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“Η προστασία του περιβάλ οντος” 

Η φύση αποτελεί ένα βασ ό κ ι καθοριστ ό 
παράγοντα για τη ολογ κή, ψυχ κή κ ι 
πνευματ κή ζωή του ανθρώπου. Εί ι χορηγός 
ζωής, τροφής, ε δυμασίας, κατ ίας κ ι πά ω απ’ 
όλα υγείας. Επίσης αποτελεί επιστημ κή π ό ο, 
γ ώση κ ι πλούτο, όπως κ ι καλ ιτεχ κή 
έμπνευση, ίσθηση του ω ου κ ι της αρμ ίας. 
Θα μπορούσαμε να πούμε ότι στην φύση κανείς 
μπορεί να α κτήσει ψυχ κή ισορ οπία, 
πνευματ κή εξέλιξη, γαλήνη, ξ ούραση κ ι 
ανάπαυση. Ο άνθρωπος α κτά αυτογ ωσία κ ι 
έχει μια ομαλή ω κή συμ ωση όταν εί ι 
οντά στην φύση. Τέλος το φυσ ό περιβάλ ον 

χρησιμεύει κ ι ως καταφύγ ο για την χλω δα κ ι 
την πα δα, όπου χωρίς αυτά η ισορ οπία θα 
καταρ εύσει.

Δυστυχώς κημένη, η πε οχή που ζούμε δε 
μας ίνει τη δυνατότητα να χαρούμε όλα αυτά τα 
αγαθά. Όχι γιατί δεν υπήρχε φύση κμ ία, αλ ά 
γιατί αυτή αναγκάστηκε να υποχωρήσει μπροστά 
στην αμεί κτη επέμβαση του ανθρώπου κ ι να 
ώσει την ε ολη λύση για όλα τα άλυτα 

προβλήματα της Ατ κής. Το σύ ολο της βαριάς 
ομηχα ίας της χώρας,  ο  μο ός ΧΥΤΑ - 

ΧΩΜΑΤΕΡΗ της Ατ κής, ένα πλήθος μ κρότερων, 
όμως ίτερα ρυπογ ων επιχειρήσεων, το 
γεγ ός ότι έχει καταστεί εμπορευματ ό κέντρο 
μεταφορών, με ό,τι αυτό συνεπάγετ ι για την 
κυκλοφορία μεγάλων βαρέων οχημάτων κ ι την 
κατασκευή κα ίσθητων αποθη ών, η 
ανεξέλεγκτη καύση ελαστ ών κ ι καλ ων, 
εί ι αρκετά για να  αντιμετωπίζει η πε οχή μας 
συσ ωρευμένα περιβαλ οντ κά προβλήματα.

Ωστόσο ι συνέπειες της καταστροφής κά ουν 
την εμφά ισή τους με την επισφαλής επι ωση 
των ανθρώπων, τις αρ ώστιες κ ι τους θανάτους. 
Δημ ουργείτε η απειλή της ψυχοσωματ κής υγείας 
κ ι η αγχωτ κή ζωή. Επιπλέον η χλω δα κ ι η 
πα δα συρ κ ώ οντ ι κ ι κρίνετ ι η 
αντ ισθητ κή παραμόρφωση του φυσ ού 
περιβάλ οντος. Υπάρχει φθορά κ ι καταστροφή 
αρχ ολογ ών κ ι άλ ων μνημε ων, όπως κ ι 
κλιματολογ κές αλ αγές, για πα δειγμα η όξινη 
βροχή κ ι το νέφος. Επίσης γίνετ ι συσ ώρευση 
πυρ ών κ ι το ών αποβλήτων κ ι το 
σημαντ ότερο εί ι η εξάντληση των φυσ ών 
πόρων.

Εί ι γ ωστή η συμβολή της πε οχής μας στην 
ομ κή ανάπτυξη της χώρας, αλ ά ι εμείς 

κ ούμαστε να απολαύσουμε τα αγαθά ε ός 
υγ ούς φυσ ού περιβάλ οντος. Έτσι, εί ι 
επιτ κτ κή ανάγκη ι υπεύθυ ι να αναλάβουν τις 

ευθύνες τους. Τα φίλτρα καυσαε ων κ ι ο 
ολογ ός καθαρισμός, όπως κ ι η κατάργηση ή 

αντ κατάσταση ρυπογ ων ή βλαπτ ών ουσ ών 
κ ι η αυστηρή ομοθεσία για τους ασυνε δητους 
που δεν ιαθέτουν “μέτρον άριστον” για το κέρ ος 
κ ι την κατανάλωση, θα βοηθούσε πολύ την 
κατάσταση. Εμείς, από την άλ η, οφείλουμε  να 
δηγηθούμε στη  συνε δητο ίηση της κατάστασης, 

να αφυ ιστούμε με σωστή δεία κ ι μαθήματα 
περιβαλ οντολογίας, να ενημερωθούμε για θέματα 

ολογ κής ευ ισθησίας κ ι συνε δησης, να 
οργα ωθούν ημε δες με οπό να κατα οήσουν 

όλα τα ε ιαφερόμενα μέρη, με απλό κ ι κατα οητό 
τρόπο το πρόβλημα  για να υπάρξει ω κή 
ενεργο ίηση.

Συμπερασματ κά, αν δεν γίνει συνε δηση κ ι 
προσω κή υπόθεση του καθε ός η προσπάθεια 
προστασίας του περιβάλ οντος, τότε κρίνετ ι 
αβέ ια όμα κ ι η ια η επι ωση του 
ανθρώπου πά ω στην γη, γιατί αν δεν γίνει 
συνε δηση κ ι προσω κή υπόθεση του καθε ός η 
προσπάθεια προστασίας του περιβάλ οντος, η 

ότητα της ζωής μας θα υποβαθμιστεί 
πε ιτέρω.

Ευθυμία Καβα ού, Γ1

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ!!!

Η συμ ετοχή του Σχολε ου μας 
στο Συνέδ ο. 

Μπράβο Ευθυμία!



ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Από το 2004 στο σχολε ο μας υπάρχει το πρόγραμ α 

της Εφημε δας. Το πρόγραμ α αυτό πραγματο ιείτ ι 
μια φορά την εβ ομ δα. 

Κείμενα για την εφημε δα του σχολε ου μας δε 
γράφουμε μ ο τα ιά που είμαστε στο πρόγραμ α, 
αλ ά κ ι άλ α ιά, συμ αθητές μας. 

