
Κμηκςκηθή θαη Πμιηηηθή Αγςγή 

Πμηήμαηα γηα ημ έζκμξ μαξ 

 

Είμαη από ηεκ Ειιάδα θαη με ιέκε 

Αγγειηθή. 

Σηηξ 25 Μανηίμο θαη 28 Οθηςβνίμο 

είκαη μη δύμ εζκηθέξ μαξ γημνηέξ θαη 

11 Νμεμβνίμο, ε απειεοζένςζε ηεξ 

Χίμο μαξ. 

Τμκ εζκηθό μαξ ύμκμ ηναγμοδώ θαη 

ακεμίδς ηε γαιακόιεοθε ζεμαία μαξ. 

Σηεκ Αθνόπμιε όηακ ακεβώ όιε ηεκ 

Αζήκα από ρειά ζα δς. 

Σηηξ γαιάδηεξ μαξ ζάιαζζεξ θαη ηα 

κεζηά μαξ γηα έκα μκεηνηθό ηαλίδη ζαξ 

θαιώ. 

 

 

 

 

 

 

Μέκς ζηεκ Ειιάδα πνόκηα 

 θαη ημ όκμμά μμο Τόκηα. 

Εζκηθέξ γημνηέξ γημνηάδς 

ηε ζεμαία ρειά ακεβάδς. 

28 Οθηώβνε ιές ΟΧΙ δοκαηά! 

Σηηξ 25 Μάνηε κηύκς  

ημκ μπαμπά Τζμιηά… 

Μα ζηηξ 11 Νμέμβνε, 

Σημ Αίπμξ ζα ακεβώ ρειά 

κα γημνηάζς γηα ηε Χίμ 

πμο εκώζεθε λακά, 

ζηεκ παηνίδα μαξ Ειιάδα! 

Καη με δοκαηή θςκή 

ημκ Εζκηθό Ύμκμ ζα ράις 

οπενήθακε πμιύ!  

Είμαη από ηεκ Ειιάδα θαη με ιέκε 

Εηνήκε. 

Σηηξ 28 Οθηςβνίμο είκαη εζκηθή 

εμνηή θαη πανειάδμομε όιμη πνςί. 

Σηεκ Ειιάδα ζαξ θαιώ ηεκ Αθνόπμιή 

κα δείηε θαη όιμη κα μαγεοηείηε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Είμαη από ηεκ Ειιάδα θαη με ιέκε 

Καηενίκα.  

Σηηξ 25 Μανηίμο είκαη μηα εζκηθή μαξ 

γημνηή. Τμκ εζκηθό ύμκμ ηναγμοδώ 

θναηώκηαξ ηε γαιακόιεοθε ζεμαία. 

Σηεκ Αθνόπμιε ζα ακεβώ θαη ηε 

ζεμαία μμο ζα θναηώ πενήθακα 

θμηηώκηαξ ηεκ Αζήκα από ρειά. 



Είμαη από ηεκ Ειιάδα θαη με ιέκε 

Δεμήηνε. 

Σηηξ 25 Μανηίμο ζηεκ εζκηθή μαξ 

γημνηή γηα ηε ζεμαία ηναγμοδώ θαη 

ηεκ ακεμίδς ρειά ζημκ θαηαγάιακμ 

μονακό. 

Σηεκ Αθνόπμιε ζακ ακεβώ όιε ηεκ 

Αζήκα από’ θεη ζα δς.  

Σημκ Σανςκηθό με θαναβάθη μηθνό 

γηα μηα βόιηα ζαξ θαιώ. 

Είμαη από ηεκ Ειιάδα θαη με ιέκε 

Θεμθάκε. 

Σηηξ 25 Μάνηε  

ζηεκ εζκηθή μαξ γημνηή,  

ημκ ύμκμ μαξ ζα ηναγμοδώ  

θαη ηε ζεμαία ζα θναηώ.  

Τε πώνα μμο ηεκ αγαπώ  

θαη θάζε πνόκμ ηεκ ηημώ. 

 

Είμαη από ηεκ Ειιάδα  

θαη με ιέκε Νηθόια.  

Σηηξ 28 ημο Οθηώβνε, 

 ζηεκ εζκηθή μαξ ηεκ γημνηή, 

 ημκ εζκηθό ύμκμ ηναγμοδώ θη 

ακεμίδς ηε ζεμαία ηεκ ειιεκηθή. 

Σημ θάζηνμ όηακ ακεβώ 

 όιε ηεκ Χίμ από ρειά ζα δς. 

Σημ ιημάκη με θαναβάθη μηθνό 

 γηα μηα βόιηα ζαξ θαιώ. 

 

 

 

 

 
 Φςημγναθία: Τόιεξ Φιημύθαξ 


