
ζεύονταν παρέες κοριτσιών, έπαιρναν ένα ψάθινο καλάθι το οποίο
είχαν στολίσει από την προηγούµενη ηµέρα µε πολλά λουλούδια
και πολύχρωµες κλωστές -κορδέλες, και τραγουδούσαν "σήκω Λά-
ζαρε και µην κοιµάσαι''. Οι νοικοκυρές τους έδιναν αβγά, καραµέ-
λες και σπάνια κάποιο κέρµα µικρής αξίας. Τα κορίτσια φορούσαν
τις τοπικές ενδυµασίες τους όπως...φουστάνια µακριά, πολύχρωµες
ποδιές και µαντήλες στο κεφάλι καθώς και τις "ντουµπλές" τους. Οι
ντουµπλές ήταν ένα είδος κρεµαστού που αποτελούνταν από φλου-
ριά µεγάλα.

Όταν γύριζαν όλο το χωριό πήγαιναν σε κάποιο σπίτι και µοί-
ραζαν τα αβγά που είχαν µαζέψει, για να τα βάψουν την Μεγάλη
Πέµπτη. Το µεσηµέρι της ίδιας ηµέρας όλες οι νοικοκυρές µαγεί-
ρευαν ψάρι µε κρεµµύδια στο φούρνο.

Τα "Λαζαράκια" ήταν κουλουράκια γλυκά πλασµένα σε σχήµα
ενός µικρού φασκιωµένου παι-
διού, που συµβόλιζαν τον πεθα-
µένο Λάζαρο.

Τα έφτιαχναν το Σάββατο. Έ-
φτιαχναν ακόµη τα ίδια κουλού-
ρια αλλά µε ζύµη ψωµιού και τα
έτρωγαν αντί για ψωµί.

Στις µέρες µας λίγα είναι τα
κορίτσια που λένε τα "Λάζαρα"
κυρίως στα χωριά, και χωρίς τις
τοπικές ενδυµασίες του τόπου
µας.

Σήκω Λάζαρε και µην κοιµά-
σαι

ήρθε η µάνα σου από την πό-
λη

σου έφερε χαρτί και κοµπολόι
.

Οι κοτούλες σας αυγά γεννάνε
κι οι φωλίτσες σας δεν τα χω-

ράνε .
∆ώστε µας και µας να τα χα-

ρούµε
και του χρόνου πάλι να ξαναρ-

θούµε.
(∆ακτυλογραφήθηκε από το

Τραϊανό Σερέτη)
Κωνσταντίνα Παπαζήση

- Γ' τάξη
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ΠΠεερριιεεχχόόµµεενναα
� Η σελίδα της Γεύσης σελ.2
� Ηρωες του 1821 σελ.3
� Πασχαλιάτικα σελ. 4-5
� 1821 & Επαγγέλµατα του

παρελθόντος σελ. 6 -7
� Βόρας - Βεγορίτιδα - Αερο-

λέσχη σελ. 7
� Χελιδονίσµατα σελ. 8
� ∆ραστηριότητες σελ. 9
� Γιορτή της µητέρας σελ. 10

� ∆ηµοτικό σχολείο και φω-
τιά σελ.11

� Ο Παύλος και ο Πίπης (κό-
µικ) σελ.12

� Η ροδιά και ο Σχολικός Κή-
πος σελ. 13

� Αθλητικά – Μυστήρια σελ.
14

� Ποιήµατα - Μαντέµατα σελ.
15

� Οι τελευταίες επιθυµίες του
Μ. Αλεξάνδρου σελ.16

Ναταλία, Κυριακή, Νικολέττα

ΛΛάάζζααρραα  κκααιι  ΛΛααζζααρράάκκιιαα
Από τα πολύ παλιά χρόνια υπάρχει ένα έθιµο στον τόπο µας, που

αναβιώνει ακόµα και σήµερα. 
ΤΤοο  έέθθιιµµοο  ""ΛΛάάζζααρραα""..  
Την Κυριακή του Βαΐων, µετά το σχόλασµα της εκκλησίας, µα-

Σας ευχόµαστε
Καλό Πάσχα
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ΕΕΚΚ∆∆ΟΟΣΣΗΗ  ΤΤΩΩΝΝ  ΜΜΑΑΘΘΗΗΤΤΩΩΝΝ
ΤΤΟΟΥΥ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ

ΣΣΧΧΟΟΛΛΕΕΙΙΟΟΥΥ  ΑΑΡΡΝΝΙΙΣΣΣΣΑΑΣ

∆ιεύθυνση
∆ηµοτικό 
Σχολείο

Άρνισσας
58002 Άρνισσα
Τηλ.: 2381031234
mail@dim-arniss.pel.sch.gr 

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ 
ΟΜΑ∆Α 

(ΣΤ` ΤΑΞΗ)
Βερικούκη Κωνσταντίνα
Γέσιου Κωνσταντίνα
Γκέσιου Μαρία
Λιόλιου Τατιάνα
Παπαδοπούλου Συµέλα
Σουγάρη Γεωργία
Στοΐδης Θανάσης
Χούκι Αλεξάνδρα
Το λογότυπο της εφη-

µερίδας σχεδιάστηκε από
τους Χατζηγεωργούδη
Χρήστο και Τατιάνα Λιόλι-
ου (ΣΤ` Τάξη)

Συντονιστής-∆άσκαλος
Ηλίας Κάρτας

Συνδροµή για ένα
χρόνο 5 ευρώ

ΤΤαα  ααννήήσσυυχχαα
µµοολλύύββιιαα  ττηηςς
ΆΆρρννιισσσσααςς

ΠΠεερριιγγρρααφφήή
Για τη περίοδο της νηστείας

και όχι µόνο λόγω των υγιεινών
συστατικών που περιέχει.

••  ΤΤιι  χχρρεειιααζζόόµµαασσττεε::
Ζύµη 
• 3 φλιτζάνια αλεύρι
• 1 φλιτζάνι ταχίνι
• 2 κουταλιές σούπας µέλι

• 2 κουταλάκια γλυκού µπέι-
κιν πάουντερ

• 1/2 φλιτζάνι τσαγιού χλια-
ρό νερό

Γέµιση 
• 1 φλιτζάνι ψιλοκοµµένα

καρύδια
• 1/2 φλιτζάνι σταφίδες ξαν-

θές

• 1/2 φλιτζάνι µαρµελάδα
πορτοκάλι

• 2 κουταλιές της σούπας µέ-
λι

• Ανθόνερο
• Ζάχαρη άχνη
ΠΠώώςς  ττοο  κκάάννοουυµµεε::
1) Κοσκινίζουµε το αλεύρι

και ρίχνουµε το µπέικιν.
2) Ξεχωριστά προσθέτουµε

το ταχίνι ,το µέλι, το χλιαρό νε-
ρό ανακατεύοντας στο τέλος
και το αλεύρι.

3) Κάνουµε τη ζύµη µπαλί-
τσες σε µέγεθος µεγάλου καρυ-
διού και τις ανοίγουµε σε φύλ-
λα.

4) Βάζουµε ένα κουταλάκι
γέµιση κλείνουµε τα σκαλ-
τσούνια καλά και τα τοποθετού-
µε σε αλάδωτο ταψί.

5) Τα ψήνουµε στους 180 για
30 λεπτά περίπου.

6) Μόλις τα βγάλουµε από το
φούρνο τα ραντίζουµε µε ανθό-
νερο. 

7) Τέλος τα πασπαλίζουµε µε
ζάχαρη άχνη

Πηγή:
www.sintagespareas.gr

ΓΓεεωωρργγίίαα  ΣΣοουυγγάάρρηη  ––  ΣΣΤΤ''  ττάάξξηη

ΝΝηησσττίίσσιιµµαα  σσκκααλλττσσοούύννιιαα  µµεε  ττααχχίίννιι    

ΗΗ  ΣΣΕΕΛΛΙΙ∆∆ΑΑ  ΤΤΗΗΣΣ  ΓΓΕΕΥΥΣΣΗΗΣΣ

Ο «δαίµονας» 
του τυπογραφείου

Στο 2ο φύλλο µας,
στην 5η σελίδα, το έθι-
µο της Λάµκας ήταν
των µαθητών της Ε` τά-
ξης Ιωσήφ Χατζηγεωρ-
γίου και Κυριάκου Κα-
ρυπίδη, ενώ η δακτυλο-
γράφηση της Γεωργίας
Σουγάρη.      

Ακόµα στην 15η  σελί-
δα, το κείµενο της Πυ-
ραµίδας συνυπογράφει
η  Άννα Ράδη αντί της
Σηπάκη   Ευαγγελίας.

ΤΤσσοουυρρέέκκιιαα
ΤΤιι  χχρρεειιααζζόόµµαασσττεε:
• 2 κιλά αλεύρι σκληρό
• 6 αβγά σε θερµοκρασία δω-

µατίου
• 160 γρ. βούτυρο λιωµένο
• 3 φακελάκια ξερή µαγιά
• 1/2 λίτρο ζεστό γάλα (πλή-

ρες)
• 1 φακελάκι αλεσµένο µαχλέπι
• το ξύσµα από 2 πορτοκάλια
• 1 φακελάκι κοπανισµένη µα-

στίχα
• 500γρ. κοσκινισµένη άχνη

ζάχαρη
• κροκάδι αραιωµένο µε νερό

για το άλειµµα
• σουσάµι
ΠΠώώςς  ττοο  κκάάννοουυµµεε::
1. Σε λεκάνη χτυπήστε τα αβγά

µε την άχνη για 3 λεπτά
2. Στο ζεσταµένο γάλα λιώστε

τη µαγιά & προσθέστε το στη λε-
κάνη

3. Ρίχνετε και το λιωµένο βού-
τυρο

4. Προσθέστε και τα αρώµατα
(µαχλέπι, ξύσµα, µαστίχα)

5. Στο τέλος ρίξτε και το αλεύ-
ρι λίγο λίγο "παιδεύοντας" τη ζύµη
µε το χέρι για να απορροφήσει το
αλεύρι

6. Μαζεύετε τη ζύµη σε µπάλα
µες στη λεκάνη και σκεπάστε µε
πετσέτα ή κουβέρτα

7. Αφήστε τη µες στο φούρνο
που έχετε ανάψει στους 30 βαθ-
µούς για 2ώρες περίπου

8. Πλάστε τσουρεκάκια ατοµι-
κά σε σχέδιο κρουασάν, σαλίγκα-
ρο κ.λπ. ή πλεξίδες

9. Αραδιάστε τα σε βουτυρω-

µένο ταψί, ξανασκεπάστε τα και
αφήστε πάλι στο ζεστό φούρνο
(30 βαθµοί)για 1 ώρα ακόµη

10. Αλείψτε τα µε αραιωµένο
κροκάδι και πασπαλίστε µε σου-
σάµι αν θέλετε

11. Ψήστε τα τσουρέκια στους
180 βαθµούς 50 λεπτά ή µέχρι να
ροδίσουν

Λίγα µυστικά ακόµα
Όλα τα υλικά πρέπει να είναι

σε θερµοκρασία δωµατίου, ακό-
µη και τα αβγά. Το κλασσικό
σκληρό αλεύρι αρκεί. Το γάλα
δεν πρέπει να κάψει. Μην ζυµώ-
σετε τη ζύµη γιατί τα τσουρέκια
θα σκληρύνουν, απλά µε το χέρι
την παιδεύουµε γύρω γύρω. ∆ια-
τηρούνται λίγες µέρες εκτός κα-
τάψυξης τυλιγµένα µε µεµβράνη,
κλεισµένα σε σακούλα. ∆ιατη-
ρούνται φρέσκα και στην κατά-
ψυξη για καιρό.

