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ΕΣΙΥΦΤΡΦΘ ΥΦΑ ΘΤΑΟΙΑ ΦΡΧ ΥΧΡΝΕΙΡΧ ΞΑΥ 

 

 

 

Φο ςχολείο 
 

Τϊρα που αρχίηουν τα ςχολεία 
Και παίρνουμε πάλι τα βιβλία 

Μασ φίλουσ μασ πάλι κα μασ δοφμε 
Και ςτα κρανία κα βρεκοφμε 

 
Και ςτα διαλείμματα ξανά 

Μασ οι φίλεσ αγκαλιά 
Και όταν κα πάμε εκδρομι 
Κα είναι υπζροχθ ςτιγμι. 

 
Γεωργία Μαραςτεργίου 

 Φο καλοκαίρι πζραςε 
 

Το καλοκαίρι πζραςε γοργά 
και τϊρα ανοίγουν τα ςχολεία. 

Εγϊ κα πάω ςτο ςχολειό 
για να μάκω, να χαρϊ! 

 
Τϊρα που κα ξαναπάω ςτο ςχολειό 

κα προςζχω πολφ τον κορωνοϊό, 
για να παίηουμε ξανά 

με κζφι, χαρά κι ανεμελιά! 
 

Ξαρία Σουγαρίδου 
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Φζτοσ είμαςτε ςτθν Ζκτθ τάξθ! 
Τελευταία χρονιά ςτο Δθμοτικό Σχολείο! 

Κάναμε τον Αγιαςμό και τθν πρϊτθ μασ προςευχι 
κάκε τμιμα ςτθ δικι του αίκουςα και αποφαςίςαμε 

πωσ για να ζχουμε μια όμορφθ και δθμιουργικι 
χρονιά πρζπει να τθροφμε όλουσ μασ κανόνεσ για 

τθν υγεία και τθν αςφάλειά μασ.  
 

Μαλι ςχολικι χρονιά ςε όλα τα παιδιά!!! 
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ΣΤΡΥΕΧΡΧΞΕ ΦΘΟ ΧΓΕΙΑ ΞΑΥ 

 

Ρ κορωνοϊόσ (Covid-19) ςτθ ηωι μασ 
 
Ο covid-19 ζχει μπει πλζον ςτθν ηωι μασ για τα καλά. Το 2020 ζχει μπει, μασ, ςτθ ηωι μασ θ μάςκα. Θ δικι 
μου γνϊμθ είναι ότι κα περάςει ςίγουρα κάποια ςτιγμι όλο αυτό, απλά με τθν κατάλλθλθ προςοχι και 
τθρϊντασ τα μζτρα.  
 
Ο covid-19 είναι ςαν μια τςίχλα που κολλάει ςτα μαλλιά… Είναι πολφ δφςκολο να τθν βγάλεισ, αλλά 
υπάρχουν κάποιοι τρόποι που μπορείσ να τθν ξεφορτωκείσ. Αυτοί είναι αντίςτοιχα τα μζτρα, τα οποία, 
μασ είπα και παραπάνω, πρζπει να τθροφμε όλοι και μασ. Για κανζναν δεν είναι εφκολο, πόςο μάλλον για 
τα μικρότερα παιδιά, ςαν εμάσ! Αλλά και ςε μικρότερεσ ακόμα θλικίεσ είναι δυςκολότερο. Μασ τελευταίεσ 
μζρεσ επιβάλλεται να φοράμε μάςκα παντοφ. Ακόμα και ςε εξωτερικοφσ χϊρουσ.  
 
Στεναχωρικθκα πολφ για όλα αυτά… Θ αλικεια είναι ότι για λίγο καιρό ίςωσ πρζπει να ςταματιςουν όλα, 
δραςτθριότθτεσ, ςχολειό, εκδρομζσ, κ.τ.λ. Δεν κζλω να γίνει αυτό, γιατί δεν κα βλζπω μασ φίλουσ μου, 
Μςωσ να μασ ξαναβάλουν ςε καραντίνα, μασ πριν από λίγουσ μινεσ… Αλλά, κα μου πείτε, ςε ποιον αρζςει 
αυτό; Σε κανζναν! Πλοι κα εφαρμόςουμε τα μζτρα, επειδι χρειάηεται για τθν υγεία μασ. 
 

Σϊσ φυλάγομαι από τον κορωνοϊό (Covid-19) 

 

Για να αποφφγουμε τθ μετάδοςθ του κορωνοϊοφ πρζπει να ακολουκοφμε όλουσ μασ κανόνεσ υγιεινισ: 
 
1. Οα πλζνουμε τακτικά και ςχολαςτικά τα χζρια μασ με κάκε ευκαιρία. 
2. Οα φοράμε μάςκα, όπου χρειάηεται, δθλαδι ςτα μζςα ςυγκοινωνίασ, ςε κλειςτοφσ χϊρουσ, ςε 
υπθρεςίεσ, ςτο ςοφπερ μάρκετ, κλπ. 
3. Οα κρατάμε απόςταςθ ςχεδόν 2 μζτρα από μασ μασ ανκρϊπουσ. 
4. Οα καλφπτουμε το ςτόμα και τθ μφτθ μασ με χαρτομάντθλο ι με τον αγκϊνα μασ, όταν βιχουμε 
ι φτερνιηόμαςτε. 
5. Οα αποφεφγουμε να ακουμπάμε τθ μφτθ μασ, το ςτόμα μασ και τα μάτια μασ. 
6. Οα αποφεφγουμε να μπαίνουμε ςε κλειςτοφσ χϊρουσ με πολφ κόςμο. 
7. Οα πίνουμε νερό μόνο από το προςωπικό μασ παγουρίνο.  
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8. Αν κάποιοσ νομίηει ότι νοςεί, πρζπει να μπει ςε καραντίνα από μόνοσ του για 14 θμζρεσ ςε 
περιοριςμό ςτο ςπίτι του και να ενθμερϊςει τον γιατρό του και τον ΕΡΔΧ. 
 
Ελπίηω ςφντομα να βρεκεί κάποια λφςθ ι ακόμα να βγει το εμβόλιο και να βρεκοφν τα κατάλλθλα 
φάρμακα. Μζχρι τότε, μασ, όλοι πρζπει να προςζχουμε πολφ! Επιςτρζφουμε ςτο ςχολείο αςφαλείσ για να 
βγοφμε ΟΙΜΘΦΕΥ! 

 
Ζλενα Ξοφλελθ 
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Αναμνιςεισ από ταξιδιωτικζσ περιπζτειεσ 
   

 

 

 

 
Αξζχαςτεσ διακοπζσ 

 
Ρριν δφο χρόνια εγϊ και θ οικογζνειά μου 
επιςκεφτικαμε τθ Ηάκυνκο μασ καλοκαιρινζσ μασ 
διακοπζσ. 
 
Στθν αρχι του ταξιδιοφ μασ όλα κυλοφςαν ομαλά. 
Ιταν ωραίεσ διακοπζσ, αλλά δεν είχαν κάτι το 
ςυναρπαςτικό μζχρι τότε. 
 
Μια μζρα πιγαμε ςε μια απομονωμζνθ παραλία. 
Εκεί ιταν ιρεμα και  χαλαρϊναμε. Ώςπου κάποια 
ςτιγμι είδαμε μία φιγοφρα να βγαίνει από τθ 
κάλαςςα. Εγϊ εκεί τρόμαξα πολφ, αλλά όςο 
πλθςίαηε ικελα και εγϊ να τθν πλθςιάςω. 
 
Πταν βγικε ζξω παρατθριςαμε ότι ιταν μία βαριά 
τραυματιςμζνθ χελϊνα καρζτα-καρζτα. Αμζςωσ 
αποφαςίςαμε να φωνάξουμε μασ ειδικοφσ, μασ και 
ζγινε. Σε λίγθ ϊρα ζφταςαν και, αφοφ τθν εξζταςαν 
για αρκετι ϊρα, μασ εξιγθςαν ότι «θ χελϊνα είχε 
φάει μία πλαςτικι ςακοφλα, αλλά με κόπο, 
ςυνεργαςία, προςπάκεια και τθ δικι μασ βοικεια  
τα καταφζραμε και τθ ςϊςαμε».  
 
Αυτό που κα μου μείνει από το ιδιαίτερο εκείνο 
ταξίδι είναι πόςο κακό προκάλεςε μία πλαςτικι 
ςακοφλα. Από τότε όχι μόνο δεν πετάω ςακοφλεσ 
αλλά μαηεφω και μασ αφινω ςουσ ειδικοφσ κάδουσ. 
                                                                                                             

Ξαρία  Σουγαρίδου    

  
Φαξιδιωτικι περιπζτεια 

 
Ρλθςίαηαν οι διακοπζσ του Ράςχα κι εγϊ με 
τθν οικογζνειά μου, μασ κάκε χρόνο, κα 
πθγαίναμε ςτο χωριό μασ. Κάκε φορά πάμε με 
το αμάξι, κακϊσ το χωριό μασ είναι τζςςερισ 
ϊρεσ μακριά.  
 
Ξεκινιςαμε πρωί για να φτάςουμε το 
μεςθμζρι. Ρερίπου πζντε λεπτά αφοφ 
ξεκινιςαμε, αποκοιμικθκα γλυκά. Αλλά κάτι 
ζντονο με ξφπνθςε! Δεν ιταν ο αδερφόσ μου, 
που άκουγε μουςικι. Και τότε τι ιταν, 
αναρωτικθκα… 
 
 Ιταν ζνα πολφ δυνατό χαλάηι, που χτυποφςε 
ςτα τηάμια. Το αυτοκίνθτο ξαφνικά βγικε από 
τθν πορεία του! Ο μπαμπάσ μου ζχαςε τον 
ζλεγχο του αυτοκινιτου. Το τελευταίο που 
κυμάμαι από εκείνθ τθ ςτιγμι είναι τον 
μπαμπά μου να λζει ψφχραιμοσ: 
«Κρατθκείτε!!!»  
 
Ευτυχϊσ, κανείσ μασ δεν ζπακε τίποτα 
ςοβαρό. Απλά μεταφερκικαμε ςτο 
Νοςοκομείο για ζνα τςεκ απ. Το αμάξι μασ, 
που είχε κάποια βακουλϊματα, 
επιςκευάςτθκε ςφντομα. Ιταν μια τρομακτικι 
εμπειρία, που εφχομαι να μθν ηιςω ποτζ κάτι 
παρόμοιο. Ρραγματικά, κεωρϊ ότι εγϊ και θ 
οικογζνειά μου ιμαςταν πολφ τυχεροί μζςα 
ςτθν ατυχία μασ! Τζλοσ καλό, όλα καλά! 
 
Ξοφλελθ Ζλενα 
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Ρι διακοπζσ μου 
Θ ιςτορία των διακοπϊν μου αρχίηει… Στθν αρχι του 
ταξιδιοφ, ανυπομονοφςα να φτάςουμε ςτον 
προοριςμό μασ. Ζπαιηα με το κινθτό μου και 
κοιμικθκα για να  περάςει θ ϊρα.  
 
Μόλισ ξφπνθςα κατάλαβα ότι κάναμε μία ςτάςθ. 
Μετά τθν ςτάςθ,  βαριόμουν πάρα πολφ και ζτςι 
ξανακοιμικθκα. Πταν ξφπνθςα, επιτζλουσ, είχαμε 
φτάςει ςτον προοριςμό μασ τθ Ράτρα, όπου εκεί 
μείναμε για λίγεσ μζρεσ ςτον κείο μου. 
 
Ζπειτα πιγαμε ςτο λιμάνι μασ Κυλλινθσ, όπου 
πιραμε ζνα πλοίο μασ Ηάκυνκο. Για να φτάςουμε 
εκεί κάναμε μία ϊρα αλλά άξιηε. Μόλισ φτάςαμε ςτθ 
Ηάκυνκο, κουραςτικαμε πολφ για να βροφμε το 
ςπίτι που νοικιάςαμε γιατί υπιρχε πολφσ κόςμοσ 
ςτο νθςί. Τζλοσ πάντων, όταν το βρικαμε πιγαμε να 
φάμε μεςθμεριανό διότι κόντευε απόγευμα. Μασ, 
μετά κακίςαμε ςτο ςπίτι, γιατί ιμαςταν 
κουραςμζνοι και βγικαμε μόνο το βράδυ ζξω. 
 
