


Aπαγορεύεται

η αναδημοσίευση και γενικά

η ολική, μερική ή περιληπτική

αναπαραγωγή και μετάδοση έστω

και μίας σελίδας του παρόντος

βιβλίου κατά παράφραση ή

διασκευή με οποιονδήποτε τρόπο

(μηχανικό, ηλεκτρονικό,

φωτοτυπικό κ.λπ. – Nόμος 2121/93,

άρθρο 51).

Η απαγόρευση αυτή ισχύει

και για δημόσιες υπηρεσίες,

βιβλιοθήκες, οργανισμούς κ.λπ.

(άρθρο 18). 

Οι παραβάτες διώκονται (άρθρο 13) 

και τους επιβάλλονται 

κατάσχεση, αστικές και ποινικές

κυρώσεις σύμφωνα με το νόμο

(άρθρα 64-66).
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Αγαπητοί γονείς,
Ο ελεύθερος χρόνος για το παιδί είναι πλέον σπάνιος, γι’ αυτό και πολύτιμος. Χρειάζε-
ται, επομένως, να αξιοποιείται δημιουργικά και εποικοδομητικά. Οι καλοκαιρινές διακο-
πές, το Σαββατοκύριακο, οι ελεύθερες ώρες τις καθημερινές είναι μια ευκαιρία για να
συνεργαστείτε με το παιδί σας, να του παρέχετε ουσιαστική ψυχαγωγία, αποδεικνύοντάς
του ότι η μάθηση μπορεί να είναι παιχνίδι. Ταυτόχρονα μπορείτε να διαγνώσετε τις δε-
ξιότητές του και να διακρίνετε τα σημεία στα οποία χρειάζεται ενίσχυση.

Σ’ αυτή σας την προσπάθεια τα βιβλία της σειράς ΔΙΑΚΟΠΕΣ! θα αποδειχθούν πολύτι-
μοι αρωγοί. Γραμμένα με σύγχρονη παιδαγωγική αντίληψη και με μοντέρνα θεματολο-
γία, θα αποτελέσουν αφορμή για ατέλειωτες ώρες δημιουργικής απασχόλησης για εσάς
και το παιδί σας.

Για τη χρήση του βιβλίου αυτού δεν απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις, πέρα από τις μα-
θηματικές και γλωσσικές που έχουν αποκτηθεί στην προηγούμενη τάξη, τις οποίες το παι-
δί θα αφομοιώσει με τις πρωτότυπες δραστηριότητες του βιβλίου.

Το βιβλίο αυτό, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει:
ñ παραμύθια ñ επιστήμη
ñ μυθολογία ñ γρίφους και σπαζοκεφαλιές
ñ πειράματα ñ λαβύρινθους
ñ κατασκευές ñ οφθαλμαπάτες
ñ πληροφορίες για τα ζώα

Με τις δραστηριότητες του βιβλίου το παιδί:
ñ αναπτύσσει τις γλωσσικές και τις εκφραστικές του ικανότητες
ñ μαθαίνει να κάνει λογικούς και μαθηματικούς συλλογισμούς, να επεξεργάζεται δεδομέ-

να και να διατυπώνει συμπεράσματα
ñ προάγει τη συναισθηματική του νοημοσύνη
ñ καλλιεργεί τη δημιουργικότητά του
ñ κατακτά νέες γνώσεις.

Στο τέλος του βιβλίου υπάρχουν οι απαντήσεις των δραστηριοτήτων, ώστε το παιδί να
μη μείνει με καμία απορία και καμία αμφιβολία.

Αντιγόνη Λυκοτραφίτη, Νίκη Σάκκου
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MÈ· ı˘ÌˆÌ¤ÓË Ù›ÁÚË
Τα ζώα της ζούγκλας ετοιμάζονταν να τρέξουν.
Από όλα τα ζώα μόνο η τίγρη είχε πάρει
στα σοβαρά τον αγώνα. «Πρώτη θα βγω!»
καυχιόταν. «Είμαι πιο γρήγορη απ’ όλους».



