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1. ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΔΝΑΡΙΟΤ 

 

1.1. ΣΙΣΛΟ ΓΙΓΑΚΣΙΚΟΤ ΔΝΑΡΙΟΤ 

 Μαζαίλσ λα ζπληάζζσ έλα ιήκκα γηα ην ιεμηθό 

1.2. ΔΜΠΛΔΚΟΜΔΝΔ ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ ΠΔΡΙΟΥΔ 

Διιεληθή Γιώζζα, Ιζηνξία, Φπζηθέο Δπηζηήκεο, Φπζηθή Αγσγή 

1.3. ΣΑΞΔΙ ΣΙ ΟΠΟΙΔ ΜΠΟΡΔΙ ΝΑ ΑΠΔΤΘΤΝΔΣΑΙ 

Δ’ - η΄ Γεκνηηθνύ 

1.4. ΤΜΒΑΣΟΣΗΣΑ ΜΔ ΣΟ Α.Π.. ΚΑΙ ΣΟ Γ.Δ.Π.. 

i) Δλληνική Γλώζζα - Γενικά 

 Οη καζεηέο ζα αζθεζνύλ λα δηαθξίλνπλ ηηο ιέμεηο, κε βάζε ηελ θαηαγσγή, ηε 

κεηαθνξηθή ηνπο ρξήζε θαη ηα ζπκθξαδόκελα. Παξάιιεια ζα εμνηθεησζνύλ κε ηελ 

πνιπζεκία ησλ ιέμεσλ, θαζώο θαη κε ηε δηαρξνληθή πιεπξά ηεο γιώζζαο, ζην βαζκό 

πνπ απηή αληαλαθιάηαη ζηε ζύγρξνλε δηάζηαζή ηεο (Τπ.Δ.Π.Θ., 2003: 3747). 

 Δλληνική Γλώζζα - Διδικά 

 Έκθπαζη: Ωο νκηιεηέο νη καζεηέο, αζθνύληαη ζην λα ζπδεηνύλ κεηαμύ ηνπο, 

γύξσ από ηα θείκελα θαη ηα δεδνκέλα, έηζη ώζηε λα αλαιύνπλ θαη λα αμηνινγνύλ ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ ηνπο δίλνληαη. Ο ιόγνο ηνπο ζα πξέπεη λα είλαη απνηειεζκαηηθόο, 

έηζη ώζηε λα δηαηππώλνπλ εξσηήκαηα, λα απαληνύλ, λα εμεγνύλ θαη λα 

επηρεηξεκαηνινγνύλ κε αθξίβεηα θαη απηνπεπνίζεζε (Τπ.Δ.Π.Θ., 2003: 3751).  

 Γπαθή: Σα παηδηά ζα αζθεζνύλ, λα αλαδεηνύλ θαη λα εληνπίδνπλ ηελ 

πιεξνθνξία πνπ ρξεηάδνληαη κέζα από έλα θείκελν πνπ ηνπο δίλεηαη. Δπίζεο  ζα 

εμνηθεησζνύλ λα κεηαζρεκαηίδνπλ έλα θείκελν, ζε δηαθνξεηηθό είδνο ιόγνπ θαη γηα 

δηαθνξεηηθό ζθνπό, ελώ παξάιιεια ζα παξάγνπλ γξαπηά θείκελα κε λνεκαηηθή 

πιεξόηεηα θαη ζαθήλεηα ζηε δηαηύπσζε (Τπ.Δ.Π.Θ., 2003: 3756). 

 Λεξιλόγιο: Ο καζεηήο αληηιακβάλεηαη βαζκηαία ην ξόιν ηνπ γισζζηθνύ, 

αιιά θαη ηνπ εμσγισζζηθνύ πεξηβάιινληνο, ζηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο ζεκαζίαο ησλ 

ιέμεσλ. πλεηδεηνπνηεί ηνλ πνιύζεκν ραξαθηήξα ησλ ιέμεσλ θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο 

πνιπζεκίαο. Γηαπηζηώλεη, όηη κε ηελ παξαγσγή θαη ηε ζύλζεζε δεκηνπξγνύληαη 

ρηιηάδεο ιέμεηο. Δμνηθεηώλεηαη κε ηε δηαρξνληθή πιεπξά ηεο γιώζζαο, ζην βαζκό πνπ 

απηή αληαλαθιάηαη ζηε ζύγρξνλε δηάζηαζή ηεο. Δπηρεηξεί εκπεηξηθνύο νξηζκνύο 

ιέμεσλ. Γηαπηζηώλεη όηη ην θαηάιιειν ιεμηιόγην δηεπθνιύλεη ηελ θαηαλόεζε θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία, ελώ παξάιιεια εκπινπηίδεη ην ιεμηιόγηό ηνπ κε ιέμεηο 
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πνπ εθθξάδνπλ εηδηθνύο όξνπο θαη αλήθνπλ ζε άιια επηζηεκνληθά πεδία (Τπ.Δ.Π.Θ., 

2003: 3765). 

ii) Ιζηοπία – Γευγπαθία – Φςζική Αγυγή 

 ε ζρέζε κε απηά ηα δηδαθηηθά αληηθείκελα, νη καζεηέο επηδηώθεηαη λα γίλνπλ 

ηθαλνί, λα ρξεζηκνπνηνύλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο ιεθηηθέο κνξθέο κε αθξίβεηα, 

πξνθεηκέλνπ λα κπνξνύλ λα επηθνηλσλνύλ κε ζαθήλεηα, θαηά ηε κειέηε ζεκάησλ 

ζρεηηθώλ κε ηελ Ιζηνξία, ηε Γεσγξαθία θαη ηε Φπζηθή Αγσγή (Τπ.Δ.Π.Θ., 2003: 

4201). 

2. ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΚΑΙ ΚΔΠΣΙΚΟ 

 Σν ιήκκα ελόο ιεμηθνύ, σο πεξηιεπηηθό θείκελν, ραξαθηεξίδεηαη από 

λνεκαηηθή πύθλσζε, ιεθηηθή ζπλνπηηθόηεηα θαη πιεξνθνξηαθή πιεξόηεηα. Γηα λα 

εμαζθαιηζζνύλ ηα ηξία απηά ζηνηρεία, πξέπεη λα γίλνπλ πνηθίιεο θύζεο 

κεηαζρεκαηηζκνί ζην πιεξνθνξηαθό πιηθό ησλ κεηξηθώλ θεηκέλσλ. Οη 

κεηαζρεκαηηζκνί απηνί είλαη πςεινύ επηπέδνπ δηαδηθαζίεο, πνπ δπζθνιεύνπλ πνιύ 

ηνπο καζεηέο, δηόηη ηνπο σζνύλ λα θηλεζνύλ γλσζηηθά, γισζζνινγηθά θαη γισζζηθά 

ζηα όξηά ηνπο. Με ηνλ ηξόπν απηό, ην παξόλ ζελάξην ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ηεο 

ζθέςεο, ηεο γιώζζαο θαη ηεο ζρνιηθήο γλώζεο (Μαηζαγγνύξαο, 2001: 467).  

 

3. ΓΝΧΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ 

i) Γνυζηικό Υπόβαθπο ηος Σεναπίος 

 Σν γλσζηηθό ππόβαζξν ηνπ ζελαξίνπ, πεξηιακβάλεη αξθεηέο πεξηνρέο ηνπ 

επηζηεηνύ, όπσο ε γιώζζα, ε ηζηνξία, νη θπζηθέο επηζηήκεο θαη ε θπζηθή αγσγή. Ο 

θνηλόο παξνλνκαζηήο πνπ ζπλδέεη ηα παξαπάλσ, είλαη ε αλαδήηεζε, ε αμηνιόγεζε ε 

επεμεξγαζία, ε απνθσδηθνπνίεζε πιεξνθνξηώλ, ζηηο δηάθνξεο πεγέο πιεξνθόξεζεο, 

γισζζηθέο θαη κε (Τπ.Δ.Π.Θ., 2003: 3770). 

ii) Δνοιολογικό ςπόβαθπο ηος ζεναπίος 

 Σν ζελάξην θαηαζθεπάζηεθε, πξνθεηκέλνπ λα επηηξέπεη ηελ νξηδόληηα 

κεηάβαζε, από ηνλ έλα γλσζηηθό ηνκέα ζηνλ άιιν, γεγνλόο, πνπ παξέρεη ηε 

δπλαηόηεηα ζηνπο καζεηέο, λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηνπο δηεπηζηεκνληθνύο θνηλνύο 

ηόπνπο, ηηο ζπλαξηήζεηο, αιιά θαη ηηο δηαθνξνπνηήζεηο πνπ επεμεξγάδεηαη ην εηδηθό 

πεξηβάιινλ ηνπ θάζε γλσζηηθνύ πεδίνπ (Μαηζαγγνύξαο, 2002: 173). 

 ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, δίλεηαη ε επθαηξία ζην καζεηή, λα ζπλαληήζεη 

κηα  έλλνηα ζε πνιιά γισζζηθά θαη εμσγισζζηθά πεξηβάιινληα, λα αληηιεθζεί ηηο 

ζρέζεηο πνπ ππάξρνπλ κεηαμύ ησλ επηζηεκνληθώλ πεδίσλ ηεο γιώζζαο, ηεο θπζηθήο 
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θαη ηνπ αζιεηηζκνύ, ελώ παξάιιεια επαηζζεηνπνηείηαη ζην λα εθηηκά ηε γισζζηθή 

πνηθηιία. 

iii) Σηόσοι ηος Σεναπίος 

 Μεηά ηελ παξαθνινύζεζε ηνπ ζελαξίνπ, νη καζεηέο ζα είλαη ζε ζέζε: 

ε επίπεδν γλώζεσλ 

 Να κεηαζρεκαηίδνπλ ην πιεξνθνξηαθό πεξηερόκελν ζε αλώηεξν επίπεδν 

αθαίξεζεο θαη γελίθεπζεο. 

 Να πξνσζνύλ ηελ θαηαλόεζε θαη ηελ έληαμε ησλ πιεξνθνξηώλ ζε 

ιεηηνπξγηθά λνεηηθά ζρήκαηα. 

ε επίπεδν δεμηνηήησλ 

 Να αλαιύνπλ, λα θαηεγνξηνπνηνύλ, λα ζπγθξίλνπλ,  λα αμηνινγνύλ θείκελα 

θαη λα πξνβαίλνπλ ζε λνεηηθέο αλαγσγέο θαη ζπζρεηίζεηο. 

 Να ελεξγνπνηνύλ θαη λα εθαξκόδνπλ ηηο παξαπάλσ δεμηόηεηεο ζηελ πξάμε, κε 

ζθνπό ηελ θαηαλόεζε ηνπ αξρηθνύ θεηκέλνπ ηνλ εληνπηζκό ησλ θύξησλ 

ζεκείσλ θαη ην κεηαζρεκαηηζκό ησλ ζεκείσλ απηώλ, ζε ζρήκαηα 

δηαθνξεηηθνύ επηπέδνπ (Μαηζαγγνύξαο, 2001: 475).  

 iv) Πποαπαιηούμενερ γνώζειρ 

 Οη καζεηέο, είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηε ρξήζε ηνπ ιεμηθνύ ζηελ θαζεκεξηλή 

ζρνιηθή πξαθηηθή. Έρνπλ αληηιεθζεί πώο είλαη δνκεκέλν θαη γλσξίδνπλ πνηεο 

πιεξνθνξίεο κπνξνύλ λα αλαδεηήζνπλ ζ’ απηό. Δπίζεο, είλαη ηθαλνί ζηελ 

επεμεξγαζία θεηκέλσλ θαη ζηελ άληιεζε πιεξνθνξηώλ, ελώ παξάιιεια κπνξνύλ λα 

δνκνύλ θείκελν κε λνεκαηηθέο ελόηεηεο θαη παξαγξάθνπο (Τπ.Δ.Π.Θ., 2003: 3760). 

 Σέινο, αξθεηνί απ’ απηνύο έρνπλ αλαπηύμεη ηθαλνπνηεηηθά, δεμηόηεηεο ζηε 

ρξήζε ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή. 

 

4. ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΚΔΠΣΙΚΟ 

   Σν πξντόλ πνπ ζα παξαρζεί από ηελ παξνύζα δξαζηεξηόηεηα, νξγαλώλεηαη 

θαη εθθξάδεηαη κέζα από έλλνηεο θξίζεηο γεληθεύζεηο θαη ζρήκαηα,  πνπ απνηεινύλ 

ηηο θπξηόηεξεο από ηηο κνξθέο έθθξαζεο ηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηεί ε θξηηηθή ζθέςε.  

 Κη απηό γηαηί, νη κνξθέο απηέο απνηεινύλ ηνπο κόλνπο ηξόπνπο, γηα λα 

δηαζθαιηζζεί ε ζπλνπηηθόηεηα ε πύθλσζε θαη ε πιεξόηεηα πνπ απνηεινύλ θαη ηνπο 

ζηόρνπο ηνπ ζελαξίνπ (Μαηζαγγνύξαο, 2001: 470). 

 Με βάζε ηα παξαπάλσ, κπνξεί λα νξηνζεηεζεί ην πιαίζην ηεο δηδαζθαιίαο. Οη 

ζεσξεηηθέο αξρέο ηνπ πιαηζίνπ απηνύ, αλαγλσξίδνπλ ηηο δπλαηόηεηεο ησλ καζεηώλ 
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γηα ελεξγεηηθή επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ, θαζώο θαη ηελ επνηθνδνκεζηηθή θύζε 

ηεο κάζεζεο. Γηα ην ιόγν απηό, δίλνπλ έκθαζε ζηελ ελεξγή δηαδηθαζία νηθνδόκεζεο 

λνεκάησλ θαη ζεκαζηώλ. Ο δάζθαινο ζηελ όιε απηή δηαδηθαζία, δηεπθνιύλεη παξά 

θαηεπζύλεη ηε δξαζηεξηόηεηα, θαηά ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ (νισκνλίδνπ, 

2006: 38). 

 

5. ΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 

 Η δηάξθεηα ηεο δξαζηεξηόηεηαο εμαξηάηαη από ην επίπεδν ησλ καζεηώλ, ηνλ 

αξηζκό ηνπο, ηελ ηπρόλ πξνεγνύκελε εκπεηξία ηνπο ζε αλάινγεο δξαζηεξηόηεηεο, 

θαζώο θαη από ην βάζνο ζην νπνίν επηιέγεη λα πξνρσξήζεη ν εθπαηδεπηηθόο.  

 ην ζελάξην πνπ παξνπζηάδεηαη, ζεσξήζεθε όηη: 

α) Η δξαζηεξηόηεηα ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ ώξα ηεο «επέιηθηεο δώλεο».  

β) Σν βνεζεηηθό πιηθό θαη ηα θύιια εξγαζίαο, ζα πξνεηνηκαζηνύλ από ην δάζθαιν.  

 Με βάζε ηα παξαπάλσ δεδνκέλα, ππνινγίδεηαη, όηη ζα ρξεηαζηνύλ 2 κε 4 

δηδαθηηθέο ώξεο. ε άιιεο παξαιιαγέο ηνπ ζελαξίνπ, πνπ παξνπζηάδνληαη ζε 

επόκελε ελόηεηα, ην ζελάξην κπνξεί λα έρεη κηθξόηεξε, αιιά θαη κεγαιύηεξε 

δηάξθεηα. 

 

6. ΟΡΓΑΝΧΗ ΣΗ ΣΑΞΗ 

 Γηα ηελ νξγάλσζε ηεο ηάμεο, ζα ρξεζηκνπνηεζεί ην νκαδνζπλεξγαηηθό 

κνληέιν. Οη νκαδνζπλεξγαηηθέο δηδαζθαιίεο, επηθέξνπλ ζεηηθά απνηειέζκαηα, ηόζν 

ζηε ζρνιηθή κάζεζε, όζν θαη ζηε γεληθόηεξε αλάπηπμε ηνπ παηδηνύ, ηδίσο ζηνπο 

ηνκείο  ηεο θνηλσληθήο θαη ηεο γλσζηηθήο αλάπηπμεο. 

 Η ηάμε ζα νξγαλσζεί ζε νκάδεο εξγαζίαο ησλ δύν κε ηξηώλ αηόκσλ, νη νπνίεο 

ζα ιεηηνπξγήζνπλ ζπλεξγαηηθά, έηζη ώζηε νη καζεηέο λα επεμεξγάδνληαη από θνηλνύ 

ηα δεδνκέλα ηνπο.  

 Σα κέιε ησλ κηθξννκάδσλ ζα αλαιάβνπλ ηε δηεμαγσγή όισλ ησλ θάζεσλ ηεο 

δηδαζθαιίαο, αμηνπνηώληαο ην δηδαθηηθό πιηθό κε ηε δηαθξηηηθή θαζνδήγεζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ (Μαηζαγγνύξαο, 2003: 433).  

 

   8. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ 

i) Δπώηημα 

 Καηά ηελ είζνδν ησλ καζεηώλ ζηελ ηάμε κεηά από ην δηάιεηκκα, ζπλήζσο 

αλαιύεηαη από ηα παηδηά ην παηρλίδη πνδνζθαίξνπ, πνπ έρεη πξνεγεζεί. Ο δάζθαινο 
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παίξλνληαο αθνξκή από ηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηόηεηα, επηθεληξώλεηαη, ζηε ιέμε 

«εζηία», πνπ ζπρλά αλαθέξνπλ νη καζεηέο. ηε ζπδήηεζε πνπ ζα αθνινπζήζεη, 

αξθεηά από ηα παηδηά κπνξεί λα αλαθέξνπλ θη άιιεο ζεκαζίεο ηεο ιέμεο, πνπ έρνπλ 

ζπλαληήζεη ζε γξαπηά θείκελα, ή έρνπλ αθνύζεη ζηνλ πξνθνξηθό ιόγν.  

