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ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΟΣ
Με αφορμή την επικαιρότητα του θέματος και τα βιώματα των παιδιών,
καθώς και τις ενότητες των μαθημάτων της ‘’Γλώσσας’’ και της ‘’Μελέτης του
περιβάλλοντος’’ κεντρίζοντας το ενδιαφέρον των μαθητών, ασχοληθήκαμε
στα πλαίσια της Ευέλικτης Ζώνης με το θέμα ‘’Ο τόπος μου τις τέσσερις
εποχές του χρόνου’’.

ΣΚΟΠΟΙ
 Να γνωρίσουν καλύτερα τις εποχές του χρόνου (σειρά, εναλλαγές)
 Να μάθουν να συνεργάζονται
 Να αξιοποιούν τις εμπειρίες και τις παρατηρήσεις τους γύρω από τις

μεταβολές της φύσης
ΣΤΟΧΟΙ

 Να γνωρίσουν οι μαθητές τις εποχές, τους μήνες, το κλίμα,
τις ασχολίες, την ενδυμασία, τα φρούτα, τους καρπούς, τις
σημαντικές γιορτές κάθε εποχής.

 Να έρθουν σε επαφή με την παράδοση του τόπου, τα ήθη και
τα έθιμα.

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ
ΓΛΩΣΣΑ

1. Συλλογή πληροφοριών από περιοδικά, εφημερίδες, βιβλία και
συνεντεύξεις.

2. Ανάγνωση κειμένων, παραμυθιών και ποιημάτων.
3. Αξιοποίηση κειμένων σχετικών με το φθινόπωρο, τα χελιδόνια και

άλλα ζώα.
4. Επεξεργασία κειμένων γύρω από τα γραμματικά φαινόμενα που

συναντάμε και μαθαίνουμε στη γλώσσα. (π.χ. συλλαβισμός, άρθρα,
διαλυτικά, διφθόγγους, αλφαβητική σειρά κ.ά. )

5. Επίσης αφηγούνται, διηγούνται και περιγράφουν πρόσωπα των
κειμένων που διαβάσαμε. Συγκρίνουν και χαρακτηρίζουν πρόσωπα,
ετοιμάζουν ερωτηματολόγια, όπου αναφέρονται στις εποχικές εργασίες
των αγροτών και τις προετοιμασίες των ανθρώπων για κάθε εποχή
του χρόνου.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
1. Κατηγοριοποίηση, ομαδοποίηση, ταξινόμηση, σύγκριση υλικού και

πληροφοριών.
2. Διατύπωση προβλημάτων και επίλυση αυτών με τις δύο πράξεις (την

πρόσθεση και την αφαίρεση), με αριθμούς μέχρι το 100 καθώς και τη
χρήση μονάδων μέτρησης (όπως το μέτρο, το κιλό και τα νομίσματα),
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3. Κατασκευή ραβδογράμματος με προτιμήσεις φρούτων και λαχανικών
της εποχής.

4. Εργασίες με αριθμούς ως απόλυτοι και τακτικοί (αρίθμηση φρούτων,
εργασιών, μηνών κ.τ.λ.).

ΜΕΛΕΤΗ
1. Συλλογή πληροφοριών για τον καιρό, τη φύση γύρω μας, εικόνες,

φωτογραφίες με φρούτα εποχής. Επίσης ωφελιμότητα, χρησιμότητα
για τον άνθρωπο.

2. Εργασίες εποχής των ανθρώπων.
3. Συζητήσεις γύρω από όλα τα παραπάνω.
4. Επισκέψεις στη φύση (εναλλαγή χρωμάτων, πέσιμο φύλλων).

ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ
1. Παροιμίες
2. Μύθοι
3. Αινίγματα
4. Παραδόσεις για τις εποχές

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
1. Κολάζ
2. Ζωγραφιές
3. Χειροτεχνίες
4. Κατασκευές

ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
Δραματοποίηση με τους μήνες των εποχών
ΜΟΥΣΙΚΗ
Τραγούδια και ποιήματα που αναφέρονται στις 4 εποχές, στα φρούτα κάθε
εποχής, στα αποδημητικά πουλιά, στη κατάσταση της φύσης ανάλογα με την
εποχή, στους μήνες του έτους.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1ο , 2ο και 3ο τρίμηνο
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΙΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ
Τι είναι οι δώδεκα μήνες;
Ποιος τους όρισε;
Ποιος τους ονόμασε;
Γιατί είναι δώδεκα;

(πληροφορίες από το βιβλίο
’’ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ’’

από τις εκδόσεις Μαλλιάρης-Παιδεία).

Οι μήνες λοιπόν, αποτελούν τις βασικές διαιρέσεις του ηλιακού έτους.
Αποτελούν ίσα περίπου κομμάτια της χρονικής διάρκειας, που αντιστοιχεί στο
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χρόνο μεταξύ δύο διαδοχικών διαβάσεων του ηλιακού κέντρου από το σημείο
της εαρινής ισημερίας. Ουσιαστικά, ο ήλιος είναι αυτός που βρίσκεται πίσω
από όλα τα φυσικά φαινόμενα από τα οποία εξαρτάται η ζωή μας και η ζωή
της φύσης γενικά.

Το κρύο, η ζέστη, η σπορά, ο θερισμός, η ωρίμανση των καρπών,
εναλλάσσονται καθώς αλλάζει και η θέση του ήλιου στον ουρανό. Βέβαια, ο
κύκλος του ήλιου είναι η βάση πάνω στην οποία είναι οργανωμένο το επίσημο
ημερολόγιο. Ωστόσο το επίσημο ημερολόγιο δεν ήταν πάντα το ίδιο σε όλες
τις χώρες. Για παράδειγμα στην αρχαία Ελλάδα κάθε πόλη είχε το δικό της
ημερολόγιο.

Το σημερινό μας ημερολόγιο, που είναι πια παγκόσμιο, έχει την αρχή
του στο ρωμαϊκό ημερολόγιο, το οποίο καθιέρωσε ο Ιούλιος Καίσαρας. Γι’
αυτό είναι γνωστό ως ‘’Ιουλιανό’’  ημερολόγιο. Το ‘’Ιουλιανό’’ ημερολόγιο είναι
το ηλιακό ημερολόγιο. Πάνω σ’ αυτό το ημερολόγιο η χριστιανική εκκλησία
τοποθέτησε το εορτολόγιό της. Επειδή αργότερα μεταρρυθμίστηκε από τον
Πάπα Γρηγόριο τον ΙΓ’ ονομάστηκε ‘’Γρηγοριανό’’. Οι ονομασίες των 12
Μηνών είναι λατινικές.

Στα παλιά χρόνια οι Ρωμαίοι είχαν πρωτοχρονιά την πρώτη του Μάρτη
και ονόμαζαν τους μήνες με βάση την αριθμητική σειρά τους στο έτος.
Αργότερα έδωσαν ονομασίες από Θεούς, από τη φύση κ.ά.

Στο λαϊκό ελληνικό ημερολόγιο οι μήνες έχουν και άλλα ονόματα. Θα
δούμε τις ονομασίες τους όταν ασχοληθούμε με τις εποχές και τους μήνες
παρακάτω.

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ
ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΛΕΞΗΣ

Στην αρχαία ελληνική φθινόπωρον, φθίνω+οπώρα, επειδή αυτή
την εποχή του έτους λιγοστεύουν τα οπωρικά.

ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΜΗΝΩΝ ΤΟΥ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ
Σεπτέμβρης: ένατος μήνας του χρόνου του Γρηγοριανού ημερολογίου. Η
λατινική ονομασία του September προέρχεται από το septem = εφτά καθώς
ήταν ο έβδομος μήνας του δεκάμηνου ρωμαϊκού ημερολογίου.
Ονομασίες του Σεπτέμβρη: ορτυκολόγος, λόγω του περάσματος των
αποδημητικών ορτυκιών, τρυγομηνάς ή τρυγητής, λόγω του τρύγου,
σταυριάτης, από τη μεγάλη γιορτή του Σταυρού (14 Σεπτεμβρίου).
Οκτώβρης: δέκατος μήνας του Γρηγοριανού ημερολογίου. Το όνομα
προέρχεται από τη λατινική λέξη octo =οχτώ, ως ο όγδοος μήνας του
ρωμαϊκού δεκάμηνου ημερολογίου.
Ονομασίες του λαού για τον Οκτώβρη: Αϊ Δημήτρης, από τη μεγάλη γιορτή
του Αγίου Δημητρίου (26 Οκτωβρίου), που θεωρείται ορόσημο του χειμώνα,



5

βροχάρης, από τις πολλές βροχές που χαρίζει στους γεωργούς, σποριάτης
γιατί είναι μήνας της σποράς.
Νοέμβρης: 11ος μήνας του Γρηγοριανού ημερολογίου. Λατινική λέξη από το
novem=εννιά.
Ονομασίες του λαού για τον Νοέμβρη: βροχάρης, για τις πολλές βροχές,
σποριάς γιατί είναι μήνας της σποράς των δημητριακών και των οσπρίων.
Τυπική γιορτή της σποράς τα Εισόδια της Θεοτόκου (21 Νοεμβρίου),
κρασομηνάς γιατί ανοίγουν τα καινούρια κρασιά.

Ποιες ονομασίες παίρνουν οι μήνες του Φθινοπώρου από τους Αγίους και
τις εργασίες των αγροτών που γίνονται; Ή ακόμη και από τις αλλαγές
του καιρού;

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
Ο Σεπτέμβρης είναι ο πρώτος μήνας του φθινοπώρου. Η γη

ξεκουράζεται και
περιμένει τα πρωτοβρόχια
για να ποτιστεί και να
ετοιμαστεί για την
καινούρια σοδειά. Αυτόν
τον μήνα οι αγρότες
μαζεύουν καρύδια, ρόδια,
σταφύλια. Τα χελιδόνια
ξεκινούν για το ταξίδι
τους στις ζεστές χώρες.
Τα σχολεία ανοίγουν για
την νέα σχολική χρονιά. Ο τρύγος είναι η βασική ασχολία των γεωργών όπου
το πάτημα των σταφυλιών γίνεται στα πατητήρια. Η εκκλησία μας γιορτάζει
την Ύψωση του Τιμίου Σταυρού στις 14 του μηνός.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
Ο Οκτώβρης είναι ο δεύτερος μήνας του φθινοπώρου, είναι ο

προάγγελος του χειμώνα. Ο λαός τον λέει και σπαρτό. Είναι το μικρό
καλοκαιράκι του Αγίου Δημητρίου, το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο καιρός είναι
ζεστός. Ο γεωργός οργώνει και σπέρνει τα δημητριακά. Μαζεύει τα κυδώνια
και τα μήλα. Σημαντικές γιορτές αυτού του μήνα είναι στις 26 του Αγίου
Δημητρίου και στις 28
η εθνική γιορτή.,

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
Ο μήνας με τις

πολλές δουλειές.
Γεωργοί και
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κτηνοτρόφοι έχουν αρκετή δουλειά. Τώρα η νύχτα μεγαλώνει και η μέρα
μικραίνει. Τον ονομάζουν βροχάρη, σπορίτη, παχνιστή. Γίνεται το μάζεμα της
ελιάς. Στις 8 του μηνός είναι η γιορτή των ταξιαρχών, 21 τα Εισόδια της
Θεοτόκου, 25 της Αγίας Αικατερίνης, 26 του Αγίου Στυλιανού, 30 του Αγίου
Ανδρέα ο οποίος προστατεύει τα σπαρτά.

Αναστασία Σ.Μαρία Αναστάσιος
Ο ΤΡΥΓΟΣ

Ο τρύγος σε μερικά μέρη αρχίζει από τα τέλη του Αυγούστου αλλά ο
Σεπτέμβρης είναι ο τρυγητής, ο μήνας με την πολλή δουλειά του τρύγου.

Οι τρυγητάδες
ξεκινούν χαράματα για τα’
αμπέλια. Μαζεύουν τα
σταφύλια και τα μεταφέρουν
στα πατητήρια. Οι
πατητάδες, όπως τους λένε,
πατάνε τα σταφύλια με τα
πόδια τους με χαρές, γέλια
και τραγούδια. Πατούν
ξυπόλητοι τα σταφύλια. Το
ζουμί τρέχει και μπαίνει σε
μεγάλα βαρέλια για να γίνει κρασί.

Το πάτημα των σταφυλιών με τα πόδια γινόταν
στα παλιά χρόνια. Σήμερα γίνεται με ειδικές μηχανές.

ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΥΓΟ
σταφύλι, αμπελόφυλλο, τρύγος, αμπέλι, καλλιέργεια,
κρασί, μούστος, μάζεμα, πάτημα, (άσπρο, μαύρο,
κόκκινο, ροζ) κρασί, οινοποιείο, παρασκευή κρασιού,
τσίπουρο, καζάνια, πατητήρι, ξύδι

ΑΚΡΟΣΤΙΧΙΔΑ ΤΟΥ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ

1. Φ _ _ _ _ _ _ _ _
2. Θ _ _ _ _ _ _
3. Ι _ _ _ _ _
4. Ν _ _ _
5. Ο _ _ _ _ _
6. Π _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
7. Ω _ _
8. Ρ _ _ _
9. Ο _ _ _ _ _ _
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Ποια εποχή ανοίγουν τα σχολεία;
2. Την αγαπούν πολύ τα παιδιά.
3. Τον επισκεπτόμαστε όταν αρρωσταίνουμε.
4. Πολύτιμο αγαθό.
5. Εργασία του φθινοπώρου.
6. Χαρακτηριστικό του φθινοπώρου, τα…
7. Αλλάζει δυο φορές το χρόνο. Λέμε ότι έχουμε την χειμερινή … και την

θερινή …
8. Φρούτο του φθινοπώρου,
9. Τη χρειαζόμαστε όταν βρέχει.

ΣΟΦΑ ΛΟΓΙΑ
(αναφέρονται στο κρασί)

 Οίνος ευφραίνει καρδίαν ανθρώπου.
 Περισσότεροι έχουν πνιγεί στο κρασί παρά στη θάλασσα.
 Δώσε κρασί για να βγει η αλήθεια.

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ
1. Περιστέρι μαδημένο και στη στράτα πεταμένο. Τι είναι;

(το τσαμπί από το σταφύλι)
2. Από πάνω σαν τηγάνι, από κάτω σαν βαμβάκι κι από πίσω σαν ψαλίδι. Τι
είναι;

(το χελιδόνι)
3. Πετά, σχίζει τον αέρα, στη γη λίγο περπατά, έχει σπαθωτές φτερούγες και
ουρά ψαλιδωτή. Τι είναι;

(το χελιδόνι)
4. Χίλιοι μύριοι καλογέροι, σ’ ένα ράσο τυλιγμένοι. Τι είναι;

(το ρόδι)
5. Από κλαδάκι κρέμεται, στην αγορά πουλιέται, το εξωτερικό της τρώγεται,
το κόκαλο πετιέται. Τι είναι;

(η ελιά)
6. Είμαι τόπι κόκκινο, αν με καθαρίσεις, άσπρο νόστιμο καρπό αμέσως θ’
αντικρίσεις. Τι είναι;

(το μήλο)
7. Είμαι κίτρινο χνουδάτο και στυφό και μυρωδάτο, γίνομαι και πιο καλό, αν με
κάνουνε γλυκό. Τι είναι;

(το κυδώνι)
ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ

 Τον Σεπτέμβρη τα σταφύλια, τον Οκτώβρη τα κουδούνια.
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 Αν βρέξει ο τρυγητής χαρά στον τυροκόμο.
 Στον τρυγητή σιτάρι σπείρε και στο πανηγύρι σύρε.
 Του Σεπτέμβρη οι βροχές πολλά καλά μας φέρνουν.
 Του Σταυρού σταύρωνε και δένε. Του Σταυρού σταύρωνε και σπείρε.
 Μάρτη και Σεπτέμβρη ίσια τα μεσάνυχτα (ισημερία).

