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                         Εφηµερίδα του ∆ηµοτικού Σχολείου Νεοχωρούδας                          Αρ. Φύλλου 9 

                                                                                                                            Μάιος 2010 
…………………………………………………………………………………………………………………...

 

ΤΟ ΝΕΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΚΑΙ 
Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ 

 
     Στις 16-18 Απριλίου  τα παιδιά της ΣΤ΄τάξης 
πραγµατοποιήσαµε τριήµερη εκπαιδευτική 
επίσκεψη στην Αθήνα, µε τη συνοδεία του 
δασκάλου µας, του διευθυντή του σχολείου και των 
κηδεµόνων µας, συµµετέχοντας στο πρόγραµµα 
‘’Επισκέψεις σχολείων στη Βουλή των Ελλήνων’’. 
     Το απόγευµα της Παρασκευής, ηµέρα άφιξης 
στην Αθήνα, επισκεφτήκαµε το Ίδρυµα Μείζονος  

Πάνω στον Ιερό Βράχο µε φόντο τον Παρθενώνα  
 
Ελληνισµού και παρακολουθήσαµε µια προβολή- 
εικονική αναπαράσταση της αρχαίας αγοράς της 
Αθήνας. Ήταν µια συναρπαστική εµπειρία. 
     Την επόµενη µέρα, πρωί πρωί, επισκεφτήκαµε 
το νέο µουσείο της Ακρόπολης. Περπατώντας  
ανάµεσα στα εκθέµατα φτάσαµε µπροστά στα 
αντίγραφα των Ελγίνειων. Τα πραγµατικά  Ελγίνεια 
αυτή τη στιγµή  βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο. 
Έχουν πάρει την ονοµασία τους από τον Άγγλο 
λόρδο Έλγιν. Ο Έλγιν, πρεσβευτής της Βρετανίας 
στην Υψηλή Πύλη (Κωνσταντινούπολη), είχε 
αποσπάσει στις αρχές του 19ου αι. (1801-1817) ένα  
µέρος  των γλυπτών  του Παρθενώνα,  τα οποία  

είχε µεταφέρει στην Αγγλία. Εδώ  και πολλά χρόνια  
γίνονται προσπάθειες  ώστε τα µάρµαρα να 
επιστρέψουν στην Ελλάδα. Αυτές τις µέρες µάλιστα 
κυκλοφορεί στο διαδίκτυο ένα βίντεο του Νίκου 
Αλιάγα µε τίτλο ‘’Bring Them Back’’ για το αίτηµα 
της επιστροφής των µαρµάρων.  
     Το Μουσείο της Ακρόπολης είναι κατάλληλος 
χώρος για να φιλοξενηθούν τα γλυπτά. Η µοντέρνα   

αρχιτεκτονική του κτηρίου 
συνδυάζεται µε τα αρχαία έργα 
τέχνης και τα αναδεικνύει. Κάθε 
επισκέπτης     πρέπει να βλέπει το 
σύνολο των εκθεµάτων και όχι µέρη 
τους σκορπισµένα σε διάφορες 
χώρες, όπως γίνεται σήµερα .  
     Τα µάρµαρα αυτά σηµαίνουν 
πολλά για τον ελληνικό λαό. Αυτή 
είναι η κληρονοµιά µας.   Αποτελούν 
τη βάση του πολιτισµού µας. Είναι 
τα αξιοθέατα της χώρας που 
δείχνουν στον πλανήτη τον ελληνικό 
πολιτισµό. 
     Μετά το Μουσείο επισκεφτήκαµε 
τον Ιερό Βράχο, όπου θαυµάσαµε 
τον περίφηµο ναό του Παρθενώνα, 
τα Προπύλαια, το Ερέχθειο µε τις 
Καρυάτιδες και από ψηλά την   
Αθήνα. 
     Στη συνέχεια γίναµε δεκτοί στη 

Βουλή των Ελλήνων, όπου  παρακολουθήσαµε 
βίντεο για το πολίτευµα της χώρας µας, γνωρίσαµε 
από κοντά την αίθουσα συνεδριάσεων και 
καθίσαµε στα έδρανα των βουλευτών.  
     Την Κυριακή και πριν αναχωρήσουµε από την 
πρωτεύουσα επισκεφτήκαµε το Μουσείο Φυσικής 
Ιστορίας «Γουλανδρή» στην Κηφισιά. Θαυµάσαµε 
δεκάδες είδη ζώων και πουλιών απ’ όλο τον κόσµο.  
     Η επίσκεψη είχε και ψυχαγωγικό χαρακτήρα, 
αφού µας δόθηκε η ευκαιρία να χρησιµοποιήσουµε 
το µετρό, να επισκεφτούµε για ψώνια ένα µεγάλο 
εµπορικό κέντρο και το βράδυ να διασκεδάσουµε 
σε ταβέρνα στην Πλάκα µε ζωντανή µουσική. 
                     
                                Οι µαθητές/τριες  της Στ΄ τάξης 
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Comenius: Η συνάντηση  
στο Mimmenhausen                                                                  
 
     Η τελευταία συνάντηση του προγράµµατος 
Comenius/Πολυµερείς Σχολικές Συµπράξεις 
πραγµατοποιήθηκε στη Γερµανία.  
     Στην εκπαιδευτική συνάντηση πήραν µέρος 
εκπαιδευτικοί από το σχολείο µας και εκπαιδευτικοί 
από τα εταιρικά σχολεία της Πορτογαλίας, της 
Αγγλίας, της Γερµανίας και της Κύπρου. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Το ∆ηµοτικό σχολείο της Γερµανίας που µας 
φιλοξένησε, είναι το ∆ηµοτικό σχολείο Fritz-Baur-
Grundschule και βρίσκεται στο Mimmenhausen του 
Salem, στη νότια Γερµανία, στα σύνορα µε την 
Ελβετία. Στο σχολείο φοιτούν παιδιά από 
διαφορετικά αγροτικά χωριά της κοινότητας του 
Salem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
∆ουλεύοντας στην τάξη 
 
     Στο σχολείο Fritz-Baur-Grundschule  παρακο-
λουθήσαµε την εκπαιδευτική διαδικασία στις τάξεις, 
ξεναγηθήκαµε στις εγκαταστάσεις του σχολείου και 
επισκεφτήκαµε το δευτεροβάθµιο σχολείο του 
Salem, όπου οι εκπαιδευτικοί µας παρουσίασαν 
τον τρόπο λειτουργίας του εκπαιδευτικού 
συστήµατος στη Γερµανία, από τις πρώτες 
βαθµίδες της εκπαίδευσης έως το πανεπιστήµιο. 

