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Πξόινγνο
Σα παηδηά ηεο Σ΄ ηάμεο ηνπ 19νπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ ηεο Ν. Ησλίαο αζρνιήζεθαλ
ζηελ «Δπέιηθηε Εψλε» κε ηελ Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή. Έλα θαπηφ ζέκα πνπ
άγγημε ηηο καζεηηθέο ςπρέο θαη έδσζε ζηα Διιελφπνπια ηελ επθαηξία λα
θαηαλνήζνπλ ην κέγεζνο ηεο εζληθήο απηήο θαηαζηξνθήο. Με πνιχ ελδηαθέξνλ
πεξηεγήζεθαλ ζηα πξηλ ηελ θαηαζηξνθή ρξφληα θαη έθεξαλ ζην θσο ηα ήζε θαη ηα
έζηκα ησλ Μηθξαζηαηψλ, «θφξεζαλ» ηηο ηνπηθέο ηνπο ελδπκαζίεο, «γεχηεθαλ» ηηο
ππέξνρεο ζπληαγέο ηνπο, «άθνπζαλ» θαη «ηξαγνχδεζαλ» ηα ηξαγνχδηα θαη ηα
κνπζηθά ηνπο φξγαλα θαη ¨κειέηεζαλ» ηνπο ινγνηέρλεο ηνπο θαη ηα έξγα απηψλ.
Πεξηπιαλήζεθαλ έηζη ζην θάζε ιανγξαθηθφ ζηνηρείν εθείλνπ ηνπ ηξνκεξνχ
πνιηηηζκνχ ησλ Διιήλσλ πνπ δνχζαλ θάπνηε εηξεληθά κε ηνπο Σνχξθνπο θαη
αληηιήθζεθαλ φηη απ‟ απηά ηα ηεξά θαη ρηιηνβαζαληζκέλα ρψκαηα μεπήδεζαλ
ζπνπδαίνη «θαιιηηέρλεο» ηεο κνπζηθήο θαη ηεο ινγνηερλίαο.
Σα ζηνηρεία ινηπφλ πνπ πεξηζπλέιεμαλ ζπλεξγαδφκελνη ζε νκάδεο είλαη γξακκέλα
ζηηο επφκελεο ζειίδεο ηνπ εληχπνπ απηνχ.
Ζ δαζθάια ηνπ ηκήκαηνο
Βνχια Νηθνιαθνπνχινπ
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Ταξίδι ζηη Μηηπόπολη ηηρ Ιωνίαρ, ηη Σμύπνη
(Δξγαζία από ην δηαδίθηπν)

H επίζθεςε ζηε κχξλε
είλαη έλα ηαμίδη αιιηψηηθν
απφ απηά πνπ θάλνπκε
ζπλήζσο. Δίλαη θάηη ζαλ
θφξνο ηηκήο γηα φζνπο
ράζεθαλ θαη ζαλ έπαηλνο
ιακπξφο, έκπξαθηνο γηα
φζνπο κπξληνχο πξφθνςαλ.
Ογδφληα ρξφληα πέξαζαλ
απφ
ηε
Μηθξαζηαηηθή
Καηαζηξνθή, φκσο ε κλήκε
δηαηεξείηαη γηα ηα φζα
ππήξμαλ θαη έιακςαλ γηα λα
ραζνχλ κέζα ζηηο θιφγεο κηαο αλήθνπζηεο ηξαγσδίαο.
Απφ ην αξραίν θάζηξν ηνπ Καληηθέ Καιέ, ηνπ «βεινχδηλνπ ιφθνπ», αξρίδεη ε
ηνπξηζηηθή πεξηήγεζε, αθνχ νη μελαγνί ζεσξνχλ δεδνκέλν φηη ηίπνηα δελ έρεη απνκείλεη
απφ ηελ ειιεληθή πφιε ηνπ πφλνπ θαη ηνπ ζξχινπ. Δίλαη αιήζεηα πσο φζα άθεζε ην
1922 ε θσηηά θαη ην καραίξη, νη Σνχξθνη βηάζηεθαλ λα ην ζθεπάζνπλ κε θνινζζηαία
θηίξηα πνιπθαηνηθηψλ, εξγαηηθψλ θαηνηθηψλ θάζε είδνπο θαη γνχζηνπ. Δθαηνκκχξηα
ηφλλνη κπεηφλ, ιεο θαη ζέινπλ λα ζθεπάζνπλ ηελ ελνρή θαη λα εμαθαλίζνπλ ηε κλήκε.
Τπάξρνπλ κεξηθά θαθελεία εθεί πάλσ ζην θάζηξν κε αλνηρηέο βεξάληεο. Σν βξαδάθη
πξνζθέξνπλ ην ππεξζέακα ηνπ ειηνβαζηιέκαηνο.
Σα παιηά ειιεληθά ζπίηηα είλαη ειάρηζηα (θσηνγξαθία). Σα θαηαιαβαίλεη
φκσο θαλείο κε ηελ πξψηε καηηά. Δπηβιεηηθά αξρνληηθά κε ηνληζκέλα ηα θιαζηθά
ζηνηρεία. Τπάξρνπλ αθφκα ζπίηηα πνπ θάηη ζηελ πφξηα ηνπο, θάηη ζηε δηαθφζκεζή ηνπο
κηιάεη γηα εθείλνπο ηνπο λνηθνθχξεδεο πνπ ήζειαλ κε θάζε ηξφπν λα ππνγξακκίζνπλ ηελ
ειιεληθή θαηαγσγή ηνπο. Ληγνζηά θαιιηκάξκαξα κέγαξα, ρξνλνινγεκέλεο ζηδεξηέο
κπαιθνληψλ, καίαλδξνη θαη αθξνθέξακα πνπ ζψζεθαλ απφ ηε θσηηά αληηζηέθνληαη ζην
ρξφλν θαη ηελ εγθαηάιεηςε.
Ζ πξνθπκαία είλαη ην θακάξη ηεο κχξλεο. Ζ θαηαζθεπή ηεο είρε αξρίζεη ην
1867. Φπρή θαη θαξδηά ηεο ζκπξλατθήο νηθνλνκίαο θαη θνηλσλίαο. Ζ κχξλε ζηελ
πεξίνδν 1880-1920 ζπγθέληξσλε φιν ην εκπφξην ηεο δπηηθήο θαη λφηηαο Μηθξάο Αζίαο.
Πινία εκπνξηθά θνξησκέλα κε πνιχηηκν εκπφξεπκα, δεκέλα ζην ιηκάλη πεξηκέλνπλ ηνπο
αγνξαζηέο. ηαθίδα, μεξά ζχθα, βακβάθη, θαπλφο, αιάηη, ζηηάξηα, ραιηά, αιιά θαη φπην
ζε απίζηεπηεο πνζφηεηεο, έηνηκα κα θνξησζνχλ θαη λα νδεγεζνχλ ζηε Γχζε. Αθφκα θαη
βηνκεραληθά, ηππνπνηεκέλα αγαζά, φπσο γπαιηθά, ζηδεξηθά, έπηπια θαη πθαληνπξγηθά
πξντφληα, πνπ πξνδίδνπλ αζηηθφ ηξφπν δσήο.
Αιιά θαη αηκφπινηα επηβαηεγά, ηεο γαιιηθήο Messageries, ηεο ηνπξθηθήο Υακηδηέ, ηνπ
Κνπξηδή, ηνπ Παληαιένληνο, κεηαθέξνπλ ηαμηδηψηεο πνπ έρνπλ ηελ πεξηέξγεηα λα
γλσξίζνπλ ηελ Αλαηνιή. Δπηπιένλ ηα κηθξά αηκφπινηα πξαγκαηνπνηνχλ ηε ζπγθνηλσλία
απφ ην ιηκάλη ζηα πξνάζηηα. Γηα ην Κνξδειηφ, ηα Πεηξσηά, ην Γθηνδ- Σεπέ, ην Καξαηάζη.

4

ηελ πιαθφζηξσηε πξνθπκαία
ζπγθεληξψλνληαλ ην πνιχβνπν
πιήζνο, ζηηο ψξεο ηεο θνηλσληθήο
ζπλαλαζηξνθήο.
Μεγαιέκπνξνη
θαη εξγάηεο, κεζαίνη επαγγεικαηίεο
θαη άλζξσπνη ηνπ κφρζνπ. Οη
πνιχρξσκεο
ελδπκαζίεο
ηνπο
πξφδηδαλ
θπιεηηθέο
θαη
εζλνινγηθέο πξνειεχζεηο. Ζ ζέα
ηεο ζάιαζζαο απφ εδψ ήηαλ
κνλαδηθή. Αθφκε θη νη ηαξάηζεο
ησλ θηηξίσλ έρνπλ κεηαηξαπεί ζε
κπηξαξίεο, θαθσδεία, ζηέθηα γηα
φια ηα γνχζηα. Δδψ ζηα θαιά
εζηηαηφξηα ην κελνχ πεξηιακβάλεη θξέζθν ςάξη απφ ηε γλσζηή ζην είδνο ηεο Παπαθάια, ε καγεηξεπηφ θξέαο κε επηδφξπην πνξηνθάιηα Υίνπ ε ζηαθχιηα, αλάινγα ηελ
επνρή. Σν θξαζί απφ ηελ Κχπξν ζπκπιεξψλεη ηελ εηθφλα ηεο ηέξςεο.
ηηο ιέζρεο,
ηα θέληξα θαη ηα θαθελεία νξρήζηξεο έπαηδαλ κνπζηθέο απφ βηελλέδηθα βαιο σο ιατθά,
ξεκπέηηθα, κε ην κπνπδνχθη λα θειαεδά. Υαξέο θαη ιχπεο, πάζε, πφζνη θαη έξσηεο,
ηφπνη, ρψξνη, πεξηζηαηηθά κε ακεζφηεηα θαη έκκεηξν ζηίρν απνθαιχπηνπλ εθείλε ηελ
αμέραζηε επνρή. Σν «Θνδσξάθη» ήηαλ ν κεγαιχηεξνο ηξαγνπδηζηήο, ν Θεφδσξνο
Μαπξνγέλεο θαη ν Παλαγηψηεο Σνχληαο ν κεγαινθπήο ζπλζέηεο ηεο κχξλεο.
«Απηή είλ΄ ε κύξλε ε μαθνπζηή,
ηνπ Ραςσδνύ ε παηξίδα,
πνπ ζην γηλάηη ησλ θαηξώλ,
παξέκεηλ’(ε) Ειιελίδα».
(ηε θσηνγξαθία ε αζιεηηθή νκάδα ηνπ
«ΠΑΝΙΩΝΙΟΤ Γ. .»,
πνπ καδί κε ηνλ «Γ. . ΑΠΟΛΛΩΝ»
ζεκαηνδνηνύλ ηελ παξνπζία ηεο αζιεηηθήο
κύξλεο ζηα αζιεηηθά πξάγκαηα ηεο
Διιάδαο γηα πεξηζζόηεξα από 100 ρξόληα).

Καλείο δελ κπνξνχζε λα θζάζεη ζηε κχξλε θαη λα κε επηζθεθζεί ην πεξίθεκν
παδάξη ηεο. Ήηαλ κεγαιχηεξν απφ ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, αιιά θαη πην δπηηθφηξνπν.
Κπξηαξρνχλ ηα πξντφληα ηεο αγγιηθήο βηνκεραλίαο, γπαιηθά, ειβεηηθά ξνιφγηα, ραιηά
ηεο Πεξζίαο θαη γιπθά ηαςηνχ. Όπσο αλαθέξεη κε έθπιεμε ν Γάιινο πεξηεγεηήο Paul
Eudel, to 1870, απφ ην παδάξη δελ ιείπνπλ ηα αξραία θνκκάηηα απφ ηα εξείπηα ηεο
Δθέζνπ.
ηα ρξφληα ηνπ 1912 ν πιεζπζκφο ηεο πφιεο ππνινγηδφηαλ ζε 240.000 θαηνίθνπο. Οη
Έιιελεο ήηαλ 100.000, νη Σνχξθνη 60.000, Δβξαίνη 20.000, Αξκέληνη 15.000 θαη 15-
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20.000 δηαθφξσλ εζλνηήησλ. Οη „Έιιελεο θαηνηθνχλ θνληά ζην ιηκάλη θαη ζην εκπνξηθφ
θέληξν, ηνλ Φξαγθνκαραιά, εδψ πνπ απφ ηνλ 16ν αηψλα δηακέλνπλ νη Δπξσπαίνη, θπξίσο
Άγγινη, Γάιινη, Οιιαλδνί, Βελεηνί, Γελνπάηεο.
Απφ ηα πξσηνρξηζηηαληθά ρξφληα ε κχξλε αλαγξάθεηαη σο απηνθέθαιε
αξρηεπηζθνπή. ηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα ν Γάιινο πεξηεγεηήο Vital Cuinet αλέθεξε φηη
ππήξραλ 13 νξζφδνμεο εθθιεζίεο, 10 θαζνιηθέο, 3 αξκεληθέο, 3 εθθιεζίεο
δηακαξηπξνκέλσλ θαη 15 ζπλαγσγέο. Ο λαφο ηεο Αγίαο Φσηεηλήο, άγλσζην πφηε
ζεκειηψζεθε, ππήξμε απφ ηνπο παιαηφηεξνπο ηεο κχξλεο. ηα 1892 ηνπνζεηήζεθε ζην
θσδσλνζηάζην κεγάιν ξνιφη βαπαξηθνχ εξγνζηαζίνπ. Ήηαλ ην πιένλ πςειφ θαη
επηβιεηηθφ κλεκείν ηεο επνρήο (θσηνγξαθία). Με ηελ αληαιιαγή ησλ πιεζπζκψλ ε
κχξλε έραζε ηνπο δεζκνχο ηεο κε ην νξζφδνμν
παξειζφλ. ήκεξα ππάξρεη ε κηθξή νξζφδνμε
εθθιεζία ηεο Αγίαο Φσηεηλήο, πνπ νη Οιιαλδνί
πξνηεζηάληεο παξαρψξεζαλ γηα εθαηφ ρξφληα ζηελ
νξζφδνμε θνηλφηεηα ηεο πφιεο, ην 1952. ηηο
κεγάιεο γηνξηέο ιεηηνπξγεί θιεξηθφο απφ ην
Οηθνπκεληθφ Παηξηαξρείν θαη νη πεξηζζφηεξνη πηζηνί
είλαη ππάιιεινη ηνπ ειιεληθνχ πξνμελείνπ, Έιιελεο
αμησκαηηθνί ηνπ ΝΑΣΟ. Καη νη ηξηάληα, πεξίπνπ,
ελαπνκείλαληεο Έιιελεο ηεο κχξλεο, ρσξίο
ειιεληθφ δηαβαηήξην, ρσξίο παπά, ρσξίο φκσο λα
ράζνπλ ηα φλεηξα θαη ηελ ειπίδα.
ηνλ ηνκέα ηεο παηδείαο ε κχξλε ππήξμε
πξσηνπφξνο θαη ε ζπκβνιή ηεο ζηελ αλάπιαζε ηνπ
θξνλήκαηνο ηνπ ειιεληθνχ ζηνηρείνπ, αιιά θαη φινπ
ηνπ κηθξαζηαηηθνχ ειιεληζκνχ ππήξμε ηεξάζηηα. Ζ
πεξίθεκε Δπαγγειηθή ρνιή, ππήξμε ην θαχρεκα
ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ απφ ην 1733. ηνλ ηνκέα ηεο πγείαο επηβεβαηψλεηαη ε
εγεηηθή ζέζε ηεο ειιεληθήο θνηλφηεηαο κε ζηνηρεία: Σν Γξαηθηθφ λνζνθνκείν είλαη ην
κεγαιχηεξν θαη άξηηα εμνπιηζκέλν λνζνθνκείν
ηεο κχξλεο. 103 απφ ηνπο 125 γηαηξνχο ηεο
πφιεο ήηαλ Έιιελεο θαη ηα 35 απφ ηα 50
θαξκαθεία ειιεληθά.
Ζ θαηαζηξνθή ηνπ 1922 θαηέζηξεςε
άπαμ δηα παληφο ηελ νηθνλνκηθή δσή ηεο πφιεο
θαη ζηακάηεζε ηε γνξγή πξφνδν ηνπ ειιεληθνχ
ζηνηρείνπ ζε κηα ρξνληθή ζηηγκή, πνπ ν
κηθξαζηαηηθφο Διιεληζκφο βξηζθφηαλ ζην
απφγεην ηεο αθκήο θαη ε κχξλε ζηελ θαιχηεξε
ηεο ψξα. Έλαο ιακπξφο θφζκνο κε νξάκαηα,
δξάζε θαη πξννπηηθή, ράζεθε άδνμα θαη
ηξαγηθά.
Σα ηνπξθάθηα παξακνλεύνπλ ηνλ ηνπξίζηα κε
ηαβάδεο γεκάηνπο θνπινύξηα, θσλάδνληαο
ειιεληθά (θσηνγξαθία).
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Μηζή ώξα θξαηάεη ε πεξηήγεζε ηεο πόιεο κε ην πνύικαλ θαη …πέληε ώξεο κέλνπλ
ειεύζεξνη νη επηζθέπηεο γηα ςώληα. Είλαη σξαία ε παξαιηαθή ιεσθόξνο ηεο κύξλεο, θάηη
αλάκεζα ζηε Θεζζαινλίθε θαη ην Παιηό Φάιεξν. πρλά όκσο ε αηκόζθαηξα είλαη
απνπληθηηθή, θαζώο ην ιηκάλη κπξίδεη άζρεκα αλάινγα κε ηνλ θαηξό. ήκεξα θξύβεη ηνλ
άγξην βηαζκό ηεο θαη πεξηκέλεη ην ζνύξνππν. Όηαλ ν νξίδνληαο βάθεηαη θόθθηλνο θη ν
αέξαο θέξλεη ηηο θσλέο από απέλαληη.
ηα πεδνδξφκηα θάησ απφ δξνζεξέο ηέληεο, κε πεξηθνθιάδεο πνπ ζθαξθαιψλνπλ ζηνπο
θνξκνχο ησλ θνηληθφδεληξσλ, ηα εζηηαηφξηα θαη νη κππξαξίεο. Ζ αλάζα ηεο Διιάδαο
θαπηή. Ξπιφγιππηεο καληαισκέλεο πφξηεο θαη αζθαιηζκέλα παξάζπξα είλαη φ,ηη
απέκεηλε κεηά ηνλ κεγάιν ραιαζκφ. πίηηα εξεηπσκέλα ζηεγάδνπλ ηε θηψρεηα θαη ηε
κηδέξηα ρηιηάδσλ επνίθσλ απφ ηελ Αλαηνιή. Βνπβνί κάξηπξεο ελφο απαξάκηιινπ
πνιηηηζκνχ, πνπ εληαθηάζζεθε δσληαλφο εδψ ζηα καησκέλα ρψκαηα ηεο Ησλίαο.
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Ήθη – Έθιμα
πλεξγάζηεθαλ νη καζεηέο: Άλλα Νηθνιαξέα, Κσλ/λα Ισάλλνπ, Σάζνο
Παπαινπθάο, Λάκπξνο Λέθθαο, Γήκεηξα Παληάθε, Κσλ/λα
Αδακνπνύινπ

