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            Το καλοκαίρι  πέρασε, µαζί  και  η  ανεµελιά και  η  ζεστασιά του. Εµείς πάλι εδώ  µε αναµνήσεις  
      και µε χαµόγελα, διάθεση και αισιοδοξία για ότι νέο µας βρει. Γιορτές, επισκέψεις, επιθυµίες, όνειρα, 
      αφιερώµατα, νέες προσπάθειες και ερωτήµατα ζητούν να βρουν στέγη στην τρίτη µας προσπάθεια.   

-------   -------   ------   ------   -------                      ------ ------ ------ ------ ------         ---
         
   Κ Ο Ρ Ω Ν Ε Ι Α :  Η  Λ Ι Μ Ν Η  Μ Α Σ 

Άποψη της λίµνης Κορώνειας, όπως κατηφορίζουµε            

 
 

     από το Πανόραµα για τον Άγιο Βασίλειο

 
Κοιτάζοντας την τεράστια υγροτοπική έκταση της 
λίµνης από ψηλά νιώθεις ότι αντικρίζεις έναν 
τόπο πλούσιο και ευλογηµένο. Μόλις λίγα 
χιλιόµετρα  από τη Θεσσαλονίκη απλώνεται ένας 
υγρότοπος. ∆υο δώρα της φύσης, ένας τόπος 
καταπονηµένος από τη δράση του ανθρώπου. 
∆υο καταφύγια για την άγρια ζωή-µια έκκληση για 
διάσωση…Οι λίµνες Κορώνεια και Βόλβη. 
Η Κορώνεια, γνωστή και ως λίµνη Λαγκαδά ή 
Αγίου Βασιλείου είναι η πιο µικρή και αβαθής. 
Μερικές φορές µέσα στο καταχείµωνο παγώνει. 
Είναι πλούσια σε οργανικές ύλες και θρεπτικές 
ουσίες, γι’ αυτό θεωρείται εύτροφη.  
Μέσα στη λίµνη τα είδη των υδρόβιων φυτών 
ξεπερνούν τα 330. Ζουν 24 είδη ψαριών, τα 
ερπετά φτάνουν τα 19 και τα πουλιά τα 200. 
Ο φυσικός πλούτος είναι αναµφισβήτητα 
µεγάλος. 
 
 
 
                                                                                                  

 
Από τα ψάρια τη µεγαλύτερη εµπορεύσιµη αξία 
έχουν το χέλι και το γριβάδι. Στην περιοχή αυτή 
όµως έχει ξεκινήσει η εγκατάσταση βιοτεχνικών 
και βιοµηχανικών µονάδων. Ο άνθρωπος µε 
αλόγιστες δράσεις απέναντι στο περιβάλλον 
έβλαψε σοβαρά τον υγρότοπο. Μειώνεται η 
στάθµη των νερών εξαιτίας της άρδευσης. Η 
λαθροθηρία και η υπερβόσκηση ευθύνονται για τη 
µείωση αλλά και την εξαφάνιση ειδών από το 
φυσικό και το ζωϊκό κόσµο. 
Το καλοκαίρι του 1995 χιλιάδες νεκρά ψάρια 
κάλυψαν τις όχθες της Κορώνειας. Η σοβαρή 
υποβάθµιση της λίµνης έγινε τότε φανερή στον 
καθένα…Ήρθε, λοιπόν η κρίσιµη στιγµή να 
δηλώσουµε όλοι κατηγορηµατικά: Η λίµνη 
πρέπει να σωθεί! 
   Ήρθε η κρίσιµη στιγµή ν΄αλλάξουµε              
στάση ζωής απέναντι στη φύση.  
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                       ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΜΑΖΙ ! 



 
 

 
 

Στις 11 Σεπτεµβρίου, ηµέρα Τρίτη 
πραγµατοποιήθηκε ο αγιασµός για τη νέα σχολική 
χρονιά στο χώρο του σχολείου µας παρουσία 
όλων των παιδιών, των εκπαιδευτικών καθώς και 
εκπροσώπων της τοπικής κοινωνίας. 

Ο αξιαγάπητος πατέρας-Στυλιανός, αφού 
βύθισε τρεις φορές το Σταυρό και το βασιλικό στο 
νερό για να αγιαστεί, µας ράντισε όλους και µας 
ευχήθηκε «Καλή Χρονιά».  

Στην οµιλία του ο ∆/ντής του σχολείου ζήτησε 
από τα παιδιά να είναι επιµελή στα µαθήµατά τους 
και προσεκτικά στη συµπεριφορά τους και από 
τους γονείς να είναι θετικοί και  συνεργάσιµοι µε 
τους εκπαιδευτικούς και να αγκαλιάζουν τις 
πρωτοβουλίες και τις εκδηλώσεις του Συλλόγου 
Γονέων και Κηδεµόνων.   

Στο χαιρετισµό του, ο ∆ήµαρχος του δήµου 
Καλλιθέας ∆ηµήτρης Σαραµάντος τόνισε ότι ο 
δήµος θα είναι συµπαραστάτης σε κάθε εκδήλωση 
του σχολείου και πρόθυµος να βοηθήσει σε ότι 
πρόβληµα προκύψει. 

 

