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     ΣΠΑΖΟΚΕΦΑΛΙΑ        ΚΡΥΠΤΟΛΕΞΟ          ΑΝΕΚΔΟΤΑ         ΣΥΝΤΑΓΕΣ 

 

Τα  Φιλαδελφάκια 



               ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

«Τα Φιλαδελφάκια» είναι η εφημεριδούλα 

της τάξης μας. Εκδίδεται εδώ και πολλά 

χρόνια με πολλή προσπάθεια από τους 

μαθητές της Πέμπτης και Έκτης. Τα δύο 

τελευταία χρόνια λόγω της πανδημίας και 

της τηλεκπαίδευσης δεν κατάφερε να 

εκδοθεί όπως συνηθιζόταν τις 

προηγούμενες χρονιές. Ελπίζω οι δυσκολίες 

να έχουν περάσει και να ξαναβρούμε τους 

κανονικούς μας ρυθμούς.  

  Είναι το πρώτο τεύχος που δούλεψαν τα 

παιδιά αυτού του τμήματος. Είναι μια 

προσπάθεια που κρύβει από πίσω πολλή 

δουλειά. Τα παιδιά αντλούν ευχαρίστηση 

τόσο από την επεξεργασία των άρθρων όσο 

και από την έκδοση του κάθε τεύχους. Ως 

δάσκαλός τους εύχομαι να συνεχίσουν έτσι 

με την ίδια διάθεση που εργάστηκαν αυτή 

τη φορά!  

 

Δημήτρης Κηροποιός 

 

 

                ΕΚΔΟΤΗΣ 
 

Το δεύτερο τμήμα της Πέμπτης τάξης του 

8ου Δημοτικού Σχολείου Ν.Φιλαδέλφειας. 

 
 

             ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
 
    Όλοι οι μαθητές του τμήματός μας. 

 

 

Δάσκαλος: Δημήτρης Κηροποιός 

 
 

 

          24 Φεβρουαρίου 2022 
 

 
Το εξώφυλλο ζωγράφισαν 

 ο Γκεόρκι Ριζόβ 

και ο Βαγγέλης Παντελίδης. 

 
 

              ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 
1) Περιεχόμενα, πρόλογος 

 

2) Αποκριάτικα έθιμα 

 

3) Αποκριάτικα έθιμα 

 

4) Βιβλιοκριτική, Παιχνίδι 

 

5) Έρευνα, Κρυπτόλεξο 

 

6) Συνταγές 

 

7) Σπαζοκεφαλιά, Ανέκδοτα 

 

 

 

 

 

 

 

                       
 

 

 

 
 

Για να βγει αυτό το τεύχος της εφημερίδας  

        χρειάστηκε: 

 

Να εκτυπωθούν 10 σελίδες. 

Να γραφούν 1.910 λέξεις! 

Να πατηθούν στο πληκτρολόγιο 12.712 

χαρακτήρες (με κενά) και να δημιουργηθούν  

544 γραμμές!  

 



 

  Απόκριες είναι οι τρεις εβδομάδες πριν την νηστεία της Σαρακοστής. Η πρώτη βδομάδα 

ονομάζεται Προφωνή επειδή παλιά προσφωνούσαν ότι ξεκινούν οι Απόκριες. Η δεύτερη 

ονομάζεται Κρεατινή, διότι έτρωγαν κρέας και δεν νήστευαν την Τετάρτη ούτε  την Παρασκευή. 

Η τρίτη εβδομάδα λέγεται Τυρινή γιατί  έτρωγαν γαλακτοκομικά σαν ενδιάμεση κατάσταση 

μεταξύ κρεοφαγίας και νηστείας, για να ετοιμαστούν σιγά-σιγά για  τη νηστεία της Μεγάλης 

Σαρακοστής. Η Ελληνική λέξη Αποκριά είναι η λατινική λέξη (Carneval, Carnevale, από τις λέξεις 

Carne:κρέας και Vale:περνάει).  

   Παρακάτω σας παρουσιάζουμε μερικά από τα πάρα πολλά έθιμα της Αποκριάς. 

 

Τζαμάλες 

  Το Γιαννιώτικο αποκριάτικο έθιμο από την εποχή της Τουρκοκρατίας. Την Κυριακή της Τυρινής 

ξεκινά με το άναμμα μεγάλης φωτιάς σε κάθε γειτονιά 

των Ιωαννίνων και συνεχίζεται γύρο από τις φλόγες 

μέχρι το πρωί της Καθαράς Δευτέρας, με τραγούδια, 

χορούς, άφθονα κεράσματα και ζεστή φασολάδα. 

