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«Όψεις και Απόψεις»
Σχολική Εφημερίδα του 1ο Γυμνασίου Μελισσίων

Γράφουν

Ειδικό Τεύχος – Αφιέρωμα για το Πάσχα!
Απρίλιος 2021
Μα ητές των τμημάτων:Α1,Α2,Α5
Φιλολογική επιμέλεια:
Εκπαιδευτικοί του σχολείου μας

Μια δημιουργική,εν ουσιώδης,συνεργατική
προσπά εια των μα ητών του σχολείου μας!

Το 1ο Γυμνάσιο Μελισσίων σας εύχεται Καλή Ανάσταση!
Με το ένθετό μας, αφιερωμένο
στη μεγάλη Χριστιανική εορτή
του Πάσχα ελπίζουμε να σας
ταξιδέψουμε σε χωριά και νησιά
της Ελλάδας μια και φέτος δεν
θα
μπορέσουμε
να
τα
επισκεφτούμε.

Θέματα
Τι γιορτά ουμε κά ε ημέρα της
Μεγάλης Εβδομάδας
«Διπλή γιορτή»,διήγημα του
Δημήτρ η Καμπούρογλου
Πασχαλινή Ποίηση

Μένουμε αισιόδοξοι απέναντι
στην πανδημία και προσπαθούμε να αντλήσουμε γεύσεις
και μυρωδιές μέσα από τα
κείμενά
μας.Τηρούμε
τις
παραδόσεις μας και ανακαλούμε πασχαλινά έθιμα που μας
κάνουν να νιώθουμε σαν να
είμαστε στο χωριό μας.
Συνομιλούμε με το έργο
ποιητών και λογοτεχνών που
έχουν ως θέμα τους
τη
μεγαλύτερη Χριστιανική εορτή
και γνωρίζουμε τους πίνακες
του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου,εμπνευσμένους από
τα
Άγια Πάθη και την Ανάσταση
του Κυρίου.

Βαφή αυγών με φυσικό τρόπο
Λα αράκια
Έ ιμα Κυπαρισσίας
Πάσχα στη Θράκη
Πάσχα στο Λεωνίδιο
Πάσχα στη Χίο
Πάσχα στην Πάρο
Πάσχα στην Κέρκυρα
«Το κάψιμο του Ιούδα», στο
Άστρος Κυνουρ ίας
Εορτολόγιο Μαΐου 2021
Το είον Πά ος και η Ανάσταση
του Κυρ ίου στο έργο του
Δομήνικου Θεοτοκόπουλου
«Η ταφή του Χριστού»,Δομήνικος
Θεοτοκόπουλος

Ευχόμαστε η Ανάσταση του Κυρίου να διώξει τους φόβους μας, να δυναμώσει την
ψυχή μας και να βγούμε νικητές. Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα!
Επιμέλεια κάρτας: Γροσομανίδη Ειρήνη,Α1
Κείμενο:Δεστούνη Κωνσταντίνα,Α1
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Τι γιορτά ουμε κά ε ημέρα της Μεγάλης Εβδομάδας

Ανάσταση!

