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ΛΑΜΠΡΗ 
 
Αδέλφια ελάτε στο πανηγύρι  
Σφίξτε  τα χέρια με  μια  καρδιά 
Σμίξτε τα χείλη στο θείο ποτήρι 
Λαμπρή είν’ η μέρα π’ αργοξυπνά 
 
Χριστός ανέστη το λέει τ΄ αγέρι  
Πέρα στους κάμπους και στα βουνά 

Αύρες μηνάνε το νέο στη φτέρη  
Λαμπρή είν’ η μέρα π’ αργοξυπνά  
 
Ανάσταση είναι και στις καρδιές μας  
Άγγελοι ψάλλουν το ωσαννά, 
Το παν’ κι οι σπίνοι στις  πασχαλιές 
μας 
Λαμπρή είν η μέρα π΄ αργοξυπνά 

 

Κωνσταντίνος Κανάρης 

Όλη η βουλή των προεστών στο μώλο συναγμένη 

είπε πως όξω στη στεριά τους Τούρκους θα 

προσμένει. 

Τότε έβγαλα το φέσι 

και να μιλήσω θάρρεψα προβάλλοντας στη μέση: 

"Τίποτα, αρχόντοι, δε φελά, μονάχα το καράβι!" 

Σα μ' άκουσε ένα απ' τα τρανά καλπάκια μας, 

ανάβει 

και το φαρμάκι χύνει: 

"Ποιός είναι αυτός, και πώς τον λέν, που 

συμβουλές μας δίνει;" 

Να τα Ψαρά πως χάθηκαν. Κ' εγώ φωτιά στο 

χέρι 

πήρα, και πέρα τράβηξα κατά της Χιός τα μέρη, 

κ' είπα από κει -δε βάσταξα- με χείλια 

πικραμένα: 

"Να πώς με λέν έμενα". 
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      …ΚΑΙ ΤΙ ΓΡΑΦΟΥΜΕ 
 

Σελ. 2   Ποιοι είμαστε - Editorial 
Σελ. 3   Ήθη και έθιμα του Πάσχα 
Σελ. 4   Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου –  
Η Εθνική Εορτή της 25ης Μαρτίου 
Σελ. 5   Βάψιμο και τσούγκρισμα αυγών –  
οβελίας 
Σελ. 6   Συνέντευξη με τους ηθοποιούς του  
θεάτρου  του ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 
Σελ. 7   Απόστολος Παύλος – λαϊκός θρύλος 
Σελ. 8   Ο Εμμανουήλ Παπάς 
Σελ. 9   Σπαζοκεφαλιές  – ανέκδοτα –  
το «21» στο σινεμά 
Σελ.10  Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας - 
Περιβαλλοντολογικό 
Σελ.11  Πασχαλινές συνταγές  
Σελ.12  Αθλητισμός 
 

EDITORIAL 
 

Το Τ.Ε.Ε. Ειδικής Αγωγής Α’ Βαθμίδας 
Σερρών – Ειδικό ΕΠΑ.Λ. είναι μια σχετικά νέα 
δομή στο χώρο της εκπαίδευσης και καλύπτει 
τις ανάγκες όλου του νομού Σερρών, καθόσον 
είναι το μοναδικό. 

Λειτουργεί για 4η σχολική χρονιά με τον 
τομέα Οικονομίας και Διοίκησης και την 
ειδικότητα Υπαλλήλων Διοίκησης και στεγάζεται 
σε έναν παραχωρημένο χώρο του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. στο 
3ο χιλ. Σερρών – Δράμας. Το μαθητικό δυναμικό 
ανέρχεται σε 56 μαθητές - τριες. Στόχος μας 
είναι η αναβάθμιση του σχολείου και η 
καλλιέργεια των δεξιοτήτων των μαθητών – τριών 
ώστε με την ενηλικίωση τους να επέλθει και η 
αυτονομία τους.  

Χαίρομαι ιδιαίτερα για το όμορφο 
αποτέλεσμα της προσπάθειας αυτής των παιδιών 
και ευχαριστώ θερμά τους χορηγούς της 
:Σταμάτη Κάντζα ΑΕΒΕ Σούπερ Μάρκετ και 
ΑΦΟΙ Χαραλαμπίδη Ο.Ε. Τυπογραφείο για τη 
στήριξη που παρέχουν στο σχολείο. 

Το τεύχος αυτό είναι αφιερωμένο στη 
μεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης, το Πάσχα, γι’ 
αυτό και περιέχει αρκετές αναφορές στα ήθη 
και έθιμα των ημερών αυτών. Επίσης 
φιλοξενούνται κείμενα για τη μεγάλη γιορτή του 
Ευαγγελισμού, συνδυάζοντας το θρησκευτικό με 
τον εθνικό χαρακτήρα της γιορτής αυτής. 
    Εύχομαι αυτό το περιοδικό, που είναι 
και το πρώτο του σχολείου, να σας δώσει, όλους 
εσάς που συμμετέχετε, τη χαρά της δημιουργίας 
και να αποτελέσει κίνητρο για να συνεχίσετε να 
καταγράφετε τις σκέψεις, τις απόψεις σας, τις 
δράσεις του σχολείου και τα οφέλη που 
αποκομίζετε κάθε φορά. 
 

Η Διευθύντρια  
Άννα Κωστοπούλου 
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ΤΟ ΘΕΜΑ ΜΑΣ 

ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 

Η λέξη Πάσχα προέρχεται από την εβραϊκή «pasah» που σημαίνει διάβαση. Οι 
Εβραίοι γιόρταζαν το Πάσχα σε ανάμνηση της απελευθέρωσής  τους από τους 
Αιγυπτίους και της διάβασης της Ερυθράς θάλασσας , ενώ οι χριστιανοί γιορτάζουν την 
Ανάσταση του Σωτήρα και τη διάβαση από το θάνατο στη ζωή. Η αντίστοιχη ελληνική λέξη για 
το Πάσχα είναι Λαμπρή , διότι η μέρα της Ανάστασης του Χριστού είναι μέρα ευφρόσυνη. 

