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               ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

  Το τρίτο τεύχος μας είναι αποκριάτικο με 

έθιμα από την Ελλάδα αλλά και καρναβάλια 

από όλο τον κόσμο. Όπως συνήθως έχει 

έρευνα, βιβλιοκριτική, ανέκδοτα, 

σπαζοκεφαλιά και πολλά άλλα.  

Καλό διάβασμα! 
 

Οι μαθητές του ΣΤ2 

 

 

 

                ΕΚΔΟΤΗΣ 
 

Το δεύτερο τμήμα της Έκτης τάξης του 8
ου

 

Δημοτικού Σχολείου Ν.Φιλαδέλφειας. 

 

 

 

             ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
 

    Όλοι οι μαθητές του τμήματός μας. 

 

 

 

ΔΑΣΚΑΛΟΣ: Δημήτρης Κηροποιός 

 

 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 6 Μαρτίου 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Το εξώφυλλο και το οπισθόφυλλο 

ζωγράφισαν η Μαίρη Μπάκου  και ο 

Δημοσθένης Σταμάτης. 

 

 

              ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 
1) Περιεχόμενα, πρόλογος 

 

2-3) Αποκριάτικα έθιμα 

 

4-5) Απόκριες στον κόσμο 

 

6) STEMag, Βιβλιοκριτική, Ανέκδοτο 

 

7) Ταινιοκριτική, Παιχνίδι  

 

8) Πλύσιμο χεριών, Ανέκδοτο 

 

9) Συνταγές 

 

10) Έρευνα 

 

11) Σπαζοκεφαλιά, Κρυπτόλεξο 

 

 

 

 

 

                       
 

 

Για να βγει αυτό το τεύχος της εφημερίδας  

        χρειάστηκε: 

 

Να τυπωθούν 13 σελίδες. 

Να γραφούν 3.162 λέξεις! 

Να πατηθούν στο πληκτρολόγιο 20.116 

χαρακτήρες (με κενά) και να δημιουργηθούν  

660 γραμμές!  

 



 
 

 

 

  

 

   Στην Ορθόδοξη Εκκλησία Απόκριες ονομάζονται οι τρεις τελευταίες εβδομάδες πριν την 

Μεγάλη Σαρακοστή .Η περίοδος αυτή χρονικά συμπίπτει με την αρχαιοελληνική γιορτή των 

Μεγάλων Διονυσίων της ελληνικής αρχαιότητας που ήταν αφιερωμένες στο μυθικό θεό του 

κρασιού και του γλεντιού. Λέξη που αντιστοιχεί είναι το Καρναβάλι. Προέρχεται από την 

ιταλική λέξη καρναβάλ, η οποία με τη σειρά της προκύπτει από το λατινικό Carme-levame και 

σημαίνει άρση του κρέατος δηλαδή αποκριά. Το καρναβάλι έχει κι αυτό τις ρίζες του στα 

Σατουρνάλια. Ήταν ρωμαϊκή γιορτή, αντίστοιχη των Διονυσίων .Ήταν γιορτή της άνοιξης της 

αναγέννησης της φύσης . Κύριο χαρακτηριστικό των αρχαίων γιορτών που αναφέραμε ήταν η 

μεταμφίεση και η διασκέδαση. 

   Την Καθαρά Δευτέρα γιορτάζουμε τα κούλουμα δηλαδή την ομαδική έξοδο των ανθρώπων 

στη φύση με φαγητό, τραγούδι και γλέντι. Τα κούλουμα είναι γνωστά κι ως κούλουμπα, 

κούμουλες, κουμουλάθες ή κούμουλα. 

   Παρακάτω σας παρουσιάζουμε, όπως κάναμε και στην περσινή μας εφημερίδα, μερικά από 

τα πάρα πολλά αποκριάτικα έθιμα της πατρίδας μας. 
 

Γαϊτανάκι 

   Από τα λίγα έθιμα που διατηρούνται αμετάβλητα ως τις μέρες μας, το γαϊτανάκι είναι ένας 

χορός που δένει απόλυτα με το χρώμα και το κέφι της αποκριάς . Το γαϊτανάκι πέρασε στην 

Ελλάδα από πρόσφυγες του Πόντου και της Μικράς Ασίας. 

Δεκατρία άτομα χρειάζονται για να στήσουν τον χορό. Ο ένας 

κρατά ένα μεγάλο στύλο στο κέντρο , από την κορφή του οποίου 

ξεκινούν 12 μακριές κορδέλες, καθεμία με διαφορετικό χρώμα. 

