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 ΧΡΙΣΤΟΣ 

ΑΝΕΣΤΗ 

ΠΑΣΧΑ ΣΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟ   
 

Και ποιος δε θα ’θελε να περάσει το Πάσχα στο νησί μας. Όλα φαντάζουν διαφορετι-

κά, παραμυθένια, είναι και ο ανοιξιάτικος καιρός που βοηθάει σ’ αυτό. Όπως κάθε 

τόπος έχει τα δικά του έθιμα έτσι κι εμείς. Τη Μεγάλη εβδομάδα οι πιστοί κατακλύζο-

υν τις εκκλησιές για να παρακολουθήσουν με κατάνυξη το θείο δράμα και να μετέχο-

υν στη χαρά της ανάστασης. Οι νοικοκυρές κάνουν τις απαραίτητες ετοιμασίες στα 

σπίτια τους, βάφουν τα αυγά, φτιάχνουν κουλουράκια και τσουρέκια όπως το απαιτο-

ύν οι άγιες μέρες. Η νηστεία συνεχίζεται από μικρούς και μεγάλους. Τη Μ. Πέμπτη 

έχουμε την ακολουθία των δώδεκα ευαγγελίων. Ακολουθεί η κορύφωση του δράμα-

τος της σταύρωσης τη Μ. Παρασκευή. Το μεσημέρι γίνεται η λιτανεία του Εσταυρω-

μένου στους δρόμους της πόλης που καταλήγει στην πλατεία Σολωμού. Στη συνέχεια 

οι στολισμοί των επιταφίων είναι μια όμορφη εμπειρία για μικρούς και μεγάλους. Το 

βράδυ όμως γίνεται κάτι διαφορετικό και αστείο. Μερικές ομάδες παιδιών και νέων 

κατεβάζουν τις ταμπέλες των καταστημάτων, όσες βέβαια μπορούν να βγάλουν και 

τις πηγαίνουν μπροστά στο μουσείο. Το πρωί οι καταστηματάρχες ψάχνουν να βρουν 

την ταμπέλα τους. Ο επιτάφιος βγαίνει στις τέσσερις το πρωί του Μ. Σαββάτου. Στις 

εφτά το πρωί στην πρώτη ανάσταση σπάζουν τις βίκες, δηλαδή τις πήλινες στάμνες 

στην κεντρική πλατεία. Το Μ. Σάββατο το βράδυ στην ανάσταση, η ατμόσφαιρα είναι 

πολύ γιορτινή. Η πλατεία του Αγίου Μάρκου κατάφωτη, η εξέδρα έτοιμη, ο κόσμος 

πολύς, τα κεράκια και οι λαμπάδες ανάβουν με το «Δεύτε λάβετε φως». Σε λίγο ακού-

γεται το «Χριστός ανέστη» και οι ευχές αρχίζουν. Ο ουρανός λάμπει από τα χιλιάδες 

πυροτεχνήματα. Στο σπίτι το τραπέζι περιμένει στρωμένο με το παραδοσιακό σγατζέ-

το. Ξημερώνοντας η Κυριακή του Πάσχα όλοι ασχολούνται με το ψήσιμο του οβελία. 

Οι ευχές και οι επισκέψεις μεταξύ φίλων και συγγενών δίνουν και παίρνουν. Όλοι 

γιορτάζουν, χορεύουν τραγουδούν. Οι γιορτές ολοκληρώνονται με τα πανηγύρια που 

γίνονται τη Δευτέρα του Πάσχα στις εκκλησίες που είναι αφιερωμένες στην Παναγία. 
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ Δ΄1 ΤΑΞΗ 
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ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ 

 

Το βαφτιστικό του όνομα ήταν Κωνσταν-

τίνος. Μεγάλος πατριώτης και θρησκευ-

τικός ηγέτης, μια φλογερή και αγνή ψυ-

χή. 

