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Η εφηµερίδα του σύγχρονου και σκεπτόµενου µαθητή  
 
 

ΧΧΡΡΙΙΣΣΤΤΟΟΣΣ  ΑΑΝΝΕΕΣΣΤΤΗΗ  
…θα πούµε και στο 

φετινό Πάσχα και θα γίνουµε κι εµείς 
συµµέτοχοι στη χαρά της Ανάστασης! 
Άλλωστε αυτός δεν είναι ο σκοπός της 
συγκεκριµένης γιορτής; Η αγάπη µεταξύ 
των ανθρώπων, η εσωτερική, πνευµατική 
και ψυχική µας φώτιση, η συγχώρεση από 
τις αµαρτίες µας και η σύσφιξη των σχέ-
σεών µας µε τους ανθρώπους που αγα-
πάµε. Η θυσία του Ιησού, άλλωστε, έγινε 
για τη σωτηρία της ανθρωπότητας, για την 

αποµάκρυνση των άσχηµων σκέψεων και 
πράξεών µας, για τον εξαγνισµό και την 
κάθαρση της ψυχής µας, αποτελώντας µια 
πρόσκληση της αφοσίωσής µας στις αξίες 
και τα ιδανικά που οµορφαίνουν τον κό-
σµο µας. Με µια λαµπάδα στο χέρι, λοι-
πόν, και ένα χαµόγελο στα χείλη, ας µοι-
ράσουµε και φέτος απλόχερα ό,τι µας δί-
δαξαν τα λόγια και οι πράξεις του Χρι-
στού, ας δείξουµε σε όλους την απεριό-
ριστη αγάπη µας.     

 
 
 
 
 
 
... και πάλι θα µας φέρουν οι νονοί µας δώρα και λαµπάδες, και πάλι θα 
στολίσουµε τον Επιτάφιο, και πάλι θα θυµηθούµε ένα σωρό έθιµα. Όλα 
αυτά όµως γιατί; Γιατί το Πάσχα το γιορτάζουµε µε τέτοια ευλάβεια; 

Το Ελληνικό Πάσχα 

Το	 Πάσχα	 είναι	 η	 μεγαλύτερη	 γιορτή	
των	Ορθόδοξων	Χριστιανών	και	η	πιο	
πλούσια	 σε	 έθιμα.	 Η	 λέξη	 «Πάσχα»,	
προέρχεται	 από	 το	 εβραϊκό	 «Πασάχ»	
που	 σημαίνει	 «Πέρασμα».	 Κι	 αυτό,	
γιατί	 οι	 Εβραίοι	 γιορτάζουν	 το	 «Πα-
σάχ»	 στην	 ανάμνηση	 της	 απε-
λευθέρωσής	 τους	 από	 τους	 Αιγύ-
πτιους	 και	 το	 πέρασμα	 από	 την	
Ερυθρά	 Θάλασσα,	 ενώ	 οι	 Χριστιανοί	
γιορτάζουν	την	Ανάσταση	του	Χριστού	
και	 το	 πέρασμα	 από	 το	 θάνατο	 στη	
ζωή.	 Η	 αντίστοιχη	 ελληνική	 λέξη	 για	
το	 «Πάσχα»	 είναι	 «Λαμπρή»,	 γιατί	 η	

μέρα	 της	 Ανάστασης	 του	 Χριστού	
είναι	 μια	 μέρα	 γεμάτη	 χαρά	 και	
ευτυχία.	 Το	 Πάσχα	 είναι	 μια	 κινητή	
γιορτή,	 που	 ο	 εορτασμός	 της	 γίνεται	
την	 πρώτη	 Κυριακή	 μετά	 την	 πρώτη	
πανσέληνο	 της	 εαρινής	 ισημερίας.	
Αυτή	 είναι	 η	 πιο	 ιερή	 μέρα	 των	
ελληνικών	 εορτών,	 αλλά	 και	 η	 πιο	
χαρούμενη,	μια	γιορτή	της	άνοιξης	και	
της	 αναγέννησης.	 Στην	 Ελλάδα	 το	
Πάσχα	 γιορτάζεται	 στην	 εξοχή,	 στην	
ιδιαίτερη	 πατρίδα	 του	 καθένα,	
φέρνοντας	 τους	 ανθρώπους	 κοντά	
τόσο	μεταξύ	τους	όσο	και	με	τη	φύση.	
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Κυριακή των Βαΐων 
(Βαϊοφόρος) 

Η Κυριακή των Βαΐων είναι η αρχή 
της Μεγάλης Εβδοµάδας. Το πρωί, 
όλες οι εκκλησίες προσφέρουν 
βάγια, θυµίζοντας έτσι τη 

θριαµβευτική είσοδο του Χριστού 
στην Ιερουσαλήµ, πριν από τα 
Πάθη Του. Επιτρέπεται η 

κατανάλωση του ψαριού µόνο για 
να βρούµε τη δύναµη να 

συνεχίσουµε τη νηστεία για άλλες 6 
µέρες. Το απόγευµα της Κυριακής 
των Βαΐων και κάθε απόγευµα της 
Μεγάλης Εβδοµάδας, οι πιστοί 
πηγαίνουν στην εκκλησία και 

παρακολουθούν την «Ακολουθία 
του Νυµφίου», µια πολύ ιδιαίτερη 

λειτουργία. 

