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Με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση σας 
παρουσιάζουμε την ηλεκτρονική έκδοση της 
εφημερίδας μας. Τα Πειραματικά Νέα επιθυμούν 
τη συμμετοχή όλων των μαθητών του 
Π.Π.Σ.Π.Π. και σας καλούν να τα τιμήσετε με τα 
κείμενά σας και να τα θεωρήσετε σαν τη δική 
σας ηλεκτρονική εφημερίδα, προσδίδοντας της 

χρώμα με τη δική σας φωνή. Η συντακτική 
ομάδα καλεί όλους όσους επιθυμούν να 
συνεργαστούν να επικοινωνήσουν μαζί μας 
στέλνοντας μήνυμα στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: pspp@mail.com. 

Η συντακτική ομάδα 

 

  

Καλό Πάσχα σε όλους! 

mailto:pspp@mail.com
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Παπαφλέσσας (1787-1825) 

Του  ΗΛΙΑ ΓΑΛΑΝΗ  Δ΄ τάξη 

Γεώργιος Δημητρίου Φλέσσας μετέπειτα Γρηγόριος Δικαίος (Παπαφλέσσας).   

Αρχιμανδρίτης, από τους κορυφαίους αγωνιστές του 1821, 
ένθερμος οπαδός της επαναστατικής ιδέας. Γεννήθηκε στην 
Πολιανη Μεσσηνίας, γιος του Δημητρίου Φλέσσα και της 
Κωνσταντίνας Ανδροναίου δεύτερης γυναίκας του Δημητρίου 
Φλέσσα και  το 28ο και τελευταίο παιδί της οικογένειας. Φοίτησε 
στη Σχολή Δημητσάνας, μετά το τέλος των σπουδών του, πιθανώς 
το 1816, έγινε μοναχός στη Μονή Βελανιδιάς στην Καλαμάτα. Εκεί 
ήρθε σε ρήξη με την ιεραρχία και αναγκάστηκε να φύγει για να 
εγκατασταθεί στη Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Ρεκίτσας μεταξύ 
Λεονταρίου και Μυστρά. Οι προσωπικές του διαμάχες δεν είχαν όμως τέλος. Λόγω 
κτηματικών διαφορών συγκρούστηκε με έναν ισχυρό Τούρκο της περιοχής και αναγκάστηκε 
να εκπατρισθεί. Στη νέα του προσωρινή πατρίδα, την Κωνσταντινούπολη, φιλοξενήθηκε 
εγκαρδίως από τους εκεί συμπατριώτες του. Επί πατριαρχίας Γρηγορίου Ε’* (1745-1821) ο 
Παπαφλέσσας χειροτονήθηκε αρχιμανδρίτης με το εκκλησιαστικό Οφφίκιο «Δικαίος».  

Στις 21 Ιουνίου 1818 μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία από τον Παναγιώτη Αναγνώστου 
(Αναγνωσταρά) και ανέλαβε τη σημαντική αποστολή της κατήχησης των κατοίκων των 
Παραδουνάβιων Ηγεμονιών με το συνθηματικό όνομα Αρμόδιος. Όταν πλέον επέστρεψε 
στην Πελοπόννησο κατείχε ήδη το πνεύμα του αγωνιστή. Με δεκάδες έγγραφα της Φιλικής 
Εταιρείας στα χέρια του ξεκίνησε μια σειρά ομιλίες ευαγγελιζόμενος την απελευθέρωση 
των Ελλήνων από τον ζυγό των Τούρκων. Ο ηγετικός του χαρακτήρας και οι πρωτοβουλίες 
του αυτές ανησύχησαν πολλούς προύχοντες, οι οποίοι δεν ήθελαν να διαταραχθεί η τάξη 
και οι Τούρκοι να προβούν σε αντίποινα. Πολλοί ήταν εκείνοι οι οποίοι σκέφθηκαν να τον 
συλλάβουν και να τον παραδώσουν στα χέρια του εχθρού. Ο Παπαφλέσσας όμως 
διαισθάνθηκε τον κίνδυνο και φρόντισε να περιορίσει τη δράση του στους απλούς 
χωρικούς, οι οποίοι τον προστάτευαν, γοητευμένοι από τον χαρισματικό ηγέτη τους. Τον 
Ιανουάριο του 1821 στη Βοστίτσα, στο Αίγιο, ο Παπαφλέσσας κάλεσε συνέλευση, όπου και 
έθιξε τα μείζονα θέματα της χώρας. Μίλησε περί ελευθερίας και δικαιωμάτων, περί 
πνεύματος και ελληνικότητας και υποστήριξε την Επανάσταση. Μια επανάσταση την οποία 
αποδοκίμασαν πολλοί από τους συμμετέχοντες υποστηρίζοντας ότι το έδαφος δεν ήταν 
έτοιμο ακόμη. Ο Παπαφλέσσας τότε σήκωσε επιδεικτικά την επιστολή που είχε στείλει ο 
Υψηλάντης τονίζοντας την αναγκαιότητα της άμεσης έναρξης του αγώνα. Χωρίς όμως 
ανταπόκριση. 

Ύστερα διέσχισε το Μοριά περνώντας  και δεν ησύχασε μέχρι την έκρηξη της 
επανάστασης, που τον βρίσκει στην Καλαμάτα. Η πόλη αυτή ελευθερώθηκε στις 23 
Μαρτίου.  Από τον Μάρτιο του 1821 ως και τη μάχη στο Μανιάκι το 1825, όπου σκοτώθηκε, 
πρωταγωνίστησε σε όλες τις πολεμικές επιχειρήσεις αλλά και σε πολιτικές δραστηριότητες. 
Στις περιοδείες του στην Αρκαδία, στη Γορτυνία, στην Ολυμπία, στην Αργολίδα και στην 
Κορινθία κινήθηκε με σκοπό να στρατολογήσει τους εκεί πληθυσμούς. Στην Αργολίδα, κατά 
την προσπάθειά του να εμποδίσει την προέλαση του Κεχαγιά Μπέη, εγκαταλείφθηκε από 
τους άοπλους και άπειρους χωρικούς που τον συνόδευαν και αναγκάστηκε να υποχωρήσει 
στο κάστρο του Άργους, όπου και αντιμετώπισε τους Τούρκους. Στον επόμενο του 
προορισμό, στην Καρύταινα, ο τουρκικός στρατός ερχόμενος από την Τρίπολη ανάγκασε 
τον ίδιο και τον Κολοκοτρώνη να καταφύγουν στη Μεσσηνία, ενώ τον Ιούλιο του 1821 στα 
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Μεγάλα Δερβένια της Μεγαρίδας μαζί με άλλους οπλαρχηγούς κατόρθωσε να 
παρεμποδίσει την είσοδο του τουρκικού στρατού του Ομέρ Βρυώνη στην Πελοπόννησο.  

Η μάχη στο Μανιάκι  

Τον Δεκέμβριο του 1821 έγινε μέλος 
της Πελοποννησιακής Γερουσίας και 
έλαβε μέρος στην Α’ Γενική Συνέλευση 
της Επιδαύρου, στη Β’ Εθνική 
Συνέλευση του Άστρους και την 1η 
Ιουλίου 1823 ανέλαβε το υπουργείο 
Εσωτερικών. Στον εμφύλιο πόλεμο 
βρέθηκε αντίπαλος του Θεόδωρου 
Κολοκοτρώνη, παρ’ ότι στο παρελθόν 
είχε πολεμήσει μαζί του. Στο πλευρό της 
κυβέρνησης Γ. Κουντουριώτη κυνήγησε 
τους Κολοκοτρωναίους, ενώ οι ένοπλες 
συγκρούσεις μαζί τους καθώς και με 

άλλους αγωνιστές της Επανάστασης αποτελούν γκρίζες σελίδες στην ιστορία του έθνους 
κατά την κρίσιμη αυτή περίοδο. Παρ’ όλα αυτά, όταν ο Ιμπραήμ απείλησε σοβαρά την 
έκβαση της Επανάστασης, ο ίδιος ο Παπαφλέσσας πρότεινε την αποφυλάκιση του 
Θεόδωρου Κολοκοτρώνη και άλλων αντικυβερνητικών. Η απελευθέρωσή τους όμως δεν 
έγινε εγκαίρως. Ο Παπαφλέσσας έσπευσε στο Μανιάκι, το οποίο μετά την πτώση του 
Νεοκάστρου (11 Μαΐου 1825) αποτελούσε στόχο των Αιγυπτίων, όπου συγκέντρωσε αρχικά 
1.500 άνδρες, από τους οποίους τελικά έμειναν μόνο 500. Κυκλωμένος από 3.000 ιππείς και 
πεζούς απέρριψε την πρόταση άλλων οπλαρχηγών να μετακινηθεί σε πιο ασφαλή θέση. 
Στην οκτάωρη αυτή μάχη ο Παπαφλέσσας έπεσε νεκρός μαζί με τους περισσότερους 
άνδρες του.  

Ο Παπαφλέσσας προσέφερε τις μεγαλύτερες υπηρεσίες στην ιερή υπόθεση πριν το 
ξέσπασμα της επανάστασης σαν μπουρλοτιέρης των ψυχών. Χωρίς αυτόν – λένε μερικοί– 
ίσως να μην άναβε η επαναστατική φλόγα. Ξετρέλαινε τους ενθουσιασμένους, έπειθε τους 
διστακτικούς, πολεμούσε τους αντίθετους. Διαλαλούσε ότι μια μεγάλη δύναμη κρύβεται 
πίσω από τους Φιλικούς, εννοώντας τη Ρωσία. Ήταν έξυπνος, ενθουσιώδης, τολμηρός. 
Αυτές οι αρετές καθώς και το σχήμα του τον έκαναν ανεπανάληπτο για την 
προεπαναστατική του δράση. 
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Μανιάκι 

 

Μανιάκι. Ελαιογραφία του Α. 
Γεωργιάδη, 1960. Σύνθεση που αποδίδει 
τη θρυλούμενη σκηνή του ασπασμού του 
νεκρού Παπαφλέσσα από τον Ιμπραήμ 
πασά, μετά την φιλόδοξη αλλά 
αποτυχημένη αναμέτρηση στο Μανιάκι. 
Ελαιογραφία του Α. Γεωργιάδη, 1960. 

 

Στις 20 Μαΐου δόθηκε η πολυθρύλητη 
μάχη του Μανιακίου στην οποία έπεσε 
ηρωικά ο Παπαφλέσσας και όσοι από τους 
συντρόφους του, περίπου πεντακόσιοι  
είχαν. Η μάχη αυτή μπορεί να ήταν άτυχη 
για τα Ελληνικά όπλα, αλλά ο μείνει πιστοί. 
ηρωισμός  και η αυτοθυσία του Φλέσσα 

είχε σαν αποτέλεσμα την τόνωση του ηθικού του λαού και τον ξεσηκωμό του. 