Οι κορδέλες αυτές λέγονται γαϊτάνια και δίνουν το όνομα τους 

στο έθιμο. Γύρω από το στύλο,12 χορευτές κρατούν από ένα 

γαϊτάνι και χορεύουν μαζί, σε 6 ζευγάρια, τραγουδώντας το 

παραδοσιακό τραγούδι . Καθώς κινούνται γύρω από το στύλο, 

κάθε χορευτής αλλάζει με το ταίρι του κι έτσι όπως γυρνούν 

πλέκουν τις κορδέλες γύρω από το στύλο δημιουργώντας 

χρωματιστούς συνδυασμούς. Ο ένας χορευτής περνάει τη μια 

φορά μέσα και την άλλη από έξω από τον άλλον και έτσι οι κορδέλες πλέκονται πολύχρωμες 

πάνω στο κοντάρι δημιουργώντας διάφορα χρωματιστά σχέδια. Όταν πια οι κορδέλες 

τυλιχτούν γύρω από το στύλο και οι χορευτές  χορεύουν όλο και πιο κοντά σε αυτόν, τότε ο 

χορός τελειώνει και το στολισμένο γαϊτανάκι μένει να θυμίζει το αποκριάτικο πνεύμα.  

   Στο σχολείο μας η κ. Βάσω Λιαπάτη μας μαθαίνει το γαϊτανάκι και το χορεύουμε κάθε 

χρόνο στην γιορτή του σχολείου! 
 

Βλάχικος γάμος στη Θήβα 

Ο Βλάχικος Γάμος είναι ένα αποκριάτικο έθιμο και έχει επικρατήσει στη Θήβα από το 1830. 

Είναι ένας συνδυασμός της λατρείας του Διόνυσου στα αρχαία χρόνια, των εθίμων των 

Βλάχων και των Χριστιανικών γιορτών. Το έθιμο αποτελεί μια σατυρική (κοροϊδευτική) 

παραλλαγή τέλεσης ενός ποιμενικού γάμου ενσωματώνοντας στοιχεία και συνήθειες των 

Βλάχων που εγκαταστάθηκαν στη Θήβα (στον Βλαχομαχαλά) μετά την κάθοδό τους από τον 

Ασπροπόταμο της Πίνδου. Το δρώμενο γίνεται σε 4 φάσεις, την Τσικνοπέμπτη, την Κυριακή 

της Τυρινής, την Καθαρά Δευτέρα και την ημέρα της γιορτής του Αγίου Θεοδώρου του 

Τήρωνος. 

   Στην αρχή γίνεται ο χορός των συμπεθέρων και το προξενιό στην κεντρική πλατεία της 

πόλης. Την επόμενη γίνονται τα αρραβωνιάσματα του ζευγαριού, η παράδοση των προικιών, 

το ξύρισμα γαμπρού και το στόλισμα της νύφης. Παλιότερα νύφη ντυνόταν άντρας αλλά τώρα 

συνήθως είναι γυναίκα.  



Αράπης, Νικήσιανη 

   Το έθιμο του «Αράπη» της Νικήσιανης του Παγγαίου όρους, ξεκινάει από την ημέρα του 

Αη-Γιάννη στις 7 Ιανουαρίου και φτάνει μέχρι τις Απόκριες. Είναι ένα αρχαίο έθιμο που 

διατηρείται μέχρι σήμερα και γίνεται σε πολλά 

μέρη της Ελλάδας.  

   Οι στολές των Αράπηδων είναι παράξενες και 

περίεργες. Αράπηδες ντύνονται οι άντρες, 

φορώντας πάνω τους προβιές ζώων ή κάπες 

από τρίχωμα ζώου. Για την πλάτη τους 

κατασκευάζουν μια καμπούρα που τη γεμίζουν 

με φύλλα ή με ύφασμα. Γύρω - γύρω από τη 

μέση τους κρέμονται τέσσερα κουδούνια, τα 

«τσανιά». Αυτά παράγουν ψιλούς ήχους. Ένα 

κουδούνι είναι μπάσο και το λένε «μπατάλι». Στο κεφάλι οι Αράπηδες φορούν την 

«μπαρμπότα», ένα κάλυμμα που είναι φτιαγμένο από δέρμα τράγου.  
 

Καμήλα, Χανιά 

Είναι ένα έθιμο που διατηρείται εδώ και πολλά χρόνια αναβιώνει την Καθαρά Δευτέρα στο 

χωριό Κάινα του δήμου Αποκορώνου Χανίων. 

