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των µαθητών των Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων
του ∆ηµοτικού Σχολείου Ριζού
Τηλέφωνο Σχολείου 2381071209
dim-rizou.pel.sch.gr
e-mail: mail@dim-rizou.pel.sch.gr

#

$

%

&

'

(

$

)

*

+

#

&

*

&

Σε µια εβδοµάδα θα γιορτάσουµε το
Πάσχα. Η εβδοµάδα που αρχίζει σε
µερικές µέρες είναι η
και λέγεται έτσι εδώ και πάρα πολλούς
αιώνες, από τα πρώτα χριστιανικά χρόνια.
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Ο Ιωάννης ο Χρυσόστοµος, που έζησε
τον 4ο αιώνα, ο ένας από τους Τρεις
Ιεράρχες, µεγάλος πατέρας της εκκλησίας,
γράφει: «Υπάρχουν άλλες εβδοµάδες,
όπου οι ηµέρες έχουν περισσότερες ώρες,
άρα είναι µεγαλύτερες (αναφέρεται,
βέβαια, στις µέρες του καλοκαιριού). Κι
από την άλλη, όλες οι εβδοµάδες του
χρόνου έχουν εφτά ηµέρες. Γιατί λοιπόν
λέµε την Εβδοµάδα των Παθών του
Χριστού Μεγάλη;» Και δίνει αµέσως την
απάντηση: «Τη λέµε µεγάλη, γιατί στη
διάρκειά της οι άνθρωποι ωφελήθηκαν µε
πολλούς και απερίγραπτους τρόπους.
Χάρη
στη
θυσία
του
Χριστού,
καταργήθηκε ο θάνατος και ο άνθρωπος
συµφιλιώθηκε µε το Θεό. Γι’ αυτό λοιπόν
ονοµάζουµε Μεγάλη την εβδοµάδα αυτή,
επειδή τότε ο Κύριος µας χάρισε πολλές
και µεγάλες δωρεές ».
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∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ: Χελιδόνα (Νηπιαγωγείο) – Το πρώτο µας γράµµα (Α΄ τάξη)
Ευχετήριες κάρτες (Β΄
Μορφές του 1821 (Ε΄ Τάξη)
Τι ξέρουµε για την 25η Μαρτίου; - Παρουσίαση εργασίας (ΣΤ΄ τάξη)
Μια ταινία που
τάξη)
είδαµε – Παρακολουθώντας την παράσταση «Οµήρου Ιλιάδα – Τρωικός Πόλεµος»
Συνέντευξη από τον ηθοποιό Χρίστο Γεωργίου
Κυριακή των Βαΐων – Μεγάλη Εβδοµάδα
.
Γιατί το λέµε;
.
Το ψάρι που αναπνέει µε την ουρά – Ψάρια φωτοδότες
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Γιατί τα παγόνια ξεδιπλώνουν την ουρά τους – Η πολύτιµη πλατίνα – Τι βάρος έχει ο εγκέφαλος
µαθαίνοντας
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∆ιασκεδάστε











































































Την πρώτη ηµέρα του Μάρτη αναβιώσαµε
µε τα παιδιά του νηπιαγωγείου το έθιµο της
«Χελιδόνας». Φορέσαµε χάρτινα καπέλα µε
χελιδόνια και λουλούδια και γυρίσαµε τις
γειτονιές του σχολείο τραγουδώντας το
τραγούδι:
Ήρθε, ήρθε χελιδόνα
ήρθε κι άλλη µελιδόνα
κάθισε και λάλησε
και γλυκά κελάδησε.
Μάρτη, Μάρτη µου καλέ
και Φλεβάρη φοβερέ…
Έτσι καλωσορίσαµε τον ερχοµό της
«Άνοιξη».
Επίσης τα παιδιά έγραψαν παροιµίες για το
µήνα Μάρτη.



Τα παιδιά της Α΄ τάξης έγραψαν το πρώτο
τους γράµµα! Επέλεξαν να γράψουν σε κάποιο
αγαπηµένο τους πρόσωπο (παππού, νονό, θείο)









και να του ανοίξουν την ψυχούλα τους. Αξίζει
να τα διαβάστε!





















































Στο µάθηµα της Γλώσσα οι µαθητές κ οι µαθήτριες της Β΄ τάξης έφτιαξαν ευχετήριες κάρτες.

















































Στα πλαίσια της ενότητας «25η Μαρτίου»
του µαθήµατος της Γλώσσας οι µαθητές της Ε΄
τάξης συγκέντρωσαν πληροφορίες για τις
σηµαντικότερες µορφές του Αγώνα του 1821 και
σας τις παρουσιάζουν.


















Η
Ιστορία
αναφέρει ότι ο Ρήγας
Φεραίος
(Βελεστινλής),
ο
οποίος
γεννήθηκε
στο Βελεστίνο της
Θεσσαλίας το 1757,
αφού έκανε τον
δάσκαλο για λίγα
χρόνια στα χωριά της
περιοχής του, πέρασε
στην
Κωνσταντινούπολη. Από εκεί µετέβη στη
Βλαχία, όπου έγινε γραµµατέας του ηγεµόνα Μ.
Μαυρογένη, και τελικά εγκαταστάθηκε στη
Βιέννη.
Εκεί συνέλαβε την ιδέα να οργανώσει την
απελευθέρωση της Ελλάδας. Γι’ αυτό ήλθε σε
επαφή µε διακεκριµένους εκπροσώπους της
Γαλλικής Επανάστασης και της Ελληνικής
διασποράς και, αφού κέρδισε την εµπιστοσύνη
τους, ίδρυσε µυστική επαναστατική οργάνωση
που θα προετοίµαζε τον αγώνα κατά των
Τούρκων.
Ταυτόχρονα, για να εξεγείρει τις ψυχές και
το φρόνηµα των σκλαβωµένων Ελλήνων,
έγραφε, τύπωνε και έστελνε µυστικά στην
Ελλάδα προκηρύξεις, χάρτες, εικόνες και τα
επαναστατικά του έργα, ανάµεσα στα οποία τον
«Θούριο»:



















































































































Ωστόσο αυτή η δραστηριότητα του Ρήγα και
των συντρόφων του προδόθηκε
στην
φιλότουρκη Αυστρία. Έτσι, τον Νοέµβριο του
1797 συνελήφθη στην Τεργέστη µαζί µε τον
φίλο του Περραιβό, ενώ ετοιµαζόταν να κατέβει
στην Ελλάδα, για να αρχίσει την επανάσταση
από τη Μάνη.
Μετά τις πρώτες ανακρίσεις απέλυσαν τον
Περραιβό και έστειλαν δέσµιο τον Ρήγα πίσω
στην Βιέννη, όπου είχαν συλληφθεί και άλλοι
οκτώ συνεργάτες του, από τους οποίους οι τρεις

























ήταν Αυστριακοί. Η αυστριακή κυβέρνηση
εξόρισε τους τρεις Αυστριακούς και, ύστερα από
πιέσεις, απεφάσισε να παραδώσει τον Ρήγα και
τους άλλους στην Τουρκία.
Πιο
συγκεκριµένα,
τους
έστειλε
σιδηροδέσµιους
στον
καϊµακάµη
του
Βελιγραδίου για να τους παραδώσει στην
Κωνσταντινούπολη. Εκείνος όµως, επειδή
φοβήθηκε ότι ήταν δυνατόν να τους
απελευθερώσουν στον δρόµο, διέταξε και τους
στραγγάλισαν τη νύχτα της 10ης προς 11η
Ιουνίου 1798 µέσα στις φυλακές και πέταξαν τα
σώµατά τους στον ποταµό ∆ούναβη.
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Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης (3 Απριλίου
1770 - 4 Φεβρουαρίου 1843) ήταν Κλέφτης,
πολιτικός
στην
Ελλάδα
και
καπετάνιος
και
στρατηγός
της
Επανάστασης του
1821.
Έµεινε
γνωστός και ως
Γέρος του Μοριά.
Προερχόταν από
φηµισµένη
οικογένεια
κλεφταρµατολών.
Το επώνυµο της
οικογένειάς
του
αρχικά ήταν Τζεργίνη, αλλά η σωµατική
διάπλαση του προ-πάππου του (άντρας
γεροδεµένος µε έντονους γλουτούς) τού έδωσε
το χαρακτηρισµό στα ελληνικά "Κολοκοτρώνη".
Γεννήθηκε στο Ραµαβούνι της Μεσσηνίας,
καταγόταν από το Λιµποβίσι και πέρασε τα
παιδικά του χρόνια στην Αλωνίσταινα της
Αρκαδίας που ήταν τόπος καταγωγής της
µητέρας του. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης
εισχώρησε στα σώµατα των Κλεφτών της
Πελοποννήσου και στα 15 του έγινε καπετάνιος.
Το 1818 µυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία και
άρχισε να προετοιµάζει την Επανάσταση στην
Πελοπόννησο. Ως απεσταλµένος της στη Μάνη
σήκωσε τη σηµαία της Επανάστασης στην
Καλαµάτα
στις
23
Μαρτίου
1821.
Πρωταγωνίστησε σε πολλές στρατιωτικές
επιχειρήσεις του αγώνα, όπως στη νίκη στο
Βαλτέτσι (14 Μαΐου 1821), στην άλωση της











