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Σα Υνηζημύγεκκα είκαη ε αιιαγή ζηε νμοηίκα, είκαη ε ηνέια ζημ μεζμπείμςκμ, 

είκαη ηα μοζηηθά θη μη αγθαιηέξ, μη απνμζδόθεημη επηζθέπηεξ θαη ηα γνάμμαηα 

από θίιμοξ πμο  έπμοκ παζεί από θαηνό ! 

Σα Υνηζημύγεκκα δεκ είκαη Υνηζημύγεκκα, ακ δεκ ηα παηνόμαζηε ζακ παηδηά με 

ιίγε ιαημανγία, ιίγεξ ακμεζίεξ θαη πμιιέξ εθπιήλεηξ. 

Σα Υνηζημύγεκκα ζεμαίκμοκ ... παηδηά, μηθμγέκεηα, θάνηεξ, ηναγμύδηα, δώνα θαη 

γιοθά, πανά θαη εοηοπία… 

Όμςξ, πάκς απ' όια, ηα Υνηζημύγεκκα ζεμαίκμοκ αγάπε 

 θαη πνμζθμνά ζημοξ ακζνώπμοξ πμο πνεηάδμκηαη 

 ηε ζημνγή θαη ηε θνμκηίδα μαξ... 

 

 



 Πμιιά έζημα θαη παναδόζεηξ ημο ιαμύ μαξ ζοκδέμκηαη με ηεκ πενίμδμ 

από ηεκ Παναμμκή ηςκ Υνηζημογέκκςκ μέπνη θαη ηα Φώηα. 

Από ηα πμιύ παιηά πνόκηα έθζαζακ μέπνη ηηξ μένεξ μαξ θαη δηαηενμύκηαη 

δςκηακά ζηα πςνηά μαξ μενηθά έζημα πμο δίκμοκ έκα ηδηαίηενμ ηόκμ ζηε δςή 

ηςκ ακζνώπςκ ηεξ οπαίζνμο. 

ε πμιιμύξ από εμάξ είκαη άγκςζηα, γηαηί δμύμε ζηηξ πόιεηξ, όπμο μ ηνόπμξ 

δςήξ μαξ έπεη αιιάλεη θαη δεκ αθμιμοζεί ηόζμ ηεκ πανάδμζε... 

Σμ ζπμιείμ είκαη ε δίμδμξ γηα κα ένζμοκ ηα παηδηά ζε επαθή με αοηά ηα έζημα 

θαη κα γκςνίζμοκ ηεκ πανάδμζε ημο ηόπμο μαξ! 
 



Βάδμομε, ιμηπόκ ιίγε μαγηθή πνοζόζθμκε ζηηξ μένεξ μαξ θαη ηαληδεύμομε με ημ 

ηνέκμ ηςκ Υνηζημογέκκςκ ζε μηα από ηηξ ςναηόηενεξ γημνηέξ ημο πνόκμο!  

 

 



Σο ζηόλιζμα ηοσ τριζηοσγεμμιάηικοσ δέμηροσ 
 

ηα παιηά πνόκηα μη παππμύδεξ  μαξ έθμβακ θοπανίζζηα θαη πεύθα 

από ηα βμοκά. ηε ζοκέπεηα ζηόιηδακ ηα δέκηνα αοηά με 

θμοθμοκάνηα, πμο ηα έβαθακ με δηάθμνα πνώμαηα. Γπίζεξ έβαδακ 

μπαιόκηα θαη δηάθμνα ζημιίδηα πμο έθηηαπκακ με ηα δηθά ημοξ πένηα... 

Γμείξ ηη ζημιίδηα βάδμομε ζημ πνηζημογεκκηάηηθμ δέκηνμ;  

Πνώηα-πνώηα αξ ακμίλμομε ηα θιαδηά ημο! 



Ω ΓΛΑΣΟ, Ω ΓΛΑΣΟ 
 

Μ’ ΑΡΓΓΙ, 
 

ΠΩ Μ’ ΑΡΓΓΙ!! 



