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Το ταξίδι του

Άγιου Βασίλη 
ΣΕ ΖΩΝΤΑΝΗ 
ΜΕΤΑΔΟΣΗ!
Και όμως γίνεται!

Η φαντασία
τυπώθηκε στο χαρτί!
Τα πιο “διαδραστικά”βιβλία 

που θα συναντήσετε ποτέ, 
είναι εδώ!

Αν πιστεύατε πως γνωρίζετε
τα πάντα γύρω από τα

Χριστούγεννα, αναθεωρείστε. 

Το γιατί, στη σελίδα 
Quick Answers.

6 σελίδες 
με ασκήσεις και 

σπαζοκεφαλιές σας 
προκαλούν! 

Θα αφήσετε τους 
καλικάντζαρους

να σας νικήσουν;



Άρθρο: 
Οι Βρετανοί «πιάστηκαν» αδιάβαστοι; 
Η πολυγνωσία των Βρετανών υπό αμφισβήτηση! 
Γιατί ένας Βρετανός αν βρεθεί στην Ελλάδα θα 
διστάσει να ζητήσει στα Ελληνικά, έστω και ένα 
ποτήρι νερό; 

Βιβλικές ανακαλύψεις: 
Χάρτινοι κόσμοι. 
Οι χριστουγεννιάτικες διακοπές αποτελούν μια 
καλή ευκαιρία για ταξίδια στον κόσμο των βιβλίων. 
Επιλέξτε τώρα τον δικό σας προορισμό. 

iLove Technology: 
It’s a bird? It’s a plane? 
No, it’s Santa Claus! 
Τέλος στην αναμονή για την έλευση του Άγιου 
Βασίλη. Φέτος τα Χριστούγεννα ο Άγιος Βασίλης 
δε θα μας πιάσει στον ύπνο. 

Art from the heart: 
Βιβλία με φαντασία. 
Τεχνολογία vs Χαρτί, σημειώσατε 1. 
Ο κόσμος εξελίσσεται, η τεχνολογία μας συναρπάζει 
αλλά κάποια πράγματα παραμένουν σταθερά. 
Έχουμε χαρτιά που το αποδεικνύουν αυτό!

School: 
Ασκήσεις. 
Δίχως άγχος και πίεση και χωρίς να πρέπει να 
σας τις διορθώσει ο δάσκαλός σας, οι ασκήσεις 
μας αποτελούν μια ευχάριστη και δημιουργική 
πρόκληση. Εσείς θα ανταποκριθείτε;

Quiz: 
Fruits quiz! 
«Άλλο φρούτο και αυτό. Θα στύψω το μυαλό μου 
σαν πορτοκάλι αλλά θα τα καταφέρω!».

Young Detectives: 
5 dark mysteries, 5 dark stories! 
How far can you go?

Quick Answers: 
Fast foot. 
Γλιστράμε στις χιονισμένες βουνοπλαγιές των 
πληροφοριών με το έλκηθρο της γνώσης. 

Αντανακλάσεις: 
Αγαπημένε μου Άγιε Βασίλη… 
Αυτό το γράμμα δε χρειάζεται γραμματόσημο 
για να σταλεί. Ένα χαμόγελο είναι αρκετό. 
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ΟΙ ΒΡΕΤΑΝΟΙ
“ΠΙΑΣΤΗΚΑΝ”

ΑΔΙΑΒΑΣΤΟΙ;

Εμείς μαθαίνουμε αγγλικά. 
Οι Βρετανοί μαθαίνουν ελληνικά 
ή κάποια άλλη ξένη γλώσσα; 
Απ’ ότι φαίνεται όχι. 
Πρόσφατη δημοσκόπηση έρχεται να ενισχύσει 
το μύθο που θέλει την πολυγλωσσία 
των Βρετανών να περιορίζεται στις λέξεις 
«καλημέρα», «καλησπέρα», «καληνύχτα».

Δύο πολύ γνωστές 
εταιρείες από 
την Αγγλία, που 
δραστηριοποιούνται 
στον τομέα του 
τουρισμού, θέλησαν 
να διαπιστώσουν αν 
πράγματι οι Βρετανοί 
δικαιολογούν τη φήμη 
που τους θέλει να μην 
επιδεικνύουν ιδιαίτερη 
έφεση στην εκμάθηση 
ξένων γλωσσών. 
Τι ανακάλυψαν; 

Σύμφωνα λοιπόν με 
τα αποτελέσματα των 
ερευνών που είδαν το 
φως της δημοσιότητας 
το Νοέμβριο που μας 
πέρασε, μόλις ένας 
στους 10 Βρετανούς όταν 
βρίσκεται σε διακοπές 
κάνει προσπάθεια να 
μιλήσει τη γλώσσα της 
χώρας που επισκέπτεται! 
Αυτό μεταφράζεται 
σε ένα 5% των 
ερωτηθέντων οι οποίοι 
και θα επιχειρήσουν για 
παράδειγμα να πουν 
«καλημέρα» στην τοπική 
γλώσσα και όχι στα 

αγγλικά. Την ώρα λοιπόν που οι Γερμανοί σε ποσοστό 
70% μπορούν και μιλούν με άνεση τουλάχιστον 
μία ξένη γλώσσα, οι Βρετανοί κατορθώνουν κάτι 
αντίστοιχο σε ποσοστό μόλις 11%. Δεύτεροι στην 
κλίμακα αυτή έρχονται οι Ιταλοί με ποσοστό 51% και 
τρίτοι οι Γάλλοι με ποσοστό 50%. Για ποιο λόγο όμως 
οι Βρετανοί παρουσιάζουν τόσο χαμηλά επίπεδα 
πολυγλωσσίας;
Η επικρατούσα θεωρία θέλει τους Βρετανούς να 
θεωρούν περιττή την εκμάθηση κάποιας επιπλέον 
γλώσσας καθώς τα αγγλικά αποτελούν την πλέον 
διαδεδομένη γλώσσα παγκοσμίως. Έτσι, με το 
σκεπτικό των Βρετανών δεν υπάρχει κάποιος 
ιδιαίτερος λόγος να μάθουν για παράδειγμα ελληνικά 
ή ιταλικά. Ασφαλώς μια τέτοια προσέγγιση υποβιβάζει 
την αξία και τη σημασία του να μαθαίνει κάποιος 
ξένες γλώσσες. Η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας 
δεν εξυπηρετεί μόνο τις σύγχρονες επικοινωνιακές 
ανάγκες ενός ανθρώπου, αλλά προσφέρει πολλά 
περισσότερα σε νοητικό, εκπαιδευτικό, πολιτιστικό 
αλλά και ψυχολογικό επίπεδο σε μαθητές κάθε 
ηλικίας. Γι΄αυτό λοιπόν…keep learning!

