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Υάςχα 
 
Σάββατο τθσ Ανάςταςθσ 
ςτθν εκκλθςιά κα πάμε 
και τθν λαμπάδα τθσ νονάσ 
ςτο χζρι κα κρατάμε. 
 
Το άγιο φωσ κα λάβουμε 
ςτο ςπίτι κα το πάμε, 
τθν μαγειρίτςα τθσ μαμάσ 
κα κάτςουμε να φάμε. 
 
Τθν άλλθ μζρα όλοι μαηί 
κα ψιςουμε και το αρνί, 
κόκκινα αυγά τςουγκράμε, 
τρϊμε και γλεντάμε. 
 

Χρυςοβαλάντθσ – Υαντελισ 
Χαμπαλισ 

 
 
Υαςχαλιά 
 
Ιρκε, ιρκε θ Ραςχαλιά 
Με τα κόκκινα τα αυγά 
Και τα νόςτιμα ςοκολατάκια  
Ρου τα φζρνουν λαγουδάκια  
 
Τθ λαμπάδα μου κρατϊ 
Και προσ τθν εκκλθςία προχωρϊ  
Με ευλάβεια πολφ  
Ρεριμζνω το «Χριςτόσ Ανζςτθ» να ακουςτεί.  
 

Παρία Υουγαρίδου 
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 Υάςχα 
 
Το Ράςχα είναι μια γιορτι  
μα είναι διαφορετικι, 
γιατί αφορά τον Χριςτό  
και τα βάςανα που πζραςε εδϊ. 
 
Λαμπάδεσ ανάβουν τθ Λαμπρι 
και τα αυγά τςουγκρίηουν ςτθ ςτιγμι. 
Το μινυμα τθσ Αναςτάςεωσ θχεί, 
«Χριςτόσ Ανζςτθ» λζνε όλοι οι χριςτιανοί 
 

Ζλενα Υαπαδοποφλου 

 
Υάςχα 
 
Ράςχα μεγάλο 
Ράςχα μικρό, 
Είναι πολφ λαχταριςτό 
Σαν το αρνί το ςουβλιςτό. 
 
Με τθν οικογζνειά μου  
Και τα ροφχα τα καλά μου 
Είμαςτε πολλοί μαηί 
Και χαροφμενοι πολφ! 
 
Με το ιό εδϊ 
Κα τρελακϊ! 
Το Ράςχα είναι αλλιϊσ 
Και πάμε ολοταχϊσ! 
 

Βαςίλθσ Ξωνςταντινίδθσ 

 

 

 
 

Σι ςκζψεισ μου για τθν γιορτι του Υάςχα 
 
Το Ράςχα είναι θ λαμπρότερθ γιορτι τθσ Χριςτιανοςφνθσ. Θ Μεγάλθ Εβδομάδα είναι θ εβδομάδα των 
Ρακϊν του Κυρίου. Ο Χριςτόσ μασ υποφζρει, ταπεινϊνεται, χλευάηεται και ςθκϊνει όλεσ τισ αμαρτίεσ του 
ανκρϊπου για να τον οδθγιςει ςτθ ςωτθρία του. Γεμάτοσ αγάπθ για τον άνκρωπο κυςιάηεται, για να 
ςωκεί το δθμιοφργθμά του. Ο Χριςτόσ οδθγείται υπομονετικά προσ το Ράκοσ, προςευχόμενοσ μζχρι το 
τζλοσ. Ο δρόμοσ προσ το Ράκοσ τον γεμίηει πόνο και λφπθ, αλλά υπακοφει ςτο κζλθμα του Ρατζρα Του 
καρτερικά μζχρι τον «κάνατό» Του. 
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Το Κείο Ράκοσ κορυφϊνεται τθ Μεγάλθ Ραραςκευι. Άνκρωποσ και φφςθ ςυμμετζχουν ςτον κάνατο του 
Κεανκρϊπου Χριςτοφ. Ο Επιτάφιοσ ςτολιςμζνοσ με τα πανζμορφα λουλοφδια δεςπόηει ςτουσ ναοφσ. 
Ραντοφ ακοφγεται ο πζνκιμοσ ιχοσ των καμπάνων, ενϊ τα εγκϊμια, που ψάλλονται τθ μζρα αυτι, 
δοξολογοφν τθ ςυντριβι του κακοφ και πλθμμυρίηουν τθν ψυχι μασ μ' ζνα ελπιδοφόρο φωσ. 
 
Ο κάνατοσ, όμωσ, νικιζται από τθ ηωι. Ο Κεάνκρωποσ Χριςτόσ τον νικάει με τθν ζνδοξθ Ανάςταςι του, 
ςκορπίηοντασ ζτςι ελπίδα, αιςιοδοξία και χαρά. Ο κάνατοσ, ο φόβοσ και θ κακία παραμερίηονται και τθ 
κζςθ τουσ παίρνει θ ηωι, θ χαρά και το καλό. Το φωσ τθσ Ανάςταςθσ του Σωτιρα ςκορπίηεται παντοφ 
απλόχερα. Θ ελπίδα, θ αιςιοδοξία και θ αγαλλίαςθ κυριαρχοφν ςτισ καρδιζσ των ανκρϊπων και όλοι είναι 
χαροφμενοι.  
    

Ζλενα Υαπαδοποφλου 
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Υαςχαλινζσ ςκζψεισ 
 
Ρριν λίγεσ μζρεσ γιορτάςαμε το Ράςχα, μία από τισ 
μεγαλφτερεσ και λαμπρότερεσ γιορτζσ τθσ 
Χριςτιανοςφνθσ. Το Ράςχα ξεκινάει με τθ Μεγάλθ 
Εβδομάδα, δθλαδι τθν Εβδομάδα των Ρακϊν του 
Λθςοφ Χριςτοφ μζχρι τθν Ανάςταςι του.  
 
Τα ςυναιςκιματα μου είναι ανάμεικτα, ευχάριςτα και 
δυςάρεςτα ταυτόχρονα. 
Σκεπτόμενθ τα Ράκθ του Λθςοφ, με πλθμμυρίηουν 
ςκζψεισ πολλζσ για το μεγαλείο τθσ πράξθσ Του. Ο 
Λθςοφσ ωσ Κεάνκρωποσ κατζβθκε ςτθ γθ και 
κυςιάςτθκε για τθ ςωτθρία των ανκρϊπων. Τον 
βαςάνιςαν, Τον χλεφαςαν και εντζλει Τον ςταφρωςαν.  
Θ πράξθ Του αυτι αποτελεί μοναδικό παράδειγμα 
αυτοκυςίασ και αυταπάρνθςθσ.  
 
Εκτόσ από το Χριςτιανικό Ράςχα όμωσ υπάρχει και το 
παιδικό Ράςχα, που μου προκαλεί ευχάριςτα 
ςυναιςκιματα. Αυτό το Ράςχα είναι τα λαγουδάκια, 
τα κουλουράκια, τα τςουρζκια, οι λαμπάδεσ και τα  
κόκκινα αυγά. Πλα τα παιδιά με ανυπομονθςία 
περιμζνουμε τθν όμορφθ λαμπάδα τθσ νονάσ μασ, θ 
οποία ςυνοδεφεται πάντα και με κάποια άλλα δϊρα. 
 
Τα ςυναιςκιματα  που νιϊκω  λοιπόν αυτζσ τισ μζρεσ 
κάκε χρόνο  είναι δζοσ, αγάπθ, ςυγκίνθςθ και λφπθ 
για τθν πράξθ των ανκρϊπων. Σκζφτομαι πάντα και 
προβλθματίηομαι ςχετικά με το μοναδικό μινυμα τθσ 
Αναςτάςεωσ του Κυρίου. Θ Ανάςταςθ Του, ςφμβολο 
τθσ νίκθσ τα ηωισ ενάντια ςτο κάνατο, προοιωνίηει τθν 
ανάςταςθ όλων των νεκρϊν. Ταυτόχρονα, είμαι 
χαροφμενθ γιατί οι μζρεσ αυτζσ είναι πολφ γιορτινζσ 
και όμορφεσ.  
 

Παρία Υουγαρίδου 
 

 

 
Θ Ανάςταςθ 

Δομινικοσ Κεοτοκόπουλοσ – El Greco 

 
Ικθ και ζκιμα του Υάςχα 

 
Το Ράςχα είναι θ μεγαλφτερθ γιορτι των Χριςτιανϊν. Θ νθςτεία για το Ράςχα κρατάει επτά εβδομάδεσ: 
ξεκινά από τθν Κακαρά Δευτζρα και τελειϊνει το Μεγάλο Σάββατο. Είναι θ περίοδοσ εντατικισ προςευχισ 
και νθςτείασ για τθν κάκαρςθ του ςϊματοσ και του πνεφματοσ,ϊςτε να προετοιμαςτοφμε για το Άγιο 
Ράςχα. 
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Θ Μεγάλθ Εβδομάδα είναι θ πιο ςθμαντικι, γιατί ςταυρϊκθκε ο Χριςτόσ και κυςιάςτθκε για εμάσ. Τθ 
Μεγάλθ Ρζμπτθ βάφουμε ςυμβολικά κόκκινα αυγά και πλάκουμε τα τςουρζκια.  Αργά το βράδυ 
ςτολίηεται ο Λερόσ Επιτάφιοσ με άνκθ που φζρνουν οι γυναίκεσ ζτςι ϊςτε να τοποκετθκεί το Άγιο Σϊμα 
του Κυρίου. 
  
Το πρωί τθσ Μεγάλθσ Ραραςκευισ γίνεται θ αποκακιλωςθ, όπου ο ιερζασ κατεβάηει τον Εςταυρωμζνο 
από τον Σταυρό και τον τυλίγει ςε κακαρό ςεντόνι. Είναι θ θμζρα του μεγάλου πζνκουσ και όλοι ηουν με 
μεγάλθ κατάνυξθ, τρϊμε αλάδωτα, δεν ςτρϊνουμε τραπζηι και δεν εργαηόμαςτε. Το βράδυ γίνεται θ 
λειτουργία τθσ περιφοράσ του Επιταφίου, όπου ςτο τζλοσ περνάμε κάτω από τον Επιτάφιο. 
 
Το Μεγάλο Σάββατο γιορτάηουμε τθν Ανάςταςθ του Χριςτοφ ςτισ 12:00 τα μεςάνυχτα με το «Δεφτε 
λάβετε φωσ» και το «Χριςτόσ Ανζςτθ». Πλοι ανάβουμε τισ λαμπάδεσ μασ από το Άγιο Φωσ, τςουγγρίηουμε 
τα κόκκινα αυγά και λζμε ευχζσ. Επιςτρζφοντασ ςτο ςπίτι τρϊμε μαγειρίτςα και όλα τα καλά που ζχουμε 
ετοιμάςει. 
 
Τθν Κυριακι του Ράςχα αρχίηει το μεγάλο γλζντι με το ψιςιμο του αρνιοφ, του κοκορετςιοφ, τα 
τραγοφδια και τουσ χοροφσ.  

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ!!!  ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ!!! 
 

Άγγελοσ Υαπαγιάννθσ 

 

 

 



SCHOOL-ECO-ΠΩΦΠΘΓΞΣΨΦΩΥΑ 
ΧΨ’2 τάξθ 6ου ΣΟΣΘΠΕΦΣΩ ΔΘΠΣΨΛΞΣΩ ΧΧΣΟΕΛΣΩ ΦΟΩΦΛΡΑΧ «ΛΩΡ ΔΦΑΓΣΩΠΘΧ» 

 
Ψο Υάςχα 

 
Οι ςκζψεισ μου για μία από τισ ςθμαντικότερεσ κρθςκευτικζσ γιορτζσ, το Ράςχα, είναι ότι ο Χριςτόσ ενϊ 
ζκανε τόςα πολλά καφματα, τον ςταφρωςαν, προτίμθςαν να δϊςουν χάρθ ςτον Βαραββά που ςκότωνε 
και ζκλεβε ςε αντίκεςθ με τον Χριςτό που μόνο καλό ζκανε.                                                                                
Ο  Χριςτόσ ςταυρϊκθκε  τθν Μεγάλθ Ρζμπτθ και αναςτικθκε τα μεςάνυχτα του Μεγάλου Σαββάτου. 
Λυπόμαςτε για τα φρικτά βαςανιςτιρια και τθν ςταφρωςθ του και  πενκοφμε για τον μαρτυρικό κάνατο 
του πάνω ςτο ςταυρό. 
 
