ΤΑ ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
Τα έθιμα της Μεγάλης Βδομάδας είναι πολλά.
Κατ΄ αρχήν λειτουργία έχει κάθε μέρα.
Την Μεγάλη Πέμπτη βάφουμε κόκκινα αύγα
και βγάζουμε στα μπαλκόνια ένα κόκκινο
ύφασμα. Την Μεγάλη Παρασκευή στολίζουμε
τον Επιτάφιο που εκτίθεται για προσκύνηση
μέσα στους Ιερούς Ναούς και κατόπιν
περιφέρεται στους δρόμους στολισμένος με άνθη
και λαμπάδες. Το Μεγάλο Σάββατο ανάβουμε τις
λαμπάδες μας με το Άγιο Φως που διανέμεται
από τον Πατριάρχη.
Αμέσως μετά
σταυρώνουμε την πόρτα του σπιτιού μας με το
Νέο Φως. Ύστερα τρώμε τη μαγειρίτσα που είναι
είδος σούπας με ψιλοκομμένα εντόσθια. Την
Κυριακή μέρα της Λαμπρής, επίσημο φαγητό
είναι το αρνί ή το κατσίκι της σούβλας. Έπειτα
σπάμε τα αυγά και όποιος έχει το πιο γερό
θεωρείται ο τυχερός της χρονιάς.
Μαρίνα Κούτουρλη - Ελενη Χορτατσιάνη
Στ1

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ
Χριστός ανέστη, χαρά
μεγάλη
Λευκά φορέσατε,
τρανή γιορτή.
Λευκή η ψυχή μας ας
λάμψει πάλι
Κρίνος ολόλευκος τώρα κι αυτή.
Τώρα π’ ανέβηκε εκεί επάνω,
Ψηλά, ο Θεάνθρωπος στον ουρανό,
Αφού επάτησε όφι τον πλάνο
Για μας κρεμάμενος εις το σταυρό.
Και μας εχάρισε την ευτυχία
Στον κόσμο ετούτο και τη χαρά
Μακριά μας έδιωξε κάθε κακία,
Κάθε οδύνη και συμφορά.
Χριστός ανέστη, όλοι ευφρανθείτε.
Μέσα στην άνοιξη νέα ζωή,
Χριστός ανέστη, αναστηθείτε,
Νεκρός μη μείνει πλέον κανείς.
Για την αντιγραφή
Χρύσα Χατζηχαραλάμπου
Στ2

Αυτό το ήξερες….

ΑΝ ΠΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΜΟ…
Από τα πιο ωραία πασχαλινά έθιμα του
νησιού είναι η μεγαλοπρεπής τελετή του Ιερού
Νιπτήρα που γίνεται το πρωί της Μεγάλης
Πέμπτης . Καθιερώθηκε στις αρχές του 17ου
αιώνα και είναι αναπαράσταση του Μυστικού
Δείπνου. Ακολουθούν η Αποκαθήλωση τη
Μεγάλη Παρασκευή στο μοναστήρι του Αγίου
Ιωάννη του Θεολόγου και η Δεύτερη Ανάσταση
την Κυριακή του Πάσχα .
Γκάνι Ιλιριόν
ΣΤ2

Την εβδομάδα της δικαινησίμου (την επομένη
μετά την Ανάσταση) σε όλη την Ελλάδα
επικρατούν πολλά έθιμα.
Αυτές τις μέρες στην ανατολική Μακεδονία
και Θράκη συνηθίζονται οι περιφορές εικόνων
στα χωριά και τους αγρούς με σκοπό την ευλογία
του χωριού και των αγρών του για την
εξασφάλιση υγείας και πλούσιας σοδειάς.
Η εορταστική πασχαλινή περίοδος λήγει με
τον εορτασμό του αγίου Γεωργίου, γιορτή με
ιδιαίτερη σημασία για μας
μιας και είναι ο πολιούχος
άγιος του χωριού μας.
Κουνελάκης Ιάσονας
Στ2

ΤΑ ΜΙΚΡΑ
ΦΙΛΟΣΟΦΟΥΝ…
και μας απαντούν…

•

Τι είναι το Αζερμπαϊτζάν;(Χώρα)