Η Αγία Ελένη, µητέρα του Μ. Κωνσταντίνου 
αποφάσισε να επισκεφθεί τους Αγίους Τόπους για 
να προσκυνήσει. Αφού πραγµατοποίησε το µεγάλο 
της όνειρο θέλησε να ψάξει παντού για να βρει το 
σταυρό που µαρτύρησε ο Κύριος. Οι προσπάθειες 
της όµως δεν καρποφόρησαν. Γύρισε λοιπόν 
άπρακτη στην Κωνσταντινούπολη. 
∆εν µπόρεσε όµως να ησυχάσει. .Έτσι τον άλλο 
χρόνο ξαναπήγε στην Ιερουσαλήµ. 
Αυτή τη φορά κάποιος της είπε ότι ο σταυρός του 
Χριστού ήταν θαµµένος στο Γολγοθά. Πέρασαν 
µέρες χωρίς να βρεθεί τίποτα. Μα ξαφνικά ένα 
πρωί η σκαπάνη ενός εργάτη χτύπησε πάνω σε 
ξύλο. Ναι ήταν ένας σταυρός. Η Ελένη τον άγγιξε 
µε συγκίνηση. Τον  πρώτο της όµως ενθουσιασµό 
τον ακολούθησε η ανησυχία. Να ανήκε τάχα ο 
σταυρός στον Κύριο ή µήπως σ' έναν από τους δυο 
ληστές; 
Οι ανασκαφές συνεχίστηκαν και να που 
δικαιώθηκαν οι ανησυχίες της. Λίγο πιο πέρα 
βρέθηκαν άλλοι δυο σταυροί. Σε ποιον λοιπόν από 
τους τρεις σταυρούς είχε σταυρωθεί ο Χριστός; 
Κανένας ειδικός δεν µπόρεσε να τη βοηθήσει. 
Πέρασαν πολλά µερόνυχτα γεµάτα αγωνία, ώσπου 
ένα  βράδυ   το  θαύµα  έγινε.  Παρουσιάστηκε  στο  
2 

 
 
όνειρο της Αγίας Ελένης ένας άγγελος, ο οποίος 
της είπε ότι ο σταυρός έχει ένα σηµάδι και ότι θα 
τον ξεχωρίσει εύκολα. Πρωί πρωί πήγε στο σηµείο 
που βρέθηκαν οι σταυροί και τότε είδε κάτι που 
έκανε την καρδιά της να σκιρτήσει από χαρά και 
συγκίνηση. Στο πάνω µέρος του ενός σταυρού είχε 
φυτρώσει ένα φουντωτό, ένα πράσινο και τρυφερό 
λουλούδι! 
Η Ελένη γονάτισε δίπλα του και άγγιξε τα φύλλα 
του. Ένα σπάνιο άρωµα ξεχύθηκε στον αέρα... ∆εν 
άργησε να καταλάβει ότι αυτό ήταν ένα θεϊκό 
σηµάδι για να αναγνωρίσει το σταυρό του Κυρίου! 
Ο σταυρός του Βασιλιά των Βασιλέων είχε βρεθεί. 
Τον είχε δείξει το καταπράσινο ευωδιαστό αυτό 
λουλούδι, που από τότε ονοµάστηκε βασιλικός. 
 

 
Μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί και οι αιρετοί της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης παρακολουθούν µε σεβασµό τον πατέρα- 
Στυλιανό την ώρα του ‘’ αγιασµού’’. 

 
Ο ∆ιευθυντής του σχολείου απευθύνει και εκ µέρους όλων 

των εκπαιδευτικών του σχολείου τον πρώτο χαιρετισµό για τη 
νέα σχολική χρονιά  σε µαθητές και γονείς.  

                                                                                     



ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ Α΄ ΤΑΞΗΣ ΜΙΛΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥΣ… 
 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

 

     Γειά σας! Είµαστε τα παιδιά της Α΄ τάξης. 
Είµαστε πολύ περήφανα που µεγαλώσαµε πια και 
ήρθαµε στο δηµοτικό. Η τάξη µας είναι µεγάλη µε 
φωτεινά παράθυρα. Ο πίνακας είναι άσπρος και 
γράφουµε µε µαρκαδόρους. 
     Η τσάντα µας είναι γεµάτη µε καινούρια βιβλία 
και τετράδια. Μάθαµε να γράφουµε και να 
διαβάζουµε πολλές λεξούλες. 

     Το σχολείο µας είναι πολύ µεγάλο. Μας αρέσει 
πολύ το γυµναστήριο και η αίθουσα µε τους 
υπολογιστές. 
     Θα θέλαµε, όµως, στην αυλή του σχολείου µας 
να είχαµε παιχνίδια, κούνιες και όµορφες 
ζωγραφιές στους τοίχους. 
      Κι έτσι, όµως, περιµένουµε µε αγωνία να 
χτυπήσει το κουδούνι για να ξεχυθούµε στην αυλή! 

      

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

4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ 
    
  Η 4η Οκτωβρίου είναι η µέρα που γιορτάζεται η µνήµη του Αγίου 
Φραγκίσκου της Ασίζης, τον οποίο η Καθολική Εκκλησία έχει 
ανακηρύξει προστάτη των ζώων. Για πρώτη φορά γιορτάστηκε ως 
Παγκόσµια Ηµέρα των Ζώων το 1931 στη Φλωρεντία της Ιταλίας.   
    Εµείς, τα παιδιά της Β΄ τάξης συζητήσαµε και είπαµε ότι πρέπει 
να αγαπάµε και να φροντίζουµε τα ζώα. ∆εν πρέπει τα ζωάκια όταν 
τα βαριόµαστε να τα διώχνουµε και να γίνονται αδέσποτα. Εµείς τα 
αγαπάµε και αυτό φαίνεται και στις φωτογραφίες. 
                                              Οι    Μαθητές της Β΄ τάξης
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Στις φωτογραφίες διακρίνονται ο Τριαντάφυλλος, ο Νίκος 
και η ∆ήµητρα που χαίρονται και απολαµβάνουν τη συντροφιά 
των αγαπηµένων τους ζώων. 
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Εκφράζοντας την αγάπη µας για την ‘’τρίτη ηλικία’’, τους 
παππούδες µας και τις γιαγιάδες µας 

 
Τα άτοµα της τρίτης ηλικίας ( οι ηλικιωµένοι) 
θεωρoύµε ότι είναι πολύ ευαίσθητα. Οι παππούδες 
και οι γιαγιάδες µας είναι κουρασµένοι άνθρωποι 
γιατί δούλευαν από µικροί. Παρόλο που έχουν 
πολλά προβλήµατα υγείας προσπαθούν να 
βοηθήσουν τα παιδιά και τα εγγόνια τους. Είχαν 
δύσκολες συνθήκες ζωής στα νιάτα τους και γι΄ 
αυτό προτιµούν να ζουν στα χωριά στα γεράµατά 
τους ( ειδικά οι δικοί µας). Πρέπει να τους 

σεβόµαστε και να τους φροντίζουµε γιατί και εκείνοι 
µας φροντίζουν και µας αγαπούν. Όταν βλέπουµε 
στην τηλεόραση ( τις γιορτές) ορισµένους 
ηλικιωµένους που τους αφήνουν στα ιδρύµατα τα 
παιδιά τους και ούτε πηγαίνουν να τους δουν, 
στενοχωριόµαστε. ∆εν πρέπει να γίνονται τέτοια 
πράγµατα σ΄ αυτά τα άτοµα γιατί έχουν προσφέρει 
τόσα πολλά στη ζωή τους.   
                                             Οι µαθητές της ∆΄τάξης 

 
………………………………………………………………………………………. 

