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Φ νέζθα θαη γεμάηα θέθη, με μάηηα εύζηνμ-

θα,γονεύμοκ κ΄αθμογθναζημύκ ημκ θόζμμ, κα ημκ 

θαηακμήζμοκ,γηα κα πνμβάιμοκ ζ΄αοηόκ ηεκ ύπανλή ημοξ. 

Πα παηδηά…… 

Σειαθίδμκηαξ ηεκ παηδηθή ροπή, ηα βνίζθεηξ όια μαιαθά, 

όια δεθηηθά,όια εύπιαζηα.  

Γθεί μ δάζθαιμξ μπμνεί κα ζηήζεη ημ βαζίιεηό ημο. 

Κα γίκεη ηναγμύδη πμο ζα εθθνάζεη ημ κμο θαη ηεκ ροπή. 

Κα γίκεη δνάζε πμο ζα εκώζεη ημ άημμμ με ηα άιια μέιε 

ηεξ μμάδαξ. 

Πόηε ημ παηδί ζα θαηαιάβεη, ζα κηώζεη, ζα πνμηείκεη, ζα 

εθθνάζεη θαη ζ΄ακαπηύλεη έηζη πμιοδηάζηαηα ημκ ροπηζμό 

ημο. 

Έπμκηαξ θαηά κμο αοηή ηεκ «ηενή» δηαδηθαζία απ΄ηε μηα 

θαη ημ νόιμ ημο δαζθάιμο απ΄ηεκ άιιε λεθηκήζαμε ηεκ 

έθδμζε ημο πενημδηθμύ  

 « Γμπμνείμο δνάζεηξ θαη απμδνάζεηξ», αοηή ηεκ πενηπέ-

ηεηα ακαδήηεζεξ γηα ημ θαιύηενμ, γκςνίδμκηαξ, όηη ηα παη-

δηά αλίδμοκ όηη ημ θαιύηενμ.  

Γοπανηζηώ όιμοξ ημοξ ζοκαδέιθμοξ ημο Δεμμηηθμύ Οπμιεί-

μο Γμπμνείμο πμο ζοκενγάζηεθακ θαη ηδηαίηενα ημκ Αιβακό 

Δεμήηνημ θαη ημκ Ναπαδόπμοιμ Ζςάκκε πμο ακέιαβακ ημκ 

ζοκημκηζμό ηεκ επημέιεηα θαη ηεκ έθδμζε ημο πενημδηθμύ 

μαξ. 

Ηαιή ακάγκςζε. 



Πμ κενάθη 



Πη είκαη απαναίηεημ γηα ηε δςή μαξ; 

Γηα κα ημ βνεηξ, ιύζε ημ ζηαονόιελμ. 

1. Ηνύβμοκ ημκ ήιημ. 

2. Ιε αοηόκ ημκ ηνόπμ ημ κενό  γίκεηαη από ογνό αένημ. 

3. Έηζη ημ κενό πέθηεη ζηε γε.  

4. Δεζηαίκεη ηε γε. 



ΠΜ ΕΦΑΖΟΠΓΖΜ ΠΕΟ ΟΑΚΠΜΞΖΚΕΟ 

     Ε Οακημνίκε είκαη έκα λεπςνηζηό αηγαημπε-

ιαγίηηθμ κεζί ελαηηίαξ ηεξ ηδηαίηενεξ μμμνθηάξ 

ημο αιιά θονίςξ ιόγς ηεξ εθαηζηεηαθήξ ημο 

δναζηενηόηεηαξ.  Άιιςζηε αοηή ε δναζηενηόηεηα 

έδςζε ζημ κεζί ηε ζεμενηκή ημο μμνθή. 

      ηιηάδεξ πνόκηα πνηκ ε Οακημνίκε  ήηακ έκα ζηνμγγοιό κεζί πμο μκμμα-

δόηακ «Οηνμγγύιε».  Γύνς ζηα 1600 π. πνμθιήζεθε ε δοκαηόηενε θαη θα-

ηαζηνμθηθόηενε έθνελε ημο εθαηζηείμο ηεξ Θήναξ.  Έκα μεγάιμ μένμξ ημο κε-

ζημύ βοζίζηεθε,ζηε ζέζε ημο ακαδύζεθακ δύμ μηθνά εθαηζηεηαθά κεζηά, ε Να-

ιαηά θαη ε Κέα Ηαμέκε θαη δεμημονγήζεθε ε πενίθεμε «θαικηένα».  

ΠΖ ΓΖΚΑΖ ΜΙΩΟ Ε «ΗΑΘΚΠΓΞΑ»; 

  Ε ιέλε «θαικηένα» είκαη ηζπακηθή θαη ζεμαίκεη πύηνα ή θαδάκη.  Ννόθεηηαη 

δειαδή γηα «μηα πμιύ μεγάιε ιεθάκε πμο ζηε  μέζε έπεη έκα εθαίζηεημ.» 

ΗΑΖ ΠΜ ΕΦΑΖΟΠΓΖΜ ΠΖ ΓIΚΑΖ; 

 Ούμθςκα με ημοξ μηθνμύξ μαξ μαζεηέξ ημ εθαίζηεημ είκαη… 
 
«…θάηη ζα βμοκό πμο έπεη μέζα ιάβα αιιά μπμνεί θαη κα ηε βγάιεη έλς με 
έθνελε πμο πνμθαιεί θαη ζεηζμό». 
«…έκα  κεζί πμο έπεη μέζα ιάβα θαη βγάδεη θαπκό.  Έκα εθαίζηεημ μπμνεί κα 
είκαη εκενγό ή ζβεζμέκμ». 



ΠΖ ΟΕΙΑΖΚΓΖ ΓΚΓΞΓΜ ΕΦΑΖΟΠΓΖΜ? 

  

«Έκα εκενγό εθαίζηεημ μπμνεί κα εθναγεί». 
«Πμ εκενγό εθαίζηεημ έπεη μέζα ιάβα». 
«Πμ εκενγό εθαίζηεημ μπμνεί κα βγάιεη ιάβα». 

ΠΜ ΟΒΕΟΙΓΚΜ? 

 

«Πμ εθαίζηεημ άμα είκαη ζβεζμέκμ, δεκ πεηάεη ιάβα» 
«Πμ ζβεζμέκμ εθαίζηεημ δεκ λακαβγάδεη θαπκμύξ». 
«Πμ ζβεζμέκμ εθαίζηεημ είκαη παιαζμέκμ». 

     Μη μαζεηέξ έδςζακ ηηξ δηθέξ ημοξ απακηήζεηξ γκςνίδμκηαξ πμιύ θαιά όηη ημ 

εθαίζηεημ ηεξ Οακημνίκεξ είκαη εκενγό.  Πειεοηαία έκημκε εθαηζηεηαθή δναζηενηό-

ηεηα πανμοζίαζε ημκ Ζακμοάνημ ημο 1950.  Αιιά θαη κςνίηενα ημκ Ζμύιημ ημο 1941, 

ημκ Αύγμοζημ ημο 1939, ημ Ιάνηημ ημο 1928 θαη ημκ Αύγμοζημ ημο 1925 ημ εθαί-

ζηεημ δειώκεη ηεκ πανμοζία ημο. 



     Οήμενα ζημ κεζί ηεξ Κέαξ Ηαμέκεξ οπάνπμοκ 7 θναηήνεξ θαη 1 θναηήναξ ο-

πάνπεη ζημ κεζί ηεξ Ναιαηάξ Ηαμέκεξ.  Μη θναηήνεξ αοημί εθημκώκμοκ αένηα ζε 

θαζεμενηκή βάζε, πνάγμα πμο μεηώκεη ηεκ πηζακόηεηα μηαξ εθαηζηεηαθήξ έθνελεξ. 

