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Αναστάσεως ημέρα λαμπρυνθώμεν 

Λαοί, Πάσχα Κυρίου, Πάσχα˙ εκ 

γάρ θανάτου πρός ζωήν, και έκ 

γης πρός ουρανόν, Χριστός ο 

Θεός, ημάς διεβίβασεν, επινίκιον 

άδοντας.   

 

(Ειρμός από την Ακολουθία του 

Πάσχα ) 

 

  

  

 

 

 

 

Η Ανάστασις σου Χριστέ Σωτήρ, 

άπασαν εφώτισε την οικουμένην, 

και ανεκαλέσω το ίδιον πλάσμα, 

Παντοδύναμε Κύριε, δόξα σοι.  

        

 

 

(Απόστιχος εσπερινού β΄ και πλ. 

Β΄ Ήχου) 
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EDITORIAL 

Χαίρομαι πάρα πολύ για την 

έκδοση του τρίτου τεύχους του 

περιοδικού του σχολείου μας, 

που υλοποιήθηκε από τους 

μαθητές-τριες μας με τη βοήθεια 

των καθηγητών-τριών τους. 

Μέσα απ’ αυτό οι μαθητές 

αναδεικνύουν  για μια ακόμη 

φορά τις δυνατότητες και τα 

ενδιαφέροντα τους και 

αποδεικνύουν οτι η συλλογική 

δουλειά μπορεί να αποφέρει 

πολλά θετικά αποτελέσματα.  Το 

τεύχος  αυτό είναι αφιερωμένο 

στη μεγάλη γιορτή του Πάσχα 

αλλά και σε διάφορες δράσεις 

του σχολείου μας. Εύχομαι να 

συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια 

που δίνει την ευκαιρία  σε 

πολλά παιδιά να συνεργαστούν 

και να δημιουργήσουν. 

Η Διευθύντρια 

Άννα Κωστοπούλου  
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Ο Ευαγγελισμός της 

Θεοτόκου  25 Μαρτίου 

 

 

 

 

 

 

 

Στις 25 Μαρτίου εορτάζουμε τον 

Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Την 

χαρμόσυνη δηλαδή είδηση, που 

έφερε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ στην 

Παναγία, ότι μέσω αυτής θα 

ενσαρκωθεί ο Υιός του Θεού. 

 

«Ιδού νυν ευαγγελίζομαι χαράν 

μεγάλην» της είπε ο Αρχάγγελος. 

 

Όταν η Παναγία ρώτησε πώς είναι 

δυνατόν να τεκνοποιήσει χωρίς 

άνδρα, ο Αρχάγγελος της απάντησε 

ότι το Άγιο Πνεύμα θα έρθει σ’ εσένα 

και με την δύναμη του Υψίστου θα 

συντελεστεί η ενσάρκωση του Υιού 

του. 

 

Έτσι η Μαρία συνέλαβε τον Υιό και 

λόγο του Θεού, τον Ιησού Χριστό, ο 

οποίος με την εκούσια θυσία και τον 

μαρτυρικό «θάνατό» του, έσωσε το 

ανθρώπινο γένος από τον αιώνιο 

θάνατο, στον οποίο είχε οδηγηθεί 

μετά από την εκδίωξη των 

πρωτοπλάστων από τον παράδεισο. 

 

 

Το απολυτίκιο της γιορτής λέει: 

«Σήμερον της σωτηρίας ημών το 

κεφάλαιον και τού απ' αιώνος 

μυστηρίου ή φανέρωσις ο Υιός τού 

Θεού Υιός τής Παρθένου γίνεται και 

Γαβριήλ την χάριν ευαγγελίζεται. Διό 

και ημείς συν αυτώ τη Θεοτόκω 

βοήσωμεν, Χαίρε, Κεχαριτωμένη, ο 

Κύριος μετά σου.»  

 

Δηλαδή: «Σήμερα είναι η κυριότερη 

μέρα της σωτηρίας μας και η 

φανέρωση του Μυστηρίου, που ήταν 

από πολλά χρόνια κρυμμένο: Ο Υιός 

του Θεού θα γίνει άνθρωπος, Υιός 

τής Παρθένου Μαρίας και ο 

Αρχάγγελος Γαβριήλ αυτό το 

χαρμόσυνο μήνυμα φέρνει. Γι’ αυτό 

κι εμείς μαζί μ αυτόν ας πούμε ζωηρά 

στην Παναγία: Χαίρε, Κεχαριτωμένη, 

ο Κύριος είναι μαζί σου.»  

 

Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, είναι 

από τις μεγαλύτερες γιορτές της 

Εκκλησίας μας. Είναι μέρα χαράς και 

αγαλλίασης. Η Εκκλησία επιτρέπει την 

βρώση ψαριών ακόμα και αν ο 

Ευαγγελισμός της Θεοτόκου «πέσει» 

μέσα στην Μεγάλη Εβδομάδα. Η 

ημέρα αυτή είναι και ημέρα αργίας. Η 

παράδοση λέει ότι αυτήν την ημέρα 

ούτε τα χελιδόνια δεν χτίζουν τις 

φωλιές τους.  

 

Ε. Κ. και Ε. Π. από  ΕΟ2 

 

 

 



 

4 

ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 

Το Πάσχα είναι η μεγαλύτερη γιορτή 

της ορθοδοξίας, όπου γιορτάζεται η 

Ανάσταση του Ιησού Χριστού, μετά από 

την Μεγάλη Εβδομάδα των παθών.   

ΜΕΓΑΛΗ  ΔΕΥΤΕΡΑ 

Τη Μεγάλη Δευτέρα 

στα χωριά κυρίως, οι 

αυλές ασπρίζονται με 

ασβέστη, βάφονται οι 

γλάστρες κόκκινες και 

φυτεύονται διάφορα 

λουλούδια .Σε κάποιες 

περιοχές, οι πιστοί συνηθίζουν να 

τρέφονται μόνο με ψωμί και νερό έως 

τη Μεγάλη Πέμπτη το πρωί, όπου 

λαμβάνουν από την εκκλησία την 

Θεία Κοινωνία. 

ΜΕΓΑΛΗ  ΤΡΙΤΗ 

 Στον εσπερινό 

της Μεγάλης 

Τρίτης 

ακούγεται ένα 

από τα 

ωραιότερα τροπάρια της 

εκκλησιαστικής υμνογραφίας. Το 

τροπάριο της Κασσιανής. Τη Μεγάλη 

Τρίτη γινόμαστε κοινωνοί δύο 

παραβολών του Κυρίου. Της 

παραβολής των Μωρών Παρθένων 

και της παραβολής των Ταλάντων. 

