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Ο Φλεβάρησ
Άνθη ανϊκατα και χιόνι
τισ αμυγδαλιϋσ φορτώνει.
Κούτςα κούτςα κατεβαύνει,
όλη η πλϊςη τον προςμϋνει!

Μόνυμα πωσ δεν αργεύ,
φτϊνει η Άνοιξη ςτη γη.
το γαλϊζιο το ςτεφϊνι,
του όλιου κϊποια αχτύδα 
εφϊνη.

Σο ‘παν και το λϋνε τόςοι,
ϊνθρωποι με τόςη γνώςη:
«Ο Υλεβϊρησ κι αν φλεβύςει,
καλοκαύρι θα μυρύςει».

Ρϋνα Καρθαύου

Ιθάκη
α βγεισ ςτον πηγαιμό για την Ιθϊκη,
να εύχεςαι νϊναι μακρύσ ο δρόμοσ,
γεμϊτοσ περιπϋτειεσ, γεμϊτοσ γνώςεισ.
Σουσ Λαιςτρυγόνασ και τουσ Κύκλωπασ,
τον θυμωμϋνο Ποςειδώνα μη φοβϊςαι,
τϋτοια ςτον δρόμο ςου ποτϋ ςου δεν θα βρεισ,
αν μεν’ η ςκϋψισ ςου υψηλό, αν εκλεκτό
ςυγκύνηςισ το πνεύμα και το ςώμα ςου αγγύζει.
Σουσ Λαιςτρυγόνασ και τουσ Κύκλωπασ,
τον ϊγριο Ποςειδώνα δεν θα ςυναντόςεισ,
αν δεν τουσ κουβανεύσ μεσ ςτην ψυχό ςου,
αν η ψυχό ςου δεν τουσ ςτόνει εμπρόσ ςου.

Να εύχεςαι νϊναι μακρύσ ο δρόμοσ.
Πολλϊ τα καλοκαιρινϊ πρωιϊ να εύναι
που με τι ευχαρύςτηςη, με τι χαρϊ
θα μπαύνεισ ςε λιμϋνασ πρωτοειδωμϋνουσ·
να ςταματόςεισ ς’ εμπορεύα Υοινικικϊ,
και τεσ καλϋσ πραγμϊτειεσ ν’ αποκτόςεισ,
ςεντϋφια και κορϊλλια, κεχριμπϊρια κ’ ϋβενουσ,
και ηδονικϊ μυρωδικϊ κϊθε λογόσ,
όςο μπορεύσ πιο ϊφθονα ηδονικϊ μυρωδικϊ·
ςε πόλεισ Αιγυπτιακϋσ πολλϋσ να πασ,
να μϊθεισ και να μϊθεισ απ’ τουσ ςπουδαςμϋνουσ.

Πϊντα ςτον νου ςου νϊχεισ την Ιθϊκη.
Σο φθϊςιμον εκεύ εύν’ ο προοριςμόσ ςου.
Αλλϊ μη βιϊζεισ το ταξύδι διόλου.
Καλλύτερα χρόνια πολλϊ να διαρκϋςει·
και γϋροσ πια ν’ αρϊξεισ ςτο νηςύ,
πλούςιοσ με όςα κϋρδιςεσ ςτον δρόμο,
μη προςδοκώντασ πλούτη να ςε δώςει η Ιθϊκη.

Η Ιθϊκη ς' ϋδωςε τ' ωραύο ταξύδι.
Φωρύσ αυτόν δεν θα 'βγαινεσ ςτον δρόμο.
Άλλα δεν ϋχει να ςε δώςει πια.
Κι αν πτωχικό την βρεισ, η Ιθϊκη δεν ςε γϋλαςε.
Έτςι ςοφόσ που ϋγινεσ, με τόςη πεύρα,
όδη θα το κατϊλαβεσ οι Ιθϊκεσ τι ςημαύνουν.

