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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Εξώφυλλο- ζωγραφιά της Δήμητρας Κυλίμου 

Δυο λόγια… 

Α. ΚΕΙΜΕΝΑ 

1. Το Πολυτεχνείο - Κωνσταντίνος Μελένιος 

2. Παγκόσμια ημέρα Προωρότητας -17 Νοεμβρίου - Καλαϊτζίδης Κωνσταντίνος 

3. Κείμενο στα Σαμοθρακίτικα- Χρήστος Ματζάρης 

Β. ΙΣΤΟΡΙΕΣ- ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ- ΠΟΙΗΜΑΤΑ 

1. Μύθοι για την ελιά: Α) Το δέντρο της Αθηνάς,  Β) Το ρόπαλο του Ηρακλή- Βρα-

χιώλια Όλγα, Κυλίμου Δήμητρα, Ραξενα Αναστασία 

2. Παραμύθι: Το Τζαμ Κουρελάκι- Ευθύμης Κανταρτζής-Ράπτης 

3. Ποιήματα: Ποίημα για Το Πολυτεχνείο,  Άννα Μανιώτη 

Γ. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ 

1. Συνέντευξη για το ελαιομάζωμα- Κωνσταντίνα Αραβία  

Δ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

1. Χειροτεχνία: διακοσμητικό δεντράκι ελιάς- Αντώνης Σαλβάνος 

2. Κατασκευή με κάστανα και βελανίδια- Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης 

Ε. ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ: σταυρόλεξα- αινίγματα-γρίφοι –παροιμίες κ.α. 

1. Σταυρόλεξα- Παυλίνα Φωτεινού & Κωνσταντίνος Μελένιος 

2. Ήξερες ότι…- Αντώνης Σαλβάνος 

3. Ανέκδοτα- Παναγιώτης Σαλβάνος 

4. Παροιμίες- Βραχιώλια Όλγα, Κυλίμου Δήμητρα, Ραξενα Αναστασία 
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5. Αινίγματα- Αντώνης Σαλβάνος & Βραχιώλια Όλγα, Κυλίμου Δήμητρα, Ραξενα Α-

ναστασία 

6. Κουίζ- Κωνσταντίνος Μελένιος & Αθανάσιος Κατσίκιας 

7. Σύνθετες λέξεις με την ελιά και το λάδι - Μαρίνα Μελένιου 

8. Κρυπτόλεξο- Χαράλαμπος Σπανόπουλος 

ΣΤ.ΖΩΓΡΑΦΙΕΣ- ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 
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Δυο λόγια… 

«Τα Σαμοθρακιτάκια», η ψηφιακή εφημερίδα, μια πρωτοβουλία του 

Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Σαμοθράκης είναι πια εδώ! Μετά από ένα 

μήνα προετοιμασίας ολοκληρώνεται το πρώτο τεύχος της εφημερίδας. Το 

έργο των μαθητών που πήραν μέρος στη συντακτική ομάδα  θα το γνωρί-

σετε στις επόμενες σελίδες. Τα παιδιά έβαλαν όλη την καλή τους διάθεση, 

το μεράκι, τη φαντασία και ασχολήθηκαν με ζήλο με τα θέματα που επέ-

λεξαν. Παράλληλα, επιτεύχθηκε και κάτι σπουδαίο: Χωρίς να συναντηθούν 

ποτέ καταφέραν να ενώσουν τις σκέψεις τους και να εκφραστούν  το 

καθένα όπως επιθυμούσε, δημιουργώντας ένα εξαιρετικό συλλογικό έργο: 

Μια εφημερίδα! Ευχόμαστε από καρδιάς  η επιθυμία για δημιουργία να 

παραμένει άσβεστη στους μικρούς μαθητές και να συνεχίσουν να είναι πά-

ντα τόσο ενθουσιώδεις  σε όλους τους τομείς της ζωής τους... 

Ας απολαύσουμε τις εργασίες τους! 
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Α. ΚΕΙΜΕΝΑ 

1. Το Πολυτεχνείο 

από Κωνσταντίνο Μελένιο 

Το Πολυτεχνείο είναι ένα μεγάλο γεγονός της Ελληνικής Ιστορίας. 

Άρχισε στις 14 Νοεμβρίου του 1974 στην Αθήνα μετά την κατάληψη του 

Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου από τους φοιτητές και τους σπουδαστές. 

Πριν από την εξέγερση του Πολυτεχνείου, υπήρχε μια μορφή 

ΧΟΥΝΤΑΣ που ονομαζόταν "Χούντα των Συνταγματαρχών". Η Χούντα αυτή 

ξεκίνησε στις 21 Απριλίου του 1967 και η πτώση της ξεκίνησε  στις 17 

Νοεμβρίου του 1973 με την εξέγερση του Πολυτεχνείου.  

