
 

 

 

 

 

 

 
Η εφημερίδα των μαθητών της Έκτης τάξης του 8

ου
 Δημ. Σχολείου Ν.Φιλαδέλφειας Έτος 16

ο
 Φύλλο 4

ο 
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      ΕΘΙΜΑ ΠΑΣΧΑ        ΠΑΡΑΞΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ       ΕΘΝΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 

        ΤΑΙΝΙΑ              ΠΑΙΧΝΙΔΙ              ΕΡΕΥΝΑ              ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΤΙΚΗ    

       ΣΥΝΤΑΓΕΣ         ΑΝΕΚΔΟΤΑ        ΚΡΥΠΤΟΛΕΞΟ       ΣΠΑΖΟΚΕΦΑΛΙA  
   



               ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

  Το τέταρτο τεύχος της εφημερίδας μας 

είναι πασχαλιάτικο και έχει πολλά θέματα! 

Έχει έθιμα Πάσχα από την Ελλάδα και  

πασχαλινές συνταγές. Υπάρχει ένα άρθρο 

για παράξενα κτίρια και έχει όπως πάντα, 

έρευνα, βιβλιοκριτική, ανέκδοτα, 

σπαζοκεφαλιές και πολλά άλλα  

Καλό διάβασμα και καλό Πάσχα!!! 
 

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: 18 Απριλίου  2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Το εξώφυλλο και το οπισθόφυλλο 

ζωγράφισαν η Λένα Μποσταντζόγλου 

και ο Διονύσης Χριστόπουλος. 

 

 

              ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 
1) Περιεχόμενα, πρόλογος 

 

2-3) Πασχαλινά έθιμα 

 

4) Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, Ταινιοκριτική  

 

5) Παράξενα κτίρια 

 

6) Βιβλιοκριτική, Παιχνίδι, Αινίγματα 

 

8) Έρευνα, Ανέκδοτα 

 

9) Συνταγές 

 

10) Σπαζοκεφαλιά, Κρυπτόλεξο 

 

11) Αυγά  

 

 

 

 

                       
 

 

Για να βγει αυτό το τεύχος της εφημερίδας  

        χρειάστηκε: 

 

Να τυπωθούν 12 σελίδες. 

Να γραφούν 2.812 λέξεις! 

Να πατηθούν στο πληκτρολόγιο 17.684 

χαρακτήρες (με κενά) και να δημιουργηθούν  

671 γραμμές!  

 

 
 



 
 

 

  
 

  Την περίοδο του Πάσχα έχουμε πάρα πολλά έθιμα σε όλη την Ελλάδα. Όπως και 

πέρυσι, έτσι και φέτος σας παρουσιάζουμε μερικά από αυτά.  
 

ΣΑΙΤΟΠΟΛΕΜΟΣ 

Κάθε χρόνο, το βράδυ της Κυριακής του Πάσχα, στις 8.30, αναβιώνει στη δυτική 

παραλία της Καλαμάτας, στα παλιά Σφαγεία, το έθιμο του σαϊτοπόλεμου. Το έθιμο 

έχει τις ρίζες του στην περίοδο της Τουρκοκρατίας, όταν οι Έλληνες επέδειξαν 

ιδιαίτερο ηρωισμό, αλλά και ευρηματικότητα, στις μάχες τους εναντίον των 

Τούρκων. Σύμφωνα με τον θρύλο, οι Μεσσήνιοι κατάφεραν να αναχαιτίσουν το 

ιππικό των Τούρκων κατασκευάζοντας σαΐτες γεμάτες εκρηκτικά. Οι Τούρκοι ήταν 

πολύ περισσότεροι σε αριθμό, οι Έλληνες όμως κατάφεραν με το τέχνασμα αυτό να 

τους νικήσουν. 

Για τον σαϊτοπόλεμο, οι συμμετέχοντες χωρίζονται στα λεγόμενα «μπουλούκια», 

αφού έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα, φορώντας τις παραδοσιακές στολές τους και 

οπλισμένοι με τις σαΐτες που έχουν οι ίδιοι κατασκευάσει από χαρτονένιους σωλήνες 

γεμισμένους με μπαρούτι. 

