
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Περηοδηθό  ποηθίιες  ύιες  ηοσ  τοιηθού σκεηαηρηζμού   « Ε ΑΙΖΘΘΑ » 

Οοκηαθηηθή Μμάδα  

Ννυεδνμξ Ηφηούιας Δεμήηρες – Γ2 

Ακηηπνυεδνμξ Δαταρίοσ  Πακαγηώηα – Γ1 

Γναμμαηέαξ Σζηαμπαιής Θεόδφρος – Δ2 

Παμίαξ Αγοραζηού Φρεηδερίθε – Γ1 

Ιέιμξ Γθηόκα Άικηο - Σ 

Οπεδηαζμυξ Φφιιμο Χρηζηίκα Σζηκηδηράθοσ 

Θεμαημιμγία Γσζσμία Σζηγάρα-Παιάζθα 

Γιέκε Κηέιια 

Ρπεφζοκμξ 

«Άμηιιαξ» 

 

Αζακάζηος Δσγούρες 

Γπημέιεηα & 

Ρπεφζοκεξ έθδμζεξ 

Γσζσμία Σζηγάρα-Παιάζθα 

Χρηζηίκα Σζηκηδηράθοσ 

Έηος  30ο          Αρ. ηεύτοσς 92ο         ΓΠΣΓΙΒΡΖΟ - ΔΓΗΓΙΒΡΖΟ 2018          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 92 ο ηεύτος μας : 
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ΑΓΖΑΟΙΜΟ  ΟΠΜ 1μ ΔΕΙΜΠΖΗΜ 

ΟΜΘΓΖΜ ΑΙΝΓΘΩΚΑ  

Ηαηκμφνηα ζπμιηθή πνμκηά!  Λεθηκά, υπςξ θάζε 

πνυκμ, με αγηαζμυ. 

Πεκ Πνίηε 11 Οεπηεμβνίμο ημο 2018 

πναγμαημπμηήζεθε 

μ αγηαζμυξ ζημ 

ζπμιείμ μαξ.  

Μ π. Γεχνγημξ, 

ηενέαξ ηεξ 

εθθιεζίαξ μαξ, 

ήνζε θαη μαξ 

θχηηζε δηαμέζμο 

ηςκ ιυγςκ ημο 

νηζημφ. Ιαξ 

εοιυγεζε θαη μαξ 

νάκηηζε με βαζηιηθυ θαη αγηαζμέκμ κενυ. 

Οηε ζοκέπεηα μαξ εοπήζεθακ κα έπμομε μηα 

θαιή ζπμιηθή πνμκηά ε δηεοζφκηνηα ημο 

ζπμιείμο μαξ θα. Ηεναζμφια Γθμφμα, ε 

πνυεδνμξ ημο Οοιιυγμο γμκέςκ θαη θεδεμυκςκ 

θα. νηζηίκα Αβέιια θαη μ ακηηδήμανπμξ θμξ. 

Γηχνγμξ Ημοηζμδήμμξ. 

Ηαηυπηκ θαιςζμνίζαμε ηα παηδηά ηεξ πνχηεξ 

δεμμηηθμφ με θηιηθυ ηνυπμ θαη μεηά απυ ιίγμ 

πενάζαμε ζηηξ ηάλεηξ μαξ γηα κα παναιάβμομε 

ηα  θαηκμφνηα μαξ 

βηβιία. 

Πέιμξ, ηα παηδηά 

ηεξ πνχηεξ 

δεμμηηθμφ 

εκζμοζηάζηεθακ 

πμιφ με ημ κέμ 

ημοξ ζπμιείμ θαη 

εμείξ, μη 

μεγαιφηενμη, 

πανήθαμε πμιφ 

γη΄αοηυ. 

 

Μη εθπαηδεοηηθμί ημο ζπμιείμο μαξ παναμέκμοκ 

μη ίδημη, εθηυξ απυ θάπμηεξ εηδηθυηεηεξ. 

Οογθεθνημέκα : Ιπανμπαγηάκκε Γαιάηεηα θαη 

Πεγακή Ζςάκκα    Α΄ηάλε 

Οθαπένδα  Ομθία         Β΄ηάλε 

Κηαβανμφθαξ Αζηένημξ  θαη 

Κάνε νηζηίκα          Γ΄ηάλε 

Πνηακηαθφιιμο Γοαγγειία θαη  

Πζαμφζε Γιέκε        Δ΄ηάλε 

 Κηέιια Γιέκε  θαη  

Δογμφνεξ Αζακάζημξ         Γ΄ηάλε 

Πζηγάνα –Ναιάζθα  Γοζομία      Οη΄ηάλε 

 Γθυγθαξ  Γεχνγημξ                  Μιμήμενμ 

 Ναπαθςζημφιε  Αζακαζία      Πμήμα Έκηαλεξ 

 Πζηκηδηνάθμο νηζηίκα            Νιενμθμνηθή 

 Ηασάθα Ομθία                          Αγγιηθά 

 Οενεμέηε  Αζεκά                    Αγγιηθά 

 Γθμοδγθμονέηα  Αγιαΐα           Αγγιηθά 

(μιμήμενμ) 

Λεκάθε  Αγγειηθή                    Γενμακηθά 

Ηηθίμε Αηθαηενίκε                    Γαιιηθά 

Βειεζηχημο Αηθαηενίκε            Ιμοζηθή 

Ιπνμφδα Αζεκά                     Φοζηθή Αγςγή 

Ναηζημφναξ  Αζηένημξ            Φοζηθή Αγςγή 

αμπάθε Ομοιηάκα    Γηθαζηηθχκ 

Ηαιαμάξ  Βαζίιεημξ                 Οομπι.ςνανίμο 

Γηα ηεκ θαζανηυηεηα ημο ζπμιείμο πάκηα 

οπεφζοκε ε θ Δάθκε Οαμανά θαη ζημ θοιηθείμ ε 

πάκηα γειαζηή θαη έημημε κα μαξ ελοπενεηήζεη 

θ  Γεςνγία Ηαιαμά.  

 
Σ  - Ηωκ/κα Ιπέε, Θεμδώνα Σζόηζα, Άικημ 

Γθηόκα, Ονέζηεξ Ηάγημ, Έθημναξ Παπαγεωνγίμο, 

Υνήζημξ Θάγγαξ. 

 

 

E-TWINNING 
Λεθηκήζαμε ηε κέα ζπμιηθή πνμκηά έπμκηαξ ζηηξ 

απμζθεοέξ μαξ 3 Γζκηθέξ θαη 1 Γονςπασθή 

Γηηθέηα γηα ηα ένγα ηεξ πνμεγμφμεκεξ πνμκηάξ. 

Ιπνάβμ ζηα παηδηά πμο ενγάζηεθακ με 

οπεοζοκυηεηα θαη μενάθη!  

Φέημξ οιμπoημφκηαη ζημ ζπμιείμ ηα ελήξ 

πνoγνάμμαηα eTwinning : 

1.  Music is the food of love, so let's play on!!! 
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( Ε μμοζηθή είκαη ε ηνμθή ηεξ αγάπεξ, μπυηε αξ 

παίλμομε !!! )  

Οοκενγαδυμεκεξ πχνεξ : 

Ζζπακία (ηδνφηνηα) ,Γιιάδα (ηδνφηνηα),Φηιακδία 

, Ξμομακία,Ζηαιία 

Θα πανμοζηάζμομε παναδμζηαθμφξ πμνμφξ θαη 

ηναγμφδηα .Θα μάζμομε γηα ζπμοδαίμοξ 

ζοκζέηεξ ηςκ πςνχκ θαη ζα ηναγμοδήζμομε 

έκα ηναγμφδη γηα ηε θηιία( count on me). 

Ιεηαλφ άιιςκ ζα ακηαιιάλμομε μμοζηθέξ 

εμπεηνίεξ , παηπκίδηα γκχζεςκ θαη ροπαγςγίαξ 

θαη εμνηαζηηθέξ εθδειχζεηξ .Θα γκςνίζμομε ημ 

μμοζηθυ εθπαηδεοηηθυ πενηβάιιμκ ηςκ πςνχκ 

,μηαξ θαη ζομμεηέπμομε μυκμ εθπαηδεοηηθμί 

μμοζηθήξ… 

2. eTwinners Town 

Θα μμηναζημφμε πιενμθμνίεξ γηα ημ πενηβάιιμκ 

θαη ημκ πμιηηηζμυ μαξ .Θα επηθεκηνςζμφμε ζε 

ζογθεθνημέκα ,ζεμακηηθά ,θηίνηα ηα μπμία υπη 

μυκμ ζα πανμοζηάζμομε αιιά θαη ζα πηίζμομε. 

Πα παηδηά ζα ενγαζημφκ ζε δηεζκείξ ,μηθηέξ, 

μμάδεξ πηίδμκηαξ μηα κέα πυιε. Γμείξ ζα 

επηθεκηνςζμφμε ζηε „‟μμοζηθή μαξ πυιε‟‟. Θα ηε 

πηίζμομε θαη ζα ηναγμοδήζμομε γηα υ,ηη αοηή 

πενηιαμβάκεη (υνγακα, κυηεξ, θιεηδηά , 

πεκηάγναμμμ). 

 
Τπ. Πνμγνάμμαημξ : Βειεζηώημο Ηαηενίκα - 
Ιμοζηθόξ 

 

 

 ΕΙΓΞΑ ΑΘΘΕΠΖΟΙΜΡ ΟΠΑ 

ΟΜΘΓΖΑ  
 Οηηξ 28 Οεπηεμβνίμο 2018 πναγμαημπμηήζεθε 

ε 5ε Νακειιήκηα Εμένα Οπμιηθμφ Αζιεηηζμμφ 

- Γονςπαηθή Εμένα Οπμιηθμφ Αζιεηηζμμφ 

2018. 

Μιεξ μη ηάλεηξ ημο ζπμιείμο μαξ ζηηξ πνχηεξ 

χνεξ εκεμενχζεθακ γηα ημκ αζιεηηζμυ. Ηαηά ημ 

οπυιμηπμ ηεξ εμέναξ πναγμαημπμηήζεθακ 

αζιεηηθέξ δναζηενηυηεηεξ ηςκ ηάλεςκ ημο 

ζπμιείμο μαξ. 

