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Η ιστορία των 

καλοκαιρινών διακοπών 

Με αφορμή τις καλοκαιρινές διακοπές που ξεκι-

νούν σε λίγο, αποφασίσαμε να κάνουμε μια μικρή 

έρευνα για το πότε και πώς καθιερώθηκαν οι κα-

λοκαιρινές διακοπές. 

Οι αρχαίοι Έλληνες έβρισκαν συχνά αφορμές για 

να ξεφύγουν από την καθημερινότητα: θεατρικές 

παραστάσεις, θρησκευτικές τελετές, αθλητικοί α-

γώνες, επισκέψεις σε μαντεία… 

 

 

 

 

 

 

Ωστόσο, οι Ρωμαίοι ήταν αυτοί 

που καθιέρωσαν τις καλοκαιρινές διακοπές. Από 

τον 2ο π.Χ. αιώνα, οι πλούσιοι Ρωμαίοι πήγαιναν 

στις παραθαλάσσιες εξοχικές τους κατοικίες την 

άνοιξη και στις ορεινές το καλοκαίρι. 

Τα ταξίδια ήταν 

προνόμιο των πλου-

σίων, ως τη στιγμή 

που ανακαλύφθηκε 

η ατμομηχανή, ο-

πότε και τα αστικά 

στρώματα μπαίνουν 

στο παιχνίδι των 

διακοπών. Το 1841, ο Thomas Cook ιδρύει το 

πρώτο ταξιδιωτικό πρακτορείο. 



Τον 20ο αιώνα ο παραθερισμός αναπτύσσεται πα-

ράλληλα με την ανάπτυξη των μέσων μαζικής με-

ταφοράς, την αύξηση του εισοδήματος, τη μείωση 

της εργάσιμης εβδομάδας. Οι Έλληνες, επηρεα-

σμένοι από τους ξένους τουρίστες που καταφθά-

νουν στην Ελλάδα, αρχίζουν να αποκτούν τις δι-

κές τους καλοκαιρινές συνήθειες. Τον Μεσοπό-

λεμο γίνεται το σημαντικότερο «άνοιγμα» που ε-

πιτρέπει σε άντρες και γυναίκες να κάνουν μπάνια 

στις ίδιες παραλίες! Είναι τα περίφημα «μπαιν-

μιξτ»! 

Τις παραθαλάσσιες συνήθειες του λαού παλαιότε-

ρων δεκαετιών παρακολουθούμε και σε ασπρό-

μαυρες κωμωδίες, όπως για παράδειγμα τη θρυ-

λική «Θεία απ’ το Σικάγο», όπου ο μπαμπάς επι-

βάλλει στρατιωτική πειθαρχία στις λουόμενες κό-

ρες του! 

Στις επό-

μενες δε-

καετίες οι 

καλοκαιρι-

νές διακοπές καθιερώνονται για όλο και περισσό-

τερους Έλληνες, με τα πιο λαϊκά στρώματα να ε-

πιλέγουν τα πατρικά τους σπίτια στο χωριό ή τα 

φθηνά δωμάτια σε παραθαλάσσια θέρετρα. Όσοι 

μένουν σε παραθαλάσσιες πόλεις πηγαίνουν συ-

χνά σε κοντινές παραλίες στοιβαγμένοι σε λεωφο-

ρεία. 

Τα πράγματα αλλάζουν όσο ανεβαί-

νει το βιοτικό επίπεδο των Ελλήνων. Σταδιακά α-

ναπτύσσονται και πιο εξειδικευμένοι τομείς του-

ρισμού όπως ο θρησκευτικός, ο εναλλακτικός, ο 

φυσιολατρικός, ο τουρισμός τρίτης ηλικίας, ο α-

γροτουρισμός κ.λπ. 

Τα τελευταία χρόνια, λόγω κρίσης, πολλοί είναι 

αυτοί που δηλώνουν ότι δεν θα κάνουν καθόλου 

διακοπές κι έτσι οι εξορμήσεις σε κοντινές παρα-

λίες επανέρχονται στο προσκήνιο, ενώ τα ελλη-

νικά νησιά γεμίζουν ασφυκτικά με ξένους τουρί-

στες… 

Αυτά, και… 

Καλό καλοκαίρι! 

