
ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ 

ΕΔΩ!!!!! 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΦΑΓΗΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ 

ΠΑΓΩΤΟ ΜΕ ΚΟΜΜΑΤΑΚΙΑ 

ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΩΤΑ. ΚΑΘΕ 

ΖΑΧΑΡΩΣΑΒΒΑΤΟ, ΜΑΖΕΥΟΝΤΑΙ 

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΝΟΥΠΟΛΥ ΚΑΙ 

ΚΑΝΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ 

ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑ Ή 

ΣΤΗΝ ΑΜΜΟ ΤΡΟΥΦΑ. ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ 

ΤΟΥ ΝΙΚΗΤΗ, ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΤΕΡΑΣΤΙΟ 

ΒΑΖΩ ΜΕΛΙ ΚΑΙ ΕΝΑ ΜΕΤΑΛΛΙΟ 

ΑΠΟ ΖΑΧΑΡΩΠΑΣΤΑ. 

Η ΖΑΧΑΡΟΥΠΟΛΗ ΕΧΕΙ 

ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ

ΑΝΑΝΟΥΠΟΛΗ ΚΑΙ 

ΣΥΝΟΡΕΥΕΙ ΜΕ Τ

ΜΕΛΟΠΟΛΗ.

ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑ Ή 

ΣΤΗΝ ΑΜΜΟ ΤΡΟΥΦΑ. ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ 

 

Η ΖΑΧΑΡΟΥΠΟΛΗ ΕΧΕΙ 

ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΗΝ 

ΠΟΛΗ ΚΑΙ 

ΣΥΝΟΡΕΥΕΙ ΜΕ ΤΗΝ 

ΜΕΛΟΠΟΛΗ. 



 

ΝΟΣΤΙΜΑ

!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!! 

Η ΜΕΛΟΥΠΟΛΗ ΕΙΝΑΙ Η ΠΟΛΗ ΠΟΥ 

ΣΥΝΟΡΕΥΗ  ΜΕ ΤΗΝ ΖΑΧΑΡΟΥΠΟΛΗ 

ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΗΛΟΠΙΤΟΠΟΛΗ.ΕΙΝΑΙ Η 

ΠΟΛΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ 100% ΑΓΝΟ ΜΕΛΙ 

ΔΗΛΑΔΗ ΜΕΛΙ,ΑΝΘΟΜΕΛΟ ΚΑΙ 

ΓΕΝΙΚΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΙΑ.

ΝΟΣΤΙΜΑ!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!

Η ΜΕΛΟΥΠΟΛΗ ΕΙΝΑΙ Η ΠΟΛΗ ΠΟΥ 

ΣΥΝΟΡΕΥΗ  ΜΕ ΤΗΝ ΖΑΧΑΡΟΥΠΟΛΗ 

ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΗΛΟΠΙΤΟΠΟΛΗ.ΕΙΝΑΙ Η 

ΠΟΛΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ 100% ΑΓΝΟ ΜΕΛΙ 

ΔΗΛΑΔΗ ΜΕΛΙ,ΑΝΘΟΜΕΛΟ ΚΑΙ 

ΓΕΝΙΚΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΙΑ. 



 

Το νόμισμα της χώρας είναι η γλυκομπανάνα.Ο πληθυσμός της είναι  50.000.000 και η 

προτεύουσα είναι η Μπανανιά η οποιά συνορεύει με την Πεπονιά. 



 

 

 

 

 

 

 

Το αγαπημένο τους 

φαγητό είναι το 

σουβλάκι.Και το νόμισμα 

τους είναι το 

σουβλακοσεντς. 



 

Η  προτεύουσά του είναι η 

Μηκράτια  που  συνορεύει 

με την Μηλόπολη ,την 

Ουακάντα και την 

Ζαχαρούπολη .Οι 

κάτοικξοι περίπου είναι 

3.456.987 

Βρίσκετε ακριβώς εδώ στον 

χάρτη.  

Στην  Μηλοπιτόπολή 

έχουν το δικό τους   

έθιμο .Το γιορτάζουν 7 

Ιανουαρίου  τον 

μηλοπόλεμο. 

Ένα από τα 

αγαπημένα τους 

φαγητά είναι τα 

μήλα. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

Η τσιταχοχώρα συνορευεί με την 

Γατοπόλη και με την γατοχώρ

Επίσης είναι μια σιμαντική χώρα 

επιδή θα εξαφανιστεί σύντομα. 

Επίσης  έχουν βασίλισσα την 

Karitsy κι ο πληθισμός  965.360

 

 

Η τσιταχοχώρα συνορευεί με την 

Γατοπόλη και με την γατοχώρα 

Επίσης είναι μια σιμαντική χώρα 

επιδή θα εξαφανιστεί σύντομα. 

Επίσης  έχουν βασίλισσα την 

κι ο πληθισμός  965.360 



 

Η  πρωτεύουσα  είναι  ο  ποδοσφαιρόφιλος. Μιλάνε   ποδο -

σφαιρικά.   και  για  νόμισμα  έχουν το   πενάλτιο. 



