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                         Εφηµερίδα του ∆ηµοτικού Σχολείου Νεοχωρούδας                                Αρ. Φύλλου 10  

                                                                                                                                  ∆εκέµβριος  2010 
…………………………………………………………………………………………………………………... 

Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας 
για την προστασία του περιβάλλοντος                  

     Μέχρι σήµερα, σε πολύ µεγάλο ποσοστό,  
χρησιµοποιήθηκαν από τον άνθρωπο οι 
παραδοσιακές πηγές ενέργειας, όπως το πετρέλαιο 
και ο άνθρακας, και όχι οι ανανεώσιµες πηγές, όπως 
η ηλιακή και η αιολική ενέργεια. Αυτό είχε ως 
αποτέλεσµα την αλόγιστη εκµετάλλευση των 
φυσικών πόρων, ειδικά εκείνων που απαιτούνται για 
την παραγωγή ενέργειας, που από τη µια συνέβαλε  
στην οικονοµική ανάπτυξη των, δυτικών κυρίως, 
χωρών και από την άλλη προκάλεσε µεγάλα 
ενεργειακά (εξάντληση των αποθεµάτων) και 
περιβαλλοντικά προβλήµατα. Το µείζον σήµερα 
περιβαλλοντικό πρόβληµα, µε εξαιρετικά δυσµενείς 
για τον άνθρωπο συνέπειες, είναι αυτό της 
υπερθέρµανσης του πλανήτη (φαινόµενο του 
θερµοκηπίου) και σχετίζεται άµεσα µε τις εκποµπές 
τεραστίων ποσοτήτων διοξειδίου του άνθρακα στην 
ατµόσφαιρα, που γίνεται κυρίως από τα εργοστάσια 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε τη χρήση 
συµβατικών καυσίµων (λιγνίτη, λιθάνθρακα, 
πετρελαίου και άλλων ορυκτών καυσίµων).  

  Στην Ευρώπη οι πιο ρυπογόνοι σταθµοί 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας λειτουργούν στην 
Ελλάδα, στη Γερµανία, στη Βρετανία, στην Πολωνία 
και στην Ισπανία. Σύµφωνα µε έκθεση της WWF, η 
ελληνική ∆ΕΗ είναι η 5η µεγαλύτερη εταιρεία 
παραγωγής λιγνίτη στον κόσµο και οι πιο ρυπογόνοι 
σταθµοί στην Ευρώπη είναι αυτοί του Αγίου 
∆ηµητρίου και της Καρδιάς στην Κοζάνη. Οι σταθµοί 
της ∆ΕΗ εκλύουν κάθε χρόνο 43 εκατ. τόνους 
διοξείδιο του άνθρακα στην ατµόσφαιρα, ποσό που 
αποτελεί το 40% των συνολικών εκποµπών 
διοξειδίου του άνθρακα της χώρας.  

     Είναι  λοιπόν αναγκαία και άµεση η ανάγκη για  
εξοικονόµηση ενέργειας και για µεγαλύτερη δυνατή 
υποκατάσταση των ορυκτών καυσίµων µε 
Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), που:                           
▪ Είναι πρακτικά ανεξάντλητες και συµβάλλουν στη 
µείωση της εξάρτησης από τους συµβατικούς 
ενεργειακούς πόρους, οι οποίοι µε το πέρασµα του 
χρόνου εξαντλούνται...  

 

▪  Είναι φιλικές για το περιβάλλον και τον άνθρωπο   
▪ Οι επενδύσεις των ΑΠΕ δηµιουργούν  πολλές 
θέσεις εργασίας ιδιαίτερα σε τοπικό επίπεδο και 
µπορούν να αποτελέσουν σε πολλές περιπτώσεις 
πυρήνα για την αναζωογόνηση υποβαθµισµένων, 
οικονοµικά και κοινωνικά, περιοχών. 

     

 

 

  

Στην αρχαία Ελλάδα είχαν θεοποιήσει τον ήλιο και τον 
άνεµο ( ο θεός Ήλιος, ο θεός Αίολος) 

     Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, που έγινε στις 
Βρυξέλες το 2007, έθεσε ως στόχο τη µείωση κατά 
20% των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου και 
την αύξηση της παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ στο 
20% του συνόλου παραγωγής ενέργειας στην ΕΕ, 
µέχρι το 2020. Επίσης δίνεται η εξουσιοδότηση στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό 
∆ικαστήριο κατά των κρατών µελών που δεν τηρούν 
τις υποχρεώσεις τους. Η επιβολή χρηµατικού 
προστίµου κρίνεται αναγκαία για τη συµµόρφωση 
του κράτους µέλους. 

