
 
 

Πνωημμαγηά – Μαγηάηηθμ Σηεθάκη 

 
 

Τεκ πνώηε Μαΐμο γημνηάδεηαη ε μένα ηωκ ενγαηώκ. Είκαη ζηεκ πναγμαηηθόηεηα ε θαζηενωμέκε 

γημνηή ηεξ ελέγενζεξ ηωκ ενγαηώκ ημο Σηθάγμ. Τμ Μάε ημο 1886 ηα ενγαηηθά ζοκδηθάηα ζημ 

Σηθάγμ λεζεθώζεθακ δηεθδηθώκηαξ ωνάνημ ενγαζίαξ ζηηξ 8 ώνεξ θαη θαιύηενεξ ζοκζήθεξ 

ενγαζίαξ. Η μένα έπεη ζεζπηζηεί ωξ ενγαηηθή απενγία θαη όιεξ μη οπενεζίεξ θαη μη επηπεηνήζεηξ 

παναμέκμοκ θιεηζηέξ.   

 

 Η 1ε Μαΐμο γημνηάδεηαη επίζεξ θαη ζακ μένα ηωκ ιμοιμοδηώκ θαη ηεξ 

Άκμηλεξ. 

 Έκα  ειιεκηθό αιιά όπη μόκμ έζημμ, είκαη ε θαηαζθεοή μαγηάηηθμο 

ζηεθακημύ. Ιδηαίηενα ζηα κεζηά ηεξ Μεζμγείμο γημνηάδμκηαξ ηεκ 

άκμηλε, ηεκ 1ε ημο μήκα Μάε, θηηάπκμοκ έκα ζηεθάκη με 

ιμοιμύδηα,  ζοκήζωξ από ημοξ αγνμύξ.        

Τμ ιμοιμύδηκμ, αοηό, ζηεθάκη  θηηάπκεηαη ηεκ πνωημμαγηά θαη θνεμηέηαη έλω από ηα 

ζπίηηα. Σομβμιίδεη ηεκ ακαγέκκεζε ηεξ θύζεξ με ηεκ άκμηλε, γεγμκόξ πμο ζέιμοκ μη 

άκζνωπμη κα θένμοκ θαη ζηα ζπίηηα ημοξ. 

  

Εοθαηνία ιμηπόκ θαη γηα μαξ κα θηηάλμομε ημ δηθό μαξ «μαγηάηηθμ ζηεθάκη».                         

Πημ θάηω ζα βνείηε θάπμηεξ ηδέεξ, θάπμηεξ θαηεοζοκηήνηεξ γναμμέξ… 

   

Θα πνεηαζημύμε εοιύγηζηα θιανηά, από ιογανηά, θιεμαηόβενγεξ, κενακηδηά, 

πηθνμδάθκε, θηζζό, δεκηνμιίβακμ, ή ειηά ωξ βάζε. 

        Λογίζηε ηα θιανηά  ζε θοθιηθό ζπήμα ζημ μέγεζμξ πμο ζέιεηε κα έπεη 

ημ ζηεθάκη θαη ηοιίληε δύμ - ηνεηξ θμνέξ αθόμα, γηα κα είκαη 

πενηζζόηενμ ζηαζενό.      Σηενεώζηε    ηεκ έκωζε  ηεξ βένγαξ, δέκμκηαξ 

ζθηπηά με ιίγμ ζπάγθμ ή θμιιεηηθή ηαηκία.    

Mηα πναθηηθή ηδέα γηα κα ζπεμαηίζεηε ημκ ζθειεηό ημο 

ζηεθακημύ, είκαη κα πνεζημμπμηήζεηε δομ  απιέξ 

μεηαιιηθέξ θνεμάζηνεξ νμύπωκ πμο ζα ηηξ ακμίλεηε γηα κα 

ημοξ  δώζεηε θοθιηθό ζπήμα. Σηε ζοκέπεηα ζα ηηξ εκώζεηε με 

ιεπηό ζύνμα, ζθμηκί ή θαη ηοιίγμκηαξ 

αοημθόιιεηε πανημηαηκία.   

 
 

Με ζθμηκί ή πναζηκάδα, ζα δώζεηε ζημκ ζθειεηό  ημ 

απαηημύμεκμ πάπμξ, ηοιίγμκηαξ-δέκμκηαξ ηα πάκω ζημκ 

ζθειεηό, πνηκ ανπίζεηε κα ημπμζεηείηε ηα ιμοιμύδηα.  

 

 Δέζηε ηα ιμοιμύδηα από ημ θμηζάκη ημοξ με ιεπηό ζπάγθμ ή 

ζύνμα πάκω ζημ ζηεθάκη, πόηε ημ έκα πίζω από ημ άιιμ θαη πόηε ημ 
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έκα δίπια ζημ άιιμ, θαιύπημκηαξ θάζε θμνά ηα θμηζάκηα ηωκ πνμεγμύμεκωκ ιμοιμοδηώκ θαη ημκ 

ζθειεηό ημο ζηεθακημύ. 
 

Φηηάληε ζειηά με έκα ζθμηκάθη ζημ θέκηνμ ημο ζηεθακημύ θαη θνεμάζηε ημ.   

 

Μπμνείηε κα πάνεηε θη άιιεξ ηδέεξ θαη θαζμδήγεζε αθμιμοζώκηαξ ημοξ πημ θάηω ζοκδέζμμοξ. 

Ακ θαη γηα κα πω ηεκ αιήζεηα ε δηθή ζαξ ,παηδηθή θακηαζία ζα λεπενάζεη θάζε πνμζδμθία μμο!!!  
 

  

https://safeYouTube.net/w/NWaA  

 

 

https://safeYouTube.net/w/fpbA  

 

https://safeYouTube.net/w/QvbA  

 

Κάζε επηηοπία!!! 

Υ.Γ. πενημέκω κα δω θωημγναθίεξ με ηηξ δεμημονγίεξ ζαξ 

 

 

 

 

 

Πεγέξ: 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE

_%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%AC   

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%B9%CE%BA

%CE%BF_%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%86%CE%AC%CE%BD%CE%B9  

https://www.soulouposeto.gr/2015/04/blog-post_27.html   
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