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Διερεύνηση και  

αποτύπωση  

θεμάτων,  

προβλημάτων και  

ενδιαφερόντων των  

μαθητών σε σχέση  

με  την σχολική, 

αλλά  

και την τοπική  

κοινότητα.  

 

Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο  Σ Χ Ο Λ Ε Ι Ο  Κ Α Τ Ω  Σ Ο Υ Λ Ι Ο Υ  



Το σχολείο μας: Δημοτικό Σχολείο 

Κάτω Σουλίου                                                                                                 

      Το σχολείο μας χτίστηκε το 

1950. Ήταν μονοθέσιο και μετά 

έγινε διθέσιο. Το 1990 έγινε 

τριθέσιο. Το σχολικό έτος 2011-

2012 το  σχολείο  μας έγινε 

τετραθέσιο και  από  τότε   μέχρι 

σήμερα λειτουργεί σαν εξαθέσιο.  

    Κάποιες τάξεις είναι χτισμένες 

από τούβλα και τσιμέντο κάποιες 

άλλες είναι προκατασκευασμένες. 

 

                          Ο  ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΣ              

     Το σχολείο μας έχει ένα 

εξαιρετικό λαχανόκηπο που είναι 

πλούσιος σε λαχανικά όπως  

μαρούλια, κρεμμύδια, ντομάτας, 

αγγούρια και μυρωδικά. Αυτόν τον 

λαχανόκηπο τον φτιάξαμε το έτος 

2014 -2015, τον συνεχίσαμε και το 

2015-2016. Τον στολίσαμε με 

ανεμόμυλους, που μόλις φύσαγε το 

αεράκι άρχιζαν να γυρίζουν, με 

ψεύτικα βατραχάκια και ταμπέλες. 

Τον λαχανόκηπο τον περιφράξαμε με 

μικρούς ξύλινους φράχτες. Επίσης 

έχει διάφορων ειδών λουλούδια που 

αποτελούν έναν πεντάμορφο κήπο που θα το θαύμαζαν πολλά σχολεία. 

Μερικά λουλούδια είναι φυτεμένα σε ζαρντινιέρες.                                                                              

      Πέρυσι στη Δ΄ δημοτικού είχαμε μια φανταστική εμπειρία φτιάχνοντας 

αυτόν τον λαχανόκηπο.  



 

 

ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

ΤΟ ΜΑΖΕΜΑ ΤΩΝ ΕΛΙΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

Στη διάρκεια της φετινής σχολικής χρονιάς 

πραγματοποιήθηκε το μάζεμα των ελιών του 

σχολείου. Στη διαδικασία συμμετείχαν και οι 

μαθητές του σχολείου με ιδιαίτερη όρεξη και χαρά.  

Σε συνεργασία με τους γονείς οι ελιές κλαδεύτηκαν 

και συγκεντρώθηκε ο καρπός. Το λάδι που 

παράχθηκε επέφερε και έσοδα για το σχολείο. 

Επιπλέον, οι μαθητές δοκίμασαν το λάδι παίρνοντας 

πρωινό στις τάξεις τους.  

Ακολουθούν και φωτογραφίες από την παραπάνω 

βιωματική δραστηριότητα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΤΟ ΛΑΔΙ 



Ο ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΣ 

 

 



Ο ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΣ 

 

 



Ο ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΣ 

 

 

 



ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ 

 



 

Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΒΟΤΑΝΑ 

 



ΤΑ ΒΟΤΑΝΑ 

 

 

 

 

 



ΤΟ ΚΑΤΩ ΣΟΥΛΙ 

Το Κάτω Σούλι είναι χωριό που απλώνεται στο ανατολικό τμήμα του κάμπου 

του Μαραθώνα, κοντά στην παραλία του Σχινιά. Ο πληθυσμός του είναι 2.142 

κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2011. 

Η αρχαία ονομασία, ήταν Τρικόρυνθος ή Τρικόρυθος και τοποθετείται 

βορειότερα του σημερινού οικισμού, στην κορυφή του οποίου σώζονται 

λείψανα της αρχαίας ακρόπολης του Δήμου. 

