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Πξνζθέξεη όρη κόλν ζηνλ 

εαπηό ηνπ κα θαη ζηνπο ζπ-

λαλζξώπνπο ηνπ, ηνπο πξν-

ζθέξεη ηελ αγάπε ηνπ, ην κε-

ξάθη ηνπ, ηνλ ελζνπζηαζκό 

ηνπ θαη όηη θαιύηεξν έρεη από 

ηνλ εαπηό ηνπ, ηηο γλώζεηο θαη 

ηελ εκπεηξία ηνπ, ηνπο πξν-

ζηαηεύεη, ηνπο νδεγεί έλα 

βήκα παξαθάησ ζηε δσή ηνπο 

θαη όια απηά θπζηθά ν γεσξ-

γόο πνπ θαιιηεξγεί κε ππνκν-

λή ην ακπειάθη ηνπ, ν γηαηξόο 

πνπ ζπκβνπιεύεη ηνλ αζζελή 

ηνπ, ν επηπινπνηόο πνπ ζθαιί-

δεη ην μύιν θαη ην δηαθνζκεί 

κε δσγξαθηέο, ν νδνθαζαξη-

ζηήο πνπ  θαζαξίδεη από ηα 

εθηά μεκεξώκαηα ηελ πόιε 

θαη ρηιηάδεο αθόκα άλζξσπνη  

θάησ από ην καλδύα ηνπ ε-

παγγέικαηνο ηνπ πξνζθέξνπλ 

ζηνπο ζπλαλζξώπνπο ηνπο κε 

όξεμε θαη ραξά.  

     Υηιηάδεο επαγγέικαηα 

ππάξρνπλ θαη κηαο θαη νη δπ-

λαηόηεηεο θαη ηα ηαιέληα ησλ 

αλζξώπσλ απμάλνπλ ζίγνπξα 

ζα βξνύκε απηό πνπ καο ηαη-

ξηάδεη. Βέβαην είλαη πσο θακί-

α δνπιεηά πνπ ραξίδεη αμην-

πξέπεηα ζηνλ άλζξσπν δελ 

είλαη ιηγόηεξν ζεκαληηθή από 

άιιε.  Ζ εξγαζία είλαη δώξν 

Θενύ θαη ν Θεόο εξγάζηεθε άξα 

ζα πξέπεη λα είκαζηε επγλώκνλεο, 

ηώξα αλ ηα ξνκπόη αληηθαηαζηή-

ζνπλ ηνπο αλζξώπνπο είλαη γηαηί ν 

άλζξσπνο θαηαζθεπάδεη έλαλ λέν 

Θεό ζηγά ζηγά πνπ ιέγεηαη παγθό-

ζκηα νηθνλνκία, εμέιημε ή πηζσγύ-

ξηζκα ν ρξόλνο ζα δείμεη πάλησο 

δηθαίσκα ζηε εξγαζία έρνπλ όινη 

νη άλζξσπνη.! 

Με δηάζεζε ρηνύκνξ….θηιηθά Ν. 

   

Δπάγγελμα < απ-

χ α ί α  ε λ λ η ν ι κ ή 

( ἐ π ά γ γ ε λ μ α )  < 

ἐπαγγέιινκαη .  Αξρηθά ε 

ιέμε ζήκαηλε ππόζρεζε, 

αξγόηεξα πήξε ηε ζεκεξηλή 

ηεο ζεκαζία πνπ ζεκαίλεη 

εξγαζία γηα βηνπνξηζκό δει. 

γηα λα θεξδίδσ ηε δσή 

κνπ!!!. 

Σν επάγγεικα κε ηελ κηα 

ή ηελ άιιε ζεκαζία απνηε-

ιεί ζεκαληηθή απόθαζε ζηε 

δσή ηνπ αλζξώπνπ, λα ε 

πξώηε ηνπ ζεκαζία, γηαηί 

θαζνξίδεη έλα ζσξό πξάγκα-

ηα: δει. ζεκαηνδνηεί ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ, ηνλ ηξόπν 

ζθέςεο ηνπ, αθόκα θαη ηηο 

ζπλήζεηεο ηνπ επεξεάδεη. 

