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ΑΓΖΑΟΙΜΟ 

 

Δεσηέρα 11 Οεπηεμβρίοσ 2017 

Πμ πνώημ θμοδμύκη πηύπεζε λακά. Πα 

μαζήμαηα ανπίδμοκ θαη όιμη μη μαζεηέξ 

βνίζθμκηαη ζημ πνμαύιημ γηα ημκ αγηαζμό. Ιαδί 

μαξ θαη θέημξ ηα πνςηάθηα , άιια θμβηζμέκα θη 

άιια γειαζηά. Μ αγηαζμόξ έγηκε ζηηξ 8.30 ημ 

πνςί από ημκ ηενέα ηεξ εκμνίαξ μαξ, παηένα 

Γεώνγημ .  

 
Μη εοπέξ δόζεθακ από ημκ ηενέα θαη ηεκ 

πνόεδνμ ημο Οοιιόγμο Γμκέςκ θ. νηζηίκα 

Αβέιια. μςξ είπαμε μηα ζεμακηηθή αιιαγή. 

Κέα δηεοζύκηνηα, ε μπμία, αθμύ ζοζηήζεθε ζε 

όιμοξ μαξ, εοπήζεθε θαιή ζπμιηθή πνμκηά. Πμ 

όκμμά ηεξ είκαη Ηεναζμύια Γθμύμα.  
 

Οη μαζεηέξ ηεξ Γ’ ηάλεξ 

 

ΑΟ … ΟΡΟΠΕΘΜΎΙΓ  

 Ηάζε πνόκμ, με ημ λεθίκεμα ηεξ κέαξ ζπμιηθήξ 

πνμκηάξ, ζημ ζπμιείμ μαξ ένπμκηαη θαηκμύνημη 

δάζθαιμη, θονίςξ εηδηθμηήηςκ. Έηζη θέημξ ημ 

ζπμιείμ μαξ ιεηημονγεί με ημ παναθάης εθπ/θό 

πνμζςπηθό :  

Γθμύμα  Ηεναζμύια Δ/κηνηα – Δαζθάια   

Κηαβανμύθαξ Αζηένημξ Ρπ/κηήξ -  

Δάζθαιμξ  

Δογμύνεξ Αζακάζημξ  

Οθαπένδα Ομθία  

Πεγακή Ζςάκκα  

Ιπανμπαγηάκκε Γαιάηεηα  

Πζαμύζε Γιέκε 

Κηέιια Γιέκε  

Γθόγθαξ Γεώνγημξ  

Πζηγάνα Ναιάζθα Γοζομία 

Ηαηζαμύκεξ Δεμήηνημξ  

Πνηακηαθύιιμο Γοαγγειία  

Ναπαθςζημύιε Αζακαζία - Πμήμα Έκηαλεξ  

Πζηκηδηνάθμο νηζηίκα - Νιενμθμνηθήξ 

Βειεζηώημο Αηθαηενίκε - Ιμοζηθήξ  

Ηαιαμάξ Βαζίιεξ - Δάζθαιμξ  

Ηασάθα Ομθία -  Αγγιηθώκ  

Οενεμέηε Αζεκά -  Αγγιηθώκ  

Ιπνμύδα Αζεκά - Φοζ. Αγςγήξ  

Ηηθίμε Αηθαηενίκε - Γαιιηθώκ  

Ναηζημύναξ Αζηένημξ - Φοζ. Αγςγήξ  

Ναπαδμύιε Θεμδώνα -   Θεαην. Αγςγήξ  

Θημύνα Ηαηενίκα - Γενμακηθώκ  

Οαμανά Ήβε - Γηθαζηηθώκ  

Πεκ θαζανηόηεηα ημο ζπμιείμο μαξ επημειείηαη 

ε θ. Δάθκε θαη με ημ θαγεηό μαξ, ζημ θοιηθείμ, 

αζπμιείηαη ε θ. Γεςνγία.  
 

ΟΜΘΖΗΜΟ  ΟΡΚΓΠΑΖΞΖΟΙΜΟ  

«Ε ΑΙΖΘΘΑ» 

 

πςξ θάζε πνόκμ έηζη θαη θέημξ έγηκακ 

εθιμγέξ ζηηξ ηάλεηξ Δ΄, Γ΄, Οη΄ γηα κα 

εθιεγμύκ ηα μέιε ημο επηαμειμύξ δημηθεηηθμύ  

θαη ημο πεκηαμειμύξ επμπηηθμύ  ζομβμοιίμο 

ημο ζπμιηθμύ μαξ ζοκεηαηνηζμμύ «Ε Άμηιια», 

οπεύζοκμο γηα ηεκ ζύκηαλε, έθδμζε θαη 

δεμμζημπμίεζε ηεξ ζπμιηθήξ μαξ εθεμενίδαξ. 

Πμ επηαμειέξ δημηθεηηθό ζομβμύιημ πμο 

εθιέπηεθε, απανηίδμοκ μη ελήξ: 

Ννόεδνμξ: Κέδμο Οηοιηακή  Οη1 

Ακηηπνόεδνμξ: Δήθμξ Ηςκ/κμξ  Δ1 

Γναμμαηέαξ: Ιειηώκεξ Ηςκ/κμξ  Οη1 

Παμίαξ: Νίηζα Δέζπμηκα Δ2 

Ιέιμξ : Ιπέε Ηςκ/κα Γ1 

 

Ρπεύζοκμξ δάζθαιμξ :Δογμύνεξ Αζακάζημξ 

Γθπνόζςπμξ  ημο ζοιιόγμο Γμκέςκ & 

Ηεδεμόκςκ : Ηαηήξ Κηθόιαμξ 

 

Νεκηαμειέξ Γπμπηηθό Οομβμύιημ: 

Ννόεδνμξ: Ημκηζηώηεξ Αζακάζημξ Γ1 

Ακηηπνόεδνμξ : Ημοζηέναξ άνεξ  Δ2  

Ιέιμξ : Ηαηήξ  Αζακάζημξ  Γ1 

 

Ρπεύζοκε δαζθάια : Γοζομία Πζηγάνα – 

Ναιάζθα 

Γθπνόζςπμξ ημο ζοιιόγμο Γμκέςκ & 

Ηεδεμόκςκ : Ηαηήξ Κηθόιαμξ 
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2 ΜΗΠΩΒΞΖΜΡ : ΝΑΚΓΘΘΕΚΖΑ 

ΕΙΓΞΑ  ΑΘΘΕΠΖΟΙΜΡ 

   Ε πακειιήκηα μένα αζιεηηζμμύ άνπηζε με ημ  

πνώημ δίςνμ,    όπμο θάζε δάζθαιμξ  μηιμύζε 

ζπεηηθά με ημκ αζιεηηζμό ζημοξ       μαζεηέξ 

ημο.   

 
Ιεηά ημ δηάιεημμα  ζογθεκηνςζήθαμε όιμη ζημ 

γομκαζηήνημ, όπμο μαξ μίιεζε έκαξ πμδειάηεξ 

γηα ηε πνήζε ημο πμδήιαημο ζηε δςή μαξ. Αθμύ 

έθογε, είδαμε θάπμηα                   βίκηεμ, 

ζπεηηθά με ηηξ κίθεξ ηεξ Γιιάδαξ ζημοξ 

Μιομπηαθμύξ                                αγώκεξ. 

 
Θίγμ ανγόηενα, βγήθαμε ζηεκ αοιή ημο 

ζπμιείμο,                                           όπμο μη  

γομκαζηέξ είπακ μνγακώζεη αζιεηηθέξ 

εθδειώζεηξ.     

 
Θακάζεξ Καηήξ, Βαζηιηθή  Κανακίθα – E’ 

 

ΓΗΔΞΜΙΕ ΟΠΑ ΑΙΝΓΘΑΗΖΑ  

  Πεκ Ναναζθεοή ζηηξ 13 Μθηςβνίμο 2017 ημ 

ζπμιείμ μαξ επηζθέθηεθε ημ πςνηό Αμπειάθηα. 

Πα Αμπειάθηα είκαη πηηζμέκα ζημοξ πνόπμδεξ 

ημο Ηηζζάβμο. 

 

   Γπηζθεθηήθαμε ηνία μμοζεία πμο βνίζθμκηαη 

εθεί. Πμ πνώημ πμο επηζθεθηήθαμε ήηακ αοηό 

ηεξ Γζκηθήξ Ακηίζηαζεξ ή αιιηώξ ημο 

Αζακαζίμο αμασδή. Οηεκ ζοκέπεηα 

λεκαγεζήθαμε ζημ Θαμγναθηθό Ιμοζείμ όπμο 

θαη μάζαμε γηα ηεκ θαζεμενηκή δςή ηςκ 

θαημίθςκ ημο πςνημύ. 

