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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΑΞΗΣ 

 

Σκοπός  

Σκοπός της δράσης είναι να αναπτύξουν οι μαθητές δεξιότητες συνέπειας και 

οργάνωσης. Επιπλέον, φέρνοντας τα υλικά τους τμηματικά δεν υποχρεώνονται 

να σηκώνουν μεγάλο βάρος στη σχολική τους τσάντα. 

 

Την πρώτη εβδομάδα κάθε σχολικού έτους οι μαθητές της Γ’ δημοτικού 

καλούνται να φέρουν τα σχολικά εγχειρίδια, τη γραφική ύλη και τα υπόλοιπα 

εποπτικά υλικά οργανωμένα ανά μέρα. 

 

ΔΡΑΣΗ 1:  

Ταξινόμησε τα σχολικά βιβλία ανά τεύχος στις θέσεις που ορίζει ο σύμβουλός 

σου. 

 

ΔΡΑΣΗ 2:  

Οργάνωσε στο κουτί με τάξη τα εποπτικά υλικά μέσα στη θυρίδα σου. 

 

ΔΡΑΣΗ 3:  

Φτιάξε καρτελάκι με το ονοματεπώνυμό σου και διακόσμησε τη θυρίδα σου. 

 

ΔΡΑΣΗ 4:  

Τοποθέτησε στην κασετίνα σου μόνο τα υλικά που θα σου υποδείξει ο 

δάσκαλός σου. 
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ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚAI ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ 

ΟΜΑΔΩΝ 

 

Σκοπός  

Σκοπός της δράσης είναι να παρουσιάσουν οι μαθητές την ταυτότητά τους  και 

να τονωθεί η αυτοεκτίμησή τους. 

 

Το φετινό τμήμα είναι ολοκαίνουριο κι έχει προκύψει από ανασύνθεση των 

περσινών τμημάτων. Αυτό σημαίνει ότι θα σου δοθεί η ευκαιρία να γνωρίσεις 

καλύτερα και άλλα παιδιά της τάξης σου και ν’ αναπτύξεις μαζί τους σχέσεις. 

 

ΔΡΑΣΗ:   

Σε μια κόλλα Α4 ο κάθε μαθητής γράφει τ’ όνομά του με μπογιές κι έπειτα 

ζωγραφίζει τ’ αγαπημένα του παιχνίδια, φαγητά, μέρη, τραγούδια, χόμπι κ.τ.λ. 

Καθένας παρουσιάζει τον εαυτό του στην ολομέλεια.  

 

Ο εκπαιδευτικός ρωτάει προς διευκόλυνση της διαδικασίας: 

«Τα αγαπημένα σας πράγματα ήταν ίδια για όλους ή διαφορετικά για τον 

καθένα από εσάς; Πώς θα ήταν αν ήμαστε όλοι ίδιοι;» 

 

Η ομάδα αποφασίζει έναν γενικό τίτλο για το τμήμα, με υπότιτλο: « Αυτοί είμαστε 

εμείς». 
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ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

 

Σκοπός  

Σκοπός της μαθητικής κοινότητας είναι ν’ αναπτύξουν οι μαθητές δεξιότητες 

υπευθυνότητας, ν’ασκηθούν στη δημοκρατική διαδικασία και στη διαδικασία 

επίλυσης προβληματικών καταστάσεων. 

 

Οι μαθητικές κοινότητες αποτελούν τον χώρο για την ανάπτυξη της μαθητικής 

πρωτοβουλίας μέσα στο σχολείο. Οι μαθητές μέσα από τον διάλογο και τη 

συμμετοχή ασκούνται στη δημοκρατική διαδικασία και στα κοινά, προτείνοντας 

λύσεις για τα θέματα που τους απασχολούν. 

 

ΔΡΑΣΗ:  

Ο πρόεδρος κάθε τμήματος ανακοινώνει στην ολομέλεια της τάξης τα θέματα 

που συζητιούνται κάθε φορά στο μαθητικό συμβούλιο και καλεί τους 

συμμαθητές του να εκφέρουν άποψη πάνω σε αυτά. Καταγράφονται οι ιδέες 

απ’ τον εκπαιδευτικό της τάξης κι έπειτα ανακοινώνονται στην ολομέλεια του 

μαθητικού συμβουλίου. 
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ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ 

(ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ) 

 

Σκοπός  

Σκοπός είναι να κατανοήσουν οι μαθητές ότι σε διαφορετικά πλαίσια (σπίτι, 

βιβλιοθήκη, θέατρο, σχολείο κ.α.) ισχύουν συγκεκριμένοι κανόνες για την ομαλή 

συνύπαρξή μας. 

 

Ο σεβασμός των κανόνων λειτουργίας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για 

την καλή λειτουργία κι εκπλήρωση της  αποστολής του σχολείου. Οι κανόνες 

δεν επιβάλλονται, αλλά γίνονται από κοινού αποδεκτοί, αφού αναγνωρίσουμε 

τη σημασία τους και συμφωνήσουμε ότι είναι σημαντικοί προκειμένου να 

διαμορφώσουμε στο σχολείο μας κλίμα δημοκρατίας, υπευθυνότητας, 

αυτοσεβασμού και σεβασμού της διαφορετικότητας. 

 

ΔΡΑΣΗ 1:  

Διαβάζουμε τον κανονισμό του σχολείου μας, όπως διατυπώνεται στο τετράδιο 

Σημειώσεων-Μελέτης. Αφού συζητήσουμε τους κανόνες που θα διαβάσουμε, 

συμφωνούμε σε κανόνες του τμήματός μας και φτιάχνουμε μια αφίσα με 

αυτούς. 

 

ΔΡΑΣΗ 2:  

Οι μαθητές μετακινούνται οργανωμένα σε αλφαβητικά ζευγάρια από και προς 

κάθε μάθημα. Επιπλέον οι μαθητές έχουν συγκεκριμένες θέσεις για όλη τη 

χρονιά στο θέατρο στις εβδομαδιαίες πολιτιστικές εκδηλώσεις της τάξης. 

 

ΔΡΑΣΗ 3:  

Ένας από τους κανόνες ζωής μαθητική κοινότητας που καταγράφονται στο 

τετράδιο Σημειώσεων-Μελέτης λέει: 

 «Κάθε πρωί μένουμε μόνο στην τάξη μας.» 
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Για το πρωινό τέταρτο παραμονής σου στην τάξη πριν την έναρξη του 

μαθήματος (8:00-8:15), φτιάξε ένα εβδομαδιαίο πρόγραμμα δραστηριοτήτων 

συγκεκριμένες για την κάθε ημέρα. Ανάρτησέ το σε πίνακα μέσα στην τάξη.  

Προτεινόμενες δραστηριότητες θα μπορούσαν να είναι: η ανάγνωση ενός 

λογοτεχνικού βιβλίου, ένα επιτραπέζιο κ.τ.λ. 
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ΕΚΛΟΓΕΣ 

 

Σκοπός  

Σκοπός των μαθητικών εκλογών είναι να εκτεθούν οι μαθητές στη διαδικασία του 

«εκλέγειν» και του «εκλέγεσθαι», να αναπτύξουν επικοινωνιακές δεξιότητες, 

δεξιότητες υπευθυνότητας και ν’ασκηθούν στη δημοκρατική διαδικασία. 

Το πρώτο δεκαήμερο της σχολικής χρονιάς οι μαθητές των τάξεων Γ’-ΣΤ’ 

πραγματοποιούν τις μαθητικές εκλογές του Σχολείου, με στόχο την ανάδειξη ενός 

τριμελούς συμβουλίου εκπροσώπων ανά τμήμα. Το συμβούλιο αυτό απαρτίζεται 

από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Ταμία. Υποψήφιοι είναι όλοι οι μαθητές, 

καθώς όλοι ανεξαιρέτως έχουν το δικαίωμα του «Εκλέγειν και Εκλέγεσθαι».Προτού 

διενεργηθούν οι εκλογές, γίνεται συζήτηση στην ολομέλεια της τάξης, προκειμένου 

να γίνει αντιληπτός ο ρόλος των Μαθητικών Κοινοτήτων και οι αρμοδιότητες του 

κάθε εκπροσώπου. Οι εκλογές έχουν ως στόχο την ανάδειξη των πιο ικανών και όχι 

των φίλων. Τη μέρα των εκλογών οι μαθητές έρχονται σ’ επαφή με την εκλογική 

διαδικασία και με το σχετικό λεξιλόγιο (παρουσία εφορευτικής επιτροπής, 

ψηφοδέλτια, κάλπη, διαδικασία καταμέτρησης ψήφων). 

 

ΤΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 
Οικογένεια Λέξεων 

η ψήφος 

η ισοψηφία 

η υποψηφιότητα 

το ψηφοδέλτιο 

ο ψηφοφόρος 

ο υποψήφιος-α-ο 

ψηφίζω 

υπερψηφίζω 

καταψηφίζω 

συμψηφίζω 

αψηφώ 

αψήφιστα 

ΔΡΑΣΗ:  
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Αφού επεξεργαστούμε τα κεφάλαια 4 και 5 της ενότητας 1 της Μελέτης 

Περιβάλλοντος (σελ. 21-27), φαντάζονται οι μαθητές ότι είναι ενήλικες. Βάζουν 

υποψηφιότητα στις επόμενες δημοτικές εκλογές. Ο κάθε υποψήφιος 

παρουσιάζει το πρόγραμμά του. 

 

ΚΩΣΤΑΣ (1ος υποψήφιος): Όταν εκλεγώ δήμαρχος 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

ΜΑΡΙΝΑ (2η υποψήφια):  Ως δήμαρχος θα φροντίσω  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

ΜΑΝΟΣ (3ος υποψήφιος): Όταν γίνω δήμαρχος 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΙ 

 

Σκοπός  

Σκοπός του θεσμού αυτού είναι ν’ αναπτύξουν οι μαθητές δεξιότητες 

υπευθυνότητας, να εμπλακούν πιο ενεργά στο σχολικό γίγνεσθαι κατανοώντας 

πως η ασφάλεια στο σχολείο είναι υπόθεση όλων μας. 

 

Τα τελευταία χρόνια εφαρμόζεται στο σχολείο μας ο θεσμός των σχολικών 

τροχονόμων. Οι μαθητές της Γ’-ΣΤ’ τάξης καλούνται περιοδικά ν’ αναλάβουν 

ανά τμήμα ρόλο τροχονόμου σε προκαθορισμένες θέσεις στον χώρο του 

σχολείου, με στόχο την ομαλή κυκλοφορία σε αυτόν και την αποφυγή 

ατυχημάτων στα διαλείμματα. Οι σχολικοί τροχονόμοι εκτελούν το χρέος τους 

στο πρώτο διάλειμμα (10:00-10:15) κι έχουν ειδική ενδυμασία (γιλέκο σε έντονο 

κίτρινο χρώμα). 

 

ΔΡΑΣΗ 1:  

Αφού προηγηθεί συζήτηση μέσα στην τάξη, κατάγραψε τους 3 πιο σημαντικούς 

κανόνες, τους οποίους πρέπει να τηρεί ένας σχολικός τροχονόμος προκειμένου 

να εκπληρώνει μ’ επιτυχία το έργο του. 

1.______________________________________________ 

2. ______________________________________________ 

3. ______________________________________________ 

 

ΔΡΑΣΗ 2:  

Συζήτησε και προσπάθησε να καταγράψεις με τη βοήθεια του σύμβουλού σου 

τα ατυχήματα που συμβαίνουν στην Γ’ τάξη στη διάρκεια ενός μήνα μη 

εφαρμογής του θεσμού. Έπειτα, αφού ξεκινήσει η εφαρμογή του θεσμού των 

σχολικών τροχονόμων για το διάστημα άλλου ένα μήνα, ερεύνησε κατά πόσο 

μειώθηκαν τα ατυχήματα. Φτιάξε ένα ραβδόγραμμα. 
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ΧΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΩΝ / ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ  

 

Σκοπός 

• Να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές τη σπουδαιότητα της καλλιέργειας του 

σώματος από κοινού με την καλλιέργεια του πνεύματος. 

 

Στόχοι 

• Να εξοικειωθούν οι μαθητές με βασικές αθλητικές έννοιες και τους χώρους 

αθλητισμού του σχολείου. 

• Να μάθουν να παίζουν σύμφωνα με τους κανόνες που έχουν οριστεί. 

 

Το Κολλέγιο διαθέτει δέκα γήπεδα για τα βασικά αθλήματα (αντισφαίριση, 

καλαθοσφαίριση, πετοσφαίριση, ποδόσφαιρο), τα οποία οι μαθητές της τρίτης 

δημοτικού έχουν την ευκαιρία να χρησιμοποιούν κατά τη διάρκεια του 

μαθήματος της Φυσικής Αγωγής. Έχουν όμως και τη δυνατότητα να τα 

χρησιμοποιούν κατά τη διάρκεια του δεύτερου διαλείμματος, όλες τις ημέρες 

λειτουργίας του σχολείου, εκτός από την Τετάρτη.  

 

Ο τρόπος με τον οποίο οι μαθητές ανά τμήμα τα χρησιμοποιούν καθορίζεται με 

πρόγραμμα, το οποίο αλλάζει δύο ή τρεις φορές στη διάρκεια της χρονιάς. Στο 

πρόγραμμα αυτό κάθε τμήμα βλέπει ποιο γήπεδο μπορεί να χρησιμοποιήσει 

ανάλογα με τη μέρα. Ενδέχεται δύο τμήματα να χρησιμοποιήσουν ταυτόχρονα 

το ίδιο γήπεδο. 

Ενδεικτικά παρατίθεται το ισχύον πρόγραμμα: 

 

Τέλος, σημαντική αναφορά γίνεται σε αθλητικές ημέρες μέσω παρουσιάσεων, 

ομιλιών ή προσομοιώσεων, όπως αυτή του Μαραθωνίου.  
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ΘΕΑΤΡΟ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ 

 

Σκοπός 

Να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές τη συμβολή της τέχνης στην πνευματική ανάπτυξη 

αλλά και τη σπουδαιότητα της πολιτιστικής κληρονομιάς της πατρίδας μας. 

 

Στόχοι 

• Να εξοικειωθούν οι μαθητές με την έννοια του πολιτισμού. 

• Να έρθουν σε επαφή με τις διαφορετικές πτυχές της πολιτιστικής παράδοσης 

του τόπου. 

• Να γνωρίζουν τον τρόπο συμπεριφοράς στον χώρο του θεάτρου.  

 

Ένας από τους θεσμούς του Κολλεγίου είναι η εβδομαδιαία παρουσία των 

μαθητών στο θέατρο του σχολείου για την παρακολούθηση κάποιου είδους 

οπτικοακουστικού θεάματος. Οι μαθητές ανά τμήμα και σε αλφαβητική σειρά, 

προσέρχονται στο θέατρο και κάθονται σε καθορισμένες -από την αρχή της 

χρονιάς- θέσεις. 