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΤΟΥ ΟΚΤΩΒΡΗ

 Οκτώβρης και δεν έσπειρες, σιτάρι λίγο θα ’χεις.
 Οκτώβρης και δεν έσπειρες, τρία καλά δεν έκαμες.
 Όποιος σπέρνει τον Οκτώβρη, έχει οχτώ σειρές στ’ αλώνι.
 Οκτώβρης και δεν έσπειρες, καρπό πολύ δεν παίρνεις.
 Τ’ Αϊ-Λουκά σπείρε τα κουκιά.
 Αϊ-Δημητράκη μου, μικρό καλοκαιράκι μου.

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΤΟΥ ΝΟΕΜΒΡΗ

 Νοέμβρη οργώματα κι ελιές, δεν απολείπουν οι δουλειές.
 Ο Νοέμβρης έκλεισε; Τα ζευγάρια είναι στο στάβλο.
 Το Νοέμβρη και Δεκέμβρη φύτευε καταβολάδες.
 Η πούλια βασιλεύοντας, το μήνυμά της στέλνει. Ούτε τσοπάνος στα

βουνά ούτε ζευγάς στους κάμπους! Όποιος σπείρει τον Νοέμβρη, ούτε
σπόρο δε θα πάρει.

 Όταν έρθει ο Νοέμβρης, σιγο-μπαίνει ο χειμώνας.
Εργασίες στη Γλώσσα

Υπογράμμισε τις προτάσεις που ταιριάζουν με την επικεφαλίδα. Να τις
γράψετε στη σειρά. Ζωγράφισε την εικόνα

Ήρθε το φθινόπωρο
Το φθινόπωρο έχει τρεις μήνες, το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο και τον
Νοέμβριο. Η Άννα έπλυνε τα χέρια της και έκατσε να φάει. Τα φύλλα
κιτρινίζουν και πέφτουν. Το πάρτυ τελείωσε νωρίς. Η γιαγιά τηλεφώνησε από
το χωριό. Αυτή την εποχή ανοίγουν τα σχολεία. Το τηλέφωνο χτυπά
συνεχώς. Αρχίζουν τα πρωτοβρόχια και ο ουρανός είναι συνήθως γκρίζος.
Τα ψάρια είναι πολύ νόστιμα. Η μπάλα έσπασε το τζάμι. Φεύγουν τα χελιδόνια
για τις ζεστές χώρες.
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ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ
(ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 100)

1. Ένα πρωινό του φθινοπώρου η κυρία Ελένη πήγε στη λαϊκή αγορά της
γειτονιάς της και αγόρασε 3κιλά μήλα, 2κιλά σταφύλια και 1 κιλό
κάστανα. Για τα μήλα έδωσε 4€, για τα σταφύλια 3€ και για τα κάστανα
2€. Πόσα χρήματα έδωσε συνολικά στο μανάβη; Πόσα ρέστα θα
έπαιρνε αν έδινε 20€ στο μανάβη;

2. Ένας αγρότης αγόρασε 35κιλά σπόρο για να τον σπείρει το φθινόπωρο.
Αλλά στη μεταφορά σκίστηκε ένα σακί. Όταν έφτασε στο σπίτι του,
ζύγισε το σπόρο και ήταν 6κιλά λιγότερο το βάρος των σακιών. Πόσα
κιλά σπόρος του έμεινε;
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3. Ένας ελαιοπαραγωγός μάζεψε μαζί με τους εργάτες του σε μία ώρα
52κιλά ελιές και την επόμενη ώρα 47κιλά ελιές. Πόσα κιλά ελιές
μάζεψαν συνολικά;

4. Δυο παρέες χελιδόνια ξεκίνησαν για τις θερμές χώρες. Η μία είχε 23
χελιδόνια και η άλλη 32 χελιδόνια. Πόσα ήταν όλα;

5. Έχω σε κλουβάκι όμορφο χελιδονάκι κι άλλα 15 σε μεγάλο. Ανοίγω το
πορτάκι νεράκι για να βάλω. Φρουτ…. Μου φεύγουν τα 8. Πόσα στο
κλουβί μετρώ;

Εργασία: ‘’Γιατί μου αρέσει το φθινόπωρο’’

Το καλοκαίρι φεύγει κι έρχεται το φθινόπωρο με τα πρωτοβρόχια. Τα
χελιδόνια φεύγουν και πάνε σε πιο ζεστές χώρες. Ανοίγουν τα σχολεία, τα
φύλλα των δέντρων πέφτουν. Οι άνθρωποι μαζεύουν τα σταφύλια, οι βοσκοί
κατεβαίνουν με τα κοπάδια τους από τα βουνά. Οι γεωργοί οργώνουν τα
χωράφια τους.

Το φθινόπωρο έχουμε πολλά και καλά φρούτα όπως τα σταφύλια, τα
ρόδια και τα κυδώνια. Επίσης γιορτάζουμε την 28η Οκτωβρίου όπου κάνουν
τα παιδιά παρέλαση, τον Άγιο Δημήτριο και την Ύψωση του Τιμίου Σταυρού.

Για όλα αυτά η αγαπημένη μου εποχή είναι το φθινόπωρο
Μαρία Αλμαλή

Το φθινόπωρο μου αρέσει γιατί ανοίγουν τα σχολεία. Εκεί θα ξαναδώ
τους συμμαθητές μου και τους δασκάλους μου.

Το φθινόπωρο πέφτουν τα φύλλα και αρχίζει ο τρύγος.
14 Σεπτεμβρίου γιορτάζουμε την Ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Επίσης

στις 26 Οκτωβρίου γιορτάζουμε τον Άγιο Δημήτριο και τέλος γιορτάζουμε
την επέτειο του ‘’ΟΧΙ’’ στις 28 Οκτωβρίου.

Αναστασία Μπαξεβάνη

Από όλες τις εποχές του χρόνου αγαπώ πιο πολύ το φθινόπωρο. Τα
φύλλα των δέντρων αυτή την εποχή κιτρινίζουν και πέφτουν στο χώμα.
Πολλά λουλούδια αρχίζουν και χαλάνε, άλλα όμως ανθίζουν.

Ο καιρός το φθινόπωρο αλλάζει, οι μέρες μικραίνουν και ο ουρανός
είναι συννεφιασμένος και βρέχει.

Το φθινόπωρο ανοίγουν τα σχολεία και συναντάω όλους τους φίλους
μου και χαίρομαι γιατί είμαι και πάλι στο σχολείο μου. Χαίρομαι που θα μας
δώσουν καινούρια βιβλία, θα αγοράσω καινούρια τσάντα και πολλά σχολικά.

Γι’ αυτό μου αρέσει το φθινόπωρο.
Σωκράτης Κόντης
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Ο τόπος μου αρέσει το φθινόπωρο. Το φθινόπωρο έχει τρεις μήνες το
Σεπτέμβρη, τον Οκτώβρη και το Νοέμβρη. Αρχές του φθινοπώρου οι
μαθητές πάνε στα σχολεία. Έρχονται οι πρώτες βροχές. Οι γεωργοί
σπέρνουν τα χωράφια, σπέρνουν σιτάρι και καλαμπόκι. Οι αμπελουργοί
τρυγούν τ’ αμπέλια, πατούν τα σταφύλια και βγάζουν το μούστο που θα γίνει
κρασί. Μαζεύουν κάστανα, ρόδια, ελιές, μήλα. Αυτή την εποχή ανθίζουν τα
χρυσάνθεμα. Γιορτάζουμε 26 Οκτωβρίου τον Άγιο Δημήτριο, 28 Οκτωβρίου
το ‘’ΟΧΙ’’ στους Ιταλούς και 17 Νοεμβρίου το ‘’Πολυτεχνείο’’.

Τάσος

ΣΥΛΛΟΓΗ ΦΡΟΥΤΩΝ ΤΟΥ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ
ΦΡΟΥΤΟΣΑΛΑΤΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ
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ΚΟΛΛΑΖ ΦΘΙΝ0ΠΩΡΙΝΟΥ ΤΟΠΙΟΥ

ΧΕΙΜΩΝΑΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΕΙΜΩΝΑ

(ΓΙΟΡΤΕΣ, ΚΑΙΡΟΣ, ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΜΥΘΟΙ)
Ο καιρός το μήνα Δεκέμβριο

Ο πρώτος μήνας του χειμώνα φέρνει το τσουχτερό κρύο και τα χιόνια
σε βουνά και πεδιάδες, σκεπάζοντας όλη τη φύση μ’ ένα απαλό πάπλωμα που
θα τη φυλάξει από την παγωνιά και θα θρέψει όλους τους σπόρους για να
γεννήσουν καρπούς την άνοιξη και το καλοκαίρι. ‘’Χιόνια του Δεκεμβριού,
χρυσάφι του καλοκαιριού’’ λένε οι γεωργοί, που έχουν τελειώσει με τη σπορά
και περιμένουν τις καλές σοδιές των χωραφιών τους.

Αναστάσιος Τσαβδαρίδης
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Γιορτές του Δεκέμβρη
4 Δεκεμβρίου της Αγίας
Βαρβάρας
5 Δεκεμβρίου του Αγίου Σάββα
6 Δεκεμβρίου του Αγίου
Νικολάου
9 Δεκεμβρίου Σύλληψις
Θεοτόκου
12 Δεκεμβρίου του Αγίου
Σπυρίδωνος
15 Δεκεμβρίου του Αγίου
Ελευθερίου
20 Δεκεμβρίου του Αγίου Ιγνατίου
22 Δεκεμβρίου της Αγίας Αναστασίας της φαρμακολύτριας
25 Δεκεμβρίου της ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
27 Δεκεμβρίου του Αγίου Στεφάνου

Τι λέει ο λαός για το Γενάρη
Ο λαός λέει χαρακτηριστικά:’’ Γιατί το Γενάρη τον λένε Γενάρη; Γιατί

γεννά η μέρα και τ’ αρνιά’’. Υπάρχουν αρκετές μέρες για το Γενάρη που
σχετίζονται με διάφορα θέματα: με το φαγητό, το κυνήγι, τις αγροτικές
ασχολίες, το φεγγάρι.
Κότα, πίτα το Γενάρη, κόκορα τον Αλωνάρη
Του Γενάρη το φεγγάρι, ήλιος της ημέρας μοιάζει.

Αλκυονίδες (1)
Το χαρακτηριστικό και αξιοπερίεργο καιρικό φαινόμενο του Γενάρη

είναι οι Αλκυονίδες μέρες. Στη μέση δηλαδή του μήνα διακόπτεται η χειμερινή
κακοκαιρία και οι μέρες γίνονται πιο ζεστές και ηλιόλουστες.

Ονομάστηκαν έτσι από την Αλκυόνη. Κατά τη μυθολογία ήταν κόρη του
ληστή Σκίρωνα που δρούσε στα Μέγαρα της Αττικής. Κάποτε όμως ο πατέρας
της τη συμβούλεψε να βρει σύζυγο. Αυτή όμως παρεξήγησε τη συμβουλή του
και νόμισε πως τη συμβούλεψε να σχετίζεται με κάθε άντρα. Οργισμένος τότε
εκείνος την πέταξε στη θάλασσα και η Αλκυόνη μεταμορφώθηκε σε πουλί. Το
πουλί αυτό λοιπόν είχε τη φυσική συνήθεια να γεννά αυτές τις ηλιόλουστες
μέρες του Γενάρη.

Αλκυονίδες ημέρες (2)
Ένας άλλος μύθος λέει ότι οι καλές μέρες στα μέσα του χειμώνα

ονομάζονται ‘’Αλκυονίδες ημέρες’’ από το όνομα της ‘’Αλκυόνης’’ , κόρης του
Αιόλου που κυβερνούσε τους ανέμους. Σύμφωνα με το μύθο, κάποια φορά η
Αλκυόνη έπεσε σε σφάλμα και ο Δίας την τιμώρησε μεταμορφώνοντάς την σε
πουλί την Αλκυόνα και την καταδίκασε να γεννά τα αυγά της το χειμώνα αντί
την άνοιξη. Επειδή όμως άφηνε τα αυγά της στους βράχους που βρίσκονταν
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κοντά στη θάλασσα ή σε όχθες ποταμών  και ο χειμωνιάτικος καιρός τα
παρέσυρε στα κύματα, παρακάλεσε τον Δία να τη συγχωρήσει. Αυτός την
λυπήθηκε και διέταξε τον Αίολο να σταματάει για 14 ημέρες περίπου την
πνοή των ανέμων και να διατηρεί καλοκαιρία κατά το χρονικό διάστημα από
τις 15 Ιανουαρίου ως τις 15 Φεβρουαρίου.

Ο μύθος της Αλκυόνης (3)
Η Αλκυόνη στην ελληνική μυθολογία ήταν σύζυγος του Κύηκα και κόρη

του Αιόλου. Με τον Κύηκα ζούσε πολύ ευτυχισμένη και η αγάπη τους ήταν
πρότυπο για όλους.

Μια μέρα ο Κύηκας βγήκε στο πέλαγος για ψάρεμα. Μάταια τον
παρακαλούσε η Αλκυόνη να μην πάει γιατί είχε ένα άσχημο προαίσθημα.
Εκείνος πήγε και όντως σηκώθηκαν δυνατοί άνεμοι και βύθισαν το πλοίο του.
Η Αλκυόνη που παρακολουθούσε από μακριά τη σκηνή μόλις είδε το πλοίο να
χάνεται μέσα στην απελπισία της έπεσε από ένα βράχο και σκοτώθηκε.

Επειδή η αγάπη τους ήταν τόσο δυνατή, οι Θεοί τους λυπήθηκαν και
τους μεταμόρφωσαν σε πουλιά τις γνωστές Αλκυόνες. Μάλιστα επειδή οι
αλκυόνες γεννούν τα αυγά τους τον Ιανουάριο σε φωλιές μέσα σε βράχους, ο
Δίας επέτρεψε στον ήλιο να λάμπει δυνατά και να ζεσταίνει τις αλκυόνες
μέχρι να επωαστούν τα αυγά τους. Αυτές οι ζεστές ημέρες του Γενάρη
ονομάστηκαν γι’ αυτό το λόγο Αλκυονίδες ημέρες.

Ο καιρός το Φεβρουάριο
Είναι κρύος,
χειμωνιάτικος.
Κάποιες μέρες όμως,
έχουμε ξαφνικές
λιακάδες, που τις
ακολουθούν
χιονιάδες, κι όλοι
τότε τραγουδούμε:
Ο Φλεβάρης κι αν
φλεβίσει,
καλοκαίρι θα μυρίσει·
μα αν τύχει και
θυμώσει,
μες το χιόνι θα μας χώσει.

