Υπεύθυνοι σύνταξης:
Οι µαθητές της ΣΤ' τάξης

6ο ∆ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ &
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡ∆ΕΛΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Υπεύθυνοι έκδοσης:
Παπαδόπουλος Στέργιος
∆/ντής σχολείου
Ζώης Απόστολος
Παράσχος Αθανάσιος
∆άσκαλοι ΣΤ' τάξης
Ασλανίδη Νάστια
∆ασκάλα Τάξης Υποδοχής
Μαυροµάτης Γαβριήλ
∆άσκαλος Π.Τ. Τσιγγανοπαίδων

Email: mail@6dim-diap-elefth.thess.sch.gr
Website: http://6dim-diap-elefth.thess.sch.gr

7ο έτος κυκλοφορίας
Αρ. Φύλλου: 20
Απρίλιος 2009
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ &
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ
Στέλιος Μάγος 2310707644
Σεβόµαστε κι αποδεχόµαστε
τη διαφορετικότητα, βρίσκουµε
αυτά που µας ενώνουν

Υπάρχει χώρος για
όλους, για όλους
υπάρχουν όνειρα

Όλοι ίσοι, όλοι
διαφορετικοί

∆ιαφορετικότητα:
εφόδιο, όχι εµπόδιο

Η διαπολιτισµική
εκπαίδευση
αφορά όλους µας

Εκπαίδευση για όλα
τα παιδιά του κόσµου

Σεβόµαστε κι
αποδεχόµαστε τη
µοναδικότητα του
κάθε παιδιού

EVERY CHILD
NEEDS A TEACHER

Το ξέρετε ότι η εφηµερίδα
µας, κυκλοφορεί για 7ο έτος
και φτάνει σε όλα τα δηµοτικά
σχολεία του νοµού Θεσ/νίκης;

Επισκεφτείτε τη βραβευµένη το 2007 & 2008 από την
«Ελληνική Ένωση για την Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην
Εκπ/ση» και την Πανελλήνια Ένωση Εκπ/κών «Μιχάλης
∆ερτούζος» σε συνεργασία µε το Π.Σ.∆. ιστοσελίδα του
σχολείου µας (ελληνικά, αγγλικά, ρωσικά & αλβανικά)
http://6dim-diap-elefth.thess.sch.gr

Θέλετε να µάθετε για τα ευρωπαϊκά
προγράµµατα που συµµετείχε το σχολείο µας,
θέλετε να κατεβάσετε πλήθος εκπ/κού &
διδακτικού υλικού, όλα τα τεύχη της σχολικής
µας εφηµερίδας, να δείτε τις πλούσιες δράσεις
µας κ. ά. τότε µπείτε στην ιστοσελίδα µας

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

Η φετινή σύνθεση του σχολείου µας (2008-09):
∆άσκαλοι: 30 – Σύνολο Μαθητών: 320
Γηγενείς: 215 (ποσοστό 67,19 %)
Παλιννοστούντες: 30 (ποσοστό 9,37 %)
Αλλοδαποί 46 (ποσοστό 14,38 %)
Εγγεγραµµένοι Τσιγγάνοι 29 (ποσοστό 9,06 %)
Τακτικά Φοιτούντες Τσιγγάνοι 21 (ποσοστό 6,56 %)

Hyvää pääsiäistä (στα φιλανδικά )
Häid lihavõttepühi (στα εσθονικά )
Paşte fericit (στα ρουµάνικα )
Happy Easter (στα αγγλικά )

Οι µαθητές, οι δάσκαλοι και οι γονείς του
6ου ∆ιαπολιτισµικού ∆ηµοτικού Ελ.– Κορδελιού,
σας εύχονται ολόψυχα:
Καλό Πάσχα (στα ελληνικά)
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)
Gëzuar Pashkët (στα αλβανικά)
Felices Pascuas (στα ισπανικά)
Glad Påsk (στα σουηδικά)

Το συγκεκριµένο φύλλο της εφηµερίδας (αρ. φύλλου 20) 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.

ΟΙ ΕΠΤΑ ΣΟΦΟΙ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ
Βίας ο Πριηνεύς, Θαλής ο Μιλήσιος, Πιττακός ο Μυτιληναίος,
Σόλων ο Αθηναίος, Περίανδρος ο Κορίνθιος,
Χίλων ο Λακεδαιµόνιος, Κλεόβουλος ο Ρόδιος

∆εδοµένου ότι αρκετοί συγγραφείς πρότειναν κατάλογο των επτά σοφών, δεν
συµφωνούσαν σε όλους τους σοφούς. Οι τέσσερις πρώτοι συµπεριλαµβάνονται στην
επτάδα πάντα αλλά οι τρεις τελευταίοι συχνά αντικαθιστώνται µε κάποιους από την
παρακάτω λίστα: Μύσωνας, Αριστόδηµος, Επιµενίδης, Λεώφαντας, Πυθαγόρας,
Ανάχαρσις, Επίχαρµος, Ακουσίλαος, Ορφέας, Πεισίστρατος, Φερεκύδης, Λίνος, Λάσος,
Πάµφυλος, Αναξαγόρας

Βίας ο Πριηνεύς (Πολιτικός της Πριήνης Ιωνίας)
Έγινε γνωστός για την δικαιοσύνη του και την ρητορική του δεινότητα. Σύµφωνα µε τον
Σάτυρο, κάποτε Αθηναίοι ψαράδες ψάρεψαν έναν χάλκινο τρίποδα που είχε την
επιγραφή "τω σοφώ", έστειλαν λοιπόν τον τρίποδα στον Βία θεωρώντας ότι του ανήκει
σαν ο σοφότερος άντρας. Λέγεται επίσης ότι απελευθέρωσε κάποιες γυναίκες που είχαν
γίνει δούλες, καταβάλλοντας τα λύτρα και αφού τις δίδαξε και τις προίκισε τις έστειλε
πίσω στους δικούς τους, στην Μεσσηνία.
¾ Άκουγε πολλά, µίλα την ώρα που πρέπει.
¾ Άνθρωπο που δεν αξίζει µην τον εγκωµιάζεις, επειδή είναι πλούσιος.
¾ Να επιχειρείς κάτι έπειτα από ώριµη σκέψη, ώστε, όταν το ξεκινάς να το
συνεχίζεις µε σιγουριά.
¾ Να µάθεις και ύστερα να ενεργήσεις.
¾ Άριστη δηµοκρατία υπάρχει εκεί όπου οι πάντες φοβούνται το νόµο σαν να 'ταν
τύραννος.
¾ Στα νιάτα σου να αποχτήσεις καλή οικονοµική κατάσταση και στα γηρατειά σου
σοφία.
¾ Μήτε υπερβολικά απονήρευτος να είσαι, µήτε δόλιος.
¾ Να µη σου αρέσει να παίρνεις βιαστικά το λόγο, µήπως πέσεις σε λάθη και τότε
δυσάρεστο επακόλουθο θα είναι η µεταµέλεια.
¾ Αυτό που κάνεις, να το έχεις σοβαρά στο νου σου.
¾ Πάρε, µε την πειθώ, όχι χρησιµοποιώντας βία.

Θαλής ο Μιλήσιος (640 - 548 π.Χ. περίπου)
Η παράδοση τον κατατάσσει µεταξύ των επτά σοφών και τον περιγράφει ως άνθρωπο µε
πλατιές γνώσεις και µεγάλη επινοητικότητα. Ο Θαλής είναι γνωστός και για την
επιτυχηµένη πρόβλεψη της ηλιακής έκλειψης του 585.
Να µην είσαι αργόσχολος, ακόµα κι αν έχεις πλούτη.
Βαρύ φορτίο η αµορφωσιά.
Εγγυήθηκες; Η συµφορά σε παραµονεύει.
Ό,τι κακό συµβαίνει στο σπίτι σου µην το κοινολογείς.
Άριστη δηµοκρατία είναι εκείνη που δεν έχει ούτε πολύ πλούσιους πολίτες ούτε
πολύ φτωχούς.
¾ Να ρυθµίζεις τις πράξεις σου σύµφωνα µε το µέτρο

¾
¾
¾
¾
¾

Μην έχεις εµπιστοσύνη σε όλους.
Μην αποχτάς τα πλούτη σου µε ανέντιµον τρόπον.
Μη στολίζεις την εξωτερική σου εµφάνιση, αλλά να έχεις ωραίες ενασχολήσεις.
Όποιες περιποιήσεις θα προσφέρεις στους γονείς σου, να περιµένεις ότι
παρόµοιες θα δεχτείς κι εσύ από τα παιδιά σου στα γηρατειά σου.
¾ Καλύτερα να σε φθονούν παρά να σε λυπούνται.
¾ Τους φίλους σου να τους θυµάσαι όχι µόνον όταν είναι κοντά σου, αλλά κι όταν
είναι µακριά.
¾ ∆ύσκολο να αποχτήσει ο άνθρωπος αυτογνωσία.

¾
¾
¾
¾

Πιττακός ο Μυτιληναίος (Πολιτικός & τύραννος Λέσβου 650-570 π.Χ.)
Πολιτικός και στρατιωτικός ηγέτης της Μυτιλήνης, φηµιζόταν για την σύνεση και την
χρηστότητά του. ∆ιακρίθηκε ως στρατηγός στον πόλεµο µεταξύ Μυτιληναίων και
Αθηναίων, κατά την κατοχή του Σιγείου.
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Με την ανάγκη δεν τα βάζουν ούτε οι θεοί.
Η δίψα του κέρδους δε σβήνει.
Ο τρόπος άσκησης της εξουσίας φανερώνει το χαρακτήρα τού ανθρώπου.
∆ύσκολο να προβλέψουµε το µέλλον, µόνον ό,τι έγινε είναι βέβαιο.
Μάθε να διακρίνεις τις ευκαιρίες
Άριστη είναι η δηµοκρατία εκεί όπου δεν υπάρχει η δυνατότητα να
καταλαµβάνουν την εξουσία ανέντιµα άτοµα.
Ό,τι σκέπτεσαι να κάνεις, µην το λες, γιατί, αν δεν τα καταφέρεις, θα σε
περιγελάνε.
Όσα προκαλούν την οργή σου όταν τα κάνει ο διπλανός σου, εσύ να µην τα
κάνεις.
Ό,τι σου εµπιστεύτηκαν, δώσ' το πίσω.
Στη στεριά µπορείς να εµπιστεύεσαι, η θάλασσα είναι άπιστη.
Μην κακολογείς το φίλο σου ούτε να εγκωµιάζεις τον εχθρό σου, γιατί κάτι τέτοια
φανερώνουν επιπολαιότητα.
∆ύσκολο να 'ναι ο άνθρωπος καλός.

Σόλων ο Αθηναίος (πολιτικός & νοµοθέτης, 640-560 π.Χ.)
Ανήκε σε πλούσια και αριστοκρατική οικογένεια, η οποία καταγόταν από τη γενιά του
βασιλιά της Αθήνας Κόδρου. Όταν ο Σόλων έχασε την περιουσία του, στράφηκε προς το
εµπόριο και ταξίδεψε στην Αίγυπτο και τη Μ. Ασία. Επωφελούµενος από τα ταξίδια του
αυτά µελέτησε ξένους πολιτισµούς και νόµους, καθώς και τον πολιτικοοικονοµικό βίο
των άλλων χωρών. Τα εφόδια που απέκτησε τα χρησιµοποίησε αποτελεσµατικά για την
κοινωνική και οικονοµική ανόρθωση της πατρίδας του.
¾ Τα κράτη τότε κυβερνώνται πολύ καλά, όταν οι πολίτες πειθαρχούν στους
άρχοντες και οι άρχοντες στους νόµους.
¾ Όταν µάθεις να κυβερνιέσαι, θα ξέρεις να κυβερνάς.
¾ Να σωπαίνεις κι όταν ξέρεις.
¾ Όταν αξιώνεις από τους άλλους να αναγνωρίζουν τις ευθύνες τους, να
αναλαµβάνεις κι εσύ ο ίδιος τις δικές σου.
¾ Να αποφεύγεις κάτι ευχάριστο, που αργότερα προξενεί λύπη.
¾ Μακριά από κάθε υπερβολή. Μη συναναστρέφεσαι ανήθικα άτοµα. Να µην
ψευδολογείς, αλλά να λες την αλήθεια.
¾ Έχε τη λογική οδηγό στη ζωή σου.
¾ Μη µιλάς για κάτι που δεν το είδες.
¾ Να βγάζεις συµπεράσµατα για τα άγνωστα έχοντας υπόψη σου τα γνωστά.
¾ Να µελετάς όσα αξίζουν
¾ Να µη δηµιουργείς γρήγορα φιλίες, αλλά όσους φίλους αποχτήσεις, να µην τους
απορρίπτεις σε λίγο.

Περίανδρος ο Κορίνθιος (Τύραννος της Κορίνθου (668-587 π.Χ.)
Ήταν πολύ γνωστός για την κακουργία του αλλά και τη µεγαλοπραγµοσύνη και σοφία
του. ∆ιαδέχθηκε τον πατέρα του Κύψελο που είχε ανατρέψει την δωρική αριστοκρατία.
Υπήρξε στην αρχή πολύ ηπιότερος του πατέρα του αλλά αργότερα παρασύρθηκε σε
αδικοπραγίες και ωµότητες.
¾ Οι ηδονές είναι θνητές, οι αρετές αθάνατες.
¾ Τον καιρό της ευτυχίας σου να είσαι σεµνός και στις ατυχίες σου να διατηρείς
την αξιοπρέπειά σου.
¾ Τη δυστυχία σου κρύβε την, για να µη δώσεις χαρά στους εχθρούς σου.
¾ Όσο ζεις, να σε επαινούν, κι όταν πεθάνεις, να σε µακαρίζουν.
¾ Ωραίο πράγµα η ησυχία.
¾ Μην κοινολογείς απόρρητες συνοµιλίες.
¾ Να µελετάς τα πάντα.
¾ Όχι µόνο να τιµωρείς τους ενόχους, αλλά και να εµποδίζεις εκείνους που
πρόκειται να κάνουν κακό.
¾ Να προετοιµάζεις τον εαυτό σου, ώστε να γίνεις αντάξιος των γονέων σου.
¾ Για τους φίλους να είσαι πάντα ο ίδιος, είτε ευτυχούν είτε δυστυχούν.