Κ. Π. Καβϊφησ

Ποιήματα



Ανέκδοτα

Το χελωνάκι πάει για πικνίκ
Ξεκινούν ο μπαμπϊσ χελώνοσ, η μαμϊ χελώνα
και το μικρό χελωνϊκι για πικνύκ ςτο βουνό.
Ξεκινούν από το ςπύτι με όλα τα ςύνεργα και
τα κεφτεδϊκια τουσ και μετϊ από 5 μϋρεσ
φτϊνουν. Κϊθονται για να φϊνε, ςτρώνουν το
τραπεζομϊντηλο, βϊζουν πϊνω τα πιϊτα και
εκεύ που ανούγει η μαμϊ χελώνα το μπολ με τα
κεφτεδϊκια διαπιςτώνει ότι δεν πόραν μαζύ
τουσ το νερό.
Σο ςυζητϊνε και αποφαςύζουν να πϊει το
χελωνϊκι πύςω ςτο ςπύτι να φϋρει νερό αφού
εύναι πιο ελαφρύ και γρόγορο. υμφωνεύ το
χελωνϊκι να πϊει με την προώπόθεςη να μην
φϊει κανϋνασ από τα κεφτεδϊκια μϋχρι να
γυρύςει. Μετϊ από 8 μϋρεσ δεν εύχε γυρύςει
πύςω το χελωνϊκι και λϋει ο πατϋρασ: «Εγώ
πεινϊω πολύ και θα φϊω ϋνα κεφτεδϊκι».
«Και εγώ πεινϊω, ασ φϊω και εγώ ϋνα» λϋει η
μαμϊ χελώνα και τςιμπϊει και αυτό ϋνα. Σότε
πετϊγεται πύςω από τουσ θϊμνουσ το
χελωνϊκι και τουσ λϋει: «Έτςι εύςτε ϋ; Σρώτε
τα κεφτεδϊκια; Δεν πϊω για νερό!».

Κϋλλυ Γ.

Η νυχτερίδα που λιποθύμηςε

Οι νυχτερύδεσ κοιμούνται ςτο δϊςοσ.
Ξαφνικϊ, μια όπωσ εύναι κρεμαςμϋνη
ανϊποδα, κϊνει ϋνα τακ και κϊθεται όρθια
ςτο κλαδύ.
Από το διπλανό κλαδύ μια ϊλλη νυχτερύδα
φωνϊζει ςτο από κϊτω κλαδύ:
– Μότςο, ξύπνα. Ο Γιώργοσ λιποθύμηςε!

τϋλλα Ζ.

Ο Ινδιάνοσ
Ένασ ινδιϊνοσ πληςιϊζει τον αρχηγό τησ 
φυλόσ και του λϋει:
-Αρχηγϋ, με όλο τον ςεβαςμό, ζητώ να 
αλλϊξω το όνομα μου, γιατύ εύναι πολύ 
μεγϊλο.
-Πωσ ςε λϋνε; ρωτϊει ο αρχηγόσ.
-(Βότςαλο που κατρακυλϊει από την πλαγιϊ, 
πϋφτει ςτον γκρεμό και καταλόγει ςτο 
ποτϊμι), απαντϊ ο ινδιϊνοσ.
-Και πωσ θεσ να το κϊνεισ;
-(πλιτσ)!

Βαςύλησ Γ.

Η δίκη
Η δύκη εύχε ξεκινόςει. Ένασ πολύ ανθυγιεινόσ
τύποσ δικαζόταν και ο δικαςτόσ
απευθυνόμενοσ ς αυτόν λϋει:
-Κατηγορεύςαι ότι ςκότωςεσ μια δαςκϊλα με 
ϋνα αλυςοπρύονο...
-Παλιοψευτη ! Ακούγεται μια φωνό από το 
βϊθοσ τησ αύθουςασ του δικαςτηρύου.
-Ηςυχύα ςτο ακροατόριο, φωνϊζει ο δικαςτόσ, 
και κοιτϊζει πϊλι τον κατηγορούμενο λϋγοντασ 
του:
-Κατηγορεύςαι επύςησ, ότι ςκότωςεσ το παιδύ 
που μοιρϊζει τισ εφημερύδεσ με ϋνα φτυϊρι...
-Παλιομύζερε ! Ακούγεται η ύδια φωνό από το 
βϊθοσ τησ αύθουςασ του δικαςτηρύου.
-Εύπα ηςυχύα ! Υωνϊζει ο δικαςτόσ, κοιτϊζει 
πϊλι τον κατηγορούμενο και του λϋει:
-Κατηγορεύςαι επύςησ, ότι ςκότωςεσ και ϋνα 
ταχυδρόμο με ϋνα ηλεκτρικό τρυπϊνι...
-Εγωιςτικό γαώδούρι ! Ξεφωνύζει ο ύδιοσ τύποσ.
-Σι ξεςπϊςματα εύναι αυτϊ κύριε μου; Ρωτϊ ο 
δικαςτόσ.
-Κύριε Δικαςτϊ, εύμαι γεύτονασ του 
κατηγορούμενου 10 χρόνια τώρα, και ξϋρετε...
...ποτϋ δε μου δϊνειςε ϋνα εργαλεύο όταν το 
χρειαζόμουν

τϋλλα Ζ.