Τθν επόμενθ μζρα ψάξαμε για το καραβάκι που κα 
μασ μετζφερε ςτο Ναυάγιο μασ Ηακφνκου. Μετά 
από πολλι ϊρα το βρικαμε και το πιραμε. Ριγαμε 
κυρίωσ ςτο Ναυάγιο μασ Ηακφνκου και ζπειτα κάτω 
από ςπθλιζσ και διάφορα βράχια που ιταν 
εκπλθκτικά. 
 
Τθν τελευταία μζρα πιραμε μία άλλθ βαρκοφλα και 
πιγαμε ςε ζνα μζροσ που υπάρχουν οι καλάςςιεσ 
χελϊνεσ «καρζτα – καρζτα».  Ιταν ακόμα πιο 
ωραίεσ από κοντά, διότι ζβγαηαν ζξω από το νερό το 
κεφάλι και λίγο το ςϊμα μασ. Μασ άρεςαν πάρα 
πολφ και μασ βγάλαμε μασ φωτογραφίεσ.  
 
Αυτζσ οι διακοπζσ μου ιταν οι καλφτερεσ και μου 
άρεςαν πάρα πολφ. Κα ικελα μασ μου οι διακοπζσ 
να είναι ςαν αυτζσ, με δράςθ και χαρά.  
 
Γιϊργοσ Σεςιρίδθσ 

 Ζνα απρόςμενο αεροπορικό ταξίδι 
Ρζρυςι το καλοκαίρι οι γονείσ μου κα 
γινόντουςαν νονοί ςτθ όδο, μασ αρχζσ 
Αυγοφςτου. Ο καιρόσ ζφταςε και χαροφμενοι 
ετοιμάςαμε μασ βαλίτςεσ μασ. Ξεκινιςαμε 
λοιπόν ενκουςιαςμζνοι για το αεροδρόμιο μασ 
Κεςςαλονίκθσ. 
 
Δεν ιταν θ πρϊτθ φορά που ταξιδεφαμε με 
αεροπλάνο και γι’ αυτό δεν ιμαςταν 
αγχωμζνοι. Επιτζλουσ ιρκε θ ϊρα μασ 
επιβίβαςθσ. 
 
Στθν αρχι του ταξιδιοφ ο πιλότοσ μασ 
καλωςόριςε και οι αεροςυνοδοί μασ κζραςαν. 
Ζπειτα μασ ζδωςαν οδθγίεσ για τθν περίπτωςθ 
που το αεροπλάνο κα είχε κάποιο πρόβλθμα.  
 
Ενϊ όλα κυλοφςαν φυςιολογικά και το ταξίδι 
ιταν ιρεμο, ξαφνικά ακοφςτθκε θ φωνι του 
πιλότου που μασ ενθμζρωςε ότι κα 
περνοφςαμε μζςα από μία καταιγίδα. Μασ 
ηιτθςε ευγενικά να κακίςουμε μασ κζςεισ μασ 
και να δζςουμε μασ ηϊνεσ αςφαλείασ. Τθν ίδια 
ςτιγμι οι αεροςυνοδοί προςπακοφςαν να μασ 
βοθκιςουν και να μασ θρεμιςουν.  
 
Πταν μπικαμε ςτθν καταιγίδα το αεροπλάνο 
κουνιόταν πολφ και οι αναταράξεισ ιταν 
μεγάλεσ. Τότε κάποια παιδιά άρχιςαν να 
κλαίνε, κάποιοι ηαλίηονταν και κάποιοι ιταν 
τρομαγμζνοι και φϊναηαν!! Οι γονείσ μου 
προςπακοφςαν να μασ θρεμιςουν και μασ 
ζλεγαν ςυνεχϊσ πωσ όλα κα τελειϊςουν 
γριγορα.  
 
Λίγο πριν φτάςουμε ςτον προοριςμό μασ, ο 
πιλότοσ μασ ενθμζρωςε ότι δεν κα υπάρξουν 
μασ αναταράξεισ και πωσ ςε δεκαπζντε λεπτά 
κα φτάναμε ςτο νθςί. Αν και ακοφςαμε τον 
πιλότο, όλοι οι επιβάτεσ ιμαςταν φοβιςμζνοι. 
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Υπιρχε μια φοβερι και αςυνικιςτθ θςυχία 
μζςα ςτο αεροπλάνο. 
 
Τζλοσ, όταν προςγειωκικαμε, ο πιλότοσ μασ 
ευχικθκε καλι διαμονι και βγικε από όλουσ 
μασ μια κραυγι ανακοφφιςθσ. Επιτζλουσ! 
Βριςκόμαςταν ςτο ζδαφοσ! Αλλά αυτό ιταν 
ζνα ταξίδι που δεν κα ξεχάςω ποτζ! 
 
Ζλενα Σαπαδοποφλου 

   

 
 

Ζνα διαφορετικό ταξίδι 
 
Ρριν καιρό είχαμε πει με τον πατζρα μου να 
ταξιδζψουμε ςτθ Κεςςαλονίκθ για να δοφμε ζναν 
ποδοςφαιρικό αγϊνα με τον ΡΑΟΚ και ςτθ ςυνζχεια 
κα μζναμε ςε κάποιουσ φίλουσ μασ. 
 
Στθν αρχι του ταξιδιοφ χαηεφαμε ζξω από το 
παράκυρο και πίναμε ςοκολάτα, ενϊ το τρζνο 
κυλοφςε γριγορα πάνω ςτισ ράγεσ του.  
 
Πμωσ, αυτι θ ωραία ατμόςφαιρα κράτθςε για λίγο! 
Ρρϊτα, ακοφςτθκαν φωνζσ από το άλλο βαγόνι που 
ηθτοφςαν βοικεια! Αμζςωσ, πιγαμε εκεί με τον 
μπαμπά μου να δοφμε τι ζγινε. Κι είδαμε ζναν 
θλικιωμζνο άντρα αναίςκθτο ςτο πάτωμα! 
 
Ζπειτα ακοφςαμε από τα μεγάφωνα του τρζνου να 
ηθτάνε κάποιον γιατρό. Και ξαφνικά, είδαμε να 
τρζχει προσ το μζροσ μασ ζνα νοςθλευτισ, όπωσ 
μάκαμε αργότερα, που μασ ηιτθςε να πάμε ςτθν 
άκρθ για να μπορζςει να βοθκιςει. 
 

 Τθν ίδια ςτιγμι ο γιοσ του μεγάλου άντρα 
ηθτοφςε από τουσ ςυγκεντρωμζνουσ να 
ανοίξουν χϊρο και να επιςτρζψουνε ςτισ 
κζςεισ τουσ για να κάνει ο νοςθλευτισ τθ 
δουλειά του. 
 
Φςτερα, ο νοςθλευτισ, αφοφ ζδωςε τισ πρϊτεσ 
βοικειεσ κι ζκανε κάποιεσ τεχνθτζσ αναπνοζσ, 
είπε πωσ ο αςκενισ ιταν καλά, απλά 
λιποκφμθςε επειδι είχε υπόταςθ. 
 
Πλοι ταραχτικαμε, γιατί φοβθκικαμε τα 
χειρότερα, αλλά λίγο πριν φτάςουμε ςτον 
προοριςμό μασ, είδαμε τον θλικιωμζνο κφριο 
να κάκεται με τον γιο του και να ςυηθτάνε. 
Ρόςθ ανακοφφιςθ νιϊςαμε για αυτό κι εγϊ κι 
ο πατζρασ μου! 
 
Τζλοσ, φτάςαμε ςτον προοριςμό μασ και, μετά 
από το αυτό το περιςτατικό που είχε καλό 
τζλοσ, τρζξαμε με χαρά να υποςτθρίξουμε τθν 
ομάδα μασ ςτον ποδοςφαιρικό αγϊνα! Ιταν 
ζνα διαφορετικό ταξίδι! 
 

Χρυςοβαλάντθσ Υαμπαλισ 
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Διακοπζσ ςτθν Μζρκυρα 

Οι πιο αγαπθμζνεσ μου διακοπζσ ιταν ςτθν Κζρκυρα. Στο όμορφο νθςί με τισ γαλάηιεσ κάλαςςεσ και τον 
υπζροχο πολιτιςμό. Οι καλφτερεσ αναμνιςεισ μου είναι από το Αχίλλειο, ζνα ανάκτορο – μουςείο, το 
ίςωσ το ςθμαντικότερο αξιοκζατο αρχιτεκτόνθμα τθσ Κζρκυρασ. 

Το Αχίλλειο, μία από τισ γνωςτότερεσ βαςιλικζσ επαφλεισ τθσ Ευρϊπθσ, βρίςκεται ςτον οικιςμό Γαςτοφρι, 
περίπου 10 χλμ. από τθν πόλθ τθσ Κζρκυρασ. Θ ζπαυλθ αυτι ςχεδιάςτθκε από τουσ Λταλοφσ αρχιτζκτονεσ 
αφαζλε Καρίττο (Raffaele Caritto) και Αντόνιο Λάνντι (Antonio Landi) και χτίςτθκε το 1890 με δαπάνθ τθσ 
αυτοκράτειρασ Ελιςάβετ τθσ Αυςτρίασ, θ οποία τθν αφιζρωςε ςτον Αχιλλζα, και γζμιςε τον περίβολο τθσ 
με αγάλματα από τθν αρχαία ελλθνικι μυκολογία, όπωσ οι «Εννζα Μοφςεσ» και ο Αχιλλζασ Θνιςκων. 

Μετά τον Α' Ραγκόςμιο Ρόλεμο θ ιδιοκτθςία τθσ ζπαυλθσ αυτισ πζραςε ςτο ελλθνικό δθμόςιο και το 
1962 αποφαςίςτθκε θ εκχϊρθςι τθσ ςε γερμανικι εταιρεία για να λειτουργιςει ωσ καηίνο, με ςτόχο τθν 
ανάπτυξθ τθσ Κζρκυρασ.  

Είναι ςε ρυκμό πομπθιανοφ μεγάρου. Στο εςωτερικό του ζχει τοιχογραφίεσ και διακοςμιςεισ ςθμαντικϊν 
καλλιτεχνϊν, ενϊ ςτον δεφτερο όροφο υπάρχει ζνα ιωνικό περιςτφλιο. Γφρω από το ανάκτορο βρίςκονται 
πλοφςιοι καταπράςινοι κιποι, με κζα προσ Βορρά και Νότο. Οι τοίχοι είναι γεμάτοι από βουκαμβίλιεσ με 
ζντονα χρϊματα και παντοφ υψϊνονται φοίνικεσ. Τουσ κιπουσ ςτολίηουν  πολλά αγάλματα, κυρίωσ του 
Αχιλλζα, αγαπθμζνου ιρωα τθσ αυτοκράτειρασ. Ο Κνιςκων Αχιλλεφσ είναι ζνα ωραίο χάλκινο άγαλμα, 
ζργο του γερμανοφ γλφπτθ Ερνςτ Χζρτερ. Ζνα δεφτερο εντυπωςιακό άγαλμα του Αχιλλζα, φψουσ 15μ., 
ιταν παραγγελία του κάιηερ Γουλιζλμου Βϋ. 

Ζμεινα εντυπωςιαςμζνοσ από τα υπζροχα και καλοδιατθρθμζνα αγάλματα και τισ εντυπωςιακζσ 
τοιχογραφίεσ. Το Αχίλλειο είναι ζνα πραγματικό ςτολίδι για τθν Κζρκυρα και θ επίςκεψι μου εκεί κα μου 
μείνει αξζχαςτθ. 

 

Οίκοσ Ξοκίκασ  

ΣΘΓΘ: https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%87%CE%AF%CE%BB%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF  

   

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AD%CF%81%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/1890
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%AC%CE%B2%CE%B5%CF%84_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%91%CF%85%CF%83%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%87%CE%B9%CE%BB%CE%BB%CE%AD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%27_%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%87%CE%AF%CE%BB%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF
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Δθμιτρθσ Ξπαςοφρθσ 

 

 
 

ΓΤΑΞΞΑ ΥΦΡΟ ΘΕΙΡ ΞΡΧ 
 

 

 
 

Αλζξανδροσ Μοφταβοσ 

  

Αγαπθμζνε μου κείε Νίκο, 
Ππωσ ελπίηω να γνωρίηεισ πωσ ςε δυο μζρεσ 
ζχω γενζκλια και κα ικελα να μου πάρεισ ζνα 
καινοφριο ποδιλατο, γιατί το παλιό μου 
χάλαςε. 
 