Στην αρχαιότητα, η πόλη του Μαραθώνα, η Τρικόρινθος, η Προβάλινθος και 

η Οινόη αποτελούσαν την Τετράπολη Μαραθώνος ή Ιωνική Τετράπολη.  

Κατά την είσοδο στο χωριό βρίσκεται η Μακαρία πηγή. Ο Παυσανίας αναφέρει 

σχετικά: "Εδώ, η Μακαρία, κόρη της Δηιάνειρας και του Ηρακλέους, 

σφάχτηκε μόνη της κι έτσι έγινε δυνατόν στους Αθηναίους να νικήσουν στον 

πόλεμο και στην πηγή να πάρει το όνομά της".  

Νοτιότερα του χωριού, κοντά στην 

παραλία και μέσα στο Εθνικό Πάρκο 

Σχινιά, βρίσκεται το Ολυμπιακό 

κωπηλατοδρόμιο.  

Βορειοδυτικά του Κάτω Σουλίου, 

πάνω στον δρόμο που συνδέει το 

Κάτω Σούλι με το μικρό λιμανάκι της 

Αγίας Μαρίνας, βρίσκεται ο οικισμός 

Αύρα. Είναι μικρός οικισμός που 

αποτελείται από νεόκτιστα κυρίως 

σπίτια. Ο πληθυσμός του είναι 191 

κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή 

του 2011. 

 

 

 

 

 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1


Υγροβιότοπος - Σχινιά 

Το Εθνικό Πάρκο Σχινιά Μαραθώνα 

βρίσκεται στην Αττική και στην πεδιάδα 

του Μαραθώνα, στην ομώνυμη περιοχή. 

Απέχει από την Αθήνα 40 περίπου 

χιλιόμετρα ΒΑ και αποτελεί το 

σημαντικότερο παράκτιο οικοσύστημα 

της Αττικής, ενώ παρουσιάζει και 

εξαιρετικό ενδιαφέρον ως τοπίο και 

βασίζεται σε μια ευαίσθητη υδατική 

ισορροπία..Η έκταση του είναι 13,84 

τετρ. χλμ (συμπεριλαμβάνεται ο 

θαλάσσιος χώρος). Αποτελείται από το 

δάσος της Κουκουναριάς, το Μέγα Έλος, 

τη Χερσόνησο Κυνοσούρα, την ακτή και 

τη θαλάσσια ζώνη. Κάθε χρόνο 

προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες με 

σκοπό την αναψυχή (κολύμπι, θαλάσσια 

σπορ), την παρατήρηση πτηνών και την 

απόλαυση τοπίου. 

Ιστορικά ο χώρος ταυτίζεται με το 

πεδίο της μάχης του Μαραθώνα και 

συγκεκριμένα με το στρατόπεδο των 

Περσών, ενώ το Τρόπαιο της Μάχης 

βρίσκεται σε πολύ κοντινή απόσταση.  

                               (Βικιπαίδεια) 

      

 

 

 

 

 



ΚΩΠΗΛΑΤΟΔΡΟΜΙΟ  

Το Κωπηλατοδρόμιο του 

Σχινιά ξεκίνησε τη λειτουργία 

του το 2004 καθώς 

φιλοξένησε τα αγωνίσματα 

κωπηλασίας των Ολυμπιακών 

Αγώνων της Αθήνας. 

Συνολικού μήκους 2.250 

μέτρων, χωρητικότητας 

14.000 θέσεων επιχειρεί με 

δειλά βήματα τους τελευταίους 

μήνες να αποκτήσει ζωή, 

καθώς για έξι ολόκληρα 

χρόνια περιοριζόταν απλά στη 

διεξαγωγή αγώνων 

κωπηλασίας και καγιάκ, ενώ 

λειτουργούσε ως προπονητικό 

κέντρο των εθνικών ομάδων 

της Ελλάδος. 

