
 

 

                                                             

                                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
 

 

 
 
 

Ένα νέο ξεκίνημα 
Φίλοι μας αναγνώστες. 
Εμείς οι μαθητές του Γ’2, του 
σχολικού συγκροτήματος «Τάλως», 
με συμπαραστάτη τον δάσκαλό μας,   
αποφασίσαμε να εκδώσουμε τη δική 
μας εφημεριδούλα, με αφορμή ένα 
μάθημα από το βιβλίο της «Γλώσσας» 
μας, που μας παρακινούσε να 
φτιάξουμε κι εμείς μια εφημερίδα. 
Σκοπός μας είναι η παρουσίαση των 
σκέψεών μας για διάφορα πράγματα 
που απασχολούν μικρούς και 
μεγάλους, των διαφόρων εργασιών 
μας στο σχολείο και κυρίως να σας 
προσφέρουμε λίγο ευχάριστο χρόνο, 
μέσα από τις σελίδες αυτές, που τόσο 
πολύ τον έχουμε όλοι μας ανάγκη. 
Σαν μικροί δημοσιογράφοι, θα 
φροντίσουμε να παρουσιάζουμε πάντα 
την αλήθεια, με το δικό μας ξεχωριστό 
τρόπο και να φέρνουμε στο φως τις 
όμορφες, κυρίως, πλευρές, των όσων 
συμβαίνουν γύρω μας. 
Στις στήλες της εφημεριδούλας μας, 
θα βρίσκετε κάθε φορά μια ποικιλία 
θεμάτων και πιστεύουμε πως θα σας 
ικανοποιούν. 
Καλή ανάγνωση ! 
 

 
 

 

          Μια διαθεματική προσέγγιση 
των μαθητών 
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Ο τίτλος της εφημερίδας μας 

 
Της Ζωής Τσικνάκη 
μαθήτριας του Γ’ 2 Δημ. Σχ. ΤΑΛΩΣ 
 

Αποφασίσαμε να ονομάσουμε την 
εφημερίδα μας «ΤΑΛΩΣ», γιατί έχει σχέση 
με το νησί μας την Κρήτη αλλά και με το 
σχολείο μας. 

Ο Τάλως ήταν το πρώτο ρομπότ, που 
το έφτιαξε ο Ήφαιστος, ο θεός της φωτιάς και 
του σιδήρου, και το έδωσε στο βασιλιά 

Μίνωα, για 
να φυλάει 
την Κρήτη. 
Ο χάλκινος 

αυτός 
γίγαντας, 

έκανε τρεις 
φορές τη 
μέρα το  
γύρο του 
νησιού κι 
εμπόδιζε τα 

ξένα πλοία να πλησιάσουν την ακτή. 
Την ενέργειά του την έπαιρνε από μία 

φλέβα, μέσα από την οποία έτρεχε θεϊκό 
αίμα. Η φλέβα άρχιζε από το λαιμό και 
κατέληγε στα πόδια, όπου έκλεινε μ’ ένα 
χάλκινο καρφί. Ωστόσο, η άφιξη των 
Αργοναυτών στο νησί, σήμανε το τέλος του. 
Η μάγισσα Μήδεια, η σύντροφος του Ιάσονα, 
τον εξόντωσε, βγάζοντας το καρφί που 
κρατούσε τη φλέβα κλειστή. 

Επειδή λοιπόν, ο Τάλως έχει σχέση με 
την ιστορία του νησιού μας, αλλά κι επειδή η 
περιοχή που βρίσκεται το σχολείο μας λέγεται 
Τάλως, δώσαμε αυτή την ονομασία στην 
εφημερίδα μας. 
 

ΤΑΛΩΣ 
Δίμηνη μαθητική εφημερίδα  

4ου – 50ου Δ. Σ. Ηρακλείου 
 
Γενάρης – Φλεβάρης 2007 
Αριθμός φύλλου: 1   
Εκδότης:  
οι μαθητές του Γ’ 2 
Σχεδίαση εξώφυλλου:  
Ρένα Ματαλιωτάκη 
Επιμέλεια και διόρθωση κειμένων:  
Θανάσης Πασσίσης 

Η δημοσιογραφική μας ομάδα 

 

 
 

Κάλλια Μανούσος 

Δημήτρης 

Ζωή 

Νίκος Γ. 

Σοφία 

Κωστής 

Μαρία 

Αγγελική 

Ελένη 

Μάνος 

Χριστίνα 

Γιώργος Π. 

Εμμανουήλ 

Γιώργος Φ. 

Μαριρένα 

Ειρήνη 

Νίκος Λ. 

Γιώργος Σ. 
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Θεέ μου, βοήθησε τα παιδιά που υποφέρουν από τον πόλεμο. Στείλε 
τους φάρμακα για να γιατρευτούν και απάλλαξέ τα από τον πόνο. 
Θεέ μου, κάνε όλα τα παιδιά να έχουν σπίτια και βιβλία για να 
μάθουν γράμματα. Να έχουν όλα μια ζωή γεμάτη αγάπη και χαρά. 
                                                                     Γιώργος Φραγκιαδάκης 
 
Θεέ μου, βοήθησε να μη γίνονται πόλεμοι για να έχουν όλα τα 
παιδιά γονείς, ένα ζεστό σπίτι, ζεστά ρούχα, βιβλία, ένα σχολείο για 
να μπορούν να μαθαίνουν γράμματα. 