Ήζε θη έζηκα ηνπ ρσξηνχ έξληηβαλ

Η. ΓΔΝΝΖΖ - ΒΑΠΣΗΖ - ΟΝΟΜΑΣΗΚΔ
ΔΟΡΣΔ
Γελλεηνύξηα
Απφ ηελ εγθπκνζχλε ηεο αθφκε ε γπλαίθα έπξεπε
λα είλαη πξνζεθηηθή ζην θάζε ηη. Απηφ βέβαηα
ήηαλ αξθεηά δχζθνιν κηαο θαη νη δνπιεηέο ηνπ
ζπηηηνχ ήηαλ πάξα πνιιέο θαη ηηο πεξηζζφηεξεο
απφ απηέο έπξεπε λα ηηο θάλεη ε ίδηα. Γελ έιεηπαλ
βέβαηα θαη νη θνξέο πνπ έπξεπε λα παλε ζηα
ρσξάθηα, φπνπ κεξηθέο κάιηζηα γελλνχζαλ εθεί.
Οη ζπκβνπιέο γηα ηελ έγθπν γπλαίθα δίλνληαλ απφ
ηε κακή ε νπνία ήηαλ θαη ε ππέπζπλε ηεο
"γέλλαο". Μεηά ηα γελλεηνχξηα θαη εθφζνλ φια
πήγαηλαλ θαιά, ε νηθνγέλεηα δψξηδε ζηε κακή έλα
ζαπνχλη, έλα ςσκί θαη ρξήκαηα. Απηή
παξαθνινπζνχζε ηε ιερψλα, γηα νθηψ εκέξεο, ε νπνία βέβαηα δελ έπξεπε λα βγεη έμσ
απφ ην ζπίηη ηεο γηα 40 εκέξεο. Σεο απαγνξεχνληαλ νη βαξηέο δνπιεηέο θαη ηεο δίλνληαλ
έλα πιήζνο απφ πξαθηηθέο ζπκβνπιέο φπσο:
μύιηλε θνύληα θαη θαζθησκέλν
νκνίσκα κσξνύ

"...ε ιερψλα δελ έπξεπε λα θπζά ηε
θσηηά, αθφκε έπξεπε λα έρεη ηε θηέξλα
ηεο αλάκεζα ζηα ζθέιηα, φηαλ θαζφηαλ
θαηαγήο.
Βαθηίζηα
Σν κσξφ βαπηίδνληαλ κέζα ζηηο πξψηεο
40 εκέξεο. Ζ λνλά ήηαλ πάληα ε ίδηα ζηελ
νηθνγέλεηα θαη απηφ ζπλερηδφηαλ απφ
γεληά ζε γεληά. Ζ λνλά έπεξλε ην
ιαδνπάλη, ηελ αιιαμηά, κία θνξεζηά θαη ηηο ιακπάδεο. Σν φλνκα απνθαζίδνληαλ απφ
ηνπο γνλείο ηνπ παηέξα. Οη γνλείο ηνπ κσξνχ δελ ήηαλ παξφληεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
κπζηεξίνπ. Πεξίκελαλ ζην ζπίηη ηελ αλαθνίλσζε ηνπ νλφκαηνο απφ ηα παηδηά ηνπ
ρσξηνχ, πνπ κε κεγάιε ραξά έηξεραλ γηα λα πάξνπλ θαη ην "κπαμίζη". Μεηά ην κπζηήξην
αθνινπζνχζε γιέληη. Άιιν έλα γηλφηαλ θαη κεηά απφ 3 εκέξεο, κφλν γηα ηηο γπλαίθεο,
φηαλ ε λνλά έβγαδε ην κσξφ απφ ην ιάδη. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ μειαδψκαηνο έβαδε έλα
απγφ ζην λεξφ, γηα λα είλαη αηειείσηεο νη κέξεο ηνπ φπσο δελ έρεη αξρή θαη ηέινο ην
απγφ. Δπίζεο έξηρλαλ κέζα ζηε ζθάθε ηνπ κσξνχ ρξήκαηα γηα λα είλαη αγαπεηφ φπσο ην
ρξήκα, ιέγνληαο ν θαζέλαο θαη ηηο επρέο ηνπ.
Δνξηέο
ηηο νλνκαζηηθέο ενξηέο, κεηά ηελ εθθιεζία, φπνπ νη ενξηάδνληεο είραλ αξηνθιαζία,
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άξρηδαλ νη επηζθέςεηο. Οη ζπγγελείο θαηέθζαλαλ ζην ζπίηη κε γιπθά, ινπινχδηα θαη άιια
δψξα θαη ην δηαζθέδαδαλ.
αλακλεζηηθή θσηνγξαθία - εκέξα ενξηήο