Από το Μάρτιο του 2011 ξεκίνησε τη λειτουργία της η Μαραθώνια Ακαδημία 

Κωπηλασίας Καγιάκ, η οποία δίνει τη δυνατότητα σε μικρούς και μεγάλους να 

μυηθούν στα μυστικά του υπέροχου αθλήματος. Διαθέτει ξενοδοχειακή 

εγκατάσταση, εστιατόριο, ειδικές αίθουσες γυμναστικής και φιλοξενεί ομάδες 

του εξωτερικού που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν στην Ελλάδα 

προγράμματα προετοιμασίας. (marathoninfo) 

 

 

 

 

 

 

 

http://marathoninfo.gr/index.php/simeia-endiaferontos-nea-makri-marathonas/item/%CE%BF%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C-%CE%BA%CF%89%CF%80%CE%B7%CE%BB%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B4%CF%81%CF%8C%CE%BC%CE%B9%CE%BF-%CF%83%CF%87%CE%B9%CE%BD%CE%B9%CE%AC


Ο  αρχαιολογικός χώρος Ραμνούντος  

Ο Ραμνούντας είναι 

αρχαιολογικός χώρος της 

Ανατολικής Αττικής. Βρίσκεται 

κοντά στην περιοχή του 

Μαραθώνα και του Γραμματικού 

σε μικρή απόσταση από την 

θάλασσα. Η αρχαία πόλη του 

Ραμνούντα κυριαρχούσε πάνω σε 

δύο λιμάνια στρατηγικής 

σημασίας για την αρχαία Αθήνα, 

που αντιστοιχούν στους 

κολπίσκους μπροστά από τα 

σημερινά χωριά Σέσι και Αγία 

Μαρίνα. Στον Ραμνούντα υπήρχε 

λατρευτικός χώρος της θεάς 

Νέμεσης, που ήταν και ο 

σημαντικότερος λατρευτικός 

χώρος της θεάς στην αρχαία 

Ελλάδα. Το όνομα "Ραμνούς" 

προέρχεται από το φυτό ράμνος (αγκαθωτός θάμνος).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Άγιος Μόδεστος  

Ο Άγιος Μόδεστος γεννήθηκε στις αρχές 

του 4ου αιώνα μ.Χ. στη Σεβάστεια της 

Μικράς Ασίας. Οι γονείς του ήταν 

χριστιανοί και γι’ αυτό,  κατά τη διάρκεια 

των διωγμών του Διοκλητιανού, 

κλείστηκαν στη φυλακή, όπου και 

πέθαναν.  

Όταν έμαθε για το μαρτυρικό τέλος των 

γονέων του στη φυλακή, τού γεννήθηκε η 

επιθυμία να γνωρίσει το ιερό Ευαγγέλιο 

και να βαπτιστεί χριστιανός. 

Μεγαλώνοντας ο Άγιος Μόδεστος ανέπτυξε σπουδαίο φιλανθρωπικό έργο. Τη 

δράση του την ζήλεψαν τα παιδιά των θετών γονέων του, τα οποία, όταν 

πέθαναν οι γονείς του τον πήγαν στην Αίγυπτο και τον πούλησαν σκλάβο. 

Με τη δύναμη του Θεού ο Άγιος Μόδεστος εκχριστιάνισε τον αφέντη του, ο 

οποίος και του χάρισε την ελευθερία. Αμέσως μετά πήγε να προσκυνήσει τον 

Πανάγιο Τάφο στα Ιεροσόλυμα. 

Η αγάπη του για την Εκκλησία, η αφοσίωση του στον Αναστημένο Ιησού, η 

συνέπειά του στην ανιδιοτελή προσφορά στον συνάνθρωπο, προκάλεσαν το 

ενδιαφέρον των πιστών και τον εξέλεξαν επίσκοπο Ιεροσολύμων. 

Αξιώθηκε από το Πανάγιο Πνεύμα να επιτελέσει πολλά θαύματα τόσο εν 

ζωή, όσο και μετά θάνατον, προσφέροντας θεραπεία και στους ανθρώπους 

και τα ζώα. Κοιμήθηκε σε βαθειά γεράματα με αποκεφαλισμό, μετά από πολλά 

βασανιστήρια, που δέχθηκε από ζηλόφθονες ιουδαίους που διέβαλλαν το έργο 

του Χριστού και της Εκκλησίας. 

