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Από την Χάλκη είμ’ εγώ, Τσαμπίκα τ’ όνομά μου
μέσ’ απ’ τα Δωδεκάνησα και Κρήτ’ είν’ η γενιά μου.
Κάλυμνος, Καστελόριζο, πάππο, γιαγιά εβαπτίσαν
μα εις την Ρόδον έζησαν, την μάνα μου εγεννήσαν. 

Ο άλλος παππούς μου Κρητικός, Παλαίκαστρο Σητείας
με την Χαλκίτισ(α) έκαμε παιδιά της ευτυχίας.

* * *
Χορό μου εζητήσατε να σας τον περιγράψω

και να τον κάμω σύγκριση, τα βήματα να γράψω.
Διέτε, χαρείτε, μάθετε τί κάνωμεν στη σούστα
παραλλαγές υπάρχουνε για ολονών τα γούστα…  

Χ Α Λ Κ Η
________________________________________
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___________

___________



Το Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις Χάλκης οικοδομήθηκε το 1914 από
τους Χαλκίτες αρχιτέκτονες Φαναράκη Ιωάννη και τον γιο του Αντώνη.
Αρχικά ήταν Παρθεναγωγείο. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από τον
Σύλλογο Χαλκιτών του Tarpon Springs της Φλόριντα των Ηνωμένων
Πολιτειών.

Άγιος Νικόλαος, ο καθεδρικός ναός του νησιού που κτίστηκε το 1861 με
εράνους των κατοίκων σε οικόπεδο που δόθηκε ως δωρεά από τον
Βασίλη του Ρεϊση. Καμπαναριό : «Του Δήμου χορηγούντος ιδρύθη το
παρόν εν έτει σωτηρίω 1894. Ελευθέριος Σελλάς Ρόδιος, εποίει».

Η Χάλκη κατοικήθηκε από Πελασγούς, Κάρες και

Φοίνικες. Αφού πέρασε στη σφαίρα επιρροής του

μυκηναϊκού πολιτισμού, κατοικήθηκε από

Δωριείς. «Κάρκι" ή «Κάλχι" σημαίνει "πορφύρα",

το όστρακο που υπήρχε άφθονο στις ακτές του

νησιού τότε και το οποίο εμπορεύονταν οι

Φοίνικες.

Χαλκεία του Σκύλακα Καρυανδέα

Χάλκη του Θουκυδίδη                                                  

Χαλκία του Στράβωνα 

Chalce ή Chalcia του Πλίνιου Πρεσβύτερου                   

Χάρκε του Πίρι Ρέις

Calchi των Ιταλών                                                           

Χάρκη και Χάλκη των Ελλήνων

Το κάστρο στην πιο πρόσφατη μορφή του χτίστηκε στα τέλη του 15ου
αιώνα, από τους Ιππότες του τάγματος του Αγίου Ιωάννη της Ρόδου
πάνω στα ερείπια Ελληνιστικής ακρόπολης. Κοντά στην είσοδο
υπάρχει εντοιχισμένο το οικόσημο του Μεγάλου Μάγιστρου Pierre
d’Aubusson (Ντ’ Ωμπουσόν, 1476-1503). Στο εσωτερικό του σώζεται
ερειπωμένος ο ναός του Αγίου Νικολάου με υπολείμματα τοιχογραφιών
του 15ου και του 17ου αιώνα.

Ερείπια του Χωριού αρχαίας πρωτεύουσας του νησιού. Οι κάτοικοί του

αποφεύγοντας τις επιδρομές των πειρατών κατέφευγαν στην ορεινή
περιοχή και στην Ακρόπολη για να μπορούν να αμύνονται κατά των
επιδρομέων. Άρχισε να ερημώνεται τον 19ο αι.

Από τους Πελασγούς 
στο σήμερα

__________________



Το ρολόι  ήταν δωρεά  

του Συλλόγου 

Χαλκιτών του 

Weirton Δυτική 

Βιργινία, ΗΠΑ.              

Για το κτίσμα, την 

δαπάνη ανέλαβε           

ο δήμος. 

Το Σαρέντζι ήταν τουρκική στέρνα, κτισμένη με  
έξοδα του Τούρκου Βαλή (κυβερνήτη), επί δημαρχίας 

Ηλία Διακολιού. (sarnıç = στέρνα)

Το σημερινό ταχυδρομείο είναι Ιταλικό 
κτίσμα. Επί Ιταλοκρατίας στο ισόγειο 

στεγάζονταν το τελωνείο και στον  
στον όροφο το Ταχυδρομείο.

Ιταλικό κτίριο όπου στεγάζονταν οι Ιταλοί 
στρατιώτες (casa di arma). Σήμερα 
χρησιμοποιείται ως Λιμενικός σταθμός  και 
Αστυνομικό Τμήμα.

Το αρρεναγωγείο οικοδομήθηκε με δαπάνες Χαλκιτών του Weirton.                 
Σήμερα στεγάζει το δημαρχείο.

Κτίσματα της Χάλκης
______________________

Η Μουδουρία ήταν πρώην κατοικία 
του Τούρκου υποδιοικητή, ενός 

ατόμου-συνδέσμου ανάμεσα στην 
Αυτονομιακή Διοικητική εξουσία της 

Χάλκης και την κυρίαρχη 
Οθωμανική Αυτοκρατορία. Σήμερα 

ανήκει σε ιδιώτη.
(Müdür = διευθυντής)



Αλέξανδρος Διάκος

Ήταν ο πρώτος Έλληνας αξιωματικός που

την 1η Νοεμβρίου 1940 θυσίασε τη ζωή του

στην προσπάθεια που κατέβαλε ο λόχος του

για ανακατάληψη του υψώματος Τσούκα

της Πίνδου. Κηδεύτηκε στο κοιμητήριο του

χωριού Ζούζουλη Καστοριάς. Το ελληνικό

κράτος τίμησε τον ήρωα-αξιωματικό και τον

προήγαγε στο βαθμό του λοχαγού επ’

ανδραγαθία. Στις 13 Νοεμβρίου 1958 η

αδελφή του, Κρυσταλία Διάκου, βρέθηκε

στην περιοχή για την εκταφή του και για να

συνοδεύσει τα οστά του στη Ρόδο. Του έγινε

υποδοχή με τιμές αρχηγού κράτους.

