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Συνέντευξη µε το ∆ιευθυντή Π. Ε. ∆υτικής 
Θεσ/νίκης κ. Κυρίζογλου Γεώργιο 

 

Τη ∆ευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2006 οι µαθητές της ΣΤ’ 
τάξης του 6ου ∆ιαπολιτισµικού και Ολοήµερου 
∆ηµοτικού Σχολείου Ελευθερίου-Κορδελιού, 
Αναστασία Γεωργιάδου, Γιάννης ∆ηµητρίου και Θάνος 
Μόλαρης, επισκεφθήκαµε µαζί µε το δάσκαλο µας  
κ. Μπατίλα Μιχάλη και το δάσκαλο του Ολοηµέρου κ. 
Καραγιάννη Παναγιώτη το ∆ιευθυντή Α/θµιας Εκπ/σης 
∆υτ. Θεσ/νίκης κ. Κυρίζογλου Γεώργιο. 
Ο κ. ∆ιευθυντής µας υποδέχθηκε µε τον καλύτερο 
τρόπο και µας κέρασε όλους.  
Έπειτα του θέσαµε κάποιες ερωτήσεις τις οποίες 
απάντησε όλες µε απλό και κατανοητό τρόπο. Πρέπει 
να τονίσουµε ότι απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις που 
του θέσαµε. 
 

Από πού κατάγεστε, που πήγατε σχολείο; 
Η καταγωγή µου είναι από την Καστοριά. Τελείωσα 
εκεί το σχολείο, ∆ηµοτικό και Γυµνάσιο. Τότε δεν 
υπήρχε Λύκειο, 6 χρόνια ήταν το Γυµνάσιο. 
 

Έχετε ακόµα φιλίες από το δηµοτικό;  
Παρόλο που πέρασαν τόσα πολλά χρόνια κι έχουµε 
αποµακρυνθεί και βρίσκονται σε διάφορα σηµεία της 
Ελλάδας οι συµµαθητές µου, το καλοκαίρι 
ανταµώνουµε.  

 

Ποιο µάθηµα σας άρεσε περισσότερο; 
Η Γλώσσα και η Ιστορία.  
 

Πριν γίνετε δάσκαλος και µετά διευθυντής, είχατε 
κάποιο άλλο επάγγελµα στο µυαλό σας ή αυτό 
ονειρευόσασταν από µικρός; 
Το επάγγελµα του δασκάλου, ναι µου άρεσε και ήθελα 
να το ασκήσω από µικρός. 
 

Τόσο η αυλή όσο και η τάξη µας, µας φαίνονται 
µικρές. Εσείς πόσα τετρ. µέτρα  αυλή πιστεύετε ότι 
θα πρέπει να αναλογούν σε κάθε µαθητή; 
∆ύσκολη ερώτηση. Για µας που ζούµε εδώ στις πόλεις, 
η αστική γη, τα οικόπεδα δηλαδή, είναι δυσεύρετα αλλά 
κι αυτά που βρίσκονται είναι µικρά, κι είναι δύσκολο να 
πετύχουµε αυτό που προβλέπεται από το νόµο ή να το 
πούµε αλλιώς αυτό που θέλουµε να υπάρχει αναλογία 
του ελεύθερου χώρου ανά µαθητή. Γνωρίζω ότι είναι 
πολύ περισσότεροι οι µαθητές από τα τετραγωνικά 
µέτρα που αναλογούν σε κάθε µαθητή. Η αναλογία 
είναι σε βάρος των µαθητών. Χρειαζόµαστε πολύ 
µεγαλύτερες αυλές, οι οποίες πρέπει να έχουνε πράσινο. 

Έχω υπόψη για το δικό σας το σχολείο, που 
συστεγάζεται µε το γυµνάσιο κι έχετε επιπλέον αυτό το 
πρόβληµα. 
 

Αυτοί που χτίζουν τα σχολεία ποιους πρέπει να 
συµβουλεύονται πιο µπροστά; 
Α, αυτή είναι µια πολύ ωραία ερώτηση, που µου κάνεις 
Θάνο. Θα πρέπει να συµβουλεύονται τους 
εκπαιδευτικούς και τους παιδαγωγούς.  
∆υστυχώς όµως ο ΟΣΚ βγάζει ένα σχέδιο και στην 
καλύτερη περίπτωση ρωτάει την τοπική πολεοδοµία. Ο 
ΟΣΚ ξέρετε βρίσκεται στην Αθήνα και η πολεοδοµία 
εδώ της Θεσ/νίκης ερωτάται, κάνει προσαρµογή στο 
οικόπεδο του σχεδίου του διδακτηρίου. Τους 
εκπαιδευτικούς όµως, όπως θα έπρεπε δεν τους ρωτάει 
κανένας.  
 

Στην τάξη µας είµαστε 30 µαθητές και δύσκολα 
µπορούµε να µιλήσουµε όλοι, µήπως πιστεύετε ότι οι 
τάξεις θα πρέπει να έχουν λιγότερους µαθητές; 
Πιστεύω σε αυτό, ότι θα πρέπει να είναι λιγότεροι οι 
µαθητές. Η αναλογία δηλαδή µαθητών – δασκάλων θα 
πρέπει να είναι µικρότερη, γιατί αυτό βοηθάει και το 
δάσκαλο αλλά και τους ίδιους τους µαθητές. 
 

Είστε ευχαριστηµένος από τον τρόπο που είναι 
γραµµένα τα βιβλία, αν όχι τι προτείνετε; 
Τα βιβλία τα οποία υπάρχουν τώρα στα σχολεία, έχουνε 
ξεπεραστεί, έχει περάσει το όριο της ζωής τους θα 
λέγαµε, για αυτό και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο έχει 
ετοιµάσει νέα βιβλία, τα οποία σύµφωνα µε 
πληροφορίες τυπώνονται και από το Σεπτέµβριο του 
νέου σχολικού έτους 2006-07 θα µοιραστούν στα 
σχολεία. Θα έχουν οι µαθητές νέα βιβλία, από τη νέα 
σχολική χρονιά. 
 

Τα διαλείµµατα είναι µικρά, µήπως µπορούν να 
γίνουν µεγαλύτερα; 
Μου θυµίζεις συνδικαλιστή. Ωραίο αυτό το αίτηµα. 
Ξέρεις τι γίνεται όµως Γιάννη; Όσο περνούν τα χρόνια, 
οι γνώσεις γίνονται όλο και περισσότερες και 
προστίθενται και νέα γνωστικά αντικείµενα, νέα 
µαθήµατα δηλαδή, όπως είναι η αγωγή υγείας, η 
κυκλοφοριακή αγωγή, οι υπολογιστές και το ωράριο 
είναι το ίδιο που έκαναν οι µαθητές και πριν από 10-15 
χρόνια. Καταλαβαίνεις λοιπόν τι θα γίνει αν µειωθεί ο 
διδακτικός χρόνος και γίνουν µεγαλύτερα τα 
διαλείµµατα, δε θα προλαβαίνουµε να δίνουµε την ύλη 
των µαθηµάτων.   
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Μπορούµε να πηγαίνουµε εκδροµές πιο συχνά, αν όχι 
γιατί; 
Υπάρχει νοµοθεσία που ορίζει πώς γίνονται οι 
εκδροµές. Έχετε µια ηµερήσια εκδροµή που µπορείτε 
να κάνετε. Εκδροµές όπως πολύ παλιά στην εποχή τη 
δική µας, είναι δηλαδή ωραίος ο καιρός και παίρνουµε 
απόφαση όλοι οι δάσκαλοι και πάµε έναν περίπατο, δεν 
µπορεί να γίνουν. Γίνονται µόνο διδακτικές επισκέψεις, 
που έχουν και το χαρακτήρα της εκδροµής, της 
αναψυχής αλλά και εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μπορείτε 
να πάτε µέχρι 9 µέσα στο σχολικό έτος.  
 

Γιατί απαγορεύονται τα κινητά στα διαλείµµατα και 
στις εκδροµές; 
Ωραία κι αυτή η ερώτηση. Θα έχεις ακούσει από τους 
γονείς σου, από τους µεγάλους, ότι το κινητό επηρεάζει 
τον εγκέφαλο του ανθρώπου και ότι η µεγάλη χρήση 
του δηµιουργεί προβλήµατα, κάποιες παρενέργειες. Όσο 
λιγότερο το χρησιµοποιούµε, τόσο καλύτερα είναι για 
την υγεία µας. Ειδικά για την ηλικία τη δική σας, τώρα 
που βρίσκεστε στο στάδιο της ανάπτυξης, θα πρέπει η 
χρήση να µη γίνεται καθόλου ή τουλάχιστον να 
περιορίζεται στο ελάχιστο.  
 

Πιστεύετε ότι οι επιδόσεις των σηµερινών µαθητών 
είναι ικανοποιητικές, αν όχι που πιστεύετε ότι 
οφείλετε αυτό; 
Εγώ είµαι αισιόδοξος για τις επιδόσεις των µαθητών και 
το λέω αυτό γιατί το συνδέω µε την προηγούµενη 
ερώτηση που µου έκανε ο Γιάννης, ότι οι γνώσεις είναι 
πάρα πολλές, καλούνται τα παιδιά να µάθουνε πολλά 
πράγµατα, αλλά το κυριότερο για µένα είναι να 
γνωρίζουνε τον τρόπο πώς να µαθαίνουνε, δηλαδή να 
βρούνε έναν τρόπο να ανατρέχουνε στις πηγές, γιατί δεν 
είναι δυνατόν ένας µαθητής σήµερα να τα έχει όλα στο 
µυαλό του. Άρα πρέπει να µάθει τον τρόπο πώς να 
µαθαίνει.  
 

Πως κρίνετε τη συµπεριφορά των σηµερινών 
µαθητών, σε σχέση µε τους µαθητές της γενιάς σας; 
Πάντα ανάµεσα στις γενιές Αναστασία, υπάρχει ένα 
µεγάλο χάσµα. Όλοι οι µεγάλοι λένε, α, εγώ όταν 
πήγαινα στο σχολείο διάβαζα, σεβόµουνα τους 
µεγαλύτερους, είχα καλύτερη συµπεριφορά, κάτι έχουν 
να πουν η µια γενιά στην άλλη. Πάντα συµβαίνει αυτό. 
Η συµπεριφορά όµως δεν εξαρτάται πάντα από το 
σχολείο, εξαρτάται κι από την οικογένεια αλλά κι από 
άλλα µέσα που επηρεάζουν τα παιδιά σήµερα, όπως 
είναι η τηλεόραση.  
 

Έχετε διαβάσει τα προηγούµενα τεύχη της 
εφηµερίδας µας; Πως βλέπετε την προσπάθεια µας 
και ιδιαίτερα το γεγονός ότι στην εφηµερίδα µας 
υπάρχουν άρθρα και στις µητρικές γλώσσες όλων 
των συµµαθητών µας; 
Ορισµένα, ναι. Το βλέπω σαν κάτι πολύ θετικό, αφού 
γνωρίζω ότι το σχολείο σας είναι ένα διαπολιτισµικό 
σχολείο, έχετε κάποιους µαθητές από χώρες της πρώην 
Σοβ. Ένωσης, παλιννοστούντες, έχετε συµµαθητές, 
παιδιά οικονοµικών µεταναστών και νοµίζω αυτό που 
κάνετε είναι πάρα πολύ καλό, γιατί τους προσεγγίζετε 
µε αγάπη, µε φιλία και µε κατανόηση. 

Τι συµβουλές θα µας δίνατε για το Γυµνάσιο; 
Το γυµνάσιο είναι ένα ανώτερο σχολείο, θέλει µια 
µεγαλύτερη προσπάθεια και θα πρέπει όπως στο 
δηµοτικό ενδιαφέρεστε για τα µαθήµατα, να συνεχίσετε 
να δείχνετε το ίδιο ενδιαφέρον και να αφιερώνετε για τη 
µελέτη και τα µαθήµατά σας περισσότερο χρόνο, αφού 
οι απαιτήσεις είναι µεγαλύτερες.  
 