Στις 17 Νοεμβρίου του 1973, λοιπόν,  συνέβη κάτι το τρομερό! Ένα τανκ 

καταστρέφει την μεγάλη σιδερένια πόρτα του Πολυτεχνείου. Τότε ο στρατός 

μπήκε στο προαύλιο και σκότωσε και φυλάκισε κάποιους φοιτητές. Ήταν μια 

θλιβερή μέρα! 

Μετά την πτώση της Χούντας η Ελλάδα ήταν θλιμμένη, γιατί έχασε 

κάποια νέα παιδιά της. Ωστόσο, το θετικό από όλα αυτά είναι ότι κερδίσαμε 

την ελευθερία μας και γι’ αυτό οφείλουμε να θυμόμαστε και να γιορτάζουμε το 

γεγονός αυτό  κάθε χρόνο. 
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2. Παγκόσμια ημέρα Προωρότητας -17 Νοεμβρίου 

                                           από  Κωνσταντίνο Καλαϊτζίδη  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Πριν από 5 χρόνια η 

θεία μου η Δέσποινα γέννησε τον ξάδερφο μου. Θυμάμαι ήταν όλα περίεργα... 

Με τους γονείς μου και την γιαγιά μου πήγαμε να δούμε το μωρό στο 

Νοσοκομείο. Το μωρό ήταν πάρα πολύ μικρό, είχε κάτι σωληνάκια και ήταν 

μέσα σε ένα γυάλινο κουτί. Δεν μπορούσαμε να το πάρουμε αγκαλιά. 

https://www.reporter.com.cy/celebrity/article/746002/ 
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Η μαμά μου είπε ότι, ο ξάδερφος μου δεν θα 

πάει ακόμα στο σπίτι του. Θα πρέπει να μείνει 

στο Νοσοκομείο με τους γιατρούς. Ο θείος 

μου ο Λάζαρος και η θεία μου η Δέσποινα θα 

πηγαίνουν στο Νοσοκομείο να τον βλέπουν. Η 

γιαγιά έλεγε όλη την ώρα ότι ο ξάδερφος μου 

είναι ένας μαχητής και η μαμά μου ότι είναι 

σούπερ ήρωας, αλλά εγώ δεν καταλάβαινα 

γιατί. Η μαμά μου εξήγησε ότι όλα τα μωρά μέ-

νουν στην κοιλιά της μαμάς τους 9  μήνες, 

αλλά ο ξάδερφος μου μπερδεύτηκε και έμεινε 

στην κοιλιά της θείας Δέσποινας 7 μήνες. 

Τώρα που μεγάλωσε καταλαβαίνω γιατί η μαμά 

μου τον έλεγε σούπερ ήρωα... 

Ξέρει να κάνει ποδήλατο χωρίς βοηθη-

τικές, ξέρει όλους τους πλανήτες και να κάνει προσθέσεις με τριψήφιους α-

ριθμούς σαν τριτάκι! 

Αν μια μέρα ακούσετε για έναν αστροναύτη με το όνομα Ανδρέας να θυ-

μάστε είναι ο ξάδερφος μου! 

Γεννήθηκε 27/11/2017 και ζύγιζε 1 κιλό και 350 γραμμάρια. 

Γιορτάζει μαζί με τον παππού Ανδρέα στις 30 Νοεμβρίου. 
 

Χρόνια πολλά, Ανδρέα! 

 

Σ’ αγαπώ πολύ   
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3. Κείμενο στα Σαμοθρακίτικα 

από Χρήστο Ματζάρη 

-Γιααααν’! Ε, Γιαν’! Γιααν! Δε σπααδιαειζ; 

-Τι θες κυρά; 

-Καλά τι λουγιο τι θέλου! Του γουουν’ να πας να παρς απ’ ντου χασαπ’. Να 

του ετοιμάσουμ’ για μιθαυιργιου! 

-Κιο α προυλάβουμ , μουρή. Μη γανιάειζ! 

-Σήκου λέγου μάνι μάνι να πας να του παρς! 

-Καλά , μουρή! Αα πάγου μη φουνάειζ! 

-Κι  πάριμ κι δυο κιλά ρυζ’. 

-Τι να του καν’ς του ρυζ’ , μουρή; 

-Να του σπίου! Βρε , α μας τιιλάν’; Για να κάνου γιαπάακια!Τι α φάμι για 

σήμια; 

-Ιγιαααά, καμέν’! Πάλι γιαπααάκια; Βάλε καμιά φασούλα να γένται! 

