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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙ…  

Τα Χριστούγεννα έφτασαν. 
Το σχολείο μας απέκτησε τη δική του εφημερίδα. 

Συντακτική ομάδα οι μαθητές και μαθήτριες όλων των τάξεων, οι 
οποίοι είχαν και το ρόλο του δημοσιογράφου και ερευνητή. Η 
θεματολογία είναι Χριστουγεννιάτικη λόγω του χρόνου έκδοσής της.

Την ηλεκτρονική έκδοση αυτής της εφημερίδας θα την βρείτε:
http://dim-skotouss.ser.sch.gr/ και http://blogs.sch.gr/dimskot/
 
Υπεύθυνος: ο Διευθυντής του Σχολείου, Πατσιάς Δημήτριος
Υπεύθυνοι ύλης για τις τάξεις: Ζορμπάς Θωμάς, Τζουνής Μιχάλης, 
Ιωαννίδου Βασιλική, Θαναηλάκη Χρύσα, Κύναλη Μαρία, Σιλιαχλή
Νάσια, Γιομένη Κυριακή , Μερτζανίδου Ιωάννα
Επιμέλεια Σύνταξης, ψηφιακής επεξεργασίας, εκτύπωσης και 
ανάρτησης: Ζορμπάς Θωμάς

Χρήσιμες συνταγές για 
το γιορτινό τραπέζι.

Εύκολες και γρήγορες συνταγές 
για βασιλόπιτα και κουραμπιέδες.

περισσότερα.....>> σελ. 5 

Για να μη παχύνουμε 
αυτά τα Χριστούγεννα
Ίσως θα έπρεπε να ρίξουμε μια 
ματιά σ' αυτό το άρθρο. Οι ... 
πειρασμοί είναι μεγάλοι!

περισσότερα.....>> σελ. 6 

Ιστορικά στοιχεία για τη 
Σκοτούσσα

Κτίστηκε απ τους Σιντούς ή 
Σίντιους γύρω στον 19ο αιώνα 
π.Χ. ερχόμενοι από την Σιντιίδα ,
τη σημερινή Λήμνο.

περισσότερα.....>> σελ. 2

Το ημερολόγιο του

2018

Αινίγματα, γλωσσοδέτες, 
σπαζοκεφαλιές , γέλιο, χιούμορ, 
ανέκδοτα

περισσότερα.....>> σελ. 9

Προσωπικότητες του τόπου μας, αλλά δεν 
τους γνωρίζουμε!

περισσότερα.....>> σελ. 11

Δημοτικό Σχολείο Σκοτούσσης

http://dim-skotouss.ser.sch.gr και http://blogs.sch.gr/dimskot/

Ήθη και Έθιμα του τόπου μας 

Η ζωή των κατοίκων της 
περιοχής από παλιά ακολου-
θούσε κοινή πορεία.  Αξίζει 
όμως να δούμε και μερικά 
έθιμα των χωριών της περιοχής 
μας. 

περισσότερα.....>> σελ. 3,4

Υπάρχουν καλικάντζαροι;

Οι δαιμόνιοι ερευνητές μας 
αποκαλύπτουν την αλήθεια:

περισσότερα.....>> σελ. 7 
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Ιστορία

Η Σκοτούσσα ήταν σημαντική πόλη-κράτος της οδομαντικής επαρχίας της Μακεδονίας.  H θέση 
της ταυτίζεται πιθανώς με τα αρχαία ερείπια ανάμεσα στα σημερινά χωριά Βαμβακόφυτο και 
Παλαιόκαστρο.
Στέκεται στο πέρασμα των αιώνων και κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας αναφέρεται με το 
όνομα “Πρόσνικ”.

Το 1900, ένας άγγλος περιηγητής, ο Τζωρτζ Φρέντερικ Άμποτ, στο βιβλίο του 'Ένας Άγγλος στη 
Μακεδονία”, την αναφέρει ως ένα “χωριό με όψη εύθυμη και αξιοσέβαστη [...} το οποίο ευημερεί”.

Περισσότερες πληροφορίες: https://el.wikipedia.org/wiki/Σκοτούσσα_Σερρών
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Η Σκοτούσσα βρίσκεται μετά των χωριών: Παλαιοκάστρου, Μελενικιτσίου, Ν. Τυρολόης, 
Γεφυρουδίου και Καλών Δένδρων, αποτέλεσε δε κατά το παρελθόν κοινοτικό κέντρο αυτών των 
χωριών και Δήμος που περιελάμβανε τα παραπάνω Δημοτικά Διαμερίσματα (εκτός των Καλών 
Δένδρων). 

