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Θες να γίνεις κι εσύ εξερευνητής; Διάβασε την εφημερίδα μας! 

Η εφημερίδα της ΣΤ΄2 τάξης του 14ου Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας 

Την εφημερίδα μας μπορείς να τη διαβάσεις και στην ηλεκτρονική της έκδοση στο ιστολόγιό μας 
στην παρακάτω διεύθυνση: 

http://blogs.sch.gr/seraskitis/ 

Στην εφημερίδα αρθρογραφούν οι: 
Κωστοπούλου Χριστιάνα, Λίτσιος Κωνσταντίνος, Μπακρατσάς Κωνσταντίνος, 
Μπαντής Δημήτριος, Μπούνια Λυδία, Νούκα Πηνελόπη, Ντενησιώτη Μαρία, 
Παναγόπουλος Νικόλαος, Παπαγιάννης Σωτήριος, Παπαλίτσας Βασίλειος, 
Παπούλιας Μιχαήλ, Ποπώλη Αλεξάνδρα, Ριζάς Πινζόπουλος Πάρις, 
Ρίζος Λάμπρος, Σκύφτας Κωνσταντίνος, Χριστοδούλου Ιωάννης  
 
 
 

 Διάβασε σε αυτή την έκδοση: 

 Έθιμα των Χριστουγέννων 
 Κάλαντα σε κρίση 
 Πρόγραμμα χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων Δήμου Καρδίτσας (ένθετο) 
 Εκπαιδευτικές επισκέψεις της ΣΤ΄ τάξης στο Α΄ τρίμηνο 
 Νερό - Υδροκίνηση 
 Αινίγματα – Γλωσσοδέτες – Παιχνίδια 
 Ημερολόγιο 2013 (ένθετο) 
 Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

  Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ ΤΥΠΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΚΔΟΤΙΚΟ ΟΙΚΟ: «…ΤΟ ΚΟΥΤΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ»  

http://blogs.sch.gr/seraskitis/


Αλεξάνδρα Ποπώλη                                                                                    Κωνσταντίνος Λίτσιος 

 

ΕΞΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ… ΕΘΙΜΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 

Το τάισμα της βρύσης: Στην Κεντρική Ελλάδα τα μεσάνυχτα 
της παραμονής των Χριστουγέννων γίνεται το «τάισμα» της 
βρύσης. Πηγαίνουν τα μεσάνυχτα ή προς τα χαράματα οι 
κοπέλες στην πιο κοντινή βρύση και παίρνουν το αμίλητο 
νερό, αφού αφήσουν προηγουμένως εκεί βούτυρο, τυρί ή 
ψημένο σιτάρι ή κλαδί ελιάς. 
 
 Τα δαιμονικά: Στα Γρεβενά ανάβουν ένα μεγάλο 
κούτσουρο στη γωνιά από την παραμονή των 
Χριστουγέννων και η φωτιά καίει συνέχεια μέχρι τα Φώτα 
για να προστατεύει την οικογένεια από τα δαιμονικά. 
 
Η χοιροφαγιά: Συνηθισμένο έθιμο σε όλη την Ελλάδα, 
είναι η χοιροφαγιά ή αλλιώς γουρνοχαρά. Τις ημέρες αυτές 
κάθε σπίτι επίσης ετοιμάζει γλυκά, όπως μελομακάρονα, 
κουραμπιέδες, μπακλαβά, κανταΐφι κλπ. 
 
Τα κάλαντα: Την παραμονή των Χριστουγέννων οι δρόμοι 
πλημμυρίζουν από τις φωνές των παιδιών που ψάλλουν τα 
κάλαντα. Οι «νοικοκυραίοι» τους ανταμείβουν με χρήματα, 
ενώ παλιότερα με καρύδια και σπιτικά γλυκά.  
 
Στολισμένο καραβάκι: Σε πολλά νησιά συνηθίζεται αντί για 
χριστουγεννιάτικο δέντρο να στολίζουν ένα καραβάκι 
θέλοντας να τονίσουν τη μεγάλη σημασία που έχει γι’ 
αυτούς η θάλασσα! 

 

 

 
 
 
 
 

Τα Πρωτοχρονιάτικα Μπαμπαλιούρια  
Την ημέρα της Πρωτοχρονιάς αναβιώνουν στη 
Λάρισα τα “Μπαμπαλιούρια”, είναι ένα 
Πρωτοχρονιάτικο έθιμο, που έχει τις ρίζες του 
στη Διονυσιακή λατρεία.  
Η στολή των Μπαμπαλιούρηδων, αποτελείται 
από το “σαλβάρι”, ένα μάλλινο άσπρο 
παντελόνι, το οποίο στερεώνουν στη μέση με 
μια μάλλινη άσπρη ζώνη. Το πουκάμισο που 
φορούν από πάνω είναι συνήθως άσπρο με 
φαρδιά μανίκια σαν εκείνο των τσολιάδων. Στα 
πόδια φορούν άσπρες καλτσοδέτες και 
τσαρούχια. Στη μέση φορούν ένα χοντρό 
μάλλινο ύφασμα, διπλωμένο πολλές φορές, 
όπου επάνω δένουν τα μεγάλα και βαριά 
κουδούνια. Στο κεφάλι φορούν ειδική μάσκα, 
από προβιά ζώου, τη λεγόμενη “φουλίνα”. Η 
μάσκα αυτή είναι άσπρη ή μαύρη και έχει τρία 
ανοίγματα, δύο στα μάτια και ένα στο στόμα. 
Στα χέρια κρατούν ένα ξύλινο κυρτό σπαθί που 
συμπληρώνει τη φορεσιά του κάθε 
“Μπαμπαλιούρη”.  
Έτοιμα πλέον τα “Μπαμπαλιούρια” περιμένουν 
να τελειώσει η Θεία Λειτουργία για να ξεχυθούν 
στους δρόμους. Μαζί τους είναι πάντα ο 
“αδελφογύρτης” ο οποίος κρατάει έναν 
κουμπαρά και μαζεύει τα χρήματα που 
προσφέρει ο κόσμος. Πριν ακόμη τελειώσει η 
Πρωτοχρονιάτικη Θεία Λειτουργία οι 
“Μπαμπαλιούρηδες” έχουν πάρει θέση.  
Βγαίνοντας ο κόσμος από την εκκλησία τους 
συναντά και αιφνιδιάζεται, αφού περνούν το 
σπαθί στη μέση τους και δεν αφήνουν κανέναν 
να περάσει αν δεν βάλει χρήματα επάνω σ’ 
αυτό. Μόλις βάλουν τα χρήματα τα παίρνει ο 
αδελφογύρτης και τους εύχεται Καλή Χρονιά. 
Μετά τις εκκλησίες τα “Μπαμπαλιούρια” 
πηγαίνουν στην πλατεία, και με το δυνατό 
θόρυβο που προκαλούν τα κουδούνια τους, 
τραβούν την προσοχή των ντόπιων και ξένων 
επισκεπτών. Φεύγοντας από εκεί, περνούν από 
τα καφενεία και τις καφετέριες και έπειτα 
ξεχύνονται στους δρόμους μέχρι αργά το βράδυ. 
Αυτό το έθιμο έχει σαν σκοπό να διώξει τα κακά 
πνεύματα, και να είναι ήσυχη και χαρούμενη η 
καινούρια χρονιά.  
 
