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      Σχολικός Συνεταιρισµός «Αλέκτωρ» 
   Η ιδέα είχε ωριµάσει! Οι προϋποθέσεις 
υπήρχαν… και η διάθεση ξεχείλιζε! ΄Ετσι, έγινε 
πραγµατικότητα η ίδρυση σχολικού συνεταιρισµού 
στο σχολείο µας, σύµφωνα µε το άρθρο 46 του Ν. 
1566/1985 και τις διατάξεις της Φ.3/1085/Γ1/1456/2-
12-1997/Υπουργικής Απόφασης (Φ.Ε.Κ 1107/15-12-
1997), µε την επωνυµία «Σχολικός Συνεταιρισµός  
∆ηµ. Σχολείου Νεοχωρούδας ‘’Αλέκτωρ’’», µε έδρα 
το  ∆ηµ. Σχολείο Νεοχωρούδας.   
   Έµβληµα του συνεταιρισµού είναι ο πετεινός και η 
σφραγίδα του έχει στρογγυλό σχήµα και φέρει 
κυκλικά τις λέξεις «Σχολικός Συνεταιρισµός ∆ηµ. 
Σχολείου Νεοχωρούδας ‘’Αλέκτωρ’’  - έτος ίδρυσης 
2012» και στο µέσον την εικόνα ενός πετεινού. Η 
επιλογή του ονόµατος και του εµβλήµατος έγινε από 
µαθητές και εκπαιδευτικούς, καθόλου τυχαία βέβαια, 
αφού αφενός συνδέεται µε την τοπική οικονοµία 
(είναι γνωστή η Νεοχωρούδα για τα ορνιθοτροφεία 
της) και αφετέρου συµβολίζει το πρωινό ξύπνηµα 
και την έναρξη των δραστηριοτήτων.  
   Ιδρυτικά µέλη του είναι και οι πενήντα εννιά (59) 
µαθητές των τριών µεγαλύτερων τάξεων (∆΄,Ε΄,ΣΤ΄).  
   Σκοποί του Συνεταιρισµού είναι: 
- Η διαπαιδαγώγηση των µαθητών σχετικά µε τις 
αρχές της αλληλοβοήθειας της αλληλεγγύης, της 
συνεργασίας και της κοινωνικής ευθύνης  
- Η ανάληψη πρωτοβουλιών και η ανάπτυξη 
ανεξάρτητης σκέψης και δηµοκρατικής συνείδησης  
- Η γνώση συλλογικών µορφών οικονοµικής δρα-
στηριότητας 
- Η εξοικείωση και ο εθισµός των µαθητών στο 
πνεύµα της αυτοδιαχείρισης  και  της κοινωνικοποιη- 
µένης σχολικής ζωής. 
 
   Ο Συνεταιρισµός µπορεί να αναλάβει τις παρακά-
τω δραστηριότητες: 
 
-Τη λειτουργία της δανειστικής βιβλιοθήκης του 
σχολείου, τον εµπλουτισµό της µε νέους τίτλους και 
την οργάνωση εκθέσεων βιβλίου 
-Την έκδοση και διάθεση της εφηµερίδας του σχολεί-  
ου «ΤΑ ΝΕΑχωρουδάκια» 

  

       Το έµβληµα του συνεταιρισµού µας, δηµιουργία του 
µαθητή της ΣΤ΄ τάξης Γ. Υ. 
 
- Τη λειτουργία κινηµατογραφικής λέσχης 
- Τη συγκέντρωση ανακυκλώσιµων υλικών και 
την ανάληψη πρωτοβουλιών για την προστασία 
του περιβάλλοντος 
- Τη φροντίδα του σχολικού κήπου (ανθόκηπου, 
λαχανόκηπου) 
- Την οργάνωση σχολικών γιορτών, πολιτιστι-
κών, αθλητικών και ενηµερωτικών εκδηλώσεων 
- Την οργάνωση συλλογών, εκθέσεων και δια-
γωνισµών (ζωγραφική, κατασκευές, τραγούδι, 
χορός, δεξιοτεχνίες, σκάκι κλπ) 
- Την οργάνωση εκπαιδευτικών επισκέψεων και 
εκδροµών µε µορφωτικό και ψυχαγωγικό 
χαρακτήρα 
- Την ανάληψη πρωτοβουλιών για την καθαριό-
τητα των χώρων του σχολείου και της περιοχής 
γύρω απ’ αυτό 
- Τον εξωραϊσµό του σχολείου και τον εµπλουτι-
σµό του εξοπλισµού του 
- Τη στήριξη των συµµαθητών και την ικανο-
ποίηση διάφορων αναγκών τους 
- Την ανάπτυξη ποικίλων δραστηριοτήτων στα 
πλαίσια της σχολικής και γενικότερα της 
κοινωνικής ζωής, που θα είναι σύµφωνη µε 
τους σκοπούς του συνεταιρισµού.  
                                                  (συνέχεια στη σελ.2)  
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Σηµαιοφόροι και παραστάτες του σχολείου 
 
   Οι µαθητές της ΣΤ΄ τάξης Β. Γ.. ∆. Λ., Β. Μ., Ε. Τ., Φ. Τ. και Γ. Υ. 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 Γ. Υ. 
και ως παραστάτες οι µαθητές Β. Γ., ∆. Λ., Ν. Τ., Μ. Τ. και 
Α.Λ.. Για το δεύτερο εξάµηνο επιλέχθηκαν: ως σηµαιοφόρος 
η µαθήτρια Ε. Τ. και παραστάτες οι µαθητές Β. Μ., Φ. Τ., 
Ε.Π., Κ. Μ. Τ. και Ν. Κ.. 
   Υπεύθυνοι  για την κατάθεση  των στεφανιών ορίστηκαν 
οι µαθητές ∆. Σ. και Τ. Κ..  
 
