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ΤΕΕ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: 

 Βούρκοσ Μαρία 

 Σελερίδης Πρόδρομος 

ΤΜΗΜΑ ΒΓ        και         ΤΜΗΜΑ  ΒΟ 

 



Η  ζψή είφε , έφει και θα έφει 
οξλλέρ  αοαισήςειρ . Καθέμαρ 
άμθπψοξρ ήσαμ, είμαι και θα 
είμαι  τοξφπεψμέμξρ  μα 
εναςυαλίςει  σημ σπξυή και ση ςσέγη 
σξτ  , σα πξύφα σξτ, σημ χτφαγψγία 
σξτ και άλλα. Για μα καλύχει όλερ 
ατσέρ σιρ αμάγκερ σξτ ,θα οπέοει μα 
επγάζεσαι, θα  οπέοει μα κάμει , 
δηλαδή, κάοξιξ επάγγελμα.  



 
 

 Μέςα ςσιρ σπξμακσικέρ αλλαγέρ οξτ 
έγιμαμ ςσξμ κόςμξ και μέςα ςσξτρ 
άοιαςσξτρ πτθμξύρ σηρ εοξφήρ μαρ - οξτ 
σπέφει για να φτάσει πού; , ξπιςμέμα 
εοαγγέλμασα εναυαμίςσηκαμ. 
. Εκείο, ξσηήζακε ηνπο παππνύδεο καο θαη ηηο 
γηαγηάδεο καο θαη παξνπζηάδνπκε κεξηθά από 
απηά  έηζη γηα λα κελ μεραζηνύλ θη απηά όπσο 
θαη πνιιά άιια αθόκα ζηνηρεία ηεο παξάδνζήο 
καο.. 
 
 



ο ασβεστάρ…. 

 Tα παιηά εθείλα   ρξόληα 
νη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο 
ήηαλ πνιύ δύζθνιεο , ηα 
αγαζά ιηγνζηά θαη ηα 
επαγγέικαηα δηαθνξεηηθά 
από ζήκεξα Τα ζπίηηα 
είραλ απιέο κε κάληξεο,  
νη νπνίεο γηα λα 
δηαηεξεζνύλ  
ρξεηάδνληαλ θάζε ηόζν 
αζβέζησκα.  
Έηζη, πεξλνύζε από ηηο 
γεηηνληέο 



ο καπβοςνιάπηρ  

 Οη ειάρηζηεο 

πνιπθαηνηθίεο  θαη ηα 

ζπίηηα πνπ ππήξραλ ηόηε  

δελ είραλ θαινξηθέξ θαη 

αηξθνληίζηνλ,  

θαη γηα λα δεζηαζνύλ νη 

άλζξσπνη  

ρξεζηκνπνηνύζαλ 

ζόκπεο κε μύια ή 

θάξβνπλα.  

Γη’ απηό ην ιόγν 

πεξλνύζε 



παγοπώληρ  

 Τα ςπγεία δελ ήηαλ 
ειεθηξηθά αιιά 
μύιηλα,  
 

 

 

 

 θαη ιεηηνπξγνύζαλ κε 
πάγν. Κάζε κέξα 
ινηπόλ πεξλνύζε ν 

θαη εθνδίαδε κε πάγν 

όια ηα ζπίηηα…  



ο γανωματήρ 

  

Τα καραηξνπήξνπλα 

ηα ηαςηά θαη πνιιά 

άιια ζθεύε  

 δελ ήηαλ 

αλνμείδσηα,  

κε απνηέιεζκα λα 

ζθνπξηάδνπλ. 

 Γη’ απηό ην ιόγν 

πεξλνύζε 

 Η δνπιεηά ηνπ γανωματή 

 ήηαλ λα δηαηεξεί ηα ζθεύε 

ζε θαιή θαηάζηαζε,  

ώζηε λα κε ράλνπλ ηε 

γπαιάδα ηνπο 

 θαη λα κελ είλαη επηθίλδπλα 

γηα ηελ πγεία ηνπ θόζκνπ.  