«Θα τρέξουμε μόνο για να διασκεδά-
σουμε!» θύμισε στην τίγρη ο φίλος της ο
Ρίνο. «Δε σας ενδιαφέρει η πρωτιά;» τσί-
ριξε η τίγρη. «Οι φίλοι είναι πιο σημαντι-
κοί από τον αγώνα» είπε ήρεμα ο Ρίνο.
Τα ζώα φοβήθηκαν κι άρχισαν ν’ απομα-
κρύνονται από κοντά της. Η τίγρη είχε
μείνει μόνη.
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Ο ελέφαντας την πλησίασε και κάθισε κοντά της. «Μην απο-
ρείς που δεν παίρνουμε τον αγώνα στα σοβαρά, όπως εσύ»
της είπε. «Δεν είμαστε όλοι ίδιοι ούτε και μπορούμε να κάνου-
με τα ίδια πράγματα». «Κανένας φίλος δεν παίζει μαζί μου πια!»
παραπονέθηκε θλιμμένη η τίγρη. «Δε θέλω να χάσω από φίλο
μου τον Ρίνο» είπε κι έβαλε τα κλάματα.
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Τα ζώα παρατάχτηκαν στη γραμμή της αφετηρίας. Όλα ξε-
κίνησαν γρήγορα. Ο Ρίνο όμως σύντομα κουράστηκε και συ-
νέχισε αργά. «Θα τρέξουμε μαζί» του έδωσε θάρρος η τίγρη.

«Εγώ δεν είμαι γρή-
γορος σαν εσέ-
να» είπε ο Ρίνο
αγκομαχώντας.
«Δεν πειράζει»

του χαμογέλασε η
τίγρη. «Θα τρέξω κι

εγώ όπως τρέχεις
εσύ. Είσαι ο καλύτε-

ρός μου φίλος!»
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Και οι δυο τους όμως

χαμογελούσαν Ï·ÙÈ¿.

Ο Ρίνο και η τίγρη
έφτασαν τελευταίοι

στο Παράξενο Δέντρο.
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«Μα τι έγινε;» απόρησαν τα ζώα
που είχαν τερματίσει. «Γιατί έμεινες πίσω;»
ρώτησαν την τίγρη. «Για διασκέδαση δεν είπαμε

πως ήταν ο αγώνας;» απάντησε η τίγρη. «Τι αξία θα
’χε αν έφτανα μόνη μου στο τέρμα; Σημασία έχει που είμαστε
φίλοι και ευχαριστηθήκαμε τη διαδρομή!»

Aπό το βιβλίο Mια θυμωμένη τίγρη της Γιολάντας Tσορώνη-Γεωργιάδη, εκδόσεις Σαββάλας.
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Πάμε για ψάρεμα!

ÔÙ‹ÚÈ

·ÁÔı‹ÎË

ÔÏ‡ ÏÂÙfi Û¿ÁÎÔ

·Ï¿ÙÈ

ÓÂÚfi

¶Â›Ú·Ì·

XÚÂÈ¿˙ÂÛ·È

1 Βάλε κρύο νερό στην

παγοθήκη και τοποθέ-

τησέ τη στην κατάψυξη

για 2 ώρες περίπου.

2 Όταν τα παγάκια είναι

έτοιμα, βάλε στο ποτήρι

πολύ κρύο νερό.

3 Βγάλε από την

παγοθήκη ένα

παγάκι και βάλ’

το στο ποτήρι

με το νερό.
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•¤ÚÂÈ˜...

fiÙÈ ÁÈ· Ó· ·ÔÊ‡ÁÔ˘ÌÂ

·˘ÙÔÎÈÓËÙÈÎ¿ ·Ù˘¯‹Ì·Ù·

ÛÙÔÓ ·ÁˆÌ¤ÓÔ ‰ÚfiÌÔ

Ú›¯ÓÔ˘ÌÂ ·Ï¿ÙÈ;

™Â ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Î¿Ùˆ

·fi ÙÔ˘˜ 0Æ C Î·È fiÙ·Ó

¤¯ÂÈ ÔÏÏ‹ ˘ÁÚ·Û›·, ÔÈ

‰ÚfiÌÔÈ Î·Ï‡ÙÔÓÙ·È ÌÂ

¤Ó· ÏÂÙfi ÛÙÚÒÌ· ·fi

·ÁˆÌ¤ÓÔ ÓÂÚfi Ô˘ Â›-

Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎ¿ ÁÏÈÛÙÂÚfi.

°È· Ó· ÌËÓ ·ÁÒÛÂÈ ·˘-

Ùfi ÙÔ ÛÙÚÒÌ· ÙÔ˘ ÓÂ-

ÚÔ‡, Ú›¯ÓÔ˘ÌÂ ·Ï¿ÙÈ.

