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(λίγοι όμως το θυμούνται) 



 

Το πιο τρελό ταξίδι! 

Εμένα  με  λένε  Θανάση και  
το πιο τρελό  ταξίδι  θέλω  να  
το  κάνω  στη Βραζιλία . Θα  
πάω  να  γνωρίσω  ανθρώ-
πους  και  να  τους   κάνω  φί-
λους , να  δω  πολλά  ματς  
και  να  μάθω  μια  καινούρια   
γλώσσα . 

Γεια  σας , με  λένε  Νικόλα  
και  το πιο  τρελό  ταξίδι  θέλω  
να  το  κάνω  στη Ντίσνεϊλαντ,  
επειδή  θέλω  να  δω  τα  παι-
χνίδια  που  έχει  και  να  δω  
τι  κάνουν   συνήθως  εκεί . 

Το πιο  τρελό  ταξίδι  που θέλω 
να  κάνω , είναι   να  πάω  στο  
διάστημα .Θέλω  να  πάω   ε-
κεί  για  να  δω  όλους  τους  
πλανήτες , το  φεγγάρι  και 
τους  εξωγήινους ! 

Γεωργία Μήτση 

Με  λένε Άγγελο  και  το πιο τρελό  
ταξίδι  που θέλω  να κάνω είναι 
στην Αλεξανδρούπολη,  γιατί εκεί  
είναι  η γιαγιά μου , ο παππούς  
μου, η  θεία μου, ο θείος  μου και η 
ξαδέρφη μου. Θα ήθελα να πάω και 
στο Αλού Φαν Παρκ! 

Με  λένε  Παναγιώτα  και  το  
πιο τρελό  ταξίδι μου θέλω να 
το κάνω στην Αθήνα  . Η Αθή-
να  μου αρέσει  πολύ και θέλω 
να πάω  πολλές  φορές  . Εκεί  
είναι  τα ξαδέλφια της  μαμάς 
μου. Θα ήθελα να γνωρίσω  
φίλες  και φίλους .  

Για   μένα   το  πιο τρελό ταξίδι 
είναι να πάω στη Γαλλία  και  
να   δω    μικρά  ανθρωπάκια,    
που   χοροπηδάνε   πέρα  δώ-
θε. Επίσης  θα  ήθελα  να   πά-
ω  στη  Ντίσνεϊλαντ.  

Πένυ 



Με λένε Μαρία   και  το  πιο  τρελό   ταξίδι  που  
θέλω  να   κάνω  είναι  στην  Αφρική  και  να  κά-
νω  σαφάρι! 

Είμαι ο Δημήτρης  και  το  
πιο  τρελό  ταξίδι που θέ-
λω να κάνω ,είναι στο διά-
στημα! Εκεί θα επισκεφτώ 
όλους τους πλανήτες και 
επίσης θα περπατήσω στη 
σελήνη και θα την εξερευ-
νήσω. 

Με λένε  Σωτηρία  Βάσου και πηγαίνω στη 
Γ’ τάξη. Το πιο  τρελό μου ταξίδι θα ήθελα 
να το κάνω στο Παρίσι. Εκεί θα ήθελα να 
πάω στη Ντίσνεϊλαντ και να γνωρίσω τη 
Μίνι και τον Μίκη. Επίσης θα ήθελα να δω 
τον Πύργο του Άιφελ. Αυτό θα ήταν το πιο 
τρελό ταξίδι για εμένα! Για μένα το πιο τρελό 

ταξίδι είναι  μια βόλτα 
στην Αθήνα! 

Παναγιώτης  Κρητικός 
Mε  λένε  Νεκτάριο  και  το πιο 
τρελό  ταξίδι  είναι στη Γερμα-
νία  και  να  δω έναν πύραυλο! 

Με  λένε  Παναγιώτη Ευστα-
θίου και  θέλω  να κάνω το 
πιο τρελό  ταξίδι  στη  Ζάκυν-
θο , να  κάνω   μπάνιο  και  
να  πάω  στις  νεροτσουλή-
θρες! 

Το πιο τρελό ταξίδι για εμένα είναι 
στο Λονδίνο, για να δω το Μπιγκ 
Μπεν ! Θα ήθελα να μάθω μια και-
νούρια γλώσσα και να κάνω νέους 
φίλους! 

Χρήστος   Σταμέλλος . 

Με λένε  Αντιγόνη Δημοπού-
λου . Το  πιο  τρελό  ταξίδι  θα  
το  έκανα  στην Αίγυπτο   να  δω 
τις  πυραμίδες ! 

 

Με λένε  Μιχάλη και πάω  Ε ’ Δη-
μοτικού. Το  πιο  τρελό  μου  ταξί-
δι  είναι  να  ταξιδέψω  στην  Βρα-
ζιλία , για να  δω  το  Μουντιάλ 
2014 ! 

Με  λένε    Γιώργο   Σιαμπάνη 
και το   πιο   τρελό   μου  ταξί-
δι   θέλω    να    το   κάνω    
στο    Χόλυγουντ! Εκεί    γυρί-
ζονται    κάθε    μέρα   ταινίες   
και   θα   πηγαίνω   κάθε                                                             

μέρα  να    βλέπω    ταινίες   
επιστημονικής   φαντασίας    
και    πολέμου.  Θα   περάσω   
πολύ   ωραία! 

Με  λένε   Ντορίν  και  για  
εμένα  το πιο τρελό  ταξίδι  
είναι  να  πάω  στην  Ισπα-
νία  γιατί μου αρέσει  η  
γλώσσα  τους .  

