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Η  Ευρωπα ϊ κή  ∆ ιάσ ταση  στη ν  Εκπα ί δ ε υση  
µ έ σω  πολ ι τ ι σ τ ι κών  κα ι  ε υρωπα ϊ κών  

ε κπα ι δ ε υ τ ι κών  προ γραµ µάτων  
Επίσκεψη 13 στελεχών εκπαίδευσης από 11 χώρες της Ευρώπης στο σχολείο µας 

 
 

Το Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών, ως Εθνική Μονάδα 
Συντονισµού για το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα ∆ια Βίου 
Μάθησης, ανέλαβε για το έτος 2008 την πλήρη 
διαχείριση και εφαρµογή του προγράµµατος Επισκέψεις 
Μελέτης Στελεχών της Εκπαίδευσης - πρώην Arion. 
Πρόκειται για Επισκέψεις Μελέτης που 
πραγµατοποιούνται από Στελέχη της Εκπαίδευσης 
χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε σκοπό την 
παρατήρηση, τη σύγκριση, τη βελτίωση και κατανόηση 
των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών συστηµάτων.  
Στο πλαίσιο των Επισκέψεων Μελέτης σχολικού έτους 

2007-08 προγραµµατίστηκε και η διοργάνωση της Επίσκεψης µε θέµα «Η ευρωπαϊκή διάσταση 
στην εκπαίδευση µέσω πολιτιστικών και ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών προγραµµάτων», σε 
συνεργασία µε την Περιφερειακή ∆/νση Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας. 

Από την κα κυρία Αµαλία Καραµήτρου (από το Γραφείο 
Τύπου και Μορφωτικών θεµάτων της Περιφερειακής 
∆/νσης), επιστηµονική υπεύθυνη για την επιλογή των 
σχολείων και τον συντονισµό του προγράµµατος, 
προτάθηκε να γίνει επίσκεψη στο σχολείο µας ( το 6ο 
∆ιαπολιτισµικό & Ολοήµερο ∆ηµοτικό Σχολείο 
Ελευθερίου-Κορδελιού Θεσ/νίκης), µε σκοπό την 
παρουσίαση του έργου του και των ευρωπαϊκών 
προγραµµάτων που υλοποιεί.  
Η επίσκεψη πραγµατοποιήθηκε την Πέµπτη 6 Μαρτίου 
και συµµετείχαν 13 στελέχη εκπαίδευσης από 11 
διαφορετικές χώρες της Ευρώπης (Αγγλία, Βέλγιο, 

Γαλλία, Γερµανία, Εσθονία, Ισπανία, Ολλανδία, Πολωνία, Ρουµανία, Σουηδία και Φιλανδία). Από 
ελληνικής πλευράς παραβρίσκονταν 3 στελέχη του Ι.Κ.Υ. µε επικεφαλής την κα Σαρρή, ο 
Προϊστάµενος Επιστηµονικής–Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Α/θµιας Εκπαίδευσης Κεντρικής 
Μακεδονίας Σχολικός Σύµβουλος κ. Τσιπούρας Στυλιανός, ο Σχολικός Σύµβουλος της 16ης 
Περιφέρειας Α/θµιας Εκπαίδευσης ∆υτικής Θεσ/νίκης κ. Ακριτίδης Νικόλαος και η κα Αµαλία 
Καραµήτρου από την πλευρά της Περιφερειακής ∆/νσης Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης 
Κεντρικής Μακεδονίας. 
 
 
 



 
Τους καλεσµένους µας υποδέχτηκαν, ο ∆/ντής µας κ. 
Παπαδόπουλος Στέργιος, η υποδιευθύντρια κα 
Τουτζιάρη Αντωνία, οι δασκάλες του ΣΤ 1 κα Κώστα 
Βάννα  και του Β 2 κα Κεφαλίδου Άρτεµις. Κατόπιν τους 
έγινε µια αναλυτική ενηµέρωση για τη λειτουργία του 
σχολείου, για τα διάφορα προγράµµατα ένταξης: α) 
παλιννοστούντων & αλλοδαπών µαθητών (Πρόγραµµα 
του Πανεπιστηµίου Αθηνών και του ΚΕ.∆.Α.), β) 
τσιγγάνων µαθητών (Πρόγραµµα του Πανεπιστηµίου 
Θεσσαλίας) και για τις ποικίλες δραστηριότητες του 
σχολείου, όπως π.χ. η συµµετοχή σε ευρωπαϊκά 

προγράµµατα, η δηµιουργία της ιστοσελίδας του σχολείου ειδικευµένης στη διαπολιτισµική εκπ/ση 
και η έκδοση της 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 ∆ 1, όπου 
οι συµµαθητές µας µαζί µε τη δασκάλα τους την κα 
Κεσκιλίδου Μάχη τους υποδέχτηκαν µε σηµαίες των 
χωρών τους, λέγοντάς τους το « καληµέρα » και το « 
καλώς ήρθατε » στις διάφορες γλώσσες.  
Στη συνέχεια επισκέφθηκαν το τµήµα Β 2, όπου τα 
παιδιά τους υποδέχτηκαν µε σηµαίες και το 
«καλωσόρισες» σε διάφορες γλώσσες.  
Έπειτα χωρίστηκαν όλοι σε οµάδες και έπαιξαν ένα 
παιχνίδι που ετοίµασαν τα παιδιά µε τη βοήθεια της 
δασκάλας τους της κας Άρτεµις.  
Το παιχνίδι λεγόταν «Τα ζώα κάνουν το γύρο του 
κόσµου». Ήταν ένα οµαδικό παιχνίδι µε κάρτες που 
απεικόνιζαν διάφορα ζώα. Σε κάθε οµάδα, τα παιδιά 
δείχνοντας την εικόνα µάθαιναν στα ελληνικά τη λέξη 
στους επισκέπτες µας και στη συνέχεια οι δεύτεροι 
µάθαιναν στα παιδιά πώς λέγεται το κάθε ζώο στη δική 
τους γλώσσα. Σκοπός του παιχνιδιού ήταν να 
επικοινωνήσουν τα παιδιά µε τους επισκέπτες, ακόµα κι 
αν δεν γνώριζαν τη γλώσσα τους. Το παιχνίδι ήταν 
διασκεδαστικό ενώ δεν έλειψαν τα γέλια στην 
προσπάθεια όλων να προφέρουνε λέξεις σε γλώσσες µε 
τις οποίες δεν ήταν εξοικειωµένοι! 

 

Στο τέλος οι επισκέπτες πέρασαν από το τµήµα ΣΤ 1 
όπου µαζί µε τη µουσικό µας κα Ντριγκόγια Παναγιώτα 
υποδεχτήκαµε τους ξένους φίλους τραγουδώντας δυο 
ελληνικά, ένα γερµανικό, ένα αλβανικό κι δυο αγγλικά 
τραγούδια και από το Προπαρασκευαστικό Τµήµα των 
Τσιγγανοπαίδων, όπου διδάσκει ο κ. Μαυροµάτης 
Γαβριήλ. 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. 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.  
 



 

 
 

 
 

 
καληµέρα 

 
καλώς ορίσατε 

 
Ελλάδα – Hellas – Greece  

 
 

 
guten morgen 

 

 
willkommen 

 
Γερµανία – Germany – Deutschland  

 
 

 
god morgon 

 
velkommen 

 
Σουηδία – Sweden – Sverige  

 
 

 
tere homikust 

 
tere tulemast 

 
Εσθονία – Estonia – Eesti  

 

 
 

 
good morning 

 

 
Welcome 

 

 
Μεγάλη Βρετανία - United Kingdom  

 

 
 

 
bonjour 

 
bienvenue 

  
Γαλλία – France 

 

 
 

 
buenos días 

 
bienvenido 

 
Ισπανία – Spain – España  

 

 
 

 
dzień dobry 

 
witamy serdecznie 

 
Πολωνία – Poland – Polska  

 

 
 

 
goedemorgen 

 

 

 
welkom 

 

 

 
Κάτω Χώρες (Ολλανδία) – Netherlands - Nederland 

 

 
 

 
huomenta 

 
tervetuloa 

 
Φιλανδία – Finland – Suomi  

 
 

 
bună dimineaţa 

 
bine ati venit 

 
Ρουµανία – Romania – România  

 

 

bonjour 
guten morgen 

 

bienvenue 
willkommen 

 
Βέλγιο – Belgium - Belgique-Belgien  



E u r o p e a n  d i m e n s i o n  i n  e d u c a t i o n  t h r o u g h  
c u l t u r a l  a n d  E u r o p e a n  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m s  