    Γηα ημ ηέιμξ αθήζαμε ημ λαθμοζηό ζπίηη ημο 

Οβανηξ. Έκα εκηοπςζηαθό ανπμκηηθό με 

ειάπηζηα πνάγμαηα πμο έπμοκ ζςζεί. 

 

    Ιάζαμε επίζεξ όηη ημ παναθηενηζηηθό ημο 

ηόπμο ημοξ είκαη ημ νηδάνη. Ιε ημ νηδάνη 

έβαθακ ηα κήμαηα θαη μεηά ηα εμπμνεοόηακ. Ιε 

ημ εμπόνημ γκώνηζακ μεγάιε μηθμκμμηθή 

ακάπηολε. 

Ήηακ μηα πμιύ ςναία εθδνμμή, γηαηί γκςνίζαμε 

έκα ηόζμ όμμνθμ πςνηό με ηόζμ μεγάιε ηζημνία 

πμο βνίζθεηαη θαη πμιύ θμκηά μαξ. 

Χάνεξ Κμοζηέναξ, Καιιηόπε Αβέιια, Νίθμξ 

Αβέιιαξ – Δ2 
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E-TWINNING 

Λεθηκήζαμε ηε κέα ζπμιηθή πνμκηά έπμκηαξ ζηηξ 

απμζθεοέξ μαξ ηεκ Γζκηθή θαη Γονςπασθή 

Γηηθέηα πμηόηεηαξ γηα ημ ένγμ „‟Sharing our 

musical heritage „‟(μμηναδόμαζηε ηε μμοζηθή 

μαξ θιενμκμμηά ) πμο οιμπμηήζεθε ηε ζπμιηθή 

πνμκηά 2016-17 από ημοξ μαζεηέξ ηεξ Δ „-Γ‟ 

θαη Οη ηάλεξ ημο ζπμιείμο μαξ . Ιέζα από 

αοηό ημ ένγμ αοηό πνμζπαζήζαμε κα 

μμηναζημύμε ηεκ πμιηηηζηηθή θιενμκμμηά μαξ 

,πανάγμκηαξ παναδμζηαθά ηναγμύδηα θαη 

πμνμύξ από ηε πώνα μαξ θαη ηηξ άιιεξ πώνεξ 

πμο ζοκενγαζηήθαμε.. Ακ θαη γηα πνώηε θμνά μη 

μαζεηέξ μαξ ζομμεηείπακ ζε πνόγναμμα 

eTwinning λεπέναζακ πναγμαηηθά ηηξ 

πνμζδμθίεξ μαξ .Ιπνάβμ παηδηά! 

Φέημξ οιμπoημύκηαη ζημ ζπμιείμ ηα ελήξ 

πνoγνάμμαηα eTwinning : 1.'Traditional games 

: a bridge of generations ,cultures and a 

vehicle for outdoor learning 

Ναναδμζηαθά παηπκίδηα: μηα γέθονα γεκεώκ, 

πμιηηηζμώκ θαη έκα όπεμα γηα οπαίζνηα μάζεζε 

( Δ-Γ) 2.Traditional clapping games as a 

cultural bridge 

Ναναδμζηαθά παηπκίδηα μα παιαμάθηα ςξ 

γέθονα πμιηηηζμμύ (Οη ). 3.Come on! 

Photograph the Seasons! (Γ) 

Έια! Φςημγνάθεζε ηηξ επμπέξ! 

Φςημγναθίδμομε ηηξ επμπέξ θαη μαζαίκμομε 

ζπεηηθά ηναγμύδηα . 

4.Let's promote diversity - the European Day 

of Languages 

Αξ πνμςζήζμομε ηεκ πμηθηιμμμνθία - ηεκ 

Γονςπασθή Εμένα ηςκ Γιςζζώκ (Γ) 

Έκα ζύκημμμ πνόγναμμα με αθμνμή ηεκ 

Γονςπασθή εμένα γιςζζώκ ζηηξ 26 

Οεπηεμβνίμο. 

Ρπεύζοκε πνμγναμμάηςκ : Καηενίκα Βειεζηώημο 

- Μμοζηθόξ 

ΠΖ ΈΓΖΚΓ ΠΕΚ 28ε ΜΗΠΩΒΞΊΜΡ 

1940; 

 

Ε ηηαιηθή θοβένκεζε απαίηεζε από ηεκ Γιιάδα 

ηεκ ειεύζενε δηέιεοζε ημο ηηαιηθμύ ζηναημύ 

από ηεκ Γιιεκμαιβακηθή μεζόνημ πνμθεημέκμο 

ζηε ζοκέπεηα κα θαηαιάβεη θάπμηα ζηναηεγηθά 

ζεμεία ηεξ Γιιάδμξ. Ε απάκηεζε ηεξ 

θοβένκεζεξ Ιεηαλά  ήηακ ανκεηηθή. 

Οοκέπεηα ηεξ άνκεζεξ αοηήξ ήηακ ε είζμδμξ 

ηεξ πώναξ μαξ ζημ Β΄ Ναγθόζμημ Νόιεμμ θαη 

ε έκανλε ημο Γιιεκμσηαιηθμύ πμιέμμο ημο 

1940. Ε εμενμμεκία αοηή θαζηενώζεθε κα 

γημνηάδεηαη ζηεκ Γιιάδα θάζε πνόκμ ςξ 

επίζεμε εζκηθή εμνηή θαη ανγία. 

Μοζηαζηηθά, ηεκ 28ε Μθηςβνίμο ε Γιιάδα 

γημνηάδεη ηεκ είζμδό ηεξ ζημκ πόιεμμ, εκώ μη 

πενηζζόηενεξ άιιεξ πώνεξ γημνηάδμοκ ηεκ 

εμενμμεκία ιήλεξ ημο πμιέμμο. 

Γηα πνώηε θμνά ε επέηεημξ γημνηάζηεθε 

επίζεμα ημ 1944 με πανέιαζε εκώπημκ ημο 

ηόηε πνςζοπμονγμύ Γεςνγίμο Ναπακδνέμο 

 
Νηθόιαξ Τζηαμπαιήξ, Ακηώκεξ Παππήξ, Ηιίαξ 

Κημζέ, Κωκζηακηήξ  Μειηώκεξ – ΣΤ1’ 

 

ΓΖΜΞΠΕ 28 ες  ΜΗΠΩΒΞΖΜΡ 

Πα γεγμκόηα πμο ζοκέβεζακ ηα λεμενώμαηα 

ηεξ 28εξ Μθηςβνίμο 1940 θαη όια όζα 

αθμιμύζεζακ θαη ηαιαηπώνεζακ ημκ ειιεκηθό 

ιαό πνέπεη κα ηα ζομόμαζηε θαη κα ηα ηημμύμε. 

Γη΄αοηό ημ ιόγμ θαη θέημξ μνγακώζεθε γημνηή 

από ημοξ μαζεηέξ ηεξ Γ1, Γ2 θαη Δ1 με ηεκ 

βμήζεηα ηςκ δαζθάιςκ ημοξ:θ. Γοαγγειίαξ 

Πνηακηαθύιιμο, Δεμήηνε Ηαηζαμύκε θαη 

Γηώνγμο Γθόγθα. 
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Πα ζεαηνηθά δνώμεκα πμο πανμοζηάζηεθακ 

ήηακ ζπεηηθά με ηεκ έκανλε ημο πμιέμμο, ηεκ 

θαημπή, ηεκ ακηίζηαζε θαη ημ νόιμ πμο έπαηλακ 

μη γοκαίθεξ ζημκ πόιεμμ ημο ΄40. 

 
Πεκ μμοζηθή επημέιεηα θαη ηεκ δηδαζθαιία ηεξ 

πμνςδίαξ είπε ε μμοζηθόξ μαξ θ. Ηαηενίκα 

Βειεζηώημο. 

 
Από ημοξ μαζεηέξ ηεξ Γ1 ηάλεξ 

 
 

ΖΟΠΜΞΖΑ  ΝΜΘΓΙΜΡ ( 1940 – 

1941) 

 

Πμ παναθάης πενηζηαηηθό,  πμο μμο δηεγήζεθε 

ε γηαγηά μμο, έγηκε ημ 1941, ηεκ επμπή πμο 

ήνζακ μη Γενμακμί  θαη θαηέθηεζακ ηεκ Γιιάδα. 

Δύμ Γενμακμί ήνζακ ζημ ζπίηη ημο πνμπάππμο 

μμο, ημ μπμίμ ήηακ δηώνμθμ, θαη έμεηκακ ζημκ 

επάκς όνμθμ. Πα μκόμαηά ημοξ ήηακ Ένηπ θαη 

Βίιη. 