Νήγαμε ζημ γήπεδμ ημο Αμπειχκα (5X5) μπμο 

έγηκακ αγχκεξ μεηαλφ ηςκ ημεμάηςκ. Ε πνχηε 

ηάλε δεκ ζομμεηείπε, απιά παναθμιμοζμφζε ηηξ 

δναζηενηυηεηεξ. 

 Μη ηάλεηξ  πμο ζομμεηείπακ εηακ απμ ηεκ Β 

μέπνη θαη ηεκ ΟΠ δεμμηηθμφ. Ε Β δεμμηηθμφ 

έπαηλε ημ παηπκίδη ηεξ ζθοηαιμδνμμίαξ. Ε Γ 

έπαηλε ημ παηπκίδη με ηα ζηεθάκηα θαη ηηξ 

μπάιεξ. Ε Δ πναγμαημπμίεζε άιμαηα. Ε Γ 

παηπκίδη με μπάιεξ θαη θχκμοξ. Ε ΟΠ ημ 

παηπκίδη με ημοξ ανηζμμφξ θαη ζηεκ μέζε μηα 

μπάια θαη πμημξ ζα πνμιάβεη κα ηεκ πάνεη. 

Πμ οπμονγείμ παηδείαξ θαη ηδηαίηενα ημ ημήμα 

θοζηθήξ αγςγήξ ημο οπμονγείμο ζεςνεί  

ζεμακηηθή ηεκ ζομμεημπή ηςκ μαζεηχκ ζε 

μνγακςμέκεξ αζιεηηθέξ δνάζεηξ ημο ζπμιείμο, 

χζηε κα απμβάιιμοκ ηεκ αδνάκεηα θαη ηεκ 

οπμθηκεηηθυηεηα ηςκ μαζεηχκ, μη μπμίεξ εηκαη 

θφνηεξ αηηίεξ γηα ηεκ αφλεζε ηεξ παποζανθίαξ 

ζημοξ κέμοξ ηςκ Γονςπαηθχκ πςνχκ. 

 
 Γ2 – Κίθμξ Αβέιιαξ , Ηαιιηόπε Αβέιια, 

Δέζπμηκα Πίηζα 

 

ΟΜΘΖΗΜΟ  ΟΡΚΑΖΠΓΞΖΟΙΜΟ  

«Ε ΑΙΖΘΘΑ»  

πςξ θάζε πνυκμ έηζη θαη θέημξ έγηκακ 

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

εθιεγμφκ ηα μέιε ημο επηαμειμφξ δημηθεηηθμφ  

θαη ημο πεκηαμειμφξ επμπηηθμφ  ζομβμοιίμο 

ημο ζπμιηθμφ μαξ ζοκεηαηνηζμμφ «Ε Άμηιια», 

οπεφζοκμο γηα ηεκ ζφκηαλε, έθδμζε θαη 

δεμμζημπμίεζε ηεξ ζπμιηθήξ μαξ εθεμενίδαξ. 

Πμ επηαμελές διοικηηικό ζσμβούλιο πμο 

εθιέπηεθε, απανηίδμοκ μη ελήξ: 

 
Πρόεδρος Ηφηούιας Δεμήηρες 

Αμηιπρόεδρος Δαταρίοσ Πακαγηώηα 

Γραμμαηέας Σζηαμπαιής Θεόδφρος 

Ταμίας Αγοραζηού Φρεηδερίθε 

Μέλος Γθηόκα Άικηο 

Υπεύθσμος δάζκαλος Δσγούρες Αζακάζηος 

Εκπρόζωπος  ηοσ 

ζσλλόγοσ Γομέωμ & 

Κηδεμόμωμ 

 

Ηαηής Κηθόιαος 

  



 5 

Πεμηαμελές Εποπηικό 

Σσμβούλιο 

Πρόεδρος Ηαραθώζηα Δφή 

Αμηιπρόεδρος Θίθα Έρβης 

Μέλος Θάγθας Χρήζηος 

Υπεύθσμος δάζκαλος Κηαβαρούθας Αζηέρηος 

Εκπρόζωπος ηοσ 

ζσλλόγοσ Γομέωμ & 

Κηδεμόμωμ 

Ηαηής Κηθόιαος 

 

 

ΜΖ ΟΓΖΟΙΜΖ - ΑΟΗΕΟΕ 

ΟΓΖΟΙΜΡ    

Απυ ηα πμιφ παιηά πνυκηα μη ιαμί έπιαζακ 

μφζμοξ γηα κα ελεγήζμοκ ημ ζεηζμυ. 

Γηα κα γίκεη έκαξ ζεηζμυξ, έιεγακ, βάδμοκ ημ 

πένη ημοξ ζεμί θαη δαίμμκεξ, γίγακηεξ θαη 

ηέναηα, δχα ήμενα θαη άγνηα.. 

Οήμενα, πάνε ζηεκ επηζηήμε, δεκ πηζηεφμομε 

πηα ζημοξ μφζμοξ. Οοκεπίδμομε υμςξ κα 

κηχζμομε θυβμ γη΄αοηυ ημ θοζηθυ θαηκυμεκμ, 

πμο μέζα ζε ιίγα δεοηενυιεπηα μπμνεί κα 

αιιάλεη ημκ θυζμμ γφνς μαξ. 

 

Οηεκ Γιιάδα, ηεκ παηνίδα μαξ, θαζεμενηκά 

γίκμκηαη ανθεημί ζεηζμμί. Πμοξ πενηζζυηενμοξ 

μφηε πμο ημοξ θαηαιαβαίκμομε, θάπμημη υμςξ 

γίκμκηαη αηζζεημί θαη μπμνεί κα πνμθαιέζμοκ 

ζεμακηηθέξ δεμηέξ. Πμοξ ζεηζμμφξ δεκ 

μπμνμφμε κα ημοξ απμθφγμομε, γη΄αοηυ πνέπεη 

κα μάζμομε κα ημοξ ακηημεηςπίδμομε.  

Πμ εθπαηδεοηηθυ πνυγναμμα ημο ζπμιείμο μαξ 

πενηιαμβάκεη θαη ηεκ άζθεζε ζεηζμμφ. Έηζη μηα 

μένα ηεκ χνα ημο μαζήμαημξ θαη εκχ 

βνηζθυμαζηακ ζηεκ αίζμοζα μμοζηθήξ πηφπεζε 

μ ζοκαγενμυξ γηα κα ανπίζεη ε άζθεζε. ιμη 

μπήθαμε θάης απυ ηα ζνακία θαη πςνίξ κα 

πακηθμβιεζμφμε ε θονία μαξ έβαιε ζε ζεηνά θαη 

μαξ θαηέβαζε ζημ πχνμ ημο γεπέδμο βυιεσ. 

Οηε ζοκέπεηα μαξ μίιεζακ γηα ημοξ ηνυπμοξ 

πνμζηαζίαξ απυ ημκ ζεηζμυ θαη ε άζθεζε έιαβε 

ηέιμξ με επηηοπία. 

 
Γ2 - Ημοζηέναξ Υάνεξ, Ηωημύιαξ Δεμήηνεξ, 

Ιμογδήξ Ηωκ/κμξ, Αγγέιεξ Ηωκ/κμξ 

 

ΠΜ ΝΜΘΡΠΓΚΓΖΜ  

Οηηξ 17 Κμέμβνε ημ ζπμιείμ μαξ γηυνηαζε ηεκ 

επέηεημ ημο Νμιοηεπκείμο με ζεαηνηθά ηεξ 

Νέμπηεξ ηάλεξ θαη ηναγμφδηα απυ ηα παηδηά 

ηεξ Πεηάνηεξ θαη ηεξ Έθηεξ ηάλεξ. Πα παηδηά 

μέζα απυ ηα ζεαηνηθά ζφμηζακ ζηηγμέξ απυ ηα 

γεγμκυηα ηεξ πμφκηαξ.  

Ακαθένζεθακ ζηεκ απαγυνεοζε ηεξ 

θοθιμθμνίαξ , ηςκ ζογθεκηνχζεςκ άκς ηςκ 

ηνηχκ αηυμςκ , ηεκ ελμνία απιχκ πμιηηχκ θαη 

ηεκ ιμγμθνηζία. 
 

Γ2 – Θηάθμο Ιανία, Δαπανίμο Ιανθέιια, 

Δμοιαπηζή μθία  

 

ΓΝΖΟΗΓΣΕ ΟΠΜ ΘΑΜΓΞΑΦΖΗΜ  

ΙΜΡΟΓΖΜ ΓΜΚΚΩΚ  

Πεκ Πνίηε 27 Κμεμβνίμο μη ηάλεηξ Γ1, Γ2, Δ2 

πήγαμε εθδνμμή ζημοξ Γυκκμοξ. 

Γπηζθεθηήθαμε ημ ιαμγναθηθυ μμοζείμ. Γθεί 

μαξ πενίμεκε μ οπεφζοκμξ ημο μμοζείμο γηα κα 

μαξ λεκαγήζεη. Ιαξ πενηέγναρε πςξ έβγαδακ 

ημ ιάδη απυ ηηξ ειηέξ θαη πςξ άιεζακ ημ ζηηάνη 

γηα κα γίκεη αιεφνη. Γίδαμε υπια, ζπαζηά, 

κμμίζμαηα , ακηηθείμεκα ημο κμηθμθονημφ , 

αγνμηηθά ενγαιεία θαη παναδμζηαθέξ ζημιέξ. 
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Γκηφπςζε μαξ έθακακ ηα ζπμιηθά είδε πμο ήηακ 

ηυζμ δηαθμνεηηθά απυ ηα δηθά μαξ θαη μηα 

μπάια απυ ηεκ θμηιηά ημο γμονμοκημφ. 

Σμήμαηα  Γ1, Γ2, Δ2 

 

ΓΝΖΟΗΓΣΕ ΟΠΜ ΓΑΘΘΖΗΜ 

ΖΚΟΠΖΠΜΡΠΜ  

Πεκ Νέμπηε 29 Κμεμβνίμο 2018, μη μαζεηέξ 

ηεξ Γ‟ θαη ΟΠ‟ ηάλεξ πμο δηδάζθμκηαη Γαιιηθά, 

πήγαμε εθδνμμή ζημ Γαιιηθυ Ζκζηηημφημ πμο 

είκαη ζηε Θάνηζα. Ιαξ ζοκυδεοζακ μη δαζθάιεξ 

μαξ θαη μαξ πενίμεκε εθεί  ε θαζεγήηνηα ηςκ 

Γαιιηθχκ ε θα Ηαηενίκα Ηηθίμε. ηακ θηάζαμε 

έλς απυ ημ Ζκζηηημφημ είδαμε δφμ ζεμαίεξ, μηα 

ηεξ Γονςπασθήξ Έκςζεξ θαη μηα Γαιιηθή. 

