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       ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΡΙΛΗ 

        (ΤΙΜΗ  ΤΕΥΧΟΥΣ 0,40 €.) 
 

Η ΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΣΧΑ 

 

Η άνοιξη και το 

Πάσχα, αυτό είναι το 

περιεχόμενο του 

Απρίλη για μας τους 

Έλληνες, σύμφωνα με 

τις κλιματολογικές 

μας συνθήκες και την 

Ορθοδοξία. 

Μέχρι την εποχή 

του Ιούλιου Καίσαρα ο 

Απρίλιος είχε 29 

ημέρες. Μετά πήρε 30. 

Στην αρχαιότητα ήταν αφιερωμένος στη θεά 

Αφροδίτη. 

Λέγεται αλλιώς Αγιωργίτης και Λαμπριάτης. 

 

ΠΡΩΤΑΠΡΙΛΙΑ 

Όπως όλοι ξέρουμε, το’ χουν για καλό να 

λένε ψέματα, να ξεγελούν, να κοροϊδεύουν 

κάθε πρώτη τ’ Απρίλη. 

Γιατί άραγε; (Στη σελίδα 2 έψαξαν και 

βρήκαν το γιατί οι μικροί μας 

«δημοσιογράφοι».) 

 

ΟΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΟΥ 

ΑΠΡΙΛΗ 

 

2 Απριλίου: Παγκόσμια ημέρα του Παιδικού 

 Βιβλίου 

5 Απριλίου: Παγκόσμια ημέρα Προσφύγων 

7 Απριλίου: Παγκόσμια ημέρα Υγείας 

18 Απριλίου: Παγκόσμια ημέρα Μνημείων 

20 Απριλίου: Παγκόσμια ημέρα Τύπου 

22 Απριλίου: Παγκόσμια ημέρα της Γης 

ΜΙΝΙ ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ  

7ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ 

(Σ’ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ 

ΟΙ ΤΑΞΕΙΣ: Β΄ ΚΑΙ Δ΄) 

 

 

 

23 Απριλίου: Παγκόσμια ημέρα του Βιβλίου και 

  της κατοχύρωσης (Copyright) 

24 Απριλίου: Παγκόσμια ημέρα  κατά των 

   πειραμάτων στα  ζώα 

29 Απριλίου: Παγκόσμια ημέρα χορού 

 

Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

 

Η Λαϊκή Παράδοση περιγράφει τη  

Μεγάλη Εβδομάδα: 

 

Μεγάλη Δευτέρα, 

μεγάλη ημέρα. 

Μεγάλη Τρίτη, 

ο Χριστός εκρίθη. 

Μεγάλη Τετάρτη 

ο Χριστός εχάθη. 

Μεγάλη Πέμπτη  

ο Χριστός ευρέθη. 

Μεγάλη Παρασκευή 

ο Χριστός στο καρφί. 

Μεγάλο Σάββατο 

ο Χριστός στην ταφή. 

Μεγάλη Λαμπρή 

αβγό κι αρνί. 

 

Δούλεψαν οι ομάδες: 

Από τη Β΄ τάξη: 

Γιώτα Κεμαλίδου, Πετρούλα Τσικανοπούλου, 

Κατερίνα Φικιάρη 

Από τη Δ΄τάξη: 

Ευδοξία Τσουκαλά, Κων/νος Σαμαράς, 

Γιάννος Πασχάλης, Κατερίνα Μάρα, 

 Χρήστος Μάρας 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΕΥΧΟΥΣ: 

Τσάντζου Ελένη 
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Η ΠΡΩΤΑΠΡΙΛΙΑ 

Την πρώτη μέρα του Απρίλη συνηθίζεται σε 

όλες σχεδόν τις χώρες της Ευρώπης να λέμε 

αθώα ψέματα. Πώς ξεκίνησε όμως αυτή η 

συνήθεια; 

Μια εκδοχή έχει σχέση με τους ψαράδες της 

Δυτικής Ευρώπης, που ξεκινούσαν την 

περίοδο του ψαρέματος πάντα την 1η τ’ Απρίλη. 

