4, 5, 6, Ιεγαιώκμομε!
Γμείξ ηα παηδηά ηωκ Πεηναμαηηθώκ Κεπηαγωγείωκ νωηήζαμε
ημκ παππμύ θαη ηε γηαγηά μαξ γηα ηα ήζε θαη έζημα ημο
Πάζπα θαη κα ηη μαξ απάκηεζακ...
Πμ Άγημ Νάζπα είκαη μεγάιε γημνηή θαη ηεκ γημνηάδμοκ
όιμη μη πνηζηηακμί ηεξ γεξ. Οηεκ Γιιάδα κηώζμομε εοιάβεηα
θαη αγάπε αοηέξ ηηξ μένεξ. Όιε ηε Ιεγάιε Γβδμμάδα πεγαίκμομε ζηεκ εθθιεζία θαη παναθμιμοζμύμε ηα Άγηα Νάζε
θαη ηε Οηαύνςζε ημο νηζημύ. Γηώνγμξ Ηημομμοζίδεξ.
Μ παππμύξ Οηέθακμξ θαη ε γηαγηά Γύε είπακ: «Νεκζμύμε
γηα ηε Ιεγάιε Γβδμμάδα γηαηί ζηαονώκεηαη μ Ρηόξ ημο
Θεμύ. Γεκκεζήθαμε ζηεκ Γιιάδα αιιά πνμενπόμαζηε από
ηε Ιηθνά Αζία. Νεγαίκμομε ζηεκ εθθιεζία όιεξ ηηξ μένεξ
ηεξ Ιεγάιεξ Γβδμμάδαξ όπμο ε θαηακοθηηθή αημόζθαηνα
ηεξ εθθιεζίαξ μαξ ζογθηκεί. Κεζηεύμομε θαη θμηκςκμύμε ηε
Ι. Νέμπηε. Πμ βνάδο ημο Ι. Οαββάημο θεύγμομε γηα ηεκ
εθθιεζία όπμο ζηηξ 12 ηα μεζάκοπηα παίνκμομε ημ Άγημ
Φςξ ζηηξ ιαμπάδεξ μαξ θαη πενημέκμομε ηεκ Ακάζηαζε ημο
νηζημύ. Σάιιμομε ημ νηζηόξ Ακέζηε όιμη, ηζμογθνίδμομε
ηα θόθθηκα αογά πμο βάραμε ηε Ι. Νέμπηε θαη ηνώμε μαγεηνίηζα. Πεκ Ηονηαθή ημο Νάζπα ρήκμομε ανκί». Σηέθακμξ Ηνοζηαιιίδεξ.
Σάββαημ ημο Θαδάνμο...
Ε γηαγηά μμο ε Άζε μμο, πμο είκαη από ημ Αηγίκημ Πηενίαξ,
είπε όηη ημ Οάββαημ ημο Θαδάνμο όια ηα παηδάθηα ημο πςνημύ έθηηαπκακ ζηεθάκηα από ιμοιμύδηα γηα ημ θεθάιη ημοξ
θαη ζηόιηδακ θαη ηα θαιαζάθηα ημοξ με ιμοιμύδηα θαη
έβγαηκακ ζημ πςνηό κα πμύκε ηα θάιακηα ημο Θαδάνμο:
«Ήνζε μ Θάδανμξ ήνζακ ηα Βάγηα, ήνζε θαη ε Ηονηαθή πμο
ηνώκε ηα ράνηα, Βάγηα Βάγηα θαη Βαγηώ, ηνώκε ράνη θαη
θμιηό θαη ηεκ άιιε Ηονηαθή ηνώκε ημ ρεηό ανκί. Ήνζε μ
Θάδανμξ ήνζακ ηα Βάγηα , ήνζε θαη ε Ηονηαθή πμο ηνώκε
ηα ράνηα, ζήθς Θάδανε θαη μεκ θμημάζαη, ήνζε ε μάκα ζμο
από ηεκ πόιε θαη ζμο ‘θενε πανηί θαη θμμπμιόη. Μη θμημύιεξ ζαξ αογά γεκκμύκε, θαη μη θςιίηζεξ ζαξ δεκ ηα πςνμύκε, δώζηε ηα ζε μαξ γηα κα πανμύμε». Πμ ακηάιιαγμα γηα ηα
θάιακηα πμο έιεγακ ηα παηδηά ήηακ έκα θνέζθμ αογό. Πα
αογά πμο μάδεοακ ηα παηδηά ηεκ εμένα εθείκε ηα βάθακε
μαδί με ηε μαμά ημοξ ηε Ι. Νέμπηε. Ιειίζζα Δειεβμύ.
Από ημ πςνηό Αεδόκηα Γνεβεκώκ θαη ημκ παππμύ Θακάζε: «Λεμενώμαηα…ζημ πςνηό, ηα παηδηά ημο δεμμηηθμύ
Πεύπμξ 4

μαδεύμκηακ ζηεκ πιαηεία θαη
όιμη μαδί λεθηκμύζακ κα πενπαηήζμοκ ζημ πςνηό, από μαπαιά ζε μαπαιά ηναγμοδώκηαξ
ηναγμύδη
ημο
Θαδάνμο:
«Θαδανίκα θμοθμοηίκα βάιε
αογό ζηεκ θαιαζίκα…». Πα
ηναγμύδηα
θαη μη θςκέξ αθμύγμκηακ από
ηε μηα άθνε ημο πςνημύ ζηεκ
άιιε, θάπμηα απ’ ηα παηδηά
θναημύζακ ηαγάνη θαη θαιάζηα
ζημιηζμέκα με ιμοιμύδηα. Ο’
αοηά βάδακε ό,ηη ημοξ έδηκε μ
θάζε κμηθμθύνεξ, αογό, θμοιμύνεξ, πμο έθηηαπκακ εηδηθά
γηα ηηξ γημνηηκέξ αοηέξ εμένεξ.
