


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 πληροφορίες για τα ζώα ñ οφθαλμαπάτες

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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O K›ÌˆÓ·˜ ÛÂ ·ÔÛÙÔÏ‹ ‰È¿ÛˆÛË˜

O Kίμωνας ο ποντικούλης ζούσε στον φάρο και βοηθούσε
τον φαροφύλακα. Ένα πρωί άνοιξε το παράθυρο του φά-
ρου και κοίταξε έξω. Ξαφνικά ένας θόρυβος τράβηξε την
προσοχή του. Φόρεσε το ναυτικό κασκέτο του και κατέ-
βηκε γρήγορα τις σκάλες. Πάνω σ’ ένα βραχάκι, σκεπα-
σμένη με φύκια, βρισκόταν μια μικρή φώκια. «Tι συμ-
βαίνει;» τη ρώτησε ο Kίμωνας.



«Παρασύρθηκα ως εδώ» κλαψούρισε εκείνη.
«Eίμαι φοβισμένη και πολύ πεινασμένη.

Θέλω να γυρίσω στο σπίτι μου».
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«Γεια σου, Kίμωνα» χαιρέτισε τον ποντικούλη από ψηλά μια γνώρι-
μη φωνή. Ήταν η Mάινα, η φίλη του Kίμωνα. «Tι πρόβλημα έχεις;»

«Aυτή η μικρή φώκια έχει χαθεί. Πεινάει και
δεν ξέρω τι να της δώσω να φάει!» απάντησε

ο ποντικούλης σηκώνοντας τους ώμους.

H Mάινα χαμογέλασε. Eκείνη ήξερε. Πέταξε μακριά και
σύντομα γύρισε πίσω με ένα μεγάλο ψάρι στο ράμφος της.



H μικρή φώκια έφαγε με όρεξη το ψάρι και σταμάτησε να
κλαίει. Oι δυο φίλοι αποφάσισαν να ψάξουν να βρουν τη μη-
τέρα της. Έψαξαν παντού χωρίς να καταφέρουν να τη βρουν.



Kάποια στιγμή βρέθηκαν κοντά στην ακτή. Πάνω σ’ έναν βρά-
χο είδαν φώκιες. «Mήπως βλέπεις ανάμεσά τους τη μαμά σου;»
ρώτησε ο Kίμωνας τη μικρή με αγωνία.

Eκείνη όμως κούνησε απο-
γοητευμένη το κεφάλι. Tότε μια
φώκια κινήθηκε γοργά προς το
μέρος τους. Ήταν η μητέρα της
μικρής.



Aγκάλιασε με λαχτάρα ώρα πολλή το παιδί
της κι ύστερα ευχαρίστησε συγκινημένη τη

Mάινα και τον Kίμωνα. «Σας ευχαριστώ.
Σας ευχαριστώ πολύ που μου φέρατε

το μωρό μου» κατάφερε να ψελλίσει,
κλαίγοντας από χαρά, και έπνιξε

τον ποντικούλη
σε αλμυρά
φιλιά.

Aπό το βιβλίο
O Kίμωνας σε αποστολή
διάσωσης της Γιολάντας
Tσορώνη-Γεωργιάδη,
εκδόσεις Σαββάλας.
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Yπάρχει πάντα χώρος!

ÔÙ‹ÚÈ

È¿ÙÔ

ÓÔÌ›ÛÌ·Ù·

ÓÂÚfi

¶Â›Ú·Ì
·

XÚÂÈ¿˙ÂÛ·È

1 Bάλε το ποτήρι στο πιάτο

και γέμισε το ποτήρι

μέχρι τα χείλη του.

2

3 Kοίτα το ποτήρι από τα πλά-

για. Θα δεις ότι η επιφάνεια

του νερού ξεπερνά

το ύψος του ποτη-

ριού σχηματί-

ζοντας μια

καμπύλη.

Πάρε τα νομίσματα

και προσεκτικά βάλε

τα ένα ένα στο ποτήρι.

