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AΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΙ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 
(σχολικό έτος 2012-13) 

 

1. Εκδήλωση τιμής σε Ολυμπιονίκες  
   Ευτυχώς που κάποιοι τραβάν κουπί… 

«Στην αρχαία πόλη, οι άνθρωποι γκρέμιζαν τα τείχη 
για να υποδεχτούν τους ολυμπιονίκες. Σήμερα οι 
πόλεις δεν έχουν τείχη. Γι’ αυτό εμείς γκρεμίζουμε τα 
τείχη της καρδιάς μας για να υποδεχτούμε τους 
σημερινούς ολυμπιονίκες».  
Μ’ αυτά τα λόγια χαιρέτησε η Υπεύθυνη Πολιτιστικών 
Θεμάτων της Δ/νσης Π.Ε. Δυτ. Θεσ/νίκης κα 
Αρβανιτίδου Βιργινία τους 3 Ολυμπιονίκες που τίμησε το 
σχολείο μας. Είναι λόγια που αντιπροσωπεύουν όλους 
μας. Γιατί αυτούς τους τρεις αθλητές αλλά και τους 
υπόλοιπους εθελοντές που τόσο πρόθυμα δέχτηκαν την 
πρόσκλησή μας, τους έχουμε κλείσει πια βαθιά στην 
καρδιά μας μετά απ’ αυτή τη γιορτή. Τι να 
πρωτοθυμηθούμε; Την κορμοστασιά τους; Την κίνησή 
τους; Τη σεμνότητά τους; Τον χαμογελαστό και πρόθυμο 
χαρακτήρα τους;    
Όλα ξεκίνησαν όταν ο Σύλλογος Γονέων κι η κα Σοφία, 
δασκάλα της Τ.Υ. Ρομά, σε συνεργασία με το Δ/ντή 
σκέφτηκαν να καλέσουν στο σχολείο για να τους 
γνωρίσουμε και να τους τιμήσουμε τρεις αθλητές της 
κωπηλασίας που έχουν κάνει την πατρίδα μας περήφανη 
πολλές φορές στο παρελθόν. Πρόκειται για τη Χριστίνα 
Γιαζιτζίδου, τους Γιάννη Τσίλη, Στέργιο Παπαχρήστο. 
«Τους τιμούμε γιατί κι αυτοί μας τίμησαν όλους εμάς, 
όλους τους Έλληνες» είπε ο Δ/ντής μας στο 
καλωσόρισμα με το οποίο ξεκίνησε η εκδήλωσή. Μ’ 
ανάλογο τρόπο χαιρέτησαν τους τρεις ολυμπιονίκες, ο 
Δήμαρχος Κορδελιού-Ευόσμου κ. Στάθης Λαφαζανίδης, 
που μαζί με την Σχ. Σύμβουλο κα Ζαφειρούλα Μυλωνά, 
την Αντιδήμαρχο Παιδείας κα Αβρόρα Σαββίδου, την 
Υπεύθ. Πολιτιστικών Θεμάτων της Δ/νσης Π.Ε. κα 
Βιργινία Αρβανιτίδου και τον Προϊστάμενο της Δ/νσης 
Αθλητισμού του Δήμου κ. Γιώργο Μπουζίκα, τίμησαν την 
εκδήλωσή μας. Αμέσως μετά, ξεκίνησε το πρόγραμμα που 
περιλάμβανε τα πάντα! Αρχικά είδαμε διάφορα βίντεο με 
τους τρεις αθλητές σε σημαντικές στιγμές της μέχρι 
τώρα διαδρομής τους και νιώσαμε όλοι ρίγη συγκίνησης 
όταν βλέπαμε να καταλαμβάνουν σημαντικές θέσεις σε 
αγώνες. Τα χειροκροτήματά μας πρέπει να ακούγονταν 
σε όλη τη γειτονιά!   
Μετά, ήρθε η ώρα των ερωτήσεων. Οκτώ συμμαθητές 
μας, δυο από κάθε τμήμα της Ε & ΣΤ, έθεσαν διάφορες 
ερωτήσεις στους τρεις ολυμπιονίκες. Έτσι μάθαμε πολλά 
για τον καθένα τους, π.χ. για το πώς έτυχε να 
ασχοληθούν με την κωπηλασία κι όχι με κάποιο άλλο 
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άθλημα, για τα συναισθήματά τους όταν τους απονέμεται 
κάποιο μετάλλιο κι ανεβαίνουν στο βάθρο ή για το άγχος 
που μπορεί να νιώθουν στους αγώνες, για τις δυσκολίες 
στον αθλητισμό και τις συμβουλές που θα έδιναν σε έναν 
νέο αθλητή, για τα μελλοντικά τους σχέδια καθώς και για 
τυχόν συγκρούσεις μεταξύ των μελών μιας κωπηλατικής 
ομάδας. Οι αθλητές με μεγάλη προθυμία απάντησαν σε 
όλες μας τις ερωτήσεις αλλά μερικές από τις απαντήσεις 
τους μας έκαναν πολύ μεγάλη εντύπωση. Ιδίως όταν 
τους ρωτήσαμε για το doping και τα συμπληρώματα 
διατροφής με μεγάλη συγκίνηση ακούσαμε τη Χριστίνα 
Γιαζιτζίδου να μας λέει «Ξέρουμε ότι στο βάθος του 
μυαλού, σε πολλούς από εσάς υπάρχει πάντα η 
υποψία για ντοπάρισμα κάθε φορά που ακούτε για 
μετάλλια κι ολυμπιακούς αγώνες. Όμως αυτά τα 
μετάλλια που κρατάμε είναι καθαρά. Γιατί για μας 
αξίζει χίλιες φορές περισσότερο να προσπαθήσεις και 
να ιδρώσεις παρά να διαλέξεις τον εύκολο δρόμο, το 
δρόμο του doping»  
 