ΗΗ. ΠΡΟΞΔΝΗΑ - ΑΡΡΑΒΧΝΗΑΜΑΣΑ - ΓΑΜΟ
Πξνμεληό
Ο γάκνο γηλφηαλ κφλν κε πξνμεληφ. Καλέλαο δελ παληξεχνληαλ αλ δελ πξνεγνχληαλ
πξνμεληφ. Ήζειαλ λα μέξνπλ ηε γεληά ηεο λχθεο, ηελ νηθνλνκηθή νηθνγελεηαθή ηεο
θαηάζηαζε,
θαη
ηελ
θνηλσληθή
ηάμε
πνπ
αλήθε.
Σν πξνμεληφ αλαιάκβαλαλ νη ζπγγελείο ηνπ γακπξνχ αθνχ γηλφηαλ ε επηινγή ηεο
θνπέιαο. Γελ ήηαλ απαξαίηεην λα γλσξίδεη ν γακπξφο ηε λχθε, νχηε θαη λα δεηεζεί ε
γλψκε ηνπ. Σν ζπδεηνχζαλ κε ηνπο γνλείο ηεο λχθεο νη νπνίνη θαη απνθάζηδαλ. πλήζσο
αλέβαιιαλ ηελ απάληεζε κερξη λα ην ζπδεηήζνπ κεηαμχ ηνπο.
Όηαλ ζπκθσλνχζαλ, ηφηε νη γνλείο ηνπ γακπξνχ πήγαηλαλ απην-πξνζψπσο ζηα πξνμεληά
θξαηψληαο έλα αλακκέλν θαλάξη. Σα πξνμεληά γίλνληαλ ζπλήζσο ηα "δσδεθαήκεξα"
γηαηί ζηακαηνχζαλ απφ ηηο δνπιεηέο. Υαξαθηεξηζηηθή εηθφλα ησλ εκεξψλ εθείλσλ ηα
θαλαξάθηα πνπ πεξηθέξνληαλ ζηνπο δξφκνπο απφ ηνπο δηάθνξνπο πξνμελεηέο.
Σελ ππνηηζέκελε λχθε δελ ηε ξσηνχζαλ πνηέ αλ δέρεηαη.
Αξξαβώλαο
Ο αξξαβψλαο γηλφηαλ βξάδπ ηνπ αββάηνπ ή γηνξηεξέο κέξεο. Ο γακπξφο απνπζίαδε.
Παξεβξίζθνληαλ κφλν ηα πεζεξηθά κε ηνπο ζπγγελείο . ΄Δπξεπε φκσο ηα άηνκα πνπ ζα
πήγαηλαλ ζηε λχθε λα κελ είλαη δπγά. Αλ ήηαλ ην ζεσξνχζαλ θαθφ ζεκάδη γηα ηνλ
αξξαβψλα.
Σα πεζεξηθά ράξηδαλ ζηε λχθε κηα ληνχκπια (δηπιή ιίξα) ή αθφκε θαη πεληφιηξν θαη
γεληθά ρξπζαθηθά. Οη ζπγγελείο ηνπ γακπξνχ θεξλνχζαλ ιεθηά, κε ηα νπνία ε λχθε
αγφξαδε ρξπζαθηθφ. Οη ζπγγελείο ηεο λχθεο έδηλαλ κφλν έλα πνπθάκηζν γηα ην γακπξφ
θαη έλα κεγάιν, καθξφζηελν, πθαληφ θαη θεληεκέλν καληήιη (ην ιεγφκελν "αξξαβψλαο")
ην νπνίν θξεκφηαλ ζηνλ ηνίρν ηνπ ζπηηηνχ ηνπ γακπξνχ, κε έλαλ θεζέ (κηθξφ ζάθν γηα
λνκίζκαηα) γηα λα δειψλεη ηνλ αξξαβψλα. ηνλ γάκν ην έπαηξλαλ απφ ηνλ ηνίρν θαη ην
έδηλαλ
ζηε
λχθε.
ηνλ
λνπλφ
ε
λχθε
έδηλε
έλα
πνπθάκηζν.
Μεηά νη ζπγγελείο ηεο λχθεο έθεπγαλ φινη καδί (ρσξίο ηε λχθε βέβαηα) θαη πήγαηλαλ
ζην ζπίηη ηνπ γακπξνχ φπνπ θηιεχνληαλ. Δθεί θεξλνχζαλ ηνπο ζπγγελείο ηεο λχθεο απφ
έλα
καληήιη.
Σελ επφκελε κέξα ε θηιελάδα ηεο λχθεο έπξεπε λα πάεη κε κηα ζηακλα γεκάηε λεξφ ζην
ζπίηη ηνπ γακπξνχ φπνπ ζα ηνπο θεξλνχζε, αξρίδνληαο απφ ηελ κεηέξα ηνπ θαη έπεηηα
φινπο ηνπο άιινπο ζπγγελείο. Απηνί κε ηε ζεηξά ηνπο ηεο έδηλαλ δψξα.
Σελ επφκελε Κπξηαθή απφ ηνλ αξξαβψλα, ηα πεζεξηθά πήγαηλαλ ζην ζπίηη ηεο λχθεο κε
γιπθφ (κπαθιαβά) ην νπνίν ην έιεγαλ "γιπθφ καγέξεκα" θαη επάλσ έλα θινπξί. Ζ λχθε
απφ ηελ κεξηά ηεο είρε έηνηκεο ηηο "ηνπηάκεο" (κπνπθέηα κε ινπινχδηα) κε ηα καληήιηα
θαη ηα έζηειλε ζηνπο ζπγγελείο ηνπ γακπξνχ.
Όζν δηαξθνχζε ν αξξαβψλαο ζπλεζηδφηαλ, ζηελ γηνξηή ηεο Παλαγίαο, ε πεζεξά λα
ζηέιλεη ζηε λχθε έλα θαξπνχδη κε θινπξί, θαζψο θαη ηνπ Αγίνπ Θενδψξνπ κηα
θαξπδφπηηα. Οη κεηέξεο θαη ησλ δχν παηδηψλ, φηαλ δχκσλαλ ςσκί, πήγαηλε ε κία ζηελ
άιιε. Ζ λχθε φκσο πνηέ δελ έηξσγε απφ ην ςσκί ηεο πεζεξάο ηεο θαζψο θαη νηηδήπνηε
πεξηείρε καγηά (π.ρ. γηανχξηη), γηαηί αλ γηλφηαλ απηφ ζα ραινχζε ην πξνμεληφ. Ζ λχθε δελ
πήγαηλε ζην ζπίηη ηνπ γακπξνχ, δε κηινχζε πνηέ ζηα πεζεξηθά, ζηνπο ζπγγελείο θαη ζην
γακπξφ θαη απέθεπγε ηηο ζπλαληήζεηο καδί ηνπο αθφκε θαη ζην δξφκν. Αλ ηα πεζεξηθά
ηεο λχθεο ή νη ζπγγελείο ήζειαλ λα ηνπο κηιήζεη, έπξεπε πξψηα λα ηελ θεξάζνπλ κέληα
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ή ιίξα θαη ζηε ζπλέρεηα λα ηεο δεηήζνπλ λα ηνπο κηιήζεη, αθνχ ε λχθε δελ είρε ην
ζάξξνο λα πηάζεη θνπβέληα απφ κφλε ηεο, είηε γηαηί ληξεπφηαλ είηε γηαηί ηνπο ζεβφηαλ.
Γάκνο
Μηα βδνκάδα πξηλ απφ ην γάκν, ζπγθεθξηκέλα
ην άββαην, έθαλαλ θφιπβα θαη νη δπν κεηέξεο
θαη κλεκφζπλν - πξφζθιεζε ζηνπο λεθξνχο
ηνπο, γηαηί κεηά ην γάκν επη έλα ρξφλν δελ
πήγαηλαλ ζηα λεθξνηαθεία.Σελ Κπξηαθή ην
βξάδπ πήγαηλαλ νη γνλείο ηνπ γακπξνχ ην
κπανχιν γηα ηελ πξνίθα ζην ζπίηη ηεο θνπέιαο,
ην νπνίν πεξηείρε θάπνην ρξπζαθηθφ, ξχδη θαη
ρξήκαηα. Απηε ε δηαδηθαζία ήηαλ απαξαίηεηε
γηα λα επηβεβαησζεί φηη ηελ επφκελε Κπξηαθή
ζα γίλεη ν γάκνο. Απηά ήηαλ ηα "Νηαλαζίθηα".
Απφ ηε Γεπηέξα άξρηδαλ νη δνπιεηέο ηνπ
ζπηηηνχ, φπνπ θαινχζαλ ηνπο θνληηλνχο
ζπγγελείο.
Οη "Καξαθνιηζίδεο" (νη λεαξνί ζπγγελείο ηνπ
γακπξνχ) θαιεζκέλνη απφ ηελ Παξαζθεπή ηνπ
γάκνπ ήηαλ ππνρξαησκέλνη λα αλαιάβνπλ ηηο
δνπιεηέο γηα ην γάκν, λα θέξνπλ λεξφ, λα
θφςνπλ μχια, λα αλάςνπλ ην θνχξλν, ηε θσηηά
γηα ην θαγεηφ θαη λα θαιέζνπλ ηνπο ζπγγελείο.
Σελ Παξαζθεπή πξηλ απφ ην γάκν πήγαηλαλ κε
ηα φξγαλα ζην θνχξλν γηα λα ςήζνπλ ηα
ηζνπξέθηα θαη ηα ςσκηά πνπ είραλ δπκψζεη νη γπλαίθεο θαη ζηε ζπλέρεηα, κε ηα φξγαλα
πάιη, πήγαηλαλ ηε λχθε ζην ρακάκ, ζην Αληά Παδάξ. Σν βξάδπ ηεο Παξαζθεπήο έθαλαλ
θαγεηά κε θξέαο, ηα νπνία ήηαλ φια καγεηξεπκέλα ζηελ θαηζαξφια.
Μ' απηά ηα θαγεηά ηελ επφκελε κέξα (άββαην), έθαλαλ ην ηξαπέδη ζηνπο
θαξαθνιηζήδεο, ζηνπο νπνίνπο έβαδαλ ηέιηα θη απφ έλα ινπινχδη θαη πήγαηλαλ λα
ρηελίζνπλ ηε λχθε.
Όηαλ έθηαλαλ κε ηα θαγεηά ζηε λχθε ηελ θεξλνχζαλ θαη ηεο έδηλαλ ρξήκαηα ελψ απηή
ηνπο ράξηδε απφ έλα καληήιη. Σν ρηέληζκα έπξεπε λα ην θάλεη ε ζπλπθάδα ή ε πην
θνληηλή ζπγγελήο. Αθνχ ηε ρηέληδαλ, ηεο θνξνχζαλ έλα θεληεκέλν άζπξν καληήιη ζην
θεθάιη, ην ίδην έθαλαλ ζηε ζπλέρεηα θαη ζηνπο θαξαθνιηζήδεο. Ο λένο πνπ θαινχζε ηνλ
θφζκν θξαηνχζε ζην έλα ηνπ ρέξη έλα αλακκέλν θεξί θαη ζην άιιν έλα κπνπθάιη νχδν.
Γη΄ απηφ θαη ιέγαλε "βξε θεξί ζ΄ έζηεηια θαη ήξζεο." Οη θαιεζκέλνη καδί κε ηα δψξα
δίλαλε θη έλα θνθνξάθη.
ηε ζπλέρεηα πήγαηλαλ ζην ζπίηη ησλ θνπκπάξσλ. Έπαηξλαλ απφ θεη ηελ θνπκπάξα θαη
θαηεπζχλνληαλ γηα ην ζπίηη ηεο λχθεο. Δθεί γηλφηαλ έλα κηθξφ αζηείν, θξαηνχζε ε λχθε
ην ρέξη ηεο θιεηζηφ γηα λα κε κπνξεί λα ην αλνίμεη ε θνπκπάξα θαη αθνχ ην άλνηγε
ζηαχξσλε ην ρέξη ηεο,ηεο έβαδε ρξήκαηα θαη ρφξεπαλ ζηελ απιή ηνπ ζπηηηνχ.
ηε ζπλέρεηα κε ηα φξγαλα πήγαηλαλ λα θαιέζνπλ ηνλ θφζκν γηα ην ηξαπέδη ηνπ
αββάηνπ πνπ γηλφηαλ ζην ζπίηη ηνπ γακπξνχ. Ζ θνπκπάξα έπαηξλε ηνπο θαιεζκέλνπο
ηεο θαζψο θαη ηνπο ζπγγελείο ηνπ γακπξνχ θαη πήγαηλαλ ζην ζπίηη ηνπ. Μεηά πήγαηλαλ νη
ζπγγελείο ηνπ θνξηηζηνχ θη έπαηξλαλ ηα φξγαλα ζην ζπίηη ηεο λχθεο. Αξγφηεξα νη
ζπγγελείο ηνπ γακπξνχ πήγαηλαλ λα πάξνπλ ηα φξγαλα ζην δηθφ ηνπ ζπίηη θαη γηα λα
θαηαθέξνπλ λα ηα θξαηήζνπλ, θίιεπαλ θαη ηνπο ζπγγελείο ηεο λχθεο. πλήζσο ηνπο
ηάηδαλ θφηα γη' απηφ θαη ιέγαλε "ζα πάκε λα θάκε ηελ θφηα".
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Έπεηηα δελ επηηξεπφηαλ απφ ην ζφη ηνπ γακπξνχ λα πάλε πάιη ζην ζπίηη ηεο λχθεο, γηαηί
ηνπο δίλαλε κηα θνινθχζα.
Ο γακπξφο θαη έλαο θίινο ηνπ εθείλν ην βξάδπ θηινμελνχληαλ ζην ζπίηη ηνπ θνπκπάξνπ.
Όζνλ αθνξά ηε λχθε, απηή ηελ ηειεπηαία εβδνκάδα δελ έπξεπε λα θνηκεζεί ζην ζπίηη
ηεο θαη γη' απηφ θηινμελνχληαλ καδί κε ηελ θίιε ηεο ζε ζπίηηα ζπγγελψλ, εθηφο απφ ηελ
πξψηε βξαδηά πνπ θνηκφηαλ ζηε λνπλά ηεο.
ην ζπίηη ηεο λχθεο καδεχνληαλ φιεο νη θίιεο θαη νη λεαξέο ζπγγελείο ηεο θαη έπιελαλ,
ζηδέξσλαλ θαη έζηξσλαλ ηελ πξνίθα. Σν άββαην ην βξάδπ έξρνληαλ νη θαιεζκέλνη ηεο
λχθεο θαη γιεληνχζαλ σο ην πξσί.
Σελ Κπξηαθή ην πξσί, ζην ζπίηη ηνπ γακπξνχ έςελαλ ηξία ηζνπξέθηα, γηα ην γακπξφ, ηνλ
θνπκπάξν θαη ηνλ Έμαξρν. Οη θαξάθνιηζίδεο έπεξλαλ ην γακπξφ κεηά κνπζηθήο απφ ην
ζπίηη ηνπ θνπκπάξνπ θαη ηνλ πήγαηλαλ ζπίηη ηνπ. Μεηά έπαηξλαλ ην λπθηθφ θαη ηα δψξα
ησλ πεζεξηθψλ ηεο (θαζξέθηε απφ ηελ πεζεξά θαη παπνχηζηα απφ ηνλ πεζεξφ) κε ηνπο
κνπζηθνχο θαη ηελ θνπκπάξα θαη ην πήγαηλαλ ζην ζπίηη ηεο λχθεο.
Ζ λχθε έζηειλε ζην γακπξφ πνπθάκηζν θαη θάιηζεο θαη μεθηλνχζε ην ληχζηκφ ηεο.
Γπξλνχζαλ ην λπθηθφ ηξεηο θνξέο πάλσ απφ ην θεθάιη ηεο λχθεο, ελψ ε θνπκπάξα
θνξνχζε κφλν ην δεμί παπνχηζη θαη ην ππφινηπν ζηφιηζκα ην έθαλαλ νη θνπέιεο πνπ
ήηαλ εθεί.
Αθνχ ηελ εηνίκαδαλ ε θνπκπάξα κε ηνπο ππφινηπνπο επέζηξεθαλ ζην ζπίηη ηνπ
γακπξνχ. Άξρηδε ην μχξηζκα ηνπ γακπξνχ φπνπ νη ζπγγελείο δελ άθελαλ ηνλ θνπξέα λα
ηνλ μπξίζεη παίξλνληαο ηελ ζαπνπλάδα απφ ην πξφζσπφ ηνπ κέ θέξκαηα. Οη κνπζηθνί ελ
ησ κεηαμχ έπαηδαλ δηάθνξνπο ζθνπνχο.
Μεηά ην μχξηζκα ν θνπκπάξνο έληπλε ην γακπξφ κε ην πξψην ξνχρν θαη ηα ππφινηπα ηνπ
ηα θνξφπζαλ η' άιια παιεθάξηα. ηε ζπλέρεηα ν θνπκπάξνο έθνβε πάλσ ζην θεθάιη ηνπ
γακπξνχ έλα ηζνπξέθη θαη ην κνίξαδαλ ζηνλ θφζκν. Οη ειεχζεξεο έβαδαλ ην θνκκάηη
ηνπο θάησ απφ ην καμηιάξη ηνπο γηα λα νλεηξεπηνχλ ηελ ηχρε ηνπο. Ο γακπξφο, ν
θνπκπάξνο, νη θαιεζκέλνη θαη νη κνπζηθνί πήγαηλαλ λα πάξνπλ ηε λχθε ρνξεχνληαο.
Μπξνζηά ζηελ πφξηα ηνπ ζπηηηνχ ηεο ήηαλ ν αδεξθφο ηεο - άλ είρε - θαη κεξηθνί
ζπγγελείο θαη θίινη. Δθεί γηλφηαλ έλα κηθξφ παδάξεκα θάπνησλ ρξεκάησλ γηα λα
εμαιείςνπλ ηα εκπφδηα ζηελ παξαιαβή ηεο
λχθεο. Αθνχ ζπκθσλνχζαλ ζην πνζφ πνπ
έπξεπε λα δψζνπλ, άλνηγε ε πφξηα θη
έκπαηλαλ πξψηα ν γακπξφο θη ν θνπκπάξνο
θαη ζηε ζπλέρεηα νη ππφινηπνη. Κάησ ζηα
πφδηα ηεο ε λχθε είρε έλα θφζθηλν πνπ ήηαλ
θαιπκκέλν κε κηα θφθθηλε καληήια, ζην
νπνίν έξηρλε ιεθηά φπνηνο έκπαηλε κέζα απφ
ηνπο ζπγγελείο ηνπ γακπξνχ, πξνζθπλψληαο
θη φινπο κπξνζηά ζηε λχθε. Σα ιεθηά ηα
κάδεπε ε κεηέξα ηνπ γακπξνχ γηα λα ηεο ηα
δψζεη ιίγν αξγφηεξα.
ην ηέινο ε λχθε ραηξεηνχζε ηνπο δηθνχο ηεο,
ηνπο θηινχζε ηα ρέξηα θαη θείλνη ηελ
θεξλνχζαλ ιεθηά. Βγαίλνληαο απφ ην ζπίηη ε
λχθε κε ην γακπξφ πξνζθπλνχζαλ ηξεηο
θνξέο κπξνζηά ζηελ εμσηεξηθή πφξηα θαη νη
άιινη ηνπο έξηρλαλ ξχδη θαη ινπινχδηα. ηε
δηαδξνκή έσο ηελ εθθιεζία πξνπνξεπφηαλ ν
γακπξφο κε ηνλ θνπκπάξν θαη ηνλ θίιν ηνπ
θαη αθνινπζνχζαλ ε λχθε κε ηελ θνπκπάξα.
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Ο πεζεξφο ηεο λχθεο θξαηνχζε έλα κπαζηνχλη γηα λα εκπνδίδεη νπνηνλδήπνηε ήζειε λα
κπεη κπξνζηά ζηε λχθε.
Αθνχ γηλφηαλ ην κπζηήξην ηνπ γάκνπ ζηελ εθθιεζία, βγαίλνληαο απφ απηήλ, βάδαλε κηα
πνδηά ζηε λχθε, ηελ νπνία θξαηνχζαλ ν
γακπξφο θαη ε θνπκπάξα. Ζ πνδηά γέκηδε απφ θξνχηα θαη ξχδη πνπ έξηρλαλ νη ρσξηαλνί
ζην δξφκν πεγαίλνληαο πξνο ην ζπίηη. Σν πεξηερφκελν ηεο πνδηάο έπξεπε λα ην αδεηάζεη
ζ' έλα ηαςί πνπ είραλ έηνηκν ζην ζπίηη, γηαηί ηψξα ε νηθνγέλεηα ηεο λχθεο ζα ηνπο έβαδε
ζε θάζε καζράιε απφ έλα ςσκί θαη ζα ηνπο έξηρλαλ ηα ηζηκπέξηα. Όηαλ ε λχθε έκπαηλε
ζην ζπίηη έπξεπε λα παηήζεη πάλσ ζε ζίδεξν ή ζε αιπζίδα γηα λα κελ ρσξίζεη ην δεπγάξη.
Ο πεζεξφο θξαηνχζε κέιη θαη θατκάθη ή έλα πηάην ξπδφγαιν θαη ζηαχξσλε κε ην δάρηπιφ
ηνπ ηελ πφξηα, θαη κεηά ηνπο έδηλε λα θάλε θαη νη δχν απφ ιίγν. Έλα λεαξφ αγφξη πνπ
έπξεπε λα έρεη ελ δσή θαη ηνπο δχν γνλείο ηνπ έπαηξλε ηα ηζηκπέξηα ηνπο θαη ε λχθε ηνπ
θηινχζε ην ρέξη δίλνληάο ηνπ θη έλα καληήιη. ηε ζπλέρεηα ηνπνζεηνχζαλ κπξνζηά ζην
δεπγάξη έλα κεγάιν θνινθχζη κε δχν ηξχπεο ζηηο νπνίεο έβαδαλ δχν αλακκέλεο
ιακπάδεο. Ζ λχθε θξαηνχζε θαη έλα κσξφ ζηελ αγθαιηά ηεο, ην νπνίν ήηαλ αγφξη, γηα λα
ηεθλνπνηήζεη θη έηζη πεξλνχζαλ φινη νη ζπγγελείο αιιά θαη νη ρσξηαλνί γηα λα ηνπο
επρεζνχλ.
Μεηά πήγαηλαλ λα πάξνπλ κε ηα φξγαλα ηελ πξνίθα, ε πεζεξά ηνλ θαζξέπηε θαη ηα
ξνχρα πνπ θνξνχζε ε λχθε ην πξνεγνχκελν βξάδπ. Σα ξνχρα ηεο λχθεο γηα ηελ
παξακνλή ηνπ γάκνπ ήηαλ αγνξαζκέλα απφ ηα πεζεξηθά ηεο θαη ιέγνληαλ "ζπληάηηθα".
Σν λπθηθφ ήηαλ δηαθφξσλ ρξσκάησλ θαη ηα ξνχρα πνπ ζα θνξνχζε ηελ επνκέλε ηνπ
γάκνπ ηεο ιεγφηαλ "δεπηεξηάηηθα". Ο αδειθφο ηεο λχθεο έπαηξλε ην κπανχιν δεκέλν κε
κηα ηξηρηά ζηνλ ψκν ηνπ, νη θίινη ηνπ γακπξνχ ην ζηξψκα, ν μάδεξθνο ην πάπισκα θαη
φινη νη άιινη ηελ ππφινηπε πξνίθα θαη καδί κε ηνπο ζπγγελείο ηεο λχθεο, εθηφο απφ ηελ
κεηέξα θαη ηνλ παηέξα ηεο, πήγαηλαλ ηελ πξνίθα ζην ζπίηη ηνπ γακπξνχ. Δθεί αθνχ ηνπο
θεξλνχζαλ ζ' άξρηδε ην γιέληη.
Σν πξψην ηξαπέδη γηλφηαλ απφ ηε λνλά θαη ην πξψην θαγεηφ κεηά ην γάκν ήηαλ ην
"θεζθέθ". Σν βξάδπ ηεο Κπξηαθήο ζην γιέληη έκελαλ κφλν νη ζπγγελείο ηνπ γακπξνχ θαη
νη θνπκπάξνη, ρνξεχνληαο, ηξψγνληαο θαη πίλνληαο. Ο θνπκπάξνο θάπνηα ζηηγκή έιεγε
ζην δεπγάξη λα θχγεη απφ ην γιέληη θαη λα πάεη ζην δσκάηηφ ηνπ γξήγνξα γηα λα κελ
πξνιάβνπλ θαη δείξνπλ ηνλ γακπξφ. Όηαλ ην δεπγάξη απνρσξνχζε, ην γιέληη
ζπλερίδνληαλ γηα φζν αθφκε ήζειαλ.
Σν πξσί ηεο Γεπηέξαο, αλ ε λχθε ήηαλ ηίκηα, ε κάλα ηνπ γακπξνχ έζηειλε είδεζε ζηε
ζπκπεζέξα κε κηα ζπγγελή ηνπο θαη ηεο έιεγε: "κε γεηα ηα παιηθάξηα". Ζ κεηέξα ηεο
ηφηε έθηηαρλε πίηεο θαη ραιβά θαη ηα έζηειλε ζηελ θφξε ηεο θη αθνχ εηδνπνηνχζαλ θαη
ηελ θνπκπάξα άξρηδε πάιη έλα γιέληη κέρξη ην κεζεκέξη. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε, νη
εζηκνηππηθέο δηαδηθαζίεο ήηαλ ριεπαζηηθέο θαη γηα ηηο δπν νηθνγέλεηεο.
Οη γνλείο ηεο λχθεο δελ έπξεπε λα δνχλ ηελ θφξε ηνπο γηα κηα βδνκάδα.
Σελ ηξίηε κέξα ηνπ γάκνπ, νη ζπγγελείο έθηηαρλαλ θαγεηά θαη πίηεο θη έιεγαλ πσο
πήγαηλαλ λα γιεληήζνπλ ζηηο γθηνπδιεκέδεο. Σν
βξάδπ ηεο ίδηαο εκέξαο ε λχθε θαινχζε
ζπγγελείο θαη θνπκπάξνπο, ηνπο κνίξαδε δψξα
θαη γιεληνχζαλ θαη πάιη.
Σν απφγεπκα ηνπ αββάηνπ νη θνπέιεο ηεο
γεηηνληάο πήγαηλαλ καδί κε ηε λχθε ζηε βξχζε.
Αλ ζπλαληνχζε ζην δξφκν ηεο ειηθησκέλνπο
αλζξψπνπο ηνπο θηινχζε ην ρέξη. ην κέξνο
πνπ ήηαλ ε βξχζε, ε λχθε γέκηδε ηελ θαλάηα
ηεο πξνζθπλνχζε θαη ζηε ζπλέρεηα έξηρλε
ιεθηά γηα λα ηα καδέςνπλ νη θνπέιεο απφ θάησ.
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Σελ Κπξηαθή πήγαηλαλ φινη καδί ζηελ εθθιεζία. Όηαλ ηέιεησλε ε ιεηηνπξγία ην δεπγάξη
θαη νη γνλείο ηνπ γακπξνχ πήγαηλαλ ζην ζπίηη ηεο λχθεο κε ηα θαγεηά ηνπο. Δθεί γηλφηαλ
ην ηξαπέδη, ην ιεγφκελν θαη "ηα πηζηξφθηα".
αξάληα εκέξεο κεηά ην γάκν ε λχθε εμππεξεηνχζε φιε ηελ νηθνγέλεηα. " Έπξεπε λα
ζηέθεηαη φξζηα ηελ ψξα πνπ ε ππφινηπε νηθνγέλεηα έηξσγε θαη κφλν ζαλ ηειείσλαλ ζα
κάδεπε ην ηξαπέδη θαη ζα 'ηξσγε θη απηή. Σνπο έπιελε ηα πφδηα θαη έθαλε φιεο ζρεδφλ ηηο
δνπιεηέο." Μεηά ην γάκν, αλ ήηαλ Πξσηνρξνληά, νη θνπκπάξνη πήγαηλαλ ζην δεπγάξη πνπ
είραλ παληξέςεη, θαγεηά, ηζνπξέθηα θαη ζηαθίδεο θαη ε λχθε ηνπο έδηλε ραιβά.
Σν Πάζρα ε θνπκπάξα έζηειλε ζηε λχθε έλα δεπγάξη θάιηζεο, παληφθιεο θαη ιακπάδεο.
Σηο παληφθιεο ζα ηηο θνξνχζε γηα λα πάεη λα πάξεη Βάγηα ηελ Κπξηαθή ησλ Βαΐσλ.
Αθφκε, ηα πεζεξηθά ηεο λχθεο, ην Πάζρα, έπαηξλαλ ηα θαγεηά ηνπο θαη πήγαηλαλ φινη
καδί ζηνπο θνπκπάξνπο γηα έλα αθφκε γιέληη.
Σελ Πξσηνκαγηά έζηειλε ε λχθε ζηα πεζεξηθά καγηάηηθν ζηεθάλη.

