
1  

ΓΛΩΣΣΑ 
Διαβάζω το κείμενο 
 

Στο πάρκο μια μέρα αποφάσισα να παρατηρήσω όλα όσα σχετίζονται με 

αυτόν τον γρίφο που ονομάζεται παιχνίδι. Μάζεψα λοιπόν ερωτήσεις και κατέγραψα 

με τη φωτογραφική μου μνήμη εικόνες. Θα είναι το υλικό πάνω στο οποίο θα 

ενδιατρίψω αργότερα, για να βγάλω τα ανάλογα συμπεράσματα. 

«Θέλετε να παίξουμε ένα παιχνίδι; Τι να παίξουμε; Ποιοι να παίξουμε; Πώς 

να παίξουμε; Κανόνες; Τι παίρνει ο νικητής; Ο ηττημένος πώς θα πληρώσει; 

Παίζουμε για χρήματα; Να παίξουμε μόνο οι φίλοι; Εσάς, που δε σας ξέρουμε, που 

είστε διαφορετικοί, γιατί να σας παίξουμε; Δε θέλω να σε παίξω! Γιατί να παίξω με 

αυτόν που δεν τον συμπαθώ; Αλήθεια θέλεις να παίξεις μαζί μου;». 

Και ο κατάλογος θα μπορούσε να συνεχίζεται για σελίδες … και σελίδες … 

και σελίδες … 

Τώρα, όσον αφορά τις εικόνες και τους ήχους, τα πράγματα είναι ακόμα 

χειρότερα. Το υλικό που μάζεψα απίστευτο! 

Ένα κοριτσάκι με γρατσουνισμένο γόνατο να κλαψουρίζει και κανένας να μην 

της δίνει σημασία. 

Ένα αγόρι με κατακόκκινο πρόσωπο και καταϊδρωμένο σώμα να πανηγυρίζει 

σαν τρελό για το γκολ που έβαλε, την ίδια στιγμή που ο τερματοφύλακας με 

σκυμμένο το κεφάλι να μοιάζει έτοιμος να βάλει τα κλάματα. 

Ένα παχουλό αγόρι να στέκεται μόνο του παράμερα. 

Ένα φτωχοντυμένο αγόρι από τη μακρινή Ασία να προσπαθεί να μπει στο 

παιχνίδι και κανένας να μην το δέχεται. 

Χαμόγελα, χαμόγελα, χαμόγελα. 

Γέλια τρανταχτά. 

Κλάματα και μαύρα δάκρυα. 

Γκρίνια! 

Ζητωκραυγές νίκης! 

Συνθήματα για να ενισχύσουν την ομάδα που κερδίζει: 

«Πειρατές ορμάτε, τα κόκαλά τους σπάστε!». 

Πολλές ερωτήσεις και εικόνες και ήχους που σχετίζονται με το παιχνίδι έχω 

μαζέψει στις απογευματινές μου βόλτες στο πάρκο. Βλέπετε στο πάρκο της γειτονιάς 

φαίνεται πως έχουν μαζευτεί όλα τα ερωτήματα, αλλά και όλες οι σοφές απαντήσεις 

που ψάχνω να ανακαλύψω με τη βαθιά συγγραφική βουτιά στην οποία όλοι εσείς οι 

πολυαγαπημένοι μου αναγνώστες με ακολουθείτε κρατώντας την ανάσα. 

Ξέρω πως τα πράγματα είναι δύσκολα, δεν είμαι κανένας φιλόσοφος, δεν 

είμαι καν σοφός, είμαι ένας απλός σκύλος συγγραφέας που αγωνίζεται να επιβιώσει 

στον δύσκολο συγγραφικό χώρο και να συνεχίσει τον μύθο του προκατόχου του. Του 

πάλαι ποτέ σπουδαίου και διάσημου Όμηρου. 

Παίζω, παιχνίδι. Λέξεις που μοιάζουν πολύ, όχι τυχαία, με το παιδί. 

Παιχνίδι. Κάτι που όλο θέλουν να το κάνουν και τα μικρά παιδιά και τα 

σκυλιά. Κάτι που, όπως ανακάλυψα, πολύ συχνά οι μεγάλοι ξεχνούν, και τι σημαίνει 

και πώς γίνεται. 

