
 

 

             

 

 

 

 

 

    Παρασκευή,  10  Απριλίου   2020. Μια μέρα πριν το Σάββατο του Λαζάρου!!! 

     Μια μέρα που  τα τελευταία χρόνια ήταν για όλους  μας ημέρα χαράς .Από  το 

απόγευμα της  προηγούμενης ζούσαμε στον πυρετό της προετοιμασίας για να βγούμε 

στους  δρόμους και στις γειτονιές του  χωριού, την Παρασκευή αυτήν, για να 

αναβιώσουμε το έθιμο του Λαζάρου. Την Παρασκευή πριν τις διακοπές του Πάσχα.   

      Τα κορίτσια/μαθήτριές  μας,  μικρά ή  μεγαλύτερα,  που νοσταλγούν   τα μαθητικά 

τους  χρόνια στο σχολείο μας , καθώς και κάποια  αρκετά μεγαλύτερα,  μαμάδες  

ακόμη και γιαγιάδες  πλέον με τα παιδιά τους ή τα εγγόνια τους  να φοιτούν στο ίδιο 

σχολείο που φοίτησαν κάποτε  και οι ίδιες, άφηναν  ότι κι αν είχαν να κάνουν το 

απόγευμα της Πέμπτης και δραστηριοποιούνταν. 

       Κάποιες από αυτές   χτυπούσαν τις πόρτες των σπιτιών, ζητώντας  από τους 

ιδιοκτήτες τους  μια μικρή συνεισφορά από τον κήπο  τους  σε όμορφα λουλούδια, 

άλλες  έκαναν μια βόλτα στους  κοντινούς αγρούς για να μαζέψουν  αγριολούλουδα 

και κάποιες, αν δεν είχαν δικά τους, πολλές φορές αγόραζαν λίγα και μας τα έφερναν 

γεμάτες χαρά. 

       Κι όταν έφτανε το βράδυ,  η αυλή του σχολείου μας γέμιζε ζωή, καθώς  

μαζευόμασταν εκεί,   φέρνοντας μαζί καλάθια ,κλωστές και βελόνες,  όμορφες 

κορδέλες και αγαπημένες εικόνες- φυλαχτά,  που τις  στερεώναμε   στο χερούλι του 

καλαθιού. 

      Μια από τις   αίθουσες γινόταν το εργαστήρι μας,  που μοσχομύριζε από την 

ευωδιά των λουλουδιών. Οι βιολέτες λευκές και μωβ κυριαρχούσαν με την ομορφιά 

και την υπέροχη μυρωδιά τους και συναγωνίζονταν σε ευωδιά και ομορφιά τις 

πασχαλιές. Το ίδιο και οι  μαργαρίτες και κάτι μικρά κίτρινα-πορτοκαλί   λουλουδάκια. 

 



 

 

 

      

 

 

 

 

      Αναπόσπαστο  στοιχείο της  βραδιάς  τα γέλια, τα τραγούδια και κυρίως η 

παιχνιδιάρικη διάθεση  και τα πειράγματα  για το ποια θα κεντήσει το πιο όμορφο 

καλάθι. Με τα χρόνια είχε αποκτήσει  κι αυτό τη μορφή εθίμου, όπως και όλα τα 

υπόλοιπα. Το τελικό αποτέλεσμα ;  Πανέμορφα  στολισμένα  καλάθια, πραγματικά 

έργα τέχνης , δουλεμένα με μεράκι, χαρούμενη διάθεση και κυρίως με αγάπη. 

       Οι μικρές μας μαθήτριες να τρέχουν από τον έναν στον άλλον, για να προσφέρουν 

όποια βοήθεια μπορούσαν και ταυτόχρονα να ρωτάνε, να ακούνε ιστορίες που 

αφηγούνταν οι μεγαλύτερες, να μαθαίνουν τα έθιμα των ημερών της πατρίδας μας 

και να σχεδιάζουν την επόμενη μέρα, κάνοντας ταυτόχρονα πρόβα στα κάλαντα του 

Λαζάρου. 