ΗΗΗ. ΑΡΡΧΣΗΔ - ΓΔΡΑΜΑΣΑ - ΘΑΝΑΣΟ
Αξξώζηηεο
ε ζέκαηα πγείαο, αλ ην πξφβιεκα δελ ήηαλ πνιχ
ζνβαξφ, αλαιάκβαλαλ νη πξαθηηθνί ηνπ ρσξηνχ.
Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη πσο δχζθνια αθφκα θαη
γηαηξφο ζα έθαλε δηάγλσζε, γηαηί φπσο
αλαθέξεηαη, αθφκε θη φηαλ πνλνχζε ε θνηιηά ηνπο έιεγαλ ε θαξδηά κνπ πνλάεη. ε
δχζθνιεο πεξηπηψζεηο ηνπο κεηαθέξαλε ζην Αληά Παδάξ.
Γεξάκαηα
΄Οζνη θαηφξζσλαλ λα πεξάζνπλ ην φξην ειηθίαο ησλ εμήληα εηψλ, ζα ιέγακε πσο απφ
εθεί θαη έπεηηα ε δσή ηνπο ζα ήηαλ επθνιφηεξε. Ο πξψηνο ιφγνο είλαη πσο δελ ήηαλ
αξθεηά δπλαηνί πιένλ γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηνπο Σνχξθνπο, φζν θαη λα
πξνζθέξνπλ ηε βνήζεηά ηνπο ζε δχζθνιεο εξγαζίεο ηεο νηθνγέλεηαο. Δμάιινπ, ηφζν ηηο
αλδξηθέο δνπιεηέο, φζν θαη ηηο γπλαηθείεο, φπσο είδακε απφ ην ζεζκφ ηνπ γάκνπ,
ππνρξενχληαλ
λα
ηηο
θάλνπλ
ηα
λέα
δεπγάξηα.
Οη γεξνληφηεξνη απνιάκβαλαλ ην ζεβαζκφ θαη ηελ πεξηπνίεζε ησλ λενηέξσλ. Απηφ
βέβαηα δελ ηεξνχληαλ πάληα. ηηο νηθνγέλεηεο πνπ ηα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα ήηαλ
κεγάια νη άλζξσπνη δνχιεπαλ γηα ηα πξνο ην δεηλ έσο ηα βαζηά ηνπο γεξάκαηα. Οη
γεξνληφηεξνη πεξλνχζαλ ηνλ πεξηζζφηεξν θαηξφ ηνπο ζην θαθελείν ζρνιηάδνληαο ηα ηνπ
ρσξηνχ, ελψ νη ειηθησκέλεο γπλαίθεο πξφζεραλ ηα εγγφληα ηνπο γηα λα κπνξεί ην δεπγάξη
λα εξγαζζεί. Πάλησο ε ήζπρε δσή ζηα γεξάκαηα ήηαλ επρή γηα φινπο, κηαο θαη ε θξάζε
θαιφηπρνο γνληφο ζηα γεξάκαηα πξνζδηφξηδε θαη ηελ θαιφηπρε γεξνθφκεζε, κα θαη ην
ζσζηφ ήζνο ησλ παηδηψλ ηνπο.
Θάλαηνο
Ζ χζηαηε ζηηγκή ηνπ αλζξψπνπ είηε απφ αηχρεκα είηε απφ γεξαηηά ζπλνδεπφηαλ κε
πέλζνο. Οη γπλαίθεο βάθαλ ηα ξνχρα ηφηε καχξα θαη δελ έθνβαλ ηα καιιηά ηνπο, ελψ νη
άλδξεο έκελαλ αμχξηζηνη γηα 40 εκέξεο. πγγελείο θαη θίινη ζπλφδεπαλ ην λεθξφ ζην
λεθηξνηαθείν,ελψ ην Πάζρα βάθαλε η' απγά καχξα.
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ΗV. ΓΗΟΡΣΔ - ΠΑΝΖΓΤΡΗΑ
ηελ ηφζν θνπξαζηηθή δσή ηνπο νη γηνξηέο θαη ηα παλεγχξηα ήηαλ φαζε ραξάο.
Μαδεπφληνπζαλ φινη ζηα ηζατξάθηα, κηα αιάλα πνπ ηελ είραλ δηακνξθψζεη έηζη ψζηε λα
κπνξνχλ λα δηαζθεδάδνπλ θαη εθεί ζηήλαλε ην γιέληη. Μνπζηθή, ρνξφο θαη πνηφ. Σα
παλεγχξηα απηά, ζπλερίζηεθαλ ηφζν ζηε Μηθξά Αζία φζν θαη ζηε ζεκεξηλή
εγθαηάζηαζε ησλ θαηνίθσλ ζηε Μάλδξα.
Απφζπαζκα απφ ην βηβιίν Ο ΓΔΡΒΗΖ ζρεηηθά κε ηελ παλεγπξηθή ενξηή ηνπ Αγίνπ
Γεσξγίνπ.... έμσζελ ηνπ ρσξίνπ πξνο ηφ αλαηνιηθφλ κέξνο θαί εηο απφζηαζηλ κφιηο
ηεηάξηνπ ηεο ψξαο απέρνπζαλ απηνχ, επί ηεξπλήο θαί δσγξαθηθήο ζέζεσο, έθεηην
εμσθθιήζηνλ βπδαληηλήο επνρήο, ηηκψκελνλ επ' νλφκαηη ηνπ κεγαινκάξηπξνο Γεσξγίνπ,
θαί θαηά ηήλ εκέξα ηαχηελ θαη΄ εηνο άπαληεο νη ρσξηθνί Ν. θαί νη ησλ πιεζηνρψξσλ
ρσξίσλ θάηνηθνη εξρφκελνη εθεί εηέινπλ δεκνηειή παλήγπξηλ εηο κλήκελ ηνπ ξεζέληνο
αγίνπ.
Δπηηξνπεία δηνξηδνκέλε παξά ησλ ρσξηθψλ Ν. κεηέβαηλε ηήλ πξνεγνπκέλελ ηεο ενξηήο
εηο ηφ ξεζέλ κέξνο, εθάζαηξε ηφλ λαφλ, ηά πξναχιηα θαί ηά πέξημ απηνχ, εζηφιηδε ηνχηνλ
εζσηεξηθψο θαί εμσηεξηθψο κέ θιάδνπο
κπξζίλεο, δάθλεο, θαί κέ πνηθίια εχνζκα άλζε,
ηήλ δέ επνκέλελ εκέξαλ θαηά ηήλ επέηεηνλ ηεο
ενξηήο, νη ηεξείο ηνπ ρσξίνπ Ν. θέξνληεο κεζ΄
εαπηψλ απαληα ηά εθθιεζηαζηηθά ζθεχε θαί ηεξά
ακθηα ήξρνλην ιίαλ πξσΐ εθεί, θαί εζήκαηλνλ
ηήλ }ψξαλ ηεο ελάξμεσο ηεο ιεηηνπξγίαο, νπφηε
απαληεο νη θηιένξηνη ηνπ ρσξίνπ Ν. θαί ησλ
πέξημ ρσξίσλ, αιινη κέλ αθ΄ εζπέξαο
ζπλειζφληεο, εθεί, θαί αιινη ηήλ πξσίαλ πεξί ηφ
ιπθαπγέο, αζξφνη πξνζήξρνλην εηο ηφλ λαφλ θαί
ήθνπνλ κεηά ζξεζθεπηηθήο επιαβείαο θαί θαηαλχμεσο ηήλ ζείαλ ιεηηνπξγίαλ.
Μεηά ηφ πέξαο απηήο δηεξεκέλνη θαζ΄ νκίινπο ζπγγεληθνχο, ήξρηδνλ επηδηδφκελνη εηο
δηαθφξνπο αζρνιίαο, αθνξψζαο εηο ηήλ πξνπαξαζθεπήλ ηνπ γεχκαηνο, ησλ λέσλ
ζθαδφλησλ θαί ςελφλησλ ηνχο ακλνχο, επηζηαηνχλησλ ησλ γεξφλησλ, ησλ γπλαηθψλ
πξνπαξαζθεπαδνπζψλ ηά δηάθνξα εδέζκαηα θαί ινηπά αλαγθαία δηά ηήλ ηξάπεδαλ, ησλ
παηδίσλ δηαζπεηξνκέλσλ εηο ηά πέξημ ελ επζπκία, θσλαίο θαί αιαιαγκνίο πξφο
κεηαθνξάλ θιάδσλ κπξζχλεο, δάθλεο θαί ινηπψλ επζαιψλ δέλδξσλ, θαί ησλ λεαλίδσλ
κέ ηφ άζκα εηο ηά ρείιε δηαηξερνπζψλ ηνχο αγξνχο θαη ηνχο θήπνπο πξφο ζπιινγήλ
αλζέσλ, πξφο ζηνιηζκφλ εαπηψλ ηε θαί ηεο ηξαπέδεο, θαί ηλα πξνζθέξσζηλ εθιεθηάο
αλζνδέζκαο ηνηο πξνζθηιέζηαηα απηαίο δηαθεηκέλνηο..
Σα πξψηα ρξφληα ζηε Μάλδξα θαη αθνχ μεπέξαζαλ ηηο δπζθνιίεο ηεο πξνζθπγηάο νη
θάηνηθνη άξρηζαλ λα νξγαλψλνπλ θαη πάιη ηεο δσή
ηνπο. Σα ήζε θαη έζηκα δελ μεράζηεθαλ θαη νη λένη
ηφπνη δηακνξθψζεθαλ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο
ηνπο. Έηζη ε πεξηνρή ηνπ Ατ Γηψξγε έγηλε ην λέν
ηνπο ηζατξάθη φπνπ καδεπφληνπζαλ γηα λα
γηνξηάζνπλ θαη λα ηηκήζνπλ ηε κλήκε ηνπ Αγίνπ.
Υξηζηνύγελλα
Σηο γηνξηέο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ νη γπλαίθεο
θαζάξηδαλ ην ζπίηη. Οη άλδξεο ζθάδαλ ην δψν θαη
εηνίκαδαλ ηα θξέαηα γηα ηε κεγάιε γηνξηή, κηαο θαη
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λήζηεπε φιν ην ρσξηφ. Αθφκε αλαθέξεηαη πσο ηα θάιαληα ηα ιέγαλε νη κεγάινη. Σελ
εκέξα ησλ Υξηζηνπγέλλσλ θαη κεηά ηελ εθθιεζία αθνινπζνχζε πινχζην ηξαπέδσκα.
Πξσηνρξνληά-Θενθάλεηα
΄Οπσο ήδε έρεη αλαθεξζεί, επιαβηθά γηνξηάδνληαλ φιεο νη γηνξηέο ζε νηθνγελεηαθφ ή
επξχηεξα ζπγγεληθφ πεξηβάιινλ θαη ηεξνχληαλ νη λεζηείεο.
Απνθξηέο
Μηθξνί θαη κεγάινη καζθαξεπφληνπζαλ θαη ην γιεληνχζαλ, κηαο θαη άξρηδε απφ θεη θαη
έπεηηα ε κεγάιε λεζηεία.
Πάζρα
ηελ κεγάιε γηνξηή ζεκαληηθή ήηαλ ε ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ. Σα ζπίηηα έπξεπε λα
είλαη παλέηνηκα γηα ηελ Αλάζηαζε, ελψ ηαπηφρξνλα έπξεπε λα ηειεζηνχλ φια ηα έζηκα
θαη νη ρξηζηηαληθέο παξαδφζεηο. Σελ Μεγάιε Πέκπηε βάθαλ η` απγά θαη ην βξάδπ
μελπρηνχζαλ ηνλ λεθξφ Υξηζηφ. Σελ Μεγάιε Παξαζθεπή νη λέεο ζηφιηδαλ ηνλ επηηάθην
θαη
νη
γξηέο
κνηξνινγνχζαλ
φιε
ηελ
εκέξα
ζηελ
εθθιεζία.
Σν Μεγάιν άββαην ζηνπο θνχξλνπο έςελαλ ηα ηζνπξέθηα θαη ηα θνπινχξηα θαη ηελ
εκέξα ηεο Αλαζηάζεσο πεξηέθεξαλ ηελ εηθφλα ηεο Αλάζηαζεο απφ ηα ζεκεία φπνπ
πέξαζε ν επηηάθηνο. Πήγαηλαλ ην Άγην θσο θαη ζηα λεθξνηαθεία θαη ην κεζεκέξη άξρηδε
ν κεγάινο ενξηαζκφο κε κνπζηθή, ρνξφ θαη άθζνλν θαγνπφηη κεηά απφ ηελ πεξίνδν ηεο
κεγάιεο λεζηείαο.
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V. ΑΘΛΖΣΗΚΔ ΔΚΓΖΛΧΔΗ - ΠΑΗΥΝΗΓΗΑ
΄ έλα ρψξν ηζατξάθη δηακνξθσκέλν θαηάιιεια γηα ηελ πάιε, καδεπφληνπζαλ κφλν
άλδξεο θαη εθεί νη παιαηζηέο περιηβάλεδεο θνξνχζαλ ηνλ θηνζπέ (ζψβξαθν πάιεο),
αιείβνληαλ κε ιάδη θαη αγσλίδνληαλ κε έπαζιν θάπνην δψν. Γλσζηφο παιαηζηήο κε
πνιιέο δηαθξίζεηο ήηαλ ν Μακαιίθαο, ν νπνίνο εθπξνζσπνχζε ζε αγψλεο φιν ην
θατκαθακιίθη.
Σα παηρλίδηα ησλ παηδηψλ ήηαλ ην γλσζηφ θξπθηφ θαη θπλεγεηφ. Άιια παηρλίδηα ήηαλ
ην Βάξηγθε, φπνπ κηα ζεηξά αγνξηψλ θαη κηα ζεηξά θνξηηζηψλ πεγαηλνεξρφληνπζαλ
ιέγνληαο θάπνην ηξαγνχδη. Αθφκε παίδαλε ην ηδακί, δχν νκάδεο πξνζπαζνχζαλ
ελαιιάμ λα ξίμνπλ πξψηα κε ην ηφπη έλαλ πχξγν, ηδακί απφ θεξακίδηα ή πιαθαξέο
πέηξεο θαη ζηε ζπλέρεηα λα ηνλ μαλαζηήζνπλ δίρσο ε αληίπαιε νκάδα λα ηνπο
πεηχρεη κε ην ηφπη. ΄Αιια γλσζηά παηρλίδηα ήηαλ ε ηζαληαιίλα θαη ηα ζθακλάθηα

Ήζε, έζηκα, πξνιήςεηο απφ πεξηγξαθέο ππεξήιηθσλ
Κπδσληαηψλ
ηα αγξνηηθά ζπίηηα, ηελ επνρή ηνπ ζέξνπο έπιεθαλ κε ηνπο θνξκνχο θαη ηα θεθάιηα
ησλ ζηαρπψλ θάηη ζαλ νκνηψκαηα ζηαπξψλ θαη ηα θξέκαγαλ ζηνπο ηνίρνπο. Σν πίζηεπαλ
γηα γνχξη γηα λα κελ ιείπεη πνηέ ην ζηηάξη απφ ην ζπίηη. ην Γεληηζαξνρψξη (ειιεληθφ
ρσξηφ θνληά ζηηο Κπδσλίεο) ηα βνπηνχζαλ κέζα ζε δπλαηή άξκε ψζηε άκα ζηέγλσλαλ
είρε θαλείο ηελ εληχπσζε πσο βξηζθφηαλ κέζα ζε γπαιί.
Οη ηζνκπάλεδεο ην είραλ ζε θαιφ λα κνηξάδνπλ ζηνπο ζπγρσξηαλνχο ηνπο ην πξψην
γάια απφ ηα δψα ηνπο φηαλ πξσηνγελλνχζαλ. Οη ιακβάλνληεο εχρνληαλ πγεία ζηα δψα
θαη πινχζηα ζπγθνκηδή απφ γάια φιν ην ρξφλν.
Όηαλ ν Μάξηεο έθηαλε ζην ηέινο ηνπ, χζηεξα απφ ηα θξχα θαη ηνπο ρηνληάδεο ηνπ
ρεηκψλα, ηα παηδηά θψλαδαλ κε ηθαλνπνίεζε «Μπνπξη Μαξη έια Απξίι‟η» δειαδή δελ
ζε θνβφκαζηε πηα.
Αλ θαλέλα θησρφ παηδάθη είρε νπζνπθιηά (εκεξαισπία), πίζηεπαλ πσο ήπηε θαηά
ιάζνο λεξφ πνπ έπηλαλ νη «φξζηο» (νη θφηεο). Σν θάξκαθν ήηαλ πνιχ απιφ. Μφιηο έδπε ν
ήιηνο, έβαδαλ ην άξξσζην παηδάθη κέζα ζε έλα θνθίλη, ηνπ άλαβαλ θεξηά ζην κέησπν θαη
ν πην δπλαηφο άληξαο ην κεηέθεξε ζηνπο καραιάδεο ζηνλ ψκν ηνπ θαη απφ πίζσ φια ηα
παηδηά ηεο γεηηνληάο θψλαδαλ:
Σνπ θαυκέλνπ ηνπ Γηαλλέι‟η
Έρεη νπξληζνπθιηά θαη θιαίγη
Όπνηνο δελ ηνπ πεη λα γηάλ‟η
Αχξηγηνπ ηνπ βξάδ‟ λα η‟ βγάλ‟η
ε φιεο ζρεδφλ ηηο εθθιεζίεο ππήξρε ην εηθφληζκα ηνπ Αγίνπ Νηθήηα. Σνλ Άγην
Νηθήηα ηηκνχζαλ νη Κσδσληάηεο θαη ηνλ πξνζθπλνχζαλ κε ηδηαίηεξε επιάβεηα γηαηί
«ληθνχζε» φια ηα θαθά.
Σν ζέξνο, φηαλ νη ζεξηζηάδεο ζέξηδαλ ην πξψην δεκάηη θη έβιεπαλ λα έξρεηαη ην
αθεληηθφ, ην έζηελαλ φξζην. Απηφ ζήκαηλε πσο έπξεπε λα δνζεί ξεγάιν (δψξν). Σν πνζφ
ην δηέζεηαλ γηα γιέληη πνπ έπαηξλαλ κέξνο φινη νη ζεξηζηάδεο.
ην ηέινο ηνπ ζεξηζκνχ (γιπηψκαηα) έζθαδαλ νπιάθη (εξίθην) γηα φιν ην
ζπγθξφηεκα ησλ ζεξηζηάδσλ θαη επαθνινπζνχζε γιέληη.
Όηαλ έλα κέινο ηεο νηθνγέλεηαο ήηαλ βαζθακέλν(θπξίσο παηδηά), ηφηε ην ζπκηάηηδαλ
κε Υξηζηνχ ινπινχδη-πνπ ην θχιαγαλ ζε έλα ζαθνπιάθη ζηα εηθνλίζκαηα. Όζν πην πνιχ
ζφξπβν έθαλαλ ηα θαηφκελα μεξά θχιια, ηφζν πην πνιχ βαζθακέλν ήηαλ ην άηνκν απηφ.
Με ην ζπκηαηφ έθαλαλ ζηαπξνεηδείο θηλήζεηο πάλσ απφ ην θεθάιη ηνπ βαζθακέλνπ θαη
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θάησ απφ ηηο καζράιεο θαη ηα πφδηα. Έπεηηα κέζα ζε κηα πξάζηλε πήιηλε θνχπα
(γηγηληέζηα) έξηρλαλ ιίγν λεξφ θαη κέζα ζε απηφ ην πεξηερφκελν ηνπ θακέλνπ ζπκηάκαηνο
γηα λα ζβήζνπλ νη ζηάρηεο. Ράληηδαλ δψδεθα θνξέο ηνλ βαζθακέλν κε ην λεξφ απηφ θαη
ηελ άιιε κέξα ήηαλ θαιά.
Όηαλ κηα θφηα ιαινχζε ζαλ πεηεηλφο, ήηαλ θαθφ ζεκάδη γηα ην ζπηηηθφ.
Απνθεθαιηδφηαλ κε έλα ηζεθνχξη.
Όηαλ ηα ρειηδφληα έρηηδαλ θσιηέο θάησ απφ ηηο ζηέγεο ησλ ζπηηηψλ, ζεσξείην εχλνηα
γηα ην ζπηηηθφ απηφ.
ην Γεληηζαξνρψξη δελ έδηλαλ ηε λχρηα απγφ. Γελ έιεγαλ ην μχδη κε ην φλνκά ηνπ,
αιιά γιπθάδη γηα λα κελ μπλίζνπλ ηα θξαζηά.
Τπήξρε πξφιεςε λα κε βιέπεη ν θφζκνο ην λην θεγγάξη. Γη‟ απηφ άκα θάπνηνο ην
έβιεπε δίρσο λα ην ζέιεη θψλαδε:
Καιψο ην λην θεγγάξη
αλ ην λην ην παιηθάξη
Σνπ θεθάιηη αζεκέληνπ
Σνπ δηθνχ κνπ ζηδεξέλην.
ηηο 19 Μαξηίνπ ζηηο Κπδσλίεο έβγαηλαλ έμσ θαη θνηκφληνπζαλ ζην χπαηζξν ηε
λχρηα φια ηα δψα καδί κε ηνπο παξαγηνχο. Όηαλ ρπλφηαλ ζην ηξαπέδη ή ζην πάησκα
θξαζί απηφ ζήκαηλε κπεξεθέη (επηπρία). Όηαλ ρπλφηαλ ιάδη ή ξαθί ζήκαηλε γξνπζνπδηά.
Γη‟ απηφ πάλσ απφ ην ξαθί έρπλαλ ιίγε δάραξε.
Όηαλ ζην ζπίηη θψλαδαλ ηε λχρηα ηξνπμαιίδεο(λπρηεξηλά έληνκα), πεξίκελαλ κεγάιε
επηπρία.
ηελ ηνπνζεζία Γηνπξνχθεδεο, θνληά ζην
θεξακηδαξηφ θαη κέζα ζηε ζάιαζζα, ππάξρεη
έλαο κεγάινο βξάρνο πνπ ν θφζκνο ηνλ είρε
βαθηίζεη Βνπβάια (ιφγσ ηνπ φγθνπ ηνπ).
Όηαλ ηε κέξα ηνπ Πξνθήηε Ζιία, ην πξσί,
ζθέπαδαλ ηε Βνπβάια ηα θχκαηα θαη γηλφηαλ
χθαινο, ηφηε ε ρξνληά ζα ήηαλ βξνρεξή, θη
φηαλ ε θνξπθή ηεο Βνπβάιαο ήηαλ έμσ απφ
ην λεξφ ε ρξνληά ζα ήηα μεξή. Ζ Βνπβάια
ήηαλ ν κεηεσξνινγηθφο ζηαζκφο ησλ
Κπδσλησηψλ.
Οη Μνζρνλεζηψηεο πίζηεπαλ πσο ήηαλ θαιχηεξνη λαπηηθνί απφ ηνπο Ατβαιηψηεο. Σν
πην θάησ είλαη ην ζθσπηηθφ πνίεκα πνπ έιεγαλ γηα ηνπο Ατβαιηψηεο:
Ατβαιηψηε παιηθαξά
πνπλ‟ ηα κάηηα ζαλ απγά
θη ε θψινπο ζαβαξέια
θάηζ‟ φκνξθα γηα δε θειάο
παιαβάδεο κε κηιάο
κελ πάξσ ηε καλέια
ηνπ θ‟καζ‟ απάλνπ λ‟ αλεβείο
ζαλ ηνπ πηηλφ λα δηαιαιείο
λα ζη θνπληεβγ‟ ε θφηα
ε Νηζηψη‟ο ην δνηάθ‟ ζε λα βαζηά
βάξθα απηφο ζα θπβεξλά
ζπ βάζηα κνλ‟ ηε ζθφηα.
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ΜΙΚΡΑΙΑΣΙΚΗ ΜΟΤΙΚΗ
πλεξγάζζεθαλ νη καζεηέο: Υξήζηνο Φνύθεο, Φώηεο Γθηνύινο, όισλαο Γηαγθίλεο, Κσζηήο Παπαδάθεο