Πολλές φορές δεν πιάνανε ψάρια αλλά οι 

ψεύτικες ιστορίες τους τούς άφηναν όλους με 

ανοιχτό το στόμα.  Οι «ψεύτες» συνήθιζαν 

ακόμα να προσφέρουν αντικείμενα που 

γλιστρούσαν από τα χέρια και έπεφταν, όπως 

ακριβώς τα ψάρια που γλιστρούν και 

ξεφεύγουν. Οι Γάλλοι ακόμα και σήμερα λένε 

τα πρωταπριλιάτικα ψέματα «ψάρια τ’  

Απρίλη». 

Κάποιοι άλλοι πάλι πιστεύουν ότι η συνήθεια 

αυτή έχει τις ρίζες της στην αρχαία μυθολογία 

και συγκεκριμένα στη «γιορτή της κοροϊδίας 

και του ξεγελάσματος» της Απριλίου 

Αφροδίτης. 

Άλλοι τέλος λένε ότι επειδή η αλλαγή του 

χρόνου γινόταν παλαιότερα κάθε 1η τ’ Απρίλη, 

όταν έγινε η μεταφορά της Πρωτοχρονιάς στην 

1η του Γενάρη κάποιοι για αστείο συνέχιζαν να 

προσφέρουν «ψεύτικα δώρα» κάθε 

Πρωταπριλιά. 

Κατερίνα Φικιάρη, Κων/νος Μερτζάνης, 

Μαρία Χατζηβασιλειάδου,  Πέγκυ 

Κοτοπούλου (Β΄ τάξη) 

 

ΓΙΟΥΡΙ ΑΛΕΞΕΓΙΕΒΙΤΣ ΓΚΑΓΚΑΡΙΝ, 

Ο ΠΡΩΤΟΣ ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ  
 

    Τον Απρίλιο του 1961 ο Ρώσος Γιούρι 

Αλεξέγιεβιτς Γκαγκάριν έγινε ο πρώτος 

κοσμοναύτης της ιστορίας. Ταξίδεψε με το 

διαστημόπλοιο «Βοστόκ», και έκανε μια πλήρη 

τροχιά γύρω από τη γη. 

Δυστυχώς ο Γιούρι Γκαγκάριν σκοτώθηκε 

πολύ νέος σε αεροπορικό δυστύχημα. 

 Μαρία Χατζηβασιλειάδου (Β΄ τάξη) 

   

 

ΧΑΝΣ ΚΡΙΣΤΙΑΝ ΑΝΤΕΡΣΕΝ 
 

Δανός συγγραφέας, που έγινε 

διάσημος από τα πασίγνωστα 

παιδικά παραμύθια του. 

Γεννήθηκε τον Απρίλιο του 

1805 και μεγάλωσε μέσα στην 

ανέχεια και την φτώχεια. Το 

όνομα του έχει ταυτιστεί με τα παιδικά 

παραμύθια. Έγραψε περίπου 168 παραμύθια σε 

διάστημα 42 ετών. Έχει βραβευθεί με πολλές 

τιμητικές διακρίσεις ενώ η Δανία έχει 

καθιερώσει το «Βραβείο Άντερσεν» για το 

καλύτερο έργο στην παιδική λογοτεχνία. 

Πέθανε το 1875 σε ηλικία 60 ετών. 

 Καλλιόπη Ελευθεριάδου 

 Νικόλας Κεμαλίδης  

 Άρτεμις Φουντή (Β΄ τάξη) 

 

ΚΡΥΠΤΟΛΕΞΟ 

Αν ψάξεις (μόνο οριζόντια) θα ανακαλύψεις 10 πολύ γνωστά παραμύθια του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν 

 

