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Καινούρια ομάδα ποδοσφαίρου στον ΄Ομηρο
Αδάμ Κωσταρέλας
Δ’ Γυμνασίου
Προπονητής Ποδοσφαίρου
Κάθε Σάββατο έχουµε ένα µικρό
παιχνίδι ποδοσφαίρου. Ο καθένας
που θέλει να παίξει, έρχεται και
παίζουµε όλοι µαζί, σε δύο οµάδες.
Παρόλο που είµαι ο ποροπονητής,
παίρνω κι εγώ µέρος στο παίξιµο
του παιχνιδιού... Είναι βέβαιο όµως
ότι είµαι δίκαιος στους αγώνες που
παιζουµε! Κάθε εβδοµάδα θα σας
ενηµερώνουµε για όλα τα
αποτελέσµατα και τις εξελίξεις από
τις δύο οµάδες. Τώρα που έιµαστε
σε καινούριο σχολείο, έχουµε κι

ένα καινούριο ποδοσφαιρικό
γήπεδο. Για το πρώτο παιχνίδι, η
οµάδα του Πιέρρου νίκησε τη δική
µου οµάδα!
Το τελικό αποτέλεσµα: 3-2.
Οι παίχτες της άλλης οµάδας
ήξεραν τι ήθελαν και για αυτό το
λόγο κέρδισαν!
‘Ήταν ένα καλό παιχνίδι!

Η μικρή καλλιτέχνις…
Ναταλία Τσολάκη
Ε’ Δημοτικου
Η Αελίτα ΄Ανδρε είναι τριών χρονών, καλλιτέχνις
αφηρηµένης ζωγραφικής, από την Ρωσία, και η
νεώτερη επαγγελµατιίας ζωγράφος στον κόσµο.
΄Οταν ήταν δύο χρονών, η Αελίτα καλέστηκε στο Χονγ
Κονγ, να ζωγραφίσει, µπροστά σε περίπου 60 άτοµα
των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης. Αντί να ζωγραφίσει
για πέντε λεπτά, ζωγράφισε για µια ολόκληρη ώρα!
Μέχρι σήµερα η Αελίτα έχει χρωµατίσει πάνω απο 200
έργα ζωγραφικής, πολλά από αυτα είναι πάρα πολύ
µεγάλες ζωγραφιές, όπως αυτό εδώ, δεξιά.

Φαίνεται οτι η Αελίτα ΄Ανδρε είναι ένα καταπληκτικό
κοριτσάκι.

2

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ, 2011

Το νέο σχολείο μας στο Pascoe Vale South

Οι ποδοσφαιριστές μας στον
πρώτο αγώνα τους

Η κ. Μαργαρίτα με την τάξη της

Η Δάφνη, η Γεωργία και η
Γιαννούλα της Β’ Δημοτικού

Τα νήπια της δ. Κατερίνας

Τα παιδιά του Γυμνασίου δουλεύουν
μαζί με την δ. Χριστίνα

Πρώτη Δημοτικού με την δ.
Μαριάνθη

Μερικά παιδιά του σχολείου
στο μάθημα χορού.
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Η Κρητική λύρα και το μπουζόυκι
Μαρία Πακάκη
Β’ Γυμνασίου
όργανο το οποίο είναι γνωστό. Υπάρχουν
δυο είδη µπουζουκιού: τα τρίλα-φυσικά
µπουζούκια (Τρίχορδο) και τα τέσσεραφυσικά µπουζούκια (Τετράχορδο). Οι
καλλιτέχνες το µπουζουκιού είναι: ο
Μπάµπης Τσέρτος, ο Μάρκος
Βαµβακάρης, ο Βασίλης Τσιτσάνης, και
ο Γιάννης Τατσόπουλος.