 

Μεγάλη Τετάρτη 

Τη Μεγάλη Τετάρτη γίνεται το 
Μέγα Ευχέλαιο, ενώ οι πιστοί 
γονατίζουν, πριν οι ιερείς τους 
χρίσουν µε το Άγιο Λάδι, για να 

λάβουν συγχώρεση. Το 
απόγευµα, στις εκκλησίες, το 
θέµα της λειτουργίας είναι το 

«πλύσιµο των ποδιών των 
µαθητών» που γίνεται σε πολλά 

µέρη. Χαρακτηριστικά, στην 
Πάτµο στήνεται µια εξέδρα στην 

πλατεία της πόλης. Κατά τη 
λειτουργία, που διαρκεί περίπου 

µιάµιση ώρα, ο ιερέας που 
«παίζει το ρόλο» του Χριστού, 

πλένει τα πόδια δώδεκα 
µοναχών - οι µαθητές - µια 

µίµηση της πράξης του Χριστού 
πριν από τη Σταύρωση Του. 

 
 

Μεγάλη Δευτέρα 
Η Μεγάλη Δευτέρα είναι η 

πρώτη µέρα της εβδοµάδας των 
Παθών του Χριστού. Η ηµέρα 
αυτή είναι αφιερωµένη στη 

µνήµη του Ιωσήφ του 
Παγκάλου. Σε όλη την Ελλάδα 
ξεκινούν οι ετοιµασίες για τον 

εορτασµό του Πάσχα. 
 

Μεγάλη Τρίτη 

Τόσο οι προετοιµασίες 
όσο και η νηστεία 
συνεχίζονται. Το 

απόγευµα στην εκκλησία 
ακούµε τον περίφηµο 
ύµνο της Κασσιανής. 
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Μεγάλη Πέµπτη 

Τη µεγάλη Πέµπτη γιορτάζου-
µε το Μυστικό Δείπνο, δηλαδή 
το δείπνο του Ιησού µε τους 
δώδεκα αποστόλους, όπου 
θέλησε να τους διδάξει την 
ταπεινοφροσύνη. Σήµερα, τη 
Μεγάλη Πέµπτη διαβάζονται 
τα δώδεκα Ευαγγέλια, οι γυ-
ναίκες βάφουν κόκκινα αβγά 
και φτιάχνουν τσουρέκια και 
πασχαλινά κουλούρια. Επίσης, 
η Μεγάλη Πέµπτη ονοµάζεται 
και κόκκινη Πέµπτη. 

Μεγάλη Παρασκευή 
Η Μεγάλη Παρασκευή αναπαριστά 
τη δίκη του Ιησού από τον Πόντιο 
Πιλάτο, τη µαρτυρική του πορεία 
προς τον Γολγοθά και τη 
Σταύρωσή του. Πρόκειται για την 
ηµέρα των Παθών. Το βράδυ 
τελείται η περιφορά του Επιταφίου, 
ενώ οι καµπάνες χτυπούν πένθιµα 
όλη την ηµέρα. Σε κάποια µέρη της 
Ελλάδας, τα λουλούδια του Επι-
ταφίου φυλάσσονται, µετά την 
περιφορά, από τους πιστούς, γιατί 
θεωρούνται θαυµατουργά. Για τους 
πιστούς, η νηστεία της ηµέρας είναι 
αυστηρότατη και απαγορεύει 
ακόµα και το λάδι, 

Πολλοί συνηθίζουν να πίνουν λίγο 
ξίδι εις ανάµνηση αυτού που 
έδωσαν στον Ιησού.Σε πολλές 
περιοχές της χώρας φτιάχνουν ένα 
οµοίωµα του Ιούδα, το οποίο 
παραδίδουν στη φωτιά µετά την 
περιφορά του Επιταφίου. Επίσης, 
την ηµέρα αυτή οι πιστοί 
συνηθίζουν να επισκέπτονται τους 
τάφους των νεκρών συγγενών και 
φίλων. 

 

Μεγάλο Σάββατο 
Το Μεγάλο Σάββατο οι πιστοί 
αρχίζουν να ετοιµάζονται για το 

χαρµόσυνο µήνυµα της 
Ανάστασης. Ήδη από το πρωί οι 

γυναίκες ξεκινούν την 
προετοιµασία της µαγειρίτσας, 
ενώ τα παιδιά περιµένουν µε 

αγωνία πότε θα βραδιάσει, για να 
πάνε στην εκκλησία να ανάψουν 
τη λαµπάδα τους µε το θείο φως 
της Ανάστασης. Το βράδυ της 

ίδιας ηµέρας ο ιερέας 
βροντοφωνάζει το «Χριστός 
Ανέστη!» µέσα σε θορυβώδεις 

εκδηλώσεις. 
 

