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Απίστευτος ο κόσµος … κι ο χαρακτήρας µας 
Τα παράδοξα της εποχής µας… 

 

Το παράδοξο της εποχής µας µέσα στην ιστορία είναι  
ότι έχουµε ψηλότερα κτίρια, αλλά κοντύτερο ψυχισµό. 
Φαρδύτερες λεωφόρους, αλλά στενότερες οπτικές γωνίες. 
Σπαταλούµε περισσότερα, αλλά έχουµε λιγότερα. 
 

Αγοράζουµε περισσότερα, αλλά απολαµβάνουµε λιγότερα.  
Έχουµε µεγαλύτερα σπίτια και µικρότερες οικογένειες. 
Περισσότερες ανέσεις, αλλά λιγότερο χρόνο. 
Έχουµε περισσότερα πτυχία, αλλά λιγότερη αντίληψη. 
 

Περισσότερη γνώση, αλλά λιγότερη κρίση. 
Περισσότερους ειδήµονες, αλλά λιγότερες λύσεις. 
Περισσότερα φάρµακα, αλλά λιγότερο καλή φυσική κατάσταση.  
Έχουµε πολλαπλασιάσει τα αποκτήµατά µας, αλλά έχουµε µειώσει τις αξίες µας.  
 

Μιλάµε πολύ, αγαπάµε σπανιότατα και µισούµε συχνότατα.  
Έχουµε µάθει πώς να 'κερδίζουµε το ψωµί µας', αλλά όχι πώς να κερδίζουµε τη ζωή. 
Προσθέσαµε χρόνια στη ζωή, αλλά όχι ζωή στα χρόνια µας.  
Ταξιδεύουµε στο φεγγάρι, αλλά δυσκολευόµαστε να διασχίσουµε το δρόµο,  
ώστε να συναντήσουµε ένα νέο γείτονα.  
 

Κατακτήσαµε το κενό του διαστήµατος, αλλά όχι το εσωτερικό µας κενό. 
Καθαρίσαµε τον αέρα, αλλά βρωµίσαµε την ψυχή µας. 
∆ιασπάσαµε το άτοµο, αλλά όχι την εµπάθεια και την προκατάληψή µας.  
 

Έχουµε υψηλότερα εισοδήµατα, αλλά χαµηλότερη ηθική.  
Γίναµε πολλοί σε ποσότητα, αλλά λίγοι σε ποιότητα.  
 

Αυτή είναι η εποχή των ψηλών ανθρώπων, αλλά των µικρών χαρακτήρων. 
Του γρήγορου κέρδους, αλλά των ρηχών σχέσεων.  
 

Αυτή είναι η εποχή του κόσµου της «ειρήνης?», αλλά των εσωτερικών συγκρούσεων.  
Περισσότερης άνεσης, αλλά λιγότερης διασκέδασης. 
Περισσότερων ειδών διατροφής, αλλά λιγότερης θρεπτικότητας.  
 

Αυτή είναι η εποχή των δύο εισοδηµάτων (και των δύο συζύγων), αλλά περισσότερων διαζυγίων.  
Των εντυπωσιακότερων κατοικιών, αλλά διαλυµένων σπιτιών.  
 

Είναι η εποχή που υπάρχουν πολλά στις βιτρίνες και λιγότερα αποθέµατα. 
Η εποχή που η τεχνολογία µας φέρνει αυτό το µήνυµα (mail)  
και η εποχή που µπορείς να επιλέξεις είτε να το προωθήσεις  
και να δηµιουργήσεις τη 'διαφορά'... ή απλά να το διαγράψεις...  
 

(* µήπως πρέπει όλοι µας να προβληµατιστούµε µε τα παραπάνω ?) 



Νέα πανελλήνια διάκριση για την ιστοσελίδα µας !!! 
 

Για 3η συνεχόµενη χρονιά η Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών «Μιχάλης ∆ερτούζος» και 
η «Ελληνική Ένωση για την Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της 
Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση» (e-∆ίκτυο-ΤΠΕ-Ε) σε συνεργασία µε το Πανελλήνιο 
Σχολικό ∆ίκτυο προκήρυξαν πανελλήνιο διαγωνισµό για την βράβευση των καλύτερων 
σχολικών δικτυακών τόπων ∆ηµοτικών, Γυµνασίων και Λυκείων οι οποίοι φιλοξενούνται σε 
διακοµιστές του ΠΣ∆. Ο δικτυακός τόπος του σχολείου µας, για τρεις συνεχόµενες χρονιές 
(2007,2008 & 2009) βραβεύτηκε ως ένας από τους 10 καλύτερους σχολικούς ενεργούς 
δικτυακούς τόπους για την πρωτοβάθµια εκπαίδευση στην Ελλάδα. Από την αρχή του 
σχολικού έτους 2008-09 στην ιστοσελίδα µας έχουν ανέβει άλλες δυο γλώσσες 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.  
Επισκεφτείτε τον αξίζει τον κόπο: http://6dim-diap-elefth.thess.sch.gr  
 

Τις 3 πρώτες θέσεις για τη φετινή σχολική χρονιά κατέλαβαν τα παρακάτω σχολεία:   
1. 1ο ∆ηµοτικό Σχολείο Γιαννιτσών: http://1dim-giann.pel.sch.gr  
2. 11ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ευόσµου: http://11dim-evosm.thess.sch.gr  
3. 4ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ιλίου: http://4dim-iliou.att.sch.gr  
 

 

 
bra sommar (σουηδικά) 
iyi yaz (τούρκικα) 
hyvää kesää (φιλανδικά) 
goede zomer (ολλανδικά) 
добар љетни (σερβικά) 
labas vasaras (λετονικά) 
geros vasaros (λιθουανικά) 
добър летен (βουλγαρικά) 
bon estiu (καταλανικά) 
 (αραβικά) يفيصلا نسح

Οι µαθητές, οι δάσκαλοι, οι γονείς του 6ου ∆ιαπ/κού 
∆ηµοτικού Ελ. Κορδελιού σας εύχονται ολόψυχα:  
καλό καλοκαίρι 
αβιλό ο γιάζι (τσιγγάνικα) 
good summer (αγγλικά) 
verë të mirë (αλβανικά) 
bon été (γαλλικά) 
guten Sommer (γερµανικά) 
buen verano (ισπανικά) 
buona estate (ιταλικά) 
хороше літо (ουκρανικά) 
bom verão (πορτογαλικά) 
хорошее лето (ρωσικά) 
良好的夏天 (κινεζικά) 
dobre latem (πολωνικά) 
dobar ljetni (κροατικά) 
god sommer (νορβηγικά) 
dobré léto (τσέχικα) 

 



ΟΟΟ   """ΟΟΟΡΡΡΚΚΚΟΟΟΣΣΣ"""   ΤΤΤΟΟΟΥΥΥ   ΜΜΜΕΕΕΓΓΓΑΑΑΛΛΛΟΟΟΥΥΥ   ΑΑΑΛΛΛΕΕΕΞΞΞΑΑΑΝΝΝ∆∆∆ΡΡΡΟΟΟΥΥΥ      
έέένννααα   ππποοολλλυυυππποοολλλιιιτττιιισσσµµµιιικκκόόό   µµµήήήνννυυυµµµααα   µµµεεε   δδδιιιαααχχχρρροοονννιιικκκήήή   αααξξξίίίααα   

 

Το 324 π.Χ. στην πόλη Όπις της Ασσυρίας 
(αρχαία χώρα, βασίλειο της Μεσοποταµίας στην 
κοιλάδα του Τίγρη που έλαβε την ονοµασία της 
από την αρχική πόλη-κράτος Ασσούρ, που έφερε 
το όνοµα του οµώνυµου θεού, όπου σήµερα 
βρίσκεται το ΒΑ Ιράκ), ο Μέγας Αλέξανδρος σε 
συµπόσιο µπροστά σε 9.000 αξιωµατούχους και 
προύχοντες από κάθε φυλή: Έλληνες, Πέρσες, 
Μήδους, Ινδούς, Αιγυπτίους, Φοίνικες κ.ά. από 
όλο το βασίλειο του, έδωσε έναν όρκο τιµής.  
Ο όρκος αυτός, που διασώθηκε ως τις µέρες µας, 
περιέχει πανάρχαιες αξίες δηµοκρατίας, 
ελευθερίας, δικαιοσύνης, ειρήνης, αξιοκρατίας και 
ευηµερίας. Τον διέσωσε ο φιλόσοφος Ερατοσθένης 
που ήταν ο 3ος ∆ιευθυντής της Βιβλιοθήκης της 
Αλεξάνδρειας.  

 

"Σας εύχοµαι, τώρα που τελειώνουν οι πόλεµοι, να είστε ευτυχισµένοι µέσα σε ειρήνη. Όλοι 
οι θνητοί από δω και πέρα να ζήσουν σαν ένας λαός, µονιασµένοι για την κοινή προκοπή. Να 
έχετε την οικουµένη για πατρίδα σας, µε νόµους κοινούς, όπου θα κυβερνούν οι άριστοι 
ανεξάρτητα απ' τη φυλή. ∆εν χωρίζω τους ανθρώπους, όπως κάνουν οι στενόµυαλοι, σε 
Έλληνες και Βάρβαρους. ∆εν µ' ενδιαφέρει η καταγωγή των πολιτών ούτε η ράτσα που 
γεννήθηκαν. Τους καταµερίζω µε µοναδικό κριτήριο την Αρετή. Για µένα κάθε καλός ξένος 
είναι Έλληνας και κάθε κακός Έλληνας είναι χειρότερος από Βάρβαρο.  
Αν ποτέ σας παρουσιαστούν διαφορές, δεν θα καταφύγετε στα όπλα, παρά θα τις λύσετε 
ειρηνικά. Στην ανάγκη θα σταθώ διαιτητής σας.  Το θεό δεν πρέπει να τον έχετε σαν 
αυταρχικό κυβερνήτη, αλλά σαν κοινό πατέρα όλων, ώστε η διαγωγή σας να µοιάζει µε τη ζωή 
που κάνουν τ' αδέλφια µέσα στην οικογένεια.  
Απ' τη µεριά µου όλους σας θωρώ ίσους, λευκούς και µελαψούς και θα 'θελα να µην 
αισθάνεστε µόνο υπήκοοι της Κοινοπολιτείας µου, αλλά να νοιώθετε όλοι σαν µέτοχοι και 
συνεταίροι. Όσο περνά απ' το χέρι µου, θα προσπαθήσω να γίνουν πραγµατικότητα αυτά που 
υπόσχοµαι. Αυτό τον όρκο που δώσαµε απόψε µε σπονδές κρατήστε τον σαν σύµβολο αγάπης"   
 

Ο "ΟΡΚΟΝ" ΤΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ (ΟΠΙΣ 324 π.Χ.) 
(στα ποντιακά)  

 

Σε Τσιµπούκχ εµπροστά σε 9.000 ζελεµένους αξιωµατικούς και ιµπροϊστούς από κάθαν 
µιλλέτ, Ρωµαίοις, Πέρσες, Μήδους, Ινδούς, Αιγυπτίους,  Φοίνικας και άλλτς. 
Εγουτάρεψεν ατον ο φιλόσοφον Ερατοσθένης ο οποίος έτον ο 3ον Πιταγωγόν τη 
Βιβλιοθήκης τη Αλεξάνδρειας.  
 

