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Εισαγωγή 

«Για τα έθνη θύμηση είναι η παράδοση. Όπως στα άτομα το μνημονικό 

πλάθει και διατηρεί το εγώ τους, έτσι και στα έθνη η παράδοση. Χωρίς αυτήν 

δεν  θα  ήξεραν  τον  εαυτό  τους,  δεν  θα  τον  αναγνώριζαν....θα  ήταν  σαν 

χαμένα.»

Σε εποχές – όπως η δική μας, που τα πνευματικά σύνορα  των λαών 

έχουν  καταργηθεί  και  οι  πολιτιστικές  αλληλεπιδράσεις  είναι  ανεξέλεγκτες, 

περισσότερο  από  άλλοτε  είναι  επίκαιρη  η  παραπάνω  επιγραμματική 

αποτίμηση  της  παράδοσης  από  τον  Ίωνα  Δραγούμη.  Επιτακτικό  επομένως 

προβάλλει  το  χρέος  της  εκπαίδευσης  να  εφοδιάσει  τη  νέα  γενιά, πρώτα  και 

πάνω από όλα, με ενεργό εθνική μνήμη. 

Το  Νηπιαγωγείο  του  Πολιχνίτου  συνεχίζοντας  την  υλοποίηση 

προγραμμάτων περιβαλλοντικής  εκπαίδευσης  (από  το 1999)  έχει  ασχοληθεί 

με  τη λαϊκή παράδοση του  τόπου μας. Τα προγράμματα αυτά ανέδειξαν και 

έφεραν  στη  μνήμη  όλων,  τα  αρχιτεκτονικά  στοιχεία  του  παραδοσιακού 

οικισμού του Πολιχνίτου, τη λαϊκή τέχνη που ήταν η υφαντική για τη περιοχή 

μας  και  τους  μοναδικούς  συρτούς  χορούς  και  τους  καρσιλαμάδες  της 

Μυτιλήνης  που  δημιούργησε  ο  ξέγνοιαστος  και  ανοιχτός  χαρακτήρας  των 

ανθρώπων του νησιού. 

Το φετινό μας πρόγραμμα έχει κεντρικό θέμα  του  την «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ 

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ  ΤΟΥ  ΤΟΠΟΥ  ΜΑΣ»  και  αναφέρεται  ειδικότερα  για  ήθη  και 

έθιμα  που  υπήρχαν  στο  Πολιχνίτο  κατά  τη  διάρκεια  της  Αποκριάς  και  του 

Πάσχα, τις παραδοσιακές διατροφικές συνήθειες που είχαν με τα νόστιμα και 

μερακλίδικά φαγητά και τις γλυκές και αλμυρές πίττες που έφτιαχναν. 

Γενικός  στόχος  του  προγράμματος  μας  ήταν  να  γνωρίσουν  οι  μικροί 

μαθητές  μας  με  κάθε  λεπτομέρεια  τις  γιορτές  αυτές  καθώς  και  τα  ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικό τους. 

Οι επιμέρους στόχοι οι οποίοι και επιτευχθήκαν είναι οι παρακάτω:
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Να  κατανοήσουν  τη  σχέση  που  υπήρχε  ανάμεσα  στη  γιορτή  και  την 

παραδοσιακή  συνήθεια.  Ακόμη  να  μάθουν  ότι  οι  γιορτές  αυτές  ήταν  στενά 

συνδεδεμένες  με  κάποια  συγκεκριμένα  παραδοσιακά  φαγητά  και  ακριβώς 

αυτή  η  σύνδεση  αποτέλεσε  αναπόσπαστο  στοιχείο  για  την  προκοπή  και 

διατήρηση του πολιτισμού στην περιοχή μας. 

Με  βάση  όλα  τα  παραπάνω,  ακολουθεί  η  ανάπτυξη  του  Project  με 

θέμα «Ήθη και έθιμα της Αποκριάς και της Σαρακοστής στον Πολιχνίτο». Το 

θέμα σαν ιδέα προέκυψε από τα ίδια τα παιδιά που μας ρώτησαν  φορούσαν 

οι παππούδες αποκριάτικες στολές εν όψη του καρναβαλιού; 

Υλοποίηση του Project 

Με αφορμή το θέμα μας «Ήθη και έθιμα της Αποκριάς της Σαρακοστής 

στο  Πολιχνίτο»  σχεδιάστηκαν  και  αναπτύχθηκαν  δραστηριότητες  που 

συνδέονται  με  όλες  τις  γνωστικές  περιοχές,  όπως  αυτές  προβλέπονται  στο 

Ενιαίο  Διαθεματικό  Πλαίσιο  Προγραμμάτων  Σπουδών  για  το  Νηπιαγωγείο: 

Γλώσσα,  Μαθηματικά,  Μελέτη  Περιβάλλοντος,  Δημιουργία  –  Έκφραση  και 

Πληροφορική. 