 ην ζεκείν απηό, ν δάζθαινο ξίρλεη ηελ ηδέα, λα δηεξεπλήζνπλ πεξηζζόηεξν 

ηε ιέμε απηή θαη λα αλαθαιύςνπλ θη άιιεο θξπκκέλεο ζεκαζίεο ηεο. Γηα λα 

επηηεπρζεί απηόο ν ζηόρνο, ν δάζθαινο πξνηείλεη λα εξγαζηνύλ σο ζπληάθηεο ελόο 

ιεμηθνύ. Γηα λα πξνθαιέζεη κάιηζηα ην ελδηαθέξνλ αλαθνηλώλεη ζηνπο καζεηέο, όηη 

ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηε δξαζηεξηόηεηα απηή θαη νη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο ηνπ 

ζρνιείνπ. 

 ην ζηάδην απηό, ζθνπόο καο είλαη, νη καζεηέο λα ελζηεξληζζνύλ ην ζελάξην, 

ώζηε νη δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζα ηνπο αλαζέζνπκε ζηε ζπλέρεηα, λα κε γίλνληαη 

κεραληθά, αιιά λα απνθηήζνπλ πξνζσπηθό λόεκα θαη γηα ηνπο ίδηνπο. Γηα ην ιόγν 

απηό θαη ε ιέμε πνπ επηιέγεηαη έρεη άκεζε ζρέζε κε ηα ελδηαθέξνληά  ηνπο. 

 Παξάιιεια ε κεηάδνζε ηεο θεληξηθήο ηδέαο ηνπ ζελαξίνπ κε ηε κνξθή ελόο 

αλνηθηνύ εξσηήκαηνο, πνπ αλαιακβάλνπλ λα δηεθπεξαηώζνπλ νη καζεηέο, ελζαξξύλεη 

ηελ απηελέξγεηά ηνπο. 

ii) Πλαίζιο 

 Καζνξίδνπκε πνηεο πιεξνθνξίεο ζα δώζνπκε ζηνπο καζεηέο ώζηε: 

α) Να ηηο ρξεζηκνπνηνύλ ζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο δξαζηεξηόηεηαο, πξνθεηκέλνπ λ’ 

αληιήζνπλ απ’ απηέο ην απαξαίηεην πιηθό. 

β) Να θαηαλνήζνπλ ηη ηνπο δεηά ην ζελάξην. 

γ) Να αληηιεθζνύλ ηε ζεκαζία ηεο εξγαζίαο θαη ηε κέζνδν πνπ ζα αθνινπζεζεί.   

iii) Γπαζηηπιόηηηερ 

 Ο δάζθαινο πξηλ από ην κάζεκα πξνεηνηκάδεη ηα θύιια εξγαζίαο. Σα θύιια 

είλαη έληεθα ζηνλ αξηζκό. Σα πξώηα νθηώ πεξηέρνπλ απνζπάζκαηα από ζώκαηα 

θεηκέλσλ από ηηο εθεκεξίδεο «Μαθεδνλία» θαη «Σα Νέα», θαζώο επίζεο από ηα 

δηδαθηηθά  βηβιία ηνπ Γπκλαζίνπ.  

 Κάζε θύιιν εξγαζίαο πεξηιακβάλεη θείκελα πνπ απνηππώλνπλ κία από ηηο 

ζεκαζίεο ηνπ ιήκκαηνο «εζηία» πνπ ζέινπκε λα δηεξεπλήζνπκε. 

 Σα δύν θύιια εξγαζίαο, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ «εζηία» ηνπ θαθνύ θαη ηνπ 

θαηόπηξνπ, δελ πεξηέρνπλ ζώκαηα θεηκέλνπ, αιιά εηθόλεο πνπ αλαπαξηζηνύλ ηελ 

έλλνηα γξαθηθά. Σν ηειεπηαίν θύιιν εξγαζίαο είλαη θαηαζθεπαζκέλν κε ηέηνην 
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ηξόπν, ώζηε εθεί νη καζεηέο λα ζπλζέζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ κάδεςαλ θαη λα 

πξνβνύλ ζηε ζύληαμε ηνπ ιήκκαηνο. 

 Καηά ηελ έλαξμε ηεο δξαζηεξηόηεηαο, ν δάζθαινο κνηξάδεη ην πξώην θύιν 

εξγαζίαο ζηα παηδηά.  Γε δίλεη ζηηο νκάδεο, όια ηα θύιια, αιιά πξνρσξεί ζηαδηαθά, 

αθνύ ζηγνπξεπηεί, όηη ε θάζε νκάδα ζπκπιήξσζε ηε ζεκαζία ηεο ιέμεο, ζην θύιιν 

πνπ επεμεξγάζηεθε.  Παξάιιεια, ν εθπαηδεπηηθόο παξέρεη πιηθό κε ηε βνήζεηα ηνπ 

ινγηζκηθνύ παξνπζηάζεσλ Power Point. ηε θόξκα ηνπ ινγηζκηθνύ απηνύ, έρεη 

θαηαζθεπάζεη κηα ζεηξά δηαθαλεηώλ, όπνύ ν καζεηήο κπνξεί λα αλαηξέμεη 

πξνθεηκέλνπ  λα ιάβεη βνήζεηα, γηα λα νινθιεξώζεη ηε εξγαζία ηνπ. Η βνήζεηα πνπ 

ηνπ δίλεηαη, κπνξεί λα έρεη δηάθνξεο κνξθέο. ε κεξηθέο δηαθάλεηεο επηζεκαίλνληαη 

νη «ιέμεηο θιεηδηά», ελώ ζε άιιεο, ε ζεκαζία ηεο ιέμεο παξνπζηάδεηαη ζε κνξθή 

εηθόλαο.  

 ην θύιιν εξγαζίαο, ηα παηδηά δηαβάδνπλ ηα θείκελα. ε θάζε θείκελν 

εληνπίδνπλ ηα ζεκαληηθά ζηνηρεία, ηα ζεκεηώλνπλ πάλσ ζην θείκελν θαη ηα 

θαηαγξάθνπλ. ηε ζπλέρεηα, θξίλνληαο ινγηθά θαηαγξάθνπλ ηελ άπνςε ηνπο κε ηε 

κνξθή νινθιεξσκέλσλ πξνηάζεσλ θη όρη κε ηε κνξθή κεκνλσκέλσλ ιέμεσλ. ην 

ηέινο ηνπ θύιιν εξγαζίαο, ζπγθεληξώλνπλ ηηο επηκέξνπο πξνηάζεηο, ηηο ζπλζέηνπλ 

θαη γξάθνπλ ηε ζεκαζία ηνπ ιήκκαηνο. 

 Μηα ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε παξνπζηάδεηαη ζηα θύιια εξγαζίαο ζρεηηθά 

κε ηελ εζηία ηνπ θαθνύ θαη ηνπ θαηόπηξνπ. Δθεί ν καζεηήο εξγάδεηαη αληίζηξνθα, 

αθνύ πξώηα δεη ην ζρέδην ζην θύιιν εξγαζίαο θαη γξάςεη ηε ζεκαζία πνπ ζεσξεί 

ζσζηή, κπνξεί λα αλαηξέμεη ζην ινγηζκηθό, ώζηε λα δεη ηα απνζπάζκαηα από ηα 

ζώκαηα θεηκέλνπ. Η κεηαηξνπή απηή έγηλε γηα ιόγνπο πξαθηηθνύο, αιιά θαη 

παηδαγσγηθνύο. Ο πξαθηηθόο ιόγνο ήηαλ, όηη ζηα ζώκαηα θεηκέλνπ πνπ είρακε ζηε 

δηάζεζή καο, πεξηέρνληαλ θαη ν νξηζκόο ηνπ ιήκκαηνο πνπ ζέιακε λα αλαθαιύςνπλ 

ηα παηδηά Παξάιιεια ρξεζηκνπνηνύκε απηόλ ηνλ ηξόπν, γηαηί είλαη ελδεδεηγκέλε ε 

ρξήζε ησλ εηθόλσλ, σο πιηθό ζηήξημεο ησλ καζεηώλ ζηελ παξαγσγή ιόγνπ 

(Μαηζαγγνύξαο, 2001: 217). 

