
Ζ ασλή μαπ μέυοι ποιμ λίγξσπ μήμεπ είυε πξλύ ςριμέμςξ και λίγξ ποάριμξ .Μεγάλη υω-

οιρμέμη ρε επίπεδα είυε πξλύ υώοξ για παιυμίδι ,αλλά καθόλξσ ρκιά για ςιπ μέοεπ 

πξσ έκαμε πξλλή ζέρςη. Ασςά μέυοι ποιμ λίγξσπ μήμεπ. Γιαςί από ςα Φοιρςξύγεμ-

μα  έγιμαμ πξλλέπ αλλαγέπ ρςημ  ασλή μαπ.  

Υσςεύςηκαμ πξλλά δέμςοα ,θάμμξι ,αοωμαςικά τσςά και  λξσλξύδια .Εωγοατίρςηκαμ 

ρςξ ςριμέμςξ έμα τιδάκι, έμα κξσςρό και μια ςοίλιζα. Δπίρηπ ποξρςέθηκαμ παγκάκια 

για μα καθόμαρςε ρςξ διάλειμμα αλλά και ςξ απόγεσ-

μα πξσ πάμε ρςξ ρυξλείξ για μα παίνξσμε ρςημ ασλή. 

Με ςημ ατξομή ςηπ αλλαγήπ ρςημ ασλή μάθαμε και για 

ςα τσςά ςηπ ασλήπ μαπ.  Μάθαμε για τσςά πξσ νέοα-

με  μόμξ ςξ όμξμά ςξσπ και  για τσςά πξσ μαπ ήςαμ 

άγμωρςα. 

απ παοξσριάζξσμε ασςά πξσ μάθαμε: 

Υωςείμιεπ :Δίμαι μεγάλξι  αειθαλείπ  θάμμξι. Φαοακςη-

οιρςικό ςξσπ είμαι η ςοιυοωμία ςημ άμξινη: ςα παλιά  τύλλα είμαι ποάριμα, ςα μέα εί-

μαι κόκκιμα και  ρςιπ κξοστέπ σπάουξσμ  μεγάλεπ ςανιαμθίεπ  με λεσκά λξσλξσδάκια. 

Τπεοικό : Λέγεςαι και  βαλραμόυξοςξ,  ρπαθόυξοςξ  ή βόςαμξ ςξσ  Ποξδοόμξσ. Δί-

μαι  υαμηλή πόα με νσλώδη κλαδιά και καςακίςοιμα υαοακςηοιρςικά λξσλξύδια, πξσ 

αμθίζξσμ από ςξμ Ιξύμιξ ωπ ςξμ επςέμβοιξ. Φοηριμξπξιείςαι από ςημ αουαιόςηςα  για 

ςημ επξύλωρη πληγώμ και ςημ εμίρυσρη ςξσ αμξρξπξιηςικξύ ρσρςήμαςξπ. 

Βίγκα : Ομξμάζεςαι και αγοιξλίζα. Δίμαι πξλσεςέπ πξώδεπ  τσςό. Σξ τσςό αμθίζει από 

ςέλη Μαοςίξσ μέυοι ςα ςέλη ςξσ τθιμξπώοξσ. Σα άμθη ςξσ  έυξσμ έμςξμξ μξβ ,μπλε 

και άλλα υοώμαςα. 

 

Ζ απιή καο άιιαμε 
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Θηζζόο: Αλαξξηρώκελνο αεηζαιήο ζάκλνο. Ρα θύιια ηνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηηο θαξκαθεπηηθέο 

ηνπο ηδηόηεηεο. 

Ακπγδαιηά : ινγρνεηδή, νδνλησηά. Ρα γιπθά ακύγδαια Δίλαη δέληξν  θαξπνθόξν, θπιινβόιν κε 

ύςνο από 4 σο 12 κέηξα. Αλζίδεη λσξίο ηελ άλνημε. Ρα άλζε ηεο είλαη  εληππσζηαθά ,άζπξα, κε 

επράξηζηε κπξνπδηά θαη ξνδ  πέηαια. Ρα θύιια ηεο είλαη   ειιεηςoεηδή, ρξεζηκνπνηνύληαη ζαλ με-

ξνί θαξπνί ζηελ δαραξνπιαζηηθή θαη γηα ηελ παξαγσγή ιαδηνύ, ελώ ηα πηθξά ζηε θαξκαθεπηηθή 

θαη ηελ αξσκαηνπνηία. 

Διαίαγλνο ή Διέαγλνο:Ιέγεηαη θαη  κνζρνηηηά. Δίλαη  θπιινβόιν δέληξν ,κε καθξηά πξαζηλσπά από 

πάλσ θαη  αζεκόγθξηδα από θάησ θύιια. Ρν ύςνο ηνπ θηάλεη  4-8κέηξα . 

Αγγειηθή ε λάλα: Αεηζαιήο ζάκλνο πνπ αλαπηύζζεηαη αξγά. Γε κεγαιώλεη πνιύ ζε ύςνο επεηδή 

είλαη λάλα αιιά απιώλεη ζε πιάηνο. Έρεη όκνξθν πξάζηλν θύιισκα θαη ηέινο άλνημεο βγάδεη αξσ-

καηηθά ιεπθά άλζε. 

Διηά: Θαξπνθόξν αεηζαιέο δέληξν, κε ινγρνεηδή θύιια , ζθνπξνπξάζηλα  ζηελ πάλσ επη-

θάλεηα θαη αξγπξόρξνα ζηελ θάησ επηθάλεηα.Ν θαξπόο ηνπο ζπιιέγεηαη ηέιε θζηλνπώξνπ 

θαη αξρέο ρεηκώλα. 

Ιηγνύζηξν: Ρν ιηγνύζηξν είλαη γέλνο αεηζαιώλ ή θπιινβόισλ ζάκλσλ. Αλήθεη ζηα ειαην-

εηδή. Ρν γέλνο απαξηίδεηαη από ζαξάληα πεξίπνπ γέλε. Δίλαη εκηζθηόθπηα θαη θσηόθπηα. 

Ξνιιαπιαζηάδνληαη  κε ζπόξνπο θαη κε κνζρεύκαηα. 

Ιεκνλνθππάξηζζν: Γ ηα λα αλαπηπρζεί ζσζηά ρξεηάδεηαη πξνζηαζία από ηνλ άλεκν θαη ηνλ 

παγεηό. Φπηεύεηαη ζε ειηόινπζηα ζεκεία θαη ζε εδάθε κε πνιύ θαιή απνζηξάγγηζε. 

Ιέπιαλη: Ρν ιέπιαλη  είλαη έλα θσλνθόξν δέληξν ην νπνίν 

κπνξεί λα θπηεπηεί ζε θξάρηε αιιά θαη ζε γιάζηξα. Άκα ην θξνληίδνπκε κπνξεί λα γίλεη 50-60 

εθ. Κεηά από δπν ρξόληα πεξίπνπ γίλεηαη έλαο παλύςεινο πξάζηλνο θξάρηεο. Γηα λα θπηέςνπκε 

έλα ιέπιαλη  πξέπεη λα ππάξρεη αξθεηόο ρώξνο γηα απηό. Κεξηθέο θνξέο ην θαινθαίξη πξέπεη λα ην 

πνηίδνπκε. 

Καλόιηα: Ζ καλόιηα είλαη θαιισπηζηηθό δέληξν ή θαη ζάκλνο. Αλάινγα ηελ πνηθηιία ηελ ζπλαληάκε 

σο αεηζαιέο ή θπιινβόιν δέληξν. Πηελ ρώξα καο θπξίσο ζα ζπλαληήζνπκε ηξία είδε: ηελ Magno-

lia grandiflora, ηελ Magnolia stellata θαη ηελ Magnolia soulangeana. Πην γέλνο Magnolia ηαμηλν-

κνύληαη πεξηζζόηεξα από 210 είδε. Ζ Magnolia grandiflora είλαη έλα αεηζαιέο δέληξν κε κεγάια 

ιεπθά αξσκαηηθά  άλζε. Πε ύςνο κπνξεί λα μεπεξάζεη ηα 25 κ. ζηηο πεξηνρέο από όπνπ θαηάγεηαη. 

Δλώ ζηελ Διιάδα ην ζπλαληάεη θαλείο από 3-7 κ. Έρεη κεγάια ζθνπξνπξάζηλα  γπαιηζηεξά θύιια 

κε ρλνύδη θαη θαθεηί ρξσκαηηζκό ζηελ θάησ επηθάλεηα. Αλζίδεη από ηνλ Κάην κέρξη ηα ηέιε θαιν-

θαηξηνύ. 