Πρόκειται για το Διονυσιακό έθιμο της Καμήλας 

που πρωτοεμφανίστηκε το 19ο αιώνα. Στο έθιμο 

συμμετέχουν οι κάτοικοι του χωριού ξεκινώντας από 

πολύ νωρίς τις ετοιμασίες για την κατασκευή της 

καμήλας. Η καμήλα κατασκευάζεται από μια ξύλινη 

σκάλα, δύο καλάθια που αποτελούν τις δύο 

καμπούρες της καμήλας, ένα παλιό χαλί και το 

σκελετό του κεφαλιού στον οποίο και τοποθετούνται 

συνήθως ως μάτια δύο μανταρίνια και κάποιες φορές 

πορτοκάλια. Στην καμήλα μπαίνουν συνήθως τρεις άνθρωποι. Ένας κρατάει το κεφάλι 

στερεωμένο σε ένα ξύλο, και οι άλλοι δύο με τη βοήθεια των καλαθιών σχηματίζουν τις 

καμπούρες της.  
 

Τζάρος στην Ξάνθη 

Το 1966 για πρώτη φορά οργανώθηκαν στη Ξάνθη οι Αποκριάτικες Θρακικές Γιορτές. 

Το πρόγραμμα των εορτών περιλαμβάνει διάφορες εκδηλώσεις που προβάλλουν την ιστορία,  

και τον πολιτισμό της περιοχής αλλά προσφέρουν και πολλές επιλογές για ψυχαγωγία, 

ξεφάντωμα και γλέντι.. Μετά τη μεγάλη παρέλαση που γίνεται την τελευταία Κυριακή 

ακολουθεί το έθιμο «Κάψιμο του Τζάρου». Ο Τζάρος, ένα ομοίωμα του Βασιλιά 

Καρνάβαλου, καίγεται σε μια μεγάλη φωτιά δίπλα στον ποταμό Κόσυνθο, που βρίσκεται στην 

είσοδο της παλιάς πόλης της Ξάνθης και σηματοδοτεί τη λήξη των καρναβαλικών 

εκδηλώσεων σε ένα πανδαιμόνιο πυροτεχνημάτων και γλεντιού. 
 

Πάτρα 

Το Πατρινό καρναβάλι αποτελεί τόσο τη μεγαλύτερη 

όσο και την παλιότερη αποκριάτικη εκδήλωση στην 

Ελλάδα Μετρά 180 χρόνια ιστορίας. Περιλαμβάνει 

χορούς, παρελάσεις, κυνήγι κρυμμένου θησαυρού, 

καρναβάλι των μικρών κ.ά. Κορυφώνεται το 

τελευταίο Σαββατοκύριακο της Αποκριάς με την 

νυχτερινή παρέλαση και τη φαντασμαγορική μεγάλη 

παρέλαση αρμάτων και πληρωμάτων της Κυριακής 

και τέλος γίνεται το τελετουργικό κάψιμο του 

βασιλιά καρνάβαλου στο λιμάνι της Πάτρας. 

https://el.m.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CF%8C%CE%BA%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%82


 
 

 

 

Καρναβάλι της Βενετίας 
   Πρόκειται για το πιο διάσημο καρναβάλι της Ευρώπης, όπου κάθε χρόνο συρρέουν χιλιάδες 

επισκέπτες για να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις, που πραγματοποιούνται για δώδεκα 

μέρες κυρίως στην Piazza San Marco, αλλά και 

στους δρόμους της πόλης, όπου παρελαύνουν 

μεταμφιεσμένοι με εντυπωσιακές στολές, που 

έχουν σαφείς αναφορές στην Comedia del Arte. 

Αρλεκίνοι, δόγηδες, κοντεσίνες, μαρκήσιοι και 

καζανόβες ντυμένοι με τα παραδοσιακά 

βενετσιάνικα κοστούμια, συναντιούνται στους 

δρόμους της Βενετίας για να δώσουν στην 

πανέμορφη πόλη ακόμα περισσότερη χαρά.  

   Τα χρόνια του Μεσαίωνα, ήταν μια γιορτή 

που σηματοδοτούσε το πέρασμα από το χειμώνα στην άνοιξη, δίνοντας την ευκαιρία στους 

Βενετσιάνους να ζήσουν δύο εβδομάδες ξεγνοιασιάς και να σατιρίσουν τους άρχοντες και την 

εξουσία, κρυμμένοι πίσω από μάσκες. Το πρώτο καρναβάλι πραγματοποιήθηκε το 1296. 