Ίσως σκεφτείς ότι, κα-

θώς θα βάζεις τα νομί-

σματα στο ξέχειλο ποτήρι, το νερό θα

χυθεί… Kι όμως αυτό δε συμβαίνει!

Yπάρχει πάντα χώρος!
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•¤ÚÂÈ˜...

.. .ÙÈ Â›Ó·È Ë «ÂÈ‰ÂÚÌ›‰·»
ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡;

TÔ ÓÂÚfi ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi

‰ÈÛÂÎ·ÙÔÌÌ‡ÚÈ· ÌÈÎÚÔÛÎÔ-

ÈÎ¿ ÛˆÌ·Ù›‰È· Ô˘ ÔÓÔ-

Ì¿˙ÔÓÙ·È ÌfiÚÈ·, Ù· ÌfiÚÈ·

ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡.

M¤Û· ÛÙÔ ÔÙ‹ÚÈ,

Ù· ÌfiÚÈ· ÙÔ˘ ÓÂ-

ÚÔ‡ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔ-

ÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÊ¿-

ÓÂÈ¿ ÙÔ˘ Î·È ¤Ú¯Ô-

ÓÙ·È ÛÂ Â·Ê‹ ÌÂ ÙÔÓ

·¤Ú· Û˘ÁÎÚ·ÙÔ‡ÓÙ·È ÔÏ‡

‰˘Ó·Ù¿ ÌÂÙ·Í‡

ÙÔ˘˜, ÚÔÎÂÈÌ¤-

ÓÔ˘ Ó· ÌËÓ

·ÔÌ·ÎÚ˘ÓıÔ‡Ó

·fi Ù· ¿ÏÏ· Ìfi-

ÚÈ· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡

Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ

ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ÔÙËÚÈÔ‡.

K·ıÒ˜ Û˘ÁÎÚ·ÙÔ‡ÓÙ·È ÌÂ

ÌÂÁ¿ÏË ‰‡Ó·ÌË ÌÂÙ·Í‡

ÙÔ˘˜, Ù· ÌfiÚÈ· ÙÔ˘

ÓÂÚÔ‡ Ô˘ ‚Ú›-

ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ

ÂÈÊ¿ÓÂÈ¿ ÙÔ˘

Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó

·˘Ùfi Ô˘ Ï¤ÌÂ

«ÂÈ‰ÂÚÌ›‰·» ÙÔ˘

ÓÂÚÔ‡!

4 Bάλε ένα ένα κι άλλα νομίσματα πολύ

προσεκτικά. Όσα περισσότερα νομί-

σματα βάζεις τόσο περισσότερο μεγα-

λώνει η καμπύλη. Tο νερό της

καμπύλης δεν ξεχειλίζει γιατί

συγκρατείται από την «επι-

δερμίδα» του νερού.

5 Aν προσθέσεις κι άλλα

νομίσματα,

η «επιδερ-

μίδα» του

νερού θα

σκάσει και

το νερό

θα ξεχει-

λίσει!



Ένα από τα εμπόδια που έπρεπε να ξεπεράσει ο Οδυσσέας κατά την
επιστροφή του στην Ιθάκη ήταν το νησί των Σειρήνων.

Οι Σειρήνες ήταν παράξενα πλάσματα με κεφάλι νεαρής κοπέλας και
σώμα πουλιού. Τραγουδούσαν τόσο μαγευτικά, που κανένας δεν μπο-
ρούσε να αντισταθεί στο κάλεσμά τους. Λέγεται ότι κάποτε ήταν ακό-
λουθες της Περσεφόνης. Μετά την απαγωγή της κόρης της από τον
Άδη, η Δήμητρα τους έδωσε φτερά για να την αναζητήσουν, αλλά, φυ-
σικά, δεν μπόρεσαν ποτέ να τη βρουν, αφού βρισκόταν στον Κάτω Κό-
σμο. Κατέληξαν έτσι σε ένα νησί με απόκρημνες ακτές και με το μαγευ-
τικό τραγούδι τους προσέλκυαν τους ναυτικούς, που τσακίζονταν στα
βράχια. Το μόνο πλεούμενο που μπόρεσε να περάσει από εκεί ήταν η
Αργώ, επειδή ο Ορφέας, με τη θεϊκή μουσική του, είχε καταφέρει να
σκεπάσει τις φωνές των Σειρήνων.

