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Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε κατά τη διάρκεια του σχολικού 

έτους 2008–2009, στα πλαίσια του μαθήματος της «ευέλικτης ζώνης 

δραστηριοτήτων»  αποτελεί δε, προϊόν συλλογικής προσπάθειας της                     

Ε΄ τάξης του 31ου Δημοτικού Σχολείου Αθήνας. Το θέμα μας έχει ως τίτλο,  

«Ο παππούς και η γιαγιά μας ταξιδεύουν στην παράδοση» 

επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον μας στις συνήθειες και τα λαογραφικά 

στοιχεία που κληρονόμησε ο καθένας μας από τους προγόνους του και από 

τον τόπο του. 

Κατά την επεξεργασία τα παιδιά εργάστηκαν διαθεματικά1, 

προσεγγίζοντας όψεις του θέματος μέσα από το Αναλυτικό Πρόγραμμα του 

Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και πραγματοποιώντας 

δράσεις και επισκέψεις, προκειμένου να συλλέξουν το απαιτούμενο 

πληροφοριακό υλικό.   

Τέλος, από αυτή εδώ τη θέση θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά, 

τους παππούδες μας και τις γιαγιάδες μας που μας βοήθησαν με τις 

συνεντεύξεις και την παραχώρηση υλικού, το Σύλλογο Γονέων και 

Κηδεμόνων για τη βοήθεια του στη βιβλιοπαρουσίαση2 και στην 

παρουσίαση της εργασίας,  τη ζωγράφο Άννα Βάζου για την επιμέλεια του 

                                                             
1
 Μέθοδος Project, βλ. περισσ. Ελένη Ταρατόρη, Η μέθοδος Project στη θεωρία και την 

πράξη, Καινοτομίες στην εκπαίδευση τ.5, εκδ. Κυριακίδη, Θεσ/νίκη 2005
β
 . 

2
 Οι μαθητές με έγγραφό τους προς το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων ζήτησαν ευγενικά 

να τους χορηγηθούν κάποια συγκεκριμένα βιβλία της συγγραφέα Γαλάτειας Γρηγοριάδου – 

Σουρέλη, με σκοπό να πραγματοποιηθεί η βιβλιοπαρουσίαση. Ο Σύλλογος έφερε το θέμα 

στην 85
η
 Σχολική επιτροπή του Δήμου Αθηναίων και εγκρίθηκε κονδύλιο για την αγορά 

βιβλίων. Τα βιβλία μετά την βιβλιοπαρουσίαση θα παραμείνουν στο σχολείο με την ευχή να 

γίνουν κι άλλες τέτοιες ενέργειες από το επόμενο σχολικό έτος να λειτουργήσει δανειστική 

βιβλιοθήκη για όλους τους μαθητές. 



εξώφυλλου και του οικογενειακού δέντρου, το Εργαστήρι Λόγου Τέχνης και 

Παράδοσης για την ευγενική παραχώρηση παραδοσιακών φορεσιών, το 

Διευθυντή του σχολείου μας κ. Κωνσταντίνο Καβρουματζή, καθώς και τους 

γονείς των μαθητών που με κάθε τρόπο βοήθησαν στην υλοποίηση του 

προγράμματος.  

Ιούνιος 2009 

  



ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Α. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 

Από κοινού με τους μαθητές συζητήθηκαν διάφορα θέματα που θα 

μπορούσαμε να εξετάσουμε στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της Ε΄ τάξης του 

Δημοτικού Σχολείου. Τελικά, έπειτα από διάλογο επελέγη το θέμα «Ο 

παππούς και η γιαγιά μας ταξιδεύουν στην παράδοση» και αποφασίσαμε να 

επικεντρωθούμε στα λαογραφικά στοιχεία της Ελλάδας, αλλά και των 

τόπων όπου κατάγονται οι μαθητές της τάξης . 

Οι μαθητές ενθουσιάστηκαν τόσο με την προοπτική διερεύνησης 

παραμέτρων που έχουν άμεση και έμμεση σχέση με την κουλτούρα των 

λαών, όσο και με την ιδέα της επιτόπιας έρευνας. 

Σκοποί και στόχοι του Προγράμματος 

 Η συνειδητοποίηση πως όλοι οι άνθρωποι έχουμε τις ίδιες συνήθειες. 

Συναντούμε κοινά ήθη, έθιμα, ιστορίες, παιχνίδια, τραγούδια, 

παροιμίες, αινίγματα, κα. 

 Η συλλογή πληροφοριών μέσα από προφορικές και γραπτές πηγές 

καθώς και η κατάλληλη αξιοποίηση τους. 

 Διαδικασία της μάθησης μέσω της ομαδοσυνεργατικής  διδασκαλίας 

και της διαθεματικής μεθόδου Project. «Μαθαίνω το τι» στην πράξη… 

 Η ενίσχυση του αισθήματος της φιλίας και της συντροφικότητας της 

ομάδας. 

 

Β. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

Η ανάπτυξη του προγράμματος αυτού προσέφερε στις ομάδες τη 

δυνατότητα να προσεγγίσουν διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα του Α.Π. 

στο πλαίσιο των μαθημάτων της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, 

της Ιστορίας, της Γεωγραφίας, της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής, των 

Καλλιτεχνικών και των Μαθηματικών. 

 



ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ – ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ  

 Χωρισμός των παιδιών σε ομάδες. 

 Καταμερισμός των αρμοδιοτήτων και εργασιών 

 Έρευνα και συλλογή υλικού σχετικά με τα λαογραφικά κάθε τόπου, 

αλλά και λαογραφική προσέγγιση της χώρας μας (ιστορίες, 

αινίγματα, παροιμίες, συνταγές, παραδοσιακές φορεσιές και σκεύη, 

τραγούδια, χοροί και παιχνίδια). 

 Αναζήτηση υλικού μέσα από συνεντεύξεις με τους γονείς μας, της 

γιαγιάδες και τους παππούδες μας. 

 Ανάγνωση λογοτεχνικών βιβλίων της Γαλάτειας Γρηγοριάδου – 

Σουρέλη3. 

 Ανάγνωση του «Ψεύτη παππού» της Άλκης Ζέη. 

 Κατασκευή καλλιτεχνικών έργων. 

 Επισκέψεις σε μουσεία. 

 Εκμάθηση παραδοσιακών τραγουδιών. 

 Εκμάθηση παραδοσιακών χορών και εθίμων. 

 Καταγραφή των εντυπώσεων των παιδιών από τη συμμετοχή τους 

στο πρόγραμμα. 

 Ταξινόμηση, αξιολόγηση και τελική καταχώρηση του υλικού. 

 Παρουσίαση συμπερασμάτων και δραστηριοτήτων. 

 Έκδοση εντύπου και ψηφιακού δίσκου. 

 

 

 

                                                             
3 Αφορμή για να ασχοληθούμε με τα λογοτεχνικά κείμενα της κας Γαλάτειας Γρηγοριάδου – 

Σουρέλη είναι η αφιέρωση που έχει κάνει στο βιβλίο «η αγάπη δεν έχει τέλος». Το αφιερώνει 

στα εγγόνια της και τον αναγνώστη. Εμείς την αισθανθήκαμε γιαγιά μας και την αφήσαμε 

να μας διηγηθεί αρκετές ιστορίες, που σε πολλά σημεία άγγιζαν τη δική μας 

πραγματικότητα.  



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Με τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα αυτό, τα παιδιά 

συνεργάστηκαν, δούλεψαν ομαδικά, συγκέντρωσαν πληροφοριακό υλικό, 

πήραν συνεντεύξεις από αρμόδια πρόσωπα. 

Το θέμα ήταν ενδιαφέρον και ταυτόχρονα ευχάριστο διότι οι 

μαθητές ξέφευγαν από τους παραδοσιακούς τρόπους μάθησης. Οι μαθητές 

ήταν πρόθυμοι να συνεργαστούν όχι μόνο κατά τη διάρκεια του μαθήματος 

της «ευέλικτης ζώνης», αλλά και σε απογευματινές ώρες καθώς και τα 

Σαββατοκύριακα σπίτια τους.  

Με την ευκαιρία υλοποίησης του προγράμματος τα παιδιά έμαθαν 

αρκετά πράγματα για την ελληνική παράδοση, αλλά και για τις παραδόσεις 

των τόπων των συμμαθητών τους. 

Συνέβαλαν με την έρευνα και τον τρόπο τους στην ανάδειξη της  

πολιτιστικής κληρονομιάς με την παρουσίαση και καταγραφή στοιχείων 

σχετικών με το περιβαλλοντικό – πολιτιστικό τους πρόγραμμα.  

 

Γ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα συνέβαλε στην ισχυροποίηση των 

διαπροσωπικών σχέσεων των μαθητών. Μέσα από τις δραστηριότητές μας 

χαρήκαμε που μάθαμε “πολλά από τα μυστικά που κρύβει το παραδοσιακό 

σεντούκι των προγόνων μας”.  

Το πρόγραμμα άνοιξε την πόρτα του σχολείου μας σε φορείς, 

καλλιτέχνες και ανθρώπους της πόλης μας και συνειδητοποιήσαμε την 

ικανοποίηση όλων αυτών των ανθρώπων με τους οποίους ήρθαμε σε 

επαφή, αφού η συμβολή τους στο πρόγραμμα υπήρξε σημαντική. 

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος αυτού, κάναμε ένα 

εντυπωσιακό ταξίδι ακολουθώντας τα «δύσβατα μονοπάτια» της έρευνας 

και της γνώσης και οδηγηθήκαμε σε μια μικρή όαση και θεωρούμε ότι 

είμαστε αρκετά τυχεροί διότι όλοι μαζί γίναμε ΜΟΝΑΔΑ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο σημείο αυτό δίνονται εκθέσεις των παιδιών που περιγράφουν τον παππού και 

τη γιαγιά τους 
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η ιστορία της Οκτωνιάς Εύβοιας 

Η Οκτωνιά είναι ένα γραφικό χωριό κτισμένο στους πρόποδες του 

όρους Καλιμάνι στην κεντρική Εύβοια .Το όνομα της είναι και η ιστορία της. 

Επί τουρκοκρατίας το χωριό ήταν κτισμένο σε τέτοιο σημείο πάνω στο 

Καλιμάνι που η πρόσβαση στους Τούρκους ήταν αδύνατη. Οι κάτοικοι 

χρησιμοποιούσαν μυστικά περάσματα για να μπαινοβγαίνουν στο χωριό 

και να κινούν το εμπόριο στη νότια Εύβοια. 

Είχαν όμως και ένα έθιμο πολύ επικίνδυνο από ότι αποδείχτηκε. 

Παντρεύονταν μια φορά το χρόνο και τα νέα ζευγάρια μαζί με ότι είχαν 

πάρει προίκα έφευγαν από το χωριό  και κατασκήνωναν κάπου πιο μακριά 

από το χωριό, ώστε να γνωριστούν καλύτερα. 

Εκείνη τη φορά παντρεύτηκε και ο αρχηγός τους μαζί με άλλα επτά 

ζευγάρια και έφυγαν. Το σύνολο οκτώ ζευγάρια(οκτώ  νιοι και νιες). Εκείνο 

το βράδυ μετά τον αποχαιρετισμό των ζευγαριών στο χωριό γέννησε μια 

γυναίκα και η μαμή κατέβηκε από το κρυφό μονοπάτι στους πρόποδες που 

ήταν η βρύση να πάρει καθαρό νερό για τη λεχώνα χωρίς τις απαραίτητες 

προφυλάξεις. 

Εκεί την έπιασαν οι Τούρκοι και με δόλιους τρόπους έκαναν την μαμή 

να τους δείξει το πέρασμα. Όταν οι Τούρκοι μπήκαν στο χωριό τους 

έπιασαν όλους αιχμάλωτους και τους οδήγησαν προς το Καρβούνι 

(δύσβατη  περιοχή που καταλήγει σε απόκρημνο ακρωτήρι) για να τους 



θανατώσουν. Οι Οκτωνιάτες ήταν πολύ περήφανοι άνθρωποι και την 

τελευταία αυτή τους βόλτα θέλησαν να την μετατρέψουν από νεκρική 

πομπή σε γιορτή. 

Γι’ αυτό στη μέση της διαδρομής ζήτησαν να ξεκουραστούν. Εκεί 

υπήρχαν δυο ελίτσες (εξού και το μέχρι σήμερα όνομα της περιοχής) πιο 

κάτω ζήτησαν από τους Τούρκους να φάνε, όλοι μαζί για τελευταία φορά 

(οι ντόπιοι ονόμασαν την περιοχή Τραπεζαρία) και στο τελευταίο ξέφωτο 

χόρεψαν τον τελευταίο τους χορό(οι ντόπιοι λένε την περιοχή Χορευταριά). 

Όταν έφτασαν στον γκρεμό ο Αγάς Καράς τους ζήτησε να διαλέξουν 

ή να τουρκέψουν ή να πηδήσουν. Φυσικά προτίμησαν να πηδήξουν όλοι 

(εκεί ονομάστηκε  του Καρά τα βράχια) . 

Όταν οι νεόνυμφοι επέστρεψαν βρήκαν το χωριό κατεστραμμένο και 

παρόλη τη θλίψη τους ξαναέφτιαξαν το χωριό όχι εκεί που ήταν, αλλά 

κοντά στη θάλασσα. Χώρισαν την περιοχή σε οκτώ τσιφλίκια και έκτισαν 

μέσα το σπίτι τους. Μερικά από αυτά αν και καταστρεμμένα σώζονται μέχρι 

και σήμερα, όπως και κομμάτια του παλιού τείχους του παλιού χωρίου στη 

θέση Καστρί-Καλιμάνι. Μιας και το χωριό ξαναδημιουργήθηκε από αυτά τα 

οκτώ ζευγάρια το ονόμασαν Οκτωνιά. 

 

 το δημητσανίτικο μπαρούτι  

Μια ιστορία που την έμαθα από την γιαγιά μου που είναι από την 

Δημητσάνα. Είχανε κάτι μύλους το 1821 που βγάζανε μπαρούτι και 

τροφοδοτούσαν τους Έλληνες  που πολεμούσαν για την ελευθερία. Οι μύλοι 

διατηρούνται σαν μουσείο. Εκεί κοντά ήταν και το σπίτι του Κολοκοτρώνη . 

Γι αυτό λέγεται Δημητσανίτικο μπαρούτι. 

 

 



το μαντήλι μιας νεράιδας 

Μια φορά, όταν ήταν ακόμη παλικάρι ελεύθερο ο Γεροθανάσης, 

κοιμότανε από κάτω από τις θυμωνιές. Ήταν καλοκαίρι, Αλωνάρης μήνας. 

Εκεί που κοιμότανε, να σου και ακούει ένα ποδοβολητό σαν χοροπήδημα 

και ένα τραγούδι αγγελικό. Ανοίγει λίγο τα μάτια του, κοιτάζει και βλέπει 

κάτι γυναίκες κάθε μια πιο όμορφη από την άλλη, να το ‘χουν στρώσει στο 

χορό. Ο Γεροθανάσης κατάλαβε πως ήταν νεράιδες, και ανασηκώθηκε 

αγάλια αγάλια απάνω για να δει, γιατί το έλεγε η καρδούλα του. Οι νεράιδες 

όμως καθώς είδανε πως τις πήραν χαμπάρι, αρπάζουν αμέσως τα μαντήλια 

τους που τα είχανε αφήσει πάνω στις θυμωνιές και σαν αστραπή χάθηκαν 

από μπροστά του.  

