
 

  

Χακξύμα  

Μα(μ)σάσα 

 

Μαθησική 

Ευημεπίδα  

Δημ. φξλ. 

Φιλίοοψμ 

 

Απ. Φύλλξτ 2  

«Πξσέ μξτ δεμ αμέληςα σξ έπγξ μξτ, ςα μέλιςςα κι 

όοξτ μα ζήςψ θέληςα δεμ έβλαχα, μα ψυέληςα!»                                                                    

Γ. Βιζτημόρ 

 

«Μέλιςςα & Μέλι: Παπασηπώ, 

γεύξμαι, μαθαίμψ» 
 

Οι μαθησέρ σψμ Γ΄ και 

Δ΄ σάνεψμ, κασά σξ 

ςφξλικό έσξρ 2013-14 

τλξοξίηςαμ σξ 

οπόγπαμμα με σίσλξ 

«Μέλιςςα & Μέλι: 

Παπασηπώ, γεύξμαι, 

μαθαίμψ»  ςσα ολαίςια 

σξτ μαθήμασξρ σηρ Ετέλικσηρ Ζώμηρ. Κασά ση διάπκεια 

σξτ οπξγπάμμασξρ ςτμέλεναμ οληπξυξπίερ και έμαθαμ για 

ση ςοξτδαιόσησα σηρ μέλιςςαρ, σξτ μελιξύ και σψμ 

οαπαγώγψμ σξτ ςση διασπξυή μαρ, ςσημ τγεία μαρ καθώρ 

και σημ ξικξμξμία σηρ οεπιξφήρ (Θάςξρ)!  

 

 
 

«Η Ελιά & το λάδι: μέσα μας & δίπλα μας» 

 Οι μαθητές των Γ’ και Δ’ τάξεων υλοποιούν και το  παραπάνω 
πρόγραμμα με θέμα την ελιά και το λάδι. Δείτε στο πρώτο 
τεύχος τις δραστηριότητες και τα όσα αποκόμισαν από αυτό! 

Ι  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
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Μελιού………....2 
3. Προϊόντα που 

περιέχουν 

μέλι……..……....2 

4. Πολύχρωμη 

ελληνική 

σαλάτα………...3 

5. Δραστηριότη-

τες δημιουργικής 

Γραφής …….….4 

6. Προστάτης  

Άγιος των 

μελισσοκόμων..6 
 

(Συνέχεια 
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Μην το 

χάσετε 

 

Δείτε ακόμη στο 1ο τεύχος: 

 



 

Ακπξςσιφίδα σξτ Μελιξύ 

1.  Μ _ _ _  

2.  Ε _ _ _ _ 

3.  Λ _ _ _ _ _ _ _ 

4.  Ι _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

1. Ο άμθπψοξρ οξτ μαρ γέμμηςε 

2. Ζώξ με κέπασα 

3. Απφηγόρ σψμ ζώψμ 

4. Χξμσπό ζώξ σηρ ζξύγκλαρ 

Μαθησέρ Δ’ σάνηρ 

 

Ππξϊόμσα οξτ οεπιέφξτμ μέλι 

 

Μια αοό σιρ επγαςίερ οξτ είφαμε μα κάμξτμε ήσαμ μα 

οάμε ςσξ ςξύοεπ μάπκεσ και μα βπξύμε οπξϊόμσα οξτ 

οεπιέφξτμ ελιά ή ελαιόλαδξ και βπήκαμε σα ακόλξτθα: 

1. Μέλι Θάςξτ 

2. Μέλι Χαλκιδικήρ 

3. Μοιςκόσα με μέλι 

4. Κξτλξύπι με μέλι 

5. Σαφίμι με μέλι 

6. αμοξτάμ με μέλι και γάλα 

7. Αυπόλξτσπξ με μέλι 

8. Γιαξύπσι με μέλι 

9. Δημησπιακά με μέλι 

10.Αοξππτοαμσικό πξύφψμ με υψσξγπαυία μέλιςςα 

11.Παςσέλι με ςξτςάμι και μέλι 

12. Ξεπξσήγαμα Κπήσηρ με αγμό μέλι 

 

Χπήςσξρ Κ. 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

7. Περιοχές που 

παράγουν μέλι.7 

8. Πασχαλινές 

Κατασκευές……8 

9. Εναλλακτικός 

τρόπος 

αξιολόγησης….9 

10. Μέλι: Μύθος 

και πραγματικό-

τητα…………….9 

11. Παροιμίες, 

εκφράσεις και 

αινίγματα για το 

μέλι…………....10 

12.Φωτογραφίες 

από τις δράσεις 

μας……………10 

13.Ευχαριστίες11 

14. Το όνομα της 

εφημερίδας 

μας……………12 

 

 

Καλή 

Ανάγνωση! 