 
Καρναβάλι στη Νίκαια 

 Είναι ένα από τα πιο διάσημα Καρναβάλια, στη μεγάλη πόλη της Νίκαια; στο νότο της 

Γαλλίας. Η πιο παλιά αναφορά στο Καρναβάλι 

της Νίκαιας είναι το 1294. Από τότε 

καθιερώθηκε ως μια από τις σημαντικές γιορτές 

της πόλης, με τη συμμετοχή επισκεπτών από 

όλη την Ευρώπη. Η έναρξη των εκδηλώσεων 

ξεκινά με την παρουσίαση του Βασιλιά 

Καρνάβαλου  ο οποίος καθοδηγεί όλες τις 

παρελάσεις που ακολουθούν στη 

λεωφόρο Promenade des Anglais, με τη 

συνοδεία μουσικής και βεγγαλικών. Πολλά 

άρματα κάνουν την εμφάνιση τους σε κεντρικά 

σημεία της πόλεις, μέρα και νύχτα, με τη συμμετοχή πολλών μουσικών και χορευτών από όλο 

τον κόσμο. 

 
Καρναβάλι της Binche , Βέλγιο 

   Πρόκειται για μια παράδοση που χρονολογείται από τον 14ο αιώνα. Την Καθαρά Δευτέρα η 

πόλη κυριεύεται από χίλιους "Gilles" οι οποίοι 

φορούν μάσκες κοκκινομάλληδων και μία κίτρινη, 

πορτοκαλί και μαύρη στολή. Την ημέρα του Mardi 

Gras (η τελευταία μέρα πριν την έναρξη της 

σαρακοστιανής νηστείας), οι Gilles συναντιούνται 

στην Grand Place της Binche και χορεύουν με τα 

σκουπόξυλα τους υπό των ήχο κρουστών και 

τυμπάνων ξορκίζοντας τα κακά πνεύματα. Στη 

συνέχεια γυρίζουν μέσα στη πόλη προσφέροντας 

πορτοκάλια στον κόσμο συμβολίζοντας έτσι τον 

ερχομό της άνοιξης. Στο τέλος γίνεται και ένας 

καταπληκτικός πορτοκαλοπόλεμος! 



Η γιορτή της καντάδας, Κύπρος 
Η Κύπρος και συγκεκριμένα η Λεμεσός, φημίζονται εξίσου για το καρναβάλι τους, το οποίο 

όμως, ξεφεύγει εντελώς από τα 

συνηθισμένα. Στο καρναβάλι της 

Λεμεσού, που συμμετέχουν μικροί 

και μεγάλοι, κυριαρχούν δύο βασικά 

στοιχεία: το καλό κρασί και οι 

καντάδες! 

Οι Κύπριοι «κανταδόροι» με τις 

κιθάρες και τα μαντολίνα τους, 

τριγυρνούν στις γειτονιές της πόλης, 

σκορπίζοντας το κέφι και την χαρά 

είτε περπατώντας κατά ομάδες είτε περιφερόμενοι πάνω σε στολισμένα άρματα στα σοκάκια 

της Λεμεσού, τραγουδώντας σατιρικά τραγούδια της Αποκριάς και ξεσηκώνοντας τους 

επισκέπτες. 
 

Τρελές μέρες, Γερμανία 

"Τρελές Μέρες" (Crazy Days) στην Κολωνία της Γερμανίας. Το καρναβάλι εκεί περιλαμβάνει 

μια Ημέρα Γυναικείου Καρναβαλιού, κατά την οποία οι γυναίκες διεκδικούν και 

αναλαμβάνουν την «εξουσία» από τους άνδρες και συμβολικά καταλαμβάνουν το Δημαρχείο 

της πόλης. Οι άντρες που θα τολμήσουν να τις πλησιάσουν θα δουν τις γραβάτες τους να 

κόβονται σύρριζα από τα ψαλίδια που κρατούν οι γυναίκες. Παίρνουν όμως για αποζημίωση 

ένα φιλί!  

 

Καρναβάλι, Γκόα 

Το καρναβάλι της Γκόα στην Ινδίας ξεκίνησε από τους 

Πορτογάλους κατά τη διάρκεια της εποχής που κυβέρνησαν 

εκεί. Μπορεί το καρναβάλι να κρατάει μόνο 3 ημέρες αλλά 

υπόσχεται ξέφρενη διασκέδαση χωρίς τελειωμό. Στο 

καρναβάλι, αφού εκλεχθεί ο βασιλιάς του χάους που 

ονομάζεται «Momo», αρχίζει το εβδομαδιαίο γλέντι υπό τη 

«βασιλεία» του. Άρωμα Ινδίας, χοροί στο δρόμο, και 

πανέμορφες εμπειρίες συνθέτουν ένα διαφορετικό καρναβάλι. 
 

