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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙ…  

Τα Χριστούγεννα έφτασαν και πάλι. 
Το δεύτερο τεύχος της εφημερίδας μας
κυκλοφορεί.

Συντακτική ομάδα οι μαθητές και
μαθήτριες όλων των τάξεων, οι οποίοι
είχαν και το ρόλο του δημοσιογράφου
και ερευνητή. Η θεματολογία είναι και
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, Καρακολτσίδου Μαρία, 
Στρογγύλη Λίτσα, Σωτηριάδης Σωτήρης.  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 

Διασκεδάστε με τις 
σπαζοκεφαλιές και τα ανέκδοτα.

Ίσως θα έπρεπε να ρίξουμε μια 
ματιά σ' αυτό το άρθρο. Οι ... 
πειρασμοί είναι μεγάλοι!

περισσότερα.....>> σελ. 9,10,11 

Αφιέρωμα στον καπετάνιο από 
τη Σκοτούσσα
Κυβέρνησε μεταξύ άλλων  το 
μεγαλύτερο εμπορικό πλοίο της 
Ευρώπης. Κάνει τον γύρο του 
κόσμου και είναι η δουλειά του.

περισσότερα.....>> σελ. 12

Σ' αυτό το φύλλο, το
ημερολόγιο του 

Αφιέρωμα στους ήρωες του ‘40

Όλοι μας έχουμε συνηθίσει να το ακούμε 
αυτό σε κάθε επέτειο και απλά να 
αισθανόμαστε ότι ήταν κάποιοι άγνωστοι 
που πολέμησαν στην Πίνδο.
Σ΄αυτό το αφιέρωμα θα δούμε ότι έχουν 
ονοματεπώνυμο και είναι από…. τη 
Σκοτούσσα.

περισσότερα.....>> σελ. 8

Δημοτικό Σχολείο Σκοτούσσης

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

Χριστουγεννιάτικες προτάσεις 
Μπορείτε να διαβάσετε κάποιο 
βιβλίο ή … να τραγουδήσετε τα 
κάλαντα αν αισθάνεστε 
καλλιτέχνες. Μπορείτε ακόμη 
και να δημιουργήσετε στην 
κουζίνα. Η επιλογή δική σας. 

περισσότερα.....>> σελ. 3,4,5,6

Ο Άι Βασίλης έρχεται...

Οι δαιμόνιοι ερευνητές μας 
αποκαλύπτουν την αλήθεια:

περισσότερα.....>> σελ. 3 
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  Ως μουσική ορίζεται η τέχνη που βασίζεται στην οργάνωση ήχων με σκοπό τη σύνθεση, εκτέλεση και 
ακρόαση/λήψη ενός έργου. Με τον όρο εννοείται επίσης και το σύνολο ήχων από το οποίο απαρτίζεται ένα 
μουσικό κομμάτι.(Βικιπαίδεια).

Τα παιδιά της Στ  τάξης του δημοτικού σχολείου της Σκοτούσσας, μετά από μια έρευνα που έκαναν με θέμα 
«ο ρόλος της μουσικής στην ζωή μας» στο μάθημα της μουσικής συνέλεξαν πληροφορίες και έβγαλαν τα δικά
τους συμπεράσματα. Ετοίμασαν ένα ερωτηματολόγιο το οποίο το μοίρασαν στα τμήματα του σχολείου, αλλά 
και σε άλλα δημοτικά σχολεία του νομού μας. Η μελέτη έγινε σε παιδιά ηλικίας από 6 μέχρι 12 χρόνων. 
Παρακάτω σας παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα της έρευνας. 

 Μεγάλη σημασία έχει η μουσική στην καθημερινότητα μας. Συχνά είναι το στήριγμα μας. Είναι ο φίλος μας, 
είναι οι λέξεις που πολλές φορές δεν μπορούμε να βρούμε μόνοι μας για να εκφραστούμε σωστά. Αυτή η 
μουσική μπορεί να είναι ακόμα και ορχηστρική. Τα αρμονικά αυτά ακούσματα πολλές φορές μας χαλαρώνουν 
και μας ταξιδεύουν. Άλλες φορές πάλι έντονοι ρυθμοί μας ξεσηκώνουν και μας διασκεδάζουν. Όποιο είδος 
μουσικής και να απολαμβάνεις με τον δικό σου  τρόπο σε οδηγεί στα δικά της μονοπάτια.

