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Το περιοδικό του Νηπιαγωγείου μας 

Γεια σας είμαστε τα παιδιά του 3ου Νηπιαγωγείου 

Αρχαγγέλου.  

Το νηπιαγωγείο μας βρίσκεται στον Αρχάγγελο 

δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Στεφάνου και 

κοντά στην εθνική οδό Ρόδου - Λίνδου. Στα χέρια 

σας κρατάτε το 3ο τεύχος του περιοδικού μας 

που έχει τίτλο «Τα Αστεράκια». Αποφασίσαμε να 

φτιάξουμε αυτό το περιοδικό για να μάθουν όλοι 

τι ωραία πράγματα κάνουμε και μαθαίνουμε στο 

Λίγα λόγια για εμάς 

Το περιοδικό του Νηπιαγωγείου μας 
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νηπιαγωγείο μας. Είστε έτοιμοι για μια βόλτα στο 

περιοδικό μας;  

Καλή ανάγνωση!  

 

Τα παιδάκια του 3ου Νηπιαγωγείου Αρχαγγέλου 

 

 

 

 

ΤΤΑΑ   ΑΑΣΣΤΤΕΕ ΡΡ ΑΑ ΚΚ ΙΙΑΑ   

Εκλογές στο νηπιαγωγείο μας 

 
Ψηφίσαμε… Περάσαμε καλά… Θα κάνουμε πολλά 

ωραία πράγματα… 

Σε λίγες μέρες από τώρα και συγκεκριμένα στις 

25 Ιανουαρίου 2015 θα έχουμε εκλογές για να 

ψηφίσουμε καινούριο πρωθυπουργό. Έτσι και 

εμείς κάναμε στο νηπιαγωγείο μας εκλογές, 

ψηφίσαμε για να βγάλουμε τον πρωθυπουργό 

του  νηπιαγωγείου μας. Μετά από σκληρή μάχη 

πρωθυπουργός βγήκε η κ. Φανή Ντάκα, 

πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης ο κ. 

Ρομπέρτο Μάζζα και αντιπρόεδρος της 

κυβέρνησης η κ. Μαριλίνα Παπουρά. Η κ. Ντάκα 

μετά τη νίκη της μας είπε: «Νιώθω καλά και θα 

βοηθήσω να περνάμε καλά στο σχολείο μας. 

Είμαι πολύ χαρούμενη για τη νίκη μου αυτή». Ο 

κ. Μάζζα είπε: «Νιώθω πολύ καλά για τη θέση 

που πήρα και θα βοηθήσω τη Φανή για να 

έχουμε καλύτερο νηπιαγωγείο». Η κ. Παπουρά 

δήλωσε: «Αισθάνομαι καλά και θα προσπαθήσω 

να βοηθώ όλα τα παιδιά».  

Συμπέρασμα, ήταν καλό που κάναμε εκλογές στο 

νηπιαγωγείο μας γιατί καταλάβαμε πόσο 

σημαντική είναι η ψήφος μας. 
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 Βουτυρώστε πολύ καλά το ταψί μας 

και δεν ξεχνάμε να βάλουμε το 

φλουρί. 

 Ρίξτε τη ζύμη στο ταψί. 

 Ψήστε τη βασιλόπιτα στους 180 

βαθμούς μια ώρα ή ανάλογα με το 

φούρνο σας. 

Λίγα μυστικά ακόμα 

Η μαργαρίνη να είναι σε θερμοκρασία δωματίου 

και όχι λιωμένη. Το baking powder πρέπει να 

είναι πολύ καλά ανακατεμένο με το αλεύρι. 

Προσέξτε μη σας ξεφουσκώσει η ζύμη στα 

ανακατέματα. Μην ανοίγετε το φούρνο όσο 

μπορείτε. Πριν ξεφορμάρετε τη βασιλόπιτα σας, 

περιμένετε να κρυώσει. Αν θέλετε πασπαλίστε 

με κοσκινισμένη άχνη. Στη βασιλόπιτα 

χρησιμοποιείτε μαργαρίνη κι όχι βούτυρο, και 

όχι λιωμένη, βοηθά στο να γίνει πιο αφράτη! 

