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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΕΞΩΦΥΛΛΟ- Σπανόπουλος Δημοσθένης 

Α. ΚΕΙΜΕΝΑ 

1. Γιατί Είναι Σημαντικό Να Διατηρήσουμε Το Σαμοθρακίτικο Ιδίωμα Και Γενικότερα 

Τις Διαλέκτους Και Τα Ιδιώματα;- Ράνια Ζαβλάρη 

2. α) Ασφαλής Πλοήγηση Στο Διαδίκτυο – Αθανάσιος Κατσίκιας 

2. β)  Ασφαλής Πλοήγηση Στο Διαδίκτυο – Κωνσταντίνος Μελένιος 

3. Άγιος Χαράλαμπος – Άννα Μανιώτη 

4. Παγκόσμια Ημέρα Κατά Του Παιδικού Καρκίνου – Κωνσταντίνος Μελένιος 

5. Παγκόσμια Μέρα Οσπρίων – Αναστασία Βασιλειάδη 

6. Φρούτο Του Μήνα – Κωνσταντίνος Μελένιος 

Β. ΣΥΝΤΑΓΕΣ 

1.Φασόλια «Νταβά» -  Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης 

2. Τυρνόπιτα (πίτα Σαμοθρακίτικη) – Άννα Μανιώτη 

3. Γλυκό Του Κουταλιού Πορτοκάλι – Μαρίνα Μελένιου 
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1. Μέγας Αλέξανδρος – Άννα Μανιώτη 
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1. Χαρά Βασιλειάδου 

2. Άννα Βασιλειάδου 

3. Αντώνης Σαλβάνος 
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Ε. ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ-QUIZ 

1. Οι Γλώσσες Του Κόσμου- Αθανάσιος Κατσίκιας 

2. Quiz Αποκωδικοποίησης Σχετικά Με Την Ασφάλεια Στο Διαδίκτυο – Χαράλαμπος 

Σπανόπουλος 

ΣΤ.  ΖΩΓΡΑΦΙΕΣ 
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Α. ΚΕΙΜΕΝΑ 

1. Γιατί Είναι Σημαντικό Να Διατηρήσουμε Το Σαμοθρακίτικο Ιδίωμα Και 

Γενικότερα Τις Διαλέκτους Και Τα Ιδιώματα; 

της Ράνιας Ζαβλάρη 

     Η Νέα Ελληνική είναι χωρίς αμφιβολία μια δύσκολη και πολύπλοκη γλώσσα - από τις 

αρχαιότερες ολόκληρου του κόσμου - η οποία περιλαμβάνει αμέτρητους ιδιωματισμούς και 

διαλέκτους , που υπήρχαν από την αρχαιότητα και εξακολουθούν να υπάρχουν μέχρι και 

σήμερα. Ένα από αυτά τα ιδιώματα είναι και της Σαμοθράκης, το οποίο έχει καταφέρει να 

διατηρηθεί σε σχέση με άλλα που ξεχάστηκαν ή τείνουν να ξεχαστούν στο πέρασμα του 

χρόνου. Προφανώς, όμως, αυτές οι απώλειες διαταράσσουν την ποικιλομορφία της γλώσσας 

μας. Για ποιο λόγο, λοιπόν, είναι αναγκαίο να διαφυλάξουμε τους ιδιωματισμούς και τις 

διαλέκτους της γλώσσας μας· και ιδιαίτερα της δικής μας τοπικής διαλέκτου;  

     Γενικά, τα ιδιώματα διατηρούν την ποικιλομορφία της γλώσσας μας. Η ελληνική γλώσσα 

παρουσιάζει διαφοροποιήσεις που λειτουργούν ως δείκτης των δυνατοτήτων της να 

δημιουργεί ποικίλες γλωσσικές μορφές. Έτσι δικαιολογείται και ο λεκτικός της πλούτος 

αλλά και η γλωσσική μας κληρονομιά. Επιπλέον, η πολιτιστική εξέλιξη και η καλλιέργεια του 

λαού είναι παράγοντες που εξαρτώνται από το ποιόν και την ποικιλία της γλώσσας μας, ενώ 

παράλληλα μέσα από αυτή αποκαλύπτονται διαφορετικές αντιλήψεις, διαφορετικοί τρόποι 

ζωής καθώς και το ήθος των ανθρώπων. Τέλος, σημαντικό είναι να αναφερθεί πως οι 

διάλεκτοι και τα ιδιώματα αποτελούν ένα μέσο διασύνδεσης ανθρώπων με κοινή καταγωγή. 