Ομάδα ποδοσφαίρου
Πόλη
Χωριό
Κάστρο
Ινδικό φαγητό
Κινέζικο φαγητό
Η σημαία της χώρας
• Πότε έγινε η Γαλλική
Επανάσταση;(1789)
Το 1960
Το1800
Το 1799
Το 1900
Το 1981
Το1830
Του κόσμου τα παράξενα
• Χωρίς τη βοήθεια υπνωτικών ο
Δαβίδ Χαντ το 1959 κοιμήθηκε συνέχεια
225 ώρες!. Είναι το μεγαλύτερο ρεκόρ
ύπνου. (225 ώρες = 9 ημέρες και 9 ώρες)
• Ο Βρετανός Σεσίλ Μπάρχαμ το 1965
μέσα σε 2 λεπτά έφαγε 56 άβραστα αυγά!
• Ρεκόρ λόξυγκα! Τον Τζακ Ο’ Λέρυ
μέσα σε 8 χρόνια τον έπιασε περίπου
160.000.000 φορές λόξυγκας!
• Ο Τούρκος Σουλεϊμάν Ερίς, 22
χρονών, είναι ο κοντύτερος νάνος του
κόσμου. Έχει ύψος μόλις
76 εκατοστά! Αντιθέτως η
ηλικίας 22 χρονών πάλι
Σάντυ Άλλεν έχει ύψος
2,28 μέτρα.
Γεθσημανή Τερεζάκη
Στ2

΄Ωρα Γης 2009
Το Σάββατο 28 Μαρτίου από
τις 20:30 μέχρι τις 21:30 ένα
δισεκατομμύριο άνθρωποι
έσβησαν τα φώτα τους, στέλνοντας έτσι ένα
ηχηρό μήνυμα στους ηγέτες του κόσμου για
την ανάγκη άμεσης δράσης και δέσμευσης
για μείωση των εκπομπών των αερίων του
θερμοκηπίου. Για πρώτη φορά στην ιστορία,
άνθρωποι
όλων
των
ηλικιών,
των
εθνικοτήτων και φυλών ενώθηκαν για την
επίτευξη κοινού στόχου που δεν είναι άλλος
από την καταπολέμηση των κλιματικών
αλλαγών
εξασφάλιση

και
ενός

την

μακροπρόθεσμη

βιώσιμου

πλανήτη.

Η Ώρα της Γης ξεκ νησε
ί
στο Σίδνεϊ
Αυστραλίας το 2007 με πρωτοβουλία
WWF
κ ι α πέτυχε
συμμετοχή
εκατομμυρίων
νοικοκυριών
επιχειρήσεων.
Κώστας Κυρίτσης – Χρύσα Χατζηχαραλάμπου
Στ2

της
της
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ΒΙΒΛΙΑ ….ΒΙΒΛΙΑ…ΒΙΒΛΙΑ
ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ ΕΚΤΟΡΑ
Εκδόσεις Ψυχογιός

Μια φορά κι έναν καιρό
ήταν ένας ψυχίατρος που δεν
ένιωθε καθόλου.
ευχαριστημένος με τον εαυτό
του. Κι αυτό γιατί δεν
κατάφερνε να κάνει τους
ανθρώπους ευτυχισμένους. Αποφάσισε,
λοιπόν να φύγει για ένα ταξίδι στον κόσμο
ώστε να καταλάβει τι οδηγεί στην ευτυχία.
Μαρία Τσούτσκα - Σοφία Τουλή

ΜΠΟΛΤ
Ο Μπολτ είναι ένα σκυλί που δεν
ξέρει ότι παίζει σε μια ταινία, και έχει
υπερφυσικές
δυνάμεις . Κάποια
στιγμή φεύγει από
το στούντιο στο
οποίο μένει και
χάνεται στον
πραγματικό κόσμο.
Προσπαθεί να
γυρίσει πίσω, αλλά δεν τα καταφέρνει.
Μετά από πολλές προσπάθειες
γνωρίζει μια σκανταλιάρα γάτα τη
Μίτση και ένα ονειροπόλο χάμστερ τον
Τίγρη. Τι συμβαίνει μετά θα το δείτε
στον κινηματογράφο…