 
 
 
 



  
ΕΞΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ… ΤΑ ΚΑΛΑΝΤΑ ΣΕ ΚΡΙΣΗ 
(Γράφτηκαν από τους μαθητές/τριες της ΣΤ΄τάξης 
 

Γιορτινά τραγούδια ηχούνε,  φα λα λα λα λα λα λα 
για την κρίση αυτά μιλούνε,  φα λα λα λα λα λα λα 
σήμερα θα ακουστούνε, φα λα λα λα λα λα λα 
τα κάλαντά μας σας καλούνε, φα λα λα λα λα λα λα 
 
Τρίγωνα κάλαντα μες στην Αγορά 
τα κάλαντα της κρίσης ακούστε απ’ τα παιδι εϊ! 
Τρίγωνα κάλαντα πείτε δυνατά 
τα κάλαντα της κρίσης δεν ήρθαν ξαφνικά. 
Γράφουν τα παιδιά 
τα κάλαντα ξανά 
ελάτε όλοι μαζί 
με την ίδια μουσική.(2) 
Τρίγωνα, κάλαντα μες στη γειτονιά 
ήρθαν τα Χριστούγεννα αλλά χωρίς λεφτά εϊ! 
Τρίγωνα, κάλαντα μες στη γειτονιά  
κι όλοι αναρωτιούνται πού πήγαν τα λεφτά  
Τρίγωνα, κάλαντα στο μικρό χωριό 
δεν υπάρχουν χρήματα στο καμπαναριό εϊ! 
Τρίγωνα κάλαντα σκόρπισαν παντού 
κάθε σπίτι μια φωλιά κι ένα ΔΝΤ.  
Γράφουν τα παιδιά 
τα κάλαντα ξανά 
ελάτε όλοι μαζί 
με την ίδια μουσική.(2)  
Τρίγωνα κάλαντα λένε τα παιδιά 
όμως τώρα πια κανείς δε δίνει λεφτά εϊ!  
Τρίγωνα, τετράγωνα κύκλοι και λοιπά 
δεν υπάρχουνε λεφτά ούτε για δανεικά. 
Τρίγωνα, κάλαντα μες στη γειτονιά 
ήρθαν τα Χριστούγεννα χωρίς να βρεις δουλειά εϊ! 
Τρίγωνα, κάλαντα στο μικρό χωριό 
Πέφτουνε ξανά δραχμές απ’ τον ουρανό. 
Γράφουν τα παιδιά 
τα κάλαντα ξανά 
ελάτε όλοι μαζί 
με την ίδια μουσική.(2)  
Τρίγωνα κάλαντα ήρθε η παγωνιά 
δεν έχουμε πετρέλαιο ούτε για μυρωδιά εϊ! 
Τρίγωνα κάλαντα αδειάζει ο κουμπαράς 
πώς θα πάρω δώρα κι εγώ ο φουκαράς. 
Τρίγωνα κάλαντα λένε όπου κι αν πας  
Αχ, καημένε μου παππού δε θα’ χεις πια να φας εϊ! 
Τρίγωνα κάλαντα έρχονται οι γιορτές 
και θα φάμε βρε παιδιά ρύζι και φακές. 
Γράφουν τα παιδιά 
τα κάλαντα ξανά 
ελάτε όλοι μαζί 
με την ίδια μουσική.(2)  
Τρίγωνα κάλαντα μες στην κρίση αυτή 
ο Αϊ Βασίλης ρε παιδιά δεν μπορεί να’ ρθει εϊ! 
Τρέχουν οι γονείς μέρα ολονυχτίς 

να βρούνε μια δουλειά καλή κι άξια αμοιβή. 
Ας πούμε όμως παιδιά τα κάλαντα ξανά 
την Άγια τούτη μέρα να δώσουμε χαρά εϊ! 
Δεν έχουμε λεφτά, περνάμε όμως καλά 
με κέφι και χαρά την Πρωτοχρονιά. 
Γράφουν τα παιδιά 
τα κάλαντα ξανά 
ελάτε όλοι μαζί 
με την ίδια μουσική.(2)  
Τρίγωνα, κάλαντα και παντού λεφτά  
όλοι να’ χουνε  δουλειά απ’ την Πρωτοχρονιά εϊ!  
Πέφτουνε λεφτά μέσα στο χιονιά 
ήρθαν τα Χριστούγεννα  κι η Πρωτοχρονιά. 
Τρίγωνα κάλαντα αγάπη και χαρά 
χαμόγελο, ελπίδα και ζεστή αγκαλιά εϊ! 
Τρίγωνα κάλαντα με πολλές ευχές 
να΄χουμε υγεία και καλές γιορτές. 
Σας είπαμε ξανά 
τα κάλαντα αυτά 
αγάπες κι ευχές 
όχι όμως τσιγκουνιές! 
 

 
Γιορτινά τραγούδια ηχούνε,  φα λα λα λα λα λα λα 
για την κρίση αυτά μιλούνε,  φα λα λα λα λα λα λα 
σήμερα θα ακουστούνε, φα λα λα λα λα λα λα 
τα κάλαντά μας σας καλούνε, φα λα λα λα λα λα λα  
 
Αρχιμηνιά κι αρχιχρονιά  
έρχεται αύριο ξανά 
ας ευχηθούμε όλοι πάλι  
να σηκώ – να σηκώσουμε κεφάλι. 
 
Αρχή που ήρθε η Τρόικα  
μαζί της και οι φόροι 
να φυ - φύγει γρήγορα   
πριν να πάρουμε τα όρη. 
 
Τώρα από την Τρόικα   
τα βρήκαμε όλοι ζόρικα 
και  αντί – και αντί για γαλοπούλα 
θα δειπνή – θα δειπνήσουμε σουπούλα. 
 
Αρχιμηνιά κι αρχή χρονιά 
και η τσέπη άδεια από λεφτά 
και οι μα – και οι μάγοι της Ασίας 
γράφτηκαν στο ταμείο ανεργίας. 
 
Κι εσύ από τον  καναπέ 
που λες συνέχεια, ωχ αδερφέ! 
σήκω και τη ζωή σου φτιάξε 
πάψε πια επιτέλους να κοιμάσαι.  



