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Τα ορυχεία της Χαλκιδικής 

Όπως ίσως γνωρίζετε στην 

Χαλκιδική, στην περιοχή Σκουριές 

κοντά στη Μεγάλη Παναγιά 

υπάρχουν τα ξακουστά ορυχεία 

χρυσού που από την αρχαιότητα 

ακόμη τροφοδότησαν και 

συντήρησαν την εκστρατεία του 

Μεγάλου Αλεξάνδρου στην Ασία. 

Τελαυταία τα ορυχεία αυτά 

πουλήθηκαν σε μια καναδική 

εταιρεία. 700 στρέμματα δέντρων 

έχουν ήδη κοπεί για να φτάσουν 

στο χρυσό. Οι ανατινάξεις που 

γίνονται βλάπτουν πολύ το 

περιβάλλον και την υγεία των 

κατοίκων. Μέχρι τώρα έχουν γίνει 

πολλές διαδηλώσεις από τους 

ανθρώπους που πλήττονται για να 

σταματήσει αυτή η υπερεντατική 

εκμετάλλευση της περιοχής. 

Τονίζονται κυρίως οι αρνητικές 

επιπτώσεις στο περιβάλλον αλλά 

και το γεγονός ότι η πλούσια σε 

μεταλλεύματα περιοχή 

ξεπουλήθηκε στην κυριολεξία. 

Αγγέλης Ηλίας 

Κόλλιας Καλλιστράτης  

Λαγουμίδης Δημήτρης 

Η γυμναστική    

 

 

 

 

 

Η γυμναστική είναι ένα πολύ ωραίο   

μάθημα  που αρέσει σε όλα τα 

παιδιά. Στη   γυμναστική μπορείς  

να  κάνεις  όποιο άθλημα θες 

παράδειγμα ποδόσφαιρο, βόλεϊ, 

μπάσκετ και πολλά άλλα. Ωστόσο  

πρέπει να κάνεις κάποιες ασκήσεις 

για να παίξεις το    αγαπημένο   

σου παιχνίδι! Αυτό στην ορολογία 

της γυμναστικής λέγεται 

προθέρμανση και το κάνουμε για να 

«ζεσταθούν» οι μυς του σώματός 

μας. Όσο πιο πολύ αθλείται κανείς, 

τόσο σε πιο καλή φυσική κατάσταση 

βρίσκεται και όπως έλεγαν και οι 

αρχαίοι πρόγονοι: νους υγιής και 

σώμα υγιές. Δηλαδή πρέπει να 

καλλιεργούμε και το πνεύμα αλλά 



να φροντίζουμε και το σώμα μας.  

Εμάς μας αρέσει  πολύ. Ελπίζουμε  

να αρέσει και σε σας. 

Πάνος    Μανιάδης  

Ηλίας  Αγγέλης  

 

Γεια σου χαρά σου Βενετιά 

 

Γεια σου χαρά σου Βενετιά πήρα 

τους δρόμους του νοτιά 

κι απ’ το κατάρτι  το ψηλό  

τον άνεμο παρακαλώ. 

 

Φύσα αεράκι φύσα με 

 μη χαμηλώνεις ίσαμε 

να δω γαλάζια εκκλησιά  

Τσιρίγο και Μονεμβασιά. 

 

Γεια σου χαρά σου Βενετιά  

βγήκα σε θάλασσα πλατιά 

και τραγουδώ στην κουπαστή  

σ’ όλον τον κόσμο ν’ ακουστεί. 

 

Φύσα αεράκι φύσα με μη 

χαμηλώνεις  ίσαμε 

να δω στην Κρήτη μια κορφή 

που χω μανούλα κι αδερφή 

 ποιήμα: Νίκος Γκάτσος 

τραγουδιστής: Νίκος Ξυλούρης 

 

Χρήστος Κωνσταντίνος 

 

 

ΕΝΑΣ ΜΥΘΟΣ….  

Η αρπαγή της Ευρώπης 

 

Μια φορά η Ευρώπη έπαιζε στην 

εξοχή αμέριμνη με τις φίλες της. 

Την είδε ο Δίας και την 

ερωτεύτηκε. Ο Δίας την πλησίασε 

αφού πρώτα μεταμορφώθηκε σε 

ένα ήρεμο και δυνατό ταύρο. Εκείνη 

γοητευμένη το πέρασε για άλογο 

και θέλησε να το ιππεύσει. 

