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ΑΝΑΣΑΗΑ ΣΗΜΖΡΗΚΑ 
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Κάζε βξάδπ ζην όλεηξό κνπ βιέπσ απέξαληα ιηβάδηα κε παλέκνξ-
θα ινπινύδηα θαη θπζηθά εζέλα, γηαηί ιηβάδηα ρσξίο βόδηα δελ π-
πάξρνπλ! 
 
Άλνημε κηα θαηλνύξηα θαληίλα ζην δάζνο! Έρεη ζρεκαηηζηεί κηα ηεξά-
ζηηα νπξά από δώα κπξνζηά ηεο. Ξαθληθά, έξρεηαη έλαο ιαγόο θαη 
κπαίλεη πξώηνο ζηελ νπξά, κπξνζηά από ην ιηνληάξη. 
‘Ση θάλεηο εθεί; Φύγε ακέζσο από εδώ!’ ηνπ θσλάδεη ην ιηνληάξη θαη 
κε κηα θινηζηά ζηέιλεη ηνλ ιαγό ηειεπηαίν. Ο ιαγόο δελ ηα παξαηάεη 
θαη κπαίλεη δεύηεξνο, κπξνζηά από ηελ αξθνύδα. 
‘Δη, εζύ! Πεξίκελε ηελ ζεηξά ζνπ’ ηνπ θσλάδεη ζπκσκέλε ε αξθνύ-
δα θαη κε κηα θινηζηά ηνλ ζηέιλεη ζην ηέινο ηεο νπξάο. 
Ο ιαγόο, έμαιινο πηα, ιέεη: ’Καιά ινηπόλ,  δελ ην αλνίγσ ζήκεξα 
ην καγαδί’! 
 

 

ΑΝΑΣΑΗΑ ΔΒΡΔΝΟΓΛΟΤ 
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Πόζο τρονών είζαι; 

 

Γεθαηρηώλ! 

 

Ποιο είναι ηο αγαπημένο ζοσ άθλημα; 

 

Σο κπάζθεη θαη ηο πηλθ πολθ! 

 

Τι θες να γίνεις όηαν μεγαλώζεις; 

 

Μάιιολ γηαηρός. 

 

Πώς περνάς ηον ελεύθερο τρόνο ζοσ; 

 

Παίδω αρκόληο, παίδω κε ηης θίιες κοσ, δηαβάδω βηβιία, βιέπω TV, 

αθούω κοσζηθή, αζτοιούκαη κε ηολ αζιεηηζκό. 

 

Τι δραζηηριόηηηες κάνεις; 

 

Αγγιηθά, αρκόληο, ηέλης, ποδόζθαηρο, κπάζθεη. 

 

Σε ποιο ζτολείο πηγαίνεις και ζε ποιο ημήμα; 

 

 ηο 6ο Γσκλάζηο Καβάιας. Σο ηκήκα κοσ είλαη ηο Α1’. 

 

                                                    

 

                                             

 
 

 

                                                             ΑΝΑΣΑΙΑ ΔΒΡΔΝΟΓΛΟΤ 

                                                                                      08/03/2012 
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ΚΟΤΛΟΤΡΑΚΙΑ ΠΑΥΑΛΙΝΑ 

Τιηθά 

1 θηιό αιεύξη γηα όιεο ηηο ρξήζεηο 
1 θνπηαιάθη βαλίιηα 
1/2 θνπηαιάθη αιάηη 
1 θνύπα βνύηπξν 
1 1/2 θνύπα δάραξε 
4 απγά 
2 θξνθάδηα 
1/2 θνύπα γάια 
30 γξ. ακκσλία 

Άηνκα: Γίλνληαη 60-80 θνπινπξάθηα 

Υξόλνο πξνεηνηκαζίαο: 2 ώξεο 

Υξόλνο ςεζίκαηνο: 30' 
 

