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Παιδικά Χωριά SOS        ΣΕΛΙΔΑ  1 

Είναι το πρώτο Παιδικό Χωριό SOS που δημιουργήθηκε στη χώρα μας, σε μία έκταση 23 στρεμμάτων, που μας 

παραχωρήθηκε από το Υπουργείο Γεωργίας. Το έργο θεμελίωσε το 1977, ο τ. Πρόεδρος της Δημοκρατίας, 

αείμνηστος Κωνσταντίνος Τσάτσος. Τον Μάιο του 1979 και ενώ οι οικοδομικές εργασίες στο Παιδικό Χωριό SOS 

είναι σε εξέλιξη, ξεκινά η λειτουργία της πρώτης οικογένειας SOS με τρία αδέλφια, τη Μητέρα SOS και τη θεία σε 

ένα νοικιασμένο σπίτι στην Αμφιθέα. Λίγο αργότερα μια δεύτερη οικογένεια SOS δημιουργείται στο Π. Φάληρο στο 

διαμέρισμα που παραχωρεί γι΄ αυτό το σκοπό η Ιδρύτρια και Επίτιμη Πρόεδρος του Σωματείου κυρία Κλ. Κατσαρά. 

Τον Σεπτέμβριο του 1982 παραδίδονται τα πρώτα σπίτια και οι οικογένειες SOS μετακομίζουν εκεί, όπως και ο 

Διευθυντής του Χωριού με τη δική του οικογένεια. Στις 18 Μαΐου του 1984 γίνονται τα επίσημα εγκαίνια της 

λειτουργίας του Παιδικού Χωριού SOS Βάρης με την παρουσία του Ιδρυτή των Παιδικών Χωριών SOS Dr. 

HERMANN GMEINER και της τότε Υφυπουργού Υγείας - Πρόνοιας κυρίας Μ. Κυπριωτάκη. 

Σήμερα το Παιδικό Χωριό SOS Βάρης, αποτελείται από 12 σπίτια οικογενειών SOS, για 72 παιδιά, το σπίτι του 

Διευθυντή, το σπίτι των Θείων, το σπίτι για τα εργαστήρια και το Κοινοτικό όπου στεγάζονται γραφεία, βιβλιοθήκη, 

μελετητήριο κλπ. Στον περιβάλλοντα χώρο υπάρχει το εκκλησάκι της Ζωοδόχου Πηγής, μια αίθουσα πολλαπλών 

εκδηλώσεων, ένα γήπεδο, μία παιδική χαρά και το ανοικτό θέατρο ΕΛΛΗ ΛΑΜΠΕΤΗ. 

Απασχολούνται 32 άτομα σε ημερήσια βάση (επιστημονικό, παιδαγωγικό και διοικητικό προσωπικό) και το σύνολο 

των κτιριακών εγκαταστάσεων είναι 4.000 τμ. 

 

 

 

 

 

 

 



                     

ΣΕΛΙΔΑ 2   

Alex, Marty, Gloria και Melman εξακολουθούν να αγωνίζονται για να πάρει σπίτι στην 

αγαπημένη τους Big Apple. Το ταξίδι τους θα τους μεταφέρει σε όλη την Ευρώπη, όπου θα 

βρείτε το τέλειο κάλυμμα: ένα περιοδεύον τσίρκο, που επανεφεύρουμε - Μαδαγασκάρη στυλ. 

Σενάριο 

Alex, Marty, Gloria και Melman εξακολουθούν να προσπαθούν να πάρουν πίσω στο Big 

Apple και αγαπημένη Central Park Zoo τους, αλλά πρώτα θα πρέπει να βρείτε τους 

πιγκουίνους.Όταν ταξιδεύουν στο Μόντε Κάρλο, προσελκύουν την προσοχή του ελέγχου 

των ζώων μετά την πύλη συντρίβοντας ένα κόμμα και ενώνονται με τους πιγκουίνους, ο 

βασιλιάς Ιουλιανός και ΣΙΑ, και τους πιθήκους. Πώς κάνετε ένα λιοντάρι, ζέβρα, 

ιπποπόταμος, καμηλοπάρδαλη, τέσσερις πιγκουίνοι, δύο πιθήκους, τρεις λεμούριοι ταξίδια 