Τώρα αποτελεί Δημοτικό Διαμέρισμα του Δήμου Ηράκλειας.

Η ζωή των κατοίκων της περιοχής από παλιά ακολουθούσε κοινή πορεία. Κεντρική εκδήλωση,  η  
εμποροπανήγυρη της Σκοτούσσας. Χρονολογείται από την περίοδο της τουρκοκρατίας. Μέχρι το 
1955 έχει θρησκευτικό χαρακτήρα.  Στη συνέχεια μετατρέπεται σε εμποροπανήγυρη και 
μεταφέρεται στις 8 Σεπτεμβρίου, ανήμερα της γιορτής των γενεθλίων της Θεοτόκου.

Κρυσταλία Χρυσάφη, Ραφαηλία Κασάπη, Αθηνά Φερμαντζή, Μαρίνα Χίντζιου, Δ' τάξη

Ήθη και έθιμα

Για τα Χριστούγεννα:
Το χριστόψωμο το φτιάχνουν οι νοικοκυρές την παραμονή των Χριστουγέννων με ιδιαίτερη ευλάβεια. 
Χρησιμοποιούν αλεύρι κοσκινισμένο, ροδόνερο, μέλι, σουσάμι, κανέλα, γαρίφαλο και
καθώς ζυμώνουν λένε: Ο Χριστός γεννιέται το φως ανεβαίνει, το προζύμι για να γένει.
Αφού πλάσουν το ζυμάρι κάνουν μια κουλούρα κι ένα σταυρό με λωρίδες πάνω στο
ψωμί. Στολίζουν το ψωμί επίσης με φύλλα λουλούδια καρπούς και πουλιά, όλα
φτιαγμένα με τη ζύμη.

Βασίλης Χατζηανδρέου, Νίκος Σοφιανίδης, Χρήστος Μαραντίδης

Δώσε μας καρύδια αλλιώς θα σπάσουμε τα κεραμίδια

 Την παραμονή των Χριστουγέννων φτιάχνουν λαχανοντολμάδες, μια σουσαμόπιτα νηστίσιμη και μια 
μεγάλη πίτα. Οι νοικοκυρές μέσα στην πίτα βάζουν ένα νόμισμα και θυμιατίζουν το σπίτι 3 φορές. Στο 
τραπέζι παίρνει ο καθένας το κομμάτι του και το τρώει, αφού το βουτήξει στο κρασί που υπάρχει στο 
τραπέζι, περιμένοντας να είναι αυτός ο τυχερός που θα βρει το νόμισμα. Επίσης ετοιμάζουν πατσά από 
γουρούνι και το θυμιατίζουν.

Μαριτίνα Μπάδη, Μαρία Λεπιδάκη, Μαρία Λαμαρίνα, Πασχαλία Πιλίτση, Ελευθερία  Πιλίτση

 ΤΑ ΕΝΝΙΑ ΦΑΓΗΤΑ

Την παραμονή των Χριστουγέννων στο οικογενειακό τραπέζι υπάρχουν εννιά νηστίσιμα 
φαγητά. Ένα από αυτά είναι τα σαρμαδάκια τα οποία δείχνουν πως η Παναγία τύλιξε το 
νεογέννητο Χριστό. Τα εννιά φαγητά συμβολίζουν τους εννιά μήνες που είχε στην κοιλιά της 
τον Χριστό.

Αθηνά Φερμαντζή, Κρυσταλία Χρυσάφη, Μαρίνα Χίντζιου, Ραφαηλία Κασάπη

Για την Πρωτοχρονιά

ΤΟ ΣΟΥΡΒΙΣΜΑ

Την Πρωτοχρονιά τα παιδιά έπαιρναν ένα κλαδί κρανιάς και κρεμούσαν δεκάρες με κόκκινη κλωστή. Με 
αυτό γυρνούσαν από σπίτι σε σπίτι. Αυτός που πήγαινε πρώτος σούρβιζε (χτυπούσε)
τη ράχη του νοικοκύρη και έλεγε: σούρβι, σούρβι, γερό κορμί, γερό σταυρί και του χρόνου γεροί. Αυτό 
γινόταν για να μεταδοθεί η δύναμη του δέντρου, που έκλεινε μέσα του όλα τα στοιχεία της αναγέννησης.