Ανέβηκε στην πλάτη του και τότε ο 

ταύρος άρχισε να τρέχει. Πέρασαν 

θάλασσες και στεριές και έφθασαν 

στην Κρήτη. Πήγαν στο Δικταίο 

Άντρο. 

Ένα 

από τα παιδιά που απέκτησαν ήταν 

και ο ξακουστός βασιλιάς την 

Κρήτης: Μίνωας! 

Γιώργος Καλαιτζής 

Αινίγματα 

1 Είμαι κίτρινο χνουδάτο και 

στύβομαι μυρωδάτο γίνομαι και πιο 

γλυκό αν με κάνουνε γλυκό.                                                        

Τι είναι; (κυδώνι) 

2 Από έξω είναι αγκαθωτό κι από 

μέσα μαλλιαρό και  από μέσα από 

το μαλλί μια μπουκιά.                                                             

Τι είναι; ( κάστανο) 



3 Άγκαθο, καλάγκαθο, 

καλαγκαθένιο το μαντρί και 

κόκκινα τα γίδια. 

                                                                                          

Τι είναι; ( ρόδι ) 

Γλωσσοδέτες 

1 Άσπρη πέτρα ξέξασπρη κι από 

τον ήλιο ξεξασπρότερη, ξέξασπρα 

παιδάκια κάνει 

Δοκιμάστε να το πείτε πολύ 

γρήγορα και θα γελάσετε πολύ!!!  

  ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΒΥΖΑΡΕΛΗ  

 
ΣΑΒΒΙΝΑ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ  

 

Αινίγματα 

Ααίματο κι ακόκκαλο τη θάλασσα 

περνάει. 

Τι είναι; 

 

 

 

ΣΠΑΖΟΚΕΦΑΛΙΕΣ   

1) Έχω ένα μπουκέτο με 

λουλούδια. Όλα τα 

λουλούδια είναι 

τριαντάφυλλα εκτός από 

δύο, όλα είναι γαρίφαλα 

εκτός από δύο και όλα είναι 

μαργαρίτες εκτός από δύο. 

Πόσα λουλούδια απ' το κάθε 

είδος έχει το μπουκέτο;    

Δύσκολο ε; 

2) Ήταν μια ομάδα αγοριών 

που έπαιξαν  αγώνα  και  

νίκησαν όμως δεν έπαιξαν 

αυτοί. Ποιοι έπαιξαν για 

αυτούς;  (τα κορίτσια)           

Αργυροπούλου Χριστίνα 

Παπαδοπούλου Ουρανία 

Τσιλογιάννογλου Αναστάσης  

 

 

Η σκέψη της εβδομάδας! 

 

Αν θέλεις να σε σέβονται 

Δείξε  

Με την συμπεριφορά σου 

Ότι αξίζεις τον σεβασμό τους! 

 



 

Μαθητική εφημερίδα της Γ  τάξης του 

50 δημ σχολείου Θεσσαλονίκης. 

Φύλλο  13 Δευτέρα  10/06/2013 

Η ΠΟΛΗ ΜΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ 

ΜΝΗΜΕΙΑ… 

Η ΑΨΙΔΑ ΤΟΥ ΓΑΛΕΡΙΟΥ 

Ένα από τα 

πιο 

χαρακτηριστικά μνημεία της Θεσσαλονίκης 

είναι η Θριαμβική Αψίδα του Γαλερίου, 

γνωστή και ως Καμάρα, που βρίσκεται 

στην πάνω πλευρά της οδού Εγνατίας και 

σε μικρή απόσταση από την Ροτόντα.  

Η Καμάρα είναι κτίσμα της εποχής της 

Ρωμαϊκής «Τετραρχίας» (αρχές 4ου μ.Χ. 

αιώνα) και αποτελεί το ένα σκέλος 

(δυτικό) μίας στεγασμένης στοάς, που 

σχηματιζόταν από αψίδες και τόξα.  

Κατασκευάστηκε για να τιμηθεί ο Ρωμαίος 

Αυτοκράτορας Γαλέριος, όταν αυτός 

επέστρεψε νικητής στην πόλη (περί το 

306 μ.Χ.) μετά από πολέμους του κατά 

των Περσών.  

Στη σημερινή εποχή στο συγκεκριμένο 

μνημείο δίνουν ραντεβού εκατοντάδες 

άνθρωποι που διέρχονται από εκεί 

καθημερινά και άλλοι τόσοι το 

επισκέπτονται για να το θαυμάσουν και να 

τραβήξουν φωτογραφίες. 