Ο Σαϊτοπόλεμος θα αναβιώσει και φέτος ανήμερα την Κυριακή του Πάσχα στο χώρο 

των παλαιών σφαγείων στη δυτική παραλία της Καλαμάτας.  
 

ΡΟΥΚΕΤΟΠΟΛΕΜΟΣ 

Στη Χίο και συγκεκριμένα στους Βροντάδες το βράδυ της Ανάστασης όταν ο ιερέας 

ψάλει το «Χριστός Ανέστη» χιλιάδες φλεγόμενες ρουκέτες εκτοξεύονται στον 

ουρανό. Οι δύο "αντίπαλες" ενορίες, του Αγίου Μάρκου και της Παναγίας της 

Ερειθιανής, τις εκτοξεύουν με στόχο το 

καμπαναριό της αντίπαλης εκκλησίας. 

Από το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου 

στήνονται ξύλινες βάσεις από όπου θα 

εκτοξευθούν οι ρουκέτες και θα γίνουν 

κάποιες δοκιμαστικές βολές Η 

προετοιμασία των ρουκετών είναι πολλή 

περίπλοκη και χρονοβόρα και για να 

είναι έτοιμη το Πάσχα ξεκινάει από το 

προηγούμενο καλοκαίρι, τότε που οι νέοι δυο ενοριών προετοιμάζουν το εκρηκτικό 

μίγμα με κάρβουνο, θειάφι και νίτρο, και το τοποθετούν μέσα σε χάρτινους 

κυλίνδρους με φιτίλι. Περίπου στις εννιά το βράδυ ξεκινάει ο ρουκετοπόλεμος οπού 

συνεχίζεται μέχρι τις έντεκα το βράδυ με αυξανόμενη ένταση. Οι πιστοί που 

παρακολουθούν το θέαμα περιμένουν να τελειώσει ο «πόλεμος» για να επιστρέψουν 

στα σπίτια τους.  
 

ΖΑΦΕΙΡΗΣ 

Σε όλη την Ήπειρο, την Κυριακή του Πάσχα αλλά και όλη τη διάρκεια της άνοιξης, 

γίνεται το έθιμο του «Ζαφείρη». Το έθιμο περνάει από τόπο σε τόπο, αλλού τον λένε 

Μαγιόπουλο, αλλού Φουσκοδέντρι κ.α. Ο Ζαφείρης παίζεται ως εξής. Μικρά παιδιά 

κυρίως κορίτσια, παίζουν στα λιβάδια την ανάσταση του Ζαφείρη. Τον Ζαφείρη 

υποδύεται ένα παιδί, που παριστάνει τον νεκρό, ενώ τα άλλα παιδιά μαζεύουν 

λουλούδια, χλόη φύλλα και στολίζουν με αυτά τον νεκρό, ενώ τον κλαίνε  

κρατώντας καλάμια αντί για λαμπάδες λέγοντας ένα τραγούδι. Έπειτα όλα τα παιδιά 

μαζί φωνάζουν «Σήκου Ζαφείρη, σήκου!». Και τότε εκείνος ανασταίνεται και 

σηκώνεται ξαφνικά μέσα από το νεκροκρέβατο του και κυνηγά τα παιδιά τα όποια 

προσπαθούν να τρέξουν όσο πιο μακριά γίνεται. Ο "άτυχος" που θα πιαστεί γίνεται ο 

επόμενος Ζαφείρης, είτε αμέσως, είτε την επόμενη χρονιά. 



