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Μέσα από την ενασχόλησή μας με το Διαπολιτισμικό Πρόγραμμα 
«Τα γλέντια των παππούδων μας», μαθητές και εκπαιδευτικοί: 
 
 
- Γνωρίσαμε τους θησαυρούς της λαογραφικής παράδοσης χωριών 
καταγωγής μας από τη Λέσβο, καθώς και ξένων χωρών από τις 
οποίες προέρχονται γονείς συμμαθητών μας. Βρήκαμε κοινά 
στοιχεία. 
      
- Εξοικειωθήκαμε περισσότερο με πολιτισμούς και κουλτούρες 
διαφορετικές από τη δική μας.  

 
-Συνεργαστήκαμε και αναπτύξαμε ακόμη περισσότερο την 
ομαδικότητα και τους φιλικούς μας δεσμούς. Τώρα νοιώθουμε ότι  
μπορούμε να εμπιστευόμαστε περισσότερο ο ένας τον άλλο,  
να επικοινωνούμε, να κάνουμε παρέα.  

 



     - Μέσα από την βιωματική μάθηση αποκτήσαμε γνώσεις και 
εμπειρίες που κανένα βιβλίο δεν μπορεί να μας δώσει. 
 
- Ακούσαμε άλλες γλώσσες, μάθαμε λέξεις τους, μεταφράσαμε, 
βρήκαμε λέξεις κοινές, εντοπίσαμε διαφορές ανάμεσά τους. 
 
 - Βελτιώσαμε τις γνώσεις μας στην χρήση των νέων 
τεχνολογιών και τη συλλογή πληροφοριών από προφορικές και 
γραπτές πηγές. 
 
- Ασχοληθήκαμε με την τέχνη του κινηματογράφου 
(ντοκιμαντέρ), της φωτογραφίας και τα εικαστικά (ζωγραφική, 
κολλάζ, κατασκευές). 
 
- Νοιώσαμε ότι μέσα από τη νέα γνώση, την ψυχαγωγία, την 
ευαισθητοποίηση και τη δημιουργικότητα, καλλιεργήσαμε την 
αυτοεκτίμησή μας και την περηφάνια για τις κουλτούρες και 
τους τόπους καταγωγής μας. 
 
 



Οι μαθήτριες και μαθητές της Γ’ Γυμνασίου Πέτρας Λέσβου, 
σχολικού έτους 2014-2015 

ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΑΛΙΚΗ 

ΒΑΛΙΟΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΒΑΛΙΟΥΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΒΑΜΒΟΥΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 

ΓΕΛΑΓΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 

ΓΕΩΡΓΕΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ 

ΓΚΑΓΚΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ 

ΓΡΗΓΟΡΑΣ ΦΩΤΙΟΣ 

ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΖΑΦΕΙΡΙΑ 

ΔΙΟΝΥΣΑΤΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥΛΑ 

ΔΥΡΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΑΜΑΛΙΑ 

ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 

ΚΑΜΠΟΥΡΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ 

ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΣΕΛΑ ΡΟΝΑΛΝΤΟ 

ΤΣΙΡΜΠΙΝΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 

ΦΑΦΑ ΓΚΡΕΙΝΤΑ 

ΦΕΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 

ΧΑΒΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 

ΧΟΝΔΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 

ΧΟΝΔΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ 

ΧΥΣΑ ΑΛΜΠΙ 

ΧΥΣΑ ΝΤΕΝΙΖ 



ΚΕΝΤΕΡΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ 

ΚΟΝΤΑΡΑ ΙΩΑΝΝΑ 

ΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 

ΚΟΥΡΟΥΤΣΑΛΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΛΑΣΚΑΡΗ ΕΛΠΙΝΙΚΗ 

ΛΕΟΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΛΙΚΟΛΑΡΗ ΜΙΡΙΑΝ 

ΜΑΚΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 

ΜΑΝΙ ΓΙΟΥΤΖΗΝ 

ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 

ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΓΑΒΡΙΕΛΑ 

ΝΟΥΡΤΣΕ ΑΛΦΡΕΝΤ 

ΝΟΥΡΤΣΕ ΧΑΜΖΑ 

ΠΑΝΤΗ ΕΛΠΙΝΙΚΗ 

ΠΑΠΠΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ 

ΠΑΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΠΝΑΚΑ ΘΕΑΝΩ 

ΡΑΜΑ ΝΤΙΑΜΑΝΤ 

ΣΑΛΛΑΡΗ ΝΤΑΣΝΟΡ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

ΣΑΜΑΡΑΔΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΣΕΧΟΥ ΑΡΣΕΝ 

ΤΕΚΕ ΡΑΛΙΤΣΑ 

ΤΡΑΧΕΙΛΟΥ ΔΑΝΑΗ 

ΤΡΙΧΟΥ ΓΙΑΣΕΜΗ 

ΤΣΑΪΡΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 

ΤΣΑΠΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 



      Στο Διαπολιτισμικό Πρόγραμμα 

 

 «Τα γλέντια των παππούδων μας»  

 

του Γυμνασίου Πέτρας Λέσβου, σχολικού έτους 2014-2015, 

 

 βοήθησαν οι καθηγητές:  

 

Γεωργία Κοκκινογένη (ΠΕ02), Παναγιώτα Θηβαίου (ΠΕ06),  

 

Δημήτρης Νταλώσης (ΠΕ011) και Ταξιαρχούλα Χυδεριώτου (ΠΕ02) 

 

Power Point: Παναγιώτα Θηβαίου (ΠΕ06) 

 
 



Ευχαριστούμε θερμά όσους μας παραχώρησαν συνέντευξη: 

 

την κ. Ιορδάνκα Γυφτοπούλου από τη Βουλγαρία, 

 

την κ. Ευδοξία Παπαδοπούλου από την Ανεμώτια Λέσβου, 

 

τον καπετάνιο Θεράποντα Τσαπώνη από τη Μήθυμνα Λέσβου , 
με καταγωγή από τα Χουχλιά (Θάλασσα του Μαρμαρά), 

 

τον κ. Μιλτιάδη Παπαθεράποντα από τη Μήθυμνα Λέσβου,  

με καταγωγή από τα Χουχλιά από την πλευρά του πατέρα του, 
Θεράποντα. 

 

 

 

 

 



Οι χώρες προέλευσης των μαθητών, 
 που έλαβαν μέρος στο Διαπολιτισμικό Πρόγραμμα 



Τα ονόματα των μαθητών,  
φιλοτεχνημένα από τους ίδιους 



Γ΄Γυμνασίου Πέτρας 2014 - 2015 



«Kαὶ τὸ τῶν Ἑλλήνων ὄνομα πεποίηκεν  
μηκέτι τοῦ γένους,  

ἀλλὰ τῆς διανοίας δοκεῖν εἶναι,  
καὶ μᾶλλον Ἕλληνας καλεῖσθαι  

τοὺς τῆς παιδεύσεως τῆς ἡμετέρας  
ἢ τοὺς τῆς κοινῆς φύσεως μετέχοντας». 

 
  Ισοκράτους  Ελένης  Εγκώμιον 

 

Το όνομα πάλι Έλληνες κατόρθωσε  
να μη συμβολίζει πια την καταγωγή,  

αλλά την καλλιέργεια του πνεύματος, 
 και Έλληνες να ονομάζονται πιο πολύ  

όσοι δέχτηκαν τον τρόπο της δικιάς μας αγωγής και 
μόρφωσης παρά αυτοί που έχουν την ίδια με εμάς 

καταγωγή. 



Εμείς, οι μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου Πέτρας, θελήσαμε να 
μάθουμε από τους γονείς, τις γιαγιάδες και τους παππούδες 
μας – από την Ελλάδα, τη Βουλγαρία, το Βέλγιο, την Αλβανία, 
την Αγγλία και τη Γεωργία – για γιορτές, έθιμα και γλέντια! 
 