Πηγή: www.sintagespareas.gr
ΆΆνννναα  ΚΚααρρααββίίττηη  ––  ∆∆''  ττάάξξηη

Ευχαριστήριο
Ευχαριστούµε τους Αφούς Θεοδώρου για την δωρεά

τριών τεχνητών φωλιών  και την κυρία Ευαγγελία Ρίζου για
το οµοίωµα της χελιδόνας που µας δάνεισε για να αναβιώ-
σουµε το έθιµο. 
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ΑΑγγγγεελλήήςς  ΓΓάάττσσοοςς

Ο Άγγελος ή Αγγελής Γάτσος
(1771-1839) ήταν οπλαρχηγός της
Ελληνικής επανάστασης του 1821.
Γεννήθηκε στους Σαρακηνούς Αλ-
µωπίας του νοµού Πέλλας. Περι-
γράφεται ως ψηλός, ξανθός και
δασύτριχος. Ήταν αγράµµατος
και θεοσεβής, παρόλ' αυτά, ήταν
ατρόµητος στις µάχες και ιδιαίτε-
ρα ρωµαλέος.

Ο Αγγελής Γάτσος έπαιξε ση-
µαντικό ρόλο κατά τη διάρκεια της
επανάστασης, πολεµώντας στη
Μακεδονία, στη Στερεά Ελλάδα
και στην Πελοπόννησο. Κατάγο-
νταν από φτωχή οικογένεια των
Σαρακηνών. Ο πατέρας του λέγο-
νταν ∆ηµήτριος (Μήτρος) και είχε
τρεις γιους: τον Αγγελή, τον Πέτρο
και έναν µικρότερο, και µία κόρη
την Πέρση. Ο Αγγελής για βιοπο-
ριστικούς λόγους εγκατέλειψε τη
γενέτειρά του σε ηλικία 16 ετών
(το 1787) και µετέβη στο Πό-
ζαρ(Λουτράκι) της κοιλάδας της
Αλµωπίας. Εκεί, διατέλεσε φύλα-
κας σε κοπάδια βουβαλιών του
προύχοντα Ντουρνταβάκη. Όταν,
έµαθε ότι ο µπέης της περιοχής ε-
πρόκειτο να επισκεφτεί τον
Ντουρνταβάκη µε εχθρικούς σκο-
πούς, αποφάσισε να τον εξοντώ-
σει, όπως και έκανε. Στη συνέχεια
προµηθεύτηκε οπλισµό και διέφυ-
γε µέσω του γειτονικού Τεχό-
βου(Καρυδιάς) στο Βέρµιο, όπου
ακολούθησε κλέφτικη δράση. Τε-
λικά εγκατέστησε την έδρα του
στο Περισώρι Ηµαθίας.. Η οικογέ-
νειά του αποτελούνταν από τη σύ-
ζυγό του Πρώια (ήταν χήρα από
τους Σαρακηνούς την οποία νυµ-
φεύτηκε ο Αγγελής Γάτσος), τις
πέντε κόρες του, το γιο του Νικό-
λαο και τον υιοθετηµένο γιο του
∆ηµήτριο.

Σε ηλικία 20 ετών, κατατάσσε-
ται στο κλέφτικο σώµα του Ανα-

στάσιου Καρατάσου που δρούσε
στο Βέρµιο. Οι Οθωµανοί τον επι-
κηρύσσουν και αιχµαλωτίζουν τη
γυναίκα του, που καταλήγει να πω-
λείται ως σκλάβα στη Θεσσαλονί-
κη. Λίγο πριν από την εξέγερση
της Νάουσας (αρχές Φεβρουαρί-
ου του 1822) ο Αγγελής Γάτσος µε-
τέφερε την οικογένειά του στη
Νάουσα για λόγους ασφαλείας. Ο
Αγγελής Γάτσος συµµετείχε στα
γεγονότα της Νάουσας µε τους Α-
ναστάσιο Καρατάσο, και το Γεώρ-
γιο Συρόπουλο. Προσπάθησε να
καταλάβει τη Βέροια, επικεφαλής
αποσπάσµατος, µε υπαρχηγούς
τους ∆ηµήτριο Σιουγκάρα και Λά-
ζαρο Ραµαντάνη αλλά µετά την ι-
σχυρή στρατιωτική επέµβαση των
Οθωµανών, οι επιχειρήσεις απέ-
τυχαν πλήρως, µε αποκορύφωµα
την καταστροφή της Νάουσας.
Κατά την είσοδο του Οθωµανικού
στρατού στη Νάουσα, αιχµαλωτί-
στηκε ο γιος του, Νικόλαος, η σύ-
ζυγός του και οι κόρες του. Στη
συνέχεια η οικογένειά του µετα-
φέρθηκε στις φυλακές της Γιά-
φας. Μετά την αποτυχία, ο Γάτσος
ακολούθησε, ως υπαρχηγός, το
σώµα του Καρατάσου στην περιο-
χή Ασπροποτάµου της Θεσσαλίας,
µαζί µε τους Κωνσταντίνο ∆ου-
µπιώτη, Γ. Συρόπουλο, Τόλιο Λάζο
και Κότα. 

Στις µάχες που διεξήχθησαν,
σκοτώθηκε ο αδερφός του Πέ-
τρος, στην Πλάκα Πραµάντων, την
30η Ιουλίου του 1822. Ως υπαρχη-
γός του Καρατάσου πολέµησε στη
µάχη του Πέτα ένα µήνα µετά (τον
Αύγουστο του 1822) και κατόπιν, ε-

πικεφαλής 100 Μακεδόνων, πολέ-
µησε στη µάχη των ∆ερβενακίων
υπό τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη.
Ο υπασπιστής του Θ. Κολοκοτρώ-
νη, Φ. Χρυσανθακόπουλος ανέφε-
ρε µετά τη µάχη "Ο περίφηµος κα-
πετάνιος Γάτσος, ων εις τα όπλα
εκ γενετής και σύ¬ντροφος αχώρι-
στος του Ολύµπου και οι στρατιώ-
τες του Μακεδόνες επολέµησαν
εις τα Βασιλικά και τα ∆ερβενάκια
γεwαίως και οι Πελοποννήσιοι ευ-
χαριστήθηκαν πολύ, διότι είδον άν-
δρας έχοντας ζήλον και εθνισµόν
µέγαν".

Το 1823 συµµετέχει στις επιχει-
ρήσεις της Σκιάθου και του Ευρί-
που µε τους Αν. Καρατάσο και ∆ια-
µαντή Νικολάου. Το ίδιο έτος πο-
λέµησε στην Πελοπόννησο  προ-
τάσσωντας άµυνα στον Αιγυπτιακό
στρατό. Το 1826 συγκρότησε δικό
του σώµα µε τους Κ. ∆ουµπιώτη
και Κωνσταντίνο Μπίνο, στον Εύ-
ριπο. Το 1830, µε τη βοήθεια της
ελληνικής κυβέρνησης, κατόρθω-
σε να απελευθερώσει το γιο του,
Νικόλαο, ο οποίος στάλθηκε τελι-
κά από τον Όθωνα, στο Μόναχο
για στρατιωτική εκπαίδευση. Με-
τά την απελευθέρωση, εγκαταστά-
θηκε στην Αταλάντη Φθιώτιδας, ό-
που και πέθανε πάµπτωχος, µε τον
τιµητικό βαθµό του συνταγµατάρ-
χη. Ο υιοθετηµένος του Αγγελή,
Μήτσος Γάτσος, έφτασε τελικά, έ-
ως το βαθµό του αντιστράτηγου.

Πηγή:
http://el.wikipedia.org/wiki/

ΣΣυυµµέέλλαα  ΠΠααππααδδοοπποούύλλοουυ  
––  ΣΣΤΤ`̀  ττάάξξηη

ΗΗΡΡΩΩΕΕΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  11882211

Γεώργιος Λασσάνης

Γεώργιος Λασσάνης
Ο Γεώργιος Λασσάνης (1793

- 1870) ήταν λόγιος και πολιτι-
κός από την Κοζάνη. Ο Γ. Λασ-
σάνης ανέπτυξε δραστηριότητα
ως συγγραφέας, δραµατουργός,
δάσκαλος ενώ παράλληλα συµ-
µετείχε στην επανάσταση του
1821. Ήταν συνεργάτης του Αλ.
Υψηλάντη και βοήθησε στην
προετοιµασία της ελληνικής ε-
πανάστασης στις Παραδουνά-
βιες Ηγεµονίες. Μετά την ίδρυ-
ση του ελληνικού κράτους κατέ-
λαβε υψηλά αξιώµατα.

Ήταν γιος γνωστού Κοζανίτη
εµπόρου και έµεινε ορφανός α-
πό πατέρα σε µικρή ηλικία, όταν
αυτός σκοτώθηκε γυρνώντας α-
πό ένα ταξίδι στη Βιέννη όπου ε-
µπορευόταν. ∆ιδάχθηκε τα
πρώτα γράµµατα στην Κοζάνη,
και στην ηλικία των είκοσι περί-
που µετέβη στη Βουδαπέστη, ό-
που εργάστηκε για µικρό χρονι-
κό διάστηµα στις εµπορικές επι-
χειρήσεις του συµπατριώτη του
Νικολάου Τακιατζή.

Το 1813 αναχωρεί για τη Λει-
ψία της Γερµανίας, όπου φοιτά
στη Φιλοσοφική Σχολή του πα-
νεπιστηµίου της πόλης. Μετά το
τέλος των σπουδών του επισκέ-
πτεται διάφορες ρωσικές πόλεις
και τη Μόσχα όπου µυείται στη
Φιλική Εταιρεία. Το 1818 εγκα-
θίσταται στην Οδησσό της Ρω-
σίας, όπου διδάσκει στην εµπο-
ρική σχολή της Ελληνικής κοι-
νότητας της πόλης και αναπτύσ-
σει έντονη πνευµατική δραστη-
ριότητα στην πόλη.

Το 1820 εγκατέλειψε την δι-
δασκαλία και την Οδησσό και α-
φού είχε έρθει σε επαφή µε τον
Αλέξανδρο Υψηλάντη τον ακο-
λουθεί ως υπασπιστής του ελλη-
νικού στρατού. Μετά την έκρηξη
της επανάστασης ο Λασσάνης έ-
γινε χιλίαρχος του Ιερού Λόχου.

Συνελήφθη και φυλακίσθηκε
µαζί µε τον Αλέξανδρο Υψηλά-
ντη από τους Αυστριακούς. Το
1827 αποφυλακίσθηκαν µετά
από µεσολάβηση του Τσάρου
Νικολάου. Αφού φρόντισε τον Α-
λέξανδρο Υψηλάντη, ο οποίος
ήταν άρρωστος, ήλθε στην Ελ-
λάδα όπου κατατάχθηκε υπό
τον ∆ηµήτριο Υψηλάντη και έ-
λαβε µέρος στις επιχειρήσεις της
Στερεάς Ελλάδας.

