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     Το σκάνδαλο του Ντόπινγκ έχει πάρει διαστάσεις 
χιονοστιβάδας και γκρεµίζει από το βάθρο του  
µεγάλους αθλητές, ηχηρά ονόµατα και παράγοντες 
του αθλητισµού. 
      Τι είναι όµως το Ντόπινγκ 
(DOPING);  
  H  ∆.Ο.Ε ορίζει ως doping τη 
χρήση από τον αθλητή/τρια ή και τη 
χορήγηση σ’ αυτόν από άλλο 
άτοµο, ουσιών που είναι ξένες προς 
τις µεταβολικές διεργασίες του 
ανθρώπινου οργανισµού, ή και 
φυσιολογικών ουσιών σε 
µεγαλύτερη ποσότητα ή και τη 
χρήση ορµονών κι άλλων 
παρόµοιας δράσης προϊόντων µε 
σκοπό την παράνοµη βελτίωση των 
επιδόσεων. 
    Μερικές µέρες πριν τους 
Ολυµπιακούς Αγώνες οι υπεύθυνοι 
χτυπούν σε χιλιάδες πόρτες  ανά τον κόσµο, 
ελέγχοντας τους αθλητές για χρήση στεροειδών και 
άλλων ουσιών, τις οποίες χρησιµοποιούν οι 
παραβάτες για να γίνουν µεγαλύτεροι σε όγκο, 
δυνατότεροι και γρηγορότεροι. Η καµπάνια αυτή 
αποτελεί το µεγαλύτερο πρόγραµµα ελέγχου πριν 
τους Ολυµπιακούς Αγώνες. Όµως παρά τις αιφνίδιες 
επισκέψεις, δεν είναι λίγοι αυτοί που υποστηρίζουν 
πως η ∆.Ο.Ε έχει ένοχο παρελθόν, καθώς διενεργεί 
ελλιπείς ελέγχους έχοντας αποκρύψει θετικά 
δείγµατα προς αποφυγή της ντροπής αλλά και της 
οικονοµικής πανωλεθρίας –µην  ξεχνάµε  τα  µεγάλα  
ονόµατα  είναι  αυτά  που  προσελκύουν  σπόνσορες 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -                                                           

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 
ΜΕ ΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

    Ακριβείς στην ώρα µας για την προγραµµατισµένη 
συνέντευξη, οι µαθητές/τριες της ΣΤ΄ τάξης µε τη 
δασκάλα µας, δεχθήκαµε το θερµό καλωσόρισµα 
από τον κ. ∆ηµήτρη Σαραµάντο, το ∆ήµαρχο 
Καλλιθέας, στο γραφείο του στην  Πεντάλοφο 
 -Το 2007 έγιναν βουλευτικές εκλογές. Μετά από 
συζήτηση στο σχολείο, αντιληφθήκαµε πως για 
να πολιτευτεί κάποιος πρέπει να έχει αρχικά 
κάποιο επάγγελµα αλλά και ένα «πρόσωπο»     

και πλήθη. Το γεγονός ότι υπάρχει µια νέα µέθοδος 
ανίχνευσης στα σκαριά δεν ωφελεί, καθώς οι 
ερευνητές υποστηρίζουν πως υπάρχει µια πανοπλία 
αυξητικών ουσιών, η οποία δεν ανιχνεύεται. 

   Με τόσες αναφορές στα ΜΜΕ θα 
µπορεί ο κόσµος να πιστέψει ότι οι 
υψηλές επιδόσεις των αθλητών στους 
Ολυµπιακούς Αγώνες για παράδειγµα 
είναι αποτέλεσµα σκληρής δουλειάς, 
ταλέντου και όχι αναβολικών; 
  Μερικοί ειδικοί πιστεύουν πως µεγάλος 
αριθµός αθλητών ρισκάρει την ίδια του 
τη ζωή χρησιµοποιώντας αναβολικά, στο 
κυνήγι του χρυσού µεταλλίου. Φυσικά 
αυτό δε σηµαίνει ότι δεν υπάρχουν 
άνθρωποι οι οποίοι είναι προικισµένοι, 
έχουν αρχές και δεν παίρνουν 
αναβολικά! 
    Οι αυξητικές ουσίες λέγεται πως ήταν 
µέρος των Ολυµπιακών Αγώνων από τις 

αρχές ακόµα του 1900, όπου οι µαραθωνοδρόµοι 
έπιναν µπράντι κι έπαιρναν στρυχνίνη. Αργότερα 
ήρθε η καφεΐνη και οι αµφεταµίνες. Μετά τα 
στεροειδή. 
     Παραδοσιακά οι έλεγχοι γίνονται κατά την 
διάρκεια των αγώνων κι έτσι οι παραβάτες κάνουν 
χρήση των ουσιών πριν και µετά. Παίρνουν επίσης 
διάφορα διουρητικά  που  αυξάνουν την παραγωγή 
της ουρίνης, για να καµουφλάρουν τα αναβολικά 
στον οργανισµό τους. 
      Οι παραβάτες παίρνουν όγκο µε την ανθρώπινη 
αυξητική  ορµόνη  και  αυξάνουν  την  αντοχή  µε την                                           
                                                    (συνέχεια στη σελ.2 ) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  -  

στο κοινωνικό σύνολο. Ποιο είναι το δικό σας 
επάγγελµα; Πώς φτάσατε στη θέση αυτή ως 
δήµαρχος του δήµου Καλλιθέας; 
-Το επάγγελµά µου ήταν, και συνεχίζει να είναι, 
έµπορος, γιατί το αξίωµα του δηµάρχου δεν είναι 
επάγγελµα, είναι λειτούργηµα. Απλά όλοι µας το 
µπερδεύουµε και λέµε ότι είναι επάγγελµα. ∆ήµαρχος 
κάποιος µπορεί να είναι για 4 χρόνια, για 8 ή για 12, 
ανάλογα. Ο λαός ψηφίζει. Οι πολίτες του δήµου µας,  
και οποιουδήποτε άλλου δήµου, ψηφίζουν  και  αυτοί    
                                                          (συνέχεια στη σελ.4 )                                                                                                                             
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ΝΤΟΠΙΝΓΚ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ (συνέχεια)                                     
 
ερυθροποιητίνη, η οποία υπάρχει από τα τέλη της 
δεκαετίας του ’80 για να βοηθήσει ανθρώπους µε 
αιµατολογικές δυσλειτουργίες διεγείροντας το 
µυελό του οστού να δηµιουργήσει περισσότερα 
κόκκινα κύτταρα. Συµπέραναν αµέσως οι επιτήδειοι 
πως τα επιπλέον κύτταρα θα µεταφέρουν  
επιπλέον οξυγόνο, µε αποτέλεσµα ν’ αυξάνουν την 
αντοχή. Από το 1987 µέχρι το 1991, η χρήση της 
συνδέθηκε µε το θάνατο 18 ποδηλατών. Οι 
ερευνητές υποψιάζονται πως οι καρδιές τους δεν 
άντεξαν, καθώς το αίµα πύκνωσε. 

 
 
 
Αντί επιλόγου, το σχόλιο του Αµερικανού δροµέα 
στα 800 µ., Τζόνι Γκρέι που κατέκτησε το χάλκινο 
µετάλλιο στη Βαρκελώνη το 1992 για τη 
νοµιµοποίηση των αναβολικών:  
«Θα παρακολουθούµε ένα δροµέα να σπάει τη µια 
µέρα  το  παγκόσµιο  ρεκόρ   και   να  πεθαίνει  την 
επόµενη  εβδοµάδα. Θα είναι  σαν  να επιτρέπουµε 
στους αθλητές να αυτοκτονούν για την αγάπη τους 
για το χρήµα». 
 