Ηαη όζμη είπακε έδηκακ θαη
πνήμαηα – μηζή ή μία δναπμή-.
Ηαζώξ ηειείςκε θαη μ ηειεοηαίμξ μαπαιάξ ημο πςνημύ
πήγαηκακ θαη πάιη όιμη ζηεκ
πιαηεία κα μμηναζημύκ όζα
είπακ μαδέρεη… θαη με γέιηα
θαη πανέξ γύνηδακ μ θαζέκαξ
ζπίηη ημο. Θακάζεξ Γημιηζόγιμο.

Πεηναμαηηθά
Κεπηαγωγεία ΤΓΠΑΓ
ΑΠΘ
Πεύπμξ 4
Απνίιημξ 2009

Σ’ αοηό ημ ηεύπμξ:
Πη είπακ μ παππμύξ
θαη ε γηαγηά γηα ηα
ήζε θαη έζημα ημο
Νάζπα.
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Οηεκ Πνέβεδα ηεκ εμένα
αοηή από ημ πνςί πανέεξ παηδηώκ ηναγμοδμύζακ – έρεικακ
ζηα ζπίηηα ημ Θάδανμ. Από
βναδύξ ηα παηδηά εημίμαδακ
Οηαονό ηοιηγμέκμ με θμνδέιεξ
ή άζπνα πακηά θαη ζηεκ θμνοθή ημπμζεημύζακ ζοκήζςξ ηεκ
εηθόκα ηεξ ακαζηάζεςξ ημο
Θαδάνμο. Δακάε Ιπμοκημοιμύιε.
Οειίδα 1

Τη είπακ μ παππμύξ θαη ε γηαγηά γηα ημ Πάζπα...(ζοκέπεηα)
Μ παππμύξ μμο μ Ηονηάθμξ θαη ε γηαγηά μμο ε Δαθεηνώ, πμο ε θαηαγςγή ημοξ είκαη από ηεκ Αναβεζζό ημο Κ. Νέιιαξ,
μμο είπακε όηη ημ Οάββαημ ημο Θαδάνμο ηα μηθνά θμνίηζηα κηύκμκηακ μηθνέξ Θαδανίκεξ θαη ιέγακε ηα θάιακηα ημο Θαδάνμο με βάγηα ζημ θεθάιη. Ηαηενίκα Χνηζημδμύιμο.
Μη Θαδανίκεξ ζημκ Πειεθάκμ Ημδάκεξ, όηακ πεγαίκμοκ ζε ζπίηη πμο έπεη θόνε ηεξ πακηνεηάξ ηναγμοδμύκ: «εδώ έπμοκ
θόνε γηα πακηνεηά, Ηόνε’ ναβςκηαζμέκε, ηεκ ηάδμοκ γημ ημο Βαζηιηά, ηεκ ηάδμοκ γημ ημο Ξήγα. Δεκ ζέις εγώ ημο Βαζηιηά,
δεκ ζέις εγώ ημο Ξήγα. Ιμκ΄ζέις ημ ανπμκηόπμοιμ από μέζα από ηεκ πόιε, πμο θμζθηκίδεη ηα θιμονηά θαη δνημμκίδ΄ηα
γνόζηα θαη αοηά ηα δνημμκίζμαηα ηα δηκ’ ζηηξ ιαδανίκεξ». Ηαη γηα κα βγεη ε κμηθμθονά από ημ ζπίηη: «Έβγα θονά μ’ ζηεκ
πόνηα ζμο, ζηάζμο ζημ παναζύνη, κα δεηξ ηηξ Βάγηεξ πμο ‘ νπμκηαη ιμοζμέκεξ πηεκηζμέκεξ». Άκκα Γηαθμοζηίδμο.
