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Ο πιο καλός ο μαθητής 

ήμουμ εγώ στο 3ο                 

κι οι δάσκαλοι μου είπαμε 

μα γράφω μα μημ πλήττω .. 

 
Δκσξβιπμόο ( bullying ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζ αγγλική λένη bully  (πρα ελλημικά 

απξδίδεραι μραήο) τρηπιμξπξιήθηκε 

για πρώρη σξρά πρη δεκαερία 

ρξς 1530 και απξρελξύπε 

πρξπσώμηπη ρρςσερόρηραο 

αμασερόμεμη και πρα δύξ σύλα. 

Ορξέρτεραι μάλλξμ από 

ρημ ξλλαμδική λένη boel πξς 

πημαίμει «εραπρήο - αδελσόο» και 

είμαι ςπξκξριπρικό ρξς μέπξς 

ξλλαμδικξύ broeder  «αδελσόο».   

Συμέχεια στη σελ. 2 
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Ζ Ζμέρα ρηο Γήο 

Ζ Ζμέρα ρηο Γηο απξρελεί μια 

ημερξμημία καρά ρημ ξπξία 

διξργαμώμξμραι εκδηλώπειο πε 

ξλόκληρξ ρξμ κόπμξ με πρότξ ρημ 

εςαιπθηρξπξίηπη πε περιβαλλξμρικά 

θέμαρα. Ρςμρξμίζεραι παγκξπμίφο από 

ρξ Δίκρςξ Ζμέραο ρηο Γηο (Earth Day 

Network) και εξρράζεραι πε 

περιππόρερεο από 175 τώρεο κάθε 

τρόμξ. To 2009, ρα Ζμφμέμα Έθμη 

όριπαμ ρημ 22α  Απριλίξς φο «Διεθμή 

Ζμέρα ρηο Ληρέραο Γηο». Ζ Ζμέρα ρηο 

Γηο έτει πρξγραμμαριπρεί για ριο 22 

Απριλίξς ρξςλάτιπρξμ μέτρι ρξ 2025.  

Ζ έμπμεςπη ρξς θεπμξύ απξδίδεραι 

πρξμ ακριβιπρή ζξμ ΛακΙόμμελλ ρξ 

1969 πε έμα Ρςμέδριξ ρηο UNESCO πρξ 

Ραμ Τραμπίπκξ. Δκδηλώπειο έλαβαμ 

τώρα για πρώρη σξρά πρξ Ραμ 

Τραμπίπκξ και άλλεο πόλειο πριο 21 

Λαρρίξς 1970, ημέρα ρηο εαριμήο 

ιπημερίαο πρξ Βόρειξ Ζμιπσαίριξ. 

Ρςμέτεια πρη πελ. 6 
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πςμέτεια απ’ρημ πελ. 1 

Ζ λένη ςπέπρη πημαπιξλξγική δείμφπη πρα 

μέπα ρξς 17ξς αιώμα, απξκρώμραο ρη 

πημαπία «καςτηπιάρηο», «αςρόο πξς 

παρεμξτλεί ρξςο αδύμαμξςο», πιθαμώο με 

παρερςμξλξγική επίδραπη ρηο 

λένηο bull «ραύρξο». Οιθαμξί εμδιάμεπξι 

κρίκξι πε αςρή ρημ αλςπίδα θα ήραμ ξι 

πημαπίεο «εραπρήο»,                  

«ρςτξδιώκρηο», η δε πημαπία «μραήο»  

μαρρςρείραι από ρξ 1706. 

Ρρξ παρελθόμ, πρημ αμερικαμική κξςλρξύρα, 

ξ όρξο έτει τρηπιμξπξιηθεί με διασξρερικό 

ρρόπξ, για μα δηλώπει θαςμαπμό / 

πρξρρξπή, κςρίφο πτερίζεραι με ρξμ Ηίξμρξρ 

Πξύπβελρ. 

Ζ λένη εκσξβιπμόο πρη γαλλική γλώππα 

ξμξμάζεραι chicane, πξς πημαίμει «η 

κακόβξςλη παρεμότληπη, ξ εκσξβιπμόο,  

η παρεμότληπη, η δίφνη, η 

γρασειξκραρική πρξπήλφπη πρξ γράμμα 

ρξς μόμξς, πξς γίμεραι πρξμ ςσιπράμεμξ 

ή ειο βάρξο ρφμ πξλιρώμ από ρξςο 

εκσξβιπρέο ςπαλλήλξςο  πξς απαιρξύμ 

άπκξπα πςμέτεια μέα πιπρξπξιηρικά και 

πσραγίδεο, ασήμξμράο ρξςο έρπι μα 

περιμέμξςμ για ρξ ρίπξρα.» Λε αςρήμ 

ρημ έμμξια, η λένη ρξς εκσξβιπμξύ 

εσαρμόζεραι ειδικά πε πτέπη με 

ρημ καράτρηπη ενξςπίαο και 

ρημ παρεμότληπη πε γρασειξκραρικά 

πςπρήμαρα.[6] Ρήμερα τρηπιμξπξιείραι 

πςτμά φο πςμώμςμξ για ρημ ξμάδα 

με υςτξρραςμαριπμό πξς έτει 

επιπημαμθεί για ρα επαμαλαμβαμόμεμα 

βαπαμιπρήρια, ρημ ςπξδξύλφπη, ρημ 

ραπείμφπη ή ρξμ περιξριπμό εμόο αρόμξς 

ή ξμάδαο από άλλξ άρξμξ ή ξμάδα 

με επιθερικόρηρα ή τειραγώγηπη. 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/Κατάχρηση_εξουσίας
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Παρενόχληση_από_θέση_ισχύος&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Παρενόχληση_από_θέση_ισχύος&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/Εκφοβισμός#cite_note-6
https://el.wikipedia.org/wiki/Λεκτική_επιθετικότητα
https://el.wikipedia.org/wiki/Ψυχολογική_χειραγώγηση
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Λε ρη μερασξρική έμμξια, λξιπόμ, η λένη 

τρηπιμξπξιείραι για μα αμασερθεί πε 

ξπξιξδήπξρε περιξριπμό ρφμ απθεμέπρερφμ 

αρόμφμ από ιπτςρόρερα. 

Ξ εκσξβιπμόο περιλαμβάμει ρρία βαπικά 

είδη κακξπξίηπηο –

 πςμαιπθημαρική, λεκρική και πφμαρική. 

Ρςμήθφο, πρόκειραι για αμεπαίπθηρεο 

μεθόδξςο εναμαγκαπμξύ όπφο 

η υςτξλξγική τειραγώγηπη. 

α είδη ρξς εκσξβιπμξύ είμαι πξλύ 

διασξρερικά, καθώο και ξι μέθξδξι με ρα 

ξπξία εσαρμόζξμραι. Ρε γεμικέο γραμμέο, ξ 

επιριθέμεμξο έτει πάμφ πρξ θύμα 

πφμαρική ή αριθμηρική ςπερξτή. Ξι 

πςμέπειεο ρξς εκσξβιπμξύ ασξρξύμ όλξςο 

ρξςο εμπλεκόμεμξςο πε βάθξο τρόμξς, αλλά 

ρξ μεγαλύρερξ αμρίκρςπξ έτει βέβαια πρξ 

θύμα. ξ μπξύλιμγκ κςμαίμεραι από ρημ 

απλή μξρσή εκσξβιπμξύ πε πιξ πύμθερεο 

μξρσέο, πριο ξπξίεο ξ μραήο εμδέτεραι μα 

έτει έμαμ η περιππόρερξςο 

σίλξςο πξς μπξρεί μα 

σαίμεραι μα είμαι πρόθςμξι 

μα βξηθήπξςμ ρξμ «αρτι-

μραή» πριο δραπρηριόρηρέο 

ρξς. ξ μραηλίκι πρξ 

πτξλικό ή εργαπιακό τώρξ αμασέρεραι και 

φο ξμόριμη κακξπξίηπη. Δίμαι ακόμη έμαο 

παράγξμραο ώθηπηο πρη μεραμάπρεςπη. Ξ 

εκσξβιπμόο είμαι δςμαρό μα λαμβάμει τώρα 

μερανύ κξιμφμικώμ ξμάδφμ, κξιμφμικώμ 

ράνεφμ και ακόμη και μερανύ τφρώμ   

(ςπερβξλική εθμικξσρξπύμη, πξβιμιπμόο). 

Λερικέο σξρέο φο «εκσξβιπμόο» αμασέρεραι 

επίπηο η γρασειξκραρική παρεμότληπη και 

η αμξύπια επιβξλή περιξριπμώμ ή 

απαιρήπεφμ.  

Ξμιλία για ρξμ πτξλικό εκσξβιπμό, πε 

μαθηρέο κι εκπαιδεςρικξύο, 

πραγμαρξπξίηπε ξ πςμρξμιπρήο 

εκπαιδεςρικξύ έργξς για ρξ πτξλείξ μαο, κ. 

Ιαραθάμξο Δημήρριξο.  

Υαρζηκαρκαμρά Ιαρερίμα, Ξςλάμη Δλέμη, 

Λάμμξο Αλέναμδρξο – Ρ2 

 

α  έθ ιμα ρξς  Οάπτα  

«Οάπτα» πημαίμει ρξ πέραπμα ρξς Υριπρξύ 

από ρξμ θάμαρξ πρη ζφή. Κέγεραι και 

αλλιώο «Καμπρή», ξμξμαπία πξς πρξήρθε 

από ρξςο αμαπράπιμξςο καμόμεο ρηο  

εκκληπίαο ξι ξπξίξι ξμξμάζξςμ  

«Καμπρξσόρξ» ρημ ημέρα ρξς Οάπτα και 

πςμιπρξύμ πρξςο πιπρξύο «Αμαπράπεφο 

ημέρα λαμπρςμθώμεμ λαξί». 

Λερικά παπταλιμά έθιμα 

είμαι: 

Ζ  κςρά Ραρακξπρή 

Ζ Ιςρά Ραρακξπρή ήραμ μια γςμαίκα πξς 

έμξιαζε με καλόγρια, δεμ είτε πρόμα γιαρί 

όλξ μήπρεςε και ρα τέρια ρηο ήραμ 

πραςρφμέμα γιαρί όλξ πρξπεςτόραμ. 

Ξ Κάζαρξο 

ξ Ράββαρξ ρξς Καζάρξς ρραγξςδάμε ρξ 

Κάζαρξ και σριάτμξςμε ρα <<Καζαράκια>>. 

ξ βάυιμξ ρφμ αςγώμ 

η Λεγάλη Οέμπρη βάσξςμε ρα αςγά 

κόκκιμα γιαρί ρξ κόκκιμξ τρώμα πςμβξλίζει 

https://el.wikipedia.org/wiki/Ψυχολογική_κακοποίηση
https://el.wikipedia.org/wiki/Λεκτική_κακοποίηση
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Σωματική_κακοποίηση&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/Ψυχολογική_χειραγώγηση
https://el.wikipedia.org/wiki/Μετανάστευση
https://el.wikipedia.org/wiki/Σοβινισμός
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ρξ αίμα ρξς Υριπρξύ και ξι μξμξί μαο 

σέρμξςμ ριο λαμπάδεο. 

πξςρέκια και Ιξςλξςράκια 

Ξι μξικξκςρέο σριάτμξςμ παραδξπιακά 

κξςλξςράκια και ρπξςρέκια γιαρί η ζύμη 

ρφμ ρπξςρεκιώμ  πςμβξλίζει  ρημ 

αμαγέμμηπη ρηο ζφήο.  

Δπιράσιξο 

ημ Λεγάλη Οαραπκεςή περμάμε από ρξμ 

Δπιράσιξ, είμαι ημέρα μηπρείαο και 

πέμθξςο.  

Αμάπραπη 

ξ βράδς ρξς Λεγάλξς  Ραββάρξς πριο 

00:00  γίμεραι η Αμάπραπη ρξς Υριπρξύ, ξι 

άμθρφπξι σξράμε ρα καλά ρξςο, παίρμξςμ 

ριο λαμπάδεο ρξςο και γςρίζξμραο ππίρι με 

ρξ Άγιξ Τφο πραςρώμξςμ ρξ πάμφ μέρξο 

ρηο ενώπξρραο. ημ Ιςριακή ρξς Οάπτα 

υήμξςμε ρξ αρμί. Αςρά είμαι ρα έθιμα ρξς 

Οάπτα.  

Δςαγγελία Οαπαδξπξύλξς , Δήμηρρα 

Οαρλίρπη , Πασαηλία Οξλίρη, Αλενάμδρα 

Καζή , Ρρέλλα Μρξύρα – Δ2 

 

Οαγκόπμια  Ζμέρα β ιβλ ί ξς  

Ζ 23η Απρίλιξς απξρελεί μια 

πςμβξλική ημερξμημία, 

πέθαμε ξ Ξςίλιαμ Ραίνπηρ. 

