
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Νενημδηθό  πμηθίιεξ  ύιεξ  ημο  Οπμιηθμύ Οοκεηαηνηζμμύ   « Ε ΑΙΖΘΘΑ» 

 

Οοκηαθηηθή Μμάδα  

Ννόεδνμξ Ακηώκες Ηόθθηκος  Σ΄1 

Ακηηπνόεδνμξ ωηήρες Αβέιιας Σ΄1 

Γναμμαηέαξ Αεδόκε Θσδία Γ΄1 

Παμίαξ Αζακάζηος Ηαηής Δ΄1 

Ιέιμξ Ηαιιηόπε Θηάπε Δ΄ 1 

Οπεδηαζμόξ Φύιιμο Υρηζηίκα Σζηκηδηράθοσ 

Θεμαημιμγία Γσζσμία Σζηγάρα-Παιάζθα 

Δεμήηρηος Ηαηζαούκες 

Δαθηοιμγνάθεζε Γσζσμία Σζηγάρα-Παιάζθα 

Ρπεύζοκμξ 

«Άμηιιαξ» 

 

Αζακάζηος Δσγούρες 

Γπημέιεηα & 

Ρπεύζοκμξ έθδμζεξ 

 

Υρήζηος Γθόιηζηος 

Έηος  29ο          Αρ. ηεύτοσς 89ο            ΖΑΚΟΤΑΡΖΟ - ΖΟΤΚΖΟ 2017          Σημή 1€ 

ηοητεία τοιείοσ 

 

Δηεύζοκζε : 

Γρ. Θαμπράθε 3, 40400 

Αμπειώκας 

Σει.  24920 31201 

Φαλ   24920 32945 

 

e-mail :  

mail@1dim-ampel.lar.sch.gr 

 

Θα μαξ βνείηε ζημ Internet : 

http://1dim-ampel.lar.sch.gr 

mailto:mail@1dim-ampel.lar.sch.gr
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Τι θα διαβάζεηε  ζηο 89ο ηεύχος μας : 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 «ΗΑΘΕΚ ΓΠΓΡΑΚ …» .................................................... 3 

 ΣΑ ΥΖΚΖΑ ΣΕΚ ΠΘΕ ΙΑ ......................................... 3 

 ΟΖ ΣΡΓΖ ΖΓΡΑΡΥΓ ...................................................... 3 

 ΗΑΡΑΓΗΖΟΔΕ ............................................................. 4 

 «ΣΖΗΚΟΠΈΙΠΣΕ» ...................................................... 4 

 ΣΟ ΑΠΟΗΡΖΆΣΖΗΟ ΠΆΡΣΖ ΣΟΤ ΔΉΙΟΤ ............................... 5 

 ΗΑΘΑΡΑ  ΔΓΤΣΓΡΑ ........................................................ 5 

 ΣΟ ΓΑΧΣΑΚΑΗΖ ............................................................ 6 

 ΗΟΤΘΟΤΙΑ ................................................................. 6 

 25Ε ΙΑΡΣΊΟΤ .............................................................. 7 

 ΓΓΡΙΑΚΖΗΕ ΣΑΖΚΖΑ ...................................................... 8 

 ΙΑΘΕΣΖΗΟ ΦΓΣΖΒΑΘ ΦΕΦΖΑΗΕ ΔΕΙΖΟΤΡΓΖΑ ................... 8 

 ΗΑΘΑΡΖΔΩ ΗΑΖ ΙΑΔΓΤΩ ................................................ 8 

 1ε    ΙΑΖΟΤ ................................................................. 9 

 MOTHER’S DAY ............................................................ 9 

 ΓΙΓΖ ΗΑΖ ΣΟ ΔΖΑΔΖΗΣΤΟ ............................................. 9 

 ΙΑΘΕΙΑΣΖΗΟ ΔΖΑΓΩΚΖΙΟ «Ο ΙΖΗΡΟ ΓΤΗΘΓΖΔΕ» ....... 10 

 “ΑΓΑΠΩ ΣΟΚ ΓΑΤΣΟ ΙΟΤ ΗΑΖ ΚΟΖΑΔΟΙΑΖ ΓΖΑ ΓΓΚΑ” ......... 10 

 ΗΓΡΑΣΔΕ ................................................................. 11 

 ΑΙΑΡΑ.................................................................. 11 

 Ο  ΚΓΡΟΤΘΑ ............................................................. 11 

 Ο ΘΟΦΟ ΣΟΤ ΦΡΟΤΡΖΟΤ ............................................... 12 

 Ε  ΙΕΘΖΑ ................................................................. 13 

 ΕΙΓΡΕΖΑ  ΓΗΔΡΟΙΕ ΣΕ ΘΓΑΘΟΚΖΗΕ.......................... 13 

 ΥΓΘΖΔΟΚΖΙΑΣΑ ........................................................ 14 

 ΙΖΗΡΟΖ ΠΟΖΕΣΓ ....................................................... 15 

 

 
 



 3 

«ΗΑΘΕΚ ΓΟΝΓΞΑΚ …»  

Οηηξ 21 Δεθεμβνίμο, μη μαζεηέξ ηεξ ΟΠ'1 

ηάλεξ γηα πνώηε θμνά πανμοζίαζακ ηεκ 

νηζημογεκκηάηηθε γημνηή ημο ζπμιείμο μαξ.    

Ε γημνηή πενηειάμβακε ηέζζενα ζεαηνηθά   θαη 

ηναγμύδηα από ηεκ πμνςδία. 

Πα ζεαηνηθά ήηακ ηα ελήξ: 

 ΠΜ ΦΩΠΖΟΙΓΚΜ ΝΑΞΑΘΡΞΜ 

 Μ ΑΓΖΜΟ ΒΑΟΖΘΕΟ ΟΠΜ 

ΑΟΠΡΚΜΙΖΗΜ ΠΙΕΙΑ 

 ΠΜ ΑΚΘΜΟ ΠΜΡ ΓΖΑΘΜΡ 

 ΓΝΖΟΠΜΘΓΟ ΟΠΜΚ ΑΓΖΜ ΒΑΟΖΘΕ 

 Πμοξ μαζεηέξ  ηεξ Οη1΄ζοκόδερακ με ηηξ 

οπένμπεξ θςκέξ ημοξ μη μαζεηέξ ηεξ Δ΄ θαη 

Γ΄ ηάλεξ, μαδί με ηεκ μμοζηθό θ. Βειεζηώημο 

Ηαηενίκα. 

 
   Γοπανηζημύμε ημκ θ. Ηαηζαμύκε Δεμήηνε θαη 

ηεκ δαζθάια μαξ θ. Έθε Πζηγάνα-Ναιάζθα γηα 

ηεκ βμήζεηά ημοξ ζηεκ πναγμαημπμίεζε ηεξ 

εθδήιςζεξ μαξ.                                                      

Γιέκε-Γηνήκε  Ηόμπμο    Σ1                          

ΠΑ ΖΚΖΑ ΟΠΕΚ ΝΘΕ ΙΑΟ  

Οοκήζςξ ζηεκ πόιε μαξ δεκ πημκίδεη. μςξ 

θέημξ ημκ Ζακμοάνημ άνπηδε κα πημκίδεη πάνα 

πμιύ, ςξ πμο ημ πηόκη έθηαζε μέπνη ηα 50εθ. 

πενίπμο. Γίπακε ζηαμαηήζεη ηα ζπμιεία γηα μηα 

εβδμμάδα. Μη μαζεηέξ έμπαηκακ ζημ δηαδίθηομ 

γηα κα δμοκ πόηε ζα άνπηδακ επηηέιμοξ ηα 

ζπμιεία.Γίπαμε απμθιεηζηεί ζηα ζπίηηα μαξ θαη 

ράπκαμε ηνόπμοξ κα πενάζεη ε ώνα 

μαξ.Ακοπμμμκμύζακ πάνα πμιύ κα ανπίδμοκ, 

πμιιμί έπαηδακ πημκμπόιεμμ άιιμη έθηηαπκακ 

πημκάκζνςπμοξ ή θαη αγγειάθηα.Ηάπμημη 

έπαηδακ με θίιμοξ, θίιεξ, λαδένθηα ,ημοξ γμκείξ 

ημοξ ή αθόμα θαη με ημοξ γείημκέξ ημοξ θαη 

θάπμημη άιιμη θαη μόκμη ημοξ. Οεμαζία όμςξ 

έπεη πμο πενάζαμε όιμη ηέιεηα! Ιαθάνη κα 

λακαγίκεη ημο πνόκμο!!!!! 
ηέιια Κέδμο, Γημιάκηα Σζάια, Έιεκα 

Ημοθμδήμμο, Θοδία Αεδόκε, Ιανηηίκα 

Ημονθμύμπα, Βαζηιηθή Δνάμε, Γοαγγειία Θηάκμο,   

Γ1 

 

ΜΖ ΠΞΓΖΟ ΖΓΞΑΞΓΟ  

 Οηηξ 30 Ζακμοανίμο θάζε πνόκμ γημνηάδμομε 

ημοξ ηνεηξ Ζενάνπεξ. Ιε ηεκ μκμμαζία ηνεηξ 

Ζενάνπεξ ακαθένμκηαη μη ηνεηξ επηθακείξ άγημη 

θαη ζεμιόγμη ηεξ Μνζόδμλεξ νηζηηακηθήξ 

ζνεζθείαξ:  Ζςάκκεξ μ νοζόζημμμξ,  

Βαζίιεημξ μ Ιέγαξ θαη  Γνεγόνημξ μ Θεμιόγμξ, 

πμο ζεςνμύκηαη  πνμζηάηεξ ηςκ γναμμάηςκ 

θαη ηςκ μαζεηώκ. 

H εμνηή ηςκ Πνηώκ Ζενανπώκ θαζηενώζεθε 

ζηα μέζα ημο 11μο αηώκα θαη ζηα πνόκηα 

ημο Ηςκζηακηίκμο Θ' Ιμκμμάπμο ή 

ημο Αιέλημο Α΄Ημμκεκμύ από ημκ μεηνμπμιίηε 

Γοπαΐηςκ Ζςάκκε Ιαονόπμδα, μ μπμίμξ 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%98%27
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%91%27_%CE%9A%CE%BF%CE%BC%CE%BD%CE%B7%CE%BD%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%99%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%9C%CE%B1%CF%85%CF%81%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%82&action=edit&redlink=1
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ζοκέζεζε ημήμα ημοιάπηζημκ ηεξ αθμιμοζίαξ 

γηα ημοξ ηνεηξ αγίμοξ ηεξ Γθθιεζίαξ. 

Μ πνώημξ εμνηαζμόξ ςξ εθπαηδεοηηθή γημνηή 

ζηεκ Γιιάδα πναγμαημπμηήζεθε ζηηξ 30 

Ζακμοανίμο 1842. Ε πναγμαηηθή ζεζμμζέηεζε 

ηεξ γημνηήξ όμςξ ζα θαζοζηενήζεη θαη ζα 

πναγμαημπμηεζεί ημ 1911 από ημ Γζκηθό θαη 

Ηαπμδηζηνηαθό Νακεπηζηήμημ Αζεκώκ. 