 

 
 

Γιορτή για την ‘’Εξέγερση του Πολυτεχνείου’’ 
 

 
 
Η 17η του Νοέµβρη έχει καθιερωθεί για τα σχολεία 
ως ηµέρα κατά την οποία γίνονται εκδηλώσεις για 
την επέτειο της Εξέγερσης του Πολυτεχνείου, τον 
αντιδικτατορικό αγώνα και την Εθνική Αντίσταση. 
Την Παρασκευή, 16 του Νοέµβρη –µιας και η 17η 
έπεφτε φέτος Σάββατο – γιορτάστηκε η Εξέγερση 
του Πολυτεχνείου και ο αντιδικτατορικός αγώνας 
στο Πνευµατικό Κέντρο µε µια απλή και σεµνή 
γιορτή που παρουσίασαν οι µαθητές και οι 
µαθήτριες της Ε΄ τάξης του σχολείου µας µε τη 
δασκάλα τους. 
Οι µαθητές παρουσίασαν το χρονικό µε 
ταυτόχρονη προβολή slides, απήγγειλαν ποιήµατα, 
‘’διαδήλωσαν’’ µε αιτήµατα: ‘’Κάτω η χούντα’’ και 
‘’Ψωµί – Παιδεία – Ελευθερία’’   και     τραγούδησαν  
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γνωστά τραγούδια, όπως ‘’Το γελαστό παιδί’’, ‘’Ένα 
το χελιδόνι’’, ‘’Ο δρόµος’’, ‘’Το ακορντεόν’’.  
Για να τιµήσουν τους αγωνιστές και τους νεκρούς 
της Εξέγερσης συµβολικά ακούµπησαν µερικά 
γαρύφαλλα στην ‘’πόρτα του Πολυτεχνείου’’. 
     

 
 
 
                        Μην κλάψεις για µένα 
                        Μάθε ότι πεθαίνω 
                        ∆εν µπορείς να µε βοηθήσεις 
                        Φύλαξε όµως αυτό το λουλούδι 
                        Αυτό που µαραίνεται σου λέω 
                        Πότισέ το …………… 
 
                                    Αλέξανδρος Παναγούλη



 

Γιορτή για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940                                                                                                                    
 
 
        

Την Παρασκευή 26 Οκτωβρίου γιορτάστηκε η Επέτειος 
της 28ης Οκτωβρίου 1940 στο Πνευµατικό Κέντρο 
Νεοχωρούδας. 
Τη γιορτή ανέλαβαν και παρουσίασαν µε ποιήµατα, 
τραγούδια και µικρά θεατρικά δρώµενα οι µαθητές και οι 
µαθήτριες της Γ΄ και ∆΄ τάξης του σχολείου µας µε την 
καθοδήγηση των δασκάλων τους. 
Με τη βοήθεια βιντεοπροβολέα προβλήθηκαν 
στιγµιότυπα της εποχής εκείνης: Έλληνες φαντάροι 
αναχωρούν µε το χαµόγελο για το µέτωπο, πολεµικές 
σκηνές από την πρώτη γραµµή του µετώπου στη 
χιονισµένη Πίνδο, ένδοξες στιγµές επιτυχιών στις 
επιχειρήσεις εναντίον των Ιταλών, σκηνές από την 
εισβολή των Γερµανών, τα δύσκολα χρόνια της κατοχής.  
Τη γιορτή παρακολούθησαν πολλοί γονείς των µαθητών 
που χειροκρότησαν τα παιδιά τους. Παραβρέθηκαν 
επίσης εκπρόσωποι από την Τοπική Αυτοδιοίκηση. 
 

Στιγµιότυπο από τη γιορτή στο Πνευµατικό Κέντρο                  
 
……………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………... 
 
 

Κατάθεση στεφάνων στο Μνηµείο των Πεσόντων 
 
Την Κυριακή 28 Οκτωβρίου  µετά τον 
εκκλησιασµό ακολούθησε µια σεµνή τελετή στο 
Μνηµείο των Πεσόντων για να αποδοθεί τιµή σ’ 
αυτούς που θυσίασαν τη ζωή τους για την 
πατρίδα. 
Κατατέθηκαν στεφάνια εκ µέρους του ∆ήµου, του 
Τοπικού Συµβουλίου, της Εθνικής Αντίστασης, 
των Σχολείων, των Συλλόγων Γονέων και 
Κηδεµόνων, του Πολιτιστικού Συλλόγου, του 
Αθλητικού Συλλόγου, του ΚΑΠΗ, των 
παραγωγικών τάξεων του τόπου κ.α. 
Τηρήθηκε ευλαβικά σιγή ενός λεπτού στη µνήµη 
των πεσόντων και η τελετή έκλεισε µε τον Εθνικό 
µας Ύµνο που παιάνισε ζωηρά η Φιλαρµονική 
του ∆ήµου µας. 
 
