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« Ένα παιδί που γνωρίζει καλά τη µητρική του 
γλώσσα, µαθαίνει πολύ πιο εύκολα  

µια δεύτερη γλώσσα » 
Η επίκουρη καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τµήµατος ∆ηµοτικής 
Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ. Σούλα Μητακίδου µιλά στα παιδιά 
 

Τη ∆ευτέρα 22 Οκτωβρίου 2007 οι µαθητές της ΣΤ τάξης 
του 6ου ∆ιαπολιτισµικού και Ολοήµερου ∆ηµοτικού 
Σχολείου Ελευθερίου-Κορδελιού, Βεσίµ Μάριος, 
Γεωργιάδης Σπύρος, Μπρατσάι Ραφαέλα, Νταχουνταρίτσε 
Σωτήρης, Σαββίδης Θεόδωρος και Χριστοφορίδης 
Θεόδωρος επισκεφθήκαµε µαζί µε τη δασκάλα µας κα 
Κώστα Βάννα, τη δασκάλα της Β΄ τάξης κα Κεφαλίδου 
Άρτεµι και το δάσκαλο του Προπαρασκευαστικού Τµήµατος 
Τσιγγανοπαίδων κ. Μαυροµάτη Γαβριήλ, την επίκουρη 
καθηγήτρια στο Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής 
Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσ/νίκης. 
κα Μητακίδου Σούλα. Η κυρία Μητακίδου µετά από την 

εγκάρδια υποδοχή που µας επιφύλαξε, µας µίλησε για τη ζωή και το έργο της και ανέπτυξε τις σκέψεις τις 
για τη ∆ιαπολιτισµική Εκπαίδευση στα σχολεία. Η συζήτησή µαζί της ήταν πολύ ευχάριστη, κράτησε 
περίπου µιάµιση ώρα κι αυτό που µας έκανε εντύπωση ήταν ότι όλες οι απαντήσεις της ήταν µε απλό και 
κατανοητό τρόπο.  
 

Πώς ήταν τα παιδικά σας χρόνια; 
 

Έζησα πολύ όµορφα παιδικά χρόνια. Θεωρώ τον εαυτό µου τυχερό που δε χρειάστηκε να φύγει από την 
πόλη που µεγάλωσε. Γεννήθηκα στην περιοχή της Παναγίας Φανερωµένης, µια συνοικία όπου ζούσαν πολύ 
φτωχές οικογένειες. Γι’ αυτό και το σχολείο µου ήταν πολύ φτωχό.  
 
Πώς θυµάστε τον εαυτό σας σαν µαθήτρια; 
 

Ήµουν καλή µαθήτρια. ∆εν αντιµετώπισα ποτέ πρόβληµα.  
 
Ποια είναι η καλύτερη και ποια είναι η χειρότερη ανάµνηση από τη σχολική σας ζωή; 
 

Θα ξεκινήσω από την χειρότερη ανάµνηση. Τότε που πήγαινα εγώ σχολείο ερχόταν ο επιθεωρητής για να 
ελέγξει τους δασκάλους και τους µαθητές. Μια µέρα λοιπόν που ήρθε ο επιθεωρητής στην τάξη µας, επειδή 
ήµουν καλή µαθήτρια, ο δάσκαλός µου µε σήκωσε στα µαθηµατικά, γιατί πίστευε ότι θα τον βγάλω 
ασπροπρόσωπο. Έκανα όµως ένα τεράστιο λάθος. Έτσι, ο δάσκαλός µου απογοητεύτηκε κι αυτό ήταν κάτι 
που κουβαλούσα σαν βάρος µέσα µου. Μια καλή ανάµνηση. Ήταν όλες οι φορές που έπαιζα µε τους 
συµµαθητές µου στην αυλή, όταν πηγαίναµε εκδροµές, γενικά θυµάµαι πράγµατα που ζούσα σαν µαθήτρια 
εκτός τάξης.  
 
 



Ποιο ήταν το όνειρό σας όταν ήσασταν παιδί; 
 

Το όνειρό µου σαν παιδί ήταν να γίνω δασκάλα και δεν 
ξέφυγα απ’ αυτό. Ακόµα κι όταν παίζαµε στη γειτονιά, µου 
άρεσε να κάνω τη δασκάλα.  
 
Πώς επιλέξατε το επάγγελµά σας; 
 

Όταν µεγάλωσα και πήγαινα στα αγγλικά, άρχισα να 
σκέφτοµαι ότι θα  µου άρεσε να τα διδάσκω. Έτσι πέρασα 
στο τµήµα Αγγλικών του Πανεπιστηµίου. Όταν τελείωσα το 
Πανεπιστήµιο, πήγα για µεταπτυχιακές σπουδές στον 
Καναδά. Εκεί το ενδιαφέρον µου άρχισε να στρέφεται στη 
διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης.  

 

Ποια είναι η διαφορά της διδασκαλίας νέων αλλά ενηλίκων σε σχέση µε τα παιδιά;  
 

Πολύ καλή ερώτηση αυτή! Μπορώ να πω ότι υπάρχουν περισσότερες οµοιότητες ανάµεσα σε φοιτητές και 
µαθητές, παρά διαφορές. ∆ηλαδή και οι δύο έχουν τις ίδιες συνήθειες όταν βρίσκονται στα θρανία. Όπως οι 
µαθητές, έτσι και οι φοιτητές θα πρέπει να εµπλέκονται στην µαθησιακή διαδικασία και να εκφράζουν τις 
απόψεις τους.  
 
Βλέπετε αλλαγές και διαφορές µεταξύ του σηµερινού σχολείου και του σχολείου των παιδικών σας 
χρόνων;  
 

Ναι, υπάρχουν σαφέστατα διαφορές. Σήµερα τα παιδιά έχουν πολύ περισσότερα ερεθίσµατα από ότι εµείς, 
µαθαίνουν αρκετά πράγµατα κι εκτός σχολείου, γιατί  υπάρχει το internet και η τηλεόραση σε πολύ µεγάλο 
βαθµό. Στη δική µας εποχή το σχολείο ήταν καθοριστικό για τη µάθησή µας. Εκεί όµως που δε βλέπω 
µεγάλες διαφορές είναι στον τρόπο που γίνεται η διδασκαλία µέσα στην τάξη. Ακόµα υπάρχει µια 
απόσταση ανάµεσα στους δασκάλους και τους µαθητές, που εγώ θα ήθελα να µικραίνει. Θα ’θελα τους 
εκπαιδευτικούς να είναι συµµαθητές και συµµαθήτριες µε τα παιδιά, να λειτουργούν σαν µια πολύ καλή 
οικογένεια. Θα το θέλατε κι εσείς;  
 
Οι τάξεις στο σχολείο µας φιλοξενούν παιδιά από διαφορετικές χώρες και κουλτούρες. Πιστεύετε ότι 
αυτή η πραγµατικότητα προκαλεί προβλήµατα µέσα στη διδασκαλία; 
 

- Εσείς τι πιστεύετε από τα βιώµατά σας; Είναι πρόβληµα;  
- Όχι! Γιατί γνωρίζουµε και µαθαίνουµε από τους άλλους πολιτισµούς.  
- Κι εγώ το ίδιο πιστεύω. Θεωρώ ότι είναι πλούτος να µεταφέρουν τα παιδιά στο σχολείο  τις 

διαφορετικές τους συνήθειες και εµπειρίες. Είναι µια µεγάλη ευκαιρία σε πολλά σχολεία να έχουν 
την επαφή µε άλλους πολιτισµούς. Σας θεωρώ λοιπόν πολύ τυχερούς.  

 
Ο ρόλος του δασκάλου θα πρέπει να είναι διαφορετικός σε µια µεικτή τάξη;  
 

Εγώ θεωρώ ότι ο ρόλος του δασκάλου θα πρέπει να είναι σε όλες τις τάξεις ο ίδιος. Καταρχήν ο δάσκαλος 
θα πρέπει να είναι κοντά στους µαθητές, αλλά σε σχολεία σαν το δικό σας, οι δάσκαλοι θα πρέπει να έχουν 
περισσότερη ευαισθησία και γνώση. Όµως θεωρώ ότι  αυτό πρέπει να γίνεται από όλους τους δασκάλους, σε 
όλες τις τάξεις, σε όλα τα σχολεία.  
 
Ποιος πιστεύετε ότι πρέπει να είναι ο ρόλος του δασκάλου σε περιοχές όπου οι οικογένειες 
αντιµετωπίζουν σοβαρά προβλήµατα, όπως π.χ. στέγασης, όπως συνέβη πρόσφατα µε τις πυρκαγιές σε 
διάφορα µέρη της Ελλάδας;  
 

Θεωρώ ότι δεν είναι µόνο υποχρέωση των δασκάλων, αλλά όλης της τοπικής κοινωνίας, που πρέπει να δείξει 
αλληλεγγύη και ευαισθησία απέναντι σε τέτοια προβλήµατα. Θα πρέπει να χτιστούν γέφυρες συνεργασίας 
ανάµεσα στο σχολείο και την οικογένεια. Οι εκπαιδευτικοί να γνωρίζουν τα προβλήµατα που υπάρχουν στο 
σπίτι. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, τότε µια άλλη λύση θα ήταν οι δάσκαλοι να επισκέπτονται τις οικογένειες 
για να δηµιουργήσουν σχέσεις εµπιστοσύνης και επικοινωνίας.  
 
Γιατί επιλέξατε να ασχοληθείτε µε τη διαπολιτισµική εκπαίδευση και ιδιαίτερα µε την εκπαίδευση των 
τσιγγανοπαίδων;  
 

Κατά τη διάρκεια των µεταπτυχιακών µου σπουδών στον Καναδά, δίδασκα σε παιδιά ελληνικής καταγωγής 
την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα, αφού τα παιδιά δεν ήταν εξοικειωµένα µ’ αυτή. Οι δυσκολίες που 
αντιµετώπιζαν ήταν για µένα το κίνητρο για να σπουδάσω και να ανακαλύψω τον τρόπο που θα διευκόλυνε 
την εκµάθηση της γλώσσας σε µεικτές τάξεις.  