Μύθος για τον Φλεβάρη (γιατί έχει 28 ημέρες;)
Τα τρία αδέρφια, ο Ιανουάριος, ο Φεβρουάριος και ο Μάρτιος,

αποφάσισαν να ενώσουν το κρασί τους σε ένα βαρέλι και να το πιούν παρέα.
Ο Φεβρουάριος όμως τρύπησε το βαρέλι από κάτω, χωρίς να ρωτήσει τους
άλλους δύο. Τράβηξε το κρασί του, τράβηξε κι από το δικό τους μερίδιο και
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μέθυσε, γι’ αυτό δεν ξέρει τι κάνει. Για την τιμωρία του οι άλλοι δύο μήνες του
πήραν από μία μέρα κι έτσι του έμειναν μόνο 28.

Σωκράτης Κόντης
Αγροτικές δουλειές του Φλεβάρη

και γιορτές που συνδέονται μ’ αυτές
Ο Φλεβάρης είναι ο μήνας των αμπελιών. Τότε γίνεται το κλάδεμα, το

καθάρισμα και το τσάπισμα αμπελιών και τότε βάζουν και καταβολάδες, όπως
λένε, δηλαδή φυτεύουν αμπέλια, εκτός κι αν είναι δίσεχτος ο χρόνος, τότε δε
φυτεύουν. Γι’ αυτό ο Φλεβάρης ονομάζεται ‘’κλαδευτής’’. Σημάδι χρονικό για ν’
αρχίσουν το κλάδεμα των αμπελιών, είναι ο Άγιος Τρύφωνας, που
γιορτάζεται την πρώτη του μήνα.

Μια άλλη γιορτή του Φλεβάρη, που συνδέεται με τις αγροτικές δουλειές
επίσης, είναι της Υπαπαντής στις 2 του μήνα. Κι αυτή την έχουν σαν σημάδι
του χρόνου. Αρχίζουν δεύτερο και τρίτο όργωμα των χωραφιών για να
φυτέψουν τα ‘’ψιμικά’’ (είναι οι όψιμες καλλιέργειες, πατάτες, φασόλια,
ρεβίθια, τα κηπευτικά κ.α΄. ) Της Υπαπαντής μαντεύουν επίσης και τον καιρό.
Στο χωριό μας λένε ‘’ αν της Υπαπαντής δε φανεί ο ήλιος, θα βρέχει σαράντα
μέρες, αν φανεί θα’ ρθεί  καλή χρονιά’’.

Αναστασία Συμεωνίδου
Αποκριές

Ο Φλεβάρης είναι και μήνας χορευταράς, ξένοιαστος, γιατί μέσα στο
Φλεβάρη πέφτουν συνήθως οι Αποκριές.

Στα χρόνια της Α’ Οικουμενικής Συνόδου, δηλαδή τον 4ο αιώνα μ.Χ.
ορίστηκε επίσης μια πένθιμη περίοδος σαράντα ημερών πριν από το Πάσχα, η
Μεγάλη Σαρακοστή, η οποία αρχίζει με την Καθαρά Δευτέρα.

Τα έθιμα της
Αποκριάς είναι οι
μεταμφιέσεις. Γίνονται
στο τέλος του Χειμώνα
και στην αρχή της
Άνοιξης. Έχουμε και
μεμονωμένες
μεταμφιέσεις, τα
καρναβάλια. Εκτός όμως
από τις ατομικές αυτές
μεταμφιέσεις, στα χωριά,
έχουμε  μεταμφιέσεις
συλλογικές. Ομάδες
μεταμφιεσμένων που παίζουν συγκεκριμένους ρόλους σε ορισμένα δρώμενα.

Αναστασία Συμεωνίδου
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ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΤΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΗ
 Δεκέμβριος, Χριστού γέννηση και καλός μας χρόνος.
 Το τραγούδι με τον τρύγο, το Δεκέμβρη παραμύθι.
 Χιόνι του Δεκεμβρίου, χρυσάφι του καλοκαιριού.
 Να’ ναι Χριστούγεννα στεγνά, τα Φώτα χιονισμένα, χαρά σ’ εκείνο το

γεωργό, πού’ χει πολλά σπαρμένα.
 Αγία Βαρβάρα μίλησε κι ο Σάββας απεκρίθει:
 Μαζέψτε ξύλα κι άχυρα και σύρτε και στο μύλο, γιατί Αϊ Νικόλας

έρχεται στα χιόνια φορτωμένος.
 Απ’ τα Νικολοβάρβαρα αρχίζει ο χειμώνας.
 Άγια Βαρβάρα γέννησε και ο Σάββας το εδέχθη και ο Αϊ Νικόλας

έτρεξε να πάει να το βαφτίσει.
 Το Νοέμβρη και Δεκέμβρη φύτευε καταβολάδες.

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΑΡΗ
 Χιόνισε έβρεξε ο Γενάρης, όλοι οι μύλοι μας θ’ αλέθουν.
 Χιόνι πέφτει το Γενάρη, χαρές θα ν’ τον Αλωνάρη.
 Του Γενάρη το φεγγάρι, ήλιος της ημέρας μοιάζει.
 Αρχιμηνιά κι αρχιχρονιά, με σύγκρυα και παγωνιά, Γενάρη μήνα του

Χριστού, κι αρχιμηνιά του κόσμου.
 Γενάρη πίνουν το κρασί, το Θεριστή το ξύδι.
 Γενάρης χωρίς χιόνι, κακό μαντάτο.
 Ο Γενάρης δε γεννά μήτε αυγά μήτε πουλιά, μόνο κρύο και νερά.
 Ο λαγός και το περδίκι κι ο καλός ο νοικοκύρης το Γενάρη χαίρονται.
 Γενάρη μήνα κλάδευε, φεγγάρι μην κοιτάζεις.
 Αδελφέ Μιχάλη, τώρα  τον Γενάρη, οι δύο ένας γίνονται και ο μοναχός

κουβάρι.
ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΤΟΥ ΦΛΕΒΑΡΗ

 Ο Φλεβάρης με νερό κουτσός μπαίνει στο χορό.
 Ο Φλεβάρης κι αν φλεβίσει, καλοκαίρι θα μυρίσει.
 Ο Φλεβάρης κι αν χιονίσει, πάλι η Άνοιξη  θ’ ανθίσει.
 Ο Φλεβάρης κι αν φλεβίσει, πάλι η Άνοιξη μυρίζει, μα κι αν τύχει και

θυμώσει, μες στα χιόνια θα μας χώσει.
 Παπαντή καλοβρεμμένη, η κοφίνα γεμισμένη.
 Κύριε ελέησον, Φλεβάρη και στο χάλκωμα με βάνεις (χάλκωμα είναι το

καζάνι και η παροιμία στην υπερβολή της εννοεί ότι από το πολύ κρύο
μπαίνουμε μέσα στο καζάνι για να ζεσταθούμε).

 Στις 17 του Φλεβάρη θα ζεσταθεί το νύχι του βοδιού (στις 17 του
Φλεβάρη αρχίζει να ζεσταίνει ο καιρός).

 Του Φλεβάρη είπαν να βρέξει και λησμόνησε να πάψει.
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ΕΘΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΩΝ

Την παραμονή των Χριστουγέννων ανάβουμε φωτιά. Το κάνουμε για να
ζεσταθεί ο Χριστός.

Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, λίγο πριν αλλάξει ο χρόνος
παίρνουμε μια μεγάλη πέτρα, τη  βάζουμε στο σπίτι και ύστερα λέμε ‘’ όσο
βαραίνει αυτή η πέτρα, να βαραίνει η τσέπη του μπαμπά μας.

Ένα άλλο έθιμο είναι που σφάζουν αυτοί που έχουν ζώα, τα γουρούνια
και μαζεύονται όλοι μαζί γύρω-γύρω και οι γιαγιάδες ετοιμάζουν από λίπος
τις τσιγαρίδες.

Νίκος

Τα Χριστούγεννα, την παραμονή,  ανάβουν τα παιδιά φωτιά.
Οι μαμάδες και οι γιαγιάδες ψήνουν κουραμπιέδες, μελομακάρονα, μπακλαβά
και φλογέρες.
Τα παιδιά λένε τα κάλαντα.
Όλοι μαζεύονται, τρώνε και πίνουνε.

Διονύσης

Στα παλιά τα χρόνια, τα Χριστούγεννα σφάζανε τα γουρούνια και από το
λίπος τους φτιάχνανε κουραμπιέδες και από το κρέας τους φτιάχνανε
λουκάνικα.
Την παραμονή ανάβανε φωτιές και φώναζαν κολντε-μπάμπω. Κάλαντα λέγανε
το βράδυ, ξημερώματα παραμονής.

Βαγγέλης Ιατράκης

Την παραμονή των Χριστουγέννων ανάβουμε φωτιές στις γειτονιές και τις
κρατάμε αναμμένες όλη τη νύχτα. Τα παιδιά από μέρες πριν τα Χριστούγεννα
μαζεύουν ξύλα για τη φωτιά. Καθόμαστε γύρω από τη φωτιά και λέμε ‘’κόλντε-
μπάμπω’’. Το έθιμο αυτό
συμβολίζει τη γέννηση του
Χριστού στη ζεστασιά. Με την
φωτιά θέλουμε ο Χριστός να
γεννηθεί χωρίς να κρυώνει.
Στην κορυφή του
Χριστουγεννιάτικου δέντρου
βάζουμε το αστέρι των
Χριστουγέννων. Τα
Χριστούγεννα ανταλλάσουμε
δώρα. Τα παιδιά λένε κάλαντα
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Για την Πρωτοχρονιά οι νοικοκυρές ζυμώνουν τη βασιλόπιτα. Μέσα βάζουν
ένα φλουρί και την Πρωτοχρονιά που κόβουμε τη βασιλόπιτα βλέπουμε ποιος
είναι ο τυχερός που βρήκε το φλουρί.
Τα Θεοφάνεια όλοι πηγαίνουμε στο ποτάμι όπου ρίχνει ο παπάς το σταυρό.
Όσοι θέλουν πηδούν στο νερό για να πιάσουν πρώτοι το σταυρό.

Σωκράτης Κόντης

Κορμπάνι
Το κάνουν οι ντόπιοι 17 ημέρες μετά του Αγίου Αθανασίου. Παίρνουν ένα
αρνί και το σφάζουν στην εκκλησία. Μετά το παίρνουν παιδιά και το πουλάνε
στους χωριανούς. Τα λεφτά που θα μαζέψουν τα προσφέρουν στην εκκλησία
για να κάνουν ότι χρειάζεται αυτή. Αυτό το έθιμο είναι για την υγεία.

Μαρία Αλμαλή

Η κοπή της βασιλόπιτας
Είναι από τα πιο ανθεκτικά έθιμα του χρόνου. Γίνεται σε κάθε πόλη και
χωριό. Όλοι περιμένουν πότε θα γίνει και όποιος κερδίσει το φλουρί είναι και
ο τυχερός της χρονιάς.
Είναι παλιό έθιμο, από την εποχή του Μεγάλου Βασιλείου. Πολλοί άρχοντες
επισκέπτονταν πόλεις και χωριά για να παίρνουν διάφορα χρυσαφικά ή λεφτά.
Σ’ ένα χωριό οι κάτοικοι για να καλοπιάσουν τον άρχοντα μάζεψαν πάρα
πολλά. Όμως ο  άρχοντας δεν τα πήρε. Έτσι ο επίσκοπος του χωριού είπε να
ζυμώσουν οι γυναίκες πίτες και να βάλουν από ένα αντικείμενο μέσα. Από
τότε μέχρι και σήμερα γίνεται αυτό το έθιμο.

Σωκράτης Κόντης

Το πρωτοχρονιάτικο έθιμο της βασιλόπιτας έχει πολλές παραλλαγές. Σε
κάποια μέρη αντί για βασιλόπιτα κάνουν κέικ, τσουρέκι, σε άλλα αλμυρή ή
γλυκιά πίτα ενώ αλλού είναι και ψωμί.
Κοινό στοιχείο πάντως είναι ένας σταυρός και η αναγραφή του έτους.
Κόβουμε την βασιλόπιτα αμέσως μετά την αλλαγή του χρόνου. Ο νοικοκύρης
σταυρώνει τρεις φορές και μετά αρχίζει να κόβει τα κομμάτια. Το πρώτο είναι
του Χριστού, το δεύτερο της Παναγίας, το τρίτο του σπιτιού και ακολουθούν
τα κομμάτια της οικογένειας. Όποιος βρει το κομμάτι με το φλουρί είναι ο
τυχερός της χρονιάς και ο νοικοκύρης του δίνει ένα δώρο ή ένα χρηματικό
ποσό.

Παρασκευή Τσουρούκη

Στα παλιά τα χρόνια οι άνθρωποι από τα Χριστούγεννα και μέχρι τα Φώτα
δεν έκαναν μπάνιο γιατί περίμεναν να αγιαστούν τα νερά. Πήγαιναν στην
εκκλησία έπαιρναν αγιασμό και ράντιζαν τα σπίτια τους για να φύγουν οι
καλικάντζαροι.
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Οι γυναίκες ζύμωναν χριστόψωμο που είναι συνήθως ψωμί στρογγυλό, έχει
επάνω το σχήμα του σταυρού και το έφτιαχναν οι Χριστιανοί τις ημέρες των
Χριστουγέννων.
Την Πρωτοχρονιά για να μας πάει καλά ο καινούριος χρόνος κάνουμε
ορισμένα έθιμα.
Ανοίγουμε τη βρύση και τρέχει το νερό για να φύγει το κακό.
Φέρνουμε μια πέτρα μέσα στο σπίτι για να είναι βαριά η τσέπη μας όπως η
πέτρα, να έχει δηλαδή χρήματα.
Ανάβουμε και σβήνουμε το φως όπως έρχεται ο νέος χρόνος και φεύγει ο
παλιός.
Το σπάσιμο του ροδιού για να φέρει γούρι στη νέα χρονιά.

Αναστασία Συμεωνίδου
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ

‘’ Η ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΟΙ 12 ΜΗΝΕΣ ‘’
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Ποίημα για τα Χριστούγεννα
Χριστούγεννα ήρθαν πάλι
χαρείτε μικροί μεγάλοι
και καλή σας χρονιά.
Ευχές και φιλιά
δωράκια πολλά
γελάστε, χορέψτε
τραγουδήστε παιδιά.
Θα έρθει και ο Άγιος
Βασίλης.
Καλή σας χρονιά.

Αναστασία Συμεωνίδου
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ΤΙ ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ Η ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ
Σύμφωνα με ένα μύθο, η αμυγδαλιά ήταν ένα πανέμορφο κορίτσι που η

μαμά της φοβόταν τις κρύες μέρες του χειμώνα να την αφήσει να βγει έξω για
να μην κρυώσει. Γι’ αυτό την κλείδωνε στο δωμάτιό της. Μια μέρα, αφού ο
βοριάς είχε περάσει έξω από το παράθυρό της, την ερωτεύτηκε. Πώς όμως
θα ερωτευόταν το βοριά; Γι’ αυτό ο βοριάς παρουσιάστηκε στην αμυγδαλιά ως
ένας όμορφος άντρας και της ζήτησε να τον παντρευτεί. Εκείνη μόλις τον
αντίκρισε τον ερωτεύτηκε και μια μέρα που έλειπε η μαμά της απ’ το παλάτι,
βγήκε έξω και αγκάλιασε τον βοριά. Απ’ το κρύο του όμως ξεψύχησε.

Αυτός ο μύθος συμβολίζει την αγνότητα της ψυχής της αμυγδαλιάς και
την αγάπη του βοριά γι’ αυτή. Το δέντρο η αμυγδαλιά συμβολίζει τον ερχομό
της άνοιξης.