 
 
 
Στη φωτογραφία η µαθήτρια της ΣΤ΄ τάξης Σαραµάντου 
Παρασκευή, εκπροσωπώντας το ∆ηµοτικό Σχολείο Νεοχωρούδας,  καταθέτει στεφάνι στο Μνηµείο των Πεσόντων. Στο βάθος 
διακρίνονται οι σηµαιοφόροι µε τη ‘’ γαλανόλευκη’’ καθώς και  µαθητές- µαθήτριες του ∆ηµ. Σχολείου και του Γυµνασίου.  
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Επίσκεψη στο πολεµικό µουσείο Θεσσαλονίκης 
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Την Πέµπτη, 11 Οκτωβρίου του 2007 
επισκεφθήκαµε το Πολεµικό Μουσείο 
Θεσσαλονίκης, στην οδό Γρηγορίου 
Λαµπράκη 4, το οποίο στεγάζεται σε ένα 
από τα πιο ιστορικά κτίρια της πόλης. Το 
κτίριο αυτό κατασκευάστηκε στο χρονικό 
διάστηµα 1900-1901. Aναπαλαιώθηκε 
και διαµορφώθηκε σε πολεµικό µουσείο 
την περίοδο 1997-2000 από τον 
υπουργό Εθνικής Άµυνας, Απόστολο-
Αθανάσιο Τσοχατζόπουλο και 
εγκαινιάσθηκε από τον  πρόεδρο της 
ελληνικής ∆ηµοκρατίας Κων/νο 
Στεφανόπουλο στις 27 Οκτωβρίου 2000. 

Μπήκαµε σε µια µεγάλη αυλή όπου εκεί 
υπήρχαν, ένα πολεµικό αεροπλάνο F5 , µια 
τορπίλη, τρία κανόνια, ένα µικρό τανκ κι ένα 
τζιπ. Στην είσοδο µας υποδέχτηκαν δύο 
φαντάροι, οι οποίοι µαζί µε µια Τρίτη 
συνάδελφό τους µας ξενάγησαν στα τρία 
κεντρικά τµήµατα της έκθεσης.  
Στο ισόγειο είδαµε τη συλλογή του Βασίλειου 
Νικόλτσιου που αποτελούνταν από 
αντικείµενα (κυρίως στολές αξιωµατούχων, 
όπλα και πολεµικά όργανα) από τον 15ο 
αιώνα µ.Χ µέχρι και το 2ο Παγκόσµιο 
Πόλεµο. Τα εκθέµατα είναι όχι µόνο από την  

Ελλάδα αλλά και από τη Ρωσία, την 
Αγγλία, τη Γερµανία, την Ιταλία και τη Νέα 
Ζηλανδία. 
Στον επάνω όροφο φιλοξενούνται οι 
προσωπικοί θησαυροί της Σοφίας Βέµπο 
καθώς και πολλά πράγµατα από τον 1ο και 
το 2ο Παγκόσµιο Πόλεµο. Οφείλουµε να 
οµολογήσουµε πως µεγάλη εντύπωση µας 
έκανε η αίθουσα που ήταν αφιερωµένη 
στους δύο παγκόσµιους πολέµους, αφού 
είδαµε πολλά οµοιώµατα και παραστάσεις 
φαντάρων, νοσοκόµων και άλλων 
αντιπροσώπων από εκείνες τις εποχές. 

Όταν ρωτήσαµε τον ξεναγό, πράγµατι µας 
απάντησε ότι τα αντικείµενα που τραβάνε 
τη µεγαλύτερη προσοχή είναι αυτά του ’40 
και του ’41, που είναι προσφορά του 
υπουργού κ. Γκιουλέκα. 
Το µουσείο επισκέπτονται καθηµερινά 
πολλά άτοµα. Τις καθηµερινές το 100% 
είναι παιδιά από σχολεία, ενώ τις 
υπόλοιπες (Σαββατοκύριακα, γιορτές) το 
30-35% είναι ιδιώτες. Το µουσείο 
συντηρείται από το ελληνικό δηµόσιο κι όχι 
από άλλους πόρους. 
Η άποψή µας για το µουσείο είναι ότι 
πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί, για να 
θυµούνται οι παλαιότεροι και να µαθαίνουν 
οι νέοι. Για να µάθουµε κι εµείς οι 
µικρότεροι πως κάποιοι άνθρωποι 
πολέµησαν και σκοτώθηκαν για να είµαστε 
εµείς ελεύθεροι και ευτυχισµένοι,  για να 
µάθουµε να αγαπάµε την ΕΙΡΗΝΗ. 
 
         ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Ε΄ ΤΑΞΗΣ 
 



                                              
 
ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΙΣ ΩΡΕΣ ΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΩΝ 
 
Η εκµάθηση της γλώσσας είναι αποτελεσµατική όταν γίνεται µε ευχάριστες εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες, όπως τραγούδια, διαλόγους και  παιχνίδια ρόλων. Επιπλέον, είναι χαρά και για τους 
εκπαιδευτικούς και για τα παιδιά να διαµορφώνουν αξίες  και συµπεριφορές σε θέµατα όπως η 
προώθηση της ειρήνης και της προστασίας του περιβάλλοντος. Έτσι, στις ώρες των Αγγλικών στην ΣΤ΄  
τάξη, ασχοληθήκαµε µε τραγούδια για την ειρήνη, µε διαπιστώσεις και συµβουλές για το περιβάλλον και  
τα παραθέτουµε σε µετάφραση. 
 
Με τις  µεταφράσεις κειµένων και την εξεύρεση στοιχείων από το διαδίκτυο ασχολήθηκαν οι: Μπουφίδου Φιλοθέη, Ανθούλα 
Γκότση, Κωνσταντίνα Πλιούση, Γιάννης Γιαννακός, Ελένη Μυλωνά, Παντελής Φράγκος ,Γουδούση ∆ήµητρα, Νίκος Κάρτζιος, 
Νίκος Κούντης 
 

Θέµα 1:ΕΙΡΗΝΗ 
 
BLOWING IN THE WIND (Bob Dylan) 
How many roads must a man walk down 
Before you call him a man? 
Yes, 'n' how many seas must a white dove sail 
Before she sleeps in the sand? 
Yes, 'n' how many times must the cannon balls fly 
Before they're forever banned? 
The answer, my friend, is blowin' in the wind, 
The answer is blowin' in the wind. 
 
How many times must a man look up 
Before he can see the sky? 
Yes, 'n' how many ears must one man have 
Before he can hear people cry? 
Yes, 'n' how many deaths will it take till he knows 
That too many people have died? 
The answer, my friend, is blowin' in the wind, 
The answer is blowin' in the wind. 
 