Είναι ζνα εντυπωςιακό ποδιλατο με 29’ ρόδα 
και καταπλθκτικά φρζνα. Είναι μαφρο με κάτι 
κόκκινεσ λεπτομζρειεσ. Τα λάςτιχα είναι 
φαρδιά κάνοντασ τθν ανάβαςθ πιο εφκολθ. 
Είναι ακριβϊσ ό,τι χρειάηομαι. Επίςθσ, θ ςζλα 
είναι πολφ αναπαυτικι. 
 
Είναι ζνα καταπλθκτικό ποδιλατο, που κα το 
χρθςιμοποιϊ πάρα πολφ ςτθν κακθμερινότθτά 
μου. Κα μπορϊ να πθγαίνω ςτισ 
δραςτθριότθτζσ μου και ςτουσ φίλουσ μου.  
 
Κα μποροφςεσ να μου το πάρεισ για τα 
γενζκλιά μου; Κοςτίηει αρκετά, 97 ευρϊ, αλλά 
το αξίηει! Σε παρακαλϊ, αν μπορείσ, να μου το 
πάρεισ! Ζτςι κι αλλιϊσ, ς’ αγαπάω πολφ! 
 

Ο ανθψιόσ ςου 
 

Ιωακείμ Υαρακίνθσ 
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Άννα Σροδρομίδου 
Φο αίμα 

 
Το αίμα που κυλά 
ςτισ φλζβεσ μασ 

το ίδιο είναι. 
 

Εγϊ είμαι ο αδερφόσ ςου, 
ο μεγάλοσ, ο καλόσ ςου. 

Κι όπωσ λζει κι ο λαόσ μασ: 
το αίμα νερό δεν γίνεται!!! 

 
Βαςίλθσ Μωνςταντινίδθσ 

 

 Ρι είκοςι πζντε 
 

Είμαςτε πζντε 
Πχι! Γίναμε δζκα! 

Ναι! Αυξανόμαςτε ςυνζχεια… 
Γίναμε δεκαπζντε! 

Γιοφπι! Επιτζλουσ, είκοςι! 
Θ παρζα μασ αυξάνεται! 

Κι επιτζλουσ! Είκοςι πζντε! 
Είκοςι πζντε κι όχι πζντε! 

Μια μεγάλθ παρζα! 
Είκοςι πζντε! 

 
Βαςίλθσ Μωνςταντινίδθσ 

   

Φο καμπαναριό  
 

Θ καμπάνα χτυπά 
χτυπά γλυκά. 

Μαηί με άλλεσ παρεοφλα, 
μιλά με καμπανίςματα 

θ μια ςτθν άλλθ. 
Ο γλυκόσ ιχοσ τθσ 

Ο πανζμορφοσ ιχοσ τθσ 
Ο αξεπζραςτοσ ιχοσ τθσ 

Ο αναντικατάςτατοσ ιχοσ τθσ 
Ντιν-νταν χτυπά!  

Ντιν-νταν! 
Ντιν! 

 
Βαςίλθσ Μωνςταντινίδθσ 

 Οα είςαι καλόσ 
 

Αν το πεπρωμζνο ςου είναι μια δωρεά, 
κάντο! 

Αν είναι μια άμαξα, ζνα τηιπ ι ζνα ςπίτι, 
μθν το παίρνεισ! 

Καλφτερα θ δωρεά… 
 

Να είςαι καλόσ! Κι όχι εγωιςτισ. 
Να είςαι δίκαιοσ! Κι όχι άδικοσ. 

Να είςαι ανοιχτοχζρθσ! Κι όχι τςιγκοφνθσ. 
Να είςαι καλόκαρδοσ! Κι όχι κακόκαρδοσ. 

 
Να είςαι καλόσ! 

 
Βαςίλθσ Μωνςταντινίδθσ 
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Ιςτορικά κτίρια τθσ πόλθσ μασ 

 

 
 

ΦΡ 6ο ΡΝΡΘΞΕΤΡ ΔΘΞΡΦΙΜΡ ΥΧΡΝΕΙΡ ΦΝΩΤΙΟΑΥ «ΙΩΟ ΔΤΑΓΡΧΞΘΥ» 
 

Το ςχολείο μου χτίςτθκε το 1941 ςτο δυτικό μζροσ τθσ πόλθσ. Στθν αρχι λειτουργοφςε ςτο κτιριο αυτό θ 
Ραιδαγωγικι Ακαδθμία, όπου ςποφδαηαν οι δάςκαλοι του Δθμοτικοφ. Μετά ιδρφκθκε εδϊ το 
Ρειραματικό Σχολείο και ςτθ ςυνζχεια το 4ο Δθμοτικό, το οποίο ονομάςτθκε τα τελευταία χρόνια 6ο 
Ολοιμερο Δθμοτικό «ϋΛων Δραγοφμθσ». Στο Σχολείο αυτό ζχω τθ χαρά να φοιτϊ. 
 
Το ιςτορικό κτιριο του Σχολείου μασ είναι ζνα τριϊροφο, επιβλθτικό και ψθλό κτίςμα. Βρίςκεται ςτθν 
άκρθ ςχεδόν μιασ μεγάλθσ ζκταςθσ. Εξωτερικά είναι κίτρινο, ενϊ το κάτω μζροσ του είναι πετρόκτιςτο. 
Ζχει μεγάλα καγκελόφραχτα παράκυρα, τα οποία διαπερνά το φωσ του ιλιου και ζτςι όλεσ οι τάξεισ είναι 
φωτεινζσ και θλιόλουςτεσ.  
 
Υπάρχουν δφο αυλζσ που το περιβάλλουν, μία μεγάλθ και μία μικρι. Στθ μεγάλθ αυλι βλζπει κανείσ 
γιπεδα μπάςκετ, ποδοςφαίρου και βόλεϊ, όπου παίηουν τα παιδιά ςτο διάλειμμα και ςτθ γυμναςτικι. 
Στθν άκρθ τθσ μεγάλθσ αυλισ κάποιεσ ςκάλεσ οδθγοφν ςτον κιπο του ςχολείου με τα ψθλά δζντρα και το 
πράςινο, ενϊ ςτθ μζςθ του υπάρχει ζνα μεγάλο κιόςκι. Θ είςοδοσ ςτο ςχολείο γίνεται από τθν μπροςτινι 
και τθν πίςω πλευρά του με ςκάλεσ που οδθγοφν ςτουσ ορόφουσ και ςτο υπόγειο.  
 
Εςωτερικά υπάρχουν πολλζσ αίκουςεσ, οι οποίεσ χρθςιμοποιοφνται για να κάνουν τα παιδιά μάκθμα. Οι 
τοίχοι του είναι βαμμζνοι ςε γαλάηιο χρϊμα. Οι τάξεισ είναι αρκετά ευρφχωρεσ, όπωσ και οι διάδρομοι 
ανάμεςά τουσ. Μζςα ς’ αυτζσ μπορεί κανείσ να δει πολλά κρανία και ζδρεσ. Κάποιεσ τάξεισ είναι 
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ςτολιςμζνεσ με ηωγραφιζσ και εργαςίεσ των παιδιϊν. Θ δικι μασ φιλοξενεί τθ δανειςτικι βιβλιοκικθ του 
ςχολείου. Στον δεφτερο όροφο, που ανεβαίνει κανείσ από μια μεγάλθ ςκάλα, βρίςκονται το γραφείο των 
δαςκάλων και κάποιεσ άλλεσ αίκουςεσ.  
 
Φοιτϊντασ ςε αυτό το ςχολείο νιϊκω αςφάλεια, γιατί ζχω γφρω μου τουσ δαςκάλουσ μου και χαρά, γιατί 
περνϊ ωραίεσ ςτιγμζσ με όλουσ μου τουσ ςυμμακθτζσ. Είμαι πολφ περιφανθ που τελειϊνω το Δθμοτικό 
ςτο 6ο Δθμοτικό Σχολείο Φλϊρινασ! 
 
Ζλενα Σαπαδοποφλου 

 

 

 

 
Ξε τθ Γυμνάςτριά μασ, κ. Υοφία Φερεηι 

Φο 6ο Δθμοτικό Υχολείο Φλϊρινασ 
 
Το 6ο Δθμοτικό Σχολείο Φλϊρινασ βρίςκεται ςτο 
κζντρο τθσ πόλθσ μασ. Φοιτϊ ςε αυτό το ςχολείο 
εδϊ και 6 χρόνια. Θ ιςτορία του, βζβαια, ξεκίνθςε 
από πολφ παλιά. Το κτιριο αυτό αρχικά λειτοφργθςε 
ωσ πρότυπο τθσ Ραιδαγωγικισ  Ακαδθμίασ από το 
1949-1950 ζωσ το 1976-1977. Μετά από το 1986-
1987 ζωσ 1999-2000 λειτοφργθςε ωσ 1ο εξακζςιο 
Ρειραματικό Σχολείο. Ωσ  πρϊτο 12/κζςιο 
Ρειραματικό Σχολείο λειτοφργθςε από το ςχολικό 
ζτοσ 2000 μζχρι το 2012 που με απόφαςθ του 
Υπουργείου Ραιδείασ μετονομάςτθκε ςε 6ο Δθμοτικό 
Σχολείο Φλϊρινασ και επίςθσ από Ρειραματικό 
γίνεται Ολοιμερο μζχρι και ςιμερα. 
 
Στο εξωτερικό του ςχολείου υπάρχει μια τεράςτια 
καγκελόφραχτθ αυλι με όμορφα αναρριχϊμενα 
λουλοφδια και πολλά δζντρα. Είναι ζνα τριϊροφο, 
πετρόχτιςτο κτίριο με πολλζσ ψθλοτάβανεσ 
αίκουςεσ  με μεγάλα παράκυρα. Είναι  ευάερο και 
ευιλιο. Υπάρχουν επίςθσ  βοθκθτικοί χϊροι όπωσ το 
γυμναςτιριο, το εργαςτιριο  και τθν αίκουςα 
υπολογιςτϊν. Τα τελευταία χρόνιο ονομάηεται «Μων 
Δραγοφμθσ». Είμαι πολφ περιφανθ που φοιτϊ ςε 
αυτό το ςχολείο και νιϊκω υπζροχα κάκε πρωί που 
βρίςκομαι εδϊ ςε αυτό το ςχολείο με τθν τόςο 
μεγάλθ ιςτορία. 

Ζλενα Ξοφλελθ 
 

 Φο ςχολείο μου 
 
 
Το ςχολείο μου είναι θ Ραιδαγωγικι Ακαδθμία 
Φλϊρινασ, ζνα παλιό κτιριο τθσ Φλϊρινασ. 
Λδρφκθκε ςτισ 14/09/1941. Στθν Ραιδαγωγικι 
Ακαδθμία Φλϊρινασ φοίτθςαν ςυνολικά 4.894 
ςπουδαςτζσ.  
 
Είναι ζνα από τα πιο μεγάλα ςχολεία τθσ 
Φλϊρινασ. Είναι πετρόχτιςτο, ζχει δφο 
μεγάλεσ αυλζσ και ζναν κιπο.  
 
Τϊρα το ςχολείο μου ζχει δφο κτιρια ςτο 
καινοφριο είναι θ Γϋ και θ Δϋ Δθμοτικοφ. Το 
παλιό κτιριο ζχει  δφο ορόφουσ. Στον πρϊτο 
είναι θ ΣΤϋ, θ Βϋ, το γραφείο τθσ διευκφντριασ 
και οι τουαλζτεσ. Στον δεφτερο είναι θ Εϋ, ΣΤ’1, 
ΣΤ’3 και το γραφείο των δαςκάλων.  
 
Επίςθσ, ζχει ζνα μικρό υπόγειο που είναι θ Αϋ, 
θ τάξθ τθσ πλθροφορικισ και το κυλικείο. Πταν 
πάω εκεί νιϊκω χαροφμενθ που βρίςκομαι ςε 
ζνα τζτοιο ςχολείο!  
 

