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Editorial

Χορηγοί  Έντυπης  Έκδοσης    

Στις 2 Απριλίου 2014 ομάδα μαθητών του 
σχολείου μας επισκέφτηκαν το Δημοτικό 
Ραδιόφωνο και Τηλεόραση (FM100 – 
TV100) και την Πινακοθήκη της Εταιρείας 
Μακεδονικών Σπουδών. Οι μαθητές 
συμμετείχαν στα πολιτιστικά προγράμματα 
«Μαθητικός τύπος και έκδοση εφημερίδας» 
και «Το παιδί μέσα από την τέχνη». 
Συνοδευόταν από τους καθηγητές Μαρία 
Βουτσά, Μαρία Κοτζαμπουγιούκογλου και 
Νικόλαο Νεράντζη.
Οι μαθητές ξεναγήθηκαν στους χώρους 
του ραδιοτηλεοπτικού σταθμού και έθεσαν 
ερωτήσεις στους δημοσιογράφους, οι οποίοι 
απάντησαν με μεγάλη προθυμία. Κυρίως όμως 
τους δόθηκε η δυνατότητα να προβάλλουν 
τις δράσεις του σχολείου και να ακουστεί η 
φωνή τους από το εθελοντικό ραδιόφωνο 
(FM100,6) μέσα από μία εκπομπή διάρκειας 
μίας ώρας που έκαναν μόνοι τους. Η επίσκεψη 
αυτή αποτέλεσε μία μοναδική εμπειρία για 
τα παιδιά του σχολείου μας, τόσο αυτών 
που συμμετείχαν στην εκπομπή όσο και των 
υπολοίπων συμμαθητών τους και καθηγητών 
που τους άκουσαν.
Εξίσου ενδιαφέρουσα και κατατοπιστική ήταν 
και η ξενάγηση στα εκθέματα της Πινακοθήκης 
και η γνωριμία των μαθητών με τα 
καλλιτεχνικά ρεύματα που εκπροσωπούνται 
δίνοντας τη δυνατότητα στους μαθητές να 
κατανοήσουν έννοιες έως τότε θεωρητικές 
και να μάθουν να ερμηνεύουν με διεισδυτική 
ματιά ένα έργο τέχνης.
Αντίστοιχες δράσεις βοηθούν στην 
ανάπτυξη της καλλιέργειας και της ενεργής 
συμμετοχής των μαθητών σε πολιτιστικές 
δραστηριότητες, αποτελούν σημαντικό 
παράγοντα αναβαθμισμένης εκπαίδευσης, 
προσαρμοσμένης στις ανάγκες και 
προτεραιότητες ενός σύγχρονου σχολείου που 
συνεργάζεται με τις δημοτικές υπηρεσίες και 
«ανοίγεται» στην τοπική κοινωνία.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΓΟΝΕΩΝ & 

ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 
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http://4gym-stavroup.thess.sch.gr/?p=1119

τεύχος 3 - ΜΑΪOΣ  2014

Τα μέλη της συγγραφικής ομάδας 
σας εύχονται

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ!!!
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Την Κυριακή 30 Μαρτίου 2014, 
στο πλαίσιο του μαθήματος της 
Ιστορίας αλλά και του θέματος 
της Περιβαλλοντικής ομάδας  
επισκεφτήκαμε το Πολεμικό 
Μουσείο.
Εκεί μας  υποδέχτηκαν με προθυμία  
και μας ξενάγησαν στο χώρο του 
μουσείου. Η ξενάγηση άρχισε από 
τα χρόνια του Μακεδονικού Αγώνα 
και ολοκληρώθηκε με τον πόλεμο 
του 1940. Είδαμε εικόνες, πίνακες, 
κειμήλια, έγγραφα, παράσημα 
καθώς και στολές Ελλήνων και 
ξένων στρατιωτών, όπλα μικρά και 
μεγάλα που χρησιμοποιήθηκαν 
στους πολέμους. Μετά την 
ξενάγηση παρακολουθήσαμε ένα 
βίντεο μικρού μήκους για τους 
Βαλκανικούς πολέμους.
Ήταν μια ξεχωριστή Κυριακή. 
Προσθέσαμε άλλη μια σελίδα στο 
βιβλίο των γνώσεών μας.
Ευχαριστούμε πολύ τις καθηγήτριες 
που μας συνόδεψαν, την κ. 
Χατζηθεοδώρου και την κ. 
Νικολαΐδου, καθώς και τους γονείς 
μας.

Eντυπώσεις από την επί- 
σκεψη στο Πολεμικό 
Μουσείο

Καλλιόπη Ιορδανίδου 
Γεώργιος Κοντογουλίδης

ΠΗΓΗ: http://4gym-stavroup.thess.sch.gr/?p=1221

Η ιστορία της Θεσσαλονίκης μέσα 
από τη μουσική, από το 1912 έως 
τις μέρες μας. Έλληνες, Εβραίοι 
και Τούρκοι, το παρελθόν της 
πόλης. Ήχοι, μουσικές, γλώσσες, 
κουλτούρες και πολιτισμοί που 
ενώθηκαν δημιουργικά για να 
φτάσουν στο παρόν. Η Ζωζώ 
Σαπουντζάκη κυριάρχησε στη 
σκηνή της Μονής Λαζαριστών. 
Αλλά και όλοι οι ηθοποιοί και οι 
χορευτές ήταν εξαιρετικοί. Μαζί 
τους στη μουσική ιστορία της πόλης 
μια άλλη κυρία, η Μαριώ. 
Μια παράσταση βασισμένη στην 
ιστορία. Μια ιστορία δοσμένη 
αλλιώς. Γιατί η Θεσσαλονίκη 
υπάρχει παντού και είναι παντού.

Μια παράσταση του 
ΚΘΒΕ «Με μουσικές 
εξαίσιες, με φωνές!...» 

Αλέξανδρος Σκανδάλης

Το Σαββάτο, 5 Απριλίου 2014 
οργανώθηκε η 1η Μαθητική 
Συνάντηση Επιχειρηματολογίας στα 
Γαλλικά (Conseil des Jeunes Citoy-
ens), από το Κολέγιο «Δελασάλ».
Το 4ο Γυμνάσιο Σταυρούπολης, 
συμμετείχε με τις μαθήτριες  
Αρχοντοπούλου Μαρία Ελένη, 
Βλαντί Αναέρση, Κοντσίδου Ευθυμία 
και Οργιανέλη Τριανταφυλλιά, υπό 
την καθοδήγηση της καθηγήτριας  
Γαλλικής, κας Γεωργιάδου Κυριακής.
Πρώτη διάκριση στην ομάδα της 
κέρδισε η Βλαντί Αναέρση. Η 
παρουσία όλων των μαθητριών 
υπήρξε απόλυτα επιτυχής και στο 
τέλος της Συνάντησης η ομάδα 
μας δέχθηκε τα συγχαρητήρια της 
Οργανωτικής Επιτροπής καθώς 
και της Σχολικής Συμβούλου της 
Γαλλικής, κας Βονιτσάνου-Guillo-
teau Θεοδώρας.

Πρώτη Μαθητική Συν- 
νάντηση Επιχειρημα- 
τολογίας στα Γαλλικά 
(Conseil des Jeunes Ci-
toyens)
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ΠΗΓΗ: http://4gym-stavroup.thess.sch.gr/?p=1221

ΠΗΓΕΣ : http:www.voria.gr/index.php?module=news&func=display&sid=160794  και http:w-
ww.tovima.gr/culture/article/?aid=510356

Το 2013 έχει ανακηρυχθεί από το Υπουργείο Παιδείας «Έτος Κ. Π. Καβάφη» με αφορμή την επέτειο 
των 150 χρόνων από τη γέννηση του κορυφαίου Αλεξανδρινού ποιητή Κωνσταντίνου Καβάφη. 
   Στο πλαίσιο του εορτασμού αυτού στις 17 Δεκεμβρίου 2013, πραγματοποιήθηκε τιμητική 
εκδήλωση της UNESCO στην οποία παραβρέθηκαν πρεσβευτές χωρών-μελών της αλλά και απλοί 
πολίτες. Ο καθηγητής πανεπιστημίου Κωνσταντίνος Καϊτέρης παρουσίασε τη ζωή και το έργο του 
ποιητή, υπογραμμίζοντας τη βαθιά ελληνική του συνείδηση  παρότι γεννήθηκε και πέθανε στην 
Αλεξάνδρεια. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης διαβάστηκαν κάποια από τα ποιήματα του (Ιθάκη, 
Τείχη, Θερμοπύλες, Κεριά) και προβλήθηκε ένα βίντεο-ντοκιμαντέρ του Καρλ Χένρικ Σβένστεντ με 
τον τίτλο «Διαβάζοντας Καβάφη».

150ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΒΑΦΗ 

Ο Κωνσταντίνος Καβάφης είναι ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες ποιητές. 
Γεννήθηκε στις 29 Απριλίου 1863 στην Αλεξάνδρεια. Ήταν το ένατο παιδί μιας εύπορης οικογένειας. Ο πατέρας του ήταν 
μεγαλέμπορος βαμβακιού και η μητέρα του ανήκε σε παλιά Φαναριώτικη οικογένεια της Κωνσταντινούπολης. Τα δύο αυτά 
χαρακτηριστικά συντέλεσαν σημαντικά στη διαμόρφωση του χαρακτήρα του. 
Όσον αφορά την εκπαίδευσή του διδάχτηκε Αγγλικά, Γαλλικά και Ελληνικά και συμπλήρωσε τη μόρφωσή του στο Ελληνικό 
Εκπαιδευτήριο της Αλεξάνδρειας.
Το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του το έζησε στην Αλεξάνδρεια πέρα από δύο ταξίδια που έκανε το 1897 στο Παρίσι και το 1903 στην 
Αθήνα. Διορίστηκε σε ηλικία 59 χρονών στο Υπουργείο Δημοσίων Έργων.
Σήμερα το έργο του Καβάφη καταλαμβάνει εξέχουσα θέση σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ποίηση.  Το σώμα των Καβαφικών 
ποιημάτων περιλαμβάνει: 
•	 Τα	154	αναγνωρισμένα	από	τον	ίδιο	ποιήματά	του	
•	 Τα	37	αποκηρυγμένα	
•	 Τα	35	ανέκδοτα	και	
•	 Τα	30	ατελή	ποιήματά	του	
Κατά καιρούς, αξίζει να αναφερθεί, τύπωνε μικρές συλλογές ποιημάτων και τις δώριζε σε γνωστούς και φίλους.
Από το 1886 άρχισε να δημοσιεύει ποιήματα επηρεασμένα από τους Αθηναίους ρομαντικούς ποιητές χωρίς να τον έχει επηρεάσει 
καθόλου η στροφή της γενιάς του ’80. Το 1896 γράφει τα «Τείχη» το πρώτο αναγνωρισμένο ποίημά του. 
Οι ήρωές του είναι συχνά γνωστά ιστορικά πρόσωπα. Οι χαρακτήρες που παρουσιάζει είναι σημαδεμένοι από την πρόσκαιρη 
επιτυχία και τη μοίρα που εξουδετερώνει την ανθρώπινη θέληση. Ο τόπος που λαμβάνουν χώρα τα περιστατικά πολλών ποιημάτων 
του είναι η Αλεξάνδρεια. Βασικό χαρακτηριστικό της ποίησής του είναι και η γλώσσα. Είναι ένα μείγμα καθαρεύουσας και δημοτικής. 
Ο ίδιος ο Καβάφης είχε κατατάξει τα ποιήματά του σε τρεις κατηγορίες: 
α) Τα ιστορικά ποιήματα που εμπνέονται κυρίως από την ελληνιστική περίοδο και στα περισσότερα έχει εξέχουσα θέση η 
Αλεξάνδρεια. 
β) Τα αισθησιακά ή ηδονικά όπου κυριαρχεί η αναπόληση και η ανάμνηση και, τέλος,
γ) Τα φιλοσοφικά.  

Τιμητική εκδήλωση από την UNESCO

Αναστασία Κάργα

Βιογραφικά στοιχεία 

Ο Κωνσταντίνος Καβάφης είχε την “τύχη” η ποίησή του να μεταφραστεί και να ταξιδέψει νωρίς. 
Έτσι, όπως οι Έλληνες, και οι ξένοι ποιητές & λογοτέχνες επηρεάστηκαν και ενσωμάτωσαν, ο 
καθένας με τον τρόπο του, το μεγαλείο του Αλεξανδρινού ποιητή. Ακολουθεί, σε μετάφραση, 
το ποίημα “After Cavafy” του Αμερικανού ποιητή James Merrill (1926-95). Σας θυμίζει κάτι;

Γιατί ο Ανατέλλων Ήλιος κυματίζει πάνω σε δέκα χιλιάδες ιστούς; 
Επειδή οι Ιάπωνες έρχονται σήμερα. 
Και γιατί oι γερουσιαστές μας, αυτοί οι εργατικοί τερμίτες 
Ατενίζουν το διάστημα αντί να συστήσουν καμία καινούρια υποεπιτροπή; 
Επειδή οι Ιάπωνες έρχονται σήμερα. 
Το Κονγκρέσο σύντομα θα είναι για αυτούς ένα μόνο κομμάτι της Δίαιτάς τους. 
Τι έχει πιάσει τον Πρόεδρο, ανταλλάσσοντας πειράγματα με τους δημοσιογράφους 
Καθώς τον ξελασπώνουν για το σκάνδαλο  Whitewater; Πώς θα τον κρίνουν οι επόμενες γενιές; 
Λοιπόν, οι Ιάπωνες που θα έρθουν σήμερα  
Έχουν τα δικά τους σκάνδαλα. Τα δικά του μπορούμε να τα ξεχάσουμε 
[…] 
(Οι Ιάπωνες) Ήταν ένα είδος χρυσής ευκαιρίας, αλλά τα κάναμε θάλασσα.

διαβάζω   διαβάζετε 
δ ι α β ά ζ ε ι ς   
δ ι α β α ζ ε ι 

δ ι α β ά ζ ε ι ς 
δ ι α β α ζ ε τ ε 

δ ι α β ά ζ ο υ ν  
δ ι α β ά ζ ω  
διαβάζεις διαβάζει  

δ ι α β ά ζ ω   
δ ι α β ά ζ ε τ ε 
δ ι α β ά ζ ε ι ς   
δ ι α β α ζ ε ι 

δ ι α β ά ζ ε ι ς 
δ ι α β α ζ ε τ ε 

δ ι α β ά ζ ο υ ν  
δ ι α β ά ζ ω  



 Το θυμάμαι σαν να ήταν χθες. Είχε μόλις χτυπήσει 
το κουδούνι «για μέσα» και, καθισμένη στην καρέκλα μου, 
διάβαζα τη δήλωση συμμετοχής “Ξενάγηση στην Πινακοθήκη 
της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών και εκπομπή στον 
Ραδιοφωνικό Σταθμό FM 100,6”. Τη διάβαζα ξανά και ξανά. 
Ήταν δυνατό; Φυσικά και θα πήγαινα.
 Οι μέρες που ακολούθησαν ήταν αρκετά έντονες. 
Πρόβες, διορθώσεις διαλόγων, επιλογή τραγουδιών και ξανά 
πρόβες. Ήταν δελεαστική βέβαια η ιδέα της επίσκεψης στην 
Πινακοθήκη ωστόσο μας είχε παρασύρει η ιδέα πως θα βγαίναμε 
“On Air”. Που να ξέραμε…
 Τελικά η…μεγάλη μέρα ήρθε. Η αμηχανία είχε 
κυριεύσει τα πρόσωπα όλων, μαθητών και καθηγητών! Φτάσαμε 
έξω από το κτίριο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών και 
σύμφωνα με 

τ

Επίσκεψη στην Πινακοθήκη της 
Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών

Αλέξανδρος Σκανδάλης

  Ο λευκός, αδιάφορος αρχικά, διάδρομος με τους 
παλιούς, άριστα διατηρημένους πίνακες τελικά μας κέρδισε. 
 Αποχαιρετώντας τον κ. Τσούτσα και μαζί και την 
Πινακοθήκη, όλοι μας ανεξαιρέτως, νιώσαμε ένα απίστευτο 
δέος. Άλλοι για τους πίνακες, άλλοι για τους καλλιτέχνες. 
Όλοι όμως για τον ξεναγό μας, ο οποίος έδειχνε συνεπαρμένος 
και αυτός από τη δύνη της τέχνης. Η αλήθεια είναι πως ήταν 
αξιοζήλευτος.
 Βγαίνοντας, κλείσαμε πίσω τη βαριά πόρτα της 
Πινακοθήκης και βρεθήκαμε σε έναν άλλο λευκό, άχαρο, 
αδιάφορο διάδρομο. Αυτός όμως δεν θα άλλαζε ποτέ. Όχι 
τουλάχιστον για εμένα. 