Σν 1922 κε ηελ κηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή θαη ηελ πξνζθπγηά πνπ νινθιεξψλεηαη ην
1924 κε ηελ αληαιιαγή ησλ πιεζπζκψλ, δεκηνπξγείηαη ζηε ρψξα καο ε πην ηεξάζηηα
εζληθή θαη θνηλσληθή αλαζηάησζε ηεο λεφηεξεο ηζηνξίαο καο. Οη πξφζθπγεο έθεξαλ καδί
ηνπο θαη ηα ηξαγνχδηα ηνπο. Σα κηθξαζηάηηθα ηξαγνχδηα (πνιίηηθα, ζκπξλαίηθα,
ατβαιηψηηθα) παξνπζηάδνπλ πνηθηιία κνξθήο θαη πεξηερνκέλνπ, πνπ αλ θαη κνηάδνπλ κε
δεκνηηθά, έρνπλ φκσο θαη άιια ζηνηρεία (αλαηνιίηηθα, θξαγθνιεβαληίληθα, βπδαληηλά),
άιινηε αλάκηθηα θαη άιινηε επδηάθξηηα, πνπ δελ ηα βξίζθνπκε ζηελ επεηξσηηθή Διιάδα.
Αθφκε θαη ηα φξγαλα δηαθέξνπλ : βηνινζάληνπξα, ζάδη, νχηη, κπνπδνχθη, φρη φκσο
ληανχιηα θαη θιαξίλα.
Δλ ησ κεηαμχ νη πξφζθπγεο, ζηνπο αηειείσηνπο πξνζθπγηθνχο ζπλνηθηζκνχο πνπ δνχζαλ
θαη πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζηα πέξημ ηεο Αζήλαο, ηνπ Πεηξαηά θαη ηεο Θεζζαινλίθεο,
άλνηγαλ καγαδηά γηα λα παίδνπλ ηε κνπζηθή ηνπο, λα ηξαγνπδνχλ θαη λα αθνχλε ηα
ηξαγνχδηα ηνπο. ΄ απηά ηα καγαδηά ινηπφλ άξρηζε λα πεγαίλεη ν θφζκνο πνπ δελ ήηαλ
πξφζθπγεο, αιιά δνχζε ζηνλ ίδην ρψξν κ΄ απηνχο ζηελ πεξηθέξεηα-πεξηζψξην ηεο πφιεο,
θάησ απφ ηηο ίδηεο ζπλζήθεο ππναπαζρφιεζεο θαη απνθιεηζκνχ απφ ην θέληξν. Απφ ηελ
άιιε κεξηά νη πξφζθπγεο πήγαηλαλ ζπρλά ζηνπο ήδε ππάξρνληεο ηεθέδεο, φπνπ άθνπγαλ
ηελ κνπζηθή θαη ηα ηξαγνχδηα ηνπ κάγθα θαη ηνπ ξεκπέηε.
Μηθξαζηάηηθα Όξγαλα
Οχηη : Μηθραζηαηηθό ιαϊθό έγτορδο κοσζηθό όργαλο.
Μοσζηθό όργαλο ποσ κοηάδεη κε ιαούηο θαη
παίδεηαη κε πέλα, έτεη κεγάιο
ετείο ζε ζτήκα ατιαδηού ,θαρδύ κπράηζο κε θεθαιή ποσ ζτεκαηίδεη ορζή γωλία θαη
πέληε, ζσλήζως δηπιές τορδές.
άδη : Μοσζηθό έγτορδο όργαλο ηες Αλαηοιής ποσ ζσκίδεη ζηο ζτήκα ηρίτορδο
κποσδούθη τωρίς όκως οπή ζηο θέληρο ηοσ θαπαθηού θαη καθρύ βρατίολα.
Είιηα : Μεηαιιηθά θρόηαια ζε ζτήκα κηθρώλ δίζθωλ γηα ζσλοδεία ιαϊθού τορού ή
ηραγοσδηού. Τες περηζζόηερες θορές οη Μηθραζηάηες τρεζηκοποηούζαλ ηε Ζίιηα γηα
λα ζσλοδεύοσλ ηα θάιαληα .
αληνχξη : Το Σαληούρη είλαη είδος εγτόρδοσ κοσζηθού οργάλοσ ποσ παίδεηαη κε δύο
τεηρόπιεθηρα. Το ετείο ηοσ έτεη ηραπεδοεηδές ζτήκα θαη δηαζέηεη κεηαιιηθές τορδές ,
πάλω ζηης οποίες θησπούλ ηα τεηρόπιεθηρα. Ασηό ηο κοσζηθό όργαλο ήηαλ αγαπεηό
ζηοσς Μηθραζηάηες θαη κεηά ηε κηθραζηαηηθή θαηαζηροθή ηο έθεραλ ζηελ Ειιάδα.
κπξλαίηθα ηξαγνύδηα
Έλα είδνο ξεκπέηηθνπ ηξαγνπδηνχ είλαη θαη ην ζκπξλαίηθν. Ζ κχξλε ππήξμε ην
ζηαπξνδξφκη εθείλν ζην νπνίν ζπλαληήζεθαλ νη κνπζηθέο ηεο Αλαηνιήο θαη Γχζεο . Οη
νξρήζηξεο, ηεο ιεγφκελεο εζηνπληηαδίλεο, έπαηδαλ επξσπατθή (Με επηθξαηνχληα
φξγαλα ηε θηζάξα θαη ην καληνιίλν),ιατθή (κε ζαληνχξη θαη βηνιί)θαη ηνχξθηθε κνπζηθή
(κε νχηη, θαλνλάθη). Ζ πην γλσζηή εζηνπληηαδίλα δεκηνπξγήζεθε ην 1898 απφ ην Β.
ηδέξε ,ε νπνία νλνκάζηεθε Πνιηηάθηα. Οη ιατθνί θαιιηηέρλεο ήηαλ πνιχ δεκνθηιείο
ζηε κχξλε. Ζ Αγγέια Παπαδφγινπ , κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο ηξαγνπδίζηξηεο ηεο
ζκπξλαίηθεο ζρνιήο ηνπ ξεκπέηηθνπ έιεγε ζηηο δηεγήζεηο ηεο πξνο ην γην ηεο. «Ζ
νκνξθηά ηεο κχξλεο δελ ήηαλε ηα ζπίηηα θαη νη δξφκνη αιιά ήκαζηαλ εκείο!» Γηα ηνλ
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άλδξα ηεο , ην ζπλζέηε Βαγγέιε Παπάδνγινπ αλέθεξε φηη «ν Βαγγέιεο δελ είρε αλάγθε
απφ φξγαλα γηα λα γξάθεη κνπζηθή. Έγξαθε, έζβελε κε ηξία πξάγκαηα πνπ ηξαγνχδεζε
έγηλε αξρηκάζηνξαο, δάζθαινο, αξρηξεκπέηεο». Με ηε θαηαζηξνθή ηεο κχξλεο ην 1922
θαη ην ηεξάζηην θχκα πξνζθπγηάο πνπ θαηέθιπζε ηελ Διιάδα ήξζε θαη ην αζηηθφ
ζκπξλαίηθν ηξαγνχδη. Έηζη ην ιατθφ ηξαγνχδη δέρηεθε θαη ηηο επηδξάζεηο ηνπ
κηθξαζηαηηθνχ ηξαγνπδηνχ. Οη Μηθξαζηάηεο δεκηνπξγνί γηα λα κπνξέζνπλ λα επηβηψζνπλ
θηηάρλνπλ κνπζηθά ζπγθξνηήκαηα. Όξγαλα ηνπο είλαη ην αληνχξη, ην Οχηη ,ην βηνιί, θ.α
ηελ Κνθθηληά ζα ιεηηνπξγήζνπλ νη ηαβέξλεο πνπ ζα ηξαγνπδεζεί ην ξεκπέηηθν
ζκπξλαίηθν ηξαγνχδη. ε απηά ηα θέληξα ζα αθνπζηνχλ ηξαγνχδηα γηα ηνλ πφλν θαη ηα
βάζαλα ηεο πξνζθπγηάο, γηα ηνλ ηεθέ θαη ην ραζίο , ζχκαηα ηνπ νπνίνπ ζα γίλνπλ πνιινί
δεκηνπξγνί ηνπ ξεκπέηηθνπ ηξαγνπδηνχ. Απφ ηνπο πην γλσζηνχο δεκηνπξγνχο είλαη ν
Παπάδνγινπ , νθξνλίνπ ,Σνχληαο ,θαξβέιεο θ.α Μεξηθά απ‟ ηα ηξαγνχδηα ηνπο είλαη:
Ση ζνπ ιέεη ε κάλα ζνπ γηα κέλα, ξεκπέηεο ,πέληε ρξφληα δηθαζκέλνο, Μαξίηζα κνπ …
Σν ξεκπέηηθν ηξαγνύδη
Σν ξεκπέηηθν ηξαγνχδη είλαη έλα είδνο ειιεληθνχ ιατθνχ ηξαγνπδηνχ, ην νπνίν
αξρηθά εμέθξαζε θνηλσληθέο νκάδεο πνπ δνχζαλ ζηηο θησρνγεηηνληέο ησλ αζηηθψλ
θέληξσλ. Απηέο απνηεινχληαλ απφ αγξφηεο πνπ ζπγθεληξψζεθαλ ζηηο πφιεηο
εγθαηαιείπνληαο ηελ χπαηζξν θαη απφ πξφζθπγεο πνπ θαηέθιπζαλ ηελ Διιάδα κεηά
ηνπο Βαιθαληθνχο Πφιεκνπο. Οη νκάδεο απηέο πνπ δηαηήξεζαλ ηε ιατθή παξάδνζε
θαη δεκηνχξγεζαλ ην ξεκπέηηθν ηξαγνχδη κελ κπνξψληαο λα εληαρηνχλ ζην ΄΄
επηθξαηνχλ ζχζηεκα ΄΄ πεξηζσξηνπνηήζεθαλ. Ζ πείλα θαη ε δπζηπρία ηνπο νδήγεζε
ζην ραζίο. Έθαλαλ ζηέθη ηνπο ηεθέδεο . Μέρξη ην 1922 νη δεκηνπξγνί ηνπ ξεκπέηηθνπ
ηξαγνπδηνχ είλαη αλψλπκνη, ηα ηξαγνχδηα γξάθνληαη ζηνλ ηεθέ θαη ζηε θπιαθή θαη
δηαδίδνληαη πξνθνξηθά.
Ο Παηξηάξρεο ηνπ Ρεκπέηηθνπ
Σν θαινθαίξη ηνπ 1934 ζα εκθαληζηεί ζηνλ Πεηξαηά, ζηελ ηαβέξλα ηνπ αξαληφπνπινπ,
ε «Σεηξάο ε μαθνπζηή ηνπ Πεηξαηά». Έηζη δεκηνπξγείηαη ε πξψηε θνκπαλία κε
κπνπδνχθη θαη κπαγιακά. Απηνί νη ηέζζεξηο είλαη: ν Μάξθνο Βακβαθάξεο, ν Αληψλεο
Γειηάο, ν Μπάηεο θαη ν ηξάηνο Παγηνπκηδήο. Ο Μάξθνο Βακβαθάξεο γελλήζεθε ζηε
χξν ην 1905. Δίλαη απφ ηνπο πξψηνπο πνπ ερνγξάθεζαλ κε κπνπδνχθη (1934 –
ODEON) ζπάδνληαο ην θξάγκα ηεο απνκφλσζεο ελφο νξγάλνπ ζπθνθαληεκέλνπ, παξ΄
φιε ηε καθξαίσλε παξνπζία ηνπ ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν απφ ηελ αξραηφηεηα: ηξίρνξδν ή
παλδνχξα ζηελ αξραία Διιάδα, ζακπνχξα ζην Βπδάληην, ηακπνπξάο ζηε λεφηεξε
Διιάδα.
«Σν 1925, έιεγε, ήκνπλα εθδνξέαο ζηα ζθαγεία ηνπ Πεηξαηά. Σφηε, ήξζε ζην ζπίηη καο ν
Νίθνο Ατβαιηψηεο, θίινο ηνπ παηέξα κνπ, πνπ πξσηφθεξε ην κπνπδνχθη ζηνλ Πεηξαηά.
Σξειάζεθα. Μνπ άξεζε ηφζν πνιχ ψζηε νξθίζηεθα λα θφςσ ην ρέξη κνπ, αλ δελ ην
κάζαηλα!» Σν έκαζε ινηπφλ θαη θαζηέξσζε ηελ θνκπαλία κε «κπνπδνπθνκπαγιακάδεο»,
φηαλ ην 1934 κε ηνλ Μπάηε, ην Γειηά θαη ηνλ Παγηνπκηδή απνηέιεζαλ ην πξψην
ζπγθξφηεκα κε κπνπδνχθηα ζην θέληξν ηνπ αξαληφπνπινπ, ζηελ Αλάζηαζε ηνπ
Πεηξαηά. Απφ ηφηε ράξε ζην Μάξθν, ηα «ζαληνπξφβηνια» θαη ε κηθξαζηαηηθή ζρνιή ηνπ
ξεκπέηηθνπ (Σνχληαο, Παπάδνγινπ, θ.ά.) αξρίδνπλ λα ππνρσξνχλ θαη επηθξαηεί ην
«πεηξαηψηηθν» ξεκπέηηθν. Απηφ, αθνκνηψλεη ην ήζνο θαη ηα δηδάγκαηα ηεο Αλαηνιήο
κέζα απφ κηα λέα επεμεξγαζία κε βάζε ην κπνπδνχθη θαη ζα δψζεη ηα ζεκαληηθφηεξα
δείγκαηα απηήο ηεο παξάδνζεο, ηα «θιαζηθά» ζηε κνξθή, ζην πεξηερφκελν θαη ζηε
ιεηηνπξγία ηνπο.
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Να γηαηί ν Μάξθνο ζεσξήζεθε δίθαηα «παηξηάξρεο ηνπ ξεκπέηηθνπ». Καη φρη κφλν γηα
απηά, αιιά γηαηί ήμεξε, φζν θαλείο άιινο, ηνπο «δξφκνπο», ηηο παξαδνζηαθέο θιίκαθεο
θαη ηα θνπξδίζκαηα ηνπ ηξίρνξδνπ κπνπδνπθηνχ (θαη φρη ηνπ ηεηξάρνξδνπ). ΄Ζμεξε «ηα
βπδαληηλά θαη ηεο θπιαθήο. Νηνπδελάηα, φρη επξσπατθά. Καξαληνπδέλη, ζπξηαλφ,
αξακπηέλ, αλνηρηά απφ ζνι».
Σα είρε κάζεη απφ παιαηφηεξνπο νξγαλνπαίθηεο ηνπ Πεηξαηά, ην Μηκίθν ηνλ Μπνγηαηδή,
ην Γηάλλε ην Γπαιηά, ην ηξαβνγηψξγε, ην Μαλσιάθν ηνλ Σξεηζήκηζε. ηηο δηεγήζεηο
ηνπ πεξηγξάθεη ραξαθηεξηζηηθά πψο θνχξδηδε ην κπνπδνχθη ηνπ:
«Σν θνπξληίδεηο δηαθνξεηηθά ην κπνπδνχθη. Απφ θεη πνπ είλαη ζηα επξσπατθά
θνπξδηζκέλν παίξλσ θαη θαηεβάδσ ην ξε ην απνπάλσ θαη ην κεζαίν, ηα θαηεβάδσ λα
ιέλε θαη ηξία ηέιηα ζην κάζηνξε. Καη παίδσ γηνπξνχθηθν, δειαδή βαξχ δεκπέθηθν»
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πλέληεπμε από ηελ πξόζθπγα ηεο Μ. Αζίαο Γαγδειέιιε Αηθαηεξίλε
ην γέλνο Φξαγθνύιε Κσλζηαληίλνπ
Ση ζρέζε έρεηε κε ηε Μ. Αζία;
Ο παηέξαο κνπ θαη ε κεηέξα κνπ γελλήζεθαλ ζην Ατβαιί (Κπδσλίεο), ην
νπνίν είλαη θαη ε δηθή κνπ γελέζιηα γε.
Πού γελλεζήθαηε; Πόηε;
Γελλήζεθα ζην Ατβαιί ην 1921.
Πώς δούζαηε ζηα κέρε εθείλα;
ηελ θαηαζηξνθή ηεο κχξλεο ήκνπλ κφιηο 16 κελψλ ζπλεπψο δελ έρσ δηθέο κνπ
κλήκεο. Ο παηέξαο κνπ πνπ ήηαλ αμησκαηηθφο ηνπ ζηξαηνχ, ράζεθε ζηε κεγάιε πνξεία.
Μεγάισζα φκσο κε ηηο κλήκεο ηεο κεηέξαο κνπ, ηνπ αδειθνχ ηεο, ηεο γηαγηάο κνπ θαη
ηνπ παππνχ κνπ. Ζ νηθνγέλεηα κνπ ήηαλ εχπνξε κε πνιιά θηήκαηα γεκάηα ειηέο θαη
ακπέιηα. Όπσο έρσ αθνχζεη δνχζακε πάξα πνιχ θαιά. Ζ γηαγηά κνπ αζρνιηφηαλ κε
θηιαλζξσπίεο. Δπεηδή ν ηφπνο ήηαλ εχθνξνο νη πεξηζζφηεξεο νηθνγέλεηεο δνχζαλ
πινχζηα. Ζ εθπαίδεπζε ήηαλ άξηζηε. Τπήξρε γπκλάζην, 3 αξξελαγσγεία, 3
παξζελαγσγεία, αλψηεξν παξζελαγσγείν θαη ε πεξίθεκε Αθαδεκία ησλ Κπδσληψλ
ζηελ νπνία δίδαμαλ νη πεξίθεκνη δηδάζθαινη Γξεγφξηνο αξάθεο, Βεληακίλ ν Λέζβηνο
θαη ν Θεφθηινο Κατξεο. ηα ζρνιεία κάζαηλαλ Διιεληθά θαη Γαιιηθά. Σνχξθνη δελ
θαηνηθνχζαλ ζην Αηβαιί γηαηί ε πφιε πξνζηαηεπφηαλ απφ ηα πξνλφκηα πνπ είρε δψζεη ν
ζνπιηάλνο. Σα πξνλφκηα απηά επέηξεπαλ ζρεδφλ απηφλνκε δηνίθεζε.
Τη ζτέζεης είταηε κε ηοσς Τούρθοσς γείηολές ζας;
Σνχξθνη δελ θαηνηθνχζαλ κέζα ζην Ατβαιί, ζπλεπψο δελ είρακε Σνχξθνπο γείηνλεο.
Λφγσ ησλ πξνλνκίσλ ν κφλνο πνπ θαηνηθνχζε
εθεί ήηαλ ν δηθαζηήο κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ, κε
ηελ νπνία ε νηθνγέλεηά κνπ δηαηεξνχζε θάπνηεο
θηιίεο. Δίρακε φκσο Σνχξθνπο παξαγηνχο πνπ
βνεζνχζαλ ζηηο δνπιεηέο ζηα θηήκαηα. Δπίζεο
ζην ζπίηη καο έρσ αθνχζεη πσο θάπνηεο
Σνπξθάιεο βνεζνχζαλ ηε γηαγηά κνπ ζην
λνηθνθπξηφ. Με ηνπο Σνχξθνπο νη ζρέζεηο ήηαλ
πνιχ αξκνληθέο. Γελ ππήξραλ παξάπνλα απφ
θακία κεξηά.
Πώς θαη πόηε βρεζήθαηε πρόζθσγες ζηε Ν.
Ιωλία;
Όηαλ ήξζακε ζηελ Διιάδα κε ηελ θαηαζηξνθή
ηνπ 1922, πεξάζακε αξρηθά ζηε Μπηηιήλε φπνπ
κείλακε ζρεδφλ 15 ρξφληα. Δθεί ηειείσζα ην
δεκνηηθφ θαη ηηο ηξεηο πξψηεο ηάμεηο ηνπ
γπκλαζίνπ. Μεηά ήξζακε ζηνλ Πεηξαηά φπνπ
ηειείσζα ην γπκλάζην θαη θαηφπηλ αλεβήθακε
ζηελ Αζήλα. ηε Ν. Ησλία (Πεξηζζφ)
εγθαηαζηαζήθακε ην 1962. Όπσο είλαη γλσζηφ ην θξάηνο έδσζε θάπνηα νηθφπεδα ζηνπο
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πξφζθπγεο γηα λα ηνπο απνδεκηψζεη γηα ηηο πεξηνπζίεο πνπ άθεζαλ εθεί. Έπξεπε θαλείο
λα απνδείμεη φηη θαηαγφηαλ απφ ηε Μ. Αζία θαη φηη δελ είρε άιιν ζπίηη ζηελ Διιάδα.
ηα νηθφπεδα απηά νη πξφζθπγεο έθηηζαλ ζπίηηα. ε απηφ ην ζπίηη θαηνηθψ κε ηελ θφξε
κνπ κέρξη ζήκεξα.
Τη έτεηε αθούζεη γηα ηελ θαηαζηροθή ηες Σκύρλες ηο 1922;
Μεγάισζα κε ηηο ηζηνξίεο γηα ηελ θαηαζηξνθή ηεο κχξλεο. Γηάβαζα πάξα πνιιά
ηζηνξηθά βηβιία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ θαηαζηξνθή ηεο θαη ζηελ θαηαζηξνθή ηεο Μ.
Αζίαο γεληθφηεξα. Άδηθα έγηλαλ φια απηά θαη νη
επζχλεο βαξχλνπλ πνιινχο.
Πιεξψζακε ηα ζπκθέξνληα ησλ κεγάισλ δπλάκεσλ θαη ηελ θαθή ειιεληθή πνιηηηθή.
Ζήζαηε ηα γεγολόηα ηες θαηαζηροθής ηες Σκύρλες;
Όηαλ έγηλε ε θαηαζηξνθή ήκνπλ κφιηο 16 κελψλ. Ζ νηθνγέλεηά κνπ πέξαζε ζηε
Μπηηιήλε απφ ην Ατβαιί. Άθνπζα βέβαηα φηη θαη ζην Ατβαιί έγηλαλ θνβεξά πξάγκαηα.
Οη Σνχξθνη καο επέηξεςαλ λα πάξνπκε κφλν έλα κπνγαιάθη κε ηα πξάγκαηά καο. Μέζα
ζηηο δηθέο κνπ θαζθηέο ε νηθνγέλεηα είρε θξχςεη θάπνηα πνιχηηκα πξάγκαηα. Όζα
ρξπζαθηθά θνξνχζαλ νη γπλαίθεο θαη νη άληξεο, ηα πήξαλ φια νη Σνχξθνη. ε θάπνηεο
πεξηπηψζεηο έθνςαλ δάρηπια γηα λα πάξνπλ ηα δαρηπιίδηα πνπ δελ έβγαηλαλ. Ζ κεηέξα
κνπ ληχζεθε γξηά γηαηί έιεγαλ φηη φιεο ηηο λέεο θαη φκνξθεο γπλαίθεο ηηο έπαηξλαλ γηα ηα
ραξέκηα. Σνπο Ατβαιηψηεο έζσζαλ ηα ακεξηθαληθά θαξάβηα. Μλήκεο απφ ηε κχξλε
είρε κφλν ν ζείνο κνπ γηαηί κφλν απηφο κπήθε ζηα θαξάβηα ηεο πξνζθπγηάο απφ ηε
κχξλε, αιιά δελ είλαη ελ δσή ζήκεξα.
Ξαλαπήγαηε ζηελ παηρίδα ζας από ηόηε;
Γελ ζέιεζα πνηέ λα πάσ αλ θαη κνπ δφζεθαλ πνιιέο επθαηξίεο. Πξνηηκνχζα λα δσ κε ηηο
δηεγήζεηο ηεο νηθνγέλεηάο κνπ. Ήμεξα φηη αλ πήγαηλα ζα ζηελνρσξηφκνπλ πάξα πνιχ θαη
ίζσο λα κελ κπνξνχζα λα θξαηήζσ θαη ην ζηφκα κνπ. Πήγε φκσο ε εμαδέιθε κνπ, ε
θφξε ηνπ ζείνπ κνπ θαη κνπ πεξηέγξαςε ηελ θαηάζηαζε.
Ση ζπλζήθεο αληηκεησπίζαηε, όηαλ ήξζαηε πξόζθπγεο;
Ζ νηθνγέλεηά κνπ πέξαζε δχζθνιέο ψξεο ζηε Μπηηιήλε αξρηθά. Μαο
έβαιαλ λα θνηκεζνχκε ζε κηα εθθιεζία αθνχ καο έδσζαλ θάπνηεο θνπβέξηεο. Σν θαγεηφ
δελ έθηαλε. Αξγφηεξα καο άθεζαλ λα κείλνπκε ην ζπίηη ηνπ κνπθηή. ε θάζε νηθνγέλεηα
έδσζαλ απφ έλα δσκάηην. Ζ απιή ηνπ ζπηηηνχ είρε κηα ηεξάζηηα ζθακληά (κνπξηά). Όκσο
εκείο νη Μηθξαζηάηεο είκαζηε άλζξσπνη ηεο πξνφδνπ θαη κπνξέζακε λα ζηήζνπκε πάιη
ην ζπηηηθφ καο. Ζ κεηέξα κνπ θεληνχζε κε ακνηβή, ηα δε θεληήκαηα πνπ έθαλε εθείλε
θαη άιιεο Ατβαιηψηηζζεο ηα έζηειλαλ ζηελ Ακεξηθή. Ο παππνχο κνπ θαη ν ζείνο κνπ
δνχιεπαλ ζε θάπνην ζηδεξνπξγείν. Μφιηο δφζεθε ε επθαηξία πεξάζακε ζηνλ Πεηξαηά.
Δθεί ηα πξάγκαηα ήηαλ ζαθψο θαιχηεξα. Ο ζείνο κνπ βξήθε δνπιεηά ζην Η.Κ.Α θαη εγψ
κφιηο ηειείσζα ην γπκλάζην άξρηζα λα δνπιεχσ ζην Τπνπξγείν πγθνηλσληψλ απφ φπνπ
θαη ζπληαμηνδνηήζεθα. Μφιηο ηαθηνπνηεζήθακε ε κεηέξα κνπ ζηακάηεζε λα θεληάεη.
Τη αηζζάλεζηε γηα όια ασηά;
Δίκαη πηα 81 εηψλ. Ξέξσ πσο ηίπνηα δελ ζα αιιάμεη πιένλ. Παξφια απηά αηζζάλνκαη φηη
ζηελ παηξίδα –παξφηη δελ ηε γλψξηζα- ζα δνχζα θαιχηεξα, ζα είρα θαιχηεξε ηχρε.
ρεδφλ φια ηα ρξφληα ηεο δσήο κνπ ηα έρσ δήζεη ζηελ Διιάδα, κέζα φκσο ζηελ ςπρή
κνπ αηζζάλνκαη Μηθξαζηάηηζα Γπζηπρψο φκσο βιέπσ φηη ε ηζηνξία επαλαιακβάλεηαη
γηαηί νη κεγάινη ηεο γεο δελ ζέινπλ λα αθήζνπλ θαλέλα λα δήζεη κε εηξήλε ζηε γε ησλ
πξνγφλσλ ηνπ αλ απηή ε γε λνκίδνπλ φηη εμππεξεηεί ηα ζπκθέξνληά ηνπο.
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Σςνένηεςξη από μια Μικπαζιάηιζα
-