Γεωργία Μαραςτεργίου 
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Μακθγθτζσ και ςπουδαςτζσ τθσ Σαιδαγωγικισ Ακαδθμίασ Φλϊρινασ 

Από το blog Florinapast 

 
 

6ο Ρλοιμερο Δθμοτικό Υχολείο Φλϊρινασ 
 

Το ςχολείο μου είναι  θ κατάλθξθ του παλιοφ ιςτορικοφ 4ο Δθμοτικοφ Σχολείου μετά από διάφορα ςτάδια. 
Το 4ο Δθμοτικό Σχολείο λειτοφργθςε από το ςχολικό ζτοσ 1928-1929 ζωσ το 1948-1949. Σαν Ρρότυπο τθσ 
Ραιδαγωγικισ Ακαδθμίασ λειτοφργθςε από  το 1949-1950 ζωσ το 1976-1977. Ωσ πρϊτο 6/κζςιο 
Ρειραματικό Δθμοτικό Σχολείο από το ςχολικό ζτοσ 1986-1987 ζωσ το 1999-2000. Ωσ πρϊτο 12/κζςιο 
Ρειραματικό Σχολείο από το ςχολικό ζτοσ 2000 ζωσ το 2012. Στισ 20-12-2012 με απόφαςθ του Υπουργείου 
Ραιδείασ το ςχολείο μετονομάςτθκε ςε.  
 
Αξίηει να ποφμε ότι από τθν Σαιδαγωγικι Ακαδθμία Φλϊρινασ αποφοίτθςαν περίπου πζντε χιλιάδεσ 
δάςκαλοι και δαςκάλεσ και το ίδρυμα αυτό  ιταν ζνα ςπουδαίο πνευματικό κζντρο τθσ πόλθσ για πολλζσ 
δεκαετίεσ. 
 
Το κυρίωσ διδακτιριο χτίςτθκε το 1931 και περιλαμβάνει 12 αίκουςεσ διδαςκαλίασ, μια αίκουςα 
πολλαπλϊν χριςεωσ μια αίκουςα εργαςτθρίου πλθροφορικισ και δφο γραφεία. Θ νζα πτζρυγα 
περιλαμβάνει 4 αίκουςεσ διδαςκαλίασ, 1 γραφείο εκπαιδευτικϊν και κλειςτό γυμναςτιριο.  
 
Θ αυλι  του είναι πλιρωσ οργανωμζνθ (μπαςκζτεσ, ςκάμματα, γιπεδο χάντμπολ, γιπεδο βόλεϊ). Διακζτει 
μεγάλο ςχολικό κιπο με πράςινο, λουλοφδια και κιόςκι. 
 
Το ςχολείο μασ ζχει πολλοφσ μακθτζσ, ςχεδόν τριακόςιουσ! Κάνουμε ενδιαφζροντα μακιματα και πολλζσ 
δραςτθριότθτεσ. Επίςθσ, το ςχολείο μασ υλοποιιςει πολλά προγράμματα περιβαλλοντικισ αγωγισ, 
ευζλικτθσ ηϊνθσ και αγωγισ υγείασ.  

 
Αλζξανδροσ Μοφταβοσ 
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ΦΡ 2Ρ ΔΘΞΡΦΙΜΡ ΥΧΡΝΕΙΡ ΦΝΩΤΙΟΑΥ 

 
Στον χϊρο που βρίςκονται ςιμερα το 1ο και 2ο Δθμοτικό Σχολείο Φλϊρινασ, το 1903 υπιρχε μόνο το ςπίτι 
του Ληζτ Ραςά. Θ ελλθνικι κοινότθτα το αγόραςε ζναντι 1500 χρυςϊν εικοςάφραγκων. 
Το 1904 αποφαςίηεται να χτιςτεί εκεί, απζναντι από το Αρρεναγωγείο, το Ραρκεναγωγείο Φλϊρινασ. Τθν 
ανζγερςθ του κτθρίου αναλαμβάνει θ ελλθνικι κοινότθτα τθσ πόλθσ. Μάλιςτα, γίνεται και ζρανοσ για να 
ςτθριχτεί θ προςπάκεια οικονομικά. 
Το 1929 το Δθμοτικό Σχολείο Κθλζων μετονομάηεται ςε 2ο Μικτό Δθμοτικό Σχολείο. 
Τθν περίοδο τθσ Κατοχισ (1940-44) επιτάςςεται από τουσ Γερμανοφσ και παραμζνει κλειςτό. 
Το 1979 κατεδαφίηεται και ςτθ κζςθ του χτίηεται το ςθμερινό ςχολείο που λειτουργεί από το 1981 μζχρι 
και ςιμερα με πολλοφσ μακθτζσ. 
  
Σαναγιϊτα Χρυςοβαλάντου Θεοφάνουσ 

 

 

Φο Ξζγαρο Εξάρχου ςτθ Φλϊρινα 
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Το μεγαλοπρεπζσ διϊροφο κτίριο Εξάρχου βρίςκεται ςτο κζντρο τθσ Φλϊρινασ, δίπλα ςτο ποτάμι με κφρια είςοδό 
του ςτθν οδό Μθτροπόλεωσ. Χτίςτθκε τθν περίοδο 1922-1923. 
 
Ο Χριςτοσ Ζξαρχοσ αγόραςε αυτό το οικόπεδο το 1922 από τρεισ μουςουλμάνουσ που ζφυγαν λόγο τθσ 
ανταλλαγισ των πλθκυςμϊν. Θ οικογζνεια Εξάρχου καταγόταν από τθν Δροςοπθγι, και ανικε ςτισ εφπορεσ 
μεγαλοαςτικζσ οικογζνειεσ τθσ εποχισ. Επίςθσ, ο Χριςτοσ Ζξαρχοσ πιρε ενεργά μζροσ ςτον Μακεδονικό Αγϊνα. Στο 
ιςτορικό αυτό κτίριο φιλοξενικθκαν ακόμα και βαςιλείσ όταν επιςκζφτθκαν τθν Φλϊρινα. 
 
Το κτίριο βρίςκεται ςε ζνα γωνιακό οικόπεδο.  Οι  όψεισ του είναι επίπεδεσ, χρϊματοσ λευκοφ, με μεγάλα 
ιςομεγζκθ παράκυρα και πόρτεσ ςε όλεσ τισ πλευρζσ του. Χαρακτθριςτικι είναι θ φπαρξθ τριγωνικοφ αετϊματοσ 
ςτθν κεντρικι προεξοχι προσ τθν αυλι, κάτι που κυμίηει το αζτωμα του Ραρκενϊνα. 
 
Κακϊσ το ςπίτι πλζον λειτουργεί ωσ Ξουςείο ςφγχρονθσ τζχνθσ δεν μποροφμε να ξζρουμε πϊσ ιταν τα δωμάτια. 
Πμωσ, γνωρίηουμε ότι υπιρχαν πολλά δωμάτια και ςτουσ δφο ορόφουσ, αλλά και μία εςωτερικι ςκάλα. Στο κτίριο 
ςιμερα ςτεγάηεται το Μουςείο ςφγχρονθσ τζχνθσ Φλϊρινασ και προορίηεται για διάφορεσ πολιτιςτικζσ 
δραςτθριότθτεσ. Στο χϊρο φιλοξενοφνται κατά καιροφσ εκκζςεισ ηωγραφικισ, φωτογραφιϊν, παραδοςιακϊν 
ςτολϊν και άλλεσ. 
 
Κάκε φορά που το επιςκζπτομαι νιϊκω δζοσ και ςυγκίνθςθ για τθν εξαιρετικι αρχιτεκτονικι του και τθ μοναδικι 
του ιςτορία. 

 
Ξαρία Σουγαρίδου   

 

Φο ΠΕΟΡΔΡΧΕΙΡ «ΔΙΕΘΟΕΥ» 

 
Το Ξενοδοχείο «Διεκνζσ» βρίςκεται ςτθ γωνία των οδϊν Μεγάλου Αλεξάνδρου και Λωάννου Καραβίτθ ςτθ 
Φλϊρινα. Χτίςτθκε το 1924 από τουσ αδερφοφσ Σίμων και είναι ζνα όμορφο διϊροφο νεοκλαςικό κτίριο 
τθσ εκλεκτικίςτικθσ εποχισ του Μεςοπολζμου. Στον χϊρο αυτόν, πριν χτιςτεί το ξενοδοχείο, λειτουργοφςε 
ζνα τοφρκικο χάνι με πεταλωτιριο ςτθν αυλι. Με τθν ανταλλαγι των πλθκυςμϊν, οι Οκωμανοί 
ιδιοκτιτεσ ζφυγαν και το Χάνι αγοράςτθκε από τθν οικογζνεια των Σιμαίων, που κατάγονταν από τα 
Άλωνα τθσ Φλϊρινασ. 
 
Τθν περίοδο του Μεςοπολζμου οι αδερφοί Σίμων αποφάςιςαν να χτίςουν ζνα μεγαλοπρεπζσ Ξενοδοχείο, 
γιατί θ Φλϊρινα είχε αρχίςει να γίνεται κζρετρο για τουσ κατοίκουσ τθσ Κεςςαλονίκθσ. Στο ιςόγειο του 
κτιρίου ςτεγάηονταν καταςτιματα εμπορικά και ςτον πάνω όροφο ιταν τα δωμάτια του Ξενοδοχείου. 
Επίςθσ, ςτον ίδιο χϊρο λειτουργοφςε οινομαγειρείο και χαρτοπαικτικι Λζςχθ. Μζχρι το ξζςπαςμα του 2ου 
Ραγκοςμίου πολζμου το Ξενοδοχείο είχε πλοφςιουσ πελάτεσ τουσ Εβραίουσ τθσ Κεςςαλονίκθσ, ενϊ μετά 
τον πόλεμο ζγινε πιο λαϊκό. Ζκλειςε οριςτικά το 1990.  
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Σιμερα ςτο ιςόγειο λειτουργεί ζνα πολφ γραφικό και ξακουςτό καφενείο και ουηερί με τθν ίδια ιςτορικι 
ονομαςία «ΔΛΕΚΝΕΣ» και ςτον πάνω όροφο ςτεγάηεται θ «Λζςχθ Ρολιτιςμοφ Φλϊρινασ», ζνασ μεγάλοσ 
πολιτιςτικόσ Σφλλογοσ με πολλά τμιματα. 
 
Το «ΔΛΕΚΝΕΣ» ζγινε γνωςτό ςε όλο τον κόςμο και πζραςε ςτθν ιςτορία, γιατί εκεί (μζςα ι και μπροςτά 
από αυτό) ο μεγάλοσ Ζλλθνασ ςκθνοκζτθσ Κόδωροσ Αγγελόπουλοσ γφριςε επτά από τισ πιο διάςθμεσ 
ταινίεσ του κι ζκανε διάςθμο και το «ΔΛΕΚΝΕΣ» ςε όλο τον πλανιτθ.  
 
«Υε όποιο μζροσ του κόςμου κι αν ταξιδζψω, ςτο δεφτερο ςπίτι μου κα επιςτρζψω, ςτο Διεκνζσ», είχε 
πει κάποτε ο Κόδωροσ Αγγελόπουλοσ. Κι αν βρεκείτε ποτζ ςτθ Φλϊρινα, φροντίςτε να περάςετε το 
κατϊφλι του: είναι ταξίδι ς’ άλλθ εποχι. 
 
ΡΘΓΘ: http://www.florinaqr.gr/?page_id=855  
 

Χρυςοβαλάντθσ Σαντελισ Υαμπαλισ 
 

     

                       

ΑΦΙΕΤΩΞΑ 
28θ Ρκτωβρίου 1940 

 
«ΡΧΙ!» φωνάηω ςτον εχκρό κι ορκϊνομαι λιοντάρι! 

Φθ λευτεριά μου όποιοσ μπορεί, ασ ζρκει να τθν πάρει! 
Δθμιτρθσ Μπαςοφρθσ 

http://www.florinaqr.gr/?page_id=855
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Ρ ΕΝΝΘΟΡΛΦΑΝΙΜΡΥ ΣΡΝΕΞΡΥ  
 
Θ Λταλία, ωσ ςφμμαχοσ τθσ Γερμανίασ, κιρυξε τον πόλεμο εναντίον τθσ Ελλάδασ τθν 28θ Οκτωβρίου 1940. 
Ο Ρρωκυπουργόσ τθσ χϊρασ, Λωάννθσ Μεταξάσ, απάντθςε αρνθτικά ςτο τελεςίγραφοτου Λταλοφ 
Ρρεςβευτι, Εμμανουζλε Γκράτςι, και αμζςωσ ςφςςωμοσ ο Ελλθνικόσ λαόσ ανταποκρίκθκε ςτθν 
επιςτράτευςθ εναντίον του ξζνου εχκρικοφ ειςβολζα. 
 
Ο Ελλθνοϊταλικόσ πόλεμοσ διακρίνεται ςε τρεισ περιόδουσ. Κατά τθν πρϊτθ, από τισ 28 Οκτωβρίου 1940 
ωσ τισ 13 Νοεμβρίου 1940, οι ελλθνικζσ δυνάμεισ πολζμθςαν θρωικά και αντιμετϊπιςνα τθν ιταλικι 
επίκεςθ «αμυνόμενοι του πατρίου εδάφουσ». 
 