Η Κρητική λύρα είναι ένα όργανο που
έχει τρεις χορδές και ένα δοξάρι. Η
Κρητική λύρα προήρθε από την
βυζαντινή λύρα. Η βυζαντινή λύρα είναι
από τα µεσαιαωνικά χρόνια.
Υπάρχουν µερικές διαφορετικές
Κρητικές λύρες σαν: το λυράκι, η
βροντόλυρα και η κοινή λύρα. Αρκετά
χαρακτηριστικά της λύρας προέρχονται
από το βιολί.
Μερικοί καλλιτέχνες της λύρας είναι: ο
Ανδρέας Ροδινός, ο Θανάσης
Σκορδαλός, ο Κώστας Μουντάκης,
Καρεκλάς, και ο Νίκος Ξυλούρης.
Το µπουζούκι είναι ένα µουσικό όργανο,
προέχεται από την οικογένεια του
λαούτου. Το µπουζούκι έχει καταγωγή
από την Αρχαία Ελλάδα!
Ήταν το πρώτο “ανήσυχο” µουσικό

Top 5 τραγούδια
του Ομήρου
Μαρία Πακάκη
Β’ Γυμνασίου

1. Φέτα και Ψωμί

So Tiri
2. Ποδαράκι

Θύμιος Γκογκίδης

3. Πεντοζάλη

Νίκος Ζιουντάκης
4. Γκάμι μπεαρ

Γκάμι μπεαρ
5. ΄Αμα είχα τα λεφτά

Νίvo ft Stan
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Ελληνική Μυθολογία
Αλεξάντρα Borelli
Β’ Γυμνασίου

Η Ελληνική
µυθολογíα είναι οι
ιστορíες που αναφέρονται στην Αρχαíα
Ελλάδα.
Ο Δίας
Ο Δίας είναι ο
βασιλιάς των θεών
και ο Κυβερνήτης του
Ολύµπου, θεός του
ουρανού και της
βροντής. Είναι ο
αδελφός της ‘Ηρας,
της Δήµητρας, του
Ποσειδώνα, της Εστίας και του ΄Αδη. Είναι
πολύ ισχυρός και γνωστός για τη γνώση και
τη δύναµη του αν και έχει επίσης µια κακή
ιδιοσυγκρασία. Ο Δίας συχνά ταξίδευε και θα
µπορούσε να µετατραπεί σε άλλες ταυτότητες,
θα µπορούσε να µετραπεί σε βροχή, ζώα,
ανθρώπους και φύτα. Ο Δίας ήταν
παραδοσιακά παντρεµένος µε την ΄Ηρα, αλλά
είχε και πολλές άλλες γυναίκες!
Η ‘Ηρα
Η ΄Ηρα είναι η
σύζυγος του Δία, και
η αδελφή του Δία, τη
Δήµητρα, τη Εστία,
του Ποσειδώνα και
του ΄Αδη. Είναι η
βασίλισσα των θεών
και του Ολύµπου.
Είναι η θεά των γυναικών και του γάµου, που
περιγράφεται ως όµορφη, µεγάλη και πολύ
ζηλιάρα, σύζυγος του Δία. Τα παιδιά της είναι
η Θήβα, ο ΄Αρης, ο ΄Ηφαιστος και ο
Ειλειθυίας.
Η Δήμητρα
Η Δήµητρα είναι η
αδελφή του Δία, της
΄Ηρας, του Ποσειδώνα,
του ΄Αδη και της