-

-

-

-

-

Πώο νλνκάδεζηε ;
Διπηλίθε Μαδεκιή, είκαη 84 εηψλ θαη γελλήζεθα ζηελ κχξλε.
Πώο ληώζαηε όηαλ αθνύζαηε όηη νη Σνύξθνη ζα κπνπλ ζηελ κύξλε θαη όηη
πξέπεη λα ηελ εγθαηαιείςεηε θαη λα πάηε θάπνπ αιινύ;
Δγψ ηφηε ήκνπλ παηδί δπφ-ηξηψλ ρξνλψλ. Παξ΄φια απηά ζπκάκαη έληνλα ηελ
αίζζεζε ηνπ παληθνχ θαη ηνπ θφβνπ πνπ θπξηαξρνχζε παληνχ.Σα κάηηα ησλ αλζξψπσλ
θνίηαδαλ άδεηα, ηξνκαγκέλα ζαλ δχν ηξχπεο. Ση ηχρε καο πεξίκελε; Σφηε ην κφλν πνπ
είρε ζεκαζία ήηαλ λα ζψζνπκε ηε δσή καο. Σίπνηε άιιν.
΄Όηαλ θζάζαηε ζηελ Αζήλα πνηα βαζηθά πξνβιήκαηα αληηκεησπίζαηε,
βξήθαηε εύθνια ζηέγε, ηξνθή θ.ι.π.;
Οη πξφζθπγεο πνπ ήξζακε ζηελ Διιάδα ήκαζηαλ πνιινί. Δθαηνληάδεο
ρηιηάδεο. ηελ αξρή κέλακε ζε ζθελέο, ζε ζρνιεία, ζε εθθιεζίεο.Σξψγακε ζπζζίηην. Οη
ζπλζήθεο ήηαλ θάηη πεξηζζφηεξν απφ άζιηεο. Πνλνχζε ε ςπρή καο γηα ην θαθφ πνπ καο
βξήθε, αιιά ππέθεξε θαη ην ζψκα καο. Πείλα, δίςα, βξψκα.
Όηαλ εγθαηαιείςαηε ηε κύξλε ράζαηε θάπνην ζπγγεληθό ζαο πξόζσπν
θαη ςάμαηε λα ην βξείηε ή ζαο βξήθε;
Γελ ππήξρε πξνζθπγηθή νηθνγέλεηα πνπ λα κελ είρε θάπνην αγλννχκελν.
Δπηπρψο ν Δξπζξφο ηαπξφο βνεζνχζε φζν κπνξνχζε θαη έηζη θαηαθέξλακε λα βξνχκε
ηνπο δηθνχο καο.
΄Δρεηε θάνην αληηθείκελν από ην ζπίηη ζαο ζηε κύξλε, πνπ ην θέξαηε καδί
ζαο;
Ο παππνχο κνπ ήηαλ παπάο. Έηζη ηα κφλα
πξάγκαηα πνπ ζψζακε ήηαλ έλαο ζηαπξφο θαη κεξηθέο
εηθφλεο.
Θπκάζηε θάπνην παξαδνζηαθό ηξαγνύδη ηεο
παηξίδαο ζαο;
Όρη γηαηί ήκνπλ πνιχ κηθξή φηαλ
εγθαηαιείςακε ηε κχξλε.
Πώο ιεγόηαλ ηα παξαδνζηαθά ζαο κνπζηθά
όξγαλα;
Υξεζηκνπνηνχζακε πνιχ ην ζαληνχξη θαη ηνλ
κπαγιακά.
Σα ζπίηηα πνπ κέλαηε ζηε κύξλε πσο ήηαλ;
Σα ζπίηηα καο δελ ήηαλ ηδηαίηεξα κεγάια. Δίραλ
δσκάηηα χπλνπ, ζάιεο, ηξαπεδαξίεο θαη ηεξάζηηεο
θνπδίλεο. ΄Όια έιακπαλ απφ πάζηξα-θαζαξηφηεηα.
Τπήξραλ γπλαίθεο πιχζηξεο πνπ βνεζνχζαλ ηηο
λνηθνθπξέο ζηελ κπνπγάδα, αιιά θαη ππεξεηηθφ
πξνζσπηθφ πνπ βνεζνχζε ζην καγείξεκα θαη ζηελ
θαζαξηφηεηα. Σα πεξηζζφηεξα ζπίηηα είραλ εζσηεξηθή
απιή, φπνπ εκείο ηα παηδηά παίδακε αηειείσηεο ψξεο. Οη
ηνίρνη ήηαλ θάηαζπξνη θαη κνζρνβνινχζαλ αζβέζηε.
Με πνηα επαγγέικαηα αζρνινύληαλ νη
κπξληνί;
Οη πεξηζζφηεξνη αζρνινχληαλ κε ηελ γεσξγία.
Παξήγαγαλ ζηαθχιηα, ζηαθίδα, εθιεθηφ θξαζί θαη ξαθί,
ζχθα, θαπλφ. Τπήξραλ φκσο θαη πεηπρεκέλνη έκπνξνη,
γηαηξνί δάζθαινη πνπ ήηαλ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο
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άλδξεο. Οη γπλαίθεο έκελαλ ζην ζπίηη θαη αζρνινχληαλ κε ην λνηθνθπξηφ θαη ηελ
αλαηξνθή ησλ παηδηψλ ηνπο.
Δζείο ηη επάγγεικα θάλαηε;
΄Ζκνπλ κνδίζηξα γηα πάξα πνιιά ρξφληα. Γνχιεςα πνιχ ζθιεξά γηα λα
βνεζήζσ ηελ νηθνγέλεηά κνπ. Σψξα είκαη ζπληαμηνχρνο.
Ση ζθεύε ρξεζηκνπνηνύζαηε ζηελ παηξίδα ζαο;
ηα λνηθνθπξηά ηφηε δελ ππήξραλ νη επθνιίεο πνπ ππάξρνπλ ζήκεξα. Γελ
είρακε ειεθηξηθφ ξεχκα θαη σο εθ ηνχηνπ δελ ππήξραλ νη ειεθηξηθέο ζπζθεπέο πνπ
βνεζνχλ ηελ λνηθνθπξά. ΄Δηζη νη πην πινχζηεο νηθνγέλεηεο είραλ ππεξέηεο γηα λα
βνεζνχλ ζηηο δνπιεηέο ηνπ ζπηηηνχ. ηα πην θησρά ζπίηηα βνεζνχζαλ νη ζπγγελείο.
Ννηώζεηε λνζηαιγία γηα ηνλ ηόπν ζαο;
Βέβαηα. Αλ θαη θχγακε φηαλ εγψ ήκνπλ πνιχ κηθξή, ελ ηνχηνηο απφ ηηο
δηεγήζεηο ησλ δηθψλ κνπ αλζξψπσλ έκαζα ηφζα πνιιά γηα ηελ παηξίδα κνπ. Πάληα
ληψζσ κεγάιε λνζηαιγία φηαλ κε ηνλ λνπ θαη ηελ ςπρή κνπ γπξίδσ ζηε κχξλε.
Εσταρηζηούκε ποιύ θσρία Ειπηλίθε.

