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Ο Χρίστος Τσολάκης µιλά στα παιδιά
Μια ανθρώπινη και γεµάτη αγάπη συζήτηση

Την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2007 οι µαθητές της ΣΤ'
τάξης του 6ου ∆ιαπολιτισµικού και Ολοήµερου ∆ηµοτικού
Σχολείου Ελευθερίου-Κορδελιού, Αντίνου Μαρία, Γίδαρη
Παναγιώτα, Ζουλεφκιάρ Μαρίνα, Κιουρτσίδου Ίνγκα,
Μωυσιάδης Παναγιώτης και Ουρσίνη Παναγιώτης
επισκεφθήκαµε µαζί µε το δάσκαλό µας κ. Ζώη Απόστολο
και τη δασκάλα της Τάξης Υποδοχής κα Ασλανίδη Νάστια
τον κορυφαίο παιδαγωγό και γλωσσολόγο, οµότιµο καθηγητή
του Παιδαγωγικού Τµήµατος ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης του
Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσ/νίκης κ. Χρίστο
Τσολάκη. Ο κ. Τσολάκης µας υποδέχθηκε πολύ εγκάρδια, µε χαρά και ήταν έτοιµος να συζητήσει µαζί µας
και να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις µας. Αυτό που µας έκανε εντύπωση ήταν ότι όλες οι απαντήσεις του
ήταν µε απλό και κατανοητό τρόπο. Μας άνοιξε την καρδιά του και µας µίλησε για τη ζωή του και για το
σχολείο. Μας πέρασε πιστεύουµε µε τον τρόπο του πολλά µηνύµατα για τους ανθρώπους, τη ζωή και την
εκπαίδευση. Όλα είχαν όµως ως βασικό συστατικό: την αγάπη.
Χρίστος Τσολάκης: Πρέπει να ξεπερνάµε τα φύλα και τις φυλές. Να βλέπουµε πάνω απ΄ όλα τον άνθρωπο,
να τον αγαπούµε και να τον τιµούµε είτε αυτός είναι µαύρος είτε είναι λευκός ή κίτρινος.. Αυτός είναι ο
σκοπός της παιδείας. Να συναδελφώσει τους ανθρώπους και να δώσει σε όλους τις ίδιες ευκαιρίες. Και σεις
είστε σε ένα σχολείο που φοιτούν διάφορα παιδιά και µπορείτε να το κάνετε πράξη. Στο σχολείο δεν
κάνουµε διακρίσεις. Είµαστε µια οικογένεια. Έτσι θα πρέπει να είναι όχι µόνο το σχολείο, αλλά και όλος ο
πλανήτης. Ας έχει καθένας τη γλώσσα του, δεν πειράζει, θα βρούµε και µια κοινή γλώσσα να µιλάµε µεταξύ
µας και να συνεννοούµαστε. Υπάρχουν γλώσσες και γλώσσες και κάθε οµάδα µε τη δική της γλώσσα και
πολιτισµό έχει τη δική της ξεχωριστή χάρη.
Όταν σβήνουν οι γλώσσες, σβήνουν κι οι πολιτισµοί. Ας πάρουµε για παράδειγµα τους Τσιγγάνους. Ξέρετε
τι ωραία τραγούδια έχουν οι τσιγγάνοι, τα ήθη, τα έθιµα, οι χοροί τους. Είναι ένας λαός που έχει έναν
σπάνιο λαϊκό πολιτισµό. Ένα παραδοσιακό τραγούδι λέει χαρακτηριστικά: «..Γύφτισσα τον εβύζαξε γι’
αυτό έχει φτερά..». Το σχολείο πρέπει να δίνει τις ευκαιρίες σε όλα τα παιδιά να αναπτύξουν τις ικανότητές
τους. Αυτό είναι και το νόηµα και ο σκοπός της παιδείας.
Από που κατάγεστε;
Κατάγοµαι από την Κατερίνη, από ένα χωριό που παλιά λεγόταν Μόρνα και σήµερα λέγεται Φωτεινά.
Βρίσκεται στην καρδιά των Πιερίων, ορεινό χωριό 500 κατοίκων περίπου.
Ο πατέρας µου ήταν δάσκαλος εκεί κι ο παππούς µου παπάς. Τον παππού µου τον σκότωσαν οι Γερµανοί,
την περίοδο της κατοχής. Θυµάµαι τότε που έκαναν τις εξορµήσεις τους στο χωριό και εµείς κρυβόµασταν
στα βουνά. Ήταν τότε κάποιοι άνθρωποι που έµεναν στο χωριό γιατί το θεωρούσαν χρέος τους να το
υπερασπιστούν, ώστε να µην το κάψουν οι Γερµανοί. Ανάµεσα σε αυτούς ήταν και ο παππούς µου. Στο
χωριό έζησα τα δώδεκα πρώτα χρόνια µου, χωρίς να έχω φύγει καθόλου. Μέχρι τότε δεν είχα δει ποτέ
θάλασσα και δεν µπορούσα να φανταστώ πώς ήταν.

Ήσασταν καλός µαθητής στο σχολείο;
Τι θυµάστε πιο έντονα από τα σχολικά σας χρόνια;
Αυτό που θυµάµαι πιο έντονα είναι η ιστορία µε τον παππού
µου και το κάψιµο του χωριού από τους Γερµανούς.
Γεννήθηκα σε µια εποχή πολύ δύσκολη, το 1935. Όταν οι
Ιταλοί κήρυξαν τον πόλεµο ενάντια στην Ελλάδα, ήµουν
πέντε ετών. Και µέσα στα χρόνια της κατοχής όταν δηλαδή
οι Γερµανοί είχαν κατακτήσει την Ελλάδα, ήµουν παιδί.
Θυµάµαι έντονα αυτά τα χρόνια. Πώς µα κυνηγούσαν οι
Γερµανοί και τρέχαµε στα βουνά για να αποφύγουµε τις
εκτελέσεις. Μαθήµατα δεν κάναµε τότε. Θυµάµαι όµως ότι κάθε φορά που έφευγα για το βουνό είχα µαζί
µου ένα σακούλι που έβαζα µέσα τα βιβλία µου, για να µην τα κάψουνε και για να διαβάζω στις σπηλιές. Ο
πατέρας µου, µου είχε βάλει στο µυαλό ότι δεν πρέπει να περάσει µια µέρα που να µην διαβάσω κάτι. Αυτό
είναι κάτι που θυµάµαι πολύ έντονα.
Ποιος ήταν ο αγαπηµένος σας δάσκαλος και γιατί;
Εγώ έναν δάσκαλο είχα. Τον πατέρα µου. Το σχολείο µας ήταν µονοθέσιο. Υπήρχε µια τάξη και ήµασταν
όλοι µαζί, τριάντα παιδιά. Το γραφείο του δασκάλου ήταν ένα τραπέζι σε µια γωνία. Όταν έκανε µάθηµα µε
την πρώτη τάξη έβαζε τα υπόλοιπα παιδιά να κάνουν κάποια δουλειά. Μόλις τελείωνε µε την πρώτη τάξη,
έκανε µάθηµα µε τη δευτέρα και έβαζε δουλειά στην πρώτη τάξη. Το µονοθέσιο σχολείο µου έκανε καλό
γιατί άκουγα όπως και κάθε άλλο παιδί τα µαθήµατα όλων των τάξεων. Ο πατέρας µου ήταν πολύ καλός
δάσκαλος αν και µας έδερνε. Όλοι οι δάσκαλοι τότε έδερναν τα παιδιά. Κι ο παππούς µου που ήταν παπάς
αλλά και δάσκαλος πριν, εκείνος κι αν δεν έδερνε. Τότε βέβαια καλός ήταν ο δάσκαλος που έδερνε πολύ.
Ποιο ήταν το αγαπηµένο σας µάθηµα;
∆εν είχα ιδιαίτερες προτιµήσεις, αλλά µου άρεσε περισσότερο η λογοτεχνία και η φιλοσοφία. Γι’ αυτό και
πήγα στη φιλοσοφική σχολή.
Ποιο ήταν το αγαπηµένο σας βιβλίο όταν ήσασταν παιδί;
Ένα βιβλίο του πατέρα µου που µιλούσε για τον Pestalozzi, τον µεγαλύτερο παιδαγωγό του κόσµου. Ο
Pestalozzi έλεγε ότι µόνο µε την καρδιά οδηγείται του ανθρώπου η καρδιά. ∆ηλαδή ότι για να οδηγήσεις
τον άνθρωπο στη ζωή πρέπει να του δώσεις απεριόριστη αγάπη. Αυτό το βιβλίο το διάβαζα µικρός και το
κρατώ ακόµα. Πέρασαν από τότε 60 περίπου χρόνια, το έχω στο σπίτι και το διαβάζω ακόµα. Αυτό το
βιβλίο πήρε την ψυχή µου και ίσως να µε επηρέασε να γίνω κι εγώ δάσκαλος.
Αν ήσασταν µαθητής στο σηµερινό σχολείο τι θα σας άγχωνε και τι θα σας άρεσε περισσότερο;
Τι θα µ’ άρεσε περισσότερο; ∆εν ξέρω.. Το παιχνίδι; Θα µου άρεσε το παιχνίδι και η σχολική ζωή, εκείνη
που δεν σχετίζεται µόνο µε τα µαθήµατα αλλά και µε άλλα πράγµατα. Τον κινηµατογράφο, το θέατρο..
Πιστεύω ότι σας λείπει το παιχνίδι κι ότι είναι µια ωραία προπόνηση για τη ζωή. Νοµίζω ότι θα µε άγχωνε
ο σχολαστικισµός, δηλαδή να µε µετρούνε µε το σταγονόµετρο. Νοµίζω ότι οι άνθρωποι µπορούν να
µάθουν και χωρίς βαθµούς.
Τι έχει αλλάξει από τότε που ήσασταν εσείς µαθητής;
Άλλαξαν πολλά πράγµατα, αν και όχι τόσο όσο εγώ θα ήθελα να αλλάξουνε. Οι δάσκαλοι έγιναν πιο
ανθρώπινοι, έρχονται πολύ πιο κοντά στα παιδιά. Τα σχολεία είναι καλύτερα εξοπλισµένα σήµερα αν και
χρειάζεται κι άλλη προσπάθεια. Περισσότερα βιβλία, καλύτερες σχολικές βιβλιοθήκες κ. ά. Είναι όµως και
κάτι που δεν το έχετε εσείς και το είχαµε εµείς. Εµείς είχαµε χρόνο να παίζουµε. Αυτό είναι κάτι που λείπει
από το σηµερινό σχολείο.
Πώς είναι για σας ο καλός δάσκαλος και πώς θα τον περιγράφατε;
Τον καλό τον δάσκαλο θα τον περιέγραφα µε µια λέξη: Αγάπη. Αυτός που αγαπάει τα παιδιά και τη δουλειά
του, είναι άριστος δάσκαλος, γιατί κάνει το καθετί για να προσφέρει στα παιδιά. Αυτός ο δάσκαλος δεν
κουράζεται, διότι τρέφεται µε το πνεύµα της θυσίας. Θυσιάζεται για τα παιδιά, για τη δουλειά του και αυτό
που κάνει τον τρέφει ψυχικά, τον µεγαλώνει µέσα του και του δίνει µια ηθική ικανοποίηση. Στο καρπερό
έδαφος της αγάπης πέφτει ο σπόρος της γνώσης και εκεί ριζώνει και φυλλουριάζει και ανθίζει και καρπίζει.
Όταν είσαι µέσα σε ένα σχολείο και έχεις ένα δάσκαλο αυστηρό τότε οι ψυχούλες των παιδιών σφίγγονται
και δεν καρπίζει η γνώση. Όσο σοφός κι να είναι ο αυστηρός δάσκαλος δεν µπορεί να µεταδώσει αυτή του
τη σοφία. Ο δάσκαλος ακόµα πρέπει να ανάβει τη σπίθα.

