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Ποια είναι η απάντηση στην παιδική
ερώτηση: «τι θα πει διαφορετικό;»

Καθηµερινά καλούµαστε ως εκπαιδευτικοί,
από τα ίδια τα παιδιά, να δίνουµε
απαντήσεις σε τέτοιες ερωτήσεις. Καµία
παιδαγωγική
θεωρία
και
κανένας
εκπαιδευτικός νόµος δεν επαρκεί, ώστε να
δώσουµε µια σαφή και ξεκάθαρη
απάντηση. Τη διαφορά, που µπορεί να µην
την οριοθετούµε λεκτικά, την ασκούµε µε
τις πράξεις µας και άρα την ορίζουµε. Την
ορίζουµε µε το εκπαιδευτικό µας έργο, µε
τον τρόπο και τους λόγους για τους
οποίους µε κάποιους ανθρώπους εντός κι
εκτός σχολείου συνάπτουµε σχέσεις, ενώ
µε άλλους όχι. Με τον τρόπο που
επικοινωνούµε µε τους άλλους και µε τα
όρια που θέτουµε στην επικοινωνία µας.
Ένας εκπαιδευτικός δεν πρέπει να είναι
ήσυχος µε τη συνείδησή του µόνο και µόνο
επειδή παρέχει τις ίδιες ευκαιρίες στους
µαθητές του.
Γιατί, τις ευκαιρίες, δε φτάνει µόνο να τις παρέχουµε στα παιδιά, πρέπει καταρχήν να
παρακινούµε τα παιδιά ώστε να τις λαµβάνουν. Και για να τα παρακινούµε αποτελεσµατικά,
πρέπει να λαµβάνουµε υπόψη τη µοναδικότητα του κάθε παιδιού, η οποία ταυτίζεται µε τη
φαντασία, µε τη δηµιουργικότητα και τις ιδιαίτερες κλίσεις, που έτσι κι αλλιώς ο καθένας µας
κουβαλάει µέσα του. Αυτά τα στοιχεία, όταν αναγνωρίζονται µέσα στη σχολική κοινότητα,
προσδίδουν στο κάθε παιδί έναν ιδιαίτερο θετικό ρόλο, τον οποίο ο εκπαιδευτικός οφείλει να
εξελίξει. Με τον τρόπο αυτό παρέχουµε στα παιδιά την εκπαίδευση που απαιτείται ώστε να
ανταποκρίνονται στις ευκαιρίες που τους δίνονται από το σχολείο. Παρέχουµε δηλαδή την
απαιτούµενη βάση για ίσες ευκαιρίες, σεβόµενοι καταρχήν την προσωπικότητα του κάθε
παιδιού και όχι εξισώνοντας τους µαθητές µας στο όνοµα των γνωστικών και µόνο
απαιτήσεων του σχολείου και των δικών µας προσδοκιών, απέναντι στις οποίες – έτσι κι
αλλιώς – κάθε µαθητής απαντά µε διαφορετικούς ρυθµούς.

Πρέπει να βοηθήσουµε τα παιδιά να ανακαλύψουν τα θετικά στοιχεία της διαφορετικότητας, τη
σηµασία του «εµείς», του αλληλοσεβασµού, της συνεργασίας και της δηµιουργικής επικοινωνίας.
Το σχολείο είναι για όλους. Είναι το σπίτι της ειρήνης. Είναι το σπίτι των παιδικών ψυχών.
Είναι το σπίτι των πρώτων ανθρώπινων συναντήσεων.

Προσπαθούµε όλα αυτά τα χρόνια µέσα από τις (διαπολιτισµικές-πολυπολιτισµικές)
δράσεις του σχολείου µας να ωφελούνται όλα, χωρίς καµιά εξαίρεση, τα παιδιά. Για ένα
σχολείο ανοιχτό στην κοινωνία, ένα σχολείο που προάγει την αίσθηση της ελευθερίας,
την αυτενέργεια, την αυτοδιαχείριση και τη συµµετοχή.
(οι δάσκαλοι του 6ου ∆ιαπολιτισµικού ∆ηµοτικού Ελευθερίου-Κορδελιού)

Μια µεγάλη τιµή για την έντυπη εφηµερίδα µας
Ο πρόεδρος της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και πρώτος πολίτης της χώρας, κ. Κάρολος
Παπούλιας, µας στέλνει τις ιδιόχειρες ευχαριστίες του για την εφηµερίδα µας, η οποία φτάνει
στην έντυπη µορφή της σε όλα τα σχολεία της Θεσ/νίκης και σε όλα τα ∆ιαπολιτισµικά
Σχολεία της χώρας. Αποτελεί µεγάλη τιµή για το σχολείο µας.

Το συγκεκριµένο φύλλο της εφηµερίδας ( αρ. φύλλου 22 ) επιµελήθηκαν µε τη βοήθεια
των δασκάλων τους, οι παρακάτω µαθητές της ΣΤ τάξης: Γκατενασβίλι Μαρία, Γκουζιώτης
Ευρυπίδης, Ηλιάδης Γιώργος, Καρράς Γιάννης, Καφφές Μηνάς, Κεσαράκα Σοφία, Κοασίδου
Έφη, Κούσης Παναγιώτης, Κυριακίδου ∆όµνα, Μιχαηλίδου Σοφία, Μπεκίρι Ερισιόν,
Μποστάνογου Αντώνιος, Νοβάκου Εριόλ, Παπακώστα Άννα, Παπακώστας Γιάννης,
Παρασκευόπουλος Απόστολος, Πολατίδης Νίκος, Ράµι Αντριάνα, Σαρµαδάκης Νίκος,
Σεµερτζίδης Αλέξης, Τατουνασβίλι Γκεόργκι, Τούσκα Κυριακή, Τριαναταφυλλίδης Αντώνης,
Χότζα Κοζέτα, Χοτζαλάρι Κατερίνα, Ακτύπη Ειρήνη, Ακτύπη Ιωάννα, Βαρβαριώτης Γιάννης,
Γεωργιάδου Παναγιώτα, Καβατζίδης Λευτέρης, Κασκαλίδου Αντωνία, Κουσιδώνης Στέλιος,
Κουτσούρα Ιωάννα, Κωνσταντινίδης Θεόδωρος, Λαχανίδης Ραφαήλ, Λενάκου Γκρέισι,
Μακεδονίτης Λευτέρης, Μελντονιάν Μαγδαληνή, Μέµος Νίκος, Παντελιάδης Θανάσης,
Παπαδάκη Αγγελική, Παπαδόπουλος Παναγιώτης, Πογκόσωβ Ρώµα, Σεβλίδου Κων/να,
Σουλµέταϊ Αρµάντο, Τοπαρλάκη Ερατώ, Τσεβτελίδης Γιάννης, Τσιαντάρης ∆ηµήτρης, Τσίλιου
Φώτης, Χατζηαναγνώστου Παρασκευή, Χατζηϊωαννίδης Γιάννης, Χετσογιάν Σοφία

Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα ∆ια Βίου Μάθησης
Comenius - Πολυµερείς Σχολικές Συµπράξεις

Οικο-Πολίτες της Κοινής Ευρώπης/Eco-Citizens of Common Europe
∆ιάρκεια: 2 χρόνια (2009-2011)
Συµµετέχουν: 16 σχολεία από 14 ευρωπαϊκές χώρες (κατ’ αλφαβητική σειρά):
Αγγλία, Βουλγαρία, ∆ανία, Ελλάδα, Εσθονία, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρος,
Νορβηγία, Ολλανδία, Ουαλία, Πολωνία, Πορτογαλία, Τουρκία.
Το σχολείο µας, το 6ο ∆ιαπολιτισµικό & Ολοήµερο
∆ηµοτικό
Ελευθερίου-Κορδελιού
Θεσ/νίκης
η
συµµετέχει µε χαρά για 2 φορά σε ένα ευρωπαϊκό
πρόγραµµα Comenius – Πολυµερείς Σχολικές
Συµπράξεις. Η πρώτη µας συµµετοχή κι εµπειρία
σε ανάλογο πρόγραµµα, ήταν το 2003-2006 µε
άλλα 5 σχολεία και τίτλος του: «Τα παιδιά γράφουν
και ζωγραφίζουν για τα παιδιά». Το πρόγραµµα
Οικο-Πολίτες της Κοινής Ευρώπης είναι το
αποτέλεσµα µιας κοινής εργασίας πολλών
ευρωπαϊκών σχολείων ενδιαφερόµενων να βελτιώσουν την πληροφόρηση για τα οικολογικά
προβλήµατα µεταξύ των συµµετεχόντων και των παραληπτών του προγράµµατος σε τοπικό,
εθνικό και διεθνές επίπεδο µε τη βοήθεια των ποικίλων και δηµιουργικών προσεγγίσεων
διδασκαλίας/εκµάθησης. Το ευρύ πλαίσιο της συνεργασίας προϋποθέτει την προώθηση της
ευρωπαϊκής υπηκοότητας µε το να ερευνά τις κοινές αξίες για όλους τους πολίτες της
Ευρώπης, σχετικά µε την ανησυχία µας για το φυσικό περιβάλλον και το άµεσα συνδεµένο
ζήτηµα των συνθηκών υγείας µας. Ο αρχικός στόχος είναι να καταστούν οι συµµετέχοντες
πιο ευαίσθητοι στη σηµασία των κλιµατολογικών αλλαγών του πλανήτη, η ανάγκη προστασίας
του φυσικού περιβάλλοντος και η ανάγκη να ακολουθηθούν υγιείς τρόποι ζωής. Οι στόχοι θα
επιτευχθούν µέσω της εργασίας σε δύο σηµαντικά θέµατα, το ένα στοχεύει στην αύξηση της
γνώσης των συµµετεχόντων στην οικολογία και στην υγιή ζωή, και το άλλο στοχεύει στην
ανάπτυξη των πρακτικών δεξιοτήτων οικολογικής συµπεριφοράς. Τα σχολεία εργάζονται από
κοινού πάνω σε παγκόσµια προβλήµατα αλλά και το κάθε σχολείο θα εστιάσει σε ορισµένα
ζητήµατα τοπικής σπουδαιότητας, µε βάση τα χαρακτηριστικά της χώρας ή και της περιοχής
του. Η ενεργή συµµετοχή ολόκληρης της σχολικής κοινότητας (συµπεριλαµβανοµένων των
µαθητών µε ειδικές ανάγκες καθώς και των µαθητών, που προέρχονται από λιγότερες
ευνοηµένες κοινωνικές οµάδες π.χ. τσιγγάνοι, αλλοδαποί) είναι προτεραιότητά µας. Έµφαση
θα δοθεί στην ανάπτυξη επικοινωνίας στις ξένες γλώσσες και της χρήσης στις νέες
τεχνολογίες. Το τελικό προϊόν θα είναι ένας πολύγλωσσος ιστοχώρος που θα παρουσιάζει τα
επιτεύγµατα του προγράµµατος σε όλα τα συνεργαζόµενα σχολεία µε τις κατάλληλες
εκπαιδευτικές αξίες και που θα χρησιµεύει ως µια σηµαντική πηγή διάδοσης του
προγράµµατος. Συντονίστρια του προγράµµατος στο σχολείο µας είναι η δασκάλα της ∆1
τάξης κα Κεσκιλίδου Μάχη. Πολύτιµη είναι η βοήθεια του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπ/σης
Ελευθερίου-Κορδελιού. Από την αρχή της σχολικής χρονιάς έχουν πραγµατοποιηθεί 2
συναντήσεις εργασίας µε εκπροσώπους από όλα τα σχολεία: η πρώτη στη ∆ανία στην πόλη
Stege (23-28/9/2009) και η δεύτερη στην Ιταλία στην πόλη Taormina (Σικελία, 37/11/2009), όπου συµµετείχαν & 2 µαθητές της ΣΤ' τάξης (Κούσης Παναγιώτης,
Σαρµαδάκης Νίκος) σε εργαστήρια περιβαλλοντικά και υπολογιστών µαζί µε άλλους µαθητές
από τα υπόλοιπα σχολεία.

