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Εµείς οι µαθητές του ∆ηµοτικού Σχολείου 

Νεοχωρούδας και οι δάσκαλοί µας, µε τη 
συνεργασία του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων, 
ξεκινάµε δειλά δειλά µια προσπάθεια έκδοσης 
εφηµερίδας.  

Θα µας δίνεται έτσι η ευκαιρία, 
δουλεύοντας µε πνεύµα οµαδικότητας και 
συνεργασίας, να εκφραζόµαστε, να 

ενηµερώνουµε, να διατυπώνουµε τα ερωτήµατά 
µας, τους προβληµατισµούς και τις ανησυχίες µας, 
να στεκόµαστε κριτικά σε γεγονότα και 
καταστάσεις, να παρουσιάζουµε τη δουλειά µας 
και  να προβάλλουµε τις εκδηλώσεις µας.  

Ελπίζουµε να αγκαλιάσετε  αυτή µας την 
προσπάθεια και να εκδηλώνετε ενδιαφέρον για την 
εφηµερίδα µας.   

---------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------- 

 
Του καιρού ή του ανθρώπου… καµώµατα; 

 
 
Κάθε πέρσι και 
καλύτερα…!  
Πριν από ένα 
χρόνο, το 
σχολείο µας 
ντυµένο στα 
λευκά ! 
 
  

 
    Η αύξηση της θερµοκρασίας στη Γη τις 
τελευταίες δεκαετίες οφείλεται στο φαινόµενο του 
θερµοκηπίου, για το οποίο είναι υπεύθυνος  ο 
άνθρωπος . 
    Αυτό είναι πλέον εντελώς ξεκάθαρο παρόλο που 
τα κλιµατικά µοντέλα περιέχουν και ορισµένες 
ασάφειες .    Όλα δείχνουν ότι οι απόγονοί µας  θα 
υποχρεωθούν να ζήσουν σε κλιµατικές συνθήκες 
ριζικά διαφορετικές από τις σηµερινές .  
    Τα τελευταία χρόνια ακούµε ολοένα και 
περισσότερο για το φαινόµενο του θερµοκηπίου. 
Ας εξηγήσουµε  αυτό το φαινόµενο  µε  όσο 
µπορούµε  απλά λόγια:  
Οι ακτίνες του Ήλιου θερµαίνουν τη Γη, αλλά 
ταυτόχρονα η Γη στέλνει ενέργεια πίσω στο 
διάστηµα. 
Ένα µέρος αυτής της ενέργειας δεσµεύεται από το 
διοξείδιο του άνθρακα, κάτι που κάνει τη Γη ακόµη 
θερµότερη. Αυτό το φυσικό φαινόµενο του 

θερµοκηπίου αποτελεί προϋπόθεση για τη ζωή. 
Χωρίς αυτό η µέση θερµοκρασία στη Γη θα ήταν 
σήµερα χαµηλότερη κατά 33 βαθµούς.  
 Παρόλο που το φαινόµενο του θερµοκηπίου στην 
πραγµατικότητα αποτελεί  προϋπόθεση  για τη ζωή  
στη Γη έχουµε διαταράξει τη φυσική ισορροπία προ 
πολλού. Η παγκόσµια αύξηση της θερµοκρασίας 
έχει παρατηρηθεί από το 1980. Η επιφάνεια της 
θάλασσας έχει γίνει θερµότερη. Η διαφορά 
ανάµεσα στη νυχτερινή και ηµερήσια θερµοκρασία 
έχει µειωθεί. Η άνοιξη έρχεται το χειµώνα! Ενώ το 
φθινόπωρο αρχίζει αργότερα. Οι πάγοι  λιώνουν 
και  ενδέχεται να προκαλέσουν πληµµύρες . 
Πρέπει να κάνουµε κάτι! Ο κόσµος δεν µας ανήκει. 
Τον κληρονοµήσουµε για να τον παραδώσουµε κι 
εµείς µε τη σειρά µας. 
Ας φροντίσουµε λοιπόν να τον αφήσουµε, αν όχι 
καλύτερο, τουλάχιστον όχι  χειρότερο από  ότι τον   
πήραµε! 
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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ∆ΟΣΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΑΣ 



Οι σηµαιοφόροι και οι παραστάτες του σχολείου µας
 

 
Στην αρχή της σχολικής  χρονιάς γίνεται 

από το ∆ιευθυντή του σχολείου, ενώπιον των 
δασκάλων και των ενδιαφερόµενων µαθητών, η 
επιλογή των σηµαιοφόρων του σχολείου, των 
παραστατών και των υπευθύνων για την κατάθεση 
των στεφανιών. 
 

 
 
Στη φωτογραφία διακρίνεται η σηµαιοφόρος µε τους 
παραστάτες καθώς συντάσσονται για την παρέλαση.  

 
………………………………………… 
 
 
 

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ                                     
 

 Για πέµπτη συνεχόµενη χρονιά λειτουργεί 
στο σχολείο µας Ολοήµερο Τµήµα µε µαθητές απ’ 
όλες τις τάξεις. Ικανοποιείται, έτσι, η ανάγκη των 
εργαζόµενων γονέων για µεγαλύτερη διάρκεια 
παραµονής των παιδιών τους στο σχολείο, αφού το 
ωράριο του Ολοηµέρου είναι µέχρι τις 16:15΄. 
Εκτός όµως από κοινωνικό χαρακτήρα, το 
Ολοήµερο σχολείο έχει και εκπαιδευτικό 
χαρακτήρα, διότι αξιοποιεί παιδαγωγικά τον 
απογευµατινό χρόνο παραµονής των παιδιών σ’ 
αυτό. Εκτός από την προετοιµασία των µαθηµάτων 
για την άλλη µέρα, που γίνεται από την Υπεύθυνη 
δασκάλα του Ολοηµέρου, έχει εµπλουτιστεί το 
πρόγραµµά του µε πρόσθετα διδακτικά αντικείµενα.  
Κατά τη φετινή χρονιά διδάσκονται Αγγλικά, 
Μουσική, Εικαστικά, Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές,  
Αθλητισµός και παρέχεται  έτσι η δυνατότητα 
στους µαθητές του Ολοηµέρου να έρθουν σε 
επαφή µε καινούρια αντικείµενα που διδάσκονται 
από ωροµίσθιους εκπαιδευτικούς της αντίστοιχης 
ειδικότητας.    