Καλό θα ήταν, όσα ιά θέλετε, να γ ψετε για ένα 

ο δήποτε θέμα που σας αφορά κ ι αυτό να 
δημοσιεύετ ι στην εφημε δα μας. Όποτε έχουμε αρκετά 
άρθρα, βγάζουμε κ ι ένα τεύχος. 

Αμέσως μετά (τα κείμενά μας) θα "ανε ουν" κ ι στο 
lo  του σχολε ου. 

Κάθε τεύχος δεν περιέχει μ ο κείμενα αλ ά κ ι 
ε όνες, ουίζ, αν οτα κ.α.

Υπεύθυ ι καθηγητές του προγράμ ατος εί ι ο ος 
Τσέ ος Κωνσταντ ος κ ι η κα Έλενα Μερ ούρη.
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T  Λε ωμα του Α1  Σχολ. Έτος 2020-21  
“Η Γειτ ιά μου”
Σταύρος Γ κας
Γεια σας! Το μέρος που ζω λέγετ ι Παραλία Ασπροπύργου. 

Έχει πολ ές πλατείες έναν ό σταθμό, ένα νηπιαγωγε ο, 
ένα δημοτ ό κ ι ένα γυμνάσ ο. Επίσης έχει κ ι μία παραλία που 
έχει πάρει το ομα της πε οχής. Σε όλη την κτή υπάρχουν 
ψαροταβέρνες κ ι καφετέριες. ’Ό ι ι κάτ ι προσπαθούμε να 
κρατήσουμε καθαρή την πε οχή μας. Πιστεύω πως το ο ω ο 
μέρος εί ι το Κ.Α.Π.Η μας που έχει κ ι κή χαρά κ ι 
γκαζόν με δέντρα, ξύλινα τραπέζια κ ι παγκ ια. Εκεί 
μαζεύοντ ι όχι μ ο ι παπ ούδες μας αλ ά άνθρω ι κάθε 
η ίας για να ούν κάτι ή να προσέχουν τα ια  που 

ίζουν τριγύρω. Στο Κ.Α.Π.Η μας γ οντ ι πολ ές δηλώσεις 
όπως χο ί, εκθέσεις πανηγύρια αλ ά κ ι κά γενέθλια. 
Εί ι μ κρή η πε οχή μας αλ ά ήσυχη καθαρή κ ι με φιλόξε ους 
ανθρώπους

Έβελιν Καλαμίτση
Γειά σας, μέ ω στα Νε κτιστα περίπου.... για την κρίβεια 

λέγετ ι Διυλιστήρια. Δεν έχει κ ι πολ ά πράγματα καθώς 
τριγύρω ζούνε συγ ενείς. Έχει αρκετά εργοστάσια αλ ά κ ι 
χωράφια, υπάρχει μια κλησία που ομάζετ ι Παναγία 
φανερωμένη... ομίζω, υπάρχουν όμα κ ι πολ ά ζω ια όπως 
σκυ ια, που ια, γάτες, πρόβατα κ ι όλα τα σχετ κά. Πέρα 
από το ότι εί ι κάπως μοναχ κά έχει κ ι τα θετ κά όπως βουνά 
στα ο ία μπορείς να κάνεις άνετα βόλτες

Ά να Γ κα
Γειά σας! Η πε οχή που μέ ω λέγετ ι Ασπρόπυργος. Λ ιπόν, 

στη   γειτ ιά μου δεν μου αρέσουν κά ια πράγματα, όπως τα  
ου ια που πετούν κά ι. Επίσης υπάρχουν με κά 

εργοστάσια γύρω από την πόλη τα ο ία μαζί με τα αυτ ίνητα 
βγάζουν καυσαέρια ώστε η ζωή με κές φορές να γίνετ ι λίγο 
ανθυγιεινή, επε δή τα πολ ά καυσαέρια κά ουν κ ό στη υγεία. 
Στη γειτ ιά μου όμως μου αρέσει που έχουμε πλατείες κ ι να 

μπορούμε να ίζουμε με τους φίλους μας τον ελεύθερο χρ ο.

Π ολο ο Βεισλ άρι 
Η γειτ ιά μου εί ι από αυτές με τα αρνητ κά κ ι τα θετ κά 

πράγματα. Θα αρχίσω πρώτα από τα αρνητ κά, το πρώτο εί ι 
ότι όπου κ ι να πας θα βρεις ου ια πλαστ κά κ. α. Το άλ ο 
εί ι ότι με κές φορές έχει ηχορύπανση κ ι ελάχιστες φορές σε 
ε οχλούν τα αμάξια της εθ κής. Το πρώτο θετ ό εί ι ότι έχει 
αρκετή πρασι δα κ ι πολ ά ε δη λουλο ών , επόμε ο εί ι ι 
πολ ές κές χαρές κ ι τα γήπεδα όπως οσφ ίρου κ ι 
μπάσκετ  τελευτ ο κ ι καλύτερο  εί ι αυτές ι κές φωνές 
που ούς όταν βγ ίνεις βόλτα με την παρέα σου . Αυτά εί ι τα 
αρνητ κά κ ι τα θετ κά της γειτ ιάς μου ελπίζω να σας άρεσε , 
σας περιμέ ω 
με χαρά στην 
Παραλία 
Ασπροπύργου!!

Έβελιν Καλαμίτση Α1
 Σε γ ωρίζω Ελευθερία
 Σε γ ωρίζει όλος ο όσμος
 Σε γ ωρίζει κ ι σε ποθεί
 Είσ ι για όλους σημαντ κή
 Περπατώ στο δρόμο κ ι δεν σε φοβάμ ι
 Δεν ώθω ιχμαλώτους
 Ούτε από τον εαυτό μου
 Δεν γ ομ ι ιχ ι κανε ός
 Επαναστατώ όταν κρ ω εγώ
 Κ ι από τα άλ α τα αγαθά
 Είσ ι το ο τρα ό
 Μου αξίζεις για να ζω

Αρνέλα Αλμέτα Α1
 Η ελευθερία για μένα εί ι για έναν 

άνθρωπο, η δυνατότητα του να δρα βούληση. 
Καλείτ ι η δυνατότητα του ατόμου να θέτει 

οπούς κ ι να αποφασίζει να τους 
πραγματο ιεί.