Οηεκ ανπή ήηακ θμβηζμέκμη θαη πνμζεθηηθμί ζημ 

ζπίηη . Όζηενα από ιίγεξ μένεξ άνπηζακ κα 

γίκμκηαη πημ μηθείμη με ημ πενηβάιιμκ θαη 

μηιμύζακ πημ πμιύ.  

ηακ μαγείνεοε ε γηαγηά ε Ναναζθεομύια, 

θαηέβαηκακ θαη έηνςγακ. μςξ,  πνηκ θάκε, 

έδηκακ ζηεκ ζθοιίηζα, ηεκ Δμδό, κα θάεη, γηαηί 

θμβόκημοζακ μήπςξ δειεηενηαζημύκ. Ιεηά ημ 

θαγεηό μηιμύζακ με ημκ πνμπάππμ μμο αγγιηθά, 

γηαηί ήλενακ θαη μη δύμ. Πμ απόγεομα 

κηοκόκημοζακ ςναία θαη πήγαηκακ ζημ ανπεγείμ. 

Πμ βνάδο, όηακ γύνηδακ, θμημόκημοζακ ζημκ 

επάκς όνμθμ. Ννηκ θμημεζμύκ όμςξ, έβαδακ 

ζηε ζθάια πεηνμβμμβίδεξ, γηα κα μεκ ακέβεη 

θακείξ επάκς θαη ημοξ ζθμηώζεη.  

Πεκ εμένα πμο έθογακ μη Γενμακμί από ηεκ 

Γιιάδα, έθογακ θαη αοημί από ημ ζπίηη ημο 

πνμπάππμο μμο. μςξ μ Ένηπ θάης από ημ 

ζηνώμα  είπε αθήζεη έκα δεογάνη άνβοια, μηα 

θςημγναθία θαη έκα αμπέπμκμ.  

Οημ ηέιμξ παηνέηεζακ θαη έθογακ. 

 
Θακάζεξ  Κμκηζηώηεξ – E’ 

 

 ΓΝΖΟΗΓΣΕ  ΟΠΕΚ ΑΓΞΜΝΜΞΖΑ 

 

Ηάζε πνόκμ ζηηξ 8 

Κμεμβνίμο 

γημνηάδμοκ μη 

Ανπάγγειμη Ιηπαήι 

θαη Γαβνηήι, μη 

μπμίμη είκαη 

πνμζηάηεξ ηεξ Αενμπμνίαξ  μαξ. Μ εμνηαζμόξ 

δηανθεί ηνεηξ μένεξ θαη ημ ζπμιείμ μαξ 

επηζθέθηεθε ημ πώνμ ηεξ αενμπμνίαξ  ηεκ 

Πνίηε 7 Κμεμβνίμο. 

 

Οηεκ ανπή όια ηα παηδηά μαδεοηήθαμε ζημ 

πνμαύιημ ημο ζπμιείμο, μπήθαμε ζηα ιεςθμνεία 

θαη λεθηκήζαμε.                                                                                               

        Φηάζαμε ζηεκ αενμπμνία  θαη έκαξ 

ζηναηηςηηθόξ πμο ενγαδόηακ εθεί μαξ ελήγεζε 

πςξ δμοιεύεη έκαξ θηκεηήναξ αενμπιάκμο. 

Ηαηόπηκ είδαμε πμιιέξ θςημγναθίεξ από ηεκ 

μμκάδα θαη δηάθμνα ακηηθείμεκα πμο 

πνεζημμπμημύκ μη αενμπόνμη ζηηξ πηήζεηξ ημοξ. 

Βγαίκμκηαξ  είδαμε ηεκ πνμζγείςζε εκόξ 

πμιεμηθμύ αενμζθάθμοξ, ηεκ ελάζθεζε  μηαξ 

μμάδαξ αενμπόνςκ θαη αμέζςξ  μεηά  πανέιαζε 

ζηναηηςηηθώκ .  
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Ιεηά ακεβήθαμε ζε μηα ζθάια θαη είδαμε πςξ 

είκαη  έκα αενμπιάκμ από μέζα. Ανγόηενα ε 

δαζθάια μαξ  μάξ άθεζε κα θάμε θάηη θαη κα 

γκςνίζμομε θαη άιιμοξ μαζεηέξ θαη μαζήηνηεξ 

από άιια ζπμιεία ,θάπμημη αγμνάζαμε  ζμοβεκίν 

θαη αμέζςξ μεηά όια ηα παηδηά μπήθαμε ζηα 

ιεςθμνεία γηα κα πάμε ζημ άιζμξ ημο Αγίμο 

Ακηςκίμο .Ήηακ έκα πακέμμνθμ μένμξ με 

παηδηθή πανά.  

ια ηα παηδηά δηαζθεδάζαμε θαη πενάζαμε 

οπένμπα. 

Θεμδώνα Τζόηζα – E’    

 

ΒΑΘΓ ΞΩΙΑ ΟΠΕ ΔΩΕ ΟΜΡ 

 

Φέημξ ημ θαιμθαίνη, μεηά από πανάθιεζε ημο 

πνμεγμύμεκμο δηεοζοκηή ημο ζπμιείμο μαξ ,θ. 

νήζημο Γθόιηζημο ζημκ Δήμμ Πονκάβμο, 

βάθηεθακ μενηθμί πώνμη ημο ζπμιείμο μαξ με 

οπένμπα πνώμαηα. Μη οπεύζοκμη ημο Δήμμο 

μαξ βεβαίςζακ όηη ζα βαθμύκ θαη μη οπόιμηπμη 

πώνμη με ηεκ πνώηε εοθαηνία. 

 
Πμ ζπμιείμ μαξ ηώνα θαίκεηαη πημ θαζανό θαη 

θαηκμύνημ , με πανμύμεκα πνώμαηα ζε ημίπμοξ 

θαη πόνηεξ. 

Γοπανηζημύμε πμιύ γηα ημ ςναίμ πενηβάιιμκ 

πμο δεμημονγήζεθε. 

 

ΑΓΜΞΑ ΚΓΜΡ   ΦΩΠΜΠΡΝΖΗΜΡ 

 

Πμ ζπμιείμ μαξ πνμθεημέκμο κα ακηηθαηαζηήζεη 

ημ παιηό θςημηοπηθό, με ηεκ βμήζεηα ημο 

Οοιιόγμο γμκέςκ θαη θεδεμόκςκ, ηύπςζε 

ζπμιηθά εμενμιόγηα. Ιε ηα πνήμαηα πμο 

μαδεύηεθακ, αθμύ όια ηα παηδηά πήνακ έκα  ή 

θαη πενηζζόηενα, αγμνάζηεθε έκα κέμ 

θςημηοπηθό μεπάκεμα. Ηάζε παηδί μπμνμύζε κα 

πμοιήζεη ημ εμενμιόγηό ημο θένκμκηαξ ηα 

πνήμαηα ζημ ζπμιείμ. Πα εμενμιόγηα είπακ μηα 

θςημγναθία ηςκ παηδηώκ θαη ηςκ 

εθπαηδεοηηθώκ αιιά θαη ημοξ πμνεγμύξ πμο 

βμήζεζακ ζηεκ έθδμζή ημο. 

 
 Ηιίαξ Κημζέ, Κωκζηακηήξ Μειηώκεξ, Νηθόιαξ 

Τζηαμπαιήξ, Ακηώκεξ Παππήξ – ΣΤ1 
 

ΗΜΡΗΘΜΘΓΑΠΞΜ – “Μ 

ΣΑΞΜΠΞΜΙΑΞΑΟ “ 

 
Μη μαζεηέξ ηςκ Α΄, Β΄ θαη Γ¨ ηάλεςκ ημο 

ζπμιείμο μαξ ηεκ Πνίηε 14-11-2017 

παναθμιμοζήζαμε  μηα πανάζηαζε  

θμοθιμζέαηνμο: « Μ ΣΑΞΜΠΞΜΙΑΞΑΟ». 

Ιηα θμνά μ Σανμηνμμάναξ  ήζειε κα πάνεη ηεκ 

Σανμπώνα. μςξ ηα ράνηα ημκ εμπόδηδακ θαη 

θώκαδακ: « Ηάης μ Σανμηνμμάναξ». 

 Ε Ομοπηά ε θίιε ημο Σανμηνμμάνα άθμογε ηα 

ζπέδηα ηςκ ρανηώκ θαη ηα έιεγε ζημκ 

Σανμηνμμάνα. 

Πα ράνηα πήγακ ζημκ δηθαζηή. Μ θύνημξ 

δηθαζηήξ έβγαιε απόθαζε κα πάκε ζε άιιε 

πώνα. Πα ράνηα όμςξ δεκ δέπηεθακ ηεκ 
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πνόηαζε ημο δηθαζηή θαη πήγακ κα βνμοκ έκα 

δίπηο ζημ καοάγημ. Αοηό ημ δίπηο ήηακ θμμμέκμ. 