Οηα Πεηνμθέναζα Θεζ/κίθεξ ημ Οάββαημ ημο Θαδάνμο μη μαμάδεξ δομώκμοκ θμοιμονάθηα πμο ημοξ δίκμοκ ακζνώπηκε
μμνθή θαη ηα μκμμάδμοκ ηα «Θαδανάθηα». Πα παηδηά παίνκακ ζηα πένηα ημοξ ηα Θαδανάθηα θαη γονκάκε ηα ζπίηηα ημο πςνημύ ιέγμκηαξ ημ ελήξ ηναγμύδη – θάιακηα: «Νμύ΄ζαη Θάδανε, πμύ είκαη ε θςκή ζμο, πμο ζε γύνεοε ε μάκα θαη ε αδενθή
ζμο, ήζμοκα ζηε γε, ζηε γε βαζηά πςμέκμξ θαη από ημοξ επζνμύξ, επζνμύξ βαιακηςμέκμξ. Βάγηα, Βάγηα ηςκ Βαγηώκ, ηνώκε ράνηα ημκ θμιηό θαη ηεκ άιιε Ηονηαθή ρήκμοκ ημ παπύ ανκί». Ηάζε πνόκμ ημ Οάββαημ ημο Θαδάνμο ημ απόγεομα ζογθεκηνώκεηαη θόζμμξ ζηεκ είζμδμ ημο πςνημύ γηα κα οπμδεπηεί ημ Πίμημ Λύιμ από ημ ζηαονό ημο Ζεζμύ νηζημύ. Ε μεηαθμνά,
οπμδμπή θαη θηιμλεκία ημο Πίμημο Οηαονμύ από ηεκ Ζενά Ιμκή Λενμπμηάμμο ημο Αγ. Όνμοξ πναγμαημπμηείηαη θάζε πνόκμ από ημ 1768 (ίζςξ θαη παιηόηενα). Ναναμέκεη ζημ πςνηό ηεκ Ηονηαθή ηςκ Βαΐςκ θαη ακαπςνεί ηε Ι. Δεοηένα. Αοηό
γίκεηαη ζε ακάμκεζε ηεξ ζςηενίαξ ημο πςνημύ από αθακηζμό, ελαηηίαξ ζακαηεθόνμο αζζέκεηαξ (πακώιε) ζηα μέζα ημο 18μο
αη. Ηωκζηακηίκα Ιπμδαηδίδε.
Οημ Πνμάζηημ Ηανδίηζαξ ημ Οάββαημ ημο Θαδάνμο ηα θμνίηζηα παίνκμοκ ηα θαιαζάθηα ημοξ πμο ηα έπμοκ ζημιίζεη με
ιμοιμύδηα από ηεκ πνμεγμύμεκε μένα θαη πεγαίκμοκ από ζπίηη ζε ζπίηη θαη ηναγμοδάκε γηα ημ Θάδανμ θαη μη κμηθμθονέξ
δίκμοκ αογά θαη πνήμαηα. Πμ ίδημ γίκεηαη ζηεκ πόιε ηεξ Ηανδίηζαξ δύμ μένεξ πνηκ, δειαδή ηεκ Νέμπηε. Πα πνώηα ιόγηα
είκαη: «Γηξ ηεκ πόιε Βεζακία θιαίεη ε Ιάνζα θαη ε Ιανία, θιαίκε γηα ημκ άδενθό ημοξ, πμο ημκ είπακε θανδηαθό ημοξ. Νεξ
μαξ Θάδανε ηη είδεξ εηξ ημκ ηόπμο πμο επήγεξ..». Γηώνγμξ Ηεκηνωηήξ.
Οημ Άνγμξ Ονεζηηθό ε γηαγηά μαξ ε Κίηζα μάξ είπε όηη ηεκ παναμμκή ημο Θαδάνμο ηα παηδηά με ημ ζπμιείμ ημοξ πεγαίκμοκ εθδνμμή θαη μαδεύμοκ μανγανίηεξ θαη παμμμήιη από έκα ιηβάδη έλς από ημ πςνηό. Πμ βνάδο ηεξ ίδηαξ μέναξ πενκμύκ
ηα ιμοιμοδάθηα ζε έκα ζπμηκί με ηε βμήζεηα μηαξ βειόκαξ θαη θηηάπκμοκ ιμοιμοδέκηεξ γηνιάκηεξ. Ιε αοηέξ ζημιίδμοκ μηθνά θαιάζηα. Πεκ επόμεκε μένα (ημο Θαδάνμο) ηα παηδηά δομ δομ γονίδμοκ ζηα ζπίηηα ηεξ γεηημκηάξ με ηα θαιαζάθηα ζημ
πένη θαη ηναγμοδμύκ ημ ηναγμύδη ημο Θαδάνμο («λύπκα Θάδανε θαη μεκ θμημάζαη..»). Ιεηά εύπμκηαη πνόκηα πμιιά ζηε κμηθμθονά θαη εθείκε ημοξ πανίδεη λενά ζύθα, θαναμέιεξ θαη αογά γηα κα ηα βάρμοκ ηε ΙεγάιεΝέμπηε. Πη μεγάιε πανά πμο
θάκμοκ όηακ μαδεύμοκ πμιιά αογά!! Τδώνηεξ θαη Ηωζηήξ Ιακίθαξ.

Ηονηαθή ηωκ Βαΐωκ
Οηεκ Ημδάκε ηεκ Ηονηαθή ηςκ Βαΐςκ μη εθθιεζίεξ ζημιίδμκηαη με θιαδηά από Βάγηα (δάθκε – ειηά). Ιεηά ηε ιεηημονγία
ηα μμηνάδεηαη μ θόζμμξ θαη βάδεη ζημ εηθμκμζηάζη. Ναιηά ηα παηδάθηα έπαηνκακ έκα ηζίγθηκμ θαιαζάθη, ημ ζηόιηδακ με θιαδί δάθκεξ θαη έιεγακ ηα θάιακηα ηςκ Βαΐςκ «Βάγηα – Βάγηα ηςκ Βαγηώκ, ηνώκε ράνηα θαη θμιηό θαη ηεκ άιιε Ηονηαθή ρήκμοκ θόθθηκμ ανκί.» Μη κμηθμθονέξ ημοξ έδηκακ ζημ θαιαζάθη βναζμέκμ θαιαμπόθη γηα κα ημ θάκε.