24

Σςνηαγέρ Μικπαζιάηικερ:
πλεξγάζηεθαλ νη καζεηέο: Άλλα Νηθνιαξέα, Κσλ/λα Ισάλλνπ, Σάζνο Παπαινπθάο, Λάκπξνο Λέθθαο, Γήκεηξα
Παληάθε, Κσλ/λα Αδακνπνύινπ

Απζεληηθέο ζπληαγέο από ηε κύξλε

Γαξίδεο εηο ηνλ ηαβά
Κφπηεηο ηα κνπζηάθηα ησλ, ηεο πιέλεηο θαιά, εηο 30 γαξίδεο βάδεηο έλα ακνπιάθη
(κπνπθαιάθη ιάδη απφ ην επηηξαπέδην ιαδφμηδν) ιάδη ηεο ζαιάηαο λα θάςεη, θαη ξίπηεηο
ακέζσο κέζα 1 θαη ½ θιηηδάλη κεγάιν θξαζί, αλαιχεηο κία θνπηαιηά αιεχξη εηο θξχνλ
λεξφ, ην ξίπηεηο κέζα, ξίπηεηο θαη νιίγνλ αιάηη, πηπέξη θαη λεξφ έσο ηξεηο θνχπεο, λα
πάξνπλ κεξηθέο βξάζεηο. Αθνινχζσο ξίπηεηο ηεο γαξίδεο λα ςεζνχλ εηο απηήλ ηελ
ζάιδαλ
Κνθθηληζηό κε πνπξέ κειηηδάλεο.
1 νθά(1280γξ) θξέαο κνζράξη, ½ θνχπα ιάδη ειηάο, 2 θξνκκχδηα, 300 δξάκηα (960γξ)
ληνκάηα, 1 θνπηαιάθη δάραξε, άιαο, πηπέξη, κπαράξη, 6 κειηηδάλεο, 2 θνπηαιηέο βνχηπξν,
2 θνπηαιηέο αιεχξη, 1 θνχπα γάια, 3 θνχπεο ηπξί ηξηκκέλν.
Καβνπξδίδεηε ην θξέαο, πξνζζέηεηε ηα θξνκκχδηα ςηινθνκκέλα θαη αλαθαηεχεηε έσο
φηνπ λα καξαζνχλ. Ρίπηεηε ηε ληνκάηα θαη ηε δάραξε, αιαηνπηπεξψλεηε θαη αθήλεηε λα
βξάζνπλ εηο ρακειήλ θσηηάλ. Φήλεηε ηεο κειηηδάλεο εηο ηνλ θνχξλν, ηεο απεξλάηε απφ
ηελ κεραλήλ θαη θαηαζθεπάδεηε αξαηή κπεζακέι κε ην βνχηπξν, ην αιεχξη θαη ην γάια.
Όηαλ πήμε, πξνζζέηεηε ηεο κειηηδάλεο θαη ην ηξηκκέλν ηπξί θαη ζεξβίξεηε εηο ην ηξαπέδη
καδί κε ην θνθθηληζηφλ.
Γιύθηζκα κε θάζηαλα
7 απγά, 120 δξάκηα (390γξ) δάραξε, 45 (150γξ) θάζηαλα, 45 δξάκηα ακύγδαιν
μεθινπδηζκέλν, λεξαληδάθη ςηινθνκκέλν, θαξεθύιιηα, θαλέια, 6 κνζρνθάξπδα.
Έρεηο ηα θάζηαλα βξαζκέλα θαη πεξαζκέλα απφ ην ηξππεηφ, ηα αλαθαηεχεηο κε ηα ινηπά
πιηθά θαη ηα ζηέιλεηο εηο ηνλ θνχξλν κέζα εηο βνπηπξσκέλν ηαβάλ. Όηαλ θέξλνπλ ην
γιχθηζκα απφ ηνλ θνχξλνλ ην θφπηεηο εηο ην κέζνλ θαη ην αιείθεηο κε γιπθφ θατζί.
Πηιάθη
2 θιηηδάληα ξχδη, 8-9 θιηηδάληα δσκφ θξέαηνο, ιίγα καιιηά αγγέινπ,
θνπθνπλάξηα ξνδηζκέλα.

Βξάδνπκε ην πηιάθη θαη ζην ηέινο πξνζζέηνπκε ηα καιιηά αγγέινπ θαη
ηα θνπθνπλάξηα ξνδηζκέλα ζε έλα ζαγαλάθη. Όζν βξάδεη ην πηιάθη κεηαμύ ηεο
θαηζαξόιαο θαη ηνπ θαπαθηνύ κεζνιαβεί κηα ρλνπδάηε πεηζέηα.
Μπηθηέθηα πνιίηηθα
1 θηιφ θηκά, 1 θιηηδάλη ηπξί θεθαινγξαβηέξα ηξηκκέλν, 2 θιηηδάληα θξπγαληέο, 1
θιηηδαλάθη γάια, 3 απγά, ιάδη, αιάηη, πηπέξη, ½ θηιφ δακπφλ θαη θαζέξη.
Ζπκώλνπκε όια ηα πιηθά καδί εθηόο από ην θαζέξη θαη ην δακπόλ. Πιάζνπκε πνιύ ιεπηά
κπηθηέθηα. ηα κηζά ζηξώλνπκε κηα θέηα δακπόλ θαη κηα θαζέξη θαη ηα ζθεπάδνπκε κε ηα
άιια κηζά. Κιείλνπκε θαιά γύξσ -γύξσ θαη ηα ςήλνπκε είηε ζηε ζράξα είηε ζην γθξηι ηνπ
θνύξλνπ.
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Ρνιό
Έλα ξνιφ κνζραξίζην δεκέλν. Εεηάκε απφ ην ραζάπε λα ηνπ αλνίμεη κηα ηξχπα ζην
θέληξν ηνπ. 1 καηζάθη κατληαλφ, 1 θεθάιη ζθφξδν ςηινθνκκέλν, 2 κεγάια θαξφηα
μπζκέλα, ¼ θεθαινηχξη ζε θχβνπο, θνπθνπλάξη.
Κφβνπκε φια ηα πιηθά, πξνζζέηνπκε ιίγν ιάδη, πηπέξη θαη ειάρηζην αιάηη θαη γεκίδνπκε
ηελ ηξχπα ηνπ θξέαηνο.
Βάδνπκε ζηελ θαηζαξφια (πιαθεξφ) 1 θνπηάιη ηεο ζνχπαο θξέζθν βνχηπξν θαη κφιηο
ιεηψζεη πξνζζέηνπκε ην θξέαο, ην γπξίδνπκε ζπλερψο ζε δπλαηή θσηηά. Σν ζθεπάδνπκε
θαη ρακειψλνπκε ηε θσηηά. Αθήλνπκε λα πάξεη 2 βξάζεηο θαη πξνζζέηνπκε 1 πνηήξη
λεξνχ αξεηζίλσην θξαζί. Πξηλ ην θξαζί πξνζζέηνπκε ειάρηζην αιάηη. Σν αθήλνπκε λα
βξάζεη 2 ψξεο, ελψ ην κάηη ηεο θνπδίλαο είλαη ζην 1.5. Μεηά ην θφβνπκε ζε θέηεο θαη
ηνπ ξίρλνπκε ην θξαζάην δνπκί. Γελ βάδνπκε λεξφ γηαηί βγάδεη δνπκί ην θξέαο.
Μειηηδάλεο θνύξλνπ
Κφβνπκε θαηά πιάηνο κεγάιεο κειηηδάλεο θιάζθεο θαη ηηο αθήλνπκε ζε λεξφ
θαη αιάηη 1 ψξα. Σηο μεπιέλνπκε, ηηο ζθίγγνπκε θαη ηηο ηεγαλίδνπκε. ε έλα
βνπηπξσκέλν ηαςί ζηξψλνπκε ηηο κειηηδάλεο θαη πάλσ απφ θάζε κηα
βάδνπκε
κηα θέηα δακπφλ θαη κηα θέηα θαζέξη. Ρίρλνπκε γάια ίζα λα ηηο ζθεπάζεη θαη
απφ πάλσ ηξηκκέλε γξαβηέξα. Σηο βάδνπκε ζην θνχξλν ίζα λα ξνδίζνπλ.
εξβίξνληαη δεζηέο.
Υιηκίηδα (ή γιηζηξίδα) ζαιάηα
1 κάηζν ριηκίηδα ηξπθεξή, 1 ληνκάηα κεγάιε, ιίγν δπφζκν, ½ θεζεδάθη
γηανχξηη Μπηηιήλεο, 1 θιηηδαλάθη ηνπ θαθέ ιάδη, ρπκφ ½ ιεκνληνχ,αιάηη
θαη πηπέξη ρνλδξνθνκκέλν.
ε έλα κπσι ςηινθφβνπκε ηε ριηκίηδα, αθνχ πξψηα ηελ πιχλνπκε θαιά, ηε
ληνκάηα θαη ην δπφζκν. ε ρσξηζηφ κπσι ρηππάκε ην γηανχξηη, ην ιεκφλη, ην
ιάδη θαη ην πηπέξη. Πξνζζέηνπκε ηελ θξάκα γηανπξηηνχ πάλσ ζηα ρνξηαξηθά
θαη ζεξβίξνπκε.
ΒΑΗΛΟΠΗΣΑ ΜΤΡΝΖ



 6 απγά
 2 θιηηδάληα ηζαγηνχ δάραξε
 ¾ θιηηδαληνχ ηνπ ηζαγηνχ βνχηπξν θξέζθν ή βηηάκ
 1 πνηεξάθη θνληάθ
 ρπκφο ελφο πνξηνθαιηνχ
 μχζκα πνξηνθαιηνχ
 6 θιηηδάληα ηζαγηνχ αιεχξη
3 θνπηαιάθηα κπαηθηλ πανπληεξ
Γνπιεχνπκε ζε ιεθάλε κε ζχξκα ηνπ θξφθνπο ησλ απγψλ κε ηε δάραξε γηα 5-6 ιεπηά.
Πξνζζέηνπκε ην βνχηπξν καιαθσκέλν, δνπιεχνπκε 2-3 ιεπηά αθφκα θαη ξίρλνπκε θαη
ην μχζκα πνξηνθαιηνχ.
Υηππάκε ηα αζπξάδηα καξέγθα. Μέζα ζηε ιεθάλε κε ηνπο θξφθνπο ,ξίρλνπκε ην θνληάθ,
αλακεηγκέλν κε ην ρπκφ πνξηνθαιηνχ, ιίγν αιεχξη θαη ιίγε καξέγθα, αλαθαηεχνπκε
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θαιά θαη πξνζζέηνπκε ην ππφινηπν αιεχξη, αλακεηγκέλν κε ην κπεηθηλ πανπληεξ, θαη ηελ
ππφινηπε καξέγθα.
Ρίρλνπκε ηε κάδα απηή κέζα ζε θφξκα ηνχξηαο βνπηπξσκέλε θαη αιεπξσκέλε θαη
ςήλνπκε ηελ πίηα ζε κέηξην θνχξλν. Όηαλ ςεζεί, ηελ μεθνξκάξνπκε θαη ηελ
παζπαιίδνπκε κε δάραξε άρλε.

ΗΛΗ
Τιηθά(γηα δχκε)



 2 πνηήξηα ιαδί
 1 πνηήξη ρπκφ πνξηνθάιη
 μχζκα 1 πνξηνθαιηνχ
 1 θιηηδάλη ηνπ θαθέ δάραξε
 1 θφθην θνπηαιάθη θαλέια
 ½ θφθην θνπηαιάθη γαξίθαιν
 ½ θξαζνπφηεξν θνληάθ
1 θνθηφ θνπηαιάθη ζφδα
 1,5 kgs αιεχξη
(δχκε κέηξηα πξνο ζθηρηή)
ηξφπη
 4 πνηήξηα δάραξε
 4 πνηήξηα λεξφ
 1 ρπκφ ιεκνληνχ
 1 μχιν θαλέια
(φια βξαζκέλα 10΄)
Γέκηζε
 300 gr θαξχδη
 1 θιηηδάλη ηνπ θαθέ δάραξε
Γηαδηθαζία
Αλνίγσ ηε δχκε ζε ζηξνγγπιά θνκκάηηα δηακέηξνπ 10 εθ., βάδσ 1 θνπηαιάθη γέκηζε θαη
ελψλσ ηα άθξα ηεο δχκεο θηηάρλνληαο ηξηγσληθά θνκκάηηα .
Σα ςήλσ ζε πξνζεξκαζκέλν θνχξλν ζηνπο 165,γηα 30‟-35‟.Σα ζηξνπηάδσ, δεζηά, ζε
θξχν ζηξνπη,γηα2‟.
ΑΡΑΊΛΙ
Τιηθά(γηα γέκηζε)
 2,5 θ. θχιιν βέξγαο
 ¾ θαξπδφςηρα
 1,5 θνπη. Καλέια
 4 θξπγ. (ειίη)
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 5 θνπη. δάραξε
 1θ. (800γξ) κηλεξβηλε
ηξφπη
 7 πνηεξ. Εάραξε
 9 πνηεξ. Νεξφ
 ρπκνο1 ιεκνληνχ

1 μχιν θαλέιαο
Γηαδηθαζία
1.
Φηινθφβνπκε ηελ θαξπδφςηρα, ηηο θξπγαληέο θαη εηνηκάδνπκε ηε γέκηζε
αλαθαηεχνληαο ηα πιηθά ηεο.
2.
Κφβνπκε ην θχιιν ζε θνκκάηηα κεγέζνπο ζρεδφλ Α3.
3.
Κάζε θχιιν ην πεξηρχλσ κε έλα θνπηάιη ιάδη.(π.ρ. ειηειαην ε θαιακπνθειαην)θαη
ην θαιχπησ κε γέκηζε. Σν ηπιίγσ κεηά ζε βέξγα θαη ην ζνπξψλσ. Σα θνκκάηηα ηα βάδσ
ζε ηαςί.
4.
Μφιηο ηειεηψζσ πεξηρχλσ θάζε θνκκάηη κε πνιχ θαπηφ βνχηπξν. Φήζηκν κερξη λα
ξνδίζνπλ.(πεξίπνπ 40‟-45‟)ζηνπο 150.
5.
Μεηά ην ςήζηκν ηα αθήλσ λα θξπψζνπλ θαη ηα θφβσ ζηα δπν ή ζηα ηξία. Σα
κειψλσ θξχα ζε δεζηφ ζηξνπηεπη 2‟.
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ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ
πλεξγάζζεθαλ νη καζεηέο: Κσλ/λα Γθνπηδηνύπα, Δβίηα Αγηαζσηέιε, Δηξήλε Ναζηώηε, Γηώξγνο παληίδεο, νθία Μαθξή,
Δπαγγειία Αλδξενπνύινπ

Ζ κηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή βξήθε ηελ λενειιεληθή ινγνηερλία ζηελ πην αράξηζηε ψξα
κηαο νδπλεξήο εθεβείαο . Ζ ςπρηθή απηή πηψζε παξαζχξεη θαη αιιά αληίζηνηρα ηδαληθά
,θαη ζπγθεθξηκέλα ην γισζζηθφ πνπ έκελε πάληα δεκέλν κε ηελ εζληθή ζπλείδεζε.
Ο δ. Γιελφο ,ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1922 ,ηε ζηηγκή φπνπ θαηέξξεε ην Μηθξαζηάηηθν
κέησπν, δηαπίζησλε ζηνπο λένπο ινγνηέρλεο ηελ χπαξμε ελφο «ςπρηθνχ ιαγγεκνπ»,κηαο
« νιηγφπηζηεο Φπρηθφηεηαο» πνπ εθθξάδνληαλ κε ηε γισζζηθή αλαξρία, κε ηελ νθλεξία
ηεο ζθέςεο.
Φπζηθά θαη νη εθπξφζσπνη ηνπ κφρζνπ ,ηεο παξαδνκέλεο πίζηεο, ράλνπλ ηελ επηβνιή
ηνπο κέζα ζε έλα ηέηνην θιίκα
Σν ηδενινγηθφ ρξψκα πνπ πήξε ε θαηάιπζε απηε ησλ αμηψλ δε καο ελδηαθέξεη εδψ,
αιιά καο ελδηαθέξεη ν ςπρηζκφο πνπ επέηξεπε ηελ θαηάιπζε! Έηζη ,ζηα 1922 έγξαθε ν
Βάξλαιεο :
Ζ ηέρλε ησλ κνηρψλ θαη ησλ επλνχρσλ
Ζ πνπιεκέλε , ε αηηκαζκέλε,
..................................................................................
Δίκαη „‟ε θινγέξα „‟ εγψ „‟ ηνπ βαζηιηά „‟
Καη „‟ ην Πάζρα ησλ ειιήλσλ „‟!
Καη ήξζε ε θαηαζηξνθή κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο ,εζηθέο, πνιηηηθέο, νηθνλνκηθέο. Σσλ
παιαηνηέξσλ νη πνηθηιίεο αληη-δξάζεηο καο είλαη πηα γλσζηέο .ηα παηδία ησλ δεθαπέληε
θαη δεθανρηψ ρξφλσλ ζα κεγαιψζνπλ αλήζπρα ,ηαξαγκέλα,
Υσξίο ηδαληθά, ρσξίο πίζηε : «νη πξεζβχηεξνη καο βνχιηαμαλ
ην ιηκαλη ηε ζκπξλεο , φρη κφλν ηηο δπλάκεηο ηνπο ,αιιά
Καη ηα ηδαληθά ηνπο .θαη ηελ απηνπεπνίζεζε ηνπο», γξάθεη
Ο Γ. Θενηνθάο ζην πξσηφιεην ηνπ ,ην 1929 .Ζ ζπλεζηζκέλε
Δπαλαζηαηηθή θαη αλαηξεπηηθή δηάζεζε ηεο ειηθίαο ζπληαηξηάδεη κε ηελ πείξα ηνπο,
αιιά θαη κε ηεο άκεζα
πξνεγνχκελεο γεληάο ην παξάδεηγκα.Απφ ηηο αληηθξηλέο
Αθηέο ηνπ Αηγαίνπ ήξζαλ άιια παηδηά , κέζα ζηελ ςπρή ηνπο δεη
Σν λνζηαιγηθφ φξακα ηεο ρακέλεο θνηηίδαο. Καη κεγαιψλνπλ θαη απηά κέζα ζηνπο
θαεκνχο θαη κέζα ζηελ ηαξαρή.