Δπνκέλσο,  πξώηα γλσξίδν-

ληαο πνιύ θαιά ηνλ εαπηό 

καο, ηηο δπλαηόηεηεο θαη ηα 

ηαιέληα καο, ηα ζέισ θαη ηηο 

επηζπκίεο καο ζθεθηόκαζηε 

ζηε ζπλέρεηα γηα ηνλ εαπηό 

καο ην επάγγεικα πνπ ζα 

καο ηαίξηαδε …..θαη επεηδή 

ν ρξόλνο είλαη ρξήκα, ρκ! 

πνιύηηκνο ζέισ λα πσ, θαιά 

είλαη λα έρνπκε ζώαο ηαο 

 Βάλε ελιά για τα παιδιά σου 

και μηλιά για την κοιλιά σου  

************* 

Ξεφόρτωσε τη την ελιά, να 

σε φορτώσει λάδι.  

************** 

Ελιές απ’ τον πατέρα σου 

και αμπέλι απ’ τα χέρια 

σου.  

************ 

Του ’βγαλε το λάδι. 

**************  

Πρώτα θεμέλια του σπι-

τιού, ψωμί, κρασί και 

M I C R O S O F T  

Δθηάθησο 

Σα …   Ά η α θ η α     Ν έ α  
3ο Δημοτικό  ΧΟΛΕΙΟ ΧΩΡΑ  

 

                    ΝΑΞΟΤ 
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θξέλαο θαη λα ζθεθηόκαζηε 

πνιύ ζνβαξά πξηλ πάξνπκε 

κηα ηόζν ζνβαξή  απόθαζε 

πνπ ζα θαζνξίδεη ηε δσή καο.  

Βέβαηα, ζηηο επνρέο πνπ 

δνύκε έλα είλαη ζίγνπξν όηη 

ηίπνηα δελ είλαη ζίγνπξν, γη 

απηό όζν πην ζίγνπξνη είκα-

ζηε εκείο γηα ηνλ εαπηό καο 

ηόζν ζίγνπξα θάλνπκε θαη 

όια ηα άιια γύξσ καο. Γηα λα 

κελ καο θάεη όκσο απηή ε 

ζηγνπξηά, πξόζθαηα άθνπζα 

πσο έλα παηδί πνπ γελληέηαη 

κόιηο ηώξα ζην δηθό καο ζή-

κεξα, ζ΄ απηή ηε γε πνπ ηελ 

παηνύκε θαη….. , ζα αιιάμεη 

ζηε δσή ηνπ 7 επαγγέικαηα 

από ηα νπνία ηα 5 δελ ππάξ-

ρνπλ αθόκα, παξαινγηζκόο ή 

ζνβαξόηεο ην κέιινλ ζα δεί-

μεη. Πξνο ην παξόλ επί ηνπ 

παξόληνο  πξνεηνηκαδόκαζηε 

πνιύ θαιά γηα λα δήζνπκε ζε 

κηα πξαγκαηηθή πξαγκαηηθό-

ηεηα θαη όρη εηθνληθή. Δίλαη 

κεγάιν πξάγκα ε ζπλείδεζε, 

δελ μέξσ πόζν, κα ζα λαη 

αξθεηά αθνύ άιιν είλαη λα 

γεύεζαη ηα θάζηαλα ηνπ θα-

ζηαλά θαη άιιν λα λνκίδεηο 

πσο ηα ηξσο… Μέζα από ην 

επάγγεικα ν άλζξσπνο ληώζεη 

δεκηνπξγηθόο, αηζζάλεηαη πσο  

Έπευνα ,ζύνηα

ξη και παπου-

ζίαζη  

Των άπθπων 

δημοζιογπαθι-

κή ομάδα ηου 

γΓ1 

 Οη Μηθξνί Καηεξγάξεδεο   Γ1 + αλαθαιύπηνπλ ηνλ Κόζκν 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wiktionary.org/wiki/%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%B9