Κατά τθν δεφτερθ περίοδο, από τισ 14 Νοεμβρίου 1940 ωσ τισ 28 Δεκεμβρίου 1940, ο Ελλθνικόσ ςτρατόσ 
εξαπζλυςε γενναία αντεπίκεςθ με αποτζλεςμα τθν ιταλικι υποχϊρθςθ και τθν κατάλθψθ ςθμαντικϊν 
πόλεων ςτθν Βόρειο Ιπειρο. 
 
Κατά τθν τρίτθ περίοδο, από τισ 29 Δεκεμβρίου 1940 ωσ τισ 5 Απριλίου 1941, ο Ελλθνικόσ ςτρατόσ 
ςυνζχιςε τθν προζλαςι του ςτο Αλβανικό ζδαφοσ γράφοντασ το χρυςό Αλβανικό Ζποσ του ’40. Αυτό 
ενεργοποίθςε τισ Δυνάμεισ του Άξονα, που ζκαναν ιςχυρι επίκεςθ με Γερμανικά ςτρατεφματα και ςε 
ςφντομο διάςτθμα επιτζκθκαν τθν Ελλάδα ςτισ 6 Απριλίου του 1941 με πρϊτθ Μάχθ ςτο κλειδί τθσ 
Φλϊρινασ ςτισ 11-12 Απριλίου 1941, ενϊ ςτισ 27 Απριλίου 1941 κατζλαβαν τθν πρωτεφουςά μασ, τθν 
Ακινα.  
 
Ακολοφκθςε θ μαφρθ περίοδοσ τθσ Κατοχισ, με πολλι πείνα, φτϊχια και ςκλαβιά, αλλά γεμάτθ θρωικζσ 
πράξεισ Αντίςταςθσ και θρωικϊν ςυγκροφςεων. Μετά από πολλοφσ αγϊνεσ, ςτισ 18 Οκτωβρίου 1944, θ 
Απελευκζρωςθ τθσ Ακινασ και όλθσ τθσ Ελλάδασ. 
 
Τιμι και δόξα ςτουσ γενναίουσ προγόνουσ μασ που δόξαςαν τθν Ελλάδα ςτα πζρατα τθσ Οικουμζνθσ! 
 

Ταφαιλ Ξάινοσ 
 

                       

  ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ   

Ο Ελληνοϊηαλικός πόλεμος και η Μάτη ηης Ελλάδας (1940-1941) 
 

15 Αυγοφςτου 1940 Λταλικό υποβρφχιο τορπιλίηει και βυκίηει το καταδρομικό «Έλλθ». 
 

28 Ρκτωβρίου 1940 ΟΧΛ ςτο  ιταλικό τελεςίγραφου που ηθτοφςε τθν παράδοςθ τθσ 
Ελλάδασ. Αρχίηει ο Ελλθνοϊταλικόσ πόλεμοσ. 
 

13 Οοεμβρίου 1940 Θ Μάχθ τθσ Ρίνδου. Οι Ζλλθνεσ νικοφν δυναμικά τουσ Λταλοφσ 
και ειςχωροφν ςε αλβανικό ζδαφοσ. 
 

24 Δεκεμβρίου 1940 Ο ελλθνικόσ ςτρατόσ ζχει καταλάβει όλθ τθ Βόρειο Ιπειρο. 
 

6 Απριλίου 1941 Ο γερμανικόσ ςτρατόσ ειςβάλλει ςτθν Ελλάδα. 
 

11-12 Απριλίου 1941 Θ Μάχθ ςτο Κλειδί Φλϊρινασ. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%BF%CF%8A%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CF%87%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A0%CE%AF%CE%BD%CE%B4%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%8C%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%89%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AE_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
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18 Απριλίου 1941 Ο γερμανικόσ ςτρατόσ προελαφνει προσ τθν Ακινα.  
 

27 Απριλίου 1941 Ο γερμανικόσ ςτρατόσ μπαίνει ςτθν Ακινα.  
Θ ελλθνίδα ςυγγραφζασ Ρθνελόπθ Δζλτα αυτοκτονεί.  
Θ ναηιςτικι ςθμαία υψϊνεται ςτθν Ακρόπολθ.  
Ο Εφηωνασ Κωνςταντίνοσ Κουκκίδθσ κυςιάηεται, τυλιγμζνοσ με 
μια ελλθνικι ςθμαία. 
 

20 Ξαΐου 1941 Αρχίηει θ Μάχθ τθσ Κριτθσ. 

 

Γερμανικι κατοχι και Ελλθνικι Αντίςταςθ (1941-1944) 
 

30 Ξαΐου 1941 Ο Μανϊλθσ Γλζηοσ και ο Απόςτολοσ Σάντασ υποςτζλλουν τθν 
ςθμαία τθσ ναηιςτικισ Γερμανίασ ςτθν Ακρόπολθ. 
 

28-29 Υεπτεμβρίου 1941 Οι βουλγαρικζσ δυνάμεισ καταςτζλλουν μια αυκόρμθτθ 
εξζγερςθ ςτθν Δράμα. Ζχαςαν τθν ηωι τουσ 3.000 άτομα. 
 

Χειμϊνασ 1941-1942 Ρείνα ςτθν Κατοχι. Ράνω από 300.000 Ζλλθνεσ χάνουν τθ ηωι 
τουσ κατά τθν διάρκεια τθσ κατοχισ. 
 

25 Οοεμβρίου 1942 Θ γζφυρα του Γοργοπόταμου ανατινάηεται χάρθ ςε μια κοινι 
επιχείρθςθ ελλινων ανταρτϊν και βρετανϊν ςαμποτζρ.  
 

27 Φεβρουαρίου 1943 Ρεκαίνει ο ποιθτισ Κωςτισ Ραλαμάσ. Θ κθδεία του γίνεται 
δθμόςια εκδιλωςθ διαμαρτυρίασ προσ τισ αρχζσ κατοχισ. 
 

Ξάρτιοσ 1943 Οι Γερμανοί αρχίηουν μαηικζσ εκτοπίςεισ Εβραίων τθσ 
Κεςςαλονίκθσ προσ το ςτρατόπεδο ςυγκζντρωςθσ Άουςβιτσ. 
Ρερίπου 60.000 Εβραίοι από τθν Ελλάδα δολοφονοφνται. 
 

13 Δεκεμβρίου 1943 Θ Σφαγι των Καλαβρφτων. 
 

10 Ιουνίου 1944 Θ Σφαγι του Διςτόμου. 218 άμαχοι δολοφονοφνται. Το χωριό 
λεθλατικθκε και κάθκε. 
 

14 Οκτωβρίου 1944 
Θ απελευκζρωςθ Ακινασ.  

18 Ρκτωβρίου 1944 Ο Ρρωκυπουργόσ Γιϊργοσ Ραπανδρζου και θ κυβζρνθςθ εκνικισ 

ενότθτασ επιςτρζφουν ςτθν Ελλάδα.  

Ρθγι 
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%BD%
CE%B5%CF%8C%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B7%CF%82_%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%B9%CF%83
%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82 

Αλζξανδροσ Μοφταβοσ 
 

   

                       

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CE%BB%CF%8C%CF%80%CE%B7_%CE%94%CE%AD%CE%BB%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9D%CE%B1%CE%B6%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BA%CF%81%CF%8C%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%8D%CE%B6%CF%89%CE%BD%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%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%94%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%B1_(%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B1)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%AE_(%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%93%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%80%CF%8C%CF%84%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%AC%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%86%CE%B1%CE%B3%CE%AE_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B2%CF%81%CF%8D%CF%84%CF%89%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%86%CE%B1%CE%B3%CE%AE_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%94%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%AD%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%BD%CE%B5%CF%8C%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B7%CF%82_%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%BD%CE%B5%CF%8C%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B7%CF%82_%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%BD%CE%B5%CF%8C%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B7%CF%82_%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82
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Αλζξανδροσ Αλεξανδράκθσ 
Ρ ηωγράφοσ του αλβανικοφ ζπουσ του 1940 

   

 
Ρ Αλζξανδροσ Δ. Αλεξανδράκθσ γεννικθκε ςτθν 
Ακινα το 1913 και πζκανε το 1968. Ιταν ζνασ 
ςπουδαίοσ Ζλλθνασ ηωγράφοσ, που ζγινε γνωςτόσ 
ςτο ευρφ κοινό από τισ ιδιαιτζρωσ δυναμικζσ 
απεικονίςεισ του Ελλθνοϊταλικοφ Ρολζμου του 1940. 

  
Ο Αλεξανδράκθσ ζδειξε από νωρίσ το ταλζντο 
του ςτο ςχζδιο και τθν ηωγραφικι. Σε θλικία 
17 ετϊν παρουςίαςε 23 ζργα του ςε ομαδικι 
ζκκεςθ που διοργάνωςε θ ΧΑΝ.  
 
Σποφδαςε ηωγραφικι ςτθν Ανϊτατθ Σχολι 
Καλϊν Τεχνϊν κοντά ςτον Σπυρίδωνα Βικάτο 
και τον Ουμπζρτο Αργυρό. Αργότερα, 
παρακολοφκθςε μακιματα χαρακτικισ κοντά 
ςτον Γιάννθ Κεφαλλθνό. Αποφοίτθςε από τθν 
ςχολι το 1937, για να ςυμμετάςχει αμζςωσ ςε 
διάφορεσ εκκζςεισ ηωγραφικισ. 
 
Βαςίλθσ Μωνςταντινίδθσ 
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Σίνακεσ του Αλζξανδρου Δ. Αλεξανδράκθ 

   

Θ ΦΤΙΜΘ ΦΡΧ ΣΡΝΕΞΡΧ 
Μζςα από πίνακεσ μεγάλων ηωγράφων 

 

 

 

 
«Θ αποκζωςθ του πολζμου»  

Vasily Vereshchagin 1871 
 «Σρόςφυγεσ, Θ φρίκθ του πολζμου»  

David Burliuk 
   

 

 

 

 
 «Γκερνίκα»  

Pablo Picasso, 1937 
 «Canadians at Ypres»  

William Barnes-Wollen (1915) 
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«The 2000 Yard Stare»  

Thomas Lea, 1945 
 «Little Sister»  

Marat Samsonov, περ. 1960 
   

 

  

 
«Θ τφχθ του Βετεράνου»  

A. P. Tkachov, S. P. Tkachov, 1995 
 «War News»  

Louisa Starr Canziani, 1900 
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ΡΘΓΘ 

https://antikleidi.com/2015/10/27/antiwarpaintings/?fbclid=IwAR36hfauB0p9VsT15VFud5SFoby4NgiSCYDRIAGJZGX7_x0_hSdilzWgHgY 

ΣΡΝΕΞΙΜΡ ΝΕΠΙΝΡΓΙΡ 
Αντάρτικοσ: αυτόσ που ςχετίηεται με  αντάρτικεσ 
ομάδεσ που αντιςτζκονται ςτον κατακτθτι 
Αντίςταςθ: άμυνα ςε εχκρικι κατοχι ι τυραννικά 
κακεςτϊτα 
Αχόσ: θ βοι τθσ μάχθσ 
Βία: θ δφναμθ που αςκείται πάνω ςε κάποιον ι ςε 
κάτι 
Γυλιόσ: ατομικόσ ςάκοσ ςτρατιϊτθ 
Ζνοπλοσ: αυτόσ που ζχει όπλο ι γίνεται με όπλα 
Επίκεςθ: ζφοδοσ, βίαιθ εχκρικι ενζργεια 
Επιςτράτευςθ:  θ κλιςθ ςτον ςτρατό των θλικιϊν 
που πρζπει να καταταγοφν 
Εφοδιάηω: προμθκεφω με τα απαραίτθτα 
Εχκρόσ: ο αντίπαλοσ 
Ματακτθτισ: αυτόσ που ειςβάλλει και κατακτά μια 
χϊρα 
Ματάλθψθ: το να παίρνει κανείσ με βίαιο τρόπο μια 
περιοχι, ζνα ςθμείο ι μια χϊρα 
Ματοχι:  θ περίοδοσ κατά τθν οποία μια ξζνθ 
δφναμθ καταλαμβάνει και ελζγχει μια άλλθ χϊρα 
Νιμόσ: μεγάλθ πείνα 
Ξάχομαι: πολεμϊ 

 Ξπόγοσ: δζμα ροφχων  
Οίκθ: θ υπεροχι 
Οτουφζκι: είδοσ όπλου 
πλο: πολεμικό μζςο  
Σόλεμοσ: ςφγκρουςθ 
Συρομαχικά: βλιματα και εκρθκτικζσ φλεσ 
που χρθςιμεφουν ωσ πολεμικά εφόδια 
Υκλάβοσ: κατακτθμζνοσ, υπόδουλοσ 
Υτράτευμα: ςτρατιωτικι δφναμθ 
Υτρατιωτικόσ: ο ςχετικόσ με τον ςτρατό ι τουσ 
ςτρατιϊτεσ 
Υτρατόσ: ςφνολο ζνοπλων δυνάμεων 
Υφμμαχοσ: αυτόσ που είναι ςτο πλευρό 
κάποιου 
Υυνταγματάρχθσ: βακμόσ ανϊτερου 
ςτρατιωτικοφ μετά τον αντιςυνταγματάρχθ και 
πριν από τον ταξίαρχο 
Υφαίρα: βλιμα όπλου 
Φαντάροσ: ςτρατιϊτθσ 
Χιτϊνιο: ςτρατιωτικό πανωφόρι 
 
 
Γιϊργοσ Οικολαΐδθσ 
 

   

 

 ΓΙΡΧΣΙ! ΝΕΧΦΕΤΙΑ! 
 

