ΗλιασηΟίδερ
Τεύτος 01- Aπ/Μα/Ιοσν 2016

Εφημερίδα των μαθητών του κέντρου ειδικών θεραπειών ΑχτΟίδα

Τρίμηνη Έκδοζη

Σαν ηλιασηίδερ θωηεινέρ, ζηον οςπανό αζηέπια,
εμείρ μικποί ηαξιδεςηέρ απλώζαμε ηα σέπια.
Χαπηαεηοί ζηα ζύννεθα πεηάξαμε παπέα
και ζηο αζππόμαςπο σαπηί,
πολύσπωμα και λαμπεπά, ζαρ θέπαμε ηα νέα !
Ε
εθεμενίδα
«ΕιηαπηΟίδεξ»
λεθίκεζε κα εθδίδεηαη ζημ θέκηνμ
μαξ ημκ Απνίιημ 2016. ηεκ
εθδμηηθή
αοηή
πνμζπάζεηα
ζομμεηέπμοκ όιμη μη μαζεηέξ μαξ
με πμιιή δηάζεζε, με ηεκ αμένηζηε
βμήζεηα θαη οπμζηήνηλε ηςκ
ζεναπεοηώκ ημοξ. Γδώ μη μαζεηέξ
μαξ έπμοκ ημκ δηθό ημοξ πώνμ
έθθναζεξ είηε μέζς ημο γναπημύ
ιόγμο είηε μέζς δςγναθηάξ θαη μη
ζεναπεοηέξ
ημοξ έπμοκ
ηεκ
εοπένεηα κα ζαξ μεηαθένμοκ ηηξ
απόρεηξ ημοξ ζηα ηνέπμκηα ζέμαηα
πμο αθμνμύκ ηα παηδηά ζαξ.
Ε
έθδμζε
ηεξ
δεκ
είκαη
αοημζθμπόξ. Γίκαη έκα «βήμα»
έθθναζεξ, γηα ζέμαηα πανμέκα από
ηε ιαμγναθία, από ηα ήζε θαη έζημα
ημο ηόπμο μαξ, από ηεκ μμοζηθή,
ηεκ δηαηνμθή, θμοίδ, θαζώξ θαη
ζέμαηα
παηδαγςγηθά,
ζέμαηα
εηδηθήξ
αγςγήξ,
θαη
ζέμαηα
ακαθμνηθά με ηηξ δνάζεηξ ημο
θέκηνμο μαξ.

Όιμη μαξ μη μαζεηέξ βηώκμοκ ηεκ
πανά ηεξ δεμημονγίαξ θαη κηώζμοκ
ηθακμπμηεμέκμη από ηε ζομμεημπή
ημοξ ζε όζα δηαδναμαηίδμκηαη ζημ
πιαίζημ ηεξ εθπαηδεοηηθήξ αοηήξ
δηαδηθαζίαξ. Μέζα από ηεκ δηθή ημοξ
εθεμενίδα, ημοξ δίκεηαη ημ βήμα κα
μμηναζημύκ. Μέζα από ηηξ ζειίδεξ
ηεξ ζημπεύμομε ζηεκ ακάπηολε
ζοζηεμαηηθήξ επηθμηκςκίαξ ακάμεζα
ζηα
παηδηά,
ζηε
δεμημονγία
δηαδηθαζηώκ ακαζημπαζμμύ, ζηεκ
εκεμένςζε, θαζώξ θαη ζηεκ δηάποζε
θαιώκ πναθηηθώκ. Θέιμομε μέζα από
αοηή κα δεμημονγήζμομε έκα πώνμ
ειεύζενεξ έθθναζεξ θαη δηαιόγμο.
Γύπμμαη ε εθεμενίδα μαξ
«ΕιηαπηΟηδεξ» κα ιεηημονγήζεη ςξ
δίαοιμξ επηθμηκςκίαξ θαη μεηαθμνάξ
ειπηδμθόνςκ μεκομάηςκ ζημ πιαίζημ
ηεξ ζομμεημπηθήξ δηαδηθαζίαξ.
Σμθία Νηώκε
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Σα έζηκα ηεο αξαθνζηήο
Η Κυρά Σαρακοστή

Ο Χάζθαξ
Τπάνπεη έκα
παιηό
έζηµμ ζηεκ Καζημνηά &
ζηε Θεζζαιία.Παίδμοκ
όιμη μαδί ημ «πάζθα» με
έκα αβγό: Ε μεηένα
παίνκεη
έκα
αβγό
βναζμέκμ, ημ θαζανίδεη
&ημ δέκεη με έκα κήμα.
Μόιηξ ηειεηώζεη ημ
ηναπέδη ηεξ Σονηκήξ
παίνκεη ηεκ θιςζηή με
ημ αβγό
θαη ημ θμοκάεη μπνμζηά
ζημ ζηόμα όιςκ ςξ
εθθνεμέξ, θαη όπμημξ ημ
πηάζεη
είκαη
μ
κηθεηήξ.
Γύπμκηαη «με αβγό ημ
θιείκς, με αβγό κα ημ
ακμίλς», εκκμείηαη ημ
Πάζπα με ημ θόθθηκμ
αβγό. Αιιμύ, ακηί γηα
αβγό
πνεζημμπμημύκ
παιβά.
Πακαγηώηεξ Π.

ηα παιηά πνόκηα μη άκζνςπμη μόιηξ ηέιεηςκακ μη απόθνηεξ, άνπηδακ κα
ιμγανηάδμοκ ηηξ μένεξ ηεξ αναθμζηήξ, με ηε βμήζεηα ηεξ Κονάξ
αναθμζηήξ. πεδίαδακ πάκς ζε έκα πανηί μία γοκαίθα, με μαθνηά
θμύζηα θαη εθηά πόδηα.
Αοηά ηα εθηά πόδηα ζομβόιηδακ ηηξ εθηά εβδμμάδεξ πμο έπνεπε κα
πενάζμοκ μέπνη ημ Πάζπα. Σε Μεγάιε αναθμζηή μη άκζνςπμη
κήζηεοακ θαη πνμζεύπμκηακ θαη γηα αοηό ηεκ Κονά αναθμζηή ηεκ
έθηηαπκακ πςνίξ ζηόμα, θαη ηα πένηα ηεξ ήηακ ζηαονςμέκα, ζακ κα
πνμζεύπμκηακ, θαη ζημ θεθάιη ηεξ έβαδακ έκα ζηαονό.
Κάζε άββαημ ηεξ έθμβακ θη από έκα πόδη.
Έηζη έθηακε ε
Μεγαιμβδμμάδα.
Σμ ηειεοηαίμ μάιηζηα πόδη ημ έβαδακ μέζα ζε έκα λενό ζύθμ, ή ζε έκα
θανύδη. Όπμημξ ημ έβνηζθε ήηακ μ ηοπενόξ.
ε μενηθά μένε ηεξ Γιιάδαξ έθηηαπκακ ηεκ Κονά αναθμζηή με δομάνη,
ακηί κα ηεκ ζπεδηάδμοκ ζε πανηί. Αθμύ ηεκ έρεκακ, ηεκ έβαδακ ζηα
εηθμκίζμαηα.
Κάζε άββαημ, ηεκ Κονά αναθμζηή ηεκ θαηέβαδακ από ημ εηθόκηζμα
θαη ηεξ έθμβακ ημ έκα ηεξ πόδη.
Πακαγηώηεξ Π.