Σύμφωνα με 
πρόσφατη 
έρευνα, οι 
Γερμανοί σε 
ποσοστό 70% 
μπορούν 
και μιλούν 
με άνεση 
τουλάχιστον 
μία ξένη 
γλώσσα, ενώ 
οι Βρετανοί 
κατορθώνουν 
κάτι αντίστοιχο 
σε ποσοστό 
μόλις 11%!
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κόσμοι
Το εξώφυλλο, η πύλη. 
Οι σελίδες, το ταξίδι. 
Το οπισθόφυλλο, το δίδαγμα. 
Ναι, το βιβλίο είναι ταξίδι και ευτυχώς 
υπάρχουν προορισμοί για κάθε γούστο 
και κάθε χαρακτήρα αναγνώστη.

Χάρτινοι

Πόσο επικίνδυνη μπορεί να είναι η 
δουλειά ενός βοηθού τυπογράφου; 
Αν είσαι ο μικρός Μογκ, τότε η κάθε μέρα μετατρέπεται 
σε περιπέτεια. Ο Μογκ είναι  μόλις 12 ετών και ζει 
στο Λονδίνο μιας άλλης εποχής. Μιας εποχής που τα 
λιθόστρωτα σοκάκια της γνωστής πόλης είναι γεμάτα 
με επικηρυγμένους κακοποιούς και ανθρώπους του 
υποκόσμου. Ανάμεσα στα καθήκοντα του Μογκ είναι και η 
εκτύπωση των επικηρύξεων που πολύ συχνά χρησιμοποιεί 
η αστυνομία στο έργο της. Τι θα γίνει όμως όταν ένας 
επικηρυγμένος κατάδικος βρεθεί στο δρόμο του Μογκ; 
Τι φοβερά μυστικά κρύβονται στη ζωή του μικρού μας 
ήρωα και πώς θα καταφέρει να ξεφύγει από μία τρομερή…

Μετά τον Κώδικα Ντα Βίντσι, ο Κώδικας 
του Γιάννη! Ο Γιάννης είναι ένας έφηβος 
μαθητής του Γυμνασίου που παλεύει να 
ισορροπήσει τη ζωή του ανάμεσα στις 
υποχρεώσεις του σχολείου του, στα προβλήματα της 
οικογένειάς του, στους φίλους του αλλά και τους νταήδες της 
τάξης του. Τη ζωή του θα αλλάξει η πρόκληση ενός καθηγητή 
φυσικής ο οποίος και αναθέτει στην τάξη του Γιάννη την 
επίλυση ενός δύσκολου γρίφου. Τα πράγματα περιπλέκει 
ακόμη περισσότερο ένα ανώνυμο email που θα λάβει ο 
Γιάννης και του οποίου ο αποστολέας ισχυρίζεται πως περιέχει 
τη λύση του γρίφου. Η λύση όμως είναι κρυπτογραφημένη! 
Στην προσπάθειά του να την αποκρυπτογραφήσει, ο Γιάννης 
θα «ξεκλειδώσει» πολλά περισσότερα πράγματα για τη ζωή 
του αλλά και τα ερωτήματα που τη συνοδεύουν.

Ένας απλός 
καθημερινός οδηγός 
επιβίωσης ενάντια 
στα μεγάλα πλοία 
που απειλούν την 
καθημερινότητά μας! 
Μάλιστα πρόκειται για 
τη δεύτερη έκδοση 
του βιβλίου μιας και η 
πρώτη ναυάγησε μαζί 
με τους αναγνώστες 
που βρέθηκαν στο 
δρόμο ενός μεγάλου 
πλοίου. Βλέπετε… δεν 
είχαν προλάβει να το 
διαβάσουν.

Μογκ: 
Ο δαίμων του τυπογραφείου

Κώδικας 99

Bajoria, Paul

Γιώτα Φώτου

Καρδιοχτύπησα

Διερωτήθηκα

Κάποιοι πιστεύουν πως ο Μαξ είναι 
αυτιστικός. Κάποιοι άλλοι θεωρούν πως 
είναι ένα παιδί που «ζει στον κόσμο του». Άλλοι πάλι δεν του 
δίνουν καμία απολύτως σημασία. Για τον Μπούντο, ο Μαξ 
είναι κάτι πολύ περισσότερο από τον καλύτερό του φίλο. 
Είναι η ίδια η πηγή της ζωή του, καθώς ο Μπούντο αποτελεί 
τον φανταστικό φίλο του Μαξ. Μπορεί άραγε αυτός ο 
φανταστικός φίλος να σώσει τον Μαξ από τα χέρια της κας 
Πάτερσον η οποία θα τον απαγάγει; Ναι, ο Μαξ θα πέσει θύμα 
απαγωγής και μάλιστα από τη δασκάλα του! Ο Μπούντο και η 
παρέα του θα κάνουν τα πάντα για να σώσουν τον φίλο τους 
αλλά και για να μας αποδείξουν τη δύναμη της πραγματικής 
φιλίας. Το δεύτερο το καταφέρνουν. Το πρώτο όμως;

Αναμνήσεις ενός 
φανταστικού φίλου

Matthew Dicks

Αναπόλησα

Δε θα το διάβαζα...