Συνήθως η μάχη του Μανιακίου συγκρίνονται με εκείνη των Θερμοπυλών και τη θυσία 
του Λεωνίδα. Ο Λεωνίδας έπεσε πειθαρχώντας στους νόμους της Σπάρτης . Υποχρεώθηκε 
να μείνει « τοις κείνων ρήμασι πειθόμενοι» Ο Παπαφλέσσας δεν υποχρεώθηκε από κανένα. 
Πήγε μόνος να αντιμετωπίσει τον Ιμπραήμ. Μπορούσε να φύγει χωρίς φόβο διασυρμού η 
τιμωρίας. Αντιμετώπισε παλικαρίσια τον εχθρό και τον θάνατο, και εδώ έγκειται το 
μεγαλείο της ψυχής και της αυτοθυσίας του. Κράτησε τον όρκο που έδωσε μπαίνοντας στη 
Φιλική Εταιρία και έδωσε το αίμα του για την απελευθέρωση της πατρίδας. Δεν γνωρίζουμε 
εάν υπάρχει άλλο τέτοιο παράδειγμα στην ιστορία υπουργού και μάλιστα μη πολεμικού 
υπουργείου να πέφτει στο πεδίο της τιμής και του καθήκοντος προς την πατρίδα. Είναι 
απόλυτα σωστή η άποψη του Μίμη. Η. Φερέτου ότι το κράτος δεν τον τίμησε όσο έπρεπε, 
αφού τριάντα χρόνια μετά τον θάνατο του τα οστά του καθώς και των άλλων αγωνιστών 
έμεναν άταφα στο λόφο του Μανιακίου.  Αλλά και η κυβέρνηση Κουντουριώτη δεν έκανε 
τα δέοντα για τιμήσει τον υπουργό της.  

Αρκέστηκε στην εφημερίδα της « Ο φίλος του νόμου» να γράψει την 1η Ιουνίου: 

« Μεταξύ των ηρωικως πεσόντων ελλήνων είς την κατά το Μανιάκι της Αρκαδίας μάχην 
μανθάνομεν ότι είναι ο υπουργός των Εσωτερικών  κύριος Γρηγόριος Δικαίος και ο 
στρατηγός Κεφάλας. Και οι δυο άνδρες των οποίων η αξιότης και γενναιότης απεδείχθησαν 
είς διαφόρους καιρίας περιστάσεις της πατρίδος. Αιωνία των η μνήμη». 

Πηγή: http://argolikivivliothiki.gr 

http://www.youtube.com/watch?v=78OcEBJPmgM 
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Το πασχαλινό έθιμο του οβελία 

Του ΝΙΚΟΛΑ ΚΡΙΤΣΙΝΕΛΙΑ Δ΄ τάξη 

Η ελληνική  παράδοση είναι συνυφασμένη με τη νηστεία της μεγάλης εβδομάδας και το  
ψήσιμο του οβελία (αρνί)  την Κυριακή του Πάσχα 

Το ελληνικό έθιμο του σουβλίσματος του πασχαλινού αρνιού (οβελίας) συμβολίζει την 
θυσία του «αμνού» του Θεού (δηλ. του Χριστού). Πιθανότατα προέρχεται από εβραϊκό 
τελετουργικό ως ανάμνηση της εξόδου από την δουλεία της Αιγύπτου υπό την ηγεσία του 
Μωυσή μέσω θεϊκής παρέμβασης. 

Το σούβλισμα του αρνιού το Πάσχα είναι ένα από τα παλαιότερα ελληνικά έθιμα. Το 
ηρωικό γύρισμα του αρνιού στη σούβλα αποτελεί κατεξοχήν έθιμο της Ρούμελης και της 
Πελοποννήσου που έχει όμως, υιοθετηθεί και από άλλες περιοχές, και είναι το κατεξοχήν 
πασχαλιάτικο έθιμο. 

Σε όλη την Ελλάδα το αρνάκι αλλά και το κατσικάκι εκείνη την ημέρα έχουν την τιμητική 
τους. Το κάθε μέρος της Ελλάδας έχει τα δικά του ήθη και έθιμα: 

Η Λιβαδειά και οι γύρω περιοχές έχουν την τιμητική τους, εφόσον είναι τα κατ' εξοχήν 
μέρη όπου το σούβλισμα του οβελία γίνεται γιορτή! Οι κάτοικοι αυτών των περιοχών 
συνηθίζουν να στήνουν σε σειρά υπαίθριες σούβλες και συγκεντρώνονται για να τις 
«γυρίσουν» πίνοντας και τσιμπώντας για ώρες. 

Πρωί - πρωί μόλις βγει ο ήλιος της Λαμπρής, αρχίζει στα χωριά το ψήσιμο του αρνιού 
στη σούβλα. Ανάβουν έξω από το σπίτι τη φωτιά με κληματόβεργες, που κάνουν το σφαχτό 
πιο νόστιμο. «Το ψήσιμο είναι τέχνη», λένε οι τσομπάνηδές μας. Αναλαμβάνει λοιπόν ο πιο 
έμπειρος του σπιτιού. Αρχίζει το γύρισμα της ξύλινης σούβλας σιγά - σιγά, κι' όχι πολύ 
κοντά στη φωτιά, για να μην «πάρει», να μη φρυγανισθεί το αρνί πριν της ώρας του. Όσο 
ροδίζει και ζεσταίνεται, τόσο πλησιάζει τη φωτιά η σούβλα. Δίπλα ετοιμάζονται τα 
κοκορέτσια, τα γλυκάδια και οι μεζέδες για να συνοδεύσουν τα ποτήρια το κρασί, που θα 
πιούν οι παρέες των συγγενών και φίλων, περνώντας απ’ τις ψησταριές να πουν τα «Χρόνια 
Πολλά» και το «Χριστός Ανέστη». Κι αλίμονο σ’ όποιον βρουν να έχει άπαχο αρνί στη 
σούβλα του. Βέβαια στις μέρες μας το ψήσιμο του αρνιού έχει γίνει πιο εύκολο γιατί 
χρησιμοποιούμε σούβλες με μοτέρ. 

ΚΑΛΟ  ΠΑΣΧΑ!!! 

              

Τα έθιμα του Πάσχα σε όλη την Ελλάδα  

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΖΑΒΕΛΛΑ Δ’ τάξη 

ΘΡΑΚΗ  

Στις Μέρες της Θράκης, τα παιδιά φτιάχνουν το ομοίωμα του Ιούδα και το περιφέρουν στα 

σπίτια, ζητώντας κλαδιά για να τον κάψουν την επομένη στον Επιτάφιο. Τη Μεγάλη 

Παρασκευή η πομπή του Επιταφίου σταματά έξω από ένα παρεκκλήσι, όπου εκεί βρίσκεται 

έτοιμη η φωτιά για να καεί ο Ιούδας. Τη στιγμή που ο ιερέας διαβάζει το σχετικό Ευαγγέλιο 
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ανάβουν τη φωτιά και καίνε το ομοίωμα. Αργότερα θα πάρουν μια χούφτα από εκείνη τη 

στάχτη και θα τη ρίξουν στα μνήματα.   

 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  

Στη Θάσο στην Κοινότητα Λιμεναρίων διατηρείται το πανάρχαιο έθιμο « Για βρέξ' Απρίλη μ' 

που γιορτάζεται την Τρίτη ημέρα του Πάσχα. Χορεύουν δημοτικούς χορούς συγκροτήματα 

απ' όλη την Ελλάδα.  

 

Στην Ιερισσό της Χαλκιδικής το σημαντικότερο Πασχαλινό έθιμο είναι «ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΥ ΝΙΟΥ 

Τ' ΑΛΩΝΙ». Γιορτάζεται την Τρίτη ημέρα του Πάσχα, στην ομώνυμη τοποθεσία πάνω στους 

λόφους. Μετά την επιμνημόσυνη δέηση και την εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας, οι 

γεροντότεροι αρχίζουν τον χορό. Σιγά-σιγά πιάνονται όλοι οι κάτοικοι και πολλές φορές ο 

χορός έχει μήκος τετρακόσια μέτρα. Τραγουδούν και χορεύουν όλα τα Πασχαλινά 

τραγούδια και τελειώνουν με τον «ΚΑΓΚΕΛΕΥΤΟ» 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 
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υψωμένα σπαθιά. Ο χορός στη μέση περίπου του τραγουδιού διπλώνεται στα δύο με τους 

χορευτές να περνούν ο ένας απέναντι από τον άλλο για τον τελευταίο χαιρετισμό.  

Κατά την διάρκεια της γιορτής μοιράζονται σε όλους, καφές που βράζει σε μεγάλο καζάνι 

«ζωγραφίτικος», τσουρέκια και αυγά. Ο χορός επαναλαμβάνεται το απόγευμα στην 

κεντρική πλατεία του χωριού. 

Στο Λιτόχωρο την Μ. Πέμπτη, το βράδυ, στολίζονται οι επιτάφιοι που φτιάχνονται από 

ανύπαντρες κοπέλες, που όλη την Σαρακοστή φτιάχνουν λουλούδια από ύφασμα. Την Μ. 

Παρασκευή το βράδυ γίνεται στο παζάρι η συνάντηση των Επιταφίων που συνοδεύονται 

από χορωδίες Λιτοχωριτών, δημιουργώντας ένα εκπληκτικό θέαμα.   

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ.  

Το βράδυ της Μ. Παρασκευής, πλήθος κόσμου, ντόπιοι και επισκέπτες, ακολουθούν την 

περιφορά του Επιταφίου, σχηματίζοντας πομπές, οι οποίες διέρχονται από το λιμάνι, όπου 

είναι αναμμένες δάδες ειδικά τοποθετημένες στις τάπες του Κάστρου, γύρω από το λιμάνι. 

Στο μέσον της εισόδου του λιμανιού οι δάδες σχηματίζουν μεγάλο σταυρό, που φωταγωγεί 

ολόκληρο το λιμάνι παρουσιάζοντας μία φαντασμαγορική εικόνα μοναδικής ομορφιάς. 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.  