Αφού  προηγήθηκε  η  φάση  σχεδιασμού  του  θέματος  κατά  την  οποία 

κατασκευάσαμε  ένα  ιστόγραμμα με  όσα θέλουν  να μάθουν  τα παιδιά  για  το 

θέμα,  συζητήσαμε  από  που  και  πως  θα  μπορούσαμε  να  πάρουμε 

πληροφορίες.  Τα  παιδιά  πρότειναν  να  ρωτήσουν  τις  γιαγιάδες  και  τους 

παππούδες  τους,  να  συγκεντρώσουν  παλιές  φωτογραφίες  και  να  τους 

προσκαλέσουν στο νηπιαγωγείο για να μας μιλήσουν, να μας τραγουδήσουν, 

να μας μαγειρέψουν, να μας διηγηθούν.
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Παράθεση Ιστογράμματος: 

Πως ονομάζονταν παλιά τα καρναβάλια; (Γιούνια, Μούτσες) 

Πως 
μασκαρέυονταν 
παλιά; 
(Μεταμφιέσεις) 

Με τι υλικά 
έφτιαχναν τις 
φορεσιές; Πως 
ονομάζονταν οι 
μασκαράδες; 

Που 
συγκεντρώνονταν; 

(χορός) 
Τι χόρευαν; 
(Αντικρυστός 
μπάλος) 

Παραδοσιακή 
Γωνιά 

(Πολιτιστική) 

Που μαγείρευαν; 
(παραδοσιακός 
φούρνος με ξύλα) 
Πως μετέφεραν τα 
ξύλα; (Μύθος) 

Τι έτρωγαν – 
κερνούσαν; 
(Κισκεκ, Πίτες..) 

Πολιτιστικά 
στοιχεία Ήθη και 
έθιμα τρόπος 
λατρείας της 
Μ.Εβδομάδας 

Ποια τραγούδια 
έλεγαν; (Μηλιά, 
Αμερσούδα..) 

Τι πειράγματα, 
αστεία έκαναν: 

ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ 
ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΙΑΣ 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ 
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ 
ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ
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Β’ Φάση: Ανάπτυξη Δραστηριοτήτων 

Οι  γιαγιάδες  και  οι  παππούδες  πήραν  τις  προσκλήσεις  τις  οποίες 

γράψαμε με  τα παιδιά  (Γλώσσα –  Γραφή Πρόσκλησης)  και  ανταποκρίθηκαν 

με ιδιαίτερη ζεστασιά και ενδιαφέρον. 

Παράθεση Πρόσκλησης : 

Πρόσκληση 

Σας προσκαλούμε αύριο στις 150208 και ώρα 11π.μ. στο Νηπιαγωγείο για 

να μας μιλήσετε για τα παλιά έθιμα της αποκριάς και του Πάσχα. 

Τα παιδιά του Νηπιαγωγείου Πολιχνίτου. 

Κατά την επίσκεψη τους στο νηπιαγωγείο απάντησαν στα ερωτήματα, 

απορίες  των  παιδιών,  αφηγήθηκαν  παραδοσιακές  ιστορίες,  εξιστόρησαν 

πειράγματα,  τραγούδησαν  παραδοσιακά  αποκριάτικα  τραγούδια  και 

αναφέρθηκαν σε αποκριάτικα και λαμπριάτικα έθιμα. 

Στο νηπιαγωγείο μας παραβρέθηκαν οι παρακάτω γιαγιάδες: 

Ευφροσύνη Καφαλούκου (Βρίσα) 

Μαρία Τσέλεκα του Ευστρατίου (Βρίσα) 

Σταυρούλα Τσιτσάνου – Νικέλλη (Πολιχνίτος) 

Αφροδίτη Τσιτσάνου (Πολιχνίτος) 

Ταξία Παπαφιλίππου (Πολιχνίτος)
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Μαρία Λεμονού (Πολιχνίτος) 

Μουτάφη Μαρία (Πολιχνίτος)
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Παράθεση  των  εθίμων από  τις  αφηγήσεις  των  γιαγιάδων  για  τις 

Αποκριές – Πάσχα 

Αποκριές 
Στα παλιά τα χρόνια οι Αποκριές ήταν πολύ πιο εύθυμες και γραφικές 

από σήμερα. 

Στην εποχή μας η ζωή έχει γίνει πιο δύσκολή, το κέφι λιγόστεψε και η 

πρόοδος έσβησε τα ωραία παλιά μας έθιμα. 