Κείμενο: Δήμητρα Βασιλείου.Ψηφιακή Επιμέλεια:Ειρήνη Γροσομανίδη,Α1
Περισσότερα για τα γεγονότα που η εκκλησία μας γιορτάζει τη Μεγάλη Εβδομάδα μπορείτε να δείτε στο ψηφιακό
βιβλίο που επιμελήθηκε η Θεολόγος και Υποδιευθύντρια του σχολείου μας κ. Μαριάνθη Μόσχου εδώ
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«Διπλή γιορτή»,διήγημα του Δημήτρη Καμπούρογλου
Στο διήγημα “Διπλή Γιορτή” του Δημήτρη Καμπούρογλου οι διαφορετικές θρησκείες δυο γυναικών δεν
στάθηκαν εμπόδιο για να γιορτάσουν μαζί το Πάσχα και το Μπαϊράμι αντίστοιχα. Η συναισθηματική
εγγύτητα και η αγάπη υπε-ρίσχυσε απέναντι στις θρησκευτικές διακρίσεις.
Αναστασία Καρακώστα, Α1
Μια χρονιά, όταν ακόμα οι Έλληνες ήταν υπόδουλοι στους
Τούρκους, έτυχε να γιορτάσουν την ίδια μέρα οι χριστιανοί τη
Λαμπρή τους και οι Τούρκοι το Μπαϊράμι τους. Έτσι έτυχε.
Σε μια γειτονιά της Αθήνας, του Μεγάλου Σαββάτου, αφού
οι χριστιανοί έκαναν Ανάσταση και τελείωσε η εκκλησία, η γριά
κλησάρισσα της Αγίας Σωτήρας κλείστηκε μέσα στο κελί της.
Διπλοαμπάρωσε την πορτίτσα της κι έβαλε, για καλό και για
κακό, από πίσω και το φορτσέρι της, γεμάτο μ’ όλο της το
νοικοκυριό, γιατί το τούρκικο ξεφάντωμα μπορούσε να
ξεσπάσει πάνω της,
Έξαφνα, χτυπά τρεις φορές η πόρτα: τακ, τακ, τακ. Άλλες τρεις
φορές χτύπησε και η καρδιά της κλησάρισσας.
– Αν είσαι χριστιανός να σε πολυχρονά ο Μεγαλοδύναμος. Μα και Τούρκος αν είσαι, πάλι καλώς όρισες, είπε
μέσα της.
– Άνοιξε γρήγορα, γειτόνισσα, και μη φοβάσαι, εγώ είμαι.
– Μπα! Εσύ ’σαι γειτόνισσα; Και τι γυρεύεις τέτοιαν ώρα;
Η πορτίτσα του κελιού άνοιξε. Το κατάλευκο γεροντάκι, η κλησάρισσα, καλωσόρισε μια γριά μουσουλμάνα
φιλενάδα της, που καθόταν μέσα σ’ ένα χάλασμα της γειτονιάς. Η πορτίτσα ξανάκλεισε:
Η μουσουλμάνα μιλάει πρώτη:
– Τώρα που ησύχασε ο κόσμος όλος και οι χαροκόποι τραβήχτηκαν στα σπίτια τους, ήρθε κι εμένα η σειρά
μου να γιορτάσω το Μπαϊράμι μου στο τρυπόσπιτό μου μέσα. Έκαμα ν’ απλ ώσω πάνω σε κάτι πέτρες ό,τι
μου ’δωκαν οι αγάδες της γειτονιάς και τότε συλλογίστηκα, καημένη γειτόνισσα, κλεισμένη καταμόναχη, στο
κελί σου, τέτοια χρονιάρα μέρα που ξημερώνει για σας τους χριστιανούς. Σε ψυχοπόνεσα, τύλιξα πάλι τα
φαγιά που είχα μπροστά μου και είπα μέσα μου:
– Φτωχές είμαστε κι οι δύο. Ας πάω να γιορτάσουμε μαζί: αυτή τη Λαμπρή της κι εγώ το Μπαϊράμι μου.
Ξεκίνησα λοιπόν και ήρθα.
Κι ακούμπησε το μικρό της δέμα πάνω στο τραπέζι του κελιού.
Σηκώνεται τότε η κλησάρισσα γελαστή και ψάχνει μέσα στην κασέλα της. Βγάζει ένα κόκκινο αυγό και το
δίνει στη μουσουλμάνα.
Το παίρνει εκείνη μ’ ευχαρίστηση μεγάλη, σηκώνει το χέρι της ψηλά, το παρατηρεί γύρω γύρω στο φως του
λυχναριού με χαρά μικρού παιδιού και το θαυμάζει σαν κάτι σπάνιο και περίφημο πράμα.
Η γριά κλησάρισσα πλησιάζει σιγά σιγά, κάθεται κοντά της κι άξαφνα κάνει τσακ μια και της το σπάζει με το
άλλο κόκκινο αυγό, που είχε κρυμμένο στο άλλο της χέρι, ξεκαρδισμένη στα γέλια για το κατόρθωμά της.
Το κελί είναι μισοσκότεινο. Το λυχνάρι μόλις και φέγγει. Ζυγώνουν κοντά, μάγουλο με μάγουλο τα δυο
γεροντικά κεφάλια, κάτασπρο το ένα, κατάμαυρο το άλλο και φιλιούνται…

3

ου

Σχο λική Εφημερ ίδα 1 Γυμνασίου Μελισσίων

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΦΙΕΡ ΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑ ΣΧΑ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021

Πασχαλινή Ποίηση
 Γιάννης Ρίτσος

Το Πάσχα, η γιορτή των γιορτών, που συμφιλίωσε
τα επίγεια με τα ουράνια, υμνήθηκε από τους
ποιητές μας. Ας απολαύσουμε ορισμένες ποιητικές
δημιουργίες.

Ακου τα σήμαντρα των εξοχικών εκκλησιών.
Φτάνουν από πολύ μακριά από πολύ βαθιά.
Απ' τα χείλη των παιδιών απ' την άγνοια των
χελιδονιών
απ' τις άσπρες αυλές της Κυριακής
απ' τ' αγιοκλήματα και τους περιστεριώνες
των ταπεινών σπιτιών.
Ακου τα σήμαντρα
των εαρινών εκκλησιών.
Είναι οι εκκλησίες
που δε γνώρισαν τη σταύρωση
και την ανάσταση.
Γνώρισαν μόνο τις εικόνες
του Δωδεκαετούς
που 'χε μια μάνα τρυφερή
που τον περίμενε τα βράδια στο κατώφλι
έναν πατέρα ειρηνικό που ευώδιαζε χωράφι
που 'χε στα μάτια του το μήνυμα
της επερχόμενης Μαγδαληνής.
Χριστέ μου
τι θα 'τανε η πορεία σου
δίχως τη σμύρνα και το νάρδο
στα σκονισμένα πόδια σου;.