ΜΕΓΑΛΗ  ΤΕΤΑΡΤΗ 

  Το πρωί της Μεγάλης 

Tετάρτης οι 

νοικοκυρές φτιάχνουν 

τα πασχαλινά 

κουλουράκια. Το 

απόγευμα στις εκκλησίες μας , 

τελείται το Μυστήριο του Μεγάλου 

Ευχελαίου, όπου οι γυναίκες 

παίρνουν λίγο αλεύρι μαζί τους στην 

εκκλησία, το οποίο μετά τη λειτουργία 

το κάνουν πρόσφορο. Κατά την 

διάρκειά του, διαβάζονται επτά 

Ευαγγέλια και επτά Ευχές. Ευλογείται 

έτσι το λάδι με το οποίο ο ιερέας 

«σταυρώνει» τους πιστούς στο 

μέτωπο, στο πηγούνι, στα μάγουλα 

και στις παλάμες. Το ευχέλαιο γίνεται 

και στο σπίτι. Στα αντικείμενα που 

ευλογούνται στη διάρκεια αυτής της 

τελετής, αποδίδεται ξεχωριστή, θεία 

ιδιότητα και δύναμη. Γι’αυτό στη 

Σπάρτη τρώνε κάθε πρωί ένα 

κομματάκι από το αλεύρι που 

«άκουσε» τις ευχές του ευχελαίου. 

ΜΕΓΑΛΗ  

ΠΕΜΠΤΗ 

   Από το 

πρωί της 

Μεγάλης 

Πέμπτης οι 

γυναίκες 

καταγίνονται με το ζύμωμα. 

Ζυμώνουν τις κουλούρες της Λαμπρής 

καθώς και κουλούρι για την 

πρωτομαγιά. Την Μεγάλη Πέμπτη 
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βάφονται τα κόκκινα αυγά. Για τον 

λόγο αυτό, η ημέρα λέγεται και 

Κόκκινη Πέμπτη, ή Κοκκινοπέφτη.  

 

 

 

Το αυγό συμβολίζει από την 

αρχαιότητα την ανανέωση της ζωής, 

και το κόκκινο χρώμα, το αίμα του 

Χριστού.  Σε πολλά μέρη είναι 

ορισμένος ο αριθμός των αυγών που 

θα βάψουν, όπως και οι τρόποι και τα 

μέσα βαφής π.χ. με το βάρτζι, δηλαδή 

με ένα κόκκινο ξύλο, βάφονται 

κόκκινα, με τα φύλλα της αμυγδαλιάς, 

κίτρινα. Θαυμάσιες ιδιότητες έχει το 

πρώτο αυγό που θα βάψουν, αυτό της 

Παναγίας, καθώς και τα 

ευαγγελισμένα αυγά. Ακόμη είναι 

κοινή πίστη ότι οι ψυχές των νεκρών 

από τη Μεγάλη Πέμπτη λυτρώνονται, 

και γι’αυτό, οι συγγενείς τους, 

αφήνουν προσφορές στα 

νεκροταφεία. Στην εκκλησία ψάλλεται 

η μακρά ακολουθία των Παθών με τα 

12 Ευαγγέλια, και αναπαριστάνεται 

ξανά η Σταύρωση. Τέλος, στη Ρόδο, 

στα δώδεκα Ευαγγέλια, ανάβονται 

φωτιές στις οποίες τα παιδιά πηδούν 

και καίνε το Μάρτη τους. Το 

σταύρωμα του Ιούδα ήταν το πιο 

σημαντικό έθιμο, γι’ αυτό, το 

ομοίωμα του Ιούδα έπρεπε να είναι 

έτοιμο από τη Μεγάλη Πέμπτη. Το 

σταύρωμα και το κάψιμο του 

Ισκαριώτη αναφέρεται σε 

προχριστιανικούς χρόνους και είναι 

πάντοτε σχετικό με αντιλήψεις 

ομοιοπαθητικής μαγείας. Αφού 

τελειώσουν τα 12 Ευαγγέλια, κοπέλες 

αναλαμβάνουν να στολίσουν τον 

Επιτάφιο με γιρλάντες από λευκά 

λουλούδια, έτσι ώστε το πρωί της 

επόμενης μέρας να είναι έτοιμος να 

δεχθεί το σώμα του Χριστού κατά την 

Αποκαθήλωση. 

ΜΕΓΑΛΗ    ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

Η Μεγάλη 

Παρασκευή 

είναι ημέρα 

πένθους ,καθώς 

το δράμα του 

Ιησού κορυφώνεται. Κατά τη διάρκεια 

της προσκύνησης του Επιταφίου, οι 

πιστοί, αφού ασπαστούν τον 

επιτάφιο, περνούν από κάτω «για να 

τους πιάνει η χάρη» όπως λένε.. 

Την ημέρα 

αυτή δεν 

στρώνουμε 

καν τραπέζι, 

δεν τρώμε 

ούτε λάδι, 

και το γεύμα περιορίζεται σε ένα 

πιάτο ξύδι, όπου όλοι βουτούν το 

ψωμί και το γεύονται, συμμεριζόμενοι 

το Θείο Πάθος. Δεν τρώμε γλυκά, για 

την αγάπη του Χριστού, που τον 

πότισαν ξύδι. Ταχινόσουπα, μαρούλι 

ή φακές με ξύδι είναι τα συνήθη 

φαγητά. Κανείς δεν πρέπει να πιάσει 

στα χέρια του σφυρί ή βελόνι, γιατί 

θεωρείται μεγάλη αμαρτία. Ακόμα πιο 

άγνωστο είναι το έθιμο, όπου κανείς 

δεν στρώνει το κρεβάτι του πριν την 

εκκλησία, ώστε να μην στρωθεί 

κρεβάτι πριν στρωθεί το κρεβάτι του 

Χριστού.  Το βράδυ γίνεται ο 
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Εσπερινός και η περιφορά του 

Επιταφίου. Στη Χίο, όση ώρα γυρίζουν 

τον επιτάφιο οι πόρτες μένουν 

ανοιχτές για να μπει η θεία χάρη. Στα 

κεριά και στα λουλούδια του 

επιταφίου αποδίδεται θαυματουργός 

δύναμη και παρόλο που η διανομή 

τους γίνεται από τον παπά, υπάρχει η 

αντίληψη ότι πρέπει να τα κλέψουν 

για να έχουν περισσότερη ενέργεια. 

