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Χίλιεσ ευχζσ από τουσ δαςκάλουσ μασ για καλι χρονιά! 

 

 

 

Μιχάλθσ ωμανίδθσ  Πλγα Μοφςιου Μυλωνά 

 

2022 
 

Στο 2022 μπικαμε  με αγάπθ και χαρζσ, 
Πμωσ πρζπει να προςζχουμε πολφ 

τισ δικζσ μασ οικογζνειεσ. 
 

Με μαςκοφλα ςτο προςωπάκι 
Και αντιςθπτικό ςτο χεράκι 

Κα πθγαίνουμε βόλτα 
Στθσ Φλϊρινασ το ποταμάκι 

 
Κζλω να ςασ πω να περάςετε καλά 

Αυτι τθν νζα τθν υπζροχθ ΧΟΝΛΑ!!! 
 

Ζμμυ Μακαρίου 

 Στόχοι και προςδοκίεσ για το 
2022 

 
Το πρϊτο πράγμα που κζλω είναι να 
τελειϊςει ο κορωνοϊόσ, για να γυρίςουμε 
πίςω ςτθν παλιά μασ ηωι. Κζλω να μθν 
χακοφν οι φιλίεσ που κάναμε και πιο πολφ το 
λζω για του χρόνου που κα πάμε γυμνάςιο, 
αν και δεν νομίηω πωσ είναι ςτόχοσ ακριβϊσ, 
αλλά πιο πολφ επικυμία. Ζνασ προςωπικόσ 
μου ςτόχοσ είναι ότι κζλω είναι να κάνω 
πολλά πράγματα, πράγματα που δεν ζχω 
κάνει, εξελίξεισ ςε κάτι που μου αρζςει και να 
κάνω πράγματα που φαίνονται αδφνατο να τα 
καταφζρω! 
Καλι χρονιά! 

Ραυλίνα Ταβαντηι 
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Ευχζσ για το 2022 
 
Θ περςινι χρονιά ιταν δφςκολθ  λόγω του 
κορωνοϊοφ. Πλοι ιταν φοβιςμζνοι και πολφ 
επιφυλακτικοί.  
Ελπίηω φζτοσ να φφγει ο κορωνοϊόσ, να 
επιςτρζψουμε ςτθν κανονικότθτα, να βγαίνουμε πιο 
πολφ από τα ςπίτια μασ, να ανοίξουν τα ςχολεία 
χωρίσ να φοράμε μάςκεσ και χωρίσ να  χρειάηεται να 
κάνουμε self-test. Κα ικελανα πθγαίνουμε πιο 
ςυχνά εκδρομζσ με τθν τάξθ μου ςτα γφρω πάρκα, 
αλλά και ςε άλλεσ πόλεισ, όπωσ ςτθν Ακινα και ςτθν 
Κεςςαλονίκθ, για να επιςκεφτοφμε τα όμορφα 
αξιοκζατα. Κα μου άρεςε να πθγαίνουμε ελεφκερα 
ςτα κζατρα, ςτα ςινεμά, ςτα μουςεία και ςτα 
μαγαηιά, χωρίσ να φοβόμαςτε. 
Εφχομαι αυτι θ χρονιά να είναι γεμάτθ υγεία, αγάπθ 
και ευτυχία. Να μποροφμε να αγκαλιαηόμαςτε και 
να ανταλλάςουμε φιλιά με τουσ αγαπθμζνουσ μασ, 
να είμαςτε γενικά πιο εκδθλωτικοί, όπωσ 
ςυνθκίηουμε πάντα να είμαςτε εμείσ οι Ζλλθνεσ! 
 

Σοφία Σιάμκουρθ 
 

 Ευχζσ για το 2022 
 
Μπικαμε ςτο 2022! Μια καινοφρια  χρονιά! 
Από αυτιν περιμζνουμε όλοι πολλά και 
ωραία πράγματα. Αυτά τα πράγματα κζλουμε 
όλοι να είναι καλά για τουσ ανκρϊπουσ. 
Κανζνασ δεν κζλει να είναι όπωσ πζρςι που 
είχαμε τόςα μζτρα για τον κορωνοϊό. Πλοι 
κζλουμε τα πράγματα να φτιάξουν. 
Φζτοσ κα ικελα να ΦΥΓΕΛ Ο ΚΟΩΝΟΪΟΣ από 
τθν ηωι μασ, κα ικελα να φτιάξουν τα 
πράγματα με τουσ πρόςφυγεσ, κα ικελα να 
ζχουμε λιγότερθ ρφπανςθ και να αυξθκεί 
πολφ το οξυγόνο! Επίςθσ, θ τελευταία μου 
επικυμία είναι να λιγοςτζψουν  και τα 
αδζςποτα ηϊα. 
Εφχομαι όλοι, μεγάλοι και μικροί, να 
περάςετε τζλεια αυτιν τθν χρονιά! Να είςτε 
με τισ δικζσ ςασ οικογζνειεσ και να τθν 
περάςετε με χαρζσ, ενκουςιαςμό και ΥΓΕΛΑ 
πάνω από όλα!!! 
 

Ζμμυ Μακαρίου 
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Θ ΑΧΘ ΤΟΥ 2022 
Εφχομαι αυτό το ζτοσ να είναι καλφτερο από όλα τα 
άλλα, παρόλα αυτά που ςυνζβθςαν εδϊ ςτθν 
Φλϊρινα πριν καν μποφμε καλά-καλά ςτο 2022, 
δθλαδι τον μεγάλο ςειςμό τθσ 9θσ Λανουαρίου. 
Μακάρι να ςταματιςει κάποτε, επίςθσ όλο αυτό το 
κακό και θ ταλαιπωρία με τον Covid-19 και να 
επιςτρζψουμε ςτθν παλιά πραγματικότθτα. Τζλοσ, 
εφχομαι το πιο ςθμαντικό αυτόν τον καιρό, υγεία ςε 
όλουσ και όλεσ. Καλι χρονιά! 

 
Γιϊργοσ Ρζτρου 

 

 Ευχζσ για το 2022 

 
Για το 2022 εφχομαι να είμαςτε όλοι υγιείσ 
και να ςταματιςει ο κορωνοϊόσ και θ 
πανδθμία. Επίςθσ, να γυρίςουμε πίςω ςτθν 
κακθμερινότθτα μασ, ςτα ςχολεία μασ, και 
ςτισ δραςτθριότθτεσ μασ. Ελπίηω να 
ςταματιςουν οι ςειςμοί και θ 
εγκλθματικότθτα. Να ζχουμε λιγότερεσ 
απϊλειεσ και να ηοφμε ειρθνικά. Καλι χρονιά! 
 

