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Οι ρίζες του παιχνιδιού 

 Παραδοσιακά παιχνίδια ονομάζονται τα παιχνίδια που έπαιζαν οι μεγαλύτεροι και μεταφέρονταν από γενιά σε 

γενιά με προφορική περιγραφή ή επίδειξη των μεγαλύτερων προς τους μικρότερους. 

 Στις μέρες μας ,που τα παιδιά έχουν κλειστεί σε τέσσερις τοίχους, σε επαφή μόνο μ’ έναν υπολογιστή, η 

επιστροφή στη γειτονιά και το ομαδικό παιχνίδι προσφέρει μεγάλες δυνατότητες επικοινωνίας, αλλά και 

γνωριμίας με τις γενιές των παππούδων και των γιαγιάδων. 

 Ένα τέτοιο παιχνίδι είναι και το παραδοσιακό Τζαμί ή αλλιώς Κεραμιδάκια. 

 Το « έφεραν» μαζί τους  οι πρόσφυγες από την Παλαιά Μηχανιώνα της Κυζίκου, το Καστέλι της Μικράς Ασίας, 

την Αγία Παρασκευή στη χερσόνησο του Τσεσμέ και το Αβδήμι στη θρακική ακτή της Προποντίδας, όταν 

εγκαταστάθηκαν στη νέα τους πατρίδα τη Θράκη.                                    



Κανόνες του παιχνιδιού 

 Το Τζαμί παίζεται  με δέκα τουλάχιστον παίκτες χωρισμένους σε δύο ομάδες. Για να αρχίσουν το παιχνίδι 
χρειάζονται πέντε με επτά κεραμιδάκια και μια μπάλα. Τα κεραμιδάκια τα βάζουν το ένα πάνω στο άλλο, ώστε να 
σχηματιστεί ένας πύργος «τζαμί». 

 Έπειτα χαράζουν μια γραμμή , σε απόσταση περίπου 7-8 μέτρων και από εκεί διαδοχικά οι παίκτες κάθε 
ομάδας πετούν την μπάλα προσπαθώντας να παίξουν τα κεραμιδάκια. Κάθε παίκτης έχει μια ευκαιρία. 

 Αν κάποιο παιδί ρίξει τα κεραμιδάκια χτυπώντας τα με τη μπάλα, τότε οι δύο ομάδες διασκορπίζονται στο 
γύρω χώρο. Η μεν ομάδα( αυτή που έριξε τα κεραμιδάκια) προσπαθεί να τα ξαναβάλει  στη θέση τους, έτσι 
ώστε να ξανασχηματιστεί το «τζαμί», η δε δεύτερη επιδιώκει να «κάψει» τους παίκτες της πρώτης ομάδας 
χτυπώντας τους με τη μπάλα. Οι παίκτες που θα χτυπηθούν βγαίνουν από το παιχνίδι. Εάν προλάβει η πρώτη 
ομάδα και φτιάξει το τζαμί πριν καούν όλοι οι παίκτες της ( ο παίκτης που θα τοποθετήσει το τελευταίο 
κεραμιδάκι του πύργου φωνάζει «τζαμί») κερδίζει τον πρώτο γύρο. Τότε αποκτούν το δικαίωμα να πετάξουν 
πρώτοι τη μπάλα στο επόμενο παιχνίδι (γύρο κερδίζει μια ομάδα μόνο όταν καταφέρνει συγχρόνως να ρίξει 
και να στήσει το «τζαμί»). 

 Αν η δεύτερη ομάδα κάψει όλους τους παίκτες της πρώτης πριν προλάβουν να φτιάξουν το «τζαμί», τότε 
αντιστρέφονται οι ρόλοι (αποκτούν αυτοί δικαίωμα να πετάξουν πρώτοι την μπάλα στο επόμενο παιχνίδι και 
φυσικά έχουν το πλεονέκτημα να ρίξουν και στη συνέχεια να στήσουν το « τζαμί» για να κερδίσουν το γύρο). 



ΘΡΑΚΗ 

 Η Θράκη άνοιξε τα ζεστά και φιλόξενα χέρια της και αγκάλιασε τους κατατρεγμένους πρόσφυγες  που ήρθαν 

από τα παράλια της Μικράς Ασίας και από άλλες περιοχές της Ανατολής και του Πόντου. Κι εκείνοι 

κουβάλησαν τον πολιτισμό τους, τις συνήθειές τους και τον τρόπο ζωής τους  στην καινούρια πατρίδα. 

 Η Θράκη είναι μια ιστορική και γεωγραφική περιοχή της Ελλάδας . Διοικητικά αποτελεί μέρος της περιφέρειας 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ενώ γεωγραφικά ορίζεται από τον ποταμό Νέστο στα δυτικά και τον 

ποταμό Έβρο στα ανατολικά, με το θρακικό πέλαγος στα νότια και την οροσειρά της Ροδόπης στα βόρεια. 