  

 
, 

 η μακαροναδα  εχει 

4000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000

00  μακαρονια μιλανε μακαρονεζικα και 

τρωνε μακαρονια  



 

η ωκεανούπολη  έχει 1.342.562 

πυθησμό και η προτεύουσα της 

είναι τα μπλε ψάρια 



 

 

Στην  Γλυκοχώρα  είναι  όλα φτιαγμένα  

από  γλυκά ,το   νόμισμα  της είναι   

το  γλυκόχρημα    έχει    10.654.980                 

γλυκοκαραμελομένους     

                      κάτοικους!!!  Έχει  

πρωτεύουσα  το προτερόλ  !!! 



 

 

Στην  Γατοπολη ο πληθυσμος είναι 

10000000000000 .Η  Γατοπολη 

συνορευει  με την  Γατοχωρα  και  με  

την  Τσιταχοχωρα. 



 

 

 

\ 

\ 

 Η ονειρούπολη  είναι µια χώρα 

τα συννεφα µε 10 κατοικους. Την 

προθυπουργο της χωρας την λενε Λιντα. 

Εχει παντα µερα και τρωνε µονο παγωτα.

 

 

Η ονειρούπολη  είναι µια χώρα πάνω από 

τα συννεφα µε 10 κατοικους. Την 

προθυπουργο της χωρας την λενε Λιντα. 

Εχει παντα µερα και τρωνε µονο παγωτα. 



  

 

Το νόμισμα της  χώρας είναι το γλυκοπέπονο .Ο πληθυσμός  της  είναι  49.999.999 και η 

πρωτεύουσα της είναι η Πεπονιά η οποία συνορεύει  με την Μπανανιά.  



 

Στη Σοουβλακοχόρα λενε μονο γα 

σουβλάκι. Ιπροτέβουσα  της τιλένε  



 



 

 



 

Είναι  μια τέλεια χώρα που είναι  

δίπλα στην κολούπια και στην  

αεροχώρα. η Πρωτεύουσα είναι 

η   βανίλια .Το κέρμα της είναι  

το κέρμα της είναι το 

παγοτοκέρμα που κοστίζει 500 

ευρό το ένα . Μιλάνε παγωτά .

 

μια τέλεια χώρα που είναι  

δίπλα στην κολούπια και στην  

αεροχώρα. η Πρωτεύουσα είναι 

.Το κέρμα της είναι  

το κέρμα της είναι το 

παγοτοκέρμα που κοστίζει 500 

ευρό το ένα . Μιλάνε παγωτά . 



ΤΟ ΚΕΡΜΑ ΤΗΣ ΕΙΝΑΙ Η 

ΚΡΕΜΑ Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΕΙΝΑΙ 

Η ΠΑΓΩΤΑΙΝΙΑ ΚΑΙ Η 

ΠΡΟΤΕΥΟΥΣΑ ΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ 

ΠΑΓΩΤΟ 

  



 



 

ΤΟ  ΕΘΝΙΚΟ  ΝΟΜΙΣΜΑ  ΤΟ  ΛΟΥΔΑΝΙΟ  Η  

ΠΡΟΤΕΥΟΥΣΑ  ΕΙΝΑΙ Η ΤΟΥΛΗΜΑΡΓΑΡΙΤΑ  

ΚΑΙ  Ο ΠΛΥΘΙΣΜΟΣ ΤΗΣ  ΕΙΝΑΙ  

16785.80325 ΚΑΙ  ΟΙ  ΚΑΤΙΚΟΙΤΗΣ ΕΙΝΑΙ  ΟΙ 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΕΝΟΙ   ΑΝΘΡΠΟΙ 



 

 

Η  γατοχώρα συνορεύει  με την γάτο 

-πόλη  και την τσιταχοχώρα  για  

νόμισμα έχει   μια πατούσα γατιού  

πάνω του! Επίσης  ο βασιλιάς της 

είναι  ο Fring  και έχει πληθυσμό  

1000.000 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η πρωτεύουσα της Ουακάντα είναι το 

Διαδυκτιόλι και η χώρα βρίσκετε στο 

σημείο που δείχνει το βέλος.  Η 

Ουακάντα κατοικείτε από 1.999.999 

κατοίκους  .Τα χαρακτηριστικό της είναι 

τα ηλεκτρονικά. Συνορεύει με τη 

Μιλοπιτόπολη και τη Μελόπολη.  



 

Η ανανούπολη  είναι μια χώρα με 

πολλούς ανανάδες . Όπου μας 

βλέπεις μόνο ανανάδες. ΟΙ  

άνθρωποι  εκεί τρώνε  πολλούς. 

ΚΑΙ για αυτό ονομάστηκε 

ανανούπολη. 

Βρίσκεται 

εκεί 

 

Η ανανούπολη  είναι μια χώρα με 

πολλούς ανανάδες . Όπου μας 

βλέπεις μόνο ανανάδες. ΟΙ  

άνθρωποι  εκεί τρώνε  πολλούς. 

ΚΑΙ για αυτό ονομάστηκε 

στην ανανούπολη τρώνε μόνο 

ανανάδες 

στην ανανούπολη τρώνε μόνο 