13 educational members from 11 European countries visit our school 

 
The Greek State Scholarship’s Foundation in Athens, as National Unit of Co-ordination for the 
European Program Life long Learning, undertook for year 2008 the full management and 
implementation of the program Study Visits by Executives of Education - former Arion. The visits 
are realised by Executives of Education from European Union countries aiming at the observation, 
the comparison, the improvement and comprehension of European educational systems.  
In the frame of Study Visits in school year 2007-08 the organisation of the visit on the subject "The 
European Dimension in the Education via Cultural and European Educational Programs" was also 
programmed in collaboration with Regional Address Primary and Secondary Education of Central 
Macedonia. A visit to our school (6th Intercultural All-day Primary School of Eleftherio-Kordelio 
Thessaloniki) was proposed by the Mrs Amalia Karamitrou (from the Press Office and Educative 
subjects of Regional department of Primary and Secondary Education of Central Macedonia), who is 
in charge of the selection of schools and the co-ordination of the program, aiming at the presentation 
of the work and the European programs materialised.  
The visit took place on Thursday, 6th March and 13 executives of education from 11 different 
countries of Europe (England, Belgium, France, Germany, Estonia, Spain, Netherlands, Poland, 
Romania, Sweden and Finland) participated. Three executives of the State Scholarships Foundation, 
with Mrs Sarri in charge, the Head of Scientific Guidance of Primary Education of Central 
Macedonia, School Adviser Mr Tsipouras Stylianos, the School Adviser of 16th Department of 
Primary Education of Western Thessaloniki Mr Akritidis Nikolaos and Mrs Amalia Karamitrou from 
the Department of Regional Primary and Secondary Education of Central Macedonia.   
They were all welcomed by the Headmaster of the school, Mr Papadopoulos Stergios, the assistant 
headmaster, Mrs Toutziari Antonia, the schoolteacher of the 6th grade class 1, Mrs Kosta Vanna and 
the schoolteacher of the second grade class 2 Mrs Kefalidou Artemis. An analytic briefing on the 
operation of school followed. Also, they were informed about the various integration programs of 
the home comers &  foreighers students (programme of the University of Athens), gipsy (Roma) 
students (programme of the University of Thessalia), and the various school activities, as for 
example the attendance in various European programs, the creation of a web school page 
specialising in intercultural education and the publication of quarterly multicultural newspaper the 
students of the 6th grade, titled: "The World in the eyes of children". They were also offered an 
English booklet. Later the visitors went to the 4th grade class 1, where our schoolmates with their 
schoolteacher Mrs their Keskilidou Mahi welcomed them waving their countries’ flags, saying 
"Good morning" and "Welcome" in various languages.  
Then they visited 2nd grade class 2, where they also received a warm welcome. Afterwards they were 
separated and formed teams and they played a game prepared by the children with the help of their 
schoolteacher of Mrs Artemis. The game, called "Animals around world" was a team game with 
cards portraying various animals. In each team, the children showing the picture taught the Greek 
word to our visitors and then learned the word in the foreign language. The aim of game was to 
communicate with the visitors even if they did not know their language. The game was amusing 
while laughter was not absent in everyone’s effort to pronounce the words in unfamiliar languages!  
Towards the end of the visit they went to 6th grade class 1 where they were welcomed by the 
students and the music teacher Mrs Drigoja Panajota with two Greek, a German, an Albanian and 
two English songs and the Roma students class (Teacher of Romany: Mavromatis Gabriel) 
 

The visit was a very positive experience for us, the older school children. Some of us even had the 
chance to converse with them in German, Russian and English. We like being visited by young and 
older from foreign countries. It is important to meet people who speak other languages, have other 
religions, customs and traditions. What could be better than meeting friends from different 
countries? It is a real chance to exchange cultural information, sentiments and experiences. In our 
times, more than in the previous years, it is necessary to put the foundations for a new Europe, 
without walls and colours. For this reason our Intercultural School will always have its doors open 
for those who would like to visit it. 

 



Η  ιστορία  των  πασχαλινών  αυγών  
 

 
Τα πασχαλινά αυγά κουβαλούν µια χαρακτηριστική και 
παράξενη πορεία µέσα στους αιώνες. Οι αρχαίοι Έλληνες, οι 
Πέρσες και οι Κινέζοι έδιναν τα αυγά σαν δώρα, στις 
ανοιξιάτικες γιορτές τους πολύ πριν τις προ-Χριστιανικές 
ανοιξιάτικες γιορτές. Εµφανίζονται δε παράλληλα στην 
ειδωλολατρική µυθολογία, όπου διαβάζουµε πως το Πουλί του 
Ήλιου έχει εκκολαφθεί από το Aυγό της Γης. Μερικά 
παγανιστικά έθιµα δείχνουν τον παραλληλισµό του αυγού προς 
τη δηµιουργία της ζωής πάνω στη γη. Ο Ουρανός και η Γη 
θεωρούνταν σαν να ήταν τα µισά ενός αυγού, από όπου 
ξεπρόβαλλε η ζωή πάνω στη Γη. Για τους πρώτους 
Χριστιανούς το αυγό είναι ολοφάνερα το σύµβολο της 
Ανάστασης του Χριστού, πιστεύεται πως είναι το πιο 
κατάλληλο και ιερό µέρος του εορτασµού του Πάσχα. 
Νωρίτερα στο Μεσαίωνα, βάφονταν αυγά για να δοθούν σαν 
δώρα το Πάσχα.  
 

 

Γιατί όµως βάφονται κόκκινα τα αυγά; 
 
Οι ερµηνείες που δίνονται για την προτίµησή του, και 
µάλιστα σε χρώµα κόκκινο, είναι πολλές. Υποστηρίζουν 
ότι το αυγό συµβολίζει την ανανέωση της ζωής και την 
ευγηρία. Για το χρώµα του λέγεται ότι θυµίζει το αίµα 
του Χριστού. Αλλά είναι γνωστή και η λαϊκή παράδοση 
που λέει: "...όταν είπαν ότι αναστήθηκε ο Χριστός, 
κανείς δε το πίστευε. Μια γυναίκα µάλιστα που 
κρατούσε ένα καλάθι µε αυγά, φώναξε: - Μπορεί από 
άσπρα να γίνουν κόκκινα αυτά τα αυγά; Και πράγµατι 
έγιναν! Το βάψιµο των αυγών γινόταν τη Μεγάλη 
Πέµπτη γι αυτό και την έλεγαν Κόκκινη Πέφτη ή 

Κοκκινοπέφτη. Παλιότερα το συνήθιζαν κι αποβραδίς, πάντοτε όµως τα µεσάνυχτα, µε το ξεκίνηµα 
της νέας µέρας. Καινούρια πρέπει να ήταν η κατσαρόλα που θα έβαφαν τα αυγά και ο αριθµός τους 
ορισµένος και τη µπογιά τη φύλαγαν σαράντα µέρες και δεν την έχυναν, ακόµα και τότε, έξω από το 
σπίτι. Τα χρώµατα για τα αυγά τα έφτιαχναν από διάφορα φυτά. Από κρεµµύδια γινόταν το µελί, 
από άχυρο ή από φύλλα αµυγδαλιάς το κίτρινο, το ανοικτό κόκκινο από παπαρούνες. Αργότερα τα 
αγόραζαν, το κόκκινο όµως χρώµα ήταν και είναι πάντα το πιο αγαπηµένο. Το πρώτο αυγό που 
έβαφαν ήταν της Παναγίας και το έβαζαν στο εικονοστάσι. Με αυτό σταύρωναν τα παιδιά από το 
κακό το µάτι. Σε µερικά µέρη έβαζαν σε ένα κουτάκι τόσα αυγά όσα ήταν τα µέλη της οικογένειας 

και τα πήγαιναν το βράδυ στην εκκλησία, για να 
διαβαστούν στα 12 Ευαγγέλια. Τα άφηναν κάτω από την 
Αγία Τράπεζα ως την Ανάσταση και τότε καθεµιά 
έπαιρνε τα δικά της. Αυτά τα αυγά ήταν "ευαγγελισµένα" 
και τα τσόφλια τους τα παράχωναν στους κήπους και τις 
ρίζες των δέντρων για να καρπίσουν.  
Στη Γερµανία τα αυγά το Πάσχα τα φέρνει και τα κρύβει 
ο λαγός. Την Κυριακή του Πάσχα διαδραµατίζονται 
περίεργες σκηνές: Σε διαµερίσµατα, σπίτια και κήπους 
µικρά παιδιά τρέχουν ενθουσιασµένα πάνω-κάτω, 
σπρώχνουν έπιπλα, ή ψάχνουν πίσω από δέντρα για 
χρωµατιστά αυγά, τα οποία έφερε και έκρυψε την 
προηγούµενη νύχτα ο «πασχαλινός λαγός». Στη 
Γερµανία έχουν το έθιµο να στολίζουν το σπίτι τους µε 

κλαδιά από αµυγδαλιές στα οποία κρεµάνε χρωµατιστά αυγά. 



Στην Αγγλία είναι λίγο δύσκολο να καταλάβεις Πάσχα, γιατί δεν θεωρείται σηµαντική γιορτή και 
από πολλούς περνάει στο άσχετο. Μια παράδοση (η µοναδική ίσως) που σχετίζεται µε το Πάσχα 
είναι το κυνήγι των αυγών (τα οποία βάφονται όχι κόκκινα αλλά παρδαλά, γιατί συµβολίζουν τα 
χρώµατα της άνοιξης). Πώς λέµε το κυνήγι του θησαυρού, αλλά µε αυγά. Βασικά οι γονείς κρύβουν 
βαµµένα αυγά στο σπίτι και στον κήπο και τα παιδιά ψάχνουν να τα βρουν µε καλαθάκια στα χέρια. 
Όποιος βρει τα περισσότερα κερδίζει ένα σοκολατένιο αυγό ή λαγό. 
Στη Ρωσία 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.  

 

Τα παραµύθια είναι απαραίτητα στη ζωή των παιδιών 
Το παραµύθι της Σταχτοπούτας και διάφορες παραλλαγές του 

 
«Μια φορά κι ένα καιρό, ήταν ένα παραµύθι. Το παραµύθι αυτό ήταν πολύ αγαπητό από όλα τα 
παιδιά του κόσµου και κάθε σούρουπο οι γιαγιάδες µάζευαν τα εγγόνια τους γύρω από το τζάκι για 
να αρχίσει η αφήγηση...». 
Τα χρόνια πέρασαν. Τα παιδιά άλλαξαν. Οι γιαγιάδες περνούν τον καιρό τους µπροστά στην  
τηλεόραση. Όµως, το παραµύθι συνεχίζει να κεντρίζει τη φαντασία των παιδιών, αλλά και των 
µεγάλων. Μας κάνει να ονειρευόµαστε, µας χαροποιεί, µας συγκινεί, µας ταξιδεύει σε τόπους 
κοντινούς και µακρινούς , γνωστούς και άγνωστους. 
Πριν από λίγο καιρό και για δυο εβδοµάδες το σχολείο µας επισκέφτηκαν τέσσερις µεταπτυχιακές 
φοιτήτριες της Γαλλικής Φιλολογίας του Α.Π.Θ. στα πλαίσια  ενός µεταπτυχιακού προγράµµατος 
συνεργασίας του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσ/νίκης κι ενός Γαλλικού Πανεπιστηµίου.  
Το µεταπτυχιακό πρόγραµµα στο οποίο συµµετείχαν είχε ως στόχο την αφύπνιση των γλωσσών και 
των πολιτισµών. Μια προσέγγιση διαπολιτισµικού χαρακτήρα µε κέντρο βάρους την εξοικείωση των 
παιδιών µε το γλωσσικό µηχανισµό, την ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων που θα τους 
επιτρέψουν σε µεγαλύτερες τάξεις να µάθουν ευκολότερα µια ξένη γλώσσα, να βαθύνει στη δοµή και το 
λεξιλόγιο της µητρικής του, διαµορφώνοντας ταυτόχρονα θετική στάση µε τη διαφορετικότητα. Μετά 
από 2 εβδοµάδες, η µεταπτυχιακή φοιτήτρια κα Χριστίνα Μπαµνάρα, η οποία παρακολουθούσε 
καθηµερινά τα µαθήµατα στο τµήµα ΣΤ 1, µας παρουσίασε το παραµύθι της Σταχτοπούτας και τις 
διάφορες παραλλαγές του.  
Ένα από τα πιο γνωστά παραµύθια σ’ όλο τον κόσµο είναι το παραµύθι της Σταχτοπούτας.   
Σταχτοπούτα: για την Ελλάδα, Vasilissa Zoluşka: για τη Ρωσία, Conkiajgharuna: για τη Γεωργία, 
Aschenputtel: για τη Γερµανία, Yen-Mah/Yen-sheu: για την Κίνα , Cinderella: για την Αγγλία, 
Cendrillion: για τη Γαλλία, Cenicienta: για την Ισπανία, Cenerentola: για την Ιταλία, Hirusia: για 
την Αλβανία  
 

