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Εικόνα 1 Παραλία Πόρτο Κατσίκι στη Λευκάδα. 

Εσείς έχετε 
αποφασίσει που 
θα πάτε διακοπές; 
Αν ψάχνετε για έναν 
καλοκαιρινό 
προορισμό και ένα 
καλό λογοτεχνικό 
βιβλίο, δείτε τις 
προτάσεις μας!   
 

Η Λευκάδα είναι το τέταρτο 
μεγαλύτερο σε έκταση αλλά 
και πληθυσμό νησί του Ιονίου 
Πελάγους. Ο σπουδαιότερος 
λόγος για τον οποίο φημίζεται 
παγκοσμίως η Λευκάδα είναι οι 
αστείρευτης ομορφιάς 
παραλίες της. Πολλές απ' αυτές 
έχουν ψηφιστεί επανειλημμένα 
από τουριστικούς οδηγούς ως 
οι καλύτερες της Μεσογείου. 
Συνδυάζουν όλα τα μαγικά 
στοιχεία του Ιονίου: ατελείωτες 
αμμουδιές, χαρακτηριστικό 
γαλάζιο χρώμα, λευκούς 
βράχους και πυκνό πράσινο 
στο φόντο. Ας δούμε 
ενδεικτικά κάποιες από αυτές: 

Πόρτο Κατσίκι (βραβευμένη ως η καλύτερη παραλία 
της Ελλάδας που έχει πρωταγωνιστήσει σε άπειρες 
τουριστικές καμπάνιες), Εγκρεμνοί (γαλαζοπράσινα 
νερά και λευκή άμμο που παραπέμπει σε εξωτικά 
τοπία), Κάθισμα (κοσμοπολίτικη παραλία, οργανωμένη 
με ομπρέλες, ξαπλώστρες, εστιατόρια, beach bar και 
κέντρο θαλάσσιων σπορ), Βασιλική( η παραλία του 
ομώνυμου οικισμού και η αγαπημένη των wind surfers), 
Άγιος Νικήτας( η παραλία που προτιμούν οι 
οικογένειες). ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ: Στην είσοδο της 
Λευκάδας, απέναντι ακριβώς από την πλωτή γέφυρα, 
υψώνεται το εντυπωσιακό κάστρο της Αγίας Μαύρας, 
πρότυπο οχυρωματικής αρχιτεκτονικής του Μεσαίωνα. 
Η Λευκάδα θεωρείται η πατρίδα των ποιητών και 
γενικότερα των καλλιτεχνών. Δίπλα στο λιμάνι, 
βρίσκεται το περίφημο Πάρκο των Ποιητών, το οποίο 
φιλοξενεί τις προτομές σπουδαίων προσωπικοτήτων 
του νησιού: Βαλαωρίτης, Σικελιανός, Λευκάδιος Χερν 
και άλλοι. 

Η Λευκάδα προσφέρει πολλές και 
ενδιαφέρουσες επιλογές 
μουσείων. Τα δύο σπουδαιότερα, 
ωστόσο, είναι το Μουσείο 
Άγγελου Σικελιανού, στο σπίτι 
όπου γεννήθηκε ο σπουδαίος, 
διεθνούς εμβέλειας ποιητής και 
λογοτέχνης, Άγγελος Σικελιανός. 
Εκεί αποτυπώνεται όχι μόνο η ζωή 
του αλλά και η προσωπικότητα και 
η διαδρομή του. Το δεύτερο είναι 
το Ιστορικό Κέντρο του 
Λευκάδιου Χερν. Ένα μοναδικό, 
ιστορικό και ζωντανό 
περιβαλλοντικό μνημείο είναι ο 
Ενετικός Ελαιώνας. Αποτελείται 
από υπεραιωνόβιες ελιές που 
φυτεύτηκαν το έτος 1684 με 
παρακίνηση των Ενετών. 

 

Σάμος: Το νησί 
του Πυθαγόρα 

 

Η Σάμος είναι ένα όμορφο και 
καταπράσινο νησί του Βορείου  
Αιγαίου , γεμάτη μοναδικές 
φυσικές ομορφιές και υπέροχες 
παραλίες. 

Διαβάστε περισσότερα στη σελ.4 

Λευκάδα: Το πανέμορφο νησί 
του Ιονίου που κανείς δεν 
επισκέπτεται μόνο μία φορά… 

 

ΕΥ.ΔΕ.ΚΑ. 

