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Επισκεφτείτε τη βραβευµένη ιστοσελίδα του σχολείου µας
Τώρα νέες γλώσσες ανάγνωσης και επικοινωνίας !!!
Από την αρχή του σχολικού έτους 2008-09 στην ιστοσελίδα µας έχουν ανέβει άλλες
δυο γλώσσες ανάγνωσης και επικοινωνίας µε τους επισκέπτες µας.
Εκτός από τα ελληνικά και τα αγγλικά, τώρα κάποια θέµατα που έχουν σχέση µε το
σχολείο και τη λειτουργία του καθώς και την εκπαίδευση στην Ελλάδα έχουν ανεβεί
και στην αλβανική και ρωσική γλώσσα. Υπενθυµίζουµε ότι ο δικτυακός τόπος του
σχολείου µας, για δυο συνεχόµενες χρονιές (2007 και 2008) βραβεύτηκε ως ένας
από τους 6 καλύτερους σχολικούς ενεργούς δικτυακούς τόπους για την Π.Ε. στην
Ελλάδα. Και µην ξεχνάτε ότι θεωρείται η πιο ενηµερωµένη ιστοσελίδα για τη
διαπολιτισµική εκπαίδευση στην Ελλάδα.
Επισκεφτείτε µας, αξίζει τον κόπο: http://6dim-diap-elefth.thess.sch.gr

6ο ∆ιαπολιτισµικό ∆ηµ. Σχ. Ελευθερίου-Κορδελιού

Η φετινή σύνθεση του σχολείου µας (2008-09):
∆άσκαλοι: 30 – Σύνολο Μαθητών: 324
Γηγενείς: 217 (ποσοστό 66,97 %)
Παλιννοστούντες: 31 (ποσοστό 9,57 %)
Αλλοδαποί 47 (ποσοστό 14,51 %)
Εγγεγραµµένοι Τσιγγάνοι 29 (ποσοστό 8,95 %)
Φοιτούντες Τσιγγάνοι 22 (ποσοστό 6,79 %)

Το συγκεκριµένο φύλλο της εφηµερίδας ( αρ. φύλλου 19 ) επιµελήθηκαν οι παρακάτω
µαθητές της ΣΤ τάξης:
ΣΤ 1: Αποστολίδης Αβραάµ, Βώδεν Ευανθία, Γιαννάκ Έρσα, Γίδαρος Γεώργιος, Γίδαρου
Ευγενία, Γκεµαζασβίλι Ηρακλής, ∆όστογλου Στέφανος, Εµµανουηλίδου Αναστασία,
Καπατασίδου Ιωάννα, Καραγκιόζοβα Μυροφόρα, Καρακοζίδου ∆έσποινα, Καρανίκος
Αθανάσιος, Καραουλάνης Νικόλαος, Καφφέ Αλεξάνδρα, Λιάπης Γεώργιος, Μαργαρίτη
Στέλλα, Μελετίδης Γεώργιος, Μελικίδης Βασίλειος, Μπακιρτζής Γρηγόριος, Μπερικιάν
Ταµάρα, Μυροφορίδης Νικόλαος, Νεοφίδου Μαρία, Ντέµο ∆ιονύσης, Παπουτσή Φωτεινή,
Παροτσίδης Αλέξανδρος, Σεµερτζίδης Κυριάκος, Στράντζαλης Βίκτωρ, Συµεωνίδης Ιωάννης,
Ταξιάρη Ζαφειρούλα, Φυντανάκης Μαρίνος, Χαϊδάρογλου Μαρίνος Παναγιώτης,
Χαϊδάρογλου Ραφαήλ
ΣΤ 2: Αγκαλλίου Ανάιντα, Αλεξίου Ιωάννης, Αµοιρίδου Μαρία, Γεράση Έλενα, Γιώτα
Μαρία, Ελευθεριάδης Σάββας, Ιακωβίδης Κων/νος, Καβρουλάκης Νικόλαος, Κανακαρίδου
Γεωργία, Κοσµανίδου Ζωή, Κυριακίδης Στέφανος, Λαζαρίδου Σοφία, Μαυρογιαννίδης
Ιωάννης, Μόλαρη Αναστασία, Μόλαρη Μαρία, Μοσχοπούλου Στεργιανή, Μπαλάσκας
Απόστολος, Παναγιωτίδου Ελισάβετ, Παπαδόπουλος Απόστολος, Παρισίδης Βασίλειος,
Πασχάλογλου Ελένη, Παυλίδης Αριστείδης, Σαµανίδης Ιορδάνης, Σίδος Αναστάσιος, Τζιώρα
Θεοδώρα, Τριανταφύλλου Πέτρος, Τσακάλου Λαµπρινή, Χότζα Μπρικένα, Ψάρρα Μαρίνα.

Καινοτομία στην ιστοσελίδα του σχολείου μας
http://6dim‐diap‐elefth.thess.sch.gr/Diapolitismikh.htm
Μπορείτε να κατεβάσετε (έγχρωμα και σε πολύ καλή ανάλυση)
τα διαγνωστικά κριτήρια ‐ γλωσσικά τεστ για το επίπεδο γλωσσομάθειας
των μαθητών που έχουν εκδώσει κατά καιρούς το Π.Ι. (2002) & το ΚΕΔΑ (2007).
Επίσης τα φυλλάδια απαντήσεων του μαθητή και τα φυλλάδια του δασκάλου
καθώς κι άλλα πολλά για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση στην Ελλάδα

Τα επτά θαύµατα του αρχαίου κόσµου
Κατά την αρχαιότητα και την προ Χριστού περίοδο καταγράφηκαν κάποια µνηµεία ως
µεγαλουργήµατα της εποχής ή αλλιώς θαύµατα του αρχαίου κόσµου. Από αυτά έχουν
ξεχωρίσει επτά και έτσι έχει µείνει στην ιστορία να αναφέρονται ως τα επτά θαύµατα του
αρχαίου κόσµου. Εµπνευστής της λίστας θεωρείται ο Αντίπατρος ο Σιδώνιος ο οποίος
επισκέφτηκε όλα τα µνηµεία και συνέταξε τον κατάλογο. Το δηµιούργηµα µε τη µικρότερη
διάρκεια ζωής ήταν ο Κολοσσός της Ρόδου καθώς καταστράφηκε µόλις 58 χρόνια µετά την
κατασκευή του εξαιτίας ενός καταστροφικού σεισµού που έπληξε το νησί εκείνη την περίοδο.
Παρακάτω κατατάσσονται τα επτά θαύµατα κατά χρονολογική σειρά από το αρχαιότερο προς
το νεότερο.
Οι πυραµίδες της Γκίζας είναι το αρχαιότερο σωζόµενο
από τα επτά θαύµατα του αρχαίου κόσµου και είναι πιο
διάσηµες πυραµίδες του κόσµου. Βρίσκονται στην
Αίγυπτο. Η κατασκευή χρονολογείται στο 2580 π.Χ. και
βρίσκονται στην Νεκρόπολη της Γκίζας. Το σύµπλεγµα
πιθανολογείται ότι χρησιµοποιήθηκε για τον ενταφιασµό
Φαραώ και κατασκευάστηκε απο την τέταρτη δυναστεία
των Αιγυπτίων. Στην αρχαία Νεκρόπολη της Γκίζας
ανήκουν: η Πυραµίδα του Χέοπα, γνωστή και ως "η
Μεγάλη Πυραµίδα", η λίγο µικρότερη Πυραµίδα του Χεφρήνου και η σχετικά µετρίου
µεγέθους Πυραµίδα του Μυκερίνου. Η µεγαλύτερη και πιο διάσηµη είναι η πυραµίδα του
Χέοπα (ή Χούφου) ενώ οι άλλες δύο είναι µικρότερες και βρίσκονται κάποια µέτρα µακρύτερα.
Έχει ύψος 146,60 µ. και τέλεια τετράγωνη βάση µε πλευρά 230,35 µ., προκαλεί δε εντύπωση
στους σύγχρονους ερευνητές για τα δεδοµένα της εποχής της κατασκευής της. Έχει όγκο
2.521.000 κυβ. µ., καλύπτει επιφάνεια 54.000 τετρ. µ. και το υπολογιζόµενο βάρος της
φθάνει τους 6,5 εκατοµµύρια τόνους. Για την αποπεράτωσή της χρειάστηκαν 30 χρόνια
δουλειάς από 100.000 εργάτες-δούλους, πολλοί από τους οποίους πέθαναν κατά τη διάρκεια
κατασκευής της. Το µνηµείο σήµερα συγκινεί τους επισκέπτες της Αιγύπτου για το µεγαλείο
του και την τεχνική του και προβληµατίζει τους σύγχρονους ειδικούς για το πώς µπόρεσαν να
λύσουν τα τόσα προβλήµατα µηχανικής και στατικής οι αρχαίοι συνάδελφοί τους. Εξωτερικά, η
πυραµίδα του Χέοπα είναι επιστρωµένη µε πλάκες από γρανίτη. Το εσωτερικό ήταν
λαβύρινθος από διαδρόµους και δωµατιάκια, που εµπόδιζαν την εύκολη διείσδυση στον κύριο
χώρο, όπου βρισκόταν η σαρκοφάγος του Φαραώ. Ο χώρος αυτός είχε ύψος 5 µ., πλάτος 5,34
µ. και µήκος 10,33 µ. Η λάρνακα, µέσα στην οποία βρισκόταν η µούµια του Φαραώ, ήταν από
ροζ γρανίτη.
Οι κρεµαστοί κήποι της Βαβυλώνας (η περιοχή βρισκόταν
στο σηµερινό Ιράκ) πιθανολογείται ότι αποτελούσαν µέρος
των εξωτερικών τειχών της Βαβυλώνας. Εικάζεται ότι
χτίστηκαν περίπου το 600 π.Χ. από τον βασιλιά της
δυναστείας των Βαβυλωνίων, Ναβουχοδονόσορα τον Β' για να
ικανοποιηθεί η σύζυγός του Αµυίτις που νοσταλγούσε τα
πράσινα βουνά της πατρίδας της, Μηδίας, και ήθελε να
διατρέφεται µε φυτά που υπήρχαν στη χώρα της αλλά όχι στη Βαβυλώνα. Για το λόγο αυτό
στους κρεµαστούς κήπους υπήρχε και βοτανικός κήπος όπου καλλιεργούνταν εκείνα τα φυτά.
Μια νεώτερη θεωρία λέει ότι χτίστηκαν από την βασίλισσα των Ασσυρίων Σεµίραµι, γύρω στο
810 π.Χ.