Τθν Μεγάλθ Ρζμπτθ βάφουμε κόκκινα αυγά και κάνουμε τςουρζκια. Τθν Μεγάλθ Ραραςκευι πάμε με 
λουλοφδια ςτον Επιτάφιο και προςκυνάμε τον Χριςτό. Το Μεγάλο Σάββατο το βράδυ πάμε όλοι ςτθν 
εκκλθςία να γιορτάςουμε τθν Ανάςταςθ του Χριςτοφ και, όταν ο παππάσ πει το «Χριςτόσ Ανζςτθ», 
ανάβουμε τισ λαμπάδεσ, λζμε και εμείσ «Χριςτόσ Ανζςτθ» και τςουγκρίηουμε τα αυγά. Θ Ανάςταςθ του 
Χριςτοφ είναι για εμάσ ζνα πολφ λαμπρό γεγονόσ και το γιορτάηουμε με ςοφβλεσ, γλζντια και χαρά. 
Τα μθνφματα που παίρνουμε από τισ άγιεσ αυτζσ μζρεσ του Ράςχα είναι ότι πρζπει να κυμόμαςτε για 
πάντα πωσ ο Χριςτόσ πζκανε για εμάσ και, αν ζχουμε πίςτθ ςτον Κεό, αυτόσ κα είναι δίπλα μασ και αυτά 
που εμείσ κεωροφμε αδφνατα μποροφν να γίνουν δυνατά με τθν βοικεια του.   
 

Γιϊργοσ Υεςιρίδθσ 
 

 
Υάςχα, 1888, Vladimir Makofsky 
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ΑΦΛΕΦΩΠΑ – Ψο  τραπζηι  τθσ  Οαμπρισ 

 

 

 
Ψο τραπζηι τθσ Ανάςταςθσ 

 
Θ Ανάςταςθ είναι μια ςθμαντικι γιορτι. Μόλισ γυρίςουμε από τθν εκκλθςία πάμε ςτο ςπίτι τθσ  γιαγιάσ  
μου. Τρϊμε μαγειρίτςα και αρνί ςτο φοφρνο. Επίςθσ, τςουγκρίηουμε τα κόκκινα αυγά. Στο τραπζηι 
είμαςτε εγϊ, ο μικρόσ μου αδερφόσ, θ μαμά μου, ο μπαμπάσ μου, θ κεία μου, ο κείοσ μου, ο παπποφσ 
μου, θ γιαγιά μου και τα δφο μεγαλφτερα ξαδζρφια μου. Θ Ανάςταςθ είναι από τισ πιο ωραίεσ γιορτζσ του 
χρόνου και περνάω πολφ ωραία!!! 
 

Γεωργία Ξαραςτεργίου 
 

 

 
Ψο τραπζηι του Υάςχα 

 
Τθν Κυριακι του Ράςχα κάκε φορά περνάω τζλεια! Ράντα είμαι ςτο χωριό μου και ξυπνάω το πρωί με το 
αυγό που ζχω επιλζξει από τθν προθγοφμενθ βράδια. Βγαίνω ςτθν αυλι όπου ιδθ ο παπποφσ μου ζχει 
βάλει το αρνί ςτθν ςοφβλα.  Επίςθσ είμαςτε όλθ θ οικογζνεια εγϊ, ο αδερφόσ μου, θ μαμά μου, ο 
μπαμπάσ μου, ο παπποφσ μου, θ γιαγιά μου, οι κείοι και οι κείεσ μου και ακόμα τα τρία μικρά μου 
ξαδερφάκια. Τθν θμζρα τθσ Λαμπρισ τρϊμε τα αυγά που ςπάςαμε, αρνί, κοκορζτςι, ςυκϊτι και διάφορεσ 
ςαλάτεσ. Θ γιαγιά είχε φτιάξει το τραπζηι πολφ όμορφα ιταν επίςθμο και προςεγμζνο. Κάκε χρόνο 
περνάω φανταςτικά!!! 
 

Ζλενα Ποφλελθ 
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Ψο βράδυ τθσ Ανάςταςθσ 
Το βράδυ τθσ Ανάςταςθσ το χαρακτθριςτικό πιάτο είναι θ μαγειρίτςα, μια ςοφπα που φτιάχνεται με 
ςυκωτάκια αρνιοφ, ρφηι και λαχανικά. Τςουγκρίηουμε κόκκινα αυγά και τρϊμε τςουρζκι που οι 
νοικοκυρζσ ζχουν ψιςει από τισ προθγοφμενεσ θμζρεσ. 

 
Θ Ξυριακι του Υάςχα 

Τθν Κυριακι του Ράςχα πρωταγωνιςτισ είναι το κρζασ, αρνί ι κατςίκι ςτθ ςοφβλα. Εκτόσ από αυτά όμωσ, 
φτιάχνουμε και διάφορα ςυνοδευτικά μεηεδάκια, όπωσ κοκορζτςι και ςυκωταριά. 
 

Γιϊργοσ Ρικολαΐδθσ 
 

ΑΦΛΕΦΩΠΑ:  Ψα  ζκιμα  του  Υάςχα 
Επιμζλεια:  Ζλενα  Ποφλελθ 

 
Το Ράςχα με απόφαςθ τθσ Αϋ Οικουμενικισ Συνόδου, το 325 μ.Χ., ορίςτθκε να γιορτάηεται τθν πρϊτθ 
Κυριακι μετά τθν πανςζλθνο τθσ εαρινισ ιςθμερίασ. Με τθ λζξθ Ράςχα, Λαμπρι και Λαμπρά (Κφπρο) 
εννοοφμε δυο βδομάδεσ που αρχίηουν από τθν Ανάςταςθ του Λαηάρου και τελειϊνουν τθν Κυριακι του 
Κωμά. Από τα βυηαντινά χρόνια, τον καιρό τθσ τουρκοκρατίασ μζχρι και ςιμερα ς’ όλθ τθν χϊρα  οι 
χριςτιανοί προετοιμάηονται καιρό πριν για τισ παςχαλινζσ γιορτζσ, γιατί το Ράςχα είναι θ μεγαλφτερθ 
γιορτι του Χριςτιανιςμοφ.  
 

Θ κυρά Χαρακοςτι 
 
Σαράντα μζρεσ κράταγε θ νθςτεία πριν το Ράςχα. Τόςεσ νιςτεψε και ο 
Χριςτόσ ςτθν ζρθμο. Τισ  τρεισ πρϊτεσ μζρεσ μερικζσ γυναίκεσ δεν 
ζβαηαν ςτο ςτόμα τουσ τίποτε. Θ «κυρά Σαρακοςτι» ιταν το 
θμερολόγιό τουσ. Τθν παρίςταναν ωσ καλογριά ι ια κυρά. Ζπαιρναν 
μια κόλλα χαρτί και ςχεδίαηαν μια γυναίκα, δεν τθσ ζβαηαν ςτόμα, 
γιατί ςυνζχεια νιςτευε και τα χζρια τθσ ιταν ςταυρωμζνα γιατί όλο 
προςευχόταν. Είχε 7 πόδια, τισ 7 βδομάδεσ τθσ Σαρακοςτισ. Κάκε 
Σάββατο ζκοβαν και ζνα πόδι. Το τελευταίο το ζκοβαν το Μ. Σάββατο. 
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Οαηαρίνεσ ςτθ Χκοπιά Φλϊρινασ 
Σ Οάηαροσ 
 
Το «Λαηαροςάββατο», το Σάββατο πριν από τθ Μεγάλθ Βδομάδα ο λαόσ γιορτάηει τθν «ϋΕγερςθ του 
Λαηάρου», φίλου του Χριςτοφ. Σε πολλά μζρθ τθσ χϊρασ μασ για να απεικονίςουν τθν Ανάςταςθ του 
Λαηάρου, να ςυμβολίςουν δθλαδι τθ νίκθ του Χριςτοφ απζναντι ςτον κάνατο, αλλά, παράλλθλα, και για να 
υποδθλϊςουν τθν ανάςταςθ τθσ φφςθσ, ζφτιαχναν ζνα ομοίωμα του Λάηαρου. 
 
Τθν παραμονι τθσ γιορτισ  τθν «πρϊτθ Λαμπρι», τα παιδιά κρατϊντασ τον «Λάηαρο», ζκαναν τουσ 
αγερμοφσ τουσ, δθλαδι γφριηαν ςτα ςπίτια και τραγουδοφςαν τα «λαηαρικά», για να διθγθκοφν τθν ιςτορία 
του αναςτθμζνου φίλου του Χριςτοφ και να πουν τα παινζματα ςτουσ νοικοκυραίουσ. Στθν Ιπειρο χτφπαγαν 
και μεγαλοκοφδουνα. Στθ Στερεά Ελλάδα, Μακεδονία και τθ Κράκθ τραγουδοφν μόνο κορίτςια. Το ζκιμο 
αυτό ςυναντιζται ς’ όλθ τθν Ελλάδα με παραλλαγζσ. 
 

 

 

  
Ψα βάγια 
 
Τθν Κυριακι των Βαΐων, ςε ανάμνθςθ τθσ 
κριαμβευτικισ ειςόδου του Χριςτοφ ςτα 
Λεροςόλυμα, όλοι οι ναοί ςτολίηονται με κλαδιά 
από βάγια, από φοίνικεσ ι από άλλα νικθτιρια 
φυτά π.χ. δάφνθ, ιτιά μυρτιά και ελιά. 
Μετά τθ λειτουργία μοιράηονται ςτουσ 
πιςτοφσ. Θ εκκλθςία μασ το ζκιμο αυτό το 
κακιζρωςε από τον 9ο αιϊνα. 
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 Σι κουλοφρεσ – τα τςουρζκια τθσ Π. 
Υζμπτθσ 
 
Τα ζκιμα τθσ Μ. Βδομάδασ ξεκινοφςαν κυρίωσ 
τθ Μ. Ρζμπτθ. Ρρωί –πρωί ςε όλθ τθν Ελλάδα 
οι γυναίκεσ καταπιάνονταν με το ηφμωμα. 
Ηυμϊνουν τισ κουλοφρεσ τθσ Λαμπρισ και τισ 
ςτολίηουν  με λουρίδεσ από ηυμάρι και ξθροφσ 
καρποφσ. Ανάλογα με το ςχιμα που τουσ 
ζδιναν παλιότερα είχαν και διάφορα ονόματα: 
«κοφίνια», «καλακάκια»,  «δοξάρια», 
«αυγοφλεσ», «κοτςοφνεσ», «κουηουνάκια». 
 

   

 
Ψα κόκκινα αυγά 
 
Μερικοί πιςτεφουν ότι τα αυγά βάφονται κόκκινα ςε 
ανάμνθςθ του αίματοσ του Χριςτοφ. Κόκκινο, όμωσ, 
είναι το χρϊμα τθσ χαράσ. Χαρά για τθν Ανάςταςθ του 
Χριςτοφ. Σε πολλά μζρθ τθσ Ελλάδασ κρεμοφςαν 
κόκκινεσ βελζντηεσ (κουβζρτεσ) και κόκκινα μαντιλια ι 
κρεμοφςαν από τα παράκυρά τουσ κόκκινα μαντιλια. 
Τα χρϊματα για τα αυγά τα ζφτιαχναν από διάφορα 
φυτά. Το πρϊτο αυγό που ζβαφαν ιταν τθσ Ραναγιάσ 
και το ζβαηαν ςτο εικονοςτάςι. Με αυτό ςταφρωναν 
τα παιδιά από το κακό το μάτι. 

