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Τα Μαγικά      Μολύβια  
του 19ου Δημοτικού Σχoλείου Σερρών

Δεκέμβριος 2 0 2 0  - Τ ε ύ χ ο ς  3 ο                                                    

Δείτε τα άρθρα μας στο https://schoolpress.sch.gr/tamagikamolivia/ και αφήστε το θετικό σχόλιό σας!! 

Διαβάστε στο τεύχος αυτό τα άρθρα 
μας: 

• Η πρώτη μέρα στο σχολείο σελ 2 

• Κορονοιός—τραγούδια μας σελ 3 

• Ανέκδοτα σελ. 4 

• Κομικ για το εργαστήριο πληρο-
φορικής σελ 5 

• Εικονο...Sudoku σελ 6 

• Κριτική—παρουσίαση βιβλίου σελ 
7 

• Συνταγές σελ 8-10 

• Σχολικές δραστηριότητες στο 
μάθημα πληροφορικής σελ 11-14 

• Λέμε ΌΧΙ στο Κάπνισμα σελ 15-
16 

• Έθιμα Χριστουγέννων σελ 17 

• Κάλαντα 18 

• Νέα-Ειδήσεις σελ 19 

• Η Γέννηση του Χριστού σελ 20 

• Βιογραφία Αγίων σελ 21-22 

• Τα δικά μας Παραμύθια σε 22-
26 

Για το εξώφυλλο του 3ου τεύχους της εφημερίδας μας,  πολλές 

δημιουργίες μαθητών/τριών  που υπάρχουν στο  https://

padlet.com/mgoutouloudi/paint  θα μπορούσαν να μπουν.  Επι-

λέχθηκαν αυτές με τις περισσότερες καρδούλες ανα κατηγορία: 

σπίτι, χριστουγεννιάτικο δένδρο, καράβι, santa tracker καθώς 

και η πιο ολοκληρωμένη ζωγραφιά.  Μπράβο σε όλους τους μα-

θητές/τριες που δημιούργησαν ψηφιακές ζωγραφιές! Επισκε-

φτείτε και εσείς τις ζωγραφιές μας και δώστε καρδούλες!  

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ      
Η τεχνολογία στην καραντίνα  κάνει πιο εύκολη τη ζωή μας  και 

μας κρατάει συντροφιά. Αναζητούμε πληροφορίες στο διαδί-

κτυο και κάνουμε τα  μαθήματά μας. Επίσης διασκεδάζουμε 

παίζοντας video games , μιλώντας με τους  φίλους μας και πα-

ρακολουθώντας ταινίες και σειρές που μας ενδιαφέρουν  . 

       Ωστόσο , καλό θα είναι να χρησιμοποιούμε  την τεχνολογία   

με μέτρο. Δηλαδή η υπερβολική χρήση της βλάπτει. Συγκεκριμένα , μας κάνει νωθρούς ,  λιγότερο 

κοινωνικούς και μπορεί να μας απομακρύνει από την άσκηση που είναι απαραίτητη για την ανάπτυξή 

μας. Επομένως προσέχουμε τις ώρες που είμαστε εκτεθειμένοι σε αυτή και παίρνουμε μόνο τα θετικά 

της!                                                           Κωνσταντόπουλος Γιώργος  Ε2 

https://padlet.com/mgoutouloudi/paint
https://padlet.com/mgoutouloudi/paint
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Η ΠΡΏΤΗ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  

Στις 14 Σεπτέμβριου 2020 στις 10.00 θα πραγματο-

ποιηθεί ο αγιασμός των σχολείων. Πρέπει να φορά-

με πάντα την μάσκα είτε μας αρέσει είτε δεν μας 

αρέσει. Είναι για το καλό μας. Μόλις ο αγιασμός 

αρχίσει οι τάξεις μπορούν να πάνε στην αυλή κρα-

τώντας αποστάσεις για να παρακολουθήσουν τον 

αγιασμό . Στον εξωτερικό χορό μπορούμε να βγά-

λουμε την μάσκα. Μόνο στον εξωτερικό χορό. Επά-

νω στα θρανία υπάρχουν 2 μάσκες για κάθε παιδί.  

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΠΤΏ-

ΜΑΤΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΕ ΝΑ ΠΑΝΕ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. 

ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ !!!! 

Μαρβάκη Γεωργία Ε1 

              Πρώτη μέρα στο σχολείο 

14 Σεπτεμβρίου 2020. Έναρξη σχολικού έτους. Ξυπνάς το πρωί και νιώθεις έτοιμος να πας στο σχολείο. 

Τρως πρωινό, πλένεις τα δόντια σου και ντύνεσαι. Πριν φύγεις παίρνεις μάσκα και αντισηπτικό.  

Φεύγεις για να πας στο σχολείο και χαίρεσαι γιατί θα δεις τους φίλους σου. Μπαίνεις στην αυλή, 

φοράς τη μάσκα και πας στην τάξη σου. Βλέπεις τους φίλους σου αλλά δεν αγκαλιάζεστε γιατί υπάρχει 

κίνδυνος διασποράς του κορονοϊού. Στα διαλείμματα κρατάς αποστάσεις για να είναι όλοι ασφαλείς. 

Βάζεις αντισηπτικό και μετά από κάθε διάλειμμα πλένεις τα χέρια σου, για να είσαι καθαρός. 

Όλοι φοράμε μάσκα, στόμα και μυτούλα κρύβονται καλά. Μέσα στην τάξη δεν ανταλλάζουμε τα 

πράγματά μας και μένουμε ασφαλείς. Δύσκολή η πρώτη μέρα στο σχολείο. Ελπίζεις να συνηθίσεις.  

Καλή σχολική χρονιά.  

Κωνσταντίνα Καφεστίδου Ε1 

                                    Αγιασμός                                                                                                                                                   

Όταν  μπήκαν  όλα τα παιδιά στις τάξεις  τους  και   κάθισαν  στις καρέκλες , 

περίμεναν με ανυπομονησία  ποιο δάσκαλο  ή  δασκάλα θα  έχουν φέτος .  

     Όταν  είδαν  ποιο  δάσκαλο ή  δασκάλα  έχουν , άρχισαν  να λένε πως 

πέρασαν τις καλοκαιρινές τους  διακοπές . 

   Κάποια στιγμή ο παπάς   άρχισε να ραντίζει όλες τις  τάξεις   με αγιασμό 

και έπειτα  αρχίσαν  να φεύγουν  όλα τα παιδιά και να αδειάζει το σχολείο .  

Βασίλης Καλογραιάκης Ε2 
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Πώς είναι να φοράμε μάσκα στο σχολείο 

https://schoolpress.sch.gr/tamagikamolivia/?p=310 

   Όταν πρωτοφορέσαμε τη μάσκα στο σχολείο, ήταν πάρα πολύ δύ-

σκολα, αλλά σιγά σιγά αρχίζουμε να τη συνηθίζουμε. Το να φοράμε 

μάσκα όμως κάθε μέρα στο σχολείο είναι δύσκολο γιατί:  

 Δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε σωστά 

 Δεν μπορούμε να δούμε τις εκφράσεις ή το χαμόγελο 

των φίλων μας και των δασκάλων μας 

 Μερικές φορές δεν μπορούμε να ακούσουμε καλά τη 

δασκάλα μας και να διαβάσουμε τα χείλη της 

 Ίσως χρειαστεί να φοράμε μάσκα και στα διαλείμματα 

και είναι δύσκολο να παίζουμε 

 Δεν είμαστε ελεύθεροι να φάμε το πρωινό μας και να πιούμε νερό όπως πριν 

 ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΑΓΚΑΛΙΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΜΑΣ 

Ελπίζουμε να γίνουν γρήγορα όλα καλά όπως πρίν…. 

Θεοχαρίδου Κρυσταλένια & Σιδηροπούλου Ανδριάνα Ε1 τάξη 

CORONAVIRUS   

https://schoolpress.sch.gr/tamagikamolivia/?p=351 

ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ   είναι μια  δύσκολη  περίπτωση . Ως τώρα  έχουν  κολλήσει  εκατομμύρια  

άνθρωποι  σε όλον τον κόσμο  και συνεχίζουν .Για να μην εξαπλωθεί  ο  ιός   πρέπει  να 

φοράμε μάσκα , να πλένουμε σχολαστικά  τα χεριά μας    και να μην ερχόμαστε  κοντά  

σε ευπαθής ομάδες .  Πρέπει να προσέχουμε  και για εμάς και για τους  συνάνθρωπους  

μας. Είναι δύσκολη η κατάσταση αλλά  πρέπει να φάνουμε  δυνατοί   και θυμηθείτε… 

Προσέχουμε φοράμε μάσκα  μένουμε ασφαλείς  .    

Μαρία Μάρκου Ε2 

             Τραγούδι για τον Covid 19 

Παιδιά ακούστε να σας πω βάζω μάσκα και 
αντισηπτικό. 

Μέσα στη τάξη φοράμε μάσκες και στο διά-
λειμμα κρατάμε αποστάσεις. 

Γι’ αυτό οι δάσκαλοι μας βάζουν Ά στο λεπτό 
γιο. 

Όταν δεν αντέχουμε με τη μάσκα βγαίνουμε 
έξω για να πάρουμε ανάσα. 

Όταν σχολάμε παίρνουμε τις μάσκες μας και 
τη κοπανάμε. 

 ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΏΡΓΙΤΖΙΚΗΣ—ΚΏΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΙΑΣ 

Ε1 

ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΟΝΟΙΟ 

 Και ξαφνικά μας είπανε πως ήρθε πανδημία ,  

πρέπει να βάλουμε κι εμείς μασκούλες στα σχολεία ! 

 Είπαν πως κορονοïό λεν την αρρώστιά τους… 

 πως ξέφυγε κάποια βραδιά απ'τα εργαστήρια τους. 

 Βράδυ-πρωί μας τρέλαναν με ειδήσεις με δελτία, 

 καθηγητάδες και γιατροί, άνθρωποι με πτυχία . 

  Μιλάνε για αντισηπτικά, μάσκες και καραντίνες… 

τον κόσμο όλο έβαλαν να κάτσει μέσα μήνες ! 

  Θέλω να παίζω στην αυλή με όλα τα φιλαράκια, 

να κάνω μάθημα απλά, χωρίς τα μαντηλάκια. 