 
Η αστυνοµία του Ντόπινγκ. Το Φεβρουάριο του 
1999 , η ∆ΟΕ  δηµιούργησε και χρηµατοδότησε το 
περίφηµο World Anti Doping Agency γνωστό και σαν 
WADA. Σχεδιάστηκε, έτσι, ώστε να δρα αυτόνοµα 
και αστραπιαία. Η διαφορά από άλλες παρόµοιες 
προσπάθειες είναι πως συγκέντρωσε όλες τις 
οµοσπονδίες, τις Ολυµπιακές Επιτροπές, τους 
αθλητές  και, το πιο σηµαντικό, τις κυβερνήσεις από 
όλο τον κόσµο. 
Βέβαια οι πιθανότητες της νίκης στον πόλεµο του 
ντόπινγκ είναι αρκετές, όµως πολλοί ερευνητές, 
αθλητές και προπονητές ανησυχούν για τις 
συζητήσεις που γίνονται περί της νοµιµοποίησης 
των αναβολικών . 
Ανατριχιάζουν στη σκέψη και µόνο του µέλλοντος 
όπου θα έχουν ανοίξει οι πόρτες στα αναβολικά, τα 
οποία θα έχουν γίνει µέρος της προετοιµασίας ενός 
αθλητή. 
…………………………………………………………..... 
 

Συµµετοχή του σχολείου µας σε 
αγώνες στίβου    
 
    Την Πέµπτη, 22-5-08, πραγµατοποιήθηκε η Α΄ 
φάση στίβου των ∆ηµοτικών Σχολείων της 
∆ιεύθυνσης Π.Ε. ∆υτικής Θεσσαλονίκης. Οι αγώνες 
διεξήχθησαν στο ∆ηµοτικό Στάδιο Αµπελοκήπων και 
η συµµετοχή των µαθητών-αθλητών ήταν πολύ 
µεγάλη. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………. 
 
 
 
   Είχαν προηγηθεί στο σχολείο, µε την επίβλεψη του 
εκπαιδευτικού Φυσ. Αγωγής, εσωτερικοί αγώνες 
στίβου, στους οποίους ξεχώρισαν οι παρακάτω 
µαθητές- αθλητές και οι οποίοι µας εκπροσώπησαν 
στους προχθεσινούς αγώνες: 
ΡΙΨΕΙΣ: 
Μπαλάκι (κοριτσιών) :  Ανθούλα Γκότση  (ΣΤ΄ τάξη) 
Μπαλάκι (αγοριών) :    Νίκος Κούντης  (ΣΤ΄ τάξη) 
∆ΡΟΜΟΙ: 
50 µ. ταχύτητας:           Λία Τουτζιάρη  (Ε΄ τάξη) 
1000 µ. αντοχής:          ∆ηµήτρης Κουρής (Ε΄ τάξη) 
ΑΛΜΑΤΑ: 
Μήκος (κοριτσιών):   Φιλοθέη Μπουφίδου (ΣΤ΄ τάξη) 
Μήκος (αγοριών):      Χρήστος Ζέγος  (Ε΄ τάξη) 
   Οι µαθητές και οι µαθήτριές µας είχαν µια αξιόλογη 
παρουσία στους αγώνες και το κέρδος που 
αποκόµισαν ήταν καινούριες παραστάσεις και 
εµπειρίες από τη συµµετοχή τους. 
 
 
 
Στη φωτογραφία διακρίνεται ο µαθητής της Ε΄τάξης του σχολείου 
µας ∆ηµήτρης Κουρής (µε τα βυσσινί), λίγο πριν τον τερµατισµό 
στον αγώνα των 1000 µ. 
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 

   Πρόσφατα επισκεφτήκαµε το Αθλητικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Μας ξενάγησαν και µας είπαν πράγµατα 
που είχαν συµβεί στους Ολυµπιακούς Αγώνες κάθε χώρας. Επίσης µας έδειξαν φωτογραφίες, αντικείµενα και  
                                                              τις µασκότ από κάθε Ολυµπιάδα. 
                                                             Για να µας εξετάσει η ξεναγός, έπαιξε µαζί µας ένα πολύ ωραίο παιχνίδι.   
                                                             Το παιχνίδι είχε διάφορες ερωτήσεις. Αν δε θυµόµασταν κάτι πηγαίναµε 
                                                             στο σηµείο όπου το είχαµε δει.Αυτό που µας άρεσε ήταν η απονοµή των  
                                                             µεταλλίων. Όταν παραλάβαµε τα µετάλλια νιώσαµε σαν αθλητές. 
                                                             Ήταν όλα τόσο ενδιαφέροντα, που δεν καταλάβαµε πότε πέρασε η ώρα.  
                                                             Επιστρέψαµε κατενθουσιασµένοι µε όµορφες εικόνες στο µυαλό µας.  
 
                                                                                        
 
                                                                                           Γεωργία Βαρδαλή – Σοφία Περουστιάνη ( µαθήτριες ∆΄τάξης) 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 Γιορτή για την Εθνική Επέτειο 
   Τη ∆ευτέρα το πρωί στις  24 του Μάρτη, το ∆ηµοτικό Σχολείο Νεοχωρούδας γιόρτασε στο Πνευµατικό 
Κέντρο την Εθνική Επέτειο της  25ης Μαρτίου 1821.  
  Την εκδήλωση άνοιξαν µε ποιήµατα  τα µικρά  παιδιά  του  Νηπιαγωγείου, αναφερόµενα στο διπλό νόηµα της 
γιορτής,  και ακολούθησαν τα παιδιά της έκτης τάξης του ∆ηµοτικού σχολείου (ντυµένα µε παραδοσιακές 
στολές) ψάλλοντας ‘’Τη Υπερµάχω’’, τραγουδώντας επετειακά τραγούδια και παρουσιάζοντας τέσσερα (4) 
θεατρικά µονόπρακτα.  
  Με παραστατικό τρόπο µίλησαν στις καρδιές των υπολοίπων µαθητών/τριών  και των παρευρισκοµένων 
γονέων για τον αγώνα, τα βάσανα και την πίκρα, τη δύναµη για ζωή και ελευθερία των επαναστατηµένων 
Ελλήνων. 
   Η εκδήλωση έκλεισε µε παραδοσιακούς χορούς και τον Εθνικό Ύµνο. 
 
Αφήγηση : Γιαννακός Γιάννης 
Μονόπρακτα 
  α)  Το κλεφτόπουλο 
        Κούντης Νίκος – Μυλωνά Ελένη 
   β)  Οι Κλέφτες 
        Τσιαλµίδης Άγγελος  _ Μίντης ∆ηµήτρης 
        Φράγκος Παντελής  _  Ντζουµάλιεβ Χρίστο 
        Κάρτζιας  Νίκος   
   γ)  Η Σουλιωτοπούλα  
        Μπουφίδου Φιλοθέη  _ Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος 
   δ)  Οι Μεσολογγίτισσες 
         Πετρίδου Νικολέτα  _ Σαραµάντου Παρασκευή  
         Γκότση Ανθούλα   _  Πλιούση Κων/να 
         Ναρισιάνη Βάσω  _  Γουδούτση ∆ήµητρα  
         Μυρώνης  Ρεµί                                                                  
  Χορωδία : Μαθητές/τριες της Στ΄ Τάξης                                 Aπό τη γιορτή για την Εθνική Επέτειο            
  Χορός  :    Μαθητές/τριες της Στ΄τάξης                                   ∆ιακρίνονται µαθητές και µαθήτριες της ΣΤ΄ τάξης 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Διαπολιτισµικότητα και πολυθεµατικότητα στην Στ΄τάξη 
 
                                                                   Στην  τάξη  µας, πριν λίγο  καιρό, είχαµε τη χαρά να γνωρίσουµε τον   
                                                                   Κύριο  Μαντού, έναν  Ινδό  φίλο  ενός  συµµαθητή  µας. Η επίσκεψή 
                                                                   του  συνέπεσε  µε  την  ενασχόλησή µας  µε  τα ήθη και έθιµα άλλων    
                                                                   λαών   και   πολιτισµών,  µε  διαφορετικές   θρησκείες  και   ποσοστά  
                                                                   κοινωνικών στρωµάτων, στην παγκόσµια πραγµατικότητα. 
                                                                     Η συνεννόησή  µας έγινε στην Αγγλική γλώσσα (Ινδός ο ίδιος, εµείς  
                                                                   Έλληνες, η συνεργάτης του Γαλλίδα) αποδεικνύοντας πως όλα αυτά     
                                                                   που  εξετάζουµε  στο σχολείο , έχουν εφαρµογή  στη  διαπολιτισµική 
                                                                   πραγµατικότητά µας.                           
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΟ 