Βξαρπρίησλ: Δίλαη έλα γέλνο από  31 είδε δέληξσλ θαη κεγάισλ ζάκλσλ, ηζαγελή ζηελ Απζηξαιία θαη Λέα Γνπηλέα. Γέληξν αεηζα-

ιέο ύςνπο 10-25 κ. , κε εληππσζηαθό θνξκό ππξακηδνεηδνύο κνξθήο θαη θύιια σνεηδή ή ηξίινβα. Θάπνηεο  πνηθηιίεο  έρνπλ εληπ-

πσζηαθή πνξθπξή αλζνθνξία ηνπο ζεξηλνύο κήλεο. Φπηό θαηάιιειν γηα δελδξνζηνηρίεο  θαη αλζεθηηθόηαην ζηελ αηκνζθαηξηθή 

ξύπαλζε. Θέιεη  πινύζηα θαη αξαηά πνηίζκαηα γηα λα δεκηνπξγήζεη βαζηέο ξίδεο. Σξεζηκνπνηείηαη ζπρλά γηα θύηεπζε ζε πεδνδξό-

κηα θαη πάξθα. 

ΑΟΩΚΑΡΗΘΑ ΦΡΑ 

Θπκάξη:.Δίλαη ζάκλνο κηθξνύ ύςνπο, κε όξζηνπο βιαζηνύο, εμαηξεηηθά αλζεθηηθόο, θαη 

έρεη πνιύ επράξηζην άξσκα. Βξίζθεηαη ζηηο λόηηεο θαη κεζνγεηαθέο πεξηνρέο ηεο Δπξώ-

πεο , ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο Αζίαο θαη θαιιηεξγείηαη ζηε βόξεηα Ακεξηθή. Ρα θύιια 

ηνπ ζπκαξηνύ όηαλ μεξαζνύλ απνθηνύλ θαθεπξάζηλν ρξώκα θαη δίλνπλ ην άξσκά ηνπο 

όηαλ ζξπκκαηηζηνύλ. Ζ γεύζε ηνπο είλαη πνιύ δπλαηή, ειαθξώο θαπζηηθή θαη πινύζηα. 

Καδί κε ηνπο απνμεξακέλνπο αλζνύο ρξεζηκνπνηνύληαη σο κπαραξηθό γηα ηνλ αξσκαηη-



Σν Αξραηνινγηθό Μνπζείν Φηιίππσλ 
Πε κηα εθδξνκή ηνπ ζρνιείνπ καο ,ζηνλ αξραηνινγηθό ρώξν ησλ Φηιίππσλ επηζθεθηήθα-

κε ην  αξραηνινγηθό κνπζείν ην νπνίν αλαθαηλίζηεθε πξόζθαηα. Πηελ είζνδν  ηνπ  κνπ-

ζείνπ είδακε  πνιιά καξκάξηλα  αγάικαηα. Πην ηζόγεην ππάξρνπλ επηγξαθέο , γιππηά , 

αγγεία , λνκίζκαηα θαη θνζκήκαηα  από ηελ πόιε ησλ Φηιίππσλ θαη ηελ γύξσ πεξηνρή 

από  ηα πξντζηνξηθά  ρξόληα σο ην ηέινο  ηεο  Οσκατθήο  επνρήο.  

Από  ηα  εθζέκαηα  απηνύ  ηνπ  ρώξνπ, καο  

εληππσζίαζε   πεξηζζόηεξν  ε  καθέηα  ηνπ  

ηάθνπ  πνπ  βξέζεθε  ζην  θέληξν   ηεο  

πόιεο  .Καο  άξεζαλ  ηα  ρξπζά  θνζκήκαηα  

θαη  αγγεία,  ηα  εηδώιηα   πνπ  βξέζεθαλ  

ζηνλ  ηάθν. 

Πηνλ     πξώην    όξνθν    ηνπ    κνπζείνπ     ππάξρνπλ    επηγξαθέο    αξρηηεθηνληθά   

κέιε, ςεθηδσηά,  αγγεία    θαη    λνκίζκαηα   ηεο   πόιεο      από    ηα    παιαηνρξηζηη-

αληθά    ρξόληα    ηεο    αθκήο    σο    ηελ    θαηάθηεζε  ηεο    από   ηνπο   Ρνύξθνπο 

ζηα    ηέιε    ηνπ   14νπ   αηώλα. 

Δληππσζηαζηήθακε      από   ην   ειηαθό    ξνιόη   θαη    από    ηα  θηνλόθξαλα,  πνπ ήηαλ    πνιύ όκνξθα  ζθαιηζκέλα.  Κε   ηελ    

επίζθεςή    καο     ζην     κνπζείν    θαηαιάβακε  πόζν    πινύζηα   θαη ελδηαθέξνπζα    είλαη      ε   ηζηνξία    ηεο    πεξηνρήο    

πνπ     δνύκε.. 

Άγγεινο   Θαξαθαζίδεο, Θαηεξίλα  Θαξακνύηα, Αβξαάκ    Ρζηκεξίθαο 

ζύζηεκα, βνεζά ζηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ εληέξνπ θαη ηνπ ζηνκάρνπ ελώ θαηαπνιεκά ηηο αππλίεο. Ζ ιεβάληα έρεη θαη αληηζεπηη-

θέο ηδηόηεηεο. 

Γελδξνιίβαλν: Ρν δελδξνιίβαλν ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα καο δώζεη αξώκαηα ζην θα-

γεηό καο όπσο ην ειαηόιαδν θαη ην μίδη. Ξαξάιιεια είλαη ηδαληθό γηα ην ςάξη, ην θξέ-

αο, ηε ζάιηζα ληνκάηα, ην ςσκί, ηε ζαιάηα, ηα όζπξηα, ηα ιαραληθά θαη πνιιά άιια. 

Ρν  ρξώκα ηνπ είλαη πξάζηλν ζε δηάθνξνπο ηόλνπο. Απηό  πνπ ρξεζηκνπνηνύκε πην 

πνιύ είλαη ηα θύιια ηνπ. 

Κειηζζόρνξην: Ρν κειηζζόρνξην γλσζηό θαη σο κειηζζνβόηαλν θαιιηεξγείηαη ζε όιν 

ηνλ θόζκν θαη έρεη θαξκαθεπηηθή δξάζε. Έρεη ύςνο  70 κε 150 εθ. πνπ ηα θύιια ηνπ 

έρνπλ κηα ήπηα κπξσδηά ιεκνληνύ. Θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνύ θάλεη κηθξά ιεπ-

θά άλζε γεκάηα λέθηαξ. Απηά πξνζειθύνπλ ηηο κέιηζζεο θαη γηα απηό πήξε ην όλνκα 

ηεο κέιηζζαο. 

Από ηνπο καζεηέο ηνπ Γ1 θαη Γ2 

Κηα  κέξα  ηνπ Κάξηε  επηζθεθηήθακε ην ξαδηνθσληθό ζηαζκό  ΑΙΦΑηεο πόιεο καο. Νη εξγαδό-

κελνη  ήηαλ πνιύ επγεληθνί  θαη θηιόμελνη. Καο μελάγεζαλ ζην ρώξν θαη απάληεζαλ ζηηο απνξίεο 

καο.  Θάπνηνη ζπκκαζεηέο καο  κπήθαλ ζην ζηνύληην θαη  απάληεζαλ ζηηο εξσηήζεηο ηνπ δεκν-

ζηνγξάθνπ πνπ έθαλε ηελ εθπνκπή. ζνη  ήκαζηαλ έμσ από ην ζηνύληην αθνύγακε από ην ξα-

δηόθσλν. Θάπνηνη ζπκκαζεηέο καο ελζνπζηάζηεθαλ θαη απνθάζηζαλ όηαλ κεγαιώζνπλ λα γί-

λνπλ δεκνζηνγξάθνη. Ήηαλ κηα πνιύ σξαία εθπαηδεπηηθή επίζθεςε πνπ ζα καο κείλεη αμέραζηε. 

 

 Πηέιηνο Θακαξίδε, Ιίια Θαξηάιε, Γηάλλεο Πακαξίδεο  

ΔΠΗΚΔΦΖ Δ ΡΑΓΗΟΦΧΝΗΚΟ ΣΑΘΜΟ 



Νη βξαρνγξαθίεο είλαη παξαζηάζεηο δώσλ, αλζξώπσλ θαη  εξγαιείσλ πάλσ ζε βξάρνπο. 

Δίλαη ηα πξώηα ζεκάδηα ηεο πξνζπάζεηαο ηνπ αλζξώπνπ λα εθθξαζηεί. 

Σξνλνινγνύληαη ζην  ηέινο ηεο επνρήο ηνπ ραιθνύ σο αξρή ηεο επνρήο ηνπ ζηδήξνπ. 

Ξάλσ ζε έλα ιόθν έμσ από ην ρσξηό ησλ Φηιίππσλ ππάξρνπλ βξαρνγξαθίεο ζε δύν 

δηαθνξεηηθά κέξε, πεξηθξαγκέλεο  κε  έλα κηθξό 

θξάρηε. Δπηζθεθηήθακε ην Θ.Ξ.Δ. Φηιίππσλ γηα 

λα γλσξίζνπκε ηηο πξντζηνξηθέο βξαρνγξαθίεο 

πνπ ππάξρνπλ ζηε πεξηνρή.         

