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        Επαγγέλματα-Τρόποι ζωής 
 
 
   Τα διάφορα επαγγέλματα των ανθρώπων δημιουργούνται για να καλύψουν βασικές 
ανάγκες που υπάρχουν στις διάφορες εποχές. Τα είδη επαγγελμάτων εξαρτώνται από 
την εποχή και τις ανάγκες της. Εμείς θα παρουσιάσουμε κάποια από τα επαγγέλματα 
που βρήκαμε ερευνώντας τις παλιότερες εποχές. 
 
Πεταλωτής 
Παλιά υπήρχαν πολλοί πεταλωτές μια και ήταν απαραίτητοι, αφού κάθε σπίτι στο 
χωριό είχε και ένα ζώο για τις δουλειές του, γαϊδούρι ή μουλάρι. Ο πεταλωτής έβαζε 
στα ζώα τα πέταλα που ήταν τα «παπούτσια» τους. 
 
Γανωτής 
Ο γανωτής μέχρι και πριν από 30 χρόνια περίπου γύριζε στα χωριά και φώναζε για να 
τον ακούσουν οι χωριανοί και να πάνε τις κατσαρόλες τους και τα άλλα σκεύη της 
κουζίνας και να τα γανώσουν, να τα επικαλύψουν , δηλαδή, με κασσίτερο. 
 
Καρεκλάς 
Ο καρεκλάς ήταν αυτός που έφτιαχνε τις καρέκλες. 
 
Σιδεράς 
Οι σιδεράδες έφτιαχναν με τα χέρια τους ό,τι υπήρχε από μέταλλο, κυρίως σίδερο. 
 
Ρετσινοσυλλέκτες 
Οι ρετσινοσυλλέκτες μάζευαν ρετσίνι από τα πεύκα του δάσους και τα πουλούσαν. 
 
Χαλκιάς  
Ο χαλκιάς ήταν αυτός που επεξεργαζόταν το χαλκό. 
 
Καρατζής 
Ο καρατζής ήταν αυτός που ασχολούνταν με την πίσσα. Κυρίως η δουλειά του ήταν 
να πισσάρει τα ιστιοφόρα και τις βάρκες που έπλεαν στη θάλασσα. Ακόμα με πίσσα 
άλειφε και τα βαρέλια. 
 
Οι ξυλοκόποι και οι πριονιτζήδες 
Οι ξυλοκόποι και οι πριονιτζήδες πήγαιναν στο δάσος με τα τσεκούρια τους και 
έκοβαν ξύλα και τα πελεκούσαν. 
 
 
 
 
 
Το άρθρο έγραψε η Γεροπούλου Χριστιάνα 
 



       Έθιμα και παραδόσεις του Πάσχα και της Μεγάλης Εβδομάδας 
 
 
Το Πάσχα ονομάζεται και Λαμπρή ή Πασχαλιά και είναι η πιο σημαντική γιορτή του έτους 
για τους Χριστιανούς. Το Πάσχα γιορτάζονται τα Πάθη, η Σταύρωση, η Ταφή και η 
Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Οι ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας αναφέρονται και σε μία 
από τις ημέρες του Ιησού στην Ιερουσαλήμ. 
 
Η Κυριακή των Βαΐων, που είναι η τελευταία μέρα της Σαρακοστής, συμβολίζει την είσοδο 
του Χριστού πάνω σε γαϊδουράκι στην Ιερουσαλήμ και την αποδοχή του από τους 
κατοίκους της με κλαδιά από φοίνικες, βάγια. Την Κυριακή των Βαΐων μετά την λειτουργία 
μοιράζονται Βάγια και μικροί σταυροί φτιαγμένοι από φύλλα φοινικιάς. 
 
Τη Μεγάλη Δευτέρα διαβάζεται στην εκκλησία η παραβολή της καταραμένης συκιάς από 
το Ευαγγέλιο του Ματθαίου. Την Μεγάλη Δευτέρα ξεκινούν πολλοί τη νηστεία της 
Μεγάλης Εβδομάδας μέχρι να κοινωνήσουν το Μεγάλο Σάββατο. 
 
Την Μεγάλη Τρίτη διαβάζεται η παραβολή των δέκα Παρθένων. Το βράδυ ψάλλεται το 
τροπάριο της Κασσιανής.  
 