Με άλλα λόγια, όσοι γνωρίζουν την ίδια διάλεκτο έχουν ακριβώς την ίδια γλωσσική 

ταυτότητα, γεγονός που τους δένει μεταξύ τους αλλά και με τον τόπο καταγωγής τους, τον 

οποίο δικαιολογημένα συνδέουν με την διάλεκτο αυτή. 

    Το σαμοθρακίτικο ιδίωμα είναι ξεχωριστό και πολύτιμο. Έχει ιδιαίτερη αξία για την 

ελληνική γλώσσα και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας των ανθρώπων 

του νησιού που το γνωρίζουν. Για όλους τους παραπάνω λόγους, είναι επιτακτική η ανάγκη 
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να το διατηρήσουμε και να το μεταβιβάσουμε στις επόμενες γενιές, ώστε να μείνει άθικτο 

αυτό το ανεκτίμητο γλωσσικό απόκτημα της ανθρωπότητας. 

 

 

2. α) Ασφαλής Πλοήγηση Στο Διαδίκτυο 

του Αθανάσιου Κατσίκια  

      7 Φεβρουαρίου είναι η παγκόσμια ημέρα Ασφαλούς Πλοήγησης στο Διαδί-

κτυο. Το διαδίκτυο είναι ένα σημαντικό “εργαλείο”, το οποίο μας βοηθάει στην 

καθημερινότητα μας. Με το διαδίκτυο μπορούμε να πραγματοποιήσουμε εκατομ-

μύρια πράγματα εξ αποστάσεως, όπως να κάνουμε ψώνια, να στέλνουμε μηνύ-

ματα, να παρακολουθούμε τον τραπεζικό μας λογαριασμό , να μιλάμε, να παί-

ζουμε, να κάνουμε μαθήματα…και πολλά άλλα. Παρόλα αυτά κρύβει πολλούς κινδύνους. 

Πώς θα αποφύγουμε αυτούς τους κινδύνους;  

 

 Δεν απαντάμε σε κλήσεις - αριθμούς που δεν ξέρουμε.  

 Μπαίνουμε μόνο σε ασφαλείς σελίδες. 

 Δεν δίνουμε ποτέ τα προσωπικά μας δεδομένα, γιατί κάποιος μπορεί να θέλει να 

μας χακάρει για δικά του συμφέροντα. 

 Δεν ανοίγουμε άγνωστα email , επειδή μπορεί να έχουν στείλει ένα παιχνίδι με 

έναν ανιχνευτή (tracker). 

 Δεν απαντάμε μηνύματα αγνώστων ακόμα και να μας λένε ότι τους ξέρουμε  

 Δεν κάνουμε φίλους στο διαδίκτυο  

 Δεν επιλέγουμε ανώνυμα link, επειδή συνήθως  είναι ψεύτικα. 
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2. β)  Ασφαλής Πλοήγηση Στο Διαδίκτυο 

του Κωνσταντίνου Μελένιου 

    Με αφορμή τον εορτασμό της παγκόσμιας ημέρας ασφαλούς πλοήγησης στο διαδίκτυο 

(Safer Internet Day),το «Χαμόγελο του παιδιού» έκανε ένα πείραμα στις  9/2/2021 βάζο-

ντας μια έφηβη να μπει σε μια γνωστή ιστοσελίδα μιλώντας με άγνωστους. Με αυτό το πεί-

ραμα, το  «Χαμόγελο του παιδιού» ήθελε να δείξει πόσο εύκολα μπορεί ο οποιοσδήποτε να 

σου κλέψει ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Στο τέλος, η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ πρό-

τεινε τα παρακάτω: 

 Πότε δεν βάζω προσωπικά στοιχεία (email, τραπεζικούς λογαριασμούς ,τηλέ-

φωνο…) όσο        γνωστή και να είναι η εφαρμογή ή ιστοσελίδα! 