Δληππσζηαζηήθακε από ηηο βξαρνγξαθίεο. Νη 

ππεύζπλνη  ηνπ θέληξνπ κάο κίιεζαλ γη’απηέο  θαη κεηά καο έδσζαλ   δειαηίλεο  θαη  καξ-

θαδόξνπο θαη απνηππώζακε ηηο βξαρνγξαθίεο. Πηε  ζπλέρεηα  θάλακε δηθέο καο ηζηνξίεο 

κε απηέο ηηο εηθόλεο.  

Πην  ρώξν  ηνπ  θέληξνπ  πεξηβαιινληηθήο  εθπαίδεπζεο  θάλακε ηηο δηθέο καο  βξαρνγξα-

θίεο.  Σαξάμακε  πάλσ  ζε  κάξκαξν  κε  εηδηθό  κεράλεκα, δσγξαθηέο  πνπ  ζέιακε. Φεύγνληαο  ηηο πήξακε καδί, γηα λα ζπκό-

καζηε  απηή ηελ επίζθεςή καο.   

Γεκήηξεο Θαινπίζεο, Άξεο Λίθνπ, Θνδσξήο Ξαιηόγινπ, Θνξίλα Ξξαζίλε 

ΟΗ ΒΡΑΥΟΓΡΑΦΗΔ ΣΧΝ ΦΗΛΗΠΠΧΝ 

ΣΑΞΗΓΗ ΠΗΧ ΣΟ ΥΡΟΝΟ … 

Ρν ζπίηη ηνπ Κερκέη Αιί  

Πε κηα από ηηο εμνξκήζεηο πνπ θάλακε γηα λα γλσξίζνπκε ηελ πόιε καο , επηζθεθηήθακε 

ην ζπίηη ηνπ Κερκέη Αιί  .  

Ν  Κερκέη  Αιί  έκελε  νξθαλόο θαη πηνζεηήζεθε  από  ηνλ  θξνύξαξρν  ηεο  Θαβάιαο ν 

νπνίνο  ηνλ  πξνώζεζε   ζηνλ  ζηξαηό. Ίδξπζε  ην  Ηκαξέη,  πνπ  ιεηηνύξγεζε   ζαλ  

θηιαλζξσπηθό  ίδξπκα  θαη αξγόηεξα  έγ  αληηβαζηιέαο  ηεο Αηγύπηνπ.  ζνη  ζπκπα-

ηξηώηεο  ηνπ  θαηέθεπγαλ  ζηελ  Αίγππην, έβξηζθαλ  πξνζηαζία. 

Βξίζθεηαη ζηε Σεξζόλεζν ηε Ξαλαγίαο θαη ρηίζηεθε γύξσ ζην 1780 .Πηελ επνρή ηνπ 

ήηαλ ην κεγαιύηεξν ζπίηη ηεο πόιεο .Πήκεξα ιεηηνπξγεί ζαλ κνπζείν θαη ην επηζθέπην-

ληαη πνιινί ηνπξίζηεο. 

Ρν ζπίηη ηνπ Κερκέη Αιί  είλαη κεγάιν , δηόξνθν  

θαη μύιηλν. Γύξσ από ην ζπίηη  ππήξρε καληξόηνηρνο  γηα λα κελ ην βιέπνπλ νη πεξαζηηθνί. . 

Πην ζπίηη απηή νη ρώξνη ησλ αλδξώλ  ήηαλ μερσξηζηά   από ηνπο ρώξνπο ησλ γπλαηθώλ.  

Πηνλ θάησ όξνθν ππήξρε ν ζηάβινο  γηα ηα  δώα , ην  θειάξη  όπνπ κέζα απνζήθεπαλ ηα 

ηξόθηκα γηα λα δηαηεξνύληαη δξνζεξά θαη ε θνπδίλα   ηελ νπνία δελ κπνξνύζαλ  νη άληξεο  

λα δνπλ . Ρα θαγεηά νη γπλαίθεο   ηα ηνπνζεηνύ-

ζαλ  ζε έλα ληνπιάπη πνπ είρε  έλα  μύιηλν θνπηί  

πνπ πεξηζηξεθόηαλ γύξν από έλαλ θαηαθόξπθν 

άμνλα. Πηνλ πάλσ όξνθν   ήηαλ  ηα δσκάηηα  ηνπ παζά θαη ν ζνθάο , κηα εμέδξα ζηελ 

νπνία θάζνληαλ  ζπλήζσο  ην θαινθαίξη.Πε έλα δσκάηην είδακε ην ζπαζί ηνπ Κερκέη 

Αιί. Ήηαλ εληππσζηαθό θαη πνιύ θνθηεξό. Καο έθαλε εληύπσζε  όηη ην λεξό γηα ην 

κπάλην δεζηαηλόηαλ ζην ηδάθη πνπ ππήξρε ζε δηπιαλό δσκάηην.   Κε  ηελ  επίζθεςε  θαη  

ηελ  μελάγεζή  καο  ζην  κλεκείν  απηό  γλσξίζακε   ηνλ Κερκέη   Αιί αιιά  θαη ηνλ  

ηξόπν  δσήο  θαη  ηηο   ζπλήζεηεο  ησλ  κνπζνπικάλσλ  ηεο  επνρήο  εθείλεο.   

 

Άλλα Θαινύδε, Πηέιηνο  Θακαξίδεο, Ιίια  Θαξηάιε, Βαζίιεο Θαηζηθαιάθεο, Δπαγγειία Θηνηζνύθσζηα, Γηάλλεο Πακαξίδεο  



Θαιέζακε ζηελ ηάμε καο , ηνλ  θ. Πκπξιόγινπ  Άγγειν  παππνύ  κηαο ζπκκαζήηξηάο  καο  θαη  ηνπ 

πήξακε  ζπλέληεπμε   γηα έζηκα  πνπ γλσξίδεη  από ηνπο γνλείο ηνπ. Γηαβάζηε ηελ, έρεη πνιύ ελδη-

αθέξνλ.           

 - Ξώο   ιέγεηαη    ην έζηκν    γηα   ην  νπνίν   ζα   καο   κηιήζεηε;   

Ρν  έζηκν   γηα    ην  νπνίν   ζα   ζαο    κηιήζσ νλνκάδεηαη  Βαξβάξα  

-Από ποια πεπιοσή ξεκίνησε; 

Απηό ην έζηκν μεθίλεζε από ηα παξάιηα ηεο Κ. Αζίαο, από όπνπ ήξζαλ νη θάηνηθνη ηεο Σξπζνύπν-

ιεο . 

-Πότε   γίνεται   αςτό   το  έθιμο; 

Γίλεηαη  θάζε  ρξόλν    ζηηο  4 Γεθεκβξίνπ ,  ζηε γηνξηή ηεο Αγίαο Βαξβάξαο πνπ ήηαλ   πξνζηάηη-

δα ηεο επθνξίαο    θαη    ηεο  αγξνηηθήο   παξαγσγήο . 

-Από ποια πεπιοσή ξεκίνησε; 

Απηό ην έζηκν μεθίλεζε από ηα παξάιηα ηεο Κ. Αζίαο, από όπνπ ήξζαλ νη θάηνηθνη Από 

ηεο Σξπζνύπνιεο . 

-Εσείρ από πού το μάθατε; 

Δγώ ην έκαζα από ηνπο γνλείο κνπ θπξίσο από ηε κάλα κνπ . Ρόηε νη κακάδεο ήηαλ 

πνιύ  δηαθνξεηηθέο από ηηο ζεκεξηλέο.  Αζρνινύληαλ κε ην λνηθνθπξηό θαη ήηαλ ππεύ-

ζπλεο λα  κεηαθέξνπλ  ζηα  παηδηά   ηα έζηκα από ηηο πξνεγνύκελεο γεληέο. 

-Τι ακπιβώρ γινόταν;  

Ξξσί-πξσί από ηηο 2 ώξα ηε λύρηα μππλνύζαλ  νη λνηθνθπξέο θαη εηνίκαδαλ κηα ζνύπα πνπ απνηεινύληαλ από ζηάξη θαη δάραξε. 

Κέζα ηεο  έβαδαλ  θαη όιεο ηηο θαιιηέξγεηεο πνπ είρε θάζε νηθνγέλεηα, θαθέο, ξεβίζηα, θαιακπόθηα. Έπξεπε νη  λνηθνθπξέο λα ηα 

έρνπλ έηνηκα πξηλ μεκεξώζεη θαη κεηά άξρηδαλ λα ηε  κνηξάδνπλ ζηε γεηηνληά . Ζ πην πξνθνκκέλε  λνηθνθπξά ήηαλ απηή πνπ έρεη 

εηνηκάζεη πξώηε  απηή ηε  ζνύπα , ηε  Βαξβάξα  όπσο ηελ έιεγαλ. Απηή  ζα είρε ηελ βνήζεηα θαη ηελ επινγία ηεο  Αγίαο.  

