
 

 

 

 

 

 

 
Η εφημερίδα των μαθητών της Πέμπτης τάξης του 8

ου
 Δημ. Σχολείου Ν.Φιλαδέλφειας Έτος 17

ο
 Φύλλο 2

ο 

 

  ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΑ ΕΘΙΜΑ       ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ        ΕΡΕΥΝΑ   

     Σ.Ε.Φ.        ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΤΙΚΗ          ΠΑΙΧΝΙΔΙ        ΤΑΙΝΙΑ             ΣΥΝΤΑΓΕΣ     

             ΚΡΥΠΤΟΛΕΞΟ                 ΑΝΕΚΔΟΤΑ                   ΣΠΑΖΟΚΕΦΑΛΙΕΣ    



               ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

  Σε αυτή την εφημερίδα μας έχετε την 

ευκαιρία να διαβάσετε αποκριάτικα έθιμα 

και συνταγές καθώς και να διασκεδάσετε με 

τις σπαζοκεφαλιές και τα ανέκδοτα. 

Υπάρχουν και άλλα ενδιαφέροντα άρθρα 

όπως  βιβλιοκριτική, έρευνα, παρουσίαση 

παιχνιδιού και πολλά άλλα.   

Καλές Απόκριες!!! 
 

Οι μαθητές του Ε2 

 

 

 

                ΕΚΔΟΤΗΣ 
 

Το δεύτερο τμήμα της Πέμπτης τάξης του 

8
ου

 Δημοτικού Σχολείου Ν.Φιλαδέλφειας. 

 

 

 

             ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
 

    Όλοι οι μαθητές του τμήματός μας. 

 

 

 

ΔΑΣΚΑΛΟΣ: Δημήτρης Κηροποιός 

 

 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25 Φεβρουαρίου 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Το εξώφυλλο ζωγράφισαν η Δανάη 

   Μωυσίδη και ο Αντώνης Πράφτσιας. 

 

 

              ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 
1) Περιεχόμενα, πρόλογος 

 

2) Αποκριάτικα έθιμα 

 

3) Αποκριάτικα  έθιμα 

 

4) Σ.Ε.Φ. Ταινιοκριτική 

 

6) Ελληνικός Κόσμος Βιβλιοκριτική  

 

8) Παιχνίδι, Ανέκδοτα-αινίγματα 

 

9) Έρευνα, Ανέκδοτο  

 

10) Συνταγές  

 

11) Σπαζοκεφαλιά, Κρυπτόλεξο 

 

  

 

  

 

                       
 

Για να βγει αυτό το τεύχος της εφημερίδας  

        χρειάστηκε: 

 

Να τυπωθούν 11 σελίδες. 

Να γραφούν 2.551 λέξεις! 

Να πατηθούν στο πληκτρολόγιο 16.684 

χαρακτήρες (με κενά) και να δημιουργηθούν  

508 γραμμές!  

 
 

 

 

 



 

 

  

 
 

 

 

  Οι Απόκριες αρχίζουν τρεις εβδομάδες πριν τη Μεγάλη Σαρακοστή. Αποκριά σημαίνει «αποχή 

από το κρέας» και προετοιμάζει τον άνθρωπο ψυχικά και σωματικά για την περίοδο του Πάσχα 

και την Ανάσταση. Με το ξεκίνημα της Αποκριάς μικροί και μεγάλοι κυκλοφορούν μασκαρεμένοι 

και συμμετέχουν σε γλέντια αλλά και σε πολλά έθιμα. Μερικά από αυτά σας παρουσιάζουμε: 
 

ΟΙ ΜΠΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΓΕΝΙΤΣΑΡΟΙ 

  Οι Μπούλες είναι παλιό αποκριάτικο έθιμο της Νάουσας. Δύσκολα μπορούμε σήμερα να βρούμε 

τις ρίζες τους όπως συμβαίνει με τα περισσότερα έθιμα μας. Τα κυριότερά του στοιχεία είναι: 

• Η συγκρότηση του μπουλουκιού (ομάδας), που 

προϋποθέτει την αυστηρή αποδοχή και τήρηση ορισμένων 

κανόνων  του εθίμου για συμμετοχή σε αυτό. 