Την Μεγάλη Τετάρτη διαβάζεται το Μύρωμα του Ιησού από την αμαρτωλή γυναίκα που 
μετανόησε. Ο Χριστός μιλάει ήδη για τον επερχόμενο θάνατο του λέγοντας στους μαθητές 
του ότι η γυναίκα τον μύρωσε για να τον προετοιμάσει για την ταφή του. Στη λειτουργία 
ψάλλεται το Ευχέλαιο. 
 
Την Μεγάλη Πέμπτη το Θείο Δράμα προχωρεί προς την αποκορύφωση του. Την ημέρα 
αυτή γίνεται ο Μυστικός Δείπνος, όπου ο Ιησούς κοινωνεί τους μαθητές του δίνοντάς τους 
ένα κομμάτι ψωμί που συμβολίζει το σώμα του και κρασί για το αίμα του. Από αυτήν την 
πρώτη κοινωνία των μαθητών ξεκινά το μυστήριο της Θείας Κοινωνίας. Το ίδιο βράδυ ο 
Ιησούς γυρνώντας στους μαθητές τους λέει ότι κάποιος από αυτούς θα τον προδώσει. Ο 
Ιούδας φεύγει για να προετοιμάσει την προδοσία του και ο Ιησούς συλλαμβάνεται στον 
κήπο της Γεσθημανής, όπου έχει πάει για να προσευχηθεί μαζί με τους μαθητές του. Το 
βράδυ ψάλλονται τα Δώδεκα Ευαγγέλια  και στην εκκλησία περιφέρεται ο Σταυρός με τον 
Ιησού. Η αναζήτηση του Αγίου Δισκοπότηρου με το οποίο ο Ιησούς ευλόγησε και έδωσε να 
πιούν κρασί οι μαθητές του, έγινε για τους δυτικούς και ειδικά για τους σταυροφόρους ένας 
θρύλος και μια από τις δικαιολογίες τους για τις εκστρατείες τους για την απελευθέρωση 
των Αγίων τόπων από τους Άραβες. 
 
 Τη Μεγάλη Παρασκευή γίνεται η Ταφή του Κυρίου. Ο Επιτάφιος βρίσκεται στην εκκλησία 
στολισμένος με ανοιξιάτικα λουλούδια. Μετά το τέλος της Λειτουργίας κάθε εκκλησία 
γυρνά τον επιτάφιο της στην περιφέρεια της. Σε μερικές εκκλησίες απλώς περιφέρεται γύρω 
από την εκκλησία. 
 
Το Μεγάλο Σάββατο είναι η γιορτή της Ανάστασης. Σε πολλές εκκλησίες με την πρωινή 
λειτουργία της πρώτης Ανάστασης πέφτουν και πολλά πυροτεχνήματα. Η μεγάλη 
λειτουργία της Ανάστασης και το αποκορύφωμα γίνεται τα μεσάνυχτα. Ο κόσμος πηγαίνει 
στην εκκλησία αργά το βράδυ μεταφέροντας μαζί λαμπάδες και κεριά. Τα μεσάνυχτα τα 
φώτα της εκκλησίας σβήνουν και ο ιερέας ψάλλει το Δεύτε Λάβετε Φως. Το Άγιο Φως κάθε 
χρόνο φτάνει με ειδική πτήση της Ολυμπιακής από τα Ιεροσόλυμα και μοιράζεται σε όλες 
τις εκκλησίες της Ελλάδας. Μετά ακολουθεί το Αναστάσιμο Ευαγγέλιο συνήθως στο 
προαύλιο της εκκλησίας. Ο ιερέας αναγγέλλει την Ανάσταση του Χριστού ψάλλοντας το 



Χριστός Ανέστη. Ο κόσμος σπάει κόκκινα αυγά και εύχεται Χριστός Ανέστη, ενώ 
φωτοβολίδες και πυροτεχνήματα φωτίζουν τον ουρανό. Κατά την επιστροφή στο σπίτι 
πολλοί φτιάχνουν ένα σταυρό πάνω από την πόρτα με την αιθάλη του κεριού. Το τραπέζι 
είναι στρωμένο με την παραδοσιακή μαγειρίτσα, κόκκινα αυγά και πασχαλινές λιχουδιές. 
 
Η Κυριακή του Πάσχα είναι μεγάλη γιορτή της Λαμπρής. Από νωρίς το πρωί ο 
παραδοσιακός οβελίας ψήνεται στη σούβλα, ενώ γύρω από το εορταστικό τραπέζι γλεντούν 
η οικογένεια και οι φίλοι με τραγούδια και χορό.                                           
 
Το άρθρο έγραψαν οι Παναγιώτου Κωνσταντίνα, Αλεξοπούλου Κατερίνα και 
Παναρίτη Μαριάνθη. 
 