Ο Γεροθανάσης είπε τότε με το νου του: « Βρε αυτές που έρχονται 

εδώ πέρα, θα πει πως δεν φοβούνται κανέναν να τις πιάσει και έτσι πάλι θα 

μου καλοκοπιάσουνε». Αποφάσισε λοιπόν το άλλο μεσημέρι να κάμει τον 

κοιμισμένο και να τις πάρει το μαντήλι, μιας που έβαλε στο μάτι. Γιατί άμα 

της πάρετε της νεράιδας το μαντήλι, τότες αυτή παραδίνεται.  

Αφού λοιπόν τελείωσε ο Γεροθανάσης τη δουλειά του, ξαπλώθηκε 

στο συνηθισμένο του τόπο και εκεί περίμενε με μισοκλεισμένα τα μάτια. Μα 

από την πολύ την κούραση τον πήρε ο ύπνος. Ήρθανε οι νεράιδες, χόρεψαν 

κάμποση ώρα και όταν ετοιμάστηκαν για να φύγουν, πετάχτηκε ο 

Γεροθανάσης από τον ύπνο του. Δεν τις πρόφτασε όμως, γιατί οι νεράιδες 

έφυγαν.  

Ο μακαρίτης το ‘βαλε πείσμα και την άλλη μέρα πηγαίνει εκεί από το 

πρωί επίτηδες, χωρίς να πιάσει δουλειά. Να σου τες το λοιπόν πάνω στο 

καταμεσήμερο, φτάνουν οι νεράιδες και στη στιγμή βγάζουν τα μαντήλια 

τους και αρχίζουν το χορό. Ο Γεροθανάσης, αφού τις άφησε να 

ξεγνοιαστούν λίγο με το χορό, πετιέται σιγά σιγά και αρπάζει το μαντήλι της 

νεράιδας που την είχε βάλει στο μάτι. Όλες οι νεράιδες αρπάξανε τα 



μαντήλια τους κι έφυγαν και εκείνη που της έλειπε το μαντήλι έμεινε σκλάβα 

του Γεροθανάση.  

Αυτός την πήρε στο σπίτι του, τη στεφανώθηκε και με καιρό 

απόχτησαν παιδιά. Έτσι τα χρόνια περνούσαν και αυτοί ζούσαν πολύ καλά 

και ο καθένας τους καλοτύχιζε. Άξαφνα όμως ένα πρωί, εκεί που φύλαγε 

κάτι ρούχα στο μπαούλο του άντρα της, η νεράιδα βρίσκει το μαντήλι της. 

Το παίρνει αμέσως, το φορεί στο κεφάλι της και γίνεται καπνός!  

Έρχεται ο Γεροθανάσης στο σπίτι του, φωνάζει τη γυναίκα του, που 

γυναίκα! Ρωτάει τα παιδιά του, του λεν πως την έχασαν από το πρωί. 

Λυπήθηκε κατάκαρδα που έχασε τέτοια όμορφη και προκομένη γυναίκα και 

την τρίτη μέρα ντύθηκε κατάμαυρα και μαυροφόρεσε και τα παιδιά του.  

Ύστερα από λίγες μέρες είδε πως τα παιδιά του ήταν ντυμένα και 

χτενισμένα καθώς και πριν και τα ρώτησε ποιος τα άλλαξε και τα χτένισε 

έτσι. Τα παιδιά στην αρχή δεν θέλησαν να το πούνε, γιατί έτσι τα είχε 

ορμηνεμένα η μάνα τους. Έπειτα όμως, σαν τα ανάγκασε ο πατέρας τους, 

του μολογήσανε πως η μάνα τους κάθε πρωί τακτικά ερχότανε και τα 

‘βρισκε.  

Να μην τα πολυλογούμε, φύλαξε ένα πρωί, καθώς η νεράιδα πήγε 

στο σπίτι και της πήρε πάλι το μαντήλι και το ‘καψε στο φούρνο. Έτσι πια 

την είχε για πάντα στο αρχοντικό του. 

 

 

 

    
 

η γιαγιά, ο παππούς και το ποντικάκι 

Ήταν κάποτε ένας παππούς και μια γιαγιά που δεν είχαν παιδιά και 

έμεναν στο χωριό. Μια μέρα ο παππούς την ώρα που έβαζε τα παπούτσια 

του βρήκε μέσα σε αυτά ένα ποντικάκι. Λυπήθηκε να το σκοτώσει και 

αποφάσισε να το κρατήσει, να το μεγαλώσει και να το έχει για συντροφιά. 



Πράγματι, έτσι έγινε. Το ποντικάκι έγινε καλύτερο και από φυσικό τους 

παιδί! 

Μια μέρα έφυγαν ο  παππούς και η γιαγιά για να πάνε σε μια 

επίσκεψη και έδωσαν οδηγίες στο ποντικάκι για το πώς θα μαγειρέψει. Το 

ποντικάκι, ως καλός μάγειρας (ίσως ήταν ξάδελφος του Ρατατούη) πήρε την 

κουτάλα να ανακατέψει το φαγητό. Στη δεύτερη γύρα γλιστρά, πέφτει μέσα 

στη σούπα και πνίγεται… 

Όταν ο παππούς και η γιαγιά επέστρεψαν, φώναζαν το ποντικάκι για 

να του δώσουν ένα δώρο που του πήραν. Εκείνο δεν απαντούσε. 

Φαντάστηκαν πως ίσως βαρέθηκε και έφυγε. Στεναχωρήθηκαν πολύ, και 

ήθελαν ως αποχαιρετιστήριο να γευτούν το τελευταίο  δείπνο που είχε 

ετοιμάσει ο φίλος τους. Μόλις αντίκρισαν το πνιγμένο ποντικάκι 

κατάλαβαν, ότι ποτέ δεν τους παράτησε, αλλά έχασε τη ζωή του δίδοντας 

την αγάπη του στον παππού και τη γιαγιά.  

 

τα δύο αδέλφια και οι σαράντα κλέφτες 

 

Ήταν κάποτε  μια φτωχή οικογένεια με δυο παιδιά. Ένα αγόρι και ένα 

κορίτσι. Οι γονείς τους, λίγα χρόνια αργότερα, πέθαναν και ο ιδιοκτήτης 

του σπιτιού τους έδιωξε. Αυτά μη έχοντας που να πάνε ξεκίνησαν για το 

διπλανό χωριό.  

Στο δρόμο τους βρήκαν ένα μικρό και εγκαταλειμμένο σπιτάκι και 

σκέφτηκαν να περάσουν εκεί τη νύχτα τους. Αυτό το σπιτάκι όμως, δεν 

ήταν πραγματικά εγκαταλειμμένο, αλλά ήταν το ορμητήριο 40 κλεφτών.  

Όταν οι κλέφτες επέστρεψαν με τις λείες τους στο σπιτάκι, 

αντίκρισαν τα δυο παιδιά. Ένας απ’ αυτούς σκέφτηκε να απαγάγουν το 

κορίτσι και να το πάνε δώρο στον αρχηγό τους και το πρότεινε και στους 

άλλους. Εκείνοι μόλις το άκουσαν χάρηκαν με την πρόταση του και έβαλαν 

μπροστά το σχέδιο. Από την πολλή φασαρία, ο μικρός ξύπνησε και μόλις 



συνειδητοποίησε τι είχε συμβεί έτρεξε να τη σώσει. Βγαίνοντας από το 

σπιτάκι βλέπει χάμω μια παρατημένη ζώνη την οποία παίρνει και τη φορά!  

Για καλή του τύχη, η ζώνη αυτή ήταν μαγική διότι σου έδινε 

παραπάνω δύναμη! Σαν το κατάλαβε αυτό, βιάστηκε περισσότερο έπιασε 

τους κλέφτες και πήρε πίσω την αδελφή του. Και έζησαν αυτοί καλά και 

εμείς καλύτερα!!!   

 

η Καλά, ο Τομόρ και ο Σπιράκ 

 

Μια φορά ήταν η Καλά, ένα όμορφο κορίτσι. Ο Τομόρ και ο Σπιράκ 

δυο όμορφα και νέα αγόρια. Αυτά τα δυο αγόρια αγωνίζονταν για πολύ 

καιρό για το χέρι της Καλά. Η Καλά κάθε φορά που τους έβλεπε να 

μαλώνουν ένιωθε τύψεις και έβαζε τα κλάματα.  

Ο Τομόρ χτυπούσε τον Σπιράκ με ένα σπαθί και είχε κάνει την πλάτη 

του με γραμμές ενώ ο Σπιράκ  χτυπούσε τον Τομόρ με μια αγκαθωτή μπάλα 

και έκανε την πλάτη του με τρύπες.  

Μετά ο θεός τους έκανε 2 βουνά που βρίσκονται το ένα απέναντι 

από το άλλο. Ύστερα τα δάκρυα της Καλά τα έφτιαξαν μια λίμνη (τη λίμνη 

Οσούρ) και ύστερα μεταμορφώθηκε σε ένα κάστρο και είπε: «εγώ θα μείνω 

εδώ στη μέση για να με έχετε και δύο σας». Γι’ αυτό το βουνό Τομόρι είναι 

με τρύπες και ο Σπιράκ με γραμμές . 

 

 οι δυο φίλοι 

 

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν δύο φίλοι ο Μανόλης και ο Γιάννης. 

Είχαν υποσχεθεί, ο ένας να βοηθά τον άλλο. Όταν μεγάλωσαν, ο Μανόλης 

έγινε μανάβης και ήταν φτωχός, ενώ ο Γιάννης έγινε πρόεδρος του χωριού 

και πλούσιος.  



Μια μέρα, ο Μανόλης ήθελε να πάει να πουλήσει την πραμάτεια του 

στο παζάρι, αλλά ανακάλυψε πως η μια σανίδα ήταν σπασμένη. Ζήτησε 

τότε από το φίλο του να του δώσει μια. Και εκείνος του την έδωσε. Μάλιστα 

του έδωσε και κάποια σακιά με ρύζι για να τα πουλήσει. Ο Μανώλης 

δέχτηκε με χαρά! 

Ένα χειμωνιάτικο βράδυ, αρρώστησε ξαφνικά το παιδί του Γιάννη. 

Όταν έμαθε αυτό ο Μανώλης έτρεξε να τον βοηθήσει. Για χάρη του φίλου 

του, περπάτησε 3 χλμ με τα πόδια για να φωνάξει τον γιατρό.  

Ο Γιατρός έφτασε με το άλογο του. Ο Μανόλης δεν φάνηκε ποτέ… Κανείς 

δεν γνωρίζει τι του συνέβη… Ο Γιάννης στεναχωρήθηκε πολύ και έφυγε από 

εκείνη την πόλη.     

 

 ο  σοφός παππούς 

 

Μια φορά υπήρχε ένας πλούσιος και αυστηρός άρχοντας που είχε 

στη δούλευσή του αρκετούς εργάτες. Οι εργάτες αυτοί τον φοβόντουσαν 

και έτσι δεν του χαλούσαν ποτέ χατίρι.  

Μια μέρα τους έδωσε εντολή να πάνε να φτιάξουν δίπλα στο ποτάμι 

μια σκηνή από άμμο. Ήταν σίγουρος πως δε θα τα κατάφερναν και θα τους 

τιμωρούσε επιτέλους!  

Οι εργάτες αφού πήραν τα εργαλεία τους και ξεκίνησαν για το 

ποτάμι. Κάποια στιγμή εμφανίστηκε ένας παππούς ταλαιπωρημένος. Τον 

είδαν οι εργάτες και τον φώναξαν να τον κεράσουν ένα ποτήρι νερό. Σαν 

σίμωσε ο παππούς και είδε την άμμο δίπλα στο ποτάμι και τους εργάτες 

σκεφτικούς, ρώτησε τι συμβαίνει.  

Όταν το άκουσε αυτό κατάλαβε τι είχε στο νου του το αφεντικό τους 

και τους προέτρεψε να τον ρωτήσουν τι σχέδιο θα πρέπει να έχει η σκηνή, 

ώστε να μην τον δυσαρεστήσουν… 

 



 
 

 

Ο μικρός έξυπνος Πέτρος. 

Ο έξυπνος Πέτρος ήταν ακόμα μικρό αγόρι. Ένα πρωί τον πόνεσε το 

δόντι του . Δεν είχε λεφτά να πάει στον οδοντίατρο να του το βγάλει. 

Ξεκίνησε να περπατάει στους δρόμους, για να τον πονέσει το δόντι του . 

Σταμάτησε  κοντά σε ένα φούρνο όπου είχαν βγάλει ζεστά ψωμάκια. Το 

αγόρι παρακολουθούσε με ορθάνοικτα μάτια τα ψωμάκια.  Ο φούρναρης 

είπε να του κάνει πλάκα. 

-Τι κοιτάς αγόρι μου; 

-Τίποτα. 

-Θες να  φας ψωμάκια; 

-Ναι,  αλλά δεν έχω λεφτά. 

-Μπορείς να τα φας όλα; 

-Ναι ,μπορώ. 

-Άμα  δεν τα φας τι να σε κάνω; 

-Βγάλε μου ένα δόντι. 

-Εντάξει . Αλλά δεν θα φύγεις; Περίμενε να φωνάξω τον οδοντίατρο για να 

είναι έτοιμος με την τανάλια. Ο φούρναρης φώναξε τον οδοντίατρο και του 

είπε:  

-Αν αυτό το αγόρι δεν μπορέσει να φάει όλα τα ψωμάκια, θα του βγάλεις 

ένα δόντι μπροστινό ή από πίσω, όποιο δόντι διαλέξει το αγόρι. Εγώ θα σε 

πληρώσω. 

Ο μικρός έξυπνος Πέτρος άρχισε να τρώει ψωμάκια. Εφαγε.έφαγε και 

στο τέλος χόρτασε. Σταμάτησε να τρώει και είπε:  

-Δεν μπορώ να φάω άλλο. Βγάλτε μου το δόντι. Το αγόρι άνοιξε  το στόμα 

του και έδειξε το πονεμένο δόντι. Ο οδοντίατρος κοίταξε το δόντι και 



κατάλαβε ότι τον πονούσε γιατί ήταν έτοιμο να πέσει και το έβγαλε. Ο 

μικρός καθάρισε το στόμα του και είπε στον φούρναρη:  

-Υγιής και δυνατός  να είσαι ακόμα πολλά χρόνια! Με ψωμάκια με τάισες  

και το πονεμένο μου δόντι μου έβγαλες. 

 

 

 

η ιστορία του Κόμη Δράκουλα 

 

Ο πιο γνωστός θρύλος της Ρουμανίας είναι αυτός του Κόμη 

Δράκουλα. Ο Κόμης Δράκουλας κατοικούσε στα Καρπάθια όρη, στην 

περιοχή της Τρανσυλβανίας. Ο Δράκουλας ήταν βαμπίρ, κοιμόταν σε 

φέρετρο και έπινε αίμα.  