 

 Το περιεχόμενο του θεάματος ποικίλει και εξαρτάται από τις θεματικές 

ενασχόλησης της τάξης την τρέχουσα περίοδο. Η πρώτη επίσκεψη των 

μαθητών στον χώρο αυτό αφιερώνεται στην υπόδειξη του τρόπου εισόδου στο 

θέατρο καθώς και των θέσεων που έχουν οριστεί για κάθε τάξη. Ακολουθεί μία 

συζήτηση σχετικά με τους κανόνες που ισχύουν κατά την παραμονή των 

μαθητών στο θέατρο. 

 

Τις επόμενες φορές οι μαθητές παρακολουθούν θεάματα τα οποία, όπως 

προαναφέρθηκε, άπτονται της τρέχουσας ύλης. Συγκεκριμένα, 

παρακολουθούν εκπαιδευτικές ταινίες, οι οποίες λειτουργούν ως 

συμπληρωματική μέθοδος επικύρωσης της γνώσης. Η προβολή κάθε ταινίας 

γίνεται υπό την ευθύνη ενός εκπαιδευτικού, ο οποίος αναλαμβάνει τη σύνδεση 

με τη διδακτέα ύλη, τον σχολιασμό και τις απαραίτητες επεξηγήσεις. Ενδεικτικά 

παρατίθενται ορισμένες εξ αυτών: 

• Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ο άνθρωπος 
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• Μινωικός, Κυκλαδικός, Μυκηναϊκός Πολιτισμός 

• Θησέας και μινώταυρος 

 

Στις εορτές και τις εθνικές επετείους η ώρα των πολιτιστικών προσαρμόζεται 

αναλόγως ως εξής: 
• Ημέρα Ιδρυτών Κολλεγίου (Οκτώβριος) 

• Επέτειος 28ης Οκτωβρίου(Οκτώβριος) 

• Επέτειος Πολυτεχνείου (Νοέμβριος) 

• Χριστούγεννα (Δεκέμβριος) 

• Τρεις Ιεράρχες (Ιανουάριος) 

• Απόκριες-Έθιμα Καθαράς Δευτέρας (Φεβρουάριος-Μάρτιος) 

• Τα Πάθη του Χριστού (Πάσχα) 

• Επέτειος 25ης Μαρτίου (Μάρτιος) 

  

Τέλος, η ώρα των πολιτιστικών αφιερώνεται στην προετοιμασία της τελικής 

γιορτής της τρίτης τάξης. Τα τμήματα κάνουν πρόβα στη σκηνή του θεάτρου 

και προσομοιάζουν την ημέρα της παράστασης. 
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ΑΞΙΕΣ - ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΜΕΡΕΣ 

 

Σκοπός 

• Να καλλιεργηθούν οι βασικές και πανανθρώπινες αξίες. 

 

Στόχοι 

• Να εξοικειωθούν οι μαθητές με τις βασικές πανανθρώπινες αξίες. 

• Να συνειδητοποιήσουν τη σπουδαιότητά τους στη ζωή μας. 

• Να ευαισθητοποιηθούν πάνω σε κοινωνικά θέματα.  

 

Ένας από τους βασικούς ρόλους του σχολείου είναι η διαμόρφωση του 

αυριανού ηθικού πολίτη. Το προφίλ ενός μαθητή του IB ενσωματώνει τα ηθικά 

χαρακτηριστικά μέσω των διαφορετικών ρόλων που καλείται ένας μαθητής να 

πάρει: ερευνητής, σκεπτόμενος, επικοινωνιακός, τολμηρός, άνθρωπος που 

νοιάζεται, φιλομαθής ηθικός, ανοιχτόμυαλος, ισορροπημένος, αναστοχαστής 

Αυτές οι πλευρές της προσωπικότητας ενός μαθητή καλλιεργούνται μέσα από 

ποικίλες δραστηριότητες του ωρολογίου προγράμματος που προβλέπονται για 

την τάξη. 

Επιπλέον, σε κάθε τάξη υπάρχει ένας πίνακας που περιλαμβάνει τις βασικές 

αξίες: Αναφορά στις παραπάνω αξίες γίνεται στην αρχή κάθε μήνα στον οποίο 

έχει αφιερωθεί από μία ή δύο αξίες ως εξής: 

Σεπτέμβριος Υπευθυνότητα 

Οκτώβριος Φιλία 

Νοέμβριος Διαφορετικότητα 

Δεκέμβριος Αλληλεγγύη-Συνεργασία-

Ενσυναίσθηση 

Ιανουάριος Υπευθυνότητα 

Φεβρουάριος Εργατικότητα-Δημιουργικότητα 

Μάρτιος Ισότητα-Ελευθερία 

Απρίλιος Ευγένεια-Καλοσύνη 

Μάιος- Ιούνιος Ακεραιότητα-Τιμιότητα-Ειλικρίνεια 
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Όσον αφορά στις παγκόσμιες ημέρες, οι μαθητές έρχονται σ’ επαφή με αυτές 

μέσω του Τετραδίου Σημειώσεων όπου αναγράφονται δίπλα στην ημερομηνία. 

Την ώρα της Κοινωνικής Ζωής οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν 

σχετικά με το θέμα της παγκόσμιας ημέρας. 

 

Σε περίπτωση μάλιστα που η ύλη της τάξης το επιτρέπει, γίνεται διδασκαλία των 

αντίστοιχων ενοτήτων των διδακτικών αντικειμένων. Παραδείγματος χάρη, η 20η  

Νοεμβρίου κάθε έτους έχει οριστεί ως  Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα του 

Παιδιού. Στο βιβλίο των Θρησκευτικών της τάξης, υπάρχει αντίστοιχη ενότητα, η 

οποία διδάσκεται και αξιοποιείται για την καλύτερη σύνδεση των μαθητών με το 

θέμα. Με βάση αυτό το υλικό του βιβλίου δημιουργήθηκε υλικό για επεξεργασία 

από τους μαθητές κατά τη διάρκεια του σαββατοκύριακου.  
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ΙΔΡΥΤΕΣ – ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 

 

Σκοπός 

• Να μυηθούν οι μαθητές στον εθελοντισμό. 

 

Στόχοι 

• Να γνωρίσουν οι μαθητές την ιστορία του σχολείου τους. 

• Να συνειδητοποιήσουν τη σημαντική κοινωνική προσφορά του σχολείου. 

 

Ακολουθεί κείμενο από το ιστορικό του Κολλεγίου, όπως διαβάζουμε στην 

επίσημη σελίδα του σχολείου στο διαδίκτυο: 

 

Το Κολλέγιο Αθηνών ιδρύθηκε το 1925 από μια ομάδα φωτισμένων Ελλήνων (με 

πρωτεργάτες τον Εμμανουήλ Μπενάκη και τον Στέφανο Δέλτα) και με την 

υποστήριξη Αμερικανών φιλελλήνων, όπως ο Bert Hodge, Διευθυντής της 

Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών. 

 

Όραμα των ιδρυτών -που πραγματώθηκε από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του 

Κολλεγίου- ήταν η δημιουργία ενός σχολείου, όπου "αρμονικά θα 

αναπτύσσονται οι πνευματικές, οι ηθικές και σωματικές δυνάμεις των μαθητών 

και ιδιαίτερα ο χαρακτήρας τους" μέσω του εμπλουτισμού του ισχύοντος 

εκπαιδευτικού συστήματος "με σύγχρονες μεθόδους μορφώσεως, 

προσαρμοσμένες στην ιστορία, στην παράδοση, στην ψυχολογία και στις 

εθνικές ανάγκες της χώρας". 

 

Το 1980 δημιουργήθηκε το αδελφό σχολείο Κολλέγιο Ψυχικού με τις ίδιες αρχές, 

την ίδια εκπαιδευτική φιλοσοφία, όπως το Κολλέγιο Αθηνών. Και τα δύο σχολεία 

ανήκουν στο Ελληνοαμερικανικόν Εκπαιδευτικόν Ίδρυμα, σωματείο μη 

κερδοσκοπικό, οι εγκαταστάσεις του οποίου βρίσκονται στο Ψυχικό (Γυμνάσιο - 

Λύκειο - International Baccalaureate) και στην Κάντζα Αττικής (δύο Δημοτικά 

σχολεία: Μποδοσάκειο και Λάτσειο). 
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Στο ξεκίνημά του, τον Οκτώβριο 1925, το Κολλέγιο στεγάσθηκε σε ένα 

μισθωμένο κτίριο στην οδό Άνδρου 18. Στο Ψυχικό μεταφέρθηκε το 1929. Τη 

χρονιά εκείνη εγκαινιάσθηκε το Μπενάκειο διδακτήριο από τον Πρωθυπουργό 

και ένθερμο υποστηρικτή του Κολλεγίου Ελευθέριο Βενιζέλο. Μιλώντας στην 

τελετή των εγκαινίων, ο Βενιζέλος είχε κάνει κάποιες επισημάνσεις, με διαχρονική 

αξία: 

 

"... Εις τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια γίνεται δυνατόν όπως παραγματοποιώνται αι 

μεγαλύτεραι και επιτυχέστεραι καινοτομίαι: διότι τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, 

τελούντα απλώς υπό την εποπτείαν του Κράτους και συμμορφούμενα μόνον 

προς τας γενικάς κατευθύνσεις του, έχουν την ελευθερίαν, της οποίας 

στερούνται τα δημόσια, και δια τούτο δύνανται να επιτελέσουν μεγαλυτέρας 

προόδους. Τας προόδους αυτάς περιμένομεν να πραγματοποιήση το 

Κολλέγιον Αθηνών. Τοιαύτην έχω γνώμην περί της σημασίας του Κολλεγίου...". 

 

Το Κολλέγιο δικαίωσε και συνεχίζει να δικαιώνει στην πράξη τις προσδοκίες του 

Ελευθερίου Βενιζέλου -και, βεβαίως, των οραματιστών-δημιουργών του: 

Προετοιμάζοντας σωστά τους μαθητές και τις μαθήτριές του για να 

ανταποκριθούν με επιτυχία στις απαιτήσεις των μετασχολικών σπουδών και της 

σταδιοδρομίας τους (κάτι που το έχει καταξιώσει και στην Ελλάδα και διεθνώς), 

αλλά, επίσης, αξιοποιώντας τις ιδιαιτερότητές του, τα ξεχωριστά χαρακτηριστικά 

που συνθέτουν τη "φυσιογνωμία" του, τη φιλοσοφία του και την αποστολή του.  

 

Δύο από τα σπουδαιότερα τέτοια χαρακτηριστικά του είναι: 

- Η εφαρμογή ενός εκπαιδευτικού προγράμματος, που -σύμφωνα με τις 

ιδρυτικές αρχές του και τις επιδιώξεις των δημιουργών του- αποσκοπεί 

στην προσφορά όχι απλώς γνώσεων, αλλά πολύπλευρης παιδείας, στη 

διάπλαση νέων ανθρώπων με ολοκληρωμένη προσωπικότητα, ενεργών 

πολιτών με συναίσθηση κοινωνικής, όχι μόνο επαγγελματικής, ευθύνης. 

- Το εκτεταμένο Πρόγραμμα Υποτροφιών. 
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Στην ίδια σελίδα διαβάζουμε για το Ταμείο Υποτροφιών τα εξής: 

Το Πρόγραμμα Υποτροφιών αποτελεί –από το ξεκίνημα του Κολλεγίου– 

ακρογωνιαίο λίθο της παιδαγωγικής  - κοινωνικής φιλοσοφίας του και 

θεμελιώδες στοιχείο της ξεχωριστής "φυσιογνωμίας" του. 

Σκοπός του Προγράμματος αυτού –μοναδικού στην Ελλάδα κατά τον 

χαρακτήρα και την έκτασή του– ήταν και είναι να προσφέρει τη δυνατότητα σε 

παιδιά, οι οικογένειες των οποίων αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα, να 

σπουδάζουν στο Κολλέγιο. 

 

Δημιουργοί και πρώτοι χορηγοί του Ταμείου Υποτροφιών ήταν ο Στέφανος και 

η Πηνελόπη Δέλτα. 
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ΔΟΜΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (ΚΑΤΟΨΗ – ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ)  

 

Σκοπός 

• Να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές την έννοια της ιεραρχίας και να ασκηθούν σε 

δημοκρατικές διαδικασίες. 

Στόχοι 

• Να εξοικειωθούν οι μαθητές με τα βασικά πρόσωπα του σχολείου. 

• Να αντιληφθούν την ιεραρχία του σχολείου. 

  

 

 

 

  

Διευθυντής

Συνδιευθυντής

Υποδιευθυντής Ε΄-Στ΄

Υποδιευθυντής Γ' - Δ΄

Υποδιευθυντής Α'-Β'

Εκπαιδευτικοί
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Στο σχολείο μας ανώτατη αρχή είναι ο διευθυντής. Στην αμέσως επόμενη θέση 

είναι ο συνδιευθυντής, ο οποίος τελεί, συνήθως, χρέη υποδιευθυντή Ε’ και Στ’ 

τάξης. Ακολουθούν δύο υποδιευθυντές, ένας για την Γ’ – Δ’ τάξη κι ένας για τις 

τάξεις Α'-Β' δημοτικού.  

 

Ακόμη ένας θεσμός του σχολείου είναι το μαθητικό συμβούλιο, μέλη του οποίου 

εκλέγονται εκπρόσωποι των τάξεων από Γ’ έως Δ’ δημοτικού. Κάθε τάξη εκλέγει 

3 εκπροσώπους, έναν για κάθε μία από τις ακόλουθες θέσεις: 

1. Πρόεδρος 

2. Αντιπρόεδρος 

3. Ταμίας 

  

Οι πρόεδροι των τάξεων συγκεντρώνονται μία φορά την εβδομάδα την ώρα 

ενός διαλείμματος και συζητούν και αποφασίζουν για θέματα καθημερινότητας 

(σχολικοί τροχονόμοι, χρήση τουαλέτας, γήπεδα κ.λπ.) καθώς και για θέματα 

επικαιρότητας (συγκέντρωση τροφίμων για φιλανθρωπικό σκοπό, εορταστικές 

εκδηλώσεις κ.λπ.). Τα όσα συζητιούνται στο μαθητικό συμβούλιο 

καταγράφονται από τους προέδρους των τάξεων και ανακοινώνονται στις 

τάξεις αυτών την ώρα της Κοινωνικής Ζωής. 

 

 

Γ' ΤΑΞΗ Δ' ΤΑΞΗ

Ε΄ΤΑΞΗ ΣΤ' ΤΑΞΗ

ΜΑΘΗΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
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ΟΜΙΛΟΙ   

 

Σκοπός 

• Να βιώσουν τη χαρά της συμμετοχής σε μια ομάδα δημιουργικής ενασχόλησης. 

Στόχοι 

• Να έρθουν σε επαφή με διαφορετικών ειδών δραστηριότητες οι οποίες 

προάγουν το πνεύμα και το σώμα τους. 