Σμ έιαημ μαξ είκαη έημημμ κα θμνέζεη ηα πημ όμμνθα θαη ιαμπενά 

ζημιίδηα ημο! Φηηάπκμομε μηα γναμμή από ημ θαιάζη με ηα ζημιίδηα 

μέπνη ημ δέκηνμ θαη έκα-έκα ζημιίδη πενκάεη από ηα πένηα όιςκ ηςκ 

παηδηώκ. Ο πνώημξ ζηε γναμμή ημπμζεηεί ημ ζημιίδη ημο θαη αθμύ 

θαμανώζεη ημ δέκηνμ πεγαίκεη ζημ ηέιμξ! Η δηαδηθαζία ζοκεπίδεηαη 

μέπνη όια ηα παηδηά κα βάιμοκ έκα ζημιίδη…! 





Πενημέκμομε ηε ζεηνά μαξ θαη δίκμομε πνόκμ ζημ θίιμ μαξ! 





Έημημμ ημ δεκηνάθη μαξ!!! 



Σαλίδη ζημκ θόζμμ ηςκ παναμοζηώκ… 

Αοηέξ ηηξ γημνηέξ ηαληδέραμε ζοκηνμθηά με ημ βηβιίμ, 

ελαζθεζήθαμε ζε δναζηενηόηεηεξ θηιακαγκςζίαξ δηαβάδμκηαξ 

πνηζημογεκκηάηηθα παναμύζηα, ηζημνίεξ πανμέκεξ από ηεκ 

πανάδμζε με ήνςεξ μηθνμύξ θαιηθάκηδανμοξ θαη λςηηθά...  

Η ηζημνία ηεξ γέκκεζεξ ημο Υνηζημύ θαη μη  Μάγμη με ηα δώνα… 

Αθμύζαμε με πνμζμπή θαη εκδηαθένμκ ηηξ αθεγήζεηξ ηεξ θονίαξ 

θαη δηεγεζήθαμε με ημ δηθό μαξ ηνόπμ ηηξ ηζημνίεξ αοηέξ! 

 



Γκημπίζαμε ημκ ηίηιμ, 

ενμεκεύζαμε ιέλεηξ άγκςζηεξ 

θαη ζογθνίκαμε ημ ζογγναθηθό 

ύθμξ… πενηγνάραμε ηηξ εηθόκεξ 

θαη δηαηοπώζαμε απμνίεξ! 

Γπηπεηνήζαμε κα δώζμομε έκα 

δηαθμνεηηθό ηέιμξ ζηηξ ηζημνίεξ 

θαη κα μπενδέρμομε ημοξ ήνςεξ 

ηςκ παναμοζηώκ!  



Μάζαμε ζπμοδαία πνάγμαηα γηα ηεκ ειιεκηθή 

πανάδμζε θαη ηα Υνηζημύγεκκα!  

οδεηήζαμε γηα ηα έζημα πμο έπμοκ δηαηενεζεί 

μέπνη ζήμενα, όπςξ ημ ζπάζημμ ημο νμδημύ θαη ε 

παναζθεοή ηεξ Βαζηιόπηηαξ… 



Φηηάλαμε έκα εμενμιόγημ γηα ημ μήκα Δεθέμβνε με ζηόπμ  

κα οπμιμγίδμομε ηηξ μένεξ μέπνη ηα Υνηζημύγεκκα!  



Κάζε μένα ιμηπόκ αλημπμημύζαμε ηεκ θαηαζθεοή αοηή, μεηνμύζαμε ηα 

ζημιηδάθηα πμο ήηακ ανηζμεμέκα θάκμκηαξ πνόζζεζε θαη αθαίνεζε! 

 



Υνηζημογεκκηάηηθεξ θαηαζθεοέξ… 

Οη πνηζημογεκκηάηηθεξ πνμεημημαζίεξ όιςκ αοηώκ ηςκ εμενώκ με 

δηάθμνεξ οπένμπεξ, πεηνμπμίεηεξ θαηαζθεοέξ, παζπαιηζμέκεξ με 

πνοζόζθμκε, δίκμοκ μηα μαγηθή αημόζθαηνα μέζα ζημ κεπηαγςγείμ.  