Έκα ράνη με ηεκ ναπημμεπακή ημο ημ έναρε θαη 

έηζη έπηαζακ ημκ Σανμηνμμάνα . Μ θύνημξ 

δηθαζηήξ έθηαζε θαη ηα ράνηα ημο ελήγεζακ ηη 

έγηκε. Μ Σανμηνμμάναξ είπε ρέμαηα. ηη ηάπα 

ήηακ μηα πιάθα. Μ θύνημξ δηθαζηήξ ημκ  

εμπηζηεύηεθε , μα ηα ράνηα είπακ δίθαημ.  

Γθείκε ηεκ ζηηγμή εμθακίζηεθε ε Γμνγόκα πμο 

ελήγεζε ηη έγηκε θαιύηενα θαη είπε πενηζζόηενμ 

δίθαημ. Γηαηί ηεκ είπε θοιαθίζεη μ 

Σανμηνμμάναξ. Μ δηθαζηήξ άιιαλε αμέζςξ 

απόθαζε .Έηζη μ Σανμηνμμάναξ έμεηκε γηα 

πάκηα ζημ δίπηο θαη ηα ράνηα ζηεκ ρανμπώνα 

ημοξ. 

 
Ακαζηάζεξ Βανζάμεξ - Β2 

 

 

Ε ΓΖΜΞΠΕ ΠΜΡ ΝΜΘΡΠΓΚΓΖΜΡ 

 

Πεκ Ναναζθεοή 17 Κμεμβνίμο 2017 ηημήζαμε 

ηεκ 44ε επέηεημ ημο Νμιοηεπκείμο με μηα 

ελαηνεηηθή γημνηή  ηεκ μπμία είπακ ακαιάβεη μη 

ηάλεηξ Δ2‟ θαη Γ‟ δεμμηηθμύ. Ε Δ2 ηάλε έπαηλε 

ημ ζεαηνηθό με ηίηιμ «Ε θονά Δεμμθναηία», 

εκώ ε Γ΄ηάλε πανμοζίαζε δύμ ζεαηνηθά με 

ηίηιμ: «Γημημάδμκηαξ ηε γημνηή ημο 

Νμιοηεπκείμο» θαη «Γμέκα με κμηάδεη».Μη 

μαζεηέξ ηεξ Οη΄ ηάλεξ ηναγμύδεζακ οπένμπα 

ηναγμύδηα ζηεκ πμνςδία. 

 
Νναγμαηηθά μαξ μάγερακ όιμη. Πεκ γημνηή 

επημειήζεθακ ε θ.Γιέκε Πζαμύζε, ε μπμία 

έθακε θαη ηεκ μμηιία, ε θ.Έθε Πζηγάνα - 

Ναιάζθα, ζημκ ήπμ βμήζεζακ μ θ. Αζακάζημξ 

Δογμύνεξ, ζηεκ μμοζηθή αοηήξ ηεξ μαγεοηηθήξ 

πανάζηαζεξ ε θ. Ηαηενίκα Βειεζηώημο θαη ζηα 

ηεπκηθά ε θ. νηζηίκα Πζηκηδηνάθμο.  

 
Αοηή ε πανάζηαζε ήηακ πμιύ ςναία θαη ηα 

παηδηά έπαηδακ ηέιεηα. Μη γμκείξ ηςκ παηδηώκ 

ήνζακ κα ηα ζαομάζμοκ. 

 
Ε γημνηή πέναζε πμιιά μεκύμαηα ζε όιμοξ μαξ.       

 
Κμονθμύμπα Μανηηίκα , Κμοθμδήμμο  Έιεκα, 

Αεδόκε Λοδία, Δνάμε Βαζηιηθή, Τζάια Γημιάκηα, 

Νέδμο Σηέιια, Ληάκμο Γοαγγειία - ΣΤ1’ 

 

 

ΑΝΜ ΝΜΡ ΝΕΞΑΚ ΠΜ ΜΚΜΙΑ 

ΠΜΡΟ ΠΑ ΝΓΘΑΓΕ 

ΑΖΓΑΖΜ  ΝΓΘΑΓΜΟ    

 Πμ  Αηγαίμ                πέιαγμξ      πήνε   ημ    

όκμμά     ημο   από     ημκ   Αηγαία,   ημκ    

παηένα    ημο    Θεζέα,   πμο    είπε   πάεη   

ζηεκ     Ηνήηε   κα    ζθμηώζεη  ημκ   

Ιηκώηαονμ. Μ  Αηγαίαξ   είπε  ζομθςκήζεη   με  

ημκ   Θεζέα ,  ακ   γονίζεη   δςκηακόξ , κα  

βάιεη   άζπνα   πακηά ζημ θανάβη πμο ζα 

επηζηνέθεη  θαη  ακ   ζθμηςζεί   κα   βάιεη   

μαύνα  πακηά. 

Μ    Θεζέαξ   ζθόηςζε   ημκ     Ιηκώηαονμ, 

αιιά   λέπαζε   κα   αιιάλεη    ηα   μαύνα   

πακηά  θαη  όηακ  είδε  μ  παηέναξ  ημο ημ 

θανάβη κα ένπεηαη με μαύνα πακηά  έπεζε   ζηε   

ζάιαζζα  θαη πκίγεθε,   γηαηί    κόμηδε   όηη   μ  

γηόξ  ημο   είπε   πεζάκεη. Γηα   αοηό ημ 

πέιαγμξ  πήνε   ημ   όκμμά    ημο από ημκ 
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Αηγαία θαη μκμμάζηεθε Αηγαίμ Νέιαγμξ.         

Έθημναξ Παπαγεωνγίμο , Χνήζημξ Λάγγαξ - E’   

 

ΠΜ ΑΖΓΑΖΜ ΝΓΘΑΓΜΟ 

    Πμ Αηγαίμ πέιαγμξ είκαη ημ μεγαιύηενμ 

πέιαγμξ ζηεκ  Γιιάδα . 

     Ούμθςκα με ηεκ μοζμιμγία , ημ όκμμά ημο 

πνμένπεηαη από ημκ Αηγέα ,βαζηιηά ηεξ Αζήκαξ 

θαη  παηένα  ημο Θεζέα , μ μπμίμξ έπεζε θαη 

πκίγεθε  ζηα κενά  ημο πειάγμοξ από ημ  καό 

ημο Νμζεηδώκα  ζημ Ομύκημ.  

    Απμηειείηαη  από πέκηε  κεζηςηηθά 

ζομπιέγμαηα ηα  μπμία είκαη μη Ηοθιάδεξ , μη 

Οπμνάδεξ , ηα Δςδεθάκεζα θαη ηα Κεζηά ημο 

Ακαημιηθμύ Αηγαίμο. 

   Πα πενηζζόηενα κεζηά ημο Αηγαίμο πειάγμοξ 

είκαη θμμμάηηα ηεξ μεγάιεξ ζηενηάξ πμο 

μκμμαδόηακ  Αηγείδα θαη οπήνπε ζηεκ πενημπή 

πνηκ από επηά εθαημμμύνηα πνόκηα . Ε Αηγείδα 

ήηακ ημ Αηγαίμ πέιαγμξ , όπςξ θαη μιόθιενε ε 

πενημπή ζηα βόνεηα ηεξ Ηνήηεξ , ζηα κόηηα ημο 

Αίμμο , ζηα δοηηθά ηεξ Ιηθνά  Αζίαξ θαη ζηα 

ακαημιηθά ημο Ζμκίμο πειάγμοξ . Ιε ημκ θαηνό 

ε Αηγείδα θαηαθενμαηίζηεθε  ελαηηίαξ  

μνηζμέκςκ  δοκάμεςκ πμο έδναζακ ζημ 

εζςηενηθό ηεξ Γεξ , με απμηέιεζμα άιια 

ημήμαηα ηεξ κα ακορςζμύκ θαη άιια κα 

βοζηζημύκ .  

 
Μπανμπαγηάκκε  Μανία , Σακδαιή  Μανία  -  Γ’ 

 

Ε  ΖΟΠΜΞΖΑ  ΠΜΡ ΖΗΑΞΖΜΡ   ΝΓΘΑΓΜΡΟ                               

     Ννηκ από πμιιά 

πνόκηα ζηεκ   Ηνήηε , 

οπήνπε   έκα  παιάηη  

με  βαζηιηά  ημκ  

Ιίκςα.  Μ  Ιίκςαξ  

δηέηαλε ημκ Δαίδαιμ, 

έκακ  ανπηηέθημκα 

ηεξ  επμπήξ,  κα ημο  θηίζεη  έκακ μεγάιμ  θαη    

μπενδεμέκμ  ιαβύνηκζμ. 

