
 
 

Αντίο, αγαπηµένο µας σχολείο 
 
Αγαπηµένο µας σχολείο, 
έξι ολόκληρα χρόνια µας κράτησες στη θερµή 
αγκαλιά σου. Ναι, έξι ολόκληρα χρόνια πέρασαν από 
τότε, που πρωτοήρθαµε κοντά σου. Θυµόµαστε σαν 
τώρα τη στιγµή εκείνη, που κρατώντας σφιχτά τους 
γονείς µας από το χέρι, ήρθαµε για πρώτη φορά κοντά 
σου.  
Στην αρχή νοµίζαµε ότι το τεράστιο αυτό κτίριο θα 
άνοιγε το στόµα του να µας καταπιεί. 
Μα δεν αργήσαµε να νιώσουµε πως άνοιγε µια ζεστή 

αγκαλιά, για να µας θερµάνει και να µας προστατεύσει. Πόσες και πόσες χαρές και λύπες 
δεν µοιραστήκαµε µαζί σου.  
Ήσουν για µας ο καλύτερος σύντροφος µας.  
Εδώ µε τη βοήθεια των ακούραστων και στοργικών δασκάλων µας νιώσαµε πόσο αξίζει να 
µαθαίνει κανείς καινούρια πράγµατα. Εδώ µάθαµε να σεβόµαστε τους γονείς και τους 
µεγαλύτερους µας, να συµπονάµε και να βοηθάµε τους συνανθρώπους µας, να κάνουµε το 
καλό και να βαδίζουµε το δρόµο της αρετής. 
Τώρα πρέπει όλα τα ωραία κι αγαπηµένα πρόσωπα κι αντικείµενα να τ’ αποχαιρετήσουµε 
και να τ’ αποχωριστούµε. Είµαστε όµως γεµάτοι νέες ελπίδες. Με λιγότερη δειλία τώρα 
και µε περισσότερη αισιοδοξία, θα κάνουµε το δεύτερο µεγάλο βήµα της ζωής µας για 
κάποιο άλλο σχολείο, το γυµνάσιο. Το αγαπηµένο µας σχολείο µας εφοδίασε µε τα 
απαραίτητα « όπλα  » για το νέο αγώνα, στον οποίο θα ριχθούµε σε λίγο καιρό.  
Γι’ αυτό κι η αγάπη κι η ευγνωµοσύνη σ’ αυτό και στους καλούς µας δασκάλους θα  είναι 
απέραντη. 
Σε σας αγαπητοί συµµαθητές µας, αφήνουµε τα πρωτεία του σχολείου και σας 
παρακαλούµε να συνεχίσετε την ωραία ιστορία του. Εµείς οι µαθητές της ΣΤ τάξης, που σε 
λίγο σας αποχαιρετούµε, σας υποσχόµαστε ότι µε τη σκέψη µας θα είµαστε πάντοτε µαζί 
σας και θα σας ενθαρρύνουµε σε κάθε ωραία κι ευγενική προσπάθειά σας. 
Σας χαιρετούµε και σας ευχόµαστε καλή πρόοδο. 

Με αγάπη τα παιδιά της ΣΤ τάξης 
 

Прощай, дорогая наша школа 
Дорогая наша школа, 
шесть лет ты держала нас в своих горячих объятиях. Да, шесть лет прошло с 

того времени, когда мы впервые переступили твой порог и сблизились с тобой. Как 
сейчас помним мы тот момент, когда, крепко держась за руки родителей, пришли к 
тебе. 

Сначала мы думали, что это огромное здание откроет свой рот и проглотит нас. 
Но вскоре почувствовали, что она открыла нам свои горячие объятия, чтобы согреть 
и защитить нас. Сколько радостей и горечей мы делили с тобой. Ты была для нас 
самым лучшим другом. Здесь, с помощью заботливых и неустанных учителей, мы 
почувствовали, насколько важно для каждого познать новое.  
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Здесь мы научились уважать своих родителей и взрослых, сочувствовать и 
помогать близким нам людям, научились совершать добро и шагать по верному 
пути.  

Сейчас мы должны попрощаться с любимыми нам лицами и предметами. Но 
мы полны новыми надеждами. Без боязни и с большой уверенностью сейчас мы 
совершим наш второй, значительный шаг в жизни, пойдем в другую школу – 
гимназию. Любимая наша школа снабдила нас всем необходимым “оружием” для 
новой борьбы, которая ожидает нас в скором будущем. Поэтому наша любовь и 
признательность  этой школе и нашим дорогим учителям безгранична. 

Вам, наши дорогие одношкольники, мы передаем первенство и просим вас 
продолжить славную историю нашей школы. Мы, ученики 6-ых классов, скоро 
попрощаемся  с вами и обещаем вам, что будем всегда думать о вас и поддерживать 
вас в ваших стараниях и добрых начинаниях . 

Мы прощаемcя с вами и желаем вам успехов. 
 

С любовью, ученики 6-ых классов. 
 
 
 

Lamtumirë shkolla jonë e dashur! 
 

Shkolla jonë e dashur!  
Plot gjashtë vjet na mbajte në prehërin tënd të 

ngrohtë. Po, plot gjashtë vjet kaluan që atëherë kur 
erdhëm për herë të parë pranë teje. Kujtojmë si tani 
atë çast që duke shtrënguar prindërit tanë nga dora, 
erdhëm për herë të parë. Në fillim mendonim se kjo 
godinë kaq e madhe do të hapte gojën e saj që të na 
përpijë. Por nuk vonuam të ndjejmë se po na ofrohej 
një përqafim që të na ngrohë e të na mbrojë. Sa e sa 
gëzime e dëshpërime ndamë me ty. Ishe për ne shoqja 

jonë më e mirë. Këtu, me ndihmën e mësuesve tanë të palodhur e të dhembshur kuptuam sa 
vlen të mësojë dikush gjëra të reja. Këtu mësuam të respektojmë prindërit dhe më të rriturit, 
të kemi dhembshuri dhe të ndihmojmë njerëzit tanë, të bëjmë të mira dhe të ndjekim rrugën 
drejt virtytit. Tashmë duhet që gjithçka të bukur, fytyra e objekte të dashura, t’i 
përshëndesim dhe të ndahemi. Por jemi të mbushur me shpresa të reja. Me më pak drojtje 
tashmë dhe me më shumë optimizëm do të bëjmë hapin e dytë të madh të jetës sonë për në 
një shkollë tjetër, gjimnazin. Shkolla jonë e dashur na pajisi me “armët” e nevojshme për 
ndeshjen e re, në të cilën do të hidhemi pas pak kohësh. Për këtë edhe dashuria, edhe 
mirënjohja për të dhe për mësuesit tanë të dashur do të jetë e pafund. Tek ju të dashur 
nxënës lëmë përparësinë e shkollës dhe ju lutemi ta vazhdoni historinë e saj të bukur. Ne, 
nxënësit e klasës së gjashtë, që pas pak do t’ju përshëndesim, ju premtojmë se me mendje 
do të jemi gjithmonë bashkë me ju dhe do t’ju japim kurajo në çdo përpjekje të bukur dhe 
fisnike tuajën.  
Ju përshëndesim dhe ju urojmë përparim të mbarë!  

 
       Me dashuri nxënësit e klasës së gjashtë.  
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Παγκόσµια Ηµέρα του Παιδιού 
 

 

 
 
 
 

 

 

Στις 11 ∆εκεµβρίου γιορτάζεται κάθε χρόνο η Παγκόσµια Ηµέρα του 
Παιδιού. Αφιερώσαµε αυτή την ηµέρα σε όλα τα παιδιά του κόσµου 
που υποφέρουν.  
Τα παιδιά είδαν στο βίντεο την ταινία « Καντζικόλλι -Ένα χωριό 
ιθαγενών στη Ν. Ινδία » στα πλαίσια του προγράµµατος « 
Εκπαιδεύοντας τους αυριανούς Έλληνες Πολίτες του Κόσµου ». 
Είδανε φωτογραφίες και αφίσες της Unicef και της Αction Aid και 
συζητήσανε για τα προβλήµατα άλλων παιδιών.  
Επίσης διάβασαν και συζήτησαν για κάποια άρθρα της Σύµβασης 
των Ηνωµένων Εθνών για τα δικαιώµατα του Παιδιού.  
Προτάθηκαν και κάποιοι τρόποι παροχής βοήθειας. Ετοιµάσανε 
ζωγραφιές και τις τοιχοκολλήσανε στο διάδροµο του σχολείου.  
Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων, µε την ευκαιρία της ηµέρας 
αυτής, έδωσε σε όλους τους µαθητές ένα συµβολικό δωράκι. 
Ακολουθούν άρθρα των δικαιωµάτων του παιδιού σε τρεις 
διαφορετικές γλώσσες, ελληνικά, ρωσικά και αλβανικά. 

