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3ο  Σχολείο Μύρινας

Δημοτικό



Επισκεφτήκαμε το ΛτΕ Παράρτημα Λήμνου
και ενημερωθήκαμε για τις τοπικές φορεσιές

Καλέσαμε στο σχολείο 
τον Κο Φώτη  και 
χορέψαμε με τη λύρα του

Γλεντήσαμε και χορέψαμε

την Τσικνοπέμπτη

Επισκεφτήκαμε τη γιαγιά Φιλία και μαγειρέψαμε μαζί ντόπιες νοστιμιές
κατημέρια και φιογκάκια (μακαρόνες) 



ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

Αντικριστός 
χορός

Δαμιανός
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Θάνος
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ΛΑΡΙΣΑ
Καλαμάκι

Μαρί
α Π

.

Μπαίνω μεσ΄ 
τ΄αμπέλι

Χάρτης: Τζίκας Χάρης



ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Βάσω

Μήλο μου κόκκινο



ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΠέρσα

Ο προπάππους μου πήρε μέρος  στον
 Ελληνοβουλγαρικό πόλεμο και δολοφονήθηκε

 από Βούλγαρους κομιτατζήδες το 1905

Συρτός Πυλαίας



ΑΙΤΩΛΙΚΟ

Έλλη Μαρία

Το σπίτι του Καραϊσκάκη

Τσάμικος



ΚΟΖΑΝΗ

Βαγγέλης

Αιανή
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Κρόκος

Μαρία Τ

Σταμούλω
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Λιβαδοχώρι

Καμίνια

Κορνός

Πλατύ

Αγ. Δημήτριος
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Κοντοπούλι
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3o Δημοτικό



Φιλία

ΛΗΜΝΟΣ

Μπάλος



ΛΗΜΝΟΣ

Δέσποινα

Τα Τσιμανδριανά κορίτσια

Κορνός



ΛΗΜΝΟΣ
Αν

δρ
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ς

Καμίνια

Τυρόπιτα Λουλούδι

Λιχουδιές από τη γιαγιά μου



Θεοδοσία

ΛΗΜΝΟΣ

Παναγιά χορός

Λιβαδοχώρι



ΛΗΜΝΟΣ

Νίκος

Η πλατεία του χωριού μου

Το σχολείο του χωριού μου

Κοντοπούλι

Τα Φώτα, την παραμονή, μόλις βασιλέψει ο ήλιος, γίνονται παρέες 

και δυο απ' αυτούς φορούν μουτσούνες. Είναι ντυμένοι, βάζουν 

κάτι  τσόλια (παλαιά ρούχα), και πηγαίνουν  από σπίτι σε σπίτι και 

φοβερίζουν τα παιδιά. Έχουν και κουδούνια, τρέχουν και βροντούν 

τα κουδούνια τα μπαντατζούδκα.

Συμπεθερκάτος



ΛΗΜΝΟΣ

Ειρήνη Μ.

Πάτημα Λήμνου

τσουβαλοδρομίες
στο Ρωμανού τον 
Δεκαπενταύγουστο



Ειρήνη Γ. ΛΗΜΝΟΣ
Κάσπακας - Κοντιάς

Ειρήνη Γ.

Κοντιάς



ΛΗΜΝΟΣ

Ειρήνη Γ.

Κάσπακας

Κεχαγιάς Λήμνου



ΛΗΜΝΟΣ
Πλατύ

Φωτεινή

Πέρα στους
πέρα κάμπους



ΛΗΜΝΟΣ
Μύρινα

Κωνσταντίνος

ΚΕΧΑΓΙΑΣ  

Ο κεχαγιάς  ήταν κάτοικος στ ο νησί  της Λήμνου  που η κυρία ασχολία του 

ήταν η κτηνοτροφία. Είχε στην κατοχή του ένα αριθμό προβάτων και 

συνεταιριζόταν με ιδιοκτήτη βοσκότοπου αναλαμβάνοντας τον 

συντονισμό των αγροτικών εργασιών σχετικά με το κοπάδι και το κτήμα. 

Οι ιδιοκτήτες τους είχαν εμπιστοσύνη και απαιτούσαν να παίρνουν το 

προσυμφωνημένο νοίκι μαζί με το ταγίνι (η υποχρέωση του κεχαγιά να 

προσφέρει στο αφεντικό μέρος της παραγωγής όπως γάλα, κρέας, 

σταφύλια σύκα κ.α.) . Η λέξη κεχαγιάς προέρχεται από την τούρκικη λέξη 

kahya που σημαίνει τον φροντιστή ή τον επισ τάτη.  