Αρνέλα Αλμέτα Α1
Ελευθερία Εγώ...
Μπορώ να αποφασίσω
τι θέλω στη ζωή;
Που φτά ω
Τι μπορώ;
Πώς στέ ω να το κά ω;
Εγώ.
Μ ο εγώ.

 
Π ολο Βεϊσλάρι Α1  
Ελευθερία εί ι μία ξεχωριστή λέξη με 

ξεχωριστή σημασία που ό ι θα την 
αγαπάμε κ ι θα εκτιμούμε ως το τέλος. 
Την πραγματ κή Ελευθερία θα τη ώσουμε 
μ ο όταν ώξουμε όλα τα προβλήματα κ ι 
ότι μας κρατάει κλειστούς κ ι δεν 
μπορούμε να εκφράσουμε τα συ ισθήματά 
μας, όμως πάντα θα εύχετ ι ο καθένας να 
την ώσει για μία φορά ή κ ι 
περισ ότερες ,για αυτό προσπάθησε.

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΩΝ 200 ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε ΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΚΕΨΕΙΣ 
ΤΩΝ ΣΥ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ.
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Το Λε ωμα του Α2  Σχ. Έτος 2020-21  
“Η Γειτ ιά μου”  

 

♥♥Δήμητρα Κώνστα ♥♥
♥Στην γειτονιά μου δεν έχουμε 
και πολλά θετικά πράγματα. 
Μερικά από αυτά τα λίγα 
είναι η θάλασσα αν και δεν 
μπορούμε να κολυμπήσουμε 
και τα πάρκα και η πλατείες 
που γεμίζουν από παιδιά και 
νέους που περνούν τις ώρες 
τους ευχάριστα και το γήπεδο 
του ΑΙΑΝΤΑ που κάνουν 

προπονήσεις τα παιδιά. Ακόμα κάτι που μου αρέσει είναι το 
πολιτιστικό κέντρο που παιδιά από διάφορες ηλικίες και 
ενήλικες κάνουν διάφορος χορούς και μαθήματα αερόμπικ♥
 ΦΩΤΟ: ♥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑ ♥
 
Δημήτρης Καππάτος
Θα ήθελα να είναι ποιο καθαρή η 
περιοχή μου, να είχε πάρκα και ποιο 
πολύ πράσινο και να είχα ποιο πολλά 
παιδιά και θα ήθελα επίσης να μην 
είχε τόση παραβατικότητα.!!!
ΦΩΤΟ: Δημήτρης Καππάτος
 
Θανάσης Μπεϊνάς
Στην γειτονιά μου θα 
ήθελα να μπορώ να 
κάνω ποδήλατο και να 
παίζω με τους φίλους 
μου και να νιώθω ποιο 
ασφαλής κάτι που είναι 
αδύνατο. Υπάρχει επίσης μια πλατεία, που μαζευόμαστε και 
παίζουμε και ένα αθλητικό κέντρο που δυστυχώς είναι κλειστό 
για όλους.
 Φωτό: Θανάσης Μπεϊνάς
 
  Εβελίνα Μαργαρίτη 
Η γειτονιά μου είναι πολύ 
όμορφη!! Ευτυχώς, είμαι 
τυχερή γιατί μπροστά 
από το σπίτι μου υπάρχει 
ένα μεγάλο πάρκο με 
παγκάκια και πολλά 
δέντρα. Μπορείς να 
παίξεις μπάσκετ καθώς έχει μπασκέτα , να κάνεις ποδήλατο και 
να παίζεις ξέγνοιαστα. Η γειτονιά μου επίσης είναι πολύ ήσυχη 
και οι γείτονες φιλικοί μεταξύ τους.

φωτό: Εβελίνα Μαργαρίτη 
 
Ίλντι Μπάλλα
 Στην γειτονιά μου θα ήθελα να 
υπάρχει ένα πάρκο για να μπορώ να 
κάνω ποδήλατο. Θα ήθελα να μην 
υπάρχουν σκουπίδια και να μη 
ρυπαίνουν το περιβάλλον. Επίσης να 
ήταν το σχολείο κοντά μου για να 
πηγαίνω με τα  πόδια.
ΦΩΤΟ: Ίλντι Μπάλλα
  
Κώστας Μανησιώτης
Στη γειτονιά μου υπάρχει πάρα πολύ 
βλάστηση και βουνά.
Χαίρομαι που μένω εδώ πέρα.
ΦΩΤΟ: Κώστας Μανησιώτης
  
Ξένια Καφταράτζε
Στην γειτονιά μου δεν έχει κάτι που να μου αρέσει πολύ, αλλά 
απολαμβάνω κάθε απόγευμα το 
πολύχρωμο και ιδιαίτερο 
ηλιοβασίλεμα στην θάλασσα. Αυτό 
που θα ήθελα να αλλάξει ο δήμος, 
είναι να φτιάξουν επιτέλους το 
γήπεδο και να έρχονται έστω μία 
φορά την εβδομάδα ομάδες (του δήμου) ,που θα καθαρίζουν τα 
σκουπίδια στην γειτονιά μου.
 ΦΩΤΟ: Ξένια Καφταράτζε
  
Σάρα Μπατσέλλη
Στην γειτονιά μου υπάρχει ένα 
θετικό ότι υπάρχει ησυχία. Το 
αρνητικό όμως είναι ότι 
υπάρχουν χωράφια με πολλά 
χόρτα και θα παρακαλούσα να 
κάνετε κάτι για αυτό.
ΦΩΤΟ: Σάρα Μπατσέλλη
  
Φραντζέσκο Μέμα
Στην γειτονιά μου είναι πάρα πολύ ωραία γιατί έχει θέα την 
θάλασσα έχει πολλά λουλούδια και έχει καθαρό αέρα. Το μόνο 
κακό είναι ότι έχει πολλά καμίνια και καμία φορά μυρίζει 
άσχημα η γειτονιά μας επίσης θα ήθελα να αλλάξουν θέση τα 
καμίνια
 
Κατερίνα Μιχαλούδη
Η γειτονιά μου είναι ένα ήσυχο μέρος, με πολλά και ψηλά 
δέντρα! Είναι πολύ όμορφο το ηλιοβασίλεμα τα απογεύματα! 
Έχει πολλά παιδιά, πολλά πάρκα και είναι σχεδόν όλα υπέροχα!
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Ά να Γ ϊτά ου, Β
Ελευθερία για μένα δεν εί ι το να βγ ω έξω με τους φίλους 

ή να ιμάμ ι ό,τι ώρα θέλω. Εί ι να μπορώ να λέω τη γ ώμη 
μου ελεύθερα κ ι να κά ω πράγματα που μου αρέσουν χωρίς να με 
κρ ουν ή να μου απαγορεύουν. Ό ι έχουμε κ ώματα κ ι 
α ψεις κ ι σωστό εί ι να μπορούμε να τα εκφράσουμε χωρίς να 
φοβόμαστε.

