
Καλοκαίρι με δρεπάνι, 
τσουγκράνα και αμίλητο νερό !



.
1. Διαβάσατε το απόσπασμα από ένα παιδικό ημερολόγιο. Έχετε πολλές άγνωστες λέξεις; 

Bρείτε τη σημασία τους στο λεξικό. Δείτε, τώρα, αν καταλάβατε το κείμενο απαντώντας στις 
ερωτήσεις με σωστό (Σ) ή λάθος (Λ).

α. Το παλιό ημερολόγιο το ανακάλυψε η συγγραφέας του
κειμένου στο σπίτι του παππού της στη Ρούμελη.

β. Το ημερολόγιο είναι γραμμένο από δύο παιδιά, τη Μυρσίνη
και το Θοδωρή, που ζουν σήμερα στο χωριό.

γ. Την 1η Ιουνίου ξεκινάει ο θερισμός στα χωράφια και
γι’ αυτό ονομάζεται πρώτη του θεριστή.

δ. Το αλώνισμα είναι το ξεχώρισμα του καρπού από
τα άχυρα.

ε. Τα πανηγύρια γίνονται για να γιορταστεί κάποιος άγιος
ή αγία και είναι ένα μεγάλο γεγονός για το χωριό.

Για μεγαλύτερη σιγουριά, εντοπίστε στο κείμενο τα στοιχεία που δικαιολογούν τις απαντήσεις σας.
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πίνακας του Δ. Γιολδάση
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2. α. Ο θερισμός και το αλώνισμα πιστεύετε ότι γίνονται και στη σημερινή εποχή με τον 

ίδιο τρόπο που μας περιγράφουν τα παιδιά; Αν όχι, μήπως ξέρετε με τι μέσα γίνονται;

Όταν τα στάχυα του σιταριού κιτρινίσουν σαν το κυδώνι είναι ώρα ν’ αρχίσει ο 
θερισμός.

Ο θερισμός του σιταριού παλαιότερα γινόταν με τα χέρια και τη βοήθεια του 
δρεπανιού. Ξημερώματα, όλη η οικογένεια πήγαινε στο χωράφι. 

Το τέλος του θερισμού ακολουθούσε το αλώνισμα. Τα δεμάτια απλώνονταν στο 
αλώνι και κατόπιν έδεναν βόδια ή άλογα  που έσερναν τη δοκάνα ή ντουκάνι που με αυτό 
ξεχώριζε ο σπόρος από τα άχυρα. 

Στην συνέχεια γινόταν το λίχνισμα και  το κοσκίνισμα, ώστε να πάρουν τελικά το 
σιτάρι καθαρό.

Σήμερα η κατάσταση είναι διαφορετική. Τα δρεπάνια πλέον και τ’ αλώνια ανήκουν 
στο παρελθόν. Με την πρόοδο της τεχνολογίας και την γενίκευση της χρήσης μηχανών το 
θέρισμα και το αλώνισμα έχουν γίνει πολύ ευκολότερα. Οι θεριστάδες και οι αλωνιάρηδες
έχουν αντικατασταθεί από μία θεριζοαλωνιστική μηχανή. Η θεριζοαλωνιστική θερίζει και 
ταυτόχρονα αλωνίζει. 

Τα δρεπάνια, η δοκάνα, το λελέκι, και τα δικράνια είναι, πλέον, κρεμασμένα σε 
κάποιο μουσείο παραδοσιακής τέχνης. Τ’ αλώνια, πλέον, είναι  έρημα.



.
β. Τα έθιμα του χωριού ζωντάνευαν κάθε χρόνο, όπως μαθαίνουμε από το ημερολόγιο 

των παιδιών. Πιστεύετε ότι το ίδιο ισχύει και στη σημερινή εποχή; Αιτιολογήστε την άποψή σας.

Τα ελληνικά έθιμα αποτελούν ένα πλούτο αξιών και ιδανικών που συνδέουν το 
παρελθόν με το παρόν, που διαμορφώνουν τη φυσιογνωμία μας ως λαό. 

Η Ελλάδα μας είναι γεμάτη υπέροχες παραδόσεις, ήθη και έθιμα, που υπάρχουν 
εδώ και χιλιάδες χρόνια. Δυστυχώς σήμερα  τα έθιμα του τόπου μας έχουν ατονήσει και 
αρκετά τείνουν να εξαφανιστούν. Τα χωριά έχουν ερημώσει. Οι ξέφρενοι ρυθμοί στις πόλεις, 
το άγχος για ένα καλύτερο αύριο δεν βοηθούν στη διατήρηση των εθίμων και των παραδό-
σεων μας. Σε μεγάλο βαθμό είμαστε λάτρεις των ξενόφερτων συνηθειών που μας προβάλλουν 
τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης. Ευτυχώς που υπάρχουν  και  οι 
πολιτιστικοί σύλλογοι που προσπαθούν να διατηρήσουν την πολιτιστική μας κληρονομιά. 

