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ΙΡΘΜΟ ΠΩΚ ΛΩΠΖΗΩΚ 

Οηηξ 19 Δεθεμβνίμο 2017 μη ηάλεηξ Γ΄, Δ΄, 

Γ΄θαη ΟΠ΄ ημο ζπμιείμο μαξ  μαδί με ημοξ 

δαζθάιμοξ μαξ επηζθεθηήθαμε ημκ « Ιύιμ ηςκ 

Λςηηθώκ» ζηα Πνίθαια.  

Ιόιηξ θηάζαμε, ακηηθνίζαμε έκακ ηενάζηημ 

πώνμ, μ μπμίμξ παιηά ήηακ μύιμξ θαη είπε 

πμιιά θαη εκδηαθένμκηα πνάγμαηα γηα κα δεη 

θακείξ: ημκ μύιμ , όπμο μαξ έδεηλακ πςξ 

έθηηαπκακ ημ αιεύνη παιηά, έκακ ηενάζηημ 

θαηαννάθηε ζμθμιάηαξ, έκακ δηάδνμμμ γεμάημ 

μαγαδάθηα πμο πμοιμύζακε δαπανςηά θαη ηέιμξ 

όια ηα παηδηά ακεβήθαμε ζηα παηπκίδηα ημο 

ιμύκα πάνθ  πμο οπήνπε εθεί. Ννηκ θύγμομε 

όιεξ μη ηάλεηξ έβγαιακ θςημγναθίεξ με ημκ Ασ 

– Βαζίιε μέζα ζημ ζπηηάθη ημο. 

Αθμύ λεκαγεζήθαμε θαη ζημοξ ελςηενηθμύξ 

πώνμοξ ημο πάνθμο, ημ μπμίμ είκαη γεμάημ με 

ιημκμύιεξ, γεθονάθηα θαη κενά πμο ηνέπμοκ 

από θάζε γςκηά, ακαπςνήζαμε γηα ημ ζπμιείμ 

μαξ. 
Θακάζεξ Καηήξ, Βαζηιηθή Κανακίθα  , Γ’ 

 

ΑΟΗΕΟΕ  ΟΓΖΟΙΜΡ 

Μ ζεηζμόξ είκαη έκα θοζηθό θαηκόμεκμ ημ μπμίμ 

δεκ λένεηξ πόηε ζα ζομβεί. Γη΄αοηό ημ ιόγμ 

πνέπεη κα είμαζηε πνμεημημαζμέκμη θαη κα 

λένμομε ηη ζα θάκμομε. 

Ηάζε πνόκμ όια ηα ζπμιεία ηεξ πώναξ μαξ 

θάκμοκ άζθεζε ζεηζμμύ. Πμ ίδημ έθακε θαη ημ 

ζπμιείμ μαξ, ημ 1μ Δεμμηηθό ζπμιείμ 

Αμπειώκα , ηεκ Πεηάνηε 17 Ζακμοανίμο 2018. 

Οηεκ άζθεζε ζεηζμμύ λαθκηθά πηοπάεη έκα 

θμοδμύκη. Αμέζςξ όια ηα παηδηά θαη μη δάζθαιμη 

πεγαίκμοκ θάης από ηα ζνακία. Ιόιηξ 

λακαπηοπήζεη ημ θμοδμύκη, μαδί με ηεκ θονία 

μαξ, θαηεβαίκμομε ηηξ ζθάιεξ ρύπναημα θαη 

ζογθεκηνςκόμαζηε  όιμη ζημ πνμαύιημ ημο 

ζπμιείμο, όπμο δεκ οπάνπεη θόβμξ κα πέζμοκ 

θηήνηα, μύηε δέκηνα, μύηε μη θμιόκεξ ηεξ 

Δ.Γ.Ε. Γθεί μη δάζθαιμη μαξ ελεγμύκ θάπμηα 

πνάγμαηα γηα ημ ζεηζμό , μαξ οπεκζομίδμοκ ηη 

πνέπεη κα έπμομε πάκηα μαδί μαξ θαη ηη κα 

θάκμομε ζε θάζε πενίπηςζε.  
Αιέλακδνμξ Μειηώκεξ, Θακάζεξ Κμκηζηώηεξ, Γ’ 

 

ΜΖ  3  ΖΓΞΑΞΓΟ 

Πεκ Πνίηε 30 Ζακμοανίμο 2018 ήηακ ε γημνηή 

ηςκ Πνηώκ Ζενανπώκ, μη μπμίμη είκαη 

πνμζηάηεξ ηςκ γναμμάηςκ, ηςκ δαζθάιςκ θαη 

ηςκ μαζεηώκ. Όια ηα ζπμιεία ημο Αμπειώκα 

πήγαμε  ζηεκ εθθιεζία γηα κα ημοξ γημνηάζμομε 

θαη κα ημοξ ηημήζμομε. 

Ιεηά ηε ζεία ιεηημονγία  έγηκε ανημθιαζία θαη 

μμηιία από ηε ζεμιόγμ θαζεγήηνηα ημο Θοθείμο 

Αμπειώκα. Αθμύζαμε γηα ημ πόζμ μμνθςμέκμη 

ήηακ θαη πόζα πνόζθενακ ζηα γνάμμαηα θαη ηεκ 

εθπαίδεοζε, γη΄αοηό έγηκακ θαη μη πνμζηάηεξ 

ηςκ γναμμάηςκ.  
Έθημναξ  Παπαγεωνγίμο,  Γ’ 

 

ΑΟ … ΠΟΖΗΚΖΟΜΡΙΓ ! 

Ηάζε πνόκμ ζημ ζπμιείμ μαξ γημνηάδμομε ηεκ 

Πζηθκμπέμπηε. Έηζη θαη θέημξ  ζηηξ 8 

Φεβνμοανίμο ημο 2018 όιμ ημ ζπμιείμ μαξ, 

μεηά ημ πνώημ δίςνμ μαζεμάηςκ, βγήθε έλς 

γηα κα γημνηάζεη ηεκ Πζηθκμπέμπηε. Όια ηα 

παηδηά θμνμύζακ μάζθεξ θαη πνςμαηηζηά 

θαπέια. Πμ πνμαύιηό μαξ είπε γεμίζεη με 

ζύκκεθα πανάξ. 

 Ύζηενα λεθίκεζακ μη εθδειώζεηξ, ηηξ μπμίεξ 

είπε ακαιάβεη θαη είπε πνμεημημάζεη ε 

γομκάζηνηα ημο ζπμιείμο μαξ θα. Αζεκά 
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Ιπνμύδα. Ήηακ παναδμζηαθά απμθνηάηηθα 

παηπκίδηα, ηα μπμία πανμοζίαζε θάζε ηάλε 

λεπςνηζηά.  

Όπμηα ηάλε ηειείςκε ηεκ πανμοζίαζή ηεξ, 

πήγαηκε ζημ θηόζθη ημο ζπμιείμο μαξ γηα κα 

πάνεη ημ πηάημ με ημ θαγεηό. Πεκ εημημαζία θαη 

ημ ρήζημμ ηςκ θνεαηηθώκ είπε ακαιάβεη μ 

Ούιιμγμξ Γμκέςκ θαη Ηεδεμόκςκ θαη ζέιμομε 

κα ημοξ εοπανηζηήζμομε γηα αοηή ηεκ πνμζθμνά 

ημοξ. 

Όηακ ηειεηώζαμε ημ θαγεηό, ανπίζαμε κα 

παίδμομε ζημ πνμαύιημ  όια ηα παηδηά θαη ζημ 

ηέιμξ ηα παηδηά ηεξ Οη΄ηάλεξ πόνερακ ημ 

παναδμζηαθό γασηακάθη. 

Πέιμξ, πμνέραμε όιμη μαδί, μαζεηέξ θαη 

δάζθαιμη, παναδμζηαθά απμθνηάηηθα ηναγμύδηα.  

Ιεηά από έκα πνςηκό  πανάξ θαη γιεκηημύ, 

ήνζε ε ώνα κα απμπαηνεηήζμομε ημοξ θίιμοξ 

μαξ θαη ημοξ δαζθάιμοξ μαξ θαη κα πάμε γηα 

λεθμύναζε.  

Ήηακ μηα  οπένμπε μένα θαη εοπανηζημύμε 

όιμοξ όζμοξ βμήζεζακ κα γίκεη. 
Μανία Μπανμπαγηάκκε, Θεμδώνα Τζόηζα , Γ’ 

 

2ο  ΙΑΘΕΠΖΗΜ ΙΜΡΟΖΗΜ 

ΦΓΟΠΖΒΑΘ 

Οηηξ  21  Φεβνμοανίμο  ημ  ζπμιείμ  μαξ  με  ηηξ  

δύμ  μεγάιεξ  ηάλεηξ  Γ θαη ΟΠ  ζομμεηείπε  

ζημ  μμοζηθό  θεζηηβάι  ηςκ  ζπμιείςκ  ηεξ  Α/ 

ζμηαξ  εθπαίδεοζεξ  Θάνηζαξ, ημ  μπμίμ  

πναγμαημπμηήζεθε  ζηεκ  αίζμοζα  ζοκαοιηώκ  

ημο  Ωδείμο  Θάνηζαξ. 