Το Πάσχα είναι κινητή γιορτή. Ο εορτασμός της ορίζεται κάθε χρόνο για την πρώτη 
Κυριακή μετά την πανσέληνο της εαρινής ισημερίας. Πληθώρα εθίμων και παραδόσεων 

αναβιώνουν κατά της διάρκειας της εβδομάδας που προηγείται του Πάσχα (Μεγάλη 
Εβδομάδα) σε όλες τις περιοχές του ελληνικού χώρου. 

 Το Σάββατο του Λαζάρου οι γυναίκες, σε μνήμη του Λαζάρου, ζυμώνουν για τα παιδιά 
ειδικά κουλουράκια, στα οποία δίνουν το σχήμα ανθρώπου. Παιδιά συγκροτούν ομάδες, 
επισκέπτονται τα σπίτια του χωριού ή της πόλης και τραγουδούν ειδικά τραγούδια, τα 
λεγόμενα Λαζαρικά. 

   Τη μεγάλη Τετάρτη, το ευχέλαιο γίνεται στις εκκλησίες. Από το πρωί της 
Μεγάλης Πέμπτης οι γυναίκες καταγίνονται με το ζύμωμα. Ζυμώνουν τις κουλούρες της 
Λαμπρής καθώς και κουλούρι για την Πρωτομαγιά. Άλλο έθιμο, την ίδια μέρα, το οποίο είναι 
βυζαντινό, είναι το βάψιμο των αυγών που γίνεται με ορισμένη  εθιμοτυπία. Σε πολλά μέρη 
είναι ορισμένος ο αριθμός των αυγών που θα βάψουν . Τα αυγά βάφονται κυρίως κόκκινα σε 
ανάμνηση  του χυμένου αίματος ενώ για άλλους το χρώμα αυτό αποτελεί έκφραση χαράς για 
την Ανάσταση του Κυρίου. Τέλος, σε μερικούς τόπους, στα Δώδεκα Ευαγγέλια (π.χ. Ρόδο) 
ανάβονται φωτιές στις οποίες τα παιδιά πηδούν και καίνε το Μάρτη τους. Το σταύρωμα του 
Ιούδα ήταν το ποιο σημαντικό έθιμο γι’ αυτό το ομοίωμα του Ιούδα έπρεπε να είναι έτοιμο από 
την Μεγάλη Πέμπτη. 

 Το Μεγάλο Σάββατο το πρωί στολίζουν την εκκλησία με κλαδιά δάφνης γύρω γύρω, 
γεμίζουν ένα πανέρι με δαφνόφυλλα και όταν ο παπάς πει «Ανάστα ο Θεός κρίναι την γην» τα 
σκορπά σε όλη την εκκλησία και οι γυναίκες προσπαθούν να τα πιάσουν. Η τελετή της 
Ανάστασης γίνεται τα μεσάνυχτα του Σαββάτου. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, οι πιστοί 
συγκεντρώνονται στις εκκλησίες κρατώντας λευκές λαμπάδες, τις οποίες ανάβουν με το «Άγιο 
φως», που μοιράζει ο ιερέας.  
 Όταν ο τελευταίος ψάλλει το «Χριστός Ανέστη» οι  πιστοί  ανταλλάσσουν ευχές  και το 
λεγόμενο «φιλί της αγάπης». Με το «Άγιο φως» συνηθίζουν να σταυρώνουν το ανώφλι της 
εξώπορτας των  σπιτιών 3 φορές για καλή τύχη. Κατόπιν κάθονται γύρω από το γιορτινά 
στρωμένο τραπέζι για να τσουγκρίσουν τα κόκκινα αυγά και να γευματίσουν με την 
παραδοσιακή μαγειρίτσα. 

..Το πρωί την Κυριακής σουβλίζεται σε πολλές περιοχές της χώρας ο οβελίας. Σε 
άλλες πάλι, το κρέας για το πασχαλινό τραπέζι, αρνί ή κατσίκι κατά περίπτωση, ψήνεται στο 
φούρνο. Μέσα σε εορταστική ατμόσφαιρα ακολουθεί πλούσιο γεύμα και το γλέντι διαρκεί 
συνήθως μέχρι αργά το βράδυ. 

 
 
    
       

       
      

Κατιντζίδης Σίμος, 

μαθητής Δ2 
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Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ 
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1821 

 
Η  25η Μαρτίου είναι μια από τις δύο Εθνικές 

Εορτές μας. Την ημέρα αυτή τιμούμε τους ήρωες της 
επανάστασης του 1821 που έδωσαν την ζωή τους 
ώστε η πατρίδα μας είναι μια ελεύθερη χώρα.  
 Από τις 29 Μαΐου του 1453 μετά την άλωση 
της Πόλης και για τέσσερις αιώνες οι Έλληνες 
ζούσαν κάτω από την τούρκικη κατοχή . Πολλοί από 
τους  Έλληνες της εποχής  αυτή δεν άντεχαν τον 
τουρκικό ζυγό και είχαν καταφύγει στα βουνά. Αυτοί 
ήταν και οι πρωτεργάτες της επαναστάσεως.  
 Στις 25 Μαρτίου του 1821 στην μονή της 
Μέγιστης Λαύρας στα Καλάβρυτα ο επίσκοπος 
Παλαιών Πατρών Γερμανός σήκωσε το λάβαρο της 
επανάστασης Τότε άρχισε επίσημα η Ελληνική 
Επανάσταση που οδήγησε μετά από πολλούς 
αγώνες και θυσίες στην ελευθέρωση και αναγνώριση 
του ελληνικού κράτους το 1830 με τη συνθήκη του 
Λονδίνου . 
 Δύο χρόνια μετά στις 14 Αυγούστου 1832 
ορίστηκαν και τα σύνορα της Ελλάδας να φτάνουν 
μέχρι την νοητή γραμμή που έχει άκρα τον 
Παγασητικό και τον Αμβρακικό κόλπο. Τον 
Δεκέμβριο του ίδιου έτους  αποδέχτηκε η Οθωμανική 
αυτοκρατορία αυτή την απόφαση και από τότε ξεκινά 
η πορεία του Νέου Ελληνικού κράτους. 
 Ο εορτασμός της 25η Μαρτίου ως Εθνικής 
εορτής καθιερώθηκε με το διάταγμα 980, στις 15 
Μαρτίου του 1838. Την ίδια χρονιά έγινε και ο 
πρώτος επίσημος εορτασμός. 
 Τελέστηκε δοξολογία στον ναό της Αγίας 
Ειρήνης στην οδό Αιόλου. Πλήθος κόσμου είχε 
μαζευτεί και ανάμεσα τους ήταν και οι αγωνιστές της 
επανάστασης, οι οποίοι αποθεώθηκαν. Μετά τη 
δοξολογία, στήθηκε γλέντι στην πλατεία 
Κλαυθμώνος. Το βράδυ άναψαν φωτιές στη 
Ακρόπολη. Στον Λυκαβηττό στήθηκε ένας 
φλεγόμενος σταυρός που έφερε την φράση  «ΕΝ 
ΤΟΥΤΟ ΝΙΚΑ». 
 Από τότε η 25η Μαρτίου γιορτάζεται κάθε 
χρόνο σαν μέρα τιμής στους ήρωες της 
επανάστασης του 1821. 