Μετά την ίδρυση του νεοσύ-
στατου κράτους διορίστηκε γενι-
κός επιθεωρητής του στρατού
της ανατολικής Ελλάδας, ενώ
διετέλεσε και από το 1837 υ-
πουργός των οικονοµικών. Η
συγγραφική παραγωγή του Γ.
Λασσάνη περιλάµβανε σχολικά
εγχειρίδια, θεατρικά έργα, ποιή-
µατα αλλά και ιστορικά κείµενα
και πολιτικά δοκίµια καθώς και
διάφορες µεταφράσεις. Πέθανε
το 1870 σε ηλικία 77 ετών.

ΝΝιικκοολλααΐΐδδηηςς  ∆∆ηηµµήήττρρηηςς
––  ΣΣΤΤ''  ττάάξξηη
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ΜΜεεγγάάλληη  ΠΠέέµµππττηη
Την Μεγάλη Πέµπτη γίνεται το βάψιµο των αυγών, που µαρτυρά το αίµα του Ιησού που χύθηκε στα µαρ-

τύριά του. Για αυτό και τη λέµε Κόκκινη Πέφτη ή Κοκκινοπέφτη.Το αυγό έχει έναν ακόµα συµβολισµό ως
προς την Ανάσταση. Με το αυγό οι Χριστιανοί συµβόλισαν τον τάφο, από τον οποίο εξήλθε όταν αναστή-
θηκε ο Χριστός –εξ ου και το σπάσιµο των αυγών µετά την Ανάσταση. 

Την Μεγάλη Πέµπτη το βράδυ, αφού τελειώσουν τα 12 Ευαγγέλια, κοπέλες αναλαµβάνουν να στολί-
σουν τον επιτάφιο µε όλα τα ανοιξιάτικα λουλούδια. Βιολέτες, τριαντάφυλλα, µενεξέδες. Φτιάχνουν στε-
φάνια και γιρλάντες, ενώ ψέλνουν το µοιρολόγι της Παναγίας. Το βράδυ της Μεγάλης Πέµπτης, οι γυναί-
κες αγρυπνούν στην εκκλησία και µοιρολογούν το Χριστό. Προσκυνάνε τον Επιτάφιο όλοι και περνάνε α-
πό κάτω "για να τους πιάσει η χάρη του Χριστού". 

Σε µερικά µέρη τη Μεγάλη Πέµπτη ετοιµάζουν τον Ιούδα. Με παλιά ρούχα φτιάχνουν το οµοίωµα του
και το περιφέρουν από σπίτι σε σπίτι ζητώντας "καψίδια". Κάθε νοικοκυρά δίνει ό,τι της βρίσκεται. Κλη-
µατόβεργες, λινάτσες ή του ρίχνει πετρέλαιο. Το Θείο ∆ράµα προχωρά προς την αποκορύφωσή του. Την
ηµέρα εκείνη έγινε ο Μυστικός ∆είπνος –από εκεί ξεκινά το µυστήριο της Θείας Κοινωνίας. Το ίδιο βράδυ
ο Ιούδας προδίδει τον Χριστό, ο οποίος συλλαµβάνεται στον κήπο της Γεσθηµανής, όπου έχει πάει για να
προσευχηθεί µε τους µαθητές του. 

Επίσης, σε πολλές περιοχές της χώρας τη Μ. Πέµπτη οι γυναίκες ζυµώνουν τσουρέκια ή τις λεγόµενες
«κουλούρες της Λαµπρής», οι οποίες επίσης συµβολίζουν την Ανάσταση, καθώς το αλεύρι µεταµορφώνε-
ται µε το ζύµωµα και γίνεται ψωµί. Στην εκκλησία το βράδυ ψέλνονται τα ∆ώδεκα Ευαγγέλια, ενώ περιφέ-
ρεται και ο Σταυρός του Ιησού, συµβολίζοντας τη Σταύρωσή του. Αργότερα γίνεται και ο στολισµός του
Επιταφίου από γυναίκες και κορίτσια. Σε πολλά µέρη της Ελλάδα, µάλιστα, οι γυναίκες διανυκτερεύουν
στην εκκλησία, «φυλάγουν και µοιρολογούν το Χριστό» όπως συνηθίζουν να κάνουν για κάθε αγαπηµένο
τους νεκρό. Σε κάποιες εκκλησίες, ωστόσο, ο στολισµός του Επιταφίου γίνεται Παρασκευή µεσηµέρι.

Χρήστος Γιάντσης  - Ε` τάξη

ΠΠάάσσχχαα
Πάσχα ονοµάζεται η µεγάλη γιορτή

του Ιουδαϊσµού και του Χριστιανισµού.
Στο Ιουδαϊσµό καθιερώθηκε ως ανά-
µνηση της Εξόδου, που ελευθέρωσε
τους Εβραίους από την αιγυπτιακή δου-
λεία. Μεταγενέστερα υιοθετήθηκε ως
εορτασµός από τους Χριστιανούς ανα-
φορικά µε τον θυσιαστικό θάνατο και
την ανάσταση του Ιησού Χριστού.

Το γεγονός της απελευθέρωσης αυ-
τής συνέβη µε µια σειρά θεϊκών προνοι-
ακών παρεµβάσεων, από τις οποίες η
σηµαντικότερη εκδηλώνεται τη νύχτα
κατά την οποία θα εξολοθρεύονταν τα
πρωτότοκα των ανθρώπων και των ζώ-
ων των Αιγυπτίων, ενώ τα σπίτια των Ε-
βραίων θα προστατεύονταν αφού οι
πόρτες τους είχαν σηµαδευτεί µε το αί-

µα του αρνιού που είχαν θυσιάσει.
O όρος Πάσχα προέρχεται από το α-

ραµαϊκό πασ'ά και το εβραϊκό πέσαχ.
Κάποιοι µελετητές έχουν προτείνει ως
προέλευση του εβραϊκού όρου ξένη ε-
τυµολογία, όπως η ασσυριακή πασαχού
(πραύνω) ή η αιγυπτιακή πασ' (ανάµνη-
ση) ή πεσάχ (πλήγµα). Ορισµένοι ερευ-
νητές ανιχνεύουν τις αρχές των εορτα-
στικών εκδηλώσεων του πάσχα σε χα-
ναανιτικές γιορτές που σχετίζονται µε
την συγκοµιδή κριθαριού την άνοιξη.
Άλλοι µελετητές θεωρούν ότι η ρίζα
του Πάσχα βρίσκεται σε γιορτές και ιε-
ροτελεστίες της άνοιξης της προ-ισ-
ραηλιτικής εποχής µε την έννοια των
ποιµένων που υποβάλλουν αίτηµα στο
θεό για την προστασία του κοπαδιού
τους. Εντούτοις , αυτές οι υποθέσεις
δεν θεωρούνται επαρκώς τεκµηριωµέ-
νες.  

Συµέλα Παπαδοπούλου – Στ` τάξη

Θεοδώρα Παπαδοπούλου

Το Πάσχα
στη  Γερµανία

Το Πάσχα είναι στη Γερ-
µανία  η δεύτερη σηµαντι-
κότερη γιορτή µετά τα
Χριστούγεννα και είναι ε-
πίσης συνδεδεµένη  µε
πολλά έθιµα και παραδό-
σεις, όπως το βάψιµο των
αυγών, το κυνήγι των
κρυµµένων αυγών και η
πασχαλινή ανθοδέσµη.
Την Κυριακή του Πάσχα
τα παιδιά ψάχνουν να
βρουν τα κρυµµένα αυγά
έξω στη φύση, εάν ο και-
ρός το επιτρέπει, αλλιώς
µέσα στο σπίτι. 

Τα παιδιά πιστεύουν ότι
τα αυγά τα κρύβει ο πα-
σχαλινός λαγός, µια φι-
γούρα που παίζει σηµα-
ντικό ρόλο σε αυτή τη
γιορτή.

Πολλές οικογένειες
φτιάχνουν συνήθως από
κλαδιά µε φρέσκια πρασι-
νάδα µια πασχαλινή ανθο-
δέσµη. Σε αυτήν κρεµούν
άδεια αυγά, που τα έχουν
βάψει µε διάφορα χρώµα-
τα.

Σωτήρης Λιµπάρης – 
ΣΤ ‘ τάξη
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ΜΜΑΑΚΚΕΕ∆∆ΟΟΝΝΙΙΑΑ  
Στην Ιερισσό της Χαλκιδικής το σηµαντι-

κότερο Πασχαλινό έθιµο είναι «ΤΟΥ ΜΑΥ-
ΡΟΥ ΝΙΟΥ Τ' ΑΛΩΝΙ». Γιορτάζεται την Τρί-
τη ηµέρα του Πάσχα, στην οµώνυµη το-
ποθεσία πάνω στους λόφους. Μετά την ε-
πιµνηµόσυνη δέηση και την εκφώνηση
του πανηγυρικού της ηµέρας, οι γεροντό-
τεροι αρχίζουν τον χορό. Σιγά-σιγά πιάνο-
νται όλοι οι κάτοικοι και πολλές φορές ο
χορός έχει µήκος τετρακόσια µέτρα. Τρα-
γουδούν και χορεύουν όλα τα Πασχαλινά
τραγούδια και τελειώνουν µε τον «ΚΑΓΚΕ-
ΛΕΥΤΟ» χορό, που είναι η αναπαράσταση
της σφαγής 400 Ιερισσιωτών από τους
Τούρκους, κατά την επανάσταση του
1821. Ο χορός περνά κάτω από δάφνινη
αψίδα όπου υπάρχουν όπου υπάρχουν
δύο παλικάρια µε υψωµένα σπαθιά. Ο χο-
ρός στη µέση περίπου του τραγουδιού δι-
πλώνεται στα δύο µε τους χορευτές να
περνούν ο ένας απέναντι από τον άλλο για
τον τελευταίο χαιρετισµό. 

Κατά την διάρκεια της γιορτής µοιράζο-
νται σε όλους, καφές που βράζει σε µεγάλο
καζάνι «ζωγραφίτικος», τσουρέκια και αυ-
γά. Ο χορός επαναλαµβάνεται το απόγευ-
µα στην κεντρική πλατεία του χωριού. 

Στο Λιτόχωρο την Μ. Πέµπτη, το βράδυ,

στολίζονται οι επιτάφιοι που φτιάχνονται α-
πό ανύπαντρες κοπέλες, που όλη την Σα-
ρακοστή φτιάχνουν λουλούδια από ύφα-
σµα. Την Μ. Παρασκευή το βράδυ γίνεται
στο παζάρι η συνάντηση των Επιταφίων
που συνοδεύονται από χορωδίες Λιτοχωρι-
τών, δηµιουργώντας ένα εκπληκτικό θέα-
µα. 