      Nεροσλάς ή Nεροκόπ
ος ήηαλ πιαλόδηνο πσιε-
ηήο λεξνύ θαη αλαιάκβαλε 
ηελ ηξνθνδόηεζε ησλ ζπη-
ηηώλ, ζε πόιεηο ή ρσξηά, 
πνπ δελ είραλ δηθή ηνπο 
πξνκήζεηα. 
         Σηελ παιηά Αζήλα ηνπ 
19νπ αηώλα όπνπ δελ π-
πήξρε αθόκα ύδξεπζε ζηα 
ζπίηηα, αλαιάκβαλε ηελ 
ηξνθνδόηεζή ηνπο κε λεξό 
πνπ πξνκεζεπόηαλ από 
ηνλ Υκεηηό θαη θνπβαινύζε 
κε γατδνύξη, κνπιάξη ή θάξν
. Έθαλε πνιιά θνπηαζηηθά 
δξνκνιόγηα θαη ακεηβόηαλ 
πεξίπνπ 1 δεθάξα ηνλ ηελε-
θέ. Υπήξρε ζπλήζσο έλαο 
λεξνπιάο ζε θάζε γεηηνληά 
θαη είρε ζηαζεξή πειαηεία. 
Ο Σπύξνο Λνύεο, θαζώο 
θαη ν παηέξαο ηνπ, αζθνύ-
ζαλ απηό ην επάγγεικα 
ζην Μαξνύζη 
ΟΜΑΓΑ  ΔΡΓΑΗΑ  ΓΗΑΝΝΖ Γ 

ΓΗΑΝΝΖ Β   ΑΝΣΧΝΖ 

       ******************** 

Κάζε θαηεξγάξεο ζηνλ πάγθν ηνπ 

….. 

****************** 

Ζ ηέρλε ζέιεη κάζηνξα θη ε θάβα 

ζέιεη ιάδη  

**************** 

Ράβε μήισλε δνπιεηά λα κε ζνπ 

ιείπεη.  

********************** 

Παπνπηζήο μππόιεηνο θαη ξάθηεο 

κπαισκέλνο.  

******************** 

Παιηά κνπ ηέρλε θόζθηλν  

*************** 

Μάζε ηέρλε θη άζηελε θη αλ πεη-

λάζεηο πηάζηελε  

*************** 

 Ο γηνο ηνπ Ρνπκπή ,ηνπ 

Κνπκπή, ηνπ  

Ρνπκπνθνκπνινγή, βγήθε λα ξνπ-

κπέςεη , λα θνπκπέςεη, λα ξνπκπν-

θνκπνινγέςεη….. 

Ο καρεκλάς, ήηαν ο 
επαγγελμαηίας ποσ είηε 
γύριζε ηις γειηονιές και 
επιζκεύαζε ταλαζμένες 
καρέκλες, είηε έθηιατνε 
καινούργιες ζε διάθορα 
είδη, ανάλογα ηις ηλικίες 
ζηις οποίες απεσθύνο-
νηαν. Έθηιατνε ειδικά 
καθίζμαηα για μωρά, για 
παιδιά και ενήλικες και 
έπρεπε να είναι ηασηό-
τρονα καλλιηέτνης και 
ηετνίηης για να είναι 
καλός ζηη δοσλειά ηοσ  