Διογένης Φανουράκης
Πολέμησε στο Αλβανικό μέτωπο και
υπηρέτησε σε συμμαχικές μυστικές βάσεις
στα Μικρασιατικά παράλια απέναντι από
την Ρόδο. Δεν παρέλειπε να επισκεφτεί και
την γενέτειρά του Χάλκη όπου μετέφερε
κρυφά, τρόφιμα και φάρμακα για τους
έχοντες ανάγκη. Οι επισκέψεις του όταν
έγιναν γνωστές στους Γερμανούς
κυνηγήθηκε, και την 1η Νοεμβρίου 1944
γράφτηκε η τελευταία πράξη του δράματος.
Μετά την Απελευθέρωση, η Πατρίδα για να
τον τιμήσει τον ήρωα Λοχαγό για την θυσία
του, τον προήγαγε σε Ταγματάρχη και του
απένειμε το «Μετάλλιο Εξαιρέτων
Πράξεων» και το «Χρυσούν Αριστείον
Ανδρείας».

_______________



Μουσική – σκοποί – τραγούδια                        
της Χάλκης

Οι περισσότεροι κάτοικοι της Χάλκης είχαν (και εξακολουθούν να έχουν) έμφυτη την
ικανότητα να κατασκευάζουν αυτοσχέδιους στίχους και να τους απευθύνουν σε έναν ή πολλούς
φίλους, προσαρμόζοντάς τους στους τοπικούς σκοπούς. Συνήθως, α) εξυμνούσαν τον έρωτα, β)
εξέφραζαν τον πόνο της ξενιτιάς, του θανάτου, της πίκρας που περνά κάποιος, γ) ήταν έπαινοι για
τους παρευρισκόμενους και τις οικογένειές των ή δ) λογομαχία με «πεισματικά» δίστιχα που
ανταλλάσσονταν μεταξύ φίλων για περιγράψουν γκάφες και ελαττώματα, δίχως όμως να υπάρχει
παρεξήγηση μεταξύ τους.
Οι Χαλκίτες ήταν στραμμένοι στη θάλασσα και την σπογγαλιεία και η απουσία τους για μεγάλο
χρονικό διάστημα από το νησί, ανάγκασε τις γυναίκες να έχουν το προβάδισμα στους κοινωνικούς
τομείς και στις βαριές δουλειές στην προσπάθειά τους να δαμάσουν το άγονο έδαφος του νησιού. Το
τραγούδι τους έδινε την ευκαιρία να εκφράσουν πόνο και χαρά. Το παρακάτω τραγούδι τραγουδιέται
και χορεύεται στα πανηγύρια μέχρι σήμερα :

Η μουσική της Χάλκης διακρίνεται από μία ασυνήθιστη, μελαγχολική διάθεση, άσχετα αν το
περιεχόμενο των τραγουδιών είναι χαρούμενο ή λυπητερό.
Τα όργανα κατασκευάζονταν από ντόπιους μαραγκούς (οι Καστρίσιος και ο Κωνσταντίνος του
Χρουσού) ήταν κυρίως η λύρα με δοξάρι που είχε ασημοκούδουνα ώστε με το κούνημα να τονίζεται
και ο ρυθμός. Επίσης υπήρχαν το μαντολίνο και η μαντόλα τα οποία παιζόταν με ιδιόρρυθμο τρόπο.

Το ηχοχρωματικό ισοκράτημα είναι πάντοτε παρόν στη μουσική των
Δωδεκανήσων. Παράγεται από τον δεύτερο αυλό της τσαμπούνας που είναι ανεξάρτητος
αυλός στη γκάιντα. Σε κάποια νησιά (Χάλκη, Κάσος. Κάρπαθος) επιτυγχάνεται με τα
κουδουνάκια του δοξαριού της λύρας. Δηλαδή υπάρχει μία μορφή συνοδείας, η οποία
παράγονταν με την κίνηση του δοξαριού.
Το ισοκράτημα αργότερα παράγονταν από το λαούτο. Κάτι ανάλογο συνέβη με την
αντικατάσταση του ηχοχρώματος της τσαμπούνας από το βιολί όπου ο βιολιστής δεν
παίζει με το αλα φράνγκα (Alafranga-δυτικότροπο) χόρδισμα, αλλά πατάει δυο χορδές
ταυτόχρονα για να πετύχει με τη μία χορδή το ισοκράτημα και με τη δεύτερη τη μελωδία,
κάτι που συναντάται σήμερα στην Ρόδο. Στις μέρες μας στην Χάλκη γίνεται χρήση της
λύρας για την μελωδία και του λαούτου για το μελωδικό (και όχι ρυθμικό) ισοκράτημα.

* * * * * *
Ο Ελβετός ελληνιστής, μουσικολόγος Samuel Baud-Bovy, που εκτός από

κορυφαίος ερευνητής της δωδεκανησιακής μουσικής θεωρείται και ο θεμελιωτής του
κλάδου της εθνομουσικολογίας στην Ελλάδα, μετά από επίσκεψή του στη Χάλκη το 1930
και μελέτη της μουσικής της, δυσκολεύτηκε –όπως ο ίδιος ομολόγησε- να κατατάξει τα
τραγούδια του νησιού, λόγω του περιεχομένου τους, αλλά και του ελεύθερου ρυθμικού τους
χαρακτήρα (που δεν ανήκουν παραδοσιακά στη δυτική μουσική). Σύμφωνα με την
κατάταξη του B. Bovy υπάρχουν έξι ενότητες. Μαζί με αυτές, καταγράφουμε κάποια
τραγούδια και τα ονόματα των τραγουδιστών από τους οποίους τα άκουσε και το κατέταξε.



Κατάταξη των σκοπών της Χάλκης από τον 
εθνικομουσικολόγο Samuel Baud-Bovy το 1935

Ι. Σκοποί του γάμου : σε μέτρο 2/4 andantino, προσαρμοσμένοι πάνω σε 

δεκαπεντασύλλαβες μαντινάδες, λέγονται σε αργό ρυθμό.                                                    

[Σήμερα τραγουδιέται και χορεύεται].

α. «Ω, Νύφ’από δεντρί διαμάντι …» (Χρυσάνθη Μανουλούκου)

β. «Το περιβόλι…» (Μπιλιώ Ροζάλλη)

γ. «Στο βουνό θε ν’ ανεβώ…» (Μπιλιώ Ροζάλλη)

* * * 

II. Ένα τραγούδι του χερόμυλου και ένα μοιρολόι 

Του Χερόμυλου : τραγουδιούνταν όταν 

άλεθαν τα σιτηρά τους.