 
 
 

 
 

Επιλέγονται ως σηµαιοφόροι δύο µαθητές 
της ΣΤ΄ τάξης που κατά το προηγούµενο έτος 
συγκέντρωσαν τη µεγαλύτερη  βαθµολογία. Στη 
συνέχεια  γίνεται  η επιλογή των δέκα παραστατών  
πάλι από  µαθητές µε  υψηλή βαθµολογία και τέλος 
επιλέγονται οι δύο υπεύθυνοι για την κατάθεση. 

‘Ετσι, φέτος, για το πρώτο εξάµηνο (µέχρι 
31 Ιανουαρίου) επιλέχθηκαν ως σηµαιοφόρος η 
µαθήτρια Αθηνά Λατσίνογλου, ως παραστάτες οι 
µαθητές Σµαράγδα Κωνσταντού, Κατερίνα Λεύκα, 
Γκαλή ∆ήµητρα, Αλµπανίδης Στέλιος και Λεύκας 
Χρήστος και ως υπεύθυνος για την κατάθεση ο 
Σταύρος Μαραγκουδάκης. 

Για το δεύτερο εξάµηνο επιλέχθηκαν ως 
σηµαιοφόρος ο µαθητής Νίκος Σαραµούρτσης, 
ως παραστάτες οι µαθητές Λεύκα Κωνσταντίνα, 
Βλαδήµηρος Σπυρίδης, Γιώργος ∆ερέκης, Ελένη 
Τσορµπατζόγλου και Γεωργία Πασχαλέρη και ως 
υπεύθυνος για την κατάθεση στεφανιών ο Γιώργος 
Κωστής.   

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

 

    

 

 
 
Ολοήµερο Τµήµα: Η δασκάλα προετοιµάζει τα παιδιά για 
την επόµενη µέρα, δουλεύοντας σε οµάδες. 
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Τ ι µ ώ ν τ α ς   τ ο υ ς   α γ ώ ν ε ς ! 
 
Στις 17 του Νοέµβρη η Ε΄ τάξη τίµησε τους µικρούς – 
µεγάλους  πεσόντες του Πολυτεχνείου, οργανώνοντας µια 
εκδήλωση µε µνήµες , τραγούδια, ποίηση … Λίγα  λόγια… 
για µεγάλα έργα , λιγοστά στολίδια….. για σπουδαία 
κινήµατα !!  
 

   Στιγµιότυπα από την εκδήλωση 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
 

 ‘’Με ένα πινέλο και τα µάτια της φαντασίας’’ 
      Διάκριση σε διαγωνισµό ζωγραφικής 
 
 
 
 
Σηµαντική διάκριση πέτυχαν οι µαθητές του σχολείου 
µας Ειρήνη Κουφοπούλου (Β΄ τάξη), Άγγελος 
Τσιαλµίδης (Ε΄ τάξη) και Νατάσα ∆ερέκη (φέτος στην 
Α΄ γυµνασίου) στο διαγωνισµό ζωγραφικής ‘’Με ένα 
πινέλο και τα µάτια της φαντασίας’’ που διοργάνωσε η 
∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆υτικής 
Θεσσαλονίκης. Τα έργα τους, µάλιστα, 
συµπεριλήφθηκαν σε ένα άλµπουµ που εξέδωσε η 
διοργανώτρια αρχή µε τα καλύτερα έργα του 
διαγωνισµού. Ο ∆ιευθυντής του σχολείου συνεχάρη 
τους διακριθέντες µαθητές ενώπιον των συµµαθητών 
τους και των γονέων και τους απένειµε το άλµπουµ του 
διαγωνισµού µε ειδική αφιέρωση για τον κάθε µαθητή. 
 
 
Στη φωτογραφία ο ∆ιευθυντής του σχολείου, λίγο πριν την έναρξη της γιορτής για την Επέτειο της εξέγερσης του 
Πολυτεχνείου, συγχαίρει τη µαθήτρια Ειρήνη Κουφοπούλου για τη διάκρισή της  και της απονέµει το άλµπουµ. 
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Μάνος Χατζιδάκης 
 

Γεννήθηκε στις 23 Οκτωβρίου 1925 στην Ξάνθη. Ο πατέρας του ήταν δικηγόρος και η µητέρα του Αλίκη είχε 
ρίζες από την Κωνσταντινούπολη. Μέσα στην άνετη οικονοµικά ζωή άρχισε τα πρώτα µαθήµατα πιάνου, 
πολύ µικρός. Το 1932 η οικογένεια του εγκαταστάθηκε στην Αθήνα. Μεγαλύτερες επιδράσεις του εκείνη την 
εποχή, τα θερινά σινεµά και η αισθηµατολογία των τότε ελληνικών τραγουδιών. Στην εφηβεία, άρχισε να 
µελετά σοβαρά µουσική. ∆άσκαλός του ο Μενέλαος Παλλάντιος που του δίδαξε την κλασική αρµονία της 
ευρωπαϊκής µουσικής (1940-43).Κατά την κατοχή εργαζόταν, ώστε ν' αντεπεξέρχεται η οικογένεια του στις 
οικονοµικές δυσκολίες που δηµιούργησαν ο πόλεµος και η γερµανική κατοχή: εργάτης στου Φιξ, υπάλληλος 
στο φωτογραφείο του Μεγαλοκονόµου, νοσοκόµος στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκοµείο. Μόλις µπήκε στην 