Σωτήρης Παπαγιάννης 
ΕΞΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ… ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  
Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2012 
Ώρα 5.00μμ. – Δημοτική Αγορά Καρδίτσας 
Τα παιδιά ζωγραφίζουν τη «Φλόγα». 
Τα παιδιά του Β ΄ Παιδικού Σταθμού σας καλούν να ζωγραφίσετε μαζί τους. 
Εκδήλωση αφιερωμένη στους σκοπούς του Σωματείου Γονιών Παιδιών με Καρκίνο «ΦΛΟΓΑ» 
Χορηγός : Βιβλιοπωλείο «Προμηθέας» 
Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2012 
 Ώρα 5.00μμ. – Θεοδωρίδειο Κέντρο «Ορίζοντες» 
Χριστουγεννιάτικο παζάρι με έργα μαθητών του Κέντρου 
 Ώρα 6.00μμ.- Παυσίλυπο 
Αφήγηση χριστουγεννιάτικων παραμυθιών με προβολή εικόνων και κατασκευή χριστουγεννιάτικου mobile  
Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2012 
 Ώρα 9.00πμ. – 8ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας 
Προβολή της ταινίας «Joulitarina» από τις Παιδικές Βιβλιοθήκες 
 Ώρα 11.00 πμ. - Δημοτικό Κιν/θέατρο Καρδίτσας 
Παράσταση για τα άτομα με ειδικές ανάγκες – Προσφορά της ΔΗΚΕΚ 
 Ώρες 4.00 – 6.00μμ. – Δ..Δ. Προδρόμου 
«Γιορτινές αληθινές ιστορίες με γλυκά και σινεμά». Τα παιδιά του ΚΔΑΠ Προδρόμου ετοιμάζουν χριστουγεννιάτικα γλυκά και 
τα απολαμβάνουν βλέποντας μια χριστουγεννιάτικη ταινία. 
Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2012 
 Ώρα 11.00πμ. – Κεντρική πλατεία Καρδίτσας 
Παρουσίαση του Δικτύου Τροφίμων και Ποτών  
 Ώρα 5.00μμ. – Παυσίλυπο 
Θεατρικά δρώμενα και κάλαντα από τα ΚΔΑΠ Γιολδάση – Γαρδικίου 
To ΚΔΑΠ Γιολδάση θα παρουσιάσει το θεατρικό παραμύθι «Η μάγισσα που μισούσε τα κάλαντα» και το ΚΔΑΠ Γαρδικίου το 
δρώμενο «Χριστούγεννα» 
Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2012 
 Ώρα 10.00πμ. – Κεντρική πλατεία Καρδίτσας 
Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση Γ ΄ Δημοτικού του 3ου Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας 
 Ώρα 11.00πμ. – Κεντρική πλατεία Καρδίτσας 
Συναυλία με βιολιά σε χριστουγεννιάτικες μελωδίες από το Δημοτικό Ωδείο Καρδίτσας 
 Ώρα 12.00μ – Κεντρική πλατεία Καρδίτσας 
Χριστουγεννιάτικα κάλαντα και τραγούδια από το Μουσικό Σχολείο Καρδίτσας 
 Ώρα 5.00μμ. – Παυσίλυπο 
Φτιάχνουμε στολίδια και ζωγραφιές για τα παιδιά με τα Εργαστήρια Τέχνης του Δήμου.  
Επιμέλεια : Άννυ Πέτκοβα και Αθηνά Γεράση. 
 Ώρα 6.00μμ. – Κεντρική πλατεία  
Συναυλία με το συγκρότημα ON AIR  
 Ώρα 8.00μμ. - Δημοτική Αγορά 
 Εγκαίνια Έκθεσης μελών της ΛΕΦΚΚ με θέμα «Πορτρέτα».  
Ώρες λειτουργίας : 7.30μμ. – 10.00μμ. 
 Σάββατο 22 Δεκεμβρίου 2012 
 Ώρα 11.00πμ. – Κεντρική πλατεία Καρδίτσας 
Συναυλία της Μουσικής Σχολής Karezi 
 Ώρα 11.00πμ.- Παυσίλυπο 
Θεατρικά δρώμενα και κάλαντα από τα παιδιά των ΚΔΑΠ Αρτεσιανού και Καρδιτσομαγούλας. Το ΚΔΑΠ Αρτεσιανού θα 
παρουσιάσει την παράσταση «Τα τρία δώρα του Αη Βασίλη» και το ΚΔΑΠ Καρδιτσομαγούλας την παράσταση «Ο παπουτσής 
και τα ξωτικά» 
 Ώρα 6.00μμ. – Παυσίλυπο 
«Τα Χριστούγεννα έχουν φθάσει και όλα μοιάζουν μαγικά» 
Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Καμινάδων. Κάλαντα, αφήγηση από τον Κώστα Πεσλή, ιστορικό-
λαογράφο, τραγούδια και ποιήματα  
Τραγουδάει η Χριστίνα Αργυροπούλου.  
Συμμετέχουν οι μουσικοί Ντίνα Εγγλέζου, Γιώργος Τσιάλας και Βαγγέλης Τάντος του Δημοτικού Ωδείου Καρδίτσας. 
Και γλέντι με τη χορευτική ομάδα 
Το πρόγραμμα παρουσιάζει η κ. Λούλα Ρουβολή – Τσιώνα. 
Κυριακή 23 Δεκεμβρίου 2012 
 Ώρα 11.00πμ – Δημοτικό Κιν/θέατρο 
Ετήσια χριστουγεννιάτικη συναυλία από το Δημοτικό Ωδείο Καρδίτσας 
 Ώρα 11.00 π.μ. – Παυσίλυπο 



Bazaar εργαστήρι κατασκευής κοσμήματος όπου τα παιδιά θα φτιάξουν τα δικά τους γούρια και δωράκια για την νέα χρονιά. 
Με την Ράνια Κασκούρα 
Ώρα 12 μ. – Παυσίλυπο 
Εργαστήρι κόμικς με τον Κωνσταντίνο Μπιλιούρη. 
Δευτέρα 24 Δεκεμβρίου 2012 
 Ώρα 11.30μ. – Παυσίλυπο 
Χριστουγεννιάτικα παραμύθια. Αφηγείται η Κατερίνα Παπαγεωργίου. 
 Η Φιλαρμονική του Δήμου σε χριστουγεννιάτικες μελωδίες στις πλατείες και στους δρόμους της πόλης. 
Τετάρτη 26 Δεκεμβρίου 2012 
 Ώρα 11.30μ. – Δημοτικό Κιν/θέατρο 
Χριστουγεννιάτικη συναυλία από το Ωδείο Καρδίτσας – Κων/νος Ευθυμιάδης 
 Ώρα 6.00μμ. – Παυσίλυπο 
Προβολή παιδικής ταινίας από την Κινηματογραφική Λέσχη Καρδίτσας 
Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου 2012 
 Ώρα 10.30πμ. – Παυσίλυπο 
Δραματοποίηση παραμυθιού «Το αγγελάκι της φουντωτής γιρλάντας» από ομάδα εργαζομένων στην Περιφερειακή Ενότητα 
Καρδίτσας. Θα ακολουθήσουν δραστηριότητες για παιδιά, χειροτεχνίες, ζωγραφική, παιδικό πάρτι. 
Διοργάνωση : Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας. 
 Ώρα 11.00πμ. – Κεντρική πλατεία 
Χριστουγεννιάτικα και λαϊκά τραγούδια από τη Χορωδία Ταμασίου 
Ώρα 5.00μμ. – Παυσίλυπο 
Φτιάχνουμε στολίδια και ζωγραφιές για τα παιδιά με τα Εργαστήρια Τέχνης του Δήμου.  
Επιμέλεια : Άννυ Πέτκοβα και Αθηνά Γεράση. 
Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2012 
Ώρα 11.00πμ. – Παυσίλυπο 
«Χριστούγεννα σε λάτιν ρυθμούς». Κάλαντα και χοροί, ζωγραφική προσώπου και στολισμός μαλλιών. Συμμετέχει το τμήμα 
λάτιν του Μορφωτικού Συλλόγου Σοφάδων. 
Επιμέλεια : Βάσω Κουτσιαρίδα   
Σάββατο 29 Δεκεμβρίου 2012 
 Ώρα 11.00πμ. – Κεντρική πλατεία Καρδίτσας 
Μικτή Χορωδία της Δημοτικής Μουσικής Σχολής Σοφάδων  
 Ώρα 11.00πμ. – Παυσίλυπο 
«Ζωγραφίζοντας σε χαρτί, στους τοίχους και … τα πρόσωπά μας». Η ζωγράφος Κατερίνα Καραγιάννη σε μια πρωτότυπη 
ζωγραφική εμπειρία για παιδιά.  
 Ώρα 6.00μμ. – Παυσίλυπο 
«Ελάτε να γιορτάσουμε Πρωτοχρονιά και πάλι» 
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καμινάδων σε πρωτοχρονιάτικα κάλαντα και το παραμύθι «Το κοριτσάκι με τα σπίρτα». 
Συμμετέχουν μέλη της παιδικής ομάδας του Συλλόγου. 
Επιμέλεια παράστασης : Χριστίνα Ψούνου – Μαρρά. 
Ακολουθεί λαϊκό γλέντι  
Κυριακή 30 Δεκεμβρίου 2012 
 Ώρα 11.00πμ. – Κεντρική πλατεία Καρδίτσας 
Συναυλία του Πολυφωνικού Ωδείου Καρδίτσας 
 Ώρα 11.00πμ. – Παυσίλυπο 
Ζυμώνουμε βασιλόπιτες με τους Συλλόγους Ζαχαροπλαστών και Αρτοποιών Καρδίτσας.  
Δευτέρα 31 Δεκεμβρίου 2012 
 Ώρα 11.00πμ. – Παυσίλυπο 
«Τα παραμύθια της γιαγιάς». Αφήγηση παραδοσιακών παραμυθιών του τόπου μας από την κ. Λόλα Βολοτοπούλου. 
 Η Φιλαρμονική του Δήμου σε πρωτοχρονιάτικες μελωδίες στις πλατείες και στους δρόμους της πόλης. 
Τετάρτη 2 Ιανουαρίου 2013 
 Ώρα 11.00πμ. – Δημοτικό Κινηματοθέατρο 
Πρωτοχρονιάτικη συναυλία από το Ωδείο Καρδίτσας – Κων/νος Ευθυμιάδης 
Πέμπτη 3 Ιανουαρίου 2013 
 Ώρα 5.00μμ. – Παυσίλυπο 
«Λαλούν λαγούτα και βιολιά, λαλούν και τα κλαρίνα,  
Χορεύει ο καλικάντζαρος την καλικαντζαρίνα». 
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καμινάδων σε κάλαντα των Φώτων, αφηγήσεις λαϊκών θρύλων και παραμυθιών από τον Κώστα 
Πεσλή. 
Ακολουθεί παραδοσιακό γλέντι. 
 Ώρα 6.00μμ. – Παυσίλυπο 
Προβολή παιδικής ταινίας από την Κινηματογραφική Λέσχη Καρδίτσας 
Παρασκευή 4 Ιανουαρίου 2013 
Πρωί 
Ρογκατσάρια στους δρόμους και τις πλατείες της Καρδίτσας. Συμμετέχει ο Μορφωτικός Σύλλογος Μυρίνης. 