Πεκ εμένα ηςκ ηνηώκ Ζενανπώκ μη μαζεηέξ ημο 

ζπμιείμο μαξ πήγακ εθθιεζία με ημοξ 

δαζθάιμοξ ημοξ θαη ηα παηδηά πμο ήηακ ζηε 

ζεμαία. Οηε ζοκέπεηα επέζηνερακ ζημ ζπμιείμ 

όπμο θαη είπακ ημ ηναγμύδη «ΠΩΚ ΠΞΖΩΚ 

ΖΓΞΑΞΩΚ ΠΕ ΓΖΜΞΠΕ» ζημ μάζεμα ηεξ 

μμοζηθήξ πμο δεμμζηεύηεθε θαη ζημ You tube. 

Γηα ηα ζπμιεία ηεξ Γιιάδμξ αοηή ε γημνηή είκαη 

λεπςνηζηή δηόηη μη ηνεηξ Ζενάνπεξ είκαη 

πνμζηάηεξ όιςκ μαξ.  
Ακηώκεξ Παππήξ, Κηθόιαξ Σζηαμπαιήξ,  Γ1 

 

ΗΑΞΑΓΗΖΜΔΕΟ  

Πεκ  Ναναζθεοή ζηηξ 24/2/2017 έκαξ  

θαναγθημδμπαίπηεξ μ Ημζμάξ Νακαγηόθαξ ήιζε 

ζημ ζπμιείμ μαξ θαη μαξ πανμοζίαζε ημ ζέαηνμ 

ζθηώκ <<Μ Ηαναγθηόδεξ θαη ημ πεγάδη ηςκ 

εοπώκ>>. Μ  θαναγθηόδεξ  είκαη έκαξ άκζνςπμξ 

θηςπόξ  ώζπμο μηα μένα δήηεζε πνήμαηα μ 

Ναζάξ . μςξ μηα θαη πμο ήηακ θηςπόξ  είπε 

ζηεκ πανάγθα ημο έκα πεγάδη ημκ εοπώκ  πμο 

ήηακ ρεύηηθμ θαη έζηεηιε  ημκ αηδηαβάηε πςξ 

μ Ηαναγθηόδεξ  έπεη έκα πεγάδη ημκ εοπώκ. 

Ιία  μένα  πήγε  μ  Ιπανμπαγηώνγμξ πήγε κα  

θάκεη  μία   εοπή.  Ένηλε   ημ  θένμα ημο  θαη  

έθακε  ηεκ  εοπή. Μ  Ηαναγθηόδεξ ζηε ζοκέπεηα 

πήνε ηα ιεθηά θαη ζακ κα με ζομβαίκεη ηίπμηα. 

Πεκ επόμεκε εμένα πήγε έκαξ θύνημξ κα θάκεη 

μία εοπή. Ένηλε ημ θένμα ημο αιιά εθείκε ηε 

θμνά πεηάπηεθε από ημ πεγάδη έκα λςηηθό θαη 

ημκ ένηλε ζημ πεγάδη. Θίγμ πνηκ ηεκ πανάζηαζε 

μ θαναγθημδμπαίπηεξ  μαξ έδςζε μαγηθή ζθόκε. 

Ιαξ είπε κα ηεκ θναηήζμομε γηα θαιό θαη γηα 

θαθό. ηακ εθείκμξ έπεζε ζημ πεγάδη ηε 

πνεζημμπμηήζαμε  γηα κα ημκ βγάιμομε. Οηε 

ζοκέπεηα βγήθε από ημ πεγάδη θαη έδεζακ αοημί 

θαιά θη εμείξ θαιύηενα…. 

Οημ ηέιμξ μεηά ηεκ πανάζηαζε, μ 

θαναγθημδμπαίπηεξ μαξ έδεηλε δύμ μανημκέηεξ 

ημκ Οάθε Ημοιά θαη ηεκ Άκκα Βνίζε. Εηακ πμιύ 

ςναία εμπεηνία όιμ αοηό……… 
 Ακηώκεξ Παππήξ, Κίθμξ Σζηαμπαιήξ, Άιελ  

ΓΗηόδη, Γκηόη Κηαιημπάη,  Γ1 

 

«ΠΟΖΗΚΜΝΈΙΝΠΕ»  

<<Ιε πμνμύξ θαη εδέζμαηα γημνηάζαμε ηεκ 

Πζηθκμπέμπηε ζημ Οπμιείμ μαξ.>>   Πζίθκηζακ 

ηεκ Νέμπηε 16 Φεβνμοανίμο 2017 ζημ 1μ 

Δεμμηηθό Οπμιείμ ημο Αμπειώκα με ηεκ 

εζειμκηηθή πνςημβμοιία γμκέςκ, πμο ζηόπμ 

είπε κα θάκμοκ πανμύμεκμοξ ημοξ μαζεηέξ ζηεκ 

ζεμενηκή μένα ηεξ «ηζίθκαξ». Ιε 

παναδμζηαθμύξ πμνμύξ θαη άθζμκμ θαγεηό 

γηόνηαζακ μαζεηέξ θαη δάζθαιμη ζημ πνμαύιημ 

ημο ζπμιείμο, ζε έκα παναδμζηαθό γιέκηη με 

επίθεκηνμ ημ γασηακάθη. Γοπανηζημύμε   ημοξ  

γμκείξ   πμο  γηα  αθόμε  μηα  θμνά   πμο  

γηόνηαζακ  γηα  εμάξ. 

 Γηαηνεία PFS (Ναπαγεςνγίμο Food Service 

ABEE) 

Ε εηαηνεία ΘΖΑΝΕΟ 

Γηαηνεία ΗΑΟΖΔΕΟ Α.Γ. 

ΝΑΝΑΓΓΩΞΓΖΜΡ ΟΠΓΘΖΜΟ 

https://el.wikipedia.org/wiki/30_%CE%99%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/30_%CE%99%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1842
https://el.wikipedia.org/wiki/1911
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ΚΠΑΒΑΞΜΡΗΑΟ ΒΑΟΖΘΓΖΜΟ 

ΠΞΖΗΜΡΝΕΟ ΗΩΚ/ΚΜΟ 

ΑΓΞΑΦΖΩΠΕΟ ΑΘΓΗΜΟ 

ΠΟΑΝΞΑΘΕΟ ΑΚΑΟΠΑΟΖΜΟ  

Γοηύπημξ Ηαηζάκεξ, Φνάκθμ  Ημύιη,   Γηάκκεξ 

Ηόκημξ, Φςηεηκή Σζακημπμύιμο,  Γ΄2      

   

ΠΜ ΑΝΜΗΞΖΆΠΖΗΜ ΝΆΞΠΖ ΠΜΡ 

ΔΉΙΜΡ  

Πεκ Πεηάνηε 22/2/2017 με ημ ζπμιείμ πήγαμε 

ζηε πιαηεία πμο εθεί ήηακ ημ Απμθνηάηηθμ 

πάνηη ημο Δήμμο. Ναίλαμε παηπκίδηα, 

πμνέραμε, δςγναθίζαμε, παίλαμε Θίμπμ. Έκα 

άιιμ παηπκίδη ήηακ: 

Ηάπμηα παηδηά έθακακ ημοξ γαμπνμύξ θαη 

θάπμηα άιια θμνίηζηα ημοξ «Λύνηδακ». Ήηακ 

πμιύ ςναία θαη πενάζαμε θακηαζηηθά!!! 
ηέιια Κέδμο, Γοαγγειία Θηάκμο, Γημιάκηα 

Σζάια, Θοδία Αεδόκε, Ιανηηίκα Ημονθμύμπα, 

Έιεκα Ημοθμδήμμο, Βαζηιηθή Δνάμε , Γ1 

 

ΗΑΘΑΞΑ   ΔΓΡΠΓΞΑ  

Ιε ηεκ Ηαζανά Δεοηένα λεθηκά 

ε Οαναθμζηή γηα ηεκ Μνζόδμλε εθθιεζία, εκώ 

ηαοηόπνμκα ζεμάκεη ημ ηέιμξ ηςκ Απόθνες. Ε 

Ηαζανά Δεοηένα μκμμάζηεθε έηζη γηαηί μη 

νηζηηακμί «θαζανίδμκηακ» πκεομαηηθά θαη 

ζςμαηηθά. Γίκαη μένα κεζηείαξ αιιά θαη μένα 

ανγίαξ γηα ημοξ νηζηηακμύξ. Ε κεζηεία δηανθεί 

γηα 40 μένεξ, όζεξ ήηακ θαη μη μένεξ κεζηείαξ 

ημο νηζημύ ζηεκ ένεμμ. Ε Ηαζανά Δεοηένα 

εμνηάδεηαη 48 εμένεξ πνηκ ηεκ Ηονηαθή 

ηεξ Ακάζηαζεξ ημο νηζημύ, ημ 

πνηζηηακηθό Νάζπα. 

 

Έζημα ακά ηεκ Γιιάδα 

Ε εμένα ηεξ ηεξ Ηαζανάξ Δεοηέναξ 

γημνηάδεηαη έκημκα ζε όιε ηεκ Γιιάδα με 

δηάθμνα έζημα θαη απμηειεί επίζεμε ανγία. 

Οοκεζίδεηαη πακειιαδηθά κα ηνώγεηαη ιαγάκα, 

δειαδή άδομμ ρςμί πμο παναζθεοάδεηαη μόκμ 

εθείκε ηε μένα, ηαναμάξ, ζαιαζζηκά, ιαπακηθά 

θαη θαζμιάδα πςνίξ ιάδη. Ηύνηα έζημα ζε όιε 

ηεκ Γιιάδα είκαη ημ πέηαγμα ημο πανηαεημύ, 

αιιά θαη ημ ιεγόμεκμ Γασηακάθη, έζημμ πμο 

έθενακ από ηεκ Ιηθνά Αζία μη πνόζθογεξ, 

Οηα Ιεζηά θαη 

ζημοξ Μιύμπμοξ ηεξ ίμο ακαβηώκεη ημ Έζημμ 

ημο Αγά με ηηξ νίδεξ ημο ζηεκ Πμονθμθναηία, 

όπμο ζε έκα ζεαηνηθό μ Αγάξ ςξ δηθαζηήξ, 

θαηαδηθάδεη με πημύμμν ημοξ ζεαηέξ. Άιιμ 

έζημμ με νίδεξ ζηεκ Πμονθμθναηία είκαη εθείκμ 

ηεξ μεηαμθίεζεξ θάπμημο θαημίθμο 

ηεξ Αιελακδνμύπμιεξ ζε Ιπέε θαη ηεξ 

πενηθμνάξ ημο ζηεκ πόιε μμηνάδμκηαξ εοπέξ. 

Μη θάημηθμη ημο Νόνμο θαζανίδμοκ ηα 

μαγεηνηθά ζθεοάζμαηά ημοξ από ηα ιίπε ηςκ 

θνεάηςκ πμο θαηακαιώζεθακ ηηξ Απόθνηεξ ζε 

έκα έζημμ πμο απμθαιείηαη λάνηοζμα. Οε 

μνηζμέκα πςνηά ηεξ Ηένθοναξ ιαμβάκεη μένμξ 

μ μνόξ ηςκ Ναπάδςκ όπμο μη ηενείξ ζηήκμοκ 

πμνό πμο αθμιμοζείηαη από ημοξ γένμκηεξ. 