Η Σταχτοπούτα είναι ένα κλασικό παραµύθι που αφηγείται τις περιπέτειες µιας κοπέλας που την 
κακοµεταχειρίζονται η κακιά µητριά της και οι αδερφές της. 
Συγγραφέας της Σταχτοπούτας θεωρείται ο Σαρλ Περώ, 
ωστόσο υπάρχουν καταγεγραµµένα στοιχεία παρόµοιων 
ιστοριών σε κινεζικά χειρόγραφα που χρονολογούνται από το 
850 µ.Χ., και µια έκδοση του µύθου από την αρχαία Αίγυπτο. 
Το κεντρικό πρόσωπο του παραµυθιού είναι η Σταχτοπούτα 
(Cendrillon στο πρωτότυπο του Περώ), κόρη ενός πλούσιου 
έµπορου. Η µητριά της και οι ετεροθαλείς αδελφές της 
υποβιβάζουν τη Σταχτοπούτα σε ρόλο υπηρέτριάς τους, ενώ 
αυτές χαίρονται όλα τα πλούτη του εµπόρου, και την 
αναγκάζουν να κοιµάται στις στάχτες του τζακιού, απ' όπου 
και το όνοµα Σταχτοπούτα. Κάποιο βράδυ την επισκέπτεται η 
νεράιδα νονά της και της δίνει ένα φόρεµα, µια άµαξα κι ένα 
ζευγάρι γυάλινα γοβάκια προκειµένου να πάει στο χορό του 
Πρίγκιπα. Ο πρίγκιπας εντυπωσιάζεται και την επόµενη µέρα, 
όταν η άγνωστη εµφανίζεται πάλι στο παλάτι.  
 



Καθώς δεν ξέρει τίποτα γι' αυτή, αποφασίζει να τη βρει χρησιµοποιώντας το γοβάκι που άφησε στις 
σκάλες φεύγοντας, βάζοντας τις γυναίκες της περιοχής να το δοκιµάσουν για να δει σε ποια 
ταιριάζει. Οι αδερφές της προσπαθούν µε κόπους και βάσανα να φορέσουν το γοβάκι, προκειµένου 
να κερδίσουν τον πρίγκιπα, µάταια όµως καθώς ταιριάζει µόνο στη Σταχτοπούτα, την οποία και 
παντρεύεται ο πρίγκιπας. Το παραµύθι έχει γνωρίσει αρκετές παραλλαγές, που διαφέρουν σε 
ορισµένες λεπτοµέρειες της πλοκής. Έχει διασκευαστεί σε µπαλέτο από τον Σεργκέι Προκόφιεφ και 
τον Γιόχαν Στράους και αρκετές φορές σε όπερα από τον Ροσσίνι και άλλους συνθέτες. Έχουν 
γυριστεί επίσης αρκετές ταινίες βασισµένες στην ιστορία, µε πιο γνωστή διασκευή αυτή του Ουώλτ 
Ντίσνεϊ. Βρήκαµε µερικές παραλλαγές από διάφορες χώρες, τις οποίες µπορείτε να διαβάσετε 
παρακάτω: 
 
La cenicienta: Η Σταχτοπούτα της Ισπανίας 

 

Η µικρή γλυκιά Τερέζα ζούσε µε τον πατέρα της αφού 
έχασε τη µητέρα της στους λόφους της καταπράσινης 
Ισπανίας. Απολάµβανε µια ειρηνική ζωή, έβοσκε τα 
πρόβατα τους και καθάριζε το σπίτι, όταν ξαφνικά µια 
πανούργα γυναίκα, που κοιτούσε µόνο το συµφέρον της, 
έπεισε τον πατέρα της να την παντρευτεί και να ζήσει 
µαζί της και µε τις δύο κόρες που ήδη είχε. Έτσι λοιπόν η 
Τερέζα αναγκάστηκε ν' αφήσει το όµορφο σπιτάκι της 
στους λόφους και να πάει να ζήσει µαζί τους. Κάποια 
µέρα ο πατέρας της Τερέζας της πήγε δώρο ένα 

κάτασπρο προβατάκι για να το έχει συντροφιά. Η µητριά της όµως ζήλεψε, έσφαξε το όµορφο 
πρόβατο και είπε στην Τερέζα να πάει στο ποτάµι να πλύνει την προβιά του. Καθώς όµως το έπλενε 
ένα πελώριο ψάρι άρπαξε την προβιά και χάθηκε στο ποτάµι. Η Τερέζα άρχισε να κλαίει και τότε 
εµφανίστηκε µπροστά της µια γλυκιά γυναίκα, ντυµένη στα γαλάζια και υποσχέθηκε να το φέρει 
πίσω. Η Τερέζα κατάλαβε ότι η γυναίκα αυτή ήταν η Παρθένος Μαρία, η οποία αφού της έφερε 
πίσω το δέρµα από το πρόβατο, της χάρισε ένα χρυσό αστέρι να το βάλει στα µαλλιά της. Όταν 
επέστρεψε σπίτι, η σκληρή µητριά της ζήλεψε και έστειλε τις δύο κόρες της να πάρουν κι εκείνες 
χρυσό αστέρι. Επειδή όµως εκείνες ήταν αγενείς το αποτέλεσµα ήταν καταστροφικό... Οι δύο κόρες 
γύρισαν σπίτι µε κέρατα τράγου και αυτιά γαιδάρου... 
 
Conkiajgharuna: Η Σταχτοπούτα στη Γεωργία 

 

Κάποτε, ήταν και δεν ήταν. ένας πολύ φτωχός άνθρωπος 
ζούσε σ' ένα βουνό µε τη γυναίκα και την κόρη του. 
Ήταν τόσο φτωχοί που την κόρη του τη φώναζαν 
Conkiajgharuna. Ο άνδρας ήταν δυστυχισµένος και όταν 
αρρώστησε η γυναίκα του και πέθανε, η δυστυχία του 
µεγάλωσε. Αποφάσισε να παντρευτεί για δεύτερη φορά 
για να έχει η µικρή του κόρη µια νέα οικογένεια, έτσι 
βρέθηκε να ζει µε τη µικρή του κόρη, τη νέα του γυναίκα 
και την κόρη της. Η γυναίκα αυτή όµως και η κόρη της 
κακοµεταχειριζόταν την Conkiajgharuna που ήταν πολύ 
όµορφη, της έδινε να φάει µόνο ξερό ψωµί και την 
έστελνε να φροντίζει την αγελάδα. Μάλιστα της έλεγε, 
«πάρε το ψωµί αυτό, χόρτασε, τάισε την αγελάδα και 
φερ'το πίσω) ολόκληρο!» Μια µέρα ενώ καθόταν στο 
λιβάδι και έκλαιγε η αγελάδα άνοιξε το µεγάλο στόµα 

της και της είπε: «Γιατί κλαις; Τι σε στενοχωρεί;» Και τότε το µικρό κορίτσι άρχισε να διηγείται την 
ιστορία του. Η αγελάδα είπε: «Μην κλαις, στο ένα µου κέρατο υπάρχει µέλι και στο άλλο βούτυρο, 
µπορείς να πάρεις όποιο θέλεις, γιατί λοιπόν στενοχωριέσαι;» Το µικρό κορίτσι πήρε το βούτυρο και 
το µέλι και σε λίγο καιρό ψήλωσε και οµόρφυνε. Η µητριά της το παρατήρησε και άρχισε να της 
δίνει να κάνει και άλλες δουλειές για να την κουράσει και να γίνει αδύνατη και άσχηµη. 
Μια µέρα καθώς η Conkiajgharuna πήγαινε την αγελάδα στο λιβάδι να βοσκήσει, εκείνη της ξέφυγε 
και σκαρφάλωσε σε µία στέγη. Το µικρό κορίτσι την ακολούθησε αλλά εκείνη πέταξε το κολάρο της 
στη στέγη.  