Συγχαρητήρια και στα έξι  παιδιά για το απόλυτο των επιδόσεών τους!    
 
 
                 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 
  
 
   

Σχολικός Συνεταιρισµός «Αλέκτωρ»  (συνέχεια από τη σελ.1) 
 
   Σε κάθε µία από τις τρεις µεγαλύτερες τάξεις δηµιουργήθηκαν συνεταιριστικές οµάδες, οι οποίες 
εκπροσωπούνται από τριµελείς συνεταιριστικές επιτροπές: ΣΤ΄ τάξη: Κ. Μ.Τ. (πρόεδρος), Ν. Κ., Γ. Υ. – Ε΄τάξη: 
Ε. ∆.(πρόεδρος), Π. Ζ., Β. Ρ. – ∆΄ τάξη: Β. Κ. (πρόεδρος), Β. Γ., Ε. Τ.. Η συνεταιριστική οµάδα της ΣΤ΄ τάξης 
έχει αναλάβει το κυλικείο (τα αρτοσκευάσµατα προµηθεύονται από φούρνο της Νεοχωρούδας, αφού πρώτα 
ζητήθηκαν τιµές των προϊόντων και από τους δύο φούρνους του χωριού), η συνεταιριστική οµάδα της Ε΄ τάξης 
έχει αναλάβει τη λειτουργία της δανειστικής βιβλιοθήκης και η συνεταιριστική οµάδα της ∆΄ τάξης έχει αναλάβει 
το θέµα της ανακύκλωσης.  
   Οι µαθητές των µικρών τάξεων µπορούν να συγκροτήσουν άτυπες συνεταιριστικές οµάδες και να 
συµµετέχουν στις δραστηριότητες του συνεταιρισµού αλλά και χωριστές συνεταιριστικές οµάδες, αν επιδείξουν 
το απαραίτητο επίπεδο ωριµότητας. 
   Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι 7µελές και αποτελείται από τη δασκάλα Κατερίνα ∆ιαµαντοπούλου, ως 
εκπρόσωπος του συλλόγου διδασκόντων και συντονίστρια του συνεταιρισµού, από την Αγγελική Κουριτενλή, 
ως εκπρόσωπος του ∆.Σ. του συλλόγου γονέων, από τους µαθητές Κ.M.Τ., Ν.Κ. (ΣΤ΄),  Ε. ∆., Β. Ρ. (Ε΄) και Β. 
Κ. (∆΄). 
   Το Εποπτικό Συµβούλιο είναι 5µελές και αποτελείται από το δάσκαλο Θεόφιλο Ξενίδη, ως εκπρόσωπο του 
συλλόγου διδασκόντων, από το Νικόλαο Σινανά, ως εκπρόσωπο του ∆.Σ. του συλλόγου γονέων, από τους 
µαθητές Γ. Υ., Π. Ζ. και Ε. Τ.. 
   Τα έσοδα του συνεταιρισµού θα προέρχονται:  
α. Από τις τακτικές εισφορές των µελών, οι οποίες ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση 
β. Από τις έκτακτες εισφορές καθώς και δωρεές διαφόρων φορέων 
γ. Από την εκµετάλλευση περιουσιακών στοιχείων, δραστηριότητα όµως που δεν µπορεί να έρχεται σε αντίθεση 
µε τις αρµοδιότητες της Σχολικής Επιτροπής, κι από τις διάφορες δράσεις του συνεταιρισµού. 
   Εκτός από το Βιβλίο Πράξεων και το Βιβλίο Γενικών Συνελεύσεων, θα τηρούνται Βιβλίο Ταµείου για τα Έσοδα 
και Έξοδα, Μπλοκ αποδείξεων είσπραξης και Μπλοκ αποδείξεων εξόδων. Τα έσοδα θα κατατίθενται σε 
λογαριασµό που θα ανοιχθεί σε κρατική τράπεζα ή στο Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο.  
   Το καταστατικό του συνεταιρισµού έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου µας. 
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               ‘’Ντενεκεδούπολη’’ 
   Η Ντενεκεδούπολη είναι µια ευτυχισµένη 
πολιτεία από ντενεκεδάκια. Τα ντενεκεδάκια που 
µένουν εδώ έχουν περίεργα ονόµατα όπως: 
Σαρδέλας, Μηλίτσα, Βουτυρένια …       
   Την ησυχία και την ηρεµία της προσπαθεί να 
χαλάσει ο Λαδένιος µε τη γυναίκα του τη Λαδένια. 
Προσπαθούν, µε το έτσι θέλω, να επιβάλλουν τη 
γνώµη τους στα υπόλοιπα ντενεκεδάκια. 
   Τρώνε, πίνουν, κοιµούνται, ξυπνούν… και 
διατάζουν. Σαν να µη φτάνει αυτό, βγάζουν και 
απαγορευτικές διαταγές: 
 

Να µην τραγουδάτε. 
Να µη χορεύετε. 
Να µη µιλάτε πάνω από δύο. 
Να µη λέτε το γράµµα Ρο γιατί δεν 
µας αρέσει. 

 

 
********************************************************** 
 

Χριστουγεννιάτικη γιορτή 
 
   Σαν κάθε χρόνο, έτσι και φέτος τη 
χριστουγεννιάτικη γιορτή  ανέλαβαν να 
πραγµατοποιήσουν οι µαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης 
στο Πνευµατικό Κέντρο Νεοχωρούδας. 
   Τα παιδιά της Α΄ τάξης, µε τον αυθορµητισµό 
τους και τη καλή τους διάθεση, µας έδωσαν το 
µήνυµα αγάπης και αισιοδοξίας που όλοι 
χρειαζόµαστε αυτές τις δύσκολες ώρες. 
   Τα αστεράκια και οι µάγοι ανακάλυψαν πώς 
φτάνει κανείς στον προορισµό του µε πίστη, 
επιµονή και υποµονή. 