Τριπολιτσάς (23 Σεπτεµβρίου 1821), κατά την
οποία έγινε και η σφαγή της Τριπολιτσάς, όπου
σφαγιάστηκαν περίπου 30.000 άµαχοι Τούρκοι
και Εβραίοι, στην καταστροφή της στρατιάς του
∆ράµαλη στα ∆ερβενάκια (26 Ιουλίου 1822),
όπου διέσωσε τον Αγώνα στην Πελοπόννησο,
αφού πρυτάνευσαν η ευφυΐα και η τόλµη του
στρατηγικού του νου. Οι επιτυχίες αυτές τον
ανέδειξαν σε αρχιστράτηγο της Πελοποννήσου.
Στη διάρκεια του Εµφυλίου πολέµου πολλές
φορές προσπάθησε να αµβλύνει τις αντιθέσεις
ανάµεσα στους αντιπάλους, αλλά παρόλα αυτά
δεν απέφυγε τη ρήξη. Μετά από ένοπλες
συγκρούσεις, ο ίδιος και ο γιος του
συνελήφθησαν και φυλακίστηκαν στην Ύδρα.
Ως το τέλος της Επανάστασης ο
Κολοκοτρώνης συνέχισε να διαδραµατίζει
ενεργό ρόλο στα στρατιωτικά και πολιτικά
πράγµατα της εποχής.
Υπήρξε ένθερµος οπαδός της πολιτικής του
Καποδίστρια και πρωτοστάτησε στα γεγονότα
για την ενθρόνιση του Όθωνα. Το 1833, όµως, οι
διαφωνίες του µε την αντιβασιλεία τον
οδήγησαν, µαζί µε άλλους αγωνιστές, στις
φυλακές του Παλαµιδίου στο Ναύπλιο µε την
κατηγορία της εσχάτης προδοσίας, και στις 25
Μαΐου 1834, µαζί µε τον Πλαπούτα,
καταδικάστηκε σε θάνατο. Έλαβε χάρη µετά την
ενηλικίωση του Όθωνα το 1835, οπότε και
ονοµάστηκε στρατηγός και έλαβε το αξίωµα του
«Συµβούλου της Επικρατείας». Στα τελευταία
χρόνια της ζωής του ο Κολοκοτρώνης
υπαγόρευσε στον Γεώργιο Τερτσέτη τα
«Αποµνηµονεύµατά» του, που κυκλοφόρησαν το
1851 µε τον τίτλο
και τα
οποία αποτελούν πολύτιµη πηγή για την
Ελληνική
Επανάσταση.
Ο
Θεόδωρος
Κολοκοτρώνης πέθανε µια νύχτα του 1843 από
αποπληξία, επιστρέφοντας από γλέντι στα
βασιλικά ανάκτορα.
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1820 εκλέχθηκε αρχηγός στο αρµατολίκι της
Ρούµελης, στη θέση του καταδιωκόµενου
Ανδρούτσου, µε τον οποίο είχε στενό σύνδεσµο.
Την εποχή αυτή µυείται στη Φιλική Εταιρεία. Το
1821 ύψωσε τη σηµαία της Επανάστασης στη
Λιβαδειά (30 Μαρτίου
1 Απριλίου) και
εκκένωσε µαζί µε τους ∆υοβουνιώτη και
Πανουργιά την Ανατολική Στερεά από τους
Τούρκους. Στη
γέφυρα
της
Αλαµάνας στις
22
Απριλίου
1821
προσπάθησε να
ανακόψει την
πορεία
του
Οµέρ Βρυώνη
και του Κιοσέ
Μεχµέτ προς
την
Πελοπόννησο.
Το βάρος της
σύγκρουσης
έπεσε
στον
Αθανάσιο ∆ιάκο που έλεγχε το δρόµο από τη
∆αµάστα.
Μετά
από
πολύωρη
µάχη,
τραυµατισµένος στο δεξί χέρι αιχµαλωτίστηκε
από τους Τούρκους, µεταφέρθηκε στη Λαµία,
όπου θανατώθηκε µε ανασκολοπισµό, 23
Απριλίου 1821. Η θυσία του ενίσχυσε το
φρόνηµα των αγωνιζοµένων και η δράση του
ενέπνευσε πολλούς.
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Αγωνιστής του 1821. H ηρωική του
αντίσταση στην Αλαµάνα και ο µαρτυρικός του
θάνατος στη Λαµία έγιναν θρύλος στη
συνείδηση του λαού µας. Σε νεαρή ηλικία
µόνασε ως δόκιµος και µετά διάκος στη Μονή
του Αγίου Ιωάννη του Προδρόµου της
Αρτοτίνας. Μερικά χρόνια πριν την Επανάσταση
υπηρέτησε στο σώµα των «Τσοχανταρέων»
(σωµατοφυλάκων) του Αλή Πασά. Μετά το

Η
Μαντώ
Μαυρογένους ήταν
ηρωίδα της ελληνικής
επανάστασης
του
1821.
Κόρη
του
εγκατεστηµένου στην
Τεργέστη
Έλληνα
µεγαλέµπορου
Νικόλαου
Μαυρογένους,
γεννήθηκε το 1796.
Μεγαλώνει στο άνετο
αστικό
περιβάλλον
του πατρικού σπιτιού,
που την εξοπλίζει µε ξεχωριστή µόρφωση και
την επηρεάζει µε τις ιδέες του διαφωτισµού. Η
µόρφωσή της, ο εκρηκτικός χαρακτήρας της και
η φλόγα για την ελευθερία της Ελλάδας την



















ανέδειξαν σε µια ξεχωριστή µορφή της
επανάστασης.
Λίγο πρίν την επανάσταση εγκαταστάθηκε
στην Πάρο µε τον πατέρα της. Με την έναρξη
της επανάστασης έρχεται στη Μύκονο και
ξεσηκώνει τους Μυκονιάτες. Με τα καράβια που
εξοπλίζει, συµµετέχει στο ναυτικό αγώνα και τις
συγκρούσεις µε τον τουρκικό στόλο, αλλά
ξεκαθαρίζει και την ευρύτερη περιοχή από τους
πειρατές. Συντηρεί µε δικά της έξοδα εκτός από
τα πλοία µε τα πληρώµατα και σώµα πεζικού.
Παίρνει µέρος στις µάχες του Πηλίου, της
Φθιώτιδας και της Λειβαδιάς.
Γνωρίζοντας τη γαλλική γλώσσα ήταν η
συντάκτρια της συγκινητικής έκκλησης προς τις
γυναίκες
της
Γαλλίας,
ζητώντας
τη
συµπαράστασή τους στον αγώνα και τα δεινά
των Ελλήνων. Τιµήθηκε µε το βαθµό του
αντιστρατήγου από τον Καποδίστρια και της
παραχωρήθηκε σπίτι στο Ναύπλιο. Στην
απελευθερωµένη Ελλάδα, οι πολιτικές ίντριγκες
του Κωλλέτη έχουν σαν στόχο και τη Μαντώ.
Aποσύρεται απογοητευµένη στην Πάρο το 1840,
όπου πέθανε το 1848, φτωχή και λησµονηµένη,
έχοντας διαθέσει όλη της την περιουσία στον
αγώνα της Ελλάδας για απελευθέρωση.




















$

















$



!







"



#

$











Γιος
του
Κίτσου Μπότσαρη
και µια από τις πιο
σηµαντικές
και
ηρωικές
µορφές
του αγώνα των
Ελλήνων το 1821.
Γεννήθηκε το 1790
και πολέµησε µαζί
µε τον πατέρα του
σ’ όλους τους
αγώνες
των
Σουλιωτών
κατά
των
Τούρκων.
Μετά την πτώση
του Σουλίου πέρασε µαζί µ’ αυτόν, το θείο του
Νότη και άλλους Σουλιώτες στην Κέρκυρα,
όπου κατατάχτηκε στο γαλλικό στρατό στον
οποίο υπηρέτησε ως υπαξιωµατικός. Αργότερα,
το 1822, διακρίθηκε στη µάχη του Πέτα και
πήρε µέρος στην πρώτη πολιορκία του
Μεσολογγίου, µαζί µε το θείο του Νότη. Από
την τότε κυβέρνηση διορίστηκε αρχιστράτηγος
∆υτικής Ελλάδας, αλλά αρνήθηκε το διορισµό,
σκίζοντας το χαρτί µπροστά στους άλλους







οπλαρχηγούς, όταν µερικοί απ’ αυτούς άρχισαν
τις διαµαρτυρίες και τα παράπονα, λέγοντας ότι
«όποιος είναι άξιος παίρνει το χαρτί του
στρατηγού στον πόλεµο».
Τον Αύγουστο του 1823 µαζί µε 350 άντρες
έκανε έφοδο στους 5.000 Τουρκαλβανούς του
Μουσταή Πασά της Σκόδρας, στο Κεφαλόβρυσο
του Καρπενησίου. Εκεί ο γενναίος αυτός
οπλαρχηγός σκοτώθηκε, πολεµώντας ηρωικά. Οι
Σουλιώτες του µετέφεραν τη σορό του αρχηγού
τους στο Μεσολόγγι, όπου θάφτηκε µε µεγάλες
τιµές. Ο Μάρκος Μπότσαρης τιµήθηκε απ’ τους
κατοπινούς µε προτοµές και µνηµεία σε πολλές
πόλεις της χώρας, όπως στο Καρπενήσι και στο
Μεσολόγγι.
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Εξαιρετικός αγωνιστής, στρατηγός και
µεγάλη µορφή της Ελληνικής Επανάστασης του
1821 και των πρώτων, µετά την απελευθέρωση,
χρόνων. Ο Μακρυγιάννης γεννήθηκε το 1797
από φτωχή οικογένεια στο χωριό Αβορίτη του
νοµού Φωκίδας. Το κανονικό του επίθετο ήταν
Τριανταφύλλου,
αλλά
ονοµάστηκε
Μακρυγιάννης (µακρύς Ιωάννης), γιατί είχε
ψηλό ανάστηµα Στην Άρτα µυήθηκε στη Φιλική
Εταιρεία και προσχώρησε στην Επανάσταση
λίγο πριν την έκρηξή της. Στην αρχή της
Επανάστασης υπηρέτησε κάτω απ’ τις διαταγές
του οπλαρχηγού Μπακόλα, που θαύµαζε πολύ.
Πήρε µέρος στις µάχες του Σταυρού και του
Πέτα κι επικεφαλής 700 αντρών µπήκε
θριαµβευτής στην πόλη της Άρτας που την
κυρίεψαν απ' τους Τούρκους.
Τον Απρίλη του 1822, παρόλο που είχε
αρρωστήσει λίγο καιρό πριν, ως οπλαρχηγός 4
χωριών των Σαλώνων, επιτέθηκε εναντίον της
Υπάτης, που όµως δεν µπόρεσε να πάρει απ’
τους Τούρκους.
Τον Αύγουστο, που ο Ανδρούτσος ανάλαβε
την αρχιστρατηγία της Ανατολικής Στερεάς, ο
Μακρυγιάννης ορίστηκε αντιφρούραρχος κι ο
Γκούρας φρούραρχος της Ακρόπολης. Κατόπιν
ορίστηκε και πολιτάρχης της Αθήνας, δηλαδή
είχε καθήκον να επιβλέπει τη δηµόσια τάξη.
Μαζί µε το Νικηταρά εκστράτευσε στη
Ρούµελη και πήρε µέρος σε πολλές µάχες.
Στην περίοδο των εµφύλιων πολέµων ο
Μακρυγιάννης τάχτηκε µε το µέρος της
κυβέρνησης και κυνήγησε τους αντάρτες, γιατί
πίστευε ότι έτσι θα ερχόταν γρηγορότερα η τάξη
στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος.