Κοιτάζοντας µέσα από την τρύπια στέγη είδε µια γριούλα να 
κάθεται και της ζήτησε ευγενικά να της δώσει το κολάρο της 
αγελάδας. «∆εν µπορώ καλό µου κορίτσι», είπε η γριούλα «έλα 
και πάρε το εσύ». Και όταν το µικρό κορίτσι µπήκε στο σπίτι η 
γριούλα της φώναξε «καλό µου κορίτσι, έλα να δεις το κεφάλι 
µου, νιώθω ότι είναι γεµάτο µέλισσες». 
Το κορίτσι πλησίασε και πράγµατι είδε το κεφάλι της γριούλας 
γεµάτο µέλισσες αλλά δεν ήθελε να τη στενοχωρήσει  και 
αφού το καθάρισε της είπε: «Έχεις πολύ καθαρό κεφάλι, γιατί 
τάχα να το δω»; 
Αυτό ευχαρίστησε πολύ τη γριά γυναίκα και της είπε: «Όταν 
φύγεις από δω ακολούθησε το δρόµο για το χωριό και θα 
συναντήσεις τρία σιντριβάνια. Ένα λευκό, ένα µαύρο και ένα 
κίτρινο. Προχώρησε και πήγαινε να λουστείς στο κίτρινο 
σιντριβάνι». 
Το κορίτσι την ευχαρίστησε βρήκε τα τρία σιντριβάνια, πέρασε 
τα δύο πρώτα και στο τρίτο σταµάτησε να λουστεί. Όταν 
κοίταξε τον εαυτό της στο νερό είδε ότι τα µαλλιά της είχαν 

γίνει χρυσά και τα χέρια της έλαµπαν σαν να ήταν χρυσά! Όταν πήγε στο σπίτι η µητριά της θύµωσε 
και την άλλη µέρα έστειλε τη δική της κόρη µε την αγελάδα για να έχει την ίδια τύχη! Η αγελάδα 
ανέβηκε ξανά στη στέγη, έχασε πάλι το κολάρο και η κόρη της µητριάς είδε τη γριούλα που της 
ζήτησε να δει το κεφάλι της. Μόλις όµως πλησίασε είπε: «Τι απαίσιο κεφάλι έχεις! Είσαι 
αηδιαστική!» Και τότε η γριούλα είπε: «Σ' ευχαριστώ παιδί µου, στο δρόµο για το χωριό θα βρεις 
τρία σιντριβάνια, ένα άσπρο, ένα µαύρο και ένα κίτρινο. Εσύ να περάσεις το άσπρο και το κίτρινο 
καινά λουστείς στο µαύρο!» 
Όταν λοιπόν η κόρη της µητριάς το έκανε αυτό έγινε κατάµαυρη και στο κεφάλι της φύτρωσαν 
τεράστια κέρατα! Κλαίγοντας γύρισε στο σπίτι και είπε στη µαµά της ότι έφταιγε η αγελάδα και ότι 
έπρεπε να τη σκοτώσουν. 
Η αγελάδα όµως πού ήξερε το µέλλον είπε στην Conkiajgharuna: « Όταν µε σκοτώσουν, να µαζέψεις 
τα κόκαλα µου και να τα θάψεις στη γη. Και κάθε φορά που θα έχεις κάποιο πρόβληµα θα έρχεσαι 
και θα λες δυνατά : «Φέρε µου τα βασιλικά µου ρούχα!» Το µικρό κορίτσι έκανε αυτό ακριβώς που 
της είπε η αγελάδα. Ο καιρός περνούσε και µια µέρα η µητριά και η κόρη της έβαλαν τα καλά τους 
και πήγαν στην εκκλησία. Πριν φύγουν όµως είπαν στην Conkiajgharuna: «Πάρε αυτό το καλάθι, και 
όταν το γεµίσεις µε τα δάκρυά σου να σκουπίσεις το πάτωµα από τους κόκκους του ρυζιού » 
Το µικρό κορίτσι άρχισε να κλαίει, αλλά για καλή της τύχη την άκουσε µια γειτόνισσα και αφού 
έφερε ένα κοτόπουλο που τσιµπολόγησε το ρύζι της είπε: «Και τώρα είσαι ελεύθερη να ντυθείς και 
να πας κι εσύ στην εκκλησία. Το µικρό κορίτσι πήγε στον τάφο της αγελάδας και είπε: «Φέρε µου 
τα βασιλικά µου ρούχα!» Τότε εµφανίστηκαν βασιλικά ρούχα και ένα όµορφο άλογο. Φόρεσε τα 
ρούχα, ανέβηκε στο άλογο και ξεκίνησε για την εκκλησία. 
Όταν έφτασε όλοι την κοιτούσαν και θαύµαζαν τα όµορφα ρούχα και την οµορφιά της! Η κόρη της 
µητριάς της ψιθύρισε στη µαµά της: «Αυτή δεν είναι η Conkiajgharuna» Αλλά η µητέρα της 
χαµογέλασε µε κακία και απάντησε ότι κανείς δε θα της έδινε τέτοια ρούχα. 
Το µικρό κορίτσι έφυγε νωρίτερα για να φτάσει στο σπίτι πριν από τη µητριά της αλλά καθώς 
έτρεχε έχασε το ένα γοβάκι της! 
Ο καιρός περνούσε και µια µέρα ενώ τα άλογα του βασιλιά έπιναν νερό στο ποτάµι, είδαν το 
αστραφτερό γοβάκι και φοβισµένα σταµάτησαν. Όταν ο βασιλιάς έσκυψε να δει τι συµβαίνει, είδε 
το γοβάκι και αποφάσισε να παντρευτεί εκείνη στην οποία ανήκε το γοβάκι. 
Έστειλε τους υπηρέτες του σε όλο το βασίλειο να ψάξουν. Η κακιά µητριά το έµαθε και τους 
κάλεσε στο σπίτι να δοκιµάσει το γοβάκι η κόρη της και έκρυψε την Conkiajgharuna κάτω από ένα 
καλάθι, πάνω στο οποίο έβαλε το βασιλιά να καθίσει. 
Το µικρό κορίτσι που ήταν από κάτω τρύπησε µε µία βελόνα τον βασιλιά που ζήτησε να µάθει ποιος 
ήταν από κάτω, Τότε εµφανίστηκε το µικρό κορίτσι και είπε : «το γοβάκι είναι δικό µου! »Έβαλε το 
γοβάκι, παντρεύτηκε το βασιλιά και έγινε η βασίλισσα! 
 
 
 
 



Hirusia: Η εκδοχή της Σταχτοπούτας στην Αλβανία 
 

Κάποτε στη χώρα της Αλβανίας υπήρχε ένας πλούσιος κύριος που 
ζούσε ευτυχισµένος µε την κόρη του και τη γυναίκα του. Η γυναίκα 
του όµως, κατά τη διάρκεια του χειµώνα, αρρώστησε βαριά και αφού 
κατάλαβε ότι το τέλος της πλησίαζε, κάλεσε τη µικρή της κόρη και 
της είπε: «Να είσαι καλό κορίτσι και να ξέρεις ότι θα σε προσέχω 
από τον ουρανό». 
Ο πατέρας του µικρού κοριτσιού το καλοκαίρι ξαναπαντρεύτηκε. Η 
νέα του γυναίκα είχε δύο κόρες, ωραίες στην όψη, αλλά η καρδιά 
τους ήταν γεµάτη κακία! Όταν την έβλεπαν να κάθεται και να 
ξεκουράζεται έλεγαν: «Τι δουλειά έχεις εσύ στο σαλόνι: Πήγαινε 
στην κουζίνα να κάνεις δουλειές!» Και της έδωσαν ένα παλιό 
φόρεµα να φοράει! Την ανάγκαζαν να ξυπνάει πρωί. να ανάβει 
φωτιά, να µαγειρεύει και να καθαρίζει το σπίτι. ∆εν είχε δικό της 
κρεβάτι και την έβαζαν να ξαπλώνει δίπλα στο τζάκι, µέσα στις 
στάχτες, γι' αυτό και της έδωσαν το όνοµα Σταχτοπούτα. 
Όταν κάποια στιγµή ο πατέρας της αποφάσισε να πάει στην αγορά 