Ιυιηξ μπήθαμε μηα θονία μαξ πήγε ζημκ 

επάκς υνμθμ, ζε μηα αίζμοζα ζηεκ μπμία μαξ 

έδεηλακ αλημζέαηα, απυ ηε Γαιιία, υπςξ ημκ 

πφνγμ ημο Άηθει, ηεκ Νακαγηά ηςκ Νανηζίςκ, 

ημ Ιμοζείμ ημο Θμφβνμο ημ μπμίμ έπεη 

μπνμζηά μία γοάιηκε ποναμίδα ε μπμία είκαη ε 

είζμδμξ ημο Ιμοζείμο.Ιαξ έδεηλακ θαη ηηξ 

πενηπέηεηεξ << ημο Αζηενίλ θαη ημο Μβειίλ>>. 

Ιάζαμε πμο αιιμφ μηιάκε Γαιιηθά εθηυξ απυ 

ηεκ Γαιιία, υπςξ ημ Βέιγημ, ηεκ Γιβεηία θαη 

ζε άιιεξ πχνεξ. Ιεηά παίλαμε έκα παηπκίδη 

ενςηήζεςκ θαη απακηήζεςκ ζηα Γαιιηθά. Οημ 

ηέιμξ πήγαμε θάπμο γηα κα θάμε. Έπεηηα 

γονίζαμε ζημ ζπμιείμ ζηεξ 1:15. Ήηακ μηα 

ηέιεηα εθδνμμή θαη ζα ζέιαμε πμιφ κα ηεκ 

λακαθάκμομε. 
 

E1 - Αιελάκδνα μοιηώηε, Ιανία  ηεθακία 

Ηαιιηώκε, Υνοζμύια Βιεζανμύιε 

 

 

Ε ΓΝΖΟΗΓΣΕ ΟΠΜ ΔΕΙΑΞΓΖΜ  

Οημ μάζεμα ηεξ Ημηκςκηθήξ θαη Νμιηηηθήξ 

Αγςγήξ αζπμιεζήθαμε με ημοξ δήμμοξ ηεξ 

Γιιάδαξ θαη ηεκ ιεηημονγία ημοξ. Έηζη 

απμθαζίζαμε κα επηζθεθζμφμε ημ Δεμανπείμ 

ημο ηυπμο μαξ. 

Πμ Δεμανπείμ ζηεγάδεηαη εθεί πμο 

ιεηημονγμφζε ημ 1μ δεμ. Οπ. θαη είκαη υιμ 

πέηνηκμ. 

Γθεί μαξ οπμδέπζεθε με πανά ε Ννυεδνμξ ηςκ 

Οπμιηθχκ Γπηηνμπχκ ημο δήμμο θα. Ξμφια 

Ομονιακηδή θαη μαξ γιφθακε με θαναμέιεξ. Ε 

λεκάγεζε λεθίκεζε  απυ ηεκ ιεηημονγία ημο 

Η.Γ.Ν.. Ρπεφζοκμξ ημο θέκηνμο είκαη μ θ. 

Γηάκκεξ Ηςημφιαξ, μ μπμίμξ μαξ ελήγεζε ημκ 

ηνυπμ δμοιεηάξ ημο θέκηνμο θαη μαξ έδεηλε 

πςξ μπμνεί κα βγάιεη πηζημπμηεηηθά ηεξ 

γέκκεζήξ μαξ.  

Ιεηά γκςνίζαμε ημοξ οπαιιήιμοξ ηεξ 

Δ.Γ.Ρ.Α.Π θαη ακεβήθαμε ζημκ πάκς υνμθμ. 

Ιπήθαμε ζημ γναθείμ ημο Δεμάνπμο εθεί  υπμο 

θαιςζμνίδμοκ  ζεμακηηθμφξ λέκμοξ  θαη 

Έιιεκεξ επηζθέπηεξ. Πέιμξ, μαξ μδήγεζε ζημ 

γναθείμ ηεξ δεμμηηθήξ επηηνμπήξ , υπμο 

ζοδεημφκηαη ζεμακηηθά ζέμαηα ημο ηυπμο μαξ. 
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Ηαζίζαμε ζηηξ θανέθιεξ θαη θάκαμε έκα μηθνυ 

ζομβμφιημ, υπμο μ θαζέκαξ έιεγε ηε γκχμε ημο 

γηα έκα ζέμα πμο βάιαμε γηα ζοδήηεζε. 

Ε λεκάγεζή μαξ ηειείςζε εθεί. 

Απμπαηνεηήζαμε ημοξ οπαιιήιμοξ ημο δήμμο, 

ηεκ θα.  Ομονιακηδή θαη ηεκ θα Κηαιαμπέθα, 

Ννυεδνμ ηε Πμπηθήξ θμηκυηεηαξ Αμπειχκα, 

βγάδμκηαξ μηα ακαμκεζηηθή θςημγναθία ζηα 

πέηνηκα ζθαιηά ημο Δεμανπείμο. 

Γπηζηνέραμε ζημ ζπμιείμ μαξ γεμάημη 

απίζηεοηεξ πιενμθμνίεξ θαη εμπεηνίεξ. 

 
Σ - Ιανία Ιπανμπαγηάκκε, Δωή- Ιανία 

Ηαναθώζηα, Γιηόκα Υύζθα, Θακάζεξ Ημκηζηώηεξ, 

Αιελάκδνα Σαμπάθε, Πάμια Υύζθα 

 

3 ΔΓΗΓΙΒΞΖΜΡ: “ΝΑΓΗΜΟΙΖΑ 

ΕΙΓΞΑ ΠΩΚ ΑΠΜΙΩΚ ΙΓ 

ΑΚΑΝΕΞΖΑ”  

   Ε ζογθεθνημέκε εμένα δεκ επηιέπζεθε 

ηοπαία. Θεζπίζηεθε θαη ηενείηαη παγθυζμηα απυ 

ηα Εκςμέκα Έζκε ημ 1992. Γμνηάδεηαη ζε υιμκ 

ημκ Νιακήηε, πνμςζχκηαξ ηεκ θαηακυεζε ζε 

ζέμαηα ακαπενίαξ θαη ηεκ θηκεημπμίεζε οπέν 

ηςκ δηθαηςμάηςκ αλημπνέπεηαξ θαη εοεμενίαξ 

ηςκ αηυμςκ με ακαπενία (υνμξ πμο 

πνεζημμπμηήζεθε γηα πνχηε θμνά ημ 2008, 

θαζχξ μέπνη ηυηε πνεζημμπμημφκηακ μ υνμξ « 

Άημμα με Γηδηθέξ Ακάγθεξ»). Γπηδηχθεη ηεκ 

αφλεζε ημο βαζμμφ έκηαλεξ ηςκ αηυμςκ με 

ακαπενία ζε θάζε πηοπή ηεξ πμιηηηθήξ, 

θμηκςκηθήξ, μηθμκμμηθήξ θαη πμιηηηζηηθήξ δςήξ.  

   Οημκ αζηείνεοημ ιεληιμγηθυ πιμφημ ηεξ 

γιχζζαξ μαξ βνίζθμομε πςξ ε ιέλε ακαπενία 

πνμένπεηαη απυ ημ νήμα πενχ θαη ζεμαίκεη: ηεκ 

έιιεηρε ανηηυηεηαξ, ηε μενηθή ή μιηθή έιιεηρε 

μέιμοξ, μνγάκμο ή ιεηημονγίαξ, υ,ηη δειαδή έπεη 

ζομβεί ζε θάπμημκ. Ε ακαπενία εκυξ ακζνχπμο 

δεκ είκαη υιε ημο ε φπανλε, είκαη υμςξ μένμξ 

ηεξ θαη πνέπεη κα ακηημεηςπηζηεί. Γίκαη 

γεγμκυξ πςξ έπμοκ δηαηοπςζεί πμιιέξ 

μνμιμγίεξ γηα ημκ μνηζμυ ηεξ ακαπενίαξ. Ιηα 

ακαπενία αθεκυξ μεκ μπμνεί κα οπάνπεη εθ 

γεκεηήξ αθεηένμο δε κα είκαη επίθηεηε. 

Γπηπνυζζεηα, δηαθνίκεηαη ζε εμθακήξ ή 

αθακήξ, μυκημε ή πανμδηθή. Οηαηηζηηθά, ημ 11% 

ημο παγθυζμημο πιεζοζμμφ είκαη ΑμεΑ.  

     Οφμθςκα με ημ Άνζνμ 3 ημο Κυμμο 3699 

(ΦΓΗ 199) 2-10-2008 μαζεηέξ με ακαπενία θαη 

εηδηθέξ εθπαηδεοηηθέξ ακάγθεξ ζεςνμφκηαη 

υζμη γηα μιυθιενε ή μνηζμέκε πενίμδμ ηεξ 

ζπμιηθήξ ημοξ δςήξ εμθακίδμοκ ζεμακηηθέξ 

δοζθμιίεξ μάζεζεξ ελαηηίαξ: αηζζεηενηαθχκ, 

κμεηηθχκ, γκςζηηθχκ, ακαπηοληαθχκ 

πνμβιεμάηςκ, ροπηθχκ θαη κεονμροπηθχκ 

δηαηαναπχκ μη μπμίεξ, ζφμθςκα με ηε 

δηεπηζηεμμκηθή αλημιυγεζε, επενεάδμοκ ηε 

δηαδηθαζία ηεξ ζπμιηθήξ πνμζανμμγήξ θαη 

μάζεζεξ. Οημοξ μαζεηέξ με ακαπενία θαη 

εηδηθέξ εθπαηδεοηηθέξ ακάγθεξ 

ζογθαηαιέγμκηαη ηδίςξ υζμη πανμοζηάδμοκ: 

1.Κμεηηθή ακαπενία, 

2. αηζζεηενηαθέξ ακαπενίεξ υναζεξ (ηοθιμί, 

αμβιφςπεξ με παμειή υναζε), θαζχξ θαη 

αηζζεηενηαθέξ ακαπενίεξ αθμήξ 

(θςθμί,βανήθμμη), 

3.θηκεηηθέξ ακαπενίεξ, 

4.πνυκηα με ηάζημα κμζήμαηα, 

5.δηαηαναπέξ μμηιίαξ, ιυγμο, 

6. εηδηθέξ μαζεζηαθέξ δοζθμιίεξ υπςξ 

δοζιελία, δοζγναθία, δοζανηζμεζία, 

δοζακαγκςζία,δοζμνζμγναθία, 

7.ζφκδνμμμ ειιεημμαηηθήξ πνμζμπήξ με ή πςνίξ 

οπενθηκεηηθυηεηα, 

8.δηάποηεξ ακαπηοληαθέξ δηαηαναπέξ (θάζμα 

αοηηζμμφ), 

9.ροπηθέξ δηαηαναπέξ θαη πμιιαπιέξ 

ακαπενίεξ. 