Μ  Δαίδαιμξ   δέπηεθε  με  ακηαιιαγή   μηα  

θαιή αμμηβή. Ιεηά  από  ιίγμ  θαηνό  μ   

Ιίκςαξ   θοιάθηζε  ημκ  Δαίδαιμ  θαη  ημκ  γημ  

ημο ημκ   Ίθανμ  ζε  έκακ  ρειό  πύνγμ  ,  δηόηη  

δεκ ήζειε  κα  μάζεη  θακείξ  πςξ  κα  βγεη  

από ημκ  ιαβύνηκζμ .      

      Μ  Δαίδαιμξ  θαη  μ  γημξ  ημο  δεκ  

μπμνμύζακ κα   δήζμοκ  άιιμ  θοιαθηζμέκμη  

ζημκ  πύνγμ. Έηζη  ζθέθηεθακ  με  ηα  θηενά    

ηςκ  πμοιηώκ  πμο  θαζόηακ  ζημ πανάζονμ   

ημοξ  θαη  με  ημ  θενί  πμο έιηςκε ζημ  δςμάηημ 

ημοξ  γηα  κα  ημοξ  δεζηάκεη, κα  θηηάλμοκ  

θηενά  ώζηε  κα  δναπεηεύζμοκ  από ημ  

πανάζονμ   πμο  θαηά   ηύπε  ήηακ  ακμηπηό.    

       Ννηκ   δναπεηεύζμοκ  μ  Δαίδαιμξ  είπε  

ζημκ  Ίθανμ  κα  μεκ  πεηάλεη  μύηε  πμιύ  

ρειά  μύηε  πμιύ  παμειά ,επεηδή  μ  ήιημξ  ζα  

ιηώζεη  ημ  θενί  θαη  ε  ογναζία  ηεξ  ζάιαζζαξ  

ζα  βανύκεη  ηα  θηενά  θαη  ζα  πέζεη  θάης . 

        Μ  Ίθανμξ   δεκ  άθμοζε  ηη  ημο  είπε  μ  

παηέναξ  ημο.  Νέηαλε  πμιύ  θμκηά  ζημκ   

ήιημ  θαη ημ  θενί  από  ηα  θηενά  ημο  έιηςζε. 

Έπεζε  ζηε  ζάιαζζα  θαη  πκίγεθε. 

      Από  ηόηε  θαη  μέπνη   ζήμενα  ημ  πέιαγμξ  

εθείκμ  μκμμάδεηαη   « Ζθάνημ πέιαγμξ»   

  
Κανακίθα Βαζηιηθή , Τζόηζα Θεμδώνα - Γ’ 

 

ΔΖΑΞΜΚΖΗΜ ΙΜΡΟΓΖΜ 

ΘΑΞΖΟΑΟ  

 

  Πμκ θεηηκό Κμέμβνημ είπαμε ηεκ ηημή κα 

επηζθεθημύμε ημ Δηαπνμκηθό Ιμοζείμ ηεξ 

Θάνηζαξ θαηά ηεκ δηάνθεηα μηαξ εθπαηδεοηηθήξ 

εθδνμμήξ πμο δημνγάκςζε ημ ζπμιείμ μαξ . 

  Πμ Δηαπνμκηθό Ιμοζείμ είκαη πηηζμέκμ ζημ 

ιόθμ ΙΓΔΜΡΞΘΜ  ηεξ πόιεξ, πάκς ζημκ 

πενηθενεηαθό δνόμμ ηεξ Θάνηζαξ ζε έθηαζε 54 

ζηνεμμάηςκ. Πμ μμοζείμ εγθαηκηάζηεθε ζηηξ 28 

Κμεμβνίμο ημο 2015,εκώ πνέπεη θακείξ κα 

παναδεπηεί όηη είκαη έκα θόζμεμα γηα ηεκ πόιε 

μαξ. 

  Πα εθζέμαηα πμο είδαμε ήηακε από ηεκ 

ανπαημιμγηθή ζθαπάκε  ηεξ  ζεζζαιηθήξ  γεξ 

,από ηε δηάνθεηα ημο 20 μο αηώκα μέπνη ζήμενα 

,ζημοξ κμμμύξ  ηεξ Θάνηζαξ ,Πνηθάιςκ θαη 

Ηανδίηζαξ ,εκώ θαιύπημοκ μηα ηενάζηηα 

πνμκηθή πενίμδμ. Πα εονήμαηα αοηά είκαη από 

ηεκ Ναιαημιηζηθή επμπή (2.500.000 π.π ) εώξ 

θαη ημ 19Μ αηώκα .Πα πενηζζόηενα είκαη ιίζηκα 



 10 

ενγαιεία, πάιθηκα όπια, ακζνώπηκα ιείρακα , 

είδςια, ρεθηδςηά θαη κμμίζμαηα.  

  Απμζημιή ημο μμοζείμο είκαη ε γκςνημία ηςκ 

θαημίθςκ με ημ πανειζόκ θαη ε 

εοαηζζεημπμίεζε ημοξ γηα ηεκ πνμζηαζία ημο. Ε 

αιήζεηα είκαη όηη ηέημηεξ εμπεηνίεξ γηα εμάξ ημο 

μηθνμύξ μαζεηέξ είκαη αλέπαζηεξ θαζώξ μαξ 

θένκμοκ πημ θμκηά ζηηξ νίδεξ μαξ. Πμ πώνμ 

έπμοκ ηε δοκαηόηεηα κα δμοκ από θμκηά μη 

πάκηεξ , εκώ πμιύ ζοπκά γίκμκηαη ζημ πώνμ 

αοηό ζπμιηθέξ εθδνμμέξ ζακ ηε δηθή μαξ. 

Ιαθάνη ζημ μέιιμκ κα έπμομε ηεκ εοθαηνία κα 

επακαιάβμομε ηεκ επίζθερε αοηήκ.  

 
Kόκημξ Αιέλακδνμξ, Κωημύιαξ Δεμήηνεξ, 

Μμογδήξ Κωκ/κμξ, Χαδμύιεξ Χνήζημξ – Δ2  

 

3 ΔΓΗΈΙΒΞΕ –  ΝΑΓΗΟΙΖΑ 

ΕΙΈΞΑ ΑΠΙΩΚ ΙΓ ΑΚΑΝΕΞΊΑ  

   

 
Πεκ Νέμπηε 7 Δεθεμβνίμο, πναγμαημπμηήζεθε 

ζημ γομκαζηήνημ ημο ζπμιείμο μαξ, εθδήιςζε, 

με αθμνμή ηεκ Ναγθόζμηα εμένα ηςκ Αηόμςκ 

με Ακαπενία ή/θαη Γηδηθέξ Γθπαηδεοηηθέξ 

Ακάγθεξ. Ρπεύζοκε ηεξ πανμοζίαζεξ ήηακ ε 

εηδηθή παηδαγςγόξ ημο Πμήμαημξ Έκηαλεξ ημο 

ζπμιείμο μαξ, θ. Ναπαθςζημύιε Αζακαζία. Πεκ 

εθδήιςζε παναθμιμύζεζακ όιμη μη μαζεηέξ θαη 

μη εθπαηδεοηηθμί ημο ζπμιείμο. 

 

   Πμ ζέμα ηεξ πανμοζίαζεξ ήηακ ημ ελήξ : “3 

Δεθεμβνίμο: Ναγθόζμηα εμένα ηςκ Αηόμςκ με 

Ακαπενία. Γγώ ηη θάκς γη‟ αοηό;”. Αοηή ε εμένα 

είκαη μηα εοθαηνία γηα όιμοξ μαξ κα δείλμομε 

ακζνςπηά θαη θαηακόεζε γηα ηε 

δηαθμνεηηθόηεηα θαζώξ όια ηα ΑμεΑ έπμοκ ημ 

δηθαίςμα ίζςκ εοθαηνηώκ θαη ζοκζεθώκ 

δηαβίςζεξ με όιμ ημκ οπόιμηπμ θόζμμ. 

 
   Μη μαζεηέξ εκεμενώζεθακ γηα ημκ μνηζμό ηεξ 

ακαπενίαξ, ηηξ θαηεγμνίεξ ηςκ αηόμςκ με 

ακαπενία, γηα ηηξ δοζθμιίεξ πμο 

ακηημεηςπίδμοκ ζηεκ θαζεμενηκή ημοξ δςή 

θαζώξ επίζεξ θαη γηα ηα ζοκαηζζήμαηα πμο 

βηώκμοκ από ηεκ ακηημεηώπηζε ηεξ θμηκςκίαξ. 

Γπηπνόζζεηα,  πνμβιήζεθε μία ηαηκία μηθνμύ 

μήθμοξ θηκμομέκςκ ζπεδίςκ απμδμπήξ ηεξ 

δηαθμνεηηθόηεηαξ  με ηίηιμ: Μ ΚΖΗΜΘΑΟ ΗΑΖ 

Ε ΙΑΞΖΑ ΓΖΚΜΚΠΑΖ ΦΖΘΜΖ.   