-Έδια, αα στη γινήσου ντ’ φασούλα! Σήμια α φάμι γιαπάαακια. Τέλους! 
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Β. ΙΣΤΟΡΙΕΣ-ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ -ΠΟΙΗΜΑΤΑ 

1. Μύθοι για την ελιά 

από  Όλγα Βραχιώλια, Δήμητρα Κυλίμου, Αναστασία Ραξενα  

Α) Το δέντρο της Αθηνάς 

Το δέντρο της Αθηνάς είναι ένας από τους πιο γνωστούς μύθους για την 

ελιά. Αναφέρεται στον αγώνα της Αθηνάς και του Ποσειδώνα για την 

προστασία και την ονομασία της Αθήνας. 

Όταν, λοιπόν, βασιλιάς τη Αθήνας ήταν ο Κέκροπας, οι δύο αντίπαλοι 

ανέβηκαν πάνω στον βράχο της Ακρόπολης , όπου ήρθαν κι οι άλλοι δέκα θεοί 

από τον Όλυμπο, για να κάνουν τον δικαστή στη διαφωνία των δύο θεών, ενώ 

ο Κέκροπας παρέστη  ως μάρτυρας. 

Πρώτος ήρθε ο Ποσειδώνας. Στάθηκε στη μέση του βράχου και με την 

τρίαινά του έδωσε ένα δυνατό χτύπημα στο έδαφος. Αμέσως ξεπήδησε ένα 

κύμα αλμυρού νερού που σχημάτισε μια μικρή λίμνη που την ονόμασαν 

«Ερεχθηίδα» θάλασσα. Μετά ήρθε η σειρά τη Αθηνάς να παρουσιάσει το δώρο 

της και, αφού κάλεσε τον Κέκροπα για μάρτυρα, φύτεψε μια ελιά πάνω στον 

βράχο, που ξεπετάχτηκε γεμάτη καρπό.  

Μετά το δώρο της Αθηνάς, ο Δίας κήρυξε το τέλος του αγώνα και είπε 

στους άλλους  θεούς να κρίνουν σε ποιον από τους δύο να δοθεί η πόλη. 

Συγχρόνως, ζήτησαν τη γνώμη του Κέκροπα. Αυτός  από τον βράχο ψηλά έριξε 

μια ματιά γύρω, αλλά όπου και να γύριζε , τα μάτια του αντίκριζαν αλμυρό νερό, 

τις θάλασσες που από παντού έζωναν τη χώρα. Έτσι, έκρινε πως ήταν 

χρησιμότερο το δέντρο της Αθηνάς και εκείνη έγινε η προστάτιδα της Αθήνας. 

Όμως, ο μύθος έχει και μια  άλλη ενδιαφέρουσα εκδοχή. Την απόφαση 

για την προστασία της Αθήνας δεν την πήραν οι θεοί, αλλά οι ίδιοι οι πολίτες. 
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Σε μια ψηφοφορία , σύμφωνα με τον μύθο, όλοι οι άντρες ψήφισαν τον 

Ποσειδώνα κι όλες οι γυναίκες την Αθηνά. Οι γυναίκες όμως ήταν 

περισσότερες από τους άνδρες και έτσι η προστασία της πόλης πέρασε στην 

Αθηνά. 

Στη συνέχεια ο ίδιος μύθος λέει πως Ο Ποσειδώνας θύμωσε από την 

απόφαση και πλημμύρισε την Αττική. Έτσι, για να τον ηρεμήσουν οι Αθηναίοι 

έχτισαν τον ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο, ενώ απαγόρευσαν στις γυναίκες 

να ψηφίζουν και να συμμετέχουν στις συνελεύσεις. 

Β) Το ρόπαλο του Ηρακλή 

Ο Ηρακλής σύμφωνα με την μυθολογία είχε πάντα μαζί του ένα ρόπαλο που 

είχε φτιάξει από μια ελιά που είχε βρει στον Σαρωνικό κόλπο. Κάποτε ο Η-

ρακλής επισκέφτηκε την Τροιζήνα και ακούμπησε το ρόπαλό του πάνω στο 

άγαλμα του Ερμή που υπήρχε εκεί. Τότε το ρόπαλο βλάστησε , έβγαλε ρίζες 

κι έτσι αναγεννήθηκε κι έμεινε εκεί σαν αγριελιά. 