Μαρία Γενεδάκη 
 
Θεέ μου, θα ήθελα όλα τα παιδιά να έχουν ένα ζεστό σπίτι, βιβλία, 
να μην υπάρχει πόνος ούτε πόλεμος. Θα ήθελα να μην πεθαίνουν τα 
μικρά παιδιά από την πείνα και από διάφορες αρρώστιες. 
                                                                                                                            Μάνος Πατρουδάκης 

 
Θεέ μου, βοήθησε αυτά τα παιδάκια που υποφέρουν. 
Έχουν περάσει τόσα βάσανα, τόσο πόνο απ’ τους πολέμους και από την φτώχεια. Θεέ μου, κάνε σ’ 
όλο τον κόσμο να υπάρχει ειρήνη και όλα τα φτωχά παιδάκια να έχουν φαγητό, ένα ζεστό σπίτι, 
βιβλία και την υγεία τους να πηγαίνουν στο σχολείο. 
                                                                                                                                      Zωή Τσικνάκη 

 
Θεέ μου, βοήθησε τα παιδιά που υποφέρουν και δεν έχουν φαΐ να φάνε. Δώσε τους ένα ζεστό σπίτι 
και καλούς γονείς. 
Κάνε να μην υπάρχει πόλεμος και πόνος για κανένα. Θα ήθελα να μπορούν όλα τα παιδιά να 
πηγαίνουν στο σχολείο και να μη χρειάζεται να δουλεύουν. 
Σ’ ευχαριστώ πολύ! 

Μανούσος Κυριακάκης 
 
Θεέ μου, βοήθησε όλα τα παιδιά του κόσμου να μην υποφέρουν 
από αρρώστιες και φτώχεια. Βοήθησέ τα να βρουν ένα ζεστό 
σπίτι, φαγητό, βιβλία και να μπορούν να πηγαίνουν σχολείο. 

Κάλλια Μπαλούρδου 
 

Θεέ μου, πρόσεχε όλα τα παιδιά του κόσμου. Να μην υπάρχει 
πόνος και να μη γίνεται πόλεμος. Να έχουν ένα ζεστό σπίτι να 

μένουν και βιβλία για να μαθαίνουν γράμματα.     
                                             Κωνσταντίνος Aντωνιάδης 

 
Θεέ μου, σε παρακαλώ, βοήθησε όλα τα φτωχά  παιδάκια και 
κάνε να σταματήσει ο πόλεμος στη γη. Κάνε να έχουν όλα τα 
παιδιά σπίτι και οικογένεια, χαρές και όχι πόνο και λύπη. 
                                                                  Ελένη Νιθαυριανάκη 

 
Θεέ μου, βοήθησε τα παιδιά που υποφέρουν και δώσε τους 
χαρά, υγεία και βιβλία για να μαθαίνουν γράμματα. 

Δημήτρης Δουλουφάκης 
 

Θεέ μου, κάνε κάτι για τα φτωχά παιδάκια. Να έχουν ένα ζεστό σπίτι, φαγητό, φάρμακα και βιβλία. 
Να μην έχουν πολέμους και να μη τους φέρονται κακά οι άνθρωποι. 

Αγγελική Σταματάκη 
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Θεέ μου, σε παρακαλώ κάνε τα φτωχά παιδάκια να έχουν φαΐ, σπίτι, ρούχα και να μη 
γίνονται πόλεμοι στις χώρες τους, γιατί υπάρχει πολύς πόνος. Μακάρι αυτά τα παιδιά να 

έχουν σχολεία και να μπορούν να μάθουν γράμματα. 
                                                        Γιώργος Παχάκης 

 
Θεέ μου, σε παρακαλώ βοήθησε όλα τα παιδιά να 
είναι καλά, να μην πονούν από τους πολέμους, να 
έχουν βιβλία, ένα ζεστό σπίτι και ζεστά ρούχα. 
Αχ, Θεέ μου, κάνε ν’ ακούσεις την προσευχή μου! 
                                                         Σοφία Κουτάντου 

 
Θεέ μου, βοήθησε όλα τα παιδιά του κόσμου να είναι 
καλά. Να έχουν φαγητό για να μην πεθαίνουν από την πείνα, καθαρό νερό, φάρμακα για να 
μην πεθαίνουν από τις αρρώστιες. Να μην έχουν πόλεμο και να ζουν στα σπίτια τους με τις 
οικογένειές τους, χωρίς πόνο, ευτυχισμένα. 

Νίκος Γιακουμάκης 
 

Θεέ μου, βοήθησε τα παιδιά που ζουν σε 
χώρες όπου γίνονται πόλεμοι. Δώσε 
τους φαγητό να φάνε, σπίτια να μένουν, 
φάρμακα για να μην πονούν και βιβλία 
για να μαθαίνουν γράμματα. 

Μαριρένα Φραγκιαδάκη 
 

Θεέ μου, σε παρακαλώ κάνε όλα τα 
παιδάκια να έχουν φαγητό, φάρμακα για 
να μην αρρωσταίνουν και σχολείο για 
να μαθαίνουν γράμματα.  
Θεέ μου, κάνε, σε παρακαλώ, να μην 
υπάρχουν πόλεμοι στη γη. 