Κοτζιάμπαση 

Δέσποινα, 

Μπέρσου 

Μαρία, 

Πρόιος 

Γιάννης, Γ3 

 



 

ΚΕΡΚΥΡΑ… ΚΕΡΚΥΡΑ! 

Η ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ!  

Λίγο πριν τις διακοπές του Πάσχα πραγματοποιή-

θηκε η τριήμερη εκδρομή της 3ης Γυμνασίου στην 

Κέρκυρα. Επισκεφτήκαμε μέρη μοναδικής ομορφιάς 

συνδεδεμένα με την ιστορία του τόπου όπως το 

Φρούριο, το Κανόνι με το ξακουστό Ποντικονήσι, το 

Αχίλλειο, το παλάτι της αυτοκράτειρας Σίσσι της 

Αυστρίας, με το διάσημο γλυπτό «Αχιλλέας Θνή-

σκων» και τα υπέροχα έργα τέχνης, όπως τοιχογρα-

φίες και πίνακες.  

Επισκεφτήκαμε επίσης το Μουσείο Ασιατικής Τέ-

χνης και το Μουσείο Θαλάσσης. 

Το Σάββατο του Λαζάρου είχαμε την τύχη να παρα-

κολουθήσουμε την περιφορά του σκηνώματος του Α-

γίου Σπυρίδωνα, προστάτη της Κέρκυρας, στους 

δρόμους της παλιάς πόλης, με τη συνοδεία των Φι-

λαρμονικών. Στον ελεύθερο χρόνο μας τριγυρίσαμε 

στα γραφικά σοκάκια της Κέρκυρας κι αγναντέψαμε 

τη μαγευτική θέα της θάλασσας από διάφορα σημεία 

της πόλης.  

Αξέχαστη θα μας μείνει η έξοδος του Σαββατόβρα  

δου σε ένα κέντρο όπου χορέψαμε, τρα-

γουδήσαμε και περάσαμε όμορφες στιγ-

μές. Εδώ πρέπει να αναφέρουμε ότι οι 

συμμαθητές μας που είναι κι εξαιρετικοί 

μουσικοί, χρωμάτισαν με μια όμορφη νότα το ταξίδι 

μας.  

Τελειώνοντας, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τις 

καθηγήτριές μας, την κυρία Καραβίδα, την κυρία Κε-

λεμουρίδου, την κυρία Μπόσκου και την κυρία Χρι-

στοδούλου που μας συνόδεψαν και μας έδωσαν την 

ευκαιρία να ζήσουμε αυτές τις όμορφες στιγμές. 

Βελή Κλαίρη, Κουρτοπούλου Κλαίρη, Λιόλιου Σοφία, 

Μήττα Έλενα Γ1 



ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΒΟΛΟ!  

Στις 29 και 30 Απριλίου, μαθη-

τές από όλες τις τάξεις του σχο-

λείου μας που συμμετέχουμε στα 

προγράμματα Περιβαλλοντικής, Α-

γωγής Υγείας, Αγωγής Σταδιοδρομίας και e-Twin-

ning, πήγαμε διήμερη εκδρομή στο Βόλο.  

Την πρώτη μέρα επισκεφτήκαμε το μουσείο Πλινθο-

κεραμοποιίας Ν. & Σ. Τσαλαπάτα. Αυτό ήταν ένα 

παλιό εργοστάσιο από τα μεγαλύτερα του είδους του, 

που κατασκεύαζε τούβλα και κεραμίδια. Εκεί παρα-

κολουθήσαμε βήμα προς βήμα τη διαδικασία παρα-

γωγής των τούβλων και των κεραμιδιών, τα μηχα-

νήματα που χρησιμοποιούσαν και την επιβλητική κά-

μινο, που ήταν φούρνος για το ψήσιμο των τούβλων 

και των κεραμιδιών. Ύστερα, αφού πήγαμε να δούμε 

το ξενοδοχείο, φάγαμε κι επιστρέψαμε σ’ αυτό για να 

ξεκουραστούμε. Το βράδυ απολαύσαμε έναν εξαιρε-

τικό περίπατο στην ήρεμη παραλία του Βόλου. 

