
TO ΔΠΔΡΙΝΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΑΙ ΛΤΚΔΙΟ ΜΔΟΛΟΓΓΙΟΤ ΠΡΟΒΑΛΔΙ ΣΗΝ 

ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΟΤ ΣΌΠΟΤ ΜΑ ΜΔ ΔΝΑ ΣΡΑΓΟΤΓΙ ΓΙΑ ΣΟΝ 

ΒΑΙΛΙΑ ΑΝΗΛΙΑΓΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΚΤΡΑ-ΡΗΝΗ ΚΑΙ ΔΝΑ ΡΑΓΙΟΦΩΝΙΚΌ ΜΗΝΤΜΑ 

ΓΙΑ ΣΟ ΜΔΟΛΟΓΓΙ, ΜΔΩ ΣΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟΤ ΣΟ 5Ο ΦΔΣΙΒΑΛ 

ΜΑΘΗΣΙΚΟΤ ΡΑΓΙΟΦΩΝΟΤ ΣΟΤ European School Radio. 

Ακούζηε ηα και αμ ζας αρέζοσμ ακολοσθήζηε ηις παρακάηφ οδηγίες για ηο πώς 

θα δώζεηε ηημ υήθο ζας ζηομ Βαζιλιά Αμήλιαγο και ηο Μεζολόγγι 

Ο ΜΤΘΟ ΣΟΤ ΑΝΗΛΙΑΓΟΤ & ΣΟ ΣΡΑΓΟΤΔΙ ΜΑ 

Οη μαζεηέξ θαη μη Τπεύζοκμη Καζεγεηέξ ηεξ 

ζεαηνηθήξ θαη πμιηηηζηηθήξ μμάδαξ ημο Γζπενηκμύ 

Γομκαζίμο Μεζμιμγγίμο με Λ.Σ. έγηκακ ζηηπμπιόθμη 

θαη ζθάνςζακ έκα ηναγμύδη, με ηε βμήζεηα ηεξ 

πμι. ομβμύιμο θ. πονέιε, θαη μηα μειςδία, με 

ηεκ βμήζεηα ημο θ. Υν. Βιαπμγηάκκε, εμπκεοζμέκα 

από ημκ ημπηθό μαξ μύζμ ημο Βαζηιηά Ακήιηαγμο θαη 

ηεξ αγάπεξ ημο γηα ηεκ θονά ηεξ Πιεονώκαξ, ηεκ 

Κονά-Ρήκε. 

Ο Βαζηιηάξ Ακήιηαγμξ, γηόξ ημο νήγα Σνίθανδμο θαη αθέκηεξ ημο μμώκομμο 

θάζηνμο (Σνηθανδόθαζηνμ) αγάπεζε ηεκ θονά ημο θάζηνμο ηεξ Πιεονώκαξ Ρήκε θαη 

γηα πάνε ηεξ δηέκοε θάζε βνάδο ηα 20 πηιηόμεηνα πμο πώνηδακ ηα δύμ θάζηνα μέζα 

από οπόγεηα πενάζμαηα. Αηηία ημο οπόγεημο ηαληδημύ ημο ήηακ μηα θαηάνα πμο ημκ 

θοκεγμύζε, πςξ ακ ημκ έβιεπε ημ θςξ ημο ήιημο ζα πέζαηκε εοζύξ. Κάζε βνάδο 

πήγαηκε από ηηξ ζημέξ ζηε Ρήκε θαη πνηκ πανάλεη ηεκ άθεκε γηα κα γονίζεη ζημ 

θάζηνμ ημο πνηκ ημκ πνμιάβεη ημ λεμένςμα, θαζώξ ε Ρήκε αγκμμύζε ηεκ άζπεμή ημο 

μμίνα. Κάπμηε ε θονά, όμςξ, ζπνςγμέκε από ημ θόβμ πςξ ηεκ άθεκε γηα θάπμηακ 

άιιε, ζθόηςζε όια ηα θμθόνηα θαη μ Ακήιηαγμξ λεμενώζεθε ζημ θάζηνμ θαη ημκ 

πνόιαβε ημ θςξ θαζώξ έβγαηκε από ηηξ ζημέξ. ημκ επίιμγμ βνίζθμομε ημκ ίδημ 

κεθνό θαη ηε Ρήκε απανεγόνεηε. 