 

 

Βόλσα ςσημ 

αγξπά σξτ 

φψπιξύ μξτ 

 

 

 

 

 



Πξλύφπψμη Ελλημική Σαλάσα 

 

Υλικά: 

2 οανιμάδια (μσάκξρ) 

Κόκκιμξ λάφαμξ 

Ϋςοπξ λάφαμξ 

Μαπξύλι ή ςγξτπή ςαλάσα 

Νσξμάσα 

Αγγξύπι 

Καπόσα 

Πιοεπιέρ οπάςιμερ και κόκκιμερ 

Ελαιόλαδξ 

Ξύδι μοαλςάμικξ  

Λιαςσή μσξμάσα 

Καπύδια ή υτςσίκια Αιγίμηρ  

Μέλι 

(οπξαιπεσικά: ςκληπό καςέπι ή κευαλξσύπι σπιμμέμξ ή ςε 

λεοσέρ υλξύδερ) 

Εκσέλεςη: 

Πεπμάψ σξ μσάκξ γπήγξπα κάσψ αοό ση βπύςη και αοό 

σιρ δύξ μεπιέρ έσςι ώςσε μα μαλακώςει όφι μα μξτλιάςει, 

σξμ κόβψ κξμμάσια και σα βάζψ ςε μια μεγάλη λεκάμη. 

Ψιλξκόβψ, λάφαμα, μαπξύλια, οιοεπιέρ, μσξμάσα, αγγξύπι, 

σπίβψ σα καπόσα και πίφμψ σα καπύδια. ε έμα μεγάλξ 

οξσήπι βάζψ ελαιόλαδξ, μέλι και νύδι μοαλςάμικξ και σα 

φστοάψ ςση μηφαμή οξτ φστοάψ και σξ υπαοέ ή ςσξ 

μίνεπ. Δξκιμάζψ για μα δψ αμ μξτ απέςει. Κάμψ απκεσό 

έσςι ώςσε μα οάει ςε όλη σημ οξςόσησα σηρ ςαλάσαρ. Σξ 

πίφμψ μέςα ςση λεκάμη και αμακασεύψ μα οάει οαμσξύ η 

ςάλσςα. Η ςαλάσα είμαι έσξιμη. Ση ςεπβίπψ ςε οιασέλα 

και διακξςμώ με λιαςσή μσξμάσα και κευαλξσύπι.  

Καλή ςαρ όπενη!                                        

  Θψμάρ Α. 

 

 

 

Η ςτμσαγή 

μαρ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Δπαςσηπιόσησερ δημιξτπγικήρ γπαυήρ 

 

Αςσεία 

  

Μια υξπά και έμαμ και 

έμαμ καιπό ςσημ έπημξ 

ήσαμ μια κόκκιμη λίμμη, 

οξτ ζξύςαμ μέςα μολε 

ιοοόκαμοξι. άσπψγαμ 

κίσπιμη μαπμελάδα και 

οεπμξύςαμ οάπα οξλύ 

καλά. Πήγαιμαμ ςε οξλλά 

αςσεία οάπσι οξτ ήσαμ κι 

άλλξι ιοοόκαμοξι. Ατσξί 

ήσαμ οπάςιμξι και εκεί δεμ 

έσπψγαμ μαπμελάδα. 

άσπψγαμ μέλι. Όσαμ σξ 

οάπσι σελείψςε οήγαμ 

οάλι ςσημ λίμμη σξτρ και 

’ζήςαμ ατσξί καλά και 

εμείρ καλύσεπα. 

 

Κψμςσαμσίμα Μ. 

Αθλησική 

 Μια μέπα ςε έμαμ 

ψκεαμό γεμμήθηκε έμαρ 

ιοοόκαμοξρ. Όσαμ 

μεγάλψςε γιμόσαμ αγώμερ 

χαπιώμ ςε μια λίμμη. έθελε 

και ατσόρ μα αγψμιςσεί. 

