
Όταν θ 25θ Μαρτίου μασ βοθκάει να ανταμώςουμε 

παραδόςεισ, μφκουσ και ιςτορίεσ, αφθγιςεισ ,γεγονότα  και 

τραγοφδια και άλλα ενδιαφζροντα πολλά, του παρελκόντοσ  

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ….  

Αναμενόμενα κάκε φορά που πλθςιάηει μια εκνικι, κρθςκευτικι, εποχικι και 

οποιαδιποτε άλλθ  γιορτι που ζχει τισ ρίηεσ  τθσ ςτο παρελκόν του  τόπου μασ,  

ςτισ παραδόςεισ, ςτθ λαογραφία  και ςε ιςτορικζσ αναφορζσ  «ανοίγει» το  

μπαουλάκι του χρόνου με αναμνιςεισ και όχι μόνο ,και αναςφρονται 

πλθροφορίεσ και ςτοιχεία που εμπλουτίηουν ,ευαιςκθτοποιοφν και κινθτοποιοφν 

προςεγγίςεισ και δράςεισ.  

Ζτςι , αν το δοφμε μζςα από αυτό το πρίςμα δίνουμε ςτο δικό μασ ερευνθτικό 

ενδιαφζρον ωσ παιδαγωγοί αλλά και ςτα παιδιά μια καλι ευκαιρία να 

ταξιδζψουμε μζςα ςτα παλιά και μάλλον… ςτα πιο-πιο  παλιά χρόνια μαηί τουσ 

και να βιϊςουμε , να αφουγκραςτοφμε αυτό το ηωογόνο και όμορφο 

παραδοςιακό  κλίμα .  

Θ εκκίνθςθ μασ για όλο αυτό εξυπθρετείται και προωκείται από τθ ςτιγμι που 

εντοπίςουμε και διαλζξουμε  τα κατάλλθλα εργαλεία που κα βοθκιςουν τθν 

εξζλιξθ των πραγμάτων με τα παιδιά και κα απογειϊςουν τθ φανταςία τουσ. 

Πρώτο  από τα δικά μασ εργαλεία  ,ζκπλθξθ για τθν ομάδα των παιδιϊν 

αποτζλεςε ζνα μεγάλο υφαντό ταγάρι, κάποιασ ςπουδαίασ  υφάντρασ τθσ γιαγιάσ 

Κατίνασ που ζηθςε εκεί κάπου ςτα δφςκολα   χρόνια του 1821…. 

                                             



 

Περίτεχνο και πολφχρωμο το ταγάρι φτιαγμζνο από μαλλί προβατίνασ  και πόντο-

πόντο υφαςμζνο ςτον αργαλειό , χρωματιςμζνο με φυτικζσ βαφζσ   που το 

επιμελικθκε με υπομονι ,τραγοφδι και μεράκι θ γιαγιά Κατίνα κζρδιςε τισ 

εντυπϊςεισ αμζςωσ. 

Ιταν το ίδιο που τράβθξε τθν προςοχι τθσ όταν το κρατοφςε ο παπποφσ πάνω 

ςτον γάιδαρο του και πιγαινε ςτο χωράφι,ςτθ πθγι και  ςτο βουνό να ανταμϊςει  

τουσ φίλουσ του τα……. κλεφτόπουλα. 

Σο περιεχόμενο του ακόμα πιο ενδιαφζρον με…. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φωτογραφίεσ από το γάμο του παπποφ Μιτςου 

(κλεφτόπουλου…) με τθν όμορφθ  γιαγιά Κατίνα 

(χωριατοποφλασ….) 

             Πορτραίτα των κουμπάρων και των φίλων τουσ. 

Στιγμιότυπα από το τραπζηι του γάμου με παρουςίαςθ παραδο- 

ςιακών προϊόντων. Παξιμάδια, μζλι, χαμομιλι, ρίγανθ φζτα , 

κραςάκι, ςκόρδο για τθ ςκορδαλιά και άλλα πολλά! 

             Μαγειρικά ςκεφθ εκείνθσ τθσ εποχισ. 

Χάρτεσ τθσ Ελλάδασ. 

