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Μάνος Χατζιδάκις:
«Αδιαφορώ… για την

δόξα. Με φυλακίζει μες
στα πλαίσια που καθορίζει

εκείνη κι όχι εγώ».

Μαθήτρια  στα  δέκα,  άκουσα  τυχαία
μουσικές από το «Παραμύθι χωρίς όνομα»
και  μαγεύτηκα.  Κάθε  μέρα  αναζητούσα
αφορμές  να  ξεψαχνίζω  το  δωμάτιο  της
ξαδέλφης μου για να ξαναβρώ την κασέτα.
Αργότερα έμαθα ότι  η μουσική ήταν ενός
συνθέτη,  ονόματι  Μάνος  Χατζιδάκις.
Μεγάλη πια,  είδα την θεατρική παράσταση
και ταξίδεψα σε άλλη διάσταση. Πριν λίγα
χρόνια,  άκουσα  στο  ραδιόφωνο   το
ζεϊμπέκικο «O γκρεμός».  Το έψαξα.  Ήταν
του  Χατζιδάκι…Γιατί  όμως  μέσα  στα
εκατοντάδες τραγούδια που άκουγα όλα τα
χρόνια,  τα  δικά  του  με  μάγευαν  και  με
ταξίδευαν  αλλού.  Τι  ήταν  αυτός  ο
Χατζιδάκις  που  με  τα  τραγούδια  του

επικοινωνούσα τόσο βαθιά;  

Η  μουσική  μας  μεγαλοφυία   που
σφράγισε  το  ελληνικό  πεντάγραμμο δε
χρειάζεται  φυσικά  συστάσεις,  καθώς  ήταν
από  τους  ανθρώπους  που  σήκωσαν
μουσικά στους ώμους τους ένα ολόκληρο
έθνος.

Μουσικοσυνθέτης,  ποιητής  και
διανοούμενος,  ο  μοναδικός  Μάνος
Χατζιδάκις συνόψισε με τη ζωή και το έργο
του  την  ίδια  την  έννοια  του  καλλιτέχνη,
του δημιουργού, δηλαδή, που δεν διστάζει
να συγκρουστεί με το κατεστημένο και τα
κακώς  κείμενα,  όντας  μέχρι  το  τέλος
βαθύτατα πολιτικός.

Αντιπολιτευόμενος, ανατρεπτικός και
ποιητικός,  ο  αεικίνητος  Μάνος  Χατζιδάκις
ασχολήθηκε με τα πάντα: από το παντοτινά
αγαπημένο  του  πεντάγραμμο  μέχρι  και
περιοδικά,  ταινίες,  παραστάσεις,  βιβλία,
καλλιτεχνικά δρώμενα, εταιρίες παραγωγής
και πολλά ακόμα.  
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Το Ολοκαύτωμα
Με  τον  όρο  «Ολοκαύτωμα»  εννοούμε  την

συστηματική   πρακτική  διώξεων,   εξόντωσης  και
θανάτωσης περίπου έντεκα  εκατομμυρίων ανθρώπων
στην Ευρώπη  από το ναζιστικό καθεστώς και  τους
συνεργάτες  του.  Το  μεγαλύτερο  μέρος  όσων
θανατώθηκαν ήταν Εβραίοι. 

Οι Ναζί του Χίτλερ,  ανέλαβαν την εξουσία στη
Γερμανία  τον  Ιανουάριο  του  1933.  Οι  Ναζιστές,
χρησιμοποιώντας  ως  πρόφαση  την  θεωρία  ότι  οι
Γερμανοί  αποτελούν   «ανώτερη  φυλή»  στράφηκαν
εναντίων  άλλων  πληθυσμιακών  ομάδων  που
θεωρούσαν  φυλετικά-βιολογικά  κατώτερες  αλλά  και
αντιφρονούντων  πολιτικών  αντιπάλων.  Κατά  τη
διάρκεια  του  Ολοκαυτώματος,  οι  γερμανικές  αρχές
εκτός  των  Εβραίων  εξολόθρευσαν-θανάτωσαν
εκατομμύρια Ρομά, Αθίγγανους, άτομα με αναπηρίες,
Πολωνούς  και  Σοβιετικούς  αιχμαλώτους,
κομμουνιστές, μάρτυρες του Ιεχωβά, κά. 

Η εξόντωση των πολιτών γινόταν κυρίως στα
στρατόπεδα  συγκέντρωσης  και  στα  στρατόπεδα
θανάτου.  Χρησιμοποιήθηκαν  θάλαμοι  αερίων  -
τεράστιοι  φούρνοι  όπου  καίγονταν  κρατούμενοι,
διεξάγονταν εν ψυχρώ εκτελέσεις, θάνατοι από ασιτία
κλπ.  Περιβόητα στρατόπεδα ήταν το Άουσβιτς  στην
Πολωνία, Νταχάου στη Γερμανία,  Μπούχενβαλντ  στη
Γερμανία,  Τρεμπλίνκα  στη  Πολωνία,  Μαουτχάουζεν-
Γκούζεν στη Αυστρία κά.

Η  ήττα  της  Ναζιστικής  Γερμανίας  στο  Β΄
Παγκόσμιο πόλεμο σήμανε και την κατάργηση όλων

των  στρατοπέδων  εξόντωσης  εκατομμυρίων
ανθρώπων.

Ολοκαύτωμα,  δηλαδή  μαζική  εξόντωση  και
εκτέλεση  ομάδων πληθυσμού από τους  Ναζί  είχαμε
και  στην  Ελλάδα.  Ενδεικτικά  αναφέρουμε:
Καλάβρυτα,  Δίστομο,  Χορτιάτης  Θεσσαλονίκης,
Κοκκινιά Αθήνα και πολλά άλλα.

Πολλά από αυτά τα εγκλήματα έγιναν από
κοινού  με  Έλληνες  συνεργάτες  των  Γερμανών
κατακτητών. Οι Έλληνες αυτοί αποτελούσαν τα
περιβόητα  Τάγματα  Ασφαλείας  ή  ανήκαν  σε
παραστρατιωτικές  ομάδες,  όπως  του  Πούλου,
του  Μπουραντά  κά.  Έμειναν   στην  ιστορία  ως
δωσίλογοι και προδότες της πατρίδας. 

Εξήντα χρόνια μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου
Πολέμου, η 27η Ιανουαρίου καθιερώθηκε διεθνώς ως
Ημέρα Μνήμης των Θυμάτων του Ολοκαυτώματος, με
ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών το 2005.

Η  ημερομηνία  είναι  συμβολική.  Στις  27
Ιανουαρίου  1945  ο  σοβιετικός  στρατός  έφθασε  στο
Άουσβιτς.  Οι  ελευθερωτές  αντίκρισαν  μονάχα  7-
8.000, οι οποίοι ανέλπιστα είχαν επιζήσει, ενώ λίγες
μέρες  νωρίτερα  το  στρατόπεδο  είχε  εκκενωθεί  από
58.000  κρατούμενους  που  σε  μια  πορεία  θανάτου
οδηγήθηκαν σε άλλα στρατόπεδα στο εσωτερικό της
Γερμανίας, μέχρι το τέλος του πολέμου.

Σήμερα λοιπόν, έχουμε χρέος όλοι μας να
απορρίπτουμε  τους  νοσταλγούς  της  Ναζιστικής
ιδεολογίας,  δηλαδή  εκείνους  που  βαρύνονται
για  χιλιάδες εγκλήματα ενάντια στη χώρα μας
αλλά και στην ανθρωπότητα γενικότερα.

