Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα Εκπαίδευσης
Σωκράτης – Comenius
Ένα πρόγραµµα φιλίας και συνεργασίας
Στα πλαίσια του προγράµµατος - που ξεκίνησε πέρσι το σχολικό έτος 2003 – 04 και
θα έχει διάρκεια 3 χρόνια - επισκέφτηκαν το σχολείο µας διευθυντές και δάσκαλοι
των 5 (πέντε) συνεργαζόµενων σχολείων της Ευρώπης.
Τίτλος του προγράµµατος µας: Τα παιδιά γράφουν και ζωγραφίζουν για τα παιδιά
Τον πρώτο χρόνο της συνεργασίας µας ασχοληθήκαµε µε ποιητικά κείµενα, ενώ
φέτος µε θεµατικά κείµενα όπως: τα ήθη και έθιµα της πατρίδας µας, η ιστορία του
τόπου µας, διάφορες συνταγές κ.ά.

6ο ∆ιαπολιτισµικό και Ολοήµερο
∆ηµοτικό Ελευθερίου –
Κορδελιού

Rigas Herdera Vidusskola
Λετονία

Szkola Podstawowa nr 1.
Katy Wroclawskie Πολωνία

Remigius – Grundschule
Borken Γερµανία

6/θ ∆ηµοτικό Ατσιπόπουλου
Ρεθύµνου Κρήτης

Silvesterschule
kath. Grundschule
Raesfeld- Erle Γερµανία

Η επίσκεψη πραγµατοποιήθηκε από 18 – 22 Οκτωβρίου στην όµορφη πόλη µας τη
Θεσσαλονίκη. Σχολείο υποδοχής και φιλοξενίας λοιπόν για τη φετινή σχολική χρονιά
ήταν το σχολείο µας.
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Στη συνάντηση εργασίας συµµετείχαν συνολικά 6 σχολεία και 18 εκπαιδευτικοί.
Ο διευθυντής µας, οι δάσκαλοι µας κι η πρόεδρος ( ως εκπρόσωπος ) του συλλόγου
γονέων και κηδεµόνων του σχολείου υποδέχτηκαν θερµά τους ξένους επισκέπτες µας.
Οι ξένοι φίλοι µας, εντυπωσιάστηκαν από τις φωτογραφίες που υπήρχαν στους
διαδρόµους του σχολείου από τη συµµετοχή µας σε διάφορες δραστηριότητες και σε
διάφορα προγράµµατα που πραγµατοποιούµε κατά τη διάρκεια της χρονιάς.
Επίσης, τους άρεσε πάρα πολύ ότι υπήρχε µια γωνιά στο σχολείο κατάλληλα
διαµορφωµένη, όπου παρουσιάζονταν τα συνεργαζόµενα σχολεία µε φωτογραφίες
καθώς και τα αποτελέσµατα του προγράµµατος Comenius από το 1ο χρόνο της
συνεργασίας µας.
Επισκέφτηκαν και γνώρισαν τo νηπιαγωγείo και πολλές τάξεις του σχολείου µας.
Στο Γ 2 της κας Βέρας Αβραµίδου τους περίµενε µια έκπληξη: τα παιδιά
παρουσίασαν ποιήµατα σε διάφορες γλώσσες από τα αποτελέσµατα του
προγράµµατος όλων των σχολείων. Ήταν µεγάλη τους χαρά!
Τους καλωσόρισε επίσης η προϊσταµένη του 2ου Γραφείου Π. Ε. ∆υτικής Θεσ/νίκης,
κα Σκουλοπούλου Μαρία η οποία δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το έργο του
προγράµµατος, η οποία τόνισε το εξής:
« Το θέµα - Τα παιδιά γράφουν και ζωγραφίζουν για τα παιδιά - θεωρείται ότι είναι
το κατάλληλο, ώστε να ενθαρρύνουµε την κατανόηση µεταξύ των ευρωπαϊκών
κρατών καθώς και τη σύσφιξη των σχέσεων. Προς το σκοπό αυτόν θέλουµε να
προσπαθήσουµε µαζί! »
Οι ξένοι φίλοι µας - όπως δήλωσαν κι οι ίδιοι φεύγοντας από την πόλη µας και την
Ελλάδα, κάποιοι είχαν έρθει πρώτη φορά.– έµειναν κατενθουσιασµένοι από αυτή την
επίσκεψη.