Εστίας. Είναι η
θεά της γεωργίας, του σιταριού και του
ψωµιού. Είναι η µητέρα πολλών παιδιών.
Ο Ποσειδώνας
Ο Ποσειδώνας είναι ο αδελφός του Δία, της
΄Ηρας, της Εστίας, τον
΄Αδη και της
Δήµητρας, αυτός είναι
ο θεός των θαλασσών
και των ωκεανών µε
την τριαίνα του, είναι
πολυώριµος και
ισχυρός. Είναι νονός
στον Θησέα και
πατέρας σε πολλά παιδιά.
Η Εστία
Η Εστία είναι η αδελφή του Δία, της ΄Ηρας,
της Δήµητρας, του
Ποσειδώνα, και του
΄Αδη. Είναι η
ευγενική και ώριµη
θεά της Εστίας και
του σπιτιού, επίσης
προστάτιδα της
οικογένειας. Είναι µια
παρθένα που δεν είναι
παντρεµένη και δεν έχει παιδιά.
Ο ‘Αρης
Ο ΄Αρης είναι ο γιος του Δία και της ΄Ηρας.
΄Οπως ο ίδιος είναι ο θεός της µάχης, του
πολέµου και του θάρρους, είναι γνωστό ότι
είναι πολύ εχθρικός και ισχυρός και αρχίζει
πολέµους µε βία. Είναι πατέρας πολλών
παιδιών.
Η Αθηνά
Η Αθηνά είναι η κόρη του Δία και της Μητίς.
Μια καταπληκτική ιστορία λέει ότι γεννήθηκε
από το κεφάλι του Δία, αφού κατάπιε την
Μητίς. Είναι η
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θεά της σοφίας, του πολέµου και των
βιοµηχανικών τεχνών. Δεν είναι παντρεµένη
και δεν έχει παιδιά.
Ο ‘Ερμης
Ο Ερµής είναι ο θεός
της γεωργίας, των
ζώων, των δρόµων,
των ταξιδιών, της
κλεψιάς, της γλώσσας,
της γραφής, της
αστρονοµίας και της
αστρολογίας, κι επίσης
ο σοφός αγγελιοφόρος του Δία, ο οποίος
φοράει φτερωτά πέδιλα. Ο Ερµής είναι ο γιος
του Δία και της Μαίας. Είναι πατέρας πολλών
παιδιών.
Η ‘Αρτεμη
Η ΄Αρτεµη είναι η
κόρη του Δία και
της Λητώς, και
δίδυµη αδελφή του
Απόλλωνα. Είναι η
παρθένα θεά του
κυνηγιού, της
άγριας φύσης και
των άγριων ζώων.
Είναι η προστάτιδα των νέων γυναικών και
του τοκετού. Δεν είναι παντρεµένη και δεν
έχει παιδιά.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ, 2011

O Απόλλωνας
Ο Απόλλωνας είναι ο γιος του Δία και της
Λητώς, και δίδυµος αδελφός της ΄Αρτεµης.
Είναι ο θεός του φωτός, της προφητείας, της
θεραπείας, της ιατρικής, της ποίησης, της
µουσικής και της τοξοβολίας.
Η Αφροδίτη
Η Αφροδίτη είναι η
θεά του έρωτα και
της οµορφιάς.
Γεννήθηκε στο νησί
της Κύπρου, που
αναδύθηκε από
αφρό της θάλασσας.
Είναι µητέρα µε
πολλά παιδιά.
Ο Ήφαιστος
Ο ‘Ηφαιστος ήταν
γιος του Δία και της
΄Ηρας, τα αδέλφια
του ήταν ο ΄Αρης, η
Θήβα. Ο ΄Ηφαιστος
είναι ο θεός της
φωτιάς, του
µέταλλου της
εργασίας και της
γλυπτικής. Είναι παντρεµένος και έχει πολλά
παιδιά.

Η ιστορία του Απόλλωνα
Βασιλική Σγουράκη
ΣΤ’ Δημοτικού
Ο Απόλλωνας ήταν ο θεός του Ήλιου
και της µουσικής. Η µητέρα του ήταν
η Λητώ, και ο πατέρας του ο Δίας. Η
αδερφή του ήταν η ‘Άρτεµη, η θεά
του κυνηγιού και του δάσους.
Ο Απόλλωνας ζούσε τον περισσότερο
καιρό στους Δελφούς, όπου ήταν ο
ναός του. Οι άνθρωποι πήγαιναν στο Ναό και
ζητούσαν από την Ιέρια να ρωτήσει στον
Απόλλωνα να τους πει τι θα γίνει στο µέλλον.