Ο θρύλος προήλθε από το φόβο που είχαν για τον Βοεβόδα Βλάντ 

Τσέπες , οι εχθροί του, διότι αυτός είχε παλουκώσει πάνω από 20000 

Τούρκους, στην προσπάθειά του να προστατεύσει τη Ρουμανία. Ο  Βοεβόδα 

Βλάντ Τσέπες για τους Ρουμάνους ήταν πολύ αγαπητός ηγέτης, διότι ήταν 

πολύ δίκαιος. Η περιοχή των Καρπαθίων είναι παγκοσμίως γνωστό και 

προσελκύει πολλούς τουρίστες κάθε χρόνο. 

 

 

           

 

 ο βασιλιάς που ήθελε να ακούει παραμύθια 

 

Ο βασιλιάς Σαχρατάζ ήθελε κάθε βράδυ να ακούει μια ιστορία για να 

κοιμηθεί. Το πρωί μόλις ξημέρωνε σκότωνε τον άνθρωπο που του είχε πει 



την προηγούμενη νύχτα το παραμύθι. Κάποια μέρα εμφανίστηκε μια 

γυναίκα που το όνομά της ήταν Σαχραγιάρ, η οποία ήταν πολύ έξυπνη. Από 

το πρώτο βράδυ ξεκίνησε να λέει στο βασιλιά μια ιστορία ιδιόρρυθμη… μια 

ιστορία που δεν είχε τέλος. Έτσι η Σαχραγιάρ δεν έχασε ποτέ τη ζωή της… 

 

 

τα τρία λεμόνια 

 

Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας βασιλιάς και μια βασίλισσα που 

δεν είχαν παιδιά. Είχαν και ένα κήπο στο κάστρο. Ο βασιλιάς καταγινόταν 

με αυτόν, πότιζε τα λουλούδια και κλάδευε τα δέντρα.  

Ένα πρωί καθώς φρόντιζε τον κήπο, πέρασε μια γιαγιά, που 

φαινόταν πολύ φτωχιά. Ο βασιλιάς σαν την είδε τη λυπήθηκε. Έκοψε λίγα 

φρούτα και της τα έδωσε. Αυτή για να τον ευχαριστήσει του έδωσε ένα 

σπόρο και του είπε: « Για την καλή σου την καρδιά, ο σπόρος αυτός θα σου 

δώσει μεγάλη χαρά.»  

Ο βασιλιάς φύτεψε το σπόρο. Ο σπόρος μεγάλωσε και έβγαλε τρία 

λεμόνια. Κάθε φορά που φύτρωνε από ένα λεμόνι αποκτούσε και μια κόρη. 

Έτσι απέκτησε τρεις κόρες, τις οποίες μεγάλωσε και πάντρεψε. 

Μια μέρα, ο σύζυγος της πρώτης κόρης παραπονέθηκε στο βασιλιά, 

πως η γυναίκα του δεν ήξερε να μαγειρεύει. Ο βασιλιάς του αποκρίθηκε: 

«Αυτό το πρόβλημα είναι εύκολο να λυθεί! Φέρε μια μαγείρισσα στο σπίτι 

για να της μάθει.» Η ιδέα αυτή, στο σύζυγο φάνηκε λογική!   

Την άλλη μέρα, ο σύζυγος της δεύτερης κόρης παραπονέθηκε στο 

βασιλιά, πως η γυναίκα του γκρινιάζει πολύ. Ο βασιλιάς του αποκρίθηκε: 

«Αυτό το πρόβλημα είναι εύκολο να λυθεί! Άστη να γκρινιάζει. Κάποια μέρα 

θα βαρεθεί και θα σταματήσει .» Η ιδέα αυτή, στο σύζυγο φάνηκε λογική!   



Την τρίτη μέρα, ο σύζυγος της τρίτης κόρης παραπονέθηκε στο 

βασιλιά, πως η γυναίκα του ήταν ξεροκέφαλή. Ο βασιλιάς του αποκρίθηκε: 

«Αυτό το πρόβλημα είναι δύσκολο. Δεν μπορώ να σε βοηθήσω.»   

Έτσι, οι δυο κόρες έμειναν με τους συζύγους τους, ενώ η μικρότερη έμεινε 

στο κάστρο να βοηθά τους γονείς της. Πότε δεν ξαναπαντρεύτηκε… 

 

 ο σκύλος και η γάτα  

 

Ήταν κάποτε ένας σκύλος και είπε σε μια γάτα: 

- Γάτα, θέλεις να γίνουμε φίλοι; Τσακωνόμαστε εβδομάδες, επιτέλους 

να πάψουν οι καυγάδες. Γιατί θα μείνεις με ένα πόδι. 

- Σώπα, μη σου πετάξω ένα ρόδι. 

- Άτιμο γατί, θα μείνεις με ένα αφτί. 

- Και εσύ με ένα μάτι. 

- Και εσύ ένα κομμάτι. Θα σταματήσεις επιτέλους γιατί άσχημα 

τραυματιζόμαστε; Εγώ είμαι ένας σκύλος που μπορώ να γίνω ο 

καλύτερος σου φίλος!!! 

- Ναι, αλλά εγώ είμαι γάτα… Και είμαι πολύ καλός εχθρός… 

Αυτό είναι που λένε, ένα έχεις τέτοιους εχθρούς, τη φιλία γιατί τη θες; 

 

το κορίτσι που πήγε στη Γαλλία 

 

Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα κορίτσι που έπρεπε να πάει με 

τους γονείς της στη Γαλλία. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού η μητέρα της 

πέθανε και έμεινε μόνη με τον πατέρα της. Όταν έφτασαν στη Γαλλία 

πέθανε και ο πατέρας της από τον καημό του. Έτσι, εκείνη αποφάσισε να 

επιστρέψει στη Συρία. Το ταξίδι της επιστροφής κράτησε 5 χρόνια.  



Αυτά τα 5 χρόνια, η κοπέλα ταλαιπωρήθηκε πολύ από τις περιπέτειες που 

έτυχε να περάσει. Κάποια μέρα βρέθηκε πίσω στο χωρίο της στη Συρία.   

Μόλις μπήκε σπίτι της αντίκρισε τη γιαγιά της την οποία αγαπούσε 

πολύ. Η γιαγιά άφησε το σκάλισμα στον κήπο και πήγε να αγκαλιάσει την 

εγγονή της . Και έζησαν αρκετά χρόνια μαζί και εμείς καλύτερα… 

 

οι κόρες του παππού και της γιαγιάς  

 

Μια φορά και έναν καιρό σε ένα μια γειτονιά ζούσε μια γριά με την 

τεμπέλα κόρη της και ένας παππούς με την δουλευταρού κόρη του.   

Η κόρη της γριάς κοιμόταν συνεχώς ή ξεκουραζόταν και όταν 

πήγαινε βόλτα φορούσε ωραία ρούχα. Η κόρη του παππού δούλευε το πρωί 

στα χωράφια και το βράδυ φρόντιζε το σπίτι φορώντας κουρέλια. 

Μια μέρα περνούσε ο πρίγκιπας από ‘κει. Σαν είδε την κόρη του 

παππού την αγάπησε και τη ζήτησε για γυναίκα του. Η κόρη της γριάς 

έσκασε από το κακό της, ενώ η κόρη του παππού έζησε ευτυχισμένη μέχρι 

τα βαθιά γεράματα. 

 

Ο Βασιλιάς με τους τρεις  γιους. 

 

Μια φορά και έναν καιρό ζούσε ένας βασιλιάς με τους τρεις γιους 

του. Ο βασιλιάς ήταν έξυπνος και όλος  ο κόσμος τον αγαπούσε κι όλοι ήταν 

χαρούμενοι σε εκείνο το βασίλειο. 

Με τον καιρό μεγάλωσαν τα παιδιά του και δεν σκέφτηκαν ποτέ ότι 

κάποτε θα γίνουν βασιλιάδες. Μόνο έπαιζαν, έπιναν και έτρεχαν πίσω από 

τα κορίτσια. Ο βασιλιάς ενοχλήθηκε με την συμπεριφορά τους. Σκέφτηκε 

ένα σχέδιο. Μια μέρα κάθισε με τους τρεις γιους του και συζήτησε το σχέδιο 

του. Το σχέδιο ήταν να φύγουν για τρία χρόνια χωριστά. O ένας πήγε 



ανατολικά, ο άλλος δυτικά και ο τρίτος νότια. Αλλά πριν φύγουν ο βασιλιάς 

έδωσε στον καθένα μια σακούλα με χρυσάφι και είπε ότι αυτός που θα του 

φέρει το καλύτερο αγαθό θα πάρει το μισό βασίλειο ακόμα κι αν δεν είναι 

βασιλιάς. Πέρασαν τρία χρόνια και γύρισαν τα τρία αδέλφια.  

Ο μεγάλος είπε ότι έχει φέρει το καλύτερο φρούτο στον κόσμο, που 

δεν υπάρχει στο βασιλειό τους και το όνομά του είναι ανανάς. 

Ο δεύτερος είπε ότι έχει φέρει το νοστιμότερο φρούτο στον κόσμο 

που το όνομά του είναι σταφύλι.  

Ο βασιλιάς κοίταξε τον τρίτο γιο και του είπε ότι τον έβλεπε με άδεια 

χέρια. Εκείνος είπε ότι το δώρο του δεν μπορεί να το δει, ούτε να το φάει , 

ούτε είναι ρούχα ώστε να τα φορέσει. Ο βασιλιάς παραξενεύτηκε και τον 

ρώτησε τι είναι. Εκείνος απάντησε πως πήγε σε σχολή φιλοσοφίας και το 

δώρο του είναι μέσα στο μυαλό του. Μετά από τρεις μέρες ο βασιλιάς 

αποφάσισε να πάρει το μισό βασίλειο του ο τρίτος γιος, με τον όρο να μάθει 

στους αδελφούς του φιλοσοφία. Και έζησαν  αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. 

 

 
 

 

 

 



 

Η λαϊκή λογοτεχνία διακρίνεται σε διάφορα είδη, στα οποία, ανάλογα 

με τη συναισθηματική συμμετοχή, ποικίλει το αποτέλεσμα. Υπάρχουν 

κείμενα σε μικρή έκταση, όπως οι παροιμίες και τα αινίγματα. 

Με την παροιμία, ο άνθρωπος φιλοσοφεί, σχολιάζει και κρίνει 

γεγονότα από την καθημερινότητα. Οι παροιμίες ήταν αγαπητές και στην 

αρχαία Ελλάδα, και ένας σημαντικός αριθμός από αυτές διασώζονται μέσα 

στις νεοελληνικές. Ο Αριστοτέλης τις θεωρεί σχήμα μεταφοράς: «και αι 

παροιμίαι δε μεταφοραί απ’ είδους επ’ είδος εισίν». Στην έρευνά μας 

ανακαλύψαμε ότι υπάρχουν αρκετές κοινές, κατά τόπους παροιμίες. 

 

 

 

 Βάλε ελιά για τα παιδιά σου και μηλιά για την κοιλιά σου. 

 Βροντάν τα σίδερα, βροντάν κι οι σακοράφες. 

 Κάνε το καλό και ρίχτω στο γιαλό. 

 Κότα πίτα το Γενάρη, πετεινό τον Αλωνάρι. 

 Ο ήλιος καίει από κοντά και όχι από μακριά. 

 Ο λύκος τρίχωμα αλλάζει. Συνήθειες δεν αλλάζει. 

 Φωνάζει ο κλέφτης, για να φύγει ο νοικοκύρης. 

 Το νερό κοιμάται, ο εχθρός ποτέ! 

 Σπίτι δίχως Γιάννη προκοπή δεν κάνει. 

 Πεινασμένο αρκούδι δε χορεύει.  

 

 

    

 Όποιος δεν έχει μυαλό έχει πόδια. 

 Όποιος ξυπνάει πιο νωρίς, πιο μακριά θα φτάσει. 



 Παραπονιέται και ο καβαλάρης, ότι του κρέμονται τα πόδια του.  

 Ρώτα αυτόν που έχει δοκιμάσει. 

 Σαν τον κουφό στο γάμο. 

 Το καλό κρασί φαίνεται στη δοκιμή. 

 Θυμήσου τον επισκέπτη και κάνε  σπανακόπιτα. 

 

 

 Αν δε δεις το κακό, δεν γνωρίζεις το καλό! 

 Άμα δεν έχει φωτιά, δεν έχει και καπνό. 

 Όποιος κακό σκέφτεται, κακό βρίσκει.  

 

 

 Αν τραβάς το σκύλο για κυνήγι, τότε παράτα το σκύλο και το κυνήγι. 

 Η βροχή φεύγει, η καταιγίδα έρχεται. 

 Όποιος σκάβει το λάκκο του άλλου, μπαίνει εκείνος μέσα. 

 Όποιος θέλει τα πολλά, χάνει και τα λίγα. 

 Ότι μπορείς να κάνεις σήμερα, μην το αφήσεις για αύριο.  

 

           

 Δυο καρπούζια δε χωράνε στην ίδια μασχάλη. 

 Ένα πουλί στο χέρι, παρά δέκα στο δέντρο. 

 Η ζωή είναι ένα ανοιχτό βιβλίο, όπου κάθε μέρα διαβάζεις και μια νέα 

σελίδα. 

 Κάθε πρόβλημα έχει λύση. 

 Μακριά απ’ το κακό.   

 Ο γείτονας πάνω απ’ όλα. 

 Ο πιτσιρικάς της πάπιας κολυμπάει. 



 Όποιος διαβάζει βιβλία, έχει τέσσερα μάτια.  

 Υπομονή για νικάς. 

 Η τύχη μου είναι κατάμαυρη μόνο στο καρπούζι ασπρίζει. 

 Το στέμμα του βασιλιά είναι από χρυσό, αλλά το στέμμα των 

κοριτσιών είναι η ευγένεια. 

 Τα λόγια είναι από ασήμι και η σιωπή από χρυσό όταν δεν σε 

ενδιαφέρει. 

 

 

 Τα μαντέματα ή αινίγματα είναι μικρά κείμενα σε έκταση που 

περιγράφουν μεταφορικά ιδιότητες ή ενέργειες ενός πράγματος ή 

προσώπου, και από αυτές θα πρέπει να βρεθεί – να μαντευτεί το πράγμα ή 

το πρόσωπο. Το αίνιγμα έχει την ελευθερία να παίξει με τις λέξεις. Και για το 

λόγο αυτό, ξεκινά με κάτι το φανταστικό και στο τέλος σε προσγειώνει στην 

καθημερινή πραγματικότητα.  

 

 

 

- Ψηλός ψηλός καλόγερος και κόκαλα δεν έχει. Τι είναι; 

Ο καπνός 

- Βασιλιάς δεν είναι, κορώνα φορεί. Ρολόι δεν έχει, τις ώρες μετράει. Τι 

είναι; 

Ο κόκορας 

- Χίλιοι μύριοι καλόγεροι σ’ ένα ράσο τυλιγμένοι. Τι είναι; 

Το ρόδι 

- Σπάζω πάγο βρίσκω ασήμι. Σπάζω ασήμι βρίσκω μάλαμα. Τι είναι; 

Το αυγό 

- Χιλιοτρύπητο λαγήνι και σταλιά νερό δε χύνει. Τι είναι; 



Το σφουγγάρι 

- Ανοιγοκλείνουν οι κάμαρες και κρότος δεν ακούγεται. Τι είναι; 

Τα βλέφαρα των ματιών 

 

 

    

 

- Τι είναι αυτό που καλωσορίζει τους ανθρώπους σε κάθε σπίτι και 

όταν φεύγουν τους ξεπροβοδίζει;  

Η πόρτα 

- Έχει πολλά δόντια και μικρά. Όσο και να φάει τίποτα δεν παθαίνει. Τι 

είναι; 

Το πριόνι. 