Τι έχετε να µας πείτε για το τελευταίο σας βιβλίο που αφορά 
στην εκπαίδευση των τσιγγανοπαίδων; 
 

Το βιβλίο έχει τίτλο: «Να σου πω εγώ πώς θα µάθουν γράµµατα» 
και το γράψαµε µε τη συνάδελφό µου κα Τρέσσου,  µετά από 
έρευνα στο ∆ενδροπόταµο, όπου καταγράψαµε τις εµπειρίες και τις 
γνώµες των γυναικών σε σχέση µε την εκπαίδευση των παιδιών τους. 
∆ιαπιστώσαµε ότι οι µαµάδες των τσιγγανοπαίδων ήξεραν πάρα 
πολύ καλά, µέσα από την εµπειρία τους, τι πραγµατικά χρειάζονται 
τα παιδιά τους σε σχέση µε την εκπαίδευσή τους. Θεωρήσαµε 
λοιπόν χρήσιµο να καταγράψουµε όλες αυτές τις απόψεις σε ένα 
βιβλίο.  
 
Πολλοί πιστεύουν ότι µεγάλη σηµασία στη διδασκαλία της 
γλώσσας έχει η ορθογραφία και η γραµµατική. Κάποιοι όµως 
ισχυρίζονται ότι η γλώσσα µας βοηθάει να σκεπτόµαστε και να 
επικοινωνούµε. Εσείς τι πιστεύετε;  
 

Εγώ πιστεύω ότι η γλώσσα είναι και τα δύο. Είναι η γραµµατική και 
το συντακτικό, αλλά είναι και ο τρόπος µε τον οποίο διαβάζουµε 

τον κόσµο. Στο σχολείο πρέπει να µαθαίνουµε και τα δύο, για να προβληµατιζόµαστε συνεχώς και να 
αποκτήσουµε την ικανότητα της κριτικής σκέψης 
 
Η καλή γνώση της µητρικής γλώσσας όταν αυτή δεν είναι η επίσηµη γλώσσα που χρησιµοποιείται στο 
σχολείο βοηθάει να πετύχουµε καλύτερα τους στόχους µας;  
 

Εκατό τις εκατό! Το να ξέρει κανείς πολύ καλά τη µητρική του γλώσσα έχει πολύ µεγάλη σηµασία και για 
τον τρόπο που καταλαβαίνει τον κόσµο, αλλά και για τον τρόπο που αισθάνεται τον εαυτό του. Άλλωστε, 
ένα παιδί που γνωρίζει καλά τη µητρική του γλώσσα, µαθαίνει πολύ πιο εύκολα µια δεύτερη γλώσσα.  
 
Θεωρείτε λοιπόν σηµαντικό να διδάσκεται η µητρική γλώσσα των µαθητών, αν αυτή δεν είναι η 
ελληνική, στα σχολεία;  
 

Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σηµαντικό. θα ήµουν πάρα πολύ χαρούµενη αν έβρισκα στα σχολεία 
δασκάλους να διδάσκουν ρωσικά, αλβανικά, ροµανί, γλώσσες δηλαδή που συναντάµε στα σχολεία σήµερα.  
 
Πιστεύετε ότι το σύγχρονο σχολείο, όπως είναι οργανωµένο, βοηθάει τα παιδιά διαφορετικής 
καταγωγής στην ένταξή τους;  
 

Πολύ µεγάλη ερώτηση! ∆υστυχώς, το σχολείο δεν αξιοποιεί τις ιδιαιτερότητες που φέρνει ένα παιδί. Θα 
µπορούσαµε να πούµε ότι κάθε παιδί, όταν έρχεται στο σχολείο, κουβαλάει µαζί του την προσωπική του 
βαλιτσούλα, µε τις εµπειρίες του, τις συνήθειές του, τις ιστορίες του, τις απόψεις τους, τα ήθη και έθιµα της 
οικογένειάς του. Όλες αυτές οι βαλιτσούλες συνήθως µένουν έξω από την τάξη.  
 
Πιστεύετε ότι τα καινούρια βιβλία βοηθούν στην κατεύθυνση αυτή; 
 

Τα καινούρια βιβλία προσπαθούν να βοηθήσουν στην κατεύθυνση αυτή. Ωστόσο έχουµε να διανύσουµε 
πολύ δρόµο, ώστε να µπορούµε να πούµε ότι τα παιδιά εντάσσονται στο σχολείο µε τους δικούς τους 
όρους.  
 
Πιστεύετε ότι θα έπρεπε να υπάρχει στην τηλεόραση µία πολυπολιτισµική εκποµπή; Πώς φαντάζεστε 
εσείς µία τέτοια εκποµπή; 
 

Στην εκποµπή αυτή να είναι προσκεκληµένοι διάφοροι άνθρωποι από άλλες χώρες όπου να µιλούν για τη 
ζωή τους, ν’ ανταλλάσσουν τις απόψεις τους, να  συζητούν κ.α. Υπάρχουν ήδη κάποιες παρόµοιες  εκποµπές. 
Πιστεύω όµως ότι χρειάζονται πολύ περισσότερες που να έχουν µία τέτοια θεµατολογία, ώστε ν΄ 
αναδεικνύουν άλλους πολιτισµούς. 
 

Σίγουρα έχετε ταξιδέψει σε πολλές χώρες. Οι συνήθειες των ανθρώπων εκεί είναι πολύ διαφορετικές 
από τις δικές µας; 
 

Και ναι και όχι. Πιστεύω πως οι άνθρωποι µεταξύ τους έχουν περισσότερες οµοιότητες παρά διαφορές. 
Εξαρτάται πως βλέπει κανείς τα πράγµατα. Αν εστιάζεις την προσοχή σου στις διαφορές τότε βλέπεις µόνο 
αυτές και σ’ ενοχλούν. Αν προσπαθείς να βρεις οµοιότητες και κοινά µε τους άλλους ανθρώπους, τότε θα 
νιώθεις οικεία µ’ αυτούς και δεν θα τους βλέπεις σαν ξένους. 
 



Πιστεύετε ότι χρειαζόµαστε περισσότερα σχολεία στη 
χώρα µας; 
 

Και περισσότερα και καλύτερα. Θεωρώ ότι η εκπαίδευση 
είναι ένα πολύ µεγάλο αγαθό για µια κοινωνία. Οι γνώσεις 
που οι άνθρωποι µπορούν να αποκτήσουν µέσα από την 
εκπαίδευση, µπορούν να τους κάνουν και αλλιώτικους και 
καλύτερους και αυτό είναι δικαίωµα και υποχρέωση του κάθε 
παιδιού. 
 
Σας αρέσει να διαβάζετε στον ελεύθερο χρόνο σας; Ποιο 
είναι το αγαπηµένο σας βιβλίο; 
 

∆ιαβάζω τα πάντα! Μου αρέσουν όµως πάρα πολύ τα παραµύθια και µάλιστα έχω γράψει ένα παραµύθι που 
έχει µεταφραστεί στα αγγλικά. 
 
∆εν ξέρουµε αν γνωρίζετε ότι τα παιδιά της ΣΤ΄ τάξης εκδίδουµε εδώ και έξι χρόνια στο σχολείο µας, 
µια πολυπολιτισµική σχολική εφηµερίδα. Πώς κρίνετε αυτήν µας την προσπάθεια; 
 

Πάρα πολύ θετικά και µάλιστα την έχω διαβάσει! Πιστεύω ότι είναι µια πολύ αξιόλογη προσπάθεια, γιατί 
σας κάνει να σκέφτεστε και ταυτόχρονα να ψάχνετε διάφορα ενδιαφέροντα θέµατα. Σας εύχοµαι να 
συνεχίσετε έτσι και σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτησή µας ! 
Το χάρηκα πραγµατικά µαζί σας.  
 
- Κι εµείς σας ευχαριστούµε θερµά κα Μητακίδου που µας δεχτήκατε.  

 
………………………………………………………………………………………….. 
Ονε ιροχώρα  -  Παιχν ί δ ια  χωρ ί ς  Σύνορα  

 
Την περσινή χρονιά και στα πλαίσια του 
προγράµµατος Καλλιπάτειρα, η υπεύθυνη 
γυµνάστρια κα Βοδενιώτου Χρυσοπηγή δούλεψε 
µε τους συµµαθητές µας ένα πιλοτικό πρόγραµµα 
µε τίτλο Ονειροχώρα - Παιχνίδια χωρίς Σύνορα.  
Η ΟΝΕΙΡΟΧΩΡΑ είναι µια µικρή παιχνιδούπολη 
όπου εµείς τα παιδιά µαθαίνουµε να παίζουµε 
παιχνίδια προερχόµενα από διάφορα µέρη του 
πλανήτη, συµµαθητών µας από διαφορετικές 
χώρες, ενώ ταυτόχρονα, αποκοµίζουµε και 
πληροφορίες για τις χώρες προέλευσης των 
παιχνιδιών και των πολιτισµών τους.  

Τελικά αυτό που όλοι συνειδητοποιούµε, είναι ότι όσο κι αν διαφέρει η κουλτούρα από χώρα σε 
χώρα, το σίγουρο είναι ότι όλα τα παιδιά παίζουµε! Αντιλαµβανόµαστε ότι παντού οι κανόνες των 
παιχνιδιών µοιάζουν µεταξύ τους κι αυτά που ίσως διαφέρουν είναι απλά τα υλικά …. 

 

Στο τέλος της χρονιάς δηµιουργήσαµε ένα βιβλίο, που περιέχει τους 
κανόνες των παιχνιδιών µε εικόνες, µεταφρασµένα και σε άλλες 
γλώσσες. Μπορεί κάποιος να συναντήσει 6 διαφορετικές γλώσσες 
(ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, γερµανικά ρωσικά και αλβανικά). Επίσης 
δηµιουργήσαµε ένα πολύ ωραίο καρτοπαιχνίδι µε ζωγραφιές των 
συµµαθητών µας και λέξεις σε 6 διαφορετικές γλώσσες.  
Μπορείτε να κατεβάσετε και να εκτυπώσετε το βιβλίο και το 
καρτοπαιχνίδι µας αν επισκεφτείτε την ιστοσελίδα µας  
http://6dim-diap-elefth.thess.sch.gr  
 
Ακολουθούν ενδεικτικά 2 παιχνίδια από τη Ρωσία και την Ελλάδα 
µεταφρασµένα στη ρωσική και αλβανική γλώσσα, που περιέχονται 
στο βιβλιαράκι που εκδώσαµε. 
 

