
ΕΝΘΕΤΟ 2

Καλημέρα ΠΑΣΧΑ–



Α 1 ΣΠΟ 1 Κ ΑΚ 0Ρ ΗΙ Ν Τ Η ΟΑ ΑΤ Α ΙΙΚΟ ΛΚ Ε Σ ΙΡ ΓΒΑΛΙ Α2 ΗΣ ΗΛ Ν Κ Ο Ν Τ ΤΑΣ ΠΡ

Κάναμε μια υπέροχη εκδήλωση για το Αποκριάτικο

Καρναβάλι. Ευχαριστούμε την Ιβάνα μας για την

οργάνωση της εκδήλωσης και για τα νόστιμα

κεφτεδάκια Ευχαριστούμε τον αγαπητό μας Ίωνα για

την διασκέδασή μας με πολλά παιχνίδια,

χορούς, μουσική και δωράκια.

Ευχαριστούμε τον Γιάννη Τσιρίμπαση

για την όμορφη και νόστιμη τούρτα

(και δώρο από τον Γιάννη του

«Half@Half» για τα παιδιά της Κοινότητάς μας)

Ευχαριστούμε και τους γονείς

που μας βοηθήσανε να πετύχει αυτή η εκδήλωση. Η

Ιβάνα ετοίμασε ένα CD με φωτογραφίες όλων των

εκδηλώσεων από το 2009 μέχρ ι

σήμερα και δώρισε από ένα σε όλα τα

παιδιά, στην Κοινότητά μας και στην

Διευθύντρια του «Σπιτιού Εθνικών

Μειονοτήτων», κυρία Χραμπάκοβα. Σ’

ευχαριστούμε, Ιβάνα Αβουκάτου για την

αξιόλογηδουλειά που κάνεις για τα πιο

μικρά μέλη της Κοινότητάς μας. Έτσι, πάντα

ακούραστη να είσαι!!!
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Κόψιμο τηςΠίτας

– το Καρναβάλι, στις 10.30π.μ. στο Σπίτι των Εθνικών

Μειονοτήτων, 2. Ελάτε όλοι

μασκαρεμένοι, θα υπάρξει πρόγραμμα με πολλά

παιχνίδια, διαγωνισμούς και πολύ, πολύ, γέλιο. Είσοδος

δωρεάν.

Εορτασμό της Εθνικής Επετείου 25ης Μαρτίου, 6

μ.μ. στο ξενοδοχείο

– ψήνουμε πασχαλινά κουλουράκια και

τσουρέκια, βάφουμε αυγά, η ακριβή ημερομηνία θα

ανακοινωθεί.

ΖΟΟ Πράγα, ζωολογικός κήπος Πράγας,

μονοήμερη εκδρομή. Προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε

δωρεάνεισιτήριακαιβραδινή ξενάγηση.

– Επίσκεψη στο κάστρο μονοήμερη

εκδρομή με τρένο, επίσκεψη στο κάστρο, γεύμα, παιχνίδι

και επιστροφή στην Πράγα. Η Ελληνική Κοινότητα

πληρώνει ταεισιτήριακαι το γεύματωνπαιδιών.

.
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Vocelova 3, Praha

–

Belvedere.

-

Karlštejn –
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Α
γαπητά παιδιά, αυτό είναι το δεύτερο ένθετο του περιοδικού μας για σας και μόνο. Σ' αυτό το ένθετο

θα διαβάσουμε την επόμενη ιστοριούλα που έγραψε για σας η Γεωργία Παρχαρίδου, θα

ζωγραφίσετε και θα θυμηθούμε τις εκδηλώσεις που κάναμε μαζί. Η Γεωργία θα είναι πολύ

ευτυχισμένηεάν τηςγράψετεγράμματαγιαοτιδήποτεθέμαθέλετε.