∆εν είναι αυτός που θα µεταγγίσει σοφία γιατί το κεφάλι του
παιδιού δεν είναι δοχείο για να το γεµίσουµε µε γνώσεις.
Είναι σαν την εστία στο τζάκι, που περιµένει το σπίρτο για να
πάρει φωτιά. Λέει ο Τανκόρ, ένας Ινδός ποιητής, από τους
µεγαλύτερους: «Το φύλλο γίνεται ανθός όταν αγαπάει.

Ο ανθός γίνεται καρπός όταν η αγάπη φτάσει στη λατρεία.
Τα σκοτεινά σύννεφα του ουρανού γίνονται στολίδια του
ουρανού, όταν το δειλινό τα χαϊδέψει το φως της αγάπης
του ήλιου.»

Εγώ, λοιπόν, πιστεύω στο δάσκαλο της αγάπης µε µια λέξη.

Σήµερα ακούµε συνεχώς στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο ότι δεν µιλάµε σωστά ελληνικά. Ποια είναι
τα σωστά ελληνικά; Τα ελληνικά της γραµµατικής, τα ελληνικά των βιβλίων;
Τα ελληνικά που µιλάµε µας βοηθούν να επικοινωνούµε καθηµερινά στη ζωή µας. Εποµένως είναι σωστά.
Όλα τα ελληνικά είναι σωστά. Και τα ελληνικά της γραµµατικής και των κειµένων και αυτά που
χρησιµοποιούµε καθηµερινά. Ωστόσο δεν πρέπει να επαναπαυόµαστε, αλλά πρέπει να καλλιεργούµε τη
γλώσσα µας διαβάζοντας. Τη γλώσσα µας τη θρέφουµε. Ένα σώµα αν δεν πάρει νερό, τροφή σιγά σιγά
αδυνατίζει, φθείρεται και χάνεται. Έτσι και το πνεύµα µας και η ψυχή µας πρέπει να τρέφονται. Και
τρέφονται µε τη γλώσσα. ∆ε φτάνει όµως να διαβάζουµε, να ακούµε ή να µαθαίνουµε σαν παπαγάλοι.
Χρειάζεται αυτά που παίρνουµε µέσα µας να τα σκεφτόµαστε, δηλαδή να συζητούµε µε τον εαυτό µας.
Γιατί όταν σκεφτόµαστε γράφουµε µέσα µας µια έκθεση και τότε πλουτίζει η γλώσσα µας. Κάθε γλώσσα και
ένας πολιτισµός, κάθε λέξη και ένα χελιδόνι λέει ένας ποιητής. Μην νοµίζετε ότι γλώσσα είναι µονάχα των
βιβλίων και της γραµµατικής. Είναι και η γλώσσα των παππούδων και των γιαγιάδων σας. Γι΄ αυτό και θα
σας πω ένα παραµύθι όπως το έλεγαν στο χωριό µου..

…Μια φορά κι έναν καιρό έκαµαν συντροφιά η φωτιά, το νερό κι η τιµή. Εκεί που περπατούσαν λεν οι
άλλοι δυο της φωτιάς:
- Κυρά φωτιά αν θα σε χάσουµε, που θα σε µαταβρούµε;
- Όπου δείτε καπνό, εκεί είµαι εγώ.
Ύστερα ρωτούν η τιµή και η φωτιά, το νερό:
- Εσένα νερό άµα σε χάσουµε, που θα σε µαταβρούµε;
- Όπου δείτε χλωρό λιβάδι, κει είµαι εγώ.
Ύστερα το νερό και η φωτιά ρωτούν την τιµή:
- Εσένα κυρά τιµή άµα σε χάσουµε, που θα σε µαταβρούµε;
- Εµένα τους λέει η τιµή, να µ’ έχετε από κοντά, γιατί άµα µε χάσετε µια φορά, πουθενά δε θα
µε µαταβρείτε.
Να λοιπόν πως η απλή γλώσσα του λαού, η απλή χωριάτικη γλώσσα πόσο χρήσιµη είναι και τι ωραία και
διδακτικά πράγµατα µας δίνει.

Τι θα απαντούσατε ως δάσκαλος στους µαθητές που θα
σας έλεγαν ότι δεν τους αρέσει η γραµµατική και το
µάθηµα της γλώσσας;
Είµαστε εµείς. Φανταστείτε κάποια στιγµή να χάναµε τη
γλώσσα. Οι ανθρώπινες κοινωνίες υπάρχουν γιατί υπάρχει η
γλώσσα. Είναι αµφίβολο αν θα µπορούσαµε να σκεφτούµε
χωρίς αυτήν. Ο άνθρωπος ονόµασε το καθετί γύρω του µε
λέξεις. Αφού το έκανε αυτό έφερε όλο το σύµπαν µε τις λέξεις
στον εγκέφαλό του. Αν δεν υπήρχαν οι λέξεις δεν θα
µπορούσαµε να σκεφτούµε και να επικοινωνήσουµε. Η
γραµµατική µιλάει για τη γλώσσα, δεν είναι γλώσσα η γραµµατική. Ο άνθρωπος είναι καµωµένος να κάνει
γλώσσα όπως ο ελέφαντας είναι καµωµένος για να έχει προβοσκίδα.
Αν ερχόσασταν στο σχολείο µας για να διδάξετε γλώσσα στην ΣΤ΄ τάξη τι θα διαλέγατε να κάνετε µε
τους µαθητές; Θέλετε να έρθετε στο σχολείο µας γι’ αυτό το µάθηµα;
Ευχαρίστως να ΄ρθω. Θέλω να ‘ρθω όχι για να τους κάνω γραµµατική, αλλά για να µιλήσω µαζί τους και να
τους ακούσω. Το καλύτερο µάθηµα της γλώσσας είναι η συζήτηση.

