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   Μετά  το πρώτο µας φύλλο και την ικανοποίηση  
που λάβαµε από τα θετικά σχόλια που 
ακολούθησαν την έκδοσή του, ακολουθεί το 
δεύτερο βήµα, ελπίζοντας να 'ναι και αυτό άξιο της 
προσοχής σας . 

  Επιστρέφουµε και πάλι για να δώσουµε το παρόν 
µε αρκετά θέµατα επίκαιρα και µη, σύντοµες 
αναφορές σε δρώµενα και απόψεις, σε επισκέψεις   
και συµµετοχές, προτάσεις για µια καλύτερη 
ποιότητα ζωής µέσα από διαφορετική στάση 
απέναντι στα πράγµατα. 

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

Τηλεόραση  
 
                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                       
  
 
 
 
 
 
 
 
                  
 
Μυωπία, παχυσαρκία,πρόωρη εφηβεία, Αλτσχάιµερ  
βίαιη συµπεριφορά …ορισµένες από τις "ασθένειες'" 
που  προκαλεί η  καθήλωση  µπροστά στους δέκτες 
της τηλεόρασης. 
Ανάπτυξη της φαντασίας, εµπλουτισµός του  λεξιλο- 
γίου,διάχυση της γνώσης,µόρφωση εξ αποστάσεως 
συντροφιά…. η άλλη "όψη του νοµίσµατος".  
 
Το πρόβληµα δεν  είναι  η τηλεόραση  και  η απαγό- 
ρευσή της ή όχι.   
Πρέπει  όλοι  να αναρωτηθούµε : θέλουµε  να ζούµε 
µε  απαγορεύσεις  ή  να  καλλιεργήσουµε λίγο αυτό  
που κουβαλάµε στο κεφάλι µας; 
Η  κριτική  σκέψη  δεν  είναι  κάτι  που  επιβάλλεται, 
είναι κάτι που καλλιεργείται. 
 
Οι γονείς πρέπει  µαζί µε τα παιδιά τους να βλέπουν 
και  να  σχολιάζουν  κάποιες  εκποµπές,  να  δίνουν 
το στίγµα τους. Να συµµετέχουν στη ζωή τους, στα 
συναισθηµατικά  τους αδιέξοδα, να  δίνουν  προσο- 

 
          
 
 
           
         Παρακολουθούµε τηλεόραση 

               ή µήπως την  "κουβαλάµε "    
               δίχως να το έχουµε αντιληφθεί;     

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                χή  στα  ερωτήµατά τους και  όχι να ονοµάζουνε  
                ‘’νταντά’’ την  τηλεόραση  που  τους απαλλάσσει     

 από  τα  καθήκοντά   τους,   δίνοντάς   τους   µια 
 εύκολη αλλά πρόχειρη "λύση".     

           
          Οι εκπαιδευτικοί  πρέπει να στρέψουνε την προ- 
          σοχή των  µαθητών  και  σε άλλες  πιο  ενδιαφέ-  
          ρουσες επιλογές (διάβασµα βιβλίων, αθλητισµό, 
          οµαδικές  συνεργασίες…)   αναπτύσσοντας  την  
          κριτική τους σκέψη, τη σωµατική τους ευρωστία 
          και τη συναισθηµατική τους ευεξία.  
 
          Με  καλή  συνεργασία  και  συζήτηση, φαντασία  
          και  δηµιουργία,  µπορούµε  να χτίσουµε άξιους  
          πολίτες  που θα  χρησιµοποιούν την τηλεόραση  
          ως ένα  παράθυρο  που θα αφήνει  όλο  το φως  
          να  περνάει  και θα  µας προστατεύει από  κάθε  

 λογής ρύπους και θορύβους..!    
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ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ ΒΗΜΑ 



 

 
Σ Κ Α Κ Ι 
6Ο Ατοµικό Σχολικό Πρωτάθληµα  ( 4ος στην κατηγορία του ! ) 

 
Το Σαββατοκύριακο 10 & 11 Φεβρουαρίου 2007 διεξήχθη στο 1ο ∆ηµ. 
Σχολείο Πολίχνης το 6Ο Ατοµικό Σχολικό Πρωτάθληµα Σκακιού. Το 
σχολείο µας συµµετείχε στους αγώνες µε το µαθητή της ∆΄ τάξης 
Οδυσσέα Μπίσκο Τοκµακίδη και το µαθητή της ΣΤ΄ τάξης 
Μαραγκουδάκη Σταύρο. Μεγάλη επιτυχία για τον  Οδυσσέα, ο οποίος 
κατάφερε να κερδίσει τους πέντε από τους επτά αγώνες και να καταταγεί 
στην κατηγορία του τέταρτος! Ο Σταύρος έκανε µια καλή παρουσία στο 
πρωτάθληµα πετυχαίνοντας δύο νίκες.  
 

   Στη φωτογραφία ο µαθητής της ∆΄τάξης Οδυσσέας Μπίσκος Τοκµακίδης επιδεικνύοντας το µετάλλιό του 
 
 
   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

  ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ    ΕΚΘΕΣΗ  ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ                                                                                                                              
                         3ης     BIENNALE ( 2ο βραβείο ! ) 

           
   Mια µέρα έτσι όπως περιµέναµε την κυρία να αρχίσουµε το µάθηµα,  
µας  ανακοίνωσε  ότι  θα  πάρουµε  µέρος  σε µία  παγκόσµια  έκθεση 
 «3ης   Βiennale» .Όλοι ήµασταν χαρούµενοι και είχαµε αρχίσει ήδη 
δουλειά.  
    Για να φτιάξουµε αυτό  το οµαδικό έργο,  έπρεπε να 
χρησιµοποιήσουµε  διάφορα  υλικά. 
    Κάποια µας τα αγόρασαν και κάποια τα αγοράσαµε. Πήραµε 
χαρτόνι και  µαρκαδόρους και µε πολλή διασκέδαση αρχίσαµε.     
    Όταν τελειώσαµε αυτό το πολύχρωµο έργο, βγήκαµε µαζί του 
φωτογραφία .Μετά από λίγες ηµέρες ήρθε ο κ. διευθυντής να µας το 
πάρει. Σε λίγες ηµέρες µετά το είχε στείλει στην Ξάνθη. Όταν ήρθε και 

µας το είπε όλοι χαρήκαµε.  
       Μια µέρα που είχαµε µάθηµα, η κυρία µας µας ανακοίνωσε ότι πήραµε ένα από τα δεύτερα βραβεία γι’αυτό το 
αριστούργηµα που κάναµε. Η κυρία µας έδειξε το χαρτί µε τα δεύτερα βραβεία και είχε όλα τα ονόµατά µας. Έτσι 
χαρήκαµε πάρα πολύ.    
     Στις 11 Μαρτίου 2007 στο Νοµαρχιακό Αµφιθέατρο της Ξάνθης έγινε η απονοµή των βραβείων της 3ης Biennale. 
Μέσα στο Αµφιθέατρο είχε πολύ κόσµο, επειδή συµµετείχαν πολλές χώρες και πόλεις. Ήµασταν και κάποιοι από 
εµάς εκεί.  Η συγκίνηση µεγάλη , οι σκέψεις φτερούγισαν στο  επόµενό µας  "ταξίδι"…   
      Ελπίζουµε  να  έχουµε πολλά τέτοια.!                                       
                                                                                                                                            Οι µαθητές της Ε΄ τάξης 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