Ομάδα εργαζίας: Αρηέ-
μης, Αναζηαζία, Σοθία Α 
Νεκηάριος 

                  
Ο γαλατάς ήηαλ επάγγεικα πιαλόδην
π κηθξνπσιεηή παιαηόηεξσλ επνρώλ, 
πνπ δηαηεξήζεθε κέρξη ηηο αξρέο 
ηνπ 20νύ αηώλα, πνπ ζήκεξα έρεη ε-
θιείςεη ζρεδόλ ηειείσο από αξθεηέο 
ρώξεο ηεο Επξώπεο Ο γαιαηάο εξγα-
δόηαλ ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα θαη 
όρη ζηα ρσξηά, θαζώο εθεί ππήξρε ε 
δπλαηόηεηα, εμ αλάγθεο, γηα άκεζε 
πώιεζε θξέζθνπ γάιαθηνο. Ο γαια-
ηάο αλαιάκβαλε ηε δηάζεζε ηνπ γάια-

θηνο θαη άιισλ γαιαθηνθνκηθώλ 
γαιαθηνθνκηθώλ πξντό-
λησλ (ζπλεζέζηεξα γηανπξηηνύ ε 
βνπηπξνπ) ζηα ζπίηηα. Τν κεηαθν-
ξηθό ηνπ κέζν ήηαλ έλα ππνδύγην 
(γάηδαξνο ή κνπιάξη, κεξηθέο θν-
ξέο ξπκνπιθνύζαλ θαη αλνηθηή ή 
θιεηζηή ειαθξηά άκαμα) θαη αξγό-
ηεξα ην πνδήιαην ή κεραλνθίλεην 
δίηξνρν.  

 

ελίδα 2 

Ο παγωτατζής κε ην άζπξν 

θαπειάθη θαη ηελ άζπξε πνδηά 

ηνπ ήηαλ γξαθηθόο, επράξη-

ζηνο, θαη ν πην αγαπεκέλνο 

πιαλόδηνο κηθξνπσιεηήο γηα 

ηα παηδηά. 

ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ: ΓΖΜΖΣΡΑ    -

ΜΑΡΗΟ- ΜΑΡΗΝΔΛΑ-ΦΧΣΔΗΝΖ                                        

Ομάδα εργαζίας: Σοθία 

Β, Μ
αρκέλλα ,  Ιακωβίνα  

Μσιφλάς ολοκάδεταη αστός ποσ άιεζε τολ θαρπό 
θαη έβγαδε το αιεύρη. Ο τόπος εργασίας τοσ ήταλ ο 
κύιος, λερόκσιος ή αλεκόκσιος. Οη λερόκσιοη ήταλ 
θολτά σε ποτάκηα θαη οη αλεκόκσιοη σε συώκατα. 

Οι μύλοι λειηοσργούζαν κσρίως ηο τειμώ-

να, και όποσ σπήρταν ηρετούμενα  νερά 

λειηοσργούζαν και ηο καλοκαίρι. 

Οκάδα εξγαζίαο: Κσλζηαληiλα,   Γηώξγνο,     

Γεκήηξεο  Β 

Ο θ. ΚΟΚ αλαιακβάλεη λα καο  

κάζεη πώο ξπζκίδεηαη ε  

Κπθινθνξία νρεκάησλ θαη πεδώλ ζην νδηθό δίθηπν θαη λα βνεζήζεη ηνπ νδεγνύο λα θαηαιά-

βνπλ πσο είλαη ππνρξεσκέλνη λα ηνλ ππαθνύλ αιιηώο ηνπο πεξηκέλνπλ απζηεξόηαηεο πνηλέο.  Έλα βηβιίν 

κε ρηνύκνξ αιιά θαη ζεκαζία…. Διάηε λα βνεζήζνπκε ηνλ θ. ΚΟΚ λα θάλεη θαιά ηε δνπιεία ηνπ! 