Μια φορά ο Απόλλωνας είδε την
Δάφνη και ερωτεύτηκε µαζί της. Η
Δάφνη ήταν η κόρη της Γης και του
Ποταµού. Ο Απόλλωνας ήθελε να
πάρει την Δάφνη στον ‘Ολυµπο,
αλλά η Δάφνη δεν ήθελε και ζήτησε
να την βοηθήσει. Η µητέρα της έκανε
το χώµα να την καταπιεί και εκεί
φύτρωσε ενα δέντρο που το λένε
δάφνη. Για να θυµάται την Δάφνη, ο
Απόλλωνας φορούσε ένα κλαδί απο
δέντρου στο κεφάλι του.
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Η ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
Μια γεύση απο την Ελλάδα!

ΖΩΗ

Κυρίως Πιάτο
Βερόνικα Ζιάκα
Δ’ Γυμνασίου

Ορεκτικό:
Σπανακοπιτάκια

Φύλλο κρούστας
Τυρί φέτα
Μυτζήθρα
Σπανάκι και φρέσκα κρεµµυδάκια
ψιλοκοµµένα
Αυγό
Μαϊντανό και άνηθο
Αλατοπίπερο και ελαιόλαδο
Ετοιμασία
Πλένουµε το σπανάκι και το αφήνουµε να
στραγγίσει. Ανακατεύουµε σε µια σουπιέρα
όλα τα υλικά. Κόβουµε το φύλλο σε
λουρίδες. Βάζουµε µε ένα κουτάλι τις σούπας
το µίγµα στην άκρη της λουρίδας του φύλλου
και το διπλώνουµε σε τρυγονάκια. Έτσι
συνεχίζουµε µε το υπόλοιπο φύλλο και µίγµα
µέχρι να τελειώσουν. Τα βάζουµε σε ένα
βουτυρωµένο ταψί και τα ψήνουµε σε µέτριο
φούρνο.

Μια νόστιμη σπανακόπιτα

Μουσακάς
1200γρ µελιτζάνες
1280γρ πατάτες
640γρ κιµά
3 κουταλιές της σούπας βούτυρο
1 κουταλιά ντοµατοπολτό
1 ποτήρι τριµµένο τυρί κεφαλοτύρι
1 µέτριο κρεµµύδι ψιλοκοµµένο
1 κουταλιά σούπας µε ψιλοκοµµένο
µαϊντανό
Λάδι για τηγάνισµα, αλάτι και πιπέρι
φρυγανιά τριµµένη
Μπεσαμέλ:
125γρ βούτυρο
4 κουταλιές αλεύρι για όλες τις χρήσεις
1 λίτρο γάλα, χλιαρό
2 κρόκους αυγού
αλάτι, πιπέρι
µισό ποτήρι τριµµένο κεφαλοτύρι ή
παρµεζάνα..
Ετοιμασία
Πλένουµε τις µελιτζάνες και τις κόβουµε σε
λωρίδες, τις τηγανίζουµε και τις αφήνουµε να
στραγγίσουν.
Καθαρίζουµε τις πατάτες και τις κόβουµε σε
λουρίδες. Τις τηγανίζουµε από τις δυο µεριές και
τις βάζουµε σε χαρτί κουζίνας να απορροφήσουν
το λάδι. Λιώνουµε το βούτυρο και προσθέτουµε
τα κρεµµύδια και µετά από λίγο, το κιµά. Στο
τέλος προσθέτουµε τον πολτό ντοµάτας µε
αλατοπίπερο και µαϊντανό. Το καπακώνουµε και
το αφήνουµε να σιγοβράσει µέχρι να φύγουν τα
περισσότερα υγρά. Το βγάζουµε από τι φωτιά και
προσθέτουµε 1/3 από το τυρί. Και 3-4 κουταλιές
φρυγανιά τριµµένη.
Μέσα σε ένα λαδωµένο ταψί βάζουµε λίγη
φρυγανιά τριµµένη, βάζουµε µια στρώση
πατάτες. Πασπαλίζουµε µε λίγο τυρί και
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στρώνουµε τις µελιτζάνες. Απλώνουµε το κιµά
και πασπαλίζουµε µε λίγο τυράκι. Στρώνουµε
πάλι τις µελιτζάνες και µετά τις πατάτες.
Μπεσαμελ:
Λιώνουµε το βούτυρο στη κατσαρόλα και
προσθέτουµε το αλεύρι. Το ανακατεύουµε σε
µέτρια φωτιά και βάζουµε το γάλα. Το
ανακατεύουµε συνέχεα µέχρι να γίνει η σάλτσα
πυχτή. Βάζουµε αλατοπίπερο και το τυρί.
Αφήνουµε λίγο να κρυώσει για λίγα λεπτά και
ανακατεύουµε τους κρόκους µέσα στη σάλτσα.
Απλώνουµε την µπεσαµελ πάνω στις πατάτες,
πασπαλίζουµε µε τυρί. Το ψήνουµε για περίπου
30-40 λεπτά.