Την επόμενη μέρα επισκεφτήκαμε την παραδοσιακά 

χτισμένη Μακρινίτσα, στο Πήλιο. Τριγυρίσαμε στα 

καλντερίμια της, θαυμάσαμε τα παραδοσιακά σπίτια 

με τις πέτρινες στέγες κι επισκεφτήκαμε το Κέντρο 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης όπου μάθαμε διά-

φορα ενδιαφέροντα πράγματα για τα βότανα και τις 

θεραπευτικές τους ικανότητες.  

Περάσαμε φανταστικά! Ήταν δύο υπέροχες μέρες! 

Μπάπκα Ασπασία, Β2 

1ο ΒΡΑΒΕΙΟ  

ΓΙΑ ΤΗ Γ’ ΤΑΞΗ ΤΟΥ 

ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ! 

Με αφορμή τους εορτασμούς της 25 Μαρτίου, η δια-

δικτυακή ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια Βικιπαίδεια και 

το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο Αθηνων διοργάνωσαν 

τον πανελλήνιο σχολικό διαγωνισμό 

25marcheditathon για τον εμπλουτισμό λημμάτων 

της εγκυκλοπαίδειας που σχετίζονται με την επανά-

σταση του 1821. Στο διαγωνισμό αυτόν έλαβαν μέ-

ρος 25 σχολεία από όλη την Ελλάδα μεταξύ των ο-

ποίων μια ομάδα μαθητών της Γ΄ τάξης του σχο-

λείου μας με την καθοδήγηση του καθηγητή κ. Γιώρ-

γου Μάλλιου. Η ομάδα του Λαππείου ανέλαβε να ε-

μπλουτίσει το λήμμα που αφορά τον Μετσοβίτη Φι-

λικό Δημήτριο Ίπατρο, ο οποίος το 1821 δολοφονή-

θηκε στα περίχωρα της Νάουσας. Τα αποτελέσματα 

του διαγωνισμού ανακοινώθηκαν στις 25 Απριλίου 

και η ομάδα μας κατέλαβε την 1η θέση. Η βράβευση 

του σχολείου θα πραγματοποιηθεί την 18η Μαΐου 

στην Παλιά Βουλή στην Αθήνα. Στην ομάδα μελέτης 

και συγγραφής συμμετείχαν οι εξής μαθητές: Ελίζα 

Αναστασιάδου, Κλεαρέτη Βελή, Ζωή Κασάπη, Δημή-

τρης Κελέσμητος, Κλεαρέτη, Κουρτοπούλου, Ιωσήφ 

Κουλιανίδης, Σοφία Λιόλιου, Έλενα Μήττα, Μαρία 

Φαλιά, Φωτεινή Φαρμάκη, Ερμιόνη Φώτη. 

Θερμά συγχαρητήρια!  



Χρυσοπηγή Δεβετζή 

Φέτος στο σχολείο μας, είχαμε 

την ευκαιρία να μας επισκεφτεί 

η ολυμπιονίκης Χρυσοπηγή Δε-

βετζή. Είναι αθλήτρια του άλμα-

τος εις μήκος και του άλματος 

εις τριπλούν. Στο άλμα εις τρι-

πλούν είναι μία από τις καλύτε-

ρες αθλήτριες του κόσμου, αφού 

κατέχει την τέταρτη καλύτερη 

επίδοση με 15,32 μέτρα, την ο-

ποία πέτυχε στους Ολυμπια-

κούς Αγώνες του 2004 στην Α-

θήνα. 

Στον 

τελικό κέρδισε το ασημέ-

νιο μετάλλιο με επίδοση 15,25 

μέτρα. Όταν μας επισκέφτηκε, 

της κάναμε ερωτήσεις σχετικά 

με το πώς κατέκτησε αυτή τη 

θέση και μας απάντησε πως 

χρειάστηκε πολλή προπόνηση 

και θέληση. Μας είπε πως στη 

ζωή, τις περισσότερες φορές, 

δεν υπάρχει δεν μπορώ, αλλά δε 

θέλω. 