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  (συνέχεια)                                     

 
αποφασίζουν για πόσο διάστηµα θα είναι κάποιος 
«δήµαρχος». Θεωρώ ότι δεν είναι θέµα του 
επαγγέλµατος ή του προσώπου που µπορεί να 
δείχνεις σε µια κοινωνία, αλλά για να εκλεγείς 
δήµαρχος πρέπει να είσαι δραστήριος. ∆ραστήριος 
σηµαίνει ότι πρέπει πέρα από τα προσωπικά σου, τα 
οικογενειακά σου και από τα επαγγελµατικά σου 
πρέπει να ασχολείσαι µε όλα τα κοινά. Τα κοινά είναι 
ο πολιτιστικός, ο αθλητικός σύλλογος, είναι διάφοροι 
σύλλογοι. Όπως έχουν οι γονείς το δικό τους 
σύλλογο γονέων και κηδεµόνων και ασχολούνται και 
ενδιαφέρονται για εσάς, για το σχολείο και οτιδήποτε 
άλλο γενικότερα, έτσι κι ένας οποιοσδήποτε 
άνθρωπος για να αποκτήσει την αναγνώριση και να 
καταξιωθεί σε αυτό που θέλει να ακολουθήσει στο 
µέλλον, πρέπει να είναι δραστήριος µέσα στο 
κοινωνικό σύνολο.   
 -Στην Ιστορία φέτος µάθαµε για τον Καποδίστρια, 
τον πρώτο κυβερνήτη του ελληνικού κράτους. 
Επίσης είχαµε αναφερθεί και σε σχετικό µάθηµα 
στην Κοινωνική και Πολιτική αγωγή στο όνοµα 
αυτό. Ποιες αλλαγές έφερε το σχέδιο 
«Καποδίστριας», σε σχέση µε τους µικρούς 
δήµους και κοινότητες που προϋπήρχαν; Τι 
σηµαίνει το Β΄ σχέδιο Καποδίστρια για το δήµο 
µας;  
 -Το 1998 έγινε το πρώτο σχέδιο «Καποδίστρια», και 
λέµε ότι στηρίχθηκε σ’ ένα οργανωµένο  σχεδιασµό, 

όπως το ίδιο είχε 
κάνει και ο 
γνωστός µας 
κυβερνήτης. Ο 

«Καποδίστριας» 
του ’98, χώρισε 
σε 4 κοινότητες τα 
6 χωριά. Θεωρώ 
ότι έδωσε πνοή 
και δύναµη στα 
χωριά µας. 

Βέβαια θα µπορούσε να έχει και καλύτερα 
αποτελέσµατα, αν είχε οργανωθεί καλύτερα από την 
κεντρική κυβέρνηση, αν οι δήµοι, και ιδιαίτερα οι 
µικροί καποδιστριακοί δήµοι, όπως ο δικός µας, είχαν 
εφοδιαστεί µε κατάλληλο επιστηµονικό προσωπικό. Ο 
Β΄ «Καποδίστριας», σύµφωνα µε πληροφορίες που 
έχουµε, επειδή η κεντρική διοίκηση ποτέ δε µας 
ενηµερώνει εκ των προτέρων, θα είναι µεγάλος. Έτσι, 
πάντα µε τις ανεπίσηµες πληροφορίες που έχουµε, ο 
δήµος Καλλιθέας δε θα υπάρχει µετά το 2010 
αυτόνοµα, θα είναι ένας άλλος µεγάλος δήµος. Η 
προσωπική ευχή αλλά και αγωνία µας, είναι ο δήµος 
µας να ενωθεί µε το δήµο Ωραιοκάστρου ή το δήµο 
Εχεδώρου. Έτσι, ο δήµος θα κάνει περισσότερα 
βήµατα µπροστά. Σε άλλες περιοχές είναι πιο 
δύσκολα τα πράµατα. Στο νοµό Κιλκίς π.χ.  θα είναι 
µόνο δυο µεγάλοι δήµοι. 