 

Αναστασία Ράξενα 
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2. ΠΑΡΑΜΥΘΙ 

από Ευθύμη Κανταρτζή-Ράπτη 

Το Τζαμ Κουρελάκι 

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα κορίτσι που είχε τρία αδέλφια. Όλοι 

τους ήτανε μεγάλοι πολεμιστές. Όμως πήγαν και οι τρείς να πολεμήσουν έναν 

γίγαντα που εξουσίαζε ένα μαγικό πουλί που το έλεγαν Τζαμ Κουρελάκι. 

Αυτό το πουλί μπορούσε να κάνει τα πάντα. Ο γίγαντας το 

χρησιμοποιούσε , για να κάνει πέτρα όποιον ήθελε να του το πάρει. Όλα τα 

παλικάρια του βασιλείου, μαζί και ο πρίγκιπας, προσπάθησαν να του το πάρουν 

κι έγιναν πέτρα. Τα τρία αδέλφια της κοπέλας είχαν χαθεί καιρό τώρα και 

ανησυχούσε , οπότε ξεκίνησε να πάει να τα βρει. 

 Στον δρόμο η κοπέλα συνάντησε μια γριά με μακριές βλεφαρίδες. Η 

κοπέλα πήρε ένα ψαλίδι και τις έκοψε και μπόρεσε να δει. Η γριά 

ευχαριστήθηκε και τη ρώτησε τι χάρη θα ήθελε να της κάνει. Η κοπέλα της 

είπε ότι ψάχνει τα αδέλφια της και τη ρώτησε μήπως ήξερε πού βρίσκεται το 

κάστρο του γίγαντα. 

-Πήγαινε στον σιδερά και πες να σου φτιάξει σιδερένιά παπούτσια. Θα 

περπατήσεις με αυτά μέχρι να λιώσουν! Όταν γίνει αυτό θα έχεις φτάσει, είπε 

η γριά , που ήταν και μάγισσα και ήξερε τον δρόμο. 

 Η κοπέλα έκανε αυτά που της είπε η γριά μάγισσα και όταν τα παπούτσια 

της έλιωσαν, βρέθηκε μπροστά σε μια πύλη. Μπήκε μέσα και αντίκρισε όλα τα 

παλικάρια που ήταν πέτρα. Κρύφτηκε κάτω από μια σκάλα και περίμενε τον 

γίγαντα να βγει έξω με το Τζαμ Κουρελάκι. Μόλις ο γίγαντας το άφησε για λίγο 

μόνο, η κοπέλα έτρεξε και το έπιασε στα χέρια της. Τότε του έδωσε την εντολή 

να κάνει πέτρα τον γίγαντα και μόλις έγινε αυτό έφερε στη ζωή όλα τα 

παλικάρια , μαζί και τα αδέλφια της. Ανάμεσα στα παλικάρια ήταν και ο 

πρίγκιπας που , μόλις γνώρισε την όμορφη ηρωίδα, την ερωτεύτηκε και την 

έκανε γυναίκα του.  
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Μαζί με το Τζαμ Κουρελάκι έγιναν το πιο δυνατό βασίλειο και έζησαν 

αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα. 

 

3. ΠΟΙΗΜΑΤΑ 

Ποίημα για Το Πολυτεχνείο 

από Άννα Μανιώτη 

17 Νοεμβρίου ήταν 

παιδιά το 1973 που 

ένα βράδυ τρομερό 

η χούντα σταμάτησε! 

 

Στου Πολυτεχνείου την  

αυλή οι φοιτητές  

κάναν εξέγερση 

γερή και τρομερή! 

 

 

 

 

 

 

Την νύχτα αυτή 

μπήκε το τανκς και  

ο στρατός, όμως  

ο φασισμός έπεσε ξερός! 

 

Εκείνο το πρωί  

που η μέρα ήταν μουντή 

κάποια παιδιά φώναζαν όλα μαζί 

Δυνατά: 

 

ΨΩΜΙ ΠΑΙΔΕΙΑ  

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 
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Μιχαηλία Μαλτέζου 
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Γ. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ 

 

1. Συνέντευξη 

από Κωνσταντίνα Αραβία 

Ελαιομάζωμα 

με τον κύριο Ευστράτιο και την κυρία 

Ευστρατία Τηγανούρια  

 

-Πώς σας φαίνεται η διαδικασία του ελαιομαζώματος; 

κ. Ευστρατία: -Είναι πάρα πολύ κουραστική. 

κ. Ευστράτιος: -Αρκετά κουραστική. 

-Εφόσον το ελαιομάζωμα είναι κουραστικό, γιατί συνεχίζετε να το κάνετε; 

κ. Ευστρατία: -Επειδή πρέπει κάπως να βγάλουμε το λάδι της χρονιάς . 