Ας τα θυμηθούμε λοιπόν ξανά και ας τα μεταδώσουμε στα παιδιά μας, 

για να μάθουν και αυτά τις Απόκριες του παλιού καιρού. 

««««««««««««««««««««««««««««««««««« 

Η πρώτη βδομάδα της Αποκριάς αρχίζει από την Κυριακή του Τελώνου 

και  του  Φαρισαίου,  που  ανοίγει  το  Τριώδιο.  Είναι  η  «Προφώνη»  ή 

«Προσφώνη». Οι τελάληδες των χωριών φώναζαν να αγοράσουν οι χωρικοί
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τα  γουρούνια  για  την  Αποκριά.  Όλα  τα  χωριά  ήταν  γεμάτα  από  πολλά 

θρεφτάρια – γουρούνια. 

Την  Πέμπτη  της  επόμενης  βδομάδας  τα  έσφαζαν  και  από  παντού 

έβγαινε η λαχταριστή τσίκνα με το ψήσιμο τους. Ήταν η «Τσικνοπέμπτη» που 

ετοίμαζαν  τα  λουκάνικα,  τα  «σύγληνα»  και  άλλους  μεζέδες  της  Αποκριάς. 

Έπιναν,  χόρευαν,  τραγουδούσαν  μέχρι  την  Καθαρά  Δευτέρα.  Τα  γλέντια 

κρατούσαν  για  ένα  εικοσαήμερο  περίπου.  Μαγείρευαν  πολλά  φαγητά,  οι 

νοικοκυρές  είχαν  πολλές  δουλειές  και  έτσι  ξεχνούσαν  τα  φαγητά,  που 

«τσίκνωναν»,  «έπιαναν»,  «κολλούσαν»  και  μύριζαν  Τσίκνα.  Έτσι  η  Πέμπτη 

αυτή ονομάστηκε «Τσικνοπέμπτη» 

Η δεύτερη εβδομάδα ήταν η «Κρεατινή» έτρωγαν κρέας, λουκάνικα και 

υπήρχε πολύ κέφι με πολύ κρασί, βεγκέρες σε γνωστά σπίτια με αστεία και 

γλέντι. Λένε σατυρικά τραγούδια – λογοπαίγνια –ξεφαντώνουν. 

Η  τρίτη  εβδομάδα  ήταν  η  «Τυρινή»  έτρωγαν  τυριά,  γαλακτερά, 

ρυζόπιττες,  κολοκυθόπιτες.  Λεγόταν  και  «Μακαρονού»  γιατί  στη  Λέσβο 

έτρωγαν και πολλά μακαρόνια. Τα γλέντια κορυφωνόταν αυτή την εβδομάδα, 

ως την Καθαρά Δευτέρα. 

Μασκαρευόνταν  με  παλιά  ρούχα,  μουτζουρωνόταν,  έβαζαν  δέρματα 

ζώων,  γινόταν  αγνώριστοι.  Πήγαιναν  από  σπίτι  σε  σπίτι,  έλεγαν  αστεία, 

χόρευαν,  έπιναν  και  γλεντούσαν  όλοι  μαζί.  Ήταν  δηλαδή  ένας  σωστός 

Καρνάβαλος, πρωτόγονα οργανωμένος από τους χωρικούς. 

Παρέες – παρέες ντυμένες αποκριάτικα με μουσική γυρνούσαν όλες τις 

γειτονιές.  Ο  κόσμος  ακολουθούσε  τις  μασκαρεμένες  ομάδες  και  όλοι  μαζί 

κατέληγαν σε μια πλατεία στο επάνω μέρος του χωριού, στο «Χορό». 

Εκεί  γινόταν  το μεγάλο αποκριάτικό  γλέντι,  χόρευαν  και  έπιναν με  τα 

ποτά  που  είχαν  μαζί  τους  οι  άντρες.  Στις  κοπέλες  κερνούσαν  από  μισό 

λουκούμι  και  ήταν  ευκαιρία  η  κάθε  κοπελιά  να  δει  και  να  χορέψει  με  το 

παλικάρι που ποθούσε η καρδιά της. 

Τα αποκριάτικα γλέντα τελείωναν την Κ. Δευτέρα με πολλά σατυρικά – 

άσεμνα – ελευθερόστομα τραγούδια και μεταμφιέσεις που είχαν την καταγωγή 

τους  σε  πανάρχαιές  τελετές.  (Μεταμφιέζονταν  σε  ναύτες,  βρακούσες  – 

τσιγγάνες  με  κόκκινο  γαρύφαλλο  στο  αυτί....  κουδούνια  στο  λαιμό  και 

μουτζουρωμένα πρόσωπα).
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Πάσχα 
Το  Πάσχα  γιορταζόταν  με  πολλή  χαρά  και  ετοιμασίες  την  Μ. 