Ακολούθησε το 2ο και πιο θεαματικό μέρος της γιορτής. 
Εκεί απολαύσαμε πολύ χορό κι ωραία μουσική από 4 
διαφορετικές εθελοντικές ομάδες χορευτών-αθλητών. Η 
1η  ομάδα ήταν η (λιλιπούτεια) Αθλητική Ακαδημία 
Καλαμαριάς. Την αποτελούσαν έξι χαριτωμένα κορίτσια 
που μας άφησαν άναυδους με τις ικανότητές τους και τα 
κόλπα που έκαναν, παρά τη νεαρή ηλικία τους. Τη 
χορογραφία τους είχε ετοιμάσει η  γυμνάστρια τους κα 
Σοφία Ιορδανίδου. Η 2η ομάδα ήταν η Asters 
International Θεσ/νίκης, οι οποίοι παρουσίασαν 
μοντέρνο χορό σε χορογραφία Κάλλης Σιαμίδου. Η 3η 
ομάδα, η Grafts Θεσ/νίκης μας έδειξε ένα πρόγραμμα 
αεροβικής σε τραμπολίνο. Εμείς που τους βλέπαμε 
λαχανιάσαμε- φαντάσου πώς ένιωθαν οι ίδιοι μετά το 
τέλος του προγράμματός τους! Τη χορογραφία είχε 
ετοιμάσει η κα Δέσποινα Αρβανιτίδου. Τέλος, 
φοιτητές/τριες από το ΤΕΦΑΑ Θεσ/νίκης μας 
παρουσίασαν τη χορογραφία που είχαν ετοιμάσει οι ίδιοι. 
Το μουσικο-κινητικό κομμάτι όλης της εκδήλωσης, το 
επιμελήθηκε με πολλή φροντίδα η κα Όλγα Δελιάκη, τ. 
καθηγήτρια του ΤΕΦΑΑ Θεσ/νίκης. Η γιορτή έκλεισε με 
την απονομή αναμνηστικών τόσο στους Ολυμπιονίκες όσο 
και στους εθελοντές χορευτές. Δεν το κρύβουμε, μας 
έκανε μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι αυτά τα παιδιά 
από το υστέρημα του χρόνου τους προσφέρθηκαν να 
τιμήσουν τη γιορτή μας. Εθελοντισμός, η υπέρτατη 
προσφορά.  
Βέβαια, τίποτα απ’ όλα αυτά δεν θα μπορούσε να 
πραγματοποιηθεί αν δεν υπήρχαν οι γονείς μας! Ο 
Σύλλογος Γονέων, έδωσε και πάλι ένα δυναμικό 
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«Παρών» και σ’ αυτή τη γιορτή. Ως και μεζεδάκια 
ετοίμασαν για να ευχαριστήσουν τους χορευτές και τους 
Ολυμπιονίκες που πρέπει να τους κουράσαμε πάρα πολύ 
με τα αμέτρητα αυτόγραφα που τους βάλαμε να 
υπογράψουν! Φεύγοντας από το γυμναστήριο όπου έγινε η 
γιορτή ακούσαμε πολλούς συμμαθητές μας να λένε «ήταν 
απ’ τις καλύτερες γιορτές που είδαμε τα τελευταία 
χρόνια». Ίσως…ποιος ξέρει… κάποιοι από μας να 
θελήσουν στο μέλλον να ασχοληθούν κι αυτοί με τον 
αθλητισμό, μιμούμενοι το παράδειγμα των εκλεκτών 
καλεσμένων μας. Κάτι τέτοιο άλλωστε ανέφερε κι ο 
Δ/ντής του σχολείου: «Αυτό που επιδιώκουμε με τη 
σημερινή εκδήλωση είναι να φέρουμε τα παιδιά, που 
αποτελούν το μέλλον του αθλητισμού, κοντά στους 
Ολυμπιονίκες μας»  
 
Χριστίνα Γιαζιτζίδου: Γεννήθηκε στην Καστοριά στις 
12/10/1989 και κωπηλατεί από 12 ετών. Έχει 
κατακτήσει 18 διεθνή μετάλλια εκ των οποίων 9 χρυσά, 
2 ασημένια και 7 χάλκινα. Σημαντικότερος σταθμός η 3η 
θέση στους Ολυμπιακούς του Λονδίνου (μαζί με τη 
συναθλήτριά της Αλεξάνδρα Τσιάβου, από τα Γιάννενα). 
Επίσης 2 χρυσά, 1 χάλκινο σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα 
και 3 χρυσά, 1 ασημένιο, 1 χάλκινο σε Πανευρωπαϊκά. Το 
2011 μαζί με την Αλεξάνδρα Τσιάβου, ανακηρύχτηκε το 
καλύτερο γυναικείο πλήρωμα της χρονιάς. Έχει 1 
παγκόσμιο ρεκόρ στην κατηγορία νέων κάτω των 23 
ετών μαζί με την Τριανταφυλλιά Καλαμποκά. 
 

Γιάννης Τσίλης: Γεννήθηκε στις 15/7/1986 στα 
Γιάννενα. Ξεκίνησε την κωπηλασία στα 15 του. Έχει 
κατακτήσει 15 μετάλλια, από τα οποία 4 χρυσά, 8 
ασημένια και 3 χάλκινα. Η πιο σημαντική διάκριση η 4η 
θέση στους Ολυμπιακούς του Λονδίνου (μαζί με τους 
Γιάννη Χρήστου, Γιώργο Τζιάλλα, Στέργιο Παπαχρήστο) 
καθώς και 2 ασημένια μετάλλια σε παγκόσμια 
πρωταθλήματα ανδρών. Επίσης 2 χρυσά, 1 ασημένιο & 1 
χάλκινο σε Πανευρωπαϊκά.  
 