 Ποτέ δεν μιλάω με αγνώστους χρήστες! 

 Εάν ένας άγνωστος χρήστης θέλει να στείλω κάτι προσωπικό ή να κάνω κάτι άβολο 

απευθύνομαι στους            κηδεμόνες μου και μετά στην αστυνομία. 

 Όταν είστε στο κινητό και πετάγονται ύποπτες διαφημίσεις τις αγνοείτε. 

 Αν ο χρήστης είναι κάτω των 10 ετών, καλό είναι να υπάρχει γονικός έλεγχος.  Ο 

γονικός έλεγχος είναι ένα είδος προστασίας. 

 Στις εφαρμογές twitter, tiktok, facebook ,INSTAGRAM, κ.τ.λ. πρέπει να προσέ-

χουμε για αυτονόητους λόγους. 

 

3. Άγιος Χαράλαμπος 

της Άννας Μανιώτη 

  Ο Άγιος Χαράλαμπος γιορτάζει στις 10 Φεβρουαρίου και είναι προστάτης της πανού-

κλας, μιας πολύ παλιάς νόσου που θέριζε τα παλιά χρόνια. Για την οικογένεια μου είναι 
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ένας πολύ σημαντικός άγιος ,γιατί έχουμε την εικόνα του που είναι πολύ παλιά. Ήτανε 

της προ-προγιαγιάς μου και περνάει από κόρη σε κόρη. Εύχομαι ο Άγιος Χαράλαμπος 

να βοηθάει όλο τον κόσμο και να μας προστατεύει. 

 

4. Παγκόσμια Ημέρα Κατά Του Παιδικού Καρκίνου 

του Κωνσταντίνου Μελένιου  

Στης 15 Φεβρουαρίου γιορτάζεται σε όλον τον κόσμο η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ 

ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ. 

Από τον Παιδικό Καρκίνο νοσούν κάθε χρόνο , περίπου 250.000 παιδιά από όλο τον 

κόσμο .Οι περισσότεροι θάνατοι καταγράφονται σε χώρες που δεν χρησιμοποιούν τους 

κατάλληλους τρόπους θεραπείας ή που δεν έχουν ειδικές μονάδες για την αντιμετώ-

πιση του καρκίνου .  

Ο καρκίνος της παιδικής ηλικίας είναι μια χρόνια νόσος 

που αν αντιμετωπιστεί γρήγορα μπορεί να θεραπευθεί .Ε-

πίσης, δεν υπάρχει μόνο ένα είδος καρκίνου ,υπάρχουν 6 

είδη τα οποία “χτυπάνε” στον εγκέφαλο ,στα μάτια, στο 

αίμα, στα κόκαλα και στους μυς. Ακόμη, ο καρκίνος της 

παιδικής ηλικίας διαφέρει πάρα πολύ από τον καρκίνο που 

πλήττει τους ενήλικες. Στην Ελλάδα, ετησίως προσβάλλο-

νται από καρκίνο 300 παιδιά,  κυρίως από λευχαιμία. Είναι 

η 1η πιο συχνή αιτία θανάτου από νόσο και η 2η πιο συχνή αιτία θανάτου μετά τα ατυ-

χήματα. Ο καρκίνος  που  μπορούν να “σκοτώσει” μέχρι και τον πιο δυνατό οργανισμό.  