   Τα παιδιά της Β΄ τάξης,  µε πολύ γέλιο αλλά και  

    Η κατάσταση φτάνει στο απροχώρητο και τα 
ντενεκεδάκια αποφασίζουν να ξεσηκωθούν. 
Βάζουν σε εφαρµογή το µυστικό σχέδιο και 
καταφέρνουν να τους εξοντώσουν!!!  

   Η χαρά τους είναι µεγάλη, γιατί η γιορτή, που µε 
τόσο κόπο έχουν ετοιµάσει, επιτέλους θα γίνει. 
   Είναι µια γιορτή ελευθερίας… µια γιορτή τιµή 
στον αγώνα των φοιτητών του ΄73… όλοι τη λένε: 
Γιορτή του Πολυτεχνείου.  
   Αυτή τη γιορτή παρουσίασαν οι µαθητές της Γ΄ 
και ∆΄ τάξης του σχολείου µας. Η γιορτή 
περιελάµβανε δύο µέρη: Στο α΄ µέρος 
παρουσίασαν  απόσπασµα από την 
«Ντενεκεδούπολη» της Ευγενίας Φακίνου 
(διασκευή) ενώ στο β΄ µέρος τη γιορτή των 
κατοίκων της, αφιερωµένη στον αγώνα των 
φοιτητών του  ΄73.  
                                
                                        Οι µαθητές της Γ΄ και ∆΄ τάξης 
 
  *************************************************************   

 
µε ιδιαίτερη ευαισθησία µας  εντυπωσίασαν  µε τα 
πολύχρωµα παιχνίδια τους και την πρότασή τους 
για το  χάρισµα  των  παλιών τους παιχνιδιών,  σε 
παιδάκια που δυσκολεύονται ! 
   Οι λύσεις υπάρχουν, είναι απλές, µόνο που 
πρέπει να αφήσουµε την καρδιά να «µιλήσει»!   
Καλή µας χρονιά µε υγεία και αγάπη!  
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ‘’ΚΤΗΜΑ ΚΑΖΑΚΗ’’ 
   Τ ο   ψ ω µ ί 
   Στις 22 Νοεµβρίου  οι µαθητές της Γ΄ και ∆’ τάξης επισκεφτήκαµε   το ‘’Κτήµα Καζάκη’’  στη Νέα Γωνιά 
Χαλκιδικής. Ταξιδέψαµε  µε λεωφορεία  και ο καιρός ήταν καλός. 

    Όταν φτάσαµε, µας υποδέχτηκε η υπεύθυνη  του προγράµµατος και µας οδήγησε σε µια τραπεζαρία 
όπου αφήσαµε τα πράγµατά µας για να γίνει στη συνέχεια η ξενάγηση του χώρου: Είδαµε πώς φτιάχνεται 
το ψωµί και ήρθαµε σε µια πρώτη επαφή µε παλιά αντικείµενα και παλιά σκεύη, όπως την πινακωτή. 
Φτιάξαµε τα δικά µας ψωµάκια και τα βάλαµε στον παραδοσιακό φούρνο να ψηθούν. Έπειτα γνωρίσαµε 
τον παλιό ανεµόµυλο της περιοχής, που χτίστηκε πριν 300 περίπου χρόνια και έγραψε τη δική του ιστορία. 
Τώρα στεκόταν ασάλευτος, χωρίς πανιά, περήφανος, καµαρωτός, ικανοποιηµένος για το µακροχρόνιο 
δηµιουργικό του έργο.  

   Μετά από ένα µικρό διάλειµµα, επιστρέψαµε στο φούρνο. Η έντονη 
µυρωδιά από το ψήσιµο των ψωµιών µάς άνοιξε ακόµη περισσότερο την 
όρεξη να δοκιµάσουµε τα διάφορα πιάτα που µας ετοίµασαν οι κυρίες του 
προγράµµατος. Το επόµενο στάδιο του προγράµµατος ήταν να 
γνωρίσουµε τον παλιό τρόπο ψησίµατος. Μάθαµε, λοιπόν, µε ποιο τρόπο 
παλιά  οι νοικοκυρές προετοίµαζαν το φούρνο για το ψήσιµο των ψωµιών 
καθώς κι έναν ιδιαίτερο τρόπο υπολογισµού της θερµοκρασίας του 
φούρνου, µιας και τότε δεν υπήρχαν οι ηλεκτρικές κουζίνες που υπάρχουν 
σήµερα. Αφού καίγανε τα ξύλα, βγάζανε τα κάρβουνα και µε το χέρι  που 
τοποθετούσανε µέσα στο φούρνο ελέγχανε τη θερµοκρασία, µετρώντας 
ως το δέκα. Προς το τέλος της επίσκεψής µας, υπήρχε η δυνατότητα 
αγοράς διάφορων προϊόντων από το γυναικείο συνεταιρισµό της 
περιοχής. 