       Γπίζεξ, οπάνπεη θη έκαξ οπμζαιάζζημξ θναηήναξ πμο μκμμάδεηαη 

«Ημιμύμπμξ» θαη βνίζθεηαη ζηε ζαιάζζηα πενημπή βμνεημδοηηθά ηεξ Θήναξ. 

       Ε εθαηζηεηαθή δναζηενηόηεηα θοζηθά παναθμιμοζείηαη θαζεμενηκά θαη ενεο-

κάηαη από Έιιεκεξ ζεηζμμιόγμοξ.  (Ζκζηηημύημ Ιειέηεξ θαη Ναναθμιμύζεζεξ ημο 

Εθαηζηείμο ηεξ Οακημνίκεξ-ΖΙΝΕΟ) 

 



Τα παιδιά ηηρ Τπίηη ηάξηρ θέλονηαρ 

να γνωπίζοςν καλύηεπα ηον ηόπο 

ζηον οποίον ζοςν, αποθάζιζαν να 

επιζκεθηούν ηοςρ μύλοςρ ηος 

ΕΘΣΕ ΖΕΣΗ, ΕΘΣΕ ΚΡΤΟ  
ΣΟ ΕΜΠΟΡΕΘΟ ΔΕ ΛΕΩ ΑΝΣΘΟ…! 

 
ΠΑΝΕ ΕΔΩ, ΠΑΝΕ ΕΚΕΘ 

ΣΟ ΕΜΠΟΡΕΘΟ ΘΑ’ ΝΑΘ ΓΘΟΡΣΗ…; 
 

Ε ΟΠΟΙΟΝ ΣΟΠΟ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΩ 
ΣΟ ΕΜΠΟΡΕΙΟ ΠΟΣΕ ΔΕ ΣΟ 

ΞΕΧΝΑΩ…! 

Υπεύθςνοι Δαζκαλοι: 

Κωνζηανηίνα Σηαςποποςλος και 

 Γιωπγορ καπαμολεγκορ  



      

Τα παιδιά της Γ τάξης ζωγράφι-

σαν παίρνοντας έμπνευση από 

τους μύλους του Εμπορείου 

μας... 

… έγραψαν 

τις εκθέσεις 

τους για την 

ε π ί σ κ ε ψ ή 

Μαρία Γρόζοσ Γ1 

Γηολσζία Γρόζοσ Γ1 

Δκπορείο Σαληορίλες  

Μύιοη ζηο ιόθο Γαβρίιε 

… φωτογράφισαν το Εμπορείο 

και τους μύλους... 



Η  ελ ιά 

είλαη από ηα 

πνιιά θπηά 

ηνπ παξάγν-

ληαη ζηνλ ηόπν 

καο, ην βηβιίν 

ηεο Δ΄ Τάμεο 

έρεη ζεηξά από 

καζήκαηα κέ-

ζα από ηα ν-

πνία ηα παηδηά 

πξνζπαζνύλ 

λα θαηαιάβνπλ 

πόζν ζεκαληη-

θή είλαη ε ειηά 

γηα ηελ πγεία 

καο, γηα ηελ 

νηθνλνκία ηνπ 

ηόπνπ καο θαη 

ηελ ζρέζε πνπ 

έρεη κε ηελ η-

ζηνξία. Σπγθε-

θξηκέλα ηα κα-

ζήκαηα ήηαλ 

ηα αθόινπζα:  

☺ Η Ειηά. 

☺ Οη κύζνη 
θαη ε ειηά. 

☺ Η ειηά ζηελ 

Ειιάδα θαη 
ζηε Μεζό-
γεην. 

☺ Μαγεηξεύν-
ληαο κε ε-
ιαηόιαδν. 

 Φπζηθά ζε 

θάζε κάζεκα 

έγηλαλ μερσξη-

ζηέο δξαζηε-

ξηόηεηεο κε 

ζ θ ν π ό  λ α 

κπνπλ ηα παη-

δηά ζηελ ςπ-

ρνινγία ηνπ 

π αξ αγ σγν ύ , 

ηνπ κπζνπιά-

ζηε, ηνπ πνηε-

ηή αθόκα θαη 

ηνπ κάγεηξα. 

 Έηζη ινη-

πόλ, θπηέςακε 

ηε δηθή καο ε-

ιηά, βξήθακε 

ηηο δηθέο καο 

ζπληαγέο ζηηο 

νπνίεο ρξεζη-

κνπνηείηαη ιά-

δη, θάλακε ζπ-

δήηεζε θαη ρσ-

ξηζηήθακε ζε 

νκάδεο γηα λα 

δνύκε από πνύ 

πήξε ην όλνκά 

ηεο ε πόιε ηεο 

Αζήλαο, θηηά-

μακε ηηο δηθέο 

αθίζεο γηα ηελ 

ειηά, ςάμακε 

ζην δηαδίθηπν 

γηα λα καδέ-

ςνπκε πιεξν-

θνξίεο γηα ην 

δέληξν ηεο ε-

ιηάο, ηα πξντό-

ληα πνπ παξά-

γνληαη από ηελ 

ειηά, ηελ Αζε-

λά θαη ηνλ Πν-

ζεηδώλα. 

 Αθνινπζώ-

ληαο ηελ ηαθηη-

θή θαη ηηο δξα-

ζ ηε ξ η ό η εη ε ο 

ηνπ βηβιίνπ πη-

ζηεύνπκε όηη 

ηα παηδηά δηα-

ζθέδαζαλ ην 

κάζεκα ζην 

ζ ρ ν ι ε ί ν , 

έκαζαλ πξάγ-

καηα πνπ ζε 

κηα παξαδνζη-

αθή κεησπηθή 

δηδαζθαιία, δε 

ζα κπνξνύζαλ 

λα θαηαλνή-

ζνπλ νύηε λα 

θάλνπλ βίσκα.  

 

 

Δηδάζθνληεο – 

Καζνδεγεηέο: 

Παπαδόπνπινο 

Θ. Ισάλλεο θαη 

Αιβαλόο Δε-

κήηξεο.  

Η ηεράζηια ασηή ελιά θαίνεηαι και 
είναι πολύ γέρικη, από πληροθορί-

ες ηων καηοίκων ηης περιοτής η ε-
λιά έτει περίποσ 400 τρόνια ζωής. 

Η Δ’ Τάξη και οι 
ελιέρ... 
Οι δραζηηριόηηηες ηων 
παιδιών ζηο ζχολείο. 



Η 
 ειηά εκθα-
λίζηεθε γηα 

πξώηε θνξά 
ζηελ αλαηνιηθή Με-
ζόγεην σο αγξηειηά. 
 Απηό ην πνιύηη-

κν θαη αγαπεκέλν 
δέληξν νη αξραίνη 
Έιιελεο ήμεξαλ λα 
ην θαιιηεξγνύλ, ην 

ρξεζηκνπνηνύζαλ σο 
ζύκβνιν εηξήλεο θαη 
γνληκόηεηαο. 
Με ηα θιαδηά ηεο ε-

ιηάο έθηηαρλαλ ζηε-
θάληα γηα ηνπο ληθε-
ηέο ησλ Οιπκπηαθώλ 
Αγώλσλ θαη όρη κό-

λν. 
 
 

 
 
 
 

 
 Από πνιύ παιηά 
νη αξραίνη Έιιελεο 
ρξεζηκνπνηνύζαλ 

ηελ ειηά ζηε δσγξα-
θηθή ηνπο θαη ζύκ-
θσλα κε ην κύζν α-
ηόο πνπ έκαζε ηνπο 

αλζξώπνπο λα θαι-
ιηεξγνύλ ηελ ειηά 
ήηαλ ν Αξίζηαηνο. 