Ευκχίουµαι σ' όλτσες σουν ατώρα που τελείνταν οι πόλεµοι, να ήστουν καλορίζικοι απές σην 
ειρήνην.  Όλ οι ανθρώπ άπα δα και υστερία να ζουν άµον έναν µιλλέτ, αγαπεµέν για το χαϊρ τη 
κοσµί. Να έκχετε την κόσµινη για πατρίδα σουν, µε τα ίδια νόµους για όλτσες σουν ήνπεν θα 
πουγιουρεύνε οι αργυροί από όποιον µιλλέτ και να είναι. Κι χωρίζω τ' ανθρώπς, όπως έφτανε 
οι ανεγροίκιστοι, σε Ρωµαίοις και Γουρδουγκέληδες. Κι διαφέρµαι απόθεν είν' οι πολίτες νε το 
µιλλέτ νατ τουν. Αποξαµώνατς µε έναν και µαναχόν κρισονολόϊ την Αρετήν.  



Για τε µεν κάθαν καλός Γουρδουγκέλης εν Ρωµαίος και κάθαν κακός Ρωµαίος εν κι άλλο 
χειρότερος από Γουρδουγκέλην. Αν καµµίαν παρουσιάσκουντανεσουν έτερα, κι θα κρούτε τ' 
έναν τ' άλλο µε τα όπλα, αµάν θα λύζετέ τα ειρηνεµένα. Άµα εν ιλαζούµ θα στέκω ανάµεσα 
σουν και πιτάζω σας. Τον Θεόν κι θα πρέπ'να έκχετέ τον να πουγιουρεύ άµον αφέντην άπαν 
σο κιφάλ νε σουν, αµάν άµον τον κύρην ολονών, για να εµέζ η ζωή σουν µε την ζωήν ντ' 
έφτανε τ' αδελφέ απές σην φαµέλιαν.  
Ασ' εµέν µερέαν όλτσες σουν έλέπω σας τογρία, άσπρους και µαυρειδενούς και θα εθέλνα να 
µη εκουσκεύκουστουν ότι ήστουν µαναχόν χουζµετζήδες σ' εµόν το Χωροσώρ, άµα να 
νουνίζετε ότι ήστουν µέτοχοι και γιαρένοι. Όσον περάν ασ' σο κχέριµ, θα ογρασεύω να ήντανε 
αληθιτικά ατά ντο υπεσχέθα. Ατόν τον όρκον ντ' εδέκαµε απόψ µε γουρπάνε, κρατέστε τον 
άµον κοντράτον εγάπης.  
 

THE "OATH" OF ALEXANDER THE GREAT (OPIS, 324 B.C.) 
(µεταφρασµένο στα αγγλικά)  

 

In a symposium before 9.000 officials and 
magistrates from every nation (Greeks, Persians, 
Medes, Indians, Egyptians, Phoenicians etc.) 
Reported by the philosopher Eratosthenes, third 
director of the Library of Alexandria 
 

"It is my wish, now that wars are coming to an end, 
that you should all be happy in peace. From now on, let 
all mortals live as one people, in fellowship, for the 
good of all. See the whole world as your homeland, 

with laws common to all, where the best will govern regardless of their race. Unlike the 
narrow-minded, I make no discrimination between Greeks and barbarians. The origin of 
citizens or the race into which they were born is of no concern to me. I have only one 
criterion by which to distinguish them, virtue. For me, any good foreigner is a Greek and 
any bad Greek is worse than a barbarian. If disputes ever occur among you, you shall not 
resort to weapons, but shall solve them in peace. If need be, I shall arbitrate between 
you. See God not as an autocratic despot, but as the common father of all, and thus your 
conduct will be like the lives of brothers within the same family. I, on my part, see you all 
as equal, whether you are   white   or   dark-skinned.   And   I   should   like   you   not 
simply to be subjects of my Commonwealth, but its members and partners. To the best 
of my ability, I shall strive to do what I have promised. Keep as a symbol of love this 
oath which we have taken tonight with our libations". 
 

Confer: Arrianus, The Campaigns of Alexander, Book VI.  
Plutarch, Moralia, On the Fortune or Virtue of Alexander, Essay I. 
 

DER SCHWUR ALEXANDER DES GROSSEN (OPIS, 324 v.Ch.) 
(µεταφρασµένο στα γερµανικά)  

 

In einem Symposium vor 9.000 Würdenträgern und Standespersonen aus jedem 
Stamm, Griechen, Perser, Meder, Inder, Ägypter, Phönizier und anderen. Der 
Philosoph Eratosthenes, der der dritte Leiter der Bibliothek von Alexandria war, 
verbreitete ihn. 
 

„Ich wünsche euch nun, wo die Kriege beendet sind, dass ihr in Frieden glücklich sein 
werdet. Alle Sterblichen sollen von nun an als ein Volk leben, versöhnt für das 
gemeinsame Gedeihen. Ihr sollt die Ökomene als eure Heimat haben, mit gemeinsamen 



Gesetzen, wo unabhängig vom Stamm die Hervorragenden herrschen. Ich trenne die 
Menschen nicht, wie es die Engstirnigen tun, in Griechen und Barbaren. Mich interessiert 
nicht die Abstammung der Bürger noch die Rasse, in der sie geboren wurden. Ich teile sie 
allein nach dem Kriterium der Tugend auf. Für mich ist jeder gute Fremde ein Grieche 
und jeder schlechte Grieche ein Barbar. Sollte es je zu Streitigkeiten kommen, dann 
wendet euch nicht den Waffen zu, sondern löst sie friedlich. Ist es notwendig, so bin ich 
euer Schiedsrichter. Gott müsst ihr nicht als einen autoritären Herrscher haben, 
sondern als einen gemeinsamen Vater aller, sodass euer Betragen dem Leben ähnelt, dass 
die Geschwister in einer Familie führen. 
Von meiner Seite aus erachte ich euch alle als gleich, weiße und dunkelhäutige, und ich 
möchte, dass ihr euch nicht nur als Untertanen meines gemeinschaftlichen Staates fühlt, 
sondern dass ihr euch alle als Beteiligte und Teilhaber fühlt. Soweit es an mir liegt, so 
werde ich versuchen, dass das, was ich verspreche, Wirklichkeit wird. Diesen Schwur, 
den wir heute mit einem Trankopfer gaben, den haltet ein als Liebesvertrag." 
 

Vgl. Arrian Anabasis Alexandri, Buch 7 
Plutarch De Alexandri Magni fortuna aut virtute Oratio I 
 
 

LE «SERMENT» D'ALEXANDRE LE GRAND (OPIS* 324 av. J.-C.) 
(µεταφρασµένο στα γαλλικά)  

 

Lors d'un banquet, Alexandre s'adresse à 
quelques 9.000 dignitaires et notables de 
chaque race, Grecs, Perses, Mėdes, Indiens, 
Égyptiens, Phéniciens ... Ce discours nous est 
parvenu grâce au philosophe Ératosthène, 
troisième Directeur de la Bibliothèque 
d'Alexandrie. 
 

«Je vous souhaite, maintenant que les guerres 
approchent à leur fin, d'être heureux dans la 
paix. Que tous les mortels vivent dorénavant 

comme un seul peuple, œuvrant en bonne entente pour le progrès commun. Que le monde 
entier, où le gouvernement sera confié aux meilleurs, sans considération de race, géré 
par des lois communes, soit votre patrie. Je ne distingue pas les hommes à la manière de 
certains esprits étriqués, en Grecs et barbares. L'origine des citoyens, la race de leur 
naissance, ne m'intéresse pas; mon unique critère de classement est la Vertu. Pour moi, 
tout bon étranger est Grec et tout mauvais Grec est pire qu'un barbare. 
Si jamais des divergences surgissaient entre vous, vous n'aurez pas recours aux armes 
mais vous chercherez des solutions pacifiques. Au besoin, je vous servirai d'arbitre. Vous 
ne devez pas considérer Dieu en tant que seigneur autoritaire, mais comme votre père à 
tous, de sorte que votre conduite soit semblable à celle des frères au sein d'une même 
famille. Pour moi, vous êtes tous égaux, que vous soyez blancs ou pas; je voudrais que vous 
soyez des associés et partenaires plutôt que des simples sujets de mon État 
Communautaire. De mon côté, je m'efforcerai de réaliser tout cela autant qu'il me sera 
possible. Le serment que nous avons prêté ce soir, avec des libations, gardez-le en vous 
comme un symbole d'amour».  
 

Référence : Arrien, L 'Anabase d 'Alexandre le Grand, livre VII. 
Plutarque, Œuvres Morales, Sur la fortune ou la vertu d 'Alexandre, Premier Discours  
* N.D.L.T.: Opis (ancienne ville d'Asie sur le Tigre, au nord de Babylone)  



Αλεξάνδρειες του κόσµου 
 

Ο Αλέξανδρος ίδρυσε 70 Αλεξάνδρειες σύµφωνα µε τον Πλούταρχο, εκ των οποίων 9 
στην αρχαία Βακτριανή (σηµερινό Αφγανιστάν) και ιδίως κοντά στα όρια της Αυτοκρατορίας 
του µε την τότε Ινδία (σήµερα το Πακιστάν). Πόλεις φρούρια και προµαχώνες, αλλά 
ορισµένες εξελίχθηκαν αργότερα σε µεγάλα εµπορικά και πνευµατικά κέντρα και έγιναν δάδες 
του ελληνικού πολιτισµού που εξέπεµπαν το φως τους απέναντι στους λαούς της Ασίας. Σ’ 
αυτές προστέθηκαν πολλές ελληνικές πολιτείες που ιδρύθηκαν από το Σέλευκο 1ο τον 
Νικάτωρα που κυριάρχησε στην Ασία και τους µετέπειτα διαδόχους και επιγόνους στην 
περιοχή αυτή όπως και στην Αίγυπτο των Πτολεµαίων Λαγηδών. Το σύνολό τους ίσως 
πλησιάζει τις 200, βλέπουµε τις κυριότερες στο χάρτη. Ορισµένες εξ αυτών  είναι καλά 
γνωστές, κάποιες είναι γνωστές  µόνο κατ’ όνοµα αλλά δεν έχουν ακριβώς εντοπισθεί και 
κάποιες άλλες έχουν ανασκαφεί χωρίς να έχει ευρεθεί το όνοµά τους, ενώ φέρουν όλα τα 
γνωρίσµατα των ελληνικών θεσµών που ίσχυαν σ’ αυτές και που ήταν το κύριο γνώρισµά τους. 
 