 



Ο τρίτος περισσεύει 
 

Χώρα προέλευσης: Ρωσία 
Παίρνουν µέρος: 12 ως 20 παίκτες 
Ηλικία: από 7 χρονών 
 

Τα παιδιά ανά ζευγάρια (είναι πίσω από τον άλλον µε 
µέτωπο στον κύκλο), στέκονται γύρω από τον κύκλο. 
∆υο παιδιά είναι εκτός κύκλου και το ένα κυνηγάει το 
άλλο. Ο κυνηγός µπορεί να κόψει τον κύκλο και να µπει 
µέσα για περάσει από την άλλη πλευρά.  
Το θήραµα τρέχει πάντα κυκλικά, πίσω από τα ζευγάρια. 
Για να προστατευτεί πρέπει να µπει µπροστά από κάποιο 
ζευγάρι, οπότε ο πίσω του ζευγαριού πρέπει να τρέξει για 

να µην τον πιάσει ο κυνηγός και κάνει κι αυτός το ίδιο. Αν ο κυνηγός πιάσει κάποιο παιδί, τότε 
εκείνος γίνεται κυνηγός και συνεχίζεται έτσι το παιχνίδι. 

 
ЕТИЙ ЛИШНИЙ 

 

Страна: Россия 
Число игроков :  12 – 20 человек 
Возраст: с 7 лет и старше 
Место: двор, спортзал 
 

Игроки стоят вокруг круга парами ( один позади другого смотря в круг ). Двое игроков 
находятся за пределами круга, пытаясь один из них поймать другого. Тот кто догоняет имеет 
право пересечь круг, чтобы очутиться сразу на другой стороне. Тот кого догоняют должен 
бежать за парами. Чтобы спастись от ловца он может встать впереди любой пары, тогда 
третий  лишний игрок должен убежать, чтобы его не поймали. Если ловец поймает его, то 
игроки меняются ролями и игра продолжается. 

 
Αλάτι ψιλό 

 

Γα παιδιά κάθονται κάτω σε κύκλο. "Ένα άλλο παιδί, µε 
ένα µαντίλι στο χέρι, χοροπηδάει γύρω από τον κύκλο 
και τραγουδάει:  
Αλάτι ψιλό, αλάτι χοντρό  
Έχασα τη µάνα µου και πάω να τη βρω  
Παπούτσια δε µου πήρε να πάω στο χορό... ' 
Αλάτι ψιλό, αλάτι χοντρό  
Έχασα τη µάνα µου και πάω να τη βρω… 
Σε αυτό το διάστηµα, ρίχνει το µαντίλι πίσω από ένα 
καθισµένο παιδί και συνεχίζει µέχρι να το καταλάβουν οι 
άλλοι. Μόλις το καθισµένο παιδί καταλάβει πως του 

'λαχε το µαντίλι, σηκώνεται το παίρνει και τρέχει προς τα δεξιά γύρω από τον κύκλο, για να 
χτυπήσει το παιδί που του 'ριξε το µαντίλι. Το πρώτο παιδί πρέπει να προλάβει, τρέχοντας κι αυτό 
προς τα δεξιά να βρεθεί στη θέση πού καθόταν το άλλο παιδί και να καθίσει. Αν τα καταφέρει, τότε 
το παιχνίδι συνεχίζεται µε το άλλο παιδί να γυρίζει έξω από τον κύκλο και να τραγουδάει: 
Αλάτι ψιλό, αλάτι χοντρό  … 

 
Kripë e imët 

 

Fëmijët ulën në formë rrethi. Një fëmijë tjetër me një shami në dorë kërcen rreth e rrotull jashtë 
rrethit dhe këndon: 

Alati psilo, alati hondro 
Ehasa ti mana mu qe pao na ti vro 
Papoucia de mou pire na pao sto horo... 
Alati psilo, alati hondro  
Ehasa ti mana mu qe pao na ti vro... 
 



Në këtë kohë, flak shaminë prapa një fëmije që është i ulur dhe vazhdon deri sa ta kuptojnë të tjerët. 
Sapo e kupton fëmija që i është flakur shamia, ngrihet, e merr dhe vrapon në të djathtë rrotull rrethit, 
për të goditur fëmijën që i flaku shaminë. Fëmija i parë duhet të arrijë duke vrapuar në të djathtë të 
ulet në vendin ku ishte ulur fëmija tjetër. Në qoftë se ia arrin qëllimit, atëherë loja vazhdon me 
fëmijën tjetër që vërtitet jashtë rrethit dhe këndon: Alati psilo, alati hondro... 
………………………………………………………………………………………….. 

Πρόγραµµα Αναδοχής Παιδιού - Actionaid 
Σέτρα, ο µικρός µας αδελφός από τη Καµπότζη 

 

Κάθε χρόνο το σχολείο µας συµµετέχει σε διάφορα προγράµµατα της Unicef και της Actionaid, 
καθώς και σε διάφορα ευρωπαϊκά προγράµµατα. Το 30 % περίπου (σε σύνολο 330) των 
συµµαθητών µας στο σχολείο είναι αλλοδαποί, παλιννοστούντες και Τσιγγανόπουλα.  
Προσπαθούµε λοιπόν όλα αυτά τα χρόνια µέσα από αυτά τα προγράµµατα να περάσουµε 
διάφορα µηνύµατα στο σχολείο µας αλλά και στην κοινωνία γενικότερα. Να αναδείξουµε το 
δικαίωµα του κάθε παιδιού και του κάθε ανθρώπου να έχει άλλη θρησκεία, άλλα µουσικά 
ακούσµατα, άλλο πολιτισµό, άλλα ήθη κι έθιµα. Να σεβόµαστε και να αποδεχόµαστε τη 
διαφορετικότητα, να βρίσκουµε αυτά που µας ενώνουν. Να σεβόµαστε και να αποδεχόµαστε τη 
µοναδικότητα του κάθε παιδιού, του κάθε συµµαθητή µας. Ότι υπάρχει χώρος για όλους, ότι  
για όλους υπάρχουν όνειρα.  Να καταλάβουµε όλοι µας, ότι αυτό που ζούµε καθηµερινά µέσα 
στην τάξη και µέσα στο σχολείο, µε αυτή τη σύνθεση, είναι τελικά προνόµιο – αυτή η 
ανταλλαγή εµπειριών & βιωµάτων – κι όχι κοινωνικό πρόβληµα.  
Ο σύλλογος γονέων και κηδεµόνων, µε τη σύµφωνη γνώµη του συλλόγου διδασκόντων προχώρησε 
σε µια πολύ αξιέπαινη πράξη και του αξίζουν συγχαρητήρια. Προχώρησε στην αναδοχή ενός 
παιδιού, διάρκειας ενός χρόνου ( στα πλαίσια των προγραµµάτων της Actionaid ) ενός αγοριού 9 
ετών από την Καµπότζη. Τα χρήµατα που αναλογούσαν σε κάθε παιδί του σχολείου µας  για την 
αναδοχή αυτή ήταν µόνο, 78 λεπτά ( 0,78 € ).  
 

Λίγα λόγια για το Σέτρα, το µικρό µας αδελφό από την Καµπότζη:  
Το όνοµα του είναι Chetra ( Σέτρα ). Ο Σέτρα γεννήθηκε το 1998 κι έχει έναν ακόµα αδελφό.  
Η οικογένεια του δεν εκτρέφει ζώα. Η κοντινότερη πηγή καθαρού πόσιµου νερού βρίσκεται µακριά 
από το σπίτι της οικογένειας. Ο Σέτρα περπατάει µεγάλες αποστάσεις για να βρει νερό και να το 
µεταφέρει στο σπίτι του. Η οικογένεια του έχει στη διάθεση της ένα κοµµάτι γη για καλλιέργεια. Το 
σπίτι του είναι φτιαγµένο µε τσίγκο. Ο Σέτρα πηγαίνει στο σχολείο. Όταν αρρωστήσει κάποιο µέλος 
της οικογένειας του πρέπει να το µεταφέρουν µε τα πόδια στον κοντινότερο σταθµό υγείας που 
βρίσκεται σε απόσταση µεγαλύτερη των πέντε χιλιοµέτρων από το σπίτι τους. Η οικογένεια του 
όπως και όλοι στην Καµπότζη µιλούν Χµερ. Ο Σέτρα και η οικογένεια του είναι Βουδιστές.  
 

Με την απόφασή µας να γίνουµε ανάδοχοι παιδιού ερχόµαστε σε επαφή µε έναν διαφορετικά τρόπο 
ζωής και µια µακρινή κοινότητα του κόσµου, και µοιραζόµαστε µε τους ανθρώπους που ζουν εκεί 
τις καθηµερινές τους νίκες, γνωρίζοντας ότι έχουµε συµβάλλει σε αυτές. 
Με τη συµµετοχή µας στο πρόγραµµα αναδοχής δε βοηθάµε απλώς ένα παιδί να µεγαλώσει σε 
καλύτερες συνθήκες ζωής, αλλά: 
- δίνουµε ελπίδα σε όλα τα παιδιά και τις οικογένειες που ζουν σε µια φτωχή και αποµονωµένη 
κοινότητα να χτίσουν ένα καλύτερο µέλλον για τους εαυτούς τους και τα παιδιά τους 
- δίνουµε τη δυνατότητα στην Actionaid να δραστηριοποιηθεί αποτελεσµατικά για τη βελτίωση των 
συνθηκών ζωής και την εξασφάλιση των δικαιωµάτων των ανθρώπων όχι µόνο στο επίπεδο της 
κοινότητας, αλλά και σε εθνικό επίπεδο 
- υποστηρίζουµε την Actionaid να επέµβει σε διεθνές επίπεδο µε συντονισµένη δράση, για την 
εξάλειψη της φτώχειας και των βαθύτερων αιτιών που την προκαλούν 
- γινόµαστε µέλη µιας µεγάλης παγκόσµιας οικογένειας που µοιράζεται ένα κοινό όραµα και 
εργάζεται για έναν κοινό σκοπό 



Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το πρόγραµµα αναδοχής µπορείτε να επισκεφτείτε την 
ιστοσελίδα της actionaid Ελλάς www.actionaid.gr  
 

Λίγα λόγια για την Καµπότζη, τη χώρα από την 
οποία προέρχεται ο Σέτρα 
Πρωτεύουσα: Πνοµ Πενχ, πληθυσµός: 13.363.421, 
έκταση: 181.040 τ.χµ., επίσηµη γλώσσα:  Χµερ,  
θρήσκευµα: Βουδισµός, νόµισµα: Riel 
Η Καµπότζη είναι το δεύτερο φτωχότερο κράτος στην 
Ασία. Βρίσκεται στο νοτιοανατολικό τµήµα της ηπείρου 
και συνορεύει µε το Βιετνάµ, το Λάος και την Ταϊλάνδη.  
 