Ποια είναι τα σχέδια σας για τα σχολεία και τους 
µαθητές που διευθύνετε; 
Σήµερα θέλουµε ένα σχολείο που να ανταποκρίνεται 
στα ενδιαφέροντα  των µαθητών µας, για αυτό γίνεται 
ένα βήµα µε την αλλαγή των βιβλίων.  
Πιστεύω όµως πάρα πολύ στους εκπαιδευτικούς, ένα 
µεγάλο µέρος εξαρτάται από τους µάχιµους 
εκπαιδευτικούς. Μάχιµοι εκπαιδευτικοί, δηλαδή αυτοί 
που βρίσκονται κάθε µέρα µέσα στην τάξη και δίνουνε 
τη ψυχή τους, τον εαυτό τους για σας. Για να µάθετε 
όλο και περισσότερα, για να σας βοηθήσουν στην 
κοινωνικοποίηση σας, στην αγωγή σας, στη 
διαµόρφωση του χαρακτήρα σας. 
Εµείς στη ∆υτική Θεσ/νίκη είµαστε τυχεροί, γιατί οι 
περισσότεροι δάσκαλοι είναι σχετικά νέοι, όταν λέω 
νέοι δεν έχουν πολλά χρόνια υπηρεσίας.  
Τους χαρακτηρίζει ένας ζήλος και µια µεγάλη διάθεση 
να προσφέρουν σε σας τα παιδιά. Μπορεί να µην είναι 
τόσο έµπειροι, όπως οι παλιότεροι δάσκαλοι, αλλά µε 
το ζήλο που τους διακρίνει καλύπτουν την τυχόν 
απειρία τους.  
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Τα παιδιά µε ειδικές δυνατότητες του Ψυχολογικού Κέντρου Βόρειας 
Ελλάδας ( Πεύκα ) στο σχολείο µας 

 
 

Είχαµε τη µεγάλη χαρά να φιλοξενήσουµε το µεσηµέρι 
της 19ης Φεβρουαρίου στους χώρους του σχολείου µας 
σε συνεργασία µε την Εθελοντική Οµάδα Φίλων 
Αναστασίας τα παιδιά µε ειδικές δυνατότητες του 
Ψυχολογικού Κέντρου Βόρειας Ελλάδας ( Πεύκα ). 
Κάποια παιδιά του σχολείου µας είχαν την ευκαιρία να 
γνωρίσουν τα παιδιά αυτά και να συζητήσουν µαζί 
τους. Κατόπιν τα παιδιά του Ψ.Κ.Β.Ε., πέρασαν ένα 
ευχάριστο µεσηµεριανό µε φαγητό, µουσική και χορό 
µε την 5µελή ορχήστρα του Συλλόγου Σµυρναίων 

Ελευθερίου-Κορδελιού. Η Εθελοντική Οµάδα Φίλων Αναστασίας, δηµιουργήθηκε εις 
µνήµην ενός κοριτσιού που οραµατίστηκε τον εθελοντισµό. Στόχος της είναι να προσφέρει 
σε παιδιά µε ειδικές δυνατότητες κι όπου αλλού υπάρχει πραγµατική ανάγκη, υποστήριξη 
υλική και ηθική. ∆ραστηριοποιείται εδώ και 5,5 χρόνια. Πρεσβεύει την ιδέα του 
εθελοντισµού και της ανιδιοτελούς προσφοράς. 
 

Προσφέρει τη βοήθεια της στα οικότροφα παιδιά του Ψυχολογικού Κέντρου Βόρειας 
Ελλάδας ( Πεύκα ) και στις αυτόνοµες διαβιώσεις του, στηρίζει το Ε.Ψ.Ι.Κ.Α. του Ασκού και 
του Μακρύγιαλου και προστρέχει όπου υπάρχει ανάγκη εθελοντικής προσφοράς σε 
οποιοδήποτε χώρο και µε οποιαδήποτε δραστηριότητα. 
Μερικές από τις διαρκείς δραστηριότητες είναι οι εξής: προσφορά πλήρους µεσηµεριανού 
γεύµατος µια φορά την εβδοµάδα στα οικότροφα παιδιά του Ψ.Κ.Β.Ε., κάλυψη αναγκών σε 
ένδυση και υπόδυση, εορταστικές εκδηλώσεις εντός κι εκτός ιδρυµάτων για κοινωνική 
επαφή κι ένταξη, ηµερήσιες εκδροµές, κινηµατογραφικές προβολές καθώς και όποια άλλη 
δραστηριότητα µπορεί να προσφέρει χαρά στα παιδιά. 
Οι πόροι της Ο.Φ.Α. είναι οι συνδροµές των µελών, δωρεές ιδιωτών, ο ετήσιος χορός και 
κυρίως από την ελεύθερη διάθεση του καθενός να προσφέρει όπως µπορεί.  
Ο Σύνδεσµος αποτελείται από 130 µέλη, όλοι εθελοντές κάθε ηλικίας και κάθε κοινωνικής 
τάξης. Έδρα του συνδέσµου: ∆ιαλογής 100 Ελευθέριο-Κορδελιό, τηλ: 2310 764689 

 
 

Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα Εκπαίδευσης Σωκράτης - Comenius 1 
Ένα πρόγραµµα φιλίας και συνεργασίας  

 

 
 
 

 
 

Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράµµατος εκπ/σης Σωκράτης - 
Comenius 1 το σχολείο µας συµµετέχει σε σχολικό σχέδιο σύµπραξης  
( τριετής διάρκειας από το Σεπτέµβρη του 2003, φέτος διανύουµε το 3ο έτος 
της συνεργασίας µας ) µε τα παρακάτω 5 σχολεία της Ευρώπης: 
Rigas Herdera Vidusskola (συντονιστικό σχολείο στη Λετονία) 
Silvesterschule Erle (εταιρικό σχολείο στη Γερµανία) 
Remigiusschule Borken (εταιρικό σχολείο στη Γερµανία) 
Szkola Podstawowa (εταιρικό σχολείο στην Πολωνία) 
8/θ ∆ηµ. Σχ. Ατσιποπούλου (εταιρικό σχολείο στο Ρέθυµνο) 
Τίτλος του προγράµµατος:  
« Τα παιδιά γράφουν και ζωγραφίζουν για τα παιδιά » 
1ος χρόνος συνεργασίας: Ποίηση 
2ος χρόνος συνεργασίας: Κείµενα σχετικά µε τα ήθη κι έθιµα του τόπου µας 
3ος χρόνος συνεργασίας: Παραµύθια, φανταστικές ιστορίες και ταξίδια 
Ακολουθούν τρία ενδεικτικά κείµενα από τη δουλειά των παιδιών 
µας ( στα ελληνικά, αγγλικά, ρωσικά και σουηδικά ), το τρέχον 
σχολικό έτος 2005-06.   
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Η αρκουδοοικογένεια 
 

Μια φορά κι έναν καιρό, ζούσε σ'ένα όµορφο αρκουδόδασος µια οικογένεια αρκούδων.  
Ο Μελής, ο αρκουδοπατέρας τρελαινόταν για µέλι. Η αρκουδοµητέρα λεγόταν 
Αρκουδοµηλίνα, γιατί της άρεσαν τα κορόµηλα. Το µικρό παιδάκι τους, ο 
Αρκουδοκλαψιάρης, όλη την ηµέρα καθόταν έξω από τη φωλιά τους και κλαψούριζε. 
Όλα τα ζώα του δάσους άκουγαν τα κλαψουρίσµατα του και προσπαθούσαν να το κάνουν να 
γελάσει και να παίξει µε τα άλλα µικρά ζωάκια του δάσους. Εκείνο όµως δεν έλεγε να 
σταµατήσει το κλαψούρισµα. 
Μια µέρα λοιπόν, οι γονείς του αποφάσισαν να το βγάλουν µια βόλτα στο δάσος για να 
γνωρίσει και τα υπόλοιπα ζώα και να κάνει καινούριους φίλους. Ξεκίνησαν για τη µεγάλη 
βόλτα τους νωρίς το πρωί. Μετά από ώρα βρέθηκαν αρκετά µακριά από τη φωλιά τους. 
Οι γονείς του κουρασµένοι κάθισαν κάτω από µια κοροµηλιά να ξεκουραστούν.  
Ο Αρκουδακλαψιάρης αποµακρύνθηκε από κοντά τους χωρίς να το καταλάβουν οι γονείς 
του. Περπάτησε αρκετά και κάποια στιγµή νύχτωσε. Προσπάθησε να βρει το δρόµο να 
γυρίσει πίσω, αλλά δεν τα κατάφερε  
Τότε ……… 

 
Björnfamiljen ( σουηδικά ) 

 
Det var en gång en björn-familj som levde i en vacker björnskog.  
Björnpappan Melis var galen i honung. Björnmamman hette Björnmiliva därför att hon var 
galen i koromila. Deras lilla barn, Grinbjörnen satt hela dagarna utanför idet och grinade. 
Alla skogens djur hörde hans grinande och försökte att få honom att suratta och att leka med 
clom andra små djuren i skogen. Men han åundra sidan verkade inte att sluta. 
Så en dag beslutade hans föräldar sig för att ta honom en sväng ut i skogen, för att lära känna 
de övriga djuren och för att få nua vänner.  
De började den stora rundan tidigt på morgonen. Efter en låag stund hade dom nått en bra bit 
från idet. Hans trötta för äldrar hade satt sig uncler en koromila för att vila sig. Den lilla 
Grinbjörnen irrade bort sig utan att för äldrarna anade något. Han gick långt och snart började 
det skymma. Han försökte hitta vägen tillbaka, men han lyckades inte. Då . . .   

 
 

Πολύχρωµη πεταλούδα  
 

 

Μερικές φορές θα ήθελα να ήµουν… 
µια πεταλούδα, όµορφη και πολύχρωµη. 
Θα πετούσα ξένοιαστη και θα έπινα το νέκταρ των λουλουδιών. 
Θα µου άρεζε να κάνω βόλτες στη φύση. 
Να έκανα ταξίδια και να γνώριζα τον κόσµο. 
Να έπαιζα µε τα παιδιά.    
Και να γνώριζα καινούριους φίλους. 
Θα µου άρεζε να κάνουµε βόλτες και να κάνουµε πολλές 
σκανδαλιές. 

 
Βούλα Χατζηαναγνώστου, Τάξη Β2 

 
Sometimes I wish I were… 
a butterfly, beautiful and multi-coloured. 
I would fly free from care and I would drink the nectar of the flowers. 
I would like hanging around in the nature. 
I would like traveling around the world. 
I would like playing with children and making new friends. 
I would like strolling around with them and making a lot of monkey tricks. 
 

Voula Hatzianagnostou, 2nd Class 
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Πολύχρωµη γατούλα 

 
Μια µέρα καθώς περπατούσα στο δρόµο συνάντησα µια 
πολύχρωµη γατούλα, που ήταν τόσο όµορφη και ξεχωριστή. Είδα 
όµως ότι το πρόσωπό της ήταν θλιµµένο και τη ρώτησα: 

- Πως σε λένε; Εµένα µε λένε Ίνγκα. Τι έχεις και είσαι τόσο 
λυπηµένη; 

- Με λένε Λούλου. Είµαι τόσο λυπηµένη, γιατί δε µε 
παίζουν οι άλλες γάτες επειδή είµαι διαφορετική από 
αυτές.  