Το χρυσελεφάντινο άγαλµα του Ολυµπίου ∆ιός ήταν από τα πιο
µεγαλοπρεπή µνηµεία που κατασκευάστηκαν στην αρχαιότητα.
Φιλοτεχνήθηκε από τον διάσηµο γλύπτη της εποχής, Φειδία γύρω στο
430 π.Χ. και τοποθετήθηκε ως λατρευτικό άγαλµα στο Ναό του ∆ία
στην Ολυµπία. Ο καθήµενος ∆ίας ξεχώριζε µέσα στον ναό και σύµφωνα
µε εκτιµήσεις έφτανε τα 12 µέτρα σε ύψος. "Ήταν σαν να ύψωνε ο ∆ίας
το ανάστηµα του" γράφει σε µια αναφορά του ο Έλληνας γεωγράφος
Στράβωνας τον 1ο αιώνα π.Χ.
Ο ναός της Αρτέµιδος βρισκόταν στην Έφεσο της σηµερινής
Τουρκίας. Αποκαλείται και Αρτεµίσιο και κατασκευάστηκε το
440 π.Χ. Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι χρειάστηκαν 120
χρόνια για να αποπερατωθεί ενώ είχε αρχικά ξεκινήσει από
τον βασιλιά της Λυδίας, Κροίσο. Σήµερα τα αποµεινάρια δεν
θυµίζουν σε τίποτα τον µεγαλοπρεπή ναό που υπήρχε.

Το µαυσωλείο της Αλικαρνασσού (στη σηµερινή Τουρκία) ήταν ο
τάφος του Μαύσωλου, Πέρση σατράπη της Καρίας. Η λέξη µαυσωλείο
χρησιµοποιείται από τότε για να δηλώσει µεγάλο, µνηµειώδη τάφο.
Αυτός το µεγαλοπρεπές έργο χτίστηκε για να φυλαχθεί το σώµα του
Μαύσωλου και της γυναίκας του Αρτεµισίας. Υπολογίζεται ότι το
ύψος του Μαυσωλείου ήταν 45 µέτρα και ήταν λευκού χρώµατος. Οι
Έλληνες αρχιτέκτονες, Σάτυρος και Πύθεος, το σχεδίασαν και άλλοι
τέσσερις Έλληνες γλύπτες το φιλοτέχνησαν. Σύµφωνα µε τη
µυθολογία, η δηµιουργία του πιο πολυτελούς τάφου στην Αρχαιότητα,
συνδέεται µε έναν βασιλικό έρωτα. Μετά τον ξαφνικό θάνατο του
Μαύσωλου, η περίλυπη χήρα του, βασίλισσα Αρτεµισία, έχτισε ένα
ταφικό µνηµείο ως ένδειξη της αφοσίωσής της. Η βασίλισσα πέθανε, πριν από την
αποπεράτωση του οικοδοµήµατος. Όµως, το έργο δεν εγκαταλείφθηκε, καθώς οι τεχνίτες το
θεωρούσαν µνηµείο της δικής τους δόξας και δεξιοτεχνίας...».
Ο Κολοσσός της Ρόδου ήταν ένα τεράστιο σε διαστάσεις άγαλµα το
οποίο απεικόνιζε τον θεό Ήλιο. Ανεγέρθηκε από τον Χάρη τον
Λίνδιο µαθητή του Λύσιππου τον 3ο αιώνα π.Χ. Είχε το ίδιο περίπου
µέγεθος µε το Άγαλµα της Ελευθερίας που βρίσκεται στη Νέα Υόρκη,
αν και στηριζόταν σε χαµηλότερη βάση. Η όψη του αγάλµατος λέγεται
ότι φαινόταν από την είσοδο του λιµένα της Ρόδου. Σύµφωνα µε τον
θρύλο, τον 4ο αιώνα π.Χ. ο θεός Ήλιος έσωσε τον λαό της Ρόδου από
µία επίµονη πολιορκία. Ως έκφραση ευγνωµοσύνης προς τον
προστάτη τους, οι Ρόδιοι ανήγειραν τον Κολοσσό, ένα γιγαντιαίο
µπρούντζινο άγαλµα, που υψωνόταν περίπου 33 µέτρα πάνω από το
µαρµάρινο βάθρο του, δηλαδή ήταν δυόµισι φορές ψηλότερο από το άγαλµα του ∆ία στην
Ολυµπία, το έργο του Φειδία. Το άγαλµα ήταν µια ευφυής «διαφήµιση» της πόλης που το
ανέγειρε, απτή απόδειξη του πλούτου και της τεχνολογίας της. ∆υστυχώς, όµως, γύρω στο
226 π.Χ., µόλις 60 χρόνια µετά τα αποκαλυπτήρια, ο Κολοσσός κατέρρευσε, καθώς τα γόνατά
του τσακίστηκαν από ένα σεισµό. Πέφτοντας λέγεται ότι γκρέµισε 30 σπίτια!

Ο Φάρος της Αλεξάνδρειας κατασκευάστηκε τον 3ο αιώνα π.Χ. και
παρέµεινε σε λειτουργία ως την πλήρη καταστροφή του από δύο
σεισµούς τον 14ο αιώνα µ.Χ. Ήταν ένας πύργος συνολικού ύψους 140
µέτρων και ήταν για εκείνη την εποχή το πιο ψηλό ανθρώπινο
οικοδόµηµα του κόσµου µετά τις πυραµίδες του Χέοπα και του
Χεφρήνου Κατασκευάστηκε από κοµµάτια άσπρης πέτρας και ήταν
δοµηµένος σε τέσσερα επίπεδα. Το χαµηλότερο ήταν η τετράγωνη
βάση, το δεύτερο ήταν ένα τετράγωνο κτίσµα, το τρίτο οκτάγωνο
κτίσµα και το τέταρτο το ψηλότερο ένα κυκλικό κτίσµα επί της
κορυφής του οποίου το άγαλµα του Ποσειδώνα ή Απόλλωνα. Στο
τέταρτο επίπεδο υπήρχε ένας καθρέπτης που αντανακλούσε το φως
του ήλιου κατά την διάρκεια της µέρας ενώ το βράδυ έκαιγε µία φλόγα για να προειδοποιεί τα
διερχόµενα πλοία για την ύπαρξη εµποδίων. Η λέξη φάρος υιοθετήθηκε από πολλές χώρες
και χρησιµοποιήθηκε ευρέως στο λατινογενές λεξιλόγιο και σε γλώσσες όπως τα Γαλλικά
(phare), τα Ιταλικά (faro), Πορτογαλικά (farol) και Ισπανικά (faro).