 
Στην πρόσφατη ιστορία της η Καµπότζη δοκιµάστηκε 
σκληρά από έντονες πολιτικές και κοινωνικές 
συγκρούσεις και ανακατατάξεις, ιδιαίτερα στη διάρκεια 
των τριών τελευταίων δεκαετιών µε τον εµφύλιο 
σπαραγµό και τον πόλεµο µε το γειτονικό Βιετνάµ. 
Ανάµεσα στο 1975 και το 1979, οι εµφύλιες συγκρούσεις 
οδήγησαν στο θάνατο 1.700.000 κατοίκων αφανίζοντας 
ουσιαστικά - στα όρια της γενοκτονίας - το 1/4 του 

πληθυσµού και µετακινώντας εκατοµµύρια αµάχους. Από το 1993 στην εξουσία εναλλάσσονται 
κυβερνήσεις συνεργασίας και η ειρήνη έχει σχετικά αποκατασταθεί στη χώρα. Μεγάλο τµήµα της 
ενδοχώρας της Καµπότζης αποτελείται από κοιλάδες, που εκτείνονται γύρω από τον ποταµό 
Μεκόνγκ και τη λίµνη Σαπ, έκτασης 1000 τετραγωνικών µιλίων, που µε τους φυσικούς πόρους 
τους βοήθησαν τους κατοίκους να επιβιώσουν µέσα στους αιώνες. Το 94% περίπου των κατοίκων 
της Καµπότζης είναι αυτόχθονες, γνωστοί ως Χµερ. Το υπόλοιπο 6% περιλαµβάνει µειονότητες 
Κινέζων, Ταϊλανδών και Τσαµ-Μαλαισίων (που κατοικούν στις ορεινές περιοχές). 
………………………………………………………………………………………….. 

 

ΘΕΛΟΥΜΕ  ΠΙΣΩ  ΤΑ  ∆ΑΣΗ  ΜΑΣ  ! ! !  
 

Μετά από τη µεγάλη πυρκαγιά το καλοκαίρι του 
2006 στη Χαλκιδική συνέβη φέτος µία ακόµη 
οικολογική καταστροφή, από τις µεγαλύτερες στην 
Ελλάδα. Η πυρκαγιά στην Πελοπόννησο. 
Σύµφωνα λοιπόν µε τη περιβαλλοντική οργάνωση 
WWF, οι συνολικές καµένες εκτάσεις της 
Πελοποννήσου φτάνουν τα 1.772.654 στρέµµατα, 
από τα οποία το 55% ήταν δάση και φυσικές 
εκτάσεις, το 41% γεωργικές καλλιέργειες και 1% 

τεχνητές επιφάνειες (οικισµοί, δρόµοι, γήπεδα κ.ά.) Σηµαντικό πλήγµα δέχτηκαν επίσης 
διάφοροι βιότοποι. Εκείνη την περίοδο µία συµµαθήτρια µας βρισκόταν µε τους γονείς της 
για διακοπές στην Πελοπόννησο. Όταν γυρίζει το χρόνο πίσω και σκέφτεται εκείνες τις 
ηµέρες, τα συναισθήµατα της είναι ανάµεικτα. 
Νιώθει τυχερή που πρόλαβε να δει το φυσικό πλούτο της Πελοποννήσου πριν ξεκινήσουν 
οι φωτιές. Νιώθει τυχερή που πρόλαβε να επισκεφτεί την Αρχαία Ολυµπία σ' ένα 
καταπράσινο περιβάλλον. Νιώθει τυχερή που η οικογένεια της κατάφερε να φύγει πριν 
πλησιάσει η φωτιά. 



Τώρα πια νιώθει θυµό και ανησυχία γι’ αυτό που έγινε και για την οµορφιά που χάθηκε. 
Μία είναι η επιθυµία της αλλά και η δική µας.  
Ό,τι απέµεινε σε φυσικό πλούτο να προστατεύεται. Ό,τι καταστράφηκε να αναδασωθεί, για 
να µη γίνουν τα δάση µας µία απλή ανάµνηση. 

 

∆εν πρέπει να ξεχνάµε ποτέ, ότι ο άνθρωπος 
συνδέθηκε µε το δάσος από την πρώτη στιγµή της 
εµφάνισής του πάνω στη γη και µάλιστα στενότατα.  
Το δάσος, του εξασφάλισε τροφή, στέγη, προστασία, 
ψυχαγωγία και εργασία. Του πρόσφερε την 
απαραίτητη ξυλεία, τα καυσόξυλα και τα άλλα 
δασικά προϊόντα (καρπούς, ρετσίνι κ.ά.) για τη 
διαβίωση και την πρόοδό του.  
Επίσης, το δάσος, του έδωσε τις ευκαιρίες και τις 

δυνατότητες για κοινωνικές, θρησκευτικές, καλλιτεχνικές και άλλες εκδηλώσεις και 
απασχολήσεις για την πνευµατική, κοινωνική και πολιτιστική του άνοδο. Στο πέρασµα των 
αιώνων το δάσος συνεχίζει να προσφέρει και ο άνθρωπος βρίσκει τρόπους να αξιοποιεί 
πολύπλευρα την πολύτιµη αστείρευτη, φυσική πηγή ζωής, προόδου και πολιτισµού. Έτσι, το 
δάσος ταυτίζεται µε την ίδια τη ζωή και την ιστορία του ανθρώπου πάνω στη γη. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Το δάσος χωρίς τον άνθρωπο 
µπορεί να υπάρχει, 

ο άνθρωπος όµως χωρίς το δάσος 
δεν µπορεί να ζήσει 

 
 
 
 
 

………………………………………………………………………………………….. 
 

ΤΙ ΖΗΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥΣ 
Οι δέκα επιθυµίες των παιδιών για το 2008 

Μια έρευνα της οργάνωσης Childline 
 



Τα παιδιά που έχουν γονείς καπνιστές θα ήθελαν να τους δουν να σβήνουν το τελευταίο τσιγάρο την 
µέρα της Πρωτοχρονιάς, σύµφωνα µε έρευνα που διεξήχθη από την οργάνωση Childline στη 
Βρετανία, Η έρευνα διεξήχθη µε δείγµα 461 παιδιών και εφήβων ηλικίας 11 έως 16 ετών, από τους 
οποίους οι περισσότεροι στο ερώτηµα, « τι θα ζητούσαν οπό τους γονείς τους την καινούρια 
χρονιά », απάντησαν πως θα τους ζητούσαν να σταµατήσουν το κάπνισµα..  
« Να µας ακούνε περισσότερο » 
Τα δύο τρίτα των παιδιών θα ήθελαν από τους γονείς να ακούνε περισσότερο τη γνώµη των παιδιών 
τους και το 61% εξέφρασε την επιθυµία οι αποφάσεις που τους αφορούν να λαµβάνονται κατόπιν 
συζήτησης όλων των µελών της οικογένειας. Επίσης το 50% των παιδιών δε θα ήθελαν να ακούνε 
φωνές από τους γονείς τους.  
Το 62% των παιδιών θέλουν να τους αντιµετωπίζουν σαν "µεγάλους" οι γονείς τους. Επίσης το 70% 
των αγοριών ηλικίας 15 και 16 ετών θα ήθελαν να τους αναγνωρίζεται µεγαλύτερη υπευθυνότητα. 
Τα µεγαλύτερης ηλικίας παιδιά που πήραν µέρος στην έρευνα, εξέφρασαν την επιθυµία να δουν 
τους γονείς τους το 2007 να µειώνουν τις ώρες εργασίας, ενώ το τέσσερα στα δέκα παιδιά ηλικίας 
11 χρόνων απάντησαν πως θέλουν η µαµά και ο µπαµπάς να τους αφιερώνουν περισσότερο 
χρόνο.  
Ο δεκάλογος 
Ο δεκάλογος των επιθυµιών που εκφράζουν τα παιδιά το 2008, σύµφωνα µε την έρευνα είναι ο 
εξής: 

1. Οι γονείς να σταµατήσουν το κάπνισµα 
2. Να αφήνουν να παιδιά να µένουν ξύπνια πια αργά 
3. Να αντιµετωπίζουν τα παιδιά σαν µεγάλους 
4. Να αγοράζουν δώρα 
5. Να αναθέτουν λιγότερες αγγαρείες στα παιδιά 
6. Να ακούνε περισσότερο τα παιδιά τους 
7. Οι γονείς να εργάζονται λιγότερες ώρες 
8. Να αναγνωρίζουν περισσότερες υπευθυνότητες στα παιδιά 
9. Γονείς και παιδιά να συζητούν για να παίρνουν αποφάσεις 
10. Οι γονείς να σταµατήσουν να φωνάζουν 

 

Εµείς πάντως, ως µαθητές της ΣΤ τάξης, πιστεύουµε ότι αν η ίδια έρευνα γινόταν και στην 
Ελλάδα, τα αποτελέσµατα και ο δεκάλογος δε θα διέφερε και πολύ.  
………………………………………………………………………………………….. 