Ρρη γεμική διάπκευη ρηο 

UNESCO πξς 

πραγμαρξπξιήθηκε πρξ Οαρίπι 

απξσαπίπρηκε η 23η Απρίλιξς μα είμαι η 

παγκόπμια ημέρα ρξς βιβλίξς. ξ πκεπρικό 

ρηο UNESCO ήραμ πφο έπρεπε μα 

εμθαρρύμει ρξςο πςγγράσειο και όλξ ρξμ 

κόπμξ μα έτει έμαμ μξμαδικό σίλξ πρξ 

κξμξδίμξ ρξς, ρξ βιβλίξ. 

Ρριο δύπκξλεο καραπράπειο πξς ζξύμε έμα 

βιβλίξ μπξρεί μα μαο ρανιδέυει για μα 

γμφρίπξςμε μέξςο πξλιριπμξύο, πςμήθειεο 

πξς μπξρεί μα μημ νέραμε πφο ςπάρτξςμ, 

μπξρεί μα μαο νςπμήπει ραλέμρα πξς 

έτξςμε αλλά δεμ ρα νέρξςμε και άλλα πξλλά. 

Δίμαι ρξ μόμξ πράγμα πξς μπξρεί μα μαο 

πςμρρξσεύει από μικρξύο και μα μαο 

πςμξδεύει για όλη μαο ρημ ζφή. Ρριο μέρεο 

μαο έτξςμε ρημ ρύτη μα μπξρξύμε μα 

πάρξςμε έμα βιβλίξ ή μα ρξ διαβάπξςμε 

ηλεκρρξμικά. Δίμαι κάρι πξς μπξρξύμε μα 

αγξράπξςμε με λίγα τρήμαρα και μα μαο 

πρξπσέρει πξλλά περιππόρερα από όπα 

μξμίζξςμε. Γιαρί λξιπόμ μα μημ 

ανιξπξιήπξςμε αςρή ρη δςμαρόρηρα;  

Βιβλία εςρςτώο ςπάρτξςμ για όλεο ριο 

ηλικίεο. Μα μερικξί επιρςτημέμξι 

πςγγρασείο και πειρέο βιβλίφμ : 

Για παιδιά μηπιαγφγείξς : Δςγέμιξο 

ριβιζάο , Γεώργιξο Ιαρπέληο  

Για παιδιά από 10 με 13 : 

Ορξρείμφ ριο πειρέο βιβλίφμ όπφο Υάρι 

Οόρερ, ξ τρξμικό ρηο Μάρμια , Ρέρλξκ, 

Κξύπεμ και εγώ 

Λαλατράρη Δςθςμία,  Ιφρξύλα Δέππξιμα 

– Δ2 

 

Δκπαιδ εςρ ική  επ ίπκευη πρξ  

Διατρξμ ικό  Λξςπε ί ξ  Κάρ ιπαο  

Ξι μικρξί μαθηρέο ρξς πτξλείξς μαο , ρηο 

Α΄,Β΄ και Γ ΄ράνηο , επιπκέσρηκαμ ρημ 

Οέμπρη 12 Λαΐξς ρξ Διατρξμικό Λξςπείξ 

ρηο Κάριπαο, με μεγάλη ταρά και 

αμςπξμξμηπία, ύπρερα από δςξ τρόμια 

απαγόρεςπηο ρφμ πτξλικώμ εκδρξμώμ με 

λεφσξρείξ. 

Νεμαγήθηκαμ πρξ Λξςπείξ από ριο 

εκπαιδεςρικξύο ρξςο, αμά ρμήμα και 
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εμρςπφπιάπρηκαμ από ρα εκθέμαρα  πξς 

είδαμ. α εςρήμαρα είμαι όλα από ρημ 

περιξτή ρηο Ηεππαλίαο και εκρίθεμραι 

διατρξμικά  από ρημ Οαλαιξλιθική επξτή 

έφο και ρημ επξτή ρηο ξςρκξκραρίαο.   

Λερά ρημ επίπκευη πρξ Λξςπείξ, η 

επόμεμη πράπη ήραμ πρξ πάρκξ ρξς 

Αλκαζάρ, για σαγηρό και πξλύ  παιτμίδι. Ξι 

μαθηρέο ρηο Γ΄ράνηο επιπκέσρηκαμ και ρξ 

πάρκξ Ιςκλξσξριακήο Αγφγήο πξς 

βρίπκεραι πρξμ ίδιξ τώρξ. Οήραμ μέρξο πε 

δςξ δραπρηριόρηρεο πξς διξργάμφμε ξ 

Αςρξκιμηρόδρξμξο Αιγαίξς με ρξμ Θ.Ξ.ΑΡ. 

(Θμπριρξύρξ Ξδικήο Απσάλειαο) με θέμα 

«Οξδηλαρώ με απσάλεια». 

Τφρξγρασήθηκαμ με ρξμ Δςγέμιξ και 

σεύγξμραο ρξςο πρόπσερε δώρα για ρξ κάθε 

παιδί νετφριπρά , έμαμ σακό για ρξ 

μπρξπριμό μέρξο ρξς πξδηλάρξς και έμα 

αμακλαπρικό με μπαραρίεο για ρξ πίπφ, 

για ριο μςτρεριμέο βόλρεο ρξςο. 

 Οέραπαμ πξλύ φραία και περιμέμξςμ με 

αγφμία ρημ επόμεμη εκδρξμή... 

Ζ πςμρακρική ξμάδα 

 

Δπίπκευη πρα Αμπελάκ ια  

Ξ διεςθςμρήο ρξς πτξλείξς μαο απξσάπιπε 

σέρξο ρα ρμήμαρα Δ1,,Δ2 μα πάμε 

επίπκευη πρξ ςπέρξτξ τφριό Αμπελάκια. 

Οήγαμε με λεφσξρείξ και κάμαμε περίπξς 

μιπή ώρα για μα σράπξςμε. Ρρξ δρόμξ μαο 

είδαμε όμξρσα ρξπία με αμθιπμέμα 

λξςλξύδια και μεγάλα δέμρρα .ραμ 

καρεβήκαμε είδαμε ρξ παμέμξρσξ 

πλακόπρρφρξ και ρα φραία ππίρια με κύριξ 

ταρακρηριπρικό ρξ νύλξ. Οαρανεμεςρήκαμε  

λίγξ πξς εμώ είτε έμα όμξρσξ και μεγάλξ 

πτξλείξ είτε μόμξ 16 παιδιά και 3 

δαπκάλξςο. Ιάμαμε μια βόλρα και μερά 

καθίπαμε πρημ παμέμξρση πλαρεία ρξς 

τφριξύ. Ηέλαμε  μα δξύμε και ρξ αρτξμρικό 

ρξς Γεφργίξς Ρβαρρζ. Δςπρςτώο δεμ μαο 

άσηπαμ μα μπξύμε μέπα, διόρι κάμαμε 

κάπξιεο επιπκεςέο .Βέβαια μαο είπαμε πφο 

πε 2-3 τρόμια  θα είμαι έρξιμξ. Δκεί ξι 

άμθρφπξι είμαι πξλύ σιλόνεμξι  και καλξί. 

Λπέκξ Ρελιάμα, Φαθά Έλεμα, Ιαραράπιξς 

Ιαρερίμα – Δ1 

              

Δκδρξμή πρημ Αερξπξρία  

Λια ηλιόλξςπρη μέρα η Οέμπρη, ρξ Δ1 και 

ρξ Δ2, ερξιμαπρήκαμε  μα πάμε για μια 

εκπαιδεςρική εκδρξμή πρημ αερξπξρία. 

Αμεβήκαμε πρξ λεφσξρείξ και όλα ρα 

παιδιά ήμαπραμ πξλύ ταρξύμεμα.  

Λόλιο σράπαμε και καρεβήκαμε, μαο 

ςπξδέτρηκε ξ κύριξο Α.Ο. πμημίαο ρηο 

πξλεμικήο αερξπξρίαο. Οήγαμε πε έμα 

ρεράπριξ ςπόπρεγξ, πξς εκεί ςπήρταμ 

πξλλά αερξπλάμα και μαο μίληπε για ρημ 

ιπρξρία ρηο πξλεμικήο αερξπξρίαο.  

 Ζ αερξπξρία εμσαμίπρηκε πρημ 

Δλλάδα ρξ 1908 και η πρώρη πρήπη έγιμε 

πριο 8-2-1912 από ρξμ Δμμαμξςήλ 

Αργςρόπξςλξ. Ρριο  5-10-1912  έγιμε η 

πρώρη πξλεμική απξπρξλή από ρξμ 

ςπξλξταγό Δημήρριξ Ιαμπέρα πξς 

εκρέλεπε αμαγμώριπη ρφμ Ξθφμαμικώμ 

πρραρεςμάρφμ πρημ περιξτή ρηο 

Δλαππόμαο.   

Λαο έδεινε όλα ρα αερξπλάμα και μαο 

ενήγηπε ρημ ιπρξρία πξς είτε ρξ καθέμα 
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από αςρά. Έπειρα πήγαμε πρημ διπλαμή 

απξθήκη πξς είταμ βόμβεο παλιέο και μέεο, 

μιμιγκαμ μρρoξςμο, αλενίπρφρα και ρξμ 

ενξπλιπμό εμόο πιλόρξς (πρξλή) και ρι θα 

τρειαπρεί έμαο πιλόρξο πε περίπρφπη πξς 

θα αμαριματρεί ρξ αερξπλάμξ ρξς και θα 

πρέπει μα επιβιώπει πρημ σύπη. Λερά 

είδαμε ρημ απξγείφπη εμόο F16 και μαο 

επέρρευαμ μα μπξύμε  μέπα πε έμα 

αληθιμό F16 και μαο έδειναμ πφο 

πιλξράρξςμ ρξ αερξπλάμξ. Λαο είπαμ όρι ξι 

πιλόρξι ρηο πξλεμικήο αερξπξρίαο είμαι από 

ρξςο κξρςσαίξςο πρξμ κόπμξ.  

 Ασξύ ρελειώπαμε αμεβήκαμε πρξ 

λεφσξρείξ και η κςρία μαο ρώρηπε έμαμ 

έμαμ ρι μαο εμθξςπίαπε πιξ πξλύ. ημ 

επξμέμη μέρα πρξ πτξλείξ γράυαμε έκθεπη 

με θέμα ρημ πξλεμική αερξπξρία. Ήραμ μια 

σαμραπρική εμπειρία πξς θα μαο μείμει πε 

όλξςο ανέταπρη. 

Τώρηο Γκαμπρπαο, Δημήρρηο Πασαήλ 

Γκξςρμεληο, Γιάμμηο Ιξχμαο - Δ1 

 

Δκδρξμή  πρημ Αθήμα  

 Δίμαι 6:30 και αματφρξύμε για ρημ 

Αθήμα, όλξι είμαι ταρξύμεμξι, αλλά ξ καιρόο 

είμαι άπραρξο. λξι κάθξμραι πριο θέπειο 

ρξςο και σξράμε ριο ζώμεο ρξςο. Ζ δαπκάλα 

μαο μερράει και ρξ λεφσξρείξ νεκιμάει. 

Ρρη διάρκεια ρηο διαδρξμήο ακξύγεραι 

μξςπική, άλλξι απξλαμβάμξςμ ρη διαδρξμή 

,κξιράζξμραο από ρξ παράθςρξ ρξς 

λεφσξρείξς ,εμώ άλλξι κξιμξύμραι. Ρριο 

10:15 κάμξςμε ρημ πρώρη πράπη πρη 

Καμία ,πε έμα μεγάλξ πξλςκαράπρημα, για 

μα νεκξςραπρξύμε και μα πάμε ρξςαλέρα. 

Ασξύ νεκξςραπρξύμε και σάμε κάρι για 

πρφιμό, πριο 10:45 ρξ λεφσξρείξ νεκιμά . Ζ 

διαδρξμή μπξρώ μα πφ όρι ήραμ 

εμδιασέρξςπα και πςμαρπαπρική. Δεμ 

τόρραιμεο μα βλέπειο καιμξύργια μέρη και 

ρξπξθεπίεο, ιδίφο για ρα παιδία πξς 

ρανίδεςαμ για πρώρη σξρά πρημ Αθήμα. 

Ρρξμ πρξξριπμό μαο σράπαμε γύρφ πριο 

12:15 και πιγά πιγά καρεβαίμξςμε με ράνη 

από ρξ λεφσξρείξ. ΞΘ δάπκαλξι μαο 

ςπξδεικμύξςμ μα ρξπξθερήπξςμε ριο 

ρπάμρεο πρξ μπρξπριμό μέρξο ,για μα 

ελέγτξςμε καλύρερα ρα αμρικείμεμα μαο. 