Με  λένε  Λουίζ  .  Το  πιο  
τρελό  ταξίδι  θα  ήθελα  να  
το έκανα  στη Ρόδο  μαζί  με  
τον  θείο  μου  τον  Σωτήρη,  
να  παίξω  μπάλα  στην  ομά-
δα  της  Ρόδου .  

Το  πιο τρελό  ταξίδι  είναι  
να πάω  στο  Παρίσι  και να 
μιλώ  γαλλικά . Μου αρέ-
σουν πολύ!  

Μικέλα 

Το πιο τρελό ταξίδι μου εί-
ναι να μπω σε ένα αεροπλά-
νο και να πετάω με τον μπα-
μπά και τη μαμά! 

Μαριάνθη 

Το πιο τρελό ταξίδι  που θέλω να κά-
νω, είναι στην Παιχνιδοχώρα. Θα 
γνωρίσω διάφορα πράγματα ,όπως 
τον Νόντι και άλλους! 

Παναγιώτης Παπουτσής 

Με λένε Κλέλια και το 
πιο τρελό ταξίδι μου 
είναι στην Αθήνα στον 
ζωολογικό κήπο! 





Με λένε Σοφία και  πηγαίνω στη Γ’ 
Δημοτικού. Το πιο τρελό ταξίδι που 
θέλω να κάνω, είναι στο χωριό του 
Αι– Βασίλη, για να κάνω πατινάζ 
και σκι! 

Με λένε Παύλο και το πιο 
τρελό ταξίδι μου είναι στην 
Αμερική και να δω τον Μπατ 
Μαν! 

Το πιο τρελό ταξίδι που θα ήθελα να κάνω, είναι 
στη Ντίσνεϊλαντ. Θέλω να κάνω βόλτες στη χώρα 
του ονείρου, το Παρίσι και να παίξω με τους 
ήρωές της. Όποιος πηγαίνει εκεί, μαγεύεται από 
τα παιχνίδια! 

Γωγώ 

Με λένε Παναγιώτη Μουράτη και 
το πιο τρελό ταξίδι μου είναι στην 
Αθήνα, να παίξω και να περάσω 
καλά! 

Το πιο τρελό ταξίδι είναι στο χωριό 
μου, να παίξω με το σκυλί μας στην 
αυλή. 

Χρήστος 

Το πιο τρελό μου ταξίδι  θέλω να το 
κάνω στο Παρίσι, να δω τον Πύργο 
του Άιφελ 

Ιωάννα 
Είμαι ο Κωνσταντίνος και το 
πιο τρελό μου ταξίδι είναι 
στην Αθήνα και να οδηγήσω 
αυτοκινητάκια. 

Το πιο τρελό ταξίδι που θέλω να 
κάνω, είναι στο Παρίσι και να δω 
τον Πύργο του Άιφελ! Θα πάω στη 
Disneyland και θα γνωρίσω τον Μί-
κυ και την Τίνκερμπελ! 

Γεωργία 
Είμαι η Νεφέλη και θέλω να 
πάω στο Παρίσι!!!! Με λένε Ελένη και το πιο τρε-

λό ταξίδι θέλω να το κάνω στο 
Παρίσι για να δω τον Πύργο 
του Άιφελ! 

 

Με λένε Κατερίνα και το πιο τρελό 
μου ταξίδι, θέλω να το κάνω στη 
Ντίσνεϊλαντ της Αμερικής, για να δω 
τους ήρωες της Ντίσνεϊ αλλά και για 
να γνωρίσω το μέρος που αγαπούν 
όλα τα παιδιά του κόσμου!  

Με λένε Κωνσταντίνο Στάθη 
και το πιο τρελό μου ταξίδι εί-
ναι να πάω σε ένα άγριο δά-
σος με λιοντάρια και μαϊμού-
δες!  



Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε με 

τα μαλλιά μας και τα πιο top χτενίσμα-

τα της χρονιάς! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Είστε σίγουροι ότι το χτένισμά σας είναι τόσο εντυπωσιακό όσο νομίζετε; Πριν μας 
απαντήσετε, κοιταχτείτε στον καθρέφτη σας. Η απάντηση που θα μας δώσετε, είναι 
σίγουρα όχι, γι’αυτό συμβουλευτείτε εμάς! Στις παρακάτω γραμμές θα δείτε τα πιο 
top χτενίσματα της χρονιάς για γυναίκες και για άντρες! 

Γυναίκες: Συνήθως γυρνάνε από τις δουλειές τους κουρασμένες και μειώνεται ο χρό-
νος ευχαρίστησης να ασχοληθούν με τα μαλλιά τους. 

Άντρες: Καθώς περνάνε τα χρόνια, δεν αντιμετωπίζουν σωστά το πρόβλημα της φα-
λάκρας. Γι’αυτόν τον λόγο είμαστε εμείς εδώ, για να την καταπολεμήσουμε με τη βο-
ήθεια ειδικών spray όπως φαλακράξ, beautiful hair, τριχονάλ και πυτιριδοβάλ. 

Καθώς περνάνε οι μέρες, πρέπει κάποια στιγμή να αλλάξετε χτένισμα στα μαλλιά 
σας. Μην κουράζεστε όμως! Αφήστε τα όλα πάνω μας! Τα ιδανικά χτενίσματα της 
χρονιάς που μπορείτε να χρησιμοποιείτε στην καθημερινότητά σας είναι κοτσίδες 
όπως: 

Ισπανική κοτσίδα: Τονίζει τις άκρες του προσώπου σας και τις κάνει να αναδεικνύουν 
την ομορφιά των μαλλιών σας. 

Γαλλική κοτσίδα: Σας κάνει να φαίνεστε κομψές. 

Κότσος: Κάντε κότσο τα μαλλιά σου να φανεί η ομορφιά σου! 

Κατερίνα, Γωγώ, Γεωργία 




