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Ο ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΚΕΡΑΙΑ 

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ 

 

Την προηγούμενη βδομάδα, ημέρα 

Τετάρτη πραγματοποιήθηκε στο Γ 

ΚΑΠΗ στην Άνω Πόλη , στην πλατεία 

των Αγίων Αναργύρων, συγκέντρωση 

των κατοίκων για την απομάκρυνση 

της κεραίας από την περιοχή. Οι 

κάτοικοι είναι ανήσυχοι για την υγεία 

τους και κυρίως για την υγεία των 

παιδιών τους. Θεωρούν απαράδεκτο 

ότι κάποιοι κερδίζουν χρήματα εις 

βάρος των συμπολιτών τους. 

Δυστυχώς παρά την καταγγελία που 

έγινε, οι ιδιοκτήτες του διαμερίσματος 

στην ταράτσα του οποίου έχει 

τοποθετηθεί η κεραία, συνεχίζουν να 

συνεργάζονται με την εταιρεία κινητής 

τηλεφωνίας Vodafone. Απ την άλλη οι 

κάτοικοι της περιοχής δηλώνουν 

αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον 

αγώνα τους. «Αν συνεργαστούμε θα 

μπορέσουμε να την απομακρύνουμε» 

δήλωσε κάτοικος της περιοχής. 

Αγγέλης Ηλίας 

Λαγουμίδης Δημήτρης 

Τσιλογιάννογλου Τάσος 

 

 

ΕΛΙΑ : ΕΝΑΣ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΣ 

ΚΑΡΠΟΣ

 

Το φθινόπωρο μαζεύουμε τις ελιές 

πριν βρέξει. Οι άνθρωποι αρχικά 

στρώνουν κάτω από τα δέντρα πανιά 

και με ένα καλάμι μπαμπού χτυπάνε 

τα κλαδιά για να πέσουν οι ελιές από 

το δέντρο. Στη συνέχεια τις μαζεύουν 

σε τσουβάλια και τις πάνε σε 

ελαιοτριβεία. Εκεί τις πλένουν για να 

φύγει το χώμα και έπειτα τις βάζουν σε 

ένα τροχό που γυρίζει και τις αλέθει. Οι 

ελιές γίνονται πολτός και βγάζουν 

λάδι. Το λάδι μπαίνει σε μπουκάλια 

που καταλήγουν σε διάφορα σημεία 

πώλησης. Περιοχές που φημίζονται 

για το καλό λάδι που βγάζουν είναι η 

Μυτιλήνη. Η Χαλκιδική, η Κρήτη, η 

Πελοπόννησος και πολλά ακόμα μέρη 

της χώρας μας. 

Καλαϊτζής Γιώργος 

Μανιάδης Παναγιώτης 

Κόλλιας Καλλιστράτης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Το βιβλίο που προτείνω! 

Το ημερολόγιο της Άννας 

Φράνκ. 

 

Είναι ένα ημερολόγιο ενός κοριτσιού 

12 χρονών, της Άννας. Η Άννα είναι  

εβραϊκής καταγωγής και ενώ ζούσε 

όμορφα και αγαπημένα με την 

οικογένειά της ξέσπασε ο δεύτερος 

παγκόσμιος πόλεμος. Το 1940 οι 

Γερμανοί εισέβαλαν στην Ολλανδία 

όπου ζούσε και η οικογένειά της 

έπρεπε να πάει κάπου να κρυφτεί γιατί 

οι Γερμανοί καταδίωκαν τους 

Εβραίους. Με τη βοήθεια φίλων τους 

βρήκαν ένα μικρό χώρο όπου εκεί 

έζησαν δυο ολόκληρα χρόνια σαν 

φυλακισμένοι. Το βιβλίο είναι 

συγκλονιστικό διαβάστε το! 

Τσιοντικίδου Σοφία 

ΝΤΡΑΜΣ: ΕΝΑΣ 

ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΟΣ ΗΧΟΣ! 

 

Μου αρέσει η μουσική. Το αγαπημένο 

μου μουσικό όργανο είναι τα ντραμς. 

Εδώ και καιρό μαθαίνω να παίζω 

ντραμς. Κάνω μαθήματα κάθε 

Σάββατο. Ο δάσκαλός μου είναι πολύ 

καλός και παίζει τέλεια. Το αγαπημένο 

μου τραγούδι είναι μια από τα ίδια του 

Μιχάλη Χατζηγιάννη. Μπορώ να το 

παίξω στα ντραμς και είμαι πολύ 

χαρούμενος. Είμαι τυχερός γιατί έχω 

δικά μου ντραμς στο σπίτι και μπορώ 

να παίξω όποτε θέλω. Επίσης έχω 

παίξει ντραμς που αποτελείται από 12 

τύμπανα ήταν λίγο δύσκολο αλλά μου 

άρεσε πάρα πολύ. 

Καραποστόλης Ηλίας Φίλιππος 

 

Ζεστή Σοκολάτα! Νόστιμο 

Ρόφημα από την Ολλανδία! 

 

Υλικά (για 4 άτομα) 

2 κουταλιές της σούπας κακάο 

1 κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη 

300ml γάλα 

80 ml κρέμα γάλακτος 

Εκτέλεση 

 Ανακατέψτε το κακάο με τη 

ζάχαρη και 4 κουταλιές της 

σούπας γάλα σ ένα μπολ 

 Βάλτε το υπόλοιπο γάλα σε μια 

κατσαρόλα και ζεστάνετέ το 

στην εστία της κουζίνας πάντα 

με έναν ενήλικα 

 Ρίξτε μέσα το μείγμα του κακάο 

και ανακατέψτε το με το ζεστό 

γάλα 

 Χτυπήστε την κρέμα γάλακτος 

μέχρι να φτιάξετε πηχτή σαντιγί 

 Γεμίστε με τη ζεστή σοκολάτα 4 

κούπες  

 Βάλτε από  πάνω και σαντιγί 

και σερβίρετε! 

Καλή απόλαυση!!! 

Ζαφειροπούλου Σαββίνα 



 

ΑΝΕΚΔΟΤΑ

 

 Ο μικρός Νικόλας προσεύχεται: 

-Θεέ μου κάνε τη Θεσσαλονίκη 

να γίνει πρωτεύουσα της Ελλάδας! 

-Γιατί αγόρι μου τον ρωτά η 

μαμά του. 

-Γιατί έτσι έγραψα στο τέστ της 

γεωγραφίας  

 

 Ο Τοτός λέει στη μαμά του: 

-Μαμά θα πάω στην παιδική 

χαρά. 

- Με το καινούριο παντελόνι; 

Ρωτά η μαμά 

- Όχι, με τους φίλους μου 

απαντά ο Τοτός. 

Γαρδάνης Χρήστος 