Εβδομάδα. 

Την  Πέμπτη  αργά  την  νύχτα  γινόταν  μνημόσυνο  του  Χριστού  στην 

εκκλησία.  Τα  μεσάνυχτα  μοίραζαν  ψωμί  με  κρασί  και  λάδι.  Οι  γυναίκες 

τραγουδούσαν  το  τραγούδι  του  Χριστού.  Την  Μ.  Παρασκευή  στόλιζαν  με 

σπιτικά λουλούδια τον επιτάφιο και έλεγαν το «Μοιρολόγι της Παναγιάς» μετά 

την  τελετή  της  Αποκαθήλωσης.  Γυρνούσαν  σε  όλα  τα  επιτάφια  για  να 

προσκυνήσουν και το βράδυ μετά την περιφορά να περάσουν από κάτω, όταν 

επέστρεφε ο Επιτάφιος πίσω στην εκκλησία. Το Μ. Σάββατο όταν γυρνούσαν 

με  το  Αναστημένο  φως  στα  φανάρια  τους,  έκαναν  τρεις  μαύρους  σταυρούς 

στην εξώπορτα, με το κερί τους και μετά έμπαιναν στο σπίτι. 

Την Κυριακή  του Πάσχα πηγαίναμε βόλτα «στο ξηρόκαμπο» και μετά 

γλέντι στο «Αγροκήπιο», εξοχικό κέντρο, κοντά στο Δημοτικό Σχολείο. 

Τη  Λαμπρό  Δευτέρα  ήταν  η  γιορτή  του  Αγίου  –  Γεωργίου  συνήθως. 

Άναβαν φούρνους πρωί – πρωί για τα ψητά αρνιά τα «γεμιστά». Τα έψηναν 

σκεπασμένα  με  μαρουλόφυλλα  και  σφραγισμένοι  οι  φούρνοι  με  ζυμάρι.  Τα 

άνοιγαν το βράδυ αφού είχαν σιγοψηθεί και μοσχοβολούσαν. 

Το  Πάσχα  και  του  Αγίου  Γεωργίου  γινόταν  στις  γειτονίες  κούνιες  και 

όλες οι κοπέλες με τα παλικάρια αντάμωναν και κουνιόνταν με τραγούδια. 

Κάθε ζευγάρι που ανέβαινε στην κούνια το τραγουδούσαν  επαινετικά 

τραγούδια: ‘’Πάνω στην κούνια κάθισαν τέσσερα μαύρα μάτια, τέσσερα φρύδια 

σαν σπαθιά και δυο κορμιά σπαθάτα.’’ 

Άγιος Γεώργιος – Μελαντά 
Με  άλογα  –  γαϊδούρια  και  κάρρα  πήγαιναν  στα  Μελαντά  δεκαπέντε 

μέρες μετά τη Λαμπρή για το πανηγύρι. 

Στα σαμάρια των ζώων κρεμούσαν τα υφαντά και κεντημένα καρπετιά. 

Όλος ο δρόμος για τα Μελαντά γέμιζε κόσμο και άλογα με καβαλάρηδες και 

«γκέμια» στολισμένα.
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Μετά  την  λειτουργία  έμεναν  κάτω  από  δέντρα,  έστρωναν  κάτω  τα 

«τσόλια»  τους  (κουρελούδες)  έτρωγαν  και  γλεντούσαν.  Κρεμούσαν  και 

κούνιες στα ψηλά δέντρα και περνούσαν την μέρα τους διασκεδάζοντας. 

Την  Λαμπρό  Τρίτη  στο  Μοναστήρι  –  Δαμαντρίου  γινόταν  παρόμοια 

γιορτή με κούνιες στις καρυδιές από κάτω. 

Φεύγοντας  από  το Νηπιαγωγείο,  οι  γιαγιάδες  μας  υποσχέθηκαν  να 

επανέλθουν  και  να  μαγειρέψουν  με  τα  παιδιά  παραδοσιακές  συνταγές  της 

Αποκριάς. 

Παράθεση  των  αποκριάτικων  τραγουδιών  που  τραγουδήσαμε  με  τις 

γιαγιάδες. 

