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Εφημερίδα των μαθητών της Ε΄ τάξης του 7ου Δημοτικού Σχολείου Ν. Φιλαδέλφειας - ΤΕΥΧΟΣ 5 -ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015

Σχολικά
μονοπάτια

Καλή Ανάσταση! Η Διευθύντρια και 
ο Σύλλογος Διδασκόντων ευχόμαστε 

το Άγιο Φως της Ανάστασης να 
φωτίσει τις ψυχές και τις ζωές όλων 

μας και να μας οδηγήσει στον δρόμο 
της αγάπης και της αλληλεγγύης!

Η Διευθύντρια και 
ο Σύλλογος Διδασκόντων
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ΣΧΟΛΙΚΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ
  
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ: οι μαθητές του σχολείου
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ : οι μαθητές της Ε΄ τάξης
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ο δάσκαλος της Ε΄ Αχιλλέας Νταγιάντας

Παράδοση και Ευαισθησία

Στις 23 Δεκεμβρίου του 2014, η Ε’ και η ΣΤ’ τάξεις του σχολείου μας, είχαμε 
αποφασίσει μαζί με τους δασκάλους μας τον κ.Αχιλλέα και την κ.Έφη, αλλά 
και τη γυμνάστρια την κ. Αθηνά, να βγούμε στους δρόμους της πόλης μας, 

για να πούμε τα κάλαντα της Ικαρίας.
Σκοπός μας ήταν να διατηρήσουμε το έθιμο των καλάντων για μια χρονιά ακόμη. 

Θα πηγαίναμε στα καταστήματα της πόλης μας.
Ξεκινήσαμε με καλή διάθεση και με μεγάλη χαρά.  Ευτυχώς, ο καιρός ήταν καλός και 

δεν έβρεχε. Περπατήσαμε λίγη ώρα μέχρι να συναντήσουμε τα πρώτα καταστήματα 
της πόλης, γιατί το σχολείο μας δεν βρίσκεται σε κεντρικό σημείο.

Οι άνθρωποι που συναντούσαμε μας χαμογελούσαν και μας ενθάρρυναν να 
συνεχίσουμε. Οι μαγαζάτορες μας υποδεχόντουσαν με χαρά  και μας έδιναν χρήματα. 
Σε ένα ζαχαροπλαστείο μας κέρασαν και γλυκά. Κάποιοι θαμώνες σε καφετέριες και 
περαστικοί έδωσαν κι εκείνοι χρήματα.

Κάποια στιγμή φτάσαμε και στο δημαρχείο της πόλης. Είπαμε κι εκεί τα κάλαντα, 
αφού μας υποδέχτηκαν οι υπάλληλοι.

Γεμάτοι χαρά γυρίσαμε στο σχολείο μας. Είχαμε και αγωνία να μετρήσουμε τις 
….εισπράξεις μας.

Τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν διατέθηκαν για την κάλυψη του κόστους της 
εφημερίδας της τάξης μας «Σχολικά Μονοπάτια» και για την αγορά τροφίμων, τα 
οποία προσφέραμε στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου μας για τις άπορες 
οικογένειες.

Ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία και αισθανθήκαμε πολύ όμορφα γιατί αυτή μας η 
πρωτοβουλία συνδύαζε στην πράξη τη διατήρηση των παραδοσιακών μας εθίμων και 
την ανθρώπινη ευαισθησία.

Χρόνια Πολλά. Και του χρόνου!!!!!

Μάνος  Νικολάκης
Ε΄ ΤΑΞΗ
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Προς τους μαθητές του 7ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Φιλαδέλφειας που αν και τόσο μικροί στην ηλικία, έχει γεννηθεί στις καρδιές τους η αλληλεγγύη και η αγάπη για τον 
συνάνθρωπό τους.   

Στους δύσκολους, οικονομικά και όχι μόνο, καιρούς που περνάει η χώρα μας, με την σπουδαία πρωτοβουλία σας, συμβάλλατε και εσείς στην στήριξη οικογενειών που 
αντιμετωπίζουν σοβαρά κοινωνικοοικονομικά προβλήματα.

Η χειρονομία σας αυτή μας συγκινεί ιδιαίτερα, καθώς δείχνει ανθρώπους που βλέπουν καθαρά με τα μάτια της προσφοράς και της αγάπης.
Ελπίζουμε ότι θα αποτελέσετε παράδειγμα και για άλλους συνανθρώπους μας, προκειμένου να εκφράσουν και αυτοί τα φιλάνθρωπα αισθήματά τους.
Η προσφορά και η αγάπη σας μας γεμίζουν χαρά, δύναμη και αισιοδοξία  ούτως ώστε να συνεχίσουμε να στηρίζουμε τις αυξημένες ανάγκες που δημιουργεί η κρίση της εποχής 

μας.
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο σας ευχαριστεί ολόψυχα για την σπουδαία προσπάθεια σας να συμβάλλετε και εσείς στην στήριξη οικογενειών που αντιμετωπίζουν σοβαρές 

δυσκολίες και με την προσδοκία ότι παρόμοιες προσφορές θα συνεχίσουν να εμπνέουν μαθητές και όχι μόνο!
Σας ενημερώνουμε ότι τα προϊόντα κατεγράφησαν και εντάχθηκαν στην αποθήκη του Κοινωνικού Παντοπωλείου προκειμένου να διανεμηθούν σε οικονομικά αδύναμους 

συμπολίτες μας.