Γ 
ηα ηελ 

ε ι η ά 

θαη ηα 

πξντόληα πνπ 

παξάγνληαη α-

πό απηή πξέ-

πεη λ αθηεξσ-

ζ ν ύ λ 

π ν ι ι έ ο 

ζει ίδεο 

ηνπ πε-

ξηνδηθνύ 

καο. 

 Γ ε γ ν λ ό ο 

είλαη όηη από 

ηελ ειηά δελ 

παίξλνπκε κό-

λν ην πνιύηη-

κν ιάδη αιιά 

κπνξνύκε λα 

ρξεζηκνπνηή-

ζ ν π κ ε 

ηνλ θαξ-

πό ηεο 

ζην θα-

γεηό καο, 

αιιά θαη λα 

ην ρξεζηκν-

πνηήζνπκε 

ζηελ θαηα-

ζθεπή ια-

δνκπνγηάο 

γηα ην βά-

ςηκν ησλ δσ-

γξαθηώλ θαη 

ησλ ηνίρσλ, 

κάιηζηα νη ια-

δ ν κ π ν γ η έ ο 

έρνπλ κεγάιε 

αληνρή ζην 

λεξό θαη δελ 

μ ε β ά -

θ ν π λ 

εύθνια. 

 Τ ν 

ιάδη ην 

ρξεζηκνπνηνύ-

κε  ζην θαγε-

ηό καο, ζηα 

απ η ν θ ί λ ε η α 

αιιά θαη γηα 

ηηο αλάγθεο 

ηεο θαζεκεξη-

λόηεηαο. 

Γ ηα λα θαηαλνή-
ζνπλ ηα παηδηά 

ηεο Δ’ ηάμεο ηε κεγάιε 
αμία ηεο ειηάο έθηηαμαλ 

ηηο δηθέο ηνπο αθίζεο θαη 
ηηο δηθέο ηνπο εηηθέηεο γηα 
λα ηηο ηνπνζεηήζνπλ ζην 
κπνπθάιη ηνπ ιαδηνύ... 

Η ελιά ζηην 
Αρταία Ελ-
λάδα. 

Οι αθίζες ηης ελιάς και οι εηικέηες μας. 



Η ΗΜΑΘΑ ΣΗ 
ΔΘΑΣΡΟΦΗ ΚΑΘ ΣΟ 

ΥΟΛΕΘΟ. 

Η δηαηξνθή απνηεινύζε, απνηειεί θαη ζα 

απνηειεί έλα από ηα κεγαιύηεξα δεηήκαηα 

πνπ απαζρνινύλ ηελ ειιεληθή θαη όρη κό-

λν θνηλωλία, έηζη ινηπόλ νη καζεηέο θαη νη 

καζήηξηεο ηεο E’ ηάμεο ηνπ ζρνιείνπ καο 

αζρνιήζεθαλ γηα ην ζέκα, δηαπξαγκαηεπό-

κελνη ζεηξά από γεγνλόηα.   

Η Διαηποθη 

Υπεύθςνεζ Δαζκαλερ: 

Θεωνη Σιγαλα και Σοςπλή Καηεπινα  

 

Ιεζμγεηαθή Δηαζηνμθή (Νοναμίδα). 

Ένεοκα: Δηαηνμθηθέξ Οοκήζεηεξ Πςκ 
Ιαζεηώκ. 

Πμ Ννςηκό Γίκαη νοζόξ… 

10 Οομβμοιέξ Γηα Ηαιή Ργεία Από Πα 
παηδηά Πεξ Γ Πάλεξ. 

...Ηαη Πώνα Θίγε Δηαζθέδαζε! 

Πα Ναηδηά Πεξ Γ’ Πάλεξ Οομβμοιεύμοκ…! 



Μη μαζεηέξ δηαβάδμοκ, θμονάδμκηαη, 
ηνέπμοκ, παίδμοκ, δηαζθεδάδμοκ, μαζαίκμοκ, 
γομκάδμκηαη, δμοκ έκημκα, μεγαιώκμοκ, ακα-
πηύζζμκηαη. Άνα, έπμοκ ακάγθε από εκένγεηα, 
εκώ δεκ πνεηάδμκηαη θμνεζμέκα ιίπε. Ηαη 
πμηα πνέπεη κα είκαη ε δηαηνμθή ημοξ;  
Ιηθνά θαη ζοπκά γεύμαηα γε-
νό πνςηκό, μέηνημ μεζεμενηα-
κό θαη ειαθνύ δείπκμ.  

 

 Απαναίηεημ ημ πνςη-
κό: πομόξ, γάια-γηαμύνηη με 
παμειά ιηπανά, μία μενίδα 
μαύνμ ρςμί.  
 Οημ ζπμιείμ ακηί γηα 
ηοπμπμηεμέκα ηνόθημα από 
ηεκ θακηίκα, έκα μήιμ, έκα 
θμμμάηη ζπηηηθή ηονόπηηα, έκα 
ημζη πςνίξ βμύηονμ με ιίγμ θίηνηκμ ηονί θαη 
γαιμπμύια θαη κημμάηα.  
 ΚΑΖ ζηα ιαπακηθά θαη θνμύηα, ρεηό ή 
βναζηό ράνη ημοιάπηζημκ μία θμνά, θνέαξ δύμ 
θμνέξ ηεκ εβδμμάδα, μία ημοιάπηζημκ θμνά 
όζπνηα, έκα αογό μένα πανά μένα.  
 ΜΖ ζηε δάπανε, ζηα ηεγακεηά, ζημ 
αιθμόι, ζηηξ ζάιηζεξ  
  
 Γιοθά; Καη, ηα παηδηά πνεηά-
δμκηαη μία μενίδα γιοθμύ ηεκ εβδμ-
μάδα. Ε ζμθμιάηα π.π εθηόξ ηεξ γεο-
ζηηθήξ απόιαοζεξ πμο πνμζθένεη, 
αημαηώκεη ημκ εγθέθαιμ θαη θηηάπκεη 
ηεκ δηάζεζε.  

 

 Έκα ιίηνμ κενό 
ηεκ εμένα πνέπεη κα θαηακαιώκεη έκαξ 

μαζεηήξ θαζώξ απμβάιιεη μεγάιε πμζόηεηα 
ογνώκ με ημκ ηδνώηα θαζεμενηκά.  
 
ΙΓΟΜΓΓΖΑΗΕ ΔΖΑΠΞΜΦΕ (ΝΡΞΑΙΖΔΑ) 
 Ε παναδμζηαθή μεζμγεηαθή δηαηνμθή 
θαη ηδηαίηενα ε ειιεκηθή παναιιαγή ηεξ, μπμ-
νεί κα ζεςνεζεί όηη έπεη ηα αθόιμοζα 8 βαζη-
θά παναθηενηζηηθά:  

1. νεζημμπμίεζε ειαηόιαδμο. 
2. Ιεγάιε θαηακάιςζε ιαπακη-

θώκ.  
3. Ιεγάιε θαηακάιςζε θνμύηςκ. 
4. Ιεγάιε θαηακάιςζε δεμεηνη-

αθώκ θαη ρςμημύ. 
5. Ιεγάιε θαηακάιςζε μζπνίςκ. 
6. Ιηθνή θαηακάιςζε θνέαημξ. 
7. Ιέηνηα θαηακάιςζε γάιαθημξ 

θαη γαιαθημθμμηθώκ πνμσό-
κηςκ. 

8. Ιέηνηα θαηακάιςζε μηκμπκεύ-
μαημξ.  

   
  Ανθεηέξ πιεονέξ ηεξ μεζμγεηα-
θήξ 
   δηαηνμθήξ, ηδηαίηενα ε θαηακά-
ιςζε ειαηόιαδμο ζε ζοκδοαζμό με ιαπακηθά 
θαη όζπνηα, μπμνμύκ κα πνμζθένμοκ ζε μεγάιμ 
βαζμό πνμζηαζία, από έκα εονύ θάζμα πνόκη-

ςκ κμζεμάηςκ.  