∆ιαγωνισµός Μαθηµατικών και Φυσικής 
 

    Φέτος,όπως κάθε χρόνο, διοργανώθηκε ο Πανελλήνιος Μαθητικός διαγωνισµός Μαθηµατικών και 
Φυσικής και το σχολείο µας πήρε µέρος µε τους µαθητές Τσιαλµίδη  Άγγελο  ( Ε΄ τάξη) και   
Σαραµούρτση Νικόλαο, Γούλα Ελευθερία (Στ΄τάξη) στα Μαθηµατικά  και µε τους µαθητές Μαραγκουδάκη  
Σταύρο (Στ΄τάξη ) και Γκότση  Ανθούλα, Κάρτζια Νικόλαο ( Ε΄τάξη) στη Φυσική. 
Η  συµµετοχή ήταν αυθόρµητη, η εµπειρία διδακτική. Ελπίζουµε πως τέτοιες εµπειρίες συνεχώς θα 
αλλάζουν τους στόχους µας και θα πλαταίνουν  τον ορίζοντά µας. 
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Πανελλήνιος ∆ιαγωνισµός τηςΎπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ 
µε Θέµα  ‘’Παιδιά Πρόσφυγες’’ 

 

Τα παιδιά της Ε΄ τάξης λάβαµε µέρος στο διαγωνισµό µε ένα έργο 
ζωγραφικής , αφού αποφασίσαµε να δουλέψουµε οµαδικά .  
Ζωγραφίσαµε όλοι µαζί , γιατί καταλάβαµε πως η οµάδα δίνει δύναµη , 
εµψυχώνει,  δίνει φτερά στη φαντασία και στο όνειρο. Έτσι 
ονοµάσαµε και το έργο µας.                                
                                                                                     (Τα φτερά της προσφοράς)         
                    
                                                                Οι µαθητές της Ε΄ταξης   
 
                                                   
……………………………………………………………………………...………………………………………… 
 

Μεταµορφώσεις 
 

Πέρσι για πρώτη φορά δώσαµε ζωή σε έξι (6) πεταλούδες. Ο σύλλογος 
διδασκόντων  πρότεινε και φέτος  την αγορά ενός εκπαιδευτικού πακέτου ,όπου 
περιλαµβάνονται οι κύκλοι της µεταµόρφωσης της πεταλούδας. Τα παιδιά είχαν 
την ευκαιρία, να δουν από κοντά τις αλλαγές της κάµπιας 
σε χρυσαλίδα και κατόπιν σε πεταλούδα. Το φινάλε  είχε 
πανηγυρικό χαρακτήρα, µιας και τις αφήσαµε να 
πετάξουν προς τη  ζωή, ένα  πρωινό  Παρασκευής, µέσα 

                                   σε χειροκροτήµατα και θαυµασµό.                                                   

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

Η µηχανή του χρόνου 
 

   Με αφορµή τα νέα βιβλία και συγκεκριµένα τη νέα παιδαγωγική οπτική, εκπονήθηκε µία έρευνα στο 
χωριό της Νεοχωρούδας και στο ∆ηµοτικό Σχολείο από τους µαθητές της Ε΄ τάξης, µε θέµα «Πού θα 
θέλατε να ταξιδέψετε αν είχατε µια µηχανή του χρόνου». 
    ∆ηµιουργήθηκε το ερωτηµατολόγιο από τα παιδιά, τα οποία και συλλέξανε και τις απαντήσεις σε 
δείγµα 154 ατόµων. Ακολούθησε αποδελτίωση και καταγραφή των αποτελεσµάτων. Το όλο πρόγραµµα 
ολοκληρώθηκε µε τη δηµιουργία γραφικής παράστασης σε ράβδους η οποία και ακολουθεί. Η πρώτη 
επιλογή ήταν το ταξίδι στο µέλλον!  Ίσως κάποτε να πραγµατοποιηθεί … 
 
                                                      Κάλλιο,  χρόνια πολλά  να διαρκέσει! 
 

                    

Η µηχανή του χρόνου
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ΝΕΟΧΩΡΟΥ∆Α - ΤΟ  ΧΩΡΙΟ  ΜΟΥ 
 