 

 

 

   

 

  
Σ Επιτάφιοσ 
 
Θ Μ. Ραραςκευι είναι μζρα αργίασ και 
νθςτείασ. Θμζρα πζνκουσ. Ρολλοί πίνουν ξίδι 
για τθν αγάπθ του Χριςτοφ. Κοντά ςτο 
μεςθμζρι οι κοπζλεσ ςτολίηουν τον Επιτάφιο με 
λουλοφδια που ζχουν ςτείλει από τα ςπίτια. 
Πλα τα ανοιξιάτικα λουλοφδια: βιολζτεσ, 
τριαντάφυλλα, μενεξζδεσ, γαρφφαλλα. 
Φτιάχνουν ςτεφάνια και γιρλάντεσ, ενϊ 
ψζλνουν το μοιρολόγι τθσ Ραναγιάσ. Σ’ άλλα 
μζρθ τθσ χϊρασ μασ ςτολίηουν τον Επιτάφιο το 
βράδυ τθσ Μ. Ρζμπτθσ μετά τα Δϊδεκα 
Ευαγγζλια. 
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Θ Ανάςταςθ 
 
Ξθμερϊματα του Μ. Σαββάτου οι εκκλθςίεσ ςτολίηονται με δαφνόφυλλα και ο ιερζασ τα ςκορπίηει μόλισ πει 
«Ανάςτα ο Κεόσ κρίναι τθν γθν». Μετά τθν εκκλθςία θ νοικοκυρά ηυμϊνει τθν κουλοφρα τθσ Λαμπρισ και ο 
άντρασ αναλαμβάνει το ςφάξιμο του αρνιοφ. 
 
Το βράδυ του Μ. Σαββάτου λίγο πριν χτυπιςουν οι καμπάνεσ για τθν εκκλθςία, οι πιςτοί φοροφν τα 
ολοκαίνουργια ροφχα τουσ, παίρνουν τισ  άςπρεσ λαμπάδεσ τουσ  για να τισ ανάψουν με  το ϋΑγιο Φωσ και 
πθγαίνουν να παρακολουκιςουν τθν λειτουργία τθσ Ανάςταςθσ. Γυρίηοντασ από τθν Ανάςταςθ ςταυρϊνουν 
με το Άγιο Φωσ  το πάνω μζροσ τθσ εξϊπορτασ. 
Το μεςθμζρι  τθσ Κυριακισ του Ράςχα γίνεται θ Δεφτερθ Ανάςταςθ, «θ Αγάπθ». Για τθν αγάπθ ςταυρϊκθκε 
ο Χριςτόσ, γι’ αυτό και το Ευαγγζλιο διαβάηεται ςε δϊδεκα γλϊςςεσ, ςυμβολίηοντασ τθν ενότθτα των εκνϊν. 
Μετά τθν Αγάπθ, ςτον περίβολο του ναοφ, ςτινεται χορόσ, με πρϊτο- πρϊτο τον παπά και μετά τουσ 
πιςτοφσ κατά ςειρά θλικίασ. 
 

Επιμζλεια Αφιερϊματοσ: Ζλενα  Ποφλελθ 

Ρθγι: 
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://photodentro.edu.gr/photodentro/PAROYSIASI_PATHI_ANASTASI_pidx0037361/ethima_pascha.htm&ved=2ahUKEwjUo4G5jY_wAhVd8bsIHaFiDGIQFjAAegQIAxAC&usg=AOvVaw3U8W8PrP0wUhbR
f8wZn-8P&cshid=1619000733921    

 

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://photodentro.edu.gr/photodentro/PAROYSIASI_PATHI_ANASTASI_pidx0037361/ethima_pascha.htm&ved=2ahUKEwjUo4G5jY_wAhVd8bsIHaFiDGIQFjAAegQIAxAC&usg=AOvVaw3U8W8PrP0wUhbRf8wZn-8P&cshid=1619000733921
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://photodentro.edu.gr/photodentro/PAROYSIASI_PATHI_ANASTASI_pidx0037361/ethima_pascha.htm&ved=2ahUKEwjUo4G5jY_wAhVd8bsIHaFiDGIQFjAAegQIAxAC&usg=AOvVaw3U8W8PrP0wUhbRf8wZn-8P&cshid=1619000733921
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Χυνζντευξθ από τον κθροποιό και κθροπλάςτθ,  

κ. Αλζξανδρο Χωτθρόπουλο 
 
Στθν οδό Ταγμ. Ναοφμ 5 ςτθ Φλϊρινα είναι το μαγαηί του κθροποιοφ και κθροπλάςτθ, κ. Αλζξανδρου 
Σωτθρόπουλου, από τον οποίο κα μάκουμε για τθν τζχνθ των παραδοςιακϊν πλεχτϊν κεριϊν τθσ Φλϊρινασ, 
που είναι μοναδικά και πανζμορφα. 

 
-Από πότε αςχολείςτε με αυτό το ιδιαίτερο επάγγελμα και γιατί το επιλζξατε; 
-Αςχολοφμαι από το 1960. Το επζλεξα κακϊσ εκείνεσ τισ μζρεσ δεν πθγαίναμε ςχολείο και τα παιδιά ζπρεπε 
να μάκουν μία τζχνθ. Τθν κθροπλαςτικι τθν ζμακα από ςφμπτωςθ αλλά με τα χρόνια τθν αγάπθςα. 
-Υότε και από ποφ προιλκε αυτι θ τζχνθ; 
-Ρροιλκε πριν 500 χρόνια περίπου από το Βυηάντιο. 
-Υϊσ ζφταςε ςτθν Ελλάδα;  
-Μερικοί μοναχοί ςτο Άγιο Προσ τθν ζφεραν. Ζπειτα εξαπλϊκθκε ςε όλα τα Βαλκάνια, αλλά κανείσ δεν ξζρει 
γιατί ζμεινε μόνο ςτθν Φλϊρινα. 
-Ψα κεριά αυτά αντιγράφονται; 
-Πχι, ποτζ κακϊσ είναι χειροποίθτα και για αυτό και θ τελευταία λεπτομζρεια ζχει ςθμαςία. 
-Ψα κεριά αυτά ςυμβολίηουν κάτι; 
-Ναι ςυμβολίηουν χαρά και λφπθ.  
-Ωπιρχαν ςυγκεκριμζνα είδθ κεριϊν για τθν οικογζνεια; 
-Ναι. Τα παιδιά κρατοφςαν το καλακάκι ι το ρολογάκι. Οι μεγάλοι τον ςταυρό. Οι νφφεσ κρατοφςαν το 
νυφικό, το οποίο τουσ το ζδινε δϊρο ο πεκερόσ τουσ και το πετειναράκι ιταν για τφχθ ςτο ςπίτι. Επίςθσ 
υπάρχουν οι άιβεσ, οι τςάλμεσ και το κουτί. 
-Υϊσ φτιάχνονται;  
-Ραίρνουμε κακαρό κερί από τον μελιςςοκόμο και το λευκαίνουμε, κακϊσ αν δεν το κάνουμε άςπρο δεν 
μποροφμε μετά να το βάψουμε. Ζπειτα του αλλάηουμε χρϊμα με ειδικζσ κθρομπογιζσ. Θ τςάλκθ είναι 
χειροποίθτο εργαλείο κάνουμε τον «ςαμά», το οποίο είναι το πιο δφςκολο. Μετά αρχίηει το πλζξιμο, θ 
λεγόμενθ χειροτεχνία. Θ διαδικαςία του πλεξίματοσ είναι δφςκολθ.  
-Ζχουν φτιαχτεί διαφορετικά ςχζδια; 
-Πχι, όποιοσ προςπάκθςε δεν κατάφερε να κάνει άλλα ςχζδια. 
-Χασ ευχαριςτϊ, κ. Χωτθρόπουλε, για τισ πλθροφορίεσ που μου δϊςατε! 
 

Παρία Υουγαρίδου 
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Θ αξία τθσ Υαράδοςθσ και των εκίμων ςτθ ηωι μασ 
 
Οι παραδόςεισ και τα ζκιμα είναι ςυνικειεσ και  πράξεισ οι οποίεσ γίνονταν  ςτα αρχαιότερα χρόνια και με 
τον καιρό κακιερϊκθκαν. Άλλεσ με τθν πάροδο των αιϊνων άλλαξαν και άλλεσ παρζμειναν ίδιεσ. Κεωρϊ ότι 
τα ζκιμα και οι παραδόςεισ πρζπει να τθροφνται κακϊσ μασ κυμίηουν από ποφ καταγόμαςτε. Δεν 
ςυμφωνείτε ότι δεν πρζπει να ξεχνάμε τουσ προγόνουσ μασ; 
 
Θ άποψι μου είναι ότι δεν είναι ωραίο να μθν γνωρίηουμε τα ζκιμα και τισ παραδόςεισ μασ. Είναι ςθμαντικό 
για εμάσ τουσ Ζλλθνεσ που ζχουμε ζναν τόςο ςπουδαίο πολιτιςμό, να διατθροφμε τισ παραδόςεισ μασ  και 
να μθν ξεχνάμε ότι είναι μεγάλθ μασ τιμι. Είναι κρίμα να χακεί κάτι τόςο ουςιϊδεσ. Μια τζτοια απϊλεια 
ςθμαίνει ότι κα χάςουμε τθν ταυτότθτά μασ.    
 
Αν ψάχναμε και βρίςκαμε για ποιο λόγο κάνουμε κάποιο  ζκιμο ι τθροφμε κάποια παράδοςθ, κα μασ ιταν 
πολφ πιο ενδιαφζρον και πολφ πιο ουςιαςτικό.  Πταν τθροφμε κάποιο ζκιμο, ερχόμαςτε ςε επαφι με τον 
αρχαίο κόςμο και γνωρίηουμε και παλαιότερουσ πολιτιςμοφσ. Άλλωςτε, όλα τα ζκιμα κρφβουν 
ςυμβολιςμοφσ.  Μποροφμε μζςω αυτϊν να παραδειγματιςτοφμε και να ακολουκιςουμε τα μθνφματα που 
περιζχουν. Στθν πόλθ μασ για παράδειγμα το άναμμα τθσ φωτιάσ τα Χριςτοφγεννα ςυμβολίηει τθν αγάπθ 
προσ τον Χριςτό. 
 
Ριςτεφω, ωςτόςο, ότι δεν είναι κακό να μθν τα εφαρμόηουμε αυτοφςια, γιατί οι εποχζσ ζχουν αλλάξει και 
μερικά είναι βίαια και βάρβαρα, όπωσ το ςφάξιμο του γουρουνιοφ. Ραρόλα αυτά, κεωρϊ ότι το να μθν τα 
τθροφμε κακόλου είναι υποτιμθτικό για το παρελκόν και τισ ρίηεσ μασ.  
 
Επομζνωσ, θ γνϊμθ μου είναι ότι πρζπει να μθν ξεχνάμε από ποφ προιλκαμε και πάντα να κυμόμαςτε ότι 
αυτοί που δθμιοφργθςαν αυτά τα ζκιμα δεν είναι ξζνοι, αλλά οι αγαπθμζνοι πρόγονοί μασ.  
 