Στέργιος Παπαχρήστος: Γεννήθηκε στις 26/1/1989 
στον Βόλο. Ξεκίνησε την κωπηλασία στα 14. Έχει 
κατακτήσει 12 μετάλλια σε διεθνείς αγώνες. Η πιο 
σημαντική διάκριση η 4η θέση στους Ολυμπιακούς του 
Λονδίνου. Επίσης 2 ασημένια σε παγκόσμια 
πρωταθλήματα ανδρών και 2 χρυσά, 1 ασημένιο σε 
πανευρωπαϊκά. Έχει, επίσης, στο ενεργητικό του 1 
παγκόσμιο ρεκόρ στην κατηγορία των νέων μαζί με τον 
Γιώργο Τζιάλλα. 
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2. Παγκόσμια ημέρα αφιερωμένη στους Ρομά (Τσιγγάνους) 
 

 

 
 

 

Με αφορμή την 8η Απριλίου ως παγκόσμια μέρα των ΡΟΜΑ 
η συντακτική ομάδα των μαθητών της ΣΤ' τάξης της 
μαθητικής εφημερίδας του σχολείου «Ο κόσμος στα μάτια 
των παιδιών» μαζί με τους μαθητές Ρομά της Τάξης 
Υποδοχής ΖΕΠ αποφάσισαν να γράψουν ένα αφιέρωμα στην 
εφημερίδα, για την ενημέρωση κι ευαισθητοποίηση των 
παιδιών του σχολείου και των γονιών τους σχετικά με τους 
τσιγγάνους, καθώς και να παρουσιάσουν το project που 
έγινε στην Τάξη Υποδοχής  σε συνεργασία με τους 
δασκάλους των Τ.Υ. κα Σοφία Γιαζιτζίδου και κ. Γαβριήλ 
Μαυρομάτη, με τίτλο:  Εντερλέζι, η γιορτή του Αη Γιώργη! 
Ανάμεσα στους αγαπημένους Αγίους των Ρομά ο Αη Γιώργης 
κατέχει δεσπόζουσα θέση. Η γιορτή του τελείται με 
λαμπρότητα και σηματοδοτεί τον ερχομό της άνοιξης, που 
σχετίζεται με τη χαρά της ζωής και την έναρξη των 
περιπλανήσεών τους. 
Το αφιέρωμα στην εφημερίδα ήταν μια αφορμή για συζήτηση 
κι ομαδικές δραστηριότητες με γενικότερο στόχο να 
εκφράσουν οι μαθητές τις απόψεις τους για τους 
συμμαθητές τους, τις ανάγκες τους και τα όνειρά τους.  
Στην ιστοσελίδα του σχολείου, υπάρχει ειδικό αφιέρωμα 
για αυτήν την ημέρα με πάρα πολλές πληροφορίες και 
διάφορες δράσεις.  

 

3. Μια Γιορτή για το Παιδικό Βιβλίο 
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, διοργανώσαμε μια 
μικρή γιορτή για να τιμήσουμε την Παγκόσμια Ημέρα 
Παιδικού Βιβλίου. Την όλη εκδήλωση επιμελήθηκε η 
δασκάλα των Αγγλικών μας κα Ζωή Μαλιβίτση. Οι 
μαθητές του Ε1, παρουσίασαν σε οθόνη μερικά στοιχεία 
για την ημέρα αυτή. Καθιερώθηκε να γιορτάζεται στις 
2/4, ημέρα γέννησης του μεγάλου Δανού παραμυθά Χανς 
Κρίστιαν Άντερσεν, πολύ γνωστός από ιστορίες όπως: Το 
Ασχημόπαπο, το Κοριτσάκι με τα Σπίρτα, η Μικρή 
Γοργόνα, Τα καινούρια Ρούχα του Αυτοκράτορα κ.ά.  
Την καθιέρωσε η Διεθνής Οργάνωση Βιβλίων για τη 
Νεότητα το 1966. Κάθε χρόνο, ένα διαφορετικό εθνικό 
τμήμα της οργάνωσης αυτής ετοιμάζει ένα μήνυμα και μια 
αφίσα, που διανέμονται σε όλο τον κόσμο, με σκοπό να 
τονίσουν την αξία των βιβλίων και της ανάγνωσης. 
Το 2013 υπεύθυνο για τον εορτασμό ήταν το Τμήμα των 
ΗΠΑ. Η ποιήτρια Pat Mora έγραψε το μήνυμα και την 
αφίσα φιλοτέχνησε ο Ashley Bryan. Μετά, οι φίλοι μας 
από το ΣΤ1 παρουσίασαν στα πλαίσια ενός προγράμματος 
φιλαναγνωσίας, τέσσερα βιβλία διαλεγμένα από την 
αγγλόφωνη λογοτεχνία. Η εκδήλωσή μας έκλεισε μ’ ένα 
τραγούδι με τίτλο «Άνοιξε ένα βιβλίο» από τους 
μαθητές του Ε1. Ή μάλλον, δεν ήταν τραγούδι, ήταν ένα 
χιπ-χοπ ποίημα! Κατόπιν ο Σύλλογος Γονέων, τιμώντας 
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μια παράδοση χρόνων, χάρισε στον καθένα μας ένα 
βιβλίο. Χρησιμοποίησε το σλόγκαν του τραγουδιού 
«Άνοιξε ένα βιβλίο» και το άλλαξε σε «Γράψε ένα 
βιβλίο» για να ανακοινώσει ότι προκηρύσσει διαγωνισμό 
συγγραφής λογοτεχνικού έργου (ποιήματος, διηγήματος, 
θεατρικού κλπ). Ακόμα δεν μας είπαν ποιο θα είναι το 
βραβείο για το νικητή, αλλά εμείς δε χρειαζόμαστε 
βραβεία, το θέμα είναι η συμμετοχή! Ελπίζουμε να 
ανταποκριθούν πολλοί συμμαθητές μας γιατί … ταλέντα 
έχουμε πολλά, το ξέρουμε όμως;  
Άνοιξε ένα Βιβλίο! 
Στιχουργός: Μαλιβίτση Ζωή (δασκάλα Αγγλικών) 
Ερμηνευτές: Οι μαθητές (Κατσαβάκης Πολύκαρπος, 
Μπαλάσκας Χαράλαμπος, Γερακάκης Ιορδάνης, 
Κουκούλης Νικόλαος) Χορευτής: Ζουραβλιώβ Αλέξιος 
Είναι στιγμές που μου ‘ρχονται 
Μεσ’ το μυαλό μου σκέψεις 
Με πνίγουνε αισθήματα 
Αλλόκοτα νοήματα 
 