     Το βράδυ τα παιδιά του σχολείου  παρουσίασαν 
τη θεατρική παράσταση της σύµπραξης “The lost 
stars” και ακολούθησε γεύµα µε τοπικά εδέσµατα 
από το σύλλογο γονέων και κηδεµόνων.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η παράσταση “The lost stars”   
 
     Στη συζήτηση για τη σύµπραξη: 
-Αξιολογήθηκαν οι τελευταίες δραστηριότητες και τα 
αποτελέσµατα µετά την προηγούµενη επίσκεψη 
στην Κύπρο  
-Εντοπίστηκαν κάποιες δυσκολίες και συζητήθηκαν 
τρόποι επίλυσης 
-Ορίστηκε το πλαίσιο των ερωτηµατολογίων για την 
τελική αξιολόγηση του προγράµµατος 
- Συζητήθηκαν θέµατα σχετικά µε τον τελικό 
απολογισµό και τους τρόπους διάχυσης των 
αποτελεσµάτων στην τοπική κοινωνία.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Έκθεση µε εργασίες του προγράµµατος 
 
 
 
 
 
                                                                
 
 
 
 
 
 
 
Χάδια στη διάρκεια του διαλείµµατος 
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Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα του  Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισµού 
«Όψεις της καθηµερινής ζωής στην παλαιοχριστιανική εποχή» 

 
 
 
     Την Τετάρτη, 28 Απριλίου, οι µαθητές/τριες της 
∆΄ και της Ε΄ τάξης επισκεφτήκαµε το Μουσείο 
Βυζαντινού Πολιτισµού της Θεσσαλονίκης και 
συµµετείχαµε στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Όψεις 
της καθηµερινής ζωής στην παλαιοχριστιανική 
εποχή». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Μπαίνοντας στο µουσείο κατευθυνθήκαµε στην 
αίθουσα «Παλαιοχριστιανική πόλη και κατοικία». 
Εκεί στο κέντρο της αίθουσας βρίσκεται το δωµάτιο 
ενός σπιτιού που βρέθηκε στην Άνω Πόλη της 
Θεσσαλονίκης. Το δωµάτιο αυτό, που ονοµάζεται 
τρικλίνιο, ήταν ο χώρος για τα γεύµατα. Πήρε  το 
όνοµά του από τις τρεις κλίνες (κρεβάτια) που 
βρίσκονταν στο ηµικύκλιο. Οι άνθρωποι που 
έµεναν στο σπίτι αυτό χρησιµοποιούσαν 
αντικείµενα όπως αυτά που βρίσκονται στην 
αίθουσα της έκθεσης. 

 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
Κέντρο αναβίωσης εθίµων και 
παιχνιδιών στο Μονόλοφο 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     Αφού χωριστήκαµε σε έξι οµάδες, καταγράψαµε 
σε ειδικά φύλλα εργασίας, που µας έδωσαν οι 
υπεύθυνοι του µουσείου, τα αντικείµενα που 
εκτίθενται στην αίθουσα, όπως: λυχνάρια, 
κλειδαριές, αγγεία, τσουκάλια, πινάκια, αµφορείς, 
υφαντικά βάρη και αργαλειούς.  
     Έπειτα τα περιγράψαµε, τα ερµηνεύσαµε, 
συνδέσαµε τη  χρήση τους µε το παρελθόν και 
κάναµε αντιστοιχίες µε το σήµερα. Έτσι, όχι µόνο 
διαπιστώσαµε τη συνέχεια και την εξέλιξη του 
πολιτισµού µας, αλλά βρήκαµε και τις ρίζες πολλών 
σηµερινών συνηθειών και πρακτικών µας. 
     Στο τέλος η κάθε οµάδα παρουσίασε τα 
αποτελέσµατα της έρευνά της στις υπόλοιπες 
      
                        Οι µαθητές/τριες της ∆΄ και της Ε΄ τάξης    
 
 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
 
     Στις 18 Μαρτίου, οι µαθητές της Α` και Β` Τάξης 
πήγαµε στο Μονόλοφο στο Κέντρο αναβίωσης 
εθίµων και παιχνιδιών, που ξεκίνησε τη λειτουργία 
του, και µεταξύ άλλων είδαµε την παράσταση:«Ο 
Καραγκιόζης και το καταραµένο φίδι». Είδαµε 
πολλές φιγούρες,  τον Καραγκιόζη, τον Μπαρµπα-
Γιώργο, το Νιόνιο, το Χατζηαβάτη, το Μέγα 
Αλέξανδρο µε το φίδι, τον παπουτσωµένο γάτο, το 
Μίκυ, τον Σπάιντερµαν. Η ιστορία ήταν όλο 
εκπλήξεις και πολύ διασκεδαστική.  
     Μάθαµε πώς να κινούµε τις φιγούρες και πώς 
να τις φτιάχνουµε. Αυτή η παράσταση θα µας µείνει 
αξέχαστη. Σας προτείνουµε να πάτε κι εσείς να τη 
δείτε.                        Οι µαθητές της Β` Τάξης
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Οι µαθητές της Ε΄ τάξης του  ∆ηµ. Σχ. Νεοχωρούδας 

στο 2ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής 
     Οι µαθητές της Ε΄ τάξης του  ∆ηµοτικού Σχολείου Νεοχωρούδας, µε την καθοδήγηση της δασκάλας τους, 
παρουσίασαν στο 2ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής, που πραγµατοποιήθηκε στο Κέντρο ∆ιάδοσης 
Επιστηµών και Μουσείου Τεχνολογίας – ΝΟΗΣΙΣ,  στις 17 και 18 Μαρτίου 2010, την έρευνα που έκαναν στο 
πλαίσιο της Ευέλικτης Ζώνης, µε θέµα : «Πώς αξιοποιώ τον ελεύθερο χρόνο µου µετά το σχολείο». 

     Η έρευνα απευθυνόταν σε µαθητές και µαθήτριες της Ε΄ και της ΣΤ΄ τάξης  και είχε να κάνει µε το πόσες 
ώρες την εβδοµάδα χρειάζονται τα παιδιά για να διαβάσουν τα µαθήµατα του σχολείου, να κάνουν 
φροντιστήριο, να µάθουν κάποιο µουσικό όργανο, να ασχοληθούν µε κάποιο άθληµα ή χορό, να παίξουν µε 
φίλους ή µόνοι τους µε ηλεκτρονικές µηχανές, να δουν τηλεόραση, να διαβάσουν κάποιο λογοτεχνικό βιβλίο. 

     Στόχος της έρευνας ήταν να φανεί ο συνολικός αριθµός των ωρών που αφιερώνεται σε κάθε 
δραστηριότητα, στη διάρκεια µιας εβδοµάδας, ώστε συγκρίνοντας κριτικά τα αποτελέσµατα να 
προβληµατιστούν τα παιδιά  για το εάν είναι  ορθολογική αλλά και ωφέλιµη η «µοιρασιά» του χρόνου και τελικά 
να προβούν σε µια πιο συνετή αναδιάρθρωση του εβδοµαδιαίου προγράµµατός τους, ανάλογα µε τις 
πραγµατικές ανάγκες και επιδιώξεις τους. 
     Την εισήγηση  παρουσίασαν οι µαθήτριες Στ. Μ., Β.Σ., Ν. Φ. και ο µαθητής Β. Μ.. Χρησιµοποιώντας, 
συγκεκριµένα, Power Point, έδειξαν το ερωτηµατολόγιο που δηµιούργησαν µε Μicrosoft World, τους πίνακες 

αποτελεσµάτων µε τα αντίστοιχα 
γραφήµατα που έφτιαξαν µε Excel και 
ανακοίνωσαν τα αποτελέσµατα της 
έρευνας, σύµφωνα µε την οποία: 