 

ΚΡΗΤΗ  

Πριν την ανάσταση, στις Γκαγκάλες Ηρακλείου, όλα τα παιδιά του χωριού μαζεύουν ξύλα 

και οτιδήποτε άλλο μπορεί να καεί και τα αφήνουν στο προαύλιο της εκκλησίας. Την 

παραμονή της Ανάστασης σχηματίζουν ένα βουνό από τα ξύλα και στην κορυφή έχουν ένα 

σκιάχτρο με ένα παλιό κουστούμι που υποτίθεται ότι είναι ο Ιούδας και την ώρα που ο 

παπάς λέει το ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ βάζουν φωτιά και τον καίνε. Η νύχτα γίνεται μέρα από τα 
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πυροτεχνήματα, η καμπάνα του χωριού χτυπά συνεχώς και μάλιστα οι παλιότεροι λένε ότι 

όταν αυτοί ήταν μικροί δεν άφηναν 3 μερόνυχτα την καμπάνα να σταματήσει γιατί το 

θεωρούσαν για καλό. Ξυπνούσαν ακόμα και τη νύχτα να πάνε να την χτυπήσουν.  

ΚΕΡΚΥΡΑ 

Εντυπωσιακό και θορυβώδες, το 

Πάσχα στην Κέρκυρα φέρνει στο νου 

όλων το περίφημο έθιμο με τους 

μπότηδες που λαμβάνει χώρα το 

Μεγάλο Σάββατο στην καρδιά της 

όμορφης πόλης. Η φύση είναι ντυμένη 

στα πράσινα, με τις ευωδιές των 

λουλουδιών, και η πόλη να 

ετοιμάζεται να υποδεχτεί ένα μεγάλο 

θρησκευτικό γεγονός. 

Το έθιμο Μπότηδες στη Σπιανάδα 

στην Κέρκυρα είναι ένας συνδυασμός Ενετικών Παραδόσεων και Ορθόδοξων εθίμων.  

Το Μεγάλο Σάββατο η Κέρκυρα ξυπνά νωρίς. Στις 6 το πρωί, στην Παναγία των Ξένων, μια 

εντυπωσιακή τρίκλιτη βασιλική Επτανησιακού ρυθμού, γίνεται η αναπαράσταση του 

σεισμού που κατά τις Γραφές ακολούθησε την Πρώτη Ανάσταση. 

Στις 9 το πρωί στον Ναό του Αγίου Σπυρίδωνα στην Κέρκυρα ξεκινά η λιτανεία του Αγίου 

που καθιερώθηκε το 1550, όταν η Κέρκυρα σώθηκε από λιμό. Το παράδοξο εδώ είναι ότι 

γίνεται ταυτόχρονα και η περιφορά του Επιταφίου, αντίθετα από όλα τα υπόλοιπα μέρη της 

Ελλάδας. Η περιφορά του επιταφίου το Μ. Σάββατο καθιερώθηκε ουσιαστικά τα χρόνια της 

Ενετοκρατίας, καθώς οι Ενετοί απαγόρευαν τις λιτανείες και τον Επιτάφιο μέσα στην πόλη. 
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ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ 

Των ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΑΡΑ και ΛΥΔΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ Δ’ τάξη 

Πάσχα ονομάζεται η μεγάλη γιορτή του ιουδαϊσμού η οποία καθιερώθηκε ως ανάμνηση της 

Εξόδου, που ελευθέρωσε τους Εβραίους από την αιγυπτιακή δουλεία. Μεταγενέστερα 

υιοθετήθηκε ως εορτασμός από τους Χριστιανούς αναφορικά με τον θυσιαστικό θάνατο και 

την ανάσταση του Ιησού Χριστού. 

Το γεγονός της απελευθέρωσης αυτής συνέβη με μια σειρά θεϊκών προνοιακών 

παρεμβάσεων, από τις οποίες η σημαντικότερη εκδηλώνεται τη νύχτα κατά την οποία θα 

εξολοθρεύονταν τα πρωτότοκα των ανθρώπων και των ζώων των Αιγυπτίων, ενώ τα σπίτια 

των Εβραίων θα προστατεύονταν αφού οι πόρτες τους είχαν σημαδευτεί με το αίμα του 

αρνιού που είχαν θυσιάσει. 

O όρος Πάσχα προέρχεται από το αραμαϊκό πασά και το εβραϊκό πέσαχ. Κάποιοι μελετητές 

έχουν προτείνει ως προέλευση του εβραϊκού όρου ξένη ετυμολογία, όπως η ασσυριακή 

πασαχού(πραύνω) ή η αιγυπτιακή πασά (ανάμνηση) ή πεσάχ (πλήγμα). Ορισμένοι 

ερευνητές ανιχνεύουν τις αρχές των εορταστικών εκδηλώσεων του πάσχα σε χαναανιτικές 

γιορτές που σχετίζονται με την συγκομιδή κριθαριού την άνοιξη. Άλλοι μελετητές θεωρούν 

ότι η ρίζα του Πάσχα βρίσκεται σε γιορτές και ιεροτελεστίες της άνοιξης της προ-

ισραηλιτικής εποχής με την έννοια των ποιμένων που υποβάλλουν αίτημα στο θεό για την 

προστασία του κοπαδιού τους. Εντούτοις, αυτές οι υποθέσεις δεν θεωρούνται επαρκώς 

τεκμηριωμένες. 

Πάντως, η Βίβλος συσχετίζει το πέσαχ με το ρήμα πασάχ πού σημαίνει είτε χωλαίνω, είτε 

εκτελώ τελετουργικό χορό γύρω από τη θυσία (Γ' Βασ. 18:21,26), είτε, μεταφορικά, 

"ξεφεύγω","προσπερνώ", "απαλλάσσω". Το Πάσχα, είναι η προσπέραση του αγγέλου του 

Θεού πάνω από τα σπίτια των Ισραηλιτών, ενώ έπληττε με θάνατο τα πρωτότοκα αγόρια 

των σπιτιών των Αιγυπτίων.  

Σύμφωνα με τις Εβραϊκές Γραφές, το Πάσχα αποτελούσε ανάμνηση της εξόδου από την 

δουλεία της Αιγύπτου υπό την ηγεσία του Μωυσή μέσω θεϊκής παρέμβασης. Το Πάσχα 

αποτελούσε οικογενειακή εορτή. Εορταζόταν νύχτα, στην πανσέληνο της εαρινής 

ισημερίας, την 14η του μήνα Αβίβ (που ονομάστηκε Νισάν μετά την Βαβυλωνιακή εξορία) 

με προσφορά στο νεαρού ζώου, χρονιάρικου, για να ευλογηθεί από το Θεό όλο το κοπάδι. 

Το σφάγιο ήταν αρνί ή κατσίκι, αρσενικό και αρτιμελές (Εξ. 12:3-6), δεν έπρεπε να σπάσει 

κανένα κόκαλο  του (Έξ. 12:46, Αρ. 9:12) ενώ το αίμα του ως ένδειξη προστασίας, το έβαζαν 

στην είσοδο κάθε σπιτιού (Εξ. 12:7,22). Οι μετέχοντες στο δείπνο ήταν ντυμένοι, έτοιμοι για 

ταξίδι (Έξ. 12:8-11). 

Αυτά τα στοιχεία νομαδικής, οικογενειακής ζωής μας δείχνουν μια πολύ παλαιότερη 

προέλευση του Πάσχα, που θα μπορούσε να είναι η θυσία που ζήτησαν οι Ισραηλίτες από 

τον Φαραώ να πάνε να γιορτάσουν στην έρημο (Έξ. 3:18, 5:1 εξ). Παρ' όλα αυτά όμως, η 

έξοδος από την Αίγυπτο έδωσε στο Πάσχα την οριστική του σημασία. 

Το αναμνηστικό γεύμα του ιουδαϊκού Πάσχα, το οποίο περιλαμβάνει άζυμο ψωμί και 

κρασί, ονομάζεται Σεντέρ.  
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ΠΑΣΧΑ 

Της νίκης κατσάρα Δ΄ τάξη 

ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ 

Η παπαρούνα και ο κοκκινολαίμης! 

Όταν σταυρώθηκε ο Χριστός, ένα καφετί πουλάκι μ' άσπρο λαιμό πέταξε πάνω από το άγιο 

Κεφάλι του Χριστού, που το έσφιγγε ένα αγκάθινο στεφάνι, ενώ ένα μικρό άσπρο λουλούδι 

είχε ανθίσει στη βάση του Σταυρού. 

Το μαρτύριο του Θεανθρώπου έθλιβε το πουλί και το λουλούδι. 

Το πουλάκι θέλοντας ν' απαλύνει τον πόνο του Χριστού, τράβηξε το ένα αγκάθι. 

Σταλαγματιές από το αίμα Του έπεσαν στο λαιμό του πουλιού κι άλλες κύλησαν πάνω στο 

λουλούδι, που άνοιξε τα πέταλά του όσο πιο πολύ γινόταν για να τις δεχτεί. 

Μονομιάς ο λαιμός του πουλιού και τα πέταλα του λουλουδιού βάφτηκαν κόκκινα. 

Έτσι, το αίμα του Χριστού χάρισε στον κοκκινολαίμη και στην παπαρούνα κόκκινο χρώμα.       

Η κυρά Σαρακοστη 

Σαράντα μέρες κράταγε η νηστεία πριν το Πάσχα.  

Τόσες νήστεψε και ο Χριστός στην έρημο. Τις τρεις πρώτες μάλιστα μερικές γυναίκες δεν 

έβαζαν στο στόμα τους τίποτα, ούτε καν ψωμί ή νερό και την τέταρτη έτρωγαν μόνο ειδικά 

φαγητά - καρυδόπιτα, σούπα με φασόλια, πετιμέζι. Πόσο αργά περνούσε η σαρακοστή για 

όσους νήστευαν και νήστευαν οι περισσότεροι. 

Η "κυρά Σαρακοστή" ήταν το ημερολόγιό τους. Την παρίσταναν ως καλογριά. Έπαιρναν μια 

κόλλα χαρτί και σχεδίαζαν μια γυναίκα. Δεν της έκαναν στόμα γιατί συνέχεια νήστευε και 

τα χέρια της ήταν σταυρωμένα γιατί όλο προσευχόταν.  

Είχε 7 πόδια, τις 7 βδομάδες της Σαρακοστής.  

Κάθε Σάββατο έκοβαν και ένα πόδι. Το τελευταίο το έκοβαν το Μεγάλο Σαββάτο. Στη Χίο το 

έβαζαν μέσα σε ένα ξερό σύκο ή σε ένα καρύδι και όποιος το έβρισκε πίστευαν πως θα 

ήταν καλότυχος.  

Αλλού την έκαναν και πάνινη την "κυρά Σαρακοστή" τους και τη γέμιζαν με πούπουλα. Στον 

Πόντο έπαιρναν μια πατάτα ψημένη ή ένα κρεμμύδι, έμπηγαν 7 φτερά κότας, το έδεναν 

στο ταβάνι και κρεμόταν όλη τη Σαρακοστή. Κάθε βδομάδα έβγαζαν και ένα φτερό.  