του χωριού, ρώτησε τις κόρες του, τι θα ήθελαν να τους φέρει. Η πρώτη απάντησε ότι ήθελε όµορφα 
ρούχα, η δεύτερη πέρλες και διαµάντια. «Κι εσύ µικρή µου;», ρώτησε ο πατέρας της τη 
Σταχτοπούτα, «τι θέλεις να σου φέρω;» «Αν στο γυρισµό σε ακουµπήσει τυχαία κάποιο κλωναράκι 
στο δάσος, αυτό θέλω να µου φέρεις», είπε η µικρή. Ο πατέρας πήγε στο χωριό, αγόρασε για τις 
κόρες της γυναίκας του ό,τι του ζήτησαν και στην επιστροφή, καθώς περνούσε από το καταπράσινο 
δάσος, ένα µικρό κλαράκι φουντουκιάς του άγγιξε τυχαία το µάγουλο. Το έκοψε λοιπόν και το πήγε 
στη µικρή του κόρη. Εκείνη το πήρε, το έθαψε στον τάφο της µητέρας της και το πότισε µε τα 
δάκρυα της. Ο καιρός περνούσε και ο βασιλιάς της χώρας αποφάσισε να κάνει µια γιορτή που θα 
κρατούσε τρεις µέρες, για να διαλέξει ο γιος του ποια θα παντρευτεί. Οι δύο αδερφές της 
Σταχτοπούτας ετοιµάζονταν να πάνε και φώναξαν τη Σταχτοπούτα να τις ετοιµάσει! «Χτένισε τα 
µαλλιά µας, καθάρισε τα ρούχα µας και βούρτσισε τα παπούτσια!» Εκείνη δεν µπόρεσε να κρατήσει 
τα δάκρυα της και ζήτησε από τη µητριά της να πάει κι αυτή µαζί τους. «Εσύ Σταχτοπούτα; Μαζί 
τους; Εσύ που δεν έχεις ρούχα και ούτε να χορεύεις δεν ξέρεις;», απάντησε η κακιά µητριά. Και για 
να την κοροϊδέψει της είπε ότι θα την άφηνε να πάει αφού θα καθάριζε το τζάκι από τον αρακά. Και 
πήρε ένα µεγάλο καλάθι γεµάτο αρακά και το άδειασε µέσα στις στάχτες από το τζάκι.  
Η Σταχτοπούτα όταν έµεινε µόνη, άρχισε να κλαίει και να λέει: 
« προς τα 'δω και προς τα 'κει, µέσα απ} τον αιθέρα 
περιστέρια µου και σπίνοι, πετάξτε στον αέρα 
µαυροπούλια, σπουργιτάκια φτερουγίστε όλα µαζί 
ένα ένα κι όλα για βοήθεια τρέξτε, φτερουγίστε, τσιµπήστε και µαζέψτε! » 
Τότε ήρθαν δύο λευκά περιστέρια και µετά όλα τα πουλιά που βρισκόταν στην αυλή µπήκαν στο 
σπίτι και µε τα ράµφη τους τσιµπολογούσαν τον αρακά µέσα από τη στάχτη ώσπου καθάρισαν το 
τζάκι από αυτόν. Η Σταχτοπούτα χαρούµενη έτρεξε στη µητριά της και της είπε ότι τελείωσε και ότι 
τώρα µπορούσε να πάει στο χορό. Εκείνη αρνήθηκε και της είπε ότι αν µέσα σε µία ώρα καθάριζε 
το τζάκι, τότε µόνο µπορούσε να πάει. Και αυτή τη φορά πέταξε δύο καλάθια µε αρακά µέσα στο 
τζάκι! Αλλά η µικρή Σταχτοπούτα βγήκε στον κήπο και φώναξε πάλι τα πουλιά που καθάρισαν σε 
µισή ώρα τον αρακά από τις στάχτες στο τζάκι. 
Ξαναπήγε στη µητριά της σίγουρη πια ότι θα πήγαινε στο χορό, αλλά εκείνη της είπε: «Εσύ που δεν 
έχεις ρούχα και ούτε να χορεύεις δεν ξέρεις; Θα µας ντροπιάσεις!» Και έφυγε για το χορό µε τις δύο 
της κόρες. Αφού έφυγαν όλοι η Σταχτοπούτα πήγε στον τάφο της µαµάς της. κάθισε κάτω από το 
δέντρο της φουντουκιάς και άρχισε να φωνάζει κλαίγοντας: 
« ρίξε καλή µου φουντουκιά, ασήµι και χρυσό στη δική µου αγκαλιά » 
Και τότε ένα πουλάκι πέταξε πάνω στο δέντρο και της έριξε ένα χρυσό και ασηµί φόρεµα και 
γοβάκια από µετάξι! Εκείνη τα φόρεσε και πήγε στο χορό ενώ οι αδελφές της που την είδαν δεν την 
αναγνώρισαν τόσο όµορφη που ήταν!  
Ο γιος του βασιλιά την πλησίασε, όλο το βράδυ χόρευε µαζί της και δεν την άφηνε να φύγει. Εκείνη 
ξέφυγε και κρύφτηκε µέσα σε έναν περιστερώνα. Όταν η µητριά µε τις κόρες της γύρισαν σπίτι, 
βρήκαν τη Σταχτοπούτα να φοράει το παλιό της φόρεµα και να κάθεται δίπλα στο τζάκι.  
Το επόµενο βράδυ, όταν η µητριά και οι κόρες της έφυγαν για το παλάτι, η Σταχτοπούτα ξαναπήγε 
στο δέντρο και το ίδιο πουλάκι της έφερε το χρυσό και ασηµί φόρεµα και τα µεταξένια γοβάκια. 



Όταν έφτασε στο παλάτι, ο γιος του βασιλιά χόρευε πάλι µόνο µαζί της και όταν εκείνη θέλησε να 
φύγει, πρότεινε να την πάει σπίτι, αλλά εκείνη ξέφυγε ξανά και αυτή τη φορά κρύφτηκε σε µία 
αχλαδιά. Το τρίτο και τελευταίο βράδυ, πήγε στο δέντρο και έβαλε τα όµορφα ρούχα της, που ήταν 
όµως πιο όµορφα από τα προηγούµενα, και τα γοβάκια της που τώρα ήταν χρυσά. Ο γιος του 
βασιλιά που την περίµενε την κράτησε και χόρευαν όλο το βράδυ. Και όταν εκείνη έφυγε εκείνος 
την κυνήγησε. Καθώς έτρεχε η Σταχτοπούτα για να µη δει ο γιος του βασιλιά που µένει, έχασε το 
γοβάκι της. Εκείνος το πήρε και πήγε στον πατέρα του το βασιλιά λέγοντας: « Θα παντρευτώ τη 
γυναίκα, στην οποία ανήκει το γοβάκι! » 
Οι αδερφές της άκουσαν τα λόγια του και πήγαν στο παλάτι να δοκιµάσουν το γοβάκι. Η πρώτη το 
δοκίµασε, αλλά το δάχτυλο της ήταν µεγάλο και το έκοψε και ο γιος του βασιλιά δεν κατάλαβε ότι 
έλεγε ψέµατα! Καθώς όµως περνούσαν κάτω από τη φουντουκιά που είχε φυτέψει η Σταχτοπούτα, 
ένα περιστέρι άρχισε να σφυρίζει:  
« πίσω πάλι, πίσω πάλι κοίταξε το πόδι αυτό το παπούτσι είναι µικρό και δεν είν' αληθινό » 
Ο γιος του βασιλιά είδε το πόδι της και γύρισε πίσω. Η δεύτερη αδερφή τότε ανέβηκε και δοκίµασε 
το γοβάκι που της ήταν µικρό. Πίεσε όµως το πόδι και ξεγέλασε το βασιλόπουλο. Ενώ πήγαιναν 
σπίτι το περιστέρι άρχισε πάλι να σφυρίζει:  
« Πρίγκιπα,, Πρίγκιπα, κοίτα καλά τη νύφη σου δεν είν' αληθινή αυτή που στέκει δίπλα σου » 
Και τότε ο γιος του βασιλιά γύρισε στο παλάτι στενοχωρηµένος. Η Σταχτοπούτα τον πλησίασε, 
δοκίµασε το γοβάκι, που της ταίριαζε απόλυτα και είπε: «∆ικό µου είναι το γοβάκι!» Ο γιος του 
βασιλιά όταν είδε το πρόσωπο της κατάλαβε ότι αυτή ήταν η πραγµατική, ανέβασε τη Σταχτοπούτα 
στο άλογο του και έφυγαν µακριά. Μαζεύτηκαν αµέσως όλα τα πουλιά του δάσους και 
τραγουδούσαν: « Πρίγκιπα, Πρίγκιπα, πάρε τη νύφη σπίτι σου, αυτή είν' η αληθινή που στέκει τώρα 
δίπλα σου! » 

Ο Πύργος του Άιφελ 
Το σύµβολο του Παρισιού και της Γαλλίας 

 
Το σύµβολο του Παρισιού και της Γαλλίας, ο Πύργος του Άιφελ, είναι 
ένας πανύψηλος µεταλλικός πύργος, το ψηλότερο κτίριο στην πόλη. 
Ονοµάστηκε έτσι προς τιµή του µηχανικού Γουστάβου Άιφελ που τον 
σχεδίασε και αποτελεί ένα από τα γνωστότερα και χαρακτηριστικότερα 
κτίρια στον κόσµο. Με το ύψος του στα 324 µέτρα (300 χωρίς την κεραία) 
ήταν το πιο ψηλό κτίριο στον κόσµο µέχρι που το ξεπέρασε το Εµπάιρ 
Στέιτ της Νέας Υόρκης το 1931. Παρά την περίτεχνη όψη του, έχει βάρος 
10.100 τόνους και η κατασκευή του είναι τόσο σταθερή ώστε παρεκκλίνει 
µόλις έως 7 εκατοστά µε σφοδρό άνεµο. Ο µηχανικός που το σχεδίασε, 
Γουστάβος Άιφελ γεννήθηκε στη Γαλλική πόλη Ντιζόν στις 15 
∆εκεµβρίου 1832 και  τον σχεδίασε για την έκθεση του Παρισιού το 1889 
(περιττό να πούµε ότι κέρδισε) και για το έργο αυτό κέρδισε το µετάλλιο 
της λεγεώνας της τιµής. Ο πύργος του Άιφελ είναι το έβδοµο ψηλότερο 
κτίριο στον κόσµο µετά από τα Empire state building, Jin Mao building, 
Sears tower, Petronas tower, World Financial center και CNN tower. Ήταν 
υποψήφιο για τα 7 νέα θαύµατα του κόσµου.  
Το να επισκεφτεί κανείς τον πύργο του Άιφελ κοστίζει µόνο 5 Ευρώ, 
δηλαδή τίποτα στην υπέροχη εµπειρία που θα κερδίσει κανείς άµα έχει την 
υπέροχη δυνατότητα να ταξιδέψει στην πόλη του φωτός. Το βράδυ της 
πρωτοχρονιάς στη γαλλική πρωτεύουσα τα πυροτεχνήµατα που 
εκτοξεύονται από τον πανύψηλο πύργο κάνουν τη νύχτα µέρα στον 
γαλλικό ουρανό αλλά και τα υπόλοιπα βράδια ο πύργος φωτίζεται από 
χιλιάδες λαµπιόνια. Το απόγευµα υπό τη σκιά του πύργου η θέα δεν 
υστερεί, το ηλιοβασίλεµα είναι µαγευτικό, κάθε αχτίδα του ήλιου που 
χτυπάει στον πύργο αποκτά προσωπικότητα και είναι πανέµορφη.  

H ιδιότητα αυτού του πύργου να εντυπωσιάζει κάθε άνθρωπο δεν οφείλεται µόνο στο εντυπωσιακό 
για την εποχή του ύψος αλλά και σε δυο ακόµα λόγους. Πρώτα, το τοπίο που το περιβάλλει, ο 
ποταµός Σηκουάνας και οι εντυπωσιακοί κήποι. Ο δεύτερος λόγος είναι η αρχιτεκτονική του δοµή. 
Το είδος της δοµής του ξεκίνησε από γέφυρες και κατέληξε σε αυτό το αριστούργηµα. Αυτό το 
τέρας της αρχιτεκτονικής χρειάζεται διαρκή συντήρηση.  



