
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ ΝΕΑ
Γιατί η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ είναι ΧΑΡΑ...

...γιατί η ΜΑΘΗΣΗ είναι ΔΥΝΑΜΗ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΚΙΛΚΙΣ - ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ

Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ – ΛΑΧΑΝΑ
21 Ιουνίου

Κάθε χρόνο στο Κιλκίς στις 21 Ιουνίου γιορτάζεται η μάχη που δι-
εξήχθη μεταξύ ελληνικών και βουλγαρικών δυνάμεων κατά τη δι-
άρκεια του Β’ Βαλκανικού Πολέμου η έκβασή της οποίας  ήταν υπέρ 
των ελληνικών όπλων και έτσι άνοιξε τον δρόμο για την απελευθέ-
ρωση της Ανατολικής Μακεδονίας. 
Στις 17 Ιουνίου του 1913, οι βουλγαρικές δυνάμεις κατείχαν την 
γραμμή Βερτίσκος-Πολύκαστρο, ενώ είχαν σχέδιο για κατάληψη 
της Θεσσαλονίκης στις 19 Ιουνίου. Ο ελληνικός στρατός αντέδρασε 
πολύ γρήγορα και με τις ενέργειες του ανάγκασε τη βουλγαρική 
πλευρά να αμυνθεί  στην τοποθεσία Κιλκίς-Λαχανά.

Στις 21 Ιουνίου του 1913 το πεζικό των Ελλήνων έφτασε σε από-
σταση εφόδου και ξεκίνησε η μάχη με τις λόγχες. Η συντριβή των 
βουλγαρικών τμημάτων θα ήταν ολοκληρωτική αν η 7η Μεραρχία 

καταλάμβανε εγκαίρως την γέφυρα του Στρυμώνα ποταμού. Ηγετι-
κό ρόλο στη μάχη αυτή είχε και ο Φωκίων Διαλέτης ο οποίος ήταν 
διοικητής του 1ου συντάγματος πεζικού.
Στο  Κιλκίς ο ελληνικός στρατός ύστερα από πολλές μάχες υποχρέ-
ωσε την βουλγαρική πλευρά σε σύμπτυξη από την πρώτη μέρα. Το 
πρωί της 20ης Ιουνίου 1913 η διάσπαση της αμυντικής γραμμής 
δεν επετεύχθη. Το πρωί στις 21 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε σφο-
δρή επίθεση από τις Μεραρχίες με συνεχείς εφόδους και τελικά δι-
ασπάστηκε η βουλγαρική αμυντική γραμμή έτσι ώστε ο ελληνικός 
στρατός να απελευθερώσει το Κιλκίς.
Η Μάχη Κιλκίς-Λαχανά υπήρξε από τις πιο φονικές της νεότερης 
ελληνικής ιστορίας. Οι απώλειες του ελληνικού στρατού ήταν 8.828 
νεκροί και τραυματίες. Παράλληλα η Μάχη αποτελεί από τις πιο έν-
δοξες σελίδες του Κιλκίς και επιτεύχθηκε ως απόρροια του υψηλού 
ηθικού, ηρωισμού και της ανδρείας των ελληνικών τμημάτων..
Είμαστε όλοι πολύ υπερήφανοι που είμαστε Έλληνες και ειδικά από 
το Κιλκίς! Την αγαπάμε πολύ την  πόλη μας!

Μ. Μαρία 
Α. Κωνσταντίνα
Κ. Παναγιώτης

Μ. Άννα
Μ. Ελένη

Δ. Ευγενία

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: 
Γρηγοριάδου Δήμητρα
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Η ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
Τι είναι για σένα το Τζούντο;

Ευγενία Δ.: Για εμένα το Τζούντο είναι ο δρόμος της ευγένειας. Στο 
Τζούντο αυτό που μου αρέσει πολύ είναι οι ασκήσεις που κάνουμε 
στις προπονήσεις μας. Επίσης κάνουμε διατάσεις και ζέσταμα πριν 
την προπόνηση για να μην πιαστούμε. 

Ελένη Μ.: Ο κύριος Πέτρος μας έχει μάθει πάρα πολλά πράγματα! 
Είναι ο καλύτερος δάσκαλος του κόσμου. Μου αρέσουν οι τεχνικές 
που μας μαθαίνει και η συνεργασία που έχουμε μεταξύ μας. Επίσης 
κάθε φορά που πηγαίνουμε στους αγώνες μετά την αγωνία που νιώ-
θω το συναίσθημα είναι πάντα το ίδιο. Το Τζούντο είναι υπέροχο.