Εθηέιεζε 

Κνζθηλίζηε ην αιεύξη κε ην αιάηη θαη ηε βαλίιηα. Υηππή-
ζηε ην βνύηπξν κε ηε δάραξε, λ' αθξαηέςεη. πλερίδν-
ληαο ην ρηύπεκα, ξίμηε έλα-έλα η' απγά θαη ηα θξνθάδηα. 
Γηαιύζηε ηελ ακκσλία ζην γάια. πλερίδνληαο ην ρηύ-
πεκα, ξίμηε ην γάια ελαιιάμ κε ην αιεύξη ζε δόζεηο. 
Επκώζηε κε ην γάληδν γηα δύκσκα ή κε ην ρέξη, πξν-
ζζέηνληαο όζν αιεύξη ρξεηαζηεί, γηα λα γίλεη κηα δύκε 
καιαθηά θαη εύπιαζηε, ρσξίο λα θνιιάεη ζηα ρέξηα. 
Πιάζε θνξδόληα ζην πάρνο ηνπ κηθξνύ δαθηύινπ θαη 
ηπιίμηε ηα ζε δηάθνξα ζρήκαηα. Αξαδηάζηε ηα ζε βνπ-
ηπξσκέλν ηαςί, ζε αξθεηή απόζηαζε ην έλα από ην 
άιιν, γηαηί ζα θνπζθώζνπλ. Αιείςηε κε ην θξνθάδη α-
ξαησκέλν κε ιίγν λεξό θαη ςήζηε ηα ζε θνύξλν 180 
βαζκώλ Κειζίνπ, γηα 20'-30'. Φπιάμηε ηα ζε θνπηί κπη-
ζθόησλ. 

    

ΑΝΣΧΝΖ ΘΔΟΥΑΡΗΓΖ 
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Μηα θξύα ξώζηθε ζνύπα 

                                                                                      ΟΚΡΟΚΑ 

Θα ρξεηαζηνύκε: 

1 καηζάθη κατληαλό,1 καηζάθη άλεζν 

1 καηζάθη θξέζθν θξεκκπδάθη 

1 καηζάθη θξέζθα ζθνξδάθη 

3-4 βξαζκέλα απγά 

4-5 βξαζκέλα ινπθάληθα 

2-3 βξαζκέλεο παηάηεο 

2-3 αγγνύξηα 

1lt Αεξάλε ή θεθήξ 

1lt  ζόδα (δειαδή γάδε) 

αιάηη γηα γεύζε 

Πξνεηνηκαζία: 

Κόβνπκε ςεινθνκέλα ην κατληαλό,ην άλεζν,ην θξεκκπδάθη,ην 

ζθόξδν.Σα απγά,ηα ινπθάληθα θαη ηηο παηάηεο θαη ηα αγγνύξηα 

ζε θύβνπο.Όια κέζα ζηε θαηζαξόια,βάδνπκε ην αεξάλε ή θε-

θήξ θαη ζην ηέινο ζόδα θαη αιάηη γηα γεύζε.Δηαηεξίηε ζην ςπ-

γείν.Μελ ην βξάδεηαη! 

                                                                    ΚΑΛΗ Α ΟΡΕΞΗ!

 
  

ΒΑΛΔΡΗΑ  ΘΔΟΓΧΡΟΤ 

ΠΑΤΛΗΓΟΤ ΦΧΣΔΗΝΖ 
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                                             ηγά ηα απγά! 
 

   Καη θέηνο ην παζραιηλό έζηκν ζέιεη ηα απγά βακκέλα θόθθηλα. Ζ 

κήπσο πνιύρξσκα, Ή… γηαηί όρη αθόκα πην πξσηόηππα. Γεο ηηο 

νδεγίεο θαη θηηάμε ηα δηθά ζνπ μερσξηζηά απγά. Έλα γηα θάζε κέινο 

ηεο νηθνγέλεηαο... Σν κόλν πνπ ζα ρξεηαζηείο είλαη πνιιά απγά, θε-

ξνκπνγηέο ή λεξνκπνγηέο θαη πνιύ θαληαζία! 