Σε παρακαλϊ, 
ζλα να ςε δω, 

ζχει μεγάλθ ςθμαςία, 
δεν ξζρω, 

κατά πόςο είναι αλθκινό! 
 

Πνειρο και μθ, 
μεγάλθ φανταςία, 

τι ωραία, 
οι πιο ωραίεσ μασ αιςκιςεισ, 

θ χαρά, θ ευτυχία! 
 

Χωρίσ πόλεμο, 
με λευτεριά! 

Γιοφπι! Γιοφπι! 
Ηω, παιδιά! 

 
Βαςίλθσ Μωνςταντινίδθσ 

 
 
Δίπλα: Ροίθμα από παλιό Αναγνωςτικό 

https://antikleidi.com/2015/10/27/antiwarpaintings/?fbclid=IwAR36hfauB0p9VsT15VFud5SFoby4NgiSCYDRIAGJZGX7_x0_hSdilzWgHgY
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Από παλιό Αλφαβθτάριο 
 

28θ Ρκτωβρίου 2020 
 
Θ 28θ Οκτωβρίου είναι θ μζρα που τιμάμε τουσ ιρωζσ μασ, που πολζμθςαν κατά του φαςιςμοφ το 1940 
ςτα βουνά τθσ Αλβανίασ. Μζρα μνιμθσ και περθφάνιασ για τον ελλθνικό λαό! 
 
Φζτοσ καλοφμαςτε να γιορτάςουμε αυτι τθν επζτειο χωρίσ παρελάςεισ, γιορτζσ και μεγάλεσ 
ςυγκεντρϊςεισ. Φζτοσ καλοφμαςτε κι εμείσ να δϊςουμε τθ δικι μασ μάχθ: τθ μάχθ με τον αόρατο εχκρό, 
τον κορωνοϊό, τον COVID-19. Ασ ελπίςουμε ότι κα βγοφμε κι εμείσ νικθτζσ, όπωσ οι ιρωεσ του ’40. 
 
Ευελπιςτοφμε του χρόνου να γιορτάςουμε τθ μζρα αυτι όπωσ τθσ αρμόηει, όλοι οι Ζλλθνεσ μαηί, 
ενωμζνοι ςαν μια γροκιά και με μεγάλθ περθφάνια! 
  
Άγγελοσ Σαπαγιάννθσ 

   

 

 

 

Αλζξανδροσ Μοφταβοσ  Από παλιό Αναγνωςτικό 
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Σολεμικό Νεξιλόγιο 
Στρατεφματα Νίκθ  

Υποχϊρθςθ Στρατόσ  

Ιττα Κατάλθψθ 

Συντριβι Επίκεςθ  

ΟΧΛ ΑΕΑ 

Σκλαβιά  Λευτεριά 

Μάχθ  Θρωιςμόσ 

Άξονασ Σφμμαχοι 

Ζνοπλοσ Ανταρτικι ομάδα 

Κατοχι  Συνταγματάρχθσ  

Εχκρόσ Στρατθγόσ  

Επιςτράτευςθ  Φαντάροσ  

Βία  Ππλο  

Υποδοφλωςθ  Κράνοσ 

Βόμβεσ  Σθμαία  

Κιρυξθ πολζμου  Ρατρίδα 

Λιμόσ  Ρόλεμοσ  

 
     Γιϊργοσ Σεςιρίδθσ 
 

  
ΦΡ ΑΝΒΑΟΙΜΡ ΕΣΡΥ ΦΡΧ 1940 

 
«Αγιοφτο!» φωνάηουν οι Λταλοί 

κι οι Ζλλθνεσ ρίχνουν ςτθ ςτιγμι 
και κάποια μζρα κα φανεί 

θ δφναμθ θ ελλθνικι. 
 

Υπάρχει μια φράςθ, μια μικρι 
που όλοι ξζρουν από κείνθ τθ ςτιγμι: 
«Οι Ζλλθνεσ δεν πολεμοφν ςαν ιρωεσ, 
μα οι ιρωεσ ςαν Ζλλθνεσ πολεμοφν!» 

 
Με το πνεφμα και τθν ψυχι 

πολεμοφν για μια ελεφκερθ ηωι! 
 

Ζλενα Σαπαδοποφλου 

                       

 
Ρμαδικι εργαςία 
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Θ ΥΧΡΝΙΜΘ ΞΑΥ ΓΙΡΤΦΘ 
Πλοι εμείσ οι μακθτζσ του Στ2’ του 6ου Ολοιμερου Δθμοτικοφ Σχολείου Φλϊρινασ «Μων Δραγοφμθσ» 
ετοιμάςαμε μια όμορφθ γιορτι για να τιμιςουμε με ςεβαςμό κι ευγνωμοςφνθ τουσ Ιρωεσ προγόνουσ 
μασ που δθμιοφργθςαν το Ζποσ του 1940. Είπαμε όμορφα ποιιματα μεγάλων ποιθτϊν και δικά μασ και 
τραγουδιςαμε τα τραγοφδια τθσ νίκθσ. Με προςοχι για όλα τα μζτρα που πρζπει να τθροφμε, αλλά και 
με φλόγα ςτθν καρδιά νιϊςαμε περθφάνια για τον θρωιςμό και τισ διαχρονικζσ αξίεσ του Ελλθνικοφ 
Ζκνουσ! 

Ζλενα Ξοφλελθ 

   

 

 

 
   

 

 

 
Χαιρετιςμόσ από τθ Διευκφντρια του Υχολείου 

μασ, κ. Ευγενία Γάκθ 

 «ΑΕΤΑ!!!» 

   
28θ Ρκτωβρίου 

 
Ζλλθνεσ είμαςτε εμείσ 
Με πάκοσ και ανδρεία 

Και δεν φοβόμαςτε ποτζ 
Εχκροφσ  μα και κθρία 

 
Τθν γαλανόλευκθ ζχουμε μπροςτά 

Και θ Ραναγιά μαηί μασ 
Και όποιοσ ςτο διάβα μασ βρεκεί 

Αζρασ κα γίνει ςτθν ςτιγμι. 
 

Γεωργία Μαραςτεργίου 

 28θ Ρκτωβρίου 1940 
 

Με χαρά και με τραγοφδι 
όλοι χαίρονται, γιατί 

θ όμορφθ Ελλαδίτςα μασ 
κατάφερε να λευτερωκεί. 

 
Θ ςθμαία μασ κυματίηει 
μπλε και άςπρο το πανί, 

κει που τα φτερά τθσ ελευκερίασ, 
κα ανοίξουν ςτθ ςτιγμι. 

 
Ζλενα Ξοφλελθ 
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«ΑΕΤΑ!!!» 
 

Αζρα λζνε ςτα βουνά 
και τρζχουν κάτω ςτθν πλαγιά 

με το τουφζκι ςτθν καρδιά 
ο ςτρατιϊτθσ πολεμά 

μονάχα για τθ λευτεριά! 
 

Κι ο Μουςολίνι ςκζφτεται: 
«Κάποτε κα παραδοκοφν, 

μα για να δοφμε, τι κα πουν!» 
 

Ζλενα Σαπαδοποφλου 

 

 

                       

 

 

 
Υτο Εργαςτιριο τθσ Σλθροφορικισ μακαίνουμε για τισ νζεσ τεχνολογίεσ από 

τθν κακθγιτριά μασ, κ. Ζλενα Ρικονομίδου 
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Autumn poems

 

 

Ηωι Ξπόγλθ 
   

 
Autumn  

 
In autumn, leaves fall from the trees 

In autumnwe plough and sow the fields 
In autumn pumpkins are ready for Halloween 

and kids play “Trick or Treat”  
dressed in scary costumes 

In autumn some countries have early snow. 
 

Alexandros Marinis 
 

  
Autumn is Fantastic 

 
It rains in autumn, 

Apples, grapes and oranges grow 
We buy school things  

and celebrate Halloween 
We sit by the fireplace  

and drink hot chocolate. 
 

Georgia Karastergiou 

   
 

Autumn 
 

The bell rings 
Leaves fall 

It’s rainy, it’s cold 
Birds leave 

Pumpkins grow 
Halloween“Trick or Treat” 

Happy kids running in the street. 
 

Panagiota Chrisovalantou Theofanous 

  
Autumn, a Favourite Season 

 
My favourite season is autumn 
because the scenery is magical. 

The leaves have different colours 
like yellow, red and brown. 

I love rainy weather. 
I like running in the streets when it rains. 

Autumn is a favourite season. 
I love autumn. 

 
Elena Mouleli 
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My favourite Season 

 
When people ask me which my favourite season is 

I answer that autumn is my favourite season  
because of 

the red, yellow and brown leaves in the streets,  
the rainy weather, 

the cosy atmosphere, the warm clothes 
and the hot chocolate by the fireplace. 

 
Maria Pougaridou 

 

 Autumn 
 

Autumn is a nice season 
It rains a lot 

The leaves have beautiful colours  
and they fall 

Autumn isn’t the best season but 
I like autumn as much as I like spring. 

 
Stavros Notidis 

   
Autumn 

 
In autumn the leaves fall 

Schools start and it rains a lot 
In autumn we celebrate Halloween 

and the 28th of October 
Autumn is a beautiful season. 

 
Vasilis Konstantinidis 

 

 Autumn 
When autumn comes the leaves are yellow, 

brown and orange 
The weather is cloudy  

and birds fly to warmer places 
We have autumn fruit and autumn vegetables 

And we drink hot chocolate and tea. 
 

Chrisovalantis Pantelis Sampalis 

   
Crazy Autumn 

 
In autumn we go to school  

And orange, red and yellow leaves fall from the trees 
we wear our jackets and go for a walk 

and we talk about the summer that has gone. 
 

Elena Papadopoulou 
 

 Autumn 
 

When autumn comes the sky is cloudy 
And the leaves on the trees are orange, 

brown and yellow. 
Birds fly away to other places. 

 
George Pesiridis 

   
Great Autumn 

 
I have fun in autumn 

The leaves are colourful 
and the weather is cold, 

but interesting. 
 

Steven Ouliaris 

 Autumn 
 

In autumn the weather is cold 
Oranges ,apples and grapes 
are the fruit of the season. 

 
Nick Mokikas 

 

   
Leaves Fall 

Autumn is the best season 
because leaves fall 

and we watch football 
and players score the best goals. 

 
Raphael Mainos 
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AUTUMN 

In Autumn my family and I stay at home. We drink hot chocolate and we watch the yellow, orange and red 
leaves fall from the trees on the mountain. We light up the fireplace. In the UK and America they have two 
popular celebrations: Halloween and Thanksgiving. 
On October the 31st people celebrate Halloween. The people believed that on the night of October 31st the 
ghosts of the dead came back. To scare the ghosts’ people lit bonfires and dressed up with costumes. 
Nowadays children dress up with scary costumes and go from house to house and play “Trickor Treat”. 
 

THANKSGIVING 
Thanksgiving is celebrated in America. When the first people from England arrived in America, it was 
difficult for them to survive. The winter was cold and many people died. When spring came some friendly 
Indians helped them grow corn and taught them how to catch animals and fish. When summer was over 
they celebrated their first harvest with a special meal. The Indians came too. This first Thanksgiving lasted 
three days. 
President Lincoln made Thanksgiving a national holiday in the USA in 1863.The holiday is always celebrated 
on the fourth Thursday of November. 
 