Τρεις μέρες νωρίτερα η προετοιμασία ξεκινάει, ώστε 

στην κάθε συνοικία να φτάσουν τα ξύλα-προσφορά 

του Δήμου Ιωαννίνων-και να διαμορφωθεί κατάλληλα 

ο χώρος για το μεγάλο ξεφάντωμα. Συχνά υπάρχει 

ανταγωνιστική διάθεση ανάμεσα στις γειτονιές για το 

ποια θα κάνει την πιο φανταχτερή και καλύτερη γιορτή.  

 

Γενίτσαροι και Μπούλες 

  Το έθιμο «Γενίτσαροι και Μπούλες» αναβιώνεται μέχρι και 

σήμερα, στη Νάουσα. Έχει καθιερωθεί τα άτομα με τις αντρικές 

στολές να αποκαλούνται Γενίτσαροι και το άτομο με την 

γυναικεία στολή να αποκαλείται Μπούλα. Την Κυριακή της 

Αποκριάς , χτυπώντας ρυθμικά το νταούλι και το ζουρνά, ένα 

πλήθος από Γενίτσαρους περιφέρονται στους δρόμους της πόλης 

με τελικό προορισμό το δημαρχείο όπου τελειώνει η γιορτή. 

Σύμφωνα με το έθιμο, όταν ακουστεί το άκουσμα του νταουλιού, 

η Μπούλα βγαίνει στο παράθυρο χορεύοντας ρυθμικές κινήσεις , 

ώστε τα νομίσματα που έχει πάνω της να κουδουνίζουν, μετά 

χαιρετάει τους «Γενίτσαρους» και βγαίνει έξω, ύστερα μπαίνει στο πλήθος και όλοι μαζί 

συνεχίζουν το περπάτημα μέχρι να βρουν άλλη Μπούλα. Κάθε χρόνο εμφανίζονται ακόμα πιο 

πολλοί άνθρωποι όλων των ηλικιών συμμετέχοντας στην αναβίωση αυτού του εθίμου.  

 

     

Απόκριες 
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Ο Τζάρος 

Ο Τζάρος είναι ένα έθιμο της Ξάνθης που γίνεται 

κάθε χρόνο. Αποτελείται από ένα ανθρώπινο 

ομοίωμα που το βάζουν πάνω σε ένα σωρό από 

πουρνάρια. Το ανθρώπινο ομοίωμα βρίσκεται στη 

γέφυρα του ποταμού Κοσύνθου. Αυτό το έθιμο 

πραγματοποιείται την τελευταία Κυριακή της 

Αποκριάς που ο Τζάρος συνήθως καίγεται σε ένα 

κέντρο αλάνας ή πλατείας. Ο Τζάρος προήρθε από 

τους πρόσφυγες του Σαμακώβ της Ανατολικής 

Θράκης και αναβιώνεται από τους κατοίκους του 

συνοικισμού. Το κάνουν όπως λένε, για να μην έχουν 

                                                                         το καλοκαίρι ψύλλους! 

 

Κουδουνοφόροι 

Οι Κουδουνοφόροι Τράγοι είναι άνθρωποι που φοράνε 

κουδούνια και στολές τράγων. Αιώνες πριν, μέχρι σήμερα, την 

περίοδο της Αποκριάς γεμίζουν τους δρόμους του Σοχού και 

αναστατώνουν το χωριό. Οι κάτοικοι στον Σοχό Θεσσαλονίκης 

«δένουν» τη ζωή τους με το έθιμο των Κουδουνοφόρων. Μετά 

τα Θεοφάνια, μπορεί ελεύθερα, όποιος θέλει να ντυθεί με την 

φορεσιά του Κουδουνοφόρου και να περπατήσει στους δρόμους 

και στις πλατείες, χωρίς να περιμένει να έρθουν οι ημέρες της 

Αποκριάς. Έχει παρατηρηθεί ακόμη τον Αύγουστο νεαροί να 

φορούν την στολή τράγου και να γυρίζουν στα μαγαζιά. 