     Για την πολιτιστική άνοδο της κοινωνίας που ζούµε, είναι ανάγκη κάθε άνθρωπος  να γνωρίζει τη βαθµιαία 
ανάπτυξη του πολιτισµού από τη θύµηση του πρωτόγονου ανθρώπου µέχρι σήµερα. 
     Μετά την απελευθέρωση της Μακεδονίας από τους Τούρκους το 1912, αναγνωρίσθηκε η Νεοχωρούδα ως 
Κοινότητα του Νοµού Θεσσαλονίκης µε ∆ιάταγµα της  28-6-1918. 
     Έχει 6/θέσιο ∆ηµοτικό σχολείο, τον εκπολιτιστικό Σύλλογο Νεοχωρούδας, «Ο ΜΕΓΑΣ  ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ », τον 
ποδοσφαιρικό Σύλλογο « ΝΙΚΗ ΝΕΟΧΩΡΟΥ∆ΑΣ », τον «ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΝΕΟΧΩΡΟΥ∆ΑΣ» 
κ.ο.κ. Όλοι µαζί συνεργάζονται µε στόχο τα συµφέροντα του χωριού. 
     ∆υστυχώς δεν έχουµε ακριβείς πληροφορίες για το πότε ακριβώς χτίστηκε το χωριό µας. Η ανάµνηση για τους 
πρώτους κατοίκους του χωριού µας, φθάνει στις αρχές του 17ου αιώνα. Σ’ αυτή την εποχή, δύο χιλιόµετρα 
νοτιότερα του σηµερινού χωριού Νεοχωρούδας, κτίσθηκε ένα χωριό αποτελούµενο από τρεις συνοικίες ή 
µαχαλάδες. 
      Στα τέλη του 17ου αιώνα περί τα 1670 χτύπησε το χωριό µια φοβερή συµφορά. Έπεσε θανατηφόρα επιδηµία 
και ελάττωσε τον πληθυσµό κατά τα 2/3. Οι κάτοικοι που σώθηκαν, απελπισµένοι και φοβισµένοι, σκέφθηκαν να 
ξαναφτιάξουν καινούριο χωριό, βορειότερα και πίσω από το βουνό Κίσσο ή Σεβρί-Τεπέ. Το χωριό αυτό το 
ονόµασαν «Νέο Μαχαλά»και «Καραγάτσι Μαχαλά». Σ’ αυτό το νέο χωριό χτίσανε και την εκκλησία τους. 
Ονοµάσθηκε   Αγία Παρασκευή. 
     Ο ρυθµός της ζωής του Νέου Μαχαλά, που ιδρύθηκε µετά τη φοβερή επιδηµία, προχωρούσε πολύ δύσκολα. 
Απ’ αυτές τις δυσκολίες και µετά από µια περίοδο 30 περίπου χρόνων, από την ίδρυση του Νέου Μαχαλά, 
αποφάσισαν οι κάτοικοι του και πάλι να µεταναστεύσουν. 
     Για την ίδρυση του νέου χωριού, κάλεσαν και αντιπροσώπους των γύρω χωριών για να εκφέρουν και αυτοί την 
γνώµη τους. Χρονολογία ακριβή για την συνάντηση αυτή δεν ξέρουµε. Είναι γνωστό όµως ότι ήταν η τρίτη µέρα της 
γιορτής του Αγίου Γεωργίου, δηλαδή η 25η Απριλίου, µε το παλιό ηµερολόγιο. Αφού βγήκαν µπροστά απ’ το βουνό, 
ανέβηκαν στο λόφο «τούµπα», δυτικά του σηµερινού χωριού, για να επιλέξουν την τοποθεσία του νέου χωριού. 
Είδαν λοιπόν από εκεί πάνω, µια µεγάλη άσπρη πέτρα, και αποφάσισαν να χτιστεί το χωριό γύρω από εκείνα την 
πέτρα. Η τοποθεσία αυτή ονοµάστηκε «σηµάδι». 
      Αφού επέλεξαν λοιπόν τη νέα τοποθεσία , όλοι οι κάτοικοι σχηµάτισαν κύκλο και χόρεψαν τρεις αργούς χορούς, 
πάνω στην «τούµπα».Σε ανάµνηση αυτών των αποφάσεων, όρισαν κάθε χρόνο στις 25 Απριλίου, να ανεβαίνουν οι 
κάτοικοι του χωριού στην «τούµπα» και να χορεύουν τους τρεις καθιερωµένους χορούς. Το όνοµα του νέου 
οικισµού ήταν «Νέο χωριό» ή «Νεοχωρούδα», όπως λέγεται και σήµερα. 
      Αργότερα όµως µε την εργατικότητα και το ζήλο των κατοίκων, το χωριό έγινε από τα πιο πλούσια και τα πιο 
εύφορα της περιοχής. 
       Η πρώτη εκκλησία, παρεκκλήσι του χωριού, χτίσθηκε στη βορειοδυτική άκρη δίπλα στη χαράδρα. Αργότερα 
όταν πια το παρεκκλήσι δεν χωρούσε τους κατοίκους του χωριού, αποφασίσθηκε να χτιστεί νέα εκκλησία. Το 
µεγαλύτερο µέρος των χρηµάτων, πρόσφερε κάποιος Νικόλας, νεοφερµένος πλούσιος. Τα υπόλοιπα χρήµατα 
συγκεντρώθηκαν από εισφορές των κατοίκων και δωρεές των γύρω χωριών.   Για να θυµούνται λοιπόν τον 
ευεργέτη Νικόλα, έδωσαν στην εκκλησία την ονοµασία Άγιος Νικόλαος. Ο ίδιος ο ευεργέτης Νικόλας, ανέλαβε την 
υποχρέωση να φροντίζει την εκκλησία. Την υποχρέωση αυτή κληρονόµησαν οι απόγονοί του και την διατηρούσαν 
επί έναν και πλέον αιώνα. 
       Η γιορτή του χωριού γινόταν την ηµέρα του Αγίου Νικολάου. Το πανηγύρι όµως του χωριού γινόταν και γίνεται 
την ηµέρα της γιορτής της Αγίας Παρασκευής. Αυτό γιατί η µέρα του Αγίου Νικολάου ήταν κατά την περίοδο του 
χειµώνα. Κατά το πανηγύρι, η λειτουργία γινόταν στο παλαιό και οµώνυµο παρεκκλήσι της Αγίας Παρασκευής. 
       Το πρώτο δηµοτικό σχολείο του χωριού, χτίσθηκε στο µέρος που βρίσκεται σήµερα το κτίριο της κοινότητας. 
Αργότερα χτίσθηκε κι άλλο σχολείο ανατολικότερα. Γύρω στα 1928 όταν µεγάλωσε ο πληθυσµός του χωριού, 
χτίσθηκε και τρίτο σχολείο. 
       Οι ασχολίες των κατοίκων του χωριού ήταν πολλές. Η κτηνοτροφία ήταν η κυριότερη απασχόλησή τους. 
Έτρεφαν πρόβατα και αγελάδες. Το γάλα των ζώων συγκέντρωναν κάθε µέρα οι «γαλατάδες» και το πήγαιναν 
στην πόλη. Την άνοιξη ερχόντουσαν οι τυροκόµοι στο χωριό, όπου κάνανε το τυρί της χρονιάς. 
       Η γεωργία αναπτύχθηκε κάπως αργότερα, όταν επεκτάθηκαν τα σύνορα του χωριού. Η καλλιέργεια καπνών 
συνεχίσθηκε ως το 1825. Μετά σταµάτησε, γιατί τα χωράφια µπορούσαν να αποδώσουν καλύτερα σε άλλες 
καλλιέργειες. Σαν βασικότερη όµως ασχολία, είχαν την αµπελοκαλλιέργεια. 
      Τα τελευταία χρόνια µετά το 1950, αναπτύχθηκε και η πτηνοτροφία. Σήµερα το χωριό µας έχει φτάσει στο 
σηµείο, να κατατάσσεται στη δεύτερη θέση των πτηνοτροφικών κέντρων της Ελλάδας, µετά την περιοχή των 
Μεγάρων. 
      Οι ελεύθερες ώρες των κατοίκων του χωριού, δεν ήταν πολλές. Οι διασκεδάσεις τους όµως ήταν πολύ 
ζωντανές και ευχάριστες. Τα τσίπουρα και τα κρασιά ήταν άφθονα. 
      Τις Κυριακές και γιορτές ‘βγαιναν στην πλατεία του χωριού, όπου χόρευαν µε τους σκοπούς της γκάιντας και 
της φλογέρας. Στις µεγάλες γιορτές ερχόντουσαν ζουρνάδες και νταούλια. Σηµαντική γιορτή των παιδιών ήταν, του 
«Προφήτη Ιερεµία» στις 1 Μαΐου. Σηµαντική γιορτή είναι και η «Ύψωση του Τίµιου Σταυρού» στις 14 Σεπτεµβρίου. 
      Το χωριό µας συνεχίζει να ζει και σήµερα, µε την πολύ σοφή λαϊκή φράση: «Ο άνθρωπος που ξεχνά τα έθιµα 
και τις παραδόσεις των προγόνων του, είναι σαν να χάνει το µνηµονικό του».       
 