 Οδυσσέας Ελύτης, «Κυριακή (Πάσχα), 26»
Καθαρή διάφανη μέρα. Φαίνεται ο άνεμος που ακινητεί
με τη μορφή βουνού κει κατά τα δυτικά. Κι η θάλασσα
με τα φτερά διπλωμένα, πολύ χαμηλά, κάτω από το
παράθυρο.
Σου ’ρχεται να πετάξεις ψηλά κι από κει να μοιράσεις
δωρεάν την ψυχή σου. Ύστερα να κατεβείς και,
θαρραλέα, να καταλάβεις τη θέση στον τάφο που σου
ανήκει.
 Κική Δημουλά, «Πάσχα στο φούρνο»
Βέλαζε το κατσίκι επίμονα βραχνά.
Άνοιξα το φούρνο με θυμό τι φωνάζεις είπα
σε ακούνε οι καλεσμένοι.
Ο φούρνος δεν καίει, βέλαξε
κάνε κάτι αλλιώς θα μείνει νηστική
χρονιάρα μέρα η ωμότητά σας.
Έβαλα μέσα το χέρι μου. Πράγματι.
Παγωμένο το μέτωπο τα πόδια ο σβέρκος
το χορτάρι η βοσκή τα κατσάβραχα
η σφαγή.

 Νίκος Κα αντ άκης
Ω Κύριε, εγώ 'μαι που έσπασα σα μυρογιάλι
στα ιερά σου πόδια την καρδιά μου, και τα ολόξανθα
μακριά μαλλιά μου εγώ τ' ανέμισα στις τρέμουλες,
σκυφτές των Αποστόλων κεφαλές, σα φλάμπουρο!
Εγώ 'μαι που όντας όλοι οι εδικοί μακριάθε
κοιτώντας το σταυρό σε κλαίγαν σκορπισμένοι,
στεκόμουν στο πλευρό σου παραστάτης, κι όρθια
στα χέρια μου εδεχόμουν, στην ποδιά, στο πρόσωπο,
πηχτό, ζεστό, σαν όμπρο θερινό, το γαίμα σου!
Κ' έκραζα: Ανοίξου γης, ποτίσου γης, σκιρτήστε
σα σπόροι αθάνατοι στο χώμα, ώ πεθαμένοι!
Χριστέ, κι αν όλοι σ' αρνηθούν, δε θα πεθάνεις!
Γιατί στον κόρφο μου το αθάνατο νερό
κρατώ και σε κερνώ, και κατεβαίνεις πάλι
στη γης, και περπατάς μαζί μου στα χωράφια,
βολές σωπαίνοντας γλυκά, βολές ταΐζοντας
το Λόγο τον καλό στα πεινασμένα πλήθη.

 Γιάννης Βαρβέρης, «Εσπερινός της αγάπης»
Η πόλη με οβελίες αλλού γιορτάζει.
Σταθμός Πελοποννήσου
κι απομεσήμερο του Πάσχα σε παγκάκι
μόνον εσύ κι εγώ καθόμαστε, μητέρα.
Είμαστε γέροι πια κι οι δυο
κι εγώ αφού γράφω ποιήματα
πιο γέρος.
Αλλά πού πήγανε τόσοι δικοί μας;
Μέσα σε μια βδομάδα
δεν απόμεινε κανείς. Ήταν Μεγάλη βέβαια
γεμάτη πάθη, προδοσίες, σταυρώσειςθέλουν πολύ για να υποκύψουν οι κοινοί θνητοί; Έτσι
ακριβώς, από τα Βάγια μέχρι σήμερα
θα ’πρεπε κάπως να ’χαμε κι εμείς χωρέσει.
Όμως το Πάσχα τέλειωσε, μητέρα.
Κι εμείς τι θ’ απογίνουμε σ’ ένα παγκάκι
αθάνατοι
καθώς νυχτώνει;
Μπα, εσύ Μια απλή φάση του θανάτου…

Φιλολογική επιμέλεια:κ. Χατζηλία Δήμητρα
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Βαφή αυγών με φυσικό τρόπο