Περισσότερες πληροφορίες για όλες τις δράσεις του προγράµµατος
µπορείτε να βρείτε στη βραβευµένη για 3 συνεχόµενες χρονιές
(2007,2008,2009) από το Π.Σ.∆. ιστοσελίδα µας, στην παρακάτω
δ/νση: http://6dim-diap-elefth.thess.sch.gr/main.htm

Eco-Citizens of Common Europe
2009-2011

Γλωσσο…µαγειρέµατα
οι πολυ…πολιτισµικές µας γεύσεις

Το έντυπο «Γλωσσο…µαγειρέµατα»
δηµιουργήθηκε και τυπώθηκε στα
πλαίσια
της
διδασκαλίας
των
µαθηµάτων
ξένων
γλωσσών
(γερµανικά, γαλλικά, αγγλικά) στο
σχολείο µας.
Η όλη ιδέα ανήκε στη δασκάλα των
γερµανικών κα Κουσίδου Στέλα.
Τι άλλο είναι το φαγητό, εκτός από
απόλαυση; Το φαγητό είναι σίγουρα και
στοιχείο πολιτιστικής διαφοροποίησης
των λαών και δείγµα κουλτούρας.
Προϊόν συσσωρευµένης πείρας αιώνων
µεταδίδεται από γενιά σε γενιά χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια, απλά µε τη µίµηση και τη
συνήθεια. Ο τρόπος που σε κάθε χώρα στρώνεται το τραπέζι, τα φαγητά που περιλαµβάνει, οι
γεύσεις που αναδεικνύει, σκιαγραφούν µε ακρίβεια τον πολιτισµό, την παράδοση και τις
συνήθειές της.
Μέσα από τις 19 γεύσεις της ελληνικής,
αγγλικής, γερµανικής, γαλλικής, ρωσικής,
αλβανικής, σουηδικής, αρµενικής και της
γεωργιανής κουζίνας (που συναντά κανείς σε αυτό
το βιβλιαράκι), αναβιώνουν αιώνες παράδοσης
αλλά και συνύπαρξης των λαών. Το σχολείο µας,
ως ένα πολυπολιτισµικό σχολείο, έδωσε την
ευκαιρία στους µαθητές να γνωρίσουν αλλά και να
γευτούν του κόσµου τις νοστιµιές!
Συµµετείχαν µε συνταγές που έφεραν µαθήτριες
της ΣΤ' τάξης, οι µαθητές του Β2 και του Γ 2 καθώς και οι δασκάλες τους (Ευσταθιάδου
Άννα, Καραµήτρου Σοφία). Μαθητές της ΣΤ' τάξης ζωγράφισαν και στόλισαν τις σελίδες του
βιβλίου. Την όλη προσπάθεια στήριξε η Σχολική Σύµβουλος των Γερµανικών κα
Κερκινοπούλου Γιάννα, η οποία ετοίµασε για τα παιδιά µια γερµανική λιχουδιά καθώς και
γονείς µαθητών του σχολείου.
Στις 3/6/2009 οι πολυπολιτισµικές γεύσεις του
βιβλίου δοκιµάστηκαν από τους ίδιους τους
µαθητές σε ένα µεγάλο τραπέζι που οργανώθηκε
από τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς των ξένων
γλωσσών και τη Σχολική Σύµβουλο των
Γερµανικών. Τα σκίτσα ήταν µια δηµιουργία του
∆ηµήτρη Νικολαΐδη, γνωστού σκιτσογράφου της
Θεσ/νίκης.
Όλο το έντυπο είναι αναρτηµένο στην ιστοσελίδα
µας, στην παρακάτω διεύθυνση:
http://6dim-diap-elefth.thess.sch.gr/glossomageiremata.pdf

Κορµός σοκολάτα
Υλικά:
3 πακέτα πτι-µπέρ, 250 γρ. µαργαρίνη, (βούτυρο βιτάµ), 250 γρ άχνη
ζάχαρη, 2 βανίλιες
1 φλιτζάνι του καφέ χυµό πορτοκάλι, 1 φλιτζάνι του καφέ γάλα, 3-4
κουταλιές σούπας κακάο σε σκόνη
Για την επικάλυψη: 125 γρ τρούφα σοκολάτα ή τριµµένο καρύδι
Εκτέλεση: Χτυπάµε το βούτυρο και την άχνη ζάχαρη, τη βανίλια και το κακάο και
συνεχίζουµε το χτύπηµα µέχρι να γίνει η κρέµα λεία. Σπάµε τα πτι-µπερ σε µικρά κοµµάτια,
τα ραντίζουµε µε το χυµό πορτοκάλι και το γάλα και τα ανακατεύουµε µε το µίγµα. Βάζουµε το
µίγµα σε λαδόχαρτο και το πλάθουµε σε σχήµα κορµού. Το καλύπτουµε µε την τρούφα
σοκολάτας ή το τριµµένο καρύδι. Το τοποθετούµε στο ψυγείο για 1-2 ώρες. Όταν παγώσει, το
κόβουµε σε φέτες και το βάζουµε σε µια πιατέλα.

Brioches au saumon (Μπριός µε σολοµό)
Ingrédients:
4 brioches, 70 gr cantadou au raifort, 80 gr saumon fumé, coupé en
fines lanières.
Fiches technique:
Enlever le chapeau des brioches et les évider un peu. Ecraser le cantadou á la fourchette,
melanger le saumon fumé et furrer les brioches. Poser sur un plaque, avec les chapeaux á
côté. Cuisson: 10 minutes au milieu du four préchauffé á 150. Remmettre les chapeaux
sur les avant de les porter á table.
Συστατικά:
4 µπριός, 70 γρ τυρί φιλαδέλφια, 80 γρ ψιλοκοµµένες φέτες καπνιστού σολοµού
Εκτέλεση:
Αφαιρούµε το «καπέλο» των µπριός και το εσωτερικό τους. Λιώνουµε το τυρί µε το πιρούνι,
το ανακατεύουµε µε τον καπνιστό σολοµό και γεµίζουµε τα µπριός. Τα τοποθετούµε σε ένα
ταψί µε τα «καπέλα» δίπλα. Σε προθερµασµένο φούρνο τα ψήνουµε για 10 λεπτά στους 150
βαθµούς.

Strudel (Στρούντελ)
Sie brauchen:
ein Blätterteig, drei Äpfel, 100gr Rosinen, 100gr Wahlnüsse, ein
bisschen Likör, drei Löffel Zucker, ein Teelöffel Zimt
Bestreichen Sie ein Backblech mit Butter. Breiten Sie das Blätterteig
im Backblech aus. Schneiden Sie die Äpfel klein. Vermischen Sie die
Äpfel, die Rosinen, die Wahlnüsse, das Likör, den Zucker und den Zimt. Breiten Sie die
Mischung auf dem Blätterteig Wickeln
Sie das Blätterteig ein. Backen Sie den Kuchen in 170 C für 45 Min. Zum Schluss
bestreuen Sie den Kuchen mit Puderzucker und schmucken Sie ihn mit ein bisschen Zimt.
Χρειάζεστε:
Ένα φύλλο σφολιάτας, 3 Μήλα, 100 γρ. σταφίδες, 100 γρ. καρυδόψιχα, λίγο λικέρ, 3 κουταλιές
της σούπας ζάχαρη, 1 κουταλάκι κανέλλα

Αλείψτε ένα ταψί µε βούτυρο. Απλώστε το φύλλο της σφολιάτας στο ταψί .Κόψτε τα µήλα σε
µικρά κοµµάτια. Αναµίξτε τα µήλα, τις σταφίδες, τα καρύδια, το λικέρ, τη ζάχαρη και την
κανέλλα. Απλώστε το µίγµα πάνω στο φύλλο της σφολιάτας και διπλώστε το. Ψήστε το γλυκό
στους 170 βαθµούς για 45 λεπτά. Στο τέλος πασπαλίστε το γλυκό µε άχνη και στολίστε το µε
λίγη κανέλλα.

