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Περίληψη 

Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται εκτενής αναφορά στην έννοια της λαϊκής παράδοσης. Δίνονται 

διάφοροι ορισμοί σχετικά με την λαϊκή παράδοση που κατά το πέρασμα των ετών έχουν 

δοθεί από ακαδημαϊκούς, θεωρητικούς και μελετητές.  

Η λαϊκή παράδοση αποτελεί συνδετικό κρίκο που ενώνει τις παλιές με τις νέες γενιές. Μας 

βοηθάει να συμπυκνώσουμε την πείρα αιώνων σ‘ όλους τους τομείς της ανθρώπινης 

δραστηριότητας και να διατηρούμε την εθνική μας ταυτότητα.  

Στην συνέχεια στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται καταγραφή και παρουσίαση εκθεμάτων δύο 

λαογραφιών μουσείων της Κέρκυρας. Το πρώτο λαογραφικό μουσείο βρίσκεται στην 

περιοχή Αχαράβη (βόρεια Κέρκυρα) και το δεύτερο λαογραφικό μουσείο βρίσκεται στην 

περιοχή Σιναράδες (μέση Κέρκυρα).  

Τέλος το τρίτο κεφάλαιο σχετίζεται με το νηπιαγωγείο και με ποιον τρόπο μπορούμε να 

εντάξουμε την λαϊκή παράδοση με διασκεδαστικό και κατανοητό τρόπο για τα νήπια. Θα 

προτείνουμε και θα αναλύσουμε διάφορες εκπαιδευτικές εφαρμογές και δραστηριότητες που 

θα είναι κατάλληλες για τα νήπια. 

Θα ήθελα να τονίσω ιδιαίτερα τον χαρακτήρα της εργασίας αυτής και να επισημάνω τον 

σκοπό της. Σαφώς η εργασία στηρίχθηκε σε επιστημονικά κείμενα, σε μελέτες, σε 

αρθρογραφία, ωστόσο έχει εμπλουτιστεί από την δική μου αντίληψη, την προσωπική μου 

σχηματισθείσα γνώμη και γνώση, απορρέουσα εξ όσων έχω διαβάσει και αναζητήσει κατά 

την έρευνά μου.  

Λέξεις – κλειδιά: Λαϊκή παράδοση, λαογραφικό μουσείο, λαογραφία, ήθος-έθιμα, παιχνίδι, 

νηπιαγωγείο, εκπαιδευτικές εφαρμογές. 
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Summary in English 
In the first unit an extensive reference is made according to the meaning of folk tradition. 

Several definitions are given regarding folk tradition, which through out the years have been 

given by academics, theoretics and students. 

The folk tradition constitutes the connecting link that join the old and the new generations. It 

helps us to compress the experience of the centuries in all the sectors of the human activity 

and maintain our national identity. 

In the second unit are recorded and presented the exhibits of two folkloric museums in Corfu. 

The first folkloric museum is located in the area of Acharavi (north Corfu) and the second 

museum in Sinarades (middle Corfu). 

Finally the third unit is associated with the nursery school and the way we can include the 

folk tradition in an entertaining and comprensive way for the infants. We are going to suggest 

and analyse several educational executions and activities which could be appropriate for the 

infants. 

I would like to emphasize particularly the type of this assignment and highlight its aim. 

Obviously this task is based on scientific texts, studies and article writings and it has also 

been enriched with my apprehension, opinion and knowledge which is derived from 

everything I have studied and searched during my scientific research. 

 

Keys: Folk tradition, folkloric museum, folklore, customs, plays, nursery school, educational 

execution. 
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1ο  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 

1.ΟΡΙΣΜΟΙ 

1.1 Λαϊκή Παράδοση 

Λέγοντας «ελληνική λαϊκή παράδοση» εννοούμε τον πολιτισμό που δημιουργήθηκε στα 

μεταβυζαντινά χρόνια και αποτελεί πλούσια πολιτισμική κληρονομία για εμάς. Η ελληνική 

παράδοση είναι τα λαϊκά δημιουργήματα που τα ονομάζουμε λαϊκό πολιτισμό, όπως ήθη και 

έθιμα, δημοτικά τραγούδια, παραμύθια, παραδόσεις, διάφορα κτίσματα, η γλώσσα, το 

ντύσιμο, οι θρησκευτικές παραδόσεις αλλά κι ότι επιβίωσε από παλιότερες εποχές και 

συνθέτει ήθος και ύφος ζωής, τον τρόπο που αντιμετωπίζει τη ζωή και τον κόσμο ο 

άνθρωπος , όπως η περηφάνια, η αγωνιστικότητα, η αγάπη για την ελευθερία.  

Λαϊκή παράδοση ονομάζετε η μετάδοση όλης της γνώσης και όλων των ηθικών, 

πολιτισμικών, καλλιτεχνικών και θρησκευτικών αξιών από μια γενιά στην άλλη. Η μελέτη 

της λαϊκής παράδοσης και η αγάπη γι αυτή πλουτίζουν τη γνώση, συγκινούν και συντελούν 

στη διατήρηση της πολιτισμικής μας ταυτότητας και στην αποφυγή της εθνικής 

αλλοτρίωσης.  

Αναλυτικότερα η λαϊκή παράδοση μας βοηθάει να συμπυκνώνουμε την πείρα αιώνων σ’ 

όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Αποτελεί συνδετικό κρίκο που ενώνει τις 

παλιές γενιές με τις νέες. Είναι δηλαδή η ζωντανή παρουσία τους παρελθόντος. Επίσης 

ενισχύει την εθνική ενότητα γιατί ενθαρρύνει, προτρέπει ή αποτρέπει. Ιδιαίτερα η εθνική 

παράδοση εμπνέει το σεβασμό και την πίστη στα μεγάλα ιδανικά (αγάπη προς την πατρίδα, 

την ελευθερία, την θρησκεία, τη δικαιοσύνη, τη δημοκρατία) και τις αξίες. Ενισχύει το 

πνεύμα της συλλογικότητας, της συνεργασίας και της αλληλεγγύης. Αποτελεί πηγή 

έμπνευσης και δημιουργίας, ιδιαίτερα η λαϊκή παράδοση (ζωγραφική, αρχιτεκτονική, 

μουσική, ποίηση, κλπ.  (Τάσση Μαρία & Τουλούπη Ιωάννα, 2013) 
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1.1.2 Μορφές παράδοσης 

Οι μορφές της λαϊκής παράδοσης χωρίζονται σε τρείς κατηγορίες. Αρχικά ανάλογα με τα 

επιμέρους στοιχεία και με τον τομέα στον οποίο αναφέρεται πνευματική (αποτελεί πηγή 

έμπνευσης και δημιουργίας, διευρύνει τα πνευματικά ενδιαφέροντα) πολιτισμική (η 

καλλιτεχνική δημιουργία σε όλες τις μορφές όπως της ζωγραφικής, της μουσικής, του χορού, 

του θέατρο κ.α.) θρησκευτική (ότι έχει σχέση με την θρησκευτική λατρεία του λαού), ηθική 

(ηθικές αντιλήψεις, απόψεις, τρόπο ζωής, συνήθειες, αξίες) πολιτική (πολιτική οργάνωση για 

παράδειγμα νόμοι, πολίτευμα, τοπική αυτοδιοίκηση), εθνική-ιστορική ( ότι έχει σχέση με τις 

εθνικές αξίες, τον ιστορικό βίο και την εθνική συνείδηση)  παγκόσμια. Επιπλέον ανάλογα με 

τη μορφή που απαντάται προφορική, γραπτή και μνημεία και ανάλογα με τους δημιουργούς 

που αποτελείται από λαϊκή και λόγια. (Μαρία Κάππου, 2011) 

 

 

1.2 Λαϊκή τέχνη 

Με τον όρο λαϊκή τέχνη χαρακτηρίζουμε την ελληνική τέχνη των δύο τελευταίων αιώνων 

της Τουρκοκρατίας. Την περίοδο αυτή σημειώθηκε βελτίωση των συνθηκών ζωής των 

Ελλήνων, οικονομική ανάπτυξη του ελληνισμού και αναβίωση της ελληνικής παιδείας. Οι 

παράγοντες αυτοί συνέβαλαν στην άνθηση της τέχνης. Η ελληνική λαϊκή τέχνη έχει τις ρίζες 

της στο Βυζάντιο. Έχει επηρεαστεί, επίσης, από την τέχνη της Ανατολής και της Δύσης. Τα 

έργα της είναι δημιουργίες ανθρώπων που δε διδάχτηκαν την κάθε μορφή τέχνης σε σχολές, 

αλλά από έμπειρους τεχνίτες. Ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της 

λαϊκής τέχνης αποτελεί ο συνδυασμός χρηστικότητας και αισθητικής. Για παράδειγμα, ένα 

καράβι, ζωγραφισμένο στο σπίτι ενός ναυτικού δεν είχε σκοπό μόνο να ομορφύνει το χώρο 

είχε και συμβολική αξία, γιατί έδειχνε τη ζωή των ναυτικών.  

 Άλλο χαρακτηριστικό αυτής της τέχνης είναι ότι τα έργα της αποτελούν έκφραση της 

ομαδικής αισθητικής της συγκεκριμένης κοινωνίας και όχι της προσωπικής αισθητικής κάθε 

δημιουργού. Εκτός από αυτά, η λαϊκή τέχνη είναι μια τέχνη συντηρητική που συνδέεται 

στενά με την παράδοση.  

Η λαϊκή τέχνη αντικατοπτρίζει και συγκεντρώνει όχι μόνο το παρόν, αλλά και το παρελθόν 

της ομαδικής έκφρασης του καλλιτεχνικού πλούτου της χώρας μας. Συνδέεται στενά με τις 

παλαιές συνήθειες και τις παραδόσεις που πολλές διατηρούνται ζωντανές μέχρι σήμερα. Η 

λαϊκή τέχνη με τις ποικίλες μορφές και εκδηλώσεις της εκφράζει με ζωντάνια και 
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παραστατικότητα τις διαφορές, τις ιδιορρυθμίες, το φυλετικό χαρακτήρα, την αισθητική 

παράδοση, τις ανησυχίες και τον πλούτο της συλλογικής ψυχής του ελληνικού λαού. Η 

ελληνική παράδοση (τέχνη) είναι ιδιαίτερα σημαντική και παρουσιάζει δείγματα σε πολλούς 

τομείς όπως η αρχιτεκτονική που περιλαμβάνει και άλλες τέχνες (π.χ. ξυλουργική, 

ξυλογλυπτική, λιθογλυπτική, σιδηρουργική, μεταλλοτεχνία, κεραμική, ζωγραφική, 

εικονογραφία, μαρμαρογλυπτική). Λαϊκή τέχνη επίσης δημιουργήθηκε στους κλάδους της 

χειροτεχνίας και της διακοσμητικής (υφαντική, κεντητική, αργυροχοΐα –αργυροχρυσοχοΐα). 

(Διαδραστικά σχολικά βιβλία. Οικιακή οικονομία (β γυμνασίου)- βιβλίο μαθητή, ΕΣΠΑ 2007-2013 & 

Τάσση Μαρία & Τουλούπη Ιωάννα, 2013) 

 

 

1.3 Λαογραφία  

Η Λαογραφία είναι η επιστήμη που ασχολείται με όλες τις εκφάνσεις του λαϊκού πολιτισμού. 

Εξετάζει, ταξινομεί και καταγράφει όλα όσα ένας λαός κατά παράδοση ενεργεί, λέγει, 

πράττει σε συλλογικό επίπεδο. Μελετάει πολιτισμούς λαών που βρίσκονται σε μια 

εξελιγμένη βαθμίδα. Η βάση της είναι η εθνική επιστήμη. Η Λαογραφία είναι το 

σημαντικότερο στοιχείο της ταυτότητας ενός λαού. Η αξία της Λαογραφίας δεν μετριέται με 

τίποτα. Είναι ένα θέμα τεράστιο, αστείρευτο και ατέλειωτο.   

Η Λαογραφία αποτελεί έναν αξιόλογο τομέα των ανθρωπολογικών επιστημών και συμβάλλει 

κατά θετικό τρόπο στην κατανόηση των ανθρώπων και των λαών. Mε το ξεδίπλωμα του 

προγονικού πολιτισμού και των εκδηλώσεων ενός λαού στο παρελθόν βοηθάει στον 

διαχωρισμό των ανθρώπων ενός τόπου από τους ανθρώπους ενός άλλου τόπου. Είναι η 

επίδραση αυτής της κληρονομιάς που διαφοροποιεί τους ανθρώπους μιας συγκεκριμένης 

περιοχής από τα γνωρίσματα μιας άλλης. 

Η μελέτη της Λαογραφίας μας είναι περισσότερο σήμερα αναγκαία και απαραίτητη για 

λόγους ιστορικής γνώσης, αλλά και πρακτικής σκοπιμότητας, για την ρύθμιση της 

εξελικτικής πορείας του πολιτισμού μας, γιατί μόνον όταν λαμβάνονται υπ' όψιν οι 

πολιτιστικές ρίζες του παρελθόντος διασφαλίζεται η ιστορική συνέχεια.  

(Μιχάλης Μερακλής, 2004 & Άρης Στουγιαννίδης, 2010) 
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1.3.1 Χαρακτηριστικά των λαογραφικών φαινομένων 

Το αποκλειστικό αγροτικό περιεχόμενο του λαού της λαογραφίας που έχει σχέση με τις 

συντηρητικές καταβολές της, προσδιόρισε και τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των 

θεωρούμενων τότε λαογραφικών φαινομένων. Το κατά παράδοσιν, το αυθόρμητον και το 

ομοδικόν. Από τα τρία χαρακτηριστικά παραμένει και σήμερα ως αναμφισβήτητα 

λαογραφικό στοιχείο της ομαδικότητας. Η λαογραφία δεν ασχολείται με τις ατομικές 

περιπτώσεις ή αποκλίσεις. (Μιχάλης Μερακλής, 2004) 

 

1.4 Ήθη Έθιμα και Παράδοση 

Τα ήθη, τα έθιμα και οι παραδόσεις είναι τρείς έννοιες που αναφέρονται συνήθως μαζί και 

αλληλοσυμπληρώνονται νοηματικά. Η απόδειξη γι αυτό είναι ότι πηγάζουν μαζί κι όχι μόνο 

στην δικιά μας γλώσσας. 

Τα ήθη είναι καθιερωμένα πρότυπα κοινωνικής συμπεριφοράς, που είναι σύμφωνα με το 

άγραφο ηθικό δίκαιο. Είναι τύποι συμπεριφοράς που ακολουθούσαν οι άνθρωποι από την 

αρχαία εποχή ως τα νεότερα χρόνια στις διαπροσωπικές και στις κοινωνικές τους σχέσεις. 

Για παράδειγμα ο ρόλος του πατέρα, της μητέρας, των παιδιών, ο θεσμός του γάμου, της 

φιλοξενίας. Επίσης τα συναισθήματα, οι αντιλήψεις, οι νοοτροπίες οι κλίσεις κλπ ήταν ήθη 

που καθόρισαν την ταυτότητα του ελληνισμού και αποτελούν άγραφους κανόνες 

συμπεριφοράς. 

Έθιμο είναι μια μακροχρόνια κοινή συνήθεια που έχει καθιερωθεί και ρυθμίζει την ομαδική 

ζωή ενός λαού. Βρίσκεται ανάμεσα στην παράδοση και στο νόμο και έχει τις ρίζες του σε 

θεμελιώδεις εκδηλώσεις του ανθρώπου από τα αρχαιότατα χρόνια. Το έθιμο δεν συνδέεται 

με τις μεμονωμένες συνθήκες του κάθε ατόμου, όταν αυτές δεν έχουν σχέση με το κοινωνικό 

σύνολο. Δεν υπόκειται στις αλλαγές που επιβάλλει η κατά καιρούς «μόδα». Χωρίς να έχει 

την ακαμψία του νόμου, έχει όμως τις περισσότερες φορές δύναμη ίση σχεδόν μ αυτήν που 

προέρχεται από το νόμο.  

Με λίγα λόγια έθιμα είναι κανόνες που δεν τους έχει θεσπίσει η πολιτεία αλλά ο ίδιος ο λαός 

και μεταβιβάζονται από γενιά σε γενιά με την παράδοση. Τα έθιμα δεν είναι αιώνια. Έχουν 

μεγάλη διάρκεια αλλά κάποτε αλλάζουν ή σβήνουν ίσως γιατί παρεμποδίζουν τη λειτουργία 

και την ανάπτυξη ορισμένων νέων θεσμών. Ένα παράδειγμα  ο χωριάτικος γάμος άλλοτε 

ήταν μια σειρά τελετουργικών εκδηλώσεων που ήταν εθιμικές εκδηλώσεις, ήταν μια σειρά 

από γαμήλια έθιμα. Αναλυτικότερα τα έθιμα ορίζουν την οικογενειακή ζωή, τις σχέσεις των 
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μελών της οικογένειας και τις συνήθειες τους. Συνδέονται με την καθημερινή ζωή την 

εργασία και τις κοινωνικές σχέσεις.  

 Ήθη και έθιμα είναι δύο λέξεις στενά δεμένες μεταξύ τους. Τα ήθη είναι αντιλήψεις, ενώ τα 

έθιμα είναι πράξεις, ενέργειες με τις οποίες εκφράζονται τα ήθη. Για να διευκρινίσουμε 

καλύτερα της δύο έννοιες θα αναφέρουμε ένα παράδειγμα στο θέμα του γάμου, οι αντιλήψεις 

για παράδειγμα της παρθενιάς και την αγνότητα της νύφης είναι ήθος ενώ ο έλεγχος της 

παρθενιάς που γίνονταν με μια τελετή είναι έθιμο.  

Η λέξη παράδοση είναι παράγωγο ουσιαστικό του ρήματος «παραδίδωμι» που σημαίνει δίνω 

τα χέρια κάποιου, εμπιστεύομαι κάτι σε κάποιον. Δηλαδή η παράδοση είναι μια διαδικασία, 

μια μεταβίβαση συνήθως προφορική με την οποία μεταφέρονται από την μια γενιά στην 

άλλη ήθη, έθιμα, γνώσεις ή δοξασίες και έτσι διαιωνίζονται. Οι πολιτισμικές αξίες του 

παρελθόντος, διαμόρφωσαν τα διακριτικά στοιχεία του ελληνικού λαού και αποτελούν την 

ελληνική παράδοση.  

Οι παραδόσεις περιλαμβάνουν θρύλους, διηγήσεις και παραμύθι. Είναι διηγήματα του λαού, 

που έχει την τάση να πιστεύει ότι είναι αληθινά. Η παράδοση δεν είναι μονοσήμαντη. Έχει 

πολλούς κλάδους: γλωσσική παράδοση, πνευματική (ήθη, έθιμα, δημοτικό τραγούδι, 

κάλαντα, παροιμίες, μυθοπλασία) οικιστική παράδοση, λαϊκή οικοτεχνία, ενδυματολογία, 

χοροί, γιορτές, πανηγύρια κ.τ.λ.  

 Τα ήθη, τα έθιμα και οι παραδόσεις του ελληνικού λαού διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: 

• Εκείνα που έχουν σχέση με το λεγόμενο κύκλο του έτους δηλαδή με τις ασχολίες των 

ανθρώπων που αφορούν την οικιακή ζωή και την εργασία καθώς και τις θρησκευτικές 

γιορτές στις τέσσερις εποχές του χρόνου. 

• Σε τοπικά, όταν αναφέρονται σε συγκεκριμένο τόπο και γενικά όταν αναφέρονται σε 

όλο το λαό. Επίσης μπορούν να χωριστούν σε κοινωνικά, όταν ορίζουν τις σχέσεις 

των ανθρώπων ή των κοινωνικών τάξεων και σε θρησκευτικά όταν ορίζουν τη θέση 

των ανθρώπων απέναντι στο θεό.  