Πήρα την πολύχρωµη γατούλα στην αγκαλιά µου κι άρχισα να τη 
χαϊδεύω. Ήταν τόσο γλυκιά.  
Τότε εκείνη άρχισε να µου λέει την ιστορία της: 

- Είµαι από την οικογένεια των πολύχρωµων γάτων. Πριν από λίγες µέρες είπα στη µαµά µου 
πως θα πάω µια βόλτα. Καθώς έκανα τη βόλτα µου είδα ένα όµορφο δάσος. Όταν µπήκα εκεί 
µέσα, τρόµαξα πολύ. Ήθελα να βγω µα δεν µπορούσα. Φώναζα βοήθεια, βοήθεια µα κανείς 
δε µε άκουγε κι έτσι δεν µπόρεσε κανείς να µε βγάλει από κει µέσα. Από τότε έχω να δω 
τους δικούς µου και τελικά κατέληξα εδώ, στον κόσµο των ανθρώπων. Αυτή ήταν η τόσο 
θλιβερή µου ιστορία και τώρα δεν ξέρω τι να κάνω. 

- Θέλεις να σε βοηθήσω εγώ ; 
- Ναι, µα πώς ; 

Πήρα λοιπόν την πολύχρωµη γατούλα στο σπίτι µου και είπα στους γονείς µου ότι τη βρήκα στο 
δρόµο κι ήταν πολύ θλιµµένη. Τους ρώτησα αν µπορούσα να τη κρατήσω και να τη βοηθήσω. Αυτοί 
δε µου αρνήθηκαν. Το όνοµα της γατούλας δεν το αλλάξαµε. Τη φροντίζαµε όλοι µαζί. Το 
προσωπάκι της σιγά σιγά έγινε πολύ χαρούµενο. Παίζαµε µαζί παιχνίδια, πηγαίναµε βόλτα, βλέπαµε 
µαζί τηλεόραση. ΄Έτσι πέρασαν αρκετά χρόνια. 
Όταν µεγάλωσε έφυγε και πήγε να φτιάξει τη δική της οικογένεια. Εκείνη τη µέρα είχα κλειστεί στο 
δωµάτιο µου κι έκλαιγα µε τις ώρες µέρα – νύχτα. Σιγά σιγά το ξεπέρασα, τη Λουλού όµως δε θα την 
ξεχάσω ποτέ. Εύχοµαι και προσεύχοµαι να είναι καλά εκεί που βρίσκεται.  

 
Ε 2 – Κουρτσίδου Ίνγκα 

Разноцветная кошка 
 

Однажды прогуливаясь по дороге, я встретила разноцветного котенка, который был очень 
своеобразный и красивый. Я заметила, что мордочка у него была грустная , и спросила: 

- Как тебя зовут? Меня зовут Инга. Что с тобой случилось и почему ты такой грустный ? 
- Меня зовут Лулу.   Грустная  я,   потому что   другие   котята не хотят играть со мной 

из-за того, что я отличаюсь от них. 
Я взяла котенка на руки и начала его гладить . Он был такой хороший! Тогда Лулу 

рассказала мне свою историю: 
- Я из  семейства разноцветных кошек.   Несколько дней назад я сказала маме что пойду 

гулять. Прогуливаясь я увидела красивый лес. Войдя в лес я очень испугалась и решила   
выйти из него, но не смогла так как заблудилась. Стала   звать   на помощь, но никто  меня  
не слышал и никто мне не мог   помочь. Так я потеряла своих и попала в мир людей. Вот и 
вся моя грустная история. Сейчас я не знаю что мне делать. 

-  Хочешь я тебе помогу ? 
-  Да, но как ? 
Я взяла котенка к  себе  домой.   Родителям   я   все объяснила и спросила могу ли  

оставить Лулу дома. Они согласились. Кличку нашей любимицы мы не поменяли. 
Заботились о ней всей семьей. Мордочка нашей кошечки стала постепенно становиться 
радостной. Вместе мы играли с ней, ходили на прогулку, смотрели телевизор. Так 
прошло несколько лет . 

Когда наша гостья выросла она создала свою семью и ушла от нас. В тот день я 
закрылась в комнате и долго плакала. Постепенно я привыкла к отсутствию Лулу, но всегда 
вспоминаю ее. Думаю о ней и молюсь, чтобы у нее было все хорошо где бы она не 
была. 

5Б класс -   Курциду Инга 
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14ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΟΡΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ 
Κυριακή 26 Φεβρουαρίου 2006 

 

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 φεστιβάλ παιδικών χορευτικών 
συγκροτηµάτων που συνδιοργάνωσε µε το ∆ήµο 
Συκεών το Εργαστήρι Παραδοσιακών Χορών 
∆ασκάλων-Νηπιαγωγών Θεσ/νίκης αποτέλεσε την 
κορυφαία εκδήλωση του. 
Η πρωτοβουλία άλλωστε αυτή είχε σαν στόχο αφ’ ενός 

µεν να δώσει διέξοδο στις καλλιτεχνικές ανησυχίες των παιδιών αφ’ ετέρου να 
ευαισθητοποιήσει τους µαθητές σε κοινωνικά ζητήµατα, µιας και χόρευαν για να ενισχύσουν 
τα παιδιά του Κέντρου Ειδικής Αγωγής του νοµού Θεσ/νίκης.  
Στο φεστιβάλ αυτό στο οποίο συµµετείχαν 155 συγκροτήµατα, πήρε µέρος και η χορευτική 
οµάδα του σχολείου µας µε 36 µαθητές της Γ, ∆, Ε και ΣΤ τάξης, µε µεγάλη χαρά. Πρέπει 
επίσης να αναφέρουµε τη µεγάλη βοήθεια του συλλόγου γονέων και κηδεµόνων σε αυτή µας 
τη συµµέτοχη. Ένα µεγάλο ευχαριστώ στους γονείς. Την επιµέλεια της οµάδας είχε ο 
χοροδιδάσκαλος: κ. Καραµίντσιος Σωτήρης.  
 

 
14ый детский танцевальный фестиваль 

Воскресенье 26 февраля 2006  
 

Развитие и процветание нации опирается прежде 
всего на её культуру. Сохранение её музыкальных 
традиций и внедрение их в жизнь современной 
молодёжи зависит, в основном, от работы учителей. 
В рамках этого, фестиваль танцев,  который 
организовал муниципалитет Сикес совместно с  
ансамблем народных танцев и учителями, был 
проведён на высочайшем уровне. 
Эта инициатива имела цель найти выход 
творческим поискам детей и привлечь их к 

общественной жизни, т.к. они танцевали, чтобы помочь Областному Центру 
Спецобучения города Салоники. 
В этом фестивале, где участвовало 155 ансамблей, с огромной радостью приняла 
участие танцевальная группа нашей школы в составе из 36 учеников 3-их, 4-ых, 5-ых и 
6-ых классов. Нужно также отметить, что большую помощь для участия в фестивале 
оказал родительский комитет школы. Огромное спасибо родителям. Обучение и 
программу группы разработал преподаватель танцев Караминциос Сотирис. 
 

Παροιµίες  
 

Οι παροιµίες αποτελούν την απόδοση µέσα σε λίγες λέξεις, 
της λαϊκής σοφίας και ιστορίας στο πέρασµα των αιώνων. Ο 
δάσκαλος µας όλο µε παροιµίες µας µιλάει. Όταν κάνουµε τις 
ασκήσεις µας βιαστικά και γεµίζουµε το βιβλίο µας µε λάθη 
από απροσεξία, µας προτρέπει να τις ξανακάνουµε λέγοντας: 
όποιος βιάζεται σκοντάφτει. Όταν όµως γράφουµε κάποιο 
κριτήριο και καθυστερούµε προσπαθώντας συνήθως να 
αντιγράψουµε από το διπλανό µας, ο δάσκαλος φωνάζει 
τελειώνετε και προσθέτει σε γλώσσα λίγο αρχαία: το γοργόν 
και χάριν έχει. 
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Πολύ µας εκνευρίζει αλλά και µας εντυπωσιάζει, γιατί 
να το κρύψουµε, που ο κύριος όλο και κάποια παροιµία 
έχει να πει για αυτό που κάνουµε. Έτσι και µεις 
ρωτήσαµε µαµάδες, µπαµπάδες, παππούδες και 
γιαγιάδες, θείους και θείες, µέχρι και ειδικά βιβλία 
συµβουλευτήκαµε, ώστε να µαζέψουµε αρκετές 
παροιµίες και να είµαστε σε θέση να σχολιάσουµε τα 
πάντα. Ακόµα και παροιµίες άλλων χωρών. 
Στις συζητήσεις λοιπόν για τα κύµατα κακοκαιρίας που 
είχαµε το χειµώνα, θα µπορούσαµε να πούµε: ο 
Φλεβάρης κι αν φλεβίσει, καλοκαίρι θα µυρίσει. 
Βέβαια κάποιοι πρόσθεταν µε επιφύλαξη πως: άµα 
τύχει και θυµώσει, µες στο χιόνι θα µας χώσει. Για το 
Μάρτη θα πούµε: Μάρτης γδάρτης και κακός 
παλουκοκαύτης.  
Άλλοι βέβαια κουρασµένοι κιόλας από το σχολείο, 
σκέφτονται ήδη το καλοκαίρι και ψιθύριζαν: Αύγουστε 

καλέ µου µήνα, να ήσουν δυο φορές το χρόνο. 
Εκείνο όµως που µας ευχαριστεί ιδιαίτερα, είναι να χρησιµοποιούµε τις παροιµίες στη 
σχολική ζωή. Για αυτούς που έρχονται συνέχεια διαβασµένοι λέµε πως: των φρονίµων τα 
παιδιά πριν πεινάσουν µαγειρεύουν.  
Οι υπόλοιποι βρίσκουµε παρηγοριά στο: ό,τι βρέξει ας κατεβάσει. 
Ο δάσκαλος µας βέβαια, µας λέει πως δεν είναι σωστό να ερχόµαστε στο σχολείο 
αδιάβαστοι, γιατί πολλές φορές: πάει η στάµνα για νερό, αλλά µια φορά θα σπάσει. 
Μα εµείς διαβεβαιώνουµε ο ένας τον άλλον ψιθυριστά πως: το καλό το παλικάρι ξέρει κι 
άλλο µονοπάτι. 
Χρησιµοποιούµε τόσο συχνά παροιµίες που µερικές έχουν αρχίσει να χαλάνε. Έτσι το 
Κάλιο αργά παρά ποτέ γίνεται κάλιο αυγά παρά πουρέ. 
Είναι σίγουρο ότι µπορείτε να βρείτε τι ήταν το όποιος έχει τη µύγα να τη φέρει πίσω, πριν 
γίνει έτσι. Ο δάσκαλος, µας επισηµαίνει βέβαια πως δεν είναι απαραίτητο να 
χρησιµοποιούµε συνέχεια παροιµίες και προσθέτει στα αρχαία, δίνοντας ένα χιουµοριστικό 
τόνο, παν µέτρο άχρηστο.  

Εµείς όµως του δηλώνουµε ορθά κοφτά, πως: µε όποιο 
δάσκαλο καθίσεις, τέτοια γράµµατα θα µάθεις.  
Ψάξαµε και βρήκαµε παροιµίες τσιγγάνικες όπως κι 
άλλων χωρών της Ευρώπης και κυρίως από χώρες που 
προέρχονται κάποιοι συµµαθητές µας, παροιµίες γνωστές 
κι άγνωστες, µε σοφία κι ιστορία, γιατί  
«ποιος στραβός δε θέλει το φως του ;»   
 

 
 

Τσιγγάνικες παροιµίες  
 

Κο να τζανέλ µερέλ µποχτάτε 
Όποιος δεν ξέρει πεθαίνει από την πείνα 
 

Σάκο ντατ καµέλ κάι λέσκερο τσαβό τ’ αβέλ γκονταβέντερ σαρ βοβ 
Κάθε πατέρας θέλει ο γιος του να γίνει πιο έξυπνος από τον πατέρα 
 

Σο σικλόλα τερνό βάρα, έλα τούκε πρε τσάσνα τζι ο πχουριπέν 
Ό,τι µαθαίνεις νέος θα σου χρησιµέψει µέχρι να γεράσεις 
 

Γιεκφεντέρ µπαρβαλιπέν, σο σάι τιρέ τσαβένγκε, ι ντε λεν σικαβέλα πατίβ τα γκογκί 
Η καλύτερη περιουσία που µπορείς να δώσεις στα παιδιά σου είναι να τα µάθεις να είναι 
ευγενικά και να τους δώσεις γνώσεις 
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Σα ντιλινό πχενέλ: µε τζανάβ. Γκονταβέρ µανούς σικλόλ 
Μόνο ο ανόητος λέει: ξέρω – ο σοφός άνθρωπος είναι πάντοτε έτοιµος να µάθει. 
 