 
 

……………………………………………………………………………………... 

∆ράση για την αειφορία 
 

Τα απορρίµµατα στη ζωή µας 
 

Στα πλαίσια της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, οι 
µαθητές και οι µαθήτριες των τµηµάτων Γ2 και ∆1 του 
σχολείου µας µαζί µε τους δασκάλους τους κα 
Καραµήτρου Σοφία και κ. Φιλιππίδη Αντώνη, πήραν 
µέρος σε ένα δίκτυο σχολείων του δήµου µας σε 
συνεργασία µε το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
Ελευθερίου Κορδελιού και υλοποίησαν ένα πρόγραµµα µε 
γενικό θέµα  «Τα απορρίµµατα στη ζωή µας».  
Το πρόγραµµα ξεκίνησε το φθινόπωρο µε επισκέψεις 

των τάξεων στο Κ.Π.Ε. Κατόπιν συνεργάτες του Κ.Π.Ε. ήρθαν στις τάξεις, συζήτησαν µε τα 
παιδιά και δηµιούργησαν οµαδικές και ατοµικές εργασίες. Στις 6/5 οι µαθητές συνάντησαν το 
δήµαρχο Ελευθερίου Κορδελιού κ. Λαφαζανίδη Ευστάθιο, συζήτησαν µαζί του και του 
παρέδωσαν επιστολές µε αιτήµατα, όπως περισσότερο πράσινο, καλύτερη οργάνωση στο 
δίκτυο ανακύκλωσης. Στις 11/5 επισκέφτηκαν το ΧΥΤΑ Μαυροράχης και ξεναγήθηκαν στη 
µονάδα επεξεργασίας στερεών απορριµµάτων του νοµού Θεσ/νίκης. Στις 22/5 πήραν µέρος 
στο µαθητικό συνέδριο µε τίτλο  «∆ράση για την αειφορία» που πραγµατοποιήθηκε στο Grand 
Hotel Palace της Θεσ/νίκης.  



Συµµετείχαν εκπρόσωποι ∆ήµων, επιστήµονες, 
εκπαιδευτικοί και 170 µαθητές και µαθήτριες από το 
παρακάτω ∆ηµοτικά του ∆ήµου Ελευθερίου-Κορδελιού 
(3ο, 6ο, 7ο, 8ο ). Οι µαθητικές οµάδες των παραπάνω 
∆ηµοτικών Σχολείων παρουσίασαν τα έργα και τις 
δράσεις τους στα πλαίσια του προγράµµατος  
«Απορρίµµατα».  Την έναρξη της εκδήλωσης έκαναν τα 
παιδιά του Γ2 του σχολείου µας διαδηλώνοντας την 
αγανάκτησή τους για τα σκουπίδια στους δρόµους και 
στις γειτονιές του δήµου. Φώναξαν συνθήµατα και 

τραγούδησαν για το περιβάλλον. Ακολούθησαν τα παιδιά του ∆1 παρουσιάζοντας ένα υπέροχο 
θεατρικό µε τίτλο «Γεµίσαµε σκουπίδια» της κας Αρβανιτίδου Βιργινίας (γυµνάστριας του 
σχολείου). Όλοι οι συµµετέχοντες συµφώνησαν πως η καθαριότητα είναι πολιτισµός. Εµπρός 
λοιπόν µε το σύνθηµα: Ελευθέριο-Κορδελιό όµορφο και καθαρό! 

 

5 Ιουνίου-Παγκόσµια Ηµέρα Περιβάλλοντος… 
Παγκόσµια Ηµέρα Προβληµατισµού… 

 
Στις 15 ∆εκεµβρίου 1972, η Γενική Συνέλευση 
του OΗΕ θέσπισε την 5η Ιουνίου ως Παγκόσµια 
Ηµέρα Περιβάλλοντος, µε στόχο να υπενθυµίσει 
στους κατοίκους του πλανήτη ότι το µέλλον της 
ανθρωπότητας είναι άµεσα συνυφασµένο µε το 
µέλλον των οικοσυστηµάτων. Ίσως τότε να µην 
είχε συνειδητοποιηθεί ότι µετά από τόσα χρόνια 
(37 χρόνια) η προστασία του πλανήτη µας θα 
γινόταν το υπ’ αριθµών ένα ζήτηµα της παγκόσµιας 

κοινότητας. Σήµερα, είναι µια ευκαιρία να αναλογιστούµε την κατάσταση του περιβάλλοντος 
σε τοπικό, εθνικό αλλά και πλανητικό επίπεδο. Η Παγκόσµια ηµέρα περιβάλλοντος αποτελεί 
την προσωπική πρόσκληση αλλά και πρόκληση για κάθε ένα από εµάς για να συµβάλλουµε 
στην προστασία του πλανήτη µας. Ίσως λόγω της ηµέρας, πρέπει όλοι µας να παροτρύνουµε 
τον εαυτό µας αλλά και τους γύρω να δραστηριοποιηθούµε και να βελτιώσουµε τη 
συµπεριφορά µας απέναντι στο φυσικό µας πλούτο. 

Με την υπερθέρµανση του πλανήτη που οδηγεί στη µεταβολή 
του κλίµατος, τη λειψυδρία, τη ρύπανση των υδάτων, την 
ατµοσφαιρική ρύπανση, την τρύπα του όζοντος, την 
καταστροφή των δασών και πολλά άλλα ακόµη αποτελούν µια 
εφιαλτική πραγµατικότητα. Η προστασία του περιβάλλοντος 
δεν αποτελεί πλέον ένα στόχο λίγων, αλλά υπαρξιακό θέµα για 
τον πλανήτη, όταν µάλιστα, κανένας πλέον δεν αµφισβητεί ότι 
τα µεγάλα περιβαλλοντικά και κλιµατολογικά προβλήµατα είναι 
αποτέλεσµα του ανθρώπινου παράγοντα. 
Σύµφωνα µε εκτιµήσεις ειδικών επιστηµόνων, το 2020 η 
Νότια Ελλάδα, τα νησιά του Αιγαίου και η Κρήτη, θα 
ερηµοποιηθούν και το κλίµα του θα είναι σαν της Βόρειας 
Αφρικής.  



Σήµερα όλα τα ΜΜΕ και οι φορείς µας 
βοµβαρδίζουν µε µηνύµατα για το 
Περιβάλλον. Εµείς πόσο έχουµε 
συνειδητοποιήσει το µεγάλο κίνδυνο που 
διατρέχουµε και τις επιπτώσεις από την 
καταστροφή του; Η ηµέρα αυτή µας 
παροτρύνει να αναλογιστούµε την καθηµερινή 

µας επίδραση στη γη και να δραστηριοποιηθούµε έτσι ώστε να βελτιώσουµε τη συµπεριφορά 
µας απέναντι στο περιβάλλον µας και στο φυσικό κόσµο. Εξοικονοµήστε ενέργεια, µειώστε τις 
εκποµπές CO2. Υπάρχουν πολλοί τρόποι και συνήθειες που µπορούν να µπουν στην 
καθηµερινότητά µας για να το βοηθήσουµε.  

• Ανακυκλώστε και επαναχρησιµοποιήστε το χαρτί, το αλουµίνιο, το πλαστικό, τον 
τσίγκο, τα υφάσµατα και τις πλαστικές σακούλες.  

• Ανοίξτε τη βρύση όταν χρειάζεται. Χρειάζονται πολλοί πόροι και ενέργεια για να 
καθαριστεί το νερό που φτάνει στα σπίτια µας και στο σχολείο.  

• Αντικαταστήστε τον ηλεκτρικό σας θερµοσίφωνα µε έναν ηλιακό.    
• Αντικαταστήστε τις κοινές λάµπες µε λαµπτήρες χαµηλής ενεργειακής κατανάλωσης 

(µέσος χρόνος ζωής 10 φορές περισσότερο).   
• 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.  

• 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.  

Και µη ξεχνάµε πως σώζοντας τον πλανήτη µας, σώζουµε το σπίτι µας!!.. 

……………………………………………………………………………………………………………… 
Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα ∆ια Βίου Μάθησης 

Βοηθός δασκάλου ξένης γλώσσας στο σχολείο µας 
 

Με πρωτοβουλία του διευθυντή µας κ. Στέργιου 
Παπαδόπουλου και ύστερα από οµόφωνη απόφαση όλων 
των εκπαιδευτικών του σχολείου µας, κατατέθηκε κατά 
τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2007-08 αίτηση 
συµµετοχής µας προς το ΙΚΥ στο παραπάνω πρόγραµµα 
για 3η συνεχόµενη χρονιά. Υπεύθυνες του 
προγράµµατος στο σχολείο µας ορίστηκαν η δασκάλα του 
Α1 κα Κεφαλίδου Άρτεµις και η δασκάλα των Αγγλικών 
κα Τσιακιρίδου Έλσα. Από το ΙΚΥ µας ανακοινώθηκε 

ότι στο σχολείο µας θα φιλοξενούσαµε τη σχολική χρονιά 2008-09 µια βοηθό δασκάλου 
ξένης γλώσσας, την κα Julia Müller από τη Γερµανία.  
Η συµµετοχή µας σ’ αυτό το πρόγραµµα άξιζε πραγµατικά. Η εµπειρία µας από τη συνεργασία 
µας µε τη Julia ήταν θετική και εποικοδοµητική. Ο αυθορµητισµός της, η εργατικότητά της 
και η φιλική της διάθεση την έκαναν ιδιαίτερα αγαπητή σε όλα τα µέλη της σχολικής 
κοινότητας (µαθητές, δασκάλους και γονείς).  