Συγκεκριµένα η κα Ursula Weitenberg (δασκάλα του Remigius – Grundschule
Borken / Γερµανία), έγραψε στην κοινή έκθεση αποτελεσµάτων από τη συνάντηση
εργασίας της Θεσ/νίκης, ότι η επίσκεψη αυτή µας γέµισε µε αναµνήσεις και µας
έδωσε τη δυνατότητα να επωφεληθούµε από ένα πρόγραµµα ανταλλαγής και να
γνωρίσουµε και να αγαπήσουµε ένα κοµµάτι της Ελλάδας, όπως:
την πόλη της Θεσσαλονίκης µε την ιστορία της και τη ζωντάνια της
σύγχρονης πόλης
τους βασιλικούς τάφους της Βεργίνας καθώς και την τέχνη και τον πολιτισµό
της µακεδονικής ιστορίας στα χρόνια του Φιλίππου και του Μεγάλου
Αλεξάνδρου
τη θαυµάσια ελληνική κουζίνα που γευτήκαµε όλοι µαζί
τη θέα στη θάλασσα έως τον Όλυµπο
την ελληνική µουσική
Εµείς από την πλευρά µας, ως παιδιά, έχουµε να δηλώσουµε ότι και για µας η
επίσκεψή τους ήταν µια ευχάριστη εµπειρία και χαρήκαµε πολύ που µπορέσαµε
έστω και µέσα από τα κείµενα και τις φωτογραφίες να επικοινωνήσουµε µε τους
συµµαθητές µας στα σχολεία της Ευρώπης.
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Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
Οι Έλληνες αγαπάµε τα Χριστούγεννα, γι αυτό και στις πιο δύσκολες περιόδους της
Ιστορίας µας γιορτάζουµε τη γέννηση του Θεανθρώπου µε τον δικό µας τρόπο. Η
περίοδος των γιορτών είναι γεµάτη έθιµα που τηρούνται µε πίστη και αγάπη µέχρι τις
µέρες µας. Πολλά µάλιστα είναι διαφορετικά από τόπο σε τόπο. Όλα, πάντως, είναι
απόδειξη της βαθιάς πίστης που χαρακτηρίζει το λαό µας.
ΕΘΙΜΑ
Την Παραµονή των Χριστουγέννων οι δρόµοι πληµµυρίζουν από τις φωνές των
παιδιών που ψάλλουν τα κάλαντα των ηµερών. Η ανταµοιβή τους, παλιότερα, ήταν
σπιτικά γλυκά και καρύδια, αλλά σήµερα προτιµούν τα χρήµατα. Ένα ακόµη
συνηθισµένο έθιµο είναι η χοιροφαγία, αφού σε πολλά µέρη οι ηµέρες των γιορτών
συνδέονταν παλιά µε τη σφαγή του γουρουνιού, ενώ οι κουραµπιέδες, τα
µελοµακάρονα, οι δίπλες και ο µπακλαβάς είναι τα γλυκά που γεµίζουν το
χριστουγεννιάτικο τραπέζι.
ΤΟ ΨΩΜΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
Από τις χαρακτηριστικές προετοιµασίες της Παραµονής των Χριστουγέννων είναι το
ζύµωµα του χριστόψωµου. Ένα έθιµο που παρουσιάζεται κατά τόπους µε
διαφορετικές ονοµασίες, όπως «ψωµί του Χριστού», «Σταυροί» και «βλάχες».
Το ζύµωµα είναι πραγµατική ιεροτελεστία. Οι νοικοκυρές διακοσµούσαν τα
χριστόψωµα µε σχέδια εµπνευσµένα από τη ζωή της οικογένειας. Το ψωµί κόβεται
ανήµερα των Χριστουγέννων από τον αρχηγό, αφού πρώτα το σταυρώσει.