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

Οι Αθήνες του Κόσµου

Νοµίζετε ότι είχαµε την αποκλειστικότητα;
Από τις 23 που υπάρχουν, οι 21 είναι … made in USA

Απίστευτο, κι όµως αληθινό. Ούτε µία ούτε δύο, αλλά... 23 πόλεις µε το όνοµα Αθήνα
υπάρχουν στην υφήλιο. Οι 21 από αυτές βρίσκονται στις ΗΠΑ, µία στον Καναδά και µία στην
Κόστα Ρίκα. Φαίνεται ότι οι πρώτοι άποικοι του Νέου Κόσµου έτρεφαν µεγάλη αγάπη για την
κλασική αρχαιότητα, αφού στην αµερικανική επικράτεια, εκτός από Αθήνες, υπάρχουν και
άλλες τόσες Τροίες, µία Ρώµη και 11 Σπάρτες. Ωστόσο, ας επικεντρωθούµε στις συνονόµατες
της πρωτεύουσας της χώρας µας και την ιστορία τους. Φαίνεται τελικά ότι Αθήνα... δεν είναι
µόνο η Αθήνα! Παρακάτω θα αναφερθούµε σε κάποιες από αυτές.

Νέα Υόρκη (ΗΠΑ)

Τέξας (ΗΠΑ)

Θυµάστε τον Τοµ Κρουζ στον «Πόλεµο των Κόσµων» να τρέχει για να
µπει στο φεριµπότ και να περνάει τον ποταµό Χάντσον κυνηγηµένος από
κάτι απαίσια εξωγήινα τρίποδα όντα; Αν ναι, τότε έχετε ήδη πάρει µια
γεύση από την Αθήνα της Νέας Υόρκης. Πρόκειται για ένα χωριό µόλις
1.600 κατοίκων που οι πρώτοι Ευρωπαίοι άποικοι ονόµασαν Εσπεράντσα,
δηλαδή «ελπίδα», γιατί ονειρεύτηκαν ότι θα εξελισσόταν σε σηµαντικό
εµπορικό κέντρο της Αµερικής. Σήµερα ονοµάζεται Αθήνα και το ποτάµι
δεν διασχίζεται πια µε πλοία, αλλά µε αυτοκίνητο, αφού το 1947 χτίστηκε
µια µεγαλοπρεπής γέφυρα που ενώνει τα τµήµατα της ξηράς.

Αυτή η Αθήνα οφείλει την ονοµασία της σε µια κάποια κυρία Αβεριέτ, η οποία σφόδρα
επιθύµησε η πόλη της να γίνει κέντρο τεχνών και πολιτισµού. Ατυχώς, η επιθυµία της κυρίας
Αβεριέτ δεν πραγµατοποιήθηκε, εξ ου και σήµερα πλέον η κύρια ασχολία των κατοίκων της
περιοχής είναι η εκτροφή βοοειδών και πουλερικών! Κατόπιν αυτών, η συµπαθής πόλη
καθιερώθηκε στη συνείδηση του µέσου Αµερικανού ως «πρωτεύουσα των µαυροµάτικων
φασολιών», τα οποία µαγειρεύονται µε κάθε είδους τρόπο.

Ιλινόις (ΗΠΑ)
Εδώ τη διαφορά την κάνει η προφορά: η «Αθενς» του Ιλινόις
προφέρεται «Εϊθενς», πιθανότατα εξαιτίας του accent της περιοχής.
Ιδρύθηκε το 1822 από τον κ. Μάθιου Ρότζερς, ο οποίος ήθελε
προφανώς να δώσει ένα «βαρύ» όνοµα στην άρτι βαπτισθείσα πόλη
του. Λέγεται ότι οι πρώτοι κάτοικοι της «Εϊθενς» είχαν τα πάντα
εκτός από… λεφτά. Την εποχή που ένα γραµµατόσηµο έκανε 25
σεντς, εκείνοι δεν µπορούσαν να στείλουν ούτε ένα γράµµα! Ωστόσο,
µερικά χρόνια αργότερα, η παρουσία του Αβραάµ Λίνκολν στην πόλη
δικαίωσε τις προσδοκίες του κ. Ρότζερς, προσδίδοντάς της την αίγλη
που αναζητούσε.

Τζόρτζια (ΗΠΑ)
Η «κλασική πόλη», όπως τη λένε οι ντόπιοι. Αυτή η Αθήνα είναι µια από τις γνωστότερες
πανεπιστηµιουπόλεις των ΗΠΑ. Για την ακρίβεια, είναι η πόλη που αναπτύχθηκε γύρω από
το Πανεπιστήµιο της Τζόρτζια, το πρώτο εκπαιδευτικό κρατικό ίδρυµα της Αµερικής που
ιδρύθηκε το 1795. Ο Τζον Μίλετζ, κυβερνήτης της πολιτείας και λάτρης του Πλάτωνα και
του Αριστοτέλη, ονόµασε την περιοχή Αθήνα για προφανείς λόγους.

Οχάιο (ΗΠΑ)
Ο µύθος λέει ότι χτίστηκε πάνω σε έναν αρχαίο τάφο Ινδιάνων και ότι τα παλαιότερα
νεκροταφεία της σχηµατίζουν µία πεντάλφα, εξ ου και φιγουράρει στην πρώτη δεκάδα των
πιο… στοιχειωµένων πόλεων των Ηνωµένων Πολιτειών!

Οντάριο (Καναδάς)
Η πιο κρύα Αθήνα του κόσµου ιδρύθηκε στα τέλη του 17ου αιώνα από τον αρχαιολάτρη
συνταγµατάρχη Μπενόνι Βίλτσε και πολλοί –Αµερικανοί κυρίως- τουρίστες την επισκέπτονται
για να θαυµάσουν τις πανέµορφες εξωτερικές τοιχογραφίες των κτιρίων της που
απεικονίζουν γεγονότα της τοπικής ιστορίας. Κάθε Αύγουστο πάνω από 10.000 Καναδοί
συγκεντρώνονται στην Αθήνα για τη «Γιορτή του καλαµποκιού». Το ατού της καναδικής
Αθήνας είναι ότι στηρίζεται σχεδόν εξολοκλήρου στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.

(Atenas) Κόστα Ρίκα
Μια Αθήνα διαφορετική από την ελληνική πρωτεύουσα
αλλά
σίγουρα µε πολλά στοιχεία που η "µάνα" Αθήνα
θα ζήλευε. Χωρίς κυκλοφοριακό, χωρίς πολυκατοικίες,
µε καθαρό αέρα, χωρίς νευρικούς ανθρώπους. Μια
Αθήνα γεµάτη πράσινο, µια ήρεµη πόλη µε κίνηση που να
θυµίζει αυγουστιάτικες Κυριακές. ∆εκάδες οι πινακίδες
που γράφουν Αθήνα, σε κάθε γωνία. "Καλώς ήρθατε
στην Αθήνα. Στην πόλη µε το καλύτερο κλίµα στον
κόσµο". Χτισµένη σε υψόµετρο 698 µέτρων, σε µια κοιλάδα περιτριγυρισµένη από
καταπράσινα βουνά. Οι κάτοικοι δεν ξεπερνούν τους 8.000. Σύµφωνα µε το National
Geographic τούτο το χωριό έχει ένα από τα καλύτερα κλίµατα στον κόσµο. Η µέση
θερµοκρασία είναι 23,7 βαθµοί. ∆εν ιδρώνεις, δεν κρυώνεις, όλο το χρόνο.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ΕΦΕΥΡΕΣΕΙΣ & ΕΦΕΥΡΕΤΕΣ
ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ - Γουλιέλµος Μαρκόνι
Όταν είµαστε σπίτι, κάνουµε πολύ πιο ευχάριστα τη δουλειά µας
ακούγοντας από το ραδιόφωνο σχόλια και µουσική. Στο αυτοκίνητο µας
ανοίγουµε το ραδιόφωνο την ώρα που έχει µποτιλιάρισµα, για να ξεχνάµε
τον εκνευρισµό µας. Πολλοί νέοι και νέες βάζουν ακουστικά στ' αυτιά τους
και ακούνε µουσική στο δρόµο ενώ περπατούν... Πώς άρχισαν όλα αυτά;
Γύρω στα 1895 ο Γουλιέλµος Μαρκόνι, αφού πειραµατίστηκε για 5 χρόνια
στη σουίτα του σπιτιού του, στην Μπολόνια της Ιταλίας, µε απλά υλικά,
κατάφερε να µεταδώσει ηχητικά σήµατα Μορς σε µεγάλη απόσταση. Στα
1901 τα ηχητικά κύµατα (ραδιοκύµατα) έφτασαν στην άλλη αλευρά του
Ατλαντικού! Αυτή η εξεύρεση αποτέλεσε τον προποµπό της
ραδιοεπικοινωνίας. Γι' αυτή του την εξεύρεση ο Μαρκόνι πήρε το Νόµπελ
Φυσικής, τον τίτλο του µαρκήσιου και στη συνέχεια εκλέχτηκε γερουσιαστής και πρόεδρος της
βασιλικής Ακαδηµίας της Ιταλίας το 1930. Η εξέλιξη του ασύρµατου τηλέγραφου έφερε την
ασύρµατη τηλεφωνία, την τηλεόραση και τις επικοινωνίες µε τεχνητούς δορυφόρους.

ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ - Εργαστήρια Επιστηµονικών Ερευνών
Ξέρετε ποιο είναι το µικρότερο µικροσκόπιο του κόσµου; ∆εν θα το
πιστέψετε: Μια... σταγόνα νερού ! Προσπαθήστε να δείτε, πίσω από µια
σταγονίτσα, τα µάτια µιας µικρής µύγας. θα την περάσετε για... τερατάκι.
Εφευρέτης λοιπόν, του πρώτου απλούστερου µικροσκοπίου είναι η ίδια η
φύση, που µετά από κάθε Βροχή γεµίζει τα φυλλαράκια των δέντρων και
τους ιστούς των αραχνών µε µικρούς µεγεθυντικούς φακούς! Στη συνέχεια
εµπλέκονται πολλοί στην εξέλιξη του µικροσκοπίου: Ο Γαλιλαίος Γαλιλέι
το 1609 πρωτοκοίταξε τον ουρανό µε το διοπτρικό τηλεσκόπιο που
έφτιαξε κι έφερε πιο κοντά µας γειτονικούς µας πλανήτες µε τα µυστικά
τους. Επίσηµα, η εξεύρεση του µικροσκοπίου ανήκει στον Ολλανδό
Ζαχαρία Γιάνσεν, το 1595. Αργότερα, στα 1665, ο Ρόµπερτ Χουκ έφτιαξε
ένα εύχρηστο µικροσκόπιο και τα πρώτα ζωάκια που έχασαν πίσω από το φακό την ησυχία της
ιδιωτικής τους ζωής ήταν οι ψύλλοι και οι ψείρες, που, όχι µόνο τα παρακολουθούσε συνεχώς,
αλλά κατάφερε και να τα µεγεθύνει 40 φορές! Στη συνέχεια ο Μάνφρεντ φον Άρντεν και ο Ερνστ
Ρούσκα, γύρω στα 1930, επινόησαν το ηλεκτρονικό µικροσκόπιο. Οι ψύλλοι τώρα φαίνονταν χίλιες
φορές µεγαλύτεροι! Η Βιολογία και η Ιατρική χρωστάνε πολλά σ' αυτή την επινόηση.

Χριστούγεννα
Τα έθιμα και τα «παράξενα» στην Ευρώπη και στον κόσμο
Το χαρμόσυνο μήνυμα της γέννησης του Χριστού
γιορτάζεται με ξεχωριστό τρόπο σε όλες τις γωνιές του
κόσμου, προσφέροντας η καθεμία τη δική της πινελιά στο
πνεύμα των ημερών, και διατηρώντας παραδόσεις που
κατάφεραν να επιβιώσουν μέχρι τις μέρες μας ζωντανές,
όπως ακριβώς και ο συμβολισμός των Χριστουγέννων. Από
τη Σουηδία μέχρι την μακρινή Ιαπωνία, οι χώρες και οι λαοί
τους τιμούν την έλευση του Χριστού και προσμένουν το νέο έτος μέσα από μοναδικά
έθιμα. Κοινά τους σημεία, η αίσθηση της προσφοράς, όπως και η ανταλλαγή δώρων και
γλυκών με πρωταγωνιστές κυρίως τα παιδιά.
Σουηδία: Το πρωί αυγή της 13ης Δεκεμβρίου η ʺΛουτσίαʺ ‐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 ʺΣάντα Λουτσίαʺ. Οι θρύλοι της Λουτσίας
γεννήθηκαν στις Συρακούσες της Σικελίας περίπου κατά το έτος 300
μ.Χ. Σε μερικές επαρχίες της Σουηδίας οι κάτοικοι των χωριών
συνηθίζουν ανήμερα τα Χριστούγεννα να ρίχνουν έξω από τα σπίτια
και τα χωράφια τους σιτάρι, για να γιορτάσουν μαζί τους και τα πουλιά.
Γιουγκοσλαβία: Οι Γιουγκοσλάβες νοικοκυρές έχουν ένα ασυνήθιστο, παρʹ 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.
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.

Γαλλία: Την παραμονή των Χριστουγέννων τα παιδιά
αφήνουν τα παπούτσια τους στο τζάκι και περιμένουν τον Pere
Noel (ʹΠερ Νοέλʹ, 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 ʹΧριστόξυλοʹ.

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 ʹAdventskranzʹ. 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.
Στην Αυστρία, όπως και στη Γερμανία, η 6η Δεκεμβρίου είναι η μέρα
του Αγίου Νικολάου, όπου ο άγιος μαζί με το βοηθό του, Κράμπους,
επισκέπτεται τα σπίτια. Τα δώρα όμως δίνονται την ημέρα των
Χριστουγέννων από το “Christkind” δηλαδή το θείο βρέφος. Το
εορταστικό δείπνο αποτελείται βασικά από ψητή χήνα με γέμιση και
γλυκό ψωμί με ξηρούς καρπούς και φρούτα.
Σικελία: Οι χωρικοί βγάζουν τα μεσάνυχτα των Χριστουγέννων νερό από τα πηγάδια και
ραντίζουν τα ζώα τους, γιατί πιστεύουν ότι το νερό αυτό είναι αγιασμένο, επειδή την ίδια
ώρα γεννιέται και ο Σωτήρας του κόσμου.
Σαρδηνία: Στη Σαρδηνία πιστεύουν ότι όποιος γεννηθεί τη νύχτα των Χριστουγέννων και
μάλιστα τα μεσάνυχτα, φέρνει την ευλογία του Θεού όχι μόνο στους δικούς του, αλλά και
στους γείτονες των εφτά σπιτιών που βρίσκονται πιο κοντά στο δικό του.
Πολωνία: Στις αγροτικές περιοχές της Πολωνίας πιστεύουν ότι τα νεαρά κορίτσια που
αλέθουν την παραμονή των Χριστουγέννων, θα παντρευτούν σύντομα. Ένα άλλο
χριστουγεννιάτικο έθιμο θέλει τα ανύπαντρα κορίτσια να κρυφακούν τις συζητήσεις των
γειτόνων. Αν κατά τη διάρκεια της συζήτησης ακούσουν την λέξη ʺπήγαινεʺ μπορούν να
είναι σίγουρες ότι θα παντρευτούν μέσα στον επόμενο χρόνο, αν όμως ακούσουν την
λέξη ʺκάθισεʺ αυτό σημαίνει ότι η μέρα του γάμου τους μάλλον θα αργήσει αρκετά.
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.

Κίνα: Όσοι Κινέζοι πιστεύουν στο 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 ʺΚαλό
γερο‐πατέραʺ, να τους φέρει τα γλυκά και τα δώρα τους.
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. Οι Ιάπωνες περιμένουν την παραμονή των
Χριστουγέννων τον δικό τους Αϊ‐Βασίλη, τον Χοτέισο, μια θεότητα του ιαπωνικού
πάνθεον, που έχει μάτια και πίσω από το κεφάλι του και κρατάει μια μεγάλη
σακούλα με παιχνίδια. Πώς ξέρει ποια παιδιά ήταν καλά και ποια όχι; Αφού έχει
μάτια και στο πίσω μέρος του κεφαλιού, τα βλέπει όλα.