Το 1825 διορίστηκε απ' την κυβέρνηση
πολιτάρχης
της
Αρκαδίας.
Εκεί
τον
προσκάλεσαν οι πολιορκούµενοι απ’ τους
Τούρκους στο φρούριο του Νεόκαστρου. Έτρεξε
για βοήθειά τους µαζί µε 100 άνδρες και
πολέµησε γενναία µέχρι την παράδοση του
κάστρου. Μετά την άλωση της Τρίπολης
πολέµησε τον Ιµπραήµ στη µάχη των Μύλων,
τραυµατίστηκε βαριά και µεταφέρθηκε στην

Αθήνα
Αλλά η γενναιότητα του στρατηγού
Μακρυγιάννη φάνηκε
στις µάχες της
Ακρόπολης, που την πολιορκούσε ο Ρεσίτ πασάς
Κιουταχής. Εκεί τραυµατίστηκε στο λαιµό και
στο κεφάλι.
Το τραύµα αυτό τον βασάνιζε µέχρι το τέλος
της ζωής του.
Ο Μακρυγιάννης, φύση φιλελεύθερη, ήρθε
πολλές φορές σε σύγκρουση µε τον Καποδίστρια
για την αυταρχική πολιτική που ακολουθούσε.
Επειδή αρνήθηκε να υπογράψει τον όρκο που
έβαζε ο Καποδίστριας στους δηµόσιους
υπαλλήλους (τον θεωρούσε προσβλητικό), έχασε
το αξίωµα του αρχηγού της εκτελεστικής
δύναµης της Πελοποννήσου και το βαθµό του.
Στ’ αποµνηµονεύµατά του κατηγορεί τον
Καποδίστρια για τη δικτατορική του πολιτική
και την ανάπτυξη του χαφιεδισµού στη χώρα.
Όταν ήρθε ο Όθωνας στην Ελλάδα, τον
χαιρέτησε µε αισιοδοξία. Απογοητεύτηκε όµως
απ’ τη βίαιη διάλυση των αντάρτικων οµάδων
των αγωνιστών, την περιφρόνηση των Βαυαρών
προς τους αγωνιστές και τις αδικίες που έγιναν
σε βάρος τους. Ο Μακρυγιάννης, ως δηµοτικός















σύµβουλος της Αθήνας, πέτυχε να εκδώσει το
δηµοτικό συµβούλιο ψήφισµα για την
παραχώρηση απ' τον Όθωνα συντάγµατος στον
ελληνικό λαό. Συσπείρωσε γύρω του τους
δηµοκρατικούς και φιλελεύθερους άντρες και
ζητούσε σύνταγµα απ’ τον Όθωνα. Έτσι, µε την
αναίµακτη εξέγερση της 3ης Σεπτέµβρη 1843
και µε τη βοήθεια του στρατού µε αρχηγό τον
Καλλέργη, ο Όθωνας αναγκάστηκε να
παραχωρήσει σύνταγµα. Έτσι ο Μακρυγιάννης
αναδείχτηκε πρωτεργάτης του αγώνα, που
χάρισε το πρώτο σύνταγµα στον ελληνικό λαό.
Ο Μακρυγιάννης πήρε µέρος στη διαµόρφωση
του συντάγµατος. Τότε πήρε και το βαθµό του
υποστράτηγου. Ο αγώνας του Μακρυγιάννη για
την τήρηση του συντάγµατος θεωρήθηκε
ύποπτος και το 1852 τον κατηγόρησαν για
συνωµοσία εναντίον του Όθωνα. Στις 16 Μάρτη
του 1853, το στρατοδικείο τον καταδίκασε σε
θάνατο. Η καταδίκη του Μακρυγιάννη, του
αγωνιστή που τόσα πρόσφερε στην ελευθερία
της πατρίδας, προκάλεσε την αγανάκτηση του
ελληνικού λαού. Η κυβέρνηση αναγκάστηκε να
µετατρέψει την ποινή σε ισόβια, µετά σε 10
χρόνια και τέλος τον άφησε ελεύθερο.
Αλλά η υγεία του είχε κλονιστεί σε
ανεπανόρθωτο βαθµό.
Στο κίνηµα εναντίον της βασιλείας του
Όθωνα της 10ης Οκτώβρη 1862, ο λαός της
Αθήνας θυµήθηκε τον αρχηγό του στο
προηγούµενο κίνηµα, (1843), πήγε στο σπίτι του
Μακρυγιάννη και τον περιέφερε θριαµβευτικά
στην πόλη.
Στις 20 Απρίλη του 1869 έγινε
αντιστράτηγος και στις 27 Απρίλη του 1864, ο
Μακρυγιάννης άφησε την τελευταία του πνοή.
Ο Μακρυγιάννης, εκτός απ' την ανεκτίµητη
προσφορά του στην επανάσταση του εικοσιένα
µας άφησε κι ένα θαυµάσιο ιστορικό και
λογοτεχνικό
µνηµείο.
Είναι
τα
.
Ο στρατηγός, αν και αγράµµατος, µας άφησε
ένα
απέριττο
ιστορικό
κείµενο,
που
περιλαµβάνει τα γεγονότα µέχρι το 1850. Ο
Μακρυγιάννης κάνει περιγραφές γεµάτες
ζωντανή αφέλεια, φυσικότητα, λυρισµό και
παραστατικότητα. Εκθέτει τα γεγονότα και κάνει
χαρακτηρισµούς µε το δικό του τρόπο και τα
αναλύει όλα µε το αγνό, πατριωτικό,
φιλελεύθερο και δηµοκρατικό πνεύµα του.
Τα
εκδόθηκαν για
πρώτη φορά το 1907 απ' το Γιάννη
Βλαχογιάννη.
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Στα πλαίσια της ενότητας «25η Μαρτίου»
του µαθήµατος τη Γλώσσας και του µαθήµατος
της Ιστορίας, οι µαθητές ΣΤ΄ ετοίµασαν ένα
ερωτηµατολόγιο για να διαπιστώσουν πόσα
πράγµατα γνωρίζουµε για την 25η Μαρτίου.
Μπορείτε κι εσείς, αν θέλετε, να δοκιµάσετε.



















κάτω. Προτίµησαν το θάνατο από το
να πέσουν στα χέρια των Τούρκων.

1) Τι γιορτάζουµε την 25η Μαρτίου;
Α) Το ΟΧΙ που είπαν οι Έλληνες στους
Ιταλούς.
Β) Την επέτειο του Πολυτεχνείου.
Γ) Την απελευθέρωση της Ελλάδας από
τους Τούρκους.
2) Πόσα χρόνια έµειναν υπόδουλοι οι Έλληνες
στον τουρκικό ζυγό;
Α) 1821
Β) 40
Γ) 400
3) Τι ήταν το παιδοµάζωµα;
Α) Παίρνανε αίµα από τα παιδιά.
Β) Οι Τούρκοι µάζευαν µε τη βία
ελληνόπουλα και τα εκπαίδευαν να
γίνουν φανατικοί στρατιώτες και
µουσουλµάνοι.
Γ) Μάζευαν τα παιδιά και τα έβαζαν να
διαβάζουν.
4) Γιατί ήταν ονοµαστά τα νησιά Ύδρα,
Σπέτσες και Ψαρά;
Α) Είχαν µεγάλη ναυτική δύναµη και
γνώριζαν οικονοµική άνθηση την
εποχή της Τουρκοκρατίας.
Β) Ήταν διάσηµα νησιά.
Γ) Ήταν τουριστικά νησιά.
5) Ποιος ήταν ο Αδαµάντιος Κοραής;
Α) Πνευµατικός άνθρωπος, πολύ
µορφωµένος, µε αγάπη για την
πατρίδα, που βοήθησε στην αφύπνιση
των σκλαβωµένων Ελλήνων.
Β) Πολεµιστής της Επανάστασης.
Γ) Φιλόσοφος της εποχής του.
6) Τι ξέρεις για το χορό του Ζαλόγγου;
Α) Ήταν χορός της εποχής.
Β) Ήταν τραγούδι για γυναίκες.
Γ) Οι Σουλιώτισσες ανέβηκαν στο
Ζάλογγο, πιάστηκαν σε κυκλικό χορό
και σε κάθε γύρο η πρώτη πηδούσε

7) Ποιος έγραψε το «Θούριο»;
Α) Ο Απόστολος Παύλος.
B) Ο Ρήγας Φεραίος.
Γ) Ο Ευγένιος Τριβιζάς.
8) Τι ήταν η Φιλική Εταιρία;
Α) Μυστική οργάνωση µε σκοπό του
αγώνα για την απελευθέρωση της
Ελλάδας.
Β) Τίτλος παραµυθιού.
Γ) Μυστική τράπεζα για τον αγώνα.
9) Από ποιο µέρος της Ελλάδας ξεκίνησε η
Επανάσταση το Μάρτιο του 1821;
Α) Από τη Μακεδονία.
Β) Από την Ήπειρο.
Γ) Από την Πελοπόννησο.
10) Ποιος αγωνιστής της Επανάστασης του 1821
θανατώθηκε από τους Τούρκους µε
απάνθρωπο τρόπο στην Αλαµάνα;
Α) Ο Γεώργιος Καραϊσκάκης.
Β) Ο Αθανάσιος ∆ιάκος.
Γ) Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.
11) Ποιον ήρωα της Επανάστασης
αποκαλούσαν «Γέρο του Μοριά»;
Α) Το Θεόδωρο Κολοκοτρώνη.
Β) Τον Αντρέα Μιαούλη.
Γ) Το Γεώργιο Καραϊσκάκη.
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12) Ποιος νίκησε τους Τούρκους στο Χάνι της
Γραβιάς;
Α) Ο Οδυσσέας.
Β) Ο Παπαφλέσσας.
Γ) Ο Οδυσσέας Αντρούτσος.

17) Ποιος συνέθεσε τη µουσική του Εθνικού
Ύµνου;
Α) Ο ∆ιονύσιος Σολοµός.
Β) Ο Νικόλαος Μάντζαρος.
Γ) Ο Μίκης Θεοδωράκης.

13) Πού αλλού, εκτός από το Ζάλογγο, έπεσαν
χορεύοντας στον γκρεµό τα γυναικόπαιδα,
για να σωθούν από τους Τούρκους;
Α) Στην Έδεσσα.
Β) Στη Νάουσα.
Γ. Στο Σούνιο.

18) Ποιος ήταν πρώτος κυβερνήτης
Ελλάδας;
Α) Ο Κωνσταντίνος Κανάρης.
Β) Ο Ιωάννης Καποδίστριας.
Γ) Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.

19) Ποια «τραγούδια» ύµνησαν τον αγώνα των
Ελλήνων για ελευθερία;
Α) Τα δηµοτικά τραγούδια που
δηµιούργησε ο λαός.
Β) Η Σοφία Βέµπο.
Γ) Τα Τραγούδια του ∆ιονύσιου
Σολοµού.

14) Τι ήταν η Έξοδος του Μεσολογγίου;
Α)
Έξοδος
των
κατοίκων
του
Μεσολογγίου, για να γλιτώσουν από
την πολιορκία των Τούρκων.
Β) Έξοδος των Αθηναίων, για να πάνε το
Σαββατοκύριακο στο Μεσολόγγι.
Γ)
Έξοδος
των
κατοίκων
του
Μεσολογγίου για διακοπές.

20) Ποιος αγωνιστής/στρια έγινε γνωστός/ή για
τα «Αποµνηµονεύµατά» του;
Α) Η Μπουµπουλίνα.
Β) Ο Μιαούλης.
Γ) Ο Μακρυγιάννης.

15) Ποιος ήταν ο αρχηγός των Αιγυπτίων που
πολέµησαν µαζί µε τους Τούρκους εναντίων
των Ελλήνων;
Α) Ο Κιουταχής.
Β) Ο Χουρσίτ.
Γ) Ο Ιµπραήµ.

21) Ποια ναυµαχία οδήγησε τελικά στην
απελευθέρωση της Ελλάδας;
Α) Η ναυµαχία του Ναβαρίνου.
Β) Η ναυµαχία της Σαλαµίνας.
Γ) Η ναυµαχία στους Αιγός ποταµούς.

16) Τι ήταν οι φιλέλληνες ;
Α) Πνευµατικοί άνθρωποι από την
Ευρώπη
που
αγάπησαν
τους
Έλληνες, πίστευαν στον αγώνα τους
και τον ενίσχυσαν πιέζοντας τις
κυβερνήσεις τους ν βοηθήσουν.
Β) Ήταν φίλοι των Ελλήνων.
Γ) Άνθρωποι που έρχονταν στην Ελλάδα,
την αγαπούσαν.
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22) Ποια είναι η παραδοσιακή φορεσιά των
αντρών;
Α) Κόκκινος µανδύας.
Β) Ράσα.
Γ) Λευκή φουστανέλα και γιλέκο
πολύχρωµο.
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και έντονα συναισθήµατα σε όλους εµάς που την
παρακολουθήσαµε. Λύπη, µίσος για τους
Τούρκους, για τον Αλί Πασά και στενοχώρια για
τους Επαναστάτες. Εµάς µας προκάλεσε χαρά η
ήττα τον Τούρκων από τους Έλληνες και µίσος
για τους Τούρκους.