ΜΙΑ ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΡΟΙΑ…

Μια μέρα μελανή, για την ιστορία της Βέροιας,
που αξίζει  να αναφέρουμε είναι η 6η Απρίλη 1944.
Στο 6ο Δημοτικό  σχολείο  Βέροιας  στρατοπέδευαν οι
δυνάμεις  του αντισυνταγματάρχη  Γεώργιου Πούλου.
Ο Πούλος υπήρξε συνεργάτης των Γερμανών και την
περίοδο της κατοχής οι  άνδρες του,  που φορούσαν
γερμανικές στολές,  έκαναν ωμότητες, θηριωδίες και
εκτελέσεις εναντίον απλών πολιτών και ανταρτών που
πολεμούσαν τους Γερμανούς. Στις 6 Απριλίου ομάδα
είκοσι  περίπου  ανταρτών  του  ΕΛΑΣ  με  αρχηγό  τον
Γιάννη  Καριοφύλλη  (Κλέαρχος  ή  Στάθης)  χτύπησε
τους άνδρες του Πούλου την ώρα του μεσημεριανού
συσσιτίου.  Μετά  την  αποχώρηση  των  ανταρτών,
χωρίς απώλειες, Γερμανοί και «Πουλικοί», με διαταγή
του  Διοικητή  τους  ξεχύνονται  στη  πόλη,
πυροβολώντας  όποιον  έβρισκαν  μπροστά  τους.
Εκτελέστηκαν  37  αθώοι  κάτοικοι. Ταυτόχρονα
συνελήφθησαν  17  από  τους  οποίους  οι  12
μεταφέρθηκαν  αργότερα  στο  στρατόπεδο
«Παύλου Μελά». Οι  εκτελέσεις  αυτές  αποτελούν
ένα  ακόμα  ολοκαύτωμα  της  Γερμανικής  Κατοχής.
Σήμερα  στο  6ο Δημοτικό,  υπάρχει  σχετική
αναμνηστική  πλάκα  με  τα  ονόματα  των
εκτελεσθέντων πολιτών της Βέροιας.   
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Έγγραφο του Δήμου Βέροιας (1945)
που  εμφανίζει  τους  αθώους  πολίτες  της
Βέροιας  που  δολοφονήθηκαν  (6/4/1944)
αλλά και στη συνέχεια από τους άνδρες του
Πούλιου:
1.  Μωυ.  Θεοδοσιάδης 2.  Χαρ.  Καγκελίδης 3.  Ν.
Λαζόπουλος 4.  Εμ.  Χατζηευστράτογλου 5.  Ιω.
Γεωργιάδης 6.  Μαρίκα  Ι.  Γεωργιάδου 7.  Γεω.
Καζαντζίδης 8. Ε. Βελτσίδης 9. Τηλ. Εβρένογλου 10.
Γεω.  Παπατζίκος 11.  Αθ.  Καλογήρου 12.  Κων.
Ζησουλάκος 13.  Ιω.  Δασκαλίκος 14.  Δημ.  Μπαντής
15Απ.  Σίμος 16.  Ιω.  Μπατζογιάννης 17.
Δημ.Σιαμπάνης 18.  Ροδ.  Γαλαζούλας 19.  Δημ.
Σαρήοστας 20.  Δημ  Παρασκευόγλου 21.  Εμ
Καταραχιάς 22.  Σάβ  Χατζηαναστασίου 23.  Εμ
Μπαχάρης 24. Γεώ Αϊδίνογλου 25. Μιχ Γκαλαίτσης 26.
Κων  Μπρανιώτης  27.  Βασ  Ισαακίδης 28.  Γεώρ
Ταναμπάσης 29.  Ιππ  Τσομπανίδης 30.  Ελ
Χρυσοστομίδης 31.  Κων  Τσαπάλογλου 32.  Ευθ
Μπογδαμπεϊδης 33. Φώτ Πανανόπουλος (15/5/1944)
34.  Χαρ  Παπουτσής 35.  Σπ  Ανδρεάδης 36.Παν
Βασιλειάδης 37.  Φίλ  Πασαλής 38.  Ευγ  Πανίδης  39.
Θωμ Κωστής 40. Ιω Κατσώνης 41. Χαρ Κιρμιζόγλου
42.  Κων Σιδηρόπουλος 43.  Ευσ Γεωργιάδης 44.  Ελ
χήρα  Μήτκου 45.  Ισμ  Δεληγιάννη 46.  Κων
Δεληγιάννης 47. Βασ Θώμογλου 48. Ζαχ Μαϊμουντζή
49.  Τηλ  Τσούπελης 50.  Στέρ  Βουτσάς   51.  Ιω
Ζαφειρογιάννης.                Ο Ιστορικός

                         Συνέντευξη με τον
Αντιδήμαρχο παιδείας Βέροιας.

Ο κ. Σοφιανίδης είναι ο αντιδήμαρχος παιδείας
της  πόλης  μας.  Και  κάπου  λοιπόν  ανάμεσα  στο
φορτωμένο πρόγραμμά του, βρήκε λίγο χρόνο για να
απαντήσει σε μερικές ερωτήσεις, που     από καιρό
θέλαμε  να  του  κάνουμε.  Και  τον  ευχαριστούμε
πολύ!!!

-Κύριε Σοφιανίδη, είστε  αντιδήμαρχος παιδείας
του Δήμου Βέροιας. Τι ακριβώς  σημαίνει αυτό;

Με την εκλογή μου ως δημοτικού συμβούλου, ο
Δήμαρχος της πόλης ο κ. Βοργιατζίδης μου ανέθεσε
τον τομέα της παιδείας, δηλαδή να έχω την ευθύνη
της  λειτουργίας  των  σχολείων  και  τον  συντονισμό
όλων των  ενεργειών που προκύπτουν μέσα από τις
αρμοδιότητες που έχουμε στα θέματα παιδείας. Μαζί
με  τους  προέδρους  των   σχολικών  επιτροπών
συντονίζουμε,  ώστε  να  μην  λείπει  τίποτα  από  τα
σχολεία, σε ό,τι έχει σχέση με την κτιριακή υποδομή
και τις λειτουργικές ανάγκες τους.
 -Λόγω  της  οικονομικής  κρίσης  πολλά  παιδιά

δυσκολεύονται  να  πληρώσουν το  αστικό,  και

πηγαίνουν στο σχολείο με τα πόδια. Ποια είναι
η λύση που προτείνετε ;

Η  αρμοδιότητα  σχετικά  με  τη  μεταφορά  των
μαθητών  με τα αστικά, εδώ και κάποια χρόνια, δεν
ανήκει  στο  δήμο   αλλά   στην  αντιπεριφέρεια.
Πραγματικά,  η  πολιτεία  θα  πρέπει  οπωσδήποτε  να
δώσει προτεραιότητα και να βοηθήσει  τα παιδιά που
διανύουν μεγάλες αποστάσεις, ώστε να μπορούν με
αστική  συγκοινωνία,   να  πηγαίνουν  δωρεάν  στο
σχολείο. Όταν μιλάμε για δωρεάν εκπαίδευση, μέσα
στη δωρεάν παροχή εκπαίδευσης να είναι και αυτό. Η
υγεία  και  η  παιδεία  θα  πρέπει  να  είναι  πρώτες
προτεραιότητες. Πρέπει με κάθε τρόπο να πιέσουμε
το υπουργείο παιδείας και  την κυβέρνηση ώστε να
δώσει λύση σε αυτό το θέμα και ακόμα περισσότερο
τώρα  λόγω της οικονομικής κρίσης, που βιώνουμε
στη χώρα μας.

-Πιστεύετε  ότι  είναι  σωστό  τα  αστικά  να
ξεκινούν στις οκτώ παρά είκοσι και το κουδούνι
του  σχολείου  μας  να  χτυπά  στις  οκτώ  και
τριάντα;

 Πράγματι, αυτό είναι ένα πρόβλημα. Το έχουμε
συζητήσει  πολλές  φορές  με τα αστικά,  αλλά επειδή
όλα  σχεδόν  τα  σχολεία   της  πόλης  θα  πρέπει  να
λειτουργούν  από  το  πρωί,  προσπαθούν  οι  αστικές
συγκοινωνίες  να  βάζουν  δρομολόγια.  Επειδή  δεν
διαθέτουν πολλά λεωφορεία  ταυτόχρονα,  πρέπει  να
γίνει ένας συντονισμός μεταξύ τον αστικών και των
σχολείων, ώστε τα σχολεία να μην ξεκινούν ακριβώς
την ίδια ώρα. Άλλα στις 08.00, άλλα στις 08.10, άλλα
08.20 και άλλα 08.30 πμ ώστε τα αστικά να μπορούν
τις αντίστοιχες ώρες να φέρνουν τα παιδιά. Σ΄αυτό το
θέμα  πρέπει να παρέμβουμε κι εμείς, παρόλο που δεν
είναι της αρμοδιότητάς μας. 
-Γνωρίζετε αν θα γίνουν συγχωνεύσεις σχολείων
στο δήμο μας;

 Δε  θα  γίνουν  συγχωνεύσεις  σχολείων
δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης.  Αυτό  προτάθηκε  και
από την δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο δήμο μας. Θα
γίνουν  κάποιες  μόνο  στην  πρωτοβάθμια,  με  στόχο
την  καλύτερη  λειτουργία  των  συγκεκριμένων
σχολείων και με δεδομένη τη σύμφωνη γνώμη τόσο
των εκπαιδευτικών όσο και της   ένωσης γονέων.
-Σκοπεύετε  να  οργανώσετε  κάποια  δράση  για
την καταπολέμηση του bullying στα σχολεία ;
         Αν και θεωρώ ότι ιδιαίτερο πρόβλημα δεν
υπάρχει  στο  δήμο μας,  ωστόσο από  την διεύθυνση
δευτεροβάθμιας  γίνονται  κάποιες  προσπάθειες
ενημέρωσης   των  μαθητών  και  ενθάρρυνσης  των
«αδύναμων»,  αφού  και  από  την  πείρα  μου  ως
εκπαιδευτικού, το  bullying γινόταν κυρίως προς τα
αδύναμα παιδιά. Καλούμε τους μαθητές να ενισχύουν
και να  προσέχουν ιδιαίτερα αυτά τα παιδιά και όχι να
δημιουργούν κάποιες «δράσεις – εντάσεις» εναντίον
τους.  Παράλληλα,  έχουμε  προγραμματίσει  με  την
διεύθυνση  δευτεροβάθμιας  κάποιες  κοινές
ενημερώσεις στα σχολεία, που  σύντομα θα δείτε. 
-Τέλος  θα  θέλατε  να  προσθέσετε  κάτι
απευθυνόμενος  στους συμμαθητές μου;

Θέλω  να  τους  πω  ότι  η  Δημοτική  Αρχή  της
πόλης  μας,  έχει  την  παιδεία,  από  της  πρώτες
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προτεραιότητές  της.  Δίνουμε  μεγάλη  σημασία  στην
εύρυθμη  λειτουργία  των  σχολείων  και  θα
οργανώσουμε το επόμενο διάστημα συζητήσεις με τα
δεκαπενταμελή  συμβούλια  ώστε  να  ακούσουμε
απευθείας τους μαθητές για τα προβλήματα που τους

απασχολούν.            Επιμέλεια συνέντευξης
 Παντελίδου Μαρία Αναστασία
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΠΑΛΙΑ ΚΑΙ ΞΕΧΑΣΜΕΝΑ

Με  το  πέρασμα  των  χρόνων,  έχει  αλλάξει  ο
τρόπος της καθημερινής μας ζωής, διαφοροποιήθηκαν
οι  ανάγκες  των ανθρώπων,  η  τεχνολογία  συνέβαλε
στη μαζική παραγωγή των προϊόντων με αποτέλεσμα
κάποια επαγγέλματα να έχουν εξαφανιστεί ή να έχουν
αυτοματοποιηθεί.