Λα αράκια
Το Σάββατο του Λαζάρου οι γυναίκες ντυμένες με τις
φορεσιές του τόπου τους και τα καλαθάκια τους
στολισμένα, γυρνούσαν τα σπίτια τραγουδώντας τον
Λάζαρο. Οι νοικοκυρές των σπιτιών τις περίμεναν στο
κατώφλι να ακούσουν τα κάλαντα και να τις φιλέψουν
με γλυκίσματα ή χρήματα. Τα πιο γνωστά γλυκίσματα
ήταν τα λαζαράκια. Τα λαζαράκια είναι γλυκά
νηστίσιμα ψωμάκια ζυμωμένα με αλεύρι και ταχίνι,
πλασμένα σαν ανθρωπάκια με μακρύ ρούχο και σαρίκι
στο κεφάλι, με τα χέρια σταυρωμένα και την κοιλιά
τους γεμισμένη με σταφίδες, σουσάμι και καρύδια.

Τη Μ. Πέμπτη η παράδοση
θέλει
να
βάφουμε
τα
πασχαλινά μας αβγά. Και ενώ
εμείς μπορεί να μεγαλώσαμε
με τα κλασσικά κόκκινα αβγά,
άντε κίτρινα ή πράσινα και να
τα λατρέψαμε, τώρα πια
ζητάμε κάτι πιο πρωτότυπο. Το μόνο που χρειάζεται
είναι όρεξη για χρωματικά πειράματα!
Χρώματα για τα αυγά:
● Μπλε: μούρα μπλε σε κονσέρβα, μωβ χυμός
σταφυλιού

-400 γρ. νερό, χλιαρό
-1 κ.σ. μαγιά ξηρή
-150 γρ. ζάχαρη κρυσταλλική
-50 γρ. Ελαιόλαδο
-1 κ.γ. κανέλα
-¼ κ.γ. γαρύφαλλο σε σκόνη
-½ κ.γ. κάρδαμο
-¼ κ.γ. αλάτι
-800 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις
-50 γρ. σταφίδες
-50 γρ. σταφίδες
-50 γρ. καρύδια χοντροκομμένα
-40 γρ.γαρύφαλλα

● Μπε ή καφέ: στιγμιαίος καφές, βρασμένα τσόφλια

καρυδιού, μαύρο τσάι
● Χρυσά: κρόκος Κοζάνης
● Πράσινα: φύλλα από σπανάκι, μαϊντανό
● Γκρι: ζουμί από παντζάρι
● Πορτοκαλί: καρότα, πάπρικα
● Ρο : παντζάρια, κράνμπερις, ράσμπερις
● Κόκκινα: χυμός από ρόδι, κεράσια κονσέρβα σε

σιρόπι, φλούδες από κόκκινα κρεμμύδια
● Μωβ: κόκκινο κρασί, κόκκινο λάχανο, βατόμουρα

Αρχικά, στον κάδο του μίξερ, προσθέτουμε το νερό, τη
μαγιά και τη ζάχαρη. Ανακατεύουμε καλά με ένα
σύρμα χειρός για να διαλυθεί και το αφήνουμε για 10
λεπτά μέχρι να ενεργοποιηθεί η μαγιά. Έπειτα,
προσθέτουμε το ελαιόλαδο, την κανέλα, το γαρίφαλο
σε σκόνη, το κάρδαμο, το αλάτι και το αλεύρι. Στη
συνέχεια, χτυπάμε σε μέτρια ταχύτητα για 8-10 λεπτά
μέχρι να ομογενοποιηθεί το μείγμα και να δέσει το
ζυμάρι. Αφήνουμε τη ζύμη να ξεκουραστεί
σκεπασμένη με μια πετσέτα για 30 λεπτά. Το επόμενο
βήμα, είναι να προθερμαίνουμε τον φούρνο στους
170° C στον αέρα. Αφού η ζύμη έχει ξεκουραστεί τη
χωρίζουμε σε 20 μπαλάκια. Από το κάθε μπαλάκι
ζυγίζουμε 50 γρ. για το σώμα και 10 γρ. για τα
χεράκια. Έπειτα, σε ένα μπολ ανακατεύουμε τις
σταφίδες και τα καρύδια ώστε να φτιάξουμε το μείγμα
της γέμισης. Τέλος, πλάθουμε το σώμα από τα
Λαζαράκια σε μακρόστενο σχήμα, γεμίζουμε με 1 κ.γ.
από τη γέμιση, κλείνουμε καλά και με την υπόλοιπη
ζύμη και φτιάχνουμε 2 χεράκια τα οποία περνάμε
χιαστί από την πίσω μεριά για να καταλήξουν σε
σχήμα Χ μπροστά. Τοποθετούμε γαρίφαλα για τα
μάτια. Μεταφέρουμε τα Λαζαράκια σε ένα ταψί
στρωμένο με λαδόκολλα και ψήνουμε για 20-30
λεπτά.