ΔÔ ·Ï¿ÙÈ ÌÂÈÒÓÂÈ ÙË ıÂÚÌÔ-

ÎÚ·Û›· ÛÙËÓ ÔÔ›· ·ÁÒÓÂÈ

ÙÔ ÓÂÚfi. ∫·ÓÔÓÈÎ¿ ÙÔ ÓÂÚfi

ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È ÛÂ ¿ÁÔ ÛÙÔ˘˜

0ÆC. ŸÌˆ˜, ÛÙÔ˘˜ 0Æ C, ·Ó

Ú›ÍÔ˘ÌÂ ·Ï¿ÙÈ ÛÙÔÓ ¿ÁÔ,

Á›ÓÂÙ·È ¿ÏÈ ÓÂÚfi!

4 Βάλε το σπάγκο πάνω στο

παγάκι και ρίξε από πάνω

του λίγο αλάτι. Η επιφάνεια

από το παγάκι όπου έπεσε

το αλάτι λιώνει.

6 Τράβηξε τώρα σιγά σι-

γά το σπάγκο. Ο πάγος

που έλιωσε εξαιτίας

του αλατιού πάγωσε

και πάλι παγιδεύοντας

το σπάγκο! Τώρα μπο-

ρείς να ψαρέψεις το

παγάκι σου!!!

5 Περίμενε 20 δευτερό-

λεπτα… Στο διάστημα

αυτό μην κουνήσεις

καθόλου το σπάγκο!



Ο Δαίδαλος ήταν ένας Αθηναίος αρχιτέκτονας και εφευρέτης ξακου-
στός όχι μονάχα στον τόπο του, μα και πέρα από τα όρια της Ελλάδας.
Κάποτε τον κάλεσε στην υπηρεσία του ο βασιλιάς της Κρήτης Μίνωας
για να του κατασκευάσει ένα παλάτι. Ο Δαίδαλος, με τη βοήθεια του
γιου του Ίκαρου, σχεδίασε πράγματι ένα υπέροχο ανάκτορο με πολλά
δωμάτια.

«Και τώρα θέλω να μου φτιάξεις ένα λαβύρινθο τόσο πολύπλοκο,
που κανένας να μην μπορεί να βγει από εκεί» είπε ο Μίνωας στο Δαίδα-
λο όταν ολοκλήρωσε το παλάτι του. Ήθελε να κλείσει εκεί το γιο του
Μινώταυρο, ένα τέρας με κεφάλι ταύρου και σώμα ανθρώπου.

Ο λαβύρινθος κατασκευάστηκε και οι μόνοι που ήξεραν τα σχέδια
της κατασκευής του ήταν ο Δαίδαλος και ο Ίκαρος. Για να μη γίνει
γνωστό το μυστικό του λαβύρινθου έξω από την Κρήτη, ο Μίνωας
φυλάκισε το φτωχό αρχιτέκτονα και το γιο του.

«Μην ανησυχείς» παρηγόρησε ο Δαίδαλος τον Ίκαρο, που είχε α-
πελπιστεί, «θα δεις ότι θα τα καταφέρουμε να φύγουμε από δω!». Και
βάλθηκε να βρει κάποιο τρόπο να αποδράσουν.

M˘ıÔÏÔ
Á›·

O Δαίδαλος και ο Ίκαρος



Δεν άργησε να βρει τη λύση. Με φτερά πουλιών και κερί έφτιαξε
δύο ζευγάρια μεγάλες φτερούγες και τα στερέωσε στην πλάτη τη δική
του και του γιου του.

«Πέτα, αγόρι μου!» είπε μετά στον Ίκαρο. «Πέτα μακριά από το λα-
βύρινθο, μακριά από τούτη τη φυλακή! Πρόσεξε όμως να μην πλησιά-
σεις πολύ στον ήλιο!»

Ο Ίκαρος, μεθυσμένος από τη χαρά της ελευθερίας, ξεχύθηκε στον
ουρανό. Λησμονώντας όμως τη συμβουλή του πατέρα του, πετούσε
ψηλά, όλο και πιο ψηλά… ώσπου η θερμότητα του ήλιου έλιωσε το κε-
ρί και τα φτερά του διαλύθηκαν.

Έτσι, ο άτυχος νέος γκρεμίστηκε και πνίγη-
κε στη θάλασσα, που από τότε φέρει το

όνομά του: Ικάριο Πέλαγος.
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BPEΣ TH ΣΩΣTH AΠANTHΣH!