«Σκίσε φωνή μου, πέλαγος, και πέρασε 

σαν άστρο, 

Και πήγε να μου χαιρετάς, τον κρίνο 

μου τον άσπρο». (Μπιλιώ Ροζάλλη)

[Σήμερα έχει ξεχαστεί]

Μοιρολόι :  από τους πιο θλιβερούς σκοπούς, αφιερωμένος στα τραγούδια του θανάτου 

που με μακρόσυρτη θρηνητική φωνή λεγόταν από τις μοιρολογίστρες γύρω από τον 

πεθαμένο. [Μέχρι σήμερα τραγουδιέται].

«Στον Άδη δεν παντρεύουνται ούτε τρα[γ]ούδια λέ[γ]ου,

μονάχ’ όταν εθθυμηθούν τον Πάνω (γ)Κόσμον κλάιου….» (Γιάννης Καλογρίδης)

III. Τα κάλαντα του Μάρτη και των Χριστουγέννων

Α. Κάλαντα του Μάρτη :

«Μάρτη, Μάρτη μου καλέ και Απρίλη θαυμαστέ

όλοι εμείς οι μαθηταί, μαθημένοι είμαστε
ν’ αγοράζομεν επτά, να πουλούμε δεκαεπτά.    
(Αριστογείτων Παπαδάκης)

Β. Κάλαντα των Χριστουγέννων

«Καλήν εσπέραν έρχοντες αν είναι (ν)ορισμός σας

Χριστού την Θεία Γέννηση, να (μ)πω στ’αρχοντικό σας». 

(Αριστογείτων Παπαδάκης)

* * * 

IV. Τα πολύστιχα τραγούδια

α. Οι τέσσερις, οι πέντε ήταν εννι’ αερφοί.
Τον πόλεμο εκούσαν, κι αρματώθησαν. (Χρυσάνθη Μανουλούκου)
β. «Μια πέρδικα καυχήθηκε σ’ Ανατολήν και Δύση,
Πώς δεν ευρέθη κυνηγός να την ‘ποκυνηγήση». (Μπιλιώ Ροζάλη)
γ. «Κάτω στη Ρόδο, στο Ροδονήσι,
Κυνηγός ήβγε να κυνηγήση….» (Μπιλιώ Ροζάλλη)
[Σήμερα μόνο οι μεγάλοι άνθρωποι τα θυμούνται]

Της Τάβλας : σε μέτρο 6/8 andante, προσαρμοσμένος σε δεκαπεντασύλλαβες μαντινάδες,
λεγόταν σε αργό ρυθμό. Στην «τάβλα» καθόταν μόνοι τους οι άντρες. Η γυναίκες έτρωγαν
χωριστά, όπου έβρισκαν καθεμία. «Κατά την Μπιλιώ Ροζάλλη, ήταν μία απλή σανίδα όπου οι
τραγουδιστάδες έβαζαν πάνω της το κρασί και τα ποτήρια και καθόταν χάμω γύρω γύρω».
[Σήμερα δεν τραγουδιέται]

α. «Αρκόντοι τρων και πίνουσι σε
Κ’ έχουν και δούλον όμορφο…» (Κοκόνα Κοσσέρη)

β. «Μαργαριτάριν έσπειρα, κόρη στο ριζικό σου.
Άριν άριν (=ανάρια)  το φύτεψα να μην πυκνονεμίση…» (=φυτρώσει πυκνό)



V. Η ενότητα των μαντινάδων

Καλα(δ)ερφίστικος : Είναι ο πιο αγαπητός σκοπός της Χάλκης και τραγουδιέται σε όλες τις περιστάσεις.
Τραγουδιέται σε ελεύθερο ρυθμό και χωρίς τυπικό μουσικό μέτρο. Ο Β.Bovy αναφέρει ότι τραγουδιέται
και στη Μονόλιθο της Ρόδου, λόγω της συχνής επικοινωνίας της με το νησί παλαιότερα. Καλα(δ)ερφούς
λέει ο Χαλκίτης τα παιδιά του νονού του. Ποτέ δεν χορεύεται. [Τραγουδιέται μέχρι σήμερα].

«Εκίνησες να περπατείς, ως και τα δέντρη ‘θθίσαν
κ’οι βρύσες με το κρυό νερό και κείνες εστραγγίσαν» (Κοκόνα Κοσσέρη)

Της Αυγής : Τραγουδιόταν ξημερώματα μετά από ολονύχτιο πανηγύρι. [Τραγουδιέται και σήμερα].

«Νύχτα’ ναι και ξημέρωσε, κι αυγή και σηκωθήτε,
κι αν δεν πιστεύ(γ)ετε σε με, μπροβάλετε να δήτε» (Κοκόνα Κοσσέρη)

Της Αριάδενας : Σε μέτρο ¾ αργός κατά βούληση, είναι σκοπός που πήρε το όνομά του από την
περίφημη Χαλκήτισσα τραγουδίστρια και παίζεται με λύρα τονισμένος σε δεκαπεντασύλλαβους
στίχους. Σύμφωνα με τον Β.Bovy παρόμοιος ήταν ο Αρμαθειώτικος της Κάσου. [Σήμερα έχει ξεχαστεί]

«Όπως τα φέρουν οι καιροί, τα ριζικά κ’ οι μοίρες,
Τη λεβεντιά να προτιμάς παρά χιλιάδες λίρες». (Χρυσάνθη Μανουλούκου)

Της Μαρουλίτσας : Σε μέτρο 2/4 αργός και δεμένος, είναι σκοπός που οφείλει το όνομά του σε
τραγουδίστρια της Χάλκης και στην μελωδία του προσαρμόζονται σήμερα και τα νεκρικά μοιρολόγια
της Χάλκης.

«Κάλλη και νιάτα φθείρονται και μερακλίκια φεύγου,
Μονάχα τα ψηλά βουνά αυτά τα κυριεύγου…» (Μουσκουράκης Μοστρής)

Του Σιφουνιώτη : Ο σκοπός έχει αυτό το όνομα γιατί τον έφερε στη Χάλκη ένας Σιφνιός που
παντρεύτηκε Χαλκίτισσα. Ο B.Bovy λέει : «Το βάζω στη συλλογή μου γιατί οι Χαλκίτες διασκεδάζουν
πολύ με το ρυθμό του τραγουδιού, που μοιάζει κρητική σούστα, και με τα σατυρικά δίστιχά του».

«Το γύρο γύρο πήγαινα και βρίσκω μια κανάτα…»

* * *

V. Δύο χοροί

Του Κάτω Χορού : Τραγουδιέται ιδιαίτερα την Αυγή και είναι σαν χορευτική παραλλαγή του
σκοπού «της Αυγής». Τραγουδιέται και στον χερόμυλο με τραγούδια για τους ξενιτεμένους.