• Το φύλο αυτών που συμμετέχουν είναι μόνο νέοι άνδρες 

(ανδροκρατούμενο). Ακόμα και  τη γυναικεία μορφή (νύφη - 

μπούλα) την υποδύεται πάντα άνδρας. 

• Το ντύσιμο, η μεταμφίεση, η συμπεριφορά των 

συμμετεχόντων, τα μουσικά όργανα, οι χοροί, το δρομολόγιο 

είναι προκαθορισμένα δεν αλλάζουν, ορίζονται από 

πατροπαράδοτους κανόνες. 

  Οι Γενίτσαροι φορούν μάσκα, φουστανέλα, έχουν πολλά 

ασημικά στο στήθος και μακρύ σπαθί. Οι Μπούλες φορούν 

φαρδιά φουστάνια και στο πρόσωπο έχουν μάσκα στολισμένη με λουλούδια και τούλια Οι 

Μπούλες και οι Γενίτσαροι γυρίζουν παρέες, παρέες τους δρόμους και τις πλατείες, χορεύοντας 

προκαθορισμένα τραγούδια με ειδικό τρόπο, που θυμίζει πολεμικό χορό. Όσο οι Γενίτσαροι 

φορούν τις μάσκες, δεν επιτρέπεται να χορέψει μαζί τους κανείς από τους θεατές. Όταν τις 

βγάλουν, τότε ξεκινάει ένα μεγάλο πανηγύρι που κρατάει μέχρι τις πρωινές ώρες. 
 

ΤΖΑΜΑΛΕΣ  

Είναι ένα Γιαννιώτικο αποκριάτικο έθιμο, που κρατά από την εποχή της Τουρκοκρατίας. Ξεκινά 

το βράδυ της Κυριακής της Τυρίνης με το 

άναμμα μεγάλης φωτιάς σε κάθε γειτονιά των 

Ιωαννίνων και συνεχίζεται γύρω από τις 

φλόγες μέχρι το πρωί της Καθαράς Δευτέρας, 

με χορούς, τραγούδια, άφθονα κεράσματα και 

ζεστή φασολάδα.  

Η προετοιμασία ξεκινάει τρεις μέρες νωρίτερα, 

ώστε στην κάθε συνοικία να φτάσουν τα ξύλα -

προσφορά του Δήμου Ιωαννίνων-και να 

διαμορφωθεί κατάλληλα ο χώρος για το 

μεγάλο ξεφάντωμα. Συχνά υπάρχει 

ανταγωνισμός ανάμεσα στις γειτονιές για το  ποια θα κάνει την καλύτερη και πιο φανταχτερή 

γιορτή. Το έθιμο της Τζαμάλας έρχεται από τα βάθη των αιώνων και σύμφωνα με τη λαϊκή 

παράδοση η φωτιά «ξορκίζει» το κακό. 
 

ΓΙΑΟΥΡΤΟΠΟΛΕΜΟΣ 

Στην Χαλκηδόνα Θεσσαλονίκης μαζεύονται οι κάτοικοι στην κεντρική πλατεία, χωρίζονται σε δύο 

ομάδες για να παίξουν γιαουρτοπόλεμο. Πετούν ο ένας στον άλλο γιαούρτι που μερικές φορές 

είναι χρωματιστό. Γιαούρτι πετούν και σε ομοιώματα πολιτικών, Ελλήνων και ξένων. όπως 

καταλαβαίνετε γίνονται όλοι χάλια. 