 

 

Νμημξ είκαη μ πνοζόξ θακό-

καξ δηαηνμθήξ ηςκ παηδηώκ; 

Ιε ηηξ ηνεηξ ιέλεηξ: Νμηθηιί-



ΓΞΓΡΚΑ: 

ΔηΑηΞμΦηΗεΟ 

ζΡκΕζεΖεΟ 

ηΩκ 

ΝαΖδΖώΚ.  

 Η παχυσαρκία 

δεν είναι άμοιρη συ-

νεπειών ακόμα και 

στην τρυφερή ηλικί-

α. Σε μια πρόσφατη 

μελέτη της κλινικής 

προληπτικής ιατρι-

κής και 

διατρο-

φής του 

Πανεπι-

στημίου 

Κρήτης, 

βρέθηκε 

ότι το 

ένα στα 

δύο Ελ-

ληνόπουλα ηλικίας 

4-7 ετών έχει ψηλή 

χοληστερόλη, ενώ 

το ένα στα τέσσερα 

εμφανίζει υπέρταση. 

   

 Η παιδική παχυσαρκία αποτελεί ένα 

σοβαρό παγκόσμιο πρόβλημα. Στην Ελ-

λάδα σήμερα το ποσοστό των παχύσαρ- 

κων παιδιών φθάνει 

το 10% ενώ ένα 

άλλο 18% θεωρού-

νται υπέρβαρα.   

Γ 
ια να μάθουμε τις διατροφι-

κές συνήθειες των μαθη-

τών του σχολείου μας, κά-

ναμε μια έρευνα. Η έρευνα περι-

λάμβανε ερωτήσεις σχετικά με τις 

διατροφικές τους συνήθειες. Μοι-

ράσαμε σε όλους τους μαθητές ε-

ρωτηματολόγιο, που το ονομάσα-

με Ερωτηματολό- 

γιο Διατροφικής  

Συνήθειας Μαθη 

τών/τριών. 

 Το Ερωτημα-

τολόγιο μας το επέ-

στρεψαν συμπλη-

ρωμένο 101 μαθη-

τές (Δ,Ε,ΣΤ τάξης). 

 Η έρευνα διε-

ξήχθη σε δείγμα 

ηλικίας 10 - 12 ε-

τών.  

 Μερικά ενδια-

φέροντα αποτελέ-

σματα: Το 38% 

των μαθητών του 

σχολείου μας παίρ-

νει καθημερινά  

πρωινό, 18% 

των μαθητών 

δεν τρώνε τίπο-

τα στο διάλειμ-

μα, μόνο το 3%

τρώει φρούτο 

στο διάλειμμα. 

τι τρως στο σχολείο;
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Γάια Δεκεηξη Φξπγαλη ηνζη θξνύηα άιιν



Βπερ ποια θπεπηικά ζςζηαηικά πεπιέσει ηο γάλα. 

K Θ Κ Α Θ Φ Ξ Ν Μ Ρ Θ Α 

Α Ν Ρ Ξ Θ Ρ Α Μ Ο Θ Ζ Α 

Ζ Ξ Θ Α Γ Ξ Ζ  Ω Ι  Ο 

Φ Ω Ν Γ Η Γ Ξ Α Κ Ζ Κ Β 

Ρ Π Μ Η Γ Α Π Μ Ξ Θ Μ Γ 

Ο Γ Δ Ρ Φ Ξ Λ Ρ Μ Α Ο Ο 

Β Ζ Π Α Ι Ζ Κ Γ Ο Φ Π Π 

Ζ Κ Μ Ξ Ν Μ Θ Ξ Ο Κ Μ Ζ 

Η Γ Ν Γ Θ Α Θ Η Ζ Ζ Ζ Μ 

Ζ Ο Μ Ι Θ Ρ Η Γ Ν Ρ   

Ρ Δ Α Π Α Κ Θ Ξ Α Η Γ Ο 

Α Μ Ε Ζ Ο  Κ Ω Α Η Ζ Η 

Φ Ω Ο Φ Μ Ξ Μ Ο Ι Η Α Ξ 

 Ψάξε οπιζόνηια και κάθεηα.  

ΝΑΞΜΖΙΖΓΟ 

Έκα μήιμ ηεκ εμένα ημ γηαηνό ημκ θά-
κεη πένα. 

Όπμο αθμύξ πμιιά θενάζηα θνάηα μη-
θνό θαιάζη. 

Νίζς έπεη ε απιάδα ηεκ μονά. 

Αγάιη αγάιη γίκεηαη ε αγμονίδα μέιη. 

Πμ μήιμ θάης από ηε μειηά ζα πέζεη. 

Φαζμύιη ημ θαζμύιη γεμίδεη ημ ζαθμύιη. 

Κεζηηθή ανθμύδα δεκ πμνεύεη. 

Μ κεζηηθόξ θανβέιηα μκεηνεύεηαη. 

Ρπάνπμοκ θη αιιμύ πμνημθαιηέξ πμο 
θάκμοκ πμνημθάιηα. 

Πμο θοκεγμύ θαη ημο ρανά ημ πηάημ 
δέθα θμνέξ είκαη αδεηακό θαη μηα θμνά 

γεμάημ. 

Ο κπάξκπαο κνπ ν Θνδωξήο 17 βξαθηά θνξεί. Κόβεη ηα γελάθηα ηνπ, πέθηνπλ 

ηα βξαθάθηα ηνπ.  

Υίιηνη κύξηνη θαιόγεξνη ζ’ έλα ξάζν ηπιηγκέλνη. 

Από θιαδάθη θξέκεηαη ζηελ αγνξά πνπιηέηαη, ην εμωηεξηθό ηνπ ηξώγεηαη ην θό-

θαιν πεηηέηαη. 

ην δξόκν πνπ πεξπάηαγα κηα πέξδηθα κάδαγα. Σα θηεξά ηεο έηξωγα, ην θνξκί 

ηεο πέηαγα. 

Έρω έλα βαξειάθη, πνπ’ ρεη δπν ινγηώλ θξαζάθη. 

Κνθθηλόμαλζν παρύ, κπξωδηά δαιηζηηθή. 

Οιόγιπθα θαη λόζηηκα, ηα ηξώλε θαη πνπιάθηα θαη ηα παηδηά ζηα απηάθηα ηνπο 

ηα’ ρνπλ ζθνπιαξηθάθηα. 

ΑΖΚΖΓΙΑΠΑ 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B1:Milk_glass.jpg


 
Κνπηόο, θνπηόο, θνπηόο. 
 
Πάξα πνιύ θνπηόο 
 
ήηαλ ν άλζξσπνο απηόο . 
 
Άθνπ ηη ιέεη : 
 
Γελ κνπ αξέζεη ε ληνκάηα 
 
νύηε θαη θακηά ζαιάηα. 
 
Γελ κνπ αξέζεη ην ςσκί 
 
νύηε ζέισ ην ηπξί. 
 
Κνπηόο, θνπηόο, θνπηόο. 
 
Πάξα πνιύ θνπηόο 
 
ήηαλ ν άλζξσπνο απηόο . 
 
Γελ κνπ αξέζεη ην ςαξάθη 

 
νύηε ην θνηνπνπιάθη. 
 
Γελ κνπ αξέζεη η’ αριαδάθη 
 
νύηε ην καληαξηλάθη. 
 
Κνπηόο, θνπηόο, θνπηόο. 
 
Πάξα πνιύ θνπηόο 
 
ήηαλ ν άλζξσπνο απηόο . 
 
Μνπ αξέζνπλ ηα γιπθά 
 
θαη όια ηα δαραξσηά. 
 