 Αποτελείται από 3 νομούς: Ν. Ξάνθης με πρωτεύουσα την Ξάνθη, Ν. Ροδόπης με πρωτεύουσα την Κομοτηνή 

και Ν. Έβρου με πρωτεύουσα την Αλεξανδρούπολη. Στην έκταση του γεωγραφικού διαμερίσματος 

περιλαμβάνεται και το νησί της Σαμοθράκης. 



 Τα σημαντικότερα εθνικά πάρκα είναι το Εθνικό Πάρκο δάσους Δαδιάς, Λευκίμμης και Σουφλίου, το Εθνικό 

υγροτοπικό Πάρκο Δέλτα Έβρου, Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης. 

 Σημαντικά ποτάμια είναι ο Νέστος και ο Έβρος που εκβάλλουν στο Αιγαίο σχηματίζοντας Δέλτα. Ψηλότερα 

βουνά ο ΧαΪντού , Κούλας, ο Σάος, το Παπίκιο , το Αχλαδόβουνο κ.ά. 

 Ξακουστή λίμνη είναι η Βιστωνίδα που είναι η μεγαλύτερη λίμνη υφάλμυρου νερού. 

 Το κλίμα είναι ηπειρωτικό με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες να επικρατούν στη διάρκεια του χειμώνα, ενώ στις 

παραθαλάσσιες περιοχές το κλίμα έχει μεσογειακά χαρακτηριστικά με θερμό και ξηρό καλοκαίρι και χειμώνα με 

αρκετές βροχές.   

 

               Δάσος Δαδιάς                                                       Εκκλησάκι Αγ. Νικολάου, Πόρτο Λάγος Ξάνθη      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΘΡΑΚΗ: Ιστορία 

 Τα  πρώτα δείγματα ανθρώπινης παρουσίας στη Θράκη χρονολογούνται στους προϊστορικούς χρόνους. 

Επρόκειτο για νομάδες κυνηγούς και τροφοσυλλέκτες. Τον 7ο αι. π Χ. άρχισαν να ιδρύονται οι πρώτες αποικίες 

στα παράλια της Θράκης από ¨Έλληνες των νησιών του ανατολικού Αιγαίου και των παραλίων της Μικράς 

Ασίας. Μετά τη μάχη της Πύδνας και την επικράτηση των Ρωμαίων στην Ελλάδα τα Άβδηρα, η Μαρώνεια και 

η Αίνος ανακηρύχθηκαν ελεύθερες πόλεις. 

 Μετά την άλωση της Κων/πολης από τους σταυροφόρους, η Θράκη παραχωρήθηκε στη Λατινική 

Αυτοκρατορία. Ανακαταλήφθηκε από τους Βυζαντινούς στα μέσα του 13ου αι.. Στον Α’ Βαλκανικό πόλεμο η 

Θράκη καταλήφθηκε από τον βουλγαρικό στρατό. Στον β’ Βαλκανικό πόλεμο ο ελληνικός στρατός έφτασε 

στην Αλεξανδρούπολη διώχνοντας τους Βούλγαρους. 



 Μετά την Μικρασιατική καταστροφή εγκαταστάθηκαν στη Θράκη περισσότεροι από 145.000 πρόσφυγες 

από την Ανατολική Θράκη, τη Μ. Ασία, τη Βουλγαρία, τον Καύκασο και την Αρμενία, ενώ αποχώρησαν 

για τη Βουλγαρία 23.000 άτομα. Οι μουσουλμάνοι παρέμειναν στις εστίες τους ως αντάλλαγμα για την 

παραμονή των Ελλήνων στην Κων/πολη. 

 Η Μουσουλμανική μειονότητα που κατοικεί στη Θράκη είναι κατά βάση θρησκευτική και όχι εθνική 

μειονότητα. Αποτελείται από τουρκογενείς Πομάκους και Ρομά. Οι Πομάκοι που κατοικούν κυρίως στα 

ορεινά είναι μουσουλμάνοι στο θρήσκευμα και μιλούν την Πομακική γλώσσα που περιλαμβάνει 

βουλγαρικές, ελληνικές και τούρκικες λέξεις. Σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λωζάνης η Ελλάδα και η Τουρκία 

οφείλουν να σέβονται τα δικαιώματα των μειονοτικών πληθυσμών και να κατοχυρώνουν τις 

θρησκευτικές, γλωσσικές και πολιτισμικές ελευθερίες καθώς και το δικαίωμά τους στην ιδιοκτησία.  

 



 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες της  

Α τάξης μαθαίνουν του κανόνες 

του παραδοσιακού παιχνιδιού  

«Τζαμί». Παίζουν το παιχνίδι με τους 

συμμαθητές τους και διασκεδάζουν 

στην αυλή του σχολείου. 


