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Οοκηειεζηέξ 

Πεύπμοξ ζει.26 

Ηάηη γηα κα 
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14 

Πμ απμηύπωμα ημο 
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Νέναζε έκαξ πνόκμξ πμο δμύμε μέζα ζε 

ηδηαίηενεξ ζοκζήθεξ – ζοκζήθεξ πακδεμίαξ. 

Βνεζήθαμε απμθιεηζμέκμη, μαθνηά από ημοξ 

θίιμοξ μαξ θαη ημ θοζηθό μαξ πενηβάιιμκ – ημ 

ζπμιείμ. 

Νίεζε, άγπμξ, βανεμάνα, ζιίρε ή θαη 

θαηάζιηρε, αιιά θαη απναλία, απμπαύκςζε, 

ηέιμα… 

 Ωζηόζμ αξ με λεπκάμε… όηη δεκ είμαζηε μόκμη!  
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πύμα! ζει. 22 

Νμίεζε ζηεκ πίεζε 

ζει 23 

Youtubηθά ζει.24 
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Ούκδνμμμ ηεξ κοπηενίδαξ 

Ιηα κέα αζζέκεηα ζανώκεη ημκ θόζμμ ηεξ 

ηειεθπαίδεοζεξ θαη θένκεη ηα πάκς θάης. Αοηή 

μκμμάδεηαη “Ούκδνμμμ ηεξ κοπηενίδαξ”.  

To ζύκδνμμμ ηεξ Κοπηενίδαξ είκαη έκα είδμξ 

αζζέκεηαξ, πμο μη επηζηήμμκεξ δεκ λένμοκ από 

πμηόκ ή από πμο λεθίκεζε. Φήμεξ ιέκε όμςξ,  όηη 

δεμημονγήζεθε μεηά από ένεοκεξ πμο έγηκακ από 

επηζηήμμκεξ ημο webex, γηα ηεκ ελέιηλε θαη ηεκ 

πνμζζήθε δοκαημηήηςκ ζηεκ εθανμμγή. Γη αοηό 

πνμζέπεηε ηη θαη πμο «παηάηε» γηαηί μπμνεί από 

εθεί πμο δεκ ημ πενημέκεηε κα ημ θμιιήζεηε. Πμ 

πνώημ θνμύζμα εκημπίζηεθε εκ ώνα μαζήμαημξ 

Θμγμηεπκίαξ ζημ ημήμα α‟1 Γομκαζίμο θαη από ηόηε 

μεηαδίδεηαη με γνήγμνμοξ νοζμμύξ. Νμιιέξ θμνέξ 

ηα ζομπηώμαηα δεκ εμθακίδμκηαη, όμςξ άιιεξ 

εμθακίδμκηαη θαη μπμνμύκ κα απμβμύκ μμηναία  

( μέπνη θαη απμοζία από ημκ θαζεγεηή ! ). 

     Πμ ζύκδνμμμ 

ηεξ Κοπηενίδαξ 

δηαζπείνεηαη μόκμ 

μέζς ηςκ 

οπμιμγηζηώκ θαη 

όπη δηα δώζεξ. 

Ννόθεηηαη γηα μία 

αζζέκεηα θαηά 

ηεκ μπμία ε 

θάμενα ημο οπμιμγηζηή, ακηί κα μεηαθένεη ηεκ 

εηθόκα ζηεκ μζόκε ζςζηά ηεκ μεηαθένεη ακάπμδα. 

Γπηζηήμμκεξ πνμζπαζμύκ θαζεμενηκά κα 

ενεοκήζμοκ ηεκ αηηία αοημύ ημο ζοκδνόμμο πςνίξ 

απμηέιεζμα. Μη ένεοκεξ ζοκεπίδμκηαη, αιιά πνμξ 

ημ πανόκ μη επηζηήμμκεξ δεκ έπμοκ απμθμμίζεη  

θάηη, θαζώξ βνίζθμκηαη ζε αδηέλμδμ. Κα ζεμεηςζεί 

όηη θάπμημη άκζνςπμη ακηηζηέθμκηαη ζημκ ζύκδνμμμ 

αοηό, επεηδή έπμοκ έκα είδμξ ακμζίαξ. Νημ 

ζογθεθνημέκα ακμζία έπμοκ ηα άημμα πμο 

βνίζθμκηαη ζημ webex από θηκεηό, θάηη ημ μπμίμ 

δεκ είκαη θαη πμιύ ζοπκό θαηκόμεκμ. 

 

Ακ εκημπίζεηε θάπμημ θνμύζμα πνέπεη  

κα δηαηενείηε ηεκ θάμενα ημο οπμιμγηζηή ζαξ 

θιεηζηή. 

 

 

 

 Ιεκ αρεθήζεηε ηε ζμβανόηεηα ηεξ θαηάζηαζεξ. 

Δηαηενήζηε ηεκ       

ροπναημία ζαξ . 

Θάβεηε μέηνα 

πνμζηαζίαξ. Γάκ 

εκημπίζεηε θάπμημ 

θνμύζμα θαιέζηε 

ζημ 2021  

(πνέςζε 0,79 

εονώ ημ ιεπηό 

από ζηαζενό θαη 

0,75 εονώ ημ 

ιεπηό από 

θηκεηό)  ή ζηείιηε 

ΟΠΚ θεκό 

μκμμαηεπώκομμ 

θαη απμζημιή ζημ 

2022) . 

 

Γκαιιαθηηθά πεγαίκεηε γνήγμνα ζε έκακ 

ειεθηνμιόγμ (άμα δεκ είζηε ήδε κοπηενίδα), ζα ζαξ 

θηηάλεη ημ πνόβιεμα.  

     Αξ πνμζπαζήζμομε όιμη μαξ κα δηαγνάρμομε 

αοηόκ ημκ ηό , ώζηε κα μπμνμύμε κα θάκμομε 

μάζεμα πςνίξ θακέκα θίκδοκμ.  

     Γηα κα είμαζηε ζώμη θαη ίζηα. 

                                                                                                              

Μη κοπηενίδεξ ημο α΄1 

 

Δνάζε Ακαγκώνηζεξ 

Πεκ ηειεοηαία εβδμμάδα ημο Ζακμοάνημο ημ β2 

γομκαζίμο απμθάζηζε κα θάκεη μηα δνάζε 

«ακαγκώνηζεξ», ώζηε κα εοπανηζηήζεη ημοξ 

ΠΑ ΚΓΑ ΠΜΡ ΟΜΘΓΖΜΡ 
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θαζεγεηέξ ημο γηα ό,ηη θάκμοκ γηα αοημύξ ζημοξ 

δύζθμιμοξ θαηνμύξ πμο πενκάμε. Γμπκεοζμέκμη 

από πανόμμηα βηκηεάθηα ζημ TikTok, ημ θάζε παηδί 

πήνε έκα πανηί θαη δςγνάθηζε ή έγναρε θνάζεηξ 

όπςξ: Γοπανηζημύμε πμιύ, Οαξ αγαπάμε θιπ. Έηζη 

ζηηξ μμαδηθέξ ηεξ ηάλεξ, ζοκεκκμμύκηακ ηεκ ώνα 

πμο ζα ακμίλμοκ όιμη μαδί ηηξ θάμενεξ θαη ζα 

δείλμοκ ημ πανηί. Πμ θιίμα ήηακ ζογθηκεηηθό θαη 

ανθεημί θαζεγεηέξ έθιαρακ θάηη πμο ζογθίκεζε θαη 

ημοξ μαζεηέξ. Γπίζεξ, μηα θαζεγήηνηα ακηαπέδςζε 

ζημοξ μαζεηέξ, γνάθμκηαξ θαη αοηή ζημ επόμεκμ 

μάζεμα έκα πανηί με πανόμμηεξ θνάζεηξ. Γεκηθά, 

αοηή ε δνάζε έδςζε πανά ζε θαζεγεηέξ θαη 

μαζεηέξ, θάκμκηαξ ημοξ κα κηώζμοκ ιίγμ θαιύηενα 

ζηηξ 

δύζθμιεξ 

ζηηγμέξ πμο 

δμύμε. 

 

 

 

 

 

 

Θήδα Ημκηζαιμύδε 

Ε εμπεηνία μαξ με ημκ θμνμκμϊό 

Ημνμκμσόξ… Πμκ έπεηξ θμιιήζεη; Γμείξ ημκ 

θμιιήζαμε θαη ζαξ δηαβεβαηώκμομε όηη είκαη μηα 

από ηηξ πεηνόηενεξ εμπεηνίεξ πμο δεκ ζα ήζειε 

θακέκαξ κα δήζεη! 

- ια άνπηζακ ζηηξ 8/02/2021 όηακ εγώ, ε 

Ιανίιοα, ακέβαζα 39,5 πονεηό θαη πνεηάζηεθε κα 

μεηαθενζώ επεηγόκηςξ ζημ κμζμθμμείμ, θαζώξ μ 

πονεηόξ μμο δεκ έπεθηε, αιιά ακηηζέηςξ ακέβαηκε. 

„Όζηενα από μία γνήγμνε ελέηαζε ηςκ γηαηνώκ, 

μμο δόζεθε ε άδεηα κα γονίζς πίζς ζημ ζπίηη. Πεκ 

επόμεκε μένα, οπμβιήζεθα ζε μμνηαθό ηεζη, ημ 

μπμίμ βγήθε ζεηηθό. Από ηεκ ζηηγμή πμο ημ έμαζα, 

εκεμένςζα όια ηα άημμα με ηα μπμία είπα ένζεη ζε 

επαθή ηηξ πνμεγμύμεκεξ εμένεξ, μέζα ζηα μπμία 

ήηακ θαη ε Αζεκά. 

-ηακ έμαζα όηη ε Ιανίιοα βγήθε ζεηηθή, μπήθα 

αμέζςξ ζε θανακηίκα, δηόηη ήμμοκ ζπεδόκ βέβαηε 

πςξ είπα θμιιήζεη θη εγώ, πανόιμ πμο δεκ είπα 

εθδειώζεη αθόμα θάπμημ ζύμπηςμα. Πεκ ίδηα μένα, 

ε μεηένα μμο ηειεθώκεζε ζηεκ παηδίαηνό μμο, ε 

μπμία ηεξ είπε κα πάνς θάπμηεξ ζογθεθνημέκεξ 

βηηαμίκεξ θαη κα θάκς ημ μμνηαθό ηεζη θμνμκμσμύ, 

αθόημο εθδειώζς μπμημδήπμηε ζύμπηςμα. Πμ 

απόγεομα ηεξ Νέμπηεξ 11/02/2021 άνπηζα κα έπς 

ειαθνύ πμκμθέθαιμ θαη 38 πονεηό. Έηζη ηεκ 

αμέζςξ επόμεκε μένα, πήγα έθακα ημ ηεζη θαη ημ 

ίδημ βνάδο μαξ εκεμένςζακ όηη ήμμοκ ζεηηθή. 

Μη πνώηεξ μένεξ ηεξ θανακηίκαξ μαξ ήηακ ανθεηά 

δύζθμιεξ. Βνηζθόμαζηακ θαη μη δύμ θιεηζμέκεξ ζηα 

δςμάηηά μαξ, απμθεύγμκηαξ μπμηαδήπμηε επαθή με 

ηα οπόιμηπα μέιε ηεξ μηθμγέκεηαξ μαξ. Πηξ 

πενηζζόηενεξ ώνεξ ηεξ εμέναξ ηηξ πενκμύζαμε ζημ 

θνεβάηη, θαζώξ ήμαζηακ πμιύ ελακηιεμέκεξ θαη 

δεκ είπαμε θαζόιμο ακημπέξ. Νανάιιεια όμςξ, 

επηθμηκςκμύζαμε θαζεμενηκά μεηαλύ μαξ μέζς 

μεκομάηςκ, αιιά θαη βηκηεμθιήζεςκ, όπμο 

μμηναδόμαζηακ ηα κέα μαξ. Πα ζοκαηζζήμαηα πμο 

μαξ θονίεοακ θαζ‟ όιε ηε δηάνθεηα ηεξ θανακηίκαξ 

ήηακ θονίςξ ημ άγπμξ θαη ε αγςκία μεκ 

μεηαδώζμομε ημκ ηό ζηεκ μηθμγέκεηά μαξ θαη γηα ημ 

ακ ζα γίκμομε ζύκημμα θαιά. Γοηοπώξ μη επόμεκεξ 

μένεξ ελειίπζεθακ θαιύηενα θαη ζηγά-ζηγά 

θαηαθέναμε κα επηζηνέρμομε πίζς ζηεκ παιηά νμή 

ηςκ πναγμάηςκ. 

Νμιιμί πηζηεύμοκ 

όηη μ θμνμκμσόξ 

δεκ είκαη μηα 

δύζθμιε θαηάζηαζε 

θαη όηη όιμη ημκ 

πενκμύκ ζπεηηθά 

εύθμια, πνάγμα ημ 

μπμίμ δεκ ηζπύεη. 

Έπμκηαξ δήζεη 

αοηή ηεκ εμπεηνία 

ζοκεηδεημπμηήζαμε πςξ ηίπμηα ζηε δςή δεκ είκαη 

δεδμμέκμ, αθόμα θαη ηα πημ απιά πνάγμαηα, όπςξ 

γηα πανάδεηγμα, ηεκ εμένα ηςκ γεκεζιίςκ μμο, 

όπμο εγώ, ε Αζεκά, ηεκ πέναζα άννςζηε θαη μόκε 

μμο ζημ δςμάηηό μμο, παίνκμκηαξ 
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ειεθηνμκηθέξ εοπέξ από όιε μμο ηεκ μηθμγέκεηα. 

Πέιμξ, ειπίδμομε ε πακδεμία θαη μ εγθιεηζμόξ πμο 

βηώκμομε αοηή ηε πνμκηθή πενίμδμ κα ηειεηώζεη 

ζύκημμα θαη κα επακέιζμομε όιμη πίζς ζημκ παιηό 

ηνόπμ δςήξ μαξ.  

Αζεκά Οαμπάιμο-Ιανίιοα Ναπαδμπμύιμο 

 

Ηαθμθαηνία ημο 2021 

17 πνόκηα 

μεηά ηεκ 

μεγάιε 

πημκόπηςζε 

ημο 2004, ημ 

πηόκη 

λακάνπεηαη 

ζηεκ Αζήκα!   

Νανόια αοηά μη δεμηέξ πμο πνμθιήζεθακ 

ζηηγμάηηζακ ημοξ θαημίθμοξ ηεξ θαη δεκ 

ζογθνίκμκηαη με ηα ηόηε γεγμκόηα. 15-20 

Φεβνμοανίμο, μη εμενμμεκίεξ ηεξ θαθμθαηνίαξ πμο 

μεγάιμ πμζμζηό ηςκ πμιηηώκ ακαγθάζηεθε κα 

ακηέλεη ζημ θνύμ, ημ πηόκη θαη ημκ εγθιεηζμό, πςνίξ 

ζένμακζε, κενό ή ειεθηνηζμό.  