Αναστασία Δ.: Το πιο σημαντικό που έχω μάθει στο Τζούντο είναι να 
υπερασπίζομαι τον εαυτό μου και να νιώθω πιο σίγουρη και ασφα-
λής. Βέβαια ξέρουμε πως δεν πρέπει να χρησιμοποιούμαι τις τεχνι-
κές που έχουμε μάθει όταν δεν κάνουμε προπόνηση  παρά μόνο για 
να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας.

Κωνσταντίνος Σ.: Εγώ κάνω Τζούντο από 3,5 χρονών και δεν το με-
τάνιωσα ποτέ μου. Είναι το πιο ωραίο άθλημα του κόσμου και θα το 
ακολουθώ για πάντα! Πάντα μαθαίνω νέα πράγματα και ποτέ δεν το 
βαριέμαι.

Μαρία Ε.: Στο Τζούντο έχουμε γίνει όλοι φίλοι και κάθε φορά που 
έχουμε προπόνηση περνάμε τέλεια .Κάποιες ασκήσεις είναι λίγο δύ-
σκολες για εμένα γιατί είμαι μικρούλα αλλά γίνομαι καλύτερη με τον 
καιρό.

Παναγιώτης Κ.: Στις προπονήσεις τρέχουμε γρήγορα και γυμναζό-
μαστε πολύ. Το σώμα μου έχει γίνει πιο γυμνασμένο και έχω περισ-
σότερη δύναμη από παλιά. Έχω μάθει να προστατεύομαι όταν πέ-
φτω και να μην πληγώνομαι.

Άρης Π.: Αυτό που μου αρέσει στο Τζούντο είναι ότι ο κύριος Πέτρος 
είναι πολύ καλός και μας μαθαίνει συνέχεια νέα πράγματα και τεχνι-
κές για να χρησιμοποιούμε στους αγώνες.

Κωνσταντίνα Α.: Μέσω του Τζούντο έχω μάθει αυτοάμυνα και πλέ-
ον όταν πέφτω δεν χτυπάω γιατί ξέρω να προσγειώνομαι ομαλά στο 
έδαφος. Επίσης η φυσική μου κατάσταση έχει βελτιωθεί πάρα πολύ.

Ηλίας Κ.: Το αγαπημένο μου πράγμα στο Τζούντο είναι οι τεχνικές 
που μαθαίνουμε και ότι κάνουμε παρέα με όλα τα παιδιά και περνά-
με ωραία στην προπόνηση. Ο κύριος Πέτρος είναι πολύ καλός προ-
πονητής και μας αγαπάει πολύ.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: 
Γρηγοριάδου Δήμητρα

Καλοκαιρινές προπονήσεις Τζούντο, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στις 18:00 με 19:30 (για όλο τον Ιούλιο).
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ
ΜΟΥΣΙΚΗΣ

21 Ιουνίου

Τα παιδιά μας λένε την γνώμη τους για την μουσική που διδάσκονται 
στο ΚΔΑΠ Δημιουργική Μάθηση.

Ελεάνα Κ.: Εμένα η μουσική μου 
αρέσει πάρα πολύ και ξέρω πάρα 
πολλά τραγούδια ελληνικά αλλά 
και αγγλικά. Έχω  μάθει κρουστά 
και κιθάρα και τρελαίνομαι όταν 
μαθαίνουμε τραγούδια με τον 
κύριο Μανόλη και τραγουδάμε 
όλοι μαζί.

Μαρία Σ.: Το αγαπημένο μου 
τραγούδι είναι της Φρόζεν  και 
το ακούω πολύ συχνά στο ΚΔΑΠ. 
Μου αρέσει πολύ η μουσική και 
ξέρω  πολλά τραγούδια. Επίσης 
μου αρέσει όταν τραγουδάμε 
στο μικρόφωνο και όταν παίζου-
με κιθάρα.

Ελένη Σ.: Έχω ένα μικράκι, ελε-
φαντάκι…Αυτό είναι το αγαπη-
μένο μου τραγούδι και το ξέρω 
όλο από έξω. Στο ΚΔΑΠ  τραγου-
δάμε πολύ συχνά  με το μικρό-
φωνο και κάνουμε μάθημα κι-
θάρας και κρουστών. Έχουμε και 
μάθημα με μπουζούκι αλλά για 
εμένα είναι ακόμα λίγο δύσκολο.