-Το έθιμο αςτό γίνεται στιρ μέπερ μαρ; 

Λαη ,είλαη έλα έζηκν πνπ γίλεηαη θαη ζηηο κέξεο καο από πνιιέο νηθνγέλεηεο. 

Ν θύξηνο Πκπξιόγινπ καο κίιεζε θαη γηα έλα άιιν έζηκν πνπ  έρεη θη απηό θαηαγσγή από ηελ  Κ. Αζία. 

-Πότε γινόταν το έθιμο αςτό; 

Γηλόηαλ ηελ Ξαξακνλή ησλ Σξηζηνπγέλλσλ. 

-Τι γινόταν ακπιβώρ; 

Νη  λνηθνθπξέο  αγόξαδαλ ζηαθίδεο θαη ην βξάδπ ηάηδαλ ηα δσληαλά ηνπο , ηα δώα ηεο 

νηθνγέλεηαο, γηαηί πίζηεπαλ όηη ηελ ώξα πνπ γελληόηαλ ν Σξηζηόο ηα δώα  κηιάλε ζηνπο 

αλζξώπνπο. 

Ν Σξηζηόο έθαλε ηελ απηή ηηκή ζηα δώα, επεηδή βξίζθνληαλ θνληά ηνπ θαη ηνλ δέζηαηλαλ 

ηελ ώξα πνπ γελλήζεθε. Ρα παηδηά ήζειαλ πνιύ λα πάλε ζηνλ ζηαύιν θαη λα δνύλε ηα 

δώα  λα κηιάλε. Νη γνλείο ηνπο όκσο   δελ ηνπο άθελαλ, γηαηί αλ θαηαιάβαηλαλ ηα δώα όηη εθεί ππήξραλ άλζξσπνη ζα έραλαλ  ηελ 

επθαηξία λα κηιήζνπλ.  

-Στιρ  μέπερ μαρ γίνεται αςτό το έθιμο; 

ρη,  δε γίλεηαη ζηηο κέξεο καο γηαηί έρνπλ αιιάμεη νη ζπλζήθεο δσήο θαη νη αγξόηεο δελ έρνπλ  δώα ζηα ζπίηηα ηνπο ,αιιά κεραλή-

καηα. 

Οη ζπλεληεύμεηο καο " Έζηκα ησλ παππνύδσλ καο: Βαξβάξα - Σα δώα πνπ κηιάλε – άγηα" 



Ν  θ.Πνπηιόγινπ  Ξξόδξνκνο  παππνύο  ζπκκαζήηξηάο  καο, καο κίιεζε  γηα  έλα άιιν 

έζηκν.  

-Πώρ λέγεται το έθιμο  για το οποίο θα μαρ μιλήσετε; 

Νλνκάδεηαη  Πάγηα. 

-Γιατί ονομάστηκε έτσι; 

Δίλαη ε έθθξαζε  εηο ηα άγηα δειαδή πξνο ηα άγηα πνπ ελώζεθε θαη ιέγεηαη κε κηα ιέμε 

Πάγηα. 

-Πού εμυανίστηκε ππώτη υοπά το έθιμο; 

Ξαιηά γηλόηαλε ζηελ Θαππαδνθία ηεο Κ. Αζίαο.  

-Πού γίνεται τώπα  αςτό το έθιμο; 

Ρώξα γίλεηαη ζηε Λέα  Θαξβάιε .Ρ ν ρσξηό  απηό ην  ίδξπζαλ νη θάηνηθνη ηεο Θαππαδνθίαο , όηαλ ήξζαλ πξόζθπγεο ζηελ Θαβά-

ια. Θαξβάιε ιεγόηαλ ην ρσξηό ηνπο ζηελ Θαππαδνθία, Λέα Θαξβάιε νλόκαζαλ ην λέν ηνπο ρσξηό ζηελ Θαβάια. 

-Πότε γίνεται ; 

Γίλεηαη ζηηο 5 Ηαλνπαξίνπ Ξαξακνλή ησλ Φώησλ. 

-Γιατί το κάνατε; 

Ρν θάλακε γηα λα δηώμνπκε ηνπο Θαιηθάληδαξνπο, ηα θαθά πλεύκαηα. 

-Τι ακπιβώρ γινόταν; 

Ρελ Ξαξακνλή ησλ Φώησλ ηα παηδηά έιεγαλ ηα θάιαληα θαη νη κεγάινη ηνπο έδηλαλ 

θξνύηα θαη ιαραληθά, αληί γηα ιεθηά.   ηα παηδηά κάδεπαλ μύια θαη ην βξάδπ  ηα πήγαη-

λαλ ζηελ απιή ηεο  εθθιεζίαο.Δθεί νη κεγάινη ηξαγνπδώληαο ην απνιπηίθην ησλ Φώησλ 

έβαδαλ θσηηά ζηα μύια γηα λα ηζνπξνπθιηζηνύλ νη Θαιηθάληδαξνη θαη λα θύγνπλ.  

 

πεύζπλνη Ππλέληεπμεο: Γεκήηξεο Θαινπίζεο  Άγγεινο Θαξαθαζίδεο Θαηεξίλα Θαξακνύηα  Άξεο Λίθνπ Θόδσξνο Ξαιηόγινπ   

Θνξίλα  Ξξαζίλε  Αβξαάκ Ρζηκεξίθαο 

Ξξηλ   ιίγν  θαηξό , ην Γ1 ηνπ 24νπ  δεκνηηθνύ ζρνιείνπ  Θαβάιαο επηζθέθηεθε ην ηππνγξαθείν Θαβάιαο  θαη έκαζε πώο  θηηά-

ρλεηαη κηα εθεκεξίδα . Ρώξα ζα ζαο αλαθέξνπκε ηα ζηάδηα δεκηνπξγίαο κηαο εθεκεξί-

δαο.  

Λνύκεξν 1: ζπλδένπκε ηνλ ππνινγηζηή κε ηνλ εθηππσηή θαη παίξλνπκε ην ραξηί ηεο εθε-

κεξίδαο ηεο νπνίαο ηα γξάκκαηά  είλαη αλάπνδα. 

Λνύκεξν 2: ηελ θνιιάκε  ζε κηα κεγάιε πιαζηηθή  

δηαθάλεηα θαη  ηελ βάδνπκε ζε έλα κεράλεκα   ην 

νπνίν βάδεη ηα  γξάκκαηα από ηελ θαιή ηνπο κε-

ξηά.  

Λνύκεξν 3:  ηηο βάδνπκε λα  ςεζνύλ  γηα 5-10 

ιεπηά ,  κόιηο ςεζνύλ  ηηο βγάδνπκε θαη  ηηο ηνπνζεηνύκε ζε έλα κεράλεκα  ην νπνίν ηηο  

πνιιαπιαζηάδεη.  

Λνύκεξν 4: ηηο βάδνπκε ζε έλα ηειεπηαίν κεράλεκα ην νπνίν ηηο  θόβεη γηαηί δελ κπνξνύλ 

λα αλνίμνπλ  .     

 

Ππγγξαθηθή νκάδα: Κίραο Ράζνο, Σαηδεραξαιάκπνπο Σαξάιακπνο, Γνπδήο Κάλνο, Γεκεηξηάδεο Θόδσξνο & Βνπηζάο Σξήζηνο  

Σππνγξαθείν 



Ρν 24ν δεκνηηθό ζρνιείν θαβάιαο  έλα ειηόινπζην πξσηλό ηνπ Κάξηε απνθάζηζε λα 

νκνξθύλεη ηελ απιή ηνπ. Ξώο; Φπηεύνληαο ζηα παξηέξηα  ηνπ πνιύρξσκα ινπινύδηα. 

Καδεύηεθαλ όινη νη καζεηέο ηεο Γ’ ηάμεο καδί κε ηνπο δαζθάινπο θαη κεξηθνύο γνλείο.  

Σσξηζηήθακε ζε νκάδεο θαη αλαιάβακε από έλα 

παξηέξη ε θάζε κηα. Θα είκαζηε ππεύζπλνη γη’ 

απηό κέρξη ην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο. Βάια-

κε ηα γάληηα καο πήξακε ηα εξγαιεία καο θαη 

όια ηα παηδηά έθαλαλ από κία δηαθνξεηηθή δνπ-

ιεία. Άιινο έζθαβε  θαη άιινο θύηεπε. Πηόρνο 

καο ήηαλ λα κάζνπκε λα θπηεύνπκε ινπινύδηα 

θαη λα κάζνπκε γηα ηε ρισξίδα ηεο πεξηνρήο καο. ηαλ ηειεηώζακε βάιακε θάπνηνπο θα-

λόλεο: λα κελ ηα παηάκε, λα ηα πνηίδνπκε γηα λα αλαπηπρζνύλ ζσζηά. Κε ηε βνήζεηα 

όισλ θαη ηελ θαιή ζπλεξγαζία ε απιή καο γέκηζε κε ρξώκαηα θαη εκείο κε πεξεθάληα.   