 Ιία απ‟ αοηέξ ηηξ πενημπέξ πμο 

«πηοπήζεθε» από ηεκ πημκόπηςζε ήηακ θαη ημ 

αιάκδνη. Οε θακμκηθέξ ζοκζήθεξ, ημ ζπμιείμ ζα 

έθιεηκε γηα όζμ πνεηαδόηακ, μέπνη κα απμθηήζμομε 

ηε δοκαηόηεηα κα μεηαθηκεζμύμε λακά. μςξ ζηεκ 

ζογθεθνημέκε πενίπηςζε πμο θάκμομε μύηςξ ή 

άιιςξ δηαδηθηοαθά μαζήμαηα, αοηό δεκ απμηέιεζε 

πνόβιεμα. Ωζηόζμ, με ηηξ δηαθμπέξ νεύμαημξ θαη 

ημ ανγό Internet, μεγάιμξ ανηζμόξ μαζεηώκ, δεκ 

είπε ηεκ δοκαηόηεηα κα ζοκδεζεί ζημ μάζεμα. 

Αγγειηθή Αογένμο-Αγγειίκα Θεμδςνμπμύιμο 

Οομμεημπή ημο ζπμιείμο μαξ ζημ 

Γονωπαϊθό Ννόγναμμα Erasmus+ KA3 

με ηίηιμ “Teachers4Europe: setting an 

Agora for Democratic Culture”   

Πμ ζπμιείμ μαξ, ζημ πιαίζημ ημο Γονςπασθμύ 

Ννμγνάμμαημξ Erasmus+ KA3 με ηίηιμ “T4Γ: 

Setting an Agora for Democratic Culture”,  

ζομμεηείπε ζε ηνηήμενμ Δηαδηθηοαθό Γονςπασθό 

εημενηκό Οπμιείμ με ζέμα «Learning 

4Europe2Change», ημ μπμίμ πναγμαημπμηήζεθε 

από ηεκ Ναναζθεοή 5 Φεβνμοανίμο μέπνη ηεκ 

Ηονηαθή 7 Φεβνμοανίμο 2021. Γθπαηδεοηηθμί από 

όιε ηεκ Γονώπε θαη όιεξ ηηξ βαζμίδεξ 

πανμοζίαζακ δνάζεηξ ζημ πιαίζημ ημο 

Ννμγνάμμαημξ Teachers4Europe. 

Οημ πιαίζημ οιμπμίεζεξ ημο εημενηκμύ Οπμιείμο, 

εκηζπύζεθακ ε εοαηζζεημπμίεζε γηα ηεκ θαηακόεζε 

ηεξ πμηθηιμμμνθίαξ ςξ εοθαηνίαξ θαη όπη ςξ 

πνμβιήμαημξ ζημ επαγγειμαηηθό πιαίζημ θαη ε 

θαηακόεζε ημο θνίζημμο νόιμο πμο δηαδναμαηίδεη 

μ/ε εθπαηδεοηηθόξ. Οοδεηήζεθακ επίζεξ ζέμαηα 

όπςξ ε ζπέζε μεηαλύ δαζθάιμο θαη 

εθπαηδεοόμεκμο ζε έκα δεμμθναηηθό θαη πςνίξ 

απμθιεηζμμύξ ζπμιείμ, ε απόθηεζε γκώζεςκ, ε 

θαιιηένγεηα αληώκ θαη ε δηαμόνθςζε ζηάζεςκ θαη 

ζομπενηθμνώκ ζομβαηώκ με ηε ιεηημονγία 

δεμμθναηηθώκ θμηκςκηώκ με ηε ζομβμιή ηςκ 

εθπαηδεοηηθώκ θαζώξ θαη ε ακάιερε δνάζεςκ γηα 

ηεκ πνμώζεζε δηδαθηηθώκ πναθηηθώκ πμο ζα 

ζομβάιμοκ ζηεκ ακάπηολε εκόξ δεμμθναηηθμύ 

πμιηηηζμμύ. 

Πμ ζπμιείμ μαξ, πανμοζίαζε ημ πνόγναμμα: 

«Philosophizing… A tour through moral values», 

ζέημκηαξ ηεκ Ανπαία Γιιεκηθή Φηιμζμθηθή ζθέρε 

θαη δηακόεζε, ςξ βάζε ηςκ ζύγπνμκςκ εζηθώκ 

Γονςπασθώκ αληώκ, ζοκδοάδμκηαξ επίζεξ, ημκ 

ανπαημιμγηθό πώνμ ηεξ Ανπαίαξ Αγμνάξ ηςκ 

Αζεκώκ θαη ηηξ κέεξ ηεπκμιμγίεξ θαη έδςζε έκα 

δοκαηό μήκομα γηα ηεκ Γονώπε ημο ζήμενα.  

Ρπεύζοκμη εθπαηδεοηηθμί ημο πνμγνάμμαημξ είκαη ε 

θα Οθμοηέιε Κεθηανία, μ θ. Δακάζθμξ Φώηημξθαη ε 

θα Ιακώιμγιμο Γοαγγειία. 

 

Κεθηανία Οθμοηέιε 
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Πζηθκμπέμπηε ζε… θανακηίκα 

Ε Πζηθκμπέμπηε είκαη γημνηή ηεξ μνζόδμλεξ 

πανάδμζεξ ζηεκ μπμία θαηακαιώκεηαη θνέαξ. 

Γίκεηαη ηεκ Νέμπηε, επεηδή ε Πεηάνηε θαη ε 

Ναναζθεοή είκαη "κήζηημαη εμέναη", ηεξ δεύηενεξ 

εβδμμάδαξ ηςκ Απμθνηώκ, ηεξ Ηνεαηηκήξ. 

Δηαθμνεηηθή ε θεηηκή Πζηθκμπέμπηε, με ηηξ 

ελόδμοξ θαη ηα γιέκηηα κα έπμοκ μπεη ζε θανακηίκα. 

Ομοβιάθη ζημ πένη ή ρήζημμ ζημ ζπίηη, ζε 

μπαιθόκηα θαη αοιέξ, όμςξ αοζηενώξ μηθμγεκεηαθά. 

Πα μέηνα θαηά ημο COVID-19 επηηάζζμοκ κα 

ηενήζμομε με δηαθμνεηηθό ηνόπμ ημ έζημμ ηεξ 

Πζηθκμπέμπηεξ. 

Ε θίκεζε ζε θνεμπςιεία θαη ρεημπςιεία είκαη 

μεηςμέκε, ζε ζπέζε με πένοζη. Ομοβιάθη, 

θμθμνέηζη, ανκί θαη θμκημζμύβιη ηεκ Πζηθκμπέμπηε 

έπμοκ ζοκήζςξ ηεκ ηημεηηθή ημοξ. Ωζηόζμ, μη 

πμζόηεηεξ πμο παναγγέικμοκ μη πμιίηεξ, ηηξ μένεξ 

ηεξ θανακηίκαξ, είκαη μηθνέξ.  

Απόθνηεξ θαη Πζηθκμπέμπηε πέναζακ αζόνοβα 

θέημξ! Ε ηζίθκα δεκ μαξ «έπκηλε» όπςξ άιιεξ 

θμνέξ. Πμ πνμαύιημ ημο ζπμιείμο μαξ ήηακ άδεημ 

θαη ήζοπμ. Δεκ ρήζαμε ζμοβιάθηα, δεκ κηοζήθαμε 

μαζθανάδεξ, δεκ πμνέραμε θαη δεκ αθμύζηεθακ 

απμθνηάηηθμη νοζμμί. Πα δηαδηθηοαθά μαζήμαηα θαη 

ε θιεηζμύνα μαξ θμύναζακ αοηέξ ηηξ γημνηηκέξ 

μένεξ…  

Αξ εοπεζμύμε κα επηζηνέρμομε ζύκημμα ζημκ 

θοζημιμγηθό ηνόπμ δςήξ, κα απαιιαπημύμε από 

αοηόκ ημκ θμβενό ηό θαη ημ πνμαύιημ ημο ζπμιείμο 

μαξ κα γεμίζεη θαη πάιη από ηα γέιηα, ηηξ θςκέξ 

ηςκ μαζεηώκ θαη… ιηγάθη ηζίθκα! 

                                     ανά Ναπαγηακκμπμύιμο 

ΔΖΑΓΩΚΖΟΙΑΠΑ ΔΖΑΔΖΗΠΡΑΗΑ… 

Δεκ μαξ έθηακε μ θμνςκμσόξ, ε θιεηζμύνα ηόζμοξ 

μήκεξ, μη πενημνηζμμί, μη απαγμνεύζεηξ, ε 

ηειεθπαίδεοζε, έπμομε θαη ηα ηειεδηαγςκίζμαηα. 

Ηάπμημη θαζεγεηέξ πνόιαβακ κα βάιμοκ 

ηεηναμήκμο, πνηκ θιείζμοκ ηα ζπμιεία ημκ Κμέμβνε 

ημο 2020. Ηάπμημη άιιμη δεκ πνόιαβακ θαη έβαιακ 

ηειεδηαγςκίζμαηα. Ακηηθεημεκηθή εηθόκα γηα ημοξ 

μαζεηέξ ζπεμαηίζηεθε από ηα ηεζη πμο γνάθηεθακ 

μέζα ζηεκ ηάλε. Γθεί θάκεθε πμημξ ήηακ 

δηαβαζμέκμξ θαη αλημιμγήζεθε ζςζηά ε απόδμζή 

ημο. Ρπμθεημεκηθή θαη όπη μιμθιενςμέκε είκαη ε 

εηθόκα από ηα ηειεδηαγςκίζμαηα. Ηαη αοηό γηαηί 

πίζς από ηεκ θάμενα θακέκαξ θαζεγεηήξ δεκ λένεη 

πμημξ πιεθηνμιμγεί ή γνάθεη, δεκ λένεη πόζα 

βηβιία θαη βμεζήμαηα είκαη ακμηπηά, δεκ λένεη θαη 

δεκ μπμνεί κα ειέγλεη γεκηθά ηη γίκεηαη. Έηζη 

θάπμηα παηδηά πμο είκαη πημ ηίμηα θαη εζηθά, 

πνμζπαζώκηαξ κα δείλμοκ ηεκ αλία ημοξ, μπμνεί κα 

αδηθήζεθακ θαη άιια θάκμκηαξ «δαβμιηέξ» κα 

παναεοκμήζεθακ. 

Θα μπμνμύζαμε κα πμύμε όηη ηα δηαδηθηοαθά 

δηαγςκίζμαηα γνάθηεθακ γηα ηοπηθμύξ ιόγμοξ, γηα 

κα οπάνπμοκ δειαδή θάπμηα επίζεμα γναπηά με 

βαζμό. Έηζη θη αιιηώξ, ε βαζμμιμγία ημο α‟ 

ηεηναμήκμο ήηακ εκδεηθηηθή θαη δεκ ζπεηηδόηακ 

μόκμ με ημκ βαζμό ημο ηειεδηαγςκίζμαημξ. 

Βαζμμιμγήζεθε ε ζομπενηθμνά μαξ, ε ζομμεημπή 

μαξ, ε ζοκέπεηα θαη επημέιεηά μαξ ζηα δηάθμνα 

projects, ε πανμοζία μαξ ζηεκ ηειεθπαίδεοζε θαη 

ε πνμζπάζεηά μαξ κα ζοκδεζμύμε λακά θαη λακά ηηξ 

πνμβιεμαηηθέξ μένεξ ημο δηαδηθηύμο.  

Αγαπεημί θαζεγεηέξ, ζα ζέιαμε κα ζαξ 

παναθαιέζμομε ζενμά γηα θάηη. Γηα όζμ θαηνό 

αθόμε ζοκεπηζηεί ε ελ απμζηάζεςξ εθπαίδεοζε θαη 

πνεηαζηεί κα λακαγνάρμομε δηαδηθηοαθά 

δηαγςκίζμαηα, αξ μαξ δώζεηε ιίγμ παναπάκς 

πνόκμ. Ναηδηά είμαζηε, άγπμξ έπμομε, μενηθά 

ιεπηάθηα παναπάκς δεκ βιάπημοκ! 

ανά Ναπαγηακκμπμύιμο 
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25ε Ιανηίμο 2021 ε γημνηή «ζημ ζπμιείμ»!  

Δηαθόζηα πνόκηα μεηά θαη γημνηάζαμε ηεκ επέηεημ ηεξ 25εξ Ιανηίμο όπη 

πακεγονηθά , όπςξ ήηακ πνμγναμμαηηζμέκα , αιιά ζακ «ειεύζενμη 

πμιημνθεμέκμη»…  Ιπνμζηά ζηηξ μζόκεξ μαξ ζηγμηναγμοδώκηαξ μόκμη μαξ 

θαη ράπκμκηαξ ηνόπμοξ κα μεηαδώζμομε ηε θιόγα , ημ πάζμξ , ημκ 

ενςηζμό πμο απαηημύζε ε εμένα! Ιόκμ ε έκκμηα ηεξ «Γιεοζενίαξ» 

θακηάδεη ημ ίδημ πμζεηή. Αιιά πώξ κα αγςκηζηείξ γηα κα ηεκ θενδίζεηξ ; 

Πη μπασνάθη κα ζεθώζεηξ; Νώξ κα παξ «από ημ εγώ ζημ εμείξ» αθμύ ζμο 

ημ απαγμνεύμοκ;  

Ηύιηζε ςζηόζμ ε εμένα θαη έγηκε θαη μ εμνηαζμόξ … αξ δμύμε ηεκ απμηίμεζε μέζα από ηα μάηηα ηςκ μαζεηώκ 

μαξ: 

 α γομκαζίμο: «Οηε γημνηή γηα ηεκ 25ε Ιανηίμο, μηιήζαμε γηα ημ πόζμ ζεμακηηθή είκαη ε θεηηκή επέηεημξ. 

Ννηκ 200 πνόκηα, μη γεκκαίμη θαη απμθαζηζηηθμί πνόγμκμί μαξ λεθίκεζακ ηεκ επακάζηαζε γηα ηεκ 

απειεοζένςζε από ηεκ ημονθηθή ζθιαβηά. Ιεηά από πμιιέξ θαη δύζθμιεξ πνμζπάζεηεξ, μη Έιιεκεξ 

θαηάθενακ κα απειεοζενώζμοκ ηε πώνα μαξ θαη κα θάκμοκ γκςζηό ημκ ειιεκηθό αγώκα ζε όιμ ημκ θόζμμ. 