Ένα πράγμα έχω καταλάβει πάρα πολύ καλά στη σύντομη σκυλίσια μου 

διαδρομή. Το παιχνίδι είναι μια τρομερά επικίνδυνη δραστηριότητα. Μπορεί να σε 
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βάλει σε πολλούς, και όταν λέμε πολλούς, εννοούμε πάρα πολλούς, μπελάδες. Για να 

γίνω πιο σαφής, θα ξεκινήσω με τα αυτονόητα. 

Είναι επικίνδυνο πράγμα το παιχνίδι. Δεν είναι τυχαίο πως κάθε φορά που ένα 

παιδί λέει ότι θα πάει να παίξει, η μαμά του λέει να προσέχει. 

- Πάω να παίξω μαμά! 

- Να προσέχεις! 

Τώρα ένα μεγάλο ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί και δεν είμαι απολύτως 

σίγουρος αν έχω καταλάβει τα πράγματα σωστά, είναι σε σχέση με το τι να προσέχει. 

Να προσέχει μήπως από το ίδιο το παιχνίδι; 

Ίσως. Γιατί σίγουρα το παιχνίδι δεν είναι αστεία υπόθεση. Μπορεί να σε 

μαγέψει και να σε κρατήσει σκλάβο του για τα πάντα. Να σε έχει δεμένο στα 

πλοκάμια του και όσο και αν προσπαθείς να ξεφύγεις να μην μπορείς. Κάτι σαν 

κινούμενη άμμος, όσο πιο πολύ παίζεις, τόσο πιο βαθιά να βουλιάζεις χωρίς καμιά 

πιθανότητα διαφυγής! 

- Πρόσεχε αυτό το παιχνίδι! Να μη σε ρουφήξει! Να μη σε σκλαβώσει! Να μη 

σε παγιδέψει! 

Να μια συμβουλή που σίγουρα θα έδινα σε κάθε παιδί της εποχής μας που 

αυτοπαγιδεύεται σε καλώδια και εικονικές πίστες ηλεκτρονικών παιχνιδιών. Που 

κλεισμένος στο δωμάτιό του «παίζει» με άλλους εικονικούς ή όχι, αλλά 

καλωδιωμένους σίγουρα φίλους. 

Πρόσεχε και στο παιχνίδι θα του έλεγα. Πρόσεχε, γιατί, αν το παιχνίδι είναι 

πραγματικό, μπορεί να σου τραυματίσει το γόνατο, να σου γδάρει το πρόσωπο, να 

σου μαυρίσει το μάτι, να σου στραμπουλίξει τον αστράγαλο. Όλα σχεδόν 

θεραπεύσιμα με λίγο ιώδιο, άντε και με μερικές ραφές. 

Τι γίνεται όμως αν το παιχνίδι σου τραυματίσει την ψυχή και σε αφήσει 

μόνιμα ανάπηρο; Αν κανένας δε σε παίζει, γιατί είσαι αλλιώτικος, γιατί δεν ανήκεις 

σε εκείνη την ομάδα που ξέρει να νικά; Αν είσαι πάντα το παιδί που διαλέγουν 

τελευταίο στην ομάδα; Αν δεν έχεις καν φίλους στη γειτονιά να παίξεις; 

Τα πιο πολλά παιχνίδια κουβαλούν μαζί τους τη νίκη ή την ήττα. Σε 

προετοιμάζουν για την αληθινή ζωή. Συνήθως εκείνοι που ως παιδιά νικούν στα 

παιχνίδια είναι οι ίδιοι που αργότερα ως ενήλικες νικούν και στη ζωή. 

Το παιχνίδι θέλει ατρόμητες ψυχές. Αληθινούς αγωνιστές που δεν τα βάζουν 

εύκολα κάτω. 

Που ξεσκονίζουν το σκισμένο από την πτώση παντελόνι, που σκουπίζουν 

βιαστικά τη ματωμένη μύτη, που ορμούν στη μάχη κι ας ξέρουν πως μάλλον θα τη 

χάσουν. Το παιχνίδι δεν είναι παιχνίδι. Είναι μια δοκιμασία που σε μεγαλώνει, που σε 

αλλάζει, που σε βοηθά να ανακαλύψεις ποιος είσαι. 

Από τη στιγμή που το ξεκινάς κινδυνεύεις κάθε στιγμή να χάσεις. Και παρόλα 

αυτά το λατρεύεις, απλώς και μόνο για εκείνη τη μικρή στιγμή της απόλυτης χαράς 

που σου χαρίζει η νίκη. 