 

 

 

 
ΝΕΚΡΟΔΕΙΠΝΑ 
Σε κάποια χωριά της Κοζάνης οι κάτοικοι με καταγωγή από τον Πόντο συνηθίζουν τα 

Νεκρόδειπνα. Την Δευτέρα και την Τρίτη του Πάσχα στο Πρωτοχώρι Κοζάνης οι 

Πόντιοι μαζεύονται από νωρίς στα μνημεία και ετοιμάζουν το τραπέζι με διάφορα 

εδέσματα, γλυκά, κόκκινο κρασί και ότι άλλο αγαπούσαν οι νεκροί. To γεύμα διαρκεί 

μέχρι αργά το απόγευμα και συνήθως τελειώνει με ένα τρικούβερτο μεθυστικό γλέντι, με 

χορούς και με ποντιακή λύρα που φέρνουν στις μνήμες τους νεκρούς τους. Η 

ατμόσφαιρα γύρω είναι πολύ συγκινητική και αυτό που εντυπωσιάζει είναι τα 

συναισθήματα αγάπης, χαράς αλλά και στιγμές που έχει ζήσει ο καθένας ξεχωριστά με 

τον κάθε νεκρό.  

 

ΡΩΜΑΝΑ 
Στην Αρκίτσα Φθιώτιδας, την δεύτερη ημέρα του Πάσχα συναντάμε το έθιμο της 

Ρωμάνας. Γυναίκες με τοπικές ενδυμασίες τραγουδώντας το τραγούδι της Ρωμάνας 

γυρίζουν στα σπίτια του χωριού και συγκεντρώνουν χρήματα και υλικά για να φτιάξουν 

παραδοσιακές πίτες. Το ίδιο απόγευμα στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου υπό τους 

ήχους παραδοσιακής μουσικής προσφέρουν τις πίτες που ετοίμασαν. 

 

ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ 
Στην Αράχοβα ανήμερα του Πάσχα γίνεται η περιφορά της εικόνας του Αγίου Γεωργίου, 

την οποία συνοδεύουν περί τα 500 άτομα ντυμένα με παραδοσιακές φορεσιές. Την 

επόμενη ημέρα πραγματοποιείται αγώνας δρόμου των γερόντων (ανηφορικός δρόμος), ο 

οποίος ξεκινά από την εκκλησία του Αγ. Γεωργίου και τελειώνει στον λόφο. Οι 

εκδηλώσεις του χωριού συνεχίζονται με κλέφτικα αγωνίσματα, όπως είναι το σήκωμα 

της πέτρας, ενώ ακολουθεί γλέντι. 

 

ΑΡΦΑΝΟΣ 
Το έθιμο του "Αρφανού" τηρείται απαρέγκλιτα κάθε χρόνο στα Ανώγεια της Κρήτης, με 

μεγάλη προετοιμασία. Παιδιά του δημοτικού ως και μεγάλοι άντρες 2-3 μήνες πριν την 

Ανάσταση σχηματίζοντας ομάδες από κάθε Ενορία, ξεκινούν την προετοιμασία για το 

κάψιμο του "Αρφανού". Μικροί και μεγάλοι βγαίνουν προς αναζήτηση του 

"αρφανόξυλου" δηλαδή εύφλεκτων φυτών (π.χ. ασπαλάθους, αχινοπόδι, σπάρτους) που 

θα κάνουν τη φωτιά να φουντώσει! 

Πέντε φωτιές "ανταγωνίζονται" στα Ανώγεια κάθε χρόνο για τον "τίτλο" της 

μεγαλύτερης φωτιάς. Η μεγαλύτερη φωτιά κερδίζει! Το Μεγάλο Σάββατο πια, όλα είναι 

έτοιμα, για τη μεγάλη αναμέτρηση! Τα αρφανόξυλα στήνονται με συγκεκριμένο τρόπο, 

ώστε η φωτιά να φουντώσει και σε καμία περίπτωση να μην πέσει.Αργά το βράδυ οι 

ομάδες κάνουν μία βόλτα για να δουν ... πώς τα κατάφεραν οι "αντίπαλοί" τους. Οι 

φωτιές στήνονται σε ανοιχτά μέρη και μετά το "Χριστός Ανέστη" ο αρχηγός κάθε 

ομάδας παίρνει στα χέρια του δάδες βουτηγμένες στο πετρέλαιο. Δίνει τις δάδες σε 5-6 

από τα μεγαλύτερα παιδιά, αναγνωρίζοντάς τους συμβολικά την προσπάθεια και τη 

συμβολή τους. 