 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ 

1. Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για τα 
δικαιώµατα του Παιδιού  
 
Άρθρο 2 
Κατάργηση διακρίσεων 
Όλα τα δικαιώµατα ισχύουν για όλα τα παιδιά 
χωρίς καµία εξαίρεση. Υποχρέωση της πολιτείας 
είναι να προστατεύει το παιδιά από κάθε είδους 
διακρίσεων και να ενεργεί θετικά για την προά-
σπιση των δικαιωµάτων τους.  
 
Άρθρο 3
Το  συµφέρον  του   παιδιού 
Όλες οι ενέργειες που αφορούν το παιδί οφείλουν 
να λαµβάνουν υπόψη το συµφέρον του. Η πολιτεία 
οφείλει να παρέχει στο παιδί την απαραίτητη 
φροντίδα όταν οι γονείς ή οι κηδεµόνες 
αποτυγχάνουν να το κάνουν.  
 
Άρθρο 8
∆ιατήρηση  ταυτότητας 
Η πολιτεία έχει την υποχρέωση να προστατεύει, και 
αν είναι απαραίτητο να κατοχυρώνει, τα Βασικά 
στοιχεία της ταυτότητας του παιδιού (συ-
µπεριλαµβανοµένων του ονόµατος, της εθνικότητας 
και των οικογενειακών δεσµών).  
 
Άρθρο 14
Ελευθερία  σκέψεις  συνείδησης  και   θρησκείας  
Η  πολιτεία οφείλει  να  σέβεται  το  δικαίωµα του 
παιδιού    
 

 
για ελευθερία σκέψης, συνείδησης  και θρησκείας, 
σύµφωνα µε  την  κατάλληλη καθοδήγηση  των  
γονέων.  
 
Άρθρο 18
Υποχρεώσεις των γονέων 
Οι γονείς έχουν την κύρια ευθύνη για την ανατροφή 
ίου παιδιού, και η πολιτεία οφείλει να του στηρίζει 
στην προσπάθεια αυτή. Η πολιτεία οφείλει να παρέχει 
στους γονείς κάθε δυνατή βοήθεια για την ανατροφή 
των παιδιών τους.  
 
Άρθρο 19
Προστασία από την κακοµεταχείριση και την αµέλεια 
Η πολιτεία πρέπει να προστατεύει το παιδί από κάθε 
µορφή κακοµεταχείρισης από τους γονείς ή κηδεµόνες 
και να υλοποιεί κατάλληλα κοινωνικά προγράµµατα 
νια την προστασία από κάθε µορφή κακοµεταχείρισης 
και για την περίθαλψη των θυµάτων.  
 
Άρθρο 20
Προστασία  ορφανού   παιδιού 
Η πολιτεία είναι υποχρεωµένη να παρέχει ειδική 
προστασία για ένα παιδί που στερείται οικογενειακού 
περιβάλλοντος και να εξασφαλίσει κατάλληλο 
οικογενειακό ή ιδρυµατικό περιβάλλον.  
Οι προσπάθειες να ικανοποιηθεί η ανάγκη αυτή πρέπει 
να λαµβάνουν υπόψη το πολιτισµικό υπόβαθρο του 
παιδιού. 
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Права Человека / Права Ребёнка 
l . Конвенция ООН о правах ребёнка. 
 

Стаьтя 2. 
Все права приэнаются эа всеми детьми беэ 
каких-либо искючений. Обяэанностью госу- 
дарства  является эащита детей от какой-либо 
дискриминации и противодействия в эащите 
их прав. 
 

Стаьтя 3. 
Интересы ребёнка  
Во всех вопросах, касающихся летей, 
долҗны принматься во внимание их 
интересы. 
Органы общественной власти долҗны 
эаботиться о ребёнке в том случае, когда 
Родители или опекуны не в состоянии 
делать это. 
 

Стаьтя 8. 
Право личности. 
Государство долҗно эащищать ребёнка как 
личность ( имя, национальность, семейные 
отношения. ) 
 

Стаьтя 14. 
Свобода мысли, совести, вероисповедания. 
Государство обяэано уваҗать право ребёнка 

на свободу мыслей и вероисповедания, 
учитывая воспитание родителей ребёнка в 
этом направлении. 
 
Стаьтя 18. 
Обяэанности родителей. 
Родители при поддерҗке государства обяэаны 
выполнять одну иэ главных их обяэанностей 
- воспитывать своего ребёнка 
 
Стаьтя 19. 
Эащита  от  дурного  и  холатного  отношения .  
Обяэанностью  государства является эащита  
ребёнка от какого-либо проявления плохого 
или халатного отношения  к  нему  со  стороны  
родителей  или  опекунов .  Осуществление  
соответствующей  социальной  программы  
направлено  на  предоставление  приюта  
җертвам  такого  отношения .  
  
Стаьтя 20. 
Забота о детях сиротах. 
Особую заботу государство обязано 
проявлять о детях, лишившихся семьи и 
создать все необходимые условия в 
соответствующих  учреҗдениях  по  уходу  за  
Ними .  
 

 
TE DREJTA TE NJERIUT / TE DREJTA TE FEMIJVE 

l . Marrëveshje e OKB për të Drejtat e Njeriut  
 

Neni 2 
Abrogimi i dallimeve 
Të gjitha të drejtat janë për të gjithë fëmijtë pa asnjë  
dallim. Detyrimi i çdo shteti është mbrojtja e fëmijve  
nga çdo lloj diskrimminmi dhe të veprojë ne drejtim të  
mbrojtjes së të drejtave të tyre.  
 

Neni 3 
Interesi i fëmijës 
Të gjitha veprimet që kanë të bëjnë me fëmijën duhet 
të marrin parasysh interesin e tij. Shteti është i detyruar  
ťi ofrojë fëinijës  kujdesin e domosdoshëm kur 
prindërit ose kujdestarët e tyre dështojne në këtë  
drejtim. 
 

Neni 8 
Ruajtja e identitetit 
Shteti është i detyruar të mbroje, dhe po të jëtë e 
domosdoshme të sanksionojë, elementët bazë të 
identitetit të fëmijve ( perfshirë emrin, kombësinë dhe 
lidhjet familjare ). 
 

Neni 14 
Liria e mendimit, ndërgjegjes dhe fesë 
Shteti duhet të respektojë të drejtën e femijës për liri 

Mendimi, ndërjegje dhe feje në bazë të udhëheqjes së 
duhur të prindërve. 
 

Neni 18 
Detyrime të prindërve 
Prindërit kanë përgjegjësinë kryesore për mirërritjen e 
fëmijve dhe shteti duhet të mbështesë këtë përpjekje. 
Shteti duhet ť u ofrojë prindërve ndihmën e duhur për 
mirërritjen e tyre.  
 

Neni 19 
Mbrojtja nga keqtrajtimi dhe neglizhenca 
Shteti  duhet të mbrojë femijën nga çdo formë 
Keqtrajtimi nga prindërit ose kujdestarët dhe të 
materilizojë programe sociale të përshtatshme për 
mbrojtjen nga çdo forme keqtrajtimi dhe mjekimin e 
viktimave. 
 

Xeni20  
Mbrojtja e fëmijës jetim. 
Shteti është i detyruar të ofrojë mbrojtje të veçantë për 
një fëmijë që i mungon mjedisi  familjar dhe ťi 
sigurojë mjedis familjar ose shoqëror të përshtatshëm. 
Përpjekjet për plotësimin e kësaj nevoje duhet të 
marrin parasysh bazën kulturore të fëmijës. 
 



 5

Τα πουλιά της πόλης 
 

Ένα πρόγραµµα του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελευθερίου Κορδελιού 
και της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Στις 13 Απριλίου οι συµµαθητές µας της Β' και Γ'  τάξης µαζί µε 
τους δασκάλους τους επισκέφτηκαν το Κ.Π.Ε. Ελευθερίου 
Κορδελιού στα πλαίσια του προγράµµατος  
« Τα πουλιά της πόλης » της Ελληνικής Ορνιθολογικής 
Εταιρείας. Τα παιδιά κλήθηκαν να καλωσορίσουν τα χελιδόνια 
στη γειτονιά και να τους φτιάξουν χελιδονοφωλιές. 
Τα παιδιά έφτασαν προετοιµασµένα στο Κέντρο, αφού για δύο 
εβδοµάδες είχανε δουλέψει στο σχολείο µε υλικό ( αφίσες, 
κάρτες, σλάιτς, κάρτες εργασίας, επιτραπέζια παιχνίδια, 
βιντεοταινίες, κασέτες µε κελαηδίσµατα πουλιών ) της Ελλη-
νικής Ορνιθολογικής Εταιρείας. Μπήκαν στην αυλή του Κέντρου 
κρατώντας στα χέρια χάρτινα χελιδόνια κι ένα κολάζ που έγραφε 
« Ήρθες, ήρθες χελιδόνα... » και τραγουδώντας ανοιξιάτικα 
χελιδονίσµατα από τη Θεσσαλία. 
Αφού έγινε το καλωσόρισµα των παιδιών από τους υπεύθυνους 
του Κέντρου και « τις κάµερες » πολλών τηλεοπτικών σταθµών 
της πόλης, χωρίστηκαν σε οµάδες κι ακολούθησε η εισαγωγή 
στο θεµατικό περιεχόµενο του προγράµµατος στο χώρο 
διαλέξεων. Έπειτα, κατέβηκαν στην αίθουσα «ζωγραφικής» κι 
ετοίµασαν τις ποδιές που θα φορούσαν για να φτιάξουν τις 
χελιδονοφωλιές. Ενθουσιάστηκαν ιδιαίτερα µε τις σφραγίδες µε 
τις οποίες στόλισαν τα χέρια τους. Κατόπιν βγήκαν στην αυλή 
του Κέντρου χωρισµένα σε οµάδες και µε την καθοδήγηση των 
υπευθύνων έφτιαξαν χελιδονοφωλιές. Ακολούθησε τρελό 
παιχνίδι στην αυλή! Πετώντας σαν µικρά χελιδονάκια, πότε 
έψαχναν για τροφή, πότε κελαηδούσαν χαρούµενα, πότε έτρεχαν 
να προφυλαχτούν από τη βροχή και πότε πετούσαν ανέµελα 
ψηλά στον ουρανό. Όλα επέστρεψαν ενθουσιασµένα στο 
σχολείο. Τις φωλιές που κατασκεύασαν τις τοποθετήσανε στο 
περβάζι των παραθύρων της τάξης και κάθε µέρα περιµένουν τα 
χελιδόνια να έρθουν και να εγκατασταθούν εκεί. 

