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ΠΡΟΣ:  

Διευθύνσεις σχολείων Δ.Δ.Ε. Χίου 

                     και τους 

ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς 

       

 

 

ΘΕΜΑ:   «Τα καραβάκια των ευχών …»  

Σχεδιασμός διασχολικής παρουσίας 

στο τοπικό πρωτοχρονιάτικο έθιμο 
 

 

 Πληροφορούμε τους συντονιστές εκπαιδευτικούς που καταγίνονται με το πρόγραμμα-

δραστηριότητα: «Τα καραβάκια των ευχών…» ότι η τελική δημόσια παρουσίαση τόσο των κατασκευών 

που διέπονται από τη φιλοσοφία τού «δημιουργώ εκ του μηδενός», όσο και των έμμετρων επαινετικών-

σατιρικών στίχων, σχεδιάζεται να πραγματοποιηθεί στις 31 Δεκεμβρίου, ημέρα Τρίτη (παραμονή  

Πρωτοχρονιάς) στην πλατεία Πλαστήρα (Βουνακίου), στην οδό Απλωταριάς και στην παραλιακή οδό, ως 

εξής:  

10:30 – 11:00 π.μ. Προσέλευση των μαθητικών ομάδων στην Πλατεία Πλαστήρα (Βουνακίου) με τα 

ομοιώματα των πλοιαρίων. Τοποθέτησή τους γύρω από το σιντριβάνι. 

11:00 π.μ. (ακριβώς) Δημιουργία πομπής από τα συμμετέχοντα σχολεία. Θα ήταν καλό οι ομάδες να 

έχουν φιλοτεχνήσει και μία πινακίδα με την επωνυμία  του σχολείου προέλευσής  

τους. Η πομπή θα κατευθυνθεί προς την οδό Απλωταριάς και η τελική παράταξη 

των μαθητικών ομάδων θα γίνει κατά μήκος όλης της οδού, δίπλα στις υπάρχουσες 

ζαρντινιέρες και τα παγκάκια της οδού Απλωταριάς (από την είσοδό της μέχρι το 

τέρμα της, στο ύψος του καφενείου «Απλω…»). Ομαδικό τραγούδι της 

«Αρχιμηνιάς» καθ’ όλη αυτή τη διάρκεια, μέχρι και την τοποθέτηση των πλοιαρίων 

και τη στάση των ομάδων στα συγκεκριμένα σημεία. Η σειρά των σχολείων στην 

πομπή και στην τελική στάση τους  στην  Απλωταριά θα είναι η εξής: 

 1
ο

 Γυμνάσιο (Προπομπός. Στάση στο τελευταίο παγκάκι, στο τέρμα της Απλωταριάς) 

 2
ο

 Γυμνάσιο 

 3
ο

 Γυμνάσιο 

 4
ο

 Γυμνάσιο 

 Γυμνάσιο Κάμπου 

 Γυμνάσιο Βροντάδου 

 Γυμνάσιο Καλλιμασιάς 

 Γυμνάσιο Καλαμωτής 

 Μουσικό σχολείο 

 Εσπερινό σχολείο 

 1
ο

 ΓΕ.Λ. 

 3
ο

 ΓΕ.Λ. 

 ΓΕ.Λ. Καρδαμύλων 

 ΓΕ.Λ. Καλλιμασιάς 



 1
ο

 ΕΠΑ.Λ. Χίου 

 ΕΠΑ.Λ. Βροντάδου (στάση στην είσοδο της Απλωταριάς)  
  

 Μετά την τοποθέτησή τους σε συγκεκριμένα σημεία, οι μαθητικές ομάδες, αρχίζοντας από αυτήν 

του ΕΠΑ.Λ. Βροντάδου και τερματίζοντας σε αυτήν του 1
ου

 Γυμνασίου, θα τραγουδήσουν διαδοχικά τους 

επαινετικούς και σατιρικούς στίχους που έχουν ετοιμάσει, με ακροατήριο το διερχόμενο κοινό της οδού 

Απλωταριάς. 

 Μετά την ολοκλήρωση και του μέρους αυτού, η πομπή -με επικεφαλής την ομάδα του 1
ου

 

Γυμνασίου- θα διασχίσει τις οδούς Αργέντη και Κοραή, με κατεύθυνση τη Λεωφόρο Αιγαίου (παραλιακή 

οδός) και θα επιστρέψει, διά της οδού αυτής και διά της οδού Κανάρη, στην αρχική αφετηρία της 

πλατείας Πλαστήρα (Βουνακίου). Κατά τη διάρκεια αυτή θα τραγουδιέται και πάλι από όλες τις μαθητικές 

ομάδες η «Αρχιμηνιά». Προτιμητέα συνοδευτικά όργανα των ομίλων είναι τα τύμπανα (τουμπιά) και οι 

τραμπούκες. Ωστόσο, αν κάποιες ομάδες έχουν και άλλες δυνατότητες μουσικής συνοδείας (γκάιντα, 

ακορντεόν ή έχουν άλλες ευφάνταστες ιδέες), μπορούν να τις πραγματοποιήσουν. 

 

 Μετά την επιστροφή στην πλατεία Πλαστήρα, οι μαθητικές ομάδες θα παραμείνουν με τα 

αυτοσχέδια καραβάκια τους  για λίγο ακόμη εκεί και, στη συνέχεια, θα αποχωρήσουν. 

 Σε περίπτωση που οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέψουν την πραγματοποίηση του παραπάνω 

σχεδιασμού, η όλη συγκέντρωση και παρουσίαση, περιλαμβανομένης και της μελωδικής απόδοσης των 

επαινετικών-σατιρικών στίχων, θα πραγματοποιηθεί στη στεγασμένη πλατεία ανάμεσα στο Ομήρειο 

Πνευματικό Κέντρο Δήμου Χίου και το κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Χίου (τ. Νομαρχία). 

Θερμότατες ευχαριστίες για τη συνεργασία 

και πολλές ευχές για μία εμπνευσμένη δημιουργία, 

τόσο στο κατασκευαστικό πεδίο, όσο και σε αυτό της στιχουργίας. 
 

                                              Στη διάθεσή σας, πάντοτε, για διευκρινιστικές απαντήσεις σε τυχόν ερωτήματα. 
 

Στέλλα Τσιροπινά 
Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Δ.Δ.Χίου 

Δ.Δ.Ε. Χίου 

 