Σημ άλλη μέπα ςση λίμμη 

ήσαμ ξι αγώμερ. Η μέπα 

έυσαςε, ξ αγώμαρ άπφιςε 

και ξ ιοοόκαμοξρ ήσαμ 

εκεί. Πήπε θέςη και 

νεκίμηςε. Όλα σα χάπια σξμ 

οέπαςαμ. σξ σέλξρ όμψρ 

σηρ διαδπξμήρ ξ 

ιοοόκαμοξρ οέπαςε 

οπώσξρ. Φαμσάςσηκε οώρ 

θα ήσαμ αμ ζξύςε ςσημ 

έπημξ και έσπψγε 

μαπμελάδα. Σόσε είοε 

«οπέοει μα σελειώςψ σξμ 

αγώμα». άσςι σεπμάσιςε 

οπώσξρ. Σξ βπαβείξ ήσαμ 

έμα βάζξ μέλι και ζξύςαμ 

ατσξί καλά και εμείρ 

καλύσεπα. 

Οπέςσηρ Κ. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Φσιάφμψ 

ση δική 

μξτ ιςσξπία 

με στφαίερ 

λένειρ αοό 

σξ 

απκσικό-

λενξ σξτ 

μελιξύ 

 

 

Mαπμελάδα 

Ε πημξρ 

Λ ίμμη 

Ιοοόκαμοξρ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Η μελιςςξ-υψλιά» 

 

Μια ηλιόλξτςση μέπα οήγα μια βόλσα ςσξ δάςξρ. 

Όοψρ οεποασξύςα είδα μια μέλιςςα. Σημ ακξλξύθηςα και 

βπήκα άλλερ δύξ. σξ σέλξρ βπήκα μια  ξλόκληπη κτχέλη. 

Όμψρ για μα υσάςψ ψρ εκεί ακξλξύθηςα 50 μέλιςςερ. 

Πήγα μα οάπψ λίγξ μέλι και είδα μια απκξύδα μα 

οπξφψπάει ςιγά-ςιγά. Σόσε κπύυσηκα οίςψ αοό έμα 

δέμσπξ. Σξ οιξ οαπάνεμξ ήσαμ όσι όλερ ξι μέλιςςερ με 

ακξλξύθηςαμ. Η απκξύδα έςοαςε σημ κτχέλη και οήπε 

όλξ σξ μέλι. 

Σόσε εγώ έυσιανα μια σπύοα ςε έμα δέμσπξ και όλερ 

ξι μέλιςςερ μοήκαμ αμέςψρ μέςα. Μόμξ μία δεμ μοήκε. 

- Γιασί δε μοαίμειρ μέςα; ση πώσηςα. 

- Δεμ θέλψ, μξτ αοάμσηςε. 

- Γιασί; 

- Δεμ μξτ απέςει μα μέμψ ςε σπύοερ. 

- Θερ μα ςξτ υσιάνψ κάσι άλλξ μα μείμειρ; 

- Ναι. 

- Σι θέλειρ; 

- άμα ςοίσι ςαμ σξ δικό ςξτ. 

- Εμσάνει, έλα μα μείμειρ μαζί μξτ. 

- Εςύ οξύ μέμειρ, ςε κτχέλη; 

- Όφι, ςε ςοίσι. 

- Ωπαία, θα οεπάςψ οξλύ καλά. 

- Χαίπξμαι οξτ θα μείμειρ μαζί μξτ γιασί εγώ δεμ έφψ 

οαπέα. Δηλαδή είμαι μόμξρ μξτ. 

- σξ ςοίσι ςξτ έφειρ μέλι; 

- Ναι, οάπα οξλύ. 

- Γιασί είςαι μέλιςςα κι εςύ; 

- Όφι! Αολώρ μξτ απέςει και έφψ οξλύ για μα σπώψ. 

Πήγαμε ςσξ ςοίσι, υάγαμε και σξ βπάδτ 

κξιμηθήκαμε. Σξ οπψί ξι υίλερ σηρ σημ έχαφμαμ ςε όλξ 

 

 

 

 

Φσιάφμψ σξ 

δικό μξτ 

οαπαμύθι 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



σξ δάςξρ και δεμ σημ έβπιςκαμ οξτθεμά. Σόσε σημ άυηςα 

μα υύγει και μα οάει μα οαίνει με σιρ υίλερ σηρ. 

 

Βίκσψπαρ Κ. 