Χίλων ο Λακεδαιµόνιος (Πολιτικός, νοµοθέτης της Σπάρτης)
∆ιετέλεσε έφορος της Σπάρτης και κατά την παράδοση πέθανε σε βαθιά γηρατειά, µόλις
αγκάλιασε τον Ολυµπιονίκη γιο του.
¾ Να αποχτήσεις αυτογνωσία.
¾ Στα συµπόσια των φίλων σου µη βιάζεσαι να παρευρεθείς, στις ατυχίες τους όµως
να τρέχεις αµέσως.
¾ Η γλώσσα σου να µην τρέχει πριν από τη σκέψη σου.
¾ Να συγκρατείς το θυµό σου.
¾ Να µην επιθυµείς αδύνατα πράγµατα.
¾ Μην κακολογείς τους διπλανούς σου ειδεµή θ' ακούσεις πράγµατα που θα σε
στενοχωρήσουν.
¾ Να πειθαρχείς στους νόµους.
¾ Σαν πίνεις, πρόσεχε να µη λες πολλά, επειδή θα σου ξεφύγουν και πράγµατα
που δεν πρέπει να λέγονται.
¾ Να σέβεσαι τον µεγαλύτερό σου.
¾ Άριστο είναι εκείνο το πολίτευµα όπου οι πολίτες πειθαρχούν υπερβολικά στους
νόµους και ελάχιστη σηµασία δίνουν σ' αυτά που τους λένε οι ρήτορες.
¾ Να αποστρέφεσαι εκείνον που παρακολουθεί µε περιέργεια τις ξένες υποθέσεις.
¾ Τον πεθαµένο να τον καλοτυχίζεις. Τον κακότυχο µην τον περιγελάς.

Κλεόβουλος ο Ρόδιος (Πολιτικός, τύραννος της Λίνδου)
Ήταν δωρικής καταγωγής και θεωρούσε τον εαυτό του απόγονο του Ηρακλή. Έζησε την ίδια
εποχή µε το Σόλωνα, γεγονός που το επιβεβαιώνει µία επιστολή του που διασώθηκε και
απευθύνεται στον Αθηναίο νοµοθέτη.
¾ Τίποτε να µην κάνεις µε καταναγκασµό.
¾ Παντρέψου γυναίκα της σειράς σου, γιατί, αν πάρεις από αρχοντικό σόι, θα
αποχτήσεις αφεντικά, όχι συγγενείς.
¾ Να συγκρατείς τη γλώσσα σου.
¾ Αν είσαι πλούσιος, να µη µεγαλοπιάνεσαι, κι αν είσαι φτωχός, να µην
εξευτελίζεσαι.
¾ Άριστη δηµοκρατία υπάρχει εκεί όπου οι πολιτικοί φοβούνται περισσότερο την
επίκριση παρά το νόµο.
¾ Μη διασκεδάζεις µε κάποιον που κοροϊδεύει άλλους, επειδή θα σε αντιπαθήσουν
εκείνοι εις βάρος των οποίων λέγονται τα σκώµµατα (πειράγµατα µε αστεϊσµούς).
¾ ∆ίνε στους συµπολίτες σου τις καλύτερες συµβουλές.
¾ Να αποχτήσουµε πολλές γνώσεις παρά να µείνουµε στην αµάθεια.
¾ Μάθε να υποµένεις µε γενναιότητα τις αντιξοότητες.
¾ Να µορφώνεις τα παιδιά σου.

Αφιέρωµα στους Ροµά

8η Απριλίου – Παγκόσµια Ηµέρα των Ροµά
Ένας λαός χωρίς γραπτή γλώσσα, ένας αρχαίος νοµαδικός λαός, που στο πείσµα
των αιώνων διατηρεί την παράδοση, της περιπλάνησης.
Η 8η Απριλίου είναι η παγκόσµια ηµέρα για τους Ροµά, κάτι για το
οποίο (µάλλον) δεν θα πληροφορηθούµε από πουθενά. Αν η λέξη
Ροµά (ή Ροµ στον ενικό) δεν σας λέει κάτι ίσως η λέξη Τσιγγάνοι,
Αθίγγανοι ή Σίντηδες. Επίσης στις περισσότερες χώρες είναι
γνωστοί µε λέξεις συγγενικές µε τη λέξη "γύφτος". Η λέξη
προέρχεται από τη λέξη "Αιγύπτιος" και η χρήση της οφείλεται στην
πεποίθηση παλαιότερων εποχών ότι οι Ροµά προέρχονται από την
Αίγυπτο. Ένας κατά βάση νοµαδικός λαός µε ινδική καταγωγή. Η
πρώτη ιστορική αναφορά για τους Ροµά γίνεται από τον Ηρόδοτο που
αναφέρει το λαό των "Σιγύνων". Η λέξη "Ροµ", που χρησιµοποιείται
σε πολλές περιοχές από τους ίδιους, σηµαίνει στη γλώσσα τους
"άντρας" ή "σύζυγος". Μεταξύ τους χρησιµοποιούν τα "Μελελέ"
(Λαός µαύρος), "Μανούχ" (άνθρωπος) και "Σίντε". Επίσης, η λέξη "αθίγγανος" ή
"ατσίγγανος" σηµαίνει τον "ανέγγιχτο" (από την ονοµασία της χαµηλότερης ινδουιστικής
κάστας, από την οποία πιθανολογείται ότι προήλθαν) και ετυµολογείται από το στερητικό ακαι το ρήµα θιγγάνω, δηλαδή "αγγίζω". Σε άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες οι Τσιγγάνοι
αναφέρονται ως εξής: στα γερµανικά: Zigeuner, ουγγρικά: Cigány, γαλλικά: Tsigane, ιταλικά:
Zingaro, ισπανικά: Cingaro, πορτογαλικά: Cigano, ρουµανικά: Ţigan, σουηδικά: Zigenare,
ρωσικά: Цыган (Zygan), τσέχικα: Cikáni, πολωνικά: Cygan, βουλγάρικα: Циганин
(Ziganin), σέρβικα και κροάτικα: Cigani, τούρκικα: Çingene.
Ξένοι (γνωστά ονόµατα τσιγγάνικης καταγωγής):
Charlie Chaplin, (1889 – 1977), διάσηµος ηθοποιός του κινηµατογράφου (γεννιέται σε µια
φτωχογειτονιά του Λονδίνου, πατέρας γαλλοϊρλανδικής καταγωγής & µητέρα µε τσιγγάνικο αίµα).
Yul Brunner, (1920-1985), διάσηµος ρωσο-ελβετο-αµερικανός ηθοποιός, το πραγµατικό του
όνοµα ήταν: Juli Borissowitsch Brinner
Michael Caine, (1933), διάσηµος Άγγλος ηθοποιός, ο πατέρας του είχε τσιγγάνικη καταγωγή
Bob Hoskins, (1942), διάσηµος Άγγλος ηθοποιός, η µια του γιαγιά ήταν τσιγγάνα
Ian Hancock, διάσηµος Άγγλος γλωσσολόγος και δικηγόρος των ανθρωπίνων δικαιωµάτων,
γεννήθηκε στην Αγγλία από µητέρα Τσιγγάνα
Joaquín Cortés, Ισπανός χορευτής Φλαµέγκο
Paco de Lucía, Ισπανός κιθαρίστας Φλαµέγκο
Zlatan Ibrahimović, ποδοσφαιριστής της Ίντερ, γεννήθηκε στη Σουηδία, ο Βόσνιος πατέρας του
είναι τσιγγάνικης καταγωγής, η µητέρα του είναι Κροάτισσα.
Ricardo Quaresma, Πορτογάλος ποδοσφαιριστής της Ίντερ
José Antonio Reyes, Ισπανός ποδοσφαιριστής της Μπενφίκα
Jesús Navas, Ισπανός ποδοσφαιριστής της Σεβίλλης
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Έλληνες (γνωστά ονόµατα τσιγγάνικης καταγωγής):

Μανώλης Αγγελόπουλος - Τραγουδιστής
Κώστας Χατζής - Τραγουδοποιός
Αλέξανδρος Χατζής - Τραγουδοποιός
Βασίλης Παϊτέρης - Τραγουδοποιός
Μάκης Χριστοδουλόπουλος - Τραγουδιστής
Ελένη Βιτάλη - Τραγουδίστρια
Ζαφείρης Μελάς - Τραγουδιστής
Στάθης Αγγελόπουλος - Τραγουδιστής
Ειρήνη Μερκούρη – Τραγουδίστρια (η µητέρα της είναι Τσιγγάνα)
Άγγελος Βιλανάκης – Ποδοσφαιριστής που µεγάλωσε στην περιοχή µας και ξεκίνησε από τον
Οδυσσέα Κορδελιού κι έπειτα στον Εορδαϊκό, Skoda Ξάνθη, Προοδευτική, Ιωνικό, Παναχαϊκή,
ΠΑΣ Γιάννενα, Τρίκαλα, Βύζαντα Μεγάρων και Ατρόµητος Λάππας)
Χρήστος Πατσατζόγλου – Ποδοσφαιριστής (Skoda Ξάνθη και Ολυµπιακό)

Ιστορία
Οι Ροµά πιστεύεται ότι µετανάστευσαν από την
Ινδία γύρω στο 1000 µ.Χ. και, περνώντας από το
Αφγανιστάν, την Περσία, την Αρµενία και την
Τουρκία, έφτασαν στην Ευρώπη, όπου στη
συνέχεια
εξαπλώθηκαν
στις
περισσότερες
περιοχές της ηπείρου. Αργότερα, κατά τις µαζικές
µεταναστεύσεις προς την Αµερική µεγάλος αριθµός
Ροµ µετακινήθηκε προς τον Νέο Κόσµο.
Αυτή η θεωρία όµως έρχεται σε αντιδιαστολή µε την προχριστιανική αναφορά από τον
Ηρόδοτο. Οι λόγοι που οδήγησαν τους Ροµά σε µία τέτοια µαζική και σε τόσο µεγάλη απόσταση
µετακίνηση είναι ένα από τα µεγαλύτερα µυστήρια της ιστορίας. Υπάρχουν θεωρίες σύµφωνα
µε τις οποίες οι Ροµά προήλθαν από κατώτερες κάστες του Ινδού ποταµού, τα µέλη των
οποίων στρατολογήθηκαν ως µισθοφόροι σε πολέµους εναντίων των Αράβων. Μία άλλη
θεωρία είναι ότι οι Ροµά προέρχονται από αιχµαλώτους των Αράβων, κατά την εισβολή των
Μουσουλµάνων στη βόρεια Ινδία και το σηµερινό Πακιστάν.

Πληθυσµός
Στην Ευρώπη, ο πληθυσµός τους υπολογίζεται
περίπου στα 12 εκατοµµύρια άτοµα, ενώ στην
Ελλάδα η Πολιτεία τούς υπολογίζει σε 120 150.000, οι ίδιοι οι Τσιγγάνοι τους ανεβάζουν
στους 500.000 και η Τοπική Αυτοδιοίκηση σε 200
- 300.000. Σύµφωνα µε έρευνες, στην Ελλάδα οι
Τσιγγάνοι είναι οργανωµένοι σε εννέα φυλές:
1. Μπατσόρια, 2.Μαπαµανέ-Ροµά, 3. Ροµά, 4.
Σουβαλιώτες, 5. Τσιγγάνοι, 6. Χωραχάγια (οι
περισσότεροι µουσουλµάνοι), 7. Μεσκάρηδες (Αρκουδιάρηδες), 8. ∆ερµετζήδες και 9.
Χαντούρια.

Η γλώσσα των Ροµά - Η ροµανές
Η γλώσσα των Ροµά, η ροµανές (ή ροµανί),
αντικατοπτρίζει κάποια χαρακτηριστικά του πολιτισµού
τους, κυρίαρχο από τα οποία είναι η έντονη ποικιλία. Η
γλώσσα που χρησιµοποιούν οι Ροµά της Ελλάδας
παρουσιάζει µια τεράστια ποικιλία που εντοπίζεται
κυρίως στο λεξιλόγιο και δευτερευόντως στη φωνητική,
τη µορφολογία και τη σύνταξη. Η ροµανές των Ροµά της
Ελλάδας είναι µια ινδοευρωπαϊκή γλώσσα και
παρουσιάζει αρκετά κοινά στοιχεία µε τις άλλες
ινδοευρωπαϊκές γλώσσες. Περιέχει στοιχεία των
αρχικών γλωσσών των Ροµ (σανσκριτικά, χίντι, παντάµπι κ.ά), καθώς και πολλά στοιχεία από
την περσική, την τουρκική, τη ρουµάνικη, τη αρµενική, τη βουλγαρική και φυσικά, την
ελληνική.

Θρησκεία
Οι Ροµά δεν έχουν κάποια δική τους χαρακτηριστική θρησκεία, αλλά
υιοθετούν ενίοτε την επικρατούσα θρησκεία κάθε περιοχής
κατοικίας τους. Χαρακτηρίζονται από µεγάλη προσαρµοστικότητα
στο θέµα της θρησκείας και αρκετοί µελετητές εικάζουν πως
παλιότερα η θρησκεία τους ήταν η «ηλιολατρεία». Σήµερα οι
διάφορες φυλές είναι πιστές στο θρήσκευµα της χώρας που
κατοικούν. Έχουµε την πρώτη καταγραφή στην Κρήτη, όπου
αναφέρονται ως Χριστιανοί Ορθόδοξοι από το 1832, στη ∆υτική
Ευρώπη αναφέρονται ως καθολικοί. Η Καθολική Εκκλησία αναφέρει
ονόµατα ιερέων, µοναχών και κάποιου Καρδιναλίου µε τσιγγάνικη
καταγωγή και στη Ρουµανία υπάρχουν ιερείς ορθόδοξοι τσιγγάνοι.
Στην Τουρκία οι περισσότεροι είναι Μουσουλµάνοι.

