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Άλλθ μια χρονιά τελειϊνει!!! 

Κλείνουν τα ςχολεία ςτισ 15 Ιουνίου, κι εμείσ τελειϊνουμε τθν Σρίτθ τάξθ!!! Σϊρα 

τρζχουμε για παιχνίδι και ξεγνοιαςιά. Μαηί μασ  παίρνουμε τθν εφθμερίδα μασ  

και μερικά  βιβλιαράκια για τισ μεςθμεριανζσ ϊρεσ, που αποφεφγουμε τον ιλιο 

και ξεκουραηόμαςτε!!! Ελάτε μαηί μασ ς’ αυτό το ταξίδι… 

                          Κ   Α  Λ  Ο          Κ   Α   Λ   Ο   Κ   Α   Ι    Ρ     Ι     ! ! ! 

                                                                 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Επίςκεψθ ςτο κζντρο ανακφκλωςθσ  
αλουμινίου ςτο Μαροφςι.  

 
Παιχνίδια :  Playstation / DS 

 
χθματοποιιματα 

Θεατρικι παράςταςθ –
Ντενεκεδοφπολθ 

                                                          
Εκδρομι ςτουσ Δελφοφσ                                           

 
Σζλοσ για φζτοσ 

Παρουςιάηουμε ζναν τόπο -  
Ναφπλιο , Ναφπακτοσ 

    
Κόμικ     

 
Ανζκδοτα  

Επίςκεψθ ςτο Αρχαιολογικό 
Μουςείο 

          
 Ακλθτικά 

 
Αινίγματα  

Σο Γ1 ηωγραφίηει / Θζατρο ςτο τρζνο 
ςτο  Ρουφ/ Παρουςίαςθ βιβλίου 

 
  Κουίη 

 
Εικόνεσ 

 

                   

            ΤΟ  Γ1  ΓΡΑΦΕΙ 
                               Η εφθμερίδα των μακθτϊν του Γ1 

Σιμι φφλλου : 1€ 



ΚΕΝΣΡΟ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΑΛΟΤΜΙΝΙΟΤ ΣΟ ΜΑΡΟΤΙ 

τισ   9  Φεβρουαρίου, πιγαμε μια εκδρομι με το ςχολείο μου ςτο κζντρο ανακφκλωςθσ αλουμινίου ςτο 
Μαροφςι. 

Εκεί ιταν ο παράδειςοσ του αλουμινίου.  Μασ φιλοξζνθςε ςτο χϊρο αυτόν μια όμορφθ και καλοςυνάτθ κυρία 
με καλοφσ τρόπουσ. 

Πρϊτα μασ πιγε ςτο χϊρο που δοφλευε και ζλιωνε τα κουτάκια αλουμινίου. Μετά ανεβικαμε ςτον πάνω 
όροφο και ακοφςαμε τθν κυρία να μασ εξθγεί πωσ φτιάχνεται ζνα κιλό αλουμινίου. Μασ εξιγθςε επίςθσ και 
πόςα κιλά βωξίτθ χρειαηόμαςτε για ζνα κιλό αλουμινίου. Μασ ζδειξε και ζνα βίντεο που ζδειχνε ακριβϊσ αυτά 
που μασ είπε. 

Εκεί ζκαναν κι ζνα διαγωνιςμό, για το ποιο παιδί κα φτιάξει τθν καλφτερθ καταςκευι από ανακυκλϊςιμα 
υλικά. Μασ άφθςε να τα δοφμε όλα με τθν θςυχία μασ και μετά φφγαμε. 

Μου ζκαναν  μεγάλθ εντφπωςθ όςα ζβλεπα και άκουγα .  Η ανακφκλωςθ βοθκά πολφ ςτθ ηωι μασ! 

Πζραςα υπζροχα ς’ αυτι τθν εκδρομι! 

                                                                                                                                                 Άννα Χαραλάμπουσ 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                Τα ανέκδοτα του Νίκου Κοκκινίδη 

 Θα ςασ πω ζνα αίνιγμα για μια 

βρεγμζνθ πετςζτα…… 

     Μζχρι να ςασ το πω, κα ζχει ςτεγνϊςει!     

Χι χι! 

 Γιατί τα αραπάκια  τρϊνε άςπρθ 

ςοκολάτα; 

Για να λερϊνονται. Χι χι χι , ξανά 

 

 

Πάει ζνασ γάιδαροσ ςτον φοφρνο 

και λζει ςτο φοφρναρθ: 

- Ζνα κιλό ψωμί. 

(ο φοφρναρθσ ζχει χαηζψει και δεν 

κάνει τίποτα .) 

Ο γάιδαροσ του ξαναλζει: 

- Ζνα κιλό ψωμί!!! 

Ο φοφρναρθσ του το δίνει… 

-Πόςο κάνει; 

-Σίποτα! Κεραςμζνο… 

-Ευχαριςτϊ 

Ο φοφρναρθσ αφοφ ζφυγε ο 

γάιδαροσ κάκεται και μονολογεί: 

«ζνασ γάιδαροσ ιρκε και μου 

ηιτθςε ψωμί τι άλλο κα δοφμε 

ςιμερα…» 

Εκείνθ τθ ςτιγμι μπαίνει ξανά ο 

γάιδαροσ και του λζει: 

-Μιπωσ ζχεισ και μια ςακοφλα 

,γιατί είμαι με το μθχανάκι!!!! 

             Διμθτρα Σςιγκουνάκθ 

 



ΣΟ ΕΡΓΟ ΣΗ ΝΣΕΝΕΚΕΔΟΤΠΟΛΗ 

 

Σθν Κυριακι 8 Μαΐου, ζγινε θ παράςταςθ τθσ 

Ντενεκεδοφπολθσ , ςτο κεατράκι του 2ου  

Γυμναςίου Αγίασ Παραςκευισ  που δίδαξε ςτουσ  

 

μακθτζσ τθσ για άλλθ μια χρονιά θ Κυρία Μαρία 

Καλογεροποφλου!!! 