1.∆ιαβάζω για τα µαθήµατα του 
σχολείου:  
Τα κορίτσια της Στ΄ και της Ε΄ 
διαβάζουν περισσότερες ώρες από τα 
αγόρια. Ανάµεσα στους µαθητές των 
δύο τάξεων παρατηρούµε ότι οι 
µαθητές της Στ΄ διαβάζουν 
περισσότερες ώρες από τους µαθητές 
της Ε΄. 
2.Κάνω φροντιστήριο για τα 
µαθήµατα  του σχολείου ή για ξένες 
γλώσσες:  
Οι µαθητές Ε΄ και Στ΄ στην 
πλειοψηφία τους, 90%,  κάνουν 
φροντιστήριο µετά το σχολείο. 
Οι µαθητές Μ. Β., Φ.Ν., Σ. Β.και  
Μ.Στ.παρουσιάζουν την έρευνα στο 2ο 

Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής 
 
3.Μαθαίνω κάποιο µουσικό όργανο:  
Τόσο τα αγόρια όσο και τα κορίτσια της Στ΄ και της Ε΄ ασχολούνται κατά ένα πολύ µικρό ποσοστό µε τη 
µουσική (13%).     
4.Πηγαίνω γυµναστήριο ή χορό ή ασχολούµαι µε κάποιο άθληµα: 
Τόσο στην Στ΄, όσο και στην Ε΄, παρατηρούµε ότι τα κορίτσια αθλούνται όλα, 100%,  αλλά λιγότερες ώρες, σε 
σχέση µε τα αγόρια που αθλούνται λιγότερα µεν, 70%,  αλλά περισσότερες ώρες την εβδοµάδα. Ανάµεσα στις 
δύο τάξεις παρατηρούµε ότι µόνο ένα µικρό ποσοστό µαθητών δεν αθλείται,10%, και ότι οι περισσότεροι 
µαθητές της Ε΄ αθλούνται περισσότερες ώρες από τους µαθητές της Στ΄. 
5.Παίζω µε φίλους (εντός ή εκτός σπιτιού):  
Και  στις δύο τάξεις, τα περισσότερα  αγόρια παίζουν περισσότερες, σχεδόν διπλάσιες, ώρες απ’ ότι τα 
κορίτσια και διαβάζοντας τους πίνακες της κάθε τάξης διαπιστώνουµε ότι οι µαθητές της Ε΄ παίζουν 
περισσότερες ώρες από τους µαθητές της Στ΄. 
 
6. Παίζω  ηλεκτρονικά παιχνίδια:  
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Η πλειοψηφία των αγοριών και των κοριτσιών της Στ΄ παίζουν ηλεκτρονικά παιχνίδια λίγες ώρες την 
εβδοµάδα. Πολλές ώρες παίζει το  40% των αγοριών και το 20% των κοριτσιών. Και στην Ε΄ τα αγόρια 
ασχολούνται περισσότερες ώρες µε ηλεκτρονικά παιχνίδια. Στο σύνολο των µαθητών της τάξης παρατηρούµε 
ότι οι µαθητές της Στ΄ παίζουν λιγότερες ώρες από τους µαθητές της Ε΄.     
7.Βλέπω τηλεόραση: 
 Περίπου το ίδιο µεγάλο ποσοστό, αγοριών και κοριτσιών της Στ΄, βλέπουν τηλεόραση. Τα κορίτσια της Ε΄ 
βλέπουν περισσότερες ώρες  τηλεόραση σε σχέση µε τα αγόρια. Στο συνολικό αποτέλεσµα ανά τάξη, 
διακρίνουµε ότι όλα τα παιδιά βλέπουν αρκετές ώρες την εβδοµάδα τηλεόραση και ότι τα  παιδιά της Στ΄ 
περισσότερες ώρες από τα παιδιά της Ε΄.  
8.∆ιαβάζω λογοτεχνικά βιβλία: 
 ΄Όλα τα κορίτσια της Στ΄ διαβάζουν λογοτεχνικά βιβλία, αλλά τα περισσότερα λίγες ώρες την εβδοµάδα. Τα 
αγόρια διαβάζουν λιγότερο από τα κορίτσια, ενώ το 30% δεν διαβάζει καθόλου. Τα κορίτσια της Ε΄ διαβάζουν 
και αυτά, όλα, λογοτεχνία αλλά τα περισσότερα λίγες ώρες την εβδοµάδα, σε σχετικά ίδια αναλογία µε αυτή 
των κοριτσιών της Στ΄. Από τα αγόρια της Ε΄ µόνο ένα 10% δεν διαβάζει καθόλου λογοτεχνία. Γενικά ένα πολύ 
µικρό ποσοστό µαθητών Ε΄και Στ΄ δεν διαβάζει λογοτεχνία και το µεγαλύτερο ποσοστό των υπόλοιπων 
παιδιών διαβάζει λίγες ώρες. 
₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ 
 

Εκδήλωση :   ‘’Φιλαναγνωσία …  στάση ζωής’’ 
 
     Την Παρασκευή 19 του Φλεβάρη, ο Σύλλογος ∆ιδασκόντων, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων και η 
Λέσχη Ανάγνωσης του σχολείου µας διοργάνωσαν  εκδήλωση στο Πνευµατικό Κέντρο Νεοχωρούδας µε θέµα 
‘’Φιλαναγνωσία …  στάση ζωής’’ µε προσκεκληµένο και εισηγητή το συγγραφέα και δάσκαλο Ισίδωρο Ζουργό. 
Ήταν µια βραδιά αφιερωµένη στους φίλους του βιβλίου.  

      

 

 

 

 

 

 

 

«Η φιλαναγνωσία δεν είναι πολυτέλεια είναι χρέος» 
Ο συγγραφέας την ώρα της εισήσησής του (πάνω) και τη 
στιγµή που υπογράφει τα βιβλία του (δεξιά) 

     Ο  Ισίδωρος Ζουργός µάχιµος δάσκαλος και συγγραφέας, ταξίδεψε το κοινό στα µονοπάτια της 
ανάγνωσης. Μίλησε για τη σπουδαιότητα της φιλαναγνωσίας, για την αναγνωστική µας ιστορία και τη 
διαδροµή της ανάγνωσης ανά τους αιώνες και πρότεινε ανάλογα αναγνώσµατα. 

     Μέσα από προσωπικά βιώµατα και εµπειρίες ανέλυσε το 
πώς η σηµερινή εποχή γεµάτη προκλήσεις και ‘’εύκολη τροφή’’ 
(τηλεόραση, διαδίκτυο, θεάµατα) µπορεί και οφείλει να 
αντισταθεί και να ορθώσει άµυνα, επιλέγοντας το δρόµο του 
βιβλίου. 

     Ο Ισίδωρος Ζουργός, γεννηµένος το 1964 στη Θεσ/νίκη, 
κυκλοφόρησε το πρώτο του µυθιστόρηµα «Φράουστ» το 1995 
και ακολούθησαν τα βιβλία του «Αποσπάσµατα από το βιβλίο 
του ωκεανού», «Η ψίχα εκείνου του καλοκαιριού» και τα πιο 
γνωστά του πρόσφατα «Στη σκιά της πεταλούδας» και «Η 
αηδονόπιτα». 
 