Τα  πλούτη  δε  φέρνουν  την  ευτυχία  
11 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ – ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ 

 

Έκθεση της Unicef για την ευηµερία των παιδιών  
Στην κορυφή η Ολλανδία, στη µέση η Ελλάδα,  
στο τέλος οι ΗΠΑ και η Μεγάλη Βρετανία 

 
Κάθε χρόνο στις 11 ∆εκεµβρίου που είναι η Παγκόσµια Ηµέρα 
του Παιδιού θυµόµαστε πόσα παιδιά σ’ αυτό τον κόσµο 
γεννιούνται και παλεύουν από την πρώτη στιγµή για την 
επιβίωση τους. Αντιµετωπίζουν τη φτώχεια, την παιδική 
εργασία, την αρρώστια, τις φυσικές καταστροφές. Στερούνται 
το παιχνίδι, το δικαίωµα στη µόρφωση, στη χαρά στο όνειρο. 
Τα παιδιά βιώνουν τη φτώχεια διαφορετικά από τους ενήλικες.  
Τα µισά παιδιά στον αναπτυσσόµενο κόσµο στερούνται σε 
µεγάλο βαθµό ένα ή περισσότερα από τα αγαθά ή υπηρεσίες που 
είναι απαραίτητα στην παιδική ηλικία: 
- 640 εκατ. παιδιά δεν έχουν ικανοποιητική στέγαση 
- 500 εκατ. παιδιά δεν έχουν πρόσβαση σε εγκαταστάσεις 
υγιεινής 
- 400 εκατ. παιδιά δεν έχουν πρόσβαση σε πόσιµο νερό 
- 300 εκατ. παιδιά στερούνται πληροφόρησης (τηλεόραση, 
ραδιόφωνο, εφηµερίδες) 



- 270 εκατ. παιδιά δεν έχουν πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες υγείας. 
- 140 εκατ. παιδιά, η πλειοψηφία των οποίων είναι κορίτσια, δεν έχουν πάει ποτέ σχολείο 
- 90 εκατ. παιδιά στερούνται το φαγητό σε πολύ σοβαρό βαθµό 
- 700 εκατ. παιδιά υποφέρουν από τουλάχιστον δύο ή περισσότερες από τις παραπάνω στερήσεις 
- 20 εκατ. παιδιά εγκατέλειψαν τις εστίες τους λόγω των πολέµων τη δεκαετία του '90 
- 18 εκατ. παιδιά σκοτώθηκαν σε πολέµους από το 1990 
- 15 εκατ. ορφανά παιδιά λόγω του ΑΙDS σε ολόκληρο τον κόσµο 
 

Η Unicef παρουσίασε την έβδοµη έκθεση της για την ευηµερία 
των παιδιών; η οποία βασίζεται στη φιλοσοφία πως « το 
πραγµατικό κριτήριο για την κατάσταση µιας χώρας είναι 
ο τρόπος που φέρεται στα παιδιά της ». Η µελέτη 
εκπονήθηκε σε 21 ανεπτυγµένες χώρες, βάσει στοιχείων του 
ΟΟΣΑ. της Ευρωπαϊκής 'Ένωσης αλλά και του ΟΗΕ Η έκθεση 
κατατάσσει τις χώρες βάσει έξι σηµαντικών παραµέτρων των 
παιδικών ζωών: υλική ευηµερία, υγεία και ασφάλεια, παιδεία, 
οικογενειακές και κοινωνικές σχέσεις, συµπεριφορά και 
κίνδυνοι και υποκειµενική ευηµερία. 
Βασικά συµπεράσµατα 
Το κεντρικό ζήτηµα που αποκαλύπτει η έκθεση της Unicef είναι 
πως ο πλούτος της εκάστοτε χώρας δεν εγγυάται την ευηµερία 
των παιδιών που ζουν σε αυτή. Τρανταχτά παραδείγµατα 
αυτού του συµπεράσµατος, η κατάταξη των ΗΠΑ και της 
Μεγάλης Βρετανίας στις δύο τελευταίες θέσεις. Οι δύο χώρες 
βρίσκονται στην τελευταία πεντάδα όλων των επιµέρους 
κατηγοριών. Αντιθέτως;, στην κορυφή τόσο της γενικής 
κατάταξης όσο και των επιµέρους κατατάξεων βρίσκονται 

χώρες της Βόρειας Ευρώπης. Πρώτη γενικά κατατάσσεται η Ολλανδία, ενώ πολύ θετικά είναι τα 
αποτελέσµατα για τη Σουηδία, τη ∆ανία, τη Φινλανδία, την Ελβετία και τη Νορβηγία. 
Η ζωή των παιδιών στην Ελλάδα 
Ανάµεσα στις χώρες που µετείχαν στην έκθεση είναι και η Ελλάδα, η οποία βρίσκεται στη 13η θέση 
στη γενική κατάταξη των 21, πάνω από χώρες όπως η Γαλλία (16η), η Αυστρία (18η) και φυσικά οι 
ΗΠΑ και η Μεγάλη Βρετανία που βρίσκονται στην 20ή και 21η θέση αντίστοιχα. 
Τα Ελληνόπουλα ανεβαίνουν κατακόρυφα στη γενική κατάταξη λόγω της 3ης θέσης της χώρας στην 
παράµετρο «υποκειµενική ευηµερία». Σε αυτήν τα παιδιά καλούνται να απαντήσουν πόσο καλή 
πιστεύουν πως είναι η ζωή τους. Παρ' ότι τα ίδια µπορεί να πιστεύουν, ή να θέλουν να πουν σε 
αυτούς που τα ρωτούν, πως είναι πολύ χαρούµενα, στις υπόλοιπες πέντε κατηγορίες, οι οποίες 
βασίζονται σε επίσηµα στοιχεία και όχι υποκειµενική κρίση, προκύπτουν µε µεγαλύτερη σαφήνεια 
τα προβλήµατα των παιδιών στη χώρα µας. 
 

Υλική ευηµερία: Η παράµετρος αυτή εξετάζει το ποσοστό των παιδιών που ζουν σε οικογένειες οι 
οποίες έχουν εισόδηµα κάτω από το µέσο όρο της χώρας τους, που δεν έχουν εργαζόµενο ενήλικα 
στην οικογένεια τους και που αναφέρουν έλλειψη εκπαιδευτικών πόρων. Σύµφωνα µε τα στατιστικά 
στοιχεία της έκθεσης, 12,4% των παιδιών στην Ελλάδα ζει σε οικογένειες οι οποίες έχουν εισόδηµα 
κάτω από το µέσο όρο, ενώ εντύπωση προκαλεί πως η χώρα µας κατατάσσεται τελευταία σε 
«εκπαιδευτικούς πόρους», αφού τα Ελληνόπουλα, σε ποσοστό 62%, δεν διαθέτουν περισσότερα από 
έξι αντικείµενα σχετικά µε την εκπαίδευση τους (χώρο για µελέτη, βιβλία, υπολογιστή, λεξικό κ. ά.).  
 

Υγεία και ασφάλεια: Εδώ εξετάζονται οι θάνατοι βρεφών έως και το πρώτο έτος της ζωής τους, η 
κατάσταση εµβολιασµού βρεφών και οι θάνατοι από ατυχήµατα έως τα 13 έτη. Εδώ η Ελλάδα 
βρίσκεται ιδιαίτερα χαµηλά, στη 18η θέση, ενώ τελευταίες είναι σι ΗΠΑ και πρώτη η Σουηδία. Το 
πρόβληµα στην Ελλάδα εντοπίζεται τόσο στα υψηλά ποσοστό βρεφικής θνησιµότητας όσο και στον 
εµβολιασµό των βρεφών. 
 

Εκπαίδευση: Η παράµετρος αυτή µετρά τις επιδόσεις των µαθητών στο σχολείο, πόσοι παραµένουν 
στο εκπαιδευτικό σύστηµα και πόσοι εργάζονται µετά τα 15 τους χρόνια. Ιδιαίτερα κακή, 
συγκεκριµένα η χειρότερη της κατάταξης, κάτω και από τις ΗΠΑ, είναι η επίδοση των Ελλήνων 
µαθητών ηλικίας 15 ετών στη γλώσσα, τα µαθηµατικά και τις επιστήµες, αποτέλεσµα που προκύπτει 
από την εξέταση 250.000 µαθητών από όλες τις χώρες που µετείχαν στην έρευνα της Unicef σε κοινά 
θέµατα.  
 



Οικογενειακές και κοινωνικές σχέσεις: Εξαιρετικά θετικά είναι τα αποτελέσµατα για την Ελλάδα 
σε αυτή την παράµετρο. Η Ελλάδα και οι υπόλοιπες τρεις χώρες της νότιας Ευρώπης που µετείχαν 
στην έρευνα, δηλαδή η Ισπανία, η Ιταλία και η Πορτογαλία, καταλαµβάνουν τις τέσσερις πρώτες 
θέσεις, µε τη χώρα µας να έρχεται 2η µετά την Ιταλία στη «δύναµη» των οικογενειακών και 
διαπροσωπικών δεσµών των παιδιών. 
 

Συµπεριφορά και κίνδυνοι: Τα Ελληνόπουλα εµφανίζονται πολύ πειθαρχηµένα, καταλαµβάνοντας 
την 8η θέση σε αυτή την παράµετρο, που ερευνά πόσα παιδιά καπνίζουν ή κάνουν χρήση αλκοόλ.  

 

 
 

………………………………………………………………………………………….. 
 

 
ΕΦΕΥΡΕΤΕΣ – ΜΕΡΟΣ   Γ' 

 

ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ - Αδελφοί Ράιτ 
 

 « Τι ωραία που θα ήταν αν πετούσαµε σαν τα πουλιά…! » σκέφτηκε 
κάποτε ο άνθρωπος. Τότε, κάποιος, που τον έλεγαν Ίκαρο, κόλλησε στους 
ώµους του κέρινα φτερά Και πέταξε για λίγο, αλλά εκείνα άρχισαν να 
λιώνουν από τη ζέστη του ήλιου κι ο Ίκαρος έπεσε και σκοτώθηκε. 
Πέρασαν πολλοί αιώνες από τότε, µέχρι που δυο αµερικανοί εφευρέτες, οι 
αδελφοί Ράιτ, βρήκαν τη λύση: µε τις επιστηµονικές τους γνώσεις και τη 
συνεχή µελέτη, κατάφεραν να σχεδιάσουν µια µηχανή, η οποία, αν και 
ήταν βαρύτερη ατό τον αέρα, θα µπορούσε να ανυψωθεί.!  
Έτσι κατασκεύασαν ένα µικρό ελικοφόρο αεροπλάνο µε κατάλληλο 
κινητήρα κι έκαναν την πρώτη επιτυχηµένη πτήση τους στις 17 ∆εκεµβρί-
ου του 1903, καλύπτοντας 2,5 περίπου χιλιόµετρα στον αέρα. Αυτή η 
'πτήση', αργότερα, µε συνεχείς βελτιώσεις και τροποποιήσεις θα 
πραγµατοποιούσε το γύρο της Γης σε πολύ λιγότερο από 80 ηµέρες, όπως 
είχε στοιχηµατίσει ο ήρωας του Ι. Βερν. Μια 'πτήση' που αργότερα θα 
πήγαινε τον άνθρωπο από τη Γη στη σελήνη, Και µακρύτερα ακόµα, µέσα 
σ' έναν πύραυλο... 