Ανηύζημα θαη Νεζηίζημα

Αναζηάζηρ Π.

Σοκηαγή γηα ηεκ θονά Σαναθμζηή

Ο πανηαεηόξ

Καη ημ πημ θακηαζµαγμνηθό έζηµμ είκαη
ημ πέηαγµα ηςκ πανηαεηώκ.
Ο μονακόξ γεµίδεη από πμιύπνςµμοξ
πανηαεημύξ, πμο πεηάκε ζακ πμοιηά
θαη θαιςζμνίδμοκ ηεκ άκμηλε. ηεκ
Αζήκα, µαδεύμκηαη ζηηξ θμνοθέξ ηςκ
ιόθςκ ηεξ πόιεξ, ζημ ιόθμ ημο
Φηιμπάππμο, ζημ ιόθμ ημο ηνέθε,
ζημ ιόθμ ημο Λοθαβεηημύ, όπμο θαη
πεημύκ
ημοξ
πανηαεημύξ.
Γθεί
οπάνπεη
δςκηακή
µμοζηθή,
παναδμζηαθή
θαη
µμκηένκα,
µε
δεµμθηιείξ ηναγμοδηζηέξ, θαη όιμη
πμνεύμοκ!
Πακαγηώηεξ Π.
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Φηηάπκς ημκ δηθό μμο πανηαεηό!

•3 ίδηα λύιηκα πεπάθηα μήθμοξ πενίπμο 70cm, θαηά
πνμηίμεζε μνζμγςκηθήξ δηαημμήξ (π.π. 1,5cm x 0,5cm), ζηα
άθνα ηςκ μπμίςκ ζα θάκεηε παημύνα (μδεγό) γηα κα
πνμζανμόζεηε εθεί ημ ζπάγθμ ζηε ζοκέπεηα
•Βαμβαθενό ζπάγθμ
•Ακζεθηηθή δειαηίκε ζηα πνώμαηα πμο επηζομείηε
•Ρεοζηή θόιια

Δέκμομε ηα ηνία λύια μεηαλύ ημοξ
με ζπάγθμ ζημ θέκηνμ (εηθ.2)
θνμκηίδμκηαξ
κα
αθήζμομε
επηπιέμκ ζπάγθμ μήθμοξ πενίπμο
50cm. Ακμίγμομε ημ ζθειεηό ημο
πανηαεημύ θαη με ηε βμήζεηα ημο
ζπάγθμο μεηνάμε ώζηε μη πιεονέξ
ηςκ ηνηγώκςκ πμο ζπεμαηίδμκηαη
κα είκαη ίζεξ (εηθ.3). Μόιηξ βνμύμε
ηηξ ζςζηέξ απμζηάζεηξ, δέκμομε με
ζπάγθμ ηεκ παημύνα εκόξ λύιμο
δηαδμπηθά ζε όια ηα λύια θαη δέζηε
με θόμπμ ηεκ ηειεοηαία πιεονά
(εηθ.4). Κμιιάμε με θόιια ηηξ
δειαηίκεξ
θαη πανάδμομε
με
μανθαδόνμ ημ πενίγναμμα ημο
αεημύ, αθήκμκηαξ πενηζώνημ γύνς
γύνς
(εηθ.5).
Κόβμομε
ημ
πενίγναμμα θαη βάδμομε θόιια ζηηξ
πιεονέξ (εηθ.6). Κμιιάμε όιεξ ηηξ
πιεονέξ θαη γονκάμε ημ πανηαεηό
από ηεκ θαιή πιεονά (εηθ.7).
Δέκμομε έκα κέμ θμμμάηη ζπάγθμο
ζε δύμ λύια, μήθμοξ αθνηβώξ όζμ
ημ θάζε ηζόπιεονμ ηνίγςκμ ημο
ζθειεημύ (εηθ.8). ηε μέζε ημο
ηνηγώκμο
πμο
ζπεμαηίζηεθε,
δέκμομε έκα κέμ θμμμάηη ζπάγθμο,
μήθμοξ πενίπμο όζμ 4 θμνέξ ε
δηαγώκημξ ημο αεημύ (εηθ.9) πμο ζα
είκαη ε μονά ημο. Σώνα θηηάπκμομε
ηε δηαθόζμεζε ηεξ μονάξ. Κόβμομε
θμμμάηηα δειαηίκεξ (εηθ.10) θαη ηα
δέκμομε με ζπάγθμ θαηά μήθμξ ηεξ
μονάξ ζε απόζηαζε πενίπμο 15cm
μεηαλύ ημοξ (εηθ.11). ηε ζοκέπεηα
θάκμομε μία ηνύπα αθνηβώξ ζημ
θέκηνμ ηεξ δειαηίκεξ ημο αεημύ θαη