σύμφωνα με το πρόγραμμα επισκεφθήκαμε αρχικά την 
Πινακοθήκη.
 Μπαίνοντας στον χώρο, ένας λευκός διάδρομος 
απλωνόταν μπροστά μας γεμάτος με έργα ζωγραφικής και 
χαρακτικής. Τα περισσότερα από τα έργα και οι δημιουργοί τους 
ήταν άγνωστοι σ’εμάς.
 Ο κ. Τσούτσας, Ιστορικός Τέχνης και Διευθυντής 
της Πινακοθήκης μας καλωσόρισε και αρχικά μας άφησε να 
περιεργαστούμε μόνοι μας τον χώρο.
 Στη συνέχεια ανέλαβε με την εμπειρία και τις γνώσεις 
του να μας ξεναγήσει στον χώρο αλλά κυρίως στον χρόνο 
και στις συνθήκες δημιουργίας του κάθε έργου. Μας βοήθησε 
ταυτόχρονα να εντοπίσουμε την οπτική γωνία του κάθε 
καλλιτέχνη και να αναδείξουμε και τις δικές μας γνώσεις.
 Θαυμάσαμε τους πίνακες του Σπύρου Βασιλείου, 
του Νικολάου-Γαβριήλ Πεντζίκη καθώς και του Πολύκλειτου 
Ρέγκου. Δώσαμε τις δικές μας ερμηνείες, γνωρίσαμε νέα 
ρεύματα, τεχνοτροπίες, πολιτικά κινήματα, ιστορικά γεγονότα, 
ήθη και έθιμα. 
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Κατά την επίσκεψή μας στον ραδιοφωνικό σταθμό FM100,6 πήραμε συνέντευξη από τον δημοσιογράφο και διευθυντή του 
δημοτικού ραδιοτηλεοπτικού σταθμού FM100 & TV100, κύριο Βασίλη Κοντογουλίδη, ο οποίος μας απάντησε με μεγάλη προθυμία 
στις ερωτήσεις που του κάναμε. 

-Πότε αρχίσατε να ασχολείστε με τη δημοσιογραφία;
- Άρχισα να ασχολούμαι με τη δημοσιογραφία από το 1988. Ασκώ δηλαδή το επάγγελμα του δημοσιογράφου περίπου 25 χρόνια.

-Τι ήταν αυτό που σας τράβηξε για να γίνετε δημοσιογράφος;
-Ένας από τους λόγους που με έστρεψε σε αυτό το επάγγελμα είναι ότι μου αρέσει η έρευνα. Θέλω να ψάχνω!

-Υπάρχει προοπτική στο επάγγελμα;
- Το μέλλον της δημοσιογραφίας είναι δύσκολο αφού η κρίση στον τύπο υπάρχει εδώ και 10 χρόνια και η οικονομική κρίση τελευταία 
επιδείνωσε την κατάσταση. Αν και το 1988 υπήρχε άνθηση, πλέον έχουν μειωθεί οι ευκαιρίες για να γίνει κάποιος δημοσιογράφος. 
Βέβαια, εάν κάποιος το θέλει πολύ, τότε δεν πρέπει να παρατήσει την προσπάθεια και να απογοητευτεί. Χρειάζεται θέληση και 
διάθεση για δουλειά!

- Ποιοι ήταν οι λόγοι, κατά την γνώμη σας, που οδήγησαν τη δημοσιογραφία τόσο νωρίς στην κρίση;
- Πιστεύω ότι η εμφάνιση του ηλεκτρονικού τύπου ήταν ένας σημαντικός λόγος. Ο ρόλος του είναι ανασταλτικός για τα άλλα 
«παραδοσιακά» μέσα διότι ανά πάσα στιγμή και χωρίς κόστος μπορείς να έχεις πρόσβαση στην είδηση. Επηρεάζει λοιπόν σήμερα 
τη βιωσιμότητα του έντυπου τύπου και της τηλεόρασης αφήνοντας το ραδιόφωνο με μικρότερα τραύματα.

-Ένας καλός δημοσιογράφος τι πρέπει να κάνει για να είναι καλός σε αυτό που κάνει; 
- Ένας καλός δημοσιογράφος πρέπει να στερηθεί πολλά πράγματα, να ψάχνει πάντα για πληροφορίες, να έχει εύρος γνώσεων, να 
ενημερώνεται συνέχεια και να διαβάζει όλα τα δημοσιεύματα. Η δουλειά του δημοσιογράφου δεν σταματά με το που φεύγει από 
τον χώρο της εργασίας του αλλά διαρκεί όλο σχεδόν το 24ωρο.

- Ποιες είναι οι αρχές, οι κανόνες δεοντολογίας, ενός καλού δημοσιογράφου;
- Οι κανόνες είναι καθορισμένοι. Για αυτό το θέμα σημαντικό ρόλο παίζει η Ένωση Συντακτών. Υποχρέωση του δημοσιογράφου 
είναι να είναι αντικειμενικός. Να κάνει αιχμηρές ερωτήσεις και ποτέ να μην εξαγοράζεται. Να είναι ο εκφραστής του λαού, να μην 
έχει καμία κομματική εξάρτηση και να λέει πάντα την αλήθεια.

-Στα παιδικά σας χρόνια είχατε κάποιο πρότυπο δημοσιογράφου;
- Αν και είμαι άνθρωπος που δεν επηρεάζομαι από πρότυπα και ινδάλματα, θαύμαζα τον Νάσο Αθανασίου.

-Σήμερα ποιον δημοσιογράφο θαυμάζετε και  πιστεύετε ότι είναι καλός στη δουλεία του; 
- Πιστεύω ότι ο Νίκος Χατζηνικολάου είναι ένας καλός δημοσιογράφος.

-Πότε δημιουργήθηκε το δημοτικό ραδιόφωνο;
- Το 1987-88 με την απελευθέρωση της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης από το κρατικό μονοπώλιο ξεκίνησε και η άνθηση του 
δημοσιογραφικού επαγγέλματος. Από τους πρώτους ιδιωτικούς ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς που εξέπεμψαν τότε ήταν ο TV100 
& FM100 του δήμου Θεσσαλονίκης.

- Από τότε είναι και το εθελοντικό ραδιόφωνο, το FM100,6; 
-Το εθελοντικό ραδιόφωνο FM100,6 προέκυψε από το πολιτιστικό κομμάτι του δημοτικού ραδιοφώνου. Πρόκειται για ένα 
πρωτότυπο άνοιγμα στην τοπική κοινωνία αντίστοιχο με αυτά που συναντούμε και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Η ανταπόκριση 
είναι μεγάλη. Αγκαλιάστηκε από πολλούς φορείς που συμμετέχουν όπως το πανεπιστήμιο, τα μουσεία, το εμπορικό επιμελητήριο, 
τα σχολεία κ.ά.

Συνέντευξη από τον δημοσιογράφο Βασίλη Κοντογουλίδη
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Είμαστε οι μαθητές του 4ου Γυμνασίου Σταυρούπολης που επισκέφτηκαν το εθελοντικό 
ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης (FM100,6) την Τετάρτη 2 Απριλίου. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε 
τους εργαζόμενους στο δημοτικό ραδιόφωνο και την τηλεόραση (FM100 & TV100) για τη 
μοναδική και συναρπαστική εμπειρία που είχαμε να δημιουργήσουμε τη δική μας ραδιοφωνική 
εκπομπή και να ακουστούμε στον αέρα. Δεν θα μπορούσαμε να γνωρίσουμε το τι γίνεται πίσω 
από τα μικρόφωνα και τις κάμερες χωρίς την κατατοπιστική ξενάγηση στα τηλεοπτικά στούντιο 
από τον κύριο Β. Πλάκα και τη συνέντευξη από τον κύριο Β. Κοντογουλίδη. Σας ευχαριστούμε 
και πάλι για τη φιλοξενία και το άνοιγμα που κάνατε σε εμάς τους μαθητές με το εθελοντικό 
ραδιόφωνο και ελπίζουμε να συνεχίσετε να υποστηρίζετε με τόση θέρμη αυτό το εγχείρημα. 
Ευχόμαστε να «ανανεώσουμε το ραντεβού μας την … επόμενη χρονιά. Ως τότε, γεια σας!»

Μερόπη Καραφωτιά 
Αναστασία Ιακωβίδου  
Δημήτρης Παλάντζας
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Την Τρίτη 1 Απριλίου 
πραγματοποιήσαμε τον δεύτερο 
πολιτιστικό περίπατο στη 
Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Σ΄ αναζητώ στη 
Σαλονίκη ... μια βόλτα σε δρόμους 
και μνημεία που αγαπήσαμε» 
και των μαθημάτων της 
Ιστορίας και των Θρησκευτικών. 
Στην αρχή γνωρίσαμε την Παναγία 
Χαλκέων ή Κόκκινη εκκλησιά, 
που είναι σταυροειδής βασιλική 
του 11ου αι. Ιδιαίτερη εντύπωση 
μας έκαναν τα ψηφιδωτά της.
Κατόπιν επισκεφθήκαμε τη 
μεγαλοπρεπή πεντάκλιτη 
βασιλική του πολιούχου μας 
Αγίου Δημητρίου με τα εξαιρετικά 
ψηφιδωτά που σώθηκαν από την 
πυρκαγιά του 1917. Η ιστορία 
του ναού ξεκινά το 324 μ.Χ. και 
έπειτα από πολλές περιπέτειες 
φτάνει στη μορφή που έχει σήμερα. 
Προσκυνήσαμε τη λάρνακα με τα 
οστά του Αγίου  και κατεβήκαμε 
στην κρύπτη με το αγίασμα.