Tave Kosi (Ψητό αρνί µε γιαούρτι)
Përbërësit:
1 kg mish qengji, 4 kokrra vezë, 5 filxhanë caji kos - 2 lugë gjelle oriz,
4 lugë gjalpë - 1lugë miell - Kripë e piper
Përgatitja:
Presim qengjin në racione e lyejmë me pak gjalpë dhe kripë dhe e pjekim në furrë.
Shtojme ne te mos thahet. ( mbledhim në një enë lëngun e mishit për ta përdorur më
vonë). Kaurdisim gjalpin me miellin derisa të marrë ngjyrë ari. Shtojmë lëngun e mishit, e
plotëso jmë pak ujë të dhe e lëmë masën të ziejë derisa të trashet. E fikim zjarrin dhe e
lëmë masën ë ftohet. Shtojmë vezët, kosin dhe e rregullojmë me kripë e piper. Ziejmë
orizin dhe e heqim nga zjarri gjysmë të gatuar. E shtrojmë orizin në në tepsi, mishin dhe
e mbulojmë me masën e përgatitur. E pjekim në furrë mesatare desira të marrëfaqe të
artë.
Συστατικά:
1 κιλό µπούτι ή ωµοπλάτη αρνιού, Αλάτι, πιπέρι, 2 κουταλιές της σούπας ρύζι, Βούτυρο,
1 κιλό γιαούρτι, 4 αυγά χτυπηµένα - 1 κουταλιά της σούπας αλεύρι
Οδηγίες:
Κόψτε το κρέας σε 4 µερίδες. Αλατοπιπερώστε το. Περιχύστε το µε ¼ φλιτζανιού βούτυρο και
ψήστε το στους 350 βαθµούς, αλείφοντάς το πότε µε το ζουµί του, για περίπου 40 λεπτά ή
µέχρι να ροδίσει καλά. Ανακατέψτε το ρύζι στο ζουµί του ταψιού. Βγάλτε το ταψί από το
φούρνο και αφήστε το στην άκρη ενώ φτιάχνετε τη σάλτσα γιαουρτιού. Αλατοπιπερώστε το
γιαούρτι. Προσθέστε τα αυγά ανακατεύοντας µέχρι να γίνει µια οµοιόµορφη µάζα. Βάλτε το
στην άκρη. Λειώστε το υπόλοιπο ½ φλιτζάνι βούτυρο και προσθέστε το αλεύρι. Σοτάρετε
µέχρι να είναι οµοιόµορφο. Προσθέστε το µίγµα γιαουρτιού και ανακατέψτε µέχρι να γίνει µια
οµοιόµορφη µάζα. Ρίξτε τη σάλτσα γιαουρτιού στο ταψί, ανακατέψτε την µε τα κοµµάτια
κρέατος και ψήστε στους 375 βαθµούς για 45 λεπτά. Σερβίρεται ζεστό.

ПЕЛЬМЕНИ (ΠΕΛΜΕΝΟΙ)
Инградиенты:
Мясо: 400 гр. - лук репчатый: 2 головки - мука: 2 стакана - яйцо: 1
шт. - молотый перец - соль по вкусу - масло сливочное (или
сметана)
Приготовление фарша: Мясо (лучше говядину пополам со
свининой) пропустить вместе с луком через мясорубку, прибавить немного воды,
положить соль, молотый перец, хорошо размешать.
Приготовление теста: В муку влить яйцо, ¼ стакана воды, положить соль, хорошо
перемешать и замесить довольно крутое тесто. Раскатать тесто тонким слоем,
вырезать из него кружочки и положить на каждый кружочек небольшие шарики
приготовленного фарша. Края кружков защипать. Готовые пельмени опустить в
кипящую подсоленную воду и варить 5 минут. После этого пельмени вынуть
шумовкой на блюдо, полить топлённым маслом ( или сметаной ) и подать на стол.

Υλικά:
Κρέας: 400 γρ., Κρεµµύδι: 2, Αλεύρι: 2 φλιτζάνια, 1 Αυγό, πιπέρι, αλάτι, βούτυρο (ή γιαούρτι)
Οδηγίες:
Πρώτα ετοιµάζουµε τον κιµά. Κόβουµε το κρέας και τα κρεµµύδια µε τη µηχανή του κιµά,
προσθέτουµε λίγο νερό, αλάτι, πιπέρι και ανακατεύουµε καλά. Κατόπιν ετοιµάζουµε το
ζυµάρι. Βάζουµε το αλεύρι σε µια λεκάνη, ρίχνουµε το αυγό, το ¼ του ποτηριού νερό και το
αλάτι. Ζυµώνουµε καλά. Με τη βοήθεια ενός πλάστη ανοίγουµε το ζυµάρι σε λεπτά φύλλα
ρίχνοντας λίγο αλεύρι για να µην κολλάει. Κόβουµε κύκλους στο φύλλο και πάνω σε κάθε
κύκλο βάζουµε µικρά κοµµατάκια κιµά. Κλείνουµε τις άκρες. Τα έτοιµα πελµένοι τοποθετούµε
σε βραστό αλµυρό νερό και περιµένουµε 5 λεπτά. Μετά τα βγάζουµε σε πιατέλα. Σερβίρουµε
µε λιωµένο βούτυρο ή γιαούρτι.