- Τι είναι αυτό που μπορούμε να συγκρατήσουμε, αλλά όχι να τ’ 

αγγίξουμε; 

Τα όνειρα 

- Τον αγαπάς, αλλά όταν του μιλάς οι άλλοι σε θεωρούν χαζό. Τι είναι; 

Ο εαυτός σου 

- Το μέγεθος σαν την παλάμη και χωρά τον κόσμο όλο. Τι είναι; 

Το ραδιόφωνο. 

- Ποιο ζώο κοιμάται με τα παπούτσια; 

Το άλογο. 

 

- Στρογγυλό με 7 τρύπες. Τι είναι; 

Το κεφάλι. 

- Ότι κάνω, κάνει! Τι είναι; 

Ο καθρέπτης. 

 

- Όταν τα δένεις φεύγουν, όταν τα λύνεις κάθονται. Τι είναι; 



Τα παπούτσια. 

- Η μαμά στρογγυλή ο μπαμπάς ψηλός και  τα παιδιά  μαύρα  Τι είναι? 

Το ηλιολούλουδο 

 

 

- Δεμένο περπατάει, λυμένο σταματάει. Τι είναι; 

Το παπούτσι. 

- Πιο χαμηλό από κότα και πιο ψηλό από άνθρωπο. Τι είναι; 

Το καπέλο 

- Πουκάμισο με 5 μανίκια. Τι είναι; 

Το γάντι. 

- Δεν γεννήθηκε σαν εμάς, πέθανε όμως. Τι είναι; 

Ο Αδάμ. 

 

 

 

- Τι είναι αυτό που ακούει χωρίς αυτιά, μιλά χωρίς στόμα και απαντά 

σε οποιαδήποτε γλώσσα;  

Η ηχώ 

 

- Τι είναι αυτά που τα βάζεις στο τραπέζι, τα κόβεις και τα μοιράζεις 

στον καθένα, αλλά δεν τα τρως;  

Η τράπουλα 

           

- Το χρώμα της κόκκινο, οι κάτοικοι της μαύροι και το κλειδί της 

σιδερένιο. Τι είναι; 

Το καρπούζι. 



- Όταν βαριέσαι τη σκοτώνεις, και όταν βλέπεις νύφη της εύχεσαι να 

είναι καλή. Τι είναι; 

Η ώρα. 

- Δε ζει. Όταν πεθάνει το βάζεις στο χώμα και παίρνει ζωή. Τι είναι; 

Ο σπόρος. 

- Όταν βγαίνει ο ήλιος είναι κοντά σου. Αν προχωράς, προχωρά. Αν 

στέκεσαι, στέκεται. Τι είναι; 

Η σκιά. 

- Μικρό χιόνι, δεν είναι από νερό και το βάζουμε στο γλυκό; 

Η βανίλια 

- Ένα πράγμα σαν μικρή μπάλα έχει μέσα  μικρό αμύγδαλο και γεμίζει 

όλο το δωμάτιο. Τι είναι; 

Η λάμπα 

- Όταν είναι φυτό είναι πράσινο, όταν το κόψεις μαυρίζει και όταν το 

βράζεις κοκκινίζει. Τι είναι;  

Το τσάι 

 

 

 

  



 Το παιχνίδι έχει συνδεθεί περισσότερο με τα παιδιά, ως 

δραστηριότητα που συμβάλλει στην ανάπτυξη του, διότι ξεκινά από τη 

βρεφική ηλικία με τα γνωστά ταχταρίσματα, περνά στην παιδική ηλικία στο 

ομαδικό παιχνίδι και καταλήγει στα πιο σύνθετα, τα παιχνίδια των 

ενηλίκων (επιτραπέζια κ.α.) Μέρος του παιχνιδιού είναι και τα λαχνίσματα, 

η κλήρωση δηλαδή που γίνεται λέγοντας κάποιο ποιηματάκι. 

 

 
 

 

 

Ο ΛΑΓΟΣ 

Παιχνίδι που κάνει το μωρό να ξεκαρδίζεται στα γέλια. Αυτό 

οφείλεται στο γαργάλημα που νιώθει το μωρό, όταν τα δάκτυλα του 

μεγάλου περπατούν πάνω στην κοιλιά του και καταλήγουν στο λαιμό. Το 

παιχνίδι συνοδεύεται με το εξής ποιηματάκι: 

«Πάει το λαγός να πιεί νερό, στου μπεμπούλη το λαιμό.» 

 

ΤΑ ΠΟΥΛΑΚΙΑ 

Βάζουμε στους δείκτες των χεριών μας από δυο μικρά χαρτάκια στο 

μέγεθος του νυχιού και τα κολλάμε με σάλιο. Προτάσσουμε τα δάκτυλα με 

τα χαρτάκια και τα άλλα τα έχουμε κλειστά. Τραγουδάμε το εξής 

τραγουδάκι: 

Έχω δυο πουλάκια στα δυο μου δακτυλάκια, 

πέταξε το ένα πέταξε και το άλλο, 

ήρθε και το ένα ήρθε και το άλλο. 



Την ώρα που λέμε το δεύτερο στίχο με απότομη κίνηση οι δείκτες κλείνουν 

και εμφανίζονται τα πλαϊνά δάκτυλα. Όταν λέμε το τρίτο στίχο κάνοντας 

πάλι απότομη κίνηση εμφανίζουμε τους δείκτες. 

 

 

ΤΑ ΛΑΧΝΙΣΜΑΤΑ 

Τα παιδιά σχηματίζουν έναν κύκλο. Ένα παιδί στέκεται στη μέση του 

κύκλου και αρχίζει να λέει ένα ποιηματάκι, το «λάχνισμα», δείχνοντας με 

απλωμένο το χέρι του καθένα από τα παιδιά στον κύκλο. Σε όποιον τύχουν 

τα τελευταία λόγια του λαχνίσματος και το τελευταίο άγγιγμα είναι εκείνος 

που τα φυλάει ή που παίζει πρώτος. Μερικά λαχνίσματα είναι: 

 

Αμ – σταμ – νταμ,  πίκι –πίκι – ραμ, 

Τούρι – τούρι – ραμ,  αμ – σταμ – νταμ ! 

(Πανελλήνιο) 

 

Ανέβηκα στην πιπεριά να  κόψω ένα πιπέρι 

κι  πιπεριά  τσακίστηκε  και μου  ‘κόψε το χέρι. 

Δώσ’ μου το μαντιλάκι σου το χρυσοκεντημένο, 

να  δέσω το χεράκι μου που  είναι ματωμένο. 

(Πανελλήνιο) 

 



 

Ανεβαίνω στη μηλιά   και πατώ στην καρυδιά.  

Πίνω το γλυκό κρασί, με την κούπα τη χρυσή. 

(Σμύρνη) 

 

Μες στη τζαμαρία κάθετ’ η Μαρία 

και  κεντάει μαντιλάκι 

και  το δίνει στο Γιωργάκη που της 

στρίβει το μουστάκι. 

(Κρήτη) 

 

Άη –Γιώργη  καβαλάρη,  με σπαθί και με κοντάρι. 

Δώσ’  μου   τα κλειδάκια  σου ν’ ανοίξω τα ματάκια σου 

να  δω, τι έχουν μέσα; 

(Πανελλήνιο) 

 

 

 

Ένα κοριτσάκι  από την Αθήνα  

ήθελε να κάνει την κυρία. 

Φόρεσε  καπέλο, φούστα   και  βέλο 

κι  ένα τακουνάκι  του παλιού καιρού. 

Γω – γω – γω,  συ –συ – συ,  βγαίνεις και τα φυλάς  

εσύ. 

(Πανελλήνιο) 

 

 

 

 



Ανέβα πάνω  στη μηλιά,  κόψε   μήλο δροσερό, 

να  το πάω  στο χρυσικό   να μου κάνει  δαχτυλίδι, 

δαχτυλίδι  πυργωτό  καμαρωτό. 

Να ‘χει ανώγεια  και κατώγεια    

κι  εκατό   παραθυράκια, 

ν’  ανεβαίνουν οι κοπέλες με τις κόκκινες ομπρέλες, 

ν’  ανεβαίνουν τα παιδάκια με τα κόκκινα βρακάκια ! 

(Μακεδονία) 

 

 

Α  μπε μπα μπλομ, του κίθε  μπλομ, 

α μπε μπα μπλομ, του κίθε  μπλομ, μπλιμ, μπλομ. 

(Πανελλήνιο) 

 

ΘΑ ΣΟΥ ΑΡΠΑΞΩ ΤΟ ΜΑΝΤΙΛΙ ΣΟΥ 

Τα παιδιά κρεμούν πίσω, στη ζώνη ή στο παντελόνι τους ένα μαντίλι 

δετό. Τρέχουν όλα μαζί προς διάφορες κατευθύνσεις και προσπαθούν να 

αρπάξει ο ένας το μαντίλι του άλλου. Παράλληλα, όμως, πρέπει να 

προσέχουν να μην τους αρπάξει κάποιος άλλος το δικό τους μαντίλι. 

Νικητής είναι εκείνος  που θα αρπάξει  τα περισσότερα μαντίλια. Το παιχνίδι 

είναι ιδιαίτερα διασκεδαστικό. Μη χάσετε την ευκαιρία να το παίξετε με 

τους φίλους σας. 

 

ΚΡΥΦΤΟ 

Ορίζεται ποιος θα τα φυλάει στο δέντρο ή στον τοίχο. Εκείνος, με 

πλάτη στα υπόλοιπα παιδιά, κρύβει καλά το πρόσωπό του με τις παλάμες. 

Αφού μετρήσει ως το 30, ανοίγει τα μάτια και φωνάζει: «Φτου, και βγαίνω 

και όποιον βλέπω φτύνω!» και αρχίζει να ψάχνει τα άλλα παιδιά, έχοντας 

το νου του να μην προλάβει κάποιος να πάει να φτύσει στο μέρος που τα 



φύλαγε. Αν ανακαλύψει κάποιον στην κρυψώνα του, τρέχει και φτύνει στον 

τοίχο λέγοντας «Φτου, Γιάννη» (για παράδειγμα). Αν όμως κάποιο κρυμμένο 

παιδί προλάβει να φτύσει στον τοίχο ή στο δέντρο λέγοντας «Φτου 

ξελευθερία!» τότε είναι από τους κερδισμένους. Αυτός που τα φυλάει 

κερδίζει εάν βρει τα περισσότερα παιδιά.  

 

ΒΑΣΙΛΙΑ,ΒΑΣΙΛΙΑ, ΜΕ ΤΑ ΔΩΔΕΚΑ ΣΠΑΘΙΑ 

Με  λάχνισμα  ή με κλήρο βγαίνει  ο  βασιλιάς, ο οποίος κάθεται σε μια 

γωνία με ύφος μεγαλόπρεπο. Τα παιδιά  θα κάνουν μπρος στο βασιλιά με 

μιμήσεις και εκφράσεις  μια εργασία. Πηγαίνουν όλα τα παιδιά μπροστά στο  

βασιλιά, περπατώντας ρυθμικά  και  λέγοντας: 

«Καλημέρα, βασιλιά με τα δώδεκα ολόχρυσα σπαθιά». «Μάντεψε,  βασιλιά». 

Τα παιδιά μιμούνται τη δουλειά, π.χ., ότι οργώνουν ένα χωράφι και μετά το 

ποτίζουν  ή  οτιδήποτε άλλο. 

Ο βασιλιάς παρατηρεί. Αν βρει μέσα σε ένα λεπτό ποια είναι η δουλειά, τότε 

κερδίζει. Αν δεν τη βρει, επιλέγεται κάποιο άλλο παιδί για βασιλιάς. 

ΚΑΠΟΙΟ ΠΑΙΔΙ ΧΑΘΗΚΕ 

Τα παιδιά είναι καθισμένα στις θέσεις τους και ο δάσκαλος λέει σε κάποιο να 

βγει από την τάξη. Τα άλλα παιδιά αλλάζουν θέσεις,   ενώ ένα παιδί  

κρύβεται. Ο δάσκαλος φωνάζει το παιδί που είναι έξω  και του ζητάει να 

βρει ποιο παιδί χάθηκε από την τάξη. Αν απαντήσει  μέσα σε ένα λεπτό, έχει 

κερδίσει και φωνάζει  το όνομα του παιδιού  που χάθηκε για να βγει  από 

την κρυψώνα του.  Διαφορετικά έχει χάσει. 

ΓΟΥΡΝΙΤΣΕΣ 

Στο χώμα σκάβουν στη σειρά μικρές γούρνες. Όσοι παίχτες τόσοι 

γουρνίτσες. Όχι μεγάλες, αλλά να χωρούν μια μικρή τάπα. Οι παίχτες 

απομακρύνονται σε μια ορισμένη απόσταση. Ο πρώτος παίχτης (αυτός που 



θα κληρωθεί πρώτος, η μάνα) ρίχνει τη μπάλα, την κυλάει προς τις τρύπες 

(γουρνίτσες). Καθένας έχει πει ποια είναι η δική του γουρνίτσα. 

Παρακολουθούν όλοι με προσοχή. Σε όποιου τη γούρνα πάει η μπάλα 

τρέχει, την αρπάζει και προσπαθεί να χτυπήσει έναν από τους άλλους 

παίχτες οι οποίοι αρχίζουν να τρέχουν. Όποιος χτυπηθεί χάνει την τάπα 

του και βγαίνει από το παιχνίδι. Κερδίζει αυτός που τον χτύπησε και γίνεται 

η μάνα. Νικητής είναι αυτός που θα μαζέψει τις περισσότερες τάπες. 

ΤΖΑΜΙ 

Παίζεται από 12 άτομα. Στερεώνουμε λίγα κομμάτια από τούβλα και 

ρίχνουμε με την μπάλα. Κάποιος άλλος προσπαθεί να τα φτιάξει. Σκοπός 

είναι να μην χτυπήσει η μπάλα αυτόν που στήνει τα τουβλάκια, αλλά τα ίδια 

τα τουβλάκια. Αν τυχόν ακουμπήσει η μπάλα αυτό που τα ξαναστήνει τότε 

αυτός που κλότσησε την μπάλα βγαίνει εκτός παιχνιδιού. 

 

 

 

 

    
ΕΚΕ (κυνηγητό) 

Παίζεται με πολλά παιδιά. Ένας κυνηγάει και οι άλλοι τρέχουν. Όταν 

αυτός που κυνηγά ακουμπήσει κάποιον άλλο, τότε αυτός παίρνει τη θέση 

του. 

ΠΕΤΡΕΣ 

Φτιάχνουμε ένα μεγάλο ορθογώνιο παραλληλόγραμμο και το 

χωρίζουμε σε 6 ίσα μέρη και τους δίνουμε αριθμούς. Βάζουμε μια πετρούλα 

στο νούμερο 1 και την κλοτσάμε. Στόχος μας είναι να πάει στο επόμενο 

νούμερο, χωρίς να σταματήσει στη γραμμή. 