Η Κίρκη είχε προειδοποιήσει τον Οδυσσέα για τις Σειρήνες. Εκείνος
όμως ποθούσε να ακούσει το θρυλικό τραγούδι τους. Έβαλε λοιπόν
τους άντρες του να βουλώσουν τα αυτιά τους με κερί και τους πρό-
σταξε να τον δέσουν γερά στο κατάρτι και να μην τον λύσουν
μέχρι να απομακρυνθούν αρκετά, όσο και αν τους ικέτευε.
Έτσι πέρασε το καράβι τους χωρίς απώλειες από το

M˘ıÔÏÔ
Á›·

Tο τραγούδι των Σειρήνων



επικίνδυνο αυτό νησί. Ο Οδυσσέας φυσικά γοητεύτηκε, όπως όλοι, από
τις θεσπέσιες φωνές τους και προσπάθησε να λυθεί από τα δεσμά του,
αλλά οι ναύτες, ακολουθώντας τις δικές του οδηγίες, έσφιξαν τα σχοι-
νιά ακόμα περισσότερο και κωπηλάτησαν με όλη τους τη δύναμη, ώ-
σπου δεν ακουγόταν τίποτα πια. Ο θρύλος λέει ότι οι Σειρήνες ένιωσαν
τέτοια ταπείνωση, που έπεσαν στη θάλασσα και πνίγηκαν.
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BPEΣ TH ΣΩΣTH AΠANTHΣH!

Πώς γεννιέται;
Η μαμά κοάλα γεννά ένα μόνο μωρό κάθε
χρόνο, έπειτα από κυοφορία 35 ημερών. Μι-
κροσκοπικό, τυφλό και άτριχο, το μωρό τρυ-
πώνει στην ειδική θήκη στην επιφάνεια της
κοιλιάς της μαμάς του, τον μάρσιπο. Το κοά-
λα είναι ζώο μαρσιποφόρο.

Πώς μεγαλώνει;
Για έξι μήνες το μωρό κοάλα παραμένει γα-
ντζωμένο σε μια θηλή μέσα στον μάρσιπο
της μαμάς του και δεν κάνει τίποτε άλλο από
το να θηλάζει και να κοιμάται. Μετά, η μαμά
κουβαλά το μικρό της στη ράχη της για άλ-
λους 6 μήνες.

Τι τρώει;
Μέσα στον μάρσιπο το μωρό κοάλα τρώει
μόνο το γάλα της μαμάς του. Αργότερα, τρώ-
ει αποκλειστικά φύλλα ευκαλύπτου. Επιπλέ-
ον δεν πίνει ποτέ νερό, αφού παίρνει όσο
χρειάζεται από την τροφή του!

ZÒ·

Tο μωρό κοάλα

Πρέπει να ξέρεις…

Αν και δεν του μοιάζει, το αργοκίνητο κο-

άλα, που ζει αποκλειστικά πάνω στα δέ-

ντρα, είναι ξάδερφος του καγκουρό! Αυ-

τό το πανέμορφο ζωάκι με ύψος γύρω

στα 70 εκατοστά και βάρος 9 κιλά απει-

λείται άμεσα με εξαφάνιση εξαιτίας της

καταστροφής των δασών ευκαλύπτου.

™ § ™ § ™ § ™ §

β. Το μικρό κοάλα εί-
ναι πολύ άτακτο.

γ. Η μαμά κοάλα με-
ταφέρει το μικρό
της στο στόμα της.

δ. Το κοάλα
τρώει κρέας.