Θέλω σε σένα να τα πω 
Που είσαι κολλητός μου 
Αν δεν μιλήσω θα χαθώ 
Θα πάψω πια να λειτουργώ 
Να είμαι ο εαυτός μου 
 

Έλα που όμως δεν μπορώ 
Δεν μου’ ρχονται τα λόγια 
Με πνίγουνε, με σκίζουνε 
Του νου μου τα εμπόδια 
 

Ανοίγω το κομπιούτερ μου 
Να επικοινωνήσω 
Απ’ τα παγκόσμια δίκτυα 
Με κάποιον να μιλήσω 
 

Πάλι σε βρίσκω καθιστό 
Μπροστά απ’ την οθόνη 
Μου λέει η δόλια η μάνα μου 
Που μύγα δεν σηκώνει 
 

Τετράγωνα τα μάτια σου  
Θα γίνουν να θυμάσαι 
Και του χεριού τα δάχτυλα 
Απ’ το ποντίκι άσε 
 

Γράφω ορνιθοσκαλίσματα 
Λέξεις που δεν υπάρχουν 
Γράμματα και νουμερικά 
Με κάτι σύμβολα τρελά 
Κάτι σαν γκραικο-αγγλικά 

 
 

 
 

Μα τι τα θέλεις φίλε μου 
Δεν κόλλησα στη γλώσσα 
Λέξεις δεν έχω για να πω 
Αυτό που έχω στο μυαλό 
Κι όσο πατάω το mouse 
Βυθίζομαι και πιο πολύ 
Στου νου μου το blackout 
 

Φίλε μου βρήκα τι σου φταίει 
Είναι η πολλή εικόνα 
Αλλάζει σα το σίφουνα 
Τ’ ορμητικό νερό 
Τη σκέψη παρασέρνει 
Και τη συγκέντρωσή σου παίρνει. 
 

Αν θέλεις να μ’ ακούσεις 
Στο λέω φιλικά, όχι καταπιεστικά 
Μόλις τελειώσει το σχολείο 
Τράβηξε για το σπίτι σου 
Κι άνοιξε ένα βιβλίο, 
 

Της σκέψης εργαλείο 
Της γνώσης μεταλλείο  
Της γλώσσας μεγαλείο 
Άνοιξε ένα βιβλίο 
Άνοιξε ένα βιβλίο 
Άνοιξε ένα βιβλίο. 
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4. Πρόγραμμα Φιλαναγνωσίας 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Εμείς οι μαθητές του ΣΤ1 ξεκινήσαμε κι ολοκληρώσαμε μια 
εργασία με θέμα την αγγλόφωνη λογοτεχνία. Χωριστήκαμε 
σε 4 ομάδες. Ήμασταν ελεύθεροι να διαλέξουμε βιβλία 
γραμμένα στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα. Η κάθε 
ομάδα λοιπόν επέλεξε ένα βιβλίο, με τη βοήθεια της κας 
Νάστιας Ασλανίδη (Τ.Υ.), υπεύθυνης δασκάλας της 
μαθητικής δανειστικής βιβλιοθήκης του σχολείου. Αφού τα 
μελετήσαμε, γράψαμε μια μικρή περίληψη στα ελληνικά και 
στα αγγλικά κι επιλέξαμε αν θα φτιάξουμε μια αφίσα με θέμα 
το βιβλίο και τον συγγραφέα του ή αν θα ετοιμάζαμε ένα 
μικρό σκετσάκι βασισμένο σε μια σκηνή ή κάποια άλλη 
δραστηριότητα.  
 
Ομάδα Α:  
Στέλιος, Βίκτωρας,Γιάννης (Τζέμα),Άρτεμη, Άννα-Μαρία 
Το Μυστικό Νησί (The Secret Island), γράφτηκε από μια 
διάσημη Βρετανίδα συγγραφέα παιδικών βιβλίων, την Enid 
Blyton (1897–1968). Κυκλοφόρησε το 1938. Μιλά για 4 
παιδιά, απ’ τα οποία τα 3 είναι αδέρφια, ενώ το 4ο είναι ο 
μοναδικός φίλος τους, ο Τζακ. Τα 3 αδέρφια είναι πολύ 
δυστυχισμένα γιατί οι γονείς τους έχουν χαθεί σε 
αεροπορικό δυστύχημα και μεγαλώνουν με τους θείους τους 
που τους αναγκάζουν να δουλεύουν όλη μέρα. Μια μέρα ο 
Τζακ τους πληροφορεί ότι υπάρχει ένα μέρος, όπου δεν 
μπορεί να τους βρει κανείς κι έτσι αποφασίζουν να πάνε και 
να ζήσουν στο μυστικό νησί! Τα παιδιά τελικά μετακομίζουν 
στο νησί όπου μάλιστα φτιάχνουν κι ένα σπιτάκι από δέντρα. 
Εκεί ο Τζακ καταφέρνει να φέρει και τις κότες και την 
αγελάδα του παππού του. Περνούν τη μέρα τους 
φροντίζοντας τα ζώα τους, καλλιεργώντας λαχανικά στο 
κήπο τους κι εξερευνώντας το νησί. Ο χρόνος περνάει, τα 
παιδιά μεγαλώνουν και βρίσκουν συνεχώς έξυπνες ιδέες για 
να επιβιώσουν.  
 