Η Τ Ο Η Τ Ο Σ Ο Δ Ο Υ Λ Α Σ Τ Α Χ Ω Φ Ν Ι 

Τ Ο Κ Ο Ρ Ι Τ Σ Α Κ Ι Μ Ε Τ Α Σ Π Ι Ρ Τ Α 

Ο Ι Λ Ο Ο Τ Ο Α Σ Χ Η Μ Ο Π Α Π Ο Κ Α Κ Ι 

Η Μ Ι Κ Ρ Η Γ Ο Ρ Γ Ο Ν Α Σ Τ Ε Φ Α Ε Ι Ρ 

Τ Η Β Α Σ Ι Λ Ι Σ Σ Α Τ Ο Υ Χ Ι Ο Ν Ι Ο Υ 

Σ Ο Φ Ι Ε Α Ο Χ Ο Ι Ρ Ο Β Ο Σ Κ Ο Σ Τ Ω Ν 

Ο Κ Α Κ Ο Σ Π Ρ Ι Γ Κ Ι Π Α Σ Ε Ι Ν Ε Ε Δ 

Τ Ω Η Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Κ Η Λ Ι Θ Ο Σ Β Ν Ν 

Ρ Ο Π Υ Ρ Γ Ο Σ Τ Η Σ Χ Ι Ο Ν Α Τ Η Σ Β Ρ 

Ο Μ Ο Λ Υ Β Ε Ν Ι Ο Σ Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Η Σ 
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ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ 

Το Πάσχα γιορτάζεται με μεγάλη κατάνυξη 

και λαμπρότητα από τους χριστιανούς σε όλο 

τον κόσμο και υπάρχουν ένα πλήθος από έθιμα 

και παραδόσεις που συνδέονται με τον 

εορτασμό του. Γιορτάζεται την Κυριακή μετά 

την Πανσέληνο του Μαρτίου και διαρκεί δύο 

εβδομάδες:Από την Κυριακή των Βαΐων μέχρι 

την Κυριακή του Θωμά. Η πρώτη εβδομάδα 

ονομάζεται Μεγάλη Εβδομάδα, περίοδος 

κατάνυξης, συντριβής και επίπονης νηστείας. 

Η επόμενη εβδομάδα ονομάζεται 

Διακαινήσιμος, και είναι εβδομάδα της χαράς 

για την Ανάσταση του Κυρίου. Μετά το 

Σάββατο του Λαζάρου έρχεται η Κυριακή των 

Βαΐων. Εκείνη την ημέρα τα παιδιά σε κάποια 

μέρη της Ελλάδας ψάλλουν:"Βάγια, Βάγια των 

Βαγιών τρώνε ψάρι και κολιό και την άλλη 
Κυριακή κόκκινο αυγό κι αρνί" .Ο παπάς 

μοιράζει στους πιστούς κλαδάκια δάφνης, τα 

οποία τα βάζουμε στα εικονίσματα. Το βράδυ 

γίνεται η ακολουθία του Νυμφίου. Την Μεγάλη 

Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη πηγαίνουμε κάθε 

βράδυ στην εκκλησία. Την Μ. Τρίτη ψάλλεται 

το Τροπάριο της Κασσιανής. Την Μ. Πέμπτη 

το πρωί βάφουμε τ' αυγά και φτιάχνουμε τα 

τσουρέκια. Το βράδυ στην εκκλησία ακούμε τα 

δώδεκα Ευαγγέλια. Μετά το έκτο ο παπάς 

βγάζει τον Εσταυρωμένο Χριστό λέγοντας το 

"Σήμερον κρεμάται επί ξύλου...". Μετά το 

τέλος της Ακολουθίας, με λουλούδια που 

πηγαίνουν οι πιστοί, στολίζεται ο Επιτάφιος. 

Την Μ. Παρασκευή δεν κάνουμε καθόλου 

δουλειές και νηστεύουμε και το λάδι. Οι 

καμπάνες όλη τη μέρα χτυπούν λυπητερά. Το 

πρωί οι πιστοί γυρίζουν και προσκυνούν τον 

Επιτάφιο στις εκκλησίες. Τα παιδιά περνούν 

από κάτω. Το βράδυ ψάλλουν στην εκκλησία τα 

εγκώμια και γίνεται η περιφορά του Επιταφίου. 