ΑΛΕΥΡΟΜΟΥΝΤΖΟΥΡΩΜΑΤΑ 

Στο Γαλαξίδι  την Καθαρή Δευτέρα δεν κάνουν 

κανονικό αποκριάτικο πάρτι αλλά παίζουν 

«αλευροπόλεμο». Γυρνούν στους δρόμους και χορεύουν 

φορώντας μάσκες στα βαμμένα τους πρόσωπα. Πετούν 

ο ένας στον άλλο χρωματιστό αλεύρι. Όλο αυτό γίνεται 

κυρίως  στην παραλία και το αλεύρι πηγαίνει προς όλες 

τις κατευθύνσεις. Αυτό το έθιμο διατηρείται από το 

1800, την εποχή της Τουρκοκρατίας. 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΟ 

   Στην Άμφισσα, το τελευταίο σαββατοκύριακο της 

Αποκριάς, αναβιώνει ο θρύλος του «στοιχειού». 

Είναι ένα τεράστιο ομοίωμα, τρομαχτικό στην όψη 

που το περιφέρουν στην πόλη. Οι συνοδοί του είναι 

μασκαρεμένοι και ντυμένοι με προβιές και με 

φορούν μεγάλα κουδούνια. Το «στοιχειό» αυτό 

ξεκινά από την περιοχή της Χάρμαινας και μαζί με 

εκατοντάδες μασκαράδες κατεβαίνει τα σκαλιά του 

Άι Νικόλα.. 

 

ΓΕΡΟΙ 
  Στην  Σκύρο όλοι ντύνονται είτε «γέροι» είτε «κορέλες» είτε «φράγκοι». Η εμφάνιση του γέρου 

ξεχωρίζει από τις άλλες μορφές. Οι γέροι φορούν 

τεράστια  κουδούνια και δέρματα ζώων και στο 

πρόσωπο έχουν μάσκα από δέρμα. Οι κορέλες 

φορούν τα καλά τους παραδοσιακά ρούχα. Η στολή 

του Φράγκου φανερώνει κάποιο σπουδαίο πρόσωπο 

αν και δεν είναι τελείως σίγουρο γιατί λέγονται έτσι. 

Μόλις ανοίγει το Τριώδιο, στα σοκάκια της Σκύρου 

τριγυρίζουν πολλές ομάδες μεταμφιεσμένων. Αν 

τύχει και συναντηθούν δύο ή περισσότεροι «Γέροι», 

συναγωνίζονται  κουνώντας ρυθμικά και με ένταση 

τα κουδούνια τους για να ξεσηκώσουν τους πάντες. 

Το βράδυ στη πλατεία της χώρας όλοι οι μασκαρεμένοι χορεύουν και γλεντούν. Τα τραγούδια που 

λένε είναι κυρίως αποκριάτικα και πολλοί στίχοι έχουν σχέση με τους τσομπάνους.  

 

ΚΟΥΛΟΥΜΑ 
 

Την Καθαρή Δευτέρα γίνονται τα Κούλουμα τα οποία 

σηματοδοτούν το τέλος της Αποκριάς και την αρχή της 

Σαρακοστής. Είναι μια παραδοσιακή γιορτή που γίνεται 

κάθε χρόνο τέτοια μέρα και  πετάμε χαρταετό .Τα 

Κούλουμα συνήθως γιορτάζονται στην εξοχή .Τρώμε 

νηστίσιμα όπως :λαγάνα, καλαμαράκια ,ταραμοσαλάτα, 

χαλβά, ελιές κτλ. 

 
 
 

  Τα αποκριάτικα έθιμα επιμελήθηκαν οι: 

Μάρω Σπάσου, Παναγιώτης Χρυσανθάκης, Κατερίνα Πιτταρά,  

Δημήτρης Μωυσίδης, Ηλίας Φιλίππου, Άγγελος, Τεληορίδης 

 



ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑ ΦΙΛΙΑΣ - Σ.Ε.Φ. 
 