Επειδή το σχολείο µας έχει µαθητές από διάφορες χώρες
και ορισµένοι δεν µιλούν την ελληνική γλώσσα µε ποιους
τρόπους πιστεύετε ότι µπορούµε να επικοινωνούµε µεταξύ
µας;
Να επικοινωνείτε µεταξύ σας µε τα ελληνικά, γιατί είστε στην
Ελλάδα. Και θα φροντίσετε να διευκολύνετε τα παιδιά αυτά
να µάθουν. Να µην τα αποµονώνετε, να τα πλησιάζετε και να
γίνετε και σεις δάσκαλοί τους. Να τους δώσετε αγάπη και οι
ψυχές τους θα ανοίξουν, γιατί θα νιώθουν ότι βρίσκονται σε
ένα οικογενειακό περιβάλλον.
Αν βάζαµε τις γλώσσες σε µια ζυγαριά τι θα έδειχνε; Πιστεύετε ότι υπάρχουν γλώσσες περισσότερο
σηµαντικές και λιγότερο σηµαντικές;
Όλες οι φυσικές γλώσσες όλου του κόσµου είναι το ίδιο σηµαντικές. Γιατί όλες οι γλώσσες έχουν µέσα τους
τον ίδιο µηχανισµό που παράγει λόγο. Γι’ αυτό και θεωρούνται ισότιµες. Μόνο που της βουλγάρικης
γλώσσας ο µηχανισµός παράγει βουλγάρικες λέξεις, της ελληνικής ελληνικές, της ρωσικής ρωσικές και ούτε
καθεξής. Κάθε γλώσσα στον κόσµο έχει τη δύναµη να φτιάχνει νέες λέξεις. Αν ένας λαός αναπτύσσεται στην
τεχνολογία στην τεχνολογία αναπτύσσεται και η γλώσσα του, αν στη φιλοσοφία στη φιλοσοφία αναπτύσσεται
και η γλώσσα του. Όπου πάει ο λαός πάει και η γλώσσα του, για να εκφράσει το λαό. Κάποιες γλώσσες
καλλιεργήθηκαν περισσότερο, όπως η αγγλική ή η γαλλική, η γερµανική και η ελληνική που είναι η
αρχαιότερη γλώσσα της Ευρώπης. Όταν όµως ένας λαός δεν αναπτύσσεται πολιτιστικά δεν αναπτύσσεται
και η γλώσσα του.
Πιστεύετε ότι τα νέα σχολικά βιβλία µας φέρνουν σε επαφή µε διάφορους πολιτισµούς και κόσµους;
∆ηλαδή πιστεύετε ότι υπάρχουν αρκετά διαπολιτισµικά στοιχεία σε αυτά;
Ναι, πιστεύω ότι υπάρχουν στα νέα βιβλία περισσότερα διαπολιτισµικά στοιχεία απ’ ότι υπήρχαν στα παλιά
βιβλία και αυτό είναι καλό, γιατί πηγαίνουµε για µια πανανθρώπινη κοινωνία. Η κοινωνία όλων των
ανθρώπων θα έρθει και µε τη βοήθεια των βιβλίων. Πιστεύω ότι τα νέα βιβλία βρίσκονται προς αυτή την
κατεύθυνση αλλά πρέπει να γίνουν κι άλλα βήµατα. Αυτό που χρειάζεται είναι να συνεννοηθούν οι λαοί,
ώστε να πλησιάσουµε µεταξύ µας και να τονίσουµε τα σηµεία που µας ενώνουν και όχι αυτά που ίσως στο
παρελθόν να µας χωρίζουν.
Υπήρξαν κάποιες δυσκολίες στην πορεία της καριέρας σας; Νιώσατε τη ζήλια των συναδέλφων;
∆υσκολίες υπήρξαν πολλές. Εµείς µεγαλώσαµε µέσα σε πολέµους. Υπήρχαν οικονοµικές δυσκολίες, δεν
είχαµε να φάµε, τα σχολεία δεν λειτουργούσαν. Τώρα αυτά έχουν ξεπεραστεί.
Καλύτερα να µην απαντήσω σε αυτή την ερώτηση. Εκείνο που ένιωσα έντονα στην πορεία ήταν η αγάπη των
µαθητών µου, τη νιώθω ακόµα και αυτό µου δίνει χαρά.
Μια µέρα έκανα µάθηµα 8 ώρες χωρίς διακοπή και δεν κουράστηκα καθόλου, γιατί ένιωθα την αγάπη των
µαθητών µου. Να ξέρετε ότι όταν δηµιουργείτε, ένα µέρος των ανθρώπων δε θα το δεχθεί µε αγάπη και
καλοσύνη. Θα σας ζηλέψει. Αν δεν κάνετε τίποτα τότε κανείς δεν θα σας ζηλέψει. Όταν όµως δηµιουργείτε
πολλές φορές έρχεται ο φθόνος. Αυτό µην σας τροµάξει. Εσείς να συνεχίσετε τη δηµιουργία σας γιατί η
ικανοποίηση ότι κάνετε το σωστό και ότι είστε χρήσιµοι στον κόσµο και τη ζωή είναι ανώτερη από το
φθόνο.
Πώς σας φαίνεται η προσπάθειά µας να εκφράζουµε τις ανησυχίες και τα ενδιαφέροντά µας µέσα από
τη σχολική εφηµερίδα;
Πολύ ωραία προσπάθεια. Έτσι επικοινωνείτε καλύτερα, οργανώνετε καλύτερα το λόγο σας γίνεστε πιο
υπεύθυνοι, πιο κοινωνικοί πιο επικοινωνιακοί. Είναι µια άριστη προσπάθεια.
Αν έπρεπε να κάνετε µια ευχή για το σηµερινό σχολείο, που θα µπορούσε να πραγµατοποιηθεί, ποια
ευχή θα ήταν αυτή;
Να γίνει σχολείο αγάπης και δηµιουργίας, που να ετοιµάζει εκείνους τους ανθρώπους που θα αγαπούν το
συνάνθρωπό τους, θα δηµιουργούν µαζί του, θα µοιράζονται αυτή τη χαρά της δηµιουργίας, θα αγαπούν
όλοι µαζί τα φυτά, τα ζώα και τον πλανήτη και θα υπηρετούν όλοι µαζί και τους εαυτούς τους και το
σύµπαν. Ελπίζω σε ένα τέτοιο σχολείο, δηµιουργικό, µε ανθρώπους της αγάπης. Ευχαριστώ πολύ παιδιά
µου που ήσασταν σήµερα εδώ.

ΤΟ ΠΑΣΧΑ
Το Πάσχα είναι η σηµαντικότερη θρησκευτική γιορτή της
Χριστιανοσύνης. Τιµάται η ανάµνηση της ένδοξης
Ανάστασης του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού. Αρχικά ήταν η
µεγαλύτερη εβραϊκή γιορτή, που γιορταζόταν προς τιµήν της
απελευθέρωσης των Ισραηλιτών από την Αιγυπτιακή
αιχµαλωσία.
Η ονοµασία του προέρχεται από το εβραϊκό Πεσάχ που
σηµαίνει διάβαση, προς ανάµνηση της διάβασης του
περιούσιου λαού από τη σκλαβιά στην ελευθερία.
Μετά το Πάθος και την Ανάσταση του Κυρίου, το νόηµα
της εορτής µετασχηµατίστηκε και πήρε νέα σωτηριολογική
διάσταση.
Αποτελεί την κορυφαία στιγµή της Χριστιανοσύνης, τη
γιορτή των γιορτών.