Ο "κουκουράς", έτσι το έλεγαν, ήταν ο φόβος των παιδιών.  
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Η μεγάλη Εβδομάδα 

Του ΗΛΙΑ ΓΑΛΑΝΗ Δ΄ τάξη 

Σάββατο: Η «πρόγευση» της Λαμπρής 

Το Σάββατο του Λαζάρου είναι από τις μεγαλύτερες γιορτές της Ορθόδοξης Εκκλησίας και 

θεωρείται η «πρώτη γεύση» της Μεγάλης Εβδομάδας. Μέρα νίκης της ζωής επί του 

θανάτου. Μέρα χαράς που προοικονομεί τη χαρμολύπη της Μεγάλης Εβδομάδας και της 

Ανάστασης που ακολουθεί. 

Η ανάσταση του Λαζάρου είναι μια γιορτή ιδιαίτερα προσφιλής στον ελληνικό λαό. Από τη 

μια άκρη της Ελλάδας ως την άλλη πολλά έθιμα τιμούσαν την λαμπρή αυτή μέρα. 

Ωστόσο με τα χρόνια οι εκδηλώσεις λησμονήθηκαν, με πολύ λίγες περιοχές της χώρας να 

της διατηρούν ακόμη ζωντανές. Πιο διαδεδομένο έθιμο για το Σάββατο του Λαζάρου είναι 

τα «κάλαντα του Λαζάρου». Τα κάλαντα ήταν αποκλειστικά σχεδόν γυναικεία υπόθεση με 

τις μικρές «Λαζαρίνες» να τραγουδούν και να αναγέλλουν τη χαρμόσυνη εορτή. 

Την παραμονή της γιορτής, οι Λαζαρίνες ξεχύνονταν στα χωράφια και μάζευαν λουλούδια 

με τα οποία στόλιζαν μικρά καλαθάκια. Φορώντας ειδικές στολές, γύριζαν από σπίτι σε 

σπίτι τραγουδώντας το Λάζαρο και εισέπρατταν μικρό φιλοδώρημα, χρήματα, αυγά, 

φρούτα ή άλλα φαγώσιμα. 

Τα έθιμα του Λαζάρου ιδίως κατά την Τουρκοκρατία είχαν κοινωνική σκοπιμότητα αφού 

έτσι οι κοπέλες μπορούσαν να βρεθούν εκτός σπιτιού και να γνωρίσουν αγόρια 

προκειμένου να ακολουθήσουν αρραβωνιάσματα και γάμοι. 

Έθιμα της Ελλάδας 

Η ανάσταση του Λαζάρου θεωρείται η «πρώτη Λαμπρή» αφού η εκ νεκρών έγερση του 

αγαπημένου φίλου του Χριστού θεωρείται προικονομία της δικής του Ανάστασης. 

Ωστόσο η γιορτή έχει και την ψυχολογική της ερμηνεία, αφού ο λαός δεν θα μπορούσε να 

αφήσει στο περιθώριο την περιέργεια για το τι είδε ο Λάζαρος κατά την τριήμερή του ταφή, 

κάτι που αποτυπώνεται πλήρως στα κάλαντα. 

«Πες μας Λάζαρε τι είδες 
εις τον Άδη που επήγες. 
Είδα φόβους, είδα τρόμους, 
είδα βάσανα και πόνους, 
δώστε μου λίγο νεράκι 
να ξεπλύνω το φαρμάκι, 
της καρδούλας μου το λέω 

και μοιρολογώ και κλαίω. 
Του χρόνου πάλι να 'ρθουμε, 
με υγεία να σας βρούμε, 
και ο νοικοκύρης του σπιτιού 
χρόνια πολλά να ζήσει, 
να ζήσει χρόνια εκατό 
και να τα ξεπεράσει.» 

  

http://www.iefimerida.gr/%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B7
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Λάζαρος, ο «αγέλαστος» 

Άλλωστε η ελληνική Παράδοση θέλει τον φίλο του Χριστού να είναι σοκαρισμένος από 

αυτά που αντίκρυσε στον Άδη με αποτέλεσμα να γελάσει μόνο μια φορά μετά την 

ανάστασή του. 

Κάποτε λέγεται πως ο «αγέλαστος» Λάζαρος είδε κάποιον χωρικό στο παζάρι να κλέβει μια 

στάμνα και να φεύγει. Τότε χαμογέλασε λέγοντας «Βρε τον ταλαίπωρο. Για ιδές τον πώς 

φεύγει με το κλεμμένο σταμνί. Ξεχνάει ότι κι αυτός είναι ένα κομμάτι χώμα, όπως και το 

σταμνί. Το 'να χώμα κλέβει τ' άλλο. Μα δεν είναι να γελούν οι πικραμένοι;» 

Κυριακή των Βαΐων: «Ευλογημένος ο Ερχόμενος...» 

Σε ανάμνηση της θριαμβικής εισόδου του Ιησού στα Ιεροσόλυμα, η Κυριακή των Βαΐων 

εγκαινιάζει τη λεγόμενη Μεγάλη Εβδομάδα ή Εβδομάδα των Παθών.  

Σύμφωνα με τα Ευαγγέλια, οι Ιουδαίοι υποδέχθηκαν τον Ιησού στην πόλη των 

Ιεροσολύμων, ο οποίος ήρθε καθισμένος επί «πώλον όνου». Τα πλήθη κρατώντας βάγια 

(κλάδους φοινίκων) και απλώνοντας στο έδαφος τα ενδύματά τους ζητωκραύγαζαν 

«Ωσαννά, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου». Έτσι σύμφωνα με την Παράδοση 

επιβεβαιώθηκε η προφητεία του Ζαχαρία που έλεγε «μὴ φοβοῦ, θύγατερ Σιών· ἰδοὺ ὁ 

βασιλεύς σου ἔρχεται καθήμενος ἐπὶ πῶλον ὄνου». 

Όλοι οι ναοί στολίζονται με κλαδιά από βάγια, από φοίνικες δηλαδή ή από άλλα νικητήρια 

φυτά, όπως δάφνη, ιτιά, μυρτιά και ελιά, τα οποία μετά τη λειτουργία μοιράζονται στους 

πιστούς. 

Στα πρώτα χριστιανικά χρόνια, στα Ιεροσόλυμα, ο επίσκοπος έμπαινε στην πόλη 

καθισμένος σε πουλάρι αναπαριστάνοντας το γεγονός, ενώ κατά τη βυζαντινή περίοδο, 

στην Κωνσταντινούπολη γινόταν «ο περίπατος του αυτοκράτορα», από το Μέγα Παλάτιον 

προς τη Μεγάλη Εκκλησία. 

Στη διαδρομή αυτή ο αυτοκράτορας μοίραζε στον κόσμο βάγια και σταυρούς και ο 

Πατριάρχης σταυρούς και κεριά. 

Το έθιμο αυτό πέρασε και στην «Τρίτη Ρώμη», τη Μόσχα όπου οι Τσάροι το υιοθέτησαν 

πραγματοποιώντας διαδρομή από το Κρεμλίνο μέχρι τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου 

Βασιλείου, στη σημερινή Κόκκινη Πλατεία. 

Κατά τον Μεσαίωνα, στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία υπήρξε ένα περίεργο έθιμο όπου μέσα 

στην εκκλησία περιαγόταν πουλάρι πάνω στο οποίο είχε τοποθετηθεί ομοίωμα του 

Χριστού. 

Τα «βαγιοχτυπήματα» 

Σύμφωνα με τα έθιμα, οι γυναίκες συνήθιζαν να χτυπούν με βάγια η μια την άλλη καλώς ο 

φοίνικας θεωρείτο ότι είχε γονιμοποιές δυνάμεις οι οποίες μεταφέρονταν και στις ίδιες. 
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«Και του χρόνου, να μη σε πιάν’ η μυίγα», ήταν η διαδεδομένη ευχή, αφού τα βάγια 

φέροντας ιαματικές και αποτρεπτικές δυνάμεις στόλιζαν σχεδόν κάθε σπίτι και περιβόλι. 

Στη Λέσβο τα παιδιά, μετά την εκκλησία, στόλιζαν ένα δεμάτι από κλαδιά δάφνης με 

κόκκινα ή πράσινα πανάκια από καινούργιο φουστάνι, κρεμούσαν κι ένα κουδούνι και 

καθώς πήγαιναν από σπίτι σε σπίτι ψάλλοντας και λέγοντας εξορκισμούς για τους ψύλλους 

και τα ποντίκια, έδιναν και ένα κλαράκι δάφνης στη νοικοκυρά. 

Στο τέλος ζητούσαν και το χάρισμά τους λέγοντας «Χρόνια πολλά, εν ονόματι Κυρίου, δό μ’ 

τ’ αυγό να φύγω» 

Στην Ανατολική Ρωμυλία, τα κορίτσια έφτιαχναν με τα βάγια στεφάνια, τους έδεναν μια 

κόκκινη κλωστή και τραγουδώντας όλες μαζί πήγαιναν και τα πέταγαν στο ρέμα. Όπως το 

νερό παρέσυρε τα βάγια, εκείνο που ήταν πρώτο «εξασφάλιζε» στην ιδιοκτήτριά του να 

είναι πρώτη στο γυρισμό, πρώτη στο χορό και στο δικό της σπίτι η μάνα της θα έφτιαχνε τα 

φασόλια και θα τις φίλευε όλες, μαζί με ελιές. 

Στη Τήνο, την Κυριακή των Βαΐων, τα παιδιά τριγύριζαν στους δρόμους κρατώντας μαζί με 

το στεφάνι τους την «αργινάρα», μια ξύλινη ή και σιδερένια ροκάνα που τη στριφογύριζαν 

με δύναμη. Μέσα σε εκκωφαντικό θόρυβο κατέληγαν στη θάλασσα, όπου πετούσαν στο 

στεφάνι στο νερό. 

Τα έθιμα της περιφορά των κλαδιών αποτελούν συνέχεια του αρχαίου εθίμου της 

«ειρεσιώνης» κατά το οποίο ένα κλαδί στολισμένο με καρπούς περιφέρονταν στους 

δρόμους προκειμένου να αναγγείλει τον ερχομό της Άνοιξης. 