σε όλη την Ευρώπη, χωρίς να τραβήξει την προσοχή και να πάρει πίσω στη Νέα 

Υόρκη; Ενώνουν σε ένα περιοδεύων τσίρκο.Οι προσπάθειες τους για να πάρει πίσω στη Νέα 

Υόρκη με συνέπεια παρεμποδίζεται από τον καπετάνιο του ελέγχου των ζώων που θέλει να 

κάνει ο Alex μέρος της συλλογής της. Μόλις το κάνει πίσω στη Νέα Υόρκη Marty, Άλεξ, 

Gloria και Melman συνειδητοποιούν ότι θέλουν να είναι μέρος του περιοδεύοντος 

τσίρκου. Συντάχθηκε απο  Ανώνυμος   

 Φωτογραφίες 

      

    

                                                                                                    

 MADAGASCAR3  

http://www.imdb.com/search/title?plot_author=Anonymous&view=simple&sort=alpha
http://www.imdb.com/media/rm1129297152/tt1277953
http://www.imdb.com/media/rm2706355456/tt1277953
http://www.imdb.com/media/rm1356182784/tt1277953
http://www.imdb.com/media/rm2822353664/tt1277953


 ΣΕΛΙΔΑ 3     

       Top -10 

 

1-Gangam style IPSY  

2- live while we young I1D 

3- we are never ever getting back together I Taylor  

4- As long as you love me I J.B feat big seam  

5- get it started I shakira feat pitbull  

6- all you  need I nevma  feat recless   

7- she wolf I david guetta feat sia  

8-beauty and beat I J.B  feat nicki mina  

9- all the time  I Playmen feat Helen paparizou  

10- Οσα ειχα Ι vegas    

 

                                                    ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΛΛΥΡΗ 

 

 

vs  

 

http://www.imdb.com/title/tt0424095/
http://www.imdb.com/title/tt0424095/
http://www.imdb.com/title/tt0424095/
http://www.imdb.com/title/tt0424095/


 

  Ινδιάνικο Καπέλο  

Απόκριες και η εκπαιδευτικός των εικαστικών του σχολείου μας προτείνει  εύκολες , γρήγορες και πολύ 

δημιουργικές κατασκευές . Η κατασκευή  που θα σας παρουσιάσουμε εδώ έγινε μέσα σε μια διδακτική ώρα στο 

ΣΤ1 . 

Θα χρηστείτε- Χρωματιστά κανσόν , ρευστή κολλά , πούλιες , κηρομπογιές , ψαλίδι  

Η Κατασκευή βήμα – βήμα [α κόβουμε λωρίδες από Κανσόν  χαρτόνι και σχεδιάζουμε σε αυτές με 

κηρομπογιά  διάφορα  γεωμετρικά  σχήματα  . Στη συνεχεία τις παρουσιάζουμε στο κεφάλι μας και συρράπτουμε. 

Μόλις ολοκληρώσαμε τη βάση του ινδιάνικου καπέλου μας.  

Β Κόβουμε φύλλα διαφόρων σχημάτων και χρωμάτων , χρωματίζουμε τα νευρά των φύλλων με κηραμπογιά και 

τα κολλάμε στα στεφάνια που φταίξαμε προηγούμενος με τις λωρίδες κανσόν . 

Γ  Συμπληρώνουμε την κατασκευή μας προαιρετικά με λίγες  πούλιες ή και χρωματιστά κουμπιά . Η κατασκευή 

μας είναι έτοιμη…. ΚΑΛΕΣ ΑΠΟΚΡΙΕΣ  

.   ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΩΤΗ ΤΡΑΧΑΝΑ Κ’ ΙΩΑΝΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ     

    

 

 

   

ΣΕΛΙΔΑ 4                                                                                                                                                                                                            



  BITTER- SWEET SYMPHON 

                                                                                                          ΣΕΛΙΔΑ 5        

Τι χρειαζόμαστε: 
ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΤΕΣΠΑΝΙ: 

 100 γρ. αλεύρι 

 20 γρ. κακάο 

 4 αυγά 

 100 γρ. ζάχαρη 

ΓΙΑ ΤΟ ΣΙΡΟΠΙ: 

 250 γρ. νερό 

 150 γρ. ζάχαρη 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΕΜΑ: 

 150 γρ. κουβερτούρα 65-70% κακάο 

 350 γρ. φρέσκο γάλα 

 150 γρ. κρέμα γάλακτος 

 80 γρ. ζάχαρη 

 1 αβγό 

 3 κρόκοι αβγών 

 40 γρ. Κορνφλάουερ 

ΓΙΑ ΤΟ ΓΛΑΣΣΟ: 

 200 γρ. πραλίνα giandujas 

 200 γρ. κρέμα γάλακτος 

Πως το κάνουμε: 

1. Για το παντεσπάνι, κοσκινίζουμε το κακάο μαζί με το αλεύρι. 

2. Χτυπάμε τα αυγά με τη ζάχαρη στο μίξερ έως ότου αφρατέψουν. Ρίχνουμε μέσα σ' αυτά το 
κοσκινισμένο κακάο και το αλεύρι και ανακατεύουμε με μία μαρίζ. 

3. Αδειάζουμε σε ένα τσέρκι διαμέτρου 22-24 εκ. και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 
160º-170°C για 30 λεπτά. Αφήνουμε να κρυώσει. 

4. Για το σιρόπι, βράζουμε το νερό και τη ζάχαρη για 2 λεπτά. Αφήνουμε να κρυώσει. 
5. Για την κρέμα,  σε μια κατσαρόλα τοποθετούμε το γάλα και την κρέμα και τα βάζουμε στη 

φωτιά. Ανακατεύουμε τη ζάχαρη με το κορνφλάουερ και τα αβγά. 
6. Πριν βράσει το γάλα, ρίχνουμε το 1/3 στο μείγμα των αβγών, ανακατεύουμε και το 

αδειάζουμε μέσα στο υπόλοιπο γάλα. 
7. Συνεχίζουμε το ανακάτεμα. Μόλις δέσει η κρέμα και αρχίσει να κοχλάζει, κατεβάζουμε από τη 

φωτιά. Αδειάζουμε σε ένα καθαρό σκεύος, ρίχνουμε μέσα την κουβερτούρα και ανακατεύουμε 
μέχρι να λιώσει. 

8. Σκεπάζουμε με μεβράνη. 

9. Όταν η κρέμα κρυώσει, τη μαλακώνουμε με ένα σύρμα. 
10. Για να ολοκληρώσουμε το γλυκό, κόβουμε το παντεσπάνι σε 3 οριζόντιες φέτες. 
11. Τοποθετούμε τη μία φέτα, τη βρέχουμε με το σιρόπι, καλύπτουμε με τη μισή κρέμα, 

συνεχίζουμε με μία ακόμη φέτα, την οποία βρέχουμε επίσης με το σιρόπι, καλύπτουμε με την 
άλλη μισή κρέμα και τελειώνουμε με την τρίτη φέτα από τη βάση. 

12. Βρέχουμε με το σιρόπι και καλύπτουμε το γλυκό με το γλάσσο πραλίνας. 

                                                                            ΑΡΕΤΗ ΔΙΑΡΕΜΕ 

 

http://www.sintagespareas.gr/sintages/recipe-image/r/13031?format=raw


Ιταλία                                                  ΣΕΛΙΔΑ 6                                                                

Η Ιταλική Δημοκρατία ή Ιταλία (Στα Ιταλικά: Repubblica Italiana ή Italia) είναι χώρα της νότιας Ευρώπης, 

αποτελούμενη από μία χερσόνησο σε σχήμα μπότας και δύο μεγάλα νησιά στη Μεσόγειο θάλασσα: τη 

Σικελία και τη Σαρδηνία. Βόρεια συνορεύει με την Ελβετία και την Αυστρία, δυτικά με τη Γαλλία και 

ανατολικά με τη Σλοβενία, ενώ ανήκει στην Ιταλία και η πόλη Καμπιόνε ντ'Ιτάλια, που βρίσκεται στο 