 

 Τα πασχαλινά έθιμα επιμελήθηκαν οι: Οδυσσέας Μπασιάς, Φαίδρα Ματσουκά, 

Ιωάννα Μουστόγιαννη, Κυριάκος Φωλιάς, Μελίνα Νάτση και Μάριος Νάκο 
 

 



Εθνικό Ιστορικό Μουσείο 
 

   Μια επίσκεψη που κάναμε τον Μάρτιο με την τάξη μας ήταν στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο 

(Παλιά Βουλή). Το μουσείο αυτό χτίστηκε το 1882 και βρίσκεται στην οδό Σταδίου, στην 

Αθήνα. Αντικείμενό του είναι η ιστορία του 

Ελληνισμού, από την Άλωση της 

Κωνσταντινούπολης μέχρι τον Β΄ Παγκόσμιο 

πόλεμο και η εξέλιξη του Ελληνισμού από την 

περίοδο της Τουρκοκρατίας έως τη σημερινή 

εποχή. 

Μπροστά από το μουσείο βρίσκεται ο έφιππος 

ανδριάντας του Κολοκοτρώνη.  

   Στην αρχή είδαμε πολλά από τα είδη των 

ρούχων των πολεμιστών, των στρατηγών αλλά 

και σημαίες. Επίσης είδαμε και πάρα πολλά 

όπλα εκείνης της εποχής. Γύρω γύρω  υπήρχαν 

πάρα πολλές εικόνες ηρώων, στρατηγών και 

οπλαρχηγών της Επανάστασης. Επίσης είδαμε πολλά ακρόπρωρα, δηλαδή κάτι φιγούρες με 

ανθρώπινες μορφές, οι οποίες στόλιζαν παλιότερα την άκρη της  πλώρης των πλοίων. 

   Μετά πήγαμε στον χώρο συνεδριάσεων της Παλιάς Βουλής που είχε πολλά καθίσματα όπου 

κάθονταν παλιότερα οι βουλευτές. 

   Τέλος μπήκαμε στο πωλητήριο που πούλαγε φιγούρες με ήρωες, τετράδια, κάρτες με 

στρατηγούς και αγάλματα που οι τιμές τους ξεκινούσαν από πολύ χαμηλά και έφταναν μέχρι και 

1000 €! 

Όταν φύγαμε από το μουσείο πήγαμε στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, στην πλατεία 

Συντάγματος, όπου είδαμε τους Εύζωνες. 

   Σε αυτή την επίσκεψη περάσαμε τέλεια και σας προτείνουμε να πάτε και εσείς!!!! 
 

 Δημοσθένης Σταμάτης, Λυδία Πιλάλη 

 

 
 

 

 

 

ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ ΠΟΥ ΠΛΗΓΩΝΑΜΕ 

  Η υπόθεση της ταινίας συμβαίνει σε ένα μαστιχοχώρι στη Χίο το 

1960. Δύο μικρά αγόρια και πολύ καλοί φίλοι τσακώνονται λίγο 

πριν το κλείσιμο των σχολείων για τις καλοκαιρινές διακοπές για 

ένα μικροτσακωμό. Η μητέρα του ενός αγοριού βλέποντάς το 

λυπημένο αποφάσισε να τον πάρει μαζί της για το μάζεμα της 

μαστίχας! Αργότερα, στα μέσα του καλοκαιριού, ξαναβρίσκονται. 

Το υπέροχο καλοκαίρι που θα περάσουν σταματάει σύντομα λόγω 

της έναρξης των σχολείων. Η τρυφερή ταινία έχει σκοπό  να μας 

δείξει ότι μια φιλία ποτέ δεν τελειώνει μέσα από ένα μικροτσακωμό, 

κι ότι η παραγωγή της μαστίχας δεν είναι και η πιο εύκολη και 

σύντομη δουλειά! 

Γυρίστηκε το 1986, έχει διάρκεια 75΄ και ο σκηνοθέτης είναι ο 

Δήμος Αβδελιώδης.  