Το Μ. Σάββατο το πρωί γίνεται η πρώτη 

Ανάσταση. Το βράδυ μικροί και μεγάλοι με τις 

λαμπάδες πηγαίνουν στην εκκλησία. Όταν ο 

ιερέας προβάλλει στην ωραία πύλη και πει: 

"Δεύτε λάβετε φως" όλοι παίρνουν το φως 

ανάβοντας τις λαμπάδες. Σε λίγο βγαίνει έξω 

από την εκκλησία και λέει το Ευαγγέλιο για την 

Ανάσταση του Χριστού και ψάλλει το "Χριστός 

Ανέστη".  

 

΄Ολοι φιλιούνται και ψάλλουν μαζί του. Οι 

καμπάνες ηχούν χαρούμενα. ΄Οταν πάμε σπίτι 

τρώμε τη μαγειρίτσα και τσουγκρίζουμε τα 

κόκκινα αυγά. Την Κυριακή του Πάσχα 

ψήνουμε το αρνί στη σούβλα, τρώμε, 

χορεύουμε και διασκεδάζουμε. 

Αναστάσης Μέσκος 

Καλλιόπη Ελευθεριάδου 

Πέγκυ Κοτοπούλου 

Παναγιώτα Κεμαλίδου (Β΄ τάξη) 
 

 

Η ΠΑΠΑΡΟΥΝΑ  

ΚΑΙ Ο ΚΟΚΚΙΝΟΛΑΙΜΗΣ 
 

Όταν σταυρώθηκε ο Χριστός ένα καφετί 

πουλάκι μ’ άσπρο λαιμό πέταξε πάνω απ’ το 

Άγιο κεφάλι Του, που το έσφιγγε ένα αγκάθινο 

στεφάνι, ενώ ένα μικρό άσπρο λουλούδι είχε 

ανθίσει στη βάση του σταυρού. Το μαρτύριο 

του Θεανθρώπου έθλιβε το πουλί και το 

λουλούδι. Το πουλάκι θέλοντας να απαλύνει 

τον πόνο του Χριστού, τράβηξε το ένα αγκάθι. 

Σταλαγματιές από το αίμα Του έπεσαν στο 

λαιμό του πουλιού κι άλλες κύλησαν πάνω στο 

λουλούδι, που άνοιξε τα πέταλά του όσο πιο 

πολύ γινόταν για να τις δεχτεί. Μονομιάς ο 

λαιμός του πουλιού και τα πέταλα του 

λουλουδιού βάφτηκαν κόκκινα. 

Έτσι το αίμα του Χριστού χάρισε στον 

κοκκινολαίμη και στην παπαρούνα κόκκινο 

χρώμα. 

Πετρούλα Τσικανοπούλου (Β΄ τάξη) 
 

Η ΠΑΣΧΑΛΙΑ…  ΕΡΧΕΤΑΙ 
 

Η γιαγιά μάς διηγήθηκε πως η Πασχαλιά 

είναι μια γριούλα που έρχεται από πάρα πολύ 

μακριά, από τους Άγιους Τόπους, καβάλα σ’ 

ένα κουτσογαϊδουράκι. Ακούραστη ταξιδεύει 

πολύ καιρό για να φτάσει σ’ εμάς. Όσο περνάνε 
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οι μέρες της Μεγάλης Σαρακοστής τόσο και 

κοντοζυγώνει. Τη Μεγάλη Εβδομάδα δεν της 

μένει πια μακρύς δρόμος. Τέλος το βράδυ του 

Μεγάλου Σαββάτου φτάνει στην αυλή του 

σπιτιού μας. Ξεπεζεύει από το γαϊδουράκι της 

και κάθεται στη ρίζα της μπουμπουκιασμένης 

τριανταφυλλιάς για να ξαποστάσει. Η μεγάλη 

στιγμή κοντεύει. Πετάγεται πάνω τότε και 

πάει και χτυπάει την πόρτα. 