ΠΟΤΕ ΓΙΟΡΤΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΣΧΑ
Ο προσδιορισµός της γιορτής του Πάσχα είναι ένα απλό αστρονοµικό-µαθηµατικό πρόβληµα, που
καθορίζεται από τον κύκλο της Σελήνης. Το Ιουλιανό και το Γρηγοριανό ηµερολόγιο
χρησιµοποιήθηκαν γι’ αυτόν τον προσδιορισµό. Το µεν Ιουλιανό ηµερολόγιο καθόρισε το έτος ίσο
προς 365,25 ηµέρες, που όµως είναι µεγαλύτερο από το πραγµατικό κατά 0,0078 της ηµέρας. Μέσα
στα 400 χρόνια από την εφαρµογή του, το λάθος είχε φτάσει τις τρεις περίπου µέρες µε αποτέλεσµα
το 325 µ.Χ η εαρινή ισηµερία να µετατοπίζεται συνεχώς.
Το 1572 τη χρονιά του Πάπα Γρηγορίου ΙΓ΄, οπότε καθιερώθηκε το Γρηγοριανό ηµερολόγιο, η 5η
Οκτωβρίου 1852 ονοµάστηκε 15η Οκτωβρίου για να διορθωθεί το λάθος των 10 ηµερών, που είχαν
συσσωρευτεί τους προηγούµενους 11 αιώνες και να επιστρέψει η ισηµερία την 21 Μαρτίου. Με
τροποποιήσεις καθορίστηκε ότι κάθε 400 χρόνια έχουµε 97 δίσεκτα έτη, ενώ το Ιουλιανό έλεγε ότι
έχουµε 100.
Η Ελληνική πολιτεία αντικατέστησε το Ιουλιανό ηµερολόγιο µε το Γρηγοριανό και όρισε ως έναρξη
της εφαρµογής του τη 16η Φλεβάρη 1923 που την ονόµασε 1η Μαρτίου. Η εκκλησία όµως
διατήρησε το Ιουλιανό, αλλά µετά από αντιδράσεις το 1924 αποδέχτηκε κι αυτή το Γρηγοριανό για
τις ακίνητες γιορτές. Όµως χρησιµοποιεί το Ιουλιανό για το προσδιορισµό της ηµεροµηνίας του
Πάσχα.
Αποτέλεσµα αυτών το ∆υτικό Πάσχα γιορτάζεται µεταξύ 22ης Μαρτίου και 25ης Απριλίου, ενώ το
Ορθόδοξο γιορτάζεται µεταξύ 4ης Απριλίου και 8ης Μαΐου.

Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
1. Από τον αριθµό του έτους, για το οποίο γίνεται ο προσδιορισµός, αφαιρούµε τον αριθµό 2.
2. Το υπόλοιπο το διαιρούµε µε τον αριθµό 19.
3. Το υπόλοιπο της διαίρεσης το πολλαπλασιάζουµε µε τον αριθµό 11.
4. Το γινόµενο του πολλαπλασιασµού το διαιρούµε µε τον αριθµό 30. Το υπόλοιπο της διαίρεσης
λέγεται επακτή και συµβολίζεται µε το γράµµα ''Ε''
5. Τέλος αφαιρούµε το ''Ε'' από τον αριθµό 44.
6 α. Αν το ''Ε'' είναι µεγαλύτερο από 23, το υπόλοιπο της αφαίρεσης ''44-Ε'' µας δίνει την
ηµεροµηνία της Πασχαλινής Πανσελήνου το µήνα Απρίλιο του Ιουλιανού Ηµερολογίου.
β. Εάν το ''Ε'' είναι µικρότερο ή ίσο µε το 23, τότε το υπόλοιπο της αφαίρεσης ''44-Ε'' µας δίνει
την ηµεροµηνία της Πασχαλινής Πανσελήνου το µήνα Μάρτιο του Ιουλιανού Ηµερολογίου.
7. Στην ηµεροµηνία που βρήκαµε στο 6α ή στο 6β προσθέτουµε 13 ηµέρες και βρίσκουµε την ηµέρα
της Πασχαλινής Πανσελήνου στο Γρηγοριανό ηµερολόγιο που χρησιµοποιούµε σήµερα.
8. Την αµέσως επόµενη Κυριακή της ηµεροµηνίας που βρίσκουµε γιορτάζεται το Ελληνικό
Ορθόδοξο Πάσχα.

Μάλτα
Όλα τα Πάθη του Χριστού τα αναπαρασταίνουν µε πολύ µεγάλα αγάλµατα που τα τοποθετούν µέσα
στην εκκλησία γύρω γύρω και ζουν αυτές τις µέρες µε µεγάλη ευλάβεια και περισυλλογή.
Ρωσία
Όλη τη Μ. Σαρακοστή νηστεύουν. Την Μ. Παρασκευή και το Μ. Σάββατο πίνουν µόνο αγιασµό.
∆εν τρώνε τίποτα. Το Μ. Σάββατο βάφουν τ'αυγά κόκκινα και πράσινα και φτιάχνουν κουλουράκια,
ψωµί, τσουρέκια και µαγειρεύουν κρέας χοιρινό ή µοσχαρίσιο στο φούρνο µε σκόρδο, αλάτι και
πιπέρι.
Την ηµέρα του Πάσχα τα βάζουν όλα αυτά (κουλουράκια, αυγά, τσουρέκια, ψωµί, κρέας) σ'ένα
µεγάλο πανέρι και το πάνε στην εκκλησία να το ευλογήσει ο παπάς. ΄Όταν γυρίσουν στο σπίτι
τρώνε και διασκεδάζουν.

Η κυρα-Σαρακοστή
Σαρακοστή είναι µία µεγάλη περίοδος νηστείας της Εκκλησίας µας.
Ακολουθεί µετά την περίοδο της Αποκριάς, που είναι µέρες χαράς και
διασκεδάσεων.
Τη Μεγάλη Σαρακοστή έχουµε νηστεία 49 ηµερών για τους χριστιανούς.
Οι τρεις πρώτες ηµέρες είναι οι πιο αυστηρές σε όλη τη νηστεία και
ονοµάζονται "τριήµερο". Σε πολλά µέρη της Ελλάδας την παριστάνουν
σαν µια καλόγρια που έχει επτά πόδια, γιατί επτά είναι και οι εβδοµάδες
νηστείας έως τη Μεγάλη Εβδοµάδα· έχει τα χέρια σταυρωµένα, γιατί
διαρκώς προσεύχεται· δεν έχει στόµα, για να µην πολυλογεί· δεν έχει
αυτιά, για να µην ακούει πολλές κουβέντες ή άσχηµα λόγια και στο
κεφάλι έχει ένα σταυρό, αφού η περίοδος της Σαρακοστής έχει διαρκή
προσευχή και νηστεία. Μπορείς να ζωγραφίσεις κι εσύ την κυραΣαρακοστή, κι αν θέλεις κάθε εβδοµάδα µπορείς να κόβεις ένα πόδι της,
ώστε, όταν κοπούν και τα επτά, θα έχει φθάσει η Μ. Εβδοµάδα. Αν έχεις
θέλεις, µπορείς να φτιάξεις την κυρα-Σαρακοστή, µε ζυµάρι, να την
ψήσεις και να την έχεις στολισµένη στο σπίτι σου.
Υλικά: 1/2 κιλό αλεύρι, 1/2 φλιτζάνι νερό, 1 κουταλιά σούπας αλάτι
Εκτέλεση: Σε ένα βαθύ µπολ ζυµώνουµε το αλεύρι µε το νερό και το
αλάτι προσθέτοντας όσο νερό χρειαστεί, µέχρι να γίνει η ζύµη εύπλαστη.
Βάζουµε λίγο λάδι σ' ένα µεγάλο ταψί. Παίρνουµε το ζυµάρι και πλάθουµε την κυρα-Σαρακοστή
όπως δείχνει η εικόνα. Μ' ένα µαχαίρι χαράζουµε τα χαρακτηριστικά του προσώπου, τα χέρια, και
κόβουµε τα ποδαράκια. Ζεσταίνουµε το φούρνο στους 200° βαθµούς και ψήνουµε την κυραΣαρακοστή για 40'-60' λεπτά. Πρέπει το ζυµάρι µας να ξεροψηθεί και να γίνει σκληρό.

Το ψήσιµο του οβελία
Κάθε χρόνο την Κυριακή του Πάσχα σε όλη την Ελλάδα
επικρατεί το έθιµο του ψησίµατος του οβελία. Πιο έντονα το
βλέπεις στα χωριά µας όπου κάθε αυλή έχει και τη σούβλα της.
Όλοι οι άνθρωποι εύχονται Χριστός Ανέστη και Αληθώς Ανέστη
τσουγκρίζοντας τα αυγά τους, τα οποία έχουν βαφεί κόκκινα τη
Μεγάλη Πέµπτη.
Άλλοι πάλι χορεύουν γύρω από τον οβελία παραδοσιακούς
χορούς, εκφράζοντας έτσι τη χαρά τους για την Ανάσταση του
Κυρίου.
Παντού υπάρχουν µυρωδιές της σούβλας κι όταν µεσηµεριάσει κι
έχει ψηθεί το αρνί ή το κατσίκι το βγάζουν από τη σούβλα το
τοποθετούν σε µεγάλες πιατέλες και κάθονται όλοι µαζί στο
πασχαλινό τραπέζι συνεχίζοντας έτσι το γλέντι τους. «Χριστός
Ανέστη» «Αληθώς Ανέστη ».
Ανθούλα Παππά – ΣΤ τάξη