     Στην Ελλάδα, η χρήση των ανανεώσιµων πηγών 
ενέργειας υπολείπεται των άλλων αναπτυγµένων 
χωρών. Αν και η χώρα µας διαθέτει πλούσιο αιολικό 
δυναµικό, υψηλή ηλιοφάνεια, πολλά διαθέσιµα 
γεωθερµικά πεδία και σηµαντικούς υδάτινους 
πόρους, κατέχει µια από τις τελευταίες θέσεις  σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο σε ό,τι αφορά την αξιοποίησή 
τους. Έτσι το ποσοστό συµµετοχής των ΑΠΕ στην 
ηλεκτροπαραγωγή της χώρας µας απέχει πολύ από 
τον ευρωπαϊκό στόχο.              (συνέχεια στη σελίδα 2)                                         
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ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
(συνέχεια)                                     

     Πιο συγκεκριµένα, κατά το 2007 η Ελλάδα 
κάλυψε την ηλεκτρική της κατανάλωση από πράσινη 
ενέργεια σε ποσοστό 8,4% έναντι στόχου 20,1% για 
το 2010. Πέραν των προφανών επιπτώσεων από την 
αποτυχία των στόχων, έχει ιδιαίτερη σηµασία να 
επισηµανθεί ότι, αν η δοµή της ηλεκτροπαραγωγής 
της Ελλάδας παραµείνει η ίδια µε σήµερα, σύµφωνα 
µε µελέτη του Ε.Μ.Π., θα πρέπει να καταβάλλονται 
από το 2013 και µετά περίπου 2,2 δις € το χρόνο για 
αγορά δικαιωµάτων εκποµπής ρύπων του τοµέα της 
ηλεκτροπαραγωγής, δηλαδή επιπλέον κόστος 
περίπου 35€/MWh, µε αποτέλεσµα οι τιµές του 
ρεύµατος να επιβαρυνθούν περίπου κατά 45% σε 
σηµερινές τιµές. 
     Γίνεται σαφές, λοιπόν, ότι η Ελλάδα πρέπει να 
κάνει ριζικές ανατροπές σε θεσµικό, οικονοµικό και 
κοινωνικό επίπεδο, ώστε να αναπτυχθεί ταχέως η 
χρησιµοποίηση  ΑΠΕ, που αποτελούν τη µοναδική 
λύση στα ενεργειακά, οικονοµικά και περιβαλλοντικά 
προβλήµατα της χώρας. 
 

Εκπαιδευτική επίσκεψη στον ΑΗΣ Καρδιάς 

     Στις  15 Οκτωβρίου, οι µαθητές της Ε’ και της Στ’ 
τάξης του σχολείου µας επισκέφτηκαν τον 
Ατµοηλεκτρικό Σταθµό Καρδιάς στην περιοχή της 
Πτολεµαΐδας του νοµού Κοζάνης. 

 

    Οι µαθητές της Στ’ γράφουν τις εντυπώσεις τους: 
«Μας εντυπωσίασαν πολύ τα τεράστια φουγάρα, η 
µεγάλη γεννήτρια, η µακέτα, το κοντρόλ, οι 
ατέλειωτοι ταινιόδροµοι, που µετέφεραν το λιγνίτη 
από τα ορυχεία στο σταθµό, αλλά  και το πάρκο έξω 
από το εκθεσιακό κέντρο, που είχε µια µικρή 
λιµνούλα µε πολλά φυτά και µια ξύλινη καλύβα. Ήταν 

ένας µικρός παράδεισος. Αυτή η επίσκεψη θα µας 
µείνει αξέχαστη!»   

                   (Β. Τ , Π. Κ.) 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     «Μεγάλη εντύπωση µου έκαναν τα τεράστια 
φουγάρα που αρχικά νοµίζαµε ότι έβγαζαν 
µολυσµένα αέρια, αλλά στη συνέχεια µας 
εξήγησαν ότι από αυτά τα φουγάρα βγαίνει 
καθαρός ατµός, το κοντρόλ, γιατί είχε πολλά 
κουµπιά και µια οθόνη για να ελέγχουν οι τεχνικοί 
τη φωτιά που καίει µέσα στο λέβητα, οι 
ταινιόδροµοι, γιατί ήταν τεράστιοι και ασταµάτητοι 
και το πανέµορφο πάρκο έξω από το εκθεσιακό 
κέντρο!»                                                               

(Στ. Μ., Ν.Φ., Ν. Σ., Β.Σ.) 
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Η γιορτή της 28ης  Οκτωβρίου στο σχολείο µας 
 
    Φέτος, όπως και κάθε χρόνο, γιορτάσαµε την 
επέτειο της 28ης Οκτωβρίου του1940. Την 
ηµέρα που ο Μεταξάς µαζί µε όλους τους 
Έλληνες βροντοφώναξε στους Ιταλούς «ΟΧΙ» 
δεν θα πάρετε την Ελλάδα. Έτσι ξεκίνησε ο 
πόλεµος και τα δύσκολα χρόνια για τους 
Έλληνες. 
    Οι µαθητές της Γ’ και της ∆’ τάξης του 
σχολείου µας, µε φιλική συµµετοχή της Ε’ και 
της ΣΤ’ τάξης, ανεβάσαµε τη θεατρική 
παράσταση ‘’Πληγές’’. Ένα έργο που µιλάει για 
τις σκοτεινές µέρες του πολέµου του 1940 στην  
Ελλάδα, αλλά και για τις στιγµές εκείνες που η 
πατρίδα µας βρέθηκε σκλαβωµένη. Οι 
Έλληνες, όµως, έχουν µάθει στα δύσκολα και 
βρίσκουν πάντα τρόπο να ανταπεξέρχονται 
στις αρνητικές συγκυρίες.  