Επίσκεψη  με το 
πολιτιστικό πρόγραμμα 
«Σ΄ αναζητώ στη  
Σαλονίκη… μια βόλτα 
σε δρόμους και μνημεία 
που αγαπήσαμε»

http://4gym-stavroup.thess.sch.gr/

ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ

Στη συνέχεια περπατήσαμε στην 
οδό Αγίου Δημητρίου και περάσαμε 
μπροστά από  το Διοικητήριο της 
Θεσσαλονίκης που χτίστηκε το 
1891 και είναι έργο του γνωστού 
αρχιτέκτονα Bιταλιάνο Ποζέλι. 
Βρίσκεται λίγο νοτιότερα από το 
παλιό Κονάκι, το οποίο πρέπει να 
είχε χτιστεί στα ερείπια βυζαντινού 
παλατιού. Ήταν η έδρα του βαλή 
της Θεσσαλονίκης και στέγαζε 
διοικητικές υπηρεσίες. Κατεβήκαμε 
την οδό Βενιζέλου, όπου είδαμε 
δεξιά μας το οθωμανικό λουτρό 
Αλκαζάρ και την αγορά Μπεζεστένι 
με τα υφάσματα. Τέλος, φτάσαμε 
στο Εβραϊκό Μουσείο. Εκεί 
μας περίμενε ο συλλέκτης και 
ιστορικός Μάνος Μαλαμίδης για 
να μας ξεναγήσει στην έκθεσή 
του “Μνήμες Κατοχής” με αρχεία, 
φωτογραφίες και άλλο πολύτιμο 
υλικό από την εποχή της Κατοχής 
και την εξόντωση του εβραϊκού 
πληθυσμού της πόλης.  Πριν 
από την ξενάγηση οι μαθητές 
έθεσαν κάποιες ερωτήσεις στον κ. 
Μαλαμίδη σχετικά με τη συλλογή 
του. Ακολούθησε ξενάγηση από 
τους υπεύθυνους για την ιστορία της 
εβραϊκής κοινότητας Θεσσαλονίκης 
κατά την οποία  μάθαμε για τα 
έθιμα και τη θρησκεία τους αλλά 
κυρίως για τις τραγικές στιγμές 
που πέρασαν στα στρατόπεδα του 
θανάτου στη Γερμανία. Ιδιαίτερη 
εντύπωση μας έκανε η εκτυπωτική 
μηχανή με την οποία υποχρέωναν 
οι Γερμανοί τους Εβραίους να 
τυπώνουν τα κίτρινα άστρα που 
φορούσαν για να ξεχωρίζουν.
Στο ισόγειο του κτιρίου ήταν η 
έκθεση του κυρίου Μαλαμίδη  
και εκεί είδαμε από κοντά 
ταυτότητες κατοχικές, δελτία 
ψωμιού, πωλητήρια σπιτιών για 
ένα κομμάτι ψωμί, προκηρύξεις 
αντιστασιακών οργανώσεων και 
πολλά άλλα πολύτιμα αρχεία. 
Μαζί υπήρχαν και εικαστικά έργα 
από φοιτητές της σχολής Καλών 
Τεχνών με θέμα την Κατοχή.
Φύγαμε γεμάτοι εικόνες, 
εντυπώσεις και έχοντας πάρει 
ένα πολύ σημαντικό μάθημα 
ιστορίας, πολιτισμού και 
σεβασμού στο διαφορετικό. 
Εξάλλου τι άλλο είναι η 
Θεσσαλονίκη μας;  Μια μεγάλη 
πολυπολιτισμική αγκαλιά.

Πολιτιστικό Πρόγραμμα ¨Σ’ αναζητώ 
στη Σαλονίκη¨ 
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Η  UNICEF δημιουργήθηκε από τη Γενική 
Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, 
στις 11 Δεκεμβρίου 1946. Γενικός στόχος της 
είναι η παροχή μακροπρόθεσμης ανθρωπιστικής 
βοήθειας σε παιδιά και μητέρες που ζουν σε 
αναπτυσσόμενες χώρες, καθώς και η στήριξη 
σχετικών αναπτυξιακών προγραμμάτων. Το 1953 
η UNICEF έγινε μόνιμο μέλος του συστήματος 
του Ο.Η.Ε. και έχει την έδρα της στη Νέα Υόρκη. 
Τα κύρια έσοδα του οργανισμού προέρχονται 
από κυβερνήσεις κρατών, καθώς και ιδιώτες 
και ανέρχονταν για το 2006 στα 2.781.000.000 
δολάρια Η.Π.Α. Το 1965 της απονεμήθηκε το 
Νόμπελ ειρήνης.

Η UNESCO αποτελεί έναν σημαντικό διεθνή 
Οργανισμό του Ο.Η.Ε. Πρόκειται για τον 
Εκπαιδευτικό Επιστημονικό και Πολιτιστικό 
Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών του οποίου τα 
αρχικά στην αγγλική  αποτελούν και τη διεθνή 
ονομασία UNESCO (United Nations Educational Sci-
entific and Cultural Organization). Δημιουργήθηκε 
στις 16 Νοεμβρίου του 1945. Στόχος του Οργανισμού 
αυτού είναι η παγίωση της παγκόσμιας ειρήνης 
μέσα από την επικοινωνία των λαών με τη βοήθεια 
της εκπαίδευσης, των φυσικών και κοινωνικών 
επιστημών και του πολιτισμού. Ο  ρόλος του 
Οργανισμού αυτού  είναι ιδιαίτερα  σημαντικός  
καθώς  συμβάλει στον αμοιβαίο σεβασμό και τη 
βιώσιμη ανάπτυξη των λαών, που υπαγορεύουν οι 
σχετικές συνθήκες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
με απώτερο στόχο την εξάλειψη της φτώχειας ή 
τουλάχιστον τον περιορισμό της.

Το Make-A-Wish είναι ένας φιλανθρωπικός μη 
κερδοσκοπικός οργανισμός που πραγματοποιεί 
ευχές παιδιών που πάσχουν από απειλητικές 
για τη ζωή τους ασθένειες, όπως ο καρκίνος, 
οι καρδιοπάθειες, η μυϊκή δυστροφία, το AIDS, 
ενισχύοντας τον αγώνα τους για ζωή με χαρά, 
δύναμη και ελπίδα. Το Make-A-Wish Ελλάδος, 
δραστηριοποιείται στη χώρα μας από το 1996 
και από τότε μέχρι σήμερα έχει εκπληρώσει 
1000 παιδικά όνειρα, με την βοήθεια των 250 
και πλέον εθελοντών.

«ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» είναι ένας 
εθελοντικός οργανισμός, μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα. Κύριο μέλημά του είναι να 
προασπίσει τα δικαιώματα των παιδιών όχι μόνο 
στη θεωρία αλλά και στην πράξη, καθημερινά, 
24 ώρες την ημέρα, 365 ημέρες τον χρόνο. 
Προσπαθεί   να εξασφαλίσει τα απαραίτητα 
για τη σωματική, ψυχική και πνευματική τους 
ισορροπία. Βασίζεται στις υπηρεσίες του κράτους 
(Αστυνομία, Εισαγγελίες, Νοσοκομεία κ.ά.), 
όπου υπάρχουν άνθρωποι ευαισθητοποιημένοι 
οι οποίοι συμβάλλουν στην προσπάθειά του 
να αντιμετωπίσει τα προβλήματα των παιδιών. 
Παράλληλα  ως εθελοντικός οργανισμός, 
στηρίζει τους θεσμούς, ώστε να γίνουν 
αποδοτικότεροι σε θέματα που  αφορούν  τα  
παιδιά .

Υπάρχουν πολλοί οργανισμοί στον κόσμο 
οι οποίοι προστατεύουν ανθρώπους και 
υπερασπίζονται τα δικαιώματά τους. Οι πιο 
γνωστοί από αυτούς είναι η UNICEF, η UNES-
CO, το Make-A-Wish, «ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ 
ΠΑΙΔΙΟΥ» κ. ά.

