηιηάδεξ πνόβαηα 

θη άιια ηόζα γίδηα 

δςξ θονά θανύδηα 

Ιε ζη ζπαξ ηα θεναμίδηα! 

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-Βαζίιεξ. 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 Άθεξ ημ 

θαιηθακηδανάθη.  

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 ….θαηαζηνμθή, θάκμκηαξ 

ζθακηαιηέξ θαη θιέβμκηαξ θμοναμπηέδεξ θαη γιοθά .  

Ιόκμ μ Άθεξ έμεηκε  ζθεπηηθόξ θαη μπενδεμέκμξ θαη ακανςηήζεθε: «Όιμ ημκ πνόκμ 

πνημκίδμομε με ιύζζα γηα κα ένζμοκ ηώνα ηα Φνηζημύγεκκα θαη ημ δέκηνμ κα μεκ πέζεη;» 

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 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

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!!! 

 



«ΔΡΔΤΝΖΣΔ Δ …              

ΜΗΝΗ ΔΚΓΟΖ» 

 
Δ΄2,   2Ο ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΚΑΡΓΗΑ 

ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ 2016 

Limited Edition 

ΖΑΚΜΡΑΞΖΜΟ-ΦΓΒΞΜΡΑΞΖΜΟ 2016 

 

 

 

 

 

 



                     

 

 

 

 

 

 

                               Αγαπεημί μαξ ζομμαζεηέξ, 

είμαζηε θαη πάιη θμκηά ζαξ με ημ ηνίημ μαξ ηεύπμξ. Όπςξ 

θαηαιάβαηε γημνηάδμομε ηηξ ΑΝΜΗΞΖΓΟ!!! Έηζη ζα βνείηε 

ηζημνίεξ θαη παηπκίδηα ζπεηηθά με ηεκ αγαπεμέκε μαξ γημνηή. 

Γοπανηζημύμε θαη πάιη ημοξ ζομμαζεηέξ μαξ από άιια ημήμαηα 

πμο μαξ έζηεηιακ ενγαζίεξ ημοξ! Οαξ ζομίδμομε πςξ μπμνείηε 

κα δηαβάζεηε ημ πενημδηθό μαξ ειεθηνμκηθά ζηεκ ηζημζειίδα 

ημο ζπμιείμο μαξ. Οαξ πενημέκμομε θαη πάιη γηα δςγναθηθή 

πνμζώπμο!  

 Ηαιή ακάγκςζε θαη θαιή ΑΝΜΗΞΖΑ!!! 

 

 

 

 

ΑΞΖΟΡΚΠΑΗΠΓΟ ΠΓΡΜΡΟ: 

ΘΩΙΑΟ ΠΟΖΓΗΜΡΘΕΟ  

ΓΘΓΚΕ ΑΠΔΕ 

ΞΖΟΠΜΦΜΞΜΟ ΙΑΚΩΘΕΟ  

ΟΡΚΠΑΗΠΖΗΕ ΜΙΑΔΑ: 

ΑΞΖΟΠΓΖΔΕΟ ΗΑΘΑΚΠΖΔΕΟ  

ΚΖΗΜΘΑΟ ΟΑΓΗΜΒΖΠΟ   

ΓΘΓΚΕ ΠΟΖΘΖΗΑ   

ΑΚΚΑ ΠΔΑΚΕ   

ΓΡΕ ΙΓΞΙΓΠΔΓΗΕ   

ΗΡΞΖΑΗΕ ΑΠΔΕΚΖΗΜΘΑΜΡ   

ΔΕΙΕΠΞΕΟ ΝΑΚΑΓΖΩΠΖΔΕΟ  

ΑΚΚΑ-ΙΑΞΖΑ ΦΑΞΙΑΗΕ 

ΒΑΟΖΘΕΟ ΟΖΘΒΓΟΠΞΜΟ  

ΓΘΟΑ ΙΑΞΙΑΞΑ 

ΑΚΑΟΠΑΟΖΑ ΑΞΑΘΑΙΝΖΔΜΡ 

 



«ΣΟ ΓΔΛΗΟ ΔΗΝΑΗ ΤΓΔΗΑ!!!»  
 Ιηα μένα μπαίκεη μ Πμηόξ ζε έκα ηαλί θαη ιέεη ζημκ ηαληηδή : 

 «Ηύνηε ηαληηδή, πεγαίκεηέ με ζπίηη μμο παναθαιώ.» 

Μ ηαληηδήξ ημκ νςηάεη : «Ηαη πμύ είκαη ημ ζπίηη ζμο μηθνέ;»  

Μ Πμηόξ ημο απακηάεη : «Ηάης από ηεξ αδενθήξ μμο.» 

»Ηαη πμύ μέκεη ε αδενθή ζμο;» 

Μ Πμηόξ απακηάεη : «Ια πάκς από ημ δηθό μμο ζπίηη θοζηθά.» 

 

 Ιηα μένα μ μηθνόξ Πμηόξ θένκεη ζπίηη ημο ημκ έιεγπμ γηα ηηξ επηδόζεηξ ημο ζημ 

ζπμιείμ ζοκμδεοόμεκμ από μία παναηήνεζε ηεξ δαζθάιαξ ημο πμο έγναθε : 

«Αγαπεηέ παηένα ημο Πμημύ. Μ γημξ ζαξ δεκ βάδεη γιώζζα μέζα ζηε ηάλε.». 

Πεκ επόμεκε εμένα, μ Πμηόξ επηζηνέθεη ημκ έιεγπμ ζημ ζπμιείμ με ηεκ οπμγναθή ημο 

παηένα ημο θαη ηεκ αθόιμοζε ζεμείςζε :«Ηαη πμο κα γκςνίζεηξ θαη ηε μάκα ημο…»!!! 

 

 -Πμηέ, εγναρεξ γηα ηημςνία εθαηό θμνέξ ηε θνάζε <<είμαη λεπαζηάνεξ>>; 

- Πμ λέπαζα θονία... 

 

 Μ μηθνόξ Δεμεηνάθεξ θάκεη πάνηο γηα κα γημνηάζεη ηα γεκέζιηά ημο θαη θαιεί ημκ 

θίιμ ημο ημκ Πμηό. 

«Πμηέ, ζα ένζεηξ ζημ πάνηο πμο ζα θάκς γηα ηα γεκέζιηά μμο ημ Οάββαημ; Οηηξ έλη ζα 

ζαξ ηναγμοδήζς, ζηηξ εθηά ζα δςγναθίζμομε θαη ζηηξ μθηώ ζα θάμε.» 

Μ Πμηόξ ημο απακηάεη : «‗Γκκμείηαη πςξ ζα ένζς! Οηηξ μθηώ αθνηβώξ ζα είμαη εθεί.»  

 

ΒΑΟΖΘΕΟ ΟΖΘΒΓΟΠΞΜΟ θαη ΔΕΙΕΠΞΕΟ ΝΑΚΑΓΖΩΠΖΔΕΟ 

 

«ΠΑΕΟΚΔΦΑΛΗΔ … γεπέρ»  
 

1.  «Δεληά ή ανηζηενά ;». Βαζμόξ δοζθμιίαξ 1. Πάλεηξ: όιεξ. 

Ννμξ πμηα θαηεύζοκζε κμμίδεηε όηη πεγαίκεη ημ ιεςθμνείμ πμο βιέπεηε θαη γηαηί; Δεληά ή 

ανηζηενά; 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Θύζε : Αθμύ δεκ θαίκεηαη ε πόνηα γηα κα μπεηξ ζημ ιεςθμνείμ, αοηή ζα 

είκαη από ηεκ άιιε πιεονά ημο ιεςθμνείμο, ηεκ πιεονά δειαδή πμο δεκ 

βιέπμομε, άνα ημ ιεςθμνείμ πεγαίκεη πνμξ ηα ανηζηενά. 



«ΠΑΕΟΚΔΦΑΛΗΔ …η σςνέσεια!!!»  

2.  «Πμ κμύθανμ».  Βαζμόξ δοζθμιίαξ 1.  Πάλεηξ: όιεξ. 

Έκα κμύθανμ θάζε μένα δηπιαζηάδεηαη ζε μέγεζμξ θαη ηεκ 100ε μένα θάιορε μιόθιενε ηεκ 

επηθάκεηα μηαξ ιίμκεξ. Κα βνείηε πμηα μένα είπε θαιύρεη ηε μηζή ιίμκε. 

 

 

3.  «Πμ αζακζέν». Βαζμόξ δοζθμιίαξ 1.   Πάλεηξ: όιεξ. 

Ηάζε πνςί, έκαξ μαζεηήξ πμο μέκεη ζημ 8μ όνμθμ μηαξ πμιοθαημηθίαξ, θαηεβαίκεη με ημ 

αζακζέν ημοξ 8 μνόθμοξ θαη πεγαίκεη ζημ ζπμιείμ. Ηάζε μεζεμένη, όηακ επηζηνέθεη από ημ 

ζπμιείμ, ακεβαίκεη με  ημ αζακζέν μέπνη ημκ 6μ όνμθμ θαη ζοκεπίδεη με ηηξ ζθάιεξ. Γηαηί 

ζομβαίκεη αοηό; 

 

 

 

ΠΟΖΘΖΗΑ ΓΘΓΚΕ 

 

 

                       «ΣΟΤ ΚΟΜΟΤ ΣΑ ΠΑΡΑΞΔΝΑ!!!» 
 

 

ΠΑ ΝΖΜ ΝΑΞΑΛΓΚΑ ΔΩΑ ΟΠΜΚ ΗΜΟΙΜ                  

 ΗΑΘΑΙΖΔΜΣΑΞΜ 

Μη επηζηήμμκεξ από ημ Θαιάζζημ Ζκζηηημύημ 

Γνεοκώκ Monterey Bay ζηεκ Ηαιηθόνκηα, γηα 

πνώηε θμνά θαηάθενακ κα βηκηεμζθμπήζμοκ ημ πημ 

πανάλεκμ ράνη πμο δεη ζε βάζμξ 600 μέηνςκ ζημκ 

Γηνεκηθό ςθεακό. 

 

                ΗΑΓΗΜΡΞΖΗΖ 

 

Μ μηθνόξ θάγθμοναξ. Αοηόξ πμο από μηθνόξ 

θαίκεηαη όηη ζα μεγαιώζεη. Δανβηκηθό ζαύμα ηεξ 

ελέιηλεξ. Πμ είδμξ θαγθμονίθη ελειίζζεηαη ζε 

θακμκηθό θαγθμονό. 

 

ΑΞΖΟΠΓΖΔΕΟ ΗΑΘΑΚΠΖΔΕΟ 

 

Θύζε : Ακ ημ κμύθανμ δηπιαζηάδεηαη θάζε μένα, ζα θαιύρεη ημ βάιημ ηεκ 

παναμμκή ηεξ μέναξ πμο ημκ γεμίδεη μιόθιενμ. Άνα θαιύπηεη ημ μηζό βάιημ 

ηεκ 99ε μένα. 

 

Θύζε  : Αοηό ζομβαίκεη γηαηί μ μαζεηήξ δεκ έθζακε ημ θμομπί ημο 7μο θαη 

ημο 8μο μνόθμο. 



«ΜΗΑ ΠΑΡΑΞΔΝΖ ΥΧΡΑ»  

ΜΡΓΗΑΚΠΑ, Ε «κεανόηενε» πώνα ημο 

θόζμμο 

Ε μέζε  ειηθία ζηε πώνα είκαη ηα 15 

πνόκηα. Δειαδή, μ μηζόξ πιεζοζμόξ είκαη 

μεγαιύηενμξ από αοηή θαη μ άιιμξ μηζόξ 

κεώηενμξ. Οηεκ Γιιάδα είκαη 42,2 πνόκηα 

(πημ «γεναζμέκε» πώνα), από ημοξ 

ορειόηενμοξ ημο θόζμμο, αιιά θμκηά ζημκ 

εονςπασθό μέζμ όνμ πμο είκαη 41,2 έηε. 

 

ONDOYRA,  Μ ορειόηενμξ δείθηεξ 

εγθιεμαηηθόηεηαξ 

Ούμθςκα με ημκ ΜΕΓ, μη 91,6 

ακζνςπμθημκίεξ ακά 100.000 θαημίθμοξ ημ 

2013 είκαη μη πενηζζόηενεξ από θάζε άιιε 

πώνα ζημκ θόζμμ. Ιάιηζηα, αολήζεθακ ζε 

ζπέζε με ημ 2012, όηακ μ δείθηεξ ήηακ ζημ 

81 θαη ημ 2008 όηακ ήηακ μόιηξ ζημ 58. Γηα 

ζύγθνηζε, ε πημ «βίαηε» πώνα ζηεκ Γ.Γ. 