Ο Άγιος Μόδεστος στη συνείδηση των πιστών θεωρείται προστάτης των 

ζώων και για το λόγο αυτό τελούν αγιασμό, με τον οποίο ραντίζουν τα σπίτια 

αλλά και τα καταλύματα των ζώων τους.  

 

 



Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ        (490 π. Χ.)  

Oι Πέρσες επιθυμώντας να μεγαλώσουν το κράτος τους στράφηκαν εναντίον 

των Ελλήνων. Στην αρχή πέτυχαν να υποτάξουν τη Μακεδονία, ενώ 

απέτυχαν στο Μαραθώνα όπου γνώρισαν μεγάλη ήττα από τους Αθηναίους. 

Οι Πέρσες προσπαθούσαν να μεγαλώσουν ακόμη πιο πολύ το κράτος τους. 

Ήρθαν σε σύγκρουση με τους Έλληνες. Βρήκαν μάλιστα ως αφορμή τη 

βοήθεια που είχαν στείλει οι Αθηναίοι και οι Ερετριείς στους Έλληνες της Μ. 

Ασίας. 

O βασιλιάς των Περσών, ο Δαρείος ήθελε να τιμωρήσει τους Αθηναίους και 

τους Ερετριείς. Το 490 π.Χ. ο στόλος των Περσών με αρχηγούς το Δάτη και 

τον Αρταφέρνη πλέοντας στο Αιγαίο πέλαγος έφτασε στην Ερέτρια και την 

κατέστρεψε. Στη συνέχεια κατευθύνθηκε στα παράλια του Μαραθώνα, όπου 

αγκυροβόλησε. Oι Αθηναίοι ανησύχησαν πολύ. Έκαναν σύσκεψη, και 

αποφάσισαν να αμυνθούν στο Μαραθώνα. Δεν ήθελαν να αφήσουν τους 

Πέρσες να πλησιάσουν στην Αθήνα.  

Δέκα χιλιάδες Αθηναίοι και χίλιοι Πλαταιείς παρατάχτηκαν με αρχηγό το 

Μιλτιάδη απέναντι από τους Πέρσες. O Μιλτιάδης εφάρμοσε ένα σπουδαίο 

σχέδιο. Παρέταξε το στρατό του σε κατηφορικό έδαφος σε μικρή απόσταση 

από τον περσικό, έχοντας ενισχύσει περισσότερο τα πλάγια της παράταξης. 

Στο κέντρο έβαλε λιγότερους στρατιώτες. Oι Αθηναίοι δεν είχαν τόξα. 

Έπρεπε λοιπόν να τρέξουν για να γλιτώσουν από τα βέλη. Όταν δόθηκε η 

διαταγή για επίθεση, όρμησαν προς τους Πέρσες, οι οποίοι στην αρχή τους 

πέρασαν για τρελούς. Η σύγκρουση έγινε σώμα με σώμα και σ' αυτό οι 

Αθηναίοι ήταν καλύτεροι. Τα δύο άκρα της ελληνικής παράταξης κατάφεραν 

να νικήσουν γρήγορα και άρχισαν να κυκλώνουν το 

περσικό κέντρο. Oι Πέρσες υποχώρησαν, έτρεξαν 

προς τα πλοία και βιάστηκαν να φύγουν. Oι Αθηναίοι 

πέτυχαν λαμπρή νίκη. Ένας στρατιώτης τρέχοντας 

μετέφερε τη χαρούμενη είδηση στην Αθήνα. 