ΤΟ ΡΟ∆Ι ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ
Το ρόδι είναι σύµβολο αφθονίας, γονιµότητας και καλής τύχης. Το σπάσιµο του
ροδιού την Πρωτοχρονιά είναι πολύ παλιό έθιµο που διατηρείται µέχρι και σήµερα.
Αυτό το έθιµο πρωτοπαρουσιάστηκε στην Πελοπόννησο, όταν ένας νοικοκύρης
έπαιρνε µαζί του στην εκκλησία ένα ρόδι. Επιστρέφοντας έκανε ο ίδιος ποδαρικό στο
σπίτι του και αφού έµπαινε µε το δεξί, έσπαγε το ρόδι στην εξώπορτα λέγοντας «Με
υγεία, ευτυχία και χαρά, και όσες ρόγες έχει το ρόδι, τόσες λίρες να έχει η τσέπη µας».
ΤΟ ΕΛΑΤΟ
Στα παλιότερα χρόνια αντί για δέντρα (έλατα)
στολίζανε το παραδοσιακό καραβάκι. Το αγοράζανε ή
το φτιάχνανε µόνοι του από δέρµα. Στα νεότερα χρόνια,
το έθιµο άλλαξε. Στολίζουµε δέντρο (έλατο), κρεµάµε
πολύχρωµες µπάλες και το κυριότερο είναι ότι βάζουµε
κάτω από το δέντρο τη φάτνη: µία στάνη µε την
Παναγία, τον Ιωσήφ, το Χριστό, τους Τρεις Μάγους και
τα πρόβατα που µε την ανάσα τους ζέσταιναν το Χριστό
τη µέρα που γεννήθηκε.
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ΑΘΗΝΑ 2004
Φέτος η χώρα µας υποδέχτηκε τη µεγαλύτερη αθλητική
γιορτή της ανθρωπότητας, οι Ολυµπιακοί Αγώνες Αθήνα
2004 που διεξήχθησαν µε µεγάλη επιτυχία. Οι αγώνες
ξεκίνησαν όπως όλοι ξέρουµε µε τη φαντασµαγορική
Τελετή Έναρξης. Για 17 ηµέρες η Ελλάδα έβαλε τα
γιορτινά της. Οι Αγώνες έσπασαν πολλά ρεκόρ.
Οι υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις φιλοξένησαν 11.099
αθλητές, τους περισσότερους συνολικά, αλλά και τις
περισσότερες γυναίκες αθλήτριες, στην ιστορία των
Ολυµπιακών αγώνων. Εκπροσωπήθηκαν 202 χώρες,
περισσότερες από κάθε άλλη διοργάνωση.
Η Ολυµπιακή Φλόγα για πρώτη φορά ταξίδεψε σε όλον
τον κόσµο.
Για πρώτη φορά, γυναίκες αγωνίστηκαν στην Ολυµπία, στο αγώνισµα της
Σφαιροβολίας. Οι Έλληνες αθλητές µε τις
προσπάθειές τους έφεραν την Ελλάδα 15η στην
κατάταξη των µεταλλίων, µε 16 στο σύνολο, 6
χρυσά, 6 ασηµένια, 4 χάλκινα. Οι Ολυµπιακοί
Αγώνες και οι Παραολυµπιακοί Αγώνες
ΑΘΗΝΑ 2004 που διεξήχθησαν κυρίως στην
Αθήνα αλλά και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας
ήταν κάτι συναρπαστικό για όλο τον κόσµο. Οι
εντυπώσεις όλου του κόσµου ήταν και θα είναι
πάντα χαραγµένες στη µνήµη τους.
Οι Έλληνες αθλητές έκαναν µε τις εµφανίσεις τους όλους τους Έλληνες υπερήφανους
µε τα αποτελέσµατα τους.