Έτοιμη λοιπόν η βασιλόπιτα μας! Την κόψαμε 

και κέρδισε το φλουρί ο Φώτης. Του κάναμε 

δώρο ένα καβαλέτο για να θυμάται ότι κέρδισε 

αυτός το φλουρί και του ευχηθήκαμε να είναι 

τυχερός όλη τη χρονιά, δηλαδή όλο το 2015!!! 

Άντε και του χρόνου. 

 

 

Τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2015 στο νηπιαγωγείο 

μας όλα τα παιδιά μαζί φτιάξαμε τη βασιλόπιτα 

του νηπιαγωγείου μας. Την φτιάξαμε για να 

βρούμε ποιος θα είναι ο τυχερός που θα κερδίσει 

το φλουρί. Βρήκαμε λοιπόν με τις κυρίες μας μια 

ωραία συνταγή και στην τραπεζαρία μας με τη 

βοήθεια του μίξερ φτιάξαμε μια βασιλόπιτα 

πεντανόστιμη. Η συνταγή αν θέλετε και εσείς να 

φτιάξετε τη φοβερή βασιλόπιτα μας: 

Συστατικά 

 1 πακέτο φαρίνα 

 1 φακελάκι baking powder 

ανακατεμένο στο αλεύρι 

 2  1/2 φλιτζάνια ζάχαρη 

 250 γραμμάρια (1 πακέτο) 

μαργαρίνη 

 4 αβγά 

 1 1/4 φλιτζανιού γάλα 

 2 βανίλιες 

 καρύδια  

 Οδηγίες 

 Χτυπάμε τη μαργαρίνη με τη ζάχαρη 

να ασπρίσουν. 

 Ρίχνουμε ένα – ένα τα αβγά και 

χτυπάμε το μείγμα 3 λεπτά. 

 Προσθέτουμε διαδοχικά το γάλα, τη 

φαρίνα και το άρωμα. 

 Ανακατεύουμε ελαφρά για να μην 

ξεφουσκώσουν τα αβγά. 

 Ρίχνουμε τα καρύδια. 

Η βασιλόπιτα μας 

 

Το περιοδικό του Νηπιαγωγείου μας 
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Χειμώνας βαρύς τις πρώτες μέρες του 

Ιανουαρίου στον Αρχάγγελο μας. Έριξε χαλάζι, 

έβρεχε συνέχεια και έκανε πολύ κρύο. Εμείς 

μέναμε στα σπίτια μας περισσότερο, δε 

βγαίναμε έξω για να μην αρρωστήσουμε. 

Φορούσαμε ζεστά ρούχα και καθόμασταν δίπλα 

από το τζάκι όσοι είχαμε. Αυτό τον καιρό 

έπρεπε να προσέχουμε ακόμα περισσότερο γιατί 

οι γιατροί ήταν διακοπές και αν αρρωσταίναμε 

ποιος θα μας έκανε καλά; Στον Αττάβυρο το 

ψηλότερο βουνό της Ρόδου μας έριξε χιόνι. 

Χιόνι έριξε και στην υπόλοιπη Ελλάδα, πολύ 

χιόνι! Στο νηπιαγωγείο μας μιλήσαμε για τον 

χειμώνα και είδαμε πινάκες ζωγραφικής 

διάσημων ζωγράφων με θέμα το χειμώνα. 

Επίσης ακούσαμε τις 4 εποχές του Vivaldi και 

ειδικά τη μουσική που έγραψε για το χειμώνα. 

Τέλος αποφασίσαμε να φτιάξουμε και εμείς 

έναν δικό μας πίνακα με θέμα το χειμώνα. 

 

 

Χειμώνας 

 Μέσα σε ένα περιοδικό εργάζονται πολλοί 

άνθρωποι. Ο καθένας από αυτούς κάνει και 

μια άλλη δουλειά είναι όμως όλοι 

δημοσιογράφοι. Όλοι μαζί είναι μια 

συντακτική ομάδα και ο αρχηγός τους 

διαλέγει τα άρθρα που θα μπουν μέσα στο 

περιοδικό κι αυτός ονομάζεται 

αρχισυντάκτης. 