 ην ηέινο ηηο δηαδηθαζίαο, νη καζεηέο ζπγθεληξώλνπλ ηα θύιια εξγαζίαο θαη 

κεηαθέξνπλ ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπο ζην ηειεπηαίν θύιιν νπνύ παξνπζηάδνληαη όιεο 

νη ρξήζεηο ηνπ ιήκκαηνο «εζηία». πκπιεξσκαηηθά νη καζεηέο κπνξνύλ λα 

πξνζζέζνπλ ζπλώλπκα ή παξάγσγα ηεο ιέμεο. ην ηέινο κπνξνύλ επαιεζεύζνπλ η’ 

απνηειέζκαηα πνπ βξήθαλ ζπγθξίλνληάο ηα κε ην ιήκκα ελόο επίζεκνπ ιεμηθνύ. 
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 ην ζεκείν απηό, κπνξνύκε λα επηζεκάλνπκε ην ξόιν ηεο ηερλνινγίαο ζηελ 

εθαξκνγή ηνπ ζελαξίνπ. Σν ινγηζκηθό πνπ ρξεζηκνπνηνύκε, θαηαζθεπάζηεθε γηα λα 

πξνζθέξεη βνήζεηα ζην καζεηή ππό ηε κνξθή έηνηκσλ πιεξνθνξηώλ ηηο νπνίεο, όηαλ 

ρξεηάδεηαη, κπνξεί λα ηηο ρξεζηκνπνηήζεη. Φπζηθά, ην ινγηζκηθό απηό ππνβαζκίδεη ηε 

θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο κάζεζεο, ηηο πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο επηθνηλσλίαο, όπσο 

θαη ην δεκηνπξγηθό ξόιν ηνπ δαζθάινπ (Κνπηζνγηάλλεο, 2005). 

 Γηα ην ιόγν απηό, κηα παξαιιαγή ηνπ ζελαξίνπ, όπσο παξνπζηάδεηαη ζε 

επόκελε ελόηεηα, πξνβιέπεη ηε ρξήζε, από ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο, ηνπ 

«Ηιεθηξνληθνύ Πεξηβάιινληνο Λεμηθνύ ηνπ Ιδξύκαηνο Σξηαληαθπιιίδε» Σν 

πεξηβάιινλ απηό έρεη ηα ραξαθηεξηζηηθά απηνύ πνπ απνθαιείηαη ζπλήζσο 

δηεξεπλεηηθό ινγηζκηθό. Γειαδή δίλεη ηε δπλαηόηεηα δηεξεύλεζεο εξσηεκάησλ θαη 

αλαδήηεζεο απαληήζεσλ. Γελ είλαη ζηαηηθό, αθνύ δελ ππάξρνπλ έηνηκεο 

πξναπνθαζηζκέλεο απαληήζεηο, όπσο ζπκβαίλεη κε ηα θιεηζηά πεξηβάιινληα· είλαη 

αλνηρηό, αθνύ δελ ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο πνξείεο πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζνύλ, 

θαη ν θάζε δάζθαινο θαη καζεηήο κπνξεί λα επηιέμεη ην είδνο θαη ην πεξηερόκελν ηεο 

έξεπλαο πνπ επηζπκεί (Κνπηζνγηάλλεο, 2005). 

iv) Σελικό πποϊόν 

 Σν ζελάξην νδεγεί ζηελ παξαγσγή ελόο ηειηθνύ θεηκέλνπ από ηνπο καζεηέο. 

Σν θείκελν απηό πξνζνκνηάδεη κε απηό ελόο αλάινγνπ ιήκκαηνο ζ’ έλα αξθεηά 

ελεκεξσκέλν θαη θαιό ιεμηθό.  

 Σέινο ην πξντόλ απηό ηεο εξγαζίαο ιεηηνπξγεί σο επηζηέγαζκα ηεο κάζεζεο 

θαη ζπκβάιεη ζηελ ηθαλνπνίεζε γηα ηελ νινθιήξσζε κηαο ζύλζεηεο εξγαζίαο. 

 Ωζηόζν είλαη επίζεο ζεκαληηθό, ην ηειηθό πξντόλ λα κελ απνξξνθά όιε ηελ 

ελέξγεηα ησλ καζεηώλ ζε βάξνο ηεο νπζηαζηηθήο δηεξεύλεζεο. 

 

9. ΠΑΡΑΛΛΑΓΔ 

 Σν ζελάξην κπνξεί λα εθαξκνζηεί θαη ζε άιιεο παξαιιαγέο, αλάινγα κε ηελ 

επηλνεηηθόηεηα θαη ηε θαληαζία ηνπ θάζε εθπαηδεπηηθνύ πνπ ζα απνθαζίζεη λα ην 

εθαξκόζεη. Βαζηθή παξάκεηξνο πνπ πξέπεη λα ιεθζεί ππόςε γηα ηελ ηξνπνπνίεζε 

ηνπ ζελαξίνπ, είλαη ην επίπεδν εμνηθείσζεο ησλ καζεηώλ ζηελ δηαδηθαζία πνπ 

πξναλαθέξζεθε, αιιά θαη ζηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ ζε ειεθηξνληθέο πεγέο.  

 ηελ παξνύζα θάζε, κπνξνύκε λα αλαθέξνπκε δύν παξαιιαγέο ηνπ 

ζελαξίνπ. Η πξώηε ζρεηίδεηαη κε ηελ νξγάλσζε ηεο ηάμεο, κηαο θαη νη νκάδεο ησλ 
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καζεηώλ κπνξνύλ λα αζρνινύληαη κε δηαθνξεηηθέο ιέμεηο θη όρη κε κία, όπσο ζην 

παξάδεηγκα, έηζη ώζηε λα έρνπκε πεξηζζόηεξα απνηειέζκαηα.  

 Αλ ν ρξόλνο πνπ δηαζέηνπκε είλαη ιίγνο, θάζε νκάδα κπνξεί λα αζρνιεζεί κε  

κηα κόλν ζεκαζία κηαο ιέμεο, έηζη ώζηε ζε ζύληνκν ρξόλν λα έρνπκε πεξηζζόηεξα 

απνηειέζκαηα. Με ηνλ ηξόπν απηό άιισζηε, ηα παηδηά εμαζθνύληαη πεξηζζόηεξν 

ζηελ νκαδηθή δνπιεία, όπσο θαη ζηε ζύλζεζε ελόο ζπιινγηθνύ έξγνπ.  

 Σέινο, ην ζελάξην ζα έπαηξλε ηελ ηδαληθή κνξθή ηνπ, αλ ηα παηδηά από κόλα 

ηνπο, αλαθάιππηαλ ηηο πεγέο ζην δηαδίθηπν θαη ζηα ζώκαηα θεηκέλσλ θαη 

ζπλέηαζζαλ κε ειάρηζηε παξέκβαζε ηνπ δαζθάινπ, ηα ιήκκαηα ζην ιεμηθό. 

 

10. ΤΛΙΚΑ 

Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζελαξίνπ, νη καζεηέο ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ: 

- θύιια εξγαζίαο πνπ έρεη πξνεηνηκάζεη ν δάζθαινο 

- ζρνιηθό ιεμηθό 

- Σν ινγηζκηθό παξνπζηάζεσλ Power Point κε ηε ρξήζε Ηιεθηξνληθνύ Τπνινγηζηή    

- βηβιία, πνπ βξίζθνληαη ζηελ ηάμε θαη πξνζθέξνπλ δπλαηόηεηεο ζην καζεηή, λα 

νινθιεξώζεη ηελ εξγαζία ηνπ   

-Ηιεθηξνληθό Πεξηβάιινλ Λεμηθνύ ηνπ Ιδξύκαηνο Σξηαληαθπιιίδε 
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1μ Φφιιμ Γνγαζίαξ 

 

1ε. Οεμαζία: 

 

 Μη ζπμοδαηυηενμη επίζεμμη ζεμί ηεξ νςμασθήξ πμιηηείαξ ήηακ: μ Ζακυξ, 

μ ζευξ ηεξ θφνηαξ πφιεξ ηεξ Ξχμεξ, πμο απμδηδυηακ με δφμ πνυζςπα, ε 

Γζηία, ε ζεά ηεξ ηενήξ θςηηάξ ηεξ πυιεξ, μ Δεοξ με ακάιμγεξ ηδηυηεηεξ με 

αοηέξ πμο ημο απέδηδακ μη Έιιεκεξ θαη μ Άνεξ, ζευξ ηεξ βιάζηεζεξ θαη ημο 

πμιέμμο. 

                                                                               Ζζημνία Α΄ Γομκαζίμο 

 Ηφθιςζε θαη γνάρε ηηξ ιέλεηξ θιεηδηά: 

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

 Γνάρε ηεκ άπμρή ζμο γηα ηε ζεμαζία ηεξ ιέλεξ: 

          ….......................................................................................................................... 
 

 Ε Γζηία ανπηθά θαη γηα μεγάιμ πνμκηθυ δηάζηεμα δεκ είπε άγαιμα. Μη 

ιαηνεοηέξ ανθμφκημ κα ζοζηάδμοκ ζ’ αοηήκ πάκς ζημκ βςμυ, πμο έθαηγε ημ 

Ζενυ Νον ηεξ Θεάξ, υπςξ θαη ζημ Ζενυ αοηήξ ζηεκ Γνμηυκε. Ε Ζενά Γζηία 

ζεςνείημ ςξ θοζηθυ άγαιμα ηεξ Θεάξ. Μη ανπαίμη ακαθένμοκ πςξ οπήνπε 

άγαιμα ηεξ Γζηίαξ ζημ Ννοηακείμ ηςκ Αζεκχκ, επίζεξ ζηεκ Μιομπία ημ 

μπμίμ απμδίδεηαη ζημκ Γιαφθμ ημκ Ανγείμ. 