Οηε Ιοηηιήκε μενηθμί θμηηάδμκηαξ ηηξ βάγηεξ θάκμοκ θαη ηηξ πνμβιέρεηξ ημοξ γηα ηεκ ενπόμεκε ειαημπαναγςγή. Οημ
ζπίηη μη κμηθμθονέξ ημπμζεημύκ ηα βαγηόθιαδα ζημ εηθμκμζηάζη θαη ακαζθμομπώκμκηαη γηα ηηξ δμοιεηέξ. Οημ ηναπέδη ρανμθαγία, μ παζηόξ θμιηόξ αδύκαημ κα ιείπεη αοηή ηε μένα. Παπαμόζπμο Ιανηιίδα.

Ιεγάιε Τεηάνηε
Πε Ι. Πεηάνηε ζηεκ Ημδάκε πεγαίκμομε ζηεκ εθθιεζία ημ πνςί θαη παίνκμομε ημ πνίζμα από ημκ Ναπά. Σπύνμξ Σηαμθόπμοιμξ.
Οηεκ Ηύπνμ θηηάπκμκηαη μη παναδμζηαθέξ «θιαμύκεξ». Γίκαη μη παναδμζηαθέξ θοπνηαθέξ ηονόπηηηεξ ημο Νάζπα, με γέμηζε από εηδηθό ηονί (ημ ηονί ημο Νάζπα), αογά θαη ζηαθίδεξ. Θήδα θαη Ιανία Θακαζά.
Πεύπμξ 4

Οειίδα 2

Ιεγάιε Νέμπηε
Ε γηαγηά Γύε πμο θαηάγεηαη από ηε Ιηθνά Αζία
είπε” Πε Ι. Νέμπηε θμηκςκμύζαμε, αθμύ δεημύζαμε ζογπώνεζε από ημοξ δηθμύξ μαξ. Κεζηεύαμε όιε ηε Ι. Γβδμμάδα θαη μόκμ ηε Ι. Νέμπηε ηνώγαμε ιάδη. Πε Ι. Νέμπηε βάθαμε ηα αογά θόθθηκα θαη θιμύδηα από θνεμμύδηα γηα ζπέδηα. Πμ πνώημ θόθθηκμ αογό ημ βάδαμε ζημ εηθμκμζηάζη
ζε ακηηθαηάζηαζε ημο πενζηκμύ. Αιέλακδνμξ Ηωκζηακηάναξ.
Πα αογά ηα βάθακ θόθθηκα με πακηδάνηα. Θωμαϊξ Χζηδεδακηήι.
Οηα παιηά πνόκηα ζημ πςνηό μαξ Δμομπηά Χαιθηδηθήξ μη θηεκμηνόθμη βάθακε ημ μέηςπμ από ηα πνόβαηα θαη ηα θαηζηθάθηα με θόθθηκε μπμγηά. Χνηζηίκα Χαζεθίδμο.
Πμ ίδημ γίκεηαη θαη ζημ πςνηό Νιαηακηά, μη θηεκμηνόθμη παίνκμοκ ηεκ θόθθηκε μπμγηά ηςκ αογώκ θαη δςγναθίδμοκ έκακ
θόθθηκμ ζηαονό ζημ μέηςπμ από ηα πνόβαηα γηα θαιή Ναναγςγή. Ιανία Δαναιή.
Ηαη ζημ Ηηιθίξ μη Οαναθαηζάκμη ζοκεζίδμοκ κα βάθμοκ μενηθά πνόβαηα ζε θάπμημ ζεμείμ θόθθηκα. Ζωάκκα Τζακηθίδμο.
Φηηάπκμομε θμοιμύνεξ ηεξ Θαμπνήξ, δειαδή, ηζμονέθηα πμο ηα ζημιίδμομε με έκα θόθθηκμ αογό. Πα παηδάθηα εημημάδμοκ
μηα θμοιμύνα θαη θόθθηκα αογά, ηα βάδμοκ ζ’ έκα θαιαζάθη θαη ηα πεγαίκμοκ ζηε κμκά ημοξ. Ε κμκά ημοξ δίκεη ημ δώνμ
ημοξ θαη ηε ιαμπάδα γηα ημ Νάζπα. Ιειίκα Ηονηαθίδμο.
Πε Ι. Νέμπηε πεγαίκμομε ζηεκ εθθιεζία γηα κα πνμζθοκήζμομε ημ νηζημύιε ημκ Γζηαονςμέκμ. Νεγαίκμομε ιμοιμύδηα
ζηεκ εθθιεζία. Ιάπε Δαδμύιε.
Οημκ Έβνμ ηα έζημα ημο Νάζπα μοζηαζηηθά λεθηκμύκ από ηε Ι. Νέμπηε. Ηνεμάκε ζημ μπαιθόκη έκα θόθθηκμ πακί πμο
ζομβμιίδεη ημ αίμα ημο νηζημύ θη εθείκε ηε μένα όπςξ θαη αιιμύ βάθμοκ αογά. Πακαγηώηα Τζενμεκίδμο.