έδαφος της Ελβετίας. Οι ανεξάρτητες χώρες του Σαν Μαρίνο και του Βατικανού βρίσκονται εξ ολοκλήρου 

μέσα σε ιταλικό έδαφος    

Πολιτισμός  

 
Το Ρωμαϊκό Κολοσσαίο 

Η Ιταλία είναι γνωστή για τις τέχνες, τον πολιτισμό, και πολλά μνημεία της, όπως ο Πύργος της Πίζα 

και το Ρωμαϊκό Κολοσσαίο, όπως και για την κουζίνα της (πίτσα, μακαρονάδες, κλπ.), κρασί, τρόπος 

ζωής, μόδα, ντιζάιν, κινηματογράφος, θέατρο, λογοτεχνία, ποίηση, εικαστικές τέχνες, μουσική (κυρίως 

όπερα), διακοπές, και γενικότερα, για το γούστο της. 

Η Αναγεννησιακή περίοδος της Ευρώπης ξεκίνησε στην Ιταλία το 14ο και 15ο αιώνα. Λογοτεχνικά 

αριστουργήματα, όπως η ποίηση του Δάντη, Πετράρχη, Tορκουάτο Τάσσο και Λουδοβίκου Αριόστο 

και η πεζογραφία του Βοκάκκιου. 

Η μουσική επιρροή των Ιταλών συνθετών Παλεστρίνα, Κλάουντιο Μοντεβέρντι, Αρκάντζελο Κορέλλι 

και Αντόνιο Βιβάλντι αποδείχτηκε τεράστια. Τον 19ο αιώνα, η ιταλική ρομαντική όπερα άνθισε με 

συνθέτες, όπως οι Τζοακίνο Ροσίνι, Τζουζέπε Βέρντι και Τζάκομο Πουτσίνι. 

Οι σύγχρονοι Ιταλοί καλλιτέχνες, συγγραφείς, σκηνοθέτες, αρχιτέκτονες, συνθέτες και σχεδιαστές 

συνεχίζουν να συνεισφέρουν σημαντικά στο δυτικό πολιτισμό. 

Το Ποδόσφαιρο είναι το εθνικό άθλημα των Ιταλών και το πάθος τους για το άθλημα αυτό είναι 

φανερό. Η Ιταλία έχει κερδίσει το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου τέσσερις φορές : το 1934, 1938, 

1982 και 2006. 

Ο αστεροειδής 477 Ιταλία (477 Italia), που ανακαλύφθηκε το 1901, πήρε το όνομά του από 

την Ιταλία. 

                                                                                                               

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Flag_of_Italy.svg
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B5%CF%81%CF%83%CF%8C%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%83%CF%8C%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%B8%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B7%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%B2%CE%B5%CF%84%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%85%CF%83%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BB%CE%BF%CE%B2%CE%B5%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CE%BD_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CF%8C
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Colosseum_..JPG
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%AF%CE%BF
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CF%8D%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A0%CE%AF%CE%B6%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%AF%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CF%85%CE%B6%CE%AF%CE%BD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%AF
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CF%81%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%82_%CE%B6%CF%89%CE%AE%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CF%81%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%82_%CE%B6%CF%89%CE%AE%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CF%8C%CE%B4%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D%CF%84%CE%B9%CE%B6%CE%AC%CE%B9%CE%BD&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%AD%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CF%84%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B5%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%AD%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=14%CE%BF_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=15%CE%BF_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%91%CE%BB%CE%B9%CE%B3%CE%BA%CE%AD%CF%81%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%AC%CF%81%CF%87%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=T%CE%BF%CF%81%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%AC%CF%84%CE%BF_%CE%A4%CE%AC%CF%83%CF%83%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%BF%CE%B2%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%91%CF%81%CE%B9%CF%8C%CF%83%CF%84%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CE%BA%CE%AC%CE%BA%CE%B9%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B6%CE%B9%CE%BF%CE%B2%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B9_%CE%A0%CE%B9%CE%B5%CF%81%CE%BB%CE%BF%CF%85%CE%AF%CF%84%CE%B6%CE%B9_%CE%BD%CF%84%CE%B1_%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CF%83%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%BB%CE%AC%CE%BF%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BF_%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%B2%CE%AD%CF%81%CE%BD%CF%84%CE%B9&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B6%CE%B5%CE%BB%CE%BF_%CE%9A%CE%BF%CF%81%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%84%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%BF_%CE%92%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%BD%CF%84%CE%B9
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=19%CE%BF_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%B1%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%BF_%CE%A1%CE%BF%CF%83%CE%AF%CE%BD%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CF%85%CE%B6%CE%AD%CF%80%CE%B5_%CE%92%CE%AD%CF%81%CE%BD%CF%84%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B6%CE%AC%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%BF_%CE%A0%CE%BF%CF%85%CF%84%CF%83%CE%AF%CE%BD%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%B4%CF%8C%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%9A%CF%8D%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%BF_%CE%A0%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1934
http://el.wikipedia.org/wiki/1938
http://el.wikipedia.org/wiki/1982
http://el.wikipedia.org/wiki/2006
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AE%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/477_%CE%99%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
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Άλπεις 