Ανωτάτη Υγειονοµική Υπηρεσία του στρατού, αποφάσισε να γίνει ηθοποιός! Άρχισε µαθήµατα στη σχολή του Θεάτρου 
Τέχνης, αλλά ο Κάρολος Κουν τον έστρεψε σύντοµα πίσω στη µουσική. Την άνοιξη του 1945 θα γράψει µουσική για το 
θεατρικό έργο του Ευγένιου Ο'Νηλ Το πένθος ταιριάζει στην Ηλέκτρα. Εντατική συνεργασία µε το Θέατρο Τέχνης 
(1946-50) περιλαµβάνει µουσική για τα έργα: Γυάλινος κόσµος του Τ. Ουΐλλιαµς µε ηθοποιούς τους Κουν και Λαµπέτη, 
Αντιγόνη του Ανούιγ µε τη Λαµπέτη, Ματωµένος γάµος του Λόρκα, σε µετάφραση Νίκου Γκάτσου, Όλα τα παιδιά του 
Θεού έχουν φτερά του Ο'Νηλ, Λεωφορείον ο Πόθος του Τ. Ουΐλλιαµς µε τη Μελίνα Μερκούρη να ερµηνεύει το 
πασίγνωστο από τότε Χάρτινο το φεγγαράκι , Θάνατος του εµποράκου του Α. Μίλλερ. 
Συνεργάζεται εντατικά µε τον Φίνο και συνθέτει µουσική για µια σειρά κινηµατογραφικών ταινιών Το 1958 έγραψε µουσική 
για τη Μήδεια του Ευριπίδη, που ανέβηκε στην Επίδαυρο, µε την Κατίνα Παξινού και µε σκηνοθέτη τον Αλέξη Μινωτή. 
Ακολούθησαν τα έργα Παραµύθι χωρίς όνοµα, του Ι. Καµπανέλλη, Ο κύκλος µε την κιµωλία του Μπρεχτ, αλλά και Το 
χαµόγελο της Τζοκόντας - δέκα τραγούδια για ορχήστρα γραµµένα αρχικά για φωνή, ειδικά για τη Ζακλίν Ντανό . 
Το 1960 πήρε το βραβείο Όσκαρ για τη µουσική της κινηµατογραφικής ταινίας του Ζυλ Ντασσέν, Ποτέ την Κυριακή..  
Το 1989, ιδρύει την Ορχήστρα των Χρωµάτων. 
Οι Μπαλάντες της οδού Αθηνάς ανεβαίνουν στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών το 1993, σε µορφή µπαλέτου και χορογραφία 
Μωρίς Μπεζάρ. 
15 Ιουνίου 1994, ο Μάνος  Χατζιδάκης περνά στην αθανασία. 
 