 
Χριστιάνα Κωστοπούλου                                                                                
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ 
ΕΞΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ… ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΔΕΣ 

Υλικά για 2 κιλά κουραμπιέδες βουτύρου: 
600 γρ. βούτυρο φρέσκο, παγωμένο 
250 γρ. ζάχαρη άχνη 
1.250 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις 
½  κουταλάκι του γλυκού μπέικιν πάουντερ 
60 ml κονιάκ 
300 γρ. αμύγδαλα καθαρισμένα 
ζάχαρη άχνη για πασπάλισμα 
Εκτέλεση 
Βάζουμε στον κάδο του μίξερ το βούτυρο και τη 
ζάχαρη άχνη και τα χτυπάμε καλά (περίπου 20 
λεπτά) σε δυνατή ταχύτητα μέχρι το μίγμα να 
αφρατέψει. Στο μεταξύ στρώνουμε μια λαδόκολλα 
σε ένα ταψί φούρνου και ρίχνουμε τα αμύγδαλα, τα 
οποία ψήνουμε στους 160οC μέχρι να ροδίσουν 
(καβουρντιστούν) για ένα τέταρτο περίπου και τα 
χοντροκόβουμε με ένα μαχαίρι. Ενώνουμε το αλεύρι 
με το μπέικιν πάουντερ και τα προσθέτουμε στον 
κάδο του μίξερ που χτυπήθηκε το βούτυρο με την 
άχνη, χαμηλώνοντας την ταχύτητα του μίξερ για να 
παραμείνει το μίγμα αφράτο. Τέλος, ρίχνουμε τα 
αμύγδαλα και το κονιάκ και συνεχίζουμε το χτύπημα 
(πάντα σε χαμηλή ταχύτητα) για 6-7 λεπτά ακόμη. 
Πλάθουμε τους κουραμπιέδες στρογγυλούς με 
διάμετρο 4 εκ. ή μισοφέγγαρο ή ό,τι άλλο σχήμα 
θέλουμε. Τους τοποθετούμε σε χαρτί όπου έχουμε 
στρώσει αντικολλητικό χαρτί και τους ψήνουμε σε 
προθερμασμένο φούρνο στους 180ο C για 20 λεπτά. 
Όταν ψηθούν τους αφήνουμε να κρυώσουν και τους 
πασπαλίζουμε με άχνη.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

ΕΞΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ… ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ 
 
Υλικά για 30 μελομακάρονα: 
Για τη ζύμη 
200 γρ. χυμό πορτοκάλι 
250 γρ. ελαιόλαδο 
500 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις 
1 κουταλιά σούπας ζάχαρη άχνη 
½ κουταλάκι του γλυκού σόδα 
½ κουταλάκι του γλυκού κανέλα 
1 πρέζα γαρίφαλο τριμμένο 
25 γρ. βούτυρο λιωμένο 
ξύσμα ενός πορτοκαλιού 
Για το σιρόπι 
1 ποτήρι νερό 
1½ φλιτζάνι ζάχαρη 
1 ξυλαράκι κανέλα 
2 φέτες πορτοκάλι 
2-3 κουταλιές σούπας μέλι 
Για το στόλισμα 
3 φλιτζάνια καρύδια χοντροκομμένα 
½ κουταλάκι του γλυκού κανέλα 
2-3 κουταλιές σούπας σουσάμι 
1-2 κουταλιές σούπας μέλι 
Παρασκευή ζύμης: 
1.Σε ένα βαθύ σκεύος ρίχνουμε πρώτα τα υγρά και 
κατόπιν την άχνη με τα μυρωδικά. Ανακατεύουμε με 
το χέρι και προσθέτουμε το αλεύρι. Η ζύμη δε 
χρειάζεται πολύ ανακάτεμα για να μη σφίξει.                                                                                                          
2.Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 180ο C. 
Πλάθουμε τα μελομακάρονα και τα βάζουμε σε ταψί 
που έχουμε στρώσει με λαδόκολλα. Με ένα πιρούνι 
κάνουμε μερικές τρυπούλες στην επιφάνειά τους. 
Ψήνουμε για 30 λεπτά. Αμέσως μετά τα βάζουμε στο 
κρύο σιρόπι. Τα γυρίζουμε και από τις δύο πλευρές 
για να σιροπιαστούν καλά. Μόλις τα βγάλουμε τα 
περνάμε από το μίγμα με τα καρύδια. Τα 
περιχύνουμε με το μέλι. 
Παρασκευή σιροπιού: 
Βάζουμε σε κατσαρολάκι το νερό, τη ζάχαρη, το χυμό 
πορτοκάλι, την κανέλα και τα αφήνουμε να βράσουν 
για 2-3 λεπτά. Κατόπιν το αποσύρουμε και αφού 
κρυώσει λίγο προσθέτουμε το μέλι και 
ανακατεύουμε.       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΕΞΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ… ΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ ΣΤΟ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟ 

Λυδία Μπούνια 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
Την Τρίτη 25 
Σεπτεμβρίου 2012 
επισκεφτήκαμε τη 
Δημοτική Πινακοθήκη 
της πόλης μας τα δύο 
τμήματα της έκτης, το 
ΣΤ΄1 και το δικό μας. 
Η επίσκεψή μας εκεί 
είχε δύο στόχους. Ο 

πρώτος ήταν να σημειώσουμε ενδιαφέροντα στοιχεία του 
κτιρίου τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά, ώστε 
επιστρέφοντας στο σχολείο να κάνει ο κάθε μαθητής/τρια 

κάποια εργασία 
σχετική με αυτό. 
Συγκεντρώσαμε λοιπόν 
πληροφορίες για το 
κτίριο, τους 
ζωγράφους και τους 
πίνακές τους. 
Κρατήσαμε σημειώσεις 
για τους πίνακες αλλά 

και τα γλυπτά που υπήρχαν.  Ο δεύτερος στόχος ήταν να 
ασχοληθούμε με συγκεκριμένους πίνακες ενός από τους 
πιο αξιόλογους Καρδιτσιώτες ζωγράφους, του Δημήτρη 
Γιολδάση. Στο δεύτερο όροφο  του κτιρίου οι δάσκαλοί μας 
μας μοίρασαν φυλλάδια που έπρεπε να τα 
συμπληρώσουμε. Η εργασία αυτή ήταν ομαδική. 
Χωριστήκαμε λοιπόν σε 8 ομάδες των 4 – 5 παιδιών η 
καθεμιά. Μετά από δύο ώρες, ψάχνοντας τους 
κατάλληλους πίνακες και συλλέγοντας πληροφορίες από 
αυτούς, συμπληρώσαμε τα φυλλάδιά μας και 
παρουσιάσαμε τις εργασίες μας στις υπόλοιπες ομάδες. 
Ήταν μια πολύ καλή εμπειρία και σας συνιστούμε να 
επισκεφτείτε και εσείς την Δημοτική Πινακοθήκη. Μπορείτε 
να βρείτε το εκπαιδευτικό μας υλικό και να το 

χρησιμοποιήσετε κι εσείς στη διεύθυνση του ιστολογίου 
μας:  http://blogs.sch.gr/seraskitis/εκπαιδευτικο-υλικο/ 

 
 
 
 
 

Κωνσταντίνος Μπακρατσάς 
 
ΠΑΡΚΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 
Μία από τις επισκέψεις που κάναμε τα δύο 
τμήματα της έκτης,  ήταν και αυτή στο Πάρκο 
Ακαδημίας  δίπλα στο σχολείο μας. Την 
Παρασκευή 2 Νοεμβρίου, με τη βοήθεια της 
κας Φασιανού, γεωπόνου της Διεύθυνσης 

Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 
Καρδίτσας, εξερευνήσαμε το πάρκο. Μάθαμε 
για όλα τα δέντρα που υπάρχουν σε αυτό. Τα 
ονόματά τους και τη χρησιμότητά τους. Η κα. 
Φασιανού για μια ώρα περίπου μας ξενάγησε 
στο πάρκο, περιγράφοντας τη χλωρίδα του και 
ταξιδεύοντάς μας στον υπέροχο φυτικό του 
κόσμο. Είναι πολύ σπουδαίο  να ερχόμαστε σε 
επαφή με καταξιωμένους επιστήμονες και να 

συνομιλούμε μαζί τους.                                                                                                                        
Την επόμενη ημέρα οι δάσκαλοί μας μας 
χώρισαν σε ομάδες και απαντήσαμε σε ένα 
φυλλάδιο, βλέποντας ταυτόχρονα το βίντεο 
της επίσκεψής μας.  