είκαη ε Θηζμοακία 6,6 ακζνςπμθημκίεξ ακά 

100.000 θαημίθμοξ. Οημ Ιμκαθό θαη ημ Ναιάμο δε δμιμθμκήζεθε πένζη θακέκαξ. 

ΑΞΖΟΠΓΖΔΕΟ ΗΑΘΑΚΠΖΔΕΟ 

«ΚΑΗ ΛΗΓΟ ΑΘΛΖΣΗΜΟ» 

ΙARIA SARAPOVA 

H Maria Sarapova είκαη Ξςζίδα επαγγειμαηίαξ παίθηνηα 

ηεξ ακηηζθαίνηζήξ (ηέκκηξ), θάημπμξ   5   Grant  Slam 

ζημ απιό θαη θάημπόξ ηεξ θμνοθήξ ζηεκ παγθόζμηα 

θαηάηαλε ζηηξ γοκαίθεξ. Πμ 2006 έγηκε  ε πημ 

αθνηβμπιενςμέκε παίθηνηα ημο ηέκκηξ ζημκ θόζμμ. 

Πμ 2004 κίθεζε ηε Serena Williams θαη θαηέθηεζε ημ 

Wimbledon  ζε ειηθία 17 εηώκ. Δύμ πνόκηα μεηά , ημ 

2006 θένδηζε ημ US OPEN  με κίθε επί ηεξ Βειγίδαξ 

Justine Henin. Οηηξ 26/01/2008 ήηακ κηθήηνηα ζημ 

Australian Open επί ηεξ Ana Ivanovic από ηε Οενβία. Ιε ηε κίθε ηεξ ζημκ ηειηθό ημο 

απιμύ γοκαηθώκ έγηκε ε πνώηε Ξςζίδα γοκαίθα πμο θαηέθηεζε ημκ ζογθεθνημέκμ ηίηιμ. 

Ήηακ θηκαιίζη ζημ Australian Open ημο 2007 θαη ζημ Wimbledon ημο 2011. Πμ 2012 

θαηέθηεζε ημ ηέηανημ Grant Slam  μεηά ηεκ κίθε ηεξ ζημκ ηειηθό ημο Roland Garros.  

ΟΜΚΖΑ ΗΑΠΟΑΘΕ θαη ΒΑΟΩ ΗΡΞΖΑΗΖΔΜΡ Δ΄1   



«Ζ ΗΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΜΖΝΑ»  
 

Ιηα θμνά πνηκ πμιιά πνόκηα δμύζε έκα πακέμμνθμ θμνίηζη, με θαηαθόθθηκα μαιιηά, πμο 

ηεκ έιεγακ Ιειηά! 

Ε Ιειηά δμύζε ζε έκα μηθνό ζπίηη μέζα ζημ δάζμξ. Οημκ ειεύζενό ηεξ πνόκμ έπαηδε με 

ημοξ θίιμοξ ηεξ , ηα δώα ημο δάζμοξ. Ηάπμο εθεί 

θμκηά όμςξ ήηακ θαη έκα παιάηη. Ε Ιειηά πήγαηκε 

εθεί θάζε πνςί θαη πενηπμηόηακ ημκ βαζηιηθό 

θήπμ θαη ημ βνάδο έθεογε. 

Ηάζε μένα πμο ε Ιειηά πήγαηκε ζημ παιάηη 

παηνεημύζε ημκ Ήιημ θαη ημο έιεγε πανμύμεκα 

«ΗΑΘΕΙΓΞΑ Ήιηε μμο θαιέ! Νώξ είζαη θαη ηη 

θάκεηξ; Κα είζαη πάκηα εζύ  θαιά γηα κα 

παμμγειάξ θαη κα μαξ δεζηαίκεηξ.» θαη μ ήιημξ 

έζηεικε μηα ειηαπηίδα ημο , κα ηεξ πασδέρεη  ημ 

πνόζςπμ θαη κα ηεξ παμμγειάζεη. 

Ιηα μένα, όηακ πήγε  ζημ παιάηη, ζημκ ιαβύνηκζμ 

ημο βαζηιηθμύ θήπμο είδε ηε μηθνόηενε 

πνηγθίπηζζα ημο παιαηημύ, ηεκ πνηγθίπηζζα 

Ανεηή, κα πνμζπαζεί κα βγεη από αοηόκ ημκ 

ζεόναημ θαη πμιύ μπενδεμέκμ δηάδνμμμ ημο 

ιαβύνηκζμο. Πόηε ε Ιειηά ηεκ πιεζίαζε θαη ηεκ 

νώηεζε: «Ηαιεμένα πνηγθίπηζζα Ανεηή. Νώξ 

είζηε; Θα ζέιαηε ηε βμήζεηά μμο γηα κα βγείηε 

έλς;». Ε μηθνή πνηγθίπηζζα έγκερε θαηαθαηηθά 

θαη έηζη ε Ιειηά ηε βμήζεζε. Ε Ανεηή ηεκ 

εοπανίζηεζε θη έθογε. 

Πμ βνάδο πμο έθεογε από ημ παιάηη, ηα άζηνα 

ήηακ ζαμπά θαη ημ θεγγάνη έπαηδε θνοθηό με ηα ζύκκεθα. Έηζη ε μηθνή Ιειηά πάζεθε θαη 

άνπηζε κα θιαίεη πάκς από έκακ θμμμέκμ θμνμό εκόξ δέκηνμο. Έθιαηγε θη έθιαηγε ώζπμο 

ημ θεγγάνη θμοναζμέκμ από ημ θνοθηό με ηα αζηένηα απμθάζηζε κα λαπμζηάζεη θαη ηόηε 

είδε ηε Ιειηά κα θιαίεη. Αμέζςξ παμήιςζε θαη ηε νώηεζε: «Πη έπαζεξ θαη θιαηξ Ιειηά;». 

Αοηή ζήθςζε ημ θεθάιη θαη ημο απάκηεζε: «έπς παζεί θαη μάιιμκ είμαη πμιύ μαθνηά από 

ημ ζπίηη μμο.» Πμ θεγγάνη θμηηάεη από ρειά θαη ράπκεη ημ ζπίηη. Νμοζεκά. Οακ θάπμημξ κα 

ημ είπε ελαθακίζεη. Έθιαηγε ε Ιειηά πημ δοκαηά, ώζπμο … ηα πόδηα ηεξ  γέμηζακ ιάζπε θαη 

ηα πένηα ηεξ θύιια!!! Πα μαιιηά ηεξ απιώζεθακ πάκς ζημ θαθεηί παιηό θόνεμα πμο 

θμνμύζε θαη ημ ζώμα ηεξ μεηαηνάπεθε ζε ιογενόθμνμμ δέκηνμ!!! 

Έηζη ε Ιειηά έγηκε ημ γκςζηό μαξ ιογενόθμνμμ δέκηνμ με ημοξ δμομενμύξ θόθθηκμοξ 

θανπμύξ! 

ANNA TZANH 



«ΠΑΡΑΜΤΘΗ ΓΗΑ ΟΛΟΤ…» 
«ΠΜ ΟΡΚΚΓΦΜ ΝΜΡ ΓΒΑΘΓ ΠΑ ΗΘΑΙΑΠΑ» 

Ιηα θμνά θη έκακ θαηνό, πάκς ζε μηα βμοκμθμνθή γεκκήζεθε έκα μηθνό,  

πμοπμοιέκημ ζύκκεθμ. ένη πένη μηα πανέα θεθάηεξ κενμζηαγόκεξ 

πηίζακε εθεί ημ ζπίηη ημοξ. Πμ μηθνό, θαηάιεοθμ ζύκκεθμ εζοπία δεκ 

είπε θαη όιμ γύνηδε θαη ηνηγύνηδε. Οημ θςξ ημο ήιημο έιαμπε ζακ 

θνεζθμιμοζμέκμ πνμβαηάθη, πάκμκηακ ζακ ιαγόξ ζημ θςξ ημο 

θεγγανημύ θαη ζημ πνώημ θύζεμα ημο ακέμμο πόνεοε ζακ πεηαιμοδίηζα.  

«Ωναία ηα πενκάκε εθεί επάκς μη κενμζηαγόκεξ», είπακ επεηδή δήιερακ μη θίιεξ ημοξ , μη 

άιιεξ ζηαγόκεξ ημο κενμύ. 

Ηαη πςνίξ κα πάζμοκ θαηνό, άθεζακ ηε ζάιαζζα, ηηξ ιίμκεξ θαη ηα πμηάμηα θαη έηνελακ ζημ μηθνό 

πμοπμοιέκημ ζύκκεθμ, γηα κα μμηναζημύκ μαδί ημοξ ηε πανά.. 

Ηάζε μένα όιμ θαη πενηζζόηενεξ ζηαγόκεξ έθηακακ ζημ μηθνό ζύκκεθμ. 

«Γ! Νμιύ θόνα πήναηε. Μύηε μέιη κα είπα», ηηξ μάιςζε ημ ζοκκεθάθη. «Ια δεκ βιέπεηε πςξ δεκ 

οπάνπεη άιιμξ πώνμξ πηα;» όμςξ μύηε μηα ζηαγόκα δεκ ημο έδςζε ζεμαζία. Μη ζηαγόκεξ ημο κενμύ 

ζοκέπηζακ κα ένπμκηαη… Πμ μηθνό πμοπμοιέκημ ζύκκεθμ έπαζε θάζε δηάζεζε γηα παηπκίδη. Ιένα με 

ηε μένα γηκόηακε όιμ θαη πημ βανύ. Ώζπμο μηα μένα βάνοκε ηόζμ πμιύ, πμο δεκ άκηελε θαη 

λέζπαζε ζε θιάμαηα. Λαθκηαζμέκεξ μη ζηαγόκεξ ημο κενμύ άνπηζακ κα πέθημοκ ε μηα μεηά ηεκ 

άιιε. «Δε ζα παζμύμε. Θα λακαζμίλμομε, ζα ζοκακηεζμύμε θαη πάιη ζημ ζύκκεθμ», θώκαδακ 

θαζώξ ηαλίδεοακ πνμξ ηε Γε.  

Μη πημ κηνμπαιέξ θνύθηεθακ ζημ πώμα, μη πημ παηπκηδηάνεξ 

έπεζακ ζημ πμηάμη θαη μη πημ ήζοπεξ ζημ κενό ηεξ ιίμκεξ. 

Μη πημ ημιμενέξ βοζίζηεθακ ζηε ζάιαζζα θαη μη πημ 

απνόζεπηεξ πάγςζακ από ημκ θνύμ άκεμμ θαη έγηκακ 

κηθάδεξ ημο πημκημύ. «Ηαιώξ ηεξ, θαιώξ ηεξ!» , είπε έκα δηραζμέκμ δέκηνμ 

ζηηξ ζηαγόκεξ πμο έπεζακ ζημ πώμα θαη ηηξ άθεζε κα πενάζμοκ μέζα από ηηξ 

νίδεξ ημο ζημκ θμνμό θαη ζηα θύιια ημο. Ηαζηζμέκεξ πάκς ζηα θύιια, μη 

ζηαγόκεξ ημο κενμύ μκεηνεύμκηακ ηε ζηηγμή πμο ζα ζοκακηήζμοκ ηηξ θίιεξ 

ημοξ πάιη ζημ μηθνό πμοπμοιέκημ ζύκκεθμ.  

Μ Ήιημξ πμο αγαπάεη ηα ηαλίδηα θαη ηα όκεηνα, μάκηερε ηεκ επηζομία ημοξ 

θαη ζέιεζε κα βμεζήζεη. Δέζηακε ιμηπόκ ημκ αένα γύνς ημοξ θη ρηζύνηζε με 

ηνοθενή θςκή: «Κενό ζημκ αένα, κενό ζημκ αένα…». Ηαη ηόηε μη ζηαγόκεξ 

ημο κενμύ έγηκακ ειαθνηέξ, ηόζμ ειαθνηέξ ζακ πμύπμοιμ θαη πάζεθακ ζημκ 

μονακό. «Ηη εμείξ ζέιμομε κα πάμε ρειά ζημκ μονακό θαη κα ζοκακηήζμομε 

ηηξ θίιεξ μαξ», είπακ ζημκ ήιημ μη κενμζηαγόκεξ πμο έπεζακ ζηηξ 

ιαθθμύβεξ, ζηηξ ιίμκεξ, ζηα πμηάμηα θαη ζηε ζάιαζζα. Ηαη μ Ήιημξ ηηξ βμήζεζε. Δέζηακε ημκ αένα 

γύνς ημοξ θαη ηηξ έθακε αόναηεξ , έηζη πμο θακείξ κα μεκ μπμνεί κα ηηξ δεη.. Γθείκεξ γμνγέξ θαη 

ακάιαθνεξ ακέβεθακ ρειά ζημκ μονακό  κα ζοκακηήζμοκ ηηξ θίιεξ ημοξ. Έηζη ημ μηθνό πμοπμοιέκημ 

ζύκκεθμ λακαγεκκήζεθε!  