Ο κ. Ζουργός µε εκπ/κούς και µητέρες από τη Λέσχη Ανάγνωσης 
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 ‘’Ο θρίαµβος της προσπάθειας’’ 
                              Τ Ρ Ι Α Ν Τ Α Φ Υ Λ Λ Ο Σ    Η Λ Ι Α Δ Η Σ 

     Ο Σύλλογος ∆ιδασκόντων του ∆ηµ. Σχολείου Νεοχωρούδας σε συνεργασία µε  το Σύλλογο Γονέων και 
Κηδεµόνων του σχολείου και το ∆ήµο Καλλιθέας, στο πλαίσιο του προγράµµατος Comenius  και µε αφορµή 
την Παγκόσµια Ηµέρα Ατόµων µε Αναπηρία, διοργάνωσε εκδήλωση στο Πνευµατικό Κέντρο Νεοχωρούδας µε 
το γνωστό ζωγράφο Τριαντάφυλλο Ηλιάδη και µε θέµα ‘’Ο θρίαµβος της προσπάθειας’’.  
     Ο Τριαντάφυλλος Ηλιάδης γεννήθηκε στον Πετεινό Ξάνθης από αγρότες γονείς το1950, µε σοβαρή 
αναπηρία στο πόδι και στα χέρια. Από τη µικρή του 
ηλικία ζωγραφίζει µε το στόµα, αφού η φύση τού 
έχει στερήσει τη δυνατότητα να χρησιµοποιεί τα 
χέρια του. Από την ενασχόλησή του αντλεί 
αισιοδοξία και χαρά για τη ζωή, αφού τα έργα του 
γίνονται συχνά αντικείµενο θαυµασµού εκ µέρους 
του κοινού.  
     Το 1967 έρχεται σε επαφή µε τη ∆ιεθνή Ένωση 
Αναπήρων Καλλιτεχνών (V.D.M.E.K.) που εδρεύει 
στο Λιχτενστάιν. Το 1970 γίνεται µέλος της Ένωσης 
και από τότε ζωγραφίζει γι’ αυτή, η οποία µε τη 
σειρά της διοργανώνει εκθέσεις και τυπώνει τα 
έργα των καλλιτεχνών σε κάρτες και ηµερολόγια, 
ώστε από τις πωλήσεις τους να εξασφαλίζει στα                                 
ανάπηρα µέλη της µια αξιοπρεπή διαβίωση. 
      Ο Τριαντάφυλλος Ηλιάδης κάνει πολλές οµαδικές       ‘’Όταν υπάρχει θέληση, ο άνθρωπος ξεπερνά τα όριά του’’ 
εκθέσεις και  στο εξωτερικό, όπου και  διακρίνεται για       Ο κ. Ηλιάδης ζωγραφίζει µε το στόµα, κάτω από τα γεµάτα  
το  έργο του.  Στις 29-12-1998  βραβεύτηκε  από  την                                          θαυµασµό βλέµµατα των µαθητών 
Ακαδηµία Αθηνών. 
     Τα παιδιά συγκινήθηκαν, τόσο από το δείγµα της δουλειάς του, όσο και από την παρουσία της γυναίκας 
του, που στέκεται πάντα δίπλα του ως πραγµατικός «βράχος»… 
     Τις επόµενες ηµέρες εκτέθηκαν, στον ίδιο χώρο, τα έργα του. Μια αξιόλογη καλλιτεχνική δουλειά, αν λάβει, 
µάλιστα, κανείς υπόψη του τις αντικειµενικές δυσκολίες στην προσπάθειά του.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Χαιρετισµός από τη Σχ. Σύµβουλο κ.Κουραντζή                              Μια κατασκευή των παιδιών… δώρο στον κ. Ηλιάδη 
₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ 

           
 
          
  

 
 Εφηµερίδα του  ∆ηµ.  Σχ.  Νεοχωρούδας 

 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΚ∆ΟΣΗΣ: 

Χρήστος Καγιάννης 
Βαρβάρα Νεοκοσµίδου 

Αντίγονος Κύρου 
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«Τα Νοµίσµατα της 
Μακεδονίας» 

Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα του  
Αρχαιολογικού  Μουσείου Θεσσαλονίκης  

 
     Την Τρίτη, 26 Ιανουαρίου, οι µαθητές/τριες της 
∆΄ και της Ε΄ τάξης επισκεφτήκαµε το Αρχαιολογικό 
Μουσείο Θεσσαλονίκης και συµµετείχαµε στο 
εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Τα Νοµίσµατα της 
Μακεδονίας». 
     Με αφορµή αυτό το πρόγραµµα µιλήσαµε, στο 
πλαίσιο της Ευέλικτης Ζώνης, για τα µέσα 
συναλλαγής που χρησιµοποιούσαν οι άνθρωποι 
πριν από το νόµισµα, για τα πρώτα νοµίσµατα, για 
την κατασκευή και την εικονογράφησή τους αλλά 
και για τα σηµερινά µας νοµίσµατα, τα Ευρώ. Έτσι 
µάθαµε ότι: 
     Οι άνθρωποι στην αρχή χρησιµοποιούσαν για 
τις συναλλαγές τους διάφορα πράγµατα της 
καθηµερινής ζωής. Αντάλλασαν τα πράγµατα που 
τους περίσσευαν µε αυτά που είχαν ανάγκη και 
αυτό ονοµάστηκε αντιπραγµατισµός. Αργότερα 
αποφάσισαν να χρησιµοποιήσουν όλοι ένα κοινό 
µέσο συναλλαγής: τα βοσκήµατα (ζώα). Με το 
πέρασµα όµως των χρόνων κατάλαβαν ότι 
χρειάζονταν κάτι ανθεκτικό, διαιρετό και 
αποθηκεύσιµο. Άρχισαν λοιπόν να χρησιµοποιούν 
το µέταλλο στις συναλλαγές τους. Αρχικά 
καθιερώθηκε το τάλαντο, µια χάλκινη πλάκα, σε 
σχήµα προβιάς ζώου και αξίας πιθανόν ενός 
βοδιού. Το τάλαντο ζύγιζε περίπου 25 κιλά και έτσι 
οι άνθρωποι χρησιµοποίησαν στη συνέχεια κάτι πιο 
ελαφρύ, τον οβελό. Ο οβελός ήταν µία ράβδος 
από σίδηρο, ίδιος µε τους µαγειρικούς οβελούς τις 
σούβλες. 
     Το νόµισµα, µε τη µορφή του κέρµατος, 
εφευρέθηκε στα τέλη του 7ου και στις αρχές του 6ου 
αι. π.Χ. στη δυτική Μικρά Ασία, στην περιοχή της 
Ιωνίας ή της Λυδίας.  Τα πρώτα νοµίσµατα ήταν 
από ήλεκτρο, φυσικό κράµα χρυσού και αργύρου, 
που βρισκόταν σε αφθονία στον ποταµό Πακτωλό.  
Γι’ αυτό   σήµερα χρησιµοποιούµε την έκφραση 
«πακτωλός χρηµάτων», όταν θέλουµε να 
δηλώσουµε τον πλούτο και την ευηµερία. 
     Στην Ελλάδα, οι πρώτες πόλεις-κράτη που 
έκοψαν νοµίσµατα ήταν η Αίγινα, γύρω στο 570 
π.Χ., η Αθήνα και η Κόρινθος. Τα πρώτα νοµίσµατα 
ήταν κατασκευασµένα από άργυρο και φτιάχνονταν 
στα νοµισµατοκοπεία. 
     Οι αρχαίοι Έλληνες έδειχναν ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον για τις εικονογραφικές παραστάσεις 
των νοµισµάτων τους. Έτσι η κάθε πόλη-κράτος  
χάραζε σ΄αυτά τα σύµβολα των θεών που την 
προστάτευαν, παραστάσεις από τη µυθολογία, 
εγχώρια προϊόντα, καθώς και τα πρόσωπα των 
βασιλέων και άλλων επιφανών ανθρώπων. 
     Τα πρώτα νοµίσµατα στη Μακεδονία κόβονται 
από τον 6ο αι. π.Χ. και εικονίζονται σ΄αυτά θεοί, 