Das Grillen des Lamms auf dem Spieß
Jedes Jahr am Ostersonntag werden in ganz Griechenland Lämmer auf Spießen gegrillt. Am häufigsten wird
dieser Brauch in den Dörfern gepflegt, wo man in jedem Garten einen Grillspieß findet. Jeder spricht die
Botschaft „Christus ist auferstanden“ aus und es wird ihm geantwortet „Er ist wahrlich auferstanden“ und sie
titschen ihre Ostereier, die am Donnerstag davor rot gefärbt worden sind. Andere wiederum tanzen
Volkstänze rund um das gespießte Lamm und zeigen somit ihre Freude an der Auferstehung des Herren.
Überall duftet es nach gegrilltem Lamm und am Mittag, wenn es fertig ist, wird es in große Platten gelegt und
alle setzen sich miteinander an den feierlichen Tisch und setzen das Feiern fort. „Christus ist auferstanden“
„Er ist wahrlich auferstanden“. Anthoula Pappa – 6 b Klasse

Η µουσική και το τραγούδι µας ενώνουν

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ!!!!
Αν περιορίζαµε ολόκληρη την ανθρωπότητα σε ένα χωριό
εκατό κατοίκων, αλλά διατηρούσαµε τις αναλογίες όλων
των λαών τότε αυτό το χωριό θα αποτελείτο από:
57 Aσιάτες
21 Ευρωπαίους
14 Αµερικανούς
8 Αφρικανούς
52 γυναίκες
48 άνδρες

70 µη άσπρους
30 άσπρους
70 µη Χριστιανούς
30 Χριστιανούς
6 πρόσωπα θα κατείχαν το 59% του παγκόσµιου πλούτου.
Και τα έξι θα προέρχονταν από την Αµερική.
80 θα είχαν µη ικανοποιητικές συνθήκες κατοικίας.
70 θα ήταν αναλφάβητοι.
50 θα ήταν υποσιτισµένοι.
1 θα πέθαινε.
2 θα γεννιόνταν.
1 θα είχε κοµπιούτερ κι 1 (µόνο ένας) θα είχε πτυχίο Πανεπιστηµίου.
Αν κάποιος παρατηρήσει τον κόσµο από αυτή την
πλευρά, τότε γίνεται φανερό στον καθένα ότι η ανάγκη
για συναδέλφωση, κατανόηση, αποδοχή και µόρφωση
είναι πολύ µεγάλη. Σκεφτείτε λοιπόν τα ακόλουθα:
Αν σήµερα το πρωί ξυπνήσατε υγιείς και όχι άρρωστοι
τότε είστε πιο τυχεροί από 1 εκατοµµύριο ανθρώπους οι
οποίοι δεν πρόκειται να ζουν την επόµενη εβδοµάδα.
Αν δεν ζήσατε ποτέ ένα πόλεµο, ούτε νοιώσατε την
µοναξιά της αιχµαλωσίας, την αγωνία του τραυµατισµού και την πείνα τότε είστε τυχερότεροι από
500 εκατοµµύρια ανθρώπους του κόσµου.
Αν µπορείτε να πηγαίνετε στην εκκλησία χωρίς τον φόβο ότι θα σας απειλήσουν, θα συλλάβουν ή
θα σας σκοτώσουν, τότε είστε τυχερότεροι από 3 δισεκατοµµύρια ανθρώπους του κόσµου.
Αν έχετε φαγητό µέσα στο ψυγείο σας, αν είστε ντυµένοι, αν έχετε µια στέγη πάνω από το κεφάλι
σας και ένα κρεβάτι, τότε είστε πλουσιότεροι από το 75% των κατοίκων αυτού του κόσµου.
Αν έχετε λογαριασµό στην τράπεζα, λίγα λεφτά στο πορτοφόλι και λίγα ψιλά σε ένα κουµπαρά, τότε
ανήκετε στο 8% των εύπορων ανθρώπων αυτού του κόσµου.
Αν διαβάζετε αυτή την είδηση είστε διπλά ευλογηµένοι γιατί:
1. Κάποιος σας έχει σκεφτεί.
2. ∆εν ανήκετε στα δύο δισεκατοµµύρια ανθρώπων που δεν ξέρουν να διαβάζουν.

Κάποιος είπε κάποτε:
Να δουλεύεις σαν να µην σου χρειάζονταν χρήµατα.
Να αγαπάς σαν να µην σε έχουν πληγώσει ποτέ.
Να χορεύεις σαν να µην σε παρακολουθούσε κανείς.
Να τραγουδάς σαν να µην σε άκουγε κανείς.
Να ζεις σαν να ήταν ο παράδεισος πάνω στη γη.
∆ώστε αυτό το κείµενο σε όσους ονοµάζετε φίλους. Αν δεν το δώσετε δεν θα γίνει
τίποτα. Αν το δώσετε θα κερδίσετε ένα χαµόγελο από κάποιον.

ΕΦΕΥΡΕΤΕΣ – ΜΕΡΟΣ Α'
ΒΑΡΥΤΗΤΑ - Ισαάκ Νεύτων
Αν κάτσεις κάτω από µια µηλιά να ξεκουραστείς, υπάρχει πάντα η
πιθανότητα να σου πέσει στο κεφάλι κάποιο από τα ώριµα µήλα της.
Αυτό το γραφικό περιστατικό, λένε, συνέβη στον Άγγλο µαθηµατικό,
φυσικό και αστρονόµο Ισαάκ Νεύτωνα.
Από τη 'µηλιά' που έφαγε στο κεφάλι αναρωτήθηκε τότε « γιατί, άραγε,
τα αντικείµενα δεν στέκονται στον αέρα, παρά πέφτουν όλα κάτω στη γη,
όταν τ' αφήνουµε; »
Έτσι, µετά από σκέψη και µελέτη έφτασε στο συµπέρασµα ότι
« ∆ε µπορεί...κάποια δύναµη υπάρχει στη γη που έλκει, δηλαδή τραβάει
προς το κέντρο της όλα τα αντικείµενα. Κι αυτή η δύναµη είναι η κυρία
Βαρύτητα. Χάρη σ' αυτή την κυρία οι πέτρες που πετάµε στον αέρα
πέφτουν πάλι στη γη, κι ακόµα πατάµε σταθερά τα πόδια µας στο
έδαφος και δεν ...αεροβατούµε!
Ο Νεύτωνας, το 1669, ανέπτυξε τη θεωρία του για το λευκό φως και
έδειξε πώς αυτό αναλύεται στα επτά κύρια χρώµατα.
Το 1671 κατασκεύασε το πρώτο κατοπτρικό τηλεσκόπιο. Έγραψε πολλά
αξιόλογα επιστηµονικά συγγράµµατα και το 1750 στήθηκε ανδριάντας
του στο Πανεπιστήµιο του Κέµπριτζ. Θέλετε κι άλλα;

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ-ΦΩΝΟΓΡΑΦΟΣ-Τόµας Έντισον
Όµορφες και ροµαντικές οι νύχτες που φωτίζονται ατό τ' αστέρια και το
φεγγάρι, στ' αλήθεια! ∆οκιµάσατε, όµως, να διαβάσετε κάτω από αυτό το
φως; Ένας µεγάλος αµερικανός εφευρέτης, λοιπόν, ο Θωµάς Έντισον,
στις ώρες της ανάπαυσης του συνήθιζε να µελετάει Χηµεία, Φυσική και
Μηχανική, ώσπου κατασκεύασε ένα πρακτικό ηλεκτρικό λαµπάκι, που
θα του επέτρεπε, επιτέλους, να διαβά5ει και τα βράδια.
Αυτό το λαµπάκι, το 1880, κόστι5ε 2,5 δολάρια. Όσοι τουλάχιστον
είχαν λεφτά, τώρα θα µπορούσαν να διαβάζουν τις νύχτες ή τις
συννεφιασµένες µέρες πολύ πιο εύκολα. Ο Έντισον, βέβαια, δε σταµάτησε εκεί. Του ανήκουν 1093 εξευρέσεις! Εφεύρε το φωνόγραφο,
τελειοποίησε τον τηλέγραφο, εφεύρε το µικροτηλέφωνο, το ηλεκτρικό
µεγάφωνο, το ηλεκτρικό θερµόµετρο και, το πιο καταπληκτικό, την
πρώτη κινηµατογραφική µηχανή, κάτι που έδωσε δουλειά σε χιλιάδες
ηθοποιούς και σκηνοθέτες και χάρισε τη µαγεία της µεγάλης οθόνης σε
µας τους θεατές.
Μια σηµαντική λεπτοµέρεια: ενώ ο εφευρέτης του κινηµατογράφου ήταν
ουσιαστικά ο Έντισον, τη δόξα του την έκλεψαν οι αδελφοί Λιµιέρ, οι
οποίοι τελειοποίησαν ένα εξάρτηµα της αρχικής µηχανής του και συνδυάζοντας την κάµερα µε τον
προβολέα, έκαναν εκείνοι την πρώτη δηµόσια προβολή ταινίας στο Παρίσι το 1895. Έτσι, ο
κινηµατογράφος θεωρείται εφεύρεση των αδελφών Λιµιέρ.

ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ ΝΤΑ ΒΙΝΤΣΙ – Ζωγράφος-Εφευρέτης
Ήταν ένας καταληκτικός συνθέτης της τέχνης και της επιστήµης.
Πειραµατίστηκε πολύ στον τοµέα της οπτικής, κάτι που τον οδήγησε στη
δηµιουργία της χρωµατικής σύνθεσης 'σφουµάτο'.
Το σφουµάτο είναι το απαλό σκίασµα της ατµόσφαιρας, µε το οποίο απάλυνε τα
περιγράµµατα των µορφών τόσο πολύ που σχεδόν διαλύονταν. Ο ίδιος είχε πει
« να βυθίζεις τα πράγµατα στο φως και στο άπειρο...» και σ' αυτή την αρχή
στηρίζονταν όλα του τα έργα.
Μας άφησε τα εξαιρετικά έργα του 'Μόνα Λίζα' ή 'Τζοκόντα', 'το Μυστικό ∆είπνο'
'την Αγία Άννα' 'την Κυρία µε την ερµίνα', κ.ά. Ασχολήθηκε ακόµη µε τα
Μαθηµατικά, τη Φυσική, την Οπτική, την Υδραυλική, την Ανατοµία, την
Αστρονοµία. Έκανε πολεοδοµικά σχέδια Και την περίφηµη 'ιδανική πόλη'.
Μελέτησε τις πτήσεις παρατηρώντας το πέταγµα των πουλιών.
Κι όµως, όταν ο Ντα Βίντσι σχεδίασε µια απίθανη πτητική µηχανή, οι λόγιοι
της ενοχής του, λένε, του είπαν: « Ξέχασε το, Λεόν. Αν οι µηχανές µπορούσαν να
πετάξουν, θα το γνωρίζαµε...».

Πρόγραµµα Πρώτων Βοηθειών
Εµείς οι µαθητές της ΣΤ τάξης παρακολουθήσαµε στο
σχολείο από την ειδικευµένη νοσοκόµα του Ερυθρού
Σταυρού κα ∆έσποινα Παρχαρίδου ένα πρόγραµµα
Πρώτων Βοηθειών. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός
Θεσσαλονίκης στα πλαίσια της Υπηρεσίας Αγωγής
Υγείας ενηµερώνει το κοινό σε θέµατα που στόχο έχουν
την πρόληψη της ασθένειας και την προαγωγή της
υγείας. Ιδιαίτερα στο σχολείο µας έγινε ενηµέρωση σε
θέµατα πρώτων βοηθειών και αυτή περιλάµβανε:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Τον τρόπο προσέγγισης σε χώρο, όπου κάποιος χρειάζεται πρώτη βοήθεια, τα βήµατα που
ακολουθούνται
Τι πρέπει να περιέχει ένα πρόχειρο φαρµακείο, δηλαδή το φαρµακείου του σπιτιού, του
αυτοκινήτου, του σχολείου, φάρµακα και υλικά
Περιποίηση ενός µικρού τραύµατος, πρόληψη µόλυνση
Πρώτη βοήθεια σε µία µεγάλη εξωτερική αιµορραγία
Πρώτη βοήθεια σε ρινορραγία
Πρώτη βοήθεια εγκαυµάτων 1ου και 2ου βαθµού
Πρώτη βοήθεια σε δάγκωµα από δηλητηριώδες φίδι
Πρώτη βοήθεια σε διάστρεµµα, εξάρθρηµα και κατάγµατα άκρων
Πρώτη βοήθεια σε λιποθυµία, πρόληψη- αντιµετώπιση
Πρώτη βοήθεια σε απώλεια των αισθήσεων, πλάγια θέση ασφαλείας
Το πρόγραµµα ολοκληρώθηκε σε τρία εκπαιδευτικά δίωρα και
στόχο είχε την ευαισθητοποίηση µας από µικρή ηλικία σε απλά
πράγµατα που µπορούν να σώσουν ζωές.

Με στόχο την προστασία µας...
Βλέπω – Ακούω – Μαθαίνω
Η βιοµηχανική δραστηριότητα συνδέεται κάποιες φορές µε ατυχήµατα
µικρής ή µεγάλης έκτασης.
Βιοµηχανικό Ατύχηµα Μεγάλης Έκτασης (ΒΑΜΕ) είναι ένα γεγονός
µεγάλης εµβέλειας, που µπορεί να εκδηλωθεί µε τη µορφή διαρροής
επικίνδυνων ουσιών, πυρκαγιάς ή έκρηξης σε µια βιοµηχανική
εγκατάσταση, προκαλώντας σοβαρό κίνδυνο, άµεσο ή έµµεσο, για τον
άνθρωπο και το περιβάλλον.
Για την προστασία των πολιτών της, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέδωσε την
Κοινοτική Οδηγία Seveso. Αφορµή για την έκδοσης της αποτέλεσε το
ατύχηµα το οποίο συνέβη στην πόλη της Ιταλίας Σεβέζο το 1976,
προκαλώντας το έντονο ενδιαφέρον τόσο της κοινής γνώµης όσο και του
επιστηµονικού κόσµου.
Για την προστασία των πολιτών µας και στο πλαίσιο της
αποτελεσµατικότερης εφαρµογής της οδηγίας Seveso στη χώρα µας, η
∆ιεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού του ΥΠΕΧΩ∆Ε. µε τη
συγχρηµατοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πραγµατοποιεί µια σειρά
έργων, όπως είναι τα ακόλουθα:
Σύνταξη Ειδικών Σχεδίων Αντιµετώπισης Τεχνολογικών Ατυχηµάτων ανά βιοµηχανική
εγκατάσταση
∆ιαχείριση της Ασφάλειας σε εγκαταστάσεις φυτοφαρµάκων
Μελέτη αντιµετώπισης ατυχηµάτων από τη διαχείριση επικίνδυνων ουσιών σε αεροδρόµια
λιµάνια και σιδηροδροµικούς σταθµούς, καθώς και το έργο
« Ολοκληρωµένες Ενέργειες Ενηµέρωσης και Ευαισθητοποίησης του κοινού για την αντιµετώπιση Βιοµηχανικών Ατυχηµάτων Μεγάλης Έκτασης »

∆ΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ας γνωρίσουµε τη γειτονιά µας…

Στην περιοχή του σχολείου µας αλλά και στην ευρύτερη περιοχή, φιλοξενούνται βιοµηχανικές
εγκαταστάσεις οι δραστηριότητες των οποίων περιλαµβάνουν:
διυλιστήρια πετρελαίου
εγκαταστάσεις αποθήκευσης και εµπορίας υγρών καυσίµων
εγκαταστάσεις αποθήκευσης και εµπορίας υγραερίου
εγκαταστάσεις τυποποίησης και εµπορίας φυτοφαρµάκων
εγκαταστάσεις παραγωγής λιπασµάτων
αγωγούς µεταφοράς

Για τη δική µας προστασία και την εύρυθµη λειτουργία των εγκαταστάσεων έχουν εκπονηθεί ειδικές
µελέτες ασφαλείας. Επί πλέον έχει καταστρωθεί γενικό Σχέδιο Αντιµετώπισης Τεχνολογικών
Ατυχηµάτων (ΣΑΤΑΜΕ) στην περιοχή, ενώ ταυτόχρονα συντάσσεται ειδικό σχέδιο για την κάθε
εγκατάσταση ξεχωριστά.
Στην περίπτωση βιοµηχανικού ατυχήµατος, το οποίο µπορεί να εκδηλωθεί µε έκρηξη, φωτιά ή
διαρροή εύφλεκτων ή τοξικών ουσιών, θα πρέπει να γνωρίζουµε ότι, ανάλογα µε το είδος και την
ποσότητα της εκλυόµενης επικίνδυνης ουσίας:
• οι επιπτώσεις του ατυχήµατος εξαπλώνονται από λίγες δεκάδες µέτρα έως µερικά χιλιόµετρα
• το ατύχηµα διαρκεί από λίγα δευτερόλεπτα έως αρκετές ώρες, και
• οι επιπτώσεις µπορεί να είναι άµεσες, παροδικές ή και µακροχρόνιες
Τέλος, µε βάση τα στοιχεία από τα βιοµηχανικά ατυχήµατα που έχουν συµβεί έως σήµερα στην
Ελλάδα, δεν πρέπει να ξεχνούµε ότι: οι επιπτώσεις συνήθως περιορίζονται µέσα στα όρια της
εγκατάστασης και σπάνια υπάρχουν συνέπειες στις γειτονικές περιοχές και στους κατοίκους.
Εµείς όµως πρέπει πάντα να παίρνουµε τα µέτρα µας και να είµαστε έτοιµοι ανά πάσα στιγµή,
για ό,τι κι αν συµβεί.