Ομάδα Β:  
Κων/να, Γιάννης (Γαλτσίδης), Κατερίνα, Ανίτα,Αναστάσης  
Το κλασικό αριστούργημα Ρωμαίος και Ιουλιέτα (Romeo 
and Juliet), είναι μια τραγωδία που γράφτηκε γύρω στα 
1600 από τον William Shakespeare. Η υπόθεση 
διαδραματίζεται στη Βερόνα, μια πόλη της Ιταλίας. Εκεί 
ζούσαν κάποτε δύο ισχυρές, αριστοκρατικές οικογένειες που 
τις χώριζε μια πανάρχαια έχθρα. Η μια οικογένεια, οι 
Μοντέγοι, είχε έναν έξυπνο και δυνατό γιο, τον Ρωμαίο. Το 
καμάρι της άλλης οικογένειας, των Καπουλέτων, ήταν η 
μονάκριβη θυγατέρα τους, η Ιουλιέτα.  
Οι δυο νέοι γνωρίζονται κι ερωτεύονται, αλλά αυτό είναι ένα 
μυστικό που το κρατάν καλά κρυμμένο από τις οικογένειές 
τους. Αποφασίζουν λοιπόν να παντρευτούν στα κρυφά. Οι 
Καπουλέτοι, χωρίς να γνωρίζουν για τον κρυφό γάμο τον δύο 
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νέων, σχεδιάζουν να παντρέψουν την Ιουλιέτα με έναν 
άλλον νέο, τον Πάρη. Η Ιουλιέτα, όταν το μαθαίνει, 
αποφασίζει να αυτοκτονήσει. Ο ιερέας Λόρενς, 
προσπαθώντας να της αλλάξει το μυαλό, καταστρώνει ένα 
σχέδιο όπου συμβουλεύει την Ιουλιέτα να πάρει ένα 
φάρμακο που θα την κάνει να φαίνεται νεκρή για τις 
επόμενες 48 ώρες. Το σχέδιο θα έχει τραγική εξέλιξη γιατί 
και οι δυο ήρωες θα χάσουν τη ζωή τους. Οι οικογένειές 
τους τότε αποφάσισαν να βάλουν για πάντα ένα τέλος στην 
έχθρα τους. 
 
Ομάδα Γ:  
Ρομίνα, Τατιάνα, Γιώργος, Άλεξ (Κολοσίδης), Άλεξ 
(Μπάχο) 
Ο Όλιβερ Τουίστ (Oliver Twist), γράφτηκε από έναν από 
τους σημαντικότερους Άγγλους συγγραφείς, τον Charles 
Dickens (1812–1870). Κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 
1838 και είναι το πρώτο μυθιστόρημα που γράφτηκε στην 
αγγλική γλώσσα έχοντας ως πρωταγωνιστή ένα παιδί. Η 
δράση τοποθετείται στο Λονδίνο και τα περίχωρα κι ο 
ήρωας, ο Όλιβερ, είναι ένα ορφανό αγόρι που μέχρι τα 9 του 
μεγαλώνει σ’ ένα άθλιο ορφανοτροφείο, ενώ μετά τον 
στέλνουν για δουλειά σ’ ένα επίσης άθλιο άσυλο απόρων. 
Από ‘κει και πέρα μπλέκεται σε μια σειρά από περιπέτειες 
στην προσπάθειά του να ξεφύγει από ανθρώπους που το 
μόνο που ήθελαν ήταν να τον εκμεταλλευτούν. Στο τέλος 
μπλέκεται και με μια συμμορία κακοποιών. Το βιβλίο έχει 
χαρούμενο τέλος, γιατί ο Όλιβερ καταφέρνει να βρει 
κάποιους ανθρώπους οι οποίοι θα νοιαστούν γι’ αυτόν και θα 
του δώσουν μια στέγη καθώς επίσης και τη στοργή και την 
αγάπη που όλα τα παιδιά χρειάζονται. 
 