             Λίγθ μόδα εποχισ  ςτθν ζνδυςθ και ςτα  αξεςουάρ που 

κρατοφςαν , μαντιλια, ταγάρια, φεςάκια , ποδιζσ, φουςτανζλεσ, 

γιλεκάκια και μάλλινα αγορίςτικα καλςόν….  

          Κουδοφνεσ από γίδεσ και προβατίνεσ για να 

κουδουνίςουμε και καλζςουμε τουσ ςυγχωριανοφσ μασ ςτο γάμο 

. 

          Και φυςικά οι καλεςμζνοι (όλα τα παιδιά) που είδαν, 

άκουςαν, ρώτθςαν, γνώριςαν, γεφτθκαν και βίωςαν  μζςα από 

αυτι τθν φανταςτικι ιςτορία λίγο από τθν παράδοςθ μασ.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                               

                                                                               

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

Σα τιμϊμενα πρόςωπα ο γαμπρόσ- παπποφσ Μιτςοσ και θ νφφθ- γιαγιά Κατίνα , 

ςτα νιάτα τουσ. 

               

                 

 

Θ μικρι μασ αυτι βιωματικι προςζγγιςθ ολοκλθρϊκθκε όπωσ αρμόηει με το 

δθμοτικό τραγοφδι του Χαραλάμπθ, ιδιαιτζρωσ αγαπθτό ςτα παιδιά κάκε θλικίασ. 

 

 Δεφτερο εργαλείο  ςτθ ςυνάντθςθ μασ με τθ παράδοςθ, το αγαπθμζνο  παιδικό 

βιβλίο «Σα Ελλθνάκια» τθσ Ευγενίασ Φακίνου με τθν υπζροχθ εικονογράφθςθ του 

που είναι βαςιςμζνθ ςτθν Ελλθνικι  λαϊκι Σζχνθ μασ και εμπνζει όμορφεσ 

καλλιτεχνικζσ εναςχολιςεισ πάνω ςτα  παραδοςιακά αυτά μοτίβα ςυνάμα με τθν 

δφναμθ τθσ αφιγθςθσ  τθσ ξεχωριςτισ αυτισ  ιςτορίασ.   



 

 

 



                               

 



Τρίτο εργαλείο μασ ,τα δθμοτικά τραγοφδια ,τα ιδιαίτερα αυτά ακοφςματα που 

ακουμποφν ςτθ ψυχι μασ, ςυνοδεφονται από  παραδοςιακά όργανα, 

δθμιουργοφν και κατευκφνουν  χοροφσ μζςα ςε ομαδικό και μοναδικά οικείο 

πνεφμα ,μιλοφν για κάκε πτυχι και κάκε ςυναίςκθμα τθσ κακθμερινισ  ηωισ και 

χρθςιμοποιοφν λζξεισ λίγο παράξενεσ μα εξαιρετικά ενδιαφζρουςεσ  για τα 

παιδιά και πολλζσ φορζσ αςτείεσ που γίνονται άμεςα αίτθμα επανάλθψθσ από 

όλουσ  αφοφ τα ακοφςουν και τα χαροφν. 

Λδιαίτερο ενδιαφζρον υπιρξε από τα παιδιά θ αναφορά ςτα ονόματα των θρϊων 

του 1821, τθσ Μπουμπουλίνασ ,του Κολοκοτρϊνθ, αλλά και των απλϊν 

κακθμερινϊν ονομάτων τθσ εποχισ όπου τον Γιάννθ τον φϊναηαν Γιάννο, τον 

Δθμιτρθ… Μιτρο, τον Παναγιϊτθ ….Παναγι, τθν Μαρία ….Μαριϊ , τθν Κατερίνα 

….Κατίνα και με τον ίδιο τρόπο άλλαηαν και πολλά άλλα.   