∆ιαφορετικός τρόπος ζωής – ∆ιαφορετικές αξίες
Εκείνο που διαφοροποιεί τους Ροµά από τους υπόλοιπους Έλληνες είναι η εµµονή τους στη
διαφορετικότητα,
που
συνίσταται
κυρίως
στο
διαφορετικό τρόπο ζωής και στις διαφορετικές αξίες και
ιδεώδη που ενστερνίζονται. Η διαφορετικότητα αυτή
βρίσκει την έκφρασή της στα διαφορετικά επαγγέλµατα
που εξασκούν, στους τόπους που κατοικούν, στα έθιµα,
στις αντιλήψεις τους για το ρόλο των φύλων, το γάµο, το
χρήµα, την εξουσία και την εκπαίδευση.
Στην Ελλάδα ζουν δύο οµάδες Ροµά: οι µετακινούµενοι
και οι εγκαταστηµένοι οι πρώτοι είναι συνήθως
καρποσυλλέκτες ή πλανόδιοι έµποροι φρούτων,
λαχανικών και άλλων ειδών οικιακής ανάγκης. Οι τόποι
διαµονής τους ποικίλλουν και συναρτώνται µε την εποχή
και την περιοχή εργασίας τους. Οι δεύτεροι κατοικούν
συνήθως στις παρυφές των µεγάλων πόλεων, σε
περιοχές συνήθως υποβαθµισµένες ή και σε χωριά. Τα
επαγγέλµατα που εξασκούν έχουν σχέση συνήθως µε το
εµπόριο και σπανιότερα µε παροδική εξαρτηµένη
µισθωτή εργασία.

Στα σχετικά µε τη µουσική επαγγέλµατα όπως µουσικοί, οργανοπαίκτες, τραγουδιστές κλπ.
έχουν ισχυρή παράδοση και πολιτισµό. Η σηµαντικότερη γιορτή των Ροµά είναι η γιορτή της
Άνοιξης. Η προέλευσή της είναι ελληνική και γιορτάζεται από 23 Απρίλη µέχρι 1 Μάη σε όλη
την Ευρώπη.

Οι Τσιγγάνοι, τα γράµµατα και η σχολική εκπαίδευση
ΠΩΣ XAΘHKAN τα τσιγγάνικα γράµµατα;
Πριν από πολλά χρόνια ζούσε ένας σοφός Tσιγγάνος βασιλιάς που
είχε στην κατοχή του πολλά τσιγγάνικα βιβλία και ήθελε όλους
τους υπηκόους του να είναι µορφωµένοι. Eίχε και ένα γάιδαρο που
τον κρατούσε δεµένο κοντά στα βιβλία για να τον µορφώσει κι
αυτόν. Όµως µια µέρα, στην πιο µεγάλη πληµµύρα που είδε ποτέ ο
κόσµος, πνίγηκαν ο βασιλιάς και η βασίλισσά του. ∆εµένος µέσα
στο σπίτι χωρίς τροφή ο γάιδαρος άρχισε να τρώει µέρα µε τη µέρα
το ένα βιβλίο µετά το άλλο. Όταν τέλειωσαν όλα τα βιβλία, πέθανε
και ο γάιδαρος από την πείνα. Έτσι, χάθηκε ο σοφός βασιλιάς και
τα γράµµατα των Pοµ. «Γι’ αυτό εµείς οι Pοµ», καταλήγει ο
τσιγγάνικος µύθος, «δεν έχουµε πια κανένα από τα βιβλία µας, από
τα οποία θα µπορούσαµε να µάθουµε τη γλώσσα και τις επιστήµες
µας». Ο µύθος δύσκολα κρύβει το νόηµά του: είναι οι κακουχίες και η πείνα που εξοντώνουν
τη µόρφωση. Kακουχίες και πείνα, φτώχεια και κοινωνικός
αποκλεισµός χαρακτηρίζουν τη ζωή των Tσιγγάνων σε όλη την
Eυρώπη. Γι’ αυτό δεν είναι παράξενο που στην Eυρωπαϊκή
Ένωση, την περιοχή του κόσµου µε τις υψηλότερες δαπάνες για
την εκπαίδευση κα το υψηλότερο ποσοστό µορφωµένων
ανθρώπων, 80% των ενηλίκων Tσιγγάνων είναι αναλφάβητοι και
πάνω από 50% των παιδιών τους δεν περνούν ούτε µία φορά στη
ζωή τους το κατώφλι ενός σχολείου. Aπό τα Tσιγγανόπουλα,
πάλι, που φοιτούν, µόνο ένα µικρό ποσοστό γεύεται κάποια
επιτυχία. Όσον αφορά τη σχολική τους εκπαίδευση, υφίσταται
ένας µύθος, αρκετά διαδεδοµένος και µεταξύ τους, ότι δηλαδή η
σχολική µόρφωση και οι σπουδές δεν αποτελούν στοιχείο
απαραίτητο για τη ζωή τους και την κοινωνία τους. Η αλήθεια
όµως είναι εντελώς διαφορετική· οι Ροµά (Τσιγγάνοι) θέλουν την εκπαίδευση, αλλά µία
εκπαίδευση προσαρµοσµένη στις ανάγκες, τις αξίες και τις συνήθειες της δικής τους
κοινωνίας. Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα έχει δοµηθεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να
εξυπηρετεί τις ανάγκες και τις αξίες της ελληνικής µη τσιγγάνικης κοινωνίας.
Τα Προγράµµατα Εκπαίδευσης Τσιγγανοπαίδων στο σχολείο µας από το 1995 ως σήµερα
Εδώ και χρόνια εφαρµόζονται στο σχολείο µας
προγράµµατα για την ένταξη των µαθητών Ροµά. Οι
οργανωµένες προσπάθειες για την εκπαίδευση των
τσιγγανοπαίδων στο σχολείο µας πρωτοξεκίνησαν το
καλοκαίρι του 1995. Τότε το σχολείο σε συνεργασία µε
το Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπ/σης του
Α.Π.Θ. και επικεφαλής τον καθηγητή κ. Γεώργιο
Τσιάκαλο, µετά από σχετική εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ-το
οποίο συγκινήθηκε από τα µηνύµατα της Ε.Ε. και τα
αποτελέσµατα σχετικών συνεδρίων-κινήθηκε ολόκληρο το καλοκαίρι στην κατεύθυνση
γνωριµίας, ενηµέρωσης, καλλιέργειας σχέσεων µε τις οικογένειες των τσιγγάνων.

Πρότεινε την ανάγκη της φοίτησης σε ειδικά απογευµατινά τµήµατα των µαθητών Ροµά στα
πλαίσια του προγράµµατος « ΦΤΩΧΕΙΑ 3 - POVERTY 3 ».
Ήταν ένα Πρότυπο Κοινοτικό Πρόγραµµα που ονοµαζόταν: «Πρότυπη δράση για την
οικονοµική και κοινωνική ενσωµάτωση των λιγότερο ευνοηµένων οµάδων». Eφαρµοζόταν
σε 42 πόλεις της Eυρώπης και σκοπό είχε να αποκαλύψει τους µηχανισµούς που
αναπαράγουν τον κοινωνικό αποκλεισµό και επιπλέον να δείξει πώς είναι δυνατόν να
καταπολεµηθούν οι µηχανισµοί αυτοί. Το πρόγραµµα θα εξυπηρετούσε γονείς και µαθητές
αλλά και µέσα από αυτό θα υπήρξε υποστήριξη στα κοινωνικά τους προβλήµατα. ∆υστυχώς
το πρόγραµµα αυτό δε συνεχίστηκε για διαφόρους λόγους. (περισσότερες πληροφορίες για το
πρόγραµµα στη σελίδα: http://www.eled.auth.gr/tsiakalos/Poverty3/ftwxeia.htm )
Κατά το σχολικό έτος 1998-99 κι ως τον Ιούνιο του
2004 (για 6 σχολικά έτη) όπου και τελείωσε,
εφαρµοζόταν στο σχολείο µας το Πρόγραµµα του
Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων (επιστηµονικοί υπεύθυνοι
ήταν οι καθηγητές Παιδαγωγικής: κ. Αθανάσιος
Γκότοβος & κ. Παναγιώτης Παπακωνσταντίνου) µε
τίτλο: «Ένταξη Τσιγγανοπαίδων στο σχολείο», το οποίο
συγχρηµατοδοτήθηκε από την Ε.Ε. και το ΥΠΕΠΘ. Το
παραπάνω πρόγραµµα εφαρµοζόταν σε πανελλαδικό
επίπεδο (227 σχολεία συµµετείχαν) και αφορούσε την προσέλευση και ένταξη των
τσιγγανοπαίδων στο σχολείο, µε στόχο τη µείωση της σχολικής αποτυχίας και του σχολικού
και κοινωνικού τους αποκλεισµού (περισσότερες πληροφορίες για το συγκεκριµένο πρόγραµµα
στη σελίδα: http://195.130.114.39/ROMA/index.php). Μετά από διακοπή δυο χρόνων
2004-2006 το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας (επιστηµονικός υπεύθυνος ο Αντιπρύτανης κ.
Ναπολέων Μήτσης) ανέλαβε τη συνέχιση και την υλοποίηση του παραπάνω προγράµµατος για
τα σχολικά έτη 2006-07 και 2007-08. (περισσότερες πληροφορίες για το συγκεκριµένο
πρόγραµµα στη σελίδα: http://www.roma.uth.gr)
Από το σχολικό έτος 1998-99 (και επίσηµα µε υπουργική απόφαση από το 2002-03)
δηµιουργήθηκε Προπαρασκευαστικό Τµήµα Τσιγγανοπαίδων στο σχολείο µας. Οι µαθητές
που παρακολουθούν το Προπ. Τµήµα είναι χωρισµένοι σε διάφορες οµάδες ανάλογα µε το
επίπεδο της γλώσσας που κατέχουν. Μετά από 1 ή 2 ώρες στο Προπ. Τµήµα οι µαθητές
εντάσσονται και συµµετέχουν στο κανονικό πρόγραµµα της τάξης όπου έχουν εγγραφεί.

Είναι γεγονός ότι ακόµη και σήµερα εκατοµµύρια Ροµά
σε όλο τον κόσµο συνεχίζουν να αντιµετωπίζουν στην
καθηµερινή
τους
ζωή
διακρίσεις,
απόρριψη,
αποκλεισµό και παραβιάσεις των δικαιωµάτων τους σε
σηµαντικούς τοµείς της ζωής τους. Για να αλλάξει η
κατάσταση είναι σηµαντικό να καταλάβουµε, ότι όλοι
οι άνθρωποι δεν είµαστε ίδιοι µεταξύ µας. Ακόµη και
άνθρωποι που µας φαίνονται ίδιοι µε µας πολύ συχνά
έχουν διαφορετικές συνήθειες και παραδόσεις από τις
δικές µας. Αν όµως αποφασίσουµε να γνωρίσουµε ο
ένας τον άλλο καλύτερα, τότε θα µπορέσουµε να
ζήσουµε ειρηνικά και αρµονικά µαζί.

Τσιγγάνικα τραγούδια

Έχεις προσέξει ότι τα τσιγγάνικα τραγούδια έχουν τον ρυθµό στον οποίο
κλαίει ένα παιδί; Ίσως γιατί έτσι ξεκινάνε όλα τα τραγούδια των
τσιγγάνων, από ένα κλάµα και ίσως γιατί το κλάµα του τσιγγάνου δεν
µπορεί να εξελιχθεί σε τίποτα άλλο παρά σε τραγούδι· κι ο τσιγγάνος που
τραγουδάει είναι ένα παιδί που κλαίει για ώρα. Ένας τσιγγάνος δεν
µεγαλώνει ποτέ· ακόµα παιδί αποκτά παιδιά και γίνεται αδερφός ή
αδερφή τους και ποτέ γονιός, και µεγαλώνουν µαζί και κάνουν παιδιά
που µεγαλώνουν σαν αδέρφια. Και όλοι µαζί φτιάχνουν οικογένειες
παιδιών που αλωνίζουν στους δρόµους κλαίγοντας και τραγουδώντας
µέχρι που ξεχνούν να κλαίνε και συνεχίζουν να τραγουδούν, για να
ξεσπάσουν στο τέλος σε µελωδικά κλάµατα.

Τα βράδια που ονειρεύονται οι Τσιγγάνοι
(τραγούδι – µουσική Κώστας Χατζής,
στίχοι: Σαράντης Αλιβιζάτος)

1. Όταν σε γνώρισα µε κάτασπρο φουστάνι
κι από τη θάλασσα τραβήξαµε πιο πέρα
ήταν τα βράδια που παγώναν οι Τσιγγάνοι
και τραγουδούσαν να γλυκάνουν τον αγέρα

3. Όταν σ’ αγάπησα και µόνο αυτό µου φτάνει
γλυκά ψιθύρισες σε κείνο το ξενύχτι
ήταν τα βράδια που ονειρεύονται οι Τσιγγάνοι
πως δεν χωράνε να κλειστούνε σ’ ένα σπίτι

2. Όταν σε φίλησα Χριστέ µου, ποιος µε πιάνει
βγήκα στα σύννεφα κρατώντας το δοξάρι
κι ήταν τα βράδια που χορεύουν οι Τσιγγάνοι
και µεθυσµένοι ανεβαίναν στο φεγγάρι

4. Όταν χωρίσαµε η γης είχε ζεστάνει
κάποια µπουµπούκια ήταν κιόλας στην αρχή τους
κι ήταν η νύχτα που πουλάνε οι Τσιγγάνοι
για δυο φτερά κι ένα ταξίδι την ψυχή τους

Τσιγγάνας γάλα
Εµένα µ’ έθρεψε τσιγγάνας γάλα
και είµαι ελεύθερος σαν τα πουλιά
εγώ γεννήθηκα πάνω στο χώµα
στης γης κοιµήθηκα την αγκαλιά.
Φτερά του έρωτα είχα για στρώµα
και µε νανούριζαν γλυκά βιολιά
εµένα µ’ έθρεψε τσιγγάνας γάλα
και είµαι ελεύθερος σαν τα πουλιά.
Φτερά του έρωτα είχα για στρώµα
και µε νανούριζαν γλυκά βιολιά
εµένα µ’ έθρεψε τσιγγάνας γάλα
και είµαι ελεύθερος σαν τα πουλιά.

