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Πνώηε μένα  

• Η πρϊτθ μζρα όπωσ και πάντα ιταν μια περίεργθ μζρα.Δεν ξζραμε 
κανζνα από τα παιδιά από τισ άλλεσ χϊρεσ ,είμαςταν αγχωμζνοι για το τι 
κα ςυναντοφςαμε και τθν όμωσ ίδια ςτιγμι ενκουςιαςμζνοι για το τι κα 
ακολουκιςει και δικαιωκικαμε .Από τθν πρϊτθ κιόλασ μζρα καταλάβαμε 
τθν ςυναρπαςτικι περιπζτεια που ακολουκοφςε μόνο και μόνο από τισ 
λιγοςτζσ γνωριμίεσ που είχαμε κάνει.Το ςχολείο που επιςκεφτικαμε ιταν 
το ςχολείο «Republica Hrvatska Zupanija Splitsko Dalmatinska 
Osnovna Skola SUCIDAR»πμο απαζπμιεί 682 παηδηά από ηεκ 
ειηθία ηςκ έλη μέπνη ηεκ ειηθία ηςκ δεθαηεζζάνςκ. 



Δναζηενηόηεηεξ 
Γκζοκεηδεηόηεηαξ  

• Έκαξ από ημ ζθμπμύξ ημο πνμγνάμμαημξ «Fit 
4 Life» εθηόξ από ηηξ πμιύηημεξ θηιίεξ πμο 
ζα θάκμομε είκαη κα θαηαθηήζμομε ζεμακηηθέξ 
ανεηέξ όπςξ ε εκζοκεηδεηόηεηα-
Mindfullnes.Ηαηά ηεκ δηάνθεηα ηεξ επίζθερεξ 
μαξ ζηεκ Ηνμαηία πναγμαημπμηήζαμε δηάθμνεξ 
δναζηενηόηεηεξ ζπεηηθά με ηεκ 
εκζοκεηδεηόηεηα πμο ζθμπεύεη κα δμύμε ηεκ 
θάζε ζηηγμή θαη ηεκ απμιαμβάκμομε. 



Πανμοζίαζε 
θοημιμγίςκ  

• Αθόμα μηα από ηηξ 
δναζηενηόηεηεξ πμο 
πναγμαημπμηήζαμε θαηά ηεκ 
δηαμμκή μαξ ζηεκ Ηνμαηία ήηακ 
ε πανμοζίαζε ηςκ θοημιμγίςκ 
από όιεξ ηηξ ζομμεηέπμκηεξ 
πώνεξ.Όιεξ μη πώνεξ 
πανμοζίαζακ ηα θοημιόγηα πμο 
έθακακ ζπεηηθά με ηα ημπηθά 
ημοξ βόηακα θαη είπαμε ηεκ 
εοθαηνία κα πάνμομε μηα γεύζε 
από ηα βόηακα ηςκ άιιςκ 
πςνώκ . 



Άιιεξ θςημγναθίεξ  



Αλημζέαηα  

• Χςνίξ αμθηβμιία  ημ πιηη 
είκαη έκα από ημοξ πημ 
δηάζεμμοξ ημονηζηηθμύξ 
πνμμνηζμμύξ ζε μιόθιενε ηεκ 
Ηνμαηία. Δηαζέημκηαξ ημ 
παιάηη ημο Δημθιεηηακμύ ,ηα 
ανπαία ενείπηα ηεξ άιςκα 
θαη ηεκ πόιε  Σνμγθίν .Σεκ 
πνώηε μένα ημο ηαληδημύ μαξ 
ανπίζαμε με ηεκ επίζθερε ημο 
νςμασθμύ παιαηημύ ημο 
αοημθνάημνα Δημθιεηηακμύ . 