 

Καρναβάλι  Βραζιλίας 
Το καρναβάλι της Βραζιλίας είναι μια χρόνια παράδοση για τους κατοίκους της Βραζιλίας. 

Κάθε χρόνο χιλιάδες άνθρωποι 

μαζεύονται στην πρωτεύουσά της, Ρίο 

Ντε Τζανέιρο για να παρακολουθήσουν 

από κοντά τα φαντασμαγορικά άρματα 

σε συνδυασμό τους εντυπωσιακούς 

χορούς ,Samba και BossaNova. Το 

καρναβάλι αυτό άρχισε το 1641 και από 

τότε οι Βραζιλιάνοι δεν σταματούν να 

τηρούν το έθιμο τους κάθε χρόνο. 

Διαρκεί 20 ημέρες μέχρι την κορύφωσή 

του όταν όλες οι σχολές παρελαύνουν 

στο περίφημο «σαμποδρόμιο» με επικεφαλής τη βασίλισσα του καρναβαλιού. 

 

  Τα αποκριάτικα θέματα επιμελήθηκαν οι: Ζωή Ζήκου, Λυδία Πιλάλη, Διονύσης Χριστόπουλος  

                                                   Ορέστης Χρόνης, Μάγια Τσέκι-Μινάρδου, Λένα Μποσταντζόγλου   



 

 

 

   Το σχολείο μας υπόσχεται να σας ενημερώνει με τα τελευταία νέα που αφορούν την 

Επιστήμη, την Τεχνολογία, την Μηχανική και τα Μαθηματικά. Επίσης σας ενημερώνει για τις 

διάφορες δραστηριότητες των μαθητών με την βοήθεια των δασκάλων και ιδιαίτερα της κυρίας 

Σταυρούλας Σκιαδά που είναι η δασκάλα της πληροφορικής. Όλα αυτά γίνονται μέσα από το 

νέο μας ηλεκτρονικό περιοδικό 8th STEMag. Σχετικές πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα 

του σχολείου μας αλλά και στην διεύθυνση: https://schoolpress.sch.gr/8dimnfil 
 

 
 

  Συμεών Σοναντής, Δήμητρα Στέκου  

 
 

 

 

 

 

Ντετέκτιβ Κλουζ 1 : Η συνωμοσία της τσίχλας 

 
   Σε αυτό το βιβλίο η υπόθεση μιλάει προσωπικά για τον Κλουζ: Γιατί εξαφανίζονται οι 

αγαπημένες του τσίχλες ΚΑΡΠΕΝΤΕΡ από το περίπτερο της Όλγας. 

Ο μικρός ντετέκτιβ αρχίζει αμέσως την έρευνα. Παρακολουθεί το 

περίπτερο της Όλγας για να δει ποιος κρύβεται πίσω από αυτή την 

υπόθεση. Παρακολουθώντας για πολλές ώρες και μένοντας άυπνος, 

βρήκε τελικά τον κλέφτη και τον παρακολούθησε. Η Κολέτ, ο 

κλέφτης των «ΚΑΡΠΕΝΤΕΡ», τον οδηγεί σε αυτόν που έβαζε την 

έβαζε να τις κλέβει. Ο Κλουζ δεν αργεί να φτάσει στον  Φίδη», το 

αφεντικό της υπόθεσης, και μετά από μία μάχη τσιχλόφουσκας. Ο 

Κλουζ κέρδισε και ανάγκασε  τον Φίδη να πιει ένα φλιτζάνι σούπα 

στιγμής με γεύση μπρόκολο. Έπειτα πήρε τις τσίχλες απο τον 

«Φίδη» και ο « Φίδης» δεν του τις ξαναέκλεψε.   

  Αυτή η σειρά έχει και πολλά άλλα βιβλία και είναι για παιδιά 9-11 

ετών. Ο συγγραφέας είναι ο Banscherus Jürgen (Μπανσέρους 

Γίργκεν). 
Η σειρά τιμήθηκε το 2006 με το βραβείο Hansjorg-Martin-Preis, το σημαντικότερο γερμανικό 

βραβείο για συγγραφείς παιδικών και νεανικών αστυνομικών βιβλίων.  

   Νομίζουμε ότι αξίζει να τα διαβάσετε όλα! 
 