Οηεκ Ηάνπαζμ μδεγμύκηαη ζημ Θασθό 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CF%8C%CE%BA%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%8D
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CF%83%CF%87%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B1%CE%B3%CE%AC%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A8%CF%89%CE%BC%CE%AF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%AC%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%B1%CE%B5%CF%84%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%AC_%CE%91%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%AC_%CE%A7%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BB%CF%8D%CE%BC%CF%80%CE%BF%CE%B9_%CE%A7%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%AF%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%AC%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%AD%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CF%8C%CE%BA%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AD%CF%81%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AC%CF%81%CF%80%CE%B1%CE%B8%CE%BF%CF%82
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Δηθαζηήνημ Ακήζηθςκ Ννάλεςκ από ημοξ 

Πδαθηέδεξ, δειαδή ημοξ πςνμθύιαθεξ, μη 

θάημηθμη πμο ακηάιιαλακ απνεπείξ πεηνμκμμίεξ 

ώζηε κα απμδμζεί δηθαημζύκε από ημοξ 

ζεβάζμημοξ ηεξ πόιεξ. 

Πμ αιεονμμμοηδμύνςμα ζημ Γαιαλίδη, όπμο μη 

θανκαβαιηζηέξ παζαιείθμκηαη με αιεύνη θαη 

πμνεύμοκ θοθιηθά. Οηεκ Ιεζώκε 

Ιεζζεκίαξ γίκεηαη ημο Ημοηνμύιε μ γάμμξ, 

ακαπανάζηαζε εκόξ πναγμαηηθμύ γάμμο ημο 

14μο αηώκα, εκώ ζηεκ Κέδμοζα μη αγνόηεξ 

πνμζθαιμύκ ηεκ εοεμενία με ημ αγνμηηθό 

θανκαβάιη ημοξ. Οηε Βόκηηζα έκαξ απονέκημξ 

ρανάξ δεμέκμξ ζε γάηδανμ γονκώκηαξ μέζα από 

ημ πςνηό θαηαιήγεη ζε μηα θιεγόμεκε βάνθα 

ζημ έζημμ ημο Απονέκημο-Γιεγμνάθε,[4] εκώ 

ζηεκ Θήβα ιαμβάκεη μένμξ μ βιάπηθμξ 

γάμμξ όπμο λονίδεηαη μ γαμπνόξ γηα πακηνεοηεί 

θάπμημκ άκηνα ζογπςνηακό ημο μεηαμθηεζμέκμ 

ζε κύθε. Πέιμξ, 

μη Ιμοηδμύνεδεξ ζημ Νμιύζηημ 

Βηζηςκίδαξ μμοηδμονώκμοκ με θάπκα ημοξ 

επηζθέπηεξ ημο πςνημύ. 
Γιίκα  Ηόμπμο, Αγμνίηζα  Θογμύνα,  Σ 

 

ΠΜ ΓΑΤΠΑΚΑΗΖ  

Νώξ εθηειείηαη αοηό ημ πμνεοηηθό παηπκίδη 

νεηάδμκηαη δεθαηνία άημμα γηα κα ζηήζμοκ ημκ 

ηδηόηοπμ πμνό. Μ έκαξ θναηά έκα μεγάιμ ζηύιμ, 

θμκηάνη, ζημ θέκηνμ από ηεκ θμνοθή ημύ μπμίμο 

λεθηκμύκ δώδεθα μαθνηέξ θμνδέιεξ, θαζεμηά με 

δηαθμνεηηθό πνώμα (μ ανηζμόξ πμηθίιιεη). Μη 

θμνδέιεξ αοηέξ ιέγμκηαη γασηάκηα θαη είκαη 

αοηέξ πμο δίκμοκ ημ όκμμά ημοξ θαη ζημ έζημμ. 

Γύνς από ημκ ζηύιμ δώδεθα πμνεοηέξ θναημύκ 

από έκα γασηάκη θαη πμνεύμοκ ηαοηόπνμκα ακά 

δεογάνηα, ηναγμοδώκηαξ ημ παναδμζηαθό 

ηναγμύδη. Ηαζώξ θηκμύκηαη γύνς από ημκ 

ζηύιμ, θάζε πμνεοηήξ εκαιιάζζεηαη με ημ ηαίνη 

ημο θη έηζη όπςξ γονκμύκ, πιέθμοκ ηηξ 

θμνδέιεξ γύνς από ημκ ζηύιμ δεμημονγώκηαξ 

πνςμαηηζημύξ ζοκδοαζμμύξ, με ημκ ίδημ ηνόπμ 

πμο έπιεθακ παιηά μη γοκαίθεξ ηα γασηάκηα θαη 

ζηόιηδακ ηηξ παναδμζηαθέξ θμνεζηέξ. ηακ μη 

θμνδέιεξ έπμοκ όιεξ ηοιηπηεί θαη μη πμνεοηέξ 

πμνεύμοκ όιμ θαη πημ θμκηά ζημ θμκηάνη, 

ακηηζηνέθεηαη ε θμνά ημο πμνμύ θαη αθμύ ηα 

γασηάκηα λεηοιηπημύκ μ πμνόξ ηειεηώκεη. 

Κηθόιαξ Φεηάμο, ηαύνμξ Κηάρη,  Σ΄ 

 

ΗΜΡΘΜΡΙΑ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Ιε ηεκ μκμμαζία θμύιμομα παναθηενίδεηαη μ 

οπαίζνημξ πακεγονηζμόξ ηεξ «Ηαζανήξ 

Δεοηέναξ». 

Δεκ έπεη ελαθνηβςζεί ε ανπαία πνμέιεοζε ηεξ 

εμνηήξ αοηήξ πμο απμηειεί ζνεζθεοηηθή εμνηή 

θαηά ηεκ μπμία εμνηάδεηαη ε αμέζςξ μεηά ηεξ 

Απμθνηάξ έκανλε ηεξ Πεζζαναθμζηήξ. Μη 

γημνηάδμκηεξ ηα «Ημύιμομα» ηνώκε άδομμ άνημ 

«ιαγάκεξ» εκώ θαηακαιώκμοκ θονίςξ 

κεζηίζημα θαγεηά ιεγόμεκα ζαναθμζηηακά όπςξ 

π.π. ηαναμά, ηαναμμζαιάηα, ζαιαζζηκά, ειηέξ, 

θνεμμύδηα, δηάθμνα ιαπακηθά, παιβά θ.ά.. 

Ε γημνηή αοηή είκαη πακειιήκηα θαη θαηά άιιμοξ 

έπεη αζεκασθή θαηαγςγή, εκώ θαηά άιιμοξ 

βοδακηηκή. Οηεκ Ηςκζηακηηκμύπμιε 

γημνηαδόηακ έκημκα από πιήζμξ θόζμμο πμο 

ζοκέννεε ζε έκα από ημοξ επηά ιόθμοξ ηεξ 

πόιεξ θαη ζογθεθνημέκα ζε εθείκμ ημο 

ειιεκηθόηαημο μηθηζμμύ ηςκ «Παηαμύιςκ». 

Οηεκ Αζήκα από πμιιέξ δεθαεηίεξ πνμ ημο Α’ 

Ναγθμζμίμο Νμιέμμο ηα Ημύιμομα γημνηαδόηακ 

ζηηξ πιαγηέξ ημο ιόθμο ημο Φηιμπάππμο όπμο 

μη Αζεκαίμη «ηνςγόπηκακ» θαζηζμέκμη ζημοξ 

βνάπμοξ από ημ μεζεμένη μέπνη ηε δύζε ημο 

Ήιημο. Μη πενηζζόηενμη πόνεοακ από ημοξ 

ήπμοξ πιακόδηςκ μμοζηθώκ, θαηά πανέεξ, είηε 

δεμμηηθμύξ είηε ιασθμύξ πμνμύξ οπό ημοξ 

ήπμοξ «ιαηένκαξ».  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BE%CE%AF%CE%B4%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CE%B8%CF%8E%CE%BD%CE%B7_%CE%9C%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B7%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CE%B8%CF%8E%CE%BD%CE%B7_%CE%9C%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B7%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AD%CE%B4%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B1_%CE%9C%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B7%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CF%84%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%B8%CE%B1%CF%81%CE%AC_%CE%94%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%AD%CF%81%CE%B1#cite_note-ingraxyreniou-4
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%AE%CE%B2%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CF%8D%CF%83%CE%B9%CF%84%CE%BF_%CE%92%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CF%8D%CF%83%CE%B9%CF%84%CE%BF_%CE%92%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
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Πμ ζμύνμοπμ όιμη μη Ξμομειηώηεξ γαιαηάδεξ 

ηεξ Αζήκαξ έζηεκακ ιαμπνό πμνό θονίςξ 

ηζάμηθμ γύνς από ημοξ ζηύιμοξ ημο Μιομπίμο 

Δηόξ πανμοζία ηςκ Βαζηιέςκ θαη πιήζμοξ 

θόζμμο. 

Οήμενα ηα Ημύιμομα γημνηάδμκηαη ζπεδόκ ζε 

όιεξ ηηξ πόιεηξ ηεξ Γιιάδαξ μαδί με ημ θύνημ 

ηεξ εμέναξ έζημμ ημο πεηάγμαημξ ημο 

«πανηαεημύ». Γηδηθόηενα ζηεκ Αζήκα με ηεκ 

ηζημνηθή ζοκέπεηα ηεξ πανμοζίαξ ημο ακώηαημο 

άνπμκηα ημκίδεηαη ηδηαίηενα ε ιαμγναθηθή αλία 

ημο εζίμμο αοημύ ζημ Θόθμ ημο Φηιμπάππμο. 

 

Γηα ηεκ εηομμιμγία ημο μκόμαημξ πμο 

παναμέκεη άγκςζηε όπςξ θαη ε ανπή ημο 

εμνηαζμμύ οπάνπμοκ πμιιέξ απόρεηξ. Ηαηά 

μενηθμύξ πνμήιζε από ημκ ακαγναμμαηηζμό ηεξ 

ιαηηκηθήξ ιέλεξ cumulus πμο ζεμαίκεη ζςνόξ, 

αθζμκία ή επίιμγμξ, οπμδειώκμκηαξ έηζη ημ 

πμιύ "θαγμπόηη" με πμιύ πμνό, ή ημ ηέιμξ ηεξ 

εμνηαζηηθήξ πενηόδμο ηεξ απμθνηάξ. Γηδηθόηενα 

όμςξ μ Α. Ηαμπμύνμγιμο ζεμεηώκεη όηη μ όνμξ 

είκαη θαζανά αζεκασθόξ θαη πνμένπεηαη από ηηξ 

θμιώκεξ ημο καμύ ημο Μιομπίμο Δηόξ πμο ηηξ 

απμθαιμύζακ ζηε κεόηενε ηζημνία μη Αζεκαίμη 

columna, θόιμομκα, θμύιoομκα, θμύιμομα, 

πςνίξ όμςξ αοηό θαη κα πνμζδημνίδεη ηεκ ανπή 

ηεξ εμνηήξ πμο πηζακμιμγείηαη θαηά ηε πενίμδμ 

ηεξ ημονθμθναηίαξ.Μ ίδημξ όμςξ πνμζζέηεη 

ζηηξ ζεμεηώζεηξ ημο όηη μ ιόθμξ επί ημο μπμίμο 

βνίζθεηαη ημ Θεζείμ μκμμάδμκηακ ζηεκ ανπή 

ηεξ επμπήξ ημο ζςκα "ηνηακηαδοό θμιώκεξ". 