Θαομάδμομε ημ ζάννμξ θαη ηεκ ηόιμε αοηώκ ηςκ ενώςκ. ζμ μεγαιώκμομε ηόζμ πημ πμιύ θαηαιαβαίκμομε 

ημκ ζθμπό αοημύ ημο αγώκα θαη ζογθηκμύμαζηε. Ιε πενεθάκηα θςκάδμομε όηη είμαζηε Έιιεκεξ!»   

«Πεηάνηε 24-3-2021. Φέημξ, ακηί κα γημνηάζμομε ηεκ 25ε Ιανηίμο ζημ ζπμιείμ ηεκ γημνηάζαμε ζημ ζπίηη . 

Φέημξ, ε γημνηή ήηακ ε πημ ζεμακηηθή από όιεξ αθμύ γημνηάζαμε ηα 200 πνόκηα από ηεκ Γιιεκηθή επακάζηαζε 

.  Πεκ γημνηή ηεκ πενάζαμε ακαιύμκηαξ ηηξ κίθεξ ,ηηξ ήηηεξ θαη ηα ιάζε πμο έγηκακ ζηεκ Γιιεκηθή επακάζηαζε 

. ιμη μαξ πανήθαμε πμο μάζαμε ηα  ηζημνηθά γεγμκόηα πμο μδήγεζακ ζηεκ ειεοζενία ηεξ πώναξ μαξ! Ιπμνεί 

κα μεκ μπμνμύζαμε κα δμύμε θαη κα γημνηάζμομε με άιιμοξ, αιιά μάιιμκ ημ γεγμκόξ αοηό μαξ έθακε κα 

εθηημήζμομε πενηζζόηενμ ηα 200 πνόκηα από ηεκ Γπακάζηαζε ημο 1821.» 

β γομκαζίμο: «Πεηάνηε 24/3/2021. Ηακμκηθά αοηή ηε μένα ζα ήμαζηακ ζημ ζπμιείμ θαη ζα γημνηάδαμε όιμη 

μαδί ηα 200 πνόκηα από ηεκ ειιεκηθή επακάζηαζε. Φέημξ όμςξ είκαη μηα δηαθμνεηηθή πνμκηά, θάηη ημ μπμίμ δεκ 

μαξ εμπόδηζε θαζόιμο από ημ κα ζοδεηήζμομε θαη κα απμθηήζμομε θαηκμύνγηεξ γκώζεηξ, πάκς ζε αοηό ημ 

ζπμοδαίμ ηζημνηθό γεγμκόξ. Οημ ημήμα μμο, ημ μπμίμ είκαη ημ Β4 θάκαμε μηα δηαδναζηηθή γημνηή, όπμο εθηόξ 

από ηεκ θαζεγήηνηά μαξ, ζομμεηείπαμε θη εμείξ ηα παηδηά. Γίδαμε δηάθμνα βίκηεμ, θςημγναθίεξ θαη αθμύζαμε 

θάπμηα παναδμζηαθά ηναγμύδηα από ηα μπμία ημ θάζε έκα ακηηπνμζώπεοε έκα μένμξ ηεξ παηνίδαξ μαξ, ηεξ 

Γιιάδαξ. Ήηακ μηα λεπςνηζηή γημνηή ιόγς ημο εγθιεηζμμύ πμο βηώκμομε, όμςξ θαηαθέναμε αθόμα θαη μέζα 

από ηεκ ηειεθπαίδεοζε κα ηημήζμομε θαη κα μηιήζμομε γηα ημοξ ακζνώπμοξ ζημοξ μπμίμοξ πνςζηάμε ηεκ 

ειεοζενία μαξ!» 

«Ε θεηηκή γημνηή ηεξ 25εξ Ιανηίμο ακ θαη από απόζηαζε, ήηακ ανθεηά λεπςνηζηή γηα εμέκα. Πμ ημήμα μμο, 

ημ β2, γηόνηαζε ηα 200 πνόκηα ειεοζενίαξ με ηεκ θα Ιακώιμγιμο, ε μπμία είπε εημημάζεη μνηζμέκεξ πμιύ 

ζοκανπαζηηθέξ δναζηενηόηεηεξ, όπςξ γηα πανάδεηγμα ηεκ θαηαζθεοή ηεξ δηθήξ μαξ ζεμαίαξ θαη παηπκίδηα με 

ζέμα ηεκ ειιεκηθή επακάζηαζε. Νανόια αοηά, μ εμνηαζμόξ λεθίκεζε από ηεκ Πνίηε, όπμο ζημ μάζεμα ηεξ 
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ιμγμηεπκίαξ πνμζπαζήζαμε ζε πενημνηζμέκμ πνόκμ κα βνμύμε όζμοξ πενηζζόηενμοξ ήνςεξ ηεξ ειιεκηθήξ 

επακάζηαζεξ μπμνμύζαμε θαη ζημ μάζεμα ηεξ μμοζηθήξ, όπμο ε θαζεγήηνηα έβαιε κα αθμύζμομε δηάθμνα 

θιέθηηθα ηναγμύδηα. Ακαμθηζβήηεηα, ε θεηηκή γημνηή ήηακ ε θαιύηενε από όιεξ ηηξ οπόιμηπεξ θαζώξ ήηακ 

δηαδναζηηθή, εθπαηδεοηηθή θαη ηαοηόπνμκα πμιύ δεμημονγηθή!!» 

«Ε θεηηκή γημνηή ήηακ ηειείςξ δηαθμνεηηθή. Ε γημνηή ήηακ ζακ κα είκαη παηπκίδη. ςνηζηήθαμε ζε μμάδεξ ηςκ 

ηνηώκ θαη θάκαμε θάπμηεξ δναζηενηόηεηεξ ζπεηηθά με ηεκ 25ε Ιανηίμο. Ιεηά από ηηξ ζοκανπαζηηθέξ 

δναζηενηόηεηεξ είδαμε θαη θάπμηα βίκηεμ γηα ηεκ επακάζηαζε θαη γηα ημοξ ήνςεξ ημο 1821. Ήηακ μηα 

λεπςνηζηή γημνηή πμο ζα μείκεη ζηεκ μκήμε όιςκ ηςκ μαζεηώκ!» 

«Νανόιμ πμο θέημξ είκαη μηα πμιύ λεπςνηζηή θαη δηαθμνεηηθή πνμκηά θαη ε γημνηή ηεξ 25εξ Ιανηίμο έπνεπε 

κα γίκεη δηαδηθηοαθά θαηά ηεκ γκώμε μμο, ήηακ από ηηξ θαιύηενεξ γημνηέξ πμο έπμομε θάκεη. Πμ β2 μαδί με 

ηεκ θονία Ιακώιμγιμο πέναζε πμιύ δηαδναζηηθά θαη θεθάηα ηηξ ζπεδόκ 2 ώνεξ ηεξ γημνηήξ. Πμ θμμμάηη πμο 

μμο άνεζε πενηζζόηενμ ήηακ όηακ πςνηζηήθαμε ζε μμάδεξ ηςκ 3 αηόμςκ θαη έπνεπε κα βγάιμομε εηξ πέναξ 

έκα ζύκμιμ δμθημαζηώκ πμο είπακ ζέμα ηεκ εζκηθή μαξ επέηεημ. Ε αιήζεηα είκαη όηη βανέζεθα ιίγμ όηακ 

βιέπαμε θάηη βηκηεάθηα, αιιά πηζηεύς όηη ήηακ μηα από ηηξ πημ εοπάνηζηεξ γημνηέξ θαη έζπαζε ιίγμ ηεκ 

μμκμημκία ηεξ ηαηκίαξ γηαηί θάζε θμνά ηαηκία βιέπμομε..» 

«Ήμμοκ πνμζθεθιεμέκμξ ζημ Β1 θαη ζομμεηείπα ζηεκ επεηεηαθή γημνηή με ηε ζοκάδειθμ ηεκ θα Οακηή. Ιμο 

άνεζε ηδηαίηενα θαη εκηοπςζηάζηεθα από ημ γεγμκόξ όηη ζημ ενςηεμαημιόγημ πμο πανμοζηάζηεθε μη 

πενηζζόηενμη/εξ μαζεηέξ/ηνηεξ απάκηεζακ ζςζηά ζε ενςηήμαηα ζπεηηθά με ηεκ Γπακάζηαζε ημο 1821 θαη 

μάιηζηα ζε γεγμκόηα πμο θαη εγώ μ ίδημξ δεκ ηα ζομόμμοκ. Ήηακ θάηη δηαθμνεηηθό από ηηξ άιιεξ πνμκηέξ θαη 

πηζηεύς όηη δεκ ήηακ βανεηό γηα όιμοξ/εξ μαξ.» 

Γ γομκαζίμο: «Ε ζπμιηθή γημνηή ημο γ4 ήηακ ανθεηά ςναία θαη εκδηαθένμοζα. Νανμοζηάζηεθε από ηεκ θα 

Κηθμιανάθμο, ε μπμία μαξ είπε ακανηήζεη δηάθμνεξ ενςηήζεηξ ζημ e-class. Γίπαμε πμιιά πνάγμαηα θαη 

μάζαμε πμιιέξ παναπάκς πιενμθμνίεξ θαη γκώζεηξ από όηη λέναμε μέπνη ζηηγμήξ! Οεθώκαμε ηα πενάθηα μαξ 

θαη ιύζαμε ό,ηη απμνίεξ είπαμε με απμηέιεζμα κα γίκεη ηειηθά μηα εκδηαθένμοζα θαη ζοκανπαζηηθή γημνηή! 

Νανόιμ πμο θέημξ ήηακ όια ηόζμ δηαθμνεηηθά, πενάζαμε θαιά θαη μάζαμε πνάγμαηα. Ωζηόζμ εύπμμαη κα μεκ 

είμαζηε θαη ημο πνόκμο έηζη, αιιά κα είμαζηε πίζς όιμη ζηα ζνακία μαξ, θαη κα έπμομε μηα αθόμα ςναηόηενε 

γημνηή από ηεκ θεηηκή!!!» 

Α ιοθείμο : « Ε ζπμιηθή εμνηή ημο Α3  πανμοζηάζηεθε από ηεκ θαζεγήηνηα ηςκ γαιιηθώκ ε μπμία είπε θάκεη 

μηα ένεοκα θαη μαξ πανμοζίαζε ηηξ πημ ζεμακηηθέξ εκένγεηεξ θαη ηα πημ ζεμακηηθά πνόζςπα εθείκεξ ηεξ 

επμπήξ!!!» 

«Γημνηή 25εξ Ιανηίμο 2021 (ημήμα Α2). Ακαγθαζηήθαμε μέζα από θςκέξ πμο μηθνμθςκίδμοκ θαη θάμενεξ με 

αμθηζβεηήζημα θαιή ακάιοζε, κα εθθνάζμομε ημ ζεβαζμό θαη ηε πενεθάκηα γηα ημοξ ήνςεξ ημο 1821 θαη ημ 

ένγμ ημοξ. Θόγς έθηαθηεξ απμοζίαξ ηεξ θαζεγήηνηαξ πμο ζα έθακε ηε γημνηή, ε θονία Ιπαιαδήμα πνεηάζηεθε 

μέζα ζε μηθνό πνμκηθό δηάζηεμα κα πνμεημημάζεη ηε γημνηή. Γκ ηέιεη, μηιήζαμε γηα ηα γεγμκόηα ηεξ 

Γπακάζηαζεξ θαη παναθμιμοζήζαμε ηεκ ενμεκεία ηεξ από πμηεηέξ, δςγνάθμοξ, μμοζηθμύξ, αζιεηέξ… Ρπήνλακ 

επηπιμθέξ, όμςξ ημ μήκομα ήηακ λεθάζανμ. Γίμαζηε πενήθακμη γηα ημοξ πνμγόκμοξ μαξ, πμο αγςκίζηεθακ γηα 

μηα ειεύζενε Γιιάδα. Ννέπεη κα είμαζηε αθόμε πημ πενήθακμη πμο ζοκεπίδμομε ημ ένγμ ημοξ.» 
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Β. ιοθείμο: «Φέημξ, ακ θαη ελ απμζηάζεςξ, ε γημνηή ηεξ 25εξ Ιανηίμο θάκεθε κα μαξ ανέζεη πενηζζόηενμ 

από ηηξ οπόιμηπεξ πνμκηέξ. Μ θάζε μαζεηήξ είπε ακαιάβεη κα πανμοζηάζεη με ιίγα ιόγηα έκα ζεμακηηθό 

πνόζςπμ ή θάπμηα από ηηξ πώνεξ πμο εκεπιάθεζακ ζηεκ Γιιεκηθή Γπακάζηαζε. Νανάιιεια, αθμύζηεθακ θαη 

πμιιά ηναγμύδηα ζπεηηθά με ημκ αγώκα ημο „21. Οημ ηέιμξ όια ηα παηδηά ζπμιίαζακ ημ πώξ ημοξ θάκεθε ε 

θεηηκή γημνηή. Ε ηάλε μαξ, μμόθςκα θαηέιελε ζημ ζομπέναζμα όηη, μ εμνηαζμόξ ηςκ 200 πνόκςκ από ηεκ 

Γπακάζηαζε ημο 1821, πανόιμ πμο έγηκε δηαδηθηοαθά, ήηακ θαιύηενμξ. Ε δηαθμνά με ηηξ πνμεγμύμεκεξ 

πνμκηέξ ήηακ πςξ όιμη μη μαζεηέξ είπακ εκενγό ζομμεημπή ζηε δηαδηθαζία ηεξ γημνηήξ θαη δεκ ήηακ απιμί 

παναηενεηέξ.» 

              Γοαγγειία Ιακώιμγιμο 

 

 

Ήνζε ημ θωξ πμο έμμηαδε ζθμηάδη 

    Ιία αθόμα θμνά ακαθμηκώζεθε ε επακέκανλε ηςκ ζπμιείςκ. Μη πνμζςπηθέξ ζοκμμηιίεξ μαξ, πιεμμύνηζακ 

από απαηζημδμλία. Ηάπμημξ απμθάζηζε λαθκηθά κα επακέιζμομε ζηεκ "θακμκηθόηεηα", μηα πναγμαηηθόηεηα 

ελςπναγμαηηθή. 

  Ε πνόζθαηε επηθαηνόηεηα ήζειε επηιεθηηθή πανμοζία ζηα μαζήμαηα θαη πμιύςνε παναμμκή ζηεκ αγθαιηά 

ημο Ιμνθέα. 

    Λεμένςζε 12/04 θαη είπαμε λεπάζεη ηη ώνα είκαη ε πνςηκή ζοκάκηεζε γηα ηεκ ακαπώνεζε πνμξ ημ ζπμιείμ. 