   Μελίνα Νάτση, Φαίδρα Ματσουκά 

 
 

 

 

- Μαμά, γιατί σε πονάει το στομάχι; ρωτά ο μικρός. 

- Γιατί είναι άδειο παιδί μου, απαντά η μαμά 

Εκείνη την στιγμή μπαίνει μία φίλη τής μαμάς. 

- Μήπως έχεις καμία ασπιρίνη; Με πονάει φοβερά το κεφάλι μου" λέει 

Και ο μικρός: "Σάς πονάει κυρία γιατί είναι άδειο"... 

 
 



 

 

 

 

ROBOGIRL 
 

  Μια ταινία που είδαμε και μας έκανε εντύπωση είναι το 

ROBOGIRL. Πρόκειται για μια ταινία φτιαγμένη από την 

COSMOTE. Η ταινία βγήκε πέρυσι και διαρκεί 50 λεπτά, η 

επιτυχία της ταινίας είναι μεγάλη καθώς στο ίντερνετ έχει 

φτάσει τις 3.000.000 προβολές και βρισκόταν  στα 10 

κορυφαία βίντεο για όλη την περίοδο των Χριστουγέννων. 

Η Σοφία ένα 14χρονο κορίτσι που δεν έχει καμία σχέση με 

τις επιστήμες (όπως μαθηματικά και φυσικά) παρά μόνο με 

τον χορό, καταστρέφει άθελα της το ρομπότ του 

αριστούχου αδερφού της που με το συγκεκριμένο ρομπότ 

είχε κερδίσει τον πανελλήνιο διαγωνισμό ρομποτικής. 

Μέσα από πολλές δυσκολίες, ήττες, και στεναχώριες με 

τους δύο φίλους της καλείτε να ξανακατασκευάσει το 

σπασμένο ρομπότ. Θα τα καταφέρει; 

  Ιωάννα Μουστόγιαννη, Οδυσσέας Μπασιάς  
 

 

 

 

 
 

 
 

U-BONGO 
   Το u-bongo είναι ένα επιτραπέζιο παιχνίδι σκέψης που παίζεται από 2-4 άτομα, από 8+ ετών 

και παίζεται σε 9 γύρους. Για να παίξεις αυτό το παιχνίδι χρειάζεστε: 1 κλεψύδρα, πλακίδια σε 

διάφορα σχήματα, 1 ζάρι, 1 σακουλάκι με πετράδια, 1 ταμπλό γύρων και 36 πίνακες. Ο σκοπός 

του παιχνιδιού είναι να κερδίσεις τους 

περισσότερους πόντους από τα διαμάντια που 

παίρνεις από κάθε σχήμα του πίνακα. 

Σε κάθε γύρο παίρνεις κι από έναν πίνακα με 

6 σήματα και διαφορετικά πλακίδια από 3 

έως 4. Ρίχνεις το ζάρι και ανάλογα με το 

σήμα που θα πετύχεις, θα πάρεις και τα 

ανάλογα πλακίδια. Ο παίχτης που θα 

τελειώσει πρώτος κερδίζει 1 μπλε διαμάντι 

(ζαφείρι), ο δεύτερος κερδίζει 1 χρυσό 

διαμάντι (κεχριμπάρι), ενώ ο τρίτος και ο τέταρτος δεν κερδίζουν κανένα από τα 2. Στο 

τέλος όλοι οι παίχτες παίρνουν από ένα διαμάντι από την σακούλα. Το κόκκινο διαμάντι = 4 

πόντους, το μπλε = 3 πόντους, το πράσινο = 2 πόντους και το χρυσό = 1 πόντο. 
   Όταν παίξαμε αυτό το παιχνίδι νιώσαμε μεγάλη ευχαρίστηση γιατί δεν περιμέναμε 

να είναι τόσο ωραίο. Σας το συνιστούμε!  
 

  Συμεών Σοναντής, Δήμητρα Στέκου  

 
 

 



 

 
         Ένας κόσμος γεμάτος από μικροοργανισμούς 

 

   Πριν λίγες μέρες ήρθαν στο σχολείο μας δύο επισκέπτριες υγείας και μία παιδίατρος. Μας 

μίλησαν αρχικά για τους μικροοργανισμούς και τα μικρόβια όπως οι μύκητες, τα βακτήρια και οι 

ιοί. Πολλοί μικροοργανισμοί είναι βλαβεροί στον οργανισμό αλλά και άλλοι είναι πολύ 

χρήσιμοι. Κάποιοι είναι πολύ μεγάλοι και κάποιοι είναι πολύ μικροί. Ο μεγαλύτερος 

μικροοργανισμός είναι ο μύκητας μετά ακολουθεί το βακτήριο και μετά ο ιός. Πολλοί 

μικροοργανισμοί μεταφέρουν πολλές ασθένειες και η πιο γνωστή είναι η γρίπη. Η γρίπη 

προκαλεί σοβαρά προβλήματα και αρρώστιες στον άνθρωπο.  