Μια πολύ ενδιαφέρουσα πολυπολιτισµική
επίσκεψη στο σχολείο µας
Στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράµµατος
Σωκράτης (Socrates-Comenius) 2.2.β, το οποίο
µας έδωσε τη δυνατότητα από την αρχή της
φετινής σχολικής χρονιάς να φιλοξενούµε στο
σχολείο µας, το βοηθό καθηγητή ξένης γλώσσας
κ. Κρίστιαν Κόλλινγκερ (Christian Kollinger)
από τη Γερµανία, τη σχολική µας µονάδα
επισκέφθηκαν - ύστερα από µια πολύ
ενδιαφέρουσα πρόταση του κ. Κόλλινγκερ - 11
ξένοι φοιτητές που βρίσκονται στη χώρα µας
συµµετέχοντας στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα
δράσης
ΕΡΑΣΜΟΣ
(ERASMUS)
του
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης.
Η επίσκεψη πραγµατοποιήθηκε την Τετάρτη 17 Ιανουαρίου 2007, στην πρωινή ζώνη του σχολικού
προγράµµατος. Μετά την υποδοχή τους από τον ∆ιευθυντή µας κ. Παπαδόπουλο Στέργιο και το
διδακτικό προσωπικό του σχολείου, οι φοιτητές είχαν τη δυνατότητα να επισκεφτούν κάποιες τάξεις
και να γνωριστούν µε τους συµµαθητές µας.
Η τάξη του Β1 µαζί µε τη δασκάλα τους κα
Βάννα Κώστα, τους καλωσόρισε λέγοντας
«Καληµέρα» στη γλώσσα προέλευσης του
καθενός. Εδώ πρέπει να σηµειωθεί ότι οι
φοιτητές προέρχονταν από τη Γερµανία, την
Ισπανία, την Ιταλία, την Εσθονία, τη Φιλανδία
και την Τουρκία. Επίσης στο ίδιο τµήµα
συµµετείχαν σ’ ένα παιχνίδι γνωριµίας µε τους
µικρούς µας συµµαθητές.

Με µεγάλη χαρά και πολλές εκπλήξεις τους
υποδέχτηκε και η τάξη του Γ1 µε τη δασκάλα
τους κα Μάχη Κεσκιλίδου. Οι µαθητές
ετοίµασαν ζωγραφιές για κάθε επισκέπτη και τον
καλωσόριζαν στη γλώσσα του, έχοντας
ετοιµάσει κι αντίστοιχες χειροτεχνίες. Επίσης
αντάλλαξαν ευχές µιλώντας ο καθένας τη
γλώσσα του.

Στη συνέχεια η µουσικός του σχολείου µας κα
Παναγιώτα Ντριγκόγια, τους περίµενε στην τάξη
του Ε1 µαζί µε το δάσκαλό τους κ. Σάκη
Παράσχο, όπου τα παιδιά τραγούδησαν διάφορα
τραγούδια της ελληνικής µουσικής σκηνής. Για
τελευταίο τραγούδι επέλεξαν το αγγλικό
τραγούδι «Imagine» του Τζον Λένον και έτσι
µπόρεσαν να το τραγουδήσουν παρέα µε τους
επισκέπτες µας.

Έπειτα οι µαθητές του ΣΤ2, αφού υποδεχτήκαµε
κι εµείς µε τη σειρά µας, µαζί µε το δάσκαλό µας
κ. Αποστόλη Ζώη και τη δασκάλα των Αγγλικών
κα Μαρία Βρίτσιου, τους επισκέπτες µας, τους
αφιερώσαµε διάφορα ποιήµατα διαβάζοντάς τα
στα Αγγλικά και χαρίζοντας σαν δώρο κάποια
ενθύµια της τάξης.

Η ξενάγησή τους τελείωσε στην τάξη του ΣΤ1,
όπου µαζί µε τη δασκάλα Φυσικής Αγωγής του
προγράµµατος “Καλλιπάτειρα” κα Πηγή
Βοδενιώτου
παρουσιάσαµε
διάφορους
ελληνικούς χορούς, όπου συµµετείχαν επίσης µε
ενθουσιασµό και οι φιλοξενούµενοί µας.
Η επίσκεψη των παραπάνω καλεσµένων µας,
ήταν µια πολύ θετική εµπειρία για όλα τα παιδιά
του σχολείου. Κάποια από τα µεγαλύτερα παιδιά
του σχολείου είχαµε την ευκαιρία να µιλήσουµε
µαζί τους στα γερµανικά, ρωσικά και ισπανικά.
Οι λόγοι που µας ωθούν να συµµετέχουµε ως σχολείο κάθε χρόνο σε διάφορα ευρωπαϊκά
προγράµµατα είναι:
• Η πολύ θετική εµπειρία από την τριετή συµµετοχή µας στο Comenius 1 και από την πρώτη
συµµετοχή µας στο Comenius 2.2 β
• Η συνέχιση της ευρωπαϊκής διάστασης στο σχολείο µας
• Η καταπολέµηση του ρατσισµού και της ξενοφοβίας
• Οι διαπολιτισµικές συναντήσεις ως βασικό στοιχείο του σχολικού µας προγράµµατος
• Η παροχή όλο και περισσότερων ευκαιριών σε κάποιους συµµαθητές µας, π.χ. αλλοδαποί,
τσιγγάνοι κ.ά.
• Οι ιδέες βελτίωσης από εκπαιδευτικούς άλλων χωρών
• Η γνωριµία µε τις άλλες γλώσσες.
Ακολουθούν εντυπώσεις κάποιων καλεσµένων από την επίσκεψη στο σχολείο µας:
Θα ήθελα απλά να πω ότι ένιωσα ιδιαίτερα ευπρόσδεκτη στο αγαπητό σχολείο σας. Ήταν µια πολύ
όµορφη µέρα και ένιωσα ευχαρίστηση που συναντηθήκαµε µε όλους τους µαθητές και δασκάλους
και ιδιαίτερα µε τον ∆ιευθυντή κ. Παπαδόπουλο. Πρέπει να πω ότι έχετε πολύ ταλαντούχους
µαθητές. Ευχαριστώ και πάλι για τα τραγούδια, τα ποιήµατα, τα δώρα, τους χορούς, τα παιχνίδια και
ότι κάνατε µαζί µας, µα πιο πολύ για τη φιλοξενία και την παρέα σας. Ελπίζω να σας συναντήσω
σύντοµα και πάλι. ( Zeynep από την Τουρκία)
Μου άρεσε πάρα πολύ. Ήταν µια καλή ευκαιρία να δούµε άλλες οπτικές της ζωής στην Ελλάδα.
Βρίσκω πολύ καλή την ιδέα το ότι µαθητές από διάφορες χώρες φοιτούν µαζί στο ίδιο σχολείο. Θα
έπρεπε να γίνεται το ίδιο και στην Εσθονία. Ιδιαίτερα µου άρεσε η ώρα της Μουσικής, ήταν
συγκινητικό. Ευχαριστώ για µια όµορφη µέρα. (Aina από την Εσθονία)
« Συναντώ την Ευρώπη, συναντώ φίλους », αυτό µου είπε σήµερα ένας Γερµανός φίλος µου. Και
τι είναι καλύτερο από το να συναντά κανείς φίλους από διαφορετικές χώρες; Είναι η πραγµατική
ευκαιρία για ανταλλαγή πολιτισµών, συναισθηµάτων και εµπειριών. Εάν µάλιστα ένα
∆ιαπολιτισµικό σχολείο κινείται σε αυτό το πλαίσιο , τότε όλα είναι τέλεια. Στις µέρες µας ,
περισσότερο από παλαιότερα, είναι αναγκαίο να χτίζουµε τις βάσεις για µια καινούρια Ευρώπη,
χωρίς τείχη και χρώµατα. Πραγµατικά ήταν απόλαυση να περάσω µια µέρα µε αυτούς τους µαθητές.
Παρ’ όλο που ήταν µικροί σε ηλικία µου έδωσαν να καταλάβω ότι ήδη κρατούν τις βάσεις για τη «
νέα Ευρώπη» , απλά πρέπει να τους περιµένουµε να µεγαλώσουν. Αληθινά θέλω να ευχαριστήσω
τον φίλο µου Κρις, που µου έδωσε µία τόσο σηµαντική ευκαιρία. ( Pietro από την Ιταλία)