Η Έδρα UNESCO του Α.Π.Θ. με αντικείμενο την 
Εκπαίδευση στα Δικαιώματα του Ανθρώπου, τη 
Δημοκρατία  και την Ειρήνη ιδρύθηκε το 1997 με 
Συμφωνία που υπεγράφη μεταξύ της UNESCO και 
του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 
Σκοπός της Έδρας UNESCO είναι η προώθηση ενός 
ολοκληρωμένου συστήματος δραστηριοτήτων 
εκπαίδευσης, έρευνας, πληροφόρησης και 
τεκμηρίωσης στον τομέα “Ανθρώπινα δικαιώματα, 
Δημοκρατία και Ειρήνη”, σε τοπικό και περιφερειακό 
επίπεδο. Η Έδρα UNESCO του Α.Π.Θ. είναι η 
εξέλιξη και θεσμοθέτηση: α) του Προγράμματος 
Εκπαίδευσης για την Ειρήνη που άρχισε στο Τμήμα 
Ψυχολογίας του Α.Π.Θ. (1986) και επεκτάθηκε το 
1988 και σε Μεταπτυχιακό Κύκλο Σπουδών, β) του 
Διατμηματικού Διεπιστημονικού Προγράμματος 
Εκπαίδευσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα 
και την Ειρήνη με τίτλο “Σύγχρονα Παγκόσμια 
Προβλήματα και η Ευθύνη του Επιστήμονα”, το 
οποίο λειτουργεί στο Α.Π.Θ. ανελλιπώς από το 
1994 και γ) των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων 
του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης για την Ειρήνη (έτος 
ίδρυσης: 1986). Εισηγήτρια και υπεύθυνη του 
Προγράμματος από το 1986 κ.ε. είναι η ομότιμη 
Καθηγήτρια του Τμήματος Ψυχολογίας, κ. Δήμητρα 
Παπαδοπούλου.

Η διευθύντρια της Έδρας UN-
ESCO καθηγήτρια κ. Δήμητρα 
Παπαδοπούλου κατά την 
απονομή βραβείου της UNES-
CO το 1999.

Οργανισμοί δίπλα στον άνθρωπο

Μ. Καραφωτιά     
Ε. Κωσταντινίδου 
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Κατα τη διάρκεια του β’ τριμήνου αποφασίσαμε να καταγράψουμε τη στάση των μαθητών μας σε θέματα διαφορετικότητας στη 
σχολική κοινότητα. Έτσι αποφασίσαμε να διεξάγουμε μία έρευνα, βάσει ερωτηματολογίου. Κατασκευάσαμε ένα ερωτηματολόγιο το 
οποίο έγινε διαθέσιμο μέσω του διαδικτύου (http://goo.gl/xlcGNt). Ενημερώθηκαν όλοι οι μαθητές και τους δόθηκε η δυνατότητα να 
το απαντήσουν και στο εργαστήριο υπολογιστών (ΣΕΠΕΗΥ) του σχολείου μας.

Πενήντα εννέα (59) μαθητές συμπλήρωσαν ανώνυμα το ερωτηματολόγιο αυτό που αφορούσε τη στάση τους απέναντι στη 
διαφορετικότητα, πολιτισμική και κοινωνική. Όλοι γνώριζαν τι είναι ο ρατσισμός και στην ερώτηση “αν σας έχουν φερθεί  
ρατσιστικά” περίπου οι μισοί απάντησαν ΝΑΙ. Επίσης σχεδόν όλοι  είτε είχαν δεχθεί και οι ίδιοι προσβολές είτε ήταν θεατές σε 
σκηνές προσβλητικές (που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν έως και ρατσιστικές) απέναντι σε συμμαθητές τους. Όμως οι  μισοί 
δεν προσπάθησαν να βοηθήσουν. Παρ’ όλα αυτά οι περισσότεροι θα ήθελαν να υπάρξει κάποια ποινή για τέτοια φαινόμενα καθώς 
και να συμμετέχουν σε κάποια  ομάδα αντιμετώπισης αντίστοιχων φαινομένων.

Αν έρχονταν καινούριοι μαθητές στο σχολείο οι μισοί ισχυρίζονται ότι θα  ένιωθαν ευχάριστα και θα έκαναν το πρώτο  βήμα για να 
τους γνωρίσουν, αλλά  οι  υπόλοιποι θα παρέμεναν αδιάφοροι. Σε όλες τις τάξεις υπάρχουν μαθητές από άλλες χώρες και σχεδόν 
όλοι  κάνουν  παρέα με αυτά τα παιδιά. Όμως οι περισσότεροι δεν ξέρουν τα ήθη και τα έθιμά τους  και  όσοι τα ξέρουν δεν πιστεύουν 
ότι μοιάζουν και πολύ με τα δικά μας! (Όλα τα δεδομένα και τις απαντήσεις που δόθηκαν καθώς και τα ποσοστά που συγκέντρωσαν 
σε μορφή γραφημάτων μπορείτε να δείτε στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: http://goo.gl/xlcGNt.)

Διαφορετικότητα και σχολικό περιβάλλον 

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σχολείο μας, μαθητές 
και των τριών τάξεων απάντησαν σε ερωτήσεις σχετικές με τις 
μουσικές τους προτιμήσεις. Ένα πολύ μικρό ποσοστό μαθητών 
(μικρότερο από 10%) ακούει τζαζ, έντεχνη και κλασική. Οι 
μαθητές της Β’ Γυμνασίου  μοιράζουν σχεδόν ισόποσα τα 
ακούσματά τους σε ηλεκτρονική, λαϊκή μουσική και ροκ 
– μέταλ, ενώ πάνω από το 30% της Γ’ γυμνασίου προτιμά 
την ποπ μουσική. Το μεγαλύτερο ποσοστό (μεγαλύτερο 
από 60%) συγκέντρωσε η ροκ – μέταλ στις προτιμήσεις 
των μαθητών της Α’ Γυμνασίου. Οι μαθητές και των τριών 
τάξεων υποστήριξαν ότι τις περισσότερες φορές τα μουσικά 
τους ακούσματα ήταν δική τους επιλογή και έγιναν πριν την 
εφηβεία. Και ενώ η πλειοψηφία της Β’ Γυμνασίου πιστεύει 
ότι στο μέλλον θα αλλάξει το στιλ μουσικής που ακούει, οι 
μαθητές της Γ’ δηλώνουν ότι θα παραμείνουν σταθεροί στις 
προτιμήσεις τους. Στην ερώτηση «γιατί ακούτε μουσική;» 
κύριος λόγος για τους μαθητές της Α’ είναι η ψυχαγωγία, η 
χαλάρωση για τους μαθητές της Β’ ενώ η Γ’ ακούει μουσική 
και για τα δύο. Μπορείτε να δείτε σε μεγαλύτερη ανάλυση 
όλα τα δεδομένα και τις απαντήσεις που δόθηκαν καθώς και 
τα ποσοστά που συγκεντρώθηκαν σε μορφή γραφημάτων 
στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: http://goo.gl/3KbsJ4.

Άννα Χαϊτίδου
Δημήτρης Παλάντζας
Χρήστος Μανικάκης

Τι μουσική ακούτε; Τι μουσική ακούτε;

Από πότε άρχισες να ακούς αυτή τη μουσική; 

Ευαγγελία Τσαλαμούρα
Ήξερες ότι:

•	 Η	γη	αυξάνει	 το	βάρος	της	 (καθημερινά)	κατά	100	τόνους	λόγω	της	
πτώσης αστρικής σκόνης στην επιφάνειά της.
•	 Τα	αράπικα	φιστίκια	είναι	ένα	από	τα	συστατικά	του	δυναμίτη!	
•	 Το	χαρτί	αποτελεί	περίπου	το	20%	του	συνολικού	όγκου	των	σκουπιδιών.	
Από	αυτό,	περισσότερο	από	το	90%	είναι	χαρτί	συσκευασίας.	Το	τραγικό	είναι	
ότι για το χαρτί αυτό, το οποίο συνήθως καταλήγει στις χωματερές, κόβονται 
κάθε χρόνο 5,3 εκατομμύρια δέντρα.
•	 Την	 εποχή	 της	 παντοδυναμίας	 της	 Σπάρτης,	 το	 400	 π.Χ.,	 υπήρχαν	
25.000	ελεύθεροι	πολίτες	και	500.000	σκλάβοι!
•	 Ψάχνοντας	 να	 βρούμε	 αντικείμενα,	 όπως	 κλειδιά,	 τηλεκοντρόλ	 κ.ά.,	
χάνουμε συνολικά από τη ζωή μας έναν χρόνο. 

