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  ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ… 
 

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:  
ΚΑΝΤΙΤΖΙΔΗΣ  ΣΙΜΟΣ,  
μαθητής του Γ1ΕΠΑ.Λ. 
 
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:  
ΚΑΡΠΟΥΖΗ ΕΦΗ, μαθήτρια του Γ2ΕΠΑ.Λ. 
ΣΑΜΑΡΑ ΕΙΡΗΝΗ, μαθήτρια του Δ΄ΕΠΑ .Λ. 
 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:  
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ  ΕΛΣΑ,  
μαθήτρια του Γ΄ ΕΠΑ.Λ. 
ΚΟΥΚΟΥΛΗ ΠΑΣΧΑΛΙΑ, 
μαθήτρια του Δο Τ.Ε.Ε. 
ΚΟΦΟΤΟΛΙΟΣ  ΑΝΤΩΝΗΣ , 
μαθητής του   
ΑΝΤΖΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ, 
μαθήτρια του Βγ1 Τ.Ε.Ε. 
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, 
μαθητής του Βγ2 Τ.Ε.Ε. 
ΔΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, 
μαθητής Γγ Τ.Ε.Ε    
ΜΠΑΤΖΙΟΣ ΣΑΚΗΣ,  
μαθητής του Β΄ ΕΠΑ.Λ. 
 
και γινόμαστε περισσότεροι……. 
 

      …ΚΑΙ ΤΙ ΓΡΑΦΟΥΜΕ 
 

Σελ. 2   Ποιοι είμαστε  
Σελ. 3  - 5   Με τις πέντε αισθήσεις…  
Σελ. 6   Αφιέρωμα 
Σελ. 7   Τα αγωνίσματα  
Σελ. 8  Το ημερολόγιο των αγώνων 
Σελ. 9  Κάτι για τους ερωτευμένους 
Σελ.10 & 11 Τα αποκριάτικα έθιμα μας 
Σελ.12  Εδώ γελάτε 
 
 

Επιμέλεια : Θεοδοσιαδου Ντίνα, ΠΕ02 

  Δαρνάκας Ιωάννης, ΠΕ11 

EDITORIAL 
 

Το τεύχος αυτό είναι αφιερωμένο 
στα παιδιά μας και τον προπονητή τους 
που συμμετείχαν και διακρίθηκαν  στους 
χειμερινούς αγώνες Special Olympics  από 
26 Ιανουαρίου έως 6 Φεβρουαρίου στην  
μακρινή Κορέα. 

 Καβακλιλή Αναστασία 
Μπάτζιο Αθανάσιο  
Σαμαρά Ειρήνη και  
κ.  Δαρνάκα Ιωάννη  
 
απλά  
Σας ευχαριστούμε 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Η Διευθύντρια  
Άννα Κωστοπούλου 
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Με τις πέντε αισθήσεις……. 

Κάτι τρέχει……  
Τον τελευταίο καιρό κάτι τρέχει. Κυριολεκτικά. Πριν από λίγο καιρό, 

ξεκίνησε μια μεγάλη Παραμυθοδρομία σε όλη την Ελλάδα, με πρωταγωνιστές  
γνωστούς  ολυμπιονίκες (μαραθωνοδρόμους, δρομείς και άλλους αθλητές) οι 
οποίοι, έως τον Δεκέμβριο του 2013, θα έχουν καλύψει μια απόσταση 2.013 
χιλιομέτρων, μετά ζωντανής αφήγησης παραμυθιών! Αφού διασχίσουν 25 
νομούς και 90 πόλεις, θα τερματίσουν στο Ακρωτήριο Ταίναρο (Λακωνία). 

Ο αφηγητής παραμυθιών Δημήτρης Αβούρης, υπεύθυνος της Μη 
Κυβερνητικής Οργάνωσης «Όναρ-μέσω τέχνης για το άρρωστο παιδί» που 
διοργανώνει τη δράση, ήρθε και σε μας. Τον υποδεχτήκαμε με αθλητές μας 
και μετά …περάσαμε τέλεια. Κάναμε όλοι μαζί παραμύθια και διασκεδάσαμε 
και γελάσαμε. 