Με εκτίμηση  Η Πρόεδρος της Κοινωφελούς                                          
Αναγνώστου  Αντωνία

 Η Επιτροπή του Κοινωνικού
Επιχείρησης Παντοπωλείου

Ο Πρόεδρος : Ζαχαριουδάκης Μιχ.
Τα μέλη : Αναγνώστου Α., Παπασταματίου Φ., Τσιλιμπάρη Μ.,Ταβλαρίδης Π.
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Έρευνα των μαθητών της Ε’ τάξης με θέμα: 
«Αν είχατε μια μηχανή του χρόνου, πού θα θέλατε να ταξιδέψετε;»

Πού  θα ήθελα να πάω με μια χρονομηχανή

Στα πλαίσια του μαθήματος της γλώσσας «Η μηχανή του χρόνου», τα παιδιά των τάξεων Γ’, Δ’, Ε’ και Στ’ ερωτήθηκαν σε ποια εποχή 
θα ήθελαν να πάνε αν είχαν μια χρονομηχανή. Τα αποτελέσματα ήταν τα εξης:

Ναθάνιελ Ζαμπετάκης , Εύα Καλονίκη , Αλέξης Μπελτζενίτης, Μάνος Νικολάκης, Γεωργία Σαγιέγ, Νάσια Τσικριπή, Στράτος Δελής
Ευχαριστούμε τον  κ. Γιάννη Ζαμπετάκη για τη βοήθειά του στην επεξεργασία των αποτελεσμάτων της έρευνάς μας.                         
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Κάπου αλλού 

Η εποχή που θα ήθελα να ταξιδέψω είναι ο 5ος αιώνας π.Χ., στην αρχαία Αθήνα.
Η εποχή εκείνη ήταν εντελώς διαφορετική από τη δική μας. Δεν υπήρχε η σημερινή τεχνολογία. Οι άνθρωποι ζούσαν 

απλά και λιτά. Επικοινωνούσαν μεταξύ τους, συζητούσαν και  συμμετείχαν στην εκκλησία του Δήμου. Οι καθημερινές τους 
ασχολίες ήταν ευχάριστες.

Την εποχή εκείνη έζησαν σπουδαίοι φιλόσοφοι, ρήτορες και πολιτικοί. Θα ήθελα να συναντήσω τον μεγάλο Περικλή ο 
οποίος ταύτισε το όνομά του με τον ΧΡΥΣΟ ΑΙΩΝΑ και θα τον ρωτούσα για την πολιτική και τη διακυβέρνηση της αρχαίας 
Αθήνας.

Η εποχή εκείνη κρύβει ένα μεγάλο μυστήριο για μένα. Έχω εντυπωσιαστεί από όλα αυτά τα αριστουργήματα που 
δημιουργήθηκαν τότε και διατηρούνται για πολλούς αιώνες.

Ελπίζω να ανακαλύψω με ποιον τρόπο φτιάχτηκαν αυτά τα αρχαία μνημεία. Επίσης θα γνώριζα τον Καλλικράτη και θα 
παρακολουθούσα τον τρόπο που εργαζόταν.

Το ταξίδι μου θα γινόταν συναρπαστικότερο αν έπαιρνα μέρος σε ένα συμπόσιο  και άκουγα τους ρήτορες ή αν έπαιρνα 
μέρος στα Παναθήναια που γίνονταν προς τιμήν της θεάς Αθηνάς. 

Σίγουρα θα ήταν ένα ταξίδι γεμάτο αξέχαστες εμπειρίες.
      

 Στράτος Δελής

Ετικέτες γραμμής Άθροισμα από Σύνολο Άθροισμα από Γ' Άθροισμα από Δ' Άθροισμα από Ε' Άθροισμα από Στ'
Αρχαία Ελλάδα 12 2 7 3 0
Βυζάντιο 4 0 0 2 2
Επανάσταση του 1821 9 1 2 1 5
Εποχή των δεινοσαύρων 9 6 1 1 1
Ζωή διάσημων καλλιτεχνών 6 0 2 2 2
Κάπου αλλού 3 0 1 1 1
Μέλλον 37 9 17 4 7
Γενικό Άθροισμα 80 18 30 14 18
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Η Μεγάλη Σαρακοστή είναι η αρχαιότερη από τις μεγάλες νηστείες της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας.Καθιερώθηκε τον 4ο αιώνα.Αρχικά διαρκούσε έξι 
εβδομάδες ενώ αργότερα προστέθηκε και η έβδομη εβδομάδα και ονομάζεται 
έτσι γιατί περιλαμβάνει ακριβώς σαράντα ημέρες δηλ. από την Καθαρή 
Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή πριν το Σάββατο του Λαζάρου.