                    
              Ε. Ζ., Στ. Μπ. – ∆’ τάξη    
                 
 
 
₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ 
          
 

                 
 

17 του Νοέµβρη 1973: Μια ηµεροµηνία ορόσηµο 
στη σύγχρονη ελληνική ιστορία. 
Φοιτητές, εργάτες και µαθητές είχαν κλειστεί µέσα 
στο κτίριο του Πολυτεχνείου, ζητώντας να πέσει 
το δικτατορικό καθεστώς που είχε επιβληθεί στην 
Ελλάδα. Ήταν αποφασισµένοι να παλέψουν 
µέχρι το τέλος για το «ΨΩΜΙ-ΠΑΙ∆ΕΙΑ-
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ». Πάντα 
θα θυµόµαστε τον αγώνα τους και θα τους 
τιµούµε µε αγάπη και σεβασµό.  
Με αγάπη και σεβασµό διοργανώσαµε οι µαθητές 
της Ε΄ τάξης το ‘’Χρονικό του Πολυτεχνείου’’ στο 
Πνευµατικό Κέντρο Νεοχωρούδας. Ξεκινήσαµε 
µε συνθήµατα «Ψωµί – Παιδεία – Ελευθερία», 
«Κάτω η χούντα», «Κάτω ο φασισµός» και στη 
συνέχεια, µέσα από αποσπάσµατα, ντοκουµέντα, 

ποιήµατα και τραγούδια, παρουσιάσαµε το χρονικό των τριών τελευταίων ηµερών του Πολυτεχνείου. 
Καταθέσαµε γεµάτοι συγκίνηση γαρίφαλα και κλείσαµε τη γιορτή µας µε τον εθνικό ύµνο.  
Ευγνωµονούµε αυτούς που µε τους αγώνες και τις θυσίες τους άνοιξαν το δρόµο για να απολαµβάνουµε αξίες, 
όπως ελευθερία σκέψης, ελευθερία λόγου, ελευθερία ζωής! 
 
                                                                                                                    Ρ. Μπ., Ε. Τ. - Ε΄τάξη 
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Αποχαιρετώντας το… φθινόπωρο 
      
     Πριν λίγες µέρες κάναµε µια όµορφη γιορτή για να 
αποχαιρετήσουµε το φθινόπωρο.   Όλες οι µαµάδες και οι 
γιαγιάδες έφτιαξαν γλυκά και πίτες, όπως κολοκυθόπιτες, 
µηλόπιτες, καρυδόπιτες, γλυκά του κουταλιού, χυµό από 
ρόδι και πολλά άλλα. 
     Τα παιδιά της Α΄ ήρθαν στην τάξη µας και διαβάσαµε 
όλοι µαζί τις πληροφορίες για τα δέντρα και τους καρπούς 
τους. Επίσης είπαµε αινίγµατα, παροιµίες και συνταγές. 
 
     Στη συνέχεια καλέσαµε και τους υπόλοιπους συµµαθητές 
µας, βγήκαµε στο διάδροµο, στο χώρο της ‘’τραπεζαρίας’’ 
και απολαύσαµε τις λιχουδιές που έφεραν τα παιδιά, 
ακούγοντας κλασική µουσική, τις ‘’4 εποχές’’ του Βιβάλντι.  
     Τέλος βγάλαµε πολλές  φωτογραφίες. Έτσι 
αποχαιρετήσαµε το φθινόπωρο. 
     
                                                    Μ. Λ. Ε.- Β΄τάξη 
                                                                                                                        

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

 
Στο Βοτανικό Κήπο της Σταυρούπολης 
 
                                                                                                                 
Πριν από λίγο καιρό η Β΄ µαζί µε την Α΄ τάξη 
επισκεφτήκαµε το Βοτανικό Κήπο της Σταυρούπολης. 
Εκεί µία κυρία µας έκανε ξενάγηση. Πρώτα είδαµε 
µολόχες, πολύχρωµους πανσέδες και άλλα ανθισµένα 
λουλούδια. Στη συνέχεια περπατήσαµε ανάµεσα από 
πολλές ποικιλίες κωνοφόρων δέντρων. Κατόπιν 
µπήκαµε στο θερµοκήπιο. Ήταν πολύ ωραία .Είχε 
πολλούς κάκτους. Κάποιοι από αυτούς ήταν 
σαρκοφάγοι! Είδαµε και ένα φυτό που, όπως µας 
εξήγησε η κυρία, ήταν το φαγητό των δεινοσαύρων! 

    
 
          
 
 
 
 
     Έξω από εκεί, υπήρχε ένας κήπος µε αρωµατικά   
φυτά. Μοσχοβολούσε η ρίγανη και η λουίζα. Ύστερα 
µπήκαµε σε ένα µέρος που έµοιαζε µε µια  υπέροχη 
σπηλιά περιτριγυρισµένη από ένα φυτό. 
     Ήταν µια όµορφη, µια καταπληκτική εµπειρία. 
                                                                                                                                   
                                                          Ε. Μ.- Β΄τάξη 
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     Χαρήκαµε πολύ όταν η κυρία µάς ανακοίνωσε ότι θα πάµε εκπαιδευτική επίσκεψη σε ένα φούρνο. 
Περιµέναµε όλοι µε ανυποµονησία την ηµέρα εκείνη! Τελικά η µέρα αυτή έφτασε! Τα παιδιά της Β΄ τάξης µαζί 
µε τους µικρότερους συµµαθητές µας της Α΄ τάξης, µετά από µια σύντοµη διαδροµή µε το λεωφορείο, 
κατεβήκαµε έξω από το φούρνο  « Μελί Μελί ». 