 Δε θα συναντήσουμε στο δρόμο της γειτονιάς
τον πλανόδιο γανωτή, τον τσαγκάρη, τον βαρελά, τον
πεταλωτή, τον σαμαρά, τον στρωματά, τον καλαθά,
τον καροτσέρη, τον ομπρελά, τον καρβουνιάρη. Δε θ’
ακούσουμε  τη  φωνή  του  ντελάλη,  του
εφημεριδοπώλη,  του  νερουλά,  του  παγοπώλη,  του
σαλεπιτζή,  του  λούστρου.  Δε  θα  μας  μαγέψει  η
μουσική του λατερνατζή και δε θα μας συγκεντρώσει
στο σταυροδρόμι ο «κοσμογυρισμένος» πραματευτής.

     Ο ΓΑΛΑΤΑΣ

   

Ο  φαροφύλακας  αντικαταστάθηκε  από
αυτόματα  φωτεινά  φανάρια  στην  είσοδο  και  έξοδο
των λιμανιών και ο σφουγγαράς δε θα βουτήξει στα
μεγάλα βάθη για σφουγγάρια. Τέλος,  αναζητούμε σε
σύγχρονα, ηλεκτροκίνητα πολλές φορές μηχανήματα
να  καλύψουμε  τον  σιδερά,  τον  μυλωνά,  τον
παγωτατζή και τον φωτογράφο.

          Ο ΚΑΛΑΘΑΣ   

                   Δελάι Ελένη Α1
Παπαγεωργόπουλος Κων/νος Α2

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

Το  μέλλον,  σίγουρα,  μας  επιφυλάσσει  πολλές
εκπλήξεις  σε  σχέση  με  το  πώς  είναι  η  ζωή  μας
σήμερα.   Οι  κλιματικές  αλλαγές,  οι  οικονομικές  και
κοινωνικές ανατροπές και  η εξέλιξη της τεχνολογίας
θα  δημιουργήσουν  τις  συνθήκες  και  τις  ανάγκες
νέων  επαγγελμάτων,  χωρίς  βέβαια  να  σημαίνει  ότι
όλα τα σημερινά θα εκλείψουν. 

Αν  ταξιδέψουμε  νοερά  στο  μέλλον  θα
ξαφνιαστούμε με τις πιθανές ασχολίες των απογόνων
μας.  Είναι  πιθανόν  λοιπόν  οι   Κατασκευαστές
ζωντανών μελών του ανθρώπινου σώματος,
να  βοηθήσουν  στην  αντικατάσταση  των
πονεμένων  μας  μελών. Οι  Νανο-γιατροί, να
δώσουν  λύσεις  σε  ανίατες  σημερινές  ασθένειες.  Οι
Αγρότες  γενετικά  τροποποιημένων
προϊόντων θα καλλιεργούν φυτά και θα εκτρέφουν
ζώα  γενετικά  τροποποιημένα.  Οι  Χειρούργοι
αύξησης της μνήμης θα μπορούν να προσθέσουν
επιπλέον  μνήμη  σε  ανθρώπους.  Οι   Διαστημικοί
πιλότοι,  οι  τουριστικοί  ξεναγοί  και  οι
αρχιτέκτονες, με εταιρείες  πολλά υποσχόμενες, θα
σχεδιάζουν πού θα ζούμε και θα εργαζόμαστε αλλά θα
ρυθμίζουν  και  τα  ταξίδια  αναψυχής.  Οι  Ειδικοί
αντιστροφής του κλίματος, θα συμβάλουν στη
μείωση  ή  ανατροπή των  αρνητικών  αποτελεσμάτων
του  καιρού.  Η   Αστυνομία  καιρικών
μετατροπών Θα ελέγχει  την κλοπή σύννεφων για
να δημιουργηθεί βροχή. 

         Οι Εικονικοί διαχειριστές / ψηφιακοί
καθηγητές,  ευφυή  είδωλα  ή  χαρακτήρες
υπολογιστών, ενδέχεται να βοηθούν ή ακόμα και να
αντικαταστήσουν τους εκπαιδευτικούς στις τάξεις. Οι
Κατασκευαστές εναλλακτικών οχημάτων. Θα
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σχεδιάζουν  και θα κατασκευάζουν την επόμενη γενιά
μέσων  μεταφοράς,  χρησιμοποιώντας  εναλλακτικά
υλικά και καύσιμα. 

Μαθηματικά και όχι μόνο…

 Α) Μετακινείστε ένα σπίρτο 
ώστε  να ισχύει η παρακάτω ισότητα .

 Β) Ο αριθμός 15873 επί τα πολλαπλάσια του 7
15873* 7 = 111111
15873 * 14 = 222222
15873 * 21 = 333333
15873 * 28 = 444444   και συνεχίζεται….

ΕΞΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ…

           «Ήταν μια ακόμη συνηθισμένη μέρα. Πήγα
σχολείο, μπήκα στην αίθουσα της πληροφορικής και
περιηγήθηκα  στο  διαδίκτυο.  Καθώς  διάβαζα  τα
σχολικά νέα, έπεσα πάνω σε ένα διαγωνισμό-project
αστρονομίας.  Ζητούσε  μια  καινοτόμο  ιδέα  που  θα
μπορούσαν να υλοποιήσουν αυτοί που βρίσκονται σε
έναν σταθμό έξω από την ΓΗ. Χρειαζόμουν μια ομάδα
και μια ιδέα. Τι καλύτερο από το να συνεργαστώ με
τους άλλους 3  μαθητές στο σχολείο. Ήταν πρόθυμοι
να συνεργαστούν και να κερδίσουμε τον διαγωνισμό. 
            Ο  καθηγητής  της  Φυσικής  κ
Κουγιουμτζίδης, δέχτηκε  να  μας  καθοδηγήσει.
Μαζευτήκαμε  αρκετές  φορές  και  τελικά  βρήκαμε  τι
έπρεπε να στείλουμε. Ο ένας έβαλε την ιδέα, οι άλλοι
πρόσθεσαν μερικά σημαντικά ερωτήματα και στοιχεία
που  θα  έκαναν  την  ιδέα  πιο  υλοποιήσιμη  και
ενδιαφέρουσα, και «Voila». Η ιδέα και το κείμενο για
την συμμετοχή μας ήταν έτοιμα. 

Τα  στείλαμε.  Περιμέναμε  γύρω  στις  3
εβδομάδες και ήρθε η απάντηση. «ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΑΜΕ». 
           Φέτος λοιπόν ήταν η πρώτη χρονιά που η
Ευρωπαϊκή Εταιρεία  Διαστήματος  ESA (η αντίστοιχη
NASA της Ευρώπης) διοργάνωσε ένα διαγωνισμό για
μαθητές  έως  16  ετών  από  όλη  την  Ευρώπη.  Το
αντικείμενο  του  διαγωνισμού  είναι  οι  μαθητές  να
σχεδιάσουν  ένα  πείραμα  το  οποίο  θα  διεξαχθεί  σε
πραγματικές συνθήκες στο διεθνή διαστημικό σταθμό

ISS καθιστώντας τους κατά κάποιο τρόπο ως μικρούς
Εξερευνητές-Αστροναύτες. 
        
Η  ομάδα  του  σχολείου  μας  με  το  όνομα  The four
Astro-fans αποτελείται  από  τους  Ζαρογιάννη
Χριστόδουλο, Σαμαρά Χρήστο, Τσιτούρα Ανθία-
Ευφροσύνη  και  Τσιφλίδη  Νικόλαο.  Το  πείραμα
που  κατέθεσε  ήταν  η  φωτογράφηση  από  τον  ISS
διαφόρων περιοχών του πλανήτη όπου παρατηρείται
το φαινόμενο της Άμπωτης και της Παλίρροιας και ο
συσχετισμός αυτών των φαινομένων με τις φάσεις της
Σελήνης.  Με  την  πρόταση  αυτή  περάσαμε  στη  2η
φάση μαζί με άλλες 350 συμμετοχές από 15 χώρες.
Αν περάσουμε στην τρίτη φάση σχεδιάζοντας εκ νέου
ένα  νέο  πείραμα  με  κάποιους  περιορισμούς,  το
πείραμά μας θα διεξαχθεί πάνω στον ISS.  

ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ ΛΕΙΠΕΙ ΚΑΤΙ.
ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΜΠΑΝ

ΛΕΙΠΕΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ…

Η ΓΟΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ
NIGHTWATCH - ένας  πρακτικός
οδηγός  για να  δείτε  το  σύμπαν.
Συγγραφέας:  Terence Dickinson Έκδοση:  2008
Πλανητάριο  Θεσσαλονίκης  .   Περιεχόμενα:
Ανακαλύπτοντας το σύμπαν  -  Το σύμπαν σε 11
βήματα - Ουρανογραφία, μετρήσεις, αστερισμοί
-  Ο  ουρανός  την  Άνοιξη,  το  Καλοκαίρι,  το
Φθινόπωρο και το Χειμώνα - Επιλέγοντας κιάλια
και  τηλεσκόπια  -  Γαλαξίες,  σμήνη  και
νεφελώματα - 20 αστρικοί χάρτες - Οι πλανήτες -

5



Σελήνη  και  Ήλιος  -  Εκλείψεις  –  Κομήτες
-Αστροφωτογράφιση.

