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τα μηνιαία 
                  νέα

To   φως   του   Σύμπαντος
Ο  ουρανός  φεγγοβολά την Άγια τούτη    
Νύχτα
και  οι   άγγελοι δοξολογούν  τον Μέγα  
βασιλιά
τα αστέρια λάμπουν  όμορφα μες στο 
βαθύ   σκοτάδι
και ένα από όλα   στάθηκε πάνω από τη    
σπηλιά

 Τo βλέπουν στην Ανατολή  τρεις 
Μάγοι και    πηγαίνουν
να   δουν το θαύμα  που  έγινε τη νύχτα 
αυτή    στη γη
σμύρνα,  χρυσάφι, λίβανο τα  δώρα που 
του   φέρνουν
και τα  προσφέρουν ταπεινά στο 
Ουράνιο   παιδί

Χριστός   γεννάται!  Φάτνη   ταπεινή
θέλω   να   γίνει   σήμερα   η    καρδιά   
μου
να  νιώσεις    θαλπωρή    και    ζεστασιά
να   γεννηθείς   και   πάλι   βασιλιά   
μου

Έτσι   θα   νιώσουμε  όλοι  τη   χαρά,
το   δυνατό  παλμό  της  πίστης,
και   κάτω  από  των  αγγέλων  τα  
φτερά
να  ψάλλουμε   το  ‘δόξα  εν  Υψίστης’

Αριθμός φύλλου Νο 2
Μηνιαία εφημερίδα του Δ΄2-1ο Δημοτικό σχολείο Ασβεστοχωρίου

Χριστουγεννιάτικη ιστορία…
Νταπ, ντουπ, νταπ!
Κάθε Χριστούγεννα άρχιζε να φτιάχνει τις διάσημες 
γιορτινές του γεύσεις..Έφτιαχνε  μπισκότα με γεύση 
τσιχλόφουσκας , κανέλας και τζίντζερ. Έφτιαχνε 
μπισκότα –χιονάνθρωπους τόσο τραγανά, που 
δε σου έκανε καρδιά να δαγκώνεις. Τα γιορτινά 
του μπισκότα διαλύονταν στο στόμα σου σαν 
μικρούλικα, γευστικά πυροτεχνήματα ,τα μπισκότα-
χιονάνθρωποι μετατρέπονταν σε μάντολες.Τα 
μπισκότα που μοσχοπολούνταν  περισσότερο ήταν 
τα περίφημα αστραφτερά. Έλαμπαν σαν αληθινά 
χριστουγεννιάτικα δέντρα! Οι άνθρωποι έκαναν 
πολλά χιλιόμετρα για να τα αγοράσουν. Όλοι οι άλλοι 
ζαχαροπλάστες της χώρας θα έδιναν ό,τι είχαν και 
δεν είχαν για να ρίξουν μια ματιά στις συνταγές του 
μπαμπά του Μάρκου,να δουν πως τα φτιάχνει..Κι αυτό 
ήταν το πρόβλημα…  

Χριστουγεννιάτικο 
φιλανθρωπικό παζάρι !!!   

                       
Σας  ανακοινώνουμε  πως το δεύτερο δεκαήμερο 
του Δεκεμβρίου  θα   κάνουμε   ένα   φιλανθρωπικό    
παζάρι .Θα  πουλήσουμε  κάποια  παιχνίδια  που  δεν 
 παίζουμε  ή   δεν  χρειαζόμαστε σε πολύ χαμηλές 
τιμές. Αν θέλετε  μπορείτε  να  φέρετε  κι  εσείς  
κάποια  τέτοια  παιχνίδια στην τάξη μας για να τα 
πουλήσουμε.. Τα  χρήματα που θα μαζευτούν  είναι  
για   φιλανθρωπικό  σκοπό. 
Το παζάρι θα διαρκέσει  από  τις  10-22  Δεκεμβρίου. 
Είστε όλοι καλεσμένοι να διαλέξετε και να αγοράσετε 
παιχνίδια.  