α. Το κοάλα είναι
ξάδερφος του
καγκουρό.
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TAYTOTHTA

Λέξεις που έμαθα

ευκάλυπτος: μεγάλο δέντρο που κατάγεται από την Αυ-

στραλία και έχει αρωματικά φύλλα.

ΠOΣO MAKPY EINAI;

ΠOΣO BAPY EINAI;

ΠOY ZEI;

Το κοάλα ζει μόνο
στα δάση ευκαλύπτου

της ανατολικής
Αυστραλίας.

Λιγότερο από
1 γραμμάριο

Περίπου
2 εκατοστά

ÙÔ˘ ÓÂÔÁ¤ÓÓËÙÔ˘ ÎÔ¿Ï·

Οι απαντήσεις δίνονται στο τέλος του βιβλίου.



Τρεις νύχτες τώρα στη σειρά επαναλαμβανόταν το ίδιο περιστατικό:
κάποιος προσπαθούσε να τρυπώσει στο αγρόκτημα ανοίγοντας τρύπες
στην περίφραξη του περιβολιού. Ποιος να ήταν άραγε; Όλοι αναρω-
τιόντουσαν. Οι μαμάδες και τα μικρά τους είχαν αρχίσει πραγματικά να
φοβούνται και κανένας δεν κοιμόταν πια ήσυχος.

«Να φυλάμε σκοπιά με βάρδιες και να προσέχουμε το περιβόλι» πρό-
τεινε ο Ρούσος, το καφετί άλογο.

«Μπορώ να κάνω εγώ την πρώτη βάρδια» είπε ο Ποντικούλης. «Μόλις
τσακώσω τον παρείσακτο, θα σκούξω δυνατά για να σας ειδοποιήσω!»
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TÔ ·Á
·ËÌ¤

ÓÔ

ÌÔ˘ 
·Ú·Ì‡

ıÈ

TÔ Ó˘¯ÙÂÚÈÓfi Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ



«Εγώ θα φυλάξω δεύτερος» προσφέρθηκε ο Κανέλος.
«Κι εγώ τρίτος!» αποφάσισε ο Ρούσος.
Μα ο Ποντικούλης είχε σηκωθεί από τα χαράματα και έπειτα από

δύο ώρες σκοπιά δεν άντεξε και τον πήρε ο ύπνος. Ο Κανέλος κατάφε-
ρε να κρατηθεί ξύπνιος λίγο περισσότερο, αλλά στο τέλος νικήθηκε και
εκείνος από τη νύστα. Και ο Ρούσος όμως, που είχε δουλέψει σκληρά
όλη μέρα, κάποια στιγμή ένιωσε την κούραση να βαραίνει τα βλέφαρά
του και δεν άργησε να αποκοιμηθεί.

«Φύλακες να σου πετύχουν!» ειρωνεύτηκε η Ντιντή η γαλοπούλα,
βρίσκοντάς τους το επόμενο πρωί και τους τρεις να κοιμούνται του κα-
λού καιρού. «Να και μια καινούρια τρύπα στην περίφραξη. Ποιος θα
μας υπερασπιστεί τώρα;»

Μα το μυστήριο έμελλε να λυθεί πολύ γρήγορα.
Ο μπούφος, το πουλί που κοιμάται τη μέρα και μένει ξύπνιο όλη τη

νύχτα, ήταν εκείνος που τους εξήγησε τι ακριβώς συνέβαινε.



«Mη φοβάστε, αγαπητοί μου φίλοι. Mάθετε ότι τις τρύπες δεν τις
ανοίγει κάποιος που προσπαθεί να μπει στο αγρόκτημα, αλλά κάποιος…
που θέλει να βγει!»

«Για φαντάσου!» είπε η χελώνα. «Aυτό δε μας πέρασε καθόλου απ’
το μυαλό».

«Kαι όμως, έτσι είναι! Aν θέλετε, απόψε, όταν βγει το φεγγάρι, ελά-
τε μαζί μου και θα το διαπιστώσετε με τα ίδια σας τα μάτια!»