ΝΤΙΝ – ΝΤΑΝ…. 

Με τα παιδιά του σχολείου μου πήγαμε 
στην παράσταση του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών «Η 
Παναγία των Παρισίων». Είχε ωραία σκηνικά, 
το καμπαναριό της εκκλησίας της Παναγίας 
των Παρισίων, με δυο καμπάνες- την Ντιν και 
την Νταν- που σχολίαζαν όσα γίνονταν στην 
παράσταση και ήταν φίλες του πρωταγωνιστή, 
του Κουασιμόδου. Μόνο αυτός( και εμείς) τις άκουγε. Η υπόθεση ξεκινά  με 
ηρωίδα την τσιγγάνα Εσμεράλδα να χορεύει στο προαύλιο του ναού της 
"Παναγίας των Παρισίων", όταν προκαλεί την προσοχή του ιερέα Φρόλο, 
κακού και εγωιστή που την ερωτεύετα ι και προσπαθεί να την απαγάγει με τη 
βοήθεια του υιοθετημένου του γιου Κουασιμόδου- ενός κακάσχημου αλλά 
καλόκαρδου ανθρώπου. Η Εσμεράλδα κατορθώνει να αποφύγει την 
απαγωγή χάρη στην επέμβαση κάποιας ομάδας στρατιωτών με τον 
αξιωματικό Φοίβο , τον οποίο και συναντά λίγες μέρες μετά. Ο Φοίβος 
ερωτεύετα ι την Εσμεράλδα. Αργότερα όμως εμφανίζεται ο Φρόλο που 
σκοτώνει το Φοίβο και στη συνέχεια  ως φονιάς κατηγορείται η Εσμεράλδα. 
Αυτή τελικά προτιμά το θάνατο παρά να παραδοθεί στον Φρόλο. Η 
Εσμεράλδα συλλαμβάνεται και εκτελείται, ενώ ο Κουασιμόδος που 
προσπάθησε να τη γλυτώσει σκοτώνει τον ιερέα στο κωδωνοστάσιο . Ο 
Κουασιμόδος στο τέλος πεθαίνει στο νεκροταφείο έχοντας αγκαλιά το πτώμα 
της Εσμεράλδας.  

Έλσα Παπαδοπούλου 
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ΕΕΕκκκκκκοοο………κκκκκκιιισσστττήήήρρριιιοοο(((όόόχχχιιι   τττοοο   κκκλλλαααμμμπππ!!!)))      
Από την επίσκεψη μας στα Εκκοκκιστήρια Σιάρκου 
στην Ηράκλεια… 
  
Μάθαμε ότι… 

Το εργοστάσιο μπορεί να επεξεργαστεί 600 τόνους 
βαμβάκι το 24ωρο. Το βαμβάκι περνά από τα 
μηχανήματα, στεγνώνει και μετά γίνεται ο 
καθαρισμός του σπόρου με την ίνα. Σε κάθε 100 κιλά τα 33 είναι ίνα, τα 50 
βαμβακόσπορος και 17 κιλά αδρανή υλικά( που δεν ξέρω τι είναι!). 
Συσκευάζεται σε πακέτα 220 κιλών. Εξάγεται συνήθως  σε αφρικανικές και 
ασιατικές χώρες.  

Μεγάλα μηχανήματα, πολύς θόρυβος 

Αντώνης Κοφοτόλιος 

Πήγαμε μουσείο! ( Αρχαιολογικό Μουσείο «Μπεζεστένι») 
Τι μας εντυπωσίασε :  

• το τεράστιο άγαλμα και η ιστορία του μουσείου, η ζωή προηγούμενων 
εποχών: πώς ζούσαν, με τι ασχολούνταν  

• σκέφτηκα πώς ήταν εκείνη την εποχή . Είναι ωραία να βλέπεις  παλιά 
πράγματα  

• η εικόνα του Χριστού από μάρμαρο,  μια πόρτα από έναν τάφο . 
• που είχε φτιαγμένα παιχνίδια , πόσο δυνατοί και καλοί ήταν απέναντι 