Επιδόρπιο:
Μπουγάτσα
φύλο για µπακλαβά
1 λίτρο γάλα
σιµιγδάλι
3 αυγά
1 φλιτζάνι ζάχαρη
φλούδα λεµονιού
βανίλια
ζάχαρη αχνή
Χαρούλα Καραπαναγιωτίδη
Β’ Γυμνασίου

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ, 2011

κανέλα για πασπάλισµα
Ετοιμασία
Βάζουµε τι κατσαρόλα µε το γάλα στη
φωτιά και προσθέτουµε το σιµιγδάλι και τη
φλούδα του λεµονιού. Ανακατεύουµε
συνεχώς και µόλις αρχίσει να πυχτώνει το
βγάζουµε από τι φωτιά. Σε ένα µπολ µέτριο
χτυπάµε τα αυγά, τι βανίλια και την ζάχαρη
µέχρι να φαίνετε σαν κρέµα. Βάζουµε τι
κατσαρόλα σε χαµηλή φωτιά και
προσθέτουµε τα αυγά µε την ζάχαρη σιγά
σιγά µέχρι να δέσουν καλά. Αφήνουµε την
κρέµα να κρυώσει ανακατεύοντας που και
που για να µην πιάσει κρούστα. Στρώνουµε
τα µισά από τα φύλλα σε ένα βουτυρωµένο
ταψί βουτυρώνοντας τα φύλλα ένα ένα.
Στρώνουµε την κρέµα που έχει κρυώσει λίγο
και στρώνουµε τα υπόλοιπα φύλλα.
Βουτυρώνουµε και το τελευταίο φύλλο και
κόβουµε τα πάνω φύλλα σε κουτάκια η
σχήµα µπακλαβάς. Το ψήνουµε σε µέτριο
φούρνο µέχρι να πάρει χρυσαφή χρώµα.

ΚΑΛΗ ΟΡΕΞΗ!!

8

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ - ΖΩΗ

Μαρία Κυριακούδη
Γ’ Γυμνασίου

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ, 2011

Ρυζόγαλο

Συστατικά
200γ χοντρό ρύζι, πλυµένο
400µΛ νερό
1/2 κουταλάκι−του−τσαγιού
αλάτι
850µλ γάλα
90γρ κάστερ ζάχαρη
1 γρ βανίλια
40γρ αλεύρι από καλαµπόκι
3 κρόκους αυγού
70γρ κάστερ ζάχαρη
2 κουταλάκια−του−τσαγιού κανέλλα
Μέθοδος
1. Βάζουµε το ρύζι σε µια κατσαρόλα µε νερό και
αλάτι. Μόλις βράσει, ανακατέβουµε και µετά
βάζουµε το καπάκι.