                     ΕΤΧΑΡΙΣΟΤΜΕ!!!!!! 

υνζντευξη από τη ςυγγραφζα  Γιώτα Φωτιάδου 

Ερϊτθςθ: ασ  αρζςει  θ δουλειά που κάνετε και γιατί;                                                                                              

Απάντθςθ: Είχα μια γεμάτθ ηωι και ικελα να τθν καταγράψω. Μζχρι ςιμερα ζχουν εκδοκεί 18 βιβλία 

μου. Μυκιςτοριματα, διθγιματα, ποιιματα, για παιδιά.                                                                           

Ερϊτθςθ: Πείτε μασ μερικά βιβλία που ζχετε γράψει .                                                                               

Απάντθςθ :    « Ποτζ ξανά» , «Άςε το βιβλίο, το γάλα φζρε», «Όλα τα ηωάκια αντάμα»                      

Ερϊτθςθ :   Από πότε αρχίςατε να γράφετε βιβλία και γιατί;                                                                   

Απάντθςθ : Σο πρϊτο μου βιβλίο κυκλοφόρθςε το 1973. Ήκελα να καταγράψω τθν κακθμερινότθτα τθσ 

ελλθνικισ κοινωνίασ, τουσ  αγϊνεσ για καλφτερθ ηωι και για ειρινθ, μια που θ γενιά μασ 

ςυμπορεφτθκε με πόλεμο  με κατοχι και εμφφλιο. Με τθν ελπίδα να μθν επαναλθφκοφν τα γεγονότα 

που ζηθςα. Ερϊτθςθ : Ποιο είναι το αγαπθμζνο ςασ βιβλίο;                                                                                          

Απάντθςθ  : Σο αγαπθμζνο μου βιβλίο είναι το «Ποτζ ξανά»                                                                              

Ερϊτθςθ:  Σϊρα τι γράφετε;                                                                                                                            

Απάντθςθ:   Σϊρα γράφω ζνα βιβλίο για τουσ πρόςφυγεσ του 1922, για πολιτικοφσ και για μετανάςτεσ .                   

Κυρία                                             Κυρία  Φωτιάδου ςασ ευχαριςτοφμε πολφ για τθν ενδιαφζρουςα                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Ν                                                                       ςυνζντευξθ  που μασ δϊςατε!                        

                                                                      Νίκοσ Κοκκινίδησ και  Μάρκοσ Μοφςτοσ 

        Ευχαριςτοφμε επίςθσ τθν κυρία Φωτιάδου γιατί μασ χάριςε               

                                                                                                                   τρία από τα βιβλία τθσ!!!                                                                         

 

Σο  ζργο με λίγα λόγια 

 ‘Ηταν  ζνα ντενεκεδάκι ο Μελζνιοσ που  ικελε να 

πάει ςτθ Ντενεκεδοφπολθ για μια καλφτερθ  ηωι.  

Όμωσ ςτο δρόμο του ςυνάντθςε πολλά εμπόδια 

αλλά κατάφερε και τα ξεπζραςε. τθν 

Ντενεκεδοφπολθ μετά από ζνα δυνατό χαλάηι, είχε 

πζςει μεγάλθ φτϊχεια και τα Ντενεκεδάκια 

αναγκάςτθκαν να ηθτιςουν βοικεια από τουσ 

γείτονζσ τουσ: «τισ ςκοφπεσ», «τα μπουκάλια», «τα 

παποφτςια» και από τα «φυςερά», που ο αρχθγόσ 

τουσ πιγε να τα  εκμεταλλευτεί . ε μια δίκθ που 

ζγινε, ο Μελζνιοσ πιρε το μζροσ των φίλων του, 

δείχνοντασ ςε όλουσ πόςο ςθμαντικό είναι να 

ςτθρίηουμε τουσ φίλουσ μασ. 

         Νίκοσ Μάνεςησ  και Μαρία ωτηροποφλου 



                ΠΑΡΟΤΙΑΖΟΤΜΕ ΕΝΑ ΣΟΠΟ                                                    Ελάτε ςτο Ναύπλιο!!!  

Ελάτε ςτο Ναφπλιο ζναν τόπο ξεχωριςτό, γεμάτο από φυςικζσ ομορφιζσ και πολιτιςμό. Ανεβείτε ςτο Παλαμιδι, το 

ξακουςτό  ενετικό φροφριο! Δείτε και το Μποφρτηι το νθςάκι το μικρό! Καφζ πιείτε ςτθν όμορφθ παραλία διαβάηοντασ 

του Ναυπλίου τθν ιςτορία!                                                                                                 

 Απζχει περίπου 150 χιλιόμετρα από τθν Ακινα και προςφζρεται για μια αξζχαςτθ θμεριςια εκδρομι.    

ΣΟ ΞΕΡΕΣΕ ΟΣΙ ΣΟ ΝΑΤΠΛΙΟ ΤΠΗΡΞΕ ΠΡΩΣΕΤΟΤΑ ΣΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΚΡΑΣΟΤ;   (πότε;)                                                                  

Ελάτε ςτο όμορφο Ναφπλιο για να το γνωρίςετε καλφτερα και για να μάκετε και για τθν ιςτορία του!!! 