Τγηεηλή δηαηξνθή ; 
 
Γελ μέξεη ηίπνηα γη’ απηή. 
 
Δκείο όκσο μέξνπκε θαιά 
 
λα ηξώκε κόλν πγηεηλά.  

Ε θπξία πγηεηλή Γηαηξνθή 
Δίλαη θίιε καο θαιή.. 
Αγαπάεη όινπ ηνπ θόζκνπ ηα 
παηδηά 
Καη θξνληίδεη λα 'λαη γεξά 
ηε βάζε ηεο ηα δεκεηξηαθά 
Ρύδη, παηάηα, όζπξηα θαη η' αιιά 
ζηηεξά! 
Έπεηηα θξνύηα θαη ιαραληθά 
ρξσκαηηζηά, 
2 ζαιάηεο, 3 θξνύηα θαζεκεξηλά 
είλ’ αξθεηά! 
Λίγν  πην πάλσ ηα γαιαθηνθνκη-
θά. 
Έλα-δπν πνηήξηα γάια, έλα γηα-
νύξηη θαη ηπξηά! 
Γελ μερλώ πνηέ.. ςάξηα θαη πνπ-
ιεξηθά 
Καη πξνζέρσ λα κελ ηξώγσ ιί-
πε πεξηηηά! 
Βάδσ πάληα θαη παληνύ, ιαδί 
θίλν ηεο ειηάο 
Καζώο είλαη θίινο πξώηνο ηεο 
πνιύ  γεξήο θαξδηάο! 

Πίλσ κπόιηθν λεξάθη θαη κε κέ-
ηξν ηα γιπθά 
Καη γπκλάδνκαη θαη παίδσ γηα Τ-
ΓΔΙΑ θαη Υαξά! 
Πάκε απ’ ηελ αξρή μαλά.. 
ηε βάζε πάληα δεκεηξηαθά 
Έπεηηα θξνύηα θαη ιαραληθά 
ρξσκαηηζηά 
Λίγν πην πάλσ ηα γαιαθηνθνκηθά 
Γελ μερλώ πνηέ.. ςάξηα θαη πνπ-
ιεξηθά 
Καη ζηελ θνξπθή ςειά.. 
όια η’ αιιά θαγεηά. 
Ση θεξδίδνπκε κ’ απηά; 
Μα.. λα δνύκε πην θαιά!  



Γωζ’ κοσ γαιαθηοθοκηθά, 

δωζ’ κοσ θρούηα θαη ιαταλη-

θά θηάλοσλ πιέολ ηα γισθά! 

Μελ ηρως ποιιά γισθάθηα γηαηί 

ζα ζοσ ταιάζοσλ ηα δοληάθηα! Τρώγε γαιαθηοθοκηθά 

όζπρηα θαη δεκεηρηαθά γηα 

λα δήζεης πηο ποιύ άλεηα θαη 

σγηεηλά! 

Αλ ζες δόληηα γερά 

λ’ αποθεύγεης ηα γισθά. 

Γισθά θαη δάταρε ποιιή 

δελ είλαη σγηεηλή δηαηρο-

θή.   

Νηοκαηούια ,αγγοσράθη 

ιάταλο θαη θαροηάθη. 

Βηηακίλες θαη άιια ζρεπηηθά 

κας δίλοσλ ηα ιαταληθά.  

Με ηρως ηεγαληηά, κελ ηρως 

γισθά, θάε σγηεηλά θρούηα 

θαη ιαταληθά! 



       Γπεηδή είμαζηε ζπμν ηύπμη απμθαζίζαμε κα αζπμιεζμύμε 

με έκα ζέμα πμο μαξ αθμνά όιμοξ. Πμκ αζιεηηζμό. Πα παηδηά 

ημο ΟΠ1 γνάθμοκ γηα δηάθμνα αζιήμαηα, γηα εθδειώζεηξ ζηηξ 

μπμίεξ έιαβακ μένμξ θαη γηαηί πνέπεη κα αζιμύμαζηε. Ιαθάνη 

κα μπμνμύκ όιμη κα αζιμύκηαη γηαηί μ αζιεηηζμόξ δίκεη πανά θαη 

δςή! 

ΓΚΩΞΖΙΖΑ ΙΓ ΔΖΑΦΜΞΑ ΑΘΘΕΙΑΠΑ 

ΖΟΠΖΜΝΘΜΪΑ 
  Ε ηζηημπιμΐα είκαη αημμηθό άζιεμα. Γίκεηαη 

ζηε ζάιαζζα με μηθνά θαη μεγάια ζθάθε. Οημ 

κεζί μαξ γίκμκηαη μαζήμαηα ζηε Βιοπάδα. 

 

Μη πνμπμκήζεηξ γίκμκηαη όιμ ημ πνόκμ. Μ-

πηώ ώνεξ θάζε εβδμμάδα. Πέζζενηξ από αο-

ηέξ αθηενώκμκηαη ζημ θαζάνηζμα ηςκ ζθα-

θώκ θαη ζηεκ ημπμζέηεζε ηςκ πακηώκ θαη 

ηεξ θανίκαξ. Αοηά ηα βάδμομε ζημ ηνέηιεν 

θαη ύζηενα ηα θμοβαιάμε ζηε γιίζηνα γηα κα 

μπμοκ ζηε ζάιαζζα. Πεκ ώνα πμο ημ ζθάθμξ 

βνίζθεηαη ζηε γιίζηνα, βάδμομε ζημ πίζς μέ-

νμξ ημ ηημόκη. Ιόιηξ βάιμομε ημ ζθάθμξ ζηε 

ζάιαζζα ημπμζεημύμε ηεκ θανίκα θαη ηεκ α-

ζθάιεηά ηεξ. 



      Η ηζηηνπινΐα είλαη έλα από ηα θαιύηεξα θαη δπζθνιόηεξα αζιήκαηα πνπ ππάξ-
ρνπλ. Είλαη ελδηαθέξνλ, ζε θξαηά ζε εηνηκόηεηα θαη ζε θάλεη λα μεθεύγεηο από ηελ 
θαζεκεξηλόηεηα. Είλαη θάηη δηαθνξεηηθό από ηα ζπλεζηζκέλα ζπνξ. 
       Η καζήηξηα ηνπ ζρνιείνπ καο, Καηεξίλα Δξόζνπ, αζρνιείηαη κε ην άζιεκα. Γη’ 
απηό ηεο πήξακε ζπλέληεπμε, ηελ νπνία παξαζέηνπκε παξαθάηω. 
 
-Καηεξίλα, πώο πήξεο ηελ απόθαζε λα γξαθηείο ζε απηό ην άζιεκα; 
-Η ηδέα ήηαλ κηαο μαδέξθεο κνπ, πνπ ήδε αζρνινύηαλ κε ην ζπνξ απηό. Μνπ 
είπε όηη θάλνπλ πνιιά θαη ωξαία πξάγκαηα θη έηζη κε έπεηζε λα αζρνιεζώ. 
-Έρεηο θάπνην ηδηαίηεξν ζηόρν; 
- Όρη, ην βιέπω ζαλ ρόκπη, ην νπνίν κε βνεζάεη λα μεζθάω από ηα καζήκα-
ηα. 
- Πώο αηζζάλεζαη όηαλ βξίζθεζαη ζην ζθάθνο; 
- Πάληα θνβάκαη ιίγν, αιιά θαηαθέξλω θαη ην ρεηξίδνκαη ην ζθάθνο. 
 
   Επρόκαζηε ζηελ Καηεξίλα λα ζπλερίζεη λα αζρνιείηαη κε απηό πνπ αγαπά θαη 
ηεο επρόκαζηε θάζε επηηπρία! Επίζεο πξνηείλνπκε θαη ζ’ εζάο λα ηξέμεηε λα γξα-
θηείηε! Καιέο βόιηεο ζε όινπο! 