 4                                                                                                                                        Σαραµούρτσης Νίκος   



 
 
                         
 
 ΤΖΕΣΕ  ΟΟΥΕΝΣ 
  

                                                                                                                   
 
( Όουκβιλ, Αλαµπάµα 1913-Φοίνιξ, Αριζόνα 1980 ) 
     Αφροαµερικανός αθλητής του στίβου. Μεγάλωσε στο Κλίβελαντ του Οχάιο και το 1933 κέρδισε σε τρία αγωνίσµατα 
στίβου στους εθνικούς σχολικούς αγώνες των ΗΠΑ, στο Σικάγο.  
   Το ταλέντο του τον κατέστησε σύντοµα άξιο προσοχής και ο ΄Οουενς εντάχθηκε στην οµάδα στίβου του πανεπιστηµίου 
του Οχάιο. Το 1935, στους αγώνες του Αµερικανικού πανεπιστηµίου πρωταθλήµατος στίβου στο Αν ΄Αρµπορ του 
Μίσιγκαν, ο Όουενς ισοφάρισε το παγκόσµιο ρεκόρ στον δρόµο των 100 γιαρδών (9,4 δευτερόλεπτα) και έκανε 
παγκόσµια ρεκόρ στα αγωνίσµατα των 200 γιαρδών και 220 γιαρδών µε εµπόδια ,(20,3 και 22,6 δευτερόλεπτα 
αντίστοιχα). 
     Η συµµετοχή του µε την οµάδα των ΗΠΑ στους Ολυµπιακούς αγώνες του 1936 στο Βερολίνο υπήρξε θριαµβευτική.   
Κέρδισε 4 χρυσά µετάλλια ισοφαρίζοντας το παγκόσµιο ρεκόρ στο πρώτο αγώνισµα. Το κατόρθωµά του αποτέλεσε ένα 
ηχηρό ράπισµα στο ναζιστικό καθεστώς που φιλοξενούσε τους αγώνες. Λέγεται µάλιστα ότι ο Χίτλερ αναγκάστηκε να 
εγκαταλείψει το  στάδιο για να αποφύγει την απονοµή των µεταλλίων στο αγώνισµα των 100 µ. επειδή ο Όουενς ήταν 
µαύρος. 
      Το 1970 κυκλοφόρησε η αυτοβιογραφία του, µε τίτλο « Η Ιστορία Του Τζέσε Όουενς». 
   
 
 
 
 ∆ΟΜΝΙΤΣΑ ΛΑΝΙΤΟΥ-ΚΑΒΟΥΝΙ∆ΟΥ 
 

Η πρώτη Ελληνίδα των Ολυµπιακών Αγώνων 

Η ∆οµνίτσα Λανίτου-Καβουνίδου είναι η πρώτη Ελληνίδα αθλήτρια στίβου που πήρε µέρος σε 
Ολυµπιακούς αγώνες, καθώς αγωνίστηκε το 1936 στο Βερολίνο και το 1948 στο Λονδίνο. 
Γεννηµένη στην Κύπρο - ο πατέρας της Νικόλαος Λανίτης ήταν λάτρης του στίβου - ήλθε στην 
Αθήνα για να συνεχίσει τις σπουδές της το 1931 και έκανε µεγάλη αίσθηση επειδή αγωνιζόταν µε 
κοντό παντελονάκι.  

Ποιες ήταν οι αντιδράσεις του κόσµου, όταν έβλεπαν µία γυναίκα να παίρνει µέρος σε 
αγώνες, πώς σας αντιµετώπιζαν; 
"∆εν  είχαν  συνηθίσει να  βλέπουν  γυναίκες να αγωνίζονται  και  είχαν  πολλές αντιρρήσεις. ∆εν 
µπορούσαν να φανταστούν µία  γυναίκα  να αγωνίζεται  µε κοντό παντελονάκι ενώπιον χιλιάδων 

φιλάθλων. Είχαµε πολλούς νεαρούς που µας πείραζαν ή όταν βγαίναµε από το στάδιο µας έλεγαν διάφορα. Επειδή στην 
Κύπρο, όπου ξεκίνησα αθλητισµό, ήταν όλα διαφορετικά δεν έδινα καµία σηµασία. Ήταν η νοοτροπία της εποχής. 
Αργότερα µετά τον πόλεµο, στην επιτροπή γυναικών του ΣΕΓΑΣ κάναµε µεγάλη προσπάθεια να πείσουµε τους γονείς να 
αφήνουν τα κορίτσια τους να ταξιδεύουν για αγώνες εκτός Αθήνας, βλέπετε είχαν τους φόβους τους". 
Τι σας άφησε ο αθλητισµός, τι έχετε κρατήσει στη µνήµη σας; 
"Η καλή υγεία µου, η ευεξία µου, η αντοχή  µου  οφείλονται στον αθλητισµό και το λέω σε όλους. Είµαι 88 χρονών σήµερα 
και κάνω ακόµη αθλητισµό. Χειµώνα - καλοκαίρι  κολυµπάω, παίζω ρακέτες και  βόλεϊ. Αισθάνοµαι µία χαρά, αυτό είναι το 
µεγάλο κέρδος". 
 
     Γεννήθηκε το 1914 στη Λεµεσό της Κύπρου. Σπούδασε οικονοµικές πολιτικές επιστήµες και νοµικά στο κολέγιο 
Αθηνών. Ξεκίνησε αθλητισµό σε ηλικία 12 χρονών και τις πρώτες επιτυχίες της τις σηµείωσε µετά από δύο χρόνια σε 
Παγκύπριους αγώνες όταν κέρδισε στα 60µ., στο µήκος και στο ύψος. Υπήρξε πρωταθλήτρια Ελλάδος για πολλά χρόνια 
στα 60µ., 100µ., 80µ. εµπ., µήκος και ύψος µε φόρα και άνευ φόρας, ενώ το 1950 στο φινάλε της καριέρας της έκανε και 
µία κούρσα στα 200µ. 
     Ασχολήθηκε µε τη δηµοσιογραφία και έχει τιµηθεί από τον ΣΕΓΑΣ για την τεράστια προσφορά της στον αθλητισµό.  
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ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ  25ης  ΜΑΡΤΙΟΥ                
   Τα παιδιά της ΣΤ΄ τάξης  στις 25 Μαρτίου παίξαµε το θεατρικό έργο 
“Ο χορός του Ζαλόγγου”. Τo έργο διήρκησε 2 ώρες και 30 λεπτά.  
   Αισθανθήκαµε πολύ ωραία που βγάλαµε ένα τόσο µεγάλο θεατρικό. 
Παράλληλα αισθανθήκαµε λύπη σε κάποιες από τις σκηνές του 
έργου. Βέβαια βοήθησε και ο δάσκαλός µας θυσιάζοντας κάποιες 
ώρες από τα µαθήµατά µας για το θεατρικό. 
    Χαιρόµαστε που όλοι οι κάτοικοι του χωριού ήρθαν να µας δουν και 
ξέρουµε ότι θα µείνει πάντα στο µυαλό τους.         
                                                                                                                  Σµαράγδα  Κωνσταντού 

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

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΜΕ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 
                        Αρχές του Μάη όλες οι τάξεις του σχολείου µας πήγαν λίγο πιο έξω από τη Θεσσαλονίκη σε  
                ένα εργοστάσιο επεξεργασίας ανακυκλωµένου χαρτιού. 
                     Εκεί είδαµε από κοντά τους τόνους χαρτιών να περιµένουν υποµονετικά, να µπουν µέσα στην  
                τεράστια δεξαµενή για να πλυθούν, να στραγγιστούν και στη συνέχεια µε καθαρό νερό να αλεστούν 
                 και να γίνουν µια χαρτοµάζα πολτοποιηµένη. 
                     Ήταν πράγµατι εντυπωσιακό, πώς στέγνωνε το χαρτί, πώς τυλίγονταν σε γιγάντια ρολά και  
                πώς στο τελικό στάδιο κάτω από τις τεράστιες πρέσες έβγαινε καθαρό το ανακυκλωµένο χαρτί.  
                     Για πρώτη φορά τα παιδιά γνώρισαν τη διαδικασία της ανακύκλωσης και σίγουρα θα το 
                θυµούνται. 
                     Zoύµε σε µια εποχή που η τεχνολογία διαρκώς προοδεύει και η πρόοδος αυτή δυστυχώς  
                συνοδεύεται µε απορρίµµατα. 
                    Έτσι θα πρέπει όλοι να ενηµερωθούµε για την ανακύκλωση γιατί µικροί µεγάλοι είµαστε  
                υπεύθυνοι για την σηµερινή κατάσταση. 
                    Οι φωτογραφίες που ακολουθούν είναι από τη συγκεκριµένη επίσκεψη. 
 