στους συμπολίτες τους  
• τα αγάλματα και τα κοσμήματα , ένιωσα σεβασμό για τους προγόνους 

μου   
• τα έξι κεφάλια αγαλμάτων   
• ότι πριν πολλά χρόνια φυλούσαν τα τρόφιμα τους , δεν έχω  ξαναδεί  

τόσο μεγάλο πιθάρι   
• εκείνο που ανάβουν το καντηλάκι (λυχνάρι )   
• τα αγάλματα ,η εικόνα του Χριστού και ο τάφος του νεκρού . Σκέφτηκα 

πώς μπόρεσαν και τα έκαναν, αν ήταν ευχαριστημένοι με τον τρόπο 
που ζούσαν 

Κουκούλη Πασχαλία 
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ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΑΛ 
  Φέτος στο σχολείο κάνουμε μια ομάδα με την κ. Ελένη, την κοινωνική 
λειτουργό και την κ. Μαρία, την ψυχολόγο. Μιλάμε για διάφορα θέματα, όπως 
για το φόβο και πώς μπορούμε να τον ξεπεράσουμε. Με αρέσει πολύ αυτή η 
ομάδα, γιατί μαθαίνω πολλά πράγματα από αυτήν . Είναι ένα πολύ 
ενδιαφέρον θέμα αυτό που συζητάμε και χαίρομαι που συμμετέχω στην 
ομάδα. Ελπίζω να μάθω ακόμα περισσότερα πράγματα για τον φόβο, για να 
μπορέσω να αντιμετωπίσω και εγώ μερικές φορές το δικό μου. 

Καντιτζίδης Σίμος 

ΟΜΑΔΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 
Η εμπειρία  μου… 

§ στην ομάδα κάνουμε διάφορα πράγματα, όπως π.χ. διαβάζουμε, 
ακούμε ιστορίες, γράφουμε για διάφορα θέματα που είναι ενδιαφέροντα 

§ νιώθω άνετα στην ομάδα μου γιατί μπορώ να εκφράσω πράγματα από 
θέματα που με ενδιαφέρουν 

§ έχω εμπιστοσύνη, είμαι χαρούμενη και ευχαριστημένη, γιατί γινόμαστε 
μια παρέα και μιλάμε για μας 

§ πιστεύω πως έχω δείξει εκτός από ενδιαφέρον και τον καλύτερο μου 
εαυτό  

Αζνταρίδου Μαρίνα  

ΦΦΦωωωτττεεειιινννέέέςςς   μμμέέέρρρεεεςςς   

 

Το διήμερο που ήταν αφιερωμένο στην Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Ειδικές 
Ανάγκες παρακολουθήσαμε στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ δυο μικρές παραστάσεις, το συγκινητικό 
« Τρι το τριγωνάκι» και το αστείο « Καπέλα με μπαλόνια» και πήγαμε στο Κλειστό 
Γυμναστήριο όπου με άλλα σχολεία συμμετείχαμε σε αθλήματα, αρχαία και 
σύγχρονα : διελκυστίνδα (δε θυμάμαι ποτέ αυτό το όνομα, αλλά το ξέρω, είναι αυτό 
που τραβάνε το ίδιο σκοινί δυο ομάδες), ξιφασκία, ιππασία, μπάσκετ, ποδόσφαιρο. 
Μας βοηθούσαν φοιτητές των Τ.Ε.Φ.Α.Α. Στο τέλος πήραμε αναμνηστικά μετάλλια 
και δάφνινο στεφάνι , όπως παλιά. Να μην το ξεχάσω: χορέψαμε πολύ. 