 

 

 
 
 



 

Λυδία Μπούνια 

ΚΛΕΙΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 

 

 

 

 

 

 

Την Πέμπτη 8 Νοεμβρίου επισκεφτήκαμε οι μεγαλύτερες 
τάξεις του σχολείου (Δ΄- Ε΄- ΣΤ΄) το Κλειστό Δημοτικό 
Γυμναστήριο της πόλης μας. Ο χώρος γέμισε από 
εκατοντάδες μαθητές και μαθήτριες δημοτικών σχολείων, 
γυμνασίων και λυκείων. Εκεί μας καλωσόρισαν σπουδαίοι 

πρωταθλητές και ολυμπιονίκες . Πήραμε μέρος σε πολλά 
αθλήματα: Μπάσκετ, τοξοβολία, ρυθμική γυμναστική, 
ξιφομαχία και πάλη. Το κάθε παιδί μπορούσε να πάρει 
μέρος σε όσα αθλήματα μπορούσε και προλάβαινε. Στο 
τέλος τα κορίτσια που πήραν μέρος στη ρυθμική 
γυμναστική παρουσίασαν ένα καταπληκτικό χορευτικό! 
Τελικά κάθε άθλημα έχει τη δική του αξία! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μιχάλης Παπούλιας 

ΑΛΣΟΣ ΠΑΠΑΡΑΝΤΖΑΣ  (ΧΙΛΙΑ ΔΕΝΤΡΑ) 

(Επίσκεψη στο άλσος με ποδήλατα). 
 Την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2012 
επισκεφτήκαμε με τα ποδήλατά μας άλσος της 
Παπαράντζα ή αλλιώς Χίλια Δέντρα. Η 
επίσκεψη έγινε στο πλαίσιο του 
περιβαλλοντικού μας προγράμματος: 
 «ΔΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΔΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΣ». 
Όταν φτάσαμε μας υποδέχτηκαν ο κ. Αχιλλέας 
Τσιρούκης, καθηγητής του Τμήματος 
Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού 
Περιβάλλοντος του Τ.Ε.Ι. Λάρισας, 
συνοδευόμενος από τον κ. Βασίλειο Αρέτο, 
Δασοπόνο, Εργαστηριακό Συνεργάτη στο 
παραπάνω τμήμα και  μας ξενάγησαν στο 
χώρο συζητώντας μαζί μας για τη λειτουργία 
των δέντρων. 
 Αργότερα  επισκεφτήκαμε το Μουσείο 
Ύδρευσης ΔΕΥΑΚ (Αντλιοστάσιο Παπαράντζας), 
όπου ο κ. Πέτρος Κομπορόζος μας μίλησε για 
την ιστορία της ύδρευσης της Καρδίτσας. Το 
υλικό αυτό θα το χρησιμοποιήσουμε στο 
πλαίσιο του προγράμματος Οίκαδε: «ΝΕΡΟ – 

ΕΙΣΑΙ 
ΘΗΣΑΥΡΟΣ», 

όπου 
συμμετέχουμε. 
Παρόλα αυτά δε 
θα μπορούσαμε 

να 

πραγματοποιήσουμε αυτή  τη μαγευτική 
εκδρομή με τα ποδήλατα χωρίς τη συνεργασία  
του Τμήματος Τροχαίας της Αστυνομικής 
Διεύθυνσης Καρδίτσας, αστυνομικοί της 
οποίας μας συνόδευαν με δύο περιπολικά σε 
όλη στη διαδρομή. Αυτή η υπέροχη διαδρομή 
που κάναμε με τα ποδήλατά μας και οι 
γνώσεις που πήραμε απ’ τους ειδικούς ήταν 
πραγματικά για όλους μας μια αξέχαστη 
εμπειρία! 



 

Μιχάλης Παπούλιας 
 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  
ΜΥΛΟΣ ΤΩΝ ΞΩΤΙΚΩΝ  

Την Τρίτη 11 Δεκεμβρίου επισκεφτήκαμε τα δύο τμήματα της 
έκτης το Μύλο των Ξωτικών, στα Τρίκαλα. Βασικός σκοπός 
βέβαια της επίσκεψής μας ήταν η Έκθεση Αρχαίας 
Τεχνολογίας, στο «Κουρσούμ Τζαμί» και η οποία για πρώτη 
φορά εκτίθονταν στη Θεσσαλία. Το θέμα της ήταν: «Οι 
σημαντικότερες εφευρέσεις των αρχαίων Ελλήνων», με 
πενήντα εντυπωσιακά εκθέματα του Κώστα Κοτσανά. από 
την περίοδο του 2.000 π.Χ. μέχρι το τέλος του αρχαίου 
ελληνικού κόσμου. Πρόκειται δηλαδή για το πληρέστερη και 
την πλέον αξιόπιστη έκθεση του είδους του παγκοσμίως. 
Αφού ξεναγηθήκαμε στους χώρους της έκθεσης πάνω από 
μία ώρα, πήραμε το λεωφορείο και πήγαμε στον αγαπημένο 
μας προορισμό, το Μύλο των Ξωτικών!  
Σίγουρα η βροχή μας τα χάλασε λίγο, αλλά τι να κάνουμε; 
Περάσαμε τέλεια! Η ξενάγηση ήταν πολύ ωραία από τους 
υπεύθυνους του Μύλου των Ξωτικών. Πήραμε μέρος σε 
πολλές δραστηριότητες (Playmobil Magic, Εργοστάσιο 
Σοκολάτας, Ζωγραφική Προσώπου, Ταχυδρομείο των 
Ξωτικών, Παιχνιδοέκθεση Plan Toys, Χαμόγελο του Παιδιού, 
Φούρνος του Διαλεχτού και των Ξωτικών κ.α.) Η καλύτερη 
στιγμή όμως, ήταν όταν αντικρίσαμε τον Αϊ Βασίλη και μας 
έδωσε γλυκά! Στο τέλος χορέψαμε και παίξαμε με τα 
ξωτικά!! 

 
 

 
 
Σωτήρης Παπαγιάννης 
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ: 
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

Την Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου ο Δήμος Καρδίτσας 
πραγματοποίησε μια όμορφη εκδήλωση για τα 
Χριστούγεννα στο χώρο της Δημοτικής Αγοράς 
της πόλης. Από το σχολείο μας πήραν μέρος οι 
Δ΄ και Ε΄ τάξεις οι οποίες κατασκεύασαν και 
στόλισαν ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο.  Το 
τμήμα μας μαζί με το άλλο τμήμα της ΣΤ΄ τάξης 
παρουσιάσαμε τα κάλαντα σε μία 
μουσικοθεατρική διασκευή με τίτλο: «Κάλαντα 
σε κρίση». Οι ίδιοι οι μαθητές γράψαμε τους 
στίχους και επιμεληθήκαμε τα χορευτικά.  
Περάσαμε ωραία και ευχηθήκαμε σε όλους 
«Καλά Χριστούγεννα!»  