Αξβαληηέιιε Γαβξηέιια 
Δξόζνπ Αηθαηεξίλε 

ΠΑΓ ΗWON DO 
Πεπκηθέξ με ηα πένηα      Πεπκηθέξ με ηα πόδηα                 Ιοαιό 

 
      Πμ άζιεμα αοηό πνμένπεηαη από ηεκ Ημνέα. Γίκαη αημμηθό θαη ζε βμεζά κα γο-

μκάδεηξ ημ μοαιό θαη ημ ζώμα. 

      Νμιιμί πηζηεύμοκ ιακζαζμέκα όηη είκαη έκα βίαημ άζιεμα, ζημ μπμίμ πνμπμκεί-

ζαη μόκμ γηα εθηόκςζε πνμξ ημκ ακηίπαιμ ή γηα κα απμθηήζεηξ γκώζεηξ ώζηε κα 

θμπακάξ όπμημκ ζοκακηήζεηξ. 

      Όμςξ δεκ είκαη έηζη. Πμ άζιεμα αοηό ζε βμεζά ζηεκ αοημάμοκα, πμο ηε πνεζη-

μμπμηείξ μόκμ ζε ελαηνεηηθέξ πενηπηώζεηξ, όπςξ επίζεζε από άιιμκ άκζνςπμ θ.α. 

Γπίζεξ αθμιμοζώκηαξ πηζηά ηηξ εκημιέξ ημο πνμπμκεηή απμθηάξ αοημζογθέκηνς-

ζε όπη μόκμ ζημ άζιεμα αιιά ζε θάζε ζηηγμή ηεξ δςήξ ζμο. Αοηό είκαη έκα μεγάιμ 

πιεμκέθηεμα. 



 

 

 

 

         Ε ζομμαζήηνηά μαξ Αδαμίδμο Ιανία (ΟΠ1) αζπμιείηαη με ημ ζπμν θαη πημ ζο-

γθεθνημέκα ακαθένεη: « Ηάζε μάζεμα είκαη πμιύ ςναίμ! Ανπίδεη μ’ έκακ παηνεηηζμό, 

μ μπμίμξ θακενώκεη ζεβαζμό ζημκ ακηίπαιμ. Ιεηά θάκμομε γύνμοξ θαη ελαζθμύμα-

ζηε ζηα πένηα. Οηε ζοκέπεηα ζεηνά παίνκεη ε ελάζθεζε ηςκ πμδηώκ θαη ηέιμξ δμο-

ιεύμομε πάκς ζε δηάθμνεξ αζθήζεηξ. Πμ μάζεμα θιείκεη πάιη με παηνεηηζμό». 

 

Ε δεμμζημγναθηθή μμάδα ημο ΟΠ1 ζοδήηεζε με ηε Ιανία ζπεηηθά με ημ άζιεμα. Α-

θμιμοζεί ε ζοκέκηεολε με ηεκ ίδηα. 

- Πώς μιώθεις ποσ μαθαίμεις ασηό 

ημ άζιεμα; 

- Νιώθω πολύ ηστερή και δε θέλω 

κα ζηαμαηήζς πμηέ. 

- Θα ήθελες μα γίμεις δαζκάλα ηοσ 

TAE KWON DO; 

- Το έτω ομειρεσηεί πολλές θορές. 

Γηαηί όπη; 

- Γιαηί ζ’ αρέζει ηόζο πολύ ασηό ηο 

ζπμν; 

- Μ’ αρέζει γιαηί μπορώ και ζσγκε-

κηνώκμμαη, γομκάδς ημ ζώμα μμο 

θαη ηαοηόπνμκα μαζαίκς μηα πμ-

ιεμηθή ηέπκε, ε μπμία δεκ είκαη 

θαη ηόζμ γκςζηή ζηε πώνα μαξ. 

- Μέτρι πού θηάμοσμ ηα όμειρά 

ζμο; 

- Καλή ερώηηζη! Θα ήθελα κάποια 

ζηηγμή κα γίκς μιομπημκίθεξ! 

- Μακάρι Μαρία!μπορεί μα μημ 

πνμιαβαίκεηξ ημ Νεθίκμ, αιιά 

ζημ μέιιμκ πμηέ δεκ λένεηξ! 

Αοηέξ ήηακ μνηζμέκεξ πιενμθμνίεξ γηα ημ 

άζιεμα.  

Πη ιέηε; Νάμε κα γναθημύμε; 



ΟΜΘΖΗΜΖ ΑΓΩΚΓΟ ΝΜΔΜΟΦΑΖΞΜΡ 

    Πμ Κμέμβνημ ημο 2007 ημ ζπμιείμ μαξ ζομμεηείπε ζε πμδμζθαηνηθμύξ α-

γώκεξ ζηε Οακημνίκε ζηα γήπεδα 5 επί 5 ημο Αθνςηενίμο θαη Εμενμβηγιίμο. 

 

    Μη πνμπμκήζεηξ πμο θάκαμε ήηακ θαζεμενηκέξ εθηόξ Οαββάημο θαη Ηονηα-

θήξ. Νημ ζογθεθνημέκα πνμπμκμύμαζηακ μηα ώνα ηε μένα. Ήηακ πμιύ ζθιενέξ 

γηα κα μπμνέζμομε κα πεηύπμομε ημ ζηόπμ μαξ. 

 

    Ε απμζημιή πμο δηάιελε ε θ. Ηεπαγηά Φςηεηκή, θαζεγήηνηα Φοζηθήξ Αγς-

γήξ ημο ζπμιείμο, ήηακ από ηα ημήμαηα ηεξ Έθηεξ ηάλεξ. Από ημ πνώημ ημή-

μα επηιέπζεζακ μη  Δανδέκηαξ Ιανίκμξ, Δανδέκηαξ Άγγειμξ, Ανβακίηεξ Οπύ-

νμξ, Βάιβεξ Θμοθάξ, Δακέδεξ Γηώνγμξ θαη Δαμπέιεξ Γηώνγμξ, εκώ από ημ 

ΟΠ2 μη Ηανθάκεξ Βαζίιεξ, Ννέθαξ Οηαύνμξ, αηδειαδανίδεξ Ακηώκεξ, Οηγά-

ιαξ Κίθμξ, Οηγάιαξ Νέηνμξ θαη Ννέθαξ Βαζίιεξ. Ννμπμκήηνηα ήηακ ε θονία 

Φςηεηκή, ε μπμία είπε ςξ βμεζό ημ μαζεηή ημο ΟΠ2, Ημοιιόιη Γενάικημ. 

   Ε δηάζεζε ηεξ μμάδαξ ήηακ άνηζηε θαη ζέιαμε όζμ ηίπμηε άιιμ κα θαηαθηή-

ζμομε ημ θύπειιμ. Βέβαηα μ θονηόηενμξ ζηόπμξ ήηακ κα εοπανηζηεζμύμε ημ 

παηπκίδη. Αοηή άιιςζηε είκαη θαη ε πανά ημο αζιεηηζμμύ. 

   Οημ πνώημ μαξ παηπκίδη αγςκηζηήθαμε με ηε Ιεζζανηά, ηεκ μπμία θενδίζα-

με με 2-1! Οοκεπίζαμε με κίθε εκακηίμκ ηεξ Μίαξ με ζθμν 3-2 θαη πμιύ θαιή 

εμθάκηζε. Έηζη βνεζήθαμε ζημκ ηειηθό. Ακηίπαιμη ήηακ μη ζομμαζεηέξ μαξ α-

πό ημ ζπμιείμ ημο Νύνγμο. Ε μμάδα ηα έδςζε όια, αιιά εηηεζήθαμε με 2-1. 