ήρωες, ζώα, φυτά καθώς και πορτρέτα βασιλέων. 
Αποτελούν δε σήµερα σηµαντική πηγή για τη γνώση 
της Μακεδονικής Ιστορίας. 
     Η συνήθεια να εικονογραφεί η κάθε πόλη-κράτος τα 
νοµίσµατά της µε παραστάσεις που αφορούν την 
ιστορία και τη θέση της στον κόσµο διατηρείται ακόµη 
και σήµερα από τα σύγχρονα κράτη. Το πρόγραµµα µε 
τα νοµίσµατα της Μακεδονίας µας κέντρισε το 
ενδιαφέρον και θελήσαµε να δούµε ποια είναι η εθνική 
όψη των σηµερινών κερµάτων του ευρώ, που 
χρησιµοποιούµε καθηµερινά, χωρίς όµως ποτέ να την 
έχουµε προσέξει! Επίσης µάθαµε ότι το ενιαίο 
ευρωπαϊκό νόµισµα συµβολίζεται µε το αρχικό γράµµα 
«ε» της ελληνικής λέξης Ευρώπη και µε δύο γραµµές 
στη µέση που συµβολίζουν την ισότητα των κρατών 
µελών της ένωσης. 
 

Η ΕΘΝΙΚΗ ΟΨΗ ΤΩΝ ΚΕΡΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩ 
 

 
 
 
 

• Αθηναϊκή τριήρης του 5ου αιώνα π.Χ.   
• Ένας  δρόµωνας  (ή κορβέτα), τύπος πλοίου σε 
χρήση κατά τη διάρκεια της ελληνικής 
επανάστασης 

• Ένα µοντέρνο δεξαµενόπλοιο, σύµβολο της 
ελληνικής ναυτιλίας 

 

 
 
 
 

• Ρήγας Φεραίος (1757-1798), ποιητής 
• Ιωάννης Καποδίστριας (1776-1831), πρώτος 
κυβερνήτης της Ελλάδας 

• Ελευθέριος Βενιζέλος (1864-1936), πρωθυ-
πουργός της Ελλάδας      

 
 
 
 
 
 

• Αρχαίο αθηναϊκό τετράδραχµο του 5ου π.Χ. 
αιώνος (νόµισµα µέσα σε νόµισµα)    

• Η «αρπαγή της Ευρώπης» από τον 
µεταµορφωµένο σε ταύρο ∆ία              
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                  Εργαστήρι κεριού στο σχολείο µας 
 
     Πριν από ένα µήνα  τα παιδιά της ∆΄ τάξης του ∆ηµ. Σχολείου Νεοχωρούδας µαζί µε τη δασκάλα µας και µε τη  
βοήθεια µιας µαµάς από την τάξη µας αποφασίσαµε να φτιάξουµε κεριά. 
     Πήραµε παραφίνη, κηροµπογιές, φυτίλι, καλούπια,  και ζεστό νερό. Μετά κατεβήκαµε κάτω στη κουζίνα µε όλα 
τα υλικά και ξεκινήσαµε τη δουλειά.  

 
 
1.Βάλαµε δυο κατσαρόλες                                                 2. Έπειτα πήραµε τα καλούπια,                             
µε νερό στο µάτι της κουζίνας                                            κόψαµε και  κερώσαµε το φυτίλι 
και µόλις ζεστάθηκε ρίξαµε                                                (βουτώντας το στην υγρή παρα-   
την παραφίνη.                                                                      φίνη)… 
                  
 
 
4. … και το βάλαµε  
µέσα σ’ αυτά.                                                    5. Στη συνέχεια πήραµε πορτοκαλί κηρο- 
                                                                          µπογιά, τη ρίξαµε στη παραφίνη και την  
                                                                          αφήσαµε να λιώσει.  
 
                                                                            
 
 
6. Μόλις έλιωσε, ρίξαµε το µίγµα 
στα καλούπια και τα  αφήσαµε να 
κρυώσουν  µια ολόκληρη µέρα.                                                              
 
 

 
7. Την επόµενη µέρα  
τα ξεκαλουπώσαµε και…                                          8. …τα διακοσµήσαµε µε στολίδια   
                                                                                  µε τη βοήθεια σιλικόνης. 
                                                                  
         
                              Ήταν µια καταπληκτική εµπειρία και θα θέλαµε να την ξαναζήσουµε! 
                                                                                  Ελεάνα Τσακίρη, Βασίλης Μητσόπουλος 

                                                                                                                                  Βίλη Γκότση, Γιώργος Χαφουσίδης 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                    Η Γευσιγνωσία… συνεχίζεται 
     
 Με αφορµή το µάθηµα της Γλώσσας (∆΄ τάξη) και τη δηµιουργία κειµένου µε τη χρήση των εγκλίσεων, εκτελέσαµε 
µία συνταγή, την ψήσαµε, τη δοκιµάσαµε και σας την παρουσιάζουµε… Κάναµε το µάθηµα µε πολλή διάθεση  και 
όχι µόνο στα βιβλία και τα µολύβια αλλά στα ταψιά και  µε τα χέρια µας! 
       Ελαιόψωµο 
Υλικά:  ελιές, ζύµη         Εκτέλεση: Πήραµε ένα κοµµάτι ζύµη το επεξεργαστήκαµε και βάλαµε µέσα τις ελιές ώστε 

  να µπουν βαθιά µέσα για να τις καλύψουµε. Του δώσαµε σχή-    
  µα  και  πήγαµε  στην  κουζίνα για  να τα  ψήσουµε 1 ώρα στο  
 φούρνο. Όταν βγήκαν από το φούρνο, ήταν υπέροχα. Τα δοκι- 
 µάσαµε, τα φάγαµε και σας τα προτείνουµε… 
 
 

                               Οµάδα εργασίας :Μ. Κ.   
                                                              Τ.  Κ.                                                            
                                                              ∆.  Λ. 
                                                              Ν. Τ.                                                                                                                             
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                           Τα χελιδονίσµατα 
     Τα χελιδονίσµατα είναι ένα έθιµο µε πολύ παλιά παράδοση.  Κάθε χρόνο, την 1η Μαρτίου, οµάδες παιδιών, 
κρατώντας ένα ξύλινο οµοίωµα χελιδονιού και περιστρέφοντας το, επισκέπτονταν τα σπίτια, τραγουδούσαν και 
µετέφεραν το µήνυµα της επιστροφής των χελιδονιών και του ερχοµού της Άνοιξης και της αναζωογόνησης της 
φύσης. Εύχονταν υγεία για την οικογένεια και έπαιρναν το σχετικό φιλοδώρηµα από την νοικοκυρά που ήταν 
συνήθως αυγά ή χρήµατα. 
     Το παρακάτω τραγούδι πληµµύριζε τις γειτονιές της Νεοχωρούδας: 
 