● Κίτρινα: φλούδες λεμονιού, χαμομήλι, πράσινο τσάι

Η διαδικασία είναι απλή!
1.Βάζουμε τα αυγά σε ένα μπολ και γεμίζουμε με νερό.
Τα καθαρίζουμε με ένα σφουγγάρι για τυχόν βρωμιές.
2.Απλώνουμε ένα απορροφητικό πανί σε μία
κατσαρόλα και βάζουμε τα αυγά σε δόσεις. Γεμίζουμε
με κρύο νερό μέχρι να καλυφθούν τα αβγά, βάζουμε
ξύδι και σιγοβράζουμε σε χαμηλή φωτιά για 10 λεπτά.
3.Αφαιρούμε από τη φωτιά και αφήνουμε για 15-20
λεπτά να κρυώσουν.
4.Ακολουθούμε την ίδια διαδικασία για όλα τα αυγά.
Χρήσιμες Συμβουλές
-Φοράτε γάντια πλαστικά ή μιας χρήσεως όσο βάφετε
τα αυγά.
-Χρησιμοποιήστε λευκά αυγά και θα έχετε καλύτερο
αποτέλεσμα.
-Τα αυγά πριν τα βράσουμε να είναι σε θερμοκρασία
δωματίου.

Αναστασία Καρακώστα,Α1

Ελεάνα Δημοπούλου, Μαριανίνα Θωμαδάκη,Α1
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Έ ιμα Κυπαρισσίας

Ειρήνη Γροσομανίδη,Α1
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Πάσχα στη Θράκη
Οι Λα αρίνες και τα κάλαντα του Λα άρου:
Ο Ελληνικός λαός γιορτάζει διαφορετικά το Σάββατο του
Λαζάρου από τόπο σε τόπο.Τα κάλαντα του Λαζάρου είναι
αποκλειστικά σχεδόν μία γυναικεία παράδοση στη Θράκη.Τα
τραγουδούν κοπέλες μικρές και μεγάλες που ονομάζονται
Λαζαρίνες.Την παραμονή της γιορτής,οι Λαζαρίνες μαζεύουν
λουλούδια για να στολίσουν το καλαθάκι τους και τραγουδούν
τα κάλαντα:
Ήρθε ο Λάζαρος, ήρθαν τα Βάγια,
ήρθε των Βαγιών η εβδομάδα.
Ξύπνα Λάζαρε και μην κοιμάσαι
ήρθε η μέρα σου και η χαρά σου.
Πού ήσουν Λάζαρε; Πού ήσουν κρυμμένος;
Κάτω στους νεκρούς, σαν πεθαμένος.
Τα βαγιοχτυπήματα:
Στη Θράκη όπως και σε άλλα μέρη της πατρίδας μας συνηθίζονται τα
«βαγιοχτυπήματα». Οι γυναίκες χτυπούν με τα βάγια της Κυριακής των Βαΐων
τις έγκυες για να λευτερωθούν πιο εύκολα. Ο λαός αποδίδει και γονιμοποιό
δύναμη στα βάγια. Επίσης σε άλλα χωριά της Θράκης τα κορίτσια κάνουν
στεφάνια από βάγια, που τους δίνει ο ιερέας στην εκκλησία, και τα ρίχνουν
στο ρέμα. Όποιας το στεφάνι φτάσει πρώτο στη ρεματιά φιλεύει τις υπόλοιπες
στο σπίτι της και διασκεδάζουν με χορό και τραγούδια.
Τα μαργαριτάρια:
Την Μ. Τετάρτη γίνεται το ευχέλαιο στην εκκλησία και σε πολλά
σπίτια. Ο παπάς ευλογεί τα αβγά και το αλεύρι. Παρασκευάζεται και
το προζύμι για τα κουλούρια και οι νοικοκυρές ζυμώνουν πρόσφορα
που τα πηγαίνουν στην εκκλησία. Από αυτά ρίχνει ο παπάς μικρά
τεμάχια στη Θεία Κοινωνία της Μεγάλης Πέμπτης που τα λένε
«μαργαριτάρια».

Αναστασία Καρακώστα,Α1

Πάσχα στο Λεωνίδιο
Η Νύχτα των Αερόστατων στο Λεωνίδιο.
Ένα από τα πιο φαντασμαγορικά πασχαλινά έθιμα της Ελλάδας
συναντάμε στο Λεωνίδιο της Αρκαδίας τη νύχτα της Ανάστασης.
Είναι η Νύχτα των Αερόστατων. Ένα έθιμο που ξεκίνησε στα τέλη
του 19ου αιώνα και προέρχεται από ντόπιους ναυτικούς οι οποίοι
γυρίζοντας τον κόσμο, εντυπωσιάστηκαν από κάποιο αντίστοιχο
ασιατικό έθιμο. Στη συνέχεια, το μετέφεραν στην πατρίδα τους,
που με το πέρασμα των χρόνων καθιερώθηκε και συνδυάστηκε με
τον εορτασμό της Ανάστασης.
Με το πρώτο "Χριστός Ανέστη" οι ενορίες καίνε το ομοίωμα του
Ιούδα και αερόστατα ελευθερώνονται στον ουρανό. Η
φαντασμαγορική ατμόσφαιρα συμπληρώνεται με βεγγαλικά,
βαρελότα, δυναμιτάκια και με κάθε είδους πυροτεχνήματα.
Χριστίνα Οικονόμου,Α2
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Πάσχα στη Χίο