κ. Ευστράτιος: -Επειδή είναι απαραίτητο να βγάλουμε το λάδι. 

-Πιστεύετε πώς συμφέρει το ελαιομάζωμα να γίνεται κάθε χρόνο; 

Άννα Βασιλειάδου 
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κ. Ευστρατία: - Συμφέρει δε συμφέρει, όταν έχουμε ελιές, δεν πρέπει να τις 

αφήνουμε να πάνε χαμένες. 
 

κ. Ευστράτιος: -Συμφέρει ή όχι πρέπει να γίνει. 

-Πόσο σημαντικό πιστεύετέ ότι είναι το 

ελαιόλαδο στη διατροφή μας; 

κ. Ευστρατία: -Πιστεύω ότι το ελαιόλαδο είναι η 

καλύτερη τροφή για τον οργανισμό μας. 

-Ποια είναι η διαδικασία του ελαιομαζώματος; 

κ. Ευστρατία: -Χρειαζόμαστε ελαιόπανα, 

τιναχτήρια, τελάρα, εργάτες και μια ελαιομηχανή. 

Αρχικά , μαζεύουμε τις ελιές, τις φορτώνουμε στο 

φορτηγό, τις πάμε στο ελαιοτριβείο και 

περιμένουμε το λάδι. 

- Κάνετε κάτι στις ελιές που μαζεύετε; Κι αν 

ναι, τι; 

κ. Ευστράτιος: - Ναι, κάνουμε. Έχουμε ένα 

μηχάνημα , το οποίο ξεχωρίζει τις ελιές ανάλογα 

με το μέγεθός τους. 

-Ευχαριστώ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δημοσθένης Σπανόπουλος 
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Δ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

1. Χειροτεχνία 

από Αντώνη Σαλβάνο 

Διακοσμητικό δεντράκι ελιάς 

 

 

Υλικά:  

 1 γυάλινο βάζο 

 βοτσαλάκια για να γεμίσουμε 

το βάζο 

 κλαδάκια από ελιά 

 

Διακοσμούμε το γυάλινο βαζάκι 

όπως επιθυμούμε. Το γεμίζουμε με 

τα μισά βοτσαλάκια. Βάζουμε τα 

κλαδάκια κι προσθέτουμε τα 

υπόλοιπα βοτσαλάκια και είναι 

έτοιμο. 

 

Καλή επιτυχία! 
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2. Κατασκευή με κάστανα και βελανίδια 

από Κωνσταντίνο Καλαϊτζίδη 

 
 

Υλικά για την εργασία: 

-Κάστανα και βελανίδια  

-σπίρτα και οδοντογλυφίδες 

-κόλλα  

- τσόχα και ματάκια 

- κατσαβίδι για τις τρύπες 

 

 

Εκτέλεση:  

 Τρυπάμε το κάστανο από την κάτω μεριά σε τέσσερα σημεία (τετράγωνο) 

και τοποθετούμε τα σπίρτα.  
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 Βάζουμε στο" καπελάκι " από το βελανίδι κόλλα και κολλάμε τα αυτάκια 

από τσόχα, το βελανίδι και τα ματάκια.  

 Ενώνουμε το κεφάλι από το ζωάκι (βελανίδι) και το σώμα (κάστανο) με 

μία οδοντογλυφίδα κάνοντας τρυπούλα πάλι με το κατσαβίδι.  

Καλή επιτυχία! 

Υ. Γ. Αντί για κόλλα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί πιστόλι θερμοκόλλησης σιλικό-

νης, καθώς και ταινία διπλής όψης. 
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3. Χειροτεχνία με χαρτόνι και τσόχα 

για την Παγκόσμια Ημέρα Καλοσύνης 

από Καλαϊτζίδη Κωνσταντίνο 

 Η Παγκόσμια Ημέρα Καλοσύνης καθιερώθηκε το 2000 με πρωτοβουλία 

του Παγκόσμιου Κινήματος Καλοσύνης (World Kindness Movement) , που 

συσπειρώνει εθνικές μη κυβερνητικές οργανώσεις- μέλη του Κινήματος. Η 

καλοσύνη γεφυρώνει τις διαφορές φυλής, φύλου, θρησκείας και πολιτικής.  

Η Παγκόσμια Ημέρα Καλοσύνης γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 13 

Νοεμβρίου. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Καλοσύνης,  μπορούμε να φτιάξουμε και τη 

χειροτεχνία της παρακάτω φωτογραφίας, χρησιμοποιώντας τα εξής υλικά: 

 

 

 

https://www.pillowfights.gr/apo-mian-eleni/i-kalosyni-genna-mono-kalosyni/ 
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Υλικά: 

 

 χαρτόνι (ό,τι χρώμα θέλουμε)  

 

 τσόχα (μπλε και πράσινη) 

 

 κόλλα και …ΚΑΛΟΣΥΝΗ! 