Οερπαράμε αρκερά ,ώππξς σράμξςμε πρξ 

μξςπείξ ρηο Ακρόπξληο. Δκεί σξράμε 

ακξςπρικά και αρτίζει η νεμάγηπη.  Ρε μια 

μικρή αίθξςπα αμρικρίζξςμε αγγεία 

βςζαμριμήο επξτήο . Αμεβαίμξςμε πρξμ 

δεύρερξ όρξσξ όπξς ξ νεμαγόο μαο διηγείραι 

ρημ ιπρξρία ρξς Ιξύρξς και ρηο Ιόρηο .Ρρη 

πςμέτεια βριπκόμαπρε πρημ αίθξςπα με ριο 

γμήπιεο Ιαρςάριδεο και θαμπφμόμαπρε από 

ρξ μεγαλείξ ρξςο. Ζ θέα από υηλά είμαι 

απερίγραπρη. Ιάπξιξι υφμίζξςμ εμθύμια 

από έμα μικρό μαγαζάκι εμρόο ρξς κριρίξς. 

Ζ νεμάγηπη πρξ Λξςπείξ ρελείφπε. 

Ρειρά έτει η Ακρόπξλη, περπαρώμραο ρημ 

βλέπξςμε μπρξπρά μαο και 

εμθξςπιαζόμαπρε. Ασξύ δώπξςμε ρα 
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ειπιρήρια μπαίμξςμε μέπα και περιμέμξςμε 

ρημ νεμάγηπη. Ακξύμε  όλη ρημ ιπρξρία 

για ρημ καραπκεςή αςρξύ ρξς μμημείξς 

και ρη τρηπιμόρηρα ρξς και πρξτφράμε 

πρξο ρξ Ηέαρρξ ρξς Ζρώδξς ρξς Αρρικξύ.  

 
Λέπφ  ρφμ Ορξπςλαίφμ σθάμξςμε  πρξμ 

κςρίφο ιερό τώρξ ρηο Ακρόπξληο, πρημ 

κξρςσή ρξς λόσξς. Δδώ βρίπκξμραι 

πςγκεμρρφμέμα ρα αριπρξςργήμαρα ρηο 

αρταίαο ελλημικήο αρτιρεκρξμικήο. Αμάμεπά 

ρξςο νετφρίζει ξ Οαρθεμώμαο, ρξ κξρςσαίξ 

μμημείξ ρξς αρταίξς ελλημικξύ πξλιριπμξύ, 

πξς ήραμ ασιερφμέμξ πρημ  θεά Αθημά. 

Ρρξ ρέλξο περμάμε από ρξ Δρέτθειξ ,όπξς 

ακξύμε για πξλλά εμδιασέρξμρα πράγμαρα 

πξς ςπάρτξςμ εκεί. Δδώ η νεμάγηπη 

ρελειώμει. 

Ιαρησξρίζξμραο βριπκόμαπρε πρημ πλαρεία 

Ρςμράγμαρξο και έτξςμε ρημ ρύτη μα 

παρακξλξςθήπξςμε ρημ αλλαγή ρηο 

σρξςράο. Οραγμαρικά πςμαρπαπρική 

εμπειρία. Ιάπξιξι έτξςμ πειμάπει και 

ρρέτξςμ μα σάμε κάρι και μα πάμε ρξςαλέρα 

πριμ ρξ λεφσξρείξ αματφρήπει για ρημ 

επιπρρξσή. Έσραπε η ώρα ρηο αματώρηπηο, 

καράκξπξι αλλά γεμάρξι εμπειρίεο και 

εικόμεο αμεβαίμξςμε πρξ λεφσξρείξ. Ρριο 

11:45 σράμξςμε πρξμ Αμπελώμα .Ήραμ 

πραγμαρικά μια ςπέρξτη εκδρξμή και θα 

ήθελα πάρα πξλύ μα ρημ επαμαλάβφ 

κάπξια πριγμή με ρξςο γξμείο μξς! 

Γιάμμηο εκξύπηο - Ρ΄2 

 

Γ ι ξρρή  ρηο  μηρέραο  

Ζ γιξρρή ρηο μηρέραο ή ημέρα ρηο 

μηρέραο είμαι εξρρή πρξο ριμήμ ρηο 

μηρέραο και ρηο μηρρόρηραο. Ρρημ Δλλάδα 

και πε πξλλέο άλλεο τώρεο, γιξρράζεραι ρημ 

δεύρερη Ιςριακή ρξς μήμα Λάη. 

Ιαθιερώθηκε ρξμ 20ό αιώμα και πρξέρτεραι 

από ρξ αγγλικό και ρξ αμερικαμικό κίμημα 

ρφμ γςμαικώμ. Ζ Αμερικαμίδα Αμμ ζάρβιο 

(Ann Maria Reeves Jarvis) διξργάμφπε για 

πρώρη σξρά ρξ 1865 έμα κίμημα με ρξ 

όμξμα Mothers Friendships Day και 

πςμαμρήπειο με ρξ όμξμα Mothers Day 

Meetings, καρά ριο ξπξίεο ξι μηρέρεο 

αμράλλαππαμ απόυειο και εμπειρίεο.ξ 

1870 η ζξύλια Γξςόρμρ Υάξς (Julia Ward 

Howe) διξργάμφπε μια εκδήλφπη 

σιλειρημικήο πςγκέμρρφπηο μηρέρφμ με ρξ 

πλόγκαμ peace and motherhood με πκξπό, ρα 

παιδιά μα μη πρέλμξμραι πρξμ πόλεμξ.Ρρημ 

Δλλάδα η γιξρρή ρηο μηρέραο πςμδέθηκε με 

ρημ εξρρή ρηο Σπαπαμρήο (2 Τεβρξςαρίξς). 

όρε η ξρθόδξνη εκκληπία γιξρράζει ρημ 

Οαμαγία με ρξμ Θφπήσ πξς πηγαίμξςμ ρξμ 

40ήμερξ Θηπξύ πρξμ Μαό για εςλξγία. Μα 

"παραμρίπει", πύμσφμα με ρημ πύγτρξμη 

ξρξλξγία. Λια κίμηπη πξς ακόμα και 

πήμερα κάμξςμ ξι 

τριπριαμέο μηρέρεο 

(Ραραμριπμόο). Ξ 

παράλληλξο εξρραπμόο ρηο 

μηρέραο νεκίμηπε ρξ 1929 

με πρξσαμή ρξμ πςμβξλιπμό. μφο καρά 

ρημ δεκαερία ρξς 1960, ξ εξρραπμόο 

αρόμηπε και εμιπτύθηκε η δςρικόσερρη 

πςμήθεια εξρραπμξύ ρηο 2ηο Ιςριακήο ρξς 

Λαΐξς, αμ και η εκκληπία επιμέμει πρημ 

παλαιά ημέρα εξρραπμξύ και διξργαμώμει 

πτερικέο εκδηλώπειο. 

Άμμα Δράμη, Δβελίμα Λπξςρρζάλα – Ρ1 
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Διαδ ικρςακά μαθήμαρα  

Από ρημ πριγμή πξς μπήκε ξ κξρφμξιόο 

πρημ ζφή μαο έτξςμ αλλάνει πξλλά 

πράγμαρα. Ζ επικξιμφμία αμάμεπα πρξςο 

αμθρώπξςο έτει μειφθεί. Κόγφ ρφμ πξλλώμ 

κρξςπμάρφμ, έκλειπαμ ρα πτξλεία 

δημιξςργώμραο ρα διαδικρςακά μαθήμαρα. 

Ιαμείο δεμ περίμεμε αςρήμ ρημ απρόπμεμη 

ενέλινη πρημ εκπαίδεςπη και πριο λξιπέο 

ενφπτξλικέο δραπρηριόρηρεο ρφμ παιδιώμ. 

Δίμαι όμφο γεγξμόο και δεμ μπξρξύμε μα 

κάμξςμε ρίπξρα για μα αμριπρρέυξςμε ρημ 

καράπραπη. Ρρα μάρια ρφμ παιδιώμ 

σαμράζει μια μεγάλη αλλαγή, εμώ πρημ 

ξςπία δεμ αλλάζει ρίπξρε άλλξ παρά  μόμξ 

ρξ μέπξ πξς τρηπιμξπξιείραι. Ρε μερικέο 

περιπρώπειο μιώθειο όρι για αςρά  είμαι όρι 

πιξ σςπιξλξγικό πράγμα, δεδξμέμηο ρηο 

πςτμήο τρήπηο ρηο ρετμξλξγίαο πρημ ζφή 

ρξςο. Ιαρά ρημ άπξυη μαο, δεμ είμαι 

πφπρό ρα παιδιά μα κάθξμραι με ριο ώρεο 

μπρξπρά πε μια ξθόμη. Για αςρό ελπίζξςμε 

μα ρελειώπει γρήγξρα ξ κξρφμξιόο μια για 

πάμρα και μα μπξςμ και πάλι ρα ταμόγελα 

πρημ ζφή μαο ναμά.                                                                                                                        

Αγγελική Αλαγιάμμη , Λελίμα Γερξγιάμμη 

, Διρήμη Ιαραλή – Δ1 

 

Ζ Ηερμξκραπία ρηο  γήο  

Ρρξ παρελθόμ, ρξ κλίμα ρηο γηο έτει πξλλέο 

σξρέο αλλάνει φο απξρέλεπμα σςπικώμ 

αιρίφμ. Από ρημ αρτή πρημ ιπρξρία ρηο γηο 

επικραρξύπε μια αλληλξςτία θερμώμ και 

υςτρώμ περιόδφμ. μφο, ξι αλλαγέο πξς 

παραρηρξύμραι ρα ρελεςραία τρόμια και 

αςρέο πξς πρξβλέπξμραι πρξ μέλλξμ, 

ξσείλξμραι κςρίφο πρημ αμθρώπιμη 

πςμπερισξρά. Ρςγκεκριμέμα, ξι αμθρώπιμεο 

δραπρηριόρηρεο όπφο: ξ καραμαλφριπμόο , 

η αρμξπσαιρική ρύπαμπη , ξι καλξκαιριμέο 

δαπικέο πςρκαγιέο , η παραγφγή 

ηλεκρρικήο εμέργειαο , ρα πξλλά 

απξρρίμμαρα  και ξι μερασξρέο απξρελξύμ 

ρημ εςθύμη  για ρημ αςνημέμη 

θερμξκραπία .   

Λέπα από αςρέο  ριο αμθρώπιμεο 

δραπρηριόρηρεο δημιξςργξύμραι ρύπξι ξι 

ξπξίξι δεμ ασήμξςμ έμα μέρξο ρηο 

θερμξκραπίαο ρηο Γηο μα διασύγει πρξ 

πύμπαμ . Αςρό ρξ σαιμόμεμξ ρξ ξμξμάζξςμ 

ρξ σαιμόμεμξ ρξς θερμξκηπίξς  και αςρό 

έτει παμ απξρέλεπμα μα θερμαίμεραι ξ 

πλαμήρηο. Οαραρηρήπειο, έρεςμεο και 

μελέρεο δείτμξςμ αρκερά αμηπςτηρικξύο 

αριθμξύο ρόπξ πτερικά με  ριο εκπξμπέο 

ρύπφμ πρημ αρμόπσαιρα, όπξ και για ρημ 

αύνηπη ρηο θερμξκραπίαο . Ιάρι ρέρξιξ 

όμφο  έτει φο απξρέλεπμα νηραπίεο, 

πλημμύρεο, λιώπιμξ 

ρφμ πάγφμ, άμξδξ ρηο 

πράθμηο ρηο 

θάλαππαο, καθώο 

επίπηο και καραπρρξσή ρφμ 

ξικξπςπρημάρφμ.  α πρξιτεία μιλξύμ από 

μόμα ρξςο. Ζ ςπερθέρμαμπη ρξς πλαμήρη, 

έτει ρη δύμαμη ότι απλά μα αλλάνει ρημ 

μξρσή ρξς κόπμξς, όπφο ρξμ γμφρίζξςμε 

μέτρι πήμερα, αλλά μα ρξμ καραπρρέυει 

ξλξκληρφρικά . 