Γεμίδμοκ με πανά ηηξ ροπέξ ηςκ παηδηώκ μαξ, πανίδμοκ ιαμπενά 

παμόγεια θαη πνμζθένμοκ δηαζθέδαζε.  

Σα παηδηά μαξ ζοιιέγμοκ οιηθά, ζπεδηάδμοκ, θόβμοκ θαη θμιιμύκ 

ελαζθώκηαξ ηε ιεπηή ημοξ θηκεηηθόηεηα!  

Αξ απμιαύζμομε ημοξ μηθνμύξ μαξ θίιμοξ κα δμοιεύμοκ  

με θακηαζία θαη δεμημονγηθόηεηα!! 
 



Μηα θμνά θη έκακ θαηνό ήηακ έκα λςηηθό πμο λεηνύπςζε 

από ηε γε… 

Ακ θαη ημ ίδημ κόμηδε πςξ είπε θνοθηεί θαιά, εμείξ ημ 

εκημπίζαμε θαη απμθαζίζαμε κα δώζμομε ιίγμ πνώμα 

ζηηξ νηγέ ημο θάιηζεξ, πνεζημμπμηώκηαξ ημ θόθθηκμ θαη 

ημ πνάζηκμ πνώμα εκαιιάλ! 



Μπμνείηε κα παναθμιμοζήζεηε ηα ζπεηηθά βίκηεμ ηεξ δνάζεξ μαξ ζηεκ ανπηθή 

ζειίδα ημο newsletter (με ηίηιμ: «ΣΟ ΞΩΣΙΚΟ 1 θαη ΣΟ ΞΩΣΙΚΟ 2»)… 

Θα εθπιαγείηε από ημκ ηνόπμ πμο δεμημονγμύμε ζηα ηναπεδάθηα, ζογθεκηνςμέκμη 

ζηεκ ενγαζία μαξ, με ηε ζοκηνμθηά ηεξ μμοζηθήξ!! 



Σμ μηθνό μαξ λςηηθό πάνεθε ηόζμ πμιύ πμο ζθέθηεθε κα μαξ 

πανίζεη ηε μαγηθή ημο πνοζόζθμκε!!  



Καη εμείξ ημο οπμζπεζήθαμε πςξ με αοηή ζα ζημιίζμομε θάζε μαξ 

ενγαζία… όπςξ μη πνηζημογεκκηάηηθεξ μπάιεξ πμο βάραμε με κενμμπμγηέξ! 



Ακαμείλαμε ηα πνώμαηα θαη μη μπάιεξ έγηκακ πμιύπνςμεξ… μμκαδηθέξ!! 



Έπεηηα θηηάλαμε με 

δαπηοιμμπμγηά θαη ηύπςμα 

από θειό έκα όμμνθμ ειαηάθη! 



Σμ μπμίμ θοζηθά παζπαιίζαμε με πνοζόζθμκε! 



Όπςξ θαη ημ ζημιηδάθη μαξ γηα ημ 

δέκηνμ με ημ Υνηζηό μέζα ζηεκ θμύκηα… 





Η πμδηά ηεξ Αγημβαζηιίκαξ με όιεξ ηηξ 

ιηπμοδηέξ! Αθμιμοζήζαμε ηηξ μδεγίεξ θαη 

θόραμε με πνμζμπή ηα οιηθά/μπηζθόηα! 



Κμιιήζαμε ηα οιηθά θαη ημ 

απμηέιεζμα ήηακ θακηαζηηθό!! 



Υςνηζηήθαμε ζε μμαδμύιεξ θαη δεμημονγήζαμε από θμηκμύ!  

Φηηάλαμε έκα όμμνθμ ειαηάθη… 







Γμύνη-γμύνη… 

Αλημπμηώκηαξ ηα βηβιία ηεξ ζοιιμγήξ μαξ μάζαμε γηα έκα έζημμ 

πμο έπεη λεπαζηεί με ημ πέναζμα ημο πνόκμο θαη απμθαζίζαμε κα 

ημ ακαβηώζμομε! Σμ ζηόιηζμα ημο θαναβημύ ηα Υνηζημύγεκκα, 

απμηειεί μένμξ ηεξ καοηηθήξ μαξ πανάδμζεξ, θαζώξ ε παηνίδα μαξ 

θαη ςξ γεςγναθηθόξ πώνμξ θαη ςξ ηδέα, είκαη άννεθηα 

ζοκδεδεμέκε με ηε ζάιαζζα.  