                                                     
 
                                                                                                                  Μαθητές της Α΄ και ∆΄τάξης 
   
                …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

                ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΝΑΟΥΣΑΣ 
 
                    Την Τρίτη 29 του Μάη πραγµατοποιήθηκε η ηµερήσια εκδροµή του σχολείου µας στον Άγιο Νικόλαο 

Νάουσας. 
                   Υπήρξε µεγάλη συµµετοχή από µαθητές και γονείς. Όπως και σε κάθε µετακίνηση, έτσι και αυτή τη 

φορά, έγινε ο προβλεπόµενος έλεγχος από την Τροχαία και ξεκινήσαµε έχοντας βοηθό και τον καιρό. 
                   Η τοποθεσία  ήταν ιδιαίτερα προσιτή (πολύ πράσινο, αρκετές επιλογές , πολύς χώρος ) και  τελείωσε 

η µέρα αφήνοντάς µας  θετικές εντυπώσεις. 
 
              6 
             

 



 
 
 
 
 

Η  ΧΡΗΣΗ  ΤΟΥ  ΝΕΡΟΥ 
 
    Όλοι εµείς οι µαθητές της Ε΄ και της ∆΄ τάξης κρατούσαµε µια 
τσάντα εκδροµής κι ήµασταν έτοιµοι να ανέβουµε στο 
λεωφορείο.   Πηγαίναµε στην πλατεία Αριστοτέλους. Εκεί θα 
µαθαίναµε την αξία του νερού, µέσα από τα πειράµατα. 
Νιώθαµε πολύ περίεργα. Είχαµε άγχος και αγωνία για το τι θα 
κάναµε. Ήµασταν όµως και πολύ ευχαριστηµένοι. 
   Μόλις φτάσαµε στην εκδήλωση περιµέναµε µέχρι µια κυρία να 
µας δώσει κάποιους φακέλους, ώστε κάθε οµάδα να κάνει κάτι 
διαφορετικό.  Η Α’ οµάδα θα έπλενε τα δόντια της, η Β’ οµάδα 
θα έπλενε τα χέρια της και η Γ’ οµάδα θα καθάριζε το νερό της 
Α’ και Β’ οµάδας. Έπειτα η ∆’ οµάδα θα έπρεπε µε ένα 
ποτιστήρι να γεµίσει ένα µπουκάλι µε νερό και µετά να µετρήσει 

πόσο νερό µάζεψαν.  
   Μας φάνηκαν εύκολα η τεχνητή βροχή, ο καθαρισµός των δοντιών, το πλύσιµο των χεριών και ο καθαρισµός  
του νερού. Έπειτα πήραµε δύο µπουκάλια µε νερό. Το ένα περιείχε πόσιµο νερό και το άλλο µη πόσιµο νερό. 
Οι δύο οµάδες που έκαναν καθαρισµό των δοντιών και πλύσιµο των χεριών δεν έπρεπε να αδειάσουν το µη 
πόσιµο νερό, ενώ οι άλλες δύο οµάδες µπορούσαν. Τελικά όλοι τα πήγαµε πολύ καλά. 
   Όταν γυρίσαµε από την εκπαιδευτική εκδροµή νιώσαµε χαρούµενοι που µάθαµε για τη σηµασία του νερού, 
αλλά και στεναχωρεθήκαµε που σε λίγα χρόνια δεν θα έχουµε νερό να πιούµε. Πρέπει να προσπαθήσουµε να 
εξοικονοµήσουµε όσο πιο πολύ νερό µπορούµε και να κάνουµε το δικό µας αγώνα γι’  αυτό, όσο δύσκολο και 
αν είναι. 
 
 
 
 
 
 
 

 Η  ΕΠΙΣΚΕΨΗ  ΜΑΣ  ΣΤΟ  ΖΩΟΛΟΓΙΚΟ  ΚΗΠΟ 

Η επίσκεψή µας στο ζωολογικό κήπο ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Είδαµε 
αρκετά ζώα και πολλών ειδών φίδια. Αυτό που µας έκανε εντύπωση 
ήταν τα φίδια που βρίσκονταν σ’ ένα σπιτάκι µε πολλή ζέστη και αυτό 
γίνεται µας είπαν για να επιβιώσουν. 

Μας έδειξαν πολλά είδη φιδιών όπως τα ιοβόλα, τα οποία είναι 
δηλητηριώδη. Σκοτώνουν ή παραλύουν το θύµα τους δαγκώνοντάς το 
µε τα µυτερά τους δόντια. Άλλο είδος είναι οι σφιγκτήρες, οι οποίοι 

αγκαλιάζουν το θύµα τους µέχρι θανάτου. Τυλίγονται γύρω από τη λεία τους σφιχτά, µέχρι που το ζώο 
πεθαίνει από ασφυξία και ύστερα το καταπίνουν ολόκληρο. Κυνηγούν µεγάλα ζώα όπως ελάφια, χοίρους και 
κατσίκες, αλλά σπάνια επιτίθενται σε ανθρώπους. Στην Ελλάδα υπάρχουν 22 είδη φιδιών. 

Γεωργία Βαρδαλή – Παύλος ∆ερέκης – Ανδρέας Καραγιάννης – Βασίλης Τσιαµπάζης     
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Άρθρο του ∆.Σ. του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων 
 