 
 

ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗ  
∆ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ; 

 

Επισκεφτείτε τη σελίδα µας στο διαδίκτυο. 
∆ιεύθυνση Ιστοσελίδας: http://6dim-diap-elefth.thess.sch.gr  
Περιεχόµενα της σελίδας για τη ∆ιαπολιτισµική Εκπαίδευση: 
 

 

Εισαγωγή στη ∆ιαπολιτισµική Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη - Βιβλιογραφία – Αρθρογραφία - ∆ιδακτικό υλικό
∆ιαπολιτισµικά Σχολεία της Ελλάδας
∆ραστηριότητες (προτεινόµενες)
Ι.Π.Ο.∆.Ε.
Κέντρο ∆ιαπολιτισµικής Αγωγής - Παρουσίαση και Ιστορικό
Νοµοθεσία - Έντυπα Αιτήσεων
Περιφερειακή Επιστηµονική Επιτροπή Μακεδονίας
Το πρόγραµµα διαπολιτισµικής εκπαίδευσης στο σχολείο µας
Χρήσιµα τηλέφωνα - Πληροφορίες

http://6dim-diap-elefth.thess.sch.gr/
http://6dim-diap-elefth.thess.sch.gr/Greek/Diapolitismiki_Ekpaidefsi/EisgogiDiapolitismikiEkpaidefsi.htm
http://6dim-diap-elefth.thess.sch.gr/Greek/Diapolitismiki_Ekpaidefsi/Bibliothiki_Bibliografia_DidaktikoYliko.htm
http://6dim-diap-elefth.thess.sch.gr/Greek/Diapolitismiki_Ekpaidefsi/DiapolitismikaSxoleiaElladas.htm
http://6dim-diap-elefth.thess.sch.gr/Greek/Diapolitismiki_Ekpaidefsi/Drastiriotites_Proteinomenes.htm
http://6dim-diap-elefth.thess.sch.gr/Greek/Diapolitismiki_Ekpaidefsi/IPODE.htm
http://6dim-diap-elefth.thess.sch.gr/Greek/Diapolitismiki_Ekpaidefsi/Ke_D_A.htm
http://6dim-diap-elefth.thess.sch.gr/Greek/Diapolitismiki_Ekpaidefsi/Nomothesia_EntipaAitiseon.htm
http://6dim-diap-elefth.thess.sch.gr/Greek/Diapolitismiki_Ekpaidefsi/PerifEpistEpitropiMakedonias.htm
http://6dim-diap-elefth.thess.sch.gr/Greek/Diapolitismiki_Ekpaidefsi/ProgrammaDiapEkpsis6ouDiapDSxElefthKor.htm
http://6dim-diap-elefth.thess.sch.gr/Greek/Diapolitismiki_Ekpaidefsi/XrisimaTilefona_Plirofories.htm
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Επαγγέλµατα που χάνονται 
 

Οι µαθητές της ∆' τάξης επισκέφτηκαν το Κέντρο Ιστορίας και παρακολούθησαν ένα 
πρόγραµµα σχετικά µε τις διάφορες αγορές του ιστορικού κέντρου της πόλης µας καθώς 
και τα επαγγέλµατα που εξαφανίστηκαν ή χάνονται µε τον καιρό. 
Οι συµµαθητές µας έδειξαν µεγάλο ενδιαφέρον για το πρόγραµµα και ανέλαβαν να 
ερευνήσουν για το επάγγελµα του αµαξά - του οδηγού παϊτονιών. 
Βρήκαν τον κ Γ. Παντελιδάκη, επαγγελµατία αµαξά, ο οποίος δέχτηκε την πρόσκληση 
τους να έρθει στο σχολείο µας για να τους δώσει συνέντευξη. Ο ίδιος διέθεσε και πλήθος 
φωτογραφιών από το προσωπικό του αρχείο για την πληρέστερη ενηµέρωση τους.  
Τα αποτελέσµατα της έρευνας και εργασίας των µαθητών ( η οποία κράτησε περίπου 1,5 
µήνα ) παρουσιάστηκαν στο Κέντρο Ιστορίας την Παρασκευή 13 Μαΐου 2005 στις 9.30-
11.30 π.µ. σε ακροατήριο µαθητών άλλων σχολείων που συµµετείχαν στο ίδιο πρόγραµµα.  
 