 Εγώ θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να γίνει, ο Β΄ 
«Καποδίστριας», αλλά να γίνει σωστά, έτσι ώστε 
να ολοκληρωθεί αυτό που έµεινε µισό το ’98. 
 -∆εν ευθύνεστε καθόλου εσείς γι’ αυτά; 
∆ηλαδή οι αποφάσεις είναι άνωθεν; 
 -Πάντοτε τα σχεδιάζουν άλλοι. Στην Ελλάδα που 
ζούµε, δυστυχώς, έτσι είναι τα πράµατα. Άλλοι το 
σχεδιάζουν, ενώ εκείνοι που πραγµατικά τους 
αφορά και  σκοτίζονται γι’ αυτό, δεν ρωτούνται. 
Βέβαια, υπάρχει και η δικαιολογία πως ο καθένας 
άµα ερωτηθεί θα έχει και µια διαφορετική άποψη 
και στο τέλος δε θα µπορεί να υπάρξει λύση. Σε 
µια συνέντευξη όλων των δηµάρχων της 
Θεσσαλονίκης, σε κάποια εφηµερίδα, οι πιο 
πολλοί συνάδελφοι συµφωνούσαν να 
παραµείνουν οι δήµοι ως έχουν, και ο καθένας να 
κρατήσει την «καρέκλα» που έχει, χωρίς να 
ενδιαφέρονται αν η ευρύτερη περιοχή, ο τόπος 
πάει µπροστά. ∆εν είναι λογική αυτό. Σας είπα 
πως κάθε τετραετία ο λαός ψηφίζει και µπορεί να 
ψηφίσει διαφορετικό πρόσωπο. Κάθε δήµαρχος 
πρέπει να φροντίζει να βελτιώνεται η περιοχή, για 
να έχετε εσείς ένα καλύτερο µέλλον, εσείς που 
είστε ακόµα µικρά παιδιά. 
 -Μετά από την επίσκεψή µας στο Κέντρο 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Βερτίσκου 
αναρωτηθήκαµε τι κάνουµε εµείς ως άτοµα 
για την προστασία του περιβάλλοντος. 
Σκέφτεστε µήπως να τοποθετήσετε κάδους 
ανακύκλωσης, ειδικότερα κάδους 
κοµποστοποίησης, αλουµινίου, γυαλιού στο 
δήµο µας; 
- Οι µοναδικοί κάδοι ανακύκλωσης που υπάρχουν 
µέχρι σήµερα στο δήµο µας είναι οι κάδοι 
ανακύκλωσης χαρτιού. Εµείς, εδώ και δυο µήνες 
έχουµε πάρει µια απόφαση, σαν δηµοτικό 
συµβούλιο, και θα κάνουµε ανακύκλωση, σε 
συνεργασία µε την Ε.Ε.Α. (Ελληνική Εταιρία 
Ανακύκλωσης), σε τέσσερα είδη: σε γυαλί, 
αλουµίνιο, πλαστικό και χαρτί που ήδη γίνεται. 
Μ’ αυτή τη συµφωνία και µ’ αυτή τη σύνδεση 
περιµένουµε να υπογραφεί. Θα πάρουµε ένα νέο 
απορριµµατοφόρο, θα µπούνε κάδοι σε όλα τα 
χωριά, σε πολλά σηµεία, αρκετοί κάδοι που θα 
είναι µόνο γι’ αυτά τα τέσσερα αντικείµενα. Θα 
µοιραστούνε και κάποιες ειδικές σακούλες σε κάθε 
σπίτι και εκεί θα είναι υποχρεωτικό να 
τοποθετούνται όλα τα ανακυκλώσιµα υλικά, και 
στη συνέχεια στους ειδικούς κάδους.  Το 
απορριµµατοφόρο θα παίρνει µόνο αυτούς τους 
κάδους. Τα υπόλοιπα απορριµµατοφόρα θα 
παίρνουν όλα τα άλλα υλικά που δεν 
ανακυκλώνονται. Αυτό θα γίνει για να µειωθεί ο 
όγκος των σκουπιδιών και κάποια χρήσιµα υλικά 
να γίνονται ανακύκλωση. Η περίπτωση της 
κοµποστοποίησης είναι κάτι το οποίο µπορεί να 
γίνει πιο πολύ ατοµικά κι από τον καθένα χωριστά 
στο σπίτι του ή στην επιχείρησή του, αν έχει τέτοια 
υλικά που µπορούν να κοµποστοποιηθούν, και 
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όχι τόσο οργανωµένα από ένα δήµο γιατί θέλει µια 
άλλη υποδοµή.     
Επιτρέψτε µου εδώ να προσθέσω ότι δεν είναι µόνο η 
ανακύκλωση και η κοµποστοποίηση που µπορούν να 
βοηθήσουν το περιβάλλον. Το πιο σηµαντικό είναι η 
στάση ζωής που έχουµε απέναντι στο περιβάλλον.  
Για παράδειγµα, κάποιος επειδή είναι καπνιστής, το 
αποτσίγαρό του  το πετάει στο δρόµο. Αυτό είναι 
ρύπανση περιβάλλοντος. Μπορεί να είναι µικρό, 
µπορεί να είναι ένα τόσο κοµµατάκι, είναι ρύπανση 
περιβάλλοντος. Τρώτε ένα σάντουιτς, µια τυρόπιτα, 
το χαρτί να µην το πετάτε κάτω. Πολλές φορές κι 
εµείς παιδιά ήµασταν, βαριόµασταν να πάµε µέχρι το 
καλαθάκι να ρίξουµε τα χαρτιά. ∆εν πρέπει, όµως να 
σκεφτόµαστε έτσι. 
 Στο αυτοκίνητο, να συγκεντρώνουµε τα όποια 
σκουπιδάκια. Κάποια στιγµή µε ρώτησε η κόρη µου, 
που είναι πολύ µικρή, τεσσάρων χρόνων, γιατί δεν 
πετάω αυτά τα σκουπιδάκια έξω απ’ το αµάξι. Της 
εξήγησα  και όταν  φτάσαµε σ΄έναν κάδο τα ρίξαµε 
εκεί. Άν µάθει από  τώρα να ρίχνει τα σκουπίδια στον 
κάδο δε θα γίνει όπως γίναµε εµείς και οι µεγαλύτεροί 
µας. 
  Καταστρέφεται, χωρίς να το καταλαβαίνετε, το 
περιβάλλον κάθε µέρα. Αν σας κάνουµε µια βόλτα και 
σας πάµε στα ρέµατα της περιοχής, θα δείτε ότι είναι 
γεµάτα σκουπίδια. Ποιος τα ‘ριξε; Ο πατέρας σας, η 
µητέρα σας. Γενικά µιλάω, για να µη λέω 
συγκεκριµένα. Οι µεγάλοι, όλοι οι µεγάλοι έχουν ρίξει 
τα σκουπίδια στο ρέµα και αν τους ρωτήσετε γιατί το 
έκαναν αυτό δεν θα ξέρουν να σας απαντήσουν. 
Απλά έτσι έµαθαν από πριν και έτσι συνεχίζουν. Αυτό 
είναι µόλυνση, ρύπανση του περιβάλλοντος και 
συνεχίζεται. Πολλοί το κάνουµε ασυνείδητα, όχι 
συνειδητά, επειδή έτσι µάθαµε. Αυτό πρέπει να 
µάθουµε από µικροί για να µειώνουµε τη µόλυνση του 
περιβάλλοντος και πιστεύω ότι το µέλλον θα είναι 
καλύτερο.   
 -Το σχολείο µας είναι χτισµένο µέσα στο δάσος. 
Υπάρχει όµως µια µεγάλη αντίθεση. Είναι 
χτισµένο µόνο από τσιµέντο. Υπάρχουν άµεσα 
σχέδια για τη διαµόρφωση του χώρου της αυλής 
του σχολείου µας, και αν και πότε θα 
πραγµατοποιηθούν; 
 -Η αυλή του σχολείου είναι ένα θέµα που µας 
απασχολεί. Φέτος άνοιξε ξανά το πρόγραµµα για τις 
σχολικές αυλές και µας έχουν υποσχεθεί ότι θα µας 
δώσουν χρήµατα για να κάνουµε διαµόρφωση του 
αύλειου χώρου σε τουλάχιστον δύο σχολεία.Το ένα 
από τα δύο θα είναι και το ∆ηµ. Σχολ. Νεοχωρούδας.  
  -Σαν  νέοι έχουµε ανάγκη από µια βιβλιοθήκη 
της οποίας η απουσία είναι αισθητή. Θα 
µπορούσε να δηµιουργηθεί ένας χώρος, όπου 
βιβλία, θέατρο, µουσική και ζωγραφική ν΄ 
αποτελούν  τους πρωταγωνιστές; 
  -Βιβλιοθήκη υπάρχει στη Νεοχωρούδα, αλλά δε 
λειτουργεί . Ο πολιτιστικός σύλλογος Ποντίων έχει µια 
βιβλιοθήκη, δεν ξέρω κατά πόσο έχει ανανεωθεί, και 
όταν ήµουνα µικρός έπαιρνα τακτικά βιβλία και αυτό 

ήταν η αιτία που βελτιώθηκα στην έκθεση. 
∆ιάβασα τα µισά βιβλία του Ιούλιου Βερν.  
Η σκέψη µας είναι να δηµιουργήσουµε 
ηλεκτρονική βιβλιοθήκη. Εφόσον θα λειτουργήσει 
τα πράγµατα θα είναι εντελώς διαφορετικά για 
όλους. ∆ε θα χρειάζεται να µετακινήστε, γιατί λίγο 
πολύ όλοι έχετε Η/Υ στο σπίτι σας.  
Βέβαια έχει πει ο σύλλογος να την αναβιώσουµε, 
δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται, είναι θέµα του 
Πολιτιστικού Συλλόγου Νεοχωρούδας.  
 -Επειδή αναφερθήκατε σε ηλεκτρονική 
βιβλιοθήκη, εδώ µιλάµε για κάτι  άλλο, θα 
µπορούσε να ειπωθεί ‘’στέκι νεολαίας’’, µαζί 
µε µουσική, µε εικαστικά, ανάγνωση βιβλίων, 
παραµυθιών να είναι κάτι άλλο.  
 -Το στέκι νεολαίας είναι κάτι διαφορετικό. Βέβαια 
σε όλα χρειάζεται και η συµβολή των δηµοτικών 
φορέων. Όλες αυτές οι δραστηριότητες περνάνε 
και µέσα από τους συλλόγους, είτε πολιτιστικούς , 
είτε αθλητικούς και δε θέλουµε να έρθουµε σε 
αντίθεση µαζί τους. Μπορεί  να αδρανοποιήσουµε 
κάποιους συλλόγους και  δε θέλουµε να το 
κάνουµε αυτό . Όσο θα µεγαλώνει η κοινωνία µας, 
θα πρέπει τα κενά που αφήνουν οι σύλλογοι, να 