Τα ήθη, τα έθιμα και οι παραδόσεις αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία της ιστορίας ενός 

λαού. Καλλιεργούν αξίες, επιβάλλουν τρόπους ζωής, ρυθμίζουν συμπεριφορές και τις 

σχέσεις των ανθρώπων στο οικογενειακό και στο κοινωνικό περιβάλλον. Ακόμα τα στοιχεία 

αυτά συντέλεσαν στη διατήρηση του ελληνισμού και στη συνοχή του από την αρχαιότητα 

μέχρι και την Νεοελληνική Εποχή. (Τάσση Μαρία & Τουλούπη Ιωάννα, 2013& Μιχάλης 

Μερακλής, 2004) 
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1.4.1 Σύγχρονη απουσία εθίμων 

Στα νεότερα χρόνια η σχέση ηθών-εθίμων διαταράχτηκε. Ήθη πάντα έχει ένας λαός αλλά δεν 

δημιουργούνται τώρα έθιμα. Τα ήθη δεν μορφοποιούνται σε έθιμα. Αυτό έχει σχέση με τη 

ρήξη της παραδοσιακής κλειστής ζωής στην αγροτική κοινότητα. Η διακοπή της δημιουργίας 

νέων εθίμων οφείλεται στην βελτίωση και στην αύξηση της παραγωγής καθώς και στην 

μεταβολή της σχέσης του ανθρώπου με τον χρόνο, άλλοτε είχε πολύ περισσότερο ελεύθερο 

χρόνο σε σχέση με τώρα. Δεν δημιουργούνται λοιπόν νέα έθιμα αλλά και τα παλιά φθίνουν 

αφού άλλαξαν τα παλαιά ήθη που τα είχαν δημιουργήσει. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήρθε 

πια η εποχή όπου τα ήθη στρέφονται εναντίον των εθίμων και δεν ευνοούν τη δημιουργία 

εθίμων. (Μιχάλης Μερακλής, 2004) 

 

1.5 Παραδοσιακοί χοροί 

Οι παραδοσιακοί χοροί αφενός δηλώνουν πολλά για την ιστορία του τόπου από τον οποίο 

προέρχονται αφετέρου δε για τις συνήθειες διασκέδασης και ψυχαγωγίας των κατοίκων αλλά 

και διαπαιδαγώγησης αφού λειτουργούσε ως ένας τρόπος μύησης στις πολιτιστικές αξίες, 

ηθικές αξίες και αισθητικές αντιλήψεις, στο ομαδικό πνεύμα, στην αντίληψη της σχέσης των 

δύο φύλων, και στην αντίληψη της  δομής  και της οργάνωσης της κοινωνίας.  

Η διδασκαλία των χορών δεν πρέπει να περιορίζεται στο πρακτικό σκέλος, στο να μάθουν 

απλώς κάποια βήματα και να μετατοπίζουν μηχανικά το σώμα τους, αλλά αυτά να 

συνοδεύονται από πολιτιστικά και λαογραφικά στοιχεία, πληροφορίες σχετικές με τις 

φορεσιές από παρότρυνση για αυτοσχεδιασμό, αυτοέκφραση, συμμετοχή με χτύπημα των 

χεριών και τραγούδι. Στοιχεία δηλαδή που θα βοηθήσουν τους ανθρώπους να αποκτήσουν 

αυτοπεποίθηση και υπευθυνότητα. Σημαντικό είναι επίσης να αφιερώνεται χρόνος για την 

εκμάθηση των λόγων του τραγουδιού και αν κάποιοι το επιθυμούν και κάποιων οργάνων. 

Γιατί μπορεί ο χορός να αποτελεί καλλιτεχνική δημιουργία που συνδέεται άμεσα με την 

κοινωνία και την ιστορία κάθε τόπου αλλά συγχρόνως δίνει στον νέο την αίσθηση ότι 

διασκεδάζει πραγματικά και με την ψυχή του. Οι χοροί μαζί με τη μουσική και τα τραγούδια, 

που έφτασαν μέσα από την προφορική παράδοση ως τις ημέρες μας, συνδέονται άμεσα με 

την περίοδο της Τουρκοκρατίας και της Ελληνικής Επανάστασης, οι ρίζες τους όμως 

προχωρούν βαθιά στο παρελθόν.  

Ο χορός συνέβαλε μαζί με πολλά άλλα  στην διατήρηση της συνοχής της ελληνικής 

κοινωνίας και της εθνικής ταυτότητας. Ο χορός στη παραδοσιακή κοινωνία ήταν μέχρι τα 
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τέλη του 20ου αιώνα μια από τις σημαντικότερες κοινωνικές εκδηλώσεις και αποτελούσε 

«θεσμό». Οι χορευτικές περιστάσεις  ήταν πάρα πολλές και κατατάσσονται σε δύο μεγάλες 

κατηγορίες: 

➢ Στις Τελετουργικές (κύκλος του χρόνου, της ζωής - Δωδεκαήμερο, Πάσχα, 

Αποκριές, οικογενειακές γιορτές) με  τελετουργικό χαρακτήρα. 

➢  Και στις μη Τελετουργικές (γλέντια, πανηγύρια, χορός στις γειτονιές κλπ) που 

έχουν  ψυχαγωγικό χαρακτήρα. Παρ όλα αυτά στην τελετουργική διαδικασία  

υπάρχουν φάσεις που ο χορός  λειτουργούσε και ως διασκέδαση.  

Οι περισσότεροι Ελληνικοί χοροί έχουν το σχήμα του ανοιχτού κύκλου όπου ο πρώτος παίζει 

το ρόλο του αρχηγού (σέρνει τον χορό). Οι πιο πολλοί χοροί είναι μικτοί, χορεύονται  

δηλαδή από άντρες και γυναίκες. Υπάρχουν και χοροί μόνο για άντρες και μόνο για γυναίκες. 

Όλοι εκτελούν  μια συγκεκριμένη χορευτική φράση, και μόνο ο πρωτοχορευτής μπορεί να 

αυτοσχεδιάσει (φιγούρες, παραλλαγές κλπ). Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που  χορεύει 

μόνο ο πρωτοχορευτής, οι άλλοι τον βλέπουν και περιμένουν τη σειρά τους να μπουν πρώτοι, 

υπάρχουν και περιπτώσεις που πέρα από την συνηθισμένη χορευτική φράση  όλοι οι 

χορευτές πραγματοποιούν φιγούρες, παραλλαγές όλοι τους μαζί.  (Γιάννης Τσιαμήτρος, 2012) 

 

 

1.6 Παραδοσιακή ενδυμασία 

Τα πρώτα ενδύματα δημιουργήθηκαν κατά την Παλαιολιθική εποχή. Οι άνθρωποι τότε 

συνήθιζαν να διακοσμούν το δέρμα τους με σχέδια, χρώματα και τατουάζ. Κάλυπταν, το 

σώμα τους χρησιμοποιώντας δέρματα ζώων, γούνες και φύλλα από δέντρα. Κατά 

τη Νεολιθική εποχή δημιουργήθηκε η υφαντική με την εφεύρεση του αργαλειού. Έτσι 

άρχισαν να κατασκευάζονται τα πρώτα υφάσματα. 

Η αρχαία ελληνική ενδυμασία αποτελούνταν από ορθογώνια υφάσματα που φορούσαν και τα 

δύο φύλα. Τα κυριότερα ήταν ο χιτώνας, που φοριόταν κατάσαρκα και ραβόταν στους 

ώμους, και το ιμάτιο, που χρησίμευε ως πανωφόρι. Ήταν ρούχα απλά και λειτουργικά, που 

αντανακλούσαν το πνεύμα του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Κατά τον 20ο  

αιώνα σημειώθηκε μεγάλη αλλαγή στην ενδυμασία. Η εξέλιξη της τεχνολογίας οι κοινωνικές 

αλλαγές και ο νέος τρόπος ζωής δημιούργησαν έναν πιο απλό τρόπο ντυσίματος. 

Η ελληνική παραδοσιακή ενδυμασία περιλαμβάνει τις φορεσιές των Ελλήνων στην περίοδο 

της Τουρκοκρατίας. Οι φορεσιές αυτές εξακολούθησαν να φοριούνται και μετά την ίδρυση 

του νεοελληνικού κράτους, αλλά με το πέρασμα του χρόνου αντικαταστάθηκαν από 
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ενδυμασίες δυτικού τύπου. Οι παραδοσιακές ελληνικές φορεσιές αποτελούν συνέχεια της 

βυζαντινής ενδυμασίας, αλλά έχουν δεχτεί επιδράσεις τόσο από την Ανατολή όσο και από τη 

Δύση. Μοιάζουν πολύ με τις αντίστοιχες ενδυμασίες των γειτονικών λαών. Κύριο στοιχείο 

τους είναι το πουκάμισο, ένα φόρεμα με μανίκια, μακρύ ή κοντό. 

Οι γυναίκες φορούσαν ως βασικό ρούχο ένα μακρύ πουκάμισο. Πάνω από αυτό φορούσαν 

είτε το καβάδι ένα μακρύ λινό ή μεταξωτό φόρεμα με μανίκια ανοιχτό μπροστά είτε το 

σιγκούνι ένα ολόμαλλο ρούχο επίσης ανοιχτό μπροστά αλλά χωρίς μανίκια που προτιμούσαν 

στις περιοχές με πιο ψυχρό κλίμα. Σε νησιά και σε παράλιες περιοχές συνηθιζόταν το 

φουστάνι, που προερχόταν από τα φορέματα των γυναικών της Δυτικής Ευρώπης. Σε γενικές 

γραμμές, οι γυναικείες φορεσιές ήταν πολύχρωμες και στολισμένες με πολλά κεντήματα. 

Αντίθετα, τα αντρικά ενδύματα είχαν πιο απλή διακόσμηση και περιορισμένο χρωματολόγιο. 

Κύριο αντρικό ένδυμα ήταν το κοντό πουκάμισο (πουκαμίσα), που φοριόταν με μεγάλες 

πλεκτές λευκές κάλτσες ή με παντελόνι. Στα νησιά και στα παράλια συνήθιζαν τη βράκα. 

Οι ελληνικές παραδοσιακές ενδυμασίες, όπως και κάθε άλλη μορφή ενδυμασίας του 

παρελθόντος, αποτελούν ένα σημαντικό στοιχείο της πολιτισμικής κληρονομιάς. Είναι 

δημιουργήματα με καλλιτεχνική αξία και συγχρόνως φανερώνουν πολλά για την ιστορία, την 

κοινωνία και τον πολιτισμό της εποχής τους.  (Διαδραστικά σχολικά βιβλία. Οικιακή οικονομία 

(α γυμνασίου)- βιβλίο μαθητή, ΕΣΠΑ 2007-2013) 

 

 

1.7 Παραδοσιακά τραγούδια (Δημοτικά) 

Τα δημοτικά τραγούδια ή δημώδη άσματα κατέχουν μια σημαντική λογοτεχνική θέση στα 

μνημεία του λόγου του ελληνικού λαού, επειδή στους στίχους τους αντικατοπτρίζονται ο 

ψυχικός κόσμος, τα ήθη και η πνευματικότητα του λαού και εκτός αυτού στα κείμενα τους 

γίνονται αναφορές σε ιστορικά γεγονότα και περιγράφονται στιγμιότυπα από την ζωή των 

ιστορικών προσώπων. Να επισημάνουμε ότι ο όρος δημοτικό τραγούδι δεν έχει καμία σχέση 

με το επώνυμο επαγγελματικό σύγχρονο δημοτικό τραγούδι που ακούγεται και χορεύεται σε 

πανηγύρια και σε άλλες γιορτές. 

Στις μεγάλες θρησκευτικές και ονομαστικές γιορτές, στα πανηγύρια, στους γάμους, 

αρραβώνες και βαφτίσια, στις αλληλοβοηθητικές δουλειές(θέρος, αλώνισμα, 

ξεφλουδίσματα) το δημοτικό τραγούδι κρατά εξέχουσα θέση. Εκφράζοντας την ιστορία, τους 

πόθους και τα συναισθήματα του λαού μας συνοδεύει όλες σχεδόν τις κοινωνικές του 

δραστηριότητες. Τραγουδιούνται με το στόμα ατομικά κι ομαδικά ή με διαδοχικές 
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επαναλήψεις των στίχων από δυο ομάδες. Πολλές φορές στίχοι των τραγουδιών 

παραφράζονται και έχουμε κάποιες τοπικές παραλλαγές.  

Τα δημοτικά τραγούδια είναι δημιουργήματα των κλειστών αγροτικών κοινωνικών και 

εκφράζουν τα βιώματα και τα συναισθήματα του λαού. Υπάρχουν πολλές ενδείξεις ότι 

κάποιες κατηγορίες δημοτικών τραγουδιών, όπως του γάμου, τα παιδικά, τα μοιρολόγια, οι 

παραλογές κ.α. προέρχονται από την αρχαιότητα. Επίσης, στοιχεία της μορφής των 

δημοτικών τραγουδιών και του τρόπου σύνθεσης τους αποκαλύπτουν ομοιότητες με τα 

ομηρικά έπη και δείχνουν προέλευση από λαϊκές συνθέσεις πανάρχαιων εποχών. Τα 

δημοτικά τραγούδια εκφράζουν συλλογικά βιώματα γι αυτό ο υποκειμενικός παράγοντας 

υποχωρεί και ο δημιουργός παραμένει ανώνυμος. Τα δημοτικά τραγούδια συνδυάζουν 

ποίηση μουσική και χορό. Όταν ένα τραγούδι ξεπερνούσε τα όρια της κοινότητας και 

τραγουδιόταν και σε άλλες περιοχές τότε μπορούσαν να προκύψουν παραλλαγές, δηλαδή 

τραγούδια με μικρές διαφοροποιήσεις από το πρωτότυπο. 

Τα δημοτικά τραγούδια έχουν μεγάλη ποικιλία θεμάτων. Ανάλογα με τα θέματα τους 

χωρίζονται σε τρεις βασικές κατηγορίες:  

✓ Σε αυτά που αναφέρονται σε διάφορες εκδηλώσεις της ζωής (ερωτικά, νυφιάτικα, 

νανουρίσματα, παιδικά, της ξενιτιάς, μοιρολόγια, εργατικά κα) 

✓ Στα ιστορικά στα οποία ανήκουν όσα αναφέρονται σε ιστορικά γεγονότα ή σε 

συγκεκριμένη ιστορική περίοδο, όπως τα ακριτικά και τα κλέφτικα. 

✓ Στις παραλογές που είναι αφηγηματικά τραγούδια με θέμα δραματικές περιπέτειες 

της ζωής, αληθινές ή φανταστικές.  

(Μιχάλης Μερακλής, 1999 & Ερατοσθένης Καψωμένος, 1999 & Γρηγόρης Σηφάκης, 1998) 

 

 

1.7.1  Χαρακτηριστικά & Τεχνική των δημοτικών τραγουδιών 

Τα περισσότερα δημοτικά τραγούδια είναι λυρικά γιατί εκφράζουν συναισθήματα. Ο μύθος 

τους είναι τυπικός και παρουσιάζετε με ελλειπτικότητα και οικονομία. Εμπνέονται τα θέματα 

τους από τη φύση και την κοινωνική ζωή. Ο τόπος είναι συμβατικός ακόμα και αν 

προσδιορίζεται. Εκφράζουν στενή σχέση του ανθρώπου με τη φύση κάτι που φαίνεται 

ιδιαίτερα από τη συχνή χρήση της προσωπικότητας. 

✓ Ο πιο συνηθισμένος στίχος των δημοτικών τραγουδιών είναι ο ιαμβικός 

δεκαπεντασύλλαβος χωρίς ομοιοκαταληξία Βασικό στοιχεία της έκφρασης του 

δημοτικού τραγουδιού είναι η τυπικότητα. Υπάρχουν δηλαδή στερεότυπες λέξεις και 
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εκφράσεις που επαναλαμβάνονται στα διάφορα τραγούδια. Τέτοια στερεότυπα είναι 

διάφορα σύνθετα, μοτίβα εισαγωγικά ή μεταβατικά, τυπικές σκηνές.  

(Ερατοσθένης Καψωμένος, 1999 & Γρηγόρης Σηφάκης, 1998 & Σωκράτης Σκαρτσής, 1985) 

 

 

1.8 Οικιστική Δραστηριότητα 

Σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές μια κοινότητα χαρακτηρίζεται αγροτική, ημιαστική ή 

αστική ανάλογα με τον αν ο πληθυσμός της είναι αντίστοιχα κάτω από 2.000 ή πάνω από 

2.000 έως 10.000, πάνω από 10.000 κάτοικοι. Οι αριθμοί δείχνουν ότι η αστικοποίηση του 

πληθυσμού συντελέστηκε με ρυθμούς τέτοιους μεταπολεμικά που αποτέλεσαν το πιο μεγάλο 

πρόβλημα της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας. Η αστικοποίηση είναι από όλες τις 

ουσιαστικές πλευρές (οικονομική, κοινωνική, πολιτισμική) νόθα. Πολιτισμικά ο αστικός 

πληθυσμός σε ένα μεγάλο ποσοστό είναι ημιαστικός και ετερογενής, τόσα στα μεγάλα 

αστικά κέντρα όσο και στις πιο απόμακρες ή μικρές αγροτικές κοινότητες.  

(Μιχάλης Μερακλής, 2004) 

 

 

1.8.1 Παραδοσιακή κατοικία 

Ελληνική παραδοσιακή κατοικία ονομάζουμε το σύνολο των κατοικιών που κτίστηκαν μετά 

την Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους (1453) μέχρι τις πρώτες δεκαετίες 

μετά την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους (1830). Η μεγάλη ανάπτυξη της ελληνικής 

παραδοσιακής κατοικίας σημειώθηκε στους δύο τελευταίους αιώνες της ξένης κυριαρχίας 

και συμβαδίζει με τη γενικότερη οικονομική και πολιτισμική ακμή του ελληνισμού την 

εποχή αυτή. Ανάλογα με την κοινωνική τάξη των κατοίκων τους τα σπίτια διακρίνονται σε 

λαϊκά, σε μεσαία (νοικοκυρόσπιτα) και σε αρχοντικά.  

Η οργάνωση των παραδοσιακών οικισμών γίνονταν αναλόγως με τις ανάγκες και τις 

δυνατότητες του κάθε ανθρώπου και καθορίζουν τη μορφή του οικοδομήματος αλλά και 

αυτό με την σειρά του επηρεάζει τη ζωή που πλαισιώνει δημιουργώντας ψυχολογικό κλίμα.   

Το πρώτο κριτήριο για την επιλογή του χώρου εγκαταστάσεως ενός οικισµού ήταν η ύπαρξη 

νερού. Η ύπαρξη φυσικών πόρων η δυνατότητα επικοινωνίας µε τους γειτονικούς οικισµούς 

και τα μεγαλύτερα διοικητικά και οικονοµικά κέντρα, το υγιεινό κλίµα, η προστατευόμενη 

χάρη στο φυσικό γεωγραφικό ανάγλυφο ή και η τεχνητά οχυρή θέση (κάστρα) αποτελούσαν 
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κριτήρια αξιολόγησης. Οι τοποθεσίες αυτές αποτελούν τα λεγόµενα παλαιοχώρια που τα 

συναντάµε σε όλο τον ελλαδικό χώρο. 

Ο οικισµός µε την έννοια του χτισµένου χώρου (το χωριό), αλλά και µε την ευρύτερη έννοια 

του κοινοτικού χώρου οριοθετείται από σύνορα φυσικά (ρέµατα, κορυφογραμμές, πέτρες) ή 

τεχνητά (αναχώματα, σταυροί σε ριζιμιές, πέτρες ή δέντρα, κ.ά.). Τα σύνορα είναι απολύτως 

σαφή και γνωστά σε όλους τους χωρικούς. Κυρίαρχο οριακό σηµείο για τον οικισµό 

αποτελούν πολλές φορές ιερά οικήµατα αφιερωμένα σε αγίους µε ευεργετική δράση, 

συνήθως αποτρεπτική, για την κοινότητα. Έτσι, ξωκλήσια και προσκυνητάρια, χτισµένα στα 

σύνορα των οικισµών, λειτουργούν ως αµυντήρια των προσωποποιούμενων από το λαό 

νόσων και των κακών ως νοητός μαγικός κύκλος.  