πενκάμε από εθεί ημ ζθμηκάθη πμο
είπαμε αθήζεη κα πενηζζεύεη ζηεκ
ανπή ηεξ θαηαζθεοήξ (εηθ. 12).
Δέκμομε έκα κέμ θμμμάηη ζπάγθμο
ζε δύμ λοιάθηα, ώζηε ημ μήθμξ ημο
ζπάγθμο
κα
ζπεμαηίδεη
έκα
ηζόπιεονμ ηνίγςκμ αθνηβώξ ίδημ με
ηα ηνίγςκα ημο αεημύ ζαξ ζε ζέζε
ακηηδηαμεηνηθά ηεξ μονάξ (εηθ.13).
Δηαθμζμμύμε
ημκ
πανηαεηό
θμιιώκηαξ θμμμάηηα δειαηίκεξ
πενημεηνηθά.
(εηθ.14).
Σώνα
θηηάπκμομε ημ δύγη. Θα δέζμομε ημ
ζθμηκί πμο πενάζαμε από ημ θέκηνμ
ημο αεημύ με ημ θέκηνμ ημο
ηνηγώκμο πμο θηηάλαμε πνηκ ιίγμ
(εηθ.15). Γδώ ζέιεη πμιιή μεγάιε
πνμζμπή κα οπμιμγίζεηε όηη μ
θόμπμξ ζα γίκεη ζε ηέημημ ζεμείμ
ώζηε κα εθάπηεηαη ζηηξ γςκίεξ ημο
ηνηγώκμο(εηθ.6). Με αοηόκ ημκ
ηνόπμ ζα δηαζθαιίζμομε πςξ μ
αεηόξ ζα μπμνέζεη κα πεηάλεη.
Σέιμξ ζα θηηάλμομε ηε ιεγόμεκε
«θαιμύμπα» δέκμκηαξ
ανθεηή
πμζόηεηα ζπάγθμο ζε έκα λοιάθη
θαη εκώκμκηαξ ηεκ άθνε ημο με ημ
άθνμ από ημ δύγη. (θεκηνηθε
εηθόκα). Ο αεηόξ ζαξ είκαη έημημμξ
κα πεηάλεη θαη θαιή δηαζθέδαζε!!!
Δεμήηνεξ Ο.
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Παναμύζη
Μία ηζημνία ζα ζαξ πς, γηα έκα
όκεηνμ ηνειό... ε έκα μηθνό μηθνό
πςνηό, θάπμηε ,θάπμο,μα όπη εδώ,
πιάη ζημ πμηάμη ημ γμνγό,
θύηνςζε
θαιάμη
ιογενό.
Φήιςκε θαη ζένηεοε θαη ημκ θόζμμ
έβιεπε.
Μα
έκα
πανάπμκμ
πηθνό
έβγαδε θάζε θύιιμ ημο μηθνό.
«Απ κα μπμνμύζα κα πεηώ... Να
θηάκς ςξ ημκ μονακό! Να
δς
ημκ
θόζμμ
από
ρειά θη άιια θαιάμηα μαθνηκά...
Βανέζεθα κα είμαη εδώ θη όιμ κα
αθμύς
ημκ
πμηαμό.
Δηόιμο εγώ κα πενπαηώ μύηε έκα
βήμα. Άδηθμ δεκ είκαη αοηό»; Ο
ήιημξ
πμο
ημ
άθμογε,
γιοθά γιοθά ημ πάηδεοε θαη
θάζε απηίδα ημο δεζηή πανέα ημο
θάκε ζηεκ πίθνα ημο αοηή.
Σμ ζύκκεθμ θμνόηδεοε ηεκ ηόζε

Ιωλζηαληίλνο Γ.

θακηαζία.
«Πόηε
θαιάμη
αθμύζηεθε ζε μονακμπμνεία; Γίκαη
θαιάμη. Ρίδςζε ζηεκ γε γηα κα
παηάεη θη όπη όκεηνα ηνειά κα
πεη
πςξ
ζα
πεηάεη.»
Ο αέναξ ημ ιοπήζεθε θαη πήγε
ζηα
παηδηά
πμο
έπαηδακ
θιεβανηάηηθα ζε μηα γεηημκηά.
Σμοξ
ζθύνηλε
αθνμπόηαμα
κα βνμοκ ηεκ θαιαμηά, πμο έκα
θαιάμη ιογενό ,ζε κα ακηαμώζεη
μονακό. Κη εθείκα έηζη έθαμακ
θαη
θόρακ
ημ
θαιάμη
θαη πήνακ ηνία λύια ημο
πμο
ίζα
ηα
μεηνήζακ.
Με ηέπκε μαδί ηα εδεζακ ,ηα
ζθίλακε γενά μεκ ηα ζθμνπίζεη
μ άκεμμξ ,κα είκαη δοκαηά.
Πμιύπνςμμ
πμοθάμηζμ
ημο θόνεζακ με θόιια θαη πανηί ,
πανμύμεκμ
θαη
όμμνθμ
ζακ ημο Ανιεθίκμο ηεκ ζημιή.

Αληώλεο Ι.

Φαιίδηζακ πμιύπνςμα πανηάθηα
θαη πακηά θαη μ όια ημύηα
θηηάλακε
λμπίζς
ημο
μηα
μαθνμοιή
μονά.
Μηα Δεοηένα Καζανή ,όπςξ ημ
έζημμ θαιεί μεξ ζε πανμύμεκεξ
θςκέξ ημ μκεηνμπόιμ μαξ θαιάμη ,
ηεκ πνώηε ημο ηεκ πηήζε
,εημημάζηεθε
κα
θάμεη.
Πήνε
ακάζα
πμιύ
βαζηά.
Έθιεηζε ηα μάηηα ημο γηα ιίγμ
ζθηπηά
ζθηπηά
θαη
εημημάζηεθε
ζαθώξ
ρειά
κα
πεηάλεη.
ζακ
πανηαεηόξ!!!!!!!!!!!.
Σμ όκεηνό ημο ήηακ ηνειό ..
Μα ζακ βνέζεθε ζημκ μονακό ,
κα
θμιομπάεη
απαιά
θαη θόιπα κα θάκεη με ηεκ
θακηαπηενή
ημο
μονά...,
έκηςζε
πςξ
ηειηθά,
όηακ ηα όκεηνά ημο θακείξ πμιύ ηα

Αλαζηάζεο Π

αγαπά, ...μπμνεί... μπμνεί κα βγμοκ
μηα μένα αιεζηκά!! Αθόμε θη ακ
έπεηξ μάκα θαιαμηά, θαη νίδεξ
ζημ πώμα πμιύ βαζηά, αενμπόνμο
θανηένα μπμνείξ κα θάκεηξ
ακ έπεηξ πείζμα θαη πίζηε ζηεκ
θανδηά. Καη ζαξ ημ ιές εγώ, μ
άκεμμξ
παηδηά
,
πμο έπς δεη ηόζα πμιιά.
Να
πεηε
πίζηε
ζηεκ
θανδηά.....
Με αθμνμή αοηό ημ όμμνθμ
παναμύζη μη μηθνμί μαξ μαζεηέξ.
δςγνάθηζακ
ημ
όκεηνμ
ημο
θαιαμημύ θαη ρηζύνηζακ θη αοημί
ζημκ άκεμμ ηεκ πνμζςπηθή ημοξ
επηζομία

εξαθεηκ Ζ.