Παρία Υουγαρίδου 
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Ψα παραδοςιακά πλεκτά κεριά Φλϊρινασ 
 

Τα παραδοςιακά πλεκτά κεριά τθσ Φλϊρινασ δεν είναι ιδιαίτερα γνωςτά ςτθν υπόλοιπθ Ελλάδα. Θ τζχνθ 
των πλεκτϊν κεριϊν κεωρείται ότι προζρχεται από το Βυηάντιο αλλά αναπτφχκθκε ιδιαίτερα ςτθν πόλθ τθσ 
Φλϊρινασ όπου υπιρχαν από παλιά ντόπιοι κθροπλζκτεσ. Ρρόκειται για μία κλθρονομικι τζχνθ και ζχει 
κλειςτό οικογενειακό χαρακτιρα. 
Θ τζχνθ γνϊριςε νζα ακμι μετά το 1914 από πρόςφυγεσ και ιδιαίτερα τθν εποχι του Μεςοπολζμου, μζχρι 
το 1950. Μετά το 1950 άρχιςε να χρθςιμοποιείται θ λευκι παραφίνθ ωσ πρϊτθ φλθ για τθν παραςκευι των 
κεριϊν και θ μαηικι παραγωγι τουσ άρχιςε ςιγά ςιγά να εκτοπίηει τα πλεκτά κεριά. Θ μελιςςοκομία που 
αναπτφχκθκε ςτθν περιοχι, προϊόν τθσ οποίασ είναι το κερί,  ευνόθςε τθν κθροπλεκτικι κακϊσ δεν 
κυκλοφοροφςε ςτθν περιοχι άλλου είδουσ κερί.  
Τρεισ ιταν οι φάςεισ καταςκευισ των κεριϊν, το άςπριςμα του κεριοφ, θ καταςκευι  του κζρινου κορδονιοφ 
που λζγεται «ςαμάσ» και το πλζξιμο. Για τθν παραςκευι του «ςαμά» απαραίτθτο εργαλείο ιταν το τςάρκι ι 
τςζρκι και απαιτείται βαμβακερό φυτίλι και αγνό κερί μζλιςςασ. Το κερί, αφοφ πρϊτα το επεξεργαςτεί ο 
κθροπλάςτθσ ςε λεπτά φφλλα, λευκαίνεται με τθν ζκκεςι του ςτισ ακτίνεσ του ιλιου κατά τουσ πρϊτουσ 
μινεσ του καλοκαιριοφ και ζπειτα τοποκετείται ςε μεγάλα ξφλινα βαρζλια. Για τθν καταςκευι του ςαμά 
χρθςιμοποιείται μια ειδικι καταςκευι όπου το φυτίλι περνά πολλζσ φορζσ μζςα από λιωμζνο κερί μζχρι να 
αποκτιςει το επικυμθτό πάχοσ. Στθ ςυνζχεια ο ςαμάσ μαηεφεται ςε μικρζσ κουλοφρεσ, τισ «κίςκεσ», και 
αποκθκεφεται ςε κλειςτά κιβϊτια ωσ τθν πλζξθ του με το χζρι ςε κεριά. 
Οι Φλωρινιϊτεσ κθροποιοί ζδωςαν το δικό τουσ χρϊμα κάνοντασ τισ λαμπάδεσ «τςιμπθτζσ» (ςκαλιςτζσ) με 
τθν τανάλια ι με τα νφχια και διακοςμϊντασ τεσ με δαχτυλίδια από χρωματιςτά χρυςόχαρτα.  
Ραρά τθ μείωςθ των κθροποιϊν και τθν ςταδιακι εγκατάλειψθ τθσ τζχνθσ, τα τοπικά, πλεκτά κεριά τθσ 
Φλϊρινασ δεν ζπαψαν να είναι τα πρϊτα και τα καλφτερα.    
 

Γιϊργοσ Ρικολαΐδθσ 
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ΨΣ ΒΦΑΔΩ ΨΘΧ ΑΡΑΧΨΑΧΘΧ  
 
Στθν εκκλθςία   
το βράδυ κα πάω  
και τθν λαμπάδα μου  
ςφιχτά κα κρατάω. 
 
«Χριςτόσ  Ανζςτθ»  
περιμζνω  να ακουςτεί  
και το Άγιο φωσ  
ςτο ςπίτι μου να ‘ρκει. 

 
Άννα Υροδρομίδου 

 Υαςχαλιά 
 
Με ζνα αυγό ςαν του ςπουργίτι 
Κι είπα νικθτισ κα βγω 
Τςακ! Μου τςάκιςεσ τθ μφτθ  
Μα ςαν γφριςεσ τ’ αυγό 
Τςακ! Σε τςάκιςα κι εγϊ! 
Και «Χριςτόσ Ανζςτθ» όλοι 
Με φιλιά, πολλά φιλιά 
Ψάλλαμε ςτο περιβόλι 
Ππου ανκοφςε θ παςχαλιά! 
 

Φαφαιλ Πάινοσ (αντιγραφι) 

 
Ψο καφμα τθσ Ανάςταςθσ 

 
Το Ράςχα είναι θ μεγαλφτερθ γιορτι τθσ Χριςτιανοςφνθσ. Είναι το Κείο Δράμα, θ πορεία του Κεανκρϊπου 
προσ τον κάνατο και τθν Ανάςταςθ. Ο Χριςτόσ, ςτθν πορεία του προσ τον Γολγοκά ςικωςε ςτισ πλάτεσ του 
τισ αμαρτίεσ όλων των ανκρϊπων κουβαλϊντασ τον Σταυρό όπου κα ςταυρωνόταν. Στο τζρμα αυτισ τθσ 
πορείασ, όμωσ, βρίςκεται το χαρμόςυνο και ελπιδοφόρο μινυμα τθσ Ανάςταςθσ. Με τθν ανάςταςι του 
νίκθςε τον κάνατο και χάριςε ςτουσ ανκρϊπουσ τθν αιϊνια ηωι, όπωσ μασ λζει και θ Αναςτάςιμθ προςευχι. 
Θ γιορτι του Ράςχα όμωσ είναι και ζνα μινυμα αγάπθσ προσ τον ςυνάνκρωπο. Αυτόσ κεράπευςε, βοικθςε, 
ανζςτθςε τουσ ανκρϊπουσ. Οι άνκρωποι, όμωσ, τον ταπείνωςαν, τον περιγζλαςαν, τον χτφπθςαν αλλά 
αυτόσ τα υπζμεινε όλα καρτερικά. Ο Χριςτόσ κυςιάςτθκε από τθν αγάπθ του προσ τον άνκρωπο και μασ 
προτρζπει να δείχνουμε κι εμείσ ζμπρακτα τθν αγάπθ μασ προσ τουσ άλλουσ. Το καφμα τθσ Ανάςταςθσ μασ 
γεμίηει με ελπίδα, δφναμθ και αιςιοδοξία να πολεμιςουμε τισ δυςκολίεσ τθσ ηωισ. Ασ παραδειγματιςτοφμε 
από τθ ηωι και τον κάνατο του Κυρίου!  
 

Γιϊργοσ Ρικολαΐδθσ 
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Σ ΩΠΡΣΧ ΨΘΧ ΑΓΑΥΘΧ 
Αποςτόλου Παφλου, 13η Προσ Κορινθίουσ Επιςτολή 

Ἐὰν ταῖσ γλϊςςαισ τῶν ἀνκρϊπων λαλῶ καὶ τῶν ἀγγζλων, ἀγάπθν δὲ μὴ 
ἔχω, γζγονα χαλκὸσ ἠχῶν ἢ κφμβαλον ἀλαλάηον …… ἀγάπθν δὲ μὴ ἔχω, 

οὐδζν εἰμι. 
 

«Αγάπθν δε μθ ζχω, ουδζν ειμί…» 
 
Ο Απόςτολοσ Ραφλοσ παρουςιάηει τθν αγάπθ ωσ το ςθμαντικότερο αγακό ςτον κόςμο. Πποιοσ δεν αγαπάει 
είναι ςαν να μθν υπάρχει δεν ωφελεί ςε τίποτα θ αγάπθ είναι το παν, δεν χάνεται αν δεν υπάρχει αγάπθ 
ςτον κόςμο δεν υπάρχει ο κόςμοσ. το κυριότερο μινυμα που περνάει είναι το ότι αγάπθ δεν ςταματά ποτζ 
οφτε χάνεται υπάρχει ςε όλουσ μασ απλά πολλοί τθν κρφβουν. 
Τθν κεωροφν αδυναμία και όχι δφναμθ! Χαρακτθρίηουν όποιον αγαπάει ευάλωτο. Ενϊ ςτθν πραγματικότθτα 
αυτόσ που αγαπάει είναι ο πιο δυνατόσ!!! 
 

Ζλενα Ποφλελθ 

 



SCHOOL-ECO-ΠΩΦΠΘΓΞΣΨΦΩΥΑ 
ΧΨ’2 τάξθ 6ου ΣΟΣΘΠΕΦΣΩ ΔΘΠΣΨΛΞΣΩ ΧΧΣΟΕΛΣΩ ΦΟΩΦΛΡΑΧ «ΛΩΡ ΔΦΑΓΣΩΠΘΧ» 

 
Θ αξία τθσ αγάπθσ 
 
Θ αγάπθ είναι θ μεγαλφτερθ αξία και το μεγαλφτερο 
ιδανικό ςτθ ηωι. Πποιοσ ζχει ςυναιςκιματα αγάπθσ 
για τθν ςυνάνκρωπό του είναι ανεκτικόσ και 
υπομονετικόσ, ζχει καλοςφνθ, δεν ηθλεφει, δεν κάνει 
άςχθμεσ πράξεισ, δεν καυχιζται και δεν είναι 
εγωιςτισ. Αυτόσ που αγαπά, δεν κυμϊνει, δεν 
ςχεδιάηει κακό για τουσ άλλουσ και χαίρεται, όταν 
λζγεται θ αλικεια. Θ αγάπθ είναι θ πιο μεγάλθ 
δφναμθ ςτθ ηωι, μεγαλφτερθ και από τθν πίςτθ και 
από τθν ελπίδα. 
 

Γιϊργοσ Ρικολαΐδθσ 

 

 

 

 Θ αγάπθ 
 
Θ αγάπθ είναι κάτι το όμορφο 
Κάτι το ανεκτίμθτο 
Κάτι που δθμιουργεί τθν ελπίδα 
Το πιο όμορφο ςυναίςκθμα είναι θ αγάπθ 
Τι είναι το ςυναίςκθμα που ηοφμε πάντα; 
Θ Αγάπθ!!! 
 

Βαςίλθσ Ξωνςταντινίδθσ 
 

ΧΨΘ ΧΩΦΑ ΨΣΩ ΟΛΠΕΦΛΞ 

 

 Υαςχαλίτςα  
 
Ιταν μία παςχαλίτςα από τθν Καρδίτςα 
που πετοφςε ςαν πεταλουδιτςα 
Ανζβθκε ςε ζνα λουλοφδι 
και είπε ζνα τραγοφδι 
Αυτι θ παςχαλίτςα από τθν Καρδίτςα 
 

Χταφροσ Ροτίδθσ 
 

ΦΣΩΡΨΦΛΞ Σ ΧΛΣΡΑΡΚΦΩΥΣΧ 
 
οφντρικ τον ζλεγαν εκείνον τον χιονάνκρωπο 
που είχε ζνα ςυνικειο κακό κι απάνκρωπο. 
Κάκε πρωί παγωμζνεσ χιονόμπαλεσ πετοφςε 
ς' όποιον τυχαία από μπροςτά περνοφςε. 
Εκείνοσ ο ςκανταλιάρθσ οφντρικ ο χιονάνκρωποσ. 
 

Υαναγιϊτα Κεοφάνουσ 
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 Ψο κορίτςι 
 
Ζνα κορίτςι από το ςχολείο, 
όλο μιλοφςε για το κρφο. 
Πταν τθ φωνάηαμε μαηί, 
Πλο ζφευγε αυτι. 
Το κορίτςι από το ςχολείο. 
 

Ζλενα Ποφλελθ  
   

 
ΨΣ ΩΨΛΞΣ ΠΕ ΨΣ ΠΑΓΛΞΣ ΣΡΣΠΑ 
 
Μια φορά κι ζναν καιρό ιταν ζνα ξωτικό, 
το όνομά του ιταν μαγικό. 
Συνζχεια ζκανε ηθμιζσ 
κι ζκλεβε τισ λιχουδιζσ. 
Εκείνο το πονθρό ξωτικό με το όνομα το μαγικό. 
 

Υαναγιϊτα Κεοφάνουσ 

 

 

   

 

  
Ψο ποδοςφαιράκι 
 
Μια φορά ιταν ζνα ποδοςφαιράκι 
Και κακόταν ςε ζνα περιπτεράκι 
Ρολλά παιδιά ζπαιηαν με εκείνο 
Ρου ταξίδεψε μζχρι το Ρεκίνο 
Αχ, αυτό το ποδοςφαιράκι! 
 

Γιϊργοσ Υεςιρίδθσ 
   

 
Ψο ξωτικό από τθν Οαπωνία 
                
Ιταν ζνα ξωτικό από τθν Λαπωνία 
Ρου ζφτιαχνε δϊρα με μανία 
Και όταν ζπεςε το χιόνι 
Βγικαν όλοι ςτο μπαλκόνι 
Στθν μακρινι τθν Λαπωνία!!!! 
                

 Ψηωρτηίνα Ξαραςτεργίου 
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Celebrating Spring With Poems and Haikus 
   

Spring 
 
Flowers grow, trees too 
The sky is shining in the sky 
And the sky is blue 
I’m so happy  
So are you. 
 