Η ΠΟΛΗ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΗ 
 
Μπουγάτσα µε τρένο 

Η Θεσσαλονίκη ετοιµάζεται να υποδεχτεί τους δικούς της 
µετροπόντικες, που θα αρχίσουν το υπόγειο ταξίδι τους τον 
Απρίλιο. Ο Κάσσανδρος και η Θεσσαλονίκη θα πιάσουν 
δουλειά, θα τρυπούν δηλαδή την «καρδιά» της πόλης, εκεί 
όπου κρύβεται θαµµένη από τους αιώνες η ιστορία της. Ο 
Κάσσανδρος (βασιλιάς και ιδρυτής της πόλης της 
Θεσσαλονίκης περί το 315 π. Χ.) και η Θεσσαλονίκη 
(σύζυγος του Κάσσανδρου και αδελφή του Μεγάλου 
Αλεξάνδρου, προς τιµή της οποίας η πόλη που ίδρυσε ο 
Κάσσανδρος πήρε το όνοµα της) είναι οι δύο µετροπόντικες 
που χρησιµοποιούνται για τη διάνοιξη των υπόγειων οδών, στις 
οποίες θα κινείται το µετρό Θεσ/νίκης. Αποκαλύπτονται 
συνεχώς καινούρια αρχαιολογικά ευρήµατα, τα οποία είναι 
απαραίτητο να διασωθούν. Γίνεται ο εντοπισµός, η ανασκαφή, 
η αποθήκευση, η φύλαξη, η έκθεση και η συντήρησή τους. Με 
βάση την ολοκληρωµένη αρχαιολογική µελέτη που έχει γίνει οι 
εργασίες διάνοιξης του Μετρό Θεσσαλονίκης αναµένεται να 
αποκαλύψουν σε έξι σηµεία της πόλης: 

 

 τµήµα του δυτικού νεκροταφείου ελληνιστικών και ρωµαϊκών χρόνων στο σταθµό του νέου 
σιδηροδροµικού σταθµού, 

 τµήµατα του δυτικού τείχους της πόλης, καθώς και του δρόµου που ένωνε τη Θεσσαλονίκη 
µε την κεντρική Ελλάδα στο σταθµό της πλατείας ∆ηµοκρατίας, 

 σηµαντικά δηµόσια οικοδοµήµατα (µεσαιωνικό-βυζαντινό ξενοδοχείο ίσως κι ένα 
µοναστήρι) στους σταθµούς Βενιζέλου και Αγίας Σοφίας, όπου βρισκόταν από την ίδρυση 
της πόλης το ιστορικό της κέντρο, 

 στους σταθµούς της πλατείας Σιντριβανίου και Πανεπιστηµίου αναµένεται ο εντοπισµός του 
ανατολικού νεκροταφείου της πόλης, συγκροτήµατα λουτρών, καθώς και µια κοµβική οδός, 
την οποία ακολουθούσε από τους βυζαντινούς χρόνους η λιτανεία του Αγίου ∆ηµητρίου. 

 Στους επόµενους σταθµούς -ανατολικότερα του πανεπιστηµίου- αν και η πιθανότητα 
ανεύρεσης αρχαιοτήτων είναι µικρότερη, δεν αποκλείεται να βρεθούν µνηµειακοί τάφοι της 
Ελληνιστικής και Ρωµαϊκής περιόδου. Έτσι θα αναδειχθεί ένας ολόκληρος κόσµος της 
πόλης.  

 
Μία πόλη κάτω από την πόλη µας 

Το µετρό δεν θα εξυπηρετεί µόνο τους κατοίκους της 
Θεσσαλονίκης, αλλά θα εξελιχθεί σε µια ευκαιρία από απλό 
συγκοινωνιακό µέσο να λειτουργήσει παιδευτικά και 
αισθητικά. Για τη συντήρηση όλου αυτού του πλούτου θα 
συνεργαστεί η ΙΣΤ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών και 
η Θ' Εφορεία Ρωµαϊκών και Βυζαντινών αρχαιοτήτων. Όπως 
διαβεβαίωσε ο πρόεδρος του ∆. Σ. της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, οι 
υπόγειες κατασκευές θα δηµιουργηθούν σε βάθος 16-31 
µέτρων από την επιφάνεια του εδάφους για να προστατευτούν 
τα υπόγεια µνηµεία.  
Σε πέντε χρόνια -έτσι τουλάχιστον λέει το χρονοδιάγραµµα- θα 
έχουµε στην πόλη το πιο σύγχρονο υπόγειο µέσο. Τα 
συνεργεία εργάζονται ήδη σε πέντε από τους 13 σταθµούς, στο 
Νέο Σιδηροδροµικό Σταθµό, τη Βενιζέλου, το Σιντριβάνι, στην 
πλατεία ∆ηµοκρατίας, αλλά και στο Πανεπιστήµιο. Στο Ν. Σ. 

Σταθµό κατασκευάζεται η υποδοµή, για να µπορέσει σε λίγους µήνες να µπει στα έγκατα της 
Θεσσαλονίκης ο µετροπόντικας. 
 
 



Πού θα εκτείνεται  
Ο βασικός κορµός του µετρό, µήκους 9,6 χλµ., θα 
εκτείνεται από το Νέο Σιδηροδροµικό Σταθµό µέχρι τη 
Νέα Ελβετία, διαθέτοντας συνολικά 13 σταθµούς: Νέος 
Σιδηροδροµικός Σταθµός, Πλατεία ∆ηµοκρατίας 
(Βαρδάρης), Βενιζέλου, Αγίας Σοφίας, Σιντριβάνι, 
Πανεπιστήµιο, Παπάφη, Ευκλείδη, Φλέµινγκ, 
Αναλήψεως, Πατρικίου, Βούλγαρη, Νέα Ελβετία. Ήδη 
γίνονται γεωλογικές έρευνες για την επέκταση του 
Μετρό σε σταθερή τροχιά προς Σταυρούπολη, µε 6 
χιλιόµετρα και πέντε σταθµούς και προς την  Καλαµαριά, 
µε 5 χιλιόµετρα και πέντε σταθµούς ενώ από µελέτες της 

«Μετρό Θεσσαλονίκης- Αττικό Μετρό ΑΕ» φάνηκε απαραίτητη η επέκταση του µετρό και προς το 
Κορδελιό, αλλά και προς το αεροδρόµιο. Η µείωση στις µετακινήσεις µε το αυτοκίνητο θα συµβάλει 
στην αποσυµφόρηση του κέντρου της πόλης και στην µείωση των ρύπων, εξασφαλίζοντας έτσι 
καθαρότερη ατµόσφαιρα και πιο άνετο περιβάλλον.     
………………………………………………………………………………………….. 

Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΓΗ ΣΤΟ ΠΑΡΑ ΠΕΝΤΕ 
 

Earth: εικόνες από µια Γη που σπαράζει και τροµάζει. Είναι το σπίτι µας 
που καταρρέει, η γειτονιά µας που καίγεται, ο δρόµος µας που βουλιάζει 
στα λασπόνερα, οι λίµνες και τα ποτάµια µας που ξεραίνονται. Το λιώσιµο 
των αιώνιων πάγων είναι ο ευαίσθητος και αψευδής δείκτης της 
υπερθέρµανσης του πλανήτη και της επερχόµενης καταστροφής του.  
Κι όµως αν το θελήσουµε, ίσως έχουµε λίγο χρόνο ακόµα. . .  
 

 
Η Κορώνεια, η λίµνη που υπήρξε µάνα για τη 
Θεσσαλονίκη, είναι το δικό µας τερατώδες µνηµείο για τη 
ληστεία των υδάτινων πόρων και της ανεξέλεγκτης 
ρύπανσης. Κι αν κάνουµε αυτό σε έναν υγροβιότοπο που 
προστατεύεται από διεθνείς συµβάσεις… Σύµφωνα µε τη 
WWF, το 84% από τους υγροβιότοπους του Αιγαίου 
έχουν υποβαθµιστεί ή αλλοιωθεί σηµαντικά. Κυρίως µε 
εκχερσώσεις και µπαζώµατα, διανοίξεις δρόµων και 
δόµηση. Απώτερος σκοπός είναι η µετατροπή τους σε 
οικόπεδα. 
 
 
 

Τα τελευταία  χρόνια χάνονταν κατά µέσο όρο 62.800 
τετραγωνικά χιλιόµετρα πάγου ετησίως µόνο από τον 
Αρκτικό ωκεανό, έκταση που ισούται σχεδόν µε µισή 
Ελλάδα. Οι επιστήµονες ανησυχούσαν. Όµως µόνο το 
2.007 χάθηκαν 1,7 εκατ. τετρ.  χιλιόµετρα, δηλαδή τρεις 
φορές το σύνολο των Βαλκανίων. Οι επιστήµονες 

ουρλιάζουν «κάντε κάτι». Όµως οι βιοµηχανικές χώρες υπερασπίζονται το δικαίωµά τους 
στην εκποµπή ρύπων του θερµοκηπίου. Θεϊκό δικαίωµα, πραγµατικά.  
 



Το καλοκαίρι του 2007 θα µείνει στη µνήµη των πολιτών της νότιας Ευρώπης (εµείς στην 
Ελλάδα το βιώνουµε κάθε χρόνο) για τις 
καταστροφικές πυρκαγιές του. Αν δεν έρθουν και 
χειρότερα. Όσο η µέση θερµοκρασία της γης 
ανεβαίνει τόσο πιο ευάλωτα θα είναι τα δάση και οι 
ζωές µας. Απέναντι στις φλόγες βρέθηκε η 
αυτοθυσία των πυροσβεστών, αλλά ακόµη κι αυτή 
δεν ήταν πάντα αρκετή. Περισσότερο από τη 

δύναµη, σκέφτηκε την επόµενη µέρα η πορτογαλίδα πυροσβέστρια, χρειάζεται η πρόληψη. 
Ακούει κανείς; 
 

Η µάστιγα της ξηρασίας. Στην Κένυα  σκάβουν µε 
τα χέρια το παλιό  πηγάδι για ένα κουβά πόσιµο 
νερό. Η ξηρασίας και η εξάντληση των αποθεµάτων 
γλυκού νερού είναι άλλο ένα φαινόµενο που 
σχετίζεται και µε την αλλαγή του κλίµατος. Σήµερα 
1,1 δισ. άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε καθαρό 
νερό και έως το 2025 υπολογίζεται ότι αυτό θα 
ισχύει για τα δύο τρίτα του παγκόσµιου πληθυσµού! 