Τα παιδιά που έρχονται αντιμέτωπα με αυτού του είδους την ασθένεια είναι πολύ δυ-

νατά και πολλά από αυτά καταφέρνουν να αντιμετωπίσουν τον θάνατο .Υπάρχουν ορι-

σμένα ιδρύματα που βοηθούν αυτά τα παιδιά. Μερικά από αυτά είναι η «Φλόγα», το 

«Χαμόγελο του Παιδιού»,  το «Μαζί για το Παιδί»,  το «Make-A- Wish», η «Ελπίδα», 

τα «Παιδικά Χωριά SOS» και πολλά ακόμη που μπορούμε να τα υποστηρίξουμε. 
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 Εύχομαι και ελπίζω να γίνουν καλά αυτά τα παιδιά και κανένα άλλο να μην αρρωστή-

σει!!! 

5. Παγκόσμια Μέρα Οσπρίων 

της Αναστασίας Βασιλειάδη 

   Τα όσπρια όπως όλοι ξέρουμε είναι από τις πιο θρεπτικές και υγιεινές τροφές. Τα 

φασόλια ,οι φακές, τα ρεβίθια, τα κουκιά, ο αρακάς και άλλα όσπρια μπορεί σ ‘εμάς τα 

παιδιά να μην αρέσουν πολύ αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε 

ότι είναι πολύ θρεπτικά, γιατί έχουν πολλές βιταμίνες , 

πρωτεΐνες, υδατάνθρακες  και άλλα θρεπτικά συστατικά 

που είναι απαραίτητα για την σωστή ανάπτυξή μας και 

προλαμβάνουν και πολλές αρρώστιες. Επίσης, η καλλιέρ-

γειά τους κάνει καλό και στο περιβάλλον και το έδαφος γιατί παράγουν άζωτο. Τα ό-

σπρια είναι από τις παλαιότερες  τροφές του ανθρώπου. Κάποια στοιχεία δείχνουν ότι 

η έκταση που καλλιεργούνται όσπρια σαν Ε.Ε είναι 2.170 χιλιάδες εκτάρια περίπου δη-

λαδή όσο η Σαρδηνία . Αναγνωρίζοντας πόσο σημαντικά είναι τα όσπρια για την ανθρω-

πότητα η Γενική συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών κήρυξε τη 10η Φεβρουαρίου ως πα-

γκόσμια ημέρα Οσπρίων. 

6. Φρούτο Του Μήνα 

του Κωνσταντίνου Μελένιου 

 Το πορτοκάλι είναι ένα γλυκό και ξινό  και 

φημισμένο φρούτο το οποίο σχηματίζεται σε 

ένα μικρό δέντρο, που λέγεται προστοκαλιά. 

Το δέντρο αυτό αντέχει ακόμη και σε χαμη-

λές θερμοκρασίες, για αυτό φυτρώνει πιο 

συχνά τον Φλεβάρη. Το πορτοκάλι ανήκει 

στην ομάδα των εσπεριδοειδών και προέρ-

Μαρίνα Μελένιου 
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χεται από την Κίνα και την Ινδία. Έχει χοντρή φλούδα και χωρίζεται πιο συχνά σε 8 

κομμάτια τα οποία μπορεί να περιέχουν μέχρι και 3 κουκούτσια το καθένα. Επίσης, τα 

κουκούτσια μπορούν να γίνουν και σπόρος. Περιέχει βιταμίνη Α & C, φώσφορο και α-

σβέστιο. Ακόμη, έχει γλυκόπικρη γεύση. Το φρούτο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 

μαρμελάδα , γλυκό του κουταλιού , χυμό, πορτοκαλόπιτα  ή κουλουράκια.  

 

Β. ΣΥΝΤΑΓΕΣ 

1.ΦΑΣΟΛΙΑ «ΝΤΑΒΑ» 

του Κωνσταντίνου Καλαϊτζίδη  

    Η γιαγιά μου, η Άννα, γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Βέροια. Το παραδοσιακό φαγητό 

της Βέροιας είναι τα φασόλια «Νταβά» γι’ αυτό και τους Βεροιώτες κοροϊδευτικά τους 

φωνάζουν και « Φασουλονταβάδες ». Γενικά, είναι αγαπημένο φαγητό όλης της Μακε-

δονίας με αρκετές παραλλαγές από περιοχή σε περιοχή .Το βασικό συστατικό είναι τα 

φασόλια γίγαντες με διάφορα λαχανικά στον  «νταβά» που στα τούρκικα σημαίνει ταψί.  