Μηθόιαο Ι.
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αναθμζηηακεξ οκηαγέξ
Χαιβάξ με ζημηγδάιη

νεβοζμθεθηέδεξ

1 θι. ειαηόιαδμ
2 θι. ζημηγδάιη πμκηνό
3 θι. δάπανε
4 θι. κενό
1/2 θι. ζηαθίδεξ πςνίξ θμοθμύηζη
1/2 θι. λεθιμοδηζμέκα αμύγδαια
1-2 θ.γι. θακέια ζε ζθόκε
λύζμα 1 ιεμμκημύ
1/2 θι. πομόξ ιεμμκημύ

2 1/2 θιηηδάκηα νεβίζηα, βναζμέκα
1
μεγάιμ
λενό
θνεμμύδη,
ρηιμθμμμέκμ
2-3
θνέζθα
θνεμμοδάθηα,
ρηιμθμμμέκα
1 θμοηαιηά άκεζμξ, ρηιμθμμμέκμξ
ιίγμ ρςμί (ρίπα, μμοζθεμέκμ θαη
θαιά ζηομμέκμ)
2-3 θμοηαιηέξ θνέζθμξ δοόζμμξ,
ρηιμθμμμέκμξ
1
θμοηαιηά
μασκηακόξ
(ή
θόιηακδνμ), ρηιμθμμμέκμξ
1/4 ημο θιηηδακημύ αιεύνη θαη ιίγμ
επηπιέμκ γηα ημ αιεύνςμα
αιάηη, πηπένη, ιίγμ θύμηκμ
ιίγμ ιάδη γηα ημοξ θεθηέδεξ θαη
ανθεηό γηα ημ ηεγάκηζμα

Οδεγίεξ:
1. Βνάδμομε ημ κενό θαη ηε δάπανε ζε μεζαία θςηηά θαη ημ
αθήκμομε κα ζηγμβνάζεη, ζε λεζθέπαζηε θαηζανόια, γηα 1015 ιεπηά, μέπνη κα πήλεη ειαθνώξ.
2. Πνμζζέημομε ημ πομό ιεμμκημύ θαη ημ αθήκμομε ζηεκ
άθνε.
3. Καβμονκηίδμομε ηα θμοθμοκάνηα θαη ηα αμύγδαια ζε έκα
ζηεγκό ηεγάκη.
4. ε μία μεγάιε θαηζανόια, δεζηαίκμομε ημ ειαηόιαδμ θαη
πνμζζέημομε ημ ζημηγδάιη ανγά θαη ζηαζενά ακαθαηεύμκηαξ
με μηα λύιηκε θμοηάια. Ακαθαηεύεηε ημ ζημηγδάιη με ημ
θαοηό ιάδη γηα 10 πενίπμο ιεπηά, ζε μεζαία θςηηά, μέπνη κα
ζθμονύκεη ειαθνώξ.
5. Πνμζζέημομε ημοξ θαβμονκηηζμέκμοξ λενμύξ θανπμύξ
θαη ηηξ ζηαθίδεξ θαη ακαθαηεύμομε.
6. Παζπαιίδμομε με ιίγε θακέια.
7. Υςνίξ κα ζηαμαηήζμομε ημ ακαθάηεμα, πνμζζέημομε ανγά
ημ θαοηό ζηνόπη θαη ζοκεπίδμομε κα μαγεηνεύμομε θαη κα
ακαθαηεύμομε ημ μείγμα μέπνη κα γίκεη πμιύ πεπηό, ζπεδόκ
ζομπαγέξ.
8. Σμ θαηεβάδμομε από ηε θςηηά θαη ημ αδεηάδμομε ζε μηα
θόνμα γηα κα πήλεη ή ημ ζενβίνμομε ζε αημμηθά μπμι ή
πηάηα, νακηίδμκηάξ ημ με επηπιέμκ θακέια.
Δώνα Α.

Γθηέιεζε

Νεζηίζημα ηνόθημα πμο απμηειμύκ θαιέξ πεγέξ
αζβεζηίμο θαη ζα πνέπεη κα πενηιαμβάκμκηαη ζημ
κεζηίζημμ μεκμύ μαξ είκαη ηα ελήξ:
• Μπνόθμιμ
• Απμλεναμέκα θνμύηα (εηδηθά ηα ζύθα)
• Όζπνηα
• Σαπίκη – ζμοζάμη θαη ηα πνμσόκηα ημο (παζηέιη)
• Γμπιμοηηζμέκα δεμεηνηαθά μιηθήξ αιέζεςξ
• όγηα
• Γμπιμοηηζμέκμη πομμί
• Ξενμί θανπμί
• Πξάζηλα θπιιώδε ιαραληθά

Ρίπκεηε ηα νεβίζηα ζημ πμιομίλεν
θαη ιεηημονγείηε ηε ζοζθεοή μέπνη
κα πμιημπμηεζμύκ. Ακαθαηεύεηε
ημκ πμιηό με ιίγμ ιάδη, ημ ρςμί,
ηα θνεμμύδηα (θνέζθα θαη λενά),
ηα μονςδηθά (δοόζμμ, άκεζμ,
μασκηακό ή θόιηακδνμ θαη θύμηκμ)
θαη
ημ
αιεύνη
θαη
αιαημπηπενώκεηε.
Αθήκεηε ημ μείγμα ζημ ρογείμ κα
ζθίλεη. Πιάζεηε θαηόπηκ ζε
επίπεδμοξ ζηνμγγοιμύξ θεθηέδεξ.
Σμοξ
αιεονώκεηε
θαη
ημοξ
ηεγακίδεηε ζε θαοηό ιάδη μέπνη κα
νμδίζμοκ.
ηναγγίδεηε
ημοξ
νεβηζμθεθηέδεξ ζε απμννμθεηηθό
πανηί θαη ζενβίνεηε.
Πακαγηώηεξ Π
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Σν Πάζρα
Τα ζςναιζθημαηα μεζα από ηιρ
Ιζηοπιερ ηος Πάζσα

Δημήηπηρ Γ

Ανηικαηέζηηζε ηα μικπά
γπάμμαηα με κεθαλαία

Η παπαπούνα &ο κοκκινολαίμηρ
Όηαλ ν Χξηζηόο ζηαπξώζεθε, έλα θαθεηί πνπιάθη κ'
άζπξν ιαηκό πέηαμε πάλω από ην θεθάιη Σνπ. Σν
θεθάιη Σνπ ην έζθηγγε έλα αγθάζηλν ζηεθάλη θαη έλα
κηθξό άζπξν ινπινύδη είρε αλζίζεη ζηε βάζε ηνπ
ηαπξνύ. Σν καξηύξην ηνπ Θεαλζξώπνπ έζιηβε ην
πνπιί θαη ην ινπινύδη. Έηζη ην πνπιάθη ζέιεζε λ'
απαιύλεη ηνλ πόλν ηνπ Χξηζηνύ ηξαβώληαο έλα
αγθάζη. Σόηε ζηαιαγκαηηέο από ην αίκα ηνπ Χξηζηνύ
έπεζαλ ζην ιαηκό ηνπ πνπιηνύ αιιά θη άιιεο
θύιεζαλ πάλω ζην ινπινύδη ην νπνίν άλνημε ακέζωο
ηα πέηαιά ηνπ όζν πην πνιύ γηλόηαλ γηα λα ηηο
δερηεί. Λνλνκηάο ν ιαηκόο ηνπ πνπιηνύ θαη ηα
πέηαια ηνπ ινπινπδηνύ βάθηεθαλ θόθθηλα. Έηζη, ην
αίκα ηνπ Χξηζηνύ ράξηζε ζηνλ θνθθηλνιαίκε θαη
ζηελ παπαξνύλα ην θόθθηλν ρξώκα.
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Η Άλνημε
Σα ινπινύδηα ηεο
Άλνημεο