                   ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ

Το  να  διαβάζεις  ένα  βιβλίο  είναι  αρκετά
ευχάριστο και  ωφέλιμο.  Μπορείς να πλουτίσεις
το λεξιλόγιό σου, να καλλιεργήσεις τη φαντασία
σου, να ταξιδέψεις σε κόσμους μακρινούς ή ίσως
μελλοντικούς,   να  αποκτήσεις  γνώσεις.
Υπάρχουν τόσα πολλά είδη , ιστορικά, νουβέλες,
μυθιστορήματα,  παραμύθια,  εγκυκλοπαιδικά,
που σίγουρα κάποιο θα είναι κατάλληλο για τον
καθένα μας.

Διαβάζοντας  ένα  βιβλίο,  μπορείς  να
κατανοείς με μεγαλύτερη ευκολία όσα σου λένε,
μπορείς  να  διαβάσεις  πιο  άνετα  διάφορα
δύσκολα  κείμενα,  ακόμη  μπορείς  να  γράψεις
πολύ καλές εκθέσεις. Είναι πολλά τα     παιδιά
που  σε  ηλικία  εννέα  ως  δεκατεσσάρων  ετών
άρχισαν να γράφουν δικά τους βιβλία, θεατρικά
και παραμύθια.

Ένα άλλο πλεονέκτημα, που αφορά κυρίως
τους έφηβους, είναι ότι μειώνεις το χρόνο που
ασχολείσαι με το κινητό σου, ή τον υπολογιστή
και  την  τηλεόραση  και  δεν  εθίζεσαι  σ΄αυτά.
Επομένως  σε  κάθε  ηλικία  ,  διαβάζοντας  ένα
βιβλίο, αποκτάς εφόδια και πλεονεκτήματα. Για
σας λοιπόν, που σας αρέσει να δραπετεύετε από
την καθημερινή πραγματικότητα, σας προτείνω
μερικά βιβλία όπως, « Το Κάλεσμα της Άγριας
Φύσης»  του  Τζακ  Λόντον,  «Η  Μωβ  ομπρέλα»
της Άλκης Ζέη, «Η Κωνσταντίνα και οι αράχνες
της»  της  Άλκης  Ζέη,  «Το  Ψέμα»  της  Ζωρζ
Σαρρή,  «Κόκκινη  κλωστή  δεμένη…»  της  Ζώρζ
Σαρρή,  «Ένα  παιδί  μετράει  τ΄άστρα»  του
Μενέλαου Λουντέμη.

              Κωνσταντινίδου Κωνσταντίνα Β2

      

 

   

Από το Μάϊο του 1999 μέχρι και το Δεκέμβριο
του  2016  η  Δημόσια  Βιβλιοθήκη  Βέροιας
δάνεισε  3.189.907  βιβλία,  dvd,  πατρόν
ραπτικής, περιοδικά και άλλα τεκμήρια.

                     

Η ΜΟΥΣΙΚΗ

Ως μουσική ορίζεται η τέχνη που βασίζεται στην
οργάνωση ήχων με σκοπό τη σύνθεση, εκτέλεση και
ακρόαση/λήψη  ενός  μουσικού  έργου.  Με  τον  όρο
εννοείται επίσης και το σύνολο ήχων, από το οποίο
απαρτίζεται ένα μουσικό κομμάτι.

               ΜΕΡΙΚΑ  ΕΙΔΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

                              ROCK 

Ο όρος ροκ στη μουσική, χρησιμοποιείται για να
περιγράψει τα είδη που προέκυψαν από την εξέλιξη
του  είδους  του  rock and roll.  Η  μουσική  ροκ  στο
σύνολό της, αποτελεί ένα είδος δημοφιλούς μουσικής
που χαρακτηρίζεται συνήθως από έντονο ρυθμό και
από ευδιάκριτη, χαρακτηριστική μελωδία φωνητικών
η  οποία  συνοδεύεται  συνήθως  από  ηλεκτρικές
κιθάρες, ηλεκτρικό μπάσο και ντραμς. Πολλές φορές
χρησιμοποιούνται  και  πληκτροφόρα  όργανα,  όπως
πιάνο  ή συνθεσάιζερ.
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                              HIP-HOP

 

Το  χιπ χοπ είναι  ένα κίνημα κουλτούρας που
σχηματίστηκε  στις  αρχές  του  1970  από  την
αφροαμερικάνικη  και  πουερτορικανή  νεολαία  του
νότιου  Μπρονξ  της  Νέας  Υόρκης.  Έγινε  ευρύτερα
γνωστό στα τέλη της δεκαετίας του 1980, ενώ στη
δεκαετία  του  2000  έγινε  το  πιο  δημοφιλές  είδος
μουσικής  στον  κόσμο.  Χαρακτηρίζεται  από  τέσσερις
ξεχωριστές  εκδηλώσεις  κουλτούρας:  μουσική  rap
(λεκτικά),  Djing (ακουστικά),  b-boying (σωματικά)
και grafitti (οπτικά).

                              RAP

  Η ραπ είναι κυρίως αφροαμερικάνικο μουσικό είδος
που  ξεκίνησε  να  γνωρίζει  άνθιση  στα  τέλη  της
δεκαετίας  του  1970.  Έχει  τις  ρίζες  της  στην
αφρικανική  μουσική  την  οποία  έφεραν  με  τη  βίαιη
εκδούλευση και μετέπειτα μετακίνησή τους οι μαύροι
στην  Αμερική.  Ετυμολογικά  η  λέξη  “rap”  σημαίνει
χτυπώ. Πρόκειται  για είδος που δίνει έμφαση στους
στίχους  (ρίμες)  και  στο  περιεχόμενο  αυτών  και  η
μουσική  συνήθως  είναι  συνοδευτική  και
δευτερεύουσας μέριμνας. Οι στίχοι, αυτοσχέδιοι στην
καθημερινή  έκφραση  αλλά  επεξεργασμένοι  στις
παραγωγές, δεν τραγουδιούνται, αλλά απαγγέλλονται
με ιδιαίτερο, ρυθμικό, τρόπο.

                                POP

Με  τον  όρο  pop χαρακτηρίζονται  ελαφριές  μορφές
ξένης μουσικής, ή αντίστοιχες ελληνικές δημιουργίες
πάνω στα ίδια πρότυπα ρυθμού και μελωδίας. Ο όρος
pop  προέρχεται  από  τον  αγγλικό  όρο  popular,  που
σημαίνει δημοφιλής. Κάποια από τα πιο κοινά θέματα
στα  οποία  αναφέρεται  η  pop  μουσική  είναι  τα
συναισθήματα  και  η  ρομαντική  αγάπη.  Τα  κύρια
μουσικά  όργανα  που  χρησιμοποιούνται  είναι  η
κλασική κιθάρα, η ηλεκτρική κιθάρα, το αρμόνιο και
τα ντραμς.

      K-POP    Κατά τη γνώμη μου ένα ωραίο είδος
μουσικής  είναι  και  η  Κ-pop,  στην  οποία
συμπεριλαμβάνονται συγκροτήματα είτε κοριτσίστικα,
είτε  αγορίστικα.  Η Κ-pop,  σύντμηση από τη φράση
Korean Pop,  είναι  ένα  είδος  της  Νοτιοκορεάτικης
μουσικής.  Ο  όρος  κυρίως  περιγράφει  διάφορα  είδη
εμπορικής  pop  μουσικής  από  τη  Νότιο  Κορέα.  Ένα
αγαπητό  από  το  κοινό  συγκρότημα  είναι  οι  BTS,
μεγάλη επιτυχία έχουν κάνει και οι EXO από τα  BOY
BANDS.  Στο  αντίθετο  φύλλο,  συναντάμε  τις
BLACKPINK,  καθώς  και  οι   TWICE έχουν  τρελάνει
κόσμο.              

                                    Μωυσίδου Ηλιάννα Α3  

ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΓΙΑ…  ‘ΣΕΝΑ !

Αγαπημένε μαθητή

Ο χρόνος που κυλά είναι κάτι  παραπάνω από
πολύτιμος  κι  ο  άτιμος  φεύγει  πάρα  πολύ  γρήγορα,
σαν αστραπή! Κι εσύ, κουρασμένος κάθε μέρα απ’ το
σχολείο και τα μαθήματα, ψάχνεις να βρεις στο τέλος
της  ημέρας  εκείνο  που  θα  σε  ξεκουράσει.  Όμως
πρέπει  να σου αποκαλύψω ένα μεγάλο μυστικό,  το
πώς μπορείς να κάνεις την κάθε μέρα σου όμορφη και
ξεχωριστή!

Λοιπόν,  έχουμε  και  λέμε  :  Αρχικά,  βάλε  τα
δυνατά σου και τρέξε «μαραθώνιο» με τα μαθήματά
σου.  Μετά  είσαι…  ελεύθερος  να  διαλέξεις.  Μα  όχι
βέβαια μια οθόνη, αλλά κάτι σημαντικό για ‘σένα!

Αντί,  λοιπόν,  να  στέλνεις  μηνύματα  στους
φίλους, βγες μια βόλτα στην πόλη σου ή στο χωριό
σου, στη φύση, μίλησε, αντάλλαξε σκέψεις και ιδέες…
Αντί να παίζεις βιντεοπαιχνίδια, πάρε το ποδήλατό σου
και  γύρισε  κάθε γειτονιά… Μην κολλάς στην οθόνη
και σε ανούσια πράγματα… Βρες κάτι που σου αρέσει
πολύ και πραγματοποίησέ το. Μη σπαταλάς το χρόνο
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σου άσκοπα. Πρότεινε  στην οικογένειά  σου κάποιες
στιγμές  μαζί,  κάνε  κάτι  δημιουργικό,  μην  κάθεσαι,
σήκω! Μην προσπαθείς να γίνεις μεγαλύτερος, μείνε
παιδί, μη χαλάς τον εαυτό σου, το είναι σου. Γι’ αυτό
μην αργείς, κάνε τον ελεύθερό σου χρόνο ευχάριστο.