Νιεζηάζαμε ημ θηήνημ θαη ζύμηδε αενμδνόμημ, με ηεκ "ζπμιηθή θάνηα" ζημ πένη πμο επέηνεπε ηεκ είζμδμ μαξ, 

ζακ εηζηηήνημ ημ μπμίμ ζα μαξ επηηνέρεη κα ηαληδέρμομε. 

   Ωζηόζμ, ημ ηαλίδη ηειείςζε γνήγμνα, δύμ μένεξ θνάηεζε, μηα μηθνή εθδνμμή! Βνεζήθαμε 

θαη γίκαμε πάιη πανέα, πενάζαμε ώνεξ ζηεκ αοιή γηα ηεκ μέγηζηε πνμζηαζία μαξ, ηα 

παμόγεια οπήνπακ θάης από θάζε μάζθα. Ακαθμηκώζεθε έκα θνμύζμα θαη έθενε ηεκ 

πνμζγείςζε ζηεκ θανακηίκα θαη ζηεκ άιιε πναγμαηηθόηεηα, ηεκ δύζβαηε ! 

  Πμ επόμεκμ ηαλίδη μαξ ζα είκαη γηα ηε Οένηθμ, ηε Ξόδμ, ηεκ Ίμ ή  ηεκ Νάνμ, αιιά θακέκα 

ηαλίδη δεκ ζα είκαη ζακ θαη αοηό. 

Πμ 8μ μαξ έμαζε κα πεηάμε θαη πιέμκ ζα ημ ζομόμαζηε! 

Γηνήκε Ημζμά 
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Πμ μοζηήνημ ηεξ ελωγήηκεξ θαηαζθεοήξ 

Ε μπάια ηηηακίμο πμο βνέζεθε ζηηξ Ιπαπάμεξ θαη πηζακόηεηα πνμήιζε από ημ δηάζηεμα, θαίκεηαη κα 

απαζπμιεί ηδηαίηενα ηηξ ανπέξ μη μπμίεξ πνμζπαζμύκ απεγκςζμέκα κα βνμοκ μηα ελήγεζε γηα ημ μοζηήνημ 

αοηό. ια λεθίκεζακ όηακ μηα κεανή Βνεηακίδα εκώ απμιάμβακε μηα βόιηα ζηεκ παναιία, δηέθνηκε έκα 

πενίενγμ ακηηθείμεκμ ζηεκ άμμμ. Γνήγμνα δηαπίζηςζε πςξ μπνμζηά ηεξ βνηζθόηακ μηα ελςγήηκε  

θαηαζθεοή θαη απεοζύκζεθε ζηηξ ανπέξ, μη μπμίεξ λεθίκεζακ 

αμέζςξ ηηξ ένεοκεξ. Πμ επηθναηέζηενμ ζεκάνημ είκαη πςξ ε μπάια 

αοηή, μκόμαηη Manon Clarke,  απμηειμύζε μένμξ νςζηθμύ 

δηαζηεμηθμύ ζθάθμοξ, θαζώξ πάκς ηεξ δηαθνίκεηαη μία νςζηθή 

επηγναθή με βαζηθέξ πιενμθμνίεξ γηα ημ ζογθεθνημέκμ ακηηθείμεκμ, 

όπςξ ημ εύνμξ ζενμμθναζίαξ ιεηημονγίαξ θαη ε πςνεηηθόηεηα ημο. 

Ωζηόζμ, μη νςζηθέξ ανπέξ δεκ έπμοκ πνμβεί αθόμα ζε ζπεηηθέξ 

ακαθμνέξ θαη επμμέκςξ δεκ έπεη δηεοθνηκηζηεί, πώξ ε θαηαζθεοή 

αοηή θαηέιελε ζηηξ Ιπαπάμεξ.   

Οίγμονα δεκ είκαη θάηη πμο πενίμεκα κα αθμύζς! 

 

Κέμ είδμξ δώωκ θάηω από ημοξ πάγμοξ ζηεκ Ακηανθηηθή 

Ηαηά ηεκ δηάνθεηα μηαξ ελενεύκεζεξ ζηεκ Ακηανθηηθή, μη επηζηήμμκεξ έμεηκακ έθπιεθημη όηακ ζε βάζμξ 

900 μέηνςκ ζηεκ κμηημακαημιηθή ζάιαζζα Γμοέκηει θαη ζε πμιύ παμειέξ ζενμμθναζίεξ, βνήθακ έκα κέμ 

είδμξ δώςκ, ηα μπμία μμηάδμοκ με ζπόγγμοξ θαη θμιιμύκ πάκς ζηα βνάπηα. Μ επηθεθαιήξ ηςκ ενεοκεηώκ 

δήιςζε ζημ πενημδηθό «Frontiers in Marine Science» πςξ ημ πενηζηαηηθό αοηό δείπκεη όηη ε ζαιάζζηα 

δςή ζηεκ Ακηανθηηθή είκαη απίζηεοηα ηδηαίηενε θαη εκηοπςζηαθά πνμζανμμζμέκε ζε έκα παγςμέκμ θόζμμ. 

Νανάιιεια, δήιςζε πςξ οπάνπμοκ αθόμα πμιιά ενςηήμαηα πμο πνέπεη κα απακηεζμύκ, όμςξ είκαη 

δύζθμιμ θαζώξ δεκ δηαζέημοκ ηα θαηάιιεια μέζα ώζηε κα θζάζμοκ ζε ηέημημ βάζμξ. Ναν‟ όια αοηά, μη 

επηζηήμμκεξ έπμοκ θαηαθένεη κα βηκηεμζθμπήζμοκ ηα ζογθεθνημέκα πιάζμαηα.  

Ανθεηά εκηοπςζηαθό! 

 
Νεγέξ:https://www.newsit.gr/category/paraxenes-

eidhseis/ 

https://www.protothema.gr/world/article/1099548/m

ustirio-me-       bala-titaniou-apo-to-diastima-se-

paralia-stis-bahames/ 

 

  

Γιηζάβεη Νακηζημπμύιμο  

 

 

 

 

 

 

ΝΑΞΑΛΓΚΓΟ ΓΖΔΕΟΓΖΟ 

https://www.newsit.gr/category/paraxenes-eidhseis/
https://www.newsit.gr/category/paraxenes-eidhseis/
https://www.protothema.gr/world/article/1099548/mustirio-me-%20%20%20%20%20%20%20bala-titaniou-apo-to-diastima-se-paralia-stis-bahames/
https://www.protothema.gr/world/article/1099548/mustirio-me-%20%20%20%20%20%20%20bala-titaniou-apo-to-diastima-se-paralia-stis-bahames/
https://www.protothema.gr/world/article/1099548/mustirio-me-%20%20%20%20%20%20%20bala-titaniou-apo-to-diastima-se-paralia-stis-bahames/
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«Enquire»  
Μ Πημ Ιπένκενξ Θη ενγαδόμεκμξ ζημ πενίθεμμ CERN δεμημύνγεζε γηα 

πνμζςπηθή ημο πνήζε έκα πνόγναμμα πμο ημ μκόμαζε «Enquire» θαη 

αθμνμύζε ζηεκ απμζήθεοζε πιενμθμνηώκ, ημ μπμίμ όμςξ δεκ 

θοθιμθόνεζε πμηέ εθηόξ ημο γναθείμο ημο. Νάκς ζε αοηό ημ 

πνόγναμμα ζηενίπηεθε γηα κα δεμημονγήζεη ζε μία πνόηοπε μμνθή ημκ 

Ναγθόζμημ Ζζηό ημκ μπμίμ πανμοζίαζε ζηηξ 12 Ιανηίμο 1989, (World 

Wide Web). 

 

Νεγή: https://www.sansimera.gr 
 

Δεμημονγία ηεξ Ννάζηκεξ Γναμμήξ ζηε Θεοθωζία ηεξ Ηύπνμο ζηηξ 16 Ιανηίμο 1964    

Ε επμκμμαδόμεκε Ννάζηκε Γναμμή (ή θαη Γναμμή Αηηίια μεηά 

ημ 1974) απμθαιείηαη ε δηαπςνηζηηθή γναμμή μεηαλύ ηςκ 

ειεύζενςκ θαη ηςκ θαηεπμμέκςκ πενημπώκ ηεξ Ηύπνμο, πμο 

εθηείκεηαη ζε μήθμξ πενίπμο 300 πηιημμέηνςκ. Ε Γναμμή αοηή 

πςνίδεη ηε Θεοθςζία ζε δύμ ημμείξ, θαζηζηώκηαξ ηε ζήμενα ηε 

μόκε δηαηνεμέκε πνςηεύμοζα ζημκ θόζμμ. 

Οθμπόξ ηεξ, ήηακ κα απμηνέρεη ηεκ θιημάθςζε ηεξ έκηαζεξ 

μεηαλύ Γιιεκμθοπνίςκ θαη Πμονθμθοπνίςκ, ε δε θύιαλή ηεξ 

ακαηέζεθε ζημοξ θοακόθνακμοξ ημο ΜΕΓ. Ε μνημζέηεζε ηεξ 

δηαπςνηζηηθήξ αοηήξ γναμμήξ ακαηέζεθε ζημ Βνεηακό 

οπμζηνάηεγμ Νίηεν Γηακγθ, μ μπμίμξ ηε πάναλε πάκς ζημ πάνηε με έκα πνάζηκμ μμιύβη, ελ μο θαη ε 

μκμμαζία ηεξ Ννάζηκε Γναμμή. Οι εηνεκεοηηθέξ δοκάμεηξ ημο ΜΕΓ απμβηβάζηεθακ  ζηεκ Ηύπνμ, ζηηξ 16 

Ιανηίμο 1964 ζε ζοκέπεηα ηςκ δηαθμηκμηηθώκ ηαναπώκ ημο Δεθεμβνίμο ημο 1963 θαη δεμημύνγεζακ ηεκ 

Ννάζηκε Γναμμή ζηε Θεοθςζία. Πεκ ίδηα εμένα, ε Πμονθηθή Γζκμζοκέιεοζε ελμοζημδόηεζε ηεκ Ηοβένκεζε 

ηεξ Πμονθίαξ γηα κα εηζβάιεη ζηεκ Ηύπνμ ε μπμία πναγμαημπμηήζεθε ηειηθά  με ηεκ θςδηθή μκμμαζία 

«Αηηίιαξ» ηεκ 20ε Ζμοιίμο 1974. Πμ ζύκζεμα πμο δόζεθε γηα ηεκ έκανλε ηεξ εηζβμιήξ ήηακ: «Ε Ασζέ 

μπμνεί κα πάεη δηαθμπέξ». 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Νεγή:https://www.in.gr 

 

 

Δηεζκήξ ακαγκώνηζε επακάζηαζεξ 1821 
«Γιεοζενία… Ζζόηεξ» … Ιεηά μεγάιμο εκζμοζηαζμμύ εμάζμμεκ όηη ε Γιιάξ ακαγθαζζείζα ηέιμξ πάκηςκ 

εδνάλαημ ηςκ όπιςκ, ίκα θηήζεηαη ηεξ ειεοζενίακ αοηήξ θαη ηεκ ζέζηκ, ήκ μεηαλύ ηςκ 

ΗΑΠΖ ΓΖΑ ΚΑ ΘΡΙΑΙΑΖ… 

https://www.in.gr/
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εζκώκ ημο θόζμμο θαηείπε…  

Ε Ασηή, ημ αΐηημκ, ήηακ ε πνώηε θναηηθή μκηόηεηα ε 

μπμία ακαγκώνηζε δηεζκώξ ηεκ Γπακάζηαζε ημο 1821 

θαη ημ δηθαίςμα ηςκ Γιιήκςκ γηα αοημδηάζεζε. Μ 

Ννόεδνόξ ηεξ, Ζςάκκεξ Βόγηεν (Jean Pierre Boyer) 

απέζηεηιε  επηζημιή πνμξ ημκ Αδαμάκηημ Ημναή 

πιενελμύζημ ηεξ Γπακαζηαηηθήξ Ηοβενκήζεςξ ηεξ 

Γιιάδαξ. 

Ε μηθνή θαη θηςπή αοηή πώνα ηεξ Θαηηκηθήξ Αμενηθήξ 

ακηί άιιεξ βμήζεηαξ έζηεηιε  45 ηόκμοξ θαθέ πνμξ 

πώιεζε, γηα κα αγμναζημύκ θανημθίιηα θαη άιια 

πμιεμμθόδηα, με ηε ζοκμδεία  100 Ασηηκώκ εζειμκηώκ, 

πμο πέζακακ όιμη θαηά ηε δηάνθεηα ημο ηαληδημύ πνμξ 

ηεκ Γιιάδα. 

 

Νεγή: www.flash.gr 

 

Ηαζηένωζε εμνηαζμμύ 25 Ιανηίμο  

Μ Βαζηιηάξ ζςκ, θαζηένςζε με Βαζηιηθό Δηάηαγμα ηεκ εμένα 

αοηή, ςξ  εμένα Γζκηθήξ εμνηήξ. Ε εκένγεηα αοηή λεθίκεζε μεηά 

από πνόηαζε ηεξ Γναμμαηείαξ επί ηςκ Γθθιεζηαζηηθώκ θαη ηεξ 

Δεμόζηαξ Γθπαηδεύζεςξ, γηα μεηαθμνά ημο εμνηαζμμύ ηεξ 

απειεοζένςζεξ από 1ε Ζακμοανίμο, πμο εμνηάδμκηαξ έςξ ηόηε 

ζε 25ε Ιανηίμο. Πμ δηάηαγμα ακαθένεηαη ζηε μεγάιε 

ζνεζθεοηηθή εμνηή ημο Γοαγγειηζμμύ ηεξ Θεμηόθμο, ιέγμκηαξ 

όηη ζα γίκεη αθόμε πημ ιαμπνή ακ θαζηενώζμοκ ηεκ ίδηα εμένα 

θαη ημκ εμνηαζμό ηεξ Απειεοζένςζεξ ηεξ Γιιάδαξ. 
 

 

Νεγέξ:http://www.mixanitouxronou.gr,  https://mikros-

romios.gr 

 

Γηθόκα: https://images.app.goo.gl/JcBdUk5VggRdhnfaA 

 

Γκζωμάηωζε Δωδεθακήζωκ ζηεκ Γιιάδα  

Μ μήκαξ Ιάνηημξ είκαη πμιύ ζεμακηηθόξ θαη ηδηαίηενα πακεγονηθόξ γηα ηα Δςδεθάκεζα. Πα Δςδεθάκεζα 

βνίζθμκηακ οπό μζςμακηθή θαημπή μέπνη ημ 1912. Οηε ζοκέπεηα  πενηήιζακ ζηεκ Ζηαιία ζηε δηάνθεηα ημο 

Ζηαιμ-μζςμακηθμύ πμιέμμο γηα ηεκ Ηονεκασθή.  