Μεγάλη ονομάζεται όχι για τη μεγάλη διάρκειά της αλλά για τη σημασία 
της που γίνεται σε ανάμνηση των Παθών του Χριστού και αποτελεί την 
προετοιμασία των πιστών για τη μεγάλη γιορτή του Πάσχα.

Σαρακοστή λέμε τις 40 μέρες πριν από την Κυριακή του Πάσχα. Από πολύ 
παλιά υπάρχει η συνήθεια να νηστεύουμε, για να μιμηθούμε τη νηστεία 
που έκανε ο Χριστός στην έρημο. Η Σαρακοστή περνά αργά γι’ αυτούς που 
νηστεύουν , ιδίως τις τελευταίες μέρες.

Έτσι, επειδή παλιά δεν είχαν τα σημερινά ημερολόγια για να μετρούν το 
πέρασμα της νηστείας, έφτιαχναν ένα μετρητάρι. Έπαιρναν δηλαδή ένα χαρτί 
και ζωγράφιζαν τη Σαρακοστή σαν μια καλόγρια, την κυρά –Σαρακοστή. Δεν 
της έβαζαν στόμα γιατί αντιπροσώπευε τη νηστεία.
Τα χέρια της ήταν σταυρωμένα από τις πολλές προσευχές. Και είχε εφτά 
πόδια, ένα για κάθε βδομάδα της Σαρακοστής. Με το ψαλίδι κόβανε την κυρά 
Σαρακοστή και την κρεμούσαν στον τοίχο. Κάθε Σάββατο της έκοβαν ένα 
πόδι. 
Το τελευταίο πόδι το κόβανε το Μεγάλο Σάββατο και το βάζανε 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.

Η κυρά Σαρακοστή

Την κυρά Σαρακοστή
που’ ναι έθιμο παλιό
οι γιαγιάδες μας την φτιάχναν
με αλεύρι και νερό.

Για στολίδι της φορούσαν
στο κεφάλι ένα σταυρό
μα το στόμα της ξεχνούσαν
γιατί νήστευε καιρό.

Και τις μέρες τις μετρούσαν
με τα πόδια της τα επτά
κόβαν ένα τη βδομάδα
μέχρι να ρθει η Πασχαλιά.

Νάσια Τσικριπή, Χρήστος Ζιαμπάρας

Η κυρά Σαρακοστή

   Την Δευτέρα 2 Μαρτίου μαζί με τον δάσκαλό μας  κ.  Αχιλλέα αποφασίσαμε να 
παρουσιάσουμε στις υπόλοιπες τάξεις του  σχολείου  μας το έθιμο  των Χελιδονισμάτων.

Τα Χελιδονίσματα γινόταν από τα παλιά χρόνια κάθε 1η Μαρτίου για το καλωσόρισμα της 
άνοιξης  και των χελιδονιών.

Γι’ αυτό ο δάσκαλός  μας, έφτιαξε δύο  κατασκευές και μας τις έδωσε να τις κρατάμε όσο θα 
λέγαμε τα κάλαντα στις υπόλοιπες τάξεις . Οι κατασκευές αυτές είχαν πάνω τους χελιδόνια , 

πολύχρωμα λουλούδια και ονομάζονταν Χελιδόνες. Έτσι κι  έγινε!

Πήγαμε σε όλες τις τάξεις του  Δημοτικού μας  σχολείου, είπαμε τα κάλαντα και αφού τελείωσε 
αυτή η διαδικασία επιστρέψαμε στις τάξεις. 

Ήταν  μια  ωραία  εμπειρία  και μάθαμε πολλά πράγματα 
για τα έθιμα της άνοιξης!!!

Αθανασία Τσικριπή
Γεωργία Σαγιέγ  &  Εύα Καλονίκη

«Ὅσοι ἀπομείναμε πιστοὶ στὴν παράδοση, ὅσοι δὲν ἀρνηθήκαμε τὸ γάλα ποὺ βυζάξαμε, ἀγωνιζόμαστε, 
ἄλλος ἐδῶ, ἄλλος ἐκεῖ, καταπάνω στὴν ψευτιά. Καταπάνω σ᾿ αὐτοὺς ποὺ θέλουνε την Ἑλλάδα 

ἕνα κουφάρι χωρὶς ψυχή, ἕνα λουλούδι χωρὶς μυρουδιά.» 

Φώτης Κόντογλου

  <<  Χελιδονίσματα  >>



5

Πασχαλινά έθιμα στην Ελλάδα! 
Το Πάσχα, είναι η δεύτερη μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας μετά τα Χριστούγεννα. 

Γιορτάζεται μοναδικά σε όλη την Ελλάδα όπου υπάρχουν και διάφορα ήθη και έθιμα 
που έχουν την τιμητική τους, όλα μέσα σε μια ατμόσφαιρα ξεχωριστής κατάνυξης. 