 

Ππγγξαθηθή νκάδα: Οάπηε Καξία - Βαζηιηθή, Θαηίξε Βάζηα, Σαηδάηνγινπ Καξία & Ρδίηδηξα Γεσξγία  

Διάηε λα θπηέςνπκε 

Κέζα ζηνλ Κάξηην καο πήγαλε εθδξνκή κε ην ζρνιείν ζηελ Ξαλαγία ηεο Θαβάιαο. Πηελ 

πεξηνρή εθείλε ππάξρεη ην ζπίηη ηνπ Κερκέη Αιή, θαζώο επίζεο  ην 7ν δεκνηηθό ζρνιεί-

ν.  Ρν ζρνιείν απηό έρεη κηα ηδηαηηεξόηεηα , έρεη παλέκνξθε ζέα ηε ζάιαζζα θαη ηνλ 

θάξν.   

Ν Φάξνο 

Πην άθξν ρεξζνλήζνπ ηεο Ξαλαγίαο , ππάξρεη ν 

θάξνο θσηεηλόο νδεγόο γηα ηα πινία θαη ειθύεη 

ηνπο θαηνίθνπο θαη ηνπο ηνπξίζηεο ιόγν ηεο 

εμαίζηαο ζέαο πνπ έρεη . Θαηαζθεπάζηεθε γύξν ζηα ηέιεη ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1880 ή ηνπ 

1890. Κεηά από έξεπλεο πνπ βξίζθνληαη αθόκε ζε εμέιημε δηαπηζηώζεθε όηη θάησ από 

ηνλ θάξν ππήξρε έλα ζπηηάθη θαξνθύιαθα θαη κηα απόηνκε ζηελή ζθάια πνπ νδεγεί ζηα 

παζίγλσζηα βξαράθηα ηεο Ξαλαγίαο. Ρα βξάρηα θαη ε ζάιαζζα  ζην ζεκείν απηό γίλνληαη 

έλα . Ρα ηεξάζηηα ιεία βξάρηα είλαη ηδαληθά γηα όζνπο ζέινπλ λα θαζίζνπλ θαη λα 

«ραζνύλ»ζην γαιάδην ηεο ζάιαζζαο θαη ζηε κνλαδηθόηεηα ηνπ ηνπίνπ .Ζ πεξηνρή ηνπ 

θάξνπ είλαη κία από ηηο καγεπηηθόηεξεο πεξηνρέο ηεο Ξαλαγίαο θαη ζαξξείο πσο θξύβεη 

θαιά κπζηηθά ηνπ παξειζόληνο . 

 

 

Ππγγξαθηθή Νκάδα: Πνθία Θειεκέλε, Κειίηα Ρζηλεθίδνπ & Γεξβεληδήο Άγγεινο  

Ο Φάξνο ηεο Καβάιαο 



Πε  απηό ην  θείκελν ζα  ζπλαληήζηε  ελδηαθέξνληα  πξάγκαηα γηα  ην  ηξελάθη  θαη  ην  

θάζηξν! 

Ξξώηα κπήθακε ζην ηξελάθη,  κεηά καο άθεζε ζε έλα ζεκείν πνπ κπνξνύζε, έπεηηα πεξ-

παηήζακε ζηα ζηελά ζνθάθηα ηεο παιηάο 

πόιεο, εθεί είδακε παιηά θαη σξαία ζπίηηα. 

 

ηαλ κπήθακε ζην θάζηξν ζηνλ εμσηεξηθό 

πεξίβνιν ηνπ είδακε έλα θπιηθείν θαη κεηά 

κία εμέδξα όπνπ θαη ζήκεξα παίδνληαη παξαζηάζεηο, ππάξρνπλ πνιιέο ζέζεηο γηα 

ηνπο ζεαηέο, επίζεο ππάξρεη θαη έλα θαλόλη κε  βόκβεο. 

Πηνλ εζσηεξηθό πεξίβνιν είδακε ηνλ πύξγν όπνπ ζηελ θνξθή ηνπ ππάξρεη ε ζεκαία, 

ηελ απνζήθε ηξνθίκσλ πνπ έγηλε κεηά θπιαθή θαη  ην θπιάθην ησλ ζηξαηησηώλ.       

Ππγγξαθηθή Νκάδα: Κπέιιαο Ησάλλεο, Θαξαγθηανύξεο Βαζίιεο, Καξκαξάο Γεκήηξεο & Γατηαληδήο Θάλνο  

Πην κάζεκα ηεο  θηιαλαγλσζίαο  δηαβάζακε  ην βηβιίν  ηεο Πνθίαο Φίιληηζε  «Κηζά  ηεο ζηεξηάο κηζά ηεο ζάιαζζαο»  . Ήηαλε έμη 

νη ηζηνξίεο από ηε θύζε  κε ήξσεο  ηε  Πηαιίηζα , ηε ιεύθα ,ηνλ πειαξγό, έλα αζηέξη ηνπ 

νπξαλνύ, ηε ιπγαξηά θαη έλα ιειέθη . Κεηά από θάζε  ηζηνξία πνπ δηαβάδακε, θάλακε δηά-

θνξεο δξαζηεξηόηεηεο  ζεαηξηθά παηρλίδηα, εηθαζηηθά θαη παηρλίδηα παξαγσγήο ιόγνπ. 

Αθνύ δηαβάζακε ηα δηεγήκαηα, γξάςακε ν θαζέ-

λαο ηε δηθή ηνπ ηζηνξία βάδνληαο  κέζα  όπνηνλ 

από ηνπο  ήξσεο  ησλ δηεγεκάησλ ζέιακε  . Κε 

ηηο ηζηνξίεο απηέο πήξακε κέξνο ζε έλαλ δηαγσ-

ληζκό  Ινγνηερλίαο  . Έρνπκε αγσλία αλ ζα ληθή-

ζεη θάπνηνο από εκάο . Αιιά αθόκε θαη αλ δελ 

ζπκβεί απηό ζα έρνπκε θεξδίζεη  κηα σξαία ε-

κπεηξία. 

 

 

Άλλα Θαινύδε,Βαζίιεο  Θαηζηθαιάθεο,Δπαγγειία Θηνπηζνύθσζηα 

ΝΔΑ ΦΗΛΑΝΑΓΝΧΗΑ 

Πηελ Θαβάια  ππήξρε ε πνην όκνξθε ηξηαληαθπιιηά  ε νπνία δνύζε θνληά ζηνλ πνηακό 

Αγγίηε. Ρελ ηξηαληαθπιιηά  ηελ έιεγαλ Θόθν, ήηαλ  κάιηζηα ε πνην ραξνύκελε  ηξηαληα-

θπιιηά. Ππλέρεηα έιεγε ζην πνηάκη πνπ ήηαλ αθξηβώο  δίπια ηεο «Ξνηάκη ,πνηακάθη κνπ 

πην είλαη  ην πην σξαίν  ινπινύδη» θαη εθείλνο  απαληνύζε «Δζύ θπζηθά». Κα θάζε κέξα 

ηα ίδηα. 

Ζ ζπθηά  ζηελ νπνία δελ έδηλαλ θαη πνιύ ζεκαζία είπε ζηελ Θόθν  όζν όκνξθε ή άζρεκε 

θη αλ είζαη ε εζσηεξηθή νκνξθηά κεηξάεη. Ζ Θόθν όκσο ζπκόηαλ όηη κηθξή παιηά νη  νη ζπκ-

καζεηέο ηεο  ηελ είπαλ ηελ είπαλ «άζρεκε»  θαη από  ηόηε  έρεη πνιιά  παξάπνλα θαη ηα 

έιεγε όια ζην πνηάκη. 

Ζ θαεκέλε παπαξνύλα 

Σν θάζηξν ηεο Καβάιαο 



Οη δύν ‘θίιεο’ 
     Ν ήιηνο μεπξόβαιε θαη έδσζε ην θώο ζηνπο αλζξώπνπο. Ήηαλ κηα ήξεκε κέξα ζε έλα 

ιηβάδη. Δθεί γηα πνιιά ρξόληα αλάκεζα ζε έλα πνηάκη κεγαιώλαλε ε ιεύθα θαη ε ιπγαξηά. 

Γελ κηινύζαλ από κηθξέο γηαηί δήιεπαλ ε κία ηελ άιιε.  