Κοτζιάμπαση Ελισάβετ, Α2 & Κο-

τζιάμπαση Δέσποινα, Γ3 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Ρύπανση του 

περιβάλλοντος 

Στις μέρες μας 

η ρύπανση του περιβάλλοντος 

είναι ένα θέμα που προβληματί-

ζει μικρούς και μεγάλους. Τα 

κυριότερα αίτιά της είναι η με-

γάλη τεχνολογική πρόοδος, η 

ραγδαία βιομηχανική ανάπτυξη, 

καθώς και η άγνοια των περισ-

σότερων ανθρώπων. Καθημε-

ρινά, τεράστιες ποσότητες βιο-

μηχανικών λυμάτων ρυπαίνουν 

ακτές και θάλασσες, εξαφανίζο-

ντας πολλά είδη του φυσικού και 

ζωικού βασιλείου. Επίσης, χι-

λιάδες καμινάδες εργοστασίων, 

εκλύουν σε εικοσιτετράωρη 

βάση αμέτρητους τόνους δηλη-

τηριωδών αερίων και σωματι-

δίων, κάνοντας ανυπόφορη τη 

ζωή των ανθρώπων και όλων 

των ζωντανών οργανισμών που 

τα εισπνέουν. Επιπλέον, πολλοί 

άνθρωποι μικροί και μεγάλοι, ι-

διαίτερα στη χώρα μας, πετάνε 

σκουπίδια όπου βρούν, αδιαφο-

ρώντας για τις συνέπειες αυτών 

τους των πράξεων. Σύμφωνα με 

επιστημονικές έρευνες, αν συ-

νεχιστεί η ρύπανση της γης με 

αυτό τον τρόπο, σε περίπου 70 

χρόνια η όψη της θα έχει αλλά-

ξει δραματικά. Γι’ αυτό, σταμάτα 

να ρυπαίνεις το περιβάλλον πριν 

είναι πολύ αργά… 

Κτώνας Βασίλης, Β2 

 

19 ΜΑΪΟΥ:ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ 

Γενοκτονία των Ποντίων… Η ε-

ξόντωση ενός ολόκληρου γέ-

νους… Ο αριθμός εξαψήφιος και 

το έγκλημα μεγάλο! Τα θύματα 

από τις σφαγές του Κεμάλ και 

των Νεοτούρκων ανέρχονται 

στις 353.000. Χτίζανε εκεί αιώ-

νες του Πόντου του Παρθενώ-

νες, μα το 1923 μπαίνουνε σε 

βαπόρια και κλαίνε με μαύρα δά-

κρια. Οι δυσκολίες κατά τον ξε-

ριζωμό, πολλές. Μάνες με παι-

διά στον ώμο να σπαράζουνε. 

Ζώα φορτωμένα, όχι με περιου-

σίες, αλλά με πολιτισμό: Εικό-

νες, βιβλία… Ο δρόμος μακρύς 

και τα εμπόδια μεγάλα. Τελικά, 

όσοι απέμειναν, φτάνουν στην 

Ελλάδα, όμως τα βάσανα δεν τε-

λειώνουν εδώ. Η αντιμετώπιση 

της κοινωνίας και της κυβέρνη-

σης, σκληρή. Ένα τεράστιο κύμα 

πληθυσμού δε γνωρίζει τι θα α-

πογίνει… Μετά από αγώνες οι 

Έλληνες του Πόντου προσαρμό-

ζονται και γίνονται αποδεκτοί. 

Τα χρόνια περνούν και τελικά, 

το 1994 αναγνωρίζεται η Γενο-

κτονία των Ποντίων και κατο-

χυρώνεται η 19η Μαΐου ως Η-

μέρα Μνήμης. Παρ’ όλα αυτά, το 

θέμα για τη διεθνή αναγνώριση 

παραμένει ανοιχτό. Η Τουρκία 

αρνείται να αναγνωρίσει τις 

πράξεις της. Μετά από 92 χρό-

νια, οι αγώνες δε σταματούν. Έ-

νας ολόκληρος λαός με έναν κο-

λοσσιαίο πολιτισμό, επιβίωσε 

και δε χάθηκε μέσα στους αιώ-

νες… «Η Ρωμανία αν πέρασεν, 

ανθεί και φέρει κι άλλο…» 

Φανιάδης Πρόδρομος & 

Φανιάδου Μαρία, Α3 



ΑΣΤΕΡΙΞ Ο ΓΑΛΑΤΗΣ! 