 
Χάρτης της Ιταλίας 

Η Ιταλία αποτελείται κυρίως από μία μεγάλη χερσόνησο σε σχήμα μπότας, που εισχωρεί στην 

Μεσόγειο, ανάμεσα στην Αδριατική θάλασσα, το Ιόνιο πέλαγος και το Τυρρηνικό πέλαγος. Τα 

Απέννινα όρη διαμορφώνουν τη ραχοκοκαλιά της χερσονήσου, και φτάνουν ως τα βόρεια 

όπου ενώνονται με τις Άλπεις. Εκεί βρίσκεται και η μεγάλη πεδιάδα του ποταμού Πάδου. 

Έχει επίσης 2 μεγάλα νησιά, τη Σικελία και τη Σαρδηνία. 

Το ψηλότερο σημείο είναι το Λευκό Όρος με υψόμετρο 4.810 μέτρα, αλλά για την Ιταλία 

κυρίως γνωστά είναι τα ηφαίστεια του Βεζούβιου κοντά στη Νάπολη και της Αίτνας στη 

Σικελία. 

Γλώσσες  

Στην Ιταλία ομιλώνται πολλές διάλεκτοι των Ιταλικών. Μερικοί εκτιμούν πως πολλές από 

αυτές αποτελούν ξεχωριστές γλώσσες. Υπάρχουν περίπου 33 διάλεκτοι, εκ των οποίων 

σημαντικότερες, ως προς τον αριθμό των ομιλούντων είναι η διάλεκτος της Λομβαρδίας και 

της Λιγουρίας, τα Ναπολετάνικα, τα Σικελιάνικα, η διάλεκτος της Σαρδηνίας και της 

Μπολόνια 

 

ΜΑΡΙΑΝΝΑ   ΣΚΟΥΡΤΗ 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Dolomites_cablecar_view_2009.JPG
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:It-map-el.jpg
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B8%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%BF_%CF%80%CE%AD%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%85%CF%81%CF%81%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%80%CE%AD%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CE%AD%CE%BD%CE%BD%CE%B9%CE%BD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BB%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B7%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B5%CF%85%CE%BA%CF%8C_%CE%8C%CF%81%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B5%CE%B6%CE%BF%CF%8D%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AC%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%AF%CF%84%CE%BD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B9%CE%B3%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B7%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%B1
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1. One Direction ήταν διαγωνιζόμενοι με θέμα «Το X-Factor». 

 Αληθής 

 Ψευδής 

 

2. Ποια ήταν η ημερομηνία κατά την οποία ένα Κατεύθυνση ξεκίνησε την πρώτη του 
Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας τους περιοδεία; 

 19 Δεκέμβρη 2011 

 22 Δεκ 2011 

 21 Δεκεμβρίου, 2011 

 18 Δεκεμβρίου, 2011 

 

3. Ποιο μέλος της One Direction είπε: «Τα άλλα αγόρια ... φοράτε ρίγες; Όχι!" 