Τα λουλούδια που παίρνουν οι πιστοί 

από τον Επιτάφιο θεωρούνται 

ευλογημένα, και τοποθετούνται στο 

εικονοστάσι του σπιτιού. Παλιότερα, 

οι γυναίκες έφτιαχναν με αυτά 

φυλαχτά για τους ναυτικούς, ενώ 

ορισμένοι τα χρησιμοποιούσαν και 

σαν γιατρικό για τον πονοκέφαλο. 

Στην περιφορά του Επιταφίου 

προπορεύεται η μπάντα ή η χορωδία 

και παίζει πένθιμα εμβατήρια, 

ακολουθούν οι ιεροψάλτες, ο κλήρος, 

οι μυροφόρες, τα εξαπτέρυγα, 

πρόσκοποι και οι πιστοί που ψέλνουν 

καθ’όλη τη διάρκεια της λιτανείας. Σε 

όλη τη διαδρομή οι πιστοί ραίνουν 

τον επιτάφιο με λουλούδια και 

αρώματα, κρατώντας αναμμένα 

κεριά. 

ΜΕΓΑΛΟ   ΣΑΒΒΑΤΟ 

Το πρωί του 

Μεγάλου 

Σαββάτου, στις 

εκκλησίες μας, 

τελείται η θεία 

Λειτουργία της Πρώτης Ανάστασης. Το 

Μεγάλο Σάββατο το πρωί στολίζουν 

την εκκλησία με κλαδιά δάφνης γύρω 

γύρω, γεμίζουν ένα πανέρι με 

δαφνόφυλλα και όταν ο παπάς πει 

«ανάστα ο Θεός κρίναι την γην» τα 

σκορπά σ’ όλη την εκκλησία και οι 

γυναίκες προσπαθούν να τα πιάσουν. 

Το Μεγάλο Σάββατο ξεκινούν οι 

ετοιμασίες για το τραπέζι της 

Ανάστασης και οι νοικοκυρές 

μαγειρεύουν τη μαγειρίτσα για να την 

φάνε λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Η θεία 

Λειτουργία της Αναστάσεως γίνεται το 

βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου.   Όταν 

ο ιερέας ψάλλει το «δεύτε λάβετε 

φως!» τα κορίτσια στην Αθήνα 

ανάβουν τη λαμπάδα τους από 

κάποιον άντρα, για να παντρευτούν, 

ενώ όταν πει «και σεισμός εγένετο 

μέγας», στη Χίο χτυπούν τα στασίδια 

της εκκλησίας. Επίσης, όταν ψάλλεται 

το «Χριστός Ανέστη» η ατμόσφαιρα 

δονείται από καμπανοκρουσίες, 

πυροβολισμούς και πυροτεχνήματα. 

Με την τελετή της Ανάστασης 

αγιάζονται τα κόκκινα αυγά που 

ονομάζονται «αναστημένα» ή «αυγά 

του Καλού Λόγου».  

 

Στην Κέρκυρα, 

εκτός από τα 

αυγά, 

καθαγιάζεται και 

ο αμνός του Πάσχα και μοιράζεται 

στους εκκλησιαζόμενους. Οι πιστοί 

μετά το τέλος της Λειτουργίας 

μεταφέρουν το Άγιο Φως στα σπίτια 

τους και το έθιμο θέλει να το φυλάνε 

να μην σβήσει, για σαράντα ημέρες. 

Με τη φλόγα της λαμπάδας 

«σταυρώνουν» πρώτα το ανώφλι της 

εξώπορτας του σπιτιού και 

ανανεώνουν το φως του καντηλιού 

και του τζακιού. Στην Ύδρα καίνε με το 
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φως της Ανάστασης τα δέντρα που 

δεν καρπίζουν, στον κόμπο τους. Στην 

Κρήτη λένε στα άκαρπα δέντρα τρεις 

φορές «Χριστός Ανέστη» και ύστερα 

βάζουν στη ρίζα τους μια πέτρα για να 

κάνουν καρπούς. Από το Πάσχα ως 

την Πεντηκοστή, κατά την παράδοση, 

οι νεκροί κυκλοφορούν ελεύθεροι 

ανάμεσα στους ζωντανούς. Γι’ αυτό οι 

πιστοί επισκέπτονται τα νεκροταφεία, 

κάνουν προσφορές στους νεκρούς ή 

δίνουν σε φτωχούς τη μερίδα του 

αποθανόντος.  

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΤΟΥ  ΠΑΣΧΑ 

Την Κυριακή 
του Πάσχα 
εορτάζουμε την 
Ανάσταση του 
Ιησού Χριστού. 
Σύμφωνα με 
έθιμο των 
Εβραίων, κύριο 
φαγητό του Πάσχα είναι το αρνί στη 
σούβλα. ΄Ενα έθιμο που κρατάει από 
τους αρχαίους ΄Ελληνες, είναι η 
ωμοπλατοσκοπία. Ο νοικοκύρης θα 
εξετάσει τα σημάδια της ωμοπλάτης 
του αρνιού και θα βγάλει από αυτά, 
μαντέματα. Για να δείξει όμως η 
πλάτη, πρέπει το αρνί του Πάσχα να 
κοιμηθεί τουλάχιστον δυο νύχτες στο 
σπίτι.  Την εποχή της Τουρκοκρατίας 
γίνονταν στην Μακρυνίτσα τα 
«συγχωρέματα». Το απόγευμα της 
Κυριακής του Πάσχα μετά τη Δεύτερη 
Ανάσταση, όλοι οι γέροι του χωριού 
πήγαιναν και κάθονταν στη σειρά, στα 
πέτρινα καθίσματα της αυλής απ’ 
όπου έπρεπε να περάσει το 
εκκλησίασμα. Τότε ένας-ένας έδινε το 
χέρι του στους γέροντες, ζητώντας και 
παίρνοντας συγχώρεση. Στα άγνωστα 
έθιμα του Πάσχα περιλαμβάνεται το 
τσουρούφλισμα των ζώων που δεν 

γεννάνε, με το Άγιο Φως, ώστε να 
καρποφορήσουν, καθώς και η φύλαξη 
μιας από τις κουλούρες του Πάσχα για 
να καταναλωθεί την πρωτομαγιά. 
Τέλος ένα έθιμο του Πάσχα που 
έρχεται από τα αρχαία χρόνια πριν 
την γέννηση του Χριστού, είναι το 
διάβασμα της "κουτάλας" του 
αρνιού, που λεγόταν παλιά ότι μπορεί 
να προβλέψει το μέλλον. 