Τους ρωτήσαμε: 
 
-«Γιαγιά, πως έλεγες τα κάλαντα τη δεκαετία του ’40 στην 
Ανεμώτια; Τραγούδησέ μου τα!» 
 

-«Μαμά, τι έθιμα είχατε στη Βουλγαρία όταν ήσουν μικρή; 
Μπορείς να μου πεις τα Βουλγάρικα κάλαντα των 
Χριστουγέννων;» 
 

-»Μαμά, τι κάλαντα λέγατε την Πρωτοχρονιά στην Αλβανία 
και τι γλυκό φτιάχνατε αυτή τη μέρα;»  
 



Μετά, ήρθαμε στην τάξη, καθήσαμε όλοι μαζί παρέα και 
αρχίσαμε να λέμε ο ένας στον άλλο αυτά που ξέραμε από 
τα μέρη μας και όσα καινούρια είχαμε μάθει. 
 
Ψάξαμε στο διαδίκτυο για περισσότερες πληροφορίες. 
Βρήκαμε πληροφορίες για τα γλέντια στα χωριά και στις 
διάφορες χώρες απ’ όπου προερχόμαστε, φωτογραφίες, 
βίντεο, ντοκιμαντέρ, μουσικές και τραγούδια. 
 
Τραγουδήσαμε ένα πρωτοχρονιάτικο τραγούδι στα 
Αλβανικά και στα Ελληνικά, αλλά και τα κάλαντα της 
δεκαετίας του ΄40 στα χωριά μας, που μας τα έμαθε μια 
γιαγιά.  



Έθιμα και γλέντια του 

Φθινοπώρου  

 
 
Halloween 



   Στην Ιρλανδία, τον παλιό καιρό, την 31η Οκτωβρίου - ημέρα των 
Αγίων Πάντων - οι άνθρωποι πίστευαν ότι οι νεκροί επιστρέφουν 
στη γη και ψάχνουν σώματα ζωντανών για να κατοικήσουν σ’ αυτά! 
Οι ζωντανοί για να γλυτώσουν, μεταμφιέζονταν σε φαντάσματα και 
σκάλιζαν τρομακτικά πρόσωπα σε κολοκύθες με κεριά. Με αυτόν 
τον τρόπο πίστευαν ότι τα κακά πνεύματα θα τρομάξουν και θα 
απομακρυνθούν! 



. 
 
      Στην εποχή μας, στο Ενωμένο Βασίλειο και την Αμερική, τα 

παιδιά μεταμφιέζονται, κάνουν πάρτυ και γυρνούν στα σπίτια 
φωνάζοντας “Trick or Treat”!  

 
   Στο Βέλγιο, η γιαγιά της Δανάης γιόρταζε στο σπίτι την εορτή 

του Halloween! Τα τελευταία χρόνια, τα παιδιά και στην Αλβανία 
γιορτάζουν το έθιμο του Halloween. Ο Διαμαντής, τον Νοέμβριο 
του 2014, είδε στην Αλβανία τους ανθρώπους να  γιορτάζουν 
στις πλατείες!  

 
 



Βίντεο (1), 
 για την εορτή του Halloween στην Αγγλία 

  
 



Έθιμα και γλέντια του 
Χειμώνα 

Χριστουγεννιάτικα και Πρωτοχρονιάτικα Κάλαντα  

στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία και την Αλβανία 

 

 



Η μητέρα της Μαρίας, η κ. Ιορδάνκα από τη Βουλγαρία, έπλεξε 
για μας το χριστουγεννιάτικο κλαδί της ελιάς με το οποίο 
«χτυπούν» τον ώμο για καλή τύχη στη νέα χρονιά, 
 και μας τραγούδησε τα κάλαντα της Βουλγαρίας. 