Ο σύγχρονος τρόπος ζωής προωθεί καθετί ξενόφερτο και χαρακτηρίζει το καθετί 
παραδοσιακό ως αναχρονιστικό ή οπισθοδρομικό. Πρέπει όμως να ξέρουμε ότι υπάρχει και η  
Ελλάδα που αντιστέκεται κι επιμένει σ’ ένα οδοιπορικό στο διάβα των αιώνων, που θα 
τραγουδούσε και ο Διονύσης Σαββόπουλος.



.

3. α. Το κείμενο μπορεί να χωριστεί σε δύο μεγάλες ενότητες. Η μια θα περιέχει τις 
αγροτικές δραστηριότητες του χωριού και η άλλη τα έθιμα που γίνονταν κάθε χρόνο στο 
χωριό. Μπορείτε τώρα να βρείτε ποια μέρη του ημερολογίου ανήκουν στη μία ενότητα και 
ποια ανήκουν στην άλλη ενότητα;



.
β. Φτιάξτε ένα σχεδιάγραμμα για κάθε ενότητα του ημερολογίου για να διηγηθείτε και να 
περιγράψετε στην τάξη σας αυτό που διαβάσατε.

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η:
1 Ιουνίου, 10 Ιουλίου

Ποια είναι τα βασικά πρόσωπα, πού 
γίνονται τα γεγονότα και πότε;

Ποιο είναι το σημαντικό γεγονός όπου 
παίρνουν μέρος οι ήρωες;

Ποια ήταν η δουλειά που έπρεπε να 
κάνουν; Πώς ξεκίνησαν τη δουλειά; Τι 
έγινε στη συνέχεια;

Ποιο ήταν το τέλος;

Πώς αισθάνονταν τα πρόσωπα για το 
γεγονός στο οποίο έλαβαν μέρος;

ΕΝΟΤΗΤΑ 2η:
25 Ιουνίου, 15 Ιουλίου

Ποια έθιμα παρουσιάζονται, πότε 
γίνονται αυτά και πού;

Τι περιλαμβάνουν οι εκδηλώσεις στο 
κάθε έθιμο; Πώς αρχίζει, τι γίνεται στη 
συνέχεια και πώς τελειώνει;

Τι ακριβώς συμβολίζει το κάθε έθιμο 
και γιατί γίνεται;

Πώς αντιδρούν όσοι παρακολουθούν 
τις εκδηλώσεις του εθίμου ή παίρνουν 
μέρος σ’ αυτές;



ΕΝΟΤΗΤΑ 1η:
1 Ιουνίου, 10 Ιουλίου

Σε ένα χωριό της Ρούμελης την 1η Ιουνίου του 1950  ο μπαμπάς, η 
μαμά και τα παιδιά τους, το Θοδωρή και  τη Μυρσίνη , μαζί με τους εργάτες 
ετοιμάζονται για το θερισμό.

Αξημέρωτα φτάνουν στο σταροχώραφο. Αμέσως άναψαν τα δρεπάνια. Θέρισαν 
πρώτα ένα κομμάτι σε σχήμα σταυρού.  Σε λίγο το πρώτο δεμάτι ήταν έτοιμο. 
Όταν ανέβηκε ο ήλιος για τα καλά, μαζευτήκαν όλοι κάτω από το δέντρο 
έφαγαν και ήπιαν και τραγουδήσαν.

Ένα μήνα, περίπου, μετά έγινε το αλώνισμα. Με τη βοήθεια ενός αλόγου και το 
Θοδωρή καβαλάρη, της δοκάνας και του αλωνάρη έγινε το ξεχώρισμα του 
καρπού. Ο Θοδωρής  απολάμβανε τη διαδικασία, ενώ ο πατέρας ήταν 
χαρούμενος, γιατί η σοδειά ήταν καλή.

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η:
1 Ιουνίου, 10 Ιουλίου

Σε ένα χωριό της Ρούμελης την 1η Ιουνίου του 1950  ο μπαμπάς, η 
μαμά και τα παιδιά τους, το Θοδωρή και  τη Μυρσίνη , μαζί με τους εργάτες 
ετοιμάζονται για το θερισμό.

Αξημέρωτα φτάνουν στο σταροχώραφο. Αμέσως άναψαν τα δρεπάνια. Θέρισαν 
πρώτα ένα κομμάτι σε σχήμα σταυρού.  Σε λίγο το πρώτο δεμάτι ήταν έτοιμο. 
Όταν ανέβηκε ο ήλιος για τα καλά, μαζευτήκαν όλοι κάτω από το δέντρο 
έφαγαν και ήπιαν και τραγουδήσαν.

Ένα μήνα, περίπου, μετά έγινε το αλώνισμα. Με τη βοήθεια ενός αλόγου και το 
Θοδωρή καβαλάρη, της δοκάνας και του αλωνάρη έγινε το ξεχώρισμα του 
καρπού. Ο Θοδωρής  απολάμβανε τη διαδικασία, ενώ ο πατέρας ήταν 
χαρούμενος, γιατί η σοδειά ήταν καλή.

β.