Οηεκ Ηύπνμ, ζημ πςνηό Ηάζεθαξ ηεξ Νάθμο, γίκεηαη ακαπανάζηαζε ηεξ ζηαύνςζεξ: μ παπάξ ημο πςνημύ πανηζηάκεη
ημ νηζηό. Ναίνκεη ημ Οηαονό (έκα ηενάζηημ ζηαονό) από έκα λςθιήζη έλς από ημ πςνηό θαη ημκ θμοβαιάεη μέπνη ηεκ εθθιεζία ζηεκ πιαηεία ημο πςνημύ. Μη κεςθόνμη πανηζηάκμοκ ημοξ ζηναηηώηεξ πμο πηοπμύζακ ημ νηζηό. Οηεκ εθθιεζία ημο
πςνημύ γίκεηαη ε ιεηημονγία ηεξ Οηαύνςζεξ. Θήδα θαη Ιανία Θακαζά.
Οημ Πνμάζηημ ηεξ Ηανδίηζαξ ηε Ι. Νέμπηε ημ πνςί ηα αγόνηα ηναγμοδάκε από ζπίηη ζε ζπίηη μμηνμιόη γηα ημ ζάκαημ
ημο Ζεζμύ νηζημύ : « Οήμενα μαύνμξ μονακόξ, ζήμενα μαύνε μένα, ζήμενα όιμη ζιίβμκηαη θαη ηα βμοκά ζνεκμύκε...». Νμιύ κςνίξ ημ πνςί θαη πνηκ ηε ιεηημονγία μη γοκαίθεξ ημο πςνημύ βάθμοκε ηα θόθθηκα αογά θαη θηηάπκμοκε κεζηίζημεξ πίηεξ. Αογά βάθμοκε μενηθέξ γοκαίθεξ θαη ηηξ επόμεκεξ δύμ Νέμπηεξ μεηά ηεκ Ηονηαθή ημο Νάζπα. Μη κμκέξ θαη μη κμκμί
δίκμοκ ζηα βαθηηζηήνηα ημοξ ηα Ιεγαιμπεθηίζηα, δειαδή, ιαμπάδα γηα ηεκ Ακάζηαζε, ηζμονέθη θαη παπμύηζηα. Ιεγαιμπεθηίζηα παίνκμοκ θαη μη ανναβςκηαζμέκεξ θμπέιεξ από ηεκ μηθμγέκεηα ημο ανναβςκηαζηηθμύ ημοξ. Μη άκζνςπμη αγμνάδμοκ
θαηκμύνηα νμύπα, θάιηζεξ ή παπμύηζηα. Μη θάημηθμη ημο πςνημύ θηηάπκμοκε πνάγμαηα πμο ζέιμοκ κα ηα έπμοκ πάκηα πάκς
ημοξ, όπςξ θοιαπηά, πιεπηέξ δώκεξ θ.ά. Ηαη ηα μηθνά θμνίηζηα ηνοπάκε ηα αοηηά ημοξ γηα κα θμνέζμοκ ζθμοιανίθηα. Πμ
βνάδο μη πηζημί δεκ επηζηνέθμοκ ζηα ζπίηηα ημοξ αιιά παναμέκμοκ ζηεκ εθθιεζία μέπνη ημ πνςί όπμο «λεκοπηάκε» ημ
κεθνό Ζεζμύ ηναγμοδώκηαξ μμηνμιόγηα. Γηώνγμξ Ηεκηνωηήξ.
Οηεκ Πνέβεδα μη γοκαίθεξ μεηά ηεκ απόιοζε, βάθμοκ ηα αογά με βαθή από ηε ζάιαζζα. Ήδε από ηε Ιεγάιε Πεηάνηε
έπμοκ εημημάζεη ηα αογά ηοιηγμέκα με άκζε δηαθόνςκ ζπεμάηςκ. Κα πώξ έραιιακ ζημ πςνηό μαξ ηα πάζε: “Οήμενμκ μαύνμξ μονακόξ ζήμενμκ μαύνε μένα ζήμενα όιμη ζιίβμκηαη θαη ηα βμοκά ιοπμύκηαη. Οήμενμκ έιαβμκ βμοιή μη άκμμμη Γβναίμη,
μη άκμμμη θαη ηα ζθοιηά θαη μη ηνεηξ θαηεναμέκμη γηα κα ζηαονώζμοκ ημ νηζηό ηςκ πάκηςκ Βαζηιέα… “.Πμ βνάδο αθμιμοζεί ε αθμιμοζία ηςκ 12 Γοαγγειίςκ θαη πανάδμζε είκαη παιηά ημ θάρημμ ημο Ζμύδα. Δακάε Ιπμοκημοιμύιε.
Οημ Βειβεκδό—Ημδάκεξ, όηακ δεκ οπήνπακ πεμηθέξ βαθέξ, έβαθακ ηα αογά με ηεκ θόθθηκε νίδα εκόξ θοημύ (ανδάνη) ή
θνεμμοδόθιμοδεξ. Γπίζεξ βάθακε θαη έκα πακί ζηεκ θόθθηκε αοηή βαθή θαη ημ θνεμάγακε ζηα μπαιθόκηα. Οήμενα πιέμκ
θνεμάκε έκα μπμημδήπμηε πακί, πμο ζομβμιίδεη ημ αίμα ημο νηζημύ. Θακάζεξ Αγγειόπμοιμξ.
Οηεκ Ημδάκε ηα αογά πμο βάθμοκε με δηάθμνα ζπέδηα ηα ιέκε πενδίθεξ. Σπύνμξ Σηαμθόπμοιμξ.