  Να περπατώ ελεύθερα να τρέχω, να μιλάω,  

το πρόσωπο να φαίνεται όταν χαμογελάω  

Βαγγέλης Μαργαρίτης  Ε1 

https://schoolpress.sch.gr/tamagikamolivia/?p=310
https://schoolpress.sch.gr/tamagikamolivia/?p=351
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Ανέκδοτα σχετικά με τον κωρονοϊό 

Πώς λέγεται η καντίνα που σερβίρει μόνο 

σε θετικούς στον κορωνοϊό; 

Καραντίνα!!! 

 

Πάει ένας στο γιατρό με συμπτώματα κορω-

νοϊού. 

Γιατρός: Λυπάμαι πολύ, αλλά έχετε τον κο-

ρωνοϊό. Λυπάμαι, σας μένουν μόνο 3 μέρες 

ζωής. 

Ο θετικός: Τι; Σε τόσο λίγες μέρες δεν θα 

μπορέσω ούτε να βγάλω τα λεφτά να σας 

πληρώσω!!! 

Γιατρός: Καλά ας τις κάνουμε 3 χρόνια !!! 

Παύλος Χατζηευστρατιάδης Δ2 

Ανέκδοτα με τον Τοτό 
 
Παίρνει τηλέφωνο  η μαμά τον Τοτό και του λέει 
να κλείσει το μάτι στην κουζίνα γιατί θα αργούσε 
να γυρίσει.  
Φτάνει η μαμά στο σπίτι, βλέπει χαμό, καπνούς, 
πυροσβεστικές… 
 Βλέπει και τον Τοτό κάπου να κλαίει.  
Πάει γρήγορα: 
-  Βρε Τοτό, δεν σου είπα να κλείσεις το μάτι 
στην κουζίνα, για να μην πάρουμε φωτιά; 
-  Μα μαμά,δεν φταίω εγώ... πήγα στην κουζίνα, 
έκλεισα πρώτα το δεξί μου μάτι, μετά το αριστε-
ρό, μετά και τα δύο, αλλά τίποτα! Το φωτάκι δεν 
έσβηνε.  

Τοτό, πώς πήγες σήμερα στο σχολείο; 
 Πολύ καλά, μπαμπά. Σήκωσα και το χέρι 

μου. 
 Και σε ποια ερώτηση απάντησες; 
 Ποιος έσπασε το τζάμι της τάξης!!!  

Ευαγγελία Χατζηευστρατιάδου Β2 

Ανεκδοτάκια  για το σχολείο μου  
1. Ένα νεαρό αγόρι μπαίνει σε ένα κουρείο και ο κουρέας ψιθυρίζει στον πελάτη: «Αυτό είναι το πιο 

χαζό παιδί στον κόσμο. Δες»… Ο κουρέας τότε βάζει ένα δολάριο στο ένα χέρι και κάτι ψιλά στο 

άλλο. «Διάλεξε όποιο θες», λέει στο παιδί. Το παιδί παίρνει τα ψιλά και φεύγει. «Τι σου είπα;», 

λέει ο κουρέας, «το παιδί δεν θα μάθει ποτέ».       Αργότερα, ο πελάτης συναντά το παιδί στον 

δρόμο, να τρώει παγωτό. «Να σε ρωτήσω κάτι, νεαρέ, γιατί δεν πήρες το δολάριο;», ρώτησε ο πε-

λάτης.  «Χαζός είμαι κύριε ; Τη μέρα που θα πάρω το δολάριο, το παιχνίδι θα τελειώσει», λέει το 

παιδί. 

2. Δύο κατασκηνωτές περπατούν μέσα στο δάσος, όταν μια αρκούδα εμφανίζεται στο ένα μέτρο. Η 

αρκούδα βλέπει τους κατασκηνωτές και αρχίζει να τους πλησιάζει. Ο πρώτος άνδρας ρίχνει κάτω 

την τσάντα του και αρχίζει να φορά τα αθλητικά του παπούτσια. Ο δεύτερος άνδρας λέει: «Τι κά-

νεις; Τα αθλητικά δεν θα σε βοηθήσουν να ξεπεράσεις την αρκούδα». «Δεν χρειάζεται να ξεπερά-

σω την αρκούδα», λέει ο άλλος. «Αρκεί να τρέξω πιο γρήγορα από σένα». 

3. Ένας Πόντιος συναντά ένα βοσκό και του λέει: «Αν βρω πόσα πρόβατα έχεις, θα μου δώσεις ένα;» 

«Ναι», απαντά ο βοσκός όλο περιέργεια. 

Ρίχνει μια ματιά ο Πόντιος και λέει: «Έχεις 351 πρόβατα». «Ναι πράγματι, τόσα έχω!» λέει ο βο-

σκός. 

Παίρνει ο Πόντιος ένα πρόβατο, το βάζει στον σβέρκο και πάει να φύγει. Τότε τον σταματάει ο βο-

σκός και τον ρωτάει:  «Άμα βρω την καταγωγή σου, θα μου το δώσεις πίσω;» «Ναι», απαντά ο Πό-

ντιος. 

«Είσαι Πόντιος». «Ναι! Πως το κατάλαβες;» 

«Γιατί από τα 351 πρόβατα, εσύ πήρες τον σκύλο !!! ” 

Βαγγέλης Μαργαρίτης Ε1 

https://www.poly-gelio.gr/category/%ce%b1%ce%bd%ce%b5%ce%ba%ce%b4%ce%bf%cf%84%ce%b1/%ce%b1%ce%bd%ce%b5%ce%ba%ce%b4%ce%bf%cf%84%ce%b1-%ce%bc%ce%b5-%cf%80%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%bf%cf%85%cf%83/
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Αλεξάνδρα Μανταδάκη E2 
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      DOG MAN 2 

Χωρίς λουρί και φίμωτρο 

Ο αστυνόμος Νάιτ και ο αστυνομικός σκύλος ο Γκρεγκ ήταν οι καλύτε-

ροι αστυνόμοι. Μαζί κρατούσαν την πόλη ασφαλή. Τότε όμως ο Πίτι η 

πιο κακιά γάτα του κόσμου δημιούργησε μια βόμβα. Έκοψαν το λάθος 

καλώδιο και το ασθενοφόρο τους πήγε στο νοσοκομείο. Ήταν έτοιμοι 

να πεθάνουν,  όμως η κυρά νοσοκόμα είπε να ράψουμε το κεφάλι του 

Γκρεγκ στο σώμα του Νάιτ. Και έτσι ο Ντογκμαν  έγινε ο πιο διάσημος 

μαχητής του εγκλήματος. Μόνο που είχε μια σκοτεινή πλευρά. Γέμιζε 

τους πάντες με σάλια, είχε εμμονή με τα μπαλάκια και για κάποιο λόγο 

του άρεσε να κυλιέται στα ψόφια ψάρια. Θα καταφέρει άραγε ο ήρωας 

μας   να ξεπεράσει τη σκυλίσια φύση του και να γίνει καλύτερος άνθρωπος; Ή θα τον νικήσουν οι κα-

κές συνήθειες;  

Αν σας αρέσουν οι αστείες περιπέτειες, σας προτείνω ανεπιφύλακτα να πάρετε αυτό το βιβλίο. 

Ηρακλής Μπακάλης Ε1 

DOG MAN 

Χωρίς λουρί και φίμωτρο 

https://schoolpress.sch.gr/tamagikamolivia/?p=336 

Ο Ντόγκμαν μαθαίνει ακόμα τα μυστικά της δουλειάς του. Στο μεταξύ ο Πίτι ο γάτος έχει δραπετεύσει 
από την φυλακή και η πόλη υποφέρει. Θα καταφέρει ο Ντόγκμαν να συλλάβει τον κακό γάτο ή ο Πίτι 
θα καταστρέψει τον κόσμο; 

Εμπρός Ντόγκμαν!!! 

Εάν σας αρέσουν τα βιβλία μυστηρίου αυτό το βιβλίο είναι για σας! Πρόκειται για ένα εικονογραφη-
μένο μυθιστόρημα με σύντομους διαλόγους και… πολύ πλάκα!!! 

Κωνσταντίνος Δοντάκης Ε1  

ΕΚΔΟΤΗΣ: 19ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 2019-2020 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΔΟΣΗΣ– ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: 

ΓΚΟΥΤΟΥΛΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ 

mgoutouloudi@gmail.com | www.goutouloudi.gr 

Τα Μαγικά Μολύβια 

του 19ου Δημοτικού Σχολείου Σερρών 

https://schoolpress.sch.gr/tamagikamolivia/?p=336
http://www.goutouloudi.gr
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Χριστουγεννιάτικα κουλουράκια αμυγδάλου 
 
 Υλικά  (για 54 κομμάτια περίπου)  
500 gr Βιτάμ λιωμένο (όχι ζεστό) 
240 gr ζάχαρη άχνη  
4 κρόκους  
200 gr  αμυγδαλόψιχα αλεσμένη (άσπρη)  
700 gr αλεύρι για όλες τις χρήσεις (και λίγο επιπλέον 
αν δούμε ότι κολλάει η ζύμη) 
2 βανίλιες  
 
Για την επικάλυψη 
 2 κουβερτούρες γάλακτος των 125 gr 
 1 κουβερτούρα λευκή 
 
Εκτέλεση  
Χτυπάω το βούτυρο με τη ζάχαρη άχνη, στη συνέχεια 
ρίχνω τους κρόκους έναν-έναν, τις βανίλιες, την αμυ-
γδαλόψιχα και στο τέλος το αλεύρι. Ζυμώνω και βλέ-
πω η ζύμη να μην κολλάει στα χέρια μου, να είναι εύ-
πλαστη. 
Ανοίγω τη ζύμη σε φύλλο και με κουπάτ που να έχει 
χριστουγεννιάτικο σχήμα (αστεράκια,  δεντράκια) κό-
βω τη ζύμη μου σχηματίζοντας τα κουλουράκια. Τα 
βάζω σε ταψί που έχω στρώσει λαδόκολλα και τα ψή-
νω στους 160 βαθμούς ή και 180 βαθμούς ανάλογα 
με το φούρνο,στη μεσαία σχάρα του φούρνου μέχρι 
να πάρουν χρώμα.  
Λιώνω την κουβερτούρα γάλακτος και σε άλλο σκεύ-
ος λιώνω και την λευκή κουβερτούρα.  
Όταν βγάλω τα κουλουράκια από το φούρνο, ρίχνω 
την κουβερτούρα γάλακτος με το κουτάλι ώστε να 
καλυφθεί η επιφάνεια και με τη λευκή κουβερτούρα 
με την άκρη του κουταλιού ή αν έχω μολύβι ζαχαρο-
πλαστικής στάζω σταγόνες ή δημιουργώ σχέδια πάνω 
στα κουλουράκια μου. 
 