                                                                               Νενημδηθυ «Δηπεηέξ» 

 

 Ηφθιςζε θαη γνάρε ηηξ ιέλεηξ θιεηδηά: 

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

 Γνάρε ηεκ άπμρή ζμο γηα ηε ζεμαζία ηεξ ιέλεξ: 

          ….......................................................................................................................... 

 

Οφγθνηκε ηηξ  πνμηάζεηξ πμο έγναρεξ θαη μιμθιήνςζε ηεκ άπμρή ζμο: 

 

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2μ Φφιιμ Γνγαζίαξ 

 

2ε. Οεμαζία: 

  

α) Οηα παναδμζηαθά ηδάθηα, ε εζηία είκαη ακμηπημφ ηφπμο, απυ 

πονυημοβια, θαη ε ηημή ηεξ θομαίκεηαη απυ 350 έςξ 587 εονχ, εκχ ζηα 

εκενγεηαθά είκαη θιεηζημφ ηφπμο, με θαηάιιειμ πονίμαπμ ηδάμη, 

θαηαζθεοαζμέκε απυ πονυημοβια ή μακηέμη θαη λεθηκάεη απυ 587 αιιά μπμνεί 

κα λεπενάζεη θαη ηα 1.470 εονχ, ακάιμγα με ημ είδμξ ηεξ. 

                                                                                    Γθεμενίδα «Πα Κέα» 

 Ηφθιςζε θαη γνάρε ηηξ ιέλεηξ θιεηδηά: 

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

 Γνάρε ηεκ άπμρή ζμο γηα ηε ζεμαζία ηεξ ιέλεξ: 

          ….......................................................................................................................... 

 

 

β) «Γίκαη εκδεηθηηθυ υηη ε παναγγειία θαη ε ημπμζέηεζε εκυξ 

παναδμζηαθμφ ηδαθημφ (εζηία, επέκδοζε θαη ενγαζία) θομαίκεηαη μεηαλφ 1.170 

θαη 1.620 εονχ, υζμ δειαδή θμζηίδεη θαη ζε έκακ θηίζηε», ιέεη μ θ. 

Αιέλακδνμξ Κηθμιυπμοιμξ απυ ημ εμπμνηθυ ημήμα ηεξ ΒΖΓΠ. 

                                                                                    Γθεμενίδα «Πα Κέα» 

 Ηφθιςζε θαη γνάρε ηηξ ιέλεηξ θιεηδηά: 

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

 Γνάρε ηεκ άπμρή ζμο γηα ηε ζεμαζία ηεξ ιέλεξ: 

          ….......................................................................................................................... 

 

 

γ) Ννυθεηηαη γηα ηδάθηα (με εζηία απυ πονυημοβια ή μακηέμη) ηα μπμία 

μεηαηνέπμοκ ζε ζένμακζε έςξ θαη ημ 75% απυ ηε ζενμηθή εκένγεηα πμο 

πανάγεη ημ λφιμ, έκακηη μυιηξ 10% ηςκ ζομβαηηθχκ. 

                                                                                Γθεμενίδα «Πα Κέα» 

 Ηφθιςζε θαη γνάρε ηηξ ιέλεηξ θιεηδηά: 

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

 Γνάρε ηεκ άπμρή ζμο γηα ηε ζεμαζία ηεξ ιέλεξ: 

          ….......................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

δ) Πα μοθεκασθά ακάθημνα έπμοκ πημ απιυ ζπέδημ απυ ηα μηκςηθά. 

Απμηειμφκηαη απυ έκακ πνμζάιαμμ πμο βιέπεη ζηεκ αοιή θαη απυ ημ θφνημ 
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δςμάηημ πμο έπεη μεγάιε θοθιηθή εζηία ζημ θέκηνμ θαη είκαη μ πχνμξ 

οπμδμπήξ (ηφπμξ μεγάνμο). Γφνς οπάνπμοκ άιιμη δεοηενεφμκηεξ πχνμη 

θαημηθίαξ ηςκ εγεμυκςκ 

                                                                                 (Ζζημνία Α΄Γομκαζίμο) 

 Ηφθιςζε θαη γνάρε ηηξ ιέλεηξ θιεηδηά: 

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

 Γνάρε ηεκ άπμρή ζμο γηα ηε ζεμαζία ηεξ ιέλεξ: 

          ….......................................................................................................................... 

 

 

 

Οφγθνηκε ηηξ  πνμηάζεηξ πμο έγναρεξ θαη μιμθιήνςζε ηεκ άπμρή ζμο: 

 

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3μ Φφιιμ Γνγαζίαξ 

 

3ε. Οεμαζία: 

 

 Ηαηά ηεκ πενίμδμ πμο μη αδειθμί μαξ ηεξ Ιηθνάξ Αζίαξ θαη ημο 

Νυκημο δηςγμέκμη απυ ηηξ παηνμγμκηθέξ ημοξ εζηίεξ είπακ θαηαθφγεη ζηεκ 

μεηένα παηνίδα θαη μη πενηζζυηενμη ζηεκ Θεζζαιμκίθε μαξ γηα κα βνμοκ 

θαηαθφγημ εγθαηαζηαζήθακ ζημοξ ζοκμηθηζμμφξ ηεξ Ηαιαμανηάξ θαη ηεξ 

Πμφμπαξ, υπμο ημοξ παναπςνήζεθε πνυπεηνε ζηέγε ζε πανάγθεξ θαη 

παναπήγμαηα. 

                                                                           (Γθεμενίδα «Ιαθεδμκία») 

 

 Ηφθιςζε θαη γνάρε ηηξ ιέλεηξ θιεηδηά: 

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

 Γνάρε ηεκ άπμρή ζμο γηα ηε ζεμαζία ηεξ ιέλεξ: 

          ….......................................................................................................................... 

  

 Πμ ειιεκηθυ ζημηπείμ, πμο θαηά ηεκ ανπαηυηεηα θαημηθμφζε ζηε 

Οηθειία θαη ηε Κ. Ζηαιία (Ιεγάιε Γιιάξ), εκηζπφζεθε θαηά ημκ 7μ θαη ημκ 8μ 

αη. με μεημηθεζίεξ πιεζοζμχκ απυ ηεκ Γιιάδα ελαηηίαξ ηςκ ζιαβηθχκ 

επηδνμμχκ. Οηηξ ανπέξ ημο 10μο αη. μη Άναβεξ μιμθιήνςζακ ηεκ θαηάθηεζε 

ηεξ Οηθειίαξ. Οημ Βοδάκηημ απέμεηκε ε Κ. Ζηαιία. Οηθειηχηεξ, πμο 

εγθαηέιεηρακ ηηξ εζηίεξ ημοξ μπνμζηά ζηηξ αναβηθέξ επηζέζεηξ, πφθκςζακ ημ 

ειιεκηθυ ζημηπείμ ηεξ πενημπήξ.  

                                                                            (Γθεμενίδα «Ιαθεδμκία») 

 

 Ηφθιςζε θαη γνάρε ηηξ ιέλεηξ θιεηδηά: 

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

 Γνάρε ηεκ άπμρή ζμο γηα ηε ζεμαζία ηεξ ιέλεξ: 

          ….......................................................................................................................... 

 

 Ε μεηακάζηεοζε ήηακ πάκηα απυ ηα ζεμακηηθυηενα γκςνίζμαηα ηεξ 

ηζημνίαξ ηεξ ακζνςπυηεηαξ. Πμ ακζνχπηκμ είδμξ δεκ εμθακίζηεθε δηαμηάξ 

ζημκ πιακήηε.  Μηθημζειχξ ε υπη, εθαημμμφνηα άκζνςπμη εγθαηέιεηπακ ηηξ 

εζηίεξ ημοξ γηα έκακ  άιιμ ηυπμ 

                                            (Κέα Γιιεκηθά Γπαγγειμαηηθμφ Θοθείμο)                                                    

 Ηφθιςζε θαη γνάρε ηηξ ιέλεηξ θιεηδηά: 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 Γνάρε ηεκ άπμρή ζμο γηα ηε ζεμαζία ηεξ ιέλεξ: 

          ….......................................................................................................................... 