Δήμηρρα Δραγαρπίκη, Δςαγγελία Ιαραλή 

- Δ1 

Ζ Ζμέρα ρηο  Γήο  

Ρςμέτεια απ’ρημ 1η πελίδα … 

Οφο καθιερώθηκε η ημέρα ρηο γηο 

Ζ Ζμέρα ρηο Γηο καθιερώθηκε ρξ 1970, 

πριο ΖΟΑ, με πρφρξβξςλία ρξς 

γερξςπιαπρή Γκέιλξρμρ Μέλπξμ και 

πημαρξδξρεί ρη γέμεπη ρξς πύγτρξμξς 
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περιβαλλξμρικξύ κιμήμαρξο. Ρύμρξμα, 

εναπλώθηκε πε ξλόκληρξ ρξμ κόπμξ και 

πήμερα, γιξρράζεραι πε περιππόρερεο από 

190 τώρεο πε όλξ ρξμ πλαμήρη. ξ Δίκρςξ 

Ζμέραο ρηο Γηο πςμρξμίζει ριο πρξππάθειεο. 

Ρρα ρέλη ρηο δεκαερίαο ρξς '60 και πριο 

αρτέο εκείμηο ρξς '70, όραμ ξ γερξςπιαπρήο 

Μέλπξμ πρόρειμε ρημ ιδέα για ρημ Ζμέρα 

ρηο Γηο, ξ πλαμήρηο δεμ είτε ακόμα, 

πςμειδηρξπξιήπει ριο πςμέπειεο ρηο 

επέμβαπηο ρξς αμθρώπξς πρξ περιβάλλξμ. 

Ωπρόπξ, κάπξιεο πςμειδήπειο είταμ αρτίπει 

μα νςπμξύμ. Λερά ρξμ Θαμξςάριξ ρξς 1969, 

παρακξλξςθώμραο ριο ρραγικέο πςμέπειεο 

ρηο μεγαλύρερηο περρελαιξκηλίδαο πξς είτε 

δημιξςργηθεί πξρέ πριο ΖΟΑ μέτρι εκείμη 

ρημ ημέρα, πρξ καμάλι ρηο Ράμρα 

Λπάρμπαρα, η ξπξία είτε φο απξρέλεπμα 

μα πεθάμξςμ περιππόρερα από 3,500 

θαλάππια πξςλιά, καθώο και 

δελσίμια, σώκιεο και θαλάππιξι 

λέξμρεο, ξ Μέλπξμ αμέλαβε 

δράπη. 

Ξ Αμερικαμόο γερξςπιαπρήο δημιξύργηπε 

μία ξμάδα 85 αρόμφμ για μα πρξφθήπξςμ 

ρημ ιδέα μίαο ημέραο για ρξ περιβάλλξμ. 

Ρριο 22 Απριλίξς 1970, 20 εκαρξμμύρια 

Αμερικαμξί βγήκαμ πρξςο δρόμξςο, πρα 

πάρκα και πριο πλαρείεο, για μα 

διαδηλώπξςμ ςπέρ ρηο βιώπιμηο 

αμάπρςνηο και ρηο πρξπραπίαο ρξς 

περιβάλλξμρξο. Λέτρι ρξ ρέλξο ρηο τρξμιάο, 

είτε δημιξςργηθεί η Σπηρεπία Ορξπραπίαο 

ρξς Οεριβάλλξμρξο ρφμ ΖΟΑ και είτε 

υησιπρεί ξ μόμξο για καθαρό αέρα, καθαρό 

μερό και πρξπραπία ρφμ απειλξύμεμφμ 

ειδώμ. “Οήραμε έμα ρίπκξ, αλλά δξύλευε”, 

δήλφπε ξ Μέλπξμ, ξ ξπξίξο ριμήθηκε με ρημ 

αμώραρη διάκριπη για πξλίρη πριο ΖΟΑ, ρξ 

Ορξεδρικό Λεράλλιξ ρηο Δλεςθερίαο, ρξ 

1995. 

Δνάλλξς, η Ζμέρα ρηο Γηο είτε ήδη γίμει 

επίπημα, παγκόπμιξ κίμημα. ξ 1990 ξ 

Μρέμιο Υάιο, ξ ξπξίξο πςμμερείτε πρημ 

ξργάμφπη ρηο πρώρηο Ζμέραο ρηο Γηο ρξ 

1970, αμέλαβε ρημ ξργάμφπή ρηο πε 

παγκόπμια κλίμακα, κιμηρξπξιώμραο 200 

εκαρξμμύρια κόπμξς πε 141 τώρεο. Ωο 

πςμέπεια, ρξ 1992, πραγμαρξπξιήθηκε η 

ιπρξρική Ρύμξδξο Ιξρςσήο ρξς ΞΖΔ για ρξ 

Οεριβάλλξμ. 

Ρήμερα, η Ζμέρα ρηο Γηο έτει σράπει πε 

περιππόρερεο από 190 τώρεο και 

γιξρράζεραι από περιππόρερξςο από 1 

διπεκαρξμμύριξ αμθρώπξςο κάθε τρόμξ, ξι 

ξπξίξι πρέλμξςμ ρξ μήμςμα πριο 

κςβερμήπειο και πρξςο πςμαμθρώπξςο ρξςο 

όρι η μάτη ςπέρ ρξς περιβάλλξμρξο είμαι 

αμαγκαία, η μάτη ςπέρ ρξς περιβάλλξμρξο 

είμαι μάτη ςπέρ ρξς μέλλξμρξο ρηο Γηο. Ιαι 

ρξς δικξύ μαο 

                Γερξγιάμμηο Πασαήλ – Ρ2 

 

H μεγάλη ξ ικξλξγική  

καραπρρξσή πρημ Δύβξ ια  

Αμεπαμάληπρη 

ήραμ η καραπρρξσή 

ρηο πςρκαγιάο πξς 

πρξκλήθηκε από ριο 

ιδιαίρερα ςυηλέο 

θερμξκραπίεο ρφμ 

ημερώμ, αλλά και επειδή ρξ κράρξο δεμ 

ήραμ έρξιμξ μα αμριμερφπίπει ρα διάσξρα, 

ραςρότρξμα, πύριμα μέρφπα. Ωο 

απξρέλεπμα, ρξ βόρειξ μέρξο ρηο Δύβξιαο 

κάηκε πτεδόμ ξλξπτερώο. Ήραμ λίγξ μερά ριο 

3.30 ρξ μεπημέρι, ρημ ρίρη 3 Αςγξύπρξς 

πρα Ιριεζά Δύβξιαο, όραμ ρξ μηπί 

παραδόθηκε πριο σλόγεο και ό,ρι πώθηκε, 

πώθηκε τάρη πριο ηρφικέο πρξππάθειεο ρφμ 

καρξίκφμ, ξι ξπξίξι έδιμαμ μάτη με ριο 
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σλόγεο, πξλλέο σξρέο με μξμαδικό ρξςο όπλξ 

κλαδιά από δέμρρα. Λε ρη θερμξκραπία 

πρημ περιξτή μα νεπερμά ρξςο 45 βαθμξύο 

κελπίξς, η  σφριά νεκίμηπε αμέπφο πτεδόμ 

και πε πξλλά άλλα τφριά. Οξλύ πύμρξμα η 

καράπραπη νέσςγε εκρόο ελέγτξς με 

πςμετείο αμαζφπςρώπειο πε όλα ρα μέρφπα 

και με ριο πςρξπβεπρικέο δςμάμειο μα 

δίμξςμ μεγαλειώδειο μάτεο. Δςπρςτώο, 

όμφο δεμ ήραμ αρκερέο για μα 

αμριμερφπίπξςμ ρξμ πύριμξ ετθρό πξς 

καράκαιγε έμα από ρα φραιόρερα δάπη ρηο 

Δλλάδαο, καθώο και τφριά και ξικιπμξύο. 

ιο επόμεμεο ημέρεο ξι κάρξικξι ρξς μηπιξύ 

αλλά και ξλόκληρη η Δλλάδα 

παρακξλξςθξύπαμ με ρρόμξ, καθώο ξι 

σλόγεο ρήμαζαμ ρα πάμρα πρξ πέραπμα 

ρξςο, με απξρέλεπμα τιλιάδεο κάρξικξι μα 

τρειαπρεί μα εκκεμώπξςμ ρημ περιξτή, ασξύ 

και ξι γύρφ δρόμξι είταμ παραδξθεί πριο 

σλόγεο. Ζ πςρκαγιά ρξς καλξκαιριξύ, πξς 

για πξλλέο µέρεο έκαιγε ρη Βόρεια Δύβξια, 

έκαμε  ρξςο ειδικξύο μα μιλξύμ για μια 

αμςπξλόγιπρη καραπρρξσή και μα 

πρξειδξπξιξύμ για μελλξμρικά πλημμςρικά 

σαιμόμεμα πρημ περιξτή . Ξι πςρκαγιέο 

ασήμξςμ έμα βαρύ κξιμφμικό, ξικξμξμικό 

και περιβαλλξμρικό απξρύπφμα ρξ ξπξίξ θα 

έτει μακρξτρόμιεο επιπρώπειο πρξμ αέρα, 

πρημ αρμόπσαιρα και πρη βιόπσαιρα. 

Μρξύραο Βαπίλειξο, Ιφμπραμρίμξο 

Λπρόρπηο, Υρήπρξο Καζήο, Λπράτξο 

Οαμαγιώρηο, Οιάμαο Αθαμάπιξο - Δ2 

 

   Απε ιλξύμεμα ε ί δη  ζώφμ  

Απειλξύμεμξ είδξο ξμξμάζεραι κάθε είδξο 

ζφμραμξύ ξργαμιπμξύ ρξ ξπξίξ απειλείραι 

με ενασάμιπη πρξ άμεπξ μέλλξμ. Ζ διεθμήο 

ξργάμφπη πξς δραπρηριξπξιείραι για ρημ 

πρξπραπία ρφμ απειλξύμεμφμ ειδώμ είμαι 

η Διεθμήο Έμφπη Ορξπραπίαο ρηο Τύπηο 

(IUCN), (World Conservation Union ή 

International Union for Conservation of 

Nature and Natural Resources) πξς ιδρύθηκε 

ρξ 1948 πρξ Γκλαμρ (Gland) ρηο Δλβερίαο. Ζ 

IUCN τφρίζει ρα απειλξύμεμα είδη πε ρρειο 

καρηγξρίεο. Ρρα είδη πξς βρίπκξμραι πε 

κρίπιμη απειλή (critically endangered), πρα 

είδη πξς είμαι απλώο απειλξύμεμα 

(endangered) και ρα είδη πξς είμαι 

εκρεθειμέμα (vulnerable). Ρρημ Δλλάδα για 

ρημ πρξπραπία ρφμ απειλξύμεμφμ ειδώμ 

δραπρηριξπξιείραι η 

ξργάμφπη WWF Δλλάδαο. α ρελεςραία 

τρόμια έτξςμ εμιπτςθεί ξι πρξππάθειεο για 

ρημ πρξπραπία ρφμ απειλξύμεμφμ ειδώμ με 

δραπρηριξπξίηπη πξλλώμ σξρέφμ. 

Λεγαλύρερξ βάρξο έτει δξθεί πρημ 

πρξπραπία κάπξιφμ ιδιαίρερα ππάμιφμ 

ειδώμ ζώφμ, ξριπμέμα εκ ρφμ ξπξίφμ 

πςμαμρώμραι μόμξ πρημ Δλλάδα και 

κιμδςμεύξςμ άμεπα με ενασάμιπη. 

Λεγαλύρερη απειλή δέτεραι η Λεπξγειακή 

σώκια (Monachus monachus). Ζ 

πςγκεκριμέμη σώκια είμαι ρξ ππαμιόρερξ 

είδξο σώκιαο και έμα από ρα ένι 

περιππόρερξ απειλξύμεμα με ενασάμιπη 

θηλαπρικά πρξμ πλαμήρη. ξ μεγαλύρερξ 

μέρξο ρξς πληθςπμξύ ρηο Λεπξγειακήο 

σώκιαο ζει πρημ Δλλάδα και πςγκεκριμέμα 

πριο Ρπξράδεο]. Δίδη πξς αμριμερφπίζξςμ 

ρξμ κίμδςμξ ενασάμιπηο από ρημ ελλημική 

σύπη είμαι η αρκξύδα και ξ λύκξο]. Για ρημ 

https://el.wikipedia.org/wiki/Διεθνής_Ένωση_Προστασίας_της_Φύσης
https://el.wikipedia.org/wiki/Διεθνής_Ένωση_Προστασίας_της_Φύσης
https://el.wikipedia.org/wiki/Ελβετία
https://el.wikipedia.org/wiki/Ελλάδα
https://el.wikipedia.org/wiki/WWF
https://el.wikipedia.org/wiki/Μεσογειακή_φώκια
https://el.wikipedia.org/wiki/Μεσογειακή_φώκια
https://el.wikipedia.org/wiki/Σποράδες
https://el.wikipedia.org/wiki/Σποράδες
https://el.wikipedia.org/wiki/Αρκούδα
https://el.wikipedia.org/wiki/Λύκος
https://el.wikipedia.org/wiki/Λύκος
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πρξπραπία ρφμ δύξ ειδώμ 

δραπρηριξπξιείραι η 

ξργάμφπη Αρκρξύρξο πξς εδρεύει 

πρξ Μςμσαίξ Τλώριμαο. Ζ ξργάμφπη 

πρξπραρεύει δύξ ακόμη είδη ζώφμ ρηο 

ελλημικήο ςπαίθρξς πξς απειλξύμραι με 

ενασάμιπη, ρημ Βίδρα και ρξ Αγριόγιδξ. 

