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                Λιβαδειά 08/04/2020 

 

Γραφείο Υπουργού Παιδείας         ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 

 

Θέμα: Βοήθεια σε επιστολή 

Αγαπητοί μυστικοί πράκτορες, 

Σας ευχαριστώ για την πολύτιμη βοήθειά σας! Κανείς μας δεν θυμόταν ότι το 

H20 είναι η χημική ονομασία του νερού! Είδατε ότι κάτι τόσο απλό, έχει μια τόσο 

σύνθετη ονομασία; Επίσης μόλις μάθατε ότι το νερό υπάρχει στη φύση και στις 

τρεις μορφές της ύλης, στερεή (πάγος), υγρή και αέρια (υδρατμοί). 

Ακούστε τι περίεργο συνέβη πάλι σήμερα! Ο  αθλητικός σύλλογος που 

διαμαρτυρόταν για την καραντίνα και μετά ζητούσε βοήθεια για το νερό, μας 

έστειλε πάλι μια επιστολή! Ζητάει τη βοήθεια μας! 

Πριν απαγορευτούν οι εκδηλώσεις από την πολιτεία, είχαν διοργανώσει μια 

αθλητική εκδήλωση. Εκεί είχαν πάρει μέρος διάφοροι αθλητές, αλλά και απλοί 

πολίτες, που ήθελαν απλά να συμμετάσχουν. Τώρα πρέπει να απαντήσουν σε 

καθένα από αυτούς. Όμως μπερδεύτηκαν με τα αριθμητικά και δεν μπορούν να 

στείλουν το δελτίο τύπου στις εφημερίδες.  

Επίσης αντιμετώπισαν και ένα πρόβλημα με την αγορά των μεταλλίων. Σας 

στέλνω την επιστολή τους. Ρίψτε μια ματιά, μήπως μπορείτε να τους 

βοηθήσετε! 

 

Η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού 

 Λία Μενδώνη 
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Ο υπολογιστής τους χάλασε και έκανε κάτι ορθογραφικά λάθη. Ευτυχώς είναι 
με μαυρισμένα γράμματα. Επίσης δεν μπορούν να καταλάβουν, πώς να 
γράψουν τους αριθμούς. 
 
Δελτίο τήπου 
 

Στις 13 Μαρτίου 2020 διοργανόθικε από τον σύλογό μας μια μεγάλη αθλειτική 

διοργάνωση στην πόλη της Λιβαδειάς. ……………………………………………. (99) 

αθλητές αλλά και συμπολίτες μας έτρεξαν στο μικρό μαραθώνιο της πόλης. 

…………………………… (1ος) ήρθε ο αθλητής Αντώνης Παπαδόπουλος, 

……………………………. (2η) η αθλήτρια Μαίρη Καπνικαρέα και …………………………… 

(3ος) ο αθλητής Ντίνος Προβατάς. Οι υπόλοιποι αθλητές τερμάτισαν από τη 

……………………………………. (4η) θέση έως και τη ……………………………………………… 

(66η), καθώς αρκετή αθλητές εγκατέλειψαν την προσπάθεια. 

Έκπληξη αποτέλεσαι ο Ανδρέας Τριπολιτσιώτης, που αν και δεν είναι αθλητής, 

τερμάτησε ………………………………………………. (19ος ). Επίσης πολύ καλά πήγε και ο 

αθλητής από τη Λιβαδειά, Τάσος Χατζητάσιος που ήρθε ………………………….. (9ος). 

Μαίνουμε σπίτι, πλαίνουμε τα χέρια μας και δεν ανεβοκατεβένουμε χωρίς λόγο 

στον καναπέ μας! Προσέχουμε τη διατροφή μας, για να μην παχένουμε και 

δαίνουμε τα κορδόνια μας για να μη χτυπήσουμε!  

Καταλαβένουμε την κρισιμότητα της εποχής, μαθένουμε να ακούμε!     
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Το πρόβλημα του αντιμετώπισαν οι διοργανωτές είναι το εξής. 

Ο αθλητικός μας σύλλογος αγόρασε 1 χρυσό μετάλλιο που κόστιζε 5 €, ένα 

αργυρό μετάλλιο που κόστιζε 4 € και ένα χάλκινο μετάλλιο που κόστιζε 3  €. 

Προμηθεύτηκε επίσης 70 αναμνηστικά βραβεία προς 50 λεπτά το ένα. Έδωσαν 

50 €. 

α) Πόσο κοστίζουν όλα τα μετάλλια μαζί; 

β) Πόσο κοστίζουν τα αναμνηστικά βραβεία; 

γ) Πόσο κοστίζουν συνολικά τα μετάλλια και τα αναμνηστικά βραβεία; 

δ) Πόσα ρέστα πήρε ο σύλλογος; 

   


