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ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ 
ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ

Καλαϊτζής Αντώνιος
Καρυοφυλλίδης Κωνσταντίνος
Μπούρου Μαργαρίτα
Παρασκευαϊδης Άγγελος
Παρασκευαϊδου Ευαγγελία
Στεφανοπούλου Χριστίνα - Ιωάννα
Ταγδαλίδου Μαρία
Τζίμος Αθανάσιος
Τζίμου Μαρία
Τολιόπουλος Χαρίτων
Τριανταφυλλίδης Νικόλαος
Τσαπράζη Ασπασία
Τσαπράζη Όλγα
Τσάτσος Αθανάσιος
Τσίτσης Άγγελος - Μάριος
Χαϊδης Παναγιώτης
Χίου Γεώργιος



Μαθητές  και μαθήτριες του Ολοήμερου συμμετέχουν με 
την εικονογράφηση του παραδοσιακού ποντιακού 
τραγουδιού: 

«ΧΑΜΟΜΗΛΟΝ»

Πορεία εργασίας:
 Ανάγνωση τραγουδιού
 Κατανόηση και απόδοση στη νεοελληνική
 Άκουσμα του παραδοσιακού τραγουδιού
 Συζήτηση, αναφορά στο περιεχόμενο του 

τραγουδιού 



ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
“Χαμόμηλον” - Και ντ’ έπαθες χαμόμηλον και στέκεις μαραιμένον;

Γιαμ΄η ρίζα σ’ εδίψασεν, γιαμ’ ο καρπός σ΄ελάεν,
γιαμ’ ασά χαμηλόκλαδα σ’ κανέναν εζαλίεν;
- Νια η ρίζα μ’ εδίψασεν, νια ο καρπό μ’ ελάεν,
νια ασά χαμηλόκλαδα μ’ κανέναν εζαλίεν.
Έναν κορίτσ’ κι έναν παιδίν ση ρίζα μ’ εφιλέθαν
κι εποίκαν όρκον κι όρκισμαν, να μη εφτάν χωρισίαν,
ατώρα εχωρίγανε, γιαμ’ έχω ασό κρίμαν!

“Κοντομηλιά”
- Τι έπαθες κοντομηλιά και στέκεις μαραμένη;
Μήπως δίψασε η ρίζα σου, μην έπαθε ο καρπός σου,
μήπως σπάσανε κανένα απ΄ τα κλαδιά σου;
Ούτε η ρίζα μου δίψασε, ούτε έπαθε ο καρπός μου,
ούτε έσπασε κανένα από τα κλαδιά μου.
Ένα κορίτσι και ένα αγόρι φιλήθηκαν στη ρίζα μου
κι έδωσαν όρκο να μη χωρίσουν ποτέ,
μα τώρα χωρίσανε, μήπως έχω εγώ την ευθύνη;
 



Από το βιβλίο του 
Στάθη Ι.  Ευσταθιάδη 

“ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ 
ΠΟΝΤΙΑΚΟΥ ΛΑΟΥ”,

 Εκδόσεις Αδελφών 
Κυριακίδη,

Θεσσαλονίκη 1981, 
σσ. 159 - 161 



Μέσα στην όμορφη φύση του Πόντου ένα αγόρι κι ένα 
κορίτσι δίνουν όρκους αγάπης κάτω από τα κλαδιά 
μιας μηλιάς. Το δένδρο είναι μάρτυρας της αγάπης 
τους. Όμως το ζευγάρι χωρίζει και το δένδρο 
ξεραίνεται.  Αισθάνεται πως φέρει ευθύνη για το 
χωρισμό, γιατί ήταν μάρτυρας την ώρα που οι δύο νέοι 
έδιναν την υπόσχεση για παντοτινή αγάπη. 



Η εικονογράφηση ξεκινά ...



Η ολοκλήρωση της 
εικονογράφησης



Η ομορφιά της φύσης του Πόντου



Ο λυράρης τραγουδιστής ρωτά το δένδρο γιατί είναι 
μαραμένο





Ο νέος και η νέα δίνουν όρκους αγάπης





Το ζευγάρι χώρισε και το δένδρο μαράθηκε





1ο Δημοτικό Σχολείο Περαίας - ΟΛΟΗΜΕΡΟ
«Χαμόμηλον» ή 
“Κοντομηλιά”

1η εικόνα
«Η ομορφιά της φύσης του Πόντου»
2η εικόνα
«Ο λυράρης τραγουδιστής ρωτά το 
δένδρο γιατί είναι μαραμένο»  
3η εικόνα
«Ο νέος και η νέα δίνουν όρκους 
αγάπης»
4η εικόνα
«Το ζευγάρι χώρισε και το δένδρο 
μαράθηκε»

 

Κατηγορία δημιουργίας: Ζωγραφική
Υλικά: Χαρτί ακουαρέλας, μολύβι 
σχεδίασης, ξυλομπογιές, κηρομπογιές

Συνεργάστηκαν οι μαθητές και οι 
μαθήτριες: 

Καλαϊτζής Αντώνιος
Καρυοφυλλίδης Κωνσταντίνος
Μπούρου Μαργαρίτα
Παρασκευαϊδης Άγγελος
Παρασκευαϊδου Ευαγγελία
Στεφανοπούλου Χριστίνα - Ιωάννα
Ταγδαλίδου Μαρία
Τζίμος Αθανάσιος
Τζίμου Μαρία
Τολιόπουλος Χαρίτων
Τριανταφυλλίδης Νικόλαος
Τσαπράζη Ασπασία
Τσαπράζη Όλγα
Τσάτσος Αθανάσιος
Τσίτσης Άγγελος - Μάριος
Χαϊδης Παναγιώτης
Χίου Γεώργιος

Υπεύθυνοι 
εκπαιδευτικοί:
Άννα Συμεωνίδου ΠΕ70 &
 Τρυφωνία Κόγιου ΠΕ70, 
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