Pork steaks with apple rings
(Χοιρινές µπριζόλες µε δαχτυλίδια µήλου)
Ingredients:
4 of 10 oz (4 of 250 gr) Pork Steaks, Ground black pepper, 2 oz (50 g)
soft brown sugar
4 tablespoons English mustard, 4 apple rings, 8 large rashers of smoked bacon
Sweet cider, Salt (to taste)
Method:
Remove any skin/rind from the pork steaks. Barbecue the steaks for about 3 or 4
minutes on each side. Allow the steaks to cool .Then coat them with the English mustard.
Onto this coating sprinkle a little soft brown sugar and then place an apple ring on top.
Now wrap each steak in bacon. Sprinkle a little salt and course ground black pepper onto
the outside. Barbecue each steak for another 3 minutes on each side. As these steaks
cook, sprinkle a little sweet cider onto them.
Υλικά:
4 µπριζόλες των 275 γρ, αλεσµένο µαύρο πιπέρι, 50 γρ. µαύρη µαλακή ζάχαρη, 4 κουταλιές
αγγλική µουστάρδα, 4 κρίκοι µήλου, 8 µεγάλες φέτες καπνιστό µπέικον, Γλυκό µηλίτη, αλάτι
όσο θέλετε
Εκτέλεση:
Αφαιρέστε το λίπος από τις χοιρινές µπριζόλες. Ψήστε τις µπριζόλες στο µπάρµπεκιου για 34 λεπτά κάθε πλευρά. Αφήστε τις να κρυώσουν. Έπειτα καλύψτε τις µε την αγγλική
µουστάρδα. Πασπαλίστε µε λίγη µαύρη ζάχαρη και τοποθετήστε από πάνω το δαχτυλίδι του
µήλου. Τυλίξτε κάθε µπριζόλα µε µπέικον. Πασπαλίστε µε λίγο αλάτι και στη συνέχεια
φρεσκοτριµµένο µαύρο πιπέρι από έξω. Ψήστε κάθε µπριζόλα άλλα 3 λεπτά από κάθε πλευρά.
Καθώς αυτές οι µπριζόλες ψήνονται, περιχύστε λίγο γλυκό µηλίτη πάνω τους.

ЛОБИО (ΛΟΜΠΙΟ)
Инградиенты:
Фасоль: 500 гр., лук репчатый: 2 головки, чеснок: 2 дольки, масло,
лавровый лист – кинза, стручковый перец - соль по вкусу
Перебранную, промытую фасоль всыпать в кастрюлю, залить
водой и поставить на огонь. Во время варки, по мере выкипания
воды, можно добавлять кипяток. В фасоль положить толчёный чеснок и
нашинкованный репчатый лук. После того, как фасоль разварится, размять её
ложкой, добавить
масло, лавровый лист,
стручковый перец, соль и мелко
нарезанную кинзу. Дав ещё покипеть 2 минуты, снять с огня.

Υλικά:
500 γρ. φασόλια, 2 κρεµµύδια, 2 σκελίδες σκόρδο, λάδι, φύλλο δάφνης, κόλιανδρος, πιπέρι
αλάτι
Πλένουµε καλά τα φασόλια και τα τοποθετούµε στην κατσαρόλα. Βάζουµε νερό και
τοποθετούµε την κατσαρόλα στη φωτιά. Στη συνέχεια εάν χρειαστεί προσθέτουµε βραστό
νερό. Κατόπιν ρίχνουµε το ψιλοκοµµένο σκόρδο και το κρεµµύδι. Όταν τα φασόλια είναι έτοιµα
τα πατάµε µε το κουτάλι για να γίνει µια οµοιόµορφη µάζα. Προσθέτουµε λάδι, φύλλο δάφνης,
πιπέρι, αλάτι και ψιλοκοµµένο κόλιανδρο. Αφήνουµε να βράσει ακόµα για 2 λεπτά,
ανακατεύουµε καλά και σερβίρουµε.

Η ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΜΑΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α
(8-12 Ιουνίου 2009)
Το παιδικό θέατρο βοηθά στην ολοκλήρωση της προσωπικότητας του παιδιού και στη
διαµόρφωση του χαρακτήρα του. Ο Κωστής Παλαµάς γράφει: «Θυµάµαι τα παιχνίδια που

έπαιζα παιδί, που αυτοσχεδίαζα, γινόµουν αράδα – αράδα δεσπότης, στρατηγός,
λιµαδόρος, φλυαρούσα, ξεφώνιζα, έπιανα γνωριµίες µε τους τοίχους, είχα δοσοληψίες µε
τα µυρµήγκια της γλάστρας. Μόνο µε τους ανθρώπους δεν είχα σχέση…».

Τα παιδιά, εκτός του ότι πλουτίζουν το λεξιλόγιό τους, µαθαίνουν να εκφράζονται και µε άλλα
µέσα, πέρα απ’ το λόγο, µε τα µάτια, µε τα χέρια, το πρόσωπο, το σώµα, που κανείς δεν τα
έµαθε να τα χρησιµοποιούν. Εξ’ ίσου σηµαντικό είναι το ότι το θέατρο λειτουργεί µέσα στην
οµάδα. Η επικοινωνία, η δυναµική των οµάδων µέσα στην τάξη, είναι υπολογίσιµη δύναµη στη
διδακτική πράξη. Τα παιδιά αποκτούν καλαισθησία µε τα σκηνικά και τα κουστούµια καθώς
και σχέσεις παραδοχής, εµπιστοσύνης, αλληλοεκτίµησης, αλληλοκατανόησης, αλληλοβοήθειας.
Το πιο σπουδαίο, είναι ότι τα παιδιά διασκεδάζουν, είναι ευτυχισµένα, η προσωπικότητα
τους ανθίζει, µαθαίνουν εύκολα δίχως καταπίεση ή εξάρτηση.

Μέσα απ’ τη θεατρική εβδοµάδα του σχολείου µας, δόθηκε η δυνατότητα σε
παλιννοστούντες κι αλλοδαπούς µαθητές (παιδιά που πριν από 1 ή 2 χρόνια όταν ήρθαν
στο σχολείο, δε γνώριζαν ούτε µια λέξη ελληνικά) να δείξουν το πλούσιο ταλέντο τους,
να καταλάβουν ότι κάθε άνθρωπος είναι µοναδικός, να γίνουν αποδεκτά απ’ τα υπόλοιπα
παιδιά του σχολείου. Όλες οι παραστάσεις παίχτηκαν από 2 φορές στη θεατρική σκηνή
του σχολείου, για να µπορούν να τις παρακολουθήσουν όλα τα παιδιά.

Ο κήπος µε τις 11 γάτες
Το θέµα µε το οποίο ασχολήθηκαν οι µαθητές του Β2
µαζί µε τη δασκάλα τους κα Ευσταθιάδου Άννα, το
επέλεξαν από κοινού, θεωρώντας ότι είναι ένα θέµα που
αφορά όλους και ότι είναι προτιµότερη η ενηµέρωση και
η πρόληψη πάνω σε τέτοια ζωτικά θέµατα όπως είναι το
θέµα των εξαρτήσεων. Οι κύριοι στόχοι ήταν να
γνωρίσουν οι µαθητές τις έννοιες: των εξαρτήσεων από

τις ουσίες, του θανάτου, της προσωπικής επιλογής,
της φιλίας, της αλληλοβοήθειας κι άλλες, οι οποίες
φαίνονται µέσα από τις 12 ιστορίες του βιβλίου «Ο κήπος µε τις 11 γάτες». Ο τελικός

στόχος ήταν να διαµορφώσουν µια αρνητική στάση στη χρήση ουσιών, να αντιληφθούν τους
λόγους που οδηγούν στη χρήση και να κατανοήσουν τη δύναµη και την υποστήριξη της οµάδας
στα αδύναµα µέλη της. ∆ραµατοποιήθηκαν 6 από τις 12 ιστορίες και δόθηκαν τρεις
παραστάσεις τον Ιούνιο.