Μη  μαζεηέξ  μαξ  με  ηεκ  θαζμδήγεζε  ηεξ  

μμοζηθμύ   θαξ Αηθαηενίκεξ  Βειεζηώημο  

ηναγμύδεζακ  παναδμζηαθά  ηναγμύδηα  με  

ζύγπνμκμ  ηνόπμ. Πα  ηναγμύδηα  μαξ  ήηακ: 

«  Ιήιμ  μμο  θόθθηκμ», « Οημκ  απάκ΄ ημκ  

μαπαιά», «Από  λέκμ  ηόπμ», « Βαζηιηθόξ  ζα  

γίκς». Πα  ηναγμύδηα  ζοκμδεύηεθακ  από  

μεηαιιόθςκα, θιμγένεξ  θαη θνμοζηά  όνγακα. 

Γπίζεξ  ηέζζενα  παηδηά  ηναγμύδεζακ μόκα  

ημοξ  (ζόιμ)  πάκς  ζηε  ζθεκή. 

Νενάζαμε  πμιύ  ςναία, είπαμε  μεγάιε  

επηηοπία, μ  θόζμμξ  μαξ  πεηνμθνόηεζε  θαη  

μαξ  ζογπάνεθε. Πέιμξ  κα  ζογπανμύμε θη  

εμείξ  ηα  άιια  ζπμιεία , πμο  ηναγμύδεζακ  θη  

αοηά  οπένμπα. 
Χνηζηηάκα  Κηεβάκη,  Δέζπμηκα  Δέιθμο,  ΣΤ2  

 

ΓΚΕΙΓΞΩΟΕ  ΓΖΑ ΠΑ 

ΑΔΓΟΝΜΠΑ 

Οηηξ  23 Ιαΐμο 2018 είπαμε ηεκ πανά θαη ηεκ 

εοθαηνία κα εκεμενςζμύμε γηα ηεκ ζηείνςζε θαη 

ηα Πζηπξ πμο ημπμζεημύκηαη ζηα θαημηθίδηα 

από ηεκ  θ.Ιανία Ημκημύ, θαζεγήηνηα ημο 

Νακεπηζηεμίμο Θεζζαιίαξ θαη Ννόεδνμ ημο 

θηιμδςηθμύ ζςμαηίμο “Αnimal Θάνηζαξ”.  

Οημ ηέιμξ ηεξ πανμοζίαζεξ ε Ννόεδνμξ ηεξ 

Ννςημβάζμηαξ Οπμιηθήξ Γπηηνμπήξ ημο 

Δήμμο Πονκάβμο, θ. Ξμύια Ομονιακηδή-

Δαπανάθε  μαξ ακαθμίκςζε όηη ζα έπμοκ ηεκ 

δοκαηόηεηα κα έπμοκ ηζηπ ηα δςάθηα μαξ 

δςνεάκ ζημ επόμεκμ πνόγναμμα ημο Δήμμο! 

Μ εκζμοζηαζμόξ μαξ ήηακ μεγάιμξ αιιά έγηκε 

αθόμα μεγαιύηενμξ όηακ μάζαμε όηη έκα παηδί 

από θάζε ηάλε ζα έπεη  ηεκ δοκαηόηεηα μεηά 

από θιήνςζε πμο ζα θάκεη μ δάζθαιμξ ηεξ 

ηάλεξ κα ζηεηνώζεη ημ δώμ ημο δςνεάκ ζημ 

επόμεκμ πνόγναμμα ζηείνςζεξ ημο δήμμο. 

Ε θ. Ημκημύ μαξ μμίναζε  παναμύζηα θαη 

δςγναθηέξ με πενηεπόμεκμ ζπεηηθό με ημ 

πνόγναμμα πμο  παναθμιμοζήζαμε. 

Ε Δηεοζύκηνηα θ. Ομύια Γθμύμα θαη μη 

εθπαηδεοηηθμί μαξ  θ.θ. Έθε Πζηγάνα, Γιέκε 

Κηέιια θαη  Θακάζεξ Δογμύνεξ εοπανίζηεζακ 

ηεκ θ. Ημκημύ γηα ηεκ πανμοζίαζε ημο 

πνμγνάμμαημξ θαη εθείκε από ηεκ πιεονά ηεξ 

εοπήζεθε,  με ηεκ εκενγό ζομμεημπή όιςκ, ημ 

πνόβιεμα ηςκ αδέζπμηςκ δώςκ κα πενημνηζηεί 

ζημ ειάπηζημ θαη αθόμα θαη κα ιοζεί. 
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Γοηύπημξ Καηζηάκεξ, Φνάκθμ Κμύιη, Άγγειμξ 

Γθέιη, Γηάκκεξ Κόκημξ  ΣΤ2 

ΓΝΖΟΗΓΣΕ ΟΠΕ ΒΖΒΘΖΜΘΕΗΕ 

Πεκ Ναναζθεοή 2 Ιανηίμο 2018 ε Γ΄ηάλε ημο 

1μο Δεμμηηθμύ ζπμιείμο Αμπειώκα μαδί με ηεκ 

δαζθάια μαξ θα. Γοζομία Πζηγάνα- Ναιάζθα 

πήγαμε επίζθερε ζηε Δεμμηηθή Βηβιημζήθε 

Αμπειώκα. 

Γθεί μαξ οπμδέπηεθε ε οπεύζοκε ηεξ 

βηβιημζήθεξ  θαη βηβιημζεθμκόμμξ θα. Ιαηίκα  

Μηθμκόμμο. Γπεηδή ήηακ 1ε Ιανηίμο ηεξ 

ηναγμοδήζαμε ηεκ «ειηδόκα», ηεξ δώζαμε 

έκακ μάνηε κα θμνέζεη θαη ηεξ εοπεζήθαμε 

«Ηαιό μήκα!» 

Οηε ζοκέπεηα, ε θα. Ιαηίκα μαξ είπε ιίγα ιόγηα 

γηα ηε βηβιημζήθε θαη γηα ηε δμοιεηά πμο θάκεη 

ε ίδηα εθεί. Γηα ηε δεμημονγία ηεξ μ θ.Ηςκ/κμξ 

Ιπαθόπμοιμξ δώνηζε έκα μεγάιμ πνεμαηηθό 

πμζό ζηε μκήμε ημο ακηρημύ ημο Ιηπάιε 

Ιπαθόπμοιμο, μ μπμίμξ απεβίςζε ζηα 16 ημο 

πνόκηα. Αθόμα ενγάζηεθακ πμιιμί άκζνςπμη γηα 

κα ζηεζεί θαη κα ιεηημονγήζεη ζςζηά.  

Όπςξ ακέθενε, ε βηβιημζήθε Αμπειώκα ήηακ 

θηκεηή έςξ ημ 1997 πμο έγηκε ζηαζενή. 

Ούμθςκα με ηηξ πιενμθμνίεξ πμο μαξ έδςζε ε 

ίδηα, μαξ είπε όηη θάκεη ηε δμοιεηά ηεξ 

βηβιημζεθμκόμμο από ημ 1987-1997, ζηα 

πιαίζηα ηεξ πναθηηθήξ ηεξ. Πμ 1998 έγηκε 

επίζεμε βηβιημζεθμκόμμξ. Γίπε επίζεξ όηη 

πνέπεη κα γκςνίδεη θαιά αγγιηθά όπμημξ ζέιεη 

κα αζπμιεζεί με αοηή ηε δμοιεηά. 

Ε δμοιεηά πμο θάκεη είκαη δύζθμιε, δηόηη, όηακ 

παναιαμβάκεη ηα βηβιία, πνέπεη κα ηα 

ζθναγίδεη θαη κα ηα θαηαγνάθεη ζημ βηβιίμ 

εηζαγςγήξ. 

Γηα κα βνίζθμομε ηα βηβιία, ηα ηαληκμμεί με 

θώδηθεξ. 

Πμο πνόκμο ζα δεμημονγεζεί  πνόγναμμα  on-

line, όπμο ζα μπμνεί θάπμημξ κα δηαιέγεη ημ 

βηβιίμ πμο επηζομεί μέζα από ημ δηαδίθηομ. Γηα 

κα μπμνεί όμςξ θάπμημξ κα δακείδεηαη βηβιία 

πνέπεη κα πάνεη ηεκ θάνηα δακεηζμμύ από ηεκ 

βηβιημζήθε. 

Όιμη μπμνμύμε κα εκηζπύζμομε ηε βηβιημζήθε 

μαξ δίκμκηαξ βηβιία από ημ ζπίηη, ηα μπμία δεκ 

πνεηαδόμαζηε!!! 
Κωκ/κα Μπέε, Δωή – Μανία Καναθώζηα,  Γ’ 

 

ΕΙΓΞΑ ΟΜΘΖΗΩΚ  ΗΕΝΩΚ  

 

 

 

ΓΗΔΕΘΩΟΕ ΟΠΜ ΓΑΘΘΖΗΜ  

ΖΚΟΠΖΠΜΡΠΜ 

Οηηξ 15 Ιανηίμο 2018 ε Γ1΄ηάλε ημο ζπμιείμο 

μαξ  μαδί με ηεκ Γ΄θαη ηεκ Οη΄ηάλε ημο 2μο 

Δεμμηηθμύ Οπμιείμο Αμπειώκα επηζθεθζήθαμε 

ημ Γαιιηθό Ζκζηηημύημ πμο βνίζθεηαη ζηε 

Θάνηζα. Πεκ πνςημβμοιία γηα αοηή ηεκ 

επίζθερε ηεκ είπε ε δαζθάια ηςκ Γαιιηθώκ θα. 

Ηαηενίκα Ηηθίμε.  