Κιαιµιλιό

Σαν περάσεις τη Μουργκάνα
η ζωή σαν µια τσιγγάνα
πάλι τα χαρτιά σου ρίχνει
κι ένα δρόµο δε σου δείχνει.
Άµα πας αριστερά
µαύροι τόποι στη σειρά
κι άµα κάνεις δεξιά
έχει δρόµο η µοναξιά.
Κιαιµιλιό, κιαιµιλιό
µαύρο βάσανο παλιό
Κιαιµιλιό, κιαιµιλιό
ένας κόµπος στο λαιµό.
Σαν γυρίσεις τη σελίδα
πάνω σε λευκή πατρίδα
µε το αίµα σου στο χιόνι
γράψε αυτό που σε πληγώνει.
Βρες τα ίχνη του λαγού
τη σκιά του κυνηγού
µε τα χέρια σταυρωτά
στάσου στο γκρεµό µπροστά
Κιαιµιλιό, κιαιµιλιό
µαύρο δάκρυ µου παλιό
κιαιµιλιό, κιαιµιλιό
ένας κόµπος στο λαιµό.

Ιστοσελίδες σχετικές µε τους Τσιγγάνους
Περισσότερα για την παγκόσµια ηµέρα των Ροµά: http://6dim-diap-

elefth.thess.sch.gr/Greek/Ekpaidefsi_Tsigganopaidon/PagkosmiaHmeraRoma/PagkosmiaHmera
Roma.htm
http://6dim-diap-elefth.thess.sch.gr
Η ιστοσελίδα του σχολείου µας, ειδικευµένη σε θέµατα εκπαίδευσης Τσιγγανοπαίδων
http://3dim-diap-menem.thess.sch.gr
Η ιστοσελίδα του 3ου ∆ιαπολιτισµικού ∆ηµοτικού Σχολείου Μενεµένης Θεσ/νίκης
http://www.eled.auth.gr/tsiakalos/Poverty3/ftwxeia.htm
Φτώχεια 3-Πρότυπο Κοιν. Πρόγραµµα για την κοινωνική & οικονοµική
ευνοηµένων οµάδων (1990-1994)

ένταξη των λιγότερο

http://195.130.114.39/ROMA/index.php
Σελίδα του Προγράµµατος «Ένταξη Τσιγγανοπαίδων στο σχολείο» του Παν. Ιωαννίνων 1997-2004.
http://6dim-diapelefth.thess.sch.gr/Greek/Ekpaidefsi_Tsigganopaidon/ProgrammataEkpshsTsigganopaidon/kepyse
/webpage/index.htm
Σελίδα του ΚΕ.Π.Υ.Σ.Ε, τα οποία λειτουργούσαν στα πλαίσια του προγράµµατος "Ένταξη
Τσιγγανοπαίδων στο σχολείο" του Παν. Ιωαννίνων ως τον Ιούνιο του 2004.
http://www.roma.uth.gr
Σελίδα του Προγράµµατος «Ένταξη Τσιγγανοπαίδων στο σχολείο» του Παν. Θεσσαλίας 2006- 2008.
http://www.creator.gr/saourou/
Ο δικτυακός τόπος του ολοκληρωµένου προγράµµατος κοινωνικής και οικονοµικής Ένταξης Τσιγγάνων
της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας
http://www.oikokoinonia.gr/
Η ΟικοΚοινωνία είναι ανεξάρτητη µη κυβερνητική οργάνωση που προωθεί τον εθελοντισµό και την
κοινωνική αλληλεγγύη, µε έµφαση στα προβλήµατα των πολιτών Τσιγγάνικης καταγωγής.
http://www.arsis.gr
Μη κυβερνητική οργάνωση εξειδικευµένη στην κοινωνική υποστήριξη των νέων και στην προάσπιση
των νεανικών δικαιωµάτων.
http://politikokafeneio.com/tsiganoi/tsigganoi.htm
« Ο Μεγάλος Ανατολικός »: Η σελίδα των Τσιγγάνων. Αφιερωµένη στους Rom και στις φυλετικές
διακρίσεις που υφίστανται είναι η ιστοσελίδα του συγγραφέα ∆ηµήτρη Ντούσα, που ασχολείται µε
ζητήµατα καταπάτησης των ατοµικών ελευθεριών των Τσιγγάνων στην Ελλάδα.
http://lyk-varth.ilei.sch.gr/rom/rom1/home.html
Η ιστορία των Τσιγγάνων. Στην ιστορία, στα ήθη και στα έθιµα των Τσιγγάνων αφιερώνει ένα
σηµαντικό τµήµα της ιστοσελίδας του ο µαθηµατικός Γιώργος Πυλαρινός.
http://www.geocities.com/Paris/5121/about.htm
PATRIN – Η κουλτούρα Τσιγγάνων. Μια δικτυακή πύλη µε το όνοµα "Patrin" φιλοδοξεί να γίνει οδηγός
στην απροκατάληπτη γνώση της ιστορίας και του πολιτισµού των Τσιγγάνων.
http://www.dosta.org/
“DOSTA – ΑΡΚΕΤΑ“ Ξεπεράστε την προκατάληψη, ανακαλύψτε τους τσιγγάνους. Με σύνθηµα τη λέξη
"Dosta", που στη γλώσσα των Ροµά σηµαίνει "αρκετά", µια φιλόδοξη πανευρωπαϊκή εκστρατεία
ενηµέρωσης ξεκινά.
http://www.ergonetwork.org/index.htm
"Η συµπεριφορά είναι µια µικρή λεπτοµέρεια που µπορεί να φέρει τη µεγάλη διαφορά". Μ' αυτή τη ρήση
του Γουίνστον Τσώρτσιλ η ευρωπαϊκή οργάνωση "ERGO" δραστηριοποιείται στην ευαισθητοποίηση των
ίδιων των Τσιγγάνων.

http://www.romani.org/
Αφιερωµένη στους Τσιγγάνους και στην αναγνώρισή τους ως λαού και ως έθνους.
http://www.unionromani.org/
Η Union Romani, µια ισπανική, Μη Κυβερνητική Οργάνωση που ασχολείται µε τα δικαιώµατα των Ροµά.
http://www.osce.org/odihr/18148.html
Γραφείο για τους δηµοκρατικούς θεσµούς και τα δικαιώµατα των Τσιγγάνων.
http://www.diplomacy.edu/Roma/
∆ιπλωµατία για τους Τσιγγάνους.
http://eu-romani.org/
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη χειραφέτηση των Τσιγγάνων.
http://www.errc.org/English_index.php
Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για τα ∆ικαιώµατα των Ροµά (ERRC) είναι ένας διεθνής οργανισµός που
δραστηριοποιείται στην καταπολέµηση του ρατσισµού απέναντι στους Ροµά.
http://www.erionet.org/
Ευρωπαϊκό Κέντρο Πληροφόρησης για τους Τσιγγάνους. Είναι ένας διεθνής οργανισµός, που
δραστηριοποιείται στην προώθηση της δηµόσιας συζήτησης για τα προβλήµατα των Τσιγγάνων.
http://www.romadecade.org/
Η δεκαετία κοινωνικής ενσωµάτωσης των Τσιγγάνων. Η δεκαετία 2005-2015 έχει επίσηµα
ανακηρυχθεί σε "∆εκαετία Κοινωνικής Ενσωµάτωσης των Τσιγγάνων" από 9 χώρες της Κ. & Αν.
Ευρώπης, όπου διαβιούν τσιγγάνικοι πληθυσµοί.
http://www.coe.int/t/dg3/romatravellers/Default_en.asp
Οµάδα εµπειρογνωµόνων για ζητήµατα των Τσιγγάνων και των νοµαδικών πληθυσµών.
http://www.romaeducationfund.org/
Ταµείο για την εκπαίδευση των Τσιγγάνων. Είναι µια ευρωπαϊκή οργάνωση που ασχολείται µε την
επίλυση του εκπαιδευτικού προβλήµατος των τσιγγανοπαίδων.
http://www.coe.int/t/dg3/romatravellers/documentation/youth/ferypraxi2005_en.asp
Φόρουµ της ευρωπαϊκής νεολαίας των Ροµά.
http://webjcli.ncl.ac.uk/articles3/onions3.html
Αγγλική αρθρογραφία σχετικά µε την περιθωριοποίηση των Τσιγγάνων & τη νοµοθεσία στη Βρετανία.
http://www.geocities.com/Paris/5121/patrin.htm
Αρθρογραφία, βιβλιογραφία, φωτ. υλικό σχετικά µε τους Τσιγγάνους, τα ήθη-έθιµα,, τον πολιτισµό τους.
http://sca.lib.liv.ac.uk/collections/gypsy/intro.htm
Πρόσβαση στην ηλεκτρονική συλλογή του Παν. Liverpool, η οποία είναι αφιερωµένη στους Τσιγγάνους.
http://www.romnews.com/
Πλήθος πληροφοριών που αφορούν τα νέα, εξελίξεις στα Βαλκάνια και την Ευρώπη για θέµατα Ροµά.
http://www.gre.ac.uk/~at02/
Πληροφορίες σχετικά µε τις σπουδές, τα προσφερόµενα µαθήµατα και σεµινάρια που αφορούν τους
Τσιγγάνους, από το Πανεπιστήµιο του Greenwich στην Αγγλία.
http://sightphoto.com/sightphoto/story/gypsies/gypsies.html
Υπάρχει πλούσιο φωτογραφικό υλικό για τους τσιγγάνους και τον τρόπο ζωής τους.
http://www.geocities.com/Athens/Bridge/5847/english.htm
Αρθρογραφία πάνω στην ιστορία, τη γλώσσα, τον πολιτισµό, σύγχρονα θέµατα που αφορούν τους
Τσιγγάνους και ανθολογία Τσιγγάνικης ποίησης.
http://www.dance.demon.co.uk/AGC/Articles/Gypsy1.html
Πληροφορίες σχετικά µε το Φεστιβάλ Τσιγγάνικης µουσικής

Το κλίµα είναι στο χέρι σου
Το κλίµα αλλάζει … εµένα µε νοιάζει !!!
22 Απριλίου - Παγκόσµια Ηµέρα της Γης

Αν θεωρείτε ότι όλα αυτά είναι απλά τίτλοι στα κεντρικά δελτία ειδήσεων και στα
πρωτοσέλιδα των εφηµερίδων, φαινόµενα µακρινά που δε µας αφορούν και σίγουρα δεν
µπορούµε να τα αναχαιτίσουµε, µήπως πρέπει να το ξανασκεφτείτε;
Στις 22 Απριλίου είναι η Παγκόσµια Ηµέρα της
Γης, γιορτάζει η Γη που µας ανέχεται και µας
φιλοξενεί για τόσα και τόσα χρόνια. Η
Παγκόσµια Ηµέρα της Γης καθιερώθηκε το 1970
µε πρωτοβουλία της δηµοτικής αρχής του Σαν
Φρανσίσκο για να γιορταστεί το θαύµα της ζωής
στον πλανήτη Γη. Ήταν µια ιδέα του ακτιβιστή
Τζον ΜακΚόνελ, που υιοθετήθηκε και από τον
ΟΗΕ.
Βέβαια
τα
τελευταία
χρόνια
αντιλαµβανόµαστε(;) ότι η συµπεριφορά της
απέναντί µας αρχίζει να αλλάζει και να γίνεται
ανάλογη µε τη δική µας συµπεριφορά απέναντί της
(ευτυχώς σε υποπολλαπλάσιο ακόµα βαθµό). Όσο
πιο γρήγορα καταλάβουµε πόσο δηλητηριάζουµε
ΟΛΟΙ µας ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ το ίδιο µας το
Παγκόσµιο Σπίτι τόσο πιο γρήγορα θα αποτρέψουµε τον αφανισµό µας. Κινηµατογραφικές
Υπερπαραγωγές, όµως δυστυχώς τα πράγµατα δεν είναι καθόλου έτσι. Τα µηνύµατα είναι
καθηµερινά και πιο ανησυχητικά και θα πρέπει επιτέλους να τα λάβουµε σοβαρά υπ' όψιν µας
στο βαθµό που αναλογεί στον καθένα µας. Έννοιες όπως Ανακύκλωση, Κατανάλωση νερού και
Ηλεκτρικού Ρεύµατος χωρίς σπατάλες θα πρέπει να είναι καθηµερινά µας µελήµατα, εξάλλου
είναι τόσο εύκολο και απλό, αρκεί να δώσουµε τη σηµασία που χρειάζεται. Υπάρχουν
συµβουλές και οδηγίες που καθηµερινά ακούµε, ας µην τις προσπερνάµε αδιάφορα. 15 Απλοί
Κανόνες, που ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΜΑΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ µπορεί και πρέπει να κάνει πράξη:

Η αλλαγή του κλίµατος συµβαίνει εδώ, συµβαίνει τώρα και
µας αφορά όλους. Το κλίµα είναι στο χέρι µας, και
καθένας µπορεί να αναλάβει δράση άµεσα. Ας γίνουµε,
λοιπόν όλοι "Πολίτες για το κλίµα" ακολουθώντας τις
παρακάτω συµβουλές.