Πράγματι, εκείνο το βράδυ, μόλις πρόβαλε το φεγγάρι, τα ζώα
κρύφτηκαν όσο πιο αθόρυβα μπορούσαν κοντά στην περίφραξη του
περιβολιού και περίμεναν να δουν τι θα γίνει. Eίχαν φροντίσει να κοι-
μηθούν στη διάρκεια της μέρας, για να καταφέρουν να μείνουν ξύ-
πνια. Kαι κάποια στιγμή, είδαν τον Xνουδωτούλη, το κουνελάκι, να
βγαίνει κλεφτά από το κουνελόσπιτο, να σκίζει με τα μυτερά του δό-
ντια ένα κομμάτι από το δίχτυ της περίφραξης και να το σκάει τρέχο-
ντας κατά το δάσος.

«Mα πού πάει αυτό το παλιόπαιδο;» αναρωτήθηκαν οι φίλοι που
παρακολουθούσαν κρυμμένοι τη σκηνή.

Mε οδηγό τον μπούφο, που φτερούγιζε πάνω από τα κεφάλια τους

18



και τους έδειχνε τον δρόμο, ακολούθησαν τον δραπέτη, ώσπου έφτα-
σαν σ’ ένα ξέφωτο.

Kάτω απ’ το φως του φεγγαριού, που έλουζε αχνά ολόκληρο το το-
πίο, η εξήγηση για την παράξενη συμπεριφορά του νεαρού κούνελου
ήταν πια ξεκάθαρη σε όλους: εκεί, στη μέση του ξέφωτου, τον περίμε-
νε μια γλυκιά λαγουδίτσα με βελούδινο τρίχωμα και μακριά αυτιά.

H μαμά κλώσα, που συγκινούνταν εύκολα με τις ρομαντικές ιστο-
ρίες, σκούπισε ένα δάκρυ. «Aς αφήσουμε αυτά τα ερωτευμένα παιδιά
στην ησυχία τους και ας ελπίσουμε να είναι πάντα τόσο ευτυχισμένα!»
είπε.

Όλοι συμφώνησαν και κίνησαν σιωπηλοί για το αγρόκτημα. Aπό
τότε, οι τρύπες της περίφραξης δε φόβιζαν πια κανέναν!



Μπορείς να φανταστείς μια πολική αρκούδα στη μέση
της ερήμου; Με όλη αυτή τη γούνα που έχει θα πέ-
θαινε από τη ζέστη! Μπορούμε να βρούμε στη Γη μέρη
πολύ διαφορετικά μεταξύ τους, ανάλογα με το εάν
έχει κρύο ή ζέστη, εάν βρέχει ή έχει ξηρασία, εάν έχει
ήλιο, συννεφιά ή αέρα. Ο καιρός που επικρατεί σε ένα
μέρος λέγεται κλίμα και, επειδή υπάρχουν διάφοροι τύ-
ποι κλίματος, χωρίζουμε τον πλανήτη μας σε ζώνες, που
η καθεμία έχει το δικό της κλίμα και τα δικά της χαρακτη-
ριστικά φυτά και ζώα. Θέλεις να μάθεις ποιοι είναι οι κυ-
ριότεροι τύποι κλίματος;

20

Ένας ζωντανός
πλανήτης
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ΠΟΛΥ ΞΗΡΟ                        ΤΡΟΠΙΚΟ                        ΕΥΚΡΑΤΟ                      ΨΥΧΡΟ
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Αυτό το γρήγορο και εύκολο φαγητό, που είναι ικανό να χορτάσει
εκατομμύρια εργένηδων, φοιτητών και πολλών άλλων κοινωνικών
ομάδων, έχει πλούσια ιστορία: ένα είδος σάντουιτς από τριμμένα κα-
ρύδια και μήλα ανακατεμένα με μπαχαρικά και κρασί, ανάμεσα σε δύο
άζυμους άρτους, παρασκεύαζαν και οι Εβραίοι. Στα χρόνια του Με-
σαίωνα, επίσης, οι άνθρωποι συνήθιζαν να τοποθετούν τα κρεατικά,
και άλλα όμως φαγητά, πάνω σε μεγάλες φέτες μπαγιάτικου ψωμιού.