10. Μη μαζεηέξ με ζφκζεηεξ γκςζηηθέξ, 

ζοκαηζζεμαηηθέξ θαη θμηκςκηθέξ δοζθμιίεξ, 

παναβαηηθή ζομπενηθμνά ιυγς θαθμπμίεζεξ, 

γμκεσθήξ παναμέιεζεξ θαη εγθαηάιεηρεξ ή ιυγς 

εκδμμηθμγεκεηαθήξ βίαξ, ακήθμοκ ζηα άημμα με 
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εηδηθέξ εθπαηδεοηηθέξ ακάγθεξ. 

11. Ιαζεηέξ με εηδηθέξ εθπαηδεοηηθέξ ακάγθεξ 

είκαη θαη μη μαζεηέξ πμο έπμοκ μία ή 

πενηζζυηενεξ κμεηηθέξ ηθακυηεηεξ θαη ηαιέκηα 

ακεπηογμέκα ζε βαζμυ πμο οπενβαίκεη θαηά 

πμιφ ηα πνμζδμθχμεκα γηα ηεκ ειηθηαθή ημοξ 

μμάδα. 

Οηεκ θαηεγμνία μαζεηχκ με ακαπενία θαη 

εηδηθέξ εθπαηδεοηηθέξ ακάγθεξ δεκ εμπίπημοκ 

μη μαζεηέξ με παμειή ζπμιηθή επίδμζε πμο 

ζοκδέεηαη αηηηςδχξ με ελςγεκείξ πανάγμκηεξ, 

υπςξ γιςζζηθέξ ή πμιηηηζμηθέξ ηδηαηηενυηεηεξ. 

    Έκαξ απυ ημοξ βαζηθυηενμοξ ζηυπμοξ ηεξ 

Γηδηθήξ Αγςγήξ θαη Γθπαίδεοζεξ απμηειεί ε 

έκηαλε  θαη ε εκζςμάηςζε, θμηκςκηθή θαη 

επαγγειμαηηθή, ηςκ αηυμςκ με εηδηθέξ 

εθπαηδεοηηθέξ ακάγθεξ. Απυ ηεκ πνμζπμιηθή 

αγςγή, μέπνη ηε δεοηενμβάζμηα εθπαίδεοζε, 

υιμ ημ εθπαηδεοηηθυ πιάκμ είκαη 

πνμζακαημιηζμέκμ ζηε ζοκφπανλε θαη ζηεκ 

θαηά ημ δοκαηυ θαιφηενε εκζςμάηςζε ηςκ 

αηυμςκ με ακαπενία. Ε ημπμζέηεζε ηςκ 

παηδηχκ με εηδηθέξ ακάγθεξ ζηα θακμκηθά 

ζπμιεία είκαη δοκαηυ κα γίκεη με  δηάθμνμοξ 

ηνυπμοξ πμο πμηθίιμοκ απυ ηε μενηθή μέπνη ηεκ 

πιήνε έκηαλε. Γκχ μαζεηέξ  πμο δεκ 

αοημελοπενεημφκηαη θμηημφκ ή ζε αοημηειείξ 

Οπμιηθέξ μμκάδεξ εηδηθήξ αγςγήξ  ή ζε 

ζπμιεία ηεξ γεκηθήξ εθπαίδεοζεξ ή ζε Πμήμαηα 

Έκηαλεξ με ηεκ ακάιμγε ζηήνηλε θαη ηεκ 

πανμοζία εθπαηδεοηηθχκ Γηδηθήξ Αγςγήξ,  

ακάιμγα με ημ είδμξ ηεξ ακαπενίαξ ημοξ θαη ηηξ 

εηδηθέξ εθπαηδεοηηθέξ ακάγθεξ πμο απμννέμοκ 

απυ αοηή. 

  Αλίδεη κα ακαθενζεί πςξ  ΑΙΓΑ έπμοκ 

δηαπνέρεη ηυζμ ζηηξ ηέπκεξ υζμ θαη ζημκ 

αζιεηηζμυ. αναθηενηζηηθυ πανάδεηγμα 

απμηειεί μ Ιπεηυβεκ, μ μπμίμξ άνπηζε 

ζηαδηαθά κα πάκεη ηεκ αθμή ημο μέπνη πμο έγηκε 

ηειείςξ θςθυξ. Γηα κα μπμνεί κα παίλεη, 

πνεζημμπμημφζε μηα εηδηθή δηάηαλε, πμο 

μεηέθενε ηηξ δμκήζεηξ απυ ημ πηάκμ ζημ ζχμα 

ημο με μηα νάβδμ, ηεκ μπμία έπνεπε κα 

δαγθχκεη θαηά ηε δηάνθεηα ηςκ νεζηηάι.  Άιιμ 

έκα πανάδεηγμα απμηειεί μ Οηίβη Γμουκηεν. 

Γκςζηυξ ηναγμοδμπμηυξ, μμοζηθυξ, παναγςγυξ 

δίζθςκ θαη αθηηβηζηήξ. Ποθιυξ ζπεδυκ απυ ηε 

μένα πμο γεκκήζεθε, μ Γμουκηεν οπέγναρε ημ 

πνχημ ημο ζομβυιαημ ζηεκ ειηθία ηςκ 11 εηχκ. 

Πέιμξ, ζημ πχνμ ημο αζιεηηζμμφ, πανάδεηγμα 

γηα υιμοξ απμηειμφκ μη αζιεηέξ ηςκ 

παναμιομπηαθχκ αγχκςκ. Ε Ιάνια Ξάηακ 

δηαθνίκεη μυκμ ζθηέξ. Οημκ θυζμμ ηεξ ηα πάκηα 

είκαη ζμιά θαη υμςξ θαηυνζςζε κα πνμθνηζεί 

ζημοξ μιομπηαθμφξ αγχκεξ ημο Οφδκετ ημ 

2000. Ε Ιάνια Ξάηακ ακαδείπζεθε ηνεηξ θμνέξ 

πνςηαζιήηνηα Αμενηθήξ ζηα 5000 μέηνα θαη 

θαηέθηεζε 4 μεηάιιηα ζημοξ παναμιομπηαθμφξ 

αγχκεξ  ηεξ Βανθειχκεξ ημ 1992. 

   Αξ πνμζπαζήζμομε ιμηπυκ υιμη μαξ, κα 

βάιμομε απυ έκα ιηζανάθη, πνμθεημέκμο κα 

πηηζηεί υπη μυκμ ημ μηθμδυμεμα ηεξ γκχζεξ ηςκ 

ζογθεθνημέκςκ αηυμςκ, αιιά κα γίκεη θαη ε 

θαζεμενηκυηεηα ημοξ πημ εφθμιε. 
 

ΠΑΠΑΗΩΣΟΤΘΕ ΑΘΑΚΑΖΑ   

Γηδηθή παηδαγωγόξ                                                             

 

BEAUJOLAIS 

 

 
Ι‟ έκα ζέμα δηαθμνεηηθυ  απυ ηα ζοκεζηζμέκα  

„‟ζομμεηέπμομε‟‟ ζηεκ πνχηε έθδμζε ηεξ 

ζπμιηθήξ  εθεμενίδαξ  μαξ : 

"Le Beaujolais nouveau est arrivé" 
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Δχκηαξ ζε μηα πενημπή πμο πενηηνηγονίδεηαη 

απυ αμπέιηα ,απυ εθεί ελάιιμο πνμένπεηαη θαη 

η΄υκμμα ημο ηυπμο μαξ, ζειήζαμε ζημ μάζεμα 

ηςκ γαιιηθχκ κα μηιήζμομε γηα ημ πημ γκςζηυ 

ίζςξ γαιιηθυ θναζί ημ Beaujolais . 

 Ε ηνίηε Νέμπηε θάζε Κμέμβνε, είκαη μηα 

γημνηή γηα ημ θναζί παγθμζμίςξ. Γίκαη ε εμένα 

πμο βάζεη πανάδμζεξ, βγαίκεη ζημ εμπυνημ ημ 

θνέζθμ θυθθηκμ θναζί ηεξ θαηκμφνγηαξ ζμδεηάξ 

ηεξ πενημπήξ Beaujolais. Νάκς απυ έκα 

εθαημμμφνημ θηβχηηα Beaujolais Nouveau 

έπμοκ λεθηκήζεη ημ ηαλίδη ημοξ απυ ηα μηθνά 

πςνηά ηεξ πενημπήξ ημο Beaujolais  ζε 

μιυθιενμ ημκ θυζμμ, αιιά πνέπεη κα 

θοιάζζμκηαη ζε θιεηζηέξ απμζήθεξ μέπνη ηηξ 

12:01 π.μ. ηεκ ηνίηε Νέμπηε ημο Κμέμβνε. Οηε 

Θοχκ, ηεκ παηνίδα ημο θναζημφ ζηήκεηαη  

γημνηή, ηα βανέιηα θοιάκε απυ ημοξ 

αμπειμονγμφξ ζημοξ δνυμμοξ ηεξ πυιεξ πνηκ 

ακμίλμοκ.Πμ έζημμ λεθίκεζε ζηηξ ανπέξ ημο 

20μφ αηχκα θαη ζηενίπηεθε ζημ γεγμκυξ υηη ημ 

Beaujolais ήηακ μ θφνημξ ηνμθμδυηεξ  ηςκ 

bistros ημο  Νανηζημφ ζε θυθθηκμ, εφθμιμ ζηεκ 

θαηακάιςζε θναζί.       