• Να ασκηθούν στη συνεργασία με άτομα που έρχονται από διαφορετικά 

τμήματα ή τάξεις, αλλά ενδιαφέρονται για το ίδιο αντικείμενο.  

• Να διευρύνουν το κοινωνικό τους πλαίσιο. 

 

Ένας από τους πολυετείς θεσμούς του σχολείου είναι οι Όμιλοι, οι οποίοι 

ξεκινούν τον Οκτώβριο κάθε έτους. Οι μαθητές από την 3η έως και την 6η 

Δημοτικού έχουν την ευκαιρία να επιλέξουν τον Όμιλο που επιθυμούν να 

παρακολουθήσουν. Οι επιλογές τους είναι πολλές κι έτσι ακολουθείται η εξής 

διαδικασία: ο εκπαιδευτικός κάθε τάξης προβάλλει στους μαθητές του μία 

παρουσίαση των ομίλων.  

 

Σε επόμενη φάση οι μαθητές την ώρα των Υπολογιστών επιλέγουν πέντε 

ομίλους της προτίμησής τους. Ακολούθως, γίνεται επιλογή και παρακολουθούν 

έναν εκ των πέντε μέχρι τον Φεβρουάριο και έναν δεύτερο από τον Φεβρουάριο 

μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς. 
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Οι έως τώρα Όμιλοι του σχολείου εκτίθενται παρακάτω: 

 

Γ΄ –Στ΄ Δημοτικού 

 

Γ΄ - Δ΄ Δημοτικού Ε΄ - Στ΄ Δημοτικού 

Badminton Κατασκευή σκηνικών 
για θεατρικές 
παραστάσεις 

American pen pals 

Βιβλιοθήκης Film club  

Γαλλικά “Carambar” 

 

 Ηλεκτρονική εφημερίδα 
«Σχολικομπερδέματα» 

Δεξιοτεχνίας (juggling)  Ιστορία και video 
games 

Δημιουργική γραφή  Music band 

Επιτραπέζια παιχνίδια 

& σκάκι 

 

 Ρητορικού λόγου 
(Debate) 

English Board Games 

 

 Τεχνικές επιβίωσης στο 
βουνό 

Επιστημονικές 

κατασκευές 

 

 Τρισδιάστατη 
απεικόνιση 

Εφαρμοσμένων 

τεχνών 

 Χορός και κίνηση 

Θεατρική ομάδα   

Karaoke in English   

Κατασκευής 

κοσμημάτων με 

διάφορα υλικά 

  

Κεντήματος   

Κηπουρική 

 

  

Μαγειρικής   

Μovies   

Ομαδικά παιχνίδια   

Πινγκ-πονγκ   

Stop motion   

Subbuteo 

 

  

Tραγουδοποιού   

Χορωδία 
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Σημειώσεις: 

1. Εκτός από τους προαναφερθέντες ομίλους, οι εκπαιδευτικοί έχουν την ευκαιρία 

στο τέλος κάθε σχολικού έτους να προτείνουν οποιονδήποτε όμιλο άπτεται των 

ενδιαφερόντων και της ενασχόλησής τους.  

2. Δύναται η συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών για την πραγματοποίηση ενός 

ομίλου. 

3. H μέρα των Ομίλων είναι σταθερά η Τετάρτη.  

  



 

24 
 

28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

 

Σκοπός 

• Οι μαθητές έρχονται σε επαφή με τα βασικά ιστορικά γεγονότα της εποχής. 

 

Στόχοι 

• Εξοικείωση με τη μαρτυρία ως πηγή πληροφόρησης για ιστορικά γεγονότα. 

• Απαγγελία ποιημάτων. 

• Ευαισθητοποίηση για τα δεινά του πολέμου, σε παγκόσμιο επίπεδο. 

• Αισθητοποίηση σκηνών ειρήνης και πολέμου στην τέχνη. 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

Γλώσσα Γ Δημοτικού, σελ. 78- 82 

• επεξεργασία των ποιημάτων και σύνδεση με τα ιστορικά γεγονότα 

• συζήτηση στην τάξη για την αποτύπωση των ιστορικών γεγονότων, μέσω 

φωτογραφικού υλικού. 

• απαγγελία ποιήματος. 

• εξοικείωση με το ιδιαίτερο λεξιλόγιο των κειμένων. 

• συνειδητοποίηση του συμβολισμού της ελληνικής σημαίας 

• Καταγραφή των κτηρίων, όπου ανεμίζει η ελληνική σημαία. 

• Αντίστοιχος κόσμος σαββατοκύριακου. 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

Πρόβλημα με θέμα το ΄40 

 

ΙΣΤΟΡΙΑ 

Εποπτικό υλικό «28η Οκτωβρίου 1940» 

• Επεξεργασία των κειμένων και συζήτηση. 

• Παρατήρηση των φωτογραφιών πολέμου κι εντοπισμός των κοινών σημείων 

τους. 

• Συνειδητοποίηση των καταστροφικών συνεπειών του πολέμου. 
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ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

Ο Πικάσο απεικονίζει τον πόλεμο με την Γκουέρνικα και την ειρήνη με το περιστέρι. Οι 

μαθητές καλούνται να αποδώσουν εικαστικά μια πόλη σε πόλεμο και μία σε ειρήνη. 

 

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

Οι μαθητές διδάσκονται τον συμβολισμό της παρέλασης κι εξασκούνται στον 

βηματισμό. 

 

Επέκταση ενότητας 

Σύγκριση ενός πρωτοσέλιδου από εφημερίδα του ΄40, με πρωτοσέλιδο της σημερινής 

εποχής. 
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ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940  

 

Το χρονικό του1940 

 

 

28η Οκτωβρίου 1940 

 

  Ο δικτάτορας Μουσολίνι, κυβερνήτης της Ιταλίας, αποφασίζει να επιτεθεί στην 

Ελλάδα. Έτσι, νωρίς το πρωί στις 28 Οκτωβρίου ο Ιταλός πρεσβευτής στην 
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Αθήνα επέδωσε στον Μεταξά το τελεσίγραφο με το οποίο ζητούσε η ιταλική 

κυβέρνηση να επιτραπεί στον ιταλικό στρατό να καταλάβει την πατρίδα μας. Η 

απάντηση δόθηκε από τον ίδιο τον Μεταξά, μετά την ανάγνωση του 

τελεσίγραφου, στον Ιταλό πρεσβευτή και ήταν αρνητική. Το «ΟΧΙ» έγινε δεκτό με 

ενθουσιασμό από τον ελληνικό λαό και προκάλεσε εκδηλώσεις θαυμασμού σε 

όλο τον ελεύθερο κόσμο.  Το ίδιο πρωί ο Μουσολίνι μας κηρύσσει τον πόλεμο.  
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Όλοι στους δρόμους 

 
Τα ξημερώματα της 28ης Οκτωβρίου οι σειρήνες – ο άγριος αυτός συνεχής ήχος 

– ξύπνησαν τρομαγμένο τον κόσμο της πόλης, της Αθήνας μας. 
Ο πόλεμος είχε αρχίσει… 
Σε λίγη ώρα στους δρόμους. Συζητήσεις στα πεζοδρόμια, στις γωνίες των 
δρόμων, στα καφενεία. Μέσα στο ίδιο πρωινό ακούστηκαν τα πρώτα θύματα 
από τον βομβαρδισμό των Πατρών… 

Όλος ο κόσμος εν κινήσει φοβισμένος αλλά έτοιμος για κάθε τι. Ντύνονταν οι 
νέοι (και όχι μόνο οι νέοι) και τα τρένα έφευγαν για το μέτωπο… 
Σε πολύ λίγα εικοσιτετράωρα η πόλη άδειασε… Βουβή, σχεδόν νεκρή, θλιμμένη, 
περίμενε τα νέα των παιδιών της από το μέτωπο… 

Έρη Μελέκου 
 

 
 

 
 

Διαδήλωση Αθηναίων το πρωί της 28ης Οκτωβρίου 1940, Αθήνα, Πολεμικό 
Μουσείο 
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Ο πόλεμος έχει αρχίσει 

 
Ιταλικά στρατεύματα εισέβαλαν από τα ελληνοαλβανικά σύνορα, με σκοπό να 

καταλάβουν αρχικά την Ήπειρο. Στην καταπατημένη από τους Ιταλούς Αλβανία 
βρόντηξαν οι πρώτες κανονιές. Το ραδιόφωνο μετέδιδε την τρομερή είδηση και 
καλούσε σε επιστράτευση τους Έλληνες. Οι στρατιώτες με το τραγούδι στο 
στόμα αναχωρούσαν για το μέτωπο. 
Πολεμούν με θάρρος, πείσμα, ορμητικότητα και ηρωισμό. Με την ξιφολόγχη στα 

χέρια και την πολεμική ιαχή: «Αέρα» σημειώνουν τεράστιες και ανέλπιστες νίκες 
και υποχρεώνουν τις ιταλικές δυνάμεις να υποχωρήσουν. 
Βαρύς όμως και φοβερός ήταν ο χειμώνας του 1940-1941. Μήνες ολόκληρους 
τα πάντα ήταν σκεπασμένα με χιόνια, ενώ ο υδράργυρος στο θερμόμετρο 
κατέβηκε πολύ κάτω από το μηδέν. Λόγω του ορεινού εδάφους και του 
βαρύτατου χειμώνα, τα κρυοπαγήματα ήταν περισσότερα από τις απώλειες της 

μάχης. Όμως δε λύγισαν, δεν υποχώρησαν.  
Σπουδαία συμβολή στη νικηφόρα έκβαση του αγώνα, είχαν και άλλοι, οι 
αφανείς ήρωες του πολέμου: οι γυναίκες της Πίνδου που κουβαλώντας 
πυρομαχικά και τρόφιμα εφοδίαζαν τον στρατό, αλλά και οι γυναίκες στα 
μετόπισθεν, που είτε ως νοσοκόμες, είτε ως απλές νοικοκυρές, ενίσχυαν με τον 

τρόπο τους τους αγωνιζόμενους στρατιώτες στο μέτωπο. Η επιχείρηση της 
Ιταλίας στο μέτωπο της Αλβανίας είχε αποτύχει χάρη στο ελληνικό «ΟΧΙ». 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Μετά την αποτυχία των Ιταλών να καταλάβουν την Ελλάδα, έσπευσαν να τους 
βοηθήσουν οι σύμμαχοί τους Γερμανοί. Η γερμανική επίθεση κατά της Ελλάδας 
άρχισε στις 5:15’ της Κυριακής 6 Απριλίου 1941. Εκατοντάδες γερμανικά 
αεροπλάνα άρχισαν βομβαρδισμούς και Γερμανοί στρατιώτες έκαναν επίθεση 

σε ελληνικά οχυρά στα σύνορά μας με την Αλβανία και με τη Βουλγαρία. Ο 
ελληνικός στρατός αντιστάθηκε, αλλά δεν μπόρεσε να αντιμετωπίσει την 
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ταυτόχρονη εισβολή από δύο διαφορετικές περιοχές. Στις 9 Απριλίου 1941 
γερμανικές δυνάμεις κατέλαβαν τη Θεσσαλονίκη και κατευθύνθηκαν προς τη 
Νότια Ελλάδα. Στις 27 Απριλίου του 1941 και η Αθήνα έπεσε στα χέρια των 

κατακτητών. 
 
 

Κατοχή 

 

Η περίοδος της Κατοχής ήταν μια μεγάλη δοκιμασία για τον ελληνικό λαό.  Ο 
χειμώνας του 1941 - 1942 υπήρξε εφιαλτικός. Η πείνα στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη 
και σε άλλες μεγάλες πόλεις είχε κορυφωθεί. Ιδιαίτερα μάλιστα υπέφεραν τα 
μικρά παιδιά.  Οι άνθρωποι πρήζονται. Πεθαίνουν στους δρόμους. Το θέαμα 
ανθρώπων αναίσθητων από την πείνα στα πεζοδρόμια είναι κάθε μέρα 
συχνότερο. Στις γωνιές των δρόμων οι ντενεκέδες με τα σκουπίδια περιμένουν 

τους πεινασμένους ανθρώπους να ψάξουν μέσα να βρουν κάτι φαγώσιμο. 
Οργανώνονται συσσίτια. Οι κατακτητές αρπάζουν από τη χώρα ό,τι τους είναι 
χρήσιμο για τον πόλεμο που συνέχιζαν με άλλες χώρες: τρόφιμα, πρώτες ύλες 
από τα εργοστάσια, μεταφορικά μέσα και καύσιμα, χρήματα. 
Παρόλα αυτά οι Έλληνες δεν το βάζουν κάτω και προσπαθούν να αντισταθούν 

απέναντι στον κατακτητή με κάθε τρόπο.  
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Τα παιδιά στον πόλεμο 

 

 

Αγαπημένε μου μπαμπάκα,  
Να μη με λέτε πια μπεμπέκα, να με λέτε Αντωνίτσα. 
Μεγάλωσα πια, δεν είμαι εκείνο το κοριτσάκι που με ξέρατε. 
Τώρα πια πάχυνα, μεγάλωσα και πλέκω για τον στρατό 
μας. Η μαμά μου, μου έπλεξε ένα ωραίο φόρεμα και θα το 

βάλω το βαγιό για να πάω στην εκκλησία. 

 

 

Συλλογή Κυριάκου Ντελόπουλου 

 

 

 
Μπαμπάκα μου, είμαι καλό παιδάκι. Τώρα που έγινα 4 

χρονών θα ντυθώ νεολαία και θα έρθω να σ’ εύρω να 
σκοτώσουμε τον Μουσολίνι. Ζήτω ο στρατός μας. 

Εφ. «Ο Τύπος» 13.1.1941 

 

 
 
 
 

 
Μια μικρή από την Περδικόβρυση γράφει στον 

πατέρα της: 
Μπαμπά μου, να πιάσεις πολλούς Ιταλούς. Να 

τους φέρεις εδώ να τους βάλουμε στον κήπο να 

σκιάζουνε τα σπουργίτια που μας τρώνε τα 
σπανάκια. 

Η κορούλα σου, Μίνα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η τέχνη στον πόλεμο 

 
Πολλοί ήταν οι άνθρωποι των τεχνών και οι δημοσιογράφοι που «πολέμησαν» 
με τα δικά τους μέσα, αντιστάθηκαν στον κατακτητή και εμψύχωσαν τον 

ελληνικό λαό. Τραγούδια, ποιήματα, πίνακες ζωγραφικής, γελοιογραφίες 
δημιουργήθηκαν για τον σκοπό αυτό.  
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Παιδιά της Ελλάδος παιδιά - 1940 
Μες στους δρόμους τριγυρνάνε 

οι μανάδες και κοιτάνε 

ν’ αντικρίσουνε,  
τα παιδιά τους π’ ορκιστήκαν 
στο σταθμό όταν χωριστήκαν 

να νικήσουνε. 
 