τα καλύψει η τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό που 
κάνουµε εµείς είναι να βοηθάµε τους συλλόγους 
σε κάθε χωριό να µαζεύουν πρώτιστα τη νεολαία 
ώστε να τη µάθουν να λειτουργεί συλλογικά, ώστε 
να µην  εµπλακεί σε περίεργα µονοπάτια. Τα 
πράγµατα δεν είναι εύκολα. Παντού χρειάζεται 
χρόνος. Όσο λιγοστεύει ο χρόνος τόσο 
λιγοστεύουν οι άνθρωποι που θέλουν να 
προσφέρουν στα κοινά. Περιορίζεται ο χρόνος, 
περιορίζονται οι άνθρωποι, περιορίζονται οι 
δράσεις. 
 Βέβαια η σκέψη µας είναι, από τις 1-1-2008, µε 
την υποχρεωτική µετατροπή της ∆ηµοτικής 
Επιχείρησης σε κοινωνικού χαρακτήρα και 
πρόνοιας, να δώσουµε µια νέα ώθηση στον 
πολιτισµό και τον αθλητισµό, να καλύψουµε τα 
κενά των συλλόγων και να δώσουµε διέξοδο σε 
όλο τον κόσµο, όπως δώσαµε στις µεγαλύτερες 
ηλικίες µε τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων. 
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-Κάνατε λόγο  για ηλεκτρονική βιβλιοθήκη, 
υπάρχει στα σχέδιά σας η ιδέα,  να υπάρχει σε 
κάθε τάξη και ένας Η/Υ για να είναι πιο 
λειτουργική η διδασκαλία; 
 - Όσον αφορά τους Η/Υ έχουν καλυφθεί το 99% των 
αιτηµάτων των σχολείων. Όπου µπορέσαµε έχουµε 
ενισχύσει. Αν θεωρείτε ότι πρέπει κάθε τάξη να έχει 
τον υπολογιστή της, µπορούν να καθίσουν οι 
διευθυντές µεταξύ τους, να συζητήσουν. ∆υνατότητα 
προµήθειας Η/Υ υπάρχει. Ας µας υποβληθεί το 
αίτηµα εγγράφως… και βλέπουµε στην πορεία. 
∆ιεκδικήστε εσείς σήµερα, για να γευτούν τα 
αποτελέσµατα αυτοί που ακολουθούν.   
 -Η συνέντευξη θα δηµοσιευθεί στο επόµενο 
φύλλο της εφηµερίδας µας. Αλήθεια είστε 
αναγνώστης µας; Ποια είναι η απόψή σας και 
πώς  θα προτείνατε να βελτιωθεί;  
 -Τα φύλλα που βγάλατε µου τα έχετε στείλει. Βλέπω  
 
************************************************************ 
 

 
(συνέχεια από το προηγούµενο τεύχος) 

Είχαµε πει ότι περίπου τα µισά από τα απορρίµµατά 
µας είναι αποφάγια. Πρόκειται δηλ. για οργανικής 
προέλευσης απορρίµµατα. 
Η κοµποστοποίηση είναι η διαδικασία µετατροπής    
των οργανικών αποβλήτων σε λίπασµα. Περίπου το               
40-60% των σκουπιδιών είναι οργανικά και το 70% 
αυτών µπορούν να κοµποστοποιηθούν. Έτσι o όγκος 
των σκουπιδιών µπορεί να µειωθεί τουλάχιστον κατά 
το 1/3. 
 Τοποθετώντας έναν οικιακό κοµποστοποιητή στον 
κήπο ή στο µπαλκόνι σας, ρίχνετε εκεί τα οργανικά 
απορρίµµατα (µε εξαίρεση κρέατα, ψάρια, λιπαρά και 
λάδια) και ύστερα από 2-3 µήνες παίρνετε το 
οργανικό λίπασµα (κοµπόστ) το οποίο θα έχει 
ευχάριστη µυρωδιά. Η διαδικασία είναι άοσµη γιατί 
γίνεται αεροστεγώς. 
 
************************************************************ 
 
 
 
 

 

  Εφηµερίδα του  ∆ηµ.  Σχ.  Νεοχωρούδας 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΚ∆ΟΣΗΣ: 

Χρήστος Καγιάννης 
Βαρβάρα Νεοκοσµίδου 

Μένη Χαραλαµπίδου 

 

ότι κάθε φορά βελτιώνεται. Εκτός από τοπικά 
θέµατα, έχει και θέµατα γενικότερου 
ενδιαφέροντος, παρουσιάζει διάφορες 
προσωπικότητες, είναι ωραία. Να  σας πω, το 
όνειρό µου, όταν ήµουν  µικρός, ήταν να γίνω 
δηµοσιογράφος. ∆εν έγινα ποτέ. Εγώ πιστεύω ότι 
αν βάλετε το µεράκι σας και έχετε και τη 
συµπαράσταση των δασκάλων σας, µπορεί και να 
ξεφυτρώσει κανένας καλός πάνω στη 
δηµοσιογραφία. Είναι µια εµπειρία πολύ καλή. 
Θεωρώ ότι πάει καλά το έντυπο. 
Μακάρι να συνεχίσετε, είναι  κάτι το οποίο θα 
αφήσετε στους επόµενους. Αυτό, θα έχετε να λέτε  
ότι ξεκίνησε επί των ηµερών σας. Γι’ αυτό καλά 
θα είναι να βάλετε µαζί µε τα παιχνίδια σας, ή µε 
οτιδήποτε άλλο έχετε κρατήσει στα αναµνηστικά 
σας, και τα φύλλα αυτά . 

  -Ευχαριστούµε πολύ! 
 
******************************************************** 
 
   
 
  Ένας κοµποστοποιητής κοστίζει συνήθως από 
60-120 ευρώ και µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τα 
απορρίµµατα ενός σπιτιού ή µιας πολυκατοικίας. 
  Το οργανικό λίπασµα που θα παραχθεί µπορεί 
να χρησιµοποιηθεί για το λαχανόκηπο ή τα φυτά 
του κήπου.  
 
 
 
 
 
                                      Κοµποστοποιητής 
                                      στο 
                                      Κέντρο 
                                      Περιβαλλονικής 
                                      Εκπ/σης 
                                      Βερτίσκου Θεσσαλονίκης  
 
 
 
********************************************************************* 
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Επίσκεψη στον Πτηνοτροφικό Συνεταιρισµό 

 
 

    Σήµερα Πέµπτη, 10 Απριλίου του 2008, 
επισκεφθήκαµε οι δυο τάξεις του σχολείου, η Ε΄ 
και η ΣΤ΄, τον Πτηνοτροφικό Συνεταιρισµό 
Νεοχωρούδας. Ο Πτηνοτροφικός Συνεταιρισµός  
άνοιξε το ‘87 και από τότε λειτουργεί ασταµάτητα 
και συνεχώς εξελίσσεται προς το καλύτερο. ∆εν 
το είχαµε ξανακάνει και φαινόταν αρκετά 
ενδιαφέρουσα εµπειρία. Άλλωστε το χωριό µας 
είναι ξακουστό για την παραγωγή αυγών. 
Οφείλουµε λοιπόν να γνωρίζουµε περισσότερα 
πράµατα γι’ αυτό. Στη διαδροµή συναντήσαµε 
διάφορες παλιές πτηνοτροφικές µονάδες που 
έδιναν κι αυτές το χρώµα τους στη γύρω 
περιοχή. 
    Μόλις φτάσαµε, µας υποδέχτηκε η υπεύθυνη 
του συνεταιρισµού και µας πέρασε σ’ ένα κτίριο 
όπου εκεί συγκεντρώνονται τα αυγά και γίνεται η 
επιλογή τους. Μέσα σ’ ένα µηχάνηµα παράξενο, 
που τράβηξε την προσοχή µας, περνούσαν όλα 
τα αυγά, όπου εκεί διακρίνονταν αν τα αυγά είναι 
καλά, αν έχουν κρεατοκοιλίδες ή αν είναι 
σπασµένα. Όπως µας είπε η υπεύθυνη, το 
µηχάνηµα αυτό που µας έκανε τόσο µεγάλη 
εντύπωση λέγεται ‘’ωοσκόπιο’’. Μέσα απ’ αυτό 
περνάνε περίπου 14.000 αυγά την ώρα. Αµέσως 
µετά, στον ίδιο χώρο, τα αυγά ζυγίζονται και 
τοποθετούνται, κάτω από την επίβλεψη των 
έµπειρων υπαλλήλων, σε ανάλογη θέση, στον 
αυγοδιαλογέα. Η θέση αυτή σηµαίνει και 
διαφορετική κατηγορία, οι οποίες στην αγορά 
είναι τρεις (µικρή, µεσαία, µεγάλη). Κάθε αυγό 
έχει πάνω του έναν αριθµό, ο οποίος αντιστοιχεί 
σε συγκεκριµένο παραγωγό. Με αυτόν τον 
τρόπο γνωρίζουµε τα αυγά που καταναλώνουµε.   
Η σφραγίδα του αριθµού είναι από φυτικό 
χρώµα για να µην εισχωρεί µέσα σ’ αυτό. Μέσα 
στο ίδιο κτίριο υπάρχει ένας άλλος χώρος µε 
χαµηλότερη θερµοκρασία όπου διατηρούνται τα 
αυγά σε καλή κατάσταση. 