Γιώργος Σωμαράκης 
 

Θεέ μου, βοήθησε όλα τα παιδιά του κόσμου να έχουν φαΐ, φάρμακα, γιατρούς, σπίτι, ρούχα, 
βιβλία και σχολείο. Βοήθησε να έχουν οι γονείς τους μια δουλειά και να ζούνε 
ευτυχισμένα. 

Εμμανουήλ Γαλανάκης 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Η παραπάνω εργασία των μαθητών γράφτηκε στα πλαίσια των 
μαθημάτων των Θρησκευτικών της Γ’ τάξης δημοτικού «Η 

προσευχή είναι επικοινωνία με το Θεό» και «Όλα τα παιδιά του 
κόσμου είναι αδέρφια». 
Με την εργασία αυτή οι μαθητές εξέφρασαν, από τη μια,  τον προβληματισμό τους για τα παιδιά 
που υποφέρουν σε κάθε γωνιά της  γης  και την ευαισθησία τους απέναντι σ΄ αυτά.  
Από τη άλλη, έγινε μια διαθεματική προσέγγιση στο μάθημα της Γλώσσας, για την παραγωγή 
λόγου,  αλλά και της Αισθητικής Αγωγής, αφού έψαξαν και βρήκαν φωτογραφικό υλικό από 
περιοδικά κι εφημερίδες και στο τέλος φτιάχτηκε ένα ταμπλό, που τοποθετήθηκε στην τάξη.  

Ένα αντίτυπο δόθηκε στο κατάστημα της UNICEF στο Ηράκλειο, όπου είναι και τοποθετημένο. 
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Η ανακύκλωση  είναι πολύ σημαντική γιατί είναι ένας χρήσιμος τρόπος για 

να προστατεύουμε το περιβάλλον μας και να το διατηρούμε καθαρό. 
Ανακυκλώνοντας τα σκουπίδια, τα μπουκάλια και τα μεταλλικά κουτάκια, 
εξοικονομούμε χρήματα κι ενέργεια, αφού αντικείμενα που τα θεωρούσαμε 

άχρηστα και παλιά μπορούν, με ειδική επεξεργασία, να ξαναγίνουν χρήσιμα για μας. Ανακυκλώνοντας 
το χαρτί, προστατεύουμε τα δάση και γενικότερα τη φύση και απολαμβάνουμε καθαρότερες τις 
γειτονιές και τις πόλεις μας. Γι’ αυτό το λόγο, συμμετέχουμε όλοι στην ανακύκλωση για μεγαλύτερη 
οικονομία και καλύτερη ζωή.  
Ο Δήμος Ηρακλείου ξεκίνησε μια εκστρατεία ανακύκλωσης συσκευασιών, τοποθετώντας σε κάθε 
γειτονιά της πόλης μας ειδικούς κάδους ανακύκλωσης και μοιράζοντας μια ειδική τσάντα πόρτα – 
πόρτα, για να βάζουμε κάθε άχρηστη συσκευασία από τα καθημερινά μας σκουπίδια, που μπορούν ν’ 
αξιοποιηθούν και να γίνουν πάλι χρήσιμα. Έτσι και λιγότερα σκουπίδια πηγαίνουν στις χωματερές και 
περισσότερη ενέργεια εξοικονομούμε και η ζωή μας γίνεται καλύτερη και η πόλη μας καθαρότερη. 
Πρέπει, λοιπόν, όλοι μας να συμμετέχουμε σ’ αυτή την προσπάθεια της πόλης μας, αρκεί να 
θυμόμαστε πως στους κάδους ανακύκλωσης πετάμε συσκευασίες χαρτιού, αλουμινίου, πλαστικού και 
γυαλιού χωρίς υπολείμματα τροφών. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τα συνθήματα γράφτηκαν 
 από τους μαθητές του Γ’ 2 
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Της Ελένης Νιθαυριανάκη 
μαθήτριας του Γ’ 2 Δημ. Σχ. ΤΑΛΩΣ 
 

Τα παλαιότερα χρόνια, στον τόπο μας, 
όταν ακόμη δεν είχε κυριαρχήσει ο αστικός 
τρόπος ζωής, οι μέρες της αποκριάς 
προσλάμβαναν ένα ιδιαίτερο λαϊκό χρώμα, 
αναβίωναν διάφορες προλήψεις και 
δεισιδαιμονίες, ψάλλονταν εύθυμα και πολλές 
φορές άσεμνα τραγούδια, γίνονταν εικονικές 
δίκες και επικρατούσε ένα γενικό ξεφάντωμα. 
Στο πλαίσιο του παραδοσιακού πανηγυρισμού, οι 
άντρες μεταμφιέζονταν σε γυναίκες, και αντίθετα, 
τα παιδιά άναβαν μεγάλες φωτιές στους δρόμους 
(κλαδαριές, μπουμπούνες, φανοί), γινόταν η 
περιφορά με το γαϊτανάκι, ενώ ομάδες χορευτών 
γυρνούσαν τις συνοικίες σκορπίζοντας το κέφι. 
Μια πηγή γέλιου, με το γλεντοκόπι, που άφηνε 
στην άκρη τις λύπες, τις στενοχώριες και τις 
σκοτούρες. 