Ιστορία Δ΄ Τάξη 

 

 

 

Ο ΤΥΜΒΟΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΣΤΟ 
ΜΑΡΑΘΩΝΑ 



Μαραθώνιος                       (Παναθηναϊκό στάδιο) 

Ο Μαραθώνιος είναι δρόμος αντοχής με απόσταση 

42,195 μέτρα. Ο αγώνας ονομάζεται έτσι από την 

ιστορική διαδρομή του ημεροδρόμου Φειδιππίδη που 

μετά τη μάχη του Μαραθώνα (490 π. Χ.) έτρεξε από 

το πεδίο της μάχης στην Αθήνα για να μεταφέρει τα 

νικητήρια νέα με τη λέξη «νενικήκαμεν». Η ιστορική 

ακρίβεια αυτού του γεγονότος επιβεβαιώνεται από τον Φιλόστρατο, που 

αναφέρεται στο θεσμό των στρατιωτών ημεροδρόμων  αγγελιοφόρων,  τον 

Ηρόδοτο, τον Πλούταρχο και τον Λουκιανό . 

Στην αρχαιότητα  δεν υπήρχε ο «Μαραθώνιος δρόμος » ως άθλημα .                      

Ο πρώτος επίσημος ολυμπιακός  Μαραθώνιος  διεξήχθη την 5η ημέρα των 

ολυμπιακών Αγώνων στις 29 Μαρτίου του 1896 ημέρα Παρασκευή .  

 (Βικιπαίδεια) 

Ο Σπύρος Λούης  

Ο Σπύρος Λούης γεννήθηκε στις 12 Ιανουαρίου του 

1873 και πέθανε στις 26 Μαρτίου του 1940.Ήταν 

Έλληνας Μαραθωνοδρόμος στους Ολυμπιακούς αγώνες 

του 1896. Γεννήθηκε στο Μαρούσι από φτωχή αγροτική 

οικογένεια. Ο πατέρας ήταν νερουλάς τότε που ακόμα 

δεν υπήρχε κεντρική ύδρευση και ο Σπύρος βοηθούσε 

κουβαλώντας το νερό. Κατά τη διάρκεια της 

στρατιωτικής του θητείας διακρίθηκε για την αντοχή του 

γεγονός που εξέπληξε τους ανωτέρους του. Οι φήμες 

που κυκλοφόρησαν ότι κατά τη διάρκεια του Μαραθωνίου 

είχε «κλέψει» πραγματοποιώντας μέρος της διαδρομής πάνω σε κάρο, δεν 

επιβεβαιώθηκαν ποτέ. Ο Λούης μετά το θρίαμβό του δεν ξανάτρεξε ποτέ κι 

έζησε μια ήρεμη ζωή στο Μαρούσι, εργαζόμενος ως αγρότης, κηπουρός, 

νερουλάς και αργότερα τοπικός αστυνομικός. Παντρεύτηκε κι έκανε 

οικογένεια. (Βικιπαίδεια, Βιογραφία) 

 

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΣΤΑΔΙΟ 

ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ 



ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΠΛΑΣΙ» 

ΜΑΡΑΘΩΝΑ. 

Οι εντυπώσεις των μαθητών. 

Δημοτικό Σχολείο Κάτω Σουλίου                                  3-6-2016 

Τάξη Ε΄                                                                              

Θέμα :Περιγράφω την εμπειρία μου από την συμμετοχή στο πρόγραμμα 

ανασκαφής στη θέση «Πλάσι».             

Τι είδα. 

Τι με εντυπωσίασε. 

Τι με δυσκόλεψε ή με κούρασε. 

Τι είπα στους γονείς ή στους φίλους μου.  

Δίνω ένα δικό μου τίτλο. 

1. «Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο Πλάσι» 

Πριν λίγες εβδομάδες εγώ και οι συμμαθητές μου επισκεφτήκαμε τον 

αρχαιολογικό χώρο «Πλάσι». ………… Εκεί είδαμε τα εργαλεία που 

χρησιμοποιούσαν και μάθαμε τα ονόματά τους. Μετά μας έδειξαν το κεφάλι 

από ένα αγαλματάκι. ………………………………… Ύστερα προσπαθήσαμε να ενώσουμε 

τα κομμάτια από μερικά αγγεία .  

      Με εντυπωσίασε ο τρόπος που καθάριζαν τα αγγεία …………. 