Έμα ακόμη θαλάππιξ είδξο πξς κιμδςμεύει 

με ενασάμιπη είμαι ξι θαλάππιεο 

τελώμεο Caretta caretta]. Ξι τελώμεο αςρέο 

αμαπαράγξμραι κςρίφο πριο παραλίεο ρξς 

μόριξς Θξμίξς, πρημ περιξτή ρηο Εακύμθξς. 

Για ρημ πρξπραπία ρηο θαλάππιαο τελώμαο 

δραπρηριξπξιείραι ξ Ρύλλξγξο για ρημ 

Ορξπραπία ρηο Ηαλάππιαο Υελώμαο 

«Αρτελώμ». Δύξ ακόμη είδη πξς 

διαβιώμξςμ πρημ Δλλάδα και απειλξύμραι 

με ενασάμιπη είμαι ξ Αιγαιόγλαρξο και 

η Ξτιά ρηο Λήλξς. Ξ Αιγαιόγλαρξο είμαι 

έμα παγκόπμια απειλξύμεμξ είδξο γλάρξς 

και απξρελεί είδξο κξρςσαίξς εςρφπαχκξύ 

εμδιασέρξμρξο. Ιαι γι' αςρά ρα είδη 

δραπρηριξπξιξύμραι ξικξλξγικέο ξργαμώπειο. 

Δπίπηο, έπειρα από καραγρασέο, έρεςμεο 

και μελέρεο ρξς μήμαρξο Ωκεαμξγρασίαο 

και Ηαλαππίφμ Βιξεπιπρημώμ ρηο Ρτξλήο 

Οεριβάλλξμρξο ρξς Οαμεπιπρημίξς 

Αιγαίξς, δραμαρική μείφπη ρξς 

πληθςπμξύ ρηο Λεπξγείξς Ηάλαππαο έτξςμ 

ςπξπρεί ρα δίθςρα μαλάκια, πίμμα (Pinna 

obilis)  και περρξπφλήμαο (Lithodomus 

lithofagus). 

Ιαραθάμξς Πάμια , Εηπιάδη Γφγώ – Δ1 

 

α ε ι δώλ ια   ζφμραμεύξςμ  

 «Γεια παο!! πφο βλέπερε ρα τέρια 

μξς είμαι διπλφμέμα πρξ πρήθξο και 

η κξιλιά μξς είμαι μεγάλη. Δίμαι 

έγκςξο και πε λίγξ θα γεμμήπφ 

μφρό. Δίμαι σριαγμέμη από μάρμαρξ .Ηα 

με βρείρε πρξ μξςπείξ μαζί με ρξςο άλλξςο 

σίλξςο μξς!»   

Ιαρερίμα Εαταρή, Μεκραρία Ιαρπιξύρα -Γ1 

  «Γεια παο! Δίμαι έμα ειδώλιξ 

σριαγμέμξ από λεςκό μάρμαρξ 

πξς παριπράμφ έμαμ κςμηγό. 

Ιςμηγάφ ζώα όπφο αρκξύδεο, 

λαγξύο και ρα υήμφ. Ασξύ 

ερξιμάπφ ρξ σαγηρό θα καλέπφ ρξςο σίλξςο 

μξς μα σάμε και μα γλεμρήπξςμε.» 

Δημήρρηο  Γκόβαρηο, Βαπίληο Τάκαο - Γ1 

 «Γεια παο! Δγώ είμαι πξλύ πκεσρικόο 

γιαρί μια αρκξύδα μξς έσαγε ρξ 

κξπάδι πξς ήραμ όλη μξς η 

περιξςπία. Δίτα πξλλά πρόβαρα και 

αρκερέο καρπίκεο. Ίπφο πρέπει μα 

αγξράπφ πκςλιά για μα πρξπραρεύξςμ ρα 

ςπόλξιπά μξς ζώα.» 

Λαργαρίρα Τάκα- Ρραςρίμα Λπξςρρζάλα  

Γ1 

 «Γεια και από εμέμα. πφο βλέπερε 

είμαι έμα γςμαικείξ ειδώλιξ  και 

αρέπφ πξλύ πρα παιδιά. Βριπκόμξςμ 

πξλύ καιρό θαμμέμη πρη λάππη και 

πρξ τώμα ώππξς με βρήκαμ ξι αρταιξλόγξι 

και με πήγαμ πε έμα μεγάλξ ππίρι πξς 

ξμξμάζεραι μξςπείξ. Λπξρείρε όπξρε θέλερε 

μα με επιπκεσρείρε.» 

Λαρία Δλέμη Λεπημέρη, Γιάμμηο 

Ιαραθάμξο - Γ1 

 «Λήπφο καραλάβαρε πξιξο είμαι 

εγώ; Δίμαι ξ Γλεμρζέο. Λξς αρέπει 

μα πίμφ κραπί  και μα γλεμράφ με 

ρξςο σίλξςο μξς. Ιάθξμαι πε μια 

μαρμάριμη καρέκλα 5.000  τρόμια.  Δίμαι 

ακίμηρξο, όμφο πςτμά καλώ ρξςο σίλξςο 

μξς μα γλεμρήπξςμε και μα πιξύμε μόπριμξ 

κραπί.» 

Ρραςρξύλα Ρραθξπξύλξς – Γ1 

https://el.wikipedia.org/wiki/Αρκτούρος_(οργάνωση)
https://el.wikipedia.org/wiki/Νυμφαίο_Φλώρινας
https://el.wikipedia.org/wiki/Βίδρα
https://el.wikipedia.org/wiki/Αγριόγιδο
https://el.wikipedia.org/wiki/Καρέτα_καρέτα
https://el.wikipedia.org/wiki/Καρέτα_καρέτα
https://el.wikipedia.org/wiki/Ιόνιο
https://el.wikipedia.org/wiki/Ζάκυνθος
https://el.wikipedia.org/wiki/Αιγαιόγλαρος
https://el.wikipedia.org/wiki/Οχιά_της_Μήλου
https://www.mar.aegean.gr/
https://www.mar.aegean.gr/
https://el.wikipedia.org/wiki/Πανεπιστήμιο_Αιγαίου
https://el.wikipedia.org/wiki/Πανεπιστήμιο_Αιγαίου
https://el.wikipedia.org/wiki/Δίθυρα
https://el.wikipedia.org/wiki/Μαλάκια
https://el.wikipedia.org/wiki/Πίννα
https://el.wikipedia.org/wiki/Λιθοδόμος
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 «Γεια παο! Δίμαι έμα ειδώλιξ και 

νέρφ μα παίζφ πξλύ καλά άρπα. 

Γι΄αςρό με ξμόμαπαμ και αρπιπρή. 

Δίμαι πξλύ μικρόο πε μέγεθξο  και 

γμφρίζφ όρι σριάτρηκα από λεςκό μάρμαρξ 

πξς ρξ πήραμ από ρη Μάνξ ή από ρημ 

Οάρξ. Ηέλερε μα μξς κάμερε παρέα;» 

Υρύπαμθξο Ιξςρπξύκηο, Γιάμμηο Οαςλήο Γ1 

 

 

Λε τώμα και  μερό ,  ραν ίδ ι  

μαγικό  πε  τφρι ό  με ξλ ιθ ικό .  

 ημ εράρρη 11 Λαΐξς η 

Γ΄ ράνη επιπκέσρηκε ρξ 

Διατρξμικό Λξςπείξ 

Κάριπαο. Δίδαμε εκθέμαρα 

από ρημ παλαιξλιθική και 

ρημ μεξλιθική επξτή όπφο, εργαλεία, όπλα, 

αγγεία, ξπρά αμθρώπφμ και 

μικρξαμρικείμεμα πξς τρηπιμξπξιξύπαμ 

πρημ καθημεριμόρηρά ρξςο  ξι άμθρφπξι 

ρηο κάθε επξτήο. 

Δμρςπφπιάπρηκα πξλύ από ρξ 

ελεσαμρόδξμρξ  ρξς Λαμξύθ!  

 Βαπίληο Οξλίρηο  - Γ2    

Νεκιμήπαμε ρξ πρφί, 

μπήκαμε πρξ λεφσξρείξ 

και η διαδρξμή ήραμ 

πξλύ όμξρση. ραμ 

σράπαμε, παίναμε για 

λίγξ πρξμ τώρξ ένφ και μπήκαμε μέπα. Λαο 

έδειναμ έμα βίμρεξ και μαο έκαμαμ 

ερφρήπειο από ρημ ιπρξρία. 

 Λαο έδφπαμ πηλό και κάμαμε κι εμείο μια 

καραπκεςή. Λξς άρεπε πξλύ, γιαρί πρώρη 

σξρά έσριανα κάρι από πηλό.     

Γιώργξο Υαπιώρηο  - Γ2                                                         

  Ζ νεμαγόο μαο πήγε 

πε μια αίθξςπα και με 

ρξμ πρξρζέκρξρα μάο 

ενήγηπε ρι ήραμ ξι μαγξύλεο και μαο έδεινε 

πώο ήραμ ρα ππίρια ρξςο. Λαο είπε πφο 

κάπξια ειδώλια είμαι ππάμια γιαρί 

βρέθηκαμ ξλόκληρα. 

Λερά πήγαμε πρημ επξτή ρξς ταλκξύ. 

Δίδαμε αγγεία, κξπμήμαρα και ρξ μμημείξ 

Λεμτίρ. Ήραμ μια ανέταπρη εκδρξμή και 

θέλφ μα ναμαπάφ! 

  Δςάγγελξο Γιατξμρήο – Γ2 

 Λαο πήγαμ μα σριάνξςμε ειδώλια. Ήραμ 

μια πξλύ φραία μέρα ασξύ είδαμε αςρά 

πξς μαο δίδαπκε ξ δάπκαλόο μαο. 

Κάμπρξο Όμρξο – Γ2 

ραμ ρα είδαμε όλα 

πήγαμε και σριάναμε 

έμα κεσάλι με πηλό. 

Λαο είταμ πξλλά 

καλξύπια. Βάλαμε ρξμ 

πηλό μέπα και ρξμ παρήπαμε πξλύ καλά. 

Λερά ρξμ βγάλαμε ένφ και έγιμε έμα 

πρόπφπξ.    

 Γεφργία Λπράτξς – Γ2 

ραμ βγήκαμε ένφ μαο είτε μείμει λίγξο 

τρόμξο και πήγαμε πρξ Αλκαζάρ όπξς 

παίναμε. Λξς άρεπε πξς πήγα αςρή ρημ 

εκδρξμή, διαπκέδαπα, έσριανα ρημ 

καραπκεςή και είδα πξλλά εργαλεία πξς 

έσριαναμ πιξ παλιά ξι άμθρφπξι. 

Αθαμαπία Ρερεμέρη – Γ2    

Οξλύ καλά περάπαμε και ξι δάπκαλξι ρφμ 

μαθηρώμ. 

Γ1  Οερρξύλα Οξμηρξύ  - Γ2  Ρκξύσαο 

Υρίπρξο. 

 

Οξδηλαρξδρξμία  

Οριμ από μερικέο εβδξμάδεο ρξ πτξλείξ μαο 

πςμμερείτε πρημ πξδηλαρξδρξμία πξς 

διξργαμώμει κάθε τρόμξ η αιμξδξπία ρξς 

Αμπελώμα. Ιαθώο νεκιμήπαμε από ρξ 

πτξλείξ, σράπαμε πρημ πλαρεία πξς μαο 
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περίμεμε ρξ 1ξ Δημξρικό και μαο έδφπαμ 

μπαλόμια για ρα πξδήλαρα. Ρρη πςμέτεια 

πήγαμε πρξ 2ξ Δημξρικό, πήραμε ρξςο 

μαθηρέο και πςμετίπαμε ρημ ςπέρξτη 

βόλρα μαο! Ιάμαμε ρξ γύρξ ρξς Αμπελώμα 

και πξλλξί άμθρφπξι βγήκαμ πρξςο δρόμξςο 

μα μαο δξύμε. Λερά πήγαμε πρη γιξρρή 

κραπιξύ για ρημ κλήρφπη ρφμ πξδηλάρφμ 

και μόλιο ρελειώπαμε επιπρρέυαμε πρξ 

πτξλείξ. Ήραμ μία ανέταπρη εμπειρία!   