Νικολζτα Χατηθλία 
 

 

 

 

 

Οι ςκζψεισ, οι προςδοκίεσ και οι 
ευχζσ μου για τθ νζα χρονιά 2022 

 
 Κζλω το 2022 να είναι καλφτερο από το 2020 και το 
2021. Κζλω να είμαι καλφτεροσ μακθτισ απ' ότι ιμουν 
πζρςι και να παίρνω καλοφσ βακμοφσ. Κα ικελα να μθν 
γίνονται δυνατοί ςειςμοί ςαν εκείνον που ζγινε ςτθν 

 ΟΛ ΣΚΕΨΕΛΣ, ΟΛ ΡΟΣΔΟΚΛΕΣ ΚΑΛ 
ΟΛ ΕΥΧΕΣ ΜΟΥ ΓΛΑ ΤΘ ΝΕΑ 

ΧΟΝΛΑ 2022 
 
Δφςκολα περάςαμε τα τελευταία 2 χρόνια… 
Ηιςαμε τραγικζσ ςτιγμζσ με τθν πανδθμία. 
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περιοχι μασ πριν από μερικζσ εβδομάδεσ και άλλεσ 
φυςικζσ καταςτροφζσ. Ο ςτόχοσ μου όμωσ είναι να γίνω 
καλφτεροσ άνκρωποσ από πζρςι, όπωσ και κάκε άλλο 
χρόνο.  
Εφχομαι το 2022 να φφγει ο κορωνοϊόσ, παρόλο που δεν 
γίνετε να φφγει ζτςι απλά από προςϊπου γθσ, μποροφμε 
να εμβολιαςτοφμε και να φοράμε μάςκα, ζτςι ϊςτε να 
μθν μεταδίδεται και να ζχουμε αντιςϊματα εναντίων 
του. Αυτόσ είναι ο ςτόχοσ και οι ςκζψεισ και προςδοκίεσ 
μου για το 2022. Μερικά πράγματα μπορεί να αλλάξουν 
και να προςτεκοφν ςε αυτι τθν λίςτα κατά τθν διάρκεια 
του χρόνου, αλλά δεν πειράηει κακόλου, ανυπομονϊ να 
δω πωσ κα εξελιχκεί αυτι θ χρονιά! Καλι χρονιά ςε 
όλουσ! 
 

ίηοσ Κωνςταντίνοσ 

Άλλαξε θ κακθμερινότθτά μασ, κλειςτικαμε 
ςτα ςπίτια μασ, χάςαμε τθν ελευκερία μασ. 
Μάκαμε να ηοφμε με τον φόβο κυρίαρχο 
μζςα μασ. Φόβο για τουσ αγαπθμζνουσ μασ, 
φόβο για τον εαυτό μασ. 
Τι ζμακα μζςα από όλα αυτά; Ρωσ όλα 
αλλάηουν ςε μια ςτιγμι, τίποτα δεν είναι 
δεδομζνο. Οφτε θ χαρά ςτθ ηωι, οφτε οι 
όμορφεσ ςτιγμζσ, οφτε οι άνκρωποί μασ. 
Εφχομαι λοιπόν ο νζοσ χρόνοσ, να μασ δϊςει 
πίςω ό,τι μασ ςτζρθςε. Να μποροφμε ξανά να 
χαμογελάμε και να αγκαλιάηουμε τουσ 
αγαπθμζνουσ και τουσ φίλουσ μασ. Να μασ 
δϊςει νζα όνειρα και ελπίδεσ. Ράνω από όλα 
εφχομαι να είμαςτε υγιείσ, χαμογελαςτοί και 
ευτυχιςμζνοι! Καλι χρονιά! 
 

Γιϊργοσ Ρουμπουλίδθσ 
 

 
 

Ευχζσ για το 2022 
 
Το 2022 ιρκε και εφχομαι ο ερχομόσ του να μασ 
χαρίςει υγεία, ευτυχία και αγάπθ.  
Ηοφμε ςε μια εποχι ςτθν οποία βιϊνουμε 
πρωτόγνωρεσ καταςτάςεισ λόγω του κορωνοϊοφ, 
ζτςι θ πρϊτθ ευχι που ζρχεται ςτο μυαλό μου είναι 
να καταφζρουμε μζςα ςτο 2022 να τον 
ξεφορτωκοφμε.  
Επειδι αυτι θ ζκκεςθ είναι μια ςχολικι εργαςία, θ 
επόμενθ ευχι που κζλω να κάνω είναι όλα τα 
παιδιά του κόςμου να μποροφν να πθγαίνουν ςτο 
ςχολείο! 
Τζλοσ, κα ικελα να ευχθκϊ ςε μζνα και τουσ 
ςυμμακθτζσ μου καλι ςχολικι χρονιά! 
                                                                                       

Ραναγιϊτθσ Ρανάσ  
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Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΣΕΛΣΜΟΣ ΣΤΘ ΦΛΩΛΝΑ 

 

 
Μριδα Ολυμπίςιου – Σοφία Σιάμκουρθ 

 

Ο  ΣΕΛΣΜΟΣ  ΣΤΘ  ΦΛΩΛΝΑ 

Ζνασ μεγάλοσ ςειςμόσ 5,3 ρίχτερ το βράδυ τθσ 9θσ Λανουάριου τάραξε τουσ πολίτεσ τθσ Φλϊρινασ και 
δθμιοφργθςε ηθμίεσ ςε παλιά και εγκαταλειμμζνα  κτιρια. Το επίκεντρο  βριςκόταν 2 χιλιόμετρα δυτικά 
τθσ Φλϊρινασ, προσ τθ ςυνοικία «Σίμοσ Λωαννίδθσ», και ςε εςτιακό βάκοσ 14,1 χιλιομζτρων. 
Ακολοφκθςαν πάρα πολλοί μικροί μεταςειςμοί οι οπoίοι μζχρι και ςιμερα (24/1) ςυνεχίηουν, αλλά πολφ 
πιο ιπια . 

Κα ςασ περιγράψω πϊσ τον ζηθςα εγϊ τον ςειςμό. Ιταν μια τρομακτικι νφχτα που πζραςε δφςκολα για 
όλουσ μασ. Μόλισ είχα καλθνυχτίςει τουσ γονείσ μου και είχα πάει ςτο κρεβάτι μου να κοιμθκϊ. 
Συλλογιηόμουν για τθν επόμενθ μζρα, κα ιταν θ πρϊτθ ςχολικι μζρα μετά τισ διακοπζσ των 
Χριςτουγζννων, που κα επιςτρζφαμε ςτα ςχολεία και κα ζβλεπα τουσ φίλουσ μου. Ξαπλωμζνοσ ςτο 
κρεβάτι, άκουςα μια δυνατι βοι και αμζςωσ άρχιςα να κουνιζμαι δυνατά! Άκουςα τον μπαμπά να 
φωνάηει και αμζςωσ ιρκε ςτο δωμάτιό μου και μαηί με τθν αδερφι μου μασ κράτθςε αγκαλιά κάτω από 
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το κοφφωμα τθσ πόρτασ. Θ μαμά μου ζκανε το ίδιο με τον μικρό μου αδερφό, που ξφπνθςε τρομαγμζνοσ 
και ζκλαιγε. Θ καρδιά μου χτυποφςε πάρα πολφ δυνατά! Δεν είχα ξαναηιςει κάτι παρόμοιο!!! 