Με την επικράτηση του Χριστιανισμού το έθιμο διαφοροποιήθηκε αφού τη θέση του 

κλαδιού την πήραν τα βάγια σχηματισμένα σε διάφορα σχήματα με πιο κλασσικό αυτό του 

ψαριού, καθώς ήταν το βασικό σημάδι των χριστιανών την εποχή των διωγμών και φυσικά 

λόγω του ακρωνυμίου ΙΧΘΥΣ (Ιησούς Χριστός Θεού Υιός Σωτήρ). 

Παρά το γεγονός ότι είναι Σαρακοστή, το ψάρι καταλύεται λόγω της σπουδαιότητας της 

γιορτής. Έτσι και το παιδικό τραγούδι ήταν «Βάγια, Βάγια των βαγιών, τρώνε ψάρι και 

κολιό,κι ως την άλλη Κυριακή με το κόκκινο αυγό!» 

 

Μ. Δευτέρα: «Ιδού ο Νυμφίος έρχεται...» 

Η Μεγάλη Δευτέρα ειναι αφιερωμένη στον Ιωσήφ τον πιο αγαπητό υιό του Ιακώβ τον οποίο 

πούλησαν τα αδέρφια του σε εμπόρους απο την Αίγυπτο. Ο Ιωσήφ ο Πάγκαλος είναι άμεσα 

συνδεδεμένος με το Εβραϊκό Πάσχα (Πεσάχ) καθώς εκείνος ήταν που έφερε τον λαό του 

Ισραήλ στην Αίγυπτο μέχρι την Έξοδο. 

Την ίδια ημέρα διαβάζεται στην εκκλησία και η παραβολή της καταραμένης συκιάς απο το 

Ευαγγέλιο του Ματθαίου. 

Σύμφωνα με το Κατα Ματθαίον Ευαγγέλιο μετά την θριαμβική είσοδο του Ιησού στα 

Ιεροσόλυμα, οι αρχιερείς φοβούμενοι τη δημοφιλία του Χριστού προσπαθούν να τον 
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παγιδεύσουν μέσα από τη συζήτηση προκειμένου να τον κατηγορήσουν ότι στασιάζει κατά 

της Ρώμης.  Ο Κύριος όμως  τους αποστομώνει και ελέγχει την υποκρισία των Φαρισαίων 

λέγοντάς τους την περίφημη φράση «Ουαί υμίν, Γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριταί...» 

Από τη σημερινή ημέρα σταχυολογούνται πολλές εκφράσεις οι οποίες παραμένουν 

αναλλοίωτες ακόμη και στις μέρες μας και συχνά χρησιμοποιούνται και στην καθημερινή 

ομιλία. Μερικές από αυτές είναι το  «Αποδότε ουν, τα Καίσαρος Καίσαρι και τα του Θεού 

τω Θεώ» και το «Ουαί υμίν Γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριταί, οι διυλίζοντες τον 

κώνωπα, την δε κάμηλον καταπίνοντες». 

Μαζί με αυτές η πιο σημαντική φράση που αποτελεί και την ρίζα της χριστιανικής 

διδασκαλίας είναι η φράση «Αγάπα τον πλησίον σου ως σεαυτόν». 

Μ. Τρίτη: «Αι μωραί παρθέναι» και το τροπάριο της Κασσιανής  

Η Εκκλησία θυμάται την παραβολή των 10 Παρθένων. 

Το βράδυ ψάλλεται στις Εκκλησίες ο όρθρος της Μεγάλης Τετάρτης. Στην υμνολογία 

κυριαρχεί το γεγονός της αλείψεως του Κυρίου δια μύρων υπό πόρνης γυναικός, ενώ 

ψάλλεται ένα από τα πιο γνωστά και δημοφιλή τροπάρια της θρησκευτικής υμνολογίας: Το 

τροπάριο της Κασσιανής. 

Η Κασσιανή ήταν βυζαντινή ποιήτρια που έζησε τον 9ο αιώνα μ.Χ. Επειδή δεν την επέλεξε 

ως σύζυγό του ο αυτοκράτωρ Θεόφιλος, έγινε μοναχή και αφιερώθηκε στη λατρεία του 

Θεού και την ποίηση. 

Το ιστορικό, όπως περιγράφεται από τους βυζαντινούς χρονικογράφους Συμεών Μάγιστρο, 

Ιωάννη Ζωναρά και Λέοντα Γραμματικό: Η Ευφροσύνη, μητέρα του αυτοκράτορα 

Θεόφιλου, ακολουθώντας την οικογενειακή παράδοση για την εκλογή νύφης, προσκάλεσε 

το 820 μ.Χ. στην Αυλή τις ωραιότερες και επιφανέστερες κόρες της αυτοκρατορίας. Δώδεκα 

«κάλλιστοι παρθέναι» ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση και πήγαν στο Παλάτι. Η 

Ευφροσύνη, αφού τις δεξιώθηκε, διαμήνυσε στο Θεόφιλο να προσέλθει και να δώσει το 

χρυσό μήλο σ' εκείνη που θα επέλεγε για σύζυγό του. 

Ο νεαρός αυτοκράτωρ θαμπώθηκε από την ομορφιά της Κασσιανής και θέλοντας να 

δοκιμάσει την ευφυΐα της τη ρώτησε: «Ως άρα δια γυναικός ερρύη τα φαύλα» («Από τη 

γυναίκα ξεκινούν τα κακά πράγματα», υπονοώντας την Εύα). Η Κασσιανή έδωσε δείγματα 

του πνεύματός της, ανταπαντώντας «Αλλά και δια γυναικός πηγάζει τα κρείττω» («Και από 

τη γυναίκα πηγάζουν τα καλύτερα, τα ευγενέστερα», υπονοώντας την Παναγία). Αυτό ήταν! 

Ο αυτοκράτωρ, είτε γιατί η απάντηση του εφάνη προπετής, είτε γιατί η ευφυΐα της 

γυναικός τον τρόμαξε, έδωσε το χρυσό μήλο στην ωραία, αλλά σεμνή Θεοδώρα. 

Μ. Τετάρτη: «Του Δείπνου Σου του Μυστικού...» 

Η Μεγάλη Τετάρτη είναι αφιερωμένη στην μεταστροφή της πόρνης που άλειψε με τα 

μαλλιά της τα πόδια του Χριστού καθώς και στην προδοσία του Ιούδα. 

Νωρίς το απόγευμα ψάλλεται η Ακολουθία του Ευχελαίου όπου μεταξύ άλλων αναφέρεται 

ότι «δεινόν η ραθυμία, μεγάλη η μετάνοια». 
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Το βράδυ ψάλλεται ο Όρθρος της Μεγάλης Πέμπτης με κεντρικό θέμα τη νίψη των ποδών 

των Αποστόλων από τον Ιησού, τον Μυστικό Δείπνο, την προσευχή στον Κήπο της 

Γεσθημανή και την προδοσία του Ιούδα.  

Από τα πιο γνωστά τροπάρια της ημέρας είναι το «Του Δείπνου Σου του Μυστικού, σήμερον 

Υιέ Θεού...» και το  «Ότε οι ένδοξοι μαθητές…» που έχει γραφτεί από τον Ρωμανό τον 

Μελωδό. 

Μ. Πέμπτη: «Σήμερον κρεμάται επί ξύλου...» 

Το Θείο Δράμα κορυφώνεται τη Μεγάλη Πέμπτη με την υμνογραφία της ημέρας να 

σχετίζεται με τα Πάθη του Χριστού, τη Σταύρωση και το θάνατό Του. 

Η Εκκλησία τιμά τον Μυστικό Δείπνο, τον Νιπτήρα και την προδοσία στον Κήπο της 

Γεσθημανή.  

Το βράδυ ψάλλεται ο όρθρος της Μεγάλης Παρασκευής και διαβάζονται τα περίφημα 12 

Ευαγγέλια. Ανάμεσα στο 5ο και 6ο ψάλλεται το αντίφωνο «Σήμερον κρεμάται επί ξύλου…» 

και ο Εσταυρωμένος λιτανεύεται από τους ιερείς. 

Στην ακολουθία των Παθών διαβάζονται κυρίως το κατά Ιωάννη και το κατά Ματθαίον 

Ευαγγέλιο. Σε αυτά περιγράφονται τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν μετά τη σύλληψη του 

Ιησού. «Από τον Άννα στον Καϊάφα» και την άρνηση του Πέτρου («Πριν αλέκτορα φωνήσαι, 

τρις απαρνήση με») μέχρι την μεταφορά στο Πραιτώριο ενώπιον του Πιλάτου. 

Το Θείο Δράμα κορυφώνεται με την καταδίκη του Ιησού σε σταυρικό θάνατο, την 

μεταμέλεια και τον απαγχονισμό του Ιούδα. Ο Ιησούς βασανίζεται και αναγκάζεται να 

κουβαλήσει το Σταυρό του στο λόφο του Γολγοθά. Αφήνει το πνεύμα επί του Σταυρού και 

περιγράφεται το περιστατικό με τους δύο ληστές. 

Ο Ιωσήφ ο από Αριμαθείας ζητά από τον Πιλάτο το Σώμα του για να το θάψει και η 

ευαγγελική δίηγηση τελειώνει με την Ταφή του Ιησού και τη Σφράγιση του Τάφου του από 

τους Αρχιερείς και Φαρισαίους. 

Μ. Παρασκευή: «Η ζωή εν τάφω...» 

Η πιο κατανυκτική ημέρα της Μεγάλης Εβδομάδας είναι αναμφίβολα η Μεγάλη 

Παρασκευή, με τον Επιτάφιο Θρήνο και τα εκπληκτικής ομορφιά Εγκώμια.  

Το πρωί η ημέρα είναι αφιερωμένη στην Αποκαθήλωση με την ακολουθία των Μεγάλων 

Ωρών. Ακολούθως, τοποθετείται στο Ιερό Κουβούκλιο ένα ύφασμα πάνω στο οποίο έχει 

κεντηθεί ή ζωγραφιστεί η ταφή του Ιησού. 

Το βράδυ ψάλλεται ο όρθρος του Μεγάλου Σαββάτου και η υμνολογία είναι σχετική με την 

ταφή του Κυρίου από τους Ιωσήφ και Νικόδημο και την κάθοδο του στον Άδη. 

Κατά τη διάρκεια της ακολουθίας ψάλλονται σε τρεις στάσεις τα λεγόμενα Εγκώμια, που 

είναι μικρά τροπάρια εξόχως δημοφιλή. Τα πιο γνωστά από αυτά είναι το  «Η ζωή εν 

τάφω...»,  το «Άξιον εστί», το «Αι γενεαί πάσαι...» και το «Ω γλυκύ μου Έαρ...». Παρά το 
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γεγονός ότι η μέρα χαρακτηρίζεται από θλίψη, τα εγκώμια και οι ύμνοι χαρακτηρίζονται 

από χαρμολύπη, αφού προαναγγέλλουν την Ανάσταση. 