                              Κατερίνα Πιλίτση, Κωνσταντίνος Μπαλαμπάνης, Κωνσταντίνος Σιάμης
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Για τα Θεοφάνεια

Η Λαμπάδα

Στην Τυρολόη, την παραμονή των Θεοφανείων, ο νονός και η νονά προσφέρουν ένα πανέρι στα 
βαφτιστήρια τους. Το πανέρι αυτό έχει μέσα ένα σχοινί με φρούτα -αποξηραμένα δαμάσκηνα, σύκα, 
βερύκοκα - ξηρούς καρπούς, καραμέλες καθώς και ένα παιχνίδι ή ρούχα για τα παιδιά. 

Φωτεινή Νεραντζή, Χρήστος Ζηκάντας, Αλέξανδρος Κιούρα

και κάτι ακόμη...

ΤΣΟΥΒΑΡΜΕ

     Το τσουβαρμέ γιορτάζεται στις 8 Σεπτεμβρίου στο Μελενικίτσι. Ημέρα χαράς και γιορτής μια που όλη η 
οικογένεια συγκεντρώνεται γύρω από το γιορτινό τραπέζι. Οι νοικοκυρές σηκώνονται νωρίς το πρωί για να 
ετοιμάσουν το κατσίκι με τις πατάτες. Αφού κλείσουν πολύ καλά με λάσπη τη γάστρα, ψήνουν το φαγητό σε 
ξύλινο φούρνο. 

Βασιλική Σύρπα, Κατερίνα Πράμα

Το έθιμο με το ρόδι, έκανε εντύπωση στην Α' τάξη και μας το μεταφέρει:

Το Πρωτοχρονιάτικο ρόδι
(ρόδι: σύμβολο αφθονίας και καλής τύχης)

Το πρωί της Πρωτοχρονιάς, η οικογένεια πηγαίνει στην Εκκλησία για να παρακολουθήσει τη λειτουργία 
του Μεγάλου Βασιλείου, αλλά και για να υποδεχτεί το νέο χρόνο. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας όλοι 
προσεύχονται και ελπίζουν ο νέος χρόνος που έρχεται να είναι καλός, ευλογημένος με υγεία και με όλα τα 
αγαθά του θεού. Ο νοικοκύρης του σπιτιού κρατάει ένα ρόδι στην τσέπη του για να το λειτουργήσει. Όταν 
τελειώσει η λειτουργία και η οικογένεια επιστρέψει στο σπίτι, ο νοικοκύρης του σπιτιού, χτυπάει το 
κουδούνι της εξώπορτας για να του ανοίξουν. Έτσι θα είναι ο πρώτος που θα μπει στο σπίτι κρατώντας το 
ρόδι στο χέρι, για να κάνει καλό ποδαρικό.

Μπαίνει μέσα στο σπίτι με το δεξί πόδι και σπάζει το ρόδι πίσω από την 
εξώπορτα. Δηλαδή, ρίχνει το ρόδι κάτω με δύναμη για να σπάσει και να 
πεταχτούν οι κόκκοι του παντού. Ταυτόχρονα με το ρόδι που σπάζει λέει και 
τα εξής: "Με υγεία, ευτυχία και χαρά το νέο έτος, κι όσους κόκκους έχει το 
ρόδι, τόσα χρήματα να έχουν οι τσέπες μας όλη τη χρονιά". Τα παιδιά 
μαζεύονται γύρω γύρω και κοιτάζουν εάν οι κόκκοι του ροδιού είναι τραγανοί 
και κατακόκκινοι. Όσο πιο γεροί και όμορφοι είναι οι κόκκοι του, τόσο 
χαρούμενες κι ευλογημένες θα είναι και οι μέρες που θα φέρει σ' εκείνο το 
σπίτι ο νέος χρόνος.
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Βασιλόπιτα