Η συνέντευξη του κ. Γεωργίου Παντελιδάκη, αµαξά 
 

 Ε: Ποιο είναι το επάγγελµα σας και πώς αλλιώς λέγεται; 
Α: Είµαι αµαξάς, λέγοµαι όµως και καραγωγέας. παϊτοντζής και καροτσέρης. 
Ε: Πώς ονοµάζεστε; 
Α: Ονοµάζοµαι Γιώργος Παντελιδάκης. 
Ε: Πόσων ετών είστε και πόσα χρόνια ασκείτε αυτό το επάγγελµα: 
Α: Είµαι 57 ετών και το ασκώ 47 χρόνια, συνολικά, µε το µακρύ κάρο που είχα. 
Ε:  Πώς αποφασίσατε να το ακολουθήσετε; Το ασκούσε κάποιο  συγγενικό  σας 
πρόσωπο; 
Α: Το έκανε ο θείος µου πολύ παλιά κι εγώ το άρχισα από 9 χρονών παιδί. Το είχα 
µεράκι. 
Ε: Ποιους µήνες εργάζεστε και ποιο είναι το καθηµερινό σας ωράριο; 
Α: ∆εν υπάρχουν συγκεκριµένοι µήνες. Πάµε ανάλογα µε τον καιρό. Το χειµώνα . αν 
έχει καλό καιρό αρχίζουµε στις 10.30 το πρωί και τελειώνουµε στις 5.00-8.00 το βράδυ, ενώ το 
καλοκαίρι αρχίζουµε στις 6.00 το απόγευµα και τελειώνουµε στις 2.00 µετά τα µεσάνυχτα. 
Ε: Εποµένως ωράριο και ρεπό δεν υπάρχουν... 
Α: ∆εν έχουµε ούτε ωράριο ούτε ρεπό. Ακόµη κι όταν δε δουλεύουµε κάνουµε ένα σωρό 
πράγµατα: πηγαίνουµε στα άλογα, τα καθαρίζουµε, τα ξυστρίζουµε. Όλη µέρα  είµαστε 
απασχοληµένοι πάλι µε τη δουλειά. 
Ε: Πού κάνετε πιάτσα και πού αφήνετε τα άλογα και την άµαξα τη νύχτα; 
Α: Πιάτσα κάνουµε στο Λευκό Πύργο. Τα άλογα και τις άµαξες µου τα αφήνω σε 
ένα στάβλο στην οδό Γιαννιτσών. 
Ε: Γνωρίζετε τους άλλους αµαξάδες; Έχετε κάποιο σύλλογο; 
Α: Σύλλογο δεν έχουµε, αλλά γνωριζόµαστε µεταξύ µας. Είµαστε 5 άτοµα που κάνουµε 
πιάτσα στο Λευκό Πύργο. 
Ε: Πόσο κάνει µια βόλτα µε το αµαξάκι; 
Α: Η βόλτα κάνει από 6 έως 10 ευρώ. αναλόγως µε τη διαδροµή, αν είναι κοντινή ή 
µακρινή. Ο πελάτης αποφασίζει πού και πόση ώρα θα κάνει βόλτα. 
Ε: Εάν σας «κλείσουµε» για ένα γάµο, πόσο θα µας κοστίσει; 
Α: Αναλόγως πού θα γίνει ο γάµος. Η τιµή ξεκινάει από 150 µέχρι 250 ευρώ. Στο γάµο 
είµαστε «κλεισµένοι» από το πρωί ως το βράδυ. Η νύφη αποφασίζει πόσα λουλούδια θα 
βάλουµε. Στολίζουµε την άµαξα µε δικά µας λουλούδια, ψεύτικα, για να αντέξουν ώρα. 
Παίρνουµε τη νύφη από το σπίτι και την πάµε στην εκκλησία. Περιµένουµε να τελειώσει 
το µυστήριο, παίρνουµε το ζευγάρι, τους πάµε για φωτογραφίες και µετά στο κέντρο. 
Ε: Είναι εύκολη η οδήγηση του παϊτονιού ανάµεσα στα αυτοκίνητα; 
Α: Ναι, είναι αρκετά εύκολη. Οι οδηγοί των αυτοκινήτων µου δίνουν προτεραιότητα και 
χαίρονται την παρουσία της άµαξας. ∆εν είναι δύσκολο να µάθει κάποιος να την οδηγεί, 
αλλά θα πρέπει να ξέρει να φροντίζει την άµαξα και τα άλογα...Να τα ταΐζει καθηµερινά 
7-8 κιλά βρώµη και τριφύλλι, να στρώνει πριονίδι στο στάβλο για να κοιµηθούνε, να τα 
περιποιείται γενικά για να είναι καθαρά και υγιή. Ο κτηνίατρος τα εξετάζει κάθε µήνα. 
Εγώ ξέρω και τα πεταλώνω µόνος µου κάθε 3 - 4  εβδοµάδες µε πλαστικά πέταλα, για να 
µη γλιστράνε. 
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Ε: Από ποια ηλικία ζεύονται τα άλογα, πόσο ζυγίζουν µόνα τους και πόσο µαζί µε την 
άµαξα; 
Α: Ζουν πάνω από 40 χρόνια και ζεύονται από 4 ετών. Ζυγίζουν 400 - 500 κιλά και µαζί µε 
την άµαξα ξεπερνούν τον ένα τόνο. Η ταχύτητα της άµαξας φτάνει τα 15 - 20 χµ την ώρα. 
Ε: Εσείς πόσα άλογα και πόσες άµαξες έχετε; Τι εξοπλισµό έχουν τα άλογα και η 
άµαξα; 
Α: Έχω δύο άµαξες και τέσσερα αρσενικά άλογα. Μια δουλεύω εγώ και µια η γυναίκα 
µου. Το κάθε άλογο δουλεύει µέρα παρά µέρα. Τα άλογα έχουνε το σαµαράκι. τα χάµουρα, 
που φοράει πάνω του. το χαλινό, που είναι στο στόµα του, τις παρωπίδες στο πλάι στα 
µάτια του, για να µην τροµάζει. Η άµαξα έχει φώτα µπρος και πίσω. Παλιά ανάβανε µε 
ασετιλίνη και µε πετρέλαιο. Σήµερα ανάβουνε µε µπαταρία αυτοκινήτου. Οι ρόδες της δεν 
είναι ρόδες µε αέρα, αλλά είναι ξύλινες µε σίδερο γύρω γύρω και από πάνω ένα 
συµπαγές λάστιχο. Ο τροχός κινείται µε ρουλεµάν. 
Ε: Χτυπάτε τα άλογα µε το καµουτσίκι όταν οδηγείτε την άµαξα; 
Α: Όχι, το καµουτσίκι είναι µόνο για οµορφιά. 
Ε; Πού µπορεί να βρει κατασκευαστές παϊτονιών κάποιος που θέλει να αγοράσει ένα 
και πόσο κοστίζουν η άµαξα και το άλογο; 
Α: Ο κατασκευαστής που γνωρίζω είναι ο Κόπελης στην Άσυρο και ένα καινούριο παϊτόνι 
στοιχίζει από 4.500 µέχρι και 6.000 ευρώ, αν το σαλόνι του είναι δερµάτινο.  
Ένα άλογο κάνει από 3.000 ως 4.000 ευρώ. 
Ε: Υπάρχει κάποιος στην οικογένεια σας που να θέλει να συνεχίσει το επάγγελµα σας; 
Α: Όχι. Η κόρη µου σπουδάζει στη Θεολογική Σχολή κι ο γιος µου τέλειωσε µηχανικός και 
εργάζεται αλλού. Εγώ κι η γυναίκα µου όσο µπορούµε θα τα δουλεύουµε. Παλιότερα είχα 
κι ένα κάρο, που λεγόταν και ανοιχτή νταλίκα, και µετέφερα 12-20 µ. σίδερα. Μετά. µε 
την Πολιτιστική Πρωτεύουσα που µας δώσανε την άδεια και κάνουµε πιάτσα στο 
Λευκό Πύργο, σταµάτησα τις µεταφορές µε το κάρο. Έχουµε άδεια κυκλοφορίας 
που λέγεται άδειο, πιλάτου. 
Ε: Έχετε µεταφέρει κάποιο διάσηµο πρόσωπο µε την αµαξά σας; 
Α: Έχουν έρθει εδώ  στη Θεσσαλονίκη πολλοί επίσηµοι και διάσηµοι και τους 
έχω µεταφέρει µε την άµαξα. Η γυναίκα του πρώην πρωθυπουργού κα Σιµίτη, ο 
Νοµάρχης κ.Ψωµιάδης, καλλιτέχνες, ηθοποιούς κ.ά. 
Ε: Υπάρχει ενδιαφέρον από το κράτος ή τα κανάλια να προβληθεί η δουλειά σας και 
να διατηρηθεί; Σας έχει γίνει διαφήµιση; 
Α: Όχι ιδιαίτερο. Κάποιοι ρεπόρτερ έχουν έρθει. Εµάς µας γνωρίζουν κι έρχονται και 
µας ζητούν για δουλειά. Έχω τυπώσει και κάποιες φωτογραφίες µε τα στοιχεία µου και ης 
έχω δώσει σε µερικά µαγαζιά. Το τηλέφωνο µου είναι 2310770526 και το κινητό 
6938471364. 
Ε: Σας ευχαριστούµε κ Γιώργο για την ανταπόκριση σας στην πρόσκληση µας να 
έρθετε εδώ στο σχολείο και να µας διαθέσετε φωτογραφικό υλικό από το προσωπικό 
σας αρχείο για την εργασία µας. 
Α: Πέρασα κι εγώ όµορφα µαζί σας παιδιά. Σας ευχαριστώ πολύ, καλή πρόοδο και θα χαρώ 
να σας δω µια µέρα στην παραλία, για να σας δείξω κι από κοντά την άµαξα και τα άλογα 
µου.  
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Ο Βασιλιάς κι ο Τσιγγάνος 
Γιεκ ντροµ σας ιέκ ροµ τα γιερ ταγγάρ. Ε ταγγαράς σας γιεκ τσέι.  
Σας µπουτ σουκάρ. 
Κάποτε ήταν ένας τσιγγάνος κι ένας βασιλιάς. Ο βασιλιάς είχε µια κόρη. Ήταν πολύ 
όµορφη. 
 

Γιεκ γκίες η πριγκιποπούλα µπενσέλας καϊπο µπαλκόνι, τα ντικιέλας ε ντουνιαβά 
καϊνακιέλας. Γιεκ, γκίες να κιέλας τσινγκενάβα περαµπαβένσα αβρί κατάρι ταγκαράσκο 
παλάτι. 
Μια µέρα που η πριγκιποπούλα καθόταν στο µπαλκόνι και κοίταζε τους περαστικούς, 
βλέπει να περνάνί τσιγγάνοι µε καραβάνια έξω από το παλάτι του βασιλιά. 

 

Γιεκ σουκάρ τσαβό ντικλάσλες η πριγκηποπούλα τα µπεεντίλες, τα σεβνταλαντίλεσκε. 
Μολισάολ καϊ πο ντατ, τα µανγκιέλλεσταρ τε κιερέλλες πο ροµ. 
Ένας όµορφος τσιγγάνος της τράβηξε την προσοχή, της άρεσε πολύ. Παρακαλεί 
τότε τον πατέρα της και του ζητάει να της τον δώσει γι' άντρα της. 
 

Ο ταγγάρ ιν µανγκέλας χιτς. Σάρκα µανγκάς αµέν, ταγγαρινή οικογένεια, τελές του κιε 
ροµ ε κ' ε τσιγγεναβά. 
Ο βασιλιάς µε κανέναν τρόπο δε δεχόταν: «Πώς θα καταδεχτούµε εµείς, βασιλική 
οικογένεια, να πάρεις γι' άντρα σου έναν τσιγγάνο;» λέει ο βασιλιάς. 

 

Η καλάβλες, µπάµπα, ή καµουνταράµαν, πχεντάς η πριγκιποπούλα.  
« ή θα τον πάρω, πατέρα, ή θα σκοτωθώ» επέµεινε η πριγκηποπούλα. 
 