   Τα παιδιά των δύο τάξεων συνεργαστήκαµε άψογα και µάθαµε πολλά από τους υπεύθυνους του 
προγράµµατος που µε αγάπη και υποµονή µάς ξεδίπλωσαν πολλά µυστικά, αλλά και τόσο σηµαντικές και 
ενδιαφέρουσες πληροφορίες µε θέµα ‘’το ψωµί’’.                                                  Η οµάδα της Γ’ τάξης                                                                 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Η   ε λ ι ά 
 Οι µαθητές της  Α΄ και Β΄ τάξης επισκεφτήκαµε κι εµείς το ‘’Κτήµα Καζάκη’’, αλλά 
ασχοληθήκαµε µε την ελιά.  
   Όταν φτάσαµε στο κτήµα, µία κυρία µας έδωσε ένα καλάθι και πήγαµε στο 
χωράφι µε τα ελαιόδεντρα για να µαζέψουµε ελιές. Στρώσαµε ένα πανί, που λέγεται 
λιόπανο, κάτω στο χορτάρι και η κυρία µε ένα κοντάρι χτυπούσε τα κλαδιά και 
έπεφταν οι ελιές. Καθώς έπεφταν, τα παιδιά τις  µαζεύαµε και  τις βάζαµε στο 
καλάθι. 
   Στη συνέχεια, επισκεφτήκαµε το εργοστάσιο που φτιάχνουν τις ελιές. Τις µισές 

ελιές που µαζέψαµε τις έπλυναν, τις έβαλαν σ’ ένα βάζο µε αλάτι και νερό και τις άλλες µισές τις έβαλαν σε 
άλλο βάζο µε αλάτι, ξίδι και νερό. Μας έδειξαν το µηχάνηµα που βάζουν τα καπάκια για να κλείσουν τα 
βάζα. Ήταν µια ενδιαφέρουσα εµπειρία για µας! Είχαµε τόσα πολλά να πούµε, την εποµένη, στην τάξη!  

                                                                                                                                           Κ. Ι., Β΄τάξη                                                                                                   
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Πλάθω  τα ψωµάκια… µε τα δυο χεράκια! 
 

   Λίγο πριν τις διακοπές των Χριστουγέννων, τότε που όλα ήταν στολισµένα µαγικά, βρεθήκαµε σ’ έναν 
χώρο που µοσχοβολούσε κανέλλα και φρεσκοψηµένο ψωµί!   

 
   Κάποιοι άνθρωποι, αρτοποιούς τους λέει η κυρία, µε 
χαµόγελο στα χείλη µάς οδήγησαν σ’ ένα εργαστήριο. Μας 
φόρεσαν λευκά σκουφάκια και µας έδωσαν ζυµάρι για να 
δηµιουργήσουµε ό,τι σχέδιο θέλαµε. Φτιάξαµε ανθρωπάκια, 
φεγγαράκια, ήλιους, σαλιγκαράκια κι ό,τι άλλο µπορείτε να 
φανταστείτε! 
   Όλα ήταν τέλεια! Τα ψήσαµε και τα βάλαµε σε όµορφα 
σακουλάκια. Ούτε για µια στιγµή δε σκεφτήκαµε να τα φάµε! 
Θα τα δείχναµε πρώτα µε καµάρι στους γονείς µας. 

   
Κρατώντας στα χέρια µας τα δηµιουργήµατά µας, 
οδηγηθήκαµε σ’ ένα όµορφο χώρο, όπου µας περίµενε 
µια έκπληξη: χριστουγεννιάτικα γλυκά, ακουµπισµένα 
πάνω στα τραπεζάκια. Ήταν κεράσµατα για µας. 
∆οκιµάσαµε απ’ όλα: τσουρέκια, µελοµακάρονα, 
κουραµπιέδες, όλα παραδοσιακά, αγνά και πεντανόστιµα. 
Μας είπαν ότι τόσο το ψωµί όσο και τα γλυκά είναι 
φτιαγµένα µε αγνά υλικά.  

   Ο χώρος που επισκεφτήκαµε λέγεται «Μελί-Μελί». Εµείς 
όµως θα του αλλάξουµε τον τόνο και θα το λέµε «Μέλι-
Μέλι», γιατί όλα είχαν γεύση γλυκιά σαν το µέλι. 
   Περάσαµε καταπληκτικά! Μάθαµε τόσα πράγµατα για το ψωµί, αυτή την τροφή που έχουµε καθηµερινά 
στο τραπέζι µας και γευτήκαµε όλα τα γλυκά των Χριστουγέννων. 

                                                                                                                               Οι µαθητές της Γ΄ και ∆΄ τάξης 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   Ο λαχανόκηπός µας  
Ο λαχανόκηπος υπήρχε από την προηγούµενη χρονιά. 

Μια µέρα, η κυρία Ελένη µάς είπε ότι θα πρέπει όλα τα παιδιά να πάµε να 
φροντίσουµε το λαχανόκηπο, να φέρουµε σπόρους, φτυαράκια,  κοπριά, 
γάντια, τσουγκράνες …. Μετά από δύο µέρες ρίξαµε την κοπριά και 
ανακατέψαµε το χώµα. Καθαρίσαµε το κήπο από άγρια χόρτα. Όλα τα 
παιδιά φορέσαµε γαλότσες και πήγαµε στο λαχανόκηπο µε τα εργαλεία 

µας. Χωριστήκαµε σε οµάδες. Άλλοι φύτεψαν κρεµµυδάκια, άλλοι µαρούλια, 
διάφορους σπόρους και άλλοι πότισαν µε το ποτιστήρι. Κάθε µέρα 
καθαρίζουµε το λαχανόκηπό µας, αν έχει καµιά πετρούλα, και τον ποτίζουµε 
όταν χρειάζεται ( όχι κάθε µέρα για να µη σαπίσουν). Ελπίζω να καταφέρουν 
τα φυτά µας να αναπτυχθούν, γιατί φέτος έχει πολλές παγωνιές.    
                                                                                     Σ. Μ., Β΄τάξη                                    
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   Στο πλαίσιο των σχολικών εκπαιδευτικών επισκέψεων οι µαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης επισκεφτήκαµε το 
Μουσείο Βαλκανικών Πολέµων, που βρίσκεται στο χωριό Γέφυρα, λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη. Το 
µουσείο στεγάζεται σε ένα παλιό αρχοντικό, στο οποίο εγκαταστάθηκε το Γενικό Στρατηγείο των ελληνικών 

δυνάµεων στους Βαλκανικούς Πολέµους. Στο κτήριο 
αυτό, στις 26 Οκτωβρίου 1912, συµφωνήθηκε η άνευ 
όρων παράδοση της Θεσσαλονίκης στους Έλληνες από 
τον Τούρκο διοικητή της πόλης Ταχσίν Πασά, του 
οποίου ο τάφος βρίσκεται στο προαύλιο του Μουσείου.  