Γθεί δύμ θονίεξ μαξ έδεηλακ θάπμηα θοηά θαη 

μαξ μίιεζακ γηα αοηά. Ύζηενα μαξ πώνηζακ ζε 

μμάδεξ, μαξ έδςζακ έκα πανηί, μαξ είπακ κα 

δηαιέλμομε μενηθά θοηά θαη κα ηα θμιιήζμομε 

ζημ πανηί μαξ γηα κα θηηάλμομε έκα θίιηνμ θαη 

κα ημ μκμμάζμομε. 

Όια αοηά γίκμκηακ ζηε γαιιηθή γιώζζα θαη έηζη 

ελαζθήζαμε ηηξ γκώζεηξ μαξ.  
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Όηακ θύγαμε από ημ ηκζηηημύημ, πήγαμε μηα 

βόιηα μαδί με ημοξ δαζθάιμοξ μαξ θαη θάγαμε 

θνέπεξ. 

Ήηακ μηα δηαθμνεηηθή επίζθερε θαη μηα κέα 

εμπεηνία. Ιαθάνη κα επακαιεθηεί θάηη ηέημημ, 

γηαηί μαξ εκζμοζίαζε όιμοξ. 
Αιελάκδνα Ταμπάθε, Γιηόκα Χύζθα, Μανία 

Σακδαιή, Ονέζηεξ Κάγημ, Χνήζημξ Μμύδαξ, Γ΄ 

 

    Ε ΓΗΔΞΜΙΕ ΟΠΜΚ ΜΘΡΙΝΜ 

   Πεκ Νέμπηε 26 Απνηιίμο ηα ημήμαηα Γ1,Γ2 

θαη Δ2 πήγαμε ζημκ Όιομπμ, ακαπςνώκηαξ από 

ημκ Αμπειώκα ζηηξ 8:00 π.μ. Ανπηθά, 

επηζθεθζήθαμε ημ Ηέκηνμ Νενηβαιιμκηηθήξ 

Γθπαίδεοζεξ όπμο μαξ μίιεζακ γηα ηεκ 

πενηθένεηα ηεξ Γιαζζόκαξ θαη μαξ έδεηλακ 

θςημγναθίεξ ζπεηηθά με αοηήκ. Αοηό, όμςξ, 

δεκ ήηακ πμιύ εκδηαθένμκ γηα μαξ ηα παηδηά! 

   Ιεηά πήγαμε ζημκ Ημθθηκμπειό, όπμο 

πενπαηήζαμε θαη είδαμε ηα ζπίηηα πμο ήηακ 

πέηνηκα ή λύιηκα θαη είπακ ιείεξ ζηέγεξ γηα κα 

θεύγεη ημ πηόκη. Γπίζεξ, πήγαμε ζηε βνύζε ημο 

πςνημύ πμο πηίζηεθε παιηά θαη ζοκακηήζαμε 

θαη αοηόκ πμο έδςζε ηα πνήμαηα γηα κα 

θηηαπηεί. Γπεηδή ήηακ πμιύ μεγάιε, βγάιαμε 

μηα ακαμκεζηηθή θςημγναθία. Ιαξ εκηοπςζίαζε 

πμιύ ημ πώξ ήηακ πηηζμέκε, ηα παναζονάθηα 

πμο είπε θαη ημ γάνγανμ, θνύμ κενό ηεξ. 

   Ύζηενα, πενπαηώκηαξ 100μ. ζοκακηήζαμε μηα 

δνηζηέια όπμο μέζα βνήθαμε έκα παιί. Γθεί 

είδαμε πςξ έπιεκακ παιηά ηα νμύπα μη 

άκζνςπμη, πςξ ηα ζηέγκςκακ αιιά θαη ημκ 

θύνημ πμο έθακε ηε δςνεά. 

   Έπεηηα, θηάζαμε ζημ Νύζημ θαη θαζίζαμε ζε 

έκα μαγαδί γηα κα πημύμε θάηη θαη κα παίλμομε. 

Δίπια, οπήνπε μ Ζππηθόξ Όμηιμξ Μιύμπμο θαη 

μενηθά παηδηά ακέβεθακ ζηα άιμγα γηα κα 

θάκμοκ βόιηα. Οημ μαγαδί, οπήνπε μηα μεγάιε 

παηδηθή πανά με ηζμοιήζνα, ηναμπμιίκμ, 

θμύκηεξ θαη έκα άνμα. Ε παηδηθή πανά μαξ 

άνεζε πάνα πμιύ γηαηί παίλαμε όιμη μαδί γηα 

ανθεηή ώνα.  

   Όηακ ήνζε ε ώνα κα θύγμομε, δεκ ζέιαμε 

γηαηί δηαζθεδάδαμε θαη πενκμύζαμε ηέιεηα. 

Όμςξ, έπνεπε κα επηβηβαζημύμε ζημ 

ιεςθμνείμ γηα κα επηζηνέρμομε. 

   Ήηακ μηα πμιύ εοπάνηζηε εθδνμμή, ακ θαη 

θάπμηεξ θμνέξ ήηακ βανεηά γηα μαξ, όμςξ μαξ 

άνεζε πμιύ. 
Aβέιιαξ Νηθόιαμξ, Αγγέιεξ Κωκ/κμξ, Κόκημξ 

Αιέλακδνμξ, Κμοζηέναξ Χανίιαμξ, Μμογδήξ 

Κωκ/κμξ, Δ2 

                                                                                                                                            

ΓΖΜΞΠΕ 25 ης ΙΑΞΠΖΜΡ 

Πεκ Ναναζθεοή 23 Ιανηίμο ε ΟΠ ηάλε ημο 

ζπμιείμο μαξ, πανμοζίαζε ζεαηνηθά ζπεηηθά με 

ηεκ επακάζηαζε ημο 1821. Πα ζεαηνηθά αοηά ηα 

ζοκόδεοζε ε πμνςδία ηεξ Γ ηάλεξ. Πα παηδηά 

έπαηλακ με μεγάιε επηηοπία.  Πα ζεαηνηθά ήηακ: 

1. Ε Γπακάζηαζε ημο γέκμοξ 

2. Μ Ηαναγθηόδεξ ζηεκ Γπακάζηαζε 

3. Ε Γιιάδα θαη ηα παηδηά ηεξ γημνηάδμοκ 

 

Πεκ 25ε Ιανηίμο έγηκε ε πανέιαζε. 

Οεμαημθόνμξ: Γοαγγειία Θηάκμο 

Ναναζηάηεξ: Γημιάκηα Πζάια, Κηθόιαξ 

Πζηαμπαιήξ, Βαζηιηθή Δνάμε, Ιανηηίκα 

Ημονθμύμπα θαη Οηέιια Κέδμο 

Δεμμηνίηηζζεξ: Έιεκα Ημοθμδήμμο θαη Αεδόκε 

Θοδία 

Δεμμηνίηεξ: Ηςζηακηήξ Ιειηώκεξ θαη Άιελ 

Γθηόδε 

Ηαηάζεζε Οηεθακημύ: Ειίαξ Ηημζέ 

Μ οπμδηεοζοκηήξ ημο ζπμιείμο μαξ, μαξ 

οπμζπέζεθε όηη ακ πενκμύζαμε θαιά ζα μαξ 
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πήγαηκε εθδνμμή. Ιηα οπόζπεζε ηεκ μπμία 

θνάηεζε! 

Σηέιια Νέδμο, Έιεκα Κμοθμδήμμο, Γημιάκηα 

Τζάια, Βαζηιηθή Δνάμε, Λοδία Αεδόκε, Μανηηίκα 

Κμονθμύμπα, Γοαγγειία Ληάκμο, ΣΤ1 

 

ΓΝΊΟΗΓΣΕ ΟΠΜ ΓΞΓΜΟΠΆΟΖΜ 

ΓΆΘΑΗΠΜΟ «ΜΘΡΙΝΜΟ»  

Οηηξ 19/4 μη μαζεηέξ ηεξ Β ηάλεξ ημο ζπμιείμο 

μαξ επηζθεθηήθαμε με ηηξ δαζθάιεξ μαξ θ. 

Ζςάκκα Πεγακή θαη Γαιάηεηα Ιπανμπαγηάκκε 

ημ ενγμζηάζημ γάιαθημξ «ΜΘΡΙΝΜΟ» ζηε 

Θάνηζα. 

Όηακ θηάζαμε ζημ ενγμζηάζημ, μαξ πενίμεκε 

μηα θονία πμο ζα μαξ λεκαγμύζε. Ιαξ πήγε ζημ 

πώνμ όπμο ζα θαζόμαζηακ γηα κα δμύμε έκα 

ζύκημμμ βίκηεμ με ηίηιμ: «Νςξ πάεη ημ θμοηί 

με ημ γάια ζημ ρογείμ ημο ζμύπεν μάνθεη.». 

Ννώηα παίνκμομε έκα πνάγμα πμο μμηάδεη με 

έκα μπμοθάιη, πμο ημ έθακακ μη επηζηήμμκεξ. 

Ιεηά ημ βάδμομε ζε έκα θμύνκμ θαη ημ 

ιηώκμομε ιίγμ γηα κα είκαη μαιαθό. Γπίζεξ, ημ 

θμοζθώκμομε με μηα ηνόμπα γηα κα  πάνεη ημ 

ζπήμα ημο μπμοθαιημύ. Ιεηά μπαίκεη ημ γάια 

μεξ ζημ μπμοθάιη, ζηε ζοκέπεηα ε εηηθέηα θαη 

ηειεοηαία ε εμενμμεκία ιήλεξ. 