Πμκ Απνίιημ ημο 1946 ζημ Οομβμύιημ ηςκ οπμονγώκ Γλςηενηθώκ ηςκ ηεζζάνςκ ζομμάπςκ ζημ Νανίζη  

δεκ ηθακμπμίεζε θακέκα από ηα Γιιεκηθά εζκηθά αηηήμαηα, ιόγς ηςκ ακηηννήζεςκ ημο Ομβηεηηθμύ 

εθπνμζώπμο Ιμιόηςθ. Νανόια αοηά ζηε δεύηενε ζοκεδνίαζε ζηηξ 27 Ζμοκίμο 1946 μ Ιμιόηςθ 

ζομθώκεζε κα απμδμζμύκ ηα Δςδεθάκεζα ζηεκ Γιιάδα, πενηιαμβακμμέκμο θαη ημο Ηαζηειιόνηδμο, με 

μμκαδηθό όνμ ηεκ απμζηναηηςηηθμπμίεζε ηςκ κεζηώκ.  

http://www.flash.gr/
https://mikros-romios.gr/
https://mikros-romios.gr/
https://images.app.goo.gl/JcBdUk5VggRdhnfaA
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Ε μαθνηά όμςξ ηζημνία ηεξ εκζςμάηςζεξ, άνπηζε κα 

ηειεηώκεη ζηηξ 10 Φεβνμοανίμο 1947, όηακ οπμγνάθεθε 

ζημ Νανίζη ε Οοκζήθε Γηνήκεξ με ηεκ Ζηαιία, ζύμθςκα 

με ηεκ μπμία ηα Δςδεθάκεζα απμδίδμκηακ ζηεκ Γιιάδα, 

εκώ ε Ζηαιία οπμπνεςκόηακ ζε απμδεμίςζε ύρμοξ 105 

εθαημμμονίςκ δμιανίςκ πνμξ ηε πώνα μαξ. Ε ηειεηή 

πανάδμζεξ ηςκ Δςδεθακήζςκ ζηεκ Γιιάδα από ηηξ 

Βνεηακηθέξ ανπέξ, έγηκε ζηηξ 31 Ιανηίμο 1947 ζηε Ξόδμ 

μέζα ζε πακεγονηθή αημόζθαηνα. Ννώημξ Δημηθεηήξ ηςκ 

Δςδεθακήζςκ ακέιαβε μ Ακηηκαύανπμξ Νενηθιήξ 

Ζςακκίδεξ, με πμιηηηθό ζύμβμοιμ ημκ Νακεπηζηεμηαθό 

θαη Δηθαζηηθό Ιηπαήι Οηαζηκόπμοιμ, μ μπμίμξ ανγόηενα 

ήηακ Ννόεδνμξ ηεξ Γιιεκηθήξ Δεμμθναηίαξ.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ηαη βέβαηα δεκ ζα πνέπεη κα παναιείρμομε όηη ζε θύιιμ ηεξ Πμονθηθήξ 

Γθεμενίδαξ «Haber» ημκ Ζμύιημ ημο 1946, μ δεμμζημγνάθμξ  μοζεΐκ Γηαιηζίκ 

έγναρε ηα παναθάης γηα ηεκ επηζηνμθή ηεξ Δςδεθακήζμο, ηεξ «πμιοδίρημο» 

βναπώδμοξ γεξ όπςξ ηεκ πενηγνάθεη μ μενμξ, ζηεκ Γιιάδα : 

«Οομμεηέπμκηεξ εηξ ηεκ εμνηήκ ηςκ θίιςκ μαξ, επηζομμύμεκ κα εθθνάζςμεκ 

ηεκ εοπανίζηεζίκ μαξ... Αηζζακόμεζα ηώνα όηη έκα μένμξ ηςκ παναιίςκ μαξ εηξ 

ηεκ Ιεζόγεημκ είκαη πμιύ πενηζζόηενμκ αζθαιέξ!».  

 

Νμιιά είπακ πνμεγεζεί μεηαλύ ηςκ Οομμάπςκ γηα ηεκ ηύπε ηςκ κεζηώκ, πμο 

μκμμάδμκηαη Δςδεθάκεζα παναδόλςξ αθμύ είκαη... δεθαηέζζενα, πνηκ θακ 

λεθηκήζεη μ Β' Ναγθόζμημξ Νόιεμμξ. Πα παναπάκς ακαθένεη ε θα Φςηεηκή 

Πμμαή Ννέζβεξ επί ηημή. 

 

Νεγή: https://www.sansimera.gr,   https://www.skyrodos.gr, https://www.tanea.gr 

Γηθόκεξ: https://www.dimokratiki.gr,https://images.app.goo.gl  

 

Φώηεξ Δακάζθμξ 

 

 

 

https://www.sansimera.gr/
https://www.skyrodos.gr/
https://www.dimokratiki.gr/
https://images.app.goo.gl/
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25ε Ιανηίμο 1821: 200 πνόκηα από ηεκ Γιιεκηθή Γπακάζηαζε 

Ε θεηηκή πνμκηά, απμηειεί μία πνμκηά μνόζεμμ, πμο ζεμαημδμηείηαη από 

ηεκ ηζημνηθή επέηεημ ζομπιήνςζεξ 200 πνόκςκ από ηεκ έκανλε ηεξ 

Γπακάζηαζεξ ημο 1821,ε μπμία μδήγεζε ζηεκ απμηίκαλε ημο Μζςμακηθμύ 

δογμύ, ζηεκ απειεοζένςζε ηεξ παηνίδαξ θαη ζηε δεμημονγία ημο 

ζύγπνμκμο Γιιεκηθμύ θνάημοξ. 

Μ ζνίαμβμξ ηεξ Γιιάδαξ δεκ μθείιεηαη ζε έκακ ήνςα, αιιά ζημ 

ελαηνεηηθό ζάννμξ θαη ημ ζζέκμξ όιμο ημο ιαμύ μαξ. Ακ δεκ οπήνπε ε 

απμθαζηζηηθόηεηα ημο ειιεκηθμύ ιαμύ κα αγςκηζηεί μπνμζηά ζε θμβενά 

δεηκά, θαη ζε ηδηαίηενα ακηίλμεξ ζοκζήθεξ, δεκ ζα είπε θαηαθηεζεί πμηέ 

ε ακελανηεζία. 

Μ ενςηθόξ αοηόξ αγώκαξ, μ μπμίμξ ζοκμρίδεηαη μέζα από ημ ζύκζεμα 

«Γιεοζενία ή Θάκαημξ», βνήθε ηεκ απάκηεζή ημο ζημ ενώηεμα ημο 

Γζκμμάνηονα Ξήγα Φεναίμο «ςξ πόηε παιιεθάνηα ζα δμύμε ζηα ζηεκά». Μ Ξήγαξ, δηαδναμάηηζε θαηαιοηηθό 

νόιμ με ηεκ παηνηςηηθή ημο δνάζε θαη πανόηη ζακαηώζεθε ζηηξ θοιαθέξ ημο Βειηγναδίμο, πνόιαβε κα 

εμπμηίζεη ημ επακαζηαηηθό πκεύμα ηςκ Γιιήκςκ με ημ πμίεμα Θμύνημξ θαη ημ παναθηενηζηηθό δίζηηπμ: 

«Ηαιύηενα μηαξ ώναξ ειεύζενε δςή, πανά ζανάκηα πνόκηα ζθιαβηά θαη θοιαθή». 

 Ακηίζημηπα, μνμώμεκμξ από ηηξ ηδέεξ ημο Γονςπασθμύ Δηαθςηηζμμύ, μ Αδαμάκηημξ Ημναήξ, ςξ θμνοθαία 

μμνθή ημο Κεμειιεκηθμύ Δηαθςηηζμμύ, άζθεζε ζεμακηηθή επίδναζε ζημκ οπόδμοιμ Γιιεκηθό θόζμμ θαη 

είπε πνμβιέρεη ηεκ απειεοζένςζε ημο γέκμοξ ιέγμκηαξ: « ηακ ηα θώηα ιάμρμοζη, ε δμοιεία πνέπεη 

ελ΄ακάγθεξ κα παύζεη».  Ννάγμαηη, ε απειεοζένςζε, δεκ άνγεζε κα λεθηκήζεη. Ε ηδέα ηεξ ειεοζενίαξ 

θαηάθενε μέζα από ηεκ ενςηθή αοηή Γπακάζηαζε, κα απαιείρεη ηηξ όπμηεξ δηαθμνέξ, κα ζοκεκώζεη «οπέν 

πίζηεςξ θαη παηνίδμξ» θαη κα ακαδείλεη εκ ηέιεη κηθεηή ημ μιηγάνηζμμ ηςκ Γιιήκςκ, έκακηη ηεξ 

πμιοάνηζμεξ Μζςμακηθήξ Αοημθναημνίαξ. πςξ ακαθένεη ε 

Βοδακηηκμιόγμξ, Γιέκε Γιύθαηδε - Ανβειέν ζε πνόζθαηε 

ζοκέκηεολή ηεξ: «Γθείκμ πμο μαζαίκμομε από ηεκ ελέγενζε ημο 

΄21 είκαη όηη ε πμηόηεηα κηθά πάκημηε ηεκ πμζόηεηα. Πμ έδεηλακ μη 

Έιιεκεξ ζηε Οαιαμίκα, ημ έδεηλακ ζημοξ Νενζηθμύξ πμιέμμοξ, 

αιιά ημ ‟21 αοηό θάκεθε πακημύ θαη όπη μόκμ ζε έκα μένμξ ηεξ 

Γιιάδμξ. Αοηό πνέπεη κα μαξ μείκεη. ηακ μη Έιιεκεξ πμιεμμύκ 

ζα μηα γνμζηά, ηόηε ηα πεηοπαίκμοκ όια. Μη εμθύιημη πόιεμμη, πμο 

θόκηερακ κα αθακίζμοκ θαη ημκ αγώκα ημο ‟21, έγηκακ ε αηηία κα 

επέμβμοκ μη λέκμη ζηα Γιιεκηθά πνάγμαηα. Φηάκεη μη Έιιεκεξ κα 

είκαη εκςμέκμη θαη δεκ έπμοκ ακάγθε από ημοξ λέκμοξ». 

Ε θιενμκμμηά ημο 1821 δεκ είκαη μόκμκ ειιεκηθή. Ακηηζέηςξ, 

θένεη ηεκ μηθμομεκηθόηεηα θαη ηεκ θαζμιηθόηεηα ηςκ ηδεώκ θαη ηςκ αληώκ ηεξ επμπήξ ηεξ. Μη πνόγμκμί 

μαξ, δεκ αγςκίζηεθακ μόκμ γηα ηεκ ακελανηεζία ημοξ, αιιά θαη γηα ηεκ πμιηηηθή ημοξ ειεοζενία. Έζεζακ 

ηηξ βάζεηξ γηα έκα δεμμθναηηθό θαη θηιειεύζενμ θνάημξ, οπό ηεκ επηννμή ηεξ αμενηθακηθήξ θαη ηεξ 

γαιιηθήξ επακάζηαζεξ. Ιεηά ηεκ θήνολε ηεξ Γπακάζηαζεξ θαημπύνςζακ, ζηα Οοκηάγμαηα ημο Αγώκα, ηε 

δεμμθναηηθή ανπή ηεξ δηάθνηζε ηςκ ελμοζηώκ θαη ηςκ δηθαηςμάηςκ ημο ακζνώπμο. Πα ηδακηθά ηεξ 

ειεοζενίαξ θαη ηεξ ηζόηεηαξ θαη ημ ηζπονό απμηύπςμα ημο Γονςπασθμύ δηαθςηηζμμύ, πμο έπεη ηηξ νίδεξ 

ημο ζηεκ ανπαία Γιιεκηθή θηιμζμθία θαη δηακόεζε, εκημπίδμκηαη  ζημκ ειιεκηθό ζύκηαγμα, ςξ δεμημονγηθή 

πκμή πμο εκέπκεοζακ ημοξ Έιιεκεξ. 

Δύμ αηώκεξ μεηά, μ άζβεζημξ πόζμξ γηα ηεκ ειεοζενία πμο μαξ εμθύζεζακ μη αγςκηζηέξ ηεξ, ε αγάπε ημοξ 

γηα ηεκ παηνίδα θαη ηε δηθαημζύκε, ε αοημζοζία ημοξ, απμηειμύκ ηεκ πολίδα πμο θαιμύμαζηε κα 

πμνεοημύμε. Οε αοηέξ ηηξ αλίεξ επηζηνέθμομε, με αθμνμή ηεκ επέηεημ ηςκ 200 εηώκ. Οηηξ δοζθμιίεξ θαη 

ηα πνμβιήμαηα πμο ακηημεηςπίδμομε ζήμενα, όπςξ ε πακδεμία, πμο πενημνίδεη ηεκ 
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ειεοζενία θαη οπμκμμεύεη ηεκ ογεία μαξ, ε πνμάζπηζε ηςκ Γζκηθώκ μαξ δηθαηςμάηςκ αιιά θαη ζε άιια 

επίθαηνα δεηήμαηα, όπςξ ε νύπακζε ημο πενηβάιιμκημξ, ε ζνεζθεοηηθή θαη πμιηηηζηηθή δηαθμνεηηθόηεηα, ε 

πνμζήιςζή  μαξ ζηηξ θαηαβμιέξ ημο δηαθςηηζμμύ θαη ημο ζοκηαγμαηηζμμύ, δεκ πνέπεη κα απμηειεί απιά, 

μηα ζεςνεηηθή ημπμζέηεζε. Ε δηαθύιαλε όιςκ εθείκςκ ηςκ εγγοήζεςκ θαη ηςκ ζεζμώκ, πνέπεη κα 

απμηειεί ημ ακηηζηάζμηζμα, απέκακηη ζε θάζε μμνθή θαηάπνεζεξ ηεξ ελμοζίαξ, ζςναθίδμκηαξ ηε 

δεμμθναηία μαξ. 