Μετά φορζςαμε τα ροφχα μασ και γριγορα τα παποφτςια μασ. Πμωσ, ζνασ νζοσ μεταςειςμόσ μασ 
πρόλαβε και χωκικαμε κάτω από το τραπζηι.  Άρπαξα μία κουβζρτα και κατζβθκα γριγορα τισ ςκάλεσ με 
τα αδζρφια μου και τθν μαμά μου. Μζνουμε ςτον 4ο όροφο. Ο μπαμπάσ μου πιγε να βοθκιςει τουσ 
παπποφδεσ μου να βγουν αςφαλείσ και αυτοί από το ςπίτι. Στακικαμε ςε ζνα ανοιχτό πάρκινγκ μακριά 
από πολυκατοικίεσ, που είχε πολφ κόςμο. Εκεί είδα τουσ γείτονζσ μασ, μάλιςτα ζνασ κφριοσ είχε 
τυλιγμζνο ζνα βρζφοσ μζςα ςτθν κουβερτοφλα του.  

Αφοφ παραμείναμε αρκετι ϊρα μζςα ςτο αυτοκίνθτο, αρχίςαμε να κρυϊνουμε και οι γονείσ μου 
αποφάςιςαν να κοιμθκοφμε ςτο χωριό μου εκείνο το βράδυ. Τα αδζλφια  μου και εγϊ τρζμαμε από το 
φόβο μασ αλλά ευτυχϊσ ιταν εκεί οι γονείσ μου να μασ θρεμιςουν. Τθν επομζνθ μζρα άρχιςε ςτο χωριό 
μου να χιονίηει, οπότε ιταν δφςκολο να γυρίςουμε, όμωσ ,ευτυχϊσ τα καταφζραμε. Από τότε δεν ζχουμε 
χρθςιμοποιιςει το αςανςζρ τθσ οικοδομισ, αλλά και θ μθτζρα μου δεν μασ αφινει ποτζ μόνουσ μασ ςτο 
ςπίτι.  

Οι μεταςειςμοί ςυνζχιςαν και ςυνεχίηουν μζχρι και ςιμερα, πολφ αςκενζςτεροι βζβαια. Ρροςπακϊ να 
παραμζνω ιρεμοσ μπαίνοντασ κάτω από το γραφείο μου και κάνοντασ κετικζσ ςκζψεισ. Ελπίηω να μθν 
χρειαςτεί να ξαναηιςω κάτι τόςο τρομακτικό.  

 

Χριςτοσ Τςιλεμάνθσ 

 
ΣΕΛΣΜΟΣ!!!  

 
Ιταν το βράδυ, 9 Λανουαρίου 2022 και ϊρα 23:45,τότε που ζγινε ο μεγάλοσ ςειςμόσ των 5,4 ρίχτερ ςτθ 
Φλϊρινα. 
Εκείνο το βράδυ εγϊ είχα κάνει το μπάνιο μου, τότε  ςτζγνωνα τα μαλλιά μου και θ γθ άρχιςε να ςείεται 
και να πζφτουν ςοβάδεσ πάνω ςτο κεφάλι μου!!! Το μόνο που κυμάμαι είναι να βάηω τισ κουβζρτεσ 
πάνω ςτο κεφάλι μου για να μθν χτυπιςω. 
Εκείνο το μοιραίο βράδυ όλθ θ Φλϊρινα ιταν ζξω, κάποιοι ζκαναν βόλτεσ με τα αμάξια τουσ και κάποιοι 
ιταν μαηεμζνοι ςτα δικαςτιρια. 
Εγϊ άρπαξα τθν Roza, το αγαπθμζνο μου ςκυλάκι, και άρχιςα να τρζχω μζχρι που βγικα ζξω! Μετά από 
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ζνα δευτερόλεπτο βγικε και θ μαμά μου, θ κεία μου και ο αδελφόσ μου, εκτόσ από τον μπαμπά μου που 
ζβλεπε μια ταινία και τθν γιαγιά μου που δεν ικελε να αποχωριςτεί το ςπίτι τθσ και ζλεγε να τθν 
αφιςουμε να πεκάνει μαηί με το ςπίτι τθσ. Μετά από κανζνα μιςάωρο περίπου τελείωςε θ ταινία που 
ζβλεπε ο μπαμπάσ, ντφκθκε και ιρκε ζξω και ο μπαμπάσ.  
Θ ϊρα περνοφςε, πζραςαν περίπου 2 ϊρεσ και μετά από πολλά παρακάλια βγικε και θ γιαγιά μου, 
μπικαμε ςτο αμάξι και πιγαμε όλοι ςτο ςπίτι τθσ γιαγιάσ μου τθσ Δζςποινασ. 
Ζχουν περάςει περίπου δφο εβδομάδεσ μετά από τον ιςχυρό ςειςμό, ζγιναν πολλοί μεταςειςμοί και 
ιρκε θ Επιτροπι και μασ ζβγαλε το ςπίτι τθσ γιαγιάσ μου τθσ Ευαγγελίασ ακατάλλθλο και τϊρα 
περιμζνουμε να ζρκει θ δεφτερθ Επιτροπι για να δοφμε, αν τελικά μποροφμε να μείνουμε μζςα ςτο 
ςπίτι.  
Επίςθσ, προχτζσ ιρκε ζνασ κφριοσ που μασ είχε κάνει τθν ςκεπι ςτο πάνω το ςπίτι μασ ςτο βουνό και μασ 
είπε ότι θ ςκεπι πρζπει να γκρεμιςτεί και να ξαναχτιςτεί, γιατί αν ξαναγίνει άλλοσ ζνασ ςειςμόσ των 4,5 ι 
των 5,4 κα πζςει πάνω ςτα κεφάλια μασ, και καλφτερα να μθν μείνουμε μζςα ςτο ςπίτι ακόμα και αν θ 
δεφτερθ επιτροπι μασ επιτρζψει να μείνουμε μζςα ςτο ςπίτι μασ. 
Δφςκολα  τα πράγματα για τθν οικογζνειά μασ, αλλά πιςτεφω όλα να διορκωκοφν και να τα ξεχάςουμε! 
 