 

 

Ο Φανός 

 Ο Φανός είναι το πιο γνωστό και λαϊκό έθιμο της 

κοζανίτικης  Αποκριάς. Είναι ένα έθιμο που στηρίζεται στη 

συμμετοχή τον κατοίκων, ζώντας μια παράδοση , οι ρίζες 

της οποίας χάνονται στα βάθη του χρόνου. Απαιτεί 

προετοιμασία και οργάνωση από κάθε γειτονιά για τον δικό 

της φανό, δηλαδή τη δική της φωτιά. Όταν σβήνει ο φανός 

πολλοί άνθρωποι μαζεύουν τη στάχτη και τη σκορπούν σε 

αμπέλια, χωράφια ή καλλιέργειες προκειμένου να αυξηθεί η 

σοδιά.  Οι ντόπιοι τραγουδούν αποκριάτικα τραγούδια που 

σατιρίζουν καταστάσεις και πρόσωπα και η πόλη ζει ένα ξέφρενο παραδοσιακό γλέντι ως το πρωί.  

 

                            Τα αποκριάτικα έθιμα επιμελήθηκαν οι: Παύλος Χρυσάνθης, Ιωάννα  

                                   Σακελλαρίου, Άρης Φιλόπουλος, Άννα Χρόνη και Αλέξανδρος Πελεκούδας. 
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Βιβλιοκριτική 

Παιχνίδι 

 

 

 

 

  Ντεντέκτιβ  Κλούζ  -  Ένα παιδί …θαύμα! 
 

   Ο  Κλούζ είναι μαθητής της Ε΄ τάξης. Επίσης είναι και ιδιωτικός ντεντέκτιβ.  Του αρέσουν πολύ οι 

τσίχλες κάρπεντερ  και το γάλα. Ο Κλούζ έχει λύσει 29 μυστήρια και θα λύσει κι άλλα σύντομα…  

Το πρώτο βιβλίο της σειράς εκδόθηκε το 1995 ενώ στα ελληνικά κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις 

Μεταίχμιο το 2011. 

Ο συγγραφέας τις σειράς είναι ο Γίγκρεν Μπανσέρους. Γεννήθηκε το 1951 δηλαδή είναι 73 χρονών, 

μεγάλωσε στο Ρέμσαιν της Γερμανίας. Το όνειρό του ήταν να γίνει πιανίστας, όμως όταν συνειδητοποίησε 

ότι τα διηγήματα του είχαν επιτυχία το άφησε στην άκρη. Ζει ευτυχισμένος στο Ρουρ  με την σύζυγό του 

και τα δύο του  παιδιά.  Η  σειρά του ντεντέκτιβ Κλούζ έχει μεταφραστεί σε 14 γλώσσες και έχουν 

πουληθεί μέχρι τώρα πάνω από 850.000 αντίτυπα. Επίσης το 2010 τιμήθηκε για το έργο του με το βραβείο 

Annette-Von-Droste -Husbshbf. 

Tο επιλεγμένο μας βιβλίο από την σειρά είναι το «Τέρατα, φεγγάρια και ναφθαλίνες».  

Η υπόθεση μας ξεκινά με τους απαράβατους κανόνες του Κλούζ: ο 

πρώτος είναι ότι δεν συνεργάζεται με δασκάλους και ο δεύτερος δεν κάνει 

δουλειές με κατοικίδια. Μόνο που σήμερα θα κάνει μια εξαίρεση , θα 

πρέπει να συνεργαστεί με την δασκάλα της πρώτης δημοτικού. Ας το 

πάρουμε όμως από την αρχή. Φέτος είναι η επέτειος του σχολείου του, 

κλείνει τα 100 χρόνια λειτουργίας του. Η κυρία Λίντεν η δασκάλα της 

πρώτης που ανέλαβε να  οργανώσει ένα θεατρικό με  τίτλο: 

«Περιπετειώδες ταξίδι στο φεγγάρι» είχε ένα μικρό πρόβλημα καθώς, οι 

πρωταγωνιστές  δεν επιθυμούσαν να παίξουν πια στο έργο. Η κυρία Λίντεν 

ήθελε να αναλάβει την υπόθεση ο Κλούζ και εκείνος δέχτηκε. Η κυρία του 

εξήγησε ότι σε μία σκηνή ο πρωταγωνιστής πέφτει σε μία κουπαστή και 

από την σκηνή πήγαινε στο υπόγειο. Οι προτεινόμενοι πρωταγωνιστές 

ήταν ο Μαλτέ Χάρτμαν, ο Λάρς Στίντελ και ο Σεμπάστιαν Μπούκ. Ο 

Κλούζ  ερεύνησε την υπόθεση και βρήκε τον ένοχο. Ήταν ο Μαλτέ 

Χάρμαν. Όλα τα παιδία για τον ρόλο έφυγαν επειδή ο Μαλτέ ντυνόταν φάντασμα και τους τρόμαζε. 