Πάσχα στην Πάρο
Πάσχα στα χωριά της Πάρου.
Στο νησί της Πάρου σε κάθε χωριό συναντάμε έθιμα
που σχετίζονται με τα Πάθη και την Ανάσταση του
Κυρίου.
Η Μ. Παρασκευή ξεκινά με την Αποκαθήλωση, με ένα
επιβλητικό τελετουργικό στον Αγ. Γεώργιο στη

Πάσχα στην Χίο σημαίνει ρουκετοπόλεμος. Ένα
έθιμο που ξεκινά από παλιά, 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.

Λαγκάδα, σ’ ένα υπέροχο σκηνικό της φύσης πάνω στο
βουνό.
Η μέρα συνεχίζεται το μεσημέρι με το κέρασμα της
παραδοσιακής ρεβυθάδας στο χωριό του Προδρόμου
και τελειώνει το βράδυ με τις αναπαραστάσεις των
Παθών στα χωριά Μάρπησσα, Μάρμαρα, Πρόδρομος,
Λεύκες και Άσπρο Χωριό. Νέοι και νέες με μοναδικό
τρόπο αναπαριστούν σκηνές από την είσοδο του
Χριστού στα Ιεροσόλυμα, το Μυστικό Δείπνο, την
προσευχή στο Όρος των Ελαιών, τη Σταύρωση και την
Ανάσταση. Το Μ. Σάββατο, στις 12 τα μεσάνυχτα
συνοδεύει το «Χριστός Ανέστη» η φαντασμαγορική
ατμόσφαιρα στα χωριά με κωδωνοκρουσίες και
πυροτεχνήματα που κάνουν τη νύχτα μέρα,
εορτάζοντας την Ανάσταση του Θεανθρώπου. Ωστόσο,
υπάρχουν αρκετά ξωκλήσια και μοναστήρια που
βιώνουν την Ανάσταση ιδιαίτερα κατανυκτικά, υπό το
φως των κεριών και με μόνο ήχο τις καμπάνες,
δίνοντας στο μυστήριο μια ιδιαίτερα επιβλητική
ατμόσφαιρα. Την Κυριακή του Πάσχα, όλο το νησί
γιορτάζει και κατακλύζεται από τις μυρωδιές ψητών
και το κέφι κάθε παρέας ανεβαίνει με χορό, τραγούδι
και καλό Παριανό κρασί. Στη Νάουσα, με ήχους
μπουρλώτων γίνεται
περιφορά της εικόνας της
Παναγίας και στη Μάρπησσα στη γιορτή της αγάπης
αναβιώνει το έθιμο της "κούνιας του Πάσχα και της
Άνοιξης" στο οποίο συμμετέχουν κυρίως ανύπαντρες
κοπέλες.

Απ’ ότι λένε ξεκίνησε από τα παιδιά των δύο
ενοριών που έπαιζαν πετροπόλεμο με σφεντόνες.
Στη συνέχεια άρχισαν να εμπλέκονται και οι
μεγαλύτεροι με αποτέλεσμα οι σφεντόνες να
αντικατασταθούν από τα κανονάκια που έφερναν
το βράδυ της Ανάστασης οι ναυτικοί από πλοία
που παροπλίζονταν και έριχναν κανονιές από την
αυλή της μίας εκκλησίας στην άλλη, για να
γιορτάσουν την Ανάσταση. Με τον δυνατό κρότο
τους προσπαθούσαν να σπάσουν τα τζάμια της
αντίπαλης εκκλησίας χρησιμοποιώντας όμως μόνο
πυρίτιδα. Το έθιμο συνεχίζεται έως σήμερα και ο
στόχος για τους Παναγούσους (ενορίτες της
Παναγιάς της Ερειθιανής) είναι ο τρούλος
(κουμπές) και το Λιονταράκι του Αγίου Μάρκου
(είναι το έμβλημα του Αγίου Μάρκου στην
αγιογραφία πάνω από την κεντρικήπύλη του ναού)
και στόχος των Αγιομαρκούσων (ενορίτες του
Αγίου Μάρκου) είναι το ρολόι της Παναγιάς της
Ερειθιανής.
Ιωάννης Αδάμ, Α1