Ε μαμά ηεξ γηαγηάξ μμο πήγαηκε ημ πνςί ζημ θμηέηζη γηα κα βνεη ημ πνώημ αογό πμο ζα βγεη από ηηξ θόηεξ θαη κα γνάρεη
επάκς νηζηόξ Ακέζηε θαη κα ημ βάιεη ζημ εηθμκμζηάζη γηα γμύνη όιμ ημ πνόκμ, αθμύ πνώηα ημ έβαθε θόθθηκμ θαη ημ
έθακε θαη έκα γύνμ πάκς ζημ πνόζςπμ ημο θάζε παηδημύ ηεξ θαη ηναγμοδμύζε ημ ζηηπάθη «θόθθηκμ θα νμδαιό ζακ ηεξ Ναζπαιηάξ ημ αογό», γηα κα είκαη ημ πνόζςπμ θάζε παηδημύ νμδαιό, πμο οπμδειώκεη ογεία. Ιειίζζα Δειεβμύ.
Οημ Θηηόπωνμ ημ βνάδο ζημιίδμκηαη μη επηηάθημη από ακύπακηνεξ θμπέιεξ πμο όιε ηε Οαναθμζηή θηηάπκμοκ ιμοιμύδηα
από ύθαζμα. Ιανίκε Τέδα θαη Γηνήκε Ιοιωκά.
Ε γηαγηα Ταζία από ηηξ Σέννεξ είπε όηη ηε Ι. Νέμπηε μεηά ηε δύζε ημο ήιημο, έβγαηκακ ηα θμνίηζηα ζηηξ γεηημκηέξ θαη
«έθιεβακ» ιμοιμύδηα από ηηξ αοιέξ ηςκ ζπηηηώκ. Αοηά ηα ιμοιμύδηα έπνεπε κα παναδμζμύκ ημ βνάδο ζηεκ εθθιεζία θαη
ήηακ εθείκα με ηα μπμία γηκόηακ μ ζημιηζμόξ ημο επηηαθίμο. Ιειίκα Θμοιάθε.
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Πεηναμαηηθά Κεπηαγωγεία
ΤΓΠΑΓ ΑΠΘ

Ιεγάιε Παναζθεοή
Οηεκ Ημδάκε ημ πνςί πεγαίκμοκ ζημ ιηβάδη—θονίςξ- ηα θμνίηζηα θαη μαδεύμοκ ιμοιμύδηα γηα κα ζημιίζμοκ ημκ επηηάθημ.
ηοπάεη όιε μένα ε θαμπάκα πέκζημα. Σπύνμξ Σηαμθόπμοιμξ.
Οημκ Έβνμ, αθμύ μη θμπέιεξ έπμοκ ζημιίζεη ημκ Γπηηάθημ, πεγαίκμομε ζηεκ εθθιεζία θαη πενκάμε ζηαονςηά από θάης.
Πμ ίδημ βνάδο ράιμοκ ςναία ηνμπάνηα ηα αγόνηα θαη ηα θμνίηζηα εκαιιάλ, αθμύ έπμοκ πςνηζηεί ζε δύμ μένε. Αθμιμοζεί ε
πενηθμνά ημο Γπηηαθίμο, ζοκμδεοόμεκμξ από θόζμμ πμο θναηάεη ζηα πένηα ακαμμέκα θενηά. Πακαγηώηα Τζεμεκίδμο.
Οηεκ Πνέβεδα ζημιίδμοκ ημκ επηηάθημ μεηά ηηξ 12:30 πμο ηειεηώκεη ε αθμιμοζία, όπμο είκαη πανάδμζε ε μμοζηθή εθηέιεζε ημο «Οήμενμκ θνεμάηαη». Μ επηηάθημξ πνέπεη κα ζημιηζηεί όζμ ημ δοκαηό με πνςημηοπία θαη ηειεηόηενα με θάζε
είδμοξ ιμοιμύδηα γηαηί όιμη μη επηηάθημη ηεξ πόιεξ ζοκακηημύκηαη ζηεκ πιαηεία θαη μ ζοκαγςκηζμόξ είκαη μεγάιμξ. Δακάε
Ιπμοκημοιμύιε.
Οηηξ 4 γςκίεξ ημο επηηαθίμο ζηέθμκηαη 4 μαονμθμνεμέκα θμνίηζη, είκαη μη γκςζηέξ μονμθόνεξ πμο ένγμ ημοξ είκαη κα
θνμκηίδμοκ ημκ επηηάθημ. Ζωάκκα Τζακηθίδμο.
Νενκμύζαμε ηνεηξ θμνέξ θάης από ημκ επηηάθημ θαη παίνκαμε έκα ιμοιμύδη πμο ημ βάδαμε ζημ εηθμκμζηάζη. Αιέλακδνμξ
Ηωκζηακηάναξ.
Ε γηαγηά μμο ήηακ μμδίζηνα θαη έιεγε πάκηα όηη ηε Ι. Ναναζθεοή δεκ έθακε κα πηάκεη θακείξ ζηα πένηα ημο βειόκεξ.
Χνηζηίκα Χαζεθίδμο.
Οημ Πνμάζηημ Ηανδίηζαξ, πμιύ κςνίξ θαη πνηκ ηε ιεηημονγία μη άκζνςπμη ιμύδμοκ ηα μαιιηά ημοξ θαη πηζηεύμοκ πςξ ακ
μέπνη ηεκ επόμεκε Ιεγάιε Ναναζθεοή δεκ λακαιμοζημύκ εμένα Ναναζθεοή δεκ ζα πμκάεη ημ θεθάιη ημοξ. Γηώνγμξ Ηεκηνωηήξ.