   Οδεγίεο  : 
1.   Βξάζηε ηα απγά. 
2.   Πεξηκέλεηε λα θξπώζνπλ ιίγν, ώζηε λα κπνξείηε λα ηα αθνπ-
κπάηε. 
 3.   Όζν είλαη αθόκα δεζηά, ηνπνζεηήζηε ηα ζε απγνζήθεο.  
4.   Υξεζηκνπνηήζηε θεξνκπνγηέο ή λεξνκπνγηέο γηα λα ηνπο δώζε-
ηε ρξώκα 
5.   ρεκαηίζηε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα θάλνπλ ην θάζε απγό λα 
κνηάδεη κε έλα δηαθνξεηηθό κέινο ηεο νηθνγέλεηαο. Σνλ κπακπά, ηε 
κακά, ηα αδέιθηα, ηνλ παππνύ, ηε γηαγηά, ηνπο θίινπο, ην ζθύιν, ηε 
γάηα, ην θνπλέιη…  

                                         
 

                                           Γξεγόξεο θαη Κσζηαληίλνο  
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                                                                     ΜΙΛΦΕΪΓ 
 

ΤΛΗΚΑ 
1 παθέην ζαβνπαγηάξ 
3 ζαθνπιάθηα θξέκα ζηηγκήο βαλίιηα 
1 θνπηί  ζαληηγύ 
 

ΔΚΣΔΛΔΖ 
Κόβνπκε ζηε κέζε ηα ζαβνπαγηάξ θαη ηα ζηξώλνπκε ζε έλα ηαςί. 
Υηππάκε ηελ θξέκα ζηηγκήο θαη ηελ απιώλνπκε πάλσ από ηα ζα-
βνπαγηάξ. 
ηξώλνπκε από πάλσ θαη ηα ππόινηπα ζαβνπαγηάξ θαη από πάσ 
ηε ζαληηγύ. 
 

                                                                               ΓΖΜΟ ΜΠΗΚΟ 

      ΚΗΝΓΤΝΟ   ΓΗΑΓΗΚΣΤΟΤ 
 
Ζ  λέα   θηλεκαηνγξαθηθή  ηαηλία  πνπ  καο  ήξζε  από 
ηελ    Αζήλα , σο  ζεαηξηθή  πνπ   ιέγεηαη  <<Αλαδεηώληαο 
ηελ  Ραπνπλδέι  ζην  δηαδίθηπν >>, ελεκέξσζε ηα παηδηά 
γηα  ηνπο  πνιινύο  θηλδύλνπο  ηνπ  δηαδηθηύνπ. 
Γειαδή  ηνπο  έδσζε  νδεγίεο  γηα 
λα   ην  ρξεζηκνπνηνύλ  θαιύηεξα   
ώζηε  λα  κελ έρνπλ  άιιεο     
δπζάξεζηεο  εθπιήμεηο.  
 
 
 
 
 
 
       Δξκήο   Κπξηαθάθεο  
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Η πην μερσξηζηή ζηηγκή ηεο γηνξηήο ηνπ Πάζρα 

Σν Πάζρα είλαη ε κεγαιύηεξε γηνξηή ηεο  
ζξεζθείαο καο . Γηνξηάδνπκε ηελ Αλάζηαζε 
ηνπ  
Υξηζηνύ, πνπ ζπκβνιίδεη ην λέν μεθίλεκα ηνπ  
αλζξώπνπ. 
         ηε ρώξα καο ην Πάζρα, εθηόο από ηε  
ζξεζθεπηηθή ηνπ ζεκαζία είλαη πινύζην θαη  
ζε  
παξαδόζεηο  θαη έζηκα πνπ ην θάλνπλ πξαγκαηηθά  
μερσξηζηό.  Από ηηο ιακπάδεο  πνπ θξαηάκε ζηελ εθθιεζία  ηε 
βξαδηά  ηεο Αλάζηαζεο , κέρξη ηα παζραιηλά θνπινπξάθηα  θαη 
ηζνπξέθηα πνπ ζπλνδεύνπλ ηα  θόθθηλα  αβγά, ε  γηνξηή  απηή  έρεη  
πνιιέο ηδηαίηεξεο ζηηγκέο. Κη όια απηά ρσξίο  λα  εμεηάζνπκε ηα  
μερσξηζηά έζηκα  θάζε ηόπνπ, πνπ, αλ ηα ζπγθεληξώζνπκε, είλαη 
ρηιηάδεο. 
         Δκέλα πάλησο ε ζηηγκή  πνπ κε  ζπγθηλεί  πεξηζζόηεξν από 
όιεο είλαη ε βξαδηά ηνπ Δπηηαθίνπ. Ζ ζέα ηνπ μύιηλνπ ηάθνπ ζηνιη-
ζκέλνπ κε ηόζε πξνζνρή από ηνπο πηζηνύο κε θάλεη  λα ζηέθνκαη 
έθπιεθηνο θάζε θνξά. Από ην  πξσί  νη θακπάλεο  ζεκαίλνπλ  πέλ-
ζηκα θαη ζηελ εθθιεζία ε αηκόζθαηξα είλαη θαηαλπθηηθή θαη βαξηά. 
Μεηά, ε πεξηθνξά, όπνπ όινη αθνινπζνύκε ζησπεινί θαη πξνζε-
ισκέλνη. 
 