Βιβλικές Ανακαλύψεις
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IT’S A BIRD? IT’S A PLANE?

Santa
Claus!

No, it’s

Η ΙΔΕΑ
Θέλετε να ξέρετε σε ποιο σημείο του πλανήτη βρίσκεται 
ο Άγιος Βασίλης ανά πάσα ώρα και στιγμή; Πανεύκολο! 
Μπείτε στην ιστοσελίδα www.noradsanta.org και 
παρακολουθήστε όλη την πορεία του ταξιδιού του! 
Δείτε τις στάσεις που κάνει, τις πόλεις που επισκέπτεται και 
φροντίστε να έχετε ζεστά μπισκότα και γάλα από τη στιγμή 
που θα βρεθεί στον εναέριο χώρο της Ελλάδας. Τι; Δεν το 
πιστεύετε; Μήπως νομίζετε πως πρόκειται για κάποια ψεύτικη 
ιστοσελίδα που παίζει με τη χαρά μικρών και μεγάλων; Σας 
διαβεβαιώνουμε πως η συγκεκριμένη ιστοσελίδα μόνο τυχαία 
δεν είναι, καθώς ανήκει στο κέντρο αεράμυνας NORAD. 

NORAD;
Το κέντρο αεράμυνας Norad (North American Aerospace 
Defence Command) είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας 
του Καναδά και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής 
με σκοπό την προστασία των εναέριων συνόρων τους. 
Καταλάβατε; Τον εναέριων. Το μάτι τους δηλαδή είναι 
στραμμένο σε ότι πετάει και απ’ όσο γνωρίζουμε και ο Άγιος 
Βασίλης πετάει με το έλκηθρό του. Τώρα και με το δίκιο σας 
δηλαδή θα σκεφθείτε: «Μα καλά, τι στρατιωτικοί είναι τώρα 
αυτοί που ασχολούνται με τον Άγιο Βασίλη;». Και όμως, ο 
συγκεκριμένος στρατιωτικός οργανισμός δεν παίρνει καθόλου 
αψήφιστα το θέμα των πτήσεων του Ρούντολφ και της παρέας 
του. Εξάλλου έχει αφιερώσει σε αυτό το σκοπό ένα ολόκληρο 
πρόγραμμα με την κωδική ονομασία «NORAD Tracks Santa». 

Η ΙΣΤΟΡΙΑ
Το πρόγραμμα «NORAD Tracks Santa» έχει μια 
μακρόχρονη ιστορία την οποία και θα σας διηγηθούμε. 
Όλα ξεκίνησαν το 1955 εντελώς τυχαία και εξαιτίας ενός 
λάθους σε μία διαφημιστική καταχώρηση ενός μεγάλου 
πολυκαταστήματος της Αμερικής. Στις 24 Δεκεμβρίου του 
1955 το πολυκατάστημα Sears του Κολοράντο αποφάσισε 
να δημοσιεύσει σε μία τοπική εφημερίδα της περιοχής μία 
καταχώρηση ώστε να παρακινήσει παιδιά και γονείς να το 
επισκεφθούν. Στην καταχώρηση αυτή υπήρχε ένας αριθμός 
τηλεφώνου που αν τον καλούσε κάποιος θα μπορούσε 
να μιλήσει με τον Άγιο Βασίλη. Όπως καταλαβαίνετε, τα 

«Άγιος Βασίλης έρχεται από την Καισαρεία…».  
Έρχεται, αλλά τι ώρα; Από ποια χώρα; Πότε πρέπει 
να έχω έτοιμα τα μπισκότα και το ζεστό γάλα για να 
τον κεράσω; Όλες οι απαντήσεις στην οθόνη 
του υπολογιστή σας! Φέτος τα Χριστούγεννα 
ο αγαπημένος Άγιος μικρών και μεγάλων δε θα μας 
πιάσει στον ύπνο.

τηλεφωνήματα των παιδιών ξεπέρασαν κάθε προσδοκία, 
όμως προέκυψε ένα μικρό προβληματάκι. Ο αριθμός 
τηλεφώνου ήταν λάθος! Έτσι, αντί να χτυπάει το τηλέφωνο του 
πολυκαταστήματος, άρχισε να χτυπάει μανιωδώς το τηλέφωνο 
της βάσης του NORAD! Οι υπεύθυνοι του τηλεφωνικού 
κέντρου ενημέρωσαν άμεσα τον υπεύθυνο βάρδιας, το 
συνταγματάρχη Shoup, ο οποίος όσο και αν δεν το πιστεύετε, 
έδωσε την εξής διαταγή στο προσωπικό του: «Απαντάτε 
σε όλα τα τηλεφωνήματα των παιδιών δίνοντάς τους και το 
γεωγραφικό στίγμα που βρίσκεται κάθε φορά ο Άγιος Βασίλης». 
Αυτό ήταν! Από εκείνη την ημέρα και για 58 ολόκληρα 
χρόνια, ο στρατιωτικός αυτός οργανισμός τέτοιες γιορτινές 
μέρες ελέγχει τους ουρανούς για να εντοπίσει το πολυπόθητο 
έλκηθρο και να προσφέρει χαρά σε όλους μας. 