Κι εμείςθαείμαστε ευτυχισμένοι εάνμαςστείλετεδικάσαςέργα– ζωγραφιές,φωτογραφίεςαπότις διακοπές

σας, δικές σας εκθέσεις για θέματα που σας ενδιαφέρουν και πολλά άλλα… στη διεύθυνση του περιοδικού

μας:Vocelova3, 12000Praha2, email:

Καλήανάγνωσηκαιπεριμένουμεναμαςπείτε τηγνώμησαςγια τοδικόσαςένθετο.

mail@ropraha.eu

Πρόγραμμα εκδηλώσεων της Ελληνικής Κοινότητας Πράγας για τα παιδιά και όχι

μόνο μέχρι τις διακοπές 2011,

Απότηνεκδήλωση«ΖωγραφίζουμεΧριστουγεννιάτικεςκαρτούλες

Απότηνεκδήλωση«ΚόψιμοτηςΠίτας

»:

»:

Τι κάναμε μέχρι τώρα….



- Θέλω να έρθω κι εγώ μαζί σας…,

παραπονέθηκε με μάτια βουρκωμένα ο

Λευτέρης.

Αυτό δε γίνεται, μπόμπιρα! του

απάντησε αποφασιστικά ο Κωνσταντίνος. Αυτές δεν είναι

δουλειές γιαπιτσιρίκιασανκαισένα!

Κωνσταντίνε μου, μήπως να το σκεφτείς λίγο

καλύτερα; επενέβηκε συμβουλευτικά η μητέρα. Είσαστε

αρκετά άτομα και πιστεύω ότι θα μπορούσατε να τον πάρετε

γιαλίγομαζί σας.

Είναι αδύνατον, μαμά! Θα πρέπει να έχω το μυαλό

μου συνέχεια στο Λευτέρη και δεν θα μπορώ να κάνω σωστά

τη δουλειά μου! Άσε που θα

κουραστεί από τα πρώτα πέντε

λεπτά και θα θέλει να γυρίσει στο

σπίτι!, δικαιολογήθηκε με τη

σειρά τουοΚωνσταντίνος.

Ψέματα ! Δεν ε ίνα ι

α λ ή θ ε ι α ! ! , ξ ε φ ώ ν ι σ ε

αναστατωμένος ο μικρός και

ξέσπασεσε γοερό κλάμα.Θέλωνα

έρθω κι εγώ!!! Πάντα μόνο μου μ'

αφήνετε!!, παραπονέθηκε μέσα

σεαναφιλητά.

Η μητέρα κοίταξε κατάματα το

μεγάλο της γ ιο . Ε ίχε μια

απίστευτη ικανότητα να του μιλά

με τα μάτια της χωρίς να βγάζει άχνα και τώρα σίγουρα το

βλέμμα της έλεγε ότι ο Κωνσταντίνος έπρεπε ναυποχωρήσει.

Εκείνος την κοίταξε απεγνωσμένα, σχεδόν ικετευτικά την

παρακαλούσε να συνωμοτήσει μαζί του, αλλά η επιμονή στα

μάτια της μητέρας του κάθε άλλο παρά τέτοια πρόθεση

έδειχνε.

Ουφ! Εντάξει, εντάξει…, λύγισε τελικά ο

Κωνσταντίνος. Αλλά δεν θέλω ν' ακούσω κανένα παράπονο

ότι κουράστηκες και θέλεις να γυρίσεις σπίτι! Και δεν θέλω

ούτε γκρίνιες ούτε γκριμάτσες ούτε μουρμουρητά!

Συνεννοηθήκαμε,πιτσιρίκο;

Είσαι ο καλύτερος αδερφός του κόσμου!!, πήδηξε

στην αγκαλιά του ο Λευτέρης. Τι καλά! Θα έρθω κι εγώ!! Θα

έρθωκι εγώ!!!!

Σιγά!Θαμεπνίξεις!!

Η μητέρα δεν μπορούσε να κρύψει την ικανοποίησή της.