 
 
 
 



ΠΕΝΙΚΙΛΙΝΗ - Σερ Αλεξάντερ Φλέµινγκ 
 

Κάποτε ο ίδιος ενός φτωχού αγρότη, ενώ δούλευε στο χωράει, έσωσε αϊτό 
βέβαιο πνιγµό στον κοντινό βάλτο το νιο ενός πλούσιου περαστικού.  
Ο πλούσιος, για να ευχαριστήσει τον πατέρα του παιδιού, του πρότεινε να 
το πάρει και να το βοηθήσει να σπουδάσει. 
Το φτωχόπαιδο έγινε ο ευεργέτης της ανθρωπότητας Σερ Αλεξάντερ 
Φλέµινγκ και ο προστάτης του ήταν ο πατέρας του µετέπειτα προέδρου 
Ουίνστον Τσόρτσιλ. 
Ένα κοµµάτι της υγείας µας το χρωστάµε στον Σκώτο γιατρό - 
µικροβιολόγο - βακτηριολόγο Φλέµινγκ. Αυτός ο µεγάλος επιστήµονας 
βρήκε το εµβόλιο για να µην πεθαίνουν οι άνθρωποι από µολυσµατικές 
και επιδηµικές αρρώστιες αφού ανακάλυψε την θαυµατουργή πενικιλίνη, το 
1928. Το 1944 πήρε Νόµπελ για την προσφορά του. 
 

Η πενικιλίνη είναι ένα αντιβιοτικό φάρµακο που νεκρώνει πολλά µικρόβια 
και δεν τα επιτρέπει να πολλαπλασιαστούν και να µας κάνουν κακό. Ο Φλέµινγκ, παρ' όλες τις διακρίσεις 
και τις τιµές που του απένειµαν, ήταν τόσο σεµνός άνθρωπος που συνήθιζε να λέει: «Παντού οι άνθρωποι 
θέλουν να µ' ευχαριστήσουν που τους έσωσα τη ζωή. ∆εν ξέρω γιατί το κάνουν. Η φύση φτιάχνει την 
πενικιλίνη κι εγώ, απλώς την ανακάλυψα. 
………………………………………………………………………………………….. 

 

Ε ο ρ τ α σ µ ό ς  τ η ς  Ε υ ρω π α ϊ κ ή ς  Η µ έ ρ α ς  τ ω ν  Γ λω σ σώ ν  
 

Την Πέµπτη 20 Σεπτεµβρίου και στα πλαίσια του 
εορτασµού της Ευρωπαϊκής Ηµέρας των Γλωσσών 
επισκέφτηκαν το σχολείο µας 26 εκπαιδευτικοί (όλων 
των βαθµίδων Π.Ε., ∆.Ε., Τ.Ε.-Πανεπιστηµιακοί) και 
εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας της Εσθονίας µαζί 
µε τη συνοδεία 3 Ελλήνων εκπαιδευτικών από την 
Έδεσσα, µέλη του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου: 
Φίλων των Βαλτικών Χωρών. Η επίσκεψη αυτή 
πραγµατοποιήθηκε ύστερα από πρόταση του 

Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου « Φίλων των Βαλτικών Χωρών » και της κας Σούλας 
Μητακίδου, Επίκουρης Καθηγήτριας στο Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ. 
προς το ∆ιευθυντή του σχολείου µας κ. Παπαδόπουλο Στέργιο. 
Ο σύλλογος διδασκόντων µε χαρά δέχτηκε την πρόταση αυτή,  διότι:  

• Υπάρχει µια πολύ θετική εµπειρία από συµµετοχή του σχολείου µας σε διάφορα ευρωπαϊκά 
προγράµµατα τα τελευταία χρόνια ( Arion, Comenius 1, Comenius 2.2b και Leonardo da 
Vinci ) 

• Θέλουµε να συνεχίσουµε την ευρωπαϊκή  διάσταση του σχολείου µας 
• Αγωνιζόµαστε για την καταπολέµηση του ρατσισµού και της ξενοφοβίας 
• Θέλουµε να καθιερώσουµε τις διαπολιτισµικές συναντήσεις ως βασικό στοιχείο του 

σχολικού µας προγράµµατος και να γνωρίσουµε τις άλλες γλώσσες και τις άλλες χώρες. 
 

Τους καλεσµένους µας υποδέχτηκαν στο σχολείο, ο 
διευθυντής µας, η δασκάλα του ΣΤ 1 κα Κώστα Βάννα  
και η δασκάλα του ∆ 1 κα Κεσκιλίδου Μάχη. Κατόπιν 
τους έγινε µια αναλυτική ενηµέρωση για τη λειτουργία 
του σχολείου, για τα διάφορα προγράµµατα ένταξης 
παλιννοστούντων, αλλοδαπών, τσιγγάνων µαθητών και 
για τις ποικίλες δραστηριότητες του σχολείου, όπως π.χ. 
η συµµετοχή σε διάφορα ευρωπαϊκά προγράµµατα, η 
δηµιουργία της ιστοσελίδας του σχολείου ειδικευµένης 
στη διαπολιτισµική εκπ/ση και η έκδοση της τριµηνιαίας 
πολυπολιτισµικής εφηµερίδας των µαθητών της ΣΤ 
τάξης, µε τίτλο: « Ο Κόσµος στα µάτια των παιδιών ». 

Τους µοιράστηκε µάλιστα ένα φυλλάδιο στα αγγλικά. 
 



Ύστερα οι επισκέπτες πέρασαν από το τµήµα ΣΤ 1 όπου 
µαζί µε τη µουσικό µας κα Ντριγκόγια Παναγιώτα 
υποδεχτήκαµε τους ξένους φίλους τραγουδώντας ένα 
ελληνικό, ένα ρωσικό, ένα αλβανικό κι ένα αγγλικό 
τραγούδι. Κατόπιν εκείνοι για να µας ευχαριστήσουν 
τραγούδησαν ένα εσθονικό τραγούδι.  
Η επίσκεψη των παραπάνω καλεσµένων, ήταν µια πολύ 
θετική εµπειρία για µας τα µεγάλα παιδιά του σχολείου. 
Κάποιοι µάλιστα είχαµε την ευκαιρία να συνοµιλήσουµε 
µαζί τους στα γερµανικά, ρωσικά και αγγλικά.  
 
 
Επίσης οι Εσθονοί φίλοι επισκέφτηκαν τα τµήµατα Β 1 
και Β 2 του σχολείου, όπου οι µικροί συµµαθητές µας 
µαζί µε τις δασκάλες τους κα Κυριακίδου Ρούλα και κα 
Κεφαλίδου Άρτεµις τους υποδέχτηκαν µε εσθονικές κι 
ελληνικές σηµαίες λέγοντας τους το « καληµέρα » και το 
« καλώς ήρθατε » στην εσθονική γλώσσα. Κατόπιν 
έπαιξαν µαζί τους ένα παιχνίδι γνωριµίας. 
Σε εµάς αρέσει, να µας επισκέπτονται µικροί και µεγάλοι 
από ξένες χώρες. Είναι σπουδαίο πράγµα να γνωρίζεις 
ανθρώπους που µιλούν άλλη γλώσσα, έχουν άλλη 
θρησκεία κι άλλα ήθη και έθιµα .  

Τι είναι καλύτερο από το να συναντά κανείς φίλους από διαφορετικές χώρες; Είναι η πραγµατική 
ευκαιρία για ανταλλαγή πολιτισµών, συναισθηµάτων και εµπειριών. Στις µέρες µας, περισσότερο 
από παλαιότερα, είναι αναγκαίο να χτίζουµε τις βάσεις για µια καινούρια Ευρώπη, χωρίς τείχη και 
χρώµατα. Για αυτό το ∆ιαπολιτισµικό Σχολείο µας θα έχει πάντα ανοιχτές τις πόρτες του σε όσους 
θα ήθελαν να το επισκεφτούν.  
 
Η Külli Vollmer, µετά από την επίσκεψη της στο σχολείο, µας έστειλε το παρακάτω Email: 
 
The visit of Estonian delegation to the 6th Intercultural primary All-day School of Eleftherio-
Kordelio Thessaloniki 
 
We would like to express our greatest thanks for the hospitality your school, the teachers and 
students showed us during our visit on the 20th of September 2007. We felt very welcome because 
of the Greek and Estonian flags that we found everywhere and all the beautiful artwork and songs 
your student had prepared for us. Your school is a real SCHOOL – teaching goes on even in the 
corridors as there is so much educational visual material on the walls – maps, posters, photographs, 
pictures etc. We were really impressed with the new study materials you have developed within 
various projects. It seems the relationship between the teachers and students is very warm – we saw 
a lot of smiling faces! We felt that each and every student is valued and loved in this school. The 
immigrant students of Greece are really lucky that a school like that exists! 
 

It was very valuable for the Estonian delegation to see a working school, where students of so many 
nationalities are taught together. For the future we wish you lots of energy and good will in the work 
you are doing! 
 

Sincerely, the Estonian delegation  
(26 teachers of various educational establishments) 
 
Külli Vollmer 
Project Manager 
Centre for Educational Programmes 
………………………………………………………………………………………….. 