Παναγιώτης Κ.: Στο ΚΔΑΠ Δη-
μιουργική Μάθηση μου αρέσει 
η μουσική πολύ. Μαθαίνουμε  
κιθάρα και αρμόνιο και ακούμε 
συνέχεια καινούργια τραγούδια. 
Τραγουδάμε πολύ με το μικρό-
φωνο στα άλλα παιδιά και χο-
ρεύουμε πολλές φορές.

Μαρία-Παρθένα Κ.: Το μάθημα 
κιθάρας το ξεκίνησα πριν δύο 
χρόνια και βελτιώνομαι συνέ-
χεια. Έχω κάνει μαθήματα ορθο-
φωνίας με τον Κύριο Μανόλη και 
πλέον ξέρω να διαβάζω τις νό-
τες. Επίσης μαθαίνουμε πολλά 
αγγλικά τραγούδια αλλά και ελ-
ληνικά. Ο κύριος Μανόλης είναι 
ο αγαπημένος μου δάσκαλος. 

Κλέα  Μ.: Μου αρέσει πολύ η 
μουσική και ακούω συχνά στο 
σπίτι μου αλλά και έξω με τους 
φίλους μου. Κάνω μαθήματα στο 
αρμόνιο και έχω βελτιωθεί πάρα 
πολύ με το πέρασμα του χρόνου. 
Η μουσική που ακούω είναι ξένη 
ποπ αλλά και ροκ και χιπ χοπ ελ-
ληνική.

Άιβη Μ.: Η μουσική με τον κύ-
ριο Μανόλη μου αρέσει πάρα 
πολύ. Έχω μάθει πολλά παιδικά 
τραγούδια  και συνεχίζω  να μα-
θαίνω  κάθε φορά περισσότερα.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:
Γρηγοριάδου Δήμητρα

Τα παιδιά
&

Η γνώμη τους
Αχιλλέας: Γειά σας, είμαι ο Αχιλ-
λέας και στο ΚΔΑΠ Δημιουργική 
Μάθηση μου αρέσει το τζούντο. 
Η αγαπημένη μου ημέρα στο 
ΚΔΑΠ ήταν όταν μαγειρέψαμε 
και φάγαμε κρέπες. Νιώθω χα-
ρούμενος που πάω στο ΚΔΑΠ 
Δημιουργική μάθηση.

Μιγκέλ: Όταν έρχομαι στο ΚΔΑΠ 
Δημιουργική μάθηση νιώθω εν-
θουσιασμένος και θέλω να μένω 
μέχρι τις 9 το βράδυ. Η αγαπη-
μένη μου δραστηριότητα είναι 
οι κατασκευές. Ο αγαπημένος 
μου χώρος είναι η αίθουσα της 
γυμναστικής. Στο ΚΔΑΠ περνάω 
καλύτερα από το σπίτι, το σχο-
λείο και το φροντιστήριο, γιατί 
εκτός από κατασκευές κάνουμε 
ρομποτική, παιδαγωγικό παιχνί-
δι, γυμναστική , judo, αγγλικά 
σκάκι και επιτραπέζια.

Ελευθερία: Γειά σας, είμαι η 
Ελευθερία και πηγαίνω στο 
ΚΔΑΠ Δημιουργική μάθηση. 
Μου αρέσει πολύ εκεί γιατί κά-
νουμε πολλές κατασκευές, χο-
ρεύουμε και περνάμε καλά.

Δημήτρης-Μπρούνο: Γειά σας 
με λένε Δημήτρη και μου αρέ-
σει πολύ το ΚΔΑΠ Δημιουργική 
μάθηση. Εκεί κάνω όλα τα μαθή-
ματα μου, παίζουμε επιτραπέζια 
παιχνίδια και μου αρέσει που 
παίζω με τα υπόλοιπα παιδιά 
στα στρώματα τις γυμναστικής.

Μαρία: Με λένε Γιόλντα-Μαρία 
και μου αρέσουν πολλά πράγ-
ματα στο ΚΔΑΠ όπως το να ζω-
γραφίζω, να κάνουμε ρομποτική, 
να παίζουμε επιτραπέζια και να 
κάνουμε κατασκευές. Περνάω 
πολύ καλά στο ΚΔΑΠ Δημιουργι-
κή Μάθηση και θέλω να συνεχί-
σω να πηγαίνω.