β.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2η:
25 Ιουνίου, 15 Ιουλίου

Σε ένα χωριό της Ρούμελης, το καλοκαίρι του 1950 , ο Θοδωρής και  η 
Μυρσίνη συμμετέχουν στα πανηγύρια και τα έθιμα του χωριού τους.

Στις 25 Ιουνίου γίνεται η  Καλλινίτσα, δηλαδή νύφη για τον Αϊ-Γιάννη 
τον Κλήδονα. Πρώτα-πρώτα τα κορίτσια και οι γυναίκες, ντύνουν μια κοπέλα 
και την στολίζουν. Μετά την βγάζουν έξω και αρχίζουν να της τραγουδούν. Η 
Καλλινίτσα κρατά τον τέτζερη με το αμίλητο νερό  και η κάθε κόρη βγάζει
κάτι δικό της και το  ρίχνει στο δοχείο. Το βράδυ βγάζουν το τέτζερη με το 
αμίλητο νερό στον μπαχτσέ για να τον μαγέψουν  τ' άστρα . Τέλος ανάβουν 
φωτιές για να δυναμώσουν τον ήλιο και για να κάνουν μια καινούργια, καθαρή 
αρχή, «να φύγει το κακό, να μείνει το καλό».

Του Αϊ-Λιά ανεβαίνουν στο εκκλησάκι, στην κορφή του βουνού, με τα 
πόδια! Κοιμούνται κάτω από τ' άστρα και λένε πάλι την ιστορία του προφήτη 
.  με το κουπί.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2η:
25 Ιουνίου, 15 Ιουλίου

Σε ένα χωριό της Ρούμελης, το καλοκαίρι του 1950 , ο Θοδωρής και  η 
Μυρσίνη συμμετέχουν στα πανηγύρια και τα έθιμα του χωριού τους.

Στις 25 Ιουνίου γίνεται η  Καλλινίτσα, δηλαδή νύφη για τον Αϊ-Γιάννη 
τον Κλήδονα. Πρώτα-πρώτα τα κορίτσια και οι γυναίκες, ντύνουν μια κοπέλα 
και την στολίζουν. Μετά την βγάζουν έξω και αρχίζουν να της τραγουδούν. Η 
Καλλινίτσα κρατά τον τέτζερη με το αμίλητο νερό  και η κάθε κόρη βγάζει
κάτι δικό της και το  ρίχνει στο δοχείο. Το βράδυ βγάζουν το τέτζερη με το 
αμίλητο νερό στον μπαχτσέ για να τον μαγέψουν  τ' άστρα . Τέλος ανάβουν 
φωτιές για να δυναμώσουν τον ήλιο και για να κάνουν μια καινούργια, καθαρή 
αρχή, «να φύγει το κακό, να μείνει το καλό».

Του Αϊ-Λιά ανεβαίνουν στο εκκλησάκι, στην κορφή του βουνού, με τα 
πόδια! Κοιμούνται κάτω από τ' άστρα και λένε πάλι την ιστορία του προφήτη 
.  με το κουπί.



.
γ. Θέλετε να διηγηθείτε και να γράψετε το κείμενό σας με λιγότερα λόγια, περιληπτικά; 
Γράψτε μια φράση για κάθε ερώτηση. Προσέξτε να συμπεριλάβετε όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες.

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η:
1 Ιουνίου, 10 Ιουλίου

Ποια είναι τα βασικά πρόσωπα, πού 
γίνονται τα γεγονότα και πότε;

Ποιο είναι το σημαντικό γεγονός όπου 
παίρνουν μέρος οι ήρωες;

Ποια ήταν η δουλειά που έπρεπε να 
κάνουν; Πώς ξεκίνησαν τη δουλειά; Τι 
έγινε στη συνέχεια;

Ποιο ήταν το τέλος;

Πώς αισθάνονταν τα πρόσωπα για το 
γεγονός στο οποίο έλαβαν μέρος;

Τα βασικά πρόσωπα είναι ο μπαμπάς, η 
μαμά και τα παιδιά τους, ο Θοδωρής 
και  η Μυρσίνη , μαζί με τους εργάτες. 
Τα γεγονότα γίνονται σε ένα χωριό της 
Ρούμελης την 1η Ιουνίου του1950. 
γεγονότα και πότε;

Ποιο είναι το σημαντικό γεγονός όπου 
παίρνουν μέρος οι ήρωες;
ήταν η δουλειά που έπρεπε να 
κάνουν; Πώς ξεκίνησαν τη δουλειά; Τι 
έγινε στη συνέχεια;

Ποιο ήταν το τέλος;

Πώς αισθάνονταν τα πρόσωπα για το 
γεγονόαβαν μέρος;

Θέρισαν πρώτα ένα κομμάτι σε σχήμα 
σταυρού.  Μετά έφτιαξαν το πρώτο 
δεμάτι. Το μεσημέρι κάτω από το δέντρο 
έφαγαν και ήπιαν και τραγούδησαν.