Στη µνήµη µας θα µείνουν οι αξέχαστες προσπάθειες και τα αποτελέσµατα όλων των
Ελλήνων αθλητών. Θα θυµόµαστε τα χρυσά µετάλλια των Νίκου Σιρανίδη και Θωµά
Μπίµη στη συγχρονισµένη κατάδυση , της Φανής Χαλκιά στα 400 µ. εµπόδια, του
Ηλία Ηλιάδη στο Τζούντο, της Αθανασίας Τζουµελέκα στα 20 χµ. βάδην, του ∆ηµ.
Ταµπάκου στους κρίκους ανδρών, της Αιµιλίας Τσουλφά και της Σοφίας
Μπεκατώρου στην ιστιοπλοΐα, τα ασηµένια µετάλλια της εθνικής οµάδας πόλο των
γυναικών, της Τασούλας Κελεσίδου στη δισκοβολία, της Πηγής ∆εβετζή στο
τριπλούν, του Νίκου Κακλαµανάκη στα Μιστράλ, του Αλέξανδρου Νικολαΐδη και
της Ελισάβετ Μυστακίδου στο Ταε κβο ντο, τα χάλκινα µετάλλια των Βασίλη
Πολύµερου και Νίκου Σκιαθίτη στην κωπηλασία, της Μιρέλας Μανιάνι στον
ακοντισµό, του Κιουρεγκιάν στην ελληνορωµαϊκή πάλη,
Αφήσαµε κι αναφέρουµε τελευταίο το χάλκινο µετάλλιο του Πύρρου ∆ήµα, για ένα
ιδιαίτερο λόγο. Για µας τους Έλληνες είχε την αξία του χρυσού. Ο Πύρος µας έκανε
υπερήφανους σε 4 συνεχόµενες Ολυµπιάδες. Το κοινό τον αποχαιρέτησε µε ένα
µεγάλο χειροκρότηµα στην τελευταία του για αυτόν Ολυµπιάδα, φωνάζοντας
συνέχεια το όνοµά του.
Η συγκίνηση του Πύρρου κι η δική µας ήταν απερίγραπτη. Τη σκηνή της απονοµής
δε θα την ξεχάσουµε ποτέ. Ένα ολόκληρο στάδιο τον αποθέωνε για 15 λεπτά πριν
ανεβεί στο βάθρο. Σε ευχαριστούµε Πύρρο µέσα από τα βάθη της καρδιάς µας.
∆εν πρέπει να ξεχάσουµε και τη µεγάλη προσπάθεια όλων των αθλητών στους
Παραολυµπιακούς Αγώνες που έγιναν ένα µήνα αργότερα. Και σε αυτούς είχαµε
επιτυχίες των Ελλήνων αθλητών.
Άνθρωποι από όλον τον κόσµο µοιράστηκαν µαζί µας τη γιορτή και είδαν την
Ελλάδα, µέσα και έξω από τα στάδια. Η Ολυµπιακή Φλόγα έσβησε µε µια ζεστή και
ανθρώπινη Τελετή Λήξης, γεµάτη µουσική και τραγούδια και η Αθήνα αποχαιρέτησε
µε τον καλύτερο τρόπο τους αθλητές και τους προσκεκληµένους της.
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Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1973
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος στο σχολείο µας, εµείς τα µεγαλύτερα παιδιά ( της Ε
και ΣΤ τάξης ) ετοιµάσαµε µια µικρή γιορτή, ένα αφιέρωµα στην επέτειο του
Πολυτεχνείου.
Η δικτατορία του Παπαδόπουλου προσπάθησε να κρατηθεί στην εξουσία από τη µια
µε τη µάσκα της φιλελευθεροποίησης που έβαλε µε το να κάνει πρωθυπουργό τον
πολιτικό Μαρκεζίνη και από την άλλη µε την τροµοκρατία και την αστυνόµευση του
λαού.
Το Φθινόπωρο του 1973 ο αγώνας των φοιτητών κορυφώθηκε.