Κ
ή
δ
α

Σναγμύδηα γηα ηεκ άκμηλε. Γηα ηα
ιμοιμύδηα ηεξ. Σα πμοιηά ηεξ. Σηξ
βνμπμύιεξ ηεξ. Σα ζοκαηζζήμαηά
ηεξ. Σναγμύδηα επηιεγμέκα
με
πμιιή
αγάπε.
Αθμύζηε
ηηξ
οπένμπεξ
μειςδίεξ
θαη
ηηξ
ηζημνίεξ ημοξ.
•Ε Άκμηλε- Θεςδμνάθεξ
•Μηθνή πεηαιμοδίηζα- Δμογακέιεξ
•Απ μειηζζμύια- Κακά
•Σμ δέκηνμ- Υαηδεπηενήξ
•Μανγανίηα μανγανώΘεμδςνάθεξ
•Με μηιάξ άιιμ γη’ αγάπεαββόπμοιμξ
•Ση είκαη αοηό πμο με πάεη ρειάΜπαζιάμ
•Σμ μηθνό θανδενηκάθη- Καηζημίπα
•Γεηα ζμο θύνηε Μεκελέ- Βηηάιε
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H γωνιά των θεραπευτών
Μαζαίκς ημ παηδί
μμο κα μειεηάεη
ακελάνηεηα θαη
απμδμηηθά

Σουία Ντώνη, ΜΑ
Λογοθεραπεστρια

Πμιιμί γμκείξ ζηεκ πνμζπάζεηα ημοξ κα
βμεζήζμοκ ημ παηδί ζηε μειέηε ηςκ μαζεμάηςκ,
θαηαιήγμοκ ζημ κα πενκμύκ όιμ ημ πνόκμ ςξ
«μαζεηέξ» θαη ημ παηδί κα αδοκαηεί κα δηαβάδεη
μόκμ ημο.
Καη όμςξ οπάνπεη ηνόπμξ ημ παηδί κα μάζεη κα
μειεηά ακελάνηεηα θαη απμδμηηθά με ηεκ
μνγάκςζε μειέηεξ!
Πνηκ λεθηκήζμοκ ηε μειέηε ζα πνέπεη κα έπμομε
ήδε μνίζεη ηε ζεηνά ηςκ μαζεμάηςκ, θαη έπμομε
ζέζεη με πνμκηθά όνηα ηεκ δηάνθεηα μειέηεξ ημο
θάζε μαζήμαημξ θαζώξ θαη ηεκ δηάνθεηα ηςκ
δηαιεημμάηςκ
(κα
είκαη
ζοπκά
θαη
πνμγναμμαηηζμέκα) μεηαλύ ηςκ μαζεμάηςκ.
Αθόμε θαη ακ δμύμε όηη ημ παηδί ζογθεκηνώκεηαη
πενηζζόηενμ από όηη ζοκήζςξ, δε παναιείπμομε
ζε θαμία πενίπηςζε ημ δηάιεημμα. Απιώξ, ηεκ
επόμεκε εμένα αολάκμομε ηα δηαζηήμαηα μειέηεξ.
Ξεθηκάμε γνάθμκηαξ ζε μία θανηέια ημ εμενήζημ
πνόγναμμα θαη οπμιμγίδμκηαξ από θμηκμύ με ημ
παηδί, ημ πνόκμ πμο ζα πνεηαζηεί γηα ημ θάζε
μάζεμα. ηε ζοκέπεηα, ε θανηέια ημπμζεηείηαη ζε
ζεμείμ πμο ημ παηδί έπεη μπηηθή επαθή. Σμ
επόμεκμ βήμα είκαη κα βμεζήζμομε ημ παηδί κα
δηαπςνίζεη ηα εύθμια από ηα δύζθμια μαζήμαηα.
Θομόμαζηε:
Να λεθηκάμε από ηα δύζθμια μαζήμαηα γηαηί
είμαζηε λεθμύναζημη.
Να δηαβάδμομε εκαιιάλ δύζθμια με εύθμια
μαζήμαηα.
Σμ παηδί εκεμενώκεηαη γηα ημ δηάιεημμά ημο με ηε
πνήζε νμιμγημύ ημ μπμίμ θαη πηοπά με ημ ηέιμξ
θάζε ημήμαημξ μειέηεξ.

Καζεμενηκά ζεμεηώκμομε ζηεκ θανηέια δίπια ζηεκ
πνμθαζμνηζμέκε ώνα ημκ πναγμαηηθό πνόκμ πμο
πνεηάζηεθε γηα ηεκ πενάηςζε ημο θάζε
μαζήμαημξ. Γηα ημκ μνζόηενμ πνμγναμμαηηζμό ζα
πνέπεη κα ζομβμοιεοόμαζηε ηεκ θανηέια ηεξ
πνμεγμύμεκεξ εμέναξ.
Καη λεθηκάμε!
Ο ζπεμαηηζμόξ μηαξ πνώηεξ ηδέαξ γηα ημ μάζεμα
επηηογπάκεηαη με ηεκ απιή παναηήνεζε ηςκ
ζειίδςκ. Σμ μάζεμα δηαβάδεηαη ακά πανάγναθμ
όπμο ζε θάζε μηα από αοηέξ θαζμδεγμύμε ημ παηδί
κα εκημπίζεη ηα θονηόηενα ζεμεία θαη κα ηα
οπμγναμμίζεη. ηε ζοκέπεηα, δίπια από θάζε
πανάγναθμ, πανμηνύκμομε ημ παηδί κα γνάρεη έκακ
ηίηιμ πμο ζα πενηιαμβάκεη ηεκ θεκηνηθή ηδέα.
Πμιιέξ θμνέξ βμεζάεη ζηεκ απμδμηηθόηενε
μειέηε θαη μ ζπεδηαζμόξ μηαξ εηθόκαξ γηα ημ
μάζεμα. Παναδείγμαημξ πάνε, μηα μανγανίηα όπμο
ζε θάζε θύιιμ ηεξ ακαγνάθεηαη ε θεκηνηθή ηδέα.
Οη εηθόκεξ βμεζμύκ ημ παηδί
ζημ κα
απμμκεμμκεύεη θαιύηενα.
Έπεηηα, θάκμομε
ενςηήζεηξ ζημ παηδί θαη αοηό απακηάεη απιώξ
δηαβάδμκηαξ ηεκ εηθόκα.
ηόπμξ μαξ είκαη ε όιμ θαη μεγαιύηενε
αοημκόμεζε ημο παηδημύ. Πνέπεη ιμηπόκ κα
θνμκηίδμομε μ νόιμξ μαξ κα είκαη όιμ θαη
δηαθνηηηθόηενμξ. Ε μοζηαζηηθόηενε βμήζεηα πμο
μπμνμύμε κα πνμζθένμομε ζημ δηάβαζμα ηςκ
μαζεμάηςκ ημο είκαη κα γίκεη οπεύζοκμ άημμμ,
ακαιαμβάκμκηαξ ηεκ εοζύκε κα θάκεη ΜΟΝΟ ΣΟΤ
ηα μαζήμαηά ημο, θαζώξ αοηό είκαη έκα μένμξ ηςκ
οπμπνεώζεςκ ημο ζ' αοηή ηεκ ειηθία.
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H γωνιά των θεραπευτών
Πόηε ζα πνέπεη κα
απεοζοκζμύμε ζε έκακ
ενγμζεναπεοηή