Άλλοι κρίνουν βιβλία και προτείνουν στον 

κόσμο τι να διαβάζει, άλλοι κρίνουν ταινίες 

και είναι κριτικοί κινηματογράφου, άλλοι 

κρίνουν εκπομπές στην τηλεόραση και 

ονομάζονται τηλεκριτικοί. Άλλοι παίρνουν 

συνεντεύξεις και άλλοι γράφουν άρθρα και 

είναι αρθρογράφοι. Άλλοι βάζουν στα άρθρα 

εικόνες και είναι εικονογράφοι ή 

σκιτσογράφοι. Όλοι πάντως δουλεύουν πολύ 

για να φτιαχτεί ένα ωραίο περιοδικό! 

  

 

 

 

Για να φτιαχτεί ένα περιοδικό 
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  Το περιοδικό του Νηπιαγωγείου μας 

 Βιβλιοπροτάσεις - Καλή ανάγνωση! 

 Στο περιοδικό αυτό θα σας κάνουμε τις δίκες 

μας βιβλιοπροτάσεις. Στο νηπιαγωγείο μας 

κάθε Παρασκευή δανειζόμαστε βιβλία και έτσι 

έχουμε διαβάσει παρά πολλά και για αυτό το 

λόγο μπορούμε να σας προτείνουμε τα πιο 

καλά βιβλία και τα πιο ενδιαφέροντα. 

Τα βιβλία που μας άρεσαν πιο πολύ είναι: 

 Τρέφομαι σωστά;, Εύα Καραντίνου, 

Εκδόσεις Άγκυρα (γιατί μιλά για τη 

σωστή διατροφή – Κατερίνα 

 Σημασία έχει η αγάπη, Ζίκα 

Μεταξά, Εκδόσεις Λιβάνη (γιατί 

μιλά για την αγάπη και έχει ωραίες 

εικόνες με παιδιά έχει και 

καρδούλες – Φανή) 

 Δόνα Τερηδόνα, Ευγένιος Τριβιζάς, 

Εκδόσεις Καλέντης (γιατί έχει 

ωραίες εικόνες με γλυκά και είναι 

αστεία ιστορία – Μαριλίνα) 

 Το γαϊδουράκι που γκάριζε, 

Ευγένιος Τριβιζάς, Εκδόσεις 

Ελληνικά Γράμματα (γιατί είναι 

πολύ ωραία ιστορία – Ελένη) 

 Το παραμύθι με τα χρώματα, 

Αλέξης Κυριτσόπουλος, Εκδόσεις 

Κέδρος (γιατί έχει ωραία 

εικονογράφηση – Μαρία) 

 Πρωταθλητές στην ευγένεια, 

Stephane Frattini, Εκδόσεις 

Άγκυρα (γιατί είναι γεμάτο με 

ευγένεια – Γιώργος) 

  

 

 Το πούλι που το λέγανε αγαπάμε, Τζόις 

Ντανμάρ – Σόφι Φάτους (γιατί είναι 

τόσο ωραίο που θες να το διαβάζεις 

πολλές φορές – Βίκυ) 

 Οι φίλοι του χιονιού, Κριστίνα 

Μπάτλερ, Εκδόσεις Ψυχογιός (γιατί 

είναι πολύ ωραίο να διαβάζεις βιβλία 

με χιονάνθρωπους – Ρομπέρτο) 

 Ζωικό βασίλειο, Εκδόσεις Jumbo (γιατί 

μαθαίνεις για τη ζωή πολλών ζώων - 

Παύλος) 

 Η Άλικη στη χωρά των θαυμάτων, 

Lewis Carrol, Εκδόσεις Παπαδόπουλος 

(γιατί έχει ωραίες εικόνες και είναι 

όμορφη ιστορία – Μαρία) 

 Το γεύμα των λύκων, Geoffroy de 

Rennart, Εκδόσεις Παπαδόπουλος 

(γιατί είναι ωραία ιστορία – Δήμητρα) 

 Τα τρία μικρά λακκάκια, Ευγένιος 

Τριβιζάς, Εκδόσεις Μίνωας (γιατί τα 

κυνηγούσε τα τρία μικρά λυκάκια το 

ύπουλο κακό γουρούνι και αυτά το 

έκαναν φίλο τους – Βασίλης) 