Ομάδα Δ:  
Κοσμάς, Γιάννης (Καλουζίδης), Άλεξ (Ναζλίδης) 
Ο Μάγος του Οζ (The Wizard of Oz), γράφτηκε από 
έναν Αμερικάνο συγγραφέα, τον Frank Baum (1856–1919). 
Εκδόθηκε το 1900. Μας περιγράφει τις θαυμαστές 
περιπέτειες που ζει ένα κορίτσι, η Ντόροθι. Είναι ορφανή 
και η μοναδική πηγή χαράς της είναι το σκυλάκι της ο Τότο. 
Μια μέρα ένας κυκλώνας παρασέρνει το σπίτι της, την ίδια 
την Ντόροθι και το σκυλάκι της και τους μεταφέρει σε μια 
μαγική χώρα, τη χώρα του Οζ. Για να γυρίσει στην πατρίδα 
της, η Ντόροθι πρέπει να βρει το Μάγο του Οζ. 
Πηγαίνοντας να συναντήσει τον Μάγο, το κορίτσι πιάνει 
φιλίες με το Σκιάχτρο, τον Τενεκεδένιο Ξυλοκόπο και το 
Δειλό Λιοντάρι. Θα ξεκινήσουν λοιπόν όλοι μαζί για να 
βρουν το Μάγο και στο δρόμο τους θα ζήσουν ένα σωρό 
περιπέτειες πριν τελικά καταφέρουν να φτάσουν στην 
πατρίδα τους σώοι κι αβλαβείς. 
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5. Παρουσίαση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων μας 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Το 6ο Διαπολιτισμικό Δημοτικό Ελευθερίου-Κορδελιού 
μαζί με άλλα 19 Δημοτικά Σχολεία της Δυτ. Θεσ/νίκης: (4ο 
& 10ο Συκεών, 3ο, 6ο, 11ο Ευόσμου, 3ο & 5ο Διαπολιτισμικά 
Μενεμένης, 1ο & 2ο Πεύκων, 2ο Αγίου Παύλου, 4ο 
Ευκαρπίας, το πρώην 11ο Αμπελοκήπων, 1ο Παλαιοκάστρου, 
2ο Ωραιοκάστρου, Αδένδρου, Νεοχωρούδας, 8ο 
Σταυρούπολης, Ηρακλείου και το ελληνογαλλικό 
ΔΕΛΑΣΑΛ) παρουσίασαν σε έκθεση στο φουαγιέ του 
Αμφιθεάτρου του Ολυμπιακού Μουσείου Θεσ/νίκης, τα 
πραγματικά αξιόλογα αποτελέσματά τους, από τη συμμετοχή 
τους σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα τα τελευταία χρόνια. Η 
ημερίδα διοργανώθηκε με πρωτοβουλία της Δ/νσης Π.Ε. 
Δυτ. Θεσ/νίκης, με θέμα: «Διοίκηση της Εκπαίδευσης, 
Ικανότητες & Δεξιότητες Στελεχών», την Πέμπτη 
11/4/2013, στο Αμφιθέατρο του Ολυμπιακού Μουσείου. 
Έγινε στα πλαίσια του προγράμματος Lifelong Learning 
Programme COMENIUS REGIO PARTNERSHIPS στο 
οποίο συμμετέχουν η Δ/νση Π.Ε. Δυτ. Θεσ/νίκης με τη 
Δ/νση Εκπ/σης της Νορβηγίας Karmøy kommune, 
oppvekst-og kulturetat με στόχο να αυξήσει την ικανότητα 
των Στελεχών και να τα εφοδιάσει με δεξιότητες που 
απαιτούνται για να ανταποκριθούν στο ρόλο τους με 
επιτυχία. Το βασικό κύτταρο της εκπ/σης των παιδιών μας 
μετά την οικογένεια είναι το σχολείο. Όταν λοιπόν ένα 
σχολείο διοικείται χρηστά, λειτουργεί εξαιρετικά. Το 
πρόγραμμα έχει την επωνυμία SMART (School 
Management And Resource Training).  
6ο Διαπολιτισμικό Δημοτικό Ελ.-Κορδελιού Θεσ/νίκης 
Ευρωπαϊκά προγράμματα 2003-2013 –Οι συμμετοχές μας 
Comenius-Πολυμερείς Σχολικές Συμπράξεις:  
Τίτλος:Τα παιδιά γράφουν & ζωγραφίζουν για τα παιδιά 2003-06 
Συμμετείχαν: 5 χώρες-6 σχολεία: Γερμανία (2), Ελλάδα, Λετονία, 
Ολλανδία, Πολωνία. 
 

Τίτλος: Οικο-Πολίτες της Κοινής Ευρώπης (2009-2011) 
Συμμετείχαν: 14 χώρες-16 σχολεία: Αγγλία, Βουλγαρία (2), Δανία, 
Ελλάδα, Εσθονία, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρος, Νορβηγία, Ολλανδία, 
Ουαλία, Πολωνία, Πορτογαλία (2), Τουρκία. 
 

Comenius Assistantship  
Τίτλος: τοποθέτηση μελλοντικού εκπ/κού από χώρα της Ευρώπης 
ως βοηθού δασκάλου ξένης γλώσσας (2006-2013)   
 

Erasmus: επισκέψεις ξένων φοιτητών μέσω Erasmus, 2006-11  
 

Leonardo da Vinci:  
Τίτλος: Δεξιότητες & Περιβαλλοντική Εκπ/ση, (2005-06)  
 

Grundtvig Εκπαίδευση Ενηλίκων: 
Τίτλος προγράμματος: MIKADO, (2011-13) 
Αυτά τα 10 χρόνια συμμετοχής σε ευρ. προγράμματα, υπήρξαν 
πολλές επισκέψεις ξένων εκπ/κών & στελεχών εκπ/σης στο 
σχολείο μας, σε συνεργασία με το ΙΚΥ, την Περιφερειακή Δ/νση 
Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. Μακεδονίας & τη Δ/νση Π.Ε. Δυτ. Θεσ/νίκης.  
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6. Διεθνής Ημέρα Μητρικής Γλώσσας 
Μια πολύ όμορφη εκδήλωση στο σχολείο μας 