Χειροτεχνίεσ

Πωσ να φτιάξετε ένα κουνελάκι.
Πρώτα παύρνετε ϋνα χαρτόνι βϊζετε πϊνω
ςτο χαρτόνι το χϋρι ςασ και ςχεδιϊζετε το
περύγραμμα του
και το κόβετε.Διπλώνετε τον αντύχειρα και το
μικρό δαχτυλϊκι ςαν την εικόνα.Κόβετε τον
μϋςο και αφόνετε
τον δεύκτη και τον παρϊμεςο και ζωγραφύζω
το κουνελϊκι όπωσ και ςτην εικόνα:

Καλλιόπη Ν.

Πωσ να φτιάξετε ένα βατραχάκι που 
πηδάει.

Παρακολουθόςτε το βύντεο και 
καταςκευϊςτε ϋνα βατραχϊκι που πηδϊει.

https://www.youtube.com/watch?v=2dxXuIhK
t3c&list=PL3RxmYA8S9ANVBKqVJfiYc2N8pPBC
r4Dq

τϋλλα Ζ.

Πώσ να φτιάξετε ένα μπρελόκ καρδιά.

Παρακολουθόςτε το βύντεο και φτιϊξτε το δικό 
ςασ μπρελόκ καρδιϊ.
https://youtu.be/pTSGef0lqYE

Κϋλλυ Γ.

Πώσ να φτιάξετε μια κάρτα καρδιά

Παρακολουθόςτε αυτό το βύντεο για να δεύτε 
πωσ να φτιϊξετε μύα καρδιϊ.

https://www.youtube.com/watch?v=_Vvob_SA
xwc
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Αινίγματα

1. Το μπλε ςπίτι
Σι θα λϋγατε να λϋγαμε ϋνα αύνιγμα;
ε ϋνα ιςόγειο μπλε ςπύτι ,υπϊρχει ϋνα μπλε
τραπϋζι, ϋνασ μπλε υπολογιςτόσ, μύα μπλε
γϊτα, ϋνα μπλε ψϊρι, ϋνασ μπλε ϊνθρωποσ
και ϋνα μπλε τηλϋφωνο. Σύ χρώμα ϋχουν οι
ςκϊλεσ;

τϋλλα Ζ. Απϊντηςη.

2. Ο καλόγεροσ
Χηλόσ ψηλόσ καλόγεροσ και κόκαλα δεν ϋχει.
Σι εύναι;

Κϋλλυ Γ. Απϊντηςη

3. Ο παγιδευμένοσ άντρασ
Ένασ ϊνδρασ εύναι παγιδευμϋνοσ ςε ϋνα
δωμϊτιο, το οπούο ϋχει μόνο δύο πιθανϋσ
εξόδουσ: δύο πόρτεσ, οι οπούεσ οδηγούν ςε
χώρουσ από όπου μπορεύ να φύγει. Η μύα
οδηγεύ ςε ϋνα δωμϊτιο, φτιαγμϋνο από γυαλύ
μεγεθυντικού φακού, και ο όλιοσ καύει
αυτόματα ό,τι και όποιον μπει ςτο δωμϊτιο. Η
δεύτερη οδηγεύ ςε ϋνα δωμϊτιο με ϋναν
φονικό δρϊκο που βγϊζει φωτιϊ από το
ςτόμα. Πώσ μπορεύ ο ϊνδρασ να φύγει από το
δωμϊτιο;

τϋλλα Ζ. Απϊντηςη

4. Τι είναι;
Γεννιϋται ψηλό και πεθαύνει χαμηλό, τι εύναι;

Βαςύλησ Γ. Απϊντηςη

Διαςκέδαςη

Πάζλ 1
Προςπαθόςτε να φτιϊξετε το παρακϊτω 
πϊζλ.

http://www.stayrolexakias.gr/kidspuzzle
?pid=00b42f51610d

Πάζλ 2
Προςπαθόςτε να φτιϊξετε το παρακϊτω 
πϊζλ.

http://www.stayrolexakias.gr/kidspuzzle
?pid=0383283777f3

Σαν ςήμερα..
Γεγονότα που ςυνϋβηςαν ςτον κόςμο ςαν 
ςόμερα…

http://www.stayrolexakias.gr/san-simera

Βρεσ τη λέξη
Βρεσ την κρυμμϋνη λϋξη βϊζοντασ ςτη 
ςωςτό ςειρϊ τα γρϊμματα.