Τελικά για τιμωρία δεν έπαιξε στην παράσταση.  

 Είναι ένα διασκεδαστικό βιβλίο που αξίζει να το διαβάσετε!  
 

  Χαρά Μπούρου, Δημήτρης Ποθουλάκης 
 

 

 

 
 

 

                                   ΣΚΟΡ 4 
 

  Το σκορ τέσσερα είναι ένα παιχνίδι που το παίζουνε δύο άτομα. Πρέπει να 

σχηματίσεις με τα τέσσερα πιόνια πάνω στο ταμπλό τετράδες. Όποιος  κάνει 

τέσσερα νικάει. Το σκορ τέσσερα το παίζεται από 5 ετών και πάνω. Το 

ταμπλό είναι κάθετο και κίτρινο τα πιόνια είναι μπλε και κόκκινα και τιμή 

του είναι 10 ευρώ. Βγήκε το 2017. Η συσκευασία είναι μεγάλη και θέλει 

όταν το ανοίξεις για να παίξεις, να το φτιάξεις. Είναι ευχάριστο και πολύ 

ωραίο, 50 % να χάσεις, 50 % να κερδίσεις και 100 % να διασκεδάσεις!  
 

  Θοδωρής Παναγιωτόπουλος, Περικλής Οικονόμου 
 



 

ΕΡΕΥΝΑ 
 

   Ρωτήσαμε 119 μαθητές των Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων του σχολείου μας τι ομάδα είναι. 

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις απαντήσεις που πήραμε: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Την έρευνα έκαναν οι: Γκεόργκι Ριζόβ, Χαρά Μπούρου, Αλέξανδρος Προϊκάκης, 

                                                             Θόδωρος Γκιουλέρ, Αντώνης Ρενιέρης και Ιάσονας Πλαβούκος  

 
 

ΚΡΥΠΤΟΛΕΞΟ 
 

Αποκριάτικο κρυπτόλεξο! Υπάρχουν 10 λέξεις που έχουν σχέση με τις Απόκριες: 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το κρυπτόλεξο έφτιαξαν ο Βαγγέλης Παντελίδης και ο Αρίστος Φλουρής. 
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ΑΕΚ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΑΟΚ ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΗ ΟΜΑΔΑ

Τι ομάδα είσαι;



Συνταγές 
 

 

 

 

 

Αποκριάτικο κέικ 
 

Υλικά 1 φλιτζάνι βούτυρο ή μαργαρίνη, 30 μεγάλα marshmallows, 16 φλιτζάνια ψημένο ποπ κορν 

(περίπου 1 φλιτζάνι σπόροι καλαμπόκι), 3/4 φλιτζάνι φυστίκια με επικάλυψη σοκολάτας,  

3/4 φλιτζάνι smarties, 3/4 φλιτζάνι ζελεδάκια 
 

Εκτέλεση Βάζουμε το βούτυρο και τα marshmallows σε 

μεγάλη κατσαρόλα, σε χαμηλή θερμοκρασία ανακατεύοντας 

μέχρι να λειώσουν. Βάζουμε το ποπ κορν σε ένα μεγάλο 

μπολ και ρίχνουμε το μίγμα με το βούτυρο και τα 

marshmallows. Ανακατεύουμε, προσθέτουμε τα υπόλοιπα 

υλικά και ανακατεύουμε πολύ καλά. Τα ρίχνουμε σε φόρμα 

με τρύπα 25 εκ που έχουμε λαδώσει με λίγο σπορέλαιο και 

πιέζουμε για να πάρουν το σχήμα του κέικ. Αφήνουμε να 

κρυώσει. Αναποδογυρίζουμε σε πιατέλα, κόβουμε σε φέτες 

και σερβίρουμε σε παιδιά κάθε ηλικίας. 
 

 

Γκόγκλες 

 

Τις γκόγκλες συνηθίζεται να τις φτιάχνουν τις Απόκριες και συγκεκριμένα την εβδομάδα της 

Τυρινής.  