και µαγειρεύουµε για 20 λεπτά,
σε χαµηλή φ τιά, ανακατέβοντας
κάθε τόσο.
4. Βάλε το αλεύρι καλαµποκιού σε
αρκετό νερό να φτιάξει ένα υγρό ζυµάρι.
Προσθέτουµε στο µίγµα και βράζουµε,
ανακατεύουµε συνεχώς µέχρι να γίνει πιο
πυχτό το µίγµα. Σβίνουµε την φ τιά,
βάζουµε το καπάκι και το αφήνουµε να
κρυώσει.
5. Χαπάµε το κρόκο αυγού µε τη ζάχαρη.
Το προσθέτουµε στο µίγµα.
6. Μαγειρεύουµε πάλι σε χαµηλή φ τιά,
ανακατεύουµε συνεχώς µέχρι να σκεπαστεί το
ρίζι.
7. Βάζουµε κανέλα από πάν . Κερνάµε!

2. Χαµήλώνουµε τη φ τιά για 15 λεπτά µέχρι να
σ θεί το ζουµί.
3. Βάζουµε το γάλα, τη ζάχαρη και τη
βανίλια σε µία κατσαρόλα και τα βράζουµε σε
συγανή φ τιά. Ανακατέβουµε τα δύο µείγµατα

Μαρία Πακάκη
Β’ Γυμνασίου
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Τζέμμα Κατσαλίδη
ΣΤ’ Δημοτικού

Μαρία Πούλη
ΣΤ’ Δημοτικού
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Άννα Σαλατά
Β’ Γυμνασίου

Αλεξάντρα Borelli
Β’ Γυμνασίου
- ‘Ελα Μαρία, τι
κάνεις σήµερα;

- Θα πάω
σχολείο. Εσύ;

- Ναι και εγώ, αλλά δεν θέλω να
πάω. Θέλεις να πάµε στο σινεµά;

- ‘Αχ, πρέπει να είµαστε στο
σχολείο µέχρη της τρείς.

- Πώς πηγαίνει η Κατερίνα µου;

- Νομίζω ότι δραπέτευσε το
σχολείο σήμερα.

- Ναι έρχομαι.

- ‘Αχ, έφτασα.

- ‘Αχ Κατερίνα, τι είπαμε;
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ΠΩΣ ΦΤΙΑΧΝΕΙΣ ΕΝΑ ΚΕΦΑΛΙ ΣΚΥΛΙΩΝ ΑΠΟ
ΧΑΡΤΙ !!
Ναταλία Τσολάκη
Ε’ Δημοτικου
* Θα χρειαστείτε:
Ένα τετραγωνικό χαρτί
Μολύβια χρωματιστά
* Μέθοδος:
Διπλώστε το χαρτί στη μέση.
Διπλώστε την κατώτατη γωνία
για να μοιάζει με το στόμα του
σκύλου.
Διπλώστε τις άλλες δύο γωνίες
κάτω, για να μοιάζουν με αυτιά.
Χρωματίστε το σκύλάκι σας
όπως θέλετε.

ΠΩΣ ΦΤΙΑΧΝΕΙΣ ΕΝΑ ΧΑΡΤΙΝΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ
Ηλίας Κυριακούδης και Γαβριήλ Τασομήνος
Ε’/ΣΤ’ Δημοτικού
* Θα χρειαστείτε:
o ‘Ενα κομάτι χαρτί Α4
o Μολύβια χρωματιστά
*

Μέθοδος:
1. Διπλώστε το χαρτί στη μέση.
2. Ανοίξετε το χαρτί, και

ξαναδιπλώστε τις δύο γωνίες
μέσα στο κέντρο του χαρτιού.
3. Μετά, ξαναδιπλώστε και τις δύο
γωνίες πριν διπλώστε το
ολόκληρο χαρτί στη μέση.
4. Ξαναδιπλώστε τις γωνίες να
φτιάξεις τα φτερά του
αεροπλάνο.
5. Μπορείτε να το χρωματίσετε
όπως θέλετε.