Υλικά
■  Ένα φλιτζάνι του τσαγιού φρέσκο γάλα
■  2 κουταλάκια μαγιά
■  ένα φλιτζάνι βούτυρο
■  1 %  »»  ζάχαρη
■  ένα φακελάκι μαχλέπι κοπανισμένο
■ ξύσμα ενός πορτοκαλιού
■  ένα κουταλάκι κοφτό αλάτι
■  ένα κιλό αλεύρι
■ λίγα αμύγδαλα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Σε μια μεγάλη λεκάνη ρίχνουμε μισό φλιτζάνι γάλα χλιαρό και διαλύουμε τη μαγιά. Προσθέτουμε μισό 
φλιτζάνι αλεύρι και το ανακατεύουμε ώστε να γίνει ένα ομοιόμορφο μείγμα. Σκεπάζουμε η λεκάνη με 
αρκετές πετσέτες ή και με μία κουβέρτα και αφήνουμε τη ζύμη να φουσκώσει για μία ώρα περίπου. Όταν 
φουσκώσει, χτυπάμε στο μίξερ τη ζάχαρη, τους κρόκους του αυγού, το υπόλοιπο γάλα, τ' ασπράδια μαρέγκα,
το βούτυρο λιωμένο, το μαχλέπι και το ξύσμα πορτοκαλιού. Ζυμώνουμε ρίχνοντας λίγο λίγο το αλεύρι, ώστε 
η ζύμη να μη γίνει πολύ σφιχτή. Πλάθουμε τη ζύμη σε μπάλες, τις βάζουμε μέσα σε μία λεκάνη και τη 
σκεπάζουμε πάλι καλά καλά. Την αφήνουμε έτσι για τρεις ώρες περίπου ώσπου να διπλασιαστεί σε όγκο. 
Αφού περάσουν 3 ώρες ξεσκεπάζουμε τη ζύμη και τη ζυμώνουμε για 5 λεπτά. Παίρνουμε ένα στρογγυλό 
ταψί, τοποθετούμε επάνω του ένα βουτυρωμένο λαδόχαρτο και βάζουμε τη ζύμη επάνω. Πριν τη βάλουμε 
στο φούρνο χτυπάμε έναν κρόκο αυγού και την αλείφουμε ελαφρά με πινέλο. Αν θέλουμε κρατάμε λίγο 
ζυμαράκι για να σχηματίσουμε τη νέα χρονολογία. Συμπληρώνουμε τη διακόσμηση με τ' αμύγδαλα. 
Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 200 °C για μία ώρα περίπου.

Κουραμπιέδες

Υλικά
■ 1/2 κιλό βούτυρο φρέσκο 
■ ένα φλιτζάνι καλαμποκέλαιο
■ ένα   >>>>>   ζάχαρη 
■ ένα αυγό
■ ένα μπέικιν ττάουντερ 
■ ξύσμα ενός πορτοκαλιού 
■ βανίλιες- καρύδια τριμμένα 
■ δέκα φλιτζάνια αλεύρι
■ 1/2 κιλό άχνη

Ρίχνουμε στο μίξερ το βούτυρο, τη ζάχαρη και το καλαμποκέλαιο. Τα χτυπάμε καλά καλά μέχρι να 
γίνει ένα ομοιόμορφο μείγμα. Μετά ρίχνουμε το αυγό, το ξύσμα πορτοκαλιού, τα καρύδια, τις 
βανίλιες, το μπέικιν πάουντερ και τέλος το αλεύρι. Ανακατεύουμε καλά καλά μέχρι να γίνει το 
μείγμα ομοιόμορφο. Όπως και στα μελομακάρονα, έτσι κι εδώ, παίρνουμε λίγη λίγη ζύμη την 
απλώνουμε με το χέρι και με τα σχήματα που είχαμε, κάνουμε διάφορα σχέδια, όπως αστεράκια, 
μισοφέγγαρα, δεντράκια, καρδούλες. Ή απλά τα πλάθουμε σε οβάλ σχήμα. Λαδώνουμε καλά καλά 
τα ταψιά μας, για να μη μας κολλήσουν οι κουραμπιέδες και τα βάζουμε στο φούρνο στους 180 °C 
για 30-40 λεπτά. Όταν γίνουν, τους βγάζουμε από το φούρνο, τους αφήνουμε να κρυώσουν λίγο 
και αφού τους τοποθετήσουμε σε χριστουγεννιάτικες πιατέλες τους πασπαλίζουμε με ζάχαρη άχνη. 
Τοποθετούμε και τους κουραμπιέδες, πάνω στην τραπεζαρία μαζί με τα μελομακάρονα, για να 
μοσχοβολήσει το σπίτι Χριστούγεννα.
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Πώς δεν θα παχύνουμε τα Χριστούγεννα