ΑΥΤΘ ΕΛΝΑΛ Θ ΔΛΚΘ ΜΟΥ ΛΣΤΟΛΑ ΑΡΟ ΤΟΝ ΣΕΛΣΜΟ ΣΤΘ ΦΛΩΛΝΑ 
 

Ευαγγελία αφαθλία Ταλλίδου 

 

 
ΣΕΛΣΜΟΣ 

 
Ο ςειςμόσ τθσ 9θσ Λανουαρίου ανθςφχθςε ιδιαίτερα τουσ κατοίκουσ όλου του νομοφ Φλϊρινασ. Εκείνο το βράδυ, 
ενϊ φαινόταν ςαν ζνα από τα ςυνθκιςμζνα, δεν ιταν. Λίγο πριν αποκοιμθκϊ ζνιωςα το κρεβάτι μου να 
ταρακουνιζται. Κατευκείαν ςθκωκικαμε και βγικαμε όλοι ζξω. Μπικαμε ςτο αμάξι και πιγαμε ςε ζναν ανοιχτό 
χϊρο όπωσ και πολλοί άλλοι. Μετά από λίγθ ϊρα μάκαμε ότι ο ςειςμόσ ιταν 5,3 ρίχτερ και ανθςυχιςαμε ότι κα 
γίνουν πολλοί μεταςειςμοί.  
 
Τισ επόμενεσ μζρεσ αφοφ ανακουφιςτικαμε από το νζο, ότι ιταν ο κφριοσ ςειςμόσ, ιμαςταν πιο ιρεμοι. Πμωσ, 
υπιρξε και ζνα δυςάρεςτο νζο, το ςχολείο μασ κθρφχτθκε ακατάλλθλο και ζπρεπε να γίνουν επιςκευζσ, ενϊ όλα 
τα ςχολεία του νομοφ ιταν κλειςτά. Θ εβδομάδα πζραςε για όλουσ μασ μεσ ςτο άγχοσ. Σιγά-ςιγά ςταμάτθςαν να 
γίνονται ςυχνά μεταςειςμοί. Τϊρα πλζον, περίπου 2 εβδομάδεσ μετά τον ςειςμό, είναι για κάποιουσ περαςμζνα 
ξεχαςμζνα, ενϊ κάποιοι άλλοι ζχουν ακόμα το άγχοσ.  
 

Γιϊργοσ Ρζτρου 
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 Ο ΣΕΛΣΜΟΣ 
Ο ςειςμόσ ςτθ Φλϊρινα 
δθμιοφργθςε προβλιματα πολλά, 
τουσ ανκρϊπουσ όλουσ φόβιςε 
και τουσ εμπόδιςε 
να περάςουν καλά 
εκείνθ τθ φριχτι βραδιά! 
 
Στθ Φλϊρινα ο ςειςμόσ 
ιταν μεγάλοσ και καταςτροφικόσ. 
Στουσ δρόμουσ βγικαν όλοι 
κι από τον ςειςμό ξζφυγαν. 
5,3 ίχτερ και πολφ βουθτό 
ιταν πολφ τρομαχτικό! 
 
Άνοιξαν τοίχοι, 
πζςανε πράγματα, 
ακουγόταν φαςαρία 
μζχρι τα χαράματα!! 
 
Φοβικθκα πολφ… 
Βράδια δεν μποροφςα να κοιμθκϊ… 
Πμωσ το ξεπζραςα! 
Και τϊρα εγϊ μπορϊ!!!! 
 

Ζμμυ Μακαρίου 

 Ο ςειςμόσ τθσ Φλϊρινασ  ςτισ 9 
Λανουαρίου 2022  
 

Στισ 9 Λανουαρίου 2022, αργά το βράδυ, λίγο 
πριν τισ 12 τα μεςάνυχτα, ζγινε ζνασ πολφ 
ιςχυρόσ ςειςμόσ, που ιταν 5,3 ρίχτερ 
περίπου! Εγϊ, όταν ζγινε, ιμουν ζτοιμθ να 
κοιμθκϊ και κάποια ςτιγμι βλζπω και νιϊκω 
τα ράφια να κουνιοφνται πολφ ζντονα! Εκείνθ 
τθν ςτιγμι πιγα ςτουσ γονείσ μου και 
μπικαμε κάτω από το τραπζηι.  
Φςτερα από κάποια λεπτά βγικαμε όλοι οι 
κάτοικοι τθσ οικοδομισ ζξω και πιγαμε ςτα 
αυτοκίνθτά μασ και κάναμε βόλτεσ μζχρι τισ 
3:00 τα ξθμερϊματα όπωσ και οι υπόλοιποι 
Φλωρινιϊτεσ. 
 Τα ςυναιςκιματα μου ιταν τρόμοσ, λφπθ, 
φόβοσ! Φυςικά και πάλι γινόντουςαν 
μεταςειςμοί, αλλά όχι τόςο ιςχυροί. Ελπίηω 
να μθν ξαναγίνει ποτζ ςειςμόσ!!!  

 
Ραυλίνα Ταβαντηι 
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Ο ΣΕΛΣΜΟΣ 

 
Ο ςειςμόσ που ζγινε ςτισ 9 Λανουαρίου 2022 ιταν 
αρκετά μεγάλοσ, τόςο μεγάλοσ, ϊςτε αφιςαμε τα 
ςπίτια μασ ςτθν πόλθ τθσ Φλϊρινασ και πιγαμε ςτα 
χωριά για μεγαλφτερθ αςφάλεια. Τα ςυναιςκιματα 
που νιϊςαμε ιταν φόβοσ και αγωνία. 
Ζγιναν αρκετζσ ηθμιζσ ςτο 6ο Δθμοτικό Σχολείο 
Φλϊρινασ και κρίκθκε ακατάλλθλο.  
Στεναχωρθκικαμε πολφ, όμωσ γίνονται εργαςίεσ για 
να επιςκευαςτεί το κτίριο και ελπίηουμε πωσ 
ςφντομα κα επιςτρζψουμε ςτον αγαπθμζνο χϊρο 
του ςχολείου μασ. 
Ρροςωρινά κάνουμε τθλεκπαίδευςθ από τα ςπίτια 
μασ. Μζχρι να επιςτρζψουμε, κα πρζπει να κάνουμε 
όλοι μασ υπομονι.  
 

Σοφία Σιάμκουρθ 
 

 Ο Σειςμόσ 

 
Ο μεγάλοσ ςειςμόσ  ζγινε ςτθν Φλϊρινα ςτισ 
09/01/2022 με μζγεκοσ 5,3 βακμϊν τθσ 
κλίμακασ ρίχτερ. Αναςτάτωςε όλουσ τουσ 
κατοίκουσ τθσ πόλθσ αλλά και των γφρων 
περιοχϊν. Ο ςειςμόσ ζγινε 23:43 το βράδυ. 
Πλοι οι κάτοικοι βγικαν ζξω από τα ςπίτια 
τουσ, και οι περιςςότεροι πζραςαν τθν νφχτα  
ςτα αυτοκίνθτα θ τα χωριά τουσ. 
Ρροκλικθκαν μεγάλεσ ηθμιζσ και περίπου 500 
ςπίτια είχαν προβλιματα. Το ριγμα από ότι 
είπαν, ιταν ανενεργό εδϊ και 100 χρόνια. 
 