 
 
 
 
                     ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ 
 
 
                                                             ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
 
Στη Γερμανία το Πάσχα ξεκινά με την μεταφορά του Σταυρού την Μεγάλη Πέμπτη. Οι 
Γερμανοί έχουν ως παράδοση την Μεγάλη Πέμπτη να τρώνε μόνο ψάρι. Το Πάσχα ξεκινά 
με δοξολογίες στην εκκλησία το βράδυ και τελειώνει το πρωί της Κυριακής του Πάσχα. Η 
Κυριακή θεωρείται οικογενειακή μέρα στην Γερμανία και υπάρχει ειδικό μενού για το 
μεσημέρι, όπως βαμμένα αυγά και μια τούρτα σε σχήμα αρνιού. Επίσης την ίδια μέρα 
τρώνε και άλλα γλυκά όπως μπισκότα, κέικ, σοκολάτες. Μια παράδοση για τα παιδιά είναι 
να κρύβουν αυγά μέσα στον κήπο και να παίζουν το παιχνίδι  « Κυνήγι του Πασχαλινού 
Αυγού » για να τα βρουν. Άλλη παράδοση είναι η φωτιά του Πάσχα, όπου μαζεύουν τα 
παλιά Χριστουγεννιάτικα δέντρα του χειμώνα και τα καίνε σε ένα χώρο σαν μήνυμα ότι 
τελείωσε ο χειμώνας και ξεκινάει η άνοιξη με το Πάσχα. 
 
 
                                                            ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 
 
Το Πάσχα στην Αυστραλία γιορτάζεται με διάφορα ήθη και έθιμα. Πολλοί είναι οι πιστοί οι 
οποίοι πάνε στις εκκλησίες, ενώ διάφορα ζώα, όπως κουνέλια, κυκλοφορούν στην πόλη για 
να δώσουν τη χαρούμενη αίσθηση του Πάσχα. Φυσικά η διασκέδαση δεν λείπει και όλοι 
μαζί ενώνονται για να γιορτάσουν όσο πιο ωραία την γιορτή της χαράς και της ευτυχίας. 
Κάτι διαφορετικό στο δικό τους Πάσχα είναι η εποχή. Τη στιγμή που εμείς γιορτάζουμε το 
Πάσχα την Άνοιξη, στην Αυστραλία το γιορτάζουν Φθινόπωρο. Στην μεγάλη πόλη της 
Αυστραλίας, το Σίδνεϋ, διοργανώνονται διάφορα σόου και εκθέσεις, όπου η διασκέδαση 
κατέχει την πρωτιά, ενώ διάφορα ζώα διασκεδάζουν τους μικρούς μας φίλους και τα 
βεγγαλικά δημιουργούν κάτι το εξωπραγματικό και ανεπανάληπτο. 
 
 
 
Το άρθρο έγραψε η Αραμπατζή Μαρία. 



          ΑΝΟΙΞΗ  
    

 
    Η άνοιξη είναι η εποχή κατά την οποία αρχίζουμε να περνάμε σε καλύτερες 
κλιματολογικές συνθήκες. Τυπικά έχουμε ήδη μπει στην άνοιξη στις 21 Μαρτίου, αν 
και ο καιρός δεν συμφωνεί. 
    Πολλά πράγματα τα έχουμε συνδέσει με την άνοιξη όπως τα βαμμένα κόκκινα 
αυγά, τις πεταλούδες, την αλλαγή του καιρού προς το καλύτερο, κάποια είδη φυτών 
(π.χ. η πασχαλιά) και πολλά ακόμη. 
     Ας πούμε για τα βαμμένα κόκκινα αυγά. Τα έχουμε συνδέσει με την άνοιξη, γιατί 
τα βάφουμε κατά τη διάρκεια του Πάσχα, το οποίο γιορτάζουμε αυτήν την εποχή. 
Για τις πεταλούδες, οι οποίες αυτή την εποχή βγαίνουν από τα κουκούλια τους , για 
την αλλαγή του καιρού που γίνεται πιο ζεστός , για διάφορα είδη φυτών, όπως είναι η 
πασχαλιά που ανθίζει την άνοιξη και συγκεκριμένα το Πάσχα. 
      Η πασχαλιά είναι το λουλούδι της παράδοσης του Πάσχα, καθώς και το πιο 
όμορφο και ευωδιαστό λουλούδι. Την πασχαλιά μπορούμε να την βρούμε σε διάφορα 
χρώματα όπως: το λευκό, το απαλό κίτρινο, το μοβ.  Μπορούμε, επίσης, να βρούμε 
και πασχαλιά δίχρωμη. Η περίοδος άνθισης της πασχαλιάς είναι από την αρχή ως το 
τέλος της άνοιξης.   
 