Νίκος Κώνστας



  

Στις 20/2/2014 στο γήπεδο της Τούμπας στη Θεσσαλονίκη αναμετρήθηκαν ο ΠΑΟΚ με την Μπενφίκα, για τη φάση των 16 του Europa 
League. Ο πρόεδρος της UEFA Μισέλ Πλατινί ήταν στο γήπεδο και παρακολούθησε τον αγώνα. Η ελληνική ομάδα ηττήθηκε με 1-0 
με γκολ offside. Στον αγώνα δεν δόθηκαν αφορμές για επεισόδια και δεν υπήρξαν εντάσεις μεταξύ των φιλάθλων. Το γήπεδο ήταν 
κατάμεστο και αξίζει να σημειωθεί ότι τον αγώνα παρακολούθησαν πολλοί γονείς παρέα με τα μικρά παιδιά τους. 
 Τη Μ. Τετάρτη, στις 16 Απριλίου 2014, διεξήχθη ο ημιτελικός αγώνας ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό στο γήπεδο της Τούμπας. Ο 
δικέφαλος πέρασε στον τελικό με σκορ 1-0 αλλά ο αγώνας αμαυρώθηκε από επεισόδια. Η έναρξή του καθυστέρησε κατά μία περίπου 
ώρα λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς των οπαδών. Αλλά και κατά τη διάρκειά του υπήρξαν στιγμές έντασης επικίνδυνες για τη 
σωματική ακεραιότητα των φιλάθλων και των αθλητών. Το ατελείωτο μίσος των οπαδών του ΠΑΟΚ για την ομάδα του Πειραιά και 
τον πρόεδρό της, ήταν η αιτία για να συμβούν τα επεισόδια. Ο ΠΑΟΚ κλήθηκε σε απολογία και τιμωρήθηκε με χρηματικό πρόστιμο, 
αφαίρεση 3 βαθμών και 2 αγώνες κεκλεισμένων των θυρών. 
Σ’ έναν άλλο αγώνα που διεξήχθη στις 4 Μαΐου 2014 στο γήπεδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας «Απόστολος Νικολαΐδης» ανάμεσα σε 
Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ για τη δεύτερη αγωνιστική των play off δυστυχώς επαναλήφθηκαν οι ίδιες συμπεριφορές. Η αστυνομία έκανε 
δεκτό το αίτημα του ΠΑΟΚ να παρακολουθήσουν οι οπαδοί του τον αγώνα. Όμως, λίγο πριν την έναρξη κάποιοι από αυτούς πέταξαν 
φωτοβολίδες και καρεκλάκια στους οπαδούς του Παναθηναϊκού. Με την σειρά τους και αυτοί ανταποκρίθηκαν. Ευτυχώς δεν υπήρξαν 
θύματα αλλά έγιναν πολλές συλλήψεις.            
Γενικά, υπάρχουν πολλές αφορμές για να συμβούν επεισόδια σε έναν αγώνα. Κάποιες από αυτές είναι η αντιπαλότητα των ομάδων, η 
κοινωνική ανισότητα των ανθρώπων ακόμα και η κρίση που περνά σήμερα ο κόσμος. Μετά την απαγόρευση μετακίνησης των φιλάθλων 
τα επεισόδια έχουν περιοριστεί σημαντικά και γίνονται κυρίως μεταξύ των οπαδών των ομάδων και της αστυνομίας. Όμως δεν είναι 
λίγες οι φορές που ξεκινούν από τους ίδιους τους παράγοντες. Ευθύνη για τα έκτροπα που γίνονται στα γήπεδα έχει και η διαιτησία.
Πόσο καλύτερα θα ήταν όμως, αν όλοι οι αγώνες διεξάγονταν σε κλίμα φιλίας, άμιλλας και σεβασμού προς το άθλημα, όπως συμβαίνει 
στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες; Άλλωστε ο αγώνας με την Μπενφίκα απέδειξε ότι αυτό μπορεί να συμβεί και στην Ελλάδα. 

Δύο διαφορετικοί αγώνες 

Στέλιος Γκουντσούδης
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Όπως ορίζεται από τα Ηνωμένα Έθνη, ο Πολιτισμός της Ειρήνης είναι ένα σύνολο αξιών, στάσεων, συμπεριφορών και ένας τρόπος ζωής που 
απορρίπτει τη βία και προλαμβάνει τις συγκρούσεις, με την αντιμετώπιση της ρίζας των προβλημάτων που τα προκαλούν, μέσω διαλόγου και 
διαπραγματεύσεων μεταξύ των ατόμων, των ομάδων και των εθνών (βλ. ψηφίσματα Ηνωμένων Εθνών A/RES/52/13 και A/RES/53/243). Τα 
«κλειδιά» για την ειρήνη και τη μη βία είναι:

Η προώθηση ενός πολιτισμού ειρήνης μέσω της εκπαίδευσης, αναθεωρώντας εκπαιδευτικά προγράμματα για την προώθηση αξιών, στάσεων 
και συμπεριφορών ενός πολιτισμού της ειρήνης, συμπεριλαμβανομένης της ειρηνικής επίλυσης συγκρούσεων, του διαλόγου, της συναίνεσης 
και της ενεργής μη-βίας,
Η προώθηση της βιώσιμης οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης με τη μείωση των ανισοτήτων, με την εξάλειψη της φτώχειας και 
την εξασφάλιση βιώσιμης επισιτιστικής ασφάλειας και της κοινωνικής δικαιοσύνης καθώς επίσης με την εφαρμογή βιώσιμων λύσεων στα 
προβλήματα χρέους, με τη χειραφέτηση των γυναικών, με ειδικά μέτρα για τις ομάδες με ειδικές ανάγκες  και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, 
Η προώθηση του σεβασμού όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τα ανθρώπινα δικαιώματα με τον πολιτισμό της ειρήνης είναι συμπληρωματικά:  
όταν ο πόλεμος και η βία κυριαρχούν δεν υπάρχει δυνατότητα εξασφάλισης δικαιωμάτων. Ταυτόχρονα, χωρίς ανθρώπινα δικαιώματα δε μπορεί 
να υπάρξει πολιτισμός της ειρήνης,
Η εξασφάλιση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών μέσω της πλήρους συμμετοχής των γυναικών στην οικονομική, κοινωνική και 
πολιτική διαδικασία λήψης αποφάσεων, την εξάλειψη όλων των μορφών διάκρισης και βίας κατά των γυναικών, την υποστήριξη και βοήθεια 
σε γυναίκες που έχουν ανάγκη,
Η προώθηση της δημοκρατικής συμμετοχής. Αναντικατάστατα θεμέλια για την επίτευξη και τη διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας 
είναι οι δημοκρατικές αρχές, η συμμετοχή σε όλους τους τομείς της κοινωνίας, μια διαφανή και υπεύθυνη διαχείριση/διοίκηση, η καταπολέμηση 
της τρομοκρατίας, του οργανωμένου εγκλήματος, της διαφθοράς,
Η προώθηση της κατανόησης, της ανεκτικότητας και της αλληλεγγύης για την κατάργηση του πολέμου και των βίαιων συγκρούσεων, 
μαθαίνοντας από τις διαφορές μας, μέσω του διαλόγου και της ανταλλαγής πληροφοριών,
Η στήριξης της συμμετοχικής επικοινωνίας και της ελεύθερης ροής των πληροφοριών και της γνώσης. Η ελευθερία της πληροφόρησης και 
της επικοινωνίας και η ανταλλαγή πληροφοριών και γνώσεων είναι απαραίτητη για μια κουλτούρα ειρήνης . Ωστόσο, πρέπει να ληφθούν μέτρα 
για την αντιμετώπιση του προβλήματος της βίας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης , συμπεριλαμβανομένων των νέων τεχνολογιών πληροφόρησης 
και επικοινωνίας,
Η προώθηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας. Πρέπει να αυξήσουμε τις προσπάθειες για ειρηνικές διαπραγματεύσεις, για την εξάλειψη 
της παραγωγής και της διακίνησης όπλων,  για την επίτευξη ανθρωπιστικών λύσεων σε καταστάσεις σύγκρουσης. 

Η Ειρήνη είναι στα χέρια μας…                                                                                                     http://www3.unesco.org/iycp/default.htm

Πολιτισμός της Ειρήνης,  τι είναι; 



Όπως ίσως ξέρετε, επιτέλους, βάψαμε την τάξη μας μετά από πολλή προετοιμασία. 
Για να είμαι ειλικρινής δεν ήταν και στα καλύτερα της. Έτσι πήραμε την απόφαση 
μαζί με τους  καθηγητές μας να «παρέμβουμε» στην εικόνα της αίθουσας μας. 
Μεγάλη αλλαγή. Να δείτε πως έδειξε η τάξη μας, αλλά και πως επηρεάστηκε έτσι 
και η ψυχολογία μας. Ας μην ξεχνάμε: το χρώμα δίνει ζωή! 