Τα βασικά πρόσωπα είναι: ο μπαμπάς, 
η μαμά και τα παιδιά τους, ο Θοδωρής 
και  η Μυρσίνη , μαζί με τους εργάτες. 
Τα γεγονότα γίνονται σε ένα χωριό της 
Ρούμελης την 1η Ιουνίου του 1950. 
έρος;Το σημαντικό γεγονός είναι ο θερισμός 

και το αλώνισμα.

Στο τέλος έγινε το αλώνισμα με τη 
βοήθεια ενός αλόγου -και το Θοδωρή 
καβαλάρη- , της δοκάνας και του αλωνάρη

Ο Θοδωρής απολάμβανε, ενώ 
ο πατέρας ήταν χαρούμενος.



.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2η:
25 Ιουνίου, 15 Ιουλίου

Ποια έθιμα παρουσιάζονται, πότε 
γίνονται αυτά και πού;

Τι περιλαμβάνουν οι εκδηλώσεις στο 
κάθε έθιμο; Πώς αρχίζει, τι γίνεται στη 
συνέχεια και πώς τελειώνει;

Τι ακριβώς συμβολίζει το κάθε έθιμο 
και γιατί γίνεται;

Πώς αντιδρούν όσοι παρακολουθούν 
τις εκδηλώσεις του εθίμου ή παίρνουν 
μέρος σ’ αυτές;

ΕΝΟΤΗΤΑ 2η:
25 Ιουνίου, 15 Ιουλίου

Ποια έθιμα παρουσιάζονται, πότε 
γίνονται αυτά και πού;

Τι περιλαμβάνουν οι εκδηλώσεις στο 
κάθε έθιμο; Πώς αρχίζει, τι γίνεται στη 
συνέχεια και πώς τελειώνει;

Τι ακριβώς συμβολίζει το κάθε έθιμο 
και γιατί γίνεται;

Πώς αντιδρούν όσοι παρακολουθούν 
τις εκδηλώσεις του εθίμου ή παίρνουν 
μέρος σ’ αυτές;

ΕΝΟΤΗΤΑ 2η:
25 Ιουνίου, 15 Ιουλίου

Ποια έθιμα παρουσιάζονται, πότε 
γίνονται αυτά και πού;

Τι περιλαμβάνουν οι εκδηλώσεις στο 
κάθε έθιμο; Πώς αρχίζει, τι γίνεται στη 
συνέχεια και πώς τελειώνει;

Τι ακριβώς συμβολίζει το κάθε έθιμο 
και γιατί γίνεται;

Πώς αντιδρούν όσοι παρακολουθούν 
τις εκδηλώσεις του εθίμου ή παίρνουν 
μέρος σ’ αυτές;

ΕΝΟΤΗΤΑ 2η:
25 Ιουνίου, 15 Ιουλίου

Ποια έθιμα παρουσιάζονται, πότε γίνονται 
αυτά και πού;

Τι περιλαμβάνουν οι εκδηλώσεις στο κάθε 
έθιμο; Πώς αρχίζει, τι γίνεται στη συνέχεια 
και πώς τελειώνει;

Τι ακριβώς συμβολίζει το κάθε έθιμο και 
γιατί γίνεται;

Πώς αντιδρούν όσοι παρακολουθούν τις 
εκδηλώσεις του εθίμου ή παίρνουν μέρος σ’

τές;

Παρουσιάζονται τα έθιμα της Καλλινίτσας και το 
άναμμα των φωτιών, που γίνεται σε ένα χωριό 
της Ρούμελης το 1950, ανήμερα του Αϊ-Γιάννη 
του Κλήδονα, καθώς και το πανηγύρι του Αϊ-Λιά.

Πρώτα ντύνουν μια κοπέλα -την Καλινίτσα-. 
Μετά την βγάζουν έξω και της τραγουδούν. Η 
κάθε κόρη ρίχνει κάτι δικό της στον τέτζερη
με το αμίλητο νερό, που κρατά η Καλλινίτσα. 
Το βράδυ βγάζουν το τέτζερη στον μπαχτσέ. 
Τέλος ανάβουν φωτιές, τις πηδούν και 
παίζουν. Του Αϊ-Λιά ανεβαίνουν στο 
εκκλησάκι, στην κορφή του βουνού, με τα 
πόδια! Κοιμούνται κάτω από τ' άστρα και 
λένε την ιστορία του προφήτη με το κουπί.

Όσοι παρακολουθούν αντιδρούν με 
κατάνυξη και δέος, χαρά και ενθουσιασμό.

Βγάζουν το τέτζερη στον μπαχτσέ για να τον 
μαγέψουν τ' άστρα . Τέλος  ανάβουν φωτιές για 
να δυναμώσουν τον ήλιο και για να κάνουν μια 
καινούργια, καθαρή αρχή, «να φύγει το κακό, να 
.    μείνει το καλό».         

γ.



.