ΝΝΑΑΥΥΠΠΑΑΚΚΤΤΟΟΣΣ. Το βράδυ της Μ. Παρα-
σκευής, πλήθος κόσµου, ντόπιοι και επι-
σκέπτες, ακολουθούν την περιφορά του Ε-
πιταφίου, σχηµατίζοντας ποµπές, οι οποίες
διέρχονται από το λιµάνι, όπου είναι αναµ-
µένες δάδες ειδικά τοποθετηµένες στις τά-
πες του Κάστρου, γύρω από το λιµάνι. Στο
µέσον της εισόδου του λιµανιού οι δάδες
σχηµατίζουν µεγάλο σταυρό, που φωτα-
γωγεί ολόκληρο το λιµάνι παρουσιάζοντας
µία φαντασµαγορική εικόνα µοναδικής ο-
µορφιάς. Το έθιµο αυτό έχει παράδοση
πολλών χρόνων που φαίνεται να θέλει να
συνδυάσει τη θρησκευτική µυσταγωγία µε
την ηρωική προσπάθεια του µπουρλοτιέρη
Ανεµογιάννη να πυρπολήσει τη τουρκική
ναυαρχίδα στο χώρο αυτό.  

ΛΛΕΕΩΩΝΝΙΙ∆∆ΙΙΟΟ. Το πιο εντυπωσιακό έθιµο
της περιοχής είναι, όταν το βράδυ της Ανά-
στασης γεµίζει ο ουρανός από φωτεινά «α-

ερόστατα» τα οποία ανυψώνονται από τους
πιστούς κάθε ενορίας. 

ΚΚΑΑΛΛΑΑΜΜΑΑΤΤΑΑ. Εδώ αναβιώνει ένα έθιµο,
που πηγάζει από τους απελευθερωτικούς
αγώνες του 1821, ο διαγωνισµός των
«µπουλουκιών». Οι διαγωνιζόµενοι, µε πα-
ραδοσιακές ενδυµασίες και οπλισµένοι µε
σαΐτες, δηλαδή µε χαρτονένιους σωλήνες
γεµάτους µπαρούτι, επιδίδονται σε σαϊτο-
πόλεµο, στο γήπεδο του Μεσσηνιακού, µε
τη συµµετοχή πλήθους κόσµου. 

ΚΚΥΥΘΘΝΝΟΟΣΣ. Το πιο εντυπωσιακό έθιµο του
νησιού είναι αυτό της «Κούνιας». Την Κυ-
ριακή του Πάσχα, στην πλατεία του νησι-
ού, στήνεται µία κούνια, στην οποία κουνι-
ούνται αγόρια και κορίτσια ντυµένα µε πα-
ραδοσιακές στολές. Αυτός ή αυτή που θα
κουνήσει κάποιον, δεσµεύεται ενώπιον
Θεού και ανθρώπων για γάµο. Το βράδυ
του Μ. Σαββάτου επικρατεί το έθιµο του
«συχώριου», δηλαδή όλοι όσοι έχουν πεθα-
µένους συγγενείς φέρνουν στην εκκλησία
ψητά, κρασί και ψωµί, τα οποία έχει «δια-
βάσει» ο παπάς, τα προσφέρουν στους επι-
σκέπτες και στους κατοίκους του νησιού. 

ΚΚΩΩΣΣ. Ενώ οι µεγάλοι είναι δοσµένοι στις
πασχαλινές δουλειές και στον εκκλησια-
σµό, τα παιδιά προετοιµάζονται και αυτά
για την Ανάσταση του Κυρίου. Παίρνουν
µεγάλα κλειδιά από εκείνα που είχαν οι
παλιές κλειδαριές, δένουν µε ένα σχοινί το
κλειδί µε µπαρούτι και βάζουν το καρφί
στην τρύπα του κλειδιού, το βράδυ της Α-
νάστασης το χτυπούν δυνατά στον τοίχο
για να εκπυρσοκροτήσει και να χαλάσει ο
κόσµος. Άλλοι κόβουν µακριές λωρίδες
χαρτιού, βάζουν στην άκρη της κάθε λωρί-
δας µπαρούτι και ένα φυτίλι, την τυλίγουν
τριγωνικά, ώστε να προεξέχει το φυτίλι που
το ανάβουν και από την ώρα που ο παπάς
λέει το «ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ». 

Το πρωί του Μ. Σαββάτου, η εκκλησία
στρώνεται µε µυρωµένα λουλούδια του
βουνού που λέγονται λαµπρές (µικρά µωβ
αρωµατικά λουλούδια). Οι νοικοκυρές
φτιάχνουν τις λαµπρόπιττες και το γεµιστό
αρνί. 

ΧΧΙΙΟΟΣΣ Ο ρουκετοπόλεµος είναι ένα παλιό
Βρονταδούσικο έθιµο που έχει τις ρίζες του
στους χρόνους της τουρκικής κατοχής. Αρ-
χικά, οι κάτοικοι των ενοριών του Αγίου
Μάρκου και της Παναγίας Ερειθιανής, εκ-
κλησιών που βρίσκονται αντικριστά, έφτια-
χναν αυτοσχέδια κανονάκια. Με το πέρα-
σµα του χρόνου όµως αυτά εξελίχθηκαν σε
αυτοσχέδιες ρουκέτες, βεγγαλικά, φτιαγ-

ΤΤοο  ΠΠάάσσχχαα  σσττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα

Συνέχεια στην 16η σελ.
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Η Ελληνική Επανάσταση
ή Επανάσταση του 1821 ή-
ταν η ένοπλη εξέγερση των
Ελλήνων εναντίον της Οθω-
µανικής Αυτοκρατορίας µε
σκοπό την απελευθέρωση
του έθνους από τον οθωµα-
νικό ζυγό και τη δηµιουργία
ανεξάρτητου εθνικού κρά-
τους.

Οι απαρχές του ελληνικού
εθνικού κινήµατος βρίσκο-
νται στην ώριµη φάση του
νεοελληνικού ∆ιαφωτι-
σµού, περί το 1800. Η επα-
νάσταση οργανώθηκε από
µία συνωµοτική οργάνωση
που ιδρύθηκε το 1814, τη Φι-
λική Εταιρία. Την άνοιξη του
1821 οι Φιλικοί δηµιούργη-
σαν πολλές επαναστατικές
εστίες από την Μολδοβλα-
χία µέχρι την Κρήτη. Οι πε-
ρισσότερες από αυτές έ-
σβησαν σε σύντοµο χρονικό

διάστηµα, όµως οι επανα-
στάτες κατάφεραν να υπε-
ρισχύσουν στην Πελοπόν-
νησο, τη Στερεά Ελλάδα και
σε πολλά νησιά του Αιγαίου
και να κατανικήσουν τις
στρατιές που έστειλε ενα-
ντίον τους ο Σουλτάνος τα
δύο επόµενα χρόνια.

Οι Έλληνες οργανώθη-
καν πολιτικά και συνέστη-
σαν προσωρινή κεντρική δι-
οίκηση, η οποία επέβαλε
την εξουσία της στους επα-
ναστατηµένους µετά από
δύο εµφυλίους πολέµους.
Οι οθωµανικές δυνάµεις µε
τη συνδροµή του Ιµπραήµ
πασά κατάφεραν να περιο-
ρίσουν σηµαντικά την επα-
νάσταση, αλλά η πτώση του
Μεσολογγίου το 1826 σε
συνδυασµό µε το κίνηµα
του Φιλελληνισµού, συνέ-
βαλαν στη µεταβολή της δι-

πλωµατικής στάσης των ευ-
ρωπαϊκών µεγάλων δυνά-
µεων, που είχαν αντιµετωπί-
σει µε δυσαρέσκεια το ξέ-
σπασµα της επανάστασης. 

Η διπλωµατική ανάµιξη
της Αγγλίας, της Γαλλίας
και της Ρωσίας και η ένοπλη
παρέµβασή τους µε τη ναυ-
µαχία του Ναυαρίνου και το
ρωσοτουρκικό πόλεµο συ-
νέβαλαν στην επιτυχή έκβα-
ση του αγώνα των Ελλήνων,
αναγκάζοντας την Πύλη να

αποσύρει τις δυνάµεις της
αρχικά από την Πελοπόννη-
σο και έπειτα από τη Στερεά
Ελλάδα. Μετά από µια σει-
ρά διεθνών συνθηκών από
το 1827 και εξής, η ελληνική
ανεξαρτησία αναγνωρίστη-
κε το 1830 και τα σύνορα
του νέου κράτους οριστικο-
ποιήθηκαν το 1832.

(Η σηµαία σχεδιάστηκε 
από τον Σωτήρη Λιµπάρη)

Αρετή Νιώτη – Ε` τάξη

Η Επανάσταση του 1821

Ψαράδες
Οι παππούδες µας είναι ψαράδες. Το επάγγελµα αυτό το

κάνουν από µικρή ηλικία και το συνεχίζουν µέχρι και σήµερα.
Το επάγγελµα αυτό το έµαθαν από τους πατεράδες τους, που
ήταν και αυτοί ψαράδες. Τα εργαλεία που χρησιµοποιούν εί-
ναι τα δίχτυα, η φυλακή, η απόχη και το µοτόρι. Στην λίµνη
µπαίνουν στις 5 το πρωί, το ψάρεµα στην λίµνη απαγορεύετε
δύο φορές τον χρόνο µια τον ∆εκέµβριο-Ιανουάριο και ανοί-
γει αρχές Φεβρουαρίου τη δεύτερη φορά κλείνει 1 Μαΐου-15
Ιουνίου. Έχουν µια πολυεστερική βάρκα, ενώ παλιά είχαν µία
απλή ξύλινη βάρκα. Στη λίµνη Βεγορίτιδα υπάρχουν ψάρια ό-
πως ο γουλιανός, το γριβάδι, το κορίγονο, η πεταλούδα, η
τούρνα, η πλατίκα, το γλήνι, το πρικί, το τσιρόνι και η καραβί-
δα. 

(Στη φωτογραφία: Οι ψαράδες Τσάνης ∆ηµήτρης και Σιπά-
κης Γιώργος. 26 ΜΑΡ 2000)

Χρήστος Χατζηγεωργούδης – ∆ηµήτρης Νικολαΐδης
(ΣΤ τάξη)
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Βόρας- Καϊµακτσαλάν
Ο Βόρας (ή Καϊµακτσαλάν ) είναι το τρίτο ψηλότερο

βουνό της Ελλάδας και βρίσκεται στο βόρειο τµήµα του
Νοµού Πέλλας, έως τα όρια µε το Νοµό Φλώρινας. Συνεχί-
ζεται και πέρα από τα σύνορα στην πλευρά των Σκοπίων.
Η ψηλότερη κορυφή είναι το Καϊµακτσαλάν µε 2.524µ. Ο
Βόρας συνδέεται δυτικότερα µε το βουνό Πίνοβο
(2.156µ.) και Τζένα (2.182µ.) . Καλύπτεται από δάση ο-
ξιάς, δρυός και πεύκης. Στο Βόρα λειτουργεί χιονοδροµι-
κό κέντρο. Στην ψηλότερη κορυφή του υπάρχει µικρή Εκ-
κλησία(αφιερωµένη στον Προφήτη Ηλία), µνηµείο Σέρ-
βων πεσόντων του Ά Παγκοσµίου Πολέµου. Από τις δυτι-
κές πλαγιές πηγάζει ο Μογλενίτσας ο οποίος πριν τα απο-
στραγγιστικά έργα που πραγµατοποιήθηκαν στην Πεδιά-
δα των Γιαννιτσών ήταν τµήµα του Λουδία και από τις νό-
τιες ο ποταµός Εδεσσαίος.