Υλικά για 40 μπισκότα μετρίου 
μεγέθους: 
Ζύμη βάσης: 
•	 150γρ	βούτυρο	σε	θερμοκρασία	
περιβάλλοντος 
•	 100γρ	ζάχαρη	
•	 1	αυγό	
•	 2	κούπες	αλεύρι	μαλακό	(250γρ)
Παραλλαγές γεύσης : 
Η συνταγή βάσης έχει γεύση βανίλιας. 
Μπορείτε να την αντικαταστήσετε με 
μαστίχα ή με κανέλλα και γαρύφαλλο ή 
με κακάο/σοκολάτα ή με καφέ στιγμής για 
να κάνετε σκούρα μπισκοτάκια. Επίσης 
μπορείτε να τα αρωματίσετε με ξύσμα 
πορτοκαλιού, λεμονιού, μανταρινιού πολύ 
λεπτά τριμμένο για να μην φαίνεται πολύ 
στη ζύμη.
•2	κουταλιές	γλυκού	καφέ	στιγμής	ή	κακάο	ή	
σοκολάτα 
•2	κουταλιές	γλυκού	κανέλα	και	μια	πρέζα	
γαρίφαλο σκόνη 
•1	κουταλιά	γλυκού	πολύ	λεπτό	τριμμένο	
ξύσμα λεμονιού ή πορτοκαλιού                       
•	 1	κουταλιά	γλυκού	baking	powder	
•	 1	βανίλια	(ή	μαστίχα)	
•	 μια	πρέζα	αλάτι	
                                                                

                                                                                

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΓΙΑ “ΓΛΥΚΑ” ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

Χριστουγεννιάτικα μπισκότα - 
στολίζουν το δέντρο και τις μέρες μας! 

   
Ανθρωπάκια με ζύμη κακάο 
Αν δεν έχετε ακόμα ανοίξει τα ημερολόγια  
να σας θυμίσω πως σε λίγες μέρες 
έχουμε Χριστούγεννα και θα πρέπει να 
ξεκινήσουμε το στολισμό του σπιτιού αλλά 
και την προετοιμασία χριστουγεννιάτικων 
γλυκών. Με την παρακάτω συνταγή 
μπορείτε να ετοιμάσετε χριστουγεννιάτικα 
μπισκότα με διάφορες γεύσεις τα οποία 
όμως μπορείτε να χρησιμοποιήσετε  και ως 
στολίδια στο χριστουγεννιάτικο δέντρο

.
Αν θέλετε να ετοιμάσετε στολίδια για το 
δένδρο - τα οποία είναι μια πολύ όμορφη 
και οικονομική ιδέα - πριν βάλετε για 
ψήσιμο τα μπισκοτάκια ανοίξτε μια τρύπα 
με	ένα	καλαμάκι	(του	φραπέ)	για	να	
περάσετε την κορδέλα μετά.
Χρειάζεστε οπωσδήποτε κουπ πατ για να 
κόψετε μπισκότα σε διάφορα σχήματα και 
μετά να τα στολίσετε όπως σας αρέσει. 
 