Γεωργία Χαλβατσιώτη
Εργοθεραπεύτρια

Πμιιμί γμκείξ ακανςηημύκηαη ακ πνέπεη κα
επηζθεθζμύκ έκακ ενγμζεναπεοηή θαη πόηε αοηό είκαη
θαηαιιειόηενμ κα γίκεη. Ο Αμενηθάκηθμξ ύιιμγμξ
Γνγμζεναπείαξ ακαθένεη όηη μη γμκείξ πνέπεη κα
απεοζοκζμύκ ζε ενγμζεναπεοηή ακ ημ παηδί
πανμοζηάδεη ζοζηεμαηηθά 3 ή πενηζζόηενεξ από ηηξ
δοζθμιίεξ πμο πανμοζηάδμκηαη παναθάης:
•Δοζθμιεύεηαη κα οπμιμγίζεη ηε ζέζε ημο ζώμαηόξ
ημο ζημ πώνμ (πηοπάεη εύθμια).
•«Σναθάνεη» πάκς ζε άιιμοξ ή ζε έπηπια.
•Κηκείηαη ζοκεπώξ, δεκ μπμνεί κα μείκεη ήνεμμ μύηε
γηα ιίγμ.
•Δεκ ημο ανέζεη κα πμνμπεδά, κα θάκεη θμύκηα& γεκηθά
κα πνεζημμπμηεί ημκ ελμπιηζμό ηεξ παηδηθήξ πανάξ.
•Δεκ ημο ανέζμοκ μη αγθαιηέξ, ηα θηιηά.
•Γίκαη αδέλημ ζε δναζηενηόηεηεξ αδνήξ θίκεζεξ,
δειαδή ζθμκηάθηεη ζε εμπόδηα,, πέθηεη ζοπκά.
•Υάκεηαη εύθμια ζε πώνμοξ πμο δεκ γκςνίδεη θαιά.
•Τπάνπεη εμθακήξ θαζοζηένεζε ζηεκ ακάπηολε ημο
ιόγμο θαη ηεξ μμηιίαξ ημο.
•Δοζθμιεύεηαη κα θαηακμήζεη ηεκ δμμή θαη ημ κόεμα
εκόξ παηπκηδiμύ.
•Δεκ μπμνεί κα ζογθεκηνςζεί ή ζογθεκηνώκεηαη ηόζμ
ζε μία δναζηενηόηεηα πμο δεκ μπμνεί κα μεηαβεί ζε
άιιε.
•Δοζθμιεύεηαη κα αθμιμοζήζεη πνμθμνηθέξ μδεγίεξ.
•Πανμοζηάδεη άγκμηα θηκδύκμο & βνίζθεηαη ζοπκά ζε
θαηαζηάζεηξ επηθίκδοκεξ πςνίξ κα οπμιμγίδεη ηεκ
αζθάιεηά ημο ή ηεκ αζθάιεηα ηςκ άιιςκ.
•Δείπκεη κα μεκ αθμύεη όηακ ημο μηιμύκ.
•πάεη ζοπκά ηα παηπκίδηα ημο.
•Γίκαη παζεηηθό, απμηναβεγμέκμ.
• Δεκ ελενεοκά ημ πενηβάιιμκ.
•Δεκ έπεη θίιμοξ ηεξ ίδηαξ ειηθίαξ θαη πνμηημά κα
παίδεη με μηθνόηενα ή με μεγαιύηενα παηδηά.
•Δεκ μημείηαη.

•Δεκ παίδεη με ηα παηπκίδηα ηεξ ειηθίαξ ημο.
•Υνεηάδεηαη πενηζζόηενε ελάζθεζε από άιια παηδηά
γηα κα μάζεη θαηκμύνηα πνάγμαηα.
•Έπεη ειαηηςμέκε αοημπεπμίζεζε.
Έπεη θηςπό έιεγπμ ζηηξ ιεπηέξ θηκήζεηξ,
δοζθμιεύεηαη κα δςγναθίζεη μέζα ζε πιαίζημ, κα θάκεη
puzzle, κα θόρεη με ραιίδη, δε μπμνεί κα πεηνηζηεί
μηθνά ακηηθείμεκα.
•Δοζθμιεύεηαη κα πηάζεη ζςζηά ημ μμιύβη.
•Δοζθμιεύεηαη κα δςγναθίζεη μέζα ζε πιαίζημ, κα
θάκεη παδι ή κα θόρεη με ημ ραιίδη.
•Ακηηζηνέθεη γνάμμαηα θαη ανηζμμύξ, δεκ αθήκεη
δηαζηήμαηα μεηαλύ ηςκ γναμμάηςκ θαη ηςκ ιέλεςκ
πμο γνάθεη, δοζθμιεύεηαη κα δηαθνίκεη θαη κα
ακαπανάγεη γνάμμαηα.
•Γνάθεη με οπενβμιηθή πίεζε ζημ πανηί ή πμιύ απαιά
θαη μ γναθηθόξ ημο παναθηήναξ είκαη θαθόξ.
•Έπεη ειαηηςμέκμ μοσθό ηόκμ (μμηάδεη αδύκαμμ, έπεη
μηθνή ακημπή.
•Κμονάδεηαη εύθμια.
•Έπεη θαθή ζηάζε ζώμαημξ είηε ζηεκ θανέθια είηε
όηακ θάζεηαη ζε με ζηενηδόμεκε ζέζε όπςξ π.π.
μθιαδόκ.
•Δοζθμιεύεηαη κα αοημελοπενεηεζεί, δειαδή κα είκαη
ακελάνηεημ ώζηε κα θάεη μόκμ ημο, κα βάιεη ηα νμύπα
ημο ή ηα παπμύηζηα ημο, κα δέζεη ηα θμνδόκηα ημο, κα
πάεη ζηεκ ημοαιέηα, κα πιύκεη ηα δόκηηα ημο, κα θάκεη
μπάκημ, κα πηεκηζηεί, κα θόρεη κύπηα θ.ά.
•Έπεη δοζθμιίεξ ζημκ ύπκμ.
•Γίκαη πμιύ εοαίζζεημ ζε μζμέξ, γεύζεηξ, ζμνύβμοξ ή
αγγίγμαηα.
•Έπεη δοζθμιίεξ ζημ θαγεηό, ιενώκεηαη οπενβμιηθά ή
ηνώεη μόκμ ζογθεθνημέκεξ ηνμθέξ/οθέξ.