 

  Ζωή Ζήκου, Μελίνα Νάτση  

 



 

 

 

1. Rotating Tower, Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 
 

Ο οραματιστής αρχιτέκτονας David Fischer είναι ο δημιουργός του 

πρώτου κτηρίου στον κόσμο που θα κινείται. Πρόκειται για έναν 

επαναστατικό περιστρεφόμενο πύργο 80 ορόφων, που θα 

προσαρμόζεται από μόνος τους στον ήλιο, τον άνεμο, τον καιρό και 

τη θέα! Οι όροφοι του θα περιστρέφονται ξεχωριστά, με αποτέλεσμα 

το κτήριο να μην είναι ποτέ το ίδιο. Ο Περιστρεφόμενος Πύργος 

αναμένεται να χτιστεί στο Ντουμπάι και θα είναι 420 μέτρα ψηλός. 

Θα διαθέτει διαμερίσματα, θα φιλοξενεί επίσης γραφεία και ένα 

πολυτελές ξενοδοχείο. 

 

 

2. Basket Building, Ohio, ΗΠΑ 
 

Το μοναδικό κτίριο  που φιλοξενεί τα γραφεία μια 

εταιρείας μοιάζει μ’ ένα γιγαντιαίο καλάθι και βρίσκεται 

στο Οχάιο των ΗΠΑ.Το κτήριο ολοκληρώθηκε το 1997. 

Και ενώ το εξωτερικό των  γραφείων είναι ένα θαύμα από 

μόνο του, το εσωτερικό του είναι εξίσου θεαματικό με 

μαρμάρινα δάπεδα και όμορφη διακόσμηση. Ο γύρω  

χώρος έχει σχεδιαστεί με ιδιαίτερη επιμέλεια, με πολλούς 

χώρους πρασίνου να περικλείουν το φανταστικό αυτό 

κτίριο – καλάθι. 

 

 

3. Crooked House, Sopot, Πολωνία 
 

Το Crooked House είναι ένα ιδιαίτερο κτίσμα, ακανόνιστου 

σχήματος στην πόλη Sopot της Πολωνίας.Χτίστηκ το 2004. 

Το 4.000 τ.μ. κτήριο αποτελεί μέρος ενός εμπορικού κέντρου 

και φιλοξενεί εστιατόρια, καφετέριες, μπαρ και δημοφιλή 

καταστήματα.  Σχεδιάστηκε από τους Szotynscy & Zaleski, οι 

οποίοι εμπνεύστηκαν από εικόνες παραμυθιών. Οι τουρίστες 

συχνά διστάζουν να μπουν μέσα, λόγω του ιλίγγου που τους 

προκαλεί η θέα της εισόδου. 

 

4. Atomium, Βρυξέλλες, Βέλγιο 
 

Αυτό το μοναδικό «κτίριο» χτίστηκε με αφορμή την Παγκόσμια 

Έκθεση των Βρυξελλών, Expo 1958 και αποτελεί σήμερα το 

σύμβολο του Βελγίου. Το ύψους 103 μέτρων Atomium 

αναπαριστά την κυψελίδα ενός κρυστάλλου σιδήρου, μεγεθυμένη 

κατά 165 δισεκατομμύρια φορές. Οι εννέα σφαίρες από ατσάλι, 

διαμέτρου 18  μέτρων συνδέονται μεταξύ τους με σωλήνες, που 

περιέχουν κυλιόμενες σκάλες. Η πιο ψηλή σφαίρα, που στέκεται 

σε ύψος 92 μέτρων, προσφέρει μια μοναδική, πανοραμική θέα 

στην πόλη των Βρυξελλών.  

 

                         Λένα Μποσταντζόγλου, Συμεών Σοναντής 



 

 
 

 

ΤΟ ΜΠΛΟΚΑΚΙ ΕΝΟΣ UFO 

   Ο UFO που είναι ένα παιδί εθισμένο με το ποδόσφαιρο και η τρομερή παρέα του, που 

αποτελείται από τον Αντώνη, τον  αδερφό του και τους φίλους του. 