ΣΗΜΕΡΑ
Πολύ παλιά μέσα από εφημερίδες. 
Αργότερα από το ραδιόφωνο και την τηλεόραση. 
Τα τελευταία χρόνια μέσα από το internet. 
Το πρόγραμμα «NORAD Tracks Santa» εξελίχθηκε με τα 
χρόνια, παρουσιάστηκε από διεθνή μέσα επικοινωνίας, 
συνεργάστηκε με το Google Earth, κυκλοφόρησε σε 
application για smartphones ενώ σήμερα μετράει 
1.000.000 φίλους στο Facebook και 88.615 φίλους στο 
Twitter. Η προσπάθεια αυτή δε βασίζεται σε καμία κρατική 
χρηματοδότηση αλλά είναι αποτέλεσμα της προσφοράς 
ανθρώπων και εταιρειών που θέλουν να μοιράσουν χαρά 
σε μικρά και μεγάλα παιδιά. Σε παιδιά που θα κοιτούν την 
οθόνη του υπολογιστή τους ρίχνοντας παράλληλα και μερικές 
κλεφτές ματιές στον ουρανό για κανένα περαστικό έλκηθρο! 

iLove Technology
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Μία γνωστή εταιρεία τροφίμων στην Ουκρανία αποφάσισε 
να εκδώσει ένα βιβλίο συνταγών με σκοπό την προώθηση 
των προϊόντων της. Ωραία και πού είναι το περίεργο; 
Να ήταν μόνο ένα! Πολλά περίεργα συμβαίνουν με το 
βιβλίο συνταγών που φέρει τον τίτλο «Well Done». 
Βλέπετε, δεν μπορείτε να διαβάσετε τις συνταγές ούτε και 
να δείτε τις εικόνες των φαγητών καθώς αποτελείται από 
κενές σελίδες! Οι συνταγές είναι άφαντες ενώ στα σημεία 
που θα έπρεπε να υπάρχουν εικόνες και σκίτσα των εν λόγω 
φαγητών, υπάρχουν σχέδια άδειων πιάτων. 

ΜΕ ΦΑΝΤΑΣΙΑ

Συνέχεια ακούμε 

πως το χαρτί έχει 

“πεθάνει”. 
Πως το παρόν 
αλλά και το 
μέλλον ανήκει στα 

ψηφιακά αρχεία 

και στο internet. 

Πως τα βιβλία 
σε λίγο καιρό 
θα αποτελούν 
παρελθόν. 
Είστε σίγουροι; 
Τα βιβλία όχι μόνο 

επιβιώνουν στην 

περίεργη αυτή 
κόντρα αλλά 
εξελίσσονται με 

αφάνταστους 
τρόπους. 
Άμεσα και έμμεσα, 

η σκυτάλη της 
δημιουργικότητας 

στα βιβλία, 
στο χαρτί, 
στη φαντασία…

Αυτό που πρέπει να κάνει ο αναγνώστης
για να αποκτήσει πρόσβαση στο περιεχόμενο
του βιβλίου, είναι να το τυλίξει σε αλουμινόχαρτο 
και να το τοποθετήσει στο φούρνο για 25 λεπτά. 
Σα να μην έφτανε αυτό, χρειάζεται και συγκεκριμένη 
θερμοκρασία! Κατάλληλη λοιπόν θερμοκρασία σύμφωνα 
με τους υπεύθυνους της έκδοσης είναι οι 100 βαθμοί 
Κελσίου. Μόνο υπό αυτές τις προϋποθέσεις το ειδικό
μελάνι θα εμφανιστεί δίνοντας ζωή στις περιγραφές των 
συνταγών και γεμίζοντας παράλληλα τα άδεια πιάτα με 
γραφικά από τα τελικά φαγητά. 
Προσοχή! Αν ξεχάσετε για πάνω από 25 λεπτά το βιβλίο 
στο φούρνο, τότε το μελάνι θα αλλοιωθεί και θα πρέπει
να πετάξετε το βιβλίο, ακριβώς όπως θα κάνατε δηλαδή
και με ένα καμένο φαγητό.

“Ψήνομαι” 
τρελά για 
διάβασμα!

Συμβουλή: 
Μην επιχειρήσετε να ζεστάνετε
το βιβλίο σε κανένα barbeque! 

Art from the heart
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Πολλές φορές συμβαίνει να αγοράσουμε ένα βιβλίο και 
να το αφήσουμε στην άκρη του γραφείου μας για κάποιο 
καιρό δίχως καν να το ξεφυλλίσουμε. Λόγω χρόνου; Λόγω 
άλλων υποχρεώσεων; Δεν έχει σημασία. Αυτό που μετράει 
είναι η δυνατότητα που μας προσφέρουν τα βιβλία ώστε να 
μπορούμε να τα διαβάσουμε όποτε εμείς επιθυμούμε. Αυτή 
την άποψη δε συμμερίζεται ένας γνωστός εκδοτικός οίκος 
της Αργεντινής, ο οποίος μας παρακινεί με έναν ιδιαίτερο 
τρόπο να διαβάσουμε μία από τις εκδόσεις του που 
κυκλοφόρησε μέσα στο 2012. 

Η χαρά του βιβλιοφάγου, μας έρχεται αυτή τη φορά από τη 
Γερμανία. Πρόκειται για την επιτυχημένη προσπάθεια ενός 
γερμανικού οίκου βιβλίων, να μας προσφέρει τη γεύση της 
γνώσης κυριολεκτικά. Στα μέσα του 2012 κυκλοφόρησε το 
πρώτο βιβλίο που τρώγεται και αμέσως έγινε ανάρπαστο! 
Πρόκειται για ένα βιβλίο του οποίου οι σελίδες 
αποτελούνται από υψηλής ποιότητας φύλλα 
ζύμης, όμοια με εκείνα που χρησιμοποιούνται για 
την παρασκευή των αγαπημένων μας λαζανιών. 
Οι σελίδες του βιβλίου φιλοξενούν την αναλυτική 
συνταγή για την παρασκευή των καλύτερων λαζανιών που 
δοκιμάσατε ποτέ, αν και καλό θα ήταν πριν ξεκινήσετε 
το μαγείρεμα να αντιγράψετε τη συνταγή σε κάποιο 
τετράδιο. Αξίζει να σημειωθεί πως πρόκειται για ένα αρκετά 
μεγάλο “βιβλίο” που θα καλύψει την όρεξη αρκετών 
ατόμων. Η επιτυχία του βιβλίου που για ευνόητους λόγους 
κυκλοφόρησε σε περιορισμένη έκδοση, άνοιξε νέους 
δρόμους για τον εκδοτικό οίκο που την επιμελήθηκε, με 
αποτέλεσμα σε λίγο καιρό στα ράφια των βιβλιοπωλείων 
να κυκλοφορήσουν και άλλα παρόμοια τέτοια βιβλία 
με διαφορετικές συνταγές ή να πούμε καλύτερα, με 
διαφορετικές γεύσεις.