   Τέλος μας έμαθαν πώς να πλένουμε τα χέρια μας για να είμαστε προστατευμένοι από τα 

μικρόβια. Υπάρχουν 9 διαφορετικοί τρόποι για το πώς να τα τρίβουμε. Όταν τελειώσουμε το 

πλύσιμο των χεριών παίρνουμε μια χαρτοπετσέτα και κλείνουμε τη βρύση. Μετά με το ίδιο χαρτί 

ανοίγουμε την  πόρτα και μετά το πετάμε. Πρέπει οπωσδήποτε να πλένουμε τα χέρια μας πριν το 

φαγητό και όταν γυρνάμε στο σπίτι μας. 

   Μας άρεσε πολύ αυτή η ενημέρωση  και μάθαμε πολλά!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Δημοσθένης Σταμάτης, Μάριος Νάκο  
 

 

 

 
 

   Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλο τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και 

λέει στον Τοτό:  

- "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε 

ερευνάται ακόμα."  

Μπαίνει στην αίθουσα ο Τοτός και τον ρωτά ο δάσκαλος:  

-  "Πότε γεννήθηκες;"  

-  "Το 1821!"  

-  "Πως σε λένε;"  

-  "Θεόδωρο Κολοκοτρώνη!"                                    Τα ανέκδοτα και τα αινίγματα διάλεξαν ο Στέλιος 

-  "Μα καλά τι λες, τρελάθηκες;                                          Χανιωτάκης και ο Σαντιάγκο Μπρατσελάρι. 

-  "Δεν ξέρουμε, ερευνάται ακόμα!"  



 

 
 
 

 

 

 

Μαρέγκες φαντασματάκια 

 

Υλικά:  250 ml. ασπράδι αυγού, 250 γρ. ζάχαρη, 250 γρ. άχνη,  προαιρετικά μαστίχα για άρωμα, 

50 γρ. λιωμένη κουβερτούρα για τα μάτια  

 

Εκτέλεση: Ενώνουμε το ασπράδι με την ζάχαρη και 

χτυπάμε στο μίξερ μέχρι να σχηματιστεί μία σφιχτή 

μαρέγκα. Σταματάμε το μίξερ και προσθέτουμε την 

άχνη ανακατεύοντας σιγά-σιγά με το χέρι ή με μια 

κουτάλα. Μεταφέρουμε σε σακούλα ζαχαροπλαστικής 

και κόβουμε με στρόγγυλο κορνέ στο μέγεθος που 

θέλουμε. Ψήνουμε σε φούρνο για 3,5 ώρες στους 90°C. 

Αφήνουμε να στεγνώσουν καλά και μετά λιώνουμε την 

κουβερτούρα και σχηματίζουμε τα ματάκια με την 

βοήθεια μιας σακούλας ή μ’ ένα χωνάκι. 

 

 

Αποκριάτικα cupcakes 
 

Υλικά: 18 cupcakes, 250 γρ. αλεύρι,  200 γρ. ζάχαρη, 4 αυγά, 250 ml λάδι, 1 κουτ.γλ. μπέικιν 

πάουντερ, 1 κουταλάκι. γλυκού σόδα, μισό κουταλάκι γλυκού αλάτι, 1 κουταλάκι του γλυκού 

κανέλα, 7 κουταλιές μέλι ή χρυσό σιρόπι, 3 μικρά καρότα τριμμένα 

   Γλάσο:  250 γρ. άχνη,  150 γρ. βούτυρο μαλακό,  1 κ.σ. γάλα, 1 βανίλια 

  Διακόσμηση: ζαχαρωτά smarties, m&m's, τρούφα, σταγόνες σοκολάτας και marshmallows 

Εκτέλεση: Σε ένα μεγάλο μπολ ανακατεύουμε αλεύρι, ζάχαρη, μπέικιν πάουντερ, σόδα, κανέλα, 

αλάτι. Σε άλλο μπολ, χτυπάμε τα αυγά, το λάδι και το σιρόπι ή το μέλι. Ρίχνουμε τα υγρά υλικά 

στα στερεά και ανακατεύουμε καλά να ενωθούν. Τέλος 

ρίχνουμε τα τριμμένα καρότα, ανακατεύουμε με 

σπάτουλα να ενσωματωθούν και ρίχνουμε σε 18 

λαδωμένα και αλευρωμένα ατομικά φορμάκια 

κουταλιές μείγματος. Ψήνουμε για 30΄ δοκιμάζοντας με 

ένα καλαμάκι. Αφήνουμε να κρυώσουν και 

διακοσμούμε. 