Πηγή: American
(AOTA)

Occupational

Therapy

Association
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H γωνιά των θεραπευτών
Παηδηά/έθεβμη &
ροπμζεναπεία

Μαρία Χρίστοσ,
Ψστολόγος,
Ψστοθεραπεύτρια

Κάζε παηδί, ακάιμγα με ημ
ζηάδημ ακάπηολεξ ζημ μπμίμ
βνίζθεηαη,
εκδέπεηαη
κα
ακηημεηςπίζεη
δηάθμνεξ
δοζθμιίεξ, ηηξ μπμίεξ ζοπκά
αδοκαηεί κα λεπενάζεη μόκμ
ημο. Σηξ πενηζζόηενεξ θμνέξ
δεκ μπμνεί κα θαηακμήζεη από
πμύ πνμήιζακ. Έηζη ζοπκά μ
γμκέαξ ζηεκ πνμζπάζεηά ημο
κα βμεζήζεη ημ παηδί ημο κα
ακηημεηςπίζεη
κέεξ
θαη
δύζθμιεξ θαηαζηάζεηξ, αιιά
θαη κα εκεμενςζεί μ ίδημξ γηα
ημ ακ αθμιμοζεί ή όπη ζςζηό
δνόμμ ζηεκ ακαηνμθή ημο
παηδημύ ημο, ακαδεηάεη ηεκ
ζοκδνμμή εκόξ ροπμιόγμο.
Πμηά είκαη ηα ζεμάδηα όμςξ
ηα
μπμία
μθείιμοκ
κα
εκενγμπμηήζμοκ ημοξ γμκείξ
θαη κα ημοξ θάκμοκ κα
ακηηιεθζμύκ όηη ημ παηδί ημοξ
πνεηάδεηαη
ηεκ
βμήζεηα
ροπμιόγμο;
Σμ μηθνό παηδί ή μ έθεβμξ θαη
μη
γμκείξ
πνεηάδεηαη
κα
απεοζοκζμύκ ζε εηδηθό όηακ:
Οη
γμκείξ
έπμοκ
απμνίεξ/δηαθςκίεξ ακαθμνηθά
με ηεκ δηαπαηδαγώγεζή ημο
Ε μηθμγέκεηα έπεη βηώζεη μηα
δμθημαζία (πςνηζμόξ, αζζέκεηα,
ζάκαημξ,
θιπ).
Σέημηα
ζεμακηηθά γεγμκόηα έπμοκ
επηπηώζεηξ ζηε δςή ημο
παηδημύ θαη ζοπκά ε επίζθερε
ζημκ εηδηθό απμηνέπεη ηοπόκ
ανκεηηθμύξ θηκδύκμοξ
Σμ παηδί ακηημεηςπίδεη θάπμημ
πνόβιεμα ζηεκ ελέιηλή ημο θαη
πνέπεη κα γίκεη αλημιόγεζε ηεξ

κμεμμζύκεξ
θαη
ηςκ
ηθακμηήηςκ ημο.
Σμ παηδί πανμοζηάδεη
μαζεζηαθέξ
δοζθμιίεξ,,
οπενθηκεηηθόηεηα,
δηάζπαζε
πνμζμπήξ,
ηναοιηζμό,
εκμύνεζε μεηά ηα 5 έηε θ.α.
Σμ παηδί/έθεβμξ εμθακίδεη
ζπμιηθή άνκεζε θαη απόημμε
θάμρε ζηηξ ζπμιηθέξ επηδόζεηξ
Καθέξ
ζπέζεηξ
με
ζοκμμειίθμοξ/ακηηθμηκςκηθόηε
ηα
Απόημμε
αιιαγή
ζηηξ
δηαηνμθηθέξ ζοκήζεηεξ
Δοζθμιίεξ ζημκ ύπκμ
Κιείζημμ ζημκ εαοηό ημο/ηάζεηξ
απμμόκςζεξ
Άγπμξ/θμβίεξ
Γοενεζηζηόηεηα/επηζεηηθόηεηα
Ακοπαθμή/δοζθμιία
μνημζέηεζεξ
Υαμειή αοημεθηίμεζε
Παναβαηηθή
ζομπενηθμνά
(θιμπέξ, βακδαιηζμμί, θιπ)
Πνμζμπή: Θα πνέπεη κα
ιάβμομε πμιύ ζμβανά οπόρε
μαξ όηη ζημ 90% ηςκ
πενηπηώζεςκ ηςκ παηδηώκ πμο
εμθακίδμοκ θάπμηα ζέμαηα πμο
πνήδμοκ
ζεναπείαξ,
δηαπηζηώκμομε όηη θαη ε ίδηα ε
μηθμγέκεηα ημο παηδημύ πνήδεη
ροπμζεναπείαξ. Σα παηδηά
ζοκήζςξ θένμοκ ημ ζύμπηςμα
ηεξ μηθμγέκεηαξ, με ιίγα ιόγηα
«πηοπάκε ημ θαμπακάθη» όηη
θάηη δεκ ιεηημονγεί όπςξ ζα
έπνεπε ζηηξ ζπέζεηξ ακάμεζα
ζηα μέιε ηεξ μηθμγέκεηαξ θαη
όηη θάηη πνεηάδεηαη επεηγόκηςξ
κα αιιάλεη.