 Zayn Malik 

 Louis Tomlinson 

 Niall Horan 

 Harry Styles 

 

4. Ποιος είναι ο τίτλος του πρώτου άλμπουμ του One Direction; 

 Up All The Time 

 Μένοντας Up 

 Up All Night 

 Sleeping It Off 

 

5. Τι ήταν το πρώτο single One Direction που ονομάζεται; 

 Na Na Na 

 Ένας άλλος κόσμος 

 Gotta Be Μπορείτε 

 Τι σας κάνει όμορφη 

ΙΩΑΝΝΑ ΑΛΗΓΕΩΡΓΑ  

               Σελίδα 9 

 



6. Συμπληρώστε αυτό το απόσπασμα από την αναθεώρηση Simon Cowell έδωσε τα 
αγόρια "Είμαι σαν περήφανη για σένα ... όπως όπως είμαι σαν καλλιτέχνες." 

Απάντηση:  (Μια λέξη, 6 γράμματα) 

 

7. Ποιος έγραψε «Στιγμές» του bonus track για One Direction; 

 Red One 

 Tom Fletcher 

 Ed Sheeran 

 Kelly Clarkson 

 

8. Niall Horan είναι Ουαλίας. 

 Αληθής 

 Ψευδής 

 

9. Ποιο τραγούδι από το "Up All Night" περιέχει τις γραμμές:  
«Όταν είδα το πρόσωπό σου  
ερωτεύτηκα; 

 Ένα πράγμα 

 Up All Night 

 Έκλεψε την καρδιά μου 

 I Want 

 

10. Ποια Ένα μέλος Κατεύθυνση είναι από Μπράντφορντ; 

 Louis Tomlinson 

 Liam Payne 

 Harry Styles 

 Zayn Malik 

ΜΑΡΙΑ-ΖΩΗ ΡΙΖΟΥ 
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13η Αγωνιστική 
01/12/2012 ΑΡΗΣ- ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ -    

01/12/2012 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ- ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ -   

01/12/2012 ΣΚΟΝΤΑ ΞΑΝΘΗ- ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ -   

02/12/2012 ΒΕΡΟΙΑ- ΠΑΟΚ -   

02/12/2012 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ- ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ -   

02/12/2012 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ- ΚΕΡΚΥΡΑ -   

02/12/2012 ΟΦΗ- ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ -   

03/12/2012 ΑΕΚ- ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ -   

14η Αγωνιστική 

08/12/2012 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ- ΟΦΗ -   

08/12/2012 ΠΑΟΚ- ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ -   

08/12/2012 ΚΕΡΚΥΡΑ- ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ -   

09/12/2012 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ- ΑΡΗΣ -   

09/12/2012 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ- ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -   

09/12/2012 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ- ΒΕΡΟΙΑ -   

09/12/2012 ΣΚΟΝΤΑ ΞΑΝΘΗ- ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -   

10/12/2012 ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ- ΑΕΚ -   

15η Αγωνιστική 

15/12/2012 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ- ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -   

15/12/2012 ΚΕΡΚΥΡΑ- ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ -   

15/12/2012 ΟΦΗ- ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ -   

16/12/2012 ΑΕΚ- ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ -   

16/12/2012 ΑΡΗΣ- ΣΚΟΝΤΑ ΞΑΝΘΗ -   

16/12/2012 ΒΕΡΟΙΑ- ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -   

16/12/2012 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ- ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ -   

17/12/2012 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ- ΠΑΟΚ -   

                                                                    
 

                                                                  ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΙΟΥΤΗΣ 

 

 

 

 