      Χελιδόνα έρχεται                                                
      απ’ τη Μαύρη Θάλασσα 
      θάλασσα επέρασε 
      τη φωλιά θεµέλιωσε 
      κάθησε και λάλησε 
      και γλυκοκελάηδησε 
      -Μάρτα, Μάρτα βροχερή, 
      ο Απρίλης ο γλυκύς 
      έφτασε, δεν ειν’ µακρύς. 
      Τα πουλάκια κελαηδούν  
      τα δεντράκια φυλλανθούν 
      τα κατσίκια αρχινούν  
      για να τρώνε τα κλαριά. 
      Γέροι, νέοι και παιδιά                                           
      χαίρονται την ευλογιά.                                         Τα νήπια σε δράση… 
 
     Η αναβίωση του εθίµου έγινε την 1η Μαρτίου από τα παιδιά του Νηπιαγωγείου, τα οποία µε µεγάλη χαρά 
βγήκαν και τραγούδησαν το τραγούδι της χελιδόνας σε σπίτια, στο κοινοτικό κατάστηµα και σε καταστήµατα 
του χωριού.  

                                                  Χαραµίες 
     Πολύ παλιό έθιµο, που  εδώ και µερικά χρόνια αναβίωσε ο Πολιτιστικός  Σύλλογος «Μέγας Αλέξανδρος». 
     Την  παραµονή της πρωτοµαγιάς, όταν νύχτωνε για τα καλά, οµάδες αγοριών,  εφοδιασµένες µε κουδούνια 
βαριά, περιφέρονταν στους τότε χωµατερούς δρόµους του χωριού δηµιουργώντας πανδαιµόνιο. Με τον τρόπο 
αυτό δήλωναν την παρουσία  τους  και έθεταν σε ενέργεια το προγραµµατισµένο σχέδιό τους, που στόχευε 
στη συγκέντρωση (δια κλοπής) πουρναριών, κύρια καύσιµη ύλη στα παλιά χρόνια, σωρούς – σωρούς, 
στοιβαγµένη σ’ όλες τις αυλές των σπιτιών. Η ύλη αυτή ήταν απαραίτητη για την ολοκλήρωση της έκφρασης 
του µηνύµατος της εκδήλωσης. 
     Τα πράγµατα δεν ήταν και τόσο εύκολα. Η  επιχείρηση είχε τα προβλήµατά της, αφού οι δαιµονισµένοι ήχοι 
των κουδουνιών πρόδιδαν τις οµάδες και τα υποψήφια ‘’θύµατα’’  οι νοικοκυραίοι, λάβαιναν τα µέτρα τους. 
Γι’ αυτό, µια από τις οµάδες, τη στιγµή που ήταν να κάνει την εφόρµηση, σταµατούσε το κουδούνισµα τελείως 
ή κουδούνιζε µανιωδώς και η ζηµιά (κλοπή) γινόταν σε µακρινή απόσταση από τους σιωπηλούς ή 
δαιµονισµένους προποµπούς αντίστοιχα. Μερικοί ‘’πονηροί’’ νοικοκυραίοι, για να περιορίσουν τη ζηµιά των 
‘’σιωπηλών’’, από πριν τοποθετούσαν σε αθέατα σηµεία στα πουρνάρια της αυλής τους κουδούνια, ώστε, όταν 
γινόταν η αρπαγή, να αντιδρούν και πολλές φορές δεν αστειεύονταν καθόλου. 
     Τέλος, όταν πια συγκεντρωνόταν η υπολογίσιµη λεία τους (σ’αυτό βοηθούσαν µερικοί νοικοκυραίοι 
κάµνοντας στραβά µάτια), κατέληγαν, συνήθως, στον ιστορικό λόφο (Τούµπα) του χωριού, που δεσπόζει στον 
απέραντο κάµπο, δυτικά της Θεσσαλονίκης ή σε περίοπτα ‘’γυµνά’’ σηµεία του ορεινού όγκου, όπου 
µετέφεραν αγκαλιές-αγκαλιές τα πουρνάρια, άναβαν δυνατή φωτιά, ώστε η είδηση να έφθανε ως τα µακρινά 
σηµεία και πέρα των συνόρων, και, όλοι µαζί πιασµένοι γύρω, γύρω, µε κινήσεις αυτοσχέδιες και φωνές, 
έστελναν το µήνυµά τους: φύγετε φίδια, σαύρες, φαρµακεροί σκορπιοί να µη σας προλάβει ο Ιερεµίας και σας 
τσακίσει µε την κλιµία (καδρόνι µυτερό). Με το ξόρκι αυτό πίστευαν ότι τα επικίνδυνα ερπετά θα εγκατέλειπαν 
την περιοχή µας και έτσι θα γλύτωναν από τους κινδύνους, που, στους θερινούς µήνες µε τις πολλές και 
µεγάλες ζέστες, αφθονούσαν στις υπαίθριες ασχολίες µας.                                        
                                                          
            Χρήστος  Παρασκευάς, συντ. εκπ\κός                                                                                     Για τη µεταφορά 
          (Πρόεδρος της Εξελεγκτικής Επιτροπής του Πολιτιστικού Συλλόγου)                                       Μ. Π.    
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Τ  Ε  Χ  Ν  Ε  Σ:   ΤΕΛΛΟΓΛΕΙΟ  ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΩΝ 
  ‘‘Η στέψη της Παναγίας’’ του ∆οµήνικου Θεοτοκόπουλου 
 