      Ζ ιπγαξηά παηλεπόηαλ ζπλέρεηα γηα ηα κσβ άλζε πνπ βγαίλαλε επάλσ ηεο. Δλώ ε 

θαεκέλε ε ιεύθα είρε λα πεξεθαλεύεηαη κόλν γηα ηα θαθεθίηξηλα παξαδεηζέληα θύιια 

ηεο. Γελ ράλαλε επθαηξία λα καιώλνπλε όπσο θαη ζήκεξα. 

  _Ιεύθα ζνπ είπα ζήκεξα όηη είκαη πην 

όκνξθε από εζέλα; 

  _Ξξίηο θαη ηη κε λνηάδεη; Δγώ είκαη πην ςειή από εζέλα. 

  _Λαη αιιά εγώ αλζίδσ θηόιαο.  

  _Θαη απηά δελ ζε αληέρνπλ….. μεξαίλνληαη θαη πέθηνπλε, απάληεζε ε ιεύθα. Θα 

ζπκπιεξώζσ όηη είζαη θαη γξηά. 

 _Κε δνπιεύεηο;;; Θνίηα απηό ην ππέξνρν….. 

 _Γέξηθν δέξκα…. Ξξόιαβε θαη απάληεζε ε ιεύθα. 

 _ρη εγώ είκαη πην όκνξθε. 

 _ρη εγώ είκαη.……  θαη μεθίλεζε ν ίδηνο θαπγάο αλάκεζά ηνπο. 

     Δθείλε ηελ ώξα πεηάγεηαη ν Ιάθεο…. Ν Ιάθεο ν βαηξαράθεο. Αθόκε έλα κεζεκέξη 

ηνπ ραιάζαλε ηνλ ύπλν ηνπ. Φηάλεη βξε θνξίηζηα… Ήκαξηνλ πηα, δελ θνπξαζηήθαηε 

ηόζα ρξόληα θαη κνπ ραιάηε θαη κέλα ηελ εζπρία κνπ; 

_Δίζηε θαη νη δπν άζρεκεο, πνιύ άζρεκεο θώλαμε ζπκσκέλνο ν Ιάθεο ν βαηξαράθεο. 

Ζ ιπγαξηά θαη ε ιεύθα έκεηλαλ άθσλεο. Ξνηέ δελ ηνπο είρε κηιήζεη έηζη ν Ιάθεο. Θύκσ-

ζαλ…. 

_Γηα λα ζνπ πσ Ιάθε βαηξαράθε θνληνπίζαξε απαληάεη ε ιεύθα κε αλαςνθνθθηληζκέλα θύιια. 

_Ζ ιπγαξηά είλαη πνιύ όκνξθε θαη κε πνιύ σξαία ινπινύδηα, γη’ απηό θαη ηεο θάλαλε ηξαγνύδη… 

‘ιπγαξηά ιπγαξηά ζα ζε θιέςσ κηα βξαδηά…’ γηα ηελ νκνξθηά ηεο. Θαη ε ιεύθα, ζπλερίδεη ε ιπγαξηά, κε ην ςειό θαη ηέιεην ιπγεξό-

θνξκν θνξκί ηεο. Ν Ιάθεο ν βαηξαράθεο γνύξισζε ηα κάηηα ηνπ θαη είπε: είζηε θαη νη δπν ηξειέο. Ν Ιάθεο έθπγε γειώληαο. Ξέ-

ηπρε ηνλ ζθνπό ηνπ. Ρόζα ρξόληα πξνζπαζνύζε λα ηηο πείζεη όηη είλαη όκνξθεο θαη ηώξα…. κε έλα κηθξό ςεκαηάθη ηα θαηάθε-

ξε.      Έηζη ε ιπγαξηά θαη ε ιεύθα κεηά από πνιιά ρξόληα έγηλαλ πνιύ θαιέο θίιεο. 

 

Άλλα Θαινύδε Γ2   24ν  Γεκνηηθό Πρνιείν Θαβάιαο      

Ρν πνηάκη  είρε βαξεζεη  λα αθνύεη  ηα ίδηα  θαη ηα ίδηα  «Αρ απηή ε Θόθν» ήηαλ ε κόλε θίιε πνπ είρε  ηη λα θάλεη  ην θαεκέλν. Ζ 

Θόθν  θαη ην πνηάκη  ήηαλ πνιύ θαιή θίινη  θαη ε Ππθηά  δήιεπε θαη πξνπαληόο ηελ ηξηαληαθπιιηά. 

Κεηά από ιίγν θαηξό ιίγν παξαθάησ θύηξσζε  κηα παπαξνύλα. Ζ Θόθν  ηελ δήιεπε γηαηί ην πνηάκη κηινύζε πάληα γηα ηελ παπα-

ξνύλα. Ξέξαζαλ κέξεο  θαη ε δήιηα ηεο κεγάισζε .Θαη έηζη  ζθέθηεθε  θάζε βξάδπ λα ηεο πεηάεη πέηξεο ώζηε λα πέθηνπλ  ηα 

πέηαιά ηεο θαη έηζη γηλόηαλ άζρεκε. 

Απηό έθαλε πέξαζαλ εκέξεο  θαη ε παπαξνύλα καξάζεθε .Ζ Θόθν  θαηάιαβε  ην ιάζνο ηεο  έθιαςε θαη μαθληθά θαη καγηθά ε πα-

παξνύλα μαλαθύηξσζε. Θη έηζη έδεζαλ απηνί θαιά θαη εκείο θαιύηεξα !    

Δπαγγειία Θηνπηζνύθσζηα  Γ2 24ν ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΣΝΙΔΗΝ ΡΖΠ ΘΑΒΑΙΑΠ 



Έλα ρεηκσληάηηθν θαη βξνρεξό πξσηλό θαζόκνπλ καδί κε ηνλ παππνύ κνπ θαη παξαηεξνύζακε ηα παηρληδίζκαηα ηεο βξνρήο. Μαθ-

ληθά, ζην πεξβάδη ηνπ παξαζύξνπ εκθαλίζηεθε έλαο όκνξθνο ζπνπξγίηεο. Κνπ θάλεθε, 

πσο  γλώξηδε ηνλ παππνύ κνπ. Έκνηαδε πνιύ πεηλαζκέλνο. Ν παππνύο κνπ κε πνιύ πξνζπ-

κία ηνπ έδσζε ηα ςίρνπια πνπ είραλ πεξηζζέςεη από ην θέηθ ηεο γηαγηάο. 

 Ν ζπνπξγίηεο άξπαδε ηα ςηρνπιάθηα θαη ηα πήγε θάπνπ. Ήζεια πνιύ λα κάζσ πνπ ηα 

πάεη. Ρνλ παξαθνινύζεζα θαη θαηάιαβα όηη όια απηά ηα θάλεη γηα λα ηαΐζεη  ηα ζπνπξγη-

ηάθηα. Δίλαη όκσο θαη πνιύ ηεκπέιεο. Γελ θηηάρλεη δηθή ηνπ θσιηά. Ξεξηκέλεη πόηε ζα θύ-

γνπλ ηα ρειηδόληα γηα δεζηέο ρώξεο, όπσο ηεο Αθξηθήο γηα λα πάξνπλ ηηο θσιηέο ηνπο. 

Ν ζπνπξγίηεο έρεη θαη πνιινύο θίινπο. Ρελ θπξία Ιεύθα , ηνλ θύξην γξύιν θαη ηε Πηαιί-

ηζα. Κε ηελ  Ιεύθα είλαη θαη γείηνλεο. Κηα κέξα εγώ παξαθνινπζνύζα κε ηα θηάιηα ηνλ 

ζπνπξγίηε πνπ έπαηδε κε ηνπο θίινπο ηνπο. Θάπνηεο θνξέο όηαλ παίδσ κε ηνπο θίινπο 

κνπ, κε θνηηάλε πεξίεξγα. Κεηά από πνιύ θαηξό κε ζπλήζηζαλ. Κάιηζηα παίδακε θαη καδί 

δηάθνξα παηρλίδηα. Δγώ πεηνύζα κηα κπάια ςειά θαη απηνί πεηνύζαλ γηα λα ηελ πάξνπλ. 

Ζ Ιεύθα δελ κπνξνύζε λα πεηάμεη, αιιά ηίλαδε ηα θύιια θαη έλησζε πσο πεηνύζε. 

Κηα κέξα ν ζπνπξγίηεο κάισζε κε ηνλ γξύιν. Δίραλε κηα δηαθσλία. 

−        Εγώ είκαη ην θαιύηεξν πνπιί ηνπ θόζκνπ ( είπε ν γξύινο) 

−        Είκαη ν πην άμηνο(είπε ν ζπνπξγίηεο) 

−         Παηδηά! Παηδηά! Με καιώλεηε! (είπε ε Σηαιίηζα) 

−        Ναη! Ειάηε ζε έλα επίπεδν. ( είπε ε Λέύθα) 

−         Είζηε κεγάινη θύξηνη ( είπε ε Σηαιίηζα) 

−         Εγώ κε απηόλ δελ μαλακηιάω!( είπε ν ζπνπξγίηεο) 

−        Ούηε θη εγώ! ( είπε ν γξύινο) 

−         Λνηπόλ, ζα παίμνπκε έλα παηρλίδη.(είπε ε Σηαιίηζα) 

−        Εγώ ζα ζθέθηνκαη έλα λνύκεξν θαη ζα έξρεζηε εζείο ζην απηί κνπ θαη ζα κνπ ιέηε έλαλ αξηζκό. 