ΥΛΙΚΑ  

 Φασόλια γίγαντες 500 gr 

 Κρεμμύδια  

 Καρότα  

 Πιπεριές κόκκινες 

 Σάλτσα ντομάτας  

 Πελτές ντομάτας  

 Μαϊντανό 

 Σέλινο 

 Λάδι  

 Αλάτι & πιπέρι (μαύρο και κόκκινο)  
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ΕΚΤΕΛΕΣΗ  

  Μουλιάζετε τα φασόλια από το βράδυ σε νερό και αλάτι. Την επόμενη μέρα ξεπλένετε 

πολύ καλά τα φασόλια. Βράζετε στην κατσαρόλα για 5 ΄λεπτά τα φασόλια και πετάτε το 

νερό. Ξαναβράζετε σε νερό τα φασόλια μέχρι να σκάσουν ( δηλ. να βράσουν ) με ένα (1) 

κρεμμύδι ψιλοκομμένο και λάδι. Αδειάζετε τα φασόλια σε ένα ταψί ή γάστρα. Σοτάρετε 

τα κρεμμύδια ( όσα θέλετε , 2-3 κομμένα σε φέτες ) μέχρι να μαραθούν. Ρίχνετε τα 

καρότα, τις πιπεριές και το σέλινο (όπως θέλετε κομμένα)  να σοταριστούν. Ρίχνετε 

την σάλτσα ντομάτας και μία κουταλιά πελτέ ντομάτας .Όλα μαζί τα ρίχνετε στο ταψί 

με τα φασόλια, αλατοπιπερώνετε, ρίχνετε μαϊντανό ψιλοκομμένο, ανακατεύετε, σκεπά-

ζετε με αλουμινόχαρτο και ψήνετε το φαγητό σε προθερμασμένο φούρνο στους 250 

βαθμούς μέχρι να μείνει με το λάδι του (περίπου μία ώρα ανάλογα με το φούρνο).  

 

2.Τυρνόπιτα (πίτα σαμοθρακίτικη) 

της ‘Άννας Μανιώτη 

Η Τυρνόπιτα φτιάχνεται κυρίως τις Αποκριές. Την τρώμε την εβδομάδα της Τυρινής. 

Τα υλικά που θα χρειαστείτε για την παρασκευή της είναι: 

Για την γέμιση 

 1.Δυο αυγά 

 2. Ένα φλιτζάνι ρύζι και 3 νερό 

 3. Μία γεμάτη κουταλιά βούτυρο 

 4. Μισό κουτάκι μικρό γάλα εβαπορέ 

 5. Μια κουταλιά της σούπας δυόσμος ξερό ή φρέσκο 

 6. Ένα τέταρτο φέτα τυρί Σαμοθράκης 
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Για 6 φύλλα θα χρειαστούμε 

 750 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις 

 100 γρ. ελαιόλαδο Σαμοθράκης 

 2 κ.σ. ξίδι 

 Λίγο αλάτι 

 340 γρ. χλιαρό νερό 

 Αλεύρι για το άνοιγμα των φύλλων 

 Ή ένα πακέτο έτοιμο φύλλο για πίτες χο-

ντρό 

Εκτέλεση 

Βράζουμε πολύ καλά το ρύζι , μόλις βράσει το βγάζουμε 

από την φωτιά και ανακατεύουμε όλα τα υλικά . Αφού 

κρυώσει λίγο η γέμιση ρίχνουμε τα αυγά. Λαδώνουμε το ταψί και βάζουμε 3 φύλλα από 

κάτω, αφού τα λαδώνουμε κάθε φορά. Βάζουμε την μισή γέμιση ένα φύλλο στην μέση 

λαδωμένο την υπόλοιπη γέμιση και από πάνω τα υπόλοιπα 2 φύλλα λαδωμένα. Κόβουμε 

την πίτα σε κομμάτια και ραντίζουμε με λαδόνερο. Την βάζουμε στον φούρνο στους 200 

βαθμούς για 40 περίπου λεπτά. Καλή όρεξη!!! 