-Σηκωθείτε, η ώρα της Ανάστασης έφτασε, 

φωνάζει… … 

Την ίδια στιγμή ο εκκλησάρης, που έχει 

πάρει κι αυτός το μήνυμα από την Πασχαλιά, 

αρχίζει να χτυπάει τις καμπάνες… … 

Σοφία Κανταρτζή (Δ΄ τάξη) 
 

ΕΘΙΜΑ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ 
 

Στην Κέρκυρα και σ’ άλλα μέρη τη Μεγάλη 

Πέμπτη βγάζουν από το παράθυρο κόκκινα 

πανιά σε ανάμνηση της κόκκινης Χλαμύδας που 

φόρεσαν στο Χριστό και Τον οδήγησαν στη 

Σταύρωση. 

Στην Κέρκυρα επίσης το Μεγάλο Σάββατο 

όλοι ρίχνουν από το παράθυρό τους κάτι που 

σπάει, π.χ. γλάστρες, στάμνες πήλινες … … και 

γίνεται χαλασμός κόσμου σε ανάμνηση των 

μπουμπουνητών και της καταιγίδας που 

ακολούθησε τη Σταύρωση. 

Στην Κύπρο, το Μεγάλο Σάββατο το πρωί, 

χτυπούν ότι βρουν μέσα στην εκκλησία και 

αναπαριστάνουν το μεγάλο σεισμό που 

ακολούθησε τη Σταύρωση. 

Στην Κρήτη το βράδυ της Ανάστασης καίνε 

μεγάλους σωρούς από ξύλα κι επάνω ένα 

σκιάχτρο που παριστάνει τον Ιούδα. 

Σοφία Κανταρτζή (Δ΄ τάξη) 
 

 

ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ 

ΣΤΗ Ν. ΑΓΧΙΑΛΟ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ 
 

Στο χωριό που γεννήθηκε και μεγάλωσε ο 

μπαμπάς μου, στη Νέα Αγχίαλο του Βόλου, 

συνήθιζαν ένα έθιμο που έφεραν οι παππούδες 

τους από την Ανατολική Ρωμυλία. 

Το Σάββατο του Λαζάρου το πρωί τα παιδιά 

του χωριού κρατώντας καλαθάκια στολισμένα 

με ανοιξιάτικα λουλούδια τραγουδούσαν από 

σπίτι σε σπίτι: 

«Ήρθε ο Λάζαρος, ήρθαν τα Βάγια 

ήρθε η Κυριακή που τρων τα ψάρια. 

Σήκω Λάζαρε και μην κοιμάσαι  

ήρθε η μάνα σου από την Πόλη, 

σου’ φερε χαρτί και κομπολόι. 

Οι κοτούλες σας αυγά γεννούνε 

δώστε μας κι εμάς να τα χαρούμε.» 

Οι νοικοκυρές έδιναν στα παιδιά αυγά στα 

καλαθάκια τους για να τα βάψουν κόκκινα οι 

μάνες τους τη Μ. Πέμπτη. 

Η γιαγιά μου ακόμη παραπονιέται ότι ο 

μπαμπάς μου ποτέ δεν έφερνε τ’ αυγά 

ολόκληρα αλλά τα περισσότερα σπασμένα 

ομελέτα. 

Ανδρομάχη Μπολιού (Β΄ τάξη) 

 

από το βιβλίο του Ν. Σπάρτση 

«ΑΝΤΕΤΧΙΑ ΣΤΗ ΝΙΑΟΥΣΤΑ» 

 

 Θυμνιούμι τότις μικρός (στα 1928 απάνου 

κάτου) οι κόσμοι όλοινι ήταν αντυμένοι στα 

καλά τους μι ιντόπια. Οι άντρηδις είχαν 

σιαλιβάρι, μιντάνι κάλτσις μι βουδέτις μι γιμινιά 

(κουντούργια) μι καλπάκι ή τραγιάσκα στου 

κιφάλι. Οι γυναίκις φουρούσαν ιντόπια, 

φουστάνι, πουδιά. Μαφέσι, κουντουγούνι, 

μακρουλέμπαντου ή σάκουν, οι τρανύτιρις κι οι 

μικρότιρις φιτόσι ή τσίπινου καλό… 

 