 

 
 

 

 

 

  

 

 



                 

                   Ευρωπαϊκή Ένωση 

           Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

                                                Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
                                                                     

                                                                                                                                  

                                                                       

Ε. ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ: σταυρόλεξα- αινίγματα-γρίφοι –παροιμίες κ.α. 

1. Σταυρόλεξο για τον διαβήτη 

από Παυλίνα Φωτεινού 
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από Κωνσταντίνο Μελένιο 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Στις _______Νοεμβρίου γιορτάζουμε το Πολυτεχνείο! 

2. Ποιο ήταν ένα από τα βασικά αιτήματα των φοιτητών του Πολυτεχνείου; 

3. Σε ποια πόλη έγινε η εξέγερση του Πολυτεχνείου; 

4. Ποιοι ξεκίνησαν την εξέγερση του Πολυτεχνείου; 

5. Πόσοι Αρχάγγελοι γιορτάζουν στις 8 Νοεμβρίου; 

6. Ποιο πολεμικό  σώμα γιορτάζει μαζί με τους Αρχαγγέλους στις 8 

Νοεμβρίου; 

7. Ποια παγκόσμια ημέρα γιορτάζουμε στις 26 Νοεμβρίου; (σε γενική) 

8. Τι δέντρο είναι η ελιά; 
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2. Ήξερες ότι… 

από Αντώνη Σαλβάνο 

 

• Το μεγαλύτερο σε ηλικία ελαιόδεντρο είναι 3000 με 5000 ετών και 

βρίσκεται στις Βούβες του Νομού Χανίων Κρήτης. 

• Η χώρα μας είναι η τρίτη μεγαλύτερη παραγωγός ελαιολάδου μετά την 

Ισπανία και την Ιταλία. 

• Η ετήσια παραγωγή της χώρας μας είναι μεταξύ 280 και 300 χιλιά-δων 

τόνων ελαιολάδου. 
 

 

 
 

 

 

Γρίφοι 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Δημοσθένης Σπανόπουλος 
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3. Ανέκδοτα 

από Παναγιώτη Σαλβάνο 

 

- Ποια ελιά δεν τρώγεται; 

- Η κρεατοελιά. 

 

- Μαμά, μαμά! 

- Τί είναι παιδί μου; 

- Οι ελιές έχουν πόδια; 

- Όχι παιδί μου, οι ελιές δεν έχουν πόδια. 

- Α! Τότε έφαγα μια κατσαρίδα! 

 

 

4. Παροιμίες 

από Δήμητρα Κυλίμου, Όλγα Βραχιώλια, Αναστασία Ράξενα  

 Αν δε δώσεις την ελιά πώς θα πάρεις λαδί; 

 Άνθρωπος χωρίς υπομονή, λυχνάρι δίχως λάδι. 

 Λάδι απ’ την κορυφή, κρασί απ’ τη μέση και μέλι απ’ τον πάτο αγοράζει. 

 Απ’ το θέρος ως τις ελιές , δεν απολείπουν οι δουλείες. 

 Η αλήθεια και το λάδι βγαίνουν από πάνω. 

 Ελιές, ελιές , χαμένες δουλειές. 

 Βάλε ελιά για τα παιδιά σου και μηλιά για την κοιλιά σου 
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5.Αινίγματα 

από Αντώνη Σαλβάνο 

Χίλιοι μύριοι καλόγεροι 

σ’ ένα ράσο τυλιγμένοι. 

Τί είναι; 
 

 
 

Το καλοκαίρι φορά αγκαθωτό παλτό 

και τον χειμώνα βουτά στο ζεστό νερό. 

Τί είναι; 
 

 

 

Μιχαηλία Μαλτέζου 
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από Δήμητρα Κυλίμου, Όλγα Βραχιώλια, Αναστασία Ράξενα  

Δίνω γεύση στο 

φαΐ σου 

Βιταμίνες στο 

κορμί σου 

Τη σαλάτα 

νοστιμίζω 

Και την υγεία 

σου χαρίζω. 
 

Τι είναι ; 

 

 

 Δεν πεθαίνει κι αν περάσουν 

χρόνια εκατό και χίλια.  

Μας χορταίνει, μας φροντίζει, 

μας ανάβει τα καντήλια. 
 

Τι είναι ; 
 

 

 

Κρέμεται και ρέεται να πέσει δε 

τσακίζεται. 