Αφού ντικλάς ο ταγγάρ, καϊν κεντρόλ κάντσικ, αντάς ε ροµές κάι πο παλάτι, τα 
πχεντάσλεσκε: 
Αφού είδε κι απόειδε ο βασιλιάς πως δεν µπορούσε να κάνει διαφορετικά, δέχτηκε τον 
τσιγγάνο στο παλάτι του και του λέει: 
 

« Τε µανγκέσα µε τσεά τελέσλα ροµνή, κασουνές οµπάσι καϊ κατάβκουκε:    
Τε τζας καϊ τσινγκάρ. Τερισάβοσα καζάν µίσι, ο ζαµάν καντάβ µε τσέα τούτε » 
«Αν Θέλεις την κόρη µου γυναίκα σου να πάρεις, θα πρέπει να δεχτείς τόν όρο που 
σου βάζω: Να πας στον πόλεµο. Αν γυρίσεις νικητής, τότε θα σου δώσω την κόρη 
µου». 
 

Μπίτε τρασάλ ο ροµ τζαλ καϊ τσινγκάρ ε ασκερένσα καϊ ντιάσλες ο ταγγάρ. 
Χωρίς να δειλιάσει ούτε στιγµή ο τσιγγάνος, ξεκινάει για τον πόλεµο µε το στρατό που 
του έδωσε ο βασιλιάς. 
 

Ανγκλάλα τζαλ πε γκραστέσα ο ροµ ε ασκέρα παλαλέστε. Ντροµ λελ, ντροµ µεκέλ, 
ετιστιλάρ κα γιεκ λεν καλαµόνσα. 
Προχωράει µπροστά ο τσιγγάνος καβάλα στ' άλογο του και ο στρατός τον ακολουθεί. 
∆ρόµο παίρνουν, δρόµο αφήνουν, φτάνουν σ' ένα ποτάµι µε καλαµιές. 
 

Φουλέλ κατάρ ογκράς εµ αρχισαρντάς τε τσινέλ καλάµουρα. Ε ασκέρα καϊ ντικλέλες 
βόντα κερένας σο κερέλας βοβ. 
Κατεβαίνει τότε από το άλογο κι αρχίζει να κόβει καλαµιές. Μόλις τον βλέπει ο 
στρατός του, αρχίζει κι αυτός να κάνει το ίδιο. 
 

Λέλε καλάµουρα ο ροµ, τα τσουτάς λεν αντί λεν, για τερισάβολ σοβνά τε κουβέκλ 
καλάθια. Σο κερέλας βοβ κερένας ε ασκεράντα. 
Παίρνει τα καλάµια ο τσιγγάνος κι αρχίζει να τα βάζει στο ποτάµι, µε την πρόθεση 
στο γυρισµό να πλέξει καλάθια. Το ίδιο κάνει κι ο στρατός. 
 

Σα κοντολέ καλαµόνσα κερντέ γιεκ πχουρτ τανακλέ ιλέν. Μαµουιάλ καϊ να κλε µπεσλέ τε 
ικιόν. 
Μ' όλα αυτά τα καλάµια φτιάξανε µια γέφυρα και περάσανε το ποτάµι.  
Στην αντίπερα όχθη κάθισαν να ξεκουραστούν. 
 



 9

Αρακιντινάβολ γιεκ τσοµπάνο µπακρένσα. Ο τσοµπάνο καντικλάς καντικί µπουτ ασκέρα 
πουτσλάλσεν. 
Βρίσκεται ένας τσοπάνος µε πρόβατα. Αφού τους είδε ο τσοπάνος τόσο πολύ στρατό 
τους ερώτησε: 
- Κάι τζαν; 
- Πού πάτε; 
- Τζασκάι τσινγκάρ τε χάσαµεν αµαρέ ντουσµανέσα. 
- Πάµε να πολεµήσουµε τον εχθρό µας. 
Πχενέλ ο ζαµάν ο τσοµπάνο κάι ροµ: 
Λέει τότε ο τσοπάνος στον τσιγγάνο: 
- Μακάρι τερισάβος καζανµίσι τα τεοζονισάος ε ταγκαρέσκε τσεάσα. 
- Εύχοµαι να γυρίσεις νικητής για να παντρευτείς την πριγκιποπούλα. 
 

Ο ζαµάν ο τσοµπάνο ντιάσλεν ντούι µπακρέ.  
Κι ο τσοπάνος τους θυσίασε δύο σφαχτά. 
 

Ο ροµ κίντελας καστά τε πχαµπαρέλ µπερί γιακ τε πεκέλ ε µπακρέν. 
Ο τσιγγάνος άρχισε να µαζεύει ξύλα για ν' ανάψει µεγάλη φωτιά για να ψήσει τα 
σφαχτά.  
Σο κερέλας ο ροµ ε ασκεράντα κερένας.  
Το ίδιο κάνει και ο στρατός. 
 

Κοντοβάο σαάτο καϊ πεκένας ε µπακρέ αβιλέ ντούι τζουκελά ε τσοµπανόσκε. 
Εκείνη την ώρα που ψήνανε τα αρνιά παρουσιάστηκαν δύο µεγάλα σκυλιά του 
τσοπάνου. 
 

Ο ροµ σαντί ε ντουκελά καϊ κατζάν τεχάν οµάς, λίασεκ µπαρό κας πα µπαρντό τε 
κοβαλάρ ε τζουκελέν. Σο κερέλας βοβ, ε ασκεράντα κερένας.  
Λίε βόντα πα µπαρντέ καστά. 
Νοµίζοντας ο τσιγγάνος ότι τα σκυλιά έρχονταν να φάνε το κρέας, άρπαξε ένα µεγάλο 
αναµµένο ξύλο για να τα κυνηγήσει. Έκανε και ο στρατός το ίδιο. Πήραν κι αυτοί 
αναµµένα ξύλα. 
 

Ο ζαµάν ο ντουσµάνο ντικλάς επα µπαρντέ κάστα µιλιόνουρα ασκέρα τρασάιλε ταϊν 
τσουτέ ούτε γιεκ πε πιστοβόσα. 
Τότε παρουσιάζεται ο εχθρός που µόλις είδε τ' αναµµένα κοντάρια µε χιλιάδες 
στρατό φοβήθηκε και δεν έριξε ούτε µια ντουφέκια. 
 

Καντάλ ο ροµ ρισάιλο καζανµίσι, αλλά πι µπουκί εκαλαµόνσα ίµπισταρντας. Λιάσε 
καλάµουρα κατάρ ιλέν για τε κουβέλ καλάθια. 
Έτσι ο τσιγγάνος γύρισε νικητής, αλλά την τέχνη του µε τα καλάµια δεν την ξέχασε. 
Πήρε από το ποτάµι τα κοµµένα καλάµια για να πλέξει καλάθια. 
 

Ρισάιλο καζανµίσι ταϊν µανγκλάς τεκερντό τζαµουτρό ε ταγγαρέσκο.  
Και δε δέχτηκε να γίνει γαµπρός του βασιλιά, παρόλο που γύρισε νικητής. 
 

 
Φωτογραφίες από παλαιότερη εκδήλωση του σχολείου µας 
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Τελλόγλειο Ίδρυµα. Θεσσαλονίκης 
 

Οι συµµαθητές µας των τµηµάτων της Α', 
Β' και Γ' τάξης πραγµατοποίησαν το 
Φεβρουάριο και Μάρτιο ξεχωριστές 
επισκέψεις στο Τελλόγλειο Ίδρυµα 
Θεσσαλονίκης και πήραν µέρος σε ένα 
πολύ ωραίο εκπαιδευτικό πρόγραµµα, που 
λεγόταν: « Πρόσκληση σε γεύµα ». 
Το ταξίδι της ξενάγησης ξεκίνησε από 
ένα φανταστικό λιβάδι. Μ' ένα µαγικό 
τρόπο οι µικροί εκδροµείς στρώσανε το 
τραπεζοµάντιλο τους στο καταπράσινο 
χορτάρι και ετοιµάσανε όλα τ' 
απαραίτητα για ένα διασκεδαστικό 
πικνίκ. Μ' ένα χτύπηµα των χεριών 
περάσανε σε µια τραπεζαρία. Το τραπέζι 
ήταν στρωµένο µε πορσελάνες και 
γυαλιστερά σερβίτσια που 
αστραποβολούσαν. Φωνάξανε «άνοιξε 
σουσάµι!» και βρεθήκανε στη σπηλιά του 
Αλή Μπαµπά µαζί µε τον πιο πολύτιµο 
θησαυρό: το ίδιο το σουσάµι! 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
Χαρά, γέλια, ενθουσιασµός, ζωγραφιές και 
πίνακες ζωγραφικής! Σε δύο µόνο ώρες τα 
παιδιά ταξίδεψαν σε κόσµους µαγευτικούς. 
Περάσανε αξέχαστα! 
Φεύγοντας από το Ίδρυµα πήρανε µαζί 
τους ένα φάκελο µε εκπαιδευτικό υλικό. 
Αφιερώσανε έξι δίωρα στο σχολείο και 
δουλέψανε ένα µικρό πρόγραµµα για την 
υγιεινή διατροφή, µε ιδιαίτερη έµφαση 
στη µεσογειακή διατροφή. Ετοιµάσανε κι 
ένα υπέροχο κολάζ µε την πυραµίδα των 
τροφών και το έστειλαν στο Τελλόγλειο 
Ίδρυµα.  
Εκείνοι ευχαριστώντας µας, που 
ανταποκριθήκαµε µε ενθουσιασµό στο 
εκπαιδευτικό τους πρόγραµµα και για 
το δείγµα δουλειάς που τους στείλαµε, 
µας καλέσανε όλους, µαθητές, 
εκπαιδευτικούς και γονείς στην γιορτή που 
οργάνωσαν στο Τελλόγλειο µε τίτλο 
«Αρώµατα Πασχαλινά κι Ανοιξιάτικα », 
την Κυριακή των Βαΐων (24/4).  
 