«…Άκου να σι πω Λένκου, του Μέγα 

Σάββατου του βράδυ δα ψήσουμι τους 

νταβάδις μι τα κρουμμυδούλια στουν δικό μας 

του φούρνου. Να ξέρεις να μην παλαγίζεις 

αλλού. Ιμείς δα βάλουμει στουν τρανό του 

χουματένιου του νταβά μισό αρνί μι τέσσιρις 

ουκάδις καλουβρασμένα κρουμμυδούλια μι 

πιπέρι μαύρου πανουθιώ απ' την σκέπη κι 

βούτυρου πρόβιου. Δα γένουν όλα τα αντέτχια 

Μαρίγια, δα βάλουμι κι του Λιόλια, τουν 

αξαδαρφό μου του μάστουρα ύσταρνας απού 

του φούρνισμα να μας κλείσει του φούρνου μι 

μόλια κι κόκκινη λάσπη για να γένουν χούχμι 

τα αρνιά … …» 

Γρηγορίου Ελένη (Δ΄ τάξη) 
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ΠΩΣ ΒΓΑΙΝΕΙ  

ΤΟ ΑΓΙΟ ΦΩΣ 

Πάνω από τον Τάφο του 

Χριστού στα Ιεροσόλυμα 

χτίστηκε μια λαμπρή 

εκκλησία, η εκκλησία της 

Ανάστασης. Κάθε χρόνο, το 

πρωί του Μεγάλου 

Σαββάτου, ο Ορθόδοξος 

Πατριάρχης των 

Ιεροσολύμων μπαίνει στον 

Άγιο Τάφο κρατώντας 33 

ενωμένα κεριά. Δεν έχει 

μαζί του σπίρτα ή οτιδήποτε 

μπορεί να ανάψει φωτιά. 

Νωρίτερα οι αρχές του  

τόπου έχουν ψάξει 

εξονυχιστικά τον Άγιο τάφο 

και πουθενά στην εκκλησία 

δεν καίει ούτε κερί ούτε 

καντήλι. Στον Τάφο 

προσεύχεται ο Πατριάρχης 

και έξω απ’ αυτόν, στην 

εκκλησία, προσεύχεται και 

όλος ο λαός. Μέσα στην 

απόλυτη ησυχία ακούγεται 

ένας συριγμός και σχεδόν 

ταυτόχρονα γαλαζόλευκες 

αστραπές του Αγίου Φωτός 

διαπερνούν τα πάντα, λες και 

ανάβουν εκατομμύρια 

φωτογραφικά φλας. Τα 

καντήλια ανάβουν μόνα τους. 

Μέσα στον Πανάγιο Τάφο οι 

πυρσοί που κρατάει 

προσευχόμενος ο 

Πατριάρχης και αυτοί 

ανάβουν μόνοι τους από το 

Άγιο Φως. Ταυτόχρονα το 

πλήθος ξεσπάει σε 

ζητωκραυγές ενώ δάκρυα 

χαράς και πίστης τρέχουν 

από τα μάτια του κόσμου.  

  Το Άγιο Φως για μερικά 

λεπτά της ώρας δεν έχει τις 

ιδιότητες της φωτιάς. 

Μπορεί οποιοσδήποτε να 

αγγίζει την φλόγα 33 κεριών 

και να μην καίγεται!  

Το Άγιο Φως συμβολίζει 

αλλά και υπενθυμίζει με 

θαυματουργικό τρόπο την 

Ανάσταση του Χριστού. Είναι 

ένα Θεόσταλτο θαύμα που 

γίνεται αιώνες τώρα κάθε Μ. 

Σάββατο στα Ιεροσόλυμα. 