   
       

ΤΟ ΘΕΜΑ ΜΑΣ 

Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 
ΘΕΟΤΟΚΟΥ 

 
Στις 25 Μαρτίου γιορτάζουμε 

τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Την 
χαρμόσυνη, δηλαδή, είδηση που έφερε 
ο Αρχάγγελος Γαβριήλ στην Παναγία, 
ότι μέσω αυτής θα ενσαρκωθεί ο Υιός 
του Θεού. «Ιδού νυν ευαγγελίζομαι 
χαράν  μεγάλην» της είπε ο 
Αρχάγγελος. Όταν η Παναγία ρώτησε 
πώς είναι δυνατόν να τεκνοποιήσει 
χωρίς άντρα, ο Αρχάγγελος της 
απάντησε ότι το Άγιο Πνεύμα θα έρθει 
σε σένα και με την δύναμη του Υψίστου 
θα συντελεστεί η ενσάρκωση του Υιού 
Του.  

Το απολυτίκιο της γιορτής λέει: 
«Σήμερα είναι η κυριότερη μέρα της 
σωτηρίας μας και η φανέρωση του 
Μυστηρίου, που ήταν πολλά χρόνια 
κρυμμένο: Ο Υιός του Θεού θα γίνει 
άνθρωπος, Υιός της Παρθένου Μαρίας 
και ο Αρχάγγελος Γαβριήλ αυτό το 
χαρμόσυνο μήνυμα φέρνει. Γι’  αυτό κι 
εμείς μαζί μ’  αυτόν ας πούμε ζωηρά 
στην Παναγία: «Χαίρε, Κεχαριτωμένη, 
ο Κύριος είναι μαζί σου». 

Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, 
είναι από τις μεγαλύτερες γιορτές της 
εκκλησίας μας, είναι μέρα χαράς. Η 
Εκκλησία επιτρέπει την βρώση ψαριών 
ακόμα κι αν «πέσει» μέσα στην Μεγάλη 
Εβδομάδα. Η ημέρα αυτή είναι και 
ημέρα αργίας. Η παράδοση λέει ότι 
αυτήν την ημέρα ούτε τα χελιδόνια δεν 
χτίζουν τις φωλιές τους. 

Σε κάποιες περιοχές , την ημέρα 
αυτή, τα παιδιά βγάζουν από τα χέρια 
τους τον «Μάρτη» και τον αφήνουν 
πάνω στις τριανταφυλλιές ή σε κλαδιά 
δέντρων, για να τον πάρουν τα 
χελιδόνια και να χτίσουν τις φωλιές 
τους. 

 
 

Κατιτζίδης 

Σίμος,  

μαθητής Δ2 

ΧρήστοςΤσεπλερής, 

Μαθητής Δ1  
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ΤΟ ΘΕΜΑ ΜΑΣ 

ΤΟ ΕΘΙΜΟ ΤΟΥ ΑΡΝΙΟΥ 
Από την τελετή της εορτής του 

Πάσχα στους Εβραίους προέρχεται και το 
έθιμο του θυσιαζόμενου αμνού…. 

με το αίμα του οποίου έβαφαν την 
είσοδο των σπιτιών τους, κατά 
αναπαράσταση την νύχτας της εξόδου από 
την Αίγυπτο. 

Μετά την έλευση του Χριστού, ο 
ίδιος θυσιαζόμενος υπήρξε ο αμνός του 
Θεού, ο οποίος πήρε τη θέση του 
πασχαλινού αμνού, αφού θυσιάστηκε για 
την ανθρωπότητα. 
 

ΤΟ ΤΣΟΥΓΚΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΑΥΓΩΝ 
Το τσούγκρισμα των αυγών, 

συμβολίζει….. 
την Ανάσταση του Χριστού, καθώς 

το αυγό συμβολίζει τη ζωή και τη 
δημιουργία που κλείνει μέσα του η ζωή. 
Όταν το κέλυφος του αυγού σπάσει με το 
τσούγκρισμα, γεννιέται μια ζωή, έτσι και το 
πασχαλινό αυγό συμβολίζει το σπάσιμο 
του τάφου του Χριστού και την Ανάσταση 
Του. 

 

Ο ΛΑΓΟΣ  
Τον λαγό το Πάσχα τον συναντάμε 

στα παιχνίδια και στα δώρα του Πάσχα, 
αλλά δεν μας είναι γνωστός από την 
ελληνική παράδοση. Μας ήρθε από την 
Δυτική Ευρώπη…. 

Ιδιαίτερα στις γερμανικές χώρες ο 
λαγός του Πάσχα έρχεται από την εξοχή 
και φέρνει τα αυγά στα παιδιά. Το ζώο αυτό 
παρουσιάζεται με μαγικές ικανότητες κι 
είναι συνήθως ταξιδευτής ταχυδρόμος, 
αλλά και καλό πνεύμα της βλάστησης, 
πράγμα που το συναντάμε και σε ελληνικά 
έθιμα θερισμού. 