Αντί για διαχείριση κάνουµε βαθύτερες γεωτρήσεις, ώσπου να πιάσουµε πάτο.  
 

 
Τα γιγαντιαία κάτοπτρα στο Sanlucar la Mayor της 
Ισπανίας καθρεφτίζουν την ελπίδα για ένα καθαρότερο 
και υγιέστερο πλανήτη. Στην αµφιθεατρική τους διάταξη 
παίχτηκε η παραγωγική πρεµιέρα µιας νέας τεχνολογίας. 
Αντίθετα µε τα φωτοβολταϊκά που γνωρίζαµε, αυτά είναι 
πραγµατικά κάτοπτρα µε επιφάνεια 120 τετραγωνικών 
µέτρων το καθένα που στέλνουν τις ηλιακές ακτίνες σε 
έναν πύργο που συγκεντρώνει την ενέργεια και την 
µετατρέπει σε ηλεκτρισµό. Βρίσκεται σε διαρκή επέκταση 
και φιλοδοξεί να ηλεκτροδοτεί ολόκληρη τη Σεβίλλη. 
 
 
 

 
Από την άλλη πλευρά οι πολίτες οργανώνονται, 
στοιχίζονται και ζωγραφίζουν. Να σωθεί µια 
φάλαινα, µια αρκούδα, ένα ακόµα ζωντανό που 
στόχαστρο του οπλισµένου κέρδους. Στην ξανθιά 
άµµο του Σίδνεϊ γράφουν ένα µήνυµα που 
διαβάζεται από ψηλά., γιατί από κει πρέπει να 
διαβαστεί, προς τον ασύδοτο στόλο της Ιαπωνίας. 
Κάτω τα χέρια από τις φάλαινες.  
 

 
 
 
 



Μια καταγγελία των µαθητών του ΣΤ 2 τµήµατος, κατά παντός 
υπευθύνου για τη µόλυνση του περιβάλλοντος 

 

Εσύ... που νοµίζεις ότι όλα γίνονται µε τα χρήµατα και τις περιουσίες, κάνεις λάθος. 
Εσύ... που νοµίζεις ότι το λάθος σου, είναι το πρώτο και το τελευταίο, κάνεις λάθος. 
Εσύ… που νοµίζεις ότι µε τον πλούτο θα ζήσουν τα δικά σου παιδιά καλύτερα, κάνεις 
λάθος. Εµείς, δεν κάνουµε λάθος. Το θέµα του περιβάλλοντος είναι δικό µας θέµα και σε 
ρωτάµε και έχεις υποχρέωση να απαντήσεις. 
-Πού πέταξες τα µπάζα που κουβαλούσες; 
-Το δικό σου εργοστάσιο είναι αυτό που ρίχνει απόβλητα στον Αξιό, στο Γαλλικό, στον 
Αλιάκµονα ή σε άλλο ποταµό; 
-Γιατί τα παιδιά σου δεν τα στέλνεις στο σχολείο δίπλα στο εργοστάσιο που έχεις; 
-Είσαι αυτός που <<άθελά του>> δηλητηρίασε το πόσιµο νερό κάποιας περιοχής, από τις 
επιχειρήσεις του;    
-Είσαι αυτός που από το δεξαµενόπλοιό σου χύθηκαν χιλιάδες τόνοι πετρελαίου στη 
θάλασσα;   
-Έχεις πυρηνικά απόβλητα και χρησιµοποιείς χώρες του τρίτου κόσµου για την ταφή τους; 
Όλα τα σκέφτηκες! Πώς θα αποκτήσεις, περισσότερα χρήµατα, περισσότερα σπίτια,  
περισσότερα εργοστάσια, περισσότερους ανθρώπους που θα δουλεύουν για σένα.   
Το µόνο που δεν σκέφτηκες είναι το πώς θα αποδράσουν τα παιδιά σου από αυτόν τον 
πλανήτη. Γιατί ξέρεις έξω από την ατµόσφαιρα που µας προστατεύει υπάρχει πολύ 
ραδιενέργεια. Μέχρι τώρα κάναµε ένα µεγάλο λάθος! να σε εµπιστευόµαστε. Όµως 
νιώθουµε ότι µας πρόδωσες, εµάς τα παιδιά και ότι κινείται, ζει και αναπνέει σ’ αυτόν τον 
πλανήτη. ∆εν έχεις χρόνο! Ο χρόνος σου έχει τελειώσει. Για µας είσαι φταίχτης και 
πρέπει κάτι να γίνει, να υπάρχουν µεγαλύτερες ποινές συµµόρφωσης για σένα και για κάθε 
παραβάτη, ώστε να σταµατήσει η καταστροφή του περιβάλλοντος.  
Ποιος άραγε θα πουλά µολυσµένη γη και ποιος θα αγοράζει;  
 

Οι µαθητές της ΣΤ 2 τάξης µε το δάσκαλό τους!      
………………………………………………………………………………………….. 

Υβριδικά Αυτοκίνητα 
Η πράσινη επιλογή στην αυτοκίνηση του σήµερα 

 
Το να αφήσουµε τα αυτοκίνητα µας στο γκαράζ και να 
ανέβουµε στο ποδήλατο για να πάµε στη δουλειά θα 
µπορούσε να είναι µια ευνοϊκή πρόταση για το 
περιβάλλον. ∆εδοµένου όµως του σύγχρονου ελληνικού 
τρόπου ζωής δεν θα ήταν και η καλύτερη λύση για την 
καθηµερινότητα µας. Τα καλά νέα είναι ότι δεν 
χρειάζεται να επιλέγουµε τέτοιες λύσεις για να 
ησυχάσουµε την περιβαλλοντική µας συνείδηση.  
Η οικολογική πρόταση του παρόντος λέγεται υβριδικό 
αυτοκίνητο και είναι ήδη εδώ. 
 
 

Γιατί να επιλέξω υβριδικό και όχι συµβατικό; 
Ένα υβριδικό αυτοκίνητο συνδυάζοντας µε βέλτιστο τρόπο τους δύο τύπους κινητήρα δεν υστερεί 
σε απόδοση από ένα συµβατικού τύπου αυτοκίνητο. Επιπλέον επιτυγχάνει µείωση της 
καταναλισκόµενης ενέργειας έως 40% µε 50%.  
Αυτό σηµαίνει οικονοµία στα καύσιµα και σηµαντική µείωση στις εκποµπές ρύπων.  



Αυτό το γεγονός δικαιολογεί και τα κίνητρα που δίνει το 
κράτος στους κατόχους υβριδικών. Στην Ελλάδα για 
παράδειγµα µπορείτε να µην πληρώνετε κάθε χρόνο τέλη 
κυκλοφορίας για το αυτοκίνητό σας και να µη σας 
ανεβαίνει η πίεση, όταν η επόµενη κρίση στον Περσικό 
κόλπο εκτοξεύσει τις τιµές του πετρελαίου. 
Στο υβριδικό αυτοκίνητο όµως οι µπαταρίες φορτίζονται 
από µία γεννήτρια η οποία λειτουργεί χάρη στο 
βενζινοκινητήρα. Πιο αναλυτικά η χηµική ενέργεια του 
καυσίµου µετατρέπεται µε το βενζινοκινητήρα σε 
κινητική ενέργεια. Η κινητική ενέργεια µετατρέπεται µε 

τη σειρά της σε ηλεκτρική από τη γεννήτρια. Η ηλεκτρική ενέργεια διοχετεύεται στον 
ηλεκτροκινητήρα που τη µετατρέπει ξανά σε κινητική ενέργεια κινώντας τους τροχούς. Η 
περισσευούµενη ηλεκτρική ενέργεια αποθηκεύεται στις µπαταρίες. Έτσι έχετε σχεδόν όλα τα 
πλεονεκτήµατα του ηλεκτροκινητήρα µε τη µεγάλη αυτονοµία της βενζίνης. 
 
Και κάποιος µπορεί να ρωτήσει: « Γιατί τόση φασαρία; Στο κάτω - κάτω πάλι βενζίνη καίµε. 
Ποιο λοιπόν το περιβαλλοντικό όφελος; » 
Η απάντηση είναι απλή. Η χρήση του συνδυασµού των δύο κινητήρων εξασφαλίζει οικονοµικότερη 
κίνηση. Ο βενζινοκινητήρας είναι πιο αποδοτικός όταν λειτουργεί σε συγκεκριµένες στροφές 
δίνοντας ενέργεια στη γεννήτρια. Αντίθετα σε ένα συµβατικό αυτοκίνητο έχουµε υψηλή 
κατανάλωση στον βενζινοκινητήρα λόγω της απαίτησης να λειτουργεί σε µεγάλο εύρος στροφών 
προκειµένου να ικανοποιήσει όλες τις ανάγκες της κίνησης. Η περιβαλλοντική λύση για την 
αυτοκίνηση στο παρόν ήρθε και πωλείται στην αντιπροσωπεία της γειτονιάς σας. Όσο για το 
µέλλον; Μάλλον η φράση που έρχεται στα χείλη όλων είναι «κυψέλες καυσίµου» και µάλιστα µε 
υδρογόνο! Για αυτά όµως θα τα πούµε µια άλλη φορά... 
Παρά τις δυσκολίες στο εµπόριο υπάρχουν ήδη υβριδικά αυτοκίνητα και στο µέλλον η τεχνολογία 
αυτή θα ενσωµατωθεί και στα αυτοκίνητα που οδηγούµε καθηµερινά, ίσως κάποτε να αποτελούν 
πλέον τον κανόνα και όχι την εξαίρεση. 
………………………………………………………………………………………….. 

Μια διαχρονική αξία ενάντια στο ρατσισµό 
 
Για τους περισσότερους άγνωστο. Όµως η διαχρονική του αξία ενάντια στο ρατσισµό τεράστια! 

Γραµµένο από ένα παιδί από την Αφρική. 
 