George Nikolaidis 

   

CELEBRATING HALLOWEEN WITH SCARY and STRANGESHORT STORIES 

    
The locked door 
 
I was home alone one day. I was having a great time, 
when I heard a strange noise. 
I was scared and went to my room but I couldn’t 
open the door. Someone had locked it from the 
inside. I was really frightened. Then my parents came 
home and we found out that the door was blocked 
by a broomstick. 
 
Ioakim Sarakinis 

 The Haunted House 
 
Last summer, my cousin and I explored a 
haunted house. In the beginning we were 
scared and anxious. I threw a stone in the 
house and it sounded as if it hit someone. Then 
we saw a figure at the window. We ran back 
home and never returned there again. 
 
George Pesiridis 

   
The Girl 
 
My dad was driving me home from school one day 
when we saw a girl standing in the middle of the 
road. We went a little further to the right to avoid 
running her over with the car. When we turned back 
to ask her if she wanted help, she wasn’t there. We 
thought she went to the old house next to the lake.  
 
The people who answered the door told us they 

 WHO’S THERE? 
 
On a cold winter night a child decided to invite 
his friends to his house to watch a scary movie 
while his parents were away. 
Suddenly they heard a strange sound as if 
someone had broken a window. Everyone 
froze. Then they heard a door open and called 
the police. When the police arrived the 
window wasn’t broken and nobody was there. 
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didn’t have any children. Then as we were driving 
away from the house we saw the same girls tarring at 
us from the window upstairs. 
 
Chrisovalantis Pantelis Sampalis 

After a while the same thing happened again 
and the children entered the room to see if 
someone was there... and no one saw them 
again. 
 
Panagiota Chrisovalantou Theofanous 

    
   

Γράμμα από τον ποιθτι και ςυγγραφζα, κ. Θεοφάνθ Θεοφάνουσ 
04/11/2020 

Φλϊρινα 
 

Αξιότιμθ κυρία Μοφςιου-Μυλωνά, 
Αγαπθμζνα μου παιδιά,  
 
Εφχομαι το μινυμά μου να ςασ βρίςκει καλά και διαβαςτεροπεφταςτεράτουσ!  
Με χαρά ζμακα πωσ υπάρχει μζςα ςασ το μικρόβιο του δθμοςιογράφου και πωσ ετοιμάηετε ζνα περιοδικό 
ποικίλθσ φλθσ. Τι όμορφο να μπορεί κανείσ να δθμιουργεί και να ζχει ελευκερία λόγου. Τι υπζροχο να ζχει 
τθ δυνατότθτα να επιλζγει τα κζματα που κϋ αςχολθκεί και να ταξιδεφει τουσ αναγνϊςτεσ του μζςα από 
τα ςφντομα, ςαφι και περιεκτικά άρκρα του.  
Ξζρετε πωσ κα μποροφςατε να γράψετε ζνα άρκρο υπό τθ μορφι ςταυρόλεξου; Θα μποροφςατε ακόμα 
και να ζχετε μια μικρι ςτιλθ με αινίγματα τα οποία κα κλθκοφν να λφςουν οι αναγνϊςτεσ ςασ. Έτςι κα 
ζχετε τθν ευκαιρία να αλλθλεπιδράςετε μαηί τουσ. 
Να ζνα δικό μου αίνιγμα.. Για να δοφμε ποιοσ κα το βρει;  

“Στο αίνιγμα ςαν δϊςεισ λφςθ 
το πρόςωπό ςου κα φωτίςει’’ 

                        Φο κρυφτό 
Ροιοσ να κρφβεται πίςω απ’ τθν κουρτίνα; 
Ροιοσ είναι αυτόσ που λζει ςιωπθρά 
καλθμζρα∙ πζρα ωσ πζρα 
ςτουσ ςπόρουσ τθσ γθσ; 
Ροιοσ είναι εκείνοσ που μεταμορφϊνει  
τα κοκοράκια ςε ξυπνθτιρια; 
Ροιοσ χρωματίηει τουλίπεσ, λιβάδια 
και βάφει τα καλαμπόκια χρυςά;  
Μςωσ να ’ναι αυτόσ  
που απ’ τισ γρίλιεσ τρυπϊνει 
για ν’ ανοίξεισ τα μάτια 
και που ςε κάνει με περίςςια χαρά 
ςε όλουσ να λεσ: Φτου ξελευκερία!” 

 

 
Χάρθκα πολφ που τα είπαμε. Εφχομαι τον Μάρτθ (21 Μαρτίου – Παγκόςμια Ημζρα Ποίθςθσ) ν’ 
ανταμϊςουμε από κοντά και να περάςουμε ζνα πρωϊνό γεμάτο με ποιθτικά παιχνίδια.  
Καλι πρόοδο!  

Με εκτίμθςθ, 
Κάποιοσ που πιςτεφει  

πωσ μπορείτε να ξεπεράςετε τον εαυτό ςασ... 
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ΞΕΓΑΝΡΙ ΗΩΓΤΑΦΡΙ 
 

ΣΑΞΣΝΡ ΣΙΜΑΥΡ 
Ο Πάμπλο Πικάζο, (25 Οθηωβξίνπ 1881 - 8 Απξηιίνπ 1973) 

ήηαλ Ηζπαλόο δωγξάθνο, ραξάθηεο, γιύπηεο, πνηεηήο, 
ζθελνγξάθνο θαη δξακαηνπξγόο. 

Δίλαη έλαο από ηνπο θπξηόηεξνπο Ηζπαλνύο εθπξνζώπνπο ηεο 
ηέρλεο ηνπ 20νύ αηώλα, ζπληδξπηήο καδί κε ηνλ Εωξδ 
Μπξαθ ηνπ θπβηζκνύ θαη κε ζεκαληηθή ζπλεηζθνξά ζηε 
δηακόξθωζε θαη εμέιημε ηεο κνληέξλαο θαη ζύγρξνλεο ηέρλεο. 

Διάζημα έργα ηοσ είναι: Οι δεζποινίδες ηης Αβινιόν (1907), πνπ 
έθεξε επαλάζηαζε ζηε ζύγρξνλε δωγξαθηθή, Οι μοσζικοί με ηις 
μάζκες (1921), Ο ακροβάηης (1930), Κοπέλα μπροζηά ζε 
καθρέθηη (1932), Ο γέρος κιθαρίζηας, θαη ην αξηζηνύξγεκά ηνπ, 
Ζ Γκερνίκα. 

 
 

 

 

 

 

 
Οι δεζποινίδες ηης Αβινιόν (1907)  Κοπέλα μπροζηά ζε καθρέθηη (1932) 

 

 

 
Το παιδί με ηο περιζηέρι  Η κσρία με ηα ρόδα 

https://el.wikipedia.org/wiki/25_%CE%9F%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1881
https://el.wikipedia.org/wiki/8_%CE%91%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1973
https://el.wikipedia.org/wiki/20%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CF%89%CF%81%CE%B6_%CE%9C%CF%80%CF%81%CE%B1%CE%BA
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CF%89%CF%81%CE%B6_%CE%9C%CF%80%CF%81%CE%B1%CE%BA
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CF%89%CF%81%CE%B6_%CE%9C%CF%80%CF%81%CE%B1%CE%BA
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%85%CE%B2%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%B1_%CF%84%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BA%CE%B5%CF%81%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B1_(%CE%B6%CF%89%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE%AE)
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ΧΡΧΑΟ ΞΙΤΡ 
Ο Χοσάν Μιρό, Βαξθειώλε, 20 Απξηιίνπ 1893

 
– Πάικα 

(Μαγηόξθα), 25 Γεθεκβξίνπ 1983). Καηαιαλόο δωγξάθνο θαη 
γιύπηεο. Θεωξείηαη έλαο από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο θαιιηηέρλεο 
ηνπ 20νύ αηώλα. 
 

O Joan Miro είλαη γλωζηόο γηα ηηο γεκάηεο παηρληδίζκαηα 
εηθόλεο ηνπ. Οη ζπκβνιηθέο ηνπ εηθόλεο δίλνπλ ηελ αίζζεζε 
ηεο αθέιεηαο θαη ηεο παηδηθόηεηαο θνηηάδνληάο ηεο θάπνηνο 
γηα πξώηε θνξά. 
 
Τν έξγν ηνπ ραξαθηεξίδεηαη από ιακπεξά ρξώκαηα ζε 
ζπλδπαζκό κε απινπνηεκέλεο θόξκεο, πνπ ζπκίδνπλ ηα 
ζρέδηα παηδηώλ ζηελ ειηθία ηωλ πέληε εηώλ, ελώ ζηελ 
ηέρλε ηνπ ελζωκαηώλεη ζηνηρεία θαη από ηελ θαηαιαληθή 
ιαϊθή ηέρλε. Ο ίδηνο αγαπνύζε ηδηαίηεξα λα ζπγθξίλεη ηηο 
εηθαζηηθέο ηέρλεο κε ηελ πνίεζε. 

 

 
   

 

 

 
   

 

 

 
   
   

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CF%81%CE%BA%CE%B5%CE%BB%CF%8E%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CE%BB%CE%BC%CE%B1_%CE%BD%CF%84%CE%B5_%CE%9C%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CF%8C%CF%81%CE%BA%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CE%BB%CE%BC%CE%B1_%CE%BD%CF%84%CE%B5_%CE%9C%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CF%8C%CF%81%CE%BA%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CE%BB%CE%BC%CE%B1_%CE%BD%CF%84%CE%B5_%CE%9C%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CF%8C%CF%81%CE%BA%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/25_%CE%94%CE%B5%CE%BA%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1983
https://el.wikipedia.org/wiki/20%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
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Ηωγραφιζσ και ςυνκζςεισ 
 

Ηωγραφίηω ςαν τον Ξιρό και τον Σικάςο  
 

 
Γεωργία Μαραςτεργίου, Ελζνθ Ξοφλελθ 
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Σαναγιϊτα Χρυςοβαλάντου Θεοφάνουσ 

 

Ηωι Ξπόγλθ 
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Υτζφανοσ Ρυλιάρθσ, «Φο αιωροφμενο ςπίτι» 

 

 
Μωνςταντίνοσ Άγγελοσ Οτρίηα 
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Άγγελοσ Σαπαγιάννθσ  Αλζξανδροσ Ξαρίνθσ 

   

 

 

 
Οίκοσ Ξοκίκασ  Ξαρία Σουγαρίδου 
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Ηωι Ξπόγλθ  Γιϊργοσ Ναηαρίδθσ 

Από το βιβλίο τθσ Ξαρίασ Χατηθλάμπρου «Ρ περίπατοσ μιασ γραμμισ», εκδ. Blurb, 2009 

ΦΘΙΟΡΣΩΤΙΟΕΥ ΔΘΞΙΡΧΤΓΙΕΥ  

 
Ρμαδικζσ εργαςίεσ 

 

 

 

Ηωι Ξπόγλθ και Ξαρία Σουγαρίδου 
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Σαναγιϊτα Χρυςοβαλάντου Θεοφάνουσ 
 

 

  
 

Φκινοπωρινό 
 

Τα φφλλα πζφτουνε ςιωπθλά 
Ο ιλιοσ δεν μασ χαμογελά 

ςυννεφιά, ςκοτεινιά 
το ουράνιο τόξο μασ  χαιρετά. 

 
Ρζφτει , πζφτει θ βροχι 

φζρνει και άλλθ αςτραπι 
ξαφνικά να μια βροντι 

θ μζρα κα ’ναι ςκοτεινι. 
 

Ζλενα Ξοφλελθ 
 

 
 
 
 
 

Δίπλα ηωγραφιά: Δθμιτρθσ Ξπαςοφρθσ 
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Μαλθμζρα 
 

Καλθμζρα κα ςου πω 
Τίποτα άλλο, για μια μζρα 

καλι, γαλινια 
και ιςυχθ. 

 
Καλθμζρα, μια καλι θμζρα. 

Μα ακόμθ κι αυτι 
τθ λζξθ τθν κατάργθςαν, 

τθν καλθμζρα! 
 

Αυτι θ τιμθμζνθ λζξθ 
μου φτιάχνει τθ μζρα. 

Καλθμζρα!!! 
 