Την Τρίτη 16 Μαρτίου πήγαµε στο Κέντρο
Νεότητος να παρακολουθήσουµε την ταινία
«Σουλιώτες», µε την ευκαιρία της 25ης Μαρτίου.
Η ταινία παρουσίαζε τον αγώνα των Σουλιωτών
εναντίων του Αλί Πασά και των Τούρκων,
καθώς επίσης και την πτώση των γυναικών στο
Ζάλογγο. Η ταινία είχε δηµιουργήσει διάφορα




απαραίτητα αξεσουάρ του και πώς πρέπει να το
συντηρούµε για να είµαστε όσο το δυνατόν πιο
ασφαλείς κυκλοφορώντας µ’ αυτό. Στο τέλος
είδαµε σε DVD και µια µικρή ταινία
εκπαιδευτικού περιεχοµένου για τα σωστά και
τα λάθη που κάνουµε οδηγώντας ποδήλατο.

Την Πέµπτη 18 Μαρτίου οι µαθητές της ΣΤ΄
τάξης παρουσίασαν την εργασία τους
«Ποδηλατώ µε ασφάλεια» στους µαθητές του
Σχολείου µας. Παρουσίασαν ένα power point µε
οδηγίες για το τι πρέπει να προσέχουµε όταν
οδηγούµε το ποδήλατό µας, ποια είναι τα
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Την Παρασκευή 19 Μαρτίου το Σχολείο µας
επισκέφτηκε το θέατρο «ΕΓΝΑΤΙΑ» και
παρακολούθησε τη θεατρική παράσταση της
Κάρµεν Ρουγγέρη «Οµήρου Ιλιάδα – Τρωικός
Πόλεµος». Ο Όµηρος εδώ ασχολείται µόνο µε
51 µέρες από το δέκατο χρόνο του Τρωικού

Πολέµου. Ξεκινάει από το θυµό του Αχιλλέα µε
τον Αγαµέµνονα, που κόντεψε να γίνει αιτία να
χάσουν τον πόλεµο οι Έλληνες.
Μπροστά στα µάτια µας ζωντάνεψαν η
γέννηση της Ελένης, ο γάµος της µε τον
Μενέλαο και η φυγή της µε τον Πάρη η γέννηση











του Αχιλλέα, το συµβούλιο των Ελλήνων
στρατηγών, η έναρξη του Τρωικού Πολέµου, η
αρπαγή της Χρυσηίδας.
Μετά συνέχισε στην Ιλιάδα µε το θυµό του
Αχιλλέα και τη διαµάχη του µε τον Αγαµέµνονα,
την αποχώρησή του από τη µάχη, τη συµµετοχή
των θεών του Ολύµπου, τις µάχες των Ελλήνων
µε τους Τρώες, το θάνατο του Πάτροκλου, την
εκδίκηση του Αχιλλέα και το θάνατο του
Έκτορα.
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ΕΡΩΤΗΣΗ: Πώς λέγεστε;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Γεωργίου Χρίστος.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Από πού είστε;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Είµαι Θεσσαλονικιός.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Πώς αποφασίσατε να γίνετε
ηθοποιός; Σας ενέπνευσε κάποιος αγαπηµένος
σας ηθοποιός, για να ασχοληθείτε µ’ αυτό το
επάγγελµα;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ναι , µε ενέπνευσε. ∆ηλαδή
µια παράσταση, όχι ένας ηθοποιός. Ήµουν 15
χρονών και είδα την παράσταση «Ποιος φοβάται
τη Βιρτζίνια Γουλφ» εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο
«ΟΛΥΜΠΙΟΝ» και αυτό που συνέβη µέσα στην
αίθουσα µε έκανε να θέλω να γίνω ηθοποιός. Η
µαγεία που δηµιούργησαν αυτοί οι άνθρωποι
πάνω στη σκηνή.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Πόσων χρονών ξεκινήσατε να
παίζετε;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Άρχισα λίγο αργά, γιατί
έκανα κάποιες άλλες σπουδές πρώτα, άρχισα στα
29 επαγγελµατικά.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Πόσα χρόνια κάνετε αυτή τη
δουλειά;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Την κάνω 13 χρόνια.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Κάνετε και κάποια άλλη
δουλειά παράλληλα µε την ηθοποιία;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σπούδασα ψυχολογία αλλά
δεν το εξάσκησα ποτέ. Μετά τις σπουδές της
ψυχολογίας ξεκίνησα κατευθείαν τις σπουδές
του θεάτρου, πήγα στρατό και µετά άρχισα να
δουλεύω στο θέατρο.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποια ήταν η πρώτη παράσταση
στην οποία παίξατε;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η πρώτη παράσταση που
έπαιξα ήταν πάλι παιδικό θέατρο, ήταν «Η
πριγκίπισσα Τουραντώ» στο ∆Η.ΠΕ.ΘΕ.
Ρούµελης
σε
σκηνοθεσία
του
Πάνου
Σκουρολιάκου το 1997.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιο ρόλο παίξατε σ’ εκείνη
την παράσταση;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Έκανα των πρίγκιπα Καλάφ.











Η παράσταση ήταν πάρα πολύ ωραία. Μας
άρεσαν οι µονοµαχίες των ηρώων, οι αλλαγές
ρόλων πάνω στη σκηνή, η µουσική και τα
τραγούδια, η προβολή διαφόρων βίντεο και
εικόνων πάνω σε οθόνη.
Μετά την παράσταση βγήκαµε φωτογραφίες
µε τους ηθοποιούς, πήραµε αυτόγραφα και στο
τέλος πήραµε συνέντευξη από τον ηθοποιό
Χρίστο Γεωργίου.
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ΕΡΩΤΗΣΗ: Σε ποιες παραστάσεις έχετε
παίξει;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Πολλές. Έχω παίξει στο
Κρατικό Θέατρο, στο Εθνικό Θέατρο.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποια ήταν η καλύτερη κατά τη
γνώµη σας;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Αυτή.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Έχετε παίξει σε κάποια
τηλεοπτική σειρά;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Έχω κάνει πολύ λίγο
τηλεόραση πριν από αρκετά χρόνια. Το 1993,
ξεκινώντας τη σχολή, ήµουν στο « Καθένας µε

την τρέλα του» σε σκηνοθεσία ∆ηµήτρη
Παπακωσταντή, µε την Ελένη Ανουσάκη, τον
Παύλο Χαϊκάλη, την Κάρµεν Ρουγγέρη και τον
∆ηµήτρη Καλλιβωκά.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Έχετε κάποιον ηθοποιό σαν
πρότυπο;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Από πολλούς ηθοποιούς
βλέπουµε πράγµατα και µαθαίνουµε και σε
θέµατα
υποκριτικής
και
σε
θέµατα
συµπεριφοράς, γιατί εκτός από καλοί µαθητές
πρέπει να είµαστε και καλοί συµµαθητές.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιος είναι ο αγαπηµένος σας
ηθοποιός;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ο Μιχαήλ Μαρµαρινός.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Σας αρέσει η δουλειά που
κάνετε; Γιατί;

















ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ναι, όλους µας επηρεάζει.
Προσπαθούµε, αλλά είναι δύσκολο. Για εµάς
είναι ακόµα πιο δύσκολο, γιατί δυο φορές το
χρόνο πρέπει να ψάχνουµε για δουλειά. ∆ηλαδή,
τελειώνει η χειµερινή σεζόν και πρέπει να βρεις






































ΕΡΩΤΗΣΗ: Πόσο έχει επηρεάσει την
προσέλευση των θεατών ο θόρυβος που έγινε µε
τη «γρίπη των χοίρων» και η οικονοµική κρίση;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Εµάς µας επηρέασε πάρα
πολύ. Αρχίσαµε ενάµιση µήνα αργότερα.
Έπρεπε να ξεκινήσουµε κανονικά από τον
Οκτώβριο. Όλη αυτή η υπόθεση µε τη «γρίπη
των χοίρων» µας πήγε ενάµιση µήνα πίσω.
Ξεκινήσαµε
µέσα
Νοέµβρη.
Οπότε
καταλαβαίνετε ότι ήταν κόστος και για εµάς και
για την παραγωγή και για όλους όσοι
συµµετείχαµε. Επηρεάστηκαν όλα τα θέατρα.
Ευτυχώς εµείς από ένα σηµείο και µετά
αρχίσαµε να πηγαίνουµε καλύτερα.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Σας αρέσει ο ρόλος που
παίζετε; Γιατί;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Μου αρέσουν οι ρόλοι που
παίζω. Παίζω το ∆ία και το Μενέλαο. Συνήθως
προσπαθώ να µου αρέσουν οι ρόλοι που παίζω,
για να περνάµε και καλά.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι σας άρεσε περισσότερο σ’
αυτήν την παράσταση;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Εγώ χαίροµε που παίζω σ’
αυτή την παράσταση. Το έργο είναι πολύ
διαχρονικό, γιατί ασχολείται µε πράγµατα που
µας απασχολούν όλους µας πάντοτε. Ο Όµηρος
εδώ ασχολείται µόνο µε 51 µέρες από το δέκατο
χρόνο του Τρωικού Πολέµου. Ξεκινάει από το
θυµό του Αχιλλέα µε τον Αγαµέµνονα, που
κόντεψε να γίνει αιτία να χάσουν το πόλεµο οι
Έλληνες. Αυτό είναι κάτι διαχρονικό. Τελικά ο
Έλληνας, επειδή είναι έξυπνος, βρίσκει τρόπο
και µε το ∆ούρειο Ίππο τα καταφέρνει και,
µακάρι, να τα καταφέρνει πάντα.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Σας αρέσει να παίζετε σε
παραστάσεις για παιδιά ή για µεγάλους;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Προτιµώ να παίζω σε
παραστάσεις για παιδιά.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Όταν σας βλέπουν στο δρόµο,
σας αναγνωρίζουν;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όχι.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Η ανεργία που υπάρχει στον
κλάδο σας έχει επηρεάσει εσάς προσωπικά;