Μα για ’κείνους που ’χουν φύγει 
και η δόξα τους τυλίγει,  

ας χαιρόμαστε,  
και ποτέ καμιά ας μην κλάψει,  

κάθε πόνο της ας κάψει,  
κι ας ευχόμαστε: 

 
Παιδιά, της Ελλάδος παιδιά,  

που σκληρά πολεμάτε πάνω στα βουνά,  
παιδιά στη γλυκιά Παναγιά 

προσευχόμαστε όλες να ’ρθετε ξανά.[…..] 

 
Με της νίκης τα κλαδιά,  

σας προσμένουμε παιδιά 

 

 

Στίχοι: Μίμης Τραϊφόρος 

Μουσική: Μιχάλης Σουγιούλ 

Ερμηνεία: Σοφία Βέμπο 
 

 
 

Αυτό κρατάει ανάλαφρο μες στην ανεμοζάλη 

το από του κόσμου τη βοή πρεσβυτικό κεφάλι, 

αυτό το λόγο θα σας πω, δεν έχω άλλο κανένα: 

Μεθύστε με τ’ αθάνατο κρασί του Εικοσιένα. 

 

Κωστής Παλαμάς, ποιητής 
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Γελοιογραφίες 
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Απελευθέρωση 

 
Στις 12 Οκτωβρίου 1944 η Ελλάδα ήταν και πάλι ελεύθερη μετά από 1.624 ημέρες 

Κατοχής. Ο κατακτητής είχε νικηθεί. 
 
«Τη νύχτα της 11ης Οκτωβρίου 1944 κοιμήθηκα στο σπίτι μου. Κάτι είχε ακουστεί 
ότι οι Γερμανοί θα εκκένωναν την πόλη την επομένη, αλλά τα ίδια είχανε πει και 
την προηγούμενη, τα ίδια και την πιο πριν. Για μέρες περιμέναμε την κάθε 

αυριανή. Ξύπνησα το πρωί της άλλης και πήρα με τα πόδια τον δρόμο για το 
Πολυτεχνείο ανύποπτος. Η χαρμόσυνη είδηση έφτασε στ' αυτιά μου από 
διαβάτες, μπαλκόνια και παράθυρα, καθώς προχωρούσα: "Φεύγουνε - 
Φεύγουνε!". Ναι, φεύγανε. Καθώς βγήκα στην Πατησίων αντίκρισα τις πρώτες 
σημαίες να ξεπροβάλλουν σε σπίτια και μαγαζιά. Ο λαός γιόρταζε την ελευθερία 
φωναχτά, με νικητήριες κραυγές και τραγούδια».  

Σάκης Πεπονής 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Οκτώβριος 1944. Η στιγμή της Απελευθέρωσης.  

 
Ο πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου υψώνει την 

ελληνική σημαία στον ιερό βράχο της Ακρόπολης, 
Αθήνα, ΕΛΙΑ 
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Δραστηριότητα 1 

Μ ι α  απ ό  τ ι ς  π αρ ακ ά τ ω  ε ι κ όν ε ς  ε ί ν α ι  α π ό  τ ο ν  π ό λ ε μ ο  τ ο υ  1 9 4 0 .  

Μ π ορ ε ί ς  ν α  τ η  δ ι ακ ρ ί ν ε ι ς ;  ( Σ υ ζ ή τ η σ έ  τ ο  μ ε  τ η ν  ο μ ά δ α  σ ο υ )  

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
  

1 

2 

3 

4 

5 
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Π οι α  α πό  τ ι ς  πα ρα πά ν ω  ε ι κό ν ε ς  έχ ε ι  τ ρα βη χ τ ε ί  το  1 94 0 ;  Π ώ ς 

τ ο  κ ατ ά λα βε ς ;  

_ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ ___ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _

_ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ ___ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _

_ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ ___ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _

_ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ ___ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _

_ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ ___ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _

_ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ ___ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _

_ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ ___ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _

_ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _  

 

Τ ι  κ ο ι ν ό  έ χο υ ν  αυ τ έ ς  ο ι  ε ι κό ν ε ς ;  Τ ι  συ μ πέ ρα σμα  β γ άζ ε ι ς  γ ια  

τ η ν  κα τ α στ ρο φικ ή  πλ ευ ρά  τ ου  πο λέ μ ο υ ;  

 

_ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ ___ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __

_ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ ___ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __

_ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ ___ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __

_ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ ___ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ __

_ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ ___ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __

_ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ ___ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __

_ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ ___ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __

_ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ ___ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __

_ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ ___ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __

_ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ ___ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __

_ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ ___ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _  
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Δραστηριότητα 2  

Ελληνικά 

 (Τα απίθανα μολύβια, τεύχος α’, σελ. 79) 

 

Οκτώβριος 1940 

Τη Δευτέρα 28 Οκτωβρίου 1940 δεν πήγαμε σχολείο. Είχε  κηρυχτεί ο Ελληνοϊταλικός 
πόλεμος. Αναστατωμένα ήμασταν εμείς τα παιδιά. Οι Ιταλοί βομβάρδισαν τη 

Θεσσαλονίκη. Στο μαγαζί του πατέρα μου γίνηκαν πολλές καταστροφές. 

Απρίλιος 1941 

Αφού χύθηκε αίμα πολύ στα σύνορα, είπαν ότι νικούσαμε. Τι χαρές, τι τραγούδια 

στους δρόμους. Μα δυστυχώς μας βγήκαν ξινά. Η Γερμανία κήρυξε πόλεμο στην 
Ελλάδα. Τρεις μέρες βαστάξαμε εμείς οι Έλληνες. Στις 9 Απριλίου το βράδυ μπήκαν οι 

Γερμανοί στη Θεσσαλονίκη. Η μαμά έκλαιγε, ο μπαμπάς ήταν καταστεναχωρημένος κι 

εμείς οι τρεις αδερφές καθόμασταν χωρίς μιλιά. Δεν πέρασε πολύς καιρός κι άρχισε 
να θερίζει την Ελλάδα μια φοβερή πείνα. Δε βρίσκαμε πουθενά τροφή παρά μόνο σε 

μερικά χωριά. 

Μάρτιος 1943 

Έφτασε στα αυτιά μας μια κακή είδηση, ότι θα μας εξορίσουν. Ο κόσμος κοίταξε να 

σωθεί. Εμάς ήρθε ο γιατρός Καρακώτσος να μας σώσει. Κρυφτήκαμε στο διαμέρισμά 
του. Περνώ τον καιρό μου διαβάζοντας, γράφοντας ή παίζοντας με την αδερφούλα 

μου και το γιο του γιατρού. 

Οκτώβριος 1944 

Στις 26 Οκτωβρίου 1944 ελευθερώθηκε η Θεσσαλονίκη. Μείναμε κλεισμένοι στην 
κρυψώνα μας 18 ολόκληρους μήνες, 548 ατέλειωτες μέρες.  

 

Διασκευασμένα αποσπάσματα και φωτογραφίες από το βιβλίο 
της Ροζίνας Πάρδο-Ασσέρ Ροζίνα: 548 ημέρες με άλλο όνομα, εκδ. Γαβριηλίδης 
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Κάνε μία λίστα με όσα στερούνται τα παιδιά κατά τη διάρκεια ενός πολέμου. 

 

 

 

 

 

 

 Διάλεξε μία από τις μέρες που ακολουθούν (Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα) για να 

γράψεις ημερολόγιο! 

Αγαπημένο μου ημερολόγιο, 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

_______________ 
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Μαθηματικά  

1. Πρόβλημα 

Μια Ηπειρώτισσα έπλεξε για τους φαντάρους 58 πουλόβερ. Μία άλλη έπλεξε 12 

λιγότερα από την πρώτη. Πόσα πουλόβερ έπλεξε η δεύτερη; 

Λύση: 

 

Απάντηση: 

2. Λύσε τις παρακάτω πράξεις, βρες σε ποιο γράμμα αντιστοιχεί το κάθε αποτέλεσμα και 

θα βρεις τι φώναζαν οι Έλληνες στρατιώτες. 

(5 x 5) – (3 x 8) = ___                                                                 

         (6 x 7) - 38= ___                                                                 

           (2 x 9) – 1 = ___                                                                 

(5 x 10) – (7 x 7)= ___                                                                 

Οι Έλληνες φώναζαν _________________ . 
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Ποιήματα για το έπος του ‘40 

 

ΣΗΜΑΙΑ ΓΑΛΑΝΗ 

Όταν στη μέση ξεπροβαίνεις  

και κυματίζεις γαλανή,  

χίλιες ελπίδες ανασταίνεις  

κι έχεις την πιο γλυκιά μορφή. 

 

Όταν με χάρη κατεβαίνεις  

και το κοντάρι σου φιλείς, 

στους στοχασμούς μας μπαίνεις  

και με τους πόθους μας μιλείς. 

 

Όταν το αγέρι σε ψηλώνει  

και κάθε άκρη σου φιλεί,  

είν’ ο σταυρός μας που σ' ενώνει  

με τη βοήθεια την τρανή.  

 

Κι όταν γαλήνη σε διπλώνει  

κι ακουμπισμένη μας θωρείς,  

δόξα παλιά σε στεφανώνει  

και δόξα νέα καρτερείς. 

 

Όταν στη μέση ξεπροβαίνεις  

και κυματίζεις γαλανή,  

χίλιες ελπίδες ανασταίνεις  

κι έχεις την πιο γλυκιά μορφή. 
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ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΗΠΕΙΡΩΤΙΣΣΕΣ 

Γυναίκες Ηπειρώτισσες 

μέσα στα χιόνια πάνε 

κι οβίδες κουβαλάνε. 

Θεέ μου τι τις πότισες 

και δεν αγκομαχάνε. 

 

Γυναίκες Ηπειρώτισσες 

ξαφνιάσματα της φύσης 

εχθρέ γιατί δε ρώτησες 

ποιον πας να κατακτήσεις. 

 

Γιαννιώτισσες, Σουλιώτισσες 

ξαφνιάσματα της φύσης 

εχθρέ γιατί δεν ρώτησες 

ποιον πας να κατακτήσεις. 

 

Γυναίκες από τα σύνορα 

κόρες, γριές, κεράδες 

φωτιά μες τους βοριάδες 

Εσείς θα είστε σίγουρα 

της λευτεριάς μανάδες. 
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ΣΤΗ ΣΗΜΑΙΑ 

 

Μέσα μας βαθιά για σένα  

μια λαχτάρα πάντα ζει 

την πατρίδα συμβολίζεις  

και τη λευτεριά μαζί. 

 

Γαλανόλευκη η θωριά σου  

και φαντάζεις μέσ' στο νου 

σαν το κύμα, σαν το γέλιο  

του πελάου και τ' ουρανού. 

 

Της τιμής και της ανδρείας  

είσ' αστείρευτη πηγή,  

του λευκού Σταυρού σου η χάρη  

δυναμώνει κι ευλογεί. 

 

Κι όσοι χάνονται για σένα  

σπώντας σίδερα βαριά,  

ξεψυχούν και τραγουδούνε  

χαίρε, ω χαίρε, λευτεριά. 
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ΟΤΑΝ ΚΑΝΟΥΜΕ ΠΟΛΕΜΟ 

Όταν κάνουνε πόλεμο 

η γη έχει πονόλαιμο 

πονάει η καρδιά της 

και κλαίνε τα παιδιά της 

κι όλο κάνουμε πόλεμο  

κι άντε με τον πονόλεμο 

τον άρρωστο λαιμό της  

από τον πόλεμό της. 

Ενάντια στον πονόλαιμο 

στον πόνο και στον πόλεμο 

υπάρχει μια ασπιρίνη 

άνθρωποι, πέστε ΕΙΡΗΝΗ. 

 

                                                                                            Γιώργος Μαρίνος 
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ΥΜΝΟΣ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ 

Αυτό είναι το ιερό πανί το γαλανό και τ' άσπρο, 

κομμάτι από ανοιξιάτικο και ξάστερο ουρανό, 

που είναι λευκό σαν τον αφρό του κύματος που ανθίζει 

σε περιγιάλι ολόγλυκο, σε πέλαο μακρινό. 

Αυτό είναι το ιερό πανί, που, όταν περνάει μπροστά μας, 

υγραίνονται τα βλέφαρα και σπαρταρά η καρδιά μας. 

 

                                                    (Απόσπασμα από ποίημα του Σ. Δάφνη) 

 

 

 

ΑΝ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΛΕΓΕΣΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ 

Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος 

δεν θα πάψεις ούτε στιγμή ν' αγωνίζεσαι για την ειρήνη και 

για το δίκαιο. 

Θα βγεις στους δρόμους, θα φωνάξεις, τα χείλια σου θα 

ματώσουν απ' τις φωνές 

το πρόσωπό σου θα ματώσει από τις σφαίρες - μα ούτε βήμα πίσω. 

Κάθε κραυγή σου μια πετριά στα τζάμια των πολεμοκάπηλων 

κάθε χειρονομία σου σα να γκρεμίζει την αδικία. 

… 

Δεν έχεις καιρό, 

δεν έχεις καιρό για τον εαυτό σου 

αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος. 

                                                        

                                                (Απόσπασμα από ποίημα του Τ. Λειβαδίτη) 
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Ο ΝΑΠΟΛΙΤΑΝΟΣ 
 

Μελαχρινέ Ναπολιτάνο, 
ο πόλεμος είναι φρικτός, 

εσύ μαχαίρωσες τον Πάνο, 
μετά σε σκότωσε κι αυτός. 

 

Τώρα κοιμάστε αγκαλιασμένοι 
όπως το θέλησε ο Θεός, 
νάν' οι λαοί αδελφωμένοι, 
μαύροι λευκοί ένας λαός. 

 
 Εσύ στη Νάπολη μπαρμπέρης 

κι αυτός ψαράς στο Αιτωλικό 
να μάθεις δεν θα καταφέρεις 

πως φτάσαμε στο φονικό. 
 

Τώρα κοιμάστε αγκαλιασμένοι 

όπως το θέλησε ο Θεός, 
νάν' οι λαοί αδελφωμένοι, 
μαύροι λευκοί ένας λαός. 
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Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 

 

Χαρά μεγάλη έχουμε 

ελεύθεροι που ζούμε 

και σήμερα γιορτάζουμε 

γελάμε, τραγουδούμε. 

 

Ζήτω, παιδιά η Λευτεριά! 

Ζήτω η Ελευθερία! 

Στον κόσμο όλο δώσαμε 

χαρά και ευτυχία. 
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ΤΟ ΠΑΝΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΕΜΒΑΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 

Ομπρός! Με ορθή μεσούρανη 

της Λευτεριάς τη δάδα, 

ανοίγεις δρόμο Ελλάδα, 

στον άνθρωπον! Ομπρός! 
 

Ορμάνε πρώτοι οι Ελληνες, 

κι όλοι οι λαοί σιμά σου 
(μεγάλο τ' όνομά Σου) 

βροντοφωνάν: Ομπρός! 
 

Ομπρός να γίνουμε ο τρανός 
στρατός που θα νικήσει 

σ' Ανατολή και Δύση 

το μαύρο φίδι, ομπρός. 
 