Ισπανία: Στη μεσαιωνική Βαρκελώνη λάμβανε χώρα το χριστουγεννιάτικο έθιμο της
τελετής του παγωνιού. Τη μέρα των Χριστουγέννων ο βασιλιάς έπαιρνε μέσα σε μια
χρυσή πιατέλα ένα ψητό παγώνι, που θεωρούνταν ένα από τα πιο σπάνια φαγητά, και το
μετέφερε στην τραπεζαρία. Σʹ αυτήν την πομπή τον ακολουθούσε ένα πλήθος από
ευγενείς, υπηρέτες και σωματοφύλακες. Μέσα στην τραπεζαρία βρισκόταν η βασίλισσα.
Ο βασιλιάς της πρόσφερε το παγώνι για να το μοιράσει σε όλους τους παρευρισκόμενους.
Όσοι δέχονταν την εξαιρετική αυτή τιμή, ήταν υποχρεωμένοι να ορκιστούν μπροστά
στην ομήγυρη ότι θα προσπαθήσουν νʹ ανδραγαθήσουν στον πόλεμο ή στις ταυρομαχίες.
Το αγαπημένο παραδοσιακό δώρο των εορτών είναι η θέστα. Πρόκειται για ένα καλαθάκι
με σαμπάνια και αμύγδαλα για τα Χριστούγεννα και ένα πιατάκι με δώδεκα σταφίδες
για την Πρωτοχρονιά. Τις σταφίδες πρέπει να τις τρώνε μία‐μία σε κάθε χτύπο του
ρολογιού, εξασφαλίζοντας έτσι την ευτυχία για κάθε μήνα του χρόνου. Τα δώρα εδώ δε
μοιράζονται από τον Άγιο Βασίλειο, αλλά από τους Τρεις Μάγους. Επίσης, μια ιδιαίτερη
ισπανική παράδοση είναι η «γιορτή των Αθώων», στις 28 Δεκεμβρίου, όπου ανάβουν
παντού μεγάλες φωτιές και οι άνθρωποι πηδούν από πάνω τους.
Στην Ιταλία δεν υπάρχει Άη 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 Πορτογαλία, το παραδοσιακό φαγητό το βράδυ της 24ης Δεκεμβρίου είναι βραστός
μπακαλιάρος με πατάτες και το παραδοσιακό χριστουγεννιάτικο γλυκό ονομάζεται
«γλυκό των βασιλέων»: πρόκειται για ένα είδος κέικ με φρουί γλασσέ και αμύγδαλα, το
οποίο περιέχει –αντί για φλουρί‐ ένα φασόλι. Σε όποιον τύχει το φασόλι πρέπει να
πληρώσει το αντίτιμο του γλυκού. Η ευχή που συνοδεύει τα δώρα είναι πάντα η ίδια:
«οικιακή γαλήνη».
Στο Βέλγιο, οι κάτοικοι παρασκευάζουν ένα χριστουγεννιάτικο γλυκό που το ονομάζουν
Κουνιόλ. Πρόκειται για ένα είδος τσουρεκιού με στρογγυλές άκρες, που υποτίθεται ότι
συμβολίζει το νεογέννητο βρέφος, και στη μέση τοποθετούν ένα τσόκαρο από γύψο κι
ένα άστρο.
Στη Δανία, προσφέρουν σύμβολα που εκφράζουν την ψυχή. Στα παιδιά δίνουν ένα μικρό
έλατο με ένα πρόσωπο κούκλας κρυμμένο στα κλαδιά του, που συμβολίζει την ψυχή του
δέντρου και –κατ’επέκταση‐ την ψυχή του παιδιού. Όσο για τους μεγάλους, προσφέρουν
ένα γλύκισμα από σταφιδόψωμο σε σχήμα μικρού γουρουνιού. Επίσης στα σπίτια
τοποθετούν ένα αναμμένο κερί στο παράθυρο, ως σύμβολο της φιλοξενίας.
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 Άη Βασίλης.
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 Κένυα, λόγω του κλίματος τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά: το
χριστουγεννιάτικο γεύμα θυμίζει καλοκαιρινή ημέρα χαλάρωσης αφού αντί να φάνε
γαλοπούλα κάνουν μπάρμπεκιου στον κήπο. Μάλιστα, εκεί στολίζουν τις εκκλησίες με
μπαλόνια, λουλούδια και κορδέλες.
Στη Μ. Βρετανία, τα παιδιά δεν ταχυδρομούν το γράμμα τους στον Father Christmas. Το
ρίχνουν στη φωτιά στο τζάκι ώστε να ανέβει από την καμινάδα για να ταξιδέψει ως το
Βόρειο Πόλο. Αν το γράμμα καεί αμέσως πρέπει να το ξαναγράψουν.
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.
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 Νέα Ζηλανδία, τα Χριστούγεννα έρχονται στη μέση του καλοκαιριού. Παραδοσιακά,
οι οικογένειες γιορτάζουν τα Χριστούγεννα στην παραλία.
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 Άη Βασίλη
δεν το σέρνουν τάρανδοι αλλά οχτώ καγκουρό.
Στη Χαβάη, ο Άη Βασίλης δεν χρησιμοποιεί έλκηθρο αλλά ένα κανό. Οι Χαβανέζοι, αφού
φάνε χοιρινό, σούπα νουντλ και σολομό, γλεντούν με κιθάρες και γιουκαλίλι
τραγουδώντας τις χριστουγεννιάτικες μελωδίες με χαβανέζικο ρυθμό. Στη συνέχεια, τα
παιδιά πηγαίνουν στην παραλία για να δοκιμάσουν το Wind‐surf που πήραν για δώρο.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Feiertage/Γιορτές
Von den Schüler/innen der sechsten Klasse, die Deutsch lernen.
Από τους µαθητές της έκτης τάξης, που µαθαίνουν Γερµανικά.
Während des ganzen Jahres feiert man viele Feste. Unten sind diejenige, die sowohl in
Griechenland als auch in Deutschland gefeiert werden.
Κατά τη διάρκεια όλου του έτους γιορτάζουµε πολλές γιορτές. Παρακάτω είναι αυτές, που
γιορτάζονται τόσο στη Γερµανία όσο και στην Ελλάδα, δηλαδή οι κοινές γιορτές.
Ηµεροµηνία/
Datum

Ελλάδα/
Γερµανία

Griechenland/
Deutschland

1/1
6/1
25/3
1/5
15/8
25/12
31/12

Πρωτοχρονιά
Θεοφάνια
Αποκριές
Καθαρή ∆ευτέρα
Ευαγγελισµός Θεοτόκου
Μεγάλη Παρασκευή
Πάσχα
Πρωτοµαγιά
Αγίου Πνεύµατος
Κοίµηση Θεοτόκου
Χριστούγεννα
Παραµονή Πρωτοχρονιάς

Neujahr
Heilige drei Könige
Karneval/ Fasching
Rosenmontag
Mariä Verkündigung
Karfreitag
Ostern
Maifeiertag
Pfingsten
Mariä Himmelfahrt
Weihnachten
Silvester

ΚΑΛΑΝΤΑ
Αλήθεια, ποιος δε βγήκε, παιδί τις γιορτές να τραγουδήσει τα κάλαντα; Ποιος δε
ξύπνησε πρωί – καµιά φορά και νύχτα ακόµη, αξηµέρωτα – ντυµένος µε τόσα ρούχα
που δεν έκλειναν τα χέρια στις µασχάλες, διπλωµένος στο κασκόλ και στο σκουφί, να
µην πήρε σβάρνα δρόµους και καλντερίµια …Έστω για τις πόρτες τις συγγενικές και
µόνο!
Εθιµικά τραγούδια του λαού, που τα τραγουδούν οµάδες παιδιών ή σπανιότερα ενηλίκων,
κυρίως την παραµονή των µεγάλων εορτών του ∆ωδεκαηµέρου (Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά,
Φώτα). Τα κάλαντα εξιστορούν, µυθοποιηµένα, τα περιστατικά των αντίστοιχων ηµερών, είναι
όµως και ευχετικά τραγούδια, γιατί περιέχουν και ευχές για το νοικοκύρη και τα άλλα µέλη
της οικογένειας που επισκέπτονται τα παιδιά. Η συνήθεια των καλάντων είναι διαδεδοµένη σε
όλη την Ελλάδα, στην ύπαιθρο και στα αστικά κέντρα και αντίθετα µε άλλα φαινόµενα του
παραδοσιακού λαϊκού βίου, δεν παρουσιάζει κάµψη. Η λέξη κάλαντα ανάγεται στην αρχαία
ρωµαϊκή πρωτοχρονιά, που γιορταζόταν στις Καλένδες (πρώτη ηµέρα) του Ιανουαρίου (από
τα µέσα του 2ου π.Χ. αιώνα). Στη νεώτερη Ελλάδα το έθιµο πέρασε από το Βυζάντιο,
συνδυασµένο µε τις µεγάλες χριστιανικές γιορτές, τις οποίες η Εκκλησία τοποθέτησε
επίτηδες στην κρίσιµη εκείνη περίοδο, για να εκτοπίσει άλλες λαµπρές ειδωλολατρικές
γιορτές. Απήχηση της αρχαιότητας του εθίµου, βρίσκουµε την παλαιότερη συνήθεια της
νοικοκυράς να φιλοδωρεί τους τραγουδιστές µε κουλούρια, ξηρούς καρπούς και άλλα
φαγώσιµα, που συµβόλιζαν µαγικά την αναµενόµενη καλή σοδειά του νέου χρόνου ενώ σήµερα
το φιλοδώρηµα είναι συνήθως χρηµατικό. Μέχρι πριν µερικά χρόνια οι «καλαντιστές»
κρατούσαν χάρτινο οµοίωµα καραβιού.

ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ

ΚΑΛΑΝΤΑ ΚΡΗΤΗΣ

Άναρχος θεός καταβέβηκεν
Και εν τη Παρθένω κατώκησεν.
Ερουρέµ, ερουρέµ.
Έρου, έρου, ερουρέµ. Χαίρε ∆έσποινα!
Βασιλεύς των όλων και Κύριος
Ήρθε τον Αδάµ αναπλάσασθαι.
Ερουρέµ, χαίρε Άχραντε!

Καλήν εσπέραν άρχοντες αν είναι ορισµός σας.
Χριστού τη Θεία Γέννηση να πω στ' αρχοντικό σας.
Χριστός γεννάται σήµερον εν Βηθλεέµ τη πόλει
οι ουρανοί αγάλλονται, χαίρετ' η φύσις όλη.

Γηγενείς σκιρτάτε και χαίρεσθε,
Τάξεις των αγγέλων ευφραίνεσθε.
Ερουρέµ, χαίρε ∆έσποινα!
∆έξου Βηθλεέµ τον ∆εσπότη σου,
Βασιλέα πάντων και Κύριον.
Ερουρέµ, χαίρε Άχραντε!
Εξ ανατολών µάγοι έρχονται,
∆ώρα προσκοµίζοντες άξια.
Ερουρέµ, ∆έσποινα σήµερον!
Σήµερον η κτίσις αγάλλεται,
Και πανηγυρίζει κι ευφραίνεται.
Ερουρέµ, χαίρε Άχραντε!

Κερά καµαροτράχηλη και φεγγαρο µαγούλα
όπου τον έχεις τον υγιό το µόσχο κανακάρη,
λούζεις τον και χτενίζεις τον και στο σχολειό τον πέµπει
κι ο δάσκαλος τον έδειρε µ' ένα χρυσό βεργάλι.
Και η κυρά δασκάλισσα µε το µαργαριτάρι
είπαµε δα για την κερά ας πούµε για τη βάγια.
Άψε βαγίτσα το κερί, άψε και το λυχνάρι
και κάτσε και ντουχιούντιζε ίντα θα µας εβγάλεις
για απάκι για λουκάνικο για χοιρινό κοµµάτι
κι από τον πύρο του βουτσιού να πιούµε µια γεµάτη.
Κι από τη µαύρη όρνιθα κανένα αυγουλάκι
κι αν το' κάνε η γαλανή ας είναι ζευγαράκι.
Κι από το πιθαράκι σου ένα κουρούπι λάδι
κι αν είναι κι ακροπλιάτερο βαστούµε και τ' ασκάκι.
Φέρε πανιέρι κάστανα, πανιέρι λεπτοκάρυα

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΑ ΚΑΛΑΝΤΑ

ΚΑΛΑΝΤΑ ΘΡΑΚΗΣ

Ήρθε πάλι νέο έτος εις την πρώτη του µηνός
Ήρθα να σας χαιρετήσω, δούλος σας ο ταπεινός.
Ο Βασίλειος ο Μέγας ιεράρχης θαυµαστός
Εις την οικογένειά σας νάναι πάντα βοηθός.
Τα παιδιά εις το σχολείο να πηγαίνουνε συχνά
Να µαθαίνουνε το βίο, της πατρίδας τα ιερά.
Και για τους ξενιτεµένους έχω να σας πω πολλά,
Σας αφήνω καληνύχτα και του χρόνου µε υγειά!

Χριστός γεννιέται, χαρά στον κόσµο,
χαρά στον κόσµο, στα παλληκάρια.
Σαράντα µέρες, σαράντα νύχτες,
η Παναγιά µας κοιλοπονούσε.
Κοιλοπονούσε, παρακαλούσε,
τους αρχαγγέλους, τους ιεράρχες.

ΚΑΛΑΝΤΑ ΚΥΠΡΟΥ

Σεις αρχαγγέλοι και ιεράρχες,
στη Σµύρνη πηγαίν΄τε , µαµµές να φέρ΄τε.
Άγια Μαρίνα, άγια Κατερίνα,
στη Σµύρνη πάνε, µαµµές να φέρουν.

Καλήν εσπέραν θα σας πω κι αν είναι ορισµός σας,
Χριστού τη θείαν γέννησιν να πω στ’αρχοντικόν σας
Χριστός γεννιέται σήµερον στην Βηθλεέµ την πόλην,
Οι ουρανοί αγάλλονται, µαζί κι η φύσις όλη
Γεννιέται µες στο σπήλαιον, στην φάτνην των αλόγων
Ο Βασιλεύς των ουρανών και ποιητής των όλων
Αγγέλοι εις τον ουρανόν ψάλουν τον εν υψίστοις
Και κάτω φανερώνεται η των ποιµένων πίστις
Έναν αστέριν λαµπερόν τους οδηγεί στην χώραν
Όταν εφτάσασι κι οι τρεις, µε πόθον ερωτόυσιν
Που εγεννήθη ο Χριστός, να παν να τόνε βρούσιν…»

Όσο να πάνε κι όσο να έρθουν,
η Παναγιά µας ηληυτηρώθη.
Στην κούνια τό ΄βαλαν και το κουνούσαν,
και το κουνούσαν, το τραγουδούσαν.

ΚΑΛΑΝΤΑ ΠΟΝΤΙΑΚΑ (ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑΣ)

ΚΑΛΑΝΤΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ

«Χριστός γεννέθεν χαρά σον κόσµον
α! καλή ώρα καλή σ’ ηµέρα
α! καλόν παιδίν οψές γεννέθεν
Ψες γεννέθεν, το βράδ’ αστάθεν

Τα σπάργανα να φτιάξουµε
και το Χριστό ν΄ αλλάξουµε.

Τον εγέννησεν η Παναΐα,
Τον ανέσταισεν Αειπαρθένος.
Εκαβάλκεψεν χρυσόν πουλάριν
Εκατήβεν σο σταυροδρόµι
Έρπαξαν ατόν οι σκυλ’ Εβραίοι,
χιλ’ Εβραίοι και µιλ’ Εβραίοι
Ασ΄ σ΄ακρεντικά κι ασ΄σην καρδίαν
Γαίµαν έσταξεν, χολήν κι εφάνθεν
Ούµπαν έστακεν κι εµυροστάθεν
Μύρος έτον και ευωδία
Εµυρίσ’ ατόν ο κόσµος όλεν,
Για µυρίσ’ τον και συ αφέντα
Συ αφέντα καλέ µ’ αφέντα
Εξου΄ς την αυλίαν δεντρόν εξήβρεν
∆έντρον, έλατον και κυπαρέσσιν
Έρταν τη Χριστού τα παλληκάρια
Κιαι θυµίζνε τον νοικοκύρην
Νοικοκύρη µ’ και βασιλέαν
Έµπα σον νουντάν κι έλα σ’ σην πόρταν,
Κι αν αν εις µας, χαρά σην πόρτα σ΄
Έβγαλ’ τον κισέ σ’ και δωσ’ παράδες.»

Σαν ήλιος λάµπει,σα νιο φεγγάρι,
σα νιο φεγγάρι, το παλληκάρι.
Φέγγει σε τούτον το νοικοκύρη,
µε τα καλά του, µε τα παιδιά του,
µε την καλή τη νοικοκυρά του...