Οι πιστοί συνηθίζουν για σαράντα 

ημέρες μετά το Πάσχα, όταν 

συναντιούνται να χαιρετιούνται 

λέγοντας «Χριστός Ανέστη!», 

«Αληθώς Ανέστη!».Μπορεί σήμερα 

να γυρνάνε όλοι στις δουλειές τους 

την Τρίτη του Πάσχα, αλλά κάποτε το 

γλέντι επεκτεινόταν σ’ όλη την 

υπόλοιπη εβδομάδα, ως την Κυριακή 

του Θωμά, και ονομάζονταν 

διακαινήσιμος ή ασπροβδομάδα. Στην 

παλαιά Αθήνα, κάθε νοικοκύρης μετά 

την Λαμπρή δεν έμπαινε για μια 

εβδομάδα στο κτήμα του. Ακόμη και 

σήμερα σε πολλές περιοχές το 

λαμπριάτικο γλέντι συνεχίζεται.. 

 

Χ. Σ. και Δ. Μ. από Γ΄ΕΠΑΛ 
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Οι δράσεις μας 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Θέμα: «Η αξία του ελαιόλαδου. Επιστροφή στην 

παραδοσιακή ελληνική κουζίνα» 

 

 

 

Συμμετέχει το τμήμα Β ΕΠΑΛ  με την υπεύθυνη 

καθηγήτρια του προγράμματος. 

Θέμα: «Τσιγάρο: Ο καρκίνος στη ζωή μου.»  

 

 

 

 

Συμμετέχει το τμήμα ΒΟ ΤΕΕ  με την υπεύθυνη 

καθηγήτρια του προγράμματος 

Θέμα: «Σειρήνες της εφηβείας.»  

Συμμετέχουν 4 

μαθήτριες του ΤΕΕ  με 

την υπεύθυνη 

καθηγήτρια του 

προγράμματος 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTA ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ 

Θέμα: «Επάγγελμα ο μελισσοκόμος» 

 

Συμμετέχουν οι 

μαθητές του ΒΓ με 

την υπεύθυνη 

καθηγήτρια του 

προγράμματος.  

 

 

Θέμα: «Παραϊατρικά επαγγέλματα.» 

 

Συμμετέχουν μαθητές των  

τμημάτων ΔΟ1 και ΕΟ1 ΤΕΕ  

με την υπεύθυνη 

καθηγήτρια του 

προγράμματος 

 

Θέμα: «Εναλλακτικές μορφές ενέργειας.» 

 

Συμμετέχουν μαθητές 

του  τμήματος ΒΟ ΤΕΕ  

με τον υπεύθυνο 

καθηγητή του 

προγράμματος 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

Θέμα: «Βυζαντινή Μουσική και Παραδοσιακά 

μουσικά όργανα» 

 

 

 

 

Συμμετέχει το τμήμα Β ΕΠΑΛ  με την υπεύθυνη 

καθηγήτρια του προγράμματος. 
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Σκέψεις και συναισθήματα για την 

αναπηρία… Χαρά, λύπη, ανακούφιση, 

απορία!!! Μαθητές του σχολείου 

αναρωτιούνται, θυμούνται. Με ποια 

αφορμή; Όχι τη γνωστή… αυτή των 

καλών, τρυφερών αναμνήσεων.  

Μια μαθήτριά μου, η Κατερίνα που 

μετακινείται με καροτσάκι, λέει μια 

μέρα: «Να μιλήσουμε στην 

εφημερίδα για την Αναπηρία». 

Έκπληξη;;; Ναι!!! Πρόκληση;;; Ναι!!! 

Ας το κάνουμε λοιπόν!  

Ε! και ξεκινήσαμε… Ανοίξαμε μια 

συζήτηση… Μιλήσαμε για εμάς… 

Χαμόγελα σχηματίστηκαν στα 

πρόσωπα των παιδιών.  

Είμαστε οι μαθητές του ΤΕΕ Ειδικής 

Αγωγής και θέλουμε να μιλήσουμε για 

εμάς, όλα όσα θυμόμαστε, μας 

κάνουν να χαιρόμαστε, να 

αναρρωτιόμαστε, να λυπόμαστε… 

Τα παιδιά μιλούσαν, έγραφαν… Ο 

λόγος κυλούσε… τα συναισθήματα 

διαδέχονταν το ένα το άλλο.  

Κάποιας στιγμή ο Σίμος, ο Χρήστος, η 

Αλεξάνδρα άρχισαν να γράφουν στον 

υπολογιστή ό,τι έλεγαν η Κατερίνα, η 

Στέλλα, η Μαρία, η Βικτώρια, ο 

Νίκος… έτσι έδωσαν τα κείμενα που 

θα διαβάσετε παρακάτω… Τι σχέση 

έχουν όλα όσα γράψαμε με την 

Αναπηρία;… Διαβάστε και 

αναρωτηθείτε…  

 

 

Κατερίνα:  (μετακινείται με 

αναπηρικό καροτσάκι) Ο άνθρωπος 

που έχει ένα μεγάλο πρόβλημα όπως 

είναι το αναπηρικό πρώτα απ’ όλα 

είναι κλειστός 

άνθρωπος. Και 

αυτό είναι 

λογικό. Αν 

σκεφτούμε θα 

τον καταλάβουμε 

καλύτερα αφού 

αυτός δε θα πει ποτέ τα λόγια «τρέχω 

και παίζω μπάλα». Ανάπηροι είναι μία 

ομάδα ανθρώπων με ειδικές ανάγκες 

που είτε είναι εκ γενετής ανάπηροι 

είτε από κάποιο ατύχημα. 



 

10 

Δήμητρα: Όταν οι άλλοι κάνουν τόσα 

πράγματα που εγώ δε μπορώ 

στεναχωριέμαι. Γιατί να μου 

συμβαίνει εμένα 

αυτό…;;; Είμαι 

χαρούμενη όταν 

μου μιλούν οι 

άλλοι και 

φοβάμαι σαν με 

κοιτούν με μισό 

μάτι… όταν με κοιτάζουν έτσι νιώθω 

άσχημα…  

Δημήτρης: Αγάπη για μένα είναι η 

αγκαλιά, το 

φιλί, το 

χαμόγελο και 

μια καλή 

κουβέντα. Χαίρομαι όταν αγαπώ και 

όταν με αγαπάνε.  

Χρήστος: Η αγάπη είναι σαν την ζωή. 

Όταν αγαπάς 

είσαι 

ζωντανός, όταν 

οι άνθρωποι 

χωρίζουν μένουν στην άκρη, μόνοι 

τους και πληγώνονται.  