Δίκαια τον χαρακτήριζαν πρόδρομο του 

Ρήγα και της Φιλικής Εταιρίας. Ο πατέ-

ρας του καταγόταν από την Ήπειρο. Γεν-

νήθηκε στο Μέγα Δέντρο της Αιτωλίας. 

Έμαθε να πρωτοδιαβάζει στη Παρνασί-

δα. Ήταν τότε 8 χρονών και ο ιεροδιδάσ-

καλος Λύτσικας εκτίμησε τη φιλομάθεια 

του και τον ασυνήθιστο χαρακτήρα του. 

Τριάντα χρονών φοίτησε στην Αθωνιάδα 

σχολή του Αγίου Όρους. Όταν αποφοίτη-

σε πήρε το όνομα Κοσμάς. Οι δύσκολοι 

για το βασανισμένο Ελληνικό Έθνος και-

ροί δε σήκωναν αναβολή. Χρειαζόταν 

άμεση δράση, συστηματική. Ο Κοσμάς 

τράβηξε για την Κωνσταντινούπολη, πή-

ρε άδεια του πατριαρχεύοντα Σεραφείμ 

και κατέβηκε στην Αιτωλία, την Ήπειρο 

και την Θεσσαλία το 1760. Κήρυξε το 

λόγο του Θεού με θέρμη, ευγλωττία, πε-

ιστικότητα. Τα λόγια του έβγαιναν όλο 

παλμό από το βάθος της καρδιάς του. Το 

1775 ανανέωσε την άδεια του και άρχισε 

νέα περιοδεία. Πέρασε από τα Δωδεκά-

νησα, τα Ιόνια νησιά, το Άγιο Όρος, τη 

Θράκη, τη Χαλκιδική, την Κρήτη και την 

Ήπειρο. Η εκκλησία μας γιορτάζει τη 

μνήμη του στις 24 Αυγούστου. 

 
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΛΙΒΕΡΗ Δ΄1 ΤΑΞΗ 

 

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΛΟΥΛΟΣ Δ΄1 ΤΑΞΗ 

Η ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΛΑΜΠΡΗΣ 

Δ. ΣΟΛΩΜΟΣ 

 

Καθαρότατον ήλιο επρομηνούσε  

της αυγής το δροσότατο ύστερο αστέρι 

σύγνεφο, καταχνιά, δεν απερνούσε 

τ’ ουρανού σε κανένα από τα μέρη 

και από κει κινημένο αργοφυσούσε  

τόσο γλυκό στο πρόσωπο τ’ αέρι 

που λες και λέει μες στης καρδιάς τα φύλ-

λα: 

Γλυκιά η ζωή και ο θάνατος μαυρίλα. 

**** 

Χριστός ανέστη! Νέοι, γέροι και κόρες, 

όλοι, μικροί μεγάλοι ετοιμαστείτε 

μέσα στες εκκλησιές τες δαφνοφόρες 

με το φως της χαράς συμμαζωχτείτε. 

Ανοίξετε αγκαλιές ειρηνοφόρες 

Ομπροστά στους Αγίους και φιληθείτε. 

Φιληθείτε γλυκά χείλη με χείλη 

Πέστε Χριστός ανέστη εχθροί και φίλοι. 

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΑΨΟΜΑΝΙΚΗΣ Δ΄1 ΤΑΞΗ 

ΝΤΑΙΑΝΑ ΓΚΛΑΒΑ Δ΄1 ΤΑΞΗ    

ΑΚΡΟΣΤΙΧΙΔΑ 
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Νομός Αττικής 

Μια από τις εποχές 

Καλοκαιρινό φρούτο 

Το συνώνυμο του γελάω 

Μήνας του χρόνου 

 
ΑΡΜΕΝΙΤΑ ΤΖΕΛΙΛΗ Δ΄1 ΤΑΞΗ  

ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΤΣΙΟΛΗ Δ΄1 ΤΑΞΗ 
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ΗΛΙΟΣ 

 