Σι σικλόλα, νίκο τούταρ να λέλα. 
Αυτό που µαθαίνεις κανένας δεν µπορεί να σου το πάρει 
 

Παροιµίες από τη Ρωσία 
 

Народные  пословицы небольшим количством слов передают историю и народную 
мудоость из поколения в поколение. Далее следуют знакомые и незнакомые мудрые 
исторические пословицы, или “какой слепой не хочет видеть света;” 
 

Сердце видит раньше глаз 
Η καρδιά βλέπει πριν από τα µάτια 
 

Не говори — не умею, а говори — научусь 
Μη λες δεν µπορώ, να λες θα µάθω 
 

Суди о людях не по словам, а по делам 
Να µη κρίνεις τους ανθρώπους από τα λόγια, αλλά από τις πράξεις 

 

Трусливый и ленивый в дружбе живут 
Ο δειλός και ο τεµπέλης πάντα τα βρίσκουν 
 

Корень учения горек, а плод сладок 
Η ρίζα της γνώσης είναι πικρή, αλλά ο καρπός της γλυκός 
 

Чтобы обидеть кого-то не надо много ума 
Για να πληγώσεις κάποιον δε χρειάζεται πολύ µυαλό 

 

На языке — мёд, под языком — лёд 
Πάνω στη γλώσσα - µέλι, κάτω από τη γλώσσα - πάγος 
 

Что в воду упало, то пропало 
Ό,τι πέφτει στο νερό χάνεται. 
 

На чужой земле и весна не красна 
Στην ξενιτιά ούτε η άνοιξη δεν είναι ωραία 

 

Азбука — к мудрости ступенька 
Η αλφαβήτα είναι ένα σκαλοπάτι στη σοφία 

 

Мало хотеть, надо уметь 
∆ε φτάνει να θέλεις, αλλά και να µπορείς 
 

Нет друга — ищи, а нашел — береги 
Εάν δεν έχεις φίλο - να ψάξεις, όταν βρεις - να τον φυλάς 
 

Γερµανικές παροιµίες ( Deutsche Sprichwörter )  
 

Ακόµη και η τυφλή κότα βρίσκει έναν σπόρο. 
Auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn.  
 

Γεµάτο στοµάχι, δεν σπουδάζει εύκολα. 
Voller Bauch studiert nicht gern.  
 

∆εν υπάρχει κανένα βότανο κατά της βλακείας. 
Gegen Dummheit ist kein Kraut gewachsen.  
 

Η ευκαιρία κάνει τον κλέφτη. 
Gelegenheit macht Diebe.  
 

Η ζήλια και ο διάβολος τρων από το ίδιο πιάτο. 
Der Argwohn isst mit dem Teufel aus der gleichen Schüssel.  
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Η όρεξη έρχεται µε το φαγητό  
Der Appetit kommt beim Essen.  
 

Και άλλες µητέρες έχουν όµορφες κόρες. 
Auch andere Mütter haben schöne Töchter.  
 

Καλός νοµικός, κακός χριστιανός. 
Guter Jurist, schlechter Christ.  
 

Μια συµφορά σπάνια έρχεται µόνη.  
Ein Unglück kommt selten allein.  
 

Μοιρασµένη δυστυχία είναι µισή δυστυχία. 
Geteiltes Leid ist halbes Leid.  
 

Μοιρασµένη ευτυχία είναι διπλή ευτυχία. 
Geteilte Freude ist doppelte Freude.  
 

Ο καθένας να σκουπίζει µπροστά στη δική του πόρτα. 
Ein jeder kehre vor seiner eigenen Tür.  
 

Ο Μάιος ανανεώνει τα πάντα. 
Alles neu macht der Mai.  
 

Όπου υπάρχει θέληση, υπάρχει και τρόπος. 
Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.  
 

Ο υγιής δεν γνωρίζει τον πλούτο του. 
Der Gesunde weiß nicht, wie reich er ist.  
 

Παλιός έρωτας δεν σκουριάζει. 
Alte Liebe rostet nicht.  
 

Πρώτα το φαΐ και µετά η ηθική.  
Erst kommt das Fressen, dann die Moral.  
 

Τα σκυλιά δαγκώνουν τον τελευταίο. 
Den letzten beißen die Hunde.  
 

Το ψέµα έχει κοντά ποδάρια. 
Lügen haben kurze Beine.  

 
Παροιµίες από την Αλβανία 

 

Fjalët e urta shprehin një përmbajtje të thellë me pak fjalë. Ato tregojnë zgjuarsinë popullore 
dhe historinë me kalimin e shekujve. Më poshtë kemi shënuar fjalë të urta të njohura dhe të 
panjohura, fjalë të urta e të mënçura, sepse «cili i verbër nuk do dritën e tij?»  
 
Το ψάρι στη θάλασσα, εµείς τον τέντζερη ετοιµάζουµε. 
 

Ο λύκος έχει το όνοµα κι η αλεπού τη χάρη. 
 

Ένας ποντικός αρπάζει κι όλοι οι ποντικοί µας φταίνε. 
 

Άλλοι σκάφτουν και κλαδεύουν κι άλλοι πίνουν και γλεντάνε. 
 

Η πονηρή αλεπού πιάνεται απ' τα τέσσερα ποδάρια. 
 

Άλλος έφαγε τα σύκα κι άλλος πληρώνει. 
 

Το ραβδί έχει δυο άκρες. 
 

Ο αετός µύγες δεν πιάνει και µε µύγες δεν χορταίνει. 
 

Ακόµα ο Πέτκο δε γεννήθηκε, σκούφια τού ράψανε. 
 

Το καλό τ' άλογο το κριθάρι του το βγάζει. 
 



Το µυστήριο της Σαρακοστής 
 

Μετράµε και ξαναµετράµε τις ηµέρες µέχρι το Πάσχα  
και η Σαρακοστή µας βγαίνει Πεντηκοστή 

 
 

Όλοι µας την Καθαρά ∆ευτέρα, είτε στην πόλη, είτε στο 
χωριό γιορτάσαµε την ηµέρα αυτή πετώντας το χαρταετό µας 
κι απολαµβάνοντας τα νηστίσιµα σαρακοστιανά καλούδια, 
όπως: ταραµοσαλάτα, ταραµοκεφτέδες, χταπόδι, µύδια, 
γαρίδες, σαλατικά. Φασολάδα, τουρσί, χαλβά και λαγάνα. Θα 
πρέπει πάρα πολλές φορές εκείνο το τριήµερο να είπαµε και 
να ευχηθήκαµε όλοι µας  « Καλή Σαρακοστή ». 
Σαρακοστή υποτίθεται ότι είναι οι 40 µέρες ( νηστείας ) µέχρι 
το Πάσχα. Έλα όµως που µετράµε και ξαναµετράµε τις 
ηµέρες µέχρι την Κυριακή του Πάσχα και η Σαρακοστή µας 
βγαίνει Πεντηκοστή. Πενήντα κι όχι σαράντα είναι οι µέρες 
από την Κυριακή της Τυροφάγου µέχρι την Ανάσταση. Λέτε 
να έγινε κάποιο λάθος φέτος, σκεφτόµαστε. Εµείς ξέραµε ότι 
η Πεντηκοστή είναι µετά το Πάσχα. Πενήντα µέρες µέχρι την 
επιφοίτηση του Αγίου Πνεύµατος και την Ανάληψη του 
Κυρίου στους ουρανούς. Τελικά ψάχνοντας σε διάφορα 
βιβλία και στο διαδίκτυο, λύνουµε το µυστήριο, 

ανακαλύπτοντας τα παρακάτω: Η περίοδο της νηστείας κρατά επτά εβδοµάδες. Η πρώτη 
ονοµάζεται Καθαρή Εβδοµάδα και η τελευταία Αγία και Μεγάλη Εβδοµάδα.  
Οι έξι πρώτες εβδοµάδες ονοµάζονται Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Αρχίζει από τον 
εσπερινό της Κυριακής της Τυροφάγου και συµπληρώνεται την Παρασκευή προ των Βαΐων.  
Το όνοµα της το πήρε από τον αριθµό τεσσαράκοντα (σαράντα), αριθµό ιερό, αφού τόσο ο 
Μωυσής στο όρος Σινά όσο και ο προφήτης Ηλίας στην έρηµο του Χωρήβ νήστεψαν επί 
σαράντα ηµέρες προτού συναντήσουν το Θεό.  
Ιδιαίτερα όµως στη διαµόρφωση του αριθµού αυτού επέδρασε το παράδειγµα του Χριστού, 
ο οποίος µετά τη βάπτιση Του και προτού αρχίσει τη δηµόσια δράση του ενήστευσε « 
ηµέρας τεσσαράκοντα και νύκτας τεσσαράκοντα » (Ματθ.4,2).  
Η νηστεία της Μ. Τεσσαρακοστής, εποµένως, καθιερώθηκε, κατά τους Πατέρες, «κατά τον 
τύπον της σωτηρίου νηστείας», δηλαδή της νηστείας του Κυρίου και Σωτήρα µας.  
 
 

Νηστείες  
 

 

Κάθε φορά που πλησιάζει η Καθαρά ∆ευτέρα και πρόκειται 
να αρχίσει η νηστεία της Μεγάλης Σαρακοστής, οι ίδιες 
απορίες συνήθως ξαναγεννιούνται στο µυαλό µας.  
Γιατί η νηστεία κρατά 7 εβδοµάδες δηλαδή 49 µέρες κι όχι 40 
που είναι και το όνοµα της; Με ποια λογική κάποια πράγµατα 
τα τρώµε και κάποια όχι, γιατί για παράδειγµα επιτρέπεται να 
τρώµε ελιές αλλά όχι το λάδι που γίνεται από αυτές; 
Μπορούµε να κάνουµε νηστεία για να αδυνατίσουµε; 
Ανατρέξαµε λοιπόν στην εγκυκλοπαίδεια αλλά και σε κάποια 
περιοδικά και µάθαµε ότι στις περισσότερες θρησκείες 
υπάρχει µια διαδικασία εξιλασµού και καθάρσεως που 
περιλαµβάνει αποχή από την τροφή ή κάποια ήδη τροφίµων. 
Οι λέξεις εξιλασµός και κάθαρση που µέχρι τώρα µας ήταν 
άγνωστες καταλάβαµε ότι σηµαίνουν κάτι σοβαρό.  
Η κάθαρση ιδιαίτερα µας θύµιζε την Καθαρά ∆ευτέρα αλλά 