 Ζ μερσξηζηή αίζζεζε πνπ αθήλεη ζε όινπο καο ην Πάζρα είλαη όηη 
κέζα από ηελ ππέξηαηε ζπζία ηνπ Υξηζηνύ κπνξνύκε λα πηζηεύνπ-
κε όηη  ππάξρεη ειπίδα γηα έλαλ θαιύηεξν θόζκν. Άιισζηε, ην ζε-
καληηθόηεξν είλαη λα δνύκε κε αξρή καο ηελ  αγάπε θαη ηνλ ζεβα-
ζκό πξνο ηνλ ζπλάλζξσπό καο. 

                                                                                                       Κωσταντίνος  
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ΚΑΣΗΚΗ  ΣΟ  ΦΟΤΡΝΟ 

 Τιηθά: 

* 1 κπνύηη από αξλί ή θαηζίθη πεξίπνπ 2 θηιά 

* αιάηη θαη θξεζθνηξηκκέλν πηπέξη 

* 8 ζθειίδεο ζθόξδν θνκκέλν ζε καθξόζηελα θνκκάηηα 

* 1-2 θνπη. ζνύπαο ςηινθνκκέλν θξέζθν δπόζκν 

* 350 γξ. γηανύξηη ζαθνύιαο 

* ην μύζκα θαη ην ρπκό από 2 ιεκόληα 

* 1 θνπη. ζνύπαο ειαηόιαδν * 1/2 - 1 θνπη. ζνύπαο πάπξηθα 

* 1 πξέδα αιάηη 
Δθηέιεζε: 

* Αθνύ πιύλνπκε ην θξέαο, ην ραξάδνπκε ζε δηάθνξα ζεκεία θαη 
ηνπνζεηνύκε κέζα ηα θνκκαηάθηα ηνπ ζθόξδνπ. Σν παζπαιίδνπκε 
γύξσ-γύξσ κε ην δπόζκν, αιαηίδνπκε ειαθξά θαη ην ηνπνζεηνύκε 
ζην ςπγείν γηα 2-3 ώξεο λα ζηαζεί.  * ε έλα κπσι, αλαθαηεύνπκε 
ην γηανύξηη, ην μύζκα, ην ρπκό, ην ειαηόιαδν, ηελ πάπξηθα θαη ηελ 
πξέδα αιαηηνύ. Παζαιείβνπκε γύξσ - γύξσ ην κπνύηη κε ην κηζό 
γηανύξηη θαη ην ςήλνπκε ζε πξνζεξκαζκέλν θνύξλν ζηνπο 180. 

* ηε κέζε ηνπ ςεζίκαηνο, μαλαπαζαιείβνπκε κε ην ππόινηπν γηα-
νύξηη θαη νινθιεξώλνπκε ην ςήζηκν θαη από ηηο δύν πιεπξέο. 

εκείσζε: Γηα ην ςήζηκν ππνινγίζηε 35-40' γηα θάζε 450 γξ. θξέ-
αο. Δγώ δνθίκαζα κηα θνξά θαη ην θνθθίλεζα πεξηζζόηεξν (ιίγν 
ζην γθξίι πέξαλ ηνπ θαλνληθνύ ςεζίκαηνο) θαη έγηλε κηα ππέξνρε 
γεπζηηθή ξνδνθόθθηλε θξνύζηα επάλσ ζην θξέαο (πνπ όκσο ζε κε-
ξηθνύο δελ αξέζεη - ε θξνύζηα ελλνώ).  ΚΑΛΖ ΔΠΗΣΤΥΗΑ!! 