Κάθε πρωί στον ουρανό εμφανίζεται ο 

Ήλιος. Όλοι μας τον βλέπουμε κάθε μέ-

ρα. Ξέρουμε όμως τι είναι πραγματικά ο 

Ήλιος ; Ο Ήλιος είναι στην πραγματικό-

τητα ένα αστέρι σαν αυτά που βλέπουμε 

το βράδυ στον ουρανό, το πιο κοντινό 

σε εμάς αστέρι. Είναι τόσο μεγάλος, 

ώστε η Γη μας χωράει μέσα του ένα ε-

κατομμύριο φορές, όμως δεν είναι στε-

ρεός σαν τη Γη. Φανταστείτε τον σαν 

μια τεράστια σφαίρα από φλεγόμενα αέ-

ρια. Ο Ήλιος αποτελεί πολύτιμη πηγή 

θερμότητα και φωτός για το πλανήτη 

μας. Χωρίς αυτόν δεν θα υπήρχε ζωή, 

αφου η Γη θα πάγωνε και η θερμοκρασί-

α θα έφτανε τους –270 βαθμούς. Κανείς 

δεν μπορεί να φτάσει τον Ήλιο γιατί εί-

ναι πάρα πολύ ζεστός. Ο Ήλιος είναι φί-

λος μας, αλλά μπορεί να γίνει επικίνδυ-

νος αν δεν προσέξουμε. Γι’ αυτό δεν 

πρέπει να τον κοιτάμε ποτέ κατευθείαν, 

αφού είναι βλαβερός για τα μάτια μας. 

 
ΣΚΟΠΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΤΣΗΣ Δ΄1 ΤΑΞΗ 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΨΑΛΛΑΣ Δ΄1 ΤΑΞΗ 

ΑΝΕΚΔΟΤΑ 

 

* Την ώρα της γραμματικής ο δάσκαλος 

λέει στον μαθητή : 

- Εγώ τρώω, εσύ τρως, αυτός τρώει, εμείς 

τρώμε, εσείς τρώτε, αυτοί τρώνε. Πες το 

τώρα και εσύ. 

- Όλοι τρώμε, κύριε ! 

* Ένας τύπος τρέχει ασταμάτητα πίσω 

από ένα λεωφορείο να το προλάβει. 

- Μην προσπαθείτε άδικα. Δεν θα το προ-

λάβετε του φωνάζει ένας περαστικός. 

- Πρέπει ! Είμαι ο οδηγός του! 

* Εγώ είμαι πολύ τυχερός. Έχω γνωρίσει 

και τον προ-προ-προ-παππού μου. 

- Αυτός είναι πολύ μεγάλος ψεύτης, σχο-

λιάζει ένας από τους συνομιλητές. 

- Μπα, δεν είναι ψεύτης. Τραυλός είναι. 

* - Μπόμπο γιατί γράφεις όρθια; 

- Γιατί γράφω ορθογραφία, μαμά! 

* Γλίτωσε την έκθεση. 

Ο δάσκαλος στο μαθητή: 

- Πέρασες ωραία το Σαββατοκύριακο; 

- Ωραία, αλλά δεν είχε τόσο ενδιαφέρον, 

που να αξίζει να γράψω έκθεση… 
 

ΧΑΡΗΣ ΣΟΥΡΜΠΗΣ Δ΄1 ΤΑΞΗ 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΞΕΝΟΣ Δ΄1 ΤΑΞΗ  

ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΌΤΙ : 

 

 Η πιο μεγάλη πτήση ενός κοτόπου-

λου είναι 13 δευτερόλεπτα! 

 Η ηλεκτρική καρέκλα ανακαλύφ-

θηκε από έναν οδοντογιατρό! 

 Όλοι οι ανεμόμυλοι περιστρέφον-

ται δεξιόστροφα εκτός από αυτούς 

στην Ιρλανδία! 

 Οι καμήλες έχουν τρία βλέφαρα! 