ένη, πένη μηα πανέα θεθάηεξ κενμζηαγόκεξ πηίζακε ημ ζπίηη ημοξ . Πμ μηθνό, θαηάιεοθμ ζύκκεθμ 

εζοπία δεκ είπε θαη όιμ ηνηγύνηδε θαη ηνηγύνηδε. Οημ θςξ ημο ήιημο έιαμπε ζακ θνεζθμιμοζμέκμ 

πνμβαηάθη, πάκμκηακ ζακ ιαγόξ ζημ θςξ ημο θεγγανημύ θαη ζημ πνώημ θύζεμα ημο ακέμμο πόνεοε 

ζακ πεηαιμοδίηζα… Ιήπςξ μακηεύεηε ηη έγηκε μεηά; 

ΓΡΕ ΙΓΞΠΔΓΙΓΗΕ θαη ΗΡΞΖΑΗΕ ΑΠΔΕΚΖΗΜΘΑΜΡ 



 «ΠΧ, ΠΟΣΔ, ΠΟΤ;;;» 

Νώξ ιεηημονγεί ε θςημγναθηθή μεπακή; 

Όηακ παηάμε ημ θμομπί ηεξ μεπακήξ , ημ θςξ μπαίκεη ζημκ 

θαθό θαη πενκά από ηα μεηαιιηθά θύιια ημο δηαθνάγμαημξ, 

Πμ δηάθναγμα νοζμίδεη ηεκ πμζόηεηα ημο θςηόξ πμο 

μπαίκεη ζηε μεπακή. Πμ θςξ αοηό ζπεμαηίδεη μηα εηθόκα 

πάκς ζημ θηιμ πάνε ζε μηακ εοαίζζεηε μοζία πμο είκαη 

ημπμζεηεμέκε ζηεκ επηθάκεηά ημο! 

Νόηε βοζίζηεθε μ Πηηακηθόξ; 

Οηηξ 23:40 ηεξ 14εξ  Απνηιίμο 1912 μ Πηηακηθό;, ημ 

βνεηακηθό οπενςθεάκημ , ημ μεγαιύηενμ ημο θόζμμο 

πνμζέθνμοζε ζε παγόβμοκμ θαηά ηε δηάνθεηα ημο πανζεκηθμύ 

ημο ηαληδημύ από ηεκ Αγγιία ζηε Κέα Ρόνθε. Ιέζα ζε 3 ώνεξ 

βοζίζηεθε ζηα παγςμέκα κενά ημο Αηιακηηθμύ ςθεακμύ , 

παναζύνμκηαξ ζημκ ζάκαημ 1.513 από ημοξ 2.224 επηβάηεξ 

ημο. Νανά ηεκ πμιοηέιεηά ημο, ημ μπμίμ δεκ δηέζεηε ανθεηέξ 

καοαγμζςζηηθέξ ιέμβμοξ.  

Νμύ βνίζθεηαη μ Θαβύνηκζμξ ημο Ιίκςα; 

Ούμθςκα με ηεκ ειιεκηθή μοζμιμγία ζηεκ Ηκςζό ηεξ Ηνήηεξ , ζημ 

παιάηη ημο βαζηιηά Ιίκςα οπήνπε έκαξ ιαβύνηκζμξ ένγμ ημο 

Αζεκαίμο μεπακηθμύ Δαίδαιμο. Γθεί δμύζε έκα θμβενό ηέναξ με 

ακζνώπηκμ ζώμα θαη θεθάιη ηαύνμο, μ  ΙΖΚΩΠΑΡΞΜΟ! 

ΑΠΔΕ ΘΓΚΑ 

«ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ» 
 

Μ Άηιαξ είκαη έκα θμβενό ακζνςπμεηδέξ νμμπόη, πμο ένπεηαη γηα κα ακαηνέρεη όζα 

γκςνίδαμε  γηα ηα νμμπόη. Έκα επίηεογμα ηεξ 

Boston Dynamics, θαηαζθεοαζμέκμ γηα ηεκ Google. 

Ιε ύρμξ 1,88 θαη βάνμξ 150 θηιά ημ 

ακζνςπμεηδέξ ένπεηαη γηα κα θαηαθηήζεη ημκ 

θόζμμ ηεξ Πεπκμιμγίαξ θαη όπη μόκμ. Ννώηα 

έηνελε πάκς ζε βνάπηα μέζα ζημ ενγαζηήνημ, 

ανγόηενα δμθημάζηεθε ζημ ηνέλημμ μέζα ζε δάζμξ. 

Μ Άηιαξ εκηοπςζίαζε ημοξ θαηαζθεοαζηέξ ημο 

γηαηί θαηόνζςζε κα λεπενάζεη θάζε εμπόδημ θαη κα 

ζηαζεί ζημ ύρμξ ημο…  

 

XΞΖΟΠΜΦΜΞΜΟ ΙΑΚΩΘΕΟ 

 



«ΧΡΑ ΓΗΑ ΜΑΓΔΗΡΗΚΖ»  

Ξςζηθή ημύνηα μειημύ 

"Ιεκηόβηθ" 
Ριηθά:  

Γηα ημ πακηεζπάκη  

5 αογά 

500 γν. δάπανε 

400 γν.αγκό βμύηονμ 

400 γν.αιεύνη 

3 θμοηαιηέξ ηεξ ζμύπαξ μέιη 

1 θμοηαιάθη ημο γιοθμύ ζόδα 

Γηα ηεκ θνέμα 

1 ½ θηιό Crème fraîche (θνεμ θνεξ) 

ή ζμεηάκα ή θνέμα γάιαθημξ (με ηεκ 

θνέμα γάιαθημξ ε ημύνηα ζα γίκεη 

πμιύ γιοθηά θαη μπμνμύμε κα 

πνμζζέζμομε 3 θμοηαιάθηα ημο 

γιοθμύ πομό ιεμμκημύ) 

1 βακίιηα 

250 γν. δάπανε 

 

 
Μαγείρεψαν με… επιτυχία οι: 

 

ΔΕΙΕΠΞΕΟ 

ΝΑΚΑΓΖΩΠΖΔΕΟ 

θαη 

ΒΑΟΖΘΕΟ ΟΖΘΒΓΟΠΞΜΟ 

Γθηέιεζε:  

Νακηεζπάκη  

Οε μηα θαηζανόια βάδμομε ημ μέιη θαη ημ βνάδμομε μέπνη κα 

δεζηαζεί. Ννμζζέημομε ηε ζόδα θαη απμζύνμομε γηα ιίγμ 

ηεκ θαηζανόια από ηε θςηηά, γηαηί ζπεμαηίδεηαη πμιύξ 

αθνόξ. 

Οοκεπίδμομε κα βνάδμομε ημ μείγμα ακαθαηεύμκηαξ 

ζοκέπεηα, μέπνη κα γίκεη πμιύ ζθμύνμ θαη ανπίζεη κα μονίδεη 

ιίγμ ζακ θαμέκμ. Δεκ πνέπεη κα ημ βνάζμομε παναπάκς, 

γηαηί ζα γίκεη θάνβμοκμ! 

Ννμζζέημομε ημ βμύηονμ, ακαθαηεύμομε θαη ημ αθήκμομε 

ιίγμ κα θνοώζεη. 

Ο‘ έκα μίλεν πηοπάμε ηα αογά με ηε δάπανε, μέπνη κα 

δηπιαζηαζημύκ ζε όγθμ. Ννμζζέημομε ημ πιηανό μείγμα ημο 

μειημύ ζημ μείγμα ηςκ αογώκ ακαθαηεύμκηαξ ζοκεπώξ. 

Ηαηόπηκ πνμζζέημομε αιεύνη θαη ακαθαηεύμομε πμιύ θαιά 

όιμ ημ μείγμα, έςξ όημο μμμγεκμπμηεζμύκ ηα οιηθά. 

Δεζηαίκμομε ημ θμύνκμ ζημοξ 180 C. 

Οε μία ιαδόθμιια με δηάμεηνμ 30 εθ. βάδμομε ιίγμ από ημ 

μείγμα θαη ημ απιώκμομε κα πάεη ζε όιε ηεκ επηθάκεηα. 

Ιπμνμύμε κα πνεζημμπμηήζμομε θαη ηζένθη (μεηαιιηθά 

ζηεθάκηα, πμο αιιάδμοκ δηάμεηνμ). Ηάζε πακηεζπάκη πνέπεη 

κα είκαη πμιύ ιεπηό, ηόζμ όζμ κα με θαίκεηαη ημ πανηί. 

Ακ ημ πανηί γιηζηνάεη, ημ βάδμομε πάκς ζε μία ιίγμ 

βνεγμέκε πεηζέηα. 

Σήκμομε, μέπνη ημ πακηεζπάκη κα πάνεη πνώμα, πενίπμο 5-

7 ιεπηά ημ θάζε έκα. Ηάζε πακηεζπάκη, πμο ρήκεηαη, ημ 

αθήκμομε ζηεκ άθνε κα θνοώζεη. 

Ηνέμα  

Ηηοπάμε ηεκ θνεμ θνεξ με ηε βακίιηα θαη ηε δάπανε. 

Ναίνκμομε 1 πακηεζπάκη θαη βάδμομε γέμηζε. Από πάκς 

άιιμ πακηεζπάκη θαη γέμηζε, μέπνη κα ηειεηώζμοκ όια ηα 

πακηεζπάκηα. 

Αθήκμομε 1-2 πακηεζπάκηα γηα παζπάιηζμα. 

Βάδμομε ηεκ οπόιμηπε θνέμα γύνς-γύνς ζηηξ πιεονέξ θαη 

ρηιμθόβμομε ζημ μπιέκηεν ηα πακηεζπάκηα, πμο αθήζαμε. 

Ναζπαιίδμομε με ημ μείγμα αοηό ηεκ επηθάκεηα ηεξ ημύνηαξ 

μειημύ θαη ηηξ πιεονέξ. Ακ ζέιμομε ζημ ηέιμξ μπμνμύμε κα 

παζπαιίζμομε ηεκ ημύνηα μειημύ ''Ιεκηόβηθ'' θαη με 

θανύδηα. 

Οεμείςζε: 

Πα πακηεζπάκηα πνέπεη κα είκαη ζθηπηά θαη όπη αθνάηα. Θα 

αθναηέρμοκ, όηακ βάιμομε ηεκ θνέμα. 

ΗΑΘΕ 

ΓΝΖΠΡΖΑ!! 



«ΓΗΑΒΑΔ   ΣΟ!»  
«ΠΖ ΓΖΚΑΖ ΠΜ ΗΑΞΚΑΒΑΘΖ;» 

Απόθνηεξ μκμμάδμκηαη μη ηνεηξ εβδμμάδεξ πνηκ από ηε Ιεγάιε Οαναθμζηή.  
Ε πνώηε εβδμμάδα ηςκ Απμθνηώκ ιέγεηαη θαη Ννμθςκή, επεηδή παιηά πνμθςκμύζακ, 

δειαδή δηαιαιμύζακ όηη άνπηδακ μη Απόθνηεξ. Ε δεύηενε εβδμμάδα ιέγεηαη Ηνεαηηκή ή ηεξ 

Ηνεμθάγμο, επεηδή έηνςγακ θνέαξ θαη δεκ κήζηεοακ μύηε ηεκ Πεηάνηε ή ηεκ Ναναζθεοή. 

Ε εβδμμάδα αοηή γημνηάδεηαη με γιέκηηα θαη θαγμπόηηα Ε ηνίηε εβδμμάδα ιέγεηαη Πονηκή 

ή ηεξ Πονμθάγμο, επεηδή έηνςγακ γαιαθημθμμηθά πνμσόκηα ζακ εκδηάμεζε θαηάζηαζε 

μεηαλύ θνεμθαγίαξ θαη κεζηείαξ, γηα κα πνμεημημαζημύκ ζηγά - ζηγά γηα ηε κεζηεία ηεξ 

Οαναθμζηήξ. Ακάιμγε με ηεκ ειιεκηθή ιέλε Απμθνηά είκαη θαη ε ιαηηκηθή ιέλε Ηανκαβάιη 

(Carneval, Carnevale, από ηηξ ιέλεηξ Carne=θνέαξ θαη Vale=πενκάεη). Πηξ μένεξ αοηέξ 

γίκεηαη ημ έζημμ ημο γιεκηημύ, ηεξ ροπαγςγίαξ θαη ημο «μαζθανεμαημξ»,  πμο έπεη 

παναμείκεη  από ηηξ ανπαηόηενεξ «Δημκοζηαθέξ γημνηέξ» ηςκ Γιιήκςκ, όπμο μη άκζνςπμη 

μεηαμθηέδμκηακ, πόνεοακ θαη ηναγμοδμύζακ πίκμκηαξ θναζί. Πα πημ γκςζηά θανκαβάιηα 

είκαη ζηεκ Νάηνα, πμο έπεη ηηξ νίδεξ ημο ζηηξ ανπέξ ημο 19μο αηώκα, ε Λάκζε με ημ 

μεγαιύηενμ θανκαβάιη ηςκ Βαιθακίςκ θαη μη "Ιπμύιεξ" ζηε Κάμοζα Εμαζίαξ.  