   Οηεκ ανπή κηώζαμε ιίγμ ζηεκμπςνεμέκμη, αιιά γνήγμνα ζοκήιζαμε θαη μέ-

πνη κα μπμύμε ζημ πμύιμακ είπαμε έκα ηενάζηημ παμόγειμ δςγναθηζμέκμ ζηα 

πνόζςπά μαξ. Λέναμε όηη άληδε ε πνμζπάζεηα πμο είπαμε θάκεη. 

Γοπόμαζηε ηεκ επόμεκε πνμκηά κα θαηαθηήζεη ημ ζπμιείμ μαξ ημ θύπειιμ!Γοπόμαζηε ηεκ επόμεκε πνμκηά κα θαηαθηήζεη ημ ζπμιείμ μαξ ημ θύπειιμ!Γοπόμαζηε ηεκ επόμεκε πνμκηά κα θαηαθηήζεη ημ ζπμιείμ μαξ ημ θύπειιμ!   

Δακέδεξ Γηώνγμξ 

Δανδέκηαξ Ιανίκμξ 

Δανδέκηαξ Άγγειμξ 

 

Δαμπέιεξ Γηώνγμξ 

Βάιβεξ Θμοθάξ    



 

ΑΓΩΚΓΟ ΔΞΜΙΜΡ 
 

Από ημοξ: Αιαθμύδμο Οηέιια, Βάιβε Ακηώκε, Δνόζμ Γηώνγμ θαη ημκ…άκεμμ 

ημο ημήμαημξ Ανβακίηε Θάδανμ. 

    Μη αγώκεξ δνόμμο έγηκακ ημ Κμέμβνημ ημο 2007 ζηα Φενά. Οομμεηείπακ 

μεγάιμη θαη μηθνμί από μιόθιενμ ημ κεζί μαξ. 

    Ννηκ λεθηκήζεη μ αγώκαξ πήγαμε ζηα ΗΠΓΘ ηςκ Φενώκ. Οε ιίγμ μπήθαμε 

μέζα ζημ ιεςθμνείμ πμο ζα μαξ μεηέθενε ζημ ζεμείμ εθθίκεζεξ ημο αγώκα. 

Όζμ θνάηεζε ε δηαδνμμή μηιμύζαμε με ηα παηδηά πμο ζα έπαηνκακ μένμξ. 

     Γίπαμε πμιιή αγςκία, αιιά ζογπνόκςξ θαη πανά. Μ εκζμοζηαζμόξ ήηακ 

μεγάιμξ, αθμύ όιμη ακοπμμμκμύζακ κα ηνέλμοκ. Γκςνίζαμε θη έκα παηδί από 

άιιε πώνα. Πμκ νςημύζαμε γηα ημκ ηόπμ ημο, γηα ηεκ μηθμγέκεηά ημο θαη 

πνώηα από όια γηα ημ όκμμά ημο. Έηζη πέναζε ε ώνα θαη θηάζαμε ζύκημμα 

Θίγμ πνηκ ηεκ εθθίκεζε είπαμε πμιύ 

άγπμξ, γηαηί ζέιαμε κα δμύμε πμημξ 

ζα κηθήζεη. Ναναηαπζήθαμε, θύγαμε 

όιμη από ηε γναμμή θαη λεθηκήζαμε! 

 

Οηεκ ανπή ημο αγώκα μδεγμύζε ηεκ 

θμύνζα έκα παηδί από ημ Γμπμνείμ. 

Όια έδεηπκακ όηη ζα κηθμύζε, αιιά 

δοζηοπώξ πνμδόζεθε από ηηξ δοκάμεηξ 

ημο θαη ε κίθε πήγε ζ’ έκα παηδί από 

ηε Ιεζζανηά. 

Οημ ηέιμξ ημο αγώκα όιμη πεηνμθνμ-

ημύζακ θαη δεηςθναύγαδακ. Αοηό θα-

κένςζε όηη μ θόζμμξ ηεξ Θήναξ δηα-

ζθέδαζε αθάκηαζηα θαη πάνεθε ηε δη-

μνγάκςζε, ε μπμία είπε θαηαπιεθηηθή 

μνγάκςζε. 



   Μ Θάδανμξ Ανβακίηεξ, μαζεηήξ ημο ζπμιείμο μαξ (ΟΠ1), έκηςζε πμιύ 

όμμνθα πμο έιαβε μένμξ ζημκ αγώκα. Οογθεθνημέκα ακαθένεη: « Δεκ είπα 

άγπμξ, γηαηί ήηακ απιά έκα παηπκίδη θαη πέναζε. Οηεκμπςνήζεθα ιίγμ, επεηδή 

πανά ημκ θόπμ πμο έθακα, δεκ θαηάθενα κα ηενμαηίζς. Όπη επεηδή έπαζα ημκ 

αγώκα. Πεκ επόμεκε θμνά ζα θενδίζς θαη ζα θάκμομε πάνηο». 

 

   Θάδανε ζημ εοπόμαζηε μιόροπα! νακηεβμύ ιμηπόκ ζηεκ επόμεκε 
δημνγάκςζε! θαιή επηηοπία ζε όιμοξ! 

ΠΖ ΗΓΞΔΖΔΩ ΑΚ ΑΘΘΜΡΙΑΖ 

 

    Ιε ημ κα αζιμύμαζηε θενδίδμομε ογηέξ ζώμα θαη ανθεηή δηαζθέδαζε. 

Ννέπεη κα θάκμομε γομκαζηηθή ημοιάπηζημκ μηζή ώνα ηεκ εμένα. Ιε ημκ α-

ζιεηηζμό γομκάδμομε όιμοξ ημοξ μύεξ θαη όπη μόκμ. 

   Οημ μάζεμα ηεξ γομκαζηηθήξ πμο θάκμομε ζημ ζπμιείμ, ελαζθμύμαζηε ζε 

πμιιά αζιήμαηα. Αοηό είκαη θαιό γηα ηεκ ογεία μαξ. Μη επηζηήμμκεξ ημκίδμοκ 

όηη ακ θάκμομε γομκαζηηθή θάζε μένα, θενδίδμομε παναπάκς πνόκηα δςήξ. 

Αζπμιμύμαζηε με ημκ αζιεηηζμό όπη 

μόκμ γηα κα ελαζθμύμε ημ ζώμα, αιιά 

θαη επεηδή μαξ ανέζεη. Αοημί πμο 

«ακαθάιορακ»ημκ αζιεηηζμό ημ έθακακ 

γηα κα θάκμοκ πημ πανμύμεκμοξ ημοξ 

ακζνώπμοξ όιεξ ηεξ γεξ. 

Γπίζεξ αζιμύμεκμη ζςζηά μαζαίκμο-

με κα είμαζηε δίθαημη. Οε θάζε 

άζιεμα πνέπεη κα ηενμύμε ημοξ θα-

κόκεξ, πςνίξ θςκέξ θαη ηζαθςμμύξ. 

Γηα κα είκαη ςναίμ ημ παηπκίδη πνέ-

πεη κα παίδμομε πμιηηηζμέκα. Έηζη 

θαιιηενγμύμε ημ παναθηήνα μαξ θαη 

παίνκμομε ηηξ βάζεηξ πμο πνέπεη. 



Έκα θαηκμύνημ παηδί ζημ ζπμιείμ 

Οημ ζπμιείμ ήνζε έκα παηδί. 

Ηακείξ δεκ παίδεη μαδί ημο θαη μύηε ημο 

μηιά, 

αοηό ημ παηδί είπε μηα δηαθμνά, 

Όια ηα παηδηά ημκ έβιεπακ δηαθμνεηηθά 

Πα μάηηα ημοξ ημκ θμίηαδακ ναηζηζηηθά. 