Ιόιηξ ηειείςζε ημ βίκηεμ μαξ πήγακ εθεί όπμο 

είδαμε όζα είπε ζημ βίκηεμ. Γίδαμε ηηξ μεπακέξ, 

ημ θμύνκμ, ημοξ ακζνώπμοξ πμο δμύιεοακ θαη 

ηα μπμοθάιηα με ημ γάια. Ιόιηξ είδαμε θαη αοηό 

μαξ πήγακ ζε έκα πώνμ πμο είπε ηόζμ θνύμ πμο 

ηα ηδάμηα είπακ κενά!!! 

Οημ ηέιμξ μαξ έδςζακ θαη έκα δςνάθη. Έκα 

ζαθμοιάθη με έκα θμοηάθη γάια, έκα γηαμονηάθη 

θαη έκα πομό. 

Ήηακ ε πνώηε μαξ επίζθερε ζε ενγμζηάζημ θαη 

δε ζα ηεκ λεπάζμομε!! 
Οη μαζεηέξ ηεξ Β ηάλεξ 

 

ΓΝΖΟΗΓΣΕ  ΟΠΜ ΙΓΠΑΛΜΩΞΖ  

Πμκ Ιάνηημ επηζθεθηήθαμε ηεκ Αγηά όπμο 

πήνακ μένμξ μη ηάλεηξ Γ΄1, Γ΄2 θαη Δ΄2. Ννώηα 

– πνώηα πήγαμε ζε έκα ζπμιείμ πμο θάκακε 

θακμκηθό μάζεμα. Γθεί πήγαμε επεηδή 

πενημέκαμε μενηθμύξ εθπαηδεοηηθμύξ γηα κα μαξ 

λεκαγήζμοκ. Οηεκ ανπή μαξ πήγακε ζε έκα 

παιηό ζπμιείμ πμο ήηακ μόκμ γηα θμνίηζηα, ήηακ 

ζπμιείμ ζειέςκ. Ιεηά πήγαμε ζε έκα μμοζείμ 

όπμο είδαμε μεηαλμζθώιεθεξ Μη 

μεηαλμζθώιεθεξ θηηάπκμοκ ημ θμοθμύιη ημοξ 

με μηα ιεπηή θιςζηή πμο βγάδμοκ.  Αοηή ηε 

θιςζηή ιέγεηαη μεηάλη θαη με αοηό μη άκζνςπμη 

θηηάπκμοκ νμύπα. Ιαξ έθακε μεγάιε εκηύπςζε. 

Οημ ηέιμξ ηεξ λεκάγεζεξ μαξ πήγακε ζηε 

πιαηεία ημο πςνημύ όπμο παίλαμε θαη θάγαμε. 

Νενάζαμε πμιύ ςναία θαη μάζαμε πμιιά 

πνάγμαηα. 

Μανθέιια Δαπανίμο, Αμαιία Νάθε, Κημέηε Κάημ,  

Δ2 

ΦΓΟΠΖΒΑΘ  ΣΕΦΖΑΗΕΟ  

ΔΕΙΖΜΡΞΓΖΑΟ 

Οηηξ  19  θαη 20  Απνηιίμο δημνγακώζεθε ημ 8μ 

Ιαζεηηθό Φεζηηβάι Σεθηαθήξ Δεμημονγίαξ, ζημ 

Ιμοζηθό Γομκάζημ Θάνηζαξ. Πμ Φεζηηβάι 

γίκεηαη ηαοηόπνμκα ζε πμιιέξ πόιεηξ ηεξ 

Γιιάδαξ. Γθεί μαζεηέξ Δεμμηηθώκ, Γομκαζίςκ 

θαη Θοθείςκ πανμοζηάδμοκ ζημοξ ζομμαζεηέξ 

ημοξ ενγαζίεξ πμο δεμημύνγεζακ ζε θάπμημ 

μάζεμα, με ηε πνήζε οπμιμγηζηή. 
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Πμ ζπμιείμ μαξ ζομμεηείπε θαη θέημξ με μηα 

ενγαζία πμο δεμημύνγεζακ μη μαζεηέξ ηςκ ΟΠ1 

θαη ΟΠ2, ζε  scratch, ζημ μάζεμα ηεξ 

πιενμθμνηθήξ με ηεκ θαζμδήγεζε ηεξ  θ. 

νηζηίκαξ Πζηκηδηνάθμο.   

Κωκ/κμξ Μειηώκεξ, Ακηώκεξ Παππήξ, ΣΤ1 

ΝΜΔΕΘΑΠΜΔΞΜΙΖΑ 

Οοκεπίδμκηαξ ηεκ πανάδμζε δημνγακώζεθε θαη 

θέημξ μ 5μξ Νμδειαηηθόξ Γύνμξ ημο 

Αμπειώκα, ηεκ Ναναζθεοή 27 Απνηιίμο με 

ώνα εθθίκεζεξ 10.15 π.μ. από ηε είζμδμ ηεξ 

Γημνηήξ Ηναζημύ Αμπειώκα, επί ηεξ μδμύ Γν. 

Θαμπνάθε. Νναγμαημπμηήζεθε από ημκ 

Ούιιμγμ Γζειμκηώκ Αημμδμηώκ «Ε Γιπίδα». 

Μ πμδειαηηθόξ γύνμξ έγηκε θαη θέημξ, όπςξ 

θαη ηα δύμ πνμεγμύμεκα πνόκηα,  ημ ηνηήμενμ 

27, 28 θαη 29 Απνηιίμο ζημ άιζμξ ημο Αγίμο 

Γεςνγίμο Αμπειώκα., ζηα πιαίζηα εθδειώζεςκ 

πμο μνγακώκεη μ Δήμμξ Πονκάβμο με ηε 

Δεμμηηθή Ημηκόηεηα Αμπειώκα.  

Μη πμδειάηεξ θμνμύζακ θαπέια ημο ζοιιόγμο 

με μεκύμαηα γηα ηεκ αημμδμζία, θναημύζακ 

άζπνα θαη θόθθηκα μπαιόκηα ημο Δήμμο 

Πονκάβμο θαη θηκήζεθακ μμαδηθά ζηεκ 

παναθάης δηαδνμμή: 

Μδόξ Γν. Θαμπνάθε πνμξ ημκ Ζ.Κ. Αγίμο 

Ηςκζηακηίκμο δηά ηςκ μδώκ Η. Ηνοζηάιιε θαη 

Θάμπνμο Ηαηζώκε. Από εθεί θαη δηά ηςκ μδώκ 

Θ. Ηαηζώκε, Φαιάκεξ, θαη Νν. Ειία πνμξ ημ 

πανθάθη επί ηεξ μδμύ Θανίζεξ. Από εθεί 

επηζηνμθή ζημκ πώνμ ηεξ Γημνηήξ Ηναζημύ δηά 

ηςκ μδώκ Θανίζεξ, Θενμμποιώκ, 28εξ 

Μθηςβνίμο θαη Γν. Θαμπνάθε. 

Οημ ηέιμξ ημο πμδειαηηθμύ γύνμο έγηκε μηα 

μηθνή εθδήιςζε, πμο με ιίγα ιόγηα μίιεζακ γηα 

ημκ  πμδειαηηθό  γύνμ,  θαη θιενώζεθακ θάπμηα 

δώνα ημο Οοιιόγμο ζημοξ ζομμεηέπμκηεξ. 

 Γηα ηεκ θαιύηενε θαη αζθαιέζηενε δηελαγςγή 

ημο Νμδειαηηθμύ Γύνμο οπήνπε  αζηοκμμηθή 

ζοκμδεία από ημ Α.Π. Πονκάβμο  θαη γηαηνόξ με 

αοημθίκεημ πνώηςκ βμεζεηώκ από ημ Ηέκηνμ 

Ργείαξ Πονκάβμο γηα θάζε εκδεπόμεκμ.  

Έιεκα Κμοθμδήμμο, Σηέιια Νέδμο, Βαζηιηθή 

Δνάμε, Γημιάκηα Τζάια, Λοδία Αεδόκε, Μανηηίκα 

Κμονθμύμπα, Γοαγγειία Ληάκμο, ΣΤ1 

 

ΠΑ ΝΑΖΔΖΑ ΠΞΑΓΜΡΔΜΡΚ ΓΖΑ 

ΠΑ ΘΜΡΘΜΡΔΖΑ 

Οηεκ  θεηηκή γημνηή Ακζμθμμίαξ ημο Αμπειώκα 

ζομμεηείπακ θαη παηδηά ημο ζπμιείμο μαξ, μαδί 

με ηε μμοζηθό μαξ θ. Βειεζηώημο Ηαηενίκα. 

Έηζη ηεκ Ηονηαθή 29 Απνηιίμο , ηναγμοδήζαμε 

παιηά ιασθά ηναγμύδηα, ηα μπμία μάζαμε κα 

ενμεκεύμομε με ηα μμοζηθά μαξ όνγακα, ημ 

ανμόκημ, ηα μεηαιιόθςκα, ημ θιανίκμ,  ημ 

ημομπενιέθη θαη ημ κηέθη. Ήηακ μηα λεπςνηζηή 

εμπεηνία, πενάζαμε πμιύ ςναία μέζα ζημ πάνθμ 

ημο Αγ. Γεςνγίμο πμο ήηακ ζημιηζμέκμ με 

πμιιά, δηαθμνεηηθά ιμοιμύδηα θαη πμιύπνςμα 

πανηένηα. 