http://www.stayrolexakias.gr/find-the-
word
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Συνταγέσ Μαγειρικήσ

Εύκολη ςυνταγή για βάφλεσ
Ασ φτιϊξουμε βϊφλεσ!
Τλικϊ
1/2 φλιτζϊνι βούτυρο
1/2 φλιτζϊνι ζϊχαρη
2 αυγϊ
2 φλιτζϊνια αλεύρι που φουςκώνει μόνο του
1/2 κουταλϊκι του γλυκού μπϋικιν πϊουντερ
1 1/2 φλιτζϊνι γϊλα
Εκτϋλεςη
Βϊζετε ςτον κϊδο του μύξερ το βούτυρο με τη
ζϊχαρη και τα χτυπϊτε. Προςθϋτετε ϋνα ϋνα τα
αβγϊ. Ρύχνετε το αλεύρι που το ϋχετε
ανακαλύψει με το μπϋικιν πϊουντερ και το
γϊλα λύγο λύγο. υνεχύζετε το χτύπημα μϋχρι να
γύνει χυλόσ. Ζεςταύνετε την ειδικό ςυςκευό για
βϊφλεσ, την αλεύφετε με βούτυρο με ϋνα πινϋλο
και ρύχνετε προςεκτικϊ ςε κϊθε θόκη 3
κουταλιϋσ χυλό. Αφόνετε τισ βϊφλεσ να
ψηθούν για 4 λεπτϊ. Βϊζετε τισ βϊφλεσ ςε μια
πιατϋλα. Μπορεύτε να τισ ςερβύρετε με παγωτό
βανύλια, με γιαούρτι με μϋλι , με ςϊλτςα
φρούτων ό και με ςιρόπι ςοκολϊτασ.

τϋλλα Ζ.

Εύκολη ςυνταγή για ζεςτή ςοκολάτα

Τλικϊ
1 κουταλιϊ του γλυκού κακϊο
1,5 κουταλιϊ του γλυκού ζϊχαρη
1 κούπα γϊλα

Εκτϋλεςη
Βϊζουμε το γϊλα ςε ϋνα μπρύκι (ςε μϋτρια
φωτιϊ) και το αφόνουμε να ζεςταθεύ. Πριν
αρχύςει να βρϊζει ςβόνουμε το μϊτι ,αλλϊ
αφόνουμε το μπρύκι πϊνω ςτο μϊτι,
προςθϋτουμε τα υπόλοιπα υλικϊ και
ανακατεύουμε μϋχρι να εξαφανιςτεύ το κακϊο.
Βϊζουμε τη ςοκολϊτα ςε ϋνα ποτόρι.

τϋλλα Ζ.

Σοκολατοκεκακια γιατί το κλαςικό είναι 
λατρεία

200 γρ. βούτυρο
200 γρ. ςοκολϊτα (ςε μπϊρα) με λιγότερο 
από 70% περιεκτικότητα ςε κακϊο
200 γρ. καςτανό ζϊχαρη
2 αυγϊ χτυπημϋνα
1 κ.γ. εκχύλιςμα βανύλιασ
250 γρ. αλεύρι που φουςκώνει μόνο του
Φρωματιςτϊ καραμελϊκια για το 
παςπϊλιςμα
Για το γλάςο
200 γρ. ςοκολϊτα (ςε μπϊρα)
100 ml κρϋμα γϊλακτοσ (όχι παγωμϋνη)
50 γρ. ζϊχαρη ϊχνη
Εκτέλεςη
Προθερμαύνετε τον φούρνο ςτουσ 180 oC
και γεμύζετε μύα φόρμα για cupcakes με 12 
θόκεσ (χϊρτινεσ).
ε μύα κατςαρόλα, λιώνετε το βούτυρο, τη 
ςοκολϊτα και τη ζϊχαρη μαζύ με 100ml 
καυτό νερό, ανακατεύοντασ διαρκώσ.
Αφόνετε το μεύγμα ςτην ϊκρη να κρυώςει.
Προςθϋτετε τα αβγϊ και τη βανύλια ςτο 
μεύγμα με τη ςοκολϊτα.
Ρύχνετε το αλεύρι ςε ϋνα μπολ και 
προςθϋτετε το μεύγμα με τη ςοκολϊτα, 
μϋχρι να ομογενοποιηθούν.
Γεμύζετε με το μεύγμα τα ¾ κϊθε θόκησ 
cupcake και τα αφόνετε ςτη ϊκρη για 5΄ 
πριν τα ψόςετε ςτο φούρνο, ςτην κϊτω 
ςχϊρα, για 20-22΄.
Σα αφόνετε να κρυώςουν.
Για το γλϊςο, λιώνετε τη ςοκολϊτα ςε μπεν
μαρύ. Όταν λιώςει, ςβόνετε τη φωτιϊ και 
προςθϋτετε την κρϋμα γϊλακτοσ και τη 
ζϊχαρη ϊχνη.
Απλώνεται το γλϊςο με ϋνα κορνϋ ό απλώσ 
το αλεύφετε με μύα ςπϊτουλα και 
παςπαλύζετε τα χρωματιςτϊ καραμελϊκια.