Γιώργος: Νιώθω μόνος όταν χάνω τον 

άνθρωπό μου. 

Νιώθω μόνος 

όταν με 

απορρίπτουν οι 

άλλοι. Νιώθω μόνος όταν με βρίζουν.  

 

 

 

 

Αλέξανδρος: Υπάρχουν παιδιά που 

δουλεύουν στους δρόμους από 4 και 

5 χρονών χωρίς άλλη επιλογή στη ζωή. 

Υπάρχουν 

παιδιά που 

γεννιούνται 

άρρωστα και 

χάνουν τη 

ζωή τους 

πολύ νωρίς.  Ας ενώσουμε όλοι τα 

χέρια μας να βοηθήσουμε αυτά τα 

παιδιά για να έχουν μία ζεστή αγάπη 

και όλα τα πράγματα που χρειάζονται. 

Κωνσταντίνα: Η γνώμη μου  είναι ότι 

αυτοί οι 

άνθρωποι 

θέλουν ειδική 

προστασία και 

φροντίδα από 

τους υπόλοιπους ανθρώπους. 

Σάκης: Οι ανάπηροι διαφέρουμε από 

όλους τους άλλους, είμαστε όμως 

άνθρωποι και εμείς. Επίσης, έχουμε 

τα ίδια δικαιώματα με τους 

υπόλοιπους και είναι σημαντικό να 

μας συμπεριφέρονται καλά και να μας 

αποδέχεται το σχολείο και η 

οικογένεια. 

Χρειάζεται να 

μαθαίνουν τα 

παιδιά να μας 

δέχονται κοντά 

τους και όχι να μας πειράζουν και να 

μας λυπούνται. Ακόμη, πρέπει να 

δίνονται και σε εμάς ίσες ευκαιρίες 

για να κάνουμε μια κανονική  
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ζωή, να μπορούμε να πηγαίνουμε στο 

σχολείο για να μορφωθούμε, να 

μπορούμε να αποκτήσουμε 

εκπαίδευση και να βρούμε μια 

δουλειά. Εξάλλου αρκετοί άνθρωποι 

οι οποίοι είναι ανάπηροι έχουν γίνει 

σήμερα σπουδαίοι επιστήμονες. Για 

μένα, αξίζουμε το σεβασμό από τους 

συνανθρώπους μας και να μας 

φέρονται φυσιολογικά.  

Βαγγέλης: Πληγώνομαι όταν με 

βρίζουν, 

μου μιλούν 

άσχημα 

επειδή 

είμαι 

αλλιώς…  

Μαρία: Αγάπη για μένα σημαίνει να 

βοηθάω τον άλλον.  

Στέφανος: Η αναπηρία είναι δύσκολο 

πράγμα. Δεν  είναι σωστό να γελάμε 

αν βλέπουμε έναν κουτσό, ή κάποιον 

σε καροτσάκι. Θα θέλατε να το 

πάθετε κι εσείς και να γελάνε μαζί 

σας; Αυτούς τους ανθρώπους πρέπει 

να τους βοηθάμε. Για παράδειγμα σε 

ένα λεωφορείο αν ανεβεί κάποιος 

κουτσός και είναι με πατερίτσες 

χρειάζεται να σηκωνόμαστε και να 

του λέμε «ορίστε καθίστε». Ο Θεός να 

τους έχει καλά και να τους βοηθάει!  

Έφη: Κάθε φορά που βλέπω παιδιά σε 

αναπηρικό καροτσάκι σκέφτομαι πως 

τα καταφέρνουν και το παλεύουν. 

Πώς παίρνουν θάρρος και ελπίδα από 

τη ζωή που έχουν; Ακόμα κι αν είναι 

καθηλωμένα βοηθάει το ένα το άλλο 

και εμείς που περπατάμε τα 

παρατάμε τόσο εύκολα. Εγώ κάθε 

φορά που βλέπω ανάπηρο λέω ότι 

δεν θα τα παρατήσω, θα σπουδάσω 

και θα ζήσω τη ζωή μου με τους 

γονείς μου και τους φίλους που κάνω. 

Γιώργος: Θέλω να γίνω ξενοδόχος. 

Αγαπώ όλους τους φίλους μου. Αγάπη 

για μένα είναι η φιλία. Στεναχωριέμαι 

όταν χάνω δικούς μου ανθρώπους.  

Έλσα: Εγώ όταν 

μεγαλώσω 

θέλω να γίνω 

δασκάλα σε 

ειδικό σχολείο, 

θα βοηθάω τα 

παιδιά να μάθουν υπολογιστές και να 

τους αγαπήσουν όπως εγώ. Αγαπάω 

τους φίλους μου, τους γονείς μου και 

στεναχωριέμαι όταν μένω μόνη και 

όταν μου φέρονται άσχημα, με 

βρίζουνε, αδιαφορούν για μένα.  

Στέλλα: Όταν μεγαλώσω θέλω να 

βοηθάω τον μπαμπά μου στις 

ασφάλειες. Αγάπη για μένα είναι όταν 

δεν με βρίζουν και μου φέρονται 

ωραία. Στεναχωριέμαι όταν με 

κοροϊδεύουν για το πρόβλημα που 

έχω. Νιώθω θυμό όταν δεν με παίζουν 

… Στεναχωριέμαι... Μακάρι να έχω 

υγεία, αγάπη και χαρά.  
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Πρωτομαγιά 

 

«Η Άνοιξη βρίσκεται στο 

μεσουράνημα της. Ο Μάης, ο τρίτος 

μήνας της Άνοιξης, είναι όμορφος, 

πολύχρωμος, μοσχοβολημένος. Η 

πλάση έχει φορέσει το καλύτερο 

φόρεμα της. Αγριολούλουδα 

σκορπούν παντού το άρωμα τους. 

Μέλισσες γοργοπετούν από λουλούδι 

σε λουλούδι. Τα περιβόλια 

πρασινίζουν, οι κάμποι παίρνουν 

χαρούμενη, πολύχρωμη όψη. Η 

πρωτομαγιά προβάλλει. Τα παιδιά 

τρέχουν στα χωράφια να μαζέψουν 

λουλούδια για το στεφάνι του Μάη. 