Γνώριζε κανείς από εσάς ότι υπάρχει η Διεθνής Ημέρα 
Μητρικής Γλώσσας κι ότι γιορτάζεται στις 21 
Φεβρουαρίου; Ότι αυτή την ημέρα σε πολλά μέρη του 
κόσμου οι άνθρωποι έχουν την ευκαιρία να τιμήσουν τη 
γλώσσα τους, όποια και να είναι αυτή, και να δείξουν το 
σεβασμό τους και στις άλλες γλώσσες του κόσμου;  
Εμείς, όταν το μάθαμε, αποφασίσαμε αμέσως σε 
συνεργασία με τους δασκάλους Ζωή Μαλιβίτση 
(Αγγλικών), Ειρήνη Βλαζάκη (Αγγλικών), Κώστα Δελάκη 
(ολοημέρου), Βαΐα Χαλιαμάλια (Φ. Αγωγής) να κάνουμε 
μια μικρή εκδήλωση στην οποία από τη μια να δείξουμε 
την αγάπη μας στα ελληνικά, που είναι η γλώσσα που οι 
περισσότεροι μιλάμε στην οικογένειά μας, αλλά και στις 
γλώσσες που άλλα παιδιά του σχολείου μας μιλάνε στη 
δική τους οικογένεια. Κι όλα αυτά μέσα από το πνεύμα 
ότι κυρίως μαθαίνουμε κι αγαπάμε τα ελληνικά, τη 
γλώσσα στην οποία επικοινωνούμε μεταξύ μας και που 
διδασκόμαστε στο σχολείο. 
Η ημέρα αυτή, καθιερώθηκε από τη Γενική Συνέλευση 
της ΟΥΝΕΣΚΟ στις 17/11/1999 κι επαναλαμβάνεται 
κάθε χρόνο από το Φεβρουάριο του 2000. Σκοπός της 
είναι η προώθηση της γλωσσικής πολυμορφίας και της 
πολύγλωσσης εκπαίδευσης καθώς και η διάσωση των 
ολιγότερο ομιλουμένων γλωσσών. 
Αφορμή για την υιοθέτησή της στάθηκε η Σφαγή της 
Ντάκα στις 21/2/1952, όταν φοιτητές του Αν. Πακιστάν 
(σημερινού Μπανγκλαντές) ξεσηκώθηκαν, στα πλαίσια 
του «Γλωσσικού Κινήματος», για να εμποδίσουν την 
απαγόρευση της γλώσσας τους Μπενγκάλι και την 
υιοθέτηση της επίσημης γλώσσας του Πακιστάν, 
Ουρντού. Η αστυνομία έπνιξε τη διαμαρτυρία τους στο 
αίμα. Από τις περίπου 6.000 γλώσσες που μιλιούνται 
σήμερα στον κόσμο, οι μισές από αυτές απειλούνται με 
εξαφάνιση. Πρόκειται για γλώσσες ιθαγενών πληθυσμών 
χωρίς γραπτή παράδοση και επίσημη αναγνώριση στα 
κράτη όπου ομιλούνται. 
Την εκδήλωση , ανέλαβαν οι μικροί μας φίλοι του Γ2, τα 
του Ε1 καθώς και μαθητές της ΣΤ τάξης. Στην αρχή ο 
Δ/ντής μας μίλησε για τη μεγάλη σπουδαιότητα που έχει 
αυτή η μέρα γιατί η μητρική μας γλώσσα, η γλώσσα που 
μιλάμε πρώτα απ’ όλα με τη μητέρα μας, είναι η 
συναισθηματική μας γλώσσα, η γλώσσα της ψυχής μας. 
Επίσης στάθηκε στο γεγονός ότι μερικοί άνθρωποι είναι 
τόσο άτυχοι που στη χώρα που ζούνε δεν μπορούν να 
μιλήσουν τη γλώσσα τους. «Φανταστείτε,» μας είπε, «να 
μην σας αφήνουν, όπου και να ζείτε, να μιλάτε την 
ελληνική γλώσσα. Πώς θα νιώθατε;»  
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http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%83%CF%84%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1
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Μετά, οι μαθητές του Ε1 παρουσιάσανε το χρονικό της 
ημέρας καθώς και πολλά στοιχεία για τις κυρίαρχες 
γλώσσες (όπως είναι σήμερα π.χ. τα αγγλικά), τις 
απειλούμενες γλώσσες και το θάνατο των γλωσσών. 
Έδωσαν μεγάλη έμφαση στο τι γίνεται όταν χάνεται μια 
γλώσσα: χάνονται έννοιες και συναισθήματα, χάνεται 
ένας ολόκληρος πολιτισμός, χάνεται ένα κομμάτι από την 
ανθρωπότητα. Όταν τελείωσε η παρουσίαση, οι μικροί 
μαθητές του Γ2 με τη βοήθεια των παιδιών του Ε1 είπαν 
τη φράση «Αγαπώ τη γλώσσα μου» σε δέκα 
διαφορετικές γλώσσες! Μετά ακολούθησε ένα 
δραματοποιημένο παραμύθι με τίτλο «Η παραλίγο νεκρή 
γλώσσα του Pablo» που μας έδωσε την ευκαιρία να 
καταλάβουμε πόσο μόνος μπορεί να νιώθει κανείς αν δεν 
έχει κανέναν γύρω του που να επικοινωνεί μαζί του στη 
δική του γλώσσα! Ευτυχώς που η καλή νεράιδα του κάνει 
τη χάρη και με το μαγικό της ραβδί τα καταφέρνει ώστε 
τελικά να μη χαθεί η γλώσσα του! Εσείς πιστεύετε σε 
νεράιδες και μαγικά ραβδιά; Ή είναι τελικά στο χέρι μας 
να προστατέψουμε τη μητρική μας γλώσσα με αγάπη και 
φροντίδα;  
Η γιορτή μας τέλειωσε με ένα ρωσικό τραγούδι και έναν 
αλβανικό χορό από μαθητές της Ε και ΣΤ τάξης. Το 
«κλου» της γιορτής ήταν το βίντεο που ετοίμασαν 
μαθητές από διαφορετικές τάξεις με τη βοήθεια του 
κ. Κώστα Δελάκη, στο οποίο το κάθε παιδί έλεγε 
κάτι στη μητρική του γλώσσα! Νιώσαμε μεγάλη 
υπερηφάνεια όταν είδαμε τους εαυτούς μας ή τους 
φίλους μας να πρωταγωνιστούν! 
Τη γιορτή μας παρακολούθησαν οι Σχολικοί Σύμβουλοι 
των Αγγλικών κ. Μανιάκας Θεόδωρος, των Γερμανικών 
κα Παπαδημητρίου Σουλτάνα, της 16ης Περιφέρειας Π.Ε. 
κα Μυλωνά Ζαφειρούλα, η Υπεύθυνη Πολιτιστικών 
Θεμάτων της Δ/νσης Π.Ε. Δυτ. Θεσ/νίκης κα 
Αρβανιτίδου Βιργινία και η Γυμνασιάρχης του 
συστεγαζόμενου 3ου Γυμνασίου Ελευθερίου-Κορδελιού κα 
Κουμανδράκη Ειρήνη. Τα χειροκροτήματα και τα 
συγχαρητήριά τους μας έκαναν διπλά υπερήφανους! 
Επίσης, τους ευχαριστούμε πολύ που μας βοήθησαν στην 
απονομή των πιστοποιητικών της ρωσικής γλώσσας που 
δόθηκαν σε όσα παιδιά είχαν παρακολουθήσει πέρσι τα 
μαθήματα ρωσικών στο σχολείο μας στα πλαίσια της 
Δράσης 5 «ενίσχυση της μητρικής γλώσσας των 
μαθητών» του προγράμματος «εκπαίδευση αλλοδαπών 
και παλιννοστούντων μαθητών». Τελικά, αυτό που 
κυρίως μας έμεινε από τη γιορτή ήταν το μήνυμα:   