Μαρία Αλμαλή
ΠΟΙΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ

Η αμυγδαλιά η ανθισμένη
είναι χιονισμένη

είναι κάτασπρη, ωραία
με λουλούδια πιο ωραία.

Τα λευκά της τα λουλούδια
σαν τ’ ακούσεις να μιλούν

λένε τραγούδια και λαλούν.

ΜΥΘΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ
Η ελληνική μυθολογία μας μιλά για μια όμορφη πριγκίπισσα που ονομαζόταν
Φυλλίς και ήταν κόρη του Βασιλιά της Θράκης. Αυτή ερωτεύτηκε τον γιο του
Θησέα, τον Δημοφώντα. Ο νέος αυτός βρέθηκε στα μέρη της καθώς
επέστρεφε με το καράβι του από την Τροία και ο Βασιλιάς του έδωσε ένα
μέρος του βασιλείου του και την θυγατέρα του για γυναίκα.
Μετά από κάποιο διάστημα ο Δημοφών νοστάλγησε την πατρίδα του την
Αθήνα, τόσο πολύ που ζήτησε να πάει εκεί για λίγο διάστημα. Η Φυλλίς
συμφώνησε αφού της υποσχέθηκε ότι θα γύριζε πίσω σύντομα και έτσι
εκείνος μπήκε στο καράβι του και έφυγε. Η Φυλλίς περίμενε για χρόνια την
επιστροφή του και τελικά πέθανε από μαρασμό.
Οι Θεοί, από, από οίκτο, μεταμόρφωσαν την Φυλλίδα σε δέντρο, την
Αμυγδαλιά, η οποία έγινε σύμβολο της ελπίδας.
Όταν ο περιπλανώμενος, γεμάτος τύψεις, Δημοφών επέστρεψε, βρήκε τη
Φυλλίδα σαν ένα γυμνό δέντρο χωρίς φύλλα και άνθη. Απελπισμένος
αγκάλιασε το δέντρο, το οποίο ξαφνικά πλημμύρισε από λουλούδια,
δείχνοντας ότι η αγάπη δεν μπορεί να νικηθεί από το θάνατο.
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ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑ ‘’ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ’’

ΜΥΘΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΤΟ
Στις μέρες μας το γνωρίζουμε σαν το ιδανικότερο χριστουγεννιάτικο δέντρο.
Τι αναφέρουν όμως οι αρχαίοι ελληνικοί μύθοι για το έλατο;
Το έλατο ονομαζόταν από τους αρχαίους Έλληνες Πίτυς, όπως και το πεύκο
και ήταν το ιερό δέντρο του Θεού Πάνα.
Αυτός είχε κάποτε ερωτευτεί τη νύμφη Πίτυ, που άρεσε και στον βοριά. Η
Πίτυς προτίμησε τον Πάνα που έκανε λιγότερο θόρυβο κι ο βοριάς για να την
εκδικηθεί την γκρέμισε κάτω από έναν βράχο. Εκεί την βρήκε ο Πάνας και τη
μεταμόρφωσε στο ιερό του δέντρο το έλατο. Από τότε η νύμφη έκλαιγε κάθε
φορά που φυσούσε ο βοριάς και τα δάκρυά της είναι οι σταγόνες του ρετσινιού
που στάζουν κάθε φθινόπωρο από τα κουκουνάρια του έλατου.

Παουλίνα Ντάγια

Εργασία: ‘’Γιατί μου αρέσει ο Χειμώνας’’

Το χειμώνα κάνει πολύ κρύο και οι άνθρωποι ανάβουν τις σόμπες και τα
καλοριφέρ. Όταν χιονίζει, το χιόνι πάει πάνω στα δέντρα και είναι ωραία.
Καμιά φορά δεν έχουμε σχολείο. Το χειμώνα είναι τα Χριστούγεννα και η
Πρωτοχρονιά, έχουμε τρεις γιορτές. Τα Χριστούγεννα, που είναι η γέννηση
του Χριστού, του Αγίου Βασιλείου είναι την Πρωτοχρονιά, και τα Φώτα που
είναι στις 6 Ιανουαρίου. Γι’ αυτό μου αρέσει ο Χειμώνας.

Παρασκευή Τσουρούκη
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Ο Χειμώνας είναι μια από τις 4 εποχές του χρόνου. Μου αρέσει γιατί έχει
κρύο, πέφτουν χιόνια και παίζω με τ’ αδέλφια και τους φίλους μου.
Το Χειμώνα γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα, την Πρωτοχρονιά, τα Θεοφάνεια,
επίσης την Αγία Αναστασία την Φαρμακολύτρια που γιορτάζω κι εγώ και
έχουμε κόσμο στο σπίτι μας.
Έτσι ο Χειμώνας είναι η αγαπημένη μου εποχή και είναι πολύ ωραία.

Αναστασία Συμεωνίδου
ΕΡΓΑΣΙΑ ‘’ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΑΪΖΟΥΝ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΧΕΙΜΩΝΑ’’

ΑΝΟΙΞΗ
Η Άνοιξη φέρνει χαρά και κέφι σε
μικρούς και μεγάλους. Τη φέρνει ο
Μάρτης μαζί με τα πρώτα χελιδόνια
που ξαναγυρίζουν από τις ζεστές
χώρες. Γύρω στις 25 Μαρτίου
ζεσταίνει ο καιρός και οι κάμποι
βλασταίνουν ξανά. Τότε έχει
παρατηρηθεί ότι γυρίζουν τα πρώτα
χελιδόνια και τα δέντρα αρχίζουν να
βγάζουν τα πρώτα μικρά τους φύλλα.
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Μάρτιος: Ο Μάρτης, τρίτος μήνας του έτους στο ημερολόγιό μας, ονομάστηκε
έτσι προς τιμή του ρωμαϊκού Θεού Mars, του Άρη δηλαδή, του θεού του
πολέμου. Η παλιότερη ρωμαϊκή ονομασία του Μάρτη, ήταν Primus, δηλαδή
πρώτος μήνας. Ο Μάρτης είναι η αρχή της Άνοιξης. Ο ήλιος μετά το
χειμερινό ηλιοστάσιο του Δεκέμβρη, πλησιάζει ξανά προς το βόρειο
ημισφαίριο, το δικό μας, με αποτέλεσμα να μεγαλώνει η μέρα. Στις 21 του
Μάρτη έχουμε την εαρινή ισημερία. Τώρα αρχίζει να ζεσταίνει λίγο-λίγο και η
φύση να βλασταίνει ξανά.
Το κατ’ εξοχήν περιεχόμενο του Μάρτη είναι ο άστατος καιρός, γι’ αυτό και
τον είπαν πεντάγνωμο.
Ο Μάρτης ο πεντάγνωμος, εφτά φορές εχιόνισε και πάλι το μετάνιωσε που
δεν εξαναχιόνισε.
Αιτία γι’ αυτή την αστάθεια του Μάρτη είναι, όπως πιστεύει ο λαός, η ιδιωτική
του ζωή. Στα Λακκοβίκια της Μακεδονίας λένε πως ο Μάρτης έχει δύο
γυναίκες, μια καλή κι ανοιχτόκαρδη και μια σκουντουφλιάρα και ‘’θυμώδισσα’’
που πάντα κλαίει. Όταν πάει στη γελαστή, γίνεται και ο καιρός γελαστός. Κι
όταν πάλι πάει στη σκουντουφλιάρα ο καιρός χαλάει.
Το περιεχόμενο του Μάρτη έχει επίσης σχέση με τη γεωργία. Οι ανοιξιάτικες
βροχές είναι απαραίτητες για την καλοχρονιά. Καλοχρονιά σημαίνει να έχουν
πλούσια σοδειά.
Οι γιορτές του Μάρτη: Η ευεργετική δύναμη που κλείνουν μέσα τους οι
ανοιξιάτικες βροχές και ο ζεστός ήλιος που γονιμοποιεί τη φύση και την κάνει
να βλασταίνει εντοπίζεται σε δύο κυρίως γιορτές του Μάρτη. Των Αγίων-
Σαράντα μαρτύρων, στις 9 και του Ευαγγελισμού στις 25. Ανήμερα των
Αγίων-Σαράντα πιστεύουν πως ό,τι φυτέψεις πιάνει (δέντρα, λουλούδια,
κλήματα). Αυτή τη μέρα οι νοικοκυρές φτιάχνουν τηγανίτες που τις
περιχύνουν με πετιμέζι ή σιρόπι και
τις μοιράζουν στους γείτονες, τους
συγγενείς και τους φτωχούς
λέγοντας:
Σαράντα φας, σαράντα πιεις,
σαράντα δίνεις για την ψυχή σου.
Σαράντα δέντρα φύτεψε να τά’ χεις
ελεημοσύνη.
Η γιορτή του Ευαγγελισμού, στις 25,

είναι η πιο μεγάλη γιορτή του Μάρτη.
Συνδέεται με τη γεωργία, με την
ευόδωση της σποράς, που τώρα αρχίζει πια να πρασινίζει και να ψηλώνει.
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25 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ –ΕΘΝΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ
Η μέρα αυτή, είναι διπλή γιορτή για τη χώρα μας. Γιορτάζουμε την 25η

Μαρτίου του 1821, που αποτελεί την πιο συγκινητική γιορτή της εθνικής μας
ιστορίας. Την
επανάσταση
των Ελλήνων
εναντίον των
Τούρκων
μετά από 4
αιώνες
σκλαβιάς, με
κεντρικό
σύνθημα
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ή
ΘΑΝΑΤΟΣ.
Ταυτόχρονα
η μέρα αυτή είναι και θρησκευτική γιορτή. Η εκκλησία μας γιορτάζει τον
Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, γιατί άγγελος Κυρίου της ανήγγειλε ότι θα
γεννήσει το Σωτήρα του κόσμου.

Απρίλιος: Ο Απρίλης είναι ο τέταρτος μήνας του ρωμαϊκού ημερολογίου και
ονομάστηκε έτσι από το λατινικό ρήμα aperio, που σημαίνει ανοίγω, επειδή το
μήνα αυτό ανοίγουν τα
πάντα. Τα δέντρα, τα
λουλούδια, ο καιρός. Είναι
ο κατεξοχήν μήνας της
Άνοιξης, με δυο όψεις κι
αυτός, μια καλή και μια
κακή. Η καλή του όψη είναι
ότι ο καιρός
σταθεροποιείται πια στην
καλοσύνη.  Μια άλλη καλή
του όψη συνδέεται με το
μεγάλωμα των σπαρτών
και την ευεργετική βροχή που τα κάνει να μεγαλώσουν. Για τη βροχή του
Απρίλη υπάρχουν πολλές παροιμίες, μια λέει: Του Απρίλη η βροχή κάθε
κόμπος και φλουρί. Το αντίθετο τώρα της βροχής, κακό μεγάλο για τα σπαρτά
αυτό το μήνα, είναι το χαλάζι. Αυτό ανήκει στην κακή όψη.
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Οι γιορτές του Απρίλη: Μια μεγάλη γιορτή είναι του Αγίου Γεωργίου. Γι’
αυτό ξέρουμε πως, αν πέσει στην πένθιμη περίοδο της Σαρακοστής, ο
εορτασμός της μετατίθεται την δεύτερη μέρα του Πάσχα. Επίσης ξέρουμε
πως η γιορτή αυτή δίνει και το όνομά της στο μήνα. Σε πολλά μέρη ο Απρίλης
λέγεται και
Αγιωργίτης. Η γιορτή
του Αγίου Γεωργίου
θεωρείται ως σύνορο
χρονικό, ως μεγάλη
στιγμή της χρονιάς,
κυρίως για τους
κτηνοτρόφους. Ο Αϊ-
Γιώργης, μαζί με τον
Αϊ-Δημήτρη, στις 26
Οκτωβρίου, είναι τα
δύο σύνορα του
χρόνου, όπως λένε οι
κτηνοτρόφοι. Απ’ τον
Αϊ-Γιώργη αρχίζει το θέρος και οι τσομπάνηδες ανεβαίνουν στα βουνά, στις
καλοκαιρινές τους βοσκές. Οι γεωργοί γιορτάζουν τον Αϊ-Γιώργη γιατί τον
συνδέουν με την τύχη των σπαρτών τους. Ο άλλος σταθμός στη διάρκεια του
Απρίλη είναι η γιορτή του Αγίου Μάρκου, στις 25 του μήνα. Αλαφρή γιορτή
που περνάει σχεδόν απαρατήρητη για όλους εκτός από τους γεωργούς που τη
σέβονται ιδιαίτερα και κρατούν την αργία της. Δε ζεύουν αλέτρι, δε βαρούν
τσαπισιά σε χωράφια γιατί άκουσαν από άλλους που δούλεψαν το τι έπαθαν.
Έζεψαν τα βόδια τους λέει, και μια οχιά παρουσιάστηκε στα κέρατα του ενός
βοδιού και παραλίγο να τους δαγκώσει. Ο Άγιος Μάρκος είναι για τα φίδια.
Πιστεύουν, δηλαδή, πως ο Άγιος τους προστατεύει από τα φίδια γιατί τα
ναρκώνει.
Άγιο Πάσχα: Ο Απρίλης είναι γεμάτος ανθισμένες πασχαλιές και βιολέτες, κι
όλοι ετοιμάζονται να υποδεχθούν το Άγιο Πάσχα που σχεδόν πάντα πέφτει
μέσα στο μήνα αυτό και πολύ σπάνια στις αρχές του Μάη. Το Πάσχα λέγεται
και Λαμπρή. Μετά τη βαγιανοβδομάδα αρχίζει η Μεγάλη Εβδομάδα. Μικροί
και μεγάλοι πάνε στην εκκλησία για ν’ ακούσουν τη θεία λειτουργία για τα
Άγια Πάθη. Οι νοικοκυρές καθαρίζουν και στολίζουν τα σπίτια τους,
φτιάχνουν τα πασχαλινά κουλούρια και τσουρέκια και βάφουν κόκκινα αυγά.
Τη Μεγάλη Παρασκευή στολίζουν στην εκκλησία τον Επιτάφιο που τον
γυρίζουν το βράδυ, γύρω από τις γειτονιές της εκκλησίας. Το Μεγάλο
Σάββατο, οι χριστιανοί, γιορτάζουν την Ανάσταση του Χριστού. Τσουγκρίζουν
τα κόκκινα αυγά και τρώνε την πασχαλιάτικη μαγειρίτσα. Η Κυριακή του
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Πάσχα είναι μια χαρούμενη μέρα. Ο κόσμος ψήνει το αρνί στις εξοχές, με
χορούς και τραγούδια. Ευχές ακούγονται παντού.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!               ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Μάιος: Η λατινική ονομασία του είναι Majus και οφείλεται στο γεγονός ότι ο
μήνας αυτός ήταν αφιερωμένος από τους Ρωμαίους στους προγόνους τους,
τους majiores. Ο Μάιος, πέμπτος μήνας του χρόνου, είναι ο μήνας ο
καλομηνάς, ο λουλουδάς, ο τριανταφυλλάς. Τα λουλούδια ανθίζουν, στα
δέντρα κρέμονται νόστιμοι καρποί κι όλη η φύση οργιάζει στα καταπράσινα
λιβάδια. Το έθιμο της Πρωτομαγιάς, να στολίζουμε τις πόρτες των σπιτιών
με στεφάνια λουλουδιών, έρχεται από τα πολύ παλιά χρόνια και τότε
συμβόλιζε την υποδοχή της δύναμης της φύσης στο σπιτικό.
Στις 21 Μαΐου, την ημέρα της γιορτής των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης,

στη Μακεδονία, γιορτάζουν τα Αναστενάρια. Ένα έθιμο που έφεραν οι
Έλληνες πρόσφυγες της Ανατολικής Θράκης και συνεχίζεται μέχρι σήμερα
στο Λαγκαδά και στο χωριό των Σερρών Αγία Ελένη. Οι αναστενάρηδες
πατούν πάνω στα κάρβουνα και ψιθυρίζουν ‘’ στάχτη να γίνει…’’, για να
διώξουν το κακό.