Μπορεί να είχε μεγάλη αδυναμία στον κανακάρη της, αλλά

ήταν πολύ περήφανη και για το μεγάλο της γιο. Του

χαμογέλασε εγκάρδια και του έκλεισε όλο νόημα το μάτι. Με

βαριά καρδιά ανταπέδωσε το χαμόγελο και ο Κωνσταντίνος,

ο οποίος ήξερε πολύ καλά ότι είχε βάλει τον εαυτό του σε

μπελάδες μ' αυτή του την απόφαση. Δεν μπορούσε, όμως, να

κάνει και διαφορετικά. Δεν ήθελε να χαλάσει το χατίρι της

μητέρας του και από την άλλη σφίχτηκε η καρδούλα τουμε το

κλάμα του αδερφού του. Έτσι, λοιπόν, απρόθυμα και

διστακτικά, έκλεισε την πόρτα πίσω του και κρατώντας από

τοχέρι τομικρόαδερφότουκατηφόρισεπρος τηνπλατεία.

Δεν ήταν εύκολη υπόθεση το κάψιμο του Ιούδα. Απαιτούσε

δουλειά πολλών ωρών και ψάξιμο αρκετό. Κάθε χρόνο, μια

ομάδα από κάθε ενορία αναλάμβανε να φέρει εις πέρας το

δύσκολο αυτό έργο και η ευθύνη της ήταν πολύ μεγάλη!

Έπρεπε να συγκεντρώσει όσο το δυνατόν περισσότερα ξύλα

για να γίνει ένας μεγάλος σωρός, όπου θα καιγόταν ο Ιούδας,

να φτιάξει το σκιάχτρο, το οποίο θα παρίστανε τον Ιούδα και

να είναι προετοιμασμένη για το ενδεχόμενο της βροχής. Το

πιο σοβαρό απ' όλα, όμως, ήταν η φύλαξη των

«προμηθειών»! Έπρεπε να οριστεί ένα άτομο, το οποίο θα

πρόσεχε όλα εκείνα τα ξύλα και τα κάθε λογής αντικείμενα

που συγκέντρωναν τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας για να

φτιάξουν το σωρό, καθώς ο ανταγωνισμός ανάμεσα στις

ομάδες ήταν μεγάλος και δεν έλειπαν ούτε οι κατεργαριές

ούτε και τα κλεψίματα! Γι' αυτό, λοιπόν, σε καμιά περίπτωση

δεν έπρεπε να πάει τίποτα

στραβά!

Ο Κωνσταντίνος ήταν πολύ

αγχωμένος, καθώς η υπόλοιπη

ομάδα τον είχε ορίσει υπεύθυνο

για τη συγκεκριμένη αποστολή.

Αυτό σήμαινε ότι θα έπρεπε να

αναλάβει αμέσως δράση: να

υποδείξει τα άτομα που θα

πήγαιναν να μαζέψουν ξύλα, να

οργανώσει τους υπόλοιπουςώστε

να συγκεντρώσουν υλικό για να

φτιάξουν το σκιάχτρο και φυσικά

να ορίσει και το φύλακα του

σωρού. Και μέσα σ' όλα αυτά είχε

και την ευθύνη του Λευτέρη!! Ο

Λευτέρης, από την άλλη, ήταν τρισευτυχισμένος. Τα μάτια

του άστραφταν και το προσωπάκι του φώτιζε ένα απέραντο

χαμόγελο, που έφτανε μέχρι τ' αφτιά του! Ένιωθε πολύ

σπουδαίος δίπλα στον αδερφό του και φυσικά ξεχείλιζε από

περηφάνια που θα λάμβανε μέρος σ' αυτό το περίεργο

«κυνήγι»!