Τον Στέλιο το τούβλο, τον Νταλίκα τον φαταούλα, τον Ανδρέα 

που, τον Άρη που είναι εχθρός, τον Μάκη που είναι αριστούχος, 

την Ελισάβετ που είναι η σπασίκλω, η Νεφέλη που είναι η όμορφη 

και πολλοί άλλοι. Όλοι μαζί κάνουν απίστευτες τρέλες και παρόλο 

τους τσακωμούς τους συνεχίζουν να είναι μια τρελή παρέα.  

   Η σειρά αυτή αποτελείται από 4 τρελά βιβλία. Στο βιβλίο αυτό, 

είναι μαζεμένες αληθινές ιστορίες που διηγήθηκαν παιδιά από όλη 

την Ελλάδα και την Κύπρο. Ο συγγραφέας του είναι ο Γιώργος 

Κωνσταντινίδης που γεννήθηκε στον Πειραιά. Είναι βιολιστής, 

μέλος της Ορχήστρας Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ και 

καθηγητής βιολιού. Τα βιβλία του έχουν εκδοθεί από τις εκδόσεις 

Άγκυρα” και είναι: “Η Σιρεφά και οι χαμένες νότες”, “Μια πόλη 

μα ποια πόλη”, “Κάποτε στη Μελωδιούπολη” και “Το Μπλοκάκι ενός UFO”. 
 

  Δήμητρα Στέκου, Συμεών Σοναντής 
 

 

 

 
 

ΧΑΛΙ  ΓΚΑΛΙ 
   Το Χάλι Γκάλι είναι ένα «φρουτένιο» παιχνίδι για όλη την οικογένεια. Παίζεται από 2-6 

παίκτες, διαρκεί περίπου 15 λεπτά και είναι για άτομα των 6-99 ετών.  

Περιέχει: 1 κουδούνι, 56 κάρτες και οδηγίες.  

Οδηγίες: Βάζουμε στο κέντρο το κουδούνι μοιράστε τις 56 κάρτες 

(ανάλογα με το πόσα άτομα παίζουν).κάθε παίκτης τοποθετεί τις 

κάρτες του σε μια κλειστή στοίβα μπροστά του χωρίς να τις δει. Κάθε 

παίκτης με την σειρά του ανοίγει την κάρτα στην κορυφή της στοίβας 

του και την τοποθετεί στο τραπέζι. Αυτές οι κάρτες φτιάχνουν την 

ανοιχτή στοίβα του. Κάθε κάρτα τοποθετείται στην κορυφή της ανοι-

κτής στοίβας με τέτοιο τρόπο ώστε να σκεπάζει την προηγούμενή της.  

Κάθε παίκτης πρέπει να προσπαθήσει να χτυπήσει το κουδούνι 

πρώτος, όταν στις κάρτες εμφανιστούν 5 όμοια φρούτα. Ο πρώτος 

παίκτης που θα χτυπήσει το κουδούνι όταν στις κάρτες εμφανιστούν 

τα 5 όμοια φρούτα κερδίζει όλες τις ανοιγμένες στοίβες. Τις παίρνει και τις τοποθετεί κλειστές 

κάτω από την κλειστή στοίβα του, κατόπιν ξεκινάει τον επόμενο γύρο ανοίγοντας την πρώτη 

κάρτα.  

   Είναι ένα πολύ διασκεδαστικό παιχνίδι! Αν δεν το έχετε παίξει, χάνετε!. 
 

 Οδυσσέας Μπασιάς, Τάσος Παπάζογλου 

 

 
 Όλο μέσα, και το κεφάλι έξω. Τι είναι; 

 Άσπρος κάμπος, μαύρα γίδια. Τι είναι;    Τα αινίγματα και τα ανέκδοτα 

 Όλους τους ταΐζει αλλά αυτό δεν τρώει. Τι είναι;                   διάλεξαν η Ιωάννα Μουστογιάννη 

 Πίσω απ’ τον φράχτη, κόκκινο σκυλί γαβγίζει. Τι είναι;      και ο Στέλιος Χανιωτάκης. 