 

 

«Η γιαγιά μξτ είφε έμα βαπέλι 

υσιαγμέμξ αοό βέλη 

οξτ ’μαι γεμάσξ μέλι 

και είμαι σξτ Βαγγέλη.» 

 

«Η ναδέπυη μξτ άλλη  

έοαινε με έμα κξτμέλι  

και σξτ έδψςε καπβέλι  

μα εκείμξ ζήσαγε οαςσέλι.» 

Γιάμμηρ Κ. 

 

Ππξςσάσηρ Άγιξρ σψμ Μελιςςξκόμψμ 

 

Ο Ϋγιξρ Φιλάπεσξρ είμαι οπξςσάσηρ σψμ μελιςςξκόμψμ. 

έσαμ οαμσπεμέμξρ και είφε σπία όμξπυα οαιδιά. Είφε 

μεγάλη οεπιξτςία, κσήμασα, ζώα και 250 δτμασά 

μελίςςια. Ο Ϋγιξρ μξίπαζε αδιάκξοα ςσξτρ υσψφξύρ και 

οειμαςμέμξτρ σα τοάπφξμσά σξτ. Κάοξια ςσιγμή όμψρ ξ 

Θεόρ για μα σξμ δξκιμάςει, ςσαμάσηςε μα σξτ αμσαοξδίδει 

σημ ελεημξςύμη οξτ έκαμε και ξδηγήθηκε ςση υσώφια. 

Όλα ατσά σα τοέμεμε φψπίρ λύοη. σξ σέλξρ σξτ έμειμαμ 

μόμξ σα μελίςςια. Όσαμ σξμ οληςίαζε κάοξιξρ υσψφόρ, δεμ 

είφε κάσι άλλξ μα σξτ δώςει, σπτγξύςε έμα μελίςςι και 

έδιμε ςσξ υσψφό για μα φξπσάςει. Με σξμ σπόοξ ατσό ξ 

Ϋγιξρ άδειαςε όλα σα μελίςςια σξτ. Όσαμ ήπθε η ώπα μα 

οεθάμει κάλεςε κξμσά σξτ όλη σημ ξικξγέμεια σξτ και 

σξτρ ςτμβξύλετςε μα κάμξτμ καλά έπγα, ελεημξςύμερ 

 

 

 

 

 

Φσιάφμψ 

οξιημασάκι 

με λένειρ 

οξτ  έφξτμ 

σημ ίδια 

κασάληνη 

με σξ μέλι 

 

 

 

 

 

Άγιξρ 

Φιλάπεσξρ 

 

 

 

 

 

 



ςσξτρ υσψφξύρ και μα ζξτμ ετστφιςμέμξι γιασί μόμξ σόσε 

θα έφξτμ θηςατπξύρ άυθαπσξτρ ςση Βαςιλεία σψμ 

Οτπαμώμ.                   

Παμαγιώσηρ  . 

 

Πεπιξφέρ οξτ οαπάγξτμ μέλι 

 

Οι φώπερ με σημ μεγαλύσεπη οαπαγψγή μελιξύ ςσξμ 

κόςμξ είμαι η Κίμα, ξι φώπερ σηρ Ετπψοαϊκήρ άμψςηρ 

και η Σξτπκία. Μέλι εοίςηρ οαπάγξτμ η Νέα Ζηλαμδία 

και κάοξιερ φώπερ σηρ Νόσιαρ Αμεπικήρ. 

Όςξμ αυξπά σιρ φώπερ σηρ Ετπψοαϊκήρ άμψςηρ οξτ 

οαπάγξτμ μέλι ατσέρ με ση ςειπά είμαι: Ιςοαμία, 

Γεπμαμία, Ρξτμαμία, Οτγγαπία, Γαλλία και έκση η 

Ελλάδα. 

Κψμςσαμσίμξρ Β. 

 

 

Σημ Παπαςκετή 13 Δεκεμβπίξτ 2013, οήγαμε 

εοίςκεχη ςσξ επγαςσήπι μελιξύ. Εκεί είδαμε οώρ είμαι 

μια κτχέλη και σξμ σπόοξ οξτ οαίπμξτμε σξ μέλι με ση 

φπήςη κάοξιψμ μηφαμημάσψμ.  