αναθηενηζηηθό επίζεξ είκαη όηη ζηα ημύνθηθα ε 

γημνηή μκμμάδεηαη Ιπάθια μνάκη από ηε ιέλε 

«μπαθιά» πμο ζεμαίκεη θμοθηά.                                                                                                                                       
Φνόζς Δηάθα θαη Ζςάκκεξ Γθηιέθαξ,  Σ 

25Ε  ΙΑΞΠΊΜΡ  

Πεκ 24ε Ιανηίμο ε Γ’ θαη ε Δ’ ηάλε 

πανμοζίαζακ ζημ ζπμιείμ μαξ ζεαηνηθά θαη ημ 

Γ1 ήηακ ζηε πμνςδία. Οηα ζεαηνηθά βμήζεζακ 

μη δάζθαιμη θαη μη δαζθάιεξ 

Μ Ημξ. Δεμήηνημξ Ηαηζαμύκεξ 

Ε Ηα. Ιανία Βόγηα 

Πε πμνςδία βμήζεζε: 

Ε Ηα. Ηαηενίκα Βειεζηώημο 

Γπίζεξ ζηα επεηηθά (μηθνόθςκα, θώηα, ήπμ, 

ηναγμύδηα θ.ά.) 

Μ Ημξ. Αζακάζημξ Δογμύνεξ 

Πεκ 25ε Ιανηίμο ε Δ, ε Γ θαη ε ΟΠ ηάλεηξ 

πανειάζακε πνμξ ηημήκ ημκ πνμγόκςκ μαξ πμο 

έζςζακ ηεκ Γιιάδα. 
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ηέιια Κέδμο, Έιεκα Ημοθμδήμμο, 

ΓημιάκηαΣζάια, Βαζηιηθή Δνάμε, 

ΙανηηίκαΗμονθμύμπα, Θοδία Αεδόκε, Γοαγγειία 

Θηάκμο , Γ1 

 

ΓΓΞΙΑΚΖΗΕ ΠΑΖΚΖΑ  

Πεκ Πνίηε 25/4 ηα παηδηά πμο δηδάζθμκηαη 

Γενμακηθά ζημ ζπμιείμ μαξ πήγαμε ζημ 6μ 

Θύθεημ Θάνηζαξ , μαδί με ηεκ θ. ηςκ 

γενμακηθώκ Θεμδώνα. Γθεί ζοκακηεζήθαμε με 

ηα παηδηά ημο 2μο θαη ημο 3μο Δ.Ο. Αμπειώκα. 

Οημ πνμαύιημ ημο ζπμιείμο μαζεηέξ ημο 

Θοθείμο έπαηδακ βόιεσ θαη πμδόζθαηνμ. Οηε 

ζοκέπεηα μπήθαμε ζηεκ αίζμοζα εθδειώζεςκ 

όπμο οπήνπακ πμιιέξ θανέθιεξ θαη ζε ιίγμ ηα 

θώηα έζβεζακ θαη λεθίκεζε ε ηαηκία. 

Ε ηαηκία είπε γηα πνςηαγςκηζηή έκακ νάθηε μ 

μπμίμξ πναγμαημπμίεζε έκα μύζμ πμο έιεγε όηη 

«όπμημξ ζθμηώζεη ηαοηόπνμκα 7 μύγεξ ζα 

πακηνεοηεί ηεκ θόνε ημο Βαζηιηά θαη ζα 

δηθαημύηαη ημ μηζό βαζίιεηό ημο».  
Γηάκκεξ Γθόγθαξ, Ειίαξ Ηημζε, Ηςκ/κμξ 

Ιειηώκεξ,  E1 

 

ΙΑΘΕΠΖΗΜ  ΦΓΟΠΖΒΑΘ  

ΣΕΦΖΑΗΕΟ  ΔΕΙΖΜΡΞΓΖΑΟ  

Οηηξ 28 Απνηιίμο ημ ζπμιείμ μαξ ζομμεηείπε 

 ζημ 7μ Ιαζεηηθό Φεζηηβάι  με μηα ενγαζία πμο 

δεμημύνγεζε ε ΟΠ' ηάλε. Πίηιμξ ηεξ 

πανμοζίαζεξ ήηακ  "μη Αοηόπζμκεξ Θαμί". 

Πόπμξ πανμοζίαζεξ ήηακ ημ Ιμοζηθό Οπμιείμ 

Θάνηζαξ. 

Αζπμιεζήθαμε με ημ ζέμα, ζημ μάζεμα ηεξ 

Γιώζζαξ θαη ηεξ  Γεςγναθίαξ με ηεκ δαζθάια 

μαξ θ. Έθε Πζηγάνα θαη δεμημονγήζαμε ζημ 

μάζεμα ηεξ Νιενμθμνηθήξ με ηεκ θ. νηζηίκα 

Πζηκηδηνάθμο, ηεκ ζπεηηθή πανμοζίαζε ζημ 

πνόγναμμα Scratch. 

Πεκ ηάλε μαξ εθπνμζώπεζακ πέκηε 

ζομμαζεηέξ μαξ: Γηάκκεξ Γθηιέθαξ, Γιίκα 

Ηόμπμο, Φνόζς Δηάθα, Ζςάκκα Δαπανίμο, 

Αγμνίηζα Θογμύνα. 

Νανμοζηάζαμε ηεκ ενγαζία μαξ ζημ αμθηζέαηνμ 

θαη ζηε ζοκέπεηα πενηεγεζήθαμε ζηεκ έθζεζε 

Ξμμπμηηθήξ πμο οπήνπε ζηεκ είζμδμ ημο 

ζπμιείμο. Γθεί είδαμε «νμμπμηάθηα» θηηαγμέκα 

από lego κα θηκμύκηαη με ηε βμήζεηα ημο 

πνμγνάμμαημξ scratch. 
Οη μαζεηέξ ηεξ Σ ηάλεξ 

 

ΗΑΘΑΞΖΔΩ ΗΑΖ ΙΑΔΓΡΩ  

Ιηα ειηόιμοζηε Πνίηε ημο Απνίιε μεηά ηεκ 

πνςηκή πνμζεοπή, μ δηεοζοκηήξ μαξ 

ακαθμίκςζε όηη ζα πεγαίκαμε κα θαζανίζμομε  

θάπμηα πάνθα ζημκ Αμπειώκα. 

Ε Α’ θαη Β’ ηάλεηξ θαζάνηζακ ηεκ πιαηεία έλς 

από ημ παιηό δεμανπείμ. Μη  Γ’ θαη Δ’  ηάλεηξ 

θαζάνηζακ ημ πάνθμ ημο Αγ. Γεςνγίμο. Μη 

μεγάιεξ ηάλεηξ θαζάνηζακ ημ πάνθμ πμο 

βνίζθεηαη ακάμεζα ζηε Βηβιημζήθε ημο 

Αμπειώκα θαη ζημ ζπμιείμ μαξ. 

Ι’αοηόκ ημκ ηνόπμ ηα παηδηά ημο 1μο Δεμμηηθμύ 

Οπμιείμο μαδί με ημοξ δαζθάιμοξ ημοξ 

βμήζεζακ ζεμακηηθά θαη με δηαζθεδαζηηθό 
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ηνόπμ ζημ κα μμμνθύκμομε  ηεκ θαηαπνάζηκε 

θμμμώπμιή  μαξ. 
Γηάκκεξ Γθόγθαξ, Ειίαξ Ηημζε, Ηςκ/κμξ 

Ιειηώκεξ,  E1   

 

1ε     ΙΑΖΜΡ  

Μ Ιάημξ ένπεηαη με ιμοιμύδηα , ηνηακηάθοιια , 

μανγανίηεξ, βημιέηεξ, παπανμύκεξ αιιά θαη 

κόζηημα θαηαθόθθηκα θενάζηα. Ε Ννςημμαγηά 

είκαη ε εμένα ηςκ ιμοιμοδηώκ θαη ηεξ Άκμηλεξ. 

Βγαίκμομε ζηεκ ελμπή θαη θηηάπκμομε ζηεθάκηα 

με ηα μπμία ζημιίδμομε ηα μπαιθόκηα ή ηεκ 

είζμδμ ηςκ ζπηηηώκ. 

Γθηόξ από ηε γημνηή ηεξ θύζεξ ε Ννςημμαγηά 

είκαη θαη γημνηή ηςκ ενγαδμμέκςκ. Πεκ 1ε 

Ιάημο 1886 ζημ Οηθάγμ ζηηξ Εκςμέκεξ 

Νμιηηείεξ Αμενηθήξ ενγαδόμεκμη δηαδήιςζακ 

θαη δηεθδίθεζακ μείςζε ηςκ ςνώκ ενγαζίαξ ζε 

8 ώνεξ ηεκ εμένα θαη όπη από ημ πνςί ςξ ημ 

βναδύ. Οηηξ δηαδειώζεηξ αοηέξ πμιιμί 

άκζνςπμη έπαζακ ηεκ δςή ημοξ. Γηα κα 

ηημήζμομε ημκ αγώκα αοηώκ ηςκ ακζνώπςκ ε 

εμένα αοηή είκαη ανγία παγθμζμίςξ θαη μη 

ενγαδόμεκμη δηαδειώκμοκ γηα θαιύηενεξ 

ζοκζήθεξ ενγαζίαξ. 

Πμ Ιάημ επίζεξ γημνηάδμοκ μ Ηώζηαξ θαη ε 

Γιέκε θαη όιεξ μη μακμύιεξ ζηε γημνηή ηεξ 

μεηέναξ. 
Ιανία Θηάθμο, Δέζπμηκα Πίηζα , Γ2 

 

MOTHER’S DAY  

Mother's Day or Mothering Sunday is the 

day on which mothers and motherhood are 

honored. The day is celebrated all over the 

world although not on the same date. 

When is Mother's Day? Most countries 

including America, Canada and Australia 

celebrate Mother's Day on the second 

Sunday in May. Mothering Sunday in England 

and Ireland is celebrated on the fourth 

Sunday of Lent. 

Mother's Day is a day of celebration and 

thanks, people show appreciation to mothers 

for the love and support that they give us 

and remember 

special times 

together. 

The first 

Mother's day 

celebration in 

America was on 

May 12, 1907. When Anna Jarvis from West 

Virginia honoured her mother two years 

after she had died, after the ceremony she 

decided to campaign for a special mothering 

tribute day. 

Mother’s Day is one of the most popular days 

of the year for eating out; statistics show 

that 6 out of 10 Americans will go to a 

restaurant for dinner on Mother’s Day. 

So, what do I get mom for Mother's day? 