Ομπρός, κ' η Ελλάδα σηκώθηκε 
και διασκορπάει τα σκότη. 

Ανάστα η Ανθρωπότη 

κι ακολούθα την! Ομπρός!» 
 

`     Άγγελος Σικελιανός 
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ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΔΟΞΑ 

 

Ας τραγουδήσουμε παρέα 

τραγούδια για τη λευτεριά 

και ας υμνήσουμε και πάλι 

τη δόξα, την παλικαριά. 

Τιμή και δόξα στην Ελλάδα 

που βροντοφώναξε το ΟΧΙ, 

τιμή και δόξα στους φαντάρους 

που με το όπλο και τη λόγχη 

πολέμησαν μέσα στα χιόνια 

με μια ψυχή, με μια καρδιά 

κι έδειξαν ότι δε νικάνε 

τα όπλα, αλλά η καρδιά. 
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ΟΧΙ 

 

 Σήμερα η πατρίδα μας 

έχει γιορτή και πάλι, 

γιορτάζει υπερήφανη 

μια νίκη της μεγάλη. 

Σαν σήμερα οι Έλληνες 

απάντησαν το ΟΧΙ 

και νίκησαν τους Ιταλούς 

με το όπλο και τη λόγχη. 

Σαν σήμερα οι Έλληνες 

τους Ιταλούς νικήσαν 

και την ελευθερία τους 

με αίμα εκερδίσαν. 

 

 

 

28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 

 

 Μια μέρα φθινοπωρινή 

κρύα χωρίς λιακάδα 

οι Ιταλοί θελήσανε 

να πάρουν την Ελλάδα. 

Μα οι Έλληνες απάντησαν 

ΟΧΙ με ένα στόμα 

εχθρού ποδάρι δεν πατά 

στο ελληνικό το χώμα. 

Γιατ’ είναι χώμα ιερό 

με αίμα ποτισμένο 

κι από τα χρόνια τα παλιά 

δάφνες, μυρτιές σπαρμένο. 

ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΜΕΡΑ 
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Ευλογημένη τρεις φορές 

του Οκτώβρη αυτή η μέρα, 

που διώξανε τους Ιταλούς 

απ’ την Ελλάδα πέρα. 

Ευλογημένος ο λαός 

που απάντησε το ΟΧΙ 

ευλογημένος ο στρατός 

που με τη ξιφολόγχη, 

πάνω στην Πίνδο έγραψε 

«Ζήτω η ελευθερία» 

και μια σελίδα έγραψε 

χρυσή στην ιστορία. 
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ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ  

 

 Στα βουνά της Αλβανίας 

της Ελλάδας τα παιδιά 

πολεμούνε τον εχθρό μας 

όλα τους με μια καρδιά. 

  

Πολεμούνε σαν λιοντάρια 

μπρος στην πρώτη τη γραμμή 

απ’ το χώμα μας μην πάρει 

ο εχθρός μια σπιθαμή. 

  

Κάνουν τείχος τα κορμιά τους 

μην περάσει η σκλαβιά 

και προσφέρουν τη ζωή τους 

για τιμή και λευτεριά. 

  

Δε φοβούνται ούτε βόλια 

ούτε χιόνι και βοριά 

και την πείνα τους ξεχνούνε 

πάντα για τη λευτεριά. 
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ΤΟ ΟΧΙ ΤΟΥ ΣΑΡΑΝΤΑ 

 

Στην ιστορία των λαών 

σύμβολο θα’ ναι πάντα 

οι Έλληνες, το ΟΧΙ τους 

κι ο Οκτώβρης του Σαράντα! 

Τ’ αηδόνι απ’ την Ανατολή 

και τα πουλιά απ’ τη Δύση, 

σ’ όλο τον κόσμο τραγουδούν 

κι οι ουρανοί αντιλαλούν 

πως πάλι η Ελλάδα μια φορά 

το δρόμο για τη Λευτεριά, 

το δρόμο για τη Λευτεριά 

στον άνθρωπο θα δείξει! 

 

Στης Αλβανίας τα βουνά 

κι απάνω στ’ άσπρο χιόνι, 

της νιότης και της λεβεντιάς 

ο ανθός με το αίμα της καρδιάς 

γράφει πως πάντα εδώ θα ζει 

του Λεωνίδα η ψυχή, 

του Λεωνίδα η ψυχή 

και του Κολοκοτρώνη. 
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Ο ΤΣΟΛΙΑΣ 

 

Τη φουστανέλα φόρεσα 

το μυτερό τσαρούχι 

κι έκανα πάνω στα βουνά 

το φοβερό γιουρούσι. 

 

Με του σπαθιού μου την αιχμή 

με την κραυγή «Αέρα» 

κυνήγησα τους Ιταλούς 

στην Κορυτσά πιο πέρα. 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΟΠΟΥΛΟ 

 

Είμ’ ελληνόπουλο 

το’χω καμάρι. 

Νιώθω στα στήθη μου 

καρδιά  λιοντάρι. 

 

Είμ’ ελληνόπουλο 

κι ως τα στερνά μου 

θα’ναι ελεύθερα 

νους και καρδιά μου. 
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Η ΕΛΛΗΝΟΠΟΥΛΑ 

 

Ήμουν Ελληνοπούλα 

με φλόγα στην ψυχή. 

Μια μέρα του Σαράντα 

στης Πίνδου την κορφή 

έπεσα εκεί για πάντα 

πατρίδα μου γλυκιά 

θυσία για την Ελλάδα 

και για τη Λευτεριά. 

 
 
 

ΕΘΝΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ 

 

Γιορτάζει η Πατρίδα  

μεγάλη χαρά, 

σιμά της η δόξα  

μ' ολάσπρα φτερά. 

 

Γιορτάζει η Πατρίδα 

 σε κάθε μεριά, 

μυρίζουν οι δάφνεs  

γελά η λευτεριά. 

 

Σ' αυτή τη γιορτή της 

ελάτε παιδιά. 

Ψηλά τη σημαία! 

Ψηλά την καρδιά! 

 

 

  



 

55 
 

ΣΤΟΥΣ ΗΡΩΙΚΟΥΣ ΝΕΚΡΟΥΣ ΜΑΣ 

 

Σ’ εσάς που πολεμήσατε για την ελευθερία 

κι εγράψατε με το αίμα σας τη νέα ιστορία, 

καίγουμε με τη σκέψη σας στους τάφους σας λιβάνι 

κι αμάραντο σας φέρνουμε της δόξας το στεφάνι.  

 

Ας είναι πάντα ελαφρό στους τάφους σας το χώμα 

και τ’ όνομά σας άσβηστο ας μείνει στον αιώνα. 

Σ’ όλους εσάς οφείλουμε τρανή ευγνωμοσύνη 

και η θυσία σας σε μας παράδειγμα θα μείνει.  

Αν κάποτε θα χρειαστεί κι εμείς να αμυνθούμε, 

για τα αγνά ιδανικά, εσάς θα μιμηθούμε. 

Σήμερα που γιορτάζουμε τα επινίκια σας, 

η σκέψη μας φτεροκοπά με σεβασμό κοντά σας. 

Για σας μιλούμε σήμερα όλοι με περηφάνια 

κι από τον κήπο της καρδιάς σας πλέκουμε στεφάνια. 
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17Η ΝΟΕΜΒΡΗ 

 

Σκοπός 

• Καλλιέργεια κριτικής σκέψης, με αφορμή την επέτειο του Πολυτεχνείου. 

 

Στόχος 

• Εξοικείωση με τη μαρτυρία ως πηγή πληροφόρησης 

• Κατανόηση και ανάπτυξη του σχετικού λεξιλογίου 

• Εξοικείωση με τα ιδανικά και τις αξίες του εκάστοτε πολιτειακού συστήματος 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

Γλώσσα Γ’ Δημοτικού, α’ τεύχος, σελ. 83- 84 

• Οι μαθητές προσεγγίζουν τα γεγονότα του Πολυτεχνείου μέσα από τον 

σχολιασμό κατάλληλου ιστορικού υλικού (βιβλία, φωτογραφίες, ηχητικό υλικό 

κ.α.). 

• Εποπτικό υλικό: επετειακά τραγούδια. 

• Οι μαθητές έρχονται σε επαφή με επετειακά τραγούδια. 

• Προβολή video  

• Οι μαθητές παρακολουθούν βίντεο για την εισβολή του τανκ στον προαύλιο 

χώρο του Πολυτεχνείου. 

 

Επέκταση ενότητας 

Τα πανό τότε έγραφαν «ψωμί, παιδεία, ελευθερία». Αν έγραφες ένα πανό σήμερα, ποιο 

θα ήταν το σύνθημά του; 
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ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 17ης ΝΟΕΜΒΡΗ  

Τα τραγούδια του Πολυτεχνείου 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Όνομα: _________________________ 
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Ο δρόμος 
 

Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία 

κάποιος την έγραψε στον τοίχο με μπογιά. 
Ήταν μια λέξη μοναχά «ελευθερία» 
κι είπανε πως την έγραψαν παιδιά. 

Λα λα λα λα… 
 

Ύστερα κύλησ’ ο καιρός κι η ιστορία 
πέρασε εύκολα απ’ τη μνήμη στην καρδιά. 

Ο τοίχος έγραφε «μοναδική ευκαιρία» 
εντός πωλούνται πάσης φύσεως υλικά». 

Λα λα λα λα… 
 

Τις Κυριακές από νωρίς στα καφενεία 
κι ύστερα γήπεδο, στοιχήματα, καυγάς. 

Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία 
κι ύστερα είπαν πως την έγραψαν παιδιά. 

Λα λα λα λα… 

 

μουσική – τραγούδι: Μάνος Λοΐζος 

στίχοι: Κωστούλα Μητροπούλου 
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Τα παιδιά ζωγραφίζουν στον τοίχο 

 

Τα παιδιά ζωγραφίζουν στον τοίχο 
δυο καρδιές κι έναν ήλιο στη μέση. 

Παίρνω φως απ’ τον ήλιο και φτιάχνω την αγάπη 
και μου λες πως σ' αρέσει. 

 
Τα παιδιά τραγουδούν μες στους δρόμους 

κι η φωνή τους τον κόσμο αλλάζει. 

Τα σκοτάδια σκορπάνε κι η μέρα λουλουδίζει 
σαν ανθός στο περβάζι. 

 
Ένα σύννεφο είν’ η καρδιά μου 
κι η ζωή μου γιορτή σε πλατεία. 

Σ’ αγαπώ κι ο απέραντος κόσμος πόσο μοιάζει 

με μικρή πολιτεία. 

 

μουσική: Γιώργος Χατζηνάσιος 

στίχοι: Μιχάλης Μπουρμπούλης 
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Ο λεβέντης 

 
Σαν τον αητό φτερούγαγε στη στράτα 

τον καμαρώνει η γειτονιά στα παραθύρια, 

με χαμηλά τα μαύρα του τα μάτια 
λεβέντης εροβόλαγε. 

 
Στα ματιά του ένα, ένα σύννεφο 

μες την καρδιά, καρδιά του σίδερο. 

Κυλάει το αίμα, σκέπασε τον ήλιο 
κι ο χάρος εροβόλαγε. 

 
Σφαλούν τα μάτια, μάτια κι οι καρδιές 

σφαλούν τα πα-, τα παραθύρια. 
Μετά χυμάει ο Χάροντας καβάλα 

κι εκείνος χαμογέλαγε. 
 

Ποιος κατεβαίνει σήμερα στον Άδη; 
Ποιον κουβεντιάζει η γειτονιά κι ανανταριάζει; 

Γιατί βουβά είναι τα βουνά κι οι κάμποι; 

Λεβέντης εροβόλαγε. 
 
 

μουσική: Μίκης Θεοδωράκης 

στίχοι: Νότης Περγιάλης 

 

 

  



 

61 
 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 

Σκοπός 

• Οι μαθητές έρχονται σε επαφή με το θαύμα της γέννησης του Θεανθρώπου. 

 

Στόχοι 

• Οι μαθητές επεξεργάζονται τις άγιες μέρες των Χριστουγέννων μέσα από τα 

διαφορετικά ήθη και έθιμα του κάθε τόπου. 

• Οι μαθητές καλλιεργούν λεξιλόγιο σχετικό με την ενότητα. 

• Οι μαθητές έρχονται σε επαφή με διαφορετικά είδη λογοτεχνικών κειμένων και 

εντοπίζουν ομοιότητες και διαφορές. 

• Οι μαθητές εξοικειώνονται με τα κάλαντα της κάθε περιοχής. 

• Με αφορμή τη γιορτή των Χριστουγέννων οι μαθητές εμπλέκονται σε 

δημιουργικές δραστηριότητες. 

• Οι μαθητές αναλύουν τις διαφορετικές εικαστικές αποδόσεις των παραστάσεων 

της γέννησης και τις ερμηνεύουν. 

• Οι μαθητές επεκτείνουν τις γνώσεις τους και κάνουν συνδέσεις με αντίστοιχα 

έθιμα απ’όλο τον κόσμο. 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

Γλώσσα Γ’ Δημοτικού, γ΄τεύχος, σελ.74-76 + Θρησκευτικά σελ. 53-72 

• συζήτηση στην τάξη για την αποτύπωση των θρησκευτικών γεγονότων μέσα 

από τη λογοτεχνία και την επεξεργασία έργων τέχνης. 

• εξοικείωση με το ιδιαίτερο λεξιλόγιο των κειμένων 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

Χριστουγεννιάτικα προβλήματα  

 

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ (σελ.97-120) 

Αναδιήγηση των γεγονότων της γέννησης του Χριστού 

Με την επεξεργασία των σελ. 68-72 του βιβλίου οι μαθητές έρχονται σε επαφή με τα 

διαφορετικά έθιμα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο. 

Σύγκριση εικόνων του βιβλίου σελ.64 – Καταγραφή κοινών και διαφορετικών στοιχείων 

με χρήση του διαγράμματος Venn. 

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 
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Ο κόσμος των χριστουγεννιάτικων διακοπών 
 

Διαλέγω και ολοκληρώνω 4 δραστηριότητες. 

Η μία από αυτές είναι υποχρεωτικά η ανάγνωση ενός βιβλίου. 
 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

Διαβάζω ένα 

βιβλίο. 

Ζωγραφίζω την 

αγαπημένη μου 

σελίδα. Με λίγα 

λόγια από κάτω 

γράφω γιατί 

είναι η 

αγαπημένη μου. 

Θα την 

παρουσιάσω 

στο τμήμα μου. 

Φτιάχνω μία 

χριστουγεννιάτικη 
κατασκευή. Τη 

φωτογραφίζω και 
την παρουσιάζω 

στην τάξη μου 

εξηγώντας με τη 
βοήθεια επιθέτων 
πώς την έφτιαξα. 

Κουραμπιές, 

νύχτα, θάλασσα, 
γείτονας, ταξίδι. 