 Ο ενήλικος καρχαρίας φανός μπο-

ρεί να χωρέσει στην παλάμη σου. 

Έχει μήκος μόλις 20 εκατοστά! 

 Ένας τόνος ανακυκλωμένου χαρτι-

ού σώζει 17 δέντρα. 

 Η αγελάδα έχει 3 στομάχια ενώ η 

αράχνη δεν έχει λαιμό! 

 
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΡΙΓΏΤΗΣ Δ΄1 ΤΑΞΗ 

ΑΝΤΡΙΑΝ ΜΠΑΣΤΑΣ Δ΄1 ΤΑΞΗ 

ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ 

 

Στον πλανήτη μας οι άνθρωποι τα ζώα 

και τα φυτά πρέπει να ζουν αρμονικά χω-

ρίς ο ένας να καταστρέφει τον άλλον. 

Δυστυχώς οι άνθρωποι πολλές φορές φέ-

ρονται σκληρά στα ζώα. Τα χτυπούν, τα 

κακομεταχειρίζονται και όταν θέλουν να 

απαλλαγούν από αυτά τα εγκαταλείπουν 

στην τύχη τους. Δεν πρέπει σε καμία πε-

ρίπτωση να ζουν μόνα τους χωρίς τροφή, 

νερό και σπίτι. Δεν υπάρχει χειρότερο 

θέαμα από ένα ζώο να περπατά μόνο του 

στο κρύο και να τρώει από τα σκουπίδια. 

Πρέπει λοιπόν όλοι μας να δείξουμε πε-

ρισσότερη ευαισθησία στα ζώα και να τα 

περιβάλλουμε με αγάπη και στοργή. 

 
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΔΡΩΝΑ Δ΄1 ΤΑΞΗ 
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Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 

 

Ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν μια μεγάλη 

κοσμοϊστορική μορφή που άλλαξε την 

τύχη όλης της ανθρωπότητας. 

Οι λαοί τον θαύμαζαν τόσο πολύ, ώστε 

πίστεψαν πως είχε θεία καταγωγή. Στην 

πραγματικότητα ήταν ευαίσθητος 

άνθρωπος που δεν φοβόταν τους κινδύνο-

υς κι αγαπούσε το ασυνήθιστο και το 

σπάνιο που τον μάγευε. 

Είναι ο μοναδικός κατακτητής στην ιστο-

ρία των λαών που η κατάκτηση των χω-

ρών δεν ήταν μόνο πολεμική αλλά και 

πολιτιστική. Η κατάκτηση της Ανατολής 

άνοιξε μεγάλο και πλατύ δρόμο στην 

πρόοδο και στον πολιτισμό του κόσμου. 

Έτσι ο μεγάλος αυτός Έλληνας έγινε ο 

ηγήτορας του κόσμου σε καινούριους 

πνευματικούς και πολιτιστικούς ορίζον-

τες. Καμιά κατάκτηση δεν ήταν τόσο χρή-

σιμη στην ανθρωπότητα όσο του Έλληνα 

Μακεδόνα βασιλιά Αλέξανδρου. Δίκαια 

λοιπόν η ιστορία τον ονόμασε «Μέγα Α-

λέξανδρο». 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΛΕΜΟΤΟΜΟΥ Δ΄1 ΤΑΞΗ 

ΙΩΑΝΝΑ ΒΛΑΧΟΥ Δ΄1 ΤΑΞΗ 

ΖΑΝΤΙΝΑ ΓΚΛΑΒΑ Δ΄1 ΤΑΞΗ 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 

 