Πώς γεννιέται;
Έπειτα από κυοφορία 100 ημερών περίπου η
λέαινα φέρνει στον κόσμο 1 έως 6 λιοντα-
ράκια. Τα μωρά είναι τυφλά και παραμένουν
κοντά στη μαμά τους τις 10 με 15 πρώτες μέ-
ρες της ζωής τους, μέχρις ότου μπορούν πια
να δουν καθαρά.

Πώς μεγαλώνει;
Όπως όλα τα αιλουροειδή, το λιονταράκι εί-
ναι πολύ άτακτο. Από την ηλικία των 2 μηνών
ζει μαζί με τα άλλα λιοντάρια της ομάδας της
μητέρας του. Εκτός από τη μαμά του και οι
άλλες λέαινες το θηλάζουν και το φροντίζουν
σαν να ήταν δικό τους μωρό.

Tι τρώει;
Το λιονταράκι θηλάζει για 6 μήνες και, στη
συνέχεια, αρχίζει να τρώει κρέας. Όταν γίνει
2 χρονών, αρχίζει να μαθαίνει να κυνηγά
μαζί με τα μεγάλα λιοντάρια.

ZÒ·

Tο λιονταράκι

Πρέπει να ξέρεις…

Το λιονταράκι κοιμάται 20 ώρες την η-

μέρα! Η μαμά του δεν το αφήνει πολλή

ώρα μόνο του στο καταφύγιό του για να

μην το φάνε οι ύαινες. Με μήκος 3,5 μέ-

τρα και βάρος τουλάχιστον 150 κιλά, το

λιοντάρι απειλείται άμεσα με εξαφάνιση

εξαιτίας του ανθρώπου που καταστρέ-

φει το βιότοπό του και το κυνηγάει.

™ § ™ § ™ § ™ §

α. Το λιονταράκι δεν
απομακρύνεται
από τη μητέρα του
τις πρώτες ημέρες
της ζωής του.

β. Το λιονταράκι
είναι πολύ
δραστήριο.

γ. Το λιοντα-
ράκι τρώει
χορτάρι.

δ. Το λιονταράκι πρέπει
να μάθει να κυνηγά.
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TAYTOTHTA

Λέξεις που έμαθα

λέαινα: το θηλυκό λιοντάρι.

ΠOΣO MAKPY EINAI;

ΠOΣO BAPY EINAI;

ΠOY ZEI;

Το λιοντάρι ζει στις
σαβάνες και τα αραιά
δάση της τροπικής

Αφρικής. Έχει εξαφα-
νιστεί από τη Μέση

Ανατολή, αλλά υπάρ-
χει ακόμα στην Ινδία.

του νεογέννητου

λιονταριού

Έως 2 κιλά

Περίπου
25 εκατοστά

Οι απαντήσεις δίνονται στο τέλος του βιβλίου.



Η Νόνα, η σοφή γιαγιά χελώνα, ήταν πάντα έτοιμη να δίνει
τις πολύτιμες συμβουλές της σε όποιον τις χρειαζόταν.
Αυτή τη φορά όμως ήταν εκείνη που είχε ανάγκη από
βοήθεια. «Έχω κουραστεί να με κοροϊδεύουν όλοι
επειδή είμαι αργή! Πηγαίνω σιγά, είναι αλήθεια, αλ-
λά στο τέλος φτάνω πάντα στον προορισμό μου!»
παραπονέθηκε στην αλεπού.

Η αλεπού την άκουσε με προσοχή και έπειτα της εί-
πε: «Θα δώσουμε σ’ όλους ένα καλό μάθημα, θα δεις! Θα
οργανώσουμε έναν αγώνα δρόμου… Εσύ φρόντισε
απλώς να δηλώσεις συμμετοχή και τα υπόλοιπα θα τα
αναλάβω εγώ!»

Η Νόνα είχε απόλυτη εμπιστο-
σύνη στην εξυπνάδα της αλεπούς και δήλωσε πράγματι

συμμετοχή στον αγώνα, μαζί με το Μελή, το κουταβάκι του Κανέλου,
τον κούνελο Τρεχαλίνο και τη Χρυσαφιά, την ξανθιά φοράδα. Τι ελπί-
δες είχε όμως να νικήσει τόσο γοργοπόδαρους αντιπάλους;
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O ·ÁÒÓ·˜ ‰ÚfiÌÔ˘TÔ ·Á
·ËÌ¤

ÓÔ

ÌÔ˘ 
·Ú·Ì‡

ıÈ



Τα τέσσερα ζώα πήραν θέση στην αφετηρία και, μόλις
δόθηκε το σινιάλο της εκκίνησης, ξεκίνησαν όλα
μαζί.