 
Ε ζογθεθνημέκε ηαηκία πναγμαηεύεηαη ηεκ 

ηνοθενόηεηα θαη ηε θηιία ακάμεζα ζε δύμ 

παηδηά, έκα εθ ηςκ μπμίςκ πάζπεη από 

εγθεθαιηθή πανάιοζε. Ε ελαγςγή εκόξ 

ζεμακηηθμύ μεκύμαημξ, πςξ ημ μεγαιύηενμ 

δώνμ πμο μπμνμύμε κα θάκμομε ζε θάπμημκ πμο 

αγαπάμε, είκαη κα ημκ θάκμομε κα θαηαιάβεη όηη 

ημκ απμδεπόμαζηε όπςξ είκαη, 

εοαηζζεημπμίεζε μηθνμύξ θαη μεγάιμοξ. 

   Αλίδεη κα ακαθενζεί πςξ πνμβιήζεθακ 

βηςμαηηθέξ δνάζεηξ ηςκ μαζεηώκ ημο 
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Πμήμαημξ Έκηαλεξ μέζς θςημγναθηώκ, μη 

μπμίμη ζημ ηέιμξ ηεξ εθδήιςζεξ δεμημύνγεζακ 

με θανηέιεξ ημ ζύκζεμα :  

ΜΘΜΖ ΔΖΑΦΜΞΓΠΖΗΜΖ ΜΘΜΖ ΖΟΜΖ.  

 
Μιμθιενώκμκηαξ, ε εθδήιςζε πιαηζηώζεθε με 

ηναγμύδηα με ζέμα ηε δηαθμνεηηθόηεηα (όπμο 

οπάνπεη αγάπε, Δηαθμνεηηθμί, έκα ηναγμύδη γηα 

ημκ Έιμεν, ημ ιημκηάνη θαη ημ πμκηίθη) από ηε 

πμνςδία με οπεύζοκε ηεκ μμοζηθό ημο ζπμιείμο 

θ. Βειεζηώημο Ηαηενίκα. 

 

ΘΓΑΠΞΖΗΕ ΝΑΞΑΟΠΑΟΕ 

 

Πεκ Ναναζθεοή 8 Δεθεμβνίμο ημ ζπμιείμ μαξ 

μνγάκςζε μηα εθδνμμή ζημ δεμμηηθό ζέαηνμ 

Πονκάβμο <<Ιαλίμ >> γηα κα παναθμιμοζήζμομε 

μηα ζεαηνηθή πανάζηαζε. Οημκ πνςηαγςκηζηηθό 

νόιμ ήηακ μ δεμμθηιήξ εζμπμηόξ  άνεξ Ξώμα 

ξ . Ε πανάζηαζε μκμμαδόηακ << Μ γύνμξ ημο 

θόζμμο ζε 80 εμένεξ >>. Ε πανάζηαζε ήηακ 

πμιύ ςναία θαη δηαζθεδαζηηθή. ηακ βγήθε μ 

άνεξ Ξώμαξ, όιμη άνπηζακ κα πεηνμθνμηάκε 

θαη κα θςκάδμοκ, επεηδή είδακ γηα πνώηε θμνά 

από θμκηά ημκ θεμηζμέκμ εζμπμηό.  

 
Ιόιηξ ηειείςζε ε πανάζηαζε, όια ηα παηδηά 

επηζομμύζακ κα βγάιμοκ θςημγναθία μαδί ημο 

,αιιά δοζηοπώξ αοηόξ δεκ επηζομμύζε κα βγεη 

με όιμοξ θςημγναθία θαη μη πενηζζόηενμη 

δοζανεζηήζεθακ, γηαηί δε μπμνμύζακ κα 

βγάιμοκ θςημγναθία με ημκ άνε Ξώμα. 

Ναν‟ όια αοηά ε πανάζηαζε ήηακ ςναία θαη 

αζηεία.  

Γιπίδμομε κα λακαπαναθμιμοζήζμομε μηα 

αζηεία πανάζηαζε όζμ ήηακ θη ‟αοηή.   

 
Αεδόκε Λοδία, Νέδμο Σηέιια, Δνάμε Βαζηιηθή,  

Κμονθμύμπα Μανηηίκα, Κμοθμδήμμο  Έιεκα 

Τζάια Γημιάκηα, Ληάκμο Γοαγγειία – ΣΤ1’              

 

ΠΜ  ΜΘΜΕΙΓΞΜ ΟΜΘΓΖΜ 

 

Πμ μιμήμενμ δεμμηηθό ζπμιείμ μαξ είκαη 

12/ζέζημ  θαη ιεηημονγεί με δηεονομέκμ ςνάνημ 

θαη μαζήμαηα εηδηθμηήηςκ ( γηα όιεξ ηηξ ηάλεηξ) 

όπςξ: Νιενμθμνηθή, Γηθαζηηθά, Θεαηνηθή 

Αγςγή, Ιμοζηθή, Αγγιηθά, Γαιιηθά θαη 

Γενμακηθά. 

 
Πμ 2011 απόθηεζε ειεθηνμκηθή πανμοζία ζημ 

δηαδίθηομ. Οθμπόξ αοηήξ ηεξ πνμζπάζεηαξ 

είκαη ε πιενμθόνεζε θαη εκεμένςζε μαζεηώκ 

θαη γμκέςκ γηα εθπαηδεοηηθά ζέμαηα, ζπμιηθά 

δνώμεκα θαη εθδειώζεηξ.  
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Γοειπηζημύμε επίζεξ κα απμηειέζεη θαη έκα 

μέζμ μάζεζεξ θαη επημόνθςζεξ μέζα από 

γκώζεηξ θαη  εθπαηδεοηηθό οιηθό ημ μπμίμ μη 

εθπαηδεοηηθμί μαξ, αιιά θαη μη μαζεηέξ ζα 

ακαθαιύπημοκ, ζα πανάγμοκ θαη ζα 

δεμμζηεύμοκ. Γπίζεξ ζημ ζπμιείμ μαξ 

ιεηημονγεί θαη Πμήμα Έκηαλεξ γηα παηδηά με 

μαζεζηαθέξ δοζθμιίεξ. 
Gursimran Kaur, Πακαγηώηεξ Τζηακηόπμοιμξ – 

Δ2’ 

 

Μ   ΔΞΜΙΜΟ   ΓΖΓ  ΠΕ  ΔΖΗΕ  

ΠΜΡ … ΖΟΠΜΞΖΑ 
 

Ηάζε  δνόμμξ  έπεη  ημ  δηθό  ημο  όκμμα ,  πμο  

ημο  ημ  δώζαμε  γηα  κα  ζομόμαζηε  θάπμημ   

λεπςνηζηό  πνόζςπμ  ή  θάπμημ  ζεμακηηθό  

γεγμκόξ  ηεξ  ηζημνίαξ  μαξ .Ηάπμημη  δνόμμη  

έπμοκ  μκόμαηα  πόιεςκ , κεζηώκ  αιιά  θαη  

Αγίςκ  ηεξ  Γθθιεζίαξ  μαξ .Πμ  ζπμιείμ  μαξ  

βνίζθεηαη  ακάμεζα  από  ηηξ  μδμύξ  Γνεγμνίμο  

Θαμπνάθε  θαη  Αγίμο  Ηςκζηακηίκμο. Βνήθαμε  

πιενμθμνίεξ  γη‟  αοηά  ηα  πνόζςπα , αιιά  θαη  

γηα  πνόζςπα   ηςκ  μδώκ πμο  μέκμομε, 

ζύμθςκα  με  μηα ενγαζία  ζημ  μάζεμα  ηεξ  

Γιώζζαξ θαη  ζαξ  ηα  πανμοζηάδμομε. 

Τα  παηδηά  ημο  ΣΤ2 

ΜΔΜΟ  ΓΞΕΓΜΞΖΜΡ   ΘΑΙΝΞΑΗΕ 

Μ   Γνεγόνημξ  Θαμπνάθεξ  ήηακ  γηαηνόξ, 

αζιεηήξ  θαη  πμιηηηθόξ. 

Γεκκήζεθε  ζηηξ  3  Απνηιίμο  ημ  1912  ζηεκ  

Ηεναζίηζα  Ανθαδίαξ  θαη  δμιμθμκήζεθε  ζηηξ  

27  Ιαΐμο  ημο  1963  ζηε  Θεζζαιμκίθε.  

Ήηακ  αζιεηήξ  με  πμιιέξ  πακειιήκηεξ  θαη  

Βαιθακηθέξ   κίθεξ  θαη  πακειιήκημ  νεθόν  ζημ  

άιμα  εηξ μήθμξ. 