 

Υλικά 500 γραμ. αλεύρι σκληρό, ένα κύβο μαγιά, ένα κουταλάκι γλυκού αλάτι, 300 γραμ. περίπου 

νερό χλιαρό, φρέσκο λιωμένο βούτυρο, μυζήθρα 

Εκτέλεση Διαλύουμε την μαγιά σε λίγο από το νερό της συνταγής. Ρίχνουμε το αλεύρι σε ένα 

μπολ, δημιουργούμε μια λακκούβα και ρίχνουμε μέσα την διαλυμένη μαγιά. Αρχίζουμε να 

ζυμώνουμε. Ρίχνουμε το αλάτι στο υπόλοιπο νερό και ανακατεύουμε να διαλυθεί. Προσθέτουμε το 

νερό σιγά σιγά στο αλεύρι και ζυμώνουμε μέχρι 

να απορροφηθεί τελείως και να γίνει ένα λείο 

ζυμάρι. Το αφήνουμε να «ξεκουραστεί» για 15 

λεπτά. Κόβουμε μικρά ζυμαράκια και τα 

πλάθουμε δημιουργώντας μακριά κορδόνια 

πάχους 2 εκατοστών. Στην συνέχεια αρχίζουμε 

να κόβουμε τα κορδόνια σε μικρά κυβάκια και τα 

αλευρώνουμε με λίγο αλεύρι για να μην κολλάνε 

μεταξύ τους.  

Σε ξύλινο πάγκο παίρνουμε ένα ένα κυβάκι και 

το πιέζουμε με το δείκτη και το μεσαίο δάχτυλο 

μας.  Παράλληλα, σέρνουμε τα δάκτυλα προς το μέρος μας στον πάγκο ώστε να δημιουργηθεί ένα 

σχήμα σαν κοχύλι και τις τοποθετούμε σε αλευρωμένη επιφάνεια. Τινάζουμε τις γκόγκλες ώστε να 

φύγει το περιττό αλεύρι. Βράζουμε σε αλατισμένο νερό για 20-25 λεπτά ανάλογα το μέγεθος που 

θα τις φτιάξουμε. Μόλις βράσουν τις σουρώνουμε. Ζεσταίνουμε το βούτυρο, τις περιχύνουμε και 

πασπαλίζουμε με τριμμένη μυζήθρα. Τις σερβίρουμε ζεστές. 
 

 Τις συνταγές διάλεξαν η Βαλέρια Τόσκα και ο Περικλής Οικονόμου. 

 

 

 

 

http://4.bp.blogspot.com/_pXcYMnI4etI/TUxY3jV96VI/AAAAAAAABUQ/Xo1EY3iQYok/s1600/xara2+(4)+mic_final.JPG
http://www.recipesofgreece.gr/2013/03/%ce%bb%ce%b1%cf%87%ce%b1%ce%bd%cf%8c%cf%81%cf%85%ce%b6%ce%bf/
http://www.recipesofgreece.gr/2013/03/%ce%bb%ce%b1%cf%87%ce%b1%ce%bd%cf%8c%cf%81%cf%85%ce%b6%ce%bf/


ΣΠΑΖΟΚΕΦΑΛΙΑ 
 

   Η πρώτη κολοκύθα που βρίσκεται πάνω αριστερά είναι η σωστή. Στις υπόλοιπες κολοκύθες 

λείπει κάποια λεπτομέρεια. Μπορείς να βρεις ποια; 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

- Μαμά μου δίνεις 50€; 

- Τι τα θες; 

- Για το χαμόγελο του παιδιού σου! 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ξεκίνησα κινέζικη δίαιτα! Πρώτο γεύμα: SOU  VLA  KI! 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Καλά ρε φίλε, μένεις δίπλα στη θάλασσα και δεν ξέρεις να κολυμπάς; 

- Γιατί, εσύ που μένεις δίπλα σε αεροδρόμιο ξέρεις να πετάς;;; 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Τρακάρουν δύο αυτοκίνητα: 

«Δε μου λες ρε συ! Είσαι τελείως στραβός και έπεσες πάνω μου;» 

«Γιατί, δεν σε πέτυχα;;;» 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Γιατί ο Καίσαρας φόραγε σανδάλια; Γιατί ήταν Ιούλιος! 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Τι είπε η μούμια όταν πρωτοείδε το παιδί της; Μούμιασες! 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Συζητούν δύο φίλοι: 

- Με τι θα πας στη δουλειά; 

- Με το ζόρι! 
  

    Τα ανέκδοτα διάλεξαν ο Αρίστος Φλουρής και ο Βαγγέλης Παντελίδης 

ΑΝΕΚΔΟΤΑ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