Γφγάκξς Γεφργία, Ξικξμξμίδη Οαμαγιώρα, 

Πξύγκξς Βαπιλική - Ρ1  
Μίκξο πξύλσαο, Ρφρήρηο Ιαράρζξο – Δ1 

 

Ξ Κξύπρρξ ο  

Κξύπρρξο ή λξςπρραδόρξο ξμξμάζεραι ξ 

πλαμόδιξο πξς ρξ επάγγελμα ρξς είμαι μα 

γςαλίζει παπξύρπια περαπρικώμ. Ρρη 

δξςλειά ρξς λξύπρρξς τρηπιμξπξιείραι 

καπελάκι πξς μέπα έτει ρα βερμίκια και 

βξύρρπεο για ρξ γςάλιπμα ρφμ 

παπξςρπιώμ. Ρε αρκερέο περιπρώπειο, 

ιδιαίρερα παλαιόρερα (όπφο σαίμεραι & πε 

ραιμίεο ρξς παλιξύ ελλημικξύ 

κιμημαρξγράσξς), ξι λξύπρρξι ήραμ επί ρξ 

πλείπρξμ παιδιά ή έσηβξι. 

α μαύρξ δερμάριμξ ή κασέ πκξύρξ 

παπξύρπι ή πκαρπίμι ήραμ status για ρξμ 

άμδρα ρηο γύραο και έπρεπε πάμρα μα είμαι 

λξςπρραριπμέμξ και μα δείτμει πρξ μάρι 

,κςρίφο πε μια επξτή πξς ρα παπξύρπια 

λέρφμαμ εύκξλα και πκξμίζξμραμ από ρξςο 

τφμαρόδρξμξςο. 

«Ξ πελάρηο άπλφμε ρξ πόδι ρξς πρη 

μπρξύρζιμη πςμήθφο βάπη από ρξ καπέλι 

και όλα ρα άλλα ρα αμαλάμβαμε ξ λξύπρρξο. 

Δίπλφμε ρξ μπαρζάκι, μη λερφθεί, και 

έτφμε ταρρόμια από ρπιγαρόκξςρα πρα 

πλάγια για μα πρξπραρέυει ρημ κάλρπα. 

Νεπκόμιζε με βξύρρπα ρξ παπξύρπι, έβαζε 

λίγη αλξισή από ρξ μπξςκαλάκι με ρξ 

καράλληλξ τρώμα, και ρημ άπλφμε παμρξύ 

με ρημ βξύρρπα. Λε ελασρύ κρύπημα ρηο 

βξύρρπαο πρξ παπξύρπι έδιμε ρξ πύμθημα 

πρξμ πελάρη μα αλλάνει πόδι. 

Δπαμαλάμβαμε ρημ διαδικαπία και 

επέπρρεσε πρξ πρώρξ, για μα ρξς δώπει ρξ 

ρελικό γςάλιπμα με παμί. Οερμξύπε από ρα 

κασεμεία, κςρίφο, όπξς πύτμαζαμ ξι 

μόρρηδεο ξι πκαρπιμάρξι.  

Δεμ ήραμ λίγεο ξι σξρέο πξς ξ πελάρηο ρξς 

κασεμείξς με μεύμα ρξς ρξμ καλξύπε για 

λξςπρράριπμα, εμώ ξ ίδιξο απξλάμβαμε ρξμ 

ελλημικό ρξς διαβάζξμραο ρημ εσημερίδα 

ρξς. Δγώ, φο γρασώμ, ρημ έζηπα αςρή ρη 

πκημή πε κασεμείξ με πελάρη ρξ θείξ μξς. 

Ξ πελάρηο όπξ σρφτόο κι αμ ήραμ, έδειτμε 

αρτξμρικόο πρη διάρκεια ρξς 

λξςπρραρίπμαρξο, κςρίφο πρξ κασεμείξ, και 

πξλλξί ρξ ζξύπαμ φο 

άρτξμρεο ρξς εμόο λεπρξύ. 

Ξ λξςπρραδόρξο είμαι έμα 

επάγγελμα πξς έτει 

καραργηθεί πρημ Δλλάδα. 

Οαρόλα αςρά ςπάρτει 

ακόμη πε άλλεο τώρεο, 

όπφο η γειρξμική μαο ξςρκία. 

Δημήρρηο Λπρόρπηο - Ρ’2 
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ξ  καλξκαίρ ι  

Οξιόο δεμ αγαπά ρξ καλξκαίρι! Ξι μεγάλεο  

ηλιόλξςπρεο μέρεο ακξλξςθξύμ πύμρξμεο 

ζεπρέο μύτρεο. ιο περιππόρερεο σξρέο ξ 

καιρόο είμαι καθαρόο, ρα δέμρρα 

καραπράπιμα και ρα λξςλξύδια πξλύτρφμα 

αμθιπμέμα. 

Δίμαι η καλύρερη επξτή ρξς τρόμξς ειδικά 

για ρα παιδιά. ξ καλξκαίρι είμαι ξι 

μεγαλύρερεο διακξπέο μαο. Λπξρξύμε μα 

παίζξςμε νέγμξιαπρα με ρξςο σίλξςο μαο , 

μα πηγαίμξςμε βόλρεο με ρα πξδήλαρα ,μα 

ρρώμε παγφρά, μα πηγαίμξςμε με ρξςο 

γξμείο μαο πρη θάλαππα ή διακξπέο πρα 

παμέμξρσα μηπιά ρηο Δλλάδαο μαο. 

 ξ καλξκαίρι έρτεραι και σεύγει με 

γρήγξρξςο ρςθμξύο. μφο πάμρα μαο 

αμαμεώμει και κάθε περιπέρεια πξς ζξύμε 

πε αςρό, γεμίζει ρξ άλμπξςμ ρφμ 

καλξκαιριμώμ αμαμμήπεώμ μαο.                                                                                                   

Βάπφ Γκξςγκξςμάρη – Δ1  

αν ιδ ιφρικέο  εμρςπώπε ι ο ,  

εμ ’ όυε ι  ρξς  καλξκαιρ ι ξύ ,  

απ ’ρξςο  περ ιηγηρέο  ρξς  Δ2  

Γμφριμία με ρημ Ιέρκςρα 

Έμα από ρα φραιόρερα μηπιά ρξς Θξμίξς 

είμαι η «Ιέρκςρα». Ζ Βεμερία απέκρηπε 

ρξμ έλεγτξ ρξς μηπιξύ και γι αςρό πξλλά 

κρήρια έτξςμ ρξ δικό ρηο ύσξο.  

ημ Ιέρκςρα ρημ επιπκεσρήκαμε ρξμ 

Αύγξςπρξ μαζί με ρημ ξικξγέμειά μξς.  Ζ 

πρώρη εμρύπφπη ήραμ ρα παλιά υηλά 

κρήρια.  

ξ μηπί είμαι παμέμξρσξ και διαρηρεί ρξμ 

παλιό ταρακρήρα. α ππίρια είμαι άμερα, 

σφρειμά και ρα μπαλκόμια πρξλιπμέμα με 

πξλύτρφμα λξςλξύδια. Δίπλα ρξςο 

πρέκξμραι ρα παλιά αρτξμρικά. Ξι παλιέο 

εκκληπίεο διαρηρήθηκαμ πρξ πέραπμα ρφμ 

τρόμφμ και δίμξςμ άλλη εικόμα πρξ μηπί.. 

Δκείμξ πξς μξς έκαμε ιδιαίρερη εμρύπφπη 

ήραμ ρξ παλάρι ρηο Ρίππηο «Ατίλλειξμ». 

Ήραμ πελώριξ. Δίτε μεγάλα δφμάρια, μια 

μεγάλη πλαριά πκάλα πρξ επφρερικό ρξς 

παλαριξύ και έμα καραπράπιμξ, μεγάλξ 

κήπξ. Ρρη μέπη είτε ρξ άγαλμα ρξς 

Ατιλλέα πξς δείτμει ρξ δηληρηριαπμέμξ 

βέλξο καρσφμέμξ πρη σρέρμα ρξς.  

Τεύγξμραο από εκεί ήμξςμ πραγμαρικά 

μαγεμέμη με ρη σςπική ξμξρσιά ρξς 

μηπιξύ. Ζ αρτιρεκρξμική ρφμ κρηρίφμ 

γξηρεύει ρξμ επιπκέπρη πρξκαλώμραο 

έμρξμξ εμδιασέρξμ και μεγάλξ θαςμαπμό.  

ξ κάπρρξ ρήο Κήμμξς.  

ξ καλξκαίρι 

επιπκεσρήκαμε ρημ 

Κήμμξ. Έμα 

ανιξθέαρό πξς μξς 

έκαμε σξβερή 

εμρύπφπη ήραμ ρξ κάπρρξ ρηο Λύριμαο , 

ρηο πρφρεύξςπαο ρξς μηπιξύ. ξ κάπρρξ 

αςρό καραπκεςάπρηκε από ρξςο Βεμερξύο 

και ρξςο ξύρκξςο ρξμ 15ξ αιώμα. ξ 

κάπρρξ είμαι ρξ μεγαλύρερξ ρξς Βξρείξς 

Αιγαίξς. ξ επιπκέσρηκα με ρημ ξικξγέμεια 

μξς ρξ καλξκαίρι αμεβαίμξμραο όλα ρα 

πέρριμα πκαλξπάρια. Ρρημ κξρςσή ρξς 

κάπρρξς ςπάρτει μια ελλημική πημαία και 

από εκεί βλέπειο όλξ ρξ Βόρειξ Αιγαίξ, ρξ 

Άγιξ ρξο, ρημ Υαλκιδική και ρημ πόλη ρηο 

Λύριμαο. Ξι εικόμεο από υηλά είμαι 

εμρςπφπιακέο. Αμάμεπα πρα ταλάπμαρα 

ρξς κάπρρξς ζξςμ αρκερά αγριξκάρπικα και 

μια μεγάλη ξμάδα από ελάσια, πρόκειραι 

για ρα γμφπρά πλαρώμια. πξ για ρα 

σςρά, έτει μόμξ αρκερή νερή βλάπρηπη. 

Δμρύπφπη μξς έκαμε όρι από ρημ κξρςσή 

ρξς κάπρρξς βλέπειο ρημ καραγάλαμη και 

παμέμξρση θάλαππα. α κύμαρα τρςπξύπαμ 
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ρα ρείτη ρξς και ρξ μερό έσραμε φο απάμφ. 

ξ λάρρευα αςρό ρξ μέρξο και ελπίζφ μα ρξ 

ναμά επιπκεσρώ κάπξια πριγμή πρη ζφή 

μξς. 

Διακξπέο πρξ Μαύπλιξ.  

Σπάρτξςμ πξλλά 

φραία μέρη πρημ 

Δλλάδα, έμα από 

αςρά είμαι ρξ 

Μαύπλιξ, πξς εγώ 

επιπκέσρηκα πέρςπι ρξ καλξκαίρι. ξ 

Μαύπλιξ βρίπκεραι πρημ Οελξπόμμηπξ. 

Αςρό πξς πε εμρςπφπιάζει,  μόλιο σράπειο 

πρξ κέμρρξ ρξς Μαςπλίξς, είμαι ρξ 

Λπξύρρζι, έμα παμέμξρσξ σρξύριξ, πξς 

βρίπκεραι πρξ κέμρρξ ρηο θάλαππαο και 

τρειάζεραι καραβάκι για μα παο εκεί. Φηλά 

πρξ Μαύπλιξ βρίπκεραι ρξ Οαλαμήδι. Δίμαι 

ρόπξ υηλά πξς βλέπειο όλξ ρξ Μαύπλιξ 

γύρφ-γύρφ. Λπξρείο μα παο είρε με 

αςρξκίμηρξ ή μα αμέβειο περίπξς 1.000 

πκαλιά. Δκεί βρίπκεραι η σςλακή ρξς 

Ιξλξκξρρώμη και πξλλώμ άλλφμ από ρημ 

Δπαμάπραπη ρξς 1821. Δίμαι κλειπρό 

γύρφ-γύρφ με ρεράπρια ρείτη. Έμα άλλξ 

μέρξο πξς μξς έκαμε εμρύπφπη είμαι ξι 

Λςκήμεο. Δκεί είμαι ρξ κάπρρξ ρξς 

Αγαμέμμξμα. Για μα μπειο πρξ κάπρρξ 

πρέπει μα περάπειο ρημ φραία Ούλη ρφμ 

Κεόμρφμ. Δπίπηο εκεί βρίπκξμραι ξι ράσξι 

από ρημ ξικξγέμεια ρξς Αγαμέμμξμα. Έμα 

ακόμη παμέμξρσξ ανιξθέαρξ είμαι η 

Δπίδαςρξο. Ζ Δπίδαςρξο είμαι έμα αρταίξ 

θέαρρξ. Οαλιά έκαμαμ, αλλά ακόμη και 

ρώρα κάμξςμ, παραπράπειο. ραμ κάπξιξο 

είμαι πρη πκημή και μιλάει, ακόμα και 

υιθςριπρά, ακξύγεραι από ρξ πρώρξ πκαλί 

μέτρι ρξ ρελεςραίξ. Ζ θάλαππα εκεί είμαι 

διασαμήο, είμαι ρόπξ καθαρή πξς βλέπειο 

ρα κξτύλια πξς βρίπκξμραι μέπα ρηο. 