Την επόμενη φορά που θα περάσετε από 

εκεί, σηκώστε για λίγο τα μάτια ψηλά και 

ταξιδέψτε πίσω στο χρόνο.  

 

 

 

 

Καλλιστράτης Κωνσταντίνος 

Τα θαύματα  του Ιησού  Χριστού- ο 

γάμος της Κανά 

  

Ο Ιησούς  άρχισε να κάνει  

θαύματα για να δώσει στον κόσμο να 

καταλάβει την παντοδυναμία του θεού. 

Κάποτε στην Κανά, σ’  έναν γάμο που ήταν 

καλεσμένοι η Μαρία, ο Ιησούς και δώδεκα 

απόστολοι, τέλειωσε το κρασί. Ο Ιησούς  

είπε τότε  να γεμίσουν τα Κανάτια με νερό  

και να μοιράσουν το περιεχόμενο στους 

καλεσμένους. Όλοι έμειναν κατάπληκτοι 

όταν είδαν  το νερό να μετατρέπεται  σε 

κρασί.            

 

Κωνσταντίνος  Χρήστος 

 

I can 
 

 

(2)I can see with my 

eyes, with my eyes.  

I can see so well! 

 

 (2) I can hear with 

my ears, with my ears. 

I can hear so well! 

 

(2) I can smell with my nose, with my 

nose. 

I can smell so well! 

 

(2) I can touch with my hands, with my 

hands. 

I can touch so well! 

 

Αυτό το τραγούδι μας το έμαθε η κυρία 

Τάνια η δασκάλα των Αγγλικών μας. 

 

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΒΥΖΑΡΕΛΗ  ΣΑΒΒΙΝΑ 

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ 

 

 

 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BC%CE%B2%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CF%88%CE%AF%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%AD%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B4%CF%8C%CF%82_%CE%95%CE%B3%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%82_%28%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7%29
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%8C%CF%82_%CE%91%CE%B3%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%93%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%BF%CF%85_%28%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7%29
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%AD%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CF%83%CE%AF%CE%B1


Ανέκδοτα 

1)  Μια φορά η δασκάλα του Τοτού του 

είπε να γράψει 3 προτάσεις. Όταν πήγε 

σπίτι του ρωτάει τη μαμά του που έκανε 

δουλειές: 

- Μαμά πες μου μια πρόταση.  

- Ασε με τώρα δεν μπορώ.  

Ο Τοτός τη γράφει. Μετά πηγαίνει στον 

αδερφό του που έπαιζε ηλεκτρονικό:  

- Αδερφέ μου πες μου μια πρόταση.  

- Είμαι ο Μπάτμαν, ο Μπάτμαν, ο 

Μπάτμαν.  

Πάει και τη γράφει.  

Μετά πηγαίνει στον πατέρα του που 

μιλούσε στο τηλέφωνο:  

- Μπαμπά, πες μου μια πρόταση.  

- Ποιον εκείνο το χοντρό με τη φαλάκρα; 

Πάει και τη γράφει.  

Την άλλη μέρα στο σχολείο…  

Τοτέ διάβασέ μας τις προτάσεις λέει η 

δάσκαλα. 

Άσε με τώρα δεν μπορώ απαντά εκείνος. 

Τοτέ ποιος είσαι και μιλάς έτσι 

ξαναρωτάει η δασκάλα 

Είμαι ο Μπάτμαν ο Μπάτμαν ο Μπάτμαν 

απαντά εκείνος 

Θυμωμένη η δασκάλα του λέει: θα σε πάω 

στο διευθυντή 

Και ο Τοτός απαντά: ποιον εκείνο το 

χοντρό με τη φαλάκρα; 

 

2) Δάσκαλος: "Για πες μου Γιώργο, 

πόσο κάνει 8-8;"  

Γιώργος: "Δεν ξέρω κύριε."  

Δάσκαλος: "Για σκέψου λίγο. Αν έχω 8 

κεράσια και φάω και τα 8 τι θα μου 

μείνουν;"  

Γιώργος: "Τα κουκούτσια κύριε!" 

Καλλιστράτης Κωνσταντίνος 

3) Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας βασιλιάς 

που  είχε μια όμορφη κόρη και ήθελαν  να 

την  παντρευτούν ένας Γερμανός ένας 

Τούρκος κι ένας Έλληνας.  