Δίχως να το καταλάβουν, έφτασαν μέσα σε λίγα λεπτά την

πλατεία. Οι υπόλοιποι είχαν ήδη συγκεντρωθεί στο γνωστό

σημείο. Με μάτια γουρλωμένα από έκπληξη, κοίταξαν όλοι

μονομιάς τοΛευτέρη:

Δεν φαντάζομαι να έχεις σκοπό να τον φέρεις και

αυτόνμαζίμας!, τουφώναξεοΑντώνης.

Δεν είχα άλλη επιλογή…, εξομολογήθηκε ο

Κωνσταντίνοςπροσπαθώνταςνα τουεξηγήσει.

Μα το μόνο που θα καταφέρει είναι να μας

καθυστερεί!, γκρίνιασεπάλι εκείνος.

Έλα, Αντώνη, μη δημιουργείς πρόβλημα. Θα τον

προσέχουμεόλοι μας τον ξαδερφούλημου, είπεηΑλεξάνδρα

και έσκασε ένα χαμόγελο στον Λευτέρη, ο οποίος είχε

κατσουφιάσειβλέποντας τηνεξέλιξη της κατάστασης.

Έχει δίκιο η αδερφή μου, είπε αποφασιστικά ο

Στέφανος. Εξάλλου, τώραδενμπορούμενακάνουμεαλλιώς.

Ο Στέφανος ήταν ο μεγαλύτερος της παρέας. Είχε πάντα

ηγετικές τάσεις και εξασκούσε το ρόλο του αρχηγού με

μεγάλη επιτυχία. Είχε καταφέρει ν' αποκτήσει την

εμπιστοσύνη όλης της παρέας και πάντοτε ο λόγος του ήταν

νόμος για τους υπόλοιπους. Τον εκτιμούσαν όλοι και κατά

κάποιον τρόπο τον φοβόντουσαν κιόλας. Μπορούσε εύκολα

και με μεγάλη άνεση να επιβληθεί στον οποιονδήποτε και
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αυτό έκανε τα μέλη της ομάδας του να νιώθουν ασφαλείς

κοντά του. Όπως πάντα, λοιπόν, έτσι και τώρα δεν υπήρχε

περιθώριο αμφισβήτησης στα λόγια του Στέφανου. Ο

Λευτέρης θα τριγυρνούσε μαζί τους και όλοι θα ήταν

υπεύθυνοι γιαεκείνον.

Ο Κωνσταντίνος ρίχνοντας ένα βλέμμα ευγνωμοσύνης στον

ξάδερφό του, ανέλαβεαμέσωςδράση.Μέσασε λίγα λεπτάοι

ρόλοι είχανμοιραστεί και οκαθέναςήξερε τι

έπρεπε να κάνει. Στο επόμενο λεπτό όλοι είχαν σκορπίσει

προκειμένου να φέρουν εις πέρας την αποστολή που τους

είχεανατεθεί.

ΟΛευτέρηςήτανφυσικάυπό την επίβλεψητουαδερφού του.

Καθώς περπατούσαν, ο Κωνσταντίνος είδε ένα μεγάλο

κορμό. Έτρεξεαμέσωςκοντάκαι μημπορώντας νακρύψει τον

ενθουσιασμό του, άρχισε να σφυρίζει. Ήταν αυτό ακριβώς

πουέψαχναν.

Λευτέρη! Μείνε εδώ να προσέχεις τον κορμό. Πάω

να βρω τον Στέφανο! Μην το κουνήσεις από εδώ, εντάξει;

φώναξεκαθώςαπομακρυνότανβιαστικά.

Εντάξει! συμφώνησε ο πιτσιρίκος αμέσως, αφού

ένιωσε πως κατά κάποιον τρόπο του είχαν αναθέσει και

εκείνουμιαμικρήαποστολή.

Καθώς έβλεπε, όμως, τον

α δ ε ρ φ ό τ ο υ ν '

απομακρύνεται, ένας μικρός

φόβος γεννήθηκε μέσα του.