 

 

 

Είναι 

μια σειρά από γαλλικά κόμικς 

γραμμένα από τον Ρενέ Γκοσινί, 

Γάλλο συγγραφέα και συντάκτη 

που, εκτός από τον Αστερίξ, δη-

μιούργησε επίσης τον Λούκυ 

Λουκ, αλλά και τον Μικρό Νι-

κόλα. Τα σκίτσα είναι έργο του 

Αλμπέρ Ουντερζό, ο οποίος α-

νέλαβε και τη συγγραφή μετά το 

θάνατο του Γκοσινί, το 1977. Ο 

Αστερίξ εμφανίστηκε πρώτη 

φορά στο περιοδικό Pilote το 

1959. Η δράση τοποθετείται στο 

50 π.Χ. και παρουσιάζει τα κα-

τορθώματα ενός χωριού ανυπό-

τακτων Γαλατών που, με τη βο-

ήθεια ενός μαγικού φίλτρου 

φτιαγμένου από το Δρυΐδη τους, 

αντιστέκονται στους Ρωμαίους. 

Μάταια ο Ιούλιος Καίσαρας 

προσπαθεί να υποτάξει το χω-

ριό. Ο Αστερίξ μαζί με το φίλο 

του Οβελίξ χαλούν τα σχέδια 

των Ρωμαίων και στο τέλος η 

νίκη γιορτάζεται με ένα μεγάλο 

τσιμπούσι με αγριογούρουνα. 

Συχνά οι δύο ήρωες μπλέκουν 

σε περιπέτειες, που τους οδη-

γούν –κι εμάς μαζί τους- σε ξέ-

νες χώρες. Έτσι λοιπόν μαθαί-

νουμε …ότι οι Έλληνες πίνουν 

ρετσίνα κι έχουν πάντα ένα ξα-

δερφάκι κατάλληλο για τη δου-

λειά που χρειάζονται, …ότι οι 

Κορσικανοί είναι οξύθυμοι, έ-

χουν βεντέτες μεταξύ τους κι ο 

μεσημεριανός ύπνος είναι πολύ 

σημαντικός γι’ αυτούς, …ότι οι 

Βρετανοί είναι ψύχραιμοι, πί-

νουν κάθε μέρα στις 5 ακριβώς 

ζεστό νερό με μια σταγόνα γάλα 

(ώσπου να τους φέρει ο Αστερίξ 

το τσάι) και τρώνε άνοστα φα-

γητά με σάλτσα μέντας, …ότι οι 

Ελβετοί τρώνε φοντύ, έχουν μα-

νία με την καθαριότητα και τις 

κλεψύδρες και σέβονται πάνω 

απ’ όλα το τραπεζικό απόρ-

ρητο(!), …ότι οι Βέλγοι μιλούν με 

παράξενη προφορά και σνομπά-

ρουν τους Γαλάτες, …ότι οι Γότ-

θοι είναι πειθαρχημένοι και α-

ποτελούνται από πολλές φυλές 

που πολεμούν μεταξύ τους (ανα-

φορά στη Γερμανία πριν τον 

Μπίσμαρκ). 

Χαρακτηριστικό του κόμικ είναι 

ότι όλα τα ονόματα των Γαλατών 

τελειώνουν σε –ιξ, από το όνομα 

του Γαλάτη αρχηγού Βερσενζε-

τορίξ που νικήθηκε από τον Ι-

ούλιο Καίσαρα. Επίσης, πολλά ο-

νόματα είναι λογοπαίγνια. Το ό-

νομα του Αστερίξ για παρά-

δειγμα βγαίνει από το asté-

risque και σημαίνει αστερίσκος. 