Οι λαγοί στη γερμανική παράδοση 
ήταν συνδεδεμένοι με την γονιμότητα. Από 
τη στιγμή λοιπόν που το Πάσχα γιορτάζεται 
την Άνοιξη που η φύση αναγεννιέται, οι 
λαγοί συνδέθηκαν αναπόφευκτα με τη 
μεγάλη θρησκευτική γιορτή.   

Κατιτζίδης Σίμος,

 μαθητής Δ2 

 

Οικολογικό βάψιμο αυγών 
 

Μπορούμε να βάψουμε τα πασχαλινά 
αυγά με φυσικά προϊόντα χωρίς να 
χρησιμοποιήσουμε τις συνθετικές βαφές του 
εμπορίου. Το χρώμα ίσως να μην είναι τόσο 
έντονο όσο με αυτές αλλά σίγουρα είναι πιο 
υγιεινό και πιο πρωτότυπο. Ανάλογα με το χρώμα 
που θέλουμε να βάψουμε τα αυγά μας θα 
χρειαστούμε τα ανάλογα υλικά: 
- Για να τα βάψουμε βαθιά κόκκινα θα 
χρειαστούμε κοκκινογούλια (το κάτω μέρος των 
παντζαριών). 
- Για ανοιχτό κόκκινο, παπαρούνες. 
- Για μωβ, βιολέτες. 
- Για κίτρινο, ζαφορά ή άχυρο ή φύλλα 
αμυγδαλιάς. 
- Για πράσινο, μαϊντανό. 
- Για μελί, φλούδες ξερών κρεμμυδιών. 
- Για πορτοκαλί, σκόνη τσίλι ή πάπρικα 

Αφήνουμε τα αυγά εκτός ψυγείου από την 
προηγούμενη ημέρα για να μη σπάσουν 
βράζοντας. Την επομένη λοιπόν, σε μια παλιά 
κατσαρόλα (για να μη «βάψει») βάζουμε νερό. 
Ανάλογα με το πλήθος των αυγών που θέλουμε 
να βάψουμε και το χρώμα, προσθέτουμε ικανή 
ποσότητα από το αντίστοιχο φυσικό υλικό βαφής. 
Αφού το αφήσουμε και πάρει αρκετές βράσεις 
ώστε να δώσει το ανάλογο χρώμα στο νερό, την 
κατεβάζουμε από τη φωτιά και την αφήνουμε να 
κρυώσει αρκετά. Στη συνέχεια βάζουμε μέσα τα 
αυγά προσεκτικά για να μη σπάσουν και τα 
βράζουμε. Τα βγάζουμε και τα ακουμπάμε σε 
λαδόκολλα ή αλουμινόχαρτο. Όταν στεγνώσουν 
από την πάνω πλευρά, προσεκτικά τα γυρίζουμε 
ώστε να στεγνώσουν και από την άλλη. 
Μπορούμε όταν στεγνώσουν να τα κάνουμε να 
γυαλίσουν ,αν με ένα βαμβάκι βουτηγμένο σε λάδι 
τα περάσουμε γύρω - γύρω. 
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Οι ηθοποιοί του Θεάτρου του Νέου Κόσμου Δημήτρης Αντωνίου, 
Σπύρος Κυριαζόπουλος, Μαρία Μπελιγιάννη, Μιχάλης Τιτόπουλος, Στέλιος 
Χλιαράς και ο σκηνοθέτης Μίλτος Σωτηριάδης επισκέφθηκαν το σχολείο μας 
και μας παραχώρησαν την ακόλουθη συνέντευξη. Τους ευχαριστούμε από 
την καρδιά μας. 

 
ΕΡΩΤ.: Μέχρι  πότε θα συνεχίζονται οι παραστάσεις  σας;  
ΑΠΑΝ.: Μέχρι  την   Δευτέρα 1/3/2010. 
ΕΡΩΤ.: Μπορείτε    να μας πείτε    λίγα   λόγια για την παράσταση;  
ΑΠΑΝ.: Το έργο είναι το πιο γνωστό που έχει  γράψει ο Σαίξπηρ, ένας από  
τους πιο γνωστούς συγγραφείς. Το θέμα  είναι δυο παιδιά ερωτευμένα  που 
δεν μπορούν να χαρούν τον έρωτά τους, γιατί οι γονείς τους είναι θανάσιμοι  
εχθροί.  
ΕΡΩΤ.: Πόσο καιρό προετοιμαστήκατε γι’ αυτήν την παράσταση; 
ΑΠΑΝ.: Αρχίσαμε να δουλεύουμε το έργο μόλις τελειώσαμε τη σχολή, ένα 
χρόνο πριν και το παίζουμε 6 μήνες. 
ΕΡΩΤ.: Πώς αποφασίσατε να γίνετε ηθοποιοί; 
ΑΠΑΝ.: Το είχαμε όνειρο. Από μικροί λέγαμε ότι θέλαμε να γίνουμε ηθοποιοί, 
όπως άλλος έλεγε ότι θέλει να γίνει πυροσβέστης. Όταν μεγαλώσαμε και 
φτάσαμε περίπου στη δική σας ηλικία, έπρεπε πολύ σοβαρά να 
αποφασίσουμε τι θα κάνουμε. Και ο καθένας άρχισε να βρίσκει πράγματα 
στην ηθοποιία που τον «τραβούσαν» ακόμα πιο πολύ. Μπορεί ο ένας να σου 
πει ότι «εμένα μ’ αρέσει να αλλάζω ρόλους, δεν ήθελα να είμαι μόνο ο 
Δημήτρης αλλά κάθε μέρα να είμαι άλλος άνθρωπος». Μπορεί άλλος να σου 
πει «εμένα μ’ αρέσει ο κόσμος, να μιλάω στον κόσμο». Όλοι πάντως το 
είχαμε όνειρο.     
ΕΡΩΤ.: Πώς   βρίσκουμε δουλειά   στο θέατρο;   
ΑΠΑΝ.: Αυτή είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Πρώτον, πρέπει να το 
σπουδάσεις ,όπως και κάθε άλλη δουλειά. Αφού λοιπόν σπουδάσεις 
ηθοποιός, μετά σε ζητάνε. Ένας  σκηνοθέτης π.χ. αποφασίζει να ανεβάσει το 
«Ρωμαίος και Ιουλιέτα» - όπως καλή ώρα εμείς τώρα- και λέει «ποια θα είναι 
η Ιουλιέτα μου». Λες «εγώ έχω σπουδάσει θέατρο»- «’Έλα» σου λέει.   
   ΕΡΩΤ.: Σας  αρέσει το έργο; 