ΑΚΑΟΠΑΟΖΑ ΑΞΑΘΑΙΝΖΔΜΡ 

«ΠΜ ΗΑΞΚΑΒΑΘΖ ΟΠΜΚ ΗΜΟΙΜ ΗΑΖ ΟΠΕΚ ΝΑΠΞΑ!»  

Πμ θανκάβαιη είκαη μία γημνηή πμο όια επηηνέπμκηαη. 

Φμνάμε μάζθεξ, μη άκηνεξ κηύκμκηαη γοκαίθεξ θαη μη 

γοκαίθεξ άκηνεξ. Μη θηςπμί θμνάκε πμιοηειή νμύπα θαη μη 

πιμύζημη κηύκμκηαη δεηηάκμη. Μη θιέθηεξ κηύκμκηαη 

αζηοκόμμη θιπ. Γπίζεξ, ημ θανκαβάιη μκμμάδεηαη θαη ε 

Ακαζηνμθή γημνηή ή ε γημνηή ηςκ ηνειώκ. Οημ 

θανκαβάιη ηναγμοδάμε, πμνεύμομε ζημοξ, πίκμομε θαη 

ηνώμε θαη ημ θμμθεηί δηαζθμνπίδεηαη πακημύ. Πα πημ γκςζηά Ηανκαβάιηα γίκμκηαη ζηε 

Βεκεηία, ζηεκ Κίθαηα (Γαιιία), ζηεκ Βναδηιία θαη 

ζηεκ Νάηνα, ζηεκ πώνα μαξ. Πμ Ναηνηκό 

Ηανκαβάιη είκαη ε μεγαιύηενε εθδήιςζε 

θανκαβαιημύ ζηεκ Γιιάδα, πμο ανηζμεί 

πενηζζόηενα από 180 πνόκηα ηζημνίαξ. Μη 

εθδειώζεηξ ανπίδμοκ θάζε πνόκμ ζηηξ 17 

Ζακμοανίμο, όηακ μ ηειάιεξ ακαθμηκώκεη ημ 

λεθίκεμα ηςκ εμνηαζμώκ πμο ιαμβάκμοκ πώνα ιίγεξ εμένεξ μεηά ζηεκ ηειεηή έκανλεξ. Μη 

εμνηαζηηθέξ εθδειώζεηξ δηανθμύκ μέπνη ηεκ Ηαζανή Δεοηένα (40 μένεξ πνηκ ημ Νάζπα). 

Ηαηά ηε δηάνθεηα ηεξ Ηανκαβαιηθήξ Νενηόδμο ε Νάηνα γίκεηαη μηα πόιε γεμάηε πνώμα θαη 

δηαζθέδαζε. Ιηα πμηθηιία από εθδειώζεηξ ιαμβάκμοκ πώνα ζε όιε ηεκ πόιε μη μπμίεξ 

πενηιαμβάκμοκ πμνμύξ, πανειάζεηξ, θνομμέκμ ζεζαονό, θανκαβάιη ηςκ μηθνώκ, ζέαηνα 

δνόμμο, εθζέζεηξ θαη θοζηθά ηηξ μεγάιεξ πανειάζεηξ ημ ηειεοηαίμ Οαββαημθύνηαθμ.  
 

ΑΚΚΑ-ΙΑΞΖΑ ΦΑΞΙΑΗΕ 



 

 

Πμ άιμμοηκ (Halloween ή Hallowe'en)  

 

είκαη γημνηή  ημο δοηηθμύ θόζμμο ε μπμία γημνηάδεηαη ηεκ 

κύπηα ηεξ 31εξ Μθηςβνίμο, θαηά ηεκ μπμία ηα μηθνά 

παηδηά μεηαμθηέδμκηαη, θαηά θακόκα ζε θάηη «ηνμμαπηηθό» 

θαη επηζθέπημκηαη ζπίηηα μαδεύμκηαξ γιοθά, εκένγεηα 

γκςζηή ςξ "trick or treat" («θάνζα ή θέναζμα»). Οηε 

ζεμενηκή ηεξ μμνθή ε γημνηή δεκ αζπμιείηαη πηα με ηα 

θακηάζμαηα θαη ηα θαθά πκεύμαηα, αιιά πενηζζόηενμ με 

δηαζθέδαζε, γημνηαζηηθέξ μεηαμθηέζεηξ θαη γιοθίζμαηα. 

Ιε ηεκ πάνμδμ ηςκ πηιηεηηώκ ε γημνηή πήνε ανπηθά 

νηζηηακηθό πνώμα θαη ζηε ζοκέπεηα μεηαζπεμαηίζηεθε 

από μηa ζθμηεηκή παγακηζηηθή ηειεηή ζε μένα πανάξ θαη 

μεηαμθηέζεςκ, με εύζομεξ πανειάζεηξ θαη θενάζμαηα 

γιοθώκ ζε παηδηά θαη εκήιηθεξ. 

Ε νίδα ηεξ ιέλεξ αοηήξ πνμένπεηαη από ημ All-hallow-

even θαη δειώκεη ηεκ παναμμκή (eve) ηεξ γημνηήξ ηςκ 

Αγίςκ Νάκηςκ (All Hallows Day - All Saints Day). 

Οήμα θαηαηεζέκ επίζεξ ηεξ γημνηήξ αοηήξ είκαη ηα 

θακανάθηα θηηαγμέκα από πναγμαηηθέξ θμιμθύζεξ πάκς 

ζηηξ μπμίεξ οπάνπμοκ παναγμέκα ακζνώπηκα 

παναθηενηζηηθά, άιιμηε πημ αζηεία θαη άιιμηε πημ 

ηνμμαπηηθά. Πμ έζημμ ηεξ θμιμθύζαξ έπεη νίδεξ από έκακ 

παιηό Ζνιακδηθό μύζμ, αοηόκ ημο ηζηγθμύκε θαη 

πεηναπηήνη Πδαθ. Ούμθςκα ιμηπόκ με ημκ μύζμ μ Πδαθ 

είπε θαιέζεη ημκ δηάβμιμ κα πημύκε έκα πμηό μαδί. Όμςξ 

μ Πδαθ δεκ ήζειε κα πιενώζεη γηα ημ πμηό ημο θαη έηζη 

έπεηζε ημκ δηάβμιμ κα μεηαμμνθςζεί ζε έκα κόμηζμα ώζηε 

κα μπμνέζμοκ κα πιενώζμοκ γηα ηα πμηά ημοξ.  

Ιεηαμμνθώζεθε ιμηπόκ μ δηάβμιμξ ζε κόμηζμα αιιά μ 

Πδαθ ακηί κα πιενώζεη ημκ έβαιε ζηεκ ηζέπε ημο, δίπια 

ζε έκακ  

ζηαονό θαη έηζη μ δηάβμιμξ δεκ μπμνμύζε κα πάνεη ηεκ 

θακμκηθή ημο μμνθή. Ύζηενα από πμιιά παναθάιηα όμςξ, 

μ Πδαθάξ απμθάζηζε κα ημκ ειεοζενώζεη ανθεί κα ημο 

έδηκε ηεκ οπόζπεζε όηη μ δηάβμιμξ δεκ επνόθεηημ κα ημκ 

εκμπιήζεη 

 γηα έκακ πνόκμ θαη μύηε ζα δηεθδηθμύζε ηεκ ροπή  



ημο όηακ πέζαηκε. 

 

 

 

 

 

 

 

Έηζη πέναζε μ πνόκμξ θαη μ δηάβμιμξ λακαεμθακίζηεθε 

ηεκ ώνα πμο μ Πδαθ πνμζπαζμύζε κα θόρεη έκα θνμύημ 

από θάπμημ δέκηνμ. Δήηεζε ιμηπόκ από ημκ δηάβμιμ κα 

ακέβεη ζημ δέκηνμ θαη κα ημο θόρεη έκα θνμύημ. Μ 

δηάβμιμξ ακέβεθε θαη μ Πδαθ γνήγμνα-γνήγμνα ζθάιηζε 

έκα ζηαονό ζημκ θμνμό ημο δέκηνμο. Μ δηάβμιμξ ιμηπόκ 

ήηακ παγηδεομέκμξ. Δεκ μπμνμύζε κα θαηέβεη. Γη' αοηό 

παναθάιεζε ημκ Πδαθ κα ημκ ειεοζενώζεη θαη ημο 

οπμζπέζεθε όηη δεκ ζα ημκ εκμπιήζεη γηα δέθα μιόθιενα 

πνόκηα. Έηζη μ Πδαθ ημκ ειεοζένςζε. 

Νέναζακ ανθεηά πνόκηα θαη μ Πδαθ πέζακε. Νήγε ζημκ 

πανάδεηζμ όμςξ μ Θεόξ δεκ ημκ δέπηεθε θαζώξ μ Πδαθ 

ήηακ έκακ άκζνςπμξ μίδενμξ θαη θαθόξ. Έηζη ημκ έζηεηιε 

ζηεκ θόιαζε. Όμςξ μύηε μ δηάβμιμξ ημκ ήζειε θαη ημο 

ζύμηζε ηεκ οπόζπεζε πμο ημο είπε δώζεη παιηόηενα. Γίπε 

ιμηπόκ ζημκ Πδαθ κα θύγεη. Όμςξ μ Πδαθ ημκ νςηάεη: 

«Νςξ ζα θύγς; Έλς έπεη ζθμηεηκηά». Ηαη μ δηάμιμξ πήνε 

έκα ακαμμέκμ θάνβμοκμ θαη ημο ημ έδςζε κα πμνεοζεί 

μέζα ζηεκ κύπηα. Μ Πδαθ ηόηε έβγαιε έκα ναπάκη (πμο 

πάκηα θμοβαιμύζε μαδί ημο θαζώξ έκα από ηα πημ 

αγαπεμέκα ημο θαγεηά), ημ πάναλε θαη έβαιε μέζα ημ 

θάνβμοκμ. Από ηόηε πενηπιακηέηαη ζημκ θόζμμ μεκ 

μπμνώκηαξ κα βνεη θάπμημ μένμξ κα ακαπαύζεη ηεκ ροπή 

ημο. 

Έηζη θάζε άιμγμοηκ, μη Ζνιακδμί ζθάιηδακ ναπάκηα, 

παηάηεξ, θμιμθύζεξ, βάδακε μέζα έκα θενί θαη ηα 

ημπμζεημύζακ θμκηά ζε πανάζονα έηζη ώζηε κα θναηάκε 

μαθνηά ηα θαθά ηα πκεύμαηα θαη θονίςξ ημ πκεύμα ημο 

ηζηγθμύκε θαη πεηναπηήνη Πδαθ. 

 

 

ΓΘΟΑ ΙΑΞΙΑΞΑ 

 



«ΜΗΑ ΗΣΟΡΗΑ ΣΡΟΜΟΤ … ΓΗΑ ΜΔΓΑΛΟΤ»  
Ηάπμηε ήηακ έκα θμνίηζη πμο ήηακ γύνς ζηα 15 θαη ηεκ έιεγακ Γιέκε.  Ε Γιέκε πήγαηκε 

πνώηε Θοθείμο θαη ήηακ ε θαιύηενε μαζήηνηα ζηεκ ηάλε! Ιηα μένα είδε μηα πανέα, έκα 

θμνίηζη θαη δύμ αγόνηα κα ηεκ πιεζηάδμοκ. Αοηή ημοξ νώηεζε ηη ζα ήζειακ θαη αοημί ηεξ 

απάκηεζακ πςξ ήνζακ, γηαηί ήζειακ κα ηεκ γκςνίζμοκ θαη κα ηεκ βάιμοκ ζηεκ πανέα ημοξ! 

Ε πανέα ηςκ ηνηώκ παηδηώκ ήηακ Δεοηένα Θοθείμο. Αοηή θοζηθά δέπηεθε, μηαξ θαη δεκ είπε 

θακέκακ θίιμ ζε όιμ ημ ζπμιείμ θαη έηζη λεθίκεζακ ηα «μπμύνμο-μπμύνμο». 