Αποκριάτικα τραγούδια 

Η μηλιά 

Μηλιά που είσαι στο γκρεμό 

με μήλα φορτωμένη 

τα μήλα σου λιμπήστηκα 

μα το γκρεμό φοβούμαι 

Σαν τον φοβάσαι τον γκρεμό 

έλα απ’ το μονοπάτι 

να σε χορτάσω με γλυκά 

και μυρωδάτα μήλα
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Το μονοπάτι μ’ έβγαλε 

σ’ ένα ρημοκλησάκι 

που ‘χει σαράντα μνήματα 

αδέλφια και ξαδέρφια. 

Ο πετεινός 

Ένας πετεινός μεγάλος και τρανός 

μας την πλάκωσε την κότα 

μπρος τ’ παπά τ’ Μουτζούρ τη πόρτα. 

Η κλώσσα 

Η κλώσσα τα πουλιά 

η κλώσσα τα πουλιά 

δεν τ’ έβγαλε σουστά 

ή σουστά ή σουστα 

θα μας τα βγαλς 

ή στου διάουλου (2) θα πας 

Κλώσσα του κακνις δεν το πιασι κανες 

μόνο γω θα σι του πιάσω τσι θα σι του ξιμαλιάσω. 

Χόρευαν μπροστά στο φούρνο όλες οι γειτόνισσες μόλις τον σφράγιζαν με τη 

λάσπη και έλεγαν: 

«Ψηνότιν τα αρνοκάφκαλα 

Ψηνότιν τσι οι κτσουπαπούδις» 

Ήταν ένα  τραγούδι για αυτήν  την γειτόνισσα  (την φτωχιά) που είχε στο  ταψί 

της (κλειστά) βρεγμένα κουκιά γιατί δεν είχε αρνί. 

Πασχαλιάτικα τραγούδια της κούνιας
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Μια ψηλή, μια χαμηλή 

πως να φθάσω στο τσαρσί 

στο τσαρσί στο μακρυγιάλι 

κατέβα εσύ να μπουν και οι άλλοι 

Δίψασαν τα πουλάκια 

δίψασα κι εγώ 

δίψασαν κι οι κοπέλες 

για να κατεβώ 

Άσπρος φιόγκος στο κεφάλι 

κρέμεται σαν πορτοκάλι 

το γυαλί το θαμπογιάλι 

κατέβα εσύ να μπουν κι οι άλλοι 

Θα ανεβώ στα υψηλά Μαριώ (δις) 

στ’ Αγιού Γιωργού το δώμα (δις) 

να κόψω δυο γαρίφαλα Μαριώ (δις) 

να κάνω φροκαλίτσα (δις) 

Η επίσκεψη των γιαγιάδων έδωσε το έναυσμα να πραγματοποιηθεί μια 

σειρά δραστηριοτήτων. 

Έτσι τα παιδιά: 

Έμαθαν,  τραγούδησαν  και  εκτέλεσαν  με  κρουστά  μουσικά  όργανα 

παραδοσιακά  αποκριάτικα  και  λαμπριάτικα  τραγούδια.  (Δημιουργία  και 

Έκφραση,  Μουσική)  Στη  συνέχεια  τα  παιδιά  έμαθαν  και  χόρεψαν 

παραδοσιακούς  αποκριάτικούς  χορούς,  τον  Μπάλο,  το  Συρτό,  το 

Καλαματιανό (Δημιουργία και Έκφραση, Δραματική Τέχνη).
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Επιπρόσθετα, τα παιδιά μασκαρεύτηκαν με τον παραδοσιακό τρόπο – 

μουτζούρωμα,  παραδοσιακές  φορεσιές,  νύφες  και  αναπαράστησαν 

αποκριάτικα  έθιμα  –  τραγούδια,  χορούς  πειράγματα.  (Δημιουργία  και 

Έκφραση, Δραματική Τέχνη)
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Τα  παιδιά  εκφράσανε  με  ζωγραφική  με  κηρομπογιές,  μαρκαδόρους, 

δακτυλομπογιές  αποκριάτικές  παραστάσεις  του  παρελθόντος  (γιούνια, 

μούτσες) (Δημιουργία και Έκφραση, Ζωγραφική) 

Τα παιδιά  κατασκεύασαν  με  άχρηστα  υλικά  αποκριάτικη  κούκλα  (  με 

μπουκάλι, ξυλάκια, υφάσματα, μπιχλιμπίδια, χαρτί) και συνακόλουθα έντυσαν 

μια κούκλα – μοντέλο σε φυσικό μέγεθος με παραδοσιακά αποκριάτικα ρούχα 

της εποχής εκείνης. (Δημιουργία και Έκφραση – Δραματική Τέχνη)
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Τα  παιδιά  πρότειναν  να  επισκεφτούμε  την  τοποθεσία  όπου 

συγκεντρώνονταν  και  γιόρταζαν  τα  καρναβάλια,  τα  γιούνια  και  οι  μούτσες 

(παραδοσιακοί  μασκαράδες),  έναν  παραδοσιακό  φούρνο  για  να  δούνε  που 

ψήνονταν  τα αποκριάτικα  εδέσματα και  το λαογραφικό Μουσείο  του Χωριού 

για να παρατηρήσουν παραδοσιακά μαγειρικά σκεύη, ενδυμασίες κ.α.(Μελέτη 

Περιβάλλοντος) 

Κατά  την  επίσκεψη  τα παιδιά  κατέγραψαν  τις  παρατηρήσεις  τους  και 

αποφάσισαν την κατασκευή παραδοσιακού φούρνου με φελιζόλ. 