Παρακολουθώντας τα χριστουγεννιάτικα έθιμα 
 της Βουλγαρίας 



  

 

Βίντεο (2), με τα 

 Βουλγάρικα Χριστουγεννιάτικα Κάλαντα. 

  

 Η λήψη έγινε στην αίθουσα διδασκαλίας 

  



Ο Άλφρεντ και ο Ντενίς ετοιμάζονται να πουν τα  
Αλβανικά Πρωτοχρονιάτικα Κάλαντα.  

 
Ο Φώτης, ο Γιουτζήν, ο Άλμπι, ο Αρσέν, η Ιωάννα και ο Άμζα  

είναι έτοιμοι να τους ακούσουν! 
 



Αλβανικά   κάλαντα 

 Ja na erdhi Viti i Ri,                     Μας ήρθε η νέα χρονιά 

 

sa jam i gezuar,                             πόσο χαρούμενος είμαι,  

 

Porsi une dhe cdo femije,           όπως εγώ και κάθε παιδί,  

 

pret per ta festuar,                       περιμένουμε να το γιορτάσουμε, 

 

Bora zbardhi tej per tej,             το χιόνι σκόρπισε παντού  

 

fusha edhe male,                         στις πεδιάδες και στα βουνά, 

 

Viti i Ri do te na gjej',                η νέα χρονιά θα μας βρεί  

 

me kenge e me valle.                   με τραγούδια και χορούς. 

 

      (Απόδοση από τα Αλβανικά στα Ελληνικά: Γκρέιντα) 

 

 



  

 

Βίντεο (3), με τα 

 Αλβανικά Πρωτοχρονιάτικα Κάλαντα. 

  

 Η λήψη έγινε στη Βιβλιοθήκη του σχολείου 

  



Κάλαντα Χριστουγέννων,  
από την Ανεμώτια Λέσβου 

    Βίντεο (4),  

    με την κ. Ευδοξία Παπαδοπούλου,  

από την Ανεμώτια, 

 να τραγουδά τα κάλαντα του χωριού της.  

     



Ο μπακλαβάς της Πρωτοχρονιάς! 

Τάσος: «Την Πρωτοχρονιά το βράδυ, κόβουμε τον 
μπακλαβά στην Αλβανία»! 

Ιωάννα: «Στο Σκουτάρο, κάνουνε μπακλαβά την 
Πρωτοχρονιά»! 

Μαρία: «Την Πρωτοχρονιά, κερνάμε μπακλαβά στη 
Βουλγαρία»! 



Απόκριες – Τα Γιούνια 

 
Χειροποίητες αποκριάτικες μάσκες,  

φτιαγμένες από τους μαθητές 



Τα Γιούνια  
στη Στύψη και στο Σκουτάρο Λέσβου 

      Γιούνια λένε αυτούς που μεταμφιέζονται τις 
Απόκριες και φαίνονται αστείοι. Το βράδυ 
επισκέπτονται φιλικά σπίτια στα χωριά και κάνουν 
χωρατά.  

 
     Τα φύλα αλλάζουν ρόλους. Οι άνδρες ντύνονται 

γυναίκες και οι γυναίκες άνδρες. Έτσι, κάνουν 
πράγματα που κανονικά δεν θα μπορούσαν να 
κάνουν. 

 
       



 
 
      Τα γιούνια κρατούν ραβδιά και τριγυρίζουν στα χωριά 

παρέες-παρέες. Αυτή είναι η δύναμη της ομάδας! 
      
     Πιστεύεται, ότι δεν ντύνονται γιούνια αυτοί που δεν 

έχουν φίλους, δεν έχουν χιούμορ ή το θεωρούν 
υποτιμητικό. 

  
      Στην Αλβανία δεν υπάρχει η εορτή των Απόκρεων. Τα 

τελευταία χρόνια, οι άνθρωποι μεταμφιέζονται με 
τρομακτικά κοστούμια την ημέρα του Halloween,  

    την 31η Οκτωβρίου.  
 