Έιαβε  εκενγό  μένμξ  ζηεκ  εζκηθή  ακηίζηαζε  

ζηεκ πενίμδμ  ηεξ  θαημπήξ   θαη  βμήζεζε   

πάνα  πμιύ  θόζμμ  ςξ  πμιηηηθόξ. 

Άθεξ  Δμοιαπηζήξ 

ΜΔΜΟ  ΑΓΖΜΡ  ΗΩΟΠΑΚΠΖΚΜΡ 

Μ  γκςζηόξ   Ιέγαξ  Ηςκζηακηίκμξ,  

αοημθνάημναξ  ημο  Βοδακηίμο,  ηδνοηήξ  ηεξ  

Νόιεξ  πμο  πήνε  θαη  ημ  όκμμά  ημο  

(Ηςκζηακηηκμύπμιε). Οηα  πνόκηα  ημο  

θηίζηεθε  μ  καόξ  ηεξ  Αγίαξ  Ομθίαξ, θαη  

έγηκε  μεγάιε  ε  Βοδακηηκή  αοημθναημνία.  

Ρπέγναρε  ημ  δηάηαγμα  ηεξ  Ακεληζνεζθίαξ  

θαη  με  ηε  μεηένα  ημο  Αγία  Γιέκε  πήγακ  

ζημοξ  Αγίμοξ  Πόπμοξ  θαη  βνήθακ  ημκ  Πίμημ  

ζηαονό. Ε  Γθθιεζία  μαξ  ημκ  ακαθήνολε  Άγημ  

θαη  ηζαπόζημιμ. 

Δέζπμηκα  Δέιθμο ,Ακαζηαζία  Τένπμ   

ΜΔΜΟ  ΑΘΓΛΑΚΔΞΜΡ ΝΑΝΑΚΑΟΠΑΟΖΜΡ 

Μ  Αιέλακδνμξ  Ναπακαζηαζίμο  ήηακ  

πμιηηηθόξ  επηζηήμμκαξ,  θμηκςκημιόγμξ  θαη  

εγέηεξ ημο  δεμμθναηηθμύ  θηιειεύζενμο  

πώνμο,  οπμονγόξ  ζε  πμιιέξ  θοβενκήζεηξ  

θαη  δύμ  θμνέξ  πνςζοπμονγόξ. 

 Μ  ηδνοηήξ  ηεξ  Αβαζίιεοηεξ  Δεμμθναηίαξ  

ημ  Ιάνηημ  ημο  1924. Γεκκήζεθε  ζηηξ  8  

Ζμοιίμο  1876  θαη  πέζακε  ζε  ειηθία  60  

πνμκώκ  ,ζηηξ  17  Κμεμβνίμο  1936  ζηεκ  

Γθάιε  ηεξ  Αηηηθήξ. 

Φωηεηκή  Τζακημπμύιμο 

ΜΔΜΟ   ΓΓΩΞΓΖΜΡ  ΔΞΜΟΖΚΕ 

Μ  Γεώνγημξ  Δνμζίκεξ  ήηακ  πμηεηήξ  θαη  

ζογγναθέαξ. Γεκκήζεθε  ζηηξ  9  Δεθεμβνίμο  

ημο  1859   θαη  πέζακε  ημ  1951. „Ήηακ  έκαξ  

από  ημοξ  πνςημπόνμοξ  ηεξ  Κέαξ  

Αζεκασθήξ  Οπμιήξ  ζηεκ  πμίεζε  θαη ηεξ  

εζμγναθίαξ  ζηεκ  πεδμγναθία. 

 Ε  πνώηε  πμηεηηθή  ημο ζοιιμγή «Ζζημί  

ανάπκεξ»  ζεμαημδόηεζε  ηεκ εμθάκηζε  ηεξ  

Κέαξ  Αζεκασθήξ  Οπμιήξ,  εκώ  ημ  δηήγεμά  

ημο  «νοζμύια»  θένδηζε  ημ  πνώημ  βναβείμ  

ζημκ  πνώημ  δηαγςκηζμό  δηεγήμαημξ  από  ημ  

πενημδηθό  «Ε  Γζηία»  ημ  1883. 

Φνάκθμ  Κμύιη 

ΜΔΜΟ   ΘΓΜΔΩΞΜΡ  ΗΜΘΜΗΜΠΞΩΚΕ 
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Μ  Θεόδςνμξ  Ημιμθμηνώκεξ  ήηακ  

ανπηζηνάηεγμξ  θαη  εγεηηθή  μμνθή  ηεξ  

επακάζηαζεξ  ημο  1821,πμιηηηθόξ, 

πιενελμύζημξ θαη  ζύμβμοιμξ  ηεξ  

Γπηθνάηεηαξ. 

Πμ  ρεοδώκομό  ημο ήηακ  «Γένμξ  ημο  

Ιμνηά». Ηαηαγόηακ  από  ηε  Ιεζζεκία  από  

μεγάιε  μηθμγέκεηα με  ημ  επώκομμ Πζενκίκεξ, 

όπςξ  ακαθένεη  ζηα  «Απμμκεμμκεύμαηά»   

ημο, όπμο  βνίζθμκηακ  60  μηθμγέκεηεξ  με  ημ  

ίδημ  επώκομμ. 

Λμοίδ  Άιια 

ΜΔΜΟ  ΓΘΓΡΘΓΞΖΜΡ  ΒΓΚΖΔΓΘΜΡ 

Μ  Γιεοζένημξ  Βεκηδέιμξ    (1864-1936) 

οπήνλε  από  ημο ξ   ζεμακηηθόηενμοξ  

πμιηηηθμύξ  ηεξ  κεόηενεξ  θαη  ζύγπνμκεξ  

ειιεκηθήξ  ηζημνίαξ. Γεκκήζεθε  ζηα  ακηά  

ηεξ  Ηνήηεξ  θαη  ζπμύδαζε  κμμηθά.  Από  ημ  

1911  δηεηέιεζε  πμιιέξ  θμνέξ  πνςζοπμονγόξ  

ηεξ  Γιιάδαξ.  

Μδήγεζε  ηε  πώνα  ζημοξ Βαιθακηθμύξ  

πμιέμμοξ (1912-1914),  ζημκ  Α΄ Ναγθόζμημ  

Νόιεμμ (1917-1918) θαη  πόιεμμ  ηεξ  Ιηθνάξ  

Αζίαξ (1919-1922). Έθακε πμιιέξ  

μεηαννοζμίζεηξ (αιιαγέξ)  ζηε  κμμμζεζία, ζηεκ 

μηθμκμμία, ζηεκ  ογεία  θαη  ζηεκ  παηδεία. 

Γοηύπημξ  Καηζάκεξ,  Άγγειμξ  Γθέιη,   Νηέπο  

Κμοζηένα, Χνηζηηάκα  Κηεβάκη,  Δέζπμηκα  

Πεηνίθε – ΣΤ2’ 

 

The History of Santa Claus 

Santa Claus, also known as Father Christmas 

or simply "Santa", is a figure which comes 

from the Dutch figure of Sinterklaas. He is a 

historical, legendary and mythological figure 

who in many Western cultures, is said to 

bring gifts to the homes of the good children 

during the late evening and overnight hours 

of Christmas Eve, December the 24th . The 

legend is based on the tales concerning the 

historical figure of gift giver Saint Nicholas. 

While Saint Nicholas was originally portrayed 

wearing bishop's robes, today Santa Claus is 

described as a plump, jolly, white-bearded 

man wearing a red coat with white collar and 

cuffs, white-cuffed red trousers, and black 

leather belt and boots. This image became 

popular in the United States and Canada in 

the 19th century due to the influence of 

caricaturist and political cartoonist Thomas 

Nast. In the United Kingdom and Europe, he 

is identical to the American Santa Claus, but 

he is commonly called Father Christmas. 

The students of 6th Grade - ΣΤ’1 

 

 

ΠΜ ΔΓΚΠΞΜ … ΑΚΑΣΓ 

 

Πα ηειεοηαία πνόκηα γίκεηαη ημ άκαμμα ημο 

νηζημογεκκηάηηθμο δέκηνμο ζηεκ πιαηεία ημο 

Αμπειώκα. Οηεκ εθδήιςζε ζομμεηέπμοκ θαη ηα 

δεμμηηθά ζπμιεία ημο Αμπειώκα.  

 
Έηζη θαη θέημξ άκαρε ημ πνηζημογεκκηάηηθμ 

δέκηνμ μαξ ηεκ Ηονηαθή 17 Δεθεμβνίμο 2017, 

πανμοζία ημο δεμάνπμο Πονκάβμο θαη πιήζμξ 

θόζμμο. Ε εθδήιςζε λεθίκεζε ζηηξ 4.30 ημ 

απόγεομα με θιόμοκ, μάγμ, δςγναθηέξ ηςκ 

παηδηώκ, ζεεαηνηθό παηπκίδη θαη μιμθιενώζεθε 



 14 

με πνηζημογεκκηάηηθα ηναγμύδηα από ηηξ 

πμνςδίεξ ηςκ ηνηώκ δεμμηηθώκ ζπμιείςκ ημο 

Αμπειώκα. 