Δήμητρα Παπαγεωργοπούλου, Β
Ελευθερία για εμένα σημ ίνει:
Σεβασμός προς το συνάνθρωπο, υποστήριξη σε ανθρώπους που 

για εμένα πιστεύω ότι αξίζουν, να ζω την ζωή μου όπως θέλω, να 
κά ω φίλους άτομα που εγώ θέλω, να μπορώ να εκφράσω 
ελεύθερα την γ ώμη μου χωρίς πε ορισμό ή έγκρισή από κανέναν. 
Να έχω κ ωμα στην μόρφωση, στην ψυχαγωγία, στην 

ω ο ίηση. Η ελευθερία εί ι ένα κ ωμα ισότητας για 
όλους τους ανθρώπους. 

Ν ος Πα όπουλος, Β
Κατά τη ιάρκεια της Ελ κής Επανάστασης κάθε έλ ηνας 

πρόσφερε στον αγώνα με ό ο τρόπο μπορούσε
Μεγάλη  τιμή σε όσους πέθαναν ηρ κά για το μέλ ον μας.

Μέρα μνήμης κ ι Εθ κής υπερηφάνειας η  25η Μαρτ ου εί ι 
η μέρα που ξέσπασε η ελ κή ψυχή για να γκρεμίσει ότι έφτυσε 
επί ώνες ο τύρα ος ημέρα που ήρθε για να φορτίσει με το ίμα 
κ ι τις θυσίες χιλ ων πα κα ών τότε τα 400 χρ ια.

Δύο κυματ ια θάλασ α δύο συ νεφ ια χ ι κ ι ένα σταυρό 
μεσούρανα ψηλά η πατ δα ώνει.

Να ξ ιπλώνει ολόχαρη υπερήφα ι κ ι ω ία τη γαλανή την 

έ οξη ελ κή σημ ία.
Τη βλέπω κ ι καρ οχτυπώ τη τραγο ώ με χάρη κ ι λεύτερη 

την εκρατώ σαν ά ο πα κάρι.
Με ση ωμέ ο το χέρι ψηλά κ ι πίστη μέσα στην καρ ιά όρ ο 

ώσαμε με μία καρ ιά με μία φωνή στις 25 Μάρτη. Μες στης 
Αγίας Λαύρας τη Μονή Επιτέλους είχε φτάσει του μεγάλου αγώνα 
η στιγμή.

Ζήτω η 25η Μαρτ ου.
Δεν ξεχνάμε ποτέ.
Σε γ ωρίζω από την ψη του σπαθ ού την τρομερή σε 

γ ωρίζω από την ψη που με βία μετράει τη γη από τα καλα 
βγαλμένη Των Ελ ων τα ιερά κ ι σαν πρώτα α δρε ωμένη 
χ ίρε ω χ ίρε ελευθεριά.

Απ’ όλες τις πατ δες
Εσύ ’σ ι η ο τρανή
Ελ δα μου ω ία,
Ελ δα μου τρανή.

Όσ ι ι αν ήρθαν χρ ι
ι αν πέρασαν εχθ ί

Εσύ πάντα θα μένεις
ορθή, πάντα ορθή!

Γιατί έχεις για ιά σου
τα ο λαμπρά ιά
που πολεμούν γεν ία
για την Ελευθεριά!

Δημήτρης Καπ άτος  Α2
Για εμένα Ελευθερία σημ ίνει να μην φοβάμ ι να έρθω 

αντιμέτωπος με τις ευθύνες μου τις επιλογές μου κ ι τη γ ώμη 
των άλ ων. Η ελευθερία πρέπει να ξ ινάει πρώτα από την 
καρ ιά μας, το μυαλό μας κ ι να έχει ως αποτέλεσμα την 
απόλυτη ευτυχία.

Δήμητρα Κώνστα Α2
 Από όλες τις πατ δες
 Εσύ είσ ι η ο Τρανή
 Ελ δα μου ω ία
 Ελ δα μου Τρανή
 
 Όσ ι κ ι αν ήρθαν χρ ι
 κ ι αν πέρασαν εχθ ί,
 εσύ πάντα θα μείνεις
 ορθή πάντα ορθή!

 Γιατί έχεις για ιά σου
 τα ο λαμπρά ιά
 που πολεμούν γεν ία
 για την Ελευθερία

Ίλντι Μπάλ α Α2
Ελευθερία για εμένα σημ ίνει να έχουμε απαλ αχτεί από 

αυτό που μας ουράζει, κ ι να κά ουμε ό,τι θέλουμε.

Εβελίνα Μαργαρίτη Α2
Η ΛΕΥΤΕΡΙΑ
Δεν εί ι κάτι να το ω
ν ’απλώσω να το πιάσω,
δεν εί ι κάτι που πετά

να θέλω να το φτάσω.

Δεν εί ι ούτε μάγισ α 
Να πω πως με μαγεύει
ι ότι μου κάνει την καρ ιά 

τόσο να την λατρεύει.

Εί ι δέα ιερή
θεά ευλογημένη
απ’ των Ελ ων τα ιερά
τα καλα βγαλμένη. 

Κατερίνα Μιχαλούδη Α2                         
Το να αγαπάς δεν σημ ίνει να αποχωρίζεσ ι την ελευθερία 

σου.              
Σημ ίνει να της ίνεις ένα όημα!
Άνθρωπος που θυσιάζει την ελευθερία του για να του 

παρέχουν
ασφάλεια, δεν εί ι ά ος ούτε της ελευθερίας ούτε της 

ασφάλειας!
Ελευθερία δεν εί ι πάντα να 

φεύγεις...                                                     
ελευθερία εί ι να επιλέγεις πότε θες να μείνεις!
Το να κάνεις ότι σου αρέσει εί ι 

ελευθερία.                                              
Το να σου αρέσει ότι κάνεις εί ι ευτυχία!