Ως σκύλος πρέπει να ομολογήσω πως λατρεύω τα μικρά παιδιά, γιατί μπορούν 

για ώρα να ξεχαστούν παίζοντας με τα μικρά ή μεγαλύτερα σκυλιά. 

Εμείς οι σκύλοι λατρεύουμε τα παιχνίδια, γιατί για εμάς δεν έχει καμία 

σημασία η νίκη αλλά το ίδιο το παιχνίδι. 

Το γαργαλητό κάτω από τα αυτιά μέχρι τελικής πτώσης! 

Το χάδι στην κοιλιά μέχρι να μην αντέχεις άλλο την απίστευτη ικανοποίηση! 

Το τρέξιμο, για να φέρεις το ανόητο ξύλο που για ακόμα μια φορά σου πέταξε 

το αφεντικό σου κι εσύ παίζοντας το παιχνίδι του τρέχεις ξανά και ξανά να το φέρεις, 

για να μπορέσεις να απολαύσεις αμέσως μετά ό,τι πιο πολύ αγαπάς! Το χάδι κάτω 

από τα αυτιά και τη διαλεχτή τη λιχουδιά! 
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Μετά από όλα αυτά … κλείστηκα στο σπιτάκι του κήπου. Έβαλα τη γνωστή 

ταμπέλα με το «Εδώ γράφεται το καλύτερο best seller όλων των εποχών» και … 

ξεκίνησα να γράφω. 

«Τι είναι παιχνίδι; 

Παιχνίδι είναι κάτι από το οποίο πρέπει να προσέχεις, για να μη σε 

καταβροχθίσει… 

Παιχνίδι είναι κάτι κατά τη διάρκεια του οποίου πρέπει να προσέχεις, γιατί 

αλλιώς μπορεί να τραυματίσεις ή να χάσεις… 

Παιχνίδι είναι κάτι που μπορεί να σου χαρίσει απίστευτη χαρά αλλά και 

ανείπωτη πίκρα… 

Παιχνίδι είναι και πρέπει και θέλω για τα μικρά παιδιά, αλλά και για όσους 

μεγάλους κατορθώσανε να μείνουν παιδιά… 

Παιχνίδι είναι και για τους όμοιους και για τους διαφορετικούς… 

Το παιχνίδι λέει μόνο την αλήθεια, γιατί εκεί μετριέται η φιλία … 

Είσαι λοιπόν φίλε για ένα παιχνίδι; 

Είσαι σίγουρος πως θα το αντέξεις; 

Θα μπορέσεις να χαρείς τη νίκη χωρίς να σε αγχώνει η επόμενη; 

Θα αντέξεις την ήττα, γιατί (μεταξύ μας) είναι απλώς ένα παιχνίδι; 

Θα μπορέσεις να σταματήσεις να παίζεις; 

Θα θέλεις να παίξεις ξανά; 

Ζήτω το παιχνίδι λοιπόν, γιατί μέσα του κρύβονται όλα της ζωής τα μυστικά! 

 
(Με τα μάτια ενός σκύλου: η επιστροφή (Απόσπασμα), Περικλέους Έλενα) 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

Απαντώ ολοκληρωμένα στο τετράδιό μου στις παρακάτω ερωτήσεις: 
 

1. Ποιος είναι ο αφηγητής του κειμένου και ποια η ιδιότητά του; 

 

2. Ποιες είναι οι πιο συνηθισμένες αντιδράσεις των παιδιών όταν παίζουν; 

 

3. Ποιοι κίνδυνοι απειλούν τα παιδιά όταν παίζουν ηλεκτρονικά παιχνίδια; 

4. Ποιοι θεωρείτε ότι είναι οι πιο σοβαροί τραυματισμοί που μπορούν να προκαλέσουν τα 

παιχνίδια και γιατί; Οι σωματικοί ή οι ψυχικοί; 

5. Ποια χαρακτηριστικά πρέπει να διαθέτει κανείς για να βγει «νικητής» από τα 

παιχνίδια; 

6. Τι σημαίνει παιχνίδι για εσένα; 
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ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

Συνέχεια ποσοστών… 

- Τα ποσοστά είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Δείτε ένα παράδειγμα χρήσης 

ποσοστών.     http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/2796 

1.Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα με τα νούμερα που λείπουν. 