Μ. Σάββατο: «Η εις Άδου κάθοδος» 

Με την Ανάσταση να είναι «προ των πυλών» το Μεγάλο Σάββατο χαρακτηρίζεται από τον 

πανηγυρικό του χαρακτήρα αφού ήδη από το πρωί οι καμπάνες χτυπούν χαρμόσυνα. 

Το πρωί τελείται ο εσπερινός του Πάσχα. Η ακολουθία έχει αναστάσιμο και πανηγυρικό 

χαρακτήρα. Είναι η λεγομένη Πρώτη Ανάσταση. 

«Σεισμός εγένετο μέγας», καθώς οι Μυροφόρες πλησιάζουν τον Τάφο του Ιησού. 

Φτάνοντας στο σημείο αντί για το πτώμα του Ιησού βλέπουν στη θέση του Άγγελο ο οποίος 

τους αναγγέλει πως ο «Κύριος Ανέστη». 

Οι Μυροφόρες τρέχουν να αναγγείλλουν την ευχάριστη είδηση στους Αποστόλους και ο 

ανεστημένος Ιησούς εμφανίζεται στο δρόμο τους. Κατά τη σύναξη των έντεκα μαθητών 

εμφανίζεται μπροστά τους ο Ιησούς ο οποίος τους δίνει εντολή  «πορευθέντες 

μαθητεύσαντες πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός του Υιού και 

του Αγίου Πνεύματος». 

Τα μεσάνυχτα του Σαββάτου προς Κυριακής γίνεται η Ακολουθία της Αναστάσεως και ο 

όρθρος και η Λειτουργία του Ιωάννου του Χρυσοστόμου. «Δεύτε λάβετε φώς...» και το 

Πάσχα έχει αρχίσει... 

Πηγή: iefimerida.grδιεθνείς διοργανώσεις. 

 

              

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑΚΙ ΜΕ ΑΥΓΟ 

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΖΑΒΕΛΛΑ Δ΄ τάξη 

Το Πάσχα, που τα αυγά έχουν την τιμητική τους, μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για να 
φτιάξετε σε αυτή τη διασκεδαστική πασχαλινή κατασκευή ένα κοτοπουλάκι! 

Υλικά 

• Ένα αυγό 
• Πλαστελίνη - κόκκινο, πορτοκαλί 
• Φύλλο από αφρώδες υλικό - κίτρινο 
• Τέμπερα - κίτρινο 
• Πινέλο 
• Κόλλα 
• Ψαλίδι 

 

http://www.iefimerida.gr/node/45229#ixzz2QYLEns9P
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1. Αρχικά, βράστε καλά το αυγό σας. Μετά φτιάξτε με την πορτοκαλί πλαστελίνη μια 
βάση για το αυγό, σχηματίζοντας τα ποδαράκια του.  

 

 

 

 

 

 

2. Σχηματίστε μια μικρή κοιλότητα, βάλτε κόλλα και κολλήστε πάνω το αυγό. Έτσι θα το 
βάψετε και πιο εύκολα. 

 

 

 

 

 

 

3. Βάψτε με πινέλο το αυγό σας κίτρινο με κίτρινη τέμπερα. Ίσως χρειαστεί και δεύτερο 
χέρι. Θα πρέπει να περιμένετε αρκετά για να στεγνώσει. 

 

4. Τώρα μπορείτε να ετοιμάσετε όσα θα διακοσμήσουν το κοτοπουλάκι σας! Με 
κόκκινη πλαστελίνη φτιάξτε ένα μικρό λειρί, με πορτοκαλί το ράμφος του, ενώ αν δεν 
έχετε ματάκια, χρησιμοποιήστε δύο μπαλίτσες από μαύρη πλαστελίνη. Επίσης, κόψτε 
τα φτερά του από αφρώδες υλικό. 
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5. Κολλήστε τα όλα στο αυγό σας και το κοτοπουλάκι σας είναι έτοιμο! 

 

Καλή επιτυχία και καλή διασκέδαση! 

              

Τα ονόματα που γιορτάζουν και παγκόσμιες ημέρες του Απρίλη 

Της ΑΘΗΝΑΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ Δ΄ τάξη 

Δευτέρα 1-4-13: 

Τρίτη 2-4-13: Παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου, παγκόσμια ημέρα ενημέρωσης για τον 

Αυτισμό. 

Τετάρτη 3-4-13: 

Πέμπτη 4-4-13: Διεθνής ημέρα κατά των ναρκών  

Παρασκευή 5-4-13: Γ ΄ χαιρετισμοί 

Σάββατο 6-4-13: 

Κυριακή 7-4-13: Παγκόσμια ημέρα υγείας 

Δευτέρα 8-4-13: 
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Τρίτη 9-4-13: 

Τετάρτη 10-4-13: 

Πέμπτη 11-4-13: 

Παρασκευή 12-4-13: Παγκόσμια ημέρα της πτήσης του ανθρώπου στο διάστημα, Δ΄ 

χαιρετισμοί 

Σάββατο 13-4-13: 

Κυριακή 14-4-13: Δ΄ νηστειών 

Δευτέρα 15-4-13: 

Τρίτη 16-4-13: 

Τετάρτη 17-4-13: 

Πέμπτη 18-4-13: 

Παρασκευή 19-4-13: Ακάθιστος Ύμνος 

Σάββατο 20-4-13: 

Κυριακή 21-4-13: Αλεξάνδρα, Ε΄ Νηστειών 

Δευτέρα 22-4-13: 

Τρίτη 23-4-13: Γιώργος Γεωργία, Παγκόσμια ημέρα βιβλίου και πνευματικών δικαιωμάτων 

Τετάρτη 24-4-13: 

Πέμπτη 25-4-13: Παγκόσμια ημέρα κατά της ελονοσίας 

Παρασκευή 26-4-13: Παγκόσμια ημέρα πνευματικής ιδιοκτησίας 

Σάββατο 27-4-13: Του Λαζάρου 

Κυριακή 28-4-13: Των Βαΐων, Παγκόσμια ημέρα για την ασφάλεια στην εργασία 

Μεγάλη Δευτέρα 29-4-13: Παγκόσμια ημέρα μνήμης για όλα τα θύματα του χημικού 

πολέμου, παγκόσμια ημέρα χορού 

Μεγάλη Τρίτη 30-4-13: Διεθνής ημέρα τζαζ. 
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Ανεκδοτάκια 

Του ΗΛΙΑ ΓΑΛΑΝΗ Δ΄ τάξη 

Ξύπνα! Είναι ώρα να πας στο σχολείο. 

Έχεις αργήσει. 

- Δεν θέλω να πάω. 

- Πρέπει να πας. Μην κάνεις σαν μωρό 

- Δεν θέλω, σου λέω. Όλοι με κοροϊδεύουν 

εκεί πέρα. 

- Έλα, σήκω επιτέλους!. Ένας δάσκαλος 
πρέπει να δίνει το καλό παράδειγμα!. 

 

Τι κάνει ένα τηλεχειριστήριο στη Βενετία ;  
Αλλάζει κανάλια! 

 

Γιατί γράφεις όρθια ;  Γράφω ορθογραφία! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

             

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΘΟΥΝ ΣΤΗ ΖΩΗ 

Της ΦΑΙΔΡΑΣ ΒΑΝΤΑΡΑΚΗ Δ΄ τάξη 

Πώς κολλάμε συνάχι; Παλιά πίστευαν πως αν μέναμε πολλή ώρα εκτεθειμένοι στο κρύο,θα 

συναχωνόμασταν.Όμως το σώμα μας δεν είναι τόσο ευαίσθητο.Η αλήθεια είναι πως όταν 

κάνει κρύο,κλεινόμαστε στο σπίτι,διευκολύνοντας έτσι τη μετάδοση των μικροβίων από τον 

έναν άνθρωπο στον άλλο.Το να βήχουμε ή να χασμουριόμαστε χωρίς να βάζουμε το χέρι 

μας μπροστά,να αφήνουμε το μαντίλι μας να σέρνεται,να φτύνουμε,είναι πολύ κακές  

συνήθειες στους ανθρώπους.Τελος, μη διστάζετε να ανοίγετε συχνά τα παράθυρα  του 

δωματίου σας ή κάθε μέρους όπου βρίσκεστε για να ανανεώνεται ο αέρας. Αέρα, 

παρακαλώ! 

Πώς είναι δυνατό να τρώει κάποιος έντομα; Οι γονείς είναι αυτοί που μαθαίνουν στα 

παιδιά τι πρέπει να τρώνε:τροφές,υγιεινές,βλαβερές,απαγορευμένες.Η προτίμηση και η 

απέχθεια για κάποια φαγητά μαθαίνονται και μεταβιβάζονται ανάλογα με τον 

πολιτισμό.Για εμάς,τα έντομα μπορεί να είναι αποκρουστικά γιατί μας φοβίζουν.Όμως σε 

άλλους πολιτισμούς τα βρίσκουν νοστιμότατα!Φυσικά πριν τα φάνε τα καίνε!Οι γρύλοι,οι 
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ακρίδες και οι κάμπιες θεωρούνται εξαίρετοι μεζέδες στην Ασία,στην Αφρικήή στην Νότια 

Αμερική.  

Ομως προσοχή! 

Αν είστε εντομοφάγοι,πρεπει να γνωρίζετε τα έντομα που τρώγονται.Δεν πρέπει,για 

παράδειγμα,να φάτε για κανένα λόγο κοριούς ή κατσαρίδες. 

Είναι τοξικά!!!!!!!!! 