3.

4.

5.
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Σπορ

Χαρούλα Καραπαναγιωτίδη
Β’ Γυμνασίου

….σηµεíωσε γκολ πέντε λεπτά πριν το ηµíχρονο.
Αυτó δεν κράτησε πολύ γιατí η Σουηδíα
σηµεíωσε γκολ το πεντηκοστó λεπτó. Το παιχνíδι
τελεíωσε µε τη βαθµολογíα 3−1 υπέρ της
Σουηδíας.

AFL LADDER
1.

Geelong

2.

Collingwood

3.

Hawthorn

4.

West Coast Eagles

5.

Carlton

6.

St. Kilda

7.

Sydney Swans

«Κάναμε
Κάναμε κάποιες… αναγνωριστικές συζητήσεις
με την πλευρά του Κιούελ, αλλά δεν
συμφωνήσαμε και αυτή τη στιγμή ούτε μιλάμε,
ούτε μας απασχολεί η μεταγραφή του, που είναι
πανάκριβη για τα δεδομένα των ομάδων της
Αυστραλίας», δήλωσε ο παράγοντας των
«ουρανί».
ουρανί
Από την πλευρά του ο Μπέρνι Μάντιτς,
Μαρία Πακάκη
μάνατζερ του Χάρι, έκανε γνωστό ότι η αγγλική
Β’ Γυμνασίου
Κουήνς Παρκ Ρέϊντζερς, που ανέβηκε φέτος στην
πρέμιερ λιγκ, καθώς
ομάδες της
14.επίσης και
Adelaide
Σαουδικής
Αραβίας
και
των
Εμιράτων
έχουν
8.
Essendon
δείξει ενδιαφέρον για την απόκτηση του Κιούελ.
15.
Brisbane Lions
Η σημαντική λεπτομέρεια στην όλη αυτή
9.
North Melbourne
υπόθεση είναι ότι ο διεθνής μεσοεπιθετικός, που
16. Τουρκία,
Port Adelaide
ζούσε μόνος του στην
με την υπόλοιπη
οικογένεια να παραμένει στη Αγγλία, αποφάσισε
10.
Western Bulldogs
να επιστρέψει οικογενειακώς
στην
Αυστραλία,
17.
Gold
Coast
Suns
όπου θέλει να μεγαλώσουν τα παιδιά του και
11.
Fremantleίσως στο τέλος υποχρεωθεί να «μειώσει» τις
Την Κυριακή 2 Οκτωβρίου θα
οικονομικές του απαιτήσεις.
δούµε το αποτέλεσµα του
12.
Richmond

13.

Melbourne

τελευταίου παιχνιδιού της
χρονιάς µεταξύ το Collingwood,
και το Geelong.

Τζέμμα Κατσαλίδη
ΣΤ’ Δημοτικού

Ταξιδεύουμε στην Ελλάδα για
μόνο: $800

Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ
ΚΟΣΜΟΥ!

13

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ - ΚΑΙΡΟΣ & ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ με την Λαούρα Ζιάκα

Ο ΚΑΙΡΟΣ με τον
Γαβριήλ Τασομήνο
Σήµερα η θερµοκρασία θα φτάσει 16 βαθµούς
Κελσίου στην Μελβούρνη,
Μελβούρνη το πρωί θα έχουµε
λίγη οµίχλη αλλά µετά θα ξεκαθαρίσει.

Η υπόλοιπη µέρα θα είναι
ηλιόλουστη.

Οι άνεµοι θα φτάσουν 9 µε 12
ναυτικά µίλια.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ, 2011

Β’ Γυμνασίου