 
    Στη συνέχεια µεταφερθήκαµε σε ένα άλλο 
κτίριο απέναντι, το φυραµατοποιείο. Ένας 
υπεύθυνος µας εξήγησε τον τρόπο µε τον οποίο 
φτιάχνεται το φύραµα, δηλαδή η τροφή που 
µοιράζεται στους πτηνοτρόφους του χωριού. 
Χρησιµοποιείται σόγια, πίτουρα από σιτάρι, 

καλαµπόκι και µαρµαρόσκονη τα οποία 
αλέθονται σε συλούς. Εντύπωση µας έκανε το  
 
τελευταίο στοιχείο, η µαρµαρόσκονη, που απ’ 
ό,τι µας είπε ο υπεύθυνος είναι χρήσιµη επειδή 
βοηθάει το τσόφλι του αυγού να γίνει γερό. Το 
καλαµπόκι δίνει ενέργεια και η σόγια πρωτεΐνες.  
Κάθε κότα χρειάζεται περίπου 120 γρ. τροφή την 
ηµέρα για να κάνει το αυγό της (κάθε κότα 
γεννάει ένα αυγό την ηµέρα). Ο κάθε 
πτηνοτρόφος, ανάλογα µε το φύραµα που θα 
πάρει, οφείλει να φέρει και την ανάλογη 
ποσότητα αυγών (για κάθε 1 κιλό τροφή, 5 αυγά) 
    Μετά από τον πτηνοτροφικό συνεταιρισµό 
επισκεφθήκαµε κάποια πτηνοτροφική µονάδα 
που φιλοξενεί 10.400 πτηνά, για να δούµε από 
κοντά την εκτροφή τους. Ο ιδιοκτήτης της 
µονάδας ήταν πολύ φιλικός και κατατοπιστικός. 
Μας είπε πως υπάρχουν δύο είδη κότας στο 
εκτροφείο, όπως άλλωστε οι περισσότεροι το 
ξέραµε, οι σκουρόχρωµες, ή κόκκινες που 
κάνουν τα κοκκινωπά αυγά και οι άσπρες που 
δίνουν τα άσπρα αυγά. Βρίσκονται σε ειδικά 
κλουβιά που σε καθένα από αυτά χωράνε 5 απ’ 
αυτές. Μέσα από ειδικούς συλούς ταΐζονται. Η 
καθεµία κότα γεννάει 280 αυγά το χρόνο, 
περίπου. Σε κάθε 6000 κότες οι 1000 περίπου 
απ’ αυτές φεύγουν (πτερόρια). Οι κότες 
αγοράζονται σε ηλικία 3,5 µηνών και µέχρι τους 
5 µήνες µπαίνουν στις θερµοµάνες  όπου γίνεται 
η αποράµφωση   για να µη τραυµατίζονται. Κατά 
τη διάρκεια αυτή εµβολιάζονται σύµφωνα µε 
τους απαραίτητους κανόνες υγιεινής. 
    Θα θέλαµε ειλικρινά να ευχαριστήσουµε τόσο 
τους υπεύθυνους του συνεταιρισµού όσο και τον 
φιλικό πτηνοτρόφο. Γεµάτοι από πληροφορίες 
αλλά και απέραντη ευχαρίστηση που είδαµε 
τόσα πολλά πράµατα, επιστρέψαµε στη βάση 
µας, στο σχολείο µας. 
                                     Γιώργος Ράφτης,  
                                    Μαριλένα Τουµανίδου (Ε΄ τάξη) 
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    Πριν από λίγο καιρό οι δάσκαλοί µας, µας ανακοίνωσαν πως θα  πάµε εκπαιδευτική επίσκεψη  στο Κέντρο 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο Βερτίσκο Θεσσαλονίκης. Οι µέρες κύλησαν γρήγορα και τέλος έφθασε η 
πολυπόθητη µέρα της επίσκεψής µας. Όλα τα παιδιά είχαν µαζί τους ένα σακίδιο µε φαγητό, νερό, ρούχα και 
παπούτσια. Ξεκινήσαµε πρωί. Η διαδροµή ήταν πολύ  ευχάριστη και δεν αργήσαµε να φτάσουµε. 
    Εκεί µας υποδέχτηκαν οι άνθρωποι του Περιβαλλοντικού Κέντρου. 
Η τάξη µας δηλ. η Γ΄ µαζί µε την ∆΄ τάξη µπήκαµε σε δυο αίθουσες  
και γνωριστήκαµε µε έναν από τους υπεύθυνους του Κέντρου. Το 
όνοµά του ήταν Κώστας και ήταν βιολόγος. Εκεί χωριστήκαµε σε 
τέσσερις οµάδες. Κάθε οµάδα είχε έναν αρχηγό και το δικό της όνοµα. 
Εµάς µας έλεγαν «Σκίουρους». Ο κύριος Κώστας µας εφοδίασε µε 
έναν φάκελο, µολύβια και έναν µεγεθυντικό φακό. Θα πηγαίναµε 
εξόρµηση στο δάσος. Γιούπι..! Έπρεπε να κάνουµε απόλυτη ησυχία, 
να βλέπουµε που πατάµε και να ακούµε µε προσοχή τα λόγια του κ. 
Κώστα. Στο δάσος είχε πολλά δέντρα,  κυρίως βελανιδιές. 
    Αφουγκραζόµαστε όλους τους θορύβους, µα πιο πολύ τις 
υπέροχες φωνές των πουλιών. Είδαµε τα βρύα και τις λειχήνες, 
µάθαµε πως µπορούµε να µετρήσουµε την ηλικία ενός δέντρου γνωρίσαµε και τον Ιξό – ένα δέντρο που 
µεγαλώνει πάνω σε κάποιο άλλο δέντρο-. Σε µια σακούλα µαζέψαµε  πολλά φύλλα, καρπούς, φλοιούς, βρύα 

και άλλα. Όταν γυρίσαµε ξαναµπήκαµε στις αίθουσες, 
συζητήσαµε και απαντήσαµε σε διάφορες ερωτήσεις γι΄ αυτά 
που είδαµε καθώς και άλλα χρήσιµα πράγµατα. Στο τέλος 
φτιάξαµε χειροτεχνίες µε τα υλικά που είχαµε µαζέψει. Οι 
εργασίες όλων των οµάδων παρουσιάστηκαν έξω. Ήταν όλες 
τέλειες! 
Α! να µη ξεχάσω! Μας κέρασαν και σάντουιτς µε τυρί- ντοµάτα 
και χυµούς.
∆υστυχώς η ώρα πέρασε και έπρεπε να φύγουµε. 
Αποχαιρετήσαµε τους ανθρώπους του Κέντρου, αφού τους 
ευχαριστήσαµε θερµά για τη φιλοξενία τους. 
Η επίσκεψη  αυτή θα µας µείνει αξέχαστη! 
                          Σοφία Περουστιάνη –Σταυρούλα Τσιούρη   (∆΄τάξη)   

 
 
- . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - .  
 
 

Σπήλαιο Αρχανθρώπου στα Πετράλωνα Χαλκιδικής 
  
     Στην εκπαιδευτική επίσκεψη που πήγαµε στο σπήλαιο των 
Πετραλώνων στη Χαλκιδική ήταν υπέροχα. Στο εσωτερικό του 
σπηλαίου είχε αναπαραστάσεις που µας έδιναν πληροφορίες 
για το πώς ζούσαν παλιά οι άνθρωποι εκεί. Μας είπαν πως 
εκεί βρήκαν οστά ανθρώπων που ζούσαν πριν από 700.000 
χρόνια (Αρχάνθρωπος). Οι Αρχάνθρωποι ζούσαν σε σπηλιές 
και κυνηγούσαν ζώα για να τραφούν.  
       ∆ίπλα στο σπήλαιο υπάρχει ένα µουσείο µε πολύ 
ενδιαφέροντα πράγµατα. Υπήρχαν κόκαλα από τους 
Αρχανθρώπους και από τα πρώτα ζώα.                                        
      Χάρη στην εκδροµή αυτή ζήσαµε µια πολύ ωραία 
εµπειρία. 
                       