                                                                                                                                                           Καρφί, Γράμματα στο χαρτί, Κουτάλι, Δόντια και γλώσσα  



ΕΡΕΥΝΑ 
 

   Σε κάθε εφημερίδα μας υπάρχει μια έρευνα. Αυτή τη φορά ρωτήσαμε 104 μαθητές των Δ΄, Ε΄ και 

ΣΤ  ́τάξεων του σχολείου μας αν έχουν πάθει κάποιο ατύχημα. Την ιδέα την πήραμε από το βιβλίο 

της Γλώσσας. Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις απαντήσεις στις ερωτήσεις που τους δώσαμε: 

 

 Την έρευνα έκαναν οι:  Μαίρη Μπάκου, Γιάννης Μουστάκας, Σαντιάγκο Μπρατσελάρι, Ζωή  

                                            Ζήκου, Μάγια, Τσέκι-Μινάρδου, Ορέστης Χρόνης, Στέλιος Χανιωτάκης 

 
 
 

 Δυο αρνιά συζητούν και ρωτάει το ένα το άλλο: 

- Εσύ πιστεύεις στη ζωή μετά το Πάσχα;;; 
 

 Μπαίνει ένας πελάτης στο μαγαζί και ζητάει ένα μοτέρ για τη σούβλα;. 

-  Για να την γυρίζει; ρωτάει ο υπάλληλος. 

- Γιατί έχετε και να την πηγαίνει; 
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Ποιες ήταν οι συνέπειες; 



 
 

 

 

 

 

Μπισκότα πασχαλινά αυγά 
 

Υλικά: 250 γραμ. Βιτάμ κλασικό σε θερμοκρασία δωματίου, 300 γραμ. ζάχαρη, 1 αυγό, ξύσμα 

από 2 λεμόνια, 20 ml χυμός λεμονιού, 1 πρέζα αλάτι, 500 γραμμάρια αλεύρι, 100 γραμ. 

ασπράδια αυγών, 450 γραμ. ζάχαρη άχνη, 4 σταγόνες χυμός λεμόνι, χρώματα ζαχαροπλαστικής 

 

Εκτέλεση: Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 170°C. Χτυπάμε στο μίξερ το Βιτάμ με τη 

ζάχαρη, μέχρι να αφρατέψουν, και προσθέτουμε το αυγό. 

Τα χτυπάμε για λίγο όλα μαζί και, έπειτα, προσθέτουμε 

το ξύσμα των λεμονιών. 

Στη συνέχεια, προσθέτουμε το αλεύρι με το αλάτι και το 

χυμό λεμονιού και τα χτυπάμε στο μίξερ, μέχρι να 

ομογενοποιηθεί το μείγμα. 

Τυλίγουμε τη ζύμη σε μεμβράνη και την αφήνουμε στο 

ψυγείο για μισή ώρα.  

Βγάζουμε και απλώνουμε τη ζύμη με τον πλάστη, σε 

πάχος περίπου 1 εκατοστό. Κόβουμε μπισκότα σε σχήμα 

αυγού με το κουπ-πατ και ψήνουμε στο φούρνο για 

περίπου 12-15 λεπτά. 

Χτυπάμε στο μίξερ τα ασπράδια με την άχνη ζάχαρη και τις σταγόνες χυμό λεμονιού για περίπου 

5 λεπτά. Το γλάσο πρέπει να είναι σχετικά σφιχτό. Αν χρειάζεται αραίωμα, προσθέτουμε λίγες 

ακόμα σταγόνες χυμό λεμονιού. Αν είναι αραιό, προσθέτουμε άχνη ζάχαρη. 

Βάφουμε το γλάσο με χρώμα ζαχαροπλαστικής της αρεσκείας μας και κρατάμε λίγο λευκό 

γλάσο στην άκρη, για να κάνουμε τα πουά. Διακοσμούμε τα μπισκότα και τα αφήνουμε να 

στεγνώσουν καλά, πριν τα αποθηκεύσουμε σε γυάλινο ή μεταλλικό κουτί. 