    Εκεί µας υποδέχτηκαν οι υπάλληλοι του φούρνου. Αφού φορέσαµε τα ειδικά καπελάκια, περάσαµε µέσα και 
φτιάξαµε µε το ζυµάρι πάνω στους πάγκους διάφορα 
ψωµάκια και κουλουράκια σε πολλά σχήµατα και 
σχέδια, µε τη βοήθεια των υπαλλήλων και του κυρίου 

Γιώργου του ιδιοκτήτη. 
    Ήταν πολύ διασκεδαστικό! Το ζυµάρι ήταν τόσο µαλακό!! 
      
     Κατόπιν τα βάλαµε στο φούρνο να ψηθούν. Εµείς, αφού πλύναµε τα χέρια µας, βγήκαµε έξω στα 
τραπεζάκια, όπου φάγαµε πίτες και ήπιαµε χυµούς. Στο µεταξύ ψήθηκαν και τα ψωµάκια. Πήραµε όλοι τα 
αρτοποιήµατά µας σε µια σακουλίτσα για να πάµε στους δικούς µας τις δηµιουργίες µας. 
Περάσαµε όµορφα και φύγαµε ευχαριστηµένοι, γεµάτοι µε καινούριες γνώσεις. 
 
                                                                                                                                                         Οι µαθητές της Β΄ τάξης 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

                                    
   
 
 

 

       
 
 
     

           
   Εφηµερίδα του  ∆ηµ.  Σχ.  Νεοχωρούδας 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΚ∆ΟΣΗΣ: 
Χρήστος Καγιάννης 
Ελένη Παρασχίδου 

Χριστίνα Σκούµπου 

Νίκη Ντουµανή 
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Μουσείο Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης 
 

Στις  26 Νοεµβρίου, οι µαθητές της Ε’ και της Στ’ επισκεφτήκαµε το Μουσείο Κινηµατογράφου 
Θεσσαλονίκης (ΜΚΘ), το οποίο  είναι το µόνο µουσείο κινηµατογράφου στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 1997, όταν 
η Θεσσαλονίκη ήταν η Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης.  

Εκεί είδαµε και µάθαµε πάρα πολλά πράγµατα σχετικά µε την ιστορία του κινηµατογράφου. Αρχικά 
µπήκαµε σ’ ένα δωµάτιο µε κίτρινο φωτισµό, που ήταν ένα στούντιο γυρίσµατος ταινιών, και µια κυρία µας 
εξήγησε, µε τη δική µας συµµετοχή και µέσα από µικρά σκετς, πώς ο κινηµατογράφος ξεκίνησε από απλές 

εφευρέσεις, όπως το 
θαυµατοτρόπιο, το 
ζωοτρόπιο και το 
πραξινοσκόπιο. Όλα 
αυτά ήταν διαδοχικές 
ζωγραφισµένες φιγούρες 
που καθώς γύριζαν, µε 
τη βοήθεια κάποιου 
κυλίνδρου, έµοιαζαν να 
κινούνται! Έπειτα 
γυρίσαµε µια ταινία 
µικρού µήκους και 
καταλάβαµε ότι για να 

γυριστεί ένα κινηµατογραφικό έργο χρειάζεται να συνεργαστούν: οι ηθοποιοί, ο σκηνοθέτης,  ο παραγωγός, οι 
µακιγιέρ, οι κάµεραµαν,  οι υπεύθυνοι φωτισµού κ.ά. Κατόπιν περιηγηθήκαµε στις επτά µικρές αίθουσες του 
µουσείου, όπου εξελίσσεται η ιστορία του ελληνικού κινηµατογράφου, από την πρώτη ταινία των βλάχων 
αδελφών Μανάκη από την Αβδέλα Γρεβενών, τις  «Υφάντρες», που γυρίστηκε   το 1905, µέχρι τις σύγχρονες 
ψηφιακές ταινίες. Στο τέλος ζήσαµε µια καταπληκτική εµπειρία: παρακολουθήσαµε ένα τρισδιάστατο 
ντοκιµαντέρ σχετικά µε τη γέννηση και την εξέλιξη του κινηµατογράφου στην Ελλάδα και νοµίζαµε ότι όλα τα 
αντικείµενα, τους ηθοποιούς και τα γράµµατα µπορούσαµε να τα αγγίξουµε καθώς περνούσαν από µπροστά 
µας, προχωρούσαν δίπλα µας και εξαφανίζονταν πίσω µας! Ήταν τελικά µια ξεχωριστή επίσκεψη, όπου 
µάθαµε και διασκεδάσαµε!                                                                                                         

                                                                                                   Β. Μ., ∆. Μ. –Στ΄τάξη 
 

       

Ολυµπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης 

 
     Μετά το Μουσείο Κινηµατογράφου, οι µαθητές και οι µαθήτριες της Ε’ 
και της ΣΤ’ τάξης του σχολείου µας επισκεφτήκαµε το Ολυµπιακό 
Μουσείο Θεσσαλονίκης, το οποίο βρίσκεται δίπλα στο  Καυτατζόγλειο 
στάδιο.    
Είµαστε πολύ χαρούµενοι µε αυτή την επίσκεψη γιατί είδαµε πολλούς 
Ολυµπιονίκες σε αφίσες, µετάλλια Ολυµπιακών Αγωνισµάτων καθώς και 
µασκότ από τις διάφορες χώρες που έχουν διοργανώσει Ολυµπιακούς 
Αγώνες. 
     Μας άρεσε πάρα πολύ µια δραστηριότητα που κάναµε, στην οποία µια 
Ολυµπιονίκης, η Βούλα Πατουλίδου, µέσα από µια οθόνη έκανε 
ερωτήσεις και εµείς έπρεπε να επιλέξουµε τις σωστές απαντήσεις. Το πιο 
σπουδαίο, όµως, σε αυτό το µουσείο είναι ότι υπάρχει ζωντανά ένας στίβος. Έτσι τα παιδιά µαθαίνουν αξίες, 
όπως αθλητικό πνεύµα, άµιλλα, συµµετοχή, ανταγωνιστικότητα, οµαδικότητα και διδάσκονται από κοντά 
αγωνίσµατα όπως, άλµα εις µήκος, ταχύτητες, ρίψεις. 
     Η τάξη µας χωρίστηκε σε οµάδες και πήρε µέρος σε αυτά τα αγωνίσµατα µε σηµαντικά καλές επιδόσεις. 
Μέσα από αυτές τις δραστηριότητες νιώσαµε να ζωντανεύουν όλα όσα έχουµε µάθει για την ιστορία των 
ολυµπιακών αγώνων. 
     Είµαστε πολύ χαρούµενοι και ευχαριστηµένοι µε αυτή την εµπειρία µας, γιατί µας έδωσε γνώση και 
περηφάνια για τους προγόνους µας, που δηµιούργησαν τον Πολιτισµό µας και διέδωσαν τους ολυµπιακούς 
αγώνες σε όλο τον κόσµο. 
                                                                                                                                Μ. Β. -  Ε΄τάξη 
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                           η γωνιά της ανακύκλωσης 

 
     Το σχολείο µας έχει παράδοση πια στην «ανακύκλωση». Κάθε 
χρόνο κάνει κι ένα βήµα παραπάνω. 
Φέτος λοιπόν έκανε την γωνιά της «ανακύκλωσης». Στη γωνιά αυτή 
ανακυκλώνουµε, επαναχρησιµοποιούµε και δηµιουργούµε εικαστικά 
αριστουργήµατα από αντικείµενα που µας προσφέρει απλόχερα η 
ΦΥΣΗ αλλά υλικά που µας είναι άχρηστα. 
     Πιστεύουµε ότι το χαρτί, το πλαστικό, το γυαλί και το αλουµίνιο 
δεν είναι για πέταµα. Είναι θησαυροί που, αν τους αξιοποιήσουµε, θα 
βοηθήσουµε το περιβάλλον και θα πάρουµε χαρά, κατασκευάζοντας 
εικαστικά και χρηστικά αντικείµενα. 
     Να θυµάστε όλοι ότι η ανακύκλωση είναι: Σ Τ Α Σ Η   Ζ Ω Η Σ και 
πρέπει να συµµετέχουµε όλοι!!!  

                                                                                                                                           Οι µαθητές της Γ΄ τάξης                                                                               
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 �εριβαλλοντική �εριήγηση 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Την  Πέµπτη  18   Νοεµβρίου   2010,   η  Γ΄  και  η ∆΄ τάξη  κάναµε µια  περιβαλλοντική   περιήγηση    για  
να   διαπιστώσουµε  από  κοντά τα  προβλήµατα  του  χωριού  µας, της   όµορφης  Νεοχωρούδας.         
Χωριστήκαµε   σε   πράσινες οµάδες, πήραµε σηµειωµατάρια,  στυλό  και  µολύβια  και ξεκινήσαµε.  Πήγαµε 
παντού.   Στο   πάρκο  του   Χαρίση, στο    δηµοτικό    πάρκο, στο  λατοµείο   που  άνοιξαν  οι    Γερµανοί  και  
στο εκκλησάκι  της   Αγίας  Παρασκευής.                          
     Φωτογραφήσαµε   ό,τι   νοµίζαµε    πως  ήταν  πρόβληµα   για   τον  τόπο  µας.   Φωτογραφηθήκαµε  κι  
εµείς   και   το  χαρήκαµε   πολύ. Ελπίζουµε,   όταν    ξαναπάµε,   τα  προβλήµατα  που   καταγράψαµε   να  
έχουν   λυθεί.                   
                                                                                                                                 Οι µαθητές της Γ΄ και ∆΄ τάξης 

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

   Ο λαχανόκηπός  µας  
  «γεµίζει» και πάλι 
 
      Μετά την περσινή δηµιουργία του λαχανόκηπου και τα λαχταριστά 
αποτελέσµατά του (σαλάτες , σπανακόπιτα) αποφασίσαµε και φέτος να 
συνεχίσουµε τη δράση µας. 
     Αυτή τη φορά, το χώρο τον προετοίµασαν οι µαθητές της Ε ΄ τάξης 
(ξεχορτάριασµα, σπόρους, φυντάνια) και τον φύτεψαν οι µαθητές της  Α 
΄ και  Β ΄ τάξης. 
     Πιστεύουµε  ότι  θα καταφέρουµε  να µεταδώσουµε το «σπόρο» της 
υγιεινής διατροφής, µέσα από την ενασχόληση των παιδιών, άµεσα, µε 
τη γνώση και την παραγωγή των αγαθών της γης! 
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                Υποδοχή των µαθητών της Α τάξης  
 Την Τετάρτη στις 5  του Οκτώβρη, η Γ ΄ τάξη του σχολείου µας, µας φύλαξε µια έκπληξη. Αφού µας 
προσκάλεσαν, ετοίµασαν µια ολόκληρη γιορτή καλωσορίσµατος….. 
    Μας καλοδέχτηκαν µε µουσική, από τα ίδια τα παιδιά, µας έδειξαν τις γωνιές της τάξης τους και η ώρα 
κύλισε ευχάριστα µε παιχνίδι, τραγούδι για την ανακύκλωση, θεατρικό δρώµενο, δώρα για την τάξη και για τα 
παιδιά….. 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     Αν έτσι είναι η ζωή µέσα στο σχολείο, σίγουρα είµαστε πολύ χαρούµενοι, που είµαστε µέλη αυτής της 
οµάδας! 
                                                                                                                               Οι µαθητές και οι µαθήτριες της Α΄ τάξης 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

