
Μαθητική εφημερίδα 

της Γ  τάξης του 50 δημ σχολείου 

Θεσσαλονίκης. 

Φύλλο 6 Δευτέρα 04/03/2013 

Τα  κεφάλια  

μας  …     

λυπηθείτε 

μας!  

Την προηγούμενη Δευτέρα ήρθαμε στο 

σχολείο και  ακούσαμε  έναν  

παράξενο  θόρυβο. Ήταν  τα  

μηχανήματα  των  εργατών  που 

έφτιαχναν την παιδική χαρά.  

Αυτό  που  έκαναν    έχει  ένα   καλό   

και ένα κακό: Το καλό είναι ότι 

φτιάχνουν  ένα   ωραιότατο τοπίο για 

να  παίζουμε εμείς τα παιδιά, πράγμα 

που το έχουμε τόσο μεγάλη ανάγκη,  

αλλά     μην  ξεχνάμε   πως   έχει   και    

ένα   κακό!  

Το  κακό  είναι  πως  δεν  μπορούμε 

να  συγκεντρωθούμε  στο  μάθημά  

μας. Κάθε φορά που το κομπρεσέρ 

δονούνταν  αισθανόμασταν  εκνευρισμό  

και αποσπούνταν η προσοχή μας.  

Στο τέλος μας έπιασε όλους   

πονοκέφαλος. Έτσι λοιπόν   όλοι   

εμείς,  οι  μαθητές και οι μαθήτριες 

του 50ου Δημοτικού σχολείου   

προτείνουμε οι εργασίες να γίνονται τα  

Σαββατοκύριακα ή απογευματινές 

ώρες!   

Χριστίνα Αργυροπούλου  

Ελισάβετ Κλάψα                       

 

Ο Άγιος Δημήτριος  

 

 

 

 

 

 

Ο Άγιος Δημήτριος γεννήθηκε στη 

Θεσσαλονίκη από  οικογένεια ευγενών. 

Όταν μεγάλωσε έγινε αξιωματικός του 

ρωμαϊκού στρατού. Όταν γνώρισε τη 

χριστιανική θρησκεία βαφτίστηκε και 

τη δίδαξε και σε άλλους. 

Η Ελλάδα τότε ήταν στα χέρια των 

Ρωμαίων. Αυτοκράτορας ήταν ο 

Μαξιμιανός που καταδίωκε τους 

Χριστιανούς. Όταν έμαθε πως ο 

Δημήτριος ήταν χριστιανός διέταξε να 

τον κλείσουν φυλακή. 

Εκείνο τον καιρό οι Ρωμαίοι έκαναν 

αγώνες. Έβαλαν τότε τον Λυαίο  να 

προκαλεί και να κοροϊδεύει τους 

χριστιανούς. Ένας χριστιανός ο 

Νέστορας πήγε στη φυλακή και ζήτησε 

την ευλογία του Δημήτριου. Ο 

Δημήτριος τον ευλόγησε και εκείνος  

ξαναγύρισε στο στάδιο έτοιμος να 

αντιμετωπίσει τον Λυαίο… 

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ… 

Δημήτρης Λαγουμίδης 

Τάσος Τσιλογιάννογλου 

 



Ο    ΜΥΘΟΣ   ΤΗΣ  

ΕΛΙΑΣ  

Κάποτε   η  

Αθηνά   και  ο  

Ποσειδώνας  

μάλωναν   για 

το ποιος θα  

γίνει  ο  

προστάτης 

της  πόλης  του Κέκροπα. Ο Κέκροπας  

ήταν ο πρώτος βασιλιάς της πόλης . 

Όλοι οι θεοί  μαζεύτηκαν πάνω  στον 

βράχο της ακρόπολης για να 

παρακολουθήσουν τον αγώνα.  

 Ο Ποσειδώνας  χτύπησε την τρίαινά  

του στον βράχο της ακρόπολης  και 

πετάχτηκε νερό. Αυτό ήταν το δώρο 

του.  Οι κάτοικοι ενθουσιάστηκαν με 

το πολύτιμο δώρο του θεού. Πήγαν να 

πιούν  νερό  αλλά ήταν  αλμυρό.  

Η  Αθηνά    πρόσφερε το δώρο της 

δεύτερη. Εκείνη φύτεψε μια ελιά. Η 

ελιά μεγάλωσε και έδωσε καρπούς. Οι 

κάτοικοι δοκίμασαν και 

ενθουσιάστηκαν. Τους άρεσε πιο πολύ 

το δώρο της θεάς Αθηνάς κι  έτσι  η 

θεά  Αθηνά  έγινε  προστάτιδα.  Η  

πόλη  πήρε  το  όνομα   Αθήνα. 

Σοφία       Τσιοντικίδου 

Σαβίνα    Ζαφειροπούλου     

 

Ο  ΤΖΙΤΖΙΚΑΣ  ΚΑΙ  Ο  

ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ 

Μια  φορά  κι  έναν  

καιρό  ένα  όμορφο  

Καλοκαίρι  στο  δάσος  

ζούσε  ο  τζίτζικας  που  τραγουδούσε  

τραγούδια . Μια  μέρα  έτυχε  να  

περνάνε  μερικά  μυρμήγκια   που  

κουβαλούσαν  την  τροφή  τους  . Ο  

τζίτζικας   τα  κορόιδευε  διότι  δεν  

τον  ένοιαζαν  οι κρύες μέρες  του 

Χειμώνα . Σκέφτονταν μόνο το τώρα. 