Βαςίλθσ Μωνςταντινίδθσ 

  

 
 

Βαςίλθσ Μωνςταντινίδθσ 

   

 

 

 

Ρμαδικζσ εργαςίεσ 
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Δθμιτρθσ Ξπαςοφρθσ 

 

 
Γιϊργοσ Σεςιρίδθσ 
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Υταφροσ Οοτίδθσ  Γιϊργοσ Ναηαρίδθσ 

 

Ξε τον αγαπθμζνο μασ δάςκαλο τθσ Ε’ τάξθσ,  
κ. Μωνςταντίνο Φωτιάδθ, Χποδιευκυντι του Υχολείου μασ 

   

 

 

 

   

 

 

 

   
   



SCHOOL-ECO-ΞΧΤΞΘΓΜΡΦΤΧΣΑ 
ΥΦ’2 τάξθ 6ου ΡΝΡΘΞΕΤΡΧ ΔΘΞΡΦΙΜΡΧ ΥΧΡΝΕΙΡΧ ΦΝΩΤΙΟΑΥ «ΙΩΟ ΔΤΑΓΡΧΞΘΥ» 

   

 

 

 
Ξαρία Σουγαρίδου  Δθμιτρθσ Ξπαςοφρθσ 

   

 
 

ΣΑΙΧΟΙΔΙΑ 
ΦΑ ΜΤΧΣΦΡΝΕΠΑ ΦΡΧ ΥΧΡΝΕΙΡΧ 

1. Βρείτε τισ 15 κρυμμζνεσ λζξεισ οριηοντίωσ και κακζτωσ. 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

2 Α Φ Ρ Ι Φ Θ Υ Θ Θ Μ Π Ο Ρ Σ Δ Φ Δ 

3 Δ Θ Ξ Ρ Υ Ι Ρ Θ Σ Δ Θ Μ Π Υ Θ Υ Ι 

4 Α Δ Θ Σ Δ Θ Μ Φ Χ Α Τ Φ Θ Υ Φ Α Α 

5 Υ Ε Φ Φ Α Π Θ Υ Τ Υ Ε Φ Τ Β Ψ Ο Ν 

6 Μ Ω Υ Σ Δ Θ Μ Ε Ω Φ Μ Α Σ Δ Θ Φ Ε 

7 Α Β Ε Α Ξ Α Θ Θ Ξ Α Φ Ι Μ Α Υ Α Ι 

8 Ν Ι Υ Ε Φ Τ Β Ψ Α Υ Ε Φ Τ Β Ψ Υ Ξ 

9 Ρ Β Ι Β Ν Ι Α Ε Φ Ω Σ Δ Θ Μ Π Υ Ξ 

10 Υ Ξ Α Θ Θ Φ Ε Υ Α Β Υ Β Θ Υ Φ Τ Α 

11 Θ Μ Π Ο Ρ Σ Δ Θ Μ Π Υ Ι Ξ Χ Θ Ω Χ 

12 Φ Ρ Δ Ι Δ Α Μ Φ Θ Τ Ι Ρ Θ Ι Φ Β Ο 

13 Υ Ε Φ Τ Β Ψ Υ Ε Φ Τ Υ Σ Ρ Χ Δ Ε Υ 

14 Ε Σ Τ Ρ Γ Τ Α Ξ Ξ Α Σ Δ Θ Μ Π Υ Ι 

                  

 

Ζλενα Σαπαδοποφλου 
 
 
 



SCHOOL-ECO-ΞΧΤΞΘΓΜΡΦΤΧΣΑ 
ΥΦ’2 τάξθ 6ου ΡΝΡΘΞΕΤΡΧ ΔΘΞΡΦΙΜΡΧ ΥΧΡΝΕΙΡΧ ΦΝΩΤΙΟΑΥ «ΙΩΟ ΔΤΑΓΡΧΞΘΥ» 

2. Βρείτε τισ 15 κρυμμζνεσ λζξεισ οριηοντίωσ και κακζτωσ. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Χ Δ Τ Ρ Γ Ε Ι Ρ Υ Υ Φ Α Ι Τ Α 

Υ Ε Φ Τ Β Ψ Υ Δ Ξ Ε Θ Μ Ε Χ Υ 

Φ Θ Χ Γ Θ Δ Φ Θ Α Ρ Φ Χ Δ Σ Μ 

Υ Φ Α Φ Φ Θ Ρ Φ Θ Ξ Υ Ν Θ Ρ Δ 

Α Υ Τ Ε Υ Φ Τ Ψ Θ Ρ Ε Ι Φ Ν Ι 

Ο Ε Φ Φ Ε Ψ Ι Θ Ξ Ν Υ Μ Ψ Ρ Α 

Φ Υ Θ Τ Υ Θ Α Υ Α Χ Θ Ε Θ Γ Ν 

Α Θ Υ Α Θ Υ Τ Ψ Φ Β Φ Ι Υ Ι Ε 

Δ Φ Ε Δ Φ Ψ Β Π Ι Ι Υ Ρ Ψ Υ Ι 

Θ Ε Θ Ι Σ Ι Ο Α Μ Α Υ Γ Π Φ Ξ 

Φ Δ Τ Α Υ Ε Φ Τ Α Ε Φ Τ Δ Θ Ξ 

Ψ Θ Α Υ Ε Φ Τ Β Α Ι Θ Ρ Χ Υ Α 

Θ Φ Ο Α Δ Ι Ε Χ Θ Ο Φ Θ Υ Υ Ε 

Υ Ψ Ι Ε Φ Τ Β Ψ Δ Α Υ Μ Α Ν Α 

Σ Τ Ρ Α Χ Ν Ι Ρ Υ Ε Φ Τ Β Ψ Υ 

 
Γιϊργοσ Οικολαΐδθσ 

 
 

3. Βρείτε τισ 8 κρυμμζνεσ λζξεισ οριηοντίωσ και κακζτωσ. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2 Π Δ Μ Α Τ Ε Μ Ν Α Δ 

3 Χ Θ Θ Τ Α Ο Ι Α Υ Θ 

4 Ν Φ Τ Δ Υ Ξ Υ Δ Ω Φ 

5 Ξ Ψ Α Θ Ω Ρ Ω Θ Β Ψ 

6 Σ Θ Ο Φ Β Ν Β Φ Π Θ 

7 Ρ Υ Ι Ψ Π Χ Υ Φ Τ Α 

8 Γ Ψ Α Θ Τ Β Ω Θ Β Δ 

9 Ι Π Φ Υ Α Ι Υ Δ Ω Θ 

10 Ε Φ Ε Φ Τ Α Δ Ι Α Φ 

11 Υ Ε Μ Α Υ Ε Φ Ι Ο Α 
 

 

Δθμιτρθσ Ξπαςοφρθσ 
 



SCHOOL-ECO-ΞΧΤΞΘΓΜΡΦΤΧΣΑ 
ΥΦ’2 τάξθ 6ου ΡΝΡΘΞΕΤΡΧ ΔΘΞΡΦΙΜΡΧ ΥΧΡΝΕΙΡΧ ΦΝΩΤΙΟΑΥ «ΙΩΟ ΔΤΑΓΡΧΞΘΥ» 

Μαλι ςυνζχεια! 
 

 
Φο επόμενο τεφχοσ ςτο τζλοσ Οοεμβρίου 2020 

 
 

 
Χρυςοβαλάντθσ Σαντελισ Υαμπαλισ 

 

ΝΧΥΕΙΥ ΜΑΙ ΑΣΑΟΦΘΥΕΙΥ 
Θ λφςθ ςτο ΜΤΧΣΦΡΝΕΠΡ 1   
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

2 Α Φ Ρ Ι Φ Θ Υ Θ Θ Μ Π Ο Ρ Σ Δ Φ Δ 

3 Δ Θ Ξ Ρ Υ Ι Ρ Θ Σ Δ Θ Μ Π Υ Θ Υ Ι 

4 Α Δ Θ Σ Δ Θ Μ Φ Χ Α Τ Φ Θ Υ Φ Α Α 

5 Υ Ε Φ Φ Α Π Θ Υ Τ Υ Ε Φ Τ Β Ψ Ο Ν 

6 Μ Ω Υ Σ Δ Θ Μ Ε Ω Φ Μ Α Σ Δ Θ Φ Ε 

7 Α Β Ε Α Ξ Α Θ Θ Ξ Α Φ Ι Μ Α Υ Α Ι 

8 Ν Ι Υ Ε Φ Τ Β Ψ Α Υ Ε Φ Τ Β Ψ Υ Ξ 

9 Ρ Β Ι Β Ν Ι Α Ε Φ Ω Σ Δ Θ Μ Π Υ Ξ 

10 Υ Ξ Α Θ Θ Φ Ε Υ Α Β Υ Β Θ Υ Φ Τ Α 

11 Θ Μ Π Ο Ρ Σ Δ Θ Μ Π Υ Ι Ξ Χ Θ Ω Χ 

12 Φ Ρ Δ Ι Δ Α Μ Φ Θ Τ Ι Ρ Θ Ι Φ Β Ο 

13 Υ Ε Φ Τ Β Ψ Υ Ε Φ Τ Υ Σ Ρ Χ Δ Ε Υ 

14 Ε Σ Τ Ρ Γ Τ Α Ξ Ξ Α Σ Δ Θ Μ Π Υ Ι 

Ζλενα Σαπαδοποφλου 



SCHOOL-ECO-ΞΧΤΞΘΓΜΡΦΤΧΣΑ 
ΥΦ’2 τάξθ 6ου ΡΝΡΘΞΕΤΡΧ ΔΘΞΡΦΙΜΡΧ ΥΧΡΝΕΙΡΧ ΦΝΩΤΙΟΑΥ «ΙΩΟ ΔΤΑΓΡΧΞΘΥ» 

Θ λφςθ ςτο ΜΤΧΣΦΡΝΕΠΡ 2 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Χ Δ Τ Ρ Γ Ε Ι Ρ Υ Υ Φ Α Ι Τ Α 

Υ Ε Φ Τ Β Ψ Υ Δ Ξ Ε Θ Μ Ε Χ Υ 

Φ Θ Χ Γ Θ Δ Φ Θ Α Ρ Φ Χ Δ Σ Μ 

Υ Φ Α Φ Φ Θ Ρ Φ Θ Ξ Υ Ν Θ Ρ Δ 

Α Υ Τ Ε Υ Φ Τ Ψ Θ Ρ Ε Ι Φ Ν Ι 

Ο Ε Φ Φ Ε Ψ Ι Θ Ξ Ν Υ Μ Ψ Ρ Α 

Φ Υ Θ Τ Υ Θ Α Υ Α Χ Θ Ε Θ Γ Ν 

Α Θ Υ Α Θ Υ Τ Ψ Φ Β Φ Ι Υ Ι Ε 

Δ Φ Ε Δ Φ Ψ Β Π Ι Ι Υ Ρ Ψ Υ Ι 

Θ Ε Θ Ι Σ Ι Ο Α Μ Α Υ Γ Π Φ Ξ 

Φ Δ Τ Α Υ Ε Φ Τ Α Ε Φ Τ Δ Θ Ξ 

Ψ Θ Α Υ Ε Φ Τ Β Α Ι Θ Ρ Χ Υ Α 

Θ Φ Ο Α Δ Ι Ε Χ Θ Ο Φ Θ Υ Υ Ε 

Υ Ψ Ι Ε Φ Τ Β Ψ Δ Α Υ Μ Α Ν Α 

Σ Τ Ρ Α Χ Ν Ι Ρ Υ Ε Φ Τ Β Ψ Υ 

Γιϊργοσ Οικολαΐδθσ 

Θ λφςθ ςτο ΜΤΧΣΦΡΝΕΠΡ 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2 Π Δ Μ Α Τ Ε Μ Ν Α Δ 

3 Χ Θ Θ Τ Α Ο Ι Α Υ Θ 

4 Ν Φ Τ Δ Υ Ξ Υ Δ Ω Φ 

5 Ξ Ψ Α Θ Ω Ρ Ω Θ Β Ψ 

6 Σ Θ Ο Φ Β Ν Β Φ Π Θ 

7 Ρ Υ Ι Ψ Π Χ Υ Φ Τ Α 

8 Γ Ψ Α Θ Τ Β Ω Θ Β Δ 

9 Ι Π Φ Υ Α Ι Υ Δ Ω Θ 

10 Ε Φ Ε Φ Τ Α Δ Ι Α Φ 

11 Υ Ε Μ Α Υ Ε Φ Ι Ο Α 

Δθμιτρθσ Ξπαςοφρθσ 
 

 