Popular gift and present ideas include: 

flowers, perfume, bath products, chocolates, 

books, body lotions and treats. 
Students of the 6th grade 

 

ΓΙΓΖΟ  ΗΑΖ  ΠΜ  ΔΖΑΔΖΗΠΡΜ  

Αοηό είκαη μηα πναγμαηηθόηεηα. Πμ δηαδίθηομ 

είκαη ακμηπηό ζε όιμοξ αιιά… όιμη μη άκζνςπμη 

δεκ είκαη <<θαιμί>>. Γηα κα μάζεηξ κα ζενθάνεηξ 

με αζθάιεηα  εκεμενώζμο . Γηα κα 

εκεμενςζμύμε ζςζηά από ημοξ θαηάιιειμοξ 

ακζνώπμοξ ηεκ Πεηάνηε 22/3/2017 

επηζθέθηεθακ ημ ζπμιεηό μαξ επηζθέπηνηεξ ημο 

θέκηνμο ροπηθήξ ογείαξ Θάνηζαξ, μη θονίεξ 

Ακζμπμύιμο Ιανία θαη Νιηάθα Δήμεηνα γηα κα  

μαξ εκεμενώζμοκ όηη : Ηάπμημη είκαη ηδηαίηενα 

επηθίκδοκμη θαη μπμνεί κα ζέιμοκ κα ζε 

βιάρμοκ. Ακ ζοκακηήζεηξ ζημ δηαδίθηομ θάηη 

εκμπιεηηθό, ακ δεηξ ή δηαβάζεηξ θάηη πμο ζε 

ακαζηαηώζεη, ακάθενέ ημ ζημοξ γμκείξ ζμο, 

ζημοξ θαζεγεηέξ ζμο. Ιπμνείξ αθόμε κα ημ 
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ακαθένεηξ ζηεκ Ακμηπηή γναμμή θαηαγγειηώκ 

γηα πανάκμμμ πενηεπόμεκμ ή πανάκμμε 

ζομπενηθμνά ζημ δηαδίθηομ. Πα ειεθηνμκηθά 

παηπκίδηα είκαη εκδηαθένμκηα, αιιά όπη όια 

θαηάιιεια γηα εζέκα. Γηα κα μπμνείξ εζύ κα 

πεηνίδεζαη ημ δηαδίθηομ ςξ ενγαιείμ 

εκεμένςζεξ, ροπαγςγίαξ, επηθμηκςκίαξ θαη όπη 

κα ζε πεηνίδεηαη αοηό, μεκ θμιιάξ. Ρπάνπεη μ 

πναγμαηηθόξ θόζμμξ πμο ζε πενημέκεη κα ημκ 

δήζεηξ!!! 

Ιεκ λεπκάξ πμηέ όηη ημ όκμμα πνήζηε θαη ημκ 

θςδηθό πνόζβαζεξ δεκ ηα δίκμομε μύηε ζημκ 

θαιύηενό μαξ θίιμ. Θομήζμο <<κα μεκ θένεζαη 

ζημοξ άιιμοξ όπςξ δεκ ζα ήζειεξ κα ζμο 

θενζμύκ >>, μύηε γηα αζηείμ. Έπε πάκηα οπόρε 

ζμο πςξ όιμη αθήκμομε ηα <<δηαδηθηοαθά μαξ 

ίπκε >>.  

Οημ ηέιμξ  ηεξ εκεμένςζεξ παίλαμε έκα 

παηπκίδη ζπεηηθό με ημ ζέμα. Πηξ εοπανηζημύμε 

πμιύ γηα ηεκ εκεμένςζε. 
Δεμήηνεξ Αγναθηώηεξ, Χανάιαμπμξ  Κηόβαξ, 

Ακηώκεξ  Ηόθθηκμξ, Γηάκκεξ  Δαιαθώκεξ, 

Ηςκ/κμξ Ραθαηζάκεξ ,  Σ1 

 

ΙΑΘΕΙΑΠΖΗΜΟ ΔΖΑΓΩΚΖΟΙΜΟ 

«Μ ΙΖΗΞΜΟ ΓΡΗΘΓΖΔΕΟ»  

Οηηξ 10 Ιανηίμο ημ ζπμιείμ μαξ πήνε μένμξ 

ζημκ πακειιήκημ Ιαζεμαηηθό Δηαγςκηζμό. 

Οομμεηείπακ μη ηάλεηξ  Νέμπηε θαη Έθηε με 

ζπεδόκ όια ηα παηδηά ηςκ δύμ ηάλεςκ. 

Ννμεημημαζηήθαμε, ιύκμκηαξ ηεζη ηςκ 

πνμεγμύμεκςκ πνόκςκ με ηε βμήζεηα ηςκ 

δαζθάιςκ μαξ μέζα ζηεκ ηάλε. 

Γθείκε ηε μένα είπαμε μεγάιε αγςκία θαη 

άγπμξ, γηαηί ήηακ ε πνώηε θμνά πμο παίνκαμε 

μένμξ ζ΄αοηόκ ημκ δηαγςκηζμό εμείξ, ηα παηδηά 

ηεξ Γ΄ηάλεξ. 

Πα ζέμαηα ήηακ εύθμια , αιιά πνμξ ημ ηέιμξ 

δοζθόιεοακ. Από ηα δέθα ζέμαηα ηα δύμ ήηακ 

πμιύ δύζθμια, αιιά με ημ μοαιό μαξ θαη 

επημμκή ηα θαηαθέναμε. 

 

Πα παηδηά πμο δηαθνίζεθακ είκαη :  

Σ1: Αβέιιας ωηήρες, Ηόθθηκος Ακηώκες, 

Ηόμποσ Γιέκε- Γηρήκε, Θίθα άρα, 

Ραθαηζάκες Ηωκ/κος, Φεηάοσ Κηθόιας. 

 

Γ1: Αεδόκε Θσδία, Ιειηώκες Ηωκ/κος, 

Κέδοσ ηέιια, Κηαιηπάη Γκηόη, Παππής 

Ακηώκες – Ιάρηος, Σζηαμπαιής Κηθόιας. 

 

Γ2: Γθέιη Άγγειος, Ηούιη Φράκθο, Ηοσζηέρα 

Δέζποηκα- Υρηζηίκα θαη Πεηρίθε Δέζποηκα. 

Έηζη ημ ζπμιείμ μαξ είπε πμιιμύξ 

βναβεοζέκηεξ.  
Δέζπμηκα Δέιθμο, Άγγειμξ Γθέιη, Γηάκκεξ 

Ηόκημξ, Άθεξ Δμοιαπηζήξ, Γηώνγμξ – Ραθαήι 

Ηόμπμξ,  Γ2 

 

“ΑΓΑΝΩ ΠΜΚ ΓΑΡΠΜ ΙΜΡ ΗΑΖ 

ΚΜΖΑΔΜΙΑΖ ΓΖΑ ΓΟΓΚΑ”  

Ηάζε πνόκμ,ηα ηειεοηαία έλη πνόκηα,ημ Ηέκηνμ 

Ννόιερεξ Ν.Γ. Θάνηζαξ- Μ.Η.Α.Κ.Α  ζε 

ζοκενγαζία με ηεκ Νενηθένεηα Θεζζαιίαξ θαη 

ημ Γναθείμ Οπμιηθώκ Δναζηενημηήηςκ ηεξ 

Ννςημβάζμηαξ θαη Δεοηενμβάζμηαξ Γθπ/ζεξ 

δημνγακώκεη ζπμιηθό δηαγςκηζμό πμο 

απεοζύκεηαη ζηεκ Γ' θαη ΟΠ' Δεμμηηθμύ,ζηεκ 

Α',Β',Γ Γομκαζίμο θαη Α',Β' Θοθείμο. 

Πμ ζέμα ημο θεηηκμύ δηαγςκηζμμύ ήηακ: 

<< Αγαπώ ημκ εαοηό μμο θαη κμηάδμμαη γηα 

ζέκα>> 

Από ημ ζπμιείμ μαξ, ζομμεηείπε ε ΟΠ' ηαλε με 

5 αθίζεξ δςγναθηθήξ θαη ζεαηνηθό δνώμεκμ με 

ηίηιμ:<<Ε πναγμαηηθή αλία ημο δαπηοιηδημύ>>.      

Πμ δνώμεκμ πανμοζηάζηεθε ζηηξ 20 Ιανηίμο 

2017 ζημ Δεμ. Ωδείμ Θάνηζαξ, όπμο 

βναβεύηεθακ μη θαιύηενεξ αθίζεξ. 

Μη μαζεηέξ: Γοθνμζύκε Δηάθα ,Γιίκα Ηόμπμο, 

Γηάκκεξ Γθηιέθαξ, Οςηήνεξ Αβέιιαξ, Κίθμξ 

Ξμθάη,Κίκμ Γθηόδε θαη Δεμήηνεξ Αγναθηώηεξ 

έπαηλακ οπένμπα θαη άθεζακ ηηξ θαιύηενεξ 

εκηοπώζεηξ. 

Ε μία από ηηξ πέκηε αθίζεξ πμο ζηείιαμε πήνε 

ηημεηηθή δηάθνηζε θαη έγηκε ε επίζεμε αθίζα ημο 

Μ.ΗΑ.ΚΑ γηα ηηξ δναζηενηόηεηέξ ημο, ηε θεηηκή 

πνμκηά.Πεκ αθίζα έθηηαλακ μη μαζεηέξ:  

Κηκμξ Γθηόδη, Νακαγηώηεξ Αιελόπμοιμξ, Γιίκα 

Ηόμπμο θαη Αγμνίηζα Θογμύνα.  

Μη μαζεηέξ ηεξ ΟΠ΄ηάλεξ αηζζακόμαζηε   

οπενήθακμη πμο εθπνμζςπήζαμε ημ ζπμιείμ 

μαξ θαη δηαθνηζήθαμε .  
Κίθμξ Ρμθάη,, Κίκμ Γθηόδη, Δεμήηνεξ 

Αγναθηώηεξ, Γηάκκεξ Γθηιέθαξ, ςηήνεξ 
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Αβέιιαξ, Γοθνμζύκε Δηάθα θαη Γιίκα Ηόμπμο,   

Σ                           

                       

ΗΓΞΑΠΔΕΟ  

Μ 

Ηεναηδήξ ήηακ μ άκζνςπμξ μ μπμίμξ δηέζεηε 

έκακ ανηζμό αιόγςκ θαη έθακε μεηαθμνέξ 

εμπμνεομάηςκ θαη ακζνώπςκ, έκακηη θάπμηαξ 

αμμηβήξ. Μη πημ ζοκεζηζμέκεξ δηαδνμμέξ ήηακ 

ζε θμκηηκέξ πόιεηξ, αιιά πναγμαημπμημύζακ θαη 

μαθνηκά ηαλίδηα από ηε Θεζζαιία ζηεκ Ήπεηνμ 

θαη ζηεκ Ιαθεδμκία. 

Ε δμοιεηά ημο θεναηδή ήηακ δύζθμιε θαη 

απαηημύζε ζθιεναγώγεζε, γηαηί οπήνπακ 

πενηπηώζεηξ όπμο έπνεπε κα ένζεη 

ακηημέηςπμξ με ηηξ ακηίλμεξ θαηνηθέξ ζοκζήθεξ 

αιιά θαη με ιεζηέξ. Ε ζπέζε πμο είπε μ 

αγςγηάηεξ με ηα άιμγά ημο ήηακ πμιύ 

ζεμακηηθή θαη ηδηαίηενε. Ρπήνπακ πενηπηώζεηξ 

όπμο ημοξ έδηκακ θαη γοκαηθεία μκόμαηα. 