Ανέστης Τσιτιρίδης - Ε' τάξη

Βεγορίτιδα
Από τις µεγαλύτερες ελληνικές λίµνες στα όρια των νο-

µών Πέλλας και Φλώρινας. Μπορείτε να βρείτε ωραίες τα-
βέρνες (κυρίως µε ψάρια γλυκού νερού) στις πόλεις και τα
χωριά που είναι γύρω της (Άρνισσα, Περαία, Φαράγγι, Ά-
γιος Παντελεήµονας). Αν θέλετε να κάνετε ένα τουρ της
λίµνης µπορείτε να πάρετε το τρένο από Θεσσαλονίκη
προς Αµύνταιο. Μπορεί η γραµµή να είναι <<προπολεµι-
κή>> αλλά προσφέρει µια ευχάριστη και φθηνή περιήγηση
ολόκληρης της περιοχής και των λιµνών της. Κοντά επί-
σης είναι και το χιονοδροµικό του Καϊµακτσαλάν (Βόρα)
και Λουτρά Πόζαρ (Αριδαίας) !!!    

Ιωσήφ Χατζηγεωργίου - Ε' τάξη

Ο µύθος της λίµνης
Στα παλιά τα χρόνια δεν υπήρχε λίµνη. Υπήρχε ένας

κάµπος. Στη µέση του κάµπου ήταν ένα πηγάδι(δίπλα στο
σηµερινό νησάκι). Μια µέρα πήγε µια  νύφη στο πηγάδι
για να γεµίσει νερό και έπεσε µέσα και πνίγηκε. 

Το πηγάδι  φούσκωσε, ξεχείλισε και το νερό απλώθηκε
και έγινε λίµνη. 

Μαρία Καραβίτη – Γ' τάξη

Το αεροδρόµιο που βρίσκεται
στους πρόποδες του βουνού Βόρα
κοντά στο χωριό Παναγίτσα θεω-
ρείται ένα από τα καλύτερα της
Ευρώπης από πλευράς µετεωρο-
λογικών συνθηκών που ενώνουν
τον αεροπτερισµό. Στο αεροδρό-
µιο µπορείτε να απολαύσετε ,σαν
θέαµα πτήσεις αεροσκαφών, ανε-
µόπτερων, αλεξιπτωτιστών, αλλά
και να πετάξετε µ’ ένα από αυτά.
Η οµορφιά του τοπίου είναι µονα-
δική από ψηλά και πρόθυµοι χειρι-
στές της αερολέσχης θα σας µιλή-
σουν, κατά τη πτήση , για τους χει-

ρισµούς του σκάφους. Ακόµη στο
αεροδρόµιο θα βρείτε ποδήλατα
για να αποδράσετε στα πεδινά και
ορεινά µονοπάτια της περιοχής.
Παράλληλα στο χωριό του αερο-
δροµίου γίνονται συχνά εκδηλώ-
σεις όπως αγώνες µε ανεµόπτερα
και αλεξίπτωτα.  Την ηµέρα της
Καθαρής ∆ευτέρας κάθε χρόνο
γίνεται η καθιερωµένη γιορτή του
χαρταετού. Οι πτήσεις εθισµού σε
επισκέπτες γίνονται κυρίως τα
Σαββατοκύριακα.  

ΛΛααζζααρρίίδδηηςς  ∆∆ηηµµήήττρρηηςς  ––  ΣΣΤΤ''  ττάάξξηη

ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ Ε∆ΕΣΣΑΣ

H ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ 
∆ΥΟ ΑΓΡΟΤΩΝ

Γεννήθηκαν και οι δύο το 1940
σε µια δύσκολη περίοδο ,ανατα-
ράχων και πολέµου στην Άρνισ-
σα. Ο παππούς Θωµάς και ο
παππούς Τραϊανός είναι σήµερα
δύο αγρότες µεγάλης ηλικίας µε
δύο παράλληλες ιστορίες και αρ-
κετές οµοιότητες.

Προερχόµενοι από πολύτεκνες
οικογένειες αγροτών και κτηνο-
τρόφων µεγάλωσαν στη φτώχια
και τον πόλεµο. Παντρεύτηκαν
σε νεαρή ηλικία και έφυγαν στη
Γερµανία, για να βρουν την τύχη
τους. Ο παππούς Θωµάς έζησε
στη Γερµανία 11-15 χρόνια, ενώ ο
παππούς Τραϊανός έζησε 5-6
χρόνια στο εξωτερικό.

Όταν γύρισαν στην Άρνισσα ο
παππούς Θωµάς ασχολήθηκε
πρώτα µε µαστορέµατα, φτιά-
χνοντας ξένα σπίτια και έπειτα
το δικό του για να ζήσουν και στη
συνέχεια άρχισε να δουλεύει µε
λίγα χωράφια. Ο παππούς Τραϊ-
ανός όταν ήρθε στην Άρνισσα µε
ένα ποσό που είχε µα-
ζέψει, αγόρασε τρακτέρ
και µηχανήµατα. Αρχι-
κά δούλευε σε άλλα χω-
ριά για να βγάζει το µε-
ροκάµατο και λίγα χω-
ράφια που νοίκιαζε,
νοικιάζοντας έτσι σπίτι
για να ζήσει η οικογέ-
νειά του.

Έπειτα και οι δύο παππούδες
µου, µε πολύ κόπο και δουλειά
µέρα- νύχτα κατάφεραν να απο-
κτήσουν τα δικά τους κτήµατα
καταφέρνοντας να έχουν φτάσει
ψηλά ο καθένας στο δικό του το-
µέα. Σήµερα και οι δύο, συνταξι-
ούχοι πλέον, προσπαθούν να χα-
ρούν αλλά και παράλληλα να
βοηθήσουν τα παιδιά τους, αφού
αυτά έχουν αναλάβει όσα από-
κτησαν οι γονείς τους µε τόσο κό-
πο και δυσκολίες συνεχίζοντας,
αυξάνοντάς τα.

Η ιστορία των παππούδων
µου είναι ένα καλό παράδειγµα
για εµάς, καθώς µας δείχνει πως
η αποφασιστικότητα και η εργα-
τικότητα βοηθούν έναν άνθρωπο
να πετύχει στη ζωή!!!!

(Στη φωτογραφία των µαστό-
ρων είναι οι: Γκέσιος Θωµάς,
Γκέσιος Γιώργος, Γκέσιος Κυριά-
κος, Γκέσιος ∆ηµήτρης, Μπόγιας
Τρύφων και Τσιτιρίδης Γιώργος,
ενώ στη φωτογραφία των αγρο-
τών οι Τραϊανός Παπατραϊανός
και ∆ηµήτριος Θεοδώρου)

Μαρία Γκέσιου – ΣΤ' τάξη
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ΧΕΛΙ∆ΟΝΙΣΜΑΤΑ
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∆ραστηριότητες σχολείου

25η ΜΑΡΤΙΟΥ

ΕΘΙΜΟ
ΛΑΜΚΑΣ

ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ
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ΓΓιιοορρττήή  ττηηςς  ΜΜηηττέέρρααςς
Ένα µωρό ρώτησε το Θεό…
«Μου λένε πως θα µε στείλεις στη Γη αύριο, αλλά πώς θα ζή-

σω εκεί, που είµαι τόσο µικρό και αβοήθητο;»
« Ο φύλακας – άγγελός σου θα είναι εκεί να σε περιµένει και

θα σε προσέχει.»
Το παιδί ξαναρώτησε: « Πες µου όµως, εδώ στον Παράδεισο

για να είµαι ευτυχισµένο δεν έχω παρά µόνο να τραγουδώ και
να γελώ.»

Ο Θεός είπε: « Ο φύλακας – άγγελός σου θα τραγουδά και
θα γελά για σένα. Και θα νιώθεις την αγάπη του και θα είσαι
πολύ χαρούµενο.»

Το  παιδί όµως, ξαναρώτησε: « Και πώς θα καταλαβαίνω τι
µου λένε οι άνθρωποι, όταν µου µιλούν αν δεν ξέρω τη γλώσ-
σα;»

Ο Θεός είπε: «Ο φύλακας – άγγελός σου θα σου πει τις πιο
όµορφες και γλυκιές λέξεις που θα ακούσεις ποτέ και µε πολύ
υποµονή και φροντίδα, ο άγγελός σου θα σου δείξει πως να µι-
λάς.»

«Και ποιος θα µε προστατεύει;», ξαναρώτησε.
Ο Θεός είπε: «Ο φύλακας – άγγελός σου θα σε προστατέψει

ακόµα κι αν αυτό σηµαίνει να δώσει την ίδια του τη ζωή.»
Όταν ήρθε η στιγµή ν' αφήσει τον Παράδεισο, το παιδί ρώτη-

σε µε βιασύνη, «Θεέ µου, εφόσον είναι να φύγω τώρα, πες µου
σε παρακαλώ το όνοµα του αγγέλου µου.»

«Απλά να φωνάζεις…  ΜΑΜΑ.»
Θεοφανία Γέσιου – ΣΤ' τάξη

Η Γιορτή της Μητέρας, παγκόσµια γιορτή, έχει
τις ρίζες της στην αρχαία Ελλάδα. 

Στην αρχαιότητα ήταν γιορτή της άνοιξης όπου
λατρευόταν η Γαία, η µητέρα Γη, µητέρα όλων των
θεών και των ανθρώπων. 

Αργότερα την αντικατέστησε η κόρη της, η Ρέα, σύ-
ζυγος του Κρόνου, µητέρα του ∆ία και όλων των ολύ-
µπιων θεών και που ήταν η θεά της γονιµότητας. 

Στη Ρωµαϊκή αυτοκρατορία συναντάµε τη Γιορτή
της Μητέρας ως γιορτή αφιερωµένη στη Θεά Κυβέ-
λη. Γιορτή που γινόταν κάθε Μάρτιο. 

Συνεχίζοντας το ταξίδι µας στο χρόνο, θα φτά-
σουµε στην Αγγλία του 15ου - 16ου αιώνα µ.Χ. ό-
που η τέταρτη Κυριακή της Σαρακοστής είναι αφιε-
ρωµένη στις µητέρες και ονοµάζεται Κυριακή της
Μητέρας.

Εκείνη τη µέρα όλοι οι υπηρέτες έπαιρναν από
τα αφεντικά τους µία µέρα άδεια, για να επισκε-
φτούν τα σπίτια τους και να περάσουν τη µέρα
τους µαζί µε τις µητέρες τους.