     Η σχολική  χρονιά τελειώνει και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων του ∆ηµοτικού Σχολείου, 
δράττοντας την ευκαιρία της ύπαρξης της σχολικής εφηµερίδας, αποφάσισε να ενηµερώσει µαθητές και 
γονείς για το συνολικό έργο του στη διάρκεια της φετινής σχολικής χρονιάς. 
     Αρχικά θα θέλαµε να γνωρίζετε ότι προσπαθήσαµε να συµµετέχουµε και να καλύψουµε όλες τις 
σχολικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες µε τον έναν ή τον άλλο τρόπο. 
     Έτσι λοιπόν τα Χριστούγεννα µοιράστηκαν ηµερολόγια και δώρα σε όλους τους µαθητές και 
δασκάλους του ∆ηµοτικού Σχολείου και του Νηπιαγωγείου. Τα δώρα µοίρασε ο Κος Γιάντσης Ν. (µέλος 
του Συλλόγου) ντυµένος ΄Αγιος Βασίλης και τον ευχαριστούµε για την προσφορά του. 
     Επίσης έγινε αγορά χριστουγεννιάτικου  δέντρου και στολιδιών που στόλισε την είσοδο του σχολείου 
τις ηµέρες των γιορτών αλλά και τη χριστουγεννιάτικη γιορτή. 
     Τέλος στείλαµε ευχετήριες κάρτες σε όλα τα µέλη του Συλλόγου. Την Πρωτοχρονιά ο Σύλλογος πήρε 
βασιλόπιτες για όλες τις τάξεις του ∆ηµοτικού, για το Νηπιαγωγείο και για τους δασκάλους καθώς και 
ανάλογα δώρα για τους τυχερούς της κοπής. 
     Τις Απόκριες οργανώσαµε, σε συνεργασία µε τον Πολιτιστικό Σύλλογο Νεοχωρούδας ¨Μέγας 
Αλέξανδρος¨ αποκριάτικη παρέλαση που κατέληξε σε γιορτή, όπου στο τέλος µοιράστηκαν χυµούς για 
όλα τα παιδιά. 
     Συµµετείχαµε επίσης στη γιορτή του ολοηµέρου και του Νηπιαγωγείου την Τσικνοπέµπτη 
αγοράζοντας εδέσµατα. 
     Ακόµη ανταποκριθήκαµε στην επιστολή της κ. ∆ίγκα Φανής για αγορά εκτυπωτή και λογισµικού για το 
Νηπιαγωγείο. 
     Την 25η Μαρτίου προσφέραµε ανθοδέσµες στους δασκάλους που οργάνωσαν µε επιτυχία τη γιορτή. 
     Αναλάβαµε τα έξοδα για τη µεταφορά των µαθητών αθλητικών οµάδων του σχολείου µας στα πλαίσια 
αθλητικών εκδηλώσεων. 
     Αναλάβαµε επίσης τα έξοδα της βιντεοσκόπησης της γιορτής της 25ης Μαρτίου και της εγγραφής σε 
DVD  που θα µοιραστεί σε όλους τους µαθητές σαν ένθετο στην εφηµερίδα  του σχολείου. 
     Τέλος ,ενόψει των πολιτιστικών εκδηλώσεων που έχουν καθιερωθεί πλέον στο σχολείο µας  κατά το 
τέλος της χρονιάς, σκοπεύουµε να συµµετέχουµε µε αποχαιρετιστήρια δώρα στα παιδιά της ΣΤ΄τάξης και 
του Νηπιαγωγείου. Επίσης θα πραγµατοποιηθεί και φέτος έκθεση βιβλίου, θα γίνει ηµερίδα 
συµβουλευτικής για τους γονείς και άλλες εκδηλώσεις όπως διαγωνισµός ζωγραφικής, εκπαιδευτική 
ενηµέρωση των παιδιών για κάποια αθλήµατα κτλ. 
     Πέρα όµως απ΄όλα αυτά ,προσπαθήσαµε να είµαστε κοντά στα προβλήµατα του σχολείου και τις 
ανησυχίες των µαθητών, των γονιών και των εκπαιδευτικών µας. Μέσα σ΄αυτά τα πλαίσια 
συνεργαστήκαµε µε το Σύλλογο ∆ιδασκόντων για την έκδοση σχολικής εφηµερίδας. Την έκδοση της 
εφηµερίδας ανέλαβε η κ. Σεβασλιάν Νίκη (µέλος του Συλλόγου) και την ευχαριστούµε για την ευγενική 
προσφορά της. 
     Απευθυνθήκαµε στο Σύλλογο ∆ιδασκόντων για κάποια προβλήµατα καθώς και στο δήµο για άλλα. 
     Κάναµε ότι µπορούσαµε για την καλή έκβασή τους και θεωρούµε πως τα πιο πολλά επιλύθηκαν 
οµαλά. Αναµένουµε βέβαια κάποιες παρεµβάσεις του δήµου που αφορούν κυρίως τη συντήρηση του 
σχολικού κτιρίου και του αύλειου χώρου καθώς και του Νηπιαγωγείου. 
     Όπως είναι ήδη γνωστό ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων είναι µη κερδοσκοπικός σύλλογος µε 
µοναδικές απολαβές τις εισφορές των µελών του. Με τα πενιχρά λοιπόν αυτά οικονοµικά µέσα κάναµε το 
καλύτερο δυνατό. 
     Τελειώνοντας, αισθανόµαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουµε για τη συνεργασία τους και την 
προσφορά τους, τους δασκάλους του σχολείου µας, το δήµο και τα µέλη µας για τη συνεργασία και την 
ανταπόκρισή τους στο κάλεσµα όσον αφορά τις εισφορές. 
    Ακόµη, θα θέλαµε να υπενθυµίσουµε ότι ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων είναι ανοικτός σε 
προτάσεις, συνεργασίες και έκφραση προβληµάτων και απόψεων. 
    Στόχος µας είναι να βοηθήσουµε ώστε να είναι ήρεµη και δηµιουργική η λειτουργία του σχολείου και 
να υπάρξει µια γενικότερη πολιτισµική αναβάθµιση στα πλαίσιά του. 
    Ευχόµαστε η επόµενη χρονιά να είναι κατά το δυνατό δηµιουργικότερη ύστερα από τις ευχάριστες και 
ανέµελες σχολικές διακοπές. 
    ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ!!! 
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   ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ                                                                   ΑΝΕΚ∆ΟΤΑ    
   Τον κόσµο ντύνει αλλά αυτή γυµνή αποµένει.Τι είναι;       - Γιατί γελάει κάποιος τελευταίος;                    
                                                                         Η βελόνα                  - Γιατί δεν έχει καταλάβει το ανέκδοτο.                                   
   Ποιο ζώο έχει τριάντα εννέα πόδια;                                                       Σαραµάντου Νικολέτα 
                                           Μια κουτσή σαρανταποδαρούσα 
                      Τσιάρας Βαγγέλης 
                             
   Στο κεφάλι του κλαδιά και στα πόδια του φτερά. 

                                                                                      Ελάφι 
   Μαύρο άλογο σε άσπρο κάµπο τρέχει. Τρεις το κρατούν και δυο το βλέπουν. 

                                                                    Μολύβι 
                Μίντης Βαγγέλης 

 
                          
 
 Η ΑΚΡΟΣΤΙΧΙ∆Α ΤΗΣ ΝΕΟΧΩΡΟΥ∆ΑΣ                                         ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΥΤΑ  
                                                                                   Το µήλο κάτω απ’ τη µηλιά θα πέσει.      
ΝΕΟΧΩΡΟΥ∆Α                                                          Όπου ακούς πολλά κεράσια, κράτα και µικρό καλάθι. 
ΕΧΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑ                                            Φασούλι το φασούλι, γεµίζει το σακούλι.       
ΟΜΟΡΦΙΕΣ                                                                Ένα µήλο την ηµέρα τον γιατρό τον κάνει πέρα. 
ΧΑΡΟΥΜΕΝΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ                                                                                Φούνταλη Νικολέτα 
ΩΡΑΙΟ ΠΑΡΚΟ 
ΡΥΑΚΙΑ 
ΟΜΑ∆Α ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ            Ναζλίδης Γιώργος 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                ∆ερέκης Χρήστος 
∆ΑΣΟΣ                                        Μίντης Βαγγέλης                         
ΑΕΡΑ ΚΑΘΑΡΟ                                                                   Β΄  ΤΑΞΗ 
 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
                             

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
                                                                                                                                                                                                      

Α Ν Α Κ Υ Κ Λ Ω Σ Η – Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν 
 
   Με τον όρο ανακύκλωση εννοείται ο διαχωρισµός 
των απορριµµάτων σε επιµέρους συστατικά και η 
επαναφορά τους στο φυσικό και οικονοµικό κύκλο. 
Τα υλικά που µπορούµε να ανακυκλώσουµε είναι 
το χαρτί, το αλουµίνιο, το γυαλί και τα πλαστικά. 
∆υστυχώς τα πλαστικά σήµερα χρησιµοποιούνται 
σε τεράστιο βαθµό.     