ΛΔΤΣΔΡΖ ΠΑΤΛΗΓΖ 
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Καξλαβάιη 

Καιώο ην θαξλαβάιη 

κε ηνπο ηξεινύο ρνξνύο 

πνπ ληύλεη καζθαξάδεο 

κεγάινπο θαη κηθξνύο 

Καιώο ην πνπ ζθνξπάεη 

θνξδέιεο θνκθεηί 

είλαη γηα ηα παηδάθηα 

ε πην ηξειή γηνξηή 

Υνξέςηε ηξαγνπδήζηε 

κνπ ιέεη ε γηαγηά 

λα κπόξαγα παηδηά 

αρ πόζν ζα 'ζεια θη εγώ  
 
Ζ Καζαξά Γεπηέξα είλαη ην ηέινο ησλ Απόθξεσ θαη ε πξώηε κέξα 
ηεο αξαθνζηήο. Ζ ιέμε Καζαξή εθθιεζηαζηηθά ζεκαίλεη ην μεθίλε-
κα ηεο θάζαξζεο ησλ Υξηζηηαλώλ πνπ αξρίδεη κε λεζηεία. Από ηελ 
Καζαξά Γεπηέξα μεθηλάεη ε λεζηεία ηεο Μεγάιεο Σεζζαξαθνζηήο. 
Απαξαίηεηα ζηνηρεία ηεο απνθξηάο ζεσξνύληαη ηα θνύινπκα  θαη ν 
ραξηαεηόο. Ο ενξηαζκόο ηνπ θαξλαβαιηνύ θιείλεη κε ηα θνύινπκα 
θαη ην πέηαγκα ηνπ ραξηαεηνύ. Με ηνλ όξν θνύινπκα, ελλννύκε ηε 
καδηθή έμνδν ηνπ θόζκνπ ζηελ ύπαηζξν θαη ηνλ ενξηαζκό ηεο Κα-
ζαξάο Γεπηέξαο έμσ ζηελ θύζε. 

ΛΔΤΣΔΡΖ ΠΑΤΛΗΓΖ 

ΚΤΡΗΑΚΑΚΖ ΑΝΑΣΑΖ 
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Βειάδω: ξήκα 
Έλα πξόβαην ή κηα θαηζίθα βειάδνπλ, θάλνπλ κπεεε-κπεεε, 
θωλάδνπλ δειαδή κε ηνλ δηθό ηνπο ηξόπν. 
 

Βξπρώκαη: ξήκα 
Βγάδω κνπγθξεηό, ή θωλή ηωλ άγξηωλ δώωλ. 
 

Βηόηνπνο: ν νπζηαζηηθό βηόηνπνη 
Τν θαηάιιειν πεξηβάιινλ πνπ δεκηνπξγεί ε ηδία ε θύζε, ώζηε 
λα δήζνπλ θαη λα αλαραξαρηνύλ ηα δώα θαη ηα θπηά πνπ ηαη-
ξηάδνπλ ζην πεξηβάιινλ απηό. 
 

Εζεινληήο:  ο οσζιαζηικό 
Ασηός ποσ κάνει κάποια δοσλειά με ηη θέληζη ηοσ και τωρίς να 
παίρνει τρήμαηα . 
Ασηός ποσ προζθέρει έργο για να βοηθήζει ηοσς ζσνάνθρωποσς 
ηοσ αλλά και ηο θσζικό περιβάλλον  π.τ. εθελονηής αιμοδόηης, εθε-
λονηής γιαηρός. 
 

Σπλέληεπμε από ηνλ Αλδξέα Πάληα 
-Για ποιο λόγο πήγαηε ζηη Κπήηη; 
-Για ένα επαγγελμαηικό ηαξίδι. 
-Τι ενηςπωζιακό είδαηε εκεί; 
-Τιρ ωπαίερ παπαλίερ πάνω από ηο αεποπλάνο. 
-Σαρ άπεζε αςηό ηο ηαξίδι;  
-Απκεηά, ηόζο πος ζκάθηομαι να πάω διακοπέρ εκεί ηο καλο-
θαίξη κε ηελ νηθνγέλεηα κνπ. 
Σαο επραξηζηώ πνπ αθηεξώζαηε ηνλ ρξόλν ζαο γηα εκάο. 