 
 

         
 
 
 
 
Το άρθρο έγραψε η Κεφαλοπούλου Ραφαηλία 
 



    ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 
 
 
Την πρώτη μέρα του Μαΐου γιορτάζεται η μέρα των εργατών. 
Είναι στην πραγματικότητα η καθιερωμένη γιορτή της εξέργεσης 
των εργατών του Σικάγου. Τον Μάη του 1886 τα εργατικά 
συνδικάτα στο Σικάγο ξεσηκώθηκαν διεκδικώντας ωράριο 
εργασίας στις 8 ώρες και καλύτερες συνθήκες εργασίας. 
Εορτάζεται επίσης και σαν μέρα των λουλουδιών και της Άνοιξης. 
Η μέρα έχει θεσπιστεί ως αργία και όλες οι υπηρεσίες και οι 
επιχειρήσεις παραμένουν κλειστές. Την ημέρα εκείνη, λοιπόν, 
συνηθίζουμε να φτιάχνουμε στεφάνια από κλαδιά και λουλούδια 
και να τα κρεμάμε στα μπαλκόνια μας. Όλοι γλεντάνε, ψήνουν, 
χορεύουν, τραγουδάνε και τα παιδιά παίζουν στις αυλές. Είναι 
μέρα και των εργατών και των λουλουδιών. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Το άρθρο έγραψε η Παναρίτη Μαριάνθη. 
 

 



      Ημερολόγιο 

 
 
 
 
Σάββατο 16 Απριλίου-Έγερση του Λαζάρου  
Κυριακή 17 Απριλίου-Κυριακή των Βαΐων 
Δευτέρα 18 Απριλίου-Μεγάλη Δευτέρα, Ιωσήφ του Παγκάλου  
Τρίτη 19 Απριλίου-Μεγάλη Τρίτη, Των 10 Παρθένων 
Τετάρτη 20 Απριλίου-Μεγάλη Τετάρτη, της Αλειψάσης τον 
Κύριον μύρω 
 Πέμπτη 21 Απριλίου-Μεγάλη Πέμπτη, ο Μυστικός Δείπνος 
 Παρασκευή 22 Απριλίου-Μεγάλη Παρασκευή, τα Άγια Πάθη του 
Κυρίου 
Σάββατο 23 Απριλίου-Μεγάλο Σάββατο, η εις Άδου Κάθοδος του 
Κυρίου 
Κυριακή 24 Απριλίου-Άγιο Πάσχα, η Ανάσταση του Κυρίου 
(Οσίας Ελισάβετ) 
Δευτέρα 25 Απριλίου-Αγίου Γεωργίου 
Τρίτη 26 Απριλίου-Αγίου Ραφαήλ, Νικολάου & Ειρήνης 
Τετάρτη 27 Απριλίου-Συμεών συγγενούς του Κυρίου 
Πέμπτη 28 Απριλίου-Των 9 μαρτύρων  
Παρασκευή 29 Απριλίου-Ζωοδόχου Πηγής 
Σάββατο 30 Απριλίου-Ιακώβου Ζεβεδαίου 
Κυριακή 1 Μαΐου- Του Θωμά     ( Εργατική Εορτή) 
 

 
Το ημερολόγιο έγραψε η Γιαουτζή Ελένη.          

 
 



        ΣΥΝΤΑΓΗ 

 
                               
                                  ΤΣΟΥΡΕΚΙ 
 
ΥΛΙΚΑ 
8 φλιτζάνια του τσαγιού αλεύρι για όλες τις χρήσεις (1 κιλό) 
2 φακελάκια μαγιά στιγμής  
1 φλιτζάνι του τσαγιού ζάχαρη (200 γρ.) 
¾ φλιτζάνια του τσαγιού λιωμένη μαργαρίνη ή βούτυρο (150 γρ.) 
2/3 του φλιτζανιού του τσαγιού γάλα (120 γρ.) 
7 αυγά (με 1 αυγό από αυτά θα αλείψετε το τσουρέκι) 
1 κουταλάκι του γλυκού αλάτι (5 γρ.) 
3-4 κουταλάκια κοφτά μαχλέπι (7 g.) 
ξύσμα από 1 και ½ λεμόνι ή 1 πορτοκάλι 
 
 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
 Διαλύετε 2 φακελάκια μαγιά σε χλιαρό γάλα (περίπου 35ο C). 
Προσθέστε ½ φλιτζάνι του τσαγιού αλεύρι Ανακατεύετε το 
μίγμα και το αφήνετε σκεπασμένο με διαφανή μεμβράνη ή 
πετσέτα σε χλιαρό μέρος (35ο C περίπου) για μισή ώρα μέχρι να 
διπλασιαστεί σε όγκο. 