Ήνζε ε ώνα κα ζπμιάζμοκ θαη έηζη μ θαζέκαξ πήνε 

ημκ δνόμμ γηα ημ ζπίηη ημο. Ε Γιέκε, από ηόηε πμο 

μπήθε ζηεκ πανέα ηςκ ηνηώκ αοηώκ παηδηώκ, 

άνπηζε κα βιέπεη θάζε βνάδο έκα πμιύ πανάλεκμ 

όκεηνμ. Έβιεπε όηη ηεκ θοκεγμύζε έκαξ πανάλεκμξ 

άκηναξ με έκα μαπαίνη θαη μηα μάζθα ζημ πνόζςπμ. 

Αοηό ημ όκεηνμ όμςξ ημ έβιεπε μόκμ ζηηξ 12:00 ημ 

βνάδο! Γ ιμηπόκ, μηα κύπηα απμθάζηζε κα μείκεη 

λύπκηα γηαηί θμβόηακ πςξ ζα λακάβιεπε ημ ίδημ 

όκεηνμ. 

Νήγε 11:40 όηακ αθμύζηεθε έκαξ ζόνοβμξ από ηεκ θμοδίκα. Οακ κα έζπαγε γοαιί! Ε Γιέκε 

πήγε εθεί ηνμμαγμέκε γηα κα δεη ακ είπε πέζεη ηίπμηα, αιιά όια ήηακ ζηεκ ζέζε ημοξ! Πέιμξ 

πάκηςκ, δεκ έδςζε ζεμαζία θαη πήγε πάιη ζημκ θακαπέ γηα κα δεη ηειεόναζε! Λαθκηθά ε 

ηειεόναζε άνπηζε κα αιιάδεη θακάιηα από μόκε ηεξ! Ε Γιέκε άνπηζε κα αγπώκεηαη θαη κα 

θμβάηαη πενηζζόηενμ! Νήγε ηνέμμκηαξ θαη ηεκ έθιεηζε από ημ θεκηνηθό θμομπί πμο 

βνηζθόηακ πάκς ζηεκ ηειεόναζε. Πα θώηα ηα άθεζε ακαμμέκα γηαηί θμβόηακ ανθεηά θαη 

άνπηζε κα ακεβαίκεη ηεκ ζθάια πμο μδεγμύζε ζηα οπκμδςμάηηα. 

Όηακ ε Γιέκε έθηαζε ζηεκ μέζε ηεξ ζθάιαξ, είδε πςξ ηα θώηα ημο ζαιμκημύ άνπηζακ κα 

ακαβμζβήκμοκ! Άνπηζε κα ηνέπεη ηνμμμθναηεμέκε ζημ δςμάηημ ηεξ! Ιπήθε μέζα θαη 

θιείδςζε ηεκ πόνηα! Λάπιςζε ζημ θνεβάηη ηεξ θαη θμοθμοιώζεθε μέπνη πάκς! Άνπηζακ κα 

αθμύγμκηαη πηύπμη ζηεκ πόνηα ημο δςμαηίμο ηεξ θαη επίζεξ κα αθμύεη μηα βναπκή θςκή κα 

ιέεη ημ όκμμα ηεξ! Ε Γιέκε θονημιεθηηθά ηα έθακε πάκς ηεξ! 

Λαθκηθά ε πόνηα έζπαζε θαη μπήθε μέζα μηα ζθηά γύνμ ζημ 1,5 μέηνμ! Ε ζθηά ήηακ ιεοθή! 

Νήγε πάκς από ηεκ Γιέκε θαη ηεκ θμηημύζε με έκα δηαπεναζηηθό βιέμμα! Πόηε ε Γιέκε 

έβγαιε ηεκ εηθόκα ηεξ Νακαγίαξ πμο είπε θάης από ημ μαληιάνη ηεξ θαη 

ηεξ ηεκ έβαιε ζημ πνόζςπμ! Ε ζθηά άνπηζε κα ηζηνίδεη θαη είπε ζηεκ 

Γιέκε «Ε εηθόκα αοηή ζε έζςζε!» θαη μέζα ζε δεύηενα ελαθακίζηεθε! Πεκ 

επόμεκε μένα πμο πήγε ζημ ζπμιείμ δεκ είπε ηίπμηα ζε θακέκακ όηακ 

λαθκηθά από μηα πανέα πμιιώκ αηόμςκ άθμοζε κα μηιάκ γηα ηεκ πανέα 

πμο είπε ε Γιέκε, θαη ε πανέα ακέθενε πςξ αοηά ηα παηδηά αζπμιμύκηακ 

με μαύνε μαγεία! Πόηε θαηάιαβε ηη ήηακ όια αοηά πμο είπακ γίκεη πζεξ ζημ ζπίηη ηεξ! Από 

ηόηε δεκ λακαείδε πόηε εθείκμ ημ θμνίηζη θαη ηα δύμ αγόνηα!  

 

ΔΕΙΕΠΞΕΟ ΝΑΚΑΓΖΩΠΖΔΕΟ θαη ΒΑΟΖΘΕΟ ΟΖΘΒΓΟΠΞΜΟ 



                «ΧΡΑ ΓΗΑ ΑΠΟΚΡΗΑΣΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ!!!» 

Βνείηε 10 θνομμέκεξ ιέλεηξ (μνηδόκηηα θαη θάζεηα) πμο έπμοκ ζπέζε με ηηξ ΑΝΜΗΞΖΓΟ!!!  
  

ΘΓΛΓΖΟ: 

 

 
ΗΘΜΜΡΚ 

ΙΑΟΗΓΟ 

ΗΑΞΚΑΒΑΘΖ 

ΟΑΞΝΑΚΠΖΚΑ 

ΑΝΜΗΞΖΑ 

 

ΝΑΞΠΡ 

ΗΜΚΦΓΠΖ 

ΓΓΘΩΠΜΝΜΖΜΟ 

ΛΓΦΑΚΠΩΙΑ 

ΓΗΞΖΙΑΠΟΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΒΑΟΖΘΖΗΕ ΞΜΡΟΜΙΑΚΕ ΟΠ΄2 

 

 

Βνείηε (μνηδόκηηα, ακάπμδα θαη θάζεηα) ηηξ 14 θνομμέκεξ απμθνηάηηθεξ ζημιέξ.  
 

       ΘΓΛΓΖΟ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΞΖΑΚΑ ΞΑΝΠΖΔΜΡ ΟΠ΄2 

μάγηζζα 

θιόμοκ 

πνηγθίπηζζα 

αζηοκόμμξ 

ζπακηόια 

πεηναηίκα 

παβακέδα 

superman 

κενάηδα 

πίπηζζα 

μςνάθη 

γαημύια 

παζπαιίηζα 

ηκδηάκα 



Ηαη επεηδή μαξ ανέζμοκ μη Απόθνηεξ, ιίγε ελάζθεζε αθόμα… δεκ βιάπηεη! 

Βνείηε 8 απμθνηάηηθεξ ιέλεηξ (μνηδόκηηα, θάζεηα θαη δηαγώκηα)!!! 
 

 

 

 

 

ΘΓΛΓΖΟ: 

 
ΗΑΞΚΑΒΑΘΖ 

ΗΜΚΦΓΠΖ 

ΙΜΡΟΖΗΕ 

ΝΑΞΠΡ 

ΟΠΜΘΕ 

ΟΑΞΝΑΚΠΖΚΑ 

ΙΑΟΗΑ 

ΑΝΜΗΞΖΓΟ 

 

 

 

 

 

 

ΝΕΚΓΘΜΝΕ ΑΒΖΑΞΕ ΟΠ΄2 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 



 

 

«ΔΡΔΤΝΖΣΔ Δ …              

ΜΗΝΗ ΔΚΓΟΖ» 
 

 

 

 

Δ΄2,   2Ο ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΚΑΡΓΗΑ 

ΜΑΡΣΗΟ – ΑΠΡΗΛΗΟ  2016 

Limited Edition 

  

 

 

 

 

 



 

ΙΑΞΠΖΜΟ-ΑΝΞΖΘΖΜΟ 2016 

                                

  

 

  

Αγαπεημί μαξ ζομμαζεηέξ, 

είμαζηε θαη πάιη θμκηά ζαξ με ημ ηέηανηό μαξ ηεύπμξ. Ιεγαιώζαμε ιίγμ!!! Όπςξ 

θαηαιάβαηε γημνηάδμομε ηεκ ΑΚΜΖΛΕ θαη ημ ΝΑΟΑ!!! Φνμκηίζαμε κα βνείηε 

ζπεηηθέξ ηζημνίεξ, έζημα θαη παηπκίδηα. Θα μπμνείηε ζύκημμα κα δηαβάζεηε ημ 

πενημδηθό μαξ ειεθηνμκηθά ζηεκ ηζημζειίδα ημο ζπμιείμο μαξ. 

Ηαιή ακάγκςζε θαη θαιό ΝΑΟΑ!!! 

 

 

 

 

ΑΞΖΟΡΚΠΑΗΠΓΟ ΠΓΡΜΡΟ: 

       ΑΞΖΟΠΓΖΔΕΟ ΗΑΘΑΚΠΖΔΕΟ  

      ΔΕΙΕΠΞΕΟ ΝΑΚΑΓΖΩΠΖΔΕΟ 

      ΓΘΓΚΕ ΠΟΖΘΖΗΑ 

  

 

ΟΡΚΠΑΗΠΖΗΕ ΜΙΑΔΑ: 

ΚΖΗΜΘΑΟ ΟΑΓΗΜΒΖΠΟ   

ΓΘΓΚΕ ΑΠΔΕ 

ΞΖΟΠΜΦΜΞΜΟ ΙΑΚΩΘΕΟ  

ΑΚΚΑ ΠΔΑΚΕ   

ΓΡΕ ΙΓΞΙΓΠΔΓΗΕ   

ΗΡΞΖΑΗΕ ΑΠΔΕΚΖΗΜΘΑΜΡ   

ΑΚΚΑ-ΙΑΞΖΑ ΦΑΞΙΑΗΕ 

ΒΑΟΖΘΕΟ ΟΖΘΒΓΟΠΞΜΟ  

ΓΘΟΑ ΙΑΞΙΑΞΑ 

ΑΚΑΟΠΑΟΖΑ ΑΞΑΘΑΙΝΖΔΜΡ 

ΘΩΙΑΟ ΠΟΖΓΗΜΡΘΕΟ 



«ΠΑΕΟΚΔΦΑΛΗΔ … γεπέρ»  

1. «Ανηζμμί ζε ηεηνάγςκα» 

Οημ παναθάης ζπήμα οπάνπμοκ 8 μηθνά θαη ίζα ηεηνάγςκα. Θέιμομε κα ημπμζεηήζμομε ζ‘ 

αοηά ημοξ θοζηθμύξ ανηζμμύξ 1 έςξ 8, έηζη ώζηε: α) ζε θάζε ηεηναγςκάθη κα βνίζθεηαη 

έκαξ ανηζμόξ θαη β) ζε ηεηναγςκάθηα πμο γεηημκεύμοκ (δειαδή έπμοκ θμηκή πιεονά ή 

θμηκή θμνοθή) δεκ πνέπεη κα βνίζθμκηαη δηαδμπηθμί ανηζμμί (ππ ημ 2 θαη ημ 3). Νώξ 

μπμνεί κα γίκεη αοηό;  

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Σθεθηείηε ανπηθά πμημη ανηζμμί ζα ημπμζεηεζμύκ ζηα δύμ μεζαία 

ηεηναγςκάθηα. 

 ΘΡΟΕ: 

 2.  «Ε έλοπκε μέηνεζε».  

Έπεη θάπμημξ θναζί θαη ζέιεη κα δώζεη ζημ θίιμ ημο 1 ιίηνμ. Νώξ μπμνεί κα ημ θάκεη αοηό 

πνεζημμπμηώκηαξ μόκμ έκα δμπείμ ηςκ 5 ιίηνςκ θαη έκα ηςκ 3 ιίηνςκ;  

 

 

 

 

 

 

 

3.  «Πμ ημύβιμ».  

Έκα ημύβιμ δογίδεη έκα θηιό θαη μηζό ημύβιμ. Νόζα θηιά δογίδμοκ ηα δύμ ημύβια; 

 

 

 

4.  «Αγώκαξ ηέκηξ».  

Δύμ παηδηά παίδμοκ ηέκηξ. Έπαηλακ πέκηε ζεη θαη ημ θάζε παηδί θένδηζε ηνία ζεη. Νώξ 

έγηκε αοηό; 

ΓΘΓΚΕ ΠΟΖΘΖΗΑ 

ΘΡΟΕ: 

Ννώηα ζα γεμίζεη ημ δμπείμ ηςκ 3 ιίηνςκ. Ιεηά ζα αδεηάζεη ηα 3 ιίηνα ζημ δμπείμ ηςκ 

5 ιίηνςκ. Οηε ζοκέπεηα ζα γεμίζεη θαη πάιη ημ δμπείμ ηςκ 3 ιίηνςκ θαη ζα αδεηάζεη ζημ 

δμπείμ ηςκ 5 ιίηνςκ ηόζμ θναζί, ώζηε κα ημ γεμίζεη (πςνμύζε 2 ιίηνα αθόμε γηα κα 

γεμίζεη). Έηζη ζα μείκεη ζημ δμπείμ ηςκ 3 ιίηνςκ αθνηβώξ 1 ιίηνμ. 