 

 

Οφγθνηκε ηηξ πνμηάζεηξ πμο έγναρεξ θαη μιμθιήνςζε ηεκ άπμρή ζμο: 

 

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Φφιιμ Γνγαζίαξ 

4ε. Οεμαζία: 

 

 Ε πζεζηκή πονθαγηά εθδειχζεθε ιίγμ μεηά ηηξ 8.00 ημ πνςί ζημ 

δςμάηημ 523 ηεξ εζηίαξ, δίπια απυ ηεκ θιηκηθή "Ηοακυξ Οηαονυξ". Μ 

μμοζμοιμάκμξ θμηηεηήξ απυ ηεκ Λάκζε Ιεπμέη Αιί Ιπασνάμ, μ μπμίμξ μέκεη 

ζηεκ εζηία απυ ημ 2003 θαη ζπμοδάδεη ζηεκ Ναηδαγςγηθή ζπμιή, μυιηξ είπε 

θφγεη απυ ημ δςμάηηυ ημο. Θίγα ιεπηά ανγυηενα θιυγεξ θαη ποθκμί θαπκμί 

θάιορακ ημ δηάδνμμμ ημο πέμπημο μνυθμο. Μη θμηηεηέξ ηςκ δηπιακχκ 

δςμαηίςκ πεηάπηεθακ απυ ηα θνεβάηηα ημοξ θαη πνμζπάζεζακ κα ζβήζμοκ ηε 

θςηηά με κενυ θαη πονμζβεζηήνεξ. 

                                                                            (Γθεμενίδα «Ιαθεδμκία») 

 

 Ηφθιςζε θαη γνάρε ηηξ ιέλεηξ θιεηδηά: 

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

 Γνάρε ηεκ άπμρή ζμο γηα ηε ζεμαζία ηεξ ιέλεξ: 

          ….......................................................................................................................... 

  

 Ηάης απυ ηεκ πίεζε ημο εθνεθηηθμφ πνμβιήμαημξ ζηέγαζεξ πμο 

ακηημεηςπίδμοκ μη ζπμοδαζηέξ ημο ΠΓΖ Ηαβάιαξ, ε δημίθεζε ημο ηδνφμαημξ 

εκηείκεη ηηξ πνμζπάζεηέξ ηεξ γηα ηε δεμημονγία θμηηεηηθχκ εζηηχκ, 

πνμθεημέκμο κα θαιφρεη ζημ μέγηζημ βαζμυ ηεκ μιμέκα θαη αολακυμεκε 

δήηεζε. 

                                                                            (Γθεμενίδα «Ιαθεδμκία») 

 

 Ηφθιςζε θαη γνάρε ηηξ ιέλεηξ θιεηδηά: 

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

 Γνάρε ηεκ άπμρή ζμο γηα ηε ζεμαζία ηεξ ιέλεξ: 

          ….......................................................................................................................... 

 

 Δςνεάκ δηαθμπέξ ζε ενγαημτπαιιήιμοξ θαη ζοκηαλημφπμοξ, δειηία 

αγμνάξ βηβιίςκ, εηζηηήνηα γηα ζεάμαηα θαζχξ θαη εθδνμμέξ (αθυμε θαη ζηεκ 

Ηφπνμ) πενηιαμβάκεη ημ θεηηκυ παθέημ ηςκ πανμπχκ ημο Μνγακηζμμφ 

Γνγαηηθήξ Γζηίαξ. 

                                                                   (Γθεμενίδα «Πα Κέα») 

 Ηφθιςζε θαη γνάρε ηηξ ιέλεηξ θιεηδηά: 

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

 Γνάρε ηεκ άπμρή ζμο γηα ηε ζεμαζία ηεξ ιέλεξ: 

          ….......................................................................................................................... 
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 Γπίζεξ γηα μηθμκμμηθή εκίζποζε, εοπανηζηεί ζενμά ηεκ θ. Αηθαηενίκε 

Δχδμο γηα 50.000 δνπ. θαη ηεκ μηθμγέκεηα ημο θ. Απμζηυιμο Ηαμθμνίδε πμο 

πνμζέθενε 50 θηιά θανφδηα γηα ηηξ ακάγθεξ ηεξ Ναηδηθήξ Γζηίαξ ημο ΑηΝ. 

                                                                                 (Γθεμενίδα «Πα Κέα») 

 

 Ηφθιςζε θαη γνάρε ηηξ ιέλεηξ θιεηδηά: 

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

 Γνάρε ηεκ άπμρή ζμο γηα ηε ζεμαζία ηεξ ιέλεξ: 

          ….......................................................................................................................... 

  

 Ηάιορε απυ ημκ θναηηθυ πνμτπμιμγηζμυ ηςκ πανμπχκ υιςκ ηςκ 

ζοκηάλεςκ ηεξ Γζηίαξ Καοηηθχκ. 

                                                                                 (Γθεμενίδα «Πα Κέα») 

 

 Ηφθιςζε θαη γνάρε ηηξ ιέλεηξ θιεηδηά: 

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

 Γνάρε ηεκ άπμρή ζμο γηα ηε ζεμαζία ηεξ ιέλεξ: 

          ….......................................................................................................................... 

 

 

 

 

Οφγθνηκε ηηξ  πνμηάζεηξ πμο έγναρεξ θαη μιμθιήνςζε ηεκ άπμρή ζμο: 

 

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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5μ Φφιιμ Γνγαζίαξ 

 

5ε. Οεμαζία: 

  

 α) Αλίδεη κα ζεμεηςζεί πςξ ε θαηαπμιέμεζε ηςκ θμοκμοπηχκ γηα ηεκ 

εονφηενε πενημπή ημο δήμμο Ομοθιίμο είκαη ανθεηά δφζθμιε οπυζεζε αθμφ 

μη πνςημγεκείξ εζηίεξ, ηα ζεμεία δειαδή εθθυιαρεξ ηςκ εκμπιεηηθχκ 

εκηυμςκ βνίζθμκηαη ζημοξ μνίδμκηεξ ηεξ Πμονθίαξ. 

  Φέημξ ζα εθανμμζηεί ημ πνυγναμμα, πμο αθμνά ηεκ ελυκηςζε ηςκ 

θμοκμοπηχκ ζηηξ δεοηενμγεκείξ εζηίεξ, πμο βνίζθμκηαη ζ' μιυθιενμ ημ κμμυ 

Έβνμο. Απυ ηεκ εθανμμγή αοημφ ημο πνμγνάμμαημξ, ακαμέκεηαη κα οπάνλμοκ 

ζεηηθά μθέιε εκχ μειεηάηαη ε θμηκή ακηημεηχπηζε ημο ζέμαημξ με ηεκ 

Πμονθία απυ ηεκ επυμεκε πνμκηά. 

(Γθεμενίδα «Ιαθεδμκία») 

 Ηφθιςζε θαη γνάρε ηηξ ιέλεηξ θιεηδηά: 

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

 Γνάρε ηεκ άπμρή ζμο γηα ηε ζεμαζία ηεξ ιέλεξ: 

          ….......................................................................................................................... 

  

 β) Ε ανμυδηα οπενεζία ημο δήμμο Θεζζαιμκίθεξ άνπηζε εδχ θαη δφμ 

εμένεξ ηεκ εθανμμγή ζε έκα εηδηθυ πνυγναμμα θαηεδάθηζεξ θηηζμάηςκ πμο 

βνίζθμκηαη ζε θμηκυπνεζηα ή δεμμηηθά μηθυπεδα, ή έπμοκ παναθηενηζηεί 

επηθηκδφκςξ εημημυννμπα θαη απμηειμφκ εζηίεξ νφπακζεξ πμο απεηιμφκ ηε 

δεμυζηα ογεία. 

(Γθεμενίδα «Ιαθεδμκία») 

 Ηφθιςζε θαη γνάρε ηηξ ιέλεηξ θιεηδηά: 

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

 Γνάρε ηεκ άπμρή ζμο γηα ηε ζεμαζία ηεξ ιέλεξ: 

          ….......................................................................................................................... 

  

 γ) Μη ημονθηθέξ ανπέξ ελέθναζακ ηεκ πεπμίζεζε πςξ πενημνίζηεθε ε 

ελάπιςζε ηεξ γνίπεξ ηςκ πηεκχκ πμο έπεη ζημηπίζεη ηε δςή ζε ηέζζενηξ 

ακζνχπμοξ, επηζεμαίκμκηαξ πςξ θαμηά εζηία δεκ έπεη εκημπηζηεί ηηξ 

ηειεοηαίεξ εμένεξ. 

(Γθεμενίδα «Ιαθεδμκία») 

 Ηφθιςζε θαη γνάρε ηηξ ιέλεηξ θιεηδηά: 

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

 Γνάρε ηεκ άπμρή ζμο γηα ηε ζεμαζία ηεξ ιέλεξ: 

          ….......................................................................................................................... 

 

 δ) Χηηζμέκμξ ζηηξ δοζπνυζηηεξ βμοκμπιαγηέξ ηεξ Ζενήξ Δίθηεξ, 

οπήνλε ηδακηθυ θαηαθφγημ απυ ηεκ πενίμδμ δηάιοζεξ ημο θνεημμοθεκασθμφ 
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θυζμμο θαη ζογπνυκςξ ημ μνμεηήνημ επακαζηαηχκ, εζηία δηανθμφξ ακηίζηαζεξ 

θαηά ηςκ Βεκεηχκ θαη ηςκ Πμφνθςκ θαηαθηεηχκ ζημοξ αηχκεξ πμο 

αθμιμφζεζακ. 