ν γαλατάρ 

 Οη βηνκεραλίεο 

γάιαθηνο δελ 

ππήξραλ, 

 Γη’ απηό ην ιόγν 

πεξλνύζε ν γαλατάρ  

Τν ίδην θαη  



ο παγωτατζήρ  

 Κάζε πξσί ν 

παγσηαηδήο αγόξαδε 

κεγάιεο θνιόλεο 

πάγνπ. Τηο έβαδε 

κέζα ζην θαξόηζη κε 

ην παγσηό πνπ είρε 

θηηάμεη θαη γύξηδε ηηο 

ζπλνηθίεο θαιώληαο 

ηα παηδηά λα 

αγνξάζνπλ παγσηό.  

. Η πην κεγάιε ραξά γηα έλα 

παγσηαηδή ήηαλ λα βιέπεη 

ηελ επηπρία ζηα κάηηα ησλ 

παηδηώλ όηαλ έπαηξλαλ ζηα 

ρέξηα ηνπο ην ιαρηαξηζηό 

ρσλάθη.  



Ο νεροσλάς 

 Η θξαηηθή ύδξεπζε δελ είρε 
δεκηνπξγεζεί αθόκα 

 Γη’ απηό ην ιόγν πεξλνύζε  θαη 
ο νεροσλάς  Τόηε  ηα  λνηθνθπξηά
  δελ είραλ λεξό 
.  Υπήξρε  βέβαηα  κηα 
θεληξηθή  βξύζε  από 
όπνπ  κπνξνύζεο  λα πάξεηο 
λεξό.  Ήηαλ πνιύ 
θνπξαζηηθό  λα  κεηαθέξεηο  ην 
λεξό θαζεκεξηλά ζην ζπίηη. 

 Ο λεξνπιάο είρε  κηα θαξόηζα 
θαη πάλω ζε απηή έλα κεγάιν 
βαξέιη γεκάην 
λεξό.  Πεξλνύζε  από 
ηηο  γεηηνληέο  θαη νη 
λνηθνθπξέο  πνπ 
ήζειαλ  αγόξαδαλ λεξό. 

Ο πην δηάζεκνο λεξνπιάο ηεο 

παηξίδαο καο ήηαλ ν 

νιπκπηνλίθεο Σπύρος Λούηρ.  



ο αμαξάρ  

  Τα ζεκεξηλά ηαμί δελ 
ππήξραλ γη’ απηό 
πεξλνύζε ο αμαξάρ  πνπ 
ήηαλ θάηη ζαλ ην 
ζεκεξηλό ηαμηηδή. Έλα 
επάγγεικα πνπ 
ηξαγνπδήζεθε πάξα 
πνιύ από ηνλ θόζκν 
εθείλεο ηεο επνρήο. 

"Τξάβα ακαμά κεζ' ηε 
βξνρή, ην θνξίηζη κνπ 
θξπώλεη.. 

Νηπκέλνο όκνξθα θαη θαζηζκέλνο  

πεξήθαλα ζην «κπαιθόλη» ηεο 

 άκαμάο ηνπ,  

πεξίκελε ππνκνλεηηθά 

 θνπβεληηάδνληαο 

 κε ηνπο άιινπο ακαμάδεο.  



o λούστπορ  

Τόηε πνπ ν θόζκνο 

πεξπαηνύζε ζε 

ρσκάηηλνπο δξόκνπο, 

ηα παπνύηζηα 

ζθνλίδνληαλ ή 

ιαζπώλνληαλ 

εύθνια. Τόηε γλώξηζε 

άλζεζε θαη ην 

επάγγεικα ηνπ 

λούστπος.  

Απηόο κ' έλα θαζειάθη κπξνζηά 

ηνπ,αιεζηλό θνκςνηέρλεκα,  

θαη γύξσ ηνπ λα θξέκνληαη νη 

βνύξηζεο θαη ηα βεξλίθηα κε ηα 

δηάθνξα ρξώκαηα, θάζνληαλ ζ' έλα 

ρακειό ζθακλάθη, θαη πεξίκελε 

ππνκνλεηηθά.  

  