Είναι ένα δώρο που δίνεται 

μόνο στον Ορθόδοξο 

Πατριάρχη. Πολλές φορές 

αρχιερείς άλλων δογμάτων 

προσπάθησαν να το πάρουν- 

κάποιες φορές και με δόλο- 

αλλά δεν τα κατάφεραν.  Η 

επιστήμη δεν έχει την 

δυνατότητα να εξηγήσει αυτό 

το μεγάλο θαύμα και αυτή 

την φορά προς τιμήν της δεν 

τόλμησε να αποφανθεί ούτε 

θεωρητικά.    Πολλοί 

βλέπουν κάθε χρόνο το 

Άγιο Φως και αισθάνονται 

την παρουσία του Θεού 

ανάμεσά τους. Αυτό 

ακριβώς το Άγιο Φως να 

φωτίζει όλη την 

ανθρωπότητα για ένα 

καλύτερο αύριο!!               
(Από εργασία της Β΄ τάξης ) 

ΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑ        

(Με μεγάλη χαρά πήραμε 

αυτόν το μήνα ένα ποίημα 

που έγραψε ο παππούς μιας 

συμμαθήτριάς μας και το 

δημοσιεύουμε.) 
Ήρθε στη γη πολύ φτωχός 

σε σπήλαιο εγεννήθη 

και εις το χνώτο των αμνών 

έγειρε κι εκοιμήθη. 
 

Τον πλούτο δεν αγάπησε 

Του ήταν περίσσιο βάρος 

μα την αλήθεια έλεγε  

με όλο Του το θάρρος. 

 

Μας άφησε κληρονομιά  

απ’ το Θεό σταλμένη 

αγάπη να σκορπίσουμε 

στη γη, στην οικουμένη. 
 

«Αγάπα τον πλησίον σου 

όπως τον εαυτό σου 

και μη γυρεύεις το άδικο 

ούτε για τον εχθρό σου.» 
 

Άλλοι Θεό Τον φώναζαν 

και Τον επροσκυνούσαν 

κι άλλοι αγύρτη κι άθεο 

και Τον κατηγορούσαν. 
 

Κι όμως ήτανε Θεός 

και θαύματα έχει κάνει 

τον Λάζαρο ανάστησε 

ενώ είχε πεθάνει. 
 

Σου μίλαγε για το Θεό 

Τον έλεγε Πατέρα 

και πίστευε πως σύντομα  

θα πάει εκεί πέρα. 
 

Στα Ιεροσόλυμα 

βάγια Του στρώσαν όλοι 

όταν το αποφάσισε  

να μπει στην Άγια Πόλη 
 

Δε θέλησε ο Άμωμος 

το νόμο να πατήσει 

και Τον καρφώσαν στο Σταυρό 

εκεί να ξεψυχίσει. 
 

Εις τον Σταυρό ξεψύχισε 

και πήγε εκεί, ΠΕΡΑ, 

στον ουρανό, ανέβηκε  

και βρήκε τον Πατέρα. 
 

Το τελευταίο θαύμα Του 

ήταν το πιο τρανό. 

Το Θάνατο ενίκησε 

και πήγε στο Θεό. 

Ο παππούς, 

Αντώνιος Γουργούτας 

Πετρούλα Τσικανοπούλου 

(Β΄ τάξη) 
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   Η Τ Ο Σ Ο Δ Ο Υ Λ Α         

Τ Ο Κ Ο Ρ Ι Τ Σ Α Κ Ι Μ Ε Τ Α Σ Π Ι Ρ Τ Α 

     Τ Ο Α Σ Χ Η Μ Ο Π Α Π Ο     

Η Μ Ι Κ Ρ Η Γ Ο Ρ Γ Ο Ν Α         

 Η Β Α Σ Ι Λ Ι Σ Σ Α Τ Ο Υ Χ Ι Ο Ν Ι Ο Υ 

      Ο Χ Ο Ι Ρ Ο Β Ο Σ Κ Ο Σ    

Ο Κ Α Κ Ο Σ Π Ρ Ι Γ Κ Ι Π Α Σ       

  Η Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Κ Η Λ Ι Θ Ο Σ    

 Ο Π Υ Ρ Γ Ο Σ Τ Η Σ Χ Ι Ο Ν Α Τ Η Σ   

Ο Μ Ο Λ Υ Β Ε Ν Ι Ο Σ Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Η Σ 