Καλή Επιτυχία! 
Ευδοκία Χατζηευστρατιάδου Β2 

                Τρουφάκια Σοκολάτας 

https://schoolpress.sch.gr/tamagikamolivia/?

p=303 

 Υλικά 

-200γρ. Κουβερτούρα 

-1 φλυτζ. Ζεστό νερό 

-2 φλυτζ. Ζάχαρη άχνη 

-3 κ.σ. βιτάμ 

-2 πακέτα μπισκότα Mirada 

-Λίγο λικέρ  

-Τρούφα 

 

 Εκτέλεση  

Για τα τρουφάκια σοκολάτας, βάζουμε σε μία 

κατσαρόλα, τη σοκολάτα, το νερό  και το βού-

τυρο. Σε πολύ χαμηλή φωτιά, αφήνουμε τα 

υλικά να λιώσουν, ανακατεύοντας τακτι-

κά. Μόλις γίνει το μείγμα ομοιογενές, το αφή-

νουμε να κρυώσει ελαφρά.  

Σπάμε τα μπισκότα σε μικρά κομμάτια με το 

χέρι μας, τρίβοντάς τα μέσα στο μείγ-

μα. Προσθέτουμε λίγο λικέρ και ανακατεύουμε 

πολύ καλά.  

Αφήνουμε το μείγμα για τα τρουφάκια να 

κρυώσει στο ψυγείο για λίγο. Αφού κρυώσει 

και μπορούμε να το πλάσουμε, παίρνουμε 

κουταλιές και πλάθουμε σε μικρά μπαλάκια.  

Τα κυλάμε στην τρούφα. Τα βάζουμε σε χαρτά-

κια, και τα διατηρούμε στο ψυγείο. 

              Κωνσταντίνα Καφεστίδου Ε1 

https://schoolpress.sch.gr/tamagikamolivia/?p=303
https://schoolpress.sch.gr/tamagikamolivia/?p=303
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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΣ ΚΟΡΜΟΣ 
Υλικά Συνταγής        

Για το παντεσπάνι               
6 αυγά χωρισμένα (σε θερμοκρασία δωμα-
τίου) 
110 γραμ. ζάχαρη 
1 πρέζα αλάτι 
125 γραμ. κουβερτούρα λιωμένη 
25 γραμ. κακάο 
30 γραμ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις 

Για τη μους σοκολάτας 
300 γραμ. κρέμα γάλακτος 35% λιπαρά 
300 γραμ. κουβερτούρα ψιλοκομμένη 
150 γραμ. γάλα πλήρες 

Για το λευκό γλάσο 
3 ασπράδια σε θερμοκρασία δωματίου 
2 πρέζες αλάτι 
450 γραμ. ζάχαρη 
120 γραμ. κρύο νερό 
1½ κ.σ. μέλι 
1½ κ.γλ. υγρή βανίλια 

Εκτέλεση 
Για το παντεσπάνι σοκολάτας:Προθερμαίνουμε το φούρνο. Θα ψή-
σουμε στους 160ºC στον αέρα. Βουτυρώνουμε ρηχό  ταψί για παντε-
σπάνι ή το ρηχό ταψί της κουζίνας. Στρώνουμε αντικολλητικό χαρτί 
κουζίνας. Κοσκινίζουμε το αλεύρι και το κακάο και τα αφήνουμε στην 
άκρη. Όλα τα υλικά για το παντεσπάνι πρέπει να είναι σε θερμοκρασί-
α δωματίου. Βάζουμε τα ασπράδια με το αλάτι σε ένα μπολ. Με μίξερ 
χειρός χτυπάμε σε μεσαία ταχύτητα για 2-3’ τα ασπράδια να πυκνώ-
νουν και να κάνουν κορυφές που στέκονται. Όταν αφρατέψει καλά η 
μαρέγκα ρίχνουμε βροχηδόν τη ζάχαρη. Συνεχίζουμε το χτύπημα στο 
μίξερ σε συνταγή ταχύτητα για 1′ να γυαλίσει η μαρέγκα και να γίνει 
ελαστική. Έναν έναν ρίχνουμε τους κρόκους, τη λιωμένη κουβερτού-
ρα και σταματάμε το μίξερ. Κοσκινίζουμε στο μείγμα το αλεύρι με το 
κακάο. Αναδιπλώνουμε με μία μαλακή σπάτουλα απαλά για να μην 
χάσουμε τον όγκο της μαρέγκας. Αδειάζουμε στο ταψί, ισιώνουμε το 
μείγμα και ψήνουμε στη μεσαία σχάρα για 10′-12′ να σταθεροποιη-
θεί. Αφήνουμε να σταθεί στο ταψί και να κρυώσει. 
Για τη μους σοκολάτας: Η κρέμα πρέπει να είναι κρύα. Χτυπάμε με 
μίξερ χειρός την κρύα κρέμα σε παχύρρευστη μορφή. Να κάνει κορυ-
φές που στέκονται. Αφήνουμε στο ψυγείο. Ζεσταίνουμε το γάλα σε 
κατσαρόλα. Βάζουμε σε μπολ την κουβερτούρα. Μόλις βράσει το γά-
λα το ρίχνουμε στη σοκολάτα. Σκεπάζουμε το μπολ με τη σοκολάτα 
και το καυτό γάλα. Αφήνουμε 1’ λεπτό να σταθεί και ανακατεύουμε 
καλά να λιώσει η σοκολάτα και να γίνει το μείγμα λείο, γυαλιστερό 
και πυκνό. Αφήνουμε λίγα λεπτά να πέσει η θερμοκρασία της λιωμέ-
νης σοκολάτας.Λίγη λίγη προσθέτουμε την χτυπημένη κρέμα και ανα-
κατεύουμε. Αφήνουμε στο ψυγείο να σφίξει η κρέμα σοκολάτας για 
μισή ώρα. 
Για το λευκό γλάσo: Θα χρησιμοποιήσουμε μπεν μαρί. Στο μπολ του 
μπεν μαρί βάζουμε όλα τα υλικά. Με μίξερ χειρός χτυπάμε τα υλικά 
σε δυνατή ταχύτητα για 7′ συνεχόμενα. Το μίγμα θα πάρει 3 φορές 
τον όγκο του. Θα φουσκώσει πολύ, θα γυαλίσει και θα γίνει ελαστικό 
και σφιχτό. Το βάζουμε σε κορνέ ζαχαροπλαστικής στο ψυγείο μέχρι 
να γαρνίρουμε. Γεμίζουμε το παντεσπάνι με μους, τυλίγουμε και δια-
κοσμούμε με το λευκό γλάσο. Πασπαλίζουμε με φιστίκια, κροκάν η 
κόκκινα φρούτα.   ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ / ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 
Πηγή: argiro.gr                 ΚΑΛΟΓΡΑΙΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ   Ε2 

Χριστουγεννιάτικο Σοκολατένιο Δε-
ντράκι 

https://schoolpress.sch.gr/tamagikamolivia/?
p=304 

Συστατικά 
• 2οο γρ. κουβερτού-
ρα,200 γρ. σοκολάτα με 
φουντούκια ή αμύγδαλα, 
• 200 γρ. ζελεδάκια 
ψιλοκομμένα, 
• 200 γρ. marshmal-
lows ψιλοκομμένα, 
• 1 μπισκότο αστέρι ή 1 marshmallows, 
• λευκή σοκολάτα, 

• τρούφα πολύχρωμη, 

• κουφετάκια για διακόσμηση. 
 

Οδηγίες 
1. Λιώνουμε σε μπεν μαρί τις σοκολά-
τες,προσθέτουμε τα ζελεδάκια και τα marsh-
mallows ,ανακατεύουμε να λιώσουν όλα μαζί. 
2. Ρίχνουμε το μείγμα σε φόρμα με σχήμα 
δέντρου και βάζουμε στο ψυγείο να παγώσει. 
3. Λιώνουμε 1/2 σοκολάτα λευκή σε μπεν μα-
ρί και ρίχνουμε με ένα κουταλάκι πάνω στο 
δένδρο μας κάνοντας το περίγραμμα και ακα-
νόνιστα σχέδια, πασπαλίζουμε με πολύχρωμη 
τρούφα και κολλάμε κουφετάκια. 
4. Ανοίγουμε με έναν μικρό πλάστη το marsh-
mallows στρογγυλό και με κουπ πατ κόβουμε 
ένα αστεράκι, το βάζουμε στην κορυφή. Το 
διατηρούμε στο ψυγείο! 

Ανεσιάδου Μαγδαληνή ΣΤ2 

https://schoolpress.sch.gr/

tamagikamolivia/?p=358 

https://www.argiro.gr/2018/10/mystika-gia-na-liosete-sosta-tin-kouvertoura/
https://www.argiro.gr/2018/10/mystika-gia-na-liosete-sosta-tin-kouvertoura/
https://schoolpress.sch.gr/tamagikamolivia/?p=304
https://schoolpress.sch.gr/tamagikamolivia/?p=304
https://schoolpress.sch.gr/tamagikamolivia/?p=358
https://schoolpress.sch.gr/tamagikamolivia/?p=358
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Gingerbread  

ΕΚΤΕΛΕΣΗ:                  
https://schoolpress.sch.gr/tamagikamolivia/?p=340 
Βάζουμε ένα κατσαρολάκι στη ζυγαριά, ρίχνουμε 

και ζυγίζουμε μέσα το μέλι και τη ζάχαρη. Υστέρα 

το βάζουμε σε μέτρια φωτιά και προσθέτουμε τα 

μπαχαρικά. Ανακατεύουμε μέχρι να λιώσουν τα 

υλικά και στη συνέχεια προσθέτουμε τη σόδα. Αποσύρουμε από την φωτιά 

και ανακατεύουμε καλά. Θα δούμε ότι το μείγμα μας αφρίσει. 