Κοίταξε ολόγυρά του και

συνειδητοποίησε ότι ήταν

μονάχος του. Μήπως τελικά

δεν ήταν και τόσο καλή ιδέα

να συμμετέχει σ' αυτό το ..

«κυνήγι»; Δεν πρόλαβε να

τελειώσει την σκέψη του,

ό τ α ν έ ν α κ ο υ τ α β ά κ ι

πετάχτηκε ξαφνικά μπροστά του. Έμοιαζε με Λαμπραντόρ,

αλλά ήταν δύσκολο να το πει κάποιος με βεβαιότητα, αφού

από τις λάσπες το άσπρο του τρίχωμα είχε γίνει καφετί! Τα

μάτια του πετούσαν σπίθες και η ουρά του πηγαινοερχόταν

σανεκκρεμές!!

Πολύθόρυβοκάνεις, μικρούλη!, του είπεοΛευτέρης

χαμογελώντας. Έλα! Έλαεδώ!, τονπαρότρυνε ξεχνώντας τους

φόβους του.

Προσπάθησε να το πλησιάσει και να το πιάσει στα χέρια του,

αλλά μάταια. Ο σκύλος άρχισε να τρέχει προσπαθώντας να

απομακρυνθείαπό τοΛευτέρη,αλλάπαράλληλαήτανσαννα

τον προκαλούσε να τον ακολουθήσει, αφού καθώς έτρεχε

κοιτούσε συνεχώς προς το μέρος του. Δίχως να σκεφτεί

καθόλου, ο μικρός άρχισε να τρέχει πίσω από το κουταβάκι

και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα είχαν και οι δυο χαθεί

στρίβονταςστηγωνιά τουδρόμου.

Μέσα σε λίγη ώρα είχε σημάνει συναγερμός σ' όλη την

ομάδα. Ο Κωνσταντίνος, που στο μεταξύ είχε επιστρέψει με

τον Στέφανο, πανικοβλήθηκε όταν συνειδητοποίησε τι είχε

γίνει. Άλλαξε χρώμακαι έγινεάσπροςσαν τοπανί, έχασε τη γη

κάτω από τα πόδια του. Ο Στέφανος, πιο ψύχραιμος, μάζεψε

τους υπόλοιπους και έδωσε οδηγίες: ο Λευτέρης έπρεπε να

βρεθεί πάση θυσία. Ξεχύθηκαν όλοι στους δρόμους.

Πήγαιναν από σπίτι σε σπίτι και κοιτούσαν τις αυλές. Έψαξαν

σε όλους τους δρόμους και τα σοκάκια της γειτονιάς. Κάποιοι

πήγαν ακόμα και στο προαύλιο του σχολείου. Τίποτα! Ο

Λευτέρης ήταν άφαντος! Η ώρα περνούσε και οι

προσπάθειές τουςδενέφερανκανένααποτέλεσμα.

Πρέπει να το πω στους γονείς μου, ψέλλισε ο

Κωνσταντίνος.

Ναι, έχεις δίκιο, συμφώνησε ο Στέφανος. Έλα, θα

πάμεμαζί.

Πήραν τοδρόμο τουγυρισμού.Αμίλητοι περπατούσανοένας

δίπλα στον άλλον. Ο Στέφανος αντιλήφθηκε τη μεγάλη

ανησυχία και το φόβο του ξαδέρφου του και πέρασε το χέρι

τουγύρωαπότονώμοτου.

Μην ανησυχείς, θα τον βρούμε, προσπάθησε να του

δώσει λίγοθάρρος.Όλαθαπάνεκαλά…

Μακάρι, Στέφανε, μακάρι…, ψιθύρισε εκείνος. Δεν

έπρεπενατοναφήσωμόνο του. Είμαιαδικαιολόγητος…

Μην κατηγορείς τον εαυτό σου, του απάντησε. Δεν

το σκέφτηκες και φυσικά δεν μπορούσες ποτέ να φανταστείς

ότι οΛευτέρηςθαέφευγεαπόεκεί, τουείπεπαρηγορητικά.