Πολίτες για το κλίµα: 15 συµβουλές
1. Σβήνετε τα φώτα που δεν χρειάζεστε, κυρίως όταν
βγαίνετε από ένα δωµάτιο.
2. Αντικαταστήστε τις κοινές λάµπες µε λαµπτήρες χαµηλής
ενεργειακής κατανάλωσης (µέσος χρόνος ζωής 10 φορές
περισσότερο).
3. Αν αποφασίσετε να αγοράσετε κλιµατιστικό, προτιµήστε
συσκευές ενεργειακής κατηγορίας Α και φροντίστε να έχουν την κατάλληλη ισχύ (BTU).
4. Το καλοκαίρι ρυθµίστε τη θερµοκρασία του κλιµατιστικού σας όχι χαµηλότερα από 27°C.
5. Αντικαταστήστε τον ηλεκτρικό σας θερµοσίφωνα µε έναν ηλιακό.
6. Φροντίστε τα µαγειρικά σκεύη να εφαρµόζουν σωστά στις εστίες της κουζίνας.
7. Επιλέξτε προγράµµατα χαµηλής θερµοκρασίας για το πλυντήριό σας. Επιπλέον, πλένετε τα
ρούχα σας σε ώρες µη αιχµής χρησιµοποιώντας νυχτερινό ρεύµα.
8. Αν το ψυγείο σας δεν έχει αυτόµατη απόψυξη, φροντίστε να κάνετε τακτικά απόψυξη.
9. Όταν αντικαταστήσετε τις συσκευές σας, προτιµήστε συσκευές µε ενεργειακή σήµανση Α.
10. Μην αφήνετε αναµµένες σε κατάσταση αναµονής (stand by) την τηλεόραση, τον
υπολογιστή, τον εκτυπωτή, το στερεοφωνικό, το DVD και όλες γενικώς τις συσκευές.
11. Αν φοράτε µόνο µια µπλούζα και είναι αναµµένο το καλοριφέρ, µειώστε λίγο την
θερµοκρασία στον θερµοστάτη και φορέστε ένα πουλόβερ.
12. Ανακυκλώστε και επαναχρησιµοποιήστε το χαρτί, το αλουµίνιο, το πλαστικό, τον τσίγκο,
τα υφάσµατα και τις πλαστικές σακούλες.
13. Προτιµήστε τοπικά φαγητά καθώς κι εκείνα τα φρούτα και τα λαχανικά που είναι της
εποχής. Πολλά από τα φαγητά µας εισάγονται από µακρινές χώρες – αυτό σηµαίνει ότι
χρειάστηκε πολλή ενέργεια για να µεταφερθούν εδώ.
14. Ανοίξτε τη βρύση όταν χρειάζεται. Χρειάζονται πολλοί πόροι και ενέργεια για να
καθαριστεί το νερό που φτάνει στα σπίτια µας και στο σχολείο.
15. Κλείστε αµέσως µια βρύση που στάζει.
Περιορίστε τη χρήση του αυτοκινήτου. Οι µεταφορές συµβάλλουν στο 21% του συνόλου των
εκπεµπόµενων αερίων του θερµοκηπίου. Μείωσε σήµερα κιόλας τη χρήση του αυτοκινήτου
εντός της πόλης, κάνοντας µικρές αποστάσεις µε τα πόδια ή µε το ποδήλατο. Ανακάλυψε τα
πλεονεκτήµατα των µέσων µαζικής µεταφοράς.
∆ηµιουργήστε και προστατέψτε το πράσινο. Μπορείτε να οµορφύνετε µε φυτά το µπαλκόνι
ή την ταράτσα σας, και να έρθετε σε επαφή µε το δήµο σας για να φροντίσετε το πράσινο της
γειτονιάς σας.
Βάλτε όσους περισσότερους µπορείτε στο κλίµα! Μιλήστέ τους για τη δράση σας στον αγώνα
ενάντια στην κλιµατική αλλαγή. Πάρτε από κοινού πρωτοβουλίες στον εργασιακό σας χώρο,
στο σπίτι, στο σχολείο.

Πολιτικοί: τηρήστε τις διεθνείς δεσµεύσεις της χώρας, όπως απορρέουν από τη συµµετοχή
της Ελλάδας στο Πρωτόκολλο του Κιότο και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Επιχειρηµατίες: αλλάξτε συνήθειες στις επιχειρηµατικές πρακτικές σας, µειώστε την
κατανάλωση ενέργειας, επενδύστε σε «πράσινες» τεχνολογίες.
Πολίτες: αλλάξτε τις καθηµερινές σας συνήθειες, εξοικονοµήστε ενέργεια, µειώστε τις
εκποµπές CO2.

Υπερθέρµανση του πλανήτη
Φαινόµενο του Θερµοκηπίου (greenhouse effect):
Η ατµόσφαιρα, όπως ακριβώς ένα γιγάντιο θερµοκήπιο,
«κρατάει» ένα µέρος της θερµότητας που προέρχεται
από τον ήλιο και που χρειάζεται για να υπάρχει ζωή στον
πλανήτη. Το ποσοστό αυτής της θερµότητας (υπέρυθρη
ακτινοβολία) απορροφάται από αέρια, όπως το διοξείδιο
του άνθρακα (CO2), το µεθάνιο (CH4), το υποξείδιο του
αζώτου (N2O), το όζον (O3) και οι υδρατµοί. Τα αέρια
αυτά είναι γνωστά και ως αέρια του θερµοκηπίου. Αυτά
τα αέρια που ούτως ή άλλως βρίσκονται σε φυσικές
συγκεντρώσεις στην ατµόσφαιρα, εγκλωβίζουν τη
θερµότητα στην ατµόσφαιρα, αποτρέποντας την
αντανάκλασή της πολύ µακριά από τη γη. ∆ιατηρούν έτσι
τη µέση θερµοκρασία της γης στους 15°C περίπου. Χωρίς
αυτά τα αέρια, η µέση θερµοκρασία της γης θα ήταν περίπου - 18°C, θερµοκρασία που είναι
πολύ χαµηλή για τη διατήρηση της ζωής. Αυτό το φυσικό φαινόµενο θέρµανσης είναι γνωστό
και ως «φαινόµενο του θερµοκηπίου».

Οι οκτώ χειρότερες επιπτώσεις από την υπερθέρµανση του πλανήτη
1. Κατά τα επόµενα 20 χρόνια εκατοντάδες εκ. άνθρωποι στην Αφρική και στη Λατινική
Αµερική, δε θα έχουν αρκετό νερό για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους.
2. Από το 2050, περισσότεροι από ένα δισεκατοµµύριο άνθρωποι ενδεχοµένου να
αντιµετωπίσουν παρόµοιο πρόβληµα στην Ασία. Από το 2080 η έλλειψη νερού θα απειλήσει
1,1 έως 3,2 δισεκατοµµύρια ανθρώπους.
3. Οι θάνατοι στα φτωχά στρώµατα του πληθυσµού από ασθένειες που θα σχετίζονται µε την
υπερθέρµανση του πλανήτη, όπως διάρροια και υποσιτισµός, θα αυξηθούν από το 2030. Η
ελονοσία και ο δάγκειος πυρετός πιθανότατα να γνωρίσουν έξαρση.
4. Οι µικροί παγετώνες της Ευρώπης θα εξαφανισθούν, ενώ πολλοί από τους µεγάλους θα
συρρικνωθούν δραµατικά, έως το 2050. Το 50% της χλωρίδας της Ευρώπης θα κινδυνεύσει
µε εξαφάνιση ή θα αφανισθεί ως το 2100.
5. Περίπου 100 εκατοµµύρια άνθρωποι θα µένουν κάθε χρόνο άστεγοι λόγω των πληµµυρών
από το 2080 και µετά.
6. Περίπου 200 ως 600 εκατοµµύρια άνθρωποι θα βρεθούν αντιµέτωποι µε το φάσµα της
πείνας ως στα τέλη του 21ου αιώνα.
7. Το νέφος στις αµερικανικές πόλεις θα διογκωθεί και οι θάνατοι που θα σχετίζονται µε την
τρύπα του όζοντος θα αυξηθούν κατά 4,5% στα µέσα της δεκαετίας του 2050 σε σχέση µε τα
επίπεδα της δεκαετή του 1990.
8. Από το 2050 και έπειτα πολλά ζώα που διαβιούν σε ψυχρά κλίµατα, όπως οι πολικές
αρκούδες, µπορεί να απαντώνται περισσότερο σε ζωολογικούς κήπους, αφού οι φυσικές
κατοικίες τους θα έχουν καταστραφεί.

“ ∆ε θα καταφέρουµε όλα όσα θα θέλαµε, αλλά θα διασώσουµε πολύ περισσότερα από
όλα αυτά που θα είχαν χαθεί εάν δεν προσπαθούσαµε ποτέ! ”

Sir Peter Scott (1909-1989), Ιδρυτής WWF

Το WWF (World Wide Fund for Nature) είναι η
µεγαλύτερη στον κόσµο µη κρατική, µη
κερδοσκοπική οργάνωση για την προστασία του
περιβάλλοντος. Απαρτίζεται από 50 εθνικές
οργανώσεις και αγωνίζεται για την προστασία του
περιβάλλοντος σε περισσότερες από 100 χώρες.
Ιδρύθηκε στις 11 Σεπτεµβρίου 1961 στην πόλη
Μορζ της Ελβετίας από τέσσερις ανθρώπους, οι
οποίοι οραµατίστηκαν ένα καλύτερο αύριο: τον Σερ
Τζούλιαν Χάξλεϊ (Βρετανό βιολόγο), τον Μαξ Νίκολσον, (γενικό διευθυντή της Βρετανικής
Υπηρεσίας Προστασίας Φυσικού Περιβάλλοντος), τον Πίτερ Σκοτ (ιδρυτή της οργάνωσης για
την προστασία των πουλιών Wildfowl Trust), τον Γκάι Μάουντφορντ (διευθυντή ενός
µεγάλου διεθνούς διαφηµιστικού πρακτορείου και ερασιτέχνη ορνιθολόγο).
Η περιβαλλοντική οργάνωση WWF Ελλάς αποτελεί κοµµάτι της διεθνούς οικογένειας του
WWF, η οποία στην Ελλάδα ιδρύθηκε το 1990 από τον Λουκ Χόφµαν µε την υποστήριξη του
Έλληνα αρχιτέκτονα Θύµιου Παπαγιάννη, ως αυτόνοµη εθνική οργάνωση µε δικό της
διοικητικό συµβούλιο. Έχει τη νοµική µορφή Κοινωφελούς Ιδρύµατος µε έδρα την Αθήνα.
Αποστολή του WWF Ελλάς είναι να διατηρήσει την πλούσια βιοποικιλότητα της Ελλάδας ως
αναπόσπαστο στοιχείο της Μεσογείου και να εµποδίσει – και µακροπρόθεσµα να αντιστρέψει –
την υποβάθµιση του περιβάλλοντος, στοχεύοντας στην αρµονική συνύπαρξη ανθρώπου και
φύσης. Η δράση του WWF στην Ελλάδα ξεκίνησε το 1969, πριν από τη σύσταση της εθνικής
οργάνωσης, µε πρώτο σταθµό τη συµβολή στην αποκατάσταση του δάσους της Καισαριανής
στον Υµηττό. Στη συνέχεια, στήριξε το πρόγραµµα προστασίας Πρεσπών και βοήθησε στην
πραγµατοποίηση συνεδρίου για τους ελληνικούς υγρότοπους. Από την ίδρυσή του το 1990, το
WWF Ελλάς έχει υλοποιήσει περισσότερα από 70 προγράµµατα δράσης. Αυτά αφορούν τους
τοµείς της ενεργούς προστασίας και διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος (προγράµµατα
‘πεδίου’), τη διοργάνωση εκστρατειών ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών, την
τεκµηρίωση παρεµβάσεων σε θέµατα περιβαλλοντικής πολιτικής της χώρας, αλλά και την
υλοποίηση προγραµµάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Περαιτέρω πληροφορίες και δραστηριότητες για µικρούς και µεγάλους:
Ιστοσελίδες:
∆ιακυβερνητική Επιτροπή για τις κλιµατικές αλλαγές: www.ipcc.ch
Η διεθνής οµάδα επιστηµόνων, των οποίων η δουλειά κατευθύνει τον διάλογο για τις
κλιµατικές αλλαγές. Κατάλληλο για ενήλικες.
∆ιεθνές WWF: www.panda.org
Έχει εκτενείς πληροφορίες για τις αιτίες και τις επιπτώσεις των κλιµατικών αλλαγών και των
κύριων ρυπαντών και λύσεων. Περιλαµβάνει χρήσεις ανανεώσιµων πηγών ενέργειας,
ενεργειακή αποδοτικότητα, τι µπορείτε να κάνετε, και ιστορίες για τις κλιµατικές αλλαγές.
Κατάλληλο για παιδιά άνω των 11 ετών.
WWF Ελλάς (για ένα ζωντανό πλανήτη): http://www.wwf.gr/
Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης: http://www.eepf.gr
Η ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της Φύσης µε νέα, εκδηλώσεις και υλικό
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για το ∆ίκτυο Οικολογικών Σχολείων.