Panagiota Theofanous 
 

 Spring 
 
Spring is with flowers 
Spring is with grass 
Spring is sunny 
Spring is warm. 
 

Vasilis Konstantinidis  
and George Nikolaidis 
 

   
Spring 
 
Spring is a nice season with lots of flowers 
I love Spring 
 

By George Lazaridis 
 

 Spring 
 
Spring is a very nice season 
The flowers bloom  
And the sun shines. 
 

By Nick Mokikas 
 

   
Spring 
 
In Spring the weather is warm and the sun shines 
The flowers, trees and all 
Bloom. 
 

Angelos Papagiannis 
 

 Spring 
 
In Spring trees and flowers grow 
The colour of the trees is green. 
 

Chrisovalantis-Pantelis 
Sampalis  
and George Pesiridis 
 

   
   
Spring 
 
Hi! March, Hello! Spring 
Flowers and trees bloom 
Hi! April, Hello! Spring 
We’re going to go on a school trip 
Hi! May, Hello! Spring 
The sun shines happily 
Hi! Spring bye Winter 
Let’s go out in the fields 
 

By Elena Mouleli 
 

 Spring 
 
Spring is coming    
Flowers are growing 
 
The sun shines 
Kids go outdoors to play 
 
The day is bigger 
The trees grow.  
 

By Alexandros Koutavos 
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Spring 
 
I like Spring 
The flowers bloom 
The sun shines 
The birds sing  
Easter is coming  
And everyone is happy 
 

By Anna Prodromidou  
and Elena Papadopoulou  
 

 Spring 
 
In Spring the flowers bloom 
All the little sweet animals wake up 
And all the people go to the forest to collect 
Beautiful flowers 
I love Spring   
It’s sunny and full of 
wonders. 
 

By Zoe Bogli 
 

   
Spring 
 
Oh! Spring 
With the birds singing, 
The sun shining 
 
Oh! Spring 
With Easter  
And the kids running 
 
Oh! Spring 
With the beautiful flowers  
And the tall trees 
 
Oh! Spring 
We would be nothing 
Without you 
 

Stavros Notidis and Dimitris Basouris 

 

 
   

   

 

 Θ διαφορετικότθτα 
 
Κοίτα τθ γωνιά 
Τθ διαφορετικότθτά τθσ 
Πλεσ διαφορετικζσ 
Πλεσ καλζσ 
Κατόπιν όλεσ  
Ρροοδευτικζσ. 
 
Πλεσ διαφορετικζσ! 
Ππωσ όλοι διαφορετικοί! 
 

Βαςίλθσ Ξωνςταντινίδθσ 
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Θ ςκλθρότθτα 
 
Το ιξερα πωσ ξζχαςεσ τα πάντα 
Μια γροκιά ςταματά πριν 
απ’ το πρόςωπό ςου, 
μ’ όλθ τθν «όρεξι» ςου 
τθν ζριξεσ αμζςωσ. 
 
Σκλθρζ και απολίτιςτε, 
Σε παρακαλϊ, 
Γίνε καλόσ 
Και πολιτιςμζνοσ. 
 

Βαςίλθσ Ξωνςταντινίδθσ 
 
Υάμπλο Υικάςο, Το παιδί με το περιςτζρι  

 

 

   

 

 Χαν με κοιτοφςεσ 
 
Σαν με κοιτοφςεσ  
ςτθν παλιά τθ γειτονίτςα 
με τθν Νίτςα. 
 
Σαν με κοιτοφςεσ  
ςτθν παλιά τθ γειτονίτςα 
με τθν παςαβιολίτςα. 
 
Σαν με κοιτοφςεσ  
ςτθν παλιά τθ γειτονίτςα 
με τθ φωτίτςα. 
 

Βαςίλθσ Ξωνςταντινίδθσ 
 

 
Αςτυνομικόσ 
 
Πταν μεγαλϊςω, αςτυνομικόσ  
κα ικελα να γίνω. 
 
Και τουσ κακοποιοφσ να πιάςω, 
Στθν φυλακι να τουσ βάλω. 
 
Αν χρειαςτεί να πεκάνω, 
Κα είμαι πάνω απ’ το κράτοσ 
Να το προςτατεφω. 
 

Αλζξανδροσ Ξοφταβοσ 
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Αυτό είναι ποδόςφαιρο! 
 
Το χορτάρι, θ μυρωδιά του, 
Θ αίςκθςι του, θ αφρα του,  
Το πράςινο ςε όλεσ  
τισ απίκανεσ αποχρϊςεισ, 
Το χρϊμα με το οποίο είναι καλυμμζνα  
όλα τα πατϊματα ςτον Ραράδειςο. 
Αυτό είναι ποδόςφαιρο! 
 
Οι ςυηθτιςεισ, οι λογομαχίεσ,  
Θ καηοφρα, οι ςκζψεισ, οι αναμνιςεισ, 
Ροφ ιςουν, όταν ζγινε  
Κάτι ποδοςφαιρικά μεγάλο; 
Ρόςο χρονϊν ιςουν, 
Ροφ είναι τϊρα εκείνοι 
Με τουσ οποίουσ το βίωςεσ μαηί; 
Αυτό είναι ποδόςφαιρο! 
 
Μια απίςτευτθ ενζργεια κάπου 
Σε κάποιο, οποιοδιποτε γιπεδο,  
Ζνα τακουνάκι, μια ραμπόνα, 
Ζνα ψαλιδάκι, το ωωωω! τθσ κερκίδασ 
Το ωωωω! τθσ παρζασ ςτο ςαλόνι, 
Το ωωωω! των παπποφδων ςτο καφενείο, 
Το ωωωω! των φίλων ςτο 5Χ5, 
Το χειροκρότθμα ακόμα και των αντιπάλων, 
Θ αποκζωςθ τθσ φανταςίασ! 
Αυτό είναι ποδόςφαιρο! 
 

Φαφαιλ Πάινοσ 

 Ψο ποδόςφαιρο  
 
Το ποδόςφαιρο είναι ζνα πολφ ωραίο και 
δθμοφιλζσ άκλθμα. παίηεται ςε όλο τον κόςμο 
από μικροφσ και μεγάλουσ φίλουσ του. 
 
Το ποδόςφαιρο παίηεται με τα πόδια  και  για 
αυτό λζγεται ποδόςφαιρο. Κάκε ομάδα 
αποτελείται από 11 παίκτεσ. 
Στο ποδόςφαιρο πρζπει να ακοφσ τον 
προπονθτι ςου και, αν προπονείςαι καλά, 
μπορείσ να παίξεισ με 
επαγγελματίεσ ποδοςφαιριςτζσ, για 
παράδειγμα  με τον Μζςςι και άλλουσ πολφ 
καλοφσ ποδοςφαιριςτζσ. 
 
Οι κζςεισ είναι: 1 τερματοφφλακασ, 4 ςτθν 
άμυνα, 3 ςτο κζντρο και 3 επίκεςθ. 
Το ποδόςφαιρο είναι το πιο δθμοφιλζσ άκλθμα 
ςτον κόςμο και εκατομμφρια άνκρωποι είναι 
οπαδοί μεγάλων και μικρϊν ποδοςφαιρικϊν 
ομάδων. 

 
Γιϊργοσ Οαηαρίδθσ 
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Ψο ποδόςφαιρο 
 
Πταν μεγαλϊςω  κζλω να  αςχολθκϊ  επαγγελματικά 
με το ποδόςφαιρο, μου αρζςει πολφ και κα ιταν 
ωραίο να κάνω μια δουλειά που κα με κάνει 
χαροφμενθ ςτο μζλλον. Επίςθσ ζνα πράγμα που με 
δυςαρεςτεί είναι τα ςτερεότυπα που υποςτθρίηουν 
ότι το ποδόςφαιρο «δεν είναι άκλθμα για κορίτςια» 
και κάποια μζρα κα αποδείξω πωσ αυτό δεν ιςχφει. 
 

Υαναγιϊτα – Χρυςοβαλάντου Κεοφάνουσ 

 Σ ποδοςφαιριςτισ 
 
Ζνα όνειρο ζχω τρελό 
Δίχτυα να βρίςκω ςτο λεπτό 
Να ςουτάρω, να τριπλάρω 
Και να φζρνω πανικό. 
 
Καταλάβατε τι κζλω 
Και τολμϊ να ονειρευτϊ 
Ναι, τι άλλο κα μποροφςα 
Να ςκεφτϊ ςτο λεπτό!! 
 

Νίκοσ Μοκίκασ 

 
   

 

 Σ  αςτυνομικόσ 
 
Είμαι ζνασ αςτυνομικόσ, 
δυνατόσ και τολμθρόσ. 
Κάκε μζρα περιπολϊ 
και τουσ εγκλθματίεσ  
ςτο κελί τουσ οδθγϊ. 
 
Εάν, όμωσ, μία μζρα ςκοτωκϊ, 
να ξζρετε κα είναι για καλό. 
 

Γϊργοσ  Υεςιρίδθσ 
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Σ Ηωγράφοσ 
 
Ο ηωγράφοσ ςαν κα βάψει 
Ραραμφκι καινοφργιο κα γράψει 
Και αφοφ τον πίνακα χαρίςει 
Άλλθ ηωγραφιά κα ξεκινιςει. 
 
Και όταν ξεκίνθςε άλλθ ηωγραφιά 
Ηωγράφιςε μία τεράςτια καρδία 
Για να ενϊςει όλου του κόςμου τα παιδιά 
Και μίςοσ να μθν υπάρξει ποτζ ξανά. 
 

Παρία Υουγαρίδου 

 

 
   

 

 Υολιτικόσ μθχανικόσ 
 
Πταν μεγαλϊςω κα γίνω  
εγϊ πολιτικόσ μθχανικόσ  
Σπίτια όμορφα κα χτίηω  
και τα άςχθμα κα γκρεμίηω. 
 
Τθν πόλθ μου κα ομορφφνω  
με πράςινο κα τθν ςτολίηω 
και το γκρίηο κα αςπρίηω.     
 
Είναι νομίηω μαγικό 
Ζνα ςχζδιο ςτο χαρτί 
Να γίνεται φλθ αλθκινι.   
 

Λωακείμ Χαρακίνθσ 
 

   

Σ  αςτυνομικόσ 
 
Ω αςτυνόμε 
Ρου μασ προςτατεφεισ  
Και μασ βοθκάσ  
 
Ω αςτυνόμε 
Με τθν ςτολι και 
Το καπζλο ςου 
 
Ω αςτυνόμε 
Ρου πιάνεισ τουσ κακοποιοφσ 
Τι κα κάναμε χωρίσ εςζνα 
 

Χταφροσ Ροτιδθσ 
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Σ Ραυτικόσ 
 
Ω Ναυτικζ, ω Ναυτικζ 
τισ κάλαςςεσ διαςχίηεισ, 
και με καλό και με κακό 
καιρό, εςφ όλο αρμενίηεισ. 
 
Του κόςμου μζρθ όμορφα 
και ςπάνια γνωρίηεισ, 
μα με τθν ςκζψθ ςπίτι ςου 
ςυνζχεια γυρίηεισ. 
 

Χρυςοβαλάντθσ – Υαντελισ 
Χαμπαλισ 

   

Γιατρόσ 
 
Λατρικι επιςτιμθ ιερι  
ζχει ςκοπό ςθμαντικό 
να παραςτζκεται ςε κάκε  
άνκρωπο καλό. 
 
Φψιςτο αγακό είναι θ ηωι  
και πρϊτοσ ο Λπποκράτθσ  
το είχε πει. 
 

Ζλενα Ποφλελθ 

 

 
   

 

 

 
 
Ψο πουλάκι  
 
Ζνα πουλάκι που πετά 
Ράνω απ’ τθ κάλαςςα περνά 
Φεφγει πολφ-πολφ μακριά 
Μα κάποτε ξαναγυρνά. 
 

Ζλενα Υαπαδοποφλου 
 

 Σι καλαμιζσ 
 
Οι καλαμιζσ ςτον κάμπο 
Κάκονται μόνεσ τουσ. 
Αμίλθτεσ, αγζλαςτεσ,  
που ζχουν καταντιςει… 
Θ μοίρα κα τισ οδθγιςει. 