ΑΠΑΝ.: Μ’ αρέσει πάρα πολύ. Είναι από τα 
ωραιότερα έργα που υπάρχουν γιατί είναι πάρα 
πολύ αληθινό. Το θέατρο μιλάει για την αλήθεια 
και το  «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» είναι ένα έργο 
πολύ αληθινό. 

 

Σωτήρογλου Βαγγέλης, μαθητής Γ2 

Παπαδοπούλου Έλσα, μαθήτρια Δ2 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 
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ΤΟ ΘΕΜΑ ΜΑΣ 

Η αγάπη 
 

Αν   μπορώ  να   λαλώ   όλες   

τις    γλώσσες    των    ανθρώπων ,    

ακόμα   και   των   αγγέλων,  αλλά  

δεν   έχω   αγάπη   για   τους 

άλλους ,   οι   λόγοι  μου   

ακούγονται    σαν  ήχος   χάλκινης  

καμπάνας   ή   σαν   κυμβάλου*  

αλαλαγμός*.   Κι   αν   έχω   της  

προφητείας  χάρισμα  κι  όλα  

κατέχω  τα μυστήρια  κι   όλη  τη  

γνώση, κι  αν  έχω  ακόμα  όλη  την  

πίστη  έτσι  που   να  μετακινώ  

βουνά,  αλλά  δεν  έχω  αγάπη,  

είμαι   ένα  τίποτα.  Κι αν ακόμα  

μοιράσω  στους   φτωχούς   όλα  

μου  τα  υπάρχοντα,  κι  αν  

παραδώσω  στη  φωτιά  το  σώμα  

μου  για  να  καεί ,  αλλά  δεν   έχω  

αγάπη,   σε  τίποτα   δεν   μ’ ωφελεί.  

Εκείνος  που  αγαπάει   έχει   

μακροθυμία * ,  έχει   και   

καλοσύνη.   Εκείνος   που   αγαπάει  

δε ζηλοφθονεί*,  εκείνος   που  

αγαπάει  δεν  κομπάζει*  ούτε  

περηφανεύεται.  Είναι   ευπρεπής,   

δεν  είναι   εγωιστής  ούτε  

ευερέθιστος,   ξεχνάει  το  κακό  που  

του  έχουν  κάνει.  Δε  χαίρεται  για  

το  στραβό  που  γίνεται,  αλλά  

μετέχει  στη  χαρά  για   το  σωστό.  

Εκείνος  που  αγαπάει   όλα  τα  

ανέχεται.  Σε  όλα  εμπιστεύεται,  για  

όλα  ελπίζει,  όλα  τα  υπομένει.  

Ποτέ  η  αγάπη  δε  θα  πάψει    να   

υπάρχει.    

Aπόστολος  Παύλος 

 

και για την αντιγραφή  

Παλιοστρατζής Γρηγόρης,  

μαθητής Β΄ΕΠΑ.Λ.                                                    

Ο  Χριστός και τα πουλιά 
 
Κάποτε, λένε, έσκυψε ο 

Χριστός στα νερά μιας λίμνης και 
του έπεσε ο σταυρός και χάθηκε. 
Τότε μαζεύτηκαν γύρω του τα 
πουλιά και θέλησαν να βοηθήσουν. 
Πρώτα πάει το περιστέρι, σκύβει 
στη λίμνη και βρέχει μόνο τα νύχια 
του. Ο Χριστός για να το θυμάται 
του βάζει κόκκινο χρώμα στα πόδια 
του. Πάει το χελιδόνι, δεν 
καταφέρνει τίποτα. Ο Χριστός του 
βάφει την κοιλιά του με άσπρο 
χρώμα. Στην καρδερίνα, που δεν 
μπόρεσε κι εκείνη να τα καταφέρει, 
βάφει κόκκινη τη μύτη και βάζει 
πιτσιλιές στα φτερά. Στην πέρδικα 
για σημάδι βάφει μύτη και πόδια 
κόκκινα, της σουσουράδας κάνει 
τρίχρωμη την ουρά της, στον 
κοκκινολαίμη-το λέει και τ’ όνομά 
του- βάφει κόκκινο το λαιμό, στ’ 
αηδόνι χαρίζει μελωδική φωνή. Έτσι 
συνεχίστηκε και στα άλλα πουλιά 
είτε μικρά είτε μεγάλα. 
 Τέλος, ένας αϊτός από ψηλά 
ζυγιάζεται και ορμά μέσα στα νερά 
και ανασύρει το σταυρό. Τότε ο 
Χριστός τον σφραγίζει στη ράχη και 
τον κάνει σταυραϊτό.  

Λαϊκός θρύλος 
 

    

και για την αντιγραφή  
 Ναλμπάντης Ανέστης, μαθητής Γ1 
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ΤΟ ΘΕΜΑ ΜΑΣ 

Εμμανουήλ Παππάς – ο δικός μας ήρωας 

          

 

Στο μεταξύ η φήμη για την πατριωτική του δράση έφθασε σε κάθε 
άκρη της Ελλάδας. Είχε σχεδιάσει μάλιστα και δολοφονική απόπειρα 
εναντίον του ίδιου του Σουλτάνου, η οποία όμως απέτυχε λόγω προδοσίας. 