Με  βάση  τις  παρατηρήσεις  και  τις  μετρήσεις  τους  καθώς  και  με  την 

παρότρυνση και βοήθεια της Νηπιαγωγού μετρούν το φελιζόλ, το κόβουν και 

το  ζωγραφίζουν  προκειμένου  να  κατασκευάσουν  τον  παραδοσιακό  φούρνο 

για την δημιουργία της παραδοσιακής γωνιάς στο Νηπιαγωγείο. (Δημιουργία, 

Έκφραση, Μαθηματικά) Συνακόλουθα, αποφασίζουν να τοποθετήσουν δίπλα 

στο φούρνο και την κούκλα – μοντέλο με την παραδοσιακή ενδυμασία. 

Μετά  την  παραπάνω  κατασκευή  προτείνουν  την  πρόσκληση  των 

γιαγιάδων για την παρασκευή των παραδοσιακών συνταγών και γράφουν με 

την Νηπιαγωγό τις προσκλήσεις. (Γλώσσα, γραφή πρόσκλησης)
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Παράθεση Πρόσκλησης : 

Πρόσκληση 

Σας προσκαλούμε αύριο στις 50308 και ώρα 11π.μ. στο Νηπιαγωγείο για να 

μας φτιάξετε την κολοκυθόπιτα και επίσης στις 6308 και ώρα 11 π.μ. για να 

μας φτιάξετε τη Ρυζόπιτα. 

Τα παιδιά του Νηπιαγωγείου Πολιχνίτου. 

Προκειμένου  τα  παιδιά  να  δώσουν  τον  εορταστικό  χαρακτήρα  της 

Αποκριάς  μασκαρεύονται  με  παραδοσιακές  ενδυμασίες,  μουτζουρώνουν  με 

κάρβουνα  τα πρόσωπα  τους,  τραγουδούν με  τις  γιαγιάδες  τους  τη  «Μηλιά» 

και σέρνουν το χορό.
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Στη  συνέχεια,  συμμετέχουν  στην  προετοιμασία,  εκτέλεση  των 

συνταγών  (Γλώσσα  –  ανάγνωση  συνταγής,  Μαθηματικά  –  μετρήσεις)  και 

παρακολουθούν το άνοιγμα του παραδοσιακού φύλλου στις πίτες (Ρυζόπιτα, 

Κολοκυθόπιτα και την παρασκευή του Κισκέκ).
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Δούλεψαν: Σταυρούλα Τσιτσάνου – Νικέλλη και Ταξία Παπαφιλίππου
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Παράθεση παραδοσιακών συνταγών: 

Αποκριάτικα γλυκά και φαγητά 

Ρυζόπιττα: Βράζανε ρυζόγαλο με παχύ γάλα (προβατίσιο) και έριχναν 

μέσα  βούτυρο  –  αυγά  και  έκαναν  την  ρυζόπιττα.  Άνοιγαν  φύλλο  στο 

«σουφρά» με την «ματσόβεργα» και με πολλή κανέλα η πίττα ψηνόταν στους 

φούρνους που άναβαν με κλαδιά στις αυλές των σπιτιών. Έτρωγαν ως την Κ. 

Δευτέρα που άρχιζε η νηστεία της Μ. Σαρακοστής. Δεν υπήρχε τότε « έλεγχος 

χοληστερίνης» 

Την  Κ.  Δευτέρα  έπλυναν  με  καυτό  σταχτόνερο  όλα  τα  κατσαρολικά 

τους «τα ξελύσαζαν» για να φύγει όλο το λίπος, αφού πια θα νήστευαν. 

Κολοκυθόπιτα:  Κόβανε  το  κολοκύθι  και  το  μαραίνανε,  έριχναν  ξερή 

μυζήθρα, κανέλα, πιπερόριζα, αλάτι, ζάχαρη λίγο ρύζι και έκαναν την γέμιση 

για την πίττα αυτή. 