Όταν γεννιέµαι, είµαι µαύρος 
Όταν µεγαλώσω, είµαι µαύρος  
Όταν κάθοµαι στον ήλιο, είµαι µαύρος 
Όταν φοβάµαι, είµαι µαύρος 
Όταν αρρωσταίνω, είµαι µαύρος  
Κι όταν πεθαίνω, ακόµα είµαι µαύρος  
 

Κι εσύ λευκέ άνθρωπε 
Όταν γεννιέσαι, είσαι ροζ 
Όταν µεγαλώνεις, γίνεσαι λευκός 
Όταν κάθεσαι στον ήλιο, γίνεσαι κόκκινος 
Όταν κρυώνεις, γίνεσαι µπλε 
Όταν φοβάσαι, γίνεσαι κίτρινος 
Όταν αρρωσταίνεις, γίνεσαι πράσινος  
Κι όταν πεθαίνεις, γίνεσαι γκρι 
Και λες εµένα έγχρωµο;  

…………………………………………………………………………………………………… 
For the most people this is unknown. But the diachronic value against the racism is enormous! 
Written by a child from Africa. (copied from the original version of the child) 
 

When I born, I black 
When I grow up, I black 
When I go in Sun, I black 
When I scared, I black 



When I sick, I black 
And when I die, I still black 
 

And you white fellow  
When you born, you pink 
When you grow up, you white 
When you go in sun, you red 
When you cold, you blue 
When you scared, you yellow 
When you sick, you green 
And when you die, you gray  
And you calling me colored? 
……………………………………………………………………………………………………….. 
Vjershë e panjohur për shumicën. Por vlera e saj është e madhe në luftën kundër racizmit! Shkruar 
nga një fëmijë nga Afrika. 
 

Kur lind, jam i zi, 
Kur rritem, jam i zi, 
Kur rri në diell, jam i zi, 
Kur frikësohem, jam i zi, 
Kur sëmurem, jam i zi, 
Dhe kur vdes, sërish jam i zi 
 

Ndërsa ti, njeri i bardhë, 
Kur lind, je rozë, 
Kur rritesh, bëhesh i bardhë,.. 
Kur rri në diell, bëhesh i kuq, 
Kur ke ftohtë, bëhesh blu, 
Kur frikësohesh, bëhesh i verdhë, 
Kur sëmuresh, bëhesh jeshil, 
Dhe kur vdes, bëhesh gri. 
Dhe më quan mua njeri me ngjyrë? 
………………………………………………………………………………………………………. 
C’est inconnu pour la plupart des gens. Mais sa valeur diachronique contre le racisme est énorme! 
C’est écrit par un enfant africain. 
 

Quand je suis né, je suis noir. 
Quand je grandis, je suis noir. 
Quand je suis assis sous le soleil, je suis noir. 
Quand j’ai peur, je suis noir. 
Quand je tombe malade, je suis noir. 
Et quand je meurs, je suis toujours noir. 
 

Et toi homme blanc… 
Quand tu es né, tu es rose. 
Quand tu grandis, tu deviens blanc. 
Quand tu es assis sous le soleil, tu deviens rouge. 
Quand tu as froid, tu deviens bleu. 
Quand tu as peur, tu deviens jaune. 
Quand tu tombes malade, tu deviens vert. 
Et quand tu meurs, tu deviens gris… 
Malgré ça tu m’appelle coloré! 
………………………………………………………………………………………………………… 
Für die meisten ist es unbekannt.  Aber sein diachronischer Wert gegen den Rassismus ist gewaltig! 
Geschrieben von einem Kind aus Afrika. 
 

Wenn ich auf die Welt komme, bin ich schwarz 
Wenn ich wachse, bin ich schwarz 
Wenn ich in der Sonne sitze, bin ich schwarz 
Wenn ich Angst habe, bin ich schwarz 
Wenn ich krank bin, bin ich schwarz 



Wenn ich sterbe, bin ich schwarz 
Und du weißer Mensch 
Wenn du auf die Welt kommst, bist du rosa 
Wenn du wächst,  wirst du weiß 
Wenn du in der Sonne sitzt, wirst du rot 
Wenn du frierst, wirst du blau 
Wenn du Angst hast, wirst du gelb 
Wenn du krank bist, wirst du grün 
Wenn du stirbst, bist du grau 
Und du nennst mich einen Farbigen? 
………………………………………………………………………………………………………….. 
Многим это неизвестно. Тем не менее, вклад многолетней борьбы против рацизма велик! 
Нижеследующий текст написан ребёнком из Африки. 
 

Когда я рождаюсь – я чёрный, 
Когда я вырастаю – я чёрный, 
Когда я сижу под солнцем – я чёрный, 
Когда я боюсь – я чёрный, 
Когда я болею – я чёрный 
И когда умираю я остаюсь чёрным. 
 

А ты белый человек 
Когда рождаешься  ты розовый, 
Когда вырастаешь становишься белым, 
Когда сидишь под солнцем становишься красным, 
Когда мёрзнешь становишься синим, 
Когда боишься становишься жёлтым, 
Когда болеешь становишься зелёным, 
Когда умираешь становишься серым, 
А потом меня называешь цветным? 

 

………………………………………………………………………………………….. 

Εκ…φράσεις 
 
Έγινε γλέντι τρικούβερτο 
∆ηλαδή, έγινε γλέντι εξαίσιο, υπέροχο. Αυτή η φράση προέρχεται από τα µεγάλα καράβια. 
Αυτά είχαν τρεις κουβέρτες (καταστρώµατα). Έτσι στη φράση µας για να δηλώσουµε ότι το 
γλέντι µας ήταν µεγάλο, το παροµοιάσαµε µε το µεγάλο καράβι που είχε τρεις κουβέρτες. 
Άρα θα ήταν πολύ µεγάλο. 
 

Είναι τύπος και υπογραµµός 
Επειδή οι Βυζαντινοί έδιναν µεγάλη σηµασία στην καλλιγραφία, ο δάσκαλος έγραφε τον 
υπογραµµό, δηλαδή µια λέξη ή µια σειρά µε καλλιγραφικά γράµµατα. Τα παιδιά έπειτα, 
προσπαθούσαν να µιµηθούν τα γράµµατα του δασκάλου. Από την προσπάθεια αυτή των 
µαθητών, δηλαδή να µιµηθούν τον υπογραµµό, έµεινε µέχρι τις µέρες µας η φράση:  
«Είναι τύπος και υπογραµµός», που σηµαίνει αυτό που αξίζει κανείς να µιµηθεί.  
 

Φτου, κι απ’ την αρχή 
Όταν, στα βυζαντινά χρόνια, τελείωναν τα παιδιά την καλλιγραφία τους, έδιναν στο 
δάσκαλο την πλάκα, για να τη διορθώσει. Μετά τη διόρθωση ο δάσκαλος ζητούσε από τα 
παιδιά να την ξαναγράψουν. Επειδή πολλές φορές δεν είχαν σφουγγάρι, έσβησαν την πλάκα 
µε τα δάχτυλα, αφού προηγουµένως τα έφτυναν. Από τότε επικράτησε η φράση: «Φτου, κι 
απ’ την αρχή».  
 



Καλή σταδιοδροµία 
Αυτή η φράση έχει την προέλευσή της από το δρόµο του ενός Σταδίου των αρχαίων στην 
Ολυµπία, εκεί που γινόντουσαν οι Ολυµπιακοί Αγώνες. 
 

Απ’ έξω και ανακατωτά 
Τα παιδιά µάθαιναν να δείχνουν και να λένε απ’ έξω την αλφαβήτα. Οι δάσκαλοι, για να 
πεισθούν πως τα παιδιά την ξέρουν καλά, τους έδειχναν τα γράµµατα ανακατωµένα.  
Από τότε επικράτησε να λέµε γι’ αυτόν που γνωρίζει κάτι καλά ότι το ξέρει «απ’ έξω και 
ανακατωτά». 
 

Κάθε κατεργάρης στον πάγκο του 
Όταν ο αέρας έπεφτε και το καράβι έπρεπε να συνεχίσει το ταξίδι του, µια φωνή δυνατή 
ξεσήκωνε τους κωπηλάτες, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν συνήθως κατάδικοι, 
απ' το ξαπόσταµά τους: "Κάθε κατεργάρης στον πάγκο του". Ήταν η διαταγή να καθίσουν 
και πάλι στα κουπιά, στους µακρινούς ξύλινους πάγκους! Υπήρχαν επίσης, στα παλιά 
χρόνια πλοία, που ονοµάζονταν "κάτεργα" (πλεούµενες  φυλακές). Έτσι το πλήρωµα των 
πλοίων αυτών λέγονταν "κατεργάρηδες". Άνθρωπο των κάτεργων σήµερα εννοούµε τον 
εγκληµατία, τον κακοποιό. 
 

Χρωστάει της Μιχαλούς 
Η λαϊκή έκφραση συνδέεται µε το Ναύπλιο, η οποία υπήρξε πρώτη πρωτεύουσα της 
Ελλάδας. Μετά την επανάσταση του 1821, στο Ναύπλιο υπήρχε µια ταβέρνα που ανήκε σε 
µια γυναίκα τη Μιχαλού. Η Μιχαλού έδινε σε όλους «βερεσέδια» αλλά υπό προθεσµία. 
Μόλις εξαντλούσε η προθεσµία και η υποµονή της, στόλιζε τους χρεώστες της µε 
«κοσµητικότατα» επίθετα. Όσοι τα άκουγαν, ήξεραν καλά ότι αυτός που δέχεται τις 
«περιποιήσεις» δηλαδή τα λόγια και τις φωνές της, «χρωστάει της Μιχαλούς».  
………………………………………………………………………………………….. 

 

 

   
 



 
 

 

Οι µαθητές, οι δάσκαλοι και οι γονείς του  
6ου ∆ιαπολιτισµικού ∆ηµοτικού Ελ.– 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 ) 
Häid lihavõttepühi (στα εσθονικά ) 
Paşte fericit (στα ρουµάνικα ) 
Happy Easter (στα αγγλικά ) 

 
 
Το συγκεκριµένο φύλλο της εφηµερίδας ( αρ. φύλλου 17 ) 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.  