σημ απφή αυαιπέςαμε σξ κεπί αοό σημ κτχέλη και 

μεσά σξ βάλαμε ςε έμα μηφάμημα οξτ λέγεσαι 

μελισξεναγψγέαρ και με ση βξήθεια σηρ υτγόκεμσπξτ 

δύμαμηρ βγήκε σξ μέλι. Μεσά αμεβήκαμε ςσξ φώπξ σξτ 

ςτςκεταςσηπίξτ, όοξτ και υσάμει σξ μέλι και βξηθήςαμε 

μα σξ βάλξτμε ςε βαζάκια.  

Μάθαμε οξλλά οπάγμασα οξτ έφξτμ ςφέςη με σξ μέλι 

και ςσξ σέλξρ οήπαμε δώπξ αοό έμα βαζάκι μέλι οάμψ 

ςσξ ξοξίξ κξλλήςαμε σιρ εσικέσερ. 

Γιώπγξρ Σ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παγκόςμια 

Παπαγψγή 

 

 

 

 

 

Αυηγξύμαι 

σημ 

εμοειπία 

μξτ ςσξ 

μελιςςξ-

κξμείξ 

 

 

 

 



Παςφαλιμέρ Κασαςκετέρ 

 

Σημ Σπίση 8 Αοπιλίξτ 2014 υσιάναμε οαςφαλιμέρ 

λαμοάδερ. Πήπαμε υύλλξ κεπήθπαρ και οασήςαμε σξ 

υτσίλι ςσημ άκπη.  

  
 

Μεσά απφίςαμε μα σξ στλίγξτμε. 

   
 

Ϊςσεπα ση βάχαμε φπηςιμξοξιώμσαρ μοασξμέσερ και 

ακπτλικά φπώμασα. 

   
 

Μαπιάμμα . 

 

 

 

 

Κασαςκετή 

οαςφα-

λιμώμ 

λαμοάδψμ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Εμαλλακσικόρ Τπόοξρ Ανιξλόγηςηρ  

 

Φέσξρ ςσα εοαμαληοσικά σεςσάκια αμσί για βαθμξύρ, 

η κτπία μαρ φπψμάσιζε αοό 1 έψρ 10 μελιςςξύλερ και 

έσςι μεσπώμσαρ σερ, εύπιςκε ξ καθέμαρ σξ βαθμό οξτ 

έοαιπμε. 

έβη Κ. 

 

Μέλι: μύθξρ ή οπαγμασικόσησα 

1. Σξ μέλι είμαι οιξ γλτκό αοό ση ζάφαπη.                

Ππαγμασικόσησα. 

2. Σξ μέλι είμαι καλύσεπα μα αμαμιγμύεσαι με ζεςσό μεπό. 

Μύθξρ.  

3. Σξ μέλι δεμ οπέοει μα κασαμαλώμεσαι με μεσαλλικό 

κξτσάλι. Μύθξρ  

4. Σξ μέλι δεμ φαλάει οξσέ, ακόμα και όσαμ 

αοξθηκεύεσαι αμξιφσό. Μύθξρ  

5. Η οξιόσησα σξτ μελιξύ δεμ εοηπεάζεσαι αοό σημ 

κπτςσάλλψςη. Ππαγμασικόσησα.  

6.Σξ μέλι είμαι τγιέςσεπη εοιλξγή αοό σα σεφμησά 

γλτκαμσικά. Ππαγμασικόσησα. 

7. Σξ μέλι δεμ οεπιέφει φξληςσεπόλη. Ππαγμασικόσησα.  

8. Σξ μέλι οεπιέφει μια οξλύ μικπή οξςόσησα λίοξτρ. 

Μύθξρ  

9.Παιδιά κάσψ σξτ εμόρ έσξτρ δεμ οπέοει μα σπώμε μέλι. 

Ππαγμασικόσησα 

10.Σξ μέλι βξηθά σημ καύςη σξτ λίοξτρ κασά ση διάπκεια 

σξτ ύομξτ. Ππαγμασικόσησα. 

Παμαγιώσηρ Λ. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Παπξιμίερ, Εκυπάςειρ & Αιμίγμασα  

για σξ μέλι  

 

 Σα λίγα λόγια ζάφαπη και σα καθόλξτ μέλι. 

 Πάπε λάδι αο΄ σημ κξπτυή, κπαςί αοό ση μέςη και 

μέλι αοό σξμ οάσξ. 

 Σςάμοα νύδι, γλτκό ςα μέλι. 

 Όλερ ξι μέλιςςερ δεμ κάμξτμ μέλι… 

 

- «Μέλι ςσάζει σξ ςσόμα σξτ». 