(Γθεμενίδα «Ιαθεδμκία») 

 Ηφθιςζε θαη γνάρε ηηξ ιέλεηξ θιεηδηά: 

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

 Γνάρε ηεκ άπμρή ζμο γηα ηε ζεμαζία ηεξ ιέλεξ: 

          ….......................................................................................................................... 

 

 ε) Ε θαηαζηνμθή ζηεκ Νάνκεζα απυ ηεκ πιεονά ημο Αοιχκα είκαη 

ηενάζηηα, ακ θαη μη θφνηεξ εζηίεξ ηεξ πονθαγηάξ έπμοκ ηεζεί οπυ έιεγπμ 

(Γθεμενίδα «Πα Κέα») 

 Ηφθιςζε θαη γνάρε ηηξ ιέλεηξ θιεηδηά: 

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

 Γνάρε ηεκ άπμρή ζμο γηα ηε ζεμαζία ηεξ ιέλεξ: 

          ….......................................................................................................................... 

  

 

 δ) Έηζη, ηα πκεομαηηθά θέκηνα ηεξ Ζηαιίαξ (Βεκεηία, Φιςνεκηία, 

Νάδμβα θ.ά.) έγηκακ εζηίεξ μυνθςζεξ θαη ακηαιιαγήξ ηδεχκ ηςκ Ηοπνίςκ, 

ηςκ Ηνεηηθχκ θαη ηςκ Γπηακεζίςκ, μη μπμίμη ζηε ζοκέπεηα μεηαιαμπάδεοακ 

ηα θχηα ηεξ παηδείαξ ζηηξ ηδηαίηενεξ παηνίδεξ ημοξ. 

(Ζζημνία Β΄Γομκαζίμο) 

 Ηφθιςζε θαη γνάρε ηηξ ιέλεηξ θιεηδηά: 

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

 Γνάρε ηεκ άπμρή ζμο γηα ηε ζεμαζία ηεξ ιέλεξ: 

          ….......................................................................................................................... 

Οπεμαηηθή ακαπανάζηαζε: Ννμζπάζεζε κα απμηοπχζεηξ με ζπήμα ζημ 

πάνηε, ημ πενηεπυμεκμ ημο δ) θεημέκμο. 
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Οφγθνηκε ηηξ  πνμηάζεηξ πμο έγναρεξ θαη μιμθιήνςζε ηεκ άπμρή ζμο: 

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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6μ Φφιιμ Γνγαζίαξ 

 

6ε. Οεμαζία: 

 

 Οε έκα μαγεηνηθυ ζθεφμξ (θαηζανυια) νίληε εκάμηζη ιίηνμ κενυ ηεξ 

βνφζεξ θαη μηζυ ιίηνμ πάγμ, πμο είπαηε βάιεη απυ ημ βνάδο ζηεκ θαηάρολε. 

Οηε ζοκέπεηα βάιηε ημ πένη ζαξ θαη δμθημάζηε ηε ζενμμθναζία ημο. 

Αθμιμφζςξ ημπμζεηήζηε ημ ζηεκ εζηία ηεξ ειεθηνηθήξ θμοδίκαξ γηα 10 ιεπηά 

θαη λακαδμθημάζηε ηε ζενμμθναζία ημο. Θα δηαπηζηχζεηε υηη, παν' υιμ πμο 

ημ έπεηε βάιεη ζημ ακαμμέκμ «μάηη» θαη ημ δεζηαίκεηε γηα 10 ιεπηά, ε 

ζενμμθναζία ημο παναμέκεη ε ίδηα.  

                                                   (Φοζηθή Β΄ Πάλε Γπαγγειμαηηθμφ Θοθείμο) 

 Ηφθιςζε θαη γνάρε ηηξ ιέλεηξ θιεηδηά: 

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

 Γνάρε ηεκ άπμρή ζμο γηα ηε ζεμαζία ηεξ ιέλεξ: 

          ….......................................................................................................................... 

 

 Πα μαγεηνηθά ζθεφε θαη ημ πενηεπυμεκυ ημοξ έπμοκ ζοκήζςξ ηε 

ζενμμθναζία ημο πενηβάιιμκημξ εκχ ζηεκ ειεθηνηθή εζηία ε ζενμμθναζία 

αολάκεηαη ιυγς μεηαηνμπήξ ηεξ ειεθηνηθήξ εκένγεηαξ ζε ζενμυηεηα. Ιε ημκ 

ίδημ ηνυπμ ελεγείηαη ε ρφλε ημο θαγεημφ υηακ “θιείζμομε ημ μάηη ηεξ 

θμοδίκαξ”. Πμ θαγεηυ θαη ημ μαγεηνηθυ ζθεφμξ βνίζθμκηαη ζε ορειυηενε 

ζενμμθναζία απυ υηη μ αημμζθαηνηθυξ αέναξ πμο ηα πενηβάιιεη. 

                                                                                      (Φοζηθή Α’ Θοθείμο) 

 Ηφθιςζε θαη γνάρε ηηξ ιέλεηξ θιεηδηά: 

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

 Γνάρε ηεκ άπμρή ζμο γηα ηε ζεμαζία ηεξ ιέλεξ: 

          ….......................................................................................................................... 

 

  

Γπάκς ζε μηα ειεθηνηθή εζηία ζένμακζεξ βνάδεη μηα θαηζανυια με κενυ. 

                                                                                  (Φοζηθή Β’  Γομκαζίμο) 

 Ηφθιςζε θαη γνάρε ηηξ ιέλεηξ θιεηδηά: 

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

 Γνάρε ηεκ άπμρή ζμο γηα ηε ζεμαζία ηεξ ιέλεξ: 

          ….......................................................................................................................... 

Οφγθνηκε ηηξ  πνμηάζεηξ πμο έγναρεξ θαη μιμθιήνςζε ηεκ άπμρή ζμο: 

 

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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7μ Φφιιμ Γνγαζίαξ 

7ε Οεμαζία 

 

 

 

Οηεκ εηθυκα πανηζηάκεηαη έκαξ 

θαθυξ. Μη θυθθηκεξ γναμμέξ είκαη 

αθηίκεξ θςηυξ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Φοζηθή Γ’ Γομκαζίμο) 

 

 

Ναναηήνεζε πνμζεθηηθά ηεκ παναπάκς εηθυκα πενίγναρέ ηεκ ζημ ζομμαζεηή 

ζμο βνείηε ηεκ εζηία θαη πνμζπαζήζηε κα γνάρεηε ηε ζεμαζία ηεξ ιέλεξ. 

 

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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8μ Φφιιμ Γνγαζίαξ 

 

8ε. Οεμαζία: 

 

  Οηεκ εηθυκα πανηζηάκεηαη έκα θάημπηνμ.  

  Μη θυθθηκεξ γναμμέξ είκαη αθηίκεξ θςηυξ. 

  

  

 

 

 

Οηεκ Ανπαία Μιομπία, ημ άκαμμα (αθή) ηεξ 

Μιομπηαθήξ θιυγαξ γίκεηαη με θάημπηνα  

 

 

 

 

(Φοζηθή Γ’ Γομκαζίμο) 

 

Ναναηήνεζε πνμζεθηηθά ηηξ παναπάκς εηθυκεξ, πενίγναρέ ηεξ ζημ 

ζομμαζεηή ζμο βνείηε ηεκ εζηία θαη πνμζπαζήζηε κα γνάρεηε ηε ζεμαζία ηεξ 

ιέλεξ. 

 

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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9μ Φφιιμ Γνγαζίαξ 

 

9ε. Οεμαζία: 

 

 Ε πχνα μαξ έπεη ηεκ ορειυηενε ζεηζμηθυηεηα απ' υιεξ ηηξ άιιεξ 

πχνεξ ηεξ Δοηηθήξ Γοναζίαξ. Έηζη, ζημκ εονφηενμ ειιεκηθυ πχνμ γίκεηαη, 

θαηά μέζμ υνμ, έκαξ επηθακεηαθυξ ζεηζμυξ (με βάζμξ εζηίαξ μηθνυηενμ ηςκ 

20 πηιημμέηνςκ) μεγέζμοξ 6 ή μεγαιφηενμξ θάζε έκα ελάμεκμ θαη ζημ Κυηημ 

Αηγαίμ έκαξ ζεηζμυξ εκδηαμέζμο βάζμοξ (με βάζμξ εζηίαξ μεηαλφ 20 θαη 180 

πηιημμέηνςκ) ημο ίδημο μεγέζμοξ θάζε 5 πνυκηα. 

(Γθεμενίδα «Πα Κέα») 

 Ηφθιςζε θαη γνάρε ηηξ ιέλεηξ θιεηδηά: 

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

 Γνάρε ηεκ άπμρή ζμο γηα ηε ζεμαζία ηεξ ιέλεξ: 

          ….......................................................................................................................... 