Αναμφισβήτητα, η πιο αγαπημένη εποχή του χρόνου είναι και πάλι εδώ!
Τα Χριστούγεννα αποτελούν για όλους μας περίοδο χαράς και
ξεγνοιασιάς. Σχεδόν κάθε μέρα του Δεκεμβρίου υπάρχει και μια
ονομαστική εορτή και σίγουρα όλοι μας έχουμε κάποιον στη δουλειά ή στο
οικογενειακό μας περιβάλλον, που γιορτάζει και θα οργανώσει μια
κοινωνική εκδήλωση που θα περιέχει φαγητό και γλυκά.

Και καθώς οι μέρες περνούν, καταλήγουμε σε δυο μεγάλα παραδοσιακά
‘τραπέζια’, αυτό των Χριστουγέννων και της παραμονής πρωτοχρονιάς, όπου πολλά νόστιμα φαγητά, 
εξαιρετικές λιχουδιές και κάθε μορφής γλυκά υπάρχουν παντού, και δύσκολα μπορεί κανείς να αντισταθεί!

Ένα με δύο κιλά κατά μέσο όρο θα έχουμε περισσότερο με το νέο έτος. Τι μπορούμε όμως να κάνουμε;

Πολύ απλό! Θα ακολουθήσουμε τα παρακάτω βήματα:

Καταναλώνουμε μικρά γεύματα κατανεμημένα στη διάρκεια της ημέρας (5-6) 

• Συνοδεύουμε τα 2 κύρια γεύματα μας με σαλάτα 
• Προσέχουμε τη ποσότητα σως που προσθέτουμε τόσο στο φαγητό όσο και στη σαλάτα 
• Αποφεύγουμε λιπαρά τρόφιμα (πχ. Λουκάνικο, πίττες, τηγανιτά, κρέμα γάλακτος) 
• Αποφεύγουμε κατανάλωση αλκοόλ περισσότερο από 1 ποτήρι ανά ημέρα 
• Το κρέας όπως η παραδοσιακή γαλοπούλα είναι μια πηγή πρωτεΐνης και ιχνοστοιχείων όπως 

Ψευδάργυρου και συνάμα είναι πολύ χαμηλό σε λίπος .Συγκεκριμένα τα 90 γρ έχουν 1.8 γρ λίπος και
140 θερμίδες σε σχέση με το κόκκινο κρέας που έχει 5.9 γρ και 160 θερμίδες 

• Προκειμένου να καταναλώσουμε κάποιο γλύκισμα , προσέχουμε τη ποσότητα και την ποιότητα 
(λίπους) των γευμάτων μας κατά τη διάρκεια της ημέρας 

• Ένα μελομακάρονο (45γρ) έχει τις ίδιες θερμίδες με ένα κουραμπιέ (45 γρ), όμως το μελομακάρονο 
έχει λιγότερο λίπος αλλά περισσότερο απλά σάκχαρα (μέλι, ζάχαρη) 

• Αν θέλουμε να μη ξεφύγουμε στη ποσότητα φαγητού μπορούμε να καταναλώσουμε 1 ποτήρι νερού 
20 λεπτά πριν από το γεύμα (προσοχή σε όσους έχουν πρόβλημα με το στομάχι) 

• Τέλος , προσέχουμε να μην πηγαίνουμε στα χριστουγεννιάτικες συγκεντρώσεις πεινασμένοι.
• Επίσης, καλό θα ήταν να έχουμε υπόψη μας και τον παρακάτω πίνακα:

Τις συμβουλές αυτές τις βρήκαμε στις σελίδες: http://www.nutricenter.gr, http://www.iatronet.gr/, 
http://www.tlife.gr/fitness/

Καλά Χριστούγεννα από την Ε' τάξη του σχολείου μας.

http://www.tlife.gr/fitness/
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Οι καλλικάντζαροι  (έρευνα από τους μαθητές της Γ' τάξης)Οι καλλικάντζαροι  (έρευνα από τους μαθητές της Γ' τάξης)

Οι καλικάντζαροι, καρκάντζαλοι, καρκατσέλια ή 
παγανά ίείναι αερικά ή δαιμόνια της γης, που 
κάνουν την εμφάνιση τους τις ημέρες των γιορτών 
από τις 25 Δεκεμβρίου ως τις 5 Ιανουαρίου. Το 
διάστημα αυτό λέγεται αλλιώς και δεκαήμερο.