   Φέτος τα παιδιά της ∆΄ τάξης ασχοληθήκαµε µε 
την ανακύκλωση στα πλαίσια περιβαλλοντικού   
προγράµµατος. Γίνεται τεράστια προσπάθεια να 
µειωθεί η χρήση τους και να επιλεγούν τα πιο 
ακίνδυνα. Είναι   τροµακτικό το πόσο ανθεκτικά 
είναι αν δούµε πόσο ‘’ζούνε’’ κάποια άλλα είδη 
σκουπιδιών. 

 
 
 
                                              YΛΙΚΟ                                                        ΧΡΟΝΟΣ 

             Εισιτήριο λεωφορείου                                           2-4 εβδοµάδες 
                         Βαµβακερό  ύφασµα                                            1-5 µήνες 
                         Σχοινί                                                                    3-14 µήνες 

             Μάλλινο ύφασµα                                                   1 χρόνος 
             Αλουµινένιο κουτί                                                  100-200 χρόνια 

                         Πλαστικό µπουκάλι                                               450 χρόνια 
 
 
 

Οι µαθητές της ∆΄τάξης 
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Μια γυναίκα στους  Ολυµπιακούς 
αγώνες 
Τους Ολυµπιακούς αγώνες τους παρακολουθούσαν 
µόνο άντρες. Η παρουσία των γυναικών 
απαγορευόταν αυστηρά. Σε κάποια Ολυµπιάδα όµως 
µια γυναίκα από τη Ρόδο, η Καλλιπάτειρα(που το 
όνοµα της σήµαινε από καλή γενιά), παραβίασε 
αυτόν τον νόµο .Ήταν η κόρη του φηµισµένου 
ολυµπιονίκη ∆ιαγόρα του Ρόδιου. 
Ταξίδεψε ως την αρχαία Ολυµπία για να καµαρώσει 
τους γιούς της, να αγωνίζονται. Πέρασε απαρατήρητη 
στο χώρο του σταδίου, ντυµένη άντρας και κάθισε 
στις κερκίδες. Mόλις όµως είδε και το µικρό της γιο να 
βγαίνει πρώτος, σηκώθηκε και άρχισε συγκινηµένη 
να τρέχει ν’ αγκαλιάσει  το παιδί  της.  Στην   
προσπάθειά   της  αυτή, λύθηκε ο χιτώνας της κι έτσι  

 
 
 
 
 
κι έτσι αποκαλύφθηκε πως ήταν γυναίκα. Όταν 
κατάλαβαν ποια ήταν της χάρισαν τη ζωή. 
 

Καλλιπάτειρα 
Ένα πρόγραµµα που πραγµατοποιείται στο σχολείο 
µας. Σκοπός του είναι µέσω του αθλητισµού να 
προάγει την ισότητα των δύο φύλων, τις ίσες 
ευκαιρίες, τα ανθρώπινα δικαιώµατα και τα 
ολυµπιακά ιδεώδη . 
Στα πλαίσια του προγράµµατος είχαµε την ευκαιρία 
να γνωρίσουµε και να αγαπήσουµε το άθληµα του 
‘’µπότσια’’. 

 

 Η 
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ‘’ΜΠΟΤΣΙΑ’’  
 
Το Μπότσια είναι ένα αρχαίο παιχνίδι που οι 
ρίζες του χάνονται στο βάθος των αιώνων. 
Σύµφωνα µε τους ερευνητές πρωτοεµφανίστηκε 
στην αρχαία Αίγυπτο το 5200 πΧ. Άλλοι 
ισχυρίζονται ότι για πρώτη φορά θεσπίστηκε 
από τους Αρχαίους Έλληνες τον 6ον αιώνα πΧ. 
Σίγουρα πάντως αποτελούσε το αγαπηµένο 
παιχνίδι των στρατιωτών της Ρωµαϊκής 
Αυτοκρατορίας, το οποίο προτιµούσαν να το 
παίζουν στα διαλείµµατα των µαχών. Από τους 
Ρωµαίους στρατιώτες παιζόταν έως  το 1319, 
οπότε το απαγόρευσε ο Αυτοκράτορας Τσαρλς 
IV. 
Στο Μονπελιέ της Γαλλίας το εντοπίζουµε και 
πάλι αρκετά χρόνια αργότερα όταν σε µια 
κλινική οι γιατροί έβαζαν τους ασθενείς που 
έπασχαν από ρευµατισµούς να ασκούνται µε το 
συγκεκριµένο παιχνίδι, καθώς θεωρούσαν ότι 
αποτελούσε την καλύτερη άσκηση γι’ αυτούς. Το 
Μπότσια παιζόταν σε όλη την Ευρώπη και από 
όλες τις κοινωνικές κατηγορίες. Σήµερα το 
άθληµα Μπότσια γνωρίζει µεγάλη ανάπτυξη 
στην Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία και ∆ανία και 
διοικείται από την ∆ιεθνή Επιτροπή Μπότσια 

(International Boccia Commission). Από το 1984 
στη Νέα Υόρκη συµπεριλήφθηκε για πρώτη 
φορά στο αγωνιστικό πρόγραµµα των 
Παραολυµπιακών Αγώνων. 
Στην Ελλάδα υπεύθυνη για την ανάπτυξη του 
αθλήµατος είναι η Εθνική Αθλητική Οµοσπονδία 
Ατόµων µε Αναπηρίες, ενώ το πρώτο 
Πανελλήνιο Πρωτάθληµα διεξήχθη το 1994. 
 
 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ‘’ΜΠΟΤΣΙΑ’’   

Το Μπότσια είναι ένα ανταγωνιστικό άθληµα, το 
οποίο διεξάγεται µεταξύ δύο αθλητών, 
ζευγαριών ή οµάδων των τριών ατόµων έκαστη. 
Στις ηµέρες µας, το Μπότσια αποτελεί άθληµα 
για άτοµα µε εγκεφαλική παράλυση ή άλλη 
κινητική αναπηρία που χρησιµοποιούν 
αναπηρικό αµαξίδιο, τόσο σε επίπεδο 
δραστηριότητας αναψυχής όσο και σε 
αγωνιστικό επίπεδο. Το άθληµα απαιτεί 
αυτοσυγκέντρωση, συντονισµό, δυνατότητα 
ελέγχου των µυών, ακρίβεια, οµαδικότητα, 
συνεργασία και στρατηγική. Οι αγώνες 
διεξάγονται σε κλειστό χώρο, στον οποίο 
χαράσσονται ειδικές γραµµές που οριοθετούν 
τον αγωνιστικό χώρο. Στόχος των παικτών είναι 



να προωθήσουν τις δερµάτινες κόκκινες ή µπλε 
µπάλες τους, όσο το δυνατόν πιο κοντά σε µια 
άσπρη µπάλα-στόχο, που καλείται “jack”. 