 

Πελοπόννησος: 
Σε πολλά χωριά της Ελλάδας, ιδιαίτερα στην 
Πελοπόννησο, υπήρχε η συνήθεια να σφάζουν 
την πρώτη εβδομάδα του Τριωδίου (σφαγαριά), 
πριν από την Τσικνοπέμπτη, τη λεγόμενη 
απολυτή (επειδή σταματούσε η καθιερωμένη 
νηστεία της Τετάρτης και της Παρασκευής), έναν 
χοίρο στο στήθος του οποίου χάραζαν έναν 
σταυρό και έβαζαν πάνω στις σχισμές τρία 
αναμμένα κάρβουνα και λιβάνι. Ο πρώτος μεζές 
στα κάρβουνα ήταν ο καρούτσαφλος (ο λάρυγγας 
του χοιρινού), συνοδευόμενος από κρασί και 
«χρόνια πολλά» αλλά και «ο Θεός να συχωρέσει 
τις ψυχές» των νεκρών. Ιδιαίτερα τον πρόσφεραν 
στο σφαγέα. Αλλού σαν πρώτο μεζέ 
χρησιμοποιούσαν το κομμάτι το κρέας που 
ψήθηκε στον σταυρό με τα κάρβουνα και το 
λιβάνι. Οι γυναίκες ετοίμαζαν και το συκώτι του 
γουρουνιού με ψιλοκομμένο κρεμμύδι, έναν πολύ 
νόστιμο μεζέ, για την περίσταση. Ακολουθούσαν 
κι άλλες γαστρονομικές   απολαύσεις   της    
«σφαγαριάς»,  
όπως η οματιά, η πηχτή και τα λουκάνικα.  

Εκτός από τα συμπόσια, τις διασκεδάσεις 
τα χοιροσφάγια, τη θύμηση των νεκρών, κύριο 
χαρακτηριστικό ήταν οι μεταμφιέσεις, οι 
μουτσούνες, σπάνια με μάσκα, περισσότερο με 
μακιγιάζ και μουντζούρα από τον πάτο του 
«λεβετιού»   (καζανιού).   Μεταμφιέζονταν   σε 
μπούλες (οι άντρες γυναίκες και το αντίθετο) και 

γύριζαν όλο το χωριό από σπίτι σε σπίτι. Τους 
δέχονταν, τους κερνούσαν, αντάλλαζαν αστεία 
και προσπαθούσαν με εύθυμο τρόπο να τους 
κάνουν  να  φανερώσουν  το  πρόσωπό  τους.  Στα  
ξέφωτα και στις πλατείες άναβαν φωτιές κι εκεί 
«μπούλες» και μη, μικροί και μεγάλοι, 
χοροπηδώντας γύρω στις φωτιές, τραγουδούσαν 
κι έλεγαν πιπεράτα αστεία.   

 
Μακεδονία (Πιερία, Κοζάνη): Σε πολλές 

περιοχές της Μακεδονίας ήταν διαδεδομένα τα 
κοινά συμπόσια. Την Κυριακή της Αποκριάς, πριν 
από την Καθαρά Δευτέρα, από νωρίς το 
απόγευμα, πήγαιναν οι νεότεροι στα σπίτια των 
γεροντότερων συγγενών και ζητούσαν συχώρεση. 
Πριν φάνε έκαναν μετάνοιες οι μικρότεροι στους 
μεγαλύτερους και τους έδιναν χρήματα. Στη 

συνέχεια κάθονταν στο τραπέζι και ο 
γεροντότερος της οικογένειας έκανε τη λεγόμενη 
«χάσκα» σε όλους. Έδενε δηλαδή ένα αυγό 
βραστό με μακριά κλωστή και το περνούσε 
μπροστά από το πρόσωπο του καθένα, που 
προσπαθούσε να το πιάσει μόνο με το στόμα. 
Όποιος το έπιανε, κέρδιζε και το έτρωγε. Αυτό το 
έθιμο δείχνει ότι «αυγά θα ξαναφάνε το Πάσχα».  

 
Ήπειρος (Ιωάννινα): Η Κυριακή της 

Κρεατίνης και της Τυρινής ήταν μέρες 
μασκαρέματος και γλεντιού στις πλατείες των 
χωριών. Το μασκάρεμα ήταν απλό, μόνο από 
άνδρες, ενώ οι γυναίκες φορούσαν επίσημα για να 
δώσουν εορταστικό χαρακτήρα στις μέρες αυτές. 
Παλιόσκουτια, φέσια, κάπες, ταλαγάνια, 
μουστάκια και αλογότριχες, καθώς και φούμες 
από το τζάκι ήταν τα υλικά. Καθιερωμένη όμως 
συνήθεια ήταν να φορούν οι άντρες τα ρούχα των 
γυναικών και μάλιστα μεγάλων σε ηλικία. Το 
καθιερωμένο γλυκό των ημερών ήταν οι δίπλες. 
Το απόγευμα άναβαν οι περίφημες φωτιές, που 
παλιότερα ονομάζονταν ουφανοί. Τα ξύλα 
μάζευαν τα παιδιά τις προηγούμενες μέρες απ’ 
όλα τα σπίτια του χωριού. Για να είναι η φωτιά 
εντυπωσιακή δημιουργούσαν μεγάλο σωρό. Το 
γλέντι διαρκούσε όσο η φωτιά ήταν αναμμένη, 
συνήθως μέχρι το πρωί της Καθαροδευτέρας. 
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Σκύρος: Ανάμεσα στις εκδηλώσεις της 