   Αφού παρακολουθήσαµε µια προβολή-αναδροµή 
στους Βαλκανικούς Πολέµους, ξεναγηθήκαµε στις 
αίθουσες του κτιρίου όπου είδαµε διάφορα εκθέµατα, 
όπως όπλα, στρατιωτικές στολές, παράσηµα, κειµήλια 
της εποχής, παλιά έπιπλα καθώς και το αντίγραφο του 
πρωτόκολλου παράδοσης της Θεσσαλονίκης. 
                                                      Οι µαθητές της ΣΤ΄τάξης                                                                                     

__________________________________________________________ 

 

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

 

    Ε υ χ α ρ ι σ τ ή ρ ι α 
 

Ευχαριστούµε θερµά τους παρακάτω γονείς µαθητών µας: 
• Τον κ. Ευριπίδη Βασίλη για τη φωτογράφιση εκδηλώσεων 
• Την κ. Τοκµακίδου Γιούλη για την προσφορά στο σχολείο αναλώσιµων ειδών 
• Τους κ. ∆άντση ∆ηµήτρη, Καµπούρη Πέτρο και Μπούσδα Αχιλλέα για την προσφορά εθελοντικής 

εργασίας  

ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ 
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        ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ   

                                     ‘’Ο θαυµαστός κόσµος της Άλκης Ζέη’’ 
   Ο «Μαραθώνιος Ανάγνωσης στο θαυµαστό 
κόσµο των βιβλίων της Άλκης Ζέη» αποτελεί ένα 
ολοκληρωµένο εκπαιδευτικό πρόγραµµα 
λογοτεχνίας που συζητήσαµε και παρουσιάσαµε 
στην τάξη µας. 

   Σκοπός του προγράµµατος είναι η 
ενεργοποίηση της φιλαναγνωστικής διάθεσης των 
παιδιών και η καλλιέργεια της φιλικής σχέσης 
τους µε τη λογοτεχνία. 

   Εργαστήκαµε µε τις οµάδες µας διαθεµατικά, 
εξετάσαµε το θέµα από πολλές πλευρές, 
ερευνήσαµε, µοιραστήκαµε και ανταλλάξαµε 
σκέψεις και απόψεις, αναπτύξαµε διάλογο µε 
στόχο να γίνουµε ενεργητικοί αναγνώστες. 

   ∆ιαβάσαµε τα βιβλία της Άλκης Ζέη «Το 
καπλάνι της βιτρίνας» και «Ο θείος Πλάτων», 
συζητήσαµε, απαντήσαµε στα ερωτηµατολόγια 
του προγράµµατος, φτιάξαµε σταυρόλεξα, 
δραµατοποιήσαµε σκηνές, ζωγραφίσαµε εικόνες! 

 «Το καπλάνι της βιτρίνας» 

   Στο πρώτο βιβλίο, το µαγευτικό Καπλάνι της 
βιτρίνας, πρωταγωνίστριες είναι η Μέλια και η 
Μυρτώ,  δυο κοριτσάκια που ζουν το 1936 σ’ ένα 
νησί του Αιγαίου.  Ο παππούς τους τούς 
διηγείται, αντί για παραµύθια, µύθους και 
θρύλους για τους αρχαίους Έλληνες.  Ο 
ξάδελφός τους ο Νίκος, φοιτητής από την Αθήνα, 
τις µαγεύει µε την ιστορία ενός τίγρη –το καπλάνι, 
όπως το λένε στο νησί- που βρίσκεται 
βαλσαµωµένο µέσα σε µια βιτρίνα στη µεγάλη 
σάλα του σπιτιού τους.  

    

    Λίγο λίγο µπλέκονται στο παιχνίδι του καπλανιού 
της βιτρίνας µικροί µεγάλοι ύστερα από  ένα  
τροµερό  γεγονός,  όπου,   κυνηγηµένες από τους 
δικτάτορες, προσπαθούν να σώσουν τον αγωνιστή 
ξάδερφό τους. 

   Στο βιβλίο δε θα αλλάζαµε τίποτα. Είναι 
υπέροχο! Ίσως στο τέλος να θέλαµε, µε ένα µαγικό 
τρόπο, να γύριζε ο Νίκος από την Ισπανία και να 
βρισκόταν πάλι όλοι µαζί στο Λαµαγάρι, για να  
τους λέει  ιστορίες µε το «καπλάνι», κάτω από τον 
καυτό αυγουστιάτικο ήλιο!   

  
«Ο θείος Πλάτων» 

   Στο δεύτερο βιβλίο, το  θείο Πλάτωνα, η Ειρήνη 
και ο Γιάννης, δυο αδερφάκια, κάνουν ένα σωρό 
κουβέντες για ό,τι παράξενο τούς συµβαίνει µε ένα 
πάνινο γαϊδουράκι που έχει στο στήθος του ένα 
φερµουάρ κι αν το ανοίξεις  βρίσκεις µια κόκκινη 
µασηµένη καραµέλα στην καρδιά του. 
 