Πελοπόννηςοσ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Κουίη: Πϊσ αλλιϊσ λζγεται το Ναφπλιο:     Α _ _ _ _ _     ΔιμθτραΣςιγκουνάκθ και Αναςταςία Βατηζλθ 

αββατοκύριακο ςτη Ναύπακτο 

ε κοντινι απόςταςθ από τθν Ακινα  (2ϊρεσ περίπου) με εφκολθ πρόςβαςθ από τθ γζφυρα Ρίου – 

Αντιρρίου, βρίςκεται θ Ναφπακτοσ. Σο πρϊτο πράγμα που ςε κερδίηει ςε τοφτθ τθν πόλθ είναι το 

γραφικό λιμάνι τθσ με τθν ατμόςφαιρα καιρϊν αλλοτινϊν…                   

     Χτιςμζνθ εδϊ και 3.000 χρόνια από φφλα Δωριζων θ αρχαία Ναφπακτοσ ςυνζδεςε το όνομά τθσ με 

ιςτορικά γεγονότα και ξακουςτζσ ναυμαχίεσ.  

Αν κζλουμε να απολαφςουμε φανταςτικι κζα από ψθλά τθσ πόλθσ κα ανεβοφμε με το αυτοκίνθτο ωσ 

το περιφανο κάςτρο που τθ ςτεφανϊνει. 

                                                          ΧΡΗΙΜΑ ΣΗΛΕΦΩΝΑ                  Διμοσ Ναυπάκτου 26340 27239 

                                                                                                                      Κοινότθτα Άνω Χϊρασ  26340 41399 

 

                                                                                                                       

                                                         \                                                              

                                                                                                                                     Βαςίλθσ Μεράβογλου 



Η ΕΠΙΚΕΨΗ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΤΕΙΟ 

 

 

 

 

 

 

 

Τθν Πζμπτθ 26 Μαΐου, επιςκεφτικαμε το αρχαιολογικό μουςείο  Ακθνών.   

Είδαμε πολλά πράγματα που είχε το βιβλίο τθσ Ιςτορίασ από  το Μυκθναϊκό Πολιτιςμό. Είχαμε μάηί 

μασ ζνα φυλλάδιο και ςυμπλθρώςαμε μερικζσ παρατθριςιεσ που κάναμε. Όταν μπικαμε ςτο 

προκάλαμο πρώτα πρώτα είδαμε μερικζσ επιτφμβιεσ ςτιλεσ,  Μζςα ςτο Μουςείο είδαμε αγγεία, 

αγάλματα, κοςμιματα, ςφραγίδεσ, μαχαίρια, ξίφθ  και τθν προςωπίδα του Αγαμζμνονα. 

Προχωριςαμε και είδαμε πολλά ςπακιά ςτολιςμζνα με χρφςο ι άλλα μόνο από χαλκό  και είπαμε 

ποια ανικαν ςε πλοφςιουσ και ποια ςε φτωχοφσ.   

Αργότερα είδαμε ζνα αγγείο με αχαιοφσ που πθγαίνανε ςτθν Τροία. Είδαμε    και πλάκεσ   με τθ 

γραφι Γραμμικι Β΄.και το κρόνο τθσ Τίρυνκασ.     Προχωριςαμε και είδαμε χρυςά τα κζρατα ταφρου  

(ςφμβολο τθσ Μινωικισ Κριτθσ) και μυκθναϊκζσ τοιχογραφίεσ όπωσ τθ γνωςτι Μθκυναία. 

Ιδιαίτερθ εντφπωςθ μασ ζκαναν  τα κυκλώπεια τείχθ που ιταν ςε μακζτα, με τισ ακροπόλεισ μζςα 

εκεί. Μασ άρεςαν τα κοςμιματα που ιταν φτιαγμζνα με  χρυςό! Εντυπωςιαςτικαμε από τα αγγεία 

και τα αγάλματα . Περάςαμε φανταςτικά .Τώρα κζλουμε να ξαναπάμε!!!      

Αλεξάνδρα Ντογάνου 

Νίκοσ Κοκκινίδθσ 

Νίκοσ Μάνεςθσ 

Ευαγγελία Κολομβάκθ 

                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

Κουίη: 

Ανικει θ γνωςτι χρυςι προςωπίδα ςτον Αγαμζμνονα; 

Ναι ι όχι και   ΓΙΑΤΙ; 



ΣΟ  Γ1 ΖΩΓΡΑΦΙΖΕΙ ΣΟΝ ΣΟΙΧΟ 

Πλα τα παιδιά τθσ τάξθσ μασ αποφαςίςαμε να ηωγραφίςουμε, ςτισ 13 Μαΐου ζναν τοίχο ςτθν αυλι του 

ςχολείου μασ.  

Με χαρά ετοιμαςτικαμε και θ κυρία μασ μάσ αγόραςε πινζλα και μπογιζσ. Χωριςτικαμε ςε ομάδεσ και 

αρχίςαμε. Ρριν ξεκινιςει θ δουλειά των ομάδων, αρχίςαμε όλοι να ξφνουμε τον τοίχο για να φφγουν οι παλιζσ 

μπογιζσ. Η πρϊτθ και οι δεφτερθ ομάδα ζβαψαν τον τοίχο άςπρο. Οι υπόλοιπεσ ομάδεσ χρωμάτιςαν τον 

ουρανό γαλάηιο και τθ κάλαςςα πιο ςκοφρα για να κάνει αντίκεςθ. Για να χωρίςουμε  τθ γθ από τον ουρανό 

χρθςιμοποιιςαμε μια μεγάλθ κορδζλα . Το κζμα που ηωγραφίςαμε ιταν : « ο ουρανόσ με κάλαςςα , ψάρια 

και μια γοργόνα». Πλοι μαηί ηωγραφίςαμε ψάρια ,καρχαρίεσ, χταπόδια και ότι άλλο ςκεφτόμαςταν ςτο βυκό 

τθσ κάλαςςασ. Η μαμά τθσ Μαρίασ Σωτθροποφλου ζκανε μια τζλεια γοργόνα και όλα τα κορίτςια ικελαν να τθ 

ηωγραφίςουν κι αυτό ζκαναν. 

 

                                                                                        Πλοι μασ περάςαμε πάρα πολφ ωραία!!!                                                

Ή                                                                                      Ήταν μια τζλεια εμπειρία που δε κα τθν ξεχάςουμε ποτζ!!!        