           Τα περισσότερα παιδιά αυτών των ηλικιών σύμφωνα με την έρευνα του σχολείου μας, επιλέγουν να 
ακούν Πόπ μουσική (είδος μουσικής,  με ελαφριές μορφές ξένης μουσικής ή αντίστοιχες ελληνικές 
δημιουργίες πάνω στα ίδια πρότυπα ρυθμού και μελωδίας. Ο όρος Ποπ προέρχεται από τον αγγλικό όρο 
popular, που σημαίνει δημοφιλής. Η θεματολογία αυτών είναι τα συναισθήματα και η ρομαντική αγάπη. Τα 
κύρια μουσικά όργανα που χρησιμοποιούνται είναι η κλασική κιθάρα, η ηλεκτρική ,τα πλήκτρα και τα 
ντραμς ). (Βικιπαίδεια)

Αμέσως μετά ακολουθεί στη σειρά των προτιμήσεων των παιδιών η Ροκ μουσική (μουσική με έντονο ρυθμό 
και από ευδιάκριτη χαρακτηριστική μελωδία .Πολλές φορές χρησιμοποιούνται πληκτροφόρα μουσικά όργανα 
αλλά και έγχορδα όπως ηλεκτρική κιθάρα και από τα κρούστα τα ντραμς για έντονο ρυθμό).

                Στη συνέχεια ακολουθεί η Ραπ μουσική (είδος που έχει τις ρίζες του στην αφρικάνικη μουσική . 
Οι στίχοι απαγγέλλονται και δεν τραγουδιούνται). Με φθίνουσα πορεία ακολουθεί η κλασσική μουσική (η 
δυτικοευρωπαϊκή μουσική από 470μ.χ. μέχρι τη σύγχρονη εποχή. Παραπέμπει σε μια ανώτερη μορφή 
μουσικής σύνθεσης)   η παραδοσιακή (είναι η «εθνική» μας  μουσική )και τέλος η έντεχνη μουσική (το 
σύγχρονο  ελληνικό τραγούδι). Σύμφωνα με την έρευνα καταλήξαμε, ότι οι παιδικές επιλογές επηρεάζονται 
από τον οικογενειακό περίγυρο. Δηλαδή οι προτιμήσεις τους μοιάζουν με αυτές της οικογένειας τους. 

              Τα περισσότερα παιδιά επιλέγουν να ακούν μουσική μόνα τους και με μικρή διαφορά ακολουθούν 
εκείνα που επιλέγουν να ακούν μουσική με την παρέα τους. Σχεδόν όλοι αναφέρουν ότι η μουσική τους κάνει
χαρούμενους. Πολύ συχνά  επιλέγουν να χορέψουν στο ρυθμό της .

              Ο τρόπος αναπαραγωγής της μουσικής που χρησιμοποιούν είναι περισσότερο μέσο ραδιοφώνου και 
λιγότερο με την βοήθεια του κινητού και του ταμπλετ.

               Τα περισσότερα παιδιά δεν ασχολούνται με την εκμάθηση κάποιου μουσικού οργάνου παρόλο που 
θα ήθελαν κάποια στιγμή να αποτελέσουν μέρος κάποιας μπάντας.

 Όλοι συμφωνήσαν ότι η μουσική παίζει σημαντικό ρόλο στη ζωή τους και ότι δε μπορούν να φανταστούν την 
καθημερινότητα τους χωρίς αυτή. Ανέφεραν χαρακτηριστικά ότι θα ήταν ανιαρή η ζωή χωρίς μουσική χορό 
και τραγούδι. Έτσι λοιπόν ομόφωνα αποφάσιζαν ότι η μουσική ομορφαίνει τη ζωή μας και αποτελεί 
αναπόσπαστο κομμάτι αυτής.   

ΣΤ’ Τάξη
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Ο Άι Βασίλης αποτελεί σήμερα μία διεθνή λαογραφική μορφή η οποία διανέμει δώρα σε παιδιά και ενηλίκους 
ανεξαιρέτως. Μια μάλλον παρανοημένη εκδοχή υποστηρίζει ότι τα δώρα του Άι Βασίλη τα δικαιούνται μόνο 

όσοι υπήρξαν «καλοί» κατά τη διάρκεια του χρόνου. Είναι κυρίαρχο πρόσωπο του 
εορτασμού της Πρωτοχρονιάς και των Χριστουγέννων. Η γνωστή παρουσία του με 
κόκκινη στολή, λευκή γενειάδα, τα γυαλιά του, πάντα χαμογελαστός με το σάκο με τα 
δώρα, πάνω σε έλκηθρο που το σέρνουν ζωηρά ελάφια ή τάρανδοι αποτελεί σήμερα σε 
παγκόσμια κλίμακα τον πλέον αγαπημένο ήρωα των παιδιών τις ημέρες των εορτών, 
ακόμη και σε χώρες μη χριστιανικές.

