
Γημνηάδμκηαξ ηεκ επέηεημ ηεξ 28εξ Οθηώβνε ζημ 2μ 

ΔΓ Σνηθάιςκ 
 

Η πνμεημημαζία γηα ημκ εμνηαζμό θάζε επεηείμο είκαη μηα θαιή αθμνμή γηα κα 

ενγαζζεί μ Α’ Κύθιμξ με ημκ Β’, κα γίκμοκ δομώζεηξ, κα απμδνάζμομε από ηε 

ζπμιηθή νμοηίκα θαη κα ‘νζμοκ ζηεκ επηθάκεηα ηα ηαιέκηα ηςκ 

εθπαηδεομμέκςκ πμο μέκμοκ ζηεκ αθάκεηα θαηά ηε δηάνθεηα ηεξ θακμκηθήξ 

θμίηεζεξ.  

 
Σμ ζθεπηηθό μαξ γηα ηεκ επέηεημ ηεξ 28εξ Οθηςβνίμο ήηακ κα ζομμεηέπμοκ 

όιμη μη εθπαηδεοόμεκμη με θάπμημκ ηνόπμ, ώζηε κα κηώζμοκ πςξ είκαη θαη μη 

ίδημη, μ θαζέκαξ από αοημύξ, μηα ζεμακηηθή μμκάδα γηα ημ ζπμιείμ.  

 

Σμκ εμνηαζμό άκμηλακ με ημ ηναγμύδη «Ο ζηναηηώηεξ» ημο Μάκμο Λμσδμο 

θάπμημη από ημοξ μαζεηέξ ημο Α’ Κύθιμο.  

 

 
 



Αθμιμύζεζε ημ πνμκηθό ημο Β’ Παγθμζμίμο Πμιέμμο μέζα από έκα βίκηεμ 

ακαζθόπεζεξ. Η θνίθε θαη ε θηεκςδία ημο πμιέμμο δεκ παύεη πμηέ κα μαξ 

ζογθιμκίδεη.  

 

 
 

ηε ζοκέπεηα, ημ Α2 απήγγεηιε έκα απόζπαζμα από ηα «Γνάμμαηα ζημ 

μέηςπμ» ημο Γηάκκε Ρίηζμο: 

 

Μαξ νίπκμοκ ζηε θςηηά θ' οπμιμγίδμοκ 

πανάζεμα ηε δςή μαξ θαη γημμίδμοκ 

με ημ αίμα ηεκ θμηιηά ημοξ ηε πμκηνή 

θαη ζθέθημομαη –πώξ κα ζημ πς, μεηένα;— 

μεκ είκαη ημύημη, αιήζεηα, μη μόκμη μπηνμί 

θ' ε ζθέρε αοηή με ηνώεη κύπηα - μένα. 

 

 
 



 

Σε ζθοηάιεπήνακ μη εθπαηδεοόμεκμη ημο Β’ Κύθιμο πμο δναμαημπμίεζακ 

απμζπάζμαηα από ηεκ «Πμνεία πνμξ ημ μέηςπμ», ζηεκ μπμία, δεκ έπαζακ 

ηεκ εοθαηνία κα πάνμοκ μένμξ θάπμημη θη από εμάξ… Μέζα από ηα ιόγηα ημο 

Γιύηε ζηήζεθε μπνμζηά ζηα μάηηα μαξ ε θαζεμενηκόηεηα ημο ζηναηηώηε ζημ 

μέηςπμ, ε ελαζιίςζε πμο είκαη ζοκώκομε ηεξ πμιεμηθήξ ζοκζήθεξ.  

 

 
 

Σμ πνώημ ημήμα ημο Α Κύθιμο απήγγεηιε ζηίπμοξ ημο ηναγςδμύ Γονηπίδε γηα 

ηα αίηηα θαη ηηξ ζομθμνέξ ημο πμιέμμο: 

 

Ακέμοαιμη όζμη απμδεημύκ ηε δόλα 

με ιόγπεξ θαη με δοκαηά 

ζημκ πόιεμμ θμκηάνηα, 

ιμγηάδμκηαξ αζηόπαζηα πςξ έηζη 

ζα πάρμοκ ηςκ ζκεηώκ ηηξ ζομθμνέξ 

 

γηαηί, ακ ημ δίθημ ζμο δεηάξ με ημ αίμα, 

ε αμάπε δε ζα ιείρεη από ημκ θόζμμ 

 

 



 

Ωζηόζμ, ημ απόζπαζμα ηεξ Ερωφίλης ημο Γεςνγίμο Χμνηάηζε πμο απήγγεηιε 

ημ Α3 μεηαθένεη με απιόηεηα ηε μαηαηόηεηα θαη ηα δεηκά ημο πμιέμμο:  

 

Σμο πιμύημο απμνηαγηά, ηεξ δόλαξ πείκα, 

ημο πνοζαθημύ ηημή θαηαναµέκε, 

πόζα γηα ζαξ θμνµηά κεθνάαπμµείκακ 

πόζμη άδηθμη πμιέµμηζεθςµέκμη, 

πηοπμύκ μιεµενίξ ηεκ μηθμοµέκε! 

 

 
 

Μηα λεπςνηζηή ζηηγμή ήηακ όηακ έκαξ από ημοξ εθπαηδεοόμεκμοξ ημο Α’ 

Κύθιμο, ακηιώκηαξ από ηεκ αθγακηθή πανάδμζε ηεξ παηνίδαξ ημο, αθμύ 

έκηςζε ημ κόεμα θαη ημ μέηνμ, μειμπμίεζε θαη ηναγμύδεζε ημ απόζπαζμα ημο 

Χμνηάηζε. Μπμνείηε κα βνείηε επμγναθεμέκμ ημ ηναγμύδη εδώ: 

 

 
 

Όζμη είπακ εοπένεηα ζηε δςγναθηθή, επηδόζεθακ ζηε ζπεδίαζε εηθόκςκ, με 

ηηξ μπμίεξ δηαθμζμήζεθε μ πώνμξ ηεξ εθδήιςζεξ. Η Δηεύζοκζε ημο 

Καηαζηήμαημξ Κνάηεζεξ μαξ ηίμεζε με ηεκ πανμοζία ηεξ.  

http://sde-dfyl-trikal.tri.sch.gr/joomla3/index.php/school-work/papers/sxoliko-etos-2017-2018


 
 

Σεκ εοζύκε ηεξ εθδήιςζεξ είπακ μη εθπαηδεοηηθμί: Μανία Μμοηζάθε (ΠΓ02), 

Γηώνγμξ Μηζενιήξ (ΠΓ06), Βαζίιεξ Σζέιημξ (ΠΓ19), Βάκα Βιαπμμήηνμο 

(ΠΓ09) θαη Ιςάκκα Γηακκαθμμύιμο (ΠΓ02).  