\\\\\\ 

….. Όπσο όια ηα πξάγκαηα είλαη θαιό λα εμειίζζνληαη, ην ίδην ηζρύεη 

θαη γηα ηα πιηθά θαη ηα επαγγέικαηα πνπ ηα ρξεζηκνπνηνύλ… Από ηελ 

αξραηόηεηα νη άλζξσπνη ρξεζηκνπνηνύζαλ  ηηο γλώζεηο πνπ δηέζεηαλ 

θαη ηα πιηθά πνπ γλώξηδαλ γηα λα θαηαζθεπάζνπλ θηίζκαηα πνπ εμπ-

πεξεηνύζαλ ηηο δηάθνξεο αλάγθεο ηνπο ή λα θαιύςνπλ ηηο πξνζθεξό-

κελεο πξνο ηνπο ζπλαλζξώπνπο ηνπο  ππεξεζίεο . Σα πιηθά πνπ ρξεζη-

κνπνηνύζαλ ζηελ αξρή ήηαλ αθαηέξγαζηα άξα θαη ηα επαγγέικαηα πνπ 

ηνπο εμππεξεηνύζαλ ιηγνζηά..   Αξγόηεξα  άξρηζαλ λα επεμεξγάδνληαη 

ηα πιηθά κε ζθνπό λα εθκεηαιιεπηνύλ  θαηά ηνλ θαιύηεξν δπλαηό  

Σξόπν ηηο ηδηόηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην θάζε πιηθό κε άκεζε ζπλέπεηα 

λα απ- μεζνύλ θαη ηα αληίζηνηρα επαγγέικαηα!!!!!! 

Αξηέκεο, 
νθία ..Α 

Γήκεηξα– 

Ησ
άλλα 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%84%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CF%8A%CE%B4%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AC%CF%81%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BC%CE%B1%CE%BE%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%80%CF%8D%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%9B%CE%BF%CF%8D%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%83%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%AC%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/20%CF%8C%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%AC%CE%BB%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8A%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8A%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8A%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8A%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8A%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8A%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8A%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8A%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8A%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8A%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%B1


Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Σ Α   Σ Η Ν  Τ Π Η Ρ Ε  Θ Α  Σ Η   Ζ Ω Η   Κ Α Θ  Σ Ο Τ  

Π Ε Ρ Θ Β Α Λ Λ Ο Ν Σ Ο   

ελίδα 3 

Π Ε Μ Π Σ Η  2 4 / 5 / 2 0 1 8 , Σ Ε Τ Υ Ο   1  

…ήηαλ έλαο θύξηνο θαη ξσηάεη ηνλ άιιν: 

—Ζ θαξέθια είλαη ειεύζεξε; 

— Όρη, ηα ’ρεη κε ην ζθακπό απέλαληη! 

( ηνπ απαληάεη)… 

***************************** 

 Ση θξύβεηαη ζηα θεξακίδηα θαη θά-

λεη ληάνπ, λίανπ; 

 Έλαο ζθύινο πνπ 

καζαίλεη μέλα... 

   παζοκεφαλιές 

Πώο  κπνξνύκε λα κεηαθέξνπκε λεξό κε 

ηξύπην ζάθν; 

 

Ση θνηλό έρνπλ έλα ηξύπην βαξέιη θαη έλαο 

δξνκέαο; 

 

Α Ν Ε Κ Δ Ο Τ Ο Π Μ Ο Υ Γ Ε Λ Ω Μ ΑΤΑ        

—Σν δάζνο παξάγεη νμπγόλν. 

— Πξνζηαηεύεη ην πεξηβάιινλ από ηε 

ξύπαλζε. 

— πγθξαηεί ην λεξό ηεο βξνρήο θαη 

δεκηνπξγεί πεγέο. 

— Πξνζηαηεύεη από ηνπο αλέκνπο. 

— Μεηώλεη ηηο βιαβεξέο αθηηλνβνιίεο. 

— Δμαζθαιίδεη ζηέγε θαη ηξνθή ζηα δώα. 

—-Πξνζθέξεη κεγάιεο δπλαηόηεηεο αλαςπρή θαη 

άζιεζεο. 

— Γίλεη πιηθά: μύιν, ξεηζίλη, θαξπνύο. 