 
Αµαντέους Βόλφγκανγκ Μότσαρτ 
               
     Πρόκειται για ένα από τα ξεχωριστά πνεύµατα που γνώρισε ποτέ η µουσική. 
     Σε ηλικία 6 ετών, ο µικρός Βόλφγκανγκ έδινε ρεσιτάλ σε περιοδείες σε διάφορες πόλεις της Ευρώπης. Στα 13 µόλις 
χρόνια του, γίνεται ο πρώτος βιολιστής στην ορχήστρα του πρίγκιπα-αρχιεπισκόπου του Σάλτσµπουργκ. Τότε άρχισε 
να γράφει τις πρώτες του όπερες. 
     Έγραψε αριστουργήµατα σε κάθε τοµέα της µουσικής. Η < Απαγωγή από το Σέράϊ > [1782] θεωρείται το πρότυπο 
της γερµανικής όπερας-κώµικ, ενώ οι < Γάµοι του Φιγκαρο > [1786],αποδίδουν µε ιδεώδη τρόπο τους ανθρώπινους 
χαρακτήρες. 
      Τα έργα του < ∆ον Ζουάν > [ 1787] και <Μαγεµένος Αυλός> [ 1791] αποτελούν δύο κορυφές της τέχνης που ξέρει 
να εκφράζει µουσικά, µε θαυµαστό τρόπο, τα ανθρώπινα προβλήµατα. Οι 41 συµφωνίες του, τα κονσέρτα του για βιολί 
και πιάνο, οι σερενάτες του  όπως π.χ  η Μικρή νυχτερινή µουσική, αποδεικνύουν την ανεξάντλητη φαντασία του και τον 
έλεγχο της τεχνικής. 
     Ο Μότσαρτ γνώρισε τη δόξα από µικρό παιδάκι και η δόξα αυτή  πολλαπλασιαζόταν όσο περνούσαν τα χρόνια. Το 
περίεργο είναι ότι τα τελευταία του χρόνια ο Μότσαρτ υπήρξε αρκετά δυστυχισµένος. Είχε πολλών ειδών δυσκολίες στη 
ζωή του, ακόµα και οικονοµικές. 
     Επίσης ο Μότσαρτ ήταν καταπληκτικός αυτοσχεδιαστής. Όταν καθόταν στο πιάνο (άλλωστε µπορούσε να παίξει και 
πολλά άλλα όργανα, βιολί, βιόλα κ.τ.λ) και αυτοσχεδίαζε, έκανε τα πιο αφάνταστα πράγµατα. Σ’ αυτά τα ελεύθερα έργα 
τύπου φαντασίας βλέπουµε το Μότσαρτ να εξερευνά αφάνταστα τολµηρά πράγµατα στον τοµέα της µουσικής της εποχής 
του τόσο, ώστε οι σύγχρονοι του τον κατηγορούσαν σαν ένα συνθέτη που έκανε συνεχώς λάθη στο µουσικό γράψιµο και 
τον καταδίκαζαν ότι δε σέβεται τους κανόνες της εποχής του. Ξέρουµε σήµερα από την ιστορία της µουσικής , ότι τους 
µεγάλους µουσικούς , πάρα πολύ συχνά , οι σύγχρονοι τους δεν µπορούσαν να τους καταλάβουν, τους κατηγορούσαν ότι 
έσπαζαν τα δεσµά των καθιερωµένων κανόνων και καταδίκαζαν ακριβώς εκείνο που αποτελούσε τη µεγαλοφυϊα τους. Σε 
υπερθετικό βαθµό συνέβη αυτό και µε το έργο του Μότσαρτ. 
      Οι παλαιότερες βιογραφίες αναφέρουν πως ο Μότσαρτ ‘ δολοφονήθηκε’ από τον ‘αντίπαλο’ του Σαλιέρι, πως πέθανε 
φτωχός και πεινασµένος, πως η κηδεία του έγινε µια µέρα µε χιόνι και θύελλα , πως δε βρέθηκε κανείς εκτός από τη 
στενή οικογένεια να συνοδεύσει την κηδεία και πως ‘ρίχτηκε’ σ΄ ’ένα ‘κοινό τάφο’ ‘σαν το σκυλί’ ,παραγνωρισµένος και 
ξεχασµένος. 
      Η αλήθεια: ∆εν υπήρξε καµία δολοφονία ή απόπειρα δολοφονίας από τον Σαλιέρι ή από οποιονδήποτε άλλο, ο 
Μότσαρτ πέθανε από ‘κανονική’ ασθένεια (‘ρευµατοειδή πυρετό’), είχε αρκετές οικονοµικές δυσκολίες άλλα ποτέ δεν 
πείνασε, ούτε στερήθηκε τα ουσιώδη µιας σχετικά άνετης ζωής (διέθετε άµαξα, υπηρέτες, µπορούσε να ταξιδεύει ο ίδιος 
και η γυναίκα του για λουτροθεραπεία κ.τ.λ ).Τέλος, την ηµέρα της κηδείας ούτε χιόνι έπεφτε ούτε θύελλα είχε. Ο καιρός 
ήταν γλυκός και ήπιος.  
     Αµέσως µετά την κηδεία, οι νεκρολογίες στις εφηµερίδες αναγνώρισαν το µεγαλείο του  Μότσαρτ.  
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ΠΑΖΑΡΙ ΜΕ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
 
«Μια δόση φαντασίας..... παζάρι συνεργασίας!!!» 
 
Ντριν ! ντριν! ντριιιιν!  Το κουδούνι χτύπησε. 15 ∆εκεµβρίου.  Η Ε΄ 
τάξη βγήκε και στάθηκε στο µεγάλο και όµορφο παζάρι της το οποίο 
είναι στολισµένο µε κάδρα, γλαστράκια , σελιδοδείκτες, δεντράκια, 
στεφάνια, κουκουνάρες και διάφορες άλλες κατασκευές. Εκείνη τη µέρα 
ήρθαν µαµάδες, µπαµπάδες, γιαγιάδες ακόµα και 
παππούδες να δουν την έκθεσή µας. Εµείς χαιρόµασταν που 
είχαµε πελατεία και µάλιστα χαιρόµασταν ακόµη  πιο πολύ όταν  
µας παίνευαν για την υπέροχη τζαµαρία και θέα και το στολισµένο δέντρο 
στην τάξη. 

Γινόταν µια "βαβούρα". Έβλεπες να αδειάζουν οι πάγκοι και να 
γεµίζουν σακούλες που τις έπαιρναν οι πελάτες µας. Ήµασταν πολύ 
ικανοποιηµένοι και ευχαριστηµένοι. Καθώς ο κόσµος άρχισε να 
λιγοστεύει, θυµήθηκα την όλη διαδικασία. 
Μια εβδοµάδα πριν , η δασκάλα µας κι εµείς, παίρναµε σιλικόνες, 
βελανίδια, µπάλες, γλαστράκια, ξύλα, κουκουνάρες, σπρέι, 
αποξηραµένα λουλούδια, χαρτόνια και φτιάχναµε διάφορες 
κατασκευές. 
∆ουλεύαµε µε ζήλο και πολλή χαρά , όλοι µαζί. 
Αποτέλεσµα αυτού του παζαριού ήταν να καταλάβουν οι µεγάλοι 
ότι τα παιδιά έχουν φαντασία και µε λίγη βοήθεια µπορούν να 
δηµιουργήσουν διάφορα, όµορφα πράγµατα. Μάθαµε όµως να  
συνεργαζόµαστε. Πολύ θα ήθελα να κάνουµε και του χρόνου ένα πιο µεγάλο παζάρι. Και κάθε φορά που θ' ανοίγω το 
ηµερολόγιο θα θυµάµαι «Μια δόση φαντασίας..... παζάρι συνεργασίας!!!».   