  Τo   Σ.Ε.Φ. (Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας) είναι ένα αθλητικό κέντρο που βρίσκεται στον 

Πειραιά. Εκεί διεξάγονται αγώνες κλειστού στίβου, μπάσκετ, βόλεϊ κ.ά. Αυτή την εποχή γίνεται 

εκεί  ένα  εκπαιδευτικό πρόγραμμα που στηρίζει άτομα με ειδικές ανάγκες .Εμείς πήγαμε για να 

το παρακολουθήσουμε  στις 3 

Φεβρουαρίου .Εκεί μας  μίλησαν για 

το πρόγραμμα και τη στήριξή τους 

προς τους κωφούς .Τους μαθαίνουν 

μπάσκετ ,βόλεϊ ,χάντμπολ ,ποδηλασία 

,ποδόσφαιρο. Έπειτα χωριστήκαμε σε 

ομάδες .Κάναμε τέσσερα αθλήματα 

.Πρώτα πήγαμε στο χάντμπολ. 

Παίξαμε  κορίτσια εναντίων 

κοριτσιών και αγόρια εναντίων 

αγοριών δύο φορές .Έπειτα κατευθυνθήκαμε σε έναν χώρο όπου μας είπαν λίγα λόγια για την 

Ολυμπιακή εκεχειρία και το άναμμα της Ολυμπιακής φλόγας .Στη συνέχεια παίξαμε παιχνίδια  

γυμναστικής, η μία ομάδα αντίπαλη με την άλλη. Τελειώσαμε κι αυτό το άθλημα και αρχίσαμε 

το μπάσκετ.  Εξασκηθήκαμε σε μικρά κόλπα και αρχίσαμε τα σουτ από τη βολή. Ακολούθησε το 

βόλεϊ. Στην αρχή κάναμε πάσες πάνω από το φιλέ μεταξύ μας. Μετά, με ένα μηχάνημα 

προσπαθούσαμε να αποκρούσουμε την μπάλα. Τέλος, ξεκουραστήκαμε για λίγο και γυρίσαμε 

στο σχολείο. 

  Αυτό που μας ενθουσίασε περισσότερο ήταν οι δράσεις τους προς τους κωφούς. Το «ΣΕΦ» έχει 

μεγάλο χώρο και πολλές δραστηριότητες για να κάνεις. Τα αθλήματα που κάναμε ήταν 

φανταστικά. Περάσαμε τέλεια και ελπίζουμε να ξαναπάμε! 

 

  Δανάη Μωυσίδη, Πάολα Πάλλα 

 

 

 
 

Corgi: Το Σκυλάκι της Βασίλισσας  
 

   Η γνωστή αγάπη της βασίλισσας Ελισάβετ της Αγγλίας για τα σκυλιά κόργκι εμπνέει το 

καινούργιο animation του Βέλγου Μπεν 

Στάσεν , με πρωταγωνιστές την 93χρονη 

Βρετανή βασίλισσα και τον Ρεξ. Ένα 

αξιαγάπητο και λιγάκι φαντασμένο κόργκι, το 

οποίο απολαμβάνει τα προνόμια του 

αγαπημένου σκυλιού της βασίλισσας. Μέχρι τη 

στιγμή που θα το σκάσει από το παλάτι, θα 

παγιδευτεί ύπουλα από τον άμεσο ανταγωνιστή 

του και θα καταλήξει αβοήθητος σε ένα 

καταφύγιο σκύλων.  

Μας άρεσε πάρα πολύ η ταινία γιατί είχε 

πολλή πλάκα ειδικά στο τέλος που το έσκασαν όλα τα σκυλάκια.  Είναι μια ταινία που θα 

μπορούσαν να την δουν μικροί και μεγάλοι. Διάρκεια 86΄. 