 



Έηζη ζε πμιιά ζπίηηα πνηκ από πνόκηα, με αγάπε, πανά θαη δεμημονγηθό κμο ηα 

ειιεκόπμοια θαηαζθεύαδακ λύιηκα θανάβηα γηα ηημή θαη θαιςζόνηζμα ζημοξ 

καοηηθμύξ, πμο επέζηνεθακ από ηα ηαλίδηα ημοξ ηεκ πενίμδμ ηςκ 

Υνηζημογέκκςκ, ζομβμιίδμκηαξ ζογπνόκςξ θαη ηεκ θαηκμύνγηα πιεύζε ημο 

ακζνώπμο ζηε δςή, μεηά ηε γέκκεζε ημο Υνηζημύ.  

Σμ δηθό μαξ θαναβάθη ημ μεηαηνέραμε ζε γμύνη γηα ημ 2018! 

 

 



Αλημπμηήζαμε θοζηθά οιηθά όπςξ απμλεναμέκα θνμύηα, 

θόθθμοξ θαθέ, λοιάθηα θαη θακέια!  

Αξ μαξ θένεη θαιή ηύπε θαη εοεμενία!!! 

 



Παηπκηδμθαμώμαηα με 
πνηζημογεκκηάηηθεξ κόηεξ… 

Σμ παηπκίδη δεκ μαξ έιεηρε θαζόιμο ηηξ γημνηηκέξ αοηέξ μένεξ… Ήηακ ηόζα 

ηα παηπκίδηα πμο παίλαμε θαη εοπανηζηεζήθαμε ηε ζοκηνμθηά ηςκ θίιςκ μαξ!  

Γλαζθεζήθαμε ζημ ζεηηθό ακηαγςκηζμό θαη πανήθαμε ηε ζοκενγαζία, 

πνεζημμπμηήζαμε ηε θακηαζία θαη ηε ιμγηθή θαη μάζαμε 

 μέζα από πιμύζηεξ παηδαγςγηθέξ δνάζεηξ! 

 Παναθάης, ζα ζαξ δώζμομε μηα γεύζε από ηα παηπκίδηα μαξ… 

 



Με θιεηζηά μάηηα ιέηε, πώξ είκαη 

εύθμιμ κα βάιμομε ζημκ ηάνακδμ 

ηε μοημύια ημο; Γειάζαμε ηόζμ 

πμιύ ζε αοηό ημ παηπκίδη!  

Η μύηε βνέζεθε ζηα αοηηά θαη 

θάης από ημ ζηόμα!! 

 



Σμ παηπκίδη απέθηεζε πενηζζόηενμ 

εκδηαθένμκ όηακ μη ζομμαζεηέξ μαξ  

έδηκακ μδεγίεξ… Δεληά, ανηζηενά, δομ 

βήμαηα πίζς, ζηνμθή… ηειηθά ε 

μοημύια έβνηζθε ηε ζέζε ηεξ!!! 



Μηα μένα μαξ ήνζε μηα ηνειή ηδέα… κα μεηαμμνθώζμομε ηε 

ζομμαζήηνηα μαξ ζε πνηζημογεκκηάηηθμ δέκηνμ! Σα γέιηα μαξ 

επμύζακ ζε όιε ηεκ ηάλε!! 



ακ ηε κύθε ζημιηζμέκμ, θμοκηςηό 

θαμανςηό… κα ημ δέκηνμ θμνηςμέκμ ζημ 

ζαιόκη ημ ακμηπηό!! 



αξ είπαμε πςξ μη 

θαιηθάκηδανμη μπένδερακ 

ηα παηπκίδηα μαξ;  

Γμείξ θαηαθέναμε κα ηα 

λεπςνίζμομε, βάδμκηαξ ηα 

από ημ μηθνόηενμ πνμξ ημ 

μεγαιύηενμ!!! 