             

Το έθιμο με τα αερόστατα - Λεωνίδιο Αρκαδίας 

Του ΜΑΡΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΟΥ Δ΄ τάξη 

 

Στο Λεωνίδιο της Αρκαδίας, η νύχτα της Ανάστασης είναι η Νύχτα των Αερόστατων, έθιμο 
που ξεκίνησε στα τέλη του 19ου αιώνα. Η όμορφη πρωτεύουσα της Τσακωνιάς μετατρέπεται 
σε ένα φαντασμαγορικό σκηνικό θεάματος. 
Το έθιμο αυτό προέρχεται από ντόπιους ναυτικούς οι οποίοι γυρίζοντας τον κόσμο, 
εντυπωσιάστηκαν από κάποιο αντίστοιχο ασιατικό έθιμο. Στη συνέχεια, το μετέφεραν στην 
πατρίδα τους, που με το πέρασμα των χρόνων καθιερώθηκε και συνδυάστηκε με το 
εορτασμό του Ανάστασης. 
Με το πρώτο "Χριστός Ανέστη" οι ενορίες καίνε το ομοίωμα του Ιούδα και αερόστατα 
ελευθερώνονται στον ουρανό. Η φαντασμαγορική ατμόσφαιρα συμπληρώνεται με 
βεγγαλικά, βαρελότα, δυναμιτάκια και με κάθε είδους πυροτεχνήματα. Έχει παρατηρηθεί 
πως όποιες καιρικές συνθήκες και να επικρατούν το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου, τη 
στιγμή της Ανάστασης επικρατεί σχετική νηνεμία, με ελαφρό δυτικό αεράκι. 
Τα Αερόστατα, που είναι οι «πρωταγωνιστές» εκείνο το βράδυ, ετοιμάζονται εβδομάδες 
πριν από τη «μεγάλη» βραδιά. Σχεδόν κάθε σπίτι κατασκευάζει το δικό του και στην 
ετοιμασία του συμμετέχει όλη η οικογένεια, μικροί και μεγάλοι. 
 Η τεχνική που χρησιμοποιείται είναι ειδική και η προέλευση της χάνεται στα βάθη των 
χρόνων. Τα αερόστατα είναι φτιαγμένα από καλάμι και χαρτί. Το μέγεθος τους ποικίλει, 
όμως δε ξεπερνάει τα δύο μέτρα. Τα μεγάλα απαιτούν από 32 έως 36 κόλλες χαρτί για να 
φτιαχτούν, τα μικρότερα χρειάζονται 8 κόλλες ενώ κάποια άλλα από 16 ή 18. 
Για την πυροδότησή τους γίνεται χρήση ενός πανιού, εμποτισμένο με λάδι και πετρέλαιο, 
την "καλυμμάρα". Έχει παρατηρηθεί πως από κάθε ενορία αφήνονται περισσότερα από 100 
αερόστατα το βράδυ της Ανάστασης.  

             

  

http://www.hotelsline.gr/root/newhotel/mx/show_photo.asp?photo=../photo_m/Arkadia/aerostata_2.jpg
http://www.hotelsline.gr/root/newhotel/mx/show_photo.asp?photo=../photo_m/Arkadia/aerostata_1.jpg
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ΌΤΑΝ Η ΤΕΧΝΗ… 

Της ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΔΑΡΑ Δ΄ τάξη 

Την Κυριακή, 10/3/2013, στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών , το σχολείο 

μας, συμμετείχε σε εκδήλωση με θέμα τον εγκέφαλο, συμβάλλοντας με το δικό του τρόπο!  

Η δασκάλα μουσικής του Πρότυπου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Πατρών, Μαρία 

Ρέντιτ, ενθουσίασε το κοινό, περνώντας τη μαγεία της μουσικής στους θεατές, μαζί με  τη  

χορωδία των μαθητών των Δ’, Ε’ και ΣΤ’ τάξεων του σχολείου, η οποία ερμήνευσε 

τραγούδια,  διαλεγμένα από «την ειδικό» της τέχνης!!! 

Το κοινό χειροκροτούσε ασταμάτητα το τραγούδι «λογική μου» σε στίχους και μουσική 

Μαρίας Ρέντιτ, ενώ συγκινημένο «συνέδραμε»  στην ερμηνεία του «Κεμάλ». 

Όσοι παραβρεθήκαμε συμπεράναμε πως  όταν  η τέχνη, συναντά τα συναισθήματα, το 

αποτέλεσμα δεν μπορεί παρά να είναι μαγικό !    
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Το Σταυρόλεξο του Πάσχα 

Του ΜΑΡΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΟΥ Δ΄ τάξη 
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1. Τα τσουγκρίζουμε σύμφωνα με το έθιμο 

2. Την γιορτάζουμε το Μεγάλο Σάββατο τα μεσάνυχτα 

3. Το παραδοσιακό μεσημεριανό γεύμα της Κυριακής του Πάσχα 

4. Με αυτό το χρώμα βάφουμε τα αυγά 

5. Ποιά είναι η ημέρα του Πάσχα; 

6. Χαριτωμένα ζωάκια που τα χρησιμοποιούμε στη διακόσμηση του Πάσχα 

7. Πώς λέγεται η εβδομάδα πριν την Κυριακή του Πάσχα; 

8. Πώς αλλιώς ονομάζουμε τη γιορτή του Πάσχα; 

9. Το μεγάλο κερί που κρατάμε την Ανάσταση 

10. Χριστός… ! - η ευχή της Ανάστασης 
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Οι συνταγές μας 

Πασχαλινό αρνάκι απο γλυκιά ζύμη 

Υλικά:  

 1 δόση Γλυκό ψωμάκι με βερίκοκα (ή 

οποιαδήποτε ζύμη για τσουρέκι θέλετε) 

 1 κρόκο αυγού 

 5-6 σταφίδες για τα μάτια και το στόμα 

 αμύγδαλα καθαρισμένα φέτες 

(προαιρετικά) 
Πηγή: http://www.sintagespareas.gr/sintages/zimarenio-
pasxalino-arnaki.html 

 

 
 

Εκτέλεση 

1. Φτιάχνουμε τη ζύμη μας και την αφήνουμε να φουσκώσει. 

2. Κόβουμε την ζύμη ώς εξής: 1 μεγάλο οβάλ κομμάτι για το κεφάλι, 2 μπάλες σε σχήμα 

αυτιου, 4 πόδια, και 4 μπάλες από τα πόδια, 1 ουρά και περίπου 25 μικρές μπάλες για το 

σώμα. Αφήστε λίγο χώρο μεταξύ των ζυμαριών. 

Αφήνουμε το αρνάκι στο ταψί δέκα λεπτά ακόμη πριν το βάλουμε στον φούρνο. 

3. Μετά αλοίφουμε με τον κρόκο ενος αυγού το αρνάκι και πιέζουμε τις σταφίδες λίγο για 

τα μάτια και το στόμα τις οποίες τις βουτυρώνουμε για να μήν μας καούν. 

Το φουρνίζουμε στους 180°C - 200°C για 40 λεπτά. 
 

Καλή επιτυχία! 

              

  

http://www.sintagespareas.gr/sintages/zimarenio-pasxalino-arnaki.html
http://www.sintagespareas.gr/sintages/zimarenio-pasxalino-arnaki.html
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Λογοτεχνική γωνία 

Το 1
ο
 μυθιστόρημα της ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΠΑΛΙΟΥΡΑ Δ΄ τάξη 

Διακοπές στα απομεινάρια του μύθου 3o μέρος 

Εκείνη η μέρα μας επιφύλασσε πολλές εκπλήξεις. 
Ο Τάκης, κατεβαίνοντας τις σκάλες, άκουσε, άθελά του, τους γονείς να 

συζητούν. «...Επιπλέον, θα τους δοθεί η ευκαιρία να μάθουν λίγη ιστορία», έλεγε ο 
πατέρας εκείνη τη στιγμή. Ήρθε τρέχοντας και διηγήθηκε τι είχε ακούσει, 
καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι θα μας έβαζαν να κάνουμε επανάληψη στην 
Ιστορία.  

- Πάμε, είμαι σίγουρη ότι με κάποιο τρόπο θα το γλυτώσουμε, διαβεβαίωσε η 
Χαρίκλεια. Έτσι, κατευθυνθήκαμε προς τους μεγάλους. 

Μπήκαμε στο δωμάτιο. Καθίσαμε γύρω από το ξύλινο τραπέζι, ενώ η μητέρα 
και η θεία ετοίμαζαν σάντουιτς για κολατσιό. 

- Λοιπόν, άρχισε να μιλά ο θείος, θα θέλατε να πάμε μια εκδρομή; 
- Ναι!!! απαντήσαμε  μ’ ένα στόμα, ενθουσιασμένοι με αυτή την ιδέα, μα και 

ανακουφισμένοι που θα γλυτώναμε την – κατά φαντασία – επανάληψη.   
- Σήμερα θα κάνουμε τουρισμό στο νησί. Θα επισκεφτούμε την πρωτεύουσα 

και θα δούμε μερικά αξιοθέατα. Θα πάμε και στο μουσείο, συνέχισε. 
Ενθουσιασμένοι, ανεβήκαμε τρέχοντας στα υπνοδωμάτια. Ετοιμάσαμε τα 

εκδρομικά μας σακίδια και κατεβήκαμε στην αυλή. Περιμένοντας να έρθει ο 
μπαμπάς με το αυτοκίνητο, σταθήκαμε δίπλα σε μια πυκνόφυλλη μουριά, που 
σκίαζε σχεδόν ολόκληρο το περιβολάκι με τα λαχανικά της θείας. Έκλεισα τα μάτια 
μου. Αμέσως, μου ήρθε μια μυρωδιά από ανθισμένα τριαντάφυλλα, ίσως εκείνα που 
κάλυπταν την αριστερή πλευρά του φράχτη. Μου φάνηκε σαν ένας καλός οιωνός 
για το υπόλοιπο της ημέρας.  

Απορροφήθηκα για λίγο από τις ευωδιές. Επανήλθα όμως όταν άκουσα την 
κόρνα του αυτοκινήτου. Ήταν ο πατέρας, ο οποίος μας έγνεφε να μπούμε στο 
αμάξι. 

 
- Όποιος θέλει να έρθει μαζί μου, ας μπει, είπε, οι υπόλοιποι θα πάτε με το 

θείο.  
 - Εμείς θα πηγαίνουμε μπροστά, δήλωσε ο θείος, που ήξερε καλύτερα τους 

δρόμους. 
Έτσι με το πρώτο αμάξι ταξίδεψαν η Χαρίκλεια, η Χαρά, ο Τάκης, η θεία και ο 

θείος, ενώ με το δεύτερο εγώ, η Ευαγγελία, η μαμά κι ο μπαμπάς. 
Διανύσαμε αρκετά χιλιόμετρα. Δε μιλούσαμε πολύ στο δρόμο, παρά μόνο τα 

μάτια μας ρουφούσαν την απίστευτη ομορφιά των τοπίων. Κάποια στιγμή, ενώ 
είμασταν σε μεγάλο υψόμετρο, είδαμε το θείο να σταματάει. Κάναμε κι εμείς το 
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ίδιο. Βγήκαμε από τα αυτοκίνητα και βρεθήκαμε μέσα σε ένα μαγευτικό δάσος με 
έλατα. Τα περίφημα Μαύρα έλατα της Κεφαλλονιάς. Ένιωσα μια κάποια αμηχανία. 
Από τη μια ήθελα να τρέξω και να αγγίξω και να δω ό,τι υπήρχε γύρω μου, κι από 
την άλλη ήξερα πως έπρεπε να σεβαστώ τη γαλήνη της φύσης και να μην τη 
διαταράξω. Κατάλαβα τι ήταν αυτό που έπρεπε να κάνω: απλώς ανέπνεα. Εισέπνεα 
τον καθαρό αέρα του δάσους, την αναζωογονητική μυρωδιά απ’ τα έλατα. Άκουγα 
τα πουλιά να κελαηδούν εκτελώντας μια υπέροχη συμφωνία. Προσπαθούσα να 
αφουγκραστώ και τον παραμικρό ήχο. Το βουητό μιας μέλισσας, ένα θρόισμα στα 
φύλλα, κάποια νερά, και τέλος, η φωνή των γονιών: «Πάμε τώρα;» Με ένα αίσθημα 
πληρότητας, μπήκαμε πάλι στα αμάξια και συνεχίσαμε την πορεία μας.        