        

                                                                                                                             

                                                                      

                                                                                                                 Θέατρο «Σο τρένο στο Ρουφ» 

 

 

Η Τρίτθ τάξθ του 2ου Δθμοτικοφ ςχολείου επιςκζφτθκε το Τρζνο 
ςτο ουφ και είδαμε τθν παράςταςθ «Μυςτιριο ςτο Τοφνδρα 
Εξπρζσ». Μια αςτυνομικι ιςτορία, για παιδιά, γραμμζνθ από 

τον ςυγγραφζα Ρζτρο Χατηόπουλο.  Πλα ξεκίνθςαν όταν ο 
Κορνιλιοσ Κρικ, ο πιο μεγάλοσ ςκίουροσ ντετζκτιβ με τθ βοθκό 
του Μάρκα, ξεκίνθςαν ζνα ταξιδάκι ςτο Τοφνδρα Εξπρζσ μετά 

από πρόςκλθςθ του Λόρδου Μπζνηαμιν Ροφςιγκτον. Εκεί 
ςυνάντθςαν μια  

γαλλίδα ςκφλα- θκοποιό, ζνα λεμοφριο-τενόρο και ζναν ταφρο- 
οικολόγο.     Ξαφνικά, ζνα βράδυ, ο Λόρδοσ Μπζντηαμιν 
εξαφανίηεται.   Ο Κορνιλιοσ βρίςκει τον ζνοχο…                                         

  δε κα ςασ αποκαλφψουμε όμωσ το τζλοσ…                                                                                                                                                 
Αν μπορείτε δείτε τθν παράςταςθ κα περάςετε υπζροχα όπωσ 
κι εμείσ!!! 

                                                              Ευαγγελία  Κολομβάκθ 

Βιβιάνα Μάνεςθ , Αλεξάνδρα Ντογάνου,                

Άννα Χαραλάμπουσ , Κατερίνα Λαΐνα 

    ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΒΙΒΛΙΟΤ  - Ο ΓΤΡΟ ΣΟΤ ΚΟΜΟΤ Ε 80 ΗΜΕΡΕ 

Βριςκόμαςτε ςτο Λονδίνο, ςτο ζτοσ 1872, όταν δεν είχαν εξελιχκεί ακόμθ τα μζςα 
ςυγκοινωνίασ. Αεροπλάνα δεν υπιρχαν, οφτε ταχφπλοα υπερωκεάνια, ενϊ τα τρζνα 
ιταν ατμοκίνθτα και αρκετά ςπάνια. Εδϊ αρχίηει και θ ιςτορία μασ, όπου ζνασ 
γενναίοσ και ριψοκίνδυνοσ άντρασ, μαηί με το Γάλλο υπθρζτθ του, ξεκινοφν και, 
αντιμετωπίηοντασ πολλά εμπόδια, πραγματοποιοφν το γφρο του κόςμου ςε 80 θμζρεσ. 
Ο ιρωασ τθσ ιςτορίασ μασ, o Φιλζασ Φογκ, βάηει ςτοίχθμα 20.000 χρυςζσ αγγλικζσ 
λίρεσ, με τουσ φίλουσ του από τθ λζςχθ που πιγαινε, να κάνει το γφρο του κόςμου ςε 
80 θμζρεσ …. 
Θα κερδίςει το ςτοίχθμα ο Φιλζασ Φογκ; 
Διαβάςτε αυτό το καταπλθκτικό βιβλίο του Ιουλίου Βερν και κα καταλάβετε γιατί αυτόσ ο ςυγγραφζασ κεωρείται τόςο 
ςπουδαίοσ…                                                            
                                                                                              Αλζξανδροσ Σαραντίδθσ 
 

 



  

                                                            ΠΑΡΟΥΙΑΗ PLAY STATION 2 ΚΑΙ DS 

 

                                           

 

 

 

 

 

    Τν PS2 είλαη ε θνλζόια κε ηηο κεγαιύηεξεο πσιήζεηο, έσο ζήκεξα, έρνληαο θηάζεη ηα 140.68 

εθαηνκκύξηα 
[1]

 ηεκάρηα      έσο 05/01/2010 

 

                                    

 

 

 

 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

                                                                        

 

                                                                                         

                                                                        

                                                                                               

                                                                                   Ιάζων Παπαδανιήλ – Αλέξανδπορ Αλεβίζορ 

 

 

 

 

 

Τν PlayStation 2 ή PS2  είλαη κηα 128-bit θνλζόια παηρληδηώλ έθηεο γεληάο, ε 

νπνία θπθινθόξεζε από ηελ εηαηξεία Sony Computer Entertainment. Είλαη ν 

δηάδνρνο ηνπ PlayStation θαη ν πξόγνλνο ηνπ PlayStation 3. Τν PlayStation 2 

είλαη κηα παηρληδνκεραλή ηεο ζεηξάο PlayStation, ε νπνία πεξηιακβάλεη 

θνλζόιεο θαη θνξεηέο παηρληδνκεραλέο. Η θαηαζθεπή ηεο αλαθνηλώζεθε ην 

Μάξηην ηνπ 1999 θαη θπθινθόξεζε έλα ρξόλν αξγόηεξα ζηελ Ιαπσλία. Οη 

θύξηνη αληαγσληζηέο ηνπ ήηαλ ην Dreamcast ηεο Sega, 

ην Xbox ηεο Microsoft θαη ην Gamecube ηεο Nintendo. 

 

Τν Nintendo DSi είλαη θνξεηό ζύζηεκα ςπραγσγίαο πνπ δεκηνπξγήζεθε από ηελ Νηληέλην. 