σε καµιά περίπτωση δεν θύµιζε δίαιτα. Τις διάφορες γιορτές της θρησκείας µας δεν τις 
γιορτάζουµε απλώς αλλά τις ζούµε και για αυτό χρειάζεται µια προετοιµασία. Αυτή η 
προετοιµασία είναι η νηστεία που είναι άσκηση του σώµατος µα και της ψυχής.  
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Έτσι ο δάσκαλος µας, µάς αφήνει να κοινωνήσουµε παρά το γεγονός ότι έχουµε φάει κάτι 
που δεν επιτρέπεται. Το κάνει όµως µόνο αφού τον διαβεβαιώσουµε ότι δεν στενοχωρήσαµε 
τους γονείς µας τις προηγούµενες µέρες, γιατί ο εξιλασµός δεν είναι µόνο αποχή από κάποια 
τρόφιµα αλλά και από κακές πράξεις.  
Το περπάτηµα δεν είναι σηµαντικά διαφορετικό από το τρέξιµο, αλλά τρέχουµε όταν 
θέλουµε να γυµναστούµε. Αυτή η σχέση του λαδιού µε τις ελιές, ότι το ένα βγαίνει από το 
άλλο, αλλά το δεύτερο είναι πιο χρήσιµο ( σηµαντικό ) στη νηστεία. 
Από τις νηστείες των άλλων θρησκειών εντύπωση µας έκανε το Ραµαζάνι των 
µουσουλµάνων. Αυτοί έχουν ένα ηµερολόγιο µε δώδεκα σεληνιακούς µήνες, ο ένας από 
τους οποίους λέγεται Ραµαζάν κι έχει άλλοτε 29 κι άλλοτε 30 µέρες. Στο τέλος αυτού του 
µήνα λέγεται ότι ο Αρχάγγελος Γαβριήλ έφερε από τον ουρανό το ιερό βιβλίο στον προφήτη 
τους και για να γιορτάσουν αυτό το γεγονός νηστεύουν µε τον εξής τρόπο: 
Νωρίς το πρωί µόλις χαράξει ή µόλις µπορούν τα µάτια να ξεχωρίσουν τη µαύρη κλωστή 
από την άσπρη ( όπως λένε ), οι πιστοί σταµατούν να τρώνε ή να πίνουν οτιδήποτε ακόµα 
και τσιγάρο. Ακόµα προσπαθούν να µη ξεστοµίσουν κάποιο κακό ή δυσάρεστο λόγο. 
Πολλοί ιδιαίτερα µετά το µεσηµέρι καταφεύγουν στα τζαµιά και προσεύχονται για να 
αντέξουν αυτή τη δοκιµασία. Οι πιο γενναίοι µια ώρα πριν λήξει η νηστεία κάθονται στο 
τραπέζι όπου τοποθετούνται σιγά τα φαγητά του Ιφτάρ, του γεύµατος µετά την καθηµερινή 
νηστεία. Βλέπουν τα πλούσια φαγητά, αλλά δεν τα αγγίζουν πριν τη δύση του ήλιου, την 
καθορισµένη από το ιερό κείµενο ώρα. Γιατί ο άνθρωπος µόνο ακολουθώντας το λόγο του 
Θεού µπορεί να απολαύσει τα αγαθά του παραδείσου. Είναι πάντως πολύ ενδιαφέρον να 
µαθαίνουµε και για τις άλλες θρησκείες των άλλων ανθρώπων, που δεν είναι ίδιες µε τη δική 
µας. Υπάρχουν όµως κοινά στοιχεία σε πολλές θρησκείες. 
 
 

ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΑΣΧΑ 
(η γιορτή και ο υπολογισµός της ηµεροµηνίας του) 

 

Το Πάσχα είναι η µεγαλύτερη και πλουσιότερη σε 
λαογραφικές εκδηλώσεις γιορτή των Ορθοδόξων 
Χριστιανών. 
Η λέξη Πάσχα προέρχεται από την εβραϊκή « pesah » που 
σηµαίνει "διάβαση" : 
Οι Εβραίοι γιόρταζαν το Πάσχα σε ανάµνηση της 
απελευθέρωσής τους από τους Αιγυπτίους και της διάβασης 
της Ερυθράς θάλασσας  
Οι Χριστιανοί γιορτάζουν την ανάσταση του Σωτήρα και τη 
διάβαση από το θάνατο στη ζωή. Η αντίστοιχη ελληνική λέξη 
για το Πάσχα είναι Λαµπρή, διότι η ηµέρα της Ανάστασης 

του Χριστού είναι µέρα ευφρόσυνη. 
Το Πάσχα είναι κινητή γιορτή και γιορτάζεται την πρώτη Κυριακή µετά την πανσέληνο 
της εαρινής ισηµερίας (δηλ. Κυριακή µετά την πανσέληνο του Μαρτίου). 
 

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 
 

Ο προσδιορισµός της Κυριακής του Πάσχα αποτέλεσε περίπλοκο πρόβληµα για τις 
Εκκλησίες και προκάλεσε σφοδρές έριδες. 
Η Α΄ Οικουµενική σύνοδος της Νίκαιας (325) όρισε ως µέρα του Πάσχα την πρώτη Κυριακή 
µετά την πανσέληνο που ακολουθεί την εαρινή ισηµερία της 21ης Μαρτίου. 
Καθόρισε επίσης ότι, εφόσον η πανσέληνος είναι Κυριακή, το Πάσχα θα γιορτάζεται την 
αµέσως επόµενη Κυριακή. 
Οι ηµεροµηνίες αυτές υπολογίζονται µε το παλαιό ηµερολόγιο ( Γρηγοριανό ), γιατί µ' αυτό 
καθορίζεται η εαρινή ισηµερία. Για να βρούµε τα όρια µέσα στα οποία γιορτάζεται το 
Πάσχα, σύµφωνα µε το νέο ηµερολόγιο, προσθέτουµε 13 µέρες. 
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Έτσι βρίσκουµε ότι οι ηµεροµηνίες του ορθόδοξου Πάσχα κυµαίνονται από τις 4 
Απριλίου ως τις 8 Μαΐου. Επειδή για τον καθορισµό του ορθόδοξου Πάσχα η εαρινή 
ισηµερία υπολογίζεται µε βάση το παλαιό ηµερολόγιο, οι παλαιοηµερολογίτες και οι 
νεοηµερολογίτες γιορτάζουν το Πάσχα την ίδια µέρα. Αντίθετα, οι ρωµαιοκαθολικοί και οι 
προτεστάντες καθορίζουν την εαρινή ισηµερία µε βάση το νέο ηµερολόγιο και γι' αυτό 
γιορτάζουν συνήθως το Πάσχα µια βδοµάδα νωρίτερα από τους Ορθόδοξους. 
Το Πάσχα συµβαίνει να γιορτάζεται ταυτόχρονα από τις ∆υτικές εκκλησίες και την 
Ορθόδοξη, όταν η πρώτη πανσέληνος µετά την εαρινή ισηµερία πέφτει µετά τις 28 Μαρτίου. 
Το Ιουδαϊκό (Εβραϊκό) Πάσχα γιορτάζεται σήµερα κατά την πανσέληνο της εαρινής 
ισηµερίας, δηλ. µεταξύ 30 Μαρτίου και 27 Απριλίου. Γιατί όµως υπάρχει αυτή η διαφορά 
στην ηµεροµηνία εορτασµού του Πάσχα, αφού πρόκειται για την ίδια χριστιανική γιορτή και 
δεν υπάρχει καµιά δογµατική ή θεολογική διαφορά στο θέµα αυτό; 
Λύση στο πρόβληµα της ηµεροµηνίας εορτασµού του Πάσχα έδωσε η Α΄ Οικουµενική 
σύνοδος που έγινε στην Νίκαια της Βιθυνίας το 325 µ.Χ., η οποία λαµβάνοντας υπόψη ότι οι 
εβραίοι εόρταζαν το Πάσχα κατά την ηµέρα της Πανσελήνου που γινόταν µετά την εαρινή 
ισηµερία και επειδή ο Χριστός αναστήθηκε µετά την εορτή του εβραϊκού Πάσχα, δηλαδή 
µετά την εαρινή πανσέληνο, καθόρισε τον εξής κανόνα: 
Το χριστιανικό Πάσχα πρέπει να εορτάζεται την πρώτη Κυριακή µετά την Πανσέληνο, 
που θα γίνει κατά την ηµέρα της εαρινής ισηµερίας ή µετά από αυτήν. Αν η πανσέληνος 
γίνει Κυριακή τότε το Πάσχα θα εορτάζεται την εποµένη Κυριακή. 
Αυτό έγινε για να µην συµπίπτει ποτέ το χριστιανικό µε το εβραϊκό Πάσχα.  
Αν θέλετε να µάθετε περισσότερες πληροφορίες και λεπτοµέρειες και να υπολογίζετε οι ίδιοι 
σας το πότε γιορτάζεται κάθε φορά το Πάσχα, επισκεφτείτε την παρακάτω σελίδα στο 
διαδίκτυο: www.eortologio.gr
 

 
 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΤΣΑ  
 

 
Στις 29 και 30 Ιανουαρίου 2006 οµάδα δασκάλων και 
µη κυβερνητικών οργανώσεων, ανάµεσα στους οποίους 
και η δασκάλα του Β2 τµήµατος του σχολείου µας, κα 
Αβραµίδου Βέρα, επισκέφτηκαν το ελληνοαλβανικό 
σχολείο « Όµηρος », στην Κορυτσά της Αλβανίας και 
παρακολούθησαν εκκλησιασµό στον ιερό 
µητροπολιτικό ναό της Κορυτσάς, χοροστατούντος του 
µητροπολίτη Κορυτσάς και Μοσχοπόλεως κ. Ιωάννου 
για τη γιορτή των τριών Ιεραρχών. 
Ακόµη πραγµατοποίησαν αρτοκλασία και προσέφεραν 

βασιλοπιτάκια στα παιδιά του εκπαιδευτηρίου « Όµηρος », στο οποίο υπηρετούν Έλληνες 
και Αλβανοί δάσκαλοι. 
Η παραπάνω επίσκεψη οργανώθηκε από τη ∆/νση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆υτικής 
Θεσσαλονίκης και οι εκπαιδευτικοί συµµετέχοντας µε δικά τους έξοδα σε αυτήν, 
προσέφεραν δωρεές και βιβλία στο νεοϊδρυθέν σχολείο. 
Το σχολείο µας προσέφερε βιβλία και η δασκάλα µας Αβραµίδου Βέρα παρουσίασε, στα 
παιδιά του ελληνοαλβανικού σχολείου, παράσταση κουκλοθέατρου. 
Ακόµη έδωσε στα παιδιά ζωγραφιές των παιδιών του σχολείου µας, µε σκοπό την ενίσχυση 
της ελληνοαλβανικής φιλίας και τη σύσφιξη των σχέσεων των δύο σχολείων.  
Τα εκπαιδευτήρια « Όµηρος » χτίστηκαν πριν από ένα χρόνο κι έχουν 180 µαθητές, Έλληνες 
και Αλβανούς. Μια από τις δασκάλες του σχολείου, είναι και η αγαπηµένη µας κα 
Μπαρακλή Βασιλική, η οποία ήταν δασκάλα του σχολείου µας τα σχολικά έτη 1999–2000 
και 2000-01. Στο ελληνοαλβανικό σχολείο λειτουργούν 3 τµήµατα νηπιαγωγείου, 3 τµήµατα 
Α τάξης ∆ηµοτικού και 2 τµήµατα Β τάξης, µε την προοπτική να εξαπλωθεί σε όλες τις 
τάξεις του ∆ηµοτικού και αργότερα στο Γυµνάσιο αλλά και στο Λύκειο. 
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VIZITË MËSIMORE NË KORÇË TË SHQIPËRISË 
 
 
 

Më 29 dhe 30 janar 2006 grupi i mësuesve dhe OJQ, 
midis tyre dhe dhe mësuesja e klasës B2 të shkollës 
sonë, znj. Avramidhou Vera, vizituan kolegjin greko-
shqiptar “Homeri”, në Korçë të Shqipërisë dhe ndoqën 
kungimin në Mitropolinë e Shenjtë të Korçës, në prani 
të mitropolitit të Korçës dhe të Voskopojës, z. Ioannou 
për festën e tre Ierarkëve. Gjithashtu realizuan ceremoni 
të ndyshme fetare dhe iu ofruan byreçka të vogla të  
shën Vasilit fëmijëve të kolegjit «Homeri», ku punojnë 
mësues grekë dhe shqiptarë. 