 
 
 
 
 
 



Εκκλησιά από τάµα 
Οµογενής αθλητής σώθηκε από θαύµα και έχτισε εκκλησιά 

 
Το τάµα που έκανε πριν από περίπου δεκαπέντε 
χρόνια, όταν τραυµατίστηκε σοβαρά σε αγώνες πάλης 
στη Ρωσία, κατόρθωσε να εκπληρώσει πρόσφατα 
ένας 48χρονος οµογενής, ανεγείροντας στην περιοχή 
της Ευκαρπίας  Θεσσαλονίκης ένα παρεκκλήσι 
χτισµένο εξολοκλήρου µε ξυλεία από τη... Σιβηρία. Ο 
Προκοπής Κεσίδης, ο οποίος ζει σε ένα σπίτι που 
βρίσκεται σε απόσταση µερικών µέτρων από το 
παρεκκλήσι, αισθάνεται ότι δείχνει µε τον τρόπο αυτό 
την ευγνωµοσύνη του προς το Θεό, ο οποίος, όπως 
λέει, τον βοήθησε όχι µόνο να θεραπευτεί και να 
περπατήσει, αλλά και να ξαναγωνιστεί µετά από δύο 
χρόνιο που ήταν κατάκοιτος. Μάλιστα, την εκδήλωση 
για τα θυρανοίξια του παρεκκλησίου του Αγίου 
Γεωργίου κάλυψαν ακόµη και τηλεοπτικά συνεργεία 
από τη Ρωσία.  
Η συγκλονιστική ιστορία του 48χρονου Κεσίδη 
ξεκινάει πριν από περίπου δεκαπέντε χρόνια. Την πε-

ρίοδο εκείνη ζούσε στο Σοχούµι της πρώην ΕΣΣ∆ και ήταν ένας από τούς καλύτερους 
αθλητές, καθώς είχε κατορθώσει να αναδειχτεί πρωταθλητής της Σοβιετικής Ένωσης στην 
ελεύθερη πάλη. Ωστόσο, ενώ βρισκόταν στην καλύτερη στιγµή της καριέρας του, τραυµα-
τίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια ενός αγώνα και έµεινε κατάκοιτος. 
« Οι γιατροί που είχαν αναλάβει τη φροντίδα του έλεγαν ότι δεν υπήρχε περίπτωση να 
ξαναπερπατήσει. Ευτυχώς όµως διαψεύστηκαν. Έµεινε κατάκοιτος περίπου δύο χρόνια και 
την περίοδο εκείνη έκανε ένα τάµα. Είχε υποσχεθεί στο θεό πως, εάν ποτέ γινόταν καλά, 
θα έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του για να χτίσει µία εκκλησία στην Ελλάδα, αφού 
αυτή ήταν η πατρίδα του ». 
Τελικά, ο πρώην αθλητής της πάλης κατόρθωσε χάρη στην πίστη του στο θεό, όπως λέει ο 
ίδιος, όχι µόνο να περπατήσει και πάλι, αλλά και να ξαναγωνιστεί.  
Έργο τέχνης 
Πριν από περίπου πέντε χρόνια ο Προκοπής Κεσίδης ήρθε στην Ελλάδα µε την οικογένεια 
του και, αφού επικοινώνησε µε τη Μητρόπολη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως, 
κατόρθωσε να πάρει την απαιτούµενη άδεια για να χτίσει στην Ευκαρπία ένα παρεκκλήσι. 
Όσοι το έχουν δει µιλάνε για ένα έργο τέχνης, καθώς ακολουθεί τους κανόνες της ρωσικής 
αρχιτεκτονικής, ενώ για την κατασκευή του µεταφέρθηκαν στη Θεσ/νίκη τόνοι ξυλείας 
από τη Σιβηρία και χρειάστηκε να έρθουν στην Ελλάδα ακόµη και ειδικοί τεχνίτες από τη 
Ρωσία.  

 
Κινητά τηλέφωνα και παιδιά  
Με κινητό το 12 % των µαθητών 
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ΟΚΤΩ στους δέκα µαθητές του γυµνασίου και του λυκείου και το 
12% των µαθητών του δηµοτικού στη χώρα µας διαθέτουν κινητό 
τηλέφωνο, ενώ το 65% από αυτούς δηλώνει  το χρησιµοποιεί 
ακόµη και κατά τη διάρκεια του µαθήµατος. 
Πόσο επιβλαβής όµως είναι η χρήση του κινητού τηλεφώνου για 
την υγεία και τη σωµατική ανάπτυξη των παιδιών; Αν και τα 
αποτελέσµατα των ερευνών που έχουν γίνει µέχρι σήµερα είναι 
αντιφατικά, οι γιατροί εκπέµπουν SOS και συµβουλεύουν τους 
γονείς να λαµβάνουν προληπτικά µέτρα. 



Θερµοκρασία εγκεφάλου 
Σύµφωνα µε έρευνα, η ακτινοβολία των κινητών αυξάνει τη θερµοκρασία των κυττάρων 
του εγκεφάλου. Το κεφάλι απορροφά το 60% της εκπεµπόµενης ακτινοβολίας, ενώ το νερό 
που βρίσκεται στον εγκέφαλο διαστέλλεται. Πιο ευάλωτα όµως είµαστε εµείς τα παιδιά 
µικρής ηλικίας, γιατί το νευρικό µας σύστηµα βρίσκεται σε ανάπτυξη, έχουµε λεπτότερο 
κρανίο και η αθροιστική δράση της ακτινοβολίας είναι διαχρονικά µεγαλύτερη. Οι 
επιστήµονες προτείνουν στους γονείς να µη δίνουν κινητά τηλέφωνα σε µικρά παιδιά, να 
µη χρησιµοποιούν το κινητό στο αυτοκίνητο (η ακτινοβολία εγκλωβίζεται στο αµάξωµα 
του αυτοκινήτου) και να προτιµούν τις συσκευές Hands free και τα SΜS. Πριν από την 
αγορά του κινητού καλό είναι να ζητάνε να µάθουν τον αριθµό του συντελεστή SΑR, ο 
οποίος υπολογίζει την ακτινοβολία που απορροφά το σώµα µας από το συγκεκριµένο 
κινητό. Για να είναι ασφαλές το κινητό ο ειδικός βαθµός απορρόφησης θα πρέπει να είναι 
όσο το δυνατόν µικρότερος από το όριο του 2 Watt/kg. Σύντοµα αναµένεται να γίνει 
υποχρεωτική η αναγραφή του σε κάθε συσκευή, ώστε να ελέγχεται και να προστατεύεται ο 
αγοραστής, καθώς κυκλοφορούν στην αγορά κινητά µε τον ειδικό βαθµό απορρόφησης να 
ξεπερνά ακόµη και το 6 Watt/kg. 

 

3,5 κιλά η φούστα του τσολιά. Τα υπόλοιπα; 
 

Είναι βαριά η φούστα του τσολιά ; 
Ζυγίζει 3,5 κιλά! Για όσους δεν το ξέρετε. Εάν 
προστεθούν κι όλα τα υπόλοιπα αξεσουάρ, που 
πάνε πακέτο µε τη στολή, φτάνει τα 16 κιλά.  
Η επίσηµη λευκή φουστανέλα αποτελείται από 
δύο ανεξάρτητα κοµµάτια, που συρράπτονται 
κατά το ντύσιµο. Το καθένα έχει 200 δίπλες, 
δηλαδή συνολικά 400, που συµβολίζουν τα 400 
χρόνια σκλαβιάς των Ελλήνων στους 
Τούρκους,  
Τα τσαρούχια βαραίνουν τα πόδια του τσολιά 
µε 3 επιπλέον κιλά. Κατασκευασµένα από 
δέρµα και ξύλο, έχουν από 60 έως 120 καρφιά 

στη σόλα τους. Υποδίτης είναι το λευκό πουκάµισο που φορούν κάτω από τη φέρµελη, το 
γιλέκο του ευζώνου. Φάριο είναι το σκούρο κόκκινο κάλυµµα της κεφαλής. Περισκελίδα 
είναι το µπλε σορτσάκι των ευζώνων και περικνηµίδες, οι χοντρές λευκές κάλτσες. Όλα 
αυτά µαζί ζυγίζουν άλλα 5,5 κιλά. Προσθέστε, τέλος, άλλα 4 κιλά για το όπλο µαζί µε την 
ξιφολόγχη. Και κάτι ακόµα:  
ΟΙ ΕΥΖΩΝΟΙ που φοράνε τη φουστανέλα της Προεδρικής Φρουράς πρέπει να έχουν 
ύψος τουλάχιστον 1,90 µ. και να ζυγίζουν 90 κιλά χωρίς τη στολή. Τσολιάδες µε παχάκια ή 
αδύνατοι αποκλείονται της επιλογής. 