«Α(ν) φύγεις άμε στο καλό και στην καλή την ώρα,
και να γεμίσ’ η στράτα σου τριαντάφυλλα και ρόδα» (Κοκόνα Κοσσέρη)

Βλάχα : Σκοπός αργός που τραγουδιέται και χορεύεται συγχρόνως με συνοδεία λύρας και
τύμπανου. Σύμφωνα με τον B. Bovy η χαλκίτικη Βλάχα χορεύεται και σε μερικά χωριά της
Ρόδου, αλλά η Απολακκιά, η Μονόλιθος και τα Σιάννα, έχουν διαφορετική Βλάχα που
χορεύεται στο τέλος του γαμήλιου γλεντιού.

«Διαμάντι δαχτυλίδι φορείς στο χέρι σου.
Κ’ η πέτρα γράφει πάνω: θα γένη ταίρι σου». (Χρυσάνθη Μανουλούκου)

Τρίχορδη λύρα Χάλκης και δοξάρι με 
ασημοκούδουνα του Βασίλη του 

Ρούτσουνου



Η σούστα στα Δωδεκάνησα και στην Χάλκη …
Οι βασικότεροι χοροί που χαρακτηρίζονται ως πανδωδεκανησιακοί, εκτός από τους

τοπικούς, είναι ο ίσσος, η σούστα, ο ζερβός, ο κρητικός ή πηδηχτός, και ο πολίτικος συρτός (εκτός

της Κάσου και της Καρπάθου). Ο πιο αγαπημένος από αυτούς είναι η σούστα (susta [ιταλ.] =

ελατήριο) και η επιτόπια παλινδρομική κίνηση στα γόνατα γίνεται διότι ο χορός έπρεπε να

αναπτυχθεί στις μικρές πλατείες και στα στενά των χωριών (υπαίθρια χοροστάσια). Τα

πηδήματα των πρωτοχορευτών γίνονται χαμηλά και παράλληλα προς το έδαφος. Τα μουσικά

όργανα που συναντώνται είναι η τσαμπούνα, το τουμπάκι, το σαντούρι, το λαούτο, η λύρα και το

βιολί. Στην Χάλκη κυριαρχεί η Σούστα. Χορεύονται επίσης η Βλάχα, Ζερβόδεξ(ι)ος (που

παίζεται πάντα με τον σκοπό «της Αυγής»), ο Πάνω, ο Κάτω, ο Κρητικός (ή Ροδίτικος πηδηχτός,

επειδή προέρχεται από το ορεινό χωριό Έμπωνας της Ρόδου, όπου κατοίκησαν Κρητικοί) και ο

«πανωμερίτικος» Καλαματιανός (είναι επείσακτος, ξενόφερτος). [Συνήθως ακούγονται δύο

τραγούδια «Σαν πας στην Καλαμάτα», «Μηλίτσα πού’ σαι στον γκρεμό με μήλα φορτωμένη»]

Η Χαλκίτικη σούστα χορεύεται σε ημικύκλιο με φορά προς τα δεξιά, όπου άντρες και
γυναίκες βρίσκονται σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους και πιάνονται με χιαστί λαβή.
Υπάρχει συντονισμός κινήσεων άνω και κάτω άκρων του σώματος. Η κίνηση του χορού είναι
ανάλαφρη, πηδηχτή και εύκαμπτη, αλλά «στετή» (επιτόπια) και ο πρώτος καθορίζει την
κίνηση των υπολοίπων μελών του χορού. Το πρώτο και το τελευταίο άτομο είναι άντρες.
Παλαιότερα, θεωρούνταν μεγάλη προσβολή να είναι γυναίκα η τελευταία του κύκλου, ενώ ο
πρώτος ήταν ο καβαλιέρος με την ντάμα του. Μετά από 2-3 βόλτες μπορεί να έρθει άλλος
άντρας να χορέψει στον «κά(β)ο», τον πρώτο, είτε με την γυναίκα που ήδη είναι εκεί ή με
άλλη ντάμα του. Κατά τη διάρκεια του χορού, γυρνάει στην γυναίκα και κάνει «πουστάλια»,
επιδέξιες κινήσεις, κουνώντας τα χέρια του, τα πόδια του, και χτυπώντας τα τρία δάκτυλά
του. Επίσης, μπορεί να αποκοπεί για λίγο από τον κύκλο κάνοντας αυτοσχέδιες κινήσεις. Με
αυτό τον τρόπο εκφράζει τη διάθεσή του και με γοργούς βηματισμούς δείχνει την λεβεντιά
του. Η θέση του σώματος είναι όρθια και το κεφάλι κάθετο προς το έδαφος. Η σούστα δεν
τραγουδιέται και συνοδεύεται με λύρα (μελωδία) και λαούτο (συνοδεία). Ο ρυθμός της
αποδίδεται σε δίσημο μέτρο 2/4. Χαλκίτικη σούστα σήμερα χορεύεται στην Απολακκιά και
στη Μονόλιθο της Ρόδου, λόγω του ότι επηρεάστηκαν από Χαλκίτες που ζούν εκεί,

Η Καλλιόπη Ιωάννου έπαιζε μαντολίνο 
και τραγουδούσε

Ο λυριστής Κωνσταντίνος Ζαμπετούλας



… στην Ρόδο … στην Κρήτη
Είναι εντελώς διαφορετικός χορός από τις 

άλλες σούστες.

1. Είναι ζευγαρωτός και αντικρυστός.

2. Αποτελείται από τρία βήματα που 

επαναλαμβάνονται σε΄ρυθμό 2/4.

3. Είναι ερωτικός χορός με αυτοσχέδιες 

φιγούρες, απαλές κινήσεις και 

χαριτωμένους βηματισμούς. 

4. Ο άντρας κάνει ζωηρές κινήσεις με τα 

χέρια του για να δείξει τον ανδρισμό 

του, ενώ η γυναίκα με ναζιάρικα 

πηδηματάκια, απαλές κινήσεις με τα 

χέρια της και παθιάρικες κλίσεις με το 

κεφάλι της, ενθαρρύνει ή να 

απογοητεύσει τον άντρα. 

5. Συνοδεύεται από λύρα ή βιολί και 

λαούτο.