How many years can a mountain exist 
Before it's washed to the sea? 
Yes, 'n' how many years can some people exist 
Before they're allowed to be free? 
Yes, 'n' how many times can a man turn his head, 
Pretending he just doesn't see? 
The answer, my friend, is blowin' in the wind. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Πόσους δρόµους πρέπει ένας άνθρωπος να διαβεί, 
Μέχρι να γίνει πραγµατικός άνθρωπος; 
Πόσες θάλασσες πρέπει ένα άσπρο περιστέρι να 
περάσει 
Πριν αποκοιµηθεί στην άµµο; 
Πόσες φορές πρέπει να ακουστούν τα κανόνια του 
πολέµου 
Πριν καταργηθούν για πάντα; 
Η απάντηση βρίσκεται στον άνεµο… 
 
Πόσες φορές ο άνθρωπος θα κοιτάξει ψηλά 
Πριν δει τον ουρανό; 
Πόσα αφτιά πρέπει να έχει κάποιος 
Για ν’ ακούσει το κλάµα των ανθρώπων; 
Και πόσοι πρέπει να σκοτωθούν 
Πριν ο άνθρωπος καταλάβει ότι ήδη έχουν πεθάνει 
πολλοί; 
Η απάντηση βρίσκεται στον άνεµο… 
 
Πόσα χρόνια  αντέχει ένα βουνό  
Πριν το σκεπάσει η θάλασσα; 
Και πόσα χρόνια πρέπει να περιµένουν κάποιοι 
άνθρωποι πριν γευτούν την ελευθερία; 
Πόσες φορές κάποιος µπορεί να στρέψει το βλέµµα  
Προσποιούµενος ότι δε βλέπει; 
Η απάντηση, φίλε µου, βρίσκεται στον άνεµο. 
  
 
 
 
Σηµ.O Bob Dylan  γεννήθηκε στη Μινεσσότα των ΗΠΑ το 
1941. Από τα 14 αγόρασε µια ακουστική κιθάρα και άρχισε 
να ασχολείται µε τη µουσική. Ξεκίνησε την καριέρα του 
συµµετέχοντας σε γκρουπάκια και δεν άργησε να 
αναγνωριστεί  σαν ένας από τους πιο σηµαντικούς 
τραγουδοποιούς της εποχής του. Το BLOWING IN THE 
WIND ακούστηκε στο WOODSTOCK, τη µεγάλη συναυλία 
για την ειρήνη το 1969. Τη συναυλία παρακολούθησαν 
500.000 άνθρωποι που µαζεύτηκαν για να ενώσουν τις 
φωνές τους κατά του πολέµου στο Βιετνάµ.  
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ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ 16 Σεπτεµβρίου 1977. H «απόλυτη ντίβα» αφήνει την τελευταία της πνοή 
στο διαµέρισµά της στο Παρίσι, σε ηλικία 54 ετών. Η σωρός της αποτεφρώθηκε και κατά την 
επιθυµία της σκορπίστηκε στα νερά του Αιγαίου, τον Ιούνιο του 1979. Είκοσι έξι χρόνια µετά το 
θάνατό της και 39 χρόνια µετά τον ουσιαστικό φωνητικό της θάνατο, ο θρύλος Κάλλας αντέχει στο 
χρόνο... 
 
Η ίδια η Μαρία Κάλλας εκµυστηρεύεται στην τελευταία της συνέντευξη: «είναι πολύ παράξενο 
συναίσθηµα να είµαι ζωντανός µύθος, ενώ βρίσκοµαι ακόµη στη γη. Ίσως θα ήταν καλύτερο αν 

όλοι αυτοί οι άνθρωποι που θαυµάζουν τη φωνή µου, αποφάσιζαν να µε θεωρούν αθάνατη µετά το θάνατό µου. Αν 
γινόταν αυτό θα καθόµουν πάνω σε κάποιο σύννεφο, θα κοίταζα κάτω και θα απολάµβανα το θέαµα αντί να κάθοµαι 
και να ανησυχώ αν θα καταφέρω να βγάλω τις ψηλές µου νότες». 
 
Ωστόσο, και αν ακόµα ο θρύλος της Κάλλας ευνοήθηκε από τον πρόωρο χαµό της, το ότι ο θρύλος της αντέχει στη 
φθορά του χρόνου οφείλεται στο γεγονός ότι η µυθική διάσταση θεµελιώθηκε πάνω στο µεγαλείο της ερµηνεύτριας. 
Οχι, δηλαδή, µόνο της µεγάλης τραγουδίστριας κι ακόµα λιγότερο της απαράµιλλης ηθοποιού, που ελάχιστα 
διασώθηκε οπτικά, αλλά της ερµηνεύτριας, που κι όταν την ακούµε και µόνο, νιώθουµε σαν να τη βλέπουµε να 
ενσαρκώνει, κυριολεκτικά, τον εκάστοτε ρόλο της.  
 
Ακούγοντάς τη να τραγουδάει, «βλέπουµε» τη Μήδεια, τη Lady Μacbeth, την Αmina ή την Αnna Βolena, τη Νorma, τη 
Lucia, τη Violetta ή τη Floria Τosca, όλες τις ηρωίδες στις οποίες µετουσιωνόταν.  
 
Οικτίρουµε σήµερα το ότι η εικόνα της µεγάλης ηθοποιού έχει σωθεί σε ελάχιστα µόνο και κακής ποιότητας φιλµ. 
Αυτό, ωστόσο, τελικά συµβάλλει στη συντήρηση του θρύλου της, είκοσι έξι χρόνια µετά το θάνατό της και τριάντα 
εννιά χρόνια µετά τον ουσιαστικό φωνητικό της θάνατο.  
 
Η Μαρία Κάλλας νίκησε το θάνατο χάρη στη ζωή της. Στέκεται αγέρωχα στην κορυφή της πυραµίδας του παγκοσµίου 
µελοδράµατος του 20ού αιώνα, του οποίου υπήρξε ανανεώτρια.  
 