 

 

 

 

Η σειρά των παικτών καθορίζεται µε κλήρωση. 
Ο αθλητής ή η οµάδα που κερδίζει την κλήρωση 
έχει το δικαίωµα να διαλέξει αν θα αγωνιστεί µε 
τις κόκκινες ή τις µπλε µπάλες. Ο πρώτος γύρος 
ξεκινάει µε τον παίκτη που θα παίξει µε τις 
κόκκινες µπάλες, ο οποίος ρίχνει πρώτα την 
άσπρη και στη συνέχεια µια κόκκινη µπάλα. Η 
προώθηση της µπάλας µπορεί να γίνει µε το 
χέρι, µε το πόδι ή µε τη βοήθεια µιας συσκευής, 
όταν οι παίκτες παρουσιάζουν πολύ µεγάλο 
κινητικό περιορισµό στα άνω και κάτω άκρα. Στη 
συνέχεια οι αντίπαλοι ρίχνουν τις µπάλες τους, 
προσπαθώντας να φτάσουν την µπάλα-στόχο. 
Στο τέλος κάθε γύρου µετρούνται από το 
διαιτητή οι πιο κοντινές προς το στόχο 
αποστάσεις και συγκεντρώνεται η βαθµολογία 
για να αναδειχθεί ο νικητής. 

 
Ελληνική επιτυχία στο ‘’Μπότσια’’  
Το Αργυρό Μετάλλιο κατέκτησε ο Γρηγόρης 
Πολυχρονίδης στο Παγκόσµιο Κύπελλο 
Μπότσια 2007 που διεξάγεται 10-19 Μαΐου 2007 
στο Βανκούβερ του Καναδά. Ο Έλληνας 
πρωταθλητής µετά από πέντε ηµέρες, στις 
οποίες έπαιξε συνολικά οχτώ αγώνες, κατάφερε 
να κερδίσει για δεύτερη χρονιά (µετά το 
Παγκόσµιο Πρωτάθληµα του 2006) το Ασηµένιο 
Μετάλλιο, ανάµεσα σε 52 αθλητές από 20 χώρες 
από όλο το κόσµο. 
 
 
 

 
 
Οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν κατά τη διάρκεια του 
µαθήµατος 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
Ο πρωταθλητής Νίκος (αριστερά µε το κόκκινο 
κράνος) κατά τη διάρκεια ενός αγώνα του 
 

 

 
 
 
 
 
 
∆ιάκριση του µαθητή Γιάντση Νίκου 
 
        Τον Νοέµβριο στο πρωτάθληµα της 
ελληνικής οµοσπονδίας Γουσου-Κουνγκ Φου 
συµµετείχε ο µαθητής της Β΄τάξης Γιάντσης 
Νίκος. Οι αγώνες διοργανώθηκαν στο κλειστό 
γήπεδο του Ηρακλή στο Φοίνικα. Για την 
συµµετοχή του στην κατηγορία παίδων 6-8 ετών 
πήρε την πρώτη θέση κερδίζοντας το χρυσό 
µετάλλιο. Μας είπε ότι του άρεσε που έλαβε 
µέρος σ’ αυτούς τους αγώνες, γιατί δοκίµασε για 
πρώτη φορά τη  χαρά της νίκης και του έδωσε 
δύναµη να αγωνιστεί ακόµα περισσότερο. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ 
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ  
 
   Στον πρώτο της αγώνα στις 2 Μαΐου  στο 
∆ηµοτικό Στάδιο Κουφαλίων, η οµάδα 
ποδοσφαίρου αγοριών του σχολείου µας 
γνώρισε την ήττα από την αντίστοιχη οµάδα του 
6ου ∆ηµ. Σχολείου Ελευθερίου-Κορδελιού και 
αποκλείστηκε από τη συνέχεια των αγώνων. 
Σίγουρα θα ήταν καλύτερα να κερδίζαµε και να 
περνούσαµε στην επόµενη φάση, αλλά σε 
τέτοιους αγώνες έχει µεγάλη σηµασία η 
συµµετοχή και η απόκτηση εµπειριών! 
   Στην οµάδα αγωνίστηκαν οι µαθητές της ΣΤ΄ 
τάξης  Γιώργος ∆ερέκης, Γιώργος Κωστής, 
Χρήστος Λεύκας, Κλάος Μυφταράι, Νίκος 
Σαραµούρτσης, Βλαδήµηρος Σπυρίδης, Τάσος 
Τσελεκίδης και Σταύρος Μαραγκουδάκης, ο 
µαθητής της Ε΄ τάξης Αλέξανδρος Τριανταφυλλί- 
δης και οι µαθητές της ∆΄ τάξης Χρήστος Ζέγος, 
∆ηµήτρης Κουρής και ∆ηµήτρης Κωστής.   
 
 

Πολιτισµός 
5ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΤΡΙΗΜΕΡΟ 
 

 
 

 
………………………………………………….. 

 

 Εφηµερίδα του  ∆ηµ.  Σχ.  Νεοχωρούδας 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΚ∆ΟΣΗΣ: 

Χρήστος Καγιάννης  
Ελένη Παρασχίδου 

Κατερίνα ∆ιαµαντοπούλου 

………………………………………………… 

 
ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ 
 
   Την Παρασκευή, 18 Μαΐου, διεξήχθησαν στο 
∆ηµοτικό Στάδιο Αµπελοκήπων οι αγώνες 
στίβου των σχολείων της ∆υτικής Θεσ/νίκης. Το 
σχολείο µας συµµετείχε στους αγώνες µε τους 
µαθητές της ΣΤ΄ τάξης Βλαδήµηρο Σπυρίδη, 
∆ήµητρα Γκαλή  στους αγώνες ταχύτητας των 
50 µ. Γιώργο Κωστή  σε αγώνα αντοχής των 
1000 µ., Κλάος Μυφταράι στο άλµα εις µήκος, 
Κωνσταντίνα Λεύκα και Χρήστο Λεύκα  στις 
ρίψεις µε µπαλάκι. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
              
 
                                                                                                                                        
    Συνεχίζουµε για 5η συνεχόµενη χρονιά το 
θεσµό των Πολιτιστικών Τριηµέρων µε 
εκδηλώσεις που θα πραγµατοποιηθούν στο 
Πνευµατικό Κέντρο το βράδυ της Τετάρτης,13-6-
07, το βράδυ της Πέµπτης,14-6-07 και στο 
σχολείο το πρωί της Παρασκευής,15-6-07. 
 
«… αν πετύχουµε την ευαισθητοποίηση του 

παιδιού στον πολιτισµό, θα δηµιουργηθεί 
µια άλλη νοοτροπία, µια άλλη κοινωνία, µια 

άλλη πολιτική…»  

 
 
 
………………………………………………….. 

 
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  
 
…………………………………………