4. α. Στο κομμάτι «Ώρα καλή ….. ελπίζω στους δυνατούς», του ίδιου κειμένου, 
υπογραμμίστε όλα τα ρήματα που βρίσκονται στην οριστική του αορίστου. Φανταστείτε ότι 
διηγείστε την ιστορία σαν να τη ζούσατε τώρα. Ξαναγράψτε αυτή την παράγραφο βάζοντας 
τα ρήματα που υπογραμμίσατε στην οριστική ενεστώτα. Τι έχει αλλάξει; Εάν γράφατε στο 
ημερολόγιό σας, ποιους χρόνους θα χρησιμοποιούσατε; Γιατί;

"Ώρα καλή κι ευλογημένη μας!"  λέει η μάνα μου στις άλλες γυναίκες, για ν' 
αρχίσουν. "Καλά μπερεκέτια!" απαντούν οι άντρες και μεμιάς, φράπ φριπ, 
ανάβουν τα δρεπάνια στο σταροχώραφό μας. Στην αρχή ( κοιτάζω ) σαν 
χαμένος... Οι δυνατοί άντρες, με τα μεγάλα δρεπάνια,  δουλεύουν στη μέση 
του χωραφιού. Οι αδύναμοι, με τα μικρά, στις άκρες. "Το σταυρό πρώτα!" 
φωνάζει ο πατέρας. Θερίζουν πρώτα ένα κομμάτι σε σχήμα σταυρού. Για 
καλή αρχή, λέει. Μετά τις πρώτες πέντ' έξι χεριές, η μάνα μου περνά το 
δρεπάνι στον ώμο της   (και) ελευθερώνει τα χέρια της, παίρνει τα στάχυα, 
ξεχωρίζει τα πιο μακριά και τα ‘δένει. Το πρώτο δεμάτι έτοιμο. Μπαίνω και γω
στη δουλειά. Με τους αδύναμους τώρα. Του χρόνου ελπίζω στους δυνατούς. 

Η χρήση του ενεστώτα κάνει την περιγραφή πιο ζωντανή, πιο παραστατική. Αν 
έγραφα ημερολόγιο θα χρησιμοποιούσα ιστορικό  ενεστώτα για τα γεγονότα 
που θα περιέγραφα και  εξακολουθητικό μέλλοντα για τις υποθετικές μου 
προτάσεις - ευχές.



.

β. Αν διαβάσατε το κείμενο της Πέμπτης 10
Ιουλίου, θα παρατηρήσατε ότι όλα τα ρήματα
βρίσκονται σε χρόνο αόριστο, εκτός από τις
φράσεις «Η δοκάνα είναι ένα επίπεδο ξύλο με
τσακμακόπετρες από κάτω. Αυτές κάνουν
τη δουλειά, το ξεχώρισμα του καρπού» όπου
χρησιμοποιείται ενεστώτας. Διαβάστε όλη την
παράγραφο και εξηγήστε γιατί συμβαίνει αυτό.

β. Αν διαβάσατε το κείμενο της Πέμπτης 10
Ιουλίου, θα παρατηρήσατε ότι όλα τα ρήματα
βρίσκονται σε χρόνο αόριστο, εκτός από τις
φράσεις «Η δοκάνα είναι ένα επίπεδο ξύλο με
τσακμακόπετρες από κάτω. Αυτές κάνουν
τη δουλειά, το ξεχώρισμα του καρπού» όπου
χρησιμοποιείται ενεστώτας. Διαβάστε όλη την
παράγραφο και εξηγήστε γιατί συμβαίνει αυτό.

Ο αόριστος είναι παρελθοντικός και στιγμιαίος 
χρόνος. Μας φανερώνει μια πράξη που έγινε στο παρελθόν για 
μια στιγμή και τέλειωσε στο παρελθόν. Σωστά  ο συγγραφέας 
χρησιμοποίησε παρελθοντικό χρόνο για να περιγράψει το 
αλώνισμα  που έγινε παλιά το 1950 και ενεστώτα  - παροντικός 
χρόνος- για να μας δώσει τον ορισμό και τη χρήση της λέξης 
«δοκάνα» που είναι ίδια ακόμα και  σήμερα. 





Η Σέριφος γεμίζει μασκαράδες, χαμόγελα και φωνές, με τους καρναβαλιστές να κάνουν τη «γύρα» στα χωριά του νησιού υπό 
τους ήχους παραδοσιακών οργάνων, περνώντας πάντα από το Μοναστήρι των Ταξιαρχών. Η θεατρική αυτή σύγκρουση ολοκληρώνεται 
έξω από τη Μονή Ταξιαρχών, στην οποία εισέρχονται στο τέλος όλοι μαζί σαν μία ομάδα για να προσκυνήσουν. Οι καλόγεροι τους 
προσφέρουν φαγητό και κρασί και, για να ανταποδώσουν, οι ομάδες επιστρέφουν μία εβδομάδα μετά για να καλλιεργήσουν τα αμπέλια 
του Μοναστηριού.

Εγώ ήμουν με την ομάδα των Ελλήνων και ήμουν ένας από τους πολεμιστές που κατατρόπωσαν τους Τούρκους μπροστά στο 
Μοναστήρι των Ταξιαρχών. Ένιωσα τεράστια συγκίνηση με τη συμμετοχή μου στην αναπαράσταση της μάχης. Η χαρά μου ήταν 
ανείπωτη. Η κούραση από τις μάχες, τον χορό και τη πεζοπορία δε με απασχόλησαν καθόλου.

