
Επίσκεψη του 7ου βρεφονηπιακού σταθμού στον 3ο
 

παιδικό σταθμό κι αναπαράσταση του εθίμου 

 « » 

 από την Κω. 

 

Τα  νηπιάκια του 7ου βρεφονηπιακού σταθμού είχαν μαζί με τις δασκάλες 

τους τη μεγάλη χαρά να επισκεφτούν τον 3ο παιδικό σταθμό για να συμπλεύσουν 

μαζί νοητά ως την Κω και να γίνουν ενεργοί συμμέτοχοι ενός παραδοσιακού 

εθίμου. Τα παιδιά του 7ου ως «καμουζέλες ή αλαφάκια» και η «κοκκάλα»* ως 

γαϊδουράκι- μπαστουνάκι με τροκάνα- κουδούνα. Σε μια αποκριάτικη παρέλαση με 

χορευτικές φιγούρες με κλωτσιές γαϊδάρου κατά το έθιμο, αναπαράστησαν τις 

«Γαουρίστινες» (αποκριάτικος χορός από το χωριό Κέφαλος με πιθανές ρίζες 

στην αρχαιότητα) και έδωσαν το βροντερό παρόν και πολύ κέφι στους φίλους του 

3ου. Μουσική παραδοσιακή… 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sz6OTSZR2ko 

μαράκες, ντέφια και πολύ χειροκρότημα. 

 

Ακολούθησε μουσικοκινητική δράση από τις δασκάλες του 3ου με συμμετοχή 

όλων των παιδιών κι ελεύθερο παιχνίδι στην αυλή.  

 

Πολύ σημαντική ήταν η παρουσία όλου του σταθμού (3ου) στην υποδοχή των 

φίλων τους. Όλο το σχολείο ως μια μεγάλη παρέα κι ευγενικός οικοδεσπότης 

περίμενε στην αυλή το σχολικό λεωφορείο για το δρώμενο. Κι ως μια οικογένεια 

υποδέχθηκε στο τέλος τους μικρούς επισκέπτες μέσα στο σταθμό για ένα γλυκό 

κέρασμα, φτιαγμένο με πολλή αγάπη από τον μάγειρα. Τα παιδιά έπαιξαν και μέσα 

στο σχολείο με καινούργια παιχνίδια και γωνιές κι άκουσαν από την κυρία Μαρία 

μια όμορφη ιστορία με πρωταγωνιστές τους μαρκαδόρους… δίνοντας περισσότερο 

«χρώμα» στην ομορφιά της ημέρας… 

https://www.youtube.com/watch?v=sz6OTSZR2ko


 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 





 



 

Η επίσκεψη αυτή ήταν μια μικρή «βουτιά» στον πλούτο της λαϊκής μας 

παράδοσης, μια βιωματική δράση με πλούσια κοινωνικοσυναισθηματική 



αλληλεπίδραση μεταξύ των παιδιών κι ένα σημαντικό αποτύπωμα στη «φαρέτρα» 

των εμπειριών τους. Πάνω απ’ όλα έμαθαν κάτι, περνώντας όμορφα! 

Και του χρόνου με υγεία! 

 

*(Παραδοσιακά η “κοκκάλα” ήταν φτιαγμένη από το οστό της κεφαλής 

γαϊδάρου κι έβγαινε στους δρόμους των χωριών του νησιού τις μέρες των Αποκριών, 

κυρίως την τελευταία εβδομάδα, την Τυρινή, για να φοβερίσει (με βάση μαρτυρίες) 

μικρούς και μεγάλους έτσι ώστε να μην τρώνε κρέας, αλλά και γενικώς να τρομάξει 

τον κόσμο στο πέρασμα της)! 
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