Νικολζτα Χατηθλία 
 

 

 

 

 



SCHOOL-ECO-ΜΥΜΘΓΚΟΤΥΡΑ 
ΣΤ’2 τάξθ 6ου ΟΛΟΘΜΕΟΥ ΔΘΜΟΤΛΚΟΥ ΣΧΟΛΕΛΟΥ ΦΛΩΛΝΑΣ «ΛΩΝ ΔΑΓΟΥΜΘΣ» 

Το ςχολείο μασ ζπακε ςθμαντικζσ φκορζσ 
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ΤΘΛΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ  
Ο ςειςμόσ και τα κρφα τθσ Φλϊρινασ μασ ζφεραν ξανά τθν τθλεκπαίδευςθ!  
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Συνομιλιςαμε με τον αγαπθμζνο μασ Καπετάνιο,  

κ. Δθμιτρθ Ματκαίου 

 

 
Συντονιςτισ τθσ ςυηιτθςθσ ο Ρρόεδροσ τθσ τάξθσ, Γιϊργοσ Ρζτρου 
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Επιςτροφι ςτο Σχολείο μασ! Στθν τάξθ μασ! 

 

ΟΧΛ ΣΤΘ ΒΛΑ 
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Νικολζτα Χατηθλία 
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ΓΛΑ ΤΟΝ ΑΛΚΘ (ακροςτιχίδα) 
 

Γιατί να γίνει όλο αυτό..; 

Μςωσ και μθν ιταν δυνατόν 

Αν βάηαν όλοι μια φωνι 

 

Τίποτα δεν κα ιταν όπωσ πριν 

Πμωσ θ Ελλάδα τϊρα κρθνεί 

Νζο παιδί, που ζφυγε από τθ ηωι 

Ασ κάνουμε κάτι όλοι μαηί 

Λίγο θ βία να εξαφανιςτεί 

Κίτρινο, κόκκινο, πράςινο τι κι αν φορεί; 

Ιτανε λόγοσ κι αφορμι; 
 

Ραναγιϊτα Ταςομινθ 

 

 

 
 Θ δολοφονία του Άλκθ 

 
Με αφορμι τθν δολοφονία του αδικοχαμζνου Άλκθ 
κα ικελα κι εγϊ να γράψω κάτι για αυτό το τραγικό 
γεγονόσ. Ιταν ζνα νζο παιδί με όλθ τθ ηωι μπροςτά 
του και πολλά όνειρα. Μία ομάδα νεαρϊν φιλάκλων 
κάποιασ ομάδασ πιρε τθν ηωι του ςτα χζρια τουσ 
και τθσ ζδωςαν τζλοσ Θ αιτία από ότι μασ 
ενθμζρωςαν τα μζςα ιταν επειδι ο Άλκθσ ανικε ςε 
διαφορετικι ομάδα. 
 
Πταν είμαςτε φίλακλοι μιασ ομάδασ, τθν 
υποςτθρίηουμε, τθν ακολουκοφμε, τθν αγαπάμε. Το 
να φανατιηόμαςτε και να φτάνουμε ςε άςχθμεσ 
ςυμπεριφορζσ εκτόσ από μεγάλο λάκοσ είναι και 
άρρωςτο. Στον ακλθτιςμό πρζπει να υπάρχει 
ςεβαςμόσ. Σωςτι ακλθτικι ςυμπεριφορά ςθμαίνει 
να ξζρεισ και να χάνεισ. 

 
«ΟΧΛ ΒΛΑ ΣΤΑ ΓΘΡΕΔΑ» 

«ΟΧΛ ΑΛΛΟΛ ΑΔΛΚΟΧΑΜΕΝΟΛ 
ΝΕΟΛ» 

Ρουμπουλίδθσ Γιϊργοσ 

 ΒΛΑ ΣΤΑ ΓΘΡΕΔΑ 
 

Το φαινόμενο τθσ βίασ ςτα γιπεδα ταράηει 
ιδιαίτερα τθν Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. 
Ζνα νζο περιςτατικό ςυνζβθ πρόςφατα, θ 
δολοφονία ενόσ αδικοχαμζνου νζου παιδιοφ, 
του Άλκθ.  
 
Ο ανταγωνιςμόσ που δθμιουργείται 
τελευταία μεταξφ των φανατικϊν 
υποςτθρικτϊν των ομάδων ζχει 
πολλαπλαςιαςτεί και ζχει φτάςει μζχρι και ςε 
δολοφονίεσ οπαδϊν, άλλων ομάδων. Οι 
φανατικοί ζχουν ξεπεράςει πλζον τα όρια. 
Είναι άδικο να χάνεται κανείσ λόγω τθσ 
ομάδασ του. Ο κακζνασ ζχει το δικαίωμα τθσ 
άποψθσ και τθσ γνϊμθσ. Ο κακζνασ μπορεί να 
είναι ό,τι ομάδα κζλει ο ίδιοσ. Αλλιϊσ, 
καλφτερα να καταργθκεί ο ακλθτιςμόσ ι να 
υπάρχει μόνο μία ομάδα που να τθν 
υποςτθρίηει όλοσ ο κόςμοσ. Αυτό πρζπει να 
ςταματιςει! 

 
Γιϊργοσ Ρζτρου 
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Δανάθ Ολυμπίςιου 
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Άλλθ μία δολοφονία ςτθ Κεςςαλονίκθ 

 
Ρριν από μία εβδομάδα ςτθ Κεςςαλονίκθ, ο 19χρονοσ Άλκθσ κακόταν ςτο πεηοφλι με τουσ φίλουσ του. 
Τότε ο δράςτθσ τουσ πλθςίαςε με το αυτοκίνθτό του και άρχιςε να τουσ ρωτάει όλουσ τι ομάδα είναι. 
Εκείνοι απάντθςαν "Άρθσ" και εκείνθ τθ ςτιγμι οι δράςτεσ που όπωσ αποκαλφφκθκε ιταν δφο, 
κατζβθκαν απ' το αμάξι και τουσ κυνιγθςαν με το μαχαίρι ςτο χζρι! 
 
Πλοι, εκτόσ του Άλκθ, κατάφεραν να ςωκοφν. Ο κακόμοιροσ Άλκθσ ζπεςε κφμα μιασ ακόμα οπαδικισ 
βίασ. Συγγενείσ και φίλοι δεν μποροφν να διανοθκοφν τθ δολοφονία του. "Δεν είναι πράγματα αυτά για 
παιδιά. Απαιτϊ να μιλιςω ςτουσ δολοφόνουσ. Για ποιο λόγο να το κάνουν αυτό" είπε ο παπποφσ του 
Άλκθ. "Ντροπι και αίςχοσ! Τι τουσ ζφταιξε δεν ξζρω, αλλά δικαίωμα δεν ζχουν!" διλωςε ο αδερφόσ του. 
 