   σελ.2



Εκτέλεση:
Στο μπολ του μίξερ, κτυπάμε το 
βούτυρο με τη ζάχαρη να αφρατέψει, 
προσθέτουμε το αυγό, το αλάτι 
και	τα	αρωματικά	(περίπου	10	
λεπτά).		Χαμηλώνουμε	ταχύτητα	
και προσθέτουμε το κοσκινισμένο 
αλεύρι σιγά-σιγά. Δεν χτυπάμε πολύ. 
Μαζεύουμε τη ζύμη από τα τοιχώματα, 
την χωρίζουμε στα 3, τυλίγουμε κάθε 
κομμάτι σε μεμβράνη, το πλαταίνουμε 
σαν δίσκο και τα βάζουμε στο ψυγείο 
μέχρι	να	παγώσει	(1	ώρα).	Μπορεί	να	
περιμένει έτσι 24 ώρες.
Κόβουμε ένα κομμάτι αντικολλητικό 
χαρτί ψησίματος. Πασπαλίζουμε με 
λίγο αλεύρι. Μαλακώνουμε λίγο 
το παγωμένο δισκάκι ζύμης στα 
χέρια μας και το ακουμπάμε στο 
χαρτί. Καλύπτουμε με ένα κομμάτι 
μεμβράνης για να αποφύγουμε την 
πιθανότητα να κολλήσει ο πλάστης 
πάνω στη ζύμη. Ανοίγουμε σε φύλλο, 
πάχους 1/2 εκ. Το μεταφέρουμε 
(χαρτί+	φύλλο+	μεμβράνη)	σε	ταψάκι	
και το βάζουμε στο ψυγείο, μέχρι να 
ετοιμάσουμε -με τον ίδιο τρόπο- τα 
υπόλοιπα δύο κομμάτια.
Μετά βγάζουμε το πρώτο φύλλο και 
κόβουμε τα σχήματα που θέλουμε και 
τα τοποθετούμε σε ταψί στρωμένο με 
αντικολλητικό χαρτί. Να φροντίσετε 
σε κάθε λαμαρίνα να βάζετε σχήματα 
ιδίου μεγέθους για να ψηθούν στον 
ίδιο χρόνο, όχι άλλα μικρά και άλλα 
μεγαλύτερα. Τα περισσεύματα της 
ζύμης τα ενώνουμε σε μια μπάλα και 
με τον ίδιο τρόπο τα ανοίγουμε φύλλο 
(όσες	φορές	χρειαστεί).
Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο, 
αέρα στους 160 βαθμούς Κελσίου, 
στην κάτω σχάρα, για 8-10λεπτά, 
μέχρι να ροδίσουν ελαφρά οι άκρες 
του μπισκότου. Να θυμάστε ότι οι 
σκουρόχρωμες λαμαρίνες /ταψιά σελ.3

κρατούν και αντανακλούν περισσότερο 
τη θερμοκρασία, προσέχετε περισσότερο τα 
μπισκότα σας να μην παραψηθούν.
Γλιστράμε όλο το χαρτί με τα μπισκότα σε 
επίπεδη επιφάνεια να κρυώσουν εντελώς και μετά 
τα πιάνουμε για να τα μεταφέρουμε. Δουλεύουμε 
με δύο λαμαρίνες ή φροντίζουμε να  έχει κρυώσει 
το ταψί πριν βάλουμε μέσα ξανά μπισκοτάκια.
     
Στόλισμα πριν το ψήσιμο (όταν	έχετε	ήδη	
τοποθετήσει τα μπισκότα στη λαμαρίνα στολίζετε 
και	κάνετε	την	τρύπα,	όχι	πριν)
•	 με	ξηρούς	καρπούς	και	ξερά	φρούτα	
κομμένα σε κομμάτια, τα οποία πιέζουμε ελαφρά 
πάνω στο μπισκότο. Για περισσότερη σιγουριά να 
μην ξεκολλήσουν, αλείψτε τοπικά την επιφάνεια 
με λίγο αχτύπητο ασπράδι και μετά ακουμπήστε 
τον καρπό.  
•	 με	χρωματιστή	ζάχαρη.	Απλώστε	ασπράδι	
αχτύπητο με πινέλο και απλώστε τη ζάχαρη.  
Δύο βασικά μυστικά:
•	 Τα	μπισκότα	βουτύρου	και	όλες	οι	ζύμες	
που η συνταγή λέει να μπουν στο ψυγείο 
να παγώσουν, απαιτούν ένα βούτυρο ή μια 
μαργαρίνη, που να παγώνει στο ψυγείο. Μια 
μαργαρίνη τύπου soft δεν είναι κατάλληλη. 
Η ζύμη θα κολλάει στα χέρια σας και όσο 
περισσότερο αλεύρι ρίχνετε τόσο πιο σκληρά θα 
γίνουν τα μπισκότα. 
•	 Η	ζύμη	ανοίγει	σε	φύλλο	και	κόβεται	σε	
σχήματα μόνο όταν είναι παγωμένη. Μοιράστε 
τη σε 3 δόσεις και δουλεύετε κάθε μια, ενώ οι 
υπόλοιπες παραμένουν στο ψυγείο.                   



