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ΚΑΛΗ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ!!! 

 

Η Σαρακοστή έχει πολλά έθιμα. Ένα 

από αυτά είναι η Χάσκα. Ο νικητής της 

χάσκας είναι ο τυχερός της χρονιάς. 

Ο γηραιότερος στην οικογένεια δένει σ 

ένα ξύλο ένα σκοινί και στην άκρη του 

κρεμάει ένα αυγό. Τα μέλη της 

οικογένειας προσπαθούν να πιάσουν 

με το στόμα τους το αυγό. 

 

Κωνσταντίνος Εμμανουήλ 

 

ΤΟ ΕΘΙΜΟ ΤΗΣ ΧΑΣΚΑΣ  

 

 
 

Το έθιμο της χάσκας το επιβάλλει η 

σαρακοστιανή επιταγή που λέει: «με 

αυγό κλείνει το στόμα το βράδυ της 

αποκριάς και με αυγό ανοίγει πάλι το 

βράδυ της ανάστασης» 

υπενθυμίζοντας μας τη νηστεία που 

πρέπει να τηρηθεί στο μεσοδιάστημα 

αυτό. 

 

Τσιοντικίδου Σοφία 

 

Την Παρασκευή στην τάξη μας 

αναβιώσαμε το έθιμο της χάσκας. 

Κάθε μαθητής έφερε από ένα αυγό. Η 

κυρία μας το έδεσε σε ένα ξύλο με μια 

κλωστή. Εμείς προσπαθούσαμε με το  

 

στόμα μας να πιάσουμε το αυγό. 

Νομίζω πως όλα τα παιδιά 

ενθουσιάστηκαν με το έθιμο αυτό. Στο 

τέλος καθαρίσαμε και φάγαμε τα αυγά 

μας με πολύ όρεξη. 

 

Ηλίας Αγγέλης 

 

Το έθιμο της χάσκας στη Μακεδονία 

γίνεται την τελευταία Κυριακή της 

αποκριάς όταν ξεκινάει η νηστεία της 

σαρακοστής. Ο μεγαλύτερος της 

οικογένειας δένει ένα αυγό στηνάκρη 

νμιας κλωστής και τα υπόλοιπα μέλη 

προσπαθούν να πιάσουν το αυγό με το 

στόμα τους. Έτσι η νηστεία ξεκινάει με 

αυγό και τελειώνει με αυγό το βράδυ 

της Ανάστασης! 

Καραποστόλης Ηλίας φίλιππος 

Η ΚΑΘΑΡΗ ΔΕΥΤΕΡΑ

 

Ένα ακόμα ξέφρενο καρναβάλι 

τελείωσε με τον ερχομό της καθαρής 

Δευτέρας. Αρχή της Σαρακοστής και 

μιας μεγάλης νηστείας (40 ημερών) 

μέχρι το Πάσχα. Αυτή τη φορά στη 

Θεσσαλονίκη ο καιρός δεν ήταν καλός. 

Το πρωί όταν ξυπνήσαμε είδαμε την 

ημέρα πολύ συννεφιασμένη χωρίς μια 



πνοή αέρα να φυσάει με αποτέλεσμα να 

μην μπορούμε να πετάξουμε χαρταετό 

κατά το έθιμο. Τελικά πήγαμε βόλτα 

με τον παππού στον Κέδρινο λόγο. 

Εκεί παρακολουθήσαμε διάφορες 

εκδηλώσει και κάναμε βόλτα στον 

ζωολογικό κήπο. Έπειτα γυρίσαμε 

σπίτι και καθίσαμε γύρω από το 

σαρακοστιανό τραπέζι με πολλές 

νηστίσιμες λιχουδιές. Αυτή τη μέρα 

συνηθίζουμε να τρώμε φασολάδα, 

σαρμαδάκια, ταραμά, χαλβά και φυσικά 

την παραδοσιακή λαγάνα!!! 

Καλαιτζής Γιώργος. 

 

H KAΦΕΤΙΑ ΑΡΚΟΥΔΑ  

Το  μεγαλύτερο  θηλαστικό της 

Ευρώπης είναι η καφετιά αρκούδα  

ΧΕΙΜΕΡΙΟΣ ΛΗΘΑΡΓΟΣ 

 

Η αρκούδα το χειμώνα πέφτει σε 

χειμέριο λήθαργο, για να αντεπεξέλθει 

στης συνθήκες της εποχής.  Είναι ο 

μόνος τρόπος για να επιβιώσει. Την 

περίοδο αύτη τρέφεται  με αποθέματα 

του λίπους της. Η αρκούδα το χειμώνα 

πέφτει σε χειμέριο λήθαργο 

προκειμένου να μπορέσει να 

αντεπεξέλθει στις δύσκολές συνθήκες 

της εποχής. Είναι ο μόνος τρόπος 

επιβίωσης για ένα τόσο μεγαλόσωμο 

θηλαστικό που χρειάζεται μεγάλες 

ποσότητες τροφής, οι οποίες είναι 

ανύπαρκτες το χειμώνα. Την περίοδο 

αυτή τρέφεται αποκλειστικά από τα 

συσσωρευμένα αποθέματα λίπους της.  