                                                                                                    Φιλοθέη Μπουφίδου - Ε΄τάξη                                                                                          
……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

11 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ – ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΑΙ∆ΙΟΥ  
 
H UNICEF, η οργάνωση των Ηνωµένων Εθνών για τα Παιδιά, 
ιδρύθηκε στις 11 ∆εκεµβρίου 1946 για να βοηθήσει τα παιδιά της 
Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Κίνας µετά το τέλος του Β΄ 
Παγκοσµίου Πολέµου. Στη δεκαετία του ΄50, η UNICEF συµµετείχε στις 
διεθνείς εκστρατείες εξάλειψης των επιδηµικών ασθενειών, το ΄60 ήταν 
η δεκαετία της ανάπτυξης, το ΄70 η εποχή των εναλλακτικών λύσεων, 
το ΄80 η εκστρατεία για την επιβίωση των παιδιών, το ΄90 η δεκαετία 
των δικαιωµάτων του παιδιού, ενώ ο 21ος αιώνας θα ανήκει στα 
παιδιά χάρη στους υποστηρικτές της UNICEF.  
                                              
Η UNICEF παρείχε βοήθεια στην Ελλάδα από το 1947 έως το 1969 
και εφάρµοσε προγράµµατα παστερίωσης του γάλακτος, ελέγχου της 
φυµατίωσης  και  της σύφιλης και  άλλα συνολικού  ύψους τουλάχιστον 

                                                                                10 εκατοµµυρίων δολαρίων.                         
Το 1977, ιδρύθηκε η Ελληνική Επιτροπή της UNICEF, που σκοπό της έχει την πληροφόρηση των Ελλήνων για την 
κατάσταση των παιδιών και των µητέρων τους σε κάθε γωνιά του πλανήτη, την εκπαίδευση για την ανάπτυξη ώστε να 
δηµιουργηθεί ένα καλύτερο µέλλον από µια ευαισθητοποιηµένη νέα γενιά, την πώληση προϊόντων (κάρτες, τετράδια, 
παιχνίδια, είδη γραφείου κ.ά.) και τη συλλογή πόρων µέσω δωρεών για τη χρηµατοδότηση προγραµµάτων ανάπτυξης ή 
επείγουσας ανάγκης σε σχεδόν 160 χώρες του αναπτυσσόµενου κόσµου και της Ανατολικής Ευρώπης.                              
Στην Ελλάδα, η γενέθλια ηµέρα της UNICEF γιορτάζεται ως Ηµέρα του Παιδιού. Στα πλαίσια του εορτασµού, 
διοργανώνεται ο Ετήσιος Τηλεµαραθώνιος της UNICEF και πλήθος εκδηλώσεων  από εθελοντές σε όλη την Ελλάδα.                                                                                             

Στο σχολείο µας λειτούργησε περίπτερο και διατέθηκαν είδη της UNICEF από τους µαθητές και τις 
µαθήτριες της ΣΤ΄ τάξης. Τα έσοδα από τις πωλήσεις ανήλθαν στα 224 ευρώ. 

                                                                                                            Σµαράγδα Κωνσταντού – ΣΤ΄ τάξη                    5                



 
 

Χριστουγεννιάτικη γιορτή στο Πνευµατικό Κέντρο Νεοχωρούδας 
 
 
Νύχτα Χριστουγέννων 
 
Τα παιδιά της Β’ τάξης παρουσίασαν µε µεγάλη χαρά το 
θεατρικό ‘‘Νύχτα Χριστουγέννων’’ στην αίθουσα του 
Πνευµατικού Κέντρου την Πέµπτη 21-12-2006 στις 20.00΄.Με 
την καλή προσπάθειά τους κατάφεραν να συµπαρασύρουν τους 
θεατές και να τους µεταδώσουν το πνεύµα των άγιων ηµερών 
των Χριστουγέννων. 
Τη γιορτή άνοιξαν οι µαθήτριες της ΣΤ΄τάξης, οι οποίες έκαναν 
µια σύντοµη αναφορά στο έργο. Στη συνέχεια, η σκηνή 
πληµµύρισε από τους αγγέλους, τα αστέρια, τον ήλιο, το 
φεγγάρι, το χειµώνα, το έλατο και το νυχτολούλουδο, που 
πήγαιναν µε χαρά κι ευλάβεια να προσκυνήσουν το θείο 
βρέφος. Έτσι, µέσα από αυτούς οδηγήθηκαν στη φάτνη και τα 
δύο κοριτσάκια , τα οποία ζητούσαν την αγάπη και την ειρήνη 
για όλο τον κόσµο. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

                                                                                            
Ήρθε ο καινούριος χρόνος 

 
 
Εµείς  τα παιδιά της πρώτης τάξης στη γιορτή των 
Χριστουγέννων παρουσιάσαµε το θεατρικό έργο «Ήρθε ο 
καινούργιος χρόνος». Μας άρεσε πολύ και το διασκεδάσαµε, 
γιατί εκτός από ωραία λόγια είχε πολλή µουσική, τραγούδι και 
χορό. Ελπίζουµε να άρεσε και σε όσους το είδαν. 
 
 
 
 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 

Ρούντολφ το ελαφάκι 
 
Μ’ ένα πρωτότυπο τρόπο παρουσίασαν το µουσικοκινητικό 
δρώµενο ‘’ Ρούντολφ το ελαφάκι’’ µαθητές του Ολοηµέρου µε 
την καθοδήγηση της Γυµνάστριας του Ολοηµέρου.  
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Οι Χορωδίες της χριστουγεννιάτικης γιορτής 
 

 

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, η χορωδία της         
ΣΤ’ τάξης πήρε µέρος στη Χριστουγεννιάτικη γιορτή του 

σχολείου µας. Τα παιδιά έκαναν πρόβες τις προηγούµενες   
µέρες µε το δάσκαλο τους  και προετοίµασαν ύµνους των  

Χριστουγέννων και κάλαντα των Χριστουγέννων και της   
Πρωτοχρονιάς. Το  βράδυ  της  γιορτής  τα παιδιά  έδωσαν  τον  

Η χορωδία του σχολείου                            καλύτερό τους εαυτό και τραγούδησαν υπέροχα. Η ατµόσφαιρα            

ζεστάθηκε   ακόµη   περισσότερο   από    τη χορωδία  του  Πολιτιστικού  Συλλόγου  που  τραγούδησε  κάλαντα 

από  διάφορες περιοχές. 
 