Συνεργάστηκε άριστα µε όλο το διδακτικό προσωπικό 
του σχολείου και ήταν ιδιαίτερα αγαπητή στους µαθητές. 
Μας έφερε σε επαφή µε το εκπαιδευτικό σύστηµα και 
τον πολιτισµό µιας άλλης χώρας, ανταλλάξαµε ιδέες, 
εκπαιδευτικές πρακτικές και µεθόδους. Για εµάς ως 
∆ιαπολιτισµικό Σχολείο είναι πολύ σηµαντικό να 
µπορούµε να συµµετέχουµε σε προγράµµατα σαν και 
αυτό, γιατί πιστεύουµε ότι µέσα από αυτά γίνεται 
προσπάθεια να προωθηθεί η ευρωπαϊκή και οικουµενική 

διάσταση στην εκπαίδευση. Επίσης πιστεύουµε ότι µέσα από αυτά περνούν στα παιδιά 
µηνύµατα αλληλεγγύης και συναδέλφωσης των λαών καθώς και µηνύµατα κατά του ρατσισµού 
και της ξενοφοβίας.  
Η Julia µέσω της σχολικής εφηµερίδας ήθελε για τελευταία φορά να καταγράψει τις 
σκέψεις και τις εντυπώσεις της από την εξάµηνη παραµονή της στη Θεσ/νίκη και στο 
σχολείο µας. 

…Πέρασε σχεδόν ένας χρόνος από τότε που 
ενηµερώθηκα για το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα Comenius 
και την πιθανότητα να πάω στο 6ο ∆ιαπολιτισµικό 
∆ηµοτικό Σχολείο Ελ.-Κορδελιού για µισό χρόνο. Απ’ την 
αρχή, όταν έµαθα για το συγκεκριµένο σχολείο, χάρηκα 
πάρα πολύ που θα πήγαινα σ’ αυτό, όπου η σχολική ζωή 
είναι τόσο διαφορετική από τα σχολεία που είχα πριν 
επισκεφθεί στη Γερµανία, µε πολλούς µαθητές από 
διαφορετικές χώρες και διαφορετικούς πολιτισµούς. 

Ήµουν σίγουρη ότι θα αποκτούσα πολλές καινούριες εµπειρίες, θα µάθαινα για ένα καινούριο 
σχολικό σύστηµα, έναν άλλον πολιτισµό και µια καινούρια χώρα. 
Μετά από 6 µήνες µπορώ να πω πως τελικά πέρασα υπέροχα σ’ αυτό το σχολείο και στην 
Ελλάδα. Από την πρώτη µέρα αισθάνθηκα καλοδεχούµενη στο σχολείο, από το διευθυντή, 
τους δασκάλους, τους µαθητές και τους γονείς των παιδιών. Κάθε µέρα απολάµβανα να 
δουλεύω µε αυτά τα παιδιά, αν και µερικές φορές ήταν δύσκολο εξαιτίας της γλώσσας που 
γινόταν εµπόδιο. Τελικά, καταλαβαίναµε τι θέλαµε ο ένας από τον άλλο. Συγγνώµη που τα 
ελληνικά µου δεν είναι ακόµη τόσο καλά. Εντυπωσιάστηκα από τις πολλές δραστηριότητες που 
προσφέρονταν στους µαθητές αυτού του σχολείου. Και για µένα ήτανε υπέροχο που πήρα 
µέρος σε τόσες πολλές δραστηριότητες κι εκπαιδευτικές επισκέψεις όπου µπορούσα να 
γνωρίσω καλύτερα τα παιδιά κι όπου είδα και έµαθα πολλά για την Ελλάδα. Οι τελευταίοι 
µήνες πέρασαν τόσο γρήγορα που δε θα είναι εύκολο για µένα να φύγω από το σχολείο τόσο 
νωρίς. Οπωσδήποτε θα µου λείψει η εγκαρδιότητα και η φιλοξενία όλων, η ζωηράδα των 
µαθητών, το «Hello Miss» που µου φώναζαν και τα χαµόγελα των παιδιών. Πήρα τόσες 
καλές καινούριες εµπειρίες και εντυπώσεις, αλλά γνώρισα από κοντά και τα προβλήµατα που 
συναντά κανείς στο σχολείο και σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Πιστεύω πως αυτό ήταν 
πολύ χρήσιµο και σηµαντικό για το µελλοντικό µου επάγγελµα ως δασκάλα. Ελπίζω πως όλοι 
οι φοιτητές (µελλοντικοί εκπαιδευτικοί) που θα έρθουν σ’ αυτό το σχολείο τα προσεχή χρόνια 
ως βοηθοί-δάσκαλοι µε το πρόγραµµα Comenius, θα έχουν τέτοια υπέροχη εµπειρία, πλούσια 
και χρήσιµα χρόνια κι εύχοµαι για µια καλή συνεργασία ανάµεσα στους δασκάλους, στο 
διευθυντή και τους γονείς, έτσι ώστε οι µαθητές να λάβουν την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση 
και να έχουν καλές αναµνήσεις από τα σχολικά τους χρόνια. 
Επειδή γνώρισα και αγάπησα την Ελλάδα και τους ανθρώπους της, είµαι σίγουρη ότι αυτή δεν 
ήταν η τελευταία µου επίσκεψη στη χώρα σας και ότι θα επιστρέψω κάποτε στο σχολείο σας.  
Σας ευχαριστώ  πολύ για την υποστήριξη και τη φιλοξενία σας. (Γιούλια Μούλερ) 



 
…It is almost one year ago that I got the information 
of the Comenius Programme and with it the possibility 
to come to the 6th Intercultural All Day School of 
Eleftherio-Kordelio for half a year. From the 
beginning, when I read the description of the school, 
I was very glad to go to this kind of school, where the 
school-life so different than in schools I visited 
before in Germany, with so many pupils with different 
culture. I was sure I would make a lot of new 

experiences, to learn about another school system, another culture and a new country. 
And now I can say that I definitely had a great time in Greece and at this school. 
From the first day I felt very welcome at the school, because of the headmaster, as well 
as the teachers, the pupils and the parents of the children. Every day I enjoyed working 
with the pupils, although it was sometimes difficult because of the language barrier. But 
on the whole we understood what we wanted from each other. I’m sorry that my Greek is 
not so good yet. I was very impressed by how many activities are offered to the pupils. 
And for me it was also great to take part in so many activities and trips with the pupils, 
where I could become acquainted the children better and I also saw and learned a lot 
about Greece. 

The last months have passed so fast that it won’t be 
easy for me to leave the school so early. I will 
definitely miss the cordiality and hospitality of all, 
the liveliness of the pupils, the “Hello Miss”-calls, and 
the smiles of the children. I got so many good new 
experiences and impressions, but I also experienced 
much about the problems in this school and in the 
whole of Greece. And I think this was very helpful 
and important for my future vocation as a teacher. I 

hope that all the students who will come to this school the coming years as an Comenius 
Assistant-teacher will also have such a great, experience-rich and helpful time, and I 
wish for a good cooperation between the teachers, the headmaster and the parents of 
the pupils, so that the pupils get the best possible education and they have a good 
memory on their school time. Because I have learned to know and love Greece and the 
people here, I’m sure this was not my last visit to Greece and I will come back to your 
school sometime. Thank you a lot for your support and your hospitality. (Julia Müller) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Η πολυπολιτισµική χορωδία του σχολείου µας 
«Ταξιδεύοντας … µε τα τραγούδια µας» 

 

Η πολυπολιτισµική χορωδία του σχολείου µας, η 
οποία δηµιουργήθηκε πριν από 5 χρόνια µε πολύ 
µεράκι από τη µουσικό του σχολείου µας κα 
Ντριγκόγια Παναγιώτα, αποτελείται τη φετινή 
σχολική χρονιά (2008-09) από 25 µαθητές της 
∆' ως ΣΤ' τάξης (Ακτύπη Ιωάννα, Αλεξίου 
Ιωάννης, Ασλανίδου Ελένη Γίδαρου Ευγενία, 
∆αγκοπούλου Σοφία, Καπατασίδου Ιωάννα, 
Καρακοζίδου ∆έσποινα, Καραουλάνης Νίκος, 



Κασκαλίδου Αντωνία, Καφφέ Αλεξάνδρα, Καφφές Τηλέµαχος, Κεσαράκα Σοφία, Κωφίδου 
∆έσποινα, Μαστροµανώλης Θεόδωρος, Μοσχοπούλου Ιωάννα, Παπαδάκη Αγγελική, 
Παπακώστα Άννα, Παπακώστας Γιάννης, Σεµερτζίδης Αλέξιος, Σίδος Αναστάσιος, Σίµος 
Χαράλαµπος, Ταξιάρη Ζαφειρούλα, Τσακάλου Λαµπρινή, Φυντανάκης Μαρίνος, 
Χατζηαναγνώστου Παρασκευή).  
Η χορωδία µας συµµετείχε και συµµετέχει σε πολλές εκδηλώσεις:  

• Σε όλες τις παραστάσεις κι εκδηλώσεις του σχολείου.  
• Στη χριστουγεννιάτικη εκδήλωση του Η' Συλλ. 

∆ασκάλων-Νηπιαγωγών Θεσ/νίκης για τα παιδιά των 
εκπ/κών το 2003 (µε το µουσικό Ναίσκε 
Χρυσοβαλάντη).  

• Στη 10η Χορωδιακή Συνάντηση των ∆ηµοτικών 
Σχολείων της Μακεδονίας το 2005, εκδήλωση που 
διοργανώνεται κάθε χρόνο από το ∆ηµοτικό Σχολείο 
Ασβεστοχωρίου και το γνωστό µουσικό Παντελή 
Τερεζάκη.  

• Στην κεντρική εκδήλωση που διοργάνωσαν στα πλαίσια 
της Ολυµπιακής Παιδείας, τα δυο Γραφεία Φυσικής 
Αγωγής του νοµού Θεσ/νίκης στο Μουσείο Αθλητισµού 
στις 11/5/2006 µε τίτλο: «Για την Παιδεία και τον 
Πολιτισµό». 

• Σε εκδήλωση που διοργάνωσε η Ειδική Γραµµατεία ΠΟ∆Ε του ΥΠΕΠΘ για τη 
∆ιαπολιτισµική Εκπαίδευση στο Ξενοδοχείο HYATT της Θεσ/νίκης στις 10/12/2006 
µε τίτλο: «Τα ελληνικά ως εργαλείο εκπαίδευσης των ευπαθών οµάδων» 

• Στην ηµερίδα που διοργάνωσε η ∆/νση Π.Ε. ∆υτ. Θεσ/νίκης στο Porto Palace στις 
12/12/08 µε τίτλο: «Ευρωπαϊκά προγράµµατα: παρουσίαση-ενηµέρωση-αξιοποίηση». 