Άλεξ: Γειά σας είμαι ο Άλεξ και 
περνάω πού καλά σε αυτό το 
ΚΔΑΠ τα τελευταία 2 χρόνια που 
πηγαίνω. Κάνουμε δραστηριότη-
τες όπως Η/Υ, ενδυνάμωση αλλά 
και ενισχυτική διδασκαλία. Οι 
κύριοι και οι κυρίες είναι οι κα-
λύτεροι και για αυτό δεν μπορείς 
να τους ξεχωρίσεις. Με αγάπη 
Άλεξ.

Όλι: Γειά σας είμαι η Όλι και εί-
μαι από την Γουμένισσα. Εγώ 
πηγαίνω στο ΚΔΑΠ Δημιουργική 
μάθηση και εκεί παίζω με τις φί-
λες μου βόλεϊ. Επίσης κάνω τα 
μαθήματα μου και παίζω επιτρα-
πέζια. Το αγαπημένο μου επι-
τραπέζιο είναι το ΣΚΟΡ 4.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:
Ιρούκη Κατερίνα
Παπακαρμέζη Σοφία
Κακαζάνης Δημήτρης
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Διευθύντρια Εφημερίδας
Μαυροπούλου Μαρία

Σελίδα ΚΔΑΠ
www.mathisi.eu

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
23410 70621, Κιλκίς

23430 42664, Γουμένισσα 

Email: kdapkilkis@hotmail.com



ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΑ 
ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

Σήμερα 26 Ιου-
νίου είναι η πα-
γκόσμια ημέρα 
κατά των ναρ-
κωτικών. Δεν 
θα μπορούσε το 
ΚΔΑΠ Δημιουρ-
γική Μάθηση να 
μην δώσει βάση 
σε αυτή την τόσο 
σημαντική ημέρα. 

Η πρόληψη είναι ο μεγαλύτερος εχθρός των ναρκωτικών και αυτή 
επιτυγχάνεται μέσα από την σωστή ενημέρωση. Τα παιδιά είναι η 
πιο σημαντική ομάδα στο  κοινωνό μας σύνολο και αυτά οφείλουμε 
να ενημερώσουμε. Μιλήσαμε για αυτή τη παγκόσμια μάστιγα που 
μπορεί να εμφανιστεί σε οποιαδήποτε στιγμή της ζωής μας και να 
μας φέρει σε κίνδυνο. Δημιουργήσαμε σε όλους μας το αίσθημα της 
ευθύνης κατά των ναρκω-
τικών και στέλνουμε με 
την φωνή μας το μήνυμα 
ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙ-
ΚΑ ΛΕΜΕ ΝΑΙ ΣΤΗ ΖΩΗ. 
Ας είναι αυτή η ημέρα το 
έναυσμα για να οργανω-
θούμε, να δράσουμε και 
να κινητοποιηθούμε στο-
χεύοντας στη σωστή πρό-
ληψη και ενημέρωση όλων 
των ανθρώπων. 

Θ. Ερίσα
Τ. Τζένη
Τ. Σοφία

Διακριτό
«παρών»

Διακριτό «παρών» ενάντια στις 
εξαρτησιογόνες ουσίες έδωσε 
η οικογένεια του ιστορικού Γυ-
μναστικού Συλλόγου Ηρακλής 
και πολλοί σύλλογοι Μαχητικών 
Τεχνών μέσα από την  αθλητική 
εκδήλωση μνήμης για τον αείμνη-
στο προπονητή πυγμαχίας – δά-
σκαλο Τάκη Θωμαΐδη. Η αθλητι-
κή εκδήλωση πραγματοποιήθηκε 
στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της 
Παγκόσμιας Ημέρας κατά των 
ναρκωτικών. Διοργανώθηκε από 
το Include σε συνεργασία με την 
Οικογένεια του ΗΡΑΚΛΗ και συλ-
λόγους Μαχητικών Τεχνών. “Για-
τί η ζωή είναι ωραία, φιλαράκο”, 
ανακοίνωσαν λιτά οι διοργανωτές. Οι μαχητικές τέχνες οικοδομούν 
ένα γερό χαρακτήρα γεμάτο με αξίες, ενώ βοηθούν πολλαπλώς στην 
απεξάρτηση των ανθρώπων από τα ναρκωτικά. Δεν είναι λίγοι οι άν-
θρωποι, που μπόρεσαν να «χτίσουν» πάλι τη ζωή τους, βοηθούμε-
νοι μέσα από την καθημερινή άσκηση και την επίτευξη αθλητικών 
στόχων βήμα με βήμα.

Η εκκλησία του χωριού μου
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:
Κακαζάνης Δημήτρης 
Παπακαρμέζη Σοφία