                                                                                Οι καλικάντζαροι ζουν όλο το χρόνο κάτω από τη  
                                                                         γη και προσπαθούν με πριόνια, τσεκούρια,                    
                                 μπαλτάδες και άλλα εργαλεία να κόψουν το δέντρο που κρατά τη γη στη θέση 
της. Θέλουν να το κόψουν για να δουν τη γη να γκρεμίζεται και τους ανθρώπους να υποφέρουν. 
Κάποια μέρα σίγουρα θα τα καταφέρνανε, αν δεν είχαν τη συνήθεια ν' ανεβαίνουν πάνω στη γη 
κάθε χρόνο, την Παραμονή των Χριστουγέννων για να πειράξουν και ν' αναστατώσουν τους 
ανθρώπους.
        Αφήνουν, λοιπόν, το δέντρο μισοκομμένο για να συνεχίσουν την προσπάθεια όταν 
επιστρέψουν.
Την Παραμονή των Χριστουγέννων ανεβαίνουν πάνω στη γη μέσα από πηγάδια, φαράγγια και 
σπηλιές. Φοβούνται πολύ το φως γι' αυτό βγαίνουν μόνο τη νύχτα. Μόλις όμως ξημερώσει 
κρύβονται στις στάχτες των τζακιών. Είναι μικρά κι ευκίνητα και μπαίνουν μέσα στα σπίτια από 
χαραμάδες, κλειδαρότρυπες, καμινάδες και παράθυρα. Είναι βρώμικοι, κακάσχημοι, φοράνε 
κουρέλια αντί για ρούχα και όλοι έχουν κάποιο κουσούρι. Άλλος έχει στραβό πρόσωπο, 
άλλος στραβό στόμα άλλος στραβά πόδια και συνέχεια μαλώνουν μεταξύ τους. Αν αρχίσουν
μία δουλειά δεν την τελειώνουν ποτέ γιατί ο καθένας θέλει να γίνεται το δικό του. Αν ο 
ένας πει <ναι> ο άλλος θα πει <όχι>.
Oι λαϊκοί θρύλοι λένε ακόμα πως οι καλικάντζαροι μπορούν ν' αλλάξουν και να γίνουν ό,τι 
θελήσουν, όπως κατσίκια γυναίκες, παπάδες με γένια. Φορούν στα κεφάλια τους μαντίλια 
      σε διάφορα χρώματα όπως κόκκινα, άσπρα, πράσινα και γαλάζια

Στα χέρια τους κρατάνε νταούλια και βγάζουν φωτιές από το 
στόμα τους. Πολλές φορές μαζεύονται στα ρέματα και στα 
φαράγγια και χορεύουν γύρω γύρω. 

Μόλις φτάσουν στη γη αρχίζουν τις 
σκανταλιές. Λερώνουν τα φαγητά με τα 
ακάθαρτα χέρια τους, χαλάνε τα γλυκά των 
νοικοκυριών, αφήνουν ακαθαρσίες παντού, 
λερώνουν φρεσκοπλυμένα ρούχα, 
μαγαρίζουν το φρεσκοαλεσμένο αλεύρι και 
γενικά αναστατώνουν τόσο πολύ το σπίτι 
που το κάνουν αγνώριστο.

Στους καλικάντζαρους δεν αρέσει καθόλου 
η μυρωδιά του λιβανιού. Γι' αυτό οι 
νοικοκυρές συνήθιζαν, και μερικές ακόμα 
και σήμερα, να καίνε λιβάνι σε θυμιατό για 
να τους απομακρύνουν από τα σπίτια τους.

Επίσης οι γιαγιάδες δεν άφηναν τα εγγόνια 
τους να βγουν έξω τη νύχτα, γιατί αν 
συναντούσαν καλικάντζαρο στο δρόμο, 
μπορεί να τα έβαζε να χορεύουν μέχρι να 
μην αντέχουν τα πόδια τους.