Κυριακή του Πάσχα 

Το πρωί της Κυριακής του Πάσχα το 
αρνί ετοιµάζεται στη σούβλα. Υπάρχει 
γιορτινή ατµόσφαιρα παντού και οι 
πιστοί τρώνε και χορεύουν συνήθως 
µέχρι αργά το βράδυ. Το απόγευµα 
της Κυριακής του Πάσχα γίνεται η 

«Δεύτερη Ανάσταση», και το 
Ευαγγέλιο της Ανάστασης διαβάζεται 
σε εφτά γλώσσες. Αυτή είναι η 

«Λειτουργία της Αγάπης» και εκφράζει 
ότι το µήνυµα της Ανάστασης του 
Χριστού µεταδίδει τη λυτρωτική του 
δύναµη σε όλο τον κόσµο. Αργά το 

απόγευµα, σε πολλά µέρη, 
συνηθίζεται οι πιστοί να καίνε ένα 
οµοίωµα του Ιούδα προς ένδειξη της 
προδοσίας του απέναντι στον Ιησού. 
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Σαντορίνη 

Το Σάββατο του Λαζάρου κάνουν ένα µεγάλο σταυρό, τον ντύνουν µε 
δεντρολίβανο γύρω-γύρω και τον βάζουν στην πλατεία του χωριού. Το 
σταυρό τον λένε «Λάζαρο» και σηµαίνει την Ανάσταση του Λαζάρου. Το 
Μεγάλο Σάββατο το πρωί, τον κατεβάζουν και µε τα ξυλάκια του 
δεντρολίβανου φτιάχνουν 
τα γαρδουµπάκια για την 
Ανάσταση. 

Ήπειρος 

Στην Ήπειρο το Μεγάλο 
Σάββατο, γύρω στις 10:00 
το πρωί, το χτύπηµα της 
καµπάνας αναγγέλλει την 
πρώτη Ανάσταση και οι 
ενορίτες σπάνε κεραµικά, 
γυάλινα και πήλινα σκεύη, 
για να ξορκίσουν το κακό. 
Το ίδιο βράδυ στην Αγία 
Θεοδώρα καίνε τον Ιούδα. 
Παράλληλα, στον ουρανό 
της πόλης αφήνονται πολύ-
χρωµα φωτεινά αερόστατα, 
που συµβολίζουν την άνοδο 
της ψυχής στον ουρανό. 

  Θράκη 
Το Σάββατο του Λαζάρου σε πολλά χωριά της Θράκης γυρίζουν από 
σπίτι σε σπίτι τα κορίτσια µε κόκκινα φουστάνια, οι Λαζαρίτσες. Αυτές 
κρατούν στολισµένα καλάθια και τραγουδούν: «Ήρτε ο Λάζαρος, ήρταν 

τα Βάγια, ήρτε η Κυριακή που τρων τα ψάρια. Οι κοτίτσες µας αβγά 
γεννούνε και οι φωλίτσες µας δεν τα χώνουνε. Δωσ’ εµάς και να 

χαρούµε.» 

 

 

Καλαµάτα 

Ο	διαγωνισμός	των	«μπουλουκιών»	στην	πόλη	
της	 Καλαμάτας	 πηγάζει	 από	 τους	 απελευ-
θερωτικούς	 αγώνες	 του	 1821.	 Οι	 διαγωνι-
ζόμενοι	 με	 παραδοσιακές	 ενδυμασίες	 και	
οπλισμένοι	με	σαΐτες,	δηλαδή	με	χαρτονένιους	
σωλήνες	 γεμάτους	 μπαρούτι,	 επιδίδονται	 σε	
σαϊτοπόλεμο,	 στο	 γήπεδο	 του	 Μεσσηνιακού	
με	 τη	 συμμετοχή	 εκατοντάδων	 ντόπιων	 και	
επισκεπτών.	 Επίσης,	 το	 βράδυ	 του	 Μεγάλου	
Σαββάτου	 πραγματοποιείται	 το	 έθιμο	 του	
«συχώριου»,	 δηλαδή	 όλοι	 όσοι	 έχουν	 πεθα-
μένους	συγγενείς	φέρνουν	στην	εκκλησία	ψη-
τά,	κρασί	και	ψωμί,	τα	οποία	έχει	«διαβάσει»	
ο	παπάς	και	τα	προσφέρουν	στους	επισκέπτες	
και	στους	κατοίκους	του	νησιού.		