Από τον Ιούνιο ως τον Σεπτέμβρη οι κεχαγιάδες με τις οικογένειες τους 

έμεναν στις μάντρες. Οι μάντρες ήταν αγροτικές κατοικείς που 

περιλάμβαναν το στάβλο, την σιταποθήκη, το τυροκομείο. Στις 15 

Αυγούστου κατέβαιναν από τις μάντρες για να πάνε στο πα νηγύρι. Εκεί 

συνεννοούνταν με τους γαιοκτήμονες για τη συνέχιση ή μη της 

συνεργασία τους. Ερχόντουσαν καβάλα στο άλογο τους ντυμένοι και 

στολισμένοι με τα καλά τους εκκλησιάζονταν το πρωί και το βράδυ στην 

πλατεία του χωριού συναντούσαν τους ιδιοκτήτες και  διασκέδαζαν.  Όταν 

η συμφωνία έκλεινε ο κεχαγιάς σηκωνόταν και χαρούμενος άρχιζε το 

χορό και το τραγούδι.  

Τα ρούχα των κεχαγιάδων  
Φορούσαν φαρδιά άσπρη ή μαύρη σέλα (βράκα). Τις καθημερινές 
φορούσαν μαύρες και για τις γιορτινές μέρες είχαν τις άσπρες.  
Φορούσαν λευκό πουκάμισο και μαύρη σταυρωτή(γιλέκο).  
Στο κεφάλι φορούσαν μαύρο σκούφο και γύρω τύλιγαν τη σερβέτα  που 
κατέληγε σε κρόσσια.  
Στη μέση τύλιγαν το ζ΄νάρ (ζωνάρι) μήκους 3 -4 μέτρα υφασμένο στον 
αργαλειό.  Το δένανε με τέτοιο τρόπο ώστε να σχηματίζε ται μια τσέπη 
όπου τοποθετούσαν το μαχαίρι, τον καπνό κ.α.  
Στα πόδια φορούσαν τα τσερβούλια . τσαρούχια από δέρμα γουρουνιού  
που επεξεργάζονταν με αλάτι και στάχτη.  
Τις Λαγάρες , κορδόνια από δέρμα γουρουνιού που τύλιγαν τη μαύρη 

μπότα το πόδμα.  

Λημνιά γυναικεία φορεσιά 

Πρόκειται για μια γιορτινή φορεσιά, επιβλητική στην απλότητα της , με 

πολλά γνωρίσματα της αιγαιοπελαγίτικης ενδυμασίας, διατηρεί έντονη 

την επίδραση της βυζαντινής παράδοσης. Αποτελείται από :  

Το φουστάνι,  ριγωτό μεταξωτό στολισμένο με χρυσά σειρήτια και 

μάλλινα κρόσσια στον ποδόγυρο 

Το μεταξωτό πουκάμισο 

Το γιλέκο, μεταξωτό και στολισμένο εσωτερικά στα μανίκια με 

χρυσοΰφαντο ύφασμα 

Το καλαμοβράκι, βράκα που φορούσαν κάτω από το φόρεμα  

Το μαντήλι, από λινάρι υφασμένο και κεντημένο στον αργαλειό το οποίο 

στηρίζεται  πάνω σε κόκκινο φέσι.  

Η φορεσιά αποτελεί αντίγραφο της μοναδικής φορεσιάς που έχει 

διασωθεί και βρίσκεται στο Μουσείο Μπενάκη, δωρεά του Ιωάν νη 

Παντελίδη.  

Πρόκειται για μια καθημερινή φορεσιά των γυναικών που 

χρησιμοποιούσαν μέχρι τα πρόσφατα χρόνια. Αποτελείται από :  

Το φόρεμα , την ποδιά, το μαντήλι, όλα από βαμβάκι.  

Κατσιβέλικος



ΛΗΜΝΟΣ
Μύρινα

Ηρακλής
Ο ΚΕΧΑΓΙΑΣ  

Τα λαικά  τραγούδια του νησιού με τη συνοδεία της λύρας ασχολήθηκαν 

με τα βάσανα και τις ταλαιπωρίες που περνούσε καθημερινά ο κεχαγιάς 

«στα τραφώματα της μάντρας». Έτσι ένας από τους τοπικούς χορούς του 

νησιού ονομάστηκε κεχαγιάδικος.  