 

  Νικολέττα Παπασπύρου, Ειρήνη Απέργη  
 



Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού – Ελληνικός Κόσμος 
 

Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΜΑΣ ΣΤΟΝ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΣΜΟ» 
 

  Την Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2020 η Ε΄ τάξη επισκέφθηκε το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού 

«Ελληνικός Κόσμος » στον Ταύρο. Αρχικά είδαμε στην θόλο μία παρουσίαση με θέμα την Αγία 

Σοφία της Κωνσταντινούπολης. Η εμπειρία 

μας εκεί ήταν ανεπανάληπτη. Μας άρεσε 

πάρα πολύ η παρουσίαση. Στη συνέχεια 

περάσαμε στο πωλητήριο που διαθέτει το 

μουσείο και μετά κάναμε κάποιες δραστηριό-

τητες με ρομπότ. Ύστερα παίξαμε ένα 

παιχνίδι που αφορούσε το  «Χρυσελεφάντινο 

Άγαλμα του Δία » στο εργαστήρι του Φειδία, 

φορώντας μάσκες εικονικής πραγματικό-

τητας (VR). Στο τέλος, για να κλείσει ωραία 

αυτή η επίσκεψη, παρακολουθήσαμε με 

γυαλιά 3D μία ταινία για την Αρχαία Αθήνα. Σε αυτή μας την επίσκεψη περάσαμε όλοι 

ΑΠΙΘΑΝΑ! Όμως, εκτός από αυτά που κάναμε εμείς, μπορείτε επίσης να παρακολουθήσετε 

ωραία θέατρα και παρουσιάσεις, να παίξετε διάφορα παιχνίδια, να πάτε σε διάφορες εκθέσεις 

κ.ά. Δεν ξέρουμε για εσάς, αλλά εμείς θεωρούμε ότι ήταν μία πολύ ωραία εμπειρία και ότι αξίζει 

να το επισκεφθείτε! 
 

Διεύθυνση: Πειραιώς 254, Ταύρος      τηλ.: 212 254 0000    Ιστοσελίδα: edu.hellenic-cosmos.gr 
 

  Αναστασία Σταματέλλη, Κατερίνα Πιτταρά 

 

 

 
 

Οι άπαιχτοι ντετέκτιβ - Θοδωρής Παπαθεοδώρου 
 

   Το βιβλίο «Οι άπαιχτοι ντετέκτιβ» είναι ένα …άπαιχτο βιβλίο του συγγραφέα Θοδωρή 

Παπαθεοδώρου. Υπάρχουν τρία βιβλία της σειράς. Η σειρά περιγράφει τους τέσσερις  ικανούς 

ντετέκτιβ (την Σούπερ Μαίρη, την Ντούπερ Νίκη, τον Μάκη τον 

Φούσκα και τον Απίθανο Μάνο), να λύνουν τις πιο πολύπλοκες 

και δύσκολες υποθέσεις. Σε κάθε βιβλίο βρίσκουν πολλά που θα 

τους βοηθήσουν στην επίλυση της υπόθεσης. 

Το πρώτο βιβλίο έχει ως υπόθεση μερικά εξαφανισμένα αγόρια 

της ομάδας μπάσκετ χωρίς να αφήσουν ίχνη. Οι αγαπημένοι μας 

ήρωες αναλαμβάνουν δράση για να ανακαλύψουν  τι συμβαίνει 

στα αγόρια. Δράση, περιπέτεια, αγωνία, γέλιο, έρωτας και 

μυστήριο φυσικά, μπόλικο μυστήριο. Θα το λύσουν; Θα το 

αφήσουν; Και μήπως εσύ μπορείς να τους βοηθήσεις ν’ 

ανακαλύψουν τι συνέβη στα υπέροχα, εξαφανισμένα αγόρια; 

   Αλήθεια τώρα….   Δεν είναι τέλειο να είσαι ντετέκτιβ; 
 

Λίγα λόγια για τον συγγραφέα 

  Ο Θοδωρής Παπαθεοδώρου γεννήθηκε στα Δίκαια του Έβρου το 1965 και κατοικεί στην Αθήνα. 