• Σε τηλεοπτικές εκποµπές που έχουν γίνει για το σχολείο µας και τις δραστηριότητες 
του: στο MEGA το 2006 (Πολύ την Κυριακή-live) στην ΕΤ 3 το 2007 (µεσηµεριανό 
κεντρικό δελτίο ειδήσεων-live), Europe 1 το 2007 (στην ωριαία εκποµπή: Η δύναµη 
της γλώσσας) 

 

 
Λίγα λόγια για τη µουσικό µας την κα Γιώτα: Γεννήθηκε στη 
Λάρισα και σε ηλικία 8 χρονών γράφτηκε στη σχολή πιάνου του 
∆ηµοτικού Ωδείου Λάρισας, παρακολουθώντας µαθήµατα αρµονίας 
και αντίστιξης. Εισήχθη στη Νοµική Σχολή του Α.Π.Θ. και συνέχισε 
τις µουσικές της σπουδές στο Κρατικό Ωδείο Θεσ/νίκης, µε 
καθηγητή το ∆ηµήτρη ∆ηµόπουλο, στη σχολή πιάνου. Πήρε πτυχίο 
Αρµονίας & ∆ίπλωµα πιάνου µε Άριστα παµψηφεί από το Κρατικό 
Ωδείο καθώς και το πτυχίο της Νοµικής. Έχει δώσει ρεσιτάλ 
πιάνου σε Λάρισα, Κοζάνη, Αθήνα, Θεσ/νίκη κι έχει συµµετάσχει σε 
σεµινάρια πιάνου µε καθηγητές τους ∆ιονύση Μαλλούχο, ∆όµνα 
Ευνουχίδου, Έλενα Μουζάλα, Jürgen Schroeder, Lilia Boyadjieva, 
καθώς και σε σεµινάρια διδασκαλίας χορωδίας. Υπήρξε µέλος της 
χορωδίας του ∆ηµοτικού Ωδείου Λάρισας και τώρα συµµετέχει στη 
χορωδία ''Τρισεύγενη Καλοκύρη'' µε εµφανίσεις σε Ελλάδα κι 
εξωτερικό. Από το 2003 είναι δασκάλα µουσικής στην Π.Ε. κι από 
το 2004 στο 6ο ∆ιαπολιτισµικό ∆ηµοτικό Ελευθερίου-Κορδελιού. 
Γνωρίζει αγγλικά (proficiency). 
 

 



Το πρώτο µας CD 
Σε λίγες µέρες θα κυκλοφορήσουµε και το πρώτο µας CD µε τίτλο: «Ταξιδεύοντας … µε τα 
τραγούδια µας», µε 12 τραγούδια από διάφορες χώρες του κόσµου: Αγγλία, Ρωσία, 
Αλβανία, Βολιβία, Γεωργία, ΗΠΑ, Ιταλία, Σερβία, Σενεγάλη, Γερµανία και Ελλάδα.  
Η µουσική γλώσσα είναι το αλφαβητάρι επικοινωνίας, συνεργασίας, συναδέλφωσης, 
ευαισθησίας ανθρώπων και λαών. Νοµάδες της ερήµου, τροβαδούροι, βάρδοι, θαλασσινοί και 
νησιώτες, πρόσφυγες και ροµά, µέσα από τις νότες, τη µουσική και το τραγούδισµά τους, 
µετέφεραν και µεταφέρουν παντοτινά µηνύµατα απ’ άκρη σ’ άκρη της γης. Η µουσική ήταν, 
είναι και θα είναι η πιο όµορφη και µυστηριώδης γλώσσα µε ένα κοινό παγκόσµιο λεξικό, που 
εισχωρεί και στις πιο αποµακρυσµένες περιοχές του νου, της ψυχής, της καρδιάς, του 
πνεύµατος. Το «ταξιδεύοντας … µε τα τραγούδια µας» δεν είναι παρά µόνο ένα πολύ µικρό 
ταξίδι σε διάφορες χώρες, είναι µια µικρή περιπλάνηση που ξεκινάει από την Αµερική και 
µέσω Αφρικής φτάνει ως την Ευρώπη. 
 

  
 

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

Η παραδοσιακή χορευτική οµάδα του σχολείου µας 
 

 Η παραδοσιακή χορευτική οµάδα του σχολείου 
µας, η οποία δηµιουργήθηκε το σχολικό έτος 
2002-03 µε πολύ µεράκι από τη χοροδιδάσκαλο 
του σχολείου µας κα Μπαδέµη Μαρία, - 
γυµνάστρια µε ειδικότητα χορού – σε συνεργασία µε 
το Σύλλογο Γονέων & Κηδεµόνων και τη σύµφωνη 
γνώµη του Συλλόγου ∆ιδασκόντων, αποτελείται 
κάθε χρόνο από 50 ως 60 µαθητές όλων των 
τάξεων του σχολείου (Α' ως ΣΤ' τάξη).  

Τα παιδιά είναι χωρισµένα σε 3 επίπεδα (οµάδες), Α'-Β', Γ'-∆' και Ε'-ΣΤ'.  
Οµάδα Α'-Β' (Βελίκος Στ., Ιγνατιάδης Παν., Κατσαβάκης Άκης, Κατσαβάκης Βαγγ., Καφφές 
∆ηµ., Κολοσίδης Αλ., Κουιµτζίδου Αν., Κούση Ανθή, Κουτσούρα Αθ., Λιάπη Αθ., Μαυρουδή 
Ωραία, Μέµου Βασιλική, Μπαλάσκας Χαρ., Παπαδόπουλος Β., Παπακώστα Βασιλική, Σόνους 
Χριστίνα, Τσακιλιώτη Ευαγγ., Φιλιππίδης Ελ., Φλώρου Φρ., Χαϊδάρογλου Γ., Χαρατσίδου Βασ.) 



 Οµάδα Γ'-∆' (Ασλανίδου Ελ., Γούσιου Ευαγγ., 
∆αγκοπούλου Σοφ., Ελευθεριάδου Συµ., Ερµόλωφ 
Βλαδ., Κορµαρής Αντ., Κουλεµάνης Κων/νος, 
Κουντουργιαννή Ροδή, Κούσης Γ., Μαστροµανώλης 
Θεόδ., Νταµοτσίδης Γ., Παπαδόπουλος Ευστ., 
Παρισίδου Μαρ., Πεταλίδης Ιορδάνης, Σαµανίδου 
Θεοδώρα, Σαρµαδάκης Θεοδόσης, Ταπανίδης 
Παν., Τσαγγαλίδου Άννα, Τσακίρη Κων/να) 
Οµάδα Ε'-ΣΤ' (Γίδαρος Γ., Γκουζιώτης Ευριπ., 

∆όστογλου Στέφ., Ελευθεριάδης Σάββας, Καφφές Μηνάς, Κούσης Παν., Κουτσούρα Ιωάννα, 
Μελετίδης Γ., Μόλαρη Αναστ., Μπακιρτζής Γρηγ., Μπερικιάν Ταµάρα, Μποστάνογλου Αντ., 
Παπαδόπουλος Απ., Παπακώστας Ι., Παρισίδης Βασ., Ράµι Αντριάννα, Σαρµαδάκης Ν., 
Σεµερτζίδης Αλέξης, Σίδος Αναστ., Τριανταφύλλου Π.) 
 

 Τα µαθήµατα γίνονται αµέσως µετά το πέρας των 
µαθηµάτων στο σχολείο. Ο Σύλλογος Γονέων-
Κηδεµόνων ήταν κι είναι αρωγός αυτής της 
προσπάθειας (µε πρωτοβουλία των κατά καιρούς 
προέδρων Μαίρη Ελευθεριάδου, Μαρίνα Βότση & 
Σταυρούλα Παπαδοπούλου και των υπόλοιπων 
µελών του ∆.Σ.), έχοντας δηµιουργήσει το δικό 
µας βεστιάριο στο σχολείο και αγοράζοντας 48 
παραδοσιακές φορεσιές, διαφόρων περιοχών της 
Ελλάδας.  

Παρακάτω αναφέρονται οι παραστάσεις, τα φεστιβάλ και οι εκδηλώσεις, όπου συµµετείχαµε: 
 

Εκδηλώσεις: 
 

• Στην κεντρική εκδήλωση που 
διοργάνωσαν στα πλαίσια του 
προγράµµατος Καλλιπάτειρα, για το σχ. 
έτος 2006-07, τα δυο Γραφεία Φυσ. 
Αγωγής (Ανατ. & ∆υτικής) του ν. 
Θεσ/νίκης στο Μουσείο Αθλητισµού στις 
11/5/2006. 

• Στην κεντρική εκδήλωση που διοργάνωσε 
στα πλαίσια του προγράµµατος 
Καλλιπάτειρα για το σχ. έτος 2007-08, 

το Γραφείο Φυσ. Αγωγής ∆υτικής Θεσ/νίκης στο θέατρο Αµπελοκήπων στις 
5/6/2008.   

 

Φεστιβάλ: 
 

• Φεστιβάλ παιδικών χορευτικών συγκροτηµάτων (συµµετέχουµε από το 2003 ως 
σήµερα):Ένα φεστιβάλ, το οποίο συνδιοργανώνει κάθε χρόνο σε συνεργασία µε το 
∆ήµο Συκεών, το Εργαστήρι Παραδοσιακών Χορών ∆ασκάλων-Νηπιαγωγών 
Θεσ/νίκης και στο οποίο συµµετέχουν πάνω από 150 χορευτικά συγκροτήµατα.  

• Φεστιβάλ παιδικών χορευτικών συγκροτηµάτων ∆ηµοτικών, Γυµνασίων & Λυκείων 
(συµµετέχουµε από το 2005 ως σήµερα): Ένα φεστιβάλ, το οποίο διοργανώνει 
κάθε χρόνο ο Σύλλογος Πτυχιούχων των Σχολών Φυσικής Αγωγής µε ειδικότητα 
παραδοσιακών χορών Βόρειας Ελλάδας.  