Θανάσης Μπεϊνάς Α2
Τι σημ ίνει για εμένα Ελευθερία.
Για εμένα ελευθερία σημ ίνει να ίζω με τους φίλους μου, 

να λέω τη γ ώμη μου, κ ι την ά ψή μου χωρίς να φοβάμ ι 
κανέναν κ ι να μπορώ να πηγ ω σχολε ο.

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΩΝ 200 ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε ΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΚΕΨΕΙΣ 
ΤΩΝ ΣΥ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ.
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Ο Pήγας Φε ος ψάλ ει το «Θού ο»
   
Ο Pήγας Φε ος ψάλ ει το «Θού ο» του Aγώνα. 

Aντίγραφο μιας από τις σκηνές της Eλ κής Eπανάστασης 
του Pe  v  Hes  (1792-1871), με τις ο ίες ο Λο ο ος 
Α΄ της Bαυαρίας (1825-1848) όσμησε τα α κτορα του 
Mονάχου. E ογραφία, 0,15 0, 1 μ.

 Ο Ρήγας Βελεστινλής (Φε ος) υπήρξε π δρομος κ ι 
πρωτεργάτης του Νεοελ ού Διαφωτισμού. Γε νήθηκε το 
1757 στο Βελεστ ο της Μαγνησίας. 

 Ο νεαρός Ρήγας εγκατέλε ψε το Βελεστ ο πολύ ωρίς, 
αφού πρώτα πήρε τη βασ κή του μόρφωση. Το 1785 πήγε 
στην Κωνσταντ ούπολη.

Το 1790 κ ι το 1796 τα δεψε στη Βιέ νη για να 
τυπώσει τα βιβλία του, μεταξύ αυτών το «Σχολε ο των 
ντε κάτων εραστών», το «Φυσ κής Απάνθισμα», ο «Ηθ ός 
Τρί δας» κ ι ο «Ανάχαρσις».

 Ως ορυφ ο έργο του, πάντως, θεωρείτ ι η «Νέα 
Πολιτ κή Δ κησις των κατ ων της Ρούμελης, της Μ κράς 
Ασίας, των Μεσογε ων Νήσων κ ι της Βλαχομπογδα ίας» που 
περιείχε:

τον Θού ο, γ ωστό επαναστατ ό άσμα, μία επαναστατ κή 
π κήρυξη, τη κήρυξη των κ ωμάτων του ανθρώπου 
σύμφωνα με τα πρότυπα των Γάλ ων Διαφωτιστών κ ι το 
Σύνταγμα του Ρήγα.

 Το πολιτ ό όραμα του Ρήγα συ ίστατο στη δημ ουργία 
μιας πολυεθ κής βαλκα κής ε κράτειας που θα ήταν 
απαλ αγμένη από τις αγκυλώσεις της οθωμα κής πολιτ κής 
κ ι στην ο ία ι Έλ ηνες θα είχαν κυρίαρχη θέση. Επ ωξε 
να συναντήσει τον Μεγάλο Ναπολέοντα για να ζητήσει τη 
βοήθειά του. Συνελήφθη, όμως, στις 8 Δεκεμβ ου του 1797 

από τους Αυστρ ούς στην Τεργέστη κ ι πα όθηκε στους 
Τούρ ους, ι ο ι τον ότωσαν ια στραγ αλισμού στις 12 
Ιου ου του 1798 στο Βελιγ ι.

Ευθυμία Καβα ού, Γ1

"Τα Αρ αβω ιάσματα" 

Ο Ν ό ος Γύζης 1842 – 1900 ήταν ένας από τους ο 
σημαντ ούς Έλ ηνες ζωγράφους του 19ου ώνα της λεγόμενης 
«Σχολής του Μονάχου».

Ο πί κας απε ίζει μια πολυπρόσωπη σκηνή αρ αβώνα σε 
ελ ό σπίτι, κατά την πε ο της Τουρ κρατίας . Εί ι μια 
σκηνή με ιστο κή σημασία, επε δή την πε ο της 

Τουρ κρατίας αρ αβώ ιαζαν τα νέα ιά σε μ κρή η ία για 
να γλιτώσουν το ομάζωμα.

Το ομάζωμα ήταν οθωμα κή π κτ κή απαγωγής νέων 
αγο ών, κυ ως χριστια ών των Βαλκα ων, με οπό την 
ανατροφή τους ως στρατ ωτών ή τη στελέχωση υπηρεσ ών του 
σουλτά ου. 

Το ομάζωμα άρχισε να εφαρμόζετ ι συστηματ κά λίγο 
πριν το 1430 επί Μουράτ Β΄ ε ώ ωρίτερα ίσως εφαρμοζόταν 
σπο κά. Η πρ ιμότερη μνεία ομαζώματος σε ελ κή 
πηγή ανάγετ ι στο 1395. 

Στρατολογούνταν νεαρά αγόρια από χριστια κές ογένειες 
του οθωμα ού κράτους, τα ο ία εξισλαμίζονταν κ ι 
εκ δεύονταν ώστε να στελεχώσουν ιάφορες κρατ κές 
υπηρεσίες. Αναφέρετ ι κ ι ως «φόρος ίματος» σε 
αντιπαραβολή με τον κεφα ό φόρο.

Τα όρια η ίας των αγο ών, όπως καταγράφοντ ι σε 
ιαφορετ κές πηγές, εμφα ίζουν σημαντ κές α κλίσεις, ε ώ 

αναφέρετ ι ως κατώτατη η ία αυτή των κτώ ετών κ ι ως 
α ώτατη των ε οσι. Οθωμα κά έγ ραφα, του 17ου ώνα, 
συγκεκριμε ο ούν τα όρια μεταξύ 15-20 ετών. Ως προς τη 
συχ ότητά του, αρκετές αναφορές υποστηρίζουν πως το 

ομάζωμα συνέ ινε ανά τ κτά χρ κά ιαστήματα, κάθε 
πέντε χρ ια ή κατά άλ ες εκτιμήσεις ετησ ως. 

Έλενα Ντρέου, Γ2

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΤΑΞΗΣ. 
Ε ΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΧΝΗ
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Η ΣΦΑΓΗ ΤΗΣ ΧΙΟΥ

Η Σφαγή της Χ ου  εί ι πί κας 

ζωγραφ κής του Γάλ ου ζωγράφου 
Ευγέ ου Ντε κρουά, εμπνευσμέ ος από 

την σφαγή της Χ ου το 1822. 
Η σφαγή δεκ ων χιλ ων 
Ελ ων της Χ ου από τον 
οθωμα ό στρατό συνέβη 
κατά το δεύτερο έτος της 
Ελ κής Επανάστασης. 
Εί ι ε ογραφία σε καμβά.