Ππωσ αποδείχκθκε, οι δράςτεσ ιταν οπαδοί του ΡΑΟΚ. Σφμφωνα με τθν αςτυνομία, ο ζνασ από τουσ δφο 
κατζφυγε ςτθν Αλβανία.  
 
Πλοι ξζρουμε πωσ δεν άξιηε να πεκάνει αυτό το παιδί. Ο ΡΑΟΚ ηιτθςε ςυγνϊμθ ςτον Άλκθ και ςτουσ 
δικοφσ του, ενϊ οι άλλεσ ομάδεσ φόρεςαν μπλοφηεσ που ζγραφαν "ςτοπ ςτθν οπαδικι βία" και 
ςυνκιματα για τον Άλκθ όπωσ "Ακάνατοσ". Επίςθσ ςτον αγϊνα του Άρθ με τον Βόλο ο αγϊνασ 
ςταμάτθςε ςτο 19ο λεπτό, που ιταν θ θλικία του -ακάνατου-  Άλκθ για να χειροκροτιςουν προσ τιμιν 
του. 
 
Ελπίηουμε να ςταματιςει θ οπαδικι βία και να ηοφμε όλοι μασ αρμονικά! Ο ακλθτιςμόσ δεν είναι βία, 
είναι παιχνίδι, φιλικό παιχνίδι που ξζρουμε να χάνουμε ς' αυτόν και είμαςτε όλοι μασ φίλοι. 
 

Στάκθσ Ρουγαρίδθσ 
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Θ γιορτι τθσ αγάπθσ (Αγίου Βαλεντίνου) 

 
Χριςτιάνα Σαϊλάκθ 

 

 

 

 
Σοφία Σιάμκουρθ  Μριδα Ολυμπίςιου 
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Ζμμυ Μακαρίου  Ραραςκευι Σπανοφ 
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9 ΦΕΒΟΥΑΛΟΥ – ΡΑΓΚΟΣΜΛΑ ΜΕΑ  
ΕΛΛΘΝΛΚΘΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

 

Γιϊργοσ Ρζτρου 
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Θ ΡΑΝΑΝΚΩΡΛΝΘ ΚΑΛ ΔΛΑΧΟΝΛΚΘ ΑΞΛΑ ΤΘΣ ΕΛΛΘΝΛΚΘΣ 

ΓΛΩΣΣΑΣ 
 

Στο ερϊτθμα ποια γλϊςςα ςυνζβαλε κακοριςτικά ϊςτε ο άνκρωποσ να αναρριχθκεί ςε ζνα υψθλότερο 
πνευματικό επίπεδο, επιδεικνφοντασ μζγιςτα επιτεφγματα ςτον χϊρο τθσ παιδείασ, των επιςτθμϊν, των 
τεχνϊν και τθσ διανόθςθσ, κα απαντοφςαμε, ότι τα πρωτεία τιμισ ανικουν ςτουσ ΕΛΛΘΝΕΣ. 
 Θ ελλθνικι γλϊςςα διακρίνεται από αρτιότθτα, μουςικότθτα, πλαςτικότθτα κακϊσ αποτελεί τθ μόνθ 
γλϊςςα που μζςω των λζξεων αποδίδει με αξιοκαφμαςτθ ευκρίνεια τθν ουςία όλων των 
δθμιουργθμάτων του ςτοχαςμοφ των ανκρϊπων.   
Θ γλϊςςα των Ελλινων, με τον τεράςτιο πλοφτο λεξιλογίου, γραμματικισ  και ςυντακτικισ δομισ κζρδιςε 
επάξια τον τίτλο τθσ μθτζρασ των γλωςςϊν αφοφ, όπωσ είναι γνωςτό, διακατζχεται από τθν ικανότθτα 
του «δανείηειν» και δεν ζχει τθν ανάγκθ του «δανείηεςκαι» από τισ άλλεσ. “The Greeks must have a word 
for it”, λζνε οι Βρετανοί όταν χρειάηεται να αποδϊςουν μία νζα ςθμαςία και δε βρίςκουν να υπάρχει 
αντίςτοιχθ λζξθ ςτθ γλϊςςα τουσ!  Επιπλζον, θ ελλθνικι γλϊςςα ζχει λζξεισ για ζννοιεσ οι οποίεσ 
παραμζνουν χωρίσ απόδοςθ ςτισ υπόλοιπεσ γλϊςςεσ, όπωσ «άμιλλα», «καλπωρι», «φιλότιμο».   
Οι Ζλλθνεσ πρζπει να αιςκανόμαςτε πολφ περιφανοι που θ γλϊςςα μασ ζγινε διεκνισ επί Μεγάλου 
Αλεξάνδρου και Ελλθνιςτικϊν χρόνων μεταδίδοντασ τα τεράςτια επιτεφγματα του πνεφματοσ ςτουσ μθ 
κατζχοντεσ τθν ελλθνικι παιδεία και αγωγι.  
Θ οικουμενικότθτά τθσ τεκμθριϊνεται με το κφροσ που απζκτθςε ωσ θ γλϊςςα τθσ Καινισ Διακικθσ, θ 
κατεξοχιν γλϊςςα τθσ εκκλθςιαςτικισ λατρείασ. Συνδζεται επίςθσ με τθν ελλθνικι μετάφραςθ τθσ 
Ραλαιάσ Διακικθσ από τουσ Εβδομικοντα. Θ διατιρθςθ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ διαςϊηει τον αρχαίο 
ελλθνικό κόςμο ςτο Βυηάντιο. Οι Ρατζρεσ τθσ Εκκλθςίασ μασ, οι Βυηαντινοί λόγιοι και υμνογράφοι 
γίνονται λαμπροί ςυνεχιςτζσ του ζργου των μεγάλων φιλοςόφων και ποιθτϊν τθσ αρχαιότθτασ.  
Στον χϊρο τθσ παιδείασ, ο απόθχοσ των ελλθνικϊν γραμμάτων αγγίηει όλεσ τισ γωνιζσ του πλανιτθ. Ροιοσ 
δε γνωρίηει ότι τα πρϊτα φιλοςοφικά κείμενα είναι ελλθνικά! Τα ζργα του Ρλάτωνα και του Αριςτοτζλθ 
κζτουν βακιζσ ρίηεσ για τθν ανάπτυξθ τθσ ςφγχρονθσ φιλοςοφικισ ςκζψθσ. Τα ζπθ του Ομιρου είναι 
απόςταγμα ενόσ ανϊτερου ςτοχαςμοφ κακϊσ, μζςα από τισ χιλιετίεσ που ακολουκοφν, ςυνδζονται 
αρμονικά με τα ποιθτικά αριςτουργιματα του Δ. Σολωμοφ, του Κ. Ραλαμά, του Γ. Σεφζρθ, του Οδ. Ελφτθ 
και τόςων άλλων «γιγάντων» του νεοελλθνικοφ μασ πολιτιςμοφ.  
Επιςτθμονικζσ μελζτεσ αποδεικνφουν ότι θ αρχαία ελλθνικι γλϊςςα κεωρείται το τελειότερο εργαλείο 
για τθ μετάδοςθ τθσ ανϊτερθσ μακθματικισ ςκζψθσ κακϊσ εςωκλείει μακθματικά τζλειεσ αναλογίεσ 
φκόγγων, γραμμάτων και γλωςςικϊν ςυςχετιςμϊν. Επιςτιμεσ όπωσ Λατρικι, Φαρμακευτικι, Φυςικι, 
Αςτρονομία κεμελιϊνονται ςτθν αρχαία Ελλάδα και ςυνδζονται άρρθκτα ςιμερα με τθν ελλθνικι 
ορολογία.  
Ο χϊροσ των τεχνϊν διανκίηεται με τα πρϊτα δείγματα κεατρικοφ λόγου καταγεγραμμζνα ςτθ μθτζρα 
των γλωςςϊν από τουσ μεγάλουσ τραγωδοφσ. Δια μζςου αυτοφ του κλάδου τζχνθσ, οι πρόγονοί μασ 
επιτυγχάνουν να διαπαιδαγωγιςουν τον λαό ςτα αρχαία κζατρα. Τθν ίδια περίοδο γεννιζται  και 
αναπτφςςεται θ ρθτορικι τζχνθ και θ ιδζα τθσ δθμοκρατίασ.   
 Σφμφωνα με το μεγάλο διδάςκαλο  του Γζνουσ μασ, Αδαμάντιο Κοραι «Θ γλϊςςα είναι ζνα από τα 
πλζον αναπαλλοτρίωτα του Ζκνουσ κτιματα». Δεν ανικει μόνο ςε μασ αλλά και ςτισ επερχόμενεσ 
γενεζσ. Ασ μθν ξεχνοφμε ότι μζςω αυτισ οι νεότεροι αποκτοφν εκνικι ςυνείδθςθ και ταυτότθτα. Αξίηει, 
λοιπόν, να τθσ προςδϊςουμε το ςεβαςμό που δικαιωματικά τθσ αναλογεί για να ςυνεχίςει τον ενεργό 
και οικουμενικό τθσ ρόλο ςτθ διαμόρφωςθ των ανκρϊπινων επιτευγμάτων νυν και αεί. 
 