Καθ’ όλη την διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας, στην εκκλησία, υπάρχει λειτουργία 
κατά την οποία και εξιστορούνται τα πάθη του Χριστού. Η Μεγάλη Εβδομάδα, είναι 
και εβδομάδα νηστείας για τους χριστιανούς. Σημαντικότερες ημέρες είναι η Μεγάλη 
Τετάρτη και η Μεγάλη Παρασκευή κατά τις οποίες νηστεύουμε και το λάδι. Την Μεγάλη 
Πέμπτη, είναι η μέρα που βάφουμε τα «κόκκινα» αυγά. Το κόκκινο χρώμα, συμβολίζει το 
αίμα του Χριστού. Σημαντικότερα από τα έθιμα της χώρας, τις άγιες μέρες του Πάσχα, 
είναι τα εξής:

Θράκη: Στην Θράκη, ένα σημαντικό έθιμο είναι και 
το «κάψιμο του Ιούδα». Σύμφωνα με το έθιμο αυτό, 
τα παιδιά αφού φτιάξουν το ομοίωμα του Ιούδα, το 
περιφέρουν από σπίτι σε σπίτι και ζητούν κλαδιά. Αυτά 
θα τα χρησιμοποιήσουν την Μεγάλη Παρασκευή μετά 
την περιφορά του Επιταφίου, όπου βάζοντάς τους φωτιά 
θα «κάψουν» τον Ιούδα. Συνηθίζεται μέρος της στάχτης 
αυτής, να παίρνουν για να την ρίξουν στα μνήματα.
Αράχωβα: Σημαντικό έθιμο στην Αράχωβα, είναι η 
περιφορά της εικόνας του Αγίου Γεωργίου. Ανήμερα 
του Πάσχα, ντόπιοι ντυμένοι με παραδοσιακές στολές, 
περιφέρουν την εικόνα του Άγιου, ενώ την επόμενοι ημέρα 
πραγματοποιείται ο αγώνας των γερόντων. Διάφοροι 
άνδρες μεγάλης ηλικίας, ξεκινούν έναν αγώνα σε ανηφορικό δρόμο, από την εκκλησία 
του Αγίου Γεωργίου, έως τον λόφο. Πίσω τους ακολουθούν χορευτικά συγκροτήματα 
που τους συνοδεύουν, ενώ ακολουθούν και άλλες δοκιμασίες και αγωνίσματα που 
ονομάζονται «κλέφτικα».
Κύθνος: Στην Κύθνο, έχουν ένα ιδιαίτερο πασχαλινό έθιμο, το έθιμο της «κούνιας». 
Σύμφωνα μ’ αυτό, την Κυριακή του Πάσχα στην κεντρική πλατεία του χωριού, 
στήνεται μια κούνια στην οποία κουνιούνται εναλλάξ αγόρια και κορίτσια ντυμένα με 
παραδοσιακές στολές. Σύμφωνα με το έθιμο, όποιο αγόρι κουνήσει ένα κορίτσι και το 
αντίθετο, δεσμεύεται ενώπιων Θεού και ανθρώπων, για γάμο!
Πάτμος: Στο νησί της Πάτμου, έχουν ένα μοναδικό έθιμο, που κάθε χρόνο έχει την 
τιμητική του στην χώρα του νησιού και αυτό είναι το έθιμο του «νιπτήρα». Αυτός λοιπόν 

στολίζεται με βάγια και πολύχρωμα ανοιξιάτικα λουλούδια. Την Μεγάλη Πέμπτη οι 
κάτοικοι του νησιού, αναπαριστούν τον Μυστικό Δείπνο.
Ύδρα: Στην Ύδρα, έχουν ένα ξεχωριστό έθιμο την Μεγάλη Παρασκευή. Εκεί στην συνοικία 
Καμίνι, ο Επιτάφιος μπαίνει στην θάλασσα και διαβάζεται η ακολουθία του. Ξεχωριστή 
θέση έχουν και τα πολύχρωμα βαρελότα που φωτίζουν στην συνέχεια τον ουρανό.
Ζάκυνθος: Στο νησί της Ζακύνθου, ο Επιτάφιος, γίνεται με διαφορετικό τρόπο απ’ 
ότι στην υπόλοιπη Ελλάδα. Εκεί , σύμφωνα με ένα πανάρχαιο έθιμο, η περιφορά του 
Επιταφίου, γίνεται τις πρώτες πρωινές ώρες του Μεγάλου Σαββάτου, ενώ με την ανατολή 
του ηλίου, ο Δεσπότης σηκώνει την Ανάσταση.

Χίος: Στην Χίο, έχουμε το γνωστό σε όλους μας πια έθιμο, 
του «ρουκετοπόλεμου». Αυτό είναι ένα έθιμο που έχει τις 
ρίζες του από την εποχή της Τουρκοκρατίας. Οι κάτοικοι των 
ενοριών του Αγίου Μάρκου και της Παναγίας της Ερειθιανής, 
δύο εκκλησιών που βρίσκονται αντικριστά, έφτιαχναν παλιά, 
αυτοσχέδια κανονάκια, που με τα χρόνια εξελίχθηκαν σε 
αυτοσχέδιες ρουκέτες. Ο ρουκετοπόλεμος, αποτελεί ένα 
ιδιαίτερο έθιμο στην Χίο, γι’ αυτό και η προετοιμασία των 
ρουκετών ξεκινά αμέσως μετά το Πάσχα για να είναι έτοιμες 
τον επόμενο χρόνο.
Ρόδος: Στην Ρόδο, τα παιδιά το Μεγάλο Σάββατο γυρνούν 
από σπίτι σε σπίτι και τραγουδούν τον «Λάζαρο». Το αντίτιμο 
είναι χρήματα ή αυγά, τα οποία και συγκεντρώνουν για να τα 
δώσουν αργότερα στους ιερείς. Ένα ακόμα έθιμο της ημέρας 
είναι και τα λεγόμενα «Λαζαράκια». Αυτά, είναι πασχαλινά 

