Η ΚΟΠΑΝΑ

Μια εφηµερίδα για όλους
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Μια εφηµερίδα για όλη την οικογένεια

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Καλοκαίρι

Βιβλίο: Η χαµένη πόλη

Συνταγή ΤΙΤΙΝΑ: κρέπα

Από την Μαριλένα Ντε Πιάν και την Ελένη Κοτζάµπαση
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 Η γλώσσα του σώµατος… στο εξωτερικό και οι
χειρονοµίες µου χρησιµοποιούνται
σελ…3
 ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Καλοκαίρι και διακοπές….για τα
παιδιά
σελ… 4
 Παρουσίαση Βιβλίου: Η χαµένη πόλη

σελ… 5

 Συνταγή Τιτίνα: κρέπες… πώς να φτιάξετε το
αρχικό µίγµα πριν το τηγάνι
σελ… 6
 Η γειτονία ο καλύτερος µας φίλος
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Καθηµερινά χρησιµοποιούµε διάφορες χειρονοµίες. Αυτές οι
χειρονοµίες δεν είναι σε όλες τις χώρες οι ίδιες. Αν πάς ένα
ταξίδι στο εξωτερικό θα πρέπει να µάθεις τις διάφορες
χειρονοµίες που χρησιµοποιούν σε κάποιες χώρες!
1. Ενώ βρίσκεσαι σε ένα δηµόσιο δρόµο στο Τόκιο,
αγκαλιάζεσαι µε µία φίλη σου. Τότε έρχεται ένας Ιάπωνας
και σου χαµογελάει, αυθόρµητα του χαµογελάς και εσύ. Δεν
ξέρεις τότε πως όταν αγκαλιάζεις ή φιλάς κάποιον, στην
Ιαπωνία, και ένας άνθρωπος σου χαµογελάει, σηµαίνει ότι
είναι θυµωµένος ή ενοχληµένος, επειδή εκεί αυτό δεν είναι
αποδεκτό.
2. Βρίσκεσαι στην Κίνα και ένας φίλος σου σού συστήνει τον
πατέρα του. Αυτός στέκεται απέναντι σου, ακουµπάει τη
δεξιά γροθιά του στην αριστερή του παλάµη και σκύβει αργά
προς τα µπρος. Εσύ φυσικά νιώθεις νευρικότητα, επειδή
νοµίζεις πως έκανες κάτι κακό. Λοιπόν, λάθος σκάφτεσαι!
Αυτή η χειρονοµία στην Κίνα είναι ένας ευγενικός τρόπος να
χαιρετήσεις κάποιον.
3. Καθώς κάθεσαι σε ένα λεωφορείο στην Ταϊλάνδη, οι σόλες
των παπουτσιών σου φαίνονται. Ουπς! Πρόσεχε, επειδή
αυτό στην Ταϊλάνδη είναι προσβολή.
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Καλοκαίρι θα πει καλός καιρός, αυτή η εποχή είναι ηλιόλουστη και
ζεστή. Καλοκαίρι επίσης σηµαίνει διακοπές και ξεκούραση, γι’ αυτό
και είναι µια υπέροχη εποχή αφού κάνεις διακοπές από τα
συνηθισµένα.
Στην Ελλάδα και γενικά στην Ευρώπη, καλοκαίρι έχουµε τον
Ιούνιο, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Ενώ στην Αυστραλία τα
Χριστούγεννα. Το καλοκαίρι πηγαίνεις για µπάνιο στην θάλασσα,
επισκέπτεσαι νέους τόπους (συνήθως νησιά), κάνεις τουρισµό δεν
διαβάζεις και τεµπελιάζεις για τρεις ολόκληρους µήνες!
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Ένα βιβλίο που έχω να σας προτείνω είναι η ‘Χαµένη πόλη’. Το έχει
γράψει η Μαρία Λυράτζη και είναι από τις εκδόσεις Κέδρος. Είναι ένα
πολύ ωραίο βιβλίο, γιατί συνδυάζει την περιπέτεια και τον έρωτα όσοι
µάλιστα λατρεύουν τα Αρχαία και την Αρχαιολογία σίγουρα θα
ξετρελαθούν! Αναφέρεται σε ένα κορίτσι που το λένε Εριφύλη και
αναγκάζεται να πάει µε τους γονείς της στην Κέρκυρα για µια έρευνα συγκεκριµένα για µία χαµένη πόλη-, που κάνει ο πατέρας της που είναι
αρχαιολόγος. Βέβαια εκεί θα συναντήσει παλιούς της φίλους ,που τους
συναντάει κάθε καλοκαίρι .Επίσης θα γνωρίσει τον πρώτο της έρωτα
που τόσο καιρό περίµενε ! Αυτή η παρέα των παιδιών, δηλαδή η
Εριφύλη και οι φίλοι της ,θα ανακαλύψουν τη χαµένη πόλη, που χρόνια
ψάχνει ο διάσηµος αρχαιολόγος του νησιού. Ταυτόχρονα όµως η
συγγραφέας δηγιέται και την ιστορία µια κοπέλας της αρχαίας εποχής
που της άρεσε πολύ η αγορά της πόλης και η φιλοσοφία δυο
πράγµατα δύσκολα για µια γυναίκα της εποχής. Αυτές οι 2 ιστορίες στο
τέλος αναµιγνύονται και γίνονται µία.
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Υλικά
1 µισή ποτήρι γάλα
2 βανίλιες
2 αυγά
1 µεγάλη κουτάλια ζάχαρη
2 ποτήρια αλεύρι

Τα ρίχνουµε όλα µαζί σε ένα µεγάλο µπολ
και ανακατεύουµε. Μετά βάζουµε µισό
ποτήρι από το µίγµα στο τηγάνι και
περιµένουµε να ψηθεί η µία πλευρά.
Κατόπιν γυρίζουµε την κρέπα από την
άλλη.
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Ονοµάζοµαι Ελένη και κατοικώ στην Κηφισιά. Με τους
γείτονες µου έχω πολύ καλές σχέσεις. Έτσι πολλές φορές
συζητάµε και λύνουµε
όλοι µαζί τα προβλήµατα
µας. Πιστεύω πως η
φιλία µε τους γείτονες
είναι πολύ σηµαντική.
Για παράδειγµα εάν
µαγειρεύεις και σου
λείπει ένα µπαχαρικό,
µπορείς αµέσως να
πας στην φίλη σου που
µένει
δίπλα σου και … το έχεις!
Εµείς εδώ είµαστε
όλοι πολύ καλοί φίλοι. Τα αγόρια κάθε Παρασκευή µαζεύονται
για ποδόσφαιρο, σουβλάκια και ταινία, ενώ τα κορίτσια πάµε
βόλτες και συζητάµε. Οι µαµάδες κάθε πρωί, αφού φύγει το
σχολικό, µαζεύονται και πίνουν καφέ. Αυτό το ονοµάζει ο
αδελφός µου «πρωινό καφέ»! Γενικά εδώ στην γειτονιά
περνάµε όλοι χαρούµενα!
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