 

 

 

 

 

 



 

Κωνσταντίνος Λίτσιος 

ΕΞΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ… ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗ ΓΗ 
Το νερό είναι πολύτιμο για την επιβίωση των ζώων και των 
φυτών. Πάνω από τα 2/3 της επιφάνειας της γης 
καλύπτονται από θάλασσες και ωκεανούς. Το νερό των 
ωκεανών, των ποταμών, των λιμνών, των σύννεφων και της 
βροχής βρίσκονται σε διαρκή κίνηση. Παρ’ όλα αυτά η 
συνολική ποσότητα του νερού δεν αλλάζει. Η κυκλοφορία 
και η διατήρησή του εξασφαλίζονται από τον κύκλο του 
νερού. Καθώς ο αέρα ψύχεται, οι υδρατμοί υγροποιούνται, 
δημιουργούνται σταγονίδια και σχηματίζονται σύννεφα. Στη 
συνέχεια πέφτουν στο έδαφος με τη μορφή βροχής, χιονιού 
ή χαλαζιού.  

Να γνωρίζουμε ότι: 
 Το ανθρώπινο σώμα αποτελείται κατά 70% από νερό. 
 Το 10% του νερού της ατμόσφαιρας το προσφέρουν οι 

ζωντανοί οργανισμοί και ειδικά τα φυτά.  
 300 κυβικά χιλιόμετρα νερού πέφτουν κάθε μέρα με τη 

μορφή βροχής. 
 300 χρόνια παραμένει κατά μέσο όρο ένα μόριο νερού 

στα υπόγεια υδροφόρα στρώματα. 1.400 κυβικά 
χιλιόμετρα νερού κυκλοφορούν στη γήινη υδρόσφαιρα. 

 Πρόσβαση σε πόσιμο νερό έχουν περίπου οι μισοί 
κάτοικοι της γης. 

 Η ποσότητα του γλυκού νερού στη γη είναι πολύ μικρή 
σε σχέση με το αλμυρό: Η αναλογία είναι 3% γλυκό νερό 
και 97% αλμυρό νερό.     

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΞΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ… ΤΗΝ ΥΔΡΟΚΙΝΗΣΗ 

Η χρήση της ενέργειας που μπορεί να 
προσφέρει στον άνθρωπο το νερό 
(υδροενέργεια ή υδραυλική ενέργεια) 
θεωρήθηκε ως το πιο σημαντικό βήμα στην 
εξέλιξη των μέσων που χρησιμοποιήθηκαν για 
παραγωγικούς σκοπούς (άλεσμα, άντληση, 
πριόνισμα). Ως την αρχή της χρήσης της 
ατμομηχανής, στα τέλη του 18ου αιώνα, η 

υδροενέργεια ήταν η μόνη φυσική πηγή 
ενέργειας με εξαίρεση την αιολική. Από το 
νερό μπορούμε να εκμεταλλευτούμε την 
ενέργεια μ ε δύο μορφές: 
α) Την κινητική, αυτή που έχει το νερό όταν 
κινείται (π.χ. τη ροή ενός ποταμού) 
β) Αυτή που προκύπτει από τη διαφορά 
στάθμης του νερού (η εκμετάλλευση της 
δυναμικής ενέργειας που παράγεται από τη 
υδροστατική πίεση). 
 Χαρακτηριστικά δείγματα υδροενέργειας 
αποτελούν: η νεροτριβή, το μαντάνι, ο 
μπαρουτόμυλος, το νεροπρίονο, και ο 
νερόμυλος.  
Η νεροτριβή είναι ένας ξύλινος κάδος σε σχήμα 
κώνου και βαθύς. Σε αυτή οι άνθρωποι 
τοποθετούν μάλλινα υφάσματα (φλοκάτες, 
κάπες κλπ.) Με την πτώση του νερού στον 
κάδο δημιουργούνται στρόβιλοι και 
παρασύρουν τα υφαντά στη δίνη τους. Με την 
τριβή του νερού τα υφαντά αναμαλλιάζουν, 
χνουδιάζουν και γίνονται αφράτα.  
Το μαντάνι είναι ένα μηχάνημα από ξύλο, 
διαστάσεων 4Χ3Χ3 μ. ειδικό για την 
επεξεργασία ενός μάλλινου υφαντού, του 
δίμιτου (ύφασμα για ενδύματα ορεινών 
χωριών).  Τα κοπανάρια, κάτι ξύλινα σφυριά – 
δύο ή τέσσερα – χτυπούν το υφαντό το οποίο 
συγχρόνως βρέχεται από το νερό που πέφτει 
πάνω του. Έτσι το υφαντό γίνεται κρουστό, 
σφιχτοδεμένο και αδιάβροχο, κατάλληλο για 
τους κτηνοτρόφους.  



 

ΕΞΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ…  
ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΜΑΣ 

  

 

 
 
 
 
 

H  δυστυχισμένη μάνα  
Ποια είναι η πιο δυστυχισμένη μάνα και γιατί; Η 
αγελάδα, γιατί έχει άντρα βόδι και παιδί μοσχάρι. 
(Μιχάλης Παπούλιας) 
 
Πότε θα πεθάνεις 
-Το πότε θα πεθάνεις είναι σαν το μεγάλο δάκτυλο 
του ποδιού σου… 
 -Γιατί; 
 -Γιατί πολύ απλά δεν είναι στο χέρι σου!!!!!! 
(Κωνσταντίνος Λίτσιος) 
 
Ποντιακό 1 
Ο Γιωρίκας μαζί με 2 αμερικάνους εκπαιδεύεται για 
κατάσκοπος. Μετά από 3 μήνες αφού τελείωσε η 
εκπαίδευση τους, έπρεπε να περάσουν από 3 στάδια 
βασανιστηρίων: Όποιος ήταν πιο έμπιστος και δεν 
μαρτυρούσε τα μυστικά που είχε μάθει θα έπαιρνε  
το δίπλωμα του. Αρχίζουν λοιπόν πρώτα με τον έναν 
Αμερικανό. Δεν προλαβαίνει να τελειώσει το πρώτο 
βασανιστήριο και τα λέει όλα. το ίδιο και ο δεύτερος 
Αμερικανός. Φτάνουν και στον Γιωρίκα. Πρώτο 
στάδιο το περνάει, δεύτερο στάδιο, σκληρό καρύδι 
δε λυγίζει με τίποτα, το τρίτο βασανιστήριο ήταν 
απίστευτο,  ξύλο κάθε μέρα. Και εδώ άντεξε το 
παλικάρι μας , 2 μέρες ξύλο, 3 μέρες, την τέταρτη 
μέρα η επιτροπή που δεν μπορούσε να πιστέψει την 
τόση αντοχή του, πηγαίνει να τον δει στο κελί του τι 
κάνει, και βλέπουν τον Γιωρίκα με τις 2 παλάμες στον 
τοίχο, να χτυπάει το κεφάλι του και να λέει:                           
-Θυμήσου τα ρε, θυμήσου τα!!!!!! 
(Ιωάννης Χριστοδούλου) 
 
Ποντιακό 2 
- Γιατί οι Πόντιοι κρεμάνε σκουλαρίκια στους 
τοίχους; 
- Γιατί και οι τοίχοι έχουν αυτιά! 
(Μαρία Ντενησιώτη) 
 
Η τιμωρία 
Λέει ο Τοτός στην δασκάλα του.: 
– Κυρία,είναι σωστό να σε τιμωρούν για κάτι που δεν 
έκανες;  
– Όχι, βέβαια! 
– Ε, τότε γιατί με τιμωρήσατε που δεν έκανα την 
εργασία μου; 
(Κωνσταντίνος Σκύφτας) 
 
 

Φρέσκα!!!! 
Ο ψαράς στον 
πελάτη:  
- Γιατί κοιτάζεις τα 
ψάρια τόση ώρα;  

– Τα ρωτάω τι νέα 
έχουν από τη θάλασσα. 
 - Και τι σου λένε;  

– Πως λείπουν πολύ καιρό 
και δεν ξέρουν τι γίνεται!!! 
 (Αλεξάνδρα Ποπώλη) 
 