Θ πρόταςθ μασ για λίγεσ μζρεσ να «πειράξουμε»  λίγο και τα δικά μασ ονόματα 

προσ τα «παλιά» είχε κερμι υποδοχι από τα παιδιά. Κι αν του Ορφζα μασ δεν 

μπορζςαμε να του …..πειράξουμε λίγο το όνομα εκείνοσ βρικε τθ λφςθ: 

«Με ζχει βαφτίςει και με άλλο όνομα ο νονόσ μου» διλωςε ςτθν ομάδα, «με 

λζνε και Κωνςταντίνο… όχι μόνο Ορφζα» . Και εμείσ από τθ πλευρά μασ του  

χαρίςαμε απλόχερα για λίγεσ μζρεσ το «Κωνςταντισ» να το χαρεί για αυτζσ τισ 

μζρεσ τθσ παράδοςθσ , τθσ ιςτορίασ ,τθσ 25θσ Μαρτίου, των αγϊνων κ.α. 

Αναφερόμενοι ςτα δθμοτικά τραγοφδια και ςε άλλα τραγοφδια που αναφζρονται 

ςε εκείνα τα χρόνια  χαρικαμε και ξεχωρίςαμε τα παρακάτω: 

Θ ΜΠΑΛΑΝΣΑ ΣΟΤ ΚΤΡ ΜΕΝΣΛΟΤ  

https://www.youtube.com/watch?v=Tgjbmy8vPTA&index=5&list=PLd3eQQjTr5N1

qM6WoUfXqGRwaNCAmJASy 

ΕΧΕΣΕ ΓΕΛΑ ΒΡΤΟΤΛΕ, Ο ΧΟΡΟ ΣΟΤ ΗΑΛΟΓΓΟΤ 

https://www.youtube.com/watch?v=7N7Waiewzls&index=7&list=PLd3eQQjTr5N1

qM6WoUfXqGRwaNCAmJASy 

ΑΡΑΝΣΑ ΠΑΛΛΚΑΡΛΑ 

https://www.youtube.com/watch?v=7baQcrUVj_A&list=PLd3eQQjTr5N1qM6WoU

fXqGRwaNCAmJASy&index=8 

https://www.youtube.com/watch?v=Tgjbmy8vPTA&index=5&list=PLd3eQQjTr5N1qM6WoUfXqGRwaNCAmJASy
https://www.youtube.com/watch?v=Tgjbmy8vPTA&index=5&list=PLd3eQQjTr5N1qM6WoUfXqGRwaNCAmJASy
https://www.youtube.com/watch?v=7N7Waiewzls&index=7&list=PLd3eQQjTr5N1qM6WoUfXqGRwaNCAmJASy
https://www.youtube.com/watch?v=7N7Waiewzls&index=7&list=PLd3eQQjTr5N1qM6WoUfXqGRwaNCAmJASy
https://www.youtube.com/watch?v=7baQcrUVj_A&list=PLd3eQQjTr5N1qM6WoUfXqGRwaNCAmJASy&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=7baQcrUVj_A&list=PLd3eQQjTr5N1qM6WoUfXqGRwaNCAmJASy&index=8


ΜΑΝΑ ΜΟΤ ΣΑ ΚΛΕΦΣΟΠΟΤΛΑ 

https://www.youtube.com/watch?v=8UHRymuhtBY&index=10&list=PLd3eQQjTr5

N1qM6WoUfXqGRwaNCAmJASy 

ΜΑΝΑ ΜΟΤ ΣΑ ΚΛΕΦΣΟΠΟΤΛΑ (ΟΡΧΘΣΡΛΚΟ) 

https://www.youtube.com/watch?v=qrI_hCW8Eu0 

ΚΛΕΦΣΛΚΘ ΗΩΘ ( ΚΕΛΑΘΔΟΝΘ) 