 

 

      Αγρίνιο 

Κάθε χρόνο, η Μεγάλη Παρασκευή και το Πάσχα στο Αγρίνιο είναι συνδεδεµένα  
µε το κάψιµο των χαλκουνίων. Τα χαλκούνια φτιάχνονται από χάρτινους σωλήνες  
που τους γεµίζουν µε µπαρούτι, ώστε να προσφέρουν ένα ασφαλές και καλό κάψιµο-
θέαµα. Το βράδυ µετά τον Επιτάφιο της κάθε ενορίας, οι «χαλκουνάδες» κατεβαίνουν 
στην κεντρική πλατεία του Αγρινίου, για να λάβουν µέ-ρος στον χαλκουνοπόλεµο. Το    
  έθιµο έχει τις ρίζες του από τον καιρό της Τουρκοκρατίας, όπου άναβαν χαλκούνια,  
     για να διώξουν τους αλλόθρησκους.  
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Χίος 
Πάσχα στην Χίο σημαίνει ρουκετοπόλεμος, 
ένα έθιμο που ξεκινά από την εποχή της 
Τουρκοκρατίας και είναι ένας "πόλεμος" 
ανάμεσα σε δύο ενορίες του Βροντάδου, την 
ενορία του Αγίου Μάρκου και την ενορία της 
Παναγίας της Ερειθιανής.    Ο στόχος για τους 
Παναγούσους (ενορίτες της Παναγιάς της 
Ερειθιανής) είναι να στοχεύσουν με ρουκέτες 
τον τρούλο (κουμπές) και το Λιονταράκι του 
Αγίου Μάρκου (δηλαδή το έμβλημα του Αγίου 
Μάρκου στην αγιογραφία πάνω από την 
κεντρική πύλη του ναού) και στόχος των 
Αγιομαρκούσων (ενορίτες του Αγίου Μάρκου) 
είναι το ρολόι της Παναγιάς της Ερειθιανής.  

Αράχωβα 
Τη Δευτέρα του Πάσχα πραγµα-
τοποιείται αγώνας δρόµου γερό-
ντων (ανηφορικός δρόµος), οι 
οποίοι ξεκινούν από την εκκλη-
σία του Αγίου Γεωργίου και φτά-
νουν ως το λόφο. Μετά τον αγώ-
να δρόµου, «αναλαµβάνουν» χο-
ρευτικά συγκροτήµατα, ενώ το 
απόγευµα χορεύουν γυναικείοι 
σύλλογοι. Οι εορταστικές εκδη-
λώσεις συνεχίζονται ως αργά µε 
κλέφτικα αγωνίσµατα, όπως το 
σήκωµα της πέτρας. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ζάκυνθος 

Το µεσηµέρι της Μεγάλης Παρασκευής πλήθος πιστών συµµετέχει στην 
περιφορά του Εσταυρωµένου στη Ζάκυνθο. Στο ναό του Αγίου Νικολάου 
µε την ανατολή του ηλίου το µεγάλο Σάββατο, ο Δεσπότης σηκώνει την 
Ανάσταση. Με το πρώτο χτύπηµα της καµπάνας, ο Δεσπότης αφήνει 
ελεύθερα λευκά περιστέρια, ενώ από το καµπαναριό πετάνε στο δρόµο 
πήλινα δοχεία, όπως και όλοι οι κάτοικοι του 
νησιού από τα παράθυρά τους. Τόσο στη 
Ζάκυνθο όσο και σε ολόκληρη την Ελλάδα, οι 
Έλληνες τιµούν τα έθιµά τους, γιορτάζοντας τη 
µεγάλη γιορτή της Ανάστασης. 

Πάρος 
Στην Πάρο το Πάσχα πραγµατοποιείται το 
µοναδικό έθιµο των Παθών κατά την 
περιφορά του Επιταφίου στα ορεινά χωριά 
Μάρπησσα, Μάρµαρα, Πρόδροµο, Λεύκες και 
Άσπρο Χωριό. Συγκεκριµένα, παιδιά ντυµένα 
Ρωµαίοι στρατιώτες ή µαθητές του Χριστού 
ζωντανεύουν σκηνές από την είσοδο του 
Χριστού στα Ιεροσόλυµα, το Μυστικό Δείπνο 
και το µαρτύριο της Σταύρωσης, ενώ σε κάθε 
στάση φωτίζεται εντυπωσιακά ένα σηµείο του 
βουνού. 

 
Αρκαδία 

Στο Λεωνίδιο Αρκαδίας, τη νύχτα 
της Ανάστασης είναι η νύχτα των 
αερόστατων. Αυτό το έθιµο ξεκί-
νησε από τα τέλη του 19ου αιώνα. 
Οι ντόπιοι ναυτικοί, οι οποίοι γύ-
ριζαν σε όλο τον κόσµο, εντυπω-
σιάστηκαν από ένα αντίστοιχο 
ασιατικό έθιµο και το µετέφεραν 
στην πατρίδα τους. Έτσι, κάθε 
οικογένεια πλέον κατασκευάζει το 
δικό της αερόστατο και µε το 
πρώτο «Χριστός Ανέστη» οι 
ενορίες καίνε το οµοίωµα του 
Ιούδα και έπειτα ελευθερώνουν 
στον ουρανό τα αερόστατα. 
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Tο κάψιµο του Iούδα 
Ο	Ιούδας	ήταν	ο	μαθητής	του	Χριστού	που	τον	
πρόδωσε	για	30	αργύρια.	Σε	πολλά	μέρη	της	
χώρας	μας	την	Κυριακή	του	Πάσχα	φτιάχνουν	

ένα	άσχημο	ομοίωμα	του	Ιούδα	από	υφάσματα,	
άχυρα	και	ξύλα	και	μετά	το	καίνε.	Τη	Μεγάλη	
Παρασκευή	καίνε	το	ομοίωμα	τη	στιγμή	που	ο	

ιερέας	διαβάζει	το	Ευαγγέλιο,	για	να	
συμβολίσουν	την	τιμωρία	του	Ιούδα	για	την	

προδοσία	του.	

