


1ο Γυμνάςιο Ελ.Βενιηζλου Χανιά



Από γεληά 

ζε…. ….γεληά!Από γεληά ζε …

...γεληά



Μπιωλάθε

Ρνπκπίλε

Κνπβεδάθε 

Μαξηάλλα

Λεηβαδηωηάθε 

Μαξηάλλα 

Γεξκηηδάθε 

Οιπκπία

Γηαθνπκάθε 

Μαξία 

Αιεμάλδξα 

Μαπξνπιάθε Αιηγηδάθε 

Νηθνιέηα 

Λνπθάθε 

Υξπζνύια 

Μπνύριε 

Μαξηιέλα

Αξγπξνπδάθε 

ηέιια

Βεληαλάθε 

Γεωξγία 

Σδνπβαδάθε 

Δπηπρία 

Υαηδεζάββα 

Δκκαλνπέια 

Κνπληνπξάθε 

Γέζπνηλα

Καηειαλάθε 

Γέζπνηλα

ΑΛΒΑΝΗΑ

ΑΝΓΡΟ



Παππνύο 

Σειέκαρνο +

Γηαγηά νθία 

(Μπακπ

άο) Αληώλεο 

Θεία Δπηπρία 