Ακηώκεξ Παππήξ, Κωκ/κμξ Μειηώκεξ , ΣΤ1 

 

ΝΑΞΜΡΟΖΑΟΕ ΘΓΑΠΞΖΗΜΡ ΟΠΜ 

ΔΕΙΜΠΖΗΜ ΩΔΓΖΜ ΘΑΞΖΟΑΟ 

Πα ηειεοηαία επηά πνόκηα μ Μ.ΗΑ.ΚΑ. ζε 

ζοκενγαζία με ηεκ Α/ζμηα θαη ηεκ Δ/ζμηα 

Γθπ/ζε, δημνγακώκεη θαιιηηεπκηθό δηαγςκηζμό 

αθίζαξ  ζημκ μπμίμ παίνκμοκ μένμξ όζα ζπμιεία 

ημο κμμμύ Θάνηζαξ ημ επηζομμύκ.  

Γπηιέγμοκ ηα θαιύηενα από αοηά θαη ηα 

βναβεύμοκ ζε εθδήιςζε πμο γίκεηαη ζημ 

Δεμμηηθό Ωδείμ Θάνηζαξ. 

Φέημξ ε Γ΄ηάλε ημο 1μο Δεμμηηθμύ ζπμιείμο 

Αμπειώκα πήνε μένμξ ζ΄αοηόκ ημ δηαγςκηζμό, 
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μ μπμίμξ είπε  ηίηιμ: «Πμ αεηθμνηθό άγγηγμά 

μμο ζημκ θόζμμ: Οέβμμαη ημ πενηβάιιμκ, ημκ 

εαοηό μμο θαη ημοξ άιιμοξ » 

Ε δαζθάια ηςκ θαιιηηεπκηθώκ θα. Ήβε Οαμανά  

μαξ πώνηζε ζε μμάδεξ,  βμήζεζε κα θηηάλμομε 

ηηξ αθίζεξ μαξ θάζε μμάδα θαη κα ηηξ ζηείιμομε 

ζημ δηαγςκηζμό. 

Οηηξ 27 Απνηιίμο 2018 έγηκε ε εθδήιςζε 

βνάβεοζεξ ηςκ θαιύηενςκ αθηζώκ. Γμείξ 

ζομμεηείπαμε με έκα ζεαηνηθό ημ μπμίμ είπε 

ηίηιμ « Έκα δέκηνμ πμο ημ έιεγακ Φνέκημ». 

Άιια ζπμιεία ηναγμύδεζακ ζε πμνςδίεξ ή 

εημίμαζακ μηθνά ζεαηνηθά. 

Νανμοζηάζαμε ημ ζεαηνηθό μαξ θαη πήναμε 

πμιιά πεηνμθνμηήμαηα θαη μπνάβμ γηα ηεκ 

πανμοζία μαξ. 

Πέιμξ, ημ βναβείμ  πμο δόζεθε ζηηξ  

δςγναθηέξ πμο λεπώνηζακ  ήηακ έκα πμδήιαημ. 

Αλίδμοκ πμιιά ζογπανεηήνηα ζημοξ δαζθάιμοξ 

πμο μαξ βμήζεζακ κα πανμοζηάζμομε ημ 

ζεαηνηθό μαξ: ηεκ θα. Γοζομία Πζηγάνα, ημκ θ. 

Δεμήηνε Ηαηζαμύκε θαη ηε μμοζηθό ημο 

ζπμιείμο μαξ θα. Ηαηενίκα Βειεζηώημο.  

Ήηακ μηα λεπςνηζηή εμπεηνία γηα όια ηα παηδηά 

ηεξ Γ΄ηάλεξ. 
Κωκζηακηίκα Μπέε, Δωή – Μανία Καναθώζηα, 

Χνήζημξ Λάγγαξ, Άικημ Γθηόκα, Θωμάξ Κόκημξ, 

Πάμια Χύζθα,  Γ΄ 

 

ΓΗΔΞΜΙΕ ΟΠΕΚ ΓΘΑΠΓΖΑ  

Πε Δεοηένα 30 Απνηιίμο 2018 ε πνώηε ηάλε 

θαη εμείξ, ημ Δ1, πήγαμε εθδνμμή ζε έκα μηθνό 

πςνηό ηεκ Γιάηεηα Θάνηζαξ. Αοηό ημ πςνηό 

απέπεη 10 πηιηόμεηνα πενίπμο από ημκ 

Αμπειώκα θαη βνίζθεηαη δίπια ζημ Ιαθνοπώνη. 

Γθεί επηζθεθζήθαμε ημ Ιμοζείμ Θεζζαιηθήξ 

Δςήξ  ηεξ μηθμγέκεηαξ Οονμαθέδε, ε μπμία 

μεηέηνερε ημ παιηό παηνηθό ηεξ ζπίηη ζε 

μμοζείμ. 

Οε μηα μεγάιε αίζμοζα πνμβμιήξ μ θ. 

Ηώζηαξ, μ λεκαγόξ, μαξ έδεηλε μενηθά μμοζεία 

ημο ελςηενηθμύ, όπςξ ημ μμοζείμ ημο Θμύβνμο 

ζημ Νανίζη, ημ Βνεηακηθό μμοζείμ θαη ημ 

μμοζείμ ηεξ Αθνόπμιεξ, αθμύ ε 18ε Ιαΐμο 

είκαη παγθόζμηα εμένα μμοζείμο. 

Οηεκ ανπή ηεξ λεκάγεζεξ είδαμε ημ ζαιόκη 

θαη ηεκ ηναπεδανία ημο ανπμκηηθμύ. Οηα 

δςμάηηα οπήνπακ έπηπια επμπήξ , ηα μπμία 

ήηακ εκηοπςζηαθά θαη θαιόγμοζηα. Όια ήηακ 

«κηομέκα» με  ςναία θαιύμμαηα θαη θεκηήμαηα. 

Γπίζεξ είδαμε ζενβίηζηα, ηα μπμία ήηακ 

δηαθμζμεμέκα με όμμνθεξ δςγναθηέξ. Οηα 

οπκμδςμάηηα παναηενήζαμε ηα θνεβάηηα πμο 

ήηακ λύιηκα θαη ζηδενέκηα θαζώξ θαη ημ ζμθνά, 

έκα παμειό λύιηκμ ηναπέδη. 

Οε έκα άιιμ δςμάηημ γκςνίζαμε πνμζςπηθά 

ακηηθείμεκα, όπςξ νμιόγηα πμο θμνμύζακ, 

δώκεξ, βηβιία, έγγναθα. 

Οηεκ απμζήθε οπήνπακ ζηάμκεξ πμο 

πνεζίμεοακ ζηε μεηαθμνά κενμύ, πήιηκα 

πηζάνηα γηα ηεκ απμζήθεοζε ηνμθίμςκ. Αθόμε 

είδαμε ημκ θόπακμ, ημ ζίδενμ ζηδενώμαημξ ηεξ 

επμπήξ, ηε ζθάθε γηα ημ πιύζημμ νμύπςκ, ηε 

ζθάθε γηα ημ δύμςμα, αιιά θαη ημ ημοιμύμη, έκα 

δενμάηηκμ αζθί ζημ μπμίμ απμζήθεοακ ημ ηονί.  

Οηεκ αοιή ημο ανπμκηηθμύ οπήνπε έκαξ 

οπένμπμξ θήπμξ γεμάημξ πακέμμνθα 

ιμοιμύδηα. 

Ήηακ μηα εθδνμμή πμο ζα μαξ μείκεη 

αλέπαζηε, αθμύ ζοκδοάζηεθε ε ροπαγςγία με 

ηε γκώζε. Ήηακ έκα ςναίμ ηαλίδη ζημ 

πανειζόκ! 
Οη μαζεηέξ ηεξ Δ1΄ηάλεξ 

 

ΓΗΔΞΜΙΕ ΟΠΜΡΟ ΔΓΘΦΜΡΟ 

Μη Δειθμί ήηακ ανπαία ειιεκηθή πόιε ζηεκ 

μπμία ιεηημύνγεζε ημ ζεμακηηθόηενμ μακηείμ 

ημο ανπαημειιεκηθμύ θόζμμο. Ε πόιε 

ακαθένεηαη από ημοξ 

μμενηθμύξ πνόκμοξ με 

ηεκ μκμμαζία Νοζώ. 

Οηεκ ανπή ηςκ ηζημνηθώκ 

πνόκςκ ήηακ μία από ηηξ 

πόιεηξ ηεξ ανπαίαξ 
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Φςθίδαξ, αιιά ζηαδηαθά μ νόιμξ ηεξ πόιεξ 

εκηζπύζεθε θαη ελειίπζεθε ζε πακειιήκημ 

θέκηνμ θαη ηενή πόιε ηςκ ανπαίςκ Γιιήκςκ. 

Απμηέιεζε επίζεξ θέκηνμ ηεξ Δειθηθήξ 

Αμθηθηομκίαξ. Μη Δειθμί δηαηήνεζακ ηε 

ζεμακηηθή ημοξ ζέζε μέπνη ηα ηέιε ημο 4μο 

αηώκα μ.., μπόηε δόζεθε μνηζηηθό ηέιμξ ζηε 

ιεηημονγία ημο μακηείμο με δηάηαγμα ημο 

αοημθνάημνα Θεμδμζίμο Α΄. Πμοξ επόμεκμοξ 

αηώκεξ ε πόιε πανήθμαζε θαη εγθαηαιείθζεθε 

μνηζηηθά ηεκ πενίμδμ ηςκ ζιαβηθώκ επηδνμμώκ. 