 

Ρίχνεις νερό στο χώμα το ανακατεύεις και το κάνεις λάσπη. Μετά παίρνεις την λάσπη στο 

χέρι και του κάνεις μια μικρή τρύπα . Μετά όπως είναι η λάσπη στο χέρι σου την σκας κάτω 

με όλη σου την δύναμη  και στην λάσπη γίνετε μια πολύ μεγάλη τρύπα. 

 

 
 

ΟΙ ΗΠΕΙΡΟΙ 

Παίζεται με 5 παίχτες και μια μπάλα. Ο κάθε παίχτης διαλέγει από μια 

ήπειρο ύστερα από κλήρωση μυστική. Ύστερα από λάχνισμα βγαίνει ο 

παίχτης που θα πετάξει την μπάλα προς τα πάνω και θα φωνάξει το όνομα 

μιας ηπείρου, ενώ οι άλλοι θα στέκονται γύρω του. Ο παίχτης που έχει 

διαλέξει αυτή την ήπειρο πρέπει να πιάσει τη μπάλα του και να φωνάξει 

ΣΤΟΠ. Ενώ οι άλλοι τρέχουν, μόλις ακούσουν το ΣΤΟΠ σταματούν. Ο 

παίχτης που έχει την μπάλα σημαδεύει τον πιο κοντινό του παίχτη με αυτή 

και του την πετά. Αν τον πετύχει, αυτός θα πρέπει να πάρει την μπάλα, έτσι 

ώστε να συνεχιστεί το παιχνίδι. 

 

 

           
 

 

ΓΚΛΑΛ 

Παιχνίδι με μπίλιες (βόλους ή γκαζάκια, όπως τα λένε στην Ελλάδα). 

Στόχος του παιχνιδιού η μπίλια κάθε παίχτη να χτυπήσει τις άλλες. Αν 

χτυπήσει όλες τις υπόλοιπες τότε ο παίχτης είναι ο νικητής.  Ο πρώτος 

βγαίνει με το εξής λάχνισμα: « Αλλάχ μάλα μα πασάντικ, ήλα κλάμ Αλά ο έλι 

πχίπό άλ ο έλι πντχλο άλα ελζάνε» ( Θεέ εγώ πιστεύω αυτό που λες, και 

αυτόν που αγαπάς στον παράδεισο θα στείλεις). Αυτός που βγαίνει στο 

λάχνισμα παίζει πρώτος. Οι άλλοι ρίχνουν τις μπίλιες και αυτός πρέπει να 



τις χτυπήσει με τη δική του μπίλια. Αν αστοχήσει σε μια βολή, το παιχνίδι 

ξεκινά απ’ την αρχή.  

ΒΟΛΟΙ 

Παίζεται με δύο παίχτες και 17 βόλους. Κάνετε ένα τρίγωνο με 15 

βόλους και ο κάθε παίχτης παίρνει από ένα βόλο. Ο κάθε παίχτης θα πρέπει 

να χτυπήσει όσους περισσότερους βόλους μπορεί. Νικητής είναι αυτός που 

θα συγκεντρώσει τους περισσότερους. 

 

 

 

 Στα πλαίσια των μαθημάτων της Γλώσσας και της Ευέλικτης Ζώνης 

κατασκευάσαμε τα δικά μας επιτραπέζια παιχνίδια με τους δικούς μας 

κανόνες! Σας τα παρουσιάζουμε ευθύς αμέσως!!! 

 

1η ΟΜΑΔΑ 

Ονομασία Παιχνιδιού: Λαβύρινθος  

Ιστορία: Το στέμμα έχει χαθεί από την αίθουσα του θρόνου και μόνον 

αυτός που θα το βρει μπορεί να κάτσει στο θρόνο. 

Κανόνες παιχνιδιού: 

 Πρώτος ξεκινά ο παίκτης που θα φέρει μεγαλύτερο αριθμό, αφού 

ρίξει το ζάρι. 

 Οι κινήσεις είναι ανάλογα με τον αριθμό του ζαριού. 

 Επιτρέπεται να γυρίσεις προς τα πίσω, ή να βγεις από την πλαϊνή 

πόρτα και να μπεις αμέσως στην επόμενη. 

 Η θέση του Μινώταυρου είναι στην αίθουσα του θρόνου, δηλαδή σε 

αυτή με τα πράσινα ψηφιδωτά. Το στέμμα βρίσκεται στην αίθουσα 

χωρίς αριθμό. 



 Ο Μινώταυρος ξεκινά να περιπλανάτε στο λαβύρινθο παράλληλα με 

το Θησέα. Ο Μινώταυρος τρώει το Θησέα όπου τον βρει, εκτός από 

τις αίθουσες με τις παγίδες. 

 Ο Θησέας δεν επιτρέπεται να σταματήσει στην αίθουσα που το 

πάτωμα έχει φίδια. 

 Ο Μινώταυρος δε στέκεται ποτέ στην αίθουσα που οι τοίχοι έχουν 

φίδια. 

Ομάδα εργασίας: 

 

 

. 

 

2η ΟΜΑΔΑ 

Ονομασία Παιχνιδιού: Φιδάκι και άλλα παιχνίδια. 

Παιχνίδι 1ο: 

Κανόνες παιχνιδιού: 

 Σ’ αυτό το παιχνίδι παίζεται με 4 παίχτες. 

 Τοποθετήστε τα πιόνια στο Νο 1. 

 Καθένας ρίχνει τα ζάρια και όσο είναι το 

άθροισμα των δυο αριθμών τόσα τετραγωνάκια προχωράει. 

 Όποιος σταθμεύσει στο Νο 4 πηγαίνει στο Νο16. 

 Όποιος σταθμεύσει στο Νο 17 επιστρέφει στο Νο6. 

 Όποιος σταθμεύσει στο Νο 27 επιστρέφει στο Νο11. 

 

Παιχνίδι 2ο: 

Κανόνες παιχνιδιού: 

 Σ’ αυτό το παιχνίδι παίζεται με 4 παίχτες. 

 Τοποθετήστε τα πιόνια στην αφετηρία. 



 Καθένας ρίχνει τα ζάρια και όσο είναι το άθροισμα των δυο αριθμών 

τόσα τετραγωνάκια προχωράει. 

 Όποιος σταθμεύσει σε σκούρο ή ανοιχτό πράσινο πηγαίνει στην 

Αρχή. 

 

Παιχνίδι 3ο: 

Κανόνες παιχνιδιού: 

 Σ’ αυτό το παιχνίδι παίζεται με 4 

παίχτες. 

 Τοποθετήστε τα πιόνια στην αφετηρία. 

 Καθένας ρίχνει τα ζάρια και όσο είναι το άθροισμα των δυο αριθμών 

τόσα τετραγωνάκια προχωράει. 

 Όποιος σταθμεύσει σε κίτρινο τετράγωνοι πηγαίνει στην Αρχή. 

Ομάδα εργασίας: 

 

3η Ομάδα: 

Ονομασία παιχνιδιού: Φάρμα των ζώων. 

Κανόνες παιχνιδιού: 

 Το παιχνίδι παίζεται από 2 παίκτες και 

πάνω. 

 Αρχίζει πρώτος, όποιος φέρει το μεγαλύτερο 

αριθμό στα ζάρια. 

 Όταν συναντήσεις φίδια ξεκινάς από την 

αρχή. 

 Όταν συναντήσεις δυο σκυλάκια, προχωράς 

2 τετράγωνα μπροστά.  

 Όταν συναντήσεις πασχαλίτσα προχωράς 1 

τετράγωνο μπροστά. 

 Όταν συναντήσεις ψάρι επιστρέφεις 3 βήματα πίσω. 



 Όταν συναντήσεις κροκόδειλο επιστρέφεις 5 βήματα πίσω. 

 Όταν συναντήσεις πεταλούδες προχωράς 2 βήματα μπροστά. 

 Όταν συναντήσεις τίγρη χάνεις ένα γύρο. 

 Για να μπεις στη φάρμα των ζώων πρέπει να φέρεις τον ακριβή 

αριθμό των υπόλοιπών τετραγώνων. 

Ομάδα εργασίας: 

 

4η ΟΜΑΔΑ: 

Ονομασία παιχνιδιού: Γατούπολη 

Κανόνες παιχνιδιού: 

Το παιχνίδι παίζεται με 2 παίκτες. 

 Ύστερα από λάχνισμα 

αποφασίζεται ποιος θα παίξει 

πρώτος. 

 Όταν πετύχεις μπλε κύκλους προχωράς 5 τετράγωνα μπροστά. 

 Όταν πετύχεις πορτοκαλί κύκλους επιστρέφεις 3 τετράγωνα πίσω. 

 Όταν πετύχεις πράσινους κύκλους προχωράς 3 τετράγωνα μπροστά. 

 ΚΑΛΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ!!! 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

αρνί γεμιστό στο φούρνο από Λαμία 

Υλικά:  

 1 αρνάκι και τα εντόσθιά του,  

 βούτυρο,  

 ½ φλιτζάνι κρεμμυδάκια φρέσκα μόνο το άσπρο,  

 2 κουταλιές ψιλοκομμένο μαϊντανό,  

 1 κουταλιά ψιλοκομμένο άνηθο,  

 1 φλιτζάνι του τσαγιού ρύζι,  

 ένα φλιτζάνι τυρί τριμμένο,  

 αλάτι, πιπέρι, λεμόνι. 

 

Εκτέλεση: 

Παίρνετε τα εντόσθια, τα πλένετε καλά και τα ρίχνετε μέσα σε νερό 

που βράζει να πάρουν 2-3 βράσεις για να κόβονται εύκολα. Τα στραγγίζετε 

και τα κόβετε σε ψιλά κομματάκια. Βάζετε σε κατσαρόλα το βούτυρο να 

κάψει και προσθέτετε τα κρεμμυδάκια να ξανθύνουν, μετά τα εντόσθια να 

καβουρδιστούν και μετά 2 φλιτζάνια από το ζουμί που έβρασαν τα 

εντόσθια, αλάτι, πιπέρι, το μαϊντανό και τον άνηθο. Αφού βράσουν 5 λεπτά, 

προσθέτετε το ρύζι, το ανακατεύετε με πιρούνι στην αρχή, το σκεπάζετε και 

το αφήνετε να σιγοβράσει και να πιει το ζουμί, θα είναι μισοβρασμένο. Το 



κατεβάζετε από τη φωτιά και ρίχνετε στη γέμιση το τριμμένο τυρί. Έχετε 

πλύνει το αρνί και το έχετε αλατοπιπερώσει στην κοιλιά του. Το γεμίζετε με 

τη γέμιση, τα ράβετε καλά, τρίβετε όλη του την επιφάνεια με λεμόνι, το 

αλατοπιπερώνετε και το περιλούετε με βούτυρο. Το βάζετε σε ταψί με 

αρκετό βούτυρο και το ψήνετε σε μέτριο φούρνο για 2 ½-3 ώρες. 

 

μασκί από τους Μεταξάδες του Έβρου 
Αρχικά βάζουμε το κρέας να βράσει και στη συνέχεια μόλις 

καβουρδιστεί αλλάζουμε το νερό. Στη συνέχεια ρίχνουμε φύλλα από 

λάχανο, λίγο λάδι, 2 ή 3 κομμένα κρεμμύδια και ψιλοκομμένες ντομάτες. 

Μόλις βράσουν το φαγητό είναι έτοιμο. 

λουκουμάδες 
Υλικά:  

 Αλεύρι 

 Μαγιά 

 Αλάτι 

 Νερό 

 Λάδι για το τηγάνισμα 

 Μέλι 

 Καρύδια 

 Κανέλα για να έχουν ωραία μυρωδιά 

  

Εκτέλεση: 

Βάζουμε το  νερό  στην κατσαρόλα και το ζεσταίνουμε λίγο.  

Διαλύουμε τη μαγιά μέσα  και μετά το αλάτι  και βάζουμε  αλεύρι  όσο 

χρειάζεται. Αφήνουμε  να φουσκώσει η ζύμη. Βάζουμε το λάδι στην φωτιά. 

Μόλις κάψει το λάδι ρίχνουμε τη ζύμη με το κουτάλι στην κατσαρόλα . 

Κατόπιν τους βάζουμε στην πιατέλα τους ρίχνουμε μέλι κανέλα και καρύδια. 

 

 



 

 

    
 

κρεατόσουπα 
Σε μια κατσαρόλα βάζουμε νερό και βράζουμε το κρέας. Μετά από 

την πρώτη βράση αλλάζουμε το νερό και βάζουμε μαζί με το κρέας, 

κρεμμύδι και ντομάτα. Μόλις πάρει βράση βάζουμε μέσα και ρύζι. Σε λίγη 

ώρα έτοιμη η σούπα μας! 

 

ντοματόπιτα 
 

Για να φτιάξουμε την πίτα μας χρησιμοποιούμε για τη γέμιση: 

 Φρέσκιες ντομάτες 

 Ξερά κρεμμύδια 

 Μαϊντανός 

 Αλατοπίπερο 

 Ελαιόλαδο 

Όλα τα παραπάνω τα τυλίγουμε σε παραδοσιακό φύλλο ανοιγμένο στο χέρι 

και την ψήνουμε στο φούρνο. 

 

 

 
 

 

κατσαμάκ 
Υλικά: 

 1 ποτήρι αλεύρι καλαμποκέλαιο 

 3 ποτήρια νερό 

 Λίγο βούτυρο 

 Φέτα και πάπρικα. 

 



Εκτέλεση: 

Βάζουμε το νερό να βράζει. Ρίχνουμε σιγά σιγά το καλαμποκέλαιο και 

ανακατεύουμε συνέχεια. Όταν πήξει το βάζουμε σε ένα ταψί. Τρίβουμε από 

πάνω τη φέτα. Τέλος, τσιγαρίζουμε το βούτυρο με την πάπρικα και την 

περιχύουμε. 

 

 

 
 

 

κόκκινοι λαχανοντολμάδες 

 
Υλικά: 

Για να φτιάξουμε τη γέμιση την οποία και τσιγαρίζουμε , χρειαζόμαστε: 

 750 γραμ. κιμά 

 2 κρεμμύδια 

 2 κουταλιές ρύζι 

 Πολτός ντομάτας 

 Αλατοπίπερο.  

 

Εκτέλεση: 

Αφού βράσουμε το λάχανο, ξεχωρίζουμε τα χονδρά από τα λεπτά 

φύλλα. Τα χονδρά τα βάζουμε στον πάτο της κατσαρόλας, ενώ στα λεπτά 

τυλίγουμε τη γέμιση και τα βάζουμε πάνω από τα χονδρά σε σχήμα κύκλου. 

Ύστερα, ρίχνουμε νερό, πολτό ντομάτας και τα καλύπτουμε με άλλα φύλλα. 

Το αφήνουμε να βράσει και σε λίγο το φαγητό μας είναι έτοιμο!  

 

 

 

 



 

           
 

μζάνταρα 
Η μζαντάρα είναι ένα εύκολο, γρήγορο και πολύ εύκολο φαγητό! 

Μέσα σε μια κατσαρόλα βάζουμε νερό, ελαιόλαδο, φακές, ρύζι και αλάτι. 