Σκυριανής αποκριάς, ξεχωρίζει σαν μοναδική 
στον ελληνικό χώρο, μια τριάδα μεταμφιεσμένων, 
που αποτελείται από τον «γέρο», 
την «κορέλα» και τον 
«φράγκο». Οι μεταμφιεσμένοι 
σχηματίζουν ομίλους που 
τριγυρίζουν το χωριό, δίνοντας 
με την παρουσία τους έναν τόνο 
χαράς και μυστηριακού 
μεγαλείου. Οι μεταμφιεσμένοι 
είναι πάντοτε και οι τρεις 
άντρες, ενώ οι γυναίκες δεν 
μετέχουν κατά κανόνα στις 
μεταμφιέσεις. 

Ο «γέρος», που είναι η κυρίαρχη μορφή 
της μασκαρεμένης συντροφιάς, παριστάνει γερο-
τσοπάνη ζωσμένο με κουδούνια. Κάτω φοράει 
άσπρο μάλλινο κοντοβράκι (κοντοβράτσι) 
των τσοπάνηδων, άσπρες υφαντές κάλτσες 
(τροχαδόκαλτσες) και πέτσινα 
σανδάλια (τροχάδια). Στο πάνω μέρος 
του σώματος, μέχρι τη μέση, φορά 
τσοπάνικη κάπα (καπότο), μαύρου 
χρώματος, γυρισμένη ανάποδα για να 
είναι απέξω το μαλλιαρό μέρος και να 
φαίνονται οι μακριές τρίχες. Στη ράχη 
παραχώνει κουρέλια ή μαξιλάρι για να 
σχηματιστεί 
καμπούρα. Το 
πρόσωπο το 
κρύβει με μάσκα 
(μτσούνα) από 
προβιά μικρού 
γιδιού. Στη μέση 
ζώνεται καμιά 
πενηνταριά 
τσοπάνικα 
κουδούνια, που 
στερεώνονται 
από τους ώμους 
και στο χέρι 
κρατά το 
τσοπάνικο στραβοράβδι. Ο «γέρος» 
προχωρεί με ρυθμικούς βηματισμούς, 
κουνώντας τη μέση του, έτσι ώστε τα 
κουδούνια που είναι περασμένα σ’ αυτή, 
να δίνουν ήχους φοβερούς, αλλά 
ρυθμικούς και εναλλασσόμενους. Κατά 
διαστήματα, η κορέλα κουνά ένα μαντήλι,, 
χορεύοντας γύρω από το «γέρο», όταν 
αυτός προχωρά ή στέκεται για να 
ξεκουραστεί και τραγουδά τον ιδιαίτερο 
αποκριάτικο σκοπό, που έχει το όνομα 
της «κορέλας», σείοντας πάντα τα 

κουδούνια του. 

Καρναβάλι Πάτρας: Το Πατρινό 
Καρναβάλι έχει τις ρίζες του στον 19ο αιώνα. 
Τότε, βέβαια, τα ήθη ήταν διαφορετικά και η 
διασκέδαση περιοριζόταν σε χοροεσπερίδες. Το 
καρναβάλι άρχισε να παίρνει τη σημερινή του 
μορφή μετά το 1950, εποχή που οι Πατρινοί 
απέκτησαν τη φήμη τρομερών γλεντζέδων και 
φρόντιζαν να την επιβεβαιώνουν κάθε χρόνο. 
Χοροί μεταμφιεσμένων γίνονταν σχεδόν 
καθημερινά στο Δημοτικό 
Θέατρο, με αποκορύφωμα 
το χορό του «Μαύρου 
Ντόμινο» της 
Περιηγητικής Λέσχης, τα 
περίφημα Μπουρμπούλια. 
Εκεί, οι κομψές κυρίες 
σκέπαζαν το σώμα τους με 
μαύρα ντόμινο και έκρυβαν τα 
πρόσωπά τους πίσω από μάσκες. Οι 
εκδηλώσεις έκλειναν την τελευταία Κυριακή με 
τη μεγάλη παρέλαση αρμάτων, το 
σοκολατοπόλεμο και το κάψιμο του βασιλιά 
Καρνάβαλου στο λιμάνι. Αυτό όμως που ανέβασε 
το κέφι και την έμπνευση των Πατρινών στα ύψη, 
είναι το «κυνήγι του κρυμμένου θησαυρού», 
που καθιερώθηκε το 1966. Είναι τέτοιος ο 
συναγωνισμός για τη διεκδίκηση του βραβείου 
που οι παρέες των μεταμφιεσμένων συχνά 
θυμίζουν περιπλανώμενο θίασο και η εμφάνισή 
τους καλοστημένη χορογραφία. 

Όλες αυτές οι εκδηλώσεις έφτασαν με 
μικρές παραλλαγές μέχρι τις μέρες μας. Το μόνο 
που έχει αλλάξει είναι τα πλήθη των επισκεπτών 
που κατακλύζουν την πόλη και οι κάμερες των 
τηλεοπτικών συνεργείων που μεταδίδουν 
στιγμιότυπα, προσπαθώντας να μεταφέρουν την 
ατμόσφαιρα στα σαλόνια των σπιτιών.  