<<Δεν  τον  νοιάζει  που  θα  πέσουν  

χιόνια  και  δε   θα  μπορεί  να  

μαζέψει  τροφή, σπαταλάει όλη μέρα το 

χρόνο του τραγουδώντας >> είπαν  

αυτά . Οι  μέρες  περνούσαν . . . Ο  

Χειμώνας  έφτασε  και  ο  τζίτζικας 

που δεν είχε προνοήσει, δεν  είχε  

τροφή  και κρύωνε . Πήγε  στα  

μυρμήγκια  και  τους  είπε  να  του  

δώσουν  να  φάει. Τα  μυρμήγκια  του  

γύρισαν την  πλάτη και  του είπαν  

«άμα  δεν  τεμπέλιαζες όταν 

μπορούσες να δουλέψεις, θα είχες  

πλούτη και δεν θα πέθαινες της 

πείνας τώρα!»  Έτσι  ο  τζίτζικας  

έπαθε το  μάθημά  του.  

Ελπίζουμε όχι μόνο να έπαθε αλλά και 

να έμαθε!! 

Κατερίνα  Βυζαρέλη 

Ράνια Παπαδοπούλου  

 

Η ΣΥΝΤΑΓΗ Της 

ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ: 

Μάφινς 

Υλικά 

11/2 της 

κούπας 

αλεύρι που 

φουσκώνει μόνο του 

1/4 της κούπας κακάο 

1/3 της κούπας γάλα 

1/8 κουταλάκι του γλυκού αλάτι 

2/3 της κούπας ελαιόλαδο 

½ κουταλάκι του γλυκού σόδα 

3 αυγά 

1 βανίλια       

 



ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

Χτυπήστε όλα τα υλικά για τα κεκάκια  

στη μεσαία ταχύτητα του μίξερ, 

μοιράστε το μίγμα σε ειδικά χαρτάκια 

για cupcake σε ταψάκι με 12 υποδοχές  

για ατομικά κεκάκια και ψήστε στους 

180 βαθμούς κελσίου σε 

προθερμασμένο φούρνο για 20 λεπτά.     

Καλή επιτυχία! 

Ηλίας Αγγέλης  

Ογκανέζωφ Σερκέι 

  

Και δύο ενδιαφέρουσες συνταγές

 

1η ΣΥΝΤΑΓΗ ΤΗΣ ΚΑΛΗΣ 

ΦΙΛΙΑΣ! 

ΥΛΙΚΑ 

2 άτομα 

20 ιδέες εμπιστοσύνη 

5 κούπες συμπάθεια 

2 κούπες σεβασμός 

300 γρ αγάπη 

50 γρ καλή διάθεση 

1 κ συγχώρεση  

1000 χαμόγελα 

50 γρ διασκέδαση 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

Στην αρχή παίρνουμε τα δύο άτομα και 

τα ανακατεύουμε με τη συμπάθεια  σε 

ένα μπολ. Στη συνέχεια βάζουμε τα 

300γρ αγάπη. Αργότερα λιώνουμε την 

καλή διάθεση με τις 20 ιδέες 

εμπιστοσύνη. Κατόπιν κοσκινίζουμε τις 

20 κούπες σεβασμό με τα 500 γρ 

συγχώρεση. Μετά τα ανακατεύουμε 

όλα μαζί. Ύστερα κρυώνουμε τα 1000 

χαμόγελα με τα 50 γρ διασκέδαση. Στο 

τέλος τα ανακατεύουμε όλα μαζί να 

γίνουν ένα καλό μείγμα.Βάζουμε τη 

συνταγή στο ψυγείο για μία ώρα! 

Καλή απόλαυση φιλίας. 

Σαββίνα Ζαφειροπούλου 

Γαρδάνης Χρήστος 

2η ΣΥΝΤΑΓΗ ΤΗΣ ΚΑΛΗΣ 

ΦΙΛΙΑΣ! 

ΥΛΙΚΑ 

2 άτομα 

2 αγνές καρδιές 

1 δόση αγάπης 

Μια κουταλιά σεβασμό 

50 δόσεις συνεργασία 

1,5 κιλό καλή διάθεση 

Μια σταγόνα θυμό φιλίας 

100% συγγνώμη 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

Στην αρχή πάρτε τα δύο άτομα. Βάλτε 

τις αγνές καρδιές σ αυτά και 

προσθέστε μια δόση αγάπης. Κατόπιν 

βάλτε το σεβασμό. Στη συνέχεια 

ανακατέψτε τη δόση συνεργασία με την 

καλή διάθεση. Ύστερα ρίξτε την 

σταγόνα θυμού φιλίας(προσοχή! 

Σταγόνα θυμού φιλίας όχι απλού 

θυμού) τέλος βάλτε τη συγγνώμη και 

αφήστε τους στο ψυγείο να κρυώσουν 

κάμποση ώρα! 

100% επιτυχία. Συνιστούν τη συνταγή 

το 70% των μαγείρων παγκοσμίως. 

Καλή φιλία! 

Τάσος Τσιλογιάννογλου 