Σπούδασε παιδαγωγικά στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και εργάστηκε ως δάσκαλος στην 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Μέχρι σήμερα έχει δημοσιεύσει δεκαέξι μυθιστορήματα για ενήλικες, 

τέσσερα μυθιστορήματα για παιδιά και δύο βιβλία για παιδιά πρώτης σχολικής ηλικίας, ενώ έχει λάβει 

μέρος σε τρεις συλλογικούς τόμους διηγημάτων. Ασχολείται επίσης με τη συγγραφή σεναρίων και 

θεατρικών έργων. 

  Κωνσταντίνα Χανιωτάκη, Αναστασία Σταματέλλη 



 

 
 

    MINECRAFT 
 

   Το minecraft είναι ένα ηλεκτρονικό 

παιχνίδι με απεριόριστες δυνατότητες. 

Μπορείς να φτιάξεις τους δικού σου 

κόσμους, είτε survival (επιβίωση), είτε 

creative (δημιουργική) είτε adventure 

(περιπέτεια). Κατασκευάζεις τα δικά σου 

αντικείμενα, σπίτια, τρενάκια… ακόμη και 

λούνα παρκ! Μπορείς επίσης να παίζεις 

online με τους φίλους σου διάφορα mini 

games σε διακομιστές ή στους κόσμους σας. 
 

Τι μας αρέσει σε αυτό το παιχνίδι: 

Αυτό που μας αρέσει είναι ότι μπορούμε να χτίσεις διάφορα πράγματα και ότι έχεις τη 

δυνατότητα να παίζεις online με τους φίλους σου. Μας εντυπωσιάζει ότι η ζωή στο minecraft 

είναι παρόμοια με την αληθινή ζωή και για αυτό επιλέξαμε αυτό το παιχνίδι.  
 

  Κατερίνα Πιτταρά, Γιώργος Παρασκευόπουλος 

 

 

 

 

 

 

Δασκάλα: Τοτέ πες μας μια λέξη με τρία «ου». 

Τοτός: Μπουφάν κυρία. 

Δασκάλα: Μα αυτή δεν έχει τρία «ου» που είναι τα άλλα δύο; 

Τοτός: Στην κουκούλα κυρία! 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

– Πως ήταν η τελευταία μέρα στο σχολείο, Τοτέ; 

– Πολύ καλά! Η δασκάλα μου με συμπάθησε τόσο πολύ, ώστε είπε να πάω 

 και  του χρόνου στην ίδια τάξη, για να είμαι μαζί της. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Ένας πατέρας λέει στον γιο του: 

- Τι χάλια είναι αυτά, Γιάννη; Γιατί πήρες μηδέν στα μαθηματικά; 

- Δεν φταίω εγώ, μπαμπά, ο δάσκαλος μού το έδωσε. 

 

 

- Τι ανήκει μόνο σε σένα αλλά το χρησιμοποιούν όλοι οι υπόλοιποι και όχι εσύ; 

 

- Είναι μια ολόκληρη λέξη όμως έχει ένα μόνο γράμμα μέσα. Τι είναι; 

 

- Δεν έχω φτερό αλλά πετάω. Δεν έχω μάτια αλλά κλαίω. Τι είμαι; 

 

- Μπροστά σου κάνεις καινούρια αλλά πίσω σου αφήνεις περισσότερα. 

 Όσο περισσότερα κάνεις τόσο περισσότερα αφήνεις. Τι είναι; 

 

 

 Τα ανέκδοτα και τα αινίγματα διάλεξαν ο Θάνος Πελεκούδας και η Κωνσταντίνα Σημαιοφορίδου. 
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ΕΡΕΥΝΑ 
 

   Για την αποκριάτικη εφημερίδα μας κάναμε μια έρευνα με θέμα  «Τι θα ντυθείς τις Απόκριες». 