       Κι όταν τελειώναμε την προετοιμασία, αφού  βγάζαμε όλοι μαζί μια αναμνηστική 

φωτογραφία μαζί με τα αριστουργήματά μας , χωρίζαμε απρόθυμα  ανανεώνοντας το 

ραντεβού μας για την  επόμενη μέρα που θα ξανασυναντιόμασταν. Εκείνες 

περιμένοντάς μας στο σπίτι   κι εμείς να τραγουδάμε τα κάλαντα  με ακούραστη, 

δυνατή φωνή .  

 

 

 

 

 

     Καληνυχτιζόμασταν   με την ίδια πάντα ευχή: « Και του χρόνου γεροί» !!! 



       

       Και ξημέρωνε η μέρα που όλοι περιμέναμε με ανυπομονησία. Η μέρα που θα 

έκλειναν τα σχολεία για τις πασχαλινές διακοπές,  με χαρούμενο τρόπο. 

       Νιώθαμε όλοι πως αυτή  την  ημέρα στο σχολικό πρόγραμμα δεν είχαν την 

τιμητική τους τα μαθήματα.   Εκκλησιασμός το πρώτο δίωρο και μετά δραστηριότητες. 

Είχαμε κατασκευές να τελειώσουμε, να αλλάξουμε ή να διορθώσουμε κάτι στα 

ζωγραφισμένα μας παράθυρα,  να βρούμε -  σαν φλουρί της βασιλόπιττας -   το 

τυχερό ποδαράκι της  Σαρακοστής, που είχε κρύψει η κυρία στο νηστήσιμο κέικ που 

φτιάξαμε. Αυτά κι άλλα τόσα. Όλα όμορφα, αλλά τα κορίτσια δεν ήθελαν  τίποτα 

περισσότερο  από το να πούμε τα κάλαντα του Λαζάρου.  Πότε θα έρθει η ώρα να  

μαζευτούμε στην αυλή , να πάρουμε τα καλάθια στα χέρια και να ξεχυθούμε στο 

χωριό.  

    Πανέμορφη εικόνα ! Οπτική και ακουστική ταυτόχρονα .Τα μικρότερα κορίτσια 

μπροστά κι ακολουθούν τα μεγαλύτερα. Τα καλάθια αλλάζουν χέρια για να τα 

κρατήσουν όλες με τη σειρά . Οι φωνές δυνατές ,χαρούμενες  φτάνουν σε κάθε σπίτι, 

σε κάθε αυλή . Χαιρόμαστε και χαίρονται και οι κάτοικοι του χωριού μαζί μας.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Φέτος δε θα μοιραστούμε αντίστοιχες στιγμές , δε θ᾿ αντηχήσει   το χωριό από τις 

χαρούμενες παιδικές φωνές ,  δε θα βγουν οι νοικοκυρές  να μας ακούσουν, να 

χαρούν, να συγκινηθούν, να δακρύσουν από νοσταλγία,  να μας ευχαριστήσουν, να 

μας κεράσουν  και να μας ευχηθούν . 

   

    



      

     Δεν θα δημιουργήσουμε τις πασχαλινές μας  κατασκευές, δεν θα 

πραγματοποιήσουμε τις δράσεις μας, δεν θα κλείσει το σχολείο αυτήν την 

Παρασκευή. Είναι ήδη κλειστό.  

     Και δεν θα κάνουμε το  εορταστικό Πασχαλινό μας  Παζάρι,  για να στηρίξουμε  τον 

σύλλογο «ΦΛΟΓΑ» και  να προσφέρουμε την αλληλεγγύη μας, όπως και πέρσι , σ τα 

άρρωστα παιδιά,  που αγωνίζονται να κερδίσουν τη ζωή τους. Μια από τις δράσεις 

του «Νοιάζομαι και Δρω», ανάμεσα  σε αρκετές ακόμα που ματαιώθηκαν.  

    Φέτος  θα αρκεστούμε στις όμορφες αναμνήσεις,   που μας βοήθησαν αυτά τα 

χρόνια γονείς και μαθητές να δημιουργήσουμε, στηρίζοντας τις δράσεις μας και 

ευρισκόμενοι πάντα δίπλα μας, σε όλα όσα προγραμματίζαμε, ακούραστοι και 

πρόθυμοι συνεργάτες , όπως μόνο αυτοί  ξέρουν να  κάνουν. 