SLUMDOG
MILLIONAIRE
Ο Τζαμάλ Μαλίκ είναι ένα
18χρονο παιδί από την τενεκεδούπολη της Βομβάης, που πρόκειται να ζήσει τη
μεγαλύτερη εμπειρία της ζωής του. Με όλο το
έθνος κολλημένο
στις τηλεοράσεις
να τον
παρακολουθεί, ο
νεαρός Τζαμάλ,
είναι μόλις μια
ερώτηση μακριά
από τις 20
εκατομμύρια ρούπιες στο «Ποιος θέλει να γίνει
εκατομμυριούχος» τηλεπαιχνίδ στην TV της
Ινδίας !
Μόλις όμως η εκπομπή σταματάει για να
συνεχιστεί την επόμενη μέρα, η αστυνομία τον
συλλαμβάνει ως ύποπτο για απάτη. Πως μπορεί
ένα χαμίνι από τις φτωχογειτονιές της Βομβάης
να έχει τόσες γνώσεις.
Απελπισμένος ο Τζαμάλ, προσπαθεί να
αποδείξει την αθωότητα του και εξιστορεί στους
αστυνομικούς τα παιδικά του χρόνια και τις
περιπέτειες που πέρασε μαζί με τον αδερφό του
και την αγαπημένη του Λατίκα!
Όμως μια ερώτηση δεν έχει απαντηθεί ακόμα
και παραμένει μυστήριο τι δουλειά έχει ένας νέος
άνθρωπος που δεν τον ενδιαφέρουν τα χρήματα
σε τέτοιο παιχνίδι; Την επόμενη μέρα ολόκληρο
το έθνος θα το διαπιστώσει μπροστά στα μάτια
του!!!!!!
Ηλιάνα Καζάκη

Αυτό το ήξερες;;;;;;
Τα χαρτονομίσματα δεν παρασκευάζονται από χαρτί, όπως πιστεύουν οι
περισσότεροι από εμάς, αλλά από βαμβάκι 74% και λινό 25 %!!!
Μια κατσαρίδα μπορεί να επιζήσει 9 μέρες χωρίς κεφάλι!!! Επίσης
είναι τα μόνα έμβια όντα που δεν επηρεάζονται από τη ραδιενέργεια!!!
Το σαλιγκάρι έχει περίπου 25.000 δόντια!!! Ούτε καρχαρίας να ήταν!
Βίβιαν Καλφοπούλου
Στ2

Για μας τους Έλληνες η Εθνική γιορτή της
25ης Μαρτίου έχει ξεχωριστή σημασία.
Ο αγώνας των Ελλήνων, αυτών των
«τρελών», όπως λέει ο Κολοκοτρώνης στα
απομνημονεύματά του μας έδωσε τελικά την
πολυπόθητη λευτεριά.
Για μας τους Μακεδόνες, όμως, δυο
γεγονότα έχουν ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Ο
αγώνας του Εμμανουήλ Παπά στην περιοχή της
Χαλκιδικής και το ολοκαύτωμα της Νάουσας
είναι πράγματα που πρέπει πάντα να θυμόμαστε.

Ο Εμμανουήλ Παππάς γεννήθηκε στη
Δοβίστα Σερρών το
1772 .
Ήταν Φιλικός και
αγωνιστής του 1821,
πρωτεργάτης της
εξέγερσης στη
Χαλκιδική, από τις
αγνότερες και
ηρωικότερες μορφές του Αγώνα της
Ανεξαρτησίας. Γιος κληρικού ανέπτυξε,
παρά τις περιορισμένες γραμματικές του
γνώσεις, μεγάλη εμπορική δραστηριότητα
στις Σέρρες και αναδείχτηκε σε
μεγαλέμπορο και τραπεζίτη με
καταστήματα στη Βιέννη και στην
Κωνσταντινούπολη.
Ηγήθηκε της επανάστασης στη
Μακεδονία, παραχώρησε ολόκληρη την
προσωπική του περιουσία για τον αγώνα,
οργάνωσε ένοπλο σώμα 4000 Μακεδόνων
αγωνιστών (οι 1000 αγιορείτες μοναχοί).
Λόγω δυσμενών συνθηκών και παρά τις
ηρωικές του προσπάθειες, ηττήθηκε και
αναγκάστηκε να φύγει στην Ύδρα για να
συνεχίσει εκεί τον Αγώνα.
Στην πορεία του ταξιδιού, εξαντλημένος
από τον μακραίωνο αγώνα και τις
κακουχίες υπέστη καρδιακό επεισόδιο και
πέθανε.
Προς τιμήν του , ο δήμος στον οποίο
ανήκει και ο τόπος καταγωγής του πήρε το
όνομά του.
Κουνελάκης Ιάσονας
Στ2

ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
Παρ’ όλη την ευημερία της, το Φεβρουάριο
του 1822, η Νάουσα βρίσκεται στο επίκεντρο
μιας μεγάλης εξέγερσης στα πλαίσια της
Ελληνικής Επανάστασης, που ήδη είχε ξεσπάσει
σ' άλλες περιοχές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
Μετά από μια ολόκληρη σειρά πολεμικών
επιχειρήσεων των
Ναουσαίων, με αρχηγούς
τους Ζαφειράκη Θεοδόσιο και
Τάσο Καρατάσιο, που είχαν
στόχο τη δημιουργία
ελεύθερου επαναστατικού
καθεστώτος στην περιοχή, η
πόλη η ίδια πολιορκείται από
τα στρατεύματα του Διοικητή
της Θεσσαλονίκης Εμπού
Λουμπούτ και πέφτει τελικά
μπροστά στις πολυπληθέστερες δυνάμεις του εχθρού στις 22 Απριλίου,
την Κυριακή του Θωμά, του ίδιου έτους.
Λεηλασίες, σφαγές και εξανδραποδισμοί του
πληθυσμού, αλλά και απερίγραπτες σκηνές
αυτοθυσίας και
ηρωισμού από
πλευράς
Ναουσαίων,
ακολούθησαν την
πτώση αυτή.
Αρκετές γυναίκες
προτιμούν να σκοτωθούν πέφτοντας με τα
παιδιά τους στ΄ αφρισμένα νερά του καταρράκτη
της Αράπιτσας στους "Στουμπάνους", παρά να
πέσουν στα χέρια των Τούρκων. Η πόλη
καταστράφηκε και τα προνόμιά της αναιρέθηκαν.
Παπαδόπουλος Χρήστος- Σίρας Εμίλιος
ΣΤ2
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ΜΙΑ ΜΟΝΟ ΕΡΩΤΗΣΗ !
Δασκάλα: Τοτό, να σου κάνω μια
ερώτηση;
Τοτός: Ναι, κυρία, αλλά μόνο μία!
Δασκάλα: Ξέρεις πόσες τρίχες έχεις στο
κεφάλι σου;
Τοτός: 165.432 τρίχες…
Δασκάλα: Πού το ξέρεις;
Τοτός: Κυρία, μόνο μια ερώτηση είπαμε!
Ιωάννα Φράγκου
Στ1
Η πολλή δουλειά τρώει τον αφέντη

Quiz γνώσεων
(Οι απαντήσεις στο τέλος της σελίδας)
1. Όσο και να πεινάει ένας κάτοικος της
Αρκτικής δεν θα φάει ποτέ του αυγό
πιγκουΐνου. Γιατί ;
2. Πως είναι δυνατόν να σταθείς πίσω
ακριβώς από την μητέρα σου κι εκείνη
ακριβώς πίσω από σένα ;
3. Με ποιο σημερινό ζώο έμοιαζε το
μαμούθ;
4. Οι άνθρωποι έζησαν μαζί με τους
δεινόσαυρους;
5. Τι είναι αυτό που το έχουμε στον τοίχο
και περπατάει μέρα, νύχτα αλλά δεν
αλλάζει θέση;
1)Γιατί οι πιγκουίνοι ζουν στο νότιο ημισφαίριο.
2) Πλάτη με πλάτη. 3) Με τον ελέφαντα. 4)Όχι
5) Το ρολόι.

Ζωγραφική με κουκκίδες.

Χρωμάτισε τα σχήματα με τις κουκκίδες να δεις τι θα
εμφανιστεί.

ΕΝΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟ !!!