 

3. Γλυκό Του Κουταλιού Πορτοκάλι 

της Μαρίνας Μελένιου 

ΥΛΙΚΑ 

1 κιλό πορτοκάλια     250 γρ. νερό 

1 κιλό ζάχαρη    χυμό από ½ λεμόνι 

Φωτ: Εμμανουήλ Στεργίου 
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ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

Πλένουμε και ξύνουμε τα πορτοκάλια. Τα ξεπλένουμε και τα στραγγίζουμε. Σε μια κα-

τσαρόλα βράζουμε νερό σε δυνατή φωτιά. Όταν το νερό βράσει ρίχνουμε τα πορτοκάλια 

και τα ζεματίζουμε για 5 λεπτά. Αυτό  το κάνουμε άλλες 

2 φορές. Τα σουρώνουμε και τα αφήνουμε για καμιά ώρα. 

Ξεκινάμε να τα κόβουμε από τις άκρες και στη συνέχεια 

τα κόβουμε πρώτα στη μέση και μετά σε φέτες. Καθαρί-

ζουμε ίνες, νεύρα και κουκούτσια και τα βάζουμε πάλι 

στην κατσαρόλα. Ρίχνουμε τη ζάχαρη και το νερό και ό-

ταν πάρουν βράσει χαμηλώνουμε και το σιγοβράζουμε για μια ώρα περίπου. Λίγο πριν 

δέσει ρίχνουμε και το χυμό λεμονιού. Όταν κρυώσει το φυλάμε σε καθαρό, αποστειρω-

μένα γυάλινα βάζα. 

 

Γ. Πρόταση Βιβλίου 

της Άννας Μανιώτη 

Σήμερα θα σας προτείνω το παιδικό ιστορικό βιβλίο του Νίκου Καζαντζάκη «Μέγας 

Αλέξανδρος». Έχω αρχίσει να το διαβάζω πρόσφατα και μου φαίνεται πολύ ενδιαφέ-

ρον. Είναι εύκολο στο διάβασμα κατανοητό 

και από την αρχή σου τραβάει το ενδιαφέ-

ρον. Έχει 338 σελίδες χωρίς εικόνες. Ο 

Νίκος Καζαντζάκης γεννήθηκε στην 

Κρήτη το 1883 και πέθανε το 1957 και εί-

ναι από τους πιο σημαντικούς συγγραφείς 

της χώρας μας. Έχει μεγάλο συγγραφικό 

έργο αλλά έχει γράψει μόνο δυο παιδικά ι-

στορικά βιβλία τον «Μέγα Αλέξανδρο» 
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και «Τα παλάτια της Κνωσού». Τα βιβλία αυτά ίσως μπορείτε να τα βρείτε στην Δη-

μοτική βιβλιοθήκη του δήμου μας. Καλή ανάγνωση!!! 

 

Δ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

της Χαράς Βασιλειάδου 

         ΥΛΙΚΑ 

 Ξυλάκια 

 Χρυσό & Ασημί Χαρτόνι 

 Μαρκαδόρους 

 Σχοινάκι  

 

         

                                                                                                                 

ΥΛΙΚΑ 

 Ψαλίδι 

 Φύλλα χαρτί 

 Ξυλομπογιές 

 Καλαμάκι 

 Κόλλα  
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                          της Άννας Βασιλείαδου                                                  

 

 

 

 

 

                     

 

 

Φτιάχνουμε Ψηφιδωτά Με Όσπρια 

του Αντώνη Σαλβάνου 

 

Κόβουμε ένα χαρτί στο σχήμα που μας  αρέσει 

και με την κόλλα κολλάμε τα όσπρια μας. Το 

όμορφο ψηφιδωτό μας είναι έτοιμο! 
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Ε. Ψυχαγωγία – Quiz 

1. Γλώσσες του Κόσμου 

του Αθανάσιου Κατσίκια 

Στη Γη σήμερα εξακολουθούν να μιλούνται περίπου 10.000 γλώσσες.    