Δεκ οπήνπακ πμιιμί δνόμμη θαη μη απμζηάζεηξ 

ήηακ μαθνηκέξ. Ιηα απόζηαζε 50 πηιημμέηνςκ 

ηεκ έθακακ ζε 9 με 10 ώνεξ, γηαηί μεηά από 

θάπμηα πηιηόμεηνα έπνεπε κα λεθμοναζημύκ ηα 

δώα, κα λεθμοναζηεί θαη μ αγςγηάηεξ πμο ηηξ 

πενηζζόηενεξ θμνέξ πήγαηκε πεδόξ γηα κα μεκ 

θμονάδεη με ημ βάνμξ ημο ηα δώα. Λεθόνηςκακ 

ηα δώα από ημ θμνηίμ ημοξ θαη αμέζςξ έηνηβακ 

ημ θμνμί ημοξ με άπονμ γηα κα ζηεγκώζμοκ από 

ημκ ηδνώηα. 

Νμιιέξ θμνέξ γηα κα θάκμοκ πημ ζύκημμε ηεκ 

απόζηαζε, πνεζημμπμημύζακ ζηεκά θαη απόημμα 

μμκμπάηηα, δέκμκηαξ με ζπμηκί ημ έκα δώμ πίζς 

από ημ άιιμ. 

ηακ μη πειάηεξ πμο είπακ κμηθηάζεη ημ 

θαναβάκη ήηακ εοθαηάζηαημη θαη ημ ηαλίδη ζα 

δηανθμύζε 2 ή 3 μένεξ, έπαηνκακ μαδί ημοξ θαη 

θμμπακίεξ μνγακμπαηπηώκ γηα κα ημοξ 

δηαζθεδάδμοκ ζηηξ ζηάζεηξ πμο ζα έθακακ. 

ηακ μ θεναηδήξ γκώνηδε πμιύ θαιά ηε 

δηαδνμμή, θνόκηηδε μόιηξ ζμονμοπώζεη κα 

ζηαμαηήζεη ημ θαναβάκη ημο ζε θάπμημ πάκη ή 

ζε θάπμημ ιηβάδη. Γθεί λεθόνηςκακ ηα δώα θαη 

έβαδακ ηα κηέγθηα (μπόγμοξ) θαη ηα δηζάθηα 

μιόγονα ζπεμαηίδμκηαξ έκακ θύθιμ. Οηε 

ζοκέπεηα άκαβακ μηα μεγάιε θςηηά γηα κα μεκ 

πιεζηάδμοκ ηα αγνίμηα θαη ζηνώκακε θμοβένηεξ 

θαη θαζόκημοζακ, έηνςγακ θαη θμημόκημοζακ. 

Πμ άιιμ πνςί με ημ λεμένςμα ζοκέπηδακ ημ 

ηαλίδη. 

Ε αμμηβή ημο αγςγηάηε ήηακ γεκηθά θαιή γηα 

θείκα ηα πνόκηα. Ε δμοιεηά όμςξ, δύζθμιε θαη 

ελακηιεηηθή. 
Κίθμξ Ρμθάη, ςηήνεξ Αβέιιαξ,  Σ 

 

ΟΑΙΑΞΑΟ  

Ιπμνμύζε κα είκαη θαη αιμπάκεξ= πεηαιςηήξ. 

Ναιηόηενα ε μεηαθμνά ακζνώπςκ θαη 

πνμσόκηςκ γηκόηακ απμθιεηζηηθά με δώα, 

εθόζμκ ημ μδηθό δίθηομ ήηακ οπμηοπώδεξ θαη ε 

μνεηκή μμνθμιμγία ημο εδάθμοξ δοζπέναηκε ηηξ 

μεηαθηκήζεηξ. Πμ γασδμύνη θαη ημ μμοιάνη ήηακ 

ηα πημ δηαδεδμμέκα μέζα μεηαθμνάξ. Μ ζαμανάξ 

θαηαζθεύαδε ημκ απαναίηεημ ελμπιηζμό πμο 

απαηημύκηακ γηα κα πνμζθένεη ημ δώμ ηηξ 

οπενεζίεξ ημο ζημ αθεκηηθό ημο. Αοηό ήηακ ημ 

ζαμάνη πμο θαηαζθεύαδε με επελενγαζμέκα 

ζακίδηα πιαηάκμο ηα μπμία ζθάιηδε θαη έδηκε 

ζπήμα ακάιμγμ με ημ ζώμα ημο δώμο. Οηηξ 

αγνμηηθέξ ενγαζίεξ θαη γεκηθόηενα ζηηξ 

θαζεμενηκέξ δναζηενηόηεηεξ ημ ζαμάνη ηςκ 

δώςκ ήηα απιά με λύιηκμ ζθειεηό θαη 

εζςηενηθή επέκδοζε από δένμα ή ανκόμαιιμ 

 

Μ  ΚΓΞΜΡΘΑΟ  
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Μ  κενμοιάξ ή κενμθόπμξ ήηακ πιακόδημξ 

πςιεηήξ κενμύ θαη ακαιάμβακε ηεκ 

ηνμθμδόηεζε ηςκ ζπηηηώκ, ζε πόιεηξ ή πςνηά, 

πμο δεκ είπακ δηθή ημοξ πνμμήζεηα. 

Οηεκ παιηά Αζήκα ημο 19μο αηώκα όπμο δεκ 

οπήνπε αθόμα ύδνεοζε ζηα ζπίηηα, ακαιάμβακε 

ηεκ ηνμθμδόηεζή ημοξ με κενό πμο 

πνμμεζεοόηακ από ημκ Ρμεηηό θαη θμοβαιμύζε 

με γασδμύνη, μμοιάνη ή θάνμ. Έθακε πμιιά 

θμπηαζηηθά δνμμμιόγηα θαη αμεηβόηακ πενίπμο 1 

δεθάνα ημκ ηεκεθέ. Ρπήνπε ζοκήζςξ έκαξ 

κενμοιάξ ζε θάζε γεηημκηά θαη είπε ζηαζενή 

πειαηεία. Μ Οπύνμξ Θμύεξ, θαζώξ θαη μ 

παηέναξ ημο, αζθμύζακ αοηό ημ επάγγειμα ζημ 

Ιανμύζη. 
Κίκμ Γθηόδη , Σ 

 

Μ ΘΜΦΜΟ ΠΜΡ ΦΞΜΡΞΖΜΡ  

. Μ γκςζηόξ ζήμενα ςξ Θόθμξ ημο Φνμονίμο 

Θάνηζαξ απμηέιεζε ζέζε ζοκεπμύξ θαημίθεζεξ 

θαη δηαδναμάηηζε θεκηνηθό νόιμ ζε όιεξ ηηξ 

επμπέξ αθμύ είκαη ημ μμκαδηθό ύρςμα πμο 

δηαζέηεη ε πόιε ηεξ Θάνηζαξ. Γδώ βνηζθόηακ 

ζηεκ ανπαία πενίμδμ ε Αθνόπμιε, ζεμακηηθμί 

καμί, θαζώξ θαη ημ ανπαίμ ζέαηνμ, πμο ζώδεηαη 

μέπνη ζήμενα. Οηεκ ίδηα ζέζε βνηζθόηακ, 

ζύμθςκα με όιεξ ηηξ εκδείλεηξ, ε αθνόπμιε θαη 

ημ ζνεζθεοηηθό θέκηνμ ηεξ βοδακηηκήξ πόιεξ, 

πμο είπε πενημνηζζεί ζε έθηαζε, ζε ζπέζε με 

ηεκ ανπαία.  

 

Οε ζςζηηθέξ ακαζθαθέξ ηςκ ηειεοηαίςκ 

πνόκςκ έπμοκ απμθαιοθζεί ιείρακα ηεξ 

ημοζηηκηάκεηαξ μπύνςζεξ πμο πενηέθιεηε μηθνή 

έθηαζε γύνς από ημ ιόθμ. Πα ζςδόμεκα 

ημήμαηα βνίζθμκηαη ζηηξ μδμύξ Θαπηζώκ θαη 

Aι. Ναπακαζηαζίμο θαη ζηεκ Νιαηεία Αγαμ. 

Ιπιάκα. Οηεκ ζεμενηκή μκμμαζία ηεξ πενημπήξ 

ςξ Φνμύνημ ζοκέβαιε ημ μπεδεζηέκη πμο 

πνεζημμπμηήζεθε μέπνη ηα ηέιε ημο 19μο αη. ςξ 

μπονό. Πμ μπεδεζηέκη θηίζηεθε από ημοξ 

Μζςμακμύξ ζηα ηέιε ημο 15μο αη., ζημ 

θεκηνηθόηενμ ζεμείμ ημο ιόθμο. Οηα κόηηα ημο 

μπεδεζηεκίμο βνίζθεηαη ε παιαημπνηζηηακηθή 

βαζηιηθή ημο Αγίμο Απηιιίμο, ημο πνώημο 

μεηνμπμιίηε ηεξ πόιεξ. Οηα ακαημιηθά ημο 

μπεδεζηεκίμο θαη ηεξ παιαημπνηζηηακηθήξ 

βαζηιηθήξ απμθαιύθζεθε παιαημπνηζηηακηθό 

ιμοηνό θαη μεζμβοδακηηκόξ καόξ. Ε πενημπή 

ημο ιόθμο ημο Φνμονίμο απμηειμύζε ημκ Πνακό 

Ιαπαιά, ηε μμκαδηθή ειιεκηθή ζοκμηθία ζηεκ 

πνώημε Πμονθμθναηία, εκώ ημ οπόιμηπμ ημήμα 

ηεξ πόιεξ είπε ενεμςζεί θαη ακαζοκμηθίζζεθε 

από ημοξ Μζςμακμύξ. Οηηξ κόηηεξ πιαγηέξ ημο 

ιόθμο ακαπηύπζεθε ε αγμνά (ηζανζί), ζε άμεζε 

ζπέζε με ημ μπεδεζηέκη, εκώ ζημκ ίδημ πώνμ 

ακαθένεηαη ζηηξ πεγέξ θαη ημ παδάνη, πςνίξ κα 

είκαη βέβαημ ακ γηκόηακ από παιηά με ηε μμνθή 

πμο έθζαζε έςξ ηηξ μένεξ μαξ. 

ΑΠΟ ΣΕΚ ΗΓΚΣΡΖΗΕ ΠΘΑΣΓΖΑ ΣΕΚ 

ΑΗΡΟΠΟΘΕ ΣΕ ΘΑΡΖΑ (ΦΡΟΤΡΖΟ) 

Ε Ηεκηνηθή πιαηεία (Δεμάνπμο Οάπθα) ηεξ 

Θάνηζαξ απμηειεί ζεμείμ ακαθμνάξ γηα ηεκ 

πόιε. Από ηεκ Ηεκηνηθή πιαηεία ανπίδεη μ 

πεδόδνμμμξ ηεξ μδμύ Ημύμα, όπμο μπμνεί μ 

επηζθέπηεξ κα πενηεγεζεί ζηα θαηαζηήμαηα ημο 

είηε κα απμιαύζεη ημκ πενίπαημ θάης από ηε 

ζθηά ηςκ δέκδνςκ. Από ημ ζεμείμ αοηό μ 

επηζθέπηεξ μπμνεί κα αθμιμοζήζεη θαη ηεκ 

δηαδνμμή πνμξ ημκ ιόθμ ημο Φνμονίμο. 