«Α,ένα τροµερό δέος. Η ευφορία εκρήγνυται πάνω σε εκείνα τα τζάµια στο σκοτάδι. Αλλά µια τέτοια ευφορία που σε 
κάνει να τραγουδάς µε τη φωνή σου είναι µια επιστροφή από το θάνατο. Για µένα υπάρχει ένα κενό στο σύµπαν, ένα 
άνοιγµα στο σύµπαν, και συ τραγουδάς από εκεί», έγραφε ο Π.Π. Παζολίνι. Πέρα από την ασυνήθιστη γκάµα της, 
που εξέπληξε ακόµη και τους πιο δύσκολους ειδήµονες της όπερας, «η Κάλλας ήταν η πρώτη -και τελευταία µέχρι 
στιγµής- σοπράνο που ξεπέρασε τα όρια της τέχνης της, και καθιερώθηκε ως η πριµαντόνα σταρ που έφερε την 
όπερα κοντά στην αντίληψη των µαζών», κατά τον Φράκο Τζεφιρέλι.  
 
Η περίοδος των διεθνών της θριάµβων έχει περιγραφεί επανειληµµένως. ∆ιάρκεσε ως τα 1961, και σε µειωµένο 
αριθµό εµφανίσεων ως τα 1965. Η επιθυµία να επανέλθει την έκανε να εκτεθεί σε σειρά εµφανίσεων (1972-73) που, 
δυστυχώς, άφησαν µια θλιβερή τελευταία εικόνα της, η οποία αντικατόπτριζε το προσωπικό της δράµα, αφού η 
απώλεια της φωνής και το τέλος του δεσµού της µε τον Αριστοτέλη Ωνάση της είχαν µειώσει την επιθυµία να 
εξακολουθήσει να ζει. Αποµονωµένη στο διαµέρισµά της στο Παρίσι, γεµάτη φοβίες και ανασφάλειες, χωρίς 
προοπτική που θεωρούσε αντάξια του παρελθόντος της, η Κάλλας άφησε τον εαυτό της να εθισθεί στη χρήση 
διαφόρων φαρµάκων, τα οποία πιθανόν συνέβαλαν στον ξαφνικό της λυτρωτικό θάνατο. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Νίκος Εγγονόπουλος  (Αθήνα 1910  -  Αθήνα 1985) : Σηµαντικός ζωγράφος, 
ποιητής και σκηνογράφος, είναι αυτός που εκφράζει τον υπερρεαλισµό στην Ελλάδα. 
Σπούδασε στην Α.Σ.Κ.Τ. Αθηνών ως µαθητής του Κ. Παρθένη, του Μπισκίνη και του 
Κεφαλληνού, ενώ διδάχτηκε βυζαντινή τέχνη κοντά στο Φ.Κόντογλου. Συνέχισε τις 
σπουδές του σε ελεύθερα εργαστήρια του Μονάχου, της Φλωρεντίας, της Ρώµης και της 
Ραβέννας και ταξίδεψε προκειµένου να ολοκληρώσει τις επαφές του µε τα ρεύµατα της 
εποχής και τις σύγχρονες αναζητήσεις. Νίκος Εγγονόπουλος 
 
Ἱκεσία 
Ἀπὸ τὴ συλλογή του «Στὴν Κοιλάδα μὲ τοὺς Ροδῶνες»,. Ἴκαρος, Ἀθήναι 1992, 
3η ἒκδ. 
 

Ἡ νύχτα διαδέχεται τὴν ἡμέρα. Καὶ ὡς ἡ μέρα εἶναι ἡ περιοχὴ τῶν δέντρων καὶ τῶν λουλουδιῶν, 
ἔτσι κι' ἡ νύχτα εἶναι ἡ περιοχὴ τῶν φαντασμάτων καὶ τῶν κρουνῶν. Τοποθετεῖς τὴ σκάλα στὸν 
τοῖχο, καὶ μὲ πολλὴ πολλὴ προσοχὴ περνᾶς «ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριά». Ἀντιλαμβάνεσαι ψιθύρους, σὰν 
θρόϊσμα νεκρῶν φύλλων, καὶ τὸ κελάρυσμα τῶν νερῶν, τὸν σχεδὸν ἀνεπαίσθητο θόρυβο ποὺ 
κάμνει ἡ ρόδα τοῦ μύλου. Ἕνας τροχός, ἕνα ἀλέτρι, ἀστέρια, κι' ἀρχίζουν τὰ θαύματα καὶ τὰ μάγια 
τῆς νύχτας. Μὲ τὰ χείλια κολλημένα στ' ἄσπρα της πόδια, στοχάσου καλά, λέγε μέσα σου πὼς δὲ 
θὰ πάψης ποτὲ νὰ ἐλπίζης, πὼς δὲ θὰ πάψης ποτὲ νὰ πιστεύης, πὼς δὲ θὰ πάψης ποτὲ νὰ ἱκετεύης, 
πὼς δὲ θὰ πάψης ποτὲ νὰ ἐπιστρατεύης ὅλη τὴν ἀγάπη, ποὺ ἔχεις μέσα σου κρυμμένη, ἐνάντια 

στὶς δυνάμεις τοῦ κακοῦ. 
 
 
 
                 Ο Όρκος των Φιλικών,                                                                                       
Ελαιογραφία σε µουσαµά, 92 x 73 εκ.,  
∆ηµοτική Πινακοθήκη Ρόδου     

        



 
 

ΜΙΑ ΜΑΓΙΣΣΑ ΜΕ ΒΡΩΜΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ 
 

Η Βρωµύλω είναι µια βρωµερή µάγισσα µε βρώµικες συνήθειες. Ωστόσο είναι µια 
χαρούµενη µάγισσα µέχρι που µετακοµίζει δίπλα της µια απαίσια, φριχτή συµµορία 
τελωνίων και της κάνει τη ζωή αφόρητη. Έτσι λοιπόν ζητάει από την όχι και τόσο καλή 
φίλη της, την Καρχαριοφίδω, να τη βοηθήσει να βρει µια νέα τρώγλη και να δηµοσιεύσει 
µια αγγελία για να βρει το απαραίτητο σε κάθε µάγισσα δαιµόνιο. 
Όµως το πρόβληµα είναι ότι ο µόνος που απαντάει στην αγγελία είναι ένα χάµστερ! Τι 
εξήγηση θα δώσει η Βρωµύλω στη Σύναξη των µαγισσών; 