 
Έθνος της Κυριακής 

28-1-07 
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Από το βιβλίο του δασκάλου Κωστή Λαγουδιανάκη, «Ολοχρονίς του Χρόνου». 
 
 
 
Πασίχαρη η Καθαρή Δευτέρα ξημερώνει 
η Αποκρά ‘ποχαιρετά, Σαρακοστή σιμώνει. 
Απής ποκάμ’ η Τυρινή τη γ-Καθαρή Δευτέρα 
γκινιάζει η Σαρακοστή τη μ-πρώτη τζη τη μέρα. 
Η καθαμιά νοικοκερά τα χρειασίδια πλύνει 
‘πο τα «λεριά» τση αποκράς πράμα να μη μ-
πομείνει. 
Για τουτονά το πλύσιμο και τη γ-καθαριότη 
εβγάλανε τη γ-Καθαρή Δευτέρα οι γ-αθρώποι. 
Ορτάκη έχει τα Κούλουμα η Καθαρή Δευτέρα 
και προπατούνε δίπλα τζη, βαστούν τη από τη 
χέρα. 
Στου «Ολυμπίου του Διός» εκειά κοντά στους 
στύλους 
τα Κούλουμα ‘χανε παλιά τσι Αθηναίους φίλους. 
«Κολούμια» στα λατινικά κολόνα εξηγάται 
κι η εορτή βαφτίστηκε Κούλουμα και γροικάται. 
Στην ομορφάδα τα’ εξοχής, στση φύσης τη 
θεσούρα 
οι αθρώποι πάνε σήμερο για τη φαγοπιοτούρα. 
Δίχως κριάς τση Καθαρής γίνουνται τα παιγνίδια 
σήμερο έχει ταραμά, ελιές, φρέσκα κρομμύδια. 
Λογιώ λογιώ νηστήσιμα τση μέρας το πεσκέσι 
χαλβάς, λαγάνα σήμερο έχουνε πρώτη θέση. 
Του χωρατά και τα’ όρεξης τραπέζα θα 
στρωθούνε 
επίσημα τα νηστήσιμα και το κρασί καλούνε. 
Κάθα νηστήσιμο καλεί, «κόπια κρασί» του γνέφει 
και των αθρώπω δεν αργεί να βγει ψηλά το κέφι. 
Όσο λιγαίνει το κρασί μέσ’ από το μπουκάλι 
λύνετ’ η γλώσσα και στεμό δεν έχει ‘να μ-ψιχάλι. 
Χοροί αρχινούνε τότεσάς τραγούδια και παιγνίδια 
αστεία και ξετσιπώματα και καθαρογλωσσίδια. 
Ο γεις τον άλλο μπικουνά, κιανείς τως δε μανίζει 
«για το καλό» κι ετσά λοής η μέρα νοστιμίζει. 
Καθαροδευτεριάτικα προυκιά είναι τα γέλια 
χαρταετό με τα πλουμιά πετούνε τα κοπέλια. 
Τση αποκράς νηστήσιμα και σήμερο κλουθούνε  
Στσι χρόνους τσι παλαιινούς οι ρίζες τως 
κρατούνε. 
Άλλοι ντυμένοι με προβιές κι άλλοι φορού γ-
κουδούνια 
δεν ντη μ-περνούνε σήμερο μόνο με τα 
λουμπούνια. 
Τα’ ορτάκηδες του πολεμά άλλος και τα’ 
αλευρώνει 
με μουζουδιές ο γεις τα’ αλλού τη μούρη ντου 
μουζώνει. 
Αστείους και σατιρικούς κάνουνε σ’ άλλους 
τόπους 

γάμους και διασκεδάζουνε ετσά λοής τα’ 
αθρώπους. 
Ο γάμος ο σατιρικός έχει το νόημά ντου 
ιδέα ετσά συμβολικά τη διώχνει του θανάτου. 
Ο άθρωπος ‘πό μια τζ’ αρχής δε θέλει να ποθάνει 
στα ψόματα ένας σήμερο το μ-ποθαμένο κάνει. 
το μ-ποθαμένο σκώνουνε οι γι-άλλοι πάνω στσ’ 
ώμους 
και τόνε γυροφέρνουνε στσι γειτονιές, στσι 
δρόμους. 
Μοιρολογούντ’ οπίσω του, κλάημα και μαύρο 
χάλι 
μα σα μποκάμ’ η βόλιτα … ολόρθος είναι πάλι. 
Κριάς, τυρί, τέθοια φαγιά, πασχαλινά που λένε 
Έθιμο τόποι το ‘χουνε τα θάφτουνε και κλαίνε. 
Ετσά λοής εθίματα τση Καθαροδευτέρας 
η ξεφάντωση καλά κρατεί ως το σπερνό τση 
μέρας. 
Το «Κύριε των Δυνάμεων» εδά τ’ αφθιά 
γροικούνε 
αποκρά και ξεφαντώματα εδά ‘ποχαιρετούνε. 
Όλη η τραβάγια τα’ αποκράς ήρθ’ ώρα να 
σωπάσει 
ν’ ανοίξει τση Σαρακοστής το δρόμο να περάσει. 
 