Χρησιμοποιώ τις 
παραπάνω λέξεις 
για να γράψω μια 
χριστουγεννιάτικη 
ιστορία. Προσέχω 

να έχει 

παραγράφους 
(αρχή-μέση-τέλος) 
και προτάσεις με 
ολοκληρωμένο 

νόημα (κεφαλαίο-

τελεία). 

Παρασκευάζω 

ένα γλυκό με την 
οικογένειά μου. 

Το 
φωτογραφίζω 
και γράφω τη 

συνταγή (υλικά-
εκτέλεση). 

Κρατώ 

ημερολόγιο στις 
διακοπές μου. 

Σημειώνω 
σκέψεις και 

συναισθήματα. 
Διαβάζω στην 

τάξη τις δύο 
καλύτερες 

ημέρες μου. 

Φτιάχνω το 

λεξιλόγιο των 
Χριστουγέννων. 
Ανατρέχω στο 

λεξικό για να 
βεβαιωθώ για τη 

σωστή 
ορθογραφία. 

Γράφω 
αλφαβητικά τις  

λέξεις. 

Διαλέγω έξι 

χριστουγεννιάτικες 
εικόνες ή 

φωτογραφίες από 
τις διακοπές μου, 

τις κολλώ σε 
χαρτόνια Α4 και 
γράφω λεζάντα 

για καθεμία. 

Γράφω δύο 

προβλήματα με 
κουραμπιέδες 

και 
μελομακάρονα, 

τα λύνω και 
απαντώ με 

ολοκληρωμένη 
πρόταση. 

 
Θυμάμαι να ανακυκλώσω τις συσκευασίες από τα δώρα! 

Καλές γιορτές! 
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25Η ΜΑΡΤΙΟΥ 

 

Σκοπός 

• Οι μαθητές έρχονται σε επαφή με την εθνική και θρησκευτική μας παράδοση. 

Στόχοι 

- Διερευνούν τις συνθήκες της Ελληνικής Επανάστασης. 

- Αναγνωρίζουν τις αξίες που διέπουν την επανάσταση των Ελλήνων. 

- Αντιλαμβάνονται την σημασία της σύνδεσης της εθνικής γιορτής με τη 

θρησκευτική. 

- Διαπιστώνουν ότι η ελευθερία πρέπει να είναι ένα πανανθρώπινο αγαθό. 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

Γλώσσα Γ’ Δημοτικού, β΄ τεύχος, σελ. 78- 79, «Η καταστροφή των Ψαρών» 

- επεξεργασία των ποιημάτων και σύνδεση με τα ιστορικά γεγονότα 

- συζήτηση στην τάξη για την λογοτεχνική και την καλλιτεχνική (εικόνες του  

βιβλίου) αποτύπωση των ιστορικών γεγονότων. 

Ανθολόγιο Γ’- Δ’ Δημοτικού  

σελ. 92- 93 «Θούριος»                                                                 

- εντοπισμός των συνεπειών της σκλαβιάς μέσα στο ποίημα, 

- η συνεισφορά των ανθρώπων του πνεύματος (Σολωμός, Φεραίος) στον 

αγώνα των Ελλήνων. 

 

σελ. 94 «Το μικρό κλεφτόπουλο» 

- σύνδεση με το παραδοσιακό τραγούδι «Κλέφτικη ζωή» από το παράρτημα 

- παραγωγή γραπτού λόγου «Το ημερολόγιο του κλεφτόπουλου». 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

Προβλήματα με θέμα τους ήρωες της επανάστασης. 
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ΙΣΤΟΡΙΑ 

Έρευνα για τους ήρωες της επανάστασης. 

• Τα παιδιά βλέπουν τους ήρωες σε εικόνες από το παράρτημα. 

• Κάθε ομάδα διαλέγει τον ήρωα, για τον οποίο επιθυμεί να εργαστεί. 

• Τα παιδιά διατυπώνουν σε post-it τρία πράγματα που θέλουν να διερευνήσουν 

σε σχέση με τον επιλεγμένο ήρωα. 

• Παρουσίαση στην ολομέλεια της τάξης. 

 

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ 

Βιβλίο Γλώσσας σελ. 80 και βιβλίο Θρησκευτικών σελ.57 

• Τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τη θρησκευτική παράδοση. 

• Συνδέουν τις πληροφορίες του κειμένου με την απεικόνιση του γεγονότος 

(αγιογραφία). 

 

ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

Ανάλυση έργων του Νικόλαου Γύζη 

 

ΜΟΥΣΙΚΗ 

Ακρόαση των επετειακών τραγουδιών  (παράρτημα)  

 

Επέκταση ενότητας 

Κόσμος σαββατοκύριακου «Το σχολείο του κόσμου», Λία Χατζοπούλου, εκδ. 

Φυτράκη 

Πληροφορίες για τη συγγραφέα και την εικονογράφο 

Ερώτηση: «Πώς θα ήταν ο κόσμος αν οι άνθρωποι σκέφτονταν και συνεργάζονταν 

πέρα από σύνορα και θρησκείες»; 
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ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 25ης  ΜΑΡΤΙΟΥ   

Οι ήρωες της επανάστασης του 1821 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Θεόδωρος Κολοκοτρώνης     Γιώργος 
Καραϊσκάκης 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  Κωνσταντίνος Κανάρης                            Αθανάσιος Διάκος 
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Μαντώ Μαυρογένους          Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Παπαφλέσσας      Οδυσσέας Ανδρούτσος 
 
 
 

 
 
 
  



 

67 
 

          

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

  

                   Νικηταράς               Ανδρέας Μιαούλης 
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Τα προβλήματα της Επανάστασης 
 

Ο Θ. Κολοκοτρώνης γεννήθηκε το 1770 κι έγινε κλέφτης το 1785. Μπορείς να 

υπολογίσεις πόσο χρονών ήταν τότε;  
ΛΥΣΗ: 
 
 
 

 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 
___________________________________________________________________________
___________________________ 
 

 

Ο Θ. Κολοκοτρώνης γεννήθηκε το 1770. Φυλακίστηκε στο Ναύπλιο 63 

χρονών. Ποια χρονολογία συνέβη αυτό; 
ΛΥΣΗ: 
 

 
 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 
___________________________________________________________________________

___________________________ 
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Ο Θ. Κολοκοτρώνης γεννήθηκε το 1770 κι έφυγε από τη ζωή το 1843. Πόσων 

ετών πέθανε; 
ΛΥΣΗ: 

 
 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 
___________________________________________________________________________

___________________________ 
 
 

Δεδομένου ότι ο Γ. Καραϊσκάκης γεννήθηκε το 1782 λύσε τα παρακάτω 

προβλήματα: 

 Πόσο χρονών ήταν ο Γ. Καραϊσκάκης όταν διέκοψε την πολιορκία του 

Μεσολογγίου το 1825; 
ΛΥΣΗ: 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 
___________________________________________________________________________

___________________________ 
  
 
 

Πόσα χρόνια διαφορά ηλικίας έχουν ο Γ.Καραϊσκάκης και ο Θ. 

Κολοκοτρώνης;  

ΛΥΣΗ: 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 
___________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 
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Τα τραγούδια του 1821 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μουσική: Μάνος Χατζιδάκις    Ποίηση: Νίκος Γκάτσος 
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Στα κακοτράχαλα τα βουνά 

με το σουράβλι* και τον ζουρνά** 

πάνω στην πέτρα την αγιασμένη 

χορεύουν τώρα τρεις αντρειωμένοι. 

Ο Νικηφόρος κι ο Διγενής 

κι ο γιος της Άννας της Κομνηνής. 

Δική τους είναι μια φλούδα γης 

μα εσύ Χριστέ μου τους ευλογείς 

για να γλιτώσουν αυτήν τη φλούδα 

απ’ το τσακάλι και την αρκούδα. 

Δες πώς χορεύει ο Νικηταράς 

κι αηδόνι γίνεται ο ταμπουράς***. 

Από την Ήπειρο στον Μοριά 

κι απ’ το σκοτάδι στη λευτεριά 

το πανηγύρι κρατάει χρόνια 

στα μαρμαρένια του χάρου αλώνια. 

Κριτής κι αφέντης είν’ ο Θεός 

και δραγουμάνος**** του είν’ ο λαός. 

 

 

*πνευστό όργανο σαν λεπτή φλογέρα 

** πνευστό όργανο από καλάμι 

*** έγχορδο βυζαντινό μουσικό όργανο 

**** διπλωμάτης ή διερμηνέας κατά την περίοδο της Οθωμανικής 

αυτοκρατορίας 
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Μουσική: Χρήστος Λεοντής    Στίχοι: Ρήγας Φεραίος 

 

Ως πότε παλικάρια, θα ζούμε στα στενά, 

μονάχοι σα λιοντάρια, στις ράχες* στα βουνά; 

 

Κάλλιο ‘ναι μιας ώρας ελεύθερη ζωή, 

παρά σαράντα χρόνια, σκλαβιά και φυλακή. 

 

Σπηλιές να κατοικούμε, να βλέπουμε κλαδιά,  

να φεύγουμ’ απ’ τον κόσμο, για την πικρή σκλαβιά. 

 

Κάλλιο ‘ναι μιας ώρας ελεύθερη ζωή, 

παρά σαράντα χρόνια, σκλαβιά και φυλακή. 

 

Να χάνουμε αδέλφια, πατρίδα και γονείς, 

τους φίλους, τα παιδιά μας κι όλους τους συγγενείς. 

 

Κάλλιο ‘ναι μιας ώρας ελεύθερη ζωή, 

παρά σαράντα χρόνια, σκλαβιά και φυλακή. 

     

 

 

__________ 

*η νοητή γραμμή που ενώνει τις κορυφές δυο 

βουνών 

(x 2 φορές) 
 

(x 2 φορές) 
 

(x 2 φορές) 
 

(x 2 φορές) 
 

(x 2 φορές) 
 

(x 2 φορές) 
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Μουσική: Σταύρος Κουγιουμτζής     Στίχοι: Σώτια Τσώτου 

 

Μου ξανάρχονται ένα-ένα χρόνια δοξασμένα 

να ’τανε το ’21 να ’ρθει μια στιγμή 

Να περνάω καβαλάρης στο πλατύ τ’ αλώνι* 

και με τον Κολοκοτρώνη να ’πινα κρασί 

Να πολεμάω τις μέρες στα κάστρα 

και το σπαθί μου να πιάνει φωτιά 

και να κρατάω τις νύχτες με τ’ άστρα 

μια ομορφούλα αγκαλιά. 

Πρώτος τον χορό να σέρνω στου Μοριά τις στράτες 

και ξοπίσω μου Μανιάτες και οι Ψαριανοί. 

Κι όταν λαβωμένος γέρνω κάτω απ’ τους μπαξέδες 

να με ραίνουν** μενεξέδες χέρια κι ουρανοί 

Να πολεμάω τις μέρες στα κάστρα… 

 

Μου ξανάρχονται ένα-ένα χρόνια δοξασμένα 

να ’τανε το ’21 να ’ρθει μια βραδιά. 

 

 

_______ 

*αλώνι: χώρος στον οποίο ξεχωρίζουμε τον καρπό του σιταριού 

**να με ραίνουν: να σκορπίζουν πάνω μου 
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Μουσική: Μάνος Λοΐζος    Στίχοι: Λευτέρης Παπαδόπουλος 

 
Δέκα παλληκάρια στήσανε χορό 

στου Καραϊσκάκη το κονάκι* 

πέφταν τα ντουβάρια από τον χορό 
κι από τις πενιές του Μιχαλάκη. 

Κι όλη νύχτα λέγαμε τραγούδι για τη λευτεριά 

κι όλη νύχτα κλαίγαμε γοργόνα Παναγιά 

 

Και το βράδυ βράδυ ήρθαν με τα μας 
Μάρκος Βαμβακάρης με Τσιτσάνη 

σμίξαν τα μπουζούκια και ο μπαγλαμάς** 

με τον ταμπουρά του Μακρυγιάννη 
 

Κι όλη νύχτα λέγαμε τραγούδι για τη λευτεριά 

 κι όλη νύχτα κλαίγαμε γοργόνα Παναγιά  

 

 

 

________ 

*κονάκι: καταφύγιο 

**μπαγλαμάς: έγχορδο μουσικό όργανο 

 

  

(x 2 φορές) 
 

(x 2 φορές) 
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Μουσική-Στίχοι: Παραδοσιακό 

 

Μαύρη μωρέ, μαύρη ζωή που κάνουμε (x 2 φορές) 

μαύρη ζωή που κάνουμε, εμείς οι μαύροι κλέφτες. (x 2 φορές) 

              

Με φό, μωρέ με φόβο τρώμε το ψωμί. (x 2 φορές) 

Με φόβο τρώμε το ψωμί, με φόβο τραγουδάμε. (x 2 φορές) 

Ποτέ μωρέ, ποτέ μας δεν αλλάζουμε. (x 2 φορές) 

Ποτέ μας δεν αλλάζουμε και δεν ασπροφορούμε. (x 2 φορές) 

Ολη μωρέ, ολημερίς στον πόλεμο. (x 2 φορές) 

Ολημερίς στον πόλεμο, το βράδυ καραούλι*. (x 2 φορές) 

 

 

 

 

 

__________ 

*καραούλι: σκοπιά, όταν φρουρώ ένα μέρος 
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Μουσική: Σπύρος Λάμπρου      Στίχοι: Αγγελική Καψάσκη 

 

Λεοντόκαρδες γυναίκες 

όμορφες, δυναμικές, 

καπετάνισσες γενναίες 

πάντοτε ηρωικές. 

 

Μπουμπουλίνα Λασκαρίνα 

 και Μαντώ του Μαυρογένους  

πλοία δώσατε και χρήμα 

για τη λευτεριά του γένους. 

  

Πολεμήσατε σαν άντρες 

δε σκιαχτήκατε εχθρό 

λευτεριά για την Ελλάδα 

είχατε πάντα σκοπό. 

 

Μπουμπουλίνα Λασκαρίνα… 

  

Θε να μείνετε για πάντα 

σ' όλων μέσα τις καρδιές 

σαν παράδειγμα Ελληνίδων 

                                        σε στιγμές ηρωικές. 

 

(x 2 φορές) 
 

http://impneothta.gr/kathxhsh/thematagiaekdhlwseis/25hmartiou/tragoudia/item/205-mpoumpoulina-mantomayrogenous.pdf
http://impneothta.gr/kathxhsh/thematagiaekdhlwseis/25hmartiou/tragoudia/item/205-mpoumpoulina-mantomayrogenous.html?pop=1&tmpl=component&print=1
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ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ 

 

ΘΟΥΡΙΟΣ 

(ΡΗΓΑΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗΣ) 

 

Ως πότε, παλληκάρια, να ζούμεν στα στενά, 

μονάχοι, σαν λιοντάρια, στες ράχες, στα βουνά; 

Σπηλιές να κατοικούμεν, να βλέπωμεν κλαδιά, 

να φεύγωμ' απ' τον κόσμον, για την πικρή σκλαβιά; 

Να χάνωμεν αδέλφια, Πατρίδα και γονείς, 

τους φίλους, τα παιδιά μας κι όλους τους συγγενείς; 

 

Καλλιό 'ναι μίας ώρας ελεύθερη ζωή, 

παρά σαράντα χρόνοι σκλαβιά και φυλακή! 