Ο Βουτιέ, συγ ραφέας του 
έργου M m e   α  
ac u  e  ec , ιηγήθηκε 
στον Ντε κρουά ιστορίες κ ι 
λεπτομέρειες από τον πόλεμο. 
Την ια ημέρα ο Ντε κρουά 
ξ ίνησε να ουλεύει τον 
πί κά του, αρχίζοντας με μια 
σειρά από μελέτες εκ του 
φυσ ού. Μία από τις ο 
συ ινητ κές σκηνές, εί ι 
εκείνη της μητέρας με το 
μωρό που προσπαθεί να 
αρπάξει το στήθος της, σκηνή 
παρμένη από μια μαρτυρία 
του βιβ ου του Βουτιέ. Για 
τους άλ ους εξωτ ούς 

χα κτήρες, ο Φράνσις Χάσκελ – που 
ερμήνευσε τη γένεση του πί κα – 
τ ισε την προσφυγή του Ντε κρουά 
στις ολοένα κ ι ο πολυάριθμες 
ε ογραφήσεις των τα ωτ ών 
βιβ ων που κυκλοφορούσαν, με οπό να 
αποφύγει μια σχολαστ κή κ ι αυτάρεσκη 
καταγραφή της φ κης.

Για τον αριθμό των θυμάτων 
αναφέροντ ι ιάφορες πληροφορίες. 
Λεπτομερέστερες πληροφορίες 
προέρχοντ ι από το Λ ο. Κατ’ αυτές, 
πριν από τη σφαγή ι κάτ ι της Χ ου 
ήταν 110.000 εκ των ο ων επι ωσαν 
20.000. Από τις 90.000 απώλειες ι 
45.000 πωλήθηκαν ως ού ι, αφού την 
25 Μ ου είχαν καταγραφεί στα 
κατάστιχα του τελωνε ου ότι είχαν 
πληρωθεί τα τέλη ε ου για 41.000 
άτομα. Οι υπό ι ι 25.000 
εξοντώθηκαν. Από τους 20.000 που 
επέζησαν ι 5.000 απουσίαζαν από το 
νησί κατά την εξέγερση κ ι 16.000 
κατέφυγαν στα Ψαρά, τη Σμύρνη κ ι 
αλ ού.

Δροσοπούλου Μαρία, Γ1

ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΛΥΤΡΑΣ: "Η ΠΥΡΠΟΛΗΣΗ 
ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΝΑΥΑΡΧΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΚΑΝΑΡΗ"

Ο Ν κηφόρος Λύτρας ήταν ένας από τους μεγαλύτερους 
Έλ ηνες ζωγράφους κ ι δασκάλους της ζωγραφ κής κατά τον 
19ο ώνα. Γε νήθηκε το 1832 στην Τ ο κ ι πέθανε το 1904 
στην Αθήνα. Σπούδασε στην κ δημία καλών τεχ ών του 
Μονάχου κ ι θεωρείτ ι από τους ο σημαντ ούς 
εκπροσώπους της σχολής του Μονάχου κ ι πρωτοπόρος της 

δασκαλίας τον καλών τεχ ών στην Ελ δα. Η πυρπόληση της 
τουρ κής ναυαρχ δας εί ι ένα από τα ο σημαντ κά έργα της 
ελ κής ζωγραφ κής του 19ου ώνα. Ο Λύτρας βασισμέ ος 
στις ιηγήσεις του Κανάρη ο ο ος τον επισκεπτόταν συχνά στο 
εργαστή ό του ε ώ φιλοτεχ ούσε το έργο,  προσπαθεί να 
α ώσει την υπεράνθρωπη προσπάθεια των αγω ιστών όπως 
την ιέσωζε η μνήμη του πυρπολητή.

Την νύχτα της 6ης προς 7η Ιου ου 1822 τα πυρπο κά του 
Κωνσταντ ου Κανάρη κ ι του Α δρέα Πιπ ου ανέλαβαν να 
κ ουν,  το πρώτο την ναυαρχ δα του Καρά Αλή κ ι το δεύτερο 
την αντιναυαρχ δα του Μπ ίρ Μπέη. Οι συνθήκες ήταν 
ευ κές για την επίθεση μια κ ι ι Τούρ ι γ όρταζαν την 
γ ορτή του Μ ϊραμ ού. Σε λίγα λεπτά η φωτιά απλώθηκε σε 
όλο το π ο με αποτέλεσμα να αρχίσουν να εκπυρσ κροτούν τα 
84 κα ια του με καταστροφ κά αποτελέσματα κ ι ελάχιστους 
ιασωθέντες από το πλήρωμα των 2.000 α δρών. Ο Καρά Αλή 

τραυματίστηκε  θανάσιμα ε ώ ο Κανάρης κ ι σύντροφ ι του 
κατάφεραν να επιβιβαστούν στα π ία που τους περίμεναν κ ι 
να ιαφύγουν. 

Στον πί κα βλέπουμε τη φλεγόμενη ναυαρχ δα να ωθείτ ι 
στο βάθος κ ι αποτελεί το σκ ό μιας ανθρώπινης δράσης η 
ο ία προβάλ ετ ι σε οντ ό στον θεατή πλά ο. 

Ο Κωνσταντ ος Κανάρης υπήρξε ένα από τα ο σπο ία 
πρόσωπα της επανάστασης του 1821 μετέπειτα ναύαρχος κ ι 

πολιτ ός ο ο ος ιετέλεσε πέντε φορές πρωθυπουργός της 
Ελ ος. Γε νήθηκε το 1793 στα Ψαρά κ ι πέθανε το 1877 
στην Αθήνα. Η ανατίναξη της τουρ κής ναυαρχ δας υπήρξε ένα 
από τα ο σπο ία γεγ ότα του κατά θάλασ αν αγώνα. 

Στέ ος Πεπονής, Γ2
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Ν ό ος Γύζης:  

«Η ΔΟΞΑ ΤΩΝ ΨΑΡΩΝ»
Το έργο αυτό εντάσ ετ ι στο σύ ολο 

των θεμάτων που έχει εκτελέσει ο Γύζης 
ο ο ος γε νήθηκε την 1η Μαρτ ου του 

1842 στην Τ ο κ ι πέθανε στις 4 
Ια ουα ου του 1901 στο Μόναχο. 