Νεφέλη  

2. «Η ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΓΙΑ ΛΙΘΟΥΣ»  

Όταν πήγαμε στο  ΠΛΑΣΙ για την εκπαιδευτική επίσκεψη είδα μια μεγάλη 

τρύπα που εκεί έσκαβαν πολλοί φοιτητές. 

Μετά από λίγο άρχισαν να μας μιλάνε για την αρχαία εποχή , όταν τελείωσαν 

χωριστήκαμε σε ομάδες και είδαμε εργαλεία και αγγεία. Εμένα με 

εντυπωσίασε ένα κρανίο κεφαλής μωρού και ένα εργαλείο που το έλεγαν 

σκαλιστηράκι. …………………………… μας είπαν να κάτσουμε σε καρέκλες και να 



ζωγραφίσουμε τι είδαμε . Όταν γύρισα στο σπίτι μου είπα στους γονείς μου 

πως πέρασα τέλεια. 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ 

3. «Οι μπλε αρχαιολόγοι» 

Το ΠΛΑΣΙ  είναι ένας ωραίος τόπος για εξερεύνηση ,μαθαίνεις πώς βρίσκεις 

αγγεία, κόκαλα, και πέτρες που μπορεί να έχουν ποιήματα ,αυτό  που με 

εντυπωσίασε περισσότερο ήταν το μωρό - νεκροκεφαλή μέσα στον τάφο του. 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ΠΕΤΡΟΣ  

4.  « Η   αρχαία  ανασκαφή » 

   Όταν πρωτοαντίκρισα το Πλάσι σκέφτηκα ότι θα ήταν πολύ ωραίο και έτσι 

ήταν. Όταν καθίσαμε παίξαμε ένα παιχνίδι.   

    Ιδιαίτερα με εντυπωσίασε ο σκελετός και που είχαν  σκάψει τόσο βαθιά. 

Ήθελα να ξέρω δεν κουράζονται; 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

……… είδαμε τον σκελετό, φτιάξαμε αγγεία ……………………… Στους γονείς μου 

είπα ότι είδα ένα σκελετό και συναρμολόγησα αγγεία.  Δεν θα το ξεχάσω  

ποτέ.                                                                  

 ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

5. « Εκδρομή στον αρχαιολογικό χώρο» 

     Πριν κάποιες εβδομάδες πήγαμε μια εκπαιδευτική επίσκεψη στον 

αρχαιολογικό χώρο  «Πλάσι». Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ γιατί αυτά που 

είχαν βρει οι αρχαιολόγοι ήταν φοβερά. Η δουλεία τους ήταν συγκλονιστική 

και γίνονταν με λεπτομέρεια, επειδή κάθε πολύ μικρό κομματάκι ήταν  

θαμμένο στο χώμα και θα μπορούσε να τους ήταν μια πληροφορία πολύ 

σημαντική . ……………………………………………………………………………………………………………… 

Επίσης με εντυπωσίασε ότι μπόρεσαν και ξέθαψαν ένα σπίτι που είχε φούρνο.  

  ΦΑΝΗ 



 6. «Ένα αρχαίο ταξίδι» 

      Καθώς φτάσαμε, οι ξεναγοί μας συστήθηκαν και μας είπαν  να κάτσουμε 

σε κάτι καρέκλες που σχημάτιζαν κύκλο. Εκεί ρώταγαν τα ονόματα μας, τα 

έγραφαν  σε κάτι ταμπελάκια  και μας τα έδιναν. 

   ……………………………………………………… Τότε χωριστήκαμε  σε ομάδες και κάναμε  

το κύκλο της ανασκαφής  που είχαν κάνει. Εκεί είδαμε  κομμάτια από 

αγάλματα, οστά ,αγγεία και κοχύλια. ………………………………… Με εντυπωσίασε το 

σημείο που προσπαθούσαμε να ενώσουμε  τα σπασμένα αγγεία……………………  

Δημήτρης  

7.  <<Η χαρούμενη ανασκαφή>>  

  ……………………………  Εκεί είδα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα όπως  πολλούς 