Προσθέτουμε το βούτυρο και ανακατεύουμε  να λιώσει. Ρίχνουμε το αβγό, 

ανακατεύουμε και τέλος ρίχνουμε το αλεύρι, τελειώνοντας με ζύμωμα στο 

χέρι, μέχρι να γίνει το μείγμα μια ομογενής ζύμη που θα πλάθετε ευκολά.  

Αφήνουμε τη ζύμη να κρυώσει, στρώνουμε με χαρτί ψησίματος δυο ρηχά 

ταψιά και προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 175oC.  

Ανοίγουμε τη ζύμη λίγη λίγη με την βοήθεια του πλάστη σε φύλλο πάχους περίπου 3 χιλιοστών. Υστέρα 

τη κόβουμε με κουπάτ σε διάφορα χριστουγεννιάτικα σχέδια (ανθρωπάκια, αστέρια, έλατα) αραδιάζου-

με τα μπισκότα στα ταψιά, αφήνοντας μικρή απόσταση μεταξύ τους. Αν θέλουμε, μπορούμε να δη-

μιουργήσουμε σε μερικά τρύπες, για να τους περάσουμε μετά με κορδέλες και να τα κάνουμε στολίδια. 

Θα το κάνουμε τρυπώντας τα στο επάνω μέρος τους με ένα χοντρό καλαμάκι για αναψυκτικά.  

Ψήνουμε τα μπισκοτάκια στον προ θερμασμένο φούρνο για 15 λεπτά μέχρι να πάρουν ωραίο χρυσαφί 

χρώμα και όχι ροδοκόκκινο πολύ, γιατί μετά θα παρασκληρίνουν. Όταν τα βγάλουμε από τον φούρνο, 

θα είναι ακόμη μαλακά και δεν θα πρέπει να τα πειράξουμε. Σκληραίνουν και γίνο-

νται τραγανά αφού κρυώσουν.                        Γεωργία Μαρβάκη Ε1 

Υλικά: 

 150g ζάχαρη καστανή  

100g μέλι  

1 ½ κ. γ. τζίντζερ σε σκόνη  

1 κ. γ. κανέλα  

½ κ. γ. γαρίφαλο  

2 κ. γ. κοφτές σόδα  

125 βούτυρο, σε καβάκια  

1 αυγό  

420g αλεύρι μαλακό  

Οι διάσημες συνταγές της μαμάς. 

Τριφτή μηλόπιτα (νηστίσιμη) 

https://schoolpress.sch.gr/tamagikamolivia/?p=300 

Εκτέλεση 

Ανακατεύουμε όλα τα υλικά (βιτάμ, φαρίνα, 1 ποτήρι ζά-

χαρη, κανέλα, βανίλιες. 

Ζυμώνουμε το μίγμα μέχρι να γίνει ομοιόμορφο, το χωρί-

ζουμε σε 4 μπάλες και το βάζουμε στην κατάψυξη για μία 

ώρα. Παράλληλα καθαρίζουμε τα μήλα και τα κόβουμε σε 

κομμάτια. Ρίχνουμε το κονιάκ και την υπόλοιπη ζάχαρη 

και τα αφήνουμε για μία ώρα σε βουτυρωμένο ταψί. Τρί-

βουμε με τον τρίφτη τις 2 από τις τέσσερίς μπάλες της ζύ-

μης όπως είναι παγωμένη έτσι ώστε να γίνει μια ομοιόμορφη στρώση. Απλώνουμε το μίγμα του μήλου. 

Καλύπτουμε τα μήλα τρίβοντας από πάνω την υπόλοιπη παγωμένη ζύμη. Ψήνουμε σε προθερμασμένο 

φούρνο για 1 ώρα στους 180 βαθμούς κελσίου.  ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!                                                 

                                                                         Λωρίδας Ιωάννης  Ε1 

Υλικά 

Μία φαρίνα (κόκκινη) 

250 γραμμ. 

Ένα βιτάμ 250 γραμμ. 

Ένα κουταλάκι του γλυ-

κού κανέλα 

Μισό ποτήρι κονιάκ 

Δύο ποτήρια ζάχαρη 

https://schoolpress.sch.gr/tamagikamolivia/?p=340
https://schoolpress.sch.gr/tamagikamolivia/?p=300
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Διδάσκοντας του Κανόνες Ατομικής Υγιεινής 
https://schoolpress.sch.gr/tamagikamolivia/?p=288 

Η τήρηση των βασικών κανόνων πρόληψης και προ-
στασίας για το διάστημα αυτό που είμαστε στο σχο-
λείο αποτελούν βασική προτεραιότητα για την υγεία 
μας. Πάντα γνωρίζαμε και προσπαθούσαμε να διατη-
ρήσουμε τους βασικούς κανόνες υγιεινής. Για το διά-
στημα αυτό λοιπόν, χρειάζεται να γνωρίζουμε και να 
προσθέσουμε κάποιες ακόμα συνήθειες που θα μας 
προστατέψουν.  
Οι μαθητές/τριες των E1 και E2 τάξεων στο μάθημα 
πληροφορικής Τ.Π.Ε., τον Ιούνιο 2020, βοήθησαν να ενισχύσουμε 
την υπευθυνότητα μας και να διδάξουν σε μαθητές/τριες του σχο-
λείου για τους κανόνες ατομικής υγιεινής!!!  Αποτύπωσαν την δι-
κή τους οπτική και ιδέα για βασικά μέτρα πρόληψης και προστα-
σίας στην επιστροφή στο σχολείο. 
Οι μαθητές/τριες των E1 και E2 τάξεων του 19ου Δ.Σ. Σερρών δη-
μιούργησαν λοιπόν τα δικά τους κόμικ στο pixton, τα οποία μπο-
ρείτε να δείτε στα! 
• http://19dim-serron.ser.sch.gr/autosch/joomla15/index.php/2019-20/

ict/108-hygienerules 

• http://www.goutouloudi.gr/2020/06/κανόνες-ατομικής-υγιεινής/ 

Τα κόμικ αυτά εκτυπώθηκαν και κόσμησαν τους τοίχους του σχο-
λείου τον Σεπτέμβριο και έτσι οι μαθητές/τριες διαβάζανε και μα-
θαίνανε τους κανόντες ατομικής υγιεινής! 

ΟΧΙ στα ναρκωτικά! 
https://schoolpress.sch.gr/tamagikamolivia/?p=291 

Η 26η Ιουνίου είναι η Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών 
και το φετινό σύνθημα ” Άμυνα στις εξαρτήσεις, Επίθεση στη 
ΖΩΗ!”. 
Οι μαθητές/τριες των Ε και ΣΤ τάξεων του 12ου Δ.Σ. Σερρών και 
του 19ου Δ.Σ. Σερρών, στο μάθημα Τ.Π.Ε., αφού ευαισθητοποι-
ήθηκαν και ενημερώθηκαν για το θέμα των ναρκωτικών, δη-
μιούργησαν δικό τους υλικό (κόμικ, αφίσα, ζωγραφιά, ποίημα) 
για να βάλουν το δικό τους λιθαράκι στην εκστρατεία ενημέρω-
σης και ευαισθητοποίησης για το κρίσιμο ζήτημα αυτό. 
Μπορείτε να δείτε τις δημιουργίες των μαθητών/τριων των 2 
σχολείων στο: 
https://padlet.com/mgoutouloudi/nodrugs 
Το υλικό αυτό των μαθητών/τριών, απεστάλλει στο Κέντρο Πρό-
ληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχο-
κοινωνικής Υγείας ΠΕ Σερρών “ΟΑΣΙΣ”. Με καλλιτε-
χνικές δημιουργίες μαθητών/τριών απο δημοτικά 
σχολεία της Π.Ε. Σερρών δημιουργήθηκε ένα ηλε-
κτρονικό βιβλίο (e-book)-βίντεο το οποίο αναρτήθη-
κε στα social media του Κ.Π. «ΟΑΣΙΣ» ώστε να ανα-
δειχθεί το σύνθημα της Παγκόσμιας Ημέρας. Μπο-
ρείτε να το δείτε εδώ: 
https://youtu.be/wfapfnLbNgw 

https://schoolpress.sch.gr/tamagikamolivia/?p=288
http://19dim-serron.ser.sch.gr/autosch/joomla15/index.php/2019-20/ict/108-hygienerules
http://19dim-serron.ser.sch.gr/autosch/joomla15/index.php/2019-20/ict/108-hygienerules
http://www.goutouloudi.gr/2020/06/κανόνες-ατομικής-υγιεινής/
https://schoolpress.sch.gr/tamagikamolivia/?p=291
https://padlet.com/mgoutouloudi/nodrugs
https://youtu.be/wfapfnLbNgw
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“Unplugged PixelArt” 

Τον Νοέμβριο - Δεκέμβριο 2020 κάναμε όλα τα παιδιά μια εργασία στο μάθημα της πληροφορι-
κής που είχε σχέση με τα pixels δηλαδή τα εικονοστοιχεία.  

Έπρεπε να ακολουθήσουμε κάποιες οδηγίες σωστά και έβγαινε μια ζωγραφιά. Έπειτα τις ανε-
βάζαμε στο https://padlet.com/mgoutouloudi/pixelart και δίναμε καρδούλες.   

Αυτή η εργασία ήταν λίγο δύσκολη αλλά την καταφέραμε. Μας άρεσε πολύ και θα θέλαμε να ξα-
νακάνουμε pixelart! 

Αν θέλετε κάντε την και εσείς και ανεβάστε την στο padlet. 

Οι μαθητές/τριες της Β1 και Β2 τάξης του 19ου Δ.Σ. Σερρών 

https://padlet.com/mgoutouloudi/pixelart  

«Τα Χριστουγεννιάτικα έργα στο Scratch» 

Εμείς οι μαθητές της Γ1 και Γ2 τάξης του 19ου Δ.Σ. Σερρών δημιουργήσαμε πολλά Χριστου-
γεννιάτικα έργα  Scratch στο μάθημα πληροφορικής-Τ.Π.Ε. .  Μας άρεσε πολύ και ήταν πολύ 
εύκολο και ευχάριστο.  Το κάναμε με πολύ Χριστουγεν-
νιάτικη διάθεση και με αγάπη για τα Χριστούγεννα! Και 
καταφέραμε και δημιουργήσαμε πέρα από το χαρτί 

Δείτε τα έργα μας στην συλλογή μας https://
scratch.mit.edu/studios/28128183/ . Δημιουργήστε 
το δικό σας έργο και βάλτε και σεις στην συλλογή μας. 
Βάλτε και καρδούλες και αστεράκια στα έργα που σας 
άρεσαν. Αν θέλετε μπορείτε να αναμείξετε τα έργα μας. 