                                                                               

Χορτάσαµε εκλογές φέτος! 

    

     Αφού είδαµε τους µεγάλους να ψηφίζουν και να ξαναψηφίζουν, αποφασίσαµε να κάνουµε κι εµείς τις δικές 
µας εκλογές. Στήσαµε την κάλπη, φτιάξαµε τα ψηφοδέλτια και ψηφίσαµε για αρχηγό της τάξης. Στην 
καταµέτρηση των ψήφων διαπιστώσαµε ότι τρία παιδιά ισοψηφούνε. Οι απόψεις, για το πώς θα βγάλουµε 
αρχηγό ανάµεσα στους τρεις, πολλές, αλλά τελικά επικράτησε µία. Αποφασίσαµε να είναι και οι τρεις µαζί, γιατί 
όχι άλλωστε, ποιος είπε ότι ο αρχηγός πρέπει να είναι πάντα ένας, καµιά φορά όταν συνεργάζεσαι είναι 
καλύτερα. 

 

ΦΙΛΟΞΕΝΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ  ΜΑΣ 

ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
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κουδούνι: η ώρα των  Α γ γ λ ι κ ώ ν 
 
POEMS: 
Love the kitchen                                        In my town, there are girls and boys. 
Love the food                                            In my town, there are shops with toys. 
that is great and cool !!!!!                           There are tall trees, there’s a blue, blue sky. 
                                                                  My town’s great, now you know why. 
 
MINI QUIZ 
Q1.Which of these minibeasts has a poisonous bite or sting? 
1.milipede / 2.scorpion / 3.woodlouse / 4.tick / 5.centipede / 6.maggot 

 
Q2.1.What is a locust? 
2.Which butterflies spend the summer in California and Mexico? 
3.Do monarch butterflies hibernate though winter? 
4.What do cicadas eat? 
5.How did mole crickets get their name? 
 

Q3.Sort these models and mimics into pairs where the harmless mimic looks like harmful model. 
Mimic: ant beetle, bee fly, hornet moth, hoverfly, viceroy 
Model: hornet, ant, bee, monarch, wasp 
 

Q4.Sort out the following items into three groups: Animals that eat insects, insects, plants. 
1.crow / 2.patato / 3.wireworm / 4.mole / 5.cicada grub / 6.carrot     
 

Q5.1.What does a wasp use it’s jaws for? 
2.What is a lacewing’s favorite food? 
3.Finish the name of the insect predator: the praying _____________. 
4.The larva of which animal digs a dangerous trap for ants. 
  

Q6.Do you know which of these insects is most harmful to a person and which is the least  
dangerous?   1.hornet / 2.earwig / 3.moth / 4.grasshopper / 5.bulldog ant / 6.bee 
 

Q7. It is a big animal. It is black and yellow. It can run. It likes meat. It's got tall legs. it's got a big tail. 
It's got sharp nails and teeth. It can hide well and swim. What is it?..... 
 
Q8. It is a big animal. It can run fast but it cannot swim. It's got long legs, hairy tail, big ears and long 
neck. It eats grass. It likes running on the grass. It's great! What is it?.... 
                                                                                                                                                                   οι  µαθητές της Ε΄ τάξης 
                                                                                                                                                               Επιµέλεια: Γ. Υ. 

 
ANSWERS TO QUIZ: 
A1. Only the centipede and scorpion have a poisonous bite or sting. 
A2. 1.A type of large grasshopper. 2.Monarch butterflies. 3.No, they migrate. 4.Plants. 5.Theyburrow like moles. 
A3. Ant beetle & ant; bee fly & bee; hornet moth & hornet; hoverfly & wasp; viceroy & monarch. 
A4. 1 and 4, 3 and 5, 2 and 6 
A5. 1.Digging and cutting up food. 2.Aphids such as greenfly and blackfly. 3.Mantis. 4.Ant lion. 
A6. From the most to least dangerous: hornet (powerful sting), bee (less powerful sting),  

bulldog ant (stinging bite), moth (some types have stinging hairs on the body), grasshopper 
(might scratch when it kicks), earwig (pretty much harmless). 