Όταν συγκεντρώσουν πολλά 

λουλούδια, θα πλέξουν όμορφο, 

πολύχρωμο στεφάνι. Θα γυρίσουν με 

γέλια και χαρές να το κρεμάσουν στην 

πόρτα του σπιτιού τους. Είναι 

πανελλήνιο σχεδόν έθιμο. Καλώς 

όρισες Μάη, των λουλουδιών μήνα…» 

 

 

 

 

Το πρωτομαγιάτικο 
στεφάνι 

 Το πρωτομαγιάτικο στεφάνι είναι, 
σχεδόν, το μοναδικό έθιμο που 
εξακολουθεί να μας συνδέει με την 
παραδοσιακή Πρωτομαγιά, μια γιορτή 
της άνοιξης και της φύσης με 
πανάρχαιες ρίζες, πλούσια σε 
εκδηλώσεις σε παλαιότερες εποχές. 
Στις μέρες μας η Πρωτομαγιά με το 
μάζεμα των λουλουδιών για το 
πρωτομαγιάτικο στεφάνι, ενισχύει τις 
σχέσεις του ανθρώπου με τη φύση, 
από την οποία οι περισσότεροι 
έχουμε απομακρυνθεί, ζώντας στις 
πόλεις. Η κατασκευή του χαρίζει 
ευφορία σε μεγάλους και μικρούς, 
που ξεφεύγοντας από τις πόλεις 
αναζητούν τη χαρά της άνοιξης στην 
ολάνθιστη φύση. 

 

Μ.Μ. και Δ.Β. από Α’ ΕΠΑΛ 

 

 

 

 

 

 



 

13 

Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ 

Το 2009 χάνονταν 95 ανθρώπινες ζωές κάθε μέρα στην Ευρώπη. 

 Σε όλο τον κόσμο τα τροχαία ατυχήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου 

στις ηλικίες 15-29. Περισσότερες από 38.800 ανθρώπινες ζωές χάνονται 

στο δρόμο καθημερινά! Στη χώρα μας, πάνω από 5 άνθρωποι χάνουν τη 

ζωή τους κάθε μέρα στο δρόμο… 

"...Πόσοι όμως μπορούν να καταλάβουν ότι πίσω από κάθε νούμερο 

κρύβεται αμέτρητος πόνος, πίσω από κάθε αριθμό μια τραγωδία χωρίς 

κάθαρση;..." 

Χρήσιμες συμβουλές για όσους κυκλοφορούν στο δρόμο 

-Μηδέν αλκοόλ πριν την οδήγηση 
-Η κίνηση με δίτροχο απαιτεί ακόμη μεγαλύτερη συγκέντρωση, εμπειρία 
και υψηλότερο επίπεδο φυσικής κατάστασης, σε σχέση με την οδήγηση 
αυτοκινήτου, καθώς το σώμα συμμετέχει πολύ περισσότερο στην κίνηση... 
-Φροντίζουμε για την άριστη συντήρηση του δίτροχού μας (αλλαγή 
ελαστικών στα προβλεπόμενα χρονικά διαστήματα, τακτικά σέρβις κ.λ.π.) 
-Φοράμε κράνος σε κάθε μας μετακίνηση. Το κράνος μπορεί σε περίπτωση 
πτώσης να μας σώσει από βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. 
-Φοράμε παντού και πάντα, και στο πίσω κάθισμα και στα ταξί, τη ζώνη 
ασφαλείας. 
-Σεβόμαστε «απόλυτα» τα φανάρια, τα σήματα stop και την παραχώρηση 
προτεραιότητας. 
-Κρατάμε πάντα αποστάσεις ασφαλείας από τα υπόλοιπα οχήματα και 
δίτροχα. 
-Συγκρατούμε τα νεύρα μας, κάνουμε υπομονή, χρησιμοποιούμε την κόρνα 
όσο το δυνατόν λιγότερο, αποφεύγουμε την αντιπαράθεση, όσο κι αν 
νιώθουμε αδικημένοι και δεν βρίζουμε. 
-Η υποχώρηση κατά την οδήγηση είναι ανδρεία, όχι δειλία... 
-Σεβόμαστε τις διαβάσεις πεζών. Στα στοπ παραχωρούμε την 
προτεραιότητα στους πεζούς. 
-Είναι απόλυτα σημαντικό να διευκολύνουμε την κίνηση των οχημάτων 
περπατώντας στο πεζοδρόμιο, όπου αυτό είναι διαθέσιμο. 
-Δεν διασχίζουμε κάθετα κάποιο δρόμο σε («τυφλές») στροφές που δεν 
παρέχουν ορατότητα σε εμάς και τα διερχόμενα οχήματα..... 
-Όταν περπατούμε στο δρόμο κατά τη διάρκεια της νύχτας, φροντίζουμε να 
φοράμε ανοιχτόχρωμα ρούχα ή αντανακλαστικά, για να μπορούν οι 
οδηγοί να μας βλέπουν. 
 
 
Από Γ΄ ΕΠΑΛ 
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ΤΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ ΜΑΣ  

 

Στην αυλή του σχολείου μας υπάρχει 

ένα θερμοκήπιο. Φτιάχτηκε το 2007 

μετά από δωρεά του Ιδρύματος 

Νιάρχου. Ο χώρος του θερμοκηπίου 

χρησιμοποιείται για τις ανάγκες των 

εργαστηριακών μαθημάτων του 

τομέα Γεωπονίας- Τροφίμων και 

Περιβάλλοντος  που λειτουργεί από 

το σχολικό έτος 2009-10. 

 

Από την αρχή της σχολικής χρονιάς οι 

μαθητές του τμήματος Γεωπονίας 

άρχισαν την δουλειά μέσα στο 

θερμοκήπιο. Καθάρισαν τα 

αγριόχορτα και έσκαψαν το χώμα. Στη 

συνέχεια ο χώρος του θερμοκηπίου 

χωρίστηκε σε μικρά τμήματα. Σε κάθε 

τμήμα φυτεύτηκαν διαφορετικά φυτά 

όπως μαρουλάκια, κρεμμύδια, 

σπανάκια, μαϊντανός κ.ά.  Η 

καλλιέργεια των φυτών γίνεται χωρίς 

την χρήση λιπασμάτων και 

φυτοφαρμάκων. Οι μαθητές ποτίζουν 

και περιποιούνται τα φυτά και έτσι 

τους δίνεται  η δυνατότητα να 

παρακολουθούν την ανάπτυξη τους. 

Μετά από λίγους μήνες μπορέσαμε 

να πάρουμε την πρώτη μας 

παραγωγή.  

   

 

 

 

 

 

 

 

Σε λίγο καιρό, το θερμοκήπιο θα 

καθαριστεί ξανά για να φυτευτούν 

λαχανικά εποχής  όπως ντομάτες, 

μελιτζάνες, πιπεριές, αγγουράκια κ.α. 