κουλούρια που φτιάχνουν οι νοικοκυρές του νησιού σε στριφτό σχήμα. Τα «Λαζαράκια» 
συμβολίζουν το σώμα του Λαζάρου που ήταν τυλιγμένο σε σάβανο.
Λεωνίδιο: Στο Λεωνίδιο, γίνεται κάτι μοναδικό. Το βράδυ της Ανάστασης, οι πιστοί των 
ενοριών, κατασκευάζουν φωτεινά «αερόστατα» τα οποία και αφήνουν να πετάξουν ψηλά 
στον ουρανό.
Μακεδονία: Στην Μακεδονία, διατηρείται ακόμα και στις μέρες μας, το πανάρχαιο έθιμο 
«Για βρεξ’ Απρίλη μου». Το έθιμο αυτό γιορτάζεται την τρίτη ημέρα του Πάσχα και 
συμμετέχουν χορευτικά συγκροτήματα απ’ όλη την Ελλάδα.

Μάνος Νικολάκης – Χρήστος Ζιαμπάρας - Γιώργος Σγουράκης

Τήρηση του Αγιονορίτικου Τυπικού
  
 Πάσχα στη Σκιάθο

Η Σκιάθος είναι από τις ελάχιστες περιοχές της Ελλάδας όπου τηρείται το Αγιονορίτικο Τυπικό, όσον αφορά στις ώρες που γίνονται οι ακολουθίες 
των Εκκλησιών. 

Η βραδινή ακολουθία του Επιταφίου, ξεκινά τα ξημερώματα του Μεγάλου Σαββάτου. Γύρω στις 4 το πρωί βγαίνουν οι Επιτάφιοι για περιφορά. 
Ένας τελάλης, ο "προεξάρχοντας" απαγγέλλει δυνατά τους θρηνητικούς ψαλμούς και πίσω με τους ψαλτάδες ψάλλει κι ο κόσμος όλος μαζί. 
Ο Επιτάφιος κατεβαίνει μέσα από τα γραφικά στενάκια και τα καλντερίμια του νησιού. Όλα τα σπίτια είναι φωταγωγημένα, ενώ στις αυλές 

τα αναμμένα κεριά και το λιβάνι που καίει, μοσχοβολάει, δημιουργώντας μία ιδιαίτερη ατμόσφαιρα. 
Φτάνοντας στην εκκλησία των τριών Ιεραρχών, ενώνονται οι πιστοί των δύο εκκλησιών και όλοι μαζί 
συνεχίζουν την περιφορά σε ολόκληρο το νησί κι επιστρέφουν στις εκκλησίες γύρω από στις 
5.30 το πρωί. Εκεί γίνεται από τους ιερείς η αναπαράσταση της "εις Άδου Καθόδου" του Χριστού και 
ενώ ψάλλεται το "άρατε πύλες", ο ιερέας ανοίγει χτυπώντας δυνατά το πόδι του, την εξώθυρα του Ιερού 
Ναού. 

Σε λίγο ξημερώνει, μα κανείς δεν θα κοιμηθεί μια που η μέρα του Μεγάλου Σαββάτου προορίζεται για 
τις τελευταίες προετοιμασίες πριν την Ανάσταση.

Νίκος Χονδρόγεωργόπουλος – Γιώργος Σγουράκης

“Το επ’ εμοί, ενόσω ζω και αναπνέω και σωφρονώ, δεν θα παύσω 
πάντοτε, ιδίως δε κατά τας πανεκλάμπρους ταύτας ημέρας, να υμνώ 
μετά λατρείας τον Χριστόν μου, να περιγράφω μετ’ έρωτος την φύσιν 

και να ζωγραφώ μετά στοργής τα γνήσια ελληνικά ήθη”.

Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης
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Μία από τις εκπαιδευτικές εκδρομές που πήγαμε με το σχολείο 
μας  στις 14 Ιανουαρίου ήταν στο θέατρο της  Δόρας  Στράτου ,το 

οποίο βρίσκεται στον λόφο του Φιλοπάππου .

Η Δόρα Στράτου γεννήθηκε  στην Αθήνα το  Νοέμβριο του 1903. 
Σπούδασε  πιάνο , τραγούδι , χορό και θέατρο  και ήταν ιδρύτρια του 
ομώνυμου συγκροτήματος Ελληνικών  Χορών . 

 Όταν φτάσαμε στον χώρο του θεάτρου οι άνθρωποι που είχαν αναλάβει 
την ξενάγησή μας , μας έδειξαν ένα βίντεο σχετικά με το θέατρο αλλά 
και την ζωή της Δόρας Στράτου . Στην συνέχεια απαντήσαμε σε κάποιες 
ερωτήσεις που είχαν να κάνουν με το θέατρο .