Χρήστος Γιάντσης – Ε' τάξη

ΓΓιιοορρττήή  ττηηςς  µµηηττέέρρααςς  
Η γιορτή της µητέρας πέφτει πάντα Κυριακή 
Τι να κάνω; ∆εν µπορώ. Πόσο πολύ την  αγαπώ. 
∆εν ξέρω τι να πω στην δικιά µου την µαµά 
την γιορτή την Κυριακή δεν έχω ούτε καν λεφτά.  
Τι δώρο να της πάρω τέλειο ή ακριβό.
Ότι δώρο θα της  δώσω θα είναι πάλι από 
εµένα  θα της πάρω µενταγιόν µέσα σε µισό 
λεπτό. Την δικιά µου την µητέρα την λένε Ευδοξία 
και για εµένα έχει την µεγαλύτερη αξία. 
Την µαµά την αγαπάµε  πάρα πολύ.  Μας πηγαίνει στο

σχολειό,  πάντα κάθε πρωινό.
(∆ακτυλογραφήθηκε από τον

Τραϊανό Σερέτη)

Κυριάκος 
Καρυπίδης

– E' τάξη



ΤΑ ΑΝΗΣΥΧΑ ΜΟΛΥΒΙΑ 11Απρίλιος 2014

Σύντοµο ιστορικό
Το σχολείο µας  χτίστηκε το 1952.Το

παλιό σχολείο ήταν κτισµένο πίσω από
την Αγία Βαρβάρα. Μετά που κάηκε κτί-
στηκε το σηµερινό. Η  αυλή ήταν µε χώ-
µα και υπήρχε παιδική χαρά. Ο κήπος
περιποιόταν από όλα τα παιδιά το σχο-
λείου. ∆εν έχουν γίνει σηµαντικές αλ-
λαγές στο κτίριο για να µη χαθεί η ο-
µορφιά και η ιστορία του. Μόνο τα τε-
λευταία χρόνια έχει  γίνει µια προέκτα-
ση στο κτίριο για τις ανάγκες διδασκα-
λίας. Τότε το σχολείο λειτουργούσε α-

πό τις 8:00 το  πρωί έως τις δυο το µε-
σηµέρι και από της 4:00 έως της 6:00 το
απόγευµα. Τα παιδιά πήγαιναν σχολείο
µε µαθητικές ποδιές, ντυµένα και ήταν
όλα ίδια φτωχά ή πλούσια. Οι  τσάντες
τους ήταν ραµµένες από διάφορα υφά-
σµατα που δεν χρησιµοποιούσαν οι γο-
νείς τους. Κάθε πρωί τα παιδιά πήγαι-
ναν σχολείο µε ένα ξύλο, γιατί σε κάθε
αίθουσα υπήρχε από µία  σόµπα για να
ζεσταίνονται, αυτή ήταν η θέρµανσή
τους. Το σχολείο µας ζει 64 χρόνια και
αν όλοι που θα  περάσουµε από εκεί  το

προσέξουµε και το σεβαστούµε επειδή
είναι κτισµένο από πέτρα µπορεί να α-
ντέξει και άλλα τόσα χρόνια.

Ευαγγελία Σηπάκη  - Αρετή Νιώτη 
(Ε' Ταξη)

Περιγραφή
Το ∆ηµοτικό Σχολείο της Άρνισσας

ξεκίνησε να χτίζεται  το 1950 και τελεί-
ωσε µέχρι  το 1952.Το σχολείο το γνώ-
ρισα όταν πήγα  στην πρώτη τάξη.  Από
έξω υπάρχει µια µεγάλη αυλή. Η αυλή
έχει δύο µπασκέτες, ένα µονόζυγο ,ένα
σκάµα , κερκίδες, δύο παρτέρια και
τρεις βρύσες. Από την πίσω µεριά του
σχολείου υπάρχουν οι παλιές τουαλέ-
τες ,το λεβητοστάσιο, το εστιατόριο
,µια αποθήκη όπου έχει χάρτες κ.α.και
βρύσες. 

Από µέσα έχει έξι τάξεις(πρώτη, δευ-
τέρα, τρίτη, τετάρτη, πέµπτη, έκτη),δύο
γραφεία (του διευθυντή, και των δασκά-
λων),µια αίθουσα υπολογιστών ,ένα γυ-
µναστήριο, µια βιβλιοθήκη, τέσσερις
τουαλέτες(αγοριών, κοριτσιών, δασκά-
λων/ες),µια αποθήκη όπου εκεί έχει  τις
µπάλες και τα πράγµατα που χρειάζεται
η καθαρίστρια και µια τάξη που γίνονται
ιδιαίτερα µαθήµατα. 

Κάτω από τις σκάλες υπάρχει ένας
κήπος και το παλιό νηπιαγωγείο. Το  νη-
πιαγωγείο δεν λειτουργεί  σαν  σχολείο
αλλά σαν αποθήκη. Τον κήπο  τον φρο-
ντίζουν η ΣΤ΄και η Γ΄τάξη. Το  σχολείο
είναι  χτισµένο  από  πέτρα.

Κωνσταντίνα Γέσιου – ΣΤ' τάξη

∆ηµοτικό Σχολείο Άρνισσας 

Φωτιά πάνω από το σχολείο μας
Μια µέρα του Αυγούστου είχε πάρει φωτιά  το βουναλάκι του ∆ηµοτικού Σχολείου .∆εν  ξέραµε

την αιτία που άναψε η φωτιά. Εκείνη την ηµέρα ο µπαµπάς µου περνούσε τυχαία από εκείνο το µέ-
ρος και την είδε. Ειδοποίησε όλους εκεί στην γειτονιά. Μετά όλοι γέµισαν τα βυτία τους και πήγαν
στο ∆ηµοτικό. Στην συνέχεια η φωτιά έσβησε. 

Αλλά µετά ξανάναψε. Τα βυτία πήγαιναν πάνω-κάτω. Χαµός γινόταν. Όταν την ξανάσβησαν, δεν
έφυγαν, έκατσαν εκεί µήπως ξανανάψει η φωτιά. Μετά που την έσβησαν, ήρθε η αστυνοµία. Κοίτα-
ξαν το χώρο γύρω-γύρω και δεν βρήκαν την αιτία της φωτιάς. 

Πριν φύγει οι αστυνοµία ευχαρίστησε τον µπαµπά µου, γιατί αν δεν πήγαινε πρώτος δεν θα την
προλάβαιναν να την σβήσουν. Και δεν τον ευχαρίστησε µόνο η αστυνοµία αλλά και οι άνθρωποι
που είχαν στην γειτονιά σπίτια. Αν δεν ήταν ο µπαµπάς µου το ∆ηµοτικό θα είχε καεί. Και για να
κλείσω την ιστορία µου θα σας πω κάτι τελευταίο. Ότι η αλληλοβοήθεια είναι σηµαντική για όλους
τους ανθρώπους.

(∆ακτυλογραφήθηκε από την Κωνσταντίνα Γέσιου)
Άννα Ράδη - Ε' τάξη
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Η ροδιά
Η ροδιά είναι φυτό του γένους πουνική (Punica) της οικογένειας πουνικίδες (Puni-
caceae). Ανήκει στην τάξη µυρτώδη (Myrtales). Το γένος πουνική περιλαµβάνει δύο εί-

δη, µε σηµαντικότερη την Πουνική τη ροιά ή Ροιά η κοινή (Punica granatum). Αυτή εί-
ναι γνωστή µε τα κοινά ονόµατα ροδιά, ροϊδιά, ρογδιά και ρωβιά (στην Κύπρο). 

Καλλιεργείται κυρίως για τους καρπούς της, από τους οποίους παρασκευάζονται
δροσιστικά ποτά και σιρόπια (γρεναδίνη), όπως επίσης και για καλλω-

πιστικούς σκοπούς (νάνες και διπλανθείς ποικιλίες κυρίως). Καλ-
λιεργείται σε όλο τον κόσµο και ευδοκιµεί σε θερµές περιοχές,
στα νησιά και στις εσωτερικές πεδιάδες. Επίσης το ρόδι έχει κου-

κούτσια. Είναι φυλλοβόλος θάµνος ή µικρό δέντρο. Ο καρπός της
είναι το ρόδι και είναι σωροκάρπιο ή συγκάρπιο από πολλές δρύπες

(παλαιότερα ονοµαζόταν σίδιο). 
Ο χυµός του ροδιού αντιπροσωπεύει τα τρία τέταρτα του βάρους του.

Ο φλοιός των καρπών είναι πλούσιος σε ταννίνη και χρησιµοποιείται στην
κατεργασία των δερµάτων, ακόµα και στη βαφή των µαλλιών. Αφέψηµα του φλοιού του καρπού και της ρίζας χρησιµο-
ποιείται ως ανθελµινθικό και ιδίως κατά της ταινίας, γιατί περιέχει ένα αλκαλοειδές.   

Πολλαπλασιάζεται µε µοσχεύµατα ή παραφυάδες. Οι καρποί της ωριµάζουν το φθινόπωρο και συλλέγονται πριν αρ-
χίσουν οι βροχές. Έπειτα, αποθηκεύονται σε ξηρό περιβάλλον. Η ροδιά απαντάται σε διάφορες µορφές, οι κυριότερες
από τις οποίες είναι: οι οξύκαρπες (ξινόρροδα) και οι γλυκόκαρπες (γλυκόρροδα) καθώς και σε µορφή νάνου. ∆έντρο
ανθεκτικό, σπάνια προσβάλλεται από παράσιτα. 

Αλεξάνδρα Χούκι – ΣΤ` τάξη

∆ραστηριότητες κήπου
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Λίβερπουλ
Η Λίβερπουλ είναι επαγγελ-

µατική ποδοσφαιρική οµάδα µε
έδρα την πόλη του Λίβερπουλ.
Αγωνίζεται στην Πρέµιερ Λιγκ
της Αγγλίας και είναι ένας από
τους πιο επιτυχηµένους ποδο-
σφαιρικούς συλλόγους της χώ-
ρας. Έχει κερδίσει 18 φορές το
πρωτάθληµα Αγγλίας, 7 φορές
το Κύπελλο Αγγλίας, 5 φορές
το Τσάµπιονς Λιγκ και 3 φορές
το Κύπελλο ΟΥΕΦΑ. Ο σύλλο-
γος ιδρύθηκε στις 15 Μαρτίου
του 1892. Ιδρυτής ήταν ο ιδιοκτήτης του γηπέδου Άνφιλντ
(Anfield) Τζον Χούλντινγκ, ο οποίος αποφάσισε την ίδρυση ενός
ποδοσφαιρικού συλλόγου όταν η Έβερτον έφυγε από το γήπεδο
του λόγω ασυµφωνίας στο ενοίκιο. Η Λίβερπουλ πήρε µέρος
στο Αγγλικό πρωτάθληµα 2 χρόνια αργότερα. Ο σύλλογος έχει
συνδεθεί µε δύο από τις µεγαλύτερες τραγωδίες του ποδοσφαί-
ρου. Η πρώτη έγινε το 1985 στον τελικό του Κυπέλλου Πρωτα-
θλητριών στο γήπεδο Χέιζελ (Heysel) όπου 39 οπαδοί ποδοπα-
τήθηκαν, η δεύτερη έγινε στο Χίλσµπορο (Hillsborough) των
1989 όπου 96 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 766 τραυµατί-
σθηκαν. Μετά τα γεγονότα στο Χέιζελ οι αγγλικοί ποδοσφαιρι-
κοί σύλλογοι τιµωρήθηκαν µε αποκλεισµό από τις ευρωπαϊκές
διοργανώσεις για 5 χρόνια, ενώ η Λίβερπουλ για έξι.