                                                   
ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ 
Υλικά για 2 άτομα                                                                                                    

6 φλιτζάνια τσαγιού αλεύρι              
2 φλιτζάνια τσαγιού λάδι                  
1 φλιτζάνι τσαγιού ζάχαρη
1	πορτοκάλι	(χυμός)
1 κουταλιά σούπας σόδα
    σκόνη μαγειρικής
2 κουταλιές σούπας 
  κανελλογαρύφαλλο
1 φλιτζάνι τσαγιού
   καρυδόψιχα
1 φλιτζάνι τσαγιού κονιάκ
 ΓΙΑ ΤΟ ΣΙΡΟΠΙ
2 φλιτζάνια τσαγιού μέλι
2 φλιτζάνια τσαγιού ζάχαρη
2 φλιτζάνια τσαγιού νερό
1 ξύλο κανέλλα 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Χτυπάτε	το	λάδι	με	τη	ζάχαρη	για	5	λεπτά.		
Προσθέτετε το χυμό πορτοκαλιού, το κονιάκ, 
το κανελλογαρύφαλλο, το αλεύρι
και τη σόδα. Ζυμώνετε ώσπου να γίνει
η ζύμη σφιχτή. Στη συνέχεια πλάθετε 
μακρόστενα κομμάτια κλείνοντας μέσα
από λίγα καρύδια. Αλείφετε ένα ταψί με
λάδι και ψήνετε σε μέτριο φούρνο για
30 λεπτά. Όταν τα βγάλετε από το φούρνο
,τα βουτάτε για 1 λεπτό στο σιρόπι που έχετε 
ετοιμάσει και τα αφήνετε να στραγγίσουν. Τα 
βάζετε σε πιατέλα,
πασπαλίζοντας με καρυδόψιχα.
            ΤΟ ΣΙΡΟΠΙ
Βράζετε για 10 λεπτά περίπου τη ζάχαρη με 
τη κανέλλα.

σελ.4

ΠΑΡOΙΜΙΕΣ   
α)	Όταν		έρθει		ο		

Νοέμβρης  σιγομπαίνει  ο  
χειμώνας.
β)	Η	αγία		Βαρβάρα		
βαρβαρώνει	(το	κρύο),	
Αι Σάββας σαβανώνει ,Αι 
Νικόλας  παραχώνει.  



σελ.5

ΑΝΕΚΔΟΤΑ
α)	Γιατί		το		χειμώνα		πέφτει	η		θερμοκρασία;
Γιατί  γλιστράει  στο  χιόνι.
β)	Μια	μέρα		στην		τάξη,		λέει		η		δασκάλα		στον		
Τοτό .
-Εγώ			διαβάζω,	εσύ		διαβάζεις….	Τι		χρόνος		είναι;
Κι  απαντάει  ο  Τοτός  
-Χαμένος
γ)	Ένας	κύριος	τηλεφωνεί	στον	γιατρό	του:
- Γιατρέ , μου πονάει πολύ το στομάχι μου από την 
ώρα που έφαγα ένα κομμάτι τυρί.
- Χμμμμ…… Για πείτε μου , μήπως είχε παράξενη 
μυρωδιά	όταν	το	ξετυλίξετε;
-	Έπρεπε	να	το	ξετυλίξω	γιατρέ;

ΤΥΡΑΜΙΣΟΥ     ΜΕ  ΦΡΑΟΥΛΕΣ
	500γρ.τυρι		μασκαπορνε.

4αυγα
12κουταλιες  της   σούπας    ζάχαρη

250γρ.μπισκοτα		σαβαγιαρ
2κασεδακια  ώριμες φράουλες

2 φύλλα  ζελατίνας                                                                                  
Εκτέλεση

Πλένουμε   καλά  τις  φράουλες   και  
βγάζουμε   το  κοτσάνι  τους.Ανακατεύουμε  
με4κουταλιες  της  σούπας  ζάχαρη  μέχρι  
να  λιωσουν.Ξεχωρισε   τους    κροκούς    
και   τα  ασπράδια    των   αυγων.Βαλε    
τους   κροκούς     σε ένα     μεγάλο  σκεύος.
Προσθεσε    την    υπόλοιπη    ζάχαρη      
και  χτυπά  το  μείγμα[μπορείς  να  το  
κανεις  είτε  με  σύρμα   κουζίνας   είτε  με  
ηλεκτρικό   μίξερ] μέχρι   να    γίνει  αφρατο.
Προσθέστε το  τυρί  στο  παραπάνω  