Χατζηγκούμα Ιωάννα Γ4

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 2016-17

Όπως  κάθε  χρόνο,  έτσι  και  φέτος,  το
σχολείο μας διοργανώνει ένα θεατρικό έργο για
το  τέλος  της  σχολικής   χρονιάς.  Παιδιά  από
διάφορα  τμήματα  του  γυμνασίου  μας,
συγκεντρώνονται  κάθε  Παρασκευή,  μετά   το
τέλος των μαθημάτων και αφιερώνουν λίγο από
τον  ελεύθερό  τους  χρόνο,  έτσι  ώστε  να
πραγματοποιηθούν οι  πρόβες. Οι πρόβες αυτές
γίνονται,  μέσα σε πολύ ευχάριστα πλαίσια, και
με πολλά γέλια. Βέβαια υπάρχουν αρκετές φορές
που  δημιουργούνται  διάφορες  εντάσεις  και
μικροί καβγάδες αλλά, πάντα καταφέρνουμε να
τα βρίσκουμε και συνεχίζουμε ακάθεκτοι. 

Σε  όλο  αυτό  το  δύσκολο  έργο,  μας
βοηθάνε  τρεις εκπαιδευτικοί μας, η κ.Μποίτση,
η κ.Χατζησάββα και η κ. Βαγγελτζίκη. Όσο για
την  υπόθεση  του  έργου  και  τους  "ηθοποιούς"

μας, θα το μάθετε σύντομα. Ελπίζουμε να σας
αρέσει, να το απολαύσετε και πάνω απ' όλα να
το  διασκεδάσετε.  Να  υπενθυμίσουμε  ότι  την
περσινή χρονιά  η  Θεατρική ομάδα παρουσίασε
το έργο «Σκανδαλιές στο σχολείο».

 Ελένη Σακαλή, Αναστασία Σακαλή, Θάνος
Τσαγκαλίδης Γ4

Εκδρομή της Α΄ τάξης του 6ου
γυμνασίου Βέροιας

  Μια πολύ ωραία εκπαιδευτική εκδρομή, ήταν η
επίσκεψή μας στη Θεσσαλονίκη στις  20/12/2016 και
η παρακολούθηση της θεατρικής παράστασης   «ΟΙ
ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΚΟΣΜΟΙ ΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΤΡΙΒΙΖΑ» 

Αφορμή αυτής της εκδρομής ήταν οι μαθητές
να ανακαλύψουν τον μαγικό κόσμο των παραμυθιών.

Στην εκδρομή είχαμε την ευκαιρία να δούμε
και να μάθουμε πολλά καινούργια πράγματα. 

Οι  μικροί  και  μεγάλοι  επισκέπτες
«επιβιβάζονται» στο «Τρένο που πάει παντού» και
ανακαλύπτουν τους μυστικούς κόσμους του Ευγένιου
Τριβιζά. Ταξιδεύουν στο «Μουσείο της Φαντασίας»
και  γυρίζουν  πίσω στον  χρόνο στη  «Γειτονιά  των
μυστικών  κόσμων».  Λύνουν  τους  γρίφους,
απαντούν  στα  αινίγματα  και  αποδρούν  από  τα
«Δωμάτια του παραμυθένιου Μυστηρίου». Οι πιο
φανταστικές  ιστορίες  ξεδιπλώνονται  μπροστά  τους,
στην  «Αίθουσα αφήγησης» και τα πιο αγαπημένα
παραμύθια ζωντανεύουν στην πιο μαγική διαδρομή...

Δυστυχώς όμως δεν  είχαμε την  ευκαιρία  να
δούμε τον κ.  Ευγένιο Τριβιζά  από κοντά.  Ίσως την
επόμενη  φορά  σταθούμε  πιο  τυχεροί   να  τον
γνωρίσουμε.

Στην  ξενάγηση,  μας  δόθηκε  η  ευκαιρία  να
παίξουμε πολλά παιχνίδια  ψάχνοντας πράγματα που
δεν συναντάς καθημερινά, παρά μόνο στα παραμύθια
αυτού  του  πολυταλαντούχου  συγγραφέα. Υπεύθυνη
εκδρομής η φιλόλογος κ. Κεφαλά. 
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     Καζίλα Φρειδερίκη Α1
     Καρυπίδου Ανατολή Α2

ΗΜΕΡΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Το σχολείο μας την Δευτέρα, τις 3 Οκτωβρίου

2016,  γιόρτασε  την  ημέρα  αθλητισμού  και  με
υπεύθυνους τους καθηγητές Φυσικής Αγωγής τον κ.
Α. Δραγάτη και την κ. Μ. Χατζηευστρατίου οργάνωσε
μια σειρά από δραστηριότητες. 

         Βέβαια το μάθημα της Φυσικής Αγωγής δεν
είναι  σπουδαίο,  επειδή  και  μόνο  κάποια  μέρα  του
χρόνου έχει απλά την τιμητική του. H Φυσική Αγωγή
είναι  ο    οργανωμένος  τρόπος  ενασχόλησης  με
σωματική κίνηση μέσα από τη συστηματική άσκηση
και  τα αθλήματα. 

Η  Φυσική  Αγωγή  βάζει  τις  βάσεις  για  τη
θωράκιση  της  υγείας,  είναι  παράγοντας  πρόληψης
ασθενειών.  Ο  νέος  και  η  νέα  που  μαθαίνει  να
γυμνάζεται,  έχει  περισσότερες  πιθανότητες  να
συνεχίσει  να  γυμνάζεται  και  μετά  το  σχολείο.  Τα
οφέλη  δεν  είναι  μόνο  σωματικά.  Βοηθά  τη
διαμόρφωση  της  προσωπικότητας  του  νέου
ανθρώπου. 

Ο άνθρωπος μαθαίνει να αγωνίζεται, δηλαδή να
βάζει  στόχους  και  να  τους  κατακτά.  Γίνεται
ενεργητικός και δραστήριος. Ο αθλητισμός ακονίζει τη
σκέψη,  ευνοεί  τη  διάθεση  και  τη  βούληση.  Ο  νέος
άνθρωπος μέσα από τον αθλητισμό μπορεί να μάθει
να ζει συλλογικά, και οργανωμένα .  Δυστυχώς εν
έτει 2017 τα μέσα που διαθέτουν οι Γυμναστές
για μια ολοκληρωμένη ανάπτυξη του μαθήματος
της Φυσικής Αγωγής είναι φτωχά και σε πολλές
περιπτώσεις  μόνο τα απολύτως αναγκαία. 

              

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ

Γιορτή για την Επέτειο του «ΟΧΙ» 1940.

 Άρεσαν  ιδιαίτερα  τα  θεατρικά  δρώμενα,
«Πορεία  προς το Μέτωπο» και «Στη πρώτη γραμμή
του Μετώπου». Υπεύθυνες καθηγήτριες οι κ. Μπιζέτα
Έφη  και κ. Κεφαλά Ευαγγελία. 

 Γιορτή  για  τα  Χριστούγεννα, όπου  μεταξύ

άλλων  έγινε  μια  διασκευή   θεατρικού  έργου  του
Καρολου  Ντίκενς  "Τα  Χριστούγεννα  του  γέρο
Σκρουτζ"  με  τίτλο  "Τα  Χριστούγεννα  της
κ.Χουβαρδά" Υπεύθυνες καθηγήτριες κ.Βογιατζή
Ε.και κ.Μπιζέτα Ε.

  Γιορτή  Τιμής  και  Μνήμης  για  την  17η

Νοέμβρη-«ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ». Υπεύθυνοι
καθηγητές οι  κ. Γαλλής.,  κ.  Χατζή και κ. Γαλουζής.
Ξεχώρισε η πολυπληθής χορωδία με την επιμέλεια της
κ. Σουμελίδου.
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Στο  διάστημα  αυτό  στο  σχολείο  μας
πραγματοποιείται  Πρόγραμμα  μαθημάτων  στο
σκάκι με τον καθηγητή κ.  Κανελλίδη Τάσο και
πρόγραμμα  επιχειρηματικότητας με  τον  κ.
Μπιζέτα Στέφανο, ο οποίος χειρίζεται και το site
του σχολείου μας, που είναι 6gym.biz.gr/.

Παράλληλα  εκπαιδευτικές  επισκέψεις έχουν
γίνει α) στο Πλανητάριο-ΝΟΕΣΙΣ στη Θεσσαλονίκη για
την  Β΄  και  Γ΄  Γυμνασίου  με  ευθύνη  του  κ.
Κουγιουμτζίδη.  Β)  Η Β΄ Γυμνασίου ξεναγήθηκε  στο
Βυζαντινό  Μουσείο  Βέροιας  και  στην  Παλιά
Μητρόπολη  με  πρωτοβουλία  των  κ.  Τσόλη  και  κ.
Φώτη. 

 Η  "ώρα  του  κώδικα" είναι  παγκόσμια
κίνηση για να μάθουν προγραμματισμό υπολογιστών
τα παιδιά και το σχολείο μας συμμετέχει κάθε χρόνο
με συντονιστή τον κ. Μπιζέτα Σ. 

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 

ΓΙΑ ΤΗΝ 25η   Μαρτίου.

Επίσης  αναφέρουμε  ότι,  στην  εορταστική
εκδήλωση της 25ης Μαρτίου οι μαθητές του Β3

θα παρουσιάσουν το  χρονικό  της  Επανάστασης  του
1821, μέσα από ένα θεατρικό «τηλεπαιχνίδι» με τίτλο
«Όποιος  στο μάθημα προσέχει,   την  νίκη
στο τσεπάκι  του την έχει». Με χιουμοριστική
διάθεση, αλλά και σεβασμό προς το ένδοξο παρελθόν
θα  επιχειρήσουν  να  αναδείξουν  πτυχές  του
απελευθερωτικού  αγώνα.  Ευχή  όλων  να  μάθουμε
διασκεδάζοντας  (ή  μήπως  να  διασκεδάσουμε
μαθαίνοντας;)!   