                              Μια ξεκαρδιστική ιστορία της ΒΡΩΜΥΛΩΣ!  
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

                             ΤΑ ΖΩΑΚΙΑ ΣΤΟ ΛΙΒΑΔΙ  
Ο κ. Γιάννης είναι αγρότης που ζει στο λιβάδι και δίνει τροφή στα πουλιά το χειµώνα. 
Επίσης πολλά πουλιά, πάπιες και χήνες την άνοιξη µαζεύονται στη λίµνη αναζητώντας 
τροφή.  
Ο κ. Γιάννης έχει έναν σκύλο που προσέχει το κοπάδι του. Το άλογό του τον  βοηθάει 
στις δουλειές του. Εκεί στο λιβάδι άλλα ζώα βρίσκουν τροφή, άλλα γεννούν κι άλλα 
φοβούνται. Το λιβάδι είναι ένας µαγευτικός τόπος. 
 

…………………………………………………………………………………………………..........................................
  
                              Ο ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ 
Αυτή είναι η ιστορία της Μαίρης Λένοξ, ενός στριµµένου και αντιπαθητικού κοριτσιού, 
που γεννήθηκε στις Ινδίες από Άγγλους γονείς, αλλά έµεινε ορφανή στα εννιά της 
χρόνια και αναγκάστηκε να πάει να µείνει στο αρχοντικό του παράξενου θείου της, στα 
βαλτοτόπια της βόρειας Αγγλίας.  
Η Μαίρη αρχίζει να κάνει µακρινές περιπάτους στους έρηµους κήπους του αρχοντικού 
(του θείου της) και µαθαίνει για κάποιον κήπο που µένει κλειδωµένος από τότε που 
πέθανε η γυναίκα του θείου της. Πιάνει φιλίες µε έναν κοκκινολαίµη, µ’ ένα γέρο 
κηπουρό κι ένα παιδί της ηλικίας της, τον Ντίκον, που ξέρει όλα τα µυστικά της φύσης και συνεννοείται µε τα 
ζώα και τα πουλιά. Αλλά και µε τον Κόλιν γίνεται φίλη, τον άρρωστο γιο του θείου της, που τον ανακαλύπτει σ’ 
ένα µυστικό δωµάτιο του αρχοντικού. Τα τρία παιδιά αποφασίζουν να βρουν το µυστικό κήπο και να τον 
ξαναζωντανέψουν. 
                             ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Ε’  ΤΑΞΗΣ                                                                 
9                                                                                                                                                                                                             

ΝΕΡΑΙΔΟΣΚΟΝΗ 
 Όταν η Ρόζι βρίσκει µια µικρή καρό κάλτσα στο υπνοδωµάτιό της, είναι σίγουρη 
ότι αυτή θα µπορούσε να ανήκει µόνο σ’ ένα πλάσµα – σε νεράιδα! 
Όµως η µαµά λέει στη Ρόζι πως πρέπει να είναι αφελής, δεν υπάρχουν νεράιδες. 
Η ηλικιωµένη κυρία που µένει στο διπλανό σπίτι λέει στη Ρόζι ότι η µαµά είναι 
εκείνη που γίνεται αφελής. Οι νεράιδες βρίσκονται παντού, αρκεί να ξέρεις πώς 
να ψάξεις. Και τρελαίνονται για σοκολάτα. 



 
 

                        ΑΡΑΓΕ ΘΑ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΜΕ ; 
 
    Το πέρασµα από τη µια εκπαιδευτική βαθµίδα στην άλλη δεν είναι εύκολη υπόθεση για µας τους µαθητές 
και τις µαθήτριες της Στ΄ τάξης. Μας γεµίζει άγχος το άγνωστο που θα έρθει αύριο. Άραγε θα τα καταφέρουµε;                                                                     
    Γι’ αυτό σκεφτήκαµε κάτι απλό. Αυτοί που θα µπορούσαν µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο να µας βοηθήσουν 
να ξεδιαλύνουµε το τοπίο για το άγνωστο γυµνάσιο ήταν φυσικά οι περσινοί µαθητές της προηγούµενης έκτης. 
   Αποφασίσαµε λοιπόν να τους επισκεφτούµε στο χώρο του Γυµνασίου και να τους πάρουµε  µια συνέντευξη, 
την οποία σας παρουσιάζουµε παρακάτω: 
   (Τη συνέντευξη πήραν οι µαθητές της ΣΤ΄ τάξης Ανθούλα Γκότση, Κωνσταντίνα Πλιούµη, Νίκος Κάρτζιας) 
 
- Πώς νιώθετε που φύγατε από το δηµοτικό; 
- Ωραία, γιατί γνωρίσαµε νέους φίλους και ήρθαµε σε καινούργιο τόπο. 
- Πώς είναι το καινούργιο σας σχολείο; 
- Είναι πάρα πολύ ωραίο, µε  µεγάλες  αίθουσες, κυλικείο, γυµναστήριο. Μας αρέσει γιατί ήρθαµε σε ένα 

καινούργιο περιβάλλον µε πολλούς καθηγητές και καινούρια παιδιά. 
 
- Πώς σας αντιµετώπισαν οι µεγαλύτερες τάξεις;  
- Οι µαθητές των άλλων τάξεων µας υποδέχθηκαν καλά, µας πλησίασαν πρώτοι και µας πρόσφεραν τη 

φιλία τους. 
- Τα µαθήµατα είναι εύκολα ή δύσκολα; 
-    Yπάρχουν µαθήµατα εύκολα και άλλα που µας δυσκολεύουν περισσότερο. 
 
- Ποιο  µάθηµα  σας φαίνεται δύσκολο;   
-    Τα  αρχαία  είναι το πιο δύσκολο µάθηµα γιατί ερχόµαστε σε επαφή µ’ αυτό για πρώτη φορά στο γυµνάσιο.                            
- Πόσους καθηγητές έχετε; 
- Έχουµε 15 καθηγητές. 
 