https://www.youtube.com/watch?v=EH60_GJYReg 

ΝΑ ΣΑΝΕ ΣΟ 21… 

https://www.youtube.com/watch?v=IbUmjr7p_Ls 

Ο ΚΟΤΡΛΟ ΣΟΤ ΡΘΓΑ ΦΕΡΡΑΛΟΤ ΒΕΛΕΣΛΝΛΘ - ΝΛΚΟ ΞΤΛΟΤΡΘ  

https://www.youtube.com/watch?v=78OcEBJPmgM 

ΠΕΡΘΦΑΝΟΛ ΟΛΟΛ 

https://www.youtube.com/watch?v=OT2aWVSuXU8 

ΣΑΜΛΚΟ, ΜΑΝΟ ΧΑΣΗΛΔΑΚΛ, ΝΛΚΟ ΓΚΑΣΟ 

https://www.youtube.com/watch?v=8oUHeQkn_34&index=2&list=PLvGpnOrBOY

5QRKohQ3QaXQydo4GAKO9aJ 

ΣΛ ΝΑ ΚΤΜΘΚΩ ΣΛ ΝΑ ΞΕΧΑΩ - ΝΣΑΛΑΡΑ ΦΕΡΣΘ 

https://www.youtube.com/watch?v=_FcPbaoTaqI&list=PLvGpnOrBOY5QRKohQ3

QaXQydo4GAKO9aJ&index=10 

ΓΛΩΡΓΟ ΝΣΑΛΑΡΑ  " ΔΕΚΑ ΠΑΛΛΘΚΑΡΛΑ " 1972 

https://www.youtube.com/watch?v=wahh5J6gkgQ&list=PLvGpnOrBOY5QRKohQ3

QaXQydo4GAKO9aJ&index=15 

Ο ΛΛΑΚΟ ΔΕΝ ΕΦΑΝΘΚΕ - ΘΛΛΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΛΟΤ 

https://www.youtube.com/watch?v=DS4w_QREAAU 

ΒΟΤΛΑ ΠΑΛΛΑ-ΖΝΑ ΝΕΡΟ ΚΤΡΑ ΒΑΓΓΕΛΛΩ 

https://www.youtube.com/watch?v=Pd2NhMxj1xI 

https://www.youtube.com/watch?v=8UHRymuhtBY&index=10&list=PLd3eQQjTr5N1qM6WoUfXqGRwaNCAmJASy
https://www.youtube.com/watch?v=8UHRymuhtBY&index=10&list=PLd3eQQjTr5N1qM6WoUfXqGRwaNCAmJASy
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https://www.youtube.com/watch?v=8oUHeQkn_34&index=2&list=PLvGpnOrBOY5QRKohQ3QaXQydo4GAKO9aJ
https://www.youtube.com/watch?v=8oUHeQkn_34&index=2&list=PLvGpnOrBOY5QRKohQ3QaXQydo4GAKO9aJ
https://www.youtube.com/watch?v=_FcPbaoTaqI&list=PLvGpnOrBOY5QRKohQ3QaXQydo4GAKO9aJ&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=_FcPbaoTaqI&list=PLvGpnOrBOY5QRKohQ3QaXQydo4GAKO9aJ&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=wahh5J6gkgQ&list=PLvGpnOrBOY5QRKohQ3QaXQydo4GAKO9aJ&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=wahh5J6gkgQ&list=PLvGpnOrBOY5QRKohQ3QaXQydo4GAKO9aJ&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=DS4w_QREAAU
https://www.youtube.com/watch?v=Pd2NhMxj1xI


ΓΛΑΝΝΘ ΜΟΤ ΣΟ ΜΑΝΣΘΛΛ ΟΤ – ΓΛΤΚΕΡΛΑ 

https://www.youtube.com/watch?v=mqOOcbvkMwo 

ΜΛΑ ΦΟΡΑ ΚΛ ΕΝΑ ΚΑΛΡΟ .... ΦΟΤΚΑΡΑΔΕ ΟΛ ΡΑΓΛΑΔΕ 

https://www.youtube.com/watch?v=5E5_NOXYWpg&list=PLiVQFB3ZvEb76awE5c

eLw7uIoR2Bo4JII&index=2 

Μικρόσ λαόσ (ορχθςτρικό) 