                             Έλενα Ζλάτη - Βάσω Κουφοπούλου (∆΄τάξη)   
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2 Απριλίου, Παγκόσµια Ηµέρα Παιδικού Βιβλίου 
 
    Με την ευκαιρία της Παγκόσµιας Ηµέρας Παιδικού Βιβλίου, 
στις 2 Απριλίου,  παρουσιάσαµε στο προαύλιο του σχολείου 
το παραµύθι που γράψαµε όλη η τάξη. Αφορµή ήταν η 
ενασχόλησή µας  µε τέτοια είδη κειµένου στα νέα βιβλία και η 
διάθεση να εκφραστούµε µε διαφορετικά είδη λόγου. 
    Στο τέλος µοιράσαµε στα παιδιά του σχολείου πεταλούδες, 
καραµέλες, σελιδοδείκτες και κρυπτόλεξα. 
    Τα παιδιά σε κάθε τάξη χωρίστηκαν σε οµάδες για να 
λύσουν το κρυπτόλεξο. ΄Οποια οµάδα το κατάφερνε έπαιρνε 
ως δώρο ένα βιβλίο. 
                                          Οι µαθητές/τριες της ΣΤ΄ τάξης σε δράση 
 
 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ  ΗΜΕΡΑ  ΠΟΙΗΣΗΣ 
    Στις 21 Μαΐου,   µε αφορµή την παγκόσµια ηµέρα ποίησης, διαβάσαµε κάποια από τα ποιήµατα που 
γράψαµε, προσπαθώντας να ακολουθήσουµε τα µονοπάτια των Ελλήνων δηµιουργών. 
 
      Ενωµένα χέρια                                                                                 
Το χρώµα µας µας χώρισε                                                                            Τα  µαθήµατά   µου               
µα δώσαµε τα χέρια                                                                           Κάθε  πρωί  πηγαίνω  στο  σχολείο                
µαύροι και άσπροι όλοι µαζί                                                              και  κάθοµαι  στο  µεγάλο  το  θρανίο                  
εµείς µικρά αστέρια.                                                                          έχω  πολλά  µαθήµατα στο  κρανίο                 
                                                                                                          τα  σχολικά  µου  χρόνια  είναι  τρελοκοµείο.                   
Παιδιά λευκά , µαύρα, κίτρινα                                                                                      
µαζί και όλα τα άλλα                                                                         Μέρα παρά  µέρα  πηγαίνω  στα αγγλικά                          
ελάτε εδώ να παίξουµε                                                                     και  πρέπει  να προλάβω  όλα  τα  σχολικά                                     
να κάνουµε τραµπάλα.                                                                     ναι!  ∆ιαβάζω  και  γερµανικά   
                                                                                                         όντως  µαθαίνω να  ζω  Ευρωπαϊκά.                                           
Όλοι µαζί να παίξουµε                                                                                                      Παρασκευή Σαραµάντου                               
παιχνίδια της ελπίδας                                                                                                    
για µια ζωή ελεύθερη                                                                   Άνοιξη                                                         
και όλη η Γη δική µας.                                     Ήρθε η άνοιξη παιδιά µε ανθισµένα τα κλαδιά.                                                                                                        
     Άγγελος Αουρέλιο Τσιαλµίδης                          Ήρθε η άνοιξη παιδιά µε λουλούδια µυρωδιαστά. 
                                                                        Ήρθε το Πάσχα µε χαρά και µας έφερε τα κόκκινα αυγά. 
                                                                                                                       Παντελής Φράγκος 
 
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ 

Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ 
    Η µητέρα µας είναι το πιο αγαπηµένο πρόσωπο. Είναι αυτή που µας γέννησε, που µας µεγαλώνει, 
που µας φροντίζει νύχτα και µέρα. Όταν χαιρόµαστε, χαίρεται κι εκείνη µαζί µας. Κι όταν λυπούµαστε, 
λυπάται κι εκείνη. Η µητέρα µας  µε τις φροντίδες της  κάνει το σπίτι  χαρούµενο, ευχάριστο κι αστρα-  
φτερό. Θέλει να γίνουµε χρήσιµοι άνθρωποι στην κοινωνία  
γι΄αυτό µας βοηθάει µε την αγάπη της, τη δύναµή της και την 
υποµονή της. 
Θέλετε να δείτε πως γράφεται η λέξη µητέρα;  
 Μ= από το µέλι 
 Η= από τον ήλιο 
 Τ= από το τραγούδι 
 Ε= από το ευχαριστώ 
 Ρ= από το ρόδο 
 Α= από την αγάπη 
  
    Την Κυριακή 11 Μαΐου που ήταν η γιορτούλα της όλα τα 
παιδάκια έδωσαν το πιο γλυκό φιλάκι τους στον πιο σηµαντικό άνθρωπο της ζωής τους. 
                                                                                                                                                    Τα παιδιά της Α΄ τάξης 
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       ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΛΟΥΝΤΕΜΗΣ  
                                    
          Ο Μενέλαος Λουντέµης γεννήθηκε το 1912 στην Κωνσταντινούπολη.  
Ήταν προσφυγόπουλο  και αναγκάστηκε να δουλέψει σκληρά για να ζήσει. 
Μέσα από τις περιπλανήσεις του στην Ελλάδα και τις ταλαιπωρίες του, 
αποκτά µια πνευµατική καλλιέργεια, που τον βοηθάει στο λογοτεχνικό του 
έργο. Εξορίζεται κάποια στιγµή από την Ελλάδα λόγω των πολιτικών του 
πεποιθήσεων. Πραγµατοποιεί αµέτρητα ταξίδια, φτάνοντας µέχρι Κίνα και 
Βιετνάµ. Επιστρέφει το 1976 στην Ελλάδα και πεθαίνει ένα χρόνο 
αργότερα. Τιµήθηκε µε το πρώτο Κρατικό Βραβείο για το βιβλίο του «Τα 
πλοία που άραξαν». Μερικά από τα έργα του είναι: 
« Οι κερασιές θ’ ανθίσουν και φέτος», « Καληνύχτα ζωή», «Το ρολόι του 
κόσµου χτυπά µεσάνυχτα», «Κάτω απ’ τα κάστρα της ελπίδας», κ.ά. 
 
 
___________________________________________________________ 

 

 

         ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΤΡΙΒΙΖΑΣ 
 

 Ο Ευγένιος Τριβιζάς είναι πτυχιούχος της Νοµικής σχολής και των 
Πολιτικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Αθηνών, διδάκτωρ της Νοµικής του 
Πανεπιστηµίου του Reading της Αγγλίας. 
 Με τη λογοτεχνία έχει ασχοληθεί από τα παιδικά του χρόνια. Έχει 
γράψει ένα βιβλίο αποκλειστικά για µεγάλους (Ο ερωτευµένος πυροσβέστης) 
και πάνω από εκατό βιβλία για παιδιά, µεταξύ των οποίων τις τρεις σειρές των 
κόµικς της Φρουτοπίας. 
 Βιβλία του Ευγένιου Τριβιζά έχουν µεταφραστεί στα αγγλικά, 
γερµανικά, γαλλικά, ισπανικά, ολλανδικά, σουηδικά, ουαλικά, κινέζικα και σε 
πολλές ακόµα γλώσσες. 
 Στην Ελλάδα έργα του έχουν τιµηθεί µε βραβεία από την Ένωση 
Ελλήνων  Λογοτεχνών,  τον  Κύκλο  του   Ελληνικού  Παιδικού  Βιβλίου  και  τη   

                                     Γυναικεία Λογοτεχνική Συντροφιά. 
Άλλα µεγάλα έργα του είναι: 
Μυθιστορήµατα 
Ο χιονάνθρωπος και το κορίτσι, «Κέδρος», Οι πειρατές της καµινάδας, «Ψυχογιός», 
Τα µαγικά µαξιλάρια, «Πατάκης», Η ∆έσποινα και το περιστέρι, «Αθήνα 2004». 
Παραµύθια 
Τα τρία µαύρα λυκάκια, «Μίνωας». 
Χριστουγεννιάτικα πρωτοχρονιάτικα παραµύθια 
Φρικαντέλα, η µάγισσα που µισούσε τα κάλαντα, «Άµµος». 
Ιστορίες από το Νησί των Πυροτεχνηµάτων 
Η χώρα χωρίς γάτες, «Κέδρος», Ο συναχωµένος κόκορας, «Κέδρος», Ο ήλιος της Λίζας, «Κέδρος», 
Ο λαίµαργος τουνελόδρακος, «Κέδρος». 
Παραµύθια από τη χώρα των χαµένων χαρταετών 
Ο Ιγνάτιος και η γάτα, «Καλέντης», Η ∆όνα Τερηδόνα και το µυστικό της γαµήλιας τούρτας, 
«Καλέντης». 