Ανκι Ραπαϊωάννου 
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Θ τυχερι τθσ βαςιλόπιτασ 

 
Θ Ραραςκευι Σπανοφ ιταν θ τυχερι που ζτυχε το φλουρί ςτθ βαςιλόπιτα τθσ τάξθσ 
μασ! Ριρε δϊρο από τον Ρρόεδρο, Γιϊργο Ρζτρου, και ςυγχαρθτιρια από τον δάςκαλό 
κ. Μιχάλθ ωμανίδθ και τα δαςκάλα, κ. Πλγα Μοφςιου. 

ΧΛΟΝΟΔΟΜΛΕΣ - ΣΚΛ 

 

 

 
   

Τρία κορίτςια από τθν τάξθ μασ διακρίκθκαν ςε χιονοδρομικοφσ αγϊνεσ: θ 
Δανάθ Ολυμπίςιου, θ Σοφία Σιάμκουρθ και θ Μριδα Ολυμπίςιου. 
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ΤΟ ΡΛΟΛΟ ΡΟΥ ΥΛΟΚΕΤΘΣΑΜΕ  

 
Ο Αγωνιςτισ 

Το πλοίο που ζχουμε υιοκετιςει, όπωσ ζχουμε γράψει και ςε προθγοφμενα τεφχθ, είναι το μεγαλφτερο 
εμπορικό πλοίο τθσ AEGEAN. Ονομάηετε Αγωνιςτισ και ζχει 196 μζτρα μικοσ, 32 μζτρα πλάτοσ  κακϊσ 
και θ χωρθτικότθτα του  είναι 58399 t DWT, και το βφκιςμά του αναφζρεται ότι είναι 7 μζτρα.  Θ ςθμαία 
του πλοίου είναι ελλθνικι και καταςκευάςτθκε το 2010. Ο τφποσ του πλοίου είναι Bullk Carrier. Ο 
πλοίαρχοσ που επικοινωνοφμε ονομάηεται κ. Ματκαίου Δθμιτρθσ. Το πλοίο αυτό μποροφμε να δοφμε 

ανά πάςα ςτιγμι που βρίςκεται! Και ςαν καλοί γονείσ το παρακολουκοφμε τακτικά!! 

Νικολζτα Χατηθλία 

 
Βρίςκουμε τθ κζςθ του Αγωνιςτι ςτον χάρτθ 

https://www.vesselfinder.com/el/vessels/AGONISTIS-IMO-9495715-MMSI-241048000 

https://www.vesselfinder.com/el/vessels/AGONISTIS-IMO-9495715-MMSI-241048000
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Βρίςκουμε τθ κζςθ του Αγωνιςτι ςτον χάρτθ 

https://www.vesselfinder.com/el/vessels/AGONISTIS-IMO-9495715-MMSI-241048000 
 

 
Βρίςκουμε τθ κζςθ του Αγωνιςτι ςτον χάρτθ 

https://www.vesselfinder.com/el/vessels/AGONISTIS-IMO-9495715-MMSI-241048000 

 
   

https://www.vesselfinder.com/el/vessels/AGONISTIS-IMO-9495715-MMSI-241048000
https://www.vesselfinder.com/el/vessels/AGONISTIS-IMO-9495715-MMSI-241048000
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Ο Καπετάνιοσ που επικοινωνοφμε, κ. Δθμιτρθσ Ματκαίου 
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ΡΟΛΕΜΟΣ ΣΤΘΝ ΟΥΚΑΝΛΑ 

 
Μάριοσ Ραπαδόπουλοσ – Γιϊργοσ Ρζτρου 
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Δανάθ Ολυμπίςιου 

 
Ραυλίνα Ταβαντηι 
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Κωνςταντίνοσ ίηοσ 

 
Χριςτιάνα Σαϊλάκθ. Νικολζτα Χατηιλία, Ζμμυ Μακαρίου 
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ΣΥΓΧΑΘΤΘΛΑ ΣΤΟΝ ΓΘΓΟΘ ΧΑΣΟ   

Ο αδερφόσ του ςυμμακθτι μασ Σταφρου Χάςου, ο Γρθγόρθσ, γνωςτόσ ακλθτισ τθσ Φλϊρινασ, βγικε 
1οσ ςτον κόςμο πθδϊντασ ςτο άλμα εισ φψοσ 2,19 εκ. καταρρίπτοντασ ζτςι το ρεκόρ του και κάνοντασ 
πανελλινιο και παγκόςμιο ρεκόρ! Είμαςτε περιφανοι για αυτόν! Του ευχόμαςτε καλι επιτυχία και 

ςτουσ επόμενουσ αγϊνεσ!!! 
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Επιτυχίεσ ςτο πιγκ-πογκ 

 

Θ ςυμμακιτριά μασ Ραραςκευι Σπανοφ ςτθν 3θ κζςθ! Μπράβο! 