Πάκς ζε αοηή ηεκ ηζημνία είκαη βαζηζμέκμ ημ ηναγμύδη μαξ.  

ΑΚΟΤΣΓ ΣΟ ΓΔΩ:  

http://europeanschoolradio.eu/archives/production/king-aniliagos-and-kyra-

rene  

 

ΣΟ ΜΓΟΛΟΓΓΙ & ΣΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΜΑ ΠΟΣ 

Λίγα θαη μεζηά ιόγηα  από ηε Δεμμζημγναθηθή μαξ μμάδα πμο ζοκμρίδμοκ ημ θάιιμξ, 

ηεκ ηζημνηθή ηαοηόηεηα θαη ημ ηδηαίηενμ πνώμα ηεξ Ι.Π. ημο Μεζμιμγγίμο μέζα ζημ 

ιίθκμ ηεξ ιημκμζάιαζζαξ επεκδομέκα με όμμνθα αθμοζηηθά εθέ. 

ΑΚΟΤΣΓ ΣΟ ΓΔΩ:  

http://europeanschoolradio.eu/archives/production/%ce%bc%ce%bf%ce%bd%c

e%b1%ce%b4%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-

%ce%b1%ce%bd%ce%b5%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%ac%ce%bb%ce%b7%cf%

80%cf%84%ce%bf-unique-and-unprecedented  
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ΠΩ ΘΑ ΨΗΦΙΓΣΓ 

Μπείηε ζηη ζελίδα ηοσ Φεζηιβάλ. http://europeanschoolradio.eu/5fest/vote/  

Για ηο ηραγούδι: Παηήζηε ηο ύμδεζμο-Γικομίδιο Σραγούδια  

Καηεβείηε φς ηο Νούμερο 49, ποσ είμαι ηο ζτολείο μας  – 

Παηήζηε ηο κοσμπί «Ακούζηε για μα υηθίζεηε»   για μα 

ακούζεηε όλο ηο ηραγούδι Κάμεηε LIKE παηώμηας πάμφ ζηημ καρδούλα ποσ θα 

εμθαμιζηεί κάηφ από ηο ηραγούδι.  

Για μα εμθαμιζηεί η καρδούλα πρέπει μα ακούζεηε ηοσλάτιζηομ ηα 2/3 ηοσ 

ηραγοσδιού. 

Για ηο ΠΟΣ: Από ηη ζελίδα ηοσ Φεζηιβάλ πάλι 

http://europeanschoolradio.eu/5fest/vote/  

Παηήζηε ηο ύμδεζμο – Γικομίδιο Ραδιοθφμικά Μημύμαηα  

Καηεβείηε φς ηο Νούμερο 72, ποσ είμαι ηο ζτολείο μας – Παηήζηε Play για μα 

ηο ακούζεηε όλο και Κάμεηε LIKE παηώμηας πάλι πάμφ ζηημ καρδιά ποσ θα 

εμθαμιζηεί από κάηφ. Για μα εμθαμιζηεί η καρδούλα πρέπει μα ακούζεηε 

ηοσλάτιζηομ ηα 2/3 ηοσ ζποη. 

Πενημέκμομε ηε ζηήνηλή ζαξ θαη ηα ζπόιηά ζαξ θαη ζαξ εοπανηζημύμε όιμοξ εθ ηςκ 

πνμηένςκ. 

Γοπανηζημύμε όζμοξ βμήζεζακ ζ’ αοηή ηεκ πνμζπάζεηά μαξ.  

Από ηημ Διεύθσμζη, ηο ζύλλογο καθηγηηώμ και ηοσς μαθηηές ηοσ τολείοσ μας.  
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