Στον παππού και τη γιαγιά έδωσα μία υπόσχεση πως κάθε χρόνο  την τελευταία Κυριακή της Αποκριάς θα προσπαθώ να βρίσκομαι 
στη Σέριφο και να συμμετέχω στην Καπετανία.

Σύμφωνα με το έθιμο, οι κάτοικοι του νησιού χωρίζονται σε δύο ομάδες και η κάθε μία ορίζει από έναν αρχηγό, τον Καπετάνιο. 

Ο Καπετάνιος της κάθε ομάδας οργανώνει τα μέλη της ομάδας του (συμπεριλαμβανομένων και των μουσικών), ενώ παράλληλα μοιρά-
ζονται ρόλοι όπως η καπετάνισσα, ο σημαιοφόρος, η φρουρά και οι πολεμιστές. Η μία ομάδα αναπαριστά τους Έλληνες και η άλλη τους 
εκάστοτε κατακτητές (Τούρκοι, Αιγύπτιοι, Τρώες, κλπ.). Οι ομάδες ντύνονται μασκαράδες. Σκοπός και των δύο ομάδων είναι  να δια-
δραματίσουν έναν πόλεμο.              

Το έθιμο έχει τις ρίζες του στον 16ο αιώνα και ονομαζόταν «λολοπανήγυρο». Φέτος είχα την τύχη να βρίσκομαι στη 
Σέριφο, στο νησί του παππού και της γιαγιά μου, και να λάβω μέρος στην καπετανία.

Καπετανία
Οι κάτοικοι της Σερίφου τηρούν με πίστη τα ήθη και 

έθιμα που κληρονόμησαν. Ένα από τα έθιμα που ξεχωρί-
ζουν στο νησί είναι το έθιμο της Καπετανίας, που γίνεται 
την τελευταία Κυριακή της Αποκριάς. 

.
β. Περιγράψτε στους συμμαθητές σας κάποιο έθιμο που 
συνηθίζεται να γίνεται κάθε χρόνο στο χωριό σας ή στην 
πόλη σας ή στην πατρίδα σας. Κατά την περιγραφή σας 
ακολουθήστε το σχεδιάγραμμα της δεύτερης ενότητας. 
Στο τέλος θα ήταν ωραίο να διαβάσετε στην τάξη σας τα 
έθιμα για τα οποία έχετε γράψει και να φτιάξετε «Το 
μικρό τετράδιο των εθίμων».



Η γιαγιά σαμαρώνει το άλογο και πηγαίνουμε στο σταροχώραφο του παππού. 
Εκεί η γιαγιάκα ποτίζει το άλογό μας στην πηγή και παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής. .

6. Βρείτε μέσα στο κείμενο όλες τις λέξεις που έχουν σχέση με τις αγροτικές ασχολίες και με τη ζωή στο 

χωριό. Αφού τις βρείτε, τοποθετήστε τες στη σωστή κατηγορία:

6. Βρείτε μέσα στο κείμενο όλες τις λέξεις που έχουν σχέση με τις αγροτικές ασχολίες και με τη ζωή στο 

χωριό. Αφού τις βρείτε, τοποθετήστε τες στη σωστή κατηγορία:

Oυσιαστικά

Θεριστή, σοδειά, χωράφι, 

δρεπάνια, θεριστές, σταροχώραφo,  

στάχυα, δεμάτι,  δέντρο,

Καλλινίτσα,  τέτζερη, πηγή,

μαχαλά, χτένι, μπαχτσέ,

Αλωνιάρη, αλώνισμα ,άλογο,

ζώο, δοκάνα, άχυρα, 

τσακμακόπετρες, καρπού, στρίγερο, 

αλωνιού, καμουτσίκια, πανηγύρια, καλύβι

Oυσιαστικά

Θεριστή, σοδειά, χωράφι, 

δρεπάνια, θεριστές, σταροχώραφo,  

στάχυα, δεμάτι,  δέντρο,

Καλλινίτσα,  τέτζερη, πηγή,

μαχαλά, χτένι, μπαχτσέ,

Αλωνιάρη, αλώνισμα ,άλογο,

ζώο, δοκάνα, άχυρα, 

τσακμακόπετρες, καρπού, στρίγερο, 

αλωνιού, καμουτσίκια, πανηγύρια, καλύβι

Pήματα

σαμαρώνει, 

ποτίζει

δουλεύουν,

Θερίσαν,

σεργιανίσαμε,

δυναμώσουμε,

γκρεμιστώ.

Pήματα

σαμαρώνει, 

ποτίζει

δουλεύουν,

Θερίσαν,

σεργιανίσαμε,

δυναμώσουμε,

γκρεμιστώ.



.