Πεξηέρεη δπν θάκεξεο VGA 0.3 megapixel θαη παίδεη παηρλίδηα ηνπ DS. Υπνζηεξίδεη αξρεία MP4, 3GP, M4A γηα αλαπαξαγσγή 

ήρσλ θαη ελζσκαησκέλν κηθξόθσλν γηα εγγξαθή κέρξη θαη 16/ 10 δεπηεξόιεπησλ αξρείσλ ήρνπ. Έρεη πνιιέο αιιαγέο από 

ηα παιαηόηεξν DS θαη επίζεο ππάξρεη θαη ην DSi Shop από ην νπνίν κπνξνύλ λα θαηεβαζηνύλ πξνγξάκκαηα θαη παηρλίδηα 

δσξεάλ, κε 2€, κε 5€ ή κε 8€ κέζσ κίαο αζύξκαηεο ζύλδεζεο ίληεξλεη. 

Έρεη έλαλ Internet Browser νλνκάηη Nintendo DSi Browser θαη έρεη ππνζηήξημε WiFi ίληεξλεη κε WEP ή WPA αζθάιεηα. 

Επίζεο, δελ πεξηέρεη ζήθε γηα Game Boy παηρλίδηα όπσο έθαλαλ ηα παιαηόηεξα κνληέια DS. 

Τν θαηλνύξγην Nintendo 3DS δηαδέρεηαη ην Nintendo DSi ζηελ ζεηξά παηρληδνκεραλώλ Nintendo DS. 

 

ΑΝΕΚΔΟΤΟ 

 
     Μηα κεηέξα ηειεθσλεί ζην γηαηξό:  

- Κάηη ηξνκεξό ζπλέβε, γηαηξέ κνπ ! Ο γηνο κνπ θαηάπηε άκκν θαη ηζηκέλην! Τη λα θάλσ; 
- Πξνζνρή θπξία κνπ! Πξνζνρή κελ πηεη λεξό, γηαηί ζα γίλεη ληνπβάξη!!! 

                                                                                                                        Δεκήηξεο Βαδνύξαο 
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                                                                           ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΟΤ ΔΕΛΦΟΤ 

 

 

 

 

 

 

 

Σο άββατο 4 Ιουνίου, πιγαμε εκδρομι ςτο αρχαιολογικό μουςείο των Δελφϊν. Σο μουςείο των 
Δελφϊν είναι ζνα από τα ςθμαντικότερα μουςεία τθσ Ελλάδασ.  τουσ χϊρουσ του εκτίκενται 
ςθμαντικά αγάλματα και αντικείμενα τζχνθσ κακϊσ και ευριματα ιςτορικισ ςθμαςίασ. 

 Σα κτίρια που ςτεγάηει το μουςείο των Δελφϊν είναι καταςκευαςμζνο από λευκό μάρμαρο, με πολφ 
μοντζρνα και λιτι γραμμι.  

το μουςείο είδαμε το χάλκινο άγαλμα του Ηνίοχου, το οποίο ιταν αρχικά μζροσ ενόσ μεγαλφτερου 
αγάλματοσ. Ο Ηνίοχοσ ζχει φψοσ 1,80 μζτρα. 

Οι Δελφοί, ςφμφωνα με το μφκο, ιταν  ο ομφαλόσ τθσ γθσ.  Εκεί ςυναντικθκαν δφο αετοί που ζςτειλε 
ο Δίασ από τα άκρα του ςφμπαντοσ για να βρει το κζντρο του κόςμου. 

τουσ Δελφοφσ υπιρχε και θ Πυκία , θ ιζρεια του Απόλλωνα. ε αυτιν πιγαιναν όταν είχαν κάποια 
ςθμαντικά προβλιματα και δεν ιξεραν τι να κάνουν. Η Πυκία μαςοφςε φφλλα δάφνθσ και απαντοφςε 
ςτισ ερωτιςεισ με τρόπο αινιγματικό και δυςνόθτο. 

 τον αρχαιολογικό χϊρο είδαμε  το ναό του Απόλλωνα ο οποίοσ είναι το ςθμαντικότερο μνθμείο των 
Δελφϊν. το ναό ςτεγάηονταν τα αγάλματα και τα αφιερϊματα προσ το κεό Απόλλωνα. Σα ευριματα 
χρονολογοφνται ςτθ Νεολικικι εποχι (4.000 π.Χ). 

Είδαμε επίςθσ το κθςαυρό των Ακθναίων. Σο μικρό αυτό κτίςμα  ιταν ζνα είδοσ κθςαυροφυλακίου 
τθσ Ακινασ όπου φυλάςςονταν τρόπαια από ςθμαντικζσ πολεμικζσ νίκεσ τθσ πόλθσ. 

Περάςαμε πολφ ωραία  ςτον αρχαιολογικό χϊρο των Δελφϊν και ελπίηουμε να ξαναπάμε! 

                                                         

                                      Διμθτρα Σςιγκουνάκθ, Νίκοσ Μάνεςθσ, Βιβιάνα Μάνεςθ 

ΑΝΕΚΔΟΤΑ 

 Γιατί οι Πόντιοι παίηουν ποδόςφαιρο ςτισ ταράτςεσ των ςπιτιϊν; 

Απάντθςθ: Γιατί κζλουν να δείχνουν ότι είναι παίχτεσ υψθλοφ επιπζδου 

 Πϊσ πζκανε ο τελευταίοσ  τερματοφφλακασ; 

Απάντθςθ:  Σον εκτζλεςαν ςε πζναλτι.   

                                                                                  Παναγιϊτθσ Ζαφειρόπουλοσ 

 



 



                                                                              ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ 

                                              Ευρωπαϊκζσ οργανώςεισ τησ επόμενησ ποδοςφαιρικήσ χρονιάσ.  