και ελπίζουμε να έχουμε  και πάλι μια 

καλή παραγωγή.    
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Ενδοσχολικοί αγώνες ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ 

 

 

 

Το Τ.Ε.Ε. Ειδικής Αγωγής – Ειδικό 

ΕΠΑ.Λ. ΣΕΡΡΩΝ  διοργάνωσε τους 

ετήσιους ενδοσχολικούς αγώνες 

ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ με συμμετοχή μαθητών 

και καθηγητών. Συμμετείχαν 24 

μαθητές και 8 καθηγητές. Το 

πρωτάθλημα ξεκίνησε με 8 ομίλους 

των 3 ατόμων ενώ οι 8 καλύτεροι 

πέρασαν στην επόμενη φάση χωρίς 

αγώνα. Οι 24 αθλητές χωρίστηκαν και 

πάλι σε 8 ομίλους των 3 και πέρασαν 

οι 2 καλύτεροι κάθε ομίλου.  

Στη φάση των «16» οι αγώνες ήταν 

νοκ άουτ και τα ζευγάρια ήταν:    

ΦΑΣΗ  ΝΟΚΑΟΥΤ  16 ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ 

ΤΖΟΥΜΑΛΑΚΗΣ  - ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΙΔΗΣ 

2-0 ΣΕΤ  

ΚΛΑΛΙΩΤΗΣ - ΠΙΓΚΑΣ 2-0 ΣΕΤ 

ΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ - ΚΕΡΕΖΗ 2-0 ΣΕΤ 

ΚΗΠΟΥΡΟΣ – ΤΣΕΠΛΕΡΗΣ 2-0 ΣΕΤ 

ΓΚΟΛΟΗ - ΚΑΡΑΜΑΝΑΒΗΣ 2-0 ΣΕΤ 

ΣΕΛΕΡΙΔΗΣ - ΓΚΑΓΚΑΝΙΑΡΗΣ 0-2  ΣΕΤ 

ΚΑΤΙΝΤΖΙΔΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 0-2 ΣΕΤ  

ΔΑΡΝΑΚΑΣ – ΚΑΡΖΗΣ 1-2  ΣΕΤ 

Στη φάση των «8» οι αγώνες ήταν νοκ 

άουτ και τα ζευγάρια ήταν:    

ΦΑΣΗ ΝΟΚΑΟΥΤ 8 ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ 

ΚΛΑΛΛΙΩΤΗΣ - ΚΗΠΟΥΡΟΣ  3-2 ΣΕΤ 

ΑΓΩΝΑ  (12-10 10-12 12-10 3-11 11-5) 

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ – ΓΚΑΓΚΑΝΙΑΡΗΣ 3-2  ΣΕΤ  

ΑΓΩΝΑ  (11-2  8-11 11-4 8-11 11-9) 

ΚΑΡΖΗΣ - ΤΖΟΥΜΑΛΑΚΗΣ 3-2 ΣΕΤ  

ΑΓΩΝΑ  (7-11 10-12 11-6 11-9 11-9) 

ΓΚΟΛΟΗ - ΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ 1-3 ΣΕΤ 

ΑΓΩΝΑ  (11-6  7-11 8-11 8-11) 

Στη φάση των «4» οι αγώνες ήταν νοκ 

άουτ και τα ζευγάρια ήταν:    

ΦΑΣΗ  ΝΟΚΑΟΥΤ 4 ΚΑΛΥΤΕΡΟΥΣ 

ΚΛΑΛΙΩΤΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 4-2 ΣΕΤ 

ΑΓΩΝΑ (11-6 11-4 9-11 11-7 9-11 11-

7) 

ΚΑΡΖΗΣ -ΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ 2-4 ΣΕΤ ΑΓΩΝΑ  

(7-11 11-7  7-11 12-14 10-12) 

ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ  

ΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ - ΚΛΑΛΙΩΤΗΣ  

αναμένεται ένας μεγάλος τελικός στο 

τέλος της χρονιάς. 

 

Δ. Κ. από Γ΄ΕΠΑΛ 
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Βάψιμο πασχαλινών αυγών     

 

Το βάψιμο των αυγών αποτελεί πολύ 
παλιό και παγκόσμιο έθιμο για τον 
χριστιανικό κόσμο, κατά το Πάσχα.  

 Το κόκκινο χρώμα τους, που είναι το πιο 
διαδεδομένο, συμβολίζει την ανανέωση 
της ζωής. Οι ερμηνείες βέβαια που 
δίνονται είναι πάρα πολλές. Πολλές 
νοικοκυρές χρησιμοποιούσαν και άλλα 
χρώματα, κίτρινα, μπλε, ροζ ή τα άφηναν 
άσπρα αν είχαν πένθος. Το αυγό το 
Πάσχα, είχε πάντα την έννοια του δώρου. 
Δώρο από τον μεγάλο στον μικρό, ή των 
πλουσίων στους φτωχούς και αργότερα 
το έδιναν οι μαθητές στον δάσκαλο, οι 
πιστοί στον Πατριάρχη, οι υπήκοοι στον 
Βασιλιά κλπ. Φέτος, τη Μεγάλη Πέμπτη, 
κάντε κάτι διαφορετικό, που όμως ήταν 
πολύ διαδεδομένο τα παλιότερα χρόνια. 
Για τη βαφή των αυγών σας 
χρησιμοποιήστε ... φυσικούς τρόπους. 

Κόκκινο 
Ρίχνουμε σε μία κατσαρόλα 4 φλιτζάνια 
ψιλοκομμένα παντζάρια, 1 μικρό φλιτζάνι 
ξύδι, τα αυγά και ρίχνουμε νερό μέχρι να 
τα καλύψουμε. Τα αφήνουμε να βράσουν 
όλα μαζί. 

Πράσινο 
Βραστέ 1 κιλό σπανάκι σε τρία λίτρα 
νερό. Στο ζωμό που θα μείνει, θα 
βράσουμε τα αυγά μας προσθέτοντας το 
ανάλογο ξύδι. 

Κίτρινο 
Τυλίξτε τα αυγά σας σε ξερά φλούδια 
κρεμμυδιών και στερεώστε τα βάζοντας 
τα μέσα σε κάλτσα νάιλον και δένοντας 
τα με κόμπο. Βραστέ τα με νερό και το 
ανάλογο ξύδι. 
 
 

Γαλάζιο-Μπλε 
Βράστε  τα αυγά σας, σε μια κατσαρόλα, 
μαζί με κόκκινο λάχανο, νερό και ξύδι. 