Είναι ακριβώς ο ίδιος ο «Σάντα Κλάους» ή «Father Christmas» των Άγγλων, ο 
«Περ Νοέλ» των Γάλλων, ο «Σίντερ-Κλάας» (Άγιος Νικόλαος) των Ολλανδών, 
ο «Βάιναχτσμαν» των Γερμανών, ο «Λαμ-Κουνγκ-Κουνγκ» (= «ο Καλός γερο-

πατέρας») των Κινέζων, ο «Χοτέισο» των Ιαπώνων, «Babbo Natale» των Ιταλών και ο «Άγιος 
των Πάγων» των Ρώσων.

Παναγιώτα Στ' τάξη
Τα κάλαντα

Το βράδυ της παραμονής των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, μετά τη δύση του ήλιου, τα 
παιδιά ξεχύνονταν στους δρόμους. Χτυπούσαν με ραβδιά τις πάριες και τραγουδούσαν τα κάλαντα, 
κρατώντας το ρυθμό με το τύμπανο, την τραμπούκα και το τριγωνάκι τους.

Το κάλαντα είναι τραγούδια με ευχές για το νοικοκύρη και τα άλλα μέλη της οικογένειας και έχουν 
άπειρες παραλλαγές από τόπο σε τόπο. Οι νοικοκυρές, "για το καλό*, κερνούσαν τα παιδιά 
κουλούρια, κάστανα και καρύδια. Στο μικρό καλάθι ή στο σακουλάκι που κρατούσαν, τους έριχναν 
καρπούς για την καλή σοδειά, γλυκά για την ευτυχία, νομίσματα για τον πλούτο. Αν κάποιος 
νοικοκύρης δεν άνοιγε την πόρτα, τα παιδιά, αντί για κάλαντα και ευχές, του έλεγαν περιπαιχτικά 
τραγούδια όπως αυτό:

                    Αφέντη μου στην κάπα σου χίλιες χιλιάδες ψείρες.                           
άλλες γεννούν, άλλες κλωσσούν, άλλες αυγά μαζώνουν...

Στα νησιά και τις παραθαλάσσιες περιοχές, τα παιδιά έλεγαν κάλαντα αποβραδίς, κρα-τώντας ένα 
μικρό καράβι φτιαγμένο από χαρτόνι ή τσίγκο και στολισμένο με χρωματιστά χαρτιά και φωτάκια. 
Χάρη σ' αυτό έβρισκαν το δρόμο τους μέσο στο σκοτάδι. Το καράβι ήταν από την αρχαιότητα 
συνδεδεμένο με τη ζωή των' Ελλήνων, που ήταν λαός ναυτικός. Οι διάφοροι συμβολισμοί του 
ξεκινούν από την εποχή εκείνη και συνεχίζονται έως το σύγχρονα χρόνια. Το καράβι που 
κρατούσαν τα παιδιά λέγοντας τα κάλαντα ίσως να πήρε τη θέση του πραγματικού καραβιού, που 
κυλούσαν οι αρχαίοι στους δρόμους της Αθήνας και των Ιωνικών πόλεων της Μικρός Ασίας, στα 
"Ανθεστήρια", γιορτή για το θεό Διόνυσο.     
Στα ορεινά μέρη και τα μεσόγεια τα παιδιά κρατούσαν γιο φανάρι ένα ομοίωμα μιας φωτισμένης 
εκκλησίας, που συχνά θύμιζε την Αγια-Σοφιά. Τη στόλιζαν με καμπανάκια και χρωματιστά χαρτιά. 
Στο εσωτερικό της, που ήταν κενό, έβαζαν ένα κερί ή ένα φαναράκι για να τους φέγγει το δρόμο 
στο σκοτάδι.



- σελ. 04 -
Χριστουγεννιάτικη πρόταση βιβλίου από τους μαθητές της Γ τάξης.

Όταν σε ένα βιβλίο συναντιέται το κείμενο του Βαγγέλη
Ηλιόπουλου και οι πανέμορφες εικόνες τουΝικόλα
Ανδρικόπουλου δεν μπορεί παρά να έχουμε στα χέρια μας ένα
πολύ όμορφο αποτέλεσμα. Αν μάλιστα αναζητάτε ένα βιβλίο για τον
δικό μας Άγιο Βασίλη, αυτό είναι το καταλληλότερο.