 

Το σοκολατένιο αβγό και ο λαγός 

Το σοκολατένιο αβγό κατασκευάστηκε για 
πρώτη φορά στη Γαλλία στις αρχές του 

19ου αιώνα από «µαύρη» σοκολάτα. Εκεί, 
τα παιδιά ακούν παραµύθια µε λαγούς που 
φέρνουν αβγά µε δώρα, τα οποία όµως οι 
µανάδες κρύβουν στον κήπο ή στο σπίτι. 
Έτσι, τα παιδιά ψάχνουν να τα βρουν, για 
να ανακαλύψουν το «θησαυρό» τους! 

 

 

Tο σπάσιµο των αβγών 
Το Πάσχα βάφουµε αβγά και µετά την Ανάσταση, 
το Μεγάλο Σάββατο τα τσουγκρίζουµε. Το αβγό 
συµβολίζει τον τάφο του Χριστού και το σπάσιµό 
του συµβολίζει το σπάσιµο του τάφου του 
Χριστού, όταν ανακάλυψαν πως ο Χριστός 
Αναστήθηκε. Το σπάσιµο µε το τσούγκρισµα 
συµβολίζει την γέννηση και το φως. 

 
 

Το σουβλιστό αρνί  
Το αρνί που σουβλίζεται (ή αλλιώς 
θυσιάζεται) συµβολίζει τον Ιησού 
Χριστό. Ο Άγιος Ιωάννης ο 

Πρόδροµος αναφέρει τον Ιησού ως 
αυτόν που θυσιάζεται για να 
συγχωρέσει τις αµαρτίες του 

κόσµου. 
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Το τσουρέκι 

Το τσουρέκι είναι στοιχείο της ελληνικής 
παράδοσης την περίοδο του Πάσχα. Το τσουρέκι 
συµβολίζει την Ανάσταση του Χριστού, επειδή το 
αλεύρι ζωντανεύει και µεταµορφώνεται σε ψωµί, 
ενώ το ζύµωµα σε σχήµα πλεξούδας συµβολίζει 
την αποµάκρυνση των κακών πνευµάτων. 

 

Οι	κροτίδες	και	τα	βεγγαλικά	

Από παλιά πίστευαν ότι τα κακόβου-
λα πνεύµατα φοβούνται και φεύγουν 
µε το δυνατό θόρυβο. Έτσι, τα βεγ-
γαλικά, οι κροτίδες και οι δυνατές 
καµπάνες την ώρα της Ανάστασης 
σκοπεύουν να διώξουν το κακό. 

 

Η αγάπη  

Το απόγευµα της Κυριακής του Πάσχα στην 
εκκλησία γίνεται η δεύτερη Ανάσταση, η 
«Αγάπη», όπως τη λένε, επειδή για την 
αγάπη σταυρώθηκε ο Χριστός. Οι πιστοί 

ανταλλάσσουν το φιλί της αγάπης, ενώ στο 
πανηγύρι όλοι χορεύουν και γίνονται 
διάφοροι αγώνες για τους νέους. 

 

Το βάψιµο των αβγών 
Το Πάσχα τα αβγά βάφονται κόκκινα. ΤΟ 
κόκκινο χρώµα συµβολίζει το αίµα του 

Χριστού στο Σταυρό αλλά και τη χαρά της 
Ανάστασης. Τα αβγά βάφονται τη Μεγάλη 
Πέµπτη, γιατί εκείνη τη µέρα ο Χριστός 
πρόσφερε στους µαθητές του τον άρτο 
(ψωµί) και κρασί στο Μυστικό Δείπνο. 
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Αναρίθµητες οι επιλογές µας για εξορµήσεις στη φύση, 
καθώς είναι ατελείωτο το κάλλος της ελληνικής 
υπαίθρου. Μέρη ιδιαίτερα, µοναδικά και ταυτόχρονα 
γεµάτα µε ιστορία απαρτίζουν αυτό που οι Έλληνες 
ονοµάζουν µε καµάρι και ενθουσιασµό «παρθένα 
ελληνική οµορφιά». Μερικά από αυτά παρουσιάζουν 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γι’ αυτό κι εµείς παρουσιάζουµε 
εκείνα που άγγιξαν περισσότερο τις ευαίσθητες χορδές 
του καλαίσθητου χαρακτήρα µας.  
         Ας τα γνωρίσουµε! 