 



Ήρθαν τα Χριστούγεννα 
Έθιµα µε άρωµα εξωτερικού 

Τα Χριστούγεννα είναι µια παγκόσµια γιορτή. Γιορτάζεται ωστόσο διαφορετικά από χώρα σε χώρα, 
ανάλογα µε το κλίµα, την ιστορία ή τη νοοτροπία του κάθε λαού.  
Ας ρίξουµε µια σύντοµη µατιά στα πιο παράξενα για µας χριστουγεννιάτικα έθιµα. Γιατί δεν 
στολίζουν όλοι χριστουγεννιάτικο δέντρο ούτε τρώνε γαλοπούλα. 

 
Στην Αγγλία, σε κάποιες βρετανικές περιοχές, την παραµονή 
των Χριστουγέννων, τηρούν το έθιµο του γλεντιού σε κήπους 
µε µηλιές, ως παραλλαγή ειδωλολατρικής τελετής. Αφού 
σκοτεινιάσει, οι αγρότες πηγαίνουν στα περιβόλια, 
σχηµατίζουν παρέες γύρω από τα παλαιότερα δέντρα και 
πίνοντας µπύρα, τραγουδούν τα κάλαντα. Πυροβολούν στα 
κλαριά για να διώξουν τα κακά πνεύµατα και πριν από χρόνια 
άφηναν τριγύρω γλυκίσµατα για να καλοπιάσουν τα πνεύµατα 
και να εξασφαλίσουν καλή σοδειά.  
 
Στην Αυστραλία, µετά το χριστουγεννιάτικο γεύµα, όλοι 
πηγαίνουν µια βόλτα στην παραλία ή πάνε για ένα παιχνίδι 
κρίκετ. Το αστείο είναι πως το έλκηθρο του Αϊ Βασίλη δεν το 
σέρνουν τάρανδοι αλλά οχτώ καγκουρό. 

 
Στη Γαλλία, την παραµονή των Χριστουγέννων τα παιδιά αφήνουν τα παπούτσια τους στο τζάκι και 
περιµένουν τον Pere Noel (Περ Νοέλ, Πατέρα των Χριστουγέννων) να τους τα γεµίσει µε δώρα. Το 
πρωί βρίσκουν ακόµα γλυκά, φρούτα, καρύδια και µικρά δωράκια κρεµασµένα στο 
Χριστουγεννιάτικο δέντρο. Στους καθεδρικούς ναούς της Γαλλίας γίνεται αναπαράσταση της 
γέννησης του Χριστού τόσο µε κούκλες, όσο και µε ανθρώπους. Στη νότια Γαλλία, ένα µεγάλο 
κούτσουρο καίει στο τζάκι από τα Χριστούγεννα µέχρι και την Πρωτοχρονιά, έθιµο που συναντάµε 
και τη χώρα µας, γνωστό ως 'Χριστόξυλο'.  
 

 
Στη Γερµανία, οι Γερµανοί δίνουν µεγάλο βάρος στη 
διακόσµηση των σπιτιών τους την περίοδο των εορτών των 
Χριστουγέννων. Γύρω από τα παράθυρα βάζουν ηλεκτρικά 
κεράκια ή λαµπιόνια και στα τζάµια τοποθετούν πολύχρωµες 
χριστουγεννιάτικες φιγούρες. Στα περισσότερα σπίτια κάτω 
από το δέντρο υπάρχει και η παραδοσιακή φάτνη. Επίσης, στη 
Γερµανία συναντάται συχνά η το έθιµο του λεγόµενου 
Adventskranz Πρόκειται για ένα κηροπήγιο µε τέσσερις θέσεις, 
που συµβολίζει τις τέσσερις τελευταίες εβδοµάδες πριν τα 
Χριστούγεννα. Κάθε Κυριακή τοποθετούν ένα κερί στο 
κηροπήγιο αυτό, µετρώντας αντίστροφα το χρόνο που 
αποµένει για τον ερχοµό των Χριστουγέννων.  
 
Στη Γιουγκοσλαβία, οι Γιουγκοσλάβες νοικοκυρές έχουν ένα 

ασυνήθιστο, παρ' όλα αυτά όµως ευγενικό, έθιµο: ραντίζουν τα τραπεζοµάντιλα τους µε κρασί, για 
να µη φέρουν φιλοξενούµενούς τους σε δύσκολη θέση, αν κατά λάθος αυτοί λερώσουν κάποιο 
τραπεζοµάντιλο.  
 
Στην Ιαπωνία, τα Χριστούγεννα δεν αποτελούν επίσηµη γιορτή αφού µόνο το 1% του πληθυσµού 
της είναι Χριστιανοί. Ωστόσο, οι Ιάπωνες έµαθαν τα Χριστούγεννα από τους δυτικούς και πλέον 
τρώνε και εκείνοι γαλοπούλα και στολίζουν χριστουγεννιάτικο δέντρο. Τα δώρα όµως τους τα 
φέρνει ο Hoteiosho, µια θεότητα του ιαπωνικού πάνθεον. Πώς ξέρει ποια παιδιά ήταν καλά και ποια 
όχι; Έχει µάτια και στο πίσω µέρος του κεφαλιού και τα βλέπει όλα.  
 
 



Στην Ιρλανδία, τα παιδιά µάλλον δεν αρκούνται στα λίγα 
δώρα αφού κρεµούν στο τζάκι χριστουγεννιάτικες τσάντες αντί 
για κάλτσες. Η πρωτοτυπία όµως των Ιρλανδών βασίζεται στην 
αγάπη τους για το εθνικό τους ποτό, τη µπύρα Guinness: 
αφήνουν λοιπόν έξω από την πόρτα του σπιτιού τους µια 
Guinness και µια κρεατόπιτα για να τσιµπήσει κάτι ο 
κουρασµένος Αϊ Βασίλης. 
 

Στην Ιταλία δεν υπάρχει Αϊ Βασίλης αλλά η Strega Buffana η 
οποία πετά πάνω από την Ιταλία µε µια σκούπα και µοιράζει 
δώρα στα καλά παιδιά και κάρβουνο στα άτακτα παιδιά. Μια 
άλλη ιταλική παράδοση είναι να δίνουν ένα σακουλάκι ξερές 
φακές στους φίλους τους για να φτιάξουν σούπα. Το φαγητό 

αυτό τους θυµίζει τις δύσκολες και φτωχές εποχές και την τρώνε για να έχουν τύχη το Νέο Έτος. 
 
Στην Κένυα, λόγω του κλίµατος τα πράγµατα είναι λίγο διαφορετικά: το χριστουγεννιάτικο γεύµα 
θυµίζει καλοκαιρινή ηµέρα χαλάρωσης αφού αντί να φάνε γαλοπούλα κάνουν µπάρµπεκιου 
(στήνουν ψησταριά) στον κήπο. Μάλιστα, εκεί στολίζουν τις εκκλησίες µε µπαλόνια, λουλούδια και 
κορδέλες. 
 
Στην Κίνα, όσοι Κινέζοι πιστεύουν στον Χριστό στολίζουν χριστουγεννιάτικα δέντρα µε 
πολύχρωµα στολίδια που έχουν κατασκευάσει από χαρτί, όπως λουλούδια, γιρλάντες και 
φαναράκια. Τα παιδιά κρεµάνε βαµβακερές κάλτσες, περιµένοντας τον Λαµ Κουνγκ Κουνγκ, 
δηλαδή τον "Καλό γερο-πατέρα", να τους φέρει τα γλυκά και τα δώρα τους.  
 
Στη Νέα Ζηλανδία, τα Χριστούγεννα έρχονται στη µέση του καλοκαιριού. Παραδοσιακά, οι 
οικογένειες γιορτάζουν τα Χριστούγεννα στην παραλία. 
 
Στη Νορβηγία, αφήνουν µια γαβάθα χυλό, το λεγόµενο « nisse » στη σιταποθήκη για να φάει ο 
καλικάντζαρος που προστατεύει το κτήµα τους, ενώ αφού στολίσουν το χριστουγεννιάτικο δέντρο 
πιάνονται όλοι χέρι-χέρι γύρω από αυτό και τραγουδούν τρία χριστουγεννιάτικα τραγούδια. 

 
Στην Ουκρανία ο Παγωµένος Πατέρας φθάνει µε το έλκηθρο 
το οποίο σέρνουν µόνο τρεις τάρανδοι ενώ τον συνοδεύει και 
ένα κοριτσάκι, το Κορίτσι-Νιφάδα που φορά ένα λαµπερό 
µπλε κοστούµι µε λευκή γούνα και ένα στέµµα που έχει το 
σχήµα µιας νιφάδας χιονιού.  
 
Στη Ρωσία, οι ρώσικες οικογένειες έχουν τη συνήθεια, τη 
νύχτα των Χριστουγέννων, να ντύνουν στα άσπρα µια κοπέλα 
του σπιτιού, η οποία και αναπαριστά την Παναγία.  
Επίσης µικροί και µεγάλοι συγκεντρώνονται σε οµάδες και 
καθώς ορίζει το έθιµο, χτυπάνε τις πόρτες των σπιτιών την 
παραµονή των Χριστουγέννων. Ο νοικοκύρης περιµένει να του 
πετάξουν ένα µαντήλι που έχει µέσα µια πέτρα. Όση ώρα λένε 

τα κάλαντα ο νοικοκύρης του σπιτιού ανοίγει το µαντήλι βγάζει την πέτρα και βάζει µέσα στο 
µαντήλι ξηρούς καρπούς, ζαχαρωτά κ.ά. Κατόπιν ξαναδένει το µαντήλι και τους το πετάει έξω από 
την πόρτα. 
 

Στη Σουηδία, το πρωί αυγή της 13ης ∆εκεµβρίου η "Λουτσία" - σύµβολο του φωτός - συνήθως το 
µεγαλύτερο κορίτσι του σπιτιού, φορώντας ένα µακρύ λευκό χιτώνα και ένα στεφάνι από αναµµένα 
κεριά στα µαλλιά, πηγαίνει από σπίτι σε σπίτι, προσφέροντας ζεστό καφέ και κουλουράκια, ενώ 
τραγουδά παλιά κάλαντα µε τον σκοπό του λαϊκού ναπολιτάνικου τραγουδιού "Σάντα Λουτσία".  
 
Στη Φινλανδία, µετά τη Χριστουγεννιάτικη λειτουργία, ο κόσµος επισκέπτεται τους νεκρούς του 
στο νεκροταφείο κρατώντας αναµµένα κεριά. Πριν την επίσκεψη του Άη Βασίλη δεν παραλείπουν 
βέβαια να κάνουν και µια σάουνα. 
 