Φύλλο ανοιχτό με το χέρι, επάνω και κάτω στο ταψί. 

Έριχναν για  τη ζύμη:  ένα ποτήρι νερό,  ένα φλιτζανάκι λάδι και αλεύρι 

για τη ζύμη που έκαναν φύλλο με την «ματσόβεργα».
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Φαγητά  Κ.  Δευτέρας:  Λαγάνα  –  πίττα,  ταχινόσουπα  «μπουρανί» 

βρεχτουκουκιά  τουρσιά,  ταραμάς,  όσπρια,  θαλασσινά  νηστίσιμα  (χταπόδι, 

σουπιές), ελιές – μαρουλάκια – κρεμμυδάκια. 

Κισκέκ:  Υλικά: Αλεσμένο σιτάρι (αποφλοιωμένο) 

1οκά κρεμμύδια 

1οκά κρέας κομμένο από παχύ θρεφτάρι (πρόβατο ή κατσίκα) 

πιπέρι – αλάτι 

Στο πέτρινο χειρόμυλο άλεθαν 1 οκά σιτάρι,  ίσα –  ίσα να σπάσει λίγο 

και  το  φυσούσαν  μετά  να  φύγει  το  φλούδι.  Το  έβραζαν  καλά  σε  μεγάλη 

κατσαρόλα  και  έριχναν  τα  κρεμμύδια  και  το  βρασμένο  κρέας  που  το 

ξεκοκκάλιζαν και το έκαναν ψιλά – ψιλά κομμάτια. 

Ανακάτευαν με ξύλινη κουτάλα και έριχναν λίγο – λίγο το ζουμί από το 

κρέας ώσπου να βράσουν όλα τα υλικά μαζί και να γίνει ένα μείγμα. Στο τέλος 

το χτυπούσαν καλά με ξύλινες κουτάλες για να κάνει «κόρδες» να διαλυθεί και 

να  ανακατευθεί  καλά  το  κρέας.  Το  έβαζαν  σε  βαθιά  κατσαρόλα  καλά 

σκεπασμένο και το έβαζαν στο χωριάτικο φούρνο όλες μαζί οι γειτόνισσες. Το 

έβγαζαν  το βράδυ  αφού  το  κισκέκ  σιγόβραζε πάλι  και  μοσχοβολούσε  με  το 

πιπεράκι του. Μοίραζαν και πιάτα δώρο στους γέρους και γνωστούς.
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Καβουρμάς: Έκοβαν μικρά κομμάτια το κρέας (αρνί – χοιρινό) και το 

καβούρντιζαν  με  αλάτι  για  να  μη  χαλάσει  και  το  έβαζαν  σε  πήλινα  δοχεία 

(μποτέλες). Μύριζε ωραία και έβγαζαν όποτε ήθελαν και το μαγείρευαν, αφού 

δεν υπήρχε το ψυγείο τότε για να το συντηρήσουν. 

Λουκάνικα: Με τα έντερα του γουρουνιού έκαναν τα λουκάνικα που τα 

κρεμούσαν στο  τζάκι  (καπνιστά)  ή στα παράθυρα  να στεγνώσουν. Κομμένο 

κρέας  χοιρινό,  με  αλάτι  πιπέρι  και  φλούδα  πορτοκαλιού  έκαναν  τα  σπιτικά 

λουκάνικα. 

Τα νήπια ενθουσιάζονται με τις υπέροχες μυρωδιές και τις καινούργιες 

γεύσεις  και  ζητούν  από  την  Νηπιαγωγό  να  γράψει  και  να  τους  δώσει  τις 

συνταγές  για  να  τις  δώσουν  στις  μητέρες  τους.  Μετά,  φωτοτυπούν  και 

μοιράζουν τις συνταγές για να τις φτιάξουν και στο σπίτι. 

Η  νηπιαγωγός  διαβάζει  στα  παιδιά  τα  παραδοσιακά  παραμύθια  «Η 

φάρμα των τεμπέλικων ζώων» και το «ζυμαράκι». 

Τα  παιδιά  ενθουσιάζονται  με  το  ζυμαράκι  το  δραματοποιούν  και  το 

κατασκευάζουν με ζυμάρι. (Δημιουργία και Έκφραση – Γλώσσα)
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Τα νήπια βάφουν αυγά με τον παραδοσιακό τρόπο με κρεμμύδια και με 

βαφή ρούχων όπως τους εξιστόρησαν οι γιαγιάδες. 

Σιγά  σιγά  το  ενδιαφέρον  των  παιδιών  μειώνεται  είναι  ώρα  να 

μοιραστούν  τις  εμπειρίες  τους  με  τους  άλλους.  Περνάμε  στην  ολοκλήρωση 

του σχεδίου εργασίας. 