 
 
Συμβουλές 
- Δοκιμάστε διάφορα κόλπα για να 
πρωτοτυπήσετε. Τυλίξτε τα αυγά σας με 
λαστιχάκια ή σπάγκο. Αφού βράσουν και 
βαφούν με το χρώμα της αρεσκείας σας, 
αφήστε τα να κρυώσουν βγάλτε τα 
λαστιχάκια και θα μείνουν λευκές 
γραμμές. 
- Στερεώστε πάνω στα αυγά, φυλλαράκια 
από σέλινο, μαϊντανό ή οποιοδήποτε 
φύλλο της αρεσκείας σας, και τυλίξτε 
καλά τα αυγά με νάιλον κάλτσα. Τα 
σχήματα των φύλλων θα αποτυπωθούν 
πάνω στα αυγά σας. 
Όποια μέθοδο πάντως κι αν 

χρησιμοποιήσετε, δεν ξεχνάτε πριν τα 
βάλετε στην κατσαρόλα να τα έχετε 
πλύνει και σκουπίσει καλά. Αφού τα 
βάψετε τα αφήνετε να στεγνώσουν πάνω 
σε μια εφημερίδα, και τα αλείφετε με ένα 
πανάκι βρεγμένο με λίγο ελαιόλαδο για 
να γυαλίσουν. 

Kαι μια όμορφη πρόταση!!! 

Βάψτε τα αυγά κόκκινα και με έναν μαύρο 
μαρκαδόρο ζωγραφίστε πασχαλίστες. 
 

Ε. Σ. από Β΄ ΕΠΑΛ 
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Πασχαλινά τσουρέκια 
 

Υλικά: 

140 γρ, νωπή μαγιά  

2κιλά αλεύρι δυνατό 

1 κούπα χλιαρό νερό 
3 1/2 κούπες ζάχαρη( περίπου 700γρ) 

1 κουτ. γλ. αλάτι 
1-2 κουτ. μαχλέπι 
1/2 κουτ. κακουλέ 
2 κουταλιές λάδι 
7-8 αυγά 
½ κιλό γάλα καυτό 
250 γρ. βούτυρο ή μαργαρίνη 
Εκτέλεση 
Διαλύστε τη μαγιά στο χλιαρό νερό 
και βάλτε λίγο απ΄ το αλεύρι να 
κάνετε έναν πηχτό χυλό. 
Αφήστε το σε ζεστό μέρος να 
φουσκώσει. 
Σε μια λεκάνη βάλτε τη ζάχαρη, το 
αλάτι, τα μυρωδικά, και το λάδι. 
Ρίξτε το καυτό γάλα και ανακατέψτε. 
Μετά ρίξτε τα αυγά και δουλέψτε με 
τα χέρια σπάζοντας τους κρόκους και 
ανακατεύοντας να ενωθούν τα υλικά. 
Στη συνέχεια ρίξτε τη μαγιά η οποία 
θα πρέπει να έχει διπλασιαστεί σε 
όγκο και αφού ανακατέψτε με τα 
χέρια ρίξτε το αλεύρι λίγο λίγο. Στο 
τέλος ρίξτε το λιωμένο βούτυρο λίγο 
λίγο με τις χούφτες. Μην περιμένετε 
να το πιει εντελώς για να ξαναρίξετε. 
Δεν πειράζει αν δεν το απορροφήσει 
τελείως αφού αυτό θα γίνει όταν 

φουσκώσει η ζύμη. Σκεπάζουμε τη 
ζύμη με μεμβράνη κάτι μάλλινο ή με 
κουβέρτα, και αν έχουμε αναμμένο 
καλοριφέρ μπορούμε να τη βάλουμε 
κοντά. Αφήνουμε όσες ώρες 
χρειαστούν για να φουσκώσει καλά. 
Μπορεί να χρειαστούν και 4 ώρες ή 
και παραπάνω. Όταν είναι έτοιμο το 
μείγμα μας πλάθουμε τσουρέκια σε 
πλεξίδες και τις τοποθετούμε σε 
βουτυρωμένο ταψί. Αλείφουμε με 
κρόκο που τον έχουμε διαλύσει με 2 
κουταλάκια νερό. Βάζουμε πάνω και 
αμύγδαλο φιλέ. Αν θέλουμε να 
βάλουμε κόκκινο αυγό, δεν το 
βάζουμε απ΄ την αρχή αλλά μετά από 
10 λεπτά ψησίματος. Ψήνουμε στους 
200*C για 25-35 λεπτά 
περίπου,(αναλόγως τον φούρνο). 

Μικρά μυστικά: Αν κάποια στιγμή 
ξεφουσκώσει η ζύμη μην φοβηθείτε, 
θα ξαναφουσκώσει σύντομα. Η ζύμη 
είναι έτοιμη όταν ενώ πιέζετε ελαφρά 
με το δάχτυλο μένει λακουβίτσα. 
Όσες πιο πολλές ώρες την αφήσετε να 
φουσκώσει τόσο καλύτερο θα είναι το 
αποτέλεσμα! 

Π. Κ. από ΒΟ 

Καλή Επιτυχία και ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ!!!  

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 

Οι 10 εντολές δοσμένες από έναν 
πιστό καθολικό ο οποίος δεν κάνει 
καθολικό κήρυγμα αλλά καθολική 
τέχνη. Ένα ανθρωπιστικό μανιφέστο 
χωρίς θαύματα, θάλασσες που 
ανοίγουν και κακούς Ρωμαίους. 
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ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΘΕΤΑ 

 

1.        Ο Μάριος ήρθε δεύτερος. 

 Ο Κώστας κέρδισε, ήρθε ______. 

2.        Το φαγητό είναι πάνω στο 

______. 

3.        Αγαπώ πολύ τον παππού και 

τη ______. 

4.        Το ένα βιβλίο είναι λεπτό 

και το άλλο ______. 

 

 

 

 

 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 

 

5.        Θα φουσκώσω το ______ 

μέχρι να σπάσει. 

6.        Η παροιμία λέει «______ 

μου, σπιτάκι μου, σπιτοκαλυβάκι 

μου». 

7.        Πώς γράφω τον αριθμό 

«30» με γράμματα; 

8.        Παίζουμε τάβλι και ρίχνω τα 

______. 
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ΜΑΘΑΙΝΩ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 

ΕΝΩΝΩ ΤΙΣ ΤΕΛΕΙΕΣ ΑΠΟ Α-Ω ΚΑΙ α-λ 

 

 

 

                                                                                                            

 

 