 Ε δηαδνμμή ήηακ μεγάιε θαη ηα πενηζζόηενα 

παηδηά δαιίζηεθακ. Ε πνώηε μαξ ζηάζε ζε 

μμοζείμ ήηακ ημ άκη ηεξ  Γναβηάξ. Ιεηά 

πήγαμε ζημ μμοζείμ ηςκ Δειθώκ θαη μεηά 

πήγαμε ζηεκ Ζηέα γηα κα θάμε. 

Οημ μμοζείμ είδαμε πμιιά αγάιμαηα ηςκ 

παιαηώκ επμπώκ. 
Τζηαμπαιήξ Νηηθόιαξ, Γθηόδη Άιελ, ΣΤ1 

 

ΝΞΜΓΞΆΙΙΑΠΑ  E-TWINNING 

Μη μαζεηέξ ηεξ Γ „ θαη  Οη‟ γημνηάζαμε ηεκ 

εμένα  eTwinning ( 9 Ιαΐμο ) ηναγμοδώκηαξ 

θαη παίδμκηαξ με ηα μεηαιιόθςκα  θαη ηα 

θνμοζηά έκα ηναγμύδη με ζηίπμοξ 

πνμζανμμζμέκμοξ ζηε μειςδία ημο Βαγγέιε 

Ναπαζακαζίμο΄΄μη δνόμμη ηεξ θςηηάξ‟‟ / „‟the 

Chariots of fire‟‟(βναβεομέκμ με όζθαν) 

H Οη‟ ηάλε ζηα πιαίζηα ημο πνμγνάμμαημξ 

«Traditional clapping games as a cultural 

bridge» ενγαζηήθαμε ζπεμαηίδμκηαξ  δηεζκείξ 

μμάδεξ . Γμείξ πανμοζηάζαμε ημ „‟ακ όια ηα 

παηδηά ηεξ γεξ „‟ με θηκήζεηξ θαη παιαμάθηα πμο 

πνμηάζεθακ από ηηξ 6 πώνεξ.Ε θάζε μμάδα 

επίζεξ απμηύπςζε με ηα δηθά ηεξ πνώμαηα έκα 

πίκαθα δςγναθηθήξ . Έηζη ΄΄ηα θάιακηα ΄΄ ημο 

Κ. Θύηνα πανμοζηάζηεθακ με 6 δηαθμνεηηθμύξ 

ηνόπμοξ.Κα ζομίζμομε πςξ ημ 2018 είκαη έημξ 

πμιηηηζηηθήξ θιενμκμμηάξ. 

Ε Δ‟ θαη Γ‟ ηάλε ,ζηα πιαίζηα ημο πνμγνάμμαημξ  

«Traditionalgames : a bridge of generations 

cultures and a vehicle for outdoor learning» 

γκςνίζαμε παηπκίδηα άιιςκ πςνώκ , 

ηναγμοδήζαμε θαη παίλαμε με ηα όνγακα 

μειςδίεξ από γκςζηά ειιεκηθά παηπκίδηα. 

Ρπένμπεξ ζηηγμέξ! 

Οη μαζεηέξ ηωκ Γ’ θαη ΣΤ’ ηάλεωκ 

 

ΗΡΗΘΜΦΜΞΩ ΙΓ ΑΟΦΑΘΓΖΑ 

Πεκ Ναναζθεοή 18 Ιαΐμο 2018 μαξ 

επηζθέθζεθε ζημ ζπμιείμ μ αζηοκμμηθόξ θμξ 

Ηςκ/κμξ Πζαμμύναξ, Ακζοπαζηοκόμμξ ζημ 

Αζηοκμμηθό Πμήμα Πονκάβμο. 

Γίπαμε ηεκ εοθαηνία,  μέζα ζηα πιαίζηα ηεξ 

Γοέιηθηεξ Δώκεξ με ζέμα: «Ηοθιμθμνώ με 

αζθάιεηα», κα μαξ εκεμενώζεη ζπεηηθά. 

Οοδεηήζαμε μαδί ημο, ημο θάκαμε ενςηήζεηξ 

θαη μαξ έιοζε πμιιέξ απμνίεξ ζπεηηθέξ με ηεκ 

αζθάιεηά μαξ ζημοξ δνόμμοξ. 

Νενηζζόηενμ ακαθένζεθε ζηε πνήζε ημο  

πμδειάημο θαη ζημ πςξ κα θοθιμθμνμύμε με 

αζθάιεηα, ηη κα πνμζέπμομε θαη ηη κα 

απμθεύγμομε.  

Ήηακ μηα ζπμοδαία εοθαηνία, πμο μαξ δόζεθε 

μέζα ζημ ζπμιείμ, κα εμπεδώζμομε θαιύηενα 

όζα αθμύμε θαη όζα μαζαίκμομε. 

Γοπανηζημύμε πμιύ ημκ θ. Πζαμμύνα γηα ηεκ 

εκεμένςζε πμο μαξ έθακε θαζώξ  θαη ημκ 

Δημηθεηή ημο Αζηοκμμηθμύ Πμήμαημξ Πονκάβμο 

θ. Ιπίνδα Οεναθείμ, γηαηί πςνίξ ηε βμήζεηά 

ημο δεκ ζα μπμνμύζε κα πναγμαημπμηεζεί ε 

εθδήιςζε αοηή. 

Γπίζεξ, ζέιμομε κα εοπανηζηήζμομε ηεκ θα. 

Ιπνμύδα Αζεκά, ηεκ γομκάζηνηα ημο ζπμιείμο 

μαξ, ε μπμία ακέιαβε ημ ζέμα ηεξ Γοέιηθηεξ 

Δώκεξ θαη πήνε ηεκ πνςημβμοιία κα θαιέζεη 

ημκ θ. Πζαμμύνα γηα κα μαξ εκεμενώζεη. 
Οη μαζεηέξ ημο  Δ1 ΄  

 

OΖ ΙΓΓΑΘΎΠΓΞΜΖ ΝΜΠΑΙΜΊ 

ΠΕΟ ΓΘΘΆΔΑΟ ΗΑΖ Ε ΖΟΠΜΞΊΑ 

ΠΜΡΟ 

Οπενπεηόξ: μ μεγάιμξ  πμηαμόξ ηεξ Οηενεάξ 

https://live.etwinning.net/projects/project/151619
https://live.etwinning.net/projects/project/151619
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Γιιάδαξ πμο παναθηενίδεηαη γηα ηεκ αιώβεηε 

θοζημγκςμία ημο. Από ηηξ  πεγέξ  ημο ζηα ρειά 

μέπνη ηηξ όμμνθεξ εθβμιέξ ημο, δηαηενεί ημκ 

ανπαίμ ημο νμο μέπνη ζήμενα. Πμ όκμμα ημο 

πεγάδεη από ημ νήμα ζπένπς, πμο ζεμαίκεη 

«θηκμύμαη με μνμή», εκώ ζηεκ δηάνθεηα ηεξ 

Γιιεκηθήξ Γπακάζηαζεξ ακαθενόηακ θαη ςξ 

Αιαμάκα. 

Αιηάθμμκαξ 

(θαη 

Αιηάθμςκ): 

είκαη 

πμηαμόξ ζηε 

Δοηηθή θαη 

Ηεκηνηθή 

Ιαθεδμκία. Γίκαη μ μεγαιύηενμξ ζε μήθμξ 

πμηαμόξ ηεξ Γιιάδαξ πμο πεγάδεη ζε ειιεκηθό 

έδαθμξ. Πμ όκμμα είκαη ζύκζεημ θαη  

πνμένπεηαη από ηεκ ζύκδεζε ηςκ ιέλεςκ αιξ 

(= άιαηη, ζάιαζζα) θαη άθμςκ (<θάμκς= 

θαιιηενγώ 

θάηη με 

θόπμ) . Άνα 

Αιηάθμκςκ= 

ημ πμηάμη 

πμο  

Απένμκηαξ: ε μκμμαζία ημο πμηαμμύ Απένμκηα 

πνμένπεηαη από ηε ιέλε «άπμξ» πμο ζεμαίκεη 

ζιίρε, ακαθενόμεκε ζηε ζιίρε ημο ζακάημο πμο  

μεηέθενε ζηα κενά ημο . Γίκαη μ πμηαμόξ πςνίξ 

πανά, μ πμηαμόξ πμο δεμημονγεί δοζάνεζηα 

ζοκαηζζήμαηα. Ιηα άιιε άπμρε ιέεη όηη 

πνμένπεηαη από ηεκ ανπαία ιέλε «απόξ» (ήπμξ) 

θαη ημ νήμα «νές», άνα μ πμηαμόξ με  νμή πμο 

πανάγεη δοκαηό ήπμ. Οηεκ ανπαηόηεηα πίζηεοακ 

όηη μ Απένςκ απμηειεί ημκ πμηαμό εθείκμ, ημ 

δηάπιμο ημο μπμίμο έθακε ζύμθςκα με ηεκ 

ανπαία ειιεκηθή μοζμιμγία μ «ροπμπμμπόξ» 

Γνμήξ, παναδίδμκηαξ ηηξ ροπέξ ηςκ κεθνώκ 

ζημκ άνμκηα γηα κα θαηαιήλμοκ ζημ βαζίιεημ 

ημο  Άδε 

Θωμάξ  Κόκημξ, Ονέζηεξ Κάγημ,  Άικημ Γθηόκα,  

Γ’ 

ΝΜΠΑΙΜΟ  «ΝΕΚΓΖΜΟ» 

Ηαηά ηεκ Γιιεκηθή μοζμιμγία μ Νεκεηόξ ήηακ 

γημξ ημο Ωθεακμύ θαη ηεξ Πηζύμξ όπςξ όιμη 

άιιςζηε μη πμηαμμί είπακ ακζνςπόμμνθε 

μμνθή ζύμθςκα με ηεκ ηόηε ακηίιερε  

Νεκεηόξ ή Οαιαβνηάξ , πμηαμόξ ηεξ Θεζζαιίαξ 

.  