Μόλις βράσει το μίγμα το φαγητό είναι έτοιμο. Σερβίρεται σε βαθύ πιάτο και 

συνοδεύεται με λίγο κρεμμύδι. Η μζαντάρα είναι το φαγητό που αγαπούν οι 

Σύριοι και ήρθε από τους Χαλεπιανούς. 

 

 

συριακή σαλάτα 
Ψιλοκόβουμε διάφορα λαχανικά (μαρούλι, λάχανο, καρότο, κρεμμύδι 

κ.α.) είτε αγορασμένα, είτε από το κήπο μας και τα περιλούομε με λαδόξιδο 

ή  μηλόξιδο. Συνοδεύεται με τη γνωστή αραβική πίτα (αραβικό ψωμί).   

 

κεμπάπ 
Υλικά: 

 ½ κιλό κιμά μόσχου. 

 ½ κιλό κιμά αρνί. 

 1 τριμμένο κρεμμύδι. 

 Μπαχαρικά 

 Λίγο αλάτι 

 Αυγό 

 Λίγο νερό. 

 

Εκτέλεση: 

Βάζουμε σε ένα μπολ όλα τα υλικά και τα ζυμώνουμε. 

Τα φτιάχνουμε σε λωρίδες και τα ψήνουμε.  



ψημένες μελιτζάνες 
Υλικά: 

 3  μεσαίες μελιτζάνες 

 1\2 κιλό γιαούρτι 

 3 κουταλιές σούπας ταχίνι 

 250 γρ. κιμά αρνίσιο 

 1 ντομάτα. 

 Μαϊντανό 

 2 σκελίδες σκόρδο 

 Ελαιόλαδο 

 Αλατοπίπερο 

 

Εκτέλεση: 

Ψήνουμε τις μελιτζάνες μέχρι να μαλακώσουν μέσα καλά. 

Καθαρίζουμε   την ψημένη μελιτζάνα την ψιλοκόβουμε και χτυπάμε μέχρι 

να μαλακώσει καλύτερα. Βάζουμε πρώτα πάνω το ταχίνι  και ανακατεύουμε 

το γιαούρτι   με το λιωμένο σκόρδο . τα ανακατεύουμε μαζί και τα 

στρώνουμε στο ταψί .Τσιγαρίζουμε το κιμά βάζουμε λίγο λάδι και 

αλατοπίπερο μετά το καλό τσιγάρισμα, στολίζουμε γύρω γύρω από το ταψί 

με το κιμά, μετά με λίγο μαϊντανό και ντομάτα. 

 

 

 

 

 

κορμός σοκολάτας ή μωσαϊκό  
 

Υλικά: 

 3 πακέτα μπισκότα ΠΤΙΜΠΕΡ 

 400 γραμ. βούτυρο 

 2 βανίλιες 

 1,5 φλιτζάνι λικέρ ή χυμό πορτοκαλιού 

 5 κουταλιές της σούπας κακάο 

 

 



Εκτέλεση: 

Βάζω σ’ ένα μπολ τα μπισκότα και τα χτυπώ ελαφρά για να σπάσουν. 

Λιώνω το βούτυρο και ρίχνω μέσα σε αυτό τα κακάο, λικέρ ή χυμό και τις 

βανίλιες και ανακατεύω. Ύστερα τα ρίχνω μέσα στα μπισκότα και τα 

ανακατεύω, ώστε να μίγμα να πάει παντού. Παίρνω αλουμινόχαρτο, βάζω 

το μίγμα, το κάνω ρολό και το βάζω στην κατάψυξη. 

 

 



 

Κάθε εποχή έχει τους ήχους της. Αυτό όμως δεν την εμποδίζει να 

στήνει αυτί για να ακούσει ήχους του παρελθόντος. Δημοτικά ή 

Παραδοσιακά τραγούδια συναντάμε σε όλες τις χώρες, σε όλους τους λαούς 

και πολιτισμούς.  

 

 

 Στην Ελλάδα τα δημοτικά τραγούδια βρίσκουν τις ρίζες τους στα 

Ακριτικά τραγούδια της Βυζαντινής εποχής. Δημιουργός δεν είναι ένας, 

αλλά πολλοί. Καταγραφικά μέσα (κασετόφωνα κτλ) δεν υπήρχαν εκείνα τα 

χρόνια. Η διάδοση και η διάσωση γινόταν από στόμα σε στόμα. Με αυτό 

τον τρόπο εισήχθησαν προσθήκες στους στίχους ή εξοβελίστηκαν, όπως 

επίσης αλλοιώθηκαν λέξεις.  

Το δημοτικό μας τραγούδι είναι απλό. Μονόφωνο ή πολυφωνικό. 

Υπάρχει ποικιλία μουσικών μέτρων και ρυθμών, π.χ. οι συρτοί χοροί σαν 

τον καλαματιανό έχουν ρυθμό 7/8.  

Τα μουσικά όργανα που συνοδεύουν τα τραγούδια ποικίλουν, 

ανάλογα την περιοχή. Όργανα που χρησιμοποιούνται στη δική μας 

παραδοσιακή μουσική είναι τα εξής: 

Έγχορδα: Λύρες (Κρήτης, Πόντου, Νησιών),λαούτο, ούτι, ταμπουράς, 

σαντούρι, κανονάκι, βιολί κ.α. 

Πνευστά: Φλογέρα, σουραύλι, ζουρνάς, γκάιντα ή τσαμπούνα, κλαρίνο. 

Κρουστά : Νταούλι, τουμπελέκι, ντέφι ή νταϊρές, μασιά, κουτάλια 

Τα ελληνικά δημοτικά τραγούδια παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές 

στο ύφος. Χαριτωμένα και αφελή τα χορευτικά, με λιτές μελωδίες δηλώνουν 

τα συναισθήματα και τη λαϊκή σοφία. Τα επιτραπέζια, τα λεγόμενα «της 

τάβλας» έχουν κάτι από τον αέρα του βουνού και την απλωσιά της 

θάλασσας. 



 

Η ΠΕΡΠΕΡΟΥΝΑ 

Τραγούδι που το έλεγαν σε περίοδο ανομβρίας. Συναντάται με διάφορες 

παραλλαγές σε όλη την ηπειρωτική Ελλάδα. 

 

Πιρπιρούνα περπατεί, 

και το θιό παρακαλεί 

για να βρέξει μια βροχή 

μια βροχή μια σιγανή 

για να γεν΄τα στάρια μας 

και τα καλαμπόκια μας 

Μπάρις μπάρις τα νιρά 

μπάρις μπάρις τα κρασιά 

 

ΤΟ ΠΟΥΛΙ Τ΄ ΑΗΔΟΝΙ 

Ταχτάρισμα από την Αμοργό, που διασκευάστηκε από τον βιολιστή Νίκο 

Οικονομίδη και χορεύεται είτε ως σούστα, είτε ως μπάλος. 

 

Το πουλί τα ‘ηδόνι (3) 

Στον κάμπο κατοικά 

Πάω να το πιάσω (3) 

Και εκείνο ολό πετά 

 

Μου πετά και όλο με γελά (2) 

Το πουλί τα ‘ηδόνι (3) 

Στον κάμπο κατοικά 

Πάω να το πιάσω (3) 

Και εκείνο ολό πετά 

 



Πάει παρακάτω (3) 

Πανώ σε μια μηλιά 

Του λέω έλα κάτω(3) 

Να παίξουμε φιλιά. 

 

Μου πετά και όλο με γελά (2) 

Το πουλί τα ‘ηδόνι (3) 

Στον κάμπο κατοικά 

Πάω να το πιάσω (3) 

Και εκείνο ολό πετά 

 

 

Ο ΧΑΣΑΠΗΣ  

Αποκριάτικη χιουμοριστική εκτέλεση Κασαπιάς  

από το χωριό των Ασβεστάδων Διδυμοτείχου Έβρου. 

 

Όταν πήγα κυρά μου στο χασάπη(2) 

όταν πήγα στο χασάπη 

Να αγοράσω κρεατάκι. 

 

Και μου δίνει κυρά μου μια κοκκάλα(2) 

Και μου δίνει μια κοκκάλα 

Μια γαιδουρινή κεφάλα. 

 

Πέντε μέρες κυρά μου την εβράζω (2) 

Πέντε μέρες  την εβράζω 

Στις επτά την κατεβάζω. 

 

 



Και μου ήρθε κυρά μου ένας φίλος(2) 

Και μου ήρθε ένας φίλος 

Της γειτόνισσας ο σκύλος. 

 

Και αρπάζει κυρά μου την κοκκάλα (2) 

Και αρπάζει την κοκκάλα 

Από μέσα απ’ την τσουκάλα 

 

Και αρπάζω κυρά μου ένα ξύλο (2) 

Και αρπάζω ένα ξύλο 

και το φέρνω γύρω - γύρω 

 

 

ΠΑΠΙΣΙΟΣ ή ΘΡΗΝΟΣ ΓΕΝΙΤΣΑΡΟΥ 

(Διδυμότειχο Έβρου) 

 

Αντάμ΄αν παλικά-να-ρι δώδεκα χρονώ-ν(2) 

Στα σίδερα πατού-νου-σα κι βγάζα νιρό (2) 

Στα μάρμαρα πατού-νούσα και κουρνιάχτιζαν (2) 

Κι τ΄ αλόγο μου η-νή-ταν πενταήτικο (2) 

Γενίτσαρο με πή-νή-ραν πέρα στη Φραγκιά (2) 

Να μάθω το δοξά-να-ρι κι τον πόλιμο (2) 

Μηδέ δοξάρι μα-να-θα μήτε πόλιμο (2) 

Μον΄μάθα την αγά-να-πη την παντέρημη(2) 

 

ΜΕΡΜΥΓΚΑΣ 

Αποκριάτικο από την Κεφαλονιά  

Που πάς καημένε μέρμηγκα 

μαγεμένε μέρμηγκα (2) 



Αχ που πας αχ που πας κατακαημένε 

με τ΄αλε, τ’ αλέτρι φορτωμένε (2) 

Πάω κει πέρα στην πλαγιά 

μαγεμένε μέρμηγκα(2) 

Που έχει αμπέ, που χει αμπέλια να τρυγήσω 

και να τα, και να τα κορφολογήσω (2) 

Τα τρύγισα τα πάτησα 

και νιτομετακλεισα(2) 

Και γεμί,και γεμίζω τρεις βαρέλες 

τρεις μελα, τρεις μελαχρινές κοπέλες (2) 

Που κουβάλουσαν το νέρο 

το χειμώνα το νερό (2) 

Μέσα σε μέσα σε χρυσό λεγέτι 

μια καρδιά μια καρδιά θα υπομένει (2) 

μια καρδιά μια καρδιά σαν τη δική μου 

έχει την υπομονή μου.(2) 

 

ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ ΤΟ ΓΙΟΦΥΡΙ 

(τραγούδι Καμάρας Σκιάθου) 

Δημοτικό – Παραλογή 

 

Σαράντα πέ – σαράντα πε – σαράντα πέντε μάστοροι, 

Κι εξήντα μαθητάδεςέλα πουλί μου έλα 

Κι εξήντα μαθητάδες, μοσχοκάρφια και κανέλα. 

 

Γιοφύριν ε- γιοφύριν ε – γιοφύρι εστεριώσανε 

Στης Άρτας το ποτάμι, έλα πουλί μου έλα 

Στης Άρτας το ποτάμι, μοσχοκάρφια και κανέλα. 

 



Ολημερίς – ολημερίς – ολημερίς εχτίζανε 

Το βράδυ γκρεμιζόταν, έλα πουλί μου έλα 

Το βράδυ γκρεμιζόταν, μοσχοκάρφια και κανέλα 

 

Πουλάκι πη – πουλάκι πη – πουλάκι πήγε κι έκατσε, 

Δεξιά από την καμάρα,έλα πουλί μου έλα 

Δεξιά από την καμάρα, μοσχοκάρφια και κανέλα 

 

Δεν κελαηδού – δεν κελαηδού – δεν κελαηδούσε σαν πουλί 

Ανθρώπινα λαλούσε, έλα πουλί μου έλα 

Ανθρώπινα λαλούσε, μοσχοκάρφια και κανέλα 

 

Αν δε στοιχειώ – αν δε στοιχείω – αν δε στοιχειώσετε άνθρωπο 

Γιοφύρι δε στεριώνει, έλα πουλί μου έλα 

Γιοφύρι δε στεριώνει, μοσχοκάρφια και κανέλα. 

 

ΒΛΕΠΩ ΚΑΡΑΒΙΑ ΚΙ ΕΡΧΟΝΤΑΙ 

(τραγούδι Καμάρας Σκιάθου) 

Βλέπω καράβια κι έρχονται, ωραία που μου φαίνονται 

καράβα- καραβάκια που αρμενίζουν 

την καρδού – την καρδούλα μου ραΐζουν. 

 

Το ‘να αρμενίζει με νοτιά, βόηθα Χριστέ και Παναγιά, 

τ’ αλλό, τ’ αλλό με τραμουντάνα, 

Άσπρη μου, ασπρή μου παχιά σουλτάνα. 

 

Το τρίτο το μικρότερο, απ’ όλα εμορφότερο, 

κείνο κα – κείνο κάνει έγια λέσα, 

κι έχει τον, έχει τον καλό μου μέσα. 

 

Έλεσα μάτια μ’ έλεσα, μικρή ‘σουν και σε γέλασα. 

Έλεσα, ελέσα και τήρα μόλα 

η αγα, ή αγάπη είναι μαριόλα! 



 

ΚΑΤΩ ΣΤΟ ΓΙΑΛΟ 

(Δετός χορός της Χίου) 

Κάτω στο γιαλό, κατώ στο περιγιάλι 

Κάτω στο γιαλό κοντή, νεραντζούλα φουντωτή. 

Πλέναν Χιώτισσες,πλενάν παπαδοπούλες, 

Πλέναν Χιώτισσες κοντή, νεραντζούλα φουντωτή. 

Και μια Χιώτισσα, μικρή παπαδοπούλα, 

Και μια Χιώτισσα κοντή, νεραντζούλα φουντωτή. 

Έπλενε, άπλωνε και με την άμμο παίζει, 

Έπλενε, άπλωνε κοντή, νεραντζούλα φουντωτή. 

Φύσηξε Βοριάς, μαΐστρος, τραμουντάνα, 

Φύσηξε Βοριάς κοντή, νεραντζούλα φουντωτή. 

Και της σήκωσε το πόδοφουστανό της, 

Και της φάνηκε ο πόδοστραγαλός της, 

Έλαμψε ο γιαλός κοντή, νεραντζούλα φουντωτή. 

 

ΑΣΠΡΑ ΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ 

(Συρτός Χαλκιδικής) 

Ασπρά μου περιστέρια, μαύρα μου πουλιά, 

Εκεί ψηλά πετάτε και διαβαίνετε. 

Εκεί ψηλά πετάτε και διαβαίνετε 

Για κόντο καρτερέσετε χαμηλώσετε. 

Για κόντο καρτερέσετε χαμηλώσετε 

Να γράψω ένα γράμμα μια ψιλή γραφή. 

Να γράψω ένα γράμμα, μια ψιλή γραφή 

Να στείλω στην αγάπη μ’ να μην καρτερεί. 

Να στείλω στην αγάπη μ’ να μην καρτερεί. 