Η σούστα των Δωδεκανήσων μοιάζει πολύ στον Λασιθιώτικο πηδηχτό (ή Στειακό)

χορό, ο οποίος είναι επίσης κυκλικός, με κίνηση σώματος παλινδρομική, με τον πρώτο να κάνει

«απογιαερτό» (γύρισμα προς την γυναίκα) και «πασπαλιές» (επιδέξιες κινήσεις), με 6

προχωρητικά βήματα και έξι επιτόπια κατά την βούληση του πρώτου. Διαφέρει από τις άλλες

σούστες ως προς το πιάσιμο των χορευτών από τις παλάμες στο ύψος των ώμων (με

λυγισμένους αγκώνες). Ανάλογα με τα γυρίσματα της μουσικής και τη διάθεση του

πρωτοχορευτή τα βήματα του χορού γίνονται επί τόπου και επιτρέπεται και στη γυναίκα να

είναι πρώτη στον χορό. Είναι ζωηρός και ενθουσιώδης χορός και η μελωδία του καταλήγει

συνήθως στην "ασκομαντούρα", τη μίμηση δηλαδή από τη λύρα ή το βιολί του ήχου και του

παιξίματος του πνευστού οργάνου της τσαμπούνας των Κρητών.

1. Η σούστα ονομάζεται «Πάνω» για να 

ξεχωρίζει από τον «Κάτω», που είναι ο χορός 

του γάμου σε πιο αργό ρυθμό.

2. Είναι πιο ανάλαφρη από την Χαλκίτικη

σούστα ως προς την κίνηση, και πιο 

«τρεχάτη» ως προς τον βηματισμό.

3. Το «άνοιγμα» του βήματος των χορευτών 

είναι μεγαλύτερο και όλοι είναι στραμμένοι 

προς τα δεξιά, σχηματίζουν σχήμα 

σαλίγκαρου και επανέρχονται στο ημικυκλικό.

4. Ο  πρώτος ονομάζεται «μπροστάρης».

Σύνδεση  της Ανατολικής Κρήτης με 
την Δωδεκανησιακή σούστα



1. Η σούστα είναι μία, η γαμήλια, με

συγκεκριμένα λόγια («Μάνα χαρά»).

2. Ο ρυθμός της είναι δίσημος και λίγο πιο

αργός από τις άλλες δωδεκανησιακές

σούστες.

3. Έχει ένα ανεπαίσθητο σουστάρισμα

κυρίως στο επάνω μέρος του κορμού.

4. Η λαβή των χεριών είναι χιαστή κάτω

από το στήθος.

5. Λίγο πριν το τέλος του τραγουδιού

γυρίζει σε γρήγορη οργανική σούστα

(ροδίτικη), όπου ο πρωτοχορευτής παίρνει

το ταίρι του και κάνει διάφορες «φιγούρες»,

(στροβιλισμούς και διάφορες άλλες, που

θυμίζουν μπάλο) ή και ακόμη και άλλοι

άντρες παίρνουν κοπέλες και κάνουν κάτι

ανάλογο.

5. Συνοδεύεται από βιολί και λαούτο.

… στην Κάλυμνο … στο Καστελόριζο

1. Πιάσιμο αγκαζέ και όχι χιαστί.

2. Μόνο οι δύο πρώτοι κινούνται μέσα και

έξω από τον κύκλο.

3. Ο τρίτος παίζει τον ρόλο του «κρίκου»

ανάμεσα στους 2 πρώτους και τους

υπόλοιπους χορευτές. Στο 2ο βήμα

πηγαίνει ελαφρώς πίσω.

4. Υπάρχει η δυνατότητα να χορέψει

μπροστά και η γυναίκα.

5. Συνοδεύεται από βιολί και λαούτο.

Έχει 6 βήματα χαμηλά και σφιχτά και το σώμα κάνει την κίνηση του ελατηρίου

(σούστα). Αρχικά όλοι μαζί χορεύουν τα ίδια βήματα για να πάρουν τον ρυθμό.

Κάποια στιγμή στο 5ο βήμα, οι δύο πρώτοι πατάνε μέσα στον κύκλο, επομένως

πηγαίνουν μπροστά. Γίνεται τριποδισμός στο 2-1 (δεξί-αριστερό) και στο 5-6

(αριστερό-δεξί), όπου «σπάει» το βήμα και μοιράζεται στα δύο πόδια. Επίσης, στο

τρίτο βήμα, ο τριποδισμός γίνεται στο ίδιο πόδι (δεξί) για να ελευθερωθεί το

αριστερό στο τέταρτο βήμα και να έρθει δίπλα στο δεξί. Το τρίτο και πέμπτο βήμα

γίνονται από το δεξί πόδι που πάει προς τα πίσω. Στο 6ο βήμα το αριστερό πόδι

πάει δίπλα στο δεξί.

Έχει έξι βήματα και πηγαίνει προς τα δεξιά στη φορά του κύκλου. Ξεκινάει με το

δεξί πόδι προς τα δεξιά και πατάει. Περνάει το αριστερό πάνω από το δεξί και

πατάει. Μετακινείται το δεξί πόδι προς τα δεξιά και πατάει. Το αριστερό

σηκώνεται και ακουμπά με τα δάχτυλα ελαφρά στο έδαφος προς τα δεξιά και

στη συνέχεια πηγαίνει πίσω δίπλα στο δεξί. Τότε σηκώνεται το δεξί, ακουμπά με

τα δάχτυλα ελαφρά στο έδαφος, Κατόπιν μετακινείται προς τα δεξιά για να

αρχίσει από την αρχή το χορευτικό μοτίβο.



Η Παλιά στολή της Χάλκης

Κοφτ(σ)ιάνος : υφαντό 
φόρεμα από λινάρι. 

Στήθος, λαιμός, 
ποδόγυρος : Κεντημένος 
κοφτ(σ)ιανός με 
λουλούδια, κλαδιά, 
βάρκες, ψαράκια

Λιπατές : τσόχινο ή 
βελούδινο κοντογούνι 
οποιουδήποτε 
χρώματος, με σχέδια 
από μεταξωτό ή χρυσό 
συρίτι.

Μεσάλι : η ποδιά

Κάλυμμα κεφαλής :
πολύχρωμο φακιόλι 
για τα κορίτσια,  
φέσι με φούντα 
κοντή μεταξωτή για 
τις παντρεμένες.

Μέτωπο : κουτελίτες με 
χρυσά νομίσματα και 
μαγιωτές, δηλ. 
κοσμήματα με μπλέ και 
πράσινες πέτρες. 

Λαιμός : ασημένιο 
τετράγωνο χαϊμαλί με 
μυρτόφυλα τριγύρω και 
την κόκκινη πέτρα στη 
μέση.