Έγιναν συνελεύσεις στις σχολές και προβλήθηκαν µαχητικά αιτήµατα. Το κύριο
αίτηµα των φοιτητών ήταν ο ελεύθερος συνδικαλισµός και οι άµεσες αδιάβλητες
εκλογές. Η κυβέρνηση του Μαρκεζίνη εξάγγειλε µέτρα, µε τα οποία ανέβαλε τις
εκλογές των φοιτητών για τον Φεβρουάριο.
Την Τετάρτη 14 Νοεµβρίου έγιναν στο
Πολυτεχνείο γενικές συνελεύσεις των
φοιτητικών συλλόγων και συντονίστηκε ο
αγώνας. Το µεσηµέρι ήρθαν να ενωθούν µε
τους συγκεντρωµένους και οι φοιτητές που
συγκεντρώθηκαν
στη
Νοµική
Σχολή.
Όλοι φώναζαν αντιχουντικά συνθήµατα
και διατράνωναν ζην απόφασή τους για αγώνα
µαζί µε το λαό, που άρχιζε να µαζεύεται έξω
από το Πολυτεχνείο. Οι γνώµες για να διαλυθούν
απορρίπτονταν και τότε η κατάληψη του
Πολυτεχνείου και η µετατροπή του σε πόλη
συσπείρωσης του λαού ήταν γεγονός. Από τα
συνθήµατα, τις πρόχειρες προκηρύξεις κα: τον
ποµπό ηχούσε το προσκλητήριο του αγώνα.
∆ηµιουργήθηκαν επιτροπές περιφρούρησης, οι
πόρτες έκλεισαν και µαζεύτηκαν τρόφιµα.

∆ηµιουργήθηκε η πρώτη συντονιστική επιτροπή. Επικρατούσε αγωνιστικός
ενθουσιασµός. Τη νύχτα η αστυνοµία αποµόνωσε τους δρόµους γύρω από το κτίριο
του Πολυτεχνείου.
Την Πέµπτη 15 Νοεµβρίου, κατέφθασαν νέα κύµατα κόσµου, ενώ ο κλοιός των
δυνάµεων ασφάλειας γινόταν όλο και πιο ασφυκτικός. Μπήκε σε λειτουργία ο
ραδιοφωνικός σταθµός
που καλούσε όλο το λαό σε συµπαράσταση.
Την Παρασκευή 16 Νοεµβρίου, καταφτάνουν µηνύµατα συµπαράστασης από
πολλούς επαγγελµατικούς και εργατικούς συλλόγους όλης της Ελλάδας. Το απόγευµα
άρχισαν οι συγκρούσεις. Το Πολυτεχνείο ζώστηκε από σύννεφα δακρυγόνων και
καπνογόνων. Η αστυνοµία άρχισε τους πυροβολισµούς. Πέφτουν οι πρώτοι νεκροί.
Στις 12:30 τα µεσάνυχτα εµφανίστηκαν τα άρµατα µάχης. Η προθεσµία εκκένωσης
δεν τηρείται.
Στις 17 Νοεµβρίου, 2:30 το πρωί η πύλη του Πολυτεχνείου πέφτει και µαζί της
πέφτουν και πολλά παλικάρια. Τα θύµατα αρκετά. Τελικά οι άνθρωποι εξαγριώθηκαν
και συνέχισαν την αντίσταση. Το Πολυτεχνείο ήταν η αρχή του τέλους της χούντας.
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Η Φιλία
Όταν µιλάµε για τη φιλία, πρόκειται για έναν ιερό δεσµό
αγνότητας και αγάπης ανάµεσα στους ανθρώπους. Ο
πραγµατικός φίλος είναι πολύτιµος βοηθός και
ανεκτίµητος σύντροφος. Είναι αυτός που θα βοηθήσει στη
δύσκολη στιγµή, δίνοντας θάρρος, υποµονή και επιµονή
για να συνεχίσουµε τον αγώνα της ζωής αψηφώντας τους
κινδύνους. Καλός φίλος είναι αυτός που διαθέτει
ειλικρίνεια, καλοσύνη και σεβασµό. Αυτός που κρατάει
µυστικά και είναι έµπιστος. Πρέπει να προσέχουµε τις
φιλίες µας. ∆εν πρέπει αυτό το πολύτιµο αγαθό να το
προσφέρουµε σε κάποιον που δεν αξίζει. Υπάρχει
κίνδυνος να απογοητευτούµε. Η φιλία προσφέρει
απλόχερα άφθονα αγαθά και στις χαρές και στις λύπες.