ΛΟΓΟΣΔΥΝΔ
εθέξεο Γηψξγνο ινγνηέρλεο (1900-1971) Γηπισκάηεο θαη πνηεηήο.
Γελλήζεθε ζηε κχξλε θαη πέζαλε ζηελ Αζήλα .Δίλαη ν πξψηνο „Έιιελαο πνπ ηηκήζεθε
κε ην βξαβείν Νφκπει Λνγνηερλίαο ην 1963.Σν πξαγκαηηθφ ηνπ φλνκα ήηαλ εθεξηάδεο
Γεψξγηνο. Ο παηέξαο ηνπ ήηαλ θαζεγεηήο ηεο Ννκηθήο ρνιήο ηεο Αζήλαο. Ζ
νηθνγέλεηά ηνπ εγθαηαζηάζεθε ζηελ Αζήλα ην 1914. Ο ίδηνο απφ ην 1918-1924
ζπνχδαζε λνκηθά ζην Παξίζη. Σν 1926 κπήθε ζηε δηπισκαηηθή ππεξεζία θαη δηαηέιεζε
πξεζβεπηήο ζηε Βεξπηφ δηαπηζηεπκέλνο ζηε Γακαζθφ ,ζηε Βαγδάηε, ζην Ακάλ θαη ζην
ηέινο πξεζβεπηήο ζην Λνλδίλν 1957-1962.Παξάιιεια αζρνιήζεθε κε ηελ πνίεζε θαη ην
δνθίκην. Μεξηθά απφ ηα έξγα ηνπ είλαη ηα εμήο ηξνθή 1931,ηέξλα 1932,Μπζηζηφξεκα
1935,ρέδηα ζην πεξηζψξην 1935, Σεηξάδηα Γπκλαζκάησλ 1928-1937, Ζκεξνιφγην
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Καηαζηξψκαηνο 1940,Ζκεξνιφγην Καηαζηξψκαηνο Β‟ 1944, Κίριε 1947, Πνηήκαηα γηα
ηελ Κχπξν 1954 πνηήκαηα 1967, φπνπ πεξηέρνληαη φιεο νη πνηήκαηηθεο ηνπ ζπιινγέο.
Βελέδεο Ζιίαο (1904-1973) Πεδνγξάθνο θαη ζεαηξηθφο ζπγγξαθέαο.
Σα πξαγκαηηθφ ηνπ φλνκα ήηαλ Ζιίαο Μέιινο.
Γελλήζεθε ζην Ατβαιί ηεο Μηθξάο Αζίαο. ηε
κηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή αηρκαισηίζηεθε απφ ηνπο
Σνχξθνπο θαη ε εκπεηξία ηνπ απφ ηηο θαθνπρίεο θαη
ηνπο θαηαλαγθαζκνχο πνπ ππέθεξε επη 14 κήλεο ηνπ
έδσζαλ ην πιηθφ γηα ην έξγν ηνπ “Σν λνχκεξν
31.328”.Όηαλ ήξζε ζηελ Διιάδα, δηνξίζηεθε
ππάιιεινο ζηελ Δζληθή Σξάπεδα (1925) θαη έπεηηα
ζηελ Σξάπεδα Διιάδνο (1928).ηελ Καηνρή
θπιαθίζηεθε απφ ηνπο Γεξκαλνχο ζην Υατδάξη. ηα
1957 έγηλε Αθαδεκατθφο. Μεξηθά απφ ηα έξγα ηνπ
είλαη “Ο Μαλψιεο ν Λέθθαο θαη άιια δηεγήκαηα”, πνπ
απνηειεί ηελ πξψηε νπζηαζηηθή εκθάληζε ηνπ ζηα
λενειιεληθά
γξάκκαηα
(1928),
“Γαιήλε”,
κπζηζηφξεκα (1939), “Αηγαίν”, δηεγήκαηα (1941),
“Αηνιηθή Γε”,κπζηζηφξεκα(1943), “Φζηλφπσξν ζηελ
Ηηαιία”,ηαμηδησηηθφ (1950). Γηα πνιιά ρξφληα έγξαθε
ζηηο εθεκεξίδεο “Βήκα” θαη “Αθξφπνιηο” δηάθνξεο
θξηηηθέο θαη εληππψζεηο απφ ηαμίδηα θαη θηινινγηθά
γεγνλφηα. Ο Βελέδεο είλαη απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο
¨Έιιελεο πεδνγξάθνπο ηνπ 20νχ αηψλα.
Σν
πεδνγξαθηθφ έξγν ηνπ είλαη εκπλεπζκέλν απφ ηελ
ηξαγσδία ηνπ Μηθξαζηαηηθνχ ειιεληζκνχ απφ ηηο
εκπεηξίεο ησλ πξνζθχγσλ θαη ηνλ αγψλα ηνπο λα
ξηδψζνπλ ζηνλ θαηλνχξην θφζκν ηνπο.
Πνιίηεο
Κνζκάο
ινγνηέρλεο
(1893-1974)
Πεδνγξάθνο. Λνγνηερληθφ ςεπδψλπκν ηνπ Πάξε
Σαβεινχδε. Γελλήζεθε ζηελ Αζήλα. Δγθαηαζηάζεθε
ζηε κχξλε ζε ειηθία 2 ρξνλψλ θαη παξέκεηλε εθεί
κέρξη ηε Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή ,φπνηε θαη
επέζηξεςε ζηελ Διιάδα. Γηα πξψηε θνξά έγηλε
γλσζηφο κε ην κπζηζηφξεκά ηνπ “Λεκνλφδαζνο” ην 1930. Σν 1933 εθδφζεθε ε “Δθάηε”,
ην 1945 ην “Γπξί” θαη ην 1963 ην ηειεπηαίν ηνπ βηβιίν “ηνπ Υαηδεθξάγθνπ”.
εκαληηθή είλαη ε πξνζθνξά ηνπ ζην ρψξν ηνπ εθεβηθνχ κπζηζηνξήκαηνο. Με ηελ
“Eroica” θαη ηε ζπιινγή «Κνξνκειηά» έζεζε ζπλεηδεηά ην πξφβιεκα ηεο εθεβηθήο
ειηθίαο ζηε λενειιεληθή ινγνηερλία θαη άζθεζε ζεηηθή επίδξαζε ζηνπο ζπγρξφλνπο ηνπ
πεδνγξάθνπο. Οη επλντθέο θξηηηθέο φισλ ησλ έξγσλ ηνπ ηνλ θαζηέξσζαλ σο έλαλ απφ
ηνπο πην αμηφινγνπο πεδνγξάθνπο ηεο γεληάο ηνπ 1930.
Βάξλαιεο Κψζηαο. Έλαο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο ΄Έιιελεο πνηεηέο ησλ ηειεπηαίσλ
ρξφλσλ (1884-1974). Γελλήζεθε ζηνλ Πχξγν ηεο Βνπιγαξίαο, φπνπ έκαζε ηα πξψηα ηνπ
γξάκκαηα. Αξγφηεξα ζπνχδαζε θηινινγία ζηελ Αζήλα θαη ζην Παξίζη θαη ππεξέηεζε σο
θαζεγεηήο ζε δηάθνξα επαξρηαθά γπκλάζηα γηα πνιιά ρξφληα θαη έθηαζε ζην βαζκφ ηνπ
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ζρνιάξρε. Γεκνζίεπζε πνηεηηθέο ζπιινγέο, δηεγήκαηα, θξηηηθέο κειέηεο, ηαμηδησηηθέο
εληππψζεηο. Δπίζεο έθαλε κεηαθξάζεηο αξραίσλ ηξαγηθψλ θαη ζπγγξαθέσλ, θαζψο θαη
Δπξσπαίσλ ινγνηερλψλ θαη δνθηκηνγξάθσλ. Σν πξσηφηππν πνηεηηθφ ηνπ έξγν ην
δηαθξίλεη βαζχο θαη ξσκαιένο ιπξηζκφο. Σελ πξψηε ηνπ ζπιινγή «Κεξήζξεο» ηελ
δεκνζίεπζε ην 1905. Με ην πξσηφιεην εθείλν πξναλαγγέιιεηαη ν πνηεηήο πνπ ζα έξζεη
ζηηο επφκελεο δεθαεηίεο, πνπ είλαη γεκάηεο απφ ηζηνξηθά γεγνλφηα γηα ηνλ θφζκν φιν
θπξίσο γηα ηελ Διιάδα. Όια απηά θαηαγξάθεθαλ ζηελ ζπλείδεζε ηνπ Βάξλαιε θαη
πέξαζαλ ζηελ πνίεζή ηνπ. Αθνινπζνχλ ηα πνηεηηθά θαη θξηηηθά έξγα: «Σν θσο πνπ
θαίεη» (1922) , «Ο ιαφο ησλ κνπλνχρσλ» (1923), «Ο νισκφο ρσξίο κεηαθπζηθή»
(1925), «θιάβνη πνιηνξθεκέλνη» (1927), «Ζ αιεζηλή απνινγία ηνπ σθξάηε» (1931),
«Εσληαλνί άλζξσπνη» (1939), «Σν εκεξνιφγην ηεο Πελειφπεο» (1946), «Πνηήκαηα»
(1953). Πέζαλε ζηελ Αζήλα ζε ειηθία 90 ρξνλψλ.
Κφληνγινπ Φψηεο:(1896-1965) Λνγνηέρλεο θαη αγηνγξάθνο. Γελλήζεθε ζην Ατβαιί ηεο
Μ. Αζίαο θαη πέζαλε ζηελ Αζήλα. Σειείσζε ην γπκλάζην ζηε κχξλε θαη πξννξηδφηαλ
γηα λαπηηθφο, αιιά ε θιίζε ηνπ ζηε ινγνηερλία θαη ηε δσγξαθηθή ήηαλ ε αίηηα πνπ πήγε
ζην Παξίζη φπνπ θαη ζπνχδαζε δσγξαθηθή. Σν 1919, κεηά κηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή
εγθαηαζηάζεθε ζηελ Αζήλα θαη εμέδσζε ην πξψην ινγνηερληθφ ηνπ έξγν κελ ηίηιν
«Πέληξν Κάδαο».Απφ θεη θαη έπεηηα ηαμίδεςε πνιχ ζην εμσηεξηθφ, αιιά θαη ζην Άγην
Όξνο. Αζρνιήζεθε κε πάζνο κε ηελ αγηνγξαθία θαη θφζκεζε πνιιέο εθθιεζίεο, θαζψο
θαη ηηο αίζνπζεο ηνπ Γεκαξρείνπ Αζελψλ. Απφ ην 1930-1937 εξγάζηεθε σο ζπληεξεηήο
ζην Βπδαληηλφ Μνπζείν Αζελψλ, ζην Μνπζείν Μηζηξά, θαζψο θαη ζην Μνπζείν ηνπ
Καΐξνπ. Σν 1960 ε Αθαδεκία Αζελψλ ηνλ βξάβεπζε γηα ην δσγξαθηθφ ηνπ έξγν. Όζνλ
αθνξά ηε ινγνηερληθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα κεηά ην «Πεληξν Κάδαο» αθνινχζεζαλ
«Βαζάληα» θαη «Ζ ηέρλε ηνπ Άζσ», «Σαμίδηα», «Φεκηζκέλνη θαη ιεζκνλεκέλνη», «Ο
κπζηηθφο θήπνο», «Ζ Αθξηθή», «Οη Έιιελεο ζηηο ζάιαζζεο ηεο λφηηαο», «Αξραίνη
άλζξσπνη».Σν 1925 κεηέθξαζε ην «Καηά Μαηζαίνλ Δπαγγέιην».Όιν ηνπ ην έξγν, ηφζν
ην δσγξαθηθφ φζν θαη ην ινγνηερληθφ, είλαη αθηεξσκέλν ζην ρξηζηηαληζκφ θαη ηε
ζξεζθεπηηθή δσή.
πεξαληάο ηέιηνο. Γελλήζεθε ζηε κχξλε ην 1888 θαη πέζαλε ζηελ Αζήλα ην
1962.Σειείσζε ην γπκλάζην ζηε κχξλε. πνχδαζε ζε Γαιιία θαη ζην παλεπηζηήκην ηεο
Αζήλαο. ΄Έγξαςε ινγνηερληθά έξγα ,παηδηθά παξακχζηα, κειέηεο θαη ζέαηξν.
Παπαδφπνπινο Αλδξέαο .Φεπδψλπκν ηνπ Έιιελα, ινγνηέρλε θαη δεκνζηνγξάθν
χιβηνο. Γελλήζεθε ζηε κχξλε θαη πέζαλε ζηελ Αζήλα. Έγξαςε πνιιά βηβιία γηα ηε
Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή.
σηεξίνπ Γηδψ. Διιελίδα πεδνγξάθνο θαη δεκνζηνγξάθνο. Γελλήζεθε ζην Αηληίηη ηεο
Μ. Αζίαο. Ήξζε πξφζθπγαο θαη ζπνχδαζε ζηε ινγνηερλία. Σν πην θεκηζκέλν έξγν ηεο
είλαη ηα «Μαησκέλα ρψκαηα».(φπνπ κηιάεη γηα ηελ Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή)
ΣΟ ΝΟΤΜΔΡΟ 31328 ΣΟΤ ΖΛΗΑ ΒΔΝΔΕΖ
(Ο Ηλίας Βενεζης έγινε γνωζηός με ηα μσθιζηορήμαηα και ηα διηγήμαηα ηοσ , ποσ
Αναθέρονηαι κσρίως ζηη μοίρα ηων ελλήνων ζηη Μικρά Αζία).
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Σειείσζε. Σν Ατβαιη άδεηαζε πηα . Σν απφγεπκα θεχγεη ην ηειεπηαίν βαπφξη. Οζνη είλαη
λα θχγνπλ ζα θχγνπλ. Αιιηψο δελ έρεη άιιν. Απφ ηνλ Θάλν καζαίλσ πσο θιάλε φινη ζην
ζπίηη. Ζ κεηέξα κνπ δε ζέιεη λα θχγεη . Ο γεξν-παηέξαο κνπ ηελ παξαθαιεί θαη ηεο ιέεη
πσο έρνπκε θνξίηζηα. Π ξ ε π ε η .
Έξρνληαη ζηελ θπιαθή θαη παξαθαινχλ ηνλ αμησκαηηθφ , κηα ηειεπηαία ηθεζία:λα ηνπο
αθήζεη λα κπνπλ κέζα ζην ππφγεην λα κε απνραηξεηίζνπλ. Με πνιιέο δπζθνιίεο ηνπο
δίλεη ηελ άδεηα…
Όκσο , ε κεηέξα κνπ , πνπ έξρεηαη ηειεπηαία ,δε ζέιεη λα μεθνιιήζεη απφ πάλσ κνπ.
Δίκαζηε εθεί κηα κάδα , έρσ ρψζεη ην θεθάιη κνπ κεο ζην καξακέλν ηεο θφξθν, λα
θξαηήζσ γηα ηειεπηαία θνξά απηε ηε δέζηε πάλσ ζην κάγνπιν κνπ. Με ζθίγγεη δελ
ζέιεη λα κε αθήζεη…
- Μαλνχια ,λα θχγεηε!... Θα ζε ζπκάκαη…
Βγαίλνπλ φμσ. Ώζπνπ λα ζηξίςνπλ ζηε γσλία ,ηε βιέπσ λα ηε ζέξλνπλ ηα παηδηά καο
,θαη εθείλε γπξλάεη πίζσ, κήπσο κε μερσξίζεη...
ε ιίγε ψξα , κέξα αθφκα ,καο βγάδνπλ έμσ φινπο. Γελ έρεη πηα φινπο λα έξζνπλ.
Δίκαζηε ζαξάληα ηξεηο ζσζηνί. Απ ΄ηε κηα θαη απ ΄ηελ άιιε ,ζε δηπιή ζεηξά. Μαο
βάδνπλ ζηε κέζε ζηξαηηψηεο. Ξεθηλάκε.
Σν βαπφξη ζην ιηκαλη ζαιπάξεη. Ο θαπλφο ηνπ αλεβαίλεη ίζηα, νιφηζηα. Βαδίδσ θαη
θνηηάδσ πξνο ηα εθεί. Σέινο ν θαπλφο ράλεηαη.
Καηεβάδσ ηα κάηηα κνπ...
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