 



Νόστιµες γιορτές 
Το κλασικό είναι διαχρονικό. Μπορεί να λείπει η γαλοπούλα από το 

χριστουγεννιάτικο τραπέζι ή οι κουραµπιέδες από τα γιορτινά κεράσµατα 
 

Γαλοπούλα 
 

Χρόνος προετοιµασίας: 1 ώρα 
Χρόνος µαγειρέµατος: 4 ώρες 
 
Υλικά: 2 κούπες µηλίτη, 1/3 κούπας σιρόπι σφενδάµου, 
3 κουταλιές ψιλοκοµµένο φρέσκο θυµάρι, 2 κουταλάκια 
ξύσµα λεµονιού, 3/4 κούπας βούτυρο φρέσκο, αλάτι, 
φρεσκοτριµµένο πιπέρι, 10 φρέσκα κρεµµυδάκια, 3 σέλερι, 
5 καρότα, 2 κούπες ζωµό κότας, 3 κουταλιές αλεύρι, 1 
φύλλο δάφνης, 2 κουταλιές brandy, 2 µήλα, 1 ολόκληρη 
γαλοπούλα (περίπου 4 κιλά). 
 

Εκτέλεση: Σε µια µικρή κατσαρόλα βράζετε το µηλίτη µε το σιρόπι σφενδάµου για περίπου 20 
λεπτά ή µέχρι να ελαττωθεί στο µισό η ποσότητα του υγρού. Αφαιρείτε την κατσαρόλα από τη 
φωτιά και προσθέτετε ανακατεύοντας το βούτυρο, λίγο θυµάρι, το ξύσµα λεµονιού, αλάτι και 
φρεσκοτριµµένο πιπέρι. Αφήνετε το µείγµα βουτύρου να κρυώσει, το σκεπάζετε και το τοποθετείτε 
στο ψυγείο. Προθερµαίνετε το φούρνο στους 190 βαθµούς Κελσίου και τοποθετείτε τη σχάρα στην 
πιο χαµηλή θέση. Πλένετε καλά, στεγνώνετε τη γαλοπούλα και την τοποθετείτε σε ένα ταψί. Βάζετε 
το δεξί σας χέρι µέχρι τη βάση των δαχτύλων κάτω από την πέτσα της γαλοπούλας έτσι ώστε αυτή 
να χαλαρώσει. Αλείφετε µέρος του µείγµατος του βουτύρου (1/2 κούπα) ανάµεσα από το δέρµα και 
το κρέας της γαλοπούλας. Αλείφετε µε το 1/4 του βουτύρου τη γαλοπούλα εξωτερικά. Τοποθετείτε 
τα µήλα στο εσωτερικό της.  
Στη συνέχεια κόβετε σε λεπτά µπαστούνια όλα τα λαχανικά (κρεµµυδάκια, σέλερι, καρότα) και τα 
τοποθετείτε γύρω της. Πασπαλίζετε τη γαλοπούλα και τα λαχανικό µε το υπόλοιπο θυµάρι και 
ρίχνετε στο ταψί το ζωµό κότας. Ψήνετε τη γαλοπούλα στους 190 βαθµούς Κελσίου για 30 λεπτό, 
στη συνέχεια κατεβάζετε τη θερµοκρασία στους 160 βαθµούς και τη σκεπάζετε µ’ ένα 
αλουµινόχαρτο για τις επόµενες 3 µε 4 ώρες. Τέλος, αφαιρείτε το αλουµινόχαρτο τα τελευταία 30 
λεπτά, ώστε η γαλοπούλα να πάρει χρώµα. Όταν τη βγάλετε από το φούρνο, σκεπάστε την για 
ακόµη µία φορά µε αλουµινόχαρτο και αφήστε την να σταθεί για 30 λεπτό, πριν την κόψετε νια να 
τη σερβίρετε. Σε µια µικρή κατσαρόλα µαζέψτε το ζουµί της γαλοπούλας από το ταψί, αφού πρώτα 
αφαιρέσετε το λίπος, και αφήστε το να σιγοβράσει. Εάν χρειάζεται, προσθέστε λίγο ζωµό κότας (να 
συµπληρωθούν 3 κούπες). Σε ένα µικρό µπολ ανακατέψτε το µείγµα βουτύρου που έχει περισσέψει 
µε το αλεύρι, ώστε να δηµιουργηθεί µια ανοιχτόχρωµη πόστα, ρίξτε την στην κατσαρόλα 
ανακατεύοντας σταθερό. Προσθέστε το φύλλο δάφνης, το brandy, αλάτι και πιπέρι. Η σάλτσα θα 
είναι έτοιµη, όταν θα έχει ελαφρώς πήξει και µειωθεί.  

 
Κουραµπιέδες 

 
Χρόνος προετοιµασίας: 30 λεπτά 
Χρόνος ψησίµατος: 20 λεπτά 
 
Υλικά: 2 κούπες ανάλατο βούτυρο, 250 γρ. ζάχαρη άχνη, 3 κρόκοι 
αβγών, 4 κουταλιές µπράντι, 3 σταγόνες απόσταγµα βανίλιας, 7,5 
κούπες αλεύρι που φουσκώνει µόνο του, 300 γρ. ξασπρισµένα 
αµύγδαλα, 4 κουταλιές ροδόνερο, ζάχαρη άχνη για πασπάλισµα 
Εκτέλεση: Προθερµαίνετε το φούρνο στους 200 βαθµούς Κελσίου. 
Βάζετε το βούτυρο και τη ζάχαρη στο µπλέντερ και τα χτυπάτε µέχρι 
να γίνουν αφρός. Προσθέτετε τους κρόκους των αβγών, το µπράντι 
και το απόσταγµα βανίλιας. Στη συνέχεια, το αλεύρι και το 
αµύγδαλα. Αναµειγνύετε καλά µέχρι να γίνουν µια σφιχτή ζύµη.  



Την απλώνετε επάνω σε µια αλευρωµένη επιφάνεια και τη ζυµώνετε ελαφρά για λίγο. Απλώνετε τη 
ζύµη µε τον πλάστη, έτσι ώστε το πάχος της να φτάνει το 1,5 εκ. Κάνετε µικρά κουραµπιεδάκια και 
τα βάζετε µέσο σε ένα ταψί, το οποίο έχετε αλείψει µε λίγο βούτυρο. Ψήνετε γιο 20 λεπτά µέχρι να 
σφίξουν, αλλά να µην πάρουν χρώµα. Τα βάζετε πάνω σε µια σχάρα, τα αφήνετε να κρυώσουν, τα 
ραντίζετε µε το ροδόνερο και τα πασπαλίζετε µε την άχνη. Σερβίρετε µαζί µε κουκουνάρι, αµύγδαλα 
και µερικά στικ κανέλας σε µια χριστουγεννιάτικη πιατέλα. 
………………………………………………………………………………………….. 

 

 
 

 
 

Οι µαθητές, οι δάσκαλοι και οι γονείς του 6ου ∆ιαπολιτισµικού 
∆ηµοτικού Ελευθερίου – Κορδελιού, σας εύχονται ολόψυχα:  
Καλά Χριστούγεννα (στα ελληνικά) 
Merry Christmas (στα αγγλικά) 
Frohe Weihnachten (στα γερµανικά) 
Joyeux Noël (στα γαλλικά) 
С Наступающим Рождеством! (στα ρωσικά) 
Gezuar Krishtlindjen (στα αλβανικά) 
Εid meelad sa'eed (στα αραβικά) 
God Jul (στα σουηδικά) 
Feliz Natal (στα πορτογαλικά ) 
Buon Natale (στα ιταλικά ) 
Cestitamo Bozic (στα γιουγκοσλάβικα) 
Feliz Navidad (στα ισπανικά) 

 

 

   
 
Το συγκεκριµένο φύλλο της εφηµερίδας ( αρ. φύλλου 16 ) επιµελήθηκαν οι παρακάτω µαθητές της ΣΤ τάξης:  
Αβραµίδης Κων/νος, Αντέµι Εµράχ, Ασλανίδου Κυριακή, Βεσίµ Μάριος, Γαβριηλίδου Ξανθή Αικατερίνη, Γενίτσαρη Ελπίδα, 
Γεωργιάδης Σπύρος, Γκουζιώτη Βασιλική, ∆ήµου Αλεξάνδρα, Εγόροβ Αλέξανδρος, Καραχάλιου Μαρία, Καφφές Πέτρος, Κοσµίδου 
Λυδία, Μαυρουδή Μαρία, Μπρατσάι Ραφαέλα, Νταχουνταρίτζε Σωτήρις, Παναγιωτίδου Συµέλα, Παυλάκης Χαράλαµπος, Πεταλίδης 
Ιορδάνης, Σαββίδης Θεόδωρος, Σταυροπούλου Χριστίνα, Συµεωνίδου Ευθυµία, Τόνα Μαρινέλα, Χαϊδάρογλου Μαρίνος, Χετσογιάν 
Κριστίνα, Χριστοφορίδης Θεόδωρος, Ατµατζίδου Έλλη, Αυγιτίδης Ηρακλής, Βαταµίδης Σταύρος, Βώδεν Ευάγγελος, Γεωργιάδης 
∆ηµήτριος, Γκαραλέας Αλέξανδρος, Ευαγγελοπούλου Αθανασία, Ηρακλίδη Ελλάδα, Καπαγιαννίδου Κων/να, Κυριακίδης Κυριάκος, 
Κυριµλίδης Γιάννης, Λαχανίδης Χρήστος, Λουκίδου Ειρήνη, Μαλλίνη Άννα, Μασµανίδου Άννα, Μαστροµανώλη Παρασκευή, 
Μαυραγγελίδου Ελλάδα, Μεταλλίδου Ειρήνη, Ντούνγκου Βασίλειος, Ρόκο Πάουλο, Σεβλίδου Χριστίνα, Σιδηρά Άννα-Μαρία, 
Τσαγιοπούλου Σοφία, Τσιµέρη Παναγιώτα, Φωτιάδου Παναγιώτα, Χοτζαλάρι Ερίς.  