τάφους  πολλά αγγεία ,μελανόμορφα και ερυθρόμορφα και πολλά κόκκαλα. Το 

πολύ εντυπωσιακό ήταν ότι είχε ολόκληρους σκελετούς  ανθρώπων. Αλλά και 

εκτός από εντυπωσιακά ήταν και πολύ κουραστικά γιατί είχε πολλή ζέστη. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

ΓΙΑΝΝΗΣ  

8. «Το μάθημα αρχαιολογίας»  

Όταν πήγα εκεί μου άρεσε πολύ διότι είδα αρχαία αντικείμενα που ήταν 

θαμμένα στο χώμα . Επίσης είδα ότι τα αρχαία αντικείμενα δεν τα βγάζουν 

από το χώμα με γρήγορες κινήσεις αλλά με πολύ απαλές, γιατί μπορεί να 

σπάσουν.  

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Μαρία  

 

 

 

 

 

 



9. «Στις ανασκαφές»  

……………………………………………………………………………………………………………… 

    Με δυσκόλεψε η συναρμολόγηση των αγγείων και η διαλογή  των οστών , 

των κομματιών από τις πέτρες και τα χώματα . 

  Στους γονείς μου είπα ότι  ήταν μια ευχάριστη  εμπειρία , ότι έμαθα πολλά  

νέα πράγματα και ότι θα ήθελα  να ξαναπάμε . 

 Μάνος  

10. «Η  περιπετειώδης   ημέρα»    

…………………………………………………………………………………………………………………                                                                                                          

Είδαμε τα  εργαλεία  που χρησιμοποιούν   οι  αρχαιολόγοι   και  

εντυπωσιάστηκα.  Εντυπωσιάστηκα  περισσότερο  με έναν  τάφος παιδιού. Με  

δυσκόλεψε  η  συλλογή  διαφόρων  πραγμάτων. Έμειναν  έκπληκτοι  οι  φίλοι 

μου  όταν  τους  είπα   ότι  πήγα  σε  μια  ανασκαφή. 

ΜΑΝΩΛΗΣ  

11. «Η ανασκαφή που  βρήκαν κόκαλα και αγγεία» 

…………………………………………………  άρεσε περισσότερο όταν βρήκαμε κόκαλα 

μωρού, τάφους ………… το πιο ωραίο ήταν το κοσκίνισμα και όταν βρήκαμε 

πολλά μαχαίρια ……………………………….. Εγώ στους γονείς μου είπα ότι πέρασα 

καταπληκτικά και μου άρεσε πάρα πολύ γιατί έψαχνα για κόκαλα άλλα 

πράγματα όπως αγγεία και νεκροκεφαλές . 

Κίτο  

 

 

 

 

 

 

 



Δημήτρης Κ. 

Διαβάσαμε βιβλία και ζωγραφίσαμε!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μάνος 

Δημήτρης Ν. 

Νεφέλη 

Δημήτρης Γκ. 

Φανή 

Χωρίς όνομα 
Κίτο 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φιλενάδα φουντουκιά μου 

Νεφέλη 

Φανή 

Κίτο: Ροβινσώνας Κρούσος 

Μάνος: Ο φίλος μας ο Άυλος 

Μανώλης: 4 ½ φίλοι .. 

Φανή: Ξανθίππου 5 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πέτρος: Γάντι σε ξύλινο χέρι 

Δημήτρης Ν.: Ξύλινα σπαθιά 

Μαρία 

Χωρίς όνομα 

Η Βιολέτα και οι φοβεροί και τρομεροί πειρατές 

Χωρίς όνομα 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Από το ένα έως το δέκα 

Δημήτρης Κ.  

Μανώλης  

Δημήτρης Κ.: Τα δάκρυα της Περσεφόνης 

Βεμπιάνα: 4 ½ φίλοι 

Δημήτρης Γ.: Ξανθίππου 5 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δημήτρης Γ.: Ο αδερφός της Ασπασίας 

Χωρίς όνομα: Κικίτσα 

Χωρίς όνομα: Ροβινσώνας Κρούσος 

Χωρίς όνομα: Ξύλινα σπαθιά 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χωρίς όνομα: ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ( ποδήλατα κι αστέρια) 

Στάθης 


