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ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ… 



 1.Γιορτές  του 

δωδεκαήμερου 

Από τις αρχές του Δεκέμβρη ακούγονται 
στις γειτονιές οι παιδικές φωνές που 

προτρέπουν με τραγούδια να αρχίσουν οι 
ετοιμασίες για τις γιορτές που πλησιάζουν. 



 Τα κόλιαντα (κάλαντα) 

Παραμονή Χριστουγέννων ,τα παιδιά ανάλογα 
με την ηλικία τους χωρίζονται σε ομάδες ,τα 
λεγόμενα μπλίκια, για να πάνε να πούνε τα 
κόλιαντα .Από νωρίς το απόγευμα 
συγκεντρώνονται στο κονάκι ,έχοντας μαζί τους  
τα απαραίτητα  για την περίσταση εργαλεία. 
Κάνουν σχέδια ,για αύριο που θα ξεκινήσουν 
νωρίς τα μεσάνυχτα ,για να είναι αυτοί οι 
πρώτοι που θα περάσουν από τα σπίτια. 
Κάνουν και την τελευταία πρόβα για το 
τραγούδι και πέφτουν για ύπνο. 

             Μεσάνυχτα. Παιδιά, μικρά και μεγάλα 
κρατούν στο ένα τους χέρι τη ματσούκα (ξύλο 
κρανιάς) και στο άλλο τον τρουβά ή ντορβά 
(σάκος με λουρί )για να βάζουν μέσα την 
πραμάτεια. Χτυπούν τις πόρτες των σπιτιών 
και έπειτα οι νοικοκυρές τις ανοίγουν 
,ταυτόχρονα αυτοί ανοίγουν τους ντορβάδες για 
να δεχτούν την κολιαντίνα ,το λουκούμια 
,βρασμένα κάστανα , τα μανταρίνια , τα καρύδια 
και ό,τι άλλο διαθέτει η νοικοκυρά. 

           Οι φωνές των παιδιών 
κόλιαντα....κόλιαντα ...και τα κουδουνίσματα  
τους, σπάνε την ησυχία της νύχτας ,ενώ τα 
σκυλιά αναζητούν καταφύγιο σε κάθε σπίτι που 
το τραγούδι ακούγεται ηχηρό. 

                                                                                    
Κόλιαντα κι μέλιαντα κι μένα μπάμπω κλούρα ... 



 Τα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς 

 

 Τα σούρβα (κάλαντα της Πρωτοχρονιάς) 

              Την  παραμονή της πρωτοχρονιάς 
συγκεντρώνονται οι άντρες του χωριού και σχηματίζουν μια 
μεγάλη παρέα . Η παρέα αυτή με τη δύση του ηλίου ξεκινά 
να πει τα σούρβα  ''κάλαντα της πρωτοχρονιάς'' στους 
κατοίκους του χωριού. Απαραίτητα στοιχεία για τη 
συμμετοχή στην παρέα η κάπα και η μουτσούκα. Ένα από 
τα μέλη της ομάδας (ο  πιο ετοιμόλογος και πολυλογάς) θα 
κάνει τον παπά,χρειάζεται για να διαβάσει το ύψωμα που 
θα φέρει η νοικοκυρά , απαραίτητος και ο ντορβάς , μα 
περισσότερο τώρα χρειάζεται η βέργα για τ τοποθέτηση του 
κρέατος. Η αρχή τώρα γίνεται από το σπίτι του ιερέα για την 
ευχή και κατόπιν του Προέδρου των άρχων δηλαδή του 
χωριού. Η ομάδα ξεκινά επαναλαμβάνοντας κατά την 
διάρκεια της διαδρομής την λέξη σούρβα… σούρβα μέχρι 
να φτάσει στο επόμενο σπίτι. 