Σήμερα  κεχαγιάς  είναι ο Λη μνιός που μπορεί να μην φοράει βράκα  ,να 

μην έχει κοπάδια πρόβατα,  να μην καλλιεργεί πια τα χωράφια  του, να 

ζει στην Αμερική , στην Αυστραλία, τον Καναδά, τη Γερμανία, στην 

Αθήνα  αλλά η ψυχή του βρίσκεται στις ραχούλες και τις ακροθαλασσιές 

της Λήμνου κα ι μόλις ακούσει τον κεχαγιάδικο νομίζει πως 

αφουγκράζεται τους χτύπους της καρδιάς του.  

Οι χοροί της Λήμνου  

1) Κεχαγιάδικος  

Από τους χαρακτηριστικούς χορούς της Λήμνου. Χορεύεται κυρίως από 

άντρες αλλά τα τελευταία χρόνια και από γυναίκες, ελεύθερα χωρίς να 

πιάνονται. Το όνομα του χορού προέρχεται από το ομώνυμο τραγούδι που 

αναφέρεται στον κεχαγιά. Τον άνθρωπο που δούλευε τη γη και ασχολούνταν 

με τα ζώα.  

2) Μπρος-πίσω ή Μπροστινοπίσινος  

Έχει τη μορφή του συρτού χορού. Το τραγούδι που συνοδεύει λέγεται “ Τα 

Τσιμανδριανά κορίτσια ” και το χορεύουν μόνο οι γυναίκες. Τα Τσιμάνδρια 

είναι χωριό της Λήμ νου. 

3) Συμπεθερκάτος  

Χορεύεται στο γάμο από τους συμπεθέρους, το γαμπρό, τη νύφη και τους 

κουμπάρους. Οι στίχοι του τραγουδιού που το συνοδεύουν είναι παινέματα 

και ευχές για τους χορευτές.  

4) Πάτημα (Πάτ’μα)  

Χορεύεται σε όλα τα γλέντια από άντρες και τα τελευτ αία χρόνια και από 

γυναίκες με τα χέρια στους ώμους. Το χαρακτηριστικό του χορού είναι ότι 

γίνεται ένα πάτημα και στα δυο πόδια με έντονη ώθηση του κορμού προς 

τα πάνω και προσγείωση στα δυο πόδια.  

5) Κατσιβέλικος  

Αντρικός χορός ο οποίος χορεύεται ελεύθερα α ντικριστά σε κύκλο. Οι 

άντρες που το χορεύουν χτυπούν τα χέρια τους και κάνουν στροφές και 

καθίσματα.  

6) Παναγιά χορός  

Κυκλικός χορός που χορεύουν άντρες και γυναίκες με τα χέρια πιασμένα 

στους ώμους. Το όνομα προέρχεται από το χωριό Παναγιά.  

ΚΕΧΑΓΙΑΔΙΚΟΣ 

«Όντας μ’αρραβωνιάζανε δεν τούξερα ο καημένος 
Μα την Παναγιά δεν σ’απαρνιέμαι πια. 

Στης μάνδρας τα τραφώματα ήμουν ακουμπισμένος 
Έλα πέρασε, παίξε και γέλασε 

-Βρε Κεχαγιά περήφανε με τις πλατιές λαγάρες 
Μες στα πετρωτά μια πέρδικα πετά. 

Ταχειά ψοφούν τα πρόβατα και βόσκεις τις γαιδάρες 
-Μα την Παναγιά δεν σ’απαρνιέμαι πια. 

Όταν σαστώ και στολιστώ και κάτσω στο καρδάρι 
Μες στο σ’μπεθεριό καθρέπτης θα γενώ. 

Έλα πέρασε και βήξε κι ένα πετραδάκι ρίξε 
Αστιβιές κι αθυμαρέλια τ’άσπρα σου τα ποδαρέλια. 

Για σταφίδες για καρύδια ,για να σπάσουμ’τα σανίδια 
-Μα τον Άγιο Γιώργη αράπη βάσανα ποχ’η αγάπη 

-Μα τον Άγιο Κωνσταντίνο θα σε πάρω δε σ’αφήνω.» 

Αθανάσιος Κοτσιναδέλης
λυράρης Λήμνου

Εκδηλώσεις με χορούς



ΛΗΜΝΟΣ
Κορνός

Αχιλλέας

Ασχολίες των κατοίκων 



ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ

Στ τάξη του 3ου Δημοτικού Σχολείου Μύρινας
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