/ 



Θόθμξ Marjan 

• Μετά τθν επίςκεψθ μασ ςτο παλάτι του 
αυτοκράτορα Διοκλθτιανοφ ιρκε θ ςειρά 
του λόφου Marjan.Μπορεί το περπάτθμα 
και οι ςκάλεσ μζχρι να φτάςουμε ςτθν 
κορυφι του λόφου να ιταν κουραςτικζσ 
αλλά ςίγουρα άξιηαν όλθ αυτι τθν 
διαδρομι που διανφςαμε!Η κζα από τθν 
κορυφι του λόφου ιταν μαγευτικι και 
ςίγουρα αξίηει να αφιερϊςετε λίγο από 
τον χρόνο ςασ για να τθν απολαφςετε. 



Σνόγθην 

• Σμ Τρόγκιρ  είκαη μηα ηζημνηθή πόιε θαη ιημάκη 
ζηηξ Δαιμαηηθέξ Αθηέξ ηεξ Ηνμαηίαξ. Πνόθεηηαη γηα ημ 
ανπαημειιεκηθό Τραγούριομ (Θαηηκηθά Tragurium).Έπεη 
πιεζοζμό 13.322 θαημίθςκ θαη βνίζθεηαη 27 πηιηόμεηνα 
δοηηθά ηεξ πόιεξ πιηη. Σμ ηζημνηθό ημήμα ηεξ πόιεξ 
βνίζθεηαη πάκς ζε έκα μηθνό κεζί θμκηά ζημ κεζί Σζίμβμ. 

• Σμ 1997, ημ ηζημνηθό θέκηνμ ηεξ πόιεξ ακαθενύπζεθε 
από ηεκ UNESCO Ικεμείμ Παγθόζμηαξ Ηιενμκμμηάξ. 

 



αιώκα  

• Ε αιώκα ήηακ ανπαία Ζιιονηθή πόιε 
ζηε Δαιμαηία ηεκ πνώηε πηιηεηία 
π.Χ. Οη ανπαίμη Έιιεκεξ  είπακ πηίζεη αγμνά-
απμηθία ζηεκ πόιε. Ιεηά ηεκ θαηάθηεζή ηεξ από 
ημοξ Ρςμαίμοξ, ε αιώκα έγηκε πνςηεύμοζα 
ηεξ επανπηάξ ηεξ Δαιμαηίαξ.  
Όηακ μ Ρςμαίμξ 
αοημθνάημναξ Δημθιεηηακόξ απεζύνζε, έπηηζε 
εθεί ημ ηενάζηημ παιάηη  ημο πμο απεηέιεζε ηε 
βάζε ηεξ ζεμενηκήξ πόιεξ πιηη . Ε αιώκα 
θαηαζηνάθεθε ζε μεγάιμ βαζμό από ηηξ 
εηζβμιέξ ηςκ Άβανςκ  θαη ηςκ ιάβςκ ημ 614. 
Οη Βοδακηηκμί, όμςξ, ακαθαηέιαβακ ημ παιάηη 
ημο Δημθιεηηακμύ ημ 639. 



Φνμύνημ Ηιηξ 

• Σμ Φρούριο Κλις  είκαη μεζαηςκηθό θνμύνημ, πμο βνίζθεηαη πάκς από έκα 
πςνηό, πμο θένεη ημ ίδημ όκμμα, θμκηά ζημ πιηη  ηεξ Ηνμαηίαξ . Ανπηθά 
ήηακ έκα μηθνό μπονό πμο πηίζηεθε από ηεκ ανπαία ηιιονηθή θοιή ηςκ 
Δαιμαηώκ. Έγηκε βαζηιηθό θάζηνμ, πμο ήηακ ε έδνα πμιιώκ Ηνμαηώκ 
βαζηιηάδςκ, μέπνη ηεκ ηειηθή ημο ακάπηολε ςξ μεγάιμ θνμύνημ θαηά ημοξ 
Οζςμακηθμύξ πμιέμμοξ ζηεκ Γονώπε, ημ θνμύνημ Ηιηξ θύιαγε ηα ζύκμνα. 
Χάζεθε θαη λακαθαηαθηήζεθε πμιιέξ θμνέξ ζε όιε ηε δηάνθεηα ηεξ 
ηζημνίαξ ημο, πμο οπενβαίκεη ηηξ δύμ πηιηάδεξ πνόκηα. Θόγς ηεξ ζέζεξ ημο 
ζε έκα πέναζμα πμο πςνίδεη ηα βμοκά Ιόζμν θαη Ηόδγηαθ, ημ θνμύνημ 
πνεζίμεοε ςξ θύνηα πεγή άμοκαξ ζηε Δαιμαηία, εηδηθά θαηά 
ηεξ μζςμακηθήξ  πνμέιαζεξ, θαη οπήνλε βαζηθό ζηαονμδνόμη μεηαλύ 
ηεξ μεζμγεηαθήξ  δώκεξ θαη ηεξ βαιθακηθήξ εκδμπώναξ. 