Μη πεγέξ ημο βνίζθμκηαη ζηεκ Νίκδμ.  

Μ Νεκεηόξ , Θεόξ ημο μμώκομμο πμηαμμύ, 

θαημίθεζε ζηεκ Θεζζαιία . 

Από ηεκ Ηνέμοζα (πεγή) , θόνε ημο μονακμύ 

θαη ηεξ Γεξ , απόθηεζε έκακ γηό ημκ Ρρέα 

(παναπόηαμμξ) 

θαη μηα θόνε ηεκ 

Οηίιβε . 

Ούμθςκα με 

έκακ άιιμ μύζμ 

, ήηακ παηέναξ 

ηεξ κύμθεξ 

Δάθκεξ, ε μπμία όηακ ηεκ θοκήγεζε μ ζεόξ 

Απόιιςκαξ θαη ηεκ έθηαζε, μεηαμμνθώζεθε ζε 

μμώκομμ θοηό. 

Από ημκ Όμενμ παναθηενίδεηαη  

¨ανγονμδίκεξ¨. 

 
Κωκζηακηίκα  Μπέε , Γ’ 

 

Ε  ΖΟΠΜΞΖΑ  ΠΜΡ  ΝΜΠΑΙΜΡ  

ΑΓΞΜΚΠΑ 

Μ πμηαμόξ Απένμκηαξ είκαη πμηαμόξ ηεξ 

πενηθένεηαξ Επείνμο θαη δηαζπίδεη ημοξ κμμμύξ 

Ζςακκίκςκ, Θεζπνςηίαξ θαη Ννεβέδεξ. 

Νήνε ημ όκμμά ημο από ηεκ ιέλε «άπμξ» πμο 

ζεμαίκεη ιύπε, είκαη δειαδή μ πμηαμόξ ηεξ 

ιύπεξ.  Ούμθςκα με ηεκ μοζμιμγία, όηακ 

θάπμημξ πέζαηκε , μ αγγειημθόνμξ ηςκ Θεώκ 

Γνμήξ, γηα κα ημκ πάεη ζημκ Ηάης Ηόζμμ 

δηέζπηδε ημκ πμηαμό Απένμκηα. Ε θάζε ροπή 

έπνεπε κα δώζεη από έκα θένμα ζημκ Γνμή γηα 

ηε μεηαθμνά. 

Γπίζεξ ιεγόηακ θαη Ιαονμπόηαμμξ δηόηη θαηά 

ηε δηάνθεηα ηεξ Πηηακμμαπίαξ , μη Πηηάκεξ 

δηραζμέκμη, ήπηακ ιίγμ κενό από ημκ Απένμκηα  
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με απμηέιεζμα μ Δίαξ κα ζομώζεη θαη κα 

μαονίζεη ηα κενά ημο πμηαμμύ. 

Έκαξ άιιμξ μύζμξ γηα ημκ πμηαμό Απένμκηα 

ιέεη όηη  ηα κενά ημο ήηακ πηθνά γηαηί  μέζα 

ζημκ πμηαμό δμύζε  έκαξ δνάθμξ πμο 

δειεηενίαδε ηα κενά. Μ άγημξ Δμκάημξ όμςξ 

ζθόηςζε ημ 

δνάθμ θαη ηα 

κενά ημο 

έγηκακ λακά 

γιοθά. Έηζη 

πήνε θαη ημ 

όκμμά ημο ημ 

πςνηό Γιοθή 

θμκηά ζημκ πμηαμό Απένμκηα. 

Μ Απένμκηαξ πμηαμόξ ιμηπόκ ήηακ μ δνόμμξ 

γηα ημκ θάης θόζμμ , ημ ζθμηεηκό βαζίιεημ ημο 

Θεμύ Νιμύηςκα… 
Βαζηιηθή Κανακίθα , Γ’ 

 

ΠΞΈΦΜΙΑΖ  ΟΩΟΠΆ  ΗΑΖ 

ΡΓΖΓΖΚΆ 

Πα παηδηά ηεξ Δεοηέναξ ηάλεξ ηε θεηηκή 

πνμκηά ζημ πνόγναμμα  Αγςγή Ργείαξ 

αζπμιήζεθακ με ημ ζέμα «Πνέθμμαη ζςζηά θαη 

ογηεηκά ». Γκςνίζαμε ηηξ μμάδεξ ηνμθώκ πμο 

οπάνπμοκ θαη ηε μεζμγεηαθή δηαηνμθή , δειαδή 

ηηξ δηαηνμθηθέξ ζοκήζεηεξ ηςκ ιαώκ ηεξ 

Ιεζμγείμο.  

Ε μεζμγεηαθή δηαηνμθή μπμνεί κα πνμζθένεη 

όιεξ ηηξ ζνεπηηθέξ μοζίεξ πμο πνεηάδεηαη μ 

άκζνςπμξ γηα κα είκαη ογηήξ, δοκαηόξ θαη κα 

έπεη μαθνμδςία. Βαζηθή ανπή ηεξ μεζμγεηαθήξ 

δηαηνμθήξ απμηειεί ημ ηνίπηοπμ: Ζζμννμπία – 

Ιέηνμ – Νμηθηιία. Ε μεζμγεηαθή δηαηνμθή είκαη 

πιμύζηα ζε θνμύηα , ιαπακηθά θαη ιίγμ 

επελενγαζμέκα δεμεηνηαθά (μιηθήξ άιεζεξ).  

Νενηιαμβάκεη ηεκ θαζεμενηκή θαηακάιςζε 

γαιαθημθμμηθώκ πνμσόκηςκ θαη ηε πνήζε ημο 

ειαηόιαδμο. Αθόμε πενηιαμβάκεη ηεκ 

θαηακάιςζε ρανηώκ, θμηόπμοιμο, μζπνίςκ , 

λενώκ θανπώκ θάζε εβδμμάδα, εκώ πνμηείκεη 

ημκ πενημνηζμό ζηεκ θαηακάιςζε θόθθηκμο 

θνέαημξ θαη γιοθώκ. 

 Μη άκζνςπμη πμο αθμιμοζμύκ ηηξ δηαηνμθηθέξ 

ζοκήζεηεξ ηεξ μεζμγεηαθήξ δηαηνμθήξ 

θηκδοκεύμοκ ιηγόηενμ από αννώζηηεξ όπςξ 

θανθίκμ, θανδηαγγεηαθά κμζήμαηα θαη 

παποζανθία . 

 Ε ποναμίδα ηεξ μεζμγεηαθήξ δηαηνμθήξ είκαη 

μία ζπεμαηηθή απεηθόκηζε ηςκ παναπάκς 

δηαηνμθηθώκ  μδεγηώκ. Οηε βάζε ηεξ  

ποναμίδαξ είκαη ηα ηνόθημα πμο πνέπεη κα 

θαηακαιώκμκηαη θαζεμενηκά εκώ ζηεκ θμνοθή 

ηεξ ηα ηνόθημα πμο πνέπεη κα θαηακαιώκμκηαη 

ζπάκηα.  
Οη μαζεηέξ ηεξ Β1 Τάλεξ 

                            

ΓΗΝΑΖΔΓΡΠΖΗΕ ΓΗΔΞΜΙΕ ΟΠΕΚ 

ΑΘΕΚΑ 

Οηεξ 13 Ζμοκίμο μη ΟΠ θαη Γ ηάλεηξ ημο 

ζπμιείμο μαξ ζα πάμε εθπαηδεοηηθή  εθδνμμή 

ζηεκ Αζήκα. Θα επηζθεθημύμε ηε Βμοιή, ημ 

Ιμοζείμ ημο Νανζεκώκα θαη ημ άγαιμα ημο 

Άγκςζημο Οηναηηώηε. Νενημέκμομε αοηή ηεκ 

εθδνμμή πςξ θαη πςξ!!!! Ιενηθέξ  πιενμθμνίεξ 

γηα ηα μκεμεία πμο ζα επηζθεθημύμε: 

ΒΜΡΘΕ 

α Ναιαηά Ακάθημνα είκαη, από ημ 1929 μέπνη 

ζήμενα, ε έδνα ηεξ Βμοιήξ ηςκ Γιιήκςκ. 

Ννόθεηηαη γηα κεμθιαζηθό θηίνημ, ζπεδηαζμέκμ 

από ημκ Βαοανό ανπηηέθημκα ηεξ Βαζηιηθήξ 

Αοιήξ ηεξ Βαοανίαξ Φνεηδενίθμ θμκ 

Γθένηκεν θαη βνίζθεηαη ζηεκ Νιαηεία 

Οοκηάγμαημξ, ζηεκ Αζήκα. Ε θαηαζθεοή ημο 

λεθίκεζε ημ 1836 θαη μιμθιενώζεθε ημ 1847. 