 

 



Μουσικοχορευτικές παραστάσεις που ανέβασε η χορευτική µας οµάδα:  
 

• 1999-00: Ο κύκλος της ζωής στην παράδοση (την παράσταση ανέβασε ο τότε 
γυµναστής του σχολείου µας µε ειδικότητα χορού Σκρέκας Απόστολος) 

• 2001-02: Ας κρατήσουν οι χοροί (µουσικοχορευτική αναδροµή ελληνικών και 
ξένων µουσικών ρευµάτων του αιώνα που πέρασε, συνεργάστηκαν Παπαϊωάννου 
Κατερίνα, Καράµπελα ∆ήµητρα και Σπανού Κων/νιά) 

• 2004-05: Πόντος, Ήπειρος, Θράκη, Μ. Ασία (Μπαδέµη Μαρία) 
• 2005-06: Αλησµόνητες Πατρίδες (η Μπαδέµη Μαρία σε συνεργασία µε τη 

γυµνάστρια του ολοηµέρου Ζησοπούλου Θεοδώρα)  
• 2006-07: Το Παρελθόν και το Παρόν µέσα από το χορό (η Μπαδέµη Μαρία σε 

συνεργασία µε τη γυµνάστρια του σχολείου Χαλιαµάλια Βαΐα και τη γυµνάστρια του 
ολοηµέρου και του προγράµµατος Καλλιπάτειρα Βοδενιώτου Χρυσοπηγή) 

• 2007-08: Όλοι οι δρόµοι οδηγούν στις ρίζες µας (η Μπαδέµη Μαρία σε 
συνεργασία µε τη γυµνάστρια του σχολείου Αρβανιτίδου Βιργινία) 

• 2008-09: Γάµος Ελλήνων (η Μπαδέµη Μαρία σε συνεργασία µε τη γυµνάστριά 
µας Αρβανιτίδου Βιργινία και τη µουσικό µας Ντριγκόγια Παναγιώτα) 

 

 Λίγα λόγια για τη χοροδιδάσκαλό µας την κα Μαρία Μπαδέµη: 
Γεννήθηκε στις Σέρρες. Είναι πτυχιούχος των Τ.Ε.Φ.Α.Α. Θεσ/νίκης 
µε ειδικότητα στους ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς. Εργάστηκε 
ως χοροδιδάσκαλος, στους παρακάτω συλλόγους και φορείς: στον 
Πολιτιστικό Σύλλογο Νέου Σκοπού Θεσ/νίκης, στην Ανώτερη 
Επαγγελµατική Σχολή Χορού Σταυρούπολης, στην Ανώτερη 
Επαγγελµατική Σχολή Χορού του ∆ήµου θεσ/νίκης, στο τµήµα 
ελληνικών χορών του ∆ήµου θεσ/νίκης, στη ∆ηµοτική Επιχείρηση 
του ∆ήµου Συκεών. ∆ιδάσκει τα τελευταία χρόνια παραδοσιακούς 
χορούς στο 13ο ∆ηµοτικό Θεσ/νίκης και στο 6ο ∆ιαπολιτισµικό 
∆ηµοτικό Ελευθερίου-Κορδελιού. Ανέλαβε τα τελευταία 4 χρόνια 
την καλλιτεχνική διεύθυνση της Νεανικής Εστίας του Ι.Ν. Αγίας 
Παρασκευής Μενεµένης. Έχει αναλάβει κι έχει διεκπεραιώσει την 
παρουσίαση µεγάλων παραστάσεων σε σηµαντικούς θεατρικούς 
χώρους της πόλης, όπως: στο θέατρο ΑΝΕΤΟΝ, στη Μονή 
Λαζαριστών, στο ∆ηµοτικό θέατρο Συκεών κι αλλού µε θέµατα 
παρµένα από τη λαϊκή παράδοση.  

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Τα κορίτσια µας στον τελικό του πρωταθλήµατος βόλεϊ 
 

Η οµάδα βόλεϊ κοριτσιών του σχολείου µας πήρε µέρος 
στους νοµαρχιακούς αγώνες µίνι πετοσφαίρισης των 
δηµοτικών σχολείων της ∆/νσης Π.Ε. ∆υτικής 
Θεσ/νίκης, οι οποίοι έγιναν στο ΕΑΚ Αµπελοκήπων. 
Μετά από καταπληκτικές εµφανίσεις σε τέσσερις 
αγώνες, έφτασε στον τελικό της διοργάνωσης µε το 
∆ηµοτικό Σχολείο Χαλκηδόνας, όπου ύστερα από ένα 
συγκλονιστικό κι αγωνιώδες παιχνίδι µεταξύ των δύο 
σχολείων ηττήθηκε 2-1 στα σετ µε 16-14  στο τάι µπρεκ. 

Η νίκη περνούσε µια στα χέρια της µιας οµάδας και µια στα χέρια της άλλης.  



Τελικά νικήτρια αναδείχθηκε το ∆ηµοτικό Σχολείο Χαλκηδόνας. Αξίζουν συγχαρητήρια και 
στις δυο οµάδες που αγωνίστηκαν στον τελικό, γιατί στον αθλητισµό σηµασία έχει η 
συµµετοχή και όχι η νίκη. Αυτό το µήνυµα προσπαθούµε να περνάµε συνέχεια στα παιδιά µας.  
Συγχαρητήρια σε όλες τις οµάδες που πήραν µέρος στο πρωτάθληµα.  
Οι αγώνες µας ως τον τελικό:  

6ο ∆ιαπ. Ελ-Κορδελιού – 6ο Μενεµένης: 2-0 
6ο ∆ιαπ. Ελ-Κορδελιού – 13ο Ευόσµου: 2-0 
6ο ∆ιαπ. Ελ-Κορδελιού – 8ο Σταυρούπολης: 2-0 
6ο ∆ιαπ. Ελ-Κορδελιού – 3ο Σταυρούπολης: 2-0 
Τελικός: 6ο ∆ιαπ. Ελ-Κορδελιού – ∆ηµοτικό 
Χαλκηδόνας: 1-2 
 

Αξίζουν ένα µεγάλο µπράβο: τα κορίτσια της οµάδας µας 
(Γεράσι Έλενα, Γίδαρου Ευγενία, Καραγκιόζοβα 
Μυροφόρα, Καφφέ Αλεξάνδρα, Μόλαρη Αναστασία, 

Μοσχοπούλου  Στεργιανή και Ταξιάρη Ζαφειρούλα), και η γυµνάστρια του σχολείου µας κα 
Αρβανιτίδου Βιργινία, η οποία είχε όλη την ευθύνη και την προετοιµασία της οµάδας. 
Ευχαριστούµε θερµά την πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων & Κηδεµόνων κα Σταυρούλα 
Παπαδοπούλου για τη βοήθεια της όλες τις ηµέρες των αγώνων, των υπολοίπων γονιών των 
κοριτσιών µας καθώς και των παιδιών της ΣΤ τάξης για τη στήριξή τους στον τελικό και για 
το φίλαθλο πνεύµα που επέδειξαν.  
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Εκ…φράσεις 
 

Η καρδιά σου είναι πέτρα: Τη φράση αυτήν την πρωτοβρίσκουµε στον Όµηρο. Πριν 
πεθάνει ο Έκτορας, λέει στον Αχιλλέα: « Η καρδιά σου είναι από πέτρα. Να θυµάσαι, λοιπόν, 
πως εξαιτίας µου οι θεοί θα είναι οργισµένοι εναντίον σου, την ηµέρα που ο Πάρις και ο 
Απόλλων - παρ’ όλη τη γενναιότητά σου - θα σε σκοτώσουν δίπλα στις Σκαιές Πύλες».   
 

Πήραν τα µυαλά του αέρα: Μέσα στα όπλα, στις µηχανές και γενικά στα «µέσα» του 
πολέµου, το "Υγρόν Πυρ" είναι ένα από τα πιο περίεργα και θαυµαστά έργα του 
ανθρώπου. Την απόκρυφη εφεύρεση την έφερε - καθώς λένε - στο Βυζάντιο, τον έβδοµο 
αιώνα, ένας καλόγερος από τη Συρία, ο Καλλίνικος. Στην πλώρη κάθε "χελιδονιού" - δηλαδή 
µεγάλου βυζαντινού πλοίου µε τέσσερις σειρές κουπιά - ήταν τοποθετηµένη σαν προτοµή, το 
κεφάλι ενός λιονταριού ή άλλου θηρίου ή και ανθρώπου ακόµα, καµωµένο από µπρούντζο, που 
είχε το στόµα του διαρκώς ανοιχτό. Το στόµα αυτό επικοινωνούσε µε κάτι σωλήνες, από τις 
οποίες χυνόταν το υγρό - που ήταν µαύρο σαν ακάθαρτο πετρέλαιο - ενώ την ίδια στιγµή, από 
ένα άλλο σωλήνα στελνόταν µε ειδικές φυσούνες άφθονος αέρας, ώστε να µπορεί να τινάζεται 
µακριά το υγρό. Τους σωλήνες αυτούς, που επικοινωνούσαν απευθείας µε το κεφάλι, οι 
Βυζαντινοί τους ονόµαζαν "µυελούς". Από το τελευταίο αυτό, λοιπόν, έµεινε ως τα χρόνια µας 
η πασίγνωστη φράση" πήραν τα µυαλά του αέρα".  
 

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



31 Μαΐου-Παγκόσµια Ηµέρα κατά του καπνίσµατος 
 

Θα το κόψετε την 1η Ιουλίου; 
 

Με αφορµή την παγκόσµια ηµέρα κατά 
του καπνίσµατος, η Ελληνική 
Καρδιολογική Εταιρεία κρούει τον 
κώδωνα του κινδύνου, δεδοµένου ότι 
κάθε χρόνο πεθαίνουν στην χώρα µας 
20.000 καπνιστές από νοσήµατα που 
σχετίζονται µε το κάπνισµα.  
Για την ακρίβεια, οι καπνιστές ζουν 14 
χρόνια λιγότερα από αυτούς που δεν 
καπνίζουν. Σε παγκόσµιο επίπεδο, η 
χώρα µας βρίσκεται στις τρεις πρώτες 
θέσεις µαζί µε την Κύπρο και την 
Κούβα στην κατά κεφαλήν κατανάλωση 

τσιγάρων. Η Ελλάδα κατακτά επί χρόνια τον τίτλο της "πρωταθλήτριας Ευρώπης" στο 
κάπνισµα. Είναι, µάλιστα, η µοναδική χώρα στην Ευρώπη στην οποία παρατηρείται αύξηση του 
καπνίσµατος όχι µόνο στους ενηλίκους αλλά και στα αγόρια και κορίτσια εφηβικής ηλικίας. Οι 
Έλληνες επιστήµονες προτείνουν απαγόρευση του καπνίσµατος σε όλους τους δηµόσιους 
κλειστούς χώρους, στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, στα ταξί και στα µέσα συγκοινωνίας, στους 
σταθµούς των τρένων, στα λεωφορεία, ακόµη και στις παραλίες, δραστικά µέτρα στα οποία 
όµως θεωρείται µάλλον δύσκολο να πειθαρχήσουν οι Έλληνες. Οι επιστήµονες εµφανίζονται 
διχασµένοι για το εάν πρέπει να ποινικοποιηθεί η χρήση του. Ο καθηγητής καρδιολογίας του 
Πανεπιστηµίου Αθηνών, ∆ηµήτρης Κρεµαστινός µιλά για µέτρα κατά όσων προάγουν το 
κάπνισµα, χωρίς ωστόσο να τάσσεται υπέρ της ποινικοποίησης ή των προστίµων, άποψη που 