A7: It's the tiger 
A8: It's the horse 
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       ΝΙΚΟΣ ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ  
                                    
     Εκατό χρόνια πέρασαν από τη γέννηση του µεγάλου αυτού 
ποιητή και πεζογράφου. Ο Νίκος Καββαδίας γεννήθηκε το 1910 
στο Νικόλσκι Ουσουρίσκι στη Μαντζουρία. 
Ο πατέρας του διατηρούσε γραφείο γενικού εµπορίου µε κύριο 
πελάτη τον τσαρικό στρατό. Μετά το 1914 η οικογένεια 
εγκαθίσταται στο Αργοστόλι και κατόπιν στον Πειραιά. Ο µικρός 
Νίκος πηγαίνει ∆ηµοτικό και είναι συµµαθητής του Γιάννη 
Τσαρούχη. Ο αγαπηµένος συγγραφέας ήταν ο Ιούλιος Βερν. 
Έδωσε εξετάσεις στην Ιατρική σχολή. 
     Το σπίτι του έγινε τόπος συγκέντρωσης λογοτεχνών, 
ζωγράφων και ποιητών. Ήταν ένας λιγοµίλητος  απλός 
άνθρωπος, ατηµέλητος, χαριτωµένος, εγκάρδιος µε ανεξάντλητο 
χιούµορ. Πεθαίνει το 1975. Άφησε αξιόλογο έργο στην ποίηση       
(Μαραµπού, Πούσι, Τραβέρσο κ.τ.λ.)  καθώς και στην 
πεζογραφία ( Βάρδια, Λι, Του Πολέµου κ.τ.λ) 
 
______________________________________________________________________ 

 

         ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΙΣΣΑΡΙΔΗΣ 
 

      
 
     Με ανάµεικτα συναισθήµατα  ‘’έκπληξης και ευτυχίας’’ 
υποδέχτηκε ο   Χριστόφορος Πισσαρίδης το βραβείο Νόµπελ 
Οικονοµικών που του απένειµε η Βασιλική  Σουηδική ακαδηµία. 
     Ο Χρ. Πισσαρίδης γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1948. Είναι 
καθηγητής Οικονοµικών στο London School of Economics. 
     Η θεωρία του κ.Πισσαρίδη υποστηρίζει ότι όσο πιο εντατικά 
αναζητούν εργασία οι άνεργοι, τόσο περισσότερες επιχειρήσεις είναι 
πιθανόν να προσφέρουν νέες θέσεις εργασίας, καθώς θα είναι πιο 
εύκολο να καλυφθούν. Η έρευνα έχει αποδείξει ότι η ταχύτερη 
ανάπτυξη παραγωγικότητας αυξάνει τη ζήτηση εργασίας. 
  

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
 

    Ε υ χ α ρ ι σ τ ή ρ ι α 
 
Ευχαριστούµε θερµά: 
 
• Το δήµαρχο κ. Σαραµάντο ∆ηµήτρη για την οικονοµική ενίσχυση των 2.000 ευρώ, 

προκειµένου να καλυφθούν τα έξοδα των µαθητών κατά την επίσκεψη στη Βουλή των 
Ελλήνων 

• Τον κ. Τζελέπη Γεώργιο (‘’Μελί-Μελί’’) για τη δωρεά στο σχολείο ενός βιντεοπροβολέα 
• Την κ. Τοκµακίδου Γιούλη (‘’NEXT Α.Ε.’’)για την προσφορά στο σχολείο ποικίλων 

αναλώσιµων ειδών 
• Την κ. Γκότση Μαρία για το χρόνο εργασίας της, προκειµένου να δηµιουργηθεί η ιστοσελίδα 

του σχολείου µας  
• Τον κ. Ευριπίδη Βασίλειο (www.evripidis.com.gr) για τη φωτογράφιση των µαθητών του 

σχολείου  
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Σηµαιοφόροι και παραστάτες του σχολείου 
 
     Στην αρχή της σχολικής  χρονιάς έγινε από το ∆ιευθυντή του σχολείου, ενώπιον των εκπαιδευτικών και των 
ενδιαφερόµενων µαθητών, η επιλογή των σηµαιοφόρων και των παραστατών του σχολείου. 

     Οι µαθητές της ΣΤ΄ τάξης Χ. Ζ., Β.Τ. και Ν. Φ. 
συγκέντρωσαν, κατά το προηγούµενο έτος, τη µεγαλύτερη  
βαθµολογία, έχοντας σε όλα τα µαθήµατα το απόλυτο δέκα 
(10). 
Έτσι, έγινε κλήρωση µεταξύ τους, ώστε να οριστούν οι δύο 
σηµαιοφόροι του σχολείου για τη φετινή σχολική χρονιά. 
     Συγκεκριµένα, για το πρώτο εξάµηνο (µέχρι 31 
Ιανουαρίου) επιλέχθηκαν: ως σηµαιοφόρος ο  µαθητής Χ. Ζ. 
και ως παραστάτες οι µαθητές Β. Τ., Β.Σ., Στ. Μ., Γ. Ν. και 
Ν. Σ.. 
     Για το δεύτερο εξάµηνο επιλέχθηκαν: ως σηµαιοφόρος η 
µαθήτρια Ν. Φ. και παραστάτες οι µαθητές Β. Μ., ∆. Μ., Β. 
Κ., Ζ. Στ. και Χρ.Λ. 
   Συγχαρητήρια και στα τρία παιδιά για το απόλυτο των                  
Υπεύθυνοι  για την κατάθεση  των στεφανιών ορίστηκαν  

   επιδόσεών τους!                                                                       οι  µαθητές Α. Τζ. και Χ. ∆. για το 
                                                                                                     α΄ και β΄ εξάµηνο, αντίστοιχα. 
 