Τύποι σπιτιών έχουμε τα νησιώτικά και της ηπειρώτικης Ελλάδος. O πιο απλός τύπος 

νησιώτικου σπιτιού είναι το μονόσπιτο, που αποτελείται από ένα μικρό μακρόστενο πέτρινο 

δωμάτιο με επίπεδη στέγη από χώμα (δώμα). Το μονόσπιτο περιλαμβάνει όλες τις 

λειτουργίες ενός σπιτιού. Πρώτο στοιχείο του είναι ο σοφάς ή κρέβατος, μια ξύλινη 

κατασκευή λίγο πιο ψηλά από το δάπεδο όπου πάνω της οι άνθρωποι έστρωναν για να 

κοιμηθούν ενώ από κάτω αποθήκευαν διάφορα αγαθά. Δεύτερο στοιχείο αποτελεί το τζάκι 

που χρησίμευε για θέρμανση και για μαγείρεμα. Πιο εξελιγμένος τύπος είναι το διώροφο 

κατοικία για τη μεσαία τάξη. Πρόκειται για ορθογώνιο σπίτι, όπου στο ισόγειο (κατώι) 

βρίσκονται οι βοηθητικοί χώροι (στάβλοι και αποθήκες), ενώ οι άνθρωποι ζούσαν στον πάνω 

όροφο (ανώι). Πολλά σπίτια έχουν επίσης αυλές και βεράντες Οι πιο εύποροι κατοικούσαν 

σε αρχοντικά, που ήταν μεγάλα σπίτια με περισσότερη διακόσμηση. 

Στα σπίτια της ηπειρωτικής Ελλάδας διακρίνονται οι ίδιοι τύποι που υπάρχουν και στα 

νησιά, αλλά, επειδή το κλίμα και οι κοινωνικές-οικονομικές συνθήκες διέφεραν 

παρουσιάζονται ορισμένες διαφορές. Έτσι το μονόσπιτο έχει στέγη από κεραμίδια. Το 

κυριότερο σημείο του χώρου είναι η γωνιά δηλαδή η εστία που δίπλα της οι κάτοικοι 

μαγειρεύουν, τρώνε και κοιμούνται. Στο διώροφο υπάρχει το χαγιάτι ένας ανοιχτός εξώστης 

που στεγάζεται με την προεξοχή της στέγης. 

Τα αρχοντικά  που ξεχωρίζουν ιδιαίτερα είναι αυτά που έκτισαν πλούσιοι έμποροι και 

τεχνίτες στη Βόρεια και στην Κεντρική Ελλάδα. Είναι μεγαλοπρεπή σπίτια, με 

χαρακτηριστικούς ξύλινους εξώστες. Εκεί βρίσκεται και ο κεντρικός χώρος υποδοχής 

ο ηλιακός ή δοξάτο με χαμηλά παράθυρα και πολύχρωμους γυάλινους φεγγίτες. Βρίσκονται 

επίσης και τα δωμάτια διαμονής της οικογένειας διακοσμημένα με ξυλόγλυπτα και 

τοιχογραφίες. Τα υλικά που χρησιμοποιούνταν για την κατασκευή των ελληνικών 

παραδοσιακών σπιτιών εξαρτιόνταν από το φυσικό περιβάλλον κάθε τόπου. Στις 
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περισσότερες περιοχές γινόταν συνδυασμός υλικών: ο κύριος κορμός του σπιτιού 

κατασκευαζόταν από πέτρα ενώ το ξύλο προοριζόταν για τα δευτερεύοντα μέρη ή για τον 

πάνω όροφο. 

Την εποχή εκείνη τα σπίτια κτίζονταν από πέτρα και λάσπη, ασβέστης δεν υπήρχε. Το 

σχεδίαζε ο κάλφας, ο αρχιμάστορας για όλα τα απαραίτητα του κάθε σπιτιού. Πρώτα άνοιγαν 

τα θεμέλια όπου ο νοικοκύρης έκοβε αρνί ή κατσίκι στα θεμέλια. Την πέτρα την 

κουβαλούσανε με τα ζώα. Φέρνανε και μια ειδική πέτρα τα αγκωνάρια. Αφού πρώτα τα 

σκάλιζε ο τεχνίτης τα στήνανε στις γωνιές όπου στόλιζαν το οίκημα. Τους μαστόρους τους 

φρόντιζαν και τους φίλευαν ότι είχε το σπιτικό. Οκτάωρο δεν υπήρχε την εποχή εκείνη. 

Δουλεύανε από το πρωί μέχρι την δύση του ηλίου. Για να μεταφέρουν την πλάκα την ξυλεία 

για το σκέπασμα όλο το χωριό με τα ζώα κάθε Κυριακή τα κουβαλούσαν όταν τα είχε το 

αφεντικό. Υπήρχε η συνήθεια όλοι να βοηθούν σε κάθε σπίτι. Στο κάθε σπίτι ο κάλφας 

φρόντιζε για όλο το νοικοκυριό, που θα είναι ο όντας, τα κατώγια, η αποθήκη, ο φούρνος, το 

κελάρι. Όταν τελείωνε το κτίσιμο άρχιζαν να κατασκευάζουν την σκεπή.  

 (Αγγελάκου κ.α., 2014-15 & Ρίζος Παπαρίζος, 1996) 

 

 

1.8.2 Η αυλή 

Μπροστά από το σπίτι είχανε την αυλή πλακοστρωμένη και φραγμένη. Από την αυλή 

ξεκινούσε η σκάλα που έβγαινε στο πάνω πάτωμα, πρώτα στο μπαλκόνι και έπειτα στις 

κρεβατοκάμαρες . Ένα δωμάτιο ήταν ο ούντας σαν δωμάτιο υποδοχής. Εκεί γίνονταν γάμοι, 

πανηγύρια, επισκέψεις στις ονομαστικές εορτές όπου ξεφάντωναν. (Ρίζος Παπαρίζος, 1996) 

 

1.8.3 Τα κατώγια 

Οι μαστόροι του παλιού καιρού στο σχεδιασμό του σπιτιού μ’ ένα ή δύο πατώματα 

πρόβλεπαν απαραίτητα την αυλή, τα κατώγια και το χαγιάτι. Ήταν χώροι που εξυπηρετούσαν 

τις ανάγκες της οικογένειας. Τα κατώγια ήταν για να βάζουνε τα ζώα. Την εποχή εκείνη τα 

άλογα και τα μουλάρια ήταν μέσο μεταφοράς. Τα ξύλα τα αποθήκευαν στο χαγιάτι που εκεί 

κτίζονταν και ο φούρνος. Κάθε σπίτι είχε τις αγελάδες και το ζευγάρι δυο αρσενικά βόδια 

που κάνανε το όργωμα και τη σπορά στο χωράφι. Μπροστά από κάθε σπίτι είχανε το αλώνι 

και την αχυροκαλύβα όπου αποθήκευαν το άχυρο του χειμώνα για  τα ζώα. Το καλοκαίρι 

γίνονταν το αλώνισμα.  (Ρίζος Παπαρίζος, 1996) 
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1.8.4 Το κελάρι 

Ήταν ένας χώρος που εξυπηρετούσε σ’ όλη την διάρκεια του χρόνου. Εκεί βρίσκονταν το 

αμπάρι που αποθήκευαν το σιτάρι, το καλαμπόκι, φακές, φασόλια κ.α. Το κελάρι ήταν ένας 

χρήσιμος χώρος και όταν το σπίτι είχε «χαρά» γάμο ήταν το μοναδικό μέρος που πρόσφεραν 

μπουφέ.  (Ρίζος Παπαρίζος, 1996) 

 

 

1.8.5 Η πλατεία 

Μέσα στα χωριά, τον κεντρικό πυρήνα αποτελούν δηµόσια, θρησκευτικά και εµπορικά 

κτίρια συγκεντρωμένα γύρω από µια πλατεία. Φυσικοί φράχτες ή μεγαλοπρεπή 

πυκνοφυτεμένα κυπαρίσσια προστατεύουν τα περιβόλια από τους καταστροφικούς για τις 

καλλιέργειες άνεμους του πελάγου και της στεριάς. Φαρδιά σκαλοπάτια συνδέουν το 

χαμηλότερο µε το υψηλότερο επίπεδο, όπου ξεχωρίζουν την εκκλησία, τα δηµόσια κτίρια και 

άλλα καταστήματα. Ο ρόλος της πλατείας είναι επικοινωνιακός , ψυχαγωγικός, της αγοράς 

και των παραστάσεων ο κύριος και κυρίως είναι οικονομικός. Η αγορά ορίζεται ως τόπος 

συγκέντρωσης του παραγωγού του εμπόρου και  του καταναλωτή ο τόπος που κάποιοι 

πουλάνε και κάποιοι αγοράζουν.  (Μιχάλης Μερακλής, 2004) 

 

 

 

 

1.8.6 Η γειτονιά 

Οι πρώτες μας φιλίες, τα πρώτα μας παιχνίδια, οι πρώτοι μας παιδικοί καυγάδες και έρωτες 

μα και οι χαρές, τα κατορθώματα έχουν τις ρίζες στην γειτονιά. Την γειτονιά την 

επικαλούνται σαν σύστημα αναφοράς, αναγνώρισης και κοινωνικής επικοινωνίας και σαν 

λόγο συναισθηματικής ταύτισης. Έξω από κάθε σπίτι και μπροστά σε κάθε αλώνι υπήρχαν 

τα πεζούλια. Εκεί τα έλεγαν κουτσομπόλευαν οι γιαγιάδες και οι παππούδες. Τα παιδιά 

έπαιζαν στα αλώνια τα παιχνίδια. Τα κορίτσια και ιδιαίτερα οι νιόπαντρες φρόντιζαν για την 

καθαριότητα της αυλής και όλα γύρω από το σπίτι. Η γειτονιά για τον παιδόκοσμο ήταν ένα 

μικρό «κράτος» δικό τους. Την ένιωθαν δικιά τους, την ξεχώριζαν από τις άλλες και την 

προστάτευαν από κάθε ξένη εισβολή.  (Μιχάλης Μερακλής, 2004 
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1.9 Παραδοσιακά επαγγέλματα 

Ο άνθρωπος για να ικανοποιήσει τις βασικές και πολιτιστικές του ανάγκες ήταν 

υποχρεωμένος να εργαστεί και να συνεργάζεται με τους άλλους. Να επιλέγει και να κάνει 

ένα επάγγελμα σύμφωνα με τις διαθέσεις, τις δυνάμεις, τις βλέψεις και τις επιθυμίες του.  

Αγωνίζονταν όλη την ημέρα, περιόριζαν στο ελάχιστο τον ύπνο τους και την ξεκούραση, 

ξεχνούσαν την ψυχαγωγία. Δεν αποθαρρύνονταν από τις δυσκολίες και τις αντιξοότητες. 

Πάλευαν έχοντας πάντα αποθέματα δραστηριότητας, ευθυμίας, αισιοδοξίας και 

αγωνιστικότητας. Το μυστικό τους η αγάπη για τη δουλειά τους κι ο έρωτας για το μεγάλο 

θείο δώρο, τη ζωή. Το επάγγελμα σμιλεύει την προσωπικότητα του ανθρώπου. Διαμορφώνει 

την εικόνα τόσο εσωτερικά όσο κι εξωτερικά. Ο τρόπος που σκέφτεται, που κινείται είναι 

απόλυτο συνδεδεμένος με το είδος του επαγγέλματος.  

Ξετυλίγοντας το νήμα των παραδοσιακών επαγγελμάτων και ασχολιών, θα βρεθούμε σ’ ένα 

κόσμο μακρινό, ξεχασμένο στο παρελθόν, όπου θα διαπιστώσουμε τις δυσκολίες που 

αντιμετώπιζαν τότε οι άνθρωποι χωρίς τα μέσα που διαθέτουμε εμείς σήμερα αλλά 

παράλληλα θα θαυμάσουμε κιόλας την επινοητικότητά τους ώστε να μπορέσουν να 

εκμεταλλευτούν αυτά που τους έδινε η φύση καθώς επίσης και τις φυσικές ενέργειες. Η 

ανάγκη οδηγούσε τότε τους ανθρώπους να σκέφτονται και να επινοούν. Σήμερα μπορούμε 

εύκολα να βρούμε ότι θέλουμε και να φτιάξουμε χωρίς κόπο όποια κατασκευή θέλουμε και 

γι’ αυτό δεν είναι απαραίτητο να επινοήσουμε λύσεις. Αυτό όμως δεν είναι πάντα θετικό. 

Μπορούμε να πάρουμε ότι θετικό απόκτησαν εκείνοι και να το προσαρμόσουμε στα 

σημερινά δεδομένα ώστε να υπάρξει καλύτερη πρόοδος. Γιατί πρόοδος σημαίνει να 

εκμεταλλευόμαστε την εμπειρία των παλιότερων και να προχωράμε ακόμα πιο μπροστά. Σε 

καμιά περίπτωση δεν σημαίνει να αρνηθούμε τους παλιότερους. 

Τα διάφορα επαγγέλματα των ανθρώπων δημιουργούνται για να καλύψουν κάποιες ανάγκες 

που υπάρχουν στις διάφορες εποχές. Έτσι στα αρχαία τα χρόνια μπορεί να υπήρχε κάποιος 

τεχνίτης που θα ήταν πολύ σημαντικό γιατί έφτιαχνε τόξα και βέλη, όμως στη σημερινή 

εποχή θα ήταν τελείως άχρηστος αφού κανένας δεν χρειάζεται βέλη και τόξα. Ούτε θα 

μπορούσε σήμερα να ζήσει κάποιος κάνοντας το επάγγελμα του τσαγκάρη, γιατί δεν θα είχε 

καθόλου πελάτες. Υπάρχουν τόσα και τόσα μοντέλα παπουτσιών που μπορούμε εύκολα να 

αγοράσουμε κι όταν χαλάσουν δεν τα πηγαίνουμε για επισκευή αλλά τα πετάμε και 

αγοράζουμε καινούργια. Τα επαγγέλματα επομένως εξαρτώνται από την εποχή και τις 

ανάγκες της. 

Αναπόσπαστο κομμάτι της λαογραφικής Ελληνικής κληρονομιάς είναι τα επαγγέλματα που 

ασκούσαν για αιώνες ολόκληρους οι Έλληνες. Ακόμα κι αν έχουν σιγά-σιγά εκτοπιστεί, τα 
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επαγγέλματα αυτά αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της Ελληνικής παράδοσης. 

Τα ελληνικά παραδοσιακά επαγγέλματα είναι πάρα πολλά και εξίσου σημαντικά όλα τους.  

Όμως στην πτυχιακή εργασία θα αναφέρουμε τα πιο γνωστά και αυτά που έχουν αλλοιωθεί 

διότι με την πάροδο του χρόνου και της εξέλιξης της τεχνολογία έχουν αντικατασταθεί. 

(Τσιαμήτρος Γιάννης, 2012) 

 

 

1.9.1 Αγωγιάτης 

Τα παλιά τα χρόνια που δεν υπήρχαν τα αυτοκίνητα, οι μετακινήσεις ήταν δύσκολες αφού 

μια απόσταση μικρή για τα σημερινά δεδομένα φαινόταν πολύ μεγάλη. Έπρεπε οι άνθρωποι 

να πάνε με τα πόδια ή με τα γαϊδούρια και τα μουλάρια. Έτσι έχαναν πολύ χρόνο αλλά και 

κουράζονταν. Γι αυτό υπήρχαν κάποιοι που έκαναν το επάγγελμα του αγωγιάτη. 

Χρησιμοποιώντας τα μουλάρια ή τα γαϊδούρια τους δεν έκαναν άλλη δουλειά παρά μόνο το 

καθημερινό δρομολόγιο. Οι αγωγιάτες αναλάμβαναν όλες τις αναγκαίες μεταφορές ποικίλων 

φορτίων τόσο μέσα στα όρια τοπικών οικισμών ή γειτονιών, όσο και μεταξύ των χωριών ή 

των αστικών κέντρων. Μετέφεραν το λάδι και άλλα εμπορεύματα, τα οικοδομικά υλικά, 

μάζευαν τα απορρίμματα και εξυπηρετούσαν τους ταξιδιώτες. Ειδικά στα ορεινά χωριά, η 

μεταφορά τόσο των ανθρώπων, όσο και των προϊόντων γίνονταν αποκλειστικά από τους 

επαγγελματίες αγωγιάτες, μέχρι τη δημιουργία ολοκληρωμένου οδικού δικτύου τη δεκαετία 

του 1950.  

Σε κάθε χωριό ζούσαν και εργάζονταν αρκετοί αγωγιάτες, οι οποίοι μοιράζονταν μεταξύ τους 

τις δουλειές αφού υπήρχε μεγάλη ζήτηση και το μεροκάματο ήταν καλό ενώ παράλληλα 

ήταν οργανωμένοι και σε τοπικά σωματεία. Οι αγωγιάτες χρησιμοποιούσαν «κασάκια» 

(κασόνια) για να τοποθετούν τα προϊόντα που μετέφεραν. Η εκπαίδευση και η φροντίδα του 

φορτηγού ζώου (αλόγου ή μουλαριού) ήταν εξαιρετικά σημαντική. Οι αγωγιάτες 

προτιμούσαν να εκπαιδεύουν εξαρχής  μόνοι τους το ζώο και απέφευγαν τα ζώα που δεν τα 

είχαν μεγαλώσει οι ίδιοι από μικρά γιατί είχαν μάθει ήδη άλλο αφεντικό. Για τις υπηρεσίες 

του ο αγωγιάτης έπαιρνε μια πληρωμή που λεγόταν “αγώι”. Το αγώι κανονιζόταν με 

συμφωνία άλλοτε κατά διαδρομή και άλλοτε κατά μονάδα βάρους του εμπορεύματος που 

μεταφέρονταν. Η αμοιβή του ήταν σχετικά καλή για εκείνα τα χρόνια όμως η δουλειά ήταν 

δύσκολη και εξαντλητική. (Αγγελοπούλου κ.α., 2012) 
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1.9.2 Γαλατάς 

Ο γαλατάς ήταν ο πρώτος πλανόδιος μικροπωλητής της ημέρας. Φόρτωνε τα γκιούμια με το 

φρέσκο γάλα στο γαϊδουράκι του και ξεκινούσε πρωί-πρωί από το χωριό του για την πόλη. 

Έπρεπε να προφτάσει να εξυπηρετήσει όλους τους πελάτες. Την ίδια πάντα ώρα, πιστός στα 

ραντεβού, έδενε σε κάποιο δέντρο το ζώο του και ξεκινούσε το μοίρασμα. Έπαιρνε στο χέρι 

ένα γκιούμι ( βαθύ μπακιρένιο σκεύος με στόμιο) και στο άλλο την μικρή κούπα που ζύγιζε 

½ μισή οκά και χτυπούσε τις πόρτες. Ήξεραν οι νοικοκυρές και έβγαιναν με την κανάτα ή 

την κατσαρόλα στο χέρι. Μερικές πάλι για να μην σηκωθούν από το κρεβάτι, άφηναν το 

κατσαρολάκι να το γεμίσει ο γαλατάς. Το γέμιζε αυτός και έβαζε και μια πέτρα από πάνω για 

να μην αναποδογυρίσει το σκεύος κάποια γάτα. Είχε συνήθως μόνιμους πελάτες, αν όμως 

τύχαινε και τους περίσσευε γάλα, τότε έπαιρνε τους δρόμους φωνάζοντας : “ο γαλατάς’’, 

Φρέσκο γάλα!!! μέχρι να το πουλήσει όλο και να γυρίσει στο χωριό του. Αγελάδες, πρόβατα, 

κατσίκες, άρμεγαν πρωί και βράδυ, κρατούσαν αυτό που ήταν να κάνουν τυρί ή γιαούρτι και 

το υπόλοιπο το πουλούσαν. Ο κόσμος στην πόλη το αγόραζε, επειδή ήταν φρέσκο. Δεν είχε 

καμιά σχέση με αυτό που πίνουμε σήμερα. Μέχρι την δεκαετία του ’70 περνούσαν ακόμα 

γαλατάδες απ' τις γειτονιές. Με τη λειτουργία όμως των βιομηχανιών γάλακτος, χάθηκαν. 