Μπροστά πήγαινε η Χρυσαφιά, που κάλ-
παζε γοργά, με την πλούσια χαίτη της
να ανεμίζει.

Την ακολουθούσε ο κούνελος,
καλύπτοντας πανεύκολα την από-

σταση με τα μεγάλα του πηδήματα.

Ο Μελής δυσκολευόταν λιγάκι να τους προφτάσει. Έτρεχε με τη
γλώσσα έξω, βάζοντας τα δυνατά του να μη μείνει πολύ πίσω.

Η χελώνα είχε μείνει τελευταία και, ενώ οι άλλοι κόντευαν κιόλας
να φτάσουν στα μισά της διαδρομής, εκείνη είχε διασχίσει λίγα μόλις
μέτρα.
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Τότε όμως μπήκε
στο παιχνίδι η πονη-

ρή αλεπού.
Γρήγορα γρήγορα, και χω-

ρίς να την πάρει χαμπάρι κανέ-
νας, έστησε στην άκρη του μο-
νοπατιού ένα μεγάλο καθρέ-
φτη και μετά κρύφτηκε πίσω

από ένα δέντρο και περίμενε.
Πάνω στην ώρα, να σου και

η Χρυσαφιά, που ερχόταν φουριόζα. Μόλις
αντίκρισε την εικόνα της στον καθρέφτη, σταμάτησε να θαυμάσει

τον εαυτό της. Πόσο χαριτωμένο τον έβρισκε!
Ο κούνελος πέρασε από δίπλα της χοροπηδώντας. «Μείνε εσύ εδώ

πέρα να γυαλίζεσαι και να καμαρώνεις την ομορφάδα σου, φαντα-
σμένη!» είπε γελώντας καθώς την προσπερνούσε.

Μα η αλεπού είχε ετοιμάσει και για εκείνον μια παγίδα. Λίγο παρα-
κάτω, στη ρίζα ενός δέντρου, είχε αφήσει ένα καλάθι γεμάτο λαχταρι-
στά καρότα. Ποιο κουνέλι θα μπορούσε τάχα να αντισταθεί σ’ έναν
τέτοιο πειρασμό;

«Ας δοκιμάσω ένα κομματάκι…» σκέφτηκε ο Τρεχαλίνος «και
μετά συνεχίζω το τρέξιμο». Όπως ξέρουμε όλοι όμως, το
ένα καρότο φέρνει το άλλο και το καλαθάκι είχε μισο-
αδειάσει όταν πέρασε από εκεί ο Μελής, λαχανια-
σμένος, αλλά κοντά στο τέρμα τώρα πια.

«Τρώγε, τρώγε, φαταούλα!» φώναξε στον κού-
νελο που μασουλούσε τρισευτυχισμένος τα τραγα-
νά καρότα. «Κι όσο εσύ θα τρως, εγώ θα νικήσω στον
αγώνα!»

Αλλά φυσικά, η αλεπού δεν είχε παραλείψει να σκε-
φτεί ένα κόλπο και για το σκυλάκι. Καλά κρυμμένη πί-
σω από ένα θάμνο, άρχισε να βελάζει σαν αρνάκι που
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έχει χαθεί και ψάχνει για τη μαμά του. «ΜΠΕΕΕΕ! ΜΠΕΕΕΕ!» έκανε η
αλεπού, που ήξερε να μιμείται τέλεια τις φωνές των άλλων ζώων.

«Τι ακούω; Εδώ υπάρχει ένα αρνάκι που κινδυνεύει!» σκέφτηκε ο
Μελής και σταμάτησε απότομα. Γνώριζε καλά ποιο ήταν το καθήκον
του και βάλθηκε αμέσως να γυρεύει το ανυπεράσπιστο αρνί μυρίζο-
ντας ανάμεσα στους θάμνους. Τι παράξενο όμως! Η βαριά μυρωδιά
που έφτανε στη μύτη του δε θύμιζε τρυφερό αρνάκι, αλλά αλεπού! Τ’
αυτιά του, ωστόσο, δεν τον είχαν γελάσει, γι’ αυτό συνέχισε με πεί-
σμα το ψάξιμο.

Έτσι, ενώ η Χρυσαφιά δεν έλεγε να ξεκολλήσει από τον καθρέφτη,
ο Τρεχαλίνος καταβρόχθιζε τα τελευταία καρότα και ο Μελής αναζη-
τούσε ανύπαρκτα αρνάκια, η Νόνα, η γριά χελώνα, έφτασε κούτσα
κούτσα πρώτη στο τέρμα και ανακηρύχτηκε νικήτρια.