Πμ βνάδο, πνηκ ηεκ πενηθμνά ημο επηηαθίμο, δεμμπναηείηαη μ Οηαονόξ με ημκ Γζηαονςμέκμ. Όπμημξ πιενώζεη πενηζζόηενα ζα είκαη αοηόξ πμο ζα θμοβαιήζεη ημ Οηαονό ζηεκ πενηθμνά. Δεμήηνεξ Πηιαθηζήξ.
Πε Ι.Ναναζθεοή δεκ θάκακε θαμηά δμοιεηά. Δεκ έηνςγακ ηίπμηα όιε μένα πανά μανμοιόθοιια με λίδη. Θωμαϊξ Χαηδεδακηήι.
Οημκ Τύνκαβμ μεηά ηεκ πενηθμνά ημο επηηαθίμο γεμίδμοκ όια ηα μοδενί—ηζηπμονάδηθα ηεξ πόιεξ, όπμο μ θόζμμξ ηνώεη ζαιαζζηκά! Σηαύνμξ Δόβαξ.

Ιεγάιμ Σάββαημ
Πμ Ι. Οάββαημ θμνάμε ηα γημνηηκά μαξ, παίνκμομε ηε ιαμπάδα πμο μαξ έθενε μ κμκόξ
μαξ θαη πεγαίκμομε ζηεκ εθθιεζία. Ιάπε Δαδμύιε. Έπμομε θαη έκα θόθθηκμ αογό ζηεκ
ηζέπε μαξ. Γηώνγμξ Ηημομμοζίδεξ. Όηακ μ παπάξ πεη ημ «νηζηόξ Ακέζηε», ηζμογθνίδμομε ημ αογό μαξ θαη εοπόμαζηε «πνόκηα πμιιά». Ιειίκα Ηονηαθίδμο. Αθμύ εοπεζμύμε
ημ «νηζηόξ Ακέζηε» μεηαλύ μαξ, λεθηκάμε γηα ημ ζπίηη θαη μηθμγεκεηαθά ηνώμε ηεκ
παηνμπανάδμηε μαγεηνίηζα. Πακαγηώηα Τζενμεκίδμο. Ννμζπαζμύμε ζημ γονηζμό γηα
ημ ζπίηη κα μεκ ζβήζεη ε ιαμπάδα μαξ θαη θάκμομε έκα ζηαονό από ημκ θαπκό ημο θενημύ
ζηεκ ελώπμνηα θαη ακάβμομε ημ θακηειάθη με ημ Άγημ Φςξ. Γηώνγμξ Ηημομμοζίδεξ.

«Έζημα είκαη αξ πμύμε θάηη θάκεη
ε μαμά θαη όηακ ζα γεκκήζεη ζα
ημ θάκεη θαη ημ παηδάθη. Ηαη όηακ
γεκκήζεη θαη ημ παηδάθη, ζα ημ
θάκεη θαη ημ δηθό ημο ημ παηδί.
Νενκάκε από γεκηά ζε γεκηά.»

Οημ πςνηό ηςκ παππμύδςκ μμο ζηεκ Γοθανπία Σεννώκ ημ Ιεγάιμ Οάββαημ μαδεύμοκ λύια θαη ημ βνάδο ηα βάδμοκ θςηηά, έλς από ηεκ εθθιεζία γηα ημ θάρημμ ημο Ζμύδα.
Ιανία Βαιμοθηζή.
Οηεκ Ηύπνμ ακάβμοκ ζε όιεξ ηηξ εθθιεζίεξ ηενάζηηεξ θςηηέξ πμο ηηξ ιέκε
«ιαμπναηδηέξ». Ιαδεύμοκ λύια από ημ πνςί ημο Ι. Οαββάημο θαη θηηάπκμοκ έκα βμοκό, ημ θεκηνηθό μεγάιμ λύιμ πανηζηάκεη ημκ Ζμύδα. Θήδα θαη Ιανία Θακαζά.
Ηάπμημη μέκμοκε ζηε ιεηημονγία ηεξ Ακάζηαζεξ, ςξ ημ ηέιμξ ηεξ, πενίπμο ζηηξ 2:00
ημ πνςί θαη θμηκςκμύκε. Γηώνγμξ Ηεκηνωηήξ.
Πεύπμξ 4
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Τη είπακ μ παππμύξ θαη ε γηαγηά γηα ημ Πάζπα...(ζοκέπεηα)
Ηονηαθή ημο Πάζπα
Λοπκώκηαξ μ παηέναξ πνςί πνςί εημημάδεη ηε ζμύβια θαη βάδεη επάκς ημ θαηζηθάθη. Οε ιίγμ ανπίδμοκ κα ένπμκηαη ζογγεκείξ θαη θίιμη θαη εμείξ ηα παηδηά θαζόμαζηε θμκηά ζηε ζμύβια θαη ηε γονκάμε με ημ πένη μέπνη κα θαιμρεζεί. Όιμη πενημέκμομε κα γίκεη μεζεμένη κα θαζίζμομε ζημ ηναπέδη γηα κα θάμε, κα πημύμε θαη κα πμνέρμομε. Πακαγηώηα Τζενμεκίδμο.