Σκωτζέζικο 
Μια αγγελία που έβαλε ένας Σκωτσέζος σε κάποια   
εφημερίδα: 
-Κύριος ανάπηρος, που του λείπει το δεξί πόδι, ζητά 
να γνωρίσει κύριο ανάπηρο που να του λείπει το 
αριστερό πόδι, ώστε να αγοράσουν μαζί παπούτσια 
νούμερο 42. 
(Πάρις Ριζάς-Πιντζόπουλος) 
 
Ο δάσκαλος και το παιδί 
-    Γιωργάκη, αν κόψω μια τούρτα σε 20 κομμάτια 
και σου δώσω το ένα, πώς λέγεται αυτή η πράξη; 
 Ο Γιωργάκης κοίταξε το δάσκαλο και του απάντησε 
με παράπονο: 
 -Τσιγκουνιά, κύριε. Εσείς θα φάτε περισσότερα! 
(Πηνελόπη Νούκα) 
 
Chuk Noris 
 Ο Chuk Noris δεν πίνει καφέ, πίνει ό,τι χρώμα 
θέλει… 
(Λυδία Μπούνια) 
 
Καουμπόι  
Δύο καουμπόηδες μπαίνουν μέσα στο σαλούν. Λέει 
ο Μπίλ στον Τζο.  
-Βλέπεις αυτόν με το μπλέ πουκάμισο;  
-Μα υπάρχουν 5 με μπλέ πουκάμισο.  
-Τέλος πάντων. Βλέπεις αυτόν με το μαύρο 
παντελόνι;  
-Μα υπάρχουν 5 με μαύρο παντελόνι.  
-Βλέπεις αυτόν με το γκρι γιλέκο; 
- Μα υπάρχουν 5 με γκρί γιλέκο.  
ΜΠΑΜ ΜΠΑΜ ΜΠΑΜ ΜΠΑΜ. 
- Αυτόν. 
(Λάμπρος Ρίζος) 
 

 

 

 



Πηνελόπη Νούκα 
 
ΕΞΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ… ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ 

 
Από κλαδάκι κρέμεται, 
στην αγορά πουλιέται,  
το εξωτερικό της 
τρώγεται το κόκαλο 
πετιέται. 
Τι είναι; 
 
Γριά δεν είναι 
καμπούρα έχει  
άνδρας δεν είναι, 
μουστάκια έχει  
στο παράθυρο κάθεται 
τέσσερα πόδια έχει και 
όλα τα προσέχει. 
Τι είναι; 

 
Μικρή-μικρή νοικοκυρά, μεγάλη πίτα φτιάχνει.  
 Τι είναι; 
 
Τριάντα φούστες φόρεσε 
 Και στο χορό πηγαίνει  
 Και τη λαμπρή της ομορφιά 
 Κανείς δεν παραβγαίνει. 
 Τι είναι; 
 
Εκατό καλογεράκια με τα μαύρα τα σκουφάκια. 
Τι είναι? 
 
Είμαι κίτρινο, χνουδάτο και στυφό μα μυρωδάτο  
γίνομαι και πιο καλό αν με κάνουνε γλυκό. 
Τι είναι; 
 
Γράμματα γράφει, γραμματικός δεν είναι.  
Σαμάρι φορεί, γάιδαρος δεν είναι.  
Κέρατα έχει βόδι δεν είναι.   
Τι είναι; 
 
Κοκκινόξανθο παχύ  
μυρουδιά ζαλιστική. 
Τι είναι; 
 
Ο μπάρμπας μου ο Θοδωρής  
δεκαεφτά βρακιά φορεί . 
Κόβω τα γενάκια του , 
πέφτουν τα βρακάκια του. 
Τι είναι: 
 
Κλειδώνω , μανταλώνω, και κλέφτη βρίσκω μέσα. 
 Τι είναι; 
 
 
 
 
 

Μαρία Ντενησιώτη 
 
ΕΞΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ… ΓΛΩΣΣΟΔΕΤΕΣ 
 

Της καρέκλας το ποδάρι ξεκαρεκλοποδαρώθηκε 
 και την πήγαν στον ξεκαρεκλοποδαρωτή να την 
ξεκαρεκλοποδαρώσει. 
 
Κοράλλι πετροκόραλλο και πετροκοραλλάκι. 
Τσι καρέκλας το ποδάρι ξεκαρεκλοποδαρώθηκε από 
την ξεκαρεκλοποδαροθήκητου. 
 
Μια κάπα, μια κούπα, μια καπακούπα. 
 
Το κρεμμύδι στην κοπριά πώς κρεμμυδοπρόκοψε! 
 
Νερό λινάρι νερολίναρο νεροκαθαρολίναρο. 
 
Το σκουλικοπαιδί σκουλικολέει 
 στον σκουλικομπαμπά. 
 Σκουλικομπαμπά με σκουλικοπονάει η 
σκουλικοκοιλιά μου!  
Να σκουλικοπάμε στον σκουλικογιατρό  
σκουλικολέει ο σκουλικομπαμπάς  
στο σκουλικοπαιδί.  
Σκουλικοπάνε στον σκουλικογιατρό 
 σκουλικοεξετάζει ο σκουλικογιατρός  
το σκουλικοπαιδί  
και σκουλικολέει στον σκουλικομπαμπά του  
ότι το σκουλικοπαιδί σας 
 σκουλικοέχει σκολικοιδίτηδα! 
 
Το γυαλί μες το πηγάδι γυαλικομπολογάει. 
 
Μια κούπα καπακωτή, 
 μια κούπα ξεκαπάκωτη, 
 μια κούπα καπακωμένη, 
 μια κούπα ξεκαπακωμένη! 
 



Νικόλας Παναγόπουλος, Πάρις Ριζάς Πιντζόπουλος 
ΕΞΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ… ΤΗΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ  

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ – Super League 
Το πιο συναρπαστικό παιχνίδι όλων των αγωνιστικών 
ήταν το ντέρμπυ των αιωνίων στην 14η αγωνιστική. 
Από τον ΠΑΟ σκόραραν οι Χάρης Μαυρίας και Χοσέ 
Τοτσέ. Από τον ΟΣΦΠ σκόραρε δύο φορές ο Ραφίκ 
Τζεμπούρ.  Παρά τη μεγάλη βαθμολογική διαφορά, 
το ματς ήταν συναρπαστικό και από τις δυο ομάδες. 
Ωστόσο την επόμενη αγωνιστική ο ΠΑΟ γνώρισε 
βαριά ήττα με 3-0 μέσα στη Βέροια.   
Η βαθμολογία αναλυτικά (μετά από 15 αγώνες): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΓΓΛΙΑΣ - Premier League 
Μετά τη νίκη με 3-2 επί της Σίτι  πριν δύο 
αγωνιστικές, η Γιουνάιτεντ ξέφυγε 6 βαθμούς από 
αυτήν και φιγουράρει στην πρώτη θέση. Η 
βαθμολογική διαφορά μεταξύ τους  διατηρήθηκε και 
την αγωνιστική που μας πέρασε.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΙΣΠΑΝΙΑΣ - Primera Division  
Η Μπάρτσα περνάει 13 βαθμούς τη Ρεάλ, η οποία 
βρίσκεται στην τρίτη θέση, 4 βαθμούς πίσω από την 
Ατλέτικο Μαδρίτης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 46 
2 ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 37 
3 ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 33 
4 ΜΑΛΑΓΑ 28 
5 ΛΕΒΑΝΤΕ 27 
6 ΜΠΕΤΙΣ 25 
7 ΧΕΤΑΦΕ 24 
8 ΡΕΑΛ ΣΟΣΙΕΔΑΔ 22 
9 ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ 22 
10 ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ 21 
11 ΒΑΛΕΝΘΙΑ 21 
12 ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ 21 
13 ΣΕΒΙΛΛΗ 19 
14 ΣΑΡΑΓΟΣΑ 19 
15 ΘΕΛΤΑ 15 
16 ΟΣΑΣΟΥΝΑ 14 
17 ΓΡΑΝΑΔΑ 13 
18 ΜΑΓΙΟΡΚΑ 13 
19 ΕΣΠΑΝΙΟΛ 12 
20 ΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ 11 