   Κφριο γεγονόσ του Μαΐου του 2011 ιταν θ διεξαγωγι των PLAY OFF τθσ SUPERLEAGUE. Οι ομάδεσ του 

Πανακθναϊκοφ, τθσ ΑΕΚ, του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακοφ Βόλου που κατζκτθςαν τισ κζςεισ από τθ δεφτερθ ωσ και 

τθν Πζμπτθ αντίςτοιχα, διεκδικοφν τθ ςυμμετοχι τουσ ςτισ Ευρωπαϊκζσ οργανϊςεισ τθσ επόμενθσ ποδοςφαιρικισ 

χρονιάσ. 

                                                             Τα αποτελζςματα των PLAYOFF είναι: 

        1θ αγωνιςτικι  
ΠΑΟΚ- ΠΑΝΑΘΘΝΑΙΚΟΣ  2-1 
ΑΕΚ –ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ  1-0 
 

       2θ αγωνιςτικι 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ –ΠΑΟΚ 2-1   
ΠΑΝΑΘΘΝΑΙΚΟΣ-ΑΕΚ    1-1             

         3θ  αγωνιςτικι 
    ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 3-0 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ-ΠΑΝΑΘΘΝΑΙΚΟΣ  2-1 

       4θ αγωνιςτικι 
ΠΑΝΑΘΘΝΑΙΚΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 3-0 
ΠΑΟΚ –ΑΕΚ   2-1 

     5θ αγωνιςτικι 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ -ΑΕΚ     1-0 
ΠΑΝΑΘΘΝΑΙΚΟΣ-ΠΑΟΚ  1-0 

        6θ αγωνιςτικι 
ΠΑΝΑΘΘΝΑΙΚΟΣ– ΑΕΚ  2-0 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ –ΠΑΟΚ  4-0 
 

                                                                      

                                                              ΜΠΑΣΚΕΤ  ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ –ΠΑΟΚ 

          Περπζρογλου να πραγματοποιεί τθν καλφτερι του εμφάνιςθ με τθ φανζλα του Πανακθναϊκοφ οι «πράςινοι» ζκαμψαν 
τθν αντίςταςθ του ΠΑΟΚ  και ζφυγαν νικθτζσ από τθν Πυλαία με 69-75.   Ο Ζλλθνασ γκαρντ ιταν κυριολεκτικά αςταμάτθτοσ και 
7/9 βολζσ, 7/8 δίποντα και 4/6 τρίποντα ζφταςε τουσ 33 πόντουσ, που αποτελοφν ρεκόρ καριζρασ για το «τριφφλλι». 

   Οι παίκτεσ του Ηζλικο Ομπράντοβιτσ από το ξεκίνθμα του παιχνιδιοφ προςπάκθςαν να επιβάλουν το ρυκμό τουσ και τα 
κατάφεραν με πλιρθ επιτυχία, αφοφ ςτο 4ϋπροθγικθκαν με 11 πόντουσ διαφορά (2-13). 

        Παρόλα αυτά, ζδειξαν και ςθμάδια χαλάρωςθσ ςτο δεφτερο δεκάλεπτο, όταν ο ΠΑΟΚ βρικε τθν ευκαιρία να μειϊςει ςτο 
δίποντο (30-32), όμωσ οι «πράςινοι» πάτθςαν και πάλι γκάηι ςτθν ςυνζχεια, ξεφεφγοντασ ξανά από τουσ αντιπάλουσ τουσ. 

Οι γθπεδοφχοι ζκαναν άλλθ μια προςπάκεια να μαηζψουν το ςκορ , όμωσ τα πολλά λάκθ δεν τουσ επζτρεψαν να πλθςιάςουν 
τον Πανακθναϊκό και όταν ο Περπζρογλου πιρε το παιχνίδι ςτα χζρια του, ςφραγίςτθκε θ επικράτθςθ των φιλοξενοφμενων.  

ΠΑΟΚ (Μαρκόπουλοσ): Κρίςτμασ 13 (3/5 τριπ.), Αποςτολίδθσ 6 (1/2 τριπ.) Ντόηιερ 17 (8 ρ), Στίγκερσ 7 (1/3 τριπ., 3 

ας.,3κλ.), Μποφλιαν 4 ( 0/1 τριπ), Γιαννακίδθσ 8 (2/4 τριπ., 5 ας.), Καλλζσ 10, Γκετςζφςκι 4, Καλαμπάκασ 

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ( Ομπράντοβιτσ ): Τζπιτσ 8 (0/3 τριπ.), Μάριτσ 2 , Περπζρογλου 33 (7/8διπ.,4/6 τριπ.,7/9 β.,2π. 

2ασ.,1κλ.,3λ), Μπατίςτ,Φϊτςθσ 10 (0/1 τριπ., 8ρ.), Σάτο 2 (0/1 τριπ), Νίκολασ,Τςατςαρισ (0/2 διπ., 0/2 τριπ., 0/2 β.) 

Διαμαντίδθσ (2/3 τριπ.), Βουγιοφκασ 4 Καλάκθσ 3 (1/5 διπ.,0/1τιπ.,1/4β.) Καϊμάκογλου 2 

ΜΠΑΣΚΕΤ – ΠΛΕΪ ΟΦ Α1 

Κάνοντασ … προπόνθςθ απζναντι ςτουσ αντιπάλουσ τουσ ,Ολυμπιακόσ και Πανακθναϊκόσ δε δυςκολεφτθκαν  ςτουσ 

πρϊτουσ αγϊνεσ για τθν θμιτελικι φάςθ των πλζι οφ ςτθν Α1 να πραγματοποιιςουν το πρϊτο βιμα (από τα 3 που 

χρειάηονται) για τθν πρόκριςθ ςτον τελικό αφοφ επικράτθςαν άνετα του Άρθ ςτο ΣΕΦ και του ΠΑΣΟΚ ςτο ΟΑΚΑ 

αντίςτοιχα. 