(Αγγελοπούλου κ.α., 2012) 

 

1.9.3 Πεταλωτής 

Παλιά υπήρχαν πολλοί πεταλωτές μια και ήταν απαραίτητοι αφού κάθε σπίτι στο χωριό είχε 

και ένα ζώο για τις δουλειές του, γαϊδούρι ή μουλάρι. Ο πεταλωτής έβαζε στα ζώα τα πέταλα 

που ήταν ας πούμε τα παπούτσια τους. Τα εργαλεία που χρησιμοποιούσε ο πεταλωτής ήταν 

τα πέταλα, το σφυρί, η τανάλια, το σατράτσι και τα καρφιά. Στην αρχή ακινητοποιούσαν το 

πόδι του ζώου και ο πεταλωτής έβγαζε το παλιό φθαρμένο πέταλο. Μετά με το σατράτσι που 

ήταν ένα μαχαίρι σε σχήμα μικρού τσεκουριού έκοβε την οπλή του ζώου από κάτω έτσι ώστε 

να την ισιώσει. Μετά έβαζε το καινούργιο το πέταλο και το κάρφωνε με τα ειδικά καρφιά. 

Τα καρφιά αυτά είχαν μεγάλο κεφάλι έτσι ώστε να προεξέχουν από την πατούσα του ζώου 

και να μη γλιστράει. Τα πέταλα ήταν σε διάφορα μεγέθη και τα κατασκεύαζαν από σίδερο. 

Τα πέταλα είχαν τρύπες γύρω - γύρω για να μπαίνουν τα καρφιά. Το πετάλωμα γινόταν και 

στα τέσσερα πόδια του ζώου. Αυτό γινόταν για να μπορεί να περπατάει στους 

κακοτράχαλους δρόμους χωρίς να πληγώνονται τα πόδια του και για να διατηρεί την 

ισορροπία του.  (Αγγελοπούλου κ.α., 2012) 
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1.9.4 Γανωτής 

Ο γανωτής μέχρι και πριν από 30 χρόνια περίπου γύριζε στα χωριά  και φώναζε για να τον 

ακούσουν οι χωριανοί  να πάνε τις κατσαρόλες τους και τα άλλα σκεύη της κουζίνας να τα 

γανώσουν. Είχε ένα μεταλλικό κυλινδρικό σκεύος με ένα χερούλι από πάνω σαν κουβά. Στο 

κάτω μέρος έβαζε φωτιά για να βράζει το καλάι που βρίσκοντας στο πάνω μέρος του δοχείου 

σε ένα σκεύος. Με το λιωμένο ασημόχρωμο καλάι, έβαφε (γάνωνε) κουτάλια, πιρούνια, 

μαχαίρια, ταψιά, κατσαρόλες και στη συνέχεια τα σκούπιζε με ένα βαμβάκι για να πάρουν 

γυαλάδα. Το λιωμένο καλάι το ανακάτευε με ένα μεταλλικό μπαστουνάκι.  

(Αγγελοπούλου κ.α., 2012) 

 

 

 

1.9.5 Νεροκόπος (Υδρονομέας) 

Στα χωριά υπήρχαν πολλές πηγές που κυλούσαν τα νερά  περνώντας από τους κήπους και τα 

χωράφια. Απ αυτά τα νερά οι κάτοικοι του χωριού πότιζαν τα χωράφια τους. Έφραζαν το 

αγώγι και οδηγούσαν το νερό στο χωράφι τους κι έτσι πότιζαν. Όμως πολλές φορές 

μάλωναν, γιατί έφραζε κάποιος το αγώγι για να ποτίσει και διαμαρτύρονταν ο άλλος που 

περίμενε πιο κάτω στο χωράφι του να έρθει το νερό. Έπρεπε λοιπόν να μπει μια τάξη. 

Έβαλαν λοιπόν το νεροκόπο που δούλευε από την Άνοιξη μέχρι το Φθινόπωρο και ρύθμιζε 

τη διανομή του νερού στους κατοίκους για να ποτίσουν τα χωράφια τους. Στην αρχή τον 

πλήρωναν οι ίδιοι οι κάτοικοι, αργότερα όμως τον πλήρωνε η Κοινότητα. Δούλευε μέρα και 

νύχτα γιατί αλλιώς δε θα προλάβαιναν να ποτίσουν όλοι οι κάτοικοι. Κρατούσε μια τσάπα κι 

ανάλογα έφραζε το αγώγι και οδηγούσε το νερό στο χωράφι του κατοίκου που είχε σειρά να 

ποτίσει. Έτσι κανένας δε διαμαρτυρόταν. Ανάλογα με τη σειρά που πήγες και δήλωσες ότι 

θέλεις να ποτίσεις, γραφόσουν στη λίστα και κρατούσαν την προτεραιότητα αδιαμαρτύρητα. 

(Αγγελοπούλου κ.α., 2012) 

 

1.9.6 Ο αργαλειός 

Η νοικοκυρά χαρακτηρίζονταν τύπος και υπογραμμός για την νοικοκυροσύνη. Ήταν η τέλεια 

μαγείρισσα, η σωστή ράφτρα και πολύ καλή υφάντρα. Σαν υφάντρα διακρίνονταν όχι μόνο 

για την εργατικότητα και την υπομονή αλλά και για το πνεύμα της καλαισθησίας και της 

γραφικότητας. Η υφαντική τέχνη έπαιξε σημαντικό ρόλο στην οικιακή οικονομία. Σαν μια 

καθαρή γυναικεία απασχόληση έχει συντελέσει για να στρωθεί το σπίτι με υφαντά, να 
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ντυθούν άνδρες και γυναίκες ακόμα να ετοιμάσου και όλη την προίκα των κοριτσιών. Η 

ξυλεία που έπρεπε να κατασκευαστεί ο αργαλειός ήταν αντοχής γι αυτό διάλεγαν ξυλεία από 

παλιό πεύκο. Το τυλιγάδι ήταν ένα ειδικό που μάζευαν το νήμα, είχαν ένα μέρος που λέγανε 

τιλίχτρα,  από εκεί το περνούσαν στον αργαλειό που ήταν το ξυλόχτενο ειδικά φτιαγμένο που 

έμπαινε στο χτένι, το περνούσαν το νήμα και από εκεί στα μετάρια και με τις πατήθρες 

άρχιζε το ύφασμα στον αργαλειό. 

Αρκετά δημοτικά τραγούδια έχουν θέμα τον αργαλειό και την υφάντρα μερικά από αυτά 

είναι.  

Το κέντημα είναι γλέντισμα, 

η ρόκα είναι σεργιάνι, 

μα ο έρημος ο αργαλειός 

είναι σκλαβιά μεγάλη. 

Και ένα άλλο για τα βάσανα και τους κόπους του αργαλειού. 

Όποιος θέλει να γεράσει 

Εργαστήρι να αγοράσει. 

Και ένα που παινεύει τις αρετές του αργαλειού. 

Μαλαματένιο τ αργαλειού 

Και φίλτνισι το χτένι 

Και μια κοπέλα λυγερή 

Που τραγουδά και υφαίνει 

Ο αργαλειός δεν αποτελούσε  μόνο μια απλή απασχόληση αλλά ήταν και ένας σοβαρός 

παράγοντας στην ενίσχυση της οικιακής οικονομίας με λογής υφαντά. Απαραίτητο κρίνεται 

να αναφέρουμε ορισμένα εξαρτήματα του αργαλειού όπως το λανάρι, το τσικρίνι με τις 

περιστροφές του τροχού και τον ανάλογο χειρισμό, το τυγάδι, η ρόκα και η ανέμη. Με το 

λανάρι έξυναν το μαλλί και το μετέτρεπαν σε σκαμάγκια τα έκλωθα και γίνονταν πιο ψηλό 

το νήμα για να χρησιμοποιηθεί σε ειδικά υφαντά. Ύστερα από τον αργαλειό το ύφασμα 

έπρεπε να πάει στο μαντάμι, στην δρυστέλα το ρίχνανε μέσα στην καρούτα  που με πολύ 

ζεστό νερό και ειδικά φτιαγμένο το κοπανούσε  το ύφασμα για να γίνει πιο χοντρό. Στον 

αργαλειό γίνονταν και τα πανί. Το λεύκαιναν, το κοπανούσαν στο νερό για γίνει πιο γερό και 

πιο λευκό. (Ρίζος Παπαρίζος,1996) 
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1.9.7 Οι ραφτάδες 

Παλιά υπήρχαν οι ραφτάδες. Αυτοί γύριζαν από χωριό σε χωριό και ράβανε με το χέρι. Για 

τους άνδρες έφτιαχναν κάλτσες δεμένες με καλτσοδέτες και πανωφόρι. Για τις γυναίκες 

έφτιαχναν φούστες που τις κεντούσαν μπροστά και στο κάτω μέρος όπου περνούσαν μία 

κόκκινη κλωστή ειδική που τις διακοσμούσε και τις έκανε να φαίνονται πιο ωραίες. Υπήρχαν 

και ειδική ραφτάδες που ράβανε τα φουστάνια. Τα φουστάνια ήταν αυστηρά μέχρι το γόνατο 

και όλο γύρω κεντημένο και το ίδιο  μπροστά στο στήθος. Οι άνδρες αργότερα άρχισαν να 

φορούν παντελόνια που τα ύφασμα γίνονταν στον αργαλειό. (Ρίζος Παπαρίζος,1996) 

 

1.10 Λαϊκή μετεωρολογία. Τα μερομήνια 

Έτσι λέγονται οι πρώτες δώδεκα μέρες του Αυγούστου από την ατμοσφαιρική κατάσταση 

των οποίων ο λαός ιδιαίτερα οι χωρικοί και οι βοσκοί μάντευαν την καιρική κατάσταση που 

θα επικρατούσε για όλους τους μήνες του χρόνου. Κατά τις μέρες αυτές επικράτησε η 

πρόσληψη να αποφεύγεται η εκτέλεση ορισμένων εργασιών γιατί συνεπάγεται ζημιά και 

κακοδαιμονία. Με βάση τις μέρες αυτές η αντιστοιχία των μηνών είναι η παρακάτω. 

Η 1η Αυγούστου αντιστοιχεί στον Αύγουστο  

Η 2η Αυγούστου αντιστοιχεί στον Σεπτέμβριο  

Η 3η Αυγούστου αντιστοιχεί στον Οκτώβριο   

Η 4η Αυγούστου αντιστοιχεί στον Νοέμβριο  

Η 5η Αυγούστου αντιστοιχεί στον Δεκέμβριο 

Η 6η Αυγούστου αντιστοιχεί στον Γενάρη 

Η 7η Αυγούστου αντιστοιχεί στον Φλεβάρη 

Η 8η Αυγούστου αντιστοιχεί στον Μάρτη 

Η 9η Αυγούστου αντιστοιχεί στον Απρίλη 

Η 10η Αυγούστου αντιστοιχεί στον Μάι 

Η 11η Αυγούστου αντιστοιχεί στον Ιούνιο 

Η 12η Αυγούστου αντιστοιχεί στον Ιούλιο 

Με γνώμονα τα μερομήνια γίνεται η πρόγνωση του καιρού όπως πιο κάτω. Για παράδειγμα 

αν στις 5,6,7 Αυγούστου που αντιστοιχούν στους μήνες Δεκέμβρη, Γενάρη και Φλεβάρη ο 

άνεμος φυσάει από ανατολική κατεύθυνση θα είναι βροχερός ο καιρός τους μήνες αυτούς. 

Αν φυσάει από βοριά ίσως να έχουμε χιονιά. Αν φυσάει από νότια θα έχει καλοκαιρία, αν 

φυσάει από βορειοδυτικά θα έχει χιόνια και δυνατή ψύχρα στους μήνες του χειμώνα. Ο λαός 

γενικά στα χωριά έδινε μεγάλη σημασία σε αυτά . Κάποια άλλα σημάδια που προμηνύουν 
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τον καιρό είναι αν τα μαύρα σύννεφα φεύγουν γρήγορα επειδή πνέει δυνατός αέρας 

απομακρύνεται η βροχή. Αν η γάτα λούζεται προς το νότο προμηνύεται βροχή. Αν τα 

χελιδόνια πετούν χαμηλά και ανήσυχα θα βρέξει γρήγορα αυτά είναι μερικά από τα σημάδια 

που μας φανερώνουν τον καιρό. Τώρα κατά πόσο οι παρατηρήσεις αυτές βγαίνουν σωστές 

ως προς την πρόβλεψη του καιρού κανένας δεν είναι σε θέση να απαντήσει  με ευκρίνεια. 

(Ρίζος Παπαρίζος,1996) 

 

 

 

1.11 Γιορτές και πανηγύρια 

Τα πιο παλιά χρόνια δεν υπήρχαν καθόλου συγκοινωνίες, αυτοκίνητα, δρόμοι και οι άλλες 

ανέσεις που υπάρχουν σήμερα. Ούτε ράδια ούτε τηλεοράσεις ούτε ψυγεία ούτε τηλέφωνα 

ούτε ηλεκτρικό ρεύμα. Ο κόσμος σε μεγάλο βαθμό ζούσε στην απομόνωση. Η διασκέδαση 

έλειπε παντελώς. Δεν υπήρχαν τότε ταβέρνες και κέντρα διασκέδασης. Όλοι μικροί και 

μεγάλοι έδιναν την καθημερινή τους βιοπάλη και το δικό τους αγώνα, κυρίως για να 

επιβιώσουν και να ζήσουν. Σχεδόν τα πάντα που είχαν σχέση με την τροφή και την 

ενδυμασία τους τα παρήγαγαν και τα έφτιαχναν μόνοι τους. Οι άνθρωποι ήταν εκ των 

πραγμάτων και αναγκαστικά, γεωργοί, κτηνοτρόφοι, τσαγκάρηδες, ραφτάδες και ό, τι άλλο 

τους πίεζε η ίδια η ανάγκη. Ζούσαν μια ζωή σκληρή και δύσκολη. Έτσι, η μόνη τους 

διασκέδαση ήταν το πανηγύρι. Το πανηγύρι ήταν τόπος συνάντησης, συνεύρεσης και 

ανταμώματος των κατοίκων των διαφόρων χωριών και πόλεων. Οι σκληρές καθημερινές 

δουλειές, η έλλειψη συγκοινωνιακών μέσων εμπόδιζαν την αλληλοεπικοινωνία και την 

αλληλογνωριμία μεταξύ των κατοίκων των γειτονικών χωριών και τα πανηγύρια βοηθούσαν 

σε μεγάλο βαθμό προς αυτή την κατεύθυνση. Τα πανηγύρια τότε ήταν ο μοναδικός και 

αποκλειστικός τρόπος διασκέδασης των κατοίκων, μαζί φυσικά με τους γάμους και τα 

βαφτίσια. Το κύριο όμως και κυρίαρχο μέσο διασκέδασης ήταν πάντα τα πανηγύρια και σε 

μικρότερο βαθμό οι γάμοι και τα βαφτίσια. 

 Στις θρησκευτικές γιορτές, στις εκκλησιές και στα ξωκλήσια, καθώς και στα μοναστήρια 

γίνονταν από κείνα τα χρόνια συγκεντρώσεις προσκυνητών. Η συνάφεια αυτή γεννούσε 

αισιοδοξία, κέφι και γλέντι στο πλήθος που δημιουργούσε το πανηγύρι. Στις πανηγυριώτικες 

αυτές συγκεντρώσεις οι χωρικοί μας πλάταιναν τις γνώσεις τους, πληροφορούνταν τα νέα 

άλλων χωριών, αντάλλασσαν γνώμες, έδεναν συμφωνίες, έκαναν συνοικέσια, μα προπάντων 

ξεσπούσαν σε γλέντι. Ευκαιρίες κοινής χαράς που σφυρηλατούσαν την αρμονία της 
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κοινωνικής ζωής του χωριού, δημιουργώντας ακατάλυτους δεσμούς. Καθιέρωσαν τα 

πανηγύρια αυτά κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες. Ξεχώριζε η ημέρα του πανηγυριού στο 

χωριό και άλλαζε όψη με τη θρησκευτική και γιορταστική του μορφή. Ατμόσφαιρα ανέφελης 

οικειότητας, αγάπης και κεφιού επικρατούσε σε χωριανούς και πανηγυριώτες. Στην πλατεία, 

το «χοροστάσι», συνήθως δίπλα από την εκκλησία, κάτω από τα βαθύσκιωτα δέντρα και τη 

γάργαρη πέτρινη βρύση, στρώνονταν τα τραπέζια και στήνονταν οι χοροί με τα όργανα ή τα 

τραγούδια με το στόμα. 

Τα χωριά περίμεναν τις γιορτές σαν μεγάλο γεγονός. Από την παραμονή ακόμα, από την ώρα 

που η καμπάνα θα χτύπαγε εσπερινό, σταματούσε κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα. Ανήμερα 

της γιορτής η εκκλησιά γέμιζε και αφού τελείωνε το τελετουργικό, άρχιζαν μετά το 

μεσημέρι, οι επισκέψεις. Παρέες παρέες επισκέπτονταν τους εορτάζοντες. Οι πόρτες πάντοτε 

διάπλατα ανοιχτές για όλους. Μετά το σερβίρισμα του γλυκού ακολουθούσε ο μεζές και το 

κρασί. Άρχιζαν τα τραγούδια και οι χοροί που κατέληγαν σε τρικούβερτο γλέντι. Όπου δε 

υπήρχαν και τοπικές λαϊκές ορχήστρες το κέφι ήταν ατέλειωτο.  

Εκτός από τα παραπάνω, τα πανηγύρια έπαιζαν τότε μια πολύ πιο σπουδαία και σημαντική 

λειτουργία. Αυτή της γνωριμίας μεταξύ των νέων με τελική κατάληξη το γάμο και την 

παντρειά. Τα πανηγύρια ήταν το νυφοπάζαρο και ο τόπος που γίνονταν οι γνωριμίες μεταξύ 

των νέων. Η επικοινωνία τα παλιότερα χρόνια μεταξύ των νέων, λόγω κυρίως των αυστηρών 

ηθών και εθίμων, ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Όχι μόνο το πλησίασμα, όχι μόνο η συζήτηση 

και η συνομιλία, αλλά και το απλό κοίταγμα ανάμεσα στο αγόρι και στο κορίτσι θεωρούνταν 

τότε κατακριτέο, επιλήψιμο και αμάρτημα. (Γιάννης Φ. & Κώστας  Κ, 2014) 

 

1.12 Λαϊκό παραμύθι 

Τα παραμύθια είναι σημαντικό αφηγηματικό είδος της φιλολογικής λαογραφίας και από την 

παιδαγωγική άποψη είναι χρήσιμα, επειδή ενισχύουν την αφηγηματική δεινότητα και 

ικανότητα των παιδιών και αναπτύσσουν την παιδική φαντασία έξω από νομοτέλειες και 

φυσικούς νόμους. Με την εισαγωγική φράση ‘μια φορά και έναν καιρό’ το παιδί 

εγκαταλείπει τον πραγματικό κόσμο που βρίσκεται και αρχίζει το ταξίδι σε έναν κόσμο με 

άλλα χρώματα  σε ένα φανταστικό, μαγικό κόσμο. Αυτή η μοναδική απελευθέρωση από τα 

δεσμά του χώρου και του χρόνου που χαρίζει το παραμύθι δίνει μεγάλη δυνατότητα να 

καλλιεργηθεί η αγάπη για τη λογοτεχνία και τον αφηγηματικό λόγο. 

Το λαϊκό παραμύθι είναι διήγηση φανταστική που κινείται στον κόσμο του υπερφυσικού και 

του μαγικού και έχει για σκοπό την ψυχαγωγία των ακροατών. Το λαϊκό παραμύθι πριν την 



30 
 

ανάπτυξη του μυθιστορήματος ήταν η προφορική λογοτεχνία των ενηλίκων, όπως βεβαιώνει 

η παρουσία σε αυτό άσεμνων και βίαιων σκηνών ή φιλοσοφικών νοημάτων, που δεν 

ενδιέφεραν ούτε γίνονταν κατανοητά από το παιδικό κοινό. Η λαϊκή αφήγηση και το 

παραμύθι, ως λαογραφικά φαινόμενα, είναι και αυτά ιστορικά εξελίξιμα. Η μορφή και η 

λειτουργία τους μεταβάλλεται από εποχή σε εποχή. Σήμερα το παραμύθι αποτελεί 

λογοτέχνημα που δημιουργείται για παιδιά και απευθύνεται σε αυτά. Το παραμύθι 

δικαιολογημένα έχει χαρακτηριστεί ως εθνολογικό είδος, αφού τα ίδια παραμύθια 

εμφανίζονται σε πολλές χώρες και ηπείρους της γης με διαφορετικά πολιτικά, οικονομικά, 

πολιτισμικά περιβάλλοντα.  