Θέλει τα μαύρα ας βάνει, θέλει ας παντρευτεί 



Θέλει τα μαύρα ας βάνει, θέλει ας παντρευτεί 

 Θέλει καλόγρια ας γένει να ρασοφορεί 

Θέλει καλόγρια ας γένει να ρασοφορεί 

Εδώ στον τόπο που ήρθα εδώ θα παντρευτώ 

Εγώ θα πάρω ενά κοράσι δεκαοχτώ χρονώ. 

 

ΜΗΛΟ ΜΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟ 

(Συρτό Μακεδονίας) 

Μήλο μου κόκκινο ρόιδο βαμμένο 

Γιατί με μάρανες τον πικραμένο 

Παγαίνω κι έρχουμε, μα δε σε βρίσκω 

  Βρίσκω την πόρτα σου μανταλώμενη 

Τα παραθύρια σου, φεγγοβολούνε. 

Κυρά μ’ δεν είναι εδώ, πάεισι στη βρύση, 

Πάει να πιεί νερό και να γιομίσει… 

 

ΠΡΟΞΕΝΗΤΗΣ 

Ποιος ήταν ο προξενητής που έτρωγε κανέλλα 

και ένωσε τέτοιον αετό με τέτοια περιστέρα. 

Ωραίος που ‘ναι ο γαμπρός 

ωραία που ‘ναι και η νύφη 

σαν τα κυπαρισσόπουλα περά στην κρύα βρύση. 

Χαρά χαρά σ’ εκείνον τον γαμπρό 

πο ‘χει πολλές κουνιάδες. 

Η μια ορέ η μια σελώνει τ’ άλογο, 

η άλλη στρώνει το σεντόνι 

και η Τρίτη η μικρότερη όλο τον καμαρώνει. 

Γαμπρέ, καλέ γαμπρέ, γαμπρέ τη νύφη ν’ αγαπάς, 

να μην τη ‘ ναι μαλώνεις, 



μόνο να την καμαρώνεις. 

Παιδικό τραγούδι 

Στη μηλιά τη φορτωμένη η Ρηνούλα ανεβασμένη 

κόβει κόβει μηλαράκια με τα δυο της τα χεράκια. 

Αχ και σπάει το κλωναράκι, πέφτει κάτω το Ρηνάκι 

και χτυπάει το γονατάκι. 

Τρέχει, τρέχει στη μαμά του, με σκισμένη την ποδιά του. 

Αχ μαμά μου πως πονάω, άλλη φορά δεν θα ξαναπάω. 

Θα ακούω τις καλές σου, τις χρυσές τις συμβουλές σου. 

 

 

       

Όπα όπα Μαρσαδά, νύφη μικρούλα, 

ο αφέντης του σπιτιού φώναξε την αφέντρα για να φτιάξει καφέ. 

Άντε θα πάμε για ύπνο γιατί το κέφι τελείωσε. 

ΝΑΝΟΥΡΙΣΜΑΤΑ 

Νάνι, νάνι το κορίτσι, 

δίχως έννοιες να μεγαλώσει, 

τις δυσκολίες με ευκολία να περνάει, 

να μεγαλώσει να καλοπαντρευτεί. 

*** 

Νάνι νάνι το παιδί της μάμας 

να κοιμηθεί για να μεγαλώσει, 

να το στείλουμε στη δουλειά 

να μας φέρει χρήματα πολλά. 



*** 

Χελιδόνι μου μικρό περίμενε! 

Περίμενε να μεγαλώσω περίμενε! 

Να φτάσω τις φίλες μου περίμενε, 

να φτάσω τις συγχωριανές μου περίμενε! 

  

 

 

Όποιος λαχανικά δεν τρώει, 

αυτός μεγάλος δε θέλει να γίνει. 

Θα έχει ροζ μάγουλα 

και όλοι θα τον νικήσουν. 

 

 

 

Η γέφυρα από πέτρα γκρεμίστηκε 

Ήρθε το νερό και το πήρε 

Θα φτιάξουμε άλλο 

Πάνω από το ποτάμι 

Άλλο πιο γερό και πιο όμορφο ΑΓΑΠΗΣ 

Σ’ αγαπώ κι όλος ο κόσμος το ξέρει. 

Ορκίζομαι πως όταν σε σκέφτομαι ξεχνώ τον εαυτό μου. 

Έτσι, αν μπορούσε η καρδιά μου να φωνάξει δυνατά 

τον αριθμό των παλμών που χτυπά για χάρη σου. 

Ποτέ στη ζωή μου δεν έχω αγαπήσει έτσι, 

Συνέχεια σε σκέφτομαι και φοβάμαι για σένα. 



Εγώ σε αγαπώ, όπως και εσύ μ’ αγαπάς 

Και οι ζωές μας θέλουν να είμαστε κοντά 

Στα όμορφα και στα άσχημα να είμαστε πάντα μαζί. 

 

 

           

 

ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΝΑ 

Μην ξεχνάς τον αδελφό σου που τον φροντίζουν τα χέρια σου. 

Αν έκλεψαν οι μέρες την χαρούμενη καρδιά μας, εμείς δε θα τις αφήσουμε. 

Μια λαχτάρα με κάνει να θέλω να δω τη μάνα μου. 

Είναι η λαχτάρα που δεν μπορώ να ξεχάσω. 

Δεν μπορώ να ξεχάσω τ’ άγγιγμά της 

Διότι τα όνειρα των ανθρώπων έμειναν στην καρδιά μου, 

Και τα χάδια της μου έμειναν στο μυαλό 

 

*** 

Πέτα χαρταετέ που είσαι φτιαγμένος με ράμα και χαρτί.  

Θέλω να γυρίσω μικρό κοριτσάκι  

για να παίξω πάνω στην ταράτσα του γείτονα, 

 όπως τα παλιά χρόνια. 

*** 

 

Μαμά μαμά είσαι η φωνή της μουσικής 

Γεμίζεις την καρδιά μου με το φως της μέρας 

Με χαϊδεύεις κάθε αυγή 



Μαμά μαμά είσαι το μυστικό που ζω 

Χαϊδεύεις τα μάγουλα μου με τη ζεστασιά της αγάπης 

Ψιθυρίζεις στα αυτιά μου με αγάπη και στοργή 

Στην αγκαλιά σου παίρνω ελπίδα 

Μαμά μαμά είσαι το γέλιο μου. 

 

 

 

Εκείνο που χρειάζεται είναι να έρθουμε σε επικοινωνία. Εκείνο που 

γυρεύει ο άνθρωπος πέρα από τη γνώση είναι η επικοινωνία. Ο χορός 

γεννιέται απ’ την ανάγκη να πεις αυτό που δε λέγεται, απ’ την ανάγκη να 

γνωρίσεις το άγνωστο, να έρθεις σε σχέση με τον άλλο.  

Καθένας από μας είναι μέλος ενός έθνους, μιας δεδομένης κοινωνικής 

και πολιτιστικής ομάδας. Έχει ανάγκη να νιώσει πως αποτελεί 

ολοκληρωτικά μέρος αυτής της ομάδας, πως βρίσκεται σε επικοινωνία με 

άλλους. Περισσότερο από τους νόμους, τις συνήθειες, την ενδυμασία ή τη 

γλώσσα, η κίνηση είναι αυτή που καθιστά υπαρκτή αυτή την ενότητα. Τα 

χέρια συναντιούνται, ο ρυθμός ενώνει τις ανάσες και έτσι γεννιέται ο λαϊκός 

χορός. 

Η λέξη χορός παράγεται από το ρήμα ορχούμαι. Η λέξη ορχείσθαι 

συναντάται στις Βάκχες του Ευριπίδη στη  φράση «Όλη η γη θα χορέψει». 

Πρώτος χορός ήταν αυτός των Κουρητών, οι οποίοι προσπαθούσαν να 

καλύψουν το κλάμα του Δία για να μην τον βρει ο Κρόνος και τον 

καταβροχθίσει. Ο Πλάτωνας στους νόμους  αναφέρει ότι ο χορός είναι η 

φυσική επιθυμία των νεαρών πλασμάτων να κινήσουν το σώμα τους. 

Επίσης, αναφέρει πως είναι ακαλλιέργητος, αυτός που δε μπορεί να χορέψει 

ευγενικό χορό.  



Ο χορός δεν είναι μόνο μουσική. Είναι και λόγος. Λόγος που εκφράζει 

αισθήματα και συναισθήματα. Υπάρχει πληθώρα τραγουδιών που 

αναφέρονται στην αγάπη, το θάνατο, το γάμο, τη γέννηση, την εργασία, 

την ειρήνη, τον πόλεμο, τη θρησκεία, την καθημερινή ζωή… 

Στο πρόγραμμα ασχοληθήκαμε με συγκεκριμένους χορούς και έθιμα, 

τα οποία παραθέτουμε ευθύς αμέσως: 

ΑΝΤΑΜΑΝ ΠΑΛΙΚΑΡΙ 

Χορός από το Διδυμότειχο Έβρου. Είναι ιστορικό τραγούδι και αναφέρεται 

σε έναν γενίτσαρο, ο οποίος, αντί να σκοτώνει, θέλει να αγαπά τους 

συνανθρώπους του. Στην περιοχή είναι γνωστός με την ονομασία Παπίσιος.   

ΝΤΑΧΤΙΛΙ  

Χορός από το Διδυμότειχο Έβρου. Η ονομασία του χορού προέρχεται από 

τα Ταχταρίσματα των μωρών. Συναντάται και με την ονομασία 

Στουμπιστός. Μελωδίες του χορού είναι το «Πέντε, δέκα παπαδιές», 

«Νταχτιλής πάει στου Μαχαλά» κ.α. Κατά τη χορευτική εκτέλεση οι 

χορευτές μιμούνται την κίνηση του ταχταρίσματος. 

ΦΥΝΤΑΝΙ (ΧΟΡΟΣ) 

Κύκλιος γυναικείος χορός από τη Σινασσό της Καππαδοκίας. Οι κύκλιοι είναι 

αρχαίοι χοροί, που ο κύκλος τους δεν έχει αρχή και τέλος. 

ΚΟΥΠΑ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ (ΕΘΙΜΟ) 

Έθιμο από την Κάρπαθο, που τελείται σε κάθε γλέντι, είναι  αυτό της «κούπας 

της Μονεμβασιάς». Μετά το φαγητό ξεκινά το τραγούδι και ο χορός. Σε κάποια 

στιγμή, ένας από την παρέα θα ξεκινήσει να τραγουδά το τραγούδι της 

«Κούπας», και ένας ένας πίνει από την ίδια κούπα: 

«τίνος είναι η κούπα η Μονεμβασιά, 

είναι του (δείνα) του μπέη του πασά. 



Πιές την γιέ  μ΄ , πιες τη και ξαναγέμισε τη, 

και πες στο διπλανό σου που είναι στο πλευρό σου. 

Ας την ανεβάσουμε στα εποράνια, 

Ας την κατεβάσουμε στα Καταχθόνια, 

βρες δως του μια να πάει κάτω 

για να βρεί η κορφή τον πάτο…» 

Σύμφωνα με το τραγούδι, αυτός που πίνει ακολουθεί τις οδηγίες του 

τραγουδιού. Όταν λέει «και πες στο διπλανό σου που είναι στο πλευρό σου», 

υποδεικνύει τον επόμενο που θα πιει. «Ας την ανεβάσουμε στα εποράνια, ας την 

κατεβάσουμε στα Καταχθόνια», τότες το ποτήρι το ανεβάζει ψηλά, υψώνοντας 

το χέρι πάνω απ’ το κεφάλι του, και μετά σκύβει χαμηλά κοντά στον αστράγαλο. 

Με αυτό τον τρόπο συμβολίζονται τα επουράνια και τα καταχθόνια. Στο τέλος 

φέρει το ποτήρι στα χείλη του και πίνει γρήγορα το κρασί που υπάρχει στην 

κούπα. Αν δε θέλει να το πιει, τότε οι άλλοι του τραγουδούν : 

«Άδειασε μας το ποτήρι και δεν κάνουμε χατήρι…» 

Αφού πιει το περιεχόμενο το τραγούδι ξεκινά, και ο επόμενος που θα πιει 

είναι αυτός που υπέδείξε πριν την ώρα του τραγουδιού. Αν τύχει και δώσουν σε 

γυναίκα να πιει, τότε αλλάζουν οι στίχοι και αντί για «μπέη και πασά» λένε «την 

καπετάνισσα» και αντί για «γιέμ’» λένε «κόρη μ’», και η κούπα γεμίζεται στο μισό 

απ’ ότι στους άνδρες.  

ΦΩΤΙΕΣ  

Χορός από τη Μυτιλήνη. Η μελωδία είναι Σμυρναίικη. Αναφέρεται στο 

γεγονός της πυρκαγιάς που έβαλαν οι Νεότουρκοι το Σεπτέμβρη του 1922 

στη Σμύρνη και τον ξεριζωμό των Ελλήνων. Χορεύεται από γυναίκες που 

κρατούν στα χέρια τους φωτιές.    

 



ΚΟΥΤΑΛΙΑ  

Ζευγαρωτός χορός από την Καππαδοκία, με κουτάλια, είτε μεικτός, είτε 

μόνο από άνδρες ή γυναίκες. Είναι ένας από τους αρχαίους χορούς και 

αποδεικνύεται από την απεικόνιση σε αμφορείς (π.χ. γυναίκες με κρόταλα.) 

ΛΟΥΛΟΥΒΙΚΟΣ  

Ανδρικός χορός από τα Μέγαρα. Η ονομασία του προέρχεται από το 

ομώνυμο καράβι που έπαιρνε τους άνδρες και τους πήγαινε στην ξενιτιά.  

ΤΟ ΠΟΥΛΙ Τ΄ ΑΗΔΟΝΙ. 

Χορός σουσταριστός από την Αμοργό. Διασκευή παιδικού τραγουδιού από 

τον βιολιστή Νίκο Οικονομίδη. 

ΝΑΝΝΟΥ  

Ονομάζεται και Ζερβόδεξος. Ομαδικός χορός που χορεύεται σε σπιτικά 

γλέντια κυρίως , όταν διαπιστωνόταν ότι , έχει μειωθεί η διάθεση της 

παρέας . Οι χορευτές με το βήμα του συρτού πιασμένοι χέρι – χέρι , ξεκινούν 

να χορεύουν προς τα δεξιά . όταν οι μουσικοί αλλάζουν μουσικό μοτίβο , οι 

χορευτές αλλάζουν φορά και χορεύουν προς τα αριστερά . Η διάρκεια της 

μουσικής , μέχρι ν’ αλλάξει , μπορούσε να είναι τόση , ώστε οι χορευτές να 

βγουν από το σπίτι , στην αυλή και στο δρόμο , ή να πέσουν πάνω σε 

κάποιο έπιπλο ή να αλλάξει ξαφνικά η μουσική και πέφτοντας ο ένας πάνω 

στον άλλον προκαλούσαν αστείες καταστάσεις , με αποτέλεσμα να 

επανέλθει το κέφι .  Ο χορός χορευόταν παλαιότερα και στην Κάρπαθο , 

αλλά σήμερα έχει ξεχαστεί . Έχει διατηρηθεί στη Σύμη με την ονομασία 

Ναννού , αλλά και σε ορισμένα χωριά της Ρόδου . 