−         Πάκε! 

−        Έμη! 

−        Όρη! 

−         Τξία! 

−         Όρη! 

−         Δέθα! 

−        Δέθα! 

−         Ναη! 

−         Εεε! Απηό είλαη άδηθν! 

−        Γηαηί; 

−         Με ηε δεύηεξε θνξά είπακε ην ζωζηό. 

−         Εζύ επζύλεζαη. 

−        Εγώ; Γηαηί; Εγώ πξνζπάζεζα κε έλα παηρλίδη λα γίλεηε θίινη. 

−        Δελ ρξεηαδόηαλ 

−        Απηό λα ην έιεγεο πην πξηλ 

−         Ειάηε ηώξα! Δώζηε ηα ρέξηα 

−         Ξέξεηο δελ ηα έρω πιύλεη. Είλαη βξώκηθα. 

−         Μελ ιεο δηθαηνινγίεο 

−        Μπξάβν παηδηά! Φίινη γηα πάληα. 

−        Ναη γηα πάληα 

Ν ζπνπξγίηεο κε ηνλ γξύιν δελ μαλακάισζαλ πνηέ. 

Θαη δήζαλ απηνί θαιά θη εκείο θαιύηεξα. 

 

Ξξαζίλε Θνξίλα  

Ο ηεκπέιεο ν ζπνπξγίηεο 



ΚΤΝΖΓΧΝΣΑ ΣΖ ΦΗΛΗΑ 

Θάησ απ’ ηηο ζάιαζζεο ηνπ Αηγαίνπ πάλσ απ’ ηνπ ήιηνπ ηηο αθηίλεο θάπνπ εθεί θνληά ζα πάεη λα κείλεη   ε  παλέμππλε  Καξηαιέλα 

όηαλ  κεγαιώζεη. Δμεξεπλήηξηα  κεγάιε, θαζόινπ  κα θαζόινπ λάδη, όιε  κέξα  θη  όιε  λύρηα  κεο  ηνπ  θόζκνπ  ηα  βηβιία ςά-

ρλεη  ηηο  ζάιαζζεο, ηα  βνπλά, ηηο πεδηάδεο, ηηο  μεξέο λα βξεη έλα  παηδάθη  λα  παίμεη καδί ηεο. Ξέξαζε  ρίιηα  δπν εκπόδηα, γλώ-

ξηζε αλζξώπνπο πνπ δελ ήμεξε  όηη  ππάξρνπλ… 

  Κηα  κέξα  πεξπαηνύζε  ζε  κηα  απνκαθξπζκέλε  πεδηάδα, έλησζε  ην απαιό  αεξάθη λα ηεο ρατδεύεη ηα καιιηά. Δίρε πηα ράζεη 

όιε ηεο ηελ νηθνγέλεηα. Ρν θαγεηό ηεο ην’ ηξσγε απ’ ηνλ ζπγρσξεκέλν ηνλ θπξ Ξέηξν, έλαλ θαιό κπαξκπαδάθν πνπ  πέζαλε. 

Έηζη θνξώληαο  καύξα ξνύρα μεθίλεζε γηα ην κεγάιν ηεο ηαμίδη. Ξεξπαηώληαο πηα ηόζν θαηξό είρε θηάζεη ζε κηα ρώξα πνπ είρε 

κόλν άκκν, ηε ιέγαλε Έξεκν. Γηςνύζε  ηόζν πνιύ, πνπ δελ άληεμε, θαη ιηπνζύκεζε. Μαθληθά, κηα ζηαιίηζα ηεο άγγημε ηνλ ώκν 

θαη ηεο είπε ςηζπξηζηά: 

  - Κε θνβάζαη …κηα ζηάια λεξνύ είκαη .Θα ζε ζπληξνθεύσ όπνπ θη αλ παο, ρσξίο λα ραζείο. Έηζη ε ζηαιίηζα θαη ε Καξηαιέλα 

ζπλέρηζαλ ην ηαμίδη ηνπο. Ξεξπαηώληαο έλα βξάδπ, μάθλνπ ε ζηαιίηζα είδε θάηη λα ιάκπεη ζηνλ νπξαλό. Ρόηε θώλαμε ην θίιν 

ηεο, ηνλ αέξα λα ηελ πεηάμεη ςειά καδί κε ηε 

Καξηαιέλα λα δνπλ πνηνο είλαη απηόο πνπ θέγγεη 

αθόκα θη αλ είλαη πνιύ κηθξόο. 

  -Γεηα ζαο δεζπνηλίδεο κνπ. Ρη γπξεύεηε από 

κέλα; ξώηεζε ν παξαθαηηαλόο ηνπ νπξαλνύ.  

  -Απιά ζέιακε λα δνύκε πνηνο είλαη απηόο πνπ 

θσηίδεη ηόζν έληνλα ηνλ νπξαλό. Θα ήζειεο λα 

καο αθνινπζήζεηο; 

  - Θα ήηαλ κεγάιε κνπ ραξά, γηαηί δελ έρσ θά-

πνηνλ εδώ πέξα λα κε ζπληξνθεύεη. 

  Έηζη, ε ζηαιίηζα, ν παξαθαηηαλόο ηνπ νπξαλνύ 

θαη ε Καξηαιέλα ζπλέρηζαλ καδί. Ξεηώληαο πηα 

ςειά ζηνλ νπξαλό κε ζπληξνθηά ηνλ αέξα μαθ-

ληθά, είδε κηα όκνξθε θόξε λα θιαίεη. Ρν αζηεξά-

θη ηελ ξώηεζε: 

  -Ρη έρεηο; 

  -Θαζώο έινπδα ηα καιιηά κνπ ζηε ιίκλε, μαθλη-

θά βιέπσ όηη ν γηόθαο κνπ ιείπεη. Από ρζεο ηνλ ςάρλσ, κα πνπζελά! Έρσ απειπηζηεί!! Ρόηε είπαλ όινη κε κηα θσλή: 

  -Κελ αλεζπρείο! Δκείο ζα ζε βνεζήζνπκε. 

  -Αιήζεηα;;; Παο επραξηζηώ πάξα πνιύ! 

  -Αύξην ζα ηνλ έρεηο ζηελ αγθαιηά ζνπ! 

  Έηζη μεθίλεζαλ όινη καδί θαη έςαμαλ θάζε απόκεξε γσληά , θάζε θξπςώλα κπζηηθή. Δίραλ πηα θνπξαζηεί. Κόλν ν αέξαο θαη ε 

ζηαιίηζα είραλ αληνρέο. Έηζη ν αέξαο θαη ε ζηάια ηνπ λεξνύ έςαμαλ ςειά ζην βνπλό! Δθεί ζηελ θνξπθή, βξήθαλ ηε θσιηά ελόο 

γεξαθηνύ πνπ κέζα ήηαλ ην κσξό! Ρν είραλ βξεη! κσο πάλσ από ηε θσιηά παξαθύιαγε ην γεξάθη. Ρη ζα έθαλαλ; Ν αέξαο είρε 

κηα ηδέα! Θα γηλόληνπζαλ θαηαηγίδα! Έηζη ην γεξάθη ζα έθεπγε από ην πνιύ λεξό! Έηζη θαη έγηλε…Ρν γεξάθη έθπγε γξήγνξα αθή-

λνληαο πίζσ ην κσξό! Ρόηε ν αέξαο ζθύξημε θαη ήξζε θνληά ηνπ ην κσξό. Θαηέβεθαλ  ην βνπλό θαη πήγαλ ζηε Καξηαιέλα θαη 

ζηνλ παξαθαηηαλό ηνπ νπξαλνύ.Ζ ζηαιίηζα θώλαμε ραξνύκελε βξήθακε ην κσξό!...Ρν βξήθακε !ιν δηθό ζνπ! 

  -Αρ! Παο επραξηζηώ πάξα πνιύ! Ξσο λα ζαο αληακείςσ; είπε κε ιπγκνύο.  

  -Θα κπνξνύζαηε λα καο αθνινπζήζεηε; Μέξεηε, ηα παηδηά κε βνεζνύλ λα βξσ κηα θίιε γηα λα παίδσ καδί ηεο. 

  -Κεηά ραξάο!! είπε ε κεηέξα. 