Ση ζεμαίκεη, όμφς Beaujolais; 

Πμ θναζί παίνκεη ημ υκμμά ημο απυ ηεκ ηζημνηθή 

επανπία Beaujolais ζηα βυνεηα ηεξ Θοχκ. Γθεί 

θαιιηενγμφκηαη ηνεηξ βαζηθέξ πμηθηιίεξ: ημ 

chardonnay ςξ ιεοθή θαη ηα Pinot Noir θαη 

Gamay ςξ 

θυθθηκεξ. Ε 

ηνίηε είκαη  ε 

μμκαδηθή πμο 

βάζεη κυμμο 

επηηνέπεηαη κα 

θαιιηενγείηαη 

ζηεκ πενημπή ημο Beaujolais θαη είκαη ε βαζηθή 

πμηθηιία απυ ηεκ μπμία δεμημονγείηαη ημ θναζί 

.ια ηα ζηαθφιηα πνέπεη κα μαδεφμκηαη με ηα 

πένηα .To Beaujolais μθείιεη αοηυκ ημκ 

εοθμιυπημημ παναθηήνα ημο ζε μηα εηδηθή 

μέζμδμ μηκμπμίεζεξ, πμο ιέγεηαη 

εκδμθοηηανηθή δφμςζε με δημλείδημ ημο 

άκζναθα ( νίπκμομε άζηθηα ηα ζηαθφιηα με ηα 

θμηζάκηα ημοξ ζηηξ δελαμεκέξ -πςνίξ κα 

ζπάζμοκ- ζε πενηβάιιμκ δημλεηδίμο ημο 

άκζναθα). Έηζη, ηα ζηαθφιηα πνμζηαηεφμκηαη 

απυ ηοπυκ αιιμηχζεηξ θαη δμοιεφμοκ 

εκδμθοηηανηθά . 

‟‟Nouveau", ζεμαίκεη "θνέζθμ" άνα είκαη απιά 

ημ πνχημ θυθθηκμ ηεξ ζμδεηάξ, ημ μπμίμ 

θοθιμθμνεί δφμ με ηνεηξ μήκεξ φζηενα απυ ημκ 

ηνφγμ θαη, ζεςνεηηθά, πνέπεη κα θαηακαιςζεί 

μέζα ζε έλη μήκεξ απυ ηεκ θοθιμθμνία ημο, 

ηδακηθά μέπνη ημκ Ιάημ-Ζμφκημ ηεξ επυμεκεξ 

πνμκηάξ .Γίκαη ακηίζημηπμ με ημ ειιεκηθυηαημ 

"γημμαηάνη‟‟. 

Σμήμα Σ 

 

ΜΖ  ΔΩΔΓΗΑ  ΙΑΘΕΠΓΟ  ΠΜΡ  

ΞΖΟΠΜΡ  

Μη  πνχημη  μαζεηέξ  ημο  ήηακ  μ  Ακδνέαξ μ 

Ννςηυθιεημξ  (επεηδή θιήζεθε  πνχημξ  κα  

αθμιμοζήζεη  ημ  νηζηυ)  θαη μ αδενθυξ ημο  μ 

Νέηνμξ. Πμοξ  βνήθε  ζηε  ιίμκε  Γαιηιαία   κα  

νίπκμοκ  ηα δίπηοα, γηαηί ήηακ   ρανάδεξ θαη  

ημοξ  είπε: «Αθμιμοζήζηε με, ζα  ζαξ  

θάκςρανάδεξ  ακζνχπςκ». 

. Μ Νέηνμξ  πέζακε  μανηονηθά  ζηε  Ξχμε θαη  

ζεςνείηαη  μ  πνχημξ  Νάπαξ  ηεξ  θαζμιηθήξ  

εθθιεζίαξ. Μ  Ακδνέαξ  θήνολε  ημ  Γοαγγέιημ  

ζε  πμιιέξ  πενημπέξ  ηεξ  Ιαφνεξ  Θάιαζζαξ  

θαη  ηεξ  Ιεζμγείμο  θαη  πέζακε   ζηεκ  

Νάηνα. Θεςνείηαη μ  ηδνοηήξ  ηεξ  εθθιεζίαξ  

ηεξ  Ηςκζηακηηκμφπμιεξ. 

Οηεκ ίδηα  ιίμκε  ιίγμ  πημ  θάης  βνήθε  άιια  

δομ  αδένθηα , ημοξ  γημοξ  ημο  Δεβεδαίμο, ημκ  

Ζάθςβμ  θαη  ημκ  Ζςάκκε ημκ Γοαγγειηζηή πμο  

δμφιεοακ  ζημ  ρανμθάηθμ  ημο  παηένα ημοξ. 

Πα δομ  αδένθηα, πανυιμ  πμο  είπακ  

μηθμκμμηθή άκεζε ζε  ακηίζεζε  με  ημοξ  

οπυιμηπμοξ  μαζεηέξ  ημο  νηζημφ,  άθεζακ  

αμέζςξ  ηεκ  αιηεοηηθή  επηπείνεζε 

πμοδηαηενμφζακ μαδί  με ημκ παηένα ημοξ  θαη   

ημκ αθμιμφζεζακ. 

Μ  Φίιηππμξ  θαη  Καζακαήι ή  Βανζμιμμαίμξ  

ήηακ  απχνηζημη θίιμη  θαη θαηάγμκηακ  απυ  ηε  

Βεζζασδά  ηεξ  Γαιηιαίαξ, υπςξ  θαη  μη  

πνχημη  ηέζζενηξ  μαζεηέξ. Ηήνολακ  ημ  

Γοαγγέιημ  ζηεκ  Αζία.  

Μ  Καζακαήι  πέζακε  αθμφ  ημκ  έγδανακ  

δςκηακυ  θαη  ημ  μανηφνηυ ημο  απεηθμκίδεηαη  
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ζηεκ  Ηαπέια  Οηζηίκα  (πανεθθιήζη    ζημ  

Βαηηθακυ) ένγμ  ημο δςγνάθμο  Ιηπαήι  

Αγγέιμο. 

Μ  Θςμάξ ήηακ  επίζεξ  έκαξ  θηςπυξ  ρανάξ  

απυ  ηε  Γαιηιαία. Έμεηκε  γκςζηυξ  ςξ μ  

«άπηζημξ  Θςμάξ», επεηδή δήηεζε  κα  

αθμομπήζεη  ηηξ  πιεγέξ  ημο  νηζημφ, γηα  κα  

πηζηέρεη  υηη  είπε  ακαζηεζεί. Παλίδερε  ζηεκ  

Ζκδία, υπμο  εθηειέζηεθε, γηαηί  βάπηηζε  

πνηζηηακμφξ  ηε  ζφδογμ θαη  ημκ  γημ  ημο  

κηυπημο  βαζηιηά. 

Μ Ιαηζαίμξ έκαξ  απυ  ημοξ  ηέζζενηξ  

Γοαγγειηζηέξ  (έγναρακ  ηα Γοαγγέιηα),ήηακ  

ηειχκεξ, δειαδή  μάδεοε  ημοξ  θυνμοξ  απυ  

ημοξ  ακζνχπμοξ. Μ θυζμμξ  ημοξ  μηζμφζε  θαη  

μη  ζνεζθεοηηθμί  άνπμκηεξ  μη  Γναμμαηείξ  θαη  

μη  Φανηζαίμη  ημοξ  θαηεγμνμφζακ ςξ  

αμανηςιμφξ  θαη  άπιεζημοξ. Έηζη  βνήθακ  

εοθαηνία  κα  θαηεγμνήζμοκ  θαη  ημ  νηζηυ, 

ιέγμκηαξ  υηη  θάκεη  πανέα  με  ημκ  αμανηςιυ  

ηειχκε. Έιαβακ  υμςξ  ηεκ  ελήξ  

απμζημμςηηθή  απάκηεζε:   

«Δεκ  έπμοκ ακάγθε  απυ γηαηνυ  μη  ογηείξ , 

αιιά  μη  άννςζημη». 

«Δεκ  ήνζα  κα  θαιέζς  ζε  μεηάκμηα  ημο  

δίθαημοξ, αιιά  ημοξ  αμανηςιμφξ». 

 Ιαδί  με  ημ  Ιαηζαίμ  έγηκε  μαζεηήξ  ημο  

νηζημφ  θαη  μ αδενθυξ  ημο  μ  Ζάθςβμξ.Γίκαη  

μ  έκαημξ  μαζεηήξ  ημο  νηζημφ, θαη  ιέγεηαη  

θαη  μ  Ζάθςβμξ  μμηθνυξ  γηα  κα  ημκ  

λεπςνίδμομε  απυ  ημκ  άιιμ  Ζάθςβμ  ημκ  

αδενθυ  ημο  Ζςάκκε, ή  αιιηχξ  Ζάθςβμξ  ημο  

Αιθαίμο. 

 Μ  Οίμςκ  μ  Ηακακίηεξ μ  δέθαημξ  μαζεηήξ  

ημο  νηζημφ, θαηαγυηακ  απυ  ηεκ  Ηακά  ηεξ  

Γαιηιαίαξ  θαη  ακήθε  ζημ  θυμμα  ηςκ  

Δειςηχκ,  πμο  επηδίςθακ  κα  ελεγείνμοκ  

ημοξ  Ζμοδαίμοξ  εκακηίμκ  ηςκ  Ξςμαίςκ,  γηα  

αοηυ  μκμμαδυηακ  θαη  Οίμςκ  μ  Δειςηήξ. 

Ρπήνπακ δφμ μαζεηέξ με ημ υκμμα Ζμφδαξ. Μ 

έκαξ ήηακ μ Ζμφδαξ Θαδδαίμξ, πμο είκαη έκαξ 

απυ ημοξ ζεμακηηθυηενμοξ άγημοξ ηεξ 

Ανμεκίαξ. Νηζηεφεηαη υηη ήηακ έκαξ απυ ημοξ 

γημοξ ημο Ζςζήθ θαη “αδειθυξ” ημο Ζεζμφ. 

 Μ άιιμξ Ζμφδαξ, μ Ζζθανηχηεξ, είκαη μ 

μαζεηήξ πμο πνυδςζε ημκ νηζηυ, παίνκμκηαξ 

ςξ ακηάιιαγμα 30 ανγφνηα. Αοημθηυκεζε γηαηί 

δεκ άκηεπε ηηξ εκμπέξ. Ιεηά ηεκ Ακάιερε ημο 

νηζημφ, ηεκ θεκή ζέζε ημο Ζμφδα πήνε μ 

Ιαηζίαξ, μ μπμίμξ θήνολε ημ Γοαγγέιημ ζηεκ 

Αθνηθή, υπμο θαη βνήθε μανηονηθυ ζάκαημ....  