 
Μπράβο Έλενα !!! 

 

 
 

My number 1 - Our number 1 
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5/ΜΗΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

Από τον Ιανουάριο και µέχρι το Μάιο του 2005 τα 
παιδιά της Β τάξης πήραν µέρος στο πρόγραµµα 
Περιβαλλοντικής Αγωγής « Ελευθέριο Κορδελιό, 
όµορφο και καθαρό, 
ευθύνη όλων µας » σε συνεργασία µε το ∆ήµο 
Ελευθερίου Κορδελιού, το Κέντρο Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης Ελευθερίου Κορδελιού και τον 
Υπεύθυνο περιβαλλοντικής αγωγής της ∆/νσης Π.Ε. 
∆υτ. Θεσ/νίκης κ. Ν. Βελλίδη. 
Βασικός στόχος του προγράµµατος ήταν να 
γνωρίσουν οι µαθητές τη γειτονιά τους, όπως είναι 
σήµερα, αλλά και τις αλλαγές της µέσα στην 
ιστορική της διαδροµή. Να αναγνωρίσουν τη 
σηµασία του πράσινου στη ζωή της γειτονιάς, να α-
ποκτήσουν αντιλήψεις και στάσεις θετικές απέναντι 
στο περιβάλλον και να προτείνουν λύσεις στα τυχόν 
προβλήµατα. 
Οι µαθητές εργάστηκαν πάνω σ' ένα σχέδιο εργασίας, 
του οποίου τις επιµέρους ενότητες, επέλεξαν οι ίδιοι. 
 Χρησιµοποίησαν τη µέθοδο της «αράχνης» 
για να βρουν τις ενότητες και τα επιµέρους 
θέµατα του σχεδίου εργασίας. 

 Αρχικά, µελέτησαν το χάρτη της περιοχής, 
εντόπισαν το σχολείο και το σπίτι τους, τις 
βασικές οδούς και τα δηµόσια κτήρια. 

 Με αφορµή µια επίσκεψη στην εκκλησία της 
γειτονιάς είχαν µια αυθόρµητη επαφή µε την 
υπό εξέταση περιοχή. 

 Μελέτησαν ιστορικά βιβλία, παλιές 
φωτογραφίες, καθώς και χρηστικά 
αντικείµενα της παλιάς εποχής και 
αναζήτησαν από πού πήρε το όνοµα
τη ς η περιοχή. 

 Μελέτησαν την ονοµασία των οδών. 
 Μελέτησαν και έπαιξαν παραδοσιακά και 
σύγχρονα οµαδικά παιχνίδια. 

 Έγιναν ερευνητές και δηµοσιογράφοι και 
πήραν συνεντεύξεις από τους κατοίκους για 
τη ζωή της γειτονιάς. 

 Εντόπισαν τους χώρους πρασίνου και 
κατέγραψαν τους παιδότοπους της περιοχής. 

 Ασχολήθηκαν µε τη χλωρίδα και την πανίδα 
της γειτονιάς και ειδικά µε τα πουλιά της 
πόλης. 

 Προβληµατίστηκαν για την καθαριότητα και 
πρότειναν λύσεις. 

 Φιλοτέχνησαν αφίσες µε συνθήµατα για 
καλύτερη διαβίωση στη γειτονιά. 

 Είδανε στο βίντεο ταινίες για το περιβάλλον 
και προβληµατίστηκαν. 

∆ηµιούργησαν χειροτεχνίες και κολάζ µε θέµατα 
οικολογικά και έµαθαν σχετικά τραγουδάκια. 
 

 



Παγκόσµια Εβδοµάδα ∆ράση για την Εκπαίδευση 2005 
 

Το σχολείο µας είχε τη χαρά να συµµετέχει (µετά από 
πρόσκληση της Αction Aid) στις δράσεις που 
πραγµατοποιήθηκαν στη χώρα µας µε την ευκαιρία της 
Παγκόσµιας Εβδοµάδας ∆ράσης για την Εκπαίδευση 
2005, της µαζικότερης συλλογικής κινητοποίησης 
µαθητών σε όλο τον Κόσµο, για τη διασφάλιση του 
δικαιώµατος της εκπαίδευσης. 
Πρόκειται για µία διεθνή εκστρατεία που 
πραγµατοποιείται κάθε Απρίλιο, σε περίπου 117 χώρες σε 
όλο τον Κόσµο µε τη συµµετοχή πάνω από 1,5 
εκατοµµυρίου παιδιών. Σκοπός της εκστρατείας είναι η 
άσκηση πίεσης προς τη διεθνή κοινότητα, ώστε να 
τηρηθούν οι προθεσµίες και να επιτευχθούν οι 
συγκεκριµένοι στόχοι που απορρέουν από τη ∆ιακήρυξη 
της Χιλιετίας αναφορικά µε την εκπαίδευση και 
ειδικότερα ο στόχος που προβλέπει Εκπαίδευση για Όλους 
µέχρι το 2015.  Κατά τη φετινή εκστρατεία οι µαθητές 
καλούνταν να κατασκευάσουν φιγούρες που συµβόλίζαν 
παιδιά εκτός εκπαίδευσης. Οι φιγούρες αυτές, ανέγραφαν 
το σύνθηµα «Στείλτε το φίλο µου σχολείο τώρα!», 
συγκεντρώθηκαν από την Action Aid Ελλάς και 
παραδόθηκαν σε εκπρόσωπο της Ελληνικής κυβέρνησης 
από αντιπροσωπεία µαθητών.  
Στόχος ήταν να συγκεντρωθούν όσο το δυνατόν 
περισσότερες φιγούρες, εκφράζοντας έτσι έµπρακτα την 
αλληλεγγύη µας στα παιδιά του κόσµου που σήµερα δεν 
µπορούν να βρίσκονται  στο σχολείο. Με τον τρόπο αυτό 
οι µαθητές µας θα έχουν την ευκαιρία όχι µόνο να 
ενηµερωθούν για το παγκόσµιο πρόβληµα της 
εκπαίδευσης αλλά και να συνειδητοποιήσουν ότι η φωνή 
τους και οι πράξεις τους έχουν δύναµη και µπορούν να 
αλλάξουν την κατάσταση. 

 

 
 

 
 

 
 

Εργασίες για την ανάπλαση του Λευκού Πύργου 
 

Σε « ΚΛΟΙΟ » από προστατευτικά κιγκλιδώµατα βρίσκεται 
ο Λευκός Πύργος.  
Το µνηµείο σύµβολο της Θεσσαλονίκης θα µετατραπεί για 
τους επόµενους µήνες σε εργοτάξιο, καθώς θα εκτελούνται 
σταδιακά καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού οι 
εργασίες ανάπλασης του περιβάλλοντος χώρου του, από το 
Βασιλικό θέατρο µέχρι το άγαλµα του Βότση. Με τις 
παρεµβάσεις που θα γίνουν γύρω από το µνηµείο, ο Λευκός 
Πύργος θα ψηλώσει κατά 1,5 µέτρο (από τα 35 στα 36,5) 
όπως ήταν και αρχικά, ενώ θα αποκτήσει και 
πεζοδροµηµένο χώρο, κοντό στην είσοδο του, επί της 

Λεωφόρου Νίκης. Ο γύρω χώρος θα σκαφτεί και θα στρωθεί µε κυβόλιθους σκληρής 
πέτρας στο ίδιο χρώµα και µε τα µορφολογικά χαρακτηριστικό της πέτρας που 
χρησιµοποιήθηκε για την κατασκευή του Λευκού Πύργου. 
Τέλος, µε τη βοήθεια προβολέων που θα φωτίσουν το µνηµείο, ο Λευκός Πύργος θα 
ξαναγίνει ή τουλάχιστον θα φαίνεται πραγµατικά λευκός. 
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Παγκόσµια Ηµέρα Παιδικού Βιβλίου 
 

 
 

 
 

 

 
Με την ευκαιρία της συµπλήρωσης 200 χρόνων από 
τη γέννηση του µεγάλου ∆ανού παραµυθά Χανς 
Κρίστιαν Άντερσεν, οι µαθητές της Α′ τάξης, της Β' 
τάξης,  µαζί µε την χορωδία του σχολείου µας την 
Παγκόσµια Ηµέρα Παιδικού Βιβλίου οργάνωσαν κι 
ετοίµασαν µια εκδήλωση. 
Τα θέµατα της εκδήλωσης ήταν: 
 

 αναφορά στην τιµώµενη χώρα της φετινής 
χρονιάς,  που ήταν η Ινδία καθώς και 
ανάγνωση του µηνύµατος της διεθνούς 
οργάνωσης βιβλίων για τη νεότητα - µήνυµα 
που απεικόνιζε η αφίσα Μια ιστορία η οποία 
βασιζόταν σ’ έναν αρχαίο ινδικό µύθο για 
ένα αγόρι, που ανακάλυψε ότι η γνώση 
έρχεται από τις λέξεις των σοφών, τις 
γραµµένες σε χειρόγραφα φύλλα φοινικιάς. 
Τα βιβλία είναι τα µαγικά µας µάτια. Μας 
δίνουν γνώση και πληροφορίες και µας 
οδηγούν µέσ’ από τα δύσκολα και δύσβατα 
µονοπάτια της ζωής. 