Για το γλάσο, χτυπάμε όλα τα υλικά φτιάχνοντας ένα 

πηχτό γλάσο. 

Για τα λαγουδάκια αφού καλύψουμε τα κεκάκια με το 

γλάσο, βάζουμε δυο marshmallows για αυτάκια, 

σταγόνες σοκολάτας για μάτια και μια ζελεδένια 

καραμελίτσα για στόμα. 

  Για τις γατούλες κόβουμε μεγάλα ζελεδάκια στη μέση και τα βάζουμε για αυτιά και μάτια, τα 

μουστάκια τα κάνουμε με τρούφα (θα είναι καλύτερα αν λιώσετε λίγη κουβερτούρα και τα 

σχεδιάσετε). 

 Στα υπόλοιπα χρησιμοποιούμε τρούφα για μαλλιά, m&m's για μάτια, καραμελίτσα για μύτη και 

ζελεδάκι για στόμα. 
 

                                                           Τις συνταγές διάλεξαν η Μελίνα Νάτση και η Λυδία Πιλάλη. 



ΕΡΕΥΝΑ 
 

   Η έρευνά μας αυτή τη φορά είναι για τα social media αλλά και τι  συσκευές διαθέτουν οι 

συμμαθητές μας. Ρωτήσαμε συνολικά 75 μαθητές της Έκτης και της Πέμπτης τάξης. Παρακάτω 

μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα:  

 

 

 
                             Την έρευνα έκαναν οι: Τάσος Παπάζογλου, Σαντιάγκο Μπρατσελάρι, Πάνκατζ, 

                                                                               Ιωάννα Μουστόγιαννη, Κυριάκος Φωλιάς, Στέλιος Χανιωτάκης 
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ΝΑΙ ΌΧΙ 

Έχεις κινητό τηλέφωνο; 
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ΝΑΙ ΌΧΙ 

Έχεις tablet ; 
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ΝΑΙ ΌΧΙ 

Έχεις λογαριασμό στο 
instagram; 
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ΝΑΙ ΌΧΙ 

Έχεις λογαριασμό στο 
facebook; 
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ΝΑΙ ΌΧΙ 

Έχεις λογαριασμό στο 
messenger; 
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ΝΑΙ ΌΧΙ 

Έχεις λογαριασμό στο viber; 



ΣΠΑΖΟΚΕΦΑΛΙΑ 
 

Μπορείς να βρεις τις 10 διαφορές ανάμεσα στις δύο εικόνες; 

 

ΚΡΥΠΤΟΛΕΞΟ 
 

  Σε αυτό το κρυπτόλεξο υπάρχουν 10 λέξεις που έχουν σχέση με τις απόκριες. Είναι οριζόντια, κάθετα και 

διαγώνια. Μερικές είναι και ανάποδα! Μπορείτε να τις βρείτε; 

 

Κ Υ Κ Α Δ Φ Α Π Α Ρ Τ Ι 

Α Μ Σ Ε Ρ Π Α Τ Ι Ν Ε Σ 

Ρ Ε Ε Κ Φ Σ Η Λ Μ Ζ Ν Κ 

Ν Τ Ω Ψ Θ Λ Σ Α Ψ Β Μ Ο 

Α Α Α Π Ο Κ Ρ Ι Ε Σ Ρ Μ 

Β Μ Χ Τ Α Γ Σ Φ Κ Π Τ Φ 

Α Φ Σ Ε Ν Υ Δ Ξ Γ Ο Α Ε 

Λ Ι Μ Σ Ρ Ξ Κ Σ Ν Κ Ζ Τ 

Ι Ε Χ Ο Ρ Ο Σ Α Σ Ο Λ Ι 

Π Σ Ρ Τ Ω Γ Μ Α Σ Ψ Ω Χ 

Φ Η Ε Ζ Ε Β Μ Κ Ξ Ι Δ Ξ 

Κ Λ Ο Ο Υ Ν Φ Λ Γ Θ Γ Ν 
 

 Το κρυπτόλεξο έφτιαξαν ο Γιάννης Μουστάκας και ο Διονύσης Χριστόπουλος. 



 