  Μία από τις οµορφότερες 
πόλεις της Ελλάδας είναι σήµερα  

η πρωτεύουσα του νοµού Αργολίδας, το 
  Ναύπλιο. Υπήρξε πρωτεύουσα της Ελλάδας  

          από το 1822 έως το 1834 οπότε και µεταφέρθηκε η                  
        πρωτεύουσα στην Αθήνα. Το Ναύπλιο συνδυάζει τα  
     πάντα, θάλασσα, πανέµορφο περιβάλλον αλλά και πολύ- 
   άριθµα αρχαία µνηµεία. Χαρακτηριστικά, διακρίνεται το µε-   
  σαιωνικό βενετσιάνικο κάστρο Παλαµήδι, το οποίο δεσπόζει   
 µε το βαρύ του ίσκιο πάνω απ’ την πόλη. Μάλιστα σ’ ένα απ’ 
τα σκοτεινά και υγρά κελιά του φυλακίστηκε ο «Γέρος του Mο-
ριά», καταδικασµένος σε θάνατο. Εξαίρετη θέση κατέχει και η 
Ακροναυπλία, που είναι χτισµένη στα ριζά του κάστρου διαµορ-  
φωµένη σε τρία διαφορετικά επίπεδα, ενώ ξεχωρίζει και το   
 Mπούρτζι, ένα ξερονήσι στην είσοδο του λιµανιού. Αυτό λει- 
  τούργησε ως κατοικία των δηµίων του Παλαµηδίου στην µε-    
    τεπαναστατική περίοδο και συνδεδεµένο µε βαριά αλυσίδα  
      µε την Aκροναυπλία έλεγχε τη ναυτική κίνηση προς το  
         λιµάνι. Σε γενικές γραµµές, το Ναύπλιο προσφέρεται  
            για στιγµές ηρεµίας και απόδρασης από την   
                καθηµερινότητα που όλοι έχουµε τόση ανά- 
                     γκη, ίσως γι’ αυτό και να αποτελεί έναν  
                             από τους δηµοφιλέστερους 

προορισµούς. 
 

          Η Πύλος είναι µια µικρή κωµόπολη µε πληθυσµό  
       γύρω στους 3.000 κατοίκους στη νοτιοδυτική Πελο- 
     πόννησο. Είναι χτισµένη στο φυσικό κόλπο του Ναβαρί- 
   νου, που ορίζεται από το νησί Σφακτηρία. Βρίσκεται σε α- 
  πόσταση 52 χιλιοµέτρων από την Καλαµάτα, την πρωτεύου-   
 σα της Μεσσηνίας. Χαρακτηριστικό στοιχείο της πόλης, εκτός 
από τη θεαµατική αµφιθεατρική της δόµηση που προσφέρει ε- 
ξαιρετική θέα του οικισµού και της νήσου Σφακτηρίας, καθώς 
ο επισκέπτης κατεβαίνει προς το λιµάνι, είναι η παραθαλάσσια 
πλατεία των Τριών Ναυάρχων, στο κέντρο της πόλης, µε τα ε-
ντυπωσιακά, αιωνόβιά της πλατάνια. Η Πύλος είναι, επίσης, η  
  γενέτειρα του Κωστή Τσικλητήρα, Ολυµπιονίκη στο άλµα  
   στην Ολυµπιάδα της Στοκχόλµης, το 1912. Το σπίτι διατη- 
     ρείται ακόµη και ανήκει στο Δήµο Πύλου, ο οποίος το α- 
      γόρασε από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος µε σκοπό  
        να το αναπαλαιώσει και να το χρησιµοποιήσει σαν          
            πολιτιστικό κέντρο. Επίσης, ο επισκέπτης µπο- 
               ρεί να βρεθεί στο Aντωνοπούλειο Μουσείο  

       της Πύλου, ενώ λίγα λεπτά πιο πέρα  
              βρίσκεται το θαυµάσιο κά- 

     στρο της. 
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                                Μονεµβασία ή Μονεµ- 
                       βασιά ή Μονεµβάσια αποκαλείται  
               ο βράχος που υψώνεται σε µικρή απόσταση  
            από την ανατολική ακτή της Λακωνίας και συν- 
        δέεται µε τη στεριά µέσω µιας γέφυρας. Υπάρχει δη-  
      λαδή µία µόνο είσοδος στο µέρος, απ’ όπου προέρχεται  
   άλλωστε και το όνοµά της (µονή έµβαση). H Μονεµβασία,    
  το βυζαντινό και βενετσιάνικο αυτό στολίδι της Πελοποννή-
σου απέχει µόλις 26 χλµ. απ’ τους Mολάους. H καστρόπολη  
µε τις σαράντα εκκλησιές, µε τις καµάρες, που από κάτω τους 
διασταυρώνονται τα λιθόστρωτα καντούνια σφύζει από τουρι-
στική κίνηση. Είναι ριζωµένη στην ογκώδη σκουρόχρωµη 
βραχονησίδα, που σήµερα επικοινωνεί µε την απέναντι ακτή  
  µέσω ασφαλτόδροµου. Πίσω απ’ τη βαριά πύλη της εισόδου     
και τα τείχη του κάστρου, ο επισκέπτης θα βρει µια ζωντανή 

     πόλη µε καφενεία, µπαρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία, που  
     θα του δώσει την ευκαιρία να ταξιδέψει στη µεσαιωνική  
            καθηµερινότητα της ζωής της µε τα µάτια του σή- 
               µερα. Στην απέναντι ακτή εξελίσσεται συνε- 
                     χώς ένας υπερσύγχρονος τουριστικός 
                          οικισµός, µε στόχο την τουρι- 

           στική ανάπτυξη. 
 