Καη γηα ημ ηέιμξ δε ζα πηζηέρεηε ηη έγηκε μηα μένα!!! 

Ο Ρμύκημιθ ήνζε ζηεκ ηάλε μαξ!!! 



Καη εμείξ παίλαμε μαδί ημο πμιιά παηπκίδηα!! 



Έκα γνάμμα ζημκ Άγημ Βαζίιε… 

 Μία από ηηξ θαζηενςμέκεξ δναζηενηόηεηεξ πμο θάκμομε αοηέξ ηηξ 

εμένεξ ζημ Νεπηαγςγείμ είκαη ημ γνάμμα ζημκ Άγημ  Βαζίιε!  Ση κα πς γηα 

εθείκε ηεκ αμεπακία ζημ βιέμμα ημοξ θαη ημ αοζόνμεημ «ΟΥΙ!!» όηακ 

ημοξ νςηάξ ακ ήηακ δμοδμύκηα ηε πνμκηά πμο πέναζε;; 

Αθμύ είπαμε πνμθμνηθά ηη δώνμ ζέιμομε κα μαξ θένεη, ημ δςγναθίζαμε 

θηόιαξ κα μεκ μπενδεοηεί μ Άγημξ, γνάραμε θαη ημ όκμμα μαξ θη έημημμ ημ 

γνάμμα! Σμ βάιαμε μέζα ζημκ θαηάιιειμ θάθειμ θαη πήγαμε ζηα ΓΛΣΑ 

γηα κα ημ ηαποδνμμήζμομε!!  



ηηγμέξ από ηεκ  

πνμεημημαζία  

ημο γνάμμαημξ… 





Σέημηα πανά  

δεκ πενηγνάθεηαη!! 

Νμμίδς ημ παμόγειμ μαξ 
ηα ιέεη όια!!! 



Γιπίδς κα ζαξ θένεη μ Άγημξ Βαζίιεξ όηη δεηήζαηε αιιά θη ακ όπη, δεκ πεηνάδεη!! 

Γίζηε όια ζαξ οπένμπα παηδηά!!! 



Πνηκ θύγμομε εοπανηζηήζαμε ηεκ 

πνμσζηαμέκε ημο ηαποδνμμείμο θαη ηεξ 

πνμζθέναμε έκα γμύνη θαη μηα εοπεηήνηα 

θάνηα πμο είπαμε θηηάλεη!!! Μαξ δηαβεβαίςζε 

πςξ ηα γνάμμαηα μαξ ζα θηάζμοκ με αζθάιεηα 

ζημκ Άγημ Βαζίιε!! 



Σμ Υνηζημογεκκηάηηθμ  
μναηόνημ ηεξ Ληιηπμύπμιεξ! 

Ο πενίπαημξ μαξ ζηα γιοθά μμκμπάηηα ηςκ Υνηζημογέκκςκ ηειεηώκεη θαη 

μαξ μδεγεί ζε έκα παναμοζέκημ πνηζημογεκκηάηηθμ μναηόνημ, όπμο μη 

θςκέξ ηςκ μηθνώκ μαξ αγγέιςκ εκώκμκηαη με ηηξ θςκέξ ηςκ μεγάιςκ… 

Σναγμύδηα, θάιακηα θαη ραιμμί με πνςηαγςκηζηή ημκ μηθνό Υνηζημύιε μαξ 

θναημύκ ζοκηνμθηά ημ βνάδο ηεξ γημνηήξ! Νόηεξ Υνηζημογέκκςκ, 

αθεγήζεηξ θαη παηπκίδηα πμο ροπαγςγμύκ μηθνμύξ θαη μεγάιμοξ!!!  

αξ εοπανηζημύμε πμο ήζαζηακ δίπια μαξ ζε αοηό ημ όμμνθμ ηαλίδη!!!  





αξ εύπμμαη 

ΚΑΛΗ ΥΡΟΝΙΑ θαη 

ΓΤΣΤΥΙΜΓΝΟ 

ΣΟ 2018!!!           
Με εθηίμεζε, 

 ε Παηδαγςγόξ μθία ύνημο 