Vizita e mësipërme u organizua nga drejtoria arsimore e ciklit të ulët të Selanikut perëndimor 
dhe mësuesit duke marrë pjesë me shpenzimet e veta në të, dhuruan dhurata dhe libra 
shkollës së sapothemeluar. 
Shkolla jonë dhuroi libra dhe mësuesja jonë Avramidou Vera iu prezantoi fëmijëve të 
shkollës greko-shqiptare një shfaqje të teatrit të kukllave. 
Gjithashtu iu dhanë fëmijve piktura të fëmijëve të shkollës sonë, me qëllim forcimin e 
miqësisë greko-shqiptare dhe marrëdhënieve të dy shkollave. 
Kolegji grek «Homeri» u themelua para një viti dhe në të mësojnë 180 nxënës, grekë dhe 
shqiptarë. Një nga mësueset e shkollës, është e preferuara jonë znj. Barakli Vasiliki, e cila ka 
qenë mësuese në shkollën tonë gjatë viteve shkollore 1999–2000 dhe 2000-01. Në shkollën 
greko-shqiptare funksionojnë 3 klasa kopshti, 3 klasa të para të fillores dhe 2 klasa të dyta të 
fillores, me perspektivë të zgjerohet në të gjitha klasat e shkollës fillore dhe më vonë në 
tetëvjeçare dhe të mesme. 
 

Παγκόσµια ηµέρα του παιδιού 
 

 

Τα παιδιά του Β1 ασχολήθηκαν για αρκετές ώρες, στα 
πλαίσια της ευέλικτης ζώνης µε το εκπαιδευτικό πακέτο 
του προγράµµατος « Σχολεία υπερασπιστές των 
παιδιών » της Unicef.  
Το φετινό πακέτο είχε ως θέµα « σχολεία για τα 
παιδιά όλου του κόσµου ». 
Ξεκίνησαν µε την ιστορία της Unicef, µιλήσανε για το 
έργο της σε όλο τον κόσµο και συζητήσανε για τα 
δικαιώµατα των παιδιών.  
Ακολούθησαν σχετικές δραστηριότητες µε το θέµα, 

όπως ο λαβύρινθος, λύσανε σχετικό σταυρόλεξο. Ακόµη τα παιδιά σύγκριναν διάφορες 
εικόνες σχολείων της Αφρικής µε το δικό µας σχολείο και έγραψαν τις οµοιότητες και 
διαφορές. 
∆ιαβάσανε στην τάξη το γράµµα του Zacaria, ένα παιδί της Ανατολική Αγκόλας που 
σταµάτησε το σχολείο γιατί η οικογένεια του χρειαζόταν βοήθεια, και χάρη στη βοήθεια της 
Unicef έχει ένα καλύτερο µέλλον. Τα παιδιά θέλησαν να γράψουν ένα γράµµα για τον φίλο 
τους, γιατί συγκινήθηκαν και ευαισθητοποιήθηκαν πολύ. Στο τέλος ζωγραφίσανε, 
τραγουδήσανε, κάνανε κολάζ. Όλες τις δραστηριότητες τα παιδιά µε χαρά τις έκαναν ένα 
όµορφο τετράδιο. 
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Всемирный День   ребенка 
 

 

Ученики 2А класса посвятили достаточное время 
изучению программы UNICEF «Школа - защитник 
детей». Главной темой программы в этом году была 
«Школы для детей всего мира» . 
Ученики ознакомились с историей создания 
Международной Организации UNICEF, а также с ее 
деятельностью. Побеседовали о правах ребенка. Затем 
дети занялись разгадыванием кроссворда и лабиринта, 
которые касались данной темы. Ребята сравнили по 
картинкам школы, которые действуют в Африке с нашей 
школой   и написали об их сходстве и о различиях. 
Прочитали в классе письмо Zacaria одного мальчика из 
Восточной Анголы, который перестал ходить в школу, 
так как семья его нуждалась в помощи. Благодаря 

благотворительной деятельности   UNICEF эту семью ожидает лучшее будущее . 
Дети были настолько тронуты историей этого мальчика что решили написать письмо. 
В конце ученики приготовили рисунки и аппликации, которые поместили в одну 
красочную тетрадь. 
 
 

Dita ndërkombëtare e fëmijëve 
 
Fëmijët e Β1 u morën për shumë orë me një paketë 
mësimore të programit «Shkolla në mbrojtje të 
fëmijëve» të Unicef. Paketa e sivjetshme pati si temë 
«Shkolla për fëmijët e gjithë botës». Filluan me 
historinë e Unicef-it, folën për punën e tij në të gjithë 
botën dhe diskutuan për të drejtat e fëmijëve.  
Ndoqën veprimtari të ndyshme lidhur me temën, si 
labirinti, zgjidhën fjalëkryq që ka lidhje me objektin. 
Gjithashtu, fëmijët krahasuan pamje të ndryshme të 
shkollave të Afrikës me shkollën tonë dhe regjistruan 

ngjashmëritë dhe ndryshimet. 
Lexuan në klasë letrën e Zacharias, një fëmijë i Angolës Lindore që u largua nga shkolla 
sepse familja e tij kishte nevojë për ndihmë dhe në sajë të ndihmës se Unicef-it ai sot ka një 
të ardhme më të mirë. Fëmijët deshën t’i shkruanin një letër shokut të tyre, sepse u 
mallëngjyen dhe u sensibilizuan shumë. Në fund vizatuan, kënduan, bënë lojëra të ndyshme. 
Të gjitha veprimtaritë fëmijët i hodhën në një fletore të bukur. 
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Προσκλητήριο µε ποντιακό περιεχόµενο 
 

Πολύ συχνά βλέπουµε ότι αρκετοί Πόντιοι στα προσκλητήρια γάµων, βαφτίσεων 
προσκαλούν τους καλεσµένους τους στα ποντιακά, διανθίζοντας τα µάλιστα µε ποιήµατα ή 
στίχους από την πλούσια πολιτιστική κληρονοµιά τους. 
∆εν είναι τυχαίο που ολοένα και περισσότεροι Πόντιοι, πραγµατοποιούν τους γάµους, τις 
βαφτίσεις των παιδιών τους µέσα στις πόλεις µε παραδοσιακό τρόπο, αλλά και στο 
εξωτερικό. Ακολουθεί ενδεικτικά µια ποντιακή πρόσκληση βάφτισης. 

 
ΚΑΛΕΣΜΑΝ σον Ιερόν Ναόν ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΣΩΤΗΡΟΣ 
Κερεκή 30 Τρυγοµηνά, ώρα 11.00, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ-ΚΟΡ∆ΕΛΙΟ 

 

 
 

Αν θέλετε να µαθάνετε, ντο όνοµα θα καλούνε µε, τερέστε. 
Λελεύω σας, σην µάνα µ’ τιδέν µη λέτε. 

Εφτά µήνας εδέβανε, α’ σην ώραν ντο εγεννέθα. 
Ξάι κι θέλω να κουίζνε µε πουλί µ’.  

Άγουρη είµαι µικρή, έµορφη και γελαστή. 
Νερόν χουλίν αραεύω, να εµπαίνω απέσ’. 
∆εξάµενος για ∆εξαµέντσα να κρατεί µε. 

Ρωµανίζω αµόν εσάς, φώτισην Θεού να έχω. 
Όλεν η οικογένεια µ’ αναµέν’ σας σην εγκλεσίαν. 

Σην ΚΕΡΑΣΙΑΝ θα τρώτε και πίνετε σ’ εµόν την υιαν. 
 

  Τα γονικά µ’                                                                             Οι ∆εξάµενοι µ’ 
Πέτρος Κοσµίδης                                                              Κατερίνα Πετροπούλου 
Μαρία Τσακαλίδου                                                           Γιώργος Πετρόπουλος 

 
 

Ο Καφές  
 

Πώς από « απαγορευµένο ποτό » και επτασφράγιστο µυστικό, ο καφές 
µετατράπηκε σε πολύτιµο αγαθό της παγκόσµιας οικονοµίας 

 
 