Δημήτρης Ιωσιφίδης 
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ 
     Τα Special Olympics είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός 
που ιδρύθηκε επισήμως το 1968, δίνοντας μορφή στο όραμα της 
ιδρύτριάς του, Γιουνίς Κέννεντυ Σράιβερ (1921-2009), αδελφής 
του δολοφονηθέντος Προέδρου των Η.Π.Α Τζων Κέννεντυ(1917-
1963). Το  όραμα για τα Special Olympics, γεννήθηκε τον Ιούνιο 
του 1962, σε μία θερινή κατασκήνωση, στο σπίτι της Eunice. Παιδιά και ενήλικες με 
διανοητική αναπηρία κλήθηκαν να λάβουν μέρος σε διάφορες αθλητικές 
δραστηριότητες, προκειμένου η ίδια να ανιχνεύσει και να τους δώσει την ευκαιρία να 
ενισχύσουν τις ξεχωριστές τους δυνατότητές. 
           Δύο μόλις χρόνια μετά, το καλοκαίρι του 1968, πραγματοποιούνται στο 
Ιλλινόις των Η.Π.Α οι πρώτοι Διεθνείς Θερινοί Αγώνες Special 
Olympics με συμμετέχοντες 1.000 αθλητές με διανοητική 
αναπηρία από 26 Πολιτείες των Η.Π.Α και τον Καναδά. Τον 
Δεκέμβριο του 1971 τα Special Olympics λαμβάνουν από την 
Ολυμπιακή Επιτροπή των Η.Π.Α το προνόμιο, να είναι μεταξύ 
των δύο φορέων στην Αμερική που έχουν το δικαίωμα να φέρουν το τίτλο 
"Olympics". 
           Από τότε μέχρι σήμερα, τα Special Olympics έχουν εξελιχθεί σ' ένα 
Παγκόσμιο Κίνημα που δίνει την ευκαιρία σε 3,1 εκατομμύρια ανθρώπους με 
διανοητικές δυσκολίες από 185 χώρες του κόσμου, κυρίως μέσω του αθλητισμού, να 
ενισχύουν την αυτοεκτίμησή τους, να ανακαλύπτουν τις ξεχωριστές τους ικανότητες 
και με τους τρόπους αυτούς να αποτελούν ενεργά και χρήσιμα μέλη της κοινοτήτων 
τους.      

Και επειδή και εμείς μπερδευτήκαμε….. 

Τα Special Olympics και οι Παραολυμπιακοί είναι δύο 
διαφορετικές οργανώσεις, που έχουν αναγνωριστεί από τη 
Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή. Στα Special Olympics 
συμμετέχουν αθλητές με διανοητική αναπηρία και 
βραβεύονται όλοι  ανεξαρτήτως σειράς κατάταξης, αφού 
σημασία έχει πρωτίστως η συμμετοχή. Αποτελέσματα όπως συμβαίνει σε όλα τα 
σπορ, ομαδικά και ατομικά, δεν υπάρχουν. Αντιθέτως, στους Παραολυμπιακούς, που 
διεξάγονται κάθε τέσσερα χρόνια παράλληλα με τους Ολυμπιακούς, μετέχουν 
αθλητές έξι κατηγοριών σωματικής αναπηρίας, που διαγωνίζονται σε ανώτατο 
αθλητικό επίπεδο για τα μετάλλια (χρυσό-αργυρό-χάλκινο).  

        (Έφη Καρπούζη) 
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Τα αγωνίσματα των παιδιών 

 

 

• Αγώνες δρόμου με χιονοβατίδες  

 
  
Οι Αγώνες Δρόμου με Χιονοβατίδες είναι  
παρόμοιοι με τους αγώνες  δρόμου του στίβου  
και  περιλαμβάνουν  από αγώνες 100μ. μέχρι 
και 5 χιλιομέτρων . Στους αγώνες Μεικτών 
Ομάδων οι ομάδες σκυταλοδρομίας 
απαρτίζονται από δύο αθλητές και δυο Partners. 
 

 

 

 

 

 

• Δρόμοι Αντοχής με σκι (Cross Country) 

  
  
Το  Cross Country Σκι είναι ένα χειμερινό 
άθλημα που προάγει την φυσική κατάσταση  του 
αθλητή , ενώ ταυτόχρονα τον διασκεδάζει. Τα 
ατομικά αγωνίσματα του Cross Countryι Σκι  
ξεκινούν από 500μ. και φτάνουν μέχρι και 
αγώνες 10 χιλιομέτρων . Στο Cross Country Σκι  
Μεικτών  Ομάδων  μια ομάδα σκυταλοδρομίας 
αποτελείται από δυο αθλητές και 2  Partners. 
 