Χιονάνκρωποσ ςτθν αυλι 

 

Ραυλίνα Ταβαντηι, Μριδα Ολυμπίςιου, Σοφία Σιάμκουρθ, Δανάθ Ολυμπίςιου 
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Θ φιλία φαίνεται ςτα δφςκολα! 

 

αφαζλα Μίςκα, Ευαγγελία – αφαθλία Ταλίδου 

 

Σοφία Σιάμκουρθ 
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ΑΣΤΥΦΛΛΛΑ ΟΛΕ! 
Ριςτεφω ότι θ αςτυφιλία ζχει πλεονεκτιματα και 
μειονεκτιματα. Μερικά από αυτά είναι οι περιςςότερεσ 
ευκαιρίεσ για δουλειά, περιςςότερθ πολυτζλεια, 
περιςςότερα καταςτιματα και δθμόςια κτιρια για τισ 
ανάγκεσ του κακενόσ και άλλα… Πμωσ υπάρχουν και 
μειονεκτιματα όπωσ θ πολλι φαςαρία, θ ρφπανςθ, θ το 
μποτιλιάριςμα, θ εγκλθματικότθτα και άλλα… Εγϊ 
πιςτεφω ότι είμαι ανάμεςα ςε μεγάλεσ πόλεισ και 
επαρχία, δθλαδι κάτι ενδιάμεςο. 
 

Γιϊργοσ Ρζτρου 

 

 

   

 
ΤΑ ΑΔΕΣΡΟΤΑ ΗΩΑ   

 
Τα αδζςποτα ηϊα ςτθν χϊρα μασ δυςτυχϊσ ζχουν αυξθκεί κατά πολφ τα τελευταία χρόνια λόγω τόςο του 

ανεξζλεγκτου ηευγαρϊματοσ όςο και τθν εγκατάλειψθ ςτουσ δρόμουσ για προςωπικοφσ λόγουσ. 
 

ΤΛ ΜΡΟΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΜΕΛΣ, ΟΜΩΣ;  
 

Στο πολφ κρφο και ςτθν πολλι ηζςτθ, φιλοξενιςτε ζνα αδζςποτο ςτο ςπίτι ςασ με δροςερό νερό και 
τροφι. Αν μία φιλοηωικι ζχει αναλάβει τθν περίκαλψθ ενόσ άρρωςτου ηϊου αλλά δεν ζχει χϊρο να το 

φιλοξενιςτε, φιλοτιμθκείτε!  
 

ΜΘΝ ΑΓΟΑΗΕΤΕ, ΥΛΟΚΕΤΘΣΤΕ 
 

Θ υιοκεςία ηϊων είναι μια απλι και πολφ χριςιμθ διαδικαςία θ οποία κα βοθκιςει πάρα πολφ το ηϊο 
που κα υιοκετιςετε και να είςτε ςίγουροι πωσ κα ςασ ανταμείψει και με το παραπάνω. 

 

Μριδα Ολυμπίςιου 
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ΚΑΛΘ ΣΑΑΚΟΣΤΘ! 

 
Νικολζτα Χατηθλία 
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Χριςτιάνα Σαϊλάκθ 

 

 
Ευαγγελία – αφαθλία Ταλλίδου 
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Ζμμυ Μακαρίου 
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Δανάθ Ολυμπίςιου  Ραυλίνα Ταβντηι 
   

 

 

 

Ζμμυ Μακαρίου, Ραραςκευι Σπανοφ  Σοφία Σιάμκουρθ 
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Σοφία Σιάμκουρθ 

   
   



SCHOOL-ECO-ΜΥΜΘΓΚΟΤΥΡΑ 
ΣΤ’2 τάξθ 6ου ΟΛΟΘΜΕΟΥ ΔΘΜΟΤΛΚΟΥ ΣΧΟΛΕΛΟΥ ΦΛΩΛΝΑΣ «ΛΩΝ ΔΑΓΟΥΜΘΣ» 

 

 

 
Αναςτάςθσ Ρροδρομίδθσ  Ζμμυ Μακαρίου 

 

 
αφαζλα Μίςκα 



SCHOOL-ECO-ΜΥΜΘΓΚΟΤΥΡΑ 
ΣΤ’2 τάξθ 6ου ΟΛΟΘΜΕΟΥ ΔΘΜΟΤΛΚΟΥ ΣΧΟΛΕΛΟΥ ΦΛΩΛΝΑΣ «ΛΩΝ ΔΑΓΟΥΜΘΣ» 

 

 

Ραναγιϊτα Ταςομινθ (ηωγραφιά με τζμπερεσ) 
 



SCHOOL-ECO-ΜΥΜΘΓΚΟΤΥΡΑ 
ΣΤ’2 τάξθ 6ου ΟΛΟΘΜΕΟΥ ΔΘΜΟΤΛΚΟΥ ΣΧΟΛΕΛΟΥ ΦΛΩΛΝΑΣ «ΛΩΝ ΔΑΓΟΥΜΘΣ» 

 
 

 
Ραφλοσ ουφίδθσ 

 

 

 

 

Σταφροσ Χάςοσ 

 
 



SCHOOL-ECO-ΜΥΜΘΓΚΟΤΥΡΑ 
ΣΤ’2 τάξθ 6ου ΟΛΟΘΜΕΟΥ ΔΘΜΟΤΛΚΟΥ ΣΧΟΛΕΛΟΥ ΦΛΩΛΝΑΣ «ΛΩΝ ΔΑΓΟΥΜΘΣ» 

 

 
Ευαγγελία – αφαθλία Ταλλίδου 

 



SCHOOL-ECO-ΜΥΜΘΓΚΟΤΥΡΑ 
ΣΤ’2 τάξθ 6ου ΟΛΟΘΜΕΟΥ ΔΘΜΟΤΛΚΟΥ ΣΧΟΛΕΛΟΥ ΦΛΩΛΝΑΣ «ΛΩΝ ΔΑΓΟΥΜΘΣ» 

 

 
Ραυλίνα Ταβαντηι 

Το επόμενο τεφχοσ ςτα τζλθ Μαρτίου 2021 

Καλι ςυνζχεια! 

 