Πρέπει, λοιπόν, να αγαπάµε και να σεβόµαστε τους
φίλους µας.
Στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράµµατος Comenius, συµµαθητής µας της ΣΤ
τάξης, έγραψε ένα ποίηµα για τη φιλία.
Πότε οι φίλοι είναι σηµαντικοί
Οι φίλοι είναι πάρα πολύ σηµαντικοί για µας τα παιδιά
µας συντροφεύουν κάθε πρωί στο σχολείο
και µαζί χέρι-χέρι γυρνάµε.
Οι φίλοι µας βοηθάνε και σε πολλές δυσκολίες της ζωής,
αν χρειαζόµαστε χρήµατα αυτοί µπορούν να µας δανείσουν
και να µας συµπαρασταθούν στο πρόβληµα µας.
Χωρίς τους φίλους θα µπορέσεις να ζήσεις αλλά θα νοιώθεις µοναξιά,
συνηθίζουµε από µικροί να είµαστε µαζί και να παίζουµε χαρούµενα.
Μια στο σπίτι του και µια στο δικό του,
µαζί θα παίζουµε και θα µείνουµε φίλοι για πάντα.
Why friends are important
Friends are very important for us children.
They keep us company every day at school
and we come back home holding hands in good mood!
Friends help us in life difficulties
They can lend us money in need
and they can support us when in crisis.
You can live without friends but you’ll be feeling lonely.
From a very early stage we get used to be
with our friends and play in joy.
At his home, or at mine
we will be playing
and stay friends forever.
Wann Freunde wichtig sind
Freunde sind sehr sehr wichtig für uns Kinder
Sie begleiten uns jeden Morgen zur Schule
und gehen mit uns Hand in Hand nach Haus’.
Freunde helfen uns in vielen Schwierigkeiten des Lebens,
falls wir Geld brauchen können die es uns leihen
und uns unterstützen bei unserem Problem.
Ohne Freunde kann man zwar leben, doch wird es einsam sein,
von klein an sind wir daran gewohnt, zusammen zu sein und zu fröhlich zu spielen.
Mal bei ihm zuhause und mal bei mir,
zusammen werden wir spielen und Freunde sein für immer.
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Σρεκ 2
Επειδή µόνο τα παραµύθια µπορούν να προσθέσουν
αστρόσκονη και µαγεία στη ζωή µας, οι πιο
πρωτότυποι
ήρωες
κινουµένων
σχεδίων
επιστρέφουν…. Γιατί µια φορά δεν είναι ποτέ αρκετή
Περιεχόµενο: Μετά το ταξίδι του µέλιτος, ο Σρεκ και
η Φιόνα γυρίζουν στο σπίτι και εκεί βρίσκουν µία
πρόσκληση για δείπνο γνωριµίας από τους γονείς της
Φιόνας. Το πρόβληµα σε όλη αυτή τη φάση είναι ότι οι
γονείς της Φιόνας δεν ήξεραν ότι είχε µεταµορφωθεί
σε τερατάκι και δεν ήξερε πώς να τους το πει. Έπειτα,
µία νεράιδα που ανακαλύπτει ότι ο Σρεκ και η Φιόνα
έχουν παντρευτεί, πηγαίνει στο βασιλιά και του
θυµίζει µία συµφωνία που είχαν κάνει πριν χρόνια, η
οποία έλεγε ότι η Φιόνα θα έπρεπε να παντρευτεί το
γιο της, κάνει τα πάντα δηλαδή για να διαλύσει αυτό
το γάµο Έτσι, ο βασιλιάς προσέλαβε ένα ξιφοµάχο γάτο για να σκοτώσει τον Σρεκ,
ώστε να τηρήσει τη συµφωνία του µε τη νεράιδα. Τελικά, ο Σρεκ γλίτωσε και έγινε
φίλος µε το γάτο. Με τη βοήθεια του γάτου και του κλεµµένου φίλτρου
µεταµορφώθηκε σε κανονικό άνθρωπο και έτρεξε αµέσως στο παλάτι. Μετά από
πολλά συµβάντα, η Φιόνα και ο Σρεκ ξανάσµιξαν!