δουλειά για το καλοκαίρι, τελειώνει η
καλοκαιρινή σεζόν και πρέπει να βρεις δουλειά
για το χειµώνα. Αυτό από µόνο του είναι
κουραστικό.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Μου αρέσει. Για να την
κάνω;
ΕΡΩΤΗΣΗ: Είναι κουραστική;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Είναι κουραστική, όπως όλες
οι δουλειές.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Πόσα χρήµατα παίρνετε;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Πληρωνόµαστε καλά. Μας
προσέχουν.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Πόσο χρόνο χρειάζεστε, για να
µάθετε το ρόλο σας;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Συνήθως κάνουµε πρόβες για
ένα θεατρικό έργο ενάµιση µε δύο µήνες. Τα
λόγια τα µαθαίνουµε σε δύο βδοµάδες, ανάλογα
και µε τον όγκο.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Οι σχέσεις σας µε τους
συµπρωταγωνιστές σας είναι πάντοτε καλές;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όχι, δεν είναι πάντοτε καλές.
Προσπαθούµε να είναι καλές, γιατί βοηθάει και
τη δουλειά. Είπαµε ότι πρέπει να είµαστε και
καλοί συνάδελφοι, συµµαθητές. Προσπαθούµε
τώρα. ∆εν τα καταφέρνουµε πάντα.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Σας αρέσει περισσότερο να
παίζετε σε κωµωδία ή σε δράµα;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Έχω κάνει πιο πολύ
δραµατικούς ρόλους.
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Μεγάλη ∆ευτέρα
Τη
θυµόµαστε τον αγαθό
Ιωσήφ, γιο του Ιακώβ, που πουλήθηκε από τα
αδέλφια του, γιατί τον ζήλευαν. ∆ούλος πια
έφθασε
στην
Αίγυπτο, οπού,
µετά
από
φυλάκιση και
µεγάλες
ταλαιπωρίες,
πηρέ
υψηλά
αξιώµατα, όταν
κατόρθωσε να
εξηγήσει
το
παράξενο
όνειρο που είχε δει ο Φαραώ, ο βασιλιάς της
χώρας. Του είπε ότι περιµένουν την Αίγυπτο
εφτά χρονιά πεινάς και δυστυχίας ο Φαραώ που
τον πίστεψε, του εµπιστεύτηκε τη διαχείριση τις
χώρας. Έτσι, όταν ήρθαν οι δύσκολες µέρες, οι




































δουν κι άλλοι κουνούσαν κλαδιά και Τον
επευφηµούσαν λέγοντας:
Ωσαννά ! Ευλογηµένος ο ερχόµενος εν
ονόµατι Κυρίου, δηλαδή Ευλογηµένος
Εκείνος που έρχεται σταλµένος από το
Θεό.
Αυτή την ένδοξη και λαµπρή Κυριακή, µε το
πανηγύρι κατά την είσοδο του Χριστού στην
Ιερουσαλήµ, αρχίζει η Μεγαλύτερη Εβδοµάδα
για τους Χριστιανούς.
Πηγαίνοντας στην εκκλησία αφιερώνουµε
την ηµέρα µας στη δόξα Του και µοιράζουµε
την καρδιά µας µαζί του. Οι ναοί όλοι αυτή την
ηµέρα, είναι στολισµένοι µε κλαδιά βάγιας και
έχουν παντού κλαδιά δάφνης για το πέρασµα του
Λυτρωτή του κόσµου. Τα βάγια είναι κλαδιά. Ο
ιερέας στο τέλος της θείας λειτουργίας δίνει σ’
όλο τον κόσµο από ένα κλαδί. Τα βάγια που
παίρνουν οι νοικοκυραίοι, µαζί µε τα βασιλικά
του Σταυρού και τα λουλούδια του Επιταφίου,
τα φυλάνε στα εικονίσµατά τους, και
χρησιµεύουν ως «φυλαχτά» στο κάθε σπιτικό.
Την ηµέρα εκείνη λένε:
Βάγια βάγια των Βαγιών
τρώνε ψάρι και κολιό
και την άλλη Κυριακή
κόκκινο αυγό κι αρνί.

Την
τελευταία χρονιά
που ο Χριστός
πήγαινε µαζί µε
τους
µαθητές
του
στα
Ιεροσόλυµα, για
τη
µεγάλη
γιορτή
των
Ισραηλιτών, το
Πάσχα, µεγάλη
υποδοχή έκανε ο
λαός για τον
Βασιλιά
των
Ουρανών.
Ο
Ιησούς
µπήκε
στην
πόλη καθισµένος
σ’ ένα µικρό γαϊδουράκι, που στη ράχη του δεν
κάθισε ποτέ κανείς.
Στα Ιεροσόλυµα τις µέρες εκείνες πλήθος
λαού βρισκόταν, για να γιορτάσει το Πάσχα.
Είχαν πληροφορηθεί πολλοί άνθρωποι την
ανάσταση του Λαζάρου και τον ερχοµό του
Ιησού.
Ετοιµάστηκαν
λοιπόν και
τον
υποδέχτηκαν σαν βασιλιά στρώνοντας στο
δρόµο κλαδιά από φοίνικες και τα ρούχα τους.
Άλλοι σκαρφάλωναν στα δέντρα για να Τον
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αποθήκες ήταν γεµάτες καρπούς και ο λαός δεν
πείνασε.
Στο πρόσωπο και στην ιστορία του Ιωσήφ, οι
χριστιανοί θυµούνται τον ίδιο το Χριστό, που
φθονήθηκε, πουλήθηκε, βασανίστηκε και
θανατώθηκε, για να αναστηθεί τελικά ένδοξα και
να θρέψει τους πιστούς µε τον άρτο της ζωής.
$
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Μεγάλη Τρίτη
Ένα εξαιρετικά σηµαντικό γεγονός κυριαρχεί
τη µεγάλη Τρίτη στην εκκλησία. Η µετάνοια
µιας αµαρτωλής γυναίκας. Μία απλή γυναίκα
πλησιάζει το Χριστό και χύνει στα πόδια Του
µύρα αγάπης και δάκρυα µετάνοιας.
Όταν µετανιώνουµε
πραγµατικά και
λυπούµαστε για κάποια πράξη µας, ο Χριστός
πάντα µας δέχεται µε ανοιχτή αγκαλιά. Έτσι
δέχθηκε αυτή τη γυναίκα και τη λύτρωσε από τη
θλίψη και τη στενοχώρια.
Ακόµα, αυτή την µέρα θυµόµαστε την
παραβολή των 10 παρθένων, όπου οι 5
βρίσκονταν σε ετοιµότητα και περίµεναν πάντα

















τον Κύριο, ενώ οι άλλες 5 είχαν ξεχαστεί και
δεν ήταν έτοιµες. Την ίδια µέρα ακούµε στην
εκκλησία να ψάλλεται
το πολύ γνωστό
τροπάριο της Κασσιανής. Είναι ένας ύµνος
µετάνοιας και εµπιστοσύνης στο Θεό γραµµένος
από τη βυζαντινή ποιήτρια Κασσιανή.
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Μεγάλη Τετάρτη
Τη Μεγάλη Τετάρτη θυµόµαστε την
αµαρτωλή γυναίκα που άλειψε µε µύρο τα πόδια
του Χριστού. Την ίδια µέρα το Συνέδριο
(∆ικαστήριο) των Ιουδαίων αποφάσιζε να
καταδικάσει το Χριστό, µε την προδοτική
βοήθεια του µαθητή του Ιούδα. Οι Ακολουθίες
(Λειτουργίες) των ηµερών αυτών λέγονται





Ακολουθίες του Νυµφίου, επειδή τότε ψάλλεται
το πολύ ωραίο τροπάριο του Νυµφίου:
Ιδού ο Νυµφίος έρχεται εν τω µέσω της νυκτός
και µακάριος ο δούλος, ον ευρήσει γρηγορούντα
ανάξιος δε πάλιν ον ευρήσει ραθυµούντα.
Βλέπε, ουν, ψυχή µου, µη τω ύπνω κατενεχθής,
ίνα µη το θάνατω παραδοθής
και της Βασιλείας έξω κλεισθής.
$

Η παράδοση λέει πως ήταν µία πολύ ωραία
κοπέλα, αλλά και ιδιαίτερα µορφωµένη και
πιστή. Όταν ο νεαρός αυτοκράτορας Θεόφιλος
θέλησε να βρει σύζυγο, συγκεντρώθηκαν στο
παλάτι οι κόρες των καλύτερων οικογενειών του
Βυζαντίου. Κρατώντας ο Θεόφιλος ένα χρυσό
µήλο, που θα το έδινε ως αρραβώνα στην
κοπέλα που θα διάλεγε, πλησίασε την Κασσιανή.
∆ιά γυναικός ερρύη τα φαύλα (από τη
γυναίκα – την Εύα – πήγασε η
δυστυχία), της είπε.
Αλλά και δια γυναικός πηγάζει τα
κρείττω (τα καλύτερα) του απάντησε
διστακτικά εκείνη, φέρνοντας στο νου
της την Παναγία.
Ο Θεόφιλος εντυπωσιάστηκε από την
ετοιµότητα και την προσωπικότητά της, αλλά
διάλεξε µία άλλη κοπέλα για σύζυγό του, τη
Θεοδώρα. Η Κασσιανή ήταν υπερβολικά
έξυπνη, για να γίνει αυτοκράτειρα!



$

$

Μεγάλη Πέµπτη
Κάθε µεγάλη Πέµπτη ξηµερώνει µια πολύ
σηµαντική
µέρα
για
ολόκληρη
τη
Χριστιανοσύνη.
Ο Χριστός, όταν βρισκόταν στη Βηθανία µε
τους µαθητές Του, θέλησε να συµφάγουν και
να συνεορτάσουν για τελευταίο βράδυ όλοι
µαζί. Πραγµατικά συγκεντρώθηκαν οι δώδεκα
µαθητές και τους είπε: «Ένας από εσάς σήµερα
θα µε προδώσει». Οι µαθητές ανησύχησαν κι
άρχισαν µε αγωνία να Τον ρωτούν. Τότε ο
Ιησούς
τους ανακοίνωσε ότι ο Υιός του
ανθρώπου προχωρεί προς το λυτρωτικό θάνατο
σύµφωνα µε τις προφητείες που έχουν γραφεί γι’
Αυτόν. Οι µαθητές αναρωτιόνταν τι να
συνέβαινε.
Ο ∆ιδάσκαλος πήρε στα χέρια του τον άρτο,
δοξολόγησε τον Ουράνιο Πατέρα έκοψε, τον
άρτο σε κοµµάτια και τον µοίρασε στους
µαθητές λέγοντας «λάβετε φάγετε. αυτό είναι το
σώµα µου». Πήρε µετά το ποτήρι µε το κρασί,
ευχαρίστησε τον Πατέρα, έδωσε πάλι στους
µαθητές λέγοντάς τους: «Τούτο είναι το αίµα
µου, µε το οποίο επικυρώνεται η νέα διαθήκη
και το οποίο χύνεται για την σωτηρία των
πολλών».
Σ’ αυτό το µυστικό ∆είπνο, έγινε η πρώτη
µετάληψη, µε τον άρτο και τον οίνο, που
µεταβάλλονται σε σώµα και αίµα του Κυρίου
ηµών Ιησού Χριστού.
…Μέσα στην ίδια βραδιά τα γεγονότα
εξελίχθηκαν
πολύ γρήγορα: ο Ιούδας,
εκνευρισµένος και µε τα τριάκοντα αργύρια στα
χέρια, παρέδωσε τον Ιησού στον κήπο της
Γεθσηµανής, όπου είχε πάει να προσευχηθεί
ταπεινά στον Πατέρα Του… Τον έσυραν δεµένο
στο Πραιτώριο. Ακολούθησε η δίκη από τον
Πόντιο Πιλάτο, ο εξευτελισµός και τα
ραπίσµατα. Ακόµα και ο πιστός µαθητής Του ο
Πέτρος, από φόβο, αρνήθηκε το Χριστό. Ο
όχλος συµφωνώντας µε τις κατακρίσεις ζήτησε
τη θανατική ποινή πάνω στον σταυρό. Κι ο
Ιησούς κουβαλώντας το Σταυρό στην πλάτη,