     (Σίμος Καντιτζίδης) 
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Το ημερολόγιο μας 
• 25 Ιανουάριου: ξεκινήσαμε το μεγάλο ταξίδι, 4ώρες για Ντόχα στο 

Κατάρ και από κει άλλες 8ώρες για Σεούλ, 7.643 km. 
• 26 Ιανουάριου: και σήμερα 4ώρες δρόμο με το λεωφορείο για να 

φτάσουμε στο ξενοδοχείο μας.  
• 27 Ιανουάριου: σήμερα πήγαμε στο βουνό με το άγαλμα του Βούδα και 

βγάλαμε φωτογραφίες.  
• 28 Ιανουάριου: επισκεφτήκαμε ένα ειδικό σχολείο και παίξαμε με τα 

παιδιά. Το απόγευμα  μιλήσαμε στο Skype με 
τους συμμαθητές μας στο σχολείο. 

• 29 Ιανουάριου: σήμερα έγινε η τελετή έναρξης 
των αγώνων και κάναμε παρέλαση. 

• 30 Ιανουάριου: ξυπνήσαμε νωρίς γιατί 
αρχίζουν οι αγώνες κατάταξης. Μετά πήγαμε 
βόλτα και για καφέ. 

• 31 Ιανουάριου: πάλι αγώνες κατάταξης στα 200μ. 
• 1 Φεβρουάριου: μιλήσαμε με τα παιδιά στο σχολείο και εγώ μίλησα και 

είδα τη μαμά μου. 
• 2 Φεβρουάριου: σήμερα ήρθε το πρώτο μετάλλιο, πήρα το   α ρ γ υ ρ ό 

στα 100μ. Είπα όμως ψέματα στη μαμά μου  , πως έχασα στους 
αγώνες, για να το κρατήσω για έκπληξη στον 
γυρισμό.  

• 3 Φεβρουάριου: χ ρ υ σ ό στα 200μ. , ο Σάκης 
ήρθε τέταρτος στα 200μ. και η Αναστασία  α ρ 
γ υ ρ ό στα 500μ. Βγάλαμε φωτογραφίες εκτός 
από τα μετάλλια και τα ξυλάκια που τρώμε το 
φαί μας.  

• 4 Φεβρουάριου: είχαμε σκυταλοδρομία, ήταν δύσκολος ο αγώνας αλλά 
εμείς τα πήγαμε μια χαρά και δεν πειράζει που πήραμε την 4η θέση. 

• 5 Φεβρουάριου: ο Σάκης πήρε το χ ρ υ σ ό στα 400μ.  
Πήρα 5 βεντάλιες για την οικογένεια  μου που θα τους αρέσουν  πολύ και 
καραμέλες για να μοιράσω σε όλους.  

• 6 Φεβρουάριου: σήμερα έχουμε μεγάλο ταξίδι 
με 3 αεροπλάνα και θα κουραστούμε. Μακάρι να 
βρούμε κάτι που να μας αρέσει. 

• 7 Φεβρουάριου: με το που φτάσαμε στην Αθήνα 
μας περίμενε μια μεγάλη υποδοχή, βγήκαμε 
φωτογραφίες και μας στεφάνωσαν. Το ίδιο έγινε 
και στις πόλη μας , μόλις φτάσαμε στα 
ΚΑΜΕΕΑ… . και έχω δυο μετάλλια!!!!!!!!!!!  

Σαμαρά Ειρήνη 
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Και ένα παραμύθι για …. ερωτευμένους   
Όταν ο Ήλιος και η Σελήνη συναντήθηκαν για πρώτη φορά, ερωτεύτηκαν 

με την πρώτη ματιά και ξεκίνησε μια μεγάλη αγάπη. Ο κόσμος ακόμα δεν είχε 
δημιουργηθεί και την ημέρα που ο Θεός αποφάσισε να τον φτιάξει, τους έδωσε 
το φως τους.  Αποφασίστηκε ότι ο Ήλιος θα φώτιζε τη μέρα και η Σελήνη τη 
νύχτα. Και έτσι θα ζούσαν χώρια. Με αυτή την απόφαση, πλημμύρισαν από 
στενοχώρια, γιατί κατάλαβαν πως θα ζούσαν χωριστά. Η Σελήνη παρ' όλη τη 
λάμψη της άρχισε να απομονώνεται και ο Ήλιος από την πλευρά του, παρ' όλο 
που είχε κερδίσει τον τίτλο του "Βασιλιά των Αστέρων", δεν ήταν ευτυχισμένος. 