Μετά από λίγη ώρα μας είπαν  για τους χορούς ,  τα όργανα και  για 
τις παραδόσεις της Κωνσταντινούπολης και της Κρήτης. Ακούσαμε  
μαντινάδες , χορέψαμε παραδοσιακούς  χορούς και μάθαμε πώς 
φτιάχνονταν οι παραδοσιακές ενδυμασίες.   Επίσης  ορισμένοι μαθητές  
ήταν και τυχεροί  που φορέσανε  τις παραδοσιακές ενδυμασίες της  
Κρήτης και Κωνσταντινούπολης  καθόσον  έγινε  μία κλήρωση  μεταξύ 
των παιδιών. Νικητές ήταν η Στέλλα Νινιδάκη , Χρήστος Ζιαμπάρας , 
Αντωνία Βόκολου και Κωνσταντίνος Βόπης .

Τέλος πήγαμε στον  υπαίθριο χώρο του Θεάτρου και βγάλαμε 
αναμνηστικές φωτογραφίες! Η επίσκεψή μας στο θέατρο Δόρα Στράτου 
ήταν υπέροχη!

Στυλιανή-Ανθή Νινιδάκη  &  Αθανασία Τσικριπή 

  Η επίσκεψή μας στο θέατρο « Δόρα Στράτου »    

Μια από τις πιο δημιουργικές δραστηριότητες 
για να περάσει κανείς τον ελεύθερο χρόνο 
του είναι το διάβασμα. Σε συζήτηση  με τον 
κύριο Αχιλλέα και τα παιδιά της τάξης μας 
αποφασίσαμε να φτιάξουμε μια δανειστική 
βιβλιοθήκη. Και μόνο στην ιδέα ότι αυτό το 
άδειο έπιπλο της τάξης θα γέμιζε βιβλία γεμάτα 
περιπέτειες και φανταστικούς ήρωες ήμασταν 
όλοι κατενθουσιασμένοι. 

Έτσι πιάσαμε γρήγορα δουλειά!                                                                                                                                                     
Στις εκλογές της τάξης μας ορίσαμε ως βιβλιοθηκάριους τον Στράτο 

και την Νάσια και αρχίσαμε να φέρνουμε βιβλία ώσπου τα ράφια της 
βιβλιοθήκης γέμισαν. Αμέσως μετά οι βιβλιοθηκάριοι κατέγραψαν όλα 
τα βιβλία και ήμασταν πια έτοιμοι να δανειστούμε ο καθένας από ένα.

Έτσι η βιβλιοθήκη όχι μόνο άρχισε να λειτουργεί κανονικά αλλά 
μετατράπηκε και σε ένα από τα πιο ευχάριστα ενδιαφέροντα των 
μαθητών της τάξης μας.

Ο στόχος της βιβλιοθήκης είναι να διαβάζουμε πολλά και διαφορετικά 
βιβλία. Έτσι οι γνώσεις μας θα γίνουν ακόμα πιο πλούσιες και θα μας 
βοηθήσουν να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Και το σημαντικότερο 
είναι ότι η βιβλιοθήκη μας κάνει να αγαπήσουμε τα βιβλία και να 
πιστέψουμε σε αυτά.

Είμαστε όλοι περήφανοι για αυτήν και θα θέλαμε να κάνουμε κάθε 
χρόνο δανειστική βιβλιοθήκη με ακόμα περισσότερα βιβλία!!!! 

                                                                                                                                             
Γεωργία  Σαγιέγ 

                                                                                                                                  
   Εύα Καλονίκη

Η ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΜΑΣ

Το αποκριάτικο πάρτι στο σχολείο μας ήταν πολύ ωραίο και 
διασκεδαστικό.

Πήγαμε στο σχολείο κανονικά, στις ώρες λειτουργίας του, μα αυτή τη 
φορά ήμασταν ντυμένοι ο καθένας με την στολή που είχε επιλέξει. Άλλος 
τρομακτικός, άλλος αστείος και άλλος με το τι ονειρευόταν να είναι.

Χορέψαμε, ακούσαμε μουσικές επιλογές από τον DJ, κάναμε καραόκε 
και αφιερώσεις. 
Συγκεκριμένα η τάξη 
μας Ε΄, αφιερώσαμε 
στον δάσκαλό μας 
τον κ.Αχιλλέα το 
τραγούδι του Γιώργου 
Ζαμπέτα , «ο πιο καλός 
ο μαθητής»!!

Επίσης να μην 
ξεχάσω να αναφέρω το 
νοστιμότατο μπουφέ 
που είχαν ετοιμάσει 
ο σύλλογος γονέων 
και οι μαμάδες μας!!!  

Γλυκά, αλμυρά, σνακ, χυμούς  και αναψυκτικά!!!!
Περνώντας η ώρα το σχολείο άρχισε να αδειάζει και στο τέλος έμειναν 

μόνο πολύχρωμες σερπαντίνες να θυμίζουν μια τόσο διασκεδαστική 
αποκριά!

Και του χρόνου με υγεία!