Δημήτρης Τάσος 

ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΥΡΩΔΙΚΑ ΚΑΙ 

ΒΟΤΑΝΑ

 

ΔΕΝΔΡΟΛΙΒΑΝΟ 

Το  δενδρολίβανο  είναι  αρωματικό  

αειθαλές ,θάμνος .Τα  άνθη του  

προτιμούνται  από  τις μέλισσες και  

γίνονται  πηγή  για   την  παραγωγή 

μελιού. Οι τρυφεροί  βλαστοί  και  τα  

φύλλα  του  δενδρολίβανου  

χρησιμοποιούνται  ως  αρωματικό σε  

πολλά  φαγητά. Από τα φύλλα  του  

εξάγεται   ένα  υγρό  που 

χρησιμοποιείτε  στην  παρασκευή  

φαρμάκου για  τους ρευματισμούς 

Πάνος Γιώργος 

Ο Δυόσμος 

Ο Δυόσμος ανήκει στην οικογένεια  

Χειλανθών,  βγάζει βλαστούς  και 

φύλλα πράσινα κι ωοειδή. Τα  άνθη  

είναι  μικρά  ρόδινα ή  μωβ. Είναι 

τονωτικό, χωνευτικό, ηρεμιστικό για 

το  στομάχι, χρησιμοποιείται κατά του 

λόξιγκα. Κάνει καλό στις ημικρανίες, 

στον   πονόδοντο, στους ρευματισμούς 

και  στις αϋπνίες. 

Γιώργος - Αλέξανδρος 

 

 

 



H ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΒΙΟΥ ΑΓΙΟΥ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

 

Εκείνο τον καιρό 

οι Ρωμαίοι έκαναν 

αγώνες. Έβαλαν 

τότε τον Λυαίο  

να προκαλεί και 

να κοροϊδεύει 

τους χριστιανούς. Ένας χριστιανός ο 

Νέστορας πήγε στη φυλακή και ζήτησε 

την ευλογία του Δημήτριου που ήταν 

φίλος του. Ο Δημήτριος τον ευλόγησε 

και εκείνος  ξαναγύρισε στο στάδιο 

έτοιμος να αντιμετωπίσει τον Λυαίο… 

Μετά την ευλόγηση  του Δημητρίου ο 

Νέστορας γύρισε στο στάδιο και 

νίκησε τον Λυαίο. Όταν ο 

αυτοκράτορας έμαθε για την ευλόγηση 

διέταξε να σκοτώσουν τον Νέστορα 

αλλά και τον  Δημήτριο. Απ’ τον τάφο 

του Δημήτριου ανάβλυζε μύρος και  

για αυτό ονομάζετε Μυροβλύτης. Η 

μνήμη του γιορτάζεται στις 26 

Οκτωβρίου. 

Είναι προστάτης της Θεσσαλονίκης και 

αξίζει να επισκεφτείτε τον ιερό ναό 

και τις κατακόμβες του. 

 

Δημήτρης Λαγουμίδης 

Τάσος Τσιλογιάννογλου 

 

 

Σπαζοκεφαλιές  

-Είναι  5  γυναίκες και  

ένα  καλάθι  με  5  

μήλα.   Η κάθε  γυναίκα 

θα  πάρει   από  ένα  

μήλο. Πώς γίνεται να μείνει ένα  μήλο 

στο  καλάθι:   

(θα  πάρει μια  γυναίκα  και  το 

καλάθι)                                  

-Άμα  μου  δώσεις  νερό   θα  πεθάνω  

και  άμα  μου   δώσεις  φαΐ  θα ζήσω. 

Τί είμαι;  (Η  φωτιά) 

Αργυροπούλου Χριστίνα 

Παπαδοπούλου  Ράνια 

 

AINIΓΜΑΤΑ 

Τι  κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια; 

(Ένας  σκύλος που έμαθε ξένη γλώσσα)    

Έχει  4 μάτια και  3 πόδια. Τι είναι ; 

(Ο παππούς.)  

 

Καλλιστράτης, Κωνσταντίνος 

 

Η Συνταγή της εβδομάδας 

 
Προφιτερόλ 

 
Υλικά  

1Μπισκότο 

Μια  μαύρη  

σοκολάτα 

 

Σαντιγύ 

Μαύρη   ή  

πολύχρωμη       τρούφα 

1 ή 2   smartis 

και  1 μικρό  ποτήρι 

 

Εκτέλεση: 

Λιώστε το μπισκότο με το χέρι σας 

στον πάτο του ποτηριού 

Προσθέστε τη λιωμένη κουβερτούρα 

Από πάνω βάλτε τη σαντιγί 

Γαρνίρετε το γλύκισμα με τρούφα, 

smarties, ξηρούς καρπούς, ένα 

πουράκι σοκολάτας ή ότι άλλο 

επιθυμείτε! 

Καλή όρεξη! 

 

Πάνος Μανιάδης 

 

 


