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ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ 

 

 
 

Κατά το τρέχον σχολικό έτος, οι μαθητές των Β1 και Γ2 τάξεων του σχολείου 

μας, προχώρησαν στην υλοποίηση προγράμματος Πολιτιστικών Θεμάτων  με θέμα 

«Λαογραφία». 

Την ευθύνη σχεδιασμού και υλοποίησης του προγράμματος είχε ο εκπ/κός της Β1 

τάξης Βουλγαρόπουλος Γιώργος με τη συνεργασία της εκπαιδευτικού της Γ2 τάξης 

Σταυροπούλου Γεωργίας. 

 

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

Η Ελλάδα  είναι  από  τους  παλαιότερους  οργανωμένους  πολιτικά, πολιτιστικά, 

κοινωνικά  τόπους  του  κόσμου και  ο ελληνικός  λαός  από τους  πρώτους  που  

ανέπτυξαν  πολιτισμό  με  στοιχεία που  υπάρχουν  σχεδόν  αυτούσια  και  σήμερα. 

Αυτή  η  παλαιότητα «χαρίζει» στον  τόπο  αυτό  ένα  πλούσιο  παρελθόν, μία  

πολύμορφη  προσωπικότητα, ένα  ατελείωτο  και  κατά  πολύ  ανεξερεύνητο  

πολιτιστικό  υπόβαθρο. 

Τομείς  αυτού  του  «αρχείου»  εκδηλώνονται  και  σήμερα  σε  όλα  τα  επίπεδα  

της  προσωπικής  και  κοινωνικής  ζωής  των  Ελλήνων: γιορτές, γάμοι, μαζώξεις, 

πολιτική  σκέψη, θέατρο, ζωγραφική, φαγητό, ποτό, ενδυμασία, χοροί,  τραγούδια, 

ποίηση, θρησκεία διαποτίζονται  από  την ατελείωτη  ελληνική παράδοση. 

Με  το  σκεπτικό  αυτό ασχοληθήκαμε  τη  χρονιά  αυτή  με  την  ελληνική  

παράδοση  η  οποία  μας  πρόσφερε  γνώσεις, μας  εξέπληξε, μας  εντυπωσίασε  για  

μια  ακόμη  φορά. 

Ασχοληθήκαμε  με  τον  τόπο, το περιβάλλον, τους  ανθρώπους. Επισκεφτήκαμε  

Λαογραφικά  Μουσεία – Μουσείο Λαϊκής Τέχνης & Παράδοσης / Λαογραφικό Μουσείο 

Βαρνάβα / Η τέχνη του υφάσματος - Εργαστήρια  Τέχνης – Εργαστήρι Κεραμικής - , 

διαβάσαμε, ακούσαμε. 

 

Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 

ΒΟΥΛΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 

http://11dim-athin.att.sch.gr/activities/activities0184.pdf
http://11dim-athin.att.sch.gr/activities/activities0177.pdf
http://11dim-athin.att.sch.gr/activities/activities0177.pdf
http://11dim-athin.att.sch.gr/activities/activities0168.pdf
http://11dim-athin.att.sch.gr/activities/activities0163.pdf


    
 

   
 

ΘΕΑΤΡΙΚΟ : Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ 

 

Κολλητήρι. Μπαμπάκο  έχω  μια  ιδέα. Να  βάλεις  το  μαγιό  σου  και  να  πας  

για  μπάνιο.  

Μορφονιός. Τι  λες  βρε  κολλητήρι, τι  μαγιό  και  μπάνιο? 

Κολλητήρι.    Μα  αφού  δεν  έχεις  γραβάτα  και  σακάκι, πως  θα  συναντήσει  

τον δικηγόρο?  

Μορφονιός. Θα  του  δώσω  εγώ  δικά  μου. 

Καραγκιόζης. Μα  εσύ  είσαι  χοντρός. 

Κολλητήρι. Ναι, είσαι  χοντρός.  

Μορφονιός. Εγώ  χοντρός; Δεν είμαστε καλά.. 

Χατζιαβάτης. Μα  τι λέτε  όλοι  σας  τέτοια  ώρα; Εδώ  πνιγόμαστε  να  

πάρουμε  το  οικόπεδο, ο  δικηγόρος  περιμένει  κι  εσείς  λέτε  άλλα  αντ’ άλλων. 

Λοιπόν, Καραγκιόζη, θα  ντυθείς, θα  στολιστείς  και  θα  πας  στον  δικηγόρο… 

και  σταμάτα  να πίνεις. 

Καραγκιόζης. Τι, θα κάνω τον μπουκαδόρο; 

Μορφονιός. Θα  πας  στον  δικηγόρο. 

Καραγκιόζης. Τι, τον  τσιλιαδόρο; Α, όχι, δεν θέλω  να  φάω  ξύλο  πάλι. 

Κολλητήρι. Μπαμπάκα, πήγαινε  για μπάνιο  καλύτερα, Μην  μπλέκεις  με  

τέτοια και  τρέχουμε  πάλι. 

Χατζιαβάτης. Αν  δεν συναντήσεις  τον  δικηγόρο, δεν θα σε  ξαναβοηθήσουμε.  

Η παράγκα  σου  είναι  η  πιο παλιά  εδώ  και  ξέρεις  καλύτερα  τον  τόπο. 

Μορφονιός. Μόνο  εσύ  μπορείς  να  εξηγήσεις  στην πολεοδομία πως  ήταν  το  

μέρος  αυτό . 



Χατζιαβάτης . Είσαι  ο  μοναδικός  μάρτυρας    και  έχεις  δικαιώματα. Αν δεν το  

κάνεις, θα μας  διώξει  ο  Δήμος  από  εδώ. 

Καραγκιόζης. Καλά, καλά θα πάω. 

Μορφονιός. Ξέρεις  τι θα  πεις, έτσι;  

Καραγκιόζης. Ναι, θα  τους  πω  πως  θέλετε  να κλέψετε  το  οικόπεδο…! 

 

 

     
 

 
 

Φωτογραφικό  υλικό : Βουλγαρόπουλος Γιώργος , Κλουκίνας Λεωνίδας 