Έθιμα και γλέντια 
της Άνοιξης 

Οι Κούνιες του Πάσχα 



Το έθιμο της κούνιας ξαναζωντανεύει τη Λαμπροδευτέρα, σε 
πολλά μέρη της Λέσβου. 

Στον Άγιο Δημήτρη,  
Σκουτάρος, Λαμπροδευτέρα 2015 



Αναβιώνει και το παραδοσιακό μαντζούνι  
(από σιρόπι φρούτων, γλυκό κουταλιού) 

στο Σκουτάρο! 



    Στο Σκουτάρο, τη Λαμπροδευτέρα, αλλά και κάθε φορά που τα 
παιδιά κουνιόντουσαν σε αυτοσχέδια κούνια, τραγουδούσαν το  

                                    «Θέλω να ανέβω στα ψηλά».    

    Το 1975, η σπουδαία Δόμνα Σαμίου, ηχογράφησε στο Σκουτάρο, 
πιθανόν για πρώτη φορά, τη 10χρονη Φιλισία Βουρτζούμη  

με τη γιαγιά της, να τραγουδούν το σπάνιο αυτό τραγούδι!  

 

    



«Θέλω να ανέβω στα ψηλά»  

Το τραγούδι της κούνιας 



Βίντεο (5), με το 

 τραγούδι της κούνιας 

 

  «Θέλω να ανέβω στα ψηλά» 



Η κούνια στην Πλατεία Ανδρέα Κυριακού, 
 Μήθυμνα 2015 

Μαθητές του Γυμνασίου Πέτρας 



Ο γάμος στην Αλβανία 



    Στο σπίτι της νύφης γίνεται το εργένικο πάρτυ. 

    Τραγουδάνε στίχους μελαγχολικούς, που φέρνουν δάκρυα.  

    Η νύφη κλαίει γοερά, όταν φορτώνουν τα προικιά της για την 
καινούργια ζωή που ξεκινά και απομονώνεται για δυο μέρες. 

    Οι φίλες της νύφης, στολίζουν με σχέδια χένας τα χέρια τους. 

Τα όργανα και η 
άμαξα                             

περιμένοντας τη νύφη 



    Τη νύχτα πριν το γάμο, οι φίλοι του γαμπρού (μπρατίμια) 
μαζεύονται στον οντά. 

    Γλεντούν και χορεύουν ακούγοντας παραδοσιακά 
τραγούδια. Ρίχνουν τουφεκιές και σερβίρονται διαρκώς 

τσιγάρα και καφές. 

    Οι μουσικοί παίζουν παραδοσιακά όργανα: φλογέρα, 
φλαούτο, φλάουτο, sharki.  



   Όταν γίνει ο γάμος, οι φίλοι του γαμπρού τον χτυπούν προκαλώντας 
τον και τον σπρώχνουν με δύναμη μέσα στο νυφικό δωμάτιο (gjerdek),  

όπου τον περιμένει η νύφη. 

   Ο Χότζας, παλιά, ευλογούσε το γάμο χωρίς την παρουσία της νύφης. 

 



Μαθαίνουμε για  
τον Αλβανικό γάμο 



Μαθαίνουμε για το γλέντι, 
μετά τον Αλβανικό γάμο 



Έθιμα και γλέντια του 
Καλοκαιριού 

«‘Το ’λόφεγγο’,  
το γλέντι των ψαράδων στη Μήθυμνα» 

(Η ενότητα αυτή βρίσκεται στο φάκελο ‘Το ’λόφεγγο’)  



     Πηγές οπτικού υλικού 

 

      Οι φωτογραφίες του Αλβανικού γάμου και του μπακλαβά 
προέρχονται από το διαδίκτυο. 

 

      Οι υπόλοιπες φωτογραφίες τραβήχθηκαν από τους μαθητές. 

 

      Οι ζωγραφιές και οι αποκριάτικες μάσκες είναι δημιουργίες 
των μαθητών. 