Οι μαθητές και μαθήτριες  Γ1 και Γ2 τάξης 

https://padlet.com/mgoutouloudi/pixelart
https://padlet.com/mgoutouloudi/pixelart
https://scratch.mit.edu/studios/28128183/
https://scratch.mit.edu/studios/28128183/
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Δημιουργώντας ένα πιάνο στο Scratch 

Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Προγραμματισμού  codeweek.eu, στο μά-

θημα πληροφορικής Τ.Π.Ε. δημιουργήσαμε πιάνο στο Scratch και τα έργα μας αυτά  

ανεβάσαμε στη συλλογή https://scratch.mit.edu/studios/28082367/ .  Επισκεφτεί-

τε τα έργα μας και παίξτε το Jingle Bells με το πιάνο μας στο Scratch.  

Θα σας αρέσει!! 

Οι μαθητές/τριες των Ε και ΣΤ τάξεων 

https://scratch.mit.edu/studios/28082367/
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6ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ρομποτικής  

Στις 14 Δεκεμβρίου 2019 το 19ο Δημοτικό Σχολείο 

Σερρών πήρε μέρος στο  6ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ρο-

μποτικής το οποίο αποτελεί μία πρωτοβουλία του 

Πειραματικού Γυμνασίου του Πανεπιστημίου Μακε-

δονίας.  

Η ομάδα μας, αποτελούμενη από την εκπαιδευτικό 

πληροφορικής Γκουτουλούδη Μαρία καθώς και 9 

μέλη του σχολείου μας, δημιούργησε ένα σύστημα 

μέτρησης της ταχύτητας. Για την υλοποίηση του συ-

στήματος αυτού χρησιμοποιήσαμε μία ράμπα, ένα 

αυτοκινητάκι και δύο πύλες χρονομέτρησης συνδε-

δεμένες σε μια πλακέτα makey makey. Στη συνέχεια 

γράψαμε κώδικα με την βοήθεια του εκπαιδευτικού 

λογισμικού Scratch για να υπολογιστεί η ταχύτητα 

διέλευσης από τις πύλες. Το σχολείο μας βραβεύτη-

κε για την δράση αυτή. 

Ανεσιάδου Μαγδαληνή ΣΤ2 

Καπετάνη Κωνσταντίνα ΣΤ2 

Χαϊτίδου Άννα ΣΤ2 

    Πέρσι τέτοια εποχή…. 

To σταντ όπου εκθέταμε τo project μας. 

Η στιγμή της συνέντευξης…. 

Αναμνηστική της ομάδας μας  παρέα με τον τότε Διευθυ-

ντή  του σχολείου μας  κ. Παπαφωτίου Κωνσταντίνο. 
Η στιγμή της βράβευσής μας... 
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Οι μαθητές/τριες του 3ου τμήματος του Ολοημέρου Προγράμματος του σχολείου μας λένε ΟΧΙ στο Κά-

πνισμα και δημιουργούν αφίσες και ψηφιακό υλικό για την ενημέρωση μας. 

Καπετάνης Γιώργος Δ1 
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Μπιρμπίλης Σωτήρης Ε1—Μάνος Κολούδας  ΣΤ2 
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Το Χριστόξυλο 

Στα χωριά της βόρειας Ελλάδας, από τις παραμονές των εορτών ο νοικοκύρης ψάχνει στα χωράφια 
και διαλέγει το πιο όμορφο, το πιο γερό , το πιο χοντρό ξύλο από πεύκο ή ελιά και το πάει σπίτι του. 
Αυτό ονομάζεται Χριστόξυλο και είναι το ξύλο που θα καίει για όλο το δωδεκαήμερο των εορτών 
(από τα Χριστούγεννα μέχρι και τα Φώτα) στο τζάκι του σπιτιού. Πριν ο νοικοκύρης φέρει το Χριστό-
ξυλο, κάθε νοικοκυρά φροντίζει να έχει καθαρίσει το σπίτι και με ιδιαίτερη προσοχή το τζάκι , ώστε 
να μη μείνει ούτε ίχνος από την παλιά στάχτη. Καθαρίζουν ακόμη και την καπνοδόχο , για να μη βρί-
σκουν πατήματα να κατέβουν οι καλικάντζαροι, τα κακά δαιμόνια, όπως λένε στα παραδοσιακά χρι-
στουγεννιάτικα παραμύθια. Έτσι το βράδυ της παραμονής των Χριστουγέννων , όταν όλη η οικογέ-
νεια θα είναι μαζεμένη γύρω από το τζάκι , ο νοικοκύρης του σπιτιού ανάβει την καινούρια φωτιά 
και μπαίνει στην πυροστιά το Χριστόξυλο. Ο λαός λέει ότι καθώς καίγεται το Χριστόξυλο , ζεσταίνεται 
ο Χριστός , εκεί στην κρύα σπηλιά της Βηθλεέμ. Σε κάθε σπιτικό, οι νοικοκυραίοι προσπαθούν το Χρι-
στόξυλο να καίει μέχρι τα Φώτα. 
 
Οι μωμόγεροι 
Η λαϊκή φαντασία οργιάζει στην κυριολεξία σχετικά με τους καλικάντζαρους, που βρίσκουν την ευ-
καιρία να αλωνίσουν τον κόσμο από τα Χριστούγεννα μέχρι τα Φώτα, τότε δηλαδή που τα νερά είναι 
“αβάφτιστα”. Η όψη τους τρομακτική, οι σκανδαλιές τους απερίγραπτες και ο μεγάλος φόβος τους η 
φωτιά. Στις περιοχές της Μακεδονίας, Θράκης και Θεσσαλίας εμφανίζεται το έθιμο των μεταμφιέσε-
ων, που φαίνεται πως έχει σχέση με τους καλικάντζαρους. Οι μεταμφιεσμένοι, που λέγονται Μωμό-
γεροι, Ρογκάτσια ή Ρογκατσάρια, φοράνε τομάρια ζώων (λύκων, τράγων κ.λ.π.) ή ντύνονται με στολές 
ανθρώπων οπλισμένων με σπαθιά. Γυρίζουν στο χωριό τους ή στα γειτονικά χωριά, τραγουδούν και 
μαζεύουν δώρα. Όταν συναντηθούν δυο παρέες κάνουν ψευτοπόλεμο μεταξύ τους, ώσπου η μία ο-
μάδα να νικήσει και η άλλη να δηλώσει υποταγή. 

Καλογραιάκης Βασίλης Ε1 
Πηγή: https://www.kalanta.gr  

 Λουκουμούδια 
Το χωριό του πατέρα μου είναι το Νέο Σούλι Σερρών. Η συνταγή αυτή προέρχεται από εκεί. 
Διαβάστε την. 

  “Το βράδυ της παραμονής των Χριστουγέννων είχαν το έθιμο να θυμιατίζονται πριν να κό-
ψουν το χριστόψωμο (πίτα) και να φάνε. Όλα τα μέλη της οικογένειας στέκονται όρθια γύρω 
από το τραπέζι κρατώντας αναμμένο ένα κερί και ο αρχηγός της οικογένειας, αφού έλεγε πρώ-
τα μια προσευχή, στη συνέχεια θυμιάτιζε όλα τα μέλη, τα φαγητά, το σπίτι, τα ζώα, τα εισοδή-
ματα, τον καπνό κι ύστερα κάθονταν όλοι γύρω από χαμηλό τραπέζι (σουφράς) σταυροπό-
δι. Πριν αρχίσουν όμως το φαγητό, τότε τρώγαν όλοι από ένα μεγάλο πιάτο και χρησιμοποιού-
σαν για πετσέτα ένα μακρύ μεσάλι απλωμένο γύρω απ’ το τραπέζι, έπρεπε ο καθένας να πάρει 
το ¨λουκουμούδι¨ του. Πάνω στο χριστόψωμο η νοικοκυρά είχε τοποθετημένα κυκλικά μικρά 
ψωμάκια-μπουκιές που τα ‘λέγαν ¨λουκουμούδια¨ και σ’ ένα απ΄αυτά ήταν βαλμένο το τυχερό 
¨φλουρί¨ ( δεκάλεπτο ή εικοσάλεπτο ή δραχμή). στη συνέχεια έπαιρνε ο καθένας το λουκου-
μούδι του, το βουτούσε σε κρασί, για να μαλακώσει και να γλυκάνει κι έψαχνε να βρεί το νόμι-
σμα. Ο τυχερός της βραδιάς δεχόνταν τις ευχές όλων για υγεία κι ευτυχία. 
  Το  έθιμο επαναλαμβάνονταν πανομοιότυπα την παραμονή της Πρωτοχρονιάς και την παρα-
μονή των Φώτων και το τραπέζι, που ήταν γεμάτο από ξηρούς καρπούς και σπόρους ( τα 
¨όσπρια¨) το άφηναν μετά το φαγητό, όπως ήταν στρωμένο όλη τη νύχτα.” 
Πηγή: neosouli.gr                           Δημήτρης Δαβιτης Ε1 τάξης 

https://www.kalanta.gr
neosouli.gr


18 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΚΑΛΑΝΤΑ 

Κάλαντα των Φώτων (Έκδοση Α) 
Σήμερα τα φώτα κι ο φωτισμός, 
η χαρά μεγάλη κι ο αγιασμός. 

Κάτω στον Ιορδάνη τον ποταμό, 
κάθετ’ η κυρά μας η Παναγιά. 
Όργανο βαστάει, κερί κρατεί, 
και τον Αϊ-Γιάννη παρακαλεί. 

Αϊ-Γιάννη αφέντη και βαπτιστή, 
βάπτισε κι εμένα Θεού παιδί. 
Ν’ ανεβώ επάνω στον ουρανό, 
να μαζέψω ρόδα και λίβανο. 

Καλημέρα, καλημέρα, 
                                                         Καλή σου μέρα αφέντη με την κυρά.        

Καλογραιάκης Βασίλης Ε1 
https://schoolpress.sch.gr/tamagikamolivia/?p=362  

Πηγή: https://www.kalanta.gr  

Μακεδονικά Κάλαντα 

Ήρθε πάλι νέο έτος 

Εις την πρώτη του μηνός 

Ήρθα να σας χαιρετήσω, 

Δούλος σας ο ταπεινός. 
 