Όταν κηρύχθηκε η Επανάσταση , ο Εμμανουήλ Παππάς εγκατέλειψε 
την Κωνσταντινούπολη και  μετέβη στο Άγιο Όρος, όπου έγινε δεκτός με 
ενθουσιασμό από ηγούμενους και μοναχούς και ανακηρύχθηκε 
Αρχιστράτηγος της Μακεδονίας. Αφού εγκατέστησε το Στρατηγείο του στο 
Άγιο Όρος με τους 2.500 άνδρες του ,ανέλαβε δράση.  

Στο μεταξύ, στις Σέρρες, εκδηλώθηκε επαναστατικό κίνημα με την 
καθοδήγηση του Μητροπολίτη, το οποίο όμως καταπνίγηκε. Ήταν τότε η 8η  
Μαΐου 1821, ημέρα γιορτής του Ευαγγελιστή Ιωάννη του Θεολόγου, ο 
οποίος και θεωρήθηκε  σωτήρας  και προστάτης της πόλης. Γι’ αυτό και οι 
Σερραίοι, 14 χρόνια μετά, το 1835, έχτισαν  προς τιμήν του ομώνυμο ναό 
στη συνοικία Άνω Καμενίκια. Ενώ όμως η καταστροφή της πόλης 
αποφεύχθηκε, η σύζυγος του  με τα παιδιά του ρίχτηκαν  στις φυλακές. Η 
περιουσία του δημεύθηκε και το σπίτι του κάηκε. 

Ο ίδιος όμως άκαμπτος συνέχισε χωρίς βοήθεια το σκληρό αγώνα 
στην Χαλκιδική. Οι επιτυχίες του στην Κασσάνδρα και η διάθεση ολόκληρης 
της προσωπικής του περιουσίας για τον αγώνα δεν έσωσαν το 
επαναστατικό κίνημα. Έτσι αναγκάστηκε ο Παππάς να εγκαταλείψει το Άγιο 
Όρος  καταδιωκόμενος από τον τουρκικό στρατό. Με πλοιάριο αναχώρησε 
για την Ύδρα αλλά εξαντλημένος από τις κακουχίες του πολέμου πέθανε 
από συγκοπή μέσα στο πλοιάριο. Η σωρός του ήρωα μεταφέρθηκε στην 
Ύδρα και  κηδεύτηκε  με  τιμές στρατηγού. Το 1843 αναρτήθηκε στο 
Ελληνικό Βουλευτήριο το όνομα του, σαν  ενός από τους πρωταγωνιστές 
της Επανάστασης του 1821.   

                                

ΚΛΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, μαθητής Β΄ΕΠΑ.Λ. 

   Με την ύψωση της σημαίας της 
Επανάστασης στην Αγία Λαύρα την 25η Μαρτίου 
1821 επαναστάτησαν και οι Σέρρες υπό την ηγεσία 
του μεγάλου τέκνου τους και του ένθερμου 
πατριώτη Εμμανουήλ Παππά. Ο Εμμανουήλ 
Παππάς γεννήθηκε το 1773 στη Δοβίστα. Μυήθηκε 
πολύ νωρίς στην  Φιλική Εταιρεία από τον Ιωάννη 
Φαρμάκη. Λίγο αργότερα όμως αναγκάστηκε να 
εγκαταλείψει τις Σέρρες λόγω σφοδρής φιλονικίας 
του με τον Μπέη των Σερρών και πήγε στην 
Κωνσταντινούπολη, όπου είχε την ευκαιρία να 
συνεργαστεί στενότερα με τους εκεί φιλικούς. 
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     Μια από τις σπουδαιότερες 

προσωπικότητες της Ελληνικής επανάστασης 
του 1821, παρουσιάζεται στην ταινία «ο 
Παπαφλέσσας»: η  κήρυξη της επανάστασης 
στο Μοριά, η νίκη επί του Δράμαλη στα 
Δερβενάκια και ο θάνατος του στο Μανιάκι το 
1825 πολεμώντας τον στρατό του Αιγύπτιου 
Ιμπραήμ. 

Η ταινία απέσπασε τις καλύτερες 
κριτικές στο φεστιβάλ Κινηματογράφου 
Θεσσαλονίκης 1971 και τα βραβεία καλύτερης 
Σκηνοθεσίας , αρτιότερης  παραγωγής και 
δόθηκε τιμητική διάκριση στον σκηνογράφο και 
ενδυματολόγο Δ. Φωτόπουλο. Κόστισε  
12.000.000 δραχμές (περίπου 40.000€) και 
θεωρείται μια από τις μεγαλύτερες 
υπερπαραγωγές του ελληνικού 
κινηματογράφου.  
Σκηνοθεσία: Ερρίκος Ανδρέου 
Πρωταγωνιστές: Δ. Παπαμιχαήλ,  
Α. Αλεξανδράκης,  Δ. Αντωνόπουλος,  
Κ. Δανδουλάκη , Χρ. Πολίτης 

  

 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΑΙΖΕΙ 

ΣΠΑΖΟΚΕΦΑΛΙΑ 1 

Γιατί τα άσπρα πρόβατα τρώνε 

περισσότερο χορτάρι από τα μαύρα; 

ΣΠΑΖΟΚΕΦΑΛΙΑ 2 

Τι είναι σωστό να λέμε: 

«ο  κρόκος του αυγού είναι 

άσπρος» ή  

« ο κροκός του αυγού είναι 

άσπρος»; 

ΑΝΕΚΔΟΤΟ 1 

Ρωτάει η αγελάδα το αρνί:   

-Βγαίνουμε την Κυριακή του 

Πάσχα;   

Και το αρνί: 

-Δεν μπορώ, έχω γύρισμα.   

ΑΝΕΚΔΟΤΟ 1 

Το γουρούνι λέει στο αρνί: 

-Αν δεν σε δω, Καλό Πάσχα! 

-Α, να χαθείς, ρε ηλίθιο! 
 

Σαρίκας Χρήστος,  

μαθητής Β΄ΕΠΑ.Λ. 