 

 

 

 

 

        Υπέροχες αναμνήσεις, χαρούμενες παλιότερα, γλυκόπικρες φέτος . 

       Όμως, για το καλό όλων μας, έτσι είναι σωστό να γίνει και έτσι θα γίνει. Και να 

είσαστε σίγουροι και σίγουρες, επειδή μιλήσαμε πριν για τη ματαίωση μιας δράσης 

του «Νοιάζομαι και Δρω» ότι τώρα, μένοντας στα σπίτια μας κάνουμε την πιο μεγάλη 

και σπουδαία εθελοντική πράξη αλληλεγγύης για τους συνανθρώπους μας και τους 

ανθρώπους που αγαπάμε. Και κάνετε περήφανους τους γονείς και τους 

εκπαιδευτικούς σας  για την κατανόηση, την υπομονή και την υπευθυνότητά σας. 

Όταν σε λίγο καιρό η καταιγίδα θα περάσει, κι ανταμώσουμε όλοι γεροί και δυνατοί, 

σας υποσχόμαστε ότι  θα   νιώσετε  νικητές. Γιατί θα είσαστε νικητές!!! Ο καθένας και 

η καθεμιά σας προσωπικά, μα και όλοι και όλες μαζί οι μαθητές και οι μαθήτριες του 

σχολείου μας.  

       



 

       Και βέβαια, κανένας δεν μπορεί  να μας εμποδίσει να θυμηθούμε τα  κάλαντα και 

ποιος ξέρει;  Σήμερα δεν προλαβαίνουμε, αλλά  μέχρι το  Σάββατο να  βρούμε έναν 

τρόπο να  τα πούμε όλοι μαζί. Ίσως, βέβαια,  να είναι διαφορετικός από τον 

συνηθισμένο. 

       Εσείς τι λέτε γι αυτό, αγαπημένα μου παιδιά; Γελάτε, το ξέρουμε, όμως ξέρουμε  

και ότι  έχετε πάντα εμπιστοσύνη σε τούτο το σχολείο ότι, κάποιος, που σκεπάζει 

όλους με την αγάπη του, βρίσκει πάντα τρόπους  να γίνονται πράξη  ό,τι  σας 

ευχαριστεί. 

      Σας στέλνω, λοιπόν  τα κάλαντα,  να τα διαβάσετε και να τα ακούσετε,  για να  

είσαστε έτοιμοι όλοι. Αυτή τη φορά θα συμμετέχουν και τα αγόρια, που η παράδοσή 

μας  τα αποκλείει από  αυτό το έθιμο και δεν έβγαιναν μαζί μας στο χωριό. 

Κάλαντα του Λαζάρου 

Ήρθε ο Λάζαρος, ήρθαν τα Βάγια, 

ήρθ᾿  η Κυριακή που τρων᾿  τα ψάρια. 

- Πού  ᾿σουν, Λάζαρε,  που ᾿σουν κρυμμένος, 

μες τη γη βαθιά,  βαθιά χωμένος; 

Τι ᾿δες Λάζαρε , τι ᾿δες στον Άδη ; 

- Είδα φόβους, είδα  τρόμους, 

είδα βάσανα  και πόνους! 

- Σήκω, συ, καλέ κυρά, 

δώσ᾿  του Λάζαρ(ου)  πέντ᾿ αυγά, 

κι άλλα πέντε κόκκινα, 

να σου πούμ(ε) χρόνια πολλά, 

να σου ζήσουν τα παιδιά, 

τα παιδιά, τα παλικάρια, 

με σπαθιά και με κοντάρια ! 

 

Σας αγαπούμε πολύ, καλά μας παιδιά και σας ευχόμαστε  Καλό…... ή  μάλλον τις 

ευχές δεν θα τις πούμε γραπτά. Συμφωνείτε,  ε;  Μην ξεχάσετε, λοιπόν,  να 

διαβάσετε τα Κάλαντα. Κι αν θέλετε να ακούσετε τη μελωδία τους, πατήστε τους 

παρακάτω συνδέσμους. 

 