Ωστόσο εκείνος που επινόησε το σάντουιτς όπως το ξέρουμε σήμε-
ρα λέγεται πως είναι ο Τζον Μόντακιου, ο 4ος κόμης του Σάντουιτς,
υψηλότατος αξιωματούχος της βρετανικής
βασιλικής Αυλής και υπεύθυνος
για το βασιλικό ναυτικό. Με-
γάλος χαρτοπαίκτης κα-
θώς ήταν, ο αριστοκρά-
της αυτός έπαιζε πολλές
ώρες χωρίς διακοπή. Μη
διαθέτοντας χρόνο για να
καθίσει σε τραπέζι φαγητού,
έδινε εντολή στον υπηρέτη του να
βάλει ανάμεσα σε δυο φέτες ψωμιού ένα κομμάτι αλατισμένο κρέας
και να του το προσφέρει στο τραπέζι της τσόχας. Οι συμπαίκτες του
θεώρησαν πως αυτό ήταν μια πολύ καλή λύση για εξοικονόμηση χρό-
νου και μιμήθηκαν το παράδειγμά του. Από το 1760 και έπειτα το αγα-
πημένο πρόχειρο φαγητό μικρών και μεγάλων ονομάστηκε «σάντου-
ιτς», από τον κόμη του Σάντουιτς.

23

Σάντουιτς

Aπό το βιβλίο Λέξεις και φράσεις με… ιστορία της Γιολάντας Tσορώνη-Γεωργιάδη, εκδόσεις Σαββάλας.
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¶Ò˜; TÈ; 
°È·Ù›;

Παράξενα
αλλά αληθινά

Δε θα το πιστέψεις!

•¤ÚÂÈ˜...

…ποιο πουλί βγάζει

μερικές φορές μύκητες

στις φτερούγες του κάνοντάς

τες να λάμπουν στο σκοτάδι;

H ÎÔ˘ÎÔ˘‚¿ÁÈ·!

…ποια χνουδωτή μαμά

μπορεί να μεταφέρει

ταυτόχρονα 6 ή 7 μωρά

στην πλάτη της;

H Ì·Ì¿ fiÛÔ˘Ì!
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…ποιο ζώο φτιάχνει το κρεβάτι του

από φύκια που επιπλέουν;

H ı·Ï¿ÛÛÈ· ÂÓ˘‰Ú›‰·!

…ποια θαλάσσια πλάσματα

μιλούν συνέχεια χρησιμοποιώντας

περισσότερους από 30

διαφορετικούς ήχους;

T· ‰ÂÏÊ›ÓÈ·!

…τι ασυνήθιστο κάνουν

τα πουλιά με τις αψίδες;

XÙ›˙Ô˘Ó ÂÎÏËÎÙÈÎ¤˜ Î·Ù·ÛÎÂ˘¤˜

Î·È ÙÈ˜ ̄ ÚˆÌ·Ù›˙Ô˘Ó

ÌÂ ̄ ˘Ìfi ÊÚÔ‡ÙˆÓ!
ŒÏ·, Ì·Ì¿!

™Ù·Ì¿Ù·! £¤Ïˆ
Ó· ·›ÍÔ˘ÌÂ!

ª¶§∞!
ª¶§∞!ª¶§∞!



Στον Αυγουστή άρεσε πολύ να είναι αυγό.

Χοροπηδούσε με τις ώρες ¿Óˆ Î¿Ùˆ
και έκανε σβούρες. Ώσπου μια μέρα

ξαφνικά το αυγό έσπασε και…

26

¢Â ı¤Ïˆ Ó· ‚Áˆ ·fi ÙÔ ·˘Áfi
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Ο Αυγουστής σηκώθηκε και προσπάθησε να κρυφτεί στο
αυγό του.