«Την άξιζες τη νίκη!» της είπε χαμογελώντας η αλεπού. «Όποιος θέ-
λει να νικήσει δεν πρέπει να λοξοδρομεί από το σκοπό του. Όπως

βλέπεις, το σημαντικό δεν είναι να είμαστε πάντα οι καλύτε-
ροι, αλλά να έχουμε ζήλο και επιμονή. Ακόμα και αυτός

που πάει αργά, μπορεί να φτάσει πολύ μακριά!»
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Tο ταξίδι του νερού

Û‡ÓÓÂÊ·
(ÛÙ·ÁÔÓ›‰È· ÓÂÚÔ‡)

˘‰Ú·ÙÌÔ›
(ÂÍ¿ÙÌÈÛË)

ÓÂÚfi
ˆÎÂ·Ófi˜

Ï›ÌÓË

‚ÚÔ¯‹

˘‰Ú·ÙÌÔ› (ÂÍ¿ÙÌÈÛË)

˘‰Ú·ÙÌÔ›
(ÂÍ¿ÙÌÈÛË)



21

¯ÈfiÓÈ

¯ÈfiÓÈ

¯Â›Ì·ÚÚÔ˜ ·ÁÂÙÒÓ·˜

ÔÙ·Ìfi˜

‚ÚÔ¯‹



Στο μεγάλο λαβύρινθο της Κνωσού ζούσε ο απαίσιος Μινώταυρος,
γιος του βασιλιά Μίνωα. Για να τον τρέφει, ο βασιλιάς της Κρήτης τού
έδινε επτά νέους και επτά νέες που ήταν υποχρεωμένη να του στέλνει
κάθε χρόνο η πόλη της Αθήνας ως φόρο.

Κάποια μέρα ένα πολύ γενναίο βασιλόπουλο, ο Θησέας, παρουσιά-
στηκε στον πατέρα του, το βασιλιά Αιγέα, και του είπε:

«Πατέρα, αυτό το κακό πρέπει να σταματήσει. Άφη-
σέ με να πάω κι εγώ στην Κρήτη και σου υπόσχομαι
να βρω το Μινώταυρο και να τον σκοτώσω».

Ο βασιλιάς Αιγέας προσπάθησε να του αλ-
λάξει γνώμη.

«Παιδί μου, το τέρας αυτό είναι ανίκη-
το» του είπε. «Όμως, ακόμα κι αν κατα-
φέρεις να το εξολοθρεύσεις, θα σου
είναι αδύνατο μετά να βγεις από το
λαβύρινθο».

Ο Θησέας όμως είχε πάρει την
απόφασή του. Έτσι την επόμενη μέ-
ρα ξεκίνησε με το καράβι του για την
Κρήτη.

Όταν έφτασε στο παλάτι της Κνωσού, ο Θη-
σέας γνώρισε την Αριάδνη, την πανέμορφη κό-
ρη του βασιλιά Μίνωα. Η βασιλοπούλα ερωτεύτηκε αμέσως το θαρ-
ραλέο βασιλόπουλο και προσπάθησε και εκείνη να το πείσει να απο-
φύγει την αναμέτρηση με το φοβερό θηρίο.

«Έχω δει πολλά παλικάρια σαν εσένα να μπαίνουν στο λαβύρινθο
και να μην ξαναβγαίνουν ποτέ πια!» του είπε με δάκρυα στα μάτια.
«Κοίταξέ τον! Είναι απέραντος και οι στενοί του διάδρομοι είναι τόσο
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M˘ıÔÏÔ
Á›·

O Θησέας και ο Mινώταυρος



δαιδαλώδεις, που κανένας δεν μπορεί να βρει τον προσανατολισμό
του εκεί μέσα! Όσο για το τέρας, είναι δυνατό όσο δέκα ταύροι μαζί.
Αν όμως επιμένεις να πας, πάρε τουλάχιστον μαζί σου ετούτο το ξί-
φος που έχει βουτηχτεί σε δηλητήριο. Θα σου δώσω και κάτι ακόμα
που θα σου φανεί πολύ χρήσιμο…» Και με τα λόγια αυτά, του έβαλε
στο χέρι ένα μίτο, δηλαδή ένα χοντρό κουβάρι νήμα.