Δπίπηο έτει σξςπκφρά παιτμίδια και 

βαρκξύλεο. Ρρξ Μαύπλιξ ςπάρτξςμ πξλλά 

νεμξδξτεία πξς μπξρείρε μα μείμερε, μερικά 

από αςρά είμαι : ρξ Agamemnon Hotel ρξ 

Amalia hotel και ρξ Grande Bretagne και 

πξλλά ακόμα. ξ Μαύπλιξ είμαι ςπέρξτξ 

μέρξο και πρξρείμφ πε όλξςο ρξςο 

πςμμαθηρέο μξς μα ρξ επιπκεσρξύμ. 

Δκδρξμή πρημ Έδεππα. 

 Οέρςπι ρξ καλξκαίρι πήγα εκδρξμή πρημ 

παμέμξρση Έδεππα, η ξπξία βρίπκεραι πρη 

Λακεδξμία και αμήκει πρξ Μξμό Οέλλαο. 

Δίτα ακξύπει για ριο ξμξρσιέο ρηο περιξτήο 

αλλά ρώρα πξς πήγα και ριο είδα από 

κξμρά εμρςπφπιάπρηκα. Σπήρταμ μικρξί και 

μεγάλξι καραρράκρεο. Δπίπηο, ξρμηρικά 

μερά καρέβαιμαμ από υηλά απ΄ρξ βξςμό και 

ρξ μόμξ πξς άκξςγα ήραμ ξ ήτξο ρφμ μερώμ  

πξς τρςπξύπαμ μαμιαπμέμα πάμφ πρα 

βράτια. Ήραμ μία ζεπρή καλξκαιριμή μέρα, 

αλλά παίρμξμραο ρξ μξμξπάρι πίπφ από 

ρξςο καραρράκρεο, δεμ αιπθαμόπξςμ καθόλξς 

ρη ζέπρη. Δίπλα πρξςο καραρράκρεο ςπήρτε 

έμα ππήλαιξ. Ορώρη σξρά έμπαιμα πε 

ππήλαιξ. Ήραμ ρόπξ πκξρειμά…          Ξ 

νεμαγόο μαο ενηγξύπε πφο δημιξςργήθηκε. 

Λικρξί και μεγάλξι πραλακρίρεο και 

πραλαγμίρεο είταμ γίμει εδώ και πξλλά 

τρόμια πριμ. Έμα θαύμα ρηο σύπηο, μαο 

είπε. Τεύγξμραο από εκεί, επιπκεσρήκαμε 

ρξ μξςπείξ ερπερώμ. Τίδια μεγάλα πε 

εμςδρεία, πελώριεο τελώμεο και 

βαλπαμφμέμα πρημά μπξρξύπεο μα δειο. Ζ 

ξμξρσιά και ρξ θαύμα ρηο σύπηο 

κςριαρτξύπε παμρξύ. Έμαο εςλξγημέμξο 

ρόπξο. Δίμαι ανέταπρη αςρή η εκδρξμή και 

θα ήθελα μα ρημ ναμακάμφ. 

ξ σαράγγι ρξς Δμιπέα.  

Τέρξο ρξ καλξκαίρι με ρξμ θείξ και ρα 

αδέρσια μξς πήγαμε πρξ Ταράγγι ρξς 

Δμιπέα,  ρξ ξπξίξ βρίπκεραι πρξ Κιρότφρξ 

Ιαρερίμηο. α μερά ρξς καραρράκρη 
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πέσρξςμ με ξρμή από ύυξο 38 μέρρφμ, 

πτημαρίζξμραο μία μεγάλη λίμμη. Ζ 

επίπκευη πρξ σαράγγι έγιμε με ρξ θείξ μξς 

φο πεζξπξρία. Ορξτφρώμραο πρξο ρξςο 

καραρράκρεο, αςρό πξς με εμρςπφπίαπε 

ήραμ ρα τρώμαρα ρηο λίμμηο. Έτει πξλλέο 

ξρθξπλαγιέο,  ρέμαρα και βλάπρηπη, 

γέσςρεο με πξλλά μερά και άλλξςο πξλλξύο 

μικρξύο καραρράκρεο. ξ πιξ εμρςπφπιακό 

από όλα αςρά είμαι ρξ Άγιξ Ρπήλαιξ πξς 

απκήρευε ξ Άγιξο Διξμύπιξο. λα αςρά πξς 

είδαμε με εμρςπφπίαπαμ και η πρώρη 

πκέυη πξς έκαμα ήραμ όρι θα ήθελα μα 

ναμαπάφ και μα πρξρείμφ πρξςο σίλξςο μξς 

μα κάμξςμ και αςρξί ρημ ίδια πεζξπξρία. 

Γεσύρι και καραρράκρηο Οαλαιξκαρςάο.  

 
Ζ Οαλαιξκαρςά είμαι ξρειμό τφριό ρηο 

κξιλάδαο ρξς Οξρραχκξύ πε ςυόμερρξ 730 

μέρρα, 25 τιλιόμερρα από ρημ πόλη ρφμ 

ρικάλφμ. Λία ηλιόλξςπρη μέρα ρξς 

Αςγξύπρξς, μφρίο ρξ πρφί, αμεβήκαμε πρξ 

σιαράκι μαο, για μα νεκιμήπξςμε ρημ 

εκδρξμή μαο.  Νεκιμήπαμε και πε 65 

τιλιόμερρα σράπαμε πρα ρίκαλα. 

Ακξλξςθήπαμε ριο πιμακίδεο για Ούλη και 

πε 18 τιλιόμερρα, πρα δενιά μαο, μέπα πρξ 

καραπράπιμξ ρξπίξ, σάμηκε ρξ γεσύρι ρηο. 

Οέρριμξ, ρξνφρό, αλλά δεμ ήραμ αςρό πξς 

θέλαμε μα επιπκεσρξύμε. Ρρη πςμέτεια 

ακξλξςθήπαμε ραμπέλεο πρξο 

Ρρξςρμαραίικα και πριμ από αςρά, μερά ρη 

πρρξσή πξς είμαι η ραμπέλα για Πξπφρό, 

πςμετίπαμε εςθεία.  Λόλιο είδαμε ραμπέλεο 

για Άμφ, Λέπη και Ιάρφ Οαλαιξκαρςά, ριο 

ακξλξςθήπαμε. Ρρρίυαμε αριπρερά πρξ 

τφμαρόδρξμξ και πρα 100 μέρρα είδαμε ρξ 

γεσύρι μα αμεβαίμει. Ήραμ κάρι μαγικό 

μπρξπρά μαο πξς δεμ τξρραίμξςμε μα ρξ 

βλέπξςμε. Λε ρημ πρώρη μαριά αςρό πξς 

μαο εμρςπφπίαπε ήραμ ρα γαλαζξπράπιμα 

μερά, ρα παμύυηλα καραπράπιμα δέμρρα, 

ρα πελώρια βράτια και σςπικά ρξ ρεράπριξ 

γεσύρι και πίπφ ρξς ξ καραρράκρηο. Δεμ 

είταμε ναμαδεί ρέρξιξ ρξπίξ και 

εμθξςπιαπρήκαμε όλξι μαο. Ιαθώο 

περπαρξύπαμε, δενιά και αριπρερά μαο 

ςπήρταμ παμύυηλα καραπράπιμα δέμρρα 

μέπα πρξ μερό, πριο πλαγιέο ρφμ βξςμώμ 

και πξλλξί πςκμξί καραπράπιμξι θάμμξι. 

Οξλλέο πέρρεο μικρέο, και λιγόρερεο ξι 

μεγάλεο, μέπα πρξ μερό, και  μεγαλύρερεο 

ένφ. α βράτια παμύυηλα και ρρξμακρικά 

πξλύ και από μέπα ρξςο παμ μα είμαι 

καρσφμέμξ, δενιά και αριπρερά, ρξ θεόραρξ 

πέρριμξ γεσύρι.  Οίπφ ρξς ξ υηλόο 

καραρράκρηο πξς είτε πιάπει πραπιμάδα και 

έπεσρε λιγξπρό μερό. Λεγάλη και ππάμια 

πξικιλία βξράμφμ και αγριξλξύλξςδφμ από 

ρημ άμξινη φο και αςρή ρημ επξτή ρξς 

καλξκαιριξύ. Ρρξςο απόρξμξςο βράτξςο 

σώλιαζαμ άγρια ζώα και πξςλιά, όπφο: 

αερξί, γςπαερξί, γύπεο. α έλαρα και ξι 

βελαμιδιέο είμαι όλξμ ρξμ καιρό 

καραπράπιμα. Οξλύο ξ κόπμξο πξς ρξ 

επιπκέπρεραι για μα θαςμάπει ρξ ρξπίξ, ρξ 

ξπξίξ έτει ρόπξ ηρεμία και ρόπη άγρια 

ξμξρσιά. Ηα ήραμ πξλύ όμξρσα ρημ 

επόμεμη σξρά μα πάρξςμε και σαγηρό μαζί 

μαο για μα κάμξςμε έμα ςπέρξτξ πικ-μικ, 

γιαρί αςρή η ηρεμία και ξμξρσιά είμαι 

σαμραπρική και δεμ ρη βρίπκει καμείο 

εύκξλα. Λακάρι μα ναμαπάμε πύμρξμα και 

μα δξύμε και ρξ μεγάλξ καραρράκρη μα 

καρεβάζει περιππόρερξ μερό. 

μήμα  Δ2 
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Οξίηπη απξ  ρξ  Δ2  

Υραπξδξμαμξςρίπμαρα 

Γεια παο μικρά μξς τραπξδάκια 

πξς παίζερε πρξς βςθξύ ρα πξκάκια.  

Ζ ατριδξύλα θα παο σφρίπει 

και ξ βςθόο θα παο τρςπασίπει.  

λξι μαζί θα ρραγξςδάμε 

και παρέα θα ρπαλαβξςράμε.  

α τραπόδια ρα μικρά  

μαμξςρίπαμε όλξι μαζί παιδιά.  

Μάμι, μάμι, μάμι, μαμαμα… ρξ παιδάκι μξς 

μαμαμα… 

Μάμι, μάμι  ρξ παιδί και γλςκά θα 

κξιμηθεί… 

Λια περαλξύδα θα πε βάλει πρα σρερά ρηο 

για μα πε πάει πρα βελξύδιμα όμειρά ρηο 

πε πέπλα αμάλασρα, πε πξςπξςλέμια δάπη,  

θα πε ναπλώπει κι απαλά θα πε πκεπάπει. 

Μάμι, μάμι, μάμι, μαμαμα… ξ τραπξδάκι 

μξς μαμαμα… 

Μάμι μάμι ρξ τραπόδι και γλςκά μα 

κξιμηθεί… 

Έμα κύμα θα πε βάλει πα΄μφ ρξς 

για μα πε πάει πρα θαλαππιμά όμειρά ρξς 

πε κύμαρα ήρεμα, πε κξτςλέμια δάπη,  

θα πε ναπλώπει και απαλά θα πε πκεπάπει.  

Γλςκά όμειρα μα έτειο τραπξδάκι,  

κξιμήπξς πα γλςκό μφράκι!  

Ξ ήλιξο θα πε σφρίζει,  

κι η θάλαππα θα ασρίζει.  

Βρεο πρημ καρδιά πξς ρη ταρά, 

και μα μαι ρα όμειρα γλςκά.  

Μάμι, μάμι τραπξδάκι μη μξς κλαιο.  

μάμι, μάμι τραπξδάκι μξς καλό,  

μάμι, μάμι τραπξδάκι μξς τρςπό.  

Όπμε έλα πάρε και σίληπέ ρξ,και πρόλιπέ ρξ.  

Ιξιμήπξς αγξράκι μξς, κξιμήπξς επύ τρςπό 

μξς. 