Οι ερυκρόλευκοι μετά τθν κατάκτθςθ του κυπζλλου επιβεβαίωςαν τθν 

περίοδο φόρμασ που διανφουν και με ρεςιτάλ ευςτοχίασ από μεςαία και 

μακρινι απόςταςθ, νίκθςαν τον Άρθ με 95-63 ζχοντασ ςαν κορυφαίο τον 

Τεόντοςιτσ.  Ανάλογο ςκθνικό είχαμε και ςτο ΟΑΚΑ όπου ο Πανακθναϊκόσ 

επιβλικθκε του ΠΑΟΚ με 95-52. 

       Μυρτϊ Βαςιλοποφλου,       Ευφροςφνθ Δθμθτροποφλου,                  

                      Μάρκοσ Μοφςτοσ   - Νίκοσ Τςάλτασ 



        Κοσίζ -  Αλήθειες και ψέμαηα – Λογική 
 
 
 
                               Πανέρια με θρούηα  
 
Έρνπκε ηξία θιεηζηά παλέξηα θαη κία επηγξαθή θξεκαζκέλε πάλσ ζην θαζέλα. 

 Η πξώηε γξάθεη "ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ", 

 ε δεύηεξε γξάθεη "ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ" 

 θαη ε ηξίηε γξάθεη "ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ".  
Ξέξνπκε όηη θαη νη ηξεηο επηγξαθέο είλαη ηνπνζεηεκέλεο λάθος. 
 Πώο κπνξνύκε βγάδνληαο έλα θξνύην από έλα κόλν παλέξη θαη ρσξίο λα θνηηάμνπκε κέζα ή λα ςαρνπιέςνπκε, 
λα βάινπκε ηηο επηγξαθέο ζηε ζσζηή ηνπο ζέζε; 
 
 
                            Ψεύηες ανθρωποθάγοι  
 
Έλαο εμεξεπλεηήο έρεη βξεζεί ζε κία δνύγθια πνπ θαηνηθείηαη από δύν θπιέο ηζαγελώλ.  

 Η πξώηε θπιή απνηειείηαη από θηιήζπρνπο ηζαγελείο νη νπνίνη ιέλε πάληα ηελ αλήθεια.  

 Η δεύηεξε θπιή απνηειείηαη από αλζξσπνθάγνπο πνπ ιέλε πάληνηε ψέμαηα. 
 Καηά ηα άιια είλαη απνιύησο όκνηνη.  
Τξέρνληαο γηα λα μεθύγεη από έλα ιηνληάξη πνπ ηνλ θπλεγνύζε, βξέζεθε κπξνζηά ζε έλα ζηαπξνδξόκη ηνπ νπνίνπ, 
όπσο γλώξηδε, ν έλαο δξόκνο νδεγνύζε ζην ρσξηό ησλ θηιήζπρσλ θαη ν άιινο ζην ρσξηό ησλ αλζξσπνθάγσλ. 
Δελ κπνξνύζε όκσο λα ζπκεζεί πνηνο δξόκνο νδεγεί πνύ. Μπξνζηά ζην ζηαπξνδξόκη θαζόηαλ έλαο ηζαγελήο κηαο 
εθ ησλ δύν θπιώλ. Ο εμεξεπλεηήο είρε ρξόλν λα ηνπ θάλεη κόλν κία εξώηεζε. Τη ζα ηνλ ξσηήζεη γηα λα νδεγεζεί 
ζην ρσξηό ησλ θηιήζπρσλ ηζαγελώλ; 
  
 

Εδώ είναι ο παράδειζος      
 
Έλαο άλζξσπνο, ακέζσο κόιηο πεζαίλεη, βξίζθεηαη κπξνζηά από δύν πόξηεο πνπ θπιάζζνληαη από δύν 
θξνπξνύο. Η κία πόξηα νδεγεί ζηνλ παξάδεηζν θαη ε άιιε ζηελ θόιαζε. Ο έλαο από ηνπο δύν θξνπξνύο ιέεη 
πάληα ηελ αιήζεηα θαη ν άιινο πάληνηε ςέκαηα θαη απηό ην γλσξίδνπλ θαη νη ηξεηο ηνπο. Πώο κε κία κόλν εξώηεζε 
ζε έλαλ από ηνπο δύν θξνπξνύο, ζα βξεη ηελ πόξηα πνπ νδεγεί ζηνλ παξάδεηζν; 
 
                                                                                                        Μάξθνο Μνύζηνο θαη Γηώξγνο Γηαλλόγινπ 
 

 

                                Τα   Α Ι Ν Ι Γ Μ Α Τ Α      της      Λ   Ε   Ω   Ν   Η   Σ 

 

Α )  Περνώ ςτεριέσ και θάλαςςεσ,  
ρωτάω και απαντώ,  
κι όμωσ καθόλου δε μιλώ. 
            Τι είμαι;     

 

Γ) Μια μητέρα φτερωτή  
κάνει παιδί αφτέρωτο και  το 
αφτέρωτο παιδί  γεννά μητέρα 

 φτερωτή. 
                                     Τι είναι; 

 

Δ) Όλα τα ςβήνει το νερό, 
κι εμένα μόν' ανάβει. 

               Τι είμαι; 

 

Β) Πίςω απ' άςπρο φράχτη κόκκινο 
ςκυλί γαβγίζει. 
Τι είναι; 
 

 

Λεώνη 
Καρτάκη 



        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα ποιιματα κρφφτθκαν μζςα ςτισ ηωγραφιζσ :  Διάβαςε τα ςχθματοποιιματα και αν κζλεισ , γράψε τα ςε ςτίχουσ: 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

                       Άννα  Χαραλάμπουσ                          Κατερίνα  Λαΐνα 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  ΣΤΑ ΚΟΥΙΖ 

Πανέρια με θρούηα 

Βγάδνπκε έλα θξνύην από ην παλέξη κε ηελ επηγξαθή "ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ". Αλ είλαη πνξηνθάιη ηόηε απηό ην παλέξη έρεη κέζα ηα 

πνξηνθάιηα. Επεηδή ην παλέξη κε ηελ επηγξαθή "ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ" δελ κπνξεί λα έρεη κέζα καληαξίληα, έρεη πνξηνθάιηα θαη καληαξίληα. Απηό πνπ 

κέλεη, κε ηελ επηγξαθή "ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ", έρεη κέζα ηα καληαξίληα. Αληίζηνηρα πξάηηνπκε εάλ ην θξνύην πνπ βγάινπκε είλαη καληαξίλη. 