Αλέξης Μπελτζενίτης

ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟ ΠΑΡΤΙ
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Μια από τις επισκέψεις  όπου έκανε το σχολείο μας στις 13 Φεβρουαρίου 
ήταν στο θέατρο Ελληνικός  Κόσμος  για να παρακολουθήσει το έργο  

<<Τομ  Σόγιερ>>.
Η παράσταση  μιλάει για ένα παιδί τον Τομ Σόγερ  όπου  μαζί με τον φίλο του 

τον Χοκ και την Μπέκη, το πιο όμορφα κορίτσι, ζουν απίθανες περιπέτειες. 
Πραγματικά όλοι ξεκαρδίζονται στα γέλια. Η παράσταση είχε ωραία μουσική, 
ωραίες χορογραφίες, και τα σκηνικά ήταν εντυπωσιακά. Οι ηθοποιοί την 
έκαναν μαγευτική με το ταλέντο τους .

Πιστεύουμε ότι είναι μία παράσταση που εξυμνούσε  την παιδική φιλία και 
αθωότητα. Μακάρι όλοι να αποκτούμε έναν πραγματικό φίλο στην ζωή μας 
όπως ο Τομ  Σόγερ τον Χοκ.

Την Παρασκευή  9 Μαρτίου το σχολείο μας έκανε μια άλλη επίσκεψη  στο 
θέατρο ΚΑΠΠΑ για να παρακολουθήσει την παράσταση  <<Ερωτόκριτος>>. 

Ο Ερωτόκριτος είναι ένα θαυμαστό θεατρικό έργο του Βιτσέντζου Κορνάρου. 
Μιλάει για ένα πολύ δυνατό έρωτα πουν έζησε μια βασιλοπούλα , η Αρετούσα, 
και ο γιος του πιστού συμβούλου του βασιλιά, ο  Ερωτόκριτος, στα χρόνια 
του βασιλιά Ηράκλη στην Αρχαία Αθήνα. Η παράσταση ήταν πολύ ωραία. Τα 
σκηνικά ήταν εντυπωσιακά, οι ηθοποιοί ήταν ταλαντούχοι και τα  κουστούμια 
υπέροχα. Μα εκείνο που ξεχώρισε απ’ όλα ήταν η κρητική μουσική όπου 
έπαιζαν η Αρετή Κετιμέ  και  τρεις  καλοντυμένοι άντρες.

Εμείς τα παιδιά τα περάσαμε τέλεια και ευαισθητοποιηθήκαμε  ακόμα πιο 
πολύ. Επίσης πιστεύουμε ότι αυτή η θεατρική παράσταση μας δίδαξε αρκετά 
πράγματα  όπως τι είναι πίστη, τι είναι φιλία , τι είναι αγάπη και θα μας μείνει 
ανεξίτηλα  χαραγμένη  στην μνήμη μας.

Στυλιανή-Ανθή  Νινιδάκη   &  Κωνσταντίνα Φιλίππου

Οι επισκέψεις του σχολείου μας

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ  ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ!!!
ΜΑΚΡΙΑ  ΓΑΪΔΟΥΡΑ

Η μακριά γαϊδούρα είναι παιδικό παιχνίδι που παίζονταν από αγόρια με διάφορες 
παραλλαγές σε όλη την Ελλάδα, σε παλαιότερα κυρίως χρόνια.

Το παιχνίδι παίζονταν από δύο ομάδες. Τα μέλη της μίας σχημάτιζαν μια σειρά 
σκυμμένα, με το ένα να έχει γυρισμένη την πλάτη του στο άλλο. Τα παιδιά της άλλης 
ομάδας έπαιρναν φορά και πηδούσαν πάνω από τα παιδιά της πρώτης ώσπου να 
ανέβουν όλα στην πλάτη της “γαιδούρας”. Εάν τα κατάφερναν χωρίς να τους ρίξουν 
τα παιδιά της άλλης ομάδας, κέρδιζαν.

 Αφού τα παιδιά χωριστούν σε δύο ίσες ομάδες, αποφασίζουν ποια ομάδα τα 
φυλάει. Από την ομάδα που τα φυλάει, ένα παιδί, η «μάνα», αναλαμβάνει να στηρίζει 
την μακριά γαϊδούρα γι’ αυτό και ακουμπά με την πλάτη σταθερά σε ένα τοίχο. Τα 
υπόλοιπα παιδιά της ομάδας που τα φυλάει, το ένα πίσω από το άλλο, πιάνονται γερά 
μεταξύ τους και σκύβουν κρύβοντας το κεφάλι τους πλάι στα πόδια του μπροστινού 
για να μη χτυπήσουν.

Σχηματίζεται, έτσι, 
ένας «διάδρομος» από 
τις πλάτες των παιδιών. 
Πάνω εκεί πηδάνε και 
κάθονται, αφού πάρουν 
φόρα τα παιδιά της 
άλλης ομάδας, ένα προς 
ένα.