Δεκ πίζηεοακ πςξ είκαη έκα απ’ αοηά 

Ηαη ζακ θη εθείκα θη αοηό έπεη θανδηά. 

 

Ια παναηήνεζακ ηόηε ηα παηδηά 

Όηη απ’ ηεκ πναγμαηηθόηεηα οπήνπε δηαθμνά. 

Πμ παηδί αοηό παίδεη , ηνέπεη θαη γειά 

Ηαη ανπίδεη κα μηιά ηα ειιεκηθά. 
Ιήπςξ ηειηθά είμαζηε όιμη ίζμη; 

ςνίξ θαμία δηαθμνά 

Άζπεηα με ηε πώνα , 

Πμ πνώμα, ηε μηιηά; 

Όπμημ άζιεμα θη ακ πνμηημμύμε, ζα μαξ βμεζήζεη 

ημ ίδημ. Άιια είκαη με μπάια, άιια πςνίξ μπάια. 

Ιενηθά παίδμκηαη αημμηθά, εκώ ηα οπόιμηπα μμαδη-

θά. Οαξ ζομβμοιεύμομε κα αζπμιεζείηε με ηα 

ζπμν, γηαηί ζα βγείηε 

θενδηζμέκμη! 
Ηαιιηόπε Ανβακίηε 

Ηαιιηόπε Δεκαλά 

Ηαιιηόπε Βάιβε 

Βαζηιηθή Οηάκεβα 

Γηώνγμξ Δακέδεξ 



      Πμοξ μίιεζα γηα ηεκ ειεοζενία ημο ιόγμο…Πμοξ μίιεζα γηα ηεκ ειεοζενία ημο ιόγμο…Πμοξ μίιεζα γηα ηεκ ειεοζενία ημο ιόγμο…   

Ιε παζημύθηζακ.Ιε παζημύθηζακ.Ιε παζημύθηζακ.   

Πμοξ μίιεζα γηα ηε δύκαμε ηεξ αιήζεηαξ…Πμοξ μίιεζα γηα ηε δύκαμε ηεξ αιήζεηαξ…Πμοξ μίιεζα γηα ηε δύκαμε ηεξ αιήζεηαξ…   

Ιε πονμβόιεζακ.Ιε πονμβόιεζακ.Ιε πονμβόιεζακ.   

Πμοξ μίιεζα γηα ηα ακζνώπηκα δηθαηώμαηα…Πμοξ μίιεζα γηα ηα ακζνώπηκα δηθαηώμαηα…Πμοξ μίιεζα γηα ηα ακζνώπηκα δηθαηώμαηα…   

Ηαη με ζθόηςζακ.Ηαη με ζθόηςζακ.Ηαη με ζθόηςζακ.   



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όια ηα παηδηά μπμνεί κα είκαη δηαθμνεηηθά αιιά όια είκαη ίζα! 

Όια ηα παηδηά έπμοκ δηθαίςμα ζηε μόνθςζε, ζημ παηπκίδη, ηεκ 

αγάπε, ηε ζηέγε, ηε θνμκηίδα. Ηάζε παηδί έπεη δηθαίςμα κα πη-

ζηεύεη ζε όπμημκ ζεό ζέιεη. Δεκ έπεη ζπέζε ακ είκαη μαύνα ή 

άζπνα ή θίηνηκα. Ννέπεη κα είμαζηε θίιμη ακελανηήηςξ ακ είμα-

ζηε από θάπμηα άιιε ήπεηνμ, ακ είμαζηε πμκηνά ή αδύκαηα, ακ 

είμαζηε ρειά ή θμκηά θαη ακ είμαζηε πιμύζηα ή θηςπά. 



Δικαιώματα των παιδιών 
                   Δηθαίςμα είκαη ε δοκαηόηεηα πμο έπμοκ ηα άημμα κα δηεθδη-

θμύκ ηηξ ελμοζίεξ θαη ηα πνμκόμηά ημοξ. Πμ θύνημ παναθηενηζηηθό ηςκ 

δηθαηςμάηςκ είκαη ε δηαζθάιηζε ημοξ από ημ ζύκηαγμα. Μ άκζνςπμξ 

ζηεκ πμνεία ηςκ πνόκςκ έθακε μεγάιμοξ αγώκεξ γηα κα απμθηήζεη ηα δη-

θαηώμαηά ημο. Δηθαίςμα ζηε μόνθςζε, ζηεκ ηζόηεηα, ζηεκ ακεληζνεζθία, 

ζηεκ ειεοζενία, ζηεκ έθθναζε, ζηεκ εηνήκε. Πα παηδηά πνέπεη μεγαιώκμ-

κηαξ κα γκςνίδμοκ ηα δηθαηώμαηά ημοξ. Οηηξ 20 Κμεμβνίμο 1959 μη ιαμί 

ηςκ Γκςμέκςκ Γζκώκ ρήθηζακ μμόθςκα μηα δηαθήνολε γηα ηα δηθαηώμα-

ηα ημο παηδημύ. Αοηή έπεη δέθα ανπέξ. Ιενηθέξ απ’ αοηέξ είκαη: 

1)Ηάζε παηδί έπεη δηθαίςμα κ’ ακαπηύζζεηαη με ογεία. Ιεηένα θαη παη-

δί κα έπμοκ θνμκηίδα. Πμ παηδί κα έπεη ζςζηή ηνμθή, θαημηθία, ηα-

ηνηθή πενίζαιρε θαη ροπαγςγία. 

2)Πα παηδηά δμοκ, όζμ είκαη δοκαηόκ, με ηηξ θνμκηίδεξ ηςκ γμκηώκ 

ημοξ. Μη θηςπέξ μηθμγέκεηεξ, ηδίςξ μη πμιύηεθκεξ, πνέπεη κα βμε-

ζημύκηαη από ημ θνάημξ. Ζδίςξ ηα μνθακά. 

3)Ε εθπαίδεοζε κα είκαη δςνεάκ θαη οπμπνεςηηθή γηα μνηζμέκα πνόκη-

α. Οε όια ηα παηδηά κα δίκμκηαη μη ίδηεξ δοκαηόηεηεξ θαη μη ίδηεξ εο-

θαηνίεξ γηα μόνθςζε. 

4)Απαγμνεύεηαη κα εθμεηαιιεύμκηαη ή κα θένμκηαη ζθιενά ζε έκα 

παηδί. Ηακέκα δεκ πνμζιαμβάκεηαη ζε δμοιεηά πνηκ θηάζεη ζηεκ θα-

ηάιιειε ειηθία θαη δεκ θάκεη δμοιεηά πμο βιάπηεη ηεκ ογεία ημο ή 

ηε μόνθςζή ημο. 

5)Όια ηα παηδηά είκαη ίζα. Απαγμνεύμκηαη θοιεηηθέξ ή ζνεζθεοηηθέξ 

δηαθνίζεηξ. Ννέπεη κα ακαηνέθμκηαη όια μ’ έκα πκεύμα ΦΖΘΖΑΟ, 

ΓΖΞΕΚΕΟ ΗΑΖ ΝΑΓΗΜΟΙΖΑΟ ΑΔΓΘΦΜΟΡΚΕΟ. 



 

Ακ έκα παηδί δεη μ’ επηθνίζεηξ, 

Ιαζαίκεη κα θαηαδηθάδεη 

Ακ έκα παηδί δεη μέζα ζηεκ επζνόηεηα, 

Ιαζαίκεη κα θηιμκηθεί. 

Ακ έκα παηδί δεη μέζα ζηεκ εηνςκεία, 

Ιαζαίκεη κα είκαη δεηιό. 

Ακ έκα παηδί δεη με ημ θόβμ, 

Ιαζαίκεη κα είκαη ακήζοπμ θαη θμβη-

ζμέκμ. 