ανηφόρησε προς τον Γολγοθά, που σηµαίνει
«Κρανίου τόπος»















αίµα Του ποτίζουν την γη και τα λουλούδια της
αγάπης, της θυσίας και της ειρήνης φυτρώνουν.
Μα, αυτή εξάλλου είναι η Βασιλεία του Θεού.
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Μεγάλη Παρασκευή
Η µέρα του Επιτάφιου. Γενική κινητοποίηση
σ’ όλες τις γειτονιές, τις ενορίες και τους ναούς.
Πολύ πρωί ξυπνάµε κάθε Μεγάλη Παρασκευή,
για να πάµε να στολίσουµε τον Επιτάφιο της
Εκκλησίας µας.
Οι πιστοί µαζεύουν λουλούδια – πανσέδες
και βιολέτες, πάπιες και µαργαρίτες, φούλια,
πασχαλιές και τριαντάφυλλα. Τα φέρνουν στο
νάρθηκα του ναού και τα αφήνουν στα κορίτσια,
για να αρχίσουν το κέντηµα του Επιτάφιου.
Πάντα προµηθεύονται από τα σπίτια τους ένα
µασουράκι από κλωστή και µια βελόνα. Τα
µικρά κορίτσια περνούν στις µακριές κλωστές
βιόλες και πασχαλιές, για να φτιάξουν γιρλάντες.
Οι µεγαλύτερες κοπέλες διαλέγουν ξυλαράκια
οµοιόµορφα, τα συναρµολογούν δένοντάς τα µε
µάλλινη κλωστή. Πάνω βάζουµε τα µεγαλύτερα
λουλούδια και τα δένουµε στερεά στον Επιτάφιό
µας.
Όση ώρα διαρκεί ο στολισµός, τραγουδούν
τον Επιτάφιο µε τα µοιρολόγια και τους
ψαλµούς «Έρραναν τον Τάφον», «Η ζωή εν
τάφω» …

Ο Σταυρός στήθηκε σε κεντρικό σηµείο στο
ύψωµα, ανάµεσα σε δύο ληστές. Η αγωνία του
Χριστού κορυφώνεται στην προσευχή Του. Τα
µαρτύριο, η αγωνία και ο σωµατικός θάνατος
του Κυρίου µας θλίβουν βαριά την ψυχή των
µαθητών και της αγαπηµένης του µητέρας. Τον
βλέπουν να πάσχει σαν άνθρωπος. Οι ώρες
περνούν θλιβερές και πένθιµες. Ο Χριστός πάνω
από τον σταυρό λέει τα τελευταία του λόγια
στον αγαπηµένο του µαθητή Ιωάννη και στην
µητέρα του Παναγιά. Μόλις παρέδωσε το
πνεύµα, γέρνοντας το κεφάλι στο πλάι, η γη
ταράχτηκε, ο ουρανός σκοτίστηκε, τα σύµπαντα,
συγκλονίστηκαν και «το καταπέτασµα του ναού
σχίστηκε στα δύο».
Η Μεγάλη Πέµπτη είναι η µέρα όπου
«κρεµάται επί ξύλου» ο Ιησούς Ναζωραίος, ο
Βασιλεύς των Ιουδαίων. Οι σταγόνες από το

Αυτό γίνεται, µέχρι να είναι όλα έτοιµα πριν
από την Αποκαθήλωση του Ιησού και την
τοποθέτησή Του µέσα στον Επιτάφιο.
Στην ακολουθία του Επιταφίου µια
ατµόσφαιρα χαρµολύπης επικρατεί. Η λύπη είναι
για το Μεγάλο Νεκρό, που βρίσκεται µπροστά
µας. Η χαρά είναι, γιατί υπάρχει η ελπίδα και η
βεβαιότητα της Αναστάσεως.
Τον σπαραγµό της Παναγίας για το θάνατό
του παιδιού της περιγράφουν τα Εγκώµια- που
αποτελούν αριστουργήµατα
της βυζαντινής
ποίησης:
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Μεγάλο Σάββατο
Ολόλαµπρη βραδιά, Μεγάλο Σάββατο
βράδυ. Απόψε αρχίζει το πανηγύρι της νίκης του
θανάτου.
Οι εκκλησίες ολόφωτες µαζεύουν τους
πιστούς, για να γιορτάσουν την Ανάσταση. Τα
φώτα, τα λαµπρά άµφια των ιερέων, οι
χαρούµενες όψεις των πιστών µε την ελπίδα, το
φως, τη ζωή στα µάτια, αποτελούν ζωηρή
αντίθεση µε την ατµόσφαιρα λύπης και πένθους
που επικρατούσε µέχρι χθες.
Οι ύµνοι που ακούγονται είναι έντονα
λαµπροί και εορταστικοί. Λίγα λεπτά σιγής και
αναµονής φέρνουν το Άγιο Φως. Η Ωραία Πύλη
ανοίγει και ο ιερέας προβάλλει µε αναµµένη τη
λαµπάδα «∆εύτε λάβετε φως».
Μικροί και µεγάλοι πλησιάζουν ευλαβικά µε
τις εορταστικές τους λαµπάδες και παίρνουν φως
από το φως του, που συµβολίζει το ανέσπερο
φως, το φως που δεν σβήνει ποτέ, δηλαδή τον
Χριστό.
Οι ιερείς κρατώντας στα χέρια το Ιερό
Ευαγγέλιο βγαίνουν από το ναό, και µαζί
ακολουθούν οι πιστοί. Οι ψάλτες ψάλλουν. Οι
πιστοί προσεύχονται. Οι άγγελοι υµνούν στον
Ουρανό. Η φύση αγρυπνά σιγαλά. Τ’ αστέρια
λάµπουν ταπεινά.
Σιωπή απέραντη παντού. Το Ευαγγέλιο λέει
για την πορεία των µυροφόρων προς τον Τάφο,
την έκπληξη τους µπροστά στο κενό µνηµείο, τη




συνοµιλία τους µε τον άγγελο, το φόβο τους.
Και ο ιερέας αναφωνεί: «Χριστός Ανέστη »!
Το πανηγύρι της Αναστάσεως αρχίζει µε το
φιλί της αγάπης.

Τις µοι δώσει ύδωρ και δακρύων πηγάς,
Η θεόνυµφος Παρθένος εκραύγαζεν,
ίνα κλαύσω τον γλυκύν µου Ιησούν;
Ω γλυκύ µου έαρ, γλυκύτατό µου τέκνον,
πού έδυ σου το κάλλος;
Ω φως των οφθαλµών µου, γλυκύτατόν µου
τέκνον,
πώς τάφω νυν καλύπτη;
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Είναι ξεχωριστή η βραδιά. Εχθροί και φίλοι
αγκαλιάζονται και εύχονται ο ένας στον άλλο.
Τη νύχτα της Ανάστασης ο Χριστός άνοιξε για
µας τις πύλες του Παραδείσου, για να µετέχουµε
στη χαρά της Βασιλείας Του.
Τα µποµπάκια, οι κροτίδες και τα βεγγαλικά
δίνουν ένταση στη στιγµή και φωτίζουν για λίγο
τη νύχτα, ενώ οι πιστοί επιστρέφουν στο ναό, για
να παρακολουθήσουν την εορταστική, την
αναστάσιµη θεία λειτουργία.



Οι µαθητές της ΣΤ΄ τάξης µε την ευκαιρία
του Πάσχα συγκέντρωσαν λέξεις και φράσεις
(και τη σηµασία τους), που χρησιµοποιούµε
σήµερα και έχουν την καταγωγή τους στις Άγιες
ηµέρες της Μεγάλης Εβδοµάδας.
«Πάσχα»
Το Πάσχα είναι η µεγαλύτερη γιορτή του
χριστιανισµού. «Εορτών εορτή και πανήγυρις
εστί πανηγύρεων» λέει το τροπάριο. Προέρχεται
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από το εβραϊκό Πάσχα, που έχει τις ρίζες του
στην αρχαία Αίγυπτο. Με το Πισάχ (= διάβαση)
οι Αιγύπτιοι γιόρταζαν τη διάβαση του ήλιου
από τον ισηµερινό (την εαρινή ισηµερία κατά
την οποία η ηµέρα αρχίζει να γίνεται
µεγαλύτερη από τη νύχτα). Επειδή το φως
νικούσε το σκοτάδι, µαζί µε την εαρινή ισηµερία
γιόρταζαν και τον ερχοµό της άνοιξης. Οι
Εβραίοι υιοθέτησαν τη γιορτή αυτή µε την
ονοµασία Πεσάχ (διάβαση – υπέρβαση) σε











ανάµνηση της Εξόδου τους, της απελευθέρωσής
τους από τους Αιγυπτίους και της διάβασης της
Ερυθράς θάλασσας. Παράλληλα όµως τη
γιόρταζαν και για να χαιρετίζουν το τέλος του
χειµώνα και την αρχή της άνοιξης.
Μετά το θάνατο του Ιησού, παρέλαβε την
εορτή και ο Χριστιανισµός, ενώ το συµβολισµό
του Πάσχα ως ανάµνηση του θανάτου και της
Ανάστασης του Ιησού, καθιέρωσε για πρώτη
φορά ο Απόστολος Παύλος. Η Α΄ Οικουµενική
σύνοδος το 325 µ.Χ., όρισε να γιορτάζεται το
χριστιανικό Πάσχα κατά την πρώτη Κυριακή
µετά την πρώτη πανσέληνο της εαρινής
ισηµερίας. Για την Εκκλησία µας, η περίοδος
του Πάσχα αρχίζει µε τη Σαρακοστή και λήγει
µε το Ψυχοσάββατο του Ρουσαλιού και την
Πεντηκοστή. Από την εποχή που οι χριστιανοί
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Αφού οι µαθητές διαβεβαιώσαν τον Ιησού
πάνω στο όρος τον Ελαιών πως δεν θα τον
αρνηθούν και πως θα πεθάνουν µαζί του αν
χρειαστεί, κατευθύνθηκαν οµαδικά στον κήπο
της Γεθσηµανή (η λέξη σηµαίνει ελαιοτριβείο
αλλά ήταν κήπος, αγρόκτηµα, που βρισκόταν
στους πρόποδες του όρους των Ελαιών, κοντά
στο χείµαρρο των Κέδρων). Φτάνοντας, ο
Ιησούς τούς παράγγειλε, να ξαγρυπνήσουν όση
ώρα θα προσευχότανε λίγα µέτρα µακρύτερα,
αλλά εκείνοι, καταβεβληµένοι από την κούραση,
αποκοιµηθήκαν.
Πικραµένος
από
την
συµπεριφορά τους και προαισθανόµενος την
τύχη του, τους είπε: «... καθεύδετε το λοιπόν και
αναπαύεσθε! ιδού ήγγικεν η ώρα και ο υιός του
ανθρώπου
παραδίδοται
εις
τα
χείρας
αµαρτωλών» δηλ. ας κοιµόµαστε λοιπόν κι ας