 
   Το βιβλίο µάς µιλάει για τον πόλεµο και τη ζωή 
στην προσφυγιά,  µέσα από τις περιπέτειες δύο 
παιδιών, της Ίρας και του Βάνια. Αφηγητής είναι το 
πάνινο γαϊδουράκι που µιλάει µόνο µε τα παιδιά 
για τα µυστικά και τα σχέδιά τους! 
 
   Ευχή µας είναι να µην υπάρχει πόλεµος, για να 
µην αναγκάζονται οι άνθρωποι να φεύγουν 
κυνηγηµένοι  από την πατρίδα τους.  
 
 
 
                                                   Β. Κ., Β. Γ., 
                                                        Γ. Ι., ∆. Μ.: 
                                                 µαθητές της  ∆΄ τάξης 
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Συγκέντρωση τροφίμων για το «Χαμόγελο του παιδιού» 

   

   Οι µαθητές του σχολείου µας και οι γονείς τους ανταποκρίθηκαν στην 
έκκληση του Εθελοντικού Οργανισµού για τα παιδιά «Το χαµόγελο του 
Παιδιού» για τη συγκέντρωση τροφίµων και ειδών πρώτης ανάγκης, 
προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες των παιδιών που διαµένουν στα 
έντεκα σπίτια του Οργανισµού (Αθήνα: Μαρούσι, Μελίσσια, Περιστέρι, 
Μοσχάτο, Καρέας – Θεσσαλονίκη – Πύργος – Χαλκίδα – Κυλλήνη – Κέρκυρα 
– Αρχαία Κόρινθος). 

   Σε ειδικό χώρο στο σχολείο συγκεντρώθηκε µεγάλος αριθµός συσκευασµένων ειδών τροφίµων, ειδών 
υγιεινής και ειδών οικιακής χρήσης και δέκα µέρες πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων, µε τη βοήθεια 
γονέων, µεταφέρθηκαν και παραδόθηκαν στον Οργανισµό.  

   «Το χαµόγελο του Παιδιού» έχει καταφέρει, µε τις προσφορές ιδιωτών και εταιρειών, να καλύπτει τις 
σηµαντικές ανάγκες εκατοντάδων χιλιάδων παιδιών όχι µόνο σε τρόφιµα αλλά και σε είδη ένδυσης, 
υπόδησης, σχολικά κ.α. Παράλληλα, έχει πετύχει από το 1997 να παρέχει καθηµερινά, όλο το 24ωρο, 
πανελλαδικά υπηρεσίες σε παιδιά και οικογένειες που έχουν την οποιαδήποτε ανάγκη στη χώρα µας. 
Παιδιά κακοποιηµένα, παιδιά εγκαταλειµµένα, παιδιά µε προβλήµατα υγείας, παιδιά κάτω από το όριο της 
φτώχειας, παιδιά θύµατα εξαφάνισης καθηµερινά καλύπτονται άµεσα και αποτελεσµατικά από το ευρύ 
δίκτυο δράσεων και υπηρεσιών.  

   Η αναγνώριση του έργου του Οργανισµού έχει οδηγήσει στη διεθνή καταξίωσή του και την ενεργό 
συµµετοχή του σε σηµαντικές πρωτοβουλίες πέρα από τα σύνορα της πατρίδας µας. 

ΕΘΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ:   1056 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΜΕΝΑ ΠΑΙ∆ΙΑ:   116000 
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Το λεωφορείο της Ρόζας -  Fabrizio Silei  
 
Εικονογράφηση: Maurizio Quarello  Μετάφραση: ∆ηµήτρης Λυµπερόπουλος  
Εκδόσεις: Κόκκινο, 2011.  
 
   Το βιβλίο αναφέρεται στις φυλετικές διακρίσεις στην Αµερική. Στις µέρες µας, ο 
Μπέν µαζί µε τον παππού του επισκέπτονται το µουσείο αυτοκινήτων Φορντ. 
Ανεβαίνουν σε ένα λεωφορείο του µουσείου. Εκεί ακούει από τον παππού του 
για τις σκληρές συνθήκες που ίσχυαν για τους έγχρωµους την εποχή που ήταν 
26 χρόνων, δηλ. το 1955, και την ιστορία της Ρόζας – µιας γενναίας έγχρωµης  
γυναίκας που νίκησε το φόβο και αντέδρασε σε φυλετικό νόµο. Συνελήφθηκε και 
ελευθερώθηκε σχεδόν αµέσως, χάρη σε ένα δικηγόρο και έναν πάστορα τον 
Μάρτιν Λούθερ Κινγκ.     

                                                                                                                                                        Β. Ρ.-Ε΄ τάξη 

 
    