 
Πεκ επημέιεηα ηεξ πμνςδίαξ ημο ζπμιείμο μαξ 

είπε ε μμοζηθόξ ημο ζπμιείμο μαξ θ. Ηαηενίκα 

Βειεζηώημο. 
 

 

ΞΖΟΠΜΡΓΓΚΚΑ  ΓΘΡΗΑ ΗΑΖ  

ΜΞΠΑΟΠΖΗΑ!! ! 

 

νηζημύγεκκα, πνςημύγεκκα, 

πνώηε γημνηή ημο πνόκμο. 

Γβγάηε, δείηε, μάζεηε 

πμύ μ νηζηόξ γεκκηέηαη. 

Γεκκηέηαη θη ακαζηαίκεηαη με 

μέιη θαη με γάια. 

Πμ μέιη ηνςκ μη άνπμκηεξ, ημ 

γάια μη αθεκηάδεξ. 

 

νηζημύγεκκα. Μη δνόμμη θςηηζμέκμη. Βηηνίκεξ 

ζημιηζμέκεξ. Δέκηνα, ιαμπηόκηα, ηναγμύδηα, 

δώνα, παηπκίδηα. Οπίηηα γημνηηκά θαη ηναπέδηα 

γεμάηα ιηπμοδηέξ… 

Ηαη γιοθά. Γιοθά, γιοθά, γιοθά…  Νμιιά γιοθά. 

Μοθ! Θα πάζμομε δάπανμ. 

Πα παηδηά ημο Γ1 ζέιεζακ κα ζαξ γιοθάκμοκ. 

Έγναρακ θαη ζαξ πανμοζηάδμοκ ζοκηαγέξ γηα 

ιαπηανηζηά  πνηζημογεκκηάηηθα γιοθίζμαηα. 

Γμπνόξ. Πη πενημέκεηε; Γναμμή ζηεκ θμοδίκα.  

Βνείηε ηα οιηθά, ακαζθμομπςζείηε θαη 

λεθηκήζηε. 

Ηαιή ζαξ όνελε:… αιιά ζομεζείηε κα μεκ ημ 

παναθάκεηε. 

 

ΗΜΡΘΜΡΞΆΗΖΑ ΙΓ ΠΑΖΚΖ 

ΡΘΖΗΑ 

300 γν. ηαπίκη, 1 θ. αιεύνη 

200 γν. δάπανε άπκε, ιίγμ κενό 

250 γν. πομόξ πμνημθάιη  

1 θμοη. γι. θακέιια 

½ θμοη. γι. μαπιέπη  

½ θμοη. γι. μαζηίπα 

½ θμοη. γι. ζόδα 

1 μπέηθηκ  πάμοκηεν 

2 βακίιηεξ 

Ομοζάμη (πνμαηνεηηθά) 

 

ΓΗΠΓΘΓΟΕ 

Ο΄έκα μεγάιμ μπμι ακαθαηεύμομε ημ ηαπίκη με 

ηεκ δάπανε.  

Ξίπκμομε θαη ημκ πομό πμνημθαιημύ. 

Οηε ζοκέπεηα νίπκμομε όια ηα οπόιμηπα οιηθά 

θαη ζημ ηέιμξ ημ αιεύνη. Ιε ημ μπέηθηκ. 

Δομώκμομε όια ηα οιηθά μαδί θηηάπκμκηαξ μηα 

εύπιαζηε δύμε. 

Νιάζμομε μηθνά θμοιμονάθηα ζε όπμημ ζπήμα 

ζέιμομε.  

Ιε ημ πηκέιμ αιείθμομε ηα θμοιμονάθηα με ιίγμ 

κενό θαη ηα παζπαιίδμομε με ζμοζάμη. 

Πα βάδμομε ζε έκα ηαρί ζηνςμέκμ με 

ιαδόθμιια θαη ρήκμομε ζημοξ 180μ C γηα 20-25 

ιεπηά μέπνη κα νμδίζμοκ. 

Κεζηίζημα , αθνάηα θαη μονςδάηα θμοιμονάθηα 

όηη πνέπεη γηα θαθέ ή ηζάη. Δμθημάζηε ηα θαη ζα 

μαξ ζομεζείηε!!! 
Βαιένηα Κόηε, Λμοθία Κόηε, Γηώνγμξ Κόηεξ – Γ1 

 

ΒΑΟΖΘΜΝΖΠΑ 

ΡΘΖΗΑ 

250 γν. βμύηονμ ζε ζενμμθναζία δςμαηίμο 

350 γν. δάπανε 

5 μεγάια αογά ( πςνηζμέκα ηα αζπνάδηα από 

ημοξ θνόθμοξ) 

200 γν. πομό πμνημθάιη 

1 θμοη. ζ. θακέια, γανύθαιιμ, μμζπμθάνοδμ 

(ακάμηθηα) 

150 γν. θανοδόρηπα 

2 βακίιηεξ 

Λύζμα από 2 πμνημθάιηα 

1 πνέδα αιάηη 

500 γν. αιεύνη θανίκα 

 

ΓΗΠΓΘΓΟΕ 
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ηοπάμε ημ βμύηονμ με ηε δάπανε γηα 5-6 

ιεπηά κα αθναηέρεη θαιά.  

Ννμζζέημομε έκακ – έκακ ημοξ θνόθμοξ. 

ηοπάμε ηα αζπνάδηα με ημ αιάηη, μέπνη κα 

ζπεμαηηζημύκ απαιέξ θμνοθέξ. 

Ξίπκμομε ζημ μίγμα εκαιιάλ ημ αιεύνη θαη ημκ 

πομό. 

Πέιμξ πνμζζέημομε ηε μηζή μανέγθα γηα κα 

αναηώζεη ημ μίγμα. 

Ξίπκμομε ηεκ θανοδόρηπα  θαη ηεκ οπόιμηπε 

μανέγθα θαη ακαθαηεύμομε. 

Ξίπκμομε ημ μίγμα ζε ηαρί 35 εθαημζηώκ, 

βμοηονςμέκμ . 

Σήκμομε ζε πνμζενμαζμέκμ θμύνκμ ζημοξ 170μ 

C , ζηηξ ακηηζηάζεηξ, ζηεκ ηειεοηαία ζπάνα, γηα 

1 ώνα. 

 

Tip: Βοζίδμομε έκα μαπαίνη ζηε βαζηιόπηηα . Ακ 

βγαίκεη θαζανό, είκαη έημημε. 

 Ιεηά από 10 ιεπηά λεθμνμάνμομε θαη 

βγάδμομε ηεκ ιαδόθμιια. 

 Απκίδμομε με άπκε θαη γνάθμομε εοπέξ γηα ηε 

πνμκηά με ιηςμέκε ζμθμιάηα. 

ΗΑΘΕ ΓΝΖΠΡΖΑ 
Ακδνμκίθε - Γ1 

 

 

Ημοιμονάθηα με ηαπίκη 

Νμημξ ηα θηηάπκεη, πμημξ ηα ρήκεη; 

 

Οημ ηναπέδη μαξ πανέθεη  

Νμημξ μαξ πιάζεη ημ ηζμονέθη; 

 

Ε μοζία είκαη μία  

Ηαη μ μπαθιαβάξ γςκία. 

 

Ακ έηνςγα όια ηα μειμμαθάνμκα  

Θεέ μμο ζα θαθάνςκα 

 

Έπεζε θη μ θμοναμπηέξ  

Θένςζε θη μ θακαπέξ 

 

όνηαζα. Γίμαη ςξ ηα μπμύκηα. 

Έθαγα όια ηα ζθαιηζμύκηα. 

 

ΗΑΘΓΟ  ΓΖΜΞΠΓΟ !!!  
Από ηα παηδηά ημο Γ1 

 

 Ακέθδοηα 

 

-Πη πάιηα είκαη αοηά Πμηέ; Γηαηί πήνεξ 1 ζηα 

Ιαζεμαηηθά;;; 

-Δεκ ημ πήνα εγώ Ιπαμπά, ε Ηονία μμο ημ 

έδςζε!!! 

 

-Πμηέ, θάκεηξ πνμζεοπή πνηκ ημ θαγεηό ζμο; 

-Δεκ πνεηάδεηαη Ηύνηε, ε μαμά μμο είκαη πμιύ 

θαιή μαγείνηζζα! 

 
Ηιίαξ Κημζέ, Κωκζηακηήξ Μειηώκεξ, Νηθόιαξ 

Τζηαμπαιήξ, Ακηώκεξ Παππήξ – ΣΤ1 
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