Γλωσσάρι: 
Απής: αφού, όταν   
γκινιάζω: εγκαινιά- 
ζω   θεσούρα: βολι- 
κή και άνετη θέση 
για ξάπλωμα στο 
κρεβάτι ή αλλού   
κάθα: κάθε   καθα- 
ρογλωσσίδια: αθυ- 
ροστομίες, ξετσι- 
πώματα   κόπια: 
έλα, σίμωσε   
κριάς: κρέας   
λεριά ή ελεριά: 
κάθε φαγητό που 
λερώνει τη 
σαρακοστή, δηλ. τα 
μη νηστήσιμα   
μανίζω: θυμώνω   μουζουδιά: η μουτζούρα από το 
καπνισμένο από τη φωτιά τσικάλι ή τηγάνι   μουζώνω: 
μουτζουρώνω κάποιον με μουζουδιές   μπικουνώ: 
χτυπώ ελαφρά με μπίκο (σιδερένιο εργαλείο), σκουντώ 
με σκοπό να πειράξω κάποιον καλοπροαίρετα   
ορτάκης: ο σύντροφος, ο συνέταιρος   πεσκέσι: το 
δώρο που στέλνουμε σε φίλο ή συγγενή, κυρίως 
φαγητό   στεμός: σταματημός   τραβάγια: η φασαρία, 
ο θόρυβος   χρειασίδια: όλα τα απαραίτητα σκεύη του 
νοικοκυριού   ψιχάλι: το ελάχιστο, το καθόλου  
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Στα πλαίσια του μαθήματος Μελέτη του Περιβάλλοντος με τίτλο «Μέσα συγκοινωνίας και 
μεταφοράς», το τμήμα μας έκανε μια έρευνα για τα τοπικά μέσα συγκοινωνίας της περιοχής μας, και 
συγκεκριμένα για το λεωφορείο, αφού μόνο αυτό υπάρχει για τις μετακινήσεις μέσα στην πόλη. 
Μοιράσαμε σε άντρες και γυναίκες ένα ερωτηματολόγιο και είχαμε τα παρακάτω αποτελέσματα: 
 
 
 
 
 
Άτομα που συμμετείχαν στην έρευνα: 34 
Άντρες: 16 Γυναίκες: 18 
 
Στην ερώτηση ποιο μέσο συγκοινωνίας χρησιμοποιούν για τις μετακινήσεις τους στην πόλη, 
είχαμε τις εξής απαντήσεις (μπορούσαν να απαντήσουν και για περισσότερα μέσα που 
χρησιμοποιούν) : 
 

 Λεωφορείο Ι.Χ. Ταξί Μηχανή Ποδήλατο  
Άντρες 4 8 4 2 1 

Γυναίκες 11 5 2 - 1 
Σύνολο 15 13 6 2 2 

 
Από τον παραπάνω πίνακα συμπεραίνουμε ότι οι περισσότερες γυναίκες προτιμούν το λεωφορείο 
για τις μετακινήσεις τους στην πόλη, ενώ οι περισσότεροι άντρες το αυτοκίνητό τους. Αν όμως 
δούμε συνολικά πόσοι προτιμούν το λεωφορείο, διαπιστώνουμε ότι αυτοί που ρωτήθηκαν είναι 
λιγότεροι από τους μισούς (κάτω από το 50%). 
Στην ερώτηση, όσοι χρησιμοποιούν λεωφορείο, πόσο γρήγορα πάνε στον προορισμό τους, 
είχαμε τις παρακάτω απαντήσεις: 
Από τους 15, οι 10 απάντησαν ότι φτάνουν γρήγορα στον προορισμό τους, ενώ μόλις 5 ότι φτάνουν 
αργά. 
Στην ερώτηση, αν υπάρχει κοντά στο σπίτι τους στάση λεωφορείου ή όχι, απάντησαν: 
Οι 8 ότι υπάρχει κοντά τους στάση και οι 7 ότι χρειάζεται να περπατήσουν αρκετά για να φτάσουν 
στη στάση. 
Τέλος, στην ερώτησή μας, τι προτείνουν για τη βελτίωση της συγκοινωνίας στην περιοχή μας, 
όλοι είπαν ότι θα ήθελαν να υπάρχουν περισσότερες στάσεις ώστε να εξυπηρετούνται καλύτερα 
όλοι οι κάτοικοι και να γίνονται πιο συχνά δρομολόγια. 
 
Από την παραπάνω έρευνα, διαπιστώσαμε ότι 
οι περισσότεροι κάτοικοι αποφεύγουν την 
τοπική συγκοινωνία και προτιμούν το δικό 
τους αυτοκίνητο ή ακόμη και το ταξί και πολύ 
λιγότεροι τη μηχανή ή το ποδήλατο. Αυτό 
έχει σαν αποτέλεσμα, η πόλη μας να 
παρουσιάζει μεγάλη κίνηση στους δρόμους, η 
ατμόσφαιρα να δέχεται περισσότερα 
καυσαέρια, οι άνθρωποι να καθυστερούν 
στον προορισμό τους και οι περισσότεροι 
οδηγοί να εκνευρίζονται. 
Εμείς θα προτείναμε, για μια καλύτερη πόλη 
με λιγότερα καυσαέρια και λιγότερη 
κίνηση, οι άνθρωποι να χρησιμοποιούν το 
λεωφορείο, να μην κάνουν άσκοπες 
μετακινήσεις με το αυτοκίνητό τους, να 