Πολλές φορές ακούµε να µιλάνε για ιταλικό, γαλλικό, ιρλανδικό ή 
για ελληνικό καφέ, αυτόν που πίνουν οι κουτσοµπόλες της 
γειτονιάς. Απ’ όσο ξέρουµε όµως από τη γεωγραφία, σε καµιά από 
αυτές τις χώρες δεν φυτρώνει καφές. Ρωτήσαµε λοιπόν το δάσκαλό 
µας, να µας πει πως ο καφές πήρε αυτά τα ονόµατα. Αυτός ως 
συνήθως µας παρέπεµψε στις εγκυκλοπαίδειες και σε άλλα βιβλία, 
για να µαζέψουµε πληροφορίες και στη συνέχεια όλοι µαζί να 
λύσουµε τυχόν απορίες µας. Το υλικό που βρήκαµε ήταν πολύ 
πλούσιο. 
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Αν στο άκουσµα της λέξης καφές το µυαλό σας ταξιδεύει στις αχανείς φυτείες της Βραζιλίας αλλάξτε 
δροµολόγιο. Η Βραζιλία αποτελεί στην πραγµατικότητα µία από τις τελευταίες στάσεις στο 
µακραίωνο και πολυκύµαντο ταξίδι του σκουρόχρωµου καρπού. Σύµφωνα µε τον µύθο που 
περιβάλλει τη γέννησή του είµαστε σήµερα σε θέση να καταναλώνουµε 400 δισεκατοµµύρια φλι-
τζάνια ετησίως χάρη στην περιέργεια ενός Αιθίοπα βοσκού περί τα 850 µ .Χ. Μία από τις δεκάδες 
παραλλαγές της αστείας ιστορίας αναφέρει ότι ένα βράδυ που ένας βοσκός ονόµατι Καλντί µάζευε το 
κοπάδι του παρατήρησε ότι ήταν ασυνήθιστα ζωηρό και ανήσυχο.  
Πρόσεξε τότε ότι οι κατσίκες του µασουλούσαν µε µανία ένα κλαδί µε κόκκινους καρπούς σαν 
κερασάκια. Παραξενεµένος από τη συµπεριφορά των ζώων του, ο Καλντί µετέφερε µερικούς 
καρπούς στο χωριό του και τους έβρασε. Η πικρή γεύση των καρπών του προκάλεσε τέτοια 
αποστροφή ώστε τους πέταξε στη φωτιά για να τους καταστρέψει. Τότε όµως αναδύθηκε από τις 
φλόγες ένα µεθυστικό άρωµα που τράβηξε ξανά την προσοχή του.  
Όταν στη συνέχεια ο Καλντί και οι συγχωριανοί του έβρασαν ξανά τους ψηµένους καρπούς 
γεύτηκαν, σύµφωνα πάντα µε τον θρύλο τις πρώτες αναζωογονητικές γουλιές καφέ στην ιστορία.  
Όπως και να 'χει, γεγονός είναι ότι ήδη στα 1000 µ.Χ. στην Αιθιοπία ο καρποί του καφεόδενδρου 
αναµειγνυόµενος µε ζωικό λίπος χρησιµοποιούνταν ως τροφή των νοµάδων. Όσο για την ονοµασία 
του, ο καφές την οφείλει πιθανότατα στην αιθιοπική επαρχία Κaffa ή στη µεταγενέστερη αραβική 
λέξη quahwa, που αργότερα µετετράπη στην τουρκική kahve κι έκανε τον γύρο του κόσµου ως 
coffee µαζί µε τα πρώτα ευωδιαστά τσουβάλια καφέ. 
Περί τις αρχές του 12ου αιώνα το νέο ρόφηµα πέρασε στην αντίπερα όχθη στην Υεµένη, και από εκεί 
στην Αραβία και στη Συρία. Λέγεται ότι από τη ∆αµασκό ξεκίνησαν τα πρώτα καραβάνια που 
έφθασαν στα εδάφη της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας Το 1554 στην Κωνσταντινούπολη λειτούρ-
γησαν τα πρώτα cafes στην ιστορία, λίγα βήµατα από την αγορά µπαχαρικών. 
Από την Πόλη ο καφές ταξίδεψε στη Βενετία κι από κει στην Πορτογαλία και σε όλη τη Γηραιά 
Ήπειρο.  
Οι Πορτογάλοι πρώτοι τον µετέφεραν στη Βραζιλία, όπου τα αφρικανικό φυτό βρήκε το κατάλληλο 
περιβάλλον για να ευδοκιµήσει. Από κει τεράστιες ποσότητες καφέ κατέκλυσαν την Ευρώπη, όπου 
κάθε λαός τον έψησε µε το δικό του τρόπο κι από κει ο καφές πήρε τα διάφορα εθνικά ονόµατα. 
Σήµερα υπάρχουν δεκάδες παραλλαγές καφέ: εσπρέσο, καπουτσίνο, φραπέ, µατσιάτο, µόκα, 
αρωµατικός. Με γάλα, αφρόγαλο, σαντιγί, ζάχαρη, ζαχαρίνη ή σκέτος- καθένας έχει τη δική του 
αυστηρή ιεροτελεστία παρασκευής. 
Από τις 70 ποικιλίες αειθαλούς καφέας που φυτεύονται ανά τον κόσµο, µόνο δύο είναι βρώσιµες και 
εµπορικά εκµεταλλεύσιµες. Η πρώτη ονοµάζεται Arabica και καλύπτει το 75% της διεθνούς 
παραγωγής καφέ και η άλλη ονοµάζεται Robusta, είναι χαµηλότερης ποιότητας, αλλά ανθεκτικότερη. 
∆ιαθέτει διπλάσια ποσότητα καφεΐνης, είναι φθηνότερη και χρησιµοποιείται κατά κύριο λόγο στον 
στιγµιαίο καφέ. 
Μάθαµε επίσης από το δάσκαλο µας ότι τον καφέ στο φλιτζάνι - τον οποίον αφού τον πιούµε και 
µείνει το κατακάθι, οι κυρίες της γειτονιάς το χρησιµοποιούν για να βλέπουν και να διαβάζουν το 
µέλλον ή την ατυχία του καθενός - τον λέγανε µέχρι το 1974 τούρκικο. Όµως όταν το 1974 η 
Τουρκία εισέβαλε στην Κύπρο, οι Έλληνες αποφάσισαν να του αλλάξουν όνοµα και να τον λένε 
βυζαντινό. Επειδή όµως το όνοµα αυτό δεν περπάτησε, τον ξαναβαφτίσαµε ελληνικό το 1976 κι έτσι 
τον πίνουµε από τότε.  
Αναµιγνύουµε καφέ και ζάχαρη στη σωστή αναλογία, µε ποσότητα νερού αντιστοίχου του 
φλιτζανιού. Παραδοσιακά παρασκευάζεται σε ζεσεοδοχείο (µπρίκι) µε γκαζιέρα, αλλά απουσία 
φτηνών εξαρτηµάτων για τον έλεγχο του αερίου, θα χρησιµοποιήσουµε ένα απλό µάτι. (εεε! της 
κουζίνας)  
Οι κατηγορίες του ελληνικού καφέ είναι: (κουταλιές)  
Γλυκός: 1 καφέ, 2 ζάχαρη  
Βαρύ γλυκός: 2 καφέ, 3 ζάχαρη  
Γλυκύβραστος: 1/2 καφέ, 1 ζάχαρη  
Μέτριος: 1 καφέ, 1 ζάχαρη  
Σκέτος (Πικρός): 1 καφέ  
Πολλά βαρύς και όχι: 2 καφέ   
Ανακατεύουµε συνεχώς µέχρι το µίγµα να αρχίσει να ξεχειλίζει, οπότε µε γρήγορες κινήσεις το 
παίρνουµε από τη φωτιά. Αργείς-χάνεις, απλή λογική. Το βήµα αυτό συζητείται να υλοποιηθεί µε 
robot. Στεναχωρηθήκαµε λιγάκι που δεν υπάρχει ελληνικός καφές, µα ο κύριος µας διαβεβαίωσε ότι 
αυτός που λέµε φραπέ είναι επινόηση Έλληνα και είναι πιο εύγεστος από όλους ( αν και πιο βαρύς 
από τους υπόλοιπους ). Έχει γίνει µάλιστα διάσηµος σε όλη την Ευρώπη.  
Και κάτι τελευταίο, όπως µάθαµε ήδη οι κουτσοµπόλες της γειτονιάς, άρχισαν να λένε το µέλλον στο 
ποτήρι του φραπέ. Θρίαµβος !! 
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ΟΛΑ ΟΣΑ ( ΠΙΘΑΝΩΣ ) ∆ΕΝ ΓΝΩΡΙΖΑΤΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΦΕ… 
 

 Η καφεΐνη συγκαταλέγεται στον κατάλογο απαγορευµένων ουσιών της ∆ιεθνούς 
Ολυµπιακής Επιτροπής. Οι αθλητές που βγαίνουν θετικοί στα σχετικά τεστ και 
αποδεικνύεται ότι έχουν καταναλώσει ποσότητα καφεΐνης µεγαλύτερη από 12 mg ανά ml 
ούρα (περίπου πέντε φλιτζάνια καφέ δηλαδή) αποβάλλονται από τους Ολυµπιακούς Αγώνες. 

 Αιώνες πριν οι τούρκοι «γαµπροί» καλούνταν να δώσουν όρκο στη διάρκεια της γαµήλιας 
τελετής ότι θα ήταν πάντα σε θέση να προσφέρουν τουλάχιστον έναν καφέ της προκοπής στη 
µέλλουσα σύζυγό τους. Τυχόν αθέτηση αποτελούσε αιτία διαζυγίου. 

 Η καλλιέργεια καφέας την Αραβική χερσόνησο ξεκίνησε τον 14ο αιώνα κοντά στο λιµάνι της 
Μόκας, εξ ου και η γνωστή ονοµασία χαρµανιού. 

   Ο Μπετόβεν ήταν εκλεκτικός µε τον καφέ του. Κάθε φορά µετρούσε επιµελώς 60 κόκκους 
καφέ για κάθε φλιτζάνι που ετοίµαζε. 

   Η Χαβάη είναι η µοναδική Πολιτεία των ΗΠΑ που παράγει καφέ. 
 Ο µεγαλύτερος καφεπότης στην ιστορία θεωρείται ο Βολταίρος, ο οποίος κατανάλωνε περί 

τα 50 φλιτζάνια σε ηµερήσια βάση, ενώ ο Ονορέ ντε Μπαλζάκ έπινε 40 καφέδες στην 
καθισιά του. 

 Η πρώτη άδεια πώλησης καφέ στην ιστορία εξεδόθη το 1670 για λογαριασµό της Ντόροθι 
Τζόουνς στην αποικία της Μασαχουσέτης. 

 Σήµερα στην Ιταλία λειτουργούν περισσότερα από 200.000 καφετέριες. 
 Οι χώρες της Σκανδιναβίας κατέχουν την πρωτιά στην κατά κεφαλήν ετήσια κατανάλωση 

καφέ, µε περίπου 13 κιλά, όταν η αντίστοιχη κατανάλωση στην Ιταλία, τη χώρα του εσπρέσο, 
µετά βίας φθάνει τα 5 κιλά ετησίως. Στην Ελλάδα η κατά κεφαλήν µέση ετήσια κατανάλωση 
φθάνει στα δύο κιλά µόλις. 

 Εννέα στους δέκα Βρετανούς προτιµούν τον στιγµιαίο καφέ αντί του φρεσκοκοµµένου. 
 Η Ιαπωνία κατατάσσεται τρίτη στην ετήσια συνολική κατανάλωση καφέ παγκοσµίως. Μαζί 

µε τις Ηνωµένες Πολιτείες και τη Γερµανία «ρουφούν» το 65% της παγκόσµιας παραγωγής. 
 Η πρώτη διαφήµιση καφέ κυκλοφόρησε το 1651 στην Αγγλία σε µορφή µπροσούρας και 

φυλάσσεται σήµερα στο Βρετανικό Μουσείο. 
 Αρχικώς ο καφές εθεωρείτο από πολλούς χριστιανούς « το πικρό ποτό του ∆ιαβόλου » 

ώσπου γύρω στα 1600 ο πάπας Κλήµης Η' ζήτησε να δοκιµάσει τον «αµαρτωλό ζωµό» 
ενθουσιάστηκε τόσο που είπε: «Ο καφές είναι τόσο γευστικός ώστε θα ήταν κρίµα οι άπιστοι 
να έχουν την αποκλειστική χρήση του». Έκτοτε ο καφές καταναλώνεται µε τις ευλογίες του 
Βατικανού. 

 Το 1732 ο µεγάλος µουσικός Μπαχ συνέθεσε µια καντάτα αφιερωµένη στον καφέ, η µία 
άρια της οποίας έχει ως εξής: « Ω! Τι γλυκός που είναι ο καφές! Καλύτερος από χίλια φιλιά, 
πιο γλυκός από µοσχάτο κρασί! Πρέπει να πιω τον καφέ µου!».  

 
 

Οι πέντε πληγές της Γης 
 

Οι αστροναύτες του Ντισκάβερι σοκαρισµένοι, είδαν από ψηλά τη Γη να πεθαίνει και 
προειδοποιούν για τη ρύπανση του πλανήτη 

 
Η διάβρωση και η αποψίλωση από το διάστηµα είναι ορατές. Σε ορισµένα µέρη του κόσµου 
είναι πολύ εκτεταµένες. Μια από τις πιο αποψιλωµένες περιοχές της γης που είδαν από 
ψηλά, ήταν η άλλοτε καταπράσινη περιοχή του Αµαζονίου, ο µεγαλύτερος πνεύµονας του 
πλανήτη. Μέχρι σήµερα έχει καταστραφεί το ένα έκτο του τροπικού δάσους του Αµαζονίου ( 
έκταση περίπου όσο η Γαλλία και η Πορτογαλία µαζί ) 
Όλοι γνωρίζουµε για τη µεγάλη ατµοσφαιρική ρύπανση που έχουν όλες οι χώρες του κόσµου 
και για αυτό φταίνε τα εργοστάσια, τα αυτοκίνητα και τα σκουπίδια.  
∆υο είναι οι κυριότερες αιτίες των σαρωτικών αλλαγών που γίνονται στην επιφάνεια και 
στην ατµόσφαιρα της γης: η καύση ορυκτών καυσίµων (πετρέλαιο, άνθρακας, φυσικό αέριο) 
και οι µεγάλες µεταβολές στις χρήσεις γης. Αν συνεχιστεί η ίδια κατάσταση, οι συνέπειες 
από το διοξείδιο του άνθρακα και άλλους ρύπους που προέρχονται από αυτά τα καύσιµα, θα 
είναι η αύξηση της µέσης παγκόσµιας θερµοκρασίας, οι µεγάλες αλλαγές του καιρού, η 
άνοδος της στάθµης των θαλασσών, φαινόµενα δηλαδή που θα µεταβάλουν εντελώς τη 
µορφή του γήινου τοπίου.  



Όσον αφορά για τα ζωικά είδη που έχουν εξαφανιστεί, δεν µπορούµε να κάνουµε τίποτα 
Όµως µπορούµε να κάνουµε κάτι για τα ζώα που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν (4.500 είδη). 
Πρέπει να αναφέρουµε ότι πολλές χώρες έχουν δώσει αυστηρή εντολή στους κυνηγούς να 
µην κυνηγάνε τα ζώα που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν. Αυτό που πρέπει λοιπόν να 
κάνουµε όλοι οι άνθρωποι πάνω στη γη,    - ο καθένας από την πλευρά του – είναι να 
αγαπάµε και να φροντίζουµε τη γη µας, το φυσικό περιβάλλον, για να µην έρθει κάποια 
στιγµή η µέρα που θα έχουµε όλοι µετανιώσει για αυτό.  
 