 Ο Φρόγκι μαθαίνει κολύμπι, Τζόναθαν 

Λόντον, Εκδόσεις Σύγχρονοι Ορίζοντες 

(γιατί μας μαθαίνει πόσο εύκολο είναι 

να κάνουμε κολύμπι – Αντώνης) 

 Μια άλλη μέρα θα νικήσεις εσύ, 

Μαρία Παπαγιάννη, Εκδόσεις Πατάκη 

(γιατί είναι αστεία ιστορία – 

Κωνσταντίνος) 
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Σήμερα στο νηπιαγωγείο μας κάναμε μια 

έρευνα στο internet και είδαμε και 

ακούσαμε ωραία παιδικά τραγούδια που 

δεν είχαμε ξανακούσει. 

Σας προτείνουμε μερικά τραγούδια από 

αυτά που ακούσαμε και μας άρεσαν. 

 Ο γορίλας 

 Ο μάγειρας 

 Ο παγωτατζής 

 Το ελεφαντάκι 

 Ο τεμπέλης δρακός 

 Η μάγισσα Σκουποξυλάνθη 

 Το σκουλουκούιν 

 Η ντομάτα καμικάζι 

 Για πατάτα 

 Το αβοκάντο 

 

 

 

Αγαπημένα τραγούδια 

 
Στο νηπιαγωγείο μας μάθαμε να τρώμε 

υγιεινά και κάνουμε και γυμναστική για 

να έχουμε ένα σωστό σώμα, για να 

είμαστε δηλαδή μεγάλοι και τρανοί.  

Μερικές ασκήσεις που δυναμώνουν το 

σώμα μας είναι τα μουσικοπαιχνίδια που 

μάθαμε στο νηπιαγωγείο. 

 Χόκυ πόκυ 

 Χαρωπά τα δυο μου χέρια 

 Κεφάλι - Ώμοι 

Προτάσεις για σωστή διατροφή 

 Να τρώμε φρούτα και λαχανικά 

 Να τρώμε όσπρια 

 Να τρώμε λίγα γλυκά 

 Να τρώμε ρύζι, ψωμί και 

δημητριακά 

 Να τρώμε ψάρι και κρέας 

 Να τρώμε γαλακτοκομικά 

Σχετικές βιβλιοπροτάσεις:  

 Τρέφομαι σωστά!   

 Η Κολοτούμπα 

 

 

 Σωστή διατροφή και άσκηση 
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Οι τρεις Ιεράρχες ήταν τρεις πολύ καλοί 

μαθητές. Τους ενδιάφερε να διαβάζουν και η 

συμπεριφορά τους να ήταν καλή. Όταν 

μεγάλωσαν έγιναν σπουδαίοι άνθρωποι της 

εκκλησίας.  

Τον έναν τον έλεγαν Μέγα Βασίλειο, αυτός 

έκτισε μια πόλη γεμάτη ιδρύματα για τους 

φτωχούς. 

Τον άλλο τον έλεγαν  Χρυσόστομο γιατί τα λόγια 

του ήταν χρυσά σαν το χρυσάφι. 

Τον τρίτο τον έλεγαν Θεολόγο γιατί έλεγε σοφά 

πράγματα για το θεό. 

Κάθε χρόνο στις 30 Ιανουαρίου γιορτάζουν οι 

Τρεις Ιεράρχες και μαζί με αυτούς όλοι οι 

μαθητές και τα γράμματα που τόσο 

αγαπούσαν. 

 

 

 

 

Οι Απόκριες είναι τέλειες. Αγαπημένος μας 

μασκαράς είναι ο κλόουν γιατί είναι αστείος και 

μας κάνει να γελάμε. Τις Απόκριες ο κόσμος 

μασκαρεύεται και διασκεδάζει. Σε κάθε μέρος 

διασκεδάζουν διαφορετικά.  

Στο χωριό μας μουτζουρωνόμαστε με φούμο, 

στη Βενετία φοράνε περίεργες μάσκες με 

φτερά και πούπουλα, στην Κοζάνη και τη 

Νάουσα φοράνε τις παραδοσιακές τους στολές, 

ενώ στην Πάτρα φοράνε στολές και κάνουν μια 

πολύ μεγάλη παρέλαση.  