          Το Γύθειο είναι το επίνειο της Σπάρτης αλλά και η  
       µεγάλη πύλη, για να εισέλθει κανείς στην αδούλωτη και  
     υπερήφανη Μάνη. Απέχει 43 χιλιόµετρα από τη Σπάρτη και 
  είναι ένα από τα ωραιότερα λιµάνια της Μεσογείου. Παρατηρώ-  
 ντας κανείς το Γύθειο έχει την αίσθηση ότι βρίσκεται σε νησί, ε- 
πειδή είναι χτισµένο σε λόφο. Αποτελεί µια από τις πιο ανεπτυγ- 
µένες τουριστικά περιοχές της Λακωνίας, µε σύγχρονες ξενοδο- 
χειακές µονάδες αλλά και µε παραδοσιακά ανακαινισµένα ξενοδο-
χεία. Ο επισκέπτης έχει αρκετές δυνατότητες επιλογής: από ένα    
 απλό fast-food ή ένα ουζερί ως µια παραλιακή ταβέρνα και ένα  
   καλό εστιατόριο. Στο κέντρο του Γυθείου βρίσκεται το τουρι- 

στικό περίπτερο, έτοιµο να εξυπηρετήσει τον επισκέπτη, 
      προσφέροντάς του από ένα πρωινό ως ένα πλήρες γεύµα.  
           Η πλατεία του Γυθείου, µάλιστα, µετά την ανάπλασή  
              της, αποτελεί ένα πραγµατικό κόσµηµα για την  

        πόλη. Ο πληθυσµός της πόλης ανέρχε- 
                  ται σήµερα στους 4.876  

 κατοίκους.  
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ΜαγειρίτσαΜαγειρίτσα   

   

 

 

 

 

 Υλικά 
 

• 1 συκωταριά 

• 2-3 µατσάκια φρέσκα κρεµµυδάκια 

• 6 κουτ. σούπας ρύζι καρολίνα ή γλασέ 

• µισό µατσάκι άνιθος 

• µισό µατσάκι δυόσµος 

• µισό µατσάκι µαϊντανός 

• αλάτι – πιπέρι 

• λίγο φρέσκο βούτυρο 

• 1 αβγό 

• µισό λεµόνι 

 

 

 

1. Ξεπλένουµε καλά τη συκωταριά και 

ζεµατίζουµε για 20 λεπτά. Ξεχωρίζουµε 6 

ποτήρια ζουµί. Όταν κρυώσει η 

συκωταριά, την κόβουµε σε ψιλά 

κοµµατάκια. 

 

2. Σε µια κατσαρόλα βάζουµε φρέσκο 

βούτυρο και τσιγαρίζουµε τα 

κρεµµυδάκια. Ρίχνουµε τα συκωτάκια και 

το ζουµί, το ρύζι και τα ψιλοκοµµένα 

χορταρικά, αλάτι και πιπέρι, και τα 

βράζουµε σε χαµηλή φωτιά. 

 

3. Όταν είναι έτοιµο, χτυπάµε το αβγό και 

το λεµόνι, και προσθέτουµε σιγά σιγά 

ζουµί από την κατσαρόλα,  για να γίνει το 

αβγολέµονο. Το ρίχνουµε µέσα και 

αφήνουµε τη µαγειρίτσα να πάρει µια 

βράση ακόµα για 1-2 λεπτά. 

 
Και…	καλή	μας	όρεξη!	
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Αγγελική 
Μαστροµιχαλάκη  

Πάσχα Ελληνικό 
Εκδόσεις Ακρίτας 

Iούλιος Βερν 

Ταξίδι στο κέντρο 
 της Γης 

Εκδόσεις Μίνωας 

Λέµονι Σνίκετ 

H προτελευταία παγίδα 
Εκδόσεις Ελληνικά 

γράµµατα 

Χόροβιτς Άντονι 
Γκρούσαµ Γκρέιντζ 
Εκδόσεις Λιβάνη 
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Αν αντικαταστήσεις τα σύµβολα µε τα γράµµατα, θα 
µπορέσεις να βρεις λέξεις που έχουν σχέση µε τη 
γιορτή του Πάσχα. 

 

Α  {  Ν  ! 
Β  " Ξ  " 
Γ  $ Ο  # 
Δ  % Π  $ 
Ε  & Ρ  % 
Ζ  (  Σ & 
Η  '  Τ  ' 
Θ O  Υ  ( 
 Ι  R  Φ  ) 
Κ  *  Χ  + 
Λ  ¸ Ψ  ,  
Μ  - Ω . 
 