Το αίμα είναι αρχοντικό , το φαΐ 

της φτωχικό. Και το 

Χαρά Βασιλειάδου 
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Κι όταν έρθει ο 

Οκτώβρης 

ωριμάζω πιο 

πολύ.  

Πρασινίζω και 

μαυρίζω και 

γεμίζω το σακί. 
 

Τι είναι; 

 

 

Μάνα και 

θυγατέρα έχουν 

το ίδιο όνομα. 

Μάντεψε ποιο 

όνομα έχουν και 

οι δυο. 
 

Τί είναι; 
 

 

λιανοκοκαλάκι τυλίγεται το 

χωματάκι. 

Τι είναι ; 
 

 
 

 

 

 

 

Ή τη συναντάς σε πιάτο ή σε 

μάγισσα.  

Τί είναι; 
 

 

 

Από κλαδάκι κρέμεται στην α-

γορά πουλιέται. Το εξωτερικό 

της τρώγεται το μέσα της πετιέ-

ται. 

Τί είναι;  
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6. Κουίζ  

από Κωνσταντίνο Μελένιο 

 

ΚΟΥΙΖ 1: 

Ποιος είναι ο παραδοσιακός τρόπος 

συγκομιδής της ελιάς; 

Α) Με ραβδιά 

Β) Με μηχανήματα 

Γ) Με τα χέρια 

 

ΚΟΥΙΖ 2: 

Πώς λέγεται το χωράφι με τις ελιές; 

A) Ελαιώνας 

Β) Αμπέλι 

Γ) Μπαξές 

 

ΚΟΥΙΖ 3: 

Πώς λέγεται το μέρος που 

παράγεται το λάδι; 

A) Τσιπουράδικο 

Β) Ελαιοτριβείο 

 

 

ΚΟΥΙΖ 6: 

Ποιο είδος της ελιάς ήταν έπαθλο; 

A) Η αγριελιά 

Β) Η  απλή ελιά 

 

 

ΚΟΥΙΖ 4: 

Πώς ονομάζεται το άγριο είδος της 

ελιάς; 

Α) Δάφνη 

Β) Αγριόδεντρο 

Γ) Αγριελιά 

 

ΚΟΥΙΖ 5: 

Σε ποιους αγώνες ήταν βραβείο η 

ελιά; 

Α) Στους Ολυμπιακούς Αγώνες 

Β) Στις αρματοδρομίες 

Γ) Στο τάβλι και στο σκάκι 

 

Μπράβο! Έφτασες στην μέση! 

Συνέχισε έτσι! 
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ΚΟΥΙΖ 7: 

Ποια θεά έφτιαξε την ελιά; 

A) H Εστία 

Β) Η Αθηνά 

Γ) Η Δήμητρα 

 

 

ΚΟΥΙΖ 8: 

Σε ποιον μύθο το ξύλο της ελιάς 

χρησιμοποιήθηκε ως όπλο; 

A) Στου Ηρακλή και των 12 άθλων 

Β) Στου Τρωικού πολέμου 

Γ) Στου Περσέα και της Μέδουσας 

 

 

ΚΟΥΙΖ 9: 

Η ελιά δημιουργήθηκε ως τρόφιμο. 

Όμως ήταν ... 

Α) Δώρο των Θεών 

Β) Ένα απλό δέντρο 

 

 

ΚΟΥΙΖ 10: 

Μετά τις παραπάνω πληροφορίες 

κάντε την παρακάτω ερώτηση. 

Αφού απαντήσατε τοοοόσες 

ερωτήσεις ΣΑΣ ρωτώ: 

 

Πόσα πράματα ξέρετε για την ελιά; 

A) 1-5 

B) 5-10 

Γ) Όλα 
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από Αθανάσιο Κατσίκια 

Η ελιά 
1. Υπάρχουν δύο τρόποι που φτιάχνουμε την ελιά εδώ στη Σαμοθράκη. Η πρά-

σινη τσακιστή και η μαύρη_______.  (10 βαθμοί) 

α)γεμιστή   β)πατητή   γ) κρεμαστή 

2. Στη Σαμοθράκη υπάρχει ένα μέρος που λέγεται «Μακρυλιές», γιατί έχει 

_________ ελιές.  (10 βαθμοί) 

α)κοντές   β)χονδρές   γ)μακριές 

 3. Το σύμβολο της ειρήνης είναι ένα  λευκό περιστέρι που στο στόμα του 

κρατάει ένα κλαδί ___________. (20 βαθμοί) 

 

α) πεύκου 
 

 β)πλατάνου 

 