 
Βαςίλθσ Ξωνςταντινίδθσ 
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Υαιδίατροσ 
 
Το πιο όμορφο επάγγελμα  
Ρατζρασ του ο Λπποκράτθσ  
Σε όλθ τθ Γθ είναι ξακουςτό  
Και νιϊκεισ ςαν προςτάτθσ  
 
Γιατρεφει νζουσ και παιδιά  
Μεγάλουσ γεροντάκια  
Μα εγϊ λατρεφω πιο πολφ  
Τα όμορφα παιδάκια  
 
Για αυτό παιδίατροσ κζλω εγϊ 
Στο μζλλον μου να γίνω  
Και όλου του κόςμου τα παιδιά  
Βοικεια να τουσ δίνω. 
 

Ψηωρτηίνα Ξαραςτεργίου 

 

 
   

 

 Σ κτθνίατροσ  
 
Ζνα επάγγελμα ονειρεφομαι  
που κα ‘κελα να γίνω όταν μεγαλϊςω,  
ζνασ καλόσ κτθνίατροσ  
το κζλω όςο όςο. 
Πλα αυτά τα υπζροχα ηωάκια 
να βοθκάω και να τα ςϊςω 
από τουσ φρικτοφσ τουσ πόνουσ  
να λυτρϊςω. 
Πλα τα ηϊα είναι απαραίτθτα 
και χρειάηονται ςτθ φφςθ 
και πρζπει να τα προςζχουμε, 
ϊςτε κανζνα να μθν εκλείψει. 
 

Άγγελοσ Υαπαγιάννθσ 

Ξολλθμζνοι με τθν μπάλα!!  Εκδρομι 19-05-2021 
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Τταν  ιρκε  θ  ΨΘΟΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ!!! 

  

ΑΧΨΕΦΑΞΛΑ  ΠΣΩ!!!!!! 
Θ Ψθλεκπαίδευςθ 

 
Τον Νοζμβριο και τον Δεκζμβριο του 2020 τα ςχολεία παρζμειναν κλειςτά λόγου ενόσ νζου ιοφ, του 
κορωνοϊοφ, για τθν αςφάλεια όλων μασ. Το ίδιο ζγινε και τον Μάρτιο και Απρίλιο του 2021 και τα ςχολεία 
ιταν και πάλι κλειςτά. Κακϊσ εμείσ τα παιδιά δεν ζπρεπε να χάςουμε τθν επαφι με το ςχολείο μασ κάναμε 
μάκθμα από απόςταςθ. Χάρθ ςε μια πλατφόρμα του υπολογιςτι, που ονομάηεται Webex, καταφζραμε να 
κρατιςουμε επαφι με το ςχολείο μασ ακόμα και κάτω από αυτζσ τισ αντίξοεσ ςυνκικεσ.  
Φυςικά, αυτι θ μζκοδοσ δεν ςυγκρίνεται με το κανονικό μάκθμα, αλλά ιταν θ μόνθ λφςθ. Το να κάνουμε 
μάκθμα μζςα από μία θλεκτρονικι ςυςκευι ζχει μερικά κετικά και μερικά αρνθτικά. Για παράδειγμα, 
μποροφςαμε να μποφμε ςε διάφορα sites και αυτό ζκανε το μάκθμα πιο διαςκεδαςτικό. Ζνα κετικό που δεν 
κα μποροφςα να παραλείψω είναι ότι είχαμε τθν ευκαιρία να μάκουμε να χειριηόμαςτε καλφτερα τουσ 
υπολογιςτζσ. 
Κάτι αρνθτικό για εμζνα ιταν ότι δεν μποροφςα να επικοινωνιςω με τουσ φίλουσ μου.  Ρολλζσ φορζσ θ 
πλατφόρμα αυτι μπορεί να είχε κάποιο πρόβλθμα και ζτςι κάποιοσ μακθτισ να μθν μπορζςει να 
ςυμμετάςχει  ςτο μάκθμα.  
Για αυτό, πιςτεφω ότι δεν ιταν θ τζλεια λφςθ αλλά θ μοναδικι αςφαλισ.   
 

Παρία Υουγαρίδου 
 
 

 
 
Τταν βλζπεισ Άγριεσ Πζλιςςεσ… 
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ΘΟΕΞΨΦΣΡΛΞΑ ΥΑΛΧΡΛΔΛΑ 

 
Αγαπθμζνο θλεκτρονικό παιχνίδι: fortnite 

 
Από τα αγαπθμζνα μου θλεκτρονικά παιχνίδια είναι το fortnite. Ζνα online παιχνίδι που ςου δίνει τθ 
δυνατότθτα να παίξεισ μαηί με τουσ φίλουσ ςου, γεγονόσ που το κάνει αρκετά διαςκεδαςτικό: Στθν αρχι του 
παιχνιδιοφ βρίςκονται 100 άτομα μζςα ςε ζνα αεροπλάνο που πετάει πάνω από ζνα τεράςτιο νθςί. Οι 100 
παίκτεσ μποροφν να πζςουν ςε οποιοδιποτε μζροσ του νθςιοφ ϊςτε να μαηζψουν διάφορα εφόδια, όπωσ: 
όπλα, πυρομαχικά, ροφιματα για να ενιςχφςουν τθ δφναμι τουσ και ξφλα για να μποροφν να χτίηουν. 
Ραράλλθλα, κλείνει ζνασ κφκλοσ που πρζπει να βρίςκονται μζςα ςε αυτόν. Πςοι μζνουν εντόσ του κφκλου 
επιβιϊνουν. Ραρόλο που μπορείσ να επιτεκείσ ςτουσ υπόλοιπουσ παίκτεσ, ο ςκοπόσ του παιχνιδιοφ δεν 
είναι αυτόσ. Νικθτισ αναδεικνφεται ο παίχτθσ που κα καταφζρει να μείνει τελευταίοσ. 
 

Υαναγιϊτα Χρυςοβαλάντου Κεοφάνουσ  
 

  
MINECRAFT 

 
Το θλεκτρονικό παιχνίδι που κα ςασ παρουςιάςω ονομάηεται MINECRAFT και είναι ζνα παιχνίδι με 
πρωταγωνιςτι τον Steve ι κάποιεσ άλλεσ επιλογζσ που ςου δίνει το παιχνίδι και προςπακείσ να επιβιϊςεισ 
ςτθν άγρια φφςθ κόβοντασ ξφλα για να φτιάξεισ κατάλυμα για τθ νφχτα, ςκοτϊνοντασ ηϊα για τραφείσ και 
άλλα. Το παιχνίδι προςφζρει διάφορεσ τοποκεςίεσ για να κινθκείσ, όπωσ λιβάδια, εριμουσ, ηοφγκλεσ (τα 
λεγόμενα biomes) κ.α. Σε κάποιεσ περιπτϊςεισ μπορεί κανείσ να βρει χωριά με κατοίκουσ από όπου μπορεί 
να προμθκευτεί τρόφιμα και να κάνει εμπορικζσ ςυναλλαγζσ  με τουσ χωρικοφσ. Μπορεί κανείσ να χτίςει 
ςπίτια με διαφορετικά οικοδομικά υλικά. Επίςθσ ςε αυτό το παιχνίδι όλα είναι τετράγωνα και δεν περιζχει 
αίματα. 
Το MINECRAFT ζχει τρεισ κόςμουσ. Τον φυςιολογικό, τον κόςμο του Nether που πρζπει να φτιάξεισ μια πφλθ 
για να πασ εκεί και του End που πρζπει να βρεισ μια πφλθ. Ο ςκοπόσ είναι να βρεισ τθν πφλθ του End και να 
τθν ενεργοποιιςεισ, τοποκετϊντασ κάποιεσ ςφαίρεσ που ζχεισ καταςκευάςει από υλικά τα οποία πιρεσ από 
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πλάςματα που κατοικοφν ςτο Nether. 
Βζβαια, όπωσ και ςε κάκε παιχνίδι υπάρχουν και εμπόδια. Τθ νφχτα ι ςε ςκοτεινά μζρθ όπωσ τισ ςπθλιζσ 
υπάρχουν τζρατα, όπωσ ςκελετοί, μάγιςςεσ κ.α. που μποροφν να ςε ςκοτϊςουν και να χάςεισ όλα ςου τα 
πράγματα. Επίςθσ ο πνιγμόσ, θ πτϊςθ από ψθλό μζροσ, το κάψιμο από φωτιά ι λάβα και θ ζλλειψθ τροφισ 
μποροφν και αυτά να ςε ςκοτϊςουν. 
Μόλισ αρχίηεισ το παιχνίδι δεν ζχεισ κακόλου εφόδια και τα αποκτάσ ςτθν πορεία. Ευτυχϊσ, τουσ κινδφνουσ 
μπορείσ να τουσ αντιμετωπίςεισ φτιάχνοντασ ςπακί για να πολεμάσ τα τζρατα και πανοπλία θ οποία ςε 
κωρακίηει και ςου δίνει περιςςότερο χρόνο για να αντιδράςεισ. 
Α, ξζχαςα να ςασ πω πϊσ τερματίηεται το παιχνίδι. Πταν μπεισ ςτθν πφλθ του End κα αντικρίςεισ ζναν δράκο 
που παίρνει ηωι από αιωροφμενουσ κρυςτάλλουσ ςτθν κορυφι πανφψθλων πφργων. Μόλισ καταςτρζψεισ 
τουσ κρυςτάλλουσ είτε με βζλθ είτε ανεβαίνοντασ ςτθν κορυφι των πφργων, ςκοτϊνεισ τον δράκο και ζχεισ 
τερματίςει το παιχνίδι!!! 

 
Γιϊργοσ Ρικολαΐδθσ 
 

 
Ψο αγαπθμζνο μου θλεκτρονικό παιχνίδι: Garena Free Fire 

 
Το αγαπθμζνο μου θλεκτρονικό παιχνίδι είναι εμπνευςμζνο από τθν ταινία Hunger games και ονομάηεται 
Garena Free Fire (επίςθσ γνωςτό ωσ Free fire battlegrounds ή απλά free fire). Είναι βιντεοπαιχνίδι battle 
royale για κινθτά. Το παιχνίδι δθμοςιεφτθκε από τθν Garena, θ οποία και το αναπτφςςει.  
Στο παιχνίδι αυτό είςαι ςε ζνα αεροπλάνο μαηί με άλλα 50 άτομα, πθδάσ από το αεροπλάνο και 
προςγειϊνεςαι ςε μια περιοχι τθσ επιλογισ ςου, εκεί πρζπει να εφοδιαςτείσ με ςφαίρεσ, όπλα, 
χειροβομβίδεσ, πράγματα για να κάνεισ το όπλο ςου καλφτερο, τςάντεσ για χωρθτικότθτα και άλλα, ϊςτε να 
ςκοτϊςεισ τουσ αντιπάλουσ ςου και να είςαι ο τελευταίοσ επιηόντασ.   
Επίςθσ, υπάρχει και ζνασ κφκλοσ που ςε κυνθγά άμα είςαι ζξω του και χάνεισ ηωι. Άμα χάςεισ όλθ ςου τθν 
ηωι πεκαίνεισ, κατά τθν διάρκεια του παιχνιδιοφ. Από ζνα αεροπλάνο πζφτουν κουτιά και τα καλφτερα 
όπλα που μπορείσ να τα πάρεισ. 
Ζνα ακόμθ ξεχωριςτό χαρακτθριςτικό του παιχνιδιοφ είναι το drown. Το drown ζχει ζναν κφκλο, που άμα 
είςαι μζςα δείχνει ςτουσ άλλουσ παίχτεσ τθν ακριβι τοποκεςία ςου. Στο Free fire υπάρχουν πολλοί 
χαρακτιρεσ με διαφορετικζσ δυνατότθτεσ: ο ζνασ με περιςςότερθ ηωι , άλλοσ με περιςςότερθ ταχφτθτα και 
άλλα.  
Ο κφριοσ λόγοσ που μου αρζςει αυτό το παιχνίδι είναι το ότι μπορϊ να το παίξω με τουσ φίλουσ μου, 
μποροφμε να πολεμιςουμε 2ν2 ι 2ν4 με αντιπάλουσ και είναι πολφ διαςκεδαςτικό. 