 
Οι µαθητές της Ε΄ τάξης 
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ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ… 
    Τη φετινή σχολική χρονιά το Νηπιαγωγείο σε συνεργασία µε την Α΄ τάξη του ∆ηµοτικού σχολείου  
πραγµατοποιεί στα πλαίσια του προγράµµατος “Καινοτόµες παρεµβάσεις στα ολοήµερα Νηπιαγωγεία“ 
σχέδιο εργασίας µε θέµα «∆ιευκολύνοντας την οµαλή 
µετάβαση των νηπίων στο ∆ηµοτικό». Το  
πρόγραµµα ξεκίνησε  το Φεβρουάριο και θα 
ολοκληρωθεί µε τη λήξη της σχολικής χρονιάς.  
Κύριος  στόχος του Προγράµµατος είναι να 
αναπτύξουν τα νήπια θετική στάση απέναντι στο 
∆ηµοτικό σχολείο. 
    Στα πλαίσια αυτού του προγράµµατος, λοιπόν, 
ανταλλάξαµε επισκέψεις µε τα παιδιά της πρώτης, 
γνωρίσαµε το χώρο και τα πρόσωπα, 
παρακολουθήσαµε πώς εργάζονται τα παιδιά της 
πρώτης στην τάξη, συνεργαστήκαµε µαζί τους για 
διάφορες κατασκευές π.χ. µάσκες για τις Απόκριες, αφίσες για τη γιορτή της µητέρας, φτιάξαµε γλυκά για 
να τους προσφέρουµε και πολλά άλλα. ∆ιασκεδάσαµε και µάθαµε πολλά και ελπίζουµε το ίδιο να νιώθουν 
και τα παιδιά της πρώτης. 
    Ευχαριστούµε τα παιδιά και τη δασκάλα της Α΄ τάξης που µας δέχτηκαν µε πολλή αγάπη στην τάξη 
τους, απάντησαν µε µεγάλη υποµονή σε όλες τις απορίες µας και µας έκαναν να νιώσουµε άνετα και 
ευχάριστα στο «µεγάλο» σχολείο. 

    Με  το τέλος του προγράµµατος θα λειτουργήσει 
στο Νηπιαγωγείο έκθεση φωτογραφίας και εργασιών 
των νηπίων  και σας περιµένουµε όλους να τη δείτε 
για να µοιραστούµε µαζί σας την εµπειρία µας. Η 
τελευταία µέρα της φετινής σχολικής χρονιάς θα είναι 
για µας η πρώτη στο νέο µας σχολείο µια και θα 
πάρουµε κι εµείς µέρος µαζί µε τα παιδιά του 
∆ηµοτικού σε διάφορα παιχνίδια τα οποία θα 
πραγµατοποιηθούν στην αυλή του σχολείου. 
    Το πρόγραµµα  έχει εγκριθεί και χρηµατοδοτείται 
από το Υπουργείο Παιδείας και πραγµατοποιείται µε 
την επίβλεψη της σχολικής συµβούλου Προσχολικής  

                                                                                   Αγωγής.               
    Στις φωτογραφίες φαίνονται τα  νήπια και τα παιδιά της Α΄ τάξης σε διάφορες δραστηριότητες κατά τη 
διάρκεια του προγράµµατος.   
 
                                                                                                   Τα παιδιά του νηπιαγωγείου και οι νηπιαγωγοί 
 

 

           6ο  Πολιτιστικό Τριήµερο  
      ∆ηµ. Σχολείου Νεοχωρούδας 
                                                 
   Συνεχίζεται για 6η συνεχόµενη χρονιά ο θεσµός των Πολιτιστι – 
κών Τριηµέρων µε εκδηλώσεις που θα πραγµατοποιηθούν στις  
11, 12  και 13 Ιουνίου: 
• ‘’Τρωάδες’’  Ευριπίδη – θεατρική παράσταση 
• ‘’Πες µου τι διαβάζεις, να σου πω… τι είσαι!’’ – εκδήλωση   

  για το βιβλίο 
• Αθλητικές εκδηλώσεις - παιχνίδια 
• Αναβίωση παλιών παιδικών παιχνιδιών 
• Τελετή αποφοίτησης 
• Έκθεση βιβλίου 
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    Η Μ Ε Ρ Ι ∆ Α: ‘’Μαθησιακές δυσκολίες’’  
                           ‘’Σχέσεις σχολείου-οικογένειας’’ 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
                                                                                              Με επιτυχία πραγµατοποιήθηκε τη ∆ευτέρα, 26 του 
                                                                                        Μάη, στις 7:00 µ.µ. στο Πνευµατικό Κέντρο Νεοχωρού-  
                                                                                        δας η ηµερίδα που διοργάνωσαν ο Σύλλογος ∆ιδασκό- 
                                                                                        ντων  και  ο Σύλλογος Γονέων &  Κηδεµόνων του  ∆ηµ.   
                                                                                        Σχολείου  Νεοχωρούδας. Το θέµα ‘’Μαθησιακές δυσκο- 
                                                                                        λίες’’ εισηγήθηκε η  κ. Κουραντζή  Ευδοκία,  Σχολ. Σύµ- 
                                                                                        βουλος της  18ης Περιφέρειας  Π.Ε. Θεσσαλονίκης, ενώ 
                                                                                        το  θέµα ‘’Σχέσεις  σχολείου-οικογένειας’’  εισηγήθηκε η 
                                                                                        κ. Μυλωνά Ζαφειρούλα, Σχολ. Σύµβουλος της 10ης Περι   
                                                                                        φέρειας Π.Ε. Θεσσαλονίκης. Στην εκδήλωση παραβρέ-    
                                                                                        θηκαν  εκπρόσωποι της Τοπικής  Αυτοδιοίκησης, Σχολ. 
                                                                                        Σύµβουλοι, εκπαιδευτικοί και πολλοί γονείς. Με την πα- 
                                                                                        ρουσία τους οι γονείς απέδειξαν  ενεργά το ενδιαφέρον 
                                                                                        τους  για  το  σχολείο  και  την εκπαίδευση των παιδιών  
                                                                                        τους. 
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           Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 
 
    Η θεατρική οµάδα του ∆ηµοτικού Σχολείου Νεοχωρούδας    
ανεβάζει το έργο ‘’ΤΡΩΑ∆ΕΣ’’ του Ευριπίδη. Το έργο σκηνο- 
θετεί ο  ∆ιευθυντής του  σχολείου Χρήστος  Καγιάννης µε τη  
δασκάλα   Κατερίνα  ∆ιαµαντοπούλου. Την  ενδυµατολογική   
επιµέλεια   έχει    αναλάβει   η    εκπαιδευτικός    Εικαστικών 
Χριστιάνα   Στάβρεβα.  Το  φωτισµό   ρυθµίζει  ο   ∆ηµήτρης  
∆άντσης. 
    Η  παράσταση  θα δοθεί  στις 11 και 12 Ιουνίου στο Πνευ- 
µατικό Κέντρο Νεοχωρούδας στις 9.15΄ το βράδυ. 
 
 
 
 
 
                                                           Ανθούλα Γκότση (ΣΤ΄ τάξη) 
 
                                                                  