                                    Μπαίνοντας η παρέα , το μπλίκι ,στην 
είσοδο της αυλής του σπιτιού, ακούγεται το τραγουδι : 

  Άγιος Βασίλης έρχεται, Γενάρης ξημερώνει. Βασίλη πόθεν 
έρχεσαι .Κι πόθεν κατεβαίνεις…                                                                                        

                   Τελειώνοντας  το τραγούδι , η νοικοκυρά έχει 
φέρει το πιάτο πάνω στο οποίο έχει τοποθετήσει τη 
λειτουργία (πρόσφορο) και πάνω της το νόμισμα , σε ένα 
δεύτερο πιάτο  έχει ένα  κομμάτι χοιρίνο κρέας .Έπειτα και 
αυτοί με τη σειρά τους λένε ευχές για την οικογένεια και 
ξεχωριστά για την ελεύθερη κόρη. Αφού η παρέα επισκεφτεί 
όλα τα σπίτια του χωριού , τότε συγκεντρώνεται στο χώρο 
που από πριν έχει κανονιστεί για να ψήσουν το κρέας που 
συγκέντρωσαν και με τα χρήματα θα πληρώσουν την  
ορχήστρα που θα τους συνοδέψει  στο γλέντι μέχρι πρωίας.  



Τα Θεοφάνια  
 Κατά την ήμερα των Θεοφανίων, μετά την πανηγυρική λειτουργία στον Ιερό Ναό 

του Τιμίου Προδρόμου, οι εκκλησιαζόμενοι άνδρες κατέβαζαν από το εικονοστάσι της 

εκκλησίας τις φορητές εικόνες , καθώς και το φλάμπουρο (το λάβαρο της εκκλησίας) όπου 
εικονιζόταν ο Ιησούς να βαπτίζεται και έβγαζαν στον νάρθηκα του Ναού. Ύστερα από 

σχετική δημοπρασία , όποιος από τους παρευρισκόμενους έδινε τα περισσότερα ταγάρια 
σιταριού (δoχεiο που χωρούσε δέκα οκάδες), για την ενίσχυση των  εσόδων της εκκλησίας 

,αποκτούσε το δικαίωμα να σηκωθεί  το φλάμπουρο και να ηγηθεί της πομπής της 
περιφοράς των εικόνων στα εξωκκλήσια του χωριού. 

              Στο λάκκο του χωριού, κοντά στη ‘’Δραγασιά’’ ,βάπτιζαν τις εικόνες και έπειτα 
Ηλίας, Παλιόκαστρο κατευθύνονταν προς τα εξωκκλήσια του χωριού με τη σειρά : 

Προφήτης, Εφτά πλατάνια , Άγια Ανάληψη (Παναγία), Άγιος Κωσταντίνος,  Ψηλόραχη , 
Παναγία Δραγασιάς .Στη διάρκεια  της διαδρομής έψαλαν τη δέηση ‘’Κύριε ελέησον ,Κύριε 

ελέησον ..’’. 

              Με την ολοκλήρωση της περιφοράς των εικόνων η πομπή κατέληγε στη 
‘’Δραγασιά’’ για την τέλεση του Μεγάλου Αγιασμού των υδάτων .Κάθε νοικοκυρά είχε φέρει 

μαζί της κανάτα με νερό , λίγο αλάτι στο πιάτο και το εικόνισμα  από το εικονοστάσι της. 

              Με την ολοκλήρωση της τελετής του Αγιασμού , οι εικόνες επέστρεφαν στον Ναό 
του Τιμίου Προδρόμου  και τοποθετούσαν  στις θέσεις  τους .Οι νοικοκυρές επιστρέφοντας 
από την εκκλησία , ράντιζαν με το αγιασμένο νερό τους χώρους του σπιτιού , του σταύλου 

με τα ζώα , τα χωράφια ,και τα αμπέλια , ενώ με το αλάτι τάιζαν τα ζώα τους.  