Η µωβ οµπρέλα  – ΑΛΚΗ ΖΕΗ 
 
     «Η µωβ οµπρέλα» µάς µεταφέρει στο τελευταίο καλοκαίρι πριν από τον πόλεµο 
του 1940. Η Ελευθερία ή Λέτρω, ένα δεκάχρονο κορίτσι, ζει µε τους γονείς της και τα 
δίδυµα µικρότερα αδέλφια της, το Νούλη και το Σάκη, στο Μαρούσι. Παίζουν µε τους 
βόλους, το σκοινάκι, τις σβούρες και µε ένα ζευγάρι πατίνια που τους δάνειζε ένα 
παιδί από τη Γαλλία, ο Μπενουά, που έµενε στο πάνω πάτωµα µαζί µε το θείο του, 
τον κ. Μαρσέλ, και έγινε αχώριστος φίλος τους. 
     Το όνειρο της Λέτρως ήταν να γίνει δικηγόρος και της άρεζε πάρα πολύ το 
θέατρο, ο χορός, η µουσική και να διαβάζει βιβλία. Ο µπαµπάς της όµως ήταν πολύ 
αυστηρός και συντηρητικός και θεωρούσε ότι η θέση της γυναίκας ήταν στο σπίτι.   
     Τα παιδιά παίζουν όλα µαζί και σκαρώνουν µε τη φαντασία τους χίλιες ιστορίες, 
όπως να «κλέψουν» την πελώρια µωβ οµπρέλα της γιαγιάς της Βίτως, της 
καλύτερης φίλης της Λέτρως. Τί να κάνουν άραγε µε µια µωβ οµπρέλα; Θα έβρισκε 
κάποια λύση ο Μπενουά στο αγαπηµένο του περιοδικό Μπον Πουάν για να τους 
βοηθήσει στο σχέδιό τους; 
     Εντυπωσιάστηκα πολύ µε τα παιχνίδια της φαντασίας των παιδιών και µε τα όνειρα που έκαναν.  Μου άρεσε 
επίσης πως, παρόλο που υπήρχαν λυπητερές στιγµές στην ιστορία αυτή, τα παιδιά ήταν αισιόδοξα και 
έβρισκαν τρόπους να χαρούν τη ζωή τους. 
                                                                                                                                                         Α.Υ.-Ε΄ τάξη 
 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 

   

 Εφηµερίδα του ∆ηµ. Σχολείου Νεοχωρούδας 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΚ∆ΟΣΗΣ: 

Χρήστος Καγιάννης 
Κυριακή Τρυφωνίδου  

Κατερίνα ∆ιαµαντοπούλου 
 

 
 
Η εκτύπωση της εφηµερίδας είναι προσφορά 

του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων του 

∆ηµοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου 

Νεοχωρούδας 
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Οδυσσέας  Ελύτης 

«Τη γλώσσα µου έδωσαν ελληνική 

Το σπίτι φτωχικό στις αµµουδιές του Οµήρου 

Μονάχη έγνοια η γλώσσα µου στις αµµουδιές του Οµήρου…» 

«Άξιον Εστί», 1959 

   Ο Οδυσσέας Ελύτης, φιλολογικό ψευδώνυµο του Οδυσσέα Αλεπουδέλλη, γεννήθηκε στην Κρήτη στις 
2 Νοεµβρίου του 1911 και πέθανε στην Αθήνα στις 18 Μαρτίου του 1996. Σπούδασε νοµικά και 
φιλοσοφία στα πανεπιστήµια της Αθήνας και του Παρισιού, µεταξύ άλλων ήταν διευθυντής του 
προγράµµατος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και σύµβουλος του Εθνικού Θεάτρου της Ελλάδας. Στην 
αρχή επηρεάστηκε από τον υπερρεαλισµό και δανείστηκε στοιχεία του, τα οποία ωστόσο αναµόρφωσε 
σύµφωνα µε το προσωπικό του ποιητικό όραµα, άρρηκτα συνδεδεµένο µε το λυρικό στοιχείο και την 
ελληνική λαϊκή παράδοση: φως, διαφάνεια, αθωότητα. Ο Ελύτης ανακαλύπτει την Ελλάδα µέσω µιας 
µυθολογίας του Αιγαίου, µε τα νησιά του, τα άσπρα σπίτια του, την αγάπη για τη ζωή. 

   Μεταξύ άλλων σηµαντικών έργων του: Προσανατολισµοί (1940), Ήλιος ο πρώτος (1943),   Άσµα 
ηρωικό και πένθιµο για το χαµένο ανθυπολοχαγό της Αλβανίας (1945), Το Άξιον Εστί (1959), Έξη και 
µια τύψεις για τον ουρανό (1960), Το φωτόδεντρο και Η δέκατη τέταρτη οµορφιά (1971), Το µονόγραµµα 
(1972). 

   ∆ιακρίθηκε το 1960 µε το Κρατικό Βραβείο Ποίησης και το 1979 µε το βραβείο Νόµπελ Λογοτεχνίας. 

 