Μη  δχδεθα  μαζεηέξ  ημο  νηζημφ  

μκμμάδμκηαη  θαη  Απυζημιμη,  γηαηί  έθενακ ζε  

πέναξ  μηα  απμζημιή, κα  θενφλμοκ   ζε  

πμιιέξ  πχνεξ  ημο θυζμμο  ηε πνηζηηακηθή  

ζνεζθεία.  Ε  εθθιεζία  μαξ  ηημάεη  ηε  μκήμε  

ημοξ  ζηηξ 30  Ζμοκίμο ζηε γημνηή ηεξ ζφκαλεξ  

ηςκ  Απμζηυιςκ. 
 

Γ1 - Σειέμαπμξ  Δαιαθώκεξ, Φίιηππμξ 

Αγναθηώηεξ, Θμδωνήξ  Ηόθθηκμξ, Δήζεξ  

Κηόβαξ  

 

ΠΑ ΑΔΓΟΝΜΠΑ  

Πα αδέζπμηα είκαη δχα πμο ηα εγθαηαιείπμοκ 

μη ηδημθηήηεξ ημοξ. Σάπκμοκ ζηα ζθμοπίδηα γηα 

θαγεηυ θαη ηνηγονκμφκ ζημοξ δνυμμοξ . 

Ηοθιμθμνμφκ ακελέιεγθηα θαη πιεζαίκμοκ 

γνήγμνα. Νμιιέξ θμνέξ επηηίζεκηαη θαη 

δαγθχκμοκ μεγάιμοξ θαη παηδηά, γηαηί είκαη 

πεηκαζμέκα.  

Οημκ Αμπειχκα 

οπάνπμοκ πμιιά 

αδέζπμηα ζθοιηά. 

Ιπαίκμοκ ζηηξ αοιέξ 

ηςκ ζπμιείςκ, ζε 

πάνθα θαη ζε αοιέξ 

ζπηηηχκ. Μ δήμμξ ζα 

έπνεπε κα πενημνίζζεη ηα αδέζπμηα ζε εηδηθμφξ 

πχνμοξ , γηα κα ηα θνμκηίδμοκ θαη κα ηα 

ηασδμοκ, πςνίξ κα βιάπημοκ ημοξ δεμυηεξ. 
 

Γ2 – Θηάθμο Ιανία, Δαπανίμο Ιανθέιια, 

Δμοιαπηζή μθία 
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ΑΡΠΜΘΜΚΓΟ ΘΑΜΖ - 

ΑΒΜΞΖΓΖΚΓΟ  

Μη πνχημη ηζαγεκείξ πιεζοζμμί ηεξ 

Αοζηναιίαξ, γκςζημί ζήμενα ςξ Αβμνίγηκεξ, 

θαηάγμκηαη απυ ημοξ ίδημοξ πιεζοζμμφξ ηεξ 

Αθνηθήξ, πμο εγθαηέιεηρακ ηε «μαφνε ήπεηνμ» 

πνηκ απυ πενίπμο 72.000 πνυκηα γηα κα 

ελαπιςζμφκ ζε υιε ηεκ Γονχπε θαη ζηεκ Αζία. 

Ε ζοκεπήξ πανμοζία αοηχκ ηςκ πνχηςκ 

ημιμενχκ ελενεοκεηχκ ζηεκ Αοζηναιία, υπμο 

έθζαζακ πνηκ πενίπμο 50.000 πνυκηα 

δηαζπίδμκηαξ ημκ ςθεακυ, ημοξ θαζηζηά ημκ 

ανπαηυηενμ πμιηηηζμυ ημο πιακήηε. Αοηυ 

απμθαιφπηεη ε πημ μιμθιενςμέκε έςξ ζήμενα 

γεκεηηθή ακάιοζε, με επηθεθαιήξ μηα Γιιεκίδα 

γεκεηίζηνηα ηεξ δηαζπμνάξ. 

Ε ένεοκα, πμο έγηκε ζε ζοκενγαζία με ηηξ 

δηάθμνεξ θμηκυηεηεξ ηςκ αοημπζυκςκ, 

επηβεβαηχκεη υηη υιμη μη ζεμενηκμί Αβμνίγηκεξ 

θαηάγμκηαη απεοζείαξ απυ εθείκμοξ ημοξ 

πνχημοξ «Αθνηθακμφξ» μεηακάζηεξ πμο 

απμίθεζακ ηεκ Αοζηναιία. 

Μη ενεοκεηέξ, με 

επηθεθαιήξ ηεκ 

'Ακκα-Οαπθχ 

Ιαιαζπίκα, 

επίθμονε 

θαζεγήηνηα 

γεκεηηθήξ ημο 

Γιβεηηθμφ 

Ζκζηηημφημο Βημπιενμθμνηθήξ, ημο 

Νακεπηζηεμίμο ηεξ Βένκεξ θαη ημο 

Νακεπηζηεμίμο ηεξ Ημπεγπάγεξ, θαζχξ θαη ημκ 

δακυ θαζεγεηή γεκεηηθήξ Έζθε Βίιενζιεβ ημο 

Νακεπηζηεμίμο ημο Ηέμπνηηδ, πμο έθακακ ηε 

ζπεηηθή δεμμζίεοζε ζημ πενημδηθυ "Nature", 

ακέιοζακ ημ πιήνεξ γμκηδίςμα 83 ζογπνυκςκ 

Αβμνηγίκςκ, θαζχξ θαη 25 θαημίθςκ ηεξ 

Ναπμφα Κέαξ Γμοηκέα 

«Ε ένεοκα δείπκεη υηη ζηεκ πναγμαηηθυηεηα 

οπήνλε μυκμ έκα θφμα ακζνχπςκ, απυ ημοξ 

μπμίμοξ πνμένπμκηαη υιμη μη ζεμενηκμί με-

Αθνηθακμί ζομπενηιαμβακμμέκςκ ηςκ 

Αοζηναιχκ» δήιςζε μ Βίιενζιεβ. 

«Ε μειέηε αοηή πμο δηήνθεζε ηνία πνυκηα» 

δήιςζε ε Ιαιαζπίκα ζημ ΑΝΓ-ΙΝΓ, είκαη 

απμηέιεζμα ηεξ ζοκενγαζίαξ ακάμεζα ζε 

μμάδεξ Αοζηναιχκ ηζαγεκχκ θαη επηζηεμυκςκ. 

Μνημζεηεί ηεκ ανπή μηαξ θαηκμφνγηαξ επμπήξ, 

υπμο παναδμζηαθμί ηδημθηήηεξ ηεξ γεξ, δειαδή 

μη Αοζηναιμί ηζαγεκείξ, θαη μη επηζηήμμκεξ 

ζοκενγάδμκηαη ζηεκά πνμξ θμηκυ ημοξ υθειμξ. 

Πα δεδμμέκα, πμο ακηηζημηπμφκ ζηεκ πνχηε 

ζοκμιηθή μειέηε πιήνμοξ γμκηδηχμαημξ ζε 

επίπεδμ πιεζοζμχκ ζηεκ Αοζηναιία, 

απμθαιφπημοκ υηη ε γεκεηηθή πμηθηιμμμνθία ηεξ 

αοζηναιηακήξ επείνμο είκαη ακηίζημηπε ζε 

μέγεζμξ με ηεκ πμηθηιμμμνθία ακάμεζα ζημοξ 

Γονςπαίμοξ θαη ημοξ θάημηθμοξ ηεξ ακαημιηθήξ 

Αζίαξ, ζηενίδμκηαξ έηζη ηεκ άπμρε υηη μη 

Αοζηναιμί ηζαγεκείξ θαημηθμφκ ζ΄αοηεκ ηεκ 

ήπεηνμ γηα έκα ελαηνεηηθά μεγάιμ πνμκηθυ 

δηάζηεμα». 

«Ε γεκεηηθή δηαθμνμπμίεζε ακάμεζα ζημοξ 

Αβμνηγίκεξ Αοζηναιμφξ είκαη εκηοπςζηαθή. Μη 

μμάδεξ ημοξ ζηε κμηημδοηηθή Αοζηναιία είκαη 

γεκεηηθά πενηζζυηενμ δηαθμνεηηθέξ απυ 

εθείκεξ ζηε βμνεημακαημιηθή Αοζηναιία, απυ 

υζμ δηαθένμοκ γεκεηηθά μεηαλφ ημοξ π.π. μη 

αοηυπζμκεξ Αμενηθακμί απυ ημοξ 

Οηβενηακμφξ», πνυζζεζε. 

Μη ακαημμηθά ζφγπνμκμη άκζνςπμη (Homo 

sapiens), πμο εγθαηέιεηρακ ηεκ Αθνηθή πνηκ 

απυ 72.000 πνυκηα, ελαπιχζεθακ ζηεκ 

Γονχπε θαη ζηεκ Αζία. Μη πνυγμκμη ηςκ 

ζεμενηκχκ Αβμνηγίκςκ εθηημάηαη υηη 

δηαπςνίζηεθακ απυ ημοξ οπυιμηπμοξ πνηκ απυ 

58.000 πνυκηα. Οογθνηηηθά, μη πνυγμκμη ηςκ 

Γονςπαίςκ θαη ηςκ Αζηαηχκ (θαη μη δφμ 

αθνηθακηθήξ θαηαγςγήξ) δηαπςνίζηεθακ 

γεκεηηθά πημ πνυζθαηα, πνηκ απυ πενίπμο 

42.000 πνυκηα. 

Μη πνυγμκμη ηςκ Αβμνηγίκςκ έθζαζακ ηειηθά 

ζηεκ Αοζηναιία πνηκ απυ πενίπμο 47.000 έςξ 

50.000 πνυκηα, ζφμθςκα με ηα ανπαηυηενα 

απμιηζχμαηα. Πυηε αθυμε ε Αοζηναιία ήηακ 

εκςμέκε με ηε Κέα Γμοηκέα θαη ηεκ Παζμακία. 

ηακ ε ζηάζμε ηςκ οδάηςκ ζηαδηαθά ακέβεθε, 

μη πενημπέξ αοηέξ, πνηκ απυ 10.000 πνυκηα, 

δηαπςνίζηεθακ μεηαλφ ημοξ γεςγναθηθά. 
 