Ένα δημιουργικό ξεκίνημα …
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http://4gym-stavroup.thess.sch.gr/

η Φωνή του   4ου

τεύχος 3 - ΜΑΪ 2014

Επιτέλους!!! 
  Πέρασε  το  Πάσχα  και  πλησιάζουμε  στο τέλος  της  σχολικής  χρονιάς . Ένα τρίμηνο γεμάτο άγχος και δύσκολες καταστάσεις, 
που μου συνέβησαν και πολύ απλά έπρεπε να τις αντιμετωπίσω με έναν απλό και ήρεμο τρόπο, χωρίς άγχος, όπως μου έλεγαν 
όλοι οι γνωστοί μου, διότι απλούστατα βρίσκομαι ακόμα στο Γυμνάσιο. Όμως, όλες αυτές οι συμβουλές και τα λόγια συμπόνιας, 
που στην αρχή νόμιζα πως θα με βοηθούσαν, εάν τα κρατούσα στο πίσω μέρος του κεφαλιού μου σαν αντίδοτο για οποιαδήποτε 
στιγμή πίκρας, δεν βοήθησαν. Δεν βοήθησαν γιατί από τη φύση μου είμαι ένας πολύ αγχωτικός άνθρωπος. Το ξέρω αναγνώστες 
μου πως ίσως να βρίσκεται υπερβολικά αυτά που λέω, αλλά πραγματικά σας εκφράζω αυτό που νιώθω. Σε αυτό το τρίμηνο παρά 
τις ατέλειωτες επιτυχίες μου, υπήρχαν και πολύ λίγες αποτυχίες που ίσως να μην τις προσδοκούσα, αλλά δυστυχώς μου συνέβησαν. 
Θέλω να σας πω πως δεν έχω και πολύ καλή σχέση με την ΑΠΟΤΥΧΙΑ. Φυσικά, και γνωρίζω πως η αποτυχία είναι μέρος της ζωής 
μας και πρέπει να την αντιμετωπίζουμε σαν ένα απλό κομμάτι της καθημερινότητάς μας, αλλά με πληγώνει. Όταν, καμιά φορά, 
αντικρίζω κατάματα την αποτυχία τα χάνω, τρελαίνομαι, μέσα μου πνίγομαι και προσπαθώ να βρω μανιωδώς μια έξοδο για να 
φύγω σαν να μην συνέβη τίποτα.  Όλοι μου λένε να αλλάζω σελίδα. Παρόλ’ αυτά εγώ κολλάω στο παρελθόν και νομίζω πως κάθε 
μου αποτυχία θα μου στοιχειώνει και τη μελλοντική μου ζωή. Γενικά, σ΄ αυτό το τρίμηνο  μπορεί  να είχα δυο αποτυχίες  που  με 
στεναχώρησαν,  αλλά με πείσμωσαν. Δεν το έβαλα κάτω, και πιστεύω πως έγινα  πιο δυνατή σαν χαρακτήρας. 
    Το ξέρω πως σας κούρασα γι’ αυτό ας περάσουμε και στα ευχάριστα, διότι αντιμετωπίζεις τα προβλήματά σου σκεφτόμενος τα 
καλά και ευχάριστα πράγματα. Οι επιτυχίες μου αρκετές και οι βαθμοί μου το ίδιο γεμάτοι με ανταμοιβές για ό,τι προσπάθησα, διότι 
πρέπει να αγωνιστείς σκληρά για ό,τι θέλεις να κατακτήσεις από το πιο μικρό, έως το πιο μεγάλο. Η ζωή είναι ένας αγώνας που πρέπει 
να συνεχίζεις να πολεμάς αδιάκοπα και να σηκώνεσαι στα δύσκολα κάτι που προσωπικά το εφαρμόζω, παρόλο που μου παίρνει λίγο 
χρόνο. Τι είναι τελικά η ζωή, το έχετε αναρωτηθεί;  Η ζωή είναι μια εμπειρία κατά την  οποία  πρέπει να δοκιμάσουμε καινούρια  
πράγματα  ακόμα κι αν   αυτά  κάποιες  φορές  μας δυσκολεύουν ή μας κάνουν να βαριόμαστε. Πάρτε, για παράδειγμα το σχολείο, 
που ίσως κάποιοι από εσάς να το θεωρείτε ανούσιο, αλλά δεν είναι έτσι διότι το σχολείο είναι πηγή μάθησης και εξερεύνησης του 
μικροσκοπικού κόσμου μας. Οι αμοιβές είναι ατέλειωτες για τον καθένα ξεχωριστά, αν πρώτα όμως αγωνιστείς σκληρά, διότι χωρίς 
κόπο δεν πρόκειται να κερδίσεις τίποτα. Όπως έλεγε και ο Κομφούκιος « Μάθηση χωρίς σκέψη είναι χαμένος κόπος και σκέψη χωρίς 
μάθηση είναι κίνδυνος». Τέλος πάντων ανοίξαμε μεγάλες φιλοσοφικές συζητήσεις και πρέπει να προσθέσω πως με κάθε μου επιτυχία 
στο σχολείο πετάω  στα ουράνια και νομίζω πως έτσι ξεκινώ να κάνω τα όνειρά μου πραγματικότητα για καθετί επαγγελματικό που 
θέλω να πετύχω στο μέλλον. Σαν παιδί έχω αρκετά όνειρα και  πιστεύω πως το σχολείο θα με βοηθήσει να φτάσω μέχρι το τελευταίο 
σκαλοπάτι, μέχρι το τέλος. 
Σας ευχαριστώ που μοιραστήκατε μαζί μου τα συναισθήματά μου και ελπίζω να σας άνοιξα τα μυαλά!!! 
Απλά ΑΓΩΝΙΣΤΕΙΤΕ!!!!!!!!!!!!

Τα μαθητικά μου συναισθήματα

Αναστασία Ιακωβίδου

Οι μαθητές της Α΄ τάξης

Όλη η διαδικασία του βαψίματος ήταν εξουθενωτική, αλλά και συγχρόνως 
υπέροχη! Γελάσαμε για το πόσο απίστευτα πολύ λερωθήκαμε κάποιοι, γελάσαμε 
με τις καταπληκτικές μας «στολές βαψίματος», γελάσαμε ακόμη και για το πώς τα 
πήγαμε στα διαγωνίσματα. Πρέπει να έχετε καταλάβει πόσο «τρελή» ήταν «εκείνη» 
η Παρασκευή!
Προσωπικά πιστεύω ότι «εκείνη» η Παρασκευή ήταν η καλύτερη Παρασκευή 
του 2014 ως τώρα. Έστω και για δύο ώρες, όλοι ξεχαστήκαμε από τα μαθήματα, 
από το πώς τα πήγαμε στα διαγωνίσματα, από το μεγάλος άγχος που μπορεί να 
μας δημιουργήσει κάποιες φορές το σχολείο. Μπορώ να πω ότι ήταν ένα δίωρο 
διάλειμμα από τη ζωή μας ως μαθητές Γυμνασίου, ένα μεγάλο διάλειμμα από όλες 
τις σκοτούρες που έχουμε.
Τη Δευτέρα όλα ήταν πιο χαλαρά, πιο ευχάριστα. Όλοι μας δίνανε συγχαρητήρια 
για τη δουλειά που κάναμε. Φανταστείτε, πόσο περήφανοι αισθανόμασταν! Τα 
κομπλιμέντα έπαιρναν και έδιναν! Ειλικρινά, πρώτη φορά κατάλαβα πόσο όμορφο 
είναι να χαίρεσαι από τη χαρά που δίνεις στους άλλους. Να κάνεις τους άλλους να 
αισθάνονται όμορφα! Αυτή η χαρά και η ικανοποίηση δε συγκρίνονται με τίποτα!