Πραγµατικά ήταν απόλαυση η επίσκεψη στο σχολείο σας. Ιδιαίτερα οι δραστηριότητες όπως ο
χορός, τα τραγούδια και το παιχνίδι γνωριµίας µαζί µε τα παιδιά λέγοντας το αγαπηµένό µας
φαγητό, ήταν αληθινά ωραίο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. ( Hanna από τη Φιλανδία)
Όταν ο Κρίστιαν µας κάλεσε να δούµε το σχολείο του, για το οποίο µας µιλούσε τόσο καιρό, δεν
περίµενα τα παιδιά να µας δεχτούν µε τόση χαρά και περιέργεια.
Μας φέρθηκαν χωρίς φόβο, πολύ άνετα και φαίνονταν πολύ χαρούµενα. Οι δάσκαλοι πραγµατικά
κατάφεραν να διοργανώσουν µια µέρα στην οποία νοµίζω µάθαµε όλοι µας κάτι. Τα παιδιά
γνώρισαν ανθρώπους άλλων χωρών και εµείς οι καλεσµένοι γνωρίσαµε ένα σχολείο που προσπαθεί
καθηµερινά να περάσει το µήνυµα της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης στους µαθητές του και τη
συµβίωση διάφορων κουλτουρών και πολιτισµών στην Ελλάδα. Σας ευχαριστούµε πολύ, θα µας
µείνει αξέχαστη, η επίσκεψη αυτή. ( Bernhard από τη Γερµανία)

A multicultural visit to our school
In the contents of the European program
Socrates-Comenius 2.2.b which gave us the
opportunity since the beginning of the school
year to host the assistant foreign language
teacher Mr. Christian Kollinger from Germany,
our school was visited – after a very interesting
suggestion by Mr. Kollinger – by 11 foreign
students who are in our country participating in
the educational action program ERASMUS of
the University of Thessaloniki.
The visit took place on Wednesday 17th January 2007, during the morning zone of our school
program. After being welcomed by our Principal, Mr. Papadopoulos Stergios and the teaching staff
of our school, the students had the chance to visit some of our classes and meet some of our students.
B1 class with their teacher, Vanna Costa,
welcomed them by saying “Good morning” in
the mother tongue of every one of the students. It
should be noted here that the students were from
Germany, Spain, Italy, Estonia, Finland and
Turkey. Also, in the same class, they participated
in an acquaintance game with our young
students.

With great joy and many surprises they were also
welcomed by class C1 and their teacher, Machi
Keskilidou. The students had prepared drawings
for every visitor and welcomed them using again
the mother tongue of everyone while they had
prepared the appropriate art crafts. Furthermore,
they exchanged compliments all in our visitor’s
own language. Later, the teacher of music Mrs.
Panagiota Drigogia met them in class E1 where
the students and their teacher, Mr. Sakis
Paraschos, sang several songs of the Greek
musical scene. The English song “Imagine” by
John Lennon was the one chosen for last so they
were all able to sing together.

Afterwards, the students from the 6th 2 class
hosted the foreign students and together with
their teacher, Mr. Apostolis Zois and the teacher
of English, Mrs. Maria Vritsiou they recited
some poems in English and offered our guests
some souvenirs of their class.
The tour ended in the 6th 1 class where the
students with the Physical education teacher of
the “Kallipatira” program, Mrs. Pigi Vodeniotou
presented several Greek dances in which the
guests participated enthusiastically.
The visit of the above mentioned guests was a very positive experience for all the children in our
school. The reasons urging us to participate as a school every year in different European programs
are:
• The extremely positive experience from the 3 years participation in Comenius 1 and from our
first participation in Comenius 2.2b
• The continuance of the European element in our school
• The downbeat of racism and xenophobia.
• The intercultural meetings as main element of our school curriculum.
• The granting of even more chances to some of our students, e.g. foreign students or gypsy
etc.
• The ideas for improvement form the teachers of foreign countries
• The acquaintance with foreign languages.
Impressions of some of our guests from their visit to our school follow:
I just want to say I felt very welcomed in your lovely school. It was a very nice day and it was a
pleasure to meet with all of the pupils and teachers, especially the principal Mr. Papadopoulos.
I must say you have very talented pupils. Thanks again for your songs, poems, gifts and the dancing
and playing with us and most importantly for your hospitality and company. Hope to meet you again
soon. ( Zeynep from Turkey )
I liked it very much. It was a good opportunity to see other aspects of life in Greece. I find very good
the idea that children from different countries study together. They should do the same thing in
Estonia as well. Children were very sweet. Especially I liked the singing lesson, it was touching.
Thank you for a beautiful day. ( Aina from Estonia )
“Meeting Europe, meeting friends” this is
what today a German friend of mine told me!
And what is better than meeting people from
different countries? It is the right chance to
exchange cultures, feelings and experiences. And
if the context is that of and intercultural school
then it becomes perfect! Nowadays more than in
the past we really need to build the basis of a
new Europe, without walls and colours. I really
enjoyed the day passed with those pupils; and
even if they were just very young people I
learned that we already keep the basis of this
“new Europe”, we just need to wait for them to
grow. I truly want to thank my friend Chris for
giving me such an important opportunity.
( Pietro from Italy )
I really enjoyed the visit to your school. Especially interactive activitates as dancing, singing and
thelling favorite food together with children were really nice. Thank you very much!
(Hanna from Finland)

When Christian invited us to see his school for which he had been talking for so long, I did not
expect that the students would happily welcome us with so much curiosity. They treated us without
fear, very comfortable and seemed very happy. The teachers really managed to organize a day that
has been very educational for all of us. The children met foreigners and we, the guests met a school
that daily tries to forward intercultural education to their students and the coexistence of different
cultures and civilizations in Greece. Thank you, we will never forget this visit. (Bernhard from
Germany)
Οι µαθητές, οι δάσκαλοι και οι γονείς του 6ου ∆ιαπολιτισµικού ∆ηµοτικού
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 )
Hyvää pääsiäistä (στα φιλανδικά )

Το συγκεκριµένο φύλλο της εφηµερίδας ( αρ. φύλλου 14 ) επιµελήθηκαν οι παρακάτω µαθητές
της ΣΤ τάξης: Αβραµίδης Γεώργιος, Γεωργιάδου Φανή, Ηρακλή Ελένη, Θεοδωρίδου Ελένη,
Θεοδώρου Κυριάκος, Ιγνατιάδου Σµαρώ, Καραγκιόζοβα Άνια, Μελικίδης Ανατόλιος, Μελντονιάν
Μελίνα, Μουχσιάδου Αικατερίνη, Μουχσιάδου Μαρία-Ισαβέλλα, Μπεσίµογλου Σοφία, Νονιάδου
Γκαγιανέ, Ντέντα Φρεντερίκ, Ντιατλοβίδου Αντωνίνα, Παπαδόπουλος Γεώργιος, Παπαδοπούλου
Μαρία, Πατσακίδου Αναστασία, Παυλίδου Παρασκευή, Πεταλίδης Ιορδάνης, Ποϊρατζίδης Κων/νος,
Σπανού Στυλιανή, Στεφανίδου Γεωργία, Συµωνίδου Αφροδίτη, Σφεντερίκος Γεώργιος, Τζέγκα
Σοφία, Τσαλαπατάρας Γεώργιος, Τσιότρα Στεφανία, Χατζιλάρη Κλαούντιο, Χιντάς Νικόλαος,
Χότζα Μπρισίλντα, Αλεξιάδου Κερασία, Αντίνου Μαρία, Αποστολίδης Γεώργιος, Βαρβαριώτης
Βασίλειος, Γαβριηλίδης ∆ηµήτριος, Γίδαρη Παναγιώτα, Ελευθεριάδου Μαρία, Ζουλεφκιάρ Μαρίνα,
Ζουλεφκιάρ Μάριος, Καϊταλίδης Ιωάννης, Καλπαζίδου Καλλιόπη, Καρανίκου Κωνσταντία,
Καραπάντση Αναστασία, Κατσίκα Στέλα, Κεσίδου Όλγα, Κιουρτσίδου Ίνγκα, Κύρτσης Νικόλαος
Ραφαήλ, Λαπαρίδου Ελένη, Μοσχοπούλου Ελένη, Μοφρίδου Αικατερίνη, Μωραΐτης Νικόλαος
Ραφαήλ, Μωϋσιάδης Παναγιώτης, Ουρσίνη Παναγιώτης, Παπά Ανθούλα, Παρασίδου Φελίσια,
Παροτσίδου Ελένη, Παυλίδου Νικολέτα, Ποιµενίδης Κλεώπας, Ράµι Μπλένταρ, Ρασίµογλου
Κυριάκος Ραφαήλ, Ρόκο Σαβέτα, Σολοµωνίδου Αγάπη, Τσιµέρη ∆ήµητρα