1 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 39 
2 ΠΑΟΚ 31 
3 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 25 
4 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 25 
5 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 21 
6 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 21 
7 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 21 
8 ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 20 
9 ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ 20 
10 ΟΦΗ 17 
11 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 16 
12 ΣΚΟΝΤΑ ΞΑΝΘΗ 15 
13 ΒΕΡΟΙΑ 15 
14 ΑΡΗΣ 13 
15 ΑΕΚ 12 
16 ΚΕΡΚΥΡΑ 12 

1 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. 42 
2 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 36 
3 ΤΣΕΛΣΙ 29 
4 ΤΟΤΕΝΑΜ 29 
5 ΕΒΕΡΤΟΝ 27 
6 ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ 27 
7 ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ 25 
8 ΑΡΣΕΝΑΛ 24 
9 ΣΤΟΟΥΚ 24 
10 ΣΟΥΟΝΣΙ 23 
11 ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ 23 
12 ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 22 
13 ΦΟΥΛΑΜ 20 
14 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΛΑ 18 
15 ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ 17 
16 ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ 16 
17 ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ 15 
18 ΓΟΥΙΓΚΑΝ 15 
19 Κ.Π.Ρ. 10 
20 ΡΕΝΤΙΝΓΚ 09 



 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΙΤΑΛΙΑΣ - Serie A 

Γιουβέντους και Ίντερ βρίσκονται στις δύο πρώτες 
θέσεις της βαθμολογίας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΑΛΛΙΑΣ - Ligue 1 
Μέχρι στιγμής είναι το πιο συναρπαστικό 
πρωτάθλημα σε όλο τον πλανήτη, με τρεις ομάδες να 
ισοβαθμούν στην πρώτη θέση. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ – Bundesliga  
Χάρη στο διαιτητή του ματς με τη Βόλφσμπουργκ 
που υπέδειξε πέναλτι  «φάντασμα», κόστισε στην 
Ντόρτμουντ την ήττα με 3-2 και την έβγαλε εκτός 
διεκδίκησης του τίτλου. 
 

 
   
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΡΕΚΟΡ ΜΕΣΙ 
Ο Μέσι έσπασε το ρεκόρ του Γκερτ Μίλερ που 
είχε 85 γκολ σε ένα ημερολογιακό έτος. Ο Μέσι 
έχει φτάσει ήδη τα 90 γκολ . Το ρεκόρ του όμως 
αμφισβητεί η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της 
αφρικανικής χώρας Ζάμπια, η οποία ισχυρίζεται 
ότι ο ποδοσφαιριστής της Τσιτάλου είχε πετύχει 
107 γκολ με την ομάδα του και την εθνική 
Ζάμπια το 1972 -την ίδια χρονιά δηλαδή που ο 
Γκερντ Μίλερ πέτυχε τα 85.  
 

 

 

 

 

 

1 ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 41 
2 ΙΝΤΕΡ 34 
3 ΝΑΠΟΛΙ 33 
4 ΛΑΤΣΙΟ 33 
5 ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ 32 
6 ΡΟΜΑ 29 
7 ΜΙΛΑΝ 27 
8 ΚΑΤΑΝΙΑ 25 
9 ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ 23 
10 ΚΙΕΒΟ 21 
11 ΑΤΑΛΑΝΤΑ 21 
12 ΠΑΡΜΑ 20 
13 ΜΠΟΛΟΝΙΑ 18 
14 ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ 17 
15 ΤΟΡΙΝΟ 16 
16 ΚΑΛΙΑΡΙ 16 
17 ΠΑΛΕΡΜΟ 15 
18 ΠΕΣΚΑΡΑ 14 
19 ΤΖΕΝΟΑ 13 
20 ΣΙΕΝΑ 11 

1 ΛΥΩΝ 35 
2 ΜΑΡΣΕΙΓ 35 
3 ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 35 
4 ΛΟΡΙΑΝ 30 
5 ΝΙΣ 29 
6 ΡΕΝ 29 
7 ΜΠΟΡΝΤΟ 28 
8 ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ 27 
9 ΜΟΝΠΕΛΙΕ 26 
10 ΒΑΛΕΝΣΙΕΝ 26 
11 ΛΙΛ 26 
12 ΤΟΥΛΟΥΖ 23 
13 ΜΠΡΕΣΤ 21 
14 ΑΖΑΞΙΟ 19 
15 ΕΒΙΑΝ 19 
16 ΜΠΑΣΤΙΑ 19 
17 ΡΕΜΣ 18 
18 ΣΟΣΟ 16 
19 ΤΡΟΥΑ 12 
20 ΝΑΝΣΙ 11 

1 ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ 42 
2 ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ 33 
3 ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡ 30 
4 ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 30 
5 ΦΡΑΙΜΠΟΥΡΓΚ 26 
6 ΜΑΙΝΤΖ 26 
7 ΣΑΛΚΕ 25 
8 ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ 25 
9 ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ 25 
10 ΑΜΒΟΥΡΓΟ 24 
11 ΑΝΝΟΒΕΡΟ 23 
12 ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ 22 
13 ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ 21 
14 ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ 20 
15 ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ 19 
16 ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ 12 
17 ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ 09 
18 ΓΚΡΟΙΤΕΡ ΦΙΡΤ 09 



Λάμπρος Ρίζος 

ΕΞΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ… ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΙΣ ΛΕΞΕΙΣ  
 
Υ_ _ _ λέγεται αλλιώς το νερό.  
Δ_ _ _ _ _ Το μυθικό τέρας της Αγγλίας.  
Α_ _ _ _ _ _ Τον έστειλε ο θεός να πει την γεννήσει του χριστού.  
Τ_ _ _ _ _ Με αυτό χτίζουμε τα σπίτια.  
Ο_ _ _ _ _ Αυτό που είναι σαν πετρά και το βγάζουμε από τα ορυχεία.  
Π_ _ _ _ _ Ένα λαχανικό πως λέμε τηγανητές......  
Υ_ _ _ _ _ _ Αυτό το βγάζουμε όταν τρέχουμε.  
Ρ_ _ _ _ Το αυτοκίνητο έχει τέσσερεις.....  
Ο_ _ _ _ _ _ Γράμμα της αλφάβητα.  
Σ_ _ _ _ _ _ Ο χριστός πέθανε επάνω στον.... 

 

ΕΞΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΙΝΙΓΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 

Σιγανή, σιωπηλή, το σαμάρι κουβαλάει.  
η χελώνα 
 
Από κοντά σου έρχομαι, φαΐ, ψωμί δε σου γυρεύω. 
η σκιά 
 
Άσπρο είναι σαν τυρί και όμως τυρί δεν είναι. Στα λιβάδια περπατά και όμως αρνί δεν είναι.  
το φεγγάρι 
 
Πέντε – δέκα στρατιωτάκια όλα με τα κασκετάκια. 
τα δάχτυλα με τα νύχια 
 
Μια βαρκούλα φορτωμένη στο λιμάνι πάει και μπαίνει. 
το κουτάλι με το στόμα 
 
Γύρω – γύρω κάγκελα στη μέση κόρη παίζει. 
η γλώσσα και τα δόντια 

 

 

 

Επόμενη έκδοση: Φεβρουάριος 2013  
Οι λύσεις των Αινιγμάτων θα δημοσιευτούν στην επόμενη έκδοση. 

 
 

 
 

 
 



 Βασίλης Παπαλίτσας – Δημήτρης Μπαντής        Εξερευνώντας το ημερολόγιο του 2013 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2013 

IANOYAΡΙΟΣ 
 

 

 

  

 

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    



 

                             ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 

 
 

 

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28    



 

             ΜΑΡΤΙΟΣ 

 

 

 

 

 

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 



 

           ΑΠΡΙΛΙΟΣ 

 
 

 

 

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30      



 

               ΜΑΙΟΣ 

 
 

 

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   



 

 

                                     ΙΟΥΝΙΟΣ 

 

 

 

 

 

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 



 

 

          ΙΟΥΛΙΟΣ 

 

 

 

 

 

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     



 

 

 

                              ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 
 

 

 

 

 

 

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  



 

 

 

          ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 

 
 

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30       



 

 

              ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 
  

 

 

 

 

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    



 
            ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 

 

 

 

 

 

 

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30  



 

 

 

          ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 

 

 

 

 

 

 

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31      