αναπαύεστε! Να, πλησίασε η ώρα και ο γιος του
ανθρώπου παραδίνετε σε χέρια αµαρτωλών
(Ματθ., ΚΣΤ΄ 45).
«Ήγγικεν η ώρα» λέµε και σήµερα κάθε
φορά που βρισκόµαστε ένα βήµα πριν από
οποιαδήποτε σηµαντική ενέργεια πριν από
κάποιο σπουδαίο γεγονός.
$
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«Πριν αλέκτορα φωνήσαι»
Η φράση έλκει την καταγωγή της από την
πρόβλεψη και τη σχετική φράση του Ιησού προς
το µαθητή του – και αργότερα απόστολο Πέτρο
– ότι θα τον απαρνηθεί τρεις φορές. «αµήν λέγω
σοι εν ταύτη τη νυκτί (τη νύχτα της σύλληψης
του) πριν αλέκτορα φώνησαι τρις απαρνήση µε (
Ματθ., ΚΣT΄ 34, Μάρκ., Ι∆΄ 30,Ιωάν ., ΙΓ΄ 38).
Πράγµατι, µετά την προδοσία του Ιούδα και
τη σύλληψη του Ιησού, ο Πέτρος ρωτήθηκε
τρεις φορές αν ήταν µαθητής του, αλλά εκείνος
από φόβο κάθε φορά αρνιόταν. Την Τρίτη
αρνητική απάντηση την έδωσε ακριβώς τη
στιγµή που λάλησε ο πετεινός (αλέκτωρ), ο
προάγγελος της καινούριας ηµέρας. Τα λόγια
του Χριστού επαληθεύτηκαν κι ο Πέτρος έκλαψε
πικρά.
Χρησιµοποιούµε κι εµείς τη φράση σήµερα,
ελαφρά διαφοροποιηµένα (πριν αλέκτωρ
φωνήση), για να δηλώσουµε το εγγύτατο µελών,
το ελάχιστο χρονικό διάστηµα.
$

άρχισαν να το γιορτάζουν, διατήρησαν ορισµένα
χαρακτηριστικά του αντίστοιχου εβραϊκού
Πάσχα (πασχαλινό αρνί και κόκκινα αυγά), ενώ
ταυτόχρονα πρόσθεσαν άλλα (σοκολατένια αυγά
κ.ά.).
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«Γολγοθάς – Κρανίου τόπος»
Γολγοθάς (και αραµαϊστί
Γουλγοθάς)
ονοµάζεται στα Ευαγγέλια ο τόπος της
σταύρωσης του Ιησού Χριστού. Η
λέξη
ερµηνεύεται από τους Ευαγγελιστές
ως
«κρανίου τόπος», επειδή η εβραϊκή λέξη από την
οποία προέρχεται (Gulgolta) σηµαίνει κρανίο.
Η ονοµασία δόθηκε στο µέρος αυτό κατά
πάσα πιθανότητα, όχι γιατί εκεί κατά την
παράδοση είχε ταφεί ο Αδάµ αλλά λόγω του
κρανιοειδούς σχήµατος που είχε. Σύµφωνα µε
µια άλλη εκδοχή, ονοµάστηκε Γολγοθάς επειδή
υπήρχαν εκεί ανθρώπινα κρανία και κόκαλα
καθώς ήταν τόπος θανατικών εκτελέσεων.
Ως «κρανίου τόπο» χαρακτηρίζουµε σήµερα
οποιοδήποτε µέρος ή τοποθεσία έχει υποστεί
καταστροφές και η ζωή σ’ αυτόν καθίσταται
ανυπόφορη, ενώ «Γολγοθά» αποκαλούµε
µεταφορικά δύσκολες περιόδους της ζωής µας ή
ώρες αγωνίας, αδηµονίας και ψυχοσωµατικής
ταλαιπωρίας.
$
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«Άρον άρον»



















Η επιρρηµατική αυτή φράση (προστακτική
αορίστου του ρήµατος αίρω = σηκώνω)
προέρχεται από την ευαγγελική αναφορά του
Ιωάννη
«οί δέ εκραύγασαν άρον άρον,
σταύρωσον αυτόν» (ΙΘ΄ 15). Μ’ αυτά τα λόγια
προσπαθούσαν οι Ιουδαίοι να παροτρύνουν τον
Πιλάτο να επιβάλει στον Ιησού την πλέον
ατιµωτική κι εξευτελιστική θανατική ποινή, που
προοριζόταν µόνο για επαναστάτες και δούλους,
τη σταύρωση.
Σήµερα, χρησιµοποιώντας µόνο τις δυο
πρώτες λέξεις της φράσης (άρον άρον),
εννοούµε ότι µια ενέργεια έγινε πολύ βιαστικά ή
δια της βίας.
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«Νίπτω τας χείρας µου»
Όταν ο όχλος ζητούσε επίµονα από τον
Πιλάτο να σταυρώσει το Χριστό, εκείνος, αν και
πεπεισµένος για την αθωότητα του Ιησού και
την άδικη ετυµηγορία του εβραϊκού συνεδρίου,
από έλλειψη σθένους ενέδωσε στην αξίωση
αυτή. Πηρέ όµως νερό κι έπλυνε τα χεριά του
µπροστά στον κόσµο «…λαβών ύδωρ απένιψα
τας χείρας απέναντι του δικαίου τούτου. υµείς
όψεσθε» (Ματθ., ΚΖ΄ 24), δηλ. είµαι αθώος από
το αδικοχαµένο αίµα αυτού του δικαίου
ανθρώπου, δική σας η ευθύνη.
«Νίπτω τας χείρας µου» λεµέ και σήµερα,
για να κάνουµε σαφές ότι δεν θέλουµε να έχουµε
ανάµειξη ή ευθύνη για κάτι που πρόκειται να
συµβεί.
$
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«Επί ξύλου κρεµάµενος»
Φράση που λέγεται για τον παντελώς πτωχό,
τον ανίσχυρο και τον άνευ προστασίας. Η έννοια
προέρχεται από τη κατάσταση στην οποία
βρέθηκε ο Ιησούς, όταν σταυρώθηκε. Γυµνός
και αβοήθητος. «












































































» (Ακολουθία των Παθών, Βράδυ της Μ.
Πέµπτης)
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«Μνήσθητί µου, Κύριε!»
«Μνήσθητί µου, Κύριε, όταν έλθης εν τη
βασιλεία σου», θυµήσου µε, Κύριε, όταν έλθεις
στη βασιλεία σου ( Λουκά ΚΓ΄ 42 ), παρακάλεσε
τον Ιησού – εκείνες τις δύσκολες ώρες του
µαρτυρίου – ο ένας από τους δυο ληστές που
σταυρώθηκαν µαζί του. Τα ίδια λόγια
αναφωνούµε κι εµείς, αλλά για να εκφράσουµε
την έκπληξή µας για κάτι παράδοξο που
βλέπουµε ή ακούµε.
$
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«Παρελθέτω απ’ εµού το ποτήριο τούτο»







Ο Ιησούς, προσευχόµενος στον κήπο της
Γεθσηµανή
(=ελαιοτριβείο),
που
ήταν
αγρόκτηµα στους πρόποδες του όρους των
Ελαιών κοντά στο χείµαρρο των Κέδρων,
παρακάλεσε το Θεό: «…Πάτερ µου, εί δυνατόν
έστι, παρελθέτο άπ’ εµού το ποτηριών τούτο..»
(Ματθ., ΚΣΤ΄ 39,42). Γνωρίζοντας ότι η ώρα
της Σταύρωσης πλησίαζε και φτάνοντας στα
ανθρώπινα όριά του, ζητούσε να βρεθεί κάποιος
τρόπος να µην περάσει αυτό το µαρτύριο, να µη
γευτεί αυτή την πίκρα, να µη νιώσει αυτόν τον
πόνο, να αποφύγει αυτή τη συµφορά. Τα ίδια
γεµάτα ικεσία λόγια επαναλαµβάνουµε κι εµείς
σήµερα, όταν έλθουµε αντιµέτωποι µε
δυσχέρειες, δυσκολίες και παντός είδους
επώδυνες καταστάσεις.
$
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«Τετέλεσται!»
Ο τελευταίος λόγος του Χριστού πάνω στο
σταυρό, πριν γείρει το κεφάλι και παραδώσει το
πνεύµα (Ιωάν.,
ΙΘ΄30).
Σύµφωνα µε το
πνεύµα
της
Καινής
∆ιαθήκης,
ο
λόγος
του
Ιησού
τετέλεσται,
έχει την έννοια
ότι είχε πλέον
τελειώσει, είχε
συντελεστεί,
είχε
ολοκληρωθεί
το έργο της
µεγάλης θυσίας για την εξιλέωση του ανθρώπου.
Σήµερα όµως, η φράση χρησιµοποιείται για να
δηλώσει ότι κάθε προσπάθεια είναι πλέον
µάταιη, ότι δεν υπάρχει ελπίδα
$
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«Έγινε ανάστα ο Κύριος!»
Κάθε φορά που επέρχεται σύγχυση,
αναστάτωση, φασαρία ή αναµπουµπούλα, λέµε
«γίνεται ανάστα ο Κύριος!» ή «ανάστα ο
Θεός!». Οι φράσεις προέρχονται από τους
στίχους του Ψαλµού ΠΑ΄ 81, 8 «Ανάστα, ο
Θεός,
κρίνον
την
γην,
ότι
Συ
κατακληρονοµήσεις, εν πάσι τοις έθνεσιν»,
δηλαδή εγέρθητι, Θεέ, και για να εξαλειφθεί
κάθε αδικία, κρίνε εσύ τη γη. Αρµόζει τούτο σε
σένα και είναι δικαίωµά σου, διότι όλα τα έθνη
σού ανήκουν και θα κληρονοµήσεις αυτά εξ

























ολοκλήρου µε την επικράτηση της βασιλείας
ακολουθεί µια γενικότερη αναστάτωση στους
σου.
ναούς,
αφού
οι
πιστοί
προσπαθούν
Τον Ψαλµό αυτόν απαγγέλλει ο ιερέας το
συνωστιζόµενοι να λάβουν το αναστάσιµο φως ή
πρωί του Μεγάλου Σαββάτου (πρώτη
ρίχνουν βεγγαλικά και µποµπάκια στους
Ανάσταση), τα λόγια του οποίου συνιστούν και
περίβολους των εκκλησιών, προκαλωντας
την πρώτη επίσηµη αναγγελία της Ανάστασης
εκκωφαντικό θόρυβο. Αυτός άλλωστε είναι και
του Χριστού. Οι καµπάνες χτυπούν χαρµόσυνα
ο σκοπός, καθώς στη λαϊκή αντίληψη επικρατεί
επί µακρόν και οι Χριστιανοί εκδηλώνουν τη
ή άποψη ότι µε τη έντονη φασαρία και τους
χαρά τους για το γεγονός µε αθρόα προσέλευση
κρότους αποµακρύνονται τα κακά πνεύµατα και
στην εκκλησία. Το ίδιο βράδυ εξάλλου, µετά το
τα δαιµόνια.
«Χριστός Ανέστη» που αναγγέλλει ο ιερέας,
(Από το βιβλίο της Γιολάντας Τσορώνη – Γεωργιάδη «Γιατί το λέµε έτσι…»)
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Αν η συµµετοχή των Γονέων στη σχολική ζωή θεωρηθεί ως τµήµα του
ρόλου τους ως γονέων, τότε η συνεργασία τους µε το σχολείο λύνει πολλά
προβλήµατα. Βέβαια αυτή η συµµετοχή στη σχολική ζωή προϋποθέτει την
προσφορά από τον προσωπικό χρόνο του καθενός, όπως και προσωπική
εργασία.
Στην προκειµένη περίπτωση δεν είναι δυνατό να αγνοηθεί γονέας από το
Σύλλογο γονέων, ο οποίος «ανησύχησε» για προβλήµατα του σχολείου,
ανέλαβε πρωτοβουλία και µε προσωπική εργασία καθώς επίσης και µε τη
συνεργασία άλλων δυο γονέων τοποθετήθηκαν τα ταµλό στις µπασκέτες,
καθώς και τρία παγκάκια στο χώρο του σχολείου. Ο ίδιος γονέας µε
προσωπική εργασία έβαψε τις κερκίδες και «φρέσκαρε» τις γραµµές του
γηπέδου του µπάσκετ. ΤΟΝ-ΤΟΥΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!!!






















