 

                     
                                                  Η χορωδία του  Πολιτιστικού  

 
                                                                           Συλλόγου  

 
 
                     
                                                                           
 

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

 
 

 

Ευχαριστούµε τους µαθητές Γιάννη Βουγιουνδρούκα, ∆ηµήτρη Κουρή , Οδυσσέα Μπίσκο Τοκµακίδη , Λία 

Τουτζιάρη, Γιάννη Γιαννακό, Ανθούλα Γκότση, ∆ήµητρα Γουδούτση, Φιλοθέη Μπουφίδου, Νικολέτα Πετρίδου, 

Άγγελο Τσιαλµίδη, Ελευθερία Γούλα, Σµαράγδα  Κωνσταντού, Αθηνά Λατσίνογλου,  Νϊκο Σαραµούρτση και 
Βλαδήµηρο Σπυρίδη  για τη βοήθειά τους στη µετατροπή κειµένων από έγγραφη σε ηλεκτρονική µορφή.                                         
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 Εφηµερίδα του  ∆ηµ.  Σχ.  Νεοχωρούδας 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΚ∆ΟΣΗΣ: 

Χρήστος Καγιάννης 
Ελένη Παρασχίδου 

Κατερίνα ∆ιαµαντοπούλου 

Η εκτύπωση της εφηµερίδας είναι 
προσφορά από τις  

εκτυπώσεις 

Σ ε β α σ λ ι ά ν 
Εργοστάσιο: 11ο χλµ Π.Ε.Ο.  Θεσ/νίκης – 
                                         Κιλκίς 
                 Τ.Κ. 57008   ΙΩΝΙΑ 
ΤΗΛ: 2310785820  FAX: 2310785821 
www.sevaslian.gr 



ΜΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΤΕΛΛΟΓΛΕΙΟ Ι∆ΡΥΜΑ 
 
   
      Την Παρασκευή 8 ∆εκεµβρίου του 2006 τα παιδιά της ∆΄τάξης και της Ε΄τάξης του ∆ηµοτικού Σχολείου 
Νεοχωρούδας , πραγµατοποιήσαµε  µια εκδροµή στο Τελλόγλειο  Ίδρυµα Θεσσαλονίκης. Εκεί παρακολου- 
θήσαµε µια έκθεση µε  Θέµα «΄Ελληνες  Καλλιτέχνες της Ακαδηµίας του Μονάχου, 19ος  και   20ος  αιώνας».  
Προσωπογραφίες –Τοπογραφίες - Γλυπτά , µας ταξίδεψαν στο µαγικό κόσµο της τέχνης. Λίγο πριν φύγουµε , 
µας  έβαλαν και εµάς  να δηµιουργήσουµε και  να γίνουµε  µικροί ζωγράφοι.  Τα αγόρια  έπαιρναν διάφορες 
πολεµικές στάσεις, ενώ  τα κορίτσια τούς έκαναν  τον πίνακα. 
      Η επίσκεψη αυτή ήταν φοβερά ενδιαφέρουσα, γιατί ήρθαµε σε επαφή µε τον κόσµο της τέχνης και ελπί- 
ζουµε ότι και στο µέλλον θα έχουµε την ευκαιρία να γνωρίσουµε και άλλες µορφές καλλιτεχνικής έκφρασης. 
 
                                                                                                                        Γκότση Ανθούλα 

                                                                                                Γουδούτση ∆ήµητρα 
                                                                                                                        Πετρίδου Νικολέτα     
                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                           

 
Στη φωτογραφία µαθητές και µαθήτριες της ∆΄τάξης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                        

Μαθητές και µαθήτριες της Ε΄τάξης σε στιγµές 
έκφρασης       
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ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Το κορίτσι µε τις δύο µητέρες 
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Ι. Ιωαννίδης  
Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε ένα κοριτσάκι που είχε µία θετή µητέρα. ∆εν βαπτίστηκε 
ποτέ και έτσι η µητέρα αυτή το ονόµασε Λουλούδι. Η ζωή του κοριτσιού άλλαξε όταν 
επισκέφτηκαν την οικογένειά της άνθρωποι που γνώριζαν την πραγµατική της µητέρα. Τι 
θα γίνει µετά; Πόσο αυτό µπορεί να επηρεάσει  τη ζωή του κοριτσιού; 

Τουτζιάρη Λία - ∆΄ Τάξη 

……………………………………………………………………………....................................................................... 
 
ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Ιωάννα της Λωραίνης 
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ:  Catherine Storr 
Πριν από πεντακόσια χρόνια… Η Γαλλία και η Αγγλία πολεµούσαν η µια την άλλη. Μέσα 
από την καταπληκτική αφήγηση της Catherine Storr που βασίζεται στα πραγµατικά 
γεγονότα παρακολουθούµε µε κοµµένη την ανάσα την ιστορία ενός χωριατοκόριτσου 
που οδήγησε το γαλλικό στρατό στη νίκη εναντίον των Άγγλων και που αργότερα 
κατηγορήθηκε ως µάγισσα και κάηκε στην πυρά.   

Φούνταλη  Ελένη - ∆΄Τάξη        
……………………………………………………………………………....................................................................... 
 

 ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Στη χώρα των Φαραώ 
 ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ:J. Ballaz-f.lnfante     
Θέλεις να γίνεις κι εσύ εξερευνητής και να ανακαλύψεις µακρινές χώρες και 
διαφορετικούς πολιτισµούς; Έλα στο ταξίδι µας. Ένα κορίτσι έφυγε από την Ελλάδα  
στην Αίγυπτο. Εκεί συνάντησε τον Ιµπραήµ , τις πυραµίδες, το Νείλο…                    
 
                                                                                                 ∆άντση Αφροδίτη - ∆΄τάξη                   

 

………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Εκδήλωση στο Πνευµατικό Κέντρο µε 
προσκεκληµένη τη συγγραφέα Βούλα Μάστορη 
 

 
 
Η Βούλα Μάστορη διαβάζει αποσπάσµατα από το 
καινούριο της βιβλίο 
 
 
 

 
 
 

 
 
Συζητώντας µε  µαθητές και  µαθήτριες του σχολείου µας 
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                        ΚΡΥΠΤΟΛΕΞΑ 

 
α. Σ’αυτό το κρυπτόλεξο υπάρχουν έξι κρυµµένα κατοικίδια ζώα. Μπορείς να τα βρεις; 
 

ε ω φ δ τ ζ υ ι σ ο 
χ γ ά τ α ο µ θ κ σ 
ξ η π ψ γ κ π β ύ ι 
σ κ ό τ α ο λ ρ λ γ 
λ α θ χ ι ε ω ζ ο ξ 
ν η ξ τ ψ β δ ρ ς γ 
γ ο υ ρ ο υ ν ά κ ι 
φ ρ υ λ φ ζ ξ λ ζ η 
β π ρ ό β α τ ο β α 
ε τ ο π ν δ α γ χ ψ 
κ ο ρ δ ω π σ ο ν κ 

          
    1. ……………………..     2. ………………………   3. ………………………… 
    4. ………………… ….    5. ……………………….   6. ………………………… 
                                                                                 (Οι µαθητές της Β΄ τάξης) 
 
β. Βρείτε  τους  θεούς  και τις θεές και γράψτε τους: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           
                                        ΘΕΕΣ                                                                            ΘΕΟΙ 
                         ……………………………                                          …………………………….. 
                         ……………………………                                          …………………………….. 
                         ……………………………                                          …………………………….. 
                         …………………………....                                          …………………………….. 
                         ……………………………                                          …………………………….. 
                         ……………………………                                          …………………………….. 
 

                                                                    (Γεωργία Βαρδαλή, Σοφία Περουστιάνη - Γ΄ τάξη) 
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Χ Α Α Ο Ε Σ Υ Π Α Ν Τ Α Ε 

Ξ Π Τ Α Φ Σ Α Ρ Τ Ε Μ Η ∆ 

Μ Ο Ρ Σ Α Ξ Θ Ω Ω ∆ Τ Γ Ι 
Λ Λ Α Θ Χ Λ Ε Ρ Μ Η Σ Λ Ο 

Ο Λ Χ Ξ Ρ Η Ν Ν Γ Μ Β Λ Ν 

Λ Ω Π Ζ Η Φ Α Ι Σ Τ Ο Σ Υ 

Υ Ν Μ Υ Ρ Υ Μ Ε Η Κ Λ Σ Σ 

Μ Α Μ Φ Α Φ Ρ Ο ∆ Ι Τ Η Ο 

Π Σ Η Ι Γ Σ Χ Ρ Λ Ι Α Ρ Σ 

Ν Τ ∆ Φ Λ Ο Ξ Χ Α Λ Ο Υ Μ 

Τ Κ Ι Α Χ Τ Η Ο Π Η Ζ Λ Ι 
Ι Ψ Α Σ Ψ ∆ Η Μ Η Τ Ρ Α Ξ 

∆ Ε Σ Τ Ι Α Λ ∆ Ν Π Β Ρ Γ 

Χ Σ Ο Κ Ο Λ Α Τ Α Ι Σ Η Μ 

Μ Ο ∆ Α Ι Κ Τ Ο Ε Κ Γ Σ Ο 

Κ Α Θ Η Ν Α Κ Ι Ο Ο Η Μ Γ 



 
  γ. Στο παρακάτω κρυπτόλεξο  υπάρχουν 9 αποκριάτικες στολές. Καλή διασκέδαση!!                                                
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                                                                 
 
 
 
 
     1. ………………………   2. ……………………….   3. …………………………….. 
      4. ………………………   5. ……………………….   6. …………………………….. 
       7. ………………………   8. ………………………..  9. …………………………….. 

                                                                                        
                                                                             Κάρτζιας Νίκος - Κούντης Νίκος (Ε΄τάξη) 
                                                                                           
 
…......................................................................................................................................
 
 
                ΑΝΕΚ∆ΟΤΑ 
 
    Μαµά: Νίκη γιατί γράφεις όρθια; 
     Νίκη:  Γιατί γράφω ορθογραφία. 
   
    Ο δάσκαλος ρωτά την Ελένη: 
    -Γιατί όταν βρέχει δε βγαίνει ο ήλιος; 
    Και η Ελένη χωρίς να χάσει καιρό           
    απαντάει: 
   -Γιατί αν βγει θα βραχεί και θα σβήσει. 

 
       Ο µικρός στο βιβλιοπώλη: 
       -Θέλω να µου αλλάξετε το µολύβι που πήρα  
       χτες! 
       -Γιατί; 
       -Γιατί έκανε πολλά ορθογραφικά λάθη. 
 