Νικολαΐδης ∆ηµήτρης – ΣΤ' τάξη

Ρεάλ Μαδρίτης
Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι ισπανικό αθλητι-

κό σωµατείο που εδρεύει στη Μαδρίτη και
ιδρύθηκε ως ποδοσφαιρικός σύλλογος το
1902. Η Ρεάλ κατέχει το ρεκόρ των 32 τίτ-
λων στη Λα Λίγκα ή Πριµέρα Ντιβιζιόν,
ενώ έχει κατακτήσει και 18 Κύπελλα Ι-
σπανίας. Έδρα της οµάδας είναι το
Σαντιάγο Μπερναµπέου στη Μαδρί-
τη. Ιδιαιτερότητα της Ρεάλ είναι πως,
σε αντίθεση µε τα περισσότερα ποδο-
σφαιρικά σωµατεία, ανήκει και διοικεί-
ται αποκλειστικά από τα µέλη της
(socios), από το 1902. Στις 23 ∆εκεµβρίου
2000, η Ρεάλ τιµήθηκε από τη ΦΙΦΑ ως "Ο µεγαλύτερος σύλλογος του
20ου αιώνα". Η ισπανική οµάδα είναι επίσης ο πιο επιτυχηµένος σύλ-
λογος στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις έχοντας κατακτήσει συνολικά
11 τρόπαια, 9 Κύπελλα Πρωταθλητριών, αριθµό ρεκόρ, και 2 Κύπελλα
ΟΥΕΦΑ. Η τεράστια και διαχρονική επιτυχία της, της έχουν χαρίσει το
χαρακτηρισµό "Βασίλισσα της Ευρώπης". Το γήπεδο της Ρεάλ Μαδρί-
της είναι το Σαντιάγο Μπερναµπέου, ένα από τα θρυλικότερα γήπεδα
της Ευρώπης και µια από τις έδρες - φόβητρα. Κατασκευάστηκε το
1947, στο χώρο που βρισκόταν το τότε γήπεδο της Ρεάλ, το Στάδιο Σα-
µαρτίν. Το όνοµα Σαµαρτίν, το διατήρησε µέχρι το1955, οπότε στις 4
Ιανουαρίου του έτους αυτού πήρε τη σηµερινή του ονοµασία, προς τι-
µήν του προέδρου της οµάδας, Σαντιάγο Μπερναµπέου. Σήµερα έχει
χωρητικότητα 80.400 θέσεις, ενώ το 1953 η χωρητικότητά του έφτανε
τις 120.000. Στη διάρκεια της ιστορίας του, ο σύλλογος απέκτησε διά-
φορα προσωνύµια. Από τα πρώτα υπήρξαν το los merengues, που α-
ναφέρεται στο γνωστό γλυκό µαρέγκα και το los blancos, ήτοι οι λευ-
κοί. Σωτήρης Λιµπάρης  - ΣΤ' τάξη

Το µυστήριο του
τρίγωνου των
Βερµούδων

Στο παρελθόν έχουν α-
ναφερθεί πολλές ανεξήγη-
τες εξαφανίσεις πλοίων
και αεροσκαφών στην πε-
ριοχή του Μαϊάµι των Η. Π.
Α  πολλές οι θεωρίες για
την εξήγηση του φαινοµέ-
νου αυτού όπως ότι οι πυξί-
δες χάνουν τον προσανα-
τολισµό τους και δεν µπο-
ρούν να βρουν τον Βορρά
µε αποτέλεσµα να χάνο-
νται πλοία και αεροσκάφη
και να µην µπορεί να τα
βρει ούτε το ρα-
ντάρ.

Τα γιγάντια
τείχη των

Ίνκας
Είναι ένα ε-

ντυπωσιακό ο-

χυρωµατικό έργο στην
πλαγιά ενός λόφου στην
παλιά πρωτεύουσα των Ίν-
κας Cuzco .Βρίσκετε σε υ-
ψόµετρο 3500 µέτρων χτι-
σµένο µε γιγάντιες πέ-
τρες. Το µυστήριο  είναι
πως αυτές οι πέτρες µετα-
κινήθηκαν και χτίστηκαν αν
λάβουµε υπόψη τις τεχνο-
λογικές δυνατότητες της
εποχής. Πολλές  πέτρες
ζυγίζουν πάνω από 50 τό-
νους και η µεγαλύτερη πέ-
τρα ζυγίζει πάνω από 80
τόνους.

Γιάννης Βαρσαµής
– Ε' τάξη

Μυστήρια ΤΟ ΗΞΕΡΕΣ ΟΤΙ….
1 Οι νυχτερίδες πάντα στρίβουν αριστερά, όταν βγαίνουν απ’ την

σπηλιά.
2 Η Ευρώπη είναι η µοναδική ήπειρος που δεν έχει έρηµο.
3Το χταπόδι, όταν πεινάει, τρώει απ’ τα πλοκάµια του, τα οποία έ-

χουν την δυνατότητα να ξαναβγαίνουν.
4 Η καρδιά της γαρίδας βρίσκεται στο κεφάλι της!
5 Οι κουκουβάγιες είναι τα µόνα πουλιά που µπορούν και βλέπουν

το µπλε χρώµα!
6 Το πρώτο σήµα του ΠΑΟΚ ήταν το πράσινο τετράφυλλο τριφύλλι.
7Στην Κίνα γιορτάζουν τα γενέθλιά τους κάθε δέκα χρόνια!
8 Τα πόδια µας είναι περίπου 5 µε 10% µεγαλύτερα στο τέλος της ηµέ-

ρας.
9 Η γηραιότερη σε ηλικία αθλήτρια που τερµάτισε σε µαραθώνιο ή-

ταν µια γυναίκα 87 ετών.
10 Μέχρι και τον 7ο µήνα της ζωής του, ένα µωρό έχει την δυνατότη-

τα να αναπνέει και να καταπίνει ταυτόχρονα. Ένας ενήλικας δεν µπο-
ρεί να το κάνει ποτέ αυτό!

Γκέσιου Μαρία – ΣΤ' τάξη

Θεοδώρα & Αννα, Ε’ τάξη
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Έρχεται το Πάσχα 

Τη λαµπάδα θα µου φέρει η νονά
µου 

Αχ! πως τη περιµένω µε όλη τη χα-
ρά µου

Θα φέρει τσουρεκάκια αλλά και 
σοκολατένια λαγουδάκια

Θα βάψουµε τα αυγά µας 
µε τη κόκκινη µπογιά µας.
Να τα τσουγκρίσουµε παρέα
και να περάσουµε ωραία.

Τον επιτάφιο θα γυρίσουµε 
και τον Χριστό µας θα πενθήσουµε
Και το Σάββατο το βράδυ στην εκ-

κλησιά
τις λαµπάδες µας ανάβουµε
τον Χριστό µας να δοξάσουµε. 

Όταν θα έρθει η Κυριακή
θα ψήσουµε τ’ αρνί. 
Θα φάµε και θα πιούµε
το Πάσχα να χαρούµε. 

Ελισάβετ Νιώτη - Ειρήνη 
Παπαδοπούλου (∆' τάξη)

Σβήσε την οθόνη
Σε µια οθόνη έχεις κλειδώσει τη ζωή

σου 

Τα όνειρα σου λάµπουν ηλεκτρονικά.
Μ’ αυτός ο ήρωας που τρέχει απένα-

ντι σου
ακόµα κι όταν τον κερδίζεις σε νικά 

Σβήσε την οθόνη, τρέξε στο µπαλκόνι
πάνω απ’ τις κεραίες κελαηδούν
και φτερουγίζουν τα πουλιά
Σβήσε την οθόνη, κοίτα ξηµερώνει
φεύγει το σκοτάδι και ένας ήλιος 
µαγικός χαµογελά

Κι εσύ επιµένεις µοναχός να ταξιδεύ-
εις 

ένα ταξίδι απ’ το σαλόνι ως το χολ
µα δεν αλλάζει ο κόσµος όσο κι αν

παλεύεις 
µε τα κουµπιά που βάζουν στο τηλε-

κοντρόλ. 

Σβήσε την οθόνη , τρέξε στο µπαλκόνι 
πάνω απ’ τις κεραίες, κελαηδούν 
και φτερουγίζουν τα πουλιά.
Σβήσε την οθόνη, κοιτά ξηµερώνει
φεύγει το σκοτάδι και ένας ήλιος 
µαγικός χαµογελά!                        

Τατιάνα Λιόλιου - ΣΤ' τάξη

Μαντέµατα
Τριγύρω γύρω θάλασσα στη µέση µια

φωτίτσα.
Τι είναι ? Το καντίλι
Βασιλιάς δε είναι κορόνα φοράει
ρολόι δεν έχει τις ώρες µετράει.
Τι είναι ?  Ο πετεινός
Ανεβαίνει κατεβαίνει και  χωρίς
να τρώει παχαίνει µοναχά στριφογυρί-

ζει
κι η κοιλίτσα τις γεµίζει
Τι είναι ? Η κουβαρίστρα
Από  πάνω σαν κόφτη από κάτω σαν

κόφτη
και στην µέση κόρη λέει και λέει 
Τι είναι ? Το δόντι και η γλώσσα
Από πάνω σαν τηγάνι
από κάτω σαν µπαµπάκι
µικρό µικρό και µαύρο  
και από πίσω σαν ψαλίδι
Τι είναι ? Το χελιδόνι
Ποιο είναι ένα πραγµατάκι 
µικρό µικρό και µαύρο που
και τον Βασιλιά σηκώνει
Τι είναι ? Ο ψύλλος
(∆ακτυλογραφήθηκε  από τον  Χρήστο

Χατζηγεωργούδη)

Σάκης Γάτσος – Ε` τάξη

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ 
1 Είναι γυναικείο  όνοµα, τη δια-

βάζουµε  και  όταν  θέλουµε να φά-
µε, τη φωνάζουµε.

Τι  είναι! Η εφηµερίδα.
2 Έχω  ένα κουτί κι έχει µέσα κατι-

τί, άµα βγει το κατιτί, τι το θέλει το
κουτί!

Τι  είναι! Το  κεφάλι µε το µυαλό.
3 Κοντή, κοντή κλαψιάρα µε κα-

στανά µαλλιά και πρόσωπο για κλο-
τσιά.

Ποια είναι! Η κότα.
4 Είναι ένα κορίτσι απ’ τη Ρωσία

συνέχεια κλαίει και γκρινιάζει. 
Ποια είναι! Η Ρωσίδα.
5 Συνέχεια µιλάει και σε κανέναν

δεν απαντάει. 
Ποια είναι! Η  ακρίδα. 
6Αυτή και ο ξάδελφος της  παί-

ζουνε τους µάγκες αλλά φοβούνται
πίσω απ’ τις πλάτες.

Ποιοι είναι! Ο ελέφαντας  και  η
καµηλοπάρδαλη.

7 Ξέρουµε µια κότα κι έναν πετει-
νό που συνέχεια µαλώνουν σε άλ-
λους τσακωµούς.

Ποιοι είναι! Ο βλάκας και η βλαµ-
µένη.