∆ίκτυο Μεσόγειος SOS: http://medsos.gr
Μη κυβερνητική οργάνωση η οποία µοιράζεται µαζί µας µια κοινή αντίληψη και ανησυχία για
τα περιβαλλοντικά προβλήµατα που βιώνουµε στη χώρα µας.
Ελληνική Εταιρεία για την προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής
κληρονοµιάς: http://www.ellinikietairia.gr
Προβάλλει την ιδέα και τις πρακτικές της βιώσιµης (αειφόρου) ανάπτυξης µε την πιο πλατειά
έννοια του όρου, στοχεύοντας στην αρµονική συνύπαρξη του ανθρώπου µε την φυσική και
πολιτιστική του κληρονοµιά.
∆ράση στα σχολεία: www.globalactionplan.org.uk
Ένα περιβαλλοντικό πρόγραµµα που αναγνωρίζεται από το Περιβαλλοντικό Πρόγραµµα των
Ηνωµένων Εθνών (UNEP). Τα σχολεία µπορούν να επιλέξουν να ασχοληθούν µε την ενέργεια,
τις µεταφορές, τα απορρίµµατα ή το νερό κατά τη διάρκεια των 3 τριµήνων. Το πρόγραµµα
βοηθάει τα σχολεία να εξοικονοµήσουν πόρους και χρήµατα, περιλαµβάνει την σύσταση µιας
οµάδας δράσης του σχολείου που περιλαµβάνει µαθητές, δασκάλους, στελέχη της διοίκησης
του σχολείου, προσωπικό φροντίδας και εκπροσώπους του κράτους. Το πρόγραµµα είναι
κατάλληλο για παιδιά 7-11 ετών.
Ελληνική Επιστηµονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας: http://www.eletaen.gr
Η αιολική ενέργεια δίνει µια λύση για τις κλιµατικές αλλαγές.
Ενδιάµεση Οµάδα Τεχνολογικής Ανάπτυξης: www.itdg.org
Παρουσιάζει και προωθεί την αειφορική χρήση της τεχνολογίας µε σκοπό την µείωση της
φτώχειας στις αναπτυσσόµενες ώρες. Περιλαµβάνει ένα τµήµα για ενεργειακά προγράµµατα
και ενηµερωτικά φυλλάδια
Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ): www.cres.gr
Ενδιαφέρουσα ιστοσελίδα του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας µε ενηµερωτικό υλικό
για παιδιά και ενήλικες και παιχνίδια για την ενέργεια και τις ανανεώσιµες µορφές ενέργειας.
Κέντρο για την έρευνα και την εκπαίδευση για την Ενέργεια: www.create.org.uk
Εκτενής ιστοσελίδα για την ενέργεια. Έχει ένα ηλεκτρονικό περιοδικό για εκπαιδευτικούς.
Το ”Energy-watch” που είναι ένας οδηγός για θέµατα σχετικά µε την ενέργεια στο αναλυτικό
πρόγραµµα των σχολείων της Μεγ. Βρετανίας και κάποιες ενδιαφέρουσες δραστηριότητες για
παιδιά 7-11 ετών.
Οι ντετέκτιβ της Φύσης: www.naturedetectives.org.uk
Ενδιαφέρουσα ιστοσελίδα του Woodland Trust που δίνει λεπτοµερή στοιχεία για την έρευνα
του ηµερολογίου της φύσης. Περιλαµβάνει βασικές πληροφορίες και επίκαιρες ειδήσεις για
τις κλιµατικές αλλαγές, δραστηριότητες, λεπτοµέρειες για την αναγνώριση φυτών και ζώα για
δουλειά πεδίου και ένα διαδραστικό κοµµάτι που δείχνει τις επιπτώσεις των κλιµατικών
αλλαγών σε έναν κήπο. Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 7-16 ετών.
Περιβαλλοντική Υπηρεσία: www.environment-agency.gov.uk/fun
Ελκυστική και ζωντανή ιστοσελίδα που περιλαµβάνει χρήσιµα στοιχεία και αριθµούς και
αστεία κινούµενα σχέδια σχετικά µε τις κλιµατικές αλλαγές, τις πληµµύρες, τη χρήση
ενέργειας, τις απώλειες και την εξοικονόµηση ενέργειας. Κατάλληλο για παιδιά 7-16 ετών.
DEFRA: www.defra.gov.uk/environment/climatechange/schools/
Μια περιεκτική ελκυστική ιστοσελίδα για την υπερθέρµανση του πλανήτη και τις κλιµατικές
αλλαγές µε χρήσιµα στοιχεία, διαγράµµατα, δραστηριότητες, κουίζ και συνδέσεις, µε άλλες
ιστοσελίδες. Κατάλληλο για παιδιά 7-16 ετών.

Eco-kids: www.ecokids.ca/pub/eco_info/topics/climate/co2effect/
Ελκυστική ιστοσελίδα από την Earth Canada για τα σχολεία του Καναδά αλλά και διεθνώς,
περιλαµβάνει πληροφορίες και δραστηριότητες καθώς κα παιχνίδια και κουίζ γα τις κλιµατικέ
αλλαγές. Κατάλληλο για παιδιά 7-11 ετών.
GREENPEACE: http://www.greenpeace.org/greece/campaigns/91303
Πληροφορίες για τις κλιµατικές αλλαγές, για τις συνέπειες και τους τρόπους αντιµετώπισής
τους από την ∆ιεθνή Περιβαλλοντική Οργάνωση.
ONE EARTH: http://www.oneearth.gr
Μια διαφορετική µατιά. Οι συνέπειες των κλιµατικών αλλαγών απειλούν να ακυρώσουν τις
προσπάθειες για µείωση της φτώχειας και ανάπτυξη στην Αφρική
Think-Energy: www.think-energy.com
Ελκυστική ιστοσελίδα από την British Gas µε πληροφορίες κα δραστηριότητες για παιδιά 7-11
κι 11-16 ετών γα την εξοικονόµηση ενέργειας και πληροφορίες για γονείς και εκπαιδευτικούς
United Utilities: www.unitedutilities.com/teachers.htm
Περιλαµβάνει χρήσιµες πληροφορίες και καλές δραστηριότητες για τις κλιµατικές αλλαγές και
την ενέργεια. Κατάλληλο για παιδιά 7-16 ετών.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Το Πάσχα στο Χριστιανικό κόσµο
Η ονοµασία του προέρχεται από το εβραϊκό
Πεσάχ που σηµαίνει διάβαση, προς ανάµνηση
της διάβασης του περιούσιου λαού από τη
σκλαβιά στην ελευθερία. Μετά το Πάθος και
την Ανάσταση του Κυρίου, το νόηµα της
εορτής µετασχηµατίστηκε και πήρε νέα
σωτηριολογική διάσταση. Αποτελεί την
κορυφαία στιγµή της Χριστιανοσύνης, τη
γιορτή των γιορτών. Γιορτάζεται σε όλο το
Χριστιανικό κόσµο του πλανήτη και µε
διαφορετικά έθιµα σε κάθε χώρα, πολλά από
τα οποία είναι πραγµατικά εντυπωσιακά.

Καθολικοί
Για τους Καθολικούς το Πάσχα συνδέεται ως τελετουργικό µε το Βατικανό και ιδιαίτερα την
Βασιλική του Αγίου Πέτρου Το Μεγάλο Σάββατο στον Άγιο Πέτρο µε την παρουσία του
Ποντίφικα πραγµατοποιείται η ολονύχτια λειτουργία της Ανάστασης. Το µεσηµέρι της
Κυριακής χιλιάδες πιστοί απ όλο τον κόσµο προσέρχονται στην πλατεία του Αγίου Πέτρου
κατακλύζοντάς την και παρακολουθούν τη δοξολογία Angelus για να ακούσουν από τον
Ποντίφικα την χαρµόσυνη είδηση της Ανάστασης του Θεανθρώπου αλλά και το µήνυµα
αγάπης προς τους πιστούς. Το βράδυ της Μ. Παρασκευής γίνεται γύρω από το Κολοσσαίο η
αναπαράσταση της πορείας του Χριστού προς το Γολγοθά, οι 14 σταθµοί της Via Crucis.
Η τελετή ξεκινάει µε τον Ιησού στον κήπο των ελαιών και τελειώνει µε την ταφή του.
Κάποιες φορές ο Ποντίφικας µεταφέρει το σταυρό µέχρι το τέλος µέχρι δηλαδή τον
συµβολικό Γολγοθά.

Ελληνόφωνα χωριά Κάτω Ιταλίας
Στην Καλαβρία το Πάσχα θυµίζει Ελλάδα αφού και
εκεί οι Γκρεκάνοι των Ελληνόφωνων χωριών,
σουβλίζουν το αρνί , γλεντούν και φορούν ρούχα
παραδοσιακά, κάτι σαν φουστανέλες. Εντυπωσιακά
έθιµα βέβαια είναι και αυτά της Κεντρικής Ιταλίας
και συγκεκριµένα της πόλης Σουλµόνα όπου
διαδραµατίζεται το θέατρο της γιορτής της
“Παναγίας της τρέχουσας”, η οποία φεύγει από την
πόλη αφού δεν πιστεύει στη ν Ανάσταση. Κυριακή
του Πάσχα το άγαλµα της Παναγίας περιφέρεται
από άνδρες στην κεντρική πλατεία και σιγά σιγά
αποκαλύπτουν το πράσινο φόρεµα που καλύπτει το
άγαλµα και το οποίο είναι ραµµένο µε χρυσή κλωστή. Την Κυριακή το απόγευµα γίνεται η
παραδοσιακή γιορτή ponta e cull δηλαδή µια µάχη µε πασχαλινά αυγά που πετούν ο ένας στον
άλλον.

Σερβία
Ιδιαίτερα θρησκευόµενοι και οι Σέρβοι έχουν το Πάσχα για πολύ µεγάλη γιορτή µε πολλές
παραδόσεις. Βαµµένα αυγά δώρα και γλυκά, οικογενειακή ατµόσφαιρα .

Φιλιππίνες
Στις Φιλιππίνες είναι γνωστό και ελκύει πολλούς τουρίστες το έθιµο της αναπαράστασης της
σταύρωσης τη Μεγάλη Παρασκευή. Θέατρο όλων
των δρωµένων το χωριό Κουτούντ που για πολλά
χρόνια είναι τόπος προσκυνήµατος. Αρκετοί
άνδρες ακολουθούν το δρόµο του Εσταυρωµένου
και σταυρώνονται σε ένδειξη µετάνοιας για ότι
έχουν κάνει. Με πραγµατικά καρφιά εθελοντές
µένουν σταυρωµένοι για 10 περίπου λεπτά. Οι
εκδηλώσεις του Πάσχα στις Φιλιππίνες κάθε
χρόνο κάνουν το γύρω του κόσµου µε φωτογραφίες
των εσταυρωµένων.

Ρωσία
Στη Ρωσία από το 1917 οι θρησκευτικές εκδηλώσεις
είχαν απαγορευθεί. Τα χρόνια 1970 - 1980 επετράπησαν
πάντα υπό την εποπτεία του κράτους. Στην τσαρική
Ρωσία όµως το Πάσχα ήταν µεγάλη γιορτή. Εκεί έχουν
τις ρίζες τους τα έθιµα του Πάσχα. Η νηστεία είναι για
όλους τους Χριστιανούς της Ρωσίας συνυφασµένη µε το
Πάσχα. Όλη τη Μ. Σαρακοστή νηστεύουν. Την Μ.
Παρασκευή και το Μ. Σάββατο πίνουν µόνο αγιασµό. ∆εν
τρώνε τίποτα. Το Μ. Σάββατο βάφουν τ' αυγά κόκκινα
και πράσινα και φτιάχνουν κουλουράκια, ψωµί, τσουρέκια και µαγειρεύουν κρέας χοιρινό ή
µοσχαρίσιο στο φούρνο µε σκόρδο, αλάτι και πιπέρι. Την ηµέρα του Πάσχα τα βάζουν όλα
αυτά (κουλουράκια, αυγά, τσουρέκια, ψωµί, κρέας) σ' ένα µεγάλο πανέρι και το πάνε στην
εκκλησία να το ευλογήσει ο παπάς. ΄Όταν γυρίσουν στο σπίτι τρώνε και διασκεδάζουν.