Ας µιλήσουµε για τον Πόλεµο και την Ειρήνη
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; 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… 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, µαζί µε τη δασκάλα τους την κα Άρτεµις Κεφαλίδου στον
µαγικό κόσµο της ειρήνης. Στο ταξίδι αυτό οι σκέψεις των παιδιών πέρασαν νοερά µέσα από
χώρες όπου υπάρχει πόλεµος, πείνα και αρρώστιες. Προβληµατιστήκανε, στενοχωρηθήκανε,
σκεφτήκανε πολύ, µιλήσανε για τις ανάγκες τους, τις ανάγκες του κάθε ανθρώπου και
γυρίσανε ξανά πίσω και κοιτάξανε µέσα τους. 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. Αφιερώσανε την προσπάθεια αυτή
στα παιδιά της Παλαιστίνης. Ζωγραφίσανε τον κόσµο της ειρήνης και τον τραγουδήσανε.
Το σχολείο άλλωστε είναι το σπίτι της ειρήνης. Είναι το σπίτι των παιδικών ψυχών.

Σκουπίδια, σκουπίδια, σκουπίδια! Γεµίσαµε…

Σκουπίδια, σκουπίδια, σκουπίδια! Γεµίσαµε... Κι η
ζωή µας αλλάζει. Αλλάζει και η ζωή των παιδιών. Τι
συµβαίνει όµως όταν τα παιδιά παίρνουν την
κατάσταση στα χέρια τους και διεκδικούν αυτό που
τους αξίζει;

Στα πλαίσια της Ευέλικτης Ζώνης και της Φυσ. Αγωγής,
οι µαθητές του ∆2 µαζί µε τη δασκάλα της Φυσ. Αγωγής
κα Αρβανιτίδου Βιργινία & τη δασκάλα του ολοηµέρου κα
Λάγκα Ιωάννα ετοίµασαν και παρουσίασαν το θεατρικό
«…γεµίσαµε σκουπίδια!». Η παράσταση ήταν αποτέλεσµα οµαδικής δουλειάς και συνεργασίας
τόσο των παιδιών, όσο και µιας οµάδας εκπ/κών, που εκτός από τις που εκτός από τις
προαναφερόµενες, περιελάµβανε τη µουσικό κα Ντριγκόγια Παναγιώτα & τη δασκάλα του Β2
κα Ευσταθιάδου Άννα. Το δρώµενο παρουσίαζε ένα µείζον πρόβληµα του σύγχρονου
ανθρώπου, που είναι τα σκουπίδια και τις επιπτώσεις του στην καθηµερινή ζωή των παιδιών:

Τα σκουπίδια αυξάνουν και πληθαίνουν και κάποια στιγµή αποφασίζουν να ιδρύσουν το
δικό τους κράτος. Η αυλή του συγκεκριµένου σχολείου είναι το ιδανικό µέρος, καθώς τα
παιδιά πετούν συνεχώς σκουπίδια κάτω βέβαια δεν εφαρµόζουν ποτέ την πρακτική της
ανακύκλωσης. Μοναδικό εµπόδιο στα σχέδια των σκουπιδιών ο καθαριστής, τον οποίο τα
σκουπίδια βγάζουν από τη µέση µε τη βοήθεια µιας µπανανόφλουδας. Πριν περάσει
πολύς καιρός τα παιδιά αντιλαµβάνονται το πρόβληµα, συνειδητοποιούν το δικό τους
µερίδιο ευθύνης και αποφασίζουν να περάσουν στην αντεπίθεση. Μέσα από µια
µεγαλειώδη µάχη διεκδικούν και παίρνουν αυτό που τους αξίζει: µια αυλή χωρίς
σκουπίδια, ένα σχολείο χωρίς σκουπίδια, µια ζωή χωρίς σκουπίδια!!!

Το λιοντάρι και το ποντίκι (µια παράσταση στα αγγλικά)
Στα πλαίσια του µαθήµατος της αγγλικής γλώσσας οι
µαθητές του ∆1 µαζί µε τη δασκάλα των Αγγλικών κα
Τσιακιρίδου Έλσα, τη µουσικό κα Ντριγκόγια Παναγιώτα
και τη Γερµανίδα βοηθό ξένης γλώσσας (η οποία
βρισκόταν για 6 µήνες στο σχολείο, στα πλαίσια
Ευρωπαϊκού προγράµµατος) κα Julia Müller (Γιούλια
Μούλερ) ετοίµασαν και δραµατοποίησαν τον µύθο του
Αισώπου «Το λιοντάρι & το ποντίκι». Η παράσταση
ήταν αποτέλεσµα οµαδικής δουλειάς και συνεργασίας
τόσο των παιδιών του τµήµατος, όσο και της
προαναφερόµενης οµάδας εκπαιδευτικών και θεωρήθηκε πλήρως επιτυχηµένη.
Ο µύθος έχει ως εξής: Μια ζεστή καλοκαιρινή µέρα, ο βασιλιάς των ζώων, το λιοντάρι,

θέλει να κοιµηθεί. Όλα τα ζώα του τροπικού δάσους φοβούνται και σωπαίνουν, εκτός
από το ποντικάκι, που θέλει να απολαύσει το κολύµπι του αυτή την ηλιόλουστη µέρα
µέσα στο ποτάµι. Τελικά ξυπνά το λιοντάρι, που είναι θυµωµένο. Το λιοντάρι όµως,
βρίσκει το ποντίκι πολύ µικρό για να το φάει και το αφήνει να ζήσει. Το ποντίκι
υπόσχεται στο λιοντάρι να το βοηθήσει αν ποτέ το χρειαστεί. Μια άλλη ζεστή µέρα,
µετά από αρκετό καιρό, το λιοντάρι πιάνεται στο δίχτυ ενός κυνηγού και χρειάζεται
βοήθεια. Εκεί βρίσκεται το ποντίκι, έτοιµο να ροκανίσει το δίχτυ και να σώσει τον καλό
του φίλο, το βασιλιά της ζούγκλας.