 

ΘΡΟΕ : 

Tα δύμ ημύβια δογίδμοκ 4 θηιά. Γπεηδή έκα ημύβιμ δογίδεη έκα θηιό θαη μηζό ημύβιμ, άνα 

ακ αθαηνέζμομε μηζό ημύβιμ από ημ θάζε δίζθμ ηεξ δογανηάξ, ζα βνμύμε πςξ ημ μηζό 

ημύβιμ δογίδεη έκα θηιό μπόηε ηα δύμ ημύβια δογίδμοκ 4 θηιά. 

 

ΘΡΟΕ : ηα δύμ παηδηά δεκ έπαηδακ ζημκ ίδημ αγώκα. 

 



   «ΧΡΑ ΓΗΑ ΠΑΥΑΛΗΝΟ ΚΗ ΟΥΗ ΜΟΝΟ… ΠΑΗΥΝΗΓΗ!!!» 
 

Βνείηε 6 θνομμέκεξ ιέλεηξ (μνηδόκηηα θαη θάζεηα) πμο έπμοκ ζπέζε με ημ ΝΑΟΑ!!! 
 

Α Κ Α Ο Π Α Ο Ε Δ Φ Α 

Μ Ν Θ Ζ Ρ Π Ξ Ο Δ Φ Γ 

Α Ο Α Φ Ν Ζ Δ Κ Ι Η Μ 

Γ Ε Ι Λ Α Θ Μ Σ Ω Β Κ 

Ξ Ρ Ν Ζ Ο Θ Ν Μ Η Κ Ι 

Α Ο Ξ Φ  Ξ Ζ Ο Π Μ Ο 

Π Γ Ε Φ Α Ρ Ε Φ Δ Ο Α 

Γ Γ Λ Γ Ε Ε Λ Η Μ Μ Ν 

Ν Α Κ Α Γ Ζ Α Ξ Ζ Μ Ν 

 Σ Ω Β Κ Ι Ι Ι Θ Ζ Μ 

Α Ο Δ Φ Γ Ε Λ Η Η Μ  

Η Μ Η Η Ζ Κ Α Α Ρ Γ Α 

 

ΗΑΠΓΞΖΚΑ ΓΞΙΓΖΔΜΡ Γ΄1 
 

 

Βνείηε ηηξ 9 θνομμέκεξ ιέλεηξ,πμο έπμοκ ζπέζε με ημ ΟΜΘΓΖΜ… 
 

 
 
 

 
 

ΘΩΙΑΟ ΠΟΖΓΗΜΡΘΕΟ 

 
 

ΘΓΛΓΖΟ: 

ΞΖΟΠΜΟ 

ΑΚΑΟΠΑΟΕ 

ΝΑΟΑ 

ΘΑΙΝΞΕ 

ΗΜΗΗΖΚΑ ΑΡΓΑ 

ΝΑΚΑΓΖΑ  

ΘΓΛΓΖΟ: 

ΙΜΘΡΒΖ 

ΘΞΑΚΖΜ 

ΛΡΟΠΞΑ 

ΠΓΠΞΑΔΖΜ 

ΗΑΟΓΠΖΚΑ 

ΒΖΒΘΖΜ 

ΙΑΞΗΑΔΜΞΜΟ 

ΓΜΙΑ 

ΙΑΘΕΠΕΟ 

Γ Ξ Ρ Θ Ζ Α Ο Δ Γ Δ Ε Η Ν Θ 

Α Η Α Ο Γ Π Ζ Κ Α Ρ Φ Ρ Ε Η 

Ι Α Ο Δ Φ Γ Ε Λ Η Θ Π Γ Δ Ρ 

Μ  Α Ο Δ Δ Γ Θ Η Θ Ν Ρ Μ Ζ 

Θ Γ Ι Α Ξ Η Α Δ Μ Ξ Μ Ο Ζ Ν 

Ρ  Σ Ω Β Κ Ε Η Ζ Α Π Γ Π Θ 

Β Ζ Β Θ Ζ Μ Θ Λ Ν Κ Π Ζ Μ Λ 

Ζ Σ Ω Β Κ Ι Η Ρ Α Ζ Γ Α Ο Ρ 

Ο Φ Ξ Π Ζ Μ Θ Γ Ε Μ Π Ε Φ Ο 

Γ Ι Α Θ Ε Π Ε Ο Β Γ Ξ Γ Φ Π 

Γ Ε Λ Η Θ Μ Ζ Ρ Β Ξ Α Β Γ Ξ 

Α Ο Δ Φ Γ Ε Ρ Ζ Μ Α Δ Φ Θ Α 

 Ω Β Κ Ι Ε Γ Φ Δ Ξ Ζ Γ Π Ρ 

Δ  Σ Γ Μ Ι Α Γ Λ Ε Μ Θ Ζ Ζ 



«ΠΑΥΑΛΗΝΑ ΔΘΗΜΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ-ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ» 

Οημ δεύηενμ πόδη ηεξ αιθηδηθήξ , ζημκ Κέμ Ιανμανά ημ βνάδο ηεξ Ακάζηαζεξ θαίμε 

ημκ Ζμύδα. Οημκ Νανζεκώκα ηεξ αιθηδηθήξ, έκα παναδμζηαθό πςνηό δίπια ζημκ 

Ιανμανά,  μία εβδμμάδα πνηκ από ηεκ Ακάζηαζε μη άκηνεξ θμοβαιμύκ λύια από ηα 

δέκηνα θη ζπεμαηίδμοκ έκακ ρειό θύθιμ θαη ημπμζεημύκ έκα μμμίςμα ημο Ζμύδα. Πε 

Ιεγάιε Ναναζθεοή ρέικμοκ γύνς από ημκ θύθιμ ηα Γγθώμηα θαη ημ Ιεγάιμ Οάββαημ 

θαίκε ημκ Ζμύδα Αοηόξ μ θύθιμξ ηεξ θςηηάξ μκμμάδεηαη «Φακόξ».Οηηξ 12 ε ώνα ηα 

μεζάκοπηα ημο Ιεγάιμο Οαββάημο,  μ μονακόξ γεμίδεη με πονμηεπκήμαηα. Ανγόηενα, 

αθμύ μ παπάξ ΄πεη δώζεη ημ άγημ Φςξ θαη ακάρμοκ όιεξ μη ιαμπάδεξ, βάδμομε θςηηά 

ημκ Ζμύδα.  

ΗΑΘΕ ΑΚΑΟΠΑΟΕ !!! από ηε ΘΓΚΑ ΑΠΔΕ 

     «ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟ» 

 Κα μεκ λεπάζς κα πεηάλς πανηαεηό θαη κα θάς  ιαγάκα ηεκ Ηαζανά Δεοηένα. 

 Tεκ 1ε ημο Ιάνηε βάδς ζημ πένη ημκ «Ιάνηε»! 

 Πεκ 1ε Ιαίμο θηηάπκμομε ζηεθάκηα από ιμοιμύδηα θαη ηα θνεμάμε ζηηξ πόνηεξ ηςκ 

ζπηηηώκ μαξ. 

       ΘΩΙΑΟ ΠΟΖΓΗΜΡΘΕΟ 

«ΛΔΞΔΗ  ΣΖ  ΑΝΟΗΞΖ»από ηεκ ΗΡΞΖΑΗΕ  ΑΠΔΕΚΖΗΜΘΑΜΡ 

Γίκαη όμμνθα θη ακζίδμοκ ηεκ άκμηλε. - - - - - - - - - 
Ένπμκηαη ηεκ άκμηλε… - - - - - - - - - 
Αιιηώξ μ Ιάνηεξ… - - - - - - - 
Όια ηα δέκηνα ζημιίδμκηαη με άζπνα 

ιμοιμύδηα θαη μμηάδμοκ ζακ… 
- - - - - 

Πμκ θμνάμε ημκ Ιάνηημ γηα κα με μαξ 

θάρεη μ ήιημξ…(αηηηαηηθή) 
- - - - - 

 

Ηη έκα παναδμζηαθό ηναγμύδη μεηαθναζμέκμ ζηα ηηαιηθά! 

Νόηε ζα΄νζεη ε άκμηλε 

Κα΄νζεη ημ θαιμθαίνη 

Κα βγμοκ μη βιάπμη ζηα βμοκά 

Κα βγμοκ θη μη βιαπμπμύιεξ!!! 

Quanto arrivera la erimavera 

A venire in estate 

A‘ go I Valacchi in montagna 

Di‘ andare e Vlachopoulou 

Αmiamo  la erimavera= we love spring=αγαπάμε ηεκ ΑΚΜΖΛΕ!!! 
 



«Ζ ΗΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΜΖΝΑ» 

«Ε ΗΜΗΗΖΚΜΝΑΝΜΡΠΟΖΠΟΑ»  

Ιηα θμνά θη έκακ θαηνό ήηακ ε Ημθθηκμπαπμοηζίηζα θαη απμθάζηζε κα 

πάεη ζηεκ Οηαπημύια κα πάνεη έκα γηαμύνηη πμο ηεξ είπε δεηήζεη μ 

Γθνηκηάνεξ γηα ηε ημκάηε, πμο είπε ημκ πνίγθηπα με έγθαομα ζηε μύηε 

από ημκ ήιημ!!! Ηαη ηη κα θάκεη ε Ημθθηκμπαπμοηζίηζα απμθαζίδεη κα πάεη 

θαη κα ημ πάνεη  θη αξ έμπαηκε ζε θόπμ. 

Πέιμξ πάκηςκ πεγαίκεη ζημ γθανάδ, πμοζεκά ημ αμάλη. Νεγαίκεη ζηεκ 

αοιή θαη ηη βιέπεη;;; Όπη ημ αμάλη πάκηςξ, μεκ ακαθμοθίδεζηε. Βιέπεη 

έκα θμνηεγό! Πη κα θάκεη, πάκς ζηε βηαζύκε ηεξ  παίνκεη ημ θμνηεγό θαη 

πάεη ζημ παιάηη ηεξ Οηαπημπμύηαξ , παίνκεη ημ γηαμύνηη θαη πάεη ζημ 

δάζμξ πμο έμεκε μ Γθνηκηάνεξ. Νεγαίκεη ιμηπόκ πμο ιέηε θαη ηη βιέπεη, 

ημκ Γθνηκηάνε άννςζημ! Ηεναμίδα ζημ θεθάιη ηεξ ήνζε ηεξ θαεμέκεξ, 

όπη επεηδή ζα πήγαηκε ε ίδηα ημ γηαμύνηη  ζηε ημκάηε, μύηε επεηδή  ζα 

πήγαηκε μένα μεζεμένη μεξ  ζημ δάζμξ , αιιά επεηδή ήηακ δύζθμιμ κα 

πενάζεη θακείξ ημ δάζμξ. Βιέπεηε ηα δέκηνα ημο δάζμοξ  ήηακ δέκηνα 

κάκμη θαη ημ θμνηεγό δεκ μπμνμύζε κα πενάζεη, μηαξ θαη ηα θιαδηά ήηακ 

ηόζμ πμιύ παμειά πμο μέπνη  κα ένζεη ζημ ζπίηη ημο Γθνηκηάνε έζπαζε 

250 θιαδηά θαη πήγε θαηά ιάζμξ κα νίλεη ηε θςιηά θάπμηςκ πμοιηώκ  

θαη αοηό μόκμ ζε ιίγα μέηνα. Νώξ κα θηάζεη μέπνη ημ παιάηη; Πη κα 

θάκεη, ηη κα θάκεη απμθαζίδεη κα πάεη με ηα πόδηα. Νενπαημύζε, 

πενπαημύζε ώζπμο έθηαζε ζημ παιάηη θμοναζμέκε θαη θαηασδνςμέκε. Μη θνμονμί βέβαηα 

θαηάιαβακ πμηα είκαη θαη ηεκ άθεζακ κα μπεη μέζα . Γθεί ήηακ ε ημκάηε, πμο μόιηξ ηεκ 

είδε, πήγε ηνέπμκηαξ θμκηά ηεξ  θαη ηεξ είπε: 

- Απ Ημθθηκμπαπμοηζίηζα μμο, δε πνεηαδόηακ κα θάκεηξ ηόζμ θόπμ, κα ένζεηξ. 

- Γηαηί; νώηεζε ε Ημθθηκμπαπμοηζίηζα. 