 

Εικόνα 3 Χάρτης Λευκάδας 

Διαβάστε: 

-Ζώα υπό εξαφάνιση σελ.3 

-Βιβλιοπαρουσιάσεις  σελ. 2                                  

- Κέρκυρα: ο προορισμός 
του Ιουνίου μαγνητίζει τις 
καρδιές ταξιδιωτών από 
όλο τον κόσμο σελ. 4 

 
 

 
 

Τοπικά προϊόντα: Τα 
διασημότερα προϊόντα της 
Λευκάδας είναι το σαλάμι και 
οι φακές Εγκλουβής. Επίσης, 
παράγεται πρώτης ποιότητας 
μέλι στο Αθάνι, κρασί, λάδι 
αλλά και εξαιρετικής 
ποιότητας αυγοτάραχο στο 
Ιβάρι. 

 

 

Εικόνα 2 Πόλη της Λευκάδας 
 

Οι μαθητές του Β1 σας 

εύχονται ένα καλό και 

ξέγνοιαστο καλοκαίρι! 
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Ο Βαθμός                                                                    

-Τι χάλια είναι αυτά Τοτέ; Γιατί πήρες 1 στα μαθηματικά;    

  -Δεν το πήρα εγώ μπαμπά, η δασκάλα μου το έδωσε!            ΕΛ.ΚΑΨ. 

 

Βιβλιοπαρουσιάσεις 
 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: 
Τρελαντώνης 

Συγγραφέας:  

Πηνελόπη Δέλτα 

Εκδόσεις: ΨΥΧΟΓΙΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: 

Ο Χάρι Πότερ και η 
φιλοσοφική λίθος 

Συγγραφέας:  

Τζ. Κ. Ρόουλινγκ 

Εκδόσεις: Ψυχογιός 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κρυπτόλεξο 

 

ΜΥ.ΑΣ 

 

  Αχ Αντώνη , Τρελαντώνη , 
ψέματα δεν ξέρεις , αλλά του 
κόσμου τις σκανταλιές 
κάνεις και όλο κατσάδες 
τρως!!!Ο Αντώνης παρέα με 
τα αδέρφια του Αλεξάνδρα, 
Πουλουδιά και Αλέξανδρο 
ζει αξέχαστες περιπέτειες 
στην όμορφη Καστέλα, 
παραθερίζοντας με τη θεία 
και τον θείο του στα σπίτια 
του Τσίλερ! Ζήστε κι εσείς 
μαζί τους ένα ανέμελο, 
ξένοιαστο καλοκαίρι σε αυτό 
το υπέροχο, αυτοβιογραφικό 
βιβλίο της Πηνελόπης Δέλτα! 

ΕΥ.ΔΕ.Κ.  

 

Ο Χάρι Πότερ είναι ένα 
παιδί μόνο. Αναγκάστηκε να 
μείνει στους θείους του. Εκεί 
δεν ήταν τόσο καλά γιατί του 
έλεγαν ψέματα και του 
μιλούσαν άσχημα. Μέχρι που 
ήρθε ένα γράμμα από το 
Χόγκουαρτς, μια σχολή 
μαγείας. Ο θείος και η θεία 
του δεν τον άφηναν, όμως το 
Χόγκουαρτς έστειλε τον 
φύλακά του για να τον 
πάρει. Ο φύλακας τα 
κατάφερε και έτσι ο Χάρι 
ξεκίνησε να μαθαίνει μαγεία. 
Αξίζει να το διαβάσετε και να 
πάρετε το επόμενο βιβλίο 
Χάρι Πότερ, αν και είναι 
αρκετά μεγάλο! 

ΓΙ.ΖΕ . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ:  Τα 
μυστήρια της Πένι  
Πέπερ  
Ανθρωποκυνηγητό στο 
Λονδίνο  

Συγγραφέας:  Ουλρίκε  
Ράιλανς 

Εκδόσεις: Μεταίχμιο 

Θεματική κατηγορία:   
Παιδικό 

Σελίδες:  152 Από 9 ετών 
και πάνω 

Η Πένι Πέπερ 
είναι 10 χρονών 
και το όνειρο της 
είναι να γίνει 
Ντετέκτιβ. Βλέπει 
παντού μυστήρια 
και υπόπτους…  

 

ΝΙ.ΔΙΑ. 