η Φωνή του   4ου
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Στο πλαίσιο του πολιτιστικού 
προγράμματος «Το παιδί 
μέσα	από	την	Τέχνη	του	19ου	
αιώνα», η συμμετέχουσα 
ομάδα πραγματοποίησε δύο 
επισκέψεις στο ΚΡΑΤΙΚΟ  
ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕ-
ΧΝΗΣ.  Η πρώτη για τη γνωριμία με 
έργα της Ρωσικής Πρωτοπορίας,  της 
συλλογής  Κωστάκη και η δεύτερη 
για την ανακάλυψη των έργων 
της μεγάλης γλύπτριας Ναυσικάς 
Πάστρα.
                           * * *                                            
Το Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης 
Τέχνης, που βρίσκεται στον χώρο 
της Μονής Λαζαριστών στη 
Σταυρούπολη  της  Θεσσαλονίκης, 
ιδρύθηκε το 1997 και στις 
εγκαταστάσεις του φιλοξενεί 
μόνιμα, τη συλλογή Κωστάκη, που 
απαρτίζεται από 1275 έργα τέχνης 
σημαντικών καλλιτεχνών της 
ρωσικής πρωτοπορίας.
                           * * *                                            
Ο Γεώργιος Κωστάκης ήταν 
ένας συλλέκτης με μοναδικό 
καλλιτεχνικό ένστικτο. Γεννημένος 
στη Μόσχα από Έλληνες γονείς, δεν 
είχε καμία καλλιτεχνική εκπαίδευση 
αλλά ανέπτυξε ένα ενδιαφέρον για 
την τέχνη κατά τη διάρκεια της 
εφηβείας του. Πρώτα εργάστηκε ως 
οδηγός για την ελληνική πρεσβεία 
έως το 1940, έπειτα ως επικεφαλής 
του προσωπικού για την καναδική 
πρεσβεία. Η εργασία του στην 
καναδική πρεσβεία τον έφερε σε 
επαφή με πολλούς διπλωμάτες 
που επισκέπτονταν τη χώρα, τους 
οποίους ξεναγούσε στις γκαλερί 
και τα καταστήματα τέχνης της 
Μόσχας.
Αρχικά ο Κωστάκης είχε συλλέξει 
τους μεγάλους ζωγράφους  της 
ολλανδικής σχολής, αλλά οι 
νεωτεριστικές δουλειές του 
Πάμπλο Πικάσο και του Ανρί Ματίς 
έγιναν σύντομα το κύριο θέμα 
του. Κατόπιν, το 1946, ανακάλυψε 
τρία έργα ζωγραφικής της Όλγα 
Ροζάνοβα σε ένα στούντιο της 
Μόσχας.  Κυνήγησε “χαμένους” 
πίνακες, που έμεναν τυλιγμένοι 
και σκεπασμένοι από σκόνη. 
Συνάντησε τον Βλαντιμίρ Τατλίν 
και έγινε φίλος με τη Βαρβάρα 
Στεπάνοβα. Εντόπισε τους φίλους 
του Καζιμίρ Μαλέβιτς και αγόρασε 
τις εργασίες της Λιουμπόφ Ποπόβα 
και του Ιβάν Κλιούν.
Μέχρι το 1960 το διαμέρισμα του 
Κωστάκη στη Μόσχα είχε γίνει 

χώρος συνάντησης για τους 
διεθνείς συλλέκτες τέχνης καθώς 
και τους εραστές της τέχνης γενικά 
χαρακτηριζόμενο ως ανεπίσημο 
μουσείο της ρωσικής μοντέρνας 
τέχνης. Το άνοιγμα που έκανε η 
Σοβιετική Ένωση προς τη Δύση το 
1973-74 συμπεριελάμβανε και τις 
διεθνείς πολιτιστικές ανταλλαγές, 
η πρώτη από τις οποίες ήταν 
η παρουσίαση της συλλογής 
Κωστάκη στο Ντίσελντορφ το 1977.
Το ίδιο έτος ο Γεώργιος Κωστάκης, 
με την οικογένειά του, μετακόμισε 
στην Ελλάδα,  με τη συμφωνία 
όμως ότι θα άφηνε γύρω στο 50% 
της συλλογής του στην κρατική 
πινακοθήκη Τρετιακόφ της 
Μόσχας. Το 1997, το ελληνικό 
κράτος αγόρασε τα 1275 έργα 
τέχνης που τώρα είναι μέρος της 
μόνιμης συλλογής του Κρατικού 
Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης στη 
Θεσσαλονίκη.
                      * * *
“Ναυσικά Πάστρα 1921-2011. 
Αναδρομική έκθεση: τα σχέδια, τα 
γλυπτά και τα θεωρητικά κείμενα”
5 Μαρτίου-25 Μαΐου 2014, ΚΜΣΤ, 
Μονή Λαζαριστών.
To έργο της Ν. Πάστρα χαρακτη- 
ρίζεται από την προσπάθεια δόμη-
σης του χώρου μέσα από την 
επικράτηση μαθηματικών νόμων 
και την επανάληψη βασικών 
γεωμετρικών σχημάτων. Οι λέξεις 
που το χαρακτηρίζουν είναι τάξη 
και πειθαρχία. Tο έργο της, άμεσο 
και λιτό, αποκαλύπτει μία σκέψη 
διαυγή, με οικονομία των μέσων και 
απλότητα των δομών.
Οι συσχετισμοί αλλάζουν, οι 
μορφές επίσης αλλάζουν, αλλά το 
σύστημα των σχέσεων παραμένει το 
ίδιο. Προέκυψαν γλυπτά, τα οποία 
ήταν ταυτόχρονα οι υλοποιημένες 
αναλύσεις της εκάστοτε φάσης 
κάθε προβλήματος. Έργα της έχουν 
αποκτηθεί από το Ελληνικό και από 
το Γαλλικό Υπουργείο Πολιτισμού, 
την Εθνική Πινακοθήκη, το ΄Ιδρυμα 
Ζωής και Γιάννη Σπυρόπουλου, το 
Μουσείο Γουλανδρή της Άνδρου, το 
Τελλόγλειο ΄Ιδρυμα Θεσσαλονίκης, 
τη Συλλογή Εμφιετζόγλου, το 
Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης 
Τέχνης και άλλους δημόσιους 
θεσμούς και φορείς. Υπάρχει πολύ 
μεγάλος αριθμός δημοσιεύσεων για 
την εργασία της στον ελληνικό και 
ευρωπαϊκό, γενικό και ειδικευμένο 
Τύπο.

Πολιτιστικό Πρόγραμμα “Το παιδί μέσα από την Τέχνη του 19ου αιώνα“



Την Πέμπτη 10 Απριλίου 2014 στο Δημοτικό Θέατρο Νεάπολης διοργανώθηκε το Φεστιβάλ Περιβαλλοντικής Αγωγής του 
αντίστοιχου γραφείου της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης. 
Η περιβαλλοντική ομάδα του σχολείου μας συμμετείχε παρουσιάζοντας τα «Ποτάμια της περιοχής μας», δηλαδή τον Γαλλικό, 
Αξιό, Λουδία και Αλιάκμονα στα δυτικά της πόλης και τον Ρήχειο και Στρυμόνα στ’ ανατολικά. Η ιστορία, η βιοποικιλότητα, 
η οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική προσφορά των ποταμών στην τοπική κοινωνία, η ενέργεια του νερού αλλά και 
οι επιπτώσεις στη χλωρίδα και πανίδα των ποταμών από τις ανθρώπινες παρεμβάσεις (φυτοφάρμακα, βιομηχανικά απόβλητα 
και απορρίμματα) προβλήθηκαν στην άρτια παρουσίαση των μαθητών την οποία επιβράβευσε η υπεύθυνη του γραφείου 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης κα Δέσποινα Μιχελάκη.
  Οι μαθητές του προγράμματος συμμετείχαν επίσης στο Φεστιβάλ Παιδείας του δήμου Παύλου Μελά στις 7 Μαΐου. Οι εντυπώσεις 
από την εκεί παρουσία τους ήταν εξαιρετικές και κέρδισαν το χειροκρότημα των μαθητών από τα διάφορα σχολεία της περιοχής που 
παρακολούθησαν την εκδήλωση. Συγχαρητήρια επίσης δέχθηκαν οι υπεύθυνοι καθηγητές των προγραμμάτων κ. Χατζηθεοδώρου, 
κ. Μουλογιάννης, κ. Κρεμμύδας, κ. Βουτσά και κ. Γιάγκου.

Ε

α νέα της Περιβαλλοντικής Ομάδας

Από τη ραδιοφωνική μας εκπομπή στον FM 100.6  
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http://4gym-stavroup.thess.sch.gr/

ΜΕDSOS
Τη	Δευτέρα	12	Μαΐου	2014	με	πρωτοβουλία	της	Περιβαλλοντικής	
ομάδας του σχολείου μας καλέσαμε τη βιολόγο κ. Κουλουζάκη από 
το Δίκτυο MedSOS για να ενημερώσει τους μαθητές για τη σημασία 
και τη σπουδαιότητα του νερού. Παράλληλα μας ενημέρωσε για 
τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να εξοικονομήσουμε 
νερό στο σπίτι και στο σχολείο. Την εκδήλωση παρακολούθησαν ο 
διευθυντής και καθηγητές.

Η Περιβαλλοντική Ομάδα του Σχολείου μας