Ο Βασίλειος ο Μέγας  

ιεράρχης θαυμαστός 

εις την οικογένεια σας  

να ‘ναι πάντα βοηθός. 
 

Τα παιδιά εις το σχολείο 

 Να πηγαίνουμε συχνά  

Να μαθαίνουμε το βίο, 

Της πατρίδας τα ιερά. 
 

Και για τους ξενιτεμένους 

Έχω να σας πω πολλά, 

Σας αφήνω «καληνύχτα» 

Και του χρόνου με υγεία. 

 

Παπαδόπουλος Γεώργιος Δ2 

https://schoolpress.sch.gr/tamagikamolivia/?p=362
https://www.kalanta.gr
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Η Κ.Ε.ΔΗ.Σ. «στόλισε» με χρώματα και παιχνίδια  την αυλή του 19ου Δημοτι-
κού Σχολείου Σερρών 

Ένα σημαντικό γεγονός που έγινε στο σχολείο μας αυτή τη 
χρονιά είναι το βάψιμο του σχολείο μας. Έγινε με τη βοή-
θεια ενός καλλιτέχνη που μας έβαψε το σχολείο. Άλλαξε 
όψη τελείως με χρώματα και σχέδια. Κάθε φορά που το 
βλέπουμε αλλάζει η  διάθεσή μας! 

Μαρία Τσιρίκα Ε1 

Άμεση ήταν η ανταπόκριση της Κοινωφελούς Επιχείρησης του 
Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.) στην πρόταση και το αίτημα του 
Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων  του Σχολείου μας  , αναφορι-
κά με την χρηματοδότηση της ανακαίνισης του προαύλιου χώ-
ρου.  Να επισημανθεί ότι στη δράση, σημαντική ήταν η συμβολή 
του καλλιτέχνη κ. Πασχάλη Μαρτινίδη, ο οποίος εθελοντικά και 
με πολύ όρεξη για προσφορά πήρε τα πινέλα του και «έντυσε» 
με χρώματα και παιχνίδια το σύνολο της αυλής, 
«ζωγραφίζοντας» παράλληλα το χαμόγελο στα χείλη μας. 
Μετά από κάλεσμα του διευθυντή του μας  κ. Γιώργου Ποργιό-
πουλου, η πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.κ. Χρυσάνθη Παλάζη – Τσο-
χατζίδη, επισκέφτηκε το σχολείο και είδε από κοντά την ολοκλή-
ρωση του έργου , ενώ παράλληλα δέχτηκε τις θερμές ευχαριστί-
ες τόσο της διοίκησης όσο και των μελών του συλλόγου Γονέων 
και Κηδεμόνων για την άμεση ανταπόκριση και συμβολή της 
επιχείρησης στην υλοποίηση του αιτήματός τους. 

Πηγή: epiloges.tv 

 Τα  Χωριό Σος μας Χρειάζεται  

Λίγα μόλις χιλιόμετρα από την πόλη της Θεσσαλο-

νίκης, πάνω στην κορυφή του Φιλύρου, βρίσκεται , 

μια μικρή, χρωματιστή πολιτεία: Το πρώτο 

«Ελληνικό Παιδικό Χωριό». Το «Ελληνικό Παιδικό 

Χωριό» στο Φίλυρο είναι αναγνωρισμένο Σωματείο 

μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 

 Στην ίδρυση του «Ελληνικού Παιδικού Χωριού» οδήγησε η έλλειψη ενός χώρου για μακροχρόνια φιλο-

ξενία ορφανών και εγκαταλελειμμένων παιδιών ή προερχομένων από προβληματικό οικογενειακό περι-

βάλλον. Σκοπός του «Ελληνικού Παιδικού Χωριού» είναι η μόνιμη και μακροχρόνια παροχή φροντίδας, 

μόρφωσης, στέγης και ψυχολογικής στήριξης των παιδιών στη βάση της οικογένειας. Με αυτό τον τρόπο 

επιδιώκεται η πλήρης ανάπτυξη και κοινωνική ένταξη των παιδιών ως αυτόνομα και ολοκληρωμένα μέ-

λη στην Ελληνική κοινωνία . 

Μας Χρειάζονται! 
Όσο δύσκολες  κι αν είναι οι συνθήκες, η αγάπη βρίσκει πάντα τρόπο!  

http://www.paidikoxorio.gr/web/category/blog-news/ 

Στον υπερσύνδεσμο μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τις βασικές ελλείψεις που υπάρχουν στο χω-

ριό, και άλλους τρόπους που μπορείτε να βοηθήσετε. Άλλωστε Χριστούγεννα σημαίνει ΑΓΑΠΗ 

Μαργαρίτα και Νεφέλη  Καντούρη ΣΤ1 

http://www.paidikoxorio.gr/web/category/blog-news/
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Η Γέννηση του Ιησού Χριστού 
http://schoolpress.sch.gr/tamagikamolivia/?p=298  

Πριν πολλά χρόνια, ζούσε σε μια πόλη της Ναζαρέτ μια νέα και 

καλή γυναίκα που την έλεγαν Μαρία.  

Μια μέρα, φως πλημμύρισε όλο τον τόπο κι ο Αρχάγγελος Γα-

βριήλ παρουσιάστηκε μπροστά της. «Μη φοβάσαι Μαρία», της 

είπε. «Σου φέρνω ευχάριστα νέα. Ο θεός σε διάλεξε να γίνεις η 

μητέρα του Γιου του. θα αποκτήσεις ένα μωρό που θα το ονο-

μάσεις Ιησού». ζούσε ένας ξυλουργός που τον έλεγαν Ιωσήφ. Ο 

Ιωσήφ προστάτευε κι αγαπούσε τη Μαρία. Ο άγγελος παρου-

σιάστηκε και σε κείνων και του είπε ότι η Μαρία θα έφερνε στον 

κόσμο το Γιο του θεού. Τότε, εκείνος, γεμάτος χαρά, έτρεξε στη 

Μαρία και της διηγήθηκε όσα του είπε ο άγγελος. 

 Μια μέρα, ήρθε μια διαταγή απ’ τον κυβερνήτη της χώρας. 

Όλοι οι κάτοικοι έπρεπε να επιστρέψουν στον τόπο που γεννή-

θηκαν για να μετρηθούν. Ο Ιωσήφ άρχισε ν’ ανησυχεί πολύ. Αυτός και η Μαρία έπρεπε να πάνε 

στη Βηθλεέμ, μια πόλη που ήταν πολύ μακριά και η Μαρία ήταν έτοιμη να γεννήσει το μωρό της.  

Την άλλη μέρα, μόλις χάραξε, ξεκίνησαν. Ο Ιωσήφ με τα πόδια, η Μαρία καβάλα σ’ ένα γάιδαρο. 

Ο δρόμος ήταν μακρύς και δύσκολος. Κατάφεραν να φθάσουν στη Βηθλεέμ αργά το απόγευμα. Η 

πόλη ήταν γεμάτη κόσμο. Ο Ιωσήφ προσπάθησε να βρει κάποιο μέρος για να μείνουν το βράδυ, 

αλλά όλα τα δωμάτια ήταν γεμάτα. Η Μαρία ήταν τόσο κουρασμένη, που με δυσκολία στεκόταν 

στα πόδια της. Στο τέλος, ένας ταβερνιάρης τους λυπήθηκε και τους είπε: «Όλα τα δωμάτια είναι 

γεμάτα, αλλά μπορείτε να μείνετε στο στάβλο μου. Εκεί είναι καθαρά και ζεστά». Ο Ιωσήφ τον 

ευχαρίστησε και πήγαν στο στάβλο. Ο σανός ήταν μαλακός και μύριζε όμορφα. Η Μαρία και ο Ιω-

σήφ ήταν κατάκοποι. Έτσι ξάπλωσαν για να ξεκουραστούν. 

Εκείνη τη νύχτα, η Μαρία γέννησε το μωρό της. Ήταν αγόρι, όπως το είχε πει ο άγγελος. Το ονό-

μασαν Ιησού. Η Μαρία το τύλιξε σε μια κουβέρτα και το ξάπλωσε μέσα σε μια φάτνη, που ήταν 

ζεστά και μαλακά. Η Μαρία και ο Ιωσήφ κοιτούσαν το μωρό με λατρεία. Το ένιωθαν κι οι δυο ότι 

ήταν ένα ξεχωριστό μωρό. Πολύ μακριά, σε μια χώρα της Ανατολής, ζούσαν τρεις σοφοί 

άνθρωποι. Μια μέρα, είδαν ένα πολύ λαμπρό αστέρι στον ουρανό. Ήθελαν να μάθουν τι σήμαινε. 

Έψαξαν στα βιβλία τους για να βρουν την απάντηση. «Ένας νέος και μεγάλος βασιλιάς γεννήθη-

κε», είπαν. «Αυτό δείχνει το λαμπρό αστέρι». Πρέπει να πάμε να τον βρούμε για να τον προσκυ-

νήσουμε. Το άστρο θα μας οδηγήσει». 

Οι τρεις σοφοί ξεκίνησαν για το μακρύ ταξίδι τους. Το άστρο έλαμπε μπροστά τους μέρα και νύ-

χτα. Κάποτε, έφτασαν στο παλάτι του βασιλιά Ηρώδη. Όταν έμαθε ο βασιλιάς πού πήγαιναν οι 

τρεις σοφοί, δεν ευχαριστήθηκε καθόλου. «Πρέπει να βρείτε το νέο 

βασιλιά και να μου πείτε πού βρίσκεται», τους είπε χωρίς να δείξει το 

θυμό του. Η Μαρία και ο Ιωσήφ ήταν πολύ χαρούμενοι και πολύ πε-

ρήφανοι. Ήξεραν ότι το μωρό τους ήταν στ’ αλήθεια ο Γιος του θεού. 

Ήξεραν ότι ήταν ξεχωριστός. Κι ακόμη ήξεραν ότι, σαν θα μεγάλωνε, 

θα ‘χε πολλά να κάνει για τούτο τον κόσμο. Κι όλοι οι άνθρωποι θα 

τον λάτρευαν σ’ όλη τη γη και θα θυμόντουσαν τη Γέννησή του γιορ-

τάζοντας εκείνη τη μέρα, σαν μια ημέρα ΑΓΑΠΗΣ και ειρήνης. 