Έπαιξαν µε τις φωνές τους: Κάµερον Ντίαζ, Έντι Μέρφι, Μάικ Μάιερς, Αντόνιο
Μπαντέρας, Τζόυλι Άντριους κ. ά.
Αξίζει να το δείτε: Επειδή έχει πλάκα, είναι ροµαντικό και καλοφτιαγµένο.

ΤΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ
Το σύµπαν δηµιουργήθηκε πριν 20 δισεκατοµµύρια
χρόνια από τη Μεγάλη Έκρηξη. Ένα απίστευτο
κοµµατάκι υψηλής ύλης εκρήγνυται και δηµιουργείται
το σύµπαν. Το σύµπαν αποτελείται από πολλούς
γαλαξίες. Πριν εφεύρουν το τηλεσκόπιο υπήρχε το
µυστήριο του Γαλαξία για τους ανθρώπους.
Ο ∆ηµόκριτος είκασε πως πρόκειται για πλήθος
αστεριών, όλα µαζεµένα.
Η επιβεβαίωση των γεγονότων ήρθε από το Γαλιλαίο,
όταν παρατήρησε το Γαλαξία, είδε ξεχωριστά αστέρια,
το 1610. Η µελέτη του Γαλαξία από το Χέρσελ, το 18ο
αιώνα, είχε λανθασµένο συµπέρασµα. Συµπέρανε ότι το ηλιακό µας σύστηµα
βρίσκεται στο κέντρο του Γαλαξία. Όµως, αυτήν την άποψη την ανέτρεψε το 1920, ο
Shapley, ο οποίος χαρτογραφώντας το Γαλαξία, βρήκε την πραγµατική θέση του
ηλιακού µας συστήµατος που είναι στην άκρη του Γαλαξιακού δίσκου.
Ο Ήλιος είναι το µεγαλύτερο άστρο του γαλαξία µας κι ακόµα σε αυτόν υπάρχουν
άλλα 200.000 µικρότερα άστρα. Στο ηλιακό µας σύστηµα υπάρχουν 9 πλανήτες.
Αυτοί είναι: ο Ερµής, η Γη όπου ζούµε, ο Άρης, ο ∆ίας, ο Κρόνος, ο Ουρανός, ο
Ποσειδώνας και ο Πλούτωνας.
Ο µεγαλύτερος είναι ο ∆ίας και ο µικρότερος ο Πλούτωνας. Ο Κρόνος έχει τους
περισσότερους δορυφόρους.
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Αινίγµατα
Τι έχει δόντια και δεν µπορεί να φάει;
Η χτένα
Τι έχει φτερά και δεν µπορεί να πετάξει;
Ο πιγκουίνος
Τι είναι αυτό που τα πάντα το έχουν;
Όνοµα
Χίλιοι µύριοι καλόγεροι σε ράσο τυλιγµένοι
Το ρόδι
Κλειδώνω, µανταλώνω κι ο κλέφτης πάντα µέσα είναι
Ο ήλιος

ΑΝΕΚ∆ΟΤΑ
ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΗΝ ΩΡΑ
Ο µπαµπάς εκνευρισµένος, λέει στο γιο του:
- Μπόµπο, δεν σου έµαθαν στο σχολείο να λες «καληνύχτα», όταν πας για ύπνο;
- Όχι καλέ µπαµπά, αφού πηγαίνω στο σχολείο µόνο το πρωί.
ΠΡΟΣΤΙΜΟ
- Με σταµάτησε χθες ο τροχονόµος και µου έβαλε πρόστιµο.