Τα παιδιά φτιάχνουν ένα νέο κατάλογο με όσα ξέρουν. Η Νηπιαγωγός 

τα προτρέπει να σκεφτούν τρόπους παρουσίασης των νέων γνώσεων και τα 

παρακινεί να μοιραστούν τις εμπειρίες τους με τους άλλους. 

Τα παιδιά  επιλέγουν να ανεβάσουν δυο θεατρικά έργα «το  ζυμαράκι» 

και  «τη  φάρμα  των  τεμπέλικων  ζώων»,  να  φτιάξουν  μια  αφίσα  για  να  το 

διαφημίσουν  και  να  γράψουν  μια  πρόσκληση  για  το  έργο  τους.  Αφού 

αποφασίζουν  για  την  εικονογράφηση  και  το  κείμενο δημιουργούν  την αφίσα 

τους,  γράφουν  την  πρόσκληση,  τη  φωτοτυπούν  και  την  μοιράζουν  στους 

γονείς τους. 

Τα  παιδιά  φτιάχνουν  τα  σκηνικά,  συμμετέχουν  στην  κατασκευή  των 

κουστουμιών,  διαμορφώνουν  τους  ρόλους,  διαλέγουν  τα  τραγούδια,
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αποφασίζουν για την κίνηση και το χορό και μετά από επανελλειμένες πρόβες 

και αναπροσαρμογές ανεβάζουν το έργο. 

Το Ζυμαράκι
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Η φάρμα με τα τεμπέλικα ζώα
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Οι φωτογραφίες που ακολουθούν είναι από τα δυο μονόπρακτα 

θεατρικά με θέμα τις Απόκριες και το Πάσχα
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Έπαιξαν: 

Τσιτσάνου Σταυρούλα (Δασκάλα) 

Συκά Μεταξία (Δασκάλα)
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Σαντή Αναστασία (Νηπιαγωγός) 

Κατέχου Ελένη (Πρόεδρος 

του Συλ. Γονέων και  Κηδεμόνων) 

Αξιολόγηση 
Το θέμα κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον των παιδιών. Τα μεγαλύτερα 

παιδιά  βοηθούσαν  τα  μικρότερα  κυρίως  στις  καταγραφές,  κατασκευές  και 

συνεργάζονταν αρμονικά μαζί τους. 

Η συμμετοχή των γιαγιάδων στο πρόγραμμα ήταν καθοριστική καθώς 

τροφοδότησε  με  πληροφορίες,  γνώσεις,  ιδέες  αλλά  και  με  ενθουσιασμό  τα 

παιδιά. 

Τα παιδιά  διάβασαν βιβλία,  συνταγές,  έγραψαν προσκλήσεις,  αφίσες, 

υπέβαλαν ερωτήματα, συζήτησαν, αφηγήθηκαν. 

Μέτρησαν  ποσότητες,  συγκρίνανε  μεγέθη,  υπολόγισαν  διαστάσεις. 

Χρησιμοποίησαν  ποικίλα  υλικά  για  να  αναπαραστήσουν  τις  ιδέες  τους 

(φελιζόλ, χαρτί , μπογιές, υφάσματα, άχρηστα υλικά). 

Εκφράστηκαν  με  ποικίλους  τρόπους:  δραματοποιήσεις,  μουσική, 

ζωγραφιές, κατασκευές. 

Διασκέδασαν,  αστειεύτηκαν,  χόρεψαν,  τραγούδησαν  και  ήρθαν ακόμη 

πιο κοντά στις γιαγιάδες και στους παππούδες τους. 

Η  Νηπιαγωγός  παρατηρούσε,  κατέγραφε  ότι  και  όπως  της  το 

υπαγόρευαν τα παιδιά, παρακινούσε, ενθάρρυνε και με κατάλληλες ερωτήσεις 

τα βοηθούσε να πραγματοποιήσουν τις δράσεις τους. 

Το θέμα και η υλοποίηση του Project  οδήγησε στο να αντιληφθούν τα 

παιδιά  την  αξία  των  εορτών,  την  εξέλιξη  των  πολιτισμικών  μας  στοιχείων 

ηθών και εθίμων κατά την πάροδο του χρόνου. 

Εν κατακλείδι η παρουσίαση των εμπειριών τους και το ανέβασμα της 

θεατρικής  παράστασης  αύλησε  την  υπευθυνότητα,  την  συνεργασία,  την 

δημιουργικότητα,  την  αυτοπεποίθηση  τους  και  τα  τροφοδότησε  με  νέες 

δεξιότητες, ιδέες, γνώσεις.