Μα θα σταματήσεις επιτέλους να τρέχεις;

ακούστηκε ξαφνικάλαχανιασμένηηφωνήτουΛευτέρη.

Σε κλάσματα δευτερολέπτου πετάχτηκε μπροστά τους το

παιχνιδιάρικο τετράποδο και λίγα μέτρα ξωπίσω ο Λευτέρης,

αναμαλλιασμένος και κατακόκκινος από την τρεχάλα. Τα

παιδιά δεν μπορούσαν να πιστέψουν στα

μάτια τους! Ο Κωνσταντίνος τρέχοντας προς το

μέρος του αδερφού του, τον άρπαξε στην

αγκαλιά του.

Μα τι κάνεις εκεί; φώναξε εκείνος

έκπληκτος. Είδες τι έκανες τώρα; Πάει ο

Καφετούλης! Μια ώρα έχει που προσπαθώ να

τον πιάσω!!, μονολόγησε κατσούφικα ο

Λευτέρης.

Ο Κωνσταντίνος φυσικά κάθε άλλο παρά

άκουγε τα λόγια του αδερφού του. Ο Λευτέρης

ήταν σώος και αβλαβής στην αγκαλιά του και

αυτόείχεσημασία.ΠλησίασεκαιοΣτέφανοςαλαφιασμένος.

Που ήσουνα, πιτσιρίκο; Μας κατατρόμαξες όλους!

τονμάλωσεμεαυστηρόύφος.

Γιατί σας τρόμαξα; απόρησε εκείνος. Εδώ ήμουν και

κυνηγούσατονΚαφετούλη!

Αχ, Λευτέρη μου! Ο Κωνσταντίνος κόντεψε να πάθει

συγκοπήαπότηναγωνία του.. Ξέρειςπόσεςώρεςλείπεις

Ώρες; Αλήθεια; Είναι πολύ αυτό; ρώτησε

κατάπληκτοςοΛευτέρης.

Δεν πρόλαβε ν' ανοίξει το στόμα του ο Στέφανος και όλη η

παρέα μαζεύτηκε γύρω τους. Ο Κωνσταντίνος δεν έλεγε ν'

αφήσει τον αδερφό του από την αγκαλιά του και φυσικά ο

μικρός το απολάμβανε στο έπακρο! Τα παιδιά ξεφώνιζαν

χαρούμενα ολόγυρά τους και η μια ερώτηση διαδεχόταν την

άλλη. Φωνές, γέλια, επιφωνήματα, τσιρίδες! Είχε σηκωθεί

όληηγειτονιάστοπόδι!

Και τώρα που όλα μπήκαν στη θέση τους, έχουμε και

μια αποστολή να τελειώσουμε, φιλαράκια!, ακούστηκε η

φωνήτουΣτέφανου.

Ναι!Ναι!Πάμε!,φώναξανόλοιμαζί.

Όλοι μας, εκτός από το Λευτέρη που θα πάει στο

σπίτι! Σωστά,μικρέ; τονρώτησεοΚωνσταντίνος.

Πολύ σωστά! απάντησε με τη σειρά του εκείνος

χαμογελώντας. Όλη αυτή η περιπέτεια τον είχε πραγματικά

κουράσει και δεν έβλεπε τηνώρα να χωθεί στη ζεστή αγκαλιά

της μητέρας του. Τελικά, αυτό το «κυνήγι» δεν ήταν και τόσο
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-
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-
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-

-

-

-

-

-

-

-
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διασκεδαστικόόσοτοφανταζόταν…

Επιτέλους, όλα ήταν έτοιμα. Τα ξύλα είχαν στοιβαχτεί το ένα

πάνω στο άλλο. Μέχρι και ένα παλιό κομοδίνο είχαν

επιστρατεύσει προκειμένου να επιτύχουν το σκοπό τους!