- Γπεηδή βνήθαμε ηη ήηακ ηειηθά αοηό πμο κμμίδαμε γηα έγθαομα 

ζηε μύηε ημο πνίγθηπα. Δε ζα ημ πηζηέρεηξ!!! 
- Ήηακ αιιενγία ζημ γηαμύνηη. Δε ζε βνήθαμε ζημ ηειέθςκμ γηα 

κα ζμο ημ πμύμε. 
                Πέδα ε Ημθθηκμπαπμοηζίηζα!!!!!! 

 

 

                           ΠΔΑΚΕ ΑΚΚΑ 

 
 



«ΜΗΑ ΜΗΚΡΖ ΗΣΟΡΗΑ ΓΗΑ ΣΟΤ ΜΗΚΡΟΤ ΜΑ ΦΗΛΟΤ!»  
«Πμ θμοκειάθη πμο ημ θώκαδακ Θάθη» 

Ιηα θμνά θη έκακ θαηνό ήηακ έκα θμοκειάθη πμο ημ έιεγακ Θάθη ημ θμοκειάθη. Μ Θάθη 

είκαη έκα θμοκειάθη πμο δεκ είπε πμηέ θίιμοξ μύηε γάηεξ μύηε ζθύιμοξ θαη ήηακ πάκηα 

δαβμιηάνεξ, θαηενγάνεξ πεηζμαηάνεξ δεκ ημκ έθηακε ε θμβένα, ημκ έθακακ όιμη πένα.  

Όια ηα αγόναδε μα θίιμοξ δεκ αγόναδε. Ήηακ όμςξ  πάνα πμιύ ιοπεμέκμξ  πμο δεκ 

είπε θίιμοξ. Μ Θάθη ημ θμοκειάθη είπε γίκεη μέπνη  θαη αζηνμκαύηεξ, είπε πάεη θαη ζημ 

δηάζηεμα μα θη εθεί δεκ βνήθε θίιμοξ. Πόηε ζθέθηεθε θάηη. Δώνηζε … ειεθηνηθέξ 

θηζάνεξ  θαη παίδμκηαξ όιμη μμοζηθή έγηκακ θίιμη θαιμί. Πώνα μ Θάθη ημ θμοκειάθη δεκ 

είκαη μόκμξ!!!.  

 

ΓΡΕ ΙΓΞΠΔΓΙΓΗΕ 

                                                                                   

 

«ΡΔΚΟΡ ΓΚΗΝΔ!!!»  
1. Έκαξ δςενόηαημξ οπεναηςκόβημξ παππμύξ μπήθε ζημ βηβιίμ 

ηςκ Ξεθόν Γθίκεξ, όπη ιόγς ηεξ μεγάιεξ ειηθίαξ ημο αιιά επεηδή 

έζπαζε ημ παγθόζμημ νεθόν ζηα 100 μέηνα θαη «πνμθάιεζε» ημκ 

Γημοζέηκ Ιπμιη ημκ μπμίμ ζα ήζειε κα βνεη ακηίπαιμ ζε μηα από ηηξ 

επόμεκεξ θμύνζεξ ημο. 

     Μ ηκηεθίηζη Ιηγηαδάθη, μ απμθαιμύμεκμξ θαη «νοζόξ Ιπμιη» —

από ημ όκμμα ημο  ηαπύηενμο ακζνώπμο ζημκ πιακήηε— έηνελε ηεκ 

απόζηαζε ζε 42 δεοηενόιεπηα θαη 22 δέθαηα ημο δεοηενμιέπημο θαη έγηκε έηζη μ πημ 

γνήγμνμξ άκδναξ άκς ηςκ 105 εηώκ ζημκ θόζμμ. 

 «Δεκ είμαη ηθακμπμηεμέκμξ από ημκ πνόκμ μμο» δήιςζε μ λεναθηακόξ, μηθνόζςμμξ 

Ζάπςκαξ, όηακ μπόνεζε κα λακαβνεί ηεκ ακάζα ημο μεηά ηεκ οπενπνμζπάζεηα πμο 

θαηέβαιε. «Πήγαηκα ηόζμ ανγά πμο μμο ήνζε κα βάις ηα θιάμαηα», πνόζζεζε. 

Κηομέκμξ με μπιμοδάθη θαη ζμνηζάθη ζημ αγαπεμέκμ ημο πνώμα, ημ θόθθηκμ, μ Ιηγηαδάθη 

εθθίκεζε ημκ αγώκα ημο θάπςξ δηζηαθηηθά αιιά ζηε ζοκέπεηα βνήθε ημκ νοζμό ημο θαη 

πέναζε ηε γναμμή ημο ηενμαηηζμμύ θαηαπεηνμθνμημύμεκμξ από ηα δηζέγγμκά ημο πμο ημκ 

πενίμεκακ γηα κα ημο πνμζθένμοκ μπμοθέηα με ιμοιμύδηα. Μ  ίδημξ μ Ιηγηαδάθη γηόνηαζε 

ημκ ζνίαμβό ημο ακηηγνάθμκηαξ ηεκ πόδα ημο «θεναοκμύ» πμο παίνκεη μ Γημοζέηκ Ιπμιη 

μεηά ημοξ αγώκεξ ημο. Ηαηόπηκ έιαβε ημ επίζεμμ πηζημπμηεηηθό γηα ημ νεθόν πμο 

θαηέννηρε ζηε κέα αοηή ειηθηαθή θαηεγμνία. 

2. Ε πενημπή πμο βνίζθεηαη ζημ δοηηθό θναηίδημ ημο Δμύιηα 

θαηαθεναοκώκεηαη ζηεκ θονημιελία θαζεμενηκά θαη θαηέπεη ημ Ξεθόν 

Γθίκεξ.    

ANAΟTAΟIA ΑΞΑΘΑΙΝΖΔΜΡ 

 



«ΚΑΣΗ ΑΤΝΖΘΗΣΟ!!!» 

Ήδε θηάζαμε ζηα μέζα Απνηιίμο θαη 

πμιιμί από εμάξ θακμκίδμομε ηηξ 

δηαθμπέξ μαξ γηα ημ Νάζπα ή αθόμα θαη 

ημο θαιμθαηνημύ. Έηζη θη εμείξ, βνήθαμε 

γηα εζάξ μηα πμιύ ςναία πνόηαζε, είηε 

γηα ηα πνώηα ζαξ μπάκηα ζηε ζάιαζζα, 

είηε γηα ηεκ θαιμθαηνηκή ζαξ ελόνμεζε, 

ε μπμία είκαη ζημ ΙΓΛΖΗΜ θαη 

ζογθεθνημέκα ζηα Κεζηά Ιανηέηα. Οηα 

κεζηά αοηά, οπάνπεη μηα παναιία πμο 

είκαη γκςζηή ςξ «Ηνομμέκε Ναναιία» . 

Θέγεηαη, όηη ε ζογθεθνημέκε είκαη δεμημύνγεμα από θάπμημ εθαίζηεημ. Πμ μόκμ ζίγμονμ 

είκαη πςξ ηα γαιακά ηεξ κενά ζε πνμθαιμύκ κα ηα θμιομπήζεηξ. 

Πη ιέηε, πάμε γηα μηα βμοηηά ζηεκ Ηνομμέκε Θάιαζζα; 

 Πμ ηαλίδη πνόζθενακ μη…: 

ΞΖΟΠΜΦΜΞΜΟ ΙΑΚΩΘΕΟ  θαη  ΑΞΖΟΠΓΖΔΕΟ ΗΑΘΑΚΠΖΔΕΟ  

«ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ»  

Ε πνώηε δεθαεηία ηεξ θαηκμύνγηαξ πηιηεηίαξ θηάκεη ζημ ηέιμξ ηεξ θαη ζαξ πανμοζηάδμομε 

ηηξ ηεπκμιμγηθέξ θαηκμημμίεξ πμο επενέαζακ ζε μεγάιμ βαζμό ηε δςή μαξ μεηά ημ 

2000. Μη πενηζζόηενεξ είκαη ζπεηηθέξ με ημ δηαδίθηομ, αθμύ εθεί βνίζθεηαη ημ επίθεκηνμ 

ηςκ ζεμακηηθόηενςκ ελειίλεςκ ηα ηειεοηαία πνόκηα, ημοιάπηζημκ ζε όηη αθμνά ηηξ 

εθανμμγέξ πμο πνεζημμπμημύκηαη ζε θαζεμενηκή βάζε. Ηαηκμύνγηεξ πιαηθόνμεξ, ενγαιεία, 

πμιομέζα, ζοζθεοέξ, ιμγηζμηθά, ηεπκμιμγίεξ, ηζημζειίδεξ, οπενεζίεξ θαη βέβαηα gadgets, 

όια αοηά μαδί με μηα bonus θμνοθαία επηζηεμμκηθή ζηηγμή ηεξ δεθαεηίαξ πμο θεύγεη. Ε 

ελέιηλε είκαη ζοκώκομμ ηεξ ηεπκμιμγίαξ, θάηη πμο ηζπύεη ζε οπενζεηηθό βαζμό ηα 

ηειεοηαία πνόκηα, αθμύ ηα βήμαηα πμο γίκμκηαη είκαη αιμαηώδε. Πμ gadget ημο ζήμενα 

είκαη ε «μπαθαηέια» ημο αύνημ θαη ε εθανμμγή ημο πηεξ ημ ακέθδμημ ημο ζήμενα, ζε έκακ 

θόζμμ πμο ζηεκ θαζεμενηκόηεηά ημο (ενγαζία, δηαζθέδαζε, επηθμηκςκία, πιενμθόνεζε, 

θμηκςκηθή δναζηενηόηεηα, ακαδήηεζε θαη εκεμένςζε) ελανηάηαη όιμ θαη πενηζζόηενμ από 

ηηξ κέεξ ηεπκμιμγίεξ. 

Πα πνμσόκηα, μη πνμηάζεηξ θαη μη δοκαηόηεηεξ είκαη αμέηνεηεξ θαη θαιύπημοκ θάζε πηζακή 

ακάγθε ημο θαηακαιςηή. Πμ ΙΓΚ 24 λεπςνίδεη ηηξ ζεμακηηθόηενεξ θαηκμημμίεξ πμο 

πνςημπανμοζηάζηεθακ μέζα ζηεκ ηειεοηαία δεθαεηία θαη επενέαζακ ζε μεγάιμ βαζμό ημκ 

ηνόπμ δςήξ ημο ζύγπνμκμο ακζνώπμο. Αοηέξ ηηξ 

ηεπκμιμγηθέξ αιιαγέξ, πνμζζήθεξ θαη ελειίλεηξ πμο με ηεκ 

πνήζε θαη ηεκ εθανμμγή ημοξ δηαμόνθςζακ θαη θαζόνηζακ ηεκ 

πμνεία ηεξ πημ tech πενηόδμο ηεξ ηζημνίαξ ζηεκ ανπή ημο 

21μο αηώκα. 

ΞΖΟΠΜΦΜΞΜΟ ΙΑΚΩΘΕΟ θαη  ΑΞΖΟΠΓΖΔΕΟ ΗΑΘΑΚΠΖΔΕΟ 



«ΜΗΑ ΗΣΟΡΗΑ ΣΡΟΜΟΤ … ΓΗΑ ΜΔΓΑΛΟΤ»  
Ήμμοκα μαδί με μηα θίιε μμο ζηεκ Αζήκα. Ιηα μένα πεγαίκαμε βόιηα θαη 

πενάζαμε μπνμζηά από μηα μμκμθαημηθία, πμο ήηακ ανθεηά πανάλεκε θαη 

είπε ανθεηή μμίπιε γύνς ηεξ. Ε θίιε μμο ήζειε κα μπμύμε μέζα. Γγώ 

δέπηεθα. Φηάζαμε ζηεκ θεκηνηθή πόνηα θαη αοηή άκμηλε από μόκε ηεξ. 

Γμείξ μπήθαμε θαη είδαμε πςξ ημ ζπίηη είπε ανθεηό θςξ μέζα, ζακ κα 

ήηακ μένα θαη ημ θώηηδε! Ε δηάθμνα όμςξ είκαη πςξ ήηακ ΚΡΠΑ! 

Λαθκηθά αθμύζηεθε μέζα από θάπμημ δςμάηημ έκα θμνηηζάθη πμο δεημύζε 

βμήζεηα! Γμείξ πήγαμε ηνέπμκηαξ ζημ δςμάηημ γηα κα δμύμε ακ όκηςξ οπήνπε ημ θμνηηζάθη 

θαη κα βνίζθαμε έκακ ηνόπμ γηα κα ημ βμεζήζμομε. 

Ιόιηξ μπήθαμε ε πόνηα από πίζς μαξ έθιεηζε! Δεκ οπήνπε θακέκα θμνηηζάθη! Ιέζα ζημ 

δςμάηημ αθμύγμκηακ βήμαηα. Νήγαμε κα βγμύμε από ημ δςμάηημ, αιιά ε πόνηα δεκ άκμηγε! 