Ο Πανσοφούλης & Ο άµυαλος βοσκός
(δυο παραστάσεις από τους µαθητές του Ολοήµερου)
Στα πλαίσια του µαθήµατος της θεατρικής αγωγής στο ολοήµερο σχολείο, µαθητές της Γ',
∆', Ε', ΣΤ' τάξης του ολοήµερου µαζί µε τη δασκάλα της θεατρ. αγωγής κα Παπαναστασίου
Σοφία, τη µουσικό κα Σδούκου Ελένη και την υπεύθυνη του ολοήµερου και υποδιευθύντρια
του σχολείου κα Τουτζιάρη Αντωνία, ετοίµασαν και παρουσίασαν δυο θεατρικά δρώµενα:
Ο Πανσοφούλης: Ο µικρός Μάκης πιέζεται πολύ από

τη µητέρα του, η οποία θέλει ο γιος της να διαβάζει
από το πρωί µέχρι το βράδυ και να µαθαίνει όλο και
περισσότερα πράγµατα. Ο Μάκης διαβάζει, όµως
κουράζεται,
εξαντλείται.
Μέσα
από
κωµικές
καταστάσεις και περιστατικά, τελικά χάνει το µυαλό
του και η µητέρα του µετανιώνει, νιώθοντας τελικά
ότι του κάνει περισσότερο κακό παρά καλό, όπως η
ίδια νόµιζε.

Ο άµυαλος βοσκός: Είναι διασκευή του γνωστού
µύθου του Αισώπου. Ο µικρός βοσκός, ο Πέτρος,
βαριέται την ήρεµη καθηµερινότητα του χωριού και
αποφασίζει να κάνει µια πλάκα για να διασκεδάσει.
Φωνάζει δυνατά ότι ένας λύκος τρώει τα πρόβατά
του. Οι συγχωριανοί του πηγαίνουν να τον
βοηθήσουν και τότε αυτός τους κοροϊδεύει. Το ίδιο
περιστατικό συµβαίνει και δεύτερη φορά. Οι χωρικοί
θυµώνουν µε τον Πέτρο. Την τρίτη φορά όµως ο
λύκος είναι αληθινός, και πραγµατικά τρώει τα
πρόβατα του Πέτρου. Κανείς δεν καταφθάνει για βοήθεια. Ο Πέτρος καταλαβαίνει το
λάθος του και υπόσχεται να µην ξαναπεί ποτέ πια ψέµατα. Όλοι τον συγχωρούν.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ
Πρόγραµµα Erasmus

Μια πολυπολιτισµική επίσκεψη στο σχολείο µας
Στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράµµατος δράσης
ERASMUS του Α.Π.Θ. κι ύστερα από πρωτοβουλία
της βοηθού δασκάλας ξένης γλώσσας του σχολείου µας
κας Γιούλιας Μούλερ από τη Γερµανία και του δ/ντή κ.
Παπαδόπουλου Στέργιου, τη σχολική µας µονάδα
επισκέφθηκαν τέλη Μαΐου 2009, 11 ξένοι φοιτητές. οι
οποίοι προέρχονταν από την Αγγλία, τη Γερµανία, τη
Βραζιλία, την Αυστρία, τις Ηνωµένες Πολιτείες, την
Τουρκία, τη Συρία, την Παλαιστίνη, την Ιορδανία, τη
Σερβία και το Κονγκό.
Οι περισσότεροι βρίσκονταν στη Θεσ/νίκη ως φοιτητές
του προγράµµατος Erasmus ή ως φοιτητές της
Ελληνικής γλώσσας. Μετά τη θερµή υποδοχή τους έγινε
µια αναλυτική ενηµέρωση για τη λειτουργία του σχολείου,
τα διάφορα προγράµµατα ένταξης και τις ποικίλες
πολυπολιτισµικές δραστηριότητές του. Κατόπιν οι
φοιτητές είχαν τη δυνατότητα να επισκεφτούν κάποιες
τάξεις και να γνωριστούν µε τους µαθητές µας. Πρώτα
πέρασαν από το τµήµα Γ 1, όπου οι µαθητές µαζί µε τη
δασκάλα τους την κα Κεσκιλίδου Μάχη τους
υποδέχτηκαν µε σηµαίες των χωρών τους, λέγοντάς
τους το «καληµέρα» και το «καλώς ήρθατε» στις
διάφορες γλώσσες.
Καθώς οι µαθητές, όπως ήταν φυσικό, ενδιαφέρονταν
πολύ να γνωρίσουν τους φοιτητές, εκείνοι συστήθηκαν
στα ελληνικά και στη µητρική τους γλώσσα. Την
υπόλοιπη ώρα οι άραβες φοιτητές δίδαξαν κάποιες
αραβικές λέξεις στους µαθητές κι όλοι µαζί
προσπάθησαν να χορέψουν ένα αστείο χορό µόνο µε τα
χέρια και να παίξουν το παιχνίδι «Ανθρώπινο Καρύδι» .
Στη συνέχεια οι ξένοι φίλοι µας, βρέθηκαν στο Α 1, όπου
τα µικρά µας µε τη δασκάλα τους την κα Άρτεµι
Κεφαλίδου τους υποδέχτηκαν εγκάρδια. Για να
γνωριστούν καλύτερα έπαιξαν ένα παιχνίδι γνωριµίας.
Οι µαθητές παρουσίασαν µία εξαιρετική θεατρική
παράσταση µε τον τίτλο «Ειρήνη Είναι» η οποία
εντυπωσίασε τους φοιτητές. Μετά τη διδασκαλία κάποιων γερµανικών
τραγουδιών από τους γερµανούς και αυστριακούς φοιτητές κι ενός κοινού
παιχνιδιού, οι φοιτητές δέχθηκαν ένα λουλούδι ως δώρο από τους µικρούς
µαθητές. Το τελευταίο µέρος της επίσκεψης ήταν µουσικοχορευτικό.
Περιλάµβανε χορούς και τραγούδια.