Παρασκευή Τσουρούκη
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ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΤΟΥ ΜΑΡΤΗ
 Λείπει ο Μάρτης από τη Σαρακοστή;
 Από Μάρτη καλοκαίρι κι από Αύγουστο χειμώνα.
 Μάρτη και Σεπτέμβρη ίσια τα μεσάνυχτα. (ισημερία)
 Μάρτης είναι, χάδια κάνει, πότε κλαίει, πότε γελάει.
 Τα λόγια σου είναι ψεύτικα

σαν του Μαρτιού το χιόνι,
που το ρίχνει αποβραδίς
και το πρωί το λιώνει.

 Του Μάρτη χιόνι
βούτυρο, μα σαν
παγώσει μάρμαρο.

 Ακόμη και στις
δεκαοχτώ, έχει το
μάτι του ανοιχτό.

 Το Μάρτη φύλα
άχερα, μη χάσεις το
ζευγάρι.

 Τσοπάνη μου την
κάπα σου, το Μάρτη
φύλαγέ την.

 Ο Αύγουστος για τα πανιά κι ο Μάρτης για τα ξύλα.
 Μάρτης γδάρτης και κακός παλουκοκάφτης. Και σαν τύχει και θυμώσει,

μες στο χιόνι θα μας χώσει.
 Το Μάρτη ξύλα φύλαγε, μην κάψεις τα παλούκια.
 Μάρτη έβρεχε, θεριστής χαιρότανε.
 Κάλλιο Μάρτης καρβουνιάρης, παρά Μάρτης λιοπυριάρης.
 Σαν ρίξει ο Μάρτης μια βροχή κι Απρίλης άλλη μία, να δεις κουλούρες

στρογγυλές και πίτες σαν αλώνι.
 Σαν ρίξει ο Μάρτης δυο νερά κι Απρίλης άλλο έναχαρά σ’ εκείνο το

ζευγά πού’ χει πολλά σπαρμένα.
 Ο Μάρτης το πρωί το ψόφησε και το βράδυ το βρώμισε.
 Ο Μάρτης έχει τ’ όνομα κι ο Απρίλης τα λουλούδια.
 Του Μάρτη οι αυγές με κάψανε, του Μάη τα μεσημέρια.

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΗ
 Ο Απρίλης έχει τ’ όνομα κι ο Μάης τα λουλούδια.
 Ο Απρίλης με τα λούλουδα κι ο Μάης με τα ρόδα.
 Του Απρίλη η βροχή κάθε στάλα και φλουρί.
 Αν βρέξει ο Απρίλης δυο νερά κι ο Μάης άλλο ένα, τότε τ’

αμπελοχώραφα χαίρονται τα καημένα.
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ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΤΟΥ ΜΑΗ
 Ζήσε Μάη μου να φας τριφύλλι και τον Αύγουστο σταφύλι.
 Καλός ο ήλιος του Μαγιού, τ’ Αυγούστου το φεγγάρι.
 Όταν πρέπει δε

βροντά και το Μάη
δροσολογά.

 Ο Αύγουστος πουλά
κρασί κι ο Μάης
πουλά στάρι.

 Το Μάη με
πουκάμισο, τον
Αύγουστο με κάπα.

 Το Μάη εγεννήθηκα
και μάγια δε
φοβούμαι.

 Ο Απρίλης με τα λούλουδα κι Μάης με τα ρόδα.
 Το Μάη κρασί μην πίνετε κι ύπνο μην αγαπάτε.
 Ο Μάης φτιάχνει τα σπαρτά κι ο Μάης τα χαλάει.

ΕΘΙΜΑ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ
ΑΠΟΚΡΙΕΣ – ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ
Κατά πάσα πιθανότητα η λέξη καρναβάλι προέρχεται από τις λατινικές λέξεις
‘’carnus navalis’’ που σημαίνουν ναυτικό αμαξίδιο. Κι αυτό γιατί στις πομπές
που γίνονταν κατά την διάρκεια των Ελευσίνιων Μυστηρίων, για να
μεταφερθεί το ιερό πέπλο της Αθηνάς στον Παρθενώνα, οι μικρογραφίες
αυτές είχαν ρόδες, τις στόλιζαν με άνθη και καρπούς και έπαιρναν μέρος στις
πομπές. Οι μεταμφιέσεις πρωτοεμφανίζονται περίπου το 2000π. Χ. στην
Ασία και συγκεκριμένα στη Μεσοποταμία και τη Βαβυλώνα.
‘’ Η δούλα ντύνεται κυρά και ο υπηρέτης αφέντης.

Παουλίνα Ντάγια

ΤΟ ΕΘΙΜΟ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΙΑΣ
Από την Κυριακή της αποκριάς και κάθε απόγευμα γιόρταζαν μικροί και
μεγάλοι και διασκέδαζαν. Έβρισκαν παλιά ρούχα, παράξενα και κάλυπταν τα
πρόσωπά τους. Χωρισμένοι σε ομάδες γύριζαν από σπίτι σε σπίτι. Οι
νοικοκυρές τους κερνούσαν και προσπαθούσαν να τους αναγνωρίσουν. Το
γέλιο ήταν ασταμάτητο. Αυτό το έθιμο γίνεται και σήμερα στα χωριά της
περιοχής μας.

Ευαγγελία Βερτεκοπλή
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ΤΟ ΕΘΙΜΟ ‘’ΧΑΣΚΑ ή ΛΑΜΚΑ’’
Την Κυριακή της Τυροφάγου
έφτιαχναν τυρόπιτα για να ταΐσουν
όσους έρχονταν επίσκεψη. Εκείνα τα
χρόνια συνήθιζαν πολύ τις
επισκέψεις μεταξύ τους και έμεναν
μέρες στους συγγενείς που
επισκέπτονταν. Τα γλυκά της
ημέρας ήταν ο χαλβάς ο
σιμιγδαλένιος με κανέλα.
Την Κυριακή αυτή λοιπόν της ‘’συγχώρεσης’’ όλη η οικογένεια μαζευόταν στο
σπίτι. Ο παππούς σ’ ένα πλάστη έδενε ένα καλοβρασμένο αυγό. Τα μέλη της
οικογένειας προσπαθούσαν να πιάσουν τ’ αυγό μόνο με το στόμα. Όταν
κάποιος έπιανε το αυγό, το έτρωγε και την κλωστή την έκαιγαν όλοι από λίγο
από τον μεγαλύτερο προς τον μικρότερο σε ηλικία. Σε όποιον άναβε

περισσότερο η φλόγα, έλεγαν πως θα
είναι ο πιο τυχερός.
Αυτό το έθιμο σήμαινε ότι πιάνοντας
το αυγό με το στόμα, κλείνει το στόμα,
δηλαδή δεν πρέπει να φάμε άλλα μη
νηστίσιμα φαγητά.
Μετά το τέλος του φαγητού όλη η
οικογένεια περνούσε μπροστά από τον
παππού καθώς και μπροστά από τους
γεροντότερους και αφού τους φιλούσε

το χέρι τους ζητούσαν συγχώρεση.
Μαρία Αλμαλή

ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ
Η Καθαρά Δευτέρα ονομάστηκε έτσι επειδή οι χριστιανοί «καθαρίζονταν»
σωματικά και πνευματικά. Την Καθαρά Δευτέρα ξεκινά μια νηστεία που είναι
διάρκειας 40 ημερών. Όσες δηλαδή και οι μέρες νηστείας του Χριστού στην
έρημο.  Η λαγάνα που συνηθίζουμε να καταναλώνουμε τη μέρα αυτή,
παραπέμπει στα «άζυμα» της Παλαιάς Διαθήκης.
Ταυτόχρονα ξεκινά και η πνευματική κάθαρση, με την παρακολούθηση των
λειτουργιών της Μεγάλης Σαρακοστής. Ακόμη η Καθαρά Δευτέρα σήμαινε και
την καθαριότητα των σπιτιών και των οικιακών σκευών από τα λίπη.
Καθάριζαν τα σκεύη με έναν ιδιαίτερο τρόπο, με στάχτη. Γινόταν από την
επόμενη μέρα και για όλη τη Σαρακοστή, άρχιζε η μεγάλη νηστεία. Τα έτριβαν
με στάχτη γιατί τα περισσότερα σκεύη ήταν από μπακίρι.



34

ΤΟ ΕΘΙΜΟ ΤΟΥ ΧΑΡΤΑΕΤΟΥ
Την Καθαρή Δευτέρα, ο ουρανός,

από άκρη σε άκρη στην Ελλάδα
γεμίζει με πολύχρωμα «πουλιά»,
τους χαρταετούς, κατά την
επικρατούσα άποψη, οι χαρταετοί
είναι επινόηση των Ανατολικών
λαών.
Στην Κίνα η παράδοση λέει, ότι
αετούς έφτιαχναν από το 1000

π.Χ. Η πρώτη όμως γραπτή μαρτυρία βρίσκεται σε κείμενο του 4ου π.Χ.
αιώνα, το οποίο αναφέρει ότι κάποιος Κουνγκσού Φαν, κατασκεύασε ένα
«ξύλινο πουλί» το οποίο πέταγε επί τρεις συνεχόμενες μέρες.
Κατά την ελληνική αρχαιότητα υπήρξαν δείγματα προσπαθειών κατασκευής
αετών. Αναφέρεται ότι ο αρχιμηχανικός Αρχύτας, χρησιμοποίησε στις
μελέτες του τον αετό. Ο Αρχύτας (440-360 π.Χ.) ήταν ένας μαθηματικός
από τον Τάραντα, μαθητής του Πυθαγόρα, που ασχολήθηκε και με πτήσεις.
Επίσης σε ελληνικό αγγείο τη Κλασικής εποχής, υπάρχει παράσταση κόρης, η
οποία κρατά στα χέρια της μια λευκή σαΐτα από το νήμα της, έτοιμη να την
πετάξει. Στην Ευρώπη ο χαρταετός εμφανίζεται γύρω στο 1400 μ.Χ. Τον
έφεραν εξερευνητές που είχαν επιστρέψει από την Ασία. Βέβαια εκείνοι οι
αετοί δεν ήταν όπως τους ξέρουμε σήμερα, γιατί για να γίνει ο χαρταετός
χρειάζεται πολύ και λεπτό χαρτί, το οποίο ήταν είδος πολυτελείας εκείνη την
εποχή. Γι’ αυτό, οι αετοί κατά την διάρκεια του Μεσαίωνα, ήταν φτιαγμένοι
από πανί, όπως τα πανιά των πλοίων. Μια γαλλική παράσταση του 1657 κι
άλλη μια του 1807, μας δείχνουν παιδιά που παίζουν με χαρταετό. Στις μέρες
μας η κατασκευή του χαρταετού είναι εύκολη υπόθεση. Το πέταγμα του αετού
την Καθαρή Δευτέρα είναι ένα όμορφο παιχνίδι, ένα γραφικό έθιμο, ένα
πανηγύρι χρωμάτων στους ουρανούς μας.

Συμβουλές για το πέταγμα του χαρταετού
Να επιλέγουμε με προσοχή τον
τόπο που θα πετάξουμε το
χαρταετό. Ιδανικά, επιλέγουμε
χώρους ανοιχτούς μακριά από
ηλεκτροφόρα σύρματα και
γκρεμούς και ποτέ ταράτσες. Η
πτώση από ύψος αποτελεί έναν
από τους πιο σοβαρούς
τραυματισμούς που μπορεί να
προκληθεί από το πέταγμα του
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χαρταετού.
Σε περίπτωση που ο χαρταετός μπλεχτεί σε ηλεκτροφόρα σύρματα, σε καμιά
περίπτωση να μην προσπαθήσουμε να τον ξεπλέξουμε, καθώς υπάρχει
σοβαρός κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
Να επισημαίνουμε στα παιδιά ότι το ίδιο το σκοινί του χαρταετού χρειάζεται
ιδιαίτερη προσοχή. Ο χειρισμός του είναι δυνατόν να  προκαλέσει δυσάρεστα
ατυχήματα, όπως κόψιμο στα χέρια ή το λαιμό και εγκαύματα από την τριβή.

ΜΑΡΤΗΣ ή ΜΑΡΤΙΑ
Ο «Μάρτης» είναι ένα παμπάλαιο έθιμο. Πιστεύεται ότι έχει τις ρίζες του
στην Αρχαία Ελλάδα και μάλιστα στα Ελευσίνια Μυστήρια. Από την 1η ως τις
31 του Μάρτη, τα παιδιά φορούν στο χέρι τους, στον καρπό, ένα βραχιολάκι
φτιαγμένο από στριμμένη, άσπρη και κόκκινη κλωστή, τον «Μάρτη» ή
«Μαρτιά». Σύμφωνα με την λαϊκή παράδοση, ο «Μάρτης» προστατεύει τα
πρόσωπα των παιδιών από τον πρώτο ήλιο της Άνοιξης, για να μην καούν. Το
βραχιολάκι αυτό το βγάζουν στο τέλος του μήνα, ή το αφήνουν πάνω στις
τριανταφυλλιές όταν δουν το πρώτο χελιδόνι, για να τον πάρουν τα πουλιά και
να τον χρησιμοποιήσουν για να χτίσουν τη φωλιά τους. Αν το Πάσχα πέσει
μέσα στον Μάρτη, τον καίνε στην λαμπάδα της Ανάστασης.

ΚΟΥΛΟΥΜΑ
Κούλουμα ονομάζεται η καθαροδευτεριάτικη έξοδος στην εξοχή και το
πέταγμα χαρταετού.
Ετυμολογία της λέξης κούλουμα
Υπάρχουν πολλές εκδοχές. Κατά το Νικόλαο Πολίτη, πατέρα της ελληνικής
λαογραφίας, η λέξη προέρχεται από το λατινικό culumus (κόλουμους) που
σημαίνει σωρός, αφθονία αλλά και το τέλος. Εκφράζει δηλαδή το τέλος, τον
επίλογο της Αποκριάς. Σύμφωνα με μια άλλη εκδοχή προέρχεται από μια
άλλη λατινική λέξη «κόλουμνα» δηλαδή «κολώνα». Κι αυτό επειδή το πρώτο
γλέντι της καθαράς Δευτέρας στην  Αθήνα έγινε στις Στήλες του Ολυμπίου
Διός.