Ο Θεός που έβλεπε τη θλίψη τους, τους φώναξε και τους εξήγησε πως ο 
καθένας τους είχε μια ξεχωριστή λάμψη και δεν έπρεπε να είναι θλιμμένοι. 
     "- Εσύ Σελήνη θα φωτίζεις τα βράδια και θα μαγεύεις τους ερωτευμένους. Εσύ 
Ήλιε θα δίνεις λάμψη στη Γη την ημέρα και ζέστη στους ανθρώπους και η 
παρουσία σου θα τους κάνει όλους πιο ευτυχισμένους." 
     Η Σελήνη λυπήθηκε για την τύχη της και έκλαψε πικρά...Και ο Ήλιος 
βλέποντάς την να υποφέρει  αποφάσισε να της δώσει δύναμη και να την 
βοηθήσει να δεχτεί την απόφαση του Θεού.  Παρ' όλα αυτά, αποφάσισε να 
ζητήσει μια χάρη από το Θεό: 
     "-Θεέ μου, βοήθησε τη Σελήνη γιατί είναι πιο ευαίσθητη από μένα και δεν 
αντέχει τη μοναξιά." Και τότε ο Θεός της χάρισε τ' αστέρια. 
     Όταν η Σελήνη αισθάνεται μοναξιά, καταφεύγει στ' άστρα, που κάνουν τα 
πάντα για να την παρηγορήσουν, αλλά ποτέ δεν το πετυχαίνουν. 
     Σήμερα ζουν χωριστά. Ο Ήλιος προσποιείται ότι είναι ευτυχισμένος και η 
Σελήνη προσπαθεί να κρύψει τη στενοχώρια της. 
     Λένε ότι ο Θεός ήθελε η Σελήνη να είναι πάντα γεμάτη και φωτεινή, αλλά δεν 
τα κατάφερε...Γιατί είναι γυναίκα και καμιά γυναίκα δεν μπορεί να ζει χωρίς 
αγάπη. 
     Όταν είναι ευτυχισμένη είναι γεμάτη και λάμπει. Όταν είναι δυστυχισμένη είναι 
μισή και ένα τέταρτο και τότε δεν είναι δυνατόν να φανεί η λάμψη της. 
     Η Σελήνη και ο Ήλιος ακολουθούν τη μοίρα τους. Αυτός, μόνος αλλά δυνατός. 
Η Σελήνη παρέα με τ' άστρα, αλλά, αδύναμη. 
         Ο Θεός τότε αποφάσισε ότι κανένας έρωτας δεν θα είναι αδύνατος. Ούτε 
του Ήλιου και της Σελήνης. Τότε, δημιούργησε την έκλειψη.  
     Σήμερα ο Ήλιος και η Σελήνη, ζουν περιμένοντας αυτή τη στιγμή. Αυτή 
τη στιγμή που τους δόθηκε και που τόσο σπάνια συμβαίνει.  
Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι αυτή η λάμψη πάθους, είναι τόσο μεγάλη, που 
συνιστάται να μη βλέπουμε προς τον ουρανό εκείνη τη στιγμή, γιατί τα 
μάτια μας μπορεί να τυφλωθούν, αντικρίζοντας τόση αγάπη. 
     Εσύ ήξερες ότι στη Γη υπήρχαν ο Ήλιος και η Σελήνη...κι επίσης ότι υπάρχει η 
έκλειψη...Αυτό όμως, είναι το κομμάτι της ιστορίας που δεν γνώριζες...Έτσι δεν 
είναι? 