 Ε θνίζε ημο Ημνςκμσμύ,, πμο μαζηίδεη ημκ ηειεοηαίμ πνόκμ ηεκ παγθόζμηα θμηκόηεηα, δεκ επέηνερε 

κα πνμζδώζμομε ζηεκ Γζκηθή μαξ επέηεημ, ημοξ εμνηαζμμύξ με ηεκ ιαμπνόηεηα πμο ανμόδεη γηα ηα 200 

πνόκηα από ηεκ Γπακάζηαζε. Αοηό όμςξ, δεκ μαξ εμπμδίδεη κα κηώζμομε οπενεθάκεηα πμο είμαζηε 

Έιιεκεξ θαη ηδηαίηενε ζογθίκεζε γηα ημοξ πνμγόκμοξ μαξ, πμο αγςκίζηεθακ με ενςηζμό θαη αοημζοζία ημ 

1821, γηα κα είμαζηε εμείξ ειεύζενμη. πςξ έγναρε μ πμηεηήξ Ναιαμάξ: «Έκα μμκάπα ζα ζαξ πς, δεκ 

έπς άιιμ θακέκα μεζύζηε με η΄ αζάκαημ θναζί ημο ‟21»  

Βηβιημγναθία: 

Ε Γιέκε Γιύθαηδε - Ανβειέν μηιά γηα ηεκ Γιιεκηθή Γπακάζηαζε θαη ηα δηδάγμαηά ηεξ 
https://www.youtube.com/watch?v=cWVzX9yP_ZM 

                                                                                                    Κεθηανία Οθμοηέιε-Φηιόιμγμξ 

 

 

 

Μ Walt Disney!!! 

Mickey Mouse, Οηαπημπμύηα  Νηκόθημ θαη πμιιά άιια ….  ια δεμημονγήμαηα 

εκόξ αηόμμο πμο έμεηκε ζηεκ ηζημνία ςξ o πνώημξ άκζνςπμξ πμο εμπκεύζηεθε 

θαη οιμπμίεζε ηαηκίεξ θηκμύμεκςκ ζπεδίςκ. Οογθεθνημέκα μ  Walt Disney ζα 

μπμνμύζε κα παναθηενηζηεί  «ζμύπεν ήνςαξ», αθμύ θαηάθενε κα ροπαγςγήζεη 

ζημ πέναζμα ηςκ πνόκςκ, πμιύ θόζμμ, θονίςξ μηθνά παηδηά θαη ζοκεπίδεη κα ημ 

θάκεη ςξ ζήμενα. Έκαξ από ημοξ παναθηενηζηηθόηενμύξ ημο ήνςεξ, είκαη μ 

Mickey Mouse, ημκ μπμίμ εμπκεύζηεθε από έκα πμκηίθη πμο είπε οημζεηήζεη. 

Νμιιά από ηα θηκμύμεκα ζπέδηα πμο έπεη θηηάλεη, πενηέπμοκ ακζνςπόμμνθμοξ 

αιιά θαη  νεαιηζηηθμύξ ήνςεξ με ημοξ μπμίμοξ πμιιμί άκζνςπμη ηαοηίδμκηαη 

θαη ζοκήζςξ ηα παηδηά,  πμο ημοξ 

κηώζμοκ ζακ πνμζηάηεξ ημοξ θαη πμιιέξ θμνέξ ημοξ  

πνεζημμπμημύκ γηα κα θαηαβάιμοκ πμιιμύξ θόβμοξ ημοξ. Μη ηαηκίεξ 

ημο πνμζέθενακ πμιύςνε δηαζθέδαζε ζε μηθνμύξ θαη μεγάιμοξ.  

Μ πμιοβναβεομέκμξ αοηόξ παναγςγόξ μπόνεζε κα ελειίλεη θαη κα  

ακαβαζμίζεη ημκ θηκεμαημγνάθμ, θαζώξ επηκόεζε μηα  πνςηόγκςνε,  

εκδηαθένμοζα, αιιά θαη εκηοπςζηαθή ηδέα θαη πάνε ζε εθείκμκ 

μπμνμύμε εμείξ ζήμενα κα απμιαμβάκμομε όια αοηά ηα θηκμύμεκα 

ζπέδηα. Ιπμνεί κα μεκ βνίζθεηαη πηα ζηεκ δςή, αιιά ημ ένγμ ημο 

είκαη πμιύ ζεμακηηθό θαη έπαηλε θαζμνηζηηθό νόιμ ζηεκ δηαμόνθςζε 

ηςκ παηδηθώκ ηαηκηώκ. Μ Walt Disney έζπαζε ημ νεθόν Βναβείςκ Αθαδεμίαξ πμο θαηάθενε πμηέ θάπμημξ 

κα πάνεη, θένδηζε 39 ζθαν θαη έβαιε ημ μμκαδηθό θαη ζαομαζηό ημο ζηίγμα  ζημκ θαιιηηεπκηθό πώνμ ημο 

θηκεμαημγνάθμο. 

                                                                                                                       Ιανίιοα Ναπαδμπμύιμο 
 

ΟΡΓΞΜΚΜΖ ΡΝΓΞΕΞΩΓΟ 

https://www.youtube.com/watch?v=cWVzX9yP_ZM
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Γπηζήμςξ, θιείζαμε έκα πνόκμ από ηεκ επηβεβαίςζε ημο πνώημο θνμύζμαημξ θμνμκμσμύ ζηεκ Γιιάδα. 

Δειαδή, έπεη πενάζεη έκαξ πνόκμξ πμο όιμη είμαζηε ακαγθαζμέκμη κα θμνάμε μάζθεξ γηα ημ θαιό ημ δηθό 

μαξ θαη ηεξ θμηκςκίαξ. Έκαξ πνόκμξ πμο είπαμε αμέηνεηεξ ώνεξ κα μείκμομε μόκμη με ημκ εαοηό μαξ. 

Οε μία πνώηε ακάγκςζε, αοηό μπμνεί κα αθμύγεηαη ζακ θάηη ανκεηηθό ακ ιάβμομε οπόρε μαξ θαη ηε θνάζε: 

«μ πεηνόηενμξ επζνόξ ζμο, είκαη μ εαοηόξ ζμο». Γηα πμιιμύξ από εμάξ, ίζςξ κα ήηακ μία δεύηενε, 

εζςηενηθή μάπε πμο δίκμομε με ημκ εαοηό μαξ θαη ηηξ ζθέρεηξ μαξ, εθηόξ από ηεκ ήδε δεδμμέκε μάπε με 

ημκ θμνμκμσό. Έκαξ αγώκαξ με ακηίπαιμ ημοξ εζςηενηθμύξ μμκμιόγμοξ ζημ θεθάιη μαξ, με ζέμα ηεκ 

αοζηενή αοημθνηηηθή θαη ηηξ απαηζηόδμλεξ ζθέρεηξ γηα ημ μέιιμκ θαη ηεκ επόμεκε μένα. Ηαη όιμ αοηό, 

μδεγεί ζε έκακ θαύιμ θύθιμ από ανκεηηθά ζοκαηζζήμαηα, ηα μπμία με ηεκ θάζε μένα πμο πενκάεη μαξ 

νίπκμοκ πενηζζόηενμ. Ε θαηάζιηρε ζα είκαη μμκόδνμμμξ ακ δεκ ζηαμαηήζμομε κα βιέπμομε ηεκ απμμόκςζε 

με ημκ εαοηό μαξ ςξ έκα ακαγθαίμ θαθό. 

Ιε μία δεύηενε ακάγκςζε όμςξ, μπμνμύμε κα δμύμε 

θαιύηενα ηεκ θαηάζηαζε αοηή ζακ ηεκ εοθαηνία πμο 

όιμη μαξ επηδεημύζαμε, αθμύ ζηεκ πνμ  θμνμκμσμύ 

επμπή παναπμκηόμαζηακ όηη δεκ είπαμε πνόκμ γηα ημκ 

εαοηό μαξ. Πώνα μη ζοκζήθεξ είκαη θαηάιιειεξ γηα κα 

θάκμομε όια αοηά πμο ζέιαμε θαη δεκ πνμιαβαίκαμε. 

Γηα πανάδεηγμα, κα δηαβάζμομε έκα βηβιίμ, κα 

θηηάλμομε πάδι, κα θάκμομε γομκαζηηθή, κα 

δςγναθίζμομε, κα μαγεηνέρμομε, κα πενηπμηεζμύμε 

ημ ζώμα μαξ ή μπμηαδήπμηε άιιε δεμημονγηθή 

δναζηενηόηεηα ηθακμπμηεί ημκ θαζέκα. Γηα πμιιμύξ μπμνεί έκα μεγάιμ θμμμάηη ημο εαοημύ ημοξ κα ακήθεη 

ζηεκ μηθμγέκεηα. Γίκαη ιμηπόκ, μία πμιύ θαιή εοθαηνία αθόμε θαη γηα κα ένζμομε πημ θμκηά με ηεκ 

μηθμγέκεηά μαξ, κα ζοδεηήζμομε θαη κα αζπμιεζμύμε με θάηη όιμη μαδί, όπςξ κα παίλμομε επηηναπέδηα θαη 

κα δμύμε ηαηκίεξ.   

Οίγμονα, μπμνμύμε κα εθμεηαιιεοημύμε ηεκ πενίμδμ αοηή ημο εγθιεηζμμύ ώζηε κα γίκμομε θαιύηενμη ζε 

πμιιά επίπεδα. Γίκαη δεδμμέκμ πςξ όιμ αοηό πμο δηακύμομε δεκ είκαη εύθμιμ θαη μη ζογθνμύζεηξ με ημκ 

εζςηενηθό μαξ θόζμμ, είκαη ακαπόθεοθηεξ. Ωζηόζμ, όπςξ έιεγε θη έκαξ πνμπμκεηήξ μμο, ημ κα πεηξ «δεκ 

μπμνώ» είκαη ημ πημ εύθμιμ, ημ δύζθμιμ θμμμάηη είκαη κα πνμζπαζήζεηξ πναγμαηηθά θαη κα παιέρεηξ γηα κα 

πεηύπεηξ αοηό πμο ζεξ. 

 

νηζηίκα Ναπαδμπμύιμο  

 

ΗΑΠΩ ΑΝΜ ΠΕ ΙΑΟΗΑ 

https://www.google.gr/url?sa=i&url=http://reconstructivereview.org/ojs/index.php/rr/article/download/241/431?inline=1&psig=AOvVaw0znhbk8rprIN6-JE3LIuOz&ust=1608412702614000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKC-t7y62O0CFQAAAAAdAAAAABAV
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Ε “covid-free ζοκαοιία” ηεξ θανακηίκαξ... 

“Πα παναηάς”. Ιηα θνάζε πμο ζα ακαμέκαμε κα αθμύζαμε από ακζνώπμοξ πμο έπαζακ θάπμημκ δηθό ημοξ, 

ή πμο παιεύμοκ με μηθμκμμηθά πνμβιήμαηα, ή θάπμημκ πμο απιώξ έπεη θμοναζηεί οπενβμιηθά θαη δεκ είκαη 

παναγςγηθόξ . Γίκαη μηα ζθέρε πμο όιμη λένμομε όηη εθθνάδεηαη από ημκ μέζμ άκζνςπμ, ζε θοζημιμγηθά 

επίπεδα αναηά θαη πμο. Γθεί πμο ηειεηώκεη ε οπμμμκή θαη ανπίδεη ε πανάκμηα όμςξ, είκαη όηακ ε θνάζε “Πα 

παναηάς” γίκεηαη πημ γκώνημε από ημ “Δαθέηα πήνεξ;” ηεξ μεηέναξ μαξ. Ιε άιια ιόγηα: Ηανακηίκα... 

Μ θαζέκαξ από εμάξ έπεη ζογθεθνημέκεξ 

οπμπνεώζεηξ θαη επηδηώλεηξ, απέκακηη ζηηξ 

μπμίεξ, πνμζπαζεί κα μείκεη όζμ πημ πηζηόξ 

μπμνεί. Πμ θαζήθμκ μαξ αοηό όμςξ, γίκεηαη πημ 

δόνηθμ όηακ μη γμκείξ, ηα αδένθηα, μη ζομμαζεηέξ, 

μη ζοκάδειθμη, μη θαζεγεηέξ, ηα αθεκηηθά, όιμη 

ηναγμοδμύκ θαθόθςκα ηε θνάζε “Πα παναηάς” με 

ημκ δηθό ημοξ ηνόπμ. Ηαη εμείξ, ζηε μέζε μηαξ 

παμηηθήξ covid-free ζοκαοιίαξ πςνίξ ηέιμξ, 

ανπίδμομε κα θιενηάνμομε με ηεκ εονέςξ 

δηαδεδμμέκε θνάζε. Ίζςξ έηζη, μ απμθνμοζηηθόξ 

ήπμξ ηεξ θανακηίκαξ κα ζηςπήζεη, ζθεθηόμαζηε. 

Δοζηοπώξ γηα όιμοξ μαξ, ύζηενα από ημ “Πα παναηάς” μαξ, δεκ αθμιμοζεί μ γιοθόξ ήπμξ ηεξ εζοπίαξ, 

αιιά μηα ζεηνά λειανογγηζμάηςκ πμο μμηάδμοκ ανθεηά με “Δεκ ζα ηα θαηαθένς πμηέ, ακ ιογίδς ελαηηίαξ 

μηαξ θανακηίκαξ” ή “Γίμαη άπνεζημξ” θαη άιιεξ οπενβμιηθά απαηζηόδμλεξ ζθέρεηξ. 

Πμ άνζνμ αοηό είκαη μηα δεμόζηα πανάθιεζε ζε όπμημκ ημ δηαβάδεη. Βάιηε ηέιμξ ζε αοηό ημ αηζπνό θαη 

επηθίκδοκα δειεαζηηθό ηναγμύδη. Ηαζέκαξ από εμάξ, έπεη αημμηθή εοζύκε. Γκεμενώζηε θαη ημοξ γμκείξ, ηα 

αδένθηα, ημοξ ζομμαζεηέξ, ημοξ ζοκαδέιθμοξ, ημοξ θαζεγεηέξ, ηα αθεκηηθά ζαξ. Αξ ζοκεηζθένμομε όιμη, 

έηζη ώζηε κα ηειεηώζεη επηηέιμοξ αοηή ε “covid-free ζοκαοιία”. 

 

Ιειίκα Ηαηζόγηακκε 

 

 

 

 

 

 

 

ΙΕ-ΑΝΑΠΜ 
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ΠΑΖΚΖΓΟ 

The perks of being a wallflower 

Αοηή είκαη μηα ηαηκία με ηεκ μπμία ηα παηδηά ηεξ 

ειηθίαξ μαξ μπμνμύκ εύθμια κα ηαοηηζημύκ θαη κα 

δμοκ ηα πνμβιήμαηα θαη ηηξ ακεζοπίεξ ημοξ μέζα 

από άιιεξ πνμμπηηθέξ. Ε ηαηκία μηιάεη γηα έκακ 

εοθοή 15πνμκμ ημκ Charlie μ μπμίμξ πνμζπαζεί κα 

πνμζανμμζηεί ζημ ιύθεημ θαη θαηαιήγεη μέιμξ μηαξ 

πανέαξ ηειεημθμίηςκ, ακάμεζα ζημοξ μπμίμοξ είκαη 

μ πκεομαηώδεξ θαη γεμάημξ αοημπεπμίζεζε 

Patrick, θαζώξ θαη ε όμμνθε Sam. Μη κέμη ημο 

θίιμη, ημκ εκζαννύκμοκ κα βγεη από ημ πενηζώνημ 

θαη κα ζπάζεη ημκ ημίπμ, ημκ μπμίμ μόκμξ ημο 

έπηηζε πνμξ ημκ έλς θόζμμ θαη ημκ εηζαγάγμοκ 

ζηεκ μμοζηθή, ζημκ θηκεμαημγνάθμ, ζημ "The Rocky 

Horror Picture Show" θαη, ηειηθά, ζηεκ αγάπε. 