http://www.insports.eu/index.php?s=1&c=1&p=1118&cat=5&omadaid=34&nav=ΑΡΗΣ
http://www.insports.eu/index.php?s=1&c=1&p=1118&cat=5&omadaid=28&nav=ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
http://www.insports.eu/index.php?s=1&c=1&p=1118&cat=5&omadaid=23&nav=ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
http://www.insports.eu/index.php?s=1&c=1&p=1118&cat=5&omadaid=1522&nav=ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ
http://www.insports.eu/index.php?s=1&c=1&p=1118&cat=5&omadaid=31&nav=ΣΚΟΝΤΑ%20ΞΑΝΘΗ
http://www.insports.eu/index.php?s=1&c=1&p=1118&cat=5&omadaid=842&nav=ΑΣΤΕΡΑΣ%20ΤΡΙΠΟΛΗΣ
http://www.insports.eu/index.php?s=1&c=1&p=1118&cat=5&omadaid=277&nav=ΒΕΡΟΙΑ
http://www.insports.eu/index.php?s=1&c=1&p=1118&cat=5&omadaid=24&nav=ΠΑΟΚ
http://www.insports.eu/index.php?s=1&c=1&p=1118&cat=5&omadaid=27&nav=ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
http://www.insports.eu/index.php?s=1&c=1&p=1118&cat=5&omadaid=845&nav=ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ
http://www.insports.eu/index.php?s=1&c=1&p=1118&cat=5&omadaid=253&nav=ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ
http://www.insports.eu/index.php?s=1&c=1&p=1118&cat=5&omadaid=35&nav=ΚΕΡΚΥΡΑ
http://www.insports.eu/index.php?s=1&c=1&p=1118&cat=5&omadaid=32&nav=ΟΦΗ
http://www.insports.eu/index.php?s=1&c=1&p=1118&cat=5&omadaid=845&nav=ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ
http://www.insports.eu/index.php?s=1&c=1&p=1118&cat=5&omadaid=25&nav=ΑΕΚ
http://www.insports.eu/index.php?s=1&c=1&p=1118&cat=5&omadaid=844&nav=ΠΑΣ%20ΓΙΑΝΝΙΝΑ
http://www.insports.eu/index.php?s=1&c=1&p=1118&cat=5&omadaid=28&nav=ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
http://www.insports.eu/index.php?s=1&c=1&p=1118&cat=5&omadaid=32&nav=ΟΦΗ
http://www.insports.eu/index.php?s=1&c=1&p=1118&cat=5&omadaid=24&nav=ΠΑΟΚ
http://www.insports.eu/index.php?s=1&c=1&p=1118&cat=5&omadaid=253&nav=ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ
http://www.insports.eu/index.php?s=1&c=1&p=1118&cat=5&omadaid=35&nav=ΚΕΡΚΥΡΑ
http://www.insports.eu/index.php?s=1&c=1&p=1118&cat=5&omadaid=844&nav=ΠΑΣ%20ΓΙΑΝΝΙΝΑ
http://www.insports.eu/index.php?s=1&c=1&p=1118&cat=5&omadaid=842&nav=ΑΣΤΕΡΑΣ%20ΤΡΙΠΟΛΗΣ
http://www.insports.eu/index.php?s=1&c=1&p=1118&cat=5&omadaid=34&nav=ΑΡΗΣ
http://www.insports.eu/index.php?s=1&c=1&p=1118&cat=5&omadaid=22&nav=ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ
http://www.insports.eu/index.php?s=1&c=1&p=1118&cat=5&omadaid=23&nav=ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
http://www.insports.eu/index.php?s=1&c=1&p=1118&cat=5&omadaid=1522&nav=ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ
http://www.insports.eu/index.php?s=1&c=1&p=1118&cat=5&omadaid=277&nav=ΒΕΡΟΙΑ
http://www.insports.eu/index.php?s=1&c=1&p=1118&cat=5&omadaid=31&nav=ΣΚΟΝΤΑ%20ΞΑΝΘΗ
http://www.insports.eu/index.php?s=1&c=1&p=1118&cat=5&omadaid=27&nav=ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
http://www.insports.eu/index.php?s=1&c=1&p=1118&cat=5&omadaid=845&nav=ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ
http://www.insports.eu/index.php?s=1&c=1&p=1118&cat=5&omadaid=25&nav=ΑΕΚ
http://www.insports.eu/index.php?s=1&c=1&p=1118&cat=5&omadaid=27&nav=ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
http://www.insports.eu/index.php?s=1&c=1&p=1118&cat=5&omadaid=23&nav=ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
http://www.insports.eu/index.php?s=1&c=1&p=1118&cat=5&omadaid=35&nav=ΚΕΡΚΥΡΑ
http://www.insports.eu/index.php?s=1&c=1&p=1118&cat=5&omadaid=845&nav=ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ
http://www.insports.eu/index.php?s=1&c=1&p=1118&cat=5&omadaid=32&nav=ΟΦΗ
http://www.insports.eu/index.php?s=1&c=1&p=1118&cat=5&omadaid=842&nav=ΑΣΤΕΡΑΣ%20ΤΡΙΠΟΛΗΣ
http://www.insports.eu/index.php?s=1&c=1&p=1118&cat=5&omadaid=25&nav=ΑΕΚ
http://www.insports.eu/index.php?s=1&c=1&p=1118&cat=5&omadaid=28&nav=ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
http://www.insports.eu/index.php?s=1&c=1&p=1118&cat=5&omadaid=34&nav=ΑΡΗΣ
http://www.insports.eu/index.php?s=1&c=1&p=1118&cat=5&omadaid=31&nav=ΣΚΟΝΤΑ%20ΞΑΝΘΗ
http://www.insports.eu/index.php?s=1&c=1&p=1118&cat=5&omadaid=277&nav=ΒΕΡΟΙΑ
http://www.insports.eu/index.php?s=1&c=1&p=1118&cat=5&omadaid=22&nav=ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ
http://www.insports.eu/index.php?s=1&c=1&p=1118&cat=5&omadaid=253&nav=ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ
http://www.insports.eu/index.php?s=1&c=1&p=1118&cat=5&omadaid=1522&nav=ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ
http://www.insports.eu/index.php?s=1&c=1&p=1118&cat=5&omadaid=844&nav=ΠΑΣ%20ΓΙΑΝΝΙΝΑ
http://www.insports.eu/index.php?s=1&c=1&p=1118&cat=5&omadaid=24&nav=ΠΑΟΚ
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1.Ο δάσκαλος: Κωστάκη, κλείνε μου το ρήμα τρέχω.              
Και ο Κωστάκης: τρέχω, έτρεχα, σκόνταψα, έπεσα. Χτύπησα, έκλαψα, 
σηκώθηκα και έφυγα. 
 