γ)ελιάς 
 

δ) δεντρολίβανου 

 

4.Μια ελιά μπορεί να είναι μέχρι _______ ετών. (10 βαθμοί) 

α )εκατομμυρίων   β)ενός  γ)εκατό  δ) χιλιάδων 
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5.Στην αρχαία Ελλάδα τους ολυμπιονίκες τους βράβευαν με ένα στεφάνι 

________.    (10 βαθμοί) 

 

α) ελιάς 
 

β)δάφνης 

 

γ)κακαόδεντρου 

 

δ)λεύκας 

 

6. Το στεφάνι ελιάς το λέμε αλλιώς ________.  (10 βαθμοί) 

α)μαραύδη   β)κότινο    γ)μακρουλιά 

 

7. Ποιο μέρος της Σαμοθράκης έχει τα περισσότερα ελαιόδεντρα;  (10 βαθ-

μοί) 

 
 
 
 
 
 

α)νότιο  β)ανατολικό  γ)βόρειο  δ) δυτικό 
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8.Πώς λέγεται το μηχάνημα που τινάζουμε τις ελιές; (10 βαθμοί) 

α) τιναχτήρι  β) ριχνοτύρι  γ) ελαιοραβδιστικό  δ) σπα-

στήρι 

9. Σε τι χρησιμοποιούν τα ξεραμένα ξύλα της ελιάς; (10 βαθμοί) 

α)χτίσιμο    β)φράξιμο  γ) κάψιμο 

 

7. Σύνθετες λέξεις με την ελιά και το λάδι 

από Μαρίνα Μελένιου 

Σύνθετες λέξεις με την ελιά    λύση 

Ελιά + τρίβω =        

Ελιά + χρώμα = 

Ελιά + λάδι = 

Ελιά + πανί = 

Ελιά + ψωμί = 

Ελιά + δέντρο = 
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Σύνθετες λέξεις με το λάδι 

 

Λάδι+ πανί = 

Λάδι+ φανάρι = 

Λάδι+ κουλούρια = 

Λάδι+ μπογιά = 

Λάδι+ παστέλ = 

 

Λάδι+ τυρί = 

Λάδι+ ξύδι = 

Λάδι+ ρίγανη = 

Λάδι+ λεμόνι = 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Νικόλας Σλαβίδης-Βάβουρας 



                 

                   Ευρωπαϊκή Ένωση 

           Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

                                                Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
                                                                     

                                                                                                                                  

                                                                       

8. Κρυπτόλεξο 

από Χαράλαμπο Σπανόπουλο 

Β Ξ Σ Ω Α Λ Ε Ι Ζ Δ Α Κ Ο Σ Α Λ Τ 

Ξ Λ Α Δ Ι Ω Λ Ο Α Τ Ε Λ Ζ Χ Ζ Ω Υ 

Σ Κ Λ Τ Α Ο Ι Λ Ε Β Τ Ω Ζ Ψ Τ Ξ Ψ 

Ε Λ Α Ι Ο Λ Α Δ Ο Α Φ Υ Σ Η Τ Ζ Ο 

Ω Α Τ Η Ν Ο Α Ε Ζ Ω Υ Γ Ε Ι Α Σ Ω 

Α Δ Α Τ Ε Α Ε Ι Θ Α Λ Ε Σ Ο Υ Τ Τ 

Λ Ι Ω Α Ρ Ω Ρ Λ Ι Α Λ Α Δ Ε Ρ Ο Σ 

Ε Λ Α Ι Ο Δ Ε Ν Τ Ρ Ο Υ Ι Η Ζ Ο Τ 

Τ Λ Λ Κ Ο Ρ Μ Ο Σ Ω Υ Ι Η Η Τ Σ Τ 

 

ΑΕΙΘΑΛΕΣ               ΑΕιΦΥΛΛΟ            ΔΑΚΟΣ          ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΟ   

    

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ            ΕΛΙΑ          ΚΛΑΔΙ            ΚΟΡΜΟΣ         ΛΑΔΕΡΟΣ 

  

ΛΑΔΙ         ΝΕΡΟ   ΣΑΛΑΤΑ        ΥΓΕΙΑ         ΦΥΣΗ                
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ΣΤ.  ΖΩΓΡΑΦΙΕΣ- ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 

Αντώνης Σαλβάνος 

Μαγδαληνή Καραβασιλειάδου 
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Άννα Βασιλειάδου 

Άννα Βασιλειάδου 
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Βασιλική Ματανά 

Παναγιώτης Σαλβάνος 
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Φωτογραφία 1-  ελαιοτριβείο 
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Φωτογραφία 2- ελαιοτριβείο 