 

Πασχαλινά Muffins-Σοκολατένιες Φωλίτσες 
 

Υλικά    Για τη ζύμη των muffins:  3 αυγά, 1 κουβερτούρα  65% Κακάο, 100γρ.  βούτυρο, 

100γρ. αλεύρι, 100γρ.  ζάχαρη Για το Frosting: 400 γρ. άχνη ζάχαρη, 50 γρ. κακάο, 250 γρ. 

βούτυρο αγελαδινό, σε θερμοκρασία δωματίου, 1 βανίλια ή ¼ κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας, 

πασχαλινά ζαχαρωτά 

Εκτέλεση: Προθερμάνετε το φούρνο στους 200°C. Λιώστε τα 150γρ. κουβερτούρα σε ένα μπολ 

στο φούρνο μικροκυμάτων για 1 ½ λεπτό στα 500W. Ανακατέψτε 

τη λιωμένη κουβερτούρα με το βούτυρο. Σε ένα μπολ αναμείξτε τα 

αυγά, τη ζάχαρη και το αλεύρι. Προσθέστε λίγο λίγο το μίγμα 

σοκολάτας στο αλεύρι και ανακατέψτε. Γεμίστε με το μίγμα 

σοκολάτας τα φορμάκια για muffins (τα ¾) και πιέστε ένα κομμάτι 

σοκολάτας στο κέντρο. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 

190°C για 17 λεπτά και αφήνουμε να κρυώσουν. Για το frosting, 

ξεκινάμε βάζοντας το βούτυρο στον κάδο του μίξερ. Χτυπάμε με το 

φτερό μέχρι να μαλακώσει και προσθέτουμε σταδιακά την άχνη 

ζάχαρη και το κακάο . Προσθέτουμε το βούτυρο σιγά σιγά και 

τελειώνουμε με την βανίλια. Χτυπάμε μέχρι να γίνει μια αφράτη 

βουτυρόκρεμα και την βάζουμε σε ένα κορνέ ζαχαοπλαστικής, στο ψυγείο. Μόλις κρυώσουν τα 

muffins, διακοσμούμε με την βουτυρόκρεμα και τα πασχαλινά ζαχαρωτά. 
 

                             Τις συνταγές διάλεξαν η Μάγια Τσέκι-Μινάρδου και ο Διονύσης Χριστόποιυλος. 

http://www.infokids.gr/wp-content/uploads/2018/03/recipe-10931110-chocolate-easter-cupcakes-l.jpg


ΣΠΑΖΟΚΕΦΑΛΙΑ 
 

       Μπορείς να βρεις τις 10 διαφορές ανάμεσα στις δύο εικόνες; 
 

 

 

 

 

ΚΡΥΠΤΟΛΕΞΟ 
 

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

Μπορείτε να τις βρείτε; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Το κρυπτόλεξο έφτιαξαν η Φαίδρα Ματσουκά και ο Πάνκατζ. 

Ε Α Ρ Ν Ι Χ Α Υ Γ Α Ε Δ 

Π Ν Δ Ψ Τ Ο Ξ Ρ Ε Ζ Λ Ι 
Β Α Ω Υ Π Λ Α Μ Π Α Δ Α 
Ζ Σ Κ Χ Γ Σ Ω Β Τ Ο Ι Κ 
Ο Τ Π Θ Ο Φ Π Λ Κ Ι Ζ Ο 

Ψ Α Ν Α Σ Τ Α Σ Η Θ Χ Π 
Λ Σ Ξ Ι Ψ Π Σ Τ Ξ Σ Ρ Ε 

Γ Η Ε Ρ Μ Β Ι Λ Ν Δ Ι Σ 
Ο Ρ Γ Π Α Σ Χ Α Θ Ρ Σ Χ 
Α Δ Δ Κ Η Γ Δ Γ Ε Ω Τ Κ 
Ε Π Ι Τ Α Φ Ι Ο Σ Ι Ο Γ 

Κ Σ Ζ Λ Ν Υ Ζ Σ Γ Μ Σ Π 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