(Μιχάλης Μερακλής, 1986 & Παναγιωτακόπουλος  κ.α., 2012-13) 

 

1.12.1 Χαρακτηριστικά λαϊκών παραμυθιών 

Πολλά από τα χαρακτηριστικά του Ελληνικού παραμυθιού είναι πως τα παραμύθια του κάθε 

λαού διαφέρουν, αυτό προκύπτει από την τοπική παραδοσιακή κοινωνία και την κουλτούρα 

της κάθε περιοχής. Κάτι ανάλογο συμβαίνει σε όλα τα παραμύθια ανεξαρτήτως καταγωγής. 

Στα ελληνικά παραμύθια υπάρχει μια διάθεση περιγραφής του χώρου και του περιβάλλοντος 

που μας δίνει στοιχεία πολιτιστικά των τοπικών κοινωνιών. Το ελληνικό παραμύθι 

χαρακτηρίζεται από διδακτική διάθεση καθώς πάντα υπάρχει αυστηρή τιμωρία των κακών. 

Σε κάθε παραμύθι έτσι και στο ελληνικό στο τέλος του υπάρχει μία πρόταση η οποία έχει 

σκοπό να επιδράσει στο υποσυνείδητο μας, το λεγόμενο ηθικό δίδαγμα. Σε κάθε παραμύθι το 

ηθικό δίδαγμα ποικίλει καθώς τα περισσότερα παραμύθια θέλουν να μας δώσουν 

διαφορετικά μηνύματα.  (Παναγιωτακόπουλος κ.α., 2012-13) 

 

 

 

1.13 Οι μύθοι 

Οι μύθοι είναι ένα λαϊκό πολιτισμικό αγαθό με ρίζες που χρονολογικά φτάνουν μέχρι την 

αρχαιότητα και γεωγραφικά στις Ινδίες. Δημιουργός του ευρωπαϊκού μύθου θεωρείται ο 

Αίσωπος, ο οποίος  χρησιμοποίησε παλαιότερους μύθους και άλλους έφτιαξε ο ίδιος. 

Οι μύθοι είναι βραχείες και ευχάριστες αλληγορικές αφηγήσεις με διδακτικό περιεχόμενο, 

γραμμένες σε πεζό ή σε ποιοτικό λόγο. Ασκούν κοινωνική κριτική που συνήθως συνοψίζεται 

σε ένα επιθύμιο, σε ένα προς παραδειγματισμό ηθικό δίδαγμα, το οποίο οι ακροατές ή οι 
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αναγνώστες μπορεί να χρησιμοποιήσουν επιχειρηματολογώντας σε συγκεκριμένες 

περιπτώσεις της προσωπικής εμπειρίας. Πολλοί μύθοι με την πάροδο του χρόνου 

συμπυκνώθηκαν σε παροιμιακό λόγο. Η δομή των μύθων είναι απλή, τα επεισόδια 

συνδέονται χρονικά και τοπικά χωρίς εννοιολογικά άλματα, οι θεματικές πυρήνες 

διαγράφονται με ευκρίνεια, η δράση χαρακτηρίζεται από βραχείς και εναλλασσόμενους 

διαλόγους, η πλοκή είναι σχεδόν γραμμική και το σκηνικό δεν είναι  στατικό αλλά ούτε και 

πολύπλοκο για αυτό προσφέρονται για θεατρική παιδεία και για εικαστικές δραστηριότητες. 

Χαρακτηριστικά των μύθων είναι οι κεντρικοί ήρωες της υπόθεσης είναι κατά κύριο λόγο 

ζώα που έχουν σαφώς διατυπωμένες ιδιότητες. Τα ζώα ενεργούν και μιλούν όπως οι 

άνθρωποι, σκοπός τους είναι η διασκέδαση των ακροατών /αναγνωστών, υπάρχει οικονομία 

λόγου με σύντομους διαλόγους και τελειώνουν με κάποιο δίδαγμα. (Μιχάλης Μερακλής, 1986) 

 

 

1.14 Παραδοσιακό παιχνίδι 

Κατεξοχήν θέμα της παιδικής λαογραφίας είναι το παιχνίδι. Χρόνια πριν, όλα τα παιδιά 

έπαιζαν στις γειτονιές, στις πλατείες, στα πάρκα, στις εξοχές. Και τα πρώτα παιχνίδια που 

μάθαιναν ήταν τα παραδοσιακά, λαϊκά παιχνίδια: κρυφτό, κυνηγητό, αλάτι ψιλό, κουτσό, 

μακριά γαϊδούρα, τυφλόμυγα, το λουρί, σπασμένο τηλέφωνο, το ρολόι, τα μήλα, γκαζιές, τα 

αγάλματα, το σαράι και τα παπλώματά σου, βαρελάκια, πετροπόλεμος, ρολογάς, πινακωτή-

πινακωτή, ψηλό κουμπητό, το μαντιλάκι, τσιγκολελέτα, κόκαλο-ξεκόκαλο, γύρω -γύρω όλοι, 

πόσα είναι τούτα, σχοινάκι, δεν περνάς κυρά-Μαρία, ο αυγερινός, ένα λεπτό κρεμμύδι, 

κούκλες, περνά-περνά η μέλισσα, κορόιδο κα. Όλα τα παιχνίδια και τα λαϊκά παιχνίδια που 

τα συνόδευαν είναι γενικά πανάρχαια κληρονομιά. Μαζί με τα παραμύθια, τις λαϊκές 

ιστορίες και τους θρύλους αποτελούν την προφορική παράδοση, το θησαυρό του λαϊκού μας 

πολιτισμού, που εξασφαλίζουν στα παιδιά την ευεργετική επαφή με τη μητρική τους γλώσσα. 

Είναι τα μνημεία της παιδικής μας λογοτεχνίας. 

Με βάση το υλικό που υπάρχει για τα  παραδοσιακά παιχνίδια κατατάσσονται στις εξής 

κατηγορίες: Διάφορα παιδικά συνήθια σχετικά με το παιχνίδι, τα πιο συνηθισμένα 

λαχνίσματα για να καθορίζεται η σειρά στο παίξιμο, παιχνίδια- τρεχάματα, παιχνίδια 

ριξίματα με μπάλα, παιχνίδια-ριξίματα με βώλους, παιχνίδια-ριξίματα με πέτρες ή ξύλα, 

παιχνίδια-ρίξίματα με κόκαλα και νομίσματα, ανταγωνίστηκα παιχνίδια με χτύπημα ξύλων, 

σε λάκους ή σε σχήματα, ανταγωνιστικά με κινήσεις και με μίμηση και με μάντεμα.  

(Μιχάλης Μερακλής, 2004 & Βασιλόπουλος Γεώργιος, 2013) 
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Επίσης τα παιχνίδια αυτά μπορούμε να τα κατατάξουμε σε κατηγορίες:  

 Παιχνίδια για πολύ μικρά παιδιά, όπως η φωτίτσα, τα κουλουράκια, γύρω-γύρω 

εκκλησούλα κα. 

  Παιχνίδια για μικρά παιδιά, όπως η μικρή Ελένη, γύρω-γύρω όλοι, ο Μανώλης 

κα. 

  Παιχνίδια για μεγάλα παιδιά, όπως τζαμιά, μήλα, αυγερινός, πινακωτή, μακριά 

γαϊδούρα. 

 Επίσης υπήρχαν τα παιχνίδια αντικείμενα, όπως φούσκες, γκαζιές, κότσια, λάστιχο, 

σχοινάκι, καπάκια, χαρτόνια, σκαλιστά, καλάμι-αλογάκι, αργαλειός, κούκλες, σβούρες, 

τσαμπούνες, σφεντόνες, ακορντεόν με το κουμπί, το νήμα, χαρταετός, σαΐτες, στεφάνι κ, ά.  

Μεγάλη ευχαρίστηση έπαιρναν τα παιδιά με το στήσιμο παράστασης Καραγκιόζη 

φτιάχνοντας μόνα τους τις φιγούρες με χοντρό χαρτόνι και σκαρώνοντας στο άψε-σβήσε τη 

δική τους θεατρική παράσταση αυτοσχεδιάζοντας. Πριν ξεκινήσουν το παιχνίδι ξεσήκωναν 

τον κόσμο, καθώς τα "έβαζαν" με τα τραγούδια-λαχνίσματα για να δούνε ποιος θα παίξει 

πρώτος ή ποιος θα τα φυλάει. 

Τα παραδοσιακά παιχνίδια ήταν προϊόν του δρόμου της γειτονιάς και της πλατείας. Κάθε τι 

που είχε σχέση με την παραδοσιακή παιδεία διδάσκονταν στην ρούγα.( αυλή). Τα παιχνίδια 

αντικατοπτρίζουν την κοινωνική ζωή των ενηλίκων. Αυτό κάνει οριστικό το τέλος των 

παραδοσιακών παιχνιδιών αφού η αντίστοιχη ζωή των ενηλίκων εξελίχθηκε προς τα 

σημερινά δεδομένα. Παρακάτω θα αναλύσουμε πως παίζονται κάποια παραδοσιακά 

παιχνίδια.  (Βασιλόπουλος Γεώργιος, 2013) 

 

1.14.1 Το κουτσό 

Παίζεται από 2 ή περισσότερα παιδιά ή από 2 ομάδες παιδιών, όταν τα παιδιά είναι από 4 και 

πάνω. Κάθε παιδί διαλέγει την πέτρα του, που πρέπει να είναι πλακέ και ελαφριά. Χαράζουν 

στο χώμα ή ζωγραφίζουν στο πεζοδρόμιο ή στην αυλή με κιμωλία το σχήμα του κουτσού και 

αριθμούν τα τετράγωνα. Η επάνω διάμετρος πρέπει να έχει τόσο πλάτος, ώστε να μπορεί να 

σταθεί ένα παιδί με τεντωμένα τα δυο του πόδια. Ανάλογα πρέπει να είναι τα υπόλοιπα 

τετράγωνα. Ορίζουν ένα σημάδι και κάθε παιδί ρίχνει την πέτρα του στο σημάδι. Όποιου η 

πέτρα πάει μακρύτερα, εκείνο θα παίξει πρώτο. Ύστερα αρχίζει το παιχνίδι κι όποιο παιδί 

παίξει πρώτο, πετάει την πέτρα του στο πρώτο τετράγωνο, από μια απόσταση ως 3 βήματα 

περίπου. Αν τυχόν η πέτρα πέσει είτε έξω από το τετράγωνο είτε πάνω στη γραμμή, τότε το 

παιδί χάνει τη σειρά του και πρέπει να περιμένει να παίξουν όλοι οι άλλοι για να ξαναρίξει. 
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Αν πέσει μέσα στο τετράγωνο, τότε πηδάει κι αυτό μέσα, πατώντας μόνο στο δεξί πόδι και μ’ 

αυτό σπρώχνει την πέτρα στο επόμενο τετράγωνο. Όταν φτάσει στο τρίτο, τότε κάνει το 

λεγόμενο γεφυράκι, δηλ. σπρώχνει την πέτρα πάνω στη γραμμή, που είναι ανάμεσα στα 2 

τετράγωνα του (4) και πατάει με τα 2 πόδια. Κατόπιν στηρίζεται πάλι στο δεξί πόδι και 

σπρώχνει την πέτρα στο πέμπτο τετράγωνο κι από κει στο κεντρικό τετράγωνο του (6), οπότε 

κάνει πάλι το γεφυράκι, έχοντας την πέτρα στο μεσιανό τετράγωνο και πατώντας με τα 2 

πόδια του στα δυο ακριανά. Αμέσως μετά κάνει μεταβολή πηδώντας και τότε έχει το 

δικαίωμα είτε να κάνει πάλι το γεφυράκι και να σπρώξει την πέτρα με το κουτσό στο πέμπτο 

τετράγωνο είτε να σκύψει και να την πιάσει με το χέρι και να την πετάξει στο πέμπτο 

τετράγωνο. Συνεχίζει ύστερα το κουτσό και γυρίζει πίσω. (Σέμογλου Κλειώ- β΄εξάμηνο, 2014) 

 

 

 

1.14.2 Το μαντηλάκι 

Είναι κυκλικό κυνηγητό και λέγεται και «αλάτι χοντρό». Τα παιδάκια σχηματίζουν κύκλο 

και κάθονται στα γόνατα με το πρόσωπο γυρισμένο προς το εσωτερικό του κύκλου. Ένα 

παιδί, που βγαίνει με λάχνισμα (κλήρο), κρατάει ένα μαντιλάκι στο χέρι του και κάνει απ’ 

έξω το γύρο του κύκλου, τραγουδώντας: 

«Αλάτι χοντρό, αλάτι ψηλό, έχασα τη μάνα μου και πάω να τη βρω! 

Παπούτσια δε μου πήρε  να πάω στο χορό» 

Καθώς η μάνα τραγουδάει και τρέχει γύρω από τον κύκλο, πετάει κρυφά το μαντίλι πίσω από 

ένα παιδί και συνεχίζει μέχρι να καταλάβουν τα υπόλοιπα ότι δεν το κρατάει πια. Τότε όλα 

τα παιδιά ψάχνουν με τα χέρια πίσω τους να δουν μήπως έχουν το μαντίλι. Το παιδί που έχει 

πια στα χέρια του το μαντήλι σηκώνεται και κυνηγάει τη "μάνα". Αν την πιάσει, ξανακάθεται 

στη θέση του μαζί με τα άλλα παιδιά και η "μάνα" συνεχίζει ως μάνα μέχρι να καταφέρει να 

κάτσει. Αν η «μάνα» όμως προλάβει να κάτσει στη θέση αυτού που σηκώθηκε, τότε το παιδί 

που έχασε τη θέση του γίνεται "μάνα" και το παιχνίδι αρχίζει από την αρχή.  

(Τσαπακίδου Αγγελική -β΄εξάμηνο 2014) 
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1.14.3 Τα μήλα 

Τα μήλα είναι ένα ωραίο παιχνίδι. Παίζεται με πολλά παιδιά. Δυο παίχτες είναι έξω, δηλαδή 

στις δυο άκρες, και τα υπόλοιπα παιδιά είναι μέσα. 

Στην αρχή οι δυο παίχτες πετάνε τρεις φορές την μπάλα ψηλά και οι άλλοι προσπαθούν να 

την πιάσουν. Εάν ένας παίχτης πιάσει και τις τρεις μπαλιές παίρνει τρία μήλα, δηλαδή τρεις 

ζωές. Εάν πιάσει τις δυο, θα πάρει δυο ζωές, αν πιάσει μία μπαλιά θα πάρει μία ζωή. 

Μετά οι δυο παίχτες στέκονται στις άκρες και αρχίζουν να πετάνε την μπάλα, κοφτές 

μπαλιές, και προσπαθούν να πετύχουν με την μπάλα κάποιο παιδί που είναι μέσα. Αν η 

μπάλα ακουμπήσει κάποιο παιδί, αυτό καίγεται και βγαίνει από το παιχνίδι. 

Εάν όμως έχει ζωή, δε θα βγει από το παιχνίδι. Απλά θα έχει χάσει τη ζωή του. Εάν όμως 

κάποιο παιδί πιάσει την μπάλα, χωρίς αυτή να έχει χτυπήσει κάτω ή σε κάποιο παιδί, τότε 

κερδίζει ένα μήλο, δηλαδή μια ζωή. 

Όταν καούν όλα τα παιδιά και μείνει ένας παίχτης στο παιχνίδι, προσπαθεί να αποφύγει τις 

δέκα μπαλιές που θα του ρίξουν. Εάν τα καταφέρει και δεν καεί, κέρδισε! (Σέμογλου Κλειώ-

β΄εξάμηνο, 2014) 

 

1.14.4 Η μικρή Ελένη 

Τα κοριτσάκια σχηματίζουν έναν κύκλο, που κοιτάζει προς τα μέσα. Στο κέντρο κάθεται ένα 

κοριτσάκι, που κάνει τάχα ότι κλαίει. Τα άλλα γυρίζουν γύρω-γύρω και τραγουδούν: Η 

μικρή Ελένη κάθεται και κλαίει  γιατί δεν την παίζουν οι φιλενάδες της. Σήκω απάνω, πλύνε 

τα μάτια, Κοίταξε τον ήλιο κι αποχαιρέτησε! "Το κοριτσάκι, τότε, που κάνει την Ελένη, 

πλένει δήθεν τα μάτια της και κοιτάζει τον ήλιο κι ύστερα σηκώνεται ξαφνικά και πιάνει μια 

απ’ τις άλλες, που γίνεται εκείνη Ελένη με τη σειρά της. (Σέμογλου Κλειώ-β΄εξάμηνο,2014) 
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2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

2.1 ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΑ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

2.2  Λαογραφικό  Μουσείο Αχαράβης 

 

                

Στην πολύπτυχη ιστορία της η Κέρκυρα κατοικήθηκε από λαούς με διαφορετικές 

κουλτούρες, που άφησαν πάνω της τα ίχνη τους και διαμόρφωσαν την ιδιαίτερη Κερκυραϊκή 

παράδοση. Το ιταλικό ταμπεραμέντο, το μουσικό στοιχείο, τα ήθη και τα έθιμα,  οι γιορτές 

είναι μέρος της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και είναι πρωταρχικό μας χρέος να τη 

διαφυλάξουμε και να την προβάλουμε. Στο Λαογραφικό Μουσείο Αχαράβης 

συγκεντρώθηκαν και εκτίθενται αντικείμενα, φωτογραφίες, σχέδια και κείμενα της Κέρκυρας 

των τελευταίων τριών αιώνων.  

Η στέγαση του μουσείου 

Το Λαογραφικό Μουσείο Αχαράβης εγκαινιάστηκε τον Οκτώβριο του 2008 στην Αχαράβη, 

απέναντι από τα Ρωμαϊκά Λουτρά σε ένα ιδιόκτητο κτήριο 1.000 τμ. Εμπνευστής, 

οραματιστής και δημιουργός του είναι ο κ. Σπύρος Βλάχος ο οποίος τα τελευταία 25 χρόνια 

με απέραντη αγάπη και ακούραστο κέφι φροντίζει για την αναζήτηση, τη συγκέντρωση, τη 

διαφύλαξη, και την προβολή του λαογραφικού υλικού της Βόρειας Κέρκυρας. 

Εκθέματα & Συλλογή μουσείου  

Η μόνιμη συλλογή του Μουσείου εκτίθεται σε δύο αίθουσες. Το λαογραφικό υλικό 

προέρχεται κυρίως από δωρεές και αγορές και για την παρουσίασή του δημιουργήθηκαν 

σύνολα που αναπαριστούν τους ποικίλους τομείς και δραστηριότητες της τοπικής ζωής.  

Η συλλογή του μουσείου περιλαμβάνει: Παλιές φωτογραφίες, βιβλία και έγγραφα από το 

1862, Νομίσματα από την περίοδο του Ιονικού κράτους, Τοπικές ενδυμασίες από το 1800, 

Έπιπλα της λαϊκής κατοικίας, Αργαλειός, Παραδοσιακό ελαιοτριβείο, Ξυλουργείο, 

Τσαγκάρικο, Κουζίνα, Κρεβατοκάμαρα, Μπουγάδα, Νερόμυλος, Αγροτικά εργαλεία, 

Εκκλησιαστικός χώρος κ.ά.  
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Πέραν των εκθεσιακών χώρων του Μουσείου, στο ίδιο κτήριο λειτουργεί επίσης Αίθουσα 

εκδηλώσεων, κατάλληλα εξοπλισμένη για Εκπαιδευτικά προγράμματα, διαλέξεις, και 

περιοδικές εκθέσεις. Παράλληλα λειτουργεί ένα Παραδοσιακό Καφενείο καθώς επίσης και 

μόνιμη Έκθεση Παραδοσιακών προϊόντων και εργόχειρων για τους επισκέπτες. 