«Νήμα!» έκανε έκπληκτος ο Θησέας. «Τι να το κάνω το νήμα;»
«Δέσε την άκρη του στην είσοδο του λαβύρινθου και, μόλις μπεις

μέσα, άρχισε να το ξετυλίγεις. Έτσι θα μπορέσεις να ξαναβρείς το δρό-
μο για την έξοδο. Πήγαινε λοιπόν, αφού το θέλεις τόσο, αλλά κοίτα να
γυρίσεις γρήγορα κοντά μου!»
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A›ÛÙ
Â˘Ù·

·ÏÏ¿ 
·ÏËıÈÓ

¿!
O καταπληκτικός κόσμος

των ζώων

Τι ασυνήθιστο μπορεί να
κάνει μια Î·ÌËÏÔ¿Ú‰·ÏË;

Οι Á‡Â˜ μερικές
φορές τρώνε τό-
σο πολύ που δεν
μπορούν να πε-
τάξουν.

Τα ÁÔ˘ÚÔ‡ÓÈ· δεν
ιδρώνουν, έτσι, για να
δροσιστούν, κυλιού-
νται στη λάσπη.

Πολλές Û·‡ÚÂ˜

βγάζουν καινούρια
ουρά, αν κοπεί
η πρώτη.

Οι Ï‡ÎÔÈ, όταν
κάνει πολύ κρύο
και κοιμούνται,
ζεσταίνουν το
πρόσωπό τους με
την ουρά τους.

Πόσα
είδη Î·ÁÎÔ˘Úfi

υπάρχουν στον
κόσμο;

Πώς αναπνέουν
οι ÂÏ¤Ê·ÓÙÂ˜ κάτω

από το νερό;

Το πιο μεγαλόσωμο αιλουροει-
δές στον κόσμο είναι η Ù›ÁÚË ÙË˜

™È‚ËÚ›·˜, το βάρος της οποίας
φτάνει έως τα 360 κιλά.
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Το πιο γρήγορο ζώο του κόσμου
είναι ο Á·Ùfi·Ú‰Ô˜ (τσίτα).

Ο ‰Ú˘ÔÎÔÏ¿ÙË˜ μπορεί να ραμφίζει
20 φορές το δευτερόλεπτο.

Οι Ó˘¯ÙÂÚ›‰Â˜ στρίβουν πάντα αρι-
στερά όταν βγαίνουν από μια σπηλιά.

Ο τυφλοπόντικας
·Û¿Ï·Î·˜ μπο-
ρεί σε μία νύχτα
να σκάψει μια σή-
ραγγα με μήκος ίσο
με 7 λεωφορεία
στη σειρά.

Οι Î·ÌÔ‡ÚÂ˜

Ê¿Ï·ÈÓÂ˜ επι-
κοινωνούν με-
ταξύ τους τρα-
γουδώντας.

Ο ¯ÈÌ·ÓÙ˙‹˜ μπορεί να
μάθει να αναγνωρίζει τον
εαυτό του στον καθρέφτη,
αλλά οι μαϊμούδες όχι.

Το ζώο που βγάζει το δυνατότερο
ήχο στον κόσμο είναι η Á·Ï¿˙È·

Ê¿Ï·ÈÓ·.

Πώς κοιμούνται
τα ‰ÂÏÊ›ÓÈ·;

Υπάρχουν
και ÚÔ˙

‰ÂÏÊ›ÓÈ·.

Όλες οι ˙¤‚ÚÂ˜ είναι ίδιες;

Οι απαντήσεις δίνονται στο τέλος του βιβλίου.
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º›ÏÔÈ ÁÈ· ı·‡Ì·Ù·
Ο Κίμωνας ο ποντικούλης έμενε σ’ ένα
φάρο που βρισκόταν στην άκρη της
ακτής. Ο φάρος είχε μια λάμπα
στην κορυφή, που αναβόσβη-
νε μέρα νύχτα και γύριζε
σαν ρολόι. Οι ναυτικοί
έβλεπαν το φως της
και πρόσεχαν τα
βράχια.



27

Ο ουρανός είχε σκοτεινιάσει, η θά-
λασσα είχε αγριέψει, ο αέρας σφύριζε κι
από μακριά ακουγόταν η κόρνα κάποιου ψαρο-
κάικου. «Η λάμπα είναι σβηστή. Πρέπει να ανάψω
το φάρο οπωσδήποτε!» είπε αναστατωμένος ο Κί-
μωνας. Έσπρωξε και ξανάσπρωξε το διακόπτη όσο

πιο δυνατά μπορούσε μέχρι που… ένα «ÎÏÈÎ»

ακούστηκε. Η λάμπα όμως δεν άναψε. Είχε καεί.