 Σε ένα μπολ χτυπάτε 6 αυγά, προσθέστε τη ζάχαρη, τη λιωμένη 
μαργαρίνη ή το βούτυρο, το αλάτι, το μαχλέπι, το ξύσμα 
λεμονιού ή πορτοκαλιού και το μίγμα μαγιάς. 

 Προσθέστε το αλεύρι και ζυμώστε μέχρι να γίνει η ζύμη λεία. 
 Αφήνετε το μπολ σκεπασμένο με διαφανή μεμβράνη ή πετσέτα 
σε χλιαρό μέρος (περίπου 35ο C) για 1 ½ ώρα να διπλασιαστεί 
σε όγκο. 

 Χωρίζετε τη ζύμη στη μέση και πλάθετε 2 λωρίδες, τις στρίβετε 
και τις πλέκετε κοτσίδες. 
 
 



 
 

 Τοποθετείτε τα τσουρέκια σε βουτυρωμένα ταψιά και τα 
αφήνετε σκεπασμένα σε χλιαρό μέρος, για να διπλασιαστούν σε 
όγκο για περίπου 1 ½ ώρα. 

 Αλείφετε τα τσουρέκια με το αυγό που κρατήσατε και τα 
ψήνετε στους 200ο C για 30 λεπτά περίπου. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tη συνταγή έγραψε  η ∆ιαμαντοπούλου Κωνσταντίνα. 
 
                
 
 
                                  
          
 



             ΒΙΒΛΙΟΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 
 
Το μυστικό των Φιλικών 
Νίτσα Τζώρτζογλου, εκδόσεις Ψυχογιός 
 
 
Η τόσο συναρπαστική ιστορία του ξεσηκωμού του Γένους, η ίδρυση της Φιλικής Εταιρίας από του 
γενναίους και αποφασισμένους πατριώτες, οι θυσίες που έκανε ο ξενιτεμένος Ελληνισμός, όλα 
αυτά τα γοητευτικά κα ι για πολλούς άγνωστα, διαδραματίζονται στο βιβλίο αυτό. Διαβάστε πως 
ένα δεκαεφτάχρονο παλικαράκι σήκωσε στους ώμους του το βαρύ μυστικό κι έφερε σε πέρας την 
αποστολή που του εμπιστεύθηκαν. 
 
 
 
 

Μικρές ιστορίες της Κατερίνας 
Φιλίσα Χατζηχάννα, εκδόσεις Ψυχογιός 
 
 
Οι ιστορίες της Κατερίνας δεν χωράνε σε ένα βιβλίο ούτε το κέφι της, οι σκανταλιές της και η καλή  
καρδιά της. Διαβάστε για αυτήν και γελάστε με την ψυχή σας. 
 
 
 
 
 

Δώδεκα και ….. τρελαμένες 
Λόρεν Μαϊρακλ, εκδόσεις Ψυχογιός, μετάφραση: Φωτεινή Μόσχη 
 
 
Το έντεκα ήταν μια σημαδιακή χρονιά. Το δώδεκα, όμως, θα είναι κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Η 
Γουίνη θα  κάνει μια καινούργια κολλητή και ίσως να χάσει μια παλιά. Τον προηγούμενο χρόνο 
άλλαξαν όλοι και τώρα έχει έρθει η σειρά της Γουίνη να <<μεγαλώσει>>. Ουφ! Το δώδεκα θα είναι 
πολύ σημαντική χρονιά για τη Γουίνη και το ξέρει. Άλλωστε σε ένα μόλις χρόνο θα μπει στην 
εφηβεία. Κι έχει ένα σωρό πράγματα να αντιμετωπίσει: κατασκήνωση, τσακωμούς, και φιλίες, την 
περίοδο, το Γυμνάσιο… Μπορεί να αντέξει όλη αυτή την πίεση; Και το πιο σημαντικό: θα 
καταφέρει να κερδίσει το αγόρι των ονείρων της; 
 
 
 
 
 
 

Το άρθρο έγραψε η Κηπουριώτη Αρετή. 
 