Μιχάλης Δανιάς, Α1
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Πάσχα στην Κέρκυρα
Μπότηδες.Εντυπωσιακό και θορυβώδες, το
Πάσχα στην Κέρκυρα φέρνει στο νου όλων το
περίφημο έθιμο με τους μπότηδες που
λαμβάνει χώρα το Μεγάλο Σάββατο στην
καρδιά της όμορφης πόλης. Η φύση είναι
ντυμένη στα πράσινα, με τις ευωδιές των
λουλουδιών, και η πόλη να ετοιμάζεται να
υποδεχτεί ένα μεγάλο θρησκευτικό γεγονός.
Με το σήμα της πρώτης Ανάστασης στις 12μμ,
οι κάτοικοι της Κέρκυρας πετούν τεράστια
κανάτια γεμάτα νερό – τους μπότηδες – από
τα μπαλκόνια τους. Οι μπότηδες είναι τα
πήλινα κανάτια με στενό στόμιο και δυο
χερούλια στο πλάι για τη μεταφορά τους. Τα
μπαλκόνια είναι στολισμένα και οι κάτοικοι
δένουν στους μπότηδες κόκκινες κορδέλες – το κόκκινο είναι το χρώμα της Κέρκυρας.
Το σπάσιμο των κανατιών συμβολίζει την απομάκρυνση της κακοτυχίας, γι αυτό μέχρι και σήμερα τα
κομμάτια από τους σπασμένους «μπότηδες» τα παίρνουν στο σπίτι τους οι Κερκυραίοι αλλά και πολλοί
επισκέπτες του νησιού, προκειμένου να τους φέρουν καλοτυχία.
Χρυσάνθη Λευθεριώτη,Α5

«Το κάψιμο του Ιούδα», στο Άστρος Κυνουρίας
Ένα ιδιαίτερο έθιμο το οποίο αναβιώνει στον τόπο
μου, το Άστρος Κυνουρίας και συγκεκριμένα στη
Μελιγού, αποτελεί το “κάψιμο του Ιούδα”. Το έθιμο
αυτό, συμβολίζει την τιμωρία του φιλάργυρου Ιούδα,
ο οποίος πρόδωσε τον Ιησού. Με το κάψιμο του
ομοιώματος του Ιούδα ολοκληρώνεται η κάθαρση
που περιμένουμε όλοι μας με το πέρας της Μεγάλης
και Αγίας Εβδομάδας. Το απόγευμα της Κυριακής
του Πάσχα, ο κόσμος συγκεντρώνεται στο προαύλιο
χώρο της εκκλησίας του Αγίου Νικολάου. Η
μεταφορά του ομοιώματος γίνεται πάντα με
γαϊδουράκι, που το φέρνουν οι κατασκευαστές του
ομοιώματος, μαζί με τους νεότερους που μαθαίνουν
όλα τα “μυστικά” για τη συνέχεια του εθίμου. Στο τέλος, ο εφημέριος του ναού, ευχαριστεί τον κόσμο για τη
συμμετοχή τους, που κάθε χρόνο αναβιώνουν το έθιμο.
Άννα Καλφαγιάννη, Α1
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Εορτολόγιο Μαΐου 2021
α
1 Μαΐου:
Ιερεμίας
2 Μαΐου: Αναστάσιος, Αναστασία, Ανέστης, Ανεστούλα, Λαμπρινός, Λαμπρινή,
Λάμπρος, Λαμπρούλα, Πασχάλης, Πασχαλία, Στασινός, Στασινή
3 Μαΐου: Γεώργιος, Γεωργία, Διόδωρος, Μαύρος, Μαύρα, Μαυρουδής, Ξένιος,
Ξενία, Ροδόπη, Ροδοπιανός, Ροδοπιανή
4 Μαΐου: Μόνικα, Πελαγία, Πελάγιος, Ραφαήλ, Ραφαέλα
5 Μαΐου: Ειρήνη
6 Μαΐου: Ιώβ
7 Μαΐου: Ζήσης, Ζησούλα, Ζήσιμος, Ζώης, Ζωή, Ζωοπηγή, Θεοπηγή, Νείλος, Πηγή,
Πολυζώης, Πολυζώη, Χρυσοπηγή
8 Μαΐου: Αρσένιος, Αρσενία, Θεολόγος, Θεολογία
9 Μαΐου: Ησαΐας, Θωμάς, Θωμαΐς, Χριστόφορος, Χριστοφορία
10 Μαΐου: Σίμων, Σιμωνία
11 Μαΐου: Αργύριος, Αργυρία, Αρμόδιος, Κύριλλος, Μεθόδιος, Μεθοδία
12 Μαΐου: Γερμανός, Γερμανία, Επιφάνιος, Επιφανία
13 Μαΐου: Γλυκερία
14 Μαΐου: Αριστοτέλης, Αριστοτελία, Θεράπων, Ισίδωρος, Ισιδώρα, Λέανδρος,
Λεάνδρα
15 Μαΐου: Αχίλλιος, Βάρβαρος, Παχώμιος
16 Μαΐου: Μυροφόρος, Μυροφόρα, Σαλώμη
17 Μαΐου: Ανδρόνικος, Ανδρονίκη, Ιουνίας, Ιούνιος, Ιουνία
18 Μαΐου: Ευφράσιος, Ευφρασία , Ιούλιος, Ιουλία, Φαεινή
19 Μαΐου: Αγαμέμνων, Μέμνων, Μεμνία, Πατρίκιος, Πατρικία
20 Μαΐου: Λυδία
21 Μαΐου: Ελένη, Έλενος, Κωνσταντίνος, Κωνσταντίνα
22 Μαΐου: Αιμίλιος, Αιμιλία
26 Μαΐου: Ιάκωβος, Ιακωβίνα, Συνέσιος, Συνεσία
30 Μαΐου: Εμμέλεια
31 Μαΐου: Πετρονίλα