Ζ Καζαξηόηεηα είλαη 

Μηζή Αξρνληηά!!!  

Ο θόζκνο ιάκπεη 

ζαλ έλα αζηέξη, 

βνπλά θαη θάκπνη, 

δέλδξα, λεξά, ηο 

καλοκαίπι. Θενύ 

ραξά! (Παιακάο) 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ  ΩΡΑ ΜΗΓΔΝ 

  Αζιεηηθά 

λέαααααα!! 

Καλοκαίρι 2018 

           Οι       πυροσβέστες 

 Κάπσο έηζη μεθηλά ε ηζηνξία.. Ο Πξνκεζέαο 

αγαπνύζε ηνπο αλζξώπνπο θαη έθιεςε ηε θσηηά 

από ηνλ Ήθαηζην θαη ηνπο ηε ράξηζε. Σνπο 

έκαζε λα ιηώλνπλ κε ηε θσηηά ηα κέηαιια θαη 

λα θηηάρλνπλ εξγαιεία. Όηαλ αλαθάιπςαλ νη 

άλζξσπνη ηε θσηηά ρηππώληαο κεηαμύ ηνπο 

πέηξεο, πνπ έβγαδαλ ζπίζεο, ε δσή ηνπο άιιαμε 

πξνο ην θαιύηεξν… έκαζαλ λα θηηάρλνπλ εξγα-

ιεία, ηόμα, καραίξηα...νη άλζξσπνη ησλ ζπειαί-

σλ δελ κπνξνύζαλ λα θαληαζηνύλ ηε δσή ηνπο 

ρσξίο ηε θσηηά. Απηή ηνπο δέζηαλε, ηνπο ηάηδε, έδησρλε ηα 

άγξηα ζεξία ηηο ρεηκσληάηηθεο λύρηεο. Γεληθά δελ ζα ππήξ-

ρε ε θπιή ηνπο αλ δελ είραλ αλαθαιύςεη ηε θσηηά!!! 

( Κσλζηαληίλα )  

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

Σέβομαι το δάσος γιατί… 

Σα  μάθατε τα μαντάτα; 

….. Σην ζήκεξα… παιεύνληαο κε ηηο θιόγεο…. 
Τα παιηά  ρξόληα ηε δνπιεηά ηνπ ππξνζβέζηε  ηελ 
έθαλε ν ζηξαηόο .Σηε  ζπλέρεηα  έγηλε ην Ππξνζβε-
ζηηθό  Σώκα .Σηελ αξρή κε ρεηξνθίλεηεο  αληιίεο θαη 
αξγόηεξα κε ζύγρξνλν εμνπιηζκό.   Δελ κηιάκε   γηα 
επάγγεικα  αιιά  γηα ιεηηνύξγεκα. Οη ππξνζβέζηεο  
πξνζηαηεύνπλ ηεο δσέο ησλ αλζξώπσλ πνπ θηλδπ-
λεύνπλ  θαζώο θαη ηηο πεξηνπζίεο ηνπο …. Αντώνης 

Προστατεύω το δάσος με … 

Δελ πηάλοσκε ποτέ αλαπτήρα 

Δε τρεσηκοποηούκε ποτέ γθαδάθη 
Δε τρεσηκοποηούκε ποτέ τσηγάρο  
Δε προσπαζούκε λα καγεηρέυοσκε 
Δελ αλάβοσκε ποτέ σπίρτα 
 

Να ην παγώζνπκε 

O Οιπκπηα-

θόο θέξδηζε ζην 

γήπεδν ηνπ Καξα-

τζθάθε ηνλ Παλαζελατ-

θό κε ζθνξ 3-0   

Σεο θαξέθιαο ην 

πνδάξη μεθαξηθιν-

πνδαξηάζηεθε!!!!!  

Γθάκπξηει.. 