Το όνομα του Οβελίξ που είναι 

προμηθευτής μενίρ, βγαίνει από 

το obélisque και σημαίνει οβελί-

σκος. Ο σκύλος του Οβελίξ λέ-

γεται Ιντεφίξ και στα γαλλικά 

idée fixe σημαίνει έμμονη ιδέα. 

Ο Κακοφωνίξ, ο βάρδος που 

τραγουδάει απαίσια, στην πραγ-

ματικότητα λέγεται Assurance-

tourix, δηλαδή assurance tout 

risque που σημαίνει ασφάλιση 

κατά παντός κινδύνου. Τέλος, ο 

Δρυΐδης του χωριού ο Πανορα-

μίξ (πανοραμικός) λέγεται έτσι 

επειδή συνήθως είναι σκαρφα-

λωμένος σε κάποιο δέντρο και 

μαζεύει γκι. 

Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά 

ακόμη για τον Αστερίξ. Θα προ-

σθέσουμε μόνο ότι είναι από τα 

πιο δημοφιλή κόμικς παγκο-

σμίως, που έδωσε το υλικό για 

να γυριστούν πολλές ταινίες και 

που διαβάζεται φανατικά από ε-

κατομμύρια αναγνώστες σε όλο 

τον κόσμο. 

Για το άρθρο αυτό συνεργάστη-

καν οι μαθητές της Β’ τάξης: 

Βλάχος Θανάσης 

Μάντσιου Κωνσταντίνα 

Μηλιώνη Δέσποινα 

Πέιου Μάγδα 

Πιτάνιου Έλενα 

Σαντίκογλου Γεωργία 

Στόικο Έλενα 

Τζιουράλη Άννα 

Τσιοχάρης Θεοχάρης 

Χατζάρα Μαριλία 

Χατζηιωάννου Γρηγόρης    

Χωροπανίτου Βικτώρια 



Άστεγοι σκύλοι και άστεγοι άνθρωποι… 

Όταν ένας σκύλος 

δεθεί με έναν άν-

θρωπο που τον 

φροντίζει, η αφοσί-

ωσή του είναι πα-

ντοτινή. Και, σε α-

ντίθεση με εμάς, οι 

σκύλοι δεν εγκατα-

λείπουν τον άν-

θρωπο στις δύσκολες στιγμές, ακόμα κι αν τα έχουν 

χάσει όλα. Οι άστεγοι σκύλοι αγαπούν και μένουν με 

τους άστεγους ιδιοκτήτες τους, ό,τι κι αν συμβεί…  

Κοτζιάμπαση Ελισάβετ, Α2 

QUIZ 

ΠΟΣΟ ΚΑΛΟΣ ΦΙΛΟΣ ΕΙΣΑΙ; 

Απάντησε με ειλικρίνεια στις παρακάτω ερωτήσεις 

και βρες πόσο καλός φίλος είσαι… 

 Ακούς το φίλο σου όταν σου μιλάει; 

α) Πάντα 

β) Αρκετές φορές 

γ) Όταν με ενδιαφέρει 

δ) Ποτέ 

 Λες σε άλλους τα μυστικά του φίλου σου; 

α) Ποτέ 

β) Λίγες φορές 

γ) Όταν έχει σχέση με άλλους 

δ) Πάντα 

 Ασχολείσαι με το φίλο σου; 

α) Πάντα 

β) Αρκετές φορές 

γ) Όταν έχω όρεξη 

δ) Ποτέ 

 Ζηλεύεις το φίλο σου; 

α) Ποτέ 

β) Ελάχιστες φορές 

γ) Αρκετές φορές 

δ) Πάντα 

 Λες σε άλλους άσχημα πράγματα για το φίλο 

σου; 

α) Ποτέ 

β) Όταν χρειαστεί  

γ) Όταν το θελήσω 

δ) Συνέχεια 

 Λες ψέματα για το φίλο σου; 

α) Ποτέ 

β) Λίγες φορές 

γ) Ανάλογα με το ψέμα 

δ) Συνέχεια 

 Κοροϊδεύεις το φίλο σου; 

α) Ποτέ 

β) Λίγες φορές 

γ) Αρκετές φορές 

δ) Πάντα 

 Προσπαθείς να ανταγωνιστείς το φίλο σου; 