Τις Απόκριες ο κόσμος χορεύει, τρώει πολύ 

φαγητό και πίνει πολύ ποτό. Τρεις εβδομάδες 

κρατάει η Αποκριά και κάθε εβδομάδα έχει και 

άλλο όνομα. Την πρώτη εβδομάδα φωνάζουμε 

σε όλους «Ήρθαν οι Αποκριές» και έτσι την 

ονομάζουμε Προφωνέσιμη. Τη δεύτερη τη λέμε 

Κρεατινή και τότε κάθε μέρα τρώμε κρέας. Την 

τρίτη τρώμε πολλά τυριά και τη λέμε Τυρινή. 

Μετά την Κυριακή της Αποκριάς έρχεται η 

Καθαρά Δευτέρα και αρχίζουμε τη νηστεία 

γιατί έρχεται το Πάσχα. 

Καλές Απόκριες και να τα περάσουμε όλοι 

καλά!!! 

 

Οι Απόκριες 

 

Οι τρεις  Ιεράρχες 
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Μας άρεσαν πολλά πράγματα εκεί. Τα 

αλογάκια έτρωγαν πολύ γρήγορα και ήταν πολύ 

αστείο αυτό. Ήταν πολύ ωραίο όταν τα είδαμε 

από κοντά και τα χαϊδέψαμε στο κεφάλι. Μας 

άρεσε πολύ και το μικρό αλογάκι που είχε 

γεννηθεί λίγες μέρες πριν. Μάλιστα η κοπέλα 

από το σύλλογο μας ζήτησε να προτείνουμε και 

ένα όνομα εμείς. Τα αλογάκια είναι όλα μαζί 9, 

8 μεγάλα και το μωρό που είναι κοριτσάκι. Είναι 

το πρώτο κορίτσι άλογο που γεννήθηκε στις 

εγκαταστάσεις του συλλόγου και για αυτό ήταν  

όλοι πολύ χαρούμενοι. Η κοπέλα από το 

σύλλογο ήταν ευγενική και μας έδωσε πολλές 

πληροφορίες. Μας είπε ότι ένα ακόμα αλογάκι 

θα γεννούσε σε λίγες μέρες. Στην αυλή του 

συλλόγου υπήρχε και μια όμορφη παιδική χαρά 

με πολλά παιχνίδια και παίξαμε όλοι μαζί. 

Θέλουμε πολύ να ξαναπάμε εκεί γιατί μας 

άρεσε πολύ. 

 

 
 

 

Κάθε χρόνο η 7η Μάρτη είναι μια μεγάλη 

γιορτή. Γιορτάζει η Ελλάδα και τα Δωδεκάνησα. 

Γιορτάζουν την Ενσωμάτωση της Δωδεκανήσου 

με την Ελλάδα. 

Τα δώδεκα νησιά ήταν σκλαβωμένα για πολλά 

χρόνια από διαφορετικούς κατακτητές. Από 

τους Πειρατές, από τους Ιππότες, από τους 

Τούρκους, από τους Ιταλούς, από τους 

Γερμανούς και τους Άγγλους. 

Όμως αν και ήταν σκλαβωμένοι οι κάτοικοι των 

Δωδεκανήσων μιλούσαν πάντα ελληνικά, 

χόρευαν ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς και 

έγραφαν πάντα με τα ελληνικά γράμματα και 

μια ελπίδα είχαν πάντα στην καρδιά, να 

ενωθούν με την Ελλάδα. 

Στις 7 Μάρτη 1948 έγινε η ενσωμάτωση και 

από τότε κάθε χρόνο  με στεφάνια τιμούμε τους 

πεσόντες και στα σχολεία κάνουμε γιορτές και 

παρελάσεις. 