Πού ήταν όμως;

TÔ ·˘Áfi Â›¯Â Á›ÓÂÈ ̄ ›ÏÈ· ÎÔÌÌ¿ÙÈ·.
Ο Αυγουστής άρχισε να τρέμει από φόβο. Τώρα δεν μπο-

ρούσε να κρυφτεί πουθενά.

KÔ›Ù·ÍÂ „ËÏ¿.
Δυο μάτια τον αγκάλιασαν με αγάπη κι ένα ράμφος χαμο-

γελαστό τον καλωσόρισε. Ο Αυγουστής κατάλαβε πως αυτή

πρέπει να ήταν η… M·Ì¿!!
«Ζήτω!!!» φώναξαν τα αδέλφια του. «Ο Αυγουστής βγήκε

επιτέλους από το αυγό!»



Τα αδελφάκια πλατσούρισαν στα νερά για πολλή ώρα,

βούτηξαν σαν βατραχάκια και έκαναν ακροβατικά.
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¶§IT™ ¶§AT™

Ο Αυγουστής διασκέδαζε
πολύ έξω από το αυγό.
Όταν όμως κουράστηκε

από τα παιχνίδια…

XO¶XO¶
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«Μακάρι να βρισκόταν ένα μέρος να κρυφτώ» σκέφτηκε

και θυμήθηκε το αυγό που του πρόσφερε ˙ÂÛÙ·ÛÈ¿ και

·ÛÊ¿ÏÂÈ·. «Έλα, εμείς ξέρουμε!» είπαν τα αδέλφια του.

«Ακολούθησέ μας!» Ο Αυγουστής σύντομα ανακάλυψε ότι…

ÔÈ ÊÙÂÚÔ‡ÁÂ˜ ÙË˜ Ì·Ì¿˜ ÙÔ˘ δε συγκρίνονται

ούτε με το πιο ανθεκτικό τσόφλι αυγού.
Από το βιβλίο Δε θέλω να βγω από το αυγό

της Γιολάντας Τσορώνη-Γεωργιάδη, εκδόσεις Σαββάλας.



Η θάλασσα κινείται συνεχώς· στην πραγματικότητα δε σταμα-
τά ποτέ. Σίγουρα θα έχεις δει τα κύματα να σκάνε στους βρά-
χους και να τους γεμίζουν με αφρούς. Εάν ήσουν ψάρι, θα
άφηνες να σε παρασύρει ένα θαλάσσιο ρεύμα. Tα ρεύματα
μοιάζουν με ποτάμια μέσα στο νερό. Στη θάλασσα υπάρχουν
τεράστια ποτάμια που ταξιδεύουν αργά μέσα στους
ωκεανούς προς διαφορετικές κατευθύνσεις: θερμά

30

H ı¿Ï·
ÛÛ·

Mένει ποτέ ακίνητη
η θάλασσα;



ρεύματα που κυλούν δίπλα σε ψυχρά ρεύματα… χωρίς ποτέ
να συναντιούνται! Σε μερικές περιοχές, όταν η στάθμη των
νερών ανεβαίνει και σκεπάζει την παραλία, λέμε ότι έχουμε
πλημμυρίδα, ενώ, όταν η στάθμη κατεβαίνει, λέμε ότι έχουμε
άμπωτη. Όποιοι ζουν σ’ αυτές τις παραλίες θα πρέπει να γνω-
ρίζουν πώς να αναπνέουν μέσα κι έξω από το νερό!
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§·‚‡ÚÈÓ
ıÔ˜

¶ÔÈÔÓ ‰ÚfiÌÔ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ô NÈÎfiÏ·˜

ÁÈ· Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ËÏÈÔÙÚfiÈÔ;

H απάντηση δίνεται στο τέλος του βιβλίου.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