Αν από το βάρος ή τη 
φόρα κάπου σπάσει η 
μακριά γαϊδούρα, το 
παιχνίδι αρχίζει από την 

αρχή. Αν όμως ανέβει όλη η ομάδα, ο πρώτος που πήδηξε πάνω στη μακριά γαϊδούρα 
ορίζει κρυφά με τη μάνα έναν αριθμo    

Στη συνέχεια ορίζουν κάποιο από τα παιδιά της μακριάς γαϊδούρας να τον 
μαντέψει. Αν το παιδί μαντέψει σωστά τότε η ομάδα του κερδίζει και είναι η σειρά 
της άλλης ομάδας να φυλάξει. Αν όμως δεν μαντέψει σωστά η ίδια ομάδα ξανακάνει 
τη μακριά γαϊδούρα. Και η «καβαλαρία» συνεχίζεται ...

ΑΛΕΞΗΣ ΜΠΕΛΤΖΕΝΙΤΗΣ  & ΝΑΘΑΝΙΕΛ  ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ 

Θα χρειαστείτε:
•   Χάρτινα ποτηράκια
•   Άσπρα σενίλ 

μπαστουνάκια
•   Ροζ  χαρτόνι και ροζ 

τσιγαρόχαρτο
•   Ματάκια χαντρούλες
•   Πον πον, ψαλίδι, κόλλα, 

συρραπτικό
Οδηγίες:
1.  Βάλτε τα παιδιά να κόψουν το τσιγαρόχαρτο σε μακρόστενες 

λουρίδες για να γεμίσουν το εσωτερικό των ποτηριών. Εναλλακτικά 
βέβαια μπορείτε απλά να το τσαλακώσετε!

2.  Μετά μπορούν να κόψουν δύο οβάλ κομμάτια από το χαρτόνι 
για τα αυτιά του λαγού. Από ροζ χαρτόνι κόψτε δύο μικρότερα 
αυτιά και κολλήστε τα πάνω στα άσπρα.

3.  Συνδέστε με συρραπτικό τα αυτιά στο πίσω μέρος του ποτηριού. 
Μετά κόψτε τα σενίλ σε 4 κομμάτια και κολλήστε τα σε ύψος 1/3 
από τη βάση του ποτηριού ώστε να σχηματιστούν τα μουστάκια. 
Από πάνα κολλήστε ένα ροζ πον πον για στόμα.

4.  Κολλήστε, τέλος, τα ματάκια και ένα άσπρο πον πον στο πίσω 
μέρος για ουρίτσα και το λαγουδάκι είναι έτοιμο!

5.  Με τον ίδιο τρόπο μπορείτε να φτιάξετε και το κοτοπουλάκι 
σε ένα κίτρινο ποτηράκι. Στο κοτοπουλάκι θα στερεώσετε κίτρινα 
φτεράκια αντί για αυτάκια και θα κόψετε τα ποδαράκια από τσόχα ή 
χαρτόνι.

Στράτος Δελής – Κωνσταντίνα  Φιλίππου - 
Νίκος Χονδρογεωργόπουλος
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κάθετα 

 

1. ο λόφος στον οποίο σταυρώθηκε ο 
Χριστός 

3. αυτόν ανέστησε ο Χριστός το Σάββατο 
πριν από τη δική του Ανάσταση 

5. ήταν Μυστικός..... εκείνος που έκανε με 
τους μαθητές του ο Χριστός πριν την 
σταύρωση 

7. το κατέβασμα του Χριστού από το 
σταυρό 

 οριζόντια 

 

2. κι έτσι ονομάζεται η Μεγάλη Πέμπτη 

4. τέτοια γλυκά ψήνουν το Πάσχα 

6. τα τρώμε την Κυριακή των Βαϊων 

10. γίνεται η περιφορά του τη 
Μ.Παρασκευή 

15. τα βάφουμε κόκκινα 

 

ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Ανέκδοτα! Γελοιογραφίες!
Δύο φίλοι……
– Εγώ όταν έκλεισα με την γυναίκα μου 2 χρόνια γάμου την πήγα 

στον νησί του Πάσχα!!
– Γουάου!! Δηλαδή όταν κλείσετε 10 χρόνια που θα την πας;
– Α, τότε θα πάω να την πάρω…
▬
– Πότε γιορτάζει ο Αθανάσιος Διάκος;
– Το Πάσχα!..
▬
– Μια Κυριακή του Πάσχα δύο αρνιά συζητούν.
Λέει το ένα:
– Πάμε για καφέ;
– Μπα δεν μπορώ έχω γύρισμα…
▬
– Πού θα πάτε το Πάσχα;
– Στο σαλόνι μάλλον, γιορτινή μέρα, μην τρώμε πάλι στην κουζίνα.
▬
Λέω το Πάσχα να μην πάω πουθενά… Λέω να κάτσω στα αυγά 

μου!!
▬
Ο Νονός ρωτάει τον Τοτό:
– Τοτέ, δεν μου λες, πώς θέλεις το πασχαλινό σου αυγό;
– Θέλω να είναι μεγάλο όσο και το κεφάλι σου, Νονέ! Αλλά να έχει 

και κάτι μέσα!

Παναγιώτα Θωμαϊδη
Ελένη Δήμα

Αλέξης Μπελτζενίτης  - Γιώργος Σγουράκης

Παναγιώτα Θωμαϊδου & Ελένη Δήμα