  

Ποια είναι η επίσημη γλώσσα της Βραζιλίας; 

o Ισπανικά 

o Πορτογαλέζικα 

o Βραζιλιάνικα 

Πως ονομάζεται η πιο ομιλούμενη γλώσσα στην Κίνα; 

o Μανδαρίνικα 

o Κινέζικα 

o Καντονέζικα 

Πόσες επίσημες γλώσσες ομιλούντα στην Νότια Αφρική; 

o 7 

o 9 

o 11 

Ποια είναι η επίσημη γλώσσα της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας; 

o Αγγλικά 

o Νέο Ζηλανδικά 

o Αυστραλέζικα 

Τι γλώσσα μιλάνε στην Αργεντινή;  

o Αργεντίνικα  
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o Ισπανικά 

o Νότιο Αμερικάνικα 

Επίσημη γλώσσα/γλώσσες της Ινδίας είναι... 

o Αγγλικά 

o Χίντι 

o Χίντι και Αγγλικά 

To Βέλγιο έχει δύο επίσημες γλώσσες, Γαλλικά και...  

o Γερμανικά 

o Φλαμανδικά 

o Βέλγικα 

Η επίσημη γλώσσα της Γιουγκοσλαβίας ήταν:  

o Γιουγκοσλαβικά 

o Σέρβικα 

o Σερβοκροατικά 

Παρόλο που οι χώρες Μαρόκο, Αλγερία, Τυνησία, Λιβύη και Αίγυπτος βρίσκονται στη βό-

ρεια Αφρική μία είναι η επίσημη τους γλώσσα: 

o Αραβικά 

o Αφρικάνικα 

o Αιγυπτιακά 

Στον Καναδά τα Αγγλικά και τα Γαλλικά είναι οι δύο επίσημες γλώσσες: 

o Σωστό 

o Λάθος 

o Δεν ξέρω δεν απαντώ 
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Quiz Αποκωδικοποίησης Σχετικά Με Την Ασφάλεια Στο Διαδίκτυο 

του Χαράλαμπου Σπανόπουλου 

 

Α 

1 

Β 

2 

Γ 

3 

Δ 

4 

Ε 

5 

Ζ 

6 

Η 

7 

Θ 

8 

Ι 

9 

Κ 

10 

Λ 

11 

Μ 

12 

Ν 

13 

Ξ 

14 

Ο 

15 

Π 

16 

Ρ 

17 

Σ 

18 

Τ 

19 

Υ 

20 

Φ 

21 

Χ 

22 

Ψ 

23 

Ω 

24 

 

  

1) 4 9 1 4 9 10 19 20 15 20 

2) 1 18 21 1 11 5 9 1 

3) 10 24 4 9 10 15 20 18 

4) 10 9 13 4 20 13 15 18 

5) 4 5 4 15 12 5 13 1 
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1) Δεν κάνει να παραμελούμε τις δραστηριότητές μας για χάρη του… 

2) Προστάτεψε τους κωδικούς για… 

3) Πρέπει να βάζουμε ισχυρισμούς… 

4) Αν παίζουμε παιχνίδια που δεν είναι για την ηλικία μας , υπάρχει… 

5) Δεν αποκαλύπτουμε τα προσωπικά μας… 

 

ΣΤ.  ΖΩΓΡΑΦΙΕΣ 

 

 

 

Άννα Βασιλειάδου 
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Κωνσταντίνου  Καλαϊτζίδη 

Ραφαηλία Χίντεγκ 