Κούτσουρα,

κ λ α δ ά κ ι α ,

τελάρα και

κ α σ ό ν ι α

σχημάτ ι ζαν

έναν τεράστιο

σωρό. Στην

κορυφή του

έ π ρ ε π ε ν α

τοποθετηθεί

το σκιάχτρο

π ο υ τ ό σ ο

περίτεχνα είχαν φτιάξει όλοι μαζί. Κατάκοπος, αλλά γεμάτος

ενθουσιασμό, κατέφτασε ο Στέφανος κρατώντας μια μεγάλη

σκάλασταχέρια του.

Ευγενική χορηγία του πατέρα μου, είπε

χαμογελώντας.

Και ποιος θα τοποθετήσει τον Ιούδα στην κορυφή;

ρώτησεηΑλεξάνδρα.

Μα νομίζω πως αυτό δεν θέλει ερώτημα!, απάντησε

οΣτέφανοςκλείνοντας τομάτι τουστονΚωνσταντίνο.

Εγώ; ακούστηκε η απορημένη φωνή του

Κωνσταντίνου.

Φυσικά, φίλε μου! Πιστεύω ότι το αξίζεις μετά απ'

όλααυτάπουπέρασεςσήμερα!

Όλη η παρέα ξέσπασε σε γέλια! Ο Κωνσταντίνος ανέβηκε στη

σκάλα και με δυο κινήσεις τοποθέτησε το σκιάχτρο στην

κορυφή του. Με δυο πηδήματα βρέθηκε στο έδαφος και

κάνοντας λίγα βήματα πίσω, καμάρωσε το επίτευγμα της

ομάδας του. Και πώς ναμην καμαρώσει άλλωστε, αφούμέσα

σε λίγες ώρες κατάφεραν και έφτιαξαν το μεγαλύτερο σωρό

απ' όλες τις υπόλοιπες ενορίες. Ήταν σίγουρος ότι η δική τους

φωτιά θα ξεπερνούσε κάθε προηγούμενο και θα έφτανε

ψηλά στον ουρανό. Πόσο περήφανος ένιωθε για τουςφίλους

του! Τελικά, όλα είναι πιο εύκολα όταν η ομάδα είναι

ενωμένη.

Να και η πέτρα του σκανδάλου!, αναφώνησε

ξαφνικά η Μαργαρίτα δείχνοντας με το δάχτυλό της… τον

Καφετούλη, ο οποίος είχε κάνει την εμφάνισή του κουνιστός

και λυγιστός!

Ώστε εδώ είσαι, σκανταλιάρη μου, ε; Δεν ντρέπεσαι

να παρασέρνεις μικρά παιδάκια σαν τον αδερφό μου; τον

μάλωσεπεριπαιχτικάοΚωνσταντίνος.

… και να κάνεις τον αδερφό τους να παθαίνει

συγκοπή από την τρομάρα του; συμπλήρωσε γελώντας ο

Στέφανος.

Μόνο συγκοπή; Και πολύ λίγα λες, φίλε μου!,

ξέσπασεσεγέλιαμε τησειρά τουοΚωνσταντίνος.

Γουφ, γουφ! συμπλήρωσε βαθυστόχαστα και ο

Καφετούλης, κάνοντας όλη την παρέα να πανηγυρίζει γεμάτη

ενθουσιασμό. Τώρα πια δεν είχαν κανένα λόγο ανησυχίας.

Ήτανόλαέτοιμαγια τοκάψιμο του Ιούδα.
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Γράψτε την έννοια αυτών των συμβόλων του Πάσχα:

κόκκινο αυγό, πασχαλίτσα, αναμμένα κεριά, λαγοδάκι,

τσουρέκι, αρνάκι, ο Ιησούς Χριστός, καμπάνα, κάψιμο

του Ιούδα:
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