 
 
 
 

Ξεκαρδιστείτε, κάνει καλό! 
 

Οι άνθρωποι παίρνουµε συχνά ως δεδοµένα αυτά που έχουµε και 
δεν τα εκτιµούµε παρά µόνον αφού τα χάσουµε. Προσωπικά δεν θα 
ευχόµασταν σε κανέναν να χάσει το γέλιο του, και το σηµερινό 
άρθρο φιλοδοξεί να µας κάνει για µια φορά να εκτιµήσουµε (ή, αν 
προτιµάτε, να εκτιµήσουµε περισσότερο) αυτό το δώρο. Το γέλιο, 
από το χαµόγελο ως το τρανταχτό ξεκάρδισµα, είναι κοµµάτι του 
συναισθηµατικού κόσµου µας και µας χαρακτηρίζει: θυµόµαστε 
ευχάριστα ένα χαµογελαστό πρόσωπο, αντιλαµβανόµαστε πότε ένα 
γέλιο είναι ειλικρινές ή απλή µυϊκή σύσπαση και αντιδρούµε 
αναλόγων, διατηρούµε ζωντανό στα αφτιά µας το τρανταχτό γέλιο 
ενός αγαπηµένου προσώπου που είναι µακριά κτλ. Το ανα-
πόσπαστο του γέλιου από τη ζωή µας έκανε να ασχοληθούν µαζί 

του φιλόσοφοι, καλλιτέχνες και λογοτέχνες και µάλιστα από αρχαιοτάτων χρόνων. 
Παραδόξως αυτοί που το αγνόησαν εντελώς και επί µακρόν ήταν οι επιστήµονες, οι οποίοι 
µόλις την τελευταία εικοσαετία καταδέχτηκαν να ασχοληθούν µαζί του. Με αφορµή την 
Παγκόσµια Ηµέρα Γέλιου ( 1 Μαΐου, η οποία συµπίπτει µε την Πρωτοµαγιά ) σας 
προτρέπουµε να αξιοποιήσετε αυτό το δώρο ζωής. Γιατί, πιστεύουµε ακράδαντα πως « µία 
ηµέρα χωρίς γέλιο είναι µία χαµένη ηµέρα ». 
Γιατί το γέλιο είναι ένα από τα καλύτερα φάρµακα;  
Είναι, γιατί ενδυναµώνει  το σύστηµα άµυνας του οργανισµού και µειώνει  το στρες. 
Τα άτοµα τα οποία γελούν εύκολα και  έχουν την αίσθηση του χιούµορ, σε αντίθεση µε 
αυτούς που θυµώνουν εύκολα, φαίνεται σύµφωνα µε έρευνες να παρουσιάζουν λιγότερα 
καρδιακά επεισόδια. Ακόµη και η αναµονή ενός ευχάριστου γεγονότος το οποίο θα 
συνοδευτεί από πολύ γέλιο, δηµιουργεί αλλαγές στον µεταβολισµό του οργανισµού,  που 
είναι  ευεργετικές για διάφορα όργανα του σώµατος και  για τα αιµοφόρα αγγεία. 
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 Η προσδοκία για ένα καλό γέλιο, ακόµη και µέρες πριν από 
το γεγονός που θα προσφέρει το γέλιο, µειώνει  τις ορµόνες 
που έχουν σχέση µε το στρες, αυξάνει  ορµόνες που 
σχετίζονται µε τη χαλάρωση και  την ευχαρίστηση. Είναι 
απαραίτητο να προσπαθούµε λοιπόν όλοι καθηµερινά, να 
έχουµε µια καλή δόση γέλιου. 
Οι γιατροί, επειδή ακόµη δεν µπορούν να γράφουν συνταγή 
ενός φαρµάκου για γέλιο, θα ήταν καλό να εξηγούν στους 

ασθενείς τους, πόσο σηµαντικό είναι να επιδιώκουν να κάνουν δραστηριότητες που να τους 
προσφέρουν άφθονο γέλιο.  

 

Αυτό το ξέρατε;  
 

• Κατά µέσον όρο, ένας ενήλικος γελά περί τις 6.205 φορές το χρόνο. Αυτό σηµαίνει περί τις 
17 φορές την ηµέρα. ∆εν είναι πολύ: τα παιδιά γελούν κατά µέσον όρο 40 φορές την ηµέρα! 

• Φυσικά κάθε ηλικία γελά µε διαφορετικά αστεία: τα παιδιά µε τις εκπλήξεις που στην ηλικία 
τους είναι πολλές, οι έφηβοι µε τα θέµατα - ταµπού και µε τη σάτιρα των γονέων και 
δασκάλων και οι ενήλικοι µε τα λεκτικά παιχνίδια, τη σάτιρα και αν είναι αρκετά ώριµοι µε 
τον ίδιο τους τον εαυτό. 

• Κάθε φορά που γελάµε µπορούµε ως και να τριπλασιάσουµε τα ποσά των αερίων της 
αναπνοής που ανταλλάσσουµε. 

• Ένας άνδρας που γελά τρανταχτά εκπνέει τον αέρα από τους πνεύµονες τους µε ταχύτητα 
που αγγίζει τα 100 χιλιόµετρα ανά ώρα. 

• Η διάρκεια ενός «χα» ή «χι» ή «χο» δεν ξεπερνά το 1/16 του δευτερολέπτου. 
• Η παρέα δεν είναι απαραίτητη για να γελάσουµε, έχει όµως διαπιστωθεί ότι γελάµε πε-

ρισσότερο µε το ίδιο αστείο αν γίνεται παρουσία άλλων. Επίσης γελάµε κατά µέσο όρο 30 
φορές περισσότερο µε παρέα σε σχέση µε τις µοναχικές στιγµές µας. 

• Το γέλιο δεν είναι ανθρώπινο προνόµιο; γελούν τα εξαδέλφια µας οι πίθηκοι αλλά 
και τα τρωκτικά. (Αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν γελούν άλλα είδη αλλά πως οι 
επιστήµονες δεν έχουν διερευνήσει το φαινόµενο ). 

• Αυτό πάντως που είναι ανθρώπινο προνόµιο είναι το πολλαπλό γέλιο: µπορούµε να 
κάνουµε «χα, χα, χα» επειδή είµαστε δίποδα και οι χορδές µας έχουν διαµορφωθεί 
κατάλληλα. Οι πίθηκοι περιορίζονται σε ένα «χα». 

• Ανθρώπινο προνόµιο είναι επίσης οι διαφορετικές χρήσεις του γέλιου: µόνο ο Homo 
sapiens µπορεί να γελάσει επιθετικά, ερωτικά, φιλικά, αµυντικά (για να διώξει το 
στρες). 

• Επιδηµία γέλιου σηµειώθηκε το 1962 στην Τανζανία και διήρκεσε δυόµισι  χρόνια. 
Περίπου χίλιες νεαρές γυναίκες « µολύνθηκαν » κατά τη διάρκεια της επιδηµίας και 
το θέµα λύθηκε µε καραντίνα των « γελαστών » χωριών. Το χρονικό της επιδηµίας 
καταγράφηκε σε ιατρικές επιθεωρήσεις. 

 

Παρτενέρ για το ρεβεγιόν του 2012  
(ή όποτε κυκλοφορήσει η κούκλα του χορού) – 
Το ροµπότ που φτιάχτηκε για να χορεύει βαλς 

 

Με το πρόσωπο σχεδιασµένο στα πρότυπα της παλιάς Αµερικανίδας ηθοποιού Μέριλυν 
Μονρόε και µια µακριά φούστα να κρύβει τις τρεις  ρόδες του διαθέτει 
αντί για πόδια, η ιαπωνική έµπνευση φιλοδοξεί να αποτελέσει το ιδανικό 
ταίρι τόσο στους φιλοµαθείς του χορού όσο και στους  ροµαντικούς 
εργένηδες. Το 1,65 ύψος της και οι ειδικοί αισθητήρες που µπορούν και 
προβλέπουν την επόµενη κίνηση του καβαλιέρου την καθιστούν ευέλικτη 
και ρεαλιστική παρτενέρ, όπως εξηγεί ένας από τους δηµιουργούς της, ο 
Ιάπωνας βιοµήχανος Καζοχίρο Κοσούγκε. Θα προσφέρεται σε δύο 
χρώµατα, ροζ και µπλε, αλλά ούτε πόντο ψηλότερη, µιας και οι Ιάπωνες 
νοµίζουν πως το 1,65 µ. είναι ο µέσος όρος ύψους γυναικών και στον 
υπόλοιπο κόσµο.  
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Οι µαθητές, οι δάσκαλοι και οι γονείς του  
6ου ∆ιαπολιτισµικού ∆ηµ. Ελευθερίου – Κορδελιού, σας εύχονται 
ολόψυχα:  
Καλό Πάσχα (στα ελληνικά) 
Gëzuar Pashkët (στα αλβανικά) 
Joyeuses Pâques (στα γαλλικά) 
Frohe Ostern (στα γερµανικά) 
Buona Pasqua (στα ιταλικά ) 
Priecīgas Lieldienas (στα λετονικά) 
Wesołych Świąt Wielkanocnych (στα πολωνικά) 
Feliz Páscoa (στα πορτογαλικά ) 
с праздником Пасхи (στα ρωσικά) 
Felices Pascuas (στα ισπανικά) 
Glad Påsk (στα σουηδικά) 
З Великодніми святами (στα ουκρανικά ) 
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Το συγκεκριµένο φύλλο της εφηµερίδας ( αρ. φύλλου 11 ) επιµελήθηκαν οι παρακάτω µαθητές της ΣΤ 
τάξης: Αθαναηλίδης Κυριάκος, Αναστασιάδου Όλγα, Βιλανάκης Άγγελος, Γεωργιάδου Αναστασία, 
∆ηµητρίου Ιωάννης, Ελευθεριάδης Γεώργιος, Καφφές Κεσίδης Κων/νος, Κούκας Αναστάσιος, 
Μακαρίδης Γεώργιος, Μόλαρης Θανάσης, Μουσταφάογλου Μαρίνα, Μπαλιόζογλου Ουράνια, 
Μπεσίµογλου Σοφία, Μπουτακίδου Αλεξάνδρα, Ξανθόπουλος Γεώργιος, Παναγιωτίδης Κων/νος, 
Παπαδόπουλος Φίλιππος, Παπαδοπούλου Αναστασία, Παπαδοπούλου Κυριακή, Παπαδοπούλου Μαρία, 
Πετµεζάς Χρήστος, Σαµανίδης Ιωάννης, Σιδηράς Γεώργιος, Σολαχίδου Ντιάνα, Ταπανίδου Βασιλική, 
Τηλικίδης Ισαάκ, Τριανταφύλλου Απόστολος, Τσιπίδης Γεώργιος, Αραµπατζής Γεώργιος, Βαταµίδης 
Μιχάλης, Βότσης Γεώργιος, Γανωτής Ραφαήλ-Αθανάσιος, Γεωργίου Κων/να, Γκολοντνιούκ Μαρίνα, 
Ευαγγελοπούλου ∆ήµητρα, Ζηνοβίεβ Βλαδίµηρος, Ηλιάδης ∆ηµήτριος, Καλαϊτζοπούλου Αθηνά, 
Καπαγιαννίδου Αγγελική, Καρράς Ευάγγελος, Κοασίδης Γεώργιος, Κοζµένκο Χαράλαµπος, 
Κωνσταντινίδης Αναστάσιος, Κωστούδης Ιωάννης, Μαζλουµίδου Σοφία, Μαραµπίδης Βασίλης, 
Μπεσίµογλου Κων/να, Ντέµο Λυσάντρι, Σαδίκ Ντοράλντο, Σοϊλεµεζίδης Νίκος, Σπανός Χρήστος, Τζάρα 
Άννα, Τσάκαλος Ιωάννης, Χασιαπέτης Αναστάσιος 
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