Οι σκανταλιές και οι τρέλες τους όμως, 
τελειώνουν όταν ο παπάς ψάλλει τον αγιασμό 
την Παραμονή των Φώτων και ραντίσει τα 
σπίτια με αγιασμό. Τότε επιστρέφουν στα 
έγκατα της γης, φωνάζοντας όλοι μαζί:

Φεύγετε να φεύγουμε,
έρχεται ο τουρλόπαπας
με την αγιαστούρα του
και με τη βρεχτούρα του
μας έβρεξε, μας άγιασε
και μας εκατέκαψε.

Το δέντρο που πριόνιζαν έχει 
εν τω μεταξύ θρέψει και 
αρχίζουν από την αρχή.
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ΖΥΜΑΡΕΝΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ  ΣΤΟΛΙΔΙΑ

Στα πλαίσια του μαθήματος ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ και κατά την εκπόνηση του προγράμματος «Το δημιουργικό
παιχνίδι», οι μαθητές της Δ΄τάξης ετοίμασαν χριστουγεννιάτικα στολίδια από ζυμάρι και μοιράζονται μαζί
σας τον τρόπο δημιουργίας τους.

ΥΛΙΚΑ
1 ποτήρι αλεύρι
1 ποτήρι αλάτι
1/2 ποτήρι νερό (όσο πάρει μέχρι να γίνει σαν πλαστελίνη). 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
Ανακατεύουμε όλα τα υλικά , μέχρι να γίνουν ζυμάρι. 
Ανοίγουμε το ζυμάρι το οποίο δεν πρέπει να είναι ούτε πολύ λεπτό, 
ούτε πολύ χοντρό.
 Μετά, του δίνουμε ένα σχήμα με διάφορα χριστουγεννιάτικα σχέδια. 
Δεν ξεχνούμε να κάνουμε μια τρύπα στο επάνω μέρος του ζυμαριού (με τη μύτη ενός μολυβιού) έτσι ώστε,
όταν στεγνώσει, να περάσουμε την κλωστή και να το κρεμάσουμε. 
Στη συνέχεια, τα αφήνουμε κοντά σε καλοριφέρ για να στεγνώσουν (περίπου 2-3 ημέρες). Τη δεύτερη ημέρα
τα γυρίζουμε και από την άλλη μεριά.
Μόλις στεγνώσουν τα βάφουμε. 
Δεν ψήνονται & δεν τρώγονται.
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!

Μπαλαμπάνης Κωνσταντίνος (τάξη Δ΄)

ΑΣΤΕΡΙΑ ΠΑΝΤΟΥ

ΥΛΙΚΑ
2 χαρτόνια, ψαλίδι, μαρκαδόροι ή κηρομπογιές, κόλλα, λαμπερά αυτοκόλλητα, μολύβι, χρυσόσκονη

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
1. Σχεδιάζουμε σε χαρτόνι  ένα μεγάλο αστέρι και το κόβουμε προσεκτικά. 

2. Σχεδιάζουμε ακόμη ένα ίδιο αστέρι σε άλλο κομμάτι από χαρτόνι, το κόβουμε κι αυτό
και στη συνέχεια με φαντασία διακοσμούμε και τα δύο αστέρια. Τα βάφουμε με τους
μαρκαδόρους, κολλάμε τη χρυσόσκονη... ό,τι μπορούμε να φανταστούμε.

3. Κόβουμε και τα δυο αστέρια από τη μια άκρη ως τη μέση, όπως δείχνει το σχέδιο. 

4. Ενώνουμε τα δυο αστέρια στο σημείο που τα κόψαμε (το ένα μπαίνει μέσα στο άλλο).
Έτσι φτιάξαμε ένα αστέρι τριών διαστάσεων που μπορούμε είτε να το κρεμάσουμε με μια
κλωστή είτε να το βάλουμε στην κορυφή του χριστουγεννιάτικου δέντρου.

Καλή επιτυχία!

Ε' τάξη
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Πολλά ζώα σε ένα!  (οι λύσεις στη σελίδα 11)

Βρείτε από ποια ζώα ακριβώς αποτελείται λύνοντας το σταυρόλεξο.

                    
                                 Σπαζοκεφαλιές!

 

Τι σημαίνει;

Α. Πλυντήριο αυτοκινήτων
Β. Επιτρέπονται οι βουτιές
με αυτοκίνητο.
Γ. Αποβάθρα  χωρίς προστα-
τευτικό κιγκλίδωμα.