 

ΤΟ «21» ΣΤΟΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ 

ΤΑ «ΠΑΘΗ» ΣΤΟΝ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ 

 

Η Μεγάλη εβδομάδα έχει ταυτιστεί 
με την προβολή μίνι σειρών ή ταινιών που 
βασίζονται στην ιστορία του Χριστού, όπως 
«Ο Χιτών», «Ο Δημήτριος και οι 
Μονομάχοι», «Ο Βασιλεύς των βασιλέων», 
« Η ωραιότερη ιστορία του κόσμου», «Ο 

Βαραββάς»  

 
 

και φυσικά  «Ο Ιησούς από τη 
Ναζαρέτ», μίνι σειρά βρετανικής και 
ιταλικής παραγωγής συνολικής διάρκειας 
371 λεπτών με σκηνοθέτη τον Φράνκο 
Τζεφιρέλι. Θεωρείται η μεγαλύτερη 
θρησκευτική παραγωγή που αναφέρεται 
στη Γέννηση, τη Ζωή, τα Πάθη και την 
Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Ο πιο 
γνωστός και αγαπητός Ιησούς όλων των 
εποχών είναι αναμφισβήτητα ο 
πρωταγωνιστής της, Ρόμπερτ Πάουελ.    
 

Γκαγκανιάρης Γιώργος,  

μαθητής Β΄ΕΠΑ.Λ. 
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 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΑΓΩΓΗΣ 

ΥΓΕΙΑΣ 
 

Τα θέματα  της  συζήτησης  στην  
ομάδα  είναι  τα  2 φύλα, δηλαδή το 
αγόρι και το κορίτσι. Τα 
συναισθήματα  της ομάδας  μας: 
είμαστε πολύ  ευχαριστημένοι, 
πιστεύουμε  ότι  είμαστε  
συνεργάσιμοι  και αποτελούμε  μια   
λειτουργική και   αποτελεσματική  
ομάδα.  Για την  δουλειά μας  στην 
ομάδα συντονιστές και βοηθοί μας 
είναι  η κ. Ελένη,  η ψυχολόγος  και  
η κ. Σωτηρία,  κοινωνική  
λειτουργός.  

  

Πίγκας Απόστολος, 

μαθητής Γ1 
                        

ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 

 
 Τι είναι ρύπανση: 

Με τον όρο ρύπανση του νερού 
εννοούμε την οποιοδήποτε ανεπιθύμητη 
αλλαγή στα φυσικά, χημικά και βιολογικά 
χαρακτηρίστηκα του νερού των 
θαλασσών, λιμνών ή ποταμών, η  οποία 
είναι ζημιογόνος για τον άνθρωπο, τους 
υπόλοιπους φυτικούς και ζωικούς 
οργανισμούς αλλά και τις βιομηχανικές 
διαδικασίες και τις συνθήκες ζωής. 
 

 Πηγές ρύπανσης νερού 
1. Αστικά λύματα 
2. Αγροτική ρύπανση 
3. Βιομηχανική ρύπανση 
4. Ρύπανση από πετρελαιοειδή 
5. Τοξικές  χημικές ουσίες 
6. Όξινη βροχή  
 

           Ειρήνη Σαμαρά,  

μαθήτρια Α΄ΕΠΑ.Λ. 
 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3 
 

«Υπεύθυνος Περιβαλλοντικά πολίτης» 

με σκοπό να ευαισθητοποιηθούν τα 

παιδιά σε θέματα προστασίας 

περιβάλλοντος.  

Συμμετέχει το τμήμα Α΄ Οικονομίας με 

υπεύθυνες καθηγήτριες: Βούρκου 

Μαρία και Κλιτσίδου Μαρία. 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2 

 
 «Αρωματικά και Φαρμακευτικά 

φυτά» 

με στόχο να γνωρίσουν τα 

παιδιά τα αρωματικά φυτά του 

τόπου τους καθώς και τις 

ιδιότητες τους.  

Συμμετέχουν τα τμήματα  

Α΄ Οικονομίας και Δ2 του 

Τ.Ε.Ε. Ε.Α. με υπεύθυνες 

καθηγήτριες: Γιουμένη Βάσω 

και Χαλάστρα Αγγελική 
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ΠΑΠΟΥΔΑ ΣΕΡΡΑΪΚΗ 

(ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΦΑΓΗΤΟ) 
 

Υλικά: 
 1 συκωταριά αρνίσια 
 4 κουταλιές σούπας ελαιόλαδο 
 2 σκέπες αρνίσιες 
 2 ματσάκια ψιλοκομμένα φρέσκα 

κρεμμυδάκια 
 2 ξερά κρεμμύδια ψιλοκομμένα 
 ½ ματσάκι δυόσμο ψιλοκομμένο 
 ½ ματσάκι μαϊντανό ψιλοκομμένο 
 ½ ματσάκι άνηθο ψιλοκομμένο 
 ½ φλιτζάνι τσαγιού ρύζι καρολίνα 
 2 αυγά 
 αλάτι, πιπέρι, ρίγανη 

Οδηγίες: 
 Πλένουμε τη συκωταριά με κρύο νερό.  
 Τη βάζουμε σε μια κατσαρόλα με νερό να 

τη σκεπάζει, τη βράζουμε 10 λεπτά, την 
κατεβάζουμε από τη φωτιά, τη 
στραγγίζουμε και την κόβουμε σε πολύ 
ψιλά κομματάκια. 

 Έπειτα σε μια κατσαρόλα βάζουμε το λάδι, 
ρίχνουμε το ξερό κρεμμύδι να μαραθεί και 
μετά ρίχνουμε το φρέσκο κρεμμυδάκι. 

 Ρίχνουμε μέσα τη συκωταριά, τη 
σοτάρουμε ελαφρά, ρίχνουμε το ρύζι, το 
σοτάρουμε κι αυτό ελαφρά και στη συνέχεια 
προσθέτουμε μισό φλιτζάνι τσαγιού ζεστό 
νερό για να φουσκώσει λίγο το ρυζάκι και, 
τέλος, προσθέτουμε όλα τα μυρωδικά. 

 Πλένουμε καλά τη σκέπη με χλιαρό νερό 
και ξύδι και μετά την ξεπλένουμε με κρύο 
νερό.  

 Γεμίζουμε τα κομμάτια της σκέπης με το 
μείγμα των συκωτιών, σχηματίζοντας 
στρόγγυλους τζιγεροσαρμάδες. 