  
 
 

1. ¸ { - $ { % { 

2. & $ R'{ )R#& 

3. {!{&'{&' 

4. - (&'R*#& - 

    % & R$!#& 

5. $ # ¸ $ # O {& 

6. & * * ¸ ' &R { 

7. $ R ¸ { ' #& 

 

 

Χ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ×  η θρησκεία µας  

Ρ _ _ _ ×  τα φορούν οι ιερείς 

Ι _ _ _ _ _ ×  πρόδωσε τον Ιησού 

Σ _ _ _ _ _ _ _ _ ×  διαρκεί σαράντα µέρες 

Τ _ _ _ _ ×  µετά την Ανάσταση ήταν άδειος 

Ο _ _ _ _ _ _ ×  αλλιώς το… αρνί 

Σ _ _ _ _ _ _ ×  εκεί θανατώθηκε ο Ιησούς 

Α _ _ _ _ _ _ _  ×  τη γιορτάζουµε το Μ. Σάββατο 

Ν _ _ _ _ _ _ × στερούµαστε… εξαιτίας της 

Ε _ _ _ _ _ _ _ _ ×  τον στολίζουµε τη Μ. Παρασκευή 

Σ _ _ _ _ _ ×  βασικό συστατικό της µαγειρίτσας 

Τ _ _ _ _ _ _ _ ×  το φτιάχνουν οι νοικοκυρές το Πάσχα 

Η _ _ _ _ _ _ ×  η εποχή του Πάσχα (µε άρθρο) 

 

Λύσε την παρακάτω ακροστιχίδα. 

1. Ο Ιησούς σταυρώθηκε…  

α) Παρασκευή, β) Σάββατο, γ) Κυριακή 

2. Ο Πιλάτος ήταν Ρωµαίος επίτροπος της…  

α) Γαλιλαίας, β) Σαµάρειας, γ) Ιουδαίας 

3. Ο Ιησούς σταυρώθηκε µε άλλους δύο… 

α) απατεώνες, β) ληστές, γ) δολοφόνους 

4. Ο Ιησούς θάφτηκε στον τάφο του… 

α) Μωϋσή, β) Ιωσήφ, γ) Ισαάκ 

5. Τον απαρνήθηκε τρεις φορές ο…  

α) Θωµάς, β) Παύλος, γ) Πέτρος 

6. Ο Ιησούς σταυρώθηκε στο βουνό… 

α) Γολγοθά, β) Κυλλήνη, γ) Ταΰγετο 

7. Ο Ιούδας Τον πρόδωσε για…  

α) 20 αργύρια, β) 30 αργύρια, γ) 40 αργύρια 

8. Ο Ιησούς σταυρώθηκε το… 

α) πρωί, β) µεσηµέρι, γ) βράδυ 

 

Διάλεξε τη σωστή απάντηση. 

Σ Α Π Α Χ  

Σ Ε Ι Π Α Φ Ι Τ Ο  

Η Σ Α Σ Α Τ Α Ν  

Ι Μ Ε Ρ Γ Ι Τ Α Σ Α 

Δ Α Λ Π Α Μ Α 

Α Ο Ξ Ι Ν Η 

Ν Α Ρ Ι 

Β Α Γ Α 

Γ Θ Ο Λ Α Σ Ο Γ 

Κ Λ Μ Ο Π Α Ρ Ο Υ Λ Υ Ρ Ο Α  

Βάλε στη σωστή σειρά τα γράµµατα, 
για να βρεις τις κρυµµένες λέξεις. 
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Κ ά θ ε τ αΚ ά θ ε τ α   

1. Κάτι που κρατάει για όλη τη ζωή 
2. Απαρτίζουν µια στροφή ποιήµατος 
3. Αναφέρεται στο µέλλον 
4. Ίδια σύµφωνα – Ατελείωτο… κλάµα 
5. Τρύπα – Συνηθισµένη κατάληξη 
θηλυκών 
6. Την πετάµε στον αέρα (στη γενική) 

1 2 3 4 5 6 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Ένωσε τις τελείες από το 1 µέχρι το 112 
και στη συνέχεια χρωµάτισε την εικόνα 
που θα αποκαλυφθεί. 

Λύσε µε προσοχή το παρακάτω σταυρόλεξοσταυρόλεξο ..  Ο ρ ι ζ ό ν τ ι αΟ ρ ι ζ ό ν τ ι α     

1. Στενή λωρίδα γης που ενώνει 
δύο ξηρές και χωρίζει δύο 
θάλασσες  
2. Σφραγίδα, βούλα 
3. Δίψηφο φωνήεν – Οµόηχα 
φωνήεντα 
4. «Βήχω» άφωνα 
5. Θηλυκό του «Ιούλιου» 
6. Άρθρο - Προτρέπει 

Ευχαριστούµε όλους τους 
µαθητές της Β΄ Δηµοτικού για 
τον κόπο και τον χρόνο που 
αφιέρωσαν για τη συλλογή των 
πληροφοριών. 

 
Για την εκτύπωση της 

εφηµερίδας  
ευχαριστούµε ιδιαίτερα: 

τον κ. Γιάννη Γερονικολό και  
τον Σύλλογο Γονέων και 

Κηδεµόνων του σχολείου µας. 
 

Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί 
Γουλιέλµος Δούναβης 
Χρύσα Ξενογιάννη 
Κατερίνα Τσιατσούλη 

 
Επιµέλεια ύλης 

Γουλιέλµος Δούναβης 

 

 