Κύπρος
Η Κύπρος είναι κοντά στα Ελληνικά έθιµα. Κόκκινα αυγά,
τη Μεγάλη Πέµπτη κουλούρια και γλυκά τσούγκρισµα
των αυγών την ανάσταση. Μεγάλες φωτιές στην αυλή της
εκκλησίας κατά την ανάσταση και το κάψιµο του Ιούδα.
Αρνί στη σούβλα αλά ελληνικά το Πάσχα. Παιχνίδια της
Λαµπρής όπως το Τριαπιθκιά και το Λουτρό έχουν
παραδοσιακό ενδιαφέρον. Ποδοσφαιρικοί αγώνες µεταξύ
ελεύθερων
και
παντρεµένων
είναι
µια
άλλη
ιδιαιτερότητα.
Μεξικό: Οι Μεξικάνοι έχουν ως παράδοσή τους να κάνουν κάθε χρόνο διάφορες
αναπαραστάσεις του τελευταίου δείπνου, της προδοσίας του Κυρίου, της δίκης, της
Σταύρωσης και της Ανάστασης Του. Μάλιστα σε κάποιες περιοχές γίνεται αληθινή η
Σταύρωση του Κυρίου. Εκείνοι που λαµβάνουν µέρος σε αυτές τις παραστάσεις ντύνονται µε
ρούχα της εποχής εκείνης και ετοιµάζονται γι’ αυτή την αναπαράσταση ένα χρόνο πριν, έτσι
ώστε να βγει τόσο αληθινή και να αγγίξει της καρδιές όλων ανθρώπων.
Στην Πολωνία γιορτάζουν το Πάσχα µε το Καλάθι των Ευλογιών. Οι Πολωνοί ετοιµάζουν το
καλάθι το Μ. Σάββατο. Μέσα στο καλάθι τοποθετούν αυγά, ψωµί, κέικ, αλάτι, πιπέρι,
λουκάνικα, τυρί και αµυγδαλόπαστο. Αφού το ετοιµάσουν το πάνε µαζί τους στην εκκλησία για
να ευλογηθεί. Πιστεύουν ότι η νηστεία δεν τελειώνει ωσότου ευλογηθεί το καλάθι τους.
Στη Σουηδία, οι άνθρωποι έχουν ορισµένες δεισιδαιµονίες για το
Πάσχα. Έτσι αυτή την εποχή οι Σουηδοί υποστηρίζουν ότι οι
µάγισσες δουλεύουν περισσότερο και η µαύρη µαγεία τους
εξαπλώνεται σε ολόκληρη τη χώρα. Την Μ. Πέµπτη υποτίθεται ότι
αρχίζουν να πετούν µε τις σκούπες τους για να δουν τον Σατανά και
ξαναγυρίζουν πίσω στη γη το Μ. Σάββατο. Τη Μ. Πέµπτη και το Μ.
Σάββατο τα παιδιά ντύνονται µε κουρελιασµένα ρούχα και πάνε
στους γείτονες τους για επίσκεψη. Μερικοί αφήνουν µια πασχαλινή
κάρτα προσµένοντας κάποιο γλύκισµα ή καραµέλα. Επίσης το κάθε
ένα χωριό ανάβει φωτιές έτσι ώστε στο τέλος να αναδειχθεί νικητής
το χωριό µε την µεγαλύτερη φωτιά. Μια άλλη παράδοση στη Σουηδία γίνεται το πρωί της Μ.
Παρασκευής, όπου τα αγόρια του χωριού µαζεύουν κλαδιά και τρέχουν πίσω από τις κοπέλες
έτσι ώστε να τις χτυπήσουν. Αυτό συνεχίζεται ωσότου οι κοπέλες δώσουν στα αγόρια κάτι να
πιουν. Η παράδοση όµως αντιστρέφεται, τη ∆ευτέρα µετά το Πάσχα.
Στη Γερµανία το Πάσχα ξεκινά µε την µεταφορά του Σταυρού
την Μ. Πέµπτη. Οι Γερµανοί έχουν ως παράδοση την Μ.
Πέµπτη να τρώνε µόνο ψάρι. Το Πάσχα ξεκινά µε δοξολογίες
στην εκκλησία το βράδυ και τελειώνει την Κυριακή του Πάσχα
το πρωί. Η Κυριακή θεωρείται οικογενειακή µέρα στην Γερµανία
και υπάρχει ειδικό µενού για το µεσηµέρι, όπως βαµµένα αυγά
και µια τούρτα σε σχήµα αρνιού. Επίσης ίδια µέρα τρώνε και
αλλά γλυκά όπως µπισκότα, κέικ, σοκολάτες. Μια παράδοση για
τα παιδιά είναι να κρύβουν αυγά µέσα στον κήπο και να παίζουν
το παιχνίδι “Κυνήγι του Πασχαλινού Αυγού” για να τα βρουν.
Άλλη παράδοση είναι η φωτιά του Πάσχα όπου µαζεύουν τα
παλιά Χριστουγεννιάτικα δέντρα του χειµώνα και τα καίνε σε
ένα χώρο σαν µήνυµα ότι τέλειωσε ο χειµώνας και ξεκινάει η
Άνοιξη µε το Πάσχα.

Παγκόσµια Ηµέρα Παιδικού Βιβλίου-2 Απριλίου
Έκθεση βιβλίου στο σχολείο µας … από τους µαθητές του Γ 2
Η Παγκόσµια Ηµέρα Παιδικού Βιβλίου γιορτάζεται
στις 2 Απριλίου, ηµέρα που γεννήθηκε ο µεγάλος
∆ανός παραµυθάς Χανς Κρίστιαν Άντερσεν. Τον
εορτασµό τον καθιέρωσε η ∆ιεθνής Οργάνωση
Βιβλίων για τη Νεότητα (Ιnternational Board on
Books for Young People - ΙΒΒΥ) το 1966. Από
τότε, κάθε χρόνο, ένα διαφορετικό εθνικό τµήµα
της IBBY ετοιµάζει ένα µήνυµα και µια αφίσα,
που διανέµονται σε όλο τον κόσµο, µε σκοπό να
τονιστεί η αξία των βιβλίων και της ανάγνωσης και
να ενθαρρυνθεί η διεθνής συνεργασία για την ανάπτυξη και τη διάδοση της παιδικής
λογοτεχνίας.
Ταξιδεύω µε ένα βιβλίο! Με αυτό το σύνθηµα ξεκίνησε η έκθεση βιβλίου του σχολείου µας
που πραγµατοποιήθηκε στο γυµναστήριο µαζί µε το χριστουγεννιάτικο παζάρι, που
διοργανώθηκε για φιλανθρωπικούς σκοπούς.
Σε µια όµορφη γωνιά οι µαθητές και οι µαθήτριες του Γ2
µαζί µε τη δασκάλα τους κα Καραµήτρου Σοφία εκθέσανε
(δεν ήταν προς πώληση) τα βιβλία (διακόσια τον
αριθµό!!) της βιβλιοθήκης της τάξης τους. Οι µαθητές,
µάς υποδέχτηκαν ντυµένοι ταρανδάκια και µας ξενάγησαν
στο µαγικό κόσµο των βιβλίων. Στολίσανε το χώρο µε
συνθήµατα φιλαναγνωσίας, πολύχρωµες ζωγραφιές, πεζά
κείµενα και ποιήµατα που ετοίµασαν στα πλαίσια του
πολιτιστικού προγράµµατος της ευέλικτης ζώνης
«Φιλαναγνωσία και σχολική βιβλιοθήκη». Επίσης, µοιράσανε σελιδοδείκτες σε όλους τους
συµµαθητές και τους δασκάλους τους. Στόχος της έκθεσης - την οποία επισκέφτηκαν πλήθος
µαθητών και ενηλίκων - και του προγράµµατος ήταν τα παιδιά να αγκαλιάσουν το βιβλίο και
να ταξιδέψουν µε τα φτερά της φαντασίας στις σελίδες των παιδικών βιβλίων.
Άλλωστε, εδώ και χρόνια το σχολείο µας, µε την πλούσια µαθητική δανειστική βιβλιοθήκη
και τους 911 τίτλους βιβλίων, που διαθέτει, προσπαθεί ώστε τα παιδιά να γνωρίσουν και να
αγαπήσουν το βιβλίο, να ακονίσουν το µυαλό τους, παίρνοντας τις γνώσεις που χρειάζονται,
να καλλιεργήσουν τη γλώσσα τους και να βαθύνουν το συναισθηµατικό τους κόσµο! Η
δανειστική βιβλιοθήκη του σχολείου λειτουργεί 2 φορές την εβδοµάδα.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε: http://6dim-diapelefth.thess.sch.gr/Greek/Mathitiki_Daneistiki_Bibliothiki/MathitikiDaneistikiBibliothiki.htm

Στην αρχή της σχολικής χρονιάς τυπώσαµε έναν κατάλογο (το
εξώφυλλο του καταλόγου, η διπλανή φωτογραφία) µε όλα τα
βιβλία της βιβλιοθήκης χωρισµένα στις παρακάτω κατηγορίες:
ιστορίες εικονογραφηµένες, ελληνικά παραµύθια, ξένα
παραµύθια, ιστορικά-βιογραφικά, ελληνική λογοτεχνία, ξένη
λογοτεχνία, βιβλία γνώσεων, ποίηση, µαθητικά περιοδικά. Ο
κατάλογος αυτός δόθηκε σε κάθε µαθητή/τρια του σχολείου,
ώστε να µπορεί στο σχολείο ή στο σπίτι να διαλέξει το βιβλίο που
επιθυµεί να διαβάσει.

Οι αφίσες για την Παγκόσµια Ηµέρα Παιδικού Βιβλίου από το 2002 ως το 2009.

Αφίσα 2002

Αφίσα 2003

Αφίσα 2004

Αφίσα 2005

Αφίσα 2006

Αφίσα 2007

Αφίσα 2008

Αφίσα 2009

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

Καινοτομία στην ιστοσελίδα του σχολείου μας
http://6dim‐diap‐
elefth.thess.sch.gr/Greek/Diapolitismiki_Ekpaidefsi/DiagnwstikaGlws
sikaTest/Diagnwstika_Glwssika_Test.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 & τα φυλλάδια του δασκάλου καθώς
κι άλλα πολλά για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση στην Ελλάδα

Φαγητό για όλα τα παιδιά του Κόσµου !!!
ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΠΟΥ ΥΠΟΣΙΤΙΖΟΝΤΑΙ & ΠΕΙΝΑΝΕ

Το 6ο ∆ιαπολιτισµικό ∆ηµοτικό Σχολείο Ελευθερίου-Κορδελιού στα
«Σχολεία Υπερασπιστές των Παιδιών» για το σχολικό έτος 2008-09
Ο υποσιτισµός συντελεί σε περισσότερο από τους µισούς
θανάτους παιδιών κάτω των 5 ετών στον αναπτυσσόµενο
κόσµο. Το 1/3 των παιδιών του αναπτυσσόµενου κόσµου,
συνολικά 146.000.000 παιδιά, εξακολουθούν να
υποφέρουν από υποσιτισµό. Η έλλειψη απαραίτητων
θρεπτικών ιχνοστοιχείων, όπως βιταµίνης Α και ιωδίου,
έχει σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία δισεκατοµµυρίων
ανθρώπων. Η σιδηροπενία ανακόπτει την διανοητική
ανάπτυξη στα µικρά παιδιά και µειώνει τους εθνικούς δείκτες νοηµοσύνης. Η ανεπάρκεια σε
βιταµίνη Α θέτει σε κίνδυνο το ανοσοποιητικό σύστηµα σχεδόν του 40% των παιδιών κάτω
των 5 ετών στον αναπτυσσόµενο κόσµο, µε συνέπεια το θάνατο 1.000.000 µικρών παιδιών
κάθε χρόνο. Η Ιωδιοπενία κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης έχει ως αποτέλεσµα να
γεννιούνται διανοητικά καθυστερηµένα σχεδόν 20 εκατ. βρέφη κάθε χρόνο. Εκατοµµύρια
άνθρωποι σε όλο τον κόσµο, έχουν υποστεί εγκεφαλική βλάβη ή φυσικές αναπηρίες εξαιτίας
της ιωδιοπενίας ενώ η έλλειψη βιταµίνης Α προκαλεί τύφλωση σε δεκάδες χιλιάδες παιδιά
κάθε χρόνο στον αναπτυσσόµενο κόσµο.
Η UNICEF προωθεί προγράµµατα ανάµεσα στα οποία: η
ενίσχυση των τροφών, το να εµπλουτίζονται δηλαδή οι
πλέον συνηθισµένες τροφές µε ζωτικές βιταµίνες και
µέταλλα, τα συµπληρώµατα διατροφής, παρέχοντας σε
παιδιά και γυναίκες γόνιµης ηλικίας χαµηλού κόστους
συµπληρώµατα διατροφής αλλά και την ενηµέρωση του
κοινού σε θέµατα σωστής διατροφής. Σηµαντικό ρόλο
παίζει και ο έλεγχος ασθενειών όπως η ελονοσία, η
ιλαρά, η διάρροια και οι παρασιτικές λοιµώξεις που
εµποδίζουν την αφοµοίωση και χρησιµοποίηση ζωτικών βιταµινών και µετάλλων. Η UNICEF
προώθησε σε παγκόσµιο επίπεδο, εκστρατεία για την ιωδίωση του άλατος που συνέβαλε στο
ότι σήµερα πάνω από το 70% των νοικοκυριών του αναπτυσσόµενου κόσµου χρησιµοποιούν
ιωδιούχο αλάτι - έναντι µόλις 20% το 1990.
Εµείς λοιπόν ως 6ο ∆ιαπολιτισµικό ∆ηµοτικό Σχολείο
Ελευθερίου-Κορδελιού και συγκεκριµένα οι µαθητές του
Α1 και του Γ2 µαζί µε τις δασκάλες τους κα Κεφαλίδου
Άρτεµις και κα Καραµήτρου Σοφία, αποφάσισαν να
συµµετέχουν και φέτος το σχολικό έτος 2008-09 στο
πρόγραµµα της Unicef «ΣΧΟΛΕΙΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΕΣ
ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ» Με τη συµµετοχή µας αυτή
πιστεύουµε να συµβάλαµε κι εµείς στη συνέχιση του
έργου της Unicef για την εκστρατεία των παιδιών που
υποσιτίζονται. Επίσης πρέπει να αναφέρουµε ότι συγκεντρώθηκε από τα παιδιά το ποσό των
80 Ευρώ, το οποίο στάλθηκε µε ταχυπληρωµή. Με το ποσό αυτό εξασφαλίζουµε τις
απαραίτητες δόσεις Βιταµίνης Α για 105 παιδιά που θα τα προφυλάξουν από την τύφλωση.
Περισσότερες πληροφορίες: www.unicef.gr Τηλ: 210-7255555 & Φαξ: 210-7235555