 

  

Ξεχωριστή θέση στο πάνθεο των λατρευτικών 

εκδηλώσεων των κατοίκων της Καισαρειάς , 

αποτελούν οι εκδηλώσεις των αποκριών! Από πολύ 

νωρίς οι νέοι του χωριού μεταβαίνουν σε διάφορες 

γειτονικές περιοχές για την κοπή και την 

συγκέντρωση των κερδών για το άναμμα του φανού. 

Αρκετές μέρες πριν την συγκέντρωση πολλοί 

χωριανοί ντύνονταν μασκαράδες και επισκέπτονταν 

γειτονικά και φιλικά σπίτια, με τα απαραίτητα 

κεράσματα και ‘’πειράγματα’’. 

             Την Κυριακή  Τυρινής (Μεγάλη Αποκριά) τις 

απογευματινές ώρες και πριν ανάψει ο φανός 

ΑΠΟΚΡΙΕΣ 

 



ΛΑΖΑΡΙΝΕΣ 

Το έθιμο αυτό που σχετίζεται 
με την αναγέννηση της 
φύσης και την ανανέωση της 
ζωής , είναι κατάλοιπο της 
αρχαίας ελληνικής λατρείας . 

          Οι Λαζαρίνες κινούσαν 
την προετοιμασία τους από 
το προηγούμενο Σάββατο , 
του ‘’Φτωχολάζαρου’’. Η 
διάρκεια του εορτασμού του 
εθίμου ήταν τριήμερος . 
Κάθε κοπέλα του χωριού 
τέτοια μέρα έκανε κονάκι . 
Κάθε  μια έφερνε στο κονάκι 
διάφορα υλικά  κυρίως για 
την παρασκευή  της πίτας .  

 



Καλοκαίρι  

Πάει ο χειμώνας πάει και το φθινόπωρο και 

έτσι υποδεχόμαστε όλοι  μαζί την άνοιξη 

και το καλοκαίρι. Με τα λουλούδια να 

ανθίζουν και τα παιδιά να ξεχύνονται σε 

κάθε γειτονιά… Οι δραστηριότητες 

αφορούν πιο πολύ την ψυχαγωγία του 

κόσμου και όχι τα πολιτιστικά ήθη και 

έθιμα  



LAKE PARTY !!! 

Το  «LAKE PARTY» 

στην Καισαρειά 

Κοζάνης είναι 

ευρύτερα γνωστό 

καθώς 

πραγματοποιείται από 

το 1998 όπου έχει 

εμφανιστεί πλήθος 

καλλιτεχνών, σε ένα 

πανέμορφο τοπίο στην 

θέση Παναγιά, δίπλα 

από την λίμνη. 



Green volley 

Αμέσως μετά ακολουθούν και τα τουρνουά 

του volley…Όπου η καλύτερη ομάδα 

κερδίζει και το κύπελλο !!! 



          Αξίζει να έρθει κάνεις στο όμορφο χωριουδάκι μας…. 

Το μόνο που θέλουμε  είναι να αξιοποιηθεί η λίμνη μας 

πιο πολύ ώστε: 

     Να δημιουργηθούν μικρά λιμάνια προσέγγισης 

σκαφών . 

    Να δημιουργηθεί ένας ναυτικός όμιλος. 

     Να αποκτήσει τουριστική αξία η λίμνη.  

Ακόμα  μπορεί να φιλοξενήσει διάφορους αγώνες (π.χ 

κωπηλατικούς.) 

    Να καθιερωθεί ένα ετήσιο μουσικό φεστιβάλ που θα 

λαμβάνει χώρα στην παραλίμνια περιοχή. 

      



 

Ομάδα Καισαρειάς 

 

 

Ευαγγελία Ρουσοπούλου 

Δήμητρα Σκουτέλα 

Σταυρούλα Παπαδοπούλου 

Εμμανουέλα Τρομπούκη 

Νικολέτα Κοκολύβα 

 

 Υπεύθυνες  Καθηγήτριες  

Κωνσταντινίδου Σεβαστή 

Αλβανού Αφροδίτη 

 

 