Σ - Έθημναξ Παπαγεωνγίμο, Υνήζημξ Θάγγαξ 
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ΑΞΑIΑ    ΞΩΙΑΤΗA  ΙΚΕΙΓIΑ  

ΟΠΕ  ΩΞΑ  ΙΑΟ  

Ερώδεηο 

Πμ  Ωδείμ  ημο  Ενχδε  ημο  Αηηηθμφ, υπςξ  

αιιηχξ  ιέγεηαη, είκαη  έκα  ανπαίμ  ςδείμ  ηεξ  

νςμασθήξ  πενηυδμο, πμο βνίζθεηαη  ζηε  

κμηημακαημιηθή  πιεονά  ηεξ Αθνυπμιεξ  ηςκ 

Αζεκχκ. ηίζηεθε  με  ηαπφηαημ  νοζμυ  με  

δαπάκεξ  

ημο  Ενχδε  

ημο Αηηηθμφ 

θαηά  ημκ  

2μ  αηχκα  

μ.., πνμξ  

ηημήκ  ηεξ  

ζοδφγμο  

ημο Αζπαζίαξ  Ακκίαξ  Ξεγίιιεξ, ε  μπμία  είπε  

πεζάκεη.  

  Μ  πνμμνηζμυξ  ημο  μηθμδμμήμαημξ ήηακ θαηά  

θφνημ  ιυγμ  μη  μμοζηθέξ  εθδειχζεηξ  θαη  γη΄ 

αοηυ μκμμάζηεθε  Ωδείμ. Μ  πχνμξ  πμο  

πνμμνηδυηακ  γηα  ημ  θμηκυ  είπε  32  ζεηνέξ  

απυ  μανμάνηκεξ  θενθίδεξ  θαη  πςνμφζε 

πενίπμο  5.000  ζεαηέξ. Θεηημφνγεζε  μυκμ 

105  πνυκηα,  αθμφ  ημ  267 μ.. θαηαζηνάθεθε  

απυ   επηδνμμείξ.  

     Γπίζεξ  πηζακμιμγείηαη  υηη  μ  πχνμξ  

πνεζημμπμηήζεθε  γηα  ηαονμμαπίεξ  θαη  

μμκμμαπίεξ  θαζχξ  θαη  ςξ  μπονυ. 

     Ε  ακαζηήιςζή  ημο  λεθίκεζε  μεηά  ημ  Β΄ 

παγθυζμημ  πυιεμμ  θαη  ζήμενα  μπμνμφκ  θαη  

πναγμαημπμημφκηαη εθεί  ημοξ   θαιμθαηνηκμφξ  

μήκεξ θονίςξ  μμοζηθέξ  ζοκαοιίεξ. 

Πύιε  ηοσ  Αδρηακού 

Ε Νφιε ημο 

Αδνηακμφ (ή Αρίδα 

ημο Αδνηακμφ), 

είκαη μκεμεηχδεξ 

πφιε πμο μμηάδεη - 

ζφμθςκα με 

μνηζμέκεξ απυρεηξ 

- με Ξςμασθήζνηαμβηθή αρίδα. Ηάιοπηε έκακ 

ανπαίμ δνυμμ απυ ημ θέκηνμ ηεξ Αζήκαξ, πνμξ 

έκα ζογθνυηεμαμηθηζμάηςκ ζηεκ ακαημιηθή 

πιεονά ηεξ πυιεξ, ζημ μπμίμ 

ζομπενηιαμβακυηακ μ Καυξ ημο Μιομπίμο Δηυξ. 

Θεςνήζεθε πςξ ε πφιε αοηή θαηαζθεοάζηεθε 

γηα κα εμνηαζηεί ε άθηλε  ημο Ξςμαίμο 

Αοημθνάημνα Αδνηακμφ θαη γηα κα ηημεζεί γηα 

ηηξ πμιιέξ εοενγεζίεξ ημο ζηε πυιε.  

 Δεκ είκαη ζίγμονμ γηα ημ πμημξ ακέιαβε  ηεκ 

θαηαζθεοή ηεξ πφιεξ, ακ θαη είκαη πηζακυκ πςξ 

πμιίηεξ ηεξ Αζήκαξ ή άιιμη Έιιεκεξ ήηακ 

οπεφζοκμη γηα ηεκ θαηαζθεοή θαη ημ ζπεδηαζμυ 

ηεξ. Ρπήνπακ δφμ επηγναθέξ ζηεκ πφιε, ζηηξ 

ακηίζεηεξ θαηεοζφκζεηξ, μη μπμίεξ 

έπνηδακ Θεζέα θαη Αδνηακυ ςξ ημοξ ηδνοηέξ 

ηεξ Αζήκαξ. 

 Ε πφιε βνίζθεηαη 325 μ. κμηημακαημιηθά 

ηεξ Αθνυπμιεξ. 

Αυίδα  ηοσ  Γαιέρηοσ 

Έκα απυ ηα πημ παναθηενηζηηθά μκεμεία 

ηεξ Θεζζαιμκίθεξ είκαη ε Θνηαμβηθή 

Αρίδα ημο Γαιένημο, γκςζηή θαη ςξ Ηαμάνα, 

πμο βνίζθεηαη ζηεκ πάκς πιεονά ηεξ μδμφ 

Γγκαηίαξ θαη ζε μηθνή απυζηαζε απυ 

ηεκ Ξμηυκηα. Απμηειεί έκα απυ ηα πημ γκςζηά 

ζεμεία ζοκάκηεζεξ ηςκ θαημίθςκ θαη 

επηζθεπηχκ ηεξ πυιεξ. 

Ε Ηαμάνα είκαη θηίζμα 

ηεξ επμπήξ 

ηεξ ΞςμασθήξΠεηνανπίαξ 

(ανπέξ 4μο μ.. αηχκα) 

θαη απμηειεί ημ έκα 

ζθέιμξ (δοηηθυ) μίαξ 

ζηεγαζμέκεξ ζημάξ, πμο 

ζπεμαηηδυηακ απυ αρίδεξ 

θαη ηυλα. Ηαηαζθεοάζηεθε γηα κα ηημεζεί μ 

Ξςμαίμξ Αοημθνάημναξ Γαιένημξ, υηακ αοηυξ 

επέζηνερε κηθεηήξ ζηεκ πυιε (πενί ημ 306 

μ..) μεηά απυ πμιέμμοξ ημο θαηά 

ηςκ Νενζχκ. 

Ε ζνηαμβηθή αοηή αρίδα ήηακ ημπμζεηεμέκε 

θάζεηα ζηεκ ανπαία Γγκαηία, πμο δηέζπηδε ηεκ 

πυιε ( απυ  ηα  δοηηθά πνμξ ακαημιηθά) θαη 

απμηειμφζε μένμξ ημο ιεγυμεκμο Γαιενηακμφ 

ζογθνμηήμαημξ (Ξςμασθά Ακάθημνα), πμο 

ακαπηφζζμκηακ κμηημδοηηθυηενα, ζηηξ ζεμενηκέξ 

πιαηείεξ Καοανίκμο θαη Ζππμδνμμίμο. 

Γ1 - Βαζίιεξ  Ιαιάμεξ, Ηωκζηακηίκμξ  Δήθμξ  

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
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/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%8C%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%94%CE%B9%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82_%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%AF%CF%89%CE%BD_%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CF%8C%CF%81%CF%89%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82_%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%AF%CF%89%CE%BD_%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CF%8C%CF%81%CF%89%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B7%CF%83%CE%AD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BA%CF%81%CF%8C%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7_%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BC%CE%B2%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CF%88%CE%AF%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BC%CE%B2%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CF%88%CE%AF%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B4%CF%8C%CF%82_%CE%95%CE%B3%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%82_(%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B4%CF%8C%CF%82_%CE%95%CE%B3%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%82_(%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%8C%CF%82_%CE%91%CE%B3%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%93%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%BF%CF%85_(%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%AD%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%95%CE%B3%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1_%CE%9F%CE%B4%CF%8C%CF%82
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ΓΝΖΟΗΓΣΕ ΝΞΜΟΗΜΝΩΚ ΓΖΑ 

ΠΕΚ ΑΚΑΗΡΗΘΩΟΕ  

Πεκ Δεοηένα 3 Δεθεμβνίμο ήνζακ μη 

πνυζθμπμη Αμπειχκα ζημ ζπμιείμ μαξ θαη μαξ 

μίιεζακ γηα ηεκ ακαθφθιςζε. Ηάκαμε έκακ 

θφθιμ μη ηάλεηξ Δ,Γ,ΟΠ γηα κα μάζεη μ θφνημξ 

ηα μκυμαηα , ένηλε ζε έκα παηδάθη ηε μπάια, 

αοηυ ηεκ ένηλε ζε άιιμ ιέγμκηαξ ημ υκμμά ημο 

θη έηζη γκςνηζηήθαμε. Ιεηά απυ αοηυ παίλαμε 

παηπκίδηα ακαθφθιςζεξ . ςνηζηήθαμε ζε 2 

μμάδεξ. Απυ ανηζηενά πήγακ θάπμηα παηδηά θαη 

ημοξ έδεηλακ μη πνυζθμπμη πςξ μπμνμφμε κα 

θαζανίζμομε ημ βνχμηθμ κενυ. Μη απυ δεληά 

πςνηζηήθαμε ζε 4 μμάδεξ θαη παίλαμε έκα 

παηπκίδη. Ρπήνπακ θάπμηα ζθμοπίδηα θη εμείξ 

έπνεπε κα ηα βάιμομε ζε 4 θάδμοξ μη μπμίμη 

έγναθακ απυ πάκς : πανηί, γοαιί, αιμομίκημ θαη 

πιαζηηθυ. Ιεηά πήγαμε ζημ γομκαζηήνημ ημο 

ζπμιείμο πμο μαξ είπακ κα μεκ πεηάμε ημ πανηί 

γηαηί με αοηυ  μπμνμφμε κα θηηάλμομε άιιμ 

πανηί. Οημ ηέιμξ πμνέραμε θαη βγάιαμε 

θςημγναθίεξ. 