διατυπώθηκε από µέλη της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, σε 
συνέντευξη τύπου. Το σίγουρο είναι ότι το κάπνισµα δεν βλάπτει 
µόνο το χρήστη αλλά και τους γύρω του και δυστυχώς η 
πραγµατικότητα στην Ελλάδα είναι θλιβερή, µε ολοένα και πιο νέα 
παιδιά εθίζονται στο καπνό. Μάλιστα, νεότερες µελέτες έδειξαν ότι 
τα έµβρυα που εκτίθενται στο καπνό αναπτύσσουν επιθετική 
συµπεριφορά στη παιδική ηλικία και δεν αναζητούν κοινωνικές 
συναναστροφές. Πάντως, η εµπειρία από την απαγόρευση του 
καπνίσµατος σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες έδειξε ότι ο αριθµός των 
νέων και των εθισµένων καπνιστών µειώθηκε δραστικά. Έρευνες 
δείχνουν ότι το 15% των µαθητών δοκιµάζει για πρώτη φορά τη 
γεύση του τσιγάρου στην ηλικία των 10 ετών, στην ηλικία των 14 οι 

µισοί έχουν καπνίσει έστω µια φορά ενώ στην Γ' Λυκείου ένας στους τρεις µαθητές είναι ήδη 
συστηµατικός καπνιστής. Από την πλευρά του ο αντιπρόεδρος της Ελληνικής Καρδιολογικής 
Εταιρείας, Βασίλης Πυργάκης, τονίζει ότι οι θάνατοι που οφείλονται στο κάπνισµα κάθε 
χρόνο είναι περισσότεροι από τους θανάτους που οφείλονται στα ναρκωτικά, το AIDS, το 
αλκοόλ και τα ατυχήµατα µαζί. Σύµφωνα µε τα παγκόσµια επιδηµιολογικά δεδοµένα ένας 
καπνιστής που παθαίνει έµφραγµα έχει 4 φορές µεγαλύτερη πιθανότητα να πεθάνει αιφνιδίως 
από κάποιον που δεν καπνίζει. Οι καπνιστές έχουν δύο έως έξι φορές περισσότερες 
πιθανότητες να καταλήξουν λόγω εγκεφαλικού επεισοδίου σε σχέση µε το µη καπνιστή ενώ οι 
άνδρες 40-60 ετών που καπνίζουν ένα πακέτο τσιγάρα την ηµέρα τριπλασιάζουν τον κίνδυνο 
για έµφραγµα του µυοκαρδίου. Επιπλέον, το κάπνισµα είναι η σηµαντικότερη αιτία εµφάνισης 



καρκίνου κυρίως στο στόµα, το λάρυγγα, τον οισοφάγο, τους πνεύµονες και το στοµάχι. 
Ευθύνεται επίσης για τη χρόνια αποφρακτική πνευµονοπάθεια, το πεπτικό έλκος, τις 
σεξουαλικές δυσλειτουργίες και τη γήρανση. Η Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας εκτιµά ότι µέσα 
στα επόµενα 20 χρόνια θα πεθάνουν εξαιτίας του καπνίσµατος 150 εκατοµµύρια άνθρωποι σε 
όλο τον κόσµο. 
Αριθµοί και τσιγάρα 

• Το 80% των καπνιστών θέλει να το κόψει.  
• Ένας στους 10 θανάτους ενηλίκων παγκοσµίως 

οφείλεται σε ασθένειες που σχετίζονται µε το 
κάπνισµα. Το 2030 η αναλογία θα είναι 1 στους 6.  

• 15 δισεκατοµµύρια τσιγάρα πουλιούνται ηµερησίως – 
ή 10 εκατ. το λεπτό.  

• 12 φορές περισσότεροι Άγγλοι πέθαναν από το 
τσιγάρο παρά από το Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο.  

• 1 στους 5 έφηβους (13-15 χρόνων) στον κόσµο 
καπνίζει. Κάθε µέρα ξεκινούν το κάπνισµα 80.000-
100.000 παιδιά. Τα µισά ζουν στην Ασία.  

• Oι περισσότερες περιπτώσεις καρκίνου του 
πνεύµονα –90% άντρες, 80% γυναίκες– οφείλονται 
στο κάπνισµα.  

• Προσφορά στο ∆ιαδίκτυο: ηλεκτρονικό τσιγάρο, 
χωρίς νικοτίνη, µε την ίδια απόλαυση. Τα 2 τσιγάρα 
115. Τιµή γνωριµίας 69,90.  

• Κάθε τσιγάρο κοστίζει στον καπνιστή 5-
20’ ζωής.  

• Μη καπνίζοντες σε εργασιακό περιβάλλον 
όπου επιτρέπεται το κάπνισµα αυξάνουν 
16-19% την πιθανότητα να παρουσιάσουν 
καρκίνο του πνεύµονα.  

• Oι πιο παθητικοί Ευρωπαίοι καπνιστές 
είναι οι Έλληνες, µε περίπου 3.000 
τσιγάρα το χρόνο, σε έρευνα του 2007.  

• Στην Αµερική το ποσοστό των καπνιστών 
στους ενήλικους έπεσε στο µισό από το 
1965 µέχρι το 2006, από 42% στο 
20,8%.  

• Μετά την απαγόρευση του καπνίσµατος στη Νέα Υόρκη πρόλαβαν 3.383 περιπτώσεις 
καρδιακής προσβολής και κέρδισαν 68 εκατ. που θα κόστιζε η περίθαλψή τους.  

• Μετά την απαγόρευση του καπνίσµατος ο τουρισµός στη Χαβάη µειώθηκε κατά 12%.  
• Μετά την απαγόρευση του καπνίσµατος τα τροχαία από µεθυσµένους οδηγούς 

αυξήθηκαν κατά 13%.  
• 5.000 ιδιοκτήτες καφέ διαδήλωσαν στη Χάγη για την απαγόρευση του καπνίσµατος. 

 

Θα το κόψετε την 1η Ιουλίου; 
Τι θα γίνει τον Ιούλιο του 2009; Τα τασάκια θα είναι µόνο για τις 
τσίχλες ή το ελληνικό δαιµόνιο θα αχρηστεύσει άλλη µία νοµοθετική 
πράξη; Το «Καφές και τσιγάρα» θα είναι πια µόνο τίτλος ταινίας ή 
έτσι θα ονοµάζονται τα καφέ των 70 τ.µ.; ∆ιαβάσαµε το νόµο και 
περιµένουµε πώς και πώς τις πρώτες πορείες υπέρ της νικοτίνης. 
Όλα αυτά βέβαια αν εφαρµοστεί ένας νόµος που, δεν είµαστε σίγουροι 
ότι θα ισχύσει ποτέ. 



Τι θα συµβεί στην Ελλάδα 
Η απαγόρευση του καπνίσµατος που θα 
ξεκινήσει την 1η Ιουλίου είναι το αποτέλεσµα 
µιας διαδικασίας που ξεκίνησε πριν από 57 
χρόνια. Το 1979 απαγορεύεται στα 
νοσοκοµεία (φανταστείτε ότι µέχρι τότε 
κάπνιζαν και µέσα στους χώρους αναµονής) 
και το 1980 στους κλειστούς δηµόσιους 
χώρους. Το 1990 απαγορεύεται στις πτήσεις 
εσωτερικού (σήµερα ισχύει και για του 
εξωτερικού) και το 2003 
συµπεριλαµβάνονται στις διατάξεις και 
κάποιοι ιδιωτικοί χώροι. Σύµφωνα µε τα 

παραπάνω, σήµερα άκαπνοι πρέπει να παραµένουν οι παρακάτω χώροι: Τα µέσα µαζικής 
µεταφοράς µε εξαίρεση τα πλοία. Τα θέατρα και οι κινηµατογράφοι. Oι υπηρεσίες υγείας. Τα 
σχολεία πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Ακόµα µερική απαγόρευση υπάρχει: 
Στα θαλάσσια µέσα µεταφοράς. Στα εστιατόρια, παµπ και µπαρ. Στα δηµόσια κτίρια κι 
εσωτερικούς χώρους εργασίας (σε ορισµένους χώρους επιτρέπεται).  

Κατά πόσο ισχύουν βέβαια τα παραπάνω είναι ένα 
ζήτηµα, καθώς δεν είναι λίγες οι φορές που 
έχουµε διαπιστώσει παρανοµίες. Το υπουργείο λέει 
πως δεν υπάρχει επαρκής εποπτεία και πολλοί 
καπνιστές δηλώνουν: «Εµάς δεν µας απαγορεύει 
κανείς τίποτα».  
Τι πρακτικά θα συµβεί µετά την εφαρµογή του νέου 
νόµου σε ορισµένους πολυσύχναστους χώρους; 
Είναι στη δικαιοδοσία του κάθε εργοδότη αν θα 
φτιάξει ειδικούς χώρους για καπνιστήριο. Στο 
αεροδρόµιο η κατάσταση θα παραµείνει όπως είναι 

και σήµερα. Στα ταξί, η απαγόρευση καπνίσµατος ισχύει από το 1952! Θα γίνει αυστηρότερη η 
επιτήρηση; Στις φυλακές, ανεπίσηµες πηγές ισχυρίζονται πως µάλλον δεν θ’ αλλάξει τίποτα. 
Oι κρατούµενοι, δηλαδή, θα συνεχίσουν να καπνίζουν κανονικά µέσα στο κελί τους όπως και 
στο προαύλιο.  
Συµπέρασµα: Το µόνο καινούριο που φέρνει ο νόµος είναι η απαγόρευση του καπνίσµατος σε 
εστιατόρια, καφέ, µπαρ, κλαµπ και µπουζούκια. Για να εφαρµοστούν οι διατάξεις του νόµου, 
θα δηµιουργηθούν επιτροπές και υποεπιτροπές που θα ελέγχουν και θα τιµωρούν τους 
παραβάτες. Oι «καµπάνες» θα είναι 300 για τους ιδιώτες και 3.000 για τους 
καταστηµατάρχες. 
 