 

  

 Πμ μέγεζμξ ημο ζεηζμμφ είκαη ανθεηά ορειυ γηα κα απμηειεί πνμάγγειμ 

μεγαιφηενμο, εθηημά μ θαζεγεηήξ Γεςιμγίαξ ζημ Νακεπηζηήμημ Αζεκχκ, θ. 

Γοζφμημξ Θέθθαξ, πμο πενηγνάθεη ζηα «ΚΓΑ» ηηξ βαζηθέξ παναμέηνμοξ ηεξ 

ζεηζμηθήξ δυκεζεξ, ε μπμία, ζφμθςκα με ηηξ πνχηεξ πιενμθμνίεξ πμο 

ζογθέκηνςζε, έγηκε αηζζεηή μέπνη ηεκ Αίγοπημ. Μ θ. Θέθθαξ πηζηεφεη υηη ημ 

εζηηαθυ βάζμξ είκαη ανθεηά μεγάιμ (ηεξ ηάλεςξ ηςκ 50 πιμ.) θαη γη' αοηυ ημκ 

ιυγμ ζεςνεί υηη δεκ ζα οπάνλμοκ πμιιέξ ή μεγάιεξ μεηαζεηζμηθέξ 

αθμιμοζίεξ. 

(Γθεμενίδα «Πα Κέα») 

 Ηφθιςζε θαη γνάρε ηηξ ιέλεηξ θιεηδηά: 

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

 Γνάρε ηεκ άπμρή ζμο γηα ηε ζεμαζία ηεξ ιέλεξ: 

          ….......................................................................................................................... 

 

 

 Μ ζεηζμυξ ηςκ 6,5 Ξίπηεν ηεξ πνμεγμφμεκεξ Ηονηαθήξ ζημ Θεςκίδημ 

πνμθάιεζε ειάπηζηεξ δεμηέξ ζε ζπέζε με ημ μέγεζυξ ημο, αθνηβχξ ιυγς ημο 

μεγάιμο εζηηαθμφ βάζμοξ (πενίπμο 85 πιμ.). Ωζηυζμ, ημ μεγάιμ βάζμξ ημο 

επηθέκηνμο εκυξ ζεηζμμφ δεκ ζεμαίκεη υηη δεκ ζα έπεη ζοκέπεηεξ. «Δεκ 

πνέπεη κα πενκάμε ημ μήκομα υηη μη ζεηζμμί εκδηάμεζμο βάζμοξ είκαη 

αθίκδοκμη», ιέεη μ θ. Οπονάθμξ. «Απυ ηε δηεζκή εμπεηνία γκςνίδμομε υηη ζε 

πενίπηςζε ζεηζμχκ εκδηαμέζμο βάζμοξ άκς ηςκ 7 Ξίπηεν, μη επηπηχζεηξ ζε 

πμιοχνμθα θηίνηα μπμνεί κα είκαη ηδηαίηενα δοζμεκείξ, αθυμε θαη ζε 

απμζηάζεηξ 200 θαη πιέμκ πηιημμέηνςκ απυ ημ επίθεκηνμ.  

(Γθεμενίδα «Πα Κέα») 
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 Ηφθιςζε θαη γνάρε ηηξ ιέλεηξ θιεηδηά: 

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

 Γνάρε ηεκ άπμρή ζμο γηα ηε ζεμαζία ηεξ ιέλεξ: 

          ….......................................................................................................................... 

 

  

  

  

 

Οπεμαηηθή ακαπανάζηαζε: 

 

 Οηεκ ακαπανάζηαζε ηεξ γεξ πμο οπάνπεη γνάρε δίπια ζηα βέιε πμηεξ  

ιέλεηξ πμο ακαθένμκηαη ζηα θείμεκα ηαηνηάδμοκ. Αοηυ ζα ζε βμεζήζεη κα 

γνάρεηξ ηε ζεμαζία πμο έπεη ε ιέλε «εζηία". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οφγθνηκε ηηξ  πνμηάζεηξ πμο έγναρεξ θαη μιμθιήνςζε ηεκ άπμρή ζμο: 

 

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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10μ Φφιιμ Γνγαζίαξ 

 

10ε. Οεμαζία: 
 

 Οημ εκηυξ έδναξ παηπκίδη με ημκ ΝΑΜΗ, υηακ ζε δηάζηεμα πέκηε 

ιεπηχκ "ζεμάδερε" ημ δμθάνη, κηθήζεθε ζε ηεη-α-ηεη απυ ημκ Φενκακηέδ θαη 

πιάζανε άμοη ζε θεκή εζηία, θαζχξ θαη ημ ηειεοηαίμ ζημ Νενηζηένη, υηακ 

βνέζεθε απέκακηη απυ ημκ Ιηπαειίδε, αιιά ημ πιαζηέ πμο επηπείνεζε 

θαηέιελε δίπια απυ ημ ανηζηενυ δμθάνη. 

 

 Ηφθιςζε θαη γνάρε ηηξ ιέλεηξ θιεηδηά: 

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

 Γνάρε ηεκ άπμρή ζμο γηα ηε ζεμαζία ηεξ ιέλεξ: 

          ….......................................................................................................................... 

 

 Οε θυνκεν ημο Γηακκαθυπμοιμο, μ Ιπενμμφδεξ "έπηαζε" θεθαιηά ε 

μπάια πηφπεζε ζημ μνηδυκηημ δμθάνη θαη μη Δε Γιίαξ, Αιελακδνήξ δεκ 

μπυνεζακ κα παναβηάζμοκ ηεκ εζηία ηεξ Νακαπασθήξ. 

 

 Ηφθιςζε θαη γνάρε ηηξ ιέλεηξ θιεηδηά: 

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

 Γνάρε ηεκ άπμρή ζμο γηα ηε ζεμαζία ηεξ ιέλεξ: 

          ….......................................................................................................................... 

 

 Ναν' υηη ημ πνχημ 45ιεπημ δεκ είπε ηδηαίηενεξ ζογθηκήζεηξ, 

πνεηάζηεθε μ Δημκφζεξ Χηχηεξ ζημ 45' κα πεηαπηεί ζηε δεληά γςκία ημο γηα 

κα θναηήζεη ακέπαθε ηεκ εζηία ημο ζε ζμοη ημο Ιπμκάκη. 

 

 Ηφθιςζε θαη γνάρε ηηξ ιέλεηξ θιεηδηά: 

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

 Γνάρε ηεκ άπμρή ζμο γηα ηε ζεμαζία ηεξ ιέλεξ: 

          ….......................................................................................................................... 

 

 Πμ θαηάθενακ μυιηξ ζημ 11' υηακ απυ εθηέιεζε θάμοι ημο Ιπαζηκά, μ 

Ηονγηάθμξ βνέζεθε ζημ δελί δμθάνη, με θεθαιηά γφνηζε ηεκ μπάια θαη μ 

Μιηδακηέμπε ζε θεκή εζηία δεκ δοζθμιεφηεθε κα ακμίλεη ημ ζθμν. 

 

 Ηφθιςζε θαη γνάρε ηηξ ιέλεηξ θιεηδηά: 

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

 Γνάρε ηεκ άπμρή ζμο γηα ηε ζεμαζία ηεξ ιέλεξ: 

          ….......................................................................................................................... 
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 Μ Κηεγηάκμθ πνμζπάζεζε δφμ θμνέξ κα παναβηάζεη ηεκ εζηία ημο 

Ιηπαειίδε (ζημ 52' θαη ζημ 61') πςνίξ επηηοπία, εκχ ζημ 62' μ Μθμνίθμοε 

έθακε ημ ζμοη, μ Ιηπαειίδεξ δεκ ζογθνάηεζε ηε μπάια, αιιά μ Κμοαθυν απυ 

θμκηά δεκ μπυνεζε κα ζηείιεη ηε μπάια ζηα δίπηοα. 

                                                                            (Γθεμενίδα «Ιαθεδμκία») 

 

 Ηφθιςζε θαη γνάρε ηηξ ιέλεηξ θιεηδηά: 

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

 Γνάρε ηεκ άπμρή ζμο γηα ηε ζεμαζία ηεξ ιέλεξ: 

          ….......................................................................................................................... 

 

Οφγθνηκε ηηξ  πνμηάζεηξ πμο έγναρεξ θαη μιμθιήνςζε ηεκ άπμρή ζμο: 

 

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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11μ Φφιιμ Γνγαζίαξ 

εζηία (γέκμοξ:                  ) 

 

1ε Οεμαζία: 

 

 

2ε Οεμαζία 

 

 

3ε Οεμαζία: 

 

 

4ε Οεμαζία: 

 

 

5ε Οεμαζία: 

 

 

 

6ε Οεμαζία: 

 

 

 

7ε Οεμαζία: 

 

 

8ε Οεμαζία: 

 

 

9ε Οεμαζία: 

 

 

10ε Οεμαζία: 

 

 

 

Νανάγςγα: 

 

 

 

Οφκζεηα: 
 