Κώστας Δουράκης 
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ΤΑ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΑ ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΑΣ 
Ο ΜΠΑΜΠΟΓΕΡΟΣ 

 Την  Κυριακή της Τυρινής και την Καθαρά Δευτέρα  στο 
χωριό Φλάμπουρο αναβιώνει το έθιμο του Μπαμπόγερου. Ο 
Μπαμπόγερος συμβολίζει το καλό και την υγεία. Η εμφάνισή 
του είναι ξεχωριστή και παράλληλα τρομακτική. Είναι 
ντυμένος με μαύρα ή καφέ δέρματα αιγοπροβάτων και από τη μέση του 
κρέμονται διαφορετικού μήκους κουδούνια. Διακρίνονται μόνο τα μάτια του, 
αφού στο κεφάλι του φοράει ένα μαύρο, τεράστιο μυτερό καπέλο, περίπου 
τριών μέτρων, στολισμένο με χάντρες, κορδέλες και μαντήλια. Νωρίς το πρωί, 
ο Μπαμπόγερος, αφού πάρει την ευλογία της μάνας του, κατευθύνετα ι στην 
εκκλησία  για να πάρει τη χάρη της Αγίας Άννας, της ομώνυμης εκκλησίας του 
χωριού, ενώ στη συνέχεια επισκέπτεται κάθε σπίτι του χωριού με σκοπό να 
σκορπίσει  το κακό και να φέρει τύχη και υγεία. 
Το έθιμο του Μπαμπόγερου ολοκληρώνεται την Καθαρά Δευτέρα  με ένα 
μεγάλο γλέντι, που στήνεται στην πλατεία του χωριού. 

ΚΕΤΣΕΚΙΑ 

      Πρόκειται για ένα λαϊκό έθιμο της Αποκριάς που 
γίνεται στο χωριό Ποντισμένο και δεν συναντάται σε κανένα 
άλλο μέρος της Ελλάδας. Το χωριό αυτό αποτελεί ένα από 
τους παλιότερους τόπους μόνιμης εγκατάστασης των 
Τσιγγάνων ΡΟΜ. Εκεί μάλιστα έχει επιβιώσει έως τις μέρες μας ο πιο 
αρχέγονος ίσως τύπος λύρας του ελλαδικού χώρου (οι ντόπιοι το ονομάζουν 
“γκίκα”). Πρόκειται για μια “πρωτόγονη” κατασκευή στην οποία ως χορδές 
χρησιμοποιούνται πλέον σύρματα από φρένα μοτοσικλέτας.  