Αναστασία Συμεωνίδου

Η ΚΥΡΑ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ
Απεικόνιζε μια γυναίκα με σταυρωμένα
χέρια λόγω προσευχής και χωρίς στόμα
λόγω νηστείας, και με εφτά πόδια που
αναπαριστούσαν τις επτά εβδομάδες της
Μεγάλης Σαρακοστής. Κάθε Σάββατο
έκοβαν ένα πόδι και έτσι ήξεραν πόσες
εβδομάδες απέμεναν μέχρι το Πάσχα. Το
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Μεγάλο Σάββατο έκοβαν και το τελευταίο πόδι. Αυτό το κομμάτι χαρτί το
δίπλωναν καλά και το έκρυβαν σε ένα ξερό σύκο. Τοποθετούσαν το σύκο αυτό
μαζί με άλλα και σε όποιον το έβρισκε θεωρούνταν ότι του έφερνε γούρι. Σε
κάποιες περιοχές το έβδομο «πόδι» τοποθετούνταν στο ψωμί της Ανάστασης.
Και πάλι έφερνε γούρι σε όποιου τη φέτα βρισκόταν το διπλωμένο χάρτινο
«πόδι» της Κυρά Σαρακοστής.
Σαρακοστή και νηστεία:Τα γλυκά που έφτιαχναν τον καιρό των γιαγιάδων μας
ήταν η μουσταλευριά, ο πελτές, ο χαλβάς ο σιμιγδαλένιος και όλα τα γλυκά
του κουταλιού.

ΧΕΛΙΔΟΝΙΣΜΑΤΑ
Σε πολλές περιοχές της χώρας μας, την πρώτη Μαρτίου ή στις 21 Μαρτίου
ήμερα της εαρινής ισημερίας, τα παιδιά γυρνάνε στα σπίτια κρατώντας ένα
αρθρωτό ομοίωμα χελιδονιού, την «χελιδόνα», και τραγουδούν ένα είδος
καλάντων τα χελιδονίσματα.
Το έθιμο της χελιδόνας, έχει τις ρίζες του
στην Αρχαία Ελλάδα, και μέχρι τις μέρες μας.
Την «χελιδόνα» την στόλιζαν με ζουμπούλια
ή άλλα ανοιξιάτικα λουλούδια, γύριζαν από
σπίτι σε σπίτι τραγουδώντας τραγούδια για
τον ερχομό των χελιδονιών.
Παλιά, οι νοικοκυρές έδιναν στα παιδιά λάδι,
κρασί, αλεύρι, σιτάρι, αυγά και σε λίγες
περιπτώσεις χρήματα.

Τραγούδι (χελιδόνας)
Χελιδόνα έρχεται
Θάλασσα επέρασε
Τη φωλιά θεμέλιωσε
Κάθισε και ελάλησε:
-Μάρτη, Μάρτη χιονερέ
Και Φλεβάρη βροχερέ
Ο Απρίλης ο γλυκύς
Έφτασε, δεν ειν’ μακρύς
Τα πουλάκια κελαηδούν,
Τα δεντράκια φυλλανθούν
Τα ορνίθια να γεννούν
Αρχινούν και να κλωσούν
Εν δυο, εν δυο τι ωραία τι καλά
Ήρθαν όλα τα πουλιά
Και μας έφεραν καλά
Τη δροσιά και τη χαρά
Και τα κόκκινα αυγά
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ΠΡΩΤΑΠΡΙΛΙΑ
Η 1η Απριλίου είναι η μέρα που καλούμαστε όλοι, λόγω εθίμου, να πούμε
αθώα ψεματάκια. Τα ψέματα της Πρωταπριλιάς είναι ένα έθιμο που μας έχει
έρθει από την Ευρώπη. Υπάρχουν διάφορες εκδοχές σχετικά με τον τόπο και
τον χρόνο που γεννήθηκε το έθιμο αυτό. Δύο από αυτές, όμως, είναι οι
επικρατέστερες. Σύμφωνα με την πρώτη εκδοχή, το έθιμο ξεκίνησε από τους
Κέλτες. Λαός της βορειοδυτικής Ευρώπης, οι Κέλτες, ήταν δεινοί ψαράδες. Η
εποχή του ψαρέματος ξεκινούσε την 1η Απριλίου. Όσοι καλοί ψαράδες όμως
και να ήταν, την εποχή αυτή του χρόνου τα ψάρια πιάνονται δύσκολα. Έτσι και
έλεγαν ψέματα σχετικά με τα πόσα ψάρια είχαν πιάσει. Αυτή η συνήθεια, έγινε
με το πέρασμα του χρόνου έθιμο.
Η δεύτερη εκδοχή λέει ότι το έθιμο ξεκίνησε από την Γαλλία τον 16ο αιώνα.
Μέχρι το 1564 πρωτοχρονιά των Γάλλων ήταν η 1η Απριλίου. Την χρονιά
αυτή όμως, και επί βασιλείας Καρόλου του 9ου, αυτό άλλαξε και πρωτοχρονιά
θεωρούνταν πλέον η 1η Ιανουαρίου.
Στην αρχή αυτό δεν το δέχτηκαν όλοι οι πολίτες. Οι αντιδραστικοί συνέχιζαν
να γιορτάζουν, την ψεύτικη πλέον, πρωτοχρονιά τους την 1η Απριλίου, ενώ οι
υπόλοιποι τους έστελναν πρωτοχρονιάτικα δώρα για να τους κοροϊδέψουν. Το
πείραγμα αυτό μετατράπηκε με τον καιρό σε έθιμο. Όπου και να γεννήθηκε
πάντως, γεγονός είναι ότι το έθιμο αυτό ήρθε και στην Ελλάδα και
διαφοροποιήθηκε αποκτώντας μια ελληνική χροιά. Η βασική ιδέα βέβαια
παρέμεινε ίδια. Λέμε αθώα ψέματα με σκοπό να ξεγελάσουμε το  «θύμα» μας.
Σε κάποιες περιοχές της πατρίδας μας θεωρούν ότι όποιος και τα φέρει να
ξεγελάσει τον άλλο, θα έχει την τύχη με το μέρος του όλη την υπόλοιπη
χρονιά.

Οι κούνιες του Πάσχα (έθιμο)
Ένα κατ’ εξοχήν ανοιξιάτικο και χαρούμενο έθιμο είναι οι κούνιες που
γίνονταν το Πάσχα. Έχει αρχαία ελληνική καταγωγή. Αποτελούσε
τελετουργικό στοιχείο της δεύτερης μέρας των ανθεστηρίων, που ήταν
ανοιξιάτικη γιορτή των αρχαίων Αθηναίων. Οι κούνιες έχουν χαρακτήρα
γονιμότητας-κουνιόμαστε «για να γίνουν τα στάχυα», λένε, αλλά και
αποτρεπτικό- «για να φύγουν τα φίδια», λένε. Η κούνια είναι ένα είδος
καθαρμού, καθαρμού με τον αέρα: με το πέρα δώθε δημιουργείται ένα ρεύμα
αέρα, και αυτός ο αέρας πιστεύουν πως ενεργεί καθαρτικά πάνω στο κορμί-
«κουνιόμαστε για την καλή υγεία», λένε. Φυσικά το έθιμο της κούνιας, εκτός
από τη σημασία γονιμότητας και την καθαρτική του σημασία, είναι κυρίως
έθιμο κοινωνικό. Μόνο τα κορίτσια κουνιούνται και σε πολλά μέρη τα κουνούν
τα αγόρια, που ανταλλάσσουν εκείνη την ώρα μαζί τους στιχάκια και
τραγούδια:
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Κουνιέται ένα χρυσό κορμί και πώς να το κουνήσω,
να πιάσω διαμαντόπετρα να το πετροβολήσω.

ή
Κουνιέται και το μάλαμα, κουνιέται και τ’ ασήμι
κουνιέται κι η αγάπη μου μ’ ολόχρυσο σιτζίμι.

Και η κοπέλα απαντάει:
Που να χαρείς τα χέρια σου, τα μαργαριταρένια

που κούνησαν κι άλλες πολλές, τώρα κουνούν κι εμένα

ΜΥΘΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΛΙΔΟΝΙ
Στα παλιά τα χρόνια το χελιδόνι δεν είχε ψαλιδισμένη την ουρά του όπως
σήμερα. Ούτε και το στήθος του το είχε κόκκινο.
Του ψαλίδισαν την ουρά και του μάτωσαν το στήθος όταν πήγε να βοηθήσει
τον βασιλιά στην Πόλη. Ήταν τότε που ο βασιλιάς πολεμούσε τους Τούρκους.
Κλεισμένος στο κάστρο του ο βασιλιάς Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος δεν
έβρισκε κανένα για να στείλει να ζητήσει βοήθεια από τους χριστιανούς της
Ευρώπης.
Τότε περνούσε από εκεί το χελιδόνι, άκουσε το βασιλιά και του είπε: ‘’ Εγώ
θα πάω και θα ειδοποιήσω
να έρθουν να σε βοηθήσουν’’ .
Ξεκίνησε, έκανε μερικούς
κύκλους στην Αγία Σοφία και
ύστερα πήγε να βγει έξω από
τους εχθρούς. Μα καθώς
περνούσε, ένας από τους
εχθρούς σήκωσε το ξίφος του και
του έκοψε την ουρά στα δύο.
Ένας άλλος πάλι το σημάδεψε και
του έριξε το βόλι στο στήθος.
Το καημένο το χελιδόνι πληγώθηκε. Λίγο αίμα του έβαψε τα άσπρα του φτερά
που από τότε έγιναν κόκκινα.

Σωκράτης Κόντης

ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΡΩΜΑ ΤΗΣ ΛΑΜΠΡΗΣ
Το κόκκινο χρώμα που βλέπουμε στα πασχαλινά αβγά, στις λαμπάδες
συμβολίζει το αίμα που έχυσε ο Χριστός για τη σωτηρία των ανθρώπων. Είναι
όμως και το χρώμα της αγάπης και της χαράς για την ανάσταση του Κυρίου.
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ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΑΣΧΑ
Η περίοδος της Μεγάλης Σαρακοστής, με την ψαλμωδία των Χαιρετισμών,
ολοκληρώνεται την Παρασκευή που στις εκκλησιές ψάλλουν τον Ακάθιστο
ύμνο και ακολουθεί η Ανάσταση του Χριστού.
Η γιορτή του αγίου Γεωργίου είναι η αρχή της καλοκαιρινής περιόδου. Οι
βοσκοί ανεβαίνουν στα βουνά με τα κοπάδια τους. Αλλά και για τους
γεωργούς ο Αϊ Γιώργης, ο καβαλάρης, είναι το ανοιξιάτικο σύνορο του
χρόνου, γιατί συνδέουν την τύχη των σπαρτών τους με τη γιορτή του, που
γιορτάζεται πάντα μετά το Πάσχα.

ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ
Το 620μ.Χ. ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου, Ηράκλειος ήταν σε εκστρατεία
εναντίον των Περσών, όταν οι Άβαροι με πλήθος καραβιών πολιόρκησαν την
πρωτεύουσα, την Κωνσταντινούπολη, για να την λεηλατήσουν. Ο πατριάρχης
Σέργιος, κρατώντας την εικόνα της Παναγίας, περνούσε από τα τείχη και
εμψύχωνε τους βυζαντινούς στρατιώτες. Τότε, λέει ο θρύλος, ξέσπασε
δυνατός ανεμοστρόβιλος που κατάστρεψε τα πλοία των εχθρών και σώθηκε η
Πόλη. Οι Βυζαντινοί, μετά το θαύμα της Παναγίας,  συγκεντρώθηκαν στην
εκκλησία της Παναγίας των Βλαχερνών και όρθιοι ευχαρίστησαν τη Θεοτόκο
με ολονύχτια λιτανεία, ψάλλοντας τον ύμνο που από τότε ονομάστηκε
Ακάθιστος Ύμνος.
« Τη υπερμάχω στρατηγώ τα νικητήρια,
ως λυτρωθείσα των δεινών ευχαριστήρια,
αναγράφω σοι η πόλις σου Θεοτόκε.
Αλλ’ ως έχουσα το κράτος απροσμάχητον,
εκ παντοίων με κινδύνων ελευθέρωσον,
ίνα κράζω σοι, Χαίρε, Νύμφη, ανύμφευτε »
Ο ακάθιστος ύμνος διαβάζεται, την 5η

Παρασκευή των Χαιρετισμών. Κάθε χρόνο, το εκκλησιαστικό αγιολόγιο
καθορίζει ημερολογιακά το Τριώδιο, τους Χαιρετισμούς, την περίοδο της
Σαρακοστής και τις ημέρες του Πάσχα.

ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
Η λαϊκή παράδοση περιγράφει τις μέρες της Μεγάλης Εβδομάδας:
Μεγάλη Δευτέρα, μεγάλη μέρα. Μεγάλη Τρίτη, ο Χριστός εκρίθη.
Μεγάλη Τετάρτη, ο Χριστός εχάθη. Μεγάλη Πέμπτη, ο Χριστός ευρέθη.
Μεγάλη Παρασκευή, ο Χριστός στο καρφί.
Μεγάλο Σάββατο, ο Χριστός στην ταφή.
Μεγάλη Λαμπρή, αβγό και αρνί,
Κάθε χρόνο η Μεγάλη εβδομάδα του Πάσχα καθορίζεται στο ημερολόγιο από
το εκκλησιαστικό αγιολόγιο.
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Η ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ
Την 1η Μαΐου του 1886, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, οι εργάτες
όλης της χώρας αποφάσισαν να κάνουν απεργία. Εκείνη την ημέρα,
συγκεντρωμένοι σε ομάδες διαμαρτυρήθηκαν στους εργοδότες για τις πολλές
ώρες που δούλευαν κάθε μέρα, ακόμα και τις Κυριακές, καθώς επίσης και για
τα μικρά μεροκάματα. Χιλιάδες εργάτες πήραν μέρος σ’ εκείνη την απεργία
ζητώντας να δουλεύουν 8 ώρες την ημέρα κι όχι από το πρωί μέχρι το βράδυ.
Στη βιομηχανική πόλη Σικάγο έγιναν αιματηρές συγκρούσεις, με αποτέλεσμα
να σκοτωθούν πολλά άτομα. Τα γεγονότα έγιναν γνωστά και συγκλόνισαν όλο
τον κόσμο. Η οχτάωρη εργασία καθιερώθηκε εκείνη την ιστορική πρωτομαγιά.
Σε ανάμνηση της αιματοβαμμένης πρωτομαγιάς του 1886, η 1η Μαΐου είναι
αργία για τους εργαζόμενους. Σήμερα οι εργαζόμενοι στην Ευρώπη και την
Αμερική δουλεύουν 8 ώρες την ημέρα και αμείβονται με καλύτερους μισθούς.
Δε συμβαίνει όμως το ίδιο σε πολλές χώρες της Ασίας και της Αφρικής, όπου
εκατομμύρια άνθρωποι ζουν και δουλεύουν ακόμη κάτω από πολύ άσχημες
συνθήκες.

Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ
Τη 2η Κυριακή του Μάη γιορτάζεται η γιορτή της Μητέρας, σ’ όλο τον κόσμο.
Είναι μια χαρούμενη μέρα, πλημμυρισμένη μαγιάτικα τριαντάφυλλα και αγάπη.
Την ιδέα του εορτασμού της Μάνας την έδωσε το 1907 η Αμερικανίδα Άννα
Τζάρβις

Παγκόσμιες Ημέρες – ΕΠΕΤΕΙΟΙ
7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ: Παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου
Κάθε χρόνο στις 2 Απριλίου γιορτάζουμε την παγκόσμια ημέρα παιδικού
βιβλίου. Μέρα που καθιέρωσε η ΙΒΒΥ (διεθνής οργάνωση βιβλίου για τη
νεότητα), γιατί στις 2 Απριλίου ήρθε στον κόσμο σε ένα μικρό χωριό της
Δανίας, ο Χανς Κρίστιαν Άντερσεν, ο άνθρωπος που τ’ όνομά του δέθηκε με
τα παραμύθια. Γενιές ολόκληρες παιδιών στις περισσότερες χώρες της γης
μεγάλωσαν και μεγαλώνουν ακούγοντας ή διαβάζοντας τα παραμύθια του.
7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ: Παγκόσμια ημέρα υγείας
Από το 1950 η 7η Απριλίου καθιερώθηκε από την παγκόσμια οργάνωση
υγείας, ημέρα υγείας.
23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ: Παγκόσμια ημέρα βιβλίου και πνευματικών δικαιωμάτων
Η ΟΥΝΕΣΚΟ καθιέρωσε την 23η του Απρίλη ημέρα προώθησης του βιβλίου
και τιμά το πνευματικό έργο των συγγραφέων.
3 ΜΑΪΟΥ: Παγκόσμια ημέρα ελευθερίας του τύπου
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Όπως έχει οριστεί από την ΟΥΝΕΣΚΟ, οι ελεύθεροι λαοί γιορτάζουν το
δικαίωμά τους να εκφράζουν ελεύθερα τις σκέψεις τους και να τις μεταδίδουν
με τις εφημερίδες και τα ηλεκτρονικά μέσα σε όλο τον κόσμο.
7 ΜΑΪΟΥ: Παγκόσμια ημέρα των τηλεπικοινωνιών
Η διεθνής ένωση τηλεπικοινωνιών καθιέρωσε την 7η Μαΐου ημέρα των
τηλεπικοινωνιών.
9 ΜΑΪΟΥ: Ημέρα της Ευρώπης
Στις 9 Μαΐου 1950 ο Ρόμπερτ Σούμαν, υπουργός εξωτερικών της Γαλλίας,
πρότεινε τη δημιουργία μιας οργανωμένης Ευρώπης. Αυτή η πρόταση
ονομάζεται ‘’Διακήρυξη του Σούμαν’’ και θεωρείται η αρχή της ίδρυσης της
σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από το 1985, η 9η Μαΐου καθιερώθηκε
συμβολικά ημέρα της Ευρώπης.
18 ΜΑΪΟΥ: Παγκόσμια ημέρα των μουσείων
Η παγκόσμια ημέρα μουσείων καθιερώθηκε το 1977 από το διεθνές
συμβούλιο μουσείων και γιορτάστηκε για πρώτη φορά το 1978. Στόχος της
είναι η καλύτερη οργάνωση των μουσείων, με ανταλλαγή εκθεμάτων και
πολιτιστικών εκδηλώσεων, για την καλύτερη ενημέρωση του κόσμου σχετικά
με την εξέλιξη των πολιτισμών.
19 ΜΑΪΟΥ: Ημέρα γενοκτονίας των Ποντίων
Στις πιο απομακρυσμένες άκρες του Βυζαντίου, οι Έλληνες Πόντιοι φρουροί,
οι Ακρίτες, προστάτευαν τα σύνορα από τους επιδρομείς, τους εχθρούς του
ελληνισμού. Γενναίοι πολεμιστές έχτιζαν κάστρα για άμυνα, αλλά και εργατικοί
καλλιεργητές της γης, δούλευαν στα περιβόλια για να ζήσουν. Στην Κρήτη,
στην Κύπρο, στη Μακεδονία και σ’ όλα τα μέρη που έχουν εγκατασταθεί οι
Πόντιοι πρόσφυγες, μετά τον ξεριζωμό τους, ακούγονται σήμερα τα
τραγούδια τους.
31 ΜΑΪΟΥ: Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος
Το 1989 ο διεθνής οργανισμός υγείας καθιέρωσε την 31η του Μάη ημέρα
ενημέρωσης για τις βλαβερές συνέπειες του καπνίσματος.

Εργασία: ‘’Γιατί μου αρέσει η Άνοιξη’’
Η Άνοιξη είναι μια από τις τέσσερις εποχές του χρόνου. Την Άνοιξη ανθίζουν
τα λουλούδια και τα δέντρα και βγαίνει η
πρασινάδα. Τον Μάρτιο φεύγει σιγά σιγά το
κρύο και αρχίζουν να έρχονται τα
χελιδόνια. Ακόμα την Άνοιξη έχουμε
μεγάλες γιορτές. Πρώτη είναι η 25η

Μαρτίου, ύστερα είναι το Πάσχα, του Αγίου
Γεωργίου και η Πρωτομαγιά.
Εμένα μου αρέσει η Άνοιξη γιατί βγαίνω
έξω και παίζω με τους φίλους μου και μπορώ να πάω εκδρομή στο βουνό.

Νίκος Πασάκης
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Μου αρέσει η Άνοιξη γιατί ανθίζουν τα λουλούδια και γιατί κελαηδούν τα
πουλιά. Μου αρέσει που ο καιρός είναι πιο καλός και μπορώ να παίζω πιο
πολύ με τους φίλους μου.

Βασίλης Σύρμαλης

Έρχονται τα χελιδόνια, ζεσταίνει ο καιρός, φεύγει ο Χειμώνας. Ανθίζουν τα
λουλούδια, τα δέντρα βγάζουν φύλλα. Γιορτάζουμε το Πάσχα, τσουγκρίζουμε
τα αυγά, ψήνουμε τα αρνιά. Την πρωταπριλιά ξεγελάει ο ένας τον άλλο με
αστεία. Πρωτομαγιά πηγαίνουμε στο βουνό, ψήνουμε, τρώμε και πίνουμε.
Γι’ αυτό μου αρέσει η Άνοιξη πιο πολύ από όλες τις εποχές.

Διονύσης Αβραμίδης
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ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
Σύνθετη λέξη: καλός-καιρός, όταν υπάρχει ήλιος και κάνει ζέστη
Είναι μία από τις τέσσερις εποχές του χρόνου που περιλαμβάνει τους μήνες
Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο.
Συνώνυμες λέξεις: θέρος, θερινός, καλοκαιρία, καλοκαιρινός καιρός, λιακάδα
Αντίθετα: χειμώνας, κακοκαιρία, παλιόκαιρος
Οικογένεια λέξης: καλοκαιράκι, καλοκαιρία, καλοκαιριάζει, καλοκαιρεύω,
καλοκαιρινός,-ή,-ό, καλοκαιριάτικος,-η,-ο

Ιούνιος: Ο Ιούνιος είναι ο έκτος μήνας του χρόνου και το όνομά του
προέρχεται από τη λατινική ονομασία της Θεάς Ήρας που η γιορτή της ήταν
την πρώτη αυτού του μήνα. Στην ελληνική παράδοση, ο Ιούνης λέγεται
θεριστής γιατί αυτό το μήνα γίνεται ο θερισμός.
Ο ήλιος τώρα βρίσκεται πιο κοντά στο βόρειο ημισφαίριο, γι αυτό οι
καλοκαιρινές ημέρες είναι μεγάλες.
Πολλά έθιμα υπάρχουν με αφορμή τη γιορτή του Αϊ-Γιαννιού. Εκείνο όμως
που το γνωρίζουν όλοι, είναι ο κλήδονας και οι φωτιές του Αϊ-Γιάννη.
Για τους μαθητές όλου του κόσμου, ο Ιούνιος είναι ο μήνας της χαράς και της
ξενοιασιάς, γιατί τελειώνουν τα μαθήματα στο σχολείο.

Μαρία Αλμαλή

Ιούλιος: Ο 7ος μήνας του χρόνου, ο Ιούλιος πήρε το όνομά του από τον
Ρωμαίο Ιούλιο Καίσαρα. Ο ελληνικός λαός το μήνα Ιούλιο τον λέει Αλωνάρη ή
Αλωνιστή ή Αλωνευτή γιατί αυτή την εποχή στα περισσότερα μέρη της
Ελλάδας είναι ο καιρός του αλωνισμού. Αυτόν το μήνα τελειώνουν οι κόποι
του γεωργού. Μετά το αλώνισμα, το καινούριο σιτάρι, η νέα σοδειά, θα μπει
στις αποθήκες και ο γεωργός θα πληρωθεί για τους κόπους που έκανε από
το φθινόπωρο ως σήμερα.

Τον ονομάζουν και ‘’Γιαλινό’’ γιατί αρχίζουν να ωριμάζουν τα σταφύλια
και οι ρόγες είναι γυαλιστερές και γλυκές. Τον ονομάζουν και φουσκομήνα

γιατί τα σύκα έχουν ωριμάσει
και φουσκώσει και είναι έτοιμα
για μάζεμα. Στα χωριά,
παλιότερα, δεν υπήρχε αυλή
χωρίς συκιά.

Πριν από τις σημερινές
αλωνιστικές μηχανές, οι
άνθρωποι του χωριού, έκαναν
το αλώνισμα με άλογα που
γύριζαν γύρω-γύρω στο αλώνι
γρήγορα, πηδηχτά αλλά και με
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βόδια ή γαϊδουράκια που γύριζαν αργά, βαριά και σταθερά (δουλειά για τους
αγρότες μέσα στο λιοπύρι). Καθώς τα άλογα ή τα βόδια πατούσαν και έτριβαν
τα στάχια, ξεχώριζε το άχυρο από τον καρπό. Μετά είχε σειρά το λίχνισμα.
Σήκωναν ψηλά με το λιχνιστήρα τα άχυρα κατά το μέρος που φύσαγε ο
άνεμος, ώστε να τα παρασύρει παραπέρα και να μείνει ο καρπός. Έπειτα
πήγαιναν και άλεθαν το στάρι στο μύλο, το έκαναν αλεύρι για να ψήνουν το
ευλογημένο ψωμί.
Στις κορυφές των βουνών, στα εκκλησάκια του Προφήτη Ηλία, γίνονται
πανηγύρια, για να φυλάει ο Άγιος τον κόσμο από τις ξηρασίες και τις ξαφνικές
νεροποντές. Τη μέρα της γιορτής του Προφήτη Ηλία γίνονται και οι
προβλέψεις για τα καιρικά φαινόμενα όλου του χρόνου, όπως λέει η
παράδοση. Η εκκλησία του χωριού μας γιορτάζει στις 20 Ιουλίου, του
προφήτη Ηλία. Τα παιδιά διασκεδάζουν στις εξοχές μακριά από τα βιβλία και
τα μαθήματα και χαίρονται το καλοκαίρι με μπάνια στις καταγάλανες παραλίες
της πατρίδας μας.

Αναστασία Συμεωνίδου και Παουλίνα Ντάγια

Η κάψα του ήλιου και ο Προφήτης Ηλίας
Ο κίνδυνος από την κάψα του ήλιου, αλλά και από την καλοκαιρινή νεροποντή,
συνδέθηκε με τον Προφήτη Ηλία. Στο Ηλίας-ήλιος, η λεκτική σύνδεση είναι
φανερή, αλλά δεν είναι μόνο αυτή. Στο συναξάρι του Προφήτη Ηλία (βιβλίο
που αναφέρεται στη ζωή του), η σχέση του με τον ήλιο είναι σαφής. Λέει το
συναξάρι: Είναι εκείνος – ο Ηλίας – που τρεις φορές κατέβασε το πυρ από τον
ουρανό και είναι επίσης εκείνος που με τη γλώσσα του εμπόδισε τη βροχή και
δεν έβρεξε για τρεισήμισι χρόνια, και τον Ιορδάνη ποταμό έσκισε και
ανελήφθη με άρμα πύρινο στους ουρανούς
Στις κορυφές των βουνών, όπου βρίσκονται πάντα τα εκκλησάκια του, ο
Προφήτης Ηλίας αντικατέστησε τον Δία των Αρχαίων προγόνων μας. Την
ιδιότητά του, ως ρυθμιστής των καιρικών συνθηκών, ο Προφήτης Ηλίας την
κληρονόμησε από τον Νεφεληγερέτη Δία.

Αναστασία Μπαξεβάνη

Αύγουστος: Ο Αύγουστος, ο όγδοος μήνας του χρόνου, χρωστάει τ’ όνομά
του στον σπουδαίο Ρωμαίο αυτοκράτορα Οκταβιανό Αύγουστο.
Τον  Αύγουστο τα σιτάρια έχουν μπει στις αποθήκες, τα καλαμπόκια, τα σύκα,
τα σταφύλια έχουν ωριμάσει και όλα τα φρούτα και τα λαχανικά είναι σε
αφθονία.
Βέβαια η ζέστη είναι πολλή, ακόμα κι αυτό το μήνα του καλοκαιριού και τα
μελτέμια (μέτριοι άνεμοι του Αιγαίου), είναι πνοή δροσιάς. Οι μέρες αρχίζουν
να μικραίνουν.
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Στις 15 Αυγούστου έχουμε την γιορτή της Παναγίας. Χιλιάδες εκκλησίες
είναι αφιερωμένες στη μητέρα του Χριστού που είναι προστάτης του
ελληνικού έθνους και του στρατού.

Ευαγγελία Βερτεκοπλή

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ
 Τον Ιούνιο αφήνουν το δρεπάνι και σπέρνουν το ρεπάνι.
 θέρος, τρύγος, πόλεμος, στασιό (ξεκούραση) δεν έχουν
 Από το θέρος ως τις ελιές, δεν απολείπουν οι δουλειές.
 Το τραγούδι του θεριστή, η χαρά του αλωνιστή.
 Μάρτης έβρεχε, θεριστής εχαίρονταν.
 Πρωτόλη (Ιούνιε), Δευτερόλη (Ιούλιε) φτωχολογιάς ελπίδα.

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ
 Της Αγιάς Μαρίνας ρούγα και του Αϊ Λια σταφύλλι και του Αγιού

Παντελεήμονα γιομάτο το κοφίνι.
 Χιόνισε μέσα στο Γενάρη, να οι χαρές τον Αλωνάρη.
 Τον Αλωνάρη δούλευε, καλό χειμώνα να έχεις.
 Αλωνάρη με τ’ αλώνια και με τα χρυσά πεπόνια.

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ
 Ούτε ο Αύγουστος χειμώνας, ούτε ο Μάρτης καλοκαίρι.
 Από Μάρτη καλοκαίρι κι από Αύγουστο χειμώνα.
 Από Μαρτιού πουκάμισο κι απ’ Αύγουστο σεντόνια.
 Αύγουστε καλέ μου Μήνα να’ σουν δυο φορές το χρόνο.
 Αύγουστε τραπεζοφόρε να’ σουν τρεις φορές το χρόνο.
 Αύγουστο οικοδέσποινα, καλαντογυρεύτρα (Η σπάταλη νοικοκυρά τον

Αύγουστο, τα Χριστούγεννα ζητιανεύει).
 Κάθε πράμα στον καιρό του κι ο κολιός τον Αύγουστο.
 Μακάρι σαν τον Αύγουστο να’ ταν οι μήνες όλοι.
 Να’ σαι καλά τον Αύγουστο που’ ναι παχιές οι μύγες.
 Ο Αύγουστος πουλά κρασί κι ο Μάης πουλά στάρι.

Εργασία: ‘’Γιατί μου αρέσει το Καλοκαίρι’’

Μου αρέσει το καλοκαίρι γιατί πάμε στη θάλασσα και κάνουμε μπάνιο. Επίσης
μου αρέσει γιατί κάνουμε διακοπές και γιορτάζουμε τον Προφήτη Ηλία.

Παουλίνα Ντάγια

Το Καλοκαίρι μου αρέσει γιατί πάμε στη θάλασσα και κολυμπάμε δίπλα στα
ψάρια. Τα δελφίνια πηδάνε εδώ και εκεί.