Αγώνες  Νέας Ελληνικής Γλώσσας

Στις  14-2-2017,διεξήχθη  επιτυχώς  η  α’  φάση
(ενδοσχολικός  αγώνας)  των  μαθητικών  αγώνων
της  νέας  ελληνικής  γλώσσας  γυμνασίων
Κεντρικής  Μακεδονίας.  Το  6ο  Γυμνάσιο
συμμετείχε  σ’αυτή  τη  φάση  με  48  μαθητές.  Η
Επιτροπή αποτελούνταν από τον κ. Γαλλή Κ. και
την κ.   Μπιζέτα Ε.

Παράδοση Πλαστικών καπακιών για
απόκτηση καροτσιού

       Το σχολείο μας δείχνοντας για ακόμα μια
φορά τον κοινωνικό του χαρακτήρα, παρέδωσε τις
κούτες  με  τα  καπάκια  που  συγκέντρωσαν  οι
μαθητές μας για μεγάλο διάστημα με σκοπό την
απόκτηση  ενός  αναπηρικού  καροτσιού.
Υπεύθυνος  της  πρωτοβουλίας  ήταν  ο
κ.Κανελλίδης.

Σημαντικές διακρίσεις από μαθητές μας. Στις 11-
14 Νοεμβρίου διεξήχθησαν στη πόλη Έμπολι της
Ιταλίας  Παγκόσμιοι  Αγώνες  Παγκρατίου.  Η
μαθήτρια του Β2 Κοτσογιαννίδου Χριστίνα πήρε
δύο 1ες  και δύο 2ες θέσεις . Επίσης ο μαθητής του
Β  Καφετζής Πέτρος πήρε 1η  και 3η θέση. 

Στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα Οκινάουα-Καράτε ο
μαθητής του Β4 Τσιλβελής Γιώργος  πήρε στους
αγώνες 1η και 2η θέση  και  στο Ζίου-Ζίτσου  πήρε
4η θέση.

ΧΡΩΜΑ και ΕΙΚΟΝΑ στους άψυχους
τοίχους του σχολείου μας.
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Δράσεις μαθητών 6ου Γυμνασίου
    Έξι μαθητές του 6ου Γυμνασίου πήραν για πρώτη
φορά  μέρος στον διαγωνισμό Γυμνασίων των Νομών
Ημαθίας,   Πέλλας   και  Πιερίας   "Αυθορμητος  /
Προτρεπτικός λόγος"  που διεξήχθη την 1η Μαρτίου
στο  δεύτερο  Λύκειο   Βέροιας  .  Οι  μαθητές   που
συμμετείχαν  είναι:  Ορφανίδης  Δημήτρης,  Ράλλη
Μαρία, Παραστατίδου Σοφία, Πιπερίδης Παναγιώτης,
Πρυμίδου Μαρίνα, , Χαραλαμπίδου Ελένη              
Υπεύθυνες καθηγήτριες: 
Μποίτση Ελένη-Πουλή Γεωργία 

Τα  5  σπανιότερα  πουλιά  της
Ελλάδας.

1.Χιονοτσίχλονο
Το  χιονοτσίχλονο είναι ένα από τα πιο σπάνια πουλιά
στην  Ελλάδα  το  οποίο  βρίσκεται  στο
Φαλακρό(Μακεδονία).Η  επιστημονική  του  ονομασία
είναι  Plectrophenax nivalis.  Ανήκει  επίσης  στην
συνομοταξία των χορδωτών.

2.Νυφογερανός
Ο νυφογερανός είναι ένα είδος γερανού που ζει στην
Κεντρική Ευρασία,από την Μαύρη Θάλασσα μέχρι την
Μογγολία.  Η  επιστημονική  του  ονομασία  είναι
Anthropoides virgo και δεν έχει υποειδή.

3.Υδροβάτης
Ο Υδροβάτης έχει μήκος 16εκ. Ανήκει στο υποείδος
της  Μεσογείου  και  φωλιάζει  σε  μικρές  νησίδες.  Ο
πληθυσμός του είναι  άγνωστος  πιθανά ανάμεσα σε
50 και 500 ζευγάρια. 

4.Ερημοπετρόκλης
Ο  ερημοπετρόκλης  φωλιάζει  σε  υψίπεδα  με
πετρώδεις  ή  αμμώδεις  ερημότοπους,  φτωχούς  σε
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βλάστηση  και  ξηρές  στέπες.  Έχει  καταγραφεί  σε
διάφορα  σημεία  του  ελληνικού  χώρου  στην
Μακεδονία,  Θράκη,  Κρήτη,  Δωδεκάνησα,  Κύθηρα
κ.α

 
5.Θωρακωτή σκαλίνδρα 
Η  θωρακωτή  σκαλίνδρα  (Calidris melanotos)
αναπαράγεται  στην  Βόρεια  Αμερική.  Στην   Ελλάδα
είναι εξαιρετικά σπάνια. Εντοπίζεται στην Αλυκή της
Νάξου.

Οι μαθητές:
  Ράλλη Μαρία-
  Παυλίδου Σοφία
  Ορφανίδης Δημήτρης
 

Παρατηρητήριο Πουλιών 
Νέας Αγαθούπολης

Ο υγρότοπος της Νέας Αγαθούπολης, στο
Νομό  Πιερίας  είναι  ένας  ιδανικός  προορισμός
παρατήρησης  πολλών  σπάνιων  ειδών  πουλιών.
Πρόκειται  για έναν όμορφο παράκτιο υγρότοπο
με  αλόφυτα,  αρμυρίκια  και  εκτεταμένους
καλαμώνες,  που  φιλοξενεί  σημαντική
ορνιθοπανίδα, ο οποίος βρίσκεται στα νότια του
Δέλτα του Αλιάκμονα.

 

                           ΑΠΟΚΡΙΕΣ

Απόκριες ονομάζονται οι τρεις εβδομάδες
πριν από την Μεγάλη Σαρακοστή.  Ταυτίζονται
με  την  περίοδο  του Τριωδίου,  μια  κινητή
περίοδο στην Ορθόδοξη Χριστιανική παράδοση
από  την  Κυριακή  του  Τελώνου  και  του
Φαρισαίου μέχρι την Κυριακή της Τυροφάγου. 

                Απόκριες στην Ελλάδα

Τις  μέρες  αυτές  ακολουθούμε   την
παράδοση , τα ξέφρενα γλέντια που έχουν τη
ρίζα  τους  στη  λατρεία  του Διόνυσου.  Οι
άνθρωποι  μεταμφιέζονται   -  μασκαρεύονται-
χορεύουν,  τραγουδούν  πίνοντας  κρασί  και  το
κέφι  φτάνει  στο  κατακόρυφο. Παλιότερα  το
καρναβάλι  γινόταν  παντού  στην  Ελλάδα  με
μασκαράτες ομαδικές, χορούς, γλέντια, σάτιρα
και διάφορα ιδιαίτερα έθιμα σε κάθε μέρος.

ΓΝΩΣΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΑ

Πάτρα  σημαίνει  Καρναβάλι ή  Καρναβάλι
σημαίνει Πάτρα;

Είναι  η  τρίτη  μεγαλύτερη  πόλη  στην
Ελλάδα, αλλά είναι σίγουρα νούμερο ένα στη
λίστα  με  τα  πιο  γνωστά  Καρναβάλια.  Στην
Πάτρα, το καρναβάλι ακροβατεί ανάμεσα στον
μύθο και στην πραγματικότητα και οι Πατρινοί
συνδέουν το αστείρευτο κέφι με έναν πηγαίο
αυθορμητισμό.

Ξάνθη,  η  καρναβαλική  πρωτεύουσα  του
βορρά.

Το  Καρναβάλι  της  Ξάνθης  έχει  καταφέρει  να
κερδίσει  με  το  σπαθί  του,  τον  τίτλο  του
κορυφαίου  στη  βόρεια  Ελλάδα.  Μουσική,
χορός  και  ξέφρενα  πάρτι,  συνδυάζονται
αρμονικά με την ιστορία, την παράδοση και τις
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πολιτιστικές εκδηλώσεις, και κατά τη διάρκεια
του  τελευταίου  τριήμερου  των  Αποκριών,  το
κέφι... απογειώνεται.

     ΚΑΛΕΣ ΑΠΟΚΡΙΕΣ! 

Κωνσταντινίδου Μιχαέλα

                       ΑΝΕΚΔΟΤΑ
1.Ρωτά η μια αδερφή την  άλλη: «Ο μπαμπάς είναι
σπίτι;»

Και   απαντά  η  άλλη:  «  μα  ο  μπαμπάς  είναι
άνθρωπος»

2. Ο Γιωρίκας επιστρέφει σπίτι του από το σχολείο
και λέει στη μητέρα του :

–  Μαμά,  η  δασκάλα  με  ρώτησε  σήμερα  αν  έχω
άλλους αδελφούς ή αδελφές , που θα πάνε κι αυτοί
στο ίδιο σχολείο.
– Πολύ ευγενικό το ενδιαφέρον της, λέει η μαμά. Και
τι  είπε  όταν  της  είπες  ότι  είσαι  μοναχοπαίδι;
– Δόξα σοι ο θεός !

3.Κωστίκας:  Μπαμπά,  μπορείς  να  γράφεις  στο
σκοτάδι;

Μπαμπάς: Ναι, νομίζω πως μπορώ, τι θέλεις να σου
γράψω;

Κωστίκας: Να μου υπογράψεις τον έλεγχο!