 

 

 

Φαέθων 

Σύλλογος Προστασίας 

Μικρόσωμου Αλόγου Αρχάγγελου 

7η Μαρτίου 
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Η δεύτερη στάση της εκδρομής μας  ήταν ο 

Αίθωνας. Ο Αίθωνας είναι ο πολιτιστικός 

σύλλογος που μας μαθαίνει παλιούς 

παραδοσιακούς χορούς και μας μαθαίνει πως 

ζούσαν τα παλιά χρόνια. Ο Αίθωνας είναι ο 

πολιτιστικός σύλλογος της Αρχαγγέλου και 

βρίσκεται κοντά στα γραφεία της Δημοτικής 

Ενότητας Αρχαγγέλου. Το κτίριο είναι παλιό και 

έχει δυο ορόφους. Στον πρώτο βρίσκονται 

αντικείμενα που τα χρησιμοποιούσαν τα παλιά 

χρόνια, έχει επίσης και παραδοσιακές στολές 

μέσα σε μια ντουλάπα. Τα περισσότερα παλιά 

αντικείμενα είναι φτιαγμένα από πηλό. Μας 

άρεσε ένα παλιό τρυπητήρι πήλινο, ένα παλιό 

ψεκαστήρα μελισσοκόμου, ένα δοχείο για αλάτι 

και πιπέρι και ένα δοχείο αποθήκευσης 

τροφίμων. Ήταν το παλιό ψυγείο. Μας άρεσαν 

και τα μπαούλα που έβαζαν τα παλιά ρούχα.  

Στον δεύτερο όροφο είναι ο χώρος που 

χορεύουν αυτοί που πηγαίνουν στο μπαλέτο του 

συλλόγου. Σαμάρια, ραπτομηχανή, κόπανος, 

μύλος, κοφίνια, σκάφη, παλιές φωτογραφίες, 

παραδοσιακά πιάτα και χαλιά διακοσμούν το 

χώρο. Δυο κοπέλες μας καλωσόρισαν στο 

σύλλογο και μας μίλησαν για τα παλιά χρόνια. 

Μας έδειξαν τις παραδοσιακές στολές και το 

χώρο και μας είπαν να πάμε μόλις 

μεγαλώσουμε και εμείς στο μπαλέτο του 

συλλόγου. Μάθαμε πως οι γυναίκες φορούσαν 

διαφορετικές στολές. Η μια ήταν πολύχρωμη, 

με κόκκινο μαντήλι και ήταν η νυφική, την 

έλεγαν μηλιά. Η άλλη ήταν ένα μακρύ φόρεμα 

και από μέσα οι γυναίκες φορούσαν ένα 

δεύτερο άσπρο φόρεμα, το μεσοφούστανο. 

Έβγαζαν το απέξω και έμεναν με το μέσα όταν 

έκαναν δουλειές για να μη λερωθούν. Το άλλο 

φόρεμα ήταν το ρουσικό που το φορούσαν 

όταν μεγάλωναν. 

 

Όλες φορούσαν στο κεφάλι σεντονί. Όλοι οι άντρες 

φορούσαν μαύρη βράκα, μαύρο γιλέκο, μαύρο 

καπέλο και πουκάμισο ότι χρώμα είχαν. Γυναίκες 

και άντρες φορούσαν μπότες φτιαγμένες από 

δέρμα ζώων. Ευχαριστούμε κ. Βασιλική Γέροντα 

και κ. Ανθούλα Λεβέντη για αυτά που μας είπατε 

και μας δείξατε και που μας καλωσορίσατε με 

αγάπη. Σας ευχαριστούμε πολύ!!! 

 

 
 

 

Πολιτιστικός Σύλλογος Αρχαγγέλου 

           «Ο Αίθωνας» 



Τα Αστεράκια - 3ο Νηπιαγωγείο Αρχαγγέλου 
 
 
 

Το περιοδικό του Νηπιαγωγείου μας 

 