Το έθιμο  που κρατά από τα χρόνια της Τουρκοκρατίας, τελέστηκε ξανά 
ύστερα  από πάρα πολλά χρόνια το 1992, έπειτα από οκτάχρονη παρακίνηση 
της Αμερικανίδας εθνολόγου Ιβόν Χαντ, η οποία και το ανακάλυψε. Σήμερα 
αναβιώνει  την περίοδο του Καρναβαλιού και την Καθαρά Δευτέρα. Τις μέρες 
αυτές οι άντρες φορούσαν την παραδοσιακή ελληνική φορεσιά με τη κλασική 
φουστανέλα, αλλά για να ξεγελάσουν τους Τούρκους, φορούσαν στο κεφάλι 
γυναικείες μαντήλες με λουλούδια. Κρεμούσαν ακόμη διάφορα στολίδια και 
κουδούνια  και στα πόδια ,αντί για τσαρούχια ή παπούτσια , φορούσαν 
προβιές. Ο πρωτοχορευτής κρατώντας ένα καμτσίκι χτυπούσε  όποιον δεν 
χόρευε καλά. Τους χορευτές ακολουθούσε ένας άντρας που φορούσε φερετζέ 
και κρατούσε μια μασιά. Αυτός παρίστανε τον «τρελό» του χωριού, 
κυνηγώντας όλους όσους χόρευαν. Με τον τρόπο αυτό διασκέδαζαν αλλά  
ταυτόχρονα σατίριζαν και το καθεστώς της σκλαβιάς, δίχως όμως να 
προκαλούν το θυμό και την οργή των Τούρκων 
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Ο ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ  
     Πρόκειται για ένα έθιμο το οποίο προέρχεται 
από την Ανατολική Ρωμυλία και αφορά τη 
γονιμότητα της γης. Αναβιώνει στην Αγία Ελένη τη 
Δευτέρα  της Τυρινής και το μετέφεραν εκεί οι κάτοικοι του χωριού από το 
Κωστί της Αγαθούπολης. Στο έθιμο αυτό συμμετέχουν μόνο άνδρες με 
κορυφαίο πρόσωπο τον “Καλόγερο”. Αναπόσπαστο στοιχείο στην εμφάνιση 
του αποτελεί μία “σφούγκα”, μια  πάνα παραδοσιακού φούρνου την οποία 
παραδίδει  στον “Καλόγερο” ο Αρχιαναστενάρης.  
   Ξεκινά το πρωί της Δευτέρας της Τυρινής . Ο “Καλόγερος”, είναι 
ντυμένος  με προβιές, νεροκολοκύθα στο κεφάλι του, πιπεριές  στην κορυφή 
του. Συνοδεύεται από τον “βασιλιά”, και από συνοδεία παραδοσιακών 
οργάνων. Όλοι μαζί χτυπούν τις πόρτες του χωριού. Οι νοικοκυρές  τους 
υποδέχονται ρίχνοντάς τους σπόρους ενώ ο “Καλόγερος” με τη “σφούγκα” 
του σταυρώνει την είσοδο, ο “κουρέας” ξυρίζει τους νοικοκύρηδες, τους 
εύχεται καλή σοδιά και το “βασιλόπουλο” τους προσφέρει ένα ποτήρι κρασί. 
Το απόγευμα η πομπή με κάρο καταλήγει στη πλατεία του χωριού αφού 
πρώτα άνδρες με χοντρά ξύλα στα χέρια “χτυπούν” το νερό που βρίσκεται 
στην άκρη του δρόμου βρέχοντας τη συνοδεία.  Τελειώνει  με το εικονικό 
όργωμα της πλατείας και τη σπορά. 
ΝΤΕΡΒΕΝΕΣ  
  Την τελευταία Κυριακή της Αποκριάς στην 
Πρώτη, αναβιώνει το έθιμο της 
Ντερβένας”(Πυρολατρείας).. Ξεκινά περίπου δύο 
μήνες πριν, με την συγκέντρωση πουρναριών από 
κάθε συνοικία  ξεχωριστά. Στόχος αποτελεί το ποια συνοικία  θα 
πραγματοποιήσει την μεγαλύτερη “Ντερβένα”. Το βράδυ της τελευταίας 
Κυριακής της Αποκριάς, με τη συνοδεία παραδοσιακών οργάνων οι κάτοικοι 
της Πρώτης και των γύρω περιοχών περιοδεύουν  στις συνοικίες και ανάβουν 
μια - μια τις φωτιές (ντερβένες). Το έθιμο συμβολίζει το κάψιμο των παθών, 
του μίσους, της κακίας και της εχθρότητας των ανθρώπων. Η κορύφωση της 
εκδήλωσης γίνεται στην κεντρική πλατεία του χωριού με χορούς, άφθονο 
κρασί, πίτες και παραδοσιακά σαρμαδάκια. 
ΚΟΥΣΑΣΙ 
    Την Καθαρή Δευτέρα  αναβιώνει στο χωριό Εμμανουήλ Παπάς το 
κούσασι, έθιμο σύμφωνα με το οποίο οι γονείς ανακοινώνουν το μελλοντικό 
ταίρι των παιδιών τους. Οι κάτοικοι μαζεύονται στην πλατεία του χωριού, 
ανάβουν φωτιά, γύρω από την οποία γίνεται το λεγόμενο "ξεμάτιαγμα", 
δηλαδή απαγγέλλεται το παραδοσιακό "Κούσασι, κούσασι, γέρο παπά γέρο. 
Να πάμ' στη θάλασσα, να γυρίσουμ' απ' τη θάλασσα και ο ... να πάρει την ...", 
με το οποίο ανακοινώνονται οι προτεινόμενοι δεσμοί. Μετά το ξεμάτιαγμα 
ακολουθεί γλέντι με παραδοσιακούς χορούς.      
                 (Σίμος Καντιντζίδης)  
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ΕΔΩ ΓΕΛΑΜΕ  

 

 