Πηγή: διαδίκτυο 

Στέφανος Γαϊδαρτζής ΣΤ1 

http://schoolpress.sch.gr/tamagikamolivia/?p=298
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Άι Βασίλης 

https://schoolpress.sch.gr/tamagikamolivia/?p=328 

Για τους Ορθόδοξους χριστιανούς ο Άι Βασίλης είναι ο Μέγας Βασίλειος, 
ο οποίος έζησε στη Καππαδοκία που αφιέρωσε σχεδόν όλη του τη ζωή 
στη βοήθεια προς τον συνάνθρωπο και που θεωρείται στη παγκόσμια 
ιστορία ως ο εμπνευστής αλλά και πρώτος δημιουργός της οργανωμένης 
φιλανθρωπίας. Σύμφωνα με την παράδοση, ο Μέγας Βασίλειος ήταν 
ψηλόλιγνος, με μαύρα μάτια και γένια. Ακόμη και ο Άγιος Νικόλαος 
στην Ορθόδοξη παράδοση αγιογραφείται ως ισχνός ασπρογένης γέρο-
ντας. Ο Μέγας Βασίλειος πέθανε στις 31 Δεκεμβρίου του 378. Τη 1 Ια-
νουαρίου του 379, ημέρα της κηδείας του, διατηρούμενη στη παράδο-
ση, θεωρήθηκε (πρώτα) απ΄ όλους χριστιανικούς λαούς ότι φέρνει ευλο-
γία και καλή τύχη στη νέα χρονιά. Τα κάλαντα Πρωτοχρονιάς πέρα από 
τα παινέματα κύριο πρόσωπο είναι ακριβώς ο Μέγας Βασίλειος για το 
έργο του οποίου γίνεται υπενθύμιση στον σπιτονοικοκύρη ώστε να επαναλάβει επ' ωφελεία βεβαίως 
των παιδιών που ψάλλουν εκείνα. 

Στη Δύση το πρόσωπο του Santa Claus έχει ταυτιστεί με την ιστορία 
του Αγίου Νικολάου που φημιζόταν για τη γενναιοδωρία του. Στην ιστο-
ρία του Αγίου Νικολάου οι βόρειοι λαοί έχουν προσθέσει στοιχεία των 
δικών τους παραδόσεων (τάρανδοι, έλκηθρο, άστρο του Βορρά, μεγά-
λες κάλτσες κλπ), μια κουλτούρα που τον συνοδεύει μέχρι και σήμερα 
και δημιούργησε τη σημερινή φιγούρα του Santa Claus με όλα τα χαρα-
κτηριστικά του. Στα ελληνικά δεδομένα η μετατροπή αυτή φαίνεται να 
πέρασε περίπου στη δεκαετία του 1950-1960, κυρίως στον αστικό πλη-
θυσμό, από τους Έλληνες μετανάστες που με τις ευχετήριες κάρτες τους 
εισήγαγαν τον «Δυτικό» Άϊ-Βασίλη.            

Πηγή: https://el.wikipedia.org/wiki/Άι_Βασίλης  

Μαρβάκη Γεωργία Ε1 

Γνωρίζεις την ιστορία του Αη-Βασίλη; 

Πολλά πολλά χρόνια πριν από σήμερα, και 329 χρόνια μετά τη γέννηση του Χριστού, γεννήθηκε 

σ’ ένα μέρος της Μικράς Ασίας, την Καππαδοκία, ένα αγόρι που το ονόμασαν Βασίλειο. 

Ο Βασίλειος έμαθε από μικρός ν’ αγαπάει τον Χριστό και την εκκλησία και ζούσε ευτυχισμένος 

με τ’ αδέλφια του, τους γονείς του και τη γιαγιά του στην πόλη της Καισάρειας. Όταν μεγάλωσε αρκετά 

μοίρασε τη μεγάλη του περιουσία στους φτωχούς, κι έφτιαξε ορφανοτροφεία, γηροκομεία και σχολεί-

α, που όλα μαζί ονομάστηκαν «Βασιλειάδα». Έπειτα, αφού σπούδασε και ταξίδεψε πολύ, έγινε μεγά-

λος Ιεράρχης στην πόλη του, την Καισαρεία. Όλοι τον αγαπούσαν, κι ήταν ο σοφός επίσκοπος, που 

προστάτευε την πόλη και συμβούλευε τον λαό. Φαίνεται όμως πως τον αγαπούσε πολύ κι ο ίδιος ο 

Χριστός, γιατί του έδωσε το χάρισμα να γράφει πολύ μεγάλα έργα, αλλά και να κάνει θαύματα. Έτσι το 

μικρό αγόρι από την Καισάρεια, έγινε ο καλός μας Άγιος Βασίλης που τον γιορτάζουμε την πρώτη μέρα 

κάθε νέας χρονιάς, τον τραγουδάμε στα κάλαντα κι εκείνος, σαν καλός παππούς, μοιράζει απλόχερα 

ευχές, ευλογία και δώρα.  

Παπαδόπουλος Γεώργιος Δ2 

https://schoolpress.sch.gr/tamagikamolivia/?p=328
https://el.wikipedia.org/wiki/Άι_Βασίλης
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Ο ΑΓΙΟΣ-ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΑΡΑΝΔΟΥΣ ΤΟΥ . 
Μια φορά και έναν καιρό ήταν ο Άγιος-Βασίλης με τους έξι 
ταράνδους του. 
Κάθε χρόνο στις 31 Δεκεμβρίου έκανε ένα μεγάλο ταξίδι για 
να δώσει σε όλα τα παιδιά του κόσμου δώρα, για να τα κά-
νει πολύ χαρούμενα.  
Έμπαινε από την καμινάδα του σπιτιού τους και άφηνε τα 
δώρα κάτω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο.  
Την άλλη μέρα το πρωί όταν ξυπνούσαν τα παιδιά, έβλεπαν 
τα δώρα τους και τα άνοιγαν.  
Ήταν πολύ ευτυχισμένα.!!!!! 

 

Θάνος Δραγάτης Β2 

                                                   ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΓΙΟΥ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ                          

      Ο Οσιος Πορφύριος γεννήθηκε στις 7 Φεβρουαρίου 1906 στο χωριό Άγιος 

Ιωάννης του σημερινού Δήμου Ταμιναίων της Εύβοιας. Το κοσμικό όνομά του 

ήταν Ευάγγελος Μπαϊρακτάρης και από πολύ νωρίς έδειξε έφεση προς το μονα-

χισμό. Έτσι, σε ηλικία 13 χρόνων και έχοντας τελειώσει μόνο την Β' Δημοτικού, 

μετέβη στη σκήτη της Αγίας Τριάδος, τα γνωστά "Καυσοκαλύβια" του Αγίου 

Όρους, όπου έζησε τα επόμενα 6 περίπου χρόνια, ως υποτακτικός σε δύο γέρο-

ντες μοναχούς, λαμβάνοντας το όνομα Νικήτας. Κατόπιν, λόγω σοβαρής ασθέ-

νειας, αναγκάστηκε να επιστρέψει στην Εύβοια, όπου και εγκαταστάθηκε στην 

Ιερά Μονή Αγίου Χαραλάμπους Λευκών Ευβοίας, στο Αυλωνάρι της Εύβοιας.  

   Σε ηλικία 20 ετών συναντήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο του Σινά Πορφύριο, ο ο-
ποίος αναγνωρίζοντας σε αυτόν πνευματικά χαρίσματα, τον χειροτόνησε πρεσβύτερο, δίνοντάς του 
και το όνομα με το οποίο έμελλε να γίνει γνωστός. Τα επόμενα χρόνια, επειδή το μοναστήρι του Αγίου 
Χαραλάμπους Λευκών έγινε γυναικείο, ο π. Πορφύριος εγκαταστάθηκε στη Μονή Αγίου Νικολάου, 
στην Άνω Βάθεια του σημερινού Δήμου Αμαρυνθίων, επίσης στην Εύβοια.  
   Το 1940, σε ηλικία 34 ετών, μετέβη στην Αθήνα, όπου στις 12 Οκτωβρίου διορίστηκε ως Εφημέριος 
στην εκκλησία του Αγίου Γερασίμου, στην Πολυκλινική Αθηνών στην Ομόνοια.  
    Στις 16 Μαρτίου 1970, έχοντας συμπληρώσει 35ετία, έλαβε μικρή σύνταξη από το Ταμείο Ασφαλίσε-
ως Κληρικών Ελλάδος και αποχώρησε από τη θέση του εφημερίου του Αγίου Γερασίμου, όπου όμως 
συνέχισε να προσφέρει τις υπηρεσίες του ως το 1973. Τη χρονιά εκείνη έφυγε από την Αθήνα για να 
εγκατασταθεί αρχικά στον Άγιο Νικόλαο, στα Καλλίσια (σημερινή Καλλιθέα) της Πεντέλης και μετά α-
πό μερικά χρόνια στο Μήλεσι της Μαλακάσας, όπου και οικοδόμησε το Ιερό Ησυχαστήριο της Μετα-
μορφώσεως του Σωτήρος. Απέκτησε σημαντική φήμη και πολλοί πιστοί τον επισκέπτονταν στον τόπο 
διαμονής του.  
   Το Νοέμβριο του 1991 μετέβη στο παλαιό κελί του, στα Καυσοκαλύβια του Αγίου Όρους, όπου και 
κοιμήθηκε στις 2 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.  
  Κατατάχθηκε στο Αγιολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας, από την Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πα-

τριαρχείου, στη συνεδρίασή της που διεξήχθη στις 27 Νοεμβρίου 2013.           

Πηγή: https://el.wikipedia.org/wiki/Όσιος_Πορφύριος_ο_Καυσοκαλυβίτης                                                                                                                             

                                                  Ευάγγελος Μαργαρίτης   Ε1                                                                                                    

https://el.wikipedia.org/wiki/Όσιος_Πορφύριος_ο_Καυσοκαλυβίτης
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ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΜΕ ΦΙΛΟΥΣ 

της Ελευθερίας Νταλιάνη 

Μια φορά και έναν καιρό ζούσε ένας ε-

ξωγήινος που τον λέγανε Πίκο. Μετά από 

πολλά χρόνια εξερεύνησης της Γης ήθελε 

να τη δει από κοντά. Είχε ακούσει ότι στη 

Γη κάνουν μια ιδιαίτερη γιορτή που τη 

λένε Χριστούγεννα.  