 
Γ2 - Αμαιία Κάθηε, Gursimran Kaur     

 

«Ε  ΙΓΞΑ  ΗΑΖ   Ε ΚΡΠΑ»  

Ννηκ μη άκζνςπμη μπμνέζμοκ κα ελεγήζμοκ ηα 

δηάθμνα θαηκυμεκα ηεξ θφζεξ θαη ηηξ θηκήζεηξ 

ηεξ γεξ, έθηηαπκακ μφζμοξ γηα θάζε ηη θαη 

πίζηεοακ ζ΄αοηά. 

Έκαξ απυ αοημφξ ημοξ μφζμοξ είκαη ζπεηηθυξ 

με ηεκ εμένα θαη ηε κφπηα. 

Ιηα θμνά θη έκακ θαηνυ δμφζακ ζημκ μονακυ 

δφμ αδενθέξ, ε Ιένα θαη ε Κφπηα.  

μςξ αοηέξ ηζαθχκμκηακ ζοκεπχξ γηα ημ πμηα 

είκαη πημ ςθέιημε γηα ηε Γε. 

Ε Κφπηα έιεγε υηη αοηή είκαη ε πημ ςθέιημε γηα 

ημοξ ακζνχπμοξ, γηαηί μ΄αοηή λεθμονάδμκηαη. 

Απυ ηεκ άιιε, ε Ιένα ηζπονηδυηακ υηη είκαη πημ 

δεμημονγηθή, γη΄αοηυ θαη πνεηαδυηακ 

πενηζζυηενμ. 

Ε Γε δεκ μπμνμφζε κα ηηξ βιέπεη κα 

ηζαθχκμκηαη ζοκεπχξ θαη είπε: 

«Αθμφζηε με, πνμζεθηηθά, πςξ μπμνείηε κα 

μμηνάδεηε ηηξ ηθακυηεηέξ ζαξ. 

Θα πενηζηνέθμμαη γφνς απυ ημκ εαοηυ μμο θαη 

εζείξ ζα ζηέθεζηε ζε μηα μενηά. Γζφ ςξ Κφπηα 

θαη ζο ςξ Ιένα.». 

Ηη έηζη έγηκε…. Ηαη έδεζακ υιμη εοηοπηζμέκμη!! 

 
Σ -  Άικημ Γθηόκα, Θακάζεξ Ημκηζηώηεξ 

 

TΜ ΖΜΚΖΜ ΝΓΘΑΓΜΟ  

Πμ Ζυκημ Νέιαγμξ είκαη ε ζάιαζζα πμο βνέπεη 

ηηξ δοηηθέξ αθηέξ ηεξ Γιιεκηθήξ ενζμκήζμο. 

Μη γεςγνάθμη ηεξ ανπαηυηεηαξ ηεκ μκυμαδακ 

Ζυκημξ Νυνμξ ή Νυκημξ. Ννηκ πάνεη αοηυ ημ 

υκμμα ιεγυηακ ε ζάιαζζα ημο Ηνυκμο θαη ηεξ 

Ξέαξ. Ρπάνπμοκ δηαθμνέξ εθδμπέξ γηα ηεκ 

πνμέιεοζε ημο μκυμαημξ. Ηαηά ηεκ άπμρε ημο 

Θεμπυμπμο, ημ υκμμα πνμένπεηαη απυ ημκ 

ήνςα ηεξ Ζιιονίαξ Ζυκημ. Οφμθςκα με άιιε 

άπμρε ημ υκμμα πνμένπεηαη απυ ημκ Ζυκημ, γημ 

ημο Δφνναπμο, πμο ζθμηχζεθε θαηά ιάζμξ 

απυ ημκ Εναθιή, υηακ μ εμίζεμξ βμήζεζε ημκ 

Δηάναπμ κα ακηημεηςπίζεη ηεκ επίζεζε ηςκ 

αδειθχκ ημο. Πμ ζχμα ημο Ζυκημο πεηάπηεθε 

ζηε ζάιαζζα θη αοηή πήνε ημ υκμμα ημο.  

Ε επηθναηέζηενε εθδμπή υμςξ είκαη αοηή ημο 

Αηζπφιμο πμο έγναρε υηη ημ Ζυκημ πήνε ημ 

υκμμα ημο απυ ηεκ Ζχ, ηεκ υμμνθε θυνε ημο 

Ίκαπμο θαη ηεξ κφμθεξ Ιειίαξ. Πεκ 

ενςηεφζεθε μ Δίαξ πμο πήνε ηε μμνθή 

ζφκκεθμο γηα κα μεκ ημοξ ακηηιεθζεί ε 

ζφδογμξ ημο. Αιιά ε Ήνα έμαζε ηε κέα ημο 

πενηπέηεηα θαη μεηαμυνθςζε ηεκ Ζχ ζε 

δαμάιη, δειαδή ζε κεανή   αγειάδα, γηα κα 

εμπμδίζεη ημκ Δηα κα ηε ζοκακηάεη. Ηαηυπηκ 

παίνκμκηαξ ηε μμνθή ηαφνμο, έβαιε κα ηεκ 

πνμζέπεη μ θμβενυξ Άνγμξ. Αιιά μ Γνμήξ 

ζθυηςζε ημκ Ανγμ φζηενα απυ εκημιή ημο Δηα 
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θαη ηυηε ε Ήνα έζηεηιε ημκ Μίζηνμ ηε μφγα 

ηςκ πνμβάηςκ θαη ηςκ θαηζηθηχκ, κα 

δαγθχκεη ηεκ Ζχ ζοκεπχξ χζηε κα θεφγεη 

απυ ηυπμ ζε ηυπμ. Όζηενα απυ μεγάιε 

πενηπιάκεζε ε Ζχ αθμφ δηέζπηζε ημ Ζυκημ 

Νέιαγμξ βμοηχκηαξ μέζα ημο γηα κα γιηηχζεη 

απυ ηα ηζημπήμαηα ηεξ μφγαξ πμο θυκηεοακ κα 

ηεκ ηνειάκμοκ. Αθμφ έθηαζε ζηεκ Αίγοπημ, 

υπμο λακαπήνε ακζνχπηκε μμνθή θαη  γέκκεζε 

ημκ γημ ημο Δία ημκ Έπαθμ. Ο‟ αοηυκ ημκ μφζμ 

πμο γνάραμε παναπάκς μθείιεη ημ υκμμα ημο 

ημ Ζυκημ πέιαγμξ. 

 
E1 - Φνεηδενίθε Αγμναζημύ, Πακαγηώηα 

Δαπανίμο, Ανθίκηα Γθηόδε, Ρμδηακή Γθηιέθα 

 

Ε ΙΜΡΟΓΖΜΟΗΓΡΕ  

Οημ μάζεμα ηεξ γιχζζαξ, ζε έκα μεγάιμ 

θεθάιαημ, μάζαμε γηα ηε δηαηνμθή απυ ηεκ 

ανπαηυηεηα μέπνη ζήμενα. Ιία μένα ε θονία μαξ 

μάξ ακαθμίκςζε υηη  ζηηξ 5/11/2018 ζα ένζεη 

ζηεκ ηάλε μαξ μία δηαθμνεηηθή βαιίηζα ζηα 

πιαίζηα αοημφ ημο μαζήμαημξ. 

Ακανςηηυμαζηακ ηη πενηέπεη αοηή ε βαιίηζα. 

Αθμογυηακ ηυζμ πενίενγε! 

Ε δαζθάια μαξ μάξ ελήγεζε υηη ιέγεηαη 

«μμοζεημζθεοή». Θα 

ενπυηακ απυ ηεκ 

Αζήκα, απυ ημ 

Ιμοζείμ Ηοθιαδηθήξ 

Πέπκεξ , απυ υπμο θαη 

ηεκ δακεηζηήθαμε. 

Ιαξ είπε επίζεξ υηη 

μεηά απυ εμάξ ζα 

πήγαηκε ζημ 2μ 

Δ.Οπ.Αμπειχκα. 

Ακμίγμκηαξ ηε μμοζεημζθεοή ακηηθνίζαμε  πηζηά 

ακηίγναθα ανπαίςκ  ακηηθεημέκςκ μαγεηνηθήξ, 

πιενμθμνίεξ, εηθυκεξ θαη DVD γηα ηε δηαηνμθή 

απυ ηεκ ανπαηυηεηα μέπνη ζήμενα αιιά θαη 

δηάθμνα παηπκίδηα. Ιε έκα απυ αοηά παίλαμε 

θηηάπκμκηαξ δηάθμνμοξ ζοκδοαζμμφξ πνςηκμφ. 

Γκχ ζε έκα άιιμ παίλαμε «twister» 

θηηάπκμκηαξ έκα ζςζηυ πνςηκυ. 

Ιέζα απυ αοηά δηδαπζήθαμε με έκακ 

δηαθμνεηηθυ ηνυπμ μάζεζεξ πςξ κα 

δηαηενήζμομε ηε ζςζηή δηαηνμθή. 

 
Σ - Βαζηιηθή Ηανακίθα, Αιέλακδνμξ Ιειηώκεξ, 

Θακάζεξ Ηαηήξ, Ιανία ακδαιή, Άγγειμξ Ιπέθμ 

 

 

ΜΖ ΦΖΘΜΖ ΙΑΟ ΠΑ ΔΩΑ  

Πα δςάθηα ηα θαεμέκα 

μαξ θναημφκε ζοκηνμθηά 

θαη υηακ είμαζηε ζηεκαπςνεμέκα 

μαξ δίκμοκ μηα δεζηή αγθαιηά. 

Ιαξ δίκμοκ θνέαξ, γάια, αογά 

γηα κα γίκμομε δοκαηά παηδηά 

μαξ δίκμοκ δένμα, γμφκα θαη 

μαιιί 

γηα κα κηχζμομε δεζηά. 

ΓΖ‟ ΑΡΠΜ ΗΑΖ ΓΙΓΖΟ ΔΓΚ ΠΑ ΠΡΝΑΙΓ 

 ΔΓΚ ΠΑ ΝΑΞΑΠΑΙΓ 

ΠΑ ΦΞOΚΠΖΔΜΡΙΓ 

 ΗΑΖ ΝΜΘΡ ΠΑ ΑΓΑΝΑΙΓ!!! 

Ηη ακ ζημκ δνυμμ βνμφμε  

έκα αδεζπμηάθη  

ημ παίνκμομε ζημ ζπίηη 

 γηα πηζηυ μαξ θηιανάθη. 

E1 - Αζακαζία Γθόκηα, Ηιάμοξ Ηεβάκη, 

Πακαγηώηεξ Σζηάναξ 
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