Γκέσιου Μαρία- ΣΤ' τάξη                                                                                                                    

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ 
Τα βουνά και οι µύλοι σταµατήσανε

και τα δύο γενήκαν τρία. Τι είναι;
Απάντηση: Τα γηρατειά 
Όσο µεγαλώνει τόσο λιγότερο το

βλέπουµε. Τι είναι;
Απάντηση: Το σκοτάδι
Όλα τα σβήνει το νερό, κι εµένα µό-

νο ανάβει. Τι είναι;
Απάντηση: Ο ασβέστης
Έχω µια κόρη που την φιλούνε ό-

λοι. Τι είναι;
Απάντηση: Η βρύση
Άψυχο ψυχή δεν έχει, και στον ου-

ρανό πηγαίνει. Τι είναι;
Απάντηση: Ο καπνός
Ανεβαίνει, κατεβαίνει, κι ο γιατρός

µας µπαίνει βγαίνει. Τι είναι;
Απάντηση: Το θερµόµετρο

Σόφη Σιδερά – ∆' τάξη
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µένα από νίτρο, θειάφι και
µπαρούτι. Η προετοιµασία των
ρουκετών αρχίζει αµέσως µετά
το Πάσχα για να είναι έτοιµες
την επόµενη χρονιά. Οι ποσό-
τητες τα τελευταία χρόνια φτά-
νουν στις µερικές χιλιάδες και
το θέαµα που δηµιουργείται α-
πό τις ρουκέτες που εκτοξεύο-
νται στον ουρανό του Βροντά-
δου το βράδυ της Ανάστασης
είναι φαντασµαγορικό. Πολύς
είναι ο κόσµος που επιλέγει να
περάσει το Πάσχα στην Χίο για
να δει αυτό το µοναδικό θέα-
µα. Τα τελευταία χρόνια έχουν
ληφθεί µέτρα για την προστα-
σία των παρευρισκοµένων, έ-
τσι ώστε να διασωθεί το έθιµο. 

ΕΕΠΠΤΤΑΑΝΝΗΗΣΣΑΑ
ΚΕΡΚΥΡΑ. Την Μ. Παρα-

σκευή στις 4µ.µ. ξεκινά από
την εκκλησία του Αγίου Γεωρ-
γίου στο Παλαιό Φρούριο, ο Ε-
πιβλητικός Επιτάφιος. Μέχρι
της 9.30 το βράδυ, από κάθε
εκκλησία βγαίνει ο Επιτάφιος
µε την απαραίτητη µπάντα της
κάθε ενορίας, τις χορωδίες,
τους πιστούς. Τελευταίος βγαί-
νει ο µεγαλοπρεπέστατος επι-
τάφιος της Μητρόπολης. Στις 9
το πρωί γίνεται η περιφορά του
Επιταφίου της Εκκλησίας του
Αγίου Σπυρίδωνα. Το 1574 οι
Βενετσιάνοι απαγόρευσαν
στους ορθοδόξους την περιφο-
ρά του την Μ. Παρασκευή, και
από τότε οι Κερκυραίοι πραγ-
µατοποιούν την περιφορά µαζί
µε το Σεπτό Σκήνωµα του Αγί-
ου. Είναι η πιο παλιά και πιο
κατανυκτική Λιτανεία που
βγαίνει σε ανάµνηση του θαύ-
µατος του Αγίου, που έσωσε
τον Κερκυραϊκό λαό από την
σιτοδεία. Εµπρός πηγαίνει ο
Άγιος που έχει θέση χοροστα-
τούντος Επισκόπου σε αυτή
την Λιτανεία, και ακολουθεί ο
Επιτάφιος. Μετά το τέλος της

λιτανείας, ο Άγιος θα παραµεί-
νει στη θύρα του, µέχρι την
Τρίτη του Πάσχα για προσκύ-
νηµα. Στις 11 το πρωΐ του Μ.
Σαββάτου ο κόσµος περιµένει
την πρώτη Ανάσταση. Όταν
τελειώνει η ακολουθία στη
Μητρόπολη, χτυπούν οι κα-
µπάνες των εκκλησιών και α-
πό τα παράθυρα των σπιτιών
πέφτουν κατά χιλιάδες, πήλινα
δοχεία (µπότιδες) στους δρό-
µους, µε µεγάλο κρότο. Αυτό
το έθιµο έχει τις ρίζες του στο
χωρίον του Ευαγγελίου 'Συ δε
Κύριε Ανάστησόν µε ίνα συ-
ντρίψω αυτούς ως σκεύη κε-
ραµέως». 

Ένα άλλο επίσης Κορφιάτι-
κο Πασχαλινό έθιµο που ανα-
βιώνει είναι το «ΜΑΣΤΕΛΟ»
(βαρέλι). Στην «Pinia» και κάτω
από την Μεταλλική Κουκου-
νάρα που κρέµεται ασάλευτη
ακόµα στην διασταύρωση Νι-
κηφόρου Θεοτόκη και Φιλαρ-
µονικής, µαζεύονται οι Φακί-
νοι, οι αχθοφόροι της πόλης, οι
Πινιαδώροι, οι οποίοι τοποθε-
τούσαν στη µέση του πεζοδρο-
µίου ένα ξύλινο βαρέλι. Το στό-
λιζαν µε µυρτιές και βέρντε,
του έβαζαν νερό και αυτοί
σκορπισµένοι στο γύρο χώρο,
παρακαλούσαν τους περαστι-
κούς, που αυτή την ώρα ήταν
πάρα πολλοί, να ρίξουν νοµί-
σµατα για ευχές στο νερό. Ό-
ταν πλησίαζε η ώρα της πρώ-
της Ανάστασης, οι Πηνιαδώροι
σκορπισµένοι στην περιοχή
της Πιάτσας κυνηγούσαν να
βρουν κάποιον να τον ρίξουν
στο βαρέλι. Αυτός µουσκίδι έ-
βρεχε τον κόσµο γύρω του, ε-
νώ περνούσαν οι µπάντες µας,
παίζοντας το αλέγκρο µαρς
«Μη φοβάστε Γραικοί». Στο τέ-
λος έβγαινε ο βρεγµένος µε γέ-
λια και χαρές και έπαιρνε τα
χρήµατα που είχε το βαρέλι.

ΓΓεεωωρργγίίαα  ΣΣοουυγγάάρρηη  ––  ΣΣΤΤ`̀  ττάάξξηη

ΤΤοο  ΠΠάάσσχχαα  σσττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα

Συνέχεια απ’ την 5η σελ.

Οι τρεις τελευταίες επιθυµίες
του Μεγάλου Αλεξάνδρου

(Ευρισκόµενος στα πρόθυρα του θανάτου, ο Μέγας Αλέξαν-
δρος συγκάλεσε τους στρατηγούς του και τους κοινοποίησε τις
τρεις µεγάλες επιθυµίες του)

1) Να µεταφερθεί το φέρετρό του στους ώµους από τους καλύ-
τερους γιατρούς της εποχής.

2) Τους θησαυρούς που είχε αποκτήσει(ασήµι, χρυσάφι, πολύ-
τιµους λίθους) να τους σκορπίσουν σε όλη τη διαδροµή µέχρι τον
τάφο του.

3) Τα χέρια του να µείνουν να λικνίζονται στον αέρα, έξω από
το φέρετρο, σε θέα όλων.

Ένας στρατηγός έκπληκτος από τις ασυνήθιστες επιθυµίες,
ρώτησε τον Αλέξανδρο ποιοι ήταν οι λόγοι.

Ο Αλέξανδρος του εξήγησε:
1) Θέλω οι διαπρεπείς γιατροί να σηκώσουν το φέρετρό µου,

για να µπορούν να δείξουν µε αυτόν τον τρόπο ότι ούτε εκείνοι
δεν έχουν, µπροστά στο θάνατο, τη δύναµη να θεραπεύουν!

2) Θέλω το έδαφος να καλυφθεί από τους θησαυρούς µου, για
να µπορούν όλοι να βλέπουν ότι τα αγαθά που αποκτούµε εδώ, ε-
δώ παραµένουν!

3) Θέλω τα χέρια µου να αιωρούνται στον αέρα, για να µπο-
ρούν οι άνθρωποι να βλέπουν ότι ερχόµαστε µε τα χέρια άδεια
και µε τα χέρια άδεια φεύγουµε, όταν τελειώσει για εµάς ο πιο πο-
λύτιµος θησαυρός που είναι ο χρόνος!

«Ο ΧΡΟΝΟΣ» είναι ο πιο πολύτιµος θησαυρός που έχουµε,
γιατί είναι περιορισµένος. Μπορούµε να δηµιουργήσουµε χρή-
µα, αλλά όχι περισσότερο χρόνο. Όταν αφιερώνουµε χρόνο σε έ-
να πρόσωπο, του παραχωρούµε ένα µέρος από τη ζωή µας που
ποτέ δεν θα µπορέσουµε να αναπληρώσουµε.

Ο χρόνος είναι η ζωή µας.
Το καλύτερο δώρο που µπορείς να δώσεις σε κάποιον είναι ο

χρόνος σου!!! 
Θεοφανία Γέσιου – ΣΤ' τάξη

Συµβουλές για το καλύτερο σουβλιστό αρνί
ΤΤοο  κκααλλύύττεερροο  σσοουυββλλιισσττόό  ααρρννίί  ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  γγύύρρωω  σστταα  1122

κκιιλλάά..  ΧΧρρεειιάάζζεεττααιι    φφρρέέσσκκοο  ββοούύττυυρροο,,  φφρρέέσσκκιιαα  ννττοοµµάάτταα,,  σσκκόόρρδδοο
κκααιι  κκρρεεµµµµύύδδιι,,  ααλλλλάά  κκααιι  ααλλάάττιι  κκααιι  ππιιππέέρριι..  

ΑΑλλεείίφφοουυµµεε  µµεε  λλιιωωµµέέννοο  ββοούύττυυρροο  γγιιαα  ξξεερρήή  ππέέττσσαα,,    ααλλλλάά  θθέέλλεειι
ττοο    υυππόόλλοοιιπποο  φφρρέέσσκκοο  ββοούύττυυρροο  µµέέσσαα  σσττοο  ααρρννίί  µµααζζίί  µµεε  ττηηνν  ννττοο--
µµάάτταα,,  ττοο  σσκκόόρρδδοο    κκααιι  ττοο  κκρρεεµµµµύύδδιι..  

ΑΑκκόόµµηη  ββάάζζοουυµµεε  µµέέσσαα  κκααιι  έέξξωω  ααλλάάττιι  κκααιι  ππιιππέέρριι..
ΘΘέέλλεειι    κκααλλόό  ξξυυλλοοκκάάρρββοουυννοο    κκααιι  ξξύύλλαα  ββεελλααννιιδδιιάάςς..  ΤΤηηνν  φφωωττιιάά

γγύύρρωω  σσττοουυςς  220000  ββααθθµµοούύςς..  
ΕΕππίίσσηηςς  χχρρεειιααζζόόµµαασσττεε  ττοονν  ηηλλεεκκττρριικκόό  µµηηχχααννιισσµµόό  γγιιαα  ττοο  γγύύρριι--

σσµµαα  γγιιαα    ππεερρίίπποουυ    77  ώώρρεεςς  γγιιαα  νναα  ψψηηθθεείί  κκααιι  νναα  κκάάννεειι  κκααλλήή  ππέέ--
ττσσαα  κκααιι  νναα  ψψηηθθεείί  ααππόό  µµέέσσαα..  ΜΜπποορρεείίςς  νναα  ττοο  σσεερρββίίρρεειιςς  µµεε  κκόόκκ--
κκιιννοο  κκρραασσίί..

ΝΝίίκκοοςς  ΠΠοοκκιιάάκκηηςς  ––  ∆∆`̀  ττάάξξηη