Η ιστορία του καπνού 
 

Ο καπνός και πληθυντικός τα καπνά είναι είδος 
του φυτού "Νικοτιανή", που οφείλει το όνοµα της 
στον Γάλλο πρεσβευτή Ιωάννη Νικότ (Nicot), που 
την εισήγαγε και τη διέδωσε στη Γαλλία το 1560. Ο 
καπνός κατάγεται από την Αµερική και ειδικότερα 
από περιοχές νοτιότερα από το Μεξικό. 

Αρχαιολογικές έρευνες διαπίστωσαν ότι εκεί η χρήση του καπνού ήταν γνωστή 500 χρόνια 
πριν από την ανακάλυψη της Αµερικής.  



Η είδηση περί καπνού και χρησιµοποιήσεώς του έφθασε στην Ευρώπη από το περιβάλλον του 
Κολόµβου. Το 1492 εξερευνώντας την Κούβα συνάντησαν Ιθαγενείς, που εισέπνεαν τον 
καπνό από καιγόµενα φύλλα. Επίσης, ο ιεραπόστολος Ραµόνο Πόντε, που συνόδευε τον 
Κολόµβο στο δεύτερο ταξίδι του (1494-96), παρατήρησε ότι οι Ιθαγενείς εισέπνεαν σκόνη 
καπνού και έκανε σχετικές ανακοινώσεις προς τον Πέτρο της Βερώνης το 1511. Ακόµα, το 
1502 οι Ισπανοί στα παράλια της Ν. Αµερικής παρατήρησαν µεταξύ των κατοίκων τη 
συνήθεια του µασήµατος των φύλλων του καπνού.  
Στην Ευρώπη ο καπνός µεταφέρθηκε από τους Ισπανούς το 1519. Στη Γαλλία αναπτυσσόταν 
το 1556. Στην Ιταλία καλλιεργήθηκε το 1575. Οι Σάξονες καλλιέργησαν τον καπνό το 1613. 
Στην Ολλανδία καλλιεργήθηκε το 1615. Στην Ελλάδα µεταφέρθηκε ο καπνός στα τέλη του 
16ου αιώνα. Στα µέσα του ΙΖ' αιώνα ο καπνός ήταν γενικά διαδεδοµένος στη ∆ύση. Η 
καλλιέργεια του καπνού στην Αγγλία απαγορευόταν µέχρι το 1910, παρόλο που η εισαγωγή 
της συνήθειας του καπνίσµατος στην Ευρώπη οφείλεται στους Άγγλους, που το 1586 από την 
αποικία τους, τη σηµερινή Βιργινία της Αµερικής, έφεραν υλικό και όργανα καπνίσµατος στον 
Ουώλτερ Ρώλι (Raleigh). Οι άποικοι, που ο Ρώλι εγκατέστησε στη Βιργινία, άρχισαν τη 
συστηµατική καλλιέργεια του καπνού στην Αµερική. 
Το 1636 Ισπανοί έφεραν τη συνήθεια της εισπνοής καπνού στην Ιταλία, που αµέσως ο 
Πάπας Ουρβάνος Η' απαγόρευσε µε εγκύκλιο για ένα περίπου αιώνα, έως το 1724. Στο 
διάστηµα του ΙΖ' αιώνα το κάπνισµα διαδόθηκε ταχύτητα σε όλο τον κόσµο, παρά τις 
απαγορεύσεις της Πολιτείας και της Εκκλησίας. Έκτοτε σταδιακά οι χώρες η µία µετά την 
άλλη επιδόθηκαν στην εκµετάλλευση του καπνού µε εργοστάσια, βιοµηχανίες, ταµεία, γραφεία, 
εµπορία, εξαγωγές, εισαγωγές κ.λ.π. Στην Ελλάδα τις πρώτες σιγαροποιητικές µηχανές 
εισήγαγαν το 1909 οι βιοµήχανοι Βάρκας και Καραβασίλης.  
Το κάπνισµα είναι µία συνήθεια, που ξαφνιάζει και αναστατώνει τον ανθρώπινο 
οργανισµό, τον δυσκολεύει και τον καταπονεί µέχρι να την υιοθετήσει, διότι είναι ξένη 
προς τις φυσιολογικές, βιολογικές λειτουργίες του οργανισµού.  
∆εν είναι λειτουργία, που έχει προβλέψει η φύση, αλλά συνήθεια, που έχει επινοήσει ο 
άνθρωπος και µάλιστα από την εποχή, που ζούσε ακόµη σε σχεδόν πρωτόγονη κατάσταση. 
Παρά ταύτα όµως, όταν ο οργανισµός εθιστεί στον καπνό, τον κάνει αδιάσπαστο µέρος της 
ζωής του και δυσκολεύεται µετά να απαλλαγεί.  Η σύγχρονη επιστήµη και ο σηµερινός 
πολιτισµός µας κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου. 

……………………………………………………………………………………………………………. 
Ας µιλήσουµε για τον πόλεµο και την ειρήνη 

 

«Αν ήµουν µάγος θα σας έβαζα ειρήνη στην καρδιά 
σας…». «Αν µπορούσα να κάνω µαγικά θα άδειαζα 
τις βόµβες από τα αεροπλάνα και θα τα γέµιζα µε 
τσιχλόφουσκες για να τις ρίχνουν στη γη». Αυτές 
είναι ορισµένες από τις ευχές των ίδιων των παιδιών 
της πρώτης τάξης του σχολείου µας και ίσως και 
χιλιάδων άλλων αθώων παιδικών ψυχών που ζουν τον 
πόλεµο από κοντά ή µαθαίνουν γι’ αυτόν µέσα από τα 
βιβλία και τις οθόνες των τηλεοράσεών τους. 
Συνηθίζουµε να θυµόµαστε την ειρήνη όταν γύρω µας 
ζούµε τον πόλεµο. Και σήµερα ζούµε φρικτούς πολέµους, 
που µέσα σε αυτούς χάνονται οι ζωές, τα όνειρα και οι 

ελπίδες µικρών και µεγάλων. Στα µάτια των παιδιών όµως δεν υπάρχει καµιά πειστική 
δικαιολογία για όλα αυτά, παρά µόνο µια πολύ πραγµατική ερώτηση. Γιατί; 



Γιατί πρέπει να σκοτώνονται αθώα παιδιά; Γιατί κάποιοι 
άνθρωποι στη γη δεν έχουν νερό, φαγητό, στέγη, 
σχολεία και ιατρική περίθαλψη; Γιατί κλείνουµε τα µάτια 
σε όλα αυτά και συνεχίζουµε να ζούµε ήσυχοι στο 
µικρόκοσµό µας; Η ειρήνη είναι κάτι έξω από µας; 
Ειρήνη είναι και οι µικρές καθηµερινές µας πράξεις. 
«…Ειρήνη είναι να ακούς διαφορετικά είδη µουσικής… 
Να φοράς διαφορετικά ρούχα… Να χαρίζεις 
παπούτσια σε κάποιον που τα χρειάζεται… Ειρήνη 
είναι να έχουν όλοι ένα σπίτι… Να υπάρχει αρκετή 
πίτσα για όλους… Ειρήνη είναι να ζεσταίνεις αυτούς 
που αγαπάς…» Και πολλά άλλα που πολύ όµορφα 

περιγράφει «Το Βιβλίο της Ειρήνης» του Τοντ Παρ. 
Μέσα από τις γραµµές αυτού του βιβλίου ξεκίνησε 
το ταξίδι της πρώτης τάξης του σχολείου µας στον 
µαγικό κόσµο της ειρήνης. Στο ταξίδι αυτό οι 
σκέψεις των παιδιών πέρασαν νοερά µέσα από 
χώρες όπου υπάρχει πόλεµος, πείνα, αρρώστιες. 
Προβληµατιστήκανε, σκεφτήκανε πάρα πολύ, 
στενοχωρηθήκανε, µιλήσανε για τις ανάγκες τους, 
τις ανάγκες του κάθε ανθρώπου και γυρίσανε ξανά 
πίσω και κοιτάξανε µέσα τους. Ήταν το µαγικό 
κλειδί για να ονειρευτούν ξανά. Να ονειρευτούν 
έναν κόσµο δίκαιο, έτσι ακριβώς όπως θα θέλανε 
να είναι και στην πραγµατικότητα.   
Τα συναισθήµατά τους έντονα. Θέλανε να 
επικοινωνήσουνε έξω από τους τέσσερις τοίχους 
της τάξης τους. Με διάφορους τρόπους. Κι αυτό 
έκαναν. Παίξανε θέατρο την ειρήνη και τον 
πόλεµο, την ηµέρα της σχολικής γιορτής για την 
επέτειο της 25ης Μαρτίου. Αφιερώσανε την 
προσπάθεια αυτή στα παιδιά της Παλαιστίνης. 
Ζωγραφίσανε τον κόσµο της ειρήνης και τον 
τραγουδήσανε. Και σ’ όλο αυτό το ταξίδι ήταν 
αµέριστη η συµπαράσταση και η συµµετοχή των 

γονιών τους που µε πολύ µεράκι και φαντασία δηµιούργησαν µαζί µε τα παιδιά το χωριό της 
ειρήνης. Ένα χωριό όπου υπάρχει νερό, φαγητό, γιατρός, σχολείο, ρούχα, παπούτσια, 
θέρµανση, παιδική χαρά και φίλοι για όλους. Μπορεί να µην µπορούµε να αλλάξουµε τον κόσµο 
ολόκληρο, µπορούµε όµως να ονειρευόµαστε και µέσα από τα όνειρά µας να ανακαλύπτουµε 
συνεχώς τον εαυτό µας και τις επιθυµίες µας. Και όταν αυτές οι επιθυµίες συναντιούνται 

πολλά θαύµατα µπορούν να συµβούν.  
Το σχολείο άλλωστε είναι το σπίτι της ειρήνης. Είναι το σπίτι των 
παιδικών ψυχών. Μέσα σε αυτό το σπίτι υπάρχει απέραντος χώρος 
για όνειρα και λίγη νεραϊδόσκονη. «Ο κόσµος είναι καλύτερος χάρη 
σε σένα!» γράφει ο Τοντ Παρ στο βιβλίο του. Και συµπληρώνουµε.. 
«Ο κόσµος είναι καλύτερος χάρη στις παιδικές ψυχές!»  

 
 



Το συγκεκριµένο φύλλο της εφηµερίδας (αρ. φύλλου 21) 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. 
 

 
Αντίο, αγαπηµένο µας σχολείο 
Прощай, дорогая наша школа 
Lamtumirë shkolla jonë e dashur! 
Adieu, notre école bien-aimée 
Goodbye, our loved school 
Auf Wiedersehen, unsere geliebte Schule 
 