Λαθκηθά αθμύζηεθε ε θςκή μηαξ γοκαίθαξ θαη εκόξ άκδνα πμο μαιώκακε ζε μηα 

αθαηαιαβίζηηθε γιώζζα! Από ημ πμοζεκά εμθακίζηεθε μηα γοκαηθεία μμνθή κα μαξ 

πιεζηάδεη! Πμ ζώμα ηεξ θμπέιαξ ήηακ μέζα ζηα αίμαηα, εκώ ημ θεθάιη ηεξ ήηακ θμμμέκμ 

θαη ημ θναημύζε ζηεκ αγθαιηά ηεξ! 

Ιαξ πιεζίαδε με ανγό βήμα. Όηακ πιέμκ είπε ένζεη ανθεηά θμκηά μαξ, ελαθακίζηεθε θαη ε 

πόνηα άκμηλε! Βγήθαμε θαη ζοκεπίζαμε κα πενπαηάμε πνμξ ηα μέζα. Βνήθαμε μηα λύιηκε 

ζθάια πμο μδεγμύζε ζημ οπόγεημ! Πεκ θαηεβήθαμε θαη βνεζήθαμε ζημ οπόγεημ. 

Αθμύγμκηακ από πημ μέζα θιάμαηα θαη θςκέξ παηδηώκ αιιά θαη μεγάιςκ ακζνώπςκ! Γμείξ 

πήγαμε πημ μέζα γηα κα δμύμε ηη γίκεηαη. 

Όηακ θηάζαμε ζημ ζεμείμ πμο αθμύγμκηακ μη θςκέξ, εμθακίζηεθακ δηάθμνεξ μαύνεξ θαη 

άζπνεξ ζθηέξ κα θόβμοκ βόιηεξ από ημίπμ ζε ημίπμ θαη θςκάδακε! Γμείξ ανπίζαμε κα 

ηζηνίδμομε θαη κα ηνέπμομε γηα κα βγμύμε από ημ ζπίηη! Όηακ θηάζαμε ζηεκ θεκηνηθή 

πόνηα είδαμε δηάθμνεξ ιεοθέξ θηγμύνεξ κα αηςνμύκηαη ζημ ηαβάκη! 

Βγήθαμε όπςξ θη όπςξ από ημ ζπίηη θαη δεκ είπαμε ζε θακέκακ αοηό πμο έγηκε! Ιόκμ μηα 

θμνά ημ είπα ζε θάηη άιιεξ θίιεξ μμο θαη μμο είπακ όηη θαηά ηεκ θαημπή έμεκε μηα μεγάιε 

μηθμγέκεηα εθεί. Ιηα μένα όμςξ μπήθακ μέζα μη Γενμακμί θαη ημοξ ζθόηςζακ όιμοξ! 

 

ΒΑΟΖΘΕΟ   ΔΕΙΕΠΞΕΟ 

ΟΖΘΒΓΟΠΞΜΟ ΝΑΚΑΓΖΩΠΖΔΕΟ 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

 



«ΧΡΑ ΓΗΑ ΜΑΓΔΗΡΗΚΖ» 

«Kνέπεξ με μενέκηα θαη 

μπηζθόημ»                               

Ριηθά:  

1 θμύπα αιεύνη 

1 θμύπα γάια 

1 αογό 

Θίγμ αιάηη  

Θίγε δάπανε 

Γηα ηεκ γέμηζε: 

Ιενέκηα 

Ιπηζθόηα ηεξ ανεζθείαξ ζαξ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ιαγείνερε ε… 

ANAΟΠΑΟΖΑ ΑΞΑΘΑΙΝΖΔΜΡ ! 

Γθηειεζε 

Οε έκα μπμι βάδεηε όια ηα οιηθά μαδί 

(αιεύνη,γάια,αογό,αιάηη,δάπανε). ηοπήζηε 

με ημ μίλεν έςξ όημο γίκεη έκαξ πεπηόξ, 

ιείμξ  ποιόξ. 

Οε έκα ακηηθμιιεηηθό  ηεγάκη βάδεηε 1 

ζηαγόκα ιάδη ή βμύηονμ θαη ζηε ζοκέπεηα 

πνμζζέζηε με μηα θμοηάια ιίγμ μείγμα έηζη 

ώζηε κα θαιύρεη ημκ πάημ ημο ηεγακημύ θαη 

κα δεμημονγεζεί μηα ιεπηή ζηνώζε. 

Γονίζηε ηεκ θνέπα κα ρεζεί θη από ηεκ 

άιιε. 

Πμπμζεηήζηε ηε μηα πάκς ζηεκ άιιε ζε έκα 

πηάημ (έκα μείγμα  βγάδεη 6-8 θνέπεξ.) 

Οηε ζοκέπεηα αιείθεηε μηα ζηνώζε μενέκηα 

θαη μπηζθόηα (θαηά πνμηίμεζε πμιύ θαιά 

ηνημμέκα) πάκς ζε θάζε θνέπα. 

Ννμηείκς επίζεξ κα δμθημάζεηε μενηθέξ με 

δάπανε θαη θακέια (γηα όζεξ πνμζέπεηε ηεκ 

ζηιμοέηα ζαξ!!!) 

Πμ ίδημ μείγμα  ηζπύεη θαη γηα αιμονέξ 

θνέπεξ με γέμηζε αιιακηηθώκ θαη ηονηώκ. 

«AYTO TO ΖΞΔΡΔ;» 
 

ΠΖ ΓΖΚΑΖ ΠΜ ΝΑΟΑ;  

Νάζπα μκμμάδεηαη ε μεγάιε γημνηή ημο ημοδασζμμύ θαη ημο νηζηηακηζμμύ. Οημ Ζμοδασζμό 

θαζηενώζεθε ςξ ακάμκεζε ηεξ Γλόδμο, πμο ειεοζένςζε ημοξ Γβναίμοξ από ηεκ 

αηγοπηηαθή δμοιεία. Ανγόηενα οημζεηήζεθε ςξ εμνηαζμόξ από ημοξ νηζηηακμύξ 

ακαθμνηθά με ημκ ζοζηαζηηθό ζάκαημ θαη ηεκ ακάζηαζε ημο Ζεζμύ 

νηζημύ. Πα ιασθά έζημα θαηά ημ ζύγπνμκμ εμνηαζμό ηεξ Ακάζηαζεξ 

ζηεκ Γιιάδα, πενηιαμβάκμοκ δείπκμ με θύνημ θαγεηό ηε μαγεηνίηζα, ημ 

βνάδο ηεξ Ακάζηαζεξ, ημ ηζμύγθνηζμα ηςκ θόθθηκςκ αογώκ ζημ ζπίηη ή 

έλς από ηεκ Γθθιεζία, ημ «θηιί ηεξ αγάπεξ» ηεκ ώνα ηεξ Ακάζηαζεξ, 

ημ ζμύβιηζμα ημο ανκημύ θαηά ηεκ Ηονηαθή ημο Νάζπα θαη άιιεξ 

εθδειώζεηξ. 

ΑΚΚΑ-ΙΑΞΖΑ ΦΑΞΙΑΗΕ 

 

 

Καλή 

όρεξη !!! 



«ΓΔΗΝΟΑΤΡΟΗ!!!»  
Ε ηάλε ηςκ δεηκμζαύνςκ πήνε ημ όκμμά ηεξ επίζεμα από ημκ 

Άγγιμ παιαημκημιόγμ Ξίηζανκη Όμοεκ ημ 1842 ζακ μία 

«εοδηάθνηηε θοιή ή οπμμμάδα ηςκ ζαονμεηδώκ ενπεηώκ». Μ 

όνμξ πνμένπεηαη από ηηξ ειιεκηθέξ ιέλεηξ δεηκόξ θαη ζαύνα 

(δειαδή μη «θμβενέξ ζαύνεξ»). 

Οήμενα, με βάζε ηε θοιμγεκεηηθή, ςξ δεηκόζαονμη μνίδμκηαη 

ςξ μία μμάδα πμο απμηειείηαη από ημκ ηνηθενάημπα, ηα πηεκά, ημοξ πημ πνόζθαημοξ 

θμηκμύξ ημοξ πνμγόκμοξ θαη όιμοξ ημοξ απμγόκμοξ. Έκαξ άιιμξ μνηζμόξ είκαη πςξ ζημοξ 

δεηκμζαύνμοξ ακήθμοκ μη πημ πνόζθαημη θμηκμί απόγμκμη ημο ηγμοακόδμκηα θαη ημο 

μεγαιόζαονμο. Άνα θαη από ημοξ δύμ μνηζμμύξ ζοκάγεηαη ημ ζομπέναζμα όηη Δηκμζαύνηα = 

Μνκηζίζπηα + Οαονίζπηα, πμο ζομπενηιαμβάκεη ηα ζενηόπμδα (δίπμδα ζανθμθάγα, πηεκά), 

αγθοιόζαονμοξ, μνκηζόπμδα θαη ηα ζαονμπμδόμμνθα. 

Μη δεηκόζαονμη ήηακ ελαηνεηηθά πμιοπμίθηιμη. Αοηή ε πμηθηιία ζοκίζηαηαη ζημ γεγμκόξ όηη 

έπμοκ ακαθαιοθζεί 500 γέκε δεηκμζαύνςκ, με ημκ ανηζμό αοηώκ πμο ακαμέκεηαη κα 

ακαθαιοθζμύκ ζηα πεηνώμαηα κα είκαη πενίπμο 1850 γέκε θαη ημκ ζοκμιηθό ανηζμό γεκώκ 

κα είκαη 3400. Ιέπνη ημ Οεπηέμβνημ ημο 2008 είπακ ακαγκςνηζηεί 1050 δηαθμνεηηθά είδε. 

Ρπήνπακ πμνημθάγμη, ζανθμθάγμη θαη ιίγμη παμθάγμη. Ηάπμημη δεηκόζαονμη ήηακ δίπμδμη 

εκώ άιιμη ηεηνάπμδμη, θαη άιιμη, όπςξ μ αμμόζαονμξ θαη μ ηγμοακόδμκηαξ, ακ θαη 

ηεηνάπμδμη θαηά βάζε, μπμνμύζακ κα πενπαηήζμοκ εύθμια ζηα δύμ πόδηα ζε 

ζογθεθνημέκεξ πενηπηώζεηξ. Ακελάνηεηα από ημκ ηύπμ ζώμαημξ, ζπεδόκ όιμη μη γκςζημί 

δεηκόζαονμη πνμζανμόζηεθακ θαιά θονίςξ ζε πενζαίμοξ αιιά θαη ζε οδνόβημοξ βηόημπμοξ. 

ΒΑΟΖΘΕΟ ΟΖΘΒΓΟΠΞΜΟ θαη ΔΕΙΕΠΞΕΟ ΝΑΚΑΓΖΩΠΖΔΕΟ 

«ΠΧ; ΠΟΣΔ;»  
«ΠΩ  ΦΣΙΑΥΝΕΣΑΙ  ΣΟ  ΟΙΝΟΠΝΕΤΜΑ;»  

Πμ μηκόπκεομα πνμένπεηαη από ηεκ απόζηαλε θναζημύ 

ή  πομό  θνμύηςκ  θαη  δεμεηνηαθώκ   πμο έπμοκ  οπμζηεί δύμςζε. 

Ρπάνπμοκ  δηάθμνα είδε  μηκμπκεύμαημξ . Πμ πημ γκςζηό  είκαη  ε αηζοιηθή 

αιθμόιε, πμο πνμένπεηαη από δύμςζε ηεξ  γιοθόδεξ ηςκ ζηαθοιηώκ. 

Πμ  μηκόπκεομα πνεζημμπμηείηαη  ζηεκ παναγςγή πμηώκ. 

«ΠΟΣΕ  ΕΜΦΑΝΙΣΗΚΕ  Ο  ΠΟΛΙΟΡΚΗΣΙΚΟ  ΚΡΙΟ;» 

Πμ 744 π.. ημκ πνεζημμπμημύζακ  θηόιαξ  μη  Αζζύνημη, 

εκώ  μέπνη ηα ηέιε ημο μεζαίςκα ημκ  είπακ πνεζημμπμηήζεη 

όιμη μη ζηναημί  γηα κα   παναβηάδμοκ  ηηξ  μπονώζεηξ ημο 

επζνμύ. Απμηειμύκηακ από έκα μαθνύ θαη  βανύ δμθάνη, πμο 

ζηεκ άθνε ημο είπε πνμζανμμζμέκε μηα  μεηαιιηθή θεθαιή 

θνηανημύ. 

ΚΖΗΜΘΑΟ ΟΑΓΗΜΒΖΠΟ 

 



 