 Ψεύηες ανθρωποθάγοι  

Θα ηνλ ξωηήζεη "Πνηνο δξόκνο νδεγεί ζην ρωξηό ζνπ;" θαη όπνπ ηνπ δείμεη ζα πάεη. 

Εδώ είναι ο παράδειζος  

Θα ξωηήζεη ηνλ έλαλ από ηνπο δύν: "Εάλ ξωηήζω ηνλ άιιν θξνπξό πνηα πόξηα νδεγεί ζηελ θόιαζε, πνηα ζα κνπ δείμεη;". Απηή πνπ ζα ηνπ δείμεη ν 

θξνπξόο πνπ ξώηεζε, είλαη θαη ε πόξηα πνπ νδεγεί ζηνλ παξάδεηζν. 

Απανηήζεις ζηα  αινίγμαηα: 

Της Λεώνης   :      Α)Το γράμμα , θ επιςτολι    Β)Τα δόντια και  γλϊςςα  Γ) Ο  αςβζςτθσ 

Της  Δήμητρας :   1. Το πριόνι,  2. Ο ιλιοσ και το φεγγάρι  3. Σφουγγάρι  4. Τα δόντια 



                                                        Τέλος για φέτος! 

Όπου να ’ναι τελειϊνει  κι αυτι θ ςχολικι χρονιά. Λίγεσ μζρεσ  ζμειναν και τισ μετράμε ςτα δάχτυλα! 

Φζτοσ ιταν μια ωραία  χρονιά. Στθν αρχι φαίνονταν όλα  δφςκολα,  αλλά ςιγά-ςιγά ςυνθκίςαμε. Καινοφργια 

μακιματα, καινοφργια δαςκάλα και νζεσ ειδικότθτεσ: υπολογιςτζσ, κεατρικι αγωγι, αγγλικά, εικαςτικά και 

μουςικι.  Όλα αυτά τελικά μασ ζκαναν εντφπωςθ και μασ άρεςαν, γιατί μάκαμε πολλά πράγματα  παίηοντασ 

και διαςκεδάηοντασ. 

Η  δαςκάλα μασ  θ κυρία Δζςποινα μασ άρεςε πολφ και ιταν καλι με όλα τα παιδιά μζχρι τθ 

τελευταία μζρα τθσ χρονιάσ.  Δεν μασ ζβαηε πολλά για το ςπίτι, ηωγραφίηαμε και περνοφςαμε όμορφα. Ήταν 

πάντα ιρεμθ, χαμογελαςτι και μασ βοθκοφςε ςε όλα. 

Αυτι τθ χρονιά πιγαμε αρκετζσ φορζσ ςτο κζατρο, επιςκεφτικαμε το κζντρο Ανακφκλωςθσ, το πάρκο 

Κυκλοφοριακισ Αγωγισ και το Αρχαιολογικό Μουςείο. Μαηί με τθ δαςκάλα μασ υιοκετιςαμε ζναν τοίχο τθσ 

αυλισ και τον ηωγραφίςαμε με ψάρια και γοργόνεσ. Πριν λίγεσ μζρεσ, πιγαμε με τουσ ςυμμακθτζσ μασ και 

τουσ γονείσ μασ εκδρομι ς τουσ Δελφοφσ και περάςαμε απίκανα. Εντυπωςιαςτικαμε πολφ από τα ερείπια 

του Μαντείου των Δελφϊν και τα αγάλματα του Ηνίοχου και τθσ Σφίγγασ. 

 Για να ποφμε όλθ τθν αλικεια, φζτοσ ιμαςταν αρκετά ηωθροί. Ελπίηουμε του χρόνου να είμαςτε 

καλφτεροι και  πιο φρόνιμοι. Τϊρα όμωσ ιρκε το καλοκαίρι και κα πάμε ςτισ παραλίεσ και ςτθν εξοχι. Μθν 

ξεχνάτε να φοράτε το καπζλο ςασ και κα τα ξαναποφμε τον Σεπτζμβρθ! 

Ευφροςφνθ Δθμθτροποφλου 

  

 

 

 

 

        

         Α                Ι                   Ν                  Ι                  Γ                   Μ                  Α                    Τ                    Α 

ΑΝΕΚΔΟΤΟ 

Σε ζνα εςτιατόριο : 

-Γκαρςόν, ζλα εδϊ. Τα ςτρείδια που μου ζφερεσ , δεν είναι φρζςκα. Εγϊ ςου ηιτθςα φρζςκα , ςαν 

εκείνα που ζφαγα εδϊ πριν δζκα μζρεσ. 

- Μα  απϋ τα ίδια ςασ ζφερα, κφριε. Είχε μείνει από τότε μια μερίδα. 

                                                                                                          Δθμιτρθσ Βαηοφρασ 

 

 

 1.      Ζχει δόντια 

κοφτερά, δε 

μπορεί όμωσ να 

φάει… 
2. Δυο καλά 

ςτεκοφμενα, δυο 

περιπατοφμενα,  

δυο μοιάηουνε, μα 

δεν ταιριάηουνε… 

3.  Ποιο 

αντικείμενο , αν 

και ζχει τρφπεσ , 

ςυγκρατεί το 

νερό… 4. Πζντε δζκα 

κουβαλοφν και 

δεκαοχτϊ 

ςφυροκοποφν… 

 Διμθτρα                             

Τςιγκουνάκθ 
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