Όπςξ ακαθένεη μ Σζηάκηεξ
(2000), πνμηείκμκηαη 4 θύνηεξ
θαηεγμνίεξ ζοκενγαζίαξ πμο
επηπεηνμύκηαη
με
γμκείξ
παηδηώκ/εθήβςκ
πμο
οπμβάιιμκηαη ζε μαθνμπνόκηα
ή βναπεία ροπμζεναπεία:
Σομβμοιεοηηθή
ζεναπεία
γμκέςκ με πνςηανπηθό ζθμπό
ηεκ
πνμζηαζία
θαη
ηεκ
δηαηήνεζε ηεξ ζεναπείαξ ημο
παηδημύ.
Ενγαζία ροπμζεναπεοηηθή με
ημοξ γμκείξ, ώζηε κα ιάβμοκ μη
ίδημη οπμζηήνηλε ζηε γμκεσθή
ημοξ ιεηημονγία, δειαδή με
γμκείξ πμο έπμοκ ακάγθε από
βμήζεηα
πνμθεημέκμο
κα
θαηακμήζμοκ ηε ζομπενηθμνά
ηεκ δηθή ημοξ θαη ηςκ παηδηώκ
ημοξ θαη ηηξ ζπέζεηξ με αοηά,
θαη/ή γμκείξ πμο πνμζπαζμύκ
κα ακηαπελέιζμοκ ζε μεγάιμο
βαζμμύ άγπμξ πμο μθείιεηαη ζε
πμηθίιεξ
δηαθμνεηηθέξ
θαηαζηάζεηξ.
Γνγαζία ροπμζεναπεοηηθή
όπμο ε εζηίαζε γίκεηαη ζηεκ
αιιαγή ηεξ ιεηημονγηθόηεηαξ
ηεξ μηθμγέκεηαξ θαη ε μπμία
εκδεπμμέκςξ
πενηιαμβάκεη
ζεναπεία
δεύγμοξ ή θαη όιεξ ηεξ
μηθμγέκεηαξ.
Αημμηθή ροπμζεναπεία γηα
ημκ έκακ ή ημοξ δύμ γμκείξ,
αθόμα θαη ακ ε ανπηθή
παναπμμπή πνμενπόηακ από
έκα πνμβιεμαηηζμό γηα ημ
παηδί.

Με
ηε
πνήζε
ιμηπόκ
ζεναπεοηηθώκ
ηεπκηθώκ,
ιαμβάκμκηαξ οπόρε θοζηθά ηεκ
ακαπηοληαθή ειηθία θαη ηεκ
ροπηθή
εημημόηεηα
ημο
παηδημύ/εθήβμο
(παηγκημζεναπεία, δςγναθηθή,
ζοδήηεζε
θ.α.)
γίκεηαη
πνμζπάζεηα από ηεκ πιεονά
ημο
ζεναπεοηή
κα
απειεοζενώζεη ημκ ροπηθό
θόζμμ
ηςκ
μηθνώκ
ζεναπεοόμεκςκ.
Δεμημονγώκηαξ έκα αζθαιέξ
θαη
ζηαζενό
γη
αοηά
πενηβάιιμκ
όπμο
ζα
εθθνάζμοκ
ημοξ
πνμβιεμαηηζμμύξ
θαη
ηηξ
ακεζοπίεξ
ημοξ
θαη
με
θαηακόεζε θαη ζεβαζμό ζηεκ
πνμζςπηθόηεηα
ημοξ,
ζα
επηπεηνεζεί ε όζμ ημ δοκαηό
πημ
απμηειεζμαηηθή
ακηημεηώπηζε ημοξ από ηεκ
πιεονά ημο ροπμζεναπεοηή
έπμκηαξ
απαναηηήηςξ
ςξ
ζοκμδμηπόνμοξ ζε αοηή ηεκ
εύζναοζηε
ζοκενγαηηθή
δηαδηθαζία εθηόξ από ημ ίδημ ημ
παηδί ή ημκ έθεβμ θαη ημοξ
ίδημοξ ημοξ γμκείξ. Γηα αοηόκ
αθνηβώξ ημκ ιόγμ είκαη πμιύ
ζεμακηηθό, μη γμκείξ κα έπμοκ
οπόρε
ημοξ
όηη
ε
ροπμζεναπεία
ηςκ
παηδηώκ/εθήβςκ πνέπεη κα
γίκεηαη ζε πμιύ ηαθηηθή θαη
ζηαζενή βάζε, έηζη όπςξ ζα
έπεη μνηζηεί από ημ πιαίζημ θαη
κα
μεκ
ζεμεηώκμκηαη
10
δηαζηήμαηα απμοζίαξ.

Οη δξάζεηο καο
Πώξ έκα πιαζηηθό θαπάθη μμηνάδεη… παμόγεια
Γλωξίζακε απηή ηελ εζεινληηθή θίλεζε
κέζα από ηελ Θθαξηαθή Ραδηνθωλία ην
ρεηκώλα 2014, καδεύνληαο ηόηε θαπάθηα
πξνο ελίζρπζε ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ
κηθξνύ Γηαλλάθε από ηε Χαιθίδα ζηελ
πξνζπάζεηα ηεο λα αγνξάζεη έλα
αλαπεξηθό ακαμίδην. Λε ηελ βνήζεηα
πνιιώλ ζπλαλζξώπωλ καο καδεύηεθαλ
νη πνζόηεηεο πνπ ρξεηάδνληαλ ηόηε θαη ε

θακπάληα έιαβε ηέινο!
Οη αλάγθεο όκωο ηωλ ζπλαλζξώπωλ καο
δελ ζηακαηάλε πνηέ θαη έηζη κε ηνλ
γλωζηό ηξόπν ζπιινγήο θαπαθηώλ ε
αρηΟίδα ελίζρπζε ηελ εζεινληηθή
πξνζπάζεηα ηνπ πιιόγνπ Μεθξνπαζώλ
Θθαξίαο, κε ζηόρν ηελ δεκηνπξγία
Λνλάδαο Σερλεηνύ Μεθξνύ ζην λεζί ,κε
127 θηιά θαπάθηα! Ιαη ζπλερίδνπκε..

Κμηκςκηθό πακημπςιείμ Ηιημύπμιεξ
Σμ Πακημπςιείμ πνμζθένεη δςνεάκ ηνόθημα θαη είδε πνώηεξ
ακάγθεξ ζε άπμνα άημμα πμο ζηενμύκηαη ηςκ βαζηθώκ εηδώκ
δηαβίςζεξ, πνμσόκηα με μεγάιε έθπηςζε ζε όιεξ ηηξ
θαηεγμνίεξ με παμειά εηζμδήμαηα& ηα πνμσόκηα ημο ζε ηημέξ
super market γηα ημοξ θαημίθμοξ μεγαιύηενςκ εηζμδεμάηςκ ,
(πμο με αοηόκ ημκ ηνόπμ ζηενίδμοκ ηεκ ιεηημονγία ημο).
Γμείξ ζογθεκηνώζαμε βηβιία, ζπμιηθά είδε, παηδαγςγηθά
παηπκίδηα, παηδηθά νμύπα θαη παπμύηζηα θαη ηα πνμζθέναμε
ζημ Πακημπςιείμ με ζθμπό κα πανηζημύκ ζε ζοκακζνώπμοξ
μαξ πμο ηα έπμοκ μεγάιε ακάγθε. Καη ζοκεπίδμομε..
αο επραξηζηνύκε γηα ηνλ ρξόλν πνπ καο αθηεξώζαηε. Ειπίδνπκε
λα απνιαύζαηε ηελ αλάγλωζε ηεο εθεκεξίδαο καο, όπωο
απνιάπζακε εκείο ηελ δεκηνπξγία ηεο. Ειρ ην επανιδειν
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