Αλήθεια ποιος ήταν άραγε ο δικός μας Άγιος;
Ήταν ο παχουλός, συμπαθητικός παππούλης ντυμένος στα
κόκκινα: Φυσικά όχι! Ο Aμερικανός Κλέμεντ Κλαρκ Μουρ
περιέγραψε πρώτος τον Άγιο Βασίλη με τη μορφή που όλοι τον
ξέρουμε σήμερα και ο Τόμας Ναστ τον ζωγράφισε σε μια εφημερίδα
το 1890, παχουλό, με άσπρα γένια και κόκκινη ρόμπα.
Ο Άγιος Βασίλης του Βαγγέλη Ηλιόπουλου είναι διαφορετικός στην
μορφή και την ψυχή. Σώζει από την πείνα και το κρύο μια
οικογένεια, τους διαβάζει την αλφαβήτα της αγάπης και της
προσφοράς και μοιράζει μαζί τους τη γλυκιά πίτα με το φλουρί.
Ο Άγιος Βασίλης του Βαγγέλη Ηλιόπουλου είναι ο δικός μας Άγιος
Βασίλης σε ένα βιβλίο που αξίζει να διαβάσουμε στα παιδιά μας. Μπορείτε να το ακούσετε και στο (Ο δικός 
μας Άγιος Βασίλης YouTube)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΘΙΜΑ

Το στόλισμα του καραβιού τα Χριστούγεννα, αποτελεί μέρος της ναυτικής μας παράδοσης καθώς η 
πατρίδας μας και ως γεωγραφικός χώρος και ως ιδέα, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη θάλασσα.
Τα ελληνόπουλα, πριν από χρόνια, με αγάπη, χαρά και δημιουργικό νου κατασκευάζοντας μόνα τους τα 
παιχνίδια τους, κατασκεύαζαν και ξύλινα καράβια για τιμή και καλωσόρισμα στους ναυτικούς, που 
επέστρεφαν από τα ταξίδια τους την περίοδο των Χριστουγέννων, συμβολίζοντας συγχρόνως και την 
καινούργια πλεύση του ανθρώπου στη ζωή, μετά τη γέννηση του Χριστού.
Τα τελευταία χρόνια, πολλοί Δήμοι,επανέφεραν το έθιμο, στολίζοντας στις πλατείες καράβια αντί για 
έλατα.  (Γ’ Τάξη)
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Βασιλόπιτα
Υλικά

  Ένα φλιτζάνι του τσαγιού φρέσκο γάλα■
  2 κουταλάκια μαγιά■
  ένα φλιτζάνι βούτυρο■
  1 ■ ½  »»  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. (Ε' τάξη)

Κουραμπιέδες

Υλικά
 ■ ½ κιλό βούτυρο φρέσκο 
 ένα φλιτζάνι καλαμποκέλαιο■
 ένα   >>>>>   ζάχαρη ■
 ένα αυγό■
 ένα μπέικιν ττάουντερ ■
 ξύσμα ενός πορτοκαλιού ■
 βανίλιες- καρύδια τριμμένα ■
 δέκα φλιτζάνια αλεύρι■
 ■ ½ 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. (ΣΤ' τάξη)
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μπισκότα nutella με 3 υλικά!
Υλικά

1. 1 φλιτζάνι nutella 
2. 2 αβγά 
3. 2 φλιτζάνια αλεύρι που φουσκώνει μόνο του. 

Εκτέλεση:
Βάλτε όλα τα υλικά σε ένα μπολ

Ζυμώστε καλά

Βάλτε στα ταψί σας λαδόκολλα και τοποθετήστε τα αραιά

Ψήστε στους 180 βαθμούς, σε αέρα για περίπου 10-12
λεπτά.

Καλή Επιτυχία!  (Παναγιώτα, ΣΤ’ τάξη)

Και επειδή καλό θα ήταν να μη το παρακάνουμε με τα χριστουγεννιάτικα τραπεζώματα, ας 
κρατήσουμε κάπου κοντά μας και τον παρακάτω πίνακα:
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Για να δεις τι ονειρεύεται ο Άϊ-Βασίλης, Βρείτε 10 λέξεις που έχουν σχέση με τα Χριστούγεννα
ένωσε τις τελείες από το 1 ως το 45

            Από την Α’ τάξη του Δ.Σχ. Σκοτούσσας

Με τη βοήθεια των τετραγώνων,   Χρωμάτισε το κοριτσάκι με τα σπίρτα.
σχεδίασε το άλλο μισό και χρωμάτισέ το.
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Αφιέρωμα στους ήρωες του 1940.
Ο Οκτώβρης μας έχει αποχαιρετήσει προ πολλού, όμως αισθανόμαστε την υποχρέωση να 
αναφέρουμε τα ονόματα των ανθρώπων που αγωνίστηκαν για να γιορτάζουμε εμείς ελεύθεροι αυτές
τις Άγιες μέρες. (Το άρθρο και οι φωτογραφίες είναι του γιατρού Σύκα Νικολάου).