Στήθος : «μπουκαές», 
«φοινικάκια» και 
«φουντουκλιά», όλα 
χρυσά και ασημένια 
στολίδια, ανακατεμένα 
με φλουριά και 
σταυρούς.

Αυτιά: : «αητοί» ή 
«καμπάνες»

Μέση : ριγωτή ζώνη

Μαλλιά: : συνολικά 
δώδεκα κοτσιδάκια

Άσπρο χασεδένο πουκάμισο
και εσωτερικό γιλέκο από 
μπλέ βελούδο, με κόκκινη 
φόδρα και μαύρο μεταξωτό 
κορδονέτο.

«Ταραμπουλούσι» :
πολύχρωμο ριγωτό ζωνάρι.

«Σανταμάρκα» : καφετί 
τσόχινο κοντογούνι, 
ψιλοκεντημμένο με μαύρα 
σχέδια

Μπλέ σαλβάρι

«Βρακαϊτικες κάλτσες» με
άσπρη «κουνάρα», κέντημα 
σε είδος μπαγκέτας.

Φιγουράτο πολύχρωμο 
μαντήλι με «κλότσια», 
κρόσσια, κρέμεται από 
την εσωτερική τσέπη του 
γιλέκου.

Κόσμημα : χρυσή 
καδένα με το ρολόιΖωγραφιά της Αθηνάς Ταρσούλη το 1948 με την βοήθεια 

των αδελφών Λεβαγιαννού, δίχως τον κοφτ(σ)ιανό



Η εξέλιξη της Χαλκίτικης στολής – Μετάβαση και επιρροές

Επίσημες φορεσιές του Ιμπορειού.
Αριστερά : φούστα και μπλούζα με βελούδινο γιλέκο

Δεξιά : «Πασκίνα», είδος ταγιέρ

Οι γηραιοί Χαλκίτες από παλιά διαφωνούν με τα
πολύχρωμα σχέδια και τις πολυκεντημένες
γυναικείες και αντρικές ζώνες θεωρώντας τα
Ροδίτικες επιδράσεις. Λένε ότι η φορεσιά ήταν πιο
μακριά και πιο απλή. Κάποιοι διαφωνούσαν με τον
«λιπατέ» και τον αντικαταστούσαν με το «μπορκί»,
που ήταν βελούδινο, κεντημένο με χρυσά συρίτια.
Επίσης, περιγράφουν τον καφτ(σ)ιανό ως βελούδινο
χρυσοκέντητο φόρεμα και το «σαρκάι», ως
ολομέταξο εσωτερικό ένδυμα.
Όλοι συμφωνούν στο ότι η φορεσιά ήταν υφαντή,
υπήρχε το πολύχρωμο φακιόλι στο κεφάλι που
στηρίζονταν με κόσμημα που ονομαζόταν «αετός» σε
μια πλευρά του κεφαλιού, υπήρχαν οι κοτσίδες και ο
κουτελίτης.

* * *
Οι φωτογραφίες του 19ου και 20ου αι. δείχνουν τις
Χωριανές συνήθως ντυμένες με μακριές φούστες με
σούρα στη μέση, μακριά μπλούζα, είδος ζακέτας με
ζώνη ραμμένη στη μέση που κούμπωνε αριστερά. Τα
υφάσματα ήταν δεύτερης ποιότητας. Τα
χειμωνιάτικα υφάσματα ήταν μάλλινα, με χρώματα
σκούρα για τις μεγάλες γυναίκες και ανοιχτόχρωμα
για τις νέες. Το φακιόλι κατέληξε να είναι βασικά
άσπρο και σε περίπτωση χήρας προστίθονταν ένα
μαύρο απ’έξω.

Σύγχρονη φορεσιά, σε σχήμα πασκίνας, εφαρμοστή
στη μέση με κοντό ζακετάκι, με γυαλιστερό
ύφασμα, δαντέλα στο λαιμό και τα μανίκια,
μαντήλι στο κεφάλι, με κουτελίτη και πολλά
φλουριά στο στήθος

Οι Δυτικές επιδράσεις στη στολή του
Ιμπορειού :
Α. Οι μπλούζες ήταν από ατλάζι με φουσκωτά
μανίκια και μακριές φούστες. Υφάσματα ήταν
το βελούδο, ο γυαλιστερός «τζαρφές» και
πολλές πλεκτές ή αγοραστές δαντέλες στο
λαιμό και στα μανίκια.
Β. Η πασκίνα αποτελούνταν από μακριά
φούστα και ζακέτα που κούμπωνε στη μέση.



Έθιμα της Χάλκης

Πρόκειται για ένα περίεργο έθιμο, που πιθανόν έχει αρχαίες ελληνικές ρίζες και

γιορτάζεται την ημέρα του Σωτήρος (6 Αυγούστου). Οι κάτοικοι μνημόνευαν πάνω από τους

τάφους στο νεκροταφείο με φρούτα (σύκα, φραγκόσυκα και σταφύλια), προσθέτοντας τα

τελευταία χρόνια και γλυκά. Μόλις τελείωνε ο ιερέας, άρχιζε ένας πόλεμος φρούτων μεταξύ όλων

όσων βρίσκονταν εκεί και μετά συνεχιζόταν σε όλο το νησί. Το Χωριό (η παλιά πρωτεύουσα),

όπως και ο Ιμπορειός (ο σημερινός οικισμός), μοιράζονταν σε δύο ομάδες, τους Τσιριμιώτες

(κατοίκους στο Τσιριμί, το δυτικό τμήμα του νησιού) και τους Τρουλλιανούς, που πήραν το όνομά

τους από έναν τρούλλο ή κολώνα, που υπήρχε κοντά στην εκκλησία της Παναγίας, και ζούσαν

στο ανατολικό μέρος του Χωριού. Στον Ιμπορειό, ο δρόμος προς την περιοχή Πόνταμος χώριζε τις

δύο παρατάξεις, αριστερά οι Τρουλλιανοί και δεξιά οι Χηρινοί. Σε κάθε παράταξη αρχηγός ήταν

ένας νεαρός. Ο πόλεμος τελείωνε το ηλιοβασίλεμα, όταν όλοι μαζί πήγαιναν στον Πόνταμο για

μπάνιο.