Μαθαίνω ξένες γλώσσες! 
Αλλά κυρίως … Μαθαίνω κι αγαπώ  

τη μητρική μου γλώσσα! 
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7. Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100,6 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

Οι μαθητές Θεοδωρίδης Πέτρος (Έλληνας από Αγ. 
Πετρούπολη), Τσακιλιώτης Κώστας (Ελλάδα) και οι 
μαθήτριες Καφκάνι Χριστοφόρα (Αλβανία), Μιχαηλίδου 
Χριστίνα (Ελλάδα) και Παπία Ελεάνα (Ελλάδα) της Δ1 
τάξης, εκπροσώπησαν το σχολείο μας, μαζί με τη συνοδεία 
της δασκάλας τους Μπασλή Μαριάνθης, στο Δημοτικό 
Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100,6. 
Η επίσκεψη έγινε στα πλαίσια του μαθήματος της Ευέλικτης 
Ζώνης με θέμα «Γνωρίζω τη χώρα μου», όπου δόθηκε η 
ευκαιρία στα παιδιά να διαμορφώσουν για μία ώρα το 
πρόγραμμα του σταθμού παίζοντας παραδοσιακά τραγούδια 
από όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας. 
Οι μικροί μας μουσικοί παραγωγοί ανέλαβαν και 
δημοσιογραφικό ρόλο καθώς μίλησαν και για την 
καθημερινότητά τους στο σχολείο, τους συμμαθητές και τις 
συμμαθήτριές τους, τις σχέσεις τους και τα προβλήματα 
φοίτησης των Ρομά, τις δραστηριότητες που κάνουν μέσα 
στο σχολείο, πέρα από τα μαθήματα, τις εκδηλώσεις που 
οργανώνει το σχολείο και συμμετέχουν ενεργά, τα 
ευρωπαϊκά προγράμματα, η σχολική εφημερίδα. 
Ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία και τα παιδιά διασκέδασαν 
πολύ! Θα το θυμούνται σίγουρα για πολύ καιρό ακόμα… 

8. Ημερήσια εκδρομή του σχολείου για το σχολικό έτος 2012-13  
 

 

 

 
 

 
 

Το σχολείο πραγματοποίησε στις 10/6/2016 την ετήσια ημερήσια 
εκδρομή του στο TZIONI SUMMER CUMP, στην οποία 
έλαβαν μέρος και οι γονείς των παιδιών. Οι κατασκηνώσεις 
Τζιώνη βρίσκονται στην Ακτή Κερδυλλίων στο 5ο χλμ 
Κερδυλλίων-Ασπροβάλτας. Πρόκειται για μία έκταση 30 
περ. στρεμμ. πλήρης ασφαλισμένος και περιφραγμένος για 
επισκέψεις σχολείων. Ο χώρος είναι έτσι διαμορφωμένος, 
ώστε ακόμη και σε περίπτωση βροχής να μπορούνε να μας 
εξυπηρετήσουνε. Διαθέτει γήπεδα άθλησης και παιδική 
χαρά, κυλικείο-καφετέρια για κεφέδες, παγωτά, αναψυκτικά, 
κρύα σάντουιτς και εστιατόριο. Το προσωπικό είναι έτοιμο 
να εξυπηρετήσει παιδιά, δασκάλους, γονείς για ο,τιδήποτε 
χρειαστεί. Ένα επιπλέον πολύ θετικό στοιχείο είναι ότι η 
ατμόσφαιρα στην περιοχή έχει μηδενική υγρασία, γεγονός 
που κάνει το κλίμα ιδιαίτερα υγιεινό και ευχάριστο. 
 

9. Αποκριάτικος χορός του σχολείου 

 

Ο αποκριάτικος χορός του σχολείου, διοργανώθηκε και 
φέτος από το σύλλογο γονέων, δωρεάν για όλα τα παιδιά. 
Μπορεί το Καρναβάλι και οι Αποκριές να ξεκίνησαν από 
πολύ παλιά, μπορεί οι γιορτές αυτές να πήραν πολλά 
ονόματα, αλλά ένα πράγμα παρέμεινε σταθερό, η διάθεση 
του ανθρώπου να μασκαρευτεί, να γελάσει, να 
διασκεδάσει, να γιορτάσει την αγάπη του για τη ζωή. 
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10. Λουτρά Λαγκαδά  

Οι μαθητές των τμημάτων του ολοήμερου σχολείου 
επισκέφτηκαν Τα Λουτρά Λαγκαδά πρωτοχτίστηκαν 
περίπου το 900 π.Χ επί Ιουστινιανού, δίπλα στη λίμνη 
που πήρε το όνομα Κορώνεια από τη μητέρα του 
Ασκληπιού, θεού της Ιατρικής και 
της Υγείας. Προτείνονται για παθήσεις αθρώσεων και 
οστών, ρευματικές, γυναικολογικές, κυκλοφοριακού 
συστήματος, νευρικού συστήματος, πεπτικού συστήματος, 
ουροποιητικού συστήματος, ήπατος και της χολής.   
Ο χώρος γύρω από την Λουτρόπολη έχει αξιοποιηθεί και 
μπορεί να δεχτεί επισκέπτες για αναψυχή καί άθληση. 
Υπάρχουν εστιατόριο, καφετέρια, παιχνιδότοπος, 
αίθουσα δεξιώσεων, γήπεδα (μπάσκετ, τένις, 
ποδοσφαίου, beach volley), γυμναστήριο και αποδητήρια, 
εκκλησία αλλά και ανοιχτό  κολυμβητήριο.  
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