Κατά το τέταρτο έτος της Εθ κής 
Παλιγ ενεσίας, ο σουλτά ος Μαχμούτ Β 
δεν ήταν σε θέση να καταστείλει την 
Επανάσταση κ ι ζήτησε τη βοήθεια του 
υποτελούς του Μεχμέτ Αλή Πασά της 
Αιγύπτου. Το Μάρτ ο του 1824 συνήφθη 
μεταξύ των δύο α δρών συμφω ία, με την 
ο ία ο Μεχμέτ Αλή δεχόταν να 
συμπράξει, υπό τον όρο να του 
παραχωρηθεί η Κρήτη, η Κύπρος κ ι να 

ορισθεί ο θετός γ ος του, Ιμπραήμ 
κητής της Πελοπο νήσου. Οι 

Τουρ ιγύπτ ι ήθελαν κατά πρώτον να 
καταστρ ουν τον ελ ό στόλο. Ο 
ιγυπτ ός στόλος χτύπησε την Κάσο 

υπό τον Χουσεΐν κ ι ο τουρ ός τα Ψαρά.
Τα Ψαρά, ένα μ κρό νησί στα 

βορε δυτ κά της Χ ου. Είχαν σπο ία 
θαλασ ινή πα οση κ ι ήταν η τρίτη 
ναυτ κή δύναμη της Ελ δας, μετά την 
Ύδρα κ ι τις Σπέτσες. Η εντολή του 

σουλτά ου ήταν να μη μείνει πέτρα πά ω 
στην πέτρα. Ο τουρ ός στόλος 
απέπλευσε από το Σίγρι της Λέσβου κ ι 
είχε 176 π ία κ ι 12 χιλ δες άντρες. 
Ύστερα από ισχυρό κα οβολισμό, έγινε 
κατορθωτή η απόβαση. Το υπερασπίζονταν 
1.300 Ψαρια ί, 700 πά ι κ ι 1027 
μισθοφό ι από τη Μ κ ία κ ι τη 
Θεσ αλία. Όμως ι υπέρτερες τουρ κές 
δυνάμεις κατέλαβαν το νησί σε δύο ημέρες. 
Η καταστροφή κ ι η σφαγή που 

ολούθησε υπήρξε τρομερή. Από τους 
30.000 κατ ους του νησ ού, ι 18.000 
θανατώθηκαν ή πωλήθηκαν ως σκλά ι. 
Από τα περίπου 100 π ία των 
Ψαρια ών, μ ο 16 ιασώθηκαν, καθώς 
κ ι 7 πυρπο κά υπό τον Κανάρη. Η 
Καταστροφή των Ψαρών υπήρξε δε ό 
πλήγμα για την Επανάσταση, καθώς 
χάθηκε μία από τις σημαντ κές βάσεις του 
ελ ού ναυτ ού.
Δώρα Φάνη, Γ2

A r i  L i  G r : 
"Η ναυμαχία του Ναυαρ ου"

Ο πί κας «η ναυμαχία του 
Ναυαρ ου» απε ίζει μια από τις 
καθοριστ κές μάχες για την 
ανεξαρτητο ίηση της Ελ δας. Ο 
καλ ιτέχνης της ομαζόταν A r i  
L i  G r . Ο πί κας ζωγραφίστηκε 
το 1831.

Η ναυμαχία του Ναυαρ ου συνέβη 
στης 20 Οκτωβ ου του 1827. Συνέβη 
στον όλπο Ναυαρ ο, Πελοπο νήσου, στο 
Ι ο πέλαγος. Εκεί αναμετρήθηκαν ι 
ευρω κές δυνάμεις, υπέρ της Ελ δας, 
δη δή το βασίλε ο της Γαλ ίας, το 
Η ωμέ ο Βασίλε ο κ ι η Ρωσ κή 
αυτ κρατορία, εναντ ον των Οθωμα ών 
κ ι των Αιγυπτ ων. Η κη ήταν 
συντριπτ κή υπέρ των δυνάμεων της 
Ευρώπης με μόλις 650 περίπου 
απώλειες, έναντι μόλις 6.000 απωλε ών 
για τους Οθωμα ούς κ ι τους Αιγύπτ ους. 
Έτσι α δυναμώθηκε κάπως η 
οθωμα κή αυτ κρατορία, με αποτέλεσμα 

να οθεί «πάτημα» στον ελ ό ό να 
συνεχίσει την επανάσταση.

A r i  L i  G r
Ο Γκαρνερέ ήταν Γάλ ος ζωγράφος, 

χα κτης κ ι συγ ραφέας που κρίθηκε 
για τις θαλασ ογραφίες του. Γε νήθηκε 
στης 19 Φεβρουα ου το 1783 στο 
Παρίσι, κ ι πέθανε στο Παρίσι σε η ία 
74ων ετών  11 Σεπτεμβ ου του 1857. 
Σε η ία 13 ετών παράτησε στις 

καλ ιτεχ κές του 
σπουδές κ ι 
κατατάχτηκε στο 
γαλ ό ναυτ ό ε ώ 
αργότερα έγινε 
ουρσάρος. 

Αιχμαλωτίστηκε το 
1806 από τους 
Βρετα ούς κ ι 
παρέμεινε ιχμάλωτος 
ως το 1814. Κατά τα 
χρ ια της 
Παλ όρθωσης 

κρίθηκε ως 
θαλασ ογράφος. Το 1817 
εισήλθε στην υπηρεσία 

του ούκα της Ang  αλ ά 
ταυτόχρονα συμ ετείχε σε φιλελεύθερους 
κύκλους της εποχής. Συμ ετείχε σε 
εκθέσεις του Σαλ ού του Παρισ ού, 
εργάστηκε στο μουσε ο της Ρουέν την 
πε ο 1832 – 1837 ε ώ από το 1841 
κ ι έπειτα εργάστηκε σε οτεχ ία 
πορσελάνης στις Σέβρες, φτιάχ οντας μια 
σειρά πολυάριθμων πι ων από 
πορσελάνη.