 
 
               
                   ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ 
   1)Σιγανή και σιωπηλή το σαµάρι κουβαλεί  
   2)Καρακάξα µαδηµένη και στο δρόµο πεταµένη  
   3)Στο κεφάλι του κλαδιά και στα πόδια του φτερά  
   4)Έχω ένα βαρελάκι κι έχει δυο λογιών κρασάκι  
   5)Ψηλός-ψηλός καλόγερος και κόκαλα δεν έχει  
   6)Μαύρο άλογο σε άσπρο κάµπο τρέχει, τρεις το κρατούν και δύο το βλέπουν  
 
                                                                                                                (Οι µαθητές της Β΄ τάξης) 
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Κ Ο Υ Ρ Σ Α Ρ Ο Σ Κ Ο 

Σ Α Γ Γ Ο Ρ Κ Ο Λ Ο Μ 

Κ Η Ο Σ Λ Ν Ι Ν Τ Σ Α 

Ε Σ Η Τ Υ Γ Ν Ο Ι Θ Υ 

Λ Ε Α Ο Μ Α Γ Ι Σ Σ Α 

Ε Γ Π Ω Ι Π Π Ο Τ Η Σ 

Τ Μ Ο Λ Α Ρ Α Β Α Σ Θ 

Ο Φ Κ Λ Ο Ο Υ Ν Λ Π Ι 
Σ Τ Ζ Α Ρ Ε Φ Γ Τ Η Ξ 

Ν Τ Α Ρ Τ Α Ν Ι Α Ν Υ 

Ε Τ ∆ Ε Υ Θ Ι Λ Μ Ν Β 

Η Α Ρ Λ Ε Κ Ι Ν Ο Σ Π 

Γ Ρ ∆ Σ Χ Ψ Γ Φ ∆ Χ Α 



 
 
Συνέντευξη από µια πρωταθλήτρια 
 
        Η συµµαθήτριά µας Κατερίνα Χρυσοχόου (∆΄ ∆ηµοτικού) συµµετείχε πρόσφατα στους Πανελλήνιους 
αγώνες καράτε  και κέρδισε ένα χρυσό και ένα χάλκινο µετάλλιο. Ας τη  γνωρίσουµε λοιπόν καλύτερα … 
(Τη συνέντευξη πήραν οι µαθήτριες Αφροδίτη ∆άντση, Λία Τουτζιάρη και Ελένη Φούνταλη ). 
 
∆ηµ. :         Είµαστε περήφανοι Κατερίνα για σένα και για τα 
                   µετάλλια που κέρδισες. 
Αθλήτρια:  Ευχαριστώ πολύ.  
∆ηµ. :         Με  ποιο άθληµα ασχολείσαι ;  
Αθλήτρια:  Με το ΚΑΡΑΤΕ  
∆ηµ. :         Πόσα χρόνια γυµνάζεσαι ; 
Αθλήτρια:  Για πρώτη φορά ήρθα σε επαφή µ’ αυτό το άθληµα  
                   πριν από 2 χρόνια. Μ’ ενθουσίασε από την πρώτη  
                   στιγµή.            
∆ηµ. :        Πόση ώρα προπονείσαι κάθε µέρα ;  
Αθλήτρια:  Κάθε µέρα προπονούµαι  2 µε 3 ώρες. 
∆ηµ. :        Πώς τα προλαβαίνεις όλα ; 
Αθλήτρια:  Εννοείτε το σχολείο και το διάβασµα; Όταν αγαπάει  
                   κάποιος αυτό που κάνει µπορεί να τα προλάβει όλα. 
                  ΄Εχω πρόγραµµα που ακολουθώ αυστηρά. ΄Eνας αθλητής δεν µπορεί να ζήσει  χωρίς αυτό.                   
∆ηµ. :        Ποια είναι η διατροφή σου ;  
Αθλήτρια:  Τρώω υγιεινά φαγητά, χωρίς λίπη, πίνω χυµούς και πολύ νερό . Πρέπει να προσέχω το βάρος µου  
                  για να µην επηρεάζει την απόδοσή µου ! 
∆ηµ. :        Πώς αισθάνθηκες , όταν πήρες χρυσό µετάλλιο ;  
Αθλήτρια:  Συγκινήθηκα και χάρηκα ! Όµως µέχρι σήµερα πήρα 4 αργυρά και 2 χρυσά µετάλλια. Πήρα και ένα 
                   χρυσό   κύπελλο.  Πάντα  αισθάνοµαι  το  ίδιο !  Για  µένα  «µετράει»  η  συµµετοχή  και  ο  σωστός  
                   ανταγωνισµός. 
∆ηµ. :        Τι συµβουλεύεις στα  παιδιά ;  
Αθλήτρια:  Να  ασχοληθούν  µε τον αθλητισµό!  Θα δραστηριοποιηθούν, θα  γυµνάσουν το σώµα  τους και  το 
                   µυαλό τους  και το πιο βασικό θα µάθουν σηµαντικές αξίες  όπως ο σεβασµός , η επιµονή,  
                   η υποµονή, η άµιλλα και η απόκτηση αυτοπεποίθησης . 
∆ηµ. :         Eυχαριστούµε πολύ  !  Περιµένουµε καινούριες νίκες !  
Αθλήτρια:  Ευχαριστώ κι εγώ. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στη φωτογραφία η Κατερίνα Χρυσοχόου στο 
ψηλότερο σκαλί του βάθρου µε τον έπαινο στα 
χέρια και το χρυσό µετάλλιο να κρέµεται στο 
στήθος, ανάµεσα στη δευτεραθλήτρια και την 
τριταθλήτρια του τουρνουά. Ελπίζουµε ότι 
τέτοιες στιγµές θα τις ξαναζήσει και της 
ευχόµαστε να βρίσκεται πάντα στο ψηλότερο 
σκαλοπάτι! 
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