Οηεκ Ηάνπαζμ έπμοκ ημ «βοδάκηη», όπμο ακηί γηα ζμοβιηζηό ανκί, ρήκμοκ ζημκ παναδμζηαθό θμύνκμ, πμο ζθναγίδεηαη με
ιάζπε θαη πειό ημ Ι. Οαββάημ, γεμηζηό ανκί με νύδη, πιηγμύνη θαη εκηόζζηα. Μ θμύνκμξ ακμίγεηαη ακήμενα ημο Νάζπα θαη
γημνηάδμοκ με θναζί θαη παναδμζηαθμύξ πμνμύξ. Αιελία Ημκημύ.
Οημκ Τύνκαβμ θάζε μηθμγέκεηα ζα ρήζεη ημ δηθό ηεξ ανκί. Μηθμγέκεηα πμο πεκζεί ζα έπεη ανκί, ημ μπμίμ ζα ρήζεη ζε
ηαβένκα ή ζε θμύνκμ αιιά δεκ ζα ζμοβιίζεη ζε ζμύβια. Σηαύνμξ Δόβαξ.
Οημ Κεμπώνη αιθηδηθήξ, ζηε δεύηενε Ακάζηαζε έβγαηκακ έλς από ηεκ εθθιεζία πόνεοακ ζημ πνμαύιημ. Χνηζημδμύιμο
Ηαηενίκα.
Οηεκ Ηύπνμ ημ απόγεομα παίδμοκ παναδμζηαθά παηπκίδηα ζηεκ αοιή ηεξ εθθιεζίαξ. Ν.π. «ημ ιηγθνίκ»: ζηενεώκμοκ έκα
λύιμ ακάμεζα ζε δύμ πέηνεξ θαη με έκα άιιμ λύιμ ημ ζεθώκμοκ ζημκ αένα θαη ημ πηοπάκε κα πάεη μαθνηά. Όπμημξ ημ ζηείιεη πημ μαθνηά θενδίδεη. Ιανία θαη Θήδα Θακαζά.
Ηαη ζηα Αεδόκηα Γνεββεκώκ ηα παηδηά έθενκακ μαδί ημοξ ηα θόθθηκα αογά θαη έπαηδακ με ημ δάζθαιό ημοξ ημ παηπκίδη
με ηεκ θεναμίδα ζηεκ αοιή ημο ζπμιείμο ημοξ. Θακάζεξ Γημιηζόγιμο.
Οηεκ Ζενηζζό Χαιθηδηθήξ ημ ζεμακηηθόηενμ Ναζπαιηκό έζημμ είκαη «ημο μαύνμο κημο η΄
αιώκη». Γημνηάδεηαη ηεκ Πνίηε μένα ημο Νάζπα ζηεκ μμώκομε ημπμζεζία πάκς ζημοξ ιόθμοξ. Ιεηά ηεκ επημκεμόζοκε δέεζε θαη ηεκ εθθώκεζε ημο πακεγονηθμύ ηεξ εμέναξ, μη γενμκηόηενμη ανπίδμοκ ημ πμνό. Οηγά—ζηγά πηάκμκηαη όιμη μη θάημηθμη θαη πμιιέξ θμνέξ μ
πμνόξ έπεη μήθμξ ηνηαθόζηα μέηνα. Πναγμοδμύκ θαη πμνεύμοκ όια ηα παζπαιηκά ηναγμύδηα
θαη ηειεηώκμοκ με ημκ «θαγθειεοηό» πμνό. Μ πμνόξ πενκά θάης από δάθκηκε αρίδα, όπμο
οπάνπμοκ δομ παιηθάνηα με ορςμέκα ζπαζηά. Ηαηά ηε δηάνθεηα ηεξ γημνηήξ μμηνάδεηαη ζε
όιμοξ θαθέξ πμο βνάδεη ζε μεγάιμ θαδάκη, μ «δςγναθίηηθμξ», ηζμύνέθηα θαη αογά. Γηνήκε
Ιοιωκά θαη Ιανίκε Τέδα.
Οημκ Νειεθάκμ ηεξ Ημδάκεξ ηεκ Πνίηε ημο Νάζπα πναγμαημπμηείηαη ημ «θάρημμ ηεξ
ημοιμύπαξ» (ημοιμύπα: ε νόθα πμο γκέζμοκ ημ μαιιί). Πμ μεζεμένη ηεξ Πνίηεξ μη γοκαίθεξ
ημο πςνημύ μαδεύμκηαη ζηεκ πιαηεία, ηναγμοδμύκ θαη πμνεύμοκ ηναγμύδηα γηα ηεκ άκμηλε.
Οημ ηέιμξ ε γοκαίθα πμο ζένκεη ημ πμνό, θαίεη ηε νόθα με ημ μαιιί πμο έπεη ζηα πένηα ηεξ
θαη ηεκ πεηάεη ρειά θαη μαθνηά. Πμ έζημμ ζομβμιίδεη ημκ ενπμμό ηεξ Άκμηλεξ θαη ηεκ εκαιιαγή ζηηξ δμοιεηέξ. Μη γοκαίθεξ από ηηξ δμοιεηέξ πμο έθακακ ημ πεημώκα μέζα ζημ ζπίηη,
όπςξ ημ γκέζημμ ημο μαιιημύ, βγαίκμοκ έλς θαη λεθηκμύκ ηηξ δμοιεηέξ έλς ζηα πςνάθηα.
Άκκα Γηαθμοζηίδμο.
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