 
Λωακείμ Χαρακίνθσ 
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Σι μθχανζσ ςτθ ηωι μασ 

Οι μθχανζσ παίηουν πολφ ςθμαντικό ρόλο ςτθ ηωι μασ .Δε νομίηω να υπάρχει άνκρωποσ που να μθν 
χρθςιμοποιεί ζςτω και μια ςυςκευι κακθμερινά . Πμωσ κάποιεσ μθχανζσ  δεν είναι πάντα καλζσ .Ρολλζσ 
μθχανζσ ζχουν εφευρεκεί για να βοθκοφν τουσ ανκρϊπουσ και άλλεσ για να αρπάηουν τθ δουλειά των 
ανκρϊπων . 
Ράντα υπιρχε ζνασ «χαμζνοσ» με τισ ςυςκευζσ. Με τισ περιςςότερεσ ο «χαμζνοσ» είναι το περιβάλλον και 
κατά ςυνζπεια εμείσ. Στα χρόνια μασ όμωσ οι επιςτιμονεσ ζχουν καταφζρει να κάνουν τισ πιο πολλζσ 
μθχανζσ φιλικζσ προσ το περιβάλλον. Για  παράδειγμα τα ςθμερινά πλυντιρια είναι άκρωσ φιλικά προσ το 
περιβάλλον . Ακόμα  εξυπθρετοφν όλεσ τισ νοικοκυρζσ. Ανικει λοιπόν το πλυντιριο ςτισ ςυςκευζσ που 
κάνουν καλό. 
Τα  μθχανάκια του καφζ που ςυναντιςαμε ςτο διιγθμα του Ευγζνιου Τριβιηά «ΤΟ  ΜΘΧΑΝΘΜΑ» 
εξυπθρετοφν μόνο τουσ πελάτεσ που δεν ξζρουν τι πίνουν. Συγχρόνωσ, όμωσ, αρπάηουν και τθ δουλειά των 
καφετηιδων.      
Τελικά οι μθχανζσ κάνουν και κακό και καλό ςτθ ηωι των ανκρϊπων. Εξαρτάται πϊσ τισ χρθςιμοποιοφμε! Ασ 
προςπακιςουμε να τισ αξιοποιοφμε για το καλό τθσ Ανκρωπότθτασ! 
 

Αλζξανδροσ Ξοφταβοσ          
ΡΘΓΘ: http://stmarmaras.blogspot.com   

Υαιχνίδια ςτο χιόνι… 

 

 

 

 

 

 

http://stmarmaras.blogspot.com/
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ΥΑΛΧΡΛΔΛΑ ΠΕ ΨΛΧ ΟΕΕΛΧ 
Γράφουμε ιςτορίεσ με τισ ςφνκετεσ λζξεισ:  

κατακόκκινοσ, κεοςκότεινοσ, τριςάκλιοσ, πεντανόςτιμοσ, ολόφρεςκοσ, 
 

   
Ζνασ καινοφριοσ φίλοσ 
 
Μια μζρα πζρυςι το καλοκαίρι είχα βγει ζξω με τουσ φίλουσ μου, όπωσ ςυνικιηα. Κακϊσ κάναμε βόλτα ςτισ 
γειτονιζσ τθσ πόλθσ ακοφςαμε από ζνα οικόπεδο κάτι ςαν κλάματα. Ρλθςιάςαμε για να δοφμε τι ιταν και 
αντικρίςαμε ζνα αδζςποτο ςκυλάκι ςε τριςάκλια κατάςταςθ. Ιταν βρόμικο και ςκελετωμζνο και ζκλαιγε. 
Φαινόταν κεονιςτικο! Ρρζπει να είχε μζρεσ να φάει. Ρόςο το λυπθκικαμε! Ο Αντϊνθσ και εγϊ είχαμε 
αγοράςει από ζνα χοτντόγκ με δφο κατακόκκινα ηουμερά λουκάνικα για να τα φάμε αργότερα. Χωρίσ 
δεφτερθ ςκζψθ τα αφιςαμε δίπλα του και το ςκυλάκι τα ζκανε  τρεισ μπουκιζσ. Ρρζπει να του φάνθκαν 
πεντανόςτιμα με τόςθ πείνα που είχε. Κακϊσ ιμαςταν κοντά ςτο ςπίτι του Αντϊνθ γεμίςαμε ζνα μπολ με 
ολόφρεςκο νερό από τθ βρφςθ τθσ αυλισ του και του το φζραμε. Το άδειαςε ςτθ ςτιγμι. Από τότε ζχουμε 
γίνει αχϊριςτοι φίλοι. Θ παρζα μασ απζκτθςε και νζο μζλοσ! 
 

Γιϊργοσ Ρικολαΐδθσ 
 

 

 Θ Ξατακοκκινοςκουφίτςα  
 
Μια φορά κι ζναν καιρό ιταν ζνα κοριτςάκι 
που ονομαηόταν Κατακοκκινοςκουφίτςα. 
Ονομαηόταν ζτςι γιατί πάντα φοροφςε ζνα 
κατακόκκινο παλτό. Μια μζρα πιγαινε ςτθν 
άρρωςτθ γιαγιά τθσ. Ρερνϊντασ από μια 
κεοςκότεινθ ςπθλιά άκουςε ουρλιαχτά! Ιταν 
ζνασ λφκοσ!!! Το άτυχο κορίτςι άρχιςε να 
τρζχει, αλλά ο λφκοσ όλο και πλθςίαηε…  
ϊςπου το κορίτςι κουράςτθκε...  
Κι από τότε κανείσ δεν ξανά είδε τθν 
Κατακοκκινοςκουφίτςα! 
 

Λωακείμ Χαρακίνθσ 
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Επιςτολι ςτον Ψςάρλι Ψςάπλιν 
 
Γεια ςασ κφριε Charli Chaplin, 
 
Κα ικελα να ςασ πω ότι είμαι μεγάλοσ καυμαςτισ 
ςασ, ζχω δει όλεσ τισ ταινίεσ ςασ και κα ικελα να ςασ 
ρωτιςω μερικά πράγματα. 
Ροιοσ ιταν ο αγαπθμζνοσ ςασ θκοποιόσ όταν ιςαςταν 
μικρόσ? 
Ροιοσ ιταν ο αγαπθμζνοσ ςασ ρόλοσ από όλεσ τισ 
ταινίεσ που ζχετε παίξει? 
Ροιά ιταν θ αγαπθμζνθ ςασ ταινία από αυτζσ που 
ζχετε πάρει μζροσ? 
Ρωσ αποφαςίςατε να γίνετε θκοποιόσ? 
Σασ αρζςει το επάγγελμα που αςκείτε?  
Κα ικελα και εγϊ να κάνω αυτό το επάγγελμα και κα 
ικελα να μου δϊςετε κάποιεσ ςυμβουλζσ πριν 
ξεκινιςω. 
 
Με αγάπθ ο φίλοσ ςασ  
 

Χτζφανοσ Συλιάρθσ 

 «Παλλιά κουβάρια»  
 
Θ αγαπθμζνθ μου ταινία  είναι τα «μαλλιά 
κουβάρια» θ οποία είναι ταινία κινουμζνων 
ςχεδίων. Θ πλοκι είναι ότι ζνα κορίτςι με το 
όνομα απουνηζλ μεγαλϊνει με τθν κετι τθσ 
μθτζρα ςε ζναν πφργο μζχρι τα 18 γενζκλιά 
τθσ. Θ απουνηζλ ηιτθςε από τθν κετι τθσ 
μθτζρα ζνα δϊρο. Ικελε να πραγματοποιιςει 
το όνειρο τθσ ιταν να δει κάποια αιωροφμενα 
φαναράκια. Εκείνθ αρνικθκε, αλλά ιταν 
τυχερι γιατί ζνασ καλόσ κατά βάκοσ λθςτισ 
υποςχζκθκε να τθν βοθκιςει με αντάλλαγμα 
τθν βαςιλικι κορϊνα που προθγουμζνωσ είχε 
καταφζρει να πάρει θ απουνηζλ. Και κάπωσ 
ζτςι ξεκινοφν οι περιπζτειεσ τουσ. 
Αυτι θ ταινία μου αρζςει πολφ κακϊσ περιζχει 
πολλζσ αςτείεσ ςκθνζσ. Επίςθσ, μου αρζςει 
γιατί το τζλοσ είναι πολφ ςυγκινθτικό και 
χαροφμενο. 
 

Ζλενα Ποφλελθ 
   

 
«Ψάχνοντασ τον Ρζμο»:  Πία από τισ αγαπθμζνεσ μου ταινίεσ 
 
Μία από τθσ αγαπθμζνεσ μου ταινίεσ, ονομάηεται «Ψάχνοντασ τον Νζμο». Ο πρωταγωνιςτισ τθσ ταινίασ 
είναι ο Νζμο,  ζνα ψάρι με χρϊμα πορτοκαλί και άςπρεσ ρίγεσ. Ο πατζρασ του, είναι oΜάρλιν και μοιάηουνε 
πολφ. Οι δφο τουσ, ηουν μόνοι τουσ ςε ζνα «ςπίτι» που ζχουν μζςα ςτον ωκεανό. 

Ο Νζμο πθγαίνει ςχολείο μαηί με τα άλλα καλάςςια ηϊα και περνάει πάντα με τουσ φίλουσ του 
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φανταςτικά.Πμωσ μια μζρα,κακϊσ πιγαινε με ζνα γιγάντιο ςαλάχι εκδρομι με το ςχολείο του, ο Νζμο δεν 
κρατιόταν καλά πάνω ςτο ςαλάχι και ζτςι παραςφρκθκε από το δυνατό καλάςςιο ρεφμα και ζμεινε 

ολομόναχοσ ςτον ωκεανό. 
Τα δυςάρεςτα νζα, μακαίνονται γριγορα από τον πατερά του Νζμο, ο οποίοσ μόλισ το μακαίνει, πάει να 
ψάξει να τον βρει. Ζψαξε παντοφ, αλλά μάταια. Στθ ςυνζχεια όμωσ,είναι διατεκειμζνοσ να ριςκάρει και να 
ψάξει ολόκλθρο τον ωκεανό. Ζτςι κι ζγινε. Στον δρόμο του ςυνάντθςε ζνα άλλο ψάρι, τθν Ντόρι. Ιταν μπλε 
με κίτρινο, ζχει κενό μνιμθσ αλλά είχε κάτι κοινό με τον Μάρλιν. Και οι δφο είχαν χάςει κάποιον. Ο Μάρλιν 
τον γιό του και οι Ντόρι τουσ γονείσ τθσ. 
Ζτςι, μετά από πολφωρεσ αςτείεσ και μεγάλεσ ςυηθτιςεισ, αποφάςιςαν να βοθκιςουν ο ζνασ τον άλλον. 
Στον δρόμο ςυνάντθςαν πολλζσ περιπζτειεσ που τουσ ζκαναν να δεκοφν περιςςότερο και να γίνουν 
φιλαράκια. Το τζλοσ ιταν αίςιο και για τον Νζμο, που τον βρικε ο πατζρασ του, αλλά και για τθν Ντόρι που 
κατάφερε και κυμικθκε που μπορεί να είναι οι γονείσ τθσ και τελικά τουσ βρικε. 
Θ ταινία αυτι είναι από τισ αγαπθμζνεσ μου, γιατί μζςω των αςτείων και του χιοφμορ τθσ μπόρεςε και 
πζραςεμθνφματα για αμοιβαία αγάπθ, από γονείσ και παιδιά, αλλά και από φίλουσ. Επίςθσ μασ ζδειξε το 
πόςο ςθμαντικά είναι κάποια άτομα ςτθν ηωι μασ και ότι μποροφμε να βαςιςτοφμε ς’ αυτοφσ. 
 