 

2.Μια μέρα η Αρετή πήγε  στον ζωολογικό κήπο με τον μπαμπά της  

και βλέπει ένα παγώνι  

           Αρετή μπαμπά, μπαμπά  κοιτά μια κότα άνθισε. 

 

 

3. Μαμά-παιδί μου πλύνε τα χεριά σου πριν παίξεις πιάνο.  

     Βασιλική -γιατί 

       Μαμά-γιατί θα λερώσεις τα πλήκτρα 

       Βασιλική- θα παίξω μόνο στα μαύρα πλήκτρα. 
 

 

 

 

 
 

ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ QUIZ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ    

 

 

 

                   ΙΩΑΝΝΑ ΑΛΗΓΕΩΡΓΑ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ΣΕΛΙΔΑ 12 

 

 
Εορτολόγιο Δεκεμβρίου 2012 
1/12/2012 Φιλαρέτη, Αρετή 
2/12/2012 Μερόπη 
4/12/2012 Βαρβάρα, Σεραφείμ 
5/12/2012 Σάββας, Διογένης 
6/12/2012 Νίκος, Νικολέτα 
7/12/2012 Αμβρόσιος, Αμβροσία 
9/12/2012 Άννα 
10/12/2012 Ημέρα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
11/12/2012 Ημέρα του Παιδιού 
12/12/2012 Σπύρος, Σπυριδούλα 
13/12/2012 Ευστράτιος, Ευστρατία 
15/12/2012 Λευτέρης, Ελευθερία 
17/12/2012 Διονύσης (Ζάκυνθος), Διονυσία, Δανιήλ 
18/12/2012 Σεβαστιανός 
19/12/2012 Αγλαία, Άρης 
20/12/2012 Ιγνάτιος, Ιγνατία 
21/12/2012 Θεμιστοκλής 
22/12/2012 Αναστασία 
24/12/2012 Ευγένιος, Ευγενία 
25/12/2012 Καλά Χριστούγεννα, Χρήστος, Χριστίνα 
26/12/2012 Εμμανουήλ, Εμμανουέλα 
27/12/2012 Στέφανος, Στεφανία 
31/12/2012 Ευτυχισμένο το 2013 ! Καλή Χρονιά ! 
 

ΜΑΡΙΑ-ΖΩΗ    ΡΙΖΟΥ 

 

                         ΚΑΛΑ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΑ  

                                          

 