4.Κάθε φορά που κρύβω τα λεφτά,  ο γιος μου τα
βρίσκει και τα παίρνει.

Πού να τα κρύψω ώστε να μην τα βρει;

-Βάλτα μέσα σε κάποιο βιβλίο του. Δεν θα τα βρει
ποτέ !!

Χαλατζιούκα Βασιλική           Τσίλη Άννα

Διάλογοι… Διαλειμμάτων…

Σ: Γεια σας παιδιά!
Χ: Τι κάνετε;
Δ: Καλά εσείς;
Α: Καλά.
Σ: Μιας και έχουμε  εργασία στη γλώσσα με θέμα την
μελλοντική επαγγελματική απασχόλησή μας, ήθελα 
να σας ρωτήσω κάτι σχετικά με αυτό.
Α: Τι εννοείς;
Χ: Εννοεί ποιος θα ήταν ο επιθυμητός μελλοντικός 
επαγγελματικός προορισμός μας.
Σ: Αυτό ακριβώς. Και για πείτε, με τι θα θέλατε να 
ασχοληθείτε όταν τελειώσετε το σχολείο;
Δ: Εγώ προσωπικά έχω σκεφτεί να γίνω γιατρός, 
γιατί οι βαθμοί μου αντιστοιχούν σε μια τέτοια σχολή.
Α:Πολύ καλή επιλογή! Ακριβώς το ίδιο θα ήθελα κι 
εγώ. Μου αρέσει πολύ η ιατρική παρόλο που 
σιχαίνομαι το αίμα.
Χ: Κι εγώ το απεχθάνομαι, άρα γιατρός δε γίνομαι.
Σ:Τελικά τι θα γίνεις; 
Χ: Θα ήθελα να γίνω γυμνάστρια, διότι μου αρέσει η 
γυμναστική.
Σ: Εγώ πάλι επιθυμώ να γίνω κάτι το οποίο δεν 
πρόκειται να το βρείτε!
Δ+Χ+Α: Τιιι;
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Σ: Σκουπιδιάρης! Όλοι θεωρούν ότι είναι μια 
κατώτερη δουλειά, άλλα εγώ πιστεύω ότι καμιά 
δουλειά δεν είναι ντροπή!
Χ: Κι εγώ αυτό πιστεύω!
Δ: Συμφωνώ και με τους δυο σας, απλά Σπύρο δεν 
έχεις σκεφτεί κάτι πιο σοβαρό, καθώς έχεις τις 
δυνατότητες για κάτι ανώτερο;
Σ: Έχω σκεφτεί πολλά επαγγέλματα, απλά πιστεύω 
ότι στο πίσω μέρος του μυαλού μας, πρέπει να 
έχουμε έστω και την ελάχιστη πιθανότητα , ότι 
μπορούμε να γίνουμε ό,τι δεν μπορούμε να 
φανταστούμε.
Α: Ο κόσμος στον οποίο ζούμε έχει παρεξηγήσει σε 
μεγάλο ποσοστό τα επαγγέλματα που δεν σχετίζονται
με συνηθισμένες δουλειές.
Χ: Έχετε όλοι δίκιο και μακάρι να μπορούσαμε να 
περάσουμε το μήνυμα αυτό και να αλλάξουμε την 
αντίληψη των ανθρώπων προς τις υποτιμημένες 
δουλειές.
Α: Οπότε το συμπέρασμα είναι πως ό,τι και να 
γίνουμε, σε όποια δουλειά και να προοδεύσουμε 
πιστεύω θα έχουμε επιτυχία, γιατί για να υπάρχουν 
αυτές οι δουλειές πάει να πει ότι τις έχουμε ανάγκη...
Σ: Ας είμαστε αισιόδοξοι. Με θέληση μπορούμε να 
πετύχουμε τα όνειρά μας.
Δ: Άλλωστε στο χέρι μας είναι να αλλάξουμε και τον 
κόσμο. Συμφωνείτε; Υπάρχει αντίρρηση; Είπα, 
μήπως… 
 Βασιλείου Σπύρος - Βουγιούκα Χαρά
Αυτζίδου Αναστασία - Γκαλίτσιου Δήμητρα.

BULLYING
Εμφανίζεται σε όλες τις ηλικίες και κοινωνικές

ομάδες. Μπορεί να συμβεί με πολλούς τρόπους και σε
οποιονδήποτε  τύπο  σχολείων  και  σχολικών
εγκαταστάσεων, σε αθλητικά σωματεία , στη φυλακή
αλλά και στην οικογένεια ή στο χώρο εργασίας. 

Οι μορφές που παίρνει  κάθε φορά μπορεί να
ποικίλουν. Για παράδειγμα μπορεί να εμφανιστεί με
την  μορφή λεκτικής  επίθεσης  σε  ένα  αδύναμο  και
χωρίς  αυτοπεποίθηση άτομο.  Εδώ,  το  παιδί  -θύτης
επιτίθεται φραστικά και είτε κοροϊδεύει, είτε χλευάζει,
είτε βιαιοπραγεί,  είτε παρενοχλεί το παιδί -θύμα με
κάποια  άσεμνα  ή  και  σεξουαλικού  περιεχομένου
σχόλια προκειμένου να το βλάψει και να το φέρει σε
δύσκολη θέση.  

         Σε περίπτωση Bullying πιστεύω ότι το θύμα θα
πρέπει να μιλήσει με τον κηδεμόνα ή τον γονέα του ή
και τον εκπαιδευτικό του γι΄ αυτό που του συμβαίνει
και  αυτοί  θα  πρέπει  να  βοηθήσουν  το  θύμα
εμψυχώνοντάς το. Αν το θύμα αργήσει να μιλήσει,
μπορεί να του προκληθεί ψυχολογικό τραύμα. Επίσης
εάν οι θύτες  ασκούν μεγάλη πίεση στο θύμα, μπορεί
να τον  οδηγήσουν  σε  ακραίες  καταστάσεις.
Μπορεί να κάνει κακό στον εαυτό του.   

 Μανωηλίδου Κλεονίκη Α2

2017 ΕΤΟΣ ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ

‘’Δεν ελπίζω τίποτα. Δεν φοβάμαι
τίποτα. Είμαι λέφτερος.’’ Ν.Καζαντζάκης

Ο  Νίκος  Καζαντζάκης  γεννήθηκε  στις  18
Φεβρουάριου  1883,  ,  στο  Ηράκλειο  Κρήτης.  Ήταν
Έλληνας  συγγραφέας,  πεζογράφος,  λογοτέχνης
μυθιστοριογράφος,  δημοσιογράφος,  πολιτικός,
μουσικός,  μεταφραστής,  θεατρικός  συγγραφέας,
ποιητής  και  φιλόσοφος.  Ήταν  ένας  από  τους
σημαντικότερους  συγγραφείς  της  Ελλάδας.  Ακόμα,
από  το  1945  έως  το  1948  ήταν  πρόεδρος  της
εταιρίας Ελλήνων Λογοτεχνών. Φοίτησε στο Εθνικό
και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών καθώς και
στο  Πανεπιστήμιο  του  Παρισιού.  Σημαντικά
λογοτεχνικά έργα του είναι : Οδύσσεια, Ασκητική,
Βίος και πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά, Ο καπεταν
Μιχάλης,  Ο  Χριστός  ξανασταυρώνεται,  Ο
τελευταίος πειρασμός, Αναφορά στον Γκρέκο.

Επίσης  εξίσου  σημαντικά  θεατρικά  έργα  του
είναι: Προμηθέας,  Οδυσσέας,  Χριστός,
Κωνσταντίνος  ο  Παλαιολόγος,  Καποδίστριας,
Χριστόφορος Κολόμβος, Σόδομα και Γόμορρα.

Ο  Καζαντζάκης  ήταν  ένας  πολυταξιδεμένος
άνθρωπος. Ταξίδεψε σε όλον τον κόσμο και μέσα από
τα ταξίδια του εμπνεύστηκε πολλά από τα έργα του.
Κάποια από αυτά έχουν γυριστεί  και  ως ταινίες:  Ο
τελευταίος  πειρασμός  (1988),  Αλέξης  Ζορμπάς
(1964), Ο Χριστός ξανασταυρώνεται (1957).
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 Έχει  βραβευτεί  στη  Βιέννη  το  1956  με  το
Παγκόσμιο Βραβείο Ειρήνης και την ίδια χρονιά στην
Αθήνα με το Κρατικό Βραβείο Θεάτρου. Παντρεύτηκε
με  την  Γαλάτεια  Αλεξίου  και  έπειτα  με  την  Ελένη
Σαμίου  μέχρι  το  τέλος  της  ζωής  του.  Πέθανε  από
λευχαιμία  στις  26  Οκτωβρίου  1957(74  ετών)  στο
Φράιμπουργκ της Δυτικής Γερμανίας

Συνεργασία του τμήματος Β4’ (Σιακαβάρα
Σταυρούλα - Τσίλη  Άννα)

  

Συνέχεια από σελ 1

Ο  τομέας  που  θα  τον  ενθρόνιζε  όμως  στις
συνειδήσεις  ενός  λαού  (αλλά  και  πολύ  πιο  μακριά
από  τα  στενά  σύνορα  της  Ελλάδας)  δεν  θα  ήταν
άλλος από τη μουσική, εκεί που θα βάλει σκοπό να
αναμορφώσει όλο το ελληνικό τραγούδι, ανοιγόμενος
σε  νέους  μουσικούς  ορίζοντες  και  καλώντας
ταυτοχρόνως σε μεγαλύτερη ελληνικότητα των
τραγουδιών των συγχρόνων του.