 Αινίγματα 
 
-Βόδι δεν είναι, κέρατα έχει. Γάιδαρος δεν είναι, 
σαμάρι έχει. Περπατάει και γράφει, μολύβι 
όμως δεν έχει. Τι είναι; 
 
- Όλους τους ταΐζει, όμως τίποτα δεν τρώει! Τι 
είναι; 
 
- Όταν βλέπω, δεν το βλέπω και το βλέπω, όταν 
δεν βλέπω. Τι είναι; 
 
ΖΩ.ΚΕ. 
 

Γλωσσοδέτες 

- Μια πάπια μα πια 
πάπια, μια πάπια με 
παπιά. 

- Ο παπάς ο παχύς έφαγε 
παχιά φακή. Γιατί παπά 
παχύ έφαγες παχιά 
φακή; 

ΔΗ.ΖΑ 

- Πίτα σπανακόπιτα 
σπανακολαδίποτα. 

- Ο ρουμπής ο κουμπής 
ο ρουμποκομπολογής, 
πήγε να ρουμπέψει να 
κουμπέψει να 
ρουμποκομπολογέψει. 

ΝΑ.ΖΑ. 
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Ζώα υπό εξαφάνιση 
Αρκτική αλεπού  
 

 Η Αρκτική αλεπού την λένε και «πολική 
αλεπού», ζει στην Βόρεια Αμερική, την 
Ισλανδία και τον Καναδά. Έχει ύψος 
περίπου 86 εκατοστά. 
Το καλοκαίρι, έχει λεπτή καφέ, σκούρα 
καφέ ή κίτρινη γούνα και το χειμώνα 
είναι χοντρή και άσπρη. Το χρώμα της 
γούνας της, το χρησιμοποιεί ως 
καμουφλάζ ενάντια στα αρπακτικά ζώα 
(πολικές αρκούδες,  χρυσοί αετοί). 
 

 
Αρκτική αλεπού 

 
 

Οι πολικές αλεπούδες ζουν σε μεγάλες φωλιές με 
περισσότερες εισόδους. Μερικές φορές νεαρές 
αλεπούδες (τα κορίτσια) μπορεί να ζουν στην ίδια 
φωλιά και να βοηθούν στην φροντίδα των μωρών 
αλεπούδων. Το χειμώνα, η φωλιά μπορεί να γίνει 
μέσα σε μια χιονοστιβάδα. Αγαπάει το αγόρι της 
από τον Φεβρουάριο μέχρι τον Απρίλιο. Γεννάει τα 
μωρά της σε μια φωλιά τον Μάιο ή τον Ιούνιο. 

Το καλοκαίρι και το φθινόπωρο, οι πολικές 
αλεπούδες μαζεύουν φαγητό κάτω από τους 
βράχους στις φωλιές τους ή μέσα σε τρύπες που 
σκάβουν στο παγωμένο έδαφος. Το φαγητό αυτό 
το τρώει το χειμώνα, όταν δεν υπάρχει πολλή 
τροφή. 

Τρώει μούρα και φύκια, αλλά και 
μικρά ποντίκια, ψάρια και αυγά 
πουλιών, ενώ είναι από τα ζώα στον 
κόσμο που μένει μαζί με το αγόρι της 
από την αρχή μέχρι το τέλος σαν 
οικογένεια. Οι αρκτικές αλεπούδες 
ζουν 3-4 χρόνια. 

Δυστυχώς, όμως, οι αρκτικές 
αλεπούδες αρχίζουν να  
εξαφανίζονται. Τα τελευταία 90 
χρόνια ο πληθυσμός τους αρχίζει και 
μικραίνει, εξαιτίας κυνηγών που τις 
σκοτώνουν για την πανέμορφη 
γούνα. 

ΓΙ.ΚΑ. 

 

Σταυρόλεξο      ΑΓΓ.ΒΑ. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

  Αινίγματα 

Ήλιος  δεν  είναι, ακτίνες  έχει, πόδια δεν έχει κι  όμως τρέχει. Τι είναι;        

Ανεβαίνει, κατεβαίνει  και  στην  ίδια  θέση  μένει. Τι  είναι; 

ΜΥ.ΑΣ. 

 

Καφέ αρκούδα 
Η καφέ αρκούδα είναι 
παμφάγο θηλαστικό ζώο, 
που μπορεί να φτάσει 300 
κιλά. Στην Ελλάδα, η καφέ 
αρκούδα υπάρχει κυρίως στη 
δυτική και βορειοδυτική 
Ελλάδα, αλλά ο πληθυσμός 
της είναι περιορισμένος. 
Έχει φουντωτό τρίχωμα με 
μεγάλο κεφάλι, μικρά αυτιά, 
πατούσες με γερά νύχια και 
κοντή ουρά. Τρέφεται με 
φυτά, ψάρια, μέλι, πουλιά 
και τρωκτικά. Τα μικρά της 
γεννιούνται τον χειμώνα και 
μένουν με την μητέρα τους 
πάνω από δύο χρόνια. 