Πήραμε πολλές διαφορετικές απαντήσεις και σας τις παρουσιάζουμε: 
 

      
       Την έρευνα έκαναν οι: Γιώργος Ντίσκος, Κάλλια Ηρειώτη, Θάνος Πελεκούδας, Αντώνης Πράφτσιας, 

                                                  Μάρω Σπάσου, Ουράνους Ναουρόζ, Κωνσταντίνα Σημαιοφορίδου, Χανάν Ζαφάρ 

 

 

 

 

 

Ρωτάει ο δάσκαλος τη Μαρία: 

- Μαρία, είπαμε ότι ερπετά λέγονται τα ζώα που σέρνονται πάνω στη γη. 

Μπορείς να μου πεις ένα τέτοιο ζώο; 

- Μάλιστα, κύριε, ο μπέμπης μας! 
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Θεός -Θεά 

Καλόγρια 

Αθλητής 

Αστυνομικός 

Μίκυ- Μίνι 

Ζωγράφος 

Ζώα 

Σπανιόλα 

Τζόκερ 

Σκελετός 

Ποδοσφαριστής 

Πολεμιστής 

Μάγος-μάγισσα 

Δράκουλας 

Μίμος 

It (κλόουν) 

Χορεύτρια 

Ράπερ 

Βασίλισσα 

Ήρωας video game 

Κακοποιός 

La casa de papel 

Γλυκό 

Χάρος 

Νίντζα 

Τίποτα  

Διάφορα 

Δεν ξέρω 



 

 

 
 

 

  Υπάρχουν  πολλές αποκριάτικες συνταγές. Εμείς διαλέξαμε τις πιο ωραίες και τις πιο κατάλληλες 

για εσάς. Ελπίζουμε να σας αρέσουν. Καλή μαγειρική! 
 

Capcake αραχνούλες 
 

Υλικά: 2 αυγά, 100γρ. ζάχαρη, 100γρ. αλεύρι, 1 κ.γ. μπέκιν πάουντερ, 200γρ. κουβερτούρα λευκή, 40γρ. 

βούτυρο, 200γρ. κουβερτούρα, 65γρ. χρωματιστή τρούφα, 6 κομματάκια γλυκόριζας 
 

Εκτέλεση: Προθερμαίνετε τον φούρνο στους 180
ο
 C βαθμούς. Σε ένα μπολ χτυπήστε τα αυγά με τη 

ζάχαρη, προσθέστε το κοσκινισμένο αλεύρι και το μπέκιν πάουντερ. Λιώστε στο φούρνο μικροκυμάτων 

σε μεσαία ένταση τα 100γρ. λευκής κουβερτούρας μαζί 

με το βούτυρο για 2΄  και ανακατέψτε το με το 

προηγούμενο μείγμα. Κόψτε σε μικρά κομματάκια 50γρ. 

κουβερτούρας και προσθέστε τα στο μείγμα. Αδειάστε το 

μείγμα σε φορμάκια κεραμικά ή χάρτινα διαμέτρου 6εκ. 

(γεμίστε τα μέχρι τη μέση) και ψήστε για 18-20 λεπτά. 

Λιώστε την υπόλοιπη λευκή κουβερτούρα στο φούρνο 

μικροκυμάτων για 1΄. Σε ένα πιάτο απλώστε 

αντικολλητικό χαρτί και φτιάξτε με τη βοήθεια ενός 

κουταλιού 24 μικρά στρογγυλά κομμάτια (για τον 

σχεδιασμό των ματιών) και βάλτε τα στο ψυγείο για να 

κρυώσουν. Λιώστε τα υπόλοιπα 150γρ. κουβερτούρας 

στο φούρνο μικροκυμάτων για 2΄, γλασάρετε τα muffins με τη βοήθεια ενός κουταλιού. Πασπαλίστε τα 