Έηζη ε Καξηαιέλα, ε ζηαιίηζα, ν αέξαο, ν παξαθαηηαλόο ηνπ νπξαλνύ, ε κεηέξα θαη ην κσξό ζπλέρηζαλ ην δξόκν ηνπο. Θάπνηα 

ζηηγκή, ζηακάηεζαλ ζε έλα κηθξό ρσξηνπδάθη όπνπ είδαλ κηα ιεύθα λα θιαίεη. 

  -Γηαηί θιαηο όκνξθε ιεύθα; ξώηεζε ε κεηέξα. 

  -Μέξεηε εγώ θαη ην πνηάκη αγαπηόκαζηε!! Κπνξεί λα ζαο θαίλεηαη απίζηεπην θαη όκσο είλαη αιεζηλό!! Άκα αγαπεζνύκε, νη 

άλζξσπνη ζα παξαμελεπηνύλ, άκα καο δεη θάπνηνο ζα γειάζεη. κσο εκείο αγαπάκε ν έλαο ηνλ άιιν θαη δελ κπνξνύκε λα πα-

ληξεπηνύκε !!είπε ζηελαρσξεκέλε. 

  -Κελ θιαηο!! Δκείο ζα πάκε λα βξνύκε ην πνηάκη, ζα ζπδεηήζνπκε θαη ζα ζαο ελώζνπκε!! 

  -Παο επραξηζηώ πνιύ! είπε γειώληαο πηα ε ιεύθα. 

Πηελ απέλαληη πιεπξά ηνπ ρσξηνύ βξήθαλ ην πνηάκη. 



-Θαιεκέξα ζαο !!Δίδακε ηε δεζπνηλίο ιεύθα ζηελ άιιε πιεπξά ηνπ ρσξηνύ θαη καο είπε ηη γίλεηαη κε ζαο!! Κπνξνύκε λα βνεζή-

ζνπκε. Αύξην βξάδπ ζα ‘ ξζνπκε λα ζαο πάξνπκε, εζέλα θαη ηε ιεύθα γηα λα θύγνπκε όινη καδί ζε ρώξεο καθξηλέο! είπε γεκάηνο 

ελζνπζηαζκό ν παξαθαηηαλόο ηνπ νπξαλνύ. Ρν άιιν βξάδπ ε Καξηαιέλα , ην αζηεξάθη, ε κεηέξα θαη ην παηδί πήγαλ ζηγά ζηγά λα 

πάξνπλ ηε ιεύθα. Ν αέξαο θαη ε ζηάια ηνπ λεξνύ πήγαλ ζην πνηάκη. Κεηά βξέζεθαλ θάησ απ΄ ηελ παλζέιελν θαη ζπλέρηζαλ ηε 

δηαδξνκή ηνπο. Δίραλ πεξπαηήζεη ηόζν πνιύ πνπ ζηνλ ηειεπηαίν πιαλήηε πνπ πάηεζαλ είρε κόλν έλα γέξηθν ιειέθη. Ζ Καξηαιέ-

λα ην ξώηεζε : 

  -Ρη έρεηο γέξηθν ιειέθη; 

  -Θαλέλαο πηα δελ κε ζπκπαζεί, ε νηθνγέλεηα κνπ κε έδησμε από ην ζπίηη επεηδή ηνπο ήκνπλ κεγάιν βάξνο. Ξξνηηκώ λα πεζάλσ 

παξά λα είκαη άδηθα πάλσ ζηε γε. 

  -ρη κε ζηελαρσξηέζαη , εκείο ζε ρξεηαδόκαζηε!! Θα ‘ξζεηο καδί καο θαη ηίπνηα θαθό δελ ζα ζνπ πεη θαλείο! 

  ινη καδί ινηπόλ έςαρλαλ έλα όκνξθν κέξνο λα μεθνπξαζηνύλ θαη μαθληθά………..ε Καξηαιέλα δελ άληεμε άιιν θαη ιηπνζύκε-

ζε. Ρόηε όινη ηελ πήξαλ αγθαιηά, ηελ ράηδεςαλ  θαη ζπλήιζε!!!! ηαλ μύπλεζε θαηάιαβε πσο είρε βξεη θίινπο: ε ζηαιίηζα, ν 

αέξαο, ην κσξό, ε κεηέξα, ε ιεύθα, ην πνηάκη, ην ιειέθη, όινη απηνί ηελ είραλ βνεζήζεη λα θηάζεη …..θάησ απ’ ηηο ζάιαζζεο 

ηνπ Αηγαίνπ, θάησ απ’ ηνπ ήιηνπ ηηο αθηίλεο…………!!!!!Πε έλαλ πιαλήηε καγηθό …ηνλ πιαλήηε ηεο παληνηηλήο θηιίαο, ηνλ πιαλή-

ηε ηεο αγάπεο!! 

Θαξηάιε Ιίια  

H Λεύθα ρσξίο θίινπο 

Κηά θνξά θη έλαλ θαηξό έλαο άλζξσπνο θύηεςε έλα ζπνξάθη.Θαζώο ηα ρξόληα πεξλνύζαλ ην 

ζπνξάθη κεγάισλε,έγηλε κηθξό θύην θαη αξγόηεξα έλα κηθξό δεληξάθη . 

 Ν άλζξσπνο ζπλέρηδε λα ην πνηίδεη θαη λα ην θξνληίδεη.Ήηαλ γηα πνιιά ρξόληα ν θίινο ηεο, ε 

ζπληξνθηά ηεο.ηαλ ήξζε ε ώξα ην ζπνξάθη έγηλε έλα ηεξάζηην δέληξν, κηά ιεύθα αιιά ν 

άλζξσπνο  είρε κεγαιώζεη θαη απηόο θαη πέζαλε από γεξαηηά. Ξξνηνύ όκσο πεζάλεη πόηηζε γηα 

ηειεπηαία θνξά ην δέληξν ηνπ .               

 

 Ζ  ιεύθα ράλνληαο ηνλ άλζξσπν πνπ ηελ θξόληηδε  πξνζπαζνύζε λα θάλεη θαηλνύξηνπο θί-

ινπο.Ππλέρεηα γλώξηδε πνιιά δώα αιιά εθείλα δελ ήζειαλ λα γίλνπλ θίινη κε κία ιεύθα.  Ενύζε 

νινκόλαρε κέζα ζε κηα έξεκε θνηιάδα θαη ην πην θνληηλό ηεο δέληξν ήηαλ ρηιηόκεηξα καθξπά ηεο.  Γελ είρε θαλέλαλ γηα ιίγε 

ζπληξνθηά.Θαζε βδνκάδα ηα βξάδηα έξρνληαλ κεξηθά παηδηά θαη έβαθαλ κε ζπξέη ηνλ θνξκό ηεο. 

Ν θνξκόο ηεο εηρε θαηαληήζεη ρξσκαηηζηόο!!!! 

Απηό ζπλέρηζε γηα πνιύ κεγαιν δηάζηεκα. Γηα ηε ιεύθα θαηλόηαλ ζαλ λα πέξαζαλ αηώλεο  . 

  Ήηαλ πηα Ηνύληνο θαη έθαλε πνιύ δέζηε. Δπηπρώο  ππήξραλ θαη νη γείηνλεο πνπ αγαπνύζαλ ηε ιεύθα  θαη ηελ πόηηδαλ πνιύ ζπ-

ρλά. 

    Κηα κέξα γλώξηζε έλαλ ζθύιν πνπ ηνλ έιεγαλ Καμ.Ρνλ ξώηεζε αλ ζέιεη λα γίλνπλ θίινη θαη  εθείλνο ηεο απάληεζε ΛΑΗ!Ζ 

ιεύθα   από ηελ ραξά ηεο έθιαςε. Μαθληθά είρε  απνθηήζεη έλα θίιν .Κηινύζαλ θαη δηαζθέδαδαλ όιε κέξα . 

Ξέξαζαλ πεξίπνπ δέθα ρξόληα θαη έλα απόγεπκαέηζη όπσο δηαζθέδαδαλ θαη γεινύζαλ  πέξαζαλ απν δίπια ηνπο  νη  ηδηνθηήηεο 

ηνπ Καμ. Ρνλ  αλαγλώξηζαλ ακέζσο θαη ηνλ πήξαλ καδί ηνπο. 

Ζ ιεύθα έκεηλε μαλά κόλε.Ρώξα πηα ήηαλ θη απηή γέξηθε. 

   Ρα ρξόληα πεξλνύζαλ θαη ε ιεύθα ζπλέρηδε λα ςάρλεη γηα έλαλ θίιν. Έλα πξσηλό εθεη πνπ ζηεθόηαλ κόλε ηεο είδε λα θπηξώλεη 

δίπια ηεο έλα δεληξάθη.Ήηαλ κηα κηθξή αριαδηά.  

 Άξαγε ε ιεύθα είρε βξεί επηηέινπο ελα θίιν πνπ δελ ζα έθεπγε πνηέ απν δίπια ηεο;;;; 

 

Θαινπίζεο Γεκήηξηνο  
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