 

Τι σ' ωφελεί αν ζήσης και είσαι στη σκλαβιά; 

Στοχάσου πως σε ψένουν καθ' ώραν στη φωτιά. 

Βεζίρης, Δραγουμάνος, Αφέντης κι αν σταθής, 

ο Τύραννος αδίκως σε κάμει να χαθής· 

δουλεύεις όλ' ημέρα σε ό,τι κι αν σοι πη, 

κι αυτός πασχίζει πάλιν το αίμα σου να πιη. 

O Σούτζος* κι ο Μουρούζης*, Πετράκης*, Σκαναβής*, 

Γκίκας* και Μαυρογένης*, καθρέπτης είν' να ιδής. 

Ανδρείοι καπετάνοι, παπάδες, λαϊκοί, 

σκοτώθηκαν, κι αγάδες, με άδικον σπαθί· 

κι αμέτρητ' άλλοι τόσοι, και Τούρκοι και Ρωμιοί, 

ζωήν και πλούτον χάνουν, χωρίς καμιά 'φορμή. 

 

Ελάτε μ' έναν ζήλον σε τούτον τον καιρόν, 

να κάμωμεν τον όρκον επάνω στον Σταυρόν· 

συμβούλους προκομμένους, με πατριωτισμόν, 

να βάλωμεν, εις όλα να δίδουν ορισμόν· 

οι Νόμοι να 'ν' ο πρώτος και μόνος οδηγός, 

και της Πατρίδος ένας να γένη αρχηγός· 

γιατί κι η αναρχία ομοιάζει την σκλαβιά· 
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να ζούμε σαν θηρία είν' πλιο σκληρή φωτιά. 

Και τότε, με τα χέρια ψηλά στον ουρανόν, 

ας πούμ' απ' την καρδιά μας ετούτα στον Θεόν. 

 

Εδώ σηκώνονται οι Πατριώται ορθοί και, υψώνοντες 

τας χείρας προς τον ουρανόν, κάμνουν τον Όρκον: 

 

«Ω Βασιλεύ του Κόσμου, ορκίζομαι σε Σε, 

στην γνώμην των Τυράννων να μην ελθώ ποτέ! 

Μήτε να τους δουλεύσω, μήτε να πλανηθώ 

εις τα ταξίματά τους, για να παραδοθώ. 

Εν όσω ζω στον κόσμον, ο μόνος μου σκοπός, 

για να τους αφανίσω, θε να 'ναι σταθερός. 

Πιστός εις την Πατρίδα, συντρίβω τον ζυγόν, 

αχώριστος για να 'μαι υπό τον στρατηγόν. 

Κι αν παραβώ τον όρκον, ν' αστράψ' ο Oυρανός 

και να με κατακάψη, να γένω σαν καπνός!» 
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Ελεύθεροι πολιορκημένοι (Διονύσιος Σολωμός) 

(απόσπασμα από το Β’ σχεδίασμα) 

 

Άκρα του τάφου σιωπή στον κάμπο βασιλεύει· 

λαλεί πουλί, παίρνει σπυρί, κι η μάνα το ζηλεύει. 

Τα μάτια η πείνα εμαύρισε· στα μάτια η μάνα μνέει· 

στέκει ο Σουλιώτης ο καλός παράμερα καί κλαίει: 

«Έρμο τουφέκι σκοτεινό, τι σ’ έχω γω στο χέρι; 

οπού συ μού ΄γινες βαρύ κι ο Αγαρηνός το ξέρει». 

Ο Απρίλης με τον Έρωτα χορεύουν και γελούνε 

κι οσ’ άνθια βγαίνουν και καρποί τόσ’ άρματα σε κλειούνε. 

Και μες τη θάλασσα βαθιά ξαναπετιέται πάλι, 

κι’ ολόλευκο εσύσμιξε με τ’ ουρανού τα κάλλη. 

Και μες της λίμνης τα νερά, οπ’ έφθασε μ’ ασπούδα 

έπαιξε με τον ίσκιο της γαλάζια πεταλούδα. 

Που ευώδιασε τον ύπνο της μέσα στον άγριο κρίνο 

το σκουληκάκι βρίσκεται σ’ ώρα γλυκιά κ’ εκείνο. 

Μάγεμα η φύσις κι όνειρο στην ομορφιά και χάρη, 

η μαύρη πέτρα ολόχρυση και το ξερό χορτάρι 

Με χίλιες βρύσες χύνεται, με χίλιες γλώσσες κρένει: 

όποιος πεθάνει σήμερα χίλιες φορές πεθαίνει. 
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ΧΑΙΡΕ, Ω ΧΑΙΡΕ 

(του Δ. ΚΑΤΣΙΝΗ) 

 

Κρυφά σχολειά και ματωμένα ράσα, 

γκρεμίσανε τη βάρβαρη σκλαβιά, 

ανέβηκες Ελλάδα πάνου απ’ τ’ άστρα 

να κράξεις: «Χαίρε, ω χαίρε Λευτεριά!» 

 

Ψηλά κι ολόρθη πάλεψες στη μπόρα 

το σύμβολο να μείνεις των Λαών, 

Ιδέα, Φως, τραγουδισμένη χώρα, 

μητέρα των Ολύμπιων Θεών. 

 

Ψυχές και θάλασσες και βράχοι, 

τα Ζάλογγα τα στήσανε βωμό 

κι η Δόξα που περπάτησε μονάχη, 

αντάμωσε τον ώριο Λυτρωμό. 

 

Φεγγοβόλο το φως του Εικοσιένα, 

θ’ αστράφτει στων Ελλήνων την καρδιά 

και πάντα σαν και πρώτ’ αντρειωμένα, 

θα λέμε: «Χαίρε, ω χαίρε Λευτεριά!» 
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του ΔΡΑΜΑΛΗ 

Φύσα, μαΐστρο δροσερέ κι αέρα του πελάγου 

να πας τα χαιρετίσματα στου Δράμαλη τη μάνα. 

Της Ρούμελης οι μπέηδες του Δράμαλη οι αγάδες 

στο Δερβενάκι κείτονται στο χώμα ξαπλωμένοι. 

Στρώμα ’χουνε τη μαύρη γης, προσκέφαλα λιθάρια 

και γι’ απανωσκεπάσματα του φεγγαριού τη λάμψη. 

 

Κι ένα πουλάκι πέρασε και το συχνορωτάνε: 

-Πουλί πώς πάει ο πόλεμος το κλέφτικο ντουφέκι; 

-Μπροστά πάει ο Νικηταράς, πίσω ο Κολοκοτρώνης 

και παραπίσω οι Έλληνες με τα σπαθιά στα χέρια. 

Γράμματα πάνε κι έρχονται στων μπέηδων τα σπίτια. 

Κλαίνε τ’ αχούρια γι’ άλογα και τα τζαμιά για Τούρκους 

κλαίνε μανούλες για παιδιά, γυναίκες για τους άντρες. 
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ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

 

Στο μικρό εξωκκλησάκι 

στην Αγια  Παρασκευή 

πάει το μικρό παιδάκι 

με το φόβο στην ψυχή. 

 

Με προφύλαξη μεγάλη 

μην τουρκιά το καταλάβει 

τρέχει στο ερημοκλήσι 

σαν ο ήλιος πάει να δύσει. 

 

Ο σεβάσμιος παπάς 

που 'ν και δάσκαλος μαζί 

τους μιλάει για τα παλιά 

για τα χρόνια τα καλά. 
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ΤΗΣ ΛΕΥΤΕΡΙΑΣ ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΡΑ 

 

Τα χρόνια δύσκολα, σκληρά. Βαριά η σκλαβιά και μαύρη. 

Κλαίει πικρά η αδούλωτη ελληνική ψυχή. 

Μόνο στη σκέψη της κρυφά, μέσα η ελπίδα λάμπει 

του Γένους η Ανάσταση πως πάλι θε να 'ρθεί. 
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της ΛΕΝΩΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 

 

Όλες οι καπετάνισσες από το Κακοσούλι 

όλες την Άρτα πέρασαν, τα Γιάννινα τις πάνε 

σκλαβώθηκαν οι αρφανές, σκλαβώθηκαν οι μαύρες 

κι η Λένω δεν επέρασε δεν την επήραν σκλάβα. 

Μόν’ πήρε δίπλα τα βουνά, δίπλα τα κορφοβούνια, 

σέρνει τουφέκι σισανέ κι εγγλέζικα κουμπούρια, 

έχει και στη μεσούλα της σπαθί μαλαματένιο. 

Πέντε Τούρκοι την κυνηγούν, πέντε τζοχανταραίοι. 

«Τούρκοι, για μην παιδεύεστε, μην έρχεστε σιμά μου, 

σέρνω φουσέκια στην ποδιά και βόλια στις μπαλάσκες. 

-Κόρη, για ρίξε τ’ άρματα, γλίτωσε τη ζωή σου. 

-Τι λέτε, μωρ’  παλιότουρκοι και σεις παλιοζαγάρια; 

Εγώ είμαι η Λένω Μπότσαρη, η αδερφή του Γιάννη 

και ζωντανή δεν πιάνουμαι εις των Τουρκών τα χέρια.» 
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Ο ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ ΖΑΛΟΓΓΟΥ 

  

Έχε  γεια καημένε κόσμε 

έχε γεια γλυκιά ζωή, (2) 

κι εσύ δύστυχη πατρίδα 

έχε γεια παντοτινή. (2) 

 

Έχετε γεια βρυσούλες, λόγγοι βουνά ραχούλες 

έχετε γεια βρυσούλες κι εσείς Σουλιωτοπούλες. 

 

Στη στεριά δε ζει το ψάρι 

ούτ' ανθός στην αμμουδιά, (2) 

κι οι Σουλιώτισσες δε ζούνε 

δίχως την ελευθεριά. (2) 

 

Έχετε γεια βρυσούλες, λόγγοι βουνά ραχούλες 

έχετε γεια βρυσούλες κι εσείς Σουλιωτοπούλες. 
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Ο ΚΛΕΦΤΗΣ 

 

Βαριά του κλέφτη η καρδιά. 

Βαριά και πικραμένη. 

Τα στήθια του σκέτη φωτιά 

τα μάτια αστροπελέκι. 

Του Τούρκου χρόνια η σκιά 

επάνω του βαραίνει. 

Δεν την αντέχει άλλο πια 

τούτη την καταφρόνια. 

Σύντροφος μόνο η πίστη του 

και φίλος το ντουφέκι. 

 

Μαύρη η νύχτα στα βουνά 

τον πνίγει το σκοτάδι. 

Ακόμα και τα ζωντανά 

τ' άγρια τα φοβίζει. 

Τ' αποσταμένο του κορμί 

έγειρε στο πλατάνι 

να κοιμηθεί μία σταλιά 

να πάρει μιαν ανάσα 

και τ' όνειρο της Λευτεριάς 

στον ύπνο του να ζήσει. 
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ΔΙΠΛΗ ΓΙΟΡΤΗ 

 

Διπλή γιορτή διπλή χαρά την αγία τούτη μέρα 

απ' άκρη σ' άκρη η χώρα μας στα γαλανά ντυμένη 

της Λευτεριάς τα σήμαντρα ηχούνε στον αέρα 

κι ο Γαβριήλ στην Παναγιά μήνυμα θείο φέρνει. 

 

Είκοσι πέντε του Μαρτίου μέρα ευλογημένη 

οι ουρανοί ανοίξανε κι έλαμψε όλη η γη 

η Παναγιά γονατιστή ακούει θαμπωμένη 

πως απ' αυτή θα γεννηθεί το θεϊκό Παιδί. 

 

Διπλή γιορτή, διπλή χαρά, πανηγυρίζει η φύση 

του λυτρωμού το μήνυμα χαρμόσυνα αντηχεί. 

Ο αγώνας για τη Λευτεριά του σκλάβου έχει αρχίσει 

και γιορτινά στολίστηκε ο ουρανός κι η γη. 
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ΥΜΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ 

 

Αντιλαλούν στις ρεματιές 

τα κλέφτικα τραγούδια 

κι η Λευτεριά έχει στολιστεί 

μ' αμάραντα λουλούδια. 

Λουλούδια που ανθίσανε 

στη ματωμένη γη 

και βάλσαμο σκορπίσανε 

σε κάθε μια πληγή. 

Στη Λαύρα γαλανόλευκες 

στην Τρίπολη παιάνες, 

στο Σούλι και στα Γιάννενα 

του λυτρωμού καμπάνες. 

Στη Ρούμελη, στα Λάβαρα 

και μέχρι το Μοριά, 

ένα τραγούδι ακούγεται: 

Ω, χαίρε Λευτεριά! 

Είναι άγια τούτη η μέρα 

και φλογίζει τον αέρα, 

μια ολόθερμη αχτίδα, 

η Θρησκεία κι η Πατρίδα. 

Μέρα Ευαγγελισμού, 

άγια μέρα Λυτρωμού 

σκόρπισες στη γη χαρά, 

Χαίρε, χαίρε Λευτεριά. 
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25η ΜΑΡΤΙΟΥ 

 

΄Αγια μέρα ξημερώνει ας γιορτάσουμε παιδιά 

με τραγούδια, με χαρά, μ' άγια φλόγα στην καρδιά. 

Χρόνια μαύρα, σκλαβωμένα καρτερούσ' η κλεφτουριά 

στην Ελλάδα να δει τη Λευτεριά. 

΄Αγια μέρα ευλογημένη σ' έχω πάντα στην καρδιά 

και σε νιώθω, σε θωρώ φως γεμάτη κι ομορφιά. 

Σε δοξάζω, σε θυμάμαι και φωνάζω με χαρά 

η Ελλάδα θα ζει παντοτινά. 

Δεν ξεχνώ πως έχω ακόμα αδελφούς μες στη σκλαβιά 

στης Ηπείρου τα λαγκάδια και στην Κύπρο τη γλυκιά. 

Μόνο εύχομαι να ζήσω, να τους δω στη Λευτεριά, 

την Ελλάδα ν' αντικρίσω πιο μεγάλη, πιο πλατιά. 
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ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

 

Απ' το χωριό γλιστρούσαν σαν ίσκιοι στο σκοτάδι 

και στο ξωκλήσι πέρα μαζεύονταν το βράδυ. 

Μαντάλωναν τη θύρα με κάθε προσοχή, 

σταυρώνανε τα χέρια σε μία προσευχή. 

Κι ο δάσκαλος - ιερέας, τους μαθητές του ευλογά, 

που 'τρεμε η καρδιά τους, σαν του κεριού τη φλόγα, 

πριν την παράδοσή του αρχίσει του σκολειού 

κάτω απ' το φως το λίγο, τ' ωχρό του καντηλιού. 

