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1. Μαζί  θα δουλέψουμε τα κείμενα: 

 

 Παιδικό Πάσχα του Γρηγόριου Ξενόπουλου 

 
Να απαντήσετε  στο Τετράδιο Εργασιών: 

α. Ποια εποχή γίνονταν όσα περιγράφει ο συγγραφέας; 

Ο συγγραφέας περιγράφει αναμνήσεις από το Πάσχα των παιδικών του 

χρόνων στη Ζάκυνθο γύρω στο 1874. Αυτό συμπεραίνεται από την 

ημερομηνία εισαγωγής της βραδινής Ανάστασης: το 1884, δηλαδή δέκα 

χρόνια μετά από τις αναμνήσεις του. 

β. Γιατί οι κάτοικοι της Ζακύνθου πέταγαν πήλινα κανάτια και έδιναν στα 

παιδιά τους να δαγκώσουν σίδερο; 

Σπάνε πήλινα αγγεία ή κάνουν με ό,τι μπορούν θόρυβο για να διώξουν το 

κακό του θανάτου. Την ίδια ώρα, οι καμπάνες ακούγονται χαρούμενα και τα 

παιδιά δαγκώνουν τα κλειδιά της εξώπορτας, για να είναι γερά. 

Στην Κέρκυρα το έθιμο μεταφέρθηκε τις πρωινές ώρες, γύρω στις 11 με 

12 π.μ και από τα τριώροφα και τετραώροφα κτίρια ανοίγουν τα παραθύρια 

και «αμολούνε» με δύναμη τις στάμνες, «τους μπότηδες», που καθώς 

πέφτουν κάνουν τον ανάλογο θόρυβο. Μάλιστα για να κάνουν μεγαλύτερο 

θόρυβο, τους γεμίζουν με νερό και έτσι είναι πιο βροντεροί.  Έτσι, η 

εθιμική αυτή πράξη κάνει συμμέτοχους τους πιστούς στην Ανάσταση του 

Χριστού και συγχρόνως πατούν τον θάνατο. 
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γ. Πότε γινόταν η Ανάσταση τότε; Το ίδιο ισχύει και σήμερα; 

Η Ανάσταση τότε γινόταν το πρωί της Κυριακής. Σήμερα γίνεται τα μεσάνυχτα 

του Σαββάτου. 

δ. Βρίσκω και σημειώνω πάνω στο κείμενο ή Γράφω στο τετράδιό μου 

τις Αντωνυμίες της πρώτης παραγράφου. Δεν παραλείπω να γράψω το 

είδος της αντωνυμίας (π.χ.  Αναφορική) και φυσικά να κάνω 

επανάληψη. 

 

Το Πάσχα άρχιζε απ’ την αυγή του Μεγάλου Σαββάτου και με τέτοιον 

(Δεικτική) τρόπο, που (Αναφορική – ο οποίος)) αποτελεί μια από τις 

ζωηρότερες παιδικές μου (Κτητική) αναμνήσεις. Ήταν μια (Αόριστη) γενική 

κωδωνοκρουσία την ώρα που (Αναφορική – κατά την οποία)  έψαλλαν στη 

Μητρόπολη το «Ανάστα ο Θεός». Κατά το ζακυνθινό έθιμο, οι καμπάνες 

«εχήρευαν» –σώπαιναν– απ’ το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης. Και δεν 

ξαναχτυπούσαν, παρά την αυγή του Μεγάλου Σαββάτου. Αλλά όλες μαζί, από 

μεγάλα και μικρά καμπαναριά, αμέτρητα –καμπάνες μεγάλες, βαρύηχες, 

πολύβουες, σοβαρές, και καμπάνες μικρές, γλυκόφωνες, γοργές, πεταχτές– 

μια συναυλία, μια αρμονία αφάνταστη, που (Αναφορική – η οποία) τρικυμίζει 

τον αέρα, ανεβαίνει, κατεβαίνει κι απλώνεται στα πέρατα. Πέφτουν μαζί και 

πιστολιές, αλαλιασμένα τα σκυλιά τρέχουν κι ουρλιάζουν, κι ακόμα κάνουν 

κρότους φοβερούς τα πήλινα κανάτια που (Αναφορική – τα οποία) τα πετούν 

απ’ τα παράθυρα, για να σπάσουν «για το καλό» στις αυλές και στους 

δρόμους… Ξυπνώ στο κρεβάτι μου (Κτητική) … Τι (Ερωτηματική) είναι; Α, το 

«Ανάστα ο Θεός»! Να, κι η μητέρα μου (Κτητική) έχει σηκωθεί. «Και του 

χρόνου!» «Γερός, δυνατός!» Και μου (Προσωπική – σε εμένα) δίνει να 

δαγκάσω σίδερο – συνήθως έν’ (Αόριστη) από τα κλειδιά της (Κτητική)  … 

 

 

 

 



 Διπλή γιορτή του Δημήτρη Καμπούρογλου 

Να απαντήσετε  στο Τετράδιο Εργασιών: 

α. Oι διαφορετικές θρησκείες των δυο γυναικών στάθηκαν εμπόδιο στο να 

γιορτάσουν και οι δυο μαζί το Πάσχα και το Μπαϊράμι; Tελικά η κατάσταση 

όπου βρίσκονται τις ενώνει ή τις χωρίζει; Με ποιον τρόπο γίνεται αυτό; 

 

Oι διαφορετικές θρησκείες των δύο γυναικών δε στάθηκαν εμπόδιο στο να 

γιορτάσουν και οι δυο μαζί το Πάσχα και το Μπαϊράμι. Δύο μοναχικές και 

φτωχές γυναίκες βρήκαν συντροφιά η μία την άλλη. Με αυτόν τον τρόπο η 

αγάπη νίκησε τις θρησκευτικές διαφορές. 

β.  Πώς νιώθετε για όσα συνέβησαν σε αυτή την ιστορία της Τουρκοκρατίας; 

Ίσως χαρά για τη συντροφικότητα που βρήκε η μία στην άλλη. 

Ικανοποίηση, γιατί έζησαν το πραγματικό νόημα της Ανάστασης, αφού 

ζύγωσαν κοντά και έδωσαν το φιλί της Αγάπης. 

 

2. Βοηθήσατε στην προετοιμασία ή την παρασκευή πασχαλινών 

φαγητών ή γλυκών;  Αν ναι, μπράβο σας! Πιστεύω πως το χαρήκατε! Και 

του χρόνου με υγεία, με όλους σας τους φίλους και όπου ο καθένας 

επιθυμεί! Νομίζω, όμως, πως το φετινό Πάσχα θα το θυμάστε πάντα ως 

ξεχωριστό.  

 

3.  Αν και μακριά ο ένας από τον άλλο, βρήκατε τον τρόπο να 

ευχηθείτε στους γύρω σας; Αν ναι, μπράβο σας! Πολύ χάρηκα τις ευχές 

που συμμαθητές και συμμαθήτριές σας επικοινώνησαν με εμάς, 

χρησιμοποιώντας το mail της ηλεκτρονικής τάξης. Μπράβο!!! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Χρόνια  Πολλά 