-    Πόσα βιβλία  έχετε; 
-    Έχουµε 29 βιβλία. 
- Πόσες ώρες χρειάζεστε για να ολοκληρώσετε τα µαθήµατά σας; 
- Εξαρτάται από το πρόγραµµα που έχουµε κάθε µέρα. Περίπου 2-6 ώρες. 
 
-     Πόσα τµήµατα είστε; 
- Οι µαθητές και οι µαθήτριες της πρώτης τάξης είµαστε από όλα τα χωριά  του ∆ήµου Καλλιθέας. 

Εποµένως µαζευόµαστε πολλά παιδιά. Έτσι χωριζόµαστε σε 3 τµήµατα µε αλφαβητική σειρά. 
- Πόσα άτοµα είστε σε κάθε τµήµα; 
- Σε κάθε τµήµα είµαστε 20-25 παιδιά. 
 
-   Πώς νιώθετε που είστε µε παιδιά διαφόρων χωριών; 
-    Αισθανόµαστε πολύ ωραία γιατί κάνουµε καινούργιες γνωριµίες.                  
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
Ευχαριστηθήκαµε πάρα πολύ την επίσκεψή µας στο χώρο  
του γυµνασίου.  
Ευχόµαστε στα παιδιά της Α΄ τάξης  του Γυµνασίου καλή 
επιτυχία στον καινούριο δρόµο που άνοιξε για αυτούς.!!!  
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Οι σηµαιοφόροι και οι παραστάτες του σχολείου µας
 

 
     Στην αρχή της σχολικής  χρονιάς γίνεται από το 
∆ιευθυντή του σχολείου, ενώπιον των δασκάλων 
και των ενδιαφερόµενων µαθητών, η επιλογή των 
σηµαιοφόρων του σχολείου, των παραστατών και 
των υπευθύνων για την κατάθεση των στεφανιών. 
     Επιλέγονται ως σηµαιοφόροι δύο µαθητές της 
ΣΤ΄ τάξης που κατά το προηγούµενο έτος 
συγκέντρωσαν τη µεγαλύτερη  βαθµολογία. Στη 
συνέχεια  γίνεται  η επιλογή των δέκα παραστατών  
πάλι από  µαθητές µε  υψηλή βαθµολογία και τέλος 
επιλέγονται οι δύο υπεύθυνοι για την κατάθεση. Σε 
περιπτώσεις ισοβαθµίας γίνεται κλήρωση. 
     ‘Ετσι, φέτος, για το πρώτο εξάµηνο (µέχρι 31 
Ιανουαρίου) επιλέχθηκαν: ως σηµαιοφόρος η 
µαθήτρια Φιλοθέη Μπουφίδου, ως παραστάτες οι 
µαθητές Ανθούλα Γκότση, Νίκος Κάρτζιας, Γιάννης 
Γιαννακός, Ελένη Μυλωνά  και Άγγελος Τσιαλµίδης 
και ως υπεύθυνη για την κατάθεση η Παρασκευή 
Σαραµάντου. 
     Για το δεύτερο εξάµηνο επιλέχθηκαν: ως 
σηµαιοφόρος η  µαθήτρια  Κωνσταντίνα Πλιούση, 
ως  παραστάτες   οι   µαθητές  Παντελής  Φράγκος, 

 
………………………………………… 

 

   Η ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΤΗΣ  
   28ΗΣ   ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

 

 
 

 

 
 
Νικολέτα Πετρίδου, ∆ηµήτρης Μίντης, ∆ήµητρα 
Γουδούτση και Νίκος Κούντης και ως υπεύθυνος 
για την κατάθεση στεφανιών ο Μιλτιάδης-Ρεµί 
Μυρώνης.   

 

 
 
Στη φωτογραφία διακρίνεται η σηµαιοφόρος µε τους 
παραστάτες λίγο πριν  την παρέλαση.  

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

 
 

 Οι µαθητές και οι µαθήτριες του σχολείου παρελαύνουν στον 
κεντρικό δρόµο της Νεοχωρούδας µπροστά από την εξέδρα 
των‘’ επισήµων’’.                                                                 11 



 

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ                                     
 

     Για έκτη συνεχόµενη χρονιά λειτουργεί στο 
σχολείο µας Ολοήµερο Τµήµα µε µαθητές απ’ όλες 
τις τάξεις. Φέτος µάλιστα έχει αυξηθεί ο αριθµός 
των µαθητών που φοιτούν σ’ αυτό. Εκτός από την 
προετοιµασία των µαθηµάτων για την άλλη µέρα, 
που γίνεται από την Υπεύθυνη δασκάλα του 
Ολοηµέρου, έχει εµπλουτιστεί το πρόγραµµά του 
µε πρόσθετα διδακτικά αντικείµενα.  
     Κατά τη φετινή χρονιά διδάσκονται Αγγλικά, 
Μουσική, Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, ενώ 
αναµένουµε την πρόσληψη εκπαιδευτικού 
Εικαστικών και εκπαιδευτικού Φυσικής Αγωγής 
για το αντικείµενο του Αθλητισµού.    

 
 

 
 
 

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

KAINOYΡΙΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 

 

 

 
 
Ολοήµερο Τµήµα: Η Υπεύθυνη δασκάλα µε τα 27 παιδιά 
του Τµήµατος στο προαύλιο του σχολείου 
 

………………………………………… 

 
 
 
     Ευχαριστούµε πολύ το Σύλλογο Γονέων και 
Κηδεµόνων για την ευγενική χορηγία του, αφού 
εφοδίασε το σχολείο µε καινούριους πίνακες  
µαρκαδόρων. 
     Καταργήθηκαν έτσι οι παλιοί  “µαυροπίνακες” µε 
τις κιµωλίες που σίγουρα αποτελούσαν προϊόν 
περασµένων εποχών. 
     Τα παιδιά βρίσκουν το γράψιµο εύκολο και 
διασκεδαστικό µε τους εύχρηστους, πολύχρωµους 
µαρκαδόρους. Έγινε  επίσης αντιληπτό πόσο 
λιγότερο ρυπαίνεται ο χώρος γύρω από τον 
πίνακα. 
 
Μαθητές της Γ΄ τάξης σε ώρα µαθήµατος

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