7. Στο κείμενο της 15ης Ιουλίου περιέχονται οι γιορτές κάποιων αγίων. Βρείτε πληροφορίες από το βιβλίο
των Θρησκευτικών ή από εγκυκλοπαίδειες για τη ζωή των αγίων αυτών. Μπορείτε να βρείτε και κάποιες
λαϊκές παραδόσεις που συνδέονται με τις γιορτές. Γράψτε για κάθε άγιο τα κύρια στοιχεία των
πληροφοριών που βρήκατε, όπως: όνομα, τόπος καταγωγής, έργα, λόγοι για τους οποίους μαρτύρησε,
ποιο ήταν το μαρτύριό του.

Αγία Παρασκευή η Οσιομάρτυς

Τύπος εορτής: Σταθερή.
Εορτάζει στις 26 Ιουλίου εκάστου έτους.
Πολιούχος: Κομοτηνή, Χαλκίδα, Λαύριο

Βιογραφία
Η Αγία Παρασκευή γεννήθηκε στη Ρώμη στα χρόνια του αυτοκράτορα Αντωνίνου (138 - 160 μ.Χ.). Ήταν κόρη των 

ευσεβών Χριστιανών, Αγάθωνα και Πολιτείας, οι οποίοι φρόντισαν για την χριστιανική αγωγή της, όπως είχαν υποσχεθεί 
στο Θεό στην περίπτωση που θα τους έδινε ένα παιδί. Επειδή το παιδί γεννήθηκε ημέρα Παρασκευή έλαβε αυτό το όνομα.       

Μετά το θάνατο των γονέων της, η Παρασκευή μοίρασε όλη την περιουσία της στους φτωχούς και ανέπτυξε 
ιεραποστολική δραστηριότητα στην Ρώμη και στα περίχωρα της πόλης. Η δράση της προκάλεσε τον ειδωλολάτρη 
αυτοκράτορα Αντωνίνο, ο οποίος την συνέλαβε και της υποσχέθηκε υλικά αγαθά στην περίπτωση που θα θυσίαζε στα 
είδωλα. Βλέποντας όμως πως η Αγία παρέμενε σταθερή στην πίστη της, την υπέβαλε στο βασανιστήριο της πυρακτωμένης 
περικεφαλαίας, το οποίο υπέμεινε με καρτερικότητα. Τότε ο Αντωνίνος διέταξε και την έβαλαν σε ένα λέβητα με καυτό 
λάδι και πίσσα. Επειδή όμως είδε την Αγία άθικτη, πλησίασε το πρόσωπο του στον λέβητα - καθώς δεν μπορούσε να 
εξηγήσει πώς η αγία είχε μείνει ανέπαφη - για να δοκιμάσει αν πράγματι είναι καυτό, και αμέσως τυφλώθηκε. Η Αγία με 
προσευχή έδωσε στον Αντωνίνο το φως του, με αποτέλεσμα να πιστέψει στο Χριστό ή κατ' άλλους να σταματήσει τους 
διωγμούς. Ελευθέρωσε πάντως την Αγία Παρασκευή, η οποία συνέχισε να κηρύττει το Ευαγγέλιο σε άλλα μέρη, μέχρι που 
έφτασε στην Ελλάδα.

Στα Τέμπη ένας ειδωλολάτρης άρχοντας την υπέβαλε σε φρικτά βασανιστήρια, τα οποία υπέμεινε καρτερικά, για να 
τελειωθεί με δια αποκεφαλισμού θάνατο.                                                                                        http://www.saint.gr/2161/saint.aspx



.
8. Η Λούλα η Μαστιχούλα πήρε τον λόγο και μας διηγείται αυτοπροσώπως την πορεία της από τα δέντρα της Χίου
μέχρι το στόμα μας! Μπέρδεψε όμως τη σειρά στα στάδια παραγωγής της. Βοηθήστε την, βάζοντας στη σωστή σειρά
τις παραγράφους:

 Ακολουθεί το «κέντημα» του κυρ Σχίνου, με τα «κεντητήρια», για να αρχίσει να «δακρύζει». Χαράζουν, δηλαδή,
μικρές τομές στον κορμό και στα κλαδιά του, αρχίζοντας από κάτω προς τα πάνω, μια φορά την εβδομάδα και για
πέντε, έξι φορές συνολικά.

 Τον Ιούνιο καθαρίζεται και ισοπεδώνεται ένας κυκλικός χώρος κάτω από κάθε μαστιχόδεντρο, το λεγόμενο
«τραπέζι». Έπειτα, στρώνεται με ειδικό άσπρο χώμα, πάνω στο οποίο θα κυλήσω αργότερα, για να μπορώ να
στεγνώσω και να με συλλέγουν ευκολότερα.

 Από τον Νοέμβρη, και για όλο σχεδόν τον χειμώνα, αρχίζει η περιποίησή μου από ομάδες πολύ υπομονετικών και
άξιων γυναικών: με καθαρίζουν από τα ξένα σώματα, με πλένουν με νερό και σαπούνι και με απλώνουν να
στεγνώσω σε μέρος δροσερό και προστατευμένο. Έτσι, λαμπερή και πεντακάθαρη, με παραδίδουν στην Ένωση
Μαστιχοπαραγωγών, για να αρχίσει η επεξεργασία μου.