(Δημήτρης Πρίφτης & Κώστας Βλάχος, 2008) 

 

 

 

Υ.Γ  Ευχαριστώ πολύ τον κ. Σπύρο Βλάχο για την ξενάγηση στο μουσείο καθώς και για τις 

πληροφορίες των εκθεμάτων που μαγνητοφωνήθηκαν και καταγράφονται παρακάτω.  
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2.3 Εκθέματα 

 

2.3.1 Το Κουρείο 

 

 

Το κουρείο ή αλλιώς μπαρμπέρη. Στο κουρείο πήγαιναν μόνο οι άντρες να κουρευτούν 

καθώς και να ξυριστούν. Έναν πάγκο για την αναμονή, μία πολυθρόνα για τον πελάτη, το 

τραπεζάκι με τα απαραίτητα σύνεργα, τον καθρέπτη και την τενεκεδένια βρυσούλα με το 

νερό. Το μπρίκι, το καμινέτο με το οινόπνευμα για να ζεσταίνεται το νερό. Τα πινέλα για την 

σαπουνάδα, και για καθαρισμό του σβέρκου από τις τρίχες. Η μεταλλική κούπα για την 

σαπουνάδα, η σκόνη σαπουνιού. Η λεπίδα ξυρίσματος με το πετσί για το ακόνισμα της 

λεπίδας. Η χειροκίνητη μηχανή κουρέματος αργότερα αντικαταστάθηκε από ηλεκτρική 

μηχανή. Το μεταλλικό δοχείο με σκέπασμα για οινόπνευμα, το μεταλλικό δοχείο με το 

άρωμα από γιασεμί ή λεμόνι, το τασάκι για τον καθαρισμό της λεπίδας. 
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2.3.2 Επικοινωνία 

 

Στις εικόνες αυτές βλέπουμε τα τηλέφωνα που χρησιμοποιούσα εκείνη την εποχή. Στην αρχή 

το μικρόφωνο και το ακουστικό ήταν μαζί. Το μικρόφωνο αυτό περιλάμβανέ μικρή ράβδο 

από άνθρακα ή οποία περιβάλλονταν από δύο στρώσεις άνθρακα. Στα χειροκίνητα  

τηλεφωνικά κέντρα ο συνδρομητής για να καλέσει το κέντρο στρέφει μια μαγνητοηλεκτρική 

μηχανή που έχει το τηλέφωνο του. Στο κέντρο ανάβει ένα λαμπάκι, η τηλεφωνήτρια ρωτάει 

με ποιον αριθμό θέλει να μιλήσει και συνδέει του δύο ομιλητές . 

 «Ελληνικά ταχυδρομεία» 

Τα παλιά τα χρόνια δεν υπήρχαν τηλέφωνα σε κάθε σπίτι. Τηλέφωνο υπήρχε μόνο στην 

κοινότητα του χωριού που από εκεί φώναζαν στα μεγάφωνα το όνομα του ανθρώπου που 

ήθελαν και έτσι γίνονταν οι επικοινωνίες. Τα τηλεγραφήματα και τα ταχυδρομικά γράμματα 

όλα έρχονταν στο χωριό μέσω του ταχυδρόμου ο όποιος μεταφέρονταν με ποδήλατο όπως 

βλέπουμε και στην εικόνα. 
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2.3.4 Το παζάρι 

  

Ο «τραπατσούλης». Έτσι γίνονταν το εμπόριο. Δρόμοι δεν υπήρχαν όποτε χρησιμοποιούσαν 

γαϊδούρια ή άλογα για να μεταφέρουν το εμπόρευμα. Τα πρώτα χρόνια που δεν υπήρχαν 

χρήματα οι άνθρωποι αντάλλαζαν τα προϊόντα για παράδειγμα σου δίνω 10 αυγά δώσε μου 

ένα σεντόνι ή δύο βελόνια γι αυτό βλέπουμε και το καλάθι που υπάρχει στην εικόνα. 

 

 

2.3.5  Μεταφορές 

  

Οι μεταφορές γίνονταν με το κάρο. Τα κάρο ήταν φτιαγμένο από ξύλο και σέρνονταν από 

άλογο ή βόδια είτε από ζεύγος αλόγων. Το χρησιμοποιούσα για την μεταφορά πραγμάτων. 
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2.3.6 Τα μέτρα και τα σταθμά 

  

Στην αριστερή εικόνα βλέπουμε κάποιες παλιές ζυγαριές πάνω δεξιά είναι μια ζυγαριά του 

1870 περίπου, τις χτυπούσε κάθε χρόνο ή αστυνομία για να δείξουν με αυτό τον τρόπο ότι 

δεν κλέβουν ενώ στα αριστερά υπάρχει η λεγόμενη ζυγαριά μέτρο. Στην δεξιά εικόνα έχουμε 

την λεγόμενη ζυγαριά πήχης που αποτελούνταν από τα κιλά που είχαν σχήμα πολύγωνα ενώ 

σε σχήμα ορθογωνίου είχαμε τους οκάδες. 

 

 

2.3.7 Λουτρουβιό* 

(κερκυραϊκή ονομασία αλλιώς ελαιοτριβεία) 

 

Υπάρχουν τρείς τύποι λουτρουβιών: 

«ΠΛΑΝΤΡΙ» (Ζηφταριά)  

 

Τμήμα του πρώτου γνωστού λουτρουβιού χρονολογείτε πριν από 2200 χρόνια περίπου. 

Τοποθετούσαν τις ελιές κάτω από την πέτρα και τα άλεθαν πιέζοντας από πάνω την πέτρα. 
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«ΜΟΝΟΛΥΘΙ» 

 

Ο δεύτερος τύπος είναι πιο εξελιγμένος. Τοποθετούμε πάλι από κάτω τις ελιές και το 

γυρνάμε γύρω εαυτό του (γύρω-γύρω) και έτσι γίνονταν το άλεσμα. 

 

« ΤΑ ΤΡΙΑ ΛΙΘΑΡΙΑ» 

  

Είναι το πιο εξελιγμένο είδος πριν τις μηχανές. Έδεναν έναν άλογο το οποίο έκανε γύρω 

γύρω και έτσι γίνονταν το άλεσμα τις ελιάς. Μέσα στο μύλο γύριζαν τα λιθάρια, οι ελιές 

μετατρέπονταν σε ζυμάρι και έπεφταν στην ονομαζόμενη ζυμοδόχο (την τετράγωνη πέτρα 

που βλέπουμε μπροστά). Εν στην συνέχεια το ζυμάρι τοποθετούνταν στις σφυρίδες και στο 

πιεστήριο. 
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Πιεστήριο 

 

Έδεναν το χοντρό σκοινί σφίγγοντας την βίδα και ένας εργάτης από την μία και ένας από την 

άλλη το κουνούσαν με τις πλάτες τους γι αυτό ονομάστηκε και εργάτης .Από την ζύμη που 

περιείχαν οι σφυρίδες έβγαινε το λάδι. Το λάδι από την πίεση έπεφτε στο κάτω λάβδι (η 

πέτρα που βλέπουμε μπροστά που υπήρχε μέσα στο χώμα). 

 

 

2.3.8 Καπνός 

 

Η συγκομιδή γινόταν σε πέντε στάδια. Το πρώτο η πατόφυλλα, το δεύτερο η μάνα με τα 

μεγαλύτερα σε μέγεθος φύλλα, το τρίτο η κουβαλαμά, το τέταρτο η ούτσαλντι και τέλος το 

πέμπτο η ούτσια που ήταν πολύ μικρά φυλλαράκια κοντά στην κορυφή του φυτού 

εξαιρετικής ποιότητας και με έντονο άρωμα. Τα φύλλα έπρεπε να ξεραθούν στον ήλιο 



43 
 

κρεμασμένα από σχοινιά. Για να περαστούν τα φύλλα στα σχοινιά, χρησιμοποιούσαν 

μεγάλες μεταλλικές βελόνες μήκους περίπου μισού μέτρου, με τις οποίες τρυπούσαν ένα ένα 

τα φύλλα. Στο μάτι της βελόνας περνούσαν σπάγκο, στον οποίο κατέληγαν τα τρυπημένα 

φύλλα και έτσι έφτιαχναν τα «ράμματα» ή «βέργες» που ήταν σπάγκοι μήκους 2-4 μέτρων 

με περασμένα φύλλα καπνού και εξέθεταν στον ήλιο για μέρες. 

 

 

2.3.9 Γεωργικά Εργαλεία 

 

Στο βάθος της εικόνας υπάρχει το αλέτρι που το χρησιμοποιούσα για το όργωμα της γης όταν 

τελείωναν έριχναν το σπόρο με το χέρι και χρησιμοποιούσα την σβάρνα για να σκεπάσουν 

τον σπόρο είτε ήταν ξύλινή είτε σιδερένια όπως βλέπουμε στο βάθος. Άλλα γεωργικά 

εργαλεία που βλέπουμε πάνω στο τραπέζι ήταν το φτυάρι, η αξίνα, η τσατάλα, ο κασμάς, η 

φάλτσα, το δρεπάνι. 
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2.3.10 Νερόμυλος 

 

 

Ο νερόμυλος έπαιρνε κίνηση από το νερό εξίσου γι αυτό λέγεται και νερόμυλος. Το νερό 

πέφτει σε έναν τεχνητό πέτρινο κανάλι (σωλήνα) που συνήθως είχε τέσσαρα μέτρα ύψος 

(εικόνα. κάτω δεξιά)  ο οποίος όλο και στενεύει και είχε μια κλίσει για να έχει μεγαλύτερη 

ταχύτητα και πίεση το νερό. Το νερό έπεφτε με μεγάλη πίεση στην φτερωτή του μήλου για 

να γυρίζει η φτερωτή(εικόνα κάτω αριστερά), να δώσει κίνηση στο λιθάρι και να τρίψει το 

σιτάρι ή το καλαμπόκι. 
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2.3.11 Ξυλουργείο 

 

Στο ξυλουργείο όλα τα μηχανήματα ήταν χειροκίνητα. Είχε την μεγάλη πριόνια για να 

μπορούν να κόβουν τον κορμό του δέντρου, υπήρχε ένας εργάτης από την μια και ένας 

εργάτης από την άλλη . Επίσης είχα διάφορα ξυλουργικά εργαλεία όπως τα ροκάνια, το 

σκαρπέλο, το σιδεροπρίονο κα. 

 

 

2.3.12 Παραδοσιακά παιχνίδια 

 

Αυτά είναι μερικά από τα παραδοσιακά παιχνίδια που έπαιζαν τα παιδιά. Κάθε παιχνίδι 

εξέφραζε την εποχή και την κοινωνία που το δημιούργησε, παραλλασσόταν από γενιά σε 

γενιά. Καλλιεργώντας τις αξίες της συμμετοχής και σεβασμού σε κανόνες και όρους απλούς, 

ξεκάθαρους και τίμιους. 
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 Στην αριστερή εικόνα βλέπουμε την τριόδα σχεδιάζονταν πάνω σε μια μεγάλη πέτρα 

ή ξύλο και παίζονταν σαν τη σημερινή τρίλιζα χρησιμοποιούσες τρία αντικείμενα 

ώστε να τα τοποθετήσεις σε ευθεία γραμμή. 

 Στην δεξιά εικόνα είναι η γνωστή σφεντόνα στις δύο άκρες του λάστιχου υπήρχε 

ραμμένο ένα κομμάτι πετσί μέσα σε αυτό τοποθετούνταν το χαλίκι. Αφού σημάδευαν 

τον στόχο κρατούσαν με το αριστερό το χέρι τα δίχαλα τέντωναν με το δεξί χέρι το 

λάστιχο και άφηναν το χαλίκι να φύγει.  

 

 

 Στην δεξιά εικόνα βλέπουμε τις μπίλιες ή βόλους. Οι μπίλιες ήταν γυάλινες με 

διάφορα χρώματα μέσα και το παιχνίδι ήταν ως εξής. Μοίραζαν ίσα τους βόλους, 

ένας παίχτης που ορίζαμε εμείς ρίχνει ένα βόλο, οι υπόλοιποι παίχτες προσπαθούν με 

το δικό τους βόλο να τον πετύχουν αν κάποιος παίχτης τον πετύχει τον παίρνει αλλιώς 

το αφήνει στην θέση που έπεσε. 

 Στην  αριστερή εικόνα βλέπουμε το τροκάρι. Το τροκάρι αποτελούνταν από ένα 

στρογγυλό πράγμα που συνήθως ήταν από την πυροστιά και με ένα ράβδος ή ένα 

ξύλο το χρησιμοποιούσαν σαν ρόδα. 
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 Στην αριστερή εικόνα βλέπουμε το πατίνι. Τοποθετείται κάποιος όρθιος κρατιέται 

από της λαβές και κυλάει.  

 Στην  δεξιά εικόνα είναι από το κρίκετ της Κέρκυρας είναι ένα άθλημα που παίζονταν 

αλλά και παίζεται ιδιαίτερα στο νησί. Δεν καταταράζεται κατά κύριο λόγο στα 

παραδοσιακά παιχνίδια όλοι της χώρας. Η μια ομάδα ροπαλοφορεί και προσπαθεί να 

σκοράρει όσο το δυνατόν περισσότερους πόντους ή τρεξίματα. Η άλλη ομάδα 

 κυλά την μπάλα και παρατάσσεται, προσπαθώντας να πάψει τους ροπαλοφόρους και 

να περιορίσει έτσι το σύνολο τρεξιμάτων της ομάδας τους. Έπειτα οι ρόλοι 

αντιστρέφονται. 
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2.3.13 Τσαγγαραδικο 

       

Ο τσαγκάρης έφτιαχνε καινούρια παπούτσια ή επιδιόρθωνε παλιά. Έβαζε τακούνια και σόλες 

και μπάλωνε με σπάγκο τα τρυπημένα παπούτσια.  Για να μη λιώνουν τα ανδρικά 

καθημερινά παπούτσια, τους έβαζε πίσω στο τακούνι και μπροστά στη σόλα, ημικυκλικά 

πέταλα ολόγυρα και στη μέση, σειρά από «βιδάτες» (χοντρά καρφιά). 

 

2.3.14 Μπουρτζούλι 

 

Είναι ένα οικιακό σκεύος όπου έβαζαν μέσα ρεβίθι ή σιτάρι το καβούρδισαν για να γίνει 

καφές . 
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2.3.15 Ηλιακό ρολόι 

 

Το ηλιακό ρολόι είναι μία κατασκευή για να μετράμε το χρόνο με τη βοήθεια της σκιάς ενός 

δείκτη που ονομάζεται «ακίδα».  Καθώς γυρνούσε ο ήλιος μπορούσαμε να καταλάβουμε την 

ώρα ή το χρόνο. Πάνω ηλιακό ρολόι ήταν σκαλισμένο ένα στρογγυλό σαν ποτήρι και όταν 

στα πρώτο βρόχια γέμιζε έλεγαν πως η γη ήταν έτοιμη να τον οργώσουν.  

 

 

2.3.16 Θέατρο σκιών 

 

Η προσφορά του Καραγκιόζη ήταν πολύ μεγάλη, καθώς δεν είχαν ακόμα αναπτυχθεί τα άλλα 

θεάματα (θέατρο, κινηματογράφος, τηλεόραση κ.ά.). Ο Καραγκιόζης με τα αστεία του 

μπόρεσε να διασκεδάσει τους ανθρώπους που είχαν να αντιμετωπίσουν τις δύσκολες 

κοινωνικές συνθήκες της εποχής (πόλεμοι, φτώχεια, κλπ.). Οι παραστάσεις γίνονταν στις 

πλατειές και μαζεύονταν όλο το χωριό διότι ήταν ένας από τους λίγους τρόπος διασκέδασης.  
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2.3.17  Παραδοσιακό σχολείο 

 

 

Το παραδοσιακό σχολείο δεν θυμίζει καθόλου το σχολειό του σήμερα. Τα θρανία παλιά ήταν 

ξύλινα και τα κάθισμα και ο πάγκος ήταν κολλημένα. Το κάθισμα ήταν σαν παγκάκι. Σε 

κάθε θρανίο καθόντουσαν πολλοί μαθητές μαζί. Οι μαθητές ήταν υποχρεωμένοι να 

παρακολουθούν με σταυρωμένα χέρια το μάθημα και να σηκώνονται όρθιοι όταν 

εξετάζονται. Ο πίνακας ήταν μαύρος και έγραφαν σε αυτόν με άσπρες κιμωλίες. Ο 

μαυροπίνακας ήταν κρεμασμένος στον τοίχο ή στηριζόταν σε τρία ξύλινα πόδια. Οι μαθητές 

ήταν υποχρεωμένοι να πηγαίνουν στο σχολείο φορώντας συγκεκριμένο ρούχο, τη μαθητική 

ποδιά. Η μαθητική ποδιά είχε μπλε χρώμα. Η ποδιά των κοριτσιών ήταν σαν ρόμπα που 

έκλεινε μπροστά με κουμπιά. Στη μέση υπήρχε ένα λεπτό ζωνάκι και είχε άσπρο δαντελένιο 
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γιακά. Επίσης στα μαλλιά τους φορούσαν μπλε ή άσπρη κορδέλα. Τα αγόρια φορούσαν και 

αυτά ποδιά σε μπλε χρώμα που ήταν σαν μπουφάν και έκλεινε με φερμουάρ. 

 

 

2.3.18 Νυφικό δωμάτιο 

Κρεβατοκάμαρα 

 

 

Η κρεβατοκάμαρα είναι πολύ διαφορετική σε σχέση με την εικόνα της κρεβατοκάμαρας που 

έχουμε σήμερα. Πάνω στο κρεβάτι είναι τα λεγόμενα «αναμπαούλια» δηλαδή οι δύο διχάλες 

που κρέμονταν πάνω από το κρεβάτι του ζευγαριού αποτελούσαν αναπόσπαστο κομμάτι  

κάθε κάμαρας εκείνης της εποχή. Πέρα από την προίκα που έδιναν στην νύφη ο πατέρας 

δώριζε τις διχάλες αυτές στην κόρη ώστε να διευκολύνει την σύλληψη παιδιού. Επίσης μέσα 
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είχαμε το κανάτι καθώς δεν υπήρχε μπάνιο και το μπαούλο που φύλαγαν μέσα τα ρούχα 

τους. 

2.3.19 Υφαντουργία 

 

 

Η υφαντουργία είναι ένας σημαντικός κλάδος καθώς βοήθησε στην ανάπτυξη και 

διευκόλυνση της καθημερινότητας των ανθρώπων. Με τον αργαλειό κατασκεύαζαν οι 

γυναίκες διάφορα είδη για τις ανάγκες της οικογένειας, αλλά και για την προίκα της κόρης. 

Το χρώμα που επέλεγαν για τα υφαντά ήταν το μαύρο και το κόκκινο, ενώ τα στολίδια που 

συμπληρώνουν το υφαντό ήταν πολύχρωμα. Οι ύλες που χρησιμοποιούσαν και 

χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα είναι κυρίως βαμβάκι, μαλλί, λινάρι και μετάξι. Στην παλιά 

εποχή δεν υπήρχαν έγχρωμα νήματα με αποτέλεσμα οι γυναίκες να αναγκάζονται να τα 

βάφουν μόνες τους. Αυτό γινόταν με το να χρησιμοποιούν φυτικές βαφές, ρίζες φυτών, 

φύλλα, λουλούδια, καρπούς. Ο αργαλειός αποτελούνταν από πολλά εξαρτήματα όπως το 

μάγγανο (εικόνα κάτω δεξιά) που χρησιμοποιούνταν για την επεξεργασία του λιναριού, το 
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διασίδι (εικόνα κάτω αριστερά) που είναι η εργασία πριν τον αργαλειό, το χτένι, τα μασούρια 

κα. 