Με κραυγές «Ω ω Τρουλλιανοί, που γρουλλώνουν σαν χανοί» ή «Ω ω οι Χηρινοί που …» (δεν

θυμάται κανείς το υπόλοιπο), οι δύο παρατάξεις είχαν το δικαίωμα να ρίξει η μία στην άλλη όχι

μόνο τα φρούτα που μνημόνευαν, αλλά και φραγκόσυκα, αυγά, τυριά, σακούλες βουτηγμένες σε

σαλαμούρα παλαιών τυριών ακόμη και μέσα σε σπίτια, δίχως καμία παρεξήγηση. Όταν πήγαιναν

όλοι μαζί, συμφιλιωμένοι πια, στον Πόνταμο, τραγουδούσαν το ακόλουθο τραγούδι :

Η σχέση αυτού του τραγουδιού με την παράξενη τελετή του μνημοσύνου και του πολέμου

των φρούτων παραμένει άγνωστη. Την επόμενη μέρα το νησί, καθαρισμένο, παρουσίαζε

και πάλι τη γαλήνια όψη του.

Σήμερα το έθιμο διατηρείται αλλοιωμένο, δεν ακούγονται οι Χηρινοί και

Τρουλλιανοί, δεν υπάρχουν αρχηγοί παρατάξεων και το τραγούδι θυμούνται μόνο οι

ηλικιωμένοι. Στα φρούτα προστέθηκαν αυγά, γιαούρτια, τρυφερή ζύμη και αλεύρι, για

διασκέδαση των τουριστών. Αρχίζει τα ξημερώματα της 6ης Αυγούστου και όχι μετά τα

μνημόσυνα, στα οποία λίγοι πιά πηγαίνουν διότι προτιμούν να τα κάνουν της Παναγίας.

Από το βιβλίο του Baud-Bovy με τις σημειώσεις του

Συκαλιές (ενότητα IV-α κατά τον Baud-Bovy)

Ο Πόνταμος, το 
πρώτο λιμάνι της 
Χάλκης



Πρόκειται για το ανοιξιάτικο καλωσόρισμα των χελιδονιών. Μέχρι σήμερα, την πρώτη

Μαρτίου, τα παιδιά του σχολείου ντύνουν ένα παιδί σαν «Μάρτη», με μακρύ άσπρο πουκάμισο

και το στολίζουν με σειρές από μαργαρίτες περασμένες σταυρωτά στο στήθος και με ένα στεφάνι

από μαργαρίτες στο κεφάλι. Γυρίζουν τα σπίτια κρατώντας καλάθια, ραίνοντας το σπίτι και

τραγουδώντας το τραγούδι του Μάρτη. Παλαιότερα, κάθε σπίτι τους έδινε κουλούρια, γλυκά και

αυγά, ενώ στις μέρες μας αυγά και χρήματα. Το έθιμο αυτό, όπως και του Λαζάρου,

αποκαλούνταν «χελιδονίσματα». Η αρχή του οφείλεται στην κόρη του Κλεόβουλου από τη

Λίνδο, η οποία το ξεκίνησε τον 6ο π.Χ. αι. Τότε τα παιδιά μάζευαν τα χρήματα για την

επιδιόρθωση του ναού της Αθηνάς. Διαδόθηκε στη Ρόδο και τα άλλα νησιά και στην Χάλκη

μέχρι τη δεκαετία του 1970 είχαν στόχο τους να χαιρετίσουν την άνοιξη και να μαζέψουν

πράγματα για τους δασκάλους, τον ιερέα και τις άπορες οικογένειες. Με τα αυγά έκαναν γλυκό ή

ομελέτες που τα έτρωγαν τα παιδιά του σχολείου και τα χρήματα δίνονταν στο σχολείο.

1η Μαρτίου (Ενότητα III-α κατά τον Baud-Bovy) Λαζαράκια

Χελιδόνι πέμπομεν,
πάει πέρα κι έρχεται,
φέρνει μας την είδηση
πως είναι καλοκαίρι.

Του χρόνου πάλι να’ρτωμε
με υγεία να σας βρούμε,
στον οίκο σας χαρούμενοι
τον Μάρτη να σας πούμε.

Το Σάββατο του Λαζάρου, σε κάθε σπίτι οι νοικοκυρές έφτιαχναν «λαζαράκια», ειδικά
κουλούρια με καρύδια και σουσάμι από πάνω, που υποτίθεται ότι αναπαριστούσαν τον
σαβανωμένο Λάζαρο. Το σχολείο χοροστατούσε με έναν μαθητή ντυμένο στα άσπρα και
στολισμένο με μαργαρίτες και τα άλλα παιδιά να τον συνοδεύουν, κουνώντας μεγάλα κλαδιά από
χουρμαδιά στολισμένο με άσπρα λουλούδια και μαργαρίτες. Έλεγαν το παρακάτω τραγούδι και
μάζευαν αυγά, λαζαράκια και δώρα που τα έπαιρναν τα παιδιά του σχολείου, οι άποροι και οι
φτωχές οικογένειες.

Σήμερο έρχεται ο Χριστός,
Ο επουράνιος Θεός,
Εν τη πόλη Βιθανία.
Μάρθα κλαίει και η Μαρία
Λάζαρο τον αδερφό τους,
Τον γλυκό και καρδιακό τους.

…..
«Πές μας, Λάζαρε, τί είδες
Εις τον Άδη, όπου πήγες;”
“Είδα φόβους, είδα τρόμους,
Είδα βάσανα και πόνους.
Δώστε μου λίγο νεράκι,
Να ξεπλύνω το φαρμάκι               
Της καρδιάς, των χειλέων
Και μη με ρωτάτε πλέον»

Και του χρόνου πάλι νάρτωμε
Με υγεία να σας βρούμε,
Στον οίκο σας χαρούμενοι
Τον Λάζαρο να πούμε.

Το τραγούδι αφηγείται την ιστορία του Λάζαρου. Τα δώρα που μάζευαν οι μαθητές, τα έπαιρναν
τα παιδιά του σχολείου, οι δάσκαλοι και οι άπορες οικογένειες.
Το έθιμο διατηρείται μέχρι σήμερα, οι μαθητές του σχολείου λένε τον Λάζαρο φορώντας τα

κανονικά τους ρούχα, κρατώντας κλαδί χουρμαδιάς ή ελιάς και μαζεύουν αυγά, χρήματα και
λαζαράκια.

Τα Λαζαράκια της Μαρίας Φραγκάκη - Χειμωνέττου

Μάρτη, Μάρτη μου καλέ     
και Απρίλη θαυμαστέ,
όλοι εμείς οι μαθηταί,
μαθημένοι είμαστε
ν’ αγοράζομεν επτά,
να πουλούμε δεκαεπτά.

