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ΘΕΜΑ:
ΕΘΙΜΙΚΗ ΔΙΑΣΧΟΛΙΚΗ ΔΡΑΣΗ: ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ,
«Τα καραβάκια των ευχών …»
ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ, ΓΥΜΝΑΣΙΑ και ΛΥΚΕΙΑ Δ.Δ.Ε XIOY
«Φέρνουνε την "καλή χρονιά", ρουδιά μου με τα ρούδια,
τα καραβάκια απ' τα σχολειά, μες σε γλυκά τραγούδια!
Παινούνε και τα ψάλλουνε, γεννούνε την ελπίδα,
γλυκαίνουν κι ημερεύουνε του χρόνου τη λεπίδα…»
«Τα καραβάκια των ευχών …», η εθιμική διασχολική δράση, η οποία θα κλείσει φέτος τον έβδομο χρόνο της «ζωής»
της, στοχεύει στην προσπάθεια ζωογόνησης ενός τοπικού παλαιότατου εθίμου, με την κατασκευή τρισδιάστατου
ομοιώματος πλοιαρίου και τη σύνθεση ευχετικών, επαινετικών και σατιρικών στίχων.
Το μέγεθος του συμβολικού αυτού ομοιώματος (ή περισσότερων του ενός ομοιωμάτων) είναι δυνατό να κυμαίνεται από
ένα έως δύο μέτρα. Η κατασκευή του θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από την έμπνευση και τη φαντασία των μαθητικών
ομάδων και να διέπεται/συνοδεύεται από:

τη φιλοσοφία τής «εκ του μηδενός» δημιουργίας, με υλικά ευτελή ή και απρόβλεπτα (χωρίς, βέβαια, να
αποκλείεται και η ανακαίνιση παλαιότερων ομοιωμάτων)

τη σύνθεση σκωπτικών ή επαινετικών στίχων, ως εξής: 5 δίστιχα: 1 εισαγωγικό-ευχετικό δίστιχο, 1
αποχαιρετιστήριο και τα υπόλοιπα σατιρικά, 1 ή 2 για κάθε πεδίο: τοπικό, ελλαδικό, διεθνές, τα οποία θα
αναδεικνύουν με τρόπο σατιρικό τα σημαντικά γεγονότα ή πρόσωπα του έτους 2018.
Οι προϋποθέσεις αυτές είναι απαραίτητες για τη συμμετοχή στη σχεδιαζόμενη διασχολική παρουσίαση -μέχρι την
Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η σχετική ενημέρωση της Υπεύθυνης Σ. Δ., για τη συμμετοχή των
ενδιαφερόμενων σχολείων, με e-mail στο: ypsd@dide.chi.sch.gr.
Η διασχολική εθιμική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς, στις 10.30 π.μ., έχοντας ως
ο
αφετηρία το κεντρικό, 1 Γυμνάσιο Χίου.
Αμέσως μετά τη συγκέντρωση όλων των μαθητικών ομάδων στον αύλειο χώρο του σχολείου, η πομπή με τα
καραβάκια θα καταλήξει, διά της κεντρικής εμπορικής αρτηρίας (Απλωταριά) στην πλατεία της πόλης, όπου, από την
υπάρχουσα εξέδρα, κάθε μαθητικός όμιλος θα παρουσιάσει το(α) καραβάκι(α) του, ψάλλοντας και τα δίστιχα, που έχει
ετοιμάσει, στη γνωστή, παραδοσιακή μελωδία των καλάντων.
Σε περίπτωση, βέβαια, που οι καιρικές συνθήκες είναι αντίξοες, η εθιμική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην
ου
κεντρική αίθουσα του 1 Γυμνασίου Χίου.

Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι, σε συνεργασία με το Ναυτικό Μουσείο Χίου, έχει υπάρξει -από το έτος 2016- μόνιμη Έκθεση
φωτογραφίας με τα πιο αντιπροσωπευτικά στιγμιότυπα από τη δράση αυτή και με τον ομώνυμο τίτλο: «Τα καραβάκια των
ευχών», ενώ από την προπέρσινη χρονιά έχει δρομολογηθεί συνεργασία και με τη Δημοτική Κοινότητα Βροντάδου - έτσι
ώστε τα καραβάκια και οι ομάδες που προέρχονται από το συγκρότημα Γυμνασίου - ΓΕ.Λ και ΕΠΑ.Λ Βροντάδου να έχουν
τη δυνατότητα συμμετοχής στις ξεχωριστές εκδηλώσεις το απόγευμα/βράδυ της ίδιας μέρας στο Βροντάδο.

Για οποιοδήποτε διευκρινιστικό ερώτημα, θα είμαστε στη διάθεσή σας.

Η Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων

Η Διευθύντρια Δ. Εκπαίδευσης Χίου

Τ.Υ.

Τ.Σ.Υ.

Στέλλα Τσιροπινά

Ευτυχία Βλυσίδου

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Επισυνάπτονται:
Ενδεικτικοί στίχοι από τις δράσεις των προηγούμενων ετών.