α) Ποτέ 

β) Λίγες φορές 

γ) Αρκετές φορές 

δ) Πάντα 

 Εκμεταλλεύεσαι το φίλο σου; 

α) Ποτέ 

β) Λίγες φορές 

γ) Αρκετές φορές 

δ) Συνέχεια 

 Σέβεσαι το φίλο σου; 

α) Πάντα 

β) Αρκετές φορές 

γ) Ελάχιστες φορές 

δ) Ποτέ 

Βαθμολογία απαντήσεων: α=7 πόντοι, β=5 πόντοι, 

γ=3 πόντοι, δ=1 πόντος 

Αν έχεις συγκεντρώσει από 10 έως 20 πόντους, 

δεν είσαι καλός φίλος, πρέπει να βελτιωθείς. 

Αν έχεις συγκεντρώσει από 21 έως 40 πόντους, 

δεν είσαι και τόσο καλός φίλος. Προσπάθησε να γί-

νεις καλύτερος. 

Αν έχεις συγκεντρώσει από 41 έως 50 πόντους, 

είσαι ένας αρκετά καλός φίλος, μπορείς όμως να 

γίνεις και καλύτερος. 

Αν έχεις συγκεντρώσει από 51 έως 70 πόντους, 

είσαι ένας από τους καλύτερους φίλους. Να παρα-

μείνεις έτσι! 

Ζήμνα Κλεοπάτρα, Α1 

 



 

 
 

 

 

 

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ – ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
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                  16               
 

                       

                      ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 

3. Εκεί γεννήθηκε ο Μέγας Αλέξανδρος. 

4. Περίφημος δεσμός τον οποίο έλυσε ο Αλέξανδρος. 

7. Βασιλιάς της Περσίας. 

9. Όνομα πολλών πόλεων που ίδρυσε ο Αλέξανδρος. 

10. Δάσκαλος του Αλέξανδρου.  

12. Την παντρεύεται ο Αλέξανδρος το 327 π.Χ. 

13. Εκεί πέθανε ο Μέγας Αλέξανδρος το 323 π.Χ. 

14. Πατέρας του Αλέξανδρου. 

15. Έτσι ονομαζόταν το άλογο του Αλέξανδρου. 

16. Η πρώτη νίκη του Αλέξανδρου στην Ασία έγινε εκεί. 

ΚΑΘΕΤΑ 

1.Άρεσε πολύ στον Αλέξανδρο να τη διαβάζει. 

2. Ινδός βασιλιάς τον οποίο νίκησε ο Αλέξανδρος. 

3. Τους νίκησε ο Μέγας Αλέξανδρος. 

5. Εκεί έγινε μια από τις σφοδρότερες συγκρούσεις της αρχαιότητας. 

6. Έτσι ονομάστηκε ο Αλέξανδρος από τους ιστορικούς. 

8. Εκεί πίστευαν ότι βρισκόταν το ανατολικότερο σύνορο του κόσμου 

11. Μητέρα του Αλέξανδρου. 

 

 

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ 

Όλους τους ταΐζει και 

δεν τρώει. 

Τι είναι;  

Όταν το λύσεις κάθεται κι όταν 

το δέσεις τρέχει… Τι είναι; 

ΑΝΕΚΔΟΤΑ 

Η καινούργια δακτυλογράφος 

-Άσε φίλε μου. Αυτή τη φορά α-

νέλαβε η γυναίκα μου να διαλέ-

ξει την καινούργια δακτυλο-

γράφο του γραφείου μου… 

-Κατάλαβα. Θα είναι μελαχρινή, 

ενώ εσύ προτιμάς τις ξανθιές! 

-Όχι, δεν είναι ούτε μελαχρινή 

ούτε ξανθιά. Είναι ασπρομάλλα! 

Τα αντίθετα                              

Ποιο είναι το αντίθετο της λέ-

ξης μηχανόβιος;                   

Βιομήχανος… 

ΣΚΑΚΙ 

Την κίνηση έχουν τα μαύρα και 

κερδίζουν κομμάτι 

το κουτάλι 

το παπούτσι 

ΛΥΣΗ :  ….  Πδ2+, Ρζ1, ΠxΑ 