 Τοποθετούμε τη σκέπη σε ένα μπολάκι, 
γεμίζουμε με το μείγμα και κλείνουμε 
σταυρωτά. 

 Από πάνω αλείφουμε τους 
τζιγεροσαρμάδες με ένα χτυπημένο αυγό 
και λίγη κέτσαπ (προαιρετικά). 

 Ψήνουμε στους 170 βαθμούς μέχρι να ροδί 
σουν 

 Βούρκου Μαρία, καθηγ. ΠΕ18 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΜΑΣ 

Μαγειρίτσα 
Αναγκαία  υλικά για την μαγειρίτσα:    
 1 συκωταριά   
 έντερα 
 1 φλιτζάνι λάδι  
 2 μαρούλια ψιλοκομμένα 

βράσουν  
 10  κρεμμυδάκια φρέσκα 

ψιλοκομμένο 
 1  κρεμμύδι ξερό ψιλοκομμένο  
 1 φλιτζάνι ρύζι  
 3 αυγά 
 2 λεμόνια  
 άνηθος   
Αφού  πλύνουμε πολύ  προσεκτικά 

τα έντερα και την συκωταριά τα 
ζεματίζουμε σε καυτό νερό. Αφού 
βράσουν τα ψιλοκόβουμε  σε πολύ 
μικρά κομμάτια. Σε κατσαρόλα  με καυτό  
λάδι   τσιγαρίζουμε  μετά κρεμμυδάκια, 
ξερά και φρέσκα και στην συνέχεια 
προσθέτουμε τα κομμάτια  της 
συκωταριάς  και τα  έντερα. Ακολούθως  
προσθέτουμε τα μαρούλια, τον  άνηθο, 
αλάτι και πιπέρι. 

Αφήνουμε  να σιγοβράσει σε χαμηλή 
φωτιά προσθέτοντας 4 φλιτζάνια νερό. 
Μόλις βράσουν προσθέτουμε  και το 
ρύζι. Σβήνουμε την φωτιά αφού βράσει  
και ετοιμασθεί  το μείγμα. Χτυπάμε 
χωριστά τα ασπράδια  σε μαλακή 
μαρέγκα,  προσθέτουμε τους κρόκους 
στη μαρέγκα  και χτυπάμε σιγά σιγά τα 
στυμμένα λεμόνια. Στη συνέχεια λίγο 
λίγο προσθέτουμε  το ζουμί από την 
μαγειρίτσα χτυπώντας γρήγορα και 
συνεχώς για να μην κόψει. 

Αφού έχει προστεθεί αρκετό για να 
ζεσταθεί το μείγμα  ρίχνουμε  το 
αυγολέμονο στην κατσαρόλα  (στείλτε 
του και ένα φιλάκι όπως κάνανε  οι 
γιαγιάδες  μας ) ανακατεύοντας ελαφρά 
το μείγμα για να πάει το αυγολέμονο 
παντού. 

 

 

Καρπούζη Έφη, 

μαθήτρια Δ2. 
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 

 ( ΠΙΓΚ ΠΟΓΚ) 
Tην Παρασκευή 5/3/2010 

έγινε ο τελικός του ΠΙΓΚ ΠΟΓΚ 
μεταξύ του μαθητή του Β΄ ΕΠΑ.Λ. 
Κλαλιώτη Δημήτριου και του 
μαθητή του Δ1 Μιτσέλογλου 
Δημήτριου. Στους ημιτελικούς 
απέκλεισαν ο μεν πρώτος τον 
καθηγητή κο Πεχλιβάνη Πέτρο με 
3-0 σετ, ο δε δεύτερος τον 
Τσεπλερή Χρήστο με 3-2, μετά από 
συγκλονιστικό αγώνα.  

Στον τελικό τα παιδιά του 
σχολείου έκαναν κερκίδα μαζί με 
τους δασκάλους και την 
διευθύντρια. Ο Κλαλιώτης κέρδισε 
δίκαια με 4 – 0 σετ ( 13-11, 11-8, 
11-8, 11-8 ) παρά την πολύ καλή 
εμφάνιση του Μιτσέλογλου.  

Μετά το τέλος του αγώνα 
έγινε η απονομή μεταλλίων στους 2 
νικητές και διπλωμάτων στους 
υπόλοιπους από την διευθύντρια.  
 

Γεωργιάδης Κυριάκος,  

μαθητής του Γ1 
 

 

Πόσα …ψάρια πιάνετε; 

 
 

1. Ποιο ομαδικό άθλημα γίνεται στον πάγο;  
Σ. Το χόκεϊ    
Β. Το σκι 
Κ. Το τραμπολίνο  

 
2. Στην ιστιοπλοΐα οι αθλητές κινούν τα σκάφη 

τους…….. 
Α. Με μηχανές    
Φ. Με κουπιά  
Τ. Με πανιά 

 
3. Ο τρίτος νικητής στους Ολυμπιακούς 

Αγώνες παίρνει αργυρό, χρυσό ή χάλκινο 
μετάλλιο; 
Ε. Χάλκινο   
Η. Χρυσό   
Ο. Αργυρό 

 
4. Τα αγωνίσματα της κολύμβησης 

γίνονται…….. 
Λ. Στην πισίνα   
Ρ. Σε ποτάμι 
Δ. Στη θάλασσα  
   

5. Το αγώνισμα όπου οι αθλητές 
χρησιμοποιούν ξίφος λέγεται......... 
Γ. Τοξοβολία   
Χ. Σκοποβολή  
Λ. Ξιφασκία 

 
6. Ένας παίκτης βάζει καλάθι στο............ 

Ω. βόλεϊ    
Α. μπάσκετ  
Υ. Στο μπάντμιντον 

 
Με τα γράμματα που αντιστοιχούν στις 
σωστές απαντήσεις θα σχηματίσετε το όνομα 
της γυμνάστριας του σχολείου. 

 
      

 

Δαρνάκας Ιωάννης, καθ. Φυσικής Αγωγής 

 

ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ 