https://www.youtube.com/watch?v=o1xXpc2m46Q&index=14&list=PLiVQFB3ZvE

b76awE5ceLw7uIoR2Bo4JII 

ΜΑΚΡΤΓΛΑΝΝΘ - Ο ΘΛΛΟ ΕΒΑΛΛΕΨΕ ΕΛΛΘΝΑ ΜΟΤ - ΧΡΘΣΟΤ ΛΕΟΝΣΘ 

https://www.youtube.com/watch?v=eAFrtnbP-

EY&list=PLiVQFB3ZvEb76awE5ceLw7uIoR2Bo4JII&index=50 

Κανάςθσ Διάκοσ 

https://www.youtube.com/watch?v=CnHfIdYU1D8&index=51&list=PLiVQFB3ZvEb

76awE5ceLw7uIoR2Bo4JII 

ΓΛΑ ΠΕΣΕ ΜΟΤ ΒΡΕ ΕΛΛΘΝΕ - ΜΠΑΜΠΘ ΣΕΡΣΟ 

https://www.youtube.com/watch?v=AtB9sSGyAmw&index=61&list=PLiVQFB3ZvE

b76awE5ceLw7uIoR2Bo4JII 

ΜΑΡΛΟ ΦΡΑΓΚΟΤΛΘ - ΣΑΜΛΚΟ 

https://www.youtube.com/watch?v=uQt72M1meK0&index=72&list=PLiVQFB3ZvE

b76awE5ceLw7uIoR2Bo4JII 

 

ΣΟΤ ΔΛΓΕΝΘ ΣΑ ΚΑΣΡΑ ~ΑΒΛΝΑ ΓΛΑΝΝΑΣΟΤ~ 

https://www.youtube.com/watch?v=0vbH5VBb3Sw&index=98&list=PLiVQFB3ZvE

b76awE5ceLw7uIoR2Bo4JII 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mqOOcbvkMwo
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Τζταρτο εργαλείο μασ οι εικόνεσ, οι χάρτεσ, το ζντυπο και θλεκτρονικό υλικό  και 

φυςικά  τα ζργα τζχνθσ που προζκυψαν από τθν ζμπνευςθ τθσ εποχισ και που 

πάντα χαρίηουν δυνατζσ εντυπϊςεισ ςε όλουσ μασ και βοθκοφν ςτθν κατανόθςθ 

αλλά και ςτθν εμπλοκι τθσ ομάδασ ςτο αντικείμενο ενδιαφζροντοσ.  

 

 

                                                                               

 



 



 

 

 

 

                               

 



 

 

                                    



                                     

 

 



                             

 

             

              



             

 

                 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

             

 



 

                              

 

                        

 

 

 



                               

                                                   

                                       



 

                         

 

                                   

        

                    



                                         

 

 

                   

 

                                    



                                              

 

 

           

 



Πζμπτο εργαλείο,  το κζατρο ςκιϊν που φιλοξενιςαμε  ςτο ςχολειό μασ με 

πρωταγωνιςτι τον Καραγκιόηθ , τον Μπάρμπα Γιϊργθ ,τα κολλθτιρια , το 

πρωτοπαλίκαρο κλεφτόπουλο Κίςςα και τθν υπόλοιπθ γνωςτι παρζα τουσ που 

μπικαν ςτον αγϊνα για τθ λευτεριά  και μασ χάριςαν  ενκουςιαςμό, πολλι  χαρά 

και γζλιο με τον  αυκορμθτιςμό τουσ και τισ γνωςτζσ γραφικζσ  «γκάφεσ» τουσ…. 

 

                

 

 

 



Ζκτο εργαλείο , τα ζργα των παιδιϊν που παριγαγαν ςχόλια, τροφοδότθςαν 

ςυηθτιςεισ και μπικαν ςτθν ςυλλογι ζργων τθσ 25θσ Μαρτίου…. 

 

 



 

 

 

                         

                         

 

 

 

 

 



 

 

 



   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                              



 

 

 

 

 

                                 

 

 



                                    

 

                                                                   



                                           

 

               

 

 

 



Ανταμϊνοντασ λοιπόν ζνα μζροσ τθσ τόςο ενδιαφζρουςασ ιςτορίασ και  

παράδοςθσ μασ μζςα από διαδραςτικό και βιωματικό τρόπο, καταλιξαμε και ςτθ 

γιορτι  μασ όπου πρωτεφοντα ρόλο ζπαιξε θ χαρά τθσ επικοινωνίασ μικρϊν και 

μεγάλων μζςα από  τθ μουςικι, το τραγοφδι και τθ μικρι παρζλαςθ μασ….  

                    

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

ΔΠΙΜΔΛΔΙΑ ΚΔΙΜΔΝΩΝ -ΠΑΡΟΤΙΑΗ: ΑΝΝΑ ΣΑΗ 

ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΑΝ ΟΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΟΙ:  ΟΦΙΑ 
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