προτιμούν το περπάτημα για κοντινές 
αποστάσεις και να φτιαχτούν λωρίδες στους 
δρόμους  για ποδήλατα, που δεν ρυπαίνουν 
την ατμόσφαιρα.  
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Ο αποκριάτικος χορός 
του Συλλόγου Γονέων  

Του Γιώργου Φραγκιαδάκη 
Μαθητή του Γ’ 2 Δημ. Σχ. ΤΑΛΩΣ 
 
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, την 
Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου, ο Σύλλογος Γονέων 
και Κηδεμόνων του σχολείου μας, έκανε τον 
αποκριάτικο χορό του στο κέντρο 
«Νερόμυλος», με μεγάλη επιτυχία. 
Εκεί ήρθαν τα περισσότερα παιδιά του 
σχολείου μας, μαζί με τους γονείς τους και 
πολλοί δάσκαλοι. 
Όλα τα παιδιά ήταν 
μασκαρεμένα. Άλλα ντυμένα 
κλόουν, άλλα ιππότες, άλλα 
νεράιδες και με διάφορες 
άλλες στολές. 
Οι σερπαντίνες και ο 
χαρτοπόλεμος είχαν γεμίσει 
όλο το κέντρο, ενώ η μουσική 
έπαιζε και τους καλούσε 
όλους για χορό. 
Όλοι μας διασκεδάσαμε και 
περάσαμε πολύ όμορφα ! 
 

Τσικνοπέμπτη στο σχολείο ! 
 
Της Αγγελικής Σταματάκη 
μαθήτριας του Γ’ 2 Δημ. Σχ. ΤΑΛΩΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Μεγάλο ξεφάντωμα έγινε στο σχολείο μας, 
την Τσικνοπέμπτη, όπως γίνεται και κάθε 
χρόνο τις Αποκριές. 

 
Όλα τα παιδιά του σχολείου ήρθαν 
μασκαρεμένα και αντί για τσάντες κρατούσαν 
σερπαντίνες, χαρτοπόλεμο, σπαθιά, μαγικά 
ραβδιά και ό,τι βάζει ο νους σου. 
Ο Σύλλογος Γονέων κερνούσε τα παιδιά 
πατατάκια και αμίτες. 
Οι δάσκαλοι ξανάγιναν παιδιά και μαζί με 
τους μαθητές χόρευαν στους ρυθμούς της 
μουσικής. 
Όταν πέρασε η ώρα, τα παιδιά άρχισαν να 

φεύγουν μαζί με τους γονείς τους και σιγά 
σιγά το σχολείο άδειασε από τις χαρούμενες 
φωνές τους. 
 

20 χρόνια ΤΑΛΩΣ 
 

Τη Δευτέρα 29 
Ιανουαρίου, το 
απόγευμα, 
παραμονή των 
Τριών Ιεραρχών, 
έγινε στο σχολείο 
μας μια σημαντική 
εκδήλωση. Τιμήθηκαν παλιοί 
δάσκαλοι που υπηρέτησαν στο σχολικό 
συγκρότημα ΤΑΛΩΣ, με την ευκαιρία των 20 
χρόνων από την ίδρυσή του.  
Η ατμόσφαιρα ήταν ιδιαίτερα συγκινητική, 
αφού οι παλιοί δάσκαλοι θυμήθηκαν τα 
χρόνια που δίδαξαν σ’ αυτό το σχολείο και 
είχαν τις καλύτερες αναμνήσεις. 

Επισκέπτες από το Νηπιαγωγείο 
ΤΑΛΩΣ 

Οι μαθητές ξεφαντώνουν 
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Είμαι η Μαφάλντα ! 
Κάνω πάρα πολλές 
ερωτήσεις και μισώ 
τις σούπες ! 

Είμαστε οι γονείς της 
Μαφάλντα. Δείξτε μας 
συμπάθεια, γιατί είμαστε 
τρομοκρατημένοι 
άνθρωποι ! 

Είμαι ο Φελίπε ! 
Ευαίσθητος και 
αναποφάσιστος. Στα   
όνειρά μου τα 
καταφέρνω καλύτερα 

Είμαι ο Μανολίτο ! 
Το χρήμα δεν κάνει 
την ευτυχία, αλλά 
είναι μια πολύ καλή 
απομίμησή της. 

Είμαι η Σουζανίτα ! 
Κάποτε θα γίνω μια πολύ 
σπουδαία μητέρα ενός 
πολύ σπουδαίου γιατρού 
κι όλοι θα λένε πόσο 
σπουδαία είμαι και … 



 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Μπορείς να φωτοτυπήσεις την Κυρά Σαρακοστή και μετά να τη ζωγραφίσεις με τα χρώματά σου. 

Κάθε πόδι της αντιστοιχεί σε μια βδομάδα της Σαρακοστής. Όταν τελειώνει κάθε βδομάδα, μπορείς 
να κόβεις ένα πόδι, μετρώντας μ’ αυτόν τον τρόπο τις βδομάδες που απομένουν μέχρι το Πάσχα. 