            

 

 

2.3.20 Παραδοσιακή τραπεζαρία 

 

Εδώ μαζεύονταν όλοι οι οικογένεια το μεσημέρι και το βραδύ για την ώρα του φαγητού. Το 

«μεσάλι» ήταν το τραπεζομάντηλο και το έπαιρναν οι γυναίκες όταν πήγαιναν στο κτήμα και 

το έβαζαν στην πλάτη και μετέφεραν πράγματα. Όταν έπιανε η βροχή το έβαζαν στο κεφάλι 

τους διότι ήταν αδιάβροχο.  
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2.3.21 Η κουζίνα 

(διάφορα οικιακά σκεύη) 

 

 

 

Στην κουζίνα υπήρχε το «μπαγκούλι» (εικόνα πάνω δεξιά) χαμηλό στρόγγυλο ξύλινο 

τραπέζι. Σε αυτό έτρωγε όλη η οικογένεια καθισμένη  σε σκαμνάκια. Στη μέση έμπαινε το 

τηγάνι με το φαΐ που λέγονταν «σκουτέλα». Επιπλέον χρησιμοποιούσαν την σκάφη για να 

γίνεται το ζύμωμα του ψωμιού, τον τρίποδα που ήταν ένα σιδερένιο τρίποδο χαμηλό σε ύψος 

(εικόνα πάνω αριστερά) . Έμπαινε πάνω στη φωτιά. Ήταν η βάση πάνω στην οποία έβαζε η 

νοικοκυρά τα σκεύη για να μαγειρέψει, (ταψιά, κατσαρόλες, τηγάνια. Άλλα σημαντικά 

σκευή το κόσκινο, ο πλάστης ,οι στάμνες, το τσουκάλι κα. 
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2.4 Λαογραφικό  μουσείο Σιναράδων «Νίκος Πακτίτης» 

 

Δημιουργός της λαογραφικής εταιρίας Κέρκυρας (όπως μετονομάστηκε από τις 24-3-1990) 

είναι ο συνταξιούχος δάσκαλος Νίκος Πακτίτης ο οποίος ήδη από την δεκαετία του 

1950 αρχίζει να ασχολείται με την λαογραφία. Αποτέλεσμα αυτής του της ενασχόλησης ήταν 

η δημιουργία της Λαογραφικής Εταιρείας, ενός σωματείου που έχει σαν στόχο να  

συγκεντρώσει και να αναδείξει οτιδήποτε αφορά τον λαϊκό μας πολιτισμό.  

Άρχισε μόνος του τη συγκέντρωση ιστορικού και λαογραφικού υλικού και εν συνεχεία με τη 

βοήθεια μερικών ακόμα φίλων της λαογραφίας ίδρυσε την ιστορική λαογραφική εταιρία 

μέσης Κέρκυρας. Από τότε άρχισε περισσότερη συστηματική προσπάθεια για την 

συγκρότηση ενός φορέα που να αντιπροσωπεύει την παράδοση της κεντρικής Κερκυραϊκής 

υπαίθρου και ειδικότερα αυτήν της Μέσης όπως ξεκάθαρα φαίνεται απ’ την επωνυμία του 

σωματείου. Η ιστορική λαογραφική εταιρία μέσης Κέρκυρας εκτός απ’ την ίδρυση του 

ομώνυμου μουσείου, προέβλεψε και την ενίσχυση κάθε συλλογικής προσπάθειας που θα 

αποσκοπούσε στην έρευνα, μελέτη και διάσωση ιστορικολαογραφικών στοιχείων σε 

οποιαδήποτε περιοχή της Κέρκυρας. 

Η στέγαση του μουσείου 

Μέχρι τον Οκτώβριο του 1987 το μουσείο στεγαζόταν στο ισόγειο μιας μονώροφης 

κατοικίας σε κεντρικό σημείο του χωριού. Δεν ήταν όμως ευρύχωρος και ερχόταν σε 

αντίθεση με τον παραδοσιακό χαρακτήρα των εκθεμάτων. Έτσι λοιπόν μεταφέρθηκε σε ένα 

ωραίο παραδοσιακό σπίτι στην περιοχή των Σιναράδων. 
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Εκθέματα & Συλλογές του μουσείου. 

Το μουσείο εκθέτει υλικό από την περιοχή της Μέσης Κέρκυρας. Στεγάζεται στο εσωτερικού 

ενός διώροφου παλαιού τύπου σπιτιού. Η εξωτερική σκάλα φτιαγμένη από ντόπιο μάρμαρο, 

οδηγεί στον πάνω όροφο που αποτελείται από το πόρτιγο, την τραπεζαρία, την κουζίνα και 

την κρεβατοκάμαρα. Τα δωμάτια είναι επιπλωμένα όπως ήταν το μέσο επίπεδο ενός 

νοικοκυριού στα τέλη του περασμένου αιώνα. Η εσωτερική σκάλα οδηγεί στον επόμενο 

όροφο όπου υπάρχει βιβλιοθήκη και το αρχείο του μουσείου. 

 

*Λίγα λόγια τον Νίκο Πακτίτη. Γεννήθηκε στον Πειραιά το 1930.Διορίστηκε δάσκαλος το 

1954 και υπηρέτησε επί 33 χρόνια, 10 σε μονοθέσια και 23 σε πολυθέσια. Παράλληλα 

ασχολήθηκε με λογοτεχνία, ποίηση και περισσότερο  Το 1980 ίδρυσε με φίλους τη 

Λαογραφική εταιρεία Κερκύρας με έδρα την πόλη της Κέρκυρας και στα πλαίσια αυτής το 

Ιστορικό- Λαογραφικό Μουσείο Μέσης Κέρκυρας στις Σιναράδες, το μοναδικό του είδους 

του στην Κέρκυρα και ένα από τα καλύτερα στην Ελλάδα με ιστορία και λαογραφία 

συμβάλλοντας στην πολιτιστική ανάπτυξη της Κέρκυρας.  

( Δήμητρα Καρδακάρη, 2012) 

 

 

 

Υ.Γ  Ευχαριστώ πολύ τον υπεύθυνο του μουσείου για την ξενάγηση στο μουσείο καθώς και 

για τις πληροφορίες των εκθεμάτων που μας δόθηκαν.  
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2.5 Εκθέματα 

 

2.5.1 Ισόγειο 

 

 

 

  

  
 

Η εξωτερική σκάλα (εικόνα πάνω δεξιά) είναι φτιαγμένη από ντόπιο μάρμαρο, με 

αρχιτεκτονική  όπως φτιάχνονταν εκείνη την εποχή, και μας οδηγεί στο παλαιό λαογραφικό 

μουσείο. Το σπίτι-μουσείο είναι κατασκευασμένο κατά τον πλείστον με ξύλο. Η οροφή και 
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το πάτωμα είναι κατασκευασμένα με παραδοσιακό παλιό ξύλο, μεγάλες σανίδες .Οι τοίχοι 

αποτελούνται από πέτρα και το πάχος τους είναι πολύ μεγάλο. 

Έξω στην αυλή ή στο λεγόμενο κατώι βλέπουμε ένα φούρνο κατασκευασμένο από πέτρα και 

ξύλο (εικόνα κάτω αριστερά ). Επίσης μπορούμε να διακρίνουμε κάποια κοφίνια που είναι 

κρεμασμένα, που τα χρησιμοποιούσαν για την μεταφορά προϊόντων, το σκαφόνι και την 

σκάφη που την χρησίμευαν για την παραγωγή κρασιού (εικόνα κάτω δεξιά). 

 

 

1ος Όροφος  

2.5.2 Κουζίνα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Είναι ένα ακριβές αντίγραφο της παραδοσιακής κουζίνας εκείνης της εποχής. Στην 

φωτογραφία πάνω αριστερά βλέπουμε την πυροστιά όπου εκεί μαγείρευαν και είχαν όλο το 

κατάλληλο εξοπλισμό για το νοικοκυριό τους όπως διάφορα πήλινα, διάφορα χαλκωματένια, 

σιδερένια, εμαγιέ, λαμαρινένια, ξύλινα και πέτρινα σκεύη και είδη πορσελάνης. Επιπλέον, 
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είχαν διάφορα σκεύη μαγειρικής, κανάτες, λεκάνες, φλιτζάνια, φωτιστικά, δίσκους και το 

κασούνι (εικόνα κάτω δεξιά) όπου φύλαγαν τα προϊόντα μαγειρικής για να μην χαλάνε.  

Το παραδοσιακό σπίτι δεν είχε βρύσες με νερό όπως σήμερα. Οι άνθρωποι πήγαιναν στην 

βρύση του χωριού και μετέφεραν με κανάτες το νερό. Αυτό που βλέπουμε στην εικόνα κάτω 

αριστερά είναι η βρύση εκείνης την εποχής όπου σήκωναν το καπάκι έριχναν μέσα το νερό 

και γυρνούσαν μία μικρή βαλβίδα(βρύση) όπου έπεφτε το νερό και το χρησιμοποιούσαν για 

τις δουλειές τους. 

  

 

 

 

2.5.4 Τραπεζαρία 
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2.5.5 Κρεβατοκάμαρα 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Η παραδοσιακή κρεβατοκάμαρα αποτελείται από μία κοκέτα (κρεβάτι με μπρούτζινο 

σκελετό), ένα δεύτερο κρεβάτι με σανίδες πάνω σε ξύλινα τριτσέλια (πόδια κρεβατιού). Τα 

κρεβάτια είναι στρωμένα με μάλλινα και χόρτινα στρώματα, παλιά λινά σεντόνια και 

κουβέρτες λευκές, πλεγμένες με το βελονάκι με κοφτό κέντημα , κεντητές μαξιλαροθήκες 

συμπλήρωναν την εμφάνιση των κρεβατιών.  

Στην εικόνα κάτω αριστερά βλέπουμε τον κομμό, μια κασέλα και ένα λαβομά με καθρέφτη. 

Ο κομμός είναι σκεπασμένο με λινό κάλυμμα και δαντέλα χειροποίητη.  

Στη γωνιά του τοίχου, ψηλά, υπάρχει εικονοστάσι και κάτω από αυτό γαμήλια στέφανα με 

κόκκινη κορδέλα. 
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Εσωτερική σκάλα 

 

Η εσωτερική σκάλα φτιαγμένη από ξύλο μας οδηγεί στον επάνω όροφο. 

2ος Όροφος (Αίθουσα Συλλογών) 

 

2.5.6 Αργαλειός 
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Ο αργαλειός ήταν ένα εργαλείο στο οποίο ύφαιναν οι γυναίκες στο σπίτι ή στην αυλή λινά 

υφάσματα για σεντόνια, για κουρελούδες (χαλιά), για κουβέρτες, για τραπεζομάντηλα, για 

πετσέτες και για γυναικεία και ανδρικά ρούχα Τα εξαρτήματα που το αποτελούνταν ο 

αργαλειός για να μπορούν να υφαίνουν η γυναίκες ήταν ο μάγγανος, ο οποίος χρησίμευε για 

το κτύπημα του λιναριού, το λανάρι για το λανάρισμα του λιναριού, το ξεχωριστάρι, το 

οποίο τους βοηθούσε να ξεχωρίζουν το βαμβάκι από τον σπόρο, το ανέμη σιδερένια για 

καρούλια, το πετεινάρι το οποίο βοηθούσε για σύνθεση εσωτερικών αυλακιών που 

εφαρμόζουν οι επίπεδες επιφάνειες ενός βαρελιού, το σινιάτσο ( είδος πριονιού), την σέγα 

(είδος μεγάλου πριονιού). 
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2.5.7 Παπυρέλα 

  

Η παπυρέλα ήταν μια ψάθινη βάρκα που την χρησίμευε για τις αλιευτικές δραστηριότητες. 

 

 

2.5.6 Χειρόμυλος πέτρινος 

 

Έβαζαν στην μέση από τις δύο πέτρες το σιτάρι και πιάνοντας με το χέρι την λαβή το 

γυρνούσαν γύρω από τον εαυτό του με αποτέλεσμα να γίνεται το άλεσμα. 
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2.5.7 Γεωργικά εργαλεία 

 

Τα αγροτικά εργαλεία αποτελούνται από: το τσαπί, την δίκοπη, το τσεκούρι, το κασάρι, το 

κασαροκόπιδο, το γράβαλο, την φάρτσα, το κλαδευτήρι, την ψαλλίδα, το σκαλιστήρι, τον 

κόπανο, το σφυρί, το σουβλί με το οποίο έφτιαχναν ψάθινες καρέκλες, την τανάλια με 

γυριστές λαβές, τον διαβήτη και τέλος την ψαλίδι για κούρεμα προβάτων και τα  κουδούνια 

του κοπαδιού. 
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2.5.8 Μέτρα & Σταθμά 

 

Τα μέτρα και στα σταθμά ήταν σημαντικά για την εξέλιξη των συναλλαγών και την 

διευκόλυνση των καθημερινών αναγκών Στην αριστερή εικόνα διακρίνουμε δύο ζυγαριές 

των παλαιών χρόνων, δύο στατέρια (βάρη, γραμμάρια) λίτρες, ξέστες όπου υπάρχουν σε 

διάφορα είδη όπως είναι τα εξής: ξεστή, γαλόνι, μισογάλλονο, καρτούτσο, γαλόνι πήλινο, 

γυάρδα ενώ στην δεξιά εικόνα διακρίνουμε συλλογές δοχείων για λάδι. 
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2.5.9 Η γωνιά του τσαγκάρη 

 

Επιπροσθέτως στο μουσείο υπάρχει ένα τραπεζάκι που επάνω του βρίσκονται όλα τα 

εργαλεία του τσαγκάρη τα οποία είναι η καρέκλα και τα σκατζιά (ράφια) με τα καλαπόδια, 

τις πρόκες, τους σπάγκους και διάφορα εργαλεία. 
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3o ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

3.1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΛΑΙΚΗΣ  ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

 

3.2 Η Ελληνική παράδοση στο νηπιαγωγείο 

Η λαϊκή παράδοση αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και γι 

αυτό το λόγο τα παιδιά από νωρίς πρέπει να έρχονται σε επαφή με κάποια βασικά στοιχεία 

του παρελθόντος. Να μάθουν την ιστορία και να γνωρίσουν την κληρονομιά της Ελλάδος 

που διαφυλάγεται τόσα χρόνια και περνά από γενιά σε γενιά. Μέσα από τη διαπάλη του 

παλιού µε το καινούργιο γεννιέται ο πολιτισµός. Ο Μερακλής (2004) υποστηρίζει ότι ο 

πολιτισµός που δημιούργησαν οι άνθρωποι των αγροτικών στρωµάτων, οι οποίοι τον 

μετέφεραν µαζί τους, όταν µετακινούνταν σε αστικούς χώρους, είναι ο λαϊκός πολιτισµός. 

Στο νηπιαγωγείο υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για να έρθουν τα παιδιά σε επαφή με τη λαϊκή 

παράδοση (γιορτές, θεματικές προσεγγίσεις και σχέδια εργασίας, τραγούδια, χοροί κ.ά.).  

3.4 Οργάνωση εκπαιδευτικού προγράμματος  
ΤΙΤΛΟΣ: Λαϊκή παράδοση 

ΚΥΡΙΑ 

ΜΑΘΗΑΣΙΑΚΗ 

ΠΕΡΙΟΧΗ 

Ανθρωπογενές περιβάλλον & Αλληλεπίδραση  

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

Μαθηματικά, γλώσσα, εικαστικά, φυσική αγωγή, έκφραση-δημιουργία ,περιβάλλον. 

ΜΕΘΟΔΟΣ Βιωματική προσέγγιση της γνώσης, ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, πειράματα 

παρατηρήσεις, διερευνήσεις κ.λπ.  

ΧΡΟΝΟΣ: Πέντε μέρες 

ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός μας είναι να μάθουν τα μικρά παιδιά να ευαισθητοποιηθούν και να πληροφορηθούν 

σχετικά με την λαϊκή µας παράδοση. Είναι σηµαντικό να αναπτυχθεί ένας ουσιαστικός 

διάλογος πολιτισµών ανάµεσα στο παρόν και στο παρελθόν. Να διερευνηθούν πτυχές του 

όπως η καθημερινή ζωή των ανθρώπων, των παιδιών, η εργασία, οι τρόποι παραγωγής, τα 

επαγγέλματα, οι τρόποι ψυχαγωγίας, οι κοινωνικές εκδηλώσεις και στοιχεία της παιδικής 

ηλικίας κα. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

 

Μέσα από ένα διαθεματικό πλαίσιο να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε τα νήπια να 

γνωρίσουν των κόσμο της λαϊκής παράδοσης. Να αναπτύξουν της αισθητικής τους 

καλλιέργεια και τις δεξιότητες που συνδέονται µε την παρατήρηση, τη διερεύνηση, την 

περιγραφή και τη µύηση σε στρατηγικές που προωθούν την αυτόνοµη µάθηση και να 

έρθουν σε επαφή με τον τρόπο που ζούσαν οι άνθρωποι τα παλιά τα χρόνια. Αυτό θα το 
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καταφέρουμε υλοποιώντας το θέμα λαϊκής παράδοσης με σχετικές δραστηριότητες. Θα 

παρουσιάσουμε στο νηπιαγωγείο διάφορα παραδοσιακά αντικείμενα, θα μάθουμε την 

χρήση τους και θα αναπαραστήσουμε διάφορες δραστηριότητες. Θα κατασκευάσουμε το 

δικό μας υφαντουργείο και αργαλειό. Θα κεντήσουμε χαλιά με τον δικό μας τρόπο. Θα 

μάθουμε παραδοσιακά τραγούδια και θα χορέψουμε. Τέλος θα κάνουμε ένα σύντομο ταξίδι 

πίσω στον χρόνο. 

 

Περιγραφή δραστηριοτήτων 

ΗΜΕΡΑ  Χ 

1η Δραστηριότητα Η γιαγιά Μαρίκα  

Στόχοι  Να μπορέσουν τα νήπια να ενδιαφερθούν για το θέμα μέσω της παρουσίασης 

αντικειμένων. 

Περιγραφή  Αρχικά θα συζητήσουμε και θα καταγράψουμε τι γνωρίζουν τα νήπια για την ζωή των 

ανθρώπων στα παλαιότερα χρόνια. Θα πάρουμε ένα χαρτόνι και θα κάνουμε ένα 

σχεδιάγραμμα με κάποιες ερωτήσεις και απαντήσεις που θα τεθούν. Κάποιες ενδεικτικές 

ερωτήσεις θα μπορούσαν να είναι: τα παιδιά πήγαιναν σχολείο, πώς ήταν τότε το σχολείο, 

υπήρχαν βιβλία, οι άνθρωποι πώς ήταν ντυμένοι, υπήρχαν μαγαζιά, τα σπίτια πως ήταν 

κτισμένα, οι άνθρωποι πως περνούσαν την ώρα τους, τα παιδιά τι έκαναν, υπήρχαν τότε 

κινητά και τηλεόραση; κα. Ως πρώτη μέρα για να εντάξουμε το θέμα στην τάξη με 

διασκεδαστικό εκπαιδευτικό  τρόπο και να κεντρίσουμε το ενδιαφέρον των παιδιών με την 

βοήθεια των γονιών θα φέρουμε στην τάξη διάφορα παραδοσιακά αντικείμενα. Για να 

υπάρχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τα νήπια θα φροντίσουμε η παρουσίαση των 

αντικείμενων να γίνει από μια ηλικιωμένη γυναικά (κατόπιν συνεννόησης), θα φέρουμε 

στην τάξη την γιαγιά Μαρίκα για να μας  ενημερωθούμε σχετικά με ζωή των παλαιότερων 

χρόνων. Δηλαδή πως ζούσαν τα παλιά τα χρόνια, την έκαναν στην καθημερινή τους ζωή 

και να μας εξηγήσει ποια ήταν η χρήση των αντικειμένων που έφερε μαζί της. 

2η Δραστηριότητα Η γωνιά της λαϊκής  παράδοσης  

Στόχοι Η αφύπνιση του ενδιαφέροντος των παιδιών για θέµατα που συνδέονται µε την πολιτιστική 

κληρονομιά και µε την ιστορική εξέλιξη των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων. 