Απμπαηνεηηζηήνημ 
Δείπκμ  

• Το αποχαιρετιςτιριο  δείπνο ιταν μια από 
τισ πιο διαςκεδαςτικζσ δραςτθριότθτεσ 
που κάναμε. Είχαμε τθν ευκαιρία να 
διαςκεδάςουμε και να περάςουμε τον 
χρόνο μασ με τα παιδιά από όλεσ τισ χϊρεσ 
ακόμα με τα παιδιά από τθν Κροατία που 
μασ ζδωςε μεγάλθ χαρά αφοφ δεν είχαμε 
πολλζσ ευκαιρίεσ να περάςουμε χρόνο 
μαηί τουσ. Ακόμα εκείνο τι βράδυ ζγινε και 
απονομι των πιςτοποιθτικϊν ςυμμετοχισ 
ςτο πρόγραμμα Fit 4 Life και διαφορά 
δϊρα.  



Stella Croatica 

• Ε ηζημνία μαξ λεθηκά ζηα μέζα ημο 20μο αηώκα ζημ κεζί Mljet, θμκηά ζημ 
Κημομπνόβκηθ. Γηα γεκηέξ, ε μηθμγέκεηα Dabelić θαιιηενγεί ειηέξ, ζύθα, 
αμπειώκεξ θαη πανάγεη ειαηόιαδμ, θναζί θαη παναδμζηαθέξ ιηπμοδηέξ. 
Αοηή ήηακ θάπμηε ε θύνηα πεγή εηζμδήμαημξ γηα μηα πμιύηεθκε μηθμγέκεηα. 
Ε μηθνόηενε θόνε, ε Ιειίηα, λεθίκεζε ημ brand Stella Croatica, ζέιμκηαξ 
κα δώζεη έκα μμκηένκμ πνόζςπμ ζηα παναδμζηαθά πνμσόκηα. οκέιελε 
πνμζεθηηθά παναδμζηαθέξ ζοκηαγέξ γηα επηδόνπηα θαη μοζηηθέξ ζομβμοιέξ 
πμο πνμζηαηεύμκηαη από θαηνό από μηθμγέκεηεξ από ηα κεζηά ηεξ 
Δαιμαηίαξ. ηηξ πνμζπάζεηέξ ηεξ, ζέιεζε κα δηαηενήζεη ηε γαζηνμκμμηθή 
θιενμκμμηά από ηε ιήζε θαη κα δώζεη κέα πκμή ζε αοηή ηε γαζηνμκμμηθή 
θιενμκμμηά! 



Δάγθνεμπ  

• Σμ Ζάγκρεμπ  είκαη ε πνςηεύμοζα 
ηεξ Ηνμαηίαξ . Έπεη πιεζοζμό 973.667 
θαημίθμοξ (2005). ηεκ εονύηενε πενημπή 
δμοκ 1.088.841 θάημηθμη. Ε πόιε 
απμηειείηαη από ηνία ημήμαηα: ηα δύμ 
παιαηόηενα ημήμαηα (Ηάπημι θαη Γθόνκη 
Γθνακη) πμο βνίζθμκηαη ζημ ρειόηενμ 
ζεμείμ θη από ηεκ Κηόκη Γθνακη ("Ηάης 
Πόιε") με εθηεηαμέκεξ ζύγπνμκεξ 
ζοκμηθίεξ θαη βημμεπακηθέξ πενημπές. 



αξ εοπανηζηώ γηα ηεκ 
πνμζμπή ζαξ! 
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