ΖΩ.ΚΕ. 

Ο Αρκτούρος είναι μια 
Ελληνική μη κυβερνητική 
και μη κερδοσκοπική 
οικολογική οργάνωση που 
ιδρύθηκε το 1992, για την 
προστασία της άγριας 
χλωρίδας και πανίδας, με 
δράσεις έρευνας πεδίου, 
επιστημονικής μελέτης, 
ευαισθητοποίησης κοινού, 
περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης και 
εθελοντισμού για την 
προστασία της άγριας ζωής, 
την ενίσχυση της 
βιοποικιλότητας και της 
αειφορίας στην Ελλάδα και 
στο εξωτερικό. 
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Η Σάμος είναι ένα όμορφο 
και καταπράσινο νησί του 
Βορείου  Αιγαίου , γεμάτη 
μοναδικές φυσικές ομορφιές 
και υπέροχες παραλίες.  

 

 

Έχει πλούσια ιστορία, 
εντυπωσιακά 
αξιοθέατα και 
αρχαιολογικά μνημεία. 
Λέγεται και νησί του 
Πυθαγόρα , γιατί εκεί  
γεννήθηκε ο μεγάλος 
μαθηματικός της 
αρχαιότητας ο 
Πυθαγόρας.  

     Από όλα τα νησιά 
της Ελλάδας είναι 
εκείνο που βρίσκεται 
κοντινότερα στην 
Τουρκία που απέχει 
μόλις 750 μέτρα από  
τον  οικισμό 
Ποσειδώνιο . 

   Η Σάμος είναι ένα 
μεγάλο νησί με 33.000 
μόνιμους κατοίκους. 
Έχει τρία λιμάνια που 
είναι και οι βασικοί 
οικισμοί :Το Βαθύ, το 
Καρλόβασι και το 
Πυθαγόρειο. Διαθέτει 
επίσης διεθνές 
αεροδρόμιο , το οποίο 
βρίσκεται δίπλα στο 
Πυθαγόρειο.  

Πρωτεύουσα του 
νησιού είναι το Κάτω 
Βαθύ ή Σάμος. 

 

Η Σάμος είναι γνωστή 
για τα εξαιρετικά 
κρασιά της, την 
εντυπωσιακή 
παραδοσιακή 
αρχιτεκτονική,  τη 
μουσική και χορευτική 
της παράδοση.  

 

Στη Σάμο βρίσκεται το 
Ευπαλίνειο όρυγμα,  
ένα υπόγειο 
υδραγωγείο της 
αρχαιότητας. Η 
σήραγγα μήκους 1.036 
μέτρων ανοίχτηκε 
ταυτόχρονα από τις 
δυο πλευρές του 
βουνού και οι δυο 
σήραγγες 
συναντήθηκαν 
περίπου στο μέσον, με 
ακρίβεια 
αξιοθαύμαστη για τα 
τεχνικά μέσα της 
εποχής. Έχει πολλά 
αξιοθέατα και 
αρχαιολογικά μνημεία. 

 

Εκτός από τις κορυφές 
του βουνού Κέρκη, όλο 
το νησί καλύπτεται 
από πυκνή βλάστηση. 

 

Εάν επισκεφτείτε τη 
Σάμο, θα περάσετε 
αξέχαστες διακοπές 
και θα  κολυμπήσετε 
στα πεντακάθαρα και 
κρυστάλλινα νερά του 
Αιγαίου! 

ΕΛ. ΚΑΨ. 

Ψιλή Άμμος: 
Μικρή απάνεμη 
παραλία με ρηχά 
καταγάλανα νερά, 
ιδανική για 
οικογένειες.  

Μυκάλη: Μεγάλη 
παραλία με 
χοντρά βότσαλα, 
πεντακάθαρα 
σμαραγδένια νερά 
και δέντρα για 
σκιά.  