Ιέζα από αοηή ηε ηαηκία πνμβάιιμκηαη όιεξ μη 

ακεζοπίεξ θαη μη πνμβιεμαηηζμμί ηςκ κέςκ, 

θάκμκηαξ ηεκ αοημμάηςξ πημ εκδηαθένμοζα γηα 

ημοξ εθήβμοξ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ηαηενίκα Αογμύζηε  

 

 

 

 

 

ΒΖΒΘΖΑ  

Ιαδί ηα θαηαθένκμομε θαιύηενα 

“Ιαδί ηα θαηαθένκμομε 

θαιύηενα” είκαη μ ηίηιμξ ημο 

βναβεομέκμο βηβιίμο πμο 

αγαπήζεθε από πμιιμύξ. 

Γνάθηεθε από ημκ Simon 

Sinek θαη εηθμκμγναθήζεθε 

από ημκ Ethan M. Aidridge. 

Πμ βηβιίμ αοηό είκαη, όπςξ 

θαη μ ίδημξ μ ζογγναθέαξ ημ 

παναθηενίδεη, “μμκαδηθό”. Γηαηί; Δηόηη πενηέπεη όπη 

µία, αιιά δύμ ηζημνίεξ. Ε µηα ζπεμαηίδεηε µε ηηξ 

ιέλεηξ εκώ ε άιιε µε ηηξ εηθόκεξ. Ηαη μη δύμ 

ηζημνίεξ όμςξ αλίδεη κα ηηξ δηαβάζεηε. 

Δεκ μπμνείηε κα ηα θαηαθένεηε µόκμη ζαξ. Γη αοηό 

µεκ πνμζπμηείζηε όηη μπμνείηε.  

Μ Simon Sinek γεκκήζεθε ζημ Wimbledon ζηo 

Εκςμέκμ Βαζίιεημ. Ωξ παηδί, άιιαλε πμιιά 

ζπμιεία θαη πώνεξ πνηκ εγθαηαζηαζεί ζηηξ 

Εκςμέκεξ πμιηηείεξ. Οπμύδαζε κμμηθά ζημ 

Νακεπηζηήμημ ημο Θμκδίκμο, αιιά άθεζε ηε κμμηθή 

ζπμιή γηα κα πάεη ζηε δηαθήμηζε. Πέιμξ, έιαβε 

πηοπίμ ζηεκ πμιηηηζηηθή ακζνςπμιμγία από ημ 

Νακεπηζηήμημ Brandeis. Μ Simon Sinek έπεη 

γνάρεη πέκηε βηβιία έςξ ηώνα. Λεθηκήζηε µε «ημ 

γηαηί», ημ πνώημ ημο βηβιίμ, ημ μπμίμ θοθιμθόνεζε 

γηα πνώηε θμνά ημκ Μθηώβνημ ημο 2009. Πμ 

δεύηενμ βηβιίμ ημο, µε ημκ ηίηιμ «Leaders Eat 

Last» εμθακίζηεθε ζηηξ 

ιίζηεξ ηςκ bestseller ηςκ 

Wall Street Journal θαη 

The New York Times     

Θοδία Κηθμιμπμύιμο 

  ΠΑΖΚΖΜ-ΒΖΒΘΖΜΘΕΗΕ 
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μύιμο 

 

 

● Γνώηεζε 1:  

10,20,30,40,50. Πη πάεη μεηά ημ 50;  

• Πμ 27% ηςκ 

αηόμςκ πμο 

νςηήζαμε μαξ 

απάκηεζακ ζςζηά 

δειαδή 51. 

• Πμ 62% μαξ 

απάκηεζε 60 εκώ 2 

άημμα μαξ 

απάκηεζακ 10. 

• Έκα άημμμ μαξ είπε 

0 θαη άιιμ έκα 100. 

• Πέιμξ άιιμξ έκαξ 

μαξ είπε 

60,70,80,90,100 θαη 

άιιμξ έκαξ μαξ 

απάκηεζε, ηίπμηα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Γνώηεζε 2:  

Γίκαη ζε έκα δςμάηημ 5 άημμα. Μ Γηώνγμξ 

δηαβάδεη, μ Ζάθςβμξ πιέκεη πηάηα, μ Γηάκκεξ 

παίδεη ζθάθη, μ Ζενεμίαξ μαγεηνεύεη. Πη θάκεη μ 

πέμπημξ άκζνςπμξ;  

• Πμ 35% από ηα άημμα πμο νςηήζαμε μαξ 

απάκηεζακ ζςζηά δειαδή όηη μ πέμπημξ παίδεη 

ζθάθη με ημκ Γηάκκε. 

• Πμ 38% μαξ είπε όηη δεκ λένεη  εκώ 6 άημμα μαξ 

είπακ όηη θμημάηαη.   

•  Ιεηά μη απακηήζεηξ ήηακ ζθόνπηεξ  θαη θάζε 

άημμμ έιεγε ηεκ δηθή ημο άπμρε όπςξ όηη: μ 

πέμπημξ είμαη εγώ άνα 

ζμο μηιάς, ιείπεη από 

ημ ζπίηη, γνάθεη αοηά 

πμο δηαβάδεη μ Γηώνγμξ, 

νώηα ημκ, βμεζάεη ημκ 

Ζάθςβμ με ηα πηάηα, 

ηνώεη, οπάνπεη ζημ 

δςμάηημ θαη δεη, είκαη 

ήνεμμξ, θαζανίδεη, δεκ 

οπάνπεη.  

 

Θήδα Ημκηζαιμύδε, Βαζηιηθή Ιαηζμύθα 

 

 

ΟΗΑΘΩΠΖΗΓΟ ΓΞΩΠΕΟΓΖΟ 

      (…μέζς θμηκςκηθώκ δηθηύςκ) 
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“ Ημοίδ πενί Φοζηθήξ ”. Ιηα ζηήιε πμο δεμημονγείηαη με ζθμπό κα δώζεη αένα παναηήνεζεξ, πνμβιεμαηηζμμύ, 

ένεοκαξ θαη ακαθαιύρεςκ ζηε ζπμιηθή εθεμενίδα μαξ. Ιε άιια ιόγηα, αένα Φοζηθήξ. Νμιιμί από εζάξ ζα 

ζθέθηεζηε όηη με αοηό ημ ηνόπμ ε Φοζηθή λεμπμοθάνεη ύπμοια από ημ πιαίζημ ημο μαζήμαημξ θαη εηζβάιιεη 

ζημκ πμιύηημμ πώνμ ημο ειεύζενμο πνόκμο ζαξ. Ννηκ ηεκ πανελεγήζεηε όμςξ γηα εηζβμιέα δώζηε ηεξ μηα 

εοθαηνία! 

 Οηεκ ζηήιε αοηή ζα ακεβάδμομε ζηαονόιελα, γνίθμοξ θαη άιια παηπκίδηα γκώζεςκ πμο 

δεμημύνγεζακ μαζεηέξ ημο ζπμιείμο μαξ θάης από ηεκ θαζμδήγεζε ηεξ θαξ νοζακζαθμπμύιμο, 

πνμθαιώκηαξ ημοξ ακαγκώζηεξ μαξ κα ηεζηάνμοκ ηηξ γκώζεηξ ημοξ ζηε Φοζηθή, με δηαζθεδαζηηθό 

ηνόπμ θοζηθά. 

Ηαιή πενηήγεζε, ιμηπόκ, ζηα θαηαηόπηα ημο Κεύηςκα, ημο μοθ, ημο Πδάμοι, ημο Ναζθάι θαη θαιή 

δηαζθέδαζε! 

Ιειίκα Ηαηζόγηακκε 

ΜΞΖΔΜΚΠΖΑ  

1. ΠΓΠΜΖΜ ΙΓΓΓΘΜΟ ΓΊΚΑΖ Ε ΙΓΠΑΠΜΝΖΟΕ  

3. ΞΡΘΙΜΟ ΙΓΠΑΒΜΘΕΟ ΠΑΡΠΕΠΑΟ  

4. ΠΓΠΜΖΜ ΙΓΓΓΘΜΟ ΓΊΚΑΖ Μ ΞΜΚΜΟ  

5. ΙΝΜΞΓΖ ΚΑ ΓΊΚΑΖ ΗΑΖ ΟΠΑΠΖΗΕ  

ΗΜΡΖΔ ΝΓΞΖ ΦΡΟΖΗΕΟ 
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6. ΔΓΖΚΓΖ ΠΜ ΗΜΚΠΓΞ ΠΜΡ ΑΡΠΜΗΖΚΕΠΜΡ ΠΕΚ ΠΑΡΠΕΠΑ ΑΡΠΉ  

8. ΓΝΖΟΠΕΙΜΚΑΟ ΝΜΡ ΔΕΙΜΟΖΓΡΟΓ ΠΜΡΟ 3 ΚΜΙΜΡΟ ΠΕΟ ΙΕΑΚΖΗΕΟ (ΑΚΑΝΜΔΑ)  

9. ΖΔΖΜΠΕΠΑ ΠΩΚ ΟΩΙΑΠΩΚ ΚΑ ΑΚΠΖΟΠΓΗΜΚΠΑΖ ΟΠΕΚ ΙΓΠΑΒΜΘΕ ΠΕΟ ΗΖΚΕΠΖΗΕΟ ΠΜΡΟ 

ΗΑΠΑΟΠΑΟΕΟ  

10. ΡΝΑΞΓΖ ΗΑΖ ΠΓΠΜΖΑ ΠΑΡΠΕΠΑ  

12. ΑΡΠΕ ΝΑΞΑΙΓΚΓΖ ΟΠΑΘΓΞΕ ΑΝΜ ΠΜΝΜ ΟΓ ΠΜΝΜ 

 

ΗΑΘΓΠΑ 

 1. ΙΜΚΑΔΑ ΙΓΠΞΕΟΕΟ ΓΖΑ ΠΜΚ ΞΜΚΜ 

2. ΠΜ ΔΖΑΟΠΕΙΑ ΔΓΚ ΠΑΡΠΖΔΓΠΑΖ ΝΑΚΠΑ ΙΓ ΑΡΠΕΚ 

5. ΓΓΖ ΙΜΚΑΔΑ ΟΠΜ S.I.  

7. Ε ΔΡΚΑΙΕ ΓΘΛΕΟ ΠΕΟ ΓΕΟ ΝΜΡ ΑΟΗΓΖΠΑΖ ΟΓ ΈΚΑ ΟΩΙΑ  

11. ΓΓΖ ΙΜΚΑΔΑ ΠΜ NEWTON ΟΠΜ S.I  

 

ανά Ναπαγηακκμπμύιμο  

Γπίζεξ ιύζηε on line: 

ΓΞΓΑΟΖΑ ΞΖΟΠΜΡΓΓΚΚΩΚ - ΦΡΟΖΗΕ - Crossword Labs  Από ηε Ιειίκα Ηαηζόγηακκε 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://crosswordlabs.com/view/--5110
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Ννμζμέκμκηαξ ημ Νάζπα 

Ιεηά ηα νηζημύγεκκα ζεηνά έπεη ημ Νάζπα! ιμη μαξ, μηθνμί, μεγάιμη, πενημέκμομε με ακοπμμμκεζία ημκ 

ενπμμό ημο Νάζπα. Αοηή ε πενίμδμξ είκαη άθνςξ ζοκαηζζεμαηηθή. 

πςξ μεηά ηε πεημενία κάνθε ένπεηαη ε Άκμηλε, θαη μεηά ηα Νάζε ε 

Ακάζηαζε, έηζη θαη μεηά ηεκ ροπμιμγηθή θζμνά ηεξ θανακηίκαξ 

ακαμέκμομε όιμη ηεκ ροπηθή μαξ άκζεζε. Πμ Νάζπα επίζεξ είκαη 

δηαθμπέξ, είκαη έκα δηάιεημμα ηεξ θαζεμενηκήξ μαξ νμοηίκαξ. Γηα ημ 

ιόγμ αοηό, ηδηαίηενα θέημξ επηβάιιεηαη κα μκεηνεοημύμε θαη κα 

δήζμομε έκα ειεύζενμ Νάζπα, έκα Νάζπα ακηάλημ ηςκ πνμζδμθηώκ 

μαξ. Αοηέξ μη πνμζδμθίεξ έπμοκ απιμπμηεζεί θαη ςναημπμηεζεί. 

Ανθεί ιμηπόκ, μη εθθιεζίεξ μαξ κα είκαη ακμηπηέξ γηα κα ακάρμομε ηεκ ιαμπάδα μαξ θαη κα ράιμομε νηζηόξ 

Ακέζηε. Πα θόθθηκα αογά κα ηα ηζμογθνίζμομε με ημοξ αγαπεμέκμοξ μαξ, αθόμα θη ακ θαημηθμύκ ζε άιιμ κμμό. 

Πμ ζμύβιηζμα ημο ανκημύ κα μεκ γίκεη ζηε βενάκηα αιιά ζηεκ ελμπή.  

Άναγε ζα είκαη αοηό ημ Νάζπα έκα δηάιεημμα ζηε θανακηίκα; Άιιςζηε μεηά ημ Νάζπα ένπεηαη ημ θαιμθαίνη.  

Ναζπαιίδε Γβειίκα 

5 πνάγμαηα πμο μπμνείηε κα θάκεηε ημ θεηηκό ¨δηαθμνεηηθό¨ Νάζπα. 

 Δηαδηθηοαθή ακάζηαζε, ηζμύγθνηζμα αογώκ θαη ηναπέδη ηεκ Ηονηαθή ημο Νάζπα με ημοξ ακζνώπμοξ 

πμο αγαπάηε, μηαξ θαη ιόγς ηεξ θαηάζηαζεξ πμο δμύμε πμιύ πηζακό κα μεκ μπμνέζεηε κα γημνηάζεηε 

μαδί ημοξ δηα δώζεξ.  

 Ιαγεηνέρηε με ηεκ μηθμγέκεηά ζαξ παναδμζηαθά θαγεηά θαη γιοθά όπςξ μαγεηνίηζα θαη θμοιμονάθηα ή 

βάρηε αογά. 

