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Το Πάσχα στην Κύθνο 

 

Στην Κύθνο το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου γίνε-

ται το «συχώριο»: για την ανάπαυση των ψυχών των 

συγγενών τους οι πιστοί φέρνουν στην εκκλησία κρέας 

ψητό, κρασί και ψωμί τα οποία έχει ευλογήσει ("δια-

βάσει") ο παπάς και τα προσφέρουν στους παρευρι-

σκόμενους. Χαρακτηριστικό έθιμο του νησιού είναι 

αυτό της "Κούνιας". Την Κυριακή του Πάσχα, στην 

πλατεία του νησιού, στήνεται μία κούνια στην οποία 

αιωρούνται αγόρια και κορίτσια ντυμένα με παραδο-

σιακές στολές με απώτερο σκοπό την υπόσχεση γά-

μου. 

Άννα-Μαρία Τσακπινίδου ΣΤ2 

Κόκκινα αυγά 

Το βάψιμο των αυγών τη Μεγάλη Πέμπτη είναι ένα 

από τα πιο διαδεδομένα έθιμα του Πάσχα. Η παρά-

δοση μάλιστα επιτάσσει να τα βάφουμε κόκκινα, ενώ 

τα τελευταία χρόνια η τάση είναι τα αυγά να βάφονται 

σε διάφορα χρώματα και να στολίζονται με ποικίλα 

σχέδια και τεχνοτροπίες. 

 

 

Τα αβγά βάφονται τη Μεγάλη Πέμπτη, ημέρα του 

Μυστικού Δείπνου, όπου ο Χριστός πρόσφερε άρτο 

και κρασί ως συμβολισμό για το σώμα Του και το αίμα 

Του, έτοιμος να θυσιαστεί για να ελευθερώσει τον κό-

σμο από τα δεσμά της αμαρτίας. 

Η χριστιανική παράδοση θέλει τα αυγά, σύμβολο της 

γονιμότητας και της έναρξης ενός νέου κύκλου ζωής, 

να βάφονται κόκκινα, γιατί συμβολίζουν το Αίμα του 

Χριστού. 

Λευτέρης Ντόβας ΣΤ2 

Η Τίγρης της Τασμανίας 

Η τελευταία τίγρης της Τασμανίας ή Thylacine, πέ-

θανε στον ζωολογικό κήπο του Hobart, στην Τασμανία 

της Αυστραλίας, στις 7 Σεπτεμβρίου 1936. Παρά το γε-

γονός ότι ήταν το τελευταίο του είδους του, το ζώο 

αυτό (με την όνομα “Benjamin”) πιθανότατα πέθανε 

λόγω αμέλειας, αφού είχε κλειδωθεί έξω από το προ-

στατευόμενο κλουβί του κατά την διάρκεια ακραίων 

καιρικών φαινομένων. 

 

Αν και συνήθως αναφέρονται ως «τίγρεις» και παρά 

το γεγονός ότι έχουν το βλέμμα ενός canid, ο τίγρης 

της Τασμανίας δεν σχετίζεται ούτε με τις γάτες ούτε με 

τους σκύλους. Μάλλον ήταν το μεγαλύτερο σαρκο-

φάγο μαρσιποφόρο της σύγχρονης εποχής. Ο πλησιέ-

στερος ζωντανός συγγενής του είναι ο «Διάβολος της 

Τασμανίας». 

Αντωνία Ορφανίδου,  Ιωάννα Σεμερτζίδου ΣΤ2 
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Βιβλιοπροτάσεις 

Στο πλαίσιο της Παγκό-

σμιας Ημέρας παιδι-

κού βιβλίου (2 Απρι-

λίου), οι μαθητές του 

Στ2 σας προτείνουν τα αγαπημένα τους παιδικά βιβλία: 