Ρρόλιπε και ρξ δεμρράκι, σίληπε και ρξ 

υαράκι.  

Μάμι, μάμι ρξ τραπξδάκι.  

Μάμι, μάμι ρξ τραπόδι κάμει, πρξ γαλάζιξ ρξ 

βςθό, μάμι όλξ κάμει.  

Ρρξ βράτξ μάμι κάμει, αγκαλιά ρα ξτρώ ρξς 

πόδια πιάμει.  

Ιλαίει και κξιμάραι, ρη μαμά ρξς όλξ 

θςμάραι.  

Ρα κλείπει ρα μάρια ρξ Ηεό παρακαλεί  

όμειρα γλςκά μα δει.  

Ηα σριάνφ για παο, μικρά κρεβαράκια 

για μα ναπλώμερε απαλά, μικρά μξς 

τραπξδάκια.  

Λε θαλαππιμέο αμεμώμεο, θα παο πλένφ 

κξςβερρξύλεο,  

κι όλα ρα καλά ρξς κόπμξς, θα παο σέρξςμ 

ξι βαρκξύλεο.  

Ξι γαρίδεο, ρα καβξύρια, θα παο ρραγξςδξύμ 

γλςκά.  

Ιι η ζαργάμα κι η ρπιπξύρα, θα παο δίμξςμε 

σιλιά      

 Ιύμα,   κύμα μα κξςμάο ρα τραπόδια ρηο 

ακρξγιαλιάο                                               

και εγώ θα ρα σέρφ κεράπια με μέλι                                                                            

για μα γλςκάμφ εκείμξμ πξς δε ρα θέλει.                                                                

Υραπόδια, τραπξδάκια ρξς βςθξύ ρα 

απρεράκια.                                                        

Ιξιμηθείρε γξργά – γξργά όπφο όλα ρα 

παιδιά,                                                                

και ρξ πρφί με σρξμρίδα θα παο νςπμήπει η 

ρρελξύρπικη ηλιατρίδα.                                 

ξ κύμα ρξ πρφί θα παο πλύμει, θα παο 

πρξλίπει                                                        

και με έμα σιλί γλςκό, ρα όμειρά παο θα ρα 

πραγμαρξπξιήπει.  

Ιαλξκαίρι  

Δίμαι ρώρα καλξκαίρι κι όλα λάμπξςμ παμ 

απρέρι.  

Βλέπφ έμα γλάρξ μα περάει πάμφ από ρξ 

σάρξ.  

Βλέπφ και πρημ αμμξςδιά, μα παίζξςμ ρα 

παιδιά.  
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Οαίζξςμε παιτμίδια τίλια και μαζεύξςμε 

κξτύλια.  

α παιδιά ταρξύμεμα γελξύμ, κι όλη μέρα 

κξλςμπξύμ.  

 

Ζ ρηλεόραπη πρη   ζφή μαο  

Ρημειώπρε √   πρξ κξςράκι πξς αμριπρξιτεί 

πρημ περίπρφπή παο. 

 Οόπεο ώρεο ρημ ήμερα βλέπερε 

ρηλεόραπη? 

Δεμ βλέπφ καθόλξς ρηλεόραπ 

1 ώρα      

2 ώρεο      

3 ώρεο      

Οεριππόρερξ από 3 ώρεο            

 Οξιεο ώρεο βλέπερε πςμήθφο  

ρηλεόραπη? 

Έφο ριο 2 μ.μ     

2 - 6 μ.μ              

6 - 10 μ.μ     

μερά ριο 10 μ.μ     

 Οξιεο είμαι ξι αγαπημέμεο παο 

ρηλεξπρικέο εκπξμπέο? 

Ιιμξύμεμα πτέδια    

Δλλημικέο ραιμίεο    

ηλεπαιτμίδια     

Νέμεο ραιμίεο     

Διδήπειο      

Διάσξρα      

 ι είδξςο εκπξμπέο  θέλαρε μα 

πρξβάλλξμραι περιππόρερεο ώρεο πρημ 

ρηλεόραπη? 

Οαιδικέο εκπξμπέο    

Μρξκιμαμρέρ     

αιμίεο      

ηλεπαιτμίδια     

Λξςπικέο εκπξμπέο    

Δμημερφρικέο εκπξμπέο   

 ι είδξςο εκπξμπέο θα θέλαρε μα 

πρξβάλλξμραι περιππόρερεο ώρεο πρημ 

ρηλεόραπη; 

Οαιδικέο εκπξμπέο    

Μρξκιμαμρέρ     

αιμίεο              

ηλεπαιτμίδια             

Λξςπικέο εκπξμπέο    

Δμημερφρικέο εκπξμπέο   

Ηάμξο Οιάμαο, Οαμαγιώρηο - ανιάρτηο 

Λπράτξο, Έργκι Υύπκα, Ιφμπραμρίμξο 

Λπρόρπηο  - Δ1 

 

Ρρξ παρακάρφ κρςπρόλενξ ςπάρτξςμ επρά 

πράγμαρα με ρα ξπξία μπξρξύμε μα 

απτξληθξύμε όραμ … κλείμξςμε ρημ 

ρηλεόραπη. 

 

Καζήο Υρήπρξο, Μρξύραο Βαπίληο, Οαςλήο 

Ιώπραο  - Δ2 

 

ΔΙΔΖΚΩΡΔΘΡ  

Ρρα πλαίπια ρηο επιμόρσφπηο μαθηρώμ 

και εκπαιδεςρικώμ, πραγμαρξπξιήθηκαμ  

πρημ αίθξςπα εκδηλώπεφμ ρξς πτξλείξς 

μαο, ξι παρακάρφ εμημερφρικέο διαλένειο: 

 ρημ Δεςρέρα 16 Λαΐξς, για ρημ 

Ιςκλξσξριακή Αγφγή,  από ρξμ 

Ι Φ  Θ Ξ Μ Τ Δ Ρ Φ Ν Ο Ω 

Α Δ Ο Α Θ Υ Μ Θ Δ Θ Ο Ξ Β 

 Τ Ω Η Τ Φ Β Ω Ρ Τ Μ Δ Γ 

Α Π Γ Κ Η Θ Ξ Λ Ω Τ Θ Ζ Τ 

Ρ Σ Ε Ζ  Ζ Ρ Δ Θ Ρ Μ Κ Ρ 

Ι Η Ζ  Δ Π Γ Ν Θ Ο Ζ Α Δ 

Δ Τ Δ Θ Α Β Α Ρ Λ Α Η  Φ 

Σ Υ Ι Ρ Λ Α Υ Ρ Δ Τ Θ Ξ Β 

Δ Β Κ Λ Ζ Β Μ Σ Θ Ξ Ω Μ Ζ 

Ρ Τ Β Ξ Κ  Δ Ρ Δ Π  Β Θ 

Φ Ι Θ Ρ Ο Ξ Θ Π Ω Β Ρ Γ Ξ 
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Ανιφμαρικό ρξς Απρςμξμικξύ 

μήμαρξο ςρμάβξς , κ. πιαμξύρα. 

 ρημ εράρρη 18 Λαΐξς, για ρημ 

πρόληυη ρηο πτξλικήο βίαο και ρξς 

εκσξβιπμξύ,  από ρξμ πςμρξμιπρή 

εκπαιδεςρικξύ έργξς κ. Δημήρριξ 

Ιαραθάμξ.  

 ρημ Οέμπρη  26  Λαχξς, για ρημ 

αιμξδξπία, από ρημ κ. Λαίρη 

Υαρζηράκη, ρξς Γεμικξύ Μξπξκξμείξς 

Κάριπαο. Οαρεςρέθηκαμ ξ πρόεδρξο ρξς 

πςλλόγξς εθελξμρώμ αιμξδξρώμ «Ζ 

ΔΚΟΘΔΑ», Γιάμμηο Γιαμμόπξςλξο και ξ 

επίριμξο πρόεδρξο Απόπρξλξο 

Οαπαιφάμμξς. 

Ζ πςμρακρική ξμάδα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ξλςμπιακή Δβδξμάδα πρα 

Ρτξλε ία   

Ξι δράπειο ασξρξύπαμ 

ρημ απόκρηπη γμώπηο, 

αθληρικώμ και 

κξιμφμικώμ  δενιξρήρφμ 

και ανιώμ. Ρςμδύαπαμ 

ρημ αρταία και πύγτρξμη ιπρξρία ρφμ 

Αγώμφμ με ρημ εκμάθηπη δενιξρήρφμ 

πτερικώμ με  

ρημ έμρανη ρφμ μαθηρώμ/ρριφμ πρξ 

πτξλικό κξιμφμικό περιβάλλξμ, όπφο:  

μα εςαιπθηρξπξιηθξύμ πε ανίεο, όπφο η 

σιλία, ξ πεβαπμόο πρη διασξρερικόρηρα, ξ 

εθελξμριπμόο και η αλληλεγγύη γμφρίπξςμ 

ρημ ιπρξρία και ρξ πμεύμα ρφμ Αρταίφμ 

Ξλςμπιακώμ Αγώμφμ, μα εμημερφθξύμ για 

θέμαρα πξς πτερίζξμραι με ρξςο 

Ρύγτρξμξςο Ξλςμπιακξύο Αγώμεο και ρξςο 

Ξλςμπιακξύο Αγώμεο ρξς 2004, μα 

εμημερφθξύμ και μα εςαιπθηρξπξιηθξύμ με 

ρα Ξλςμπιακά ιδεώδη και με ρα ηθικά 

ζηρήμαρα πξς 

πτερίζξμραι με ρξμ 

αθληριπμό και ρξςο 

Ξλςμπιακξύο 

Αγώμεο, μα 

καραμξήπξςμ θέμαρα πξς πτερίζξμραι με ρα 

αμθρώπιμα δικαιώμαρα, μα ενξικειφθξύμ με 

ριο αρτέο ρηο δημξκραρίαο, μα καραμξήπξςμ 

και μα πρξπεγγίπξςμ ριο έμμξιεο ρξς 

εθελξμριπμξύ, ρηο διασξρερικόρηραο και ρηο 

κξιμφμικήο εςθύμηο,  μα καραμξήπξςμ 

ςυηλά ιδαμικά όπφο η ειρήμη, 

μα απξκρήπξςμ εμπειρίεο και γμώπειο 

πτερικά με ριο εςεργερικέο επιδράπειο ρηο 

άπκηπηο πρημ ςγεία. 

Ζ πςμρακρική ξμάδα

ΑΟΞΥΑΘΠΔΘΡΛΞΡ  ΡΞ ΔΖΛΞΘΙΞ 

Αγαπημέμξ μαο Δημξρικό, 

Ρε απξταιρερξύμε μ’ έμα μεγάλξ 

….ΔΣΥΑΠΘΡΩ! 

Ρε εςταριπρξύμε γιαρί όλα αςρά ρα τρόμια 

μάθαμε πξλλά πράγμαρα. πφο μα 

διαβάζξςμε, μα γράσξςμε, μα μιλάμε, μα 

κάμξςμε πράνειο, μα πκεσρόμαπρε, μα 

αγαπάμε ρξμ πςμάμθρφπξ και μα κάμξςμε 

σίλξςο. Ιι όλα αςρά τάρη πρξςο ςπέρξτξςο 

δαπκάλξςο μαο!! 

Γέλαπαμε , κλάυαμε, πέπαμε, 

πηκφθήκαμε, κάμαμε εκδρξμέο, 

διαπκεδάπαμε, παίναμε, διαβάπαμε, 

γμφρίπαμε μέξςο αμθρώπξςο και 

πλξςρίπαμε από γμώπη. 

όπεο αμαμμήπειο πξς δε θα ριο 

νετάπξςμε πξρέ πε όλη μαο ρημ ζφή!!! 

ξμ επόμεμξ τρόμξ πρξ γςμμάπιξ θα 

κάμξςμε μια ΜΔΑ ΑΠΥΖ με όλα ρα εσόδια 

πξς πήραμε από ρξ ΔΖΛΞΘΙΞ!! 

Ιαιμξύρια παιδιά θα έρθξςμ πρξ δημξρικό 

και ρξ ρανίδι ρηο γμώπηο θα αρτίπει! 

ΑΜΘΞ ΔΖΛΞΘΙΞ ! ΗΑ ΛΑΡ ΚΔΘΦΔΘΡ ! 

Ρ ράνη 
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Σαπ ποξσκαλξύμε στη θεατοική παοάσταση τηπ  ΣΤ τάνηπ, 

με τίτλξ  « Ο πόλεμος των Γενεών », 

τημ Τοίτη 14 Ιξρμίξρ, στιπ 9 π.μ. , 

στξ ποξαύλιξ  τξρ σςξλείξρ μαπ. 

 