Το Λε ωμα του Α3 Σχολ. Έτος 2020-21 
“Η γειτ ιά μου”

Αυτό που ξεχωρίζω στην γειτ ιά 
μου εί ι το γεγ ός ότι εί ι μ κρή με 
αποτέλεσμα να ώθουμε ασφάλεια κ ι 
να ξέρουμε ότι αν γίνει κάτι μπορούμε 
να ζητήσουμε βοήθεια από τους γείτονές 

μας. Επιπροσθέτως στην γειτ ιά μου υπάρχει μια πλατεία πολύ 
οντά στο σπίτι μου κάτι που θεωρώ πολύ καλό. Τέλος στην ια 

γειτ ιά με εμάς μένει κ ι η γιαγιά με τον παπ ού μου.    
Βασι κή Πετ κη 

Η γειτ ιά μου, μου αρέσει πολύ 
ότι υπάρχουν αρκετές πλατείες κ ι 

επε δή ι φί ι μου μέ ουν οντά μου. 
Επίσης το σπίτι μου εί ι πολύ οντά 
στο σχολε ο στο ο ο φ ιτώ. Η γειτ ιά 
εί ι μ κρή κ ι μπορούμε να 
πηγ ουμε όπου θέλουμε γιατί δεν 
εί ι πολύ μ κριά. Α όμα στην γειτ ιά μου ώθω ασφάλεια κ ι 
ξέρω πως ότι κ ι αν χρειαστούμε το οτ δήποτε ι γείτονες μας θα 
εί ι εκεί.

 Μανταλένα Ντούντου                            η συνέχεια στην επόμενη 
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

3. Αιγύπτ ος ε κεφαλής στρατού 
που λεηλάτησε την Πελοπό νησο

6. Σ' αυτή την πόλη δρύθηκε η 
Φι κή Ετ ιρεία

9. Η πρώτη ελ κή 
απελευθερωμένη πόλη.

12. Φύλαγε εμπο ούς δρόμους 
κ ι περάσματα  στην οθωμα κή 
αυτ κρατορία

13. Το πρώτο ελ ό όμισμα
14. Ο αρχηγός της ελ κής 

επανάστασης
16. Τύπος σχολε ου που καθιέρωσε 

ο Κα ίστριας
17. Κίνημα συμπαράστασης στους 

αγω ιζόμε ους Έλ ηνες από τους ούς 
της Ευρώπης

18. Την καταστροφή της 
κήθηκε ο Κ. Κανάρης το 1822

ΚΑΘΕΤΑ

1. Αυτό το πολίτευμα προέβλεπε το πρώτο ελ ό σύνταγμα της Ε δαύρου 1822
2. Πνευματ ό ίνημα από τη Γαλ ία που επηρέασε κ ι την ελ κή επανάσταση
4. Κ ι με αυτό το ομα ήταν γ ωστ ί ι εκλεγμέ ι άρχοντες των Ελ ων στην Τουρ κρατία
5. Ο "Γέρος του Μωριά"
7. Φανα ώτης πολι ός
8. Η ναυμαχία που έγινε εκεί ήταν η πολύ σημαντ κή για την επανάσταση
9. Ο Κυβερνήτης
10. Πόλη γ ωστή από την "Έ ό" της
11. Κόλπος που όριζε τα δυτ κά σύ ορα της Ελ δας το 1832
15. Ποταμός της Ρουμα ίας. Το πέρασμά του από τον Υψηλάντη συμβολίζει την έναρξη της ελ κής επανάστασης
16. Η πρώτη χώρα που άλ αξε στάση απέναντι στους Έλ ηνες επαναστάτες

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ.

ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΤΑΞΗ!

σε δα

Το Λε ωμα του Α3 Σχολ. Έτος 2020-21 
“Η γειτ ιά μου”  η συνέχεια...

Η γειτ ιά μου εί ι λίγο μ κρή αλ ά έχει πολ ά ιά κ ι 
πολ ές πλατείες αλ ά έχει κ ι κά ια αρνητ κά. Έχει ιάφορα 

ου ια στους δρόμους κ ι στις πλατείες αλ ά παρόλα αυτά 
εί ι πολύ ω ία.

Γ ώργος Πεχλιβα δης

Η γειτ ιά μου εί ι 
πολύ ω ία, με τις 
πλατείες της κ ι τα 
ο κ ουρια πάρκα της 
που ομορφ ουν αυτόν 
τον η όλουστο τόπο. 

Επίσης ι συνθήκες με ευ ούν πολύ ώ γιατί κ ι το σχολε ο μου 
κ ι η κλησία κ ι το φροντιστή ο μου εί ι πολύ οντά σε 
μένα κ ι εξυπηρετούμ ι ο ε ολα

Γ ώργος Μιχαήλ Στάμος

Η γειτ ιά μου μπορεί να εί ι μ κρή αλ ά εμένα μου αρέσει 
επε δή έχει πολ ά δέντρα κ ι βουνά. Επίσης στην γειτ ιά μου 

μέ ουν πολ ά ιά κ ι με κά 
από αυτά τα ιά κά ω παρέα 
μαζί τους. Στην γειτ ιά μου, μου 
αρέσει όλας το ότι έχει ησυχία 
κ ι εί ι σαν ένα χω ό. Επίσης 
υπάρχει μια πλατεία που εί ι 
δύο βήματα από το σπίτι μου 
δη δή πολύ οντά κ ι αυτό μου 
αρέσει. Βέ ια η γειτ ιά μου δεν 
έχει μ ο τα καλά της αλ ά κ ι τα κ κά της για πα δειγμα στην 
γειτ ιά μου υπάρχουν πολ ά  ου ια κατά τ’ άλ α όμως μου 
αρέσει πάρα πολύ η γειτ ιά μου κ ι δεν θα την άλ αζα παρόλα 
τα αρνητ κά που έχει.

Ελισ άβετ Χ δρού 

Στη γειτ ιά μου εί ι πολύ όμορφα, με πράσινα δέντρα κ ι 
όμορφα βουνά που κά ουν την πόλη μου ο όμορφη. Επίσης έχει 
ένα όμορφο γηπ ι οσφ ίρου που ίζω με τους φίλους μου. 
Δυστυχώς υπάρχουν πολ ά ου ια κ ι πολ ά ερειπωμένα  
σπίτια που θα μπορούσαν να χρησιμο ιηθούν αλ ώς κ ι να 
ομορφύνει η πόλη. Επίσης υπάρχουν πολ ά ε δυνα σκυλιά που 
κά ουν τον τόπο αρκετά ε δυ ο. Πιστεύω πως τα αρνητ κά 
εί ι περισ ότερα από τα θετ κά γι’ αυτό κ ι θέλω να αλ άξω.