Φτάσαμε σε ένα χωριό με χαμηλά πέτρινα σπίτια. Πήγαμε κατευθείαν στην 
κεντρική πλατεία και σταθήκαμε μπροστά σε ένα μνημείο που ήταν στημένο εκεί. 
Ο θείος μας διηγήθηκε την ιστορία του. Το χωριό αυτό είχε καταστραφεί 
ολοσχερώς από τους Γερμανούς το 1943. Κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου 
Πολέμου και έως το Σεπτέμβριο εκείνου του έτους, το νησί ήταν υπό την 
κυριαρχία των Ιταλών. Έκαναν όμως μια μάχη ενάντια στους Γερμανούς και 
ηττήθηκαν, γεγονός που οδήγησε στη σφαγή περισσότερων από 10.000 Ιταλών 
στρατιωτών. Η αλλαζονεία του νικητή κατακτητή θέριεψε. Στο πέρασμά τους από 
τα χωριά του νησιού, βομβάρδιζαν, έκαιγαν, έσφαζαν τους κατοίκους κι επιπλέον, 
σα να μην ήταν αρκετά αυτά, λεηλατούσαν επιδεικτικά ό,τι απόμενε. Διέλυαν και 
κατέστρεφαν με μίσος οποιοδήποτε στοιχείο τοπικού πολιτισμού συναντούσαν. 
Στο συγκεκριμένο χωριό, είχε γίνει μαζική σφαγή των ανδρών και των αγοριών 
στην πλατεία, και το μηνμείο που βλέπαμε μπροστά μας ήταν εκεί για να θυμίζει το 
θηριώδες αυτό γεγονός. Σοκαρίστηκα με αυτά που μάθαινα, στενοχωρήθηκα κι 
ένιωσα έναν κόμπο στο λαιμό.     

Στη συνέχεια, πήγαμε στην πρωτεύουσα, το Αργοστόλι. Παρκάραμε και 
περπατήσαμε στους δρόμους. Επισκεφτήκαμε το Αρχαιολογικό μουσείο. Αφού 
παρατηρήσαμε πολύ προσεκτικά όλα τα εκθέματα της πρώτης αίθουσας, 
προχωρήσαμε στη δεύτερη, που είχε ευρήματα από τη γεωμετρική εποχή. Μαζί με 
τη Χαρά, εστιάζαμε κυρίως στα κοσμήματα και στα σκεύη οικιακής χρήσης. 
Σύμφωνα με τις επιγραφές στις προθήκες, κάποια από αυτά αποτελούσαν μέρος 
από τους «θησαυρούς της Τροίας». Φτιαγμένα από χρυσό, τόσο λεπτεπίλεπτα και 
λεπτοδουλεμένα, κέντρισαν το ενδιαφέρον μας. Οι γονείς παρατηρούσαν κάποιους 
αμφορείς. 

Η αδερφή μου στράφηκε προς μερικά κείμενα, που υπήρχαν διάσπαρτα στο 
μουσείο. Τα διάβαζε για αρκετή ώρα, μέχρι που... 

- Ελάτε να δείτε! μας φώναξε. Στη στιγμή, είχαμε μαζευτεί όλοι, μικροί και 
μεγάλοι, γύρω της. Μας έδειξε μια ασπρόμαυρη, προπολεμική φωτογραφία, που 
απεικόνιζε πέντε άντρες, μάλλον σε κάποιο Πάσχα. Στη λεζάντα, έγραφε: (Από 
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αριστερά προς τα δεξιά) ο ιερέας Σ.Ε., ο δάσκαλος Δ.Ι., ο δήμαρχος Κ.Ε., ο 
γυμνασιάρχης Γ.Σ. και ο αξιωματικός Ε.Γ. 

- Γ.Σ., μουρμούρισε ο Τάκης. Λέτε να ήταν αυτός; 
{...} 

Στο δρόμο της επιστροφής, αντικρίσαμε μια πινακίδα που έδειχνε στα 
αριστερά. Είχε καφέ χρώμα, όπως είναι οι πινακίδες που δείχνουν αρχαιολογικούς 
χώρους. «Προς Ρωμαϊκά Ανάκτορα», έγραφε. Αποφασίσαμε να τα επισκεφθούμε. 
Φαντάστηκα κάτι μεγαλοπρεπές, σαν τα παλάτια των παραμυθιών που μου άρεσε 
να ακούω όταν ήμουν μικρή, αλλά και σαν αυτά που έβλεπα στις ταινίες με τις 
πριγκίπισσες. Έφτιαξα λίγο τα μαλλιά μου για να είμαι όπως θα άρμοζε στην 
περίσταση. Τελικά, μετά από ελάχιστης ώρας πεζοπορία, βρεθήκαμε μέσα σε έναν 
ελαιώνα. Μια ταμπέλα, ολόιδια με την προηγούμενη, μας έλεγε ποια κατεύθυνση 
έπρεπε να ακολουθήσουμε. Προχωρήσαμε πάνω σ’ ένα λιθόστρωτο δρομάκι, το 
οποίο μας οδήγησε σε κάτι χαλάσματα. 

- Πότε θα φτάσουμε; ρώτησα. 
- Έχουμε ήδη φτάσει, απάντησε ο πατέρας. 
- Ώωω! Σπουδαία ανάκτορα! είπε ο Τάκης, με ένα ίχνος ειρωνείας. Μα, τελικά, 

ήταν τρελοί αυτοί οι Ρωμαίοι!  
Τότε, έριξα ξανά μια ματιά σε αυτά που μου είχαν φανεί πριν  χαλάσματα. Ήταν 

οι βάσεις από μερικά καλοχτισμένα – στην εποχή  τους – τοιχάκια. Κάποια 
βρίσκονταν σε περισσότερο ανυψωμένα σημεία από άλλα. Όσο τα κοιτούσαμε, 
τόσο αποκτούσαν ενδιαφέρον. Ο θείος μάς εξήγησε πως ήταν ό,τι είχε απομείνει 
από μια αρχαία ρωμαϊκή οικία. Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο τους ήταν το δάπεδό 
τους. Στη θέση του δαπέδου, υπήρχε ένα ψηφιδωτό, που αναπαριστούσε την 
κεφαλή της Μέδουσσας, της φιδομαλλούσας γοργόνας. Τα φίδια απλώνονταν προς 
όλες τις κατευθύνσεις, σα να περίμεναν τη στιγμή για να επιτεθούν... Είχε σκούρα 
χρώματα και ήταν «κορνιζαρισμένη» από μια αλυσίδα φύλλων κισσού. Λίγα μέτρα 
παραπέρα, ένα άλλο ψηφιδωτό, εξίσου εντυπωσιακό, όριζε το πάτωμα ενός 
διαφορετικού δωματίου. Σε άσπρο φόντο, ένας αναβάτης οδηγούσε το άρμα του, 
που το έσερναν τέσσερα μαύρα άλογα. Νόμιζες ότι, από στιγμή σε στιγμή, τα ζώα 
θα ζωντάνευαν... Χρωματιστοί μαίανδροι πλαισίωναν το κυρίως θέμα. Όλα αυτά 
είχαν δημιουργηθεί με το χέρι, από μικρές ψηφίδες, σε μια εποχή χωρίς ψηφιακή 
τεχνολογία... Πολύ εντυπωσιακά...  

{...} 
Η μέρα είχε προχωρήσει. Έχοντας πάρει το δρόμο του γυρισμού, σταματήσαμε 

σε μια ψαροταβέρνα δίπλα στη θάλασσα για να φάμε. Είμασταν κουρασμένοι, οπότε 
απλώς περιμέναμε να μας φέρουν την παραγγελία μας, χαζεύοντας τη θάλασσα. Για 
μια στιγμή, ένιωσα πως κάτι παράξενο γινόταν. Βράδυαζε, αλλά με έναν περίεργο 
τρόπο.  
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- Μαμά, κάτι γίνεται τώρα, κάτι κάπως... υπερφυσικό να το πω; γύρισα και 
είπα σιγά στη μητέρα μου. 

- Τι, Ελένη μου; ρώτησε η μαμά. 
- Σκοτεινιάζει λίγο περίεργα! εξήγησα. 
- Αυτό γίνεται επειδή βρισκόμαστε στην ανατολική πλευρά του νησιού, που 

μπορούμε να δούμε μόνο την ανατολή του ήλιου το πρωί. Προφανώς, τέτοια ώρα 
έχεις συνηθίσει να βλέπεις άλλα χρώματα γιατί στην Πάτρα, που βρίσκεται στη 
δυτική ακτή της Πελοποννήσου βλέπουμε το ηλιοβασίλεμα, απ΄ τη μεριά της 
θάλλασας, που εδώ δεν φαίνεται τώρα. Επομένως, όλα είναι φυσικά, και τίποτα 
υπερφυσικό, μου είπε γελώντας.      

{...} 
Σε λίγο, φάνηκε και το φεγγάρι.  
 

(συνεχίζεται) 
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Ώρα για ζωγραφική 

Του ΑΝΔΡΕΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Δ΄ τάξη 
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Πειρα(μα)τικά Νέα 

 

Η Δ΄ τάξη του Πρότυπου Πειραματικού 
Σχολείου του Πανεπιστημίου Πατρών σας 
ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας με 

τους μαθητές του Ε2 τμήματος του 
σχολείου μας. Από το επόμενο τεύχος θα 
παρουσιάζονται οι εργασίες και τα κείμενα 

των συμμαθητών μας. Θα θέλαμε να 
εκφράσουμε τη χαρά μας γι’ αυτή τη 
συνεργασία και να καλωσορίσουμε τα παιδιά 
της Ε τάξης στα Πειραματικά Νέα.  

Η συντακτική ομάδα 

 

 