Μια µεγάλη αγκαλιά για τα παιδιά του Ινστιτούτου
Αναπτυξιακής Αποκατάστασης Βορείου Ελλάδος
από τα παιδιά του σχολείου µας
Τα Χριστούγεννα πλησίαζαν και η ανάγκη προσφοράς
αγάπης ήταν διάχυτη σε όλους. Το ίδιο διδάσκουν
καθηµερινά στα παιδιά και οι δάσκαλοι του σχολείου
µας. Για την πείνα, τη δυστυχία και πως τώρα που
πλησίαζαν τα Χριστούγεννα, υπάρχουν κάποια άλλα
παιδιά που ζουν και αντιλαµβάνονται τη ζωή κάπως
διαφορετικά. Πώς όµως να εξηγήσεις ακριβώς τη
διαφορετικότητα ορισµένων άλλων παιδιών; «Τα
παιδιά χρειάζονται εικόνες», µας έλεγε η κυρία
Άρτεµις. Έτσι κι έγινε. Έδωσε την ιδέα για ένα
Χριστουγεννιάτικο Παζάρι στο σχολείο µας και µια επίσκεψη στο Ψυχολογικό Κέντρο Βορείου
Ελλάδος στο Φίλυρο. Τόσο κοντά µας. Οι γονείς και τα παιδιά αγκάλιασαν αµέσως την ιδέα.
Άρχισε λοιπόν η δουλειά µε διοργανωτές την κυρία Άρτεµις, τους άλλους δασκάλους του
σχολείου και βοηθούς όλους τους γονείς και τα παιδιά. Έτσι, οργανώθηκε ένα παζάρι αγάπης
σε συνεργασία µε την πρόεδρο κα. Καλαµπίδου Ελεονώρα και τους εθελοντές της Ο.Φ.Α.
(Οµάδα Φίλων Αναστασίας).
Η συµπαράσταση όλων ήταν εκπληκτική. Γονείς,
συγγενείς, φίλοι αλλά και όλα τα παιδιά του ∆ηµοτικού
και παιδιά του συστεγαζόµενου Γυµνασίου ήταν εκεί.
Έτσι µαζεύτηκε ένα ποσό που δεν είχαµε καν
φανταστεί, 2.380 Ευρώ ενώ σε αυτό πρέπει να
προσθέσουµε και την ευγενική δωρεά των 1.000
Ευρώ, καθώς και την προσφορά γλυκών και
ζαχαρωτών για τα παιδιά του ιδρύµατος, από
ανθρώπους που ήθελαν να κρατήσουν την ανωνυµία
τους. Λίγες µέρες αργότερα, τα παιδιά του Α 1 µαζί µε τη δασκάλα τους την κα Άρτεµις κι
εκπροσωπώντας και τα υπόλοιπα παιδιά του σχολείου, γέµισαν την καρδιά αλλά και τα χέρια
τους µε δώρα αγάπης (αθλητικές φόρµες και παπούτσια). Επισκέφτηκαν και πρόσφεραν
απλόχερα την αγάπη τους σε µια πτέρυγα του Ιδρύµατος µε 36 παιδιά. Έµειναν λίγη ώρα µαζί
τους, τους κράτησαν τα χέρια, έβγαλαν φωτογραφίες. Τα συναισθήµατα ανάµεικτα!!!
Η συνάντηση αυτή θα µας µείνει αξέχαστη, γιατί µας
δηµιούργησε φοβερά συναισθήµατα. Μας βοήθησε να
καταλάβουµε πώς είναι η ζωή µε ιδιαιτερότητες,
νιώσαµε συγκίνηση και πάνω από όλα τους
συµπαθήσαµε όπως κι αυτοί εµάς. Αυτά τα παιδιά
χρειάζονται την αγάπη και τη στοργή µας. Μέσα από
την επίσκεψη αυτή προέκυψε η ανάγκη να συνεχιστούν
οι επαφές µας µε το ίδρυµα, να γνωριστούµε
ουσιαστικά και να ανταλλάξουµε τις εµπειρίες µας.
Εκφράστηκε µάλιστα η επιθυµία από ορισµένους
γονείς µαθητών να γίνουν µέλη της Ο.Φ.Α. και να συνεχίσουν τις επισκέψεις τους στο ίδρυµα
σε τακτική βάση. Αγάπη, στοργή, φροντίδα: αυτές οι λέξεις για µερικά παιδιά είναι άγνωστες…

Επόµενος στόχος ήταν να γίνει για τα παιδιά του
ιδρύµατος µια ηµερήσια εκδροµή στο Σέλι, η οποία
και πραγµατοποιήθηκε στις 22/2/2009. Το ποσό
που αποµένει από το σύνολο των χρηµάτων
πρόκειται να διατεθεί και πάλι στα παιδιά αυτά, σε
µια επόµενη δράση που θα οργανωθεί σε
συνεργασία µε τους ανθρώπους της Ο.Φ.Α.
Θα θέλαµε ως σχολείο να ευχαριστήσουµε όλους
τους µαθητές µας, τους γονείς και συγγενείς τους
και όλους τους φίλους που συµµετείχαν στο παζάρι
φτιάχνοντας εκπληκτικά πράγµατα µε µεράκι και πολύ φαντασία. Όλους όσους πρόσφεραν
χρήσιµα υλικά και έργο µέσα από την επαγγελµατική τους ιδιότητα και τέλος όλους τους
φίλους που βρίσκονταν όλη µέρα πίσω από τους πάγκους του χριστουγεννιάτικου παζαριού.
Νιώθουµε την ανάγκη να ευχαριστήσουµε ιδιαίτερα
τη φίλη–πρόεδρο κα Καλαµπίδου Ελεονόρα και τους
εθελοντές της Ο.Φ.Α. για την πολύτιµη καθοδήγηση
και τη διακριτική τους υποστήριξη στο έργο µας και
να εκφράσουµε το µεγάλο σεβασµό µας ως σχολική
κοινότητα στο δύσκολο έργο που επιτελούν
αθόρυβα, ένα έργο που για όλους εµάς που το
γνωρίσαµε
από
κοντά
υπήρξε
βαθύτατα
εκπαιδευτικό. Ελπίζουµε η προσπάθεια αυτή που
ξεκίνησε στο σχολείο µας να µη σταµατήσει και να
αναπτύσσονται συνεχώς δηµιουργικές δράσεις που
αποδεικνύουν έµπρακτα τον κοινωνικό ρόλο και πρόσωπο των σχολείων, δράσεις που στόχο
έχουν να δηµιουργήσουν ενεργούς και ευαισθητοποιηµένους µελλοντικούς πολίτες.
Η Εθελοντική Οµάδα Φίλων Αναστασίας, δηµιουργήθηκε
εις µνήµην ενός κοριτσιού που οραµατίστηκε τον
εθελοντισµό. Η Αναστασία, ήταν ένα κορίτσι γεµάτο αγάπη
για τη ζωή και τους ανθρώπους ήθελε να γίνει ειδική
παιδαγωγός. Παιδαγωγός για παιδιά µε ειδικές ανάγκες.
Έτσι ξεκίνησε µόλις στα 18 της να προσφέρει εθελοντικά
τις υπηρεσίες της στο Ινστιτούτο Αναπτυξιακής
Αποκατάστασης. Το όνειρο - στόχος ξεκινούσε. Όµως τον
Αύγουστο του 2000 µας άφησε στα 19 της χρόνια από την
επάρατη νόσο. Η ιστορία της Αναστασίας και η
συγκινητική χειρονοµία των γονιών της, να προσφέρουν
τα ότι µπορούν στην µνήµη της Αναστασίας ακριβώς µετά
το θάνατο της, έγινε αφορµή να έρθουνε σε επαφή οι
πρώτοι εθελοντές. Στόχος τους να συνεχίσουνε το
όνειρο, προσφέροντας αγάπη και φροντίδα, σε ορφανά και εγκαταλελειµµένα παιδιά µε ειδικές
ανάγκες. Έτσι γεννήθηκε ο Σύνδεσµος µε την ονοµασία «ΟΜΑ∆Α ΦΙΛΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ»
(Ο.Φ.Α.). Στόχος του συνδέσµου είναι να προσφέρει σε παιδιά µε ειδικές δυνατότητες κι όπου
αλλού υπάρχει πραγµατική ανάγκη, υποστήριξη υλική και ηθική. ∆ραστηριοποιείται εδώ και 8
χρόνια. Πρεσβεύει την ιδέα του εθελοντισµού και της ανιδιοτελούς προσφοράς. Προσφέρει τη
βοήθεια της στα οικότροφα παιδιά του Ινστιτούτου Αναπτυξιακής Αποκατάστασης (πρώην
Ψυχολογικού Κέντρου Βορείου Ελλάδας) στα Πεύκα και στις αυτόνοµες διαβιώσεις του,
στηρίζει το Ε.Ψ.Ι.Κ.Α. του Ασκού και του Μακρύγιαλου και προστρέχει όπου υπάρχει ανάγκη
εθελοντικής προσφοράς σε οποιοδήποτε χώρο και µε οποιαδήποτε δραστηριότητα.

Μερικές από τις διαρκείς δραστηριότητες είναι οι εξής: προσφορά πλήρους µεσηµεριανού
γεύµατος µια φορά την εβδοµάδα στα οικότροφα παιδιά του ΙΑΑ, κάλυψη αναγκών σε ένδυση
και υπόδυση, εορταστικές εκδηλώσεις εντός κι εκτός ιδρυµάτων για κοινωνική επαφή κι
ένταξη, ηµερήσιες εκδροµές, κινηµατογραφικές προβολές καθώς και όποια άλλη
δραστηριότητα µπορεί να προσφέρει χαρά στα παιδιά. Οι πόροι της Ο.Φ.Α. είναι οι συνδροµές
των µελών, δωρεές ιδιωτών, ο ετήσιος χορός και κυρίως από την ελεύθερη διάθεση του
καθενός να προσφέρει όπως µπορεί. Ο Σύνδεσµος αποτελείται από 280 µέλη, όλοι εθελοντές
κάθε ηλικίας και κάθε κοινωνικής τάξης.
Έδρα του συνδέσµου: ∆ιαλογής 100 Ελευθέριο-Κορδελιό, τηλ: 2310 764689, 770500
Φαξ: 2310 770970 - www.ofa-kids.com
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Επιµορφωτικό Βιωµατικό Σεµινάριο
στο σχολείο µας
Επιµορφωτικό Σεµινάριο µε τίτλο:
Σχεδιάζοντας το Αποτελεσµατικό Σχολείο: Από
τη Θεωρία στην Πράξη, διεξήχθη στο σχολείο
µας την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2009. Το σεµινάριο
διοργανώθηκε από το Σχολικό Σύµβουλο της 16ης
Περιφέρειας Π.Ε. Νοµού θεσ/νίκης κ. Νίκο
Ακριτίδη. Σκοπός του σεµιναρίου ήταν η
ενηµέρωση των εκπαιδευτικών σε θέµατα
αποτελεσµατικών διδακτικών πρακτικών και
δράσεων που διεγείρουν το ενδιαφέρον των
µαθητών και η ευαισθητοποίησή τους στην
αντιµετώπιση φαινοµένων αντικοινωνικής συµπεριφοράς και προαγωγής της ψυχικής υγείας
των µαθητών, ώστε να συµβάλλουν στην ενίσχυση των προσωπικών και κοινωνικών τους
δεξιοτήτων.
Επιπλέον, δόθηκε έµφαση στη βιωµατική µέθοδο
µε οµάδες εργασίας, ώστε να υπάρχει για τους
εκπαιδευτικούς η απαραίτητη βάση για αµοιβαία
ανταλλαγή πληροφοριών και εµπειριών, µε στόχο
το τελικό αποτέλεσµα να µπορεί να ενσωµατωθεί
και να χρησιµοποιηθεί στην καθηµερινή σχολική
πρακτική. Συµµετείχαν περίπου 100 δάσκαλοι 7
σχολείων του ∆ήµου Ελευθερίου-Κορδελιού.
Κάθε δάσκαλος παρακολούθησε δυο βιωµατικά
εργαστήρια. Έγιναν 8 βιωµατικά εργαστήρια µε τις
παρακάτω θεµατικές ενότητες:
¾ Portfolio: ανατροφοδότηση ή τροχοπέδη στην εκπαιδευτική διαδικασία;
Υπερµαχία Κεσκιλίδου, ∆ασκάλα του 6ου ∆ιαπολιτισµικού ∆ηµ. Ελ-Κορδελιού – Μed.
¾ Πρόταση διδακτικής αξιοποίησης λογισµικού Εικονικού Εργαστηρίου (Σ.Ε.Π. ή

Μ.Α.Θ.Η.ΜΑ): Τήξη-Πήξη (Ερευνώ και Ανακαλύπτω, Φυσικά Ε΄ τάξη),

Άρης Πατεράκης, ∆/ντής 20ου ∆ηµ. Ευόσµου – Med, Επιµορφωτής Β΄ επιπέδου.

¾ Γραπτά είδη κειµένων µαθητών/τριών: ∆ιαδικασίες επεξεργασίας & βελτίωσης σε

επικοινωνιακό πλαίσιο,

Μέλλω Κέκια, Σχολική Σύµβουλος 11ης Εκπ/κής Περιφέρειας Π.Ε. Ν. Θεσσαλονίκης.

¾ «…η τάξη φύλαγε τις µορφές των παιδιών της, αλλά τα παιδιά της δεν ήταν

εκεί…»: ∆ηµιουργικό εργαστήρι για την ανασύνθεση της ιστορίας,

Άρτεµις Κεφαλίδου, ∆ασκάλα του 6ου ∆ιαπολιτισµικού ∆ηµ. Ελ-Κορδελιού – Μed.

¾ Ενσωµάτωση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.)

στη διδακτική πράξη: Η περιφορά της γης – οι εποχές (Γεωγραφία Στ΄ τάξης),

Γρηγόρης Φιλιππιάδης, ∆άσκαλος – Μed, Επιµορφωτής Β΄ επιπέδου.

¾ ∆ιδάσκοντας Μαθηµατικά στο ∆ηµοτικό Σχολείο: ένας νέος τρόπος προσέγγισης,
Όλγα Κασσώτη, µέλος της συγγραφικής οµάδας του βιβλίου Μαθηµατικών της ΣΤ'
¾ «Οδηγός επιβίωσης για εκπαιδευτικούς»: η αναγνώριση και αντιµετώπιση του

«δύσκολου» παιδιού στην τάξη,

Βίκυ Κουραντζή, Σχολική Σύµβουλος 18ης Περιφέρειας Π.Ε. Ν. Θεσσαλονίκης.

¾ Καινοτόµες ∆ράσεις στην τάξη – Η συµβολή των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων,
Νίκος Βελλίδης, Υπεύθυνος Γραφείου Περιβαλλοντικής Εκπ/σης ∆υτικής Θεσ/νίκης.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

•
•
•
•
•
•
•
•
Το πρόγραµµα ολοκληρώθηκε σε
των ανθρώπων από µικρή ηλικία

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