Και στο παλιό ξωκλήσι, μανταλωμένοι ώρες 

ξεχνούσαν της σκλαβιάς τους, τις άραχλες τις μπόρες. 

Και γράμματα μαθαίναν μαζί με προσευχές 

κι ατσάλωναν με πίστη τις άγιες τους ψυχές. 

Μάθαιναν να αγαπούν τη μάνα τους πατρίδα, 

το αίμα τους να δίνουν ως την στερνή ρανίδα 

να μην σκιαχτούν ποτέ τους τ' ανήμερα θεριά 

και στην γλυκιάν Ελλάδα να δώσουν λευτεριά. 

Και πίστεψαν στη νίκη και γίνανε λιοντάρια 

και πάλεψαν σα δράκοι τ' ανδρεία παλικάρια!! 

Δε σκιάχτηκαν ποτέ τους τ' ανήμερα θεριά 

και στην γλυκιάν Ελλάδα χαρίσαν λευτεριά, 

γιατ' είχανε πιστέψει απ' τη στιγμή την πρώτη 

μες στο κρυφό σχολειό τους και στη χρυσή τη νιότη 

'Καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή, 

παρά σαράντα χρόνια σκλαβιά και φυλακή.' 

 

 

  



 

91 
 

ΠΑΣΧΑ 

 

Σκοπός 

• Οι μαθητές έρχονται σε επαφή με τη θρησκευτική παράδοση. 

Στόχοι 

• Οι μαθητές συνδέουν την αλληλουχία των γεγονότων με την κορύφωση του 

θείου δράματος. 

• Οι μαθητές επεξεργάζονται τις άγιες μέρες του Πάσχα μέσα από τα διαφορετικά 

ήθη και έθιμα του κάθε τόπου. 

• Οι μαθητές καλλιεργούν λεξιλόγιο σχετικό με την ενότητα. 

• Οι μαθητές επεκτείνουν τις γνώσεις τους και κάνουν συνδέσεις με αντίστοιχες 

θρησκευτικές παραδόσεις άλλων θρησκειών. 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

Γλώσσα Γ’ Δημοτικού, γ΄τεύχος, σελ.64-65 + Θρησκευτικά σελ.113-116 

- συζήτηση στην τάξη για την αποτύπωση των θρησκευτικών γεγονότων μέσα από 

τη λογοτεχνία και την επεξεργασία έργων τέχνης. 

- εξοικείωση με το ιδιαίτερο λεξιλόγιο των κειμένων 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

Πασχαλινά προβλήματα  

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ (σελ.97-120) 

• Αναδιήγηση των γεγονότων που οδήγησαν στην Σταύρωση και την Ανάσταση – 

έμφαση στην αλληλουχία των γεγονότων 

• Με τη βοήθεια εποπτικού υλικού (video) και την επεξεργασία των σελ. 117-118 του 

βιβλίου οι μαθητές έρχονται σε επαφή με τα διαφορετικά έθιμα ανά την Ελλάδα 

• Επεξεργασία της λέξης «νηστεία»  

• Δημιουργία ορισμού με τη βοήθεια λεξικού 

• Σύλληψη της έννοιας της «νηστείας» αναλόγως με τις διάφορες θρησκείες 

(ομοιότητες και διαφορές) 

• Δραστηριότητα 4, σελ.102_ Κάνουμε τη δική μας νηστεία 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΤΟΙΜΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΜΕ ΠΛΟΥΣΙΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ 

ΔΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΠΛΗΘΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ.  
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ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ 

 

Δραστηριότητα 1 
 

Η νηστεία στις θρησκείες 

Ορθόδοξος Χριστιανισμός 

Η Μεγάλη Σαρακοστή θεωρείται η αρχαιότερη από τις μεγάλες νηστείες της χριστιανικής 

εκκλησίας. Διαρκεί σαράντα μέρες από την Καθαρά Δευτέρα μέχρι και το Σάββατο του 

Λαζάρου.  Η νηστεία αυτή γίνεται σε ανάμνηση των Παθών του Χριστού και αποτελεί 

την προετοιμασία των πιστών για τη μεγάλη γιορτή του Πάσχα. Απαγορεύεται το κρέας, 

το γάλα, το βούτυρο, τα αυγά και το ψάρι. Το λάδι και το κρασί επιτρέπονται μόνο 

Σάββατο και Κυριακή με εξαίρεση τη Μεγάλη Εβδομάδα. Σ’ αυτήν την περίοδο οι πιστοί 

δεν απομακρύνονται μόνο από συγκεκριμένες τροφές, αλλά και από άσχημες σκέψεις 

και πράξεις. 

Καθολικός Χριστιανισμός 

Οι πιστοί δεν τρώνε κρέας κάθε Τετάρτη και Παρασκευή και μειώνουν την ποσότητα των 

γευμάτων, δηλαδή τρώνε ένα κυρίως γεύμα και δύο μικρότερα μέσα στη μέρα. Η 

νηστεία στην Καθολική Εκκλησία διαρκεί σαράντα ημέρες εκτός από τις Κυριακές και 

ονομάζεται Τεσσαρακοστή. Ο Πάπας έχει το δικαίωμα να εξαιρεί τους πιστούς από τη 

νηστεία όταν υπάρχει σημαντικός λόγος. Κατά τη διάρκεια της νηστείας οι πιστοί δεν 

αποφεύγουν μόνο το κρέας, αλλά και τις άσχημες σκέψεις και πράξεις. Η νηστεία αυτή 

γίνεται σε ανάμνηση των Παθών του Χριστού και αποτελεί την προετοιμασία των 

πιστών για τη μεγάλη γιορτή του Πάσχα. 

Εβραϊσμός- Ιουδαϊσμός 

Κατά τη διάρκεια της νηστείας του εβραϊκού Γιομ-Κιπούρ απαγορεύονται το κάπνισμα, 

το ποτό και το πολύ φαγητό. Η νηστεία διαρκεί μία μέρα έξι φορές το χρόνο. Την ημέρα 

αυτή τηρείται απόλυτη νηστεία, δηλαδή οι πιστοί δεν τρώνε και δεν πίνουν τίποτα. Η 

νηστεία αυτή είναι αφιερωμένη στη μετάνοια και τη συγχώρεση. Πριν το Γιομ-Κιπούρ οι 

πιστοί μετανιώνουν για τις άσχημες πράξεις και σκέψεις τους, ζητούν συγγνώμη από 

συγγενείς, φίλους και γνωστούς και στο τέλος ζητούν συγγνώμη από τον ίδιο Θεό. Η 

ημέρα της νηστείας για τους Εβραίους είναι μία μέρα χαράς. 
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Μουσουλμανισμός- Ισλαμισμός 

Οι πιστοί νηστεύουν για ένα μήνα, ο οποίος ονομάζεται Ραμαζάνι. Κατά την διάρκεια 

της ημέρας δεν τρώνε και δεν πίνουν τίποτα. Επίσης, απαγορεύεται το κάπνισμα, το 

ποτό, τα αρώματα και κάθε είδους απόλαυση. Μετά τη δύση του ήλιου, όμως, τρώνε 

ό,τι θέλουν εκτός από αλκοόλ και χοιρινό κρέας. Επίσης, οι πιστοί αποφεύγουν το ψέμα, 

το κουτσομπολιό και γενικά όλα τα αρνητικά χαρακτηριστικά των ανθρώπων. Το 

Ραμαζάνι είναι μία χρονική περίοδος κατάλληλη για προσευχή, για καλές πράξεις, για 

περισσότερο χρόνο με την οικογένεια και τους φίλους. Η νηστεία έχει σκοπό να 

βοηθήσει τους Μουσουλμάνους να μάθουν την αυτοπειθαρχία, την εγκράτεια, τη 

γενναιοδωρία, αλλά και την υπομονή.  

 

Βουδισμός 

Οι πιστοί έχουν διαφόρων ειδών νηστείες. Άλλοτε απαγορεύεται να καταπιούν ακόμη 

και το σάλιο τους για μια μέρα, άλλοτε πρέπει να μείνουν νηστικοί όλη την ημέρα και να 

τρώνε ένα γεύμα το βράδυ και άλλες φορές να μην τρώνε στερεές τροφές αλλά μόνο 

υγρές. Σε αντίθεση με τις άλλες θρησκείες, ο Βουδισμός δεν επιβάλλει τη νηστεία ως 

εντολή του Βούδα. Αυτό που μετράει είναι η ψυχική ισορροπία και όχι η αποχή από τις 

τροφές. Επειδή όμως το πολύ φαγητό επηρεάζει τον βουδιστικό διαλογισμό, οι 

Βουδιστές μοναχοί μετά το μεσημέρι αποφεύγουν το φαγητό. Οι πιστοί νηστεύουν πριν 

τον εορτασμό της γέννησης, του φωτισμού και του θανάτου του Βούδα. 
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Δραστηριότητα μίας διδακτικής ώρας 

Μοιράζεται ένα χαρτόνι διαφορετικού χρώματος στην κάθε ομάδα  
• 1η φάση (8’) :  Γράφονται στον πίνακα τα θέματα νηστ-  και νυστ-. Ζητείται από 

τους μαθητές να ψάξουν σε ομάδες στο λεξικό της ομάδας τους λέξεις που να 

ξεκινούν με αυτή τη θεματική ορθογραφία (2 ομάδες νυστ-  και 3 ομάδες νηστ-). 

Καταγράφουν σε post-it τα αποτελέσματά τους και τα ανακοινώνουν στην τάξη. 

Οι ομάδες με το ίδιο θέμα τσεκάρουν τα κοινά και ανακοινώνουν μόνο τα 

διαφορετικά. Οι ομάδες με διαφορετικό θέμα καταγράφουν όσα ακούν. Ποια 

λέξη απ’ όλες σχετίζεται με τη θρησκεία;  

 
• 2η φάση  (12’) : Φτιάχνουν στο κέντρο του χαρτονιού τους τη λέξη νηστεία σε 

κύκλο. Αυτή θα είναι η κεντρική έννοια. Ζητάμε από τα παιδιά να δουλέψουν με 

τη μέθοδο consensus map (σε χαρτί Α3) ατομικά και να γράψουν σε post it 3 

λέξεις ή μικρές φράσεις που να έχουν σχέση με τη νηστεία. Έπειτα μοιράζονται 

με την ομάδα και τσεκάρουν τα κοινά. Από τα κοινά φτιάχνουν έναν ορισμό/ μια 

πρόταση που να εξηγεί τι είναι νηστεία (ανακοίνωση ορισμών στην τάξη). 

Έχουμε απαντήσει στην ερώτηση «Τι σημαίνει νηστεία;» 

 

• 3η φάση (10’): Δίνονται τα παραπάνω κείμενα για τις διάφορες νηστείες /1 

κείμενο ανά ομάδα. Τα παιδιά διαβάζουν το κείμενο ομαδικά, υπογραμμίζουν με 

μαρκαδόρο τις λέξεις-κλειδιά (έως 10). Έπειτα γράφουν τις λέξεις σε post it (1 post 

it ανά λέξη).  

 

• 4η φάση (6’) Μετά παρουσιάζουν στην τάξη τις λέξεις – κλειδιά που σχετίζονται 

με τη νηστεία στη συγκεκριμένη θρησκεία (1’/ομάδα) 

 

• 5η  δραστηριότητα (4’): Exit ticket (τι καινούριο έμαθα σήμερα;)  

 

Δραστηριότητες επέκτασης 
• Κύκλος VENN (σύγκριση θρησκειών ανά δύο_ ομοιότητες και διαφορές) 

 
• Η νηστεία του Πάσχα (σαρακοστιανά φαγητά_ τραπέζι_ έθιμα Καθαράς 

Δευτέρας). Διαβάζοντας τις πηγές του σχολικού εγχειριδίου θα ελέγξουμε κατά 

πόσο οι ορισμοί που φτιάξαμε ανταποκρίνονται στην έννοια της νηστείας ειδικά 

στον Χριστιανισμό. 
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1.  Ο κυρ-λαγός  κάθε εβδομάδα  μαζεύει  7 καροτάκια. Πόσα  καροτάκια θα έχει 
μαζέψει: 

 
     Σε  4  εβδομάδες;……………    σε 2 εβδομάδες;………………. 

     Σε  6 εβδομάδες;…………….     σε 9 εβδομάδες;………………. 
 
 
2.  Η  κυρα – Βάσω  η προβατίνα  δίνει τις  2 μέρες 4 κιλά γάλα. Πόσα κιλά γάλα  
δίνει: 
 

Σε  6 μέρες;………….         σε 10 μέρες;…………….   σε  12 μέρες;…………… 
Σε  4 μέρες;…..……..        σε  5 μέρες;……….……..  σε  15 μέρες;………..…. 
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3. Η  γιαγιά μας  έβαψε 15 κόκκινα αυγά, 13 κίτρινα και 14 πράσινα. Θέλει να τα 
μοιράσει  σε  6  μικρά καλαθάκια για να τα κάνει δώρο. Πόσα αυγουλάκια  θα  

πρέπει  να βάλει σε κάθε καλαθάκι; 

 Λύνω 

 
Απάντηση:……………………………………………………………………………………
…… 
 

 
 
4. Αγοράσαμε με τη νονά μου ένα λεξικό με  45€, μια μικρή εγκυκλοπαίδεια με 
34€ και τετράδια με 18 €. Πόσα ρέστα πήραμε από 100€; 

  Λύνω 

 
Απάντηση:……………………………………………………………………………………

… 
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5. Ο παππούς μου περιέφραξε ένα μέρος του κήπου του για να βάλει τα  
κοτοπουλάκια. Πόσα  μέτρα σύρμα χρειάστηκε; 
(πρέπει να μετρήσεις  τις πλευρές  και  να  βρεις την περίμετρο) 

 
 

 
 
 

Απάντηση:…………………………………………………………………………………… 
 
6.  Το Πάσχα αγοράσαμε 6 δωδεκάδες αυγά. Βάψαμε 63 και τα άλλα μας 
έσπασαν. Πόσα αυγά έσπασαν; 

  Λύνω 

 

 

 

 

Απάντηση:……………………………………………………………………………………
…… 
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7.  Την Κυριακή  του Πάσχα  είχαμε ένα καλαθάκι με 25 κόκκινα αυγά. Η γιαγιά 
στο χωριό μας  έδωσε άλλα 16 αυγά. Απ’ αυτά  τσουγκρίσαμε  και σπάσαμε τα 
19. Πόσα αυγά έμειναν  στο καλάθι; 

      

Λύνω 
 
 
 

 
 

Απάντηση:……………………………………………………………………………………
….. 
 
8. Το Σάββατο του Λαζάρου φτιάξαμε λαζαράκια. Το ταψί μας χωρούσε  11 

κουλουράκια και το βάλαμε στο φούρνο 6 φορές. Πόσα κουλουράκια ψήσαμε; 

Λύνω 
 
 
 

 
 
 

Απάντηση:…………………………………………………….………………………………
… 
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