 Το αγαπημένο μου βιβλίο, όταν ήμουν 10 χρονών, ήταν ο 

¨Ντετέκτιβ Κλουζ¨ Κωνσταντίνος Ποτουρίδης, Αστέριος 

Στόικος 

 «Το αγαπημένο μου βιβλίο είναι η ¨Πίπη η Φακιδομύτη¨ 

και σας συνιστώ να διαβάσετε και τα 3 μέρη» Σοφία Χριστο-

δουλίδου 

 «Σας προτείνω το ¨τρομερό δίδυμο¨ γιατί είναι πολύ δια-

σκεδαστικό» Λευτέρης Ντόβας 

 Προτείνω το ¨ΚΑΖΑΝ¨ του ΤΖ. Ο. Κέργουντ. Μου αρέσει 

γιατί μιλάει για τη ζωή ενός λυκόσκυλου, το οποίο έχει μά-

θει να έχει το ένστικτο των λύκων Λυδία Νικολού 

 «Όταν ήμουν μικρός ήθελα να διαβάζω συνέχεια το ¨πο-

ντικάκι που ήθελε να αγγίξει ένα αστεράκι¨ του Ευγένιου 

Τριβιζά» Κωνσταντίνος Εδρενετζικίδης 

 «Σας προτείνω το ¨ο θυμός της Αλίνας¨ των Ζαν Φραν-

σουά Σαμπά» Ιωάννα Σεμερτζίδου 

 «Το αγαπημένο μου βιβλίο είναι ¨το ημερολόγιο ενός 

σπασίκλα¨ του Jeff Kinney» Λεωνίδας Τούσκας, Μαρίνα 

Βερβέρη 

 «Το βιβλίο που σας προτείνω είναι ¨ο μάγκας¨ της Πηνε-

λόπης Δέλτα» Άννα-Μαρία Τσακπινίδου 

 «Το αγαπημένο μου βιβλίο είναι ¨Λούκι Λουκ το επικίν-

δυνο λάσο¨ γιατί έχει πολύ γέλιο και περιπέτεια» Κατερίνα 

Σταματιάδη 

 «Μου αρέσει πολύ ¨ο μικρός πρίγκιπας¨» Χρήστος Γκό-

τσικας 

  «Το αγαπημένο μου βιβλίο είναι το ¨Μυστήριο στο υπό-

γειο του Αρχοντικού¨ της Σοφίας Παρασκευοπούλου. Είναι 

διασκεδαστικό αλλά και αγωνιώδες» Νεφέλη Μπαργούλη- 

Σιδηροπούλου 

 «Το πρώτο μου βιβλίο και αλλά και αγαπημένο είναι το 

¨το κουτί του θυμού¨ Νίκος Παπαγεωργόπουλος 

 «¨Ο μικρός ήρωας¨ μιλάει για ένα παιδί που με τους φί-

λους του προσπαθούν να σώσουν την Ελλάδα από τη Γερ-

μανία» Ιωάννης Γερασίμου 

 «Ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο είναι ¨η συμμορία των πέ-

ντε¨» Θωμάς Τσηφτσής 

 

 «Το αγαπημένο μου βιβλίο είναι το ¨χαρτί τσαλακωμένο¨ 

της Μαρίας Κουτσανοπούλου» Κάρολος Βασιλειάδης 

 «Είδα την ταινία ¨Harry Potter¨ κι επειδή μου άρεσε άρ-

χισα και το βιβλίο» Νίκος Τάσος 

 «Το αγαπημένο μου βιβλίο είναι το ¨κολλητές για πάντα¨ 

της Τζάκλιν Ουίλσον» Σαββατούλα Κουλαξίδου 

 «Προτείνω το ¨Καρλότα δε θέλω να χτενίσω τα μαλλιά 

μου¨» Αντωνία Ορφανίδου 

Διαλέξτε ένα πρόσωπο 

που προσπάθησε να κάνει 

τον κόσμο καλύτερο με 

την προσφορά του. 

  Γ. Παπανικολάου: Ανακά-

λυψε το Παπ τεστ και έσωσε 

πολλές ανθρώπινες ζωές. Δημήτρης Π. 

  Α. Αϊστάιν: Διατύπωσε την θεωρία της σχετικότητας. Θά-

νος Τ. 

  Χριστός Μιχάλης Π. 

  Ιπποκράτης: Θεράπευσε πολλούς ασθενείς. Αναστάσης 

Τ. 

  Ερνέστο «Τσε» Γκεβάρα: Προσπάθησε να φέρει την ισό-

τητα στην κοινωνία. Ελπίδα Π. 

  Ιπποκράτης: Θεμελίωσε την Ιατρική. Αναστάσης Ν. 

  Τ. Μπέρνερς: Ίδρυσε το διαδίκτυο Ηλίας Σ. 

  Αλέξανδρος ο Μακεδών: Νίκος Π. 

  Μητέρα Τερέζα: Διακρίθηκε για την φιλανθρωπική της 

δράση. Βασίλης Ο. 

  Έντουαρντ Τζέννερ: Εφευρέτης των εμβολίων. Νάσος Π. 

  Λουί Μπράιγ: Εφευρέτης του αλφάβητου για τυφλούς Α-

λέξανδρος Τ. 

  Μητέρα Τερέζα: Διακρίθηκε για την φιλανθρωπική της 

δράση. Κριστιάνα Σ. 

  Μάρτιν Λούθερ Κινγκ: Για τον αγώνα που έκανε ενάντια 

στον ρατσισμό Γαβριέλα Μ. 

  Οι γιατροί. Ραφαηλία Π. 

  Οι γιατροί χωρίς σύνορα. Γιατί αφήνουν την εύκολη ζωή 

στη δύση για να βοηθήσουν ανιδιοτελώς ανθρώπους που 

τους χρειάζονται. Δημήτρης Κ.  

  Γ. Παπανικολάου: Χρυσούλα Μ. 