Κϋλλυ Γ.



Η πόλη μασ

Βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία.
Επιςκεφθεύτε το Βόμα του Αποςτόλου Παύλου.
Ιςτορικό μνημεύο παγκοςμύου ενδιαφϋροντοσ
και πηγό θρηςκευτικού τουριςμού για την πόλη.
το εν λόγω μνημεύο, διεξϊγεται κϊθε χρόνο τον
Ιούνιο εορταςτικό εκδόλωςη, υπό τον τύτλο
“Παύλεια”.
Επύςησ μπορεύτε να επιςκεφτεύτε βυζαντινούσ
και μεταβυζαντινούσ ναούσ ςτη Βϋροια – πόλη
με 76 εκκληςύεσ -, την Παναγύα ουμελϊ, την
Ιερϊ μονό του τιμύου Προδρόμου, τον Άγιο
Γεώργιο, την ιερϊ μονό τησ Παναγύασ Δορϊ και
ϊλλα πολλϊ μοναςτόρια και ξωκλόςια που
βρύςκονται «ςκαρφαλωμϋνα» ςτισ πλαγιϋσ του
Βερμύου και των Πιερύων.

Εβραΰκή Συναγωγή
Πϋτρινο κτύριο τησ εβραώκόσ υναγωγόσ με
περύτεχνο εςωτερικό διϊκοςμο. Η ονομαζόμενη
Μπαρμπούτα πόρε το όνομϊ τησ από την
ομώνυμη βρύςη που βρύςκεται ακόμη ςτην
περιοχό.. Αξύζει να ςημειώςουμε ότι εύναι μύα από
τισ παλαιότερεσ υναγωγϋσ ςτον κόςμο.
ύμφωνα με την παρϊδοςη όποιοσ περαςτικόσ
ϋπινε νερό από αυτόν τη βρύςη, παντρεύονταν
Βεροιώτιςςα και παρϋμενε για πϊντα ςτην πόλη.
Η Μπαρμπούτα όταν η εβραώκό ςυνοικύα τησ
Βϋροιασ.

Πλατεία Ωρολογίου
Η βόλτα ςτην πιο χαρακτηριςτικό πλατεύα
τησ πόλησ με το διώροφο κτύριο του παλαιού
Δικαςτικού Μεγϊρου, την πλατεία
Ωρολογίου, φυςικϊ και δεν πρϋπει να λεύπει
από την περιόγηςη ςασ. Πύςω από το παλαιό
Δικαςτικό Μϋγαρο, μπορεύτε να δεύτε τον
εντυπωςιακό πύργο από την οχύρωςη τησ
πόλησ, αλλϊ και να φτϊςετε ςτη Μπαρμπούτα
μϋςα από το «μονοπάτι τησ βαςίλιςςασ
Βεργίνασ».

Μεντρεςέ Τζαμί
Ανϊμεςα ςτισ διϊφορεσ εκκληςύεσ τησ
πόλησ θα βρεύτε και τζαμιά, αφού πολλϋσ
από τισ παλιϋσ εκκληςύεσ μετατρϊπηκαν
ςε τούρκικουσ χώρουσ λατρεύασ με την
εγκατϊςταςη των Σούρκων ςτη Βϋροια
τον 15ο αιώνα, με το Φουνκιϊρ τζαμύ, το
Καζακτςύ και Ορτϊ τζαμύ να εύναι μερικϊ
από αυτϊ.

Λύςεισ Αινιγμάτων
1. Δεν ϋχει ςκϊλεσ, εύναι ιςόγειο. 2. Καπνόσ.
3. Περιμϋνει να νυχτώςει και φεύγει από
την πρώτη πόρτα. 4. Σο κερύ.