Χξύζα Πάληα. 
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Π - - - - - - - - - Έληνκν θόθθηλν κε καύξεο βνύιεο. 
Α - - - Σα ηζνπγθξίδνπκε ην Πάζρα. 
 - - - - -  ε απηό ζηαύξσζαλ ην Υξηζηό. 
Υ - - - - - -  Σν Πάζρα γηνξηάδνπκε ηελ αλάζηαζή ηνπ. 
Α - - - - - Δπνρή ηνπ ρξόλνπ. 
 

Λ - - - - Σξέρεη γξήγνξα. 
Α - - - - - Έλα πνλεξό δών. 
Μ - - - - - - - Πίηα κε θξνύην. 
Π - - - - - - - - Κόθθηλν ινπινύδη ηνπ αγξνύ. 
Α - - - - - Εεη ζηε ζάιαζζα θαη έρεη αγθάζηα. 
Γ - - - - Έρεη πνιιά δέληξα. 
Α - - - - - - - Ζ Θεά ηεο νκνξθηάο. 

 

ΚΑΛΟ ΠΑΥΑ               

                                                                                                                       

ΚΤΡΗΑΚΖ ΚΟΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 

ΑΚΡΟΣΙΥΙΔΑ 
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      Τ  Ν  Ε  Ν  Σ  Ε  Τ  Ξ  Η   ηεο  Μ Τ Ρ Σ Ο Τ    Λ Α Ι ΟΤ 
 
 
-Πσο ζε ιέλε? 

-Με ιέλε Υξπζόζηνκν   Λάην. 

-Με ηη αζρνιείζαη? 

- Δίκαη καζεηήο ηεο Β΄ Λπθείνπ  θαη  παίδσ κπάζθεη ζηελ νκάδα 

ηεο ΔΝΧΖ    ΚΑΛΑΘΟΦΑΗΡΗΖ ΚΑΒΑΛΑ. Ζ νκάδα  καο  εί-

λαη πνιύ  θαιή. Αλ  ληθήζνπκε ζα   πάκε ζηελ Θεζζαινλίθε . Θα  

ιάβνπκε κέξνο ζην Παλειιήλην Πξσηάζιεκα. 

-Ση θάλεηο ηνλ ειεύζεξν ζνπ ρξόλν ? 

-Βγαίλσ κε ηνπο θίινπο κνπ έμσ ,πεγαίλσ γηα θαθέ ,παίδσ επηηξα-

πέδηα παηρλίδηα, αθνύσ κνπζηθή , ζεξθάξσ ζην δηαδίθηπν. 

- Καιή επηηπρία θαη επραξηζηώ πνιύ 

-Παξαθαιώ. 

ΛΗΑΡΟ ΠΤΡΟ 
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ΓΗΑΝΝΖ ΥΑΣΕΖΑΠΟΣΟΛΗΓΖ 
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ΒΑΗΛΔΗΑ  ΓΚΗΚΑ 
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ΑΘΖΝΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ 
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ΑΘΖΝΑ  ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ 

ΒΑΗΛΖ ΦΑΡΟΤΓΑΚΖ 
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©ΣΓΝΑΡΙΟ-ΣΚΙΤΣΑ : ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΧΙΛΛΓΑΣ 

Λίγεσ μζρεσ πριν 
το Πάςχα ςτο 
μπακάλικο του 
κυρ-Χριςτου… 

...6 αυγά, ο Αναςτάςθσ, θ Αναςταςία, ο Λά-
μπροσ, θ Λαμπρινι, ο Παςχάλθσ και θ Παςχα-
λιά ςυηθτοφν. 

Αα, παιδιά! Σε λίγεσ μζρεσ είναι το Πάςχα! 
Τι ωραία!!! 

Όντωσ! Θα μασ βάψουν, κα μασ 
τςουγκρίςουν και κα μασ φάνε! 

Πάντωσ εμζνα δεν μου 
αρζςει το Πάςχα! 

Γιατί; 

Γιατί όχι μόνο μασ ςπάνε τα κεφάλια αλλά μασ τρϊνε κιόλασ! 

Εγϊ δεν ανθςυχϊ! 
Είμαι κλούβιος!!! 
 

Χα χα χα χα χα χα !!!! 
Εε! κάποιοσ μασ αγοράηει. 

Βοικεια!! 

Ψυχραιμία!! 

Τι μασ περιμζνει 
τϊρα; 

Μα νομίηω 
ξζρεισ τι! 