Αλέξανδρος Παπαδιαµάντης 

   O Αλέξανδρος Παπαδιαµάντης υπήρξε µια τραγική προσωπικότητα της 
νεότερης Ελλάδας µε τόσο πολλές όψεις που ακόµη τον ανακαλύπτουµε. Έζησε 
µόνος, απένταρος, πιστός στην τέχνη, αδιάφορος για τα χρήµατα και την 
κοινωνική ένταξη, µοίρασε τη ζωή ανάµεσα στα καπηλειά και στις εκκλησίες, 
σχεδόν ρακένδυτος, υπήρξε πάντα ένας αποσυνάγωγος τεχνίτης της γλώσσας 
και της αφήγησης. Ένας έλληνας µποέµ. Γεννήθηκε στις 4 Μαρτίου 1851 σε ένα 
νησί που φηµίζεται για τη φυσική καλλονή του και τους ψαράδες του, τη Σκιάθο, 
όπου και πέθανε το 1911. Ήταν το τέταρτο παιδί του ζεύγους Αδαµαντίου και 
Γκιουλιώς (Αγγελικής) Εµµανουήλ. Το επώνυµο Παπαδιαµάντης προέρχεται 
από το όνοµα του πατέρα του που ήταν και παπάς. 
    Ο Παπαδιαµάντης, αν και οι παλαιότεροι κριτικοί (Παλαµάς, Ξενόπουλος κ.ά.) 
θα εξυµνήσουν το έργο του, δεν θα τύχει της ίδιας αποδοχής από τους 
νεότερους. Η σχολή των Κ.Θ. ∆ηµαρά και Π. Μουλλά θα µειώσει την αξία του, καθώς θα θεωρήσει ότι 
πρόκειται για λαογραφικά ηθικά κείµενα χωρίς ιδιαίτερη λογοτεχνική αξία, ενώ του προσάπτει 
προχειρότητα και αναχρονιστικές τάσεις στη γλώσσα. Από την άλλη σκοπιά, οι αµύντορες της 
Ορθοδοξίας τον θεωρούν εκπρόσωπό τους, µη αναγνωρίζοντας καµία άλλη πτυχή στο έργο του. 
   Η γλώσσα του Παπαδιαµάντη δίχασε επίσης την κριτική. Ο Κ. Χατζόπουλος και ο Α. Τερζάκης τη 
βρήκαν σχολαστική και προβληµατική, ενώ τη θαύµασαν ο Τ. Άγρας, ο Ελύτης, ο Ζ. Λορεντζάτος κ.ά. 
Ανέδειξαν τον κοινωνικό Παπαδιαµάντη, αυτόν που στηλιτεύει την αδικία, τους πολιτικάντηδες, την 
παραδοσιακή θέση της γυναίκας που την «πουλάνε» µέσω του γάµου κ.ά. Τον χιουµορίστα 
Παπαδιαµάντη, µε την ειρωνεία και τον σαρκασµό για να υποβάλλει σε οξύτατη κριτική πολλές 
καταστάσεις της εποχής. Τον ερωτικό Παπαδιαµάντη, µε τις ποιητικές, αισθησιακές εικόνες των 
αβάσταχτων ερώτων. Τον ποιητή Παπαδιαµάντη, µε τη µαγεία των λέξεων και των φράσεων που 
χρησιµοποιεί. 
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  Προετοιµασία για τη δηµιουργία                                                                                                                         

‘’γωνιάς ενηµέρωσης – πληροφόρησης’’ 

   

 

 

 

 

   Με µεράκι κάναµε τις προετοιµασίες για τη ‘’γωνιά ενηµέρωσης – πληροφόρησης’’. Βάψαµε παλιά θρανία 

και καθίσµατα µε ζωντανά χρώµατα και σχέδια, για να τα τοποθετήσουµε στο διάδροµο του ισογείου και να 

δηµιουργήσουµε άλλη µια ενδιαφέρουσα γωνιά στο σχολείο µας.   

 

 

 

 

  

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

κουδούνι: η ώρα των  Α γ γ λ ι κ ώ ν 
 It was a perfect day 
   It was 25th January 2012. We were doing Geography. Margaret and Villy were near the map. Suddenly 
the map started shining. Margaret touched the map and felt a pull. Villy ran to help her, but the map sucked 
her, too.  

   All the students went close to catch them but they all disappeared except George, who didn’t touch the 
map. The map shone at Troy, 1100 B.C.. George took the mobile and sent a message to Alexander. “You 
are in Troy. Meet Ulysses. Find the king’s sword. God save you.”  

   We met Ulysses and got into the Trojan Horse. In the castle we found the sword of Priamus. We opened  
a door with the sword and saw the statue of Apollo. We gave him the sword and he sent us back to school. 
We were excited. We went back home and told our parents about our adventure, but nobody believed us. It 
was a perfect day. 
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   Φέτος τα Χριστούγεννα οργανώσαµε στο σχολείο ένα όµορφο χριστουγεννιάτικο παζάρι. Οι 
προετοιµασίες ξεκίνησαν πολύ καιρό πριν. Κάθε τάξη, µαζί και το ολοήµερο, έφτιαξε τα δικά της ξεχωριστά 
στολίδια µε διάφορα υλικά. Καταφέραµε να δώσουµε πνοή σε πράγµατα που διαφορετικά µπορεί και να 

µην χρησιµοποιούνταν ποτέ. Τα µεταµορφώσαµε στην 
κυριολεξία. Έτσι τα απλά κεραµίδια έγιναν υπέροχα 
διακοσµητικά, τα ξύλα και τα κουκουνάρια όµορφα 
κηροπήγια, τα παλιά CD ιδιαίτερα στολίδια, τα απλά 
συρµατάκια και οι χάντρες ξεχωριστά κοσµήµατα. Τα κεριά 
στολίστηκαν και οι πιατέλες γέµισαν µε λαχταριστά γλυκά 
και ένα γλυκό άρωµα γιορτής έλουσε το σχολείο µας. 
   Η χαρά που είχαµε εµείς τα παιδιά ήταν πολύ µεγάλη. Όχι  
µόνο γιατί φτιάξαµε αυτά τα υπέροχα πράγµατα, αλλά  και 
γιατί συµµετείχαµε στη διαδικασία της πώλησής τους. Έτσι, 
αφού στήθηκαν οι πάγκοι, γίναµε πωλητές και ταµίες. Το 

παζάρι µας είχε µεγάλη επιτυχία. Τα έσοδα για το ταµείο του σχολικού µας συνεταιρισµού ξεπέρασαν τα 
εξακόσια ευρώ. 

   Η εµπειρία που αποκοµίσαµε ήταν πολύ σηµαντική και το συµπέρασµα είναι ένα: Όταν λειτουργούµε µε 
σύµπνοια και αγαπάµε αυτό που κάνουµε, τότε αυτό σίγουρα πετυχαίνει. ∆εν θα πρέπει να παραλείψουµε 
και τη συµβολή, τη βοήθεια των γονέων  και τους ευχαριστούµε θερµά γι’ αυτό. 

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

Η φωτογραφία του μήνα! 
 

 
 
 

 

 

 