Εκεί που πιστεύαμε πως είμαστε από τους λίγους που έχουν 
την περίεργη ιδιοτροπία να λατρεύουν τη μυρωδιά ενός 
φρεσκοτυπωμένου βιβλίου, έρχεται το γνωστό δημιουργικό 
περιοδικό της Αμερικής, Wallpaper και φέρνει τα πάνω 
κάτω! Θα καταλάβετε τι εννοούμε όταν πληροφορηθείτε 
πως σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες, ένα πολύ μεγάλο 
ποσοστό ανθρώπων παγκοσμίως τρελαίνεται για τη μυρωδιά 
των φρεσκοτυπωμένων βιβλίων! Μάλιστα αυτή η μυρωδιά 
είναι και ένας από τους κυριότερους λόγους για τους οποίους 
πολλοί άνθρωποι αρνούνται να αποχωρηστούν τις έντυπες 
εκδόσεις προς χάριν των ψηφιακών ebooks. Αυτά είδαν 
οι υπεύθυνοι του περιοδικού Wallpaper και με 
τη βοήθεια του καινοτόμου αρωματοποιού Geza 
Schoen, δημιούργησαν το πρώτο άρωμα με 
μυρωδιά φρεσκοτυπωμένου βιβλίου! Το άρωμα 
με το διακριτικό τίτλο «Paper Passion» φιλοξενείται στο 
εσωτερικό ενός καλαίσθητου βιβλίου το οποίο περιέχει και 
διάφορα κείμενα από διάσημους ανθρώπου που πολλές 
φορές έχουν εκφράσει την αγάπη τους για την παραδοσιακή 
αξία και αίγλη του χαρτιού, έναντι στη σύγχρονη τεχνολογία 
με τα ψηφιακά, άοσμα αρχεία της.  

Το βιβλίο με τίτλο «El Libro que no Puede Esperar» 
(Το βιβλίο που δεν μπορεί να περιμένει) είναι πραγματικά 
ανυπόμονο καθώς έχει ημερομηνία λήξης! Ναι, καλά 
διαβάσατε. Το συγκεκριμένο βιβλίο έχει ημερομηνία λήξης 
και ο χρόνος του μετράει αντίστροφα από τη στιγμή που 
αποφασίσετε να το βγάλετε από την ειδική σακούλα που 
το φιλοξενεί! Για την ακρίβεια έχετε στη διάθεσή σας 60 
ημέρες για να το διαβάσετε. Όσο περισσότερο αργείτε, 
τόσο πιο αχνά θα γίνονται τα γράμματα των 
σελίδων του εξαιτίας του ειδικού μελανιού που 
έχει χρησιμοποιηθεί κατά την εκτύπωσή του. 
Μετά το πέρας του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, 
αυτό που σας έχει απομείνει είναι το εξώφυλλο και οι 
κατάλευκες σελίδες του βιβλίου!

Φτου!
Μου έληξαν 

δύο γιαούρτια 
και ένα 

μυθιστόρημα.

- Που έχεις
τα λαζάνια;

- Στο τρίτο ράφι 
της βιβλιοθήκης. 
Κοίτα δίπλα από 
τον «Ροβινσώνα 

Κρούσο».

- Μμμμμμ. 
Μυρίζεις υπέροχα. 
Τι άρωμα φοράς;

- Φρεσκοτυ-
πωμένη 

εγκυκλοπαίδεια 
της Οξφόρδης.

Συμβουλή: 
Αν το βρείτε, μην το δανειστείτε από
τη δημόσια βιβλιοθήκη της πόλης σας!

Συμβουλή: 
Μην μπείτε στον κόπο να “στύψετε” το 
περιοδικό που κρατάτε στα χέρια σας. 
Το δοκιμάσαμε και εμείς αλλά τίποτα. 

Συμβουλή: 
Καλού κακού διαβάστε
εξαρχής το φινάλε του βιβλίου. 
Αμαρτία να χάσετε το τέλος! 

Art from the heart
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1

2

Choose the preposition (at, in, on)
that best fits in the sentences below.

A
p

o
st

ro
p

h
es

 in
 n

o
u

n
s!

W
h

ic
h

 o
f 

th
e 

fo
llo

w
in

g
 s

en
te

n
ce

s 
is

 p
u

n
ct

u
at

ed
 c

o
rr

ec
tl

y?

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Please write your name        the top of the page.

How do I get to the station? - Turn left          the traffic lights.

Look! There’s a big spider  the ceiling!

There was a notice the door that said: Keep out!

You’ve got egg        your shirt! 

We live        a small town near Frankfurt.

I have many posters        the wall above my bed.

There’s a strange man        the door.

Look! There’s a black cat            the bottom of the garden.

I don’t like to swim    rivers.

A
n

sw
ers: 6) in  2) at  4) o

n  1) at  
10) in  7) o

n  5) o
n  8) at  3) o

n  9) at  

1

3

5

2

4

6

Answers: 1c, 2a, 3b, 4c, 5c, 6b

a)  This is the teacher’s bathroom. (all the teachers)

b)  This is the teachers bathroom. (all the teachers)

c)  This is the teachers’ bathroom. (all the teachers)

a)  The dogs’ owner was nowhere to be found. (two dogs)

b)  The dog’s owner was nowhere to be found. (two dogs)

c)  The dogs owner was nowhere to be found. (two dogs)

a)  Most of Londons’ museums are free to visit.

b)  Most of London’s museums are free to visit.

c)  Most of Londons museums are free to visit.

a)  Mike’s twins’ name is Spike.

b)  Mikes twins’ name is Spike.

c)  Mike’s twin’s name is Spike.

a)  My grandmother is coming in two weeks time.

b)  My grandmother is coming in two week’s time.

c)  My grandmother is coming in two weeks’ time.

a)  Which do you prefer: peaches’ or plums’?

b)  Which do you prefer: peaches or plums?

c)  Which do you prefer: peach’es or plum’s?