Όταν έφτασε στη Γη προσγειώθηκε στον 

Βόρειο Πόλο και έψαχνε να βρει το χρι-

στουγεννιάτικο δώρο του. Εκεί στον Βό-

ρειο Πόλο βρήκε ένα κουτάβι και τον 

ονόμασε Ντοτ. Ο Ντοτ ακολούθησε τον 

Πίκο μέχρι το διαστημόπλοιο. 

 Ο Πίκο εκείνη την στιγμή είδε ένα γράμ-

μα από τον Άγιο Βασίλη. Ο Αι Βασίλης 

του είπε πως ο Ντοτ είναι το δώρο του. 

Δηλαδή το δώρο του ήταν η φιλία.  

(Το κείμενο συνοδεύεται με έργο στο 

Scratch) 

 

 

 

 

 

Ο χιονάνθρωπος με τις πολλές ερωτήσεις. 

Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας χιονάνθρωπος που τον έλεγαν Νικόλα. Ο 

Νικόλας είχε τόσες πολλές ερωτήσεις που οι φίλοι του δεν τον άντεχαν. Μάλι-

στα από Νικόλα τον είχαν ονομάσει ο κύριος ερώτηση .Όλη την ώρα τον έλεγαν 

Νικόλα γιατί κάνεις τόσες πολλές ερωτήσεις; Για αυτό τον κορόιδευαν .Μια μέ-

ρα που είχε βγει έξω στη γειτονιά του να παίξει με τους φίλους του ,ξεκίνησε 

πάλι τις ερωτήσεις .Έτσι οι φίλοι του ξεκίνησαν πάλι να τον κοροϊδεύουν. Ο Νι-

κόλας άρχισε να κλαίει και να φωνάζει<< Δεν σας έχω πια  φίλους>> και να 

τρέχει .Δύο  εβδομάδες μετά οι φίλοι του πήγανε στο σπίτι του για να τους συγχωρέσει γιατί δεν είχε πια 

νόημα η πλάκα χωρίς εκείνον .Ο Νικόλας τους συγχώρεσε και δεν ξαναρώτησε ποτέ τίποτα. 

Και έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.                            Ιωαννίδου Δανιέλα Γ2 
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Το λιοντάρι που αγαπούσε τα Χριστούγεννα 

https://schoolpress.sch.gr/tamagikamolivia/?p=314 

«Ήρθαν τα Χριστούγεννα», φώναζε χαρούμενος ο Ντιέ-

γκο, καθώς έβλεπε από την πιο ψηλή κορυφή του βουνού 

τα χιονισμένα έλατα. Ο Ντιέγκο ήταν ο αρχηγός των λιο-

νταριών. Όλοι τον θαύμαζαν, γιατί ήταν το πιο άγριο, το 

πιο γρήγορο, αλλά και το πιο θαρραλέο λιοντάρι. Κάθε 

χρόνο, τέτοια εποχή, ο Ντιέγκο προσπαθούσε να κρύψει 

καλά το μυστικό του. Πώς θα μπορούσε άλλωστε να απο-

καλύψει πως ο αρχηγός των λιονταριών αγαπούσε τα Χρι-

στούγεννα και θαύμαζε τα δώρα και τα στολισμένα δέντρα; 

Ήταν παραμονή Χριστουγέννων, όταν όλα τα ζώα, εκτός από τα λιοντάρια, έτρεχαν χαρούμενα 

στο κέντρο του δάσους για να στολίσουν το δικό τους έλατο τραγουδώντας. Μόνο τα λιοντάρια εκείνη 

την μέρα κυνηγούσαν τα θηράματά τους. Δεν λέω ότι ο Ντιέγκο δεν έκανε το ίδιο, αλλά βαθιά μέσα 

του ήταν χαρούμενος που ήταν Χριστούγεννα. Ήθελε να στολίζει το δικό του έλατο, και το έκανε κρυ-

φά. Όταν κάποιος πλησίαζε στο μέρος εκείνο, αν ήταν λιοντάρι γινόταν πάλη σκληρή, και αν ήταν άλλο 

ζώο το κυνηγούσε. Μια τέτοια μέρα, τα άλλα λιοντάρια, κρύφτηκαν για να δουν τι έκανε κάθε χρόνο 

τέτοια μέρα. Έκπληκτοι τον είδαν να κουβαλάει στην πλάτη του ένα έλατο και τον πλησίασαν. Ο Ντιέ-

γκο μόλις τους κατάλαβε προσπάθησε να κρύψει το δέντρο και τα αμέτρητα στολίδια και λαμπιόνια, 

που έκρυβε τόσα χρόνια κάτω από έναν τεράστιο βράχο, δίχως όμως να τα καταφέρει. 

Αρχηγέ; φώναξαν απορημένα τα λιοντάρια. 

Ααααααααααααααααα! !! βρυχήθηκε  ο Ντιέγκο. Είναι όμορφα τα Χριστούγεννα! 

Ο Ντιέγκο χάρηκε που οι φίλοι του δεν τον κορόιδεψαν και τους προσκάλεσε να στολίσουν μαζί 

φέτος το δέντρο του. 

  ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΝΑ!!!!!! 

ΒΥΡΏΝ ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ Γ’1 ΤΑΞΗ 

Ο μπισκοτούλης και ο φούρναρης 

Μια φορά κι έναν καιρό, ζούσε σε ένα μικρό χωριό, ο μπισκοτούλης. Μια 
μέρα που ο μπισκοτούλης περπατούσε, ένας φούρναρης τον άρπαξε και 
είπε: «Τι νόστιμο μπισκότο, ότι πρέπει για το φούρνο μου.» Ο μπισκοτού-
λης τρόμαξε πολύ. Ο φούρναρης τον πήρε μαζί του και τον πήγε στο φούρ-
νο. Μια κυρία τον αγόρασε και τον πήγε σπίτι της. Τη στιγμή που ετοιμαζό-
ταν να τον φάει, ακούστηκε μια φωνή. Η κυρία κοίταξε τον μπισκοτούλη 

και τον άφησε κάτω. Τον ρώτησε τι έγινε και αυτός της τα εξήγησε όλα. Τον άφησε ελεύθερο και 
έζησαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα.                     Μαρία Ανεσιάδου Γ2 

https://schoolpress.sch.gr/tamagikamolivia/?p=314
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ΤΑ ΕΛΑΦΑΚΙΑ ΤΟΥ ΑΗ-ΒΑΣΙΛΗ 
https://schoolpress.sch.gr/tamagikamolivia/?p=338 

   Όπως όλα τα παιδιά, έτσι και τα ελαφάκια του Αη-Βασίλη, ανυπομονούν να έρθει η μαγική νύχτα της 
παραμονής της Πωτοχρονιάς. Όλο το χρόνο παρακολουθούν τα μεγάλα 
ελαφάκια που προετοιμάζονται για τη μεγάλη νύχτα. 
   Ανάμεσα σ’αυτά τα ελαφάκια ήταν και ο μικρός Όσκαρ, που η μεγάλη 
του επιθυμία ήταν να γίνει οδηγός στο έλκηθρο του Αη-Βασίλη.  Μια μέρα 
το μικρό ελαφάκι βρήκε τον Αη-Βασίλη και του ζήτησε να τον πάρει μαζί 
του.  Εκείνος του χαμογέλασε και του είπε ότι είναι πολύ μικρός για ένα 
τόσο μεγάλο ταξίδι. 
   Ο Οσκαρ απογοητεύτηκε γιατί ήθελε τόσο πολύ να οδηγήσει το 
έλκηθρο.  Τότε είχε μια καταπληκτική ιδέα!!!  Αποφάσισε να στείλει ένα 
γράμμα, όπως όλα τα παιδιά, και ζητούσε να πραγματοποιηθεί η επιθυμία 
του. 

    Η μέρα που ο Άγιος Βασίλης άρχισε να διαβάζει τα γράμματα των παιδιών έφτασε. Αφού διάβασε 
αρκετά, άνοιξε τον φάκελο με το γράμμα του μικρού Όσκαρ. Δυστυχώς όμως δε μπορούσε να πραγμα-
τοποιήσει την ευχή του…. 
    Η μεγάλη μέρα έφτασε, τα πάντα ήταν έτοιμα!!! Τα ξωτικά γέμισαν το έλκηθρο με τα δώρα των παι-
διών, τα ελαφάκια έκαναν τις τελευταίες πρόβες τους και ο Αη-Βασίλης φόρεσε την καινούρια του στο-
λή.  Όλοι συγκεντρώθηκαν γύρω από το έλκηθρο για να τους χαιρετήσουν. 
   Ο μικρός Όσκαρ κατάλαβε ότι δε θα τον έπαιρναν μαζί τους.  Τότε ο Αη-Βασίλης τον πλησίασε και του 
είπε ότι είναι πολύ μικρός για να γίνει οδηγός, αλλά αν το θέλει μπορεί να καθήσει δίπλα του στο 
έλκηθρο.  Αυτή ήταν η πιο μαγική νύχτα της ζωής του!!! 

 ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ Ε1 

         Η Φιλία και ο θησαυρός 
 Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε ο κοκκινοπός και συνάντη-

σε  ένα λαγουδάκι και ήρθε μαζί του. 

Έπρεπε να βρει  ένα μυστικό θα μπορούσε να ήταν ένα 

σεντούκι με χρυσά νομίσματα  που έχουν μέσα σοκολά-

τα!! 

Δεν ήταν καθόλου ευχαριστημένος  γιατί  δεν είχε βρει 

ακόμα τίποτα! 

Μετά βρέθηκε στην σκηνή κάπως από την τόση ώρα ψάξι-

μο. 

Έπρεπε να πάνε αλλού επειδή βράδιαζε πολύ γρήγορα!    

Ρώτησε –Πού είναι ο θησαυρός; στεναχωρημένος. 

Τελικά κατάλαβε πως ο θησαυρός ήταν η φιλία, επειδή 

όταν συνάντησε το λαγουδάκι ένιωσε πάρα πολύ ευτυχι-

σμένος μέσα του και γνώρισε  έναν καινούριο φίλο!   

Λαζαρίδου Ευαγγελία Γ2 

https://schoolpress.sch.gr/tamagikamolivia/?p=338
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Ένα Χριστουγεννιάτικο παραμύθι 

στο Pixton  
 

Καντούρη Μαργαρίτα και Καντούρη  Νεφέλη ΣΤ1 