Ήταν Δευτέρα πρωί, 28 Οκτωβρίου 1940. Τα 
παιδιά στο Δημοτικό Σχολείο Σκοτούσσας 
συγκεντρώθηκαν στην αυλή του σχολείου, 
έκαναν προσευχή, έψαλλαν τον Εθνικό Ύμνο 
και μετά τους μίλησε ο κυρ-Χρήστος, ο 
δάσκαλος από το χωριό τους, ο Χρήστος 
Δαρδαμής : «Παιδιά μου έχουμε πόλεμο, εγώ 
φεύγω στρατιώτης και εσείς τώρα να πάτε 
σπίτι σας». Τα παιδιά, με την αθωότητα που 
πάντα τα διακρίνει σ’ αυτή την ηλικία, 
ξεσήκωσαν τον κόσμο επειδή «δεν έχουμε 
σχολείο»!! Άλλα πήγανε σπίτι τους, άλλα 
κατευθείαν στο χωράφι, τα πιο πολλά στο 
σιδηροδρομικό σταθμό. Εκεί είχε πολύ κόσμο 
και ήταν περίεργα να δουν τι συμβαίνει. 
Μανάδες, γιαγιάδες, νέοι άντρες, όλοι 
αγκαλιάζονταν και αποχαιρετούσε ο ένας τον 
άλλο. Κάποια παιδιά είδαν μέσα στο πλήθος το 
μπαμπά τους, τη μάνα τους, τη γιαγιά τους, το 
θείο τους, το γείτονα τους. Σε λίγο τα χαμόγελα 
των παιδιών και οι φωνές τους σώπασαν. Είχαν 
αρχίσει να καταλαβαίνουν. Δεν ήταν παιχνίδι 
αυτό. Όταν ακούστηκε το τραίνο που ερχόταν 
να πάρει τους φαντάρους ο θρήνος και οι 
φωνές ακούγονταν σε όλο τον κάμπο. Την ημέρα εκείνη, από το χωριό Σκοτούσσα, 

έφυγαν για το μέτωπο οι: Βρίτκας Γιάννης, 
Γράμμος Γιάννης, Δαρδαμής Χρήστος, Κάγκαλας 
Θωμάς, Καραμάνης Γιώργος, Καραμάνης 
Χρήστος, Κωστούδης Βαγγέλης, Κωστούδης 
Νώντας, Λουκάγκος Γιώργος, Μιχαηλίδης 
Θανάσης, Μιχαηλίδης Πασχάλης, Παρτάλης 
Σταμάτης, Ούρδας Γιάννης, Ούρδας Κώστας, 
Παπανικολάου Βασίλης, Προδρόμου Χρήστος, 
Σπυρόπουλος Γιάννης, Συμεών Στεφανόπουλος, 
Στοΐλας Γιάννης, Στοΐλας Θανάσης, Στοΐλας 
Δημήτρης, Σύκας Γιώργος, Σύκας Δημήτριος, 
Τάνιος Νίκος, Τσολάκης Πασχάλης και Χίντζιος 
Αντώνης.
Η πρώτη στάση ήταν στη Θεσσαλονίκη και από 
εκεί μεταφέρθηκαν στο Αμύνταιο. Στο σημείο 
αυτό πήρε ο καθένας την ειδικότητα του και έτσι 
άλλοι παρέμειναν στα μετόπισθεν και άλλοι 
προχώρησαν για το μέτωπο της Αλβανίας.
Δεν γύρισαν ο Καραμάνης Γιώργος και ο 
Τσολάκης Πασχάλης!
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 –  - Γέλιο Χιούμορ Ανέκδοτα –  - Γέλιο Χιούμορ Ανέκδοτα

 –  - Γέλιο Χιούμορ Ανέκδοτα –  - Γέλιο Χιούμορ Ανέκδοτα

Πηγαίνει ο Τοτός στο δάσκαλο και του λέει:
- Κύριε αν δε μου βάλετε καλό βαθμό θα 
πέσω στη θάλασσα να πνιγώ!
Και ο δάσκαλος του απαντάει:
Δεν πειράζει παιδί μου, τα κούτσουρα 
επιπλέουν.