School
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4
Correct English usage! 
Choose the 

RIGHT
sentences.

1

2

3

4

5

1

3

5

2

4

8

6

10

7

9

3

Answers: 8) a  3) b  5) b  10) b  2) b  7) a  9) a  1) a  6) a  4) a

Question 
words. 

- “                    sisters do you have?”
- “Just one.” 
  (How old / How many / How good)

- “                    do you come to school?” 
- “By bus.” 
  (Where / How much / How)

- “                    money do you get each week?” 
- “Not enough!” 
  (What size / How much / Why)

- “                    is the new science teacher like?” 
- “Very good!” 
  (How good / What / How far)

- “                    is your ESL teacher?” 
- “Mr. Shoebottom.” 
  (What / Where / Who)

Answers:  3) How much  5) Who  
1) How many   4) What    2) How

Can you find 
the word that 
fits in each 
sentence?

a) If my information is correct, 
he’s just lost his job.

b) If my informations are correct, 
he’s just lost his job.

a) I think he’s going to ask you to dance. 
- I don’t hope so!

b) I think he’s going to ask you to dance. 
- I hope not!

a) The teacher suggested me to read 
more books.

b) The teacher suggested that I read 
more books.

a) He replied that he had not received 
the email.

b) He replied he had not received the email.

a) I don’t know if to buy a new computer.
b) I don’t know whether to buy a 

new computer.

a) Do you have anything for headaches?
b) Do you have anything against headaches?

a) The film lasted for over three hours.
b) The film took over three hours.

a) There was a couple on the bridge 
holding hands.

b) There were a couple on the bridge 
holding hands.

a) Don’t start eating until I get home.
b) Don’t start eating until I will get home.

a) Why are you so angry to me?
b) Why are you so angry with me?

School
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6

5
W

h
ic

h
 o

f 
th

e 
se

nt
en

ce
s b

el
o

w

sh
o

w
s 

co
rr

ec
t 

En
g

lis
h

 w
o

rd
 o

rd
er

?

Answers: 7) b  9) a  3) b  1) b  5) b
10) b  4) b  8) a   2) a  6) a                    

Can you choose the right word?

1

2

3

4

5
6

A
n

sw
ers: 2) w

h
en  6) h

ealthy   
1) sleep

in
g   3) so   5) w

hile   
4) alive   

Answers: 10) Elves  7) Phones  3) Boys  
11) Phenomena  1) Cities  4) Families 

12) Criteria  8) Sandwiches  6) Photos  
9) Nurses  2) Houses  5) Lives

Look at the                                 baby. (asleep / sleeping) 

It was dark                                 we got home. (when / that)

I was                                 tired that I went to bed right away. (such / so) 

His grandfather is not                                 (live / alive)

Please be quiet                                 the teacher is talking. (while / during)

Your children look very                                 (healthy / healthful)

a) What made you say a such stupid thing?
b) What made you say such a stupid thing?

a) That is my pen. Give it to me.
b) That is my pen. Give to me it.

a) You played yesterday very well.
b) You played very well yesterday.

a) She showed her homework her mother.
b) She showed her mother her homework.

a) He drew for his mother a picture.
b) He drew a picture for his mother.

a) Sometimes I play tennis on a Sunday.
b) I play sometimes tennis on a Sunday.

a) I do not any more live in London.
b) I do not live in London any more.

a) I showed my new music
player to my friend.

b) I showed to my friend my
new music player.

a) I think you and I need to have a talk!
b) I think I and you need to have a talk!

a) Never I eat breakfast.
b) I never eat breakfast.

1

3

5

7

9

2

4

6

10

8

7 Write 
down

the correct 
form of
the plural

City - 
House -
Boy -
Family -
Life - 
Photo - 
Phone - 
Sandwich - 
Nurse -
Elf - 
Phenomenon - 
Criterion - 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

School
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8
Answers: 7) enough  2) too  5) enough  10) enough  

6) too  3) enough  1) too  9) enough  4) enough  8) too

9 Teasers! Brain

THINK!

Answers:

1) David   

2) Washington DC   

3) His horse was 
called Friday   

4) He will sleep
at night   

5) One word   

6) Mailbox   

7) The letter G

1

Enough    

 VS   too!
My mum can’t sleep because 

she drinks                                 much coffee.

I left the coffee for a minute to cool 

because it was                                 hot 

to drink.

She isn’t old                                 to start 

driving.

I do not have                                 time

to prepare dinner.

Do you have                                 

information to help me with this problem?

It is                                 difficult for

a little child to do.

There aren’t                                 policemen 

in our town.

I didn’t buy the car because 

it was                                 expensive.

He didn’t work hard                                 to 

pass the exam.

He wasn’t strong                                 to lift 

that heavy box.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

David’s father has
three sons : Snap, Crackle 
and                        ? 

If the red house is on the 
right side and if the blue house 
is on the left side, where’s the 
white house? 

A cowboy rode to an inn on 
Friday. He stayed two nights 
and left on Friday. How could 
that be? 

How can a man go eight 
days without sleep?

How can you use the 
letters in NEW DOOR 
to make one word? 

What seven - letter word 
has hundreds of letters in it?

What does everything 
always end in?

2

3

4

5

6

7

11
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FRUITS
QUIZ!

Take this quick 
test to see how 
much you know 
or don’t know 
about fruits.

Which of these fruits is
the highest in Vitamin C?

a) Orange

b) Pear

c) Banana

d) Cantaloupe

Which fruit has
the seeds on the outside?

a) Raspberry

b) Mandarin

c) Strawberry

d) Pear

All grapes have seeds.

a) True

b) False

How far apart should 
raspberry plants be 
planted from each other?

a) 1 millimeter

b) 1 meter

c) 1 centimeter

d) 1 kilometer

Which of these
fruits has a big
stone-like seed in
the middle of it?

a) Banana

b) Apricot

c) Mandarin

d) Kiwi

Which of these
is a true fruit?

a) Papaya

b) Radish

c) Carrot

d) Potato

Which fruit shares
its name with a native
New Zealand bird?