 Τον Σεπτέμβρη, που έχω πλέον... πήξει, αρχίζει το μάζεμά μου, με ειδικά εργαλεία, τα «τιμητήρια». Πρώτα
μαζεύουν τις «πίτες», τα μεγάλα κομμάτια μου, τα οποία τοποθετούν σε πλεκτά πανεράκια, τα μαστιχοκάλαθα,
ανακατεμένα με ασπρόχωμα. Αργότερα μαζεύουν και τα μικρότερα ψιχουλάκια μου, ένα ένα, ή ξύνουν απαλά το
μαστιχόδεντρο και τα σκουπίζουν όλα μαζί από το «τραπέζι» όπου πέφτουν.

 Αφού γίνει η διαλογή μου σε ποιότητες, αποφασίζεται πώς θα αξιοποιηθώ, συσκευάζομαι αναλόγως και
προωθούμαι στην αγορά. Γίνομαι τσίχλα, με χρησιμοποιούν στη φαρμακευτική, στην οδοντιατρική, στην
παρασκευή καλλυντικών και αρωμάτων, στη ζαχαροπλαστική και στην ποτοποιία, ακόμα και στη ζωγραφική και
στην υφαντουργία, ως σταθεροποιητή χρωμάτων.

περιοδικό «Ερευνητές», Η Καθημερινή, τεύχος 243, 27/9/03 (διασκευή)
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1η:
1 Ιουνίου, 10 Ιουλίου

Σε ένα χωριό της Ρούμελης την 1η Ιουνίου του 1950  ο μπαμπάς, η 
μαμά και τα παιδιά τους, το Θοδωρή και  τη Μυρσίνη , μαζί με τους εργάτες 
ετοιμάζονται για το θερισμό.

Αξημέρωτα φτάνουν στο σταροχώραφο. Αμέσως άναψαν τα δρεπάνια. Θέρισαν 
πρώτα ένα κομμάτι σε σχήμα σταυρού.  Σε λίγο το πρώτο δεμάτι ήταν έτοιμο. 
Όταν ανέβηκε ο ήλιος για τα καλά, μαζευτήκαν όλοι κάτω από το δέντρο 
έφαγαν και ήπιαν και τραγουδήσαν.

Ένα μήνα, περίπου, μετά έγινε το αλώνισμα. Με τη βοήθεια ενός αλόγου και το 
Θοδωρή καβαλάρη, της δοκάνας και του αλωνάρη έγινε το ξεχώρισμα του 
καρπού. Ο Θοδωρής  απολάμβανε τη διαδικασία, ενώ ο πατέρας ήταν 
χαρούμενος, γιατί η σοδειά ήταν καλή.

Η πορεία της μαστίχας
1. Καθάρισμα, ισοπέδωση και στρώσιμο με ειδικό άσπρο χώμα.

2. ........................................................................................

............................................................................................

3. ........................................................................................

............................................................................................

4. .......................................................................................

...........................................................................................

5. ........................................................................................

............................................................................................

9. Θέλετε να δώσετε συνοπτικά τα βήματα που οδηγούν τη μαστίχα από το δέντρο στην αγορά; 
Χρειάζεται μια ονοματική φράση (με ουσιαστικό χωρίς ρήμα) ως τίτλος του κάθε βήματος.

2. Κέντημα του δέντρου στον κορμό και στα κλαδιά, 
μια φορά την εβδομάδα και για πέντε, έξι φορές.

3. Μάζεμα των πηγμένων κομματιών της μαστίχας και 
τοποθέτηση στα μαστιχοκάλαθα.

4. Καθάρισμα, πλύσιμο και άπλωμα για στέγνωμα . 
Παράδοση στην Ένωση Μαστιχοπαραγωγών.

5. Διαλογή, συσκευασία  και προώθηση στην αγορά. 



μούχλα
λάστιχο

μαστίχα
ούλα

.

10. Παίξτε με τη μαστιχούλα! Γράψτε τη λέξη «ΜΑΣΤΙΧΟΥΛΑ» και, κάνοντας συνδυασμούς με τα

γράμματα που περιέχονται σ’ αυτήν, φτιάξτε άλλες λέξεις.

Για να κάνετε την αρχή, σας δίνονται οι ορισμοί μερικών λέξεων:

•Στηρίζουν τα δόντια: ………………
•Τη μασάμε: ……………….
•Χρησιμοποιείται στη σφεντόνα: ……………………
•Πιάνουν τα τρόφιμα από την πολυκαιρία: …………………

Βρείτε κι άλλες λέξεις χρησιμοποιώντας τα ίδια γράμματα.

• Το  όργανο της ακοής : αυτί
• Η καμήλα της Λατινικής Αμερικής : λάμα
• Τη μασάμε: τσίχλα
• Το  όργανο της όρασης :  μάτι
• Το  άλογο: άτι
• Σταγόνα: στάλα
• Το  χλωριούχο νάτριο: αλάτι
• σάμαλι, χαμός, μαχαλά, στίχος, άστυ, ταχύς, …