νεζημμπμηήζεθε ςξ βαζηιηθό ακάθημνμ πνώηα 

από ημκ Βαζηιηά ηεξ Γιιάδμξ Όζςκα θαη ζηε 

ζοκέπεηα από ημκ Βαζηιηά ηςκ 

Γιιήκςκ Γεώνγημ ημκ Α΄ μέπνη ημ 1910 μπόηε 

μ Γεώνγημξ εγθαηαζηάζεθε ζε κέα ακάθημνα, 

επί ηεξ μδμύ Ενώδμο Αηηηθμύ, ημ 

ζεμενηκό Ννμεδνηθό Ιέγανμ. 

Οηε δοηηθή πιεονά ημο θηηνίμο δηαμμνθώζεθε μ 

πώνμξ ζε Ικεμείμ ημο Άγκςζημο Οηναηηώηε, 

εκώ μη ελςηενηθμί πώνμη ηόζμ ηεξ ακαημιηθήξ 

όζμ θαη ηεξ κόηηαξ πιεονάξ δηαμμνθώζεθακ ζε 

μεγάιμ εκηαίμ εζκηθό θήπμ, πμο οθίζηαηαη μέπνη 

ζήμενα. 

ΑΓΑΘΙΑ ΑΓΚΩΟΠΜΡ ΟΠΞΑΠΖΩΠΕ 

Πμ μκεμείμ είκαη μηα αζηηθή ζύκζεζε με ανπέξ 

γαιιηθήξ πμιεμδμμηθήξ πανάδμζεξ θαη 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AE_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AE%CE%BD%CF%89%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%81%CE%AF%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CF%87_%CF%86%CE%BF%CE%BD_%CE%93%CE%BA%CE%AD%CF%81%CF%84%CE%BD%CE%B5%CF%81
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%81%CE%AF%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CF%87_%CF%86%CE%BF%CE%BD_%CE%93%CE%BA%CE%AD%CF%81%CF%84%CE%BD%CE%B5%CF%81
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B1_%CE%A3%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%AC%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B1_%CE%A3%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%AC%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CE%B8%CF%89%CE%BD_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%91%CE%84_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B4%CF%8C%CF%82_%CE%97%CF%81%CF%8E%CE%B4%CE%BF%CF%85_%CE%91%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9C%CE%AD%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%86%CE%B3%CE%BD%CF%89%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%9A%CE%AE%CF%80%CE%BF%CF%82
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θιαζηθηζμμύ, ζοκδοαζμέκεξ με ημ μμκηένκμ 

πκεύμα ηεξ Άνη Κηεθό θαη με ζομβμιηθέξ 

ακαθμνέξ ζηεκ ειιεκηθή ανπαηόηεηα. Ηεκηνηθό 

ζέμα ήηακ ε εκόηεηα ημο μκεμείμο με ηεκ 

πιαηεία Οοκηάγμαημξ, ε εκανμόκηζή ημο με ηα 

κεμθιαζηθά Ακάθημνα θαη ε ζομβμιή ζηεκ 

ακάπιαζε ηεξ πι. Οοκηάγμαημξ με θύνημ άλμκα 

ηεκ μδό Γνμμύ. Γηα ηεκ θαηαζθεοή ημο έγηκε 

εθζθαθή μεγάιεξ θιίμαθαξ θαη ηζμπεδώζεθε ημ 

ιμθώδεξ ημπίμ μπνμζηά από ηε Βμοιή. 

ΝΑΞΘΓΚΩΚΑΟ 

Μ Νανζεκώκαξ είκαη καόξ, πηηζμέκμξ πνμξ 

ηημήκ ηεξ ζεάξ Αζεκάξ, πνμζηάηηδαξ ηεξ πόιεξ 

ηεξ Αζήκαξ. Ρπήνλε ημ απμηέιεζμα ηεξ 

ζοκενγαζίαξ ζεμακηηθώκ ανπηηεθηόκςκ θαη 

γιοπηώκ ζηα μέζα ημο 5μο π.. αηώκα. Ε επμπή 

ηεξ θαηαζθεοήξ ημο ζοκηαοηίδεηαη με ηα 

θηιόδμλα επεθηαηηθά ζπέδηα ηεξ Αζήκαξ θαη 

ηεξ πμιηηηθήξ θύνμοξ πμο αθμιμύζεζε έκακηη 

ηςκ ζομμάπςκ ηεξ θαηά ηεκ πενίμδμ 

ηεξ αζεκασθήξ εγεμμκίαξ ζηεκ Ανπαία Γιιάδα. 
Φωηεηκή Τζακημπμύιμο, Δέζπμηκα Πεηνίθε, 

Ακαζηαζία Τένπμο, Νηέπο Κμοζηένα , ΣΤ2 

 

Νώς ζε λέμε;  ΘΜΔΩΞΕ. 

Ιε ιέκε ΘΜΔΩΞΕ 

θαη πεγαίκς θάζε μένα 

ζημ ζπμιείμ γηα κα πς 

μηα θαιεμένα. 

Φςκάδς ηεκ πανέα  

γηα κα θάηζμομε μαδί 

γηαηί έπμομε θηόιαξ  

δηάβαζμα πμιύ. 

Μη θίιμη μμο είκαη όιμη 

πμιύ θαιά παηδηά 

θαη παίδμομε together (ημογθέδεν) 

θαζεμενηκά. 

Ε δαζθάια με θςκάδεη  

επεηδή μηιάς πμιύ 

θαη ε μαμά γθνηκηάδεη 

γηα ηηξ ζπαζμέκεξ γιάζηνεξ ζηεκ αοιή. 

Μ μπαμπάξ όηακ με βιέπεη 

με θςκάδεη έια εδώ γηα πεξ μμο  

θύνηε ηη δηάβαζμα έπεηξ γηα ημ ζπμιεηό ; 

Ηη εγώ ημο απακηώ, θη εγώ ημο απακηώ. 

Δεκ έπς ηίπμηα γηα ημ ζπμιεηό 

γηαηί πήγαμε μία εθδνμμή  

θαη με ημοξ θίιμοξ μαξ  

παίδαμε μαδί. 

Πώνα ιμηπόκ ηη γίκεηαη 

εδώ πένα, αθήζηε με ιμηπόκ 

κα πάνς ιίγμ αένα. 
Θμδωνήξ  Ακηύπαξ,  Β1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81_%CE%9D%CF%84%CE%B5%CE%BA%CF%8C
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%8E%CE%B4%CE%B5%CE%BA%CE%B1_%CE%B8%CE%B5%CE%BF%CE%AF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9F%CE%BB%CF%8D%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%B7%CE%B3%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
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April Fools Day is sometimes called All Fools’Day and it’s one of the most light-hearted 

day of the year. Its origins are uncertain. Some see it as a celebration related to the 

turn of the seasons, while others believe it stems from the adoption of a new 

calendar. The day is not a national holiday in any country, but it is widely recognized 

throughout most European cultures and celebrated as a day when people play practical 

jokes and hoaxes on each other, both the jokes and their victims being known as "April 

fools". Hoax stories may be reported by the press and other media on this day and 

explained on subsequent days. A popular theory for the origin of the holiday holds that 

those who continued to celebrate New Year's Day on April 1st after the 1582 

implementation of the Gregorian Christian calendar were mocked as "fools" or "fish". In 

several countries, the fish is a common symbol of the tradition. 

April Fools' Day is observed throughout the Western world. Practices include sending 

someone on a "fool's errand," looking for things that don't exist; playing pranks; and 

trying to get people to believe ridiculous things. 

The French call April 1 Poisson d'Avril, or "April Fish." French children sometimes tape 

a picture of a fish on the back of their schoolmates, crying "Poisson d'Avril" when the 

prank is discovered. 
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Νέμπηη  7/6            7.30 μ.μ :  Θεαηνηθά από ημοξ μαζεηέξ ηεξ ΟΠ‟ ηάλεξ – Απμπαηνεηηζμόξ  

Ναραζκεσή 8/6        8.30 – 12.30  :  Αγώκεξ Βόιεσ – Ιπάζθεη ζημ θιεηζηό γομκαζηήνημ 

Δεσηέρα  11/6         8.30 – 1.15    :   Αγώκεξ πμδμζθαίνμο μεηαλύ ηςκ 3 Δεμμηηθώκ Οπμιείςκ ημο  

Αμπειώκα – Γθδνμμή ζημ Άιζμξ ημο Αγ. Γεςνγίμο 

Πρίηη  12/6             8.30  -  1.15   :  Αζιεηηθέξ Δναζηενηόηεηεξ  όιςκ ηςκ ηάλεςκ με ηεκ θ.  

Ιπνμύδα Αζεκά  

Πεηάρηη  13/6          Γθδνμμή ηςκ ηάλεςκ Γ‟ θαη ΟΠ‟ ζηε Βμοιή 

    Θεαηνηθά Δνώμεκα   

10.00 – 11.00   :  Γ1 – Γ2 

11.00 – 11.30    : Νανμοζίαζε πνμγνάμμαημξ θ. Οενεμέηε Αζεκάξ 

Νέμπηη  14/6     Θεαηνηθά Δνώμεκα   

8.30 – 10.00    :   Α – Β1 – Β2 

10.30 – 11.00   : Δ1 

11.00 – 12.00   :  Δ2 

Ναραζκεσή  15/6        8.30  Απόδμζε ηίηιςκ  πνμόδμο θαη απμιοηενίςκ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