1

5

6

7

2

3

4

Quiz
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a) Strawberry

b) Apricot

c) Kiwi

d) Peach

Which of these fruits
is the HIGHEST in potassium?

a) Melon

b) Banana

c) Orange

d) Passion fruit

Do pineapples grow
best in cold climates?

a) Yes

b) No

What color is the
inside of a kiwi?

a) Brown
b) Black with yellow or green seeds
c) White with brown dots
d) Green or yellow with black seeds

Oranges are grown in warm 
climates worldwide, and the 

flavors of oranges vary from sweet to 
sour. An orange has lots of vitamin C
and is very good for you.

Strawberries grow on runners 
along the ground. Strawberry 

plants have a white flower which is 
pollinated and eventually grows into a 
strawberry.

Grapes grow on vines and come 
in mainly green or red colors. 

There are seedless green and
red varieties of grapes.

Raspberries should be planted 
1 meter apart in fertile, well 

drained soil. They are very hard to
grow but you can get tips of the 
internet if you do want to grow them.

Apricot leaves are normally 
heart shaped. 

Each apricot contains one large seed 
or stone.

8

9

10

RESULTS
Papaya or paw-paw mainly 
grows in the tropics. A 

substance found in papayas can be 
used to tenderize meat and chicken.

A kiwi is a small flightless bird 
native to New Zealand. 

A kiwi (the animal) is about the size 
of a chicken. A kiwifruit has a furry 
outside and usually a green center.

Bananas are a source of 
vitamin C, vitamin B6, vitamin 

A, and potassium. They are a bent-
shaped yellow fruit grown in trees.

Pineapples are grown mainly 
in warm climates because they 

are nearly impossible to grow in the 
cold. Be careful if you eat too much: 
your tongue might begin to sting!

A kiwi (fruit) is about the 
size of an egg, and grows 

on vines. They are ideal for children’s 
lunchboxes. Kiwifruit was originally 
grown in China.

2-c

3-b

4-b

5-b

1-a 6-a

8-b

9-b

10-d

7-c
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43 5
A man and a woman live 
peacefully in a house 
together. But one day 
the woman shoots her 
husband. Then she holds 
him under water for 
over five minutes. Finally, 
she hangs him, but ten 
minutes later they go out 
and enjoy a wonderful 
dinner. How can this be?

There is a man found dead 
in a circular mansion. 
The detective interviews 
the cook, maid, and 
babysitter. The cook said 
he couldn’t have done it 
because he was preparing 
the meal. 
The maid said she couldn’t 
have done it because she 
was dusting the corners. 
The babysitter said she 
couldn’t because she was 
playing with the children. 
Who was lying?

A man went into a party 
and drank some of the 
punch. 
He then left early. 
Everyone at the party 
who drunk the punch 
subsequently died of 
poisoning. 
Why did the man 
not die?

1
A detective who was
mere days from cracking
an international smuggling 
ring has suddenly gone 
missing. While inspecting 
his last-known location, 
you find a note:
710 57735 34 5508 51 
7718. Currently there are 
3 suspects: Bill, John, and 
Todd. Can you break the 
detective’s code and find 
the criminal’s name?

Bill. If you read the message 
upside down, you’ll notice 
that the numbers resemble 
letters and that those letters 
form legible sentences. The 
message is «Bill is boss. He 
sells oil.»

The woman is a 
photographer. She shot 
a picture of her husband, 
developed it and hung it out 
to dry.

The maid. There are no 
corners in a circular mansion.

The poison from the punch 
came from the ice cubes. 
When the man drunk the 
punch, the ice was fully 
frozen. Gradually, as the ice 
cubes melted the poison was 
released into the punch. 

5 dark mysteries, 
5 dark stories! 

HOW FAR
CAN YOU

GO?

THE TRUTH

is not alw
ays

BEAUTIFUL…

2
A man walked in the 
house. He was about 
to hang up his coat 
when he heard his wife 
say, «No John! Don’t do 
it!». There was a shot 
and the woman was 
dead. 
There was a police 
officer, a doctor, and a 
lawyer standing next 
to her. 
The woman’s husband 
knew that the police 
officer did it. But how 
did the husband know?

The police officer was a 
man while the doctor and 
lawyer were ladies. John 
is a man’s name. The 
husband’s name was David. 
So John was the police 
officer’s name. David’s 
wife was saying, «No John! 
Don’t do it!» to the police 
officer and the police 
officer shot her anyway.

Young Detectives
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Η πιο γρήγορη 
σελίδα του 
περιοδικού 
2Generations. 
Γρήγορες, περίεργες 
και εντυπωσιακές 
πληροφορίες για 
πράγματα και θέματα 
που δε φαντάζεστε! 
Αυτή τη φορά
το λόγο έχουν 
τα Χριστούγεννα…

Ο Τζόζεφ Μορ ήταν ένας Αυστριακός ιερέας ο οποίος είχε λιποτακτήσει από το στρατό 
αποφασισμένος να υπηρετήσει την εκκλησία. Μετά τη χειροτονία του βρέθηκε το 1818 στην 
εκκλησία ενός απομακρυσμένου χωριού της Γερμανίας. Τα Χριστούγεννα πλησίαζαν αλλά τα 
πράγματα στη φτωχική εκείνη εκκλησία ήταν αρκετά δύσκολα για τον Τζόζεφ. 
Το εκκλησιαστικό όργανο του ναού ήταν διαλυμένο και όπως καταλαβαίνετε, για τις εκεί 
περιοχές, η μουσική κατά τη διάρκεια της λειτουργίας είναι απαραίτητη. Μην έχοντας άλλη 
λύση έκατσε και έγραψε το τραγούδι Silent Night! Με τη βοήθεια ενός φίλου του που έπαιζε 

κιθάρα, του Φράνζ Γκρούμπερ, το τραγούδησε μαζί με το ποίμνιό του τη βραδιά των Χριστουγέννων.