Αφού πάντρεψε αρμονικά το ελαφρολαϊκό και
το ρεμπέτικο με το κλασικό και το λόγιο, ο Χατζιδάκις
έγραψε  κυριολεκτικά  τα  πάντα!  Ως  προσωπικότητα
όμως πολύπλευρη και πολυδιάστατη, ασχολήθηκε με
πάρα  πολλά,  περιβάλλοντάς  τα  όλα  με  την
ευαισθησία και την αναγνωρίσιμη αισθητική του, την
αυθεντική  λαϊκότητά  του  δηλαδή  που
αντιτάχθηκε  στον  λαϊκισμό  και  την
εμπορευματοποίηση.

Ο  Μάνος  Χατζιδάκις  γεννιέται  στις  23
Οκτωβρίου  1925  στην  Ξάνθη  μέσα  σε  μεσοαστική
οικογένεια,  ως  γιος  τοπικού  δικηγόρου.  Ο  μικρός
έρχεται  από πολύ νωρίς  σε  επαφή με τη μουσική,
καθώς ήδη από τα 4 χρόνια της ζωής του θα βρεθεί
να μαθαίνει πιάνο. 

Ο πατέρας του πεθαίνει το 1938 και ο ίδιος θα
βρεθεί να κάνει μια σειρά από δουλειές του ποδαριού
για να συντηρεί τον εαυτό του και τη μητέρα του, να
χρηματοδοτεί  τις  σπουδές  του  στο  Πανεπιστήμιο
Αθηνών  και  τη  μόνιμη  αγάπη  του  βεβαίως,  τη
μουσική εκπαίδευση.

Ο  Χατζιδάκις  εμφανίζεται  στο  προσκήνιο  ως
μουσικοσυνθέτης  το  1944,  γράφοντας  τη  μουσική
για το έργο «Τελευταίος Ασπροκόρακας».Επίσης  τα
έργα  «Ορέστεια»  (1950),  «Μήδεια»  (1956),
«Εκκλησιάζουσες»  (1956),  «Λυσιστράτη»  (1957),
«Κύκλωπας» (1959), «Όρνιθες» (1959), αλλά και τα
«Λεωφορείον ο Πόθος» (1948), «Ματωμένος Γάμος»
(1948), «Το γλυκό πουλί της νιότης» (1960) κ.ά.

Ταυτόχρονα  με  το  θέατρο,  ο  συνθέτης
ασχολείται και με τον κινηματογράφο, συνθέτοντας
τελικά  μουσική  για  περισσότερες  από  80  ταινίες.
Αναφέρουμε μια χούφτα μόνο, «Στέλλα» (1955), «Ο
Δράκος» (1956),  αλλά  και  στο  «America-America»
του  Καζάν  (1963)  και  το  «Sweet  Movie»  του
Μακαβέγιεφ  (1974). Ήταν  το  1960,  όταν  ο
Χατζιδάκις θα τιμηθεί με Όσκαρ για το τραγούδι «Τα
παιδιά  του Πειραιά»,  που ακουγόταν στο φιλμ του
Ντασέν «Ποτέ την Κυριακή»! 

Το απόγευμα της 15ης Ιουνίου 1994, ο Μάνος 
Χατζιδάκις ταξίδεψε για άλλους κόσμους… 

Ο Μάνος Χατζιδάκις γεννήθηκε για να μαγεύει
και να ταξιδεύει τα πλήθη με τη μουσική του… 

Πολλές  φορές  αναζητώ  λέξεις  για  να  πείσω
τους  μαθητές  μου  να  αγαπήσουν  το  σχολείο.  Ο
Χατζιδάκις μου έδωσε την απάντηση λέγοντας....

Η ΜΟΝΗ ΑΝΤΙΒΙΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΚΤΗΝΟΣ,
ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΜΕΣΑ ΜΑΣ, ΕΙΝΑΙ Η ΠΑΙΔΕΙΑ

«Όποιος  δε  φοβάται  το  πρόσωπο
του  τέρατος,  πάει  να  πει  ότι  του
μοιάζει και η πιθανή προέκταση του
αξιώματος  είναι  να  συνηθίσουν τη
φρίκη,  να  μας  τρομάζει  η
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ομορφιά». Μ. Χατζιδάκις. 

                                            Γράφει η Georgia

ΠΡΟΣΦΥΓΟΠΟΥΛΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΕΙΑ

       Ξεκίνησε και στην Ημαθία ή ένταξη των
προσφυγόπουλων  στην  Ελληνική  εκπαίδευση.
Έχουν οριστεί συγκεκριμένα σχολεία του νομού
μας όπου  θα παρακολουθούν τα μαθήματα. Να
έχουν  λοιπόν,  καλή  και  ευχάριστη  μαθητική
ζωή.

         ΠΟΝΤΙΑΚΕΣ ΛΙΧΟΥΔΙΕΣ

Τανωμένος σορβάς

    

ΥΛΙΚΑ:  500  γραμ.  γιαούρτι  στραγγιστό,  1  κούπα
πλιγούρι,  1  κρεμμύδι  τριμμένο,  λάδι  ή  βούτυρο,
αλάτι, πιπέρι, αποξηραμένο δυόσμο, νερό
ΕΚΤΕΛΕΣΗ:  Αρχικά,  τσιγαρίζουμε  το  κρεμμύδι  σε
λαδάκι  ή  βούτυρο  σε  σιγανή  φωτιά,  μέχρι  να
μαραθεί.  Έπειτα ρίχνουμε το νερό και περιμένουμε
να  βράσει.  Παράλληλα  πλένουμε  το  πλιγούρι  και
μόλις το νερό βγάλει μπουρμπουλήθρες, το βράζουμε
με κλειστό το καπάκι της κατσαρόλας. Αφού βράσει
το πλιγούρι, παίρνουμε ζουμί από την κατσαρόλα και
αραιώνουμε  το  γιαούρτι.  Το  ζουμί  είναι  περίπου  2
βαθιές  κουτάλες.  Ρίχνουμε  το  αραιωμένο  γιαούρτι
μέσα  στην  κατσαρόλα  και  ανακατεύουμε.  Τέλος,
βάζουμε το δυόσμο. Αφήνουμε τον τανωμένο σορβά
στη φωτιά για 2-3 λεπτά ακόμη. Σερβίρουμε σε βαθύ

πιατάκι.  Χαραλαμπίδου  Ελ.  –Χωραφαΐδου
Χρ. Β4
   

    ΤΟ ΕΘΙΜΟ ΚΟΛΙΝΤΑ ΜΠΑΜΠΩ. 

          Το έθιμο «Κόλιντα Μπάμπω» αναβιώνει κάθε
χρόνο  το  βράδυ  της  23  ΔΕΚ.  Σε  πολλά  χωριά,
παραμονές  Χριστουγέννων,  για  την  υποδοχή  της
Γέννησης του Χριστού, οι κάτοικοι ανάβουν μεγάλες
φωτιές από ξύλα. Γύρω από την φωτιά στήνεται ένα
γλέντι  με  χορούς  και  ψησταριές,  όπου  οι
παραβρισκόμενοι  χορεύουν μέχρι  να σβήσει  και  το
τελευταίο ξύλο.  Καθώς κρατάει  ο χορός φωνάζουν
«Κόλιντα  Μπάμπω».  Αλιώση  Αναστασία-
Δημογλίδου Ευθυμία. Β1

ΣΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ 
ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΜΕ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ. 

ΤΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΥΜΕ ΟΛΑ.
ΣΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΔΕΝ
ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

Η ΑΝΩΔΥΝΗ ΕΠΙΛΟΓΗ.
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 

ΜΑΛΑΚΑ Η ΣΚΛΗΡΑ
ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ. 

ΟΛΑ ΟΔΗΓΟΥΝ ΕΤΣΙ Η ΑΛΛΙΩΣ
ΣΕ ΜΙΑ ΟΛΕΘΡΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ.

Για 4η συνεχή χρονιά,  εκδίδεται η εφημερίδα
μας  «Στη  Φωλιά  του  6ου».  Με  υπεύθυνους
Καθηγητές την κ. Μαντζουλά Γεωργία και τον κ.
Γαλουζή  Μιχαήλ.  Ελπίζουμε  να  προσφέρουμε
κάτι  θετικό  στους  μαθητές  μας  που
συμμετέχουν  στην  έκδοση  της,  αλλά  και  σε
όσους  διαβάζουν  την  εφημερίδα  μας.
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Ηλεκτρονικά υπάρχει στο site του σχολείου μας.
6gym.biz.gr/

ΙΩΑΝΝΗΣ ΨΑΡΡΑΣ Γ4

Ο ΑΠΕΘΑΝΤΟΣ ΝΕΚΡΟΣ

Ύπνος σε πήρε βαρύς,
μέσα στα νεκροταφεία αυτής της γής,

κανείς δεν σε πλησίαζε πια,
μόνο ο χάρος σε κρατούσε συντροφιά.

Γιατί έγινες κάτι εσύ,
που δεν έχω ξαναδεί,

ζόμπι έγινες την νύχτα αυτή,
και εξαφανίστηκες από προσώπου γής.

Φαντάσματα σε κυνηγούσανε παντού,
αγριεμένα ήταν την αυγή,

που δεν σε βρήκαν στης νύχτας την σιωπή.

Όμως εσύ τελικά τους ξέφυγες,
σε αμπαρωμένα σπίτια πήγες και έμεινες,

και δεν πήγαινες πουθενά αλλού.

Όταν  η τεχνολογία καταστρέφει
τις ανθρώπινες σχέσεις …

     

  
Μουρατίδου Ελευθερία-Κρεμλίδου Ευδοξία Α3

Καγκελίδου Σοφία Α1
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