Μετά την επίσκεψη μας στον Πολιτιστικό 

Σύλλογο, πήγαμε στα γραφεία της Δημοτικής 

Ενότητας Αρχαγγέλου. Τα γραφεία είναι κοντά 

στον Πολιτιστικό Σύλλογο. Δεν κουραστήκαμε 

καθόλου, ήμασταν χαρούμενοι γιατί θα 

μαθαίναμε πράγματα που έχουν σχέση με τις 

δουλειές του πρόεδρου της Δημοτικής 

Ενότητας Αρχαγγέλου και των άλλων ανθρώπων 

που δουλεύουν εκεί. Καταλάβαμε ότι η δουλειά 

του να είσαι πρόεδρος είναι πολύ δύσκολη. Έχει 

ένα σωρό πράγματα να κάνεις, πρέπει να 

δουλεύεις και εκτός γραφείου και να φροντίζεις 

για την καθαριότητα  του τόπου. Ο πρόεδρος 

και η διευθύντρια του προσωπικού κ. Φωτεινή 

Λαμπριανού μας καλωσόρισαν, μας αγκάλιασαν 

και απάντησαν στις απορίες μας όπως: «Ποσά 

άτομα δουλεύουν εκεί, ποιες οι ασχολίες τους, 

ποιος ο ρόλος του;» Στη συνέχεια προτείναμε 

στον πρόεδρο να μας φτιάξει μια ιπποτική 

παιδική χαρά με σχέδιο κάστρου και 

πολύχρωμες κούνιες σε σχήμα αλόγου. Τον 

παρακαλέσαμε να είναι καθαρή η Αρχάγγελος 

και να βοηθήσει να πραγματοποιήσουμε τον 

Αρχαγγελικό γάμο. Στο τέλος του δώσαμε ένα 

δώρο που είχαμε φτιάξει εμείς τα παιδιά του 

νηπιαγωγείου με πολλή αγάπη. Όταν τέλειωσε η 

συζήτηση, μας κέρασε δροσερούς χυμούς με 

ωραία γεύση. Φράουλα!!! Βγήκαμε και 

φωτογραφία για να θυμόμαστε την στιγμή! 

Όταν φύγαμε από τα γραφεία της δημοτικής 

ενότητας Αρχάγγελου, ήρθαμε μέχρι το σχολειό 

με τα πόδια! Μας άρεσε πολύ και περάσαμε 

τέλεια! Ευχαριστούμε κ. Πρόεδρε! 

Ευχαριστούμε κ. Φωτεινή! 

 

Επίσκεψη στον πρόεδρο της 

Δημοτικής Ενότητας Αρχαγγέλου 

κ. Αργυρό Αργύρη 

 

 
 

 
 

 



Τα Αστεράκια - 3ο Νηπιαγωγείο Αρχαγγέλου 
 
 
 

« 
 Το περιοδικό του Νηπιαγωγείου μας 

 

Συντακτική Ομάδα 

ΑΛΑΦΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 

ΑΡΓΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ 

ΓΑΣΠΑΡΗ ΑΝΘΗ 

ΚΑΚΟΥΛΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 

ΠΑΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΛΙΝΑ 

ΣΑΡΙΚΑ ΕΛΕΝΗ 

ΣΑΡΙΚΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ 

ΑΝΑΣΤΑΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 

ΒΕΣΚΟΥΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 

ΚΑΡΑΟΛΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ 

ΠΑΤΙΝΙΩΤΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 

ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

ΝΙΚΟΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ 

ΣΑΡΙΚΑ ΕΛΕΝΗ ΣΑΒΒΙΝΑ 

ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΑΡΕΤΗ 

ΛΟΗΣ ΦΩΤΗΣ 

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 

ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

 

ΒΕΛΕΣΙΩΤΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ 

ΓΙΑΣΙΡΑΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 

ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

ΛΑΜΠΡΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 

ΜΑΝΩΛΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ 

ΝΤΑΚΑ ΦΑΝΗ 

ΟΙΚΟΥΤΑ ΜΑΡΙΝΑ 

ΣΑΡΙΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 

ΓΙΑΣΙΡΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 

ΚΑΛΑΜΠΙΧΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 

ΜΑΖΖΑ ΡΟΜΠΕΡΤΟ 

ΤΑΡΑΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 

ΣΑΡΙΚΑ ΑΓΛΑΪΑ 

ΤΑΡΑΛΗ ΦΛΩΡΑ 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 

ΑΡΒΕΛΟ ΓΚΟΝΘΑΛΕΘ ΜΙΓΚΕΛ 

ΚΟΣΚΙΝΙΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΡΑΠΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

ΣΤΑΘΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 

ΤΑΡΑΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 

 

 

 

 

 

Ευχαριστούμε τους μαθητές και τους γονείς μας!  

  

 

  

 

Νηπιαγωγοί 
 

Βασιλική Γέροντα 

Δήμητρα Αργυρού 

Μαρία Χαρτερού 

 

Καλή ανάγνωση!!! 

  

 

  

 

  

 

  

 