 µια µικρή αναδροµή για τον πρώτο τρόπο 
γραφής 

 η ιστορία του βιβλίου 
 βιογραφίες συγγραφέων και ποιητών 
 µια πολύ ωραία αναπαράσταση του 
παραµυθιού του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν « 
Το ασχηµόπαπο » 

 
 
Στο τέλος της εκδήλωσης δόθηκαν βιβλία ως 
δώρα από το σύλλογο γονέων και κηδεµόνων.  
 
 

 
Ε  ΡΕ...ΓΛΕΝΤΙΑ 

 

 
 

Όλο τα παιδιά του σχολείου παρακολουθήσαµε µια 
πολύ ωραία θεατρική παράσταση στο 
κινηµατοθέατρο: ΡΑ∆ΙΟ ΣΙΤΥ 
Η παιδική σκηνή του θεάτρου ΠΕΡΟΚΕ είχε τη χαρά 
να παρουσιάσει στη Θεσσαλονίκη, για λίγες µόνο 
παραστάσεις, την σπαρταριστή λαϊκή κωµωδία του 
σπουδαίου λαϊκού µας καλλιτέχνη ΕΥΓΕΝΙΟΥ 
ΣΠΑΘΑΡΗ µε τίτλο: « Ε  ΡΕ...ΓΛΕΝΤΙΑ ». 
Επρόκειτο για µια θεατρική παράσταση µε ηθοποιούς 
που τον Καραγκιόζη εµψύχωσε ο Τάκης Βαµβακίδης 
και το κολλητήρι ο Γιάννης Ζουµπαντής. Την 
παράσταση σκηνοθέτησε ο ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΣΠΑΘΑΡΗΣ 
και έπαιξαν µια πλειάδα αξιόλογων ηθοποιών.  
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ΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΗΣ FIFA 
15 – 29 / 6 / 2005 

Λέτε να ζήσουµε ανάλογες στιγµές ; 
 

 

Στα γήπεδα της Γερµανίας διεξάγεται από 15 ως 29 
Ιουνίου 2005 το Κύπελλο Συνοµοσπονδίας 
Ποδοσφαίρου της FIFA. Μια διοργάνωση στην οποία 
συµµετέχουν 8 οµάδες χωρισµένες σε δυο οµίλους.  
Οι πρώτες δυο κάθε οµίλου πηγαίνουν στα ηµιτελικά. 
Η Εθνική Ελλάδας ως Πρωταθλήτρια Ευρώπης 
συµµετέχει κι αυτή στη διοργάνωση. 
Οι νικητές των προηγούµενων διοργανώσεων:  
1992: Αργεντινή-Σαουδική Αραβία 3-1 
1995: ∆ανία-Αργεντινή 2-0 
1997: Βραζιλία-Τσεχία 6-0 
1999: Μεξικό-Βραζιλία 4-3 
2001: Γαλλία-Ιαπωνία 1-0 
2005: ? 
 

Παρακάτω αναφέρονται αναλυτικά οι οµάδες και το 
πρόγραµµα της φετινής διοργάνωσης: 
Α όµιλος: 
Γερµανία, Αυστραλία, Αργεντινή, Τυνησία  
Β όµιλος: 
Βραζιλία, Ελλάδα, Ιαπωνία, Μεξικό 
 
Ηµέρα Πόλη Οµάδες Ώρα 

Ελλάδας 
15/6/05 Κολωνία Αργεντινή-

Τυνησία 
19.00 

15/6/05 Φρανκφούρτη Γερµανία-
Αυστραλία 

22.00 

16/6/05 Ανόβερο Ιαπωνία- 
Μεξικό 

19.00 

16/6/05 Λειψία  Βραζιλία-
Ελλάδα 

21.45 

18/6/05 Κολωνία Τυνησία-
Γερµανία 

19.00 

18/6/05 Νυρεµβέργη Αυστραλία-
Αργεντινή 

21.45 

19/6/05 Φρανκφούρτη Ελλάδα-
Ιαπωνία 

19.00 

19/6/05 Ανόβερο Μεξικό-
Βραζιλία 

21.45 

21/6/05 Λειψία  Αυστραλία- 
Τυνησία 

21.45 

21/6/05 Νυρεµβέργη Αργεντινή-
Γερµανία 

21.45 

22/6/05 Φρανκφούρτη Ελλάδα- 
Μεξικό 

21.45 

22/6/05 Κολωνία Ιαπωνία- 
Βραζιλία 

21.45 

25/6/05 
ηµιτελικός 

Νυρεµβέργη 1ος Α–2ος Β 19.00 

26/6/05 
ηµιτελικός 

Ανόβερο 1ος Β–2ος Α 19.00 

µικρός 
τελικός 

Λειψία 
29/6/05 

χαµένοι 
ηµιτελικών 

18.45 

 

 
- Όταν µεγαλώσω, θέλω να γίνω Χαριστέας 

- Εγώ θα γίνω Γιαννακόπουλος  
 

µεγάλος 
τελικός 

Φρανκφούρτη 
29/6/05 

νικητές 
ηµιτελικών 

21.45 
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Το σούπερ-jumbo βρίσκεται στους αιθέρες 
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Μουσείο Αθλητισµού – Καυτατζόγλειο Στάδιο 
 

  
Στα πλαίσια του µαθήµατος της Ολυµπιακής 
Παιδείας οι µαθητές της Ε και της ΣΤ τάξης 
επισκέφτηκαν το νέο Μουσείο Αθλητισµού, όπου 
συµµετείχαν σε ένα µουσειοπαιδαγωγικό 
εκπαιδευτικό πρόγραµµα σχετικά µε την ιστορία του 
ποδοσφαίρου.  
Κατόπιν ξεναγήθηκαν στο ανακαινισµένο 
Καυτατζόγλειο Στάδιο, έτσι όπως είχε γίνει για τους 
Ολυµπιακούς αγώνες ΑΘΗΝΑ 2004.  
 

 
 

10ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΟΡΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ 
∆ηµοτικών, Γυµνασίων και Λυκείων του ν. Θεσ/νίκης 

Σάββατο 16 Απριλίου 2005 
 

Η πρόοδος και η ευηµερία ενός Έθνους στηρίζεται 
πρώτα απ’ όλα στον πολιτισµό του. Η διάσωση της 
µουσικοχορευτικής µας παράδοσης και η διάδοση 
της στη νέα γενιά αποτελεί έργο κυρίως των 
δασκάλων. Στα πλαίσια αυτά, το 10ο φεστιβάλ 
παιδικών χορευτικών συγκροτηµάτων ∆ηµοτικών, 
Γυµνασίων και Λυκείων του ν. Θεσ/νίκης, που 
διοργανώνει κάθε χρόνο ο Σύλλογος Πτυχιούχων των 
Σχολών Φυσικής Αγωγής µε ειδικότητα 
παραδοσιακών χορών Βόρειας Ελλάδας αποτέλεσε 
την κορυφαία εκδήλωση του.  

 

Στο φεστιβάλ αυτό, στο οποίο συµµετείχαν πάρα πολλά συγκροτήµατα, πήρε µέρος και η 
χορευτική οµάδα του σχολείου µας µε µεγάλη χαρά και µε τους παρακάτω χορούς: Συρτό 
στα τρία, Νεραντζιά, Γιατρό και Μενούση. Πρέπει επίσης να αναφέρουµε τη µεγάλη 
βοήθεια του συλλόγου γονέων και κηδεµόνων σε αυτή µας τη συµµέτοχη. Να τονίσουµε 
ότι οι στολές της χορευτικής οµάδας του σχολείου έχουν αγοραστεί από το σύλλογο 
γονέων. Ένα µεγάλο ευχαριστώ στους γονείς. Την επιµέλεια της οµάδας είχε η δασκάλα 
του χορού: κα Μπαδέµη Μαρία 
 

Άντε και Καλό Καλοκαίρι !! 
 

 
ο ελληνικός τουρισµός επενδύει και στο παραδοσιακό ελληνικό ταξί σε  

συνδυασµό µε τη - χορηγό επίσης – κινητή τηλεφωνία 
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