Άγγελοσ Υαπαγιάννθσ 

 
Lorenzo’s oil 

 
Κα ικελα να ςασ παρουςιάςω τθν ταινία Lorenzo’s Oil. Ρρόκειται για μια αλθκινι ιςτορία με κζμα ζνα 
παιδί, τον Λορζντηο, που πάςχει από μια ανίατθ αςκζνεια. Στα 6 του χρόνια εμφανίηονται τα πρϊτα 
ςυμπτϊματα, όπωσ δυςκολία ςτθν ομιλία, ςτο βάδιςμα και ςταδιακά χειροτζρευε ϊςπου τελικά κα 
κατζλθγε ςτθν παράλυςθ και ςτον κάνατο. Οι γιατροί δεν ιξεραν τι να κάνουν για να αποτρζψουν αυτιν τθν 
αρρϊςτια από το να τον ςκοτϊςει. Πταν οι γονείσ του είδαν να χειροτερεφει ςε ςθμείο που οφτε να μιλιςει 
δεν μποροφςε, κατάλαβαν και αποφάςιςαν ότι ζπρεπε να κάνουν κάτι για να βοθκιςουν. Για αυτό άρχιςαν 
τισ ζρευνεσ για να βρουν τθν κεραπεία. Είχε περάςει παραπάνω από ζνασ χρόνοσ όταν βρικαν μια κεραπεία 
θ οποία κα ςταματοφςε τθν αρρϊςτια. Οι γιατροί είχαν μείνει ζκπλθκτοι, το ίδιο και οι γονείσ του Λορζντηο. 
Τελικά ο Λορζντηο πζκανε το 2008 ςτθν θλικία των 30. Αυτι θ ταινία μου άρεςε και τθ διάλεξα, γιατί μασ 
δείχνει τουσ αγϊνεσ και τισ κυςίεσ που ζκανε μια οικογζνεια για το παιδί τθσ και δεν παραιτικθκαν όταν θ 
επιςτιμθ τουσ ζλεγε ότι δεν μπορεί να γίνει τίποτε. Σασ τθν ςυςτινω ανεπιφφλακτα, γιατί είναι μια ταινία 
βακιά ςυγκινθτικι και ανκρϊπινθ που παρουςιάηει με ευαιςκθςία αλλά κα διακριτικότθτα ζνα ανκρϊπινο 
δράμα. 
 

Γιϊργοσ Ρικολαΐδθσ 
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Σι Υειρατζσ τθσ Ξαραϊβικισ: Χε Άγνωςτα Ρερά 
 
Θ αγαπθμζνθ μου ταινία είναι «Οι πειρατζσ τθσ Καραϊβικισ – Σε άγνωςτα νερά», γιατί ζχει ςυνεχϊσ δράςθ και 

περιπζτεια. 
Υεριγραφι   
Σι Υειρατζσ τθσ Ξαραϊβικισ: Χε Άγνωςτα Ρερά, είναι αμερικανικι περιπετειϊδθσ ταινία φανταςίασ, 
παραγωγισ 2011. Είναι το τζταρτο μζροσ τθσ ςειράσ ταινιϊν,αντίκετα όμωσ με τισ υπόλοιπεσ τρεισ ταινίεσ 
που γυρίςτθκαν ςτθν Καραϊβικι, το μεγαλφτερο μζροσ τθσ τζταρτθσ ταινίασ γυρίςτθκε ςτθν Χαβάθ. Οι. Το 
ςενάριο είναι βαςιςμζνο ςτο μυκιςτόρθμα On Stranger Tides του Τιμ Ράουερσ. Στον πρωταγωνιςτικό ρόλο 
του Τηακ Σπάροου επιςτρζφει ο Τηόνι Ντεπ, όπωσ και ο Τηζφρεϊ ασ ςτο ρόλο του Μπαρμπόςα. 
Υερίλθψθ  
Θ πλοκι τθσ ταινίασ ακολουκεί τον Τηακ Σπάροου, ο οποίοσ κα ξαναςυναντθκεί με μία γυναίκα από το 
παρελκόν του και δεν είναι ςίγουροσ αν πρόκειται για τθν αγαπθμζνθ του, ι για μία αδίςτακτθ γυναίκα που 
κζλει να τον χρθςιμοποιιςει για να βρει τθν Ρθγι τθσ Νεότθτασ. Πταν τον αναγκάηει να επιβιβαςτεί ςτο 
πλοίο "Θ Εκδίκθςθ τθσ Βαςίλιςςασ Άννασ" του πειρατι Μαυρογζνθ, ο Τηακ κα βρεκεί αντιμζτωποσ με μία 
απρόςμενθ περιπζτεια ςτθν οποία δεν ξζρει τι πρζπει να φοβάται περιςςότερο: τον Μαυρογζνθ, ι τθν 
γυναίκα από το παρελκόν του. 
 

Ρίκοσ Ποκίκασ 
 

Ψα τελευταία παιδιά ςτθν γθ 
 
Ο Τηακ Σάλιβαν ιταν ζνα ςυνθκιςμζνο δεκατριάχρονο 
αγόρι που ηοφςε ςε μια ςυνθκιςμζνθ πόλθ 
αμερικάνικθ επαρχιακι πόλθ. Μζχρι τϊρα. Γιατί όλοι 
οι κάτοικοι τθσ πόλθσ του ζχουν εξαφανιςτεί και ςτουσ 
δρόμουσ κυκλοφοροφν  μόνο ηόμπι και τζρατα. Ρριν 
από ςαράντα δυο μζρεσ ξζςπαςε θ Τερατοαποκάλυψθ 
και ο Τηακ είναι ζνα από τα τελευταία παιδιά που 
ζχουν απομείνει. Για να επιβιϊςει, κα πρζπει να βρει 
ςφμμαχοσ και να αντιμετωπίςει τισ ορδζσ των τεράτων 
και ειδικά τθν αδυςϊπθτθ απειλι που ακοφει ςτο 
όνομα Μπλαργκ. Κα τα καταφζρει;  

 
Λωακείμ Χαρακίνθσ 
 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%A0%CE%91
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%84%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%8A%CE%B2%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B6%CF%8C%CE%BD%CE%B9_%CE%9D%CF%84%CE%B5%CF%80
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B6%CE%AD%CF%86%CF%81%CE%B5%CF%8A_%CE%A1%CE%B1%CF%82
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Η αγαπημένη μου ταινία 
 

Μία από τισ πιο αγαπθμζνεσ μου ταινίεσ είναι θ ταινία 
«Ο καλφτεροσ φίλοσ μου». Αυτι θ ταινία ζχει πολφ 
χιοφμορ, περιπζτεια αλλά και πολφ ςυγκίνθςθ.  
Οβαςικόσ ιρωασ είναι ζνασ ςκφλοσ, ο οποίοσ δεν είναι 
ζνασ τυχαίοσ ςκφλοσ. Αυτόσ ο ςκφλοσ ζχει τθν 
δυνατότθτα οπότε πεκαίνει να επιςτρζφει ξανά ςτθν 
ηωι ςαν κουτάβι. 
Για αυτόν όλα άρχιςαν με ζνα αγόρι που το όνομα του 
είναι Μκαν και το όνομα του ςκφλου ιταν Μπζιλι, 
Μπζιλι, Μπζιλι, Μπζιλι. Ο Μκαν και ο Μπζιλι γίνονται 
οι καλφτεροι φίλοι. Ο Μπζιλι λοιπόν πάντα 
προςτάτευε τον Μκαν από οποίο κακό και να του 
ςυνζβαινε. Μετά από μερικά χρόνια όταν ο Μπζιλι 
μεγάλωςε πια αναγκάηεται να αποχαιρζτθςε τον Μκαν 
όμωσ όπωσ είπαμε επζςτρεψε ςαν ζνασ άλλοσ ςκφλοσ 
και μετά και άλλοσ ςκφλοσ και γνϊριςε πολλοφσ νζουσ 
ανκρϊπουσ.  

 
Ηωι Ππόγλθ 
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  Αλζξανδροσ Παρίνθσ 

 

 

 

Αλζξανδροσ Παρίνθσ  Νίκοσ Μοκίκασ 

 

 

 

Γιϊργοσ Οαηαρίδθσ  Γιϊργοσ Οαηαρίδθσ 



SCHOOL-ECO-ΠΩΦΠΘΓΞΣΨΦΩΥΑ 
ΧΨ’2 τάξθ 6ου ΣΟΣΘΠΕΦΣΩ ΔΘΠΣΨΛΞΣΩ ΧΧΣΟΕΛΣΩ ΦΟΩΦΛΡΑΧ «ΛΩΡ ΔΦΑΓΣΩΠΘΧ» 

   

 

 

 
   

 

 

 

Γεωργία  Ξαραςτεργίου – Άννα  Υροδρομίδου 

 

 

 

 

Ξωνςταντίνοσ Ρτρίηα  Γιϊργοσ Οαηαρίδθσ  
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Ηωι Ππόγλθ 

 

 

 

Υαναγιϊτα Χρυςοβαλάντου Κεοφάνουσ  Άγγελοσ Ραπαγιάννθσ 

 
Ζλενα Μοφλελθ 



SCHOOL-ECO-ΠΩΦΠΘΓΞΣΨΦΩΥΑ 
ΧΨ’2 τάξθ 6ου ΣΟΣΘΠΕΦΣΩ ΔΘΠΣΨΛΞΣΩ ΧΧΣΟΕΛΣΩ ΦΟΩΦΛΡΑΧ «ΛΩΡ ΔΦΑΓΣΩΠΘΧ» 

 
ΒΦΕΛΨΕ ΔΕΞΑ ΟΕΕΛΧ ΧΧΕΨΛΞΕΧ ΠΕ ΨΘΡ ΑΡΣΛΘ ΞΑΛ ΨΣ ΥΑΧΧΑ 

 

Χταφροσ Ροτίδθσ 

 



SCHOOL-ECO-ΠΩΦΠΘΓΞΣΨΦΩΥΑ 
ΧΨ’2 τάξθ 6ου ΣΟΣΘΠΕΦΣΩ ΔΘΠΣΨΛΞΣΩ ΧΧΣΟΕΛΣΩ ΦΟΩΦΛΡΑΧ «ΛΩΡ ΔΦΑΓΣΩΠΘΧ» 

 

Ηωι  Ππόγλθ 

ΥΑΛΧΡΛΔΣΟΕΣ - ΟΩΧΘ 

Α Α Ν Α Σ Τ Α Σ Θ Δ Χ Ν 

 Ε Ν Ξ Ο Κ Λ Υ Ρ Γ Β Ν 

Ε Λ Ξ Ο Κ Τ Λ Ρ Α Σ Χ Α 

Ρ Α Κ Λ Λ Μ Β Θ Φ Γ Ψ Δ 

Λ Μ Λ Ο Φ Ξ Ω Γ Θ Ξ Κ Λ 

Τ Ρ Ο Υ Ρ Ω Θ Κ Α Β Γ Α 

Α  Ρ Κ Ρ Ο Υ Ω Β Δ Μ Δ 

Φ Θ Γ Σ Ε Θ Ν Ξ Κ Ο Λ Κ 

Λ Θ Τ Σ Ο Υ  Ε Κ Λ Α Ρ 

Ο Φ Φ Λ Α Γ Ο Σ Ω Ψ Β Σ 

Σ Α Ε Α Τ Δ Α Γ Β Ν Ψ Μ 

Λ Ο Υ Λ Ο Υ Δ Λ Α Λ Κ Ν 

Β Ν  Σ Χ Η Η Θ Θ Λ Ο Α 

Ν Ο Κ Λ Α Ψ Ο Δ Γ Τ  Α 

Α Δ Φ Χ Ε Λ Λ Δ Ο Ν Λ Α 

Χταφροσ Ροτίδθσ 

Ομάδα υποςτιριξθσ εκπαιδευτικϊν 
Τλγα Ποφςιου Πυλωνά, δαςκάλα τθσ τάξθσ Στ’2 
Ευγενία Γάκθ, Διευκφντρια 
Γιολάντα Φιλοποίμθν, κακθγιτρια Αγγλικϊν  
Χοφία Ψερεηι, κακθγιτρια Φυςικισ Αγωγισ 
Ζλενα Σικονομίδου, κακθγιτρια Ρλθροφορικισ  
Υζτροσ Χρθςτίδθσ, κακθγθτισ Γαλλικϊν, Ζλενα Αγγελίδου, κακθγιτρια Γερμανικϊν 

 