     Στα πλαίσια των πολιτιστικών επισκέψεων οι µαθητές και οι µαθήτριες των τριών µικρών τάξεων 
επισκέφτηκαν το Τελλόγλειο Ίδρυµα Τεχνών.  
     Η επιλογή µας αποδείχθηκε σωστή, αν κρίνουµε από το 
αποτέλεσµα και τις εντυπώσεις που αποκόµισαν τα παιδιά του 
σχολείου µας. Πραγµατικά, ήταν πολύ ενθαρρυντικό να βλέπεις από 
µια γωνιά την προσήλωση των παιδιών στην πολύ καλά 
ενηµερωµένη υπάλληλο του µουσείου. Το µυαλό τους, αλλά και 
όλες τους οι αισθήσεις ήταν εκεί. Οι ερωτήσεις  και οι απαντήσεις 
τους πάνω στα διάφορα έργα που τους παρουσιάστηκαν µε πολύ 
όµορφο τρόπο, ήταν εύστοχες και σαφείς.  
     Είναι αλήθεια ότι σταθήκαµε και τυχεροί ως προς την 
ηµεροµηνία επίσκεψης στο µουσείο, διότι φιλοξενείτα εκεί ένα 
αυτόγραφο έργο του Θεοτοκόπουλου – του γνωστού µας Ελ-Γκρέκο 
– µε τίτλο: ‘‘Η στέψη της Παναγίας’’. Το εξαιρετικό αυτό έργο, που 
εκτίθεται πλέον µόνιµα στη Νέα Υόρκη, πέρασε πρόσφατα στην 
ιδιοκτησία του Ιδρύµατος Ωνάση από έναν ιδιώτη συλλέκτη.  Στο Τελλόγλειο φιλοξενείται (για κάποιο χρονικό 
διάστηµα) µόνο του σε µια δική του ειδικά προφυλαγµένη αίθουσα µε πολύ όµορφο φωτισµό. Και µόνο για το 
συγκεκριµένο πίνακα αξίζει µια βόλτα στο µουσείο. 
     Εκτός απ’ αυτό, τα παιδιά επεξεργάστηκαν για ώρα πίνακες γνωστών Ελλήνων ζωγράφων, πήραν µια 
γεύση αρχαίου δράµατος και όπερας και, πιο συγκεκριµένα, καταπληκτικών κοστουµιών διάσηµων ηθοποιών 
και τραγουδιστών από µνηµειώδεις παραστάσεις στο αρχαίο θέατρο Επιδαύρου  και κατάλαβαν τη δουλειά του 
σκηνογράφου και σχεδιαστή κοστουµιών. 
     Στο τέλος η επίσκεψη επιστεγάστηκε µε ένα πολύ πετυχηµένο παιχνίδι ρόλων και παντοµίµας, που πέρασε 
στους µαθητές και µαθήτριές µας, εκτός από τα προαναφερθέντα, και ένα σαφές οικολογικό µήνυµα. Ουκ 
ολίγα για µια πολιτιστική επίσκεψη περίπου µιάµισης ώρας!  Σηµειωτέον ότι η είσοδος κοστίζει 1,5 ευρώ. 
     Μήπως λοιπόν σας δώσαµε και µια εναλλακτική πρόταση εξόδου µε όλη την οικογένεια για το 
Σαββατοκύριακο;  
            "Η ΟΜΟΡΦΙΑ ΘΑ ΣΩΣΕΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ", Φίοντορ Ντοστογιέφσκι, Αδερφοί Καραµάζοφ 
 
◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙    ◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙    ◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙   ◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙    ◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙    ◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙◙ 

 

  
 

     Γιάννης Τσαρούχης 
 

 
Ο Γιάννης Τσαρούχης του Αθανασίου (Πειραιάς 1910 - Αθήνα 1989) ήταν ζωγράφος 
και σκηνοθέτης. Τα πρώτα του έργα τα εξέθεσε το 1929 στο "Άσυλο Τέχνης". Η 
επιτυχία που σηµείωσε τον οδήγησε στη συνέχεια να φοιτήσει στην Ανωτάτη Σχολή 
Καλών Τεχνών του Μετσόβειου Πολυτεχνείου (1929 - 1935) µε καθηγητές τους 
Ιακωβίδη, Βικάτο και Παρθένη. Παράλληλα µαθήτευσε κοντά στον 
Κόντογλου (1931 - 1934), ο οποίος τον µύησε στη βυζαντινή 
αγιογραφία, ενώ µελέτησε τη λαϊκή αρχιτεκτονική και ενδυµασία. 
Μαζί µε τους Πικιώνη, Κόντογλου και Αγγ.Χατζηµιχάλη 
πρωτοστάτησε στο αίτηµα της εποχής για την ελληνικότητα της 
τέχνης. 
Την περίοδο 1935-1936, αφού πρώτα επισκέφτηκε την 

Κωνσταντινούπολη, ταξίδεψε στο Παρίσι και στην Ιταλία. Επισκεπτόµενος τα διάφορα 
µουσεία, ήρθε σε επαφή µε δηµιουργίες της Αναγέννησης και του Ιµπρεσιονισµού καθώς 
και µε τα σύγχρονα καλλιτεχνικά ρεύµατα της εποχής του. Ανακάλυψε το έργο του 
Θεόφιλου και γνώρισε καλλιτέχνες όπως ο Ματίς και ο Τζακοµέτι. 
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    Πηνελόπη ∆έλτα 
 
     Η Πηνελόπη ∆έλτα γεννήθηκε το 1874 στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου κι ήταν το 
τρίτο παιδί του Εµµανουήλ Μπενάκη και της Ευγενίας Χωρέµη. Είχε δυο µεγαλύτερα 
αδέλφια, την Αλεξάνδρα και τον Αντώνη, το γνωστό "Τρελαντώνη" του οµώνυµου 
βιβλίου της. Μετά τη γέννηση της Πηνελόπης ακολούθησαν άλλα τρία παιδιά, ο 
Κωνσταντίνος (που πέθανε σε ηλικία 2 χρόνων), ο Αλέξανδρος και η Αργίνη. 
     Η οικογένεια Μπενάκη µετακόµισε προσωρινά στην Αθήνα το 1882, όπου η 
Πηνελόπη παντρεύτηκε τον πλούσιο Φαναριώτη έµπορο Στέφανο ∆έλτα. Μαζί του 
απέκτησε τρεις κόρες: τη Σοφία Μαυροκορδάτου, τη Βιργινία Ζάννα και την Αλεξάνδρα 
Παπαδοπούλου. Επέστρεψαν στην Αλεξάνδρεια το 1905, όπου η Πηνελόπη γνώρισε 

τον Ίωνα ∆ραγούµη, τότε υποπρόξενο της Ελλάδας στην Αλεξάνδρεια. Ανάµεσά τους αναπτύσσεται ένας 
µεγάλος έρωτας, η Πηνελόπη όµως δεν µπορεί να αντιταχθεί στις κοινωνικές επιταγές και την υποχρέωσή της 
απέναντι στο σύζυγο και τα παιδιά της. Η πλατωνική αυτή σχέση της Πηνελόπης ∆έλτα µε τον ∆ραγούµη 
τελειώνει το 1912, όταν αυτός συνδέεται µε τη Μαρίκα Κοτοπούλη. 
     Η ∆έλτα µετακόµισε στη Φρανκφούρτη το 1906 και το πρώτο της µυθιστόρηµα, µε τίτλο "Για την Πατρίδα", 
εκδόθηκε το 1909. Το µυθιστόρηµα εκτυλίσσεται κατά τη διάρκεια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και σύντοµα 
ακολουθεί και το δεύτερο µυθιστόρηµά της, "Τον Καιρό του Βουλγαροκτόνου". Το στρατιωτικό κίνηµα στο 
Γουδί το 1909 την εµπνέει να γράψει το  "Παραµύθι χωρίς όνοµα" (1911).  
     Το 1913, η οικογένεια ∆έλτα επιστρέφει στην Αλεξάνδρεια και το 1916 εγκαταστάθηκαν µόνιµα στην Αθήνα, 
όπου ο πατέρας της ∆έλτα, Εµµανουήλ Μπενάκης, είχε εκλεχθεί δήµαρχος. Ανέπτυξαν στενή φιλία µε τον 
Ελευθέριο Βενιζέλο, τον οποίο και προσκαλούσαν συχνά στην εξοχική τους οικία στην Κηφισιά. Το 1925, 
εκδίδεται "Η ζωή του Χριστού", ενώ την ίδια χρονιά εµφανίζονται τα πρώτα συµπτώµατα της πολυοµυελίτιδας, 
αρρώστιας που θα την ταλαιπωρήσει µέχρι το θάνατό της. 
     Άλλα µυθιστορήµατά της: ο "Μάγκας" (1935) όπου περιγράφει τη ζωή στην Αλεξάνδρεια µε τα µάτια του 
µικρού σκυλιού της οικογένειας, και τα "Μυστικά του Βάλτου" (1937), όπου η ιστορία εκτυλίσσεται γύρω από τη 
λίµνη των Γιαννιτσών κατά τη διάρκεια του Μακεδονικού Αγώνα. 
     Στις 27 Απριλίου 1941, ηµέρα όπου τα γερµανικά στρατεύµατα καταλαµβάνουν την Αθήνα, η Πηνελόπη 
∆έλτα αυτοκτονεί παίρνοντας δηλητήριο.  
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