μείγμα  και  ανακατέψτε  το  απαλά.
Χτύπα  τα  ασπράδια  μέχρι  να  γίνουν  
μαρέγκα   και    προσθέστε  τα   στο  μείγμα  
σπαστά  με  προσοχή  !Μουσκέψτε  τα  
μπισκότα στο  μείγμα  από  φράουλες.
Πρέπει να  βραχούν  αρκετά   ώστε   να  
μην  βγει  στεγνό  το  τιραμισού! Άπλωσε 
μια  στρώση   μπισκότων κι  ένα  φαρδύ 
και όχι πολύ  μεγάλο  σκεύος.Συνέχισε να 
βάζεις τις στρώσεις.Η  τελευταία  πρέπει  
να   είναι στρώση  κρέμας.Με το   μείγμα  
από φράουλες και περισσεύει.Ετοίμασε 
μια πολύ νόστιμη διακοσμητική  στρώση 
!Βάλε τα  2 φύλλα  ζελατίνας για μερικά 
λεπτά σε παγωμένο νερό και αφού 

μαλακώσουν 
Στράγγιξέ  τα και  προσθέστε  2  κουταλιές  
καυτό  νερό : Προθέστε  τη  ζελατίνα στις 
φράουλες  και  ανακατέψτε  το  μείγμα 
μέχρι  να  αρχίσει  να  γίνεται   σφιχτό.
Έπειτα  απλώστε  το  σιγά  σιγά  πάνω  στο  
τιραμισού. Βάλτε  το σκεύος  στο  ψυγείο   
και  αφήστε  το να <<δέσει>>τουλάχιστον  
για   μερικές  ώρες.Αν  βέβαια  το  
δοκιμάσεις  την  επόμενη  μέρα, θα  είναι  

ακόμα  καλύτερο!  



                     ΤΟ    ΤΥΧΕΡΟ   ΣΤΡΑΤΙΩΤΑΚΙ

      Μια    φορά    κι   έναν   καιρό,ένα    στρατιωτάκι   είχε   χαθεί   στο  παγωμένο      
χιόνι,   μονάχο   κι  αβοήθητο,  όταν  το  πλησίασαν   δύο  αρουραίοι.    
      «Τυχερούλη! Θα  σε  ζεστάνουμε  εμείς  καλά »,  γέλασε  πονηρά  ο  ένας.
        «Ναι,ναι,   θα   σε   πολύ   ζεστά  στο   τζάκι  μας!»έκανε  και  ο άλλος.         
        Μα  ξαφνικά,  μια   κουκουβάγια  όρμισε  απ’  τον  ουρανό  και  χραπ! 
         Άρπαξε   το  στρατιωτάκι από  τα  νύχια  των  αρουραίων. 
        «Τι   ωραία !»  έκανε  χαρούμενη.   Και  ότι  έψαχνα  ένα  κλαδάκι  για   να    τελειώσω   τη   
φωλιά   μου».  

          Αλλά  το  στρατιωτάκι  ήταν  τόσο   βαρύ,  που  μετά  από   λίγο  η   
κουκουβάγια   δεν   άντεξε   και   το   άφησε   να   πέσει.
 «Αχ! Οχ!.» Πλουφ!  Το   στρατιωτάκι  έσκασε   στη  μύτη  ενός   τάρανδου  και        
από  κει   μέσα   στο  νερό.
  Ο   τάρανδος    το  είδε    και   το  λυπήθηκε.  Σουφρώνοντας   την   πονεμένη  
μύτη   του,   έβγαλε  το   στρατιωτάκι   απ’   το     νερό   για    να  το  πάει   κάπου   

να   ζεσταθεί    
        Σε   λίγο  έφτασαν   στο   σπίτι   ενός   ευγενικού    γεράκου.  «Α!  Ευχαριστώ  κοκκινομύτη   
φίλε   μου!  Αυτό   ακριβός   έψαχνα!»  είπε.
       Κι   έτσι,   την   Πρωτοχρονιά   ο   φίλος    μας   βρέθηκε    σ’  ένα   καινούριο  σπιτικό,   με    
ένα  σωρό  νέους   φίλους .
       «Αυτό   θα   πει   τύχη   βουνό»,   σκεφτόταν   βαδίζοντας    καμαρωτά   καμαρωτά….  