Ο Τοτός λέει στον καινούριο μαθητή του 
σχολείου:
 - Ο καινούργιος διευθυντής δε σου δίνει στα 
νεύρα;
 Και το καινούριο παιδί λέει:
 - Ξέρεις ποιος είμαι εγώ; Ο γιός του!!!
Και ο Τοτός:
 - Εσύ ξέρεις ποιος είμαι εγώ;
 - Όχι
 - Πάλι καλά…

* * *
 Επειδή είπα να συνδέσουμε την άσκηση με τη 
διατροφή,είπα στον ντελιβερά ότι θα κατέβω εγώ 
να πάρω τα σουβλάκια.   

Ε τάξη  

- Θέλω ένα Χριστουγεννιάτικο δέντρο. 
Πόσο έχει;
- 30 ευρώ.
- Τίποτε πιο φτηνό;
- Αυτό το μικρό με 15 ευρώ. 
- Με 5 ευρώ τι μπορώ να πάρω;
- Ένα ματσάκι μαϊντανό, το στολίζετε και 
είστε έτοιμος!

 - Τι κάνει ένας τσιγκούνης όταν 
καίγεται το σπίτι του;
 (Κάνει αναπάντητη στην 
Πυροσβεστική ).

-Έρχονται οι κουραμπιέδες!

-Τα Χριστούγεννα εννοείς!

-Το ίδιο κάνει!

Ευτυχώς που μεσολαβούν μερικές 
μέρες μεταξύ Χριστουγέννων και 
Πρωτοχρονιάς για να προλάβουμε 
να χωνέψουμε…

ΣΤ’ ταξη

ΛΟΙΠΟΝ!...
ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΟΝ
ΚΩΔΙΚΟ... 

ΜΠΑΙΝΟΥΜΕ...
ΚΑΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΑΣ

ΜΕΡΙΣΜΑ!



- σελ. 10 -

Οι λύσεις στη σελίδα 11
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Ευχάριστες στιγμές.... B' τάξη

    Χρωματίστε τα τετράγωνα Βρες τα νούμερα που κρύβει κάθε φιδάκι
      με τα πολλαπλάσια του 2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Σπαζοκεφαλιές για έξυπνα παιδιά (ίσως να δυσκολέψουν και μεγάλους!)

Τρέχεις σε έναν
αγώνα και είσαι 3ος.
Περνάς τον 2ο. Τι

θέση έχεις

Η μαμά του Κώστα,
έχει 3 παιδιά. Το 
μικρότερο είναι η 

Ελένη και το
μεγαλύτερο η Κυριακή.
Πώς λένε το 3ο παιδί;

Πώς μπορείς να δεις 
μέσα από έναν τοίχο;
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Αφιέρωμα στον δικό μας καπετάνιο 

Το “ΙΑΝ Μ” είναι το μεγαλύτερο εμπορικό πλοίο που ναυπηγήθηκε ποτέ στην Ευρώπη. Με χωρητικότητα 
180.000 τόνους, μήκος 292 μέτρα
και πλάτος 45 μέτρα. 
Καπετάνιος του μέχρι πρόσφατα ο
δικός μας cpt Γιάννη Παπαχίντζιος.

Αυτές τις μέρες έχει αναλάβει ένα
μικρότερο πλοίο και σε διαφορετικά
δρομολόγια. 

Από την άλλη άκρη του κόσμου μας
στέλνει τις ευχές του για τις γιορτές:

“ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΛΟΙΟ ΣΤΕΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΒΟΡΕΙΑ ΒΡΑΖΙΛΙΑ. ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΛΕΓΕΤΑΙ ΣΑΟ 
ΛΟΥΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΝΑ ΦΟΡΤΩΣΩ ΣΙΔΗΡΟΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑ ΓΙΑ ΚΙΝΑ ΜΕ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΣΤΑΘΜΟ
ΤΗΝ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ ΟΠΟΥ ΘΑ ΕΦΟΔΙΑΣΤΩ ΜΕ ΚΑΥΣΙΜΑ. ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΘΑ ΔΙΑΡΚΕΣΕΙ 50 ΜΕΡΕΣ 
ΠΕΡΙΠΟΥ. ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ”.
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