 
 

Μάγκας 
Στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, κοντά σε µια πλούσια ελληνική οικογένεια,  
των αρχών του αιώνα µας ζει ο Μάγκας, ένα σκυλάκι ράτσας φοξ τεριέ, πολύ 
καλοµαθηµένο. ΄Οταν όµως ο Μάγκας, προκειµένου να αποφύγει κάποια τιµωρία,  
το σκάει από το σπίτι, βρίσκεται απροετοίµαστος και αδύναµος,  
µπροστά σε κινδύνους που ποτέ, µέχρι τότε, δεν είχε αντιµετωπίσει.  
Στην περιπλάνησή του αυτή γνωρίζει τον Αφράτη, έναν αδέσποτο και 
σκληραγωγηµένο σκύλο, που τον βοηθά να ξεπεράσει τις δυσκολίες και θα το 
βοηθήσει να δει την άλλη πλευρά της ζωής! Σιγά-σιγά ο Μάγκας θα ωριµάσει, θα 
σταµατήσει να κυνηγάει γάτες και να κάνει ζηµιές. Αποφασίζει να επιστρέψει κοντά 
στους δικούς του. Αργότερα, θα συντροφέψει το νεαρό κύριό του στην Ελλάδα και 
µαζί του θα λάβει µέρος στο Μακεδονικό Αγώνα. 
 Τρελαντώνης 

Στον «Τρελαντώνη», που γράφτηκε το 1932, η Πηνελόπη ∆έλτα µας µεταφέρει 
στα παιδικά της χρόνια, όταν αυτή και τα αδέρφια της ήρθαν ένα καλοκαίρι από 
την Αλεξάνδρεια για να περάσουν τις διακοπές τους κοντά στους θείους τους 
στον Πειραιά, σ’ ένα νεοκλασικό του Τσίλερ στην Καστέλα. Τέσσερα µικρά παιδιά 
θα φέρουν τα πάνω κάτω και θα κλονίσουν την ισορροπία των ενηλίκων, µε την 
αφέλεια και τις αταξίες τους. Κι ανάµεσά τους ο Αντώνης, ο πιο σκανδαλιάρης 
από όλους, ήρωας για τα αδέρφια του αλλά και µόνιµος πονοκέφαλος για τους 
µεγάλους, θα γίνει µε τις περιπέτειες και τις τιµωρίες του σύµβολο ελευθερίας και 
λεβεντιάς.   
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∆ιαµόρφωση της αυλής του σχολείου µας 
 
     Σε συνεργασία µε το Σύλλογο Γονέων  και Κηδεµόνων και  µε την οικονοµική στήριξη του ∆ήµου Καλλιθέας 
αποφασίσαµε να εξωραϊσουµε τον προαύλειο χώρο του σχολείου µας. Οι ιδέες ήταν πολλές και τελικά 
καταλήξαµε στη σηµερινή εικόνα µε την καθοριστική συµβολή της γραµµατέα του συλλόγου της κ. Μηνιωτάκη 
Κλειώς, η οποία, λόγω επαγγέλµατος, κατέχει εξειδικευµένες γνώσεις πάνω στην αρχιτεκτονική τοπίου. 
     Η εικόνα της αυλής σήµερα –πάντα σε σχέση µε την προηγούµενη- είναι µια σηµαντική αισθητική 
αναβάθµιση, µε σκοπό την ποιότητα στην 
καθηµερινότητα της σχολικής ζωής, την ανάπτυξη της 
σχέσης των παιδιών µε άλλες µορφές ζωής που 
χρειάζονται την ανθρώπινη βοήθεια, όπως τα δέντρα 
και τα λουλούδια. Επίσης, η ανάγκη συχνής 
καθαριότητας των χώρων του πράσινου δηµιουργεί 
στα παιδιά το αίσθηµα της συνέπειας, του καθήκοντος, 
της εργατικότητας κ.λ.π. Η φύση, βέβαια, µας 
ανταµείβει απλόχερα µε τις οµορφιές της. Τα παιδιά µε 
αξιοπρόσεχτο ζήλο καθαρίζουν τα φυτά από τα 
αγριόχορτα, µαθαίνοντας ότι έτσι η ζωή των φυτών 
συνεχίζεται µε τη δική τους παρέµβαση. 
     Μέσα απ’ όλη αυτή τη συλλογική προσπάθεια 
επιτυγχάνονται καλύτερα οι µαθησιακοί στόχοι 
κάποιων αντικειµένων, π.χ. ‘’Η µελέτη περιβάλλοντος’’. 
     Βέβαια, εκτός από τα καλλωπιστικά φυτά, επεκταθήκαµε και στα ‘’βρώσιµα’’, φτιάχνοντας ένα λαχανόκηπο 
στο πίσω µέρος της αυλής, τη φροντίδα του οποίου έχουν τα παιδιά της ∆΄ τάξης. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
      

 
                           
     Συνεχίζεται για 8η συνεχόµενη χρονιά ο θεσµός των Πολιτιστικών Τριηµέρων του σχολείου µε εκδηλώσεις 
που θα πραγµατοποιηθούν από 11 µέχρι 15 Ιουνίου: 

Παρασκευή,11-6-10 
21:00  ‘’ Από το λίκνο της δηµοκρατίας και του πολιτισµού…  
              στο αίτηµα για την επιστροφή των µαρµάρων ’’      
             Παρουσίαση  από µαθητές/τριες της  ΣΤ΄ τάξης: 
              ‘’ Τι είναι η µουσική’’    
              Μουσικά δρώµενα από µαθητές/τριες της ∆΄και Ε΄ τάξης  
Σάββατο – Κυριακή, 12 & 13-6-10 
 10:00 - 12:00  &  18:00 - 20:00    
           Έκθεση Βιβλίου που διοργανώνει ο Σύλλογος 
            Γονέων και Κηδεµόνων   
Κυριακή, 13-6-10            
 21:00  ‘’ ∆εν πληρώνω, δεν πληρώνω’’  του Ντάριο Φο 
              Θεατρ. παράσταση από το σχήµα «Παραβάτες της σκηνής»   
∆ευτέρα, 14-6-10 
 21:00   ‘’ Comenius: Όταν πέφτει η αυλαία’’  
               ‘’Lost stars” θεατρικό δρώµενο από τη θεατρική οµάδα 
                 του σχολείου                                                                                                
               ‘’Arts: a passport to European citizenship’’ 
                 Αναδροµή στο πρόγραµµα µε προβολή ταινίας και τη 

                                                            συµµετοχή των µαθητών/τριών  
                                                               Τρίτη, 15-6-10 
                                                                      10:00     Αθλητικές εκδηλώσεις - παιχνίδια  
 
Παράλληλα µε τις εκδηλώσεις θα εκτίθενται στο σχολείο έργα εικαστικών των µαθητών/τριών του Ολοηµέρου. 