σελ.6

ΤΗΓΑΝΙΤΕΣ

Μερίδες  4-6
Χρόνος   προετοιμασίας  10’
Χρόνος			ψησίματος		5’-7’	η	μια
*3 αυγά  
*2  κουταλιές  ζάχαρη 
*1  κούπα  γάλα  ή  γιαούρτι
*2  κούπες   αλεύρι  που  φουσκώνει  μόνο του  σπορέλαιο ή  μαργαρίνη  για  το  τηγάνισμα  
μέλι  και  κανέλα                                                                                                                                                                                                       
Χτυπήστε  ελαφρά  τα αυγά  με τη  ζάχαρη, ρίξτε  το  γάλα  και  το  αλεύρι  σε  δόσεις  ενναλάξ  
και  χτυπήστε,  ώσπου   να  επιτύχετε  ένα λείο  πηχτό  χυλό.  Σ’ ένα  τηγάνι  με  βαρύ  πάτο  
ζεστάνετε  το λάδι ή  τη μαργαρίνη  και  ρίξτε  κουταλιές  από  το  μίγμα. Ψήστε  τις  τηγανίτες 
κι  από  τις  δύο  πλευρές, να  ροδίσουν. Σερβίρετε  τες  ζεστές  με  μέλι  και  κανέλα.
                                                              
                             

     



Πρωτοχρονιάτικα Έθιμα
•Το				ρόδι	

Κάθε  πρωτοχρονιά ,   οι   νοικοκυρές   
κρεμάνε  ρόδια   σαν   γιορτινά  στολίδια  

και  σπάνε  ένα   
ρόδι  στην  πόρτα  
του  σπιτιού   τους   
λέγοντας   πως  έτσι  
η   νέα   χρονιά   θα  
είναι  τυχερή  και    

θα   φέρει  τόσα   αγαθά  όσες   είναι  και   
οι  αμέτρητες   μπαλίτσες   του   ροδιού

•Το			ποδαρικό	

Κάθε    ξημερώματα    πρωτοχρονιάς    τα 
παιδιά   πηγαίνουν   στα   σπίτια   φίλων   
και  κάνουν  ποδαρικό.
Πηγαίνουν  να  πατήσουν  πρώτα  εκείνα  

με  το  δεξί   πριν   
μπει   κάποιος   άλλος  
στο  σπίτι .Τότε    
οι    νοικοκυραίοι   
κερνούν     τα  παιδιά,  
γιατί  όλοι  ξέρουν    

πως     το   ποδαρικό   των    παιδιών    θα   
φέρει   τύχη   και   χαρά   για  τη  νέα  
χρονιά   που   ξεκινάει.   

σελ.7

ΨΩΜΙ ΚΕΙΚ ΑΖΥΜΩΤΟ 

Γίνεται 1 φόρμα
Χρόνος προετοιμασία 10’
Χρόνος	ψησίματος45’

        ΣΥΝΤΑΓΗ α’
*3  κούπες αλεύρι  δυνατό
*1/4  κούπας  μέλι
*1  φακελάκι  ξερή  μαγιά                                                      
*1  αυγό
*1,1/4  κούπας  νερό  χλιαρό
*1,1/4 κουταλάκι  αλάτι

        ΣΥΝΤΑΓΗ β’
*1 κουτί  ή  μπουκάλι  μπίρα
*2  κουταλιές  μέλι
*2  κουταλιές  λάδι
*2  κουταλάκια  αλάτι
*3,1/2  κούπες  αλεύρι που  φουσκώνει  μόνο 
του