 

  



 

Στα πλαίσια του μαθήματος της ευέλικτης ζώνης, ύστερα από συζήτηση αποφασίσαμε 

να ανεβάσουμε ένα θεατρικό δρώμενο που θα αναφέρει συνοπτικά όλα όσα καταγράψαμε 

κατά τη διάρκεια της έρευνας. Το κείμενο είναι συλλογικό, γραμμένο απ’ όλους μας. 

Υπήρχε η σκέψη να γίνει κινηματογραφική ταινία. Δυστυχώς όμως, η νομοθεσία 

απαγορεύει τη βιντεοσκόπηση στα πλαίσια των μαθημάτων. Το θεατρικό παρουσιάστηκε 

στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2009 στην αίθουσα 

πολλαπλών χρήσεων του σχολείου μας. 

 

ΠΡΑΞΗ Α΄ 

Πριν λίγες δεκαετίες, την εποχή που οι παππούδες και οι γιαγιάδες μας ήταν 

στην ηλικία μας, απουσίαζαν οι ανέσεις και τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. 

Τα σπίτια ήταν μονόπατα ή δίπατα και είχαν το πολύ δύο δωμάτια. Το ένα 

ήταν κουζίνα και ταυτόχρονα καθιστικό και υπνοδωμάτιο του ζευγαριού 

και το άλλο δωμάτιο των παιδιών και των λοιπών συγγενών που διέμεναν 

κάτω από την ίδια στέγη. 

Οι οικογένειες ήταν πατριαρχικές. Κουμάντο έκανε ο γεροντότερος της 

οικογένειας και οι άλλοι υπάκουαν σε αυτόν. Σε μια συνηθισμένη οικογένεια 

αρχηγός ήταν ο παππούς ο οποίος ξυπνούσε το πρωί έπινε τον καφέ του 

και έπειτα κινούσε για το καφενείο. Επέστρεφε το μεσημέρι για φαγητό και 

ξεκούραση και το απόγευμα πήγαινε πάλι στο καφενείο για τον καφέ, το 

τάβλι και κανένα κερασμένο τσίπουρο. Συζητούσε πάντα και μόνο με τους 

γιούς του για να λάβει τις αποφάσεις του και πάντα καμάρωνε για την 

οικογένεια του. 

Η γιαγιά είχε διαφορετικό ρόλο από τον παππού. Συμβούλευε τις κόρες και 

προσπαθούσε να νουθετήσει τις νύφες σύμφωνα τα δικά της θέλω που 

δήθεν ήταν των γιών της. Καθόταν δίπλα στο τζάκι και έκανε τις δικές τις 

εργασίες. Το εργόχειρο που λέμε. Κέντημα, γνέψιμο, ξεκαθάρισμα της φακής, 

ψιλολόγια… Τα βράδια γινόταν το κέντρο της οικογένειας, διότι εξιστορούσε 

παράξενα και αληθινά γεγονότα του παρελθόντος… 

Το αγόρι της οικογένειας σαν θα παντρευτεί, θα φέρει τη νύφη σπίτι. 

Αρχικά, ή νύφη θα βοηθά τη μητέρα του στις δουλείες και στο μέλλον θα 

γίνει εκείνη η νοικοκυρά του σπιτιού. 



Η γυναίκα ακούει πιστά τον άνδρα της, σέβεται τα πεθερικά της και 

ακολουθεί τις συμβουλές τους. Διαπαιδαγωγεί τα παιδιά της και μαθαίνει 

στις κόρες της να γίνουν καλές νοικοκυρές. 

Ας περιγράψουμε πως περνούσαν εκείνα τα χρόνια μια συνηθισμένη μέρα… 

 Η μέρα ξεκινούσε με το χάραμα… Η μητέρα ξυπνά με το τρίτο λάλημα του 

πετεινού. Σηκώνεται, νίβεται, και πάει να ετοιμάσει τον καφέ για τον άνδρα 

της που σε λίγο θα φύγει για δουλειά. Ανάβει το τζάκι και φτιάχνει τον καφέ 

στο μπακιρένιο μπρίκι. Μόλις ο καφές ετοιμαστεί, ξυπνάει τον άνδρα της με 

έναν καλό λόγο: 

- «Σήκω τζίερι μ’, σήκω πασά μου! Ο ήλιος ανέτειλε και σε λίγο ο Ρόβας 

φτάνει.» 

Εκείνος ξυπνά από το γλυκό ύπνο, κάνει τις ετοιμασίες του και αμέσως 

ξυρίζεται. Όχι με ξυριστική μηχανή, αλλά με ειδικό ξυράφι. Μόλις τελειώσει 

το ξύρισμα πίνει τον καφέ του στα γρήγορα γιατί η ώρα για το χωράφι 

πλησιάζει..   

Η πόρτα χτυπά! Είναι ο γαλατάς!!! 

- «Καλημέρα κυρά Λενιώ!» 

- Καλημέρα κυρ Τάσο. Έφερες φρέσκο γάλα; 

- Μάλιστα! Μόλις πριν αρμέξαμε τις γελάδες. Δώκε μου το άδειο 

μπουκάλι να στο γεμίσω. 

- Αμέσως κυρ Τάσο. 

Ξάφνου ακούγεται μια φωνή: 

- Νικολό, ω Νικολό, έβγα να φεύγουμε! 

Είναι ο Ρόβας με τους άλλους εργάτες που πάνε στα χωράφια. Έξι 

δουλεύουν στα χωράφια του κυρ Δημητρού. Όλοι τους φτωχοί, 

μεροκαματιάρηδες, όμως με καλά και πλούσια αισθήματα… 

Ώρα 6:30. Ο παππούς Αντώνης εμφανίζεται στην κουζίνα για να πιεί 

καφέ, ενώ η γιαγιά Μαρία θα κάτσει δίπλα στο τζάκι για να κάνει το 

εργόχειρό της. Η ώρα περνά και η μητέρα ξυπνά τα παιδιά της. Τα μικρά 

για το σχολείο και τις μεγάλες κόρες για να τη βοηθήσουν στις οικιακές 

εργασίες. 



Το σπίτι παίρνει ζωή. Ακούγονται φωνές, γέλια και πειράγματα. Τα 

παιδιά πίνουν το γάλα τους παίρνουν τα βιβλία τους, το πινάκιο με τον 

κοντυλοφόρο και αναχωρούν για το σχολείο. 

Το νεότερο μέλος της οικογένειας το δύο μηνώ αγοράκι ξύπνησε να πιεί 

το γάλα του. Η μάνα το νανουρίζει λίγο και θα το ξαναβάλει πάλι για 

ύπνο. 

«Ύπνε που παίρνεις τα μικρά, 

Έλα πάρε και τούτο. 

Μικρό μικρό σου το ‘φερά  

μεγάλο φέρε μου το!  

Μεγάλο σαν ψηλό βουνό  

ίσιο σαν κυπαρίσσι  

οι κλώνοι του να φτάνουνε  

σε ανατολή και δύση.  

Νάνι, νάνι, νάνι το μωράκι μου να κάνει  

έλα ύπνε πάρε μου το και γλυκά αποκοίμισε το!!!» 

 

 

 Ώρα για δουλεία στο σπίτι. Η μάνα δίνει οδηγίες και επιβλέπει τα πάντα. 

Μόνο η μαγειρική περνά πλήρως από τα χέρια της. 

- Εσύ Χριστινιώ μου ξεκίνα με το σκούπισμα εδώ μέσα και μετά έξω 

στην αυλή 

- Μάλιστα μητέρα! 

- Βγενιώ και Μαρία ξεκινήστε να ζυμώνετε ψωμί στην πινακωτή. Να 

βγει λίγο παραπάνω, διότι το βράδυ θα έχουμε κόσμο. 

- Αμέσως μητέρα!  

- Ας είναι ζύμωμα και ας είναι χίλιες ώρες… 

- Το συζητάς; Μακριά και αλάργα από μένα το σίδερο… 

- Εσύ Κατερινιώ πιάσε τα ρούχα να τα σιδερώσεις. 

- Πάλι εγώ μητέρα; Όλο Κατερινιώ σιδέρωσε και Κατερινιώ σιδέρωσε 

λες. Ξέρεις ότι δεν το θέλω καθόλου.  

(Μπαίνει η θεία Αγγελική με την κόρη της τη Βαγγελίτσα.) 

- Καλημέρα μητέρα! Καλημέρα κορίτσια! Πάλι μαλώνετε για το σίδερο; 

Άντε είμαι στις καλές μου σήμερα. Θα σε βοηθήσω εγώ λίγο 

Κατερινούλα μ΄ εντάξει; 



- Ναι θεία μου! Εσύ μόνο με αγαπάς και με σκέφτεσαι… 

- Σούς βρε. Όλο παράπονα είσαι. Τι νοικοκυρά θα γένεις; έτσι ποιος θα 

σε πάρει; Πώς θα παντρευτείς;  

- Η Βαγγελίτσα θα πάει στη ντριστέλα για να πλύνει τα ρούχα. Δε 

στέλνεις μαζί και τη Μαρία να τη βοηθήσει; Αν χρειαστεί θα δώσω 

εγώ ένα χεράκι βοήθεια. 

- Μαριώ, άσε την πινακωτή και τράβα με το κοφίνι στη ντρίστα με τη 

Βαγγελιώ. Και που ‘σαι, να τρίψετε καλά τα ρούχα. Πράσινο σαπούνι 

έχω εκεί στο παραθύρι. 

-   Ας ξεκινήσω και εγώ το μαγείρεμα, διότι κοντεύει μεσημέρι… 

 

ΠΡΑΞΗ Β΄ (ΣΤΑ ΧΩΡΑΦΙΑ) 

Στα χωράφια η εργασία ήταν αρκετά κουραστική. Αυτόματα 

εργαλεία δεν υπήρχαν όπως σήμερα και το η πιο απλή εργασία 

μπορούσε να κρατήσει μέχρι και μια μέρα ολόκληρη. Ο Ρόβας ήταν 

άλλοτε φιλικός και άλλοτε σκληρός. Ανάλογα με τις εντολές που είχε 

λάβει από τον τσιφλικά. Όλοι δούλευαν για ένα κομμάτι ψωμί. Η ώρα 

πλησιάζει 12 το μεσημέρι! 

- Ε, παιδιά! Ώρα για διάλλειμα και κολατσιό.  

- Άιντε να κάτσομε εδώ στη σκιά και να ανοίξομε τα δεσάκια να φάμε 

τα καλούδια που μας δώκαν οι γναίκες μας.  

Το διάλλειμα δεν κρατούσε αρκετή ώρα. Όλα με την ψυχή στο στόμα 

για να προλάβουν. Αν ήταν καλοκαίρι δούλευαν περισσότερο, διότι η 

μέρα ήταν μεγάλη. Το χειμώνα λιγότερο διότι η μέρα ήταν μικρή. 

Πάντα αντίπαλος τους ήταν οι καιρικές συνθήκες. 

- Που πήγε ο κυρ Δημητρός; 

- Να φέρει νερό από την πηγή. 

- Θα αργήσει αρκετή ώρα! 

- Ρε συ πως έσκαβες έτσι; 

- Πώς έσκαβα; 

- Ίδιος ,σαν τις Καριώτισσες στο Βόλο. 

(Χορός κουκιά) 

 

ΠΡΑΞΗ Γ΄ (ΣΧΟΛΕΙΟ) 

Το παλιό σχολείο δε μοιάζει καθόλου με το σημερινό. Σχολείο 

πήγαιναν μόνο τα αγόρια. Σπάνια έβλεπες κορίτσια. Φορούσαν 

συγκεκριμένα ρούχα. Κοντό παντελόνι και την ποδιά από πάνω. Ο 



Δάσκαλος φορούσε κουστούμι με γραβάτα και ήταν αυστηρός πίσω 

από τα γυαλιά του. Δίδασκε στην καθαρεύουσα και πολλές φορές οι 

μαθητές δεν τον καταλάβαιναν. Όλοι γνώριζαν πως η «αλεπού έφαγε 

το αμπέλι» και όχι ότι «η αλώπηξ κατέλυσε τον βότρυν». Η αλώπηξ 

και ο βότρυς φάνταζαν με κινέζικα. Όταν γινόταν φασαρία οι 

τιμωρίες έδιναν και έπαιρναν. Χτύπημα με το χάρακα, όρθιοι με το 

ένα πόδι και άλλα. Υπήρχαν και καλοί δάσκαλοι, αλλά το σύστημα 

τους υποχρέωνε να είναι αρκετά αυστηροί. 

- Ας επαναλάβωμεν όλοι τα λόγια ταύτα, βεβαίως, βεβαίως. Ο ήλιος 

ανατέλλει εξ ανατολάς και δύει εκ δυσμάς… 

-  Ο ήλιος ανατέλλει εξ ανατολάς και δύει εκ δυσμάς… Βεβαίως, 

βεβαίως… 

- Το αυτό δις, άνευ του βεβαίως, βεβαίως.   

- Ο ήλιος ανατέλλει εξ ανατολάς και δύει εκ δυσμάς… 

-  Λαμπρά! Κρούει ο κώδων εις λεπτόν τέκνα μου.  Ώρα για διάλλειμα. 

(τραγούδι για το δάσκαλο – Γραμματική – Κρυφτό) 

 

ΠΡΑΞΗ Δ΄ 

Το βράδυ έφτασε όλοι γυρίζουν πίσω στο κονάκι τους. Ο παππούς 

επιστρέφει από το καφενείο, η γιαγιά αφήνει τις νουθεσίες και πιάνει 

τις ιστορίες. Τα παιδιά μικρά και μεγάλα γύρω από το τζάκι ακούνε 

τα λόγια της γιαγιάς.  

« 

.» 

 

Ο πατέρας σήμερα θα φέρει επισκέπτες. Τους φίλους του που 

δουλεύουν μαζί στα χωράφια. Θα πιουν κανένα τσιπουράκι, θα φάνε 

κανένα μεζέ και θα πιάσουν το τραγούδι και το χορό.    

(Χοροί – τραγούδια – έθιμα) 

 

 Ασπρά μου περιστέρια – Μήλο μου κόκκινο.(τραγούδι) 

 Ντάχτιλι (χορός) 

 Ο χασάπης (τραγούδι) 

 Φυντάνι (χορός) 

 Κούπα Μονεμβασιά (έθιμο) 

 Βλέπω καράβια (τραγούδι) 



 Λουλουβίκος (χορός) 

 Κάτω στο γιαλό (τραγούδι) 

 Το πουλί τ΄ αηδόνι. (χορός) 

 Ζερβόδεξος Σύμης (χορός) 

 

Κάπως έτσι ήταν η καθημερινή ζωή των παππούδων και των 

γιαγιάδων μας εδώ στην Ελλάδα. Δυο πράγματα διέπουν εκείνη τη 

δύσκολη, αλλά και ωραία εποχή. Φτώχεια και αγάπη μεταξύ των 

ανθρώπων. Ευχόμαστε στα δύσκολα χρόνια που έρχονται, οι 

άνθρωποι να κρατήσουν την αγάπη προς το συνάνθρωπο και να 

είναι πλούσιοι στα αισθήματα της καρδιάς και φτωχοί στα 

αισθήματα της ύλης… 

 