Μαριανίνα Θωμαδάκη, Α1
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Το είον Πά ος και η Ανάσταση του Κυρίου στο έργο του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου
Ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος (1541-1614), γνωστός επίσης με το ισπανικό προσωνύμιο El Greco, ήταν κρητικός
ζωγράφος, γλύπτης και αρχιτέκτονας της Αναγέννησης. Μερικά από τα πιο γνωστά έργα του είναι εμπνευσμένα από
το Θείο Πά ος και την Ανάσταση του Κυρίου:

Φιλολογική επιμέλεια:κ. ΛέλεΧρυσούλα
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«Η ταφή του Χριστού», Δομήνικος Θεοτοκόπουλος 1541-1614
Το ζωγραφικό έργο με θέμα την ταφή του Χριστού αποτελεί πρόσφατο
απόκτημα της Εθνικής μας Πινακοθήκης, που προστέθηκε στα άλλα δυο
ζωγραφικά έργα του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου ή Ελ Γκρέκο. Το έργο
φιλοτεχνήθηκε στη Βενετία.
Η σκηνή της Ταφής αναπτύσσεται μπροστά στο σκοτεινό στόμιο ενός
σπηλαίου. Δυο ανδρικές μορφές ετοιμάζονται να το εναποθέσουν σε μια
μαρμάρινη σαρκοφάγο. Η αριστερή μορφή με την αθλητική ανατομία
έχει ταυτιστεί με το Νικόδημο.
Στο κεντρικό σύμπλεγμα παρατηρούμε τρεις γυναικείες μορφές, τη
λιπόθυμη Παναγία και τις δυο Μαρίες.
Ένας ώριμος άνδρας αριστερά εικάζεται ότι απεικονίζει τον Ιωσήφ τον
από Αριμαθαίας, ιδιοκτήτη του τάφου του Χριστού.
Ο άγιος Ιωάννης εικονίζεται λίγο παράμερα από την ταφή του Χριστού. Η
μορφή του προβάλλει επιβλητική, τυλιγμένη σε ένα φανταχτερό και
λαμπερό κόκκινο-πορτοκαλί ένδυμα, το κεφάλι σκυφτό σε ένδειξη
περισυλλογής. Η κίνηση του δεξιού χεριού του αγίου Ιωάννη, που
δείχνει προς τον ορίζοντα, δηλώνει την αποστροφή του στη θέα του
ενταφιασμού του αγαπημένου δασκάλου του. Εμπρός και σε χαμηλότερο
επίπεδο από τα πόδια του υπάρχει ένα δενδρύλλιο ακακίας και δίπλα
της μόλις ξεπροβάλλει ένας μικρός αθάνατος (αγαύη).
Στο έδαφος, μπροστά στον τάφο, κείτεται ο ακάνθινος στέφανος μαζί με τρία καρφιά.
Η θλίψη και ο πόνος είναι διάχυτος σε αυτόν τον πίνακα. Τα ίδια αισθήματα γεννά και σε όποιον τον κοιτάζει.

Λυδία Μπέση, Α2
(Πηγή: Εθνική Πινακοθήκη, Μαρίνα Λαμπράκη-Πλάκα)

 Ευχαριστούμε για την ανάγνωση!
 Ευχαριστούμε τους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας για την
φιλολογική επιμέλεια .
 Ευχαριστούμε όλους τους μα ητές που βοή ησαν με κείμενά
τους και με άλλους τρόπους για την ολοκλήρωση αυτού του
ειδικού τεύχους της εφημερίδας μας!
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