ΚΛΑΣΜΑ 
ΚΛΑΣΜΑ ΜΕ 

ΠΑΡΟΝΟΜΑΣΤΗ 100 

ΔΕΚΑΔΙΚΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΤΑ 

ΕΚΑΤΟ (%) 

 1  
10 

   

  
0,5 

 

4 
5 

   

   
18% 

12 
25 

   

 6  
20 

   

 

2. Να υπολογίσετε όπως στο παράδειγμα: 

- Το 5% των 30 € =  5     x   30   =  150  = 1,50 € 

                                           100                     100 

- Το 25% του κιλού : ................................................................... 

 

 

- Το 15 % των 85 € : …………………………………………….. 

 

 

- Το 80% των 170 παιδιών του σχολείου: ………………………. 

 

 

- Το 62% των 90 αθλητών:………………………………………. 

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/2796
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Λύνω τις ασκήσεις: 
 

-  Ένα σχολείο έχει 160 μαθητές. Κάθε μέρα απουσιάζει το 5%. Πόσα παιδιά 

απουσιάζουν  κάθε μέρα ; 

 

 

 

 
- Ο Τάκης διάβασε στην εγκυκλοπαίδεια ότι το 70% του βάρους του ανθρώπινου 

σώματος είναι νερό. Αν ο Τάκης ζυγίζει 52 κιλά, πόσα κιλά είναι το νερό στο 
σώμα του; 

 
 
 
 

-  Μια μπλούζα αξίας 40 € έχει έκπτωση 20%. Πόσα € είναι η 

έκπτωση; 

 

- Ένα αναψυκτικό περιέχει 12% ζάχαρη. Υπολογίζω πόση ζάχαρη 

περιέχει ένα μπουκάλι αναψυκτικό των 250ml. 

 

Έκπτωση – Τελική τιμή. 

Όταν στο πρόβλημα μου ζητά να βρω πόσα χρήματα κοστίζει ένα αντικείμενο μετά την 

έκπτωση, τότε θα χρειαστώ 2  πράξεις. Πρώτα θα κάνω πολλαπλασιασμό για να βρω πόσα 

χρήματα είναι η έκπτωση. Μετά θα κάνω αφαίρεση. Από την αρχική τιμή του αντικειμένου 

θα αφαιρέσω την τελική τιμή με την έκπτωση. 

Παράδειγμα 

Ένα παντελόνι κοστίζει 50€. Το κατάστημα έχει εκπτώσεις 30%. Πόσο θα 

κοστίζει το παντελόνι μετά την έκπτωση; 

Πρώτα θα βρω το ποσό της έκπτωσης: 

50   x  30  =   1500  =  15 € έκπτωση 

           100      100 

 

50€  -  15 €  = 35 € θα κοστίζει το παντελόνι μετά την έκπτωση 
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Εξασκούμαι: (όπως το παράδειγμα) 

1) Ένας υπολογιστής κοστίζει 600. Το κατάστημα  κάνει εκπτώσεις 20%. 

Πόσο θα τον αγοράσω στην περίοδο των εκπτώσεων; 

2) Είναι τέλος εκπτώσεων κι ένα κατάστημα έχει εκπτώσεις 70% στα 

τελευταία του κομμάτια. Πόσο θα αγοράσω ένα παιχνίδι που κοστίζει 35 

€ ; 

3) Έχω στο πορτοφόλι μου 60 € . Θα μπορέσω να αγοράσω ένα δώρο το 

οποίο κοστίζει 80 € αλλά θα το αγοράσω με έκπτωση 15% ; 

4) Ποιο με συμφέρει περισσότερο να αγοράσω; Ένα μπουφάν που κοστίζει 

60 € και έχει έκπτωση 15% ή ένα μπουφάν που κοστίζει 75 € κι έχει 

έκπτωση 25%; 

 

 

 

Γεωγραφία – Ποτάμια 

Ας παίξουμε κρεμάλα με τα ελληνικά ποτάμια: 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/10936 

Ας ενημερωθούμε! Ας δούμε τα μεγαλύτερα ποτάμια του κόσμου!  

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/2790 

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/3045 

Και της Ευρώπης: http://edutube.gr/lor/r/8521/10942?locale=el 

 

 

 

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/10936
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/2790
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/3045
http://edutube.gr/lor/r/8521/10942?locale=el
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