Περιγραφή Αφού η γιαγιά Μαρίκα μας δώσει κάποιες σχετικές πληροφορίες για τα παλιά χρόνια θα 

αναπαριστούμε κάποιες σκηνές εκείνης της εποχής π.χ. πως έπλεναν τα ρούχα μέσα στην 

σκάφη, πως μετέφεραν το νερό κα. Επιπλέον σε κάθε αντικείμενο θα τοποθετήσουμε ένα 

ταμπελάκι με την κάθε ονομασία και θα φτιάξουμε την γωνιά της λαϊκής παράδοσης ώστε 

τα παιδιά να έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν και να χρησιμοποιήσουν διάφορα 

παραδοσιακά σκεύη.  
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3η Δραστηριότητα Αντιστοίχιση  

Στόχοι Να μάθουν να διακρίνουν τα γράμματα και να τα αντιστοιχούν σωστά. 

Περιγραφή Στην παραπάνω δραστηριότητα τα παιδιά με την βοήθεια της νηπιαγωγού θα 

αντιστοιχήσουν την λέξη με το αντικείμενο. Αυτήν την φορά τα παιδιά πρέπει να 

αντιστοιχήσουν τα ταμπελάκια μεταξύ τους. Θα έχουμε τοποθετήσει στην μοκέτα 

ταμπέλακια με της ονομασίες των αντικείμενων και τα παιδιά θα πρέπει να βλέπουν που 

γράφει το ίδιο και να τοποθετούν από κάτω. Επίσης για κάθε συλλαβή που έχει η κάθε λέξη 

θα χτυπάμε παλαμάκια ώστε τα παιδιά να διακρίνουν σε  πόσα κομμάτια χωρίζεται. Πχ 

γου-δί, φλο-κα-τα, ρα-πτο-μη-χα-νη. 

 

ΗΜΕΡΑ  Χ 

1η Δραστηριότητα Παρατήρηση υφαντών 

Στόχοι  Να μάθουν να απομνημονεύουν και να είναι σε θέση να  το αναπαραστήσουν ξανά. 

Περιγραφή  Θα φέρουμε στην παρεούλα διάφορα υφαντά για να τα παρατηρήσουμε. Θα ρωτήσουμε τα 

παιδιά τι παρατηρούν. Αυτό που θέλουμε είναι να διακρίνουν τις συνεχόμενες 

αναπαραστάσεις συγκεκριμένων σχημάτων τα λεγόμενα μοτίβα. Για να γίνει πιο κατανοητό 

στα παιδιά θα φέρουμε διάφορα γεωμετρικά σχήματα από την γωνιά του οικοδομικού 

υλικού και με την βοήθεια της νηπιαγωγού θα αναπαραστήσουν διάφορα μοτίβα. Στην 

αρχή με δύο στοιχεία αλλά μετά για να γίνει πιο δύσκολο με τρία, τέσσερα στοιχεία. 

Έπειτα θα ζωγραφίσουν μοτίβα και θα φτιάξουν σχέδια με βάση αυτά που είδαν στις ποδιές 

αλλά και αυτά που έμαθαν.  Αυτό μπορεί να γίνει με κάποιο φύλλο εργασίας είτε με 

ελεύθερη ζωγραφιά από τα νήπια. 

2η Δραστηριότητα Ο αργαλειό μας  

Στόχοι Ανάπτυξη λεπτής κινητικότητας. 

Περιγραφή Στην αρχή θα αναφέρουμε κάποια σημαντικά στοιχεία για τον αργαλειό διότι ήταν μια 

σημαντική επινόηση καθώς βοήθησε στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Για να 

φτιάξουμε το δικό μας αργαλειό θα χρησιμοποιήσουμε ένα κομμάτι σκληρό χαρτόνι, ένα 

ψαλίδι και κλωστή. Θα πάρουμε το χαρτόνι και θα κάνουμε εγκοπές στις δύο πλευρές του, 

θα λυγίσουμε λίγο το χαρτόνι και θα περάσουμε μέσα από τις εγκοπές την κλωστή. Για να 

μην μας φύγει η κλωστή θα την δέσουμε  στο πίσω μέρους του χαρτονιού. Στην συνέχεια 

θα πάρουμε χρωματιστές κλωστές ή κορδέλες, θα περνάμε μια φορά από πάνω μία από 

κάτω μέχρι να δημιουργηθεί το υφαντό μας. 

3η Δραστηριότητα Δώσε χρώμα στα υφάσματα 

Στόχοι Να αναπτύξουν την εικαστική δημιουργία. 
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Περιγραφή Τα παλιά τα χρόνια δεν υπήρχαν έτοιμα βαμμένα τα υφάσματα αλλά τα έβαφαν οι 

γυναίκες. Έτσι και εμείς θα μάθουμε τους τρόπους που μπορούμε να βάψουμε τα 

υφάσματα. Αρχικά θα συζητήσουμε τι πιστεύουν τα νήπια. Όταν βγάλουμε το συμπέρασμα 

ότι ίσως να βάφονται από ρίζες φυτών και φύλλα θα κάνουμε ένα πείραμα. Θα πάμε έξω 

στην αυλή (αν υπάρχει ή θα φροντίσουμε να τα έχουμε φέρει) θα μαζέψουμε διάφορα φυτά 

και φύλλα. Θα αναλύσουμε τι είναι αυτά που βρήκαμε και θα ξεκινήσει το πείραμα μας. 

Αρχικά θα βράσουμε τα φυτά και τα φύλλα ξεχωριστά. Θα παρατηρήσουμε τι συμβαίνει. 

Θα κάνουμε διάφορες υποθέσεις. Πρώτα θα τα σουρώσουμε και έπειτα θα πάρουμε 

βαμβάκι και αν υπάρχουν νήματα και θα τα βουτήξουμε μέσα στο νερό που βράσαμε το 

φυτά μας. Τι χρώμα πήραν τα νήματα μας; Θα κάτσουμε στην παρεούλα και θα 

αναλύσουμε τα αποτελέσματα και πως έγινε αυτό. 

 

 

ΗΜΕΡΑ  Χ 

1η Δραστηριότητα Παρουσίαση μουσικού οργάνου 

Στόχοι  Να μπορούν τα παιδιά να αναγνωρίζουν τα παραδοσιακά μουσικά όργανα και να 

ανταποκρίνονται στα ερεθίσματα τους. 

Περιγραφή  Θα ρωτήσουμε τα παιδιά αν έχουν εμπειρίες από μουσικά όργανα. Θα φέρουμε στην τάξη 

ένα μουσικό όργανο είτε και περισσότερα άμα έχουμε την δυνατότητα. Θα φροντίσουμε η 

παρουσίαση να γίνει από κάποιο μουσικό για να έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Θα μας 

περιγράψει τα όργανα και ποια είναι η χρήση τους. Έπειτα το κάθε παιδί θα δοκιμάσει να 

παίξει με την βοήθεια του ειδικού και μετά όλοι μαζί να προσπαθήσουμε να παράγουμε 

ήχο με το σώμα μας. 

2η Δραστηριότητα Παραδοσιακά τραγούδια 

Στόχοι Να ακροαστούν και να μάθουν παραδοσιακά τραγούδια, να αναπτύξουν την ακουστική 

αντίληψη. 

Περιγραφή Θα βάλουμε να ακούσουμε διάφορα παραδοσιακά τραγούδια ώστε να διακρίνουμε μερικά 

στοιχεία. Έπειτα θα πάρουμε το γνωστό παραδοσιακό τραγούδι ‘μήλο μου κόκκινο’ για να 

ακούσουμε την μελωδία. Στην συνέχεια θα έχουμε τυπώσει το τραγούδι, θα διαβάζουμε 

τους στίχους έναν έναν και θα τραγουδάμε ανά παράγραφο. Αφού διαβάσουμε και 

τραγουδήσουμε όλους τους στίχους έπειτα το τραγουδάμε όλοι μαζί με συνοδεία της 

μελωδίας. 

3η Δραστηριότητα Παραδοσιακοί χοροί   

Στόχοι Να αναπτύξουν αντιληπτικές ικανότητες( οπτική, ακουστική αντίληψη, κιναισθητική, 

συντονισμός), να γνωρίσουν και να μάθουν παραδοσιακούς χορούς. 
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Περιγραφή Αφού γνωρίσαμε τα παραδοσιακά όργανα και μάθαμε παραδοσιακά τραγούδια ώρα να 

χορεύουμε παραδοσιακούς χορούς. Αρχικά πρέπει να μάθουμε τα βήματα. Θα κάνουμε μια 

ευθεία γραμμή ο ένας δίπλα στον άλλον. Η νηπιαγωγός  θα δείχνει τα βήματα και τα παιδιά 

πρέπει να τα εκτελούν, 8 βήματα μπροστά 4 πίσω. Αφού κατανοήσουν τα βήματα θα 

πιαστούμε έναν κύκλο (ο οποίος θα είναι ανοιχτός όσο είναι εφικτό) και ο πρώτος θα 

σέρνει το χορό με την συνοδεία του μουσικού μας και των παραδοσιακών οργάνων. 

 

ΗΜΕΡΑ  Χ 

1η Δραστηριότητα Παραδοσιακά πιάτα 

Στόχοι  Να αποκτήσουν αισθητική αντίληψη. 

Περιγραφή  Θα φέρουμε στην τάξη διάφορες εικόνες σχετικά με τις δραστηριότητες των ανθρώπων και 

θα δημιουργήσουμε τα παραδοσιακά μας πιάτα .Τα παιδιά θα ζωγραφίσουν διάφορες 

εικόνες που είναι διακοσμημένα με σχέδια mandala ενώ κάποια με απλές παραδοσιακές 

εικόνες και στην συνέχεια θα τα κολλήσουμε μέσα σε πιάτα που θα έχουν μια 

‘αρχιτεκτονική πινελιά’ επάνω. Εν συνεχεία θα κατασκευάσουμε παραδοσιακές κούκλες- 

φιγούρες. Θα ζωγραφίσουν τις φιγούρες που θα τους δώσουμε, θα τις κόψουμε και θα τις 

βάλουμε να διακοσμήσουν τον τοίχο του νηπιαγωγείου. 

2η Δραστηριότητα Επίσκεψη στο μουσείο 

Στόχοι Η γνωριμία των νηπίων με τον πολιτιστικό χώρο του μουσείου. 

Περιγραφή Κατόπιν συνεννόησης θα επισκεφτούμε το Λαογραφικό μουσείο της περιοχή μας. Αφού τα παιδιά 

έχουν πάρει μια γενική εικόνα, τώρα θα δουν και πως είναι από κοντά. Θα δούμε τα εκθέματα 

μουσείου και ο ξεναγός θα μας εξηγεί τι βλέπουμε. 

3η Δραστηριότητα Τι μας έκανε εντύπωση; 

Στόχοι Να εφαρμόσουν ότι άκουσαν  και είδαν δημιουργώντας. 

Περιγραφή Όταν γυρίσουμε από το μουσείο θα συζητήσουμε με τα νήπια τι είδαμε και έπειτα θα 

ζωγραφίσουν ότι  τους έκανε εντύπωση από το μουσείο. 

 

 

ΗΜΕΡΑ  Χ 

1η Δραστηριότητα Παραμυθάκι 

Στόχοι  Να αναπτύξουν την ακουστική αντίληψη. 

Περιγραφή  Θα φέρουμε στην τάξη να διαβάσουμε τον μύθο της αράχνης. Καθώς διαβάζουμε το μύθο 



72 
 

θα έχουμε ένα κουβάρι κλωστή. Η νηπιαγωγός θα κρατήσει την αρχή και θα πετάξει το 

κουβάρι σε άλλο παιδί και στην συνέχεια αυτό σε άλλο και αυτό θα γίνεται με το 

παράγγελμα της νηπιαγωγού. Αυτό θα συνεχιστεί μέχρι να τελειώσει ο μύθος. Με αυτόν 

τον τρόπο θα έχουμε δημιουργήσει και εμείς τον ιστό της αράχνης. Αν τα παιδιά επιθυμούν 

μπορούμε να το ξανά παίξουμε και να προσθέσουμε παραλλαγές.   

2η Δραστηριότητα Τυφλόμυγα αλλιώς 

Στόχοι Να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη μεταξύ τους. 

Περιγραφή Θα χωριστούν σε ζευγάρια. Το ένα παιδί θα έχει κλειστά τα μάτια και το άλλο ανοιχτά. Το 

παιχνίδι θα έχει ως εξής. Θα έχουμε ορίσει μια διαδρομή το παιδί που έχει κλειστά τα μάτια 

με την καθοδήγηση του ζευγαριού του πρέπει να κάνει την διαδρομή και να φτάσει στο 

τερματισμό. Μέτα θα αλλάξουν οι ρόλοι. Για να γίνει λίγο πιο δύσκολο και να έχει 

ενδιαφέρον για τα νήπια κατά την διάρκεια θα το κάνουμε πιο δύσκολο, δηλαδή θα 

τοποθετήσουμε εμπόδια, θα ορίσουμε τον τρόπο που θα παραπατούν κα. Το ζευγάρι που θα 

κάνει την διαδρομή τρείς φορές θα είναι και ο νικητής. 

3η Δραστηριότητα Αναστοχασμός & Αξιολόγηση 

Στόχοι Να αξιολογήσουμε και να αναθεωρήσουμε το πρόγραμμα, άσκηση μνήμης. 

Περιγραφή Θεώρησα ότι στο τέλος του προγράμματος είναι απαραίτητος ένας αναστοχασμός. Θα 

πρέπει να μάθω και να συζητήσω με τα νήπια πως τους φάνηκε το θέμα της λαϊκής 

παράδοσης. Αν τους άρεσε όσα κάναμε και αν διασκέδασαν. Επιπλέον να ξανά θυμηθούμε 

τι είπαμε και τι δραστηριότητες κάναμε για να δούμε τι κατάλαβαν και τι κράτησαν (τους 

έμεινε) από το θέμα. Τέλος θα παίξουμε ένα παραδοσιακό παιχνίδι όποιο διαλέξουν τα 

παιδιά( πχ η μικρή Ελένη, αλάτι χοντρό- αλάτι ψιλό, το μαντιλάκι κα.) 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

Βιβλία 

o Αγγελική Τσαπακίδου, (1997). Κινητικές δεξιότητες. Εκδόσεις:University studio press. 

o Δημήτριος Σ. Μπενέκος, (2006). Πολιτισμική παράδοση και εκπαίδευση. Εκδότης: Τυπωθήτω. 

o Ερατοσθένης Γ. Καψωμένος,(1999). Δημοτικό τραγούδι- Μια διαφορετική προσέγγιση. 

Εκδόσεις: Πατάκη. 

o Μιχάλης Γ. Μερακλής, (1986). Ελληνική λαογραφία, ήθη και έθιμα. Εκδόσεις: Οδυσσέας 

ΕΠΕ. 

o Μιχάλης Γ. Μερακλής, (1999). Θέματα λαογραφίας. Εκδόσεις: Καστανιώτη. 

o Μιχάλης Γ. Μερακλής ,(2004). Ελληνική λαογραφία. Εκδόσεις: Οδυσσέας. 

o Ρίζος Παπαρίζος, ( 1996). Η ζωή στα χωριά του Γράμμου. Εκδόσεις: Κώδικας Θεσσαλονίκη. 

o Σωκράτης Λ. Σκαρτσής, (1985). Το δημοτικό τραγούδι. Εκδόσεις: Πατάκη. 

o Τζένη Α. Μωραΐτη & Νίκη Γ. Καϊάφα, (1994).  Η λαϊκή παράδοση στο νηπιαγωγείο. Εκδότης: 

Μπαρμπουνάκης  

 

 

Ηλεκτρονική βιβλιογραφία 

o Αγγελάκου κ.α., 2014-15. Ελληνική παραδοσιακή κατοικία. Διαθέσιμο στο 

https://www.slideshare.net/4gym-glyfadas/2-41407341 (τελευταία ανάκτηση 2014) 

o Αγγελοπούλου κ.α., 2012. Παραδοσιακά επαγγέλματα που χάνονται στο χρόνο. Διαθέσιμο 

στο http://lyk-krest.ilei.sch.gr/other/project-report1.pdf (τελευταία ανάκτηση 2012). 

o Άρης Στουγιαννίδης, 2010. Το βήμα του λόγου μας. Διαθέσιμο στο   

http://www.stougiannidis.gr/ (τελευταία ανάκτηση 28/10/11)   

o Βασιλόπουλος Γεώργιος, 2013. Παραδοσιακά παιχνίδια. Διαθέσιμο στο 

 http://1dim-kolindr.pie.sch.gr/pehnidia.htm (τελευταία ανάκτηση 1/04/13) 

o Γιάννης Τσιαμήτρος, 2012. Ο παραδοσιακός χορός στην Ελλάδα. Διαθέσιμο στο 

http://zaliosparadosi.blogspot.gr/2012/02/blog-post.html (τελευταία ανάκτηση 2/02/2012). 

o Δημήτρης Πρίφτης & Κώστας Βλάχος, 2008.Λαογραφικό μουσείο Αχαράβης. Διαθέσιμο στο 

http://www.museum-acharavi.com/ 

o Δήμητρα Καρδακάρη, 2012. Λαογραφικό μουσείο Σιναράδων «Νίκος Πακτίτης» Διαθέσιμο 

στο http://laografikomouseiosinaradon.blogspot.gr/ 

o Διαδραστικά σχολικά βιβλία. Οικιακή οικονομία (α γυμνασίου)- βιβλίο μαθητή, ΕΣΠΑ 2007-

2013. Διαθέσιμο στο  

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL103/57/442,1682 (τελευταία ανάκτηση 

 χωρίς ημερομηνία).  

https://www.slideshare.net/4gym-glyfadas/2-41407341
http://lyk-krest.ilei.sch.gr/other/project-report1.pdf
http://www.stougiannidis.gr/
http://1dim-kolindr.pie.sch.gr/pehnidia.htm
http://zaliosparadosi.blogspot.gr/2012/02/blog-post.html
http://www.museum-acharavi.com/
http://laografikomouseiosinaradon.blogspot.gr/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL103/57/442,1682


74 
 

o Διαδραστικά σχολικά βιβλία. Οικιακή οικονομία (β γυμνασίου)- βιβλίο μαθητή, ΕΣΠΑ 2007-

2013. Διαθέσιμο στο 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B109/375/2500,9618 (τελευταία 

ανάκτηση χωρίς ημερομηνία 

o Κώστας Κ. & Γιάννης Φ, 2014. Παραδοσιακά πανηγύρια. Διαθέσιμο στο 

http://laikiparadosi.webnode.gr (τελευταία ανάκτηση χωρίς ημερομηνία). 

o Μαρία Κάππου, 2011. Παράδοση. Διαθέσιμο στο 

http://www.mariakappou.gr/analiseis_ennoiwn/docs/triti_lykeiou/%CE%A0%CE%91%CE%

A1%CE%91%CE%94%CE%9F%CE%A3%CE%97.pdf (τελευταία ανάκτηση 2011). 

o Παναγιωτακόπουλος κ.α., 2012-13. To ελληνικό παραμύθι. Διαθέσιμο στο 

http://blogs.sch.gr/2lyk-pat/files/2013/06/to-ellinikoparamythi.pdf (τελευταία ανάκτηση 

2012) 

o Τάσση Μαρία & Τουλούπη Ιωάννα, 2013. Ελληνική λαϊκή παράδοση. Διαθέσιμο στο  

https://www.slideshare.net/sidarieva/ss-17727764 (τελευταία ανάκτηση Ιανουάριος 2013). 

o Τσιαμήτρος Γιάννης, 2012. Τα παραδοσιακά επαγγέλματα στην Ελλάδα και η τελική 

εξαφάνιση τους στην σύγχρονη εποχή. Διαθέσιμο στο 

http://www.istorikathemata.com/2012/09/traditional-professions-in-Greece.html (τελευταία 

ανάκτηση 29/09/12). 

 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B109/375/2500,9618
http://laikiparadosi.webnode.gr/
http://www.mariakappou.gr/analiseis_ennoiwn/docs/triti_lykeiou/%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%94%CE%9F%CE%A3%CE%97.pdf
http://www.mariakappou.gr/analiseis_ennoiwn/docs/triti_lykeiou/%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%94%CE%9F%CE%A3%CE%97.pdf
http://blogs.sch.gr/2lyk-pat/files/2013/06/to-ellinikoparamythi.pdf
https://www.slideshare.net/sidarieva/ss-17727764
http://www.istorikathemata.com/2012/09/traditional-professions-in-Greece.html