Πριν από λίγες μέρες επισκεφτήκαμε το 

Αεροδρόμιο της Ζακύνθου. Περιμέναμε 

με αγωνία αυτήν την ημέρα. Όταν φτάσα-

με στο αεροδρόμιο περάσαμε από ένα μη-

χάνημα που έλεγχε αν είχαμε κάποιο με-

ταλλικό αντικείμενο πάνω μας. Στη συνέ-

χεια βγήκαμε στην πίστα όπου εκεί αντικ-

ρίσαμε κάτι πελώριους σιδερένιους 

«τοίχους» που μας προστάτευαν από τα 

καυσαέρια των αεροπλάνων. Στην άκρη 

υπήρχαν διάφορα αυτοκίνητα που χρησι-

μοποιούνται για να μεταφέρουν τις αποσ-

κευές των επιβατών, είδαμε πυροσβεστι-

κά οχήματα, ασθενοφόρα και κλιμακοφό-

ρα. Μετά ανεβήκαμε στον πύργο ελέγχου. 

Η θέα από εκεί ήταν φανταστική. 

Έβλεπες όλο το αεροδρόμιο. Η αίθουσα 

ήταν γεμάτη από όργανα, τηλέφωνα, α-

συρμάτους. Εκεί ο ελεγκτής εναέριας 

κυκλοφορίας μας εξήγησε πως λειτουργο-

ύν. Η δουλειά του είναι πολύ υπεύθυνη, 

αν κάνει το παραμικρό λάθος μπορεί να 

χαθούν ανθρώπινες ζωές. Σε λίγο είδαμε 

έκπληκτοι να προσγειώνεται στην πίστα 

ένα αεροπλάνο. Στην αρχή όταν ερχόταν 

μας φαινόταν μικρό αλλά όσο πλησίαζε 

καταλάβαμε πόσο μεγάλο ήταν. Αφού α-

ποβίβασε και επιβίβασε τους νέους επιβά-

τες απογειώθηκε για τον προορισμό του. 

Ήταν μια ανεπανάληπτη εμπειρία! Στη 

συνέχεια επισκεφτήκαμε τον μετεωρολο-

γικό σταθμό και ενημερωθήκαμε πώς γί-

νονται οι μετρήσεις και για το πώς παίρ-

νονται οι πληροφορίες για τον καιρό. Εί-

δαμε το βροχόμετρο, τα διάφορα θερμό-

μετρα και τα όργανα που μετράνε την ατ-

μοσφαιρική πίεση. Πιο πέρα είδαμε πως 

γίνεται ο έλεγχος των αποσκευών. Έτσι 

αποκτήσαμε μια ολοκληρωμένη εικόνα 

για το πώς λειτουργεί το αεροδρόμιο και 

γενικά οι εναέριες μεταφορές.  

 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΥΛΩΝΑΣ Δ΄1 ΤΑΞΗ 

ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΤΡΑΣ Δ΄1 ΤΑΞΗ 
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ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ  
 

 Ανδρωνά Χριστίνα                        Μυλωνάς Δημήτρης 

 Βλάχου Ιωάννα                              Ξένος Βασίλης 

 Γιατράς Άγγελος                            Ραψομανίκης Παναγιώτης 

 Γκλαβά Ζαντίνα                            Σούρμπης Χάρης 

 Γκλαβά Νταϊάνα                           Τζελίλη Αρμενίτα 

 Θεοδωρίτσης Σκοπιώτης             Τσιόλη Διονυσία 

 Λιβέρη Κατερίνα                           Τσιριγώτη Χριστίνα 

 Λούλος Διονύσης                           Τσιριγώτης Άγγελος 

 Μάρα Άντζελα                               Φλεμοτόμου Αλεξάνδρα 

 Μπάστας Αντριάν                          Ψάλλας Γιώργος 
 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ  ΕΚΔΟΣΗΣ : 

Σπύρος Ι. Θεοδόσης 
 

 

6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

 

 WEB:         http://6dim-zakynth.zak.sch.gr 

 Ε - ΜΑΙL:  mail@6dim-zakynth.zak.sch.gr 

 FAX:          26950 45193 

 ΤΗΛ.          26950 29786  &   26950 29787 

ΜΑΡΑ ΑΝΤΖΕΛΑ Δ΄1 ΤΑΞΗ 
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