 

 

 

 

 

                      Σν  άββαην 26/5 ζηηο: 6:30 μεθηλά ην    

                     Σν απόγεπκα ν 2νο ηειηθόο ηνπ πξσηα-

ζιήκαηνο κπάζθεη κεηαμύ Π.Α.Ο.Ν —Α. Π.Α. 

Σελ πξνεγνύκελε εκέξα 25/5 ζα πξαγκαηνπνηεζεί 

θαη ε ηειηθή θάζε ηνπ πξσηαζιήκαηνο πνδνζθαί-

ξνπ ησλ παίδσλ  ζην Γ.Α.Κ  Νάμνπ κεηαμύ ησλ 

νκάδσλ Π.Α. . Νάμνπ, Α.Ο. Μπθό-

λνπ, Α.Ο Πάξνπ, Δάληαο ύξνπ. 

 ηηο 22/6 ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηε Νάμν 

δηεζλέο meeting ζηίβνπ…. 

Θρίαμβος η 

   

  ΑΕΚ !!! Πήρε το κύπελ-

λο Εσρώπης  και πάλι μετά  από 50 τρό-

νια . Να θσμίσοσμε ότι για πρώτη υορά  

το είτε πάρει στο καλλιμάρμαρο 

το 1968  

Πηλαθσηή πηλαθσηή 

απ’ ην
 άιιν κνπ η’ 

απηί !!!
!!!!

!!!!
 νθία Β 

Δίπακε 

ην ςσκί  

Φσκάθη ! 

Πνύ κπνξνύκε λα 

ζπλαληήζνπκε 

πόιεηο ρσξίο αλ-

ζξώπνπο; 

 

 

ην ράξηε….. 

Ηαθσβίλα 

Αξηέκεο 

Αληώλεο 

Γηάλλεο Γ 

Αληώλεο, 

Γηάλλεο Β 

Αξηέκεο 



 

     . 

 Χαρίζεται σκυλάκι 3 μηνών. Είναι 

υγιέστατο και παιχνιδιάρικο. Έχει 

κατάλευκο τρίχωμα. Αναζητείται 

φιλικό περιβάλλον. Παρακαλείται 

όποιος δέχεται να το αγαπά και 

να το φροντίζει να τηλεφωνήσει 

στις δεσποινίδες Αναστασία– Φωτεινή 

στο :τηλ. 22003610 

Όπνηνο ςάρλεη βξίζθεη!!!!!!!!!!!!!!!! 

        ΚΡΤΠΣΟΛΔΞΟ!!!!!!!! 

Ση ζα έιεγεο 

γηα ιίγν δσ-

γξαθηθή!! 

Π Α Γ Χ Σ Α Σ Ε Ζ  Γ Ο 

Π Δ Υ Η Ν Ν Ζ  Ζ Φ Α Η 

Φ Α Ρ Α  Η Ο Θ Δ Λ Λ  

Φ Ο Τ Ρ Ν Α Ρ Ζ  Τ Α Ζ 

Κ Μ Ν Η Υ Α Φ Ζ  Μ Σ Β 

Σ  Α Γ Κ Α Ρ Ζ  Μ Α Α 

Μ Τ Λ Χ Ν Α  Ο Η Κ   

Γ Η Κ Α Ρ Δ Κ Λ Α   Ζ 

Ν Δ Ρ Ο Τ Λ Α  Η Κ Η Α 

Υκ! πνηνο είλαη πνηνο…... 

 Έρεηο θάηη δηθό ζνπ, πνπ νη 

άιινη ην ρξεζηκνπνηνύλ πην 

ζπρλά από όηη  εζύ. Ση είλαη; 

 

 

Σν όλνκά ζνπ 


πκπιήξσ

ζε  κε ό,ηη 

ζέιεηο ηε δσ
-

γξαθ
ηά 

ζνπ 

 

Μαξηλέι-

ια!! 

Έλιο, Μάριος, Νεκτάριος, Γημήτρης Α 