με χρωματιστή τρούφα και τοποθετείστε τα στο ψυγείο για 10΄. Με το υπόλοιπο της λιωμένης 

σοκολάτας, φτιάξτε με ένα κορνέ πάνω στα 24 μικρά στρογγυλά λευκά κομμάτια μικρά κυκλάκια (για 

την κόρη των ματιών) και τοποθετείστε τα στο ψυγείο. Βγάλτε τα muffins από το ψυγείο. Κόψτε τα 

κομματάκια της γλυκόριζας σε λωρίδες μήκους 6εκ., βάλτε 6 κομμάτια σε κάθε muffin για να φτιάξετε 

τα πόδια της αράχνης και μετά τοποθετείστε τα μάτια στο κέντρο  Διατηρούνται στο ψυγείο. 
 

Μπισκότα κλόουν 
 

Υλικά: κουπ πατ σε σχήμα παγωτού (γυρισμένο ανάποδα, θα γίνει ένας υπέροχος κλόουν), μπισκότα στο 

σχήμα αυτό, ζαχαρόπαστα σε διάφορα χρώματα της επιλογής σας, κουφετάκια τύπου smarties σε μικρό 

και κανονικό μέγεθος, 1 πινέλο και λίγο νερό 
 

Εκτέλεση: Πασπαλίζετε με ζάχαρη άχνη τον πάγκο εργασίας 

και ανοίγετε με πλάστη τη λευκή και την κίτρινη 

ζαχαρόπαστα. Με το κουπ πατ σχήματος παγωτού και τη 

βοήθεια ενός μαχαιριού, δημιουργείτε τα λευκά προσωπάκια 

των κλόουν και τα κίτρινα καπελάκια τους. Απλώνοντας λίγο 

νερό με ένα πινελάκι στα μπισκότα, "κολλάτε" πάνω τα 

κομμάτια της ζαχαρόπαστας. Με λίγο νεράκι, "κολλάτε" στην 

κορυφή του καπέλου ένα κουφετάκι για φουντίτσα. Με λίγη 

ζάχαρη άχνη στον πάγκο εργασίας, ανοίγετε τη πορτοκαλί 

ζαχαρόπαστα και κόβεται λουλουδάκια με ειδικό κουπ πατ ή 

φτιάχνετε ακανόνιστα σχηματάκια με το χέρι για το εφέ των 

ανακατεμένων μαλλιών του κλόουν. "Κολλάτε" δύο σε κάθε 

μπισκότο Με την κόκκινη ζαχαρόπαστα σχηματίζετε λεπτές λωρίδες, τις οποίες κολλάτε στη θέση του 

στόματος με δύο mini smarties στα πλάγια. Η μυτούλα θα είναι ένα μεγάλο κόκκινο κουφετάκι. Με τη 

μαύρη ζαχαρόπαστα ή με μαρκαδόρο ζαχαροπλαστικής, σχηματίζετε τα ματάκια και διακοσμείτε, όπως 

θέλετε, το καπέλο. 

Μπορείτε να τα συσκευάστε σε διαφανή σακουλάκια με κορδελίτσες. Καλή διασκέδαση και καλή όρεξη! 
 

                                           Τις συνταγές διάλεξαν η Κάλλια Ηρειώτη και η Κωνσταντίνα Χανιωτάκη. 



ΣΠΑΖΟΚΕΦΑΛΙA 
 

Μάγισσες 
 

Δύο κεφάλια είναι ακριβώς ίδια. Μπορείς να βρεις ποια;  

 
 

ΚΡΥΠΤΟΛΕΞΟ 
 

   Μέσα κρυπτόλεξο υπάρχουν, οριζόντια και κάθετα, 10 αποκριάτικες λέξεις. Μπορείτε να τις 

βρείτε; 

   

     
                   Το κρυπτόλεξο έφτιαξαν η Αναστασία Σταματέλλη και ο Νίκος Λυκόπουλος. 
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