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 
 

       
 

   Οι πειρατές του Αιγαίου – ΙΟΥΛΙΟΣ ΒΕΡΝ 
 

     Έξι χρόνια µετά την έκρηξη της επανάστασης του 1821, το Αιγαίο πέλαγος 
είναι γεµάτο από πειρατές,  που λοιµαίνονται όχι µόνο τις θάλασσες αλλά και τις 
παραλιακές πόλεις. Ανάµεσά τους ο Σακρατίφ, ο πιο τροµερός απ’ όλους, που 
ποτέ κανείς δεν µπόρεσε να δει από κοντά και ν’ αποκαλύψει την πραγµατική του 
ταυτότητα. Τι σχέση έχει αυτός ο φοβερός πειρατής µε τον Εβραίο τραπεζίτη 
Ελιζούντο, την όµορφη κόρη του Χατζίνα, το νεαρό Γάλλο φιλέλληνα Ερρίκο Ντ’ 
Αµπαρέ και την ηρωική καπετάνισσα Ανδρονίκη Στάρκου; Και ποιος είναι ο ρόλος 
του γιου της του προδότη καπετάν Νικόλα Στάρκου;  
     Ο Ιούλιος Βερν στήνει µε όλη του τη γνωστή δεξιοτεχνία µια ιστορία αγάπης 
και ηρωικών αγώνων, που διαδραµατίζεται στα χρόνια της Ελληνικής 
Επανάστασης, εντυπωσιάζοντας µε τις γνώσεις του για την Ελλάδα και την 
ιστορία της! 
      

 
 

η φεγγαρόσουπα – ΒΑΣΩ ΓΙΑΡΕΝΗ - Φ. ΜΑΝ∆ΗΛΑΡΑΣ 
 
     Ο αποτυχηµένος µάγος Λωποδύτ βάζει στόχο να κλέψει τους θησαυρούς 
των δύο µικρών, πανάσχηµων αλλά καλόκαρδων ξωτικών, που ζουν µέσα στο 
ξεραµένο πηγάδι του κήπου του. Τι είναι, όµως, οι θησαυροί που έχουν 
κρυµµένους τα ξωτικά; Τι ρόλο θα παίξει ο πάντοτε βαριεστηµένος µπάτλερ του 
µάγου στην ιστορία; 
     Μια ξεκαρδιστική ιστορία παρεξηγήσεων, γεµάτη τραγούδια και µαγικές 
συνταγές, που µιλάει για το δικαίωµα στη διαφορετικότητα, στο όνειρο και στην 
αγάπη. 
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ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ 
 Οργάνωση – µελέτη στο σπίτι 

 
 

     Συνεχίζεται και κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά η διοργάνωση 
επιµορφωτικών ηµερίδων από το Σύλλογο ∆ιδασκόντων του ∆ηµ. 
Σχολείου Νεοχωρούδας και από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεµόνων, µε 
θέµατα που ενδιαφέρουν γονείς και εκπ/κούς. 
     Πραγµατοποιήθηκε, έτσι την Τετάρτη, 17-11-2010, στις 6 το 
απόγευµα στο Πνευµατικό Κέντρο Νεοχωρούδας. η ηµερίδα µε θέµα 
‘’Οργάνωση-µελέτη στο σπίτι’’ και εισηγήτριες την κ. Κουραντζή 
Ευδοκία, Σχολική Σύµβουλο της 18ης Περιφέρειας Θεσσαλονίκης, και 
την κ. Μηλούση Κυριακή, Συµβουλευτική Ψυχολόγο. 
     Η συµµετοχή ήταν µεγάλη, δείγµα ότι η συγκεκριµένη θεµατολογία 
αποτέλεσε πόλο έλξης και ότι το γενικότερο ενδιαφέρον για τα δρώµενα 
του σχολείου παραµένει αµείωτο για γονείς και εκπαιδευτικούς. Εκτός 
από τους διδάσκοντες και τους γονείς του σχολείου, παραβρέθηκαν 
στην εκδήλωση εκπαιδευτικοί από όµορες σχολικές µονάδες αλλά και 
αιρετοί της τοπικής αυτοδιοίκησης µε επικεφαλής το δήµαρχο κ. 
∆ηµήτρη Σαραµάντο.  
  
 
Η αφίσα της εκδήλωσης  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                   ∆ύο στιγµιότυπα από την εκδήλωση µε τις εισηγήτριες κ. Μηλούση και κ. Κουραντζή  
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∆ραστηριότητα µε… ανθρώπινο πρόσωπο 

 
     Ο Σύλλογος ∆ιδασκόντων και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων του σχολείου µας, σε συνεργασία µε τη 

∆ιεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας της Νοµαρχίας Θεσσαλονίκης, συγκεντρώνουν ρούχα, υποδήµατα και 
παιχνίδια στο σχολείο, για να βοηθήσουν ασθενείς οικονοµικά οµάδες του πληθυσµού, αλλά και να 

ευαισθητοποιήσουν τους µαθητές σε θέµατα κοινωνικής αλληλεγγύης. 
     Συγκεκριµένα, τα υλικά που θα συγκεντρωθούν θα διατεθούν στο Κατάστηµα Αστέγων Θεσσαλονίκης και 
στους τσιγγανόπαιδες του Νηπιαγωγείου Αγίας Σοφίας στον καταυλισµό των τσιγγάνων στα ∆ιαβατά. 