Χριστούγεννα! 
Περίοδος 

γιορτής, 
χαράς, κεφιού… ή 

μήπως όχι; Πώς θα σας 
ακουγόταν αν μαθαίνατε πως υπήρξε μία περίοδος 

όπου ο εορτασμός των Χριστουγέννων ήταν παράνομος; 
Και όμως, το 1647 το Αγγλικό κοινοβούλιο ψήφισε ένα 

νόμο που απαγόρευε τον εορτασμό των Χριστουγέννων! 
Τη φαεινή αυτή ιδέα είχε ο Όλιβερ Κρόμγουελ, ένας 

συντηρητικός στρατιωτικός και πολιτικός ηγέτης 
που θεωρούσε ότι η Γέννηση του 
Χριστού δεν πρέπει να ταυτίζεται 

με εκδηλώσεις χαράς, αλλά με 
βαθιά θρησκευτική περισυλλογή. 
Η απαγόρευση άρθηκε 13 χρόνια 

μετά, όταν δηλαδή ο Όλιβερ 
Κρόμγουελ έχασε την εξουσία του. 

Πολύ γκαντέμης ο Όλιβερ!

80 μέτρα, αυτό είναι το 
ρεκόρ για το ψηλότερο 
φυσικό χριστουγεννιάτικο 
δέντρο όλων των εποχών! 
Πρόκειται για έναν 
τεράστιο ευκάλυπτο που 

βρίσκεται στο δάσος Styx της Τασμανίας και για να 
φωτιστεί τα Χριστούγεννα του 1999 χρειάστηκαν 
3.000 λαμπιόνια.

Σύμφωνα με τους υπεύθυνους 
μιας πολύ γνωστής μάρκας 
αυτοκινήτων το κόστος του 
ταξιδιού του Άγιου Βασίλη 
σε όλα τα μήκη και πλάτη 

του πλανήτη αγγίζει το ποσό 
των 147.000.000 ευρώ! Τόσο κοστίζουν τα καρότα 

που χρειάζονται οι τάρανδοι του Άγιου Βασίλη για να 
καλύψουν την απόσταση των  200.237.360 χιλιομέτρων 

και να μοιράσουν τα δώρα του.
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Ανάμεσα στα γράμματα 
με λίστες δώρων 
που ταξιδεύουν 

προς το χωριό του 
Άγιου Βασίλη, 

υπάρχουν και κάποια 
γράμματα που 

ταξιδεύουν στις ψυχές 
μικρών και μεγάλων. 

Αγαπημένε μου Άγιε Βασίλη,
Σου στέλνω αυτό το γράμμα όχι για να σου πω 

τι δώρο θέλω να μου φέρεις φέτος, αλλά τι δε θέλω! 

Αφού κάθισα και το σκέφτηκα αρκετά, αποφάσισα πως 
όσο σημαντικά είναι τα πράγματα που όλοι θέλουμε στη ζωή μας, 

άλλο τόσο σημαντικά είναι και εκείνα που δε θέλουμε. 
Αν μάλιστα το καλοσκεφθείς κι εσύ, 

θα δεις ότι οι περισσότεροι άνθρωποι έρχονται πιο κοντά όταν 
συμφωνούν για πράγματα που δε θέλουν, παρά για αυτά που θέλουν. 

Φαντάσου για παράδειγμα τον πόλεμο και την ειρήνη. 
Πολλοί άνθρωποι θα πουν ότι θέλουν να υπάρχει ειρήνη στον κόσμο, 

αλλά με μεγαλύτερη ένταση και ενότητα θα φωνάξουν όχι στον πόλεμο, 
δηλαδή σε κάτι που δε θέλουν. Με το ίδιο λοιπόν σκεπτικό σου γραφώ κι εγώ. 

Δε θέλω φέτος για δώρο κάποιο video game 
που θα με απομονώσει για ώρες στο δωμάτιό μου. 

Προτιμώ να κάτσω με τους δικούς μου και να δούμε χριστουγεννιάτικες ταινίες. 
Δε θέλω φέτος για δώρο κάποιο smartphone με δεκάδες applications και GPS. 

Μπορώ να βρω τα σπίτια των φίλων μου και δίχως GPS. 
Δε θέλω φέτος για δώρο κάποιο ακριβό και άψυχο παιχνίδι 
που θα περιορίζει τη φαντασία και τη δημιουργικότητά μου. 

Με τη δύναμη της παιδικότητάς μου μπορώ να πλάσω 
ολόκληρους κόσμους με ένα και μόνο πλαστικό στρατιωτάκι. 

Δε θέλω φέτος οι γονείς μου να πιεστούν για να ικανοποιήσουν 
κάποια από τις χριστουγεννιάτικες επιθυμίες μου. 

Η μεγαλύτερη έχει ήδη πραγματοποιηθεί από τη στιγμή 
που βρίσκονται δίπλα μου οι άνθρωποι που αγαπώ. 

Σ’ ευχαριστώ πάρα πολύ Άγιε Βασίλη για όλα αυτά τα δώρα 
που μου πρόσφερες εδώ και τόσα χρόνια, 

αλλά φέτος αποφάσισα να σου κλέψω έστω και για λίγο τη θέση. 
Αυτά τα Χριστούγεννα εγώ θα γίνω ο Άγιος Βασίλης και θα μοιράσω 

τα δώρα που κρύβω μέσα στο σάκο της καρδιάς μου. 
Θα  χαρίσω την καλή διάθεση, την παιδικότητα, 

τη φαντασία και την ελπίδα σε όσους το έχουν ανάγκη. 
Και ξέρεις πώς θα το κάνω; 

Μ’ ένα μου χαμόγελο. Αυτό και μόνο αρκεί.

Αντανακλάσεις
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