Το ψωμί αυτό γίνεται χωρίς ζύμωμα, όπως και 
τα κέικ. Βάλτε σ’ ένα μπολ όλα τα υλικά της 
α’ ή της β’ συνταγής κι ανακατέψτε τα καλά. 
Αδειάστε το μίγμα σε καλά λαδωμένη φόρμα 
ψωμιού γεμίζοντας την ως τη μέση. Σκεπάστε 
την κι αφήστε το ψωμί ν’ ανεβεί ως τα χείλη της 
φόρμας.	Ψήστε	 το	 στους	 200°C	 15’,	 κατόπιν	
χαμηλώστε τη θερμοκρασία στους 180°C και 
ψήστε	το	άλλα	30’-35	λεπτά.	Βγάλτε	το	από	το		
φούρνο κι αναποδογυρίστε το επάνω σε σχάρα, 
να κρυώσει. Γίνετε  πολύ νόστιμο. Φυλάξτε 
το σκεπασμένο με πλαστική  μεμβράνη  γιατί  
στεγνώνει πολύ εύκολα. Μπορείτε  να το 
φυλάξετε στην  κατάψυξη αρκετούς  μήνες.
                                                                    



Γιορτάζουν :
4   ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ        ΒΑΡΒΑΡΑ 
5			ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ								ΣΑΒΒΑΣ	
6   ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ        ΝΙΚΟΣ 
9   ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ        ΑΝΝΑ 
12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ        ΣΠΥΡΟΣ 
13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ        ΣΤΡΑΤΟΣ, ΛΟΥΚΙΑ 
15	ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ							ΛΕΥΤΕΡΗΣ	
17	ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ							ΔΙΟΝΥΣΗΣ	
22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ       ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ       ΕΥΓΕΝΙΑ 
25	ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ							ΧΡΗΣΤΟΣ,		ΧΡΥΣΑΝΘΗ	
26 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ       ΜΑΝΩΛΗΣ 
27	ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ						ΣΤΕΦΑΝΟΣ	

σελ.8

       ΠΟΙΗΜΑ ΑΠΟ ΤΑ 
ΚΑΛΙΚΑΤΖΑΡΑΚΙΑ        

ΑΓΑΠΗΤΟ ΜΑΣ ΦΙΛΑΡΑΚΙ ,
ΜΕ ΠΙΚΡΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ 
ΚΑΙ ΔΥΟ ΔΑΚΡΥΑ ΑΛΜΥΡΑ 
ΜΑΣ ΠΛΗΓΩΣΕΣ, ΜΑΣ 
ΠΛΗΓΩΣΕΣ ΒΑΘΙΑ 
ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΚΙ ΕΜΕΙΣ ΘΑ 
ΦΥΓΟΥΜΕ, ΘΑ ΦΥΓΟΥΜΕ 
ΘΑ ΠΑΜΕ ΣΕ ΑΛΛΗ ΓΗ, ΣΕ 
ΑΛΛΑ ΜΕΡΗ
 ΝΑ ΚΛΑΨΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗΝ 
ΗΣΥΧΙΑ ΜΑΣ!
                            

                         ΥΠΟΓΡΑΦΗ  
ΤΑ  ΚΑΛΙΚΑΤΖΑΡΑΚΙΑ 

Ο  μαγεμένος   τάρανδος  

Όταν		ο			καλύτερος		φίλος		της		Jassie,	ο		Andy		
μετακομίζει, εκείνη  είναι  απαρηγόρητη  
και  νομίζει  ότι  η  ευτυχία  της  έχει  χαθεί  
για   πάντα.Οι  γονείς  της   καλούν  τη  
κοσμογυρισμένη		θεία		Millie	να		τους		βοηθήσει.																																														
H  κεντρική  θεία  γνωρίζει  πολύ  καλά  τον  
τρόπο	με		τον		οποίο		θα			βγάλει			τη		Jassie	από		
τη  μελαγχολία. Μια  τρυφερή  σχέση  φιλίας  
ανάμεσα  σε  ένα  μικρό   κορίτσι  που  κάνει    
πατινάζ  και  σε  έναν   μαγεμένο   τάρανδο  
που  μιλάει.  Μια    συγκινητική  ιστορία    για  
το  νόημα  της  φιλίας  και  των  Χριστουγένων.

Για  να  δείτε  αυτή  την  υπέροχη  ιστορία  
μπείτε		www.magemenostarandosgr

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 
ΚΑΙ 

ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ Ο 
ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ!