 

Θόθος ηοσ Φροσρίοσ 

Ιε αθεηενία ηεκ Ηεκηνηθή πιαηεία θαη 

ακεθμνίδμκηαξ ημ ιόθμ ημο Φνμονίμο, μέζα από 

ημοξ πμιοάνηζμμοξ πεδόδνμμμοξ, μ επηζθέ 

πηεξ ζα ζοκακηήζεη έκα ζύμπιεγμα μκεμείςκ 

ηεξ παιαημπνηζηηακηθήξ, ηεξ θονίςξ βοδακηηκήξ 

αιιά θαη ηεξ μζςμακηθήξ πενηόδμο, πμο 

ακαδείπζεθακ ηα ηειεοηαία πνόκηα. 

Γηδηθόηενα, ζηεκ πιαηεία Θαμπνμύιε, έπμοκ 

δηαζςζεί ημήμαηα ημο Ιπεδεζηεκίμο ημο 15μο 

αη., ηςκ παιαημπνηζηηακηθώκ ιμοηνώκ ημο 6μο 

αη., ηεξ παιαημπνηζηηακηθήξ βαζηιηθήξ ημο Αγίμο 

Απηιιίμο θαη ηεξ βαζηιηθήξ ηεξ θονίςξ 

βοδακηηκήξ πενηόδμο ημο 11μο - 12μο αη. μ.., 

με κεθνμηαθεία ηεξ ίδηαξ πενηόδμο. 
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Ιπεδεζηέκη 

Πμ Ιπεδεζηέκη ηεξ Θάνηζαξ θαηέπεη με ηεκ 

πανμοζία ημο δεζπόδμοζα ζέζε ζημ εονύπςνμ 

πιάης μα ημο ιόθμο ηεξ ανπαίαξ αθνόπμιεξ, 

ζηε ζεμενηκή ημπμζεζία «Θόθμξ Φνμονίμο». 

Ννόθεηηαη γηα μεγάιε ζθεπαζηή αγμνά, πμο 

θηίζζεθε από ημοξ Μζςμακμύξ ζηα ηέιε ημο 

15μο - ανπέξ ημο 16μο αηώκα. Πμ Ιπεδεζηέκη 

απμηέιεζε, έθημηε, θαη γηα ηνεηξ πενίπμο 

αηώκεξ, ημ δςηηθόηενμ ημήμα ηεξ αγμνάξ. 

Οήμενα ζώδμκηαη μόκμ μη πενημεηνηθμί ημίπμη 

ημο θεκηνηθμύ μηθμδμμήμαημξ. Οημ Ιπεδεζηέκη 

βνίζθεηαη πνμζςνηκά θαη ε βοδακηηκή ζοιιμγή 

ανπαίςκ, ε μπμία ζα μεηαθενζεί ζημ 

Δηαπνμκηθό Ιμοζείμ, ώζηε κα ανπίζεη ε 

επηζθεοή θαη ακάδεηλε ημο μκεμείμο από ηηξ 

ανμόδηεξ οπενεζίεξ. 

 

Ναιαημπνηζηηακηθή Βαζηιηθή ημο Αγίμο Απηιιίμο 

Ννόθεηηαη γηα ηνίθιηηε βαζηιηθή, αθηενςμέκε 

ζημκ Άγημ Απίιιημ, ζύμθςκα με επηγναθέξ. 

Ηηίζζεθε ημκ 6μ αηώκα πάκς ζημκ ηάθμ ημο 

Αγίμο. Δηαηενείηαη ζημ επίπεδμ ηεξ 

ζεμειίςζεξ θαη θμζμείηαη με ρεθηδςηά δάπεδα 

ζημ κάνζεθα. Μ ηάθμξ ημο Αγίμο μπμνεί κα 

ηαοηηζηεί με ημκ θαμανμζθέπαζημ ηάθμ ημο 

βμνείμο θιίημοξ, πμο θένεη δςγναθηθή 

δηαθόζμεζε με ζηαονμύξ. 

Μ καόξ επηζθεοάζζεθε ζηε μεζμβοδακηηκή 

πενίμδμ αθμύ απμηειμύζε ημκ επηζθμπηθό καό 

ηεξ πόιεξ θαη μένμξ ημο πνεζημμπμηήζεθε ςξ 

κεθνμηαθείμ.  

Οημκ πενηβάιιμκηα πώνμ ακαζθάθεθακ ανθεηά 

πνμζθηίζμαηα ημο καμύ, αθμύ είκαη γκςζηό όηη 

μη βαζηιηθέξ πενηβάιιμκηακ από θαημηθίεξ, 

απμζήθεξ, ιμοηνά, θηιακζνςπηθά ηδνύμαηα.  

Οηα ηέιε ημο 15μο αηώκα, όηακ μη Μζςμακμί 

έθηηζακ ημ Ιπεδεζηέκη ζηα βόνεηα ημο καμύ, 

παναπώνεζακ ζημοξ πνηζηηακμύξ άιιμ πώνμ 

ιαηνείαξ θαη έηζη μ καόξ μεηαθηκήζεθε 

δοηηθόηενα. 

 

Ε  ΙΕΘΖΑ  

Γεκκήζεθα ζε έκα ιηβάδη 

ζ’ έκα νοάθη δνμζενό. 

Ιεξ ζηε κύπηα  ζημ ζθμηάδη 

πόνερα έκακ οπένμπμ πμνό. 

 

Ιεγάιςζα ζηε γε ηεκ ηημεμέκε. 

Γίμαη ε μειηά ε αγαπεμέκε! 

 
 ٭٭٭                  
Γίμαη ηεξ θύζεξ ζογαηένα 

Ηαη είμαη ζ’ όιμοξ λαθμοζηή. 

Οακ με θοζάεη μ αέναξ 

Πα άκζε μμο γίκμκηαη βνμπή. 

 

Μ θμνμόξ μμο με δεζηαίκεη. 

Γίμαη ε μειηά ε αγαπεμέκε! 
 ٭٭٭                      
Ένπμκηαη πάκς μμο πμοιάθηα. 

Οηα θιαδηά θαη ζηηξ θςιηέξ 

Ηαη βιέπμοκ μενηθά ζαιηγθανάθηα 

Ηάκμοκε γέιηα θαη πανέξ. 

 

Γίμαη ε μειηά ε   ΓΡΠΡΖΟΙΓΚΕ! 

Γίμαη ε μειηά ε  αγαπεμέκε! 

 
 ٭٭٭                    
Πη κα κηώζμοκ μη άκζνςπμη γηα μέκα; 

Κηώζμοκ αγάπε θη μμμνθηά 

Πα πένηα είκαη ορςμέκα 

γηα κα πηάζμοκ εμέκα ηε μειηά. 

 

Γίμαη ε μειηά ε δμλαζμέκε! 

Γίμαη ε μειηά ε αγαπεμέκε! 

 
Σμ πμίεμα είκαη  γναμμέκμ από όιμοξ ημοξ 

μαζεηέξ ηεξ Δ1΄ηάλεξ 

θαη είκαη αθηενςμέκμ ζηε μειηά. 

 

ΕΙΓΞΕΟΖΑ  ΓΗΔΞΜΙΕ ΟΠΕ 

ΘΓΟΟΑΘΜΚΖΗΕ  

Οηηξ 26/5/2017 ε ηνίηε, ε ηεηάνηε, ε πέμπηε 

θαη ε έθηε ηάλε πήγαμε μιμήμενε εθδνμμή ζηε 

Θεζζαιμκίθε, γηα κα επηζθεθημύμε ημ 

Νιακεηάνημ . 

ηακ πνςημμπήθαμε ζημ «Νιακεηάνημ» μαξ 

άνεζε πμιύ, γηαηί είπε εκδηαθένμκηα πνάγμαηα 

γηα ημ ζύμπακ. Ιεηά από ιίγε ώνα μπήθαμε ζε 

μηα ηενάζηηα, θοθιηθή αίζμοζα θαη εθεί 

παναθμιμοζήζαμε έκα βίκηεμ πμο είπε ζπέζε 

με ημ δηάζηεμα. 
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Γπίζεξ , ζε μηα άιιε αίζμοζα, είδαμε μηα ηαηκία 

3D με δνάθμοξ. 

Έπεηηα πήγαμε ζημ «Πεπκμιμγηθό Νάνθμ», 

όπμο πςνηζμέκμη ζε μμάδεξ λεκαγεζήθαμε από 

λεκαγμύξ. Γκηοπςζηαζηήθαμε με ηηξ 

θαηαζθεοέξ πμο μαξ έδεηλακ μη λεκαγμί θαη ηα 

πεηνάμαηα πμο ελεγμύζακ δηάθμνα θαηκόμεκα 

ηεξ θοζηθήξ. 

Φεύγμκηαξ από εθεί πήγαμε γηα θαγεηό ζημ 

θμκηηκόηενμ εζηηαηόνημ μέζα ζηεκ πόιε. 

Ιεηά πήγαμε ζημκ «Θεοθό Νύνγμ», όπμο 

ακεβήθαμε ημοξ πέκηε μνόθμοξ από μηα 

θοθιηθή, πέηνηκε ζθάια θαη ζε θάζε όνμθμ 

ζηαμαημύζαμε θαη βιέπαμε πμιιά μηθνά 

δςμαηηάθηα ζηα μπμία οπήνπακ δηάθμνα  παιηά 

ακηηθείμεκα, πιενμθμνίεξ θαη εηθόκεξ από ηεκ 

πόιε ηεξ Θεζζαιμκίθεξ θαη ηεκ ηζημνία ηεξ. 

Ε λεκαγόξ μαξ είπε πςξ ζε αοηά ηα ζθμηεηκά 

δςμάηηα δμύζακ θναημύμεκμη, γηαηί ζηεκ επμπή 

ηεξ Πμονθμθναηίαξ μ πύνγμξ ήηακ θοιαθή. 

Ναιαηόηενα ήηακ θάζηνμ θαη ζήμενα ιεηημονγεί 

ςξ μμοζείμ. 

Πέιμξ ακεβήθαμε ζημκ ελώζηε θαη ζαομάζαμε 

ηεκ πακέμμνθε ζέα ηεξ πόιεξ θαη ημο 

Θενμασθμύ θόιπμο. 

Αοηή ε εθδνμμή ζα μαξ μείκεη αλέπαζηε, γηαηί 

πενάζαμε πμιύ ςναία, μάζαμε, είδαμε, 

αθμύζαμε πμιιά θαη δηαζθεδάζαμε!!! 
Δέζπμηκα Πεηνίθε, Κηέπο Ημοζηένα, Χνηζηηάκα 

Ηηεβάκη, Ακαζηαζία Σένπμο  Γ2 

 

ΓΘΖΔΜΚΖΟΙΑΠΑ  

Ννώηε μένα ημο Ιάνηε. Ννώηε μένα ηεξ 

Άκμηλεξ. Οαναθμζηή. ια ηα παηδηά ζηα πένηα 

ημοξ θμνάκε ημκ Ιάνηε. Δομ θιςζηέξ 

μπενδεμέκεξ (άζπνε θαη θόθθηκε). 