- Πως λέγεται αυτός 
που κάνει διακοπές
όλο το χρόνο;

-χρονοδιακόπτης.

-Τι είναι 
ασπρόμαυρο, ζει 
στους πόλους και 
είναι φτιαγμένο από 
τσίγκο;

- Ο τσιγκουίνος

 –  - Γέλιο Χιούμορ Ανέκδοτα –  - Γέλιο Χιούμορ Ανέκδοτα

Ο δάσκαλος στον καβγατζή μαθητή:

- Δεν πρέπει να τσακώνεσαι πρέπει να 
μάθεις να δίνεις και να παίρνεις.

- Μα αυτό έκανα κύριε. Ο Γιώργος μου 
πήρε τη σοκολάτα, κι εγώ του έδωσα 

                             ***

Δύο άτακτα αδέρφια έχουν κάνει μια 
ζημιά.

- Ποιος θα το πει στη μαμά; ρωτάει ο 
μικρός.

- Εσύ! Απαντά ο μεγαλύτερος.

- Γιατί εγώ; διαμαρτύρεται ο μικρός, πες 
της το εσύ, που την ξέρεις και 
περισσότερο καιρό!

                            ***

- Γιατί έκλεβες επί τρεις βραδιές 
συνέχεια το ίδιο κατάστημα; ρωτάει 
ο δικαστής τον κατηγορούμενο.

- Να σας πω κύριε Πρόεδρε. Την πρώτη 
μέρα πήρα ένα φουστάνι για τη 
γυναίκα μου. Τις άλλες δύο μπήκα 
για να το αλλάξω!

ΣΤ' Τάξη

Τι σημαίνει;

Α. Επιτρέπεται το ψάξιμο 
στο πάτωμα
Β. Προσοχή καταπακτή.
Γ. Προσοχή! Συχνή διέλευση 
σκουντούφληδων.
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Ευχάριστες στιγμές.... Α' τάξη

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ

- Ποια μεγάλη λέξη έχει μόνο ένα γραμμα μέσα της.                                      το γραμμα
- Άμα βλέπω δεν το βλέπω και το βλέπω όταν δεν βλέπω.                             το όνειρο
- Πάει πάει και πίσω δεν γυρνάει.                                                                      το ποτάμι
- Λεπτός λεπτός καλόγερος και κοκάλα δεν έχει.                                             Ο καπνός
- Βασιλιάς δεν είμαι κόρωνα φοράω. Ρολόι δεν είμαι τις ώρες μετράω.       Ο κόκορας
- Τριάντα φούστες φόρεσε και στο χορό πηγαίνει και τη λαμπρή της ομορφιά κάνεις δεν παραβγαίνει.
Το τριαντάφυλλο
- Με ποντίκι μοιάζει που όμως πετά και τη νύχτα καταβροχθίζει έντομα πολλά. Η νυχτερίδα
- Κοντός κοντός καλόγερος αγκάθια φορτωμένος. Ο σκαντζόχοιρος
- Κόκκινη στολή φοράει και ένα σάκο κουβαλάει. Άσπρη έχει γενειάδα και βουτάει στην καμινάδα.
Ο Aι Bασίλης

ΣΠΑΖΟΚΕΦΑΛΙΕΣ

Ένα νεογέννητο μαυράκι που η μητέρα του είναι μαύρη και ο πατέρας του λευκός. Τι χρώμα
δόντια θα έχει;
Τα νεογέννητα δεν έχουν δόντια

Ποια πόλη της Ελλάδας  έχει τρία καλά.
Τα Τρίκαλα

Ο παπάς και η παπαδιά ο Γιάννης και η Μαρία έψησαν 6 αυγά και έφαγαν από τρία. Πως γίνεται αυτό.
Ο παπάς ήταν ο Γιάννης και η παπαδιά η  Μαρία

Τρεις  φίλοι  ψαρεύουν σε  μια  βάρκα όταν  ένα μεγάλο  κύμα αναποδογυρίζει  τη  βάρκα.  Οι  τρεις  φίλοι
πέφτουν στο νερό. Οι δυο έβρεξαν τα μαλλιά τους όχι όμως και ο τρίτος. Πως γίνεται αυτό.
Ο τρίτος ήταν καραφλός
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΩΝ 
ΚΑΙ ΚΟΥΙΖ

Πολλά ζώα σε ένα
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Αφιέρωμα στον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη
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