Ο Κεθηζόο κε ηα γάξγαξα λεξά ηνπ απνηεινύζε ηόπν
αλαςπρήο γηα ηνπο Αζελαίνπο. Δηαθξίλεηαη ε Παλαγίηζα.

Λίγα λόγια…
Η πόιε καο, ην αγαπεκέλν καο Πεξηζηέξη, έρεη ηζηνξία πνπ
ράλεηαη ζηα βάζε ησλ αηώλσλ.
Από ηνλ αξραίν Χνιαξγό, ζηα ρξόληα ηεο Τνπξθνθξαηίαο θη από
θεη ζηα πξώηα ρξόληα κεηά ηελ επαλάζηαζε θη σο ην 1922, όπνπ
μεξηδσκέλνη Έιιελεο ησλ αιεζκόλεησλ παηξίδσλ θαη όρη κόλν, ζα ηνπ
δώζνπλ λέα πλνή θαη δύλακε, γηα λα θηάζνπκε ζηελ επνρή ηεο Καηνρήο
θαη ζην ζήκεξα.
Τν 1934 είλαη κηα ρξνληά ζηαζκόο γηα ην Πεξηζηέξη. Γίλεηαη
αλεμάξηεηνο Δήκνο κε πξώην δήκαξρν ηνλ Σηακάηε Καζηξηώηε.
Φέηνο, ινηπόλ, γηνξηάδεη ηα 80 ρξόληα ηνπ σο Δήκνο. Κη εκείο, πνπ
ηόζν ην αγαπάκε, απνθαζίζακε λα ηνπ ραξίζνπκε δσγξαθηέο θαη θάπνηεο
ζθέςεηο.
Ύζηεξα ζα ην αγθαιηάζνπκε, ζα ηνπ ρατδέςνπκε ηηο θηεξνύγεο ηνπ
θαη ζα ην αθήζνπκε λα πεηάμεη ςειά, πνιύ ςειά, γηαηί απηό αλάζηεζε
γεληέο θαη γεληέο.
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Παξάγθεο ζηελ Δπαγγειίζηξηα
ην 1960

Τν κεηξό
ζηνλ Άγην Αληώλην

Τν δεκαξρείν καο
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Η γεηηνληά κνπ.
Έρω δωγξαθίζεη ηελ
πνιπθαηνηθία κνπ.
Μειίλα

Απηή είλαη ε πνιπθαηνηθία
κνπ. Δθεί κέλνπλ θαη νη
ζπγγελείο κνπ. Αο πνύκε ε
γηαγηά κνπ, ν παππνύο κνπ, ε
ζεία κνπ, ν ζείνο κνπ θαη ηα
μαδέξθηα κνπ.
Μαξθέιια

Η πνιπθαηνηθία κνπ είλαη πνιύ
ωξαία. Καηνηθώ εθεί θαη δελ ζα
ήζεια λα θύγω πνηέ από ην
Πεξηζηέξη.
Δγώ είκαη ζην ζπίηη θαη θνηκάκαη
ζην δωκάηηό κνπ. Η κακά
βνεζάεη ηνλ κπακπά ζηε δνπιεηά
θαη κε άθεζαλ ππεύζπλν.
Μπάκπεο
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Απηή είλαη ε πνιπθαηνηθία
καο!
Δίλαη ζην Πεξηζηέξη ε
γεηηνληά κνπ πνπ είλαη ε
θαιύηεξε πεξηνρή ηεο
Αζήλαο. Έρω θνληά θνύληεο,
ηνλ πεδόδξνκν, ην ζρνιείν
θαη άιια πνιιά.
Γελ ζα ήζεια ηίπνηα λα
θηηαρηεί γηαηί ηίπνηα δελ
είλαη ραιαζκέλν θαη λνκίδω
όηη δελ ζα πάζεη ηίπνηα.
Βαζηιηθή

Απηή είλαη ε όκνξθε γεηηνληά
κνπ! Δίλαη πνιπθαηνηθία κε
ηξεηο νξόθνπο θαη δίπια
έρνπκε έλα ωξαίν ζπίηη. Μνπ
αξέζεη πνιύ λα πεγαίλω εθεί.
Βέβαηα πεγαίλω θάζε κέξα.
Θα ήζεια λα ήηαλ ιίγν πην
κεγάιν.
Νίθνο

Η γεηηνληά κνπ είλαη
πνιύρξωκε θαη όκνξθε.
Έρεη δέληξα: λεξαληδηέο,
πεύθα, ζάκλνπο.
Μαξηιίδα
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Η γεηηνληά κνπ
Δηξήλε

Θα ήζεια λα ήηαλ ε
γεηηνληά κνπ.
Απέλαληη από ην ζπίηη
κνπ λα ππήξρε έλαο
πνδειαηόδξνκνο θαη
ίζωο… Απηό κόλν.
Γηώξγνο

Η πόιε κνπ, ην
Πεξηζηέξη, είλαη ηόζν
όκνξθή!!!
Μαξηηίλα
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Ο ήιηνο ιάκπεη πάλω από
ηελ πόιε κνπ.
Φαξηιέληα

Δίλαη κηα πνιύ όκνξθε
πόιε.
Θα ήζεια λα είρε
ιηγόηεξα θαπζαέξηα

Αλδξέαο

Απηό είλαη ην ζπίηη καο
πνπ είλαη θνληά ζην
ζρνιείν κνπ.
Γηα λα έρνπκε ηελ πόιε
καο θαζαξή πξέπεη λα
κελ πεηάκε ζθνππίδηα
θάηω.
Μαξία Αγγειηθή
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Έρω θάλεη ηελ πνιπθαηνηθία
κνπ.
Η πόιε καο είλαη πνιύ
όκνξθε.
Θα ήζεια λα είρε πνιιά
πάξθα.
Γελ ζέιω ε πόιε καο λα έρεη
θξίζε.

Η γεηηνληά κνπ είλαη πνιύ
όκνξθε. Υπάξρνπλ πνιιά
ζπίηηα θαη όινο ν ήιηνο
πέθηεη πάλω ηεο.
Θα ήζεια λα ππήξραλ
πνιιέο παηδηθέο ραξέο γηα λα
έπαηδα όιε ηελ εκέξα κπάια
θαη λα κελ ζηακάηαγα!
Νηθόιαο
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