Το ρακί εις το ποτήρι
και τα σύκα στο μαντήλι,
τα αυγά εις το καλάθι,
δώστε μας την όρνιθα,
μη μας δείρει ο δάσκαλος
κι έχετε το κρίμα μας
και την αμαρτία μας.



Μέχρι τις μέρες μας, δυο-τρεις μέρες πριν της Παναγιάς (15 Αυγούστου), οι

κάτοικοι ανεβαίνουν στο Χωριό, ασπρίζουν την εκκλησία, καθαρίζουν τον γύρω χώρο και

γυαλίζουν τα ασημένια και μπρούντζινα αντικείμενα που βρίσκονται στο μοναστήρι. Την

παραμονή παρακολουθούν τον εσπερινό και ετοιμάζουν τον χώρο του πανηγυριού με

νηστίσιμα. Παλαιότερα, στην αρχή του γλεντιού, με τον πρώτο ήχο της χαλκίτικης λύρας και

του τραγουδιού άρχιζαν οι αναμνήσεις και τα δάκρυα των Χαλκιτών, για τον πόνο και την

απελπισία που αισθάνονταν για την ερήμωση του Χωριού.

Το γλέντι ξεκινά πάντα με καλα(δ)ερφίστικο σκοπό και συνεχίζουν διάφοροι σκοποί και χοροί

με συνοδεία λύρας και λαούτου. Συνεχίζεται με χαρούμενα ή «πεισματικά», πειρακτικά

δίστιχα έως το πρωί. Κυριαρχούν η σούστα, η βλάχα και ο ζερβόδεξ(ι)ος.

Το πρωί ο κόσμος πηγαίνει στην Εκκλησία και προσφέρει βασιλικούς στη Μεγαλόχαρη. Στο

μέσον της λειτουργίας μοιράζονται οι άρτοι και στη συνέχεια βγαίνει την εικόνα της Παναγιάς

στο προαύλιο για το «Εμπατίκιασμα». Αφού ο ιερέας ψάλλει ορισμένες δεήσεις, δύο από τους

επίτροπους νϊάζουν (υψώνουν) την εικόνα και φωνάζουν το ποσό που προσφέρει ο πιστός που

επιθυμεί. Η εικόνα δίνεται σε κείνον που προσφέρει το μεγαλύτερο ποσό. Ακολουθεί η

περιφορά της εικόνας και η προσκύνησή της. Το βράδυ γύρω στις 22.00 το γλέντι ξεκινάει με

στο λιμάνι του Ιμπορειού με τον Καλα(δ)ερφίστικο σκοπό και ακολουθούν τραγούδια και

χοροί.

Την παραμονή του Αη-Γιάννη (28/8) τελείται ο Εσπερινός με τον μητροπολίτη στον
Αη-Γιάννη τον Αλάρκα, δυτικά του νησιού στην τοποθεσία Σταφιάς (αλάρκα = μακριά).
Πρόκειται για μοναστήρι με κελλιά που φιλοξενεί τους πανηγυριώτες. Ακολουθεί γλέντι με
φαγητό (αρνί με πατάτες και σαλάτα) από τη μάντρα του Αη-Γιαννιού. Αρχικά, ακούγεται
ορχηστρικά ο καλα(δ)ερφίστικος σκοπός και ακολουθούν οι άλλοι. Την επόμενη μέρα (29/8)
γίνεται θεία Λειτουργία στο μοναστήρι και παράλληλα στον Αη Νικόλα (στον Ιμπορειό). Όσοι
παραμένουν στο μοναστήρι τους προσφέρεται πρωινό με μέλι και νηστίσιμο γεύμα (πιπεριές
ξυδάτες, φάβα, μελόταχο, ελιές, τουρσιά, σαλατικά και ψωμί). Όσοι κατεβαίνουν
παρακολουθούν την περιφορά της εικόνας στο λιμάνι με μπάντα οργανωμένη από τον Ιωάννη
Φουρλάνο από την Κρεμαστή της Ρόδου που παίζει τον καλαδερφίστικο σκοπό. Το βράδυ
οργανώνεται πανηγύρι που κρατάει όλη νύχτα και τελειώνει στις 30 Αυγούστου με τον
αποχαιρετισμό των πανηγυριωτών από άλλα μέρη.

Πανηγύρι       
Τ’ Αη-Γιαννιού

«Σε τούτον τον 
περίπατον σε τούτην την 

πλατείαν,
έγιναν γλέντια όμορφα 
με τόσα μεγαλεία»…

Πίσω διακρίνεται η μονή

Πανηγύρι 
Της Παναγίας της 
Χωριανής



Το γλωσσικό ιδίωμα της Χάλκης και τα ιδιαίτερα ονόματα των κατοίκων της

Σύμφωνα με τον γλωσσολόγο κ. Αγαπητό Τσοπανάκη, το γλωσσικό ιδίωμα
της Χάλκης συγγενεύει περισσότερο με της Καρπάθου, Κάσου, Ανατολικής Κρήτης και
λιγότερο με της Ρόδου. Παρουσιάζονται κάποιες ομοιότητες και στα χωριά της δυτικής
Ρόδου (Έμπωνα, Σιάννα, Απολλακιά, Κατταβιά). Ένας μουσικός τόνος διακρίνεται στο
τέλος κάθε φράσης όπου μπαίνει κόμμα ή τελεία, τα άτονα στιγμιαία σύμφωνα κ,π,τ
προφέρονται πιο χτυπητά όταν ακολουθούνται από λ,ρ,ν,π, π.χ. ππρώτος, κκρεάτι
(κρεβάτι), άλεττρο, κκλαίω, ππλιό (πλέον), κ.α. Διατηρείται ο τύπος τάς στην αιτιατική
του πληθυντικού στο θηλυκό άρθρο (τάς κόρες, τας γυναίκες, τας μέρες).

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο από ετυμολογική άποψη, όσο και από κοινωνική
(νοοτροπίες, επιδράσεις) παρουσιάζουν τα ονόματα των Χαλκιτών, που διατηρούνται
μέχρι τις μέρες μας. Κάποια από αυτά παλαιότερα συναντώνταν στο Χωριό και άλλα
στον Ιμπορειό. Σήμερα, δεν υπάρχει αυτή η διάκριση αφού όλοι ζούν στον Ιμπορειό.
Επίσης αφθονούν τα παρατσούκλια που αφορούν στην εμφάνιση ή στα οικογενειακά
ελαττώματα κάποιου.

* * * 



Μέχρι σήμερα το οφτό, τα χαλκίτικα μακαρόνια 
και τα ξεροτήανα σερβίρονται στους γάμους.
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