 Πμκ Ιάνηε ημκ θμνάμε ζημκ θανπό ημο πενημύ 

μαξ. Γηαηί; Γηα κα με μαξ μαονίζεη μ ήιημξ  

έιεγακ μη παιημί. 

Οηεκ πνςηκή πνμζεοπή μαξ πενίμεκε μηα 

έθπιελε. Πα παηδηά ημο μιμήμενμο ζπμιείμο με 

έκα πειηδόκη πάνηηκμ ζηα πένηα ημοξ μαξ 

ηναγμύδεζακ ηα πειηδμκίζμαηα. 

ειηδόκα ένπεηαη 

απ ηε μαύνε ζάιαζζα 

ζάιαζζακ απέναζε 

έθαηζε θαη ιάιεζε. 

Ιςν θαιή κμηθμθονά 

ζέβα, έβγα ζημ θειάνη 

θένε αογά ζαναθμζηηά 

θαη ζθμηκηά πεκηεθμζηά 

γηα κα δέζμμε ημ Ιάνηε 

θαη ημ ηζηιημπμονδάθη 

θη ακ δεκ έπεηε αογά 

παίνκμμε ηεκ θιςζζανηά 

κα γεκκάεη, κα θιςζάεη 

θαη κα ζένκεη ηα πμοιηά. 

Πμ ηναγμύδη αοηό είκαη ημ θαιςζόνηζμα ηςκ 

πειηδμκηώκ, ηςκ αγγειημθόνςκ ηεξ άκμηλεξ, 

ηεξ πανάξ. Πεξ ακζμθμνίαξ θαη ηεξ 

θανπμθμνίαξ. Γίκαη μηα γημνηή ηεξ μάκαξ γεξ, 

ηεξ θύζεξ. 

Οημ ηέιμξ ημο μήκα ηα παηδηά ζα θόρμοκ ημ 

Ιάνηε. Θα ημκ θνεμάζμοκ ζ έκα δέκηνμ, 

κανζμύκ ηα πειηδόκηα κα ημκ πάνμοκε κα 

ζημιίζμοκ ηε θςιηά ημοξ. Ηάπμημη πάιη θναηάκε 

ημκ Ιάνηε θαη ημκ θαίκε μαδί με ημ ανκί ημ 

Νάζπα. 

Γμείξ πάιη, ηα παηδηά ημο Δ1, εοπόμαζηε κα 

έπεη πάκηα θαιό θαηνό γηα κα έπμοκ πιμύζηα 

ζμδεηά θέημξ μη γεςνγμί θαη γηα κα λεποζμύμε 

ζηηξ ελμπέξ θαη ζηηξ παναιίεξ μόιηξ ηειεηώζμοκ 

ηα ζπμιεία θαη ανπίζμοκ μη δηαθμπέξ. ΜΡΦ! 

Βανεζήθαμε πηα. 

Οη μαζεηέξ ημο Δ1 
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ΙΖΗΞΜΖ ΝΜΖΕΠΓΟ  

Ηαιώξ ήνζεξ θαιμθαίνη 

Θέεη ημ δεζηό ηα’αγένη 

Φενκεηξ θνμύηα ζημ πακένη 

Θα ηα θόρς μεζεμένη 

Ιε η’αόναημ μμο πένη 

Νεπόκηα θαη νμδάθηκα 

Ηενάζηα θαη δαμάζθεκα 

 

Μ ήιημξ με πανά μαξ ιμύδεη 

ηακ ηνώμε ημ θανπόοδη  

Ηαη θμηηάμε μαθνηά  

Νένα απ΄ημκ μνίδμκηα 

 

Νμο ζ’αθήζμομε ηα θιμύδηα 

Κα με βγμύκε ηα μαμμύδηα ; 

Κα μεκ θάκμομε ζθμοπίδηα 

Ηαη γεμίζμομε με θίδηα; 

 

Έθηαζε ημ θαιμθαίνη 

Έπεζε έκα ιαμπνό αζηένη  

Ιεξ ζηεκ αγθαιηά μμο  

Δεκ ημ θνάηεζα ζημ πένη 

Πμ θνύβς ζηε μαηηά μμο 

 

Έθμρα όια ηα μαιιηά μμο 

Γηα κα ημ ζθεπάζς 

Πμ θύιαλα ημ έθνορα 

Φμβάμαη μεκ ημ πάζς 

 

Ήμαζηακ θάης απ’ηεκ μμπνέια 

ια ηα παηδηά  

Γύνηδε έκαξ μύιμξ 

ιμ ηνέια θαη πανά. 

Οηα θεθάιηα μαξ θαπέια 

Κα μεκ μαξ θαίεη μ ήιημξ. 

Έια ηνέλε , παίλε , γέια 

Ε δςή είκαημηα ηνέια 

Ηαη γιοθηά ζακ θαναμέια 

Νάμε , πάμε, θμιομπάμε 

Νιαηζμονίδμομε γειάμε. 

 

Νάμε βόιηα ζηε ιηαθάδα 

Οαμμζνάθε θαη Θεοθάδα 

Γηα κα παίνεηαη ε Γιιάδα 

 

ιμη θάης απ΄ηε ζθηά  

Σάπκμομε μηα θαναμέια 

Οθμκηάθηαμε ζηα ζθμηεηκά 

Ηαη δεκ παίδμομε μπμογέια 

 

Νήγεξ ιέξ δηαθμπέξ 

Ο’μιεξ ηηξ αμμμοδηέξ 

Ο’μιεξ ηηξ παναιίεξ ήνζεξ 

Ιπάκημ ζ’μιεξ ηηξ αθηέξ 

Ηαη ζηηξ κενμηζμοιήζνεξ 

 

Ηάζεηαη ε Θία  

ζηεκ άδεηα παναιία 

βάδεη ακηειηαθό, 

θμνάεη θόθθηκμ μαγηό. 

 

Βγαίκεη έκαξ θανπανίαξ 

Φμβενόξ θαη ηνμμενόξ 

Πνόμαλε μ αζηενίαξ 

Ηη όιμξ μ γηαιόξ 

Δεκ ηνμμάδεη όμςξ ε Θία 

Γίκαη μηα μηθνή θονία 

 

Πα παηδηά με ηα θαπέια 

ιε μένα με μπμογέια 

Πώνα θάης απ’ηεκ μμπνέια 

Νάκς απ’όια ; αμμγέια 

 

Ίζςξ έκα πενηζηένη  

Ιμο αθμύμπεζε ημ πένη 

Πμ γιοθό ημ θαιμθαίνη 

Ιμο θμοηζμύιεζε ηε μύηε 

Πμ μηθνμύιη ημ ζπμονγίηη 

 

Ηιείκμοκ ηα ζπμιεία  

«άκηε γεηά» βηβιία  

Ναηδηά ζηεκ παναιία 

Ια ηα δνμζενά ηα θνμύηα  

Πα’θαγε ε γνηά ε θαθμύηα 

 

ηίδμομε θάζηνα ζηεκ άμμμ 

Νύνγμοξ , γέθονεξ πημ πάμς 

Ιε ημκ θίιμ μαξ ημκ Ηώζηα 

 Ηη εκμπιμύμε ηεκ θονία 

Νμο θμημάηαη μ’αζημνία 

Οηεκ μεγάιε ηεκ λαπιώζηνα. 
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Απ! Δεκ λένς ηη κα θάμς 

Απ’ηε δέζηε ζ’απμθάμς 

Ο’μιεξ ηηξ δηαθμπέξ 

Ηάζηνα πηίδαμε ζηεκ άμμμ 

ίιηα παίδαμε παηπκίδηα 

Ιε βόηζαια θαη μπηπιημπίδηα 

Οηεκ  πακέμμνθε ηε Οάμμ 

Νήγα θαη ζηε Ιύθμκμ 

Αγόναζα έκα δίθακμ  

Φόνεζα θμζημύμη 

Ηαη κηύζεθα γαμπνόξ 

Ηαιμθαίνη, θαιμθαίνη 

Γίζαη ηόζμ θαιό ηαίνη 

 

Π’άιιμ πμο’πα από παιηά 

Ι’έπνεδε θαζεμενηκά 

Πμο θώκαδα έια, έια 

Ι’αοηό θαζόηακ ζηεκ μμπνέια 

Πμο’ιεγα πάμε ζηε Οάμμ 

«όπη ζα μείκς εδώ γηα μπάκημ» 

Πμο’ιεγα πάμε ζακημνίκε  

Ηαη μμο’νηπκε ημκ θμοβά με ηε πιςνίκε 
 

Ιαζεηέξ θαη μαζήηνηεξ ημο Δ1  

 

ΟΡΘΘΜΓΜΟ ΓΜΚΓΩΚ  

Ιε πνςημβμοιία ημο Δ.Ο. ημο Οοιιόγμο 

Γμκέςκ θαη πνμζθμνά μεπακεμάηςκ από ηεκ 

εηαηνεία Αθμί Ιειηώκε Α.Γ. βγήθακ μη νίδεξ 

από ηηξ ιεύθεξ πμο είπακ πέζεη ιόγς 

θαθμθαηνίαξ θαη ζημ μένμξ πμο ήηακ μ 

Ούιιμγμξ Γμκέςκ ζα ημπμζεηήζεη ηάπεηα 

με γθαδόκ. Πμοξ εοπανηζημύμε !! 
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ΓΗΔΕΘΩΓΖ  ΖΟΤΚΖΟΤ  2017 

 

 

9 / 6        08.30 π. μ. :  Γθδνμμή ηςκ ηνηώκ Δεμμηηθώκ Οπμιείςκ ζημ άιζμξ ημο Αγ. Γεςνγίμο,   

                  θαη πμδμζθαηνηθμί αγώκεξ μεηαλύ ηςκ ζπμιείςκ 

12 / 6    08.30 π. μ. : Νανμοζίαζε ζθοηαιμδνμμηώκ θαη πμνεοηηθώκ, θαη 

                   Γζςηενηθό πνςηάζιεμα  Βόιεσ – πμδμζθαίνμο ηςκ Δ’, Γ’ θαη ΟΠ’ ηάλεςκ 

13 / 6    10.00 π. μ. : Νανμοζίαζε πνμγναμμάηςκ ζπμιηθήξ δναζηενηόηεηαξ :   

                    Α΄ ηάλε «παναδμζηαθά παηπκίδηα» Ζςάκκα Πεγακή, Γαιάηεηα Ιπανμπαγηάκκε,  

                   Β΄ ηάλε ηα ζεαηνηθά «Πνμθμθαογαξ ζημ Σογεημ», «ζπνηα θαη Θαπακηθαά» Γοαγγειία   

                   Πνηακηαθύιιμο, Ομθία Οθαπένδα. 

14 / 6     19.30 μ. μ.  :  Θεαηνηθή Νανάζηαζε «Ηόθθηκε Ηιςζηή Δεμέκε», Ναναδμζηαθά  

                    Ναναμύζηα από όιε ηεκ Γιιάδα, Γοζομία Πζηγάνα – Ναιάζθα, Δεμήηνεξ Ηαηζαμύκεξ.   

                    Ιμοζηθή: Ηαηενίκα Βειεζηώημο, θαη Απμπαηνεηηζμόξ ηεξ ΟΠ΄ Πάλεξ από ηεκ Γ΄,  

 

 

 