- Σοβαρά; Γιατί;
- Επειδή ξεπέρασα τα εξήντα.
- Μπα, τώρα κόβουν και πρόστιµα για την ηλικία!
Γιατί οι Πόντιοι όταν κάνουν µπάνιο αφήνουν ανοιχτή την πόρτα;
Για να µην τους βλέπουν από την κλειδαρότρυπα.
Γιατί οι Πόντιοι όταν κοιµούνται βάζουν κάτω από το µαξιλάρι τους γλυκά;
Για να βλέπουν όνειρα γλυκά!
Γιατί οι Πόντιοι όταν διαβάζουν βάζουν ένα ποτήρι νερό στο κεφάλι τους;
Για να τα λένε νεράκι!
Τι κάνουν οι Πόντιοι όταν τρυπήσουν οι κάλτσες τους;
Τις φοράνε ανάποδα!
Μεταξύ συµµαθητών:
- Εσύ Μίµη, κάνεις την προσευχή σου πριν το φαγητό;
- Όχι, δεν υπάρχει λόγος. Η µητέρα µου είναι πολύ καλή µαγείρισσα.
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Οι µαθητές, οι δάσκαλοι και οι γονείς του 6ου
∆ιαπολιτισµικού ∆ηµοτικού Ελευθερίου –
Κορδελιού, σας εύχονται ολόψυχα το µήνυµα
των Χριστουγέννων για Υγεία, Αγάπη, Ειρήνη
κι Ευτυχία να γίνει το προσωπικό µήνυµα όλων
µας.

Το συγκεκριµένο φύλλο της εφηµερίδας ( αρ. φύλλου 7 ) επιµελήθηκαν οι
παρακάτω µαθητές της ΣΤ τάξης: Ασλανίδου Ελίνα, Γεωργιάδης Στυλιανός,
Γιαλόγλου Ιορδάνης, Γιαλόγλου Παναγιώτης, Γιαννιώτη Ανδροµάχη, Γλούφτση
Ελευθερία, ∆εµερτζίδη Ελένη, Κασκαλίδου Ασηµίνα, Κόπανου ∆έσποινα, Κούκου
Ευθυµία, Λειβαδίτης Νικόλαος, Λούλαϊ Τζουάνι, Μιχαηλίδης Ιωάννης, Μιχαηλίδης
Νικόλαος, Μιχάλης Αλέξανδρος, Νέδου Σοφία, Ντούνγκου ∆ανιήλ, Ξανθόπουλος
Ιωάννης, Παπαδόπουλος Ελευθέριος, Παπαδόπουλος Χρήστος, Πολατίδης
∆ηµήτριος, Ποπώβ Θεοχάρης, Σεβλίδης Κύριλλος, Ταρνανίδης ∆ηµήτριος,
Φελλόπουλος Ραφαήλ-Γεώργιος, Φουλατσικλίδης Ευστράτιος, Φυτανίδης Νικόλαος,
Βουδουραγκάκη Ραφαέλα, ∆εληγιαννίδου ∆έσποινα, ∆όστογλου Μηνάς,
Ελευθεριάδης Κων/νος, Εµµανουηλίδης Νικόλαος, Ηλιάδης Νικόλαος, Ιωαννίδης
Γεώργιος, Καµπάνταης Ευρυπίδης, Κεσίδης Μιχάλης, Κογκολίδου Ιωάννα,
Κυριακίδου Μαρία, Λιάπη Αναστασία, Μανουσαρίδης Αλέξανδρος, Μαργαρίτη
Ελένη, Μαργκαριτάρι Κρέσνικ, Μαυρίδης Παντελής, Μαυρογιαννίδης Αναστάσιος,
Μηνάογλου Ιωάννα, Μητσιγιώργη Βάϊα, Μπουζίκα Γεωργία-Άννα, Παππά Θεοδώρα,
Παρασίδης Παρασκευάς, Σαββίδης Νικόλαος, Σταρόβας Νικόλαος, Στεφανίδου
Χριστίνα, Τσιότρα Μαρία, Χάσκαρη ∆έσποινα
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