
 

 

Η πρωτεύουσα της 

Πατατομανίας είναι τα 

πατατάκια!!! 

Ο πληθυσμός της είναι 50.000.000. 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! 

ΠΕΦΤΟΥΝ ΠΑΤΑΤΕΣ ΣΤΑ 

ΚΕΦΑΛΙΑ!!!  

 



 

 

Ο πληθυσμός της Μπανανοχώρας  είναι 

165.320.655.098.Το νόμισμα της είναι  η 

κεντ… 

Βρίσκεται  ακριβός 

έδω. 



 

Τα   ζώα  τις  είναι  το  κουνέλι   και  τα  

αλόγα   και  προ 



 

 

 

 

 

Η ΖΑΧΑΡΟΥΠΟΛΗ  ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ 

ΧΩΡΑ ΜΕ ΠΟΛΛΑ ΖΑΧΑΡΩΤΑ 

ΚΑΙ  ΤΟ  ΝΟΜΙΣΜΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ 

ΛΕΓΟΜΕΝΟ ΖΑΧΑΡΩΤΟ ΤΗΣ 

ΑΠΟΛΑΥΣΗΣ  ΕΠΙΣΗΣ ΕΧΕΙ ΚΑΙ 2 

ΑΚΟΜΑ ΠΟΛΗΣ ΤΗΝ 

ΖΑΧΑΡΟΜΑΝΙΑ  ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΣΟΚΟΛΑΤΟΜΑΝΙΑ. 



 

~Η Ντορίτο χώρα είναι μια 

πολύ σπάνια χώρα. 

Το κέρμα της είναι το ντορίτο. 

Αυτή η χώρα ανήκει στη 

Νοστιμιά Ένωση!!~ 



Συνορεύει με την Κεφτεδοχ

την Ανανοχώρα και την 

Πιστοχώρα. Το νόμησμα της είναι 

οι πατατες  

 

Συνορεύει με την Κεφτεδοχώρα, 

την 

Πιστοχώρα. Το νόμησμα της είναι 



 

είναι μια χώρα γεμάτη με κουτάβια 

αλλά  όλοι έχουν σουβλακομανία 

και οι σκύλοι πάνε βόλτα τους 

ανθρώπους  και  οι σκύλοι κάνουν  

tik tok. Επίσης το νόμισμα είναι 

πατατονόμισμα  και είναι στην 

νοστιμία Ένωση. 

είναι μια χώρα γεμάτη με κουτάβια  

αλλά  όλοι έχουν σουβλακομανία  

και οι σκύλοι πάνε βόλτα τους 

ανθρώπους  και  οι σκύλοι κάνουν  

. Επίσης το νόμισμα είναι το 

πατατονόμισμα  και είναι στην 



 

Αυτό το ζωο το αλογο είναι το ποιο 

ωραιο. Αλλα και το ποιο επικυνδινο ζωο. 



 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Η ΓΑΤΟΧΟΡΑ  

ΣΥΝΟΡΕΥΗΜΕΤΥ 

ΚΟΥΝΕΛΟΧΟΡΑ ΚΑΙ 

ΑΛΟΓΟΧΟΡΑ 

                                                                                                                                                                                                                                                          



 



 

 

Η πρωτεύουσά της είναι ο 

Κεφτεδοπαράδεισος και το νόμισμά 

της είναι η κεφτεδολίρα. Συνορεύει 

με την Σουβλακοχώρα και με την 

Ανανοχώρα.  



 

 Η πρωτεύουσά της είναι το 

Hype House, μιλούν αγγλικά και 

το νόμισμα τους   είναι το

 Lottery . 

 

Η πρωτεύουσά της είναι το 

μιλούν αγγλικά και 

το νόμισμα τους   είναι το 



                                      

 
 

 Η πρωτεύουσα της είναι 

η Καραμελομανία. Έχει  

και άλλες 4 πόλης . Την 

Σαντιγομανία, την 

Γληφιτζουρομανία, την 

Τσιχλομανία και την 

Ζαχαρομανία. Επίσης το 

νόμισμά της είναι το 

σοκολατένιο νόμισμα!! 



 

Στην Ανανοχώρα 

υπάρχουν 

1.265.789.999 

ανανάδες .Το 

νόμισμά του  είναι 

το ανανονόμισμα 

Βρίσκεται εδώ. 

Συνορεύει με την 

Σουβλακοχώρα και 

Νότια με την 

Κεφτεδοχώρα. 



 

                Η πρωτεύουσα  της  

Πατατομανίας είναι τα πατατάκια!  

Ο πληθυσμός της  είναι 50.000.000. 

ΠΡΟΣΟΧΗ!! 

ΠΕΦΤΟΥΝ ΠΑΤΑΤΕΣ ΣΤΑ  

ΚΕΦΑΛΙΑ!!! 

 

 



 

Η ΑΣΤΡΟΝΗΣΟΣ,ΕΝΑ ΜΥΣΤΙΡΟΔΗΣ 

ΝΙΣΙ.ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΝΟΤΙΟ 

ΑΤΛΑΝΤΙΚΟ ΩΚΕΑΝΟ. ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ 

ΦΑΝΤΑΣΜΑΓΟΡΙΚΗ ΝΗΣΟΣ ΣΤΗΝ 

ΑΚΡΗ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ. ΕΚΕΙ 

ΚΑΤΙΚΟΥΝΤΑΙ 10.000.000.000 

ΑΝΘΡΩΠΟΙ. ΤΟ ¼ ΤΗΣ ΓΗΣ 

ΚΑΛΙΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΙΣΙ. 



ο πιτσαπαράδισος είναι 

καινούρια χώρα αλλά 

κανονικά είναι ένα ολύμπιο 

μέρος που είναι φτιαγμένο 

από πίτσα! 

 

 

 

 

 



 

 

Η ΠΡΟΤΕΥΟΥΣΑ ΕΙΝΑΙ Η 

ΜΠΛΕΔΟΥΠΟΛΗ  ΚΑΙ ΤΑ  

ΔΕΝΤΡΑ ΕΙΝΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑ ΜΕ 

ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΑΠΟΥΝΙΑ . 

ΚΑΙ ΘΗΜΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ 

ΜΠΛΟΥΜΠΕ ! !!! 

ΤΑ ΖΩΑ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΑ 



 

Ο ΠΛΗΘΥΣΑΜΟΣ ΤΗΣ 

ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΕΙΝΑΙ 

19.300.000 

ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ  



 

Είναι εδώ 

Έχει πολύ κρύο εκεί ,τρώνε 

πάγους ,το νόμισμά τους 

είναι το παγορό και η 

πρωτεύουσά του είναι η 

παγία. 

 

Έχει πολύ κρύο εκεί ,τρώνε 

πάγους ,το νόμισμά τους 

είναι το παγορό και η 

πρωτεύουσά του είναι η 



 

 

 



 

 

Η  πρωτευουσα είναι η πιτσα. το φαγητο είναι 

πιτσα η πατατες κρος κρατ Συνορευει με τη 

σουβλακοχωρα αλλα αυτές η δυο χωρες είναι 

φιλοι. 