Λιβαδάκι: Μικρός 
πανέμορφος κόλπος που 
περιβάλλεται από βράχια. Η 
ξανθή άμμος και τα ρηχά 
τιρκουάζ νερά θυμίζουν μέρη 
εξωτικά 

 

 

 

- Όταν πλυθώ, λερώνεται. Τι είναι; 
 

- Γεννιέται ψηλό και πεθαίνει χαμηλό. Τι είναι;             ΒΑ.ΒΛ. 

 

Η Κέρκυρα είναι ένα 
όμορφο νησί του Ιονίου.  

 Φτάνοντας στην Κέρκυρα 
αντικρίζουμε την παλιά πόλη 
της. 

Μερικά από τα πιο 
σημαντικά αξιοθέατά της 
είναι τα δύο φρούρια, το 
«παλαιό»  και το  «νέο», 
καθώς και το υπέροχο παλάτι 
με το μεγάλο και ανθισμένο 
κήπο του. Ο επισκέπτης 
μπορεί να περιπλανηθεί στα 
όμορφα στενά της καντούνια 
με τις απλωμένες  μπουγάδες 
και να  φάει σε κάποιο από 
τα εστιατόρια που συναντάς 
παντού. 

Λίγο πιο έξω από την πόλη 
βρίσκεται το εκκλησάκι της 
Παναγίας των Βλαχερνών, 
πάνω στη θάλασσα, και 
απέναντί του το γνωστό 
Ποντικονήσι. 

Σε μικρή απόσταση 
βρίσκεται και το «Αχίλλειο»,  
το παλάτι  της πριγκίπισσας  
Σίσσυ.  Εκεί υπάρχουν  πολλά 
αγάλματα και σπουδαίοι  
πίνακες με θέματα  από  την 
ελληνική μυθολογία. 

 

 

 

Παλιά Πόλη της Κέρκυρας. 
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Ποντικονήσι                                                              Παλαιοκαστρίτσα                                                 Αχίλλειο 

 

Τέλος, το νησί έχει πολλές  
όμορφες  παραλίες, μια από 
τις πιο  γνωστές είναι η 
Παλαιοκαστρίτσα,  και 
γραφικά  χωριουδάκια 
κρυμμένα  στην καταπράσινη 
φύση.                         ΜΑ.ΚΑ 

 Σταυρόλεξο 

    

        ΓΡ.ΒΛ 

Αριθμόλεξο 

  ΜΑ.ΔΕ 

 

 

 

Ανέκδοτα 

Την ώρα των μαθηματικών, 

βάζει η δασκάλα στους 

μαθητές κάποια προβλήματα 

να λύσουν. 

 Λέει λοιπόν στον Μπόμπο ότι 

θέλει να της απαντήσει το εξής 

ερώτημα:  

«Η μητέρα σου αγοράζει μια 

μπλούζα με 40 ευρώ, ένα 

παντελόνι με 45 ευρώ, ένα 

φουλάρι 30 ευρώ, μια τσάντα 

για 35 ευρώ κι ένα ζευγάρι 

γόβες με 80 ευρώ. Τι κάνουν 

όλα αυτά μαζί;»  

«Όλα αυτά μαζί κυρία, κάνουν 

τον πατέρα μου έξαλλο!»  

                                         ΑΓΓ.ΒΑ 

 

 Άριστα!                                                                                      

Η μαμά λέει στον Κωστάκη 

μόλις γυρνάει από το σχολείο 

-Κωστάκη, πώς τα πήγες 

σήμερα στο σχολείο; 

-Μαμά, σήμερα πήρα 10! 

-Σε ποιο μάθημα παιδί μου; 

-5 στη φυσική, 3 στη 

γεωγραφία και 2 στη γλώσσα. 

 

Οι τρεις φίλες και το τζίνι 

Τρεις φίλες που έχουν 

εγκλωβιστεί σε ένα ερημικό 

νησί 

βρίσκουν ένα μαγικό λυχνάρι, 

μέσα στο οποίο κρύβεται  

ένα τζίνι που τους χαρίζει από 

μία ευχή. Η πρώτη φίλη  

εύχεται να γυρίσει πίσω στο 

σπίτι. Η δεύτερη το ίδιο. Η 

Τρίτη φίλη λέει : « νιώθω πολύ 

μόνη. Μακάρι οι φίλες 

 μου να γύριζαν πίσω».  

                                       ΕΛ.ΚΑΨ. 
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Κρυπτόλεξο 

ΑΔ.ΔΡ. 

 ΑΛ.ΜΑ. 

 

Καλό καλοκαίρι! 

Ραντεβού τον Σεπτέμβρη! 

                                                                        

 

 

 

 