Συµµετείχαν η σχολική χορωδία, η οποία υποδέχτηκε
τους φίλους µας µε τρία υπέροχα τραγούδια από το
πρώτο της CD, και οι µαθητές της Ε' και ΣΤ' τάξης µε
ελληνικούς και ξένους χορούς. Κατόπιν δυο φοιτητές
από την Αµερική και τη Βραζιλία παρουσίασαν ο καθένας
από ένα τραγούδι στη µητρική τους γλώσσα µε τη
συνοδεία κιθάρας. Στο τέλος όλοι µαζί - µαθητές και
φοιτητές - χόρεψαν σε ελληνικούς και αραβικούς
ρυθµούς µε προτροπή των φοιτητών από τη Συρία και
την Παλαιστίνη. Η αναχώρηση των φοιτητών ήταν πολύ
δύσκολη και συναισθηµατικά φορτισµένη επειδή οι
µαθητές δεν ήθελαν να τους αφήσουν να φύγουν και
εκείνοι από την µεριά τους ήταν ενθουσιασµένοι µε όλα
αυτά που έγιναν τη µέρα αυτή στο σχολείο. Η επίσκεψη
των παραπάνω φοιτητών, ήταν µια πολύ θετική εµπειρία
για τα παιδιά του σχολείου. Κάποια µάλιστα τα
µεγαλύτερα είχανε την ευκαιρία να συνοµιλήσουνε µαζί
τους στα γερµανικά και αγγλικά. Είναι σπουδαίο πράγµα
να γνωρίζεις ανθρώπους που µιλούν άλλη γλώσσα, έχουν άλλη θρησκεία κι άλλα ήθη και
έθιµα. Τι είναι καλύτερο από το να συναντά κανείς φίλους από διαφορετικές χώρες; Είναι η
πραγµατική ευκαιρία για ανταλλαγή πολιτισµών, συναισθηµάτων και εµπειριών. Στις µέρες
µας, περισσότερο από παλαιότερα, είναι αναγκαίο να χτίζουµε τις βάσεις για έναν καινούριο
κόσµο χωρίς τείχη και χρώµατα.

Θα σου τα γράψω όλα…
Η στήλη αυτή φιλοξενεί κείµενα που γράφουν τα παιδιά του σχολείου µας στα αγγλικά. Σε
αυτό το τεύχος δηµοσιεύονται οι εργασίες που έγραψαν δυο συµµαθήτριές µας του Ε1
(Κωφίδου ∆έσποινα) και του Ε2 (Αγγελίδου Ναταλία) κι έχουν ως θέµα:“A day in my life”
(Μια µέρα στη ζωή µου). Για το ίδιο θέµα βέβαια έγραψαν όλα τα παιδιά των 2 τµηµάτων της
E' τάξης, επιλέχτηκαν όµως οι συγκεκριµένες για την καλαισθησία τους αλλά και για καθαρά
πρακτικούς λόγους (µέγεθος, φόντο κλπ). Απολαύστε τες και µην ξεχνάτε … έπεται συνέχεια!

ΚΑΛΑΝΤΑ ΤΩΝ ΤΣΙΓΓΑΝΩΝ
από τη Σηλυβρία Θράκης (όπως παρατίθενται από το Βασίλη Πλάτανο,
περιοδικό Νόστος, ∆εκέµβριος 1988)
Αί Βασίλ τσοραβέλα δροµιερέλα
Πάλογε γραστέντο λε παπινά
Με παρέλγια κικάι µολ τε τολ,
χουρδέ µατσέγκι χον τσερέλα.
Τα πουλιαρέλ τελαλέστι ελ κιουλιέµι,
Αγκαλέστι Αβασίλ όγκο χαν. Αµίν

Ε Βασίλης έρχεται ανοίγει δρόµους,
µε κόκκινο άλογο και πάπια.
Γέµισε την καράφα µε κρασί
Αλάτι ρίξε κι αλάτισε τα ψάρια.
Στρώσε χαλιά, λαλούν πουλιά
Και µε τον Ε-Βασίλη αγκαλιά. Αµήν.

Οι µαθητές, οι δάσκαλοι και οι γονείς του
6ου ∆ιαπολιτισµικού ∆ηµοτικού Ελευθερίου –
Κορδελιού, σας εύχονται ολόψυχα:

Καλά Χριστούγεννα (στα ελληνικά)
Merry Christmas (στα αγγλικά)
Frohe Weihnachten (στα γερµανικά)
Joyeux Noël (στα γαλλικά)
С Наступающим Рождеством! (στα ρωσικά)
Gezuar Krishtlindjen (στα αλβανικά)
Εid meelad sa'eed (στα αραβικά)
God Jul (στα σουηδικά)
Feliz Natal (στα πορτογαλικά )
Buon Natale (στα ιταλικά )
Feliz Navidad (στα ισπανικά)

Παγκόσµια Ηµέρα του Παιδιού
Κάθε χρόνο στις 11 ∆εκεµβρίου που
είναι η Παγκόσµια Ηµέρα του
Παιδιού θυµόµαστε πόσα παιδιά σ’
αυτό τον κόσµο γεννιούνται και
παλεύουν από την πρώτη στιγµή για
την επιβίωση τους. Αντιµετωπίζουν
τη φτώχεια, την παιδική εργασία, την
αρρώστια, τις φυσικές καταστροφές.
Στερούνται το παιχνίδι, το δικαίωµα
στη µόρφωση, στη χαρά στο όνειρο.
Τα παιδιά βιώνουν τη φτώχεια
διαφορετικά από τους ενήλικες. Η
µέρα αυτή µας φέρνει αντιµέτωπους
µε τα όνειρα των παιδιών για ένα
καλύτερο αύριο, για ίσες συνθήκες
διαβίωσης σε έναν καλύτερο κόσµο.
Tα παιδιά, κρατούν µες στα χέρια
τους, σαν το ήλιο τον χάρτινο, τις
ελπίδες µας. Σε όλους µας αρέσει να
µιλάµε στα παιδιά, µα σπάνια ακούµε
τι προσπαθούν να µας πουν
πραγµατικά και ακόµα σπανιότερα
αφουγκραζόµαστε τις ανάγκες τους.
Σήµερα λοιπόν ας σωπάσουµε εµείς
οι µεγάλοι και ας δώσουµε τον λόγο
στο παιδιά.

Και να τι θα µας έλεγαν αν µπορούσαµε να τα
ακούσουµε: ΑΝ
¾ Αν ζω µέσα στην κατανόηση, µαθαίνω να έχω
υποµονή.
¾ Αν ζω µέσα στη δικαιοσύνη, µαθαίνω να είµαι
δίκαιος.
¾ Αν ζω µέσα στην ασφάλεια, µαθαίνω να πιστεύω.
¾ Αν ζω µέσα στην κριτική, µαθαίνω να κατακρίνω.
¾ Αν ζω σε εχθρικό περιβάλλον, µαθαίνω να καυγαδίζω.
¾ Αν ζω µέσα στην ντροπή, µαθαίνω να αισθάνοµαι ένοχος.
¾ Αν µε δέχονται όπως είµαι, µαθαίνω να βρίσκω την αγάπη µέσα στον κόσµο.