Τα σπάργανα για το Χριστό,
Ελάτε όλες σας εδώ.(δις)
Να πάµε να γυρίσουµε
Και βάγια να σκορπίσουµε .
Να βρούµε και την Παναγιά
οπού µας φέρνει τη χαρά.
Τα σπάργανα για το Χριστό,
ελάτε όλες σας εδώ.(δις)
Κοιµάται στα τριαντάφυλλα,
γεννιέται µες στα λούλουδα.
Γεννιέται µες στα λούλουδα ,
κοιµάται στα τριαντάφυλλα.
Τα σπάργανα για το Χριστό,
ελάτε όλες σας εδώ.
Τα σπάργανα να φτιάξουµε
και το Χριστό ν΄ αλλάξουµε.

ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΤΙΚΑ ΚΑΛΑΝΤΑ
Άγιος Βασίλης έρχεται Γενάρης ξηµερώνει
Ο µήνας που µας έρχεται το χρόνο φανερώνει.
Τραλαλα……….
Την άδεια γυρεύουµε στο σπίτι σας να µπούµε
Τον άγιο µε όργανα και µε φωνές να πούµε.
Τραλαλα………….
Εκοίταξα στον ουρανό και είδα δυο λαµπάδες
Και µε το καλωσόρισες καλές σας εορτάδες.
Τραλαλα……….
Και πάλι ξανακοίταξα και είδα δυο στεφάνια
Και µε το καληνύχτισµα καλά σας Θεοφάνεια.
Τραλαλα……..

ΚΑΛΑΝΤΑ ΤΩΝ ΤΣΙΓΓΑΝΩΝ
από τη Σηλυβρία Θράκης (όπως
παρατίθενται από το Βασίλη Πλάτανο,
περιοδικό Νόστος, ∆εκέµβριος 1988)
Αί Βασίλ τσοραβέλα δροµιερέλα
Πάλογε γραστέντο λε παπινά
Με παρέλγια κικάι µολ τε τολ,
χουρδέ µατσέγκι χον τσερέλα.
Τα πουλιαρέλ τελαλέστι ελ κιουλιέµι,
Αγκαλέστι Αβασίλ όγκο χαν. Αµίν
Ε Βασίλης έρχεται ανοίγει δρόµους,
µε κόκκινο άλογο και πάπια.
Γέµισε την καράφα µε κρασί
Αλάτι ρίξε κι αλάτισε τα ψάρια.
Στρώσε χαλιά, λαλούν πουλιά
Και µε τον Ε-Βασίλη αγκαλιά. Αµήν.

Οι µαθητές, οι δάσκαλοι και οι γονείς του
6ου ∆ιαπολιτισµικού ∆ηµ. 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)

Παραµύθια για µικρούς και µεγάλους
«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.

Ένα ρώσικο παραµύθι µε τίτλο: «Οι τρεις ευχές»
Μια φορά και ένα καιρό ζούσαν δυο αδέρφια. Ο ένας ήταν
πλούσιος και ο άλλος ήταν φτωχός. Ο πλούσιος είχε ένα
µεγάλο σπίτι και ο φτωχός είχε ένα µικρό σπιτάκι. Μια φορά
περπατούσε στο δρόµο ένας γέρος µε άσπρα µαλλιά.
Σκέφτηκε λοιπόν ο γέρος να πάει στον πλούσιο αδελφό να του
ζητήσει να κοιµηθεί στο σπίτι του. Χτύπησε την πόρτα. Την
άνοιξε ο ίδιος ο νοικοκύρης και θυµωµένος ρώτησε:
- Τι θέλεις ;
- Μπορώ να κοιµηθώ στο σπίτι σου; είπε ο γέρος.
- Φύγε από δω! φώναξε ο πλούσιος αδελφός!
Τότε ο γέρος πήγε στο σπίτι του φτωχού αδελφού και χτύπησε
την πόρτα του. Του άνοιξε η νοικοκυρά του σπιτιού. Τον
υποδέχτηκε µε πολλή ζεστασιά, τον έβαλε να καθίσει στο
τραπέζι και του έδωσε να φάει φαγητό. Μετά το φαγητό, η
νοικοκυρά φώναξε το νοικοκύρη στη γωνία και του λέει:
- Άνδρα µου, έλα να κοιµηθούµε εµείς στο πάτωµα και το
κρεβάτι να το δώσουµε στον επισκέπτη µας.
Ο άνδρας το δέχτηκε µε πολλή χαρά. Έτσι και έκαναν. Όταν βγήκε ο ήλιος, ο επισκέπτης σηκώθηκε
και ετοιµάστηκε να φύγει. Όταν έφευγε είπε:
- Πείτε µου τρεις ευχές και θα γίνουν.
Ο φτωχός µε τη γυναίκα του ζήτησαν υγεία, να έχουν πάντα ψωµί και ένα καινούριο σπίτι.
- Θα έχετε όλα όσα ζητήσατε, είπε ο γέρος και έφυγε.
Το πρωί η γυναίκα του πλούσιου αδελφού πήγε κοντά στο παράθυρο και είδε ότι ο φτωχός αδελφός
είχε καινούριο σπίτι. Αυτή ξύπνησε τον άντρα της και του είπε:
- Κανένας άλλος δεν µπορούσε να χτίσει καινούριο σπίτι σε µια νύχτα. Μόνο ο χτεσινός γέρος θα
µπορούσε να το κάνει. Πήγαινε βρες τον και ζήτα του κάτι καλό για µας. Ο πλούσιος αδελφός πήγε να
ψάξει τον χτεσινό γέρο, τον βρήκε και του λέει:
- Μπορώ να σου ζητήσω και εγώ τρεις χάρες;
- Πήγαινε στο σπίτι σου λέει ο γέρος και ό,τι θελήσεις θα γίνει.
Ο πλούσιος ξεκίνησε για το σπίτι του και σκεφτόταν τι θα ζητήσει. Εκείνη τη στιγµή το άλογο δεν
προχωρούσε και ο πλούσιος αδελφός θύµωσε πολύ και φώναξε:
- Να πεθάνεις, παλιάλογο!
Έτσι κι έγινε. Το άλογο πέθανε. Έτσι πραγµατοποιήθηκε η πρώτη του ευχή. Έβαλε τη σέλλα πάνω
στον ώµο του και ξεκίνησε για το σπίτι του. Στο δρόµο µονολόγησε:
- Τι καλά να ήταν η σέλλα στο σπίτι µου και η γυναίκα µου να καθόταν πάνω σ’ αυτήν:
Η ευχή του έπιασε. Μόλις έφτασε, η γυναίκα του καθόταν πάνω στη σέλλα και δεν µπορούσε να
σηκωθεί. Του φώναξε:
- Τι έκανες ;
Ο άνδρας της δεν ήξερε τι να κάνει. Σκέφτηκε να χρησιµοποιήσει τη µοναδική ευχή που του έµεινε. Αν
ζητούσε χρυσάφι ή κάτι άλλο, τότε η γυναίκα του θα έµενε για πάντα πάνω στη σέλα. ∆εν είχε άλλη
εκλογή. Ζήτησε να σηκωθεί η γυναίκα του από τη σέλα.
Έτσι ο πλούσιος αδελφός έµεινε χωρίς άλογο, κουράστηκε µέχρι να φτάσει στο σπίτι του και µάλωσε
µε τη γυναίκα του. Ο φτωχός αδελφός ζούσε στο καινούριο του σπιτάκι και δεν ήξερε πια τι σηµαίνει
λύπη και στενοχώρια.