 Αθμύ βάρεηε ηα αογά μπμνείηε κα παίλεηε με αοηά. Έκα μέιμξ ηεξ μηθμγέκεηαξ θνύβεη ηα θόθθηκα αογά 

ζε όιμ ημ ζπίηη. Έπεηηα, ηα οπόιμηπα μέιε 

ράπκμοκ κα ηα βνμοκ θαη όπμημξ βνεη ηα 

πενηζζόηενα θενδίδεη. 

 Ακ ζαξ ανέζεη ε δςγναθηθή, δςγναθίζηε θάνηεξ 

θαη γνάρηε πάκς εοπέξ γηα ημ Νάζπα. Ιεηά 

μπμνείηε κα ηηξ ζηείιεηε ζε ζογγεκείξ θαη 

θίιμοξ γηα κα πανμύκ. 

 Απμθύγεηε ηηξ πμιιέξ ώνεξ μπνμζηά από μηα 

μζόκε θαη πενάζηε, έκα παναγςγηθό θαη 

δεμημονγηθό Νάζπα με ηεκ μηθμγέκεηα ζαξ. 

 

Φμίβε Ημκηζαιμύδε 

ΘΖΓΜ ΝΞΖΚ ΠO ΝΑΟΑ… 
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Ηαη πίζω από ηε θάμενα ηη; 

Ηαη πίζς από ηεκ θάμενα ηη; Κα μηα ενώηεζε πμο είκαη δύζθμιμ κα απακηεζεί δεδμμέκμο πςξ μη 

δναζηενηόηεηεξ ηςκ μαζεηώκ πίζς από ηεκ θιεηζηή θάμενα πμηθίιμοκ. Ακ ελαηνέζμομε ημοξ ιίγμοξ πμο 

όκηςξ έπμοκ πνόβιεμα με ηε ζύκδεζε, μη οπόιμηπμη απιώξ ηεκ θιείκμοκ γηα κα μπμνμύκ κα θηκμύκηαη 

ειεύζενα, πςνίξ κα ημ γκςνίδμοκ μη θαζεγεηέξ. Ρπάνπμοκ πμιιέξ εθδμπέξ γηα ημ ηη μπμνμύκ κα θάκμοκ μη 

μαζεηέξ πίζς από ηεκ θιεηζηή ημοξ θάμενα θαη μμμιμγμομέκςξ όιε αοηή ε δηαδηθαζία έπεη αολήζεη ηεκ 

δεμημονγηθόηεηά ημοξ. Ε απμοζία από ημκ πώνμ ηεξ ηειεδηάζθερεξ, ημ άκμηγμα θαη ε εκαζπόιεζε ηςκ 

μαζεηώκ με μπμηαδήπμηε εθανμμγή εθηόξ ημο webex, ε μειέηε εκηειώξ δηαθμνεηηθώκ μαζεμάηςκ όπςξ θαη 

έκαξ παιανςηηθόξ ύπκμξ με ηεκ θςκή ημο θαζεγεηή ςξ έκα όμμνθμ κακμύνηζμα είκαη μόκμ ιίγεξ, από ηηξ 

πμιιέξ δναζηενηόηεηεξ ηςκ μαζεηώκ. Γπηπιέμκ, δεκ πνέπεη κα λεπκάμε θαη ηηξ μαγεηνηθέξ ηθακόηεηεξ ημοξ, 

πμο έπμοκ θακενά βειηηςζεί, αθμύ θαζ‟ όιε ηεκ δηάνθεηα ηςκ μαζεμάηςκ, μη μαζεηέξ θηηάπκμοκ ημζη, 

ζάκημοηηξ θαη μη πημ ελειηγμέκμη αθόμα θαη pancakes.πςξ θαηαιαβαίκμομε ιμηπόκ, είκαη πμιύ δύζθμιμ κα 

λένεηξ ηη μπμνεί κα θάκεη έκα παηδί πίζς από ηεκ θιεηζηή ημο θάμενα θαη ζηηξ πενηζζόηενεξ πενηπηώζεηξ, 

εθηόξ θάπμηςκ ελαηνέζεςκ, ημ κα δηαβάδεη θαη κα πνμζέπεη όκηςξ ζημ μάζεμα είκαη ημοιάπηζημκ απίζακμ! 

 

 

Γιηζάβεη Νακηζημπμύιμο  

Γβειίκα Ναζπαιίδε  

 

 

 

 

  

ΘΓΘΩ ΚΑ ΓΖΙΑΖ ΡΙΑ !?#//@??!!! 
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ΙΓΠΑ ΑΝΜ ΠΜΟΕ ΝΖΓΟΕ ΠΜ ΓΞΖΛΑ ΟΠΕΚ ΝΜΖΕΟΕ… 

ΠΕΘΓΗΝΑΖΔΓΡΟΕ 

Λοπκεηήνη, δεκ μπμνώ, 

πάιη πηοπάξ γηα ημ ζπμιεηό 

αιιά πηα δεκ πενπαηώ 

μεξ ζημ ζπίηη ηνηγονκώ. 

Πα μάηηα μμο είκαη ζμιά 

ζηηξ θιέβεξ μμο θνύμ αίμα θοιά 

ημ δένμα μμο είκαη πιςμό 

ηηξ ποηδάμεξ μμο βανέζεθα κα 

θμνώ. 

Πμίπμξ δς θαη ημίπμξ θεη 

ε μζόκε με θαιεί 

μα… δεκ αθμύς, μα… δεκ βιέπς 

αοηό ημ webex δεκ ακηέπς! 

Δεκ μπμνώ άιιμ ζηεκ μζόκε 

ε μοςπία μμο μεγαιώκεη 

μ πμκμθέθαιμξ δοκαμώκεη 

μεξ ζηα θμοηάθηα είμαζηε όιμη 

μόκμη… 

Πειεθπαίδεοζε ζεμαίκεη 

πςξ ε μάζεζε ζοκεπίδεη, δεκ 

πενημέκεη 

όζμ μ θμνςκμσόξ επημέκεη 

κα μαξ αννςζηαίκεη. 

Ημοναζηήθαμε όιμη πμιύ 

μα απμθαζίζαμε μαδί 

θαζεγεηέξ θαη μαζεηέξ 

ιηγάθη αθόμα οπμμμκή 

κα λεπενάζμομε ηε δύζθμιε 

ζηηγμή 

θαη ζύκημμα κα βνεζμύμε πάιη 

ζηεκ ίδηα αοιή! 

 

ανά Ναπαγηακκμπμύιμο  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Νμηεηηθή πανμοζίαζε ημο 

θεημέκμο: 

ΘΓΩΚΕ 

Έκα θμνίηζη πανμύμεκμ, μηθνό 

ημ μκόμαδακ Θεώκε θαη 

πενκμύζε ςναία ζημ ζπμιεηό. 

Δοζηοπώξ, όμςξ είπε λαθκηθά 

έκα πνόβιεμα ζμβανό θαη 

θνηθηό. 

Πα πόδηα ηεξ δεκ μπμνμύζε κα 

θμοκήζεη, αιιά μύηε κα ηα 

αγγίλεη. 

Πίπμηα όμςξ δεκ ηεκ ζηαμαηά, 

εμπόδηα λένεη κα λεπενκά. 

Οημ ζπμιείμ ζέιεη κα γονίζεη 

θαη ηα πόδηα κα θμοκήζεη. 

Ένπμκηαη ηα πάκς θάης αιιά 

δεκ ημ βάδεη θάης. 

Οηα κμζμθμμείμ βνέζεθε… 

Νμκμύζε… Ια ηεκ κμζμθόμα 

άθμοζε θαη πηα παμμγειμύζε. 

Ιε ημοξ θίιμοξ ηεξ μαδί, μπήθε 

λακά μεξ ηε δςή. 

μςξ ηώνα μεγάιςζε θαη 

ράπκεη γηα δμοιεηά. 

νόκηα μεηά δμύιερε, πάνεθε 

θαη έδεζε θαιά. 

                    Α2 Γομκαζίμο 

 

Μ θμνμκμϊόξ θαη ε 

πμίεζε… 

Ιηα μένα ζηεκ ηειεόναζε είδαμε 

ζηεκ Ηίκα, μη άκζνςπμη πμο 

αννώζηαηκακ μπαίκακε 

θανακηίκα. 

Ήνζε θαη ζηε πώνα μαξ μεηά 

από ιίγεξ βδμμάδεξ θαη μαξ 

είπακ κα πνμζέπμομε ηηξ 

εοπαζείξ μμάδεξ. 

Ηιείζακε θαη ηα ζπμιεία, ιέγαμε 

όιμη ηη “θαιά”, λεθμύναζε 

ηειεόναζε, παηπκίδη θαη πανά. 

Ιέκμομε ζημ ζπίηη θαη δεκ πάμε 

πμοζεκά. Νιέκμομε ηα πένηα 

μαξ όιμη ηαθηηθά.  

Πη θαη ακ είκαη αόναημξ είκαη 

θμκηθόξ, ζθόνπηζε ημ ζάκαημ 

θαη έθακε πακηθό. 

Πώνα webex, Skype θαη ηα 

ζπεηηθά, θάκμομε πιέμκ μάζεμα 

δηαδηθηοαθά. 

                       Έιεκα Ιπόβμο 
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Φοζηθά θαη γκςνίδεηε όιμη ζαξ όηη ημ ζπμιέημ μαξ έπεη δηαδηθηοαθό θακάιη! 

Ακ όπη… δεκ είκαη ανγά κα έγγναθεηηε θαη κα μαξ αθμιμοζείηε θαη κα μαξ επηθνμηείηε!  

Νμύ; - https://www.youtube.com/channel/UCYWSGpugdnUoNbdAAVD1Iag  

Μη πημ πνόζθαηεξ ακανηήζεηξ μαξ: 

- Δομ ηναγμύδηα από ηεκ Ακαζηαζία Κηθμιάμο ζημ πιαίζημ ημο μαζήμαημξ ηεξ ιμγμηεπκίαξ:  

«Γγθιεηζμόξ θαη θανακηίκα» : https://www.youtube.com/watch?v=lFPv1Vte1V4  

Ηαη ημ ακηίδμημ ημο:  

«Πέιμξ μ εγθιεηζμόξ»: https://www.youtube.com/watch?v=BLaI9obPt-Y  

- Πα δηθαηώμαηα ημο παηδημύ από ημο μαζεηέξ ηεξ  Α ιοθείμο ζημ μάζεμα ηεξ πμιηηηθήξ παηδέηαξ: 

https://www.youtube.com/watch?v=v1RfVhHWGEQ&t=5s  

- Θομόμαζηε ηεκ εθδνμμή ζημ Cern to 2019… https://www.youtube.com/watch?v=h5oT37r_pM0  

- «Οπμιηθόξ εθθμβηζμόξ» μηα ζοκδνμμή όιςκ ηςκ μαζεηώκ γηα ηεκ Ναγθόζμηα Εμένα θαηά ηεξ 

Οπμιηθήξ Βίαξ θαη ημο Οπμιηθμύ εθθμβηζμμύ : 

https://www.youtube.com/watch?v=3QiHc9EhNLw&t=42s 

- Quand les élèves créent:  https://www.youtube.com/watch?v=yAU4BIheN7g&t=2s  

- Τμ 8μ Γομκάζημ-Θ.Π. αιακδνίμο ζοδεηά γηα Δμνοθόνμοξ θαη Γεςθηκδύκμοξ : 
https://www.youtube.com/watch?v=rSETc0hnms8&t=10s  
 

Ηαη πμιιά άιια… 

ΑΗΜΘΜΡΘΕΟΠΓ Ιαξ!!! 

 

 

  

YOUTUBΓηθά 

https://www.youtube.com/channel/UCYWSGpugdnUoNbdAAVD1Iag
https://www.youtube.com/watch?v=lFPv1Vte1V4
https://www.youtube.com/watch?v=BLaI9obPt-Y
https://www.youtube.com/watch?v=v1RfVhHWGEQ&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=h5oT37r_pM0
https://www.youtube.com/watch?v=3QiHc9EhNLw&t=42s
https://www.youtube.com/watch?v=yAU4BIheN7g&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=rSETc0hnms8&t=10s
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ΠΜ ΑΝΜΠΡΝΩΙΑ ΠΜΡ ΠΓΡΜΡΟ 



~ 26 ~  
 

 

 

 

ΟΡΚΠΜΚΖΟΠΓΟ ΗΑΘΕΓΕΠΓΟ: 

Γοαγγειία Ιακώιμγιμο ΝΓ02 

Φώηεξ Δακάζθμξ ΝΓ04 

Κεθηανία Οθμοηέιε ΝΓ02 

Ηςκζηακηίκα νοζακζαθμπμύιμο ΝΓ04 (Γπημέιεηα ζηήιεξ ΗΜΡΖΔ ΝΓΞΖ 

ΦΡΟΖΗΕΟ θαη ημ «δεύηενμ μάηη μαξ» ζηε δηόνζςζε ηοπμγναθηθώκ ιαζώκ) 

 

ΟΡΚΠΑΗΠΖΗΕ ΜΙΑΔΑ: 

Β ιοθείμο: νηζηίκα Ναπαδμπμύιμο 

Α ιοθείμο: Ιειίκα Ηαηζόγηακκε ( ανπηζοκηάθηνηα), Θοδία Μηθμκόμμο,  

                                                                   ανά Ναπαγηακκμπμύιμο, Ιανίδα Πδάθμο 

Γ γομκαζίμο: Ηαηενίκα Αογμοζηή, νηζηίκα Ηαναμμύηα, Θοδία Κηθμιμπμύιμο,  

Β γομκαζίμο: Αγγειηθή Αογένμο,, Αγγειίκα ζεμδςνμπμύιμο, Θήδα & Φμίβε Ημκηζαιμύδε, Γηνήκε 

Ημομμοηζάθμο, Βαζηιηθή Πζαμπίθα Ιαηζμύθα, Ακαζηαζία Κηθμιάμο, Γιηζάβεη Νακηζημπμύιμο, Ιανίιοα 

Ναπαδμπμύιμο, Γβειίκα Ναζπαιίδε,  Αζεκά Οαμπάιμο 

 

ΓΛΩΠΓΞΖΗΜΖ ΑΞΘΞΜΓΞΑΦΜΖ: 

 Γηνήκε Ημζμά ( Γ ιοθείμο) θαη πμιιμί μαζεηέξ από α, β, πμο γνάρακε άνζνα θαη πμηήμαηα 

 

ΟΗΖΠΟΜΓΞΑΦΜΖ/ ΔΩΓΞΑΦΜΖ: 

Ιίιημξ Κεθνόξ (ιμγόηοπμ) & Ιανίδα Πδάθμο ( απμηύπςμα ημο ηεύπμοξ Α ιοθείμο) 

 

  

 

  

ΟΡΚΠΓΘΓΟΠΓΟ ΠΓΡΜΡΟ 