Στα µεγάλα βάθη, όπου επικρατεί απόλυτο
και βαθύ σκοτάδι, οι ωκεανοί δε στερούνται













αέρα που του χρειάζεται. Το µικρό αυτό ψάρι
µοιάζει σαν τον κοκοβιό των δικών µας
θαλασσών, οφείλει το όνοµά του δε, σε µια άλλη
περίεργη ιδιότητά του.
Τα µάτια του είναι κινητά, βρίσκονται
δηλαδή στην άκρη δύο µικρών πλοκαµιών, που
ο «περιόφθαλµος» τους εκσφενδονίζει προς τα
πάνω σαν περισκόπιο υποβρυχίου. Και
πραγµατικά µεταβάλλεται τότε σε σωστό
υποβρύχιο. Γιατί, ενώ πλέει κάτω από το νερό,
τα δύο περισκόπιά του εξερευνούν τι γίνεται
στην επιφάνεια του νερού και παρακολουθούν
τις κινήσεις των εντόµων, που περιφέρονται
πάνω από το νερό.

Στις λίµνες και στους ποταµούς των
τροπικών χωρών ζει ένα περίεργο είδος ψαριού,
που εκτός από τα βράγχια, µπορεί επίσης ν’
αναπνέει µε την ουρά. Ο «περιόφθαλµος», όπως
λέγεται, τρέφεται αποκλειστικά από έντοµα, που
αναζητεί έξω από την επιφάνεια του νερού. Γι’
αυτό πηγαίνει συνήθως και κρύβεται ανάµεσα
στα φύλλα των υδρόβιων φυτών, όπου
καραδοκεί τη λεία του. Βγάζει τότε έξω όλο του
το σώµα και αφήνει µέσα στο νερό όνο την ουρά
του, που σκεπάζεται από µια λεπτότατη
µεµβράνη, όπως και τα βράγχια. Ανάµεσα από
τους πόρους αυτής της µεµβράνης ο
«περιόφθαλµος» παίρνει µέσα από το νερό τον
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τελείως το φως. Υπάρχουν διάφορα είδη ψαριών
που είναι προικισµένα µε µια φωσφορίζουσα
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Ακριβότερη από το χρυσάφι και σπανιότερη
από τα διαµάντια η πλατίνα χρησιµοποιείται
σήµερα για ένα πλήθος πρακτικών εφαρµογών.
Είναι τόσο εύπλαστη η πλατίνα, ώστε µε 20
γραµµάρια απ’ αυτήν µπορεί να κατασκευαστεί
ένα σύρµα σχεδόν αόρατο, µήκους πολλών
χιλιοµέτρων.
Τα πρότυπα µέτρα και
σταθµά
του
Εθνικού
Γραφείου Προτύπων της
Ουάσιγκτον, τα οποία έχουν
απόλυτη ακρίβεια, είναι
καµωµένα από πλατίνα και
ιρίδιο,
για
να
µην
αλλοιώνονται
από
καµιά
ατµοσφαιρική
επίδραση.
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γύρω στα 1.200 γραµµάρια. Στα ζώα ο
εγκέφαλος είναι σχεδόν ανάλογος µε το βάρος
τους.

Αν το βάρος του εγκεφάλου κάθε ανθρώπου
ήταν ανάλογο µε τον βαθµό εξυπνάδας, τότε ο
άνθρωπος θα βρισκόταν από την άποψη αυτή σε
πολύ κατώτερη µοίρα από µερικά ζώα. Γιατί το
βάρος του εγκεφάλου ενός ανθρώπου είναι από
1.300 έως 1.800 γραµµάρια ενώ του ελέφαντα
φτάνει τα 5 κιλά.
Ο ανθρώπινος εγκέφαλος δεν έχει το ίδιο
βάρος σε όλες τις φυλές και τους λαούς. Το
βάρος του εγκεφάλου των λατινικών λαών π. χ.
είναι κατά µέσον ορο 1.360 γραµµάρια, ενώ ο
εγκέφαλος των Γιαπωνέζων φτάνει τα 1.428
γραµµάρια και των µαύρων ζυγίζει 1.315,
γραµµάρια.
Η επιστήµη παραδέχεται ότι ο εγκέφαλος
στη γυναίκα είναι ελαφρότερος και κυµαίνεται




Η πλατίνα ήταν γνωστή από αιώνες, αλλά
χρησιµοποιούνταν µόνο για κοσµήµατα. Πριν
3.000 χρόνια οι ιθαγενείς φύλαρχοι του
Εκουαδόρ φορούσαν στη µύτη τους κρίκους από
πλατίνα.
Το 1741 ο Γάλλος οδοντογιατρός Σαµπανώ
έφτιαξε ένα κύβο από πλατίνα µε πλευρές 10
πόντων, τον έβαλε πάνω σ’ ένα τραπέζι µπροστά
στο βασιλιά Κάρολο Γ΄ της Ισπανίας και είπε:
Σηκώστε αυτό τον κύβο µεγαλειότατε.
Ο Κάρολος επιχείρησε, αλλά δεν µπόρεσε.
Με κοροϊδεύεις Σαµπανώ, φώναξε, τον
έχεις κολλήσει στο τραπέζι.
Ωστόσο ο κύβος δεν ήταν κολληµένος, αλλά
είχε βάρος, που ο βασιλιάς δεν µπορούσε να τον
σηκώσει. Ζύγιζε 25 κιλά.














την πλούσια ουρά τους. Το παγόνι, καθώς επίσης
ο διάνος, το περιστέρι και ο τσαλαπετεινός,
διαθέτουν ένα σύστηµα µυών ανάλογο µ’ εκείνο
που έχουν τα θηλαστικά και ανορθώνουν τις
τρίχες τους. Το σύστηµα αυτό επιτρέπει στο
παγόνι ν’ ανοίγει πλατιά τα φτερά της ουράς του
σε σχήµα βεντάλιας, όταν φλερτάρει τα θηλυκά
και θέλει να τα γοητεύσει.

Σ’ όλα τα
είδη
των
πτηνών
τ’
αρσενικά
ξεχωρίζουν από
τα θηλυκά µε
τα φανταχτερό
φτέρωµα
και





επιτρέπουν να δουν και ν’ αποφύγουν τον
κίνδυνο.

ουσία, που τα µεταβάλλει σε σωστά κινητά
φανάρια. Έτσι κατά τις µετακινήσεις τους
διαλύουν το σκοτάδι γύρω τους και τα
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1. Ο Βασίλης … έγραψε το βιβλίο
«Αυγούλα».
2. Η Μαρούλα … έγραψε το βιβλί
«Ένα δέντρο στην αυλή».
3. Ο Γρηγόριος … έγραψε το
βιβλίο «Ο Τάκης και ο Τοτός».
4. Η ∆ιδώ … έγραψε το βιβλίο
«Μέσα στις φλόγες».

1
3
2
4











1. Ο Ευγένιος … έγραψε το βιβλίο
«Οι σαράντα εφιάλτες».
2. Η Αγγελική … έγραψε το βιβλίο
«Ένα πρωί µε τον Αίσωπο».
3. Η Κατερίνα … έγραψε το βιβλίο
«Παρέα µ’ έναν καλικάτζαρο».
4. Η Πηνελόπη … έγραψε το
βιβλίο «Ο Μάγκας».
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Μουσικό όργανο µε τέσσερις χορδές, που παίζεται µε δοξάρι.
Το φαινόµενο κατά το οποίο η µέρα έχει ίση διάρκεια µε τη νύχτα και το
οποίο συµβαίνει δύο φορές το χρόνο.
Καρφί µε ελικοειδείς εγκοπές.
Βαθµός υπαξιωµατικού στο στρατό.
Υγρό που βγαίνει από τους πόρους του δέρµατος.
Πρόχειρο φαγητό από χτυπηµένα τηγανιτά αυγά.
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Ο Τοτός γυρίζει από τις εξετάσεις αισιόδοξος.
- Πώς τα πήγες; τον ρωτάει ο πατέρας του.
- Πολύ καλά. ∆εν έχουµε παρά να περιµένουµε τα αποτελέσµατα.
- Ωραία, απαντάει ο πατέρας του, αλλά δεν µπόρεσες να καταλάβεις πώς τα πήγες στα προφορικά;
Τι είδους άνθρωπος ήταν ο εξεταστής σου;
- Πολύ θρήσκος. Κάθε φορά που απαντούσα σε µια ερώτησή του, κοίταζε τον ουρανό, έκανε το
σταυρό του και διαρκώς έλεγε: «Έλα Χριστέ και Παναγιά».
+

6

4

5

0



7

3

>

/

3

;

2

3

>

/

,

6

.

2

;

7

&



2



<

,

0

+

?

<

=

,

;



$

#

6

3

.

0

;



$

7



7

B

3



6

?

8

7

3

>

/

,

6

5



6

2

<

?

,

6





Όποιος δεν έχει (ή δε θέλει) να κάνει κάτι σηµαντικό, ασχολείται µε γελοία πράγµατα.
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- Μιλάει ωραία και έξυπνα.
Αυτά που λέει εντυπωσιάζουν και επηρεάζουν τους άλλους.
- Η γλώσσα του στάζει µέλι.
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Ανεβαίνει κατεβαίνει
το ντουφέκι δεν τον πιάνει.
Τι είναι;



A

Ογρή τη βάζω
στεγνή τη βγάζω.
Τι είναι;
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) ΑΡΚΑ∆ΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ (
) ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΣ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΘΕΟ∆ΟΣΙΟΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ, ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ
ΟΝΩΡΙΟΣ
1. ΜΠΙΦΤΕΚΙ 2. ΜΑΣΚΑ 3. ΧΑΡΑ 4. ΜΠΑΛΟΝΙ
1. ΠΕΤΑΛΟΥ∆Α 2. ΓΟΜΑ 3. ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ 4.
ΚΟΜΦΕΤΙ
ΑΙΘΡΙΟΣ, ΡΟΖΟΣ, ΛΟΓΟΠΑΙΓΝΙΟ, ΕΛΑΤΗΡΙΟ, ΚΥΑΝΟΣ, ΙΝΙΟ, ΝΟΗΜΑ, ΟΓΚΟΛΙΘΟΣ, ΣΚΑΚΙ
ΓΑΪΤΑΝΑΚΙ, ΚΟΛΟΜΠΙΝΑ
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