 

Αυτοί πήγαν να ζητήσουν το χέρι της 

πριγκίπισσας αλλά ο βασιλιάς τους είπε: 

αν φάτε πολλά μακαρόνια και δεν πάτε 

στην τουαλέτα τότε θα την  παντρευτείτε. 

 

Έφαγε ο Τούρκος πήγε στην τουαλέτα, 

έφαγε ο Γερμανός πήγε στην τουαλέτα, 

πήγε ο Έλληνας, έφαγε, ζήτησε κι άλλο. 

Ξαναέφαγε αλλά δεν πήγε στην τουαλέτα. 

Ρώτησε ο βασιλιάς: « Πώς δεν πήγες 

τουαλέτα;»  

 « Γιατί  φοράω πάνα» απάντησε εκείνος. 

        

Αργυροπούλου Χριστίνα Παπαδοπούλου 

Ουρανία 

 

Γλωσσοδέτες 
 

Κοράλλι, 

ψιλοκόραλλο, 

και  ψιλοκοραλλάκι  μου. 

 

Ο  παπάς  ο  παχύς  έφαγε  παχιά φακή. 

Γιατί,  παπά  παχύ, έφαγες  παχιά φακή; 

 

Μια  πάπια  μα  ποια  πάπια, μια   πάπια   

με  παπιά! 

 

 

 

 

 

Αινίγματα και  

οφθαλμαπάτες 

 

 
 

Περπατάει πάντα 

με το κεφάλι 

προς τα κάτω. 

Τι  είναι  ? 

 

 

 

 

 

 

 

 



Αδειανό δε στέκεται γεμάτο δε λυγίζει. 

Τι είναι ? 

 

 

Ποιο ζώο είναι 

άγριο, ζει στη 

ζούγκλα και 

χορεύει 

νησιώτικα;  

 

 

 

 

 

 

Νερωμένη την 

εβάζω, τσιτωμένη 

την εβγάζω 

Τι είναι; 

 

 

 

Γιατί η θάλασσα είναι αλμυρή;  

 

 Παρατηρή 
στε την 
εικόνα πολύ 
προσεκτικά. 
 

Τι βλέπετε; 

 

 

Ποίημα 

για τη 

θάλασσα 
 

Η 

θάλασσα 

είναι 

υπέροχη  

πηγαίνουμ

ε για 

διακοπές  

και 

κάνουμε 

βουτιές. . 

 

 

Στον βυθό ζούνε πολλά…  

 Ψάρια, δελφίνια και ξιφίες,  

Φάλαινες και καρχαρίες 

 

Γιώργος, Αλέξανδρος    

 

ΚΑΙ ΕΝΑ 

ΤΡΑΓΟΥΔΙ 

ΓΙΑ ΤΗ 

ΘΑΛΑΣΣΑ 

ΜΙΑ ΚΑΙ… 

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΑΖΕΙ ΚΑΙ ΠΛΗΣΙΑΖΟΥΝ ΟΙ 

ΒΟΥΤΙΕΣ… 

 

Δέκα  καβουράκια 

Βρήκαν δέκα καραμέλες  

και κάθισαν στο βράχο να τις φάνε 

Μα ήρθαν τα χταπόδια  

και τα τραβήξαν απ’ τα πόδια(2)  

 

Έμειναν μονάχα να κοιτάν το κύμα 

Αχ τα καβουράκια είναι κρίμα!! 

 

Τρια  λα ρι λα ρι λα λοοο 

Τρια λα ρι λα λεο 

Τρια λα ρι λα ρι λα λοοο 

Τρια λα ρι λα ρι λα λοοο 

 

Να και μια χελώνα 

Που τα βλέπει να’ ναι μόνα 

Και τα παίρνει στη φωλιά της  

Βγάζει απ’ τις  ντουλάπες  

γλειφιτζούρια σοκολάτες  

  Παγωτά γρανίτες  

φράουλες  και τάρτες(2)  

 

και τα καβουράκια μας θα κάνουν πάρτι 

Κάτω από το σπασμένο το κατάρτι 

 

Τρια λα ρι λα ρι λα λοοο 

Τρια λα ρι λα λεο 

Τρια λα ρι λα ρι λα λοοο 

Τρια λα ρι λα ρι λα λοοο 

 

  Πάνος Μανιάδης    

Ηλίας  Αγγέλης 

 

 

                                                                                                                                                         

 

 

 

   
 