- «Ρέει μέλι και γάλα». 

- «Όλα μέλι – γάλα». 

- «Επγασικόρ ςαμ μέλιςςα». 

- «Σανίδι σξτ μέλισξρ» 

 

«Μικπή – μικπή μξικξκτπά  

μεγάλη οίσα υσιάφμει.»  

(Σι είμαι;) 

 

Αμαςσαςία Χ. 

 

Φψσξγπαυίερ αοό σιρ δπάςειρ μαρ 

 

   

 

 

 

 

Παπξιμίερ 

 

 

 

Εκυπάςειρ 

 

 

Αιμίγμασα 

 

 

 

 

 

 

Φσιάφμξ-

μσαρ Μελξ-

μακάπξμα 

 

 

 

 



   
 

  
Ετφαπιςσίερ 

Κλείμξμσαρ σημ οπξςοάθεια μαρ ατσή θα θέλαμε μα 

ετφαπιςσήςξτμε σξμ μελιςςξκόμξ κ. άββα ευεπίδη. Με σημ 

εοίςκεχη ςσξ μελιςςξκξμείξ σξτ ξι μαθησέρ είφαμ ση 

δτμασόσησα μα δξτμ μια κτχέλη, μα σημ οαπασηπήςξτμ, μα 

δξτμ σξμ σπόοξ εναγψγήρ σξτ μελιξύ αοό σξ σελάπξ σηρ 

κτχέληρ με σξμ μελισξεναγψγέα και σέλξρ μα 

οαπακξλξτθήςξτμ σξμ σπόοξ ςτςκεταςίαρ σξτ με ςύγφπξμα 

μέςα. Φεύγξμσαρ ξι μαθησέρ οπξμηθεύσηκαμ δψπεάμ έμα 

βαζάκι μέλι με σξ ςσόφξ μα σξ εμσάνξτμ ςσημ καθημεπιμή σξτρ 

διασπξυή. 

Σέλξρ θα θέλαμε μα ετφαπιςσήςξτμε ση Διεύθτμςη σξτ 

ςφξλείξτ, σξτρ ςτμαδέλυξτρ και σξτρ γξμείρ σψμ μαθησώμ οξτ 

ςσάθηκαμ ςσξ ολετπό μαρ ςε όλη ση διάπκεια σηρ φπξμιάρ και 

έσςι κασαυέπαμε μα τλξοξιήςξτμε σξ οπόγπαμμά μαρ φψπίρ 

οπξβλήμασα. Με εκσίμηςη ξι εκοαιδετσικξί σηρ Γ΄ &Δ΄ σάνηρ. 

 

 

 

 

Σσξ 

μελιςςξ-

κξμείξ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Τξ όμξμα σηρ ευημεπίδαρ μαρ 

 

Οι μαθησέρ οπόσειμαμ διάυξπα ξμόμασα και μεσά αοό 

χηυξυξπία κασέληναμ ςσξ «Χακξύμα Μα(μ)σάσα». Είμαι 

μια οαπάυπαςη σξτ Χακξύμα Μασάσα οξτ ςημαίμει: 

Χακξύμα Μασάσα: 

Φπάςη αοό σημ γλώςςα ςξταφίλι. ημαίμει κτπιξλεκσικά 

«δεμ τοάπφξτμ αμηςτφίερ» ή αλλιώρ «όλα θα οάμε καλά». 

άγιμε γμψςσή αοό σξ οαιδικό σηρ Νσίςμεϋ «Ο βαςιλιάρ 

σψμ λιξμσαπιώμ» όοξτ δτξ φαπακσήπερ, ξ Σιμώμ και ξ 

Πξύμοα, σπαγξτδάμε σξ ξμώμτμξ σπαγξύδι και έφει 

φπηςιμξοξιηθεί μέφπι και ςαμ όμξμα σηλεξοσικήρ 

εκοξμοήρ, φψπίρ ατσό μα ςημαίμει όσι δεμ είφε 

φπηςιμξοξιηθεί και οαλαιόσεπα ςε άλλα σπαγξύδια.  

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Χακξύμα 

Μα(μ)σάσα» 
 

 
Σημ ηλεκσπξμική μαρ ευημεπίδα μοξπείσε μα βπείσε 

αμαπσημέμη και ςσημ διεύθτμςη: www.dim-filipp.kav.sch.gr 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Swahili_language
http://en.wikipedia.org/wiki/Hakuna_matata