Ευαγγελία Βερτεκοπλή
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Το Καλοκαίρι μου αρέσει πιο πολύ. Όταν κλείνουν τα σχολεία πηγαίνουμε στη
θάλασσα. Έχουμε σπίτι στη Γερακινή. Εκεί κάνω πολλά μπάνια και έχω
φίλους. Περιμένω να περάσει ο καιρός να πάω να τους δω.

Γιώργος Ιατράκης

ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΟΧΕΣ
ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ

Φθινόπωρο ήρθε παιδιά
Το σχολείο ανοίγει ξανά

Τα φύλλα πέφτουν απ’ τα κλαδιά
Τα σύννεφα βρέχουν το δρόμο παιδιά.

λα, λα, λα, λα, λα, λα,   λα, λα, λα, λα, λα, λα
Μαρία Αλμαλή

Το φθινόπωρο κάνει κρύο
και τα φύλλα πέφτουν,

τα παιδιά πηγαίνουν στο σχολειό
και οι σόμπες είναι ανοιχτές
για να ζεσταθούν οι άνθρωποι.
Παουλίνα Ντάγια
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Ήρθε το φθινόπωρο
τι χαρά μεγάλη!
Ανοίγουν τα σχολεία
για μια χρονιά πάλι.

Ήρθε το φθινόπωρο
μαζεύουμε τα ξύλα,
κιτρίνισαν τα φύλλα,
πάνω στα κλαδιά.
Παρασκευή Τσουρούκη

Πέφτουνε τα φύλλα,
κόβουμε τα ξύλα.
Τα κάστανα μαζεύω
και στο σχολείο παίζω.
Νίκος Πασάκης

ΧΕΙΜΩΝΑΣ
Τώρα τα φύλλα απ’ τα δέντρα πέσαν

και τα παιδιά όλα μέσα τρέξαν.
Το χιόνι σκέπασε τη γη

κοντά στο τζάκι η γιαγιά παραμύθι θα μας πει.
Θα μας πει μια ιστορία

για δράκους και άγρια θηρία.
Σωκράτης Κόντης

Χιόνια σ’ όλο το βουνό,
που πολύ το αγαπώ.

Βγήκα έξω εγώ παιδιά,
να ρίξω μια μπαλιά,

με χιόνι άσπρο και κρύο,
να ρίξω μια στο θείο.

Διονύσης Αβραμίδης

Το νερό είναι παγωμένο
και το χιόνι είναι στρωμένο.

Κάνει κρύο, πέφτει χιόνι
και το αίμα μας παγώνει.

Γιώργος Ιατράκης
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ΑΝΟΙΞΗ

Άνοιξη είναι,
λουλούδια ανθίζουν,
μέλισσες έρχονται,
γύρη ρουφούν,
κάνουνε μέλι-μέλι,
που τόσο το αγαπώ

Άνοιξη φτάνει
και τα λουλούδια ανθίζουν
και πολύ ωραία μυρίζουν
Βαγγέλης Ιατράκης

Άνοιξη,
άνοιξη,
ήρθε παιδιά.
Γέμισε ο κάμπος,
λουλούδια πολλά.
Άνοιξη,
άνοιξη,
χαρείτε παιδιά.
Ευαγγελία Βερτεκοπλή

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
Καλοκαίρι ζεστό και καυτό τρέχω,

παίζω κι όλη μέρα γελώ
ξένοιαστος στη ζεστούλα πηδώ.

Τάσος

Το καλοκαίρι
κλείνουν τα σχολεία

και πάμε όλοι διακοπές
για να περάσουμε ωραία

αυτές τις διακοπές.
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Το καλοκαίρι έφτασε παιδιά.
Θα πάμε θάλασσα ξανά.
Να κάνουμε μια βαθιά βουτιά!
τρα, λα, λα, λα, λα, λα, λα,
Ο ήλιος λάμπει στον ουρανό
Καλοκαιράκι μου σ’ αγαπώ
ποτέ δε σε ξεχνώ.
τρα, λα, λα, λα, λα, λα, λα,

ΠΩΣ ΕΞΗΓΟΥΣΑΝ ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ
ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ

Η ΑΡΠΑΓΗ ΤΗΣ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΣ
Ο Θεός του Άδη, ο Πλούτωνας, αγάπησε
κάποτε την κόρη της Θεάς Δήμητρας την
Περσεφόνη. Μια μέρα που η Περσεφόνη
έπαιζε σ’ ένα καταπράσινο λιβάδι, είδε έναν
ανθισμένο νάρκισσο. Πήγε να τον μυρίσει κι
αμέσως άνοιξε η γη, βγήκε από μέσα ο
Πλούτωνας, με το κατάμαυρο άρμα του, την
άρπαξε κι έφυγε για τον Άδη. Τις
σπαραχτικές κραυγές της Περσεφόνης τις
άκουσε η μητέρα της κι έτρεξε να τη βρει.
Μα η Περσεφόνη ήταν άφαντη. Εννιά
μερόνυχτα την έψαχνε κλαίγοντας η
Δήμητρα , ο ήλιος τη λυπήθηκε και της
φανέρωσε αυτό που είχε γίνει. Η Δήμητρα
ζήτησε από το Δία να φέρει πίσω τη Περσεφόνη, μα εκείνος δε δέχτηκε.
Θυμωμένη τότε η Δήμητρα, έφυγε από τον Όλυμπο κι άρχισε να τριγυρνάει
κλαίγοντας στη γη. Απ’ όπου διάβαινε μαραίνονταν τα δέντρα ξεραίνονταν όλα
τα φυτά, τα σπαρτά και τα λουλούδια. Τα ζώα και οι άνθρωποι πέθαιναν απ’
την  πείνα. Είδε τη συμφορά αυτή ο Δίας κι έστειλε τον Ερμή να φέρει πίσω
την Περσεφόνη από τον Άδη. Ο Πλούτωνας όμως, πριν φύγει η Περσεφόνη,
της έδωσε να φάει λίγα σπυριά από ένα ρόδι, μαγεμένο, για να μην τον
ξεχάσει. Έφερε ο Ερμής την Περσεφόνη στη μητέρα της κι αμέσως άνθισαν
όλα τα λουλούδια. Πρασίνισαν τα δέντρα κι όλα τα φυτά. Από τότε, οκτώ
μήνες το χρόνο έμενε η Περσεφόνη με τη Δήμητρα και τότε ερχόταν η άνοιξη
και το καλοκαίρι. Τα δέντρα κι όλα τα φυτά της γης έδιναν φρούτα και
καρπούς, άνθιζαν τα λουλούδια, η γη πρασίνιζε, κελαηδούσαν τα πουλιά. Στο
τέλος όμως του φθινοπώρου, η Περσεφόνη γύριζε στον Πλούτωνα και τότε
ερχόταν ο χειμώνας. Τα δέντρα και φυτά μαραίνονταν, η γη κοιμόταν κι όλα
περίμεναν την άνοιξη που θα ξαναγύριζε η Περσεφόνη από τον Άδη.
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Συμπληρώνω τις προτάσεις

Το φθινόπωρο έχει … μήνες, το ……………………… , τον

……………………………. , το …………………… . Τα φύλλα των

δέντρων ………………… . Τα σχολεία ………………… .

Ο χειμώνας έχει … μήνες, το ……………….……… , το

………………………………. , το …………………………… . Κάνει πολύ

…………….. . Γιορτάζουμε τα ……………………………. και το νέο

……………….. .

Η άνοιξη έχει  … μήνες, το ,,,,,,…...,,,,,,,,,,,,,,, , τον

…………………………  και το ………………………. . Τα λουλούδια

………………………. . Γιορτάζουμε το …………………. .

Το καλοκαίρι έχει … μήνες, τον …………………………. ,

τον ………………………… , τον …………………………….. . Τα σχολεία

………………..………………… . Κάνουμε μπάνια στη

………………………… .

Παροιμίες  είναι σύντομες φράσεις

με τις οποίες ο λαός δείχνει

μια μεγάλη αλήθεια.

Συμπληρώνω τις παροιμίες για τους μήνες
1 .Ο Φλεβάρης κι αν ……………………………
καλοκαίρι θα  ………………………………….                     (μυρίσει, φλεβίσει)

2. Ο Μάης ρίχνει τη ……………………………
και ο Απρίλης το …………………………..                    (δροσιά, λουλούδι)

3. Μάρτης είναι, ……………….. κάνει
Πότε ……………………. , πότε ………………………           (χάδια, γελάει, κλαίει)
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
1. Με ποιες αγροτικές εργασίες ασχολούνται οι κάτοικοι του χωριού την

εποχή του φθινοπώρου;
2. Το όργωμα στο χωριό σας με ποιο τρόπο γινόταν; Με τον ίδιο τρόπο

γίνεται και σήμερα;
3. Τι σπέρνατε το φθινόπωρο στα χωράφια σας; Και με ποιο τρόπο; Με τον

ίδιο τρόπο σπέρνετε και σήμερα;
4. Ποιες είναι οι φθινοπωρινές εργασίες των κατοίκων του χωριού για τον

ερχομό της επόμενης εποχής, δηλαδή του κρύου χειμώνα;
5. Με τι πηγαίνατε στο χωράφι (δηλαδή με ποιο μεταφορικό μέσο);
6. Πώς φυτεύεται ένα δέντρο (π.χ. μια ροδακινιά);

7. Με ποιες καλλιέργειες ασχολούνται οι αγρότες της περιοχής;
8. Οι κάτοικοι ασχολούνται εκτός από την γεωργία με κάτι άλλο; Όπως για

παράδειγμα με την κτηνοτροφία;
9. Πώς γιορτάζατε στα πανηγύρια και στις διάφορες μεγάλες γιορτές όπως

το Πάσχα, τα Χριστούγεννα κ. ά. ;
10. Πριν από τις μεγάλες γιορτές οι γυναίκες ποιες προετοιμασίες έκαναν;

Έφτιαχναν μήπως κάποια ιδιαίτερα γλυκά ή παραδοσιακά φαγητά;
11. Ποια είναι η κύρια αγροτική παραγωγή του χωριού; Η ίδια ήταν και

παλιότερα;
12. Ποια λαχανικά καλλιεργείτε στους κήπους σας την κάθε εποχή;
13. Ποια εποχή ανθίζουν τα περισσότερα λουλούδια στον τόπο μας;

Μπορείτε να αναφέρετε μερικά;
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ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑ  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΜΗΝΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΟΙ
ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ
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ΟΙ ΕΠΟΧΕΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ Η ΚΥΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ

Η κύρια γεωργική παραγωγή του τόπου μας είναι το ροδάκινο.
Οι αγρότες, αφού ετοιμάσουν το κτήμα και το μετρήσουν, φυτεύουν τα
δεντράκια των ροδάκινων. Χρειάζονται όλο το χρόνο φροντίδα, όπως
μπόλιασμα, σκάλισμα, πότισμα, ράντισμα, λίπασμα και κυρίως αγάπη και
υπομονή.
Για να πάρουν τους πρώτους καρπούς από τις ροδακινιές πρέπει να
περάσουν 2 - 3 χρόνια τουλάχιστον. Όταν όμως μεγαλώσουν οι ροδακινιές, σε
κάθε εποχή έχουμε διαφορετικές εργασίες.
Την εποχή του φθινοπώρου λοιπόν, καθαρίζουν το κτήμα από σπασμένα
κλαδιά και κλαδεύουν τα δέντρα για να αραιώσουν τα κλαδιά.
Το χειμώνα φρεζάρουν το κτήμα και τελειώνουν το κλάδεμα.
Την άνοιξη ανθίζουν οι ροδακινιές και οι αγρότες τις ραντίζουν. Όταν πέσουν
τα άνθη από τα δέντρα, αρχίζουν να βγαίνουν τα πρώτα φύλλα και γεμίζουν
τα κλαδιά με σχηματισμένα πράσινα ροδακινάκια. Αυτά λοιπόν τα αραιώνουν
για να μεγαλώσουν περισσότερο. Επίσης ρίχνουν λίπασμα γύρω από τα δέντρα
για να τα ταΐσουν.
Το καλοκαίρι, τα ποτίζουν αρκετές φορές και αρχίζει το μάζεμα. Από τον
Ιούνιο έχουμε την ωρίμανση της πρώτης ποικιλίας.
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Οι ποικιλίες που πηγαίνουν για κομπόστα λέγονται βιομηχανικές. Οι ποικιλίες
που πηγαίνουν συσκευασμένες στην αγορά για φαΐ ονομάζονται επιτραπέζιες.
Κάποιες ποσότητες από ροδάκινα πηγαίνουν για μαρμελάδες και χυμούς.
Όταν οι αγρότες μαζεύουν τα ροδάκινα στα κτήματα, τα πηγαίνουν στο
συνεταιρισμό ή έρχονται κάποιοι έμποροι και τα αγοράζουν. Ο αγροτικός
συνεταιρισμός του Προφήτη Ηλία διακινεί το μεγαλύτερο μέρος της
παραγωγής του χωριού. Τα βιομηχανικά ροδάκινα τα στέλνει στις βιομηχανίες
και τα επιτραπέζια, αφού τα συσκευάσει, τα πουλάει σε εμπόρους και έτσι
νωπά φτάνουν στην ελληνική αγορά ή σε αγορές του εξωτερικού.
Η παραγωγή του ροδάκινου άρχισε στο χωριό μας τη δεκαετία του 60.

Σωκράτης Κόντης
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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ
ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Β’ ΤΑΞΗΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007 – 2008

1. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ
2. ΑΛΜΑΛΗ ΜΑΡΙΑ

3. ΒΕΡΤΕΚΟΠΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

4. ΙΑΤΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

5. ΙΑΤΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

6. ΚΟΝΤΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ

7. ΜΠΑΞΕΒΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

8. ΝΤΑΓΙΑ ΠΑΟΥΛΙΝΑ

9. ΠΑΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

10. ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

11.ΣΥΡΜΑΛΗΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

12. ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

13. ΤΣΟΥΡΟΥΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

1 ΟΙ ΔΩΔΕΚΑ ΜΗΝΕΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΝΑ ΛΑΟΥΤΑΡΗ
ΓΚΡΙΤΖΑΛΑ

ΝΤΟΥΝΤΟΥΜΗΣ

2 ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΓΙΑ
ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ - ΣΕΙΡΑ

ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ
ΠΑΙΔΕΙΑ

3 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΠΡΩΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΜΟΥΡΙΚΗ ΑΓΚΥΡΑ

4 ΟΙ 12 ΜΗΝΕΣ – ΤΑ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΛΚΗ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ
ΝΕΣΤΩΡΟΣ

ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ
ΠΑΙΔΕΙΑ

5 ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ –
ΟΙ 4 ΕΠΟΧΕΣ ΑΡΙΩΝ

6 ΓΛΩΣΣΑ Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΟΕΔΒ

7 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΟΕΔΒ

8 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΟΕΔΒ

ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ
 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥΣ, ΤΟΥΣ

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ
 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΣΗ, ΣΤΑ ΚΤΗΜΑΤΑ, ΣΤΟΝ

ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΣΤΟ INTERNET

ΜΕΣΑ-ΥΛΙΚΑ
 ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
 ΒΙΝΤΕΟΚΑΜΕΡΑ
 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
 WINDOWS XP
 MICROSOFT WORD
 MICROSOFT EXCEL
 MICROSOFT POWER POINT
 MICROSOFT PICTURE MANAGER