Ένα αλβανικό παραµύθι µε τίτλο: «Η τεµπέλα»
Ήταν µια φορά και έναν καιρό ένα ζευγάρι. Είχαν
µια κόρη πολύ καλοµαθηµένη. Αυτή ήταν πολύ
όµορφη αλλά πολύ τεµπέλα. Μεγάλωσε και
άρχισαν τα παλικάρια να τη ζητούν σε γάµο. Μόλις
όµως άκουγαν ότι ήταν τεµπέλα έφευγαν και δεν
γύριζαν πίσω. Η κοπέλα όλη την µέρα την
περνούσε µπροστά στον καθρέφτη.
Μετά από λίγο καιρό έρχεται και την ζητάει σε
γάµο ένας γέρος για τον γιο του. Η µάνα της του
είπε ότι η κόρη της δεν έχει µάθει να δουλεύει, γι’
αυτό πρέπει να την περιποιούνται και να µη την ζορίζουν. Ο γέρος δεν είπε τίποτε, πήρε την
κοπέλα και έφυγαν. Όταν έφτασαν στο σπίτι του άντρα της είδε ότι όλοι δούλευαν (γυναίκες
και άντρες). Αλλά η κοπέλα δεν ήξερε τι θα πει δουλειά στα χωράφια.
Την άλλη µέρα όπως κάθε φορά όλοι πήγαν στη δουλειά. Η κοπέλα όµως όπως κάθε φορά
στεκόταν συνέχεια µπροστά στον καθρέφτη. Το µεσηµέρι γύρισαν όλοι για να φάνε. Κάθισαν
όλοι γύρω από το τραπέζι. Πριν ξεκινήσουν ο γέρος είπε να µη δώσουν ψωµί στη νύφη, επειδή
δεν δούλεψε οπότε και δεν πεινάει. Έτσι έµεινε χωρίς ψωµί εκείνη τη µέρα. Όµως και τις
επόµενες µέρες έµεινε χωρίς φαγητό επειδή µόνο καθρεφτιζόταν και δε δούλευε. Το στοµάχι
της δεν άντεχε άλλο. Μια µέρα ξύπνησε νωρίς και έβγαλε τις αγελάδες να βοσκήσουν. Εκείνο
το µεσηµέρι την ώρα του φαγητού ο γέρος διέταξε να δώσουν το πιο µεγάλο πιάτο στη νύφη
επειδή κουράστηκε. Έτσι η κοπέλα δεν ήταν πια τεµπέλα, δούλευε όπως οι άλλοι. Μια µέρα οι
γονείς της κοπέλας σκέφτηκαν να πάνε για να δουν το παιδί τους. Μόλις έφτασαν οι γονείς
της, η κοπέλα βγήκε µπροστά και τους είπε: « Μαµά, µπαµπά, πιάστε δουλειά γρήγορα, γιατί
εδώ όποιος δε δουλεύει δεν τρώει».
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Αγαπητέ μου Κόσμε…
Κάθε χρόνο στις 11 Δεκεμβρίου 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. Η μέρα αυτή μας
φέρνει αντιμέτωπους με τα όνειρα των παιδιών για ένα καλύτερο αύριο, για ίσες
συνθήκες διαβίωσης σε έναν καλύτερο κόσμο. Ακολουθούν κάποια γράμματα που
έγραψαν παιδιά από διαφορετικές χώρες του κόσμου για το «Πώς θα έκανα τον κόσμο
καλύτερο …»
Τα κείμενα τους είναι συχνά γεμάτα πάθος, άλλοτε γεμάτα ελπίδα κι άλλοτε
πλημμυρισμένα από απελπισία. Έχουν την αθωότητα και τη χάρη της παιδικής ηλικίας
και μια αφοπλιστική εντιμότητα. Τα κείμενα αυτά θα έπρεπε να τα διαβάσουν όλοι οι
μεγάλοι. Μέσα από τα λόγια των παιδιών βγαίνει ένα κοινό αίτημα, που είναι γεμάτο
από την ελπίδα για ένα καλύτερο κόσμο.

Ο κόσμος
Εμείς, τα παιδιά του κόσμου, είμαστε εκείνα πού υποφέρουν
περισσότερο όταν γίνονται πόλεμοι. Οι μεγαλύτεροί μας,
άφησαν το μίσος να κυριέψει τη ζωή τους κι εμείς, που δε
θέλουμε τίποτε άλλο παρά νʹ αγαπούμε ο ένας τον άλλον,
διδαχτήκαμε το μίσος και την έχθρα για τους άλλους.
Τζέραλντ Χόντ, 10, Τρινιντάντ

Ο κόσμος
Ο κόσμος μοιάζει με μια κρυστάλλινη σφαίρα, έτοιμη κάθε
στιγμή να σπάσει σε χίλια κομμάτια. Εμείς, η νέα γενιά, κρατούμε
τη σφαίρα ατά χέρια μας. Δεν πρέπει να την αφήσουμε να
θρυμματιστεί. Μπορούμε να φέρουμε την αγάπη και την ειρήνη.
Μπορούμε να πολεμήσουμε γι’ αυτόν το σκοπό. Μπορούμε να
κρατήσουμε γερή τη σφαίρα στα χέρια μας. Ας πολεμήσουμε
λοιπόν! Κρατούμε τον κόσμο στα χέρια μας. Μπορούμε να
σταματήσουμε τους πολέμους και τα μίση και να φέρουμε πίσω την αγάπη πού
χάθηκε. Ναι, το μπορούμε, γιατί ή ζωή και ο κόσμος είναι δικά μας!
Παναγιώτα Ιωσηφίδου, 17, Κύπρος

Μαύροι και άσπροι
Ω, κόσμε, με τα χρωματιστά λουλούδια σου. Θα ήσουν
ευτυχισμένος, αν είχες μόνο ένα είδος λουλουδιών και είχες
στερηθεί ένα άλλο; Θα ενδιαφερόταν κανείς να ζει σ’ ένα
τέτοιο μέρος, που θα ήταν όλα ίδια ;
Ω, κόσμε, με τα διαφορετικά λουλούδια σου !!!
Λεμποναμάνγκ Μπολεσιτσβή, 16, Μποτσουάνα

Ρατσισμός
Έχεις ποτέ σκεφτεί τι σημαίνει ρατσισμός;
Ο ρατσισμός είναι κάτι καθόλου ωραίο. Ρατσισμός είναι όταν
κάποιος σε περιγελάει, επειδή έχεις διαφορετικό χρώμα ή αν
τα μάτια σου έχουν διαφορετικό σχήμα. Δεν το είχα ποτέ
σκεφτεί μέχρι σήμερα. Τώρα αφήστε με να σας πω μια
ιστορία. Όταν ήμουν μόνο τριών χρονών ή μαμά και ο
μπαμπάς μου αποφάσισαν να έρθουν στον Καναδά. Η
αδερφή μου και εγώ νομίζαμε πως θα ήταν πολύ
διασκεδαστικό. Όπως ήταν φυσικό πήγαμε στο πιο κοντινό
σχολείο. Μπήκα μέσα στην τάξη. Ήταν φοβερό για μένα.
Όλες κάρφωσαν τα μάτια τους επάνω μου. Την άλλη μέρα
όλες με κορόιδευαν δίνοντάς μου διάφορα παρατσούκλια. Πληγώθηκα βαθιά.
Χρειάστηκαν αρκετά, χρόνια για να προσαρμοστώ, αλλά σήμερα είμαι μια χαρά.
Λοιπόν πριν κοροϊδέψεις κανέναν επειδή είναι διαφορετικός από τους άλλους, να
θυμηθείς την ιστορία μου. Ξέρω πως το παιδί που θα ήθελες να κοροϊδέψεις θα σου
χρωστάει χάρη.
Μαίρη Χόγκ, 10, Καναδάς

Ο φίλος
Αν ο φίλος σου πεινάει ή διψάει…δώσε του το μερίδιό σου.
Αν ο φίλος σου έχει ανάγκη από αγάπη…αγάπα τον.
Αν ο φίλος σου έχει ανάγκη από στέγη κι από
ρούχα…δώσε του ένα σπίτι και ρούχα.
Αν ο φίλος σου έχει μοναξιά…κράτησέ του συντροφιά.
Αν ο φίλος σου λέει ψέματα…κάνε τον να σωπάσει.
Αν ο φίλος σου γελάει…γέλα μαζί του.
Αν ο φίλος σου σε φωνάξει…άκουσέ τον.
Αν ο φίλος σου κλαίει…κλάψε μαζί του.
Αν ο φίλος σου είναι άρρωστος…φέρε βοήθεια.
Αν ο φίλος σου πεθάνει…μην τον ξεχνάς!
Πάουλα Λάγκερσταμ, 15, Φινλανδία

Όταν…ίσως…
Όταν πάψει να βρέχει δάκρυα,
όταν πάψει ο στρατιώτης να πυροβολεί το
συνάνθρωπο του,
όταν πάψει ο άνθρωπος να σκέφτεται την
καταστροφή,
όταν πάψουν οι γέφυρες να γκρεμίζονται,
όταν στο κάθε στόμα θʹ ανθίζει το
χαμόγελο,
όταν πάψει να υπάρχει εκμετάλλευση,
όταν το δίκιο νικήσει το άδικο,
όταν πάψει ο μικρός μαύρος να φωνάζει
«πεινώ»,
όταν δεν υπάρχουν ζητιάνοι στο δρόμο ζητώντας ελεημοσύνη,
όταν πάψει ο καθημερινός πόλεμος της κοινωνίας,
όταν πάψει να βασιλεύει το χρήμα,
όταν καταλάβουμε πώς είμαστε άνθρωποι,
ίσως... να μπορέσει να βασιλέψει ή αγάπη στη γη.