Ο ποντικούλης ήξερε πως υπήρχε μια δεύτερη λάμπα στο
κάτω μέρος του φάρου. Δεν μπορούσε όμως, ούτε και προ-
λάβαινε, να τη μεταφέρει μόνος του. Και το ψαροκάικο πλη-
σίαζε, πλησίαζε…

Ξαφνικά ένα φτερούγισμα ακούστηκε. Η φίλη του η Μάινα
βρισκόταν κοντά του κρατώντας μια κλωστή από τον ιστό που
έπλεκε η αράχνη.

«Ανέβα γρήγορα» του φώναξε. «Έχω ένα σχέδιο που
μπορεί να πετύχει».



Η αράχνη έφτιαξε γρήγορα έναν ιστό και οι τρεις φίλοι έβα-
λαν μέσα τη βοηθητική λάμπα. Η αράχνη και ο Κίμωνας πήδη-
ξαν γρήγορα στο πάτωμα. Ο ποντικούλης έβγαλε την καμένη
λάμπα με τη βοήθεια των φίλων του και βίδωσε την και-
νούρια στη θέση της.

Ό,τι φαινόταν
αδύνατον για

τον Κίμωνα να το κάνει
μόνος αποδείχτηκε πολύ εύκο-
λο να το κάνουν οι τρεις
φίλοι μαζί. Ο Κίμωνας
έσπρωξε με όλη του τη
δύναμη το διακόπτη και
ένα ολόλαμπρο φως φώτισε
την ακτή απ’ άκρη σ’ άκρη.

«°ÈÔ‡È! Τα καταφέραμε!»
φώναξε ο Κίμωνας και
δάκρυα χαράς κύλησαν

από τα μάτια του.

Από το βιβλίο Φίλοι για θαύματα της Γιολάντας

Τσορώνη-Γεωργιάδη, εκδόσεις Σαββάλας.



Η Σελήνη είναι ο μοναδικός άλλος κόσμος στον οποίο έχει
φτάσει ο άνθρωπος. Πρόκειται για ένα σιωπηλό μέρος που
καλύπτεται από ένα παχύ στρώμα σκόνης, στο οποίο υπάρ-
χουν τα ίχνη των πρώτων αστροναυτών που προσεδαφί-
στηκαν εκεί το 1969. Εάν τα ίχνη αυτά ήταν στη Γη, η βροχή
και ο άνεμος θα τα είχαν εξαφανίσει αμέσως, αλλά στη Σε-
λήνη τίποτα δεν μπορεί να σβήσει αυτά τα σημάδια, αφού
δεν υπάρχουν ούτε ποτάμια ούτε βροχή ούτε άνεμος… Η
Σελήνη δεν περιβάλλεται από αυτό το στρώμα αέρος που
κάνει τον ουρανό της Γης να φαίνεται γαλάζιος, και γι’ αυτό
από εκεί ο ουρανός φαίνεται μονίμως μαύρος. Και, καθώς
τίποτα δεν την προστατεύει από το Διάστημα, κατά τη διάρ-
κεια της ημέρας κάνει περισσότερη ζέστη απ’ ό,τι μέσα σε
μια κατσαρόλα με βραστό νερό, ενώ τη νύχτα η θερμο-
κρασία πέφτει τόσο χαμηλά, που, αν μέναμε εκεί, θα
παγώναμε. Ευτυχώς, οι διαστημικές στολές προ-
στατεύουν τους αστροναύτες.
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TÔ ¢È¿ÛÙËÌ
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Ίχνη στη σκόνη
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ŒÓ· ÌÈÎÚfi ÔÓÙ›ÎÈ ¤¯ÂÈ È·ÛÙÂ› ÛÙË

Ê¿Î·. BÔ‹ıËÛÂ ÙÔ ÁÎÚ›˙Ô ÔÓÙ›ÎÈ

Î·È ÙÔ ÏÂ˘Îfi ÔÓÙ›ÎÈ Ó· ÂÏÂ˘ıÂÚÒ-

ÛÔ˘Ó ÙÔ Ê›ÏÔ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ÚÔÛÔ¯‹

ÛÙË Á¿Ù· Î·È ÙËÓ ÎfiÌÚ·!

Tα κατοικίδια ζώα§·‚‡ÚÈÓ
ıÔ˜

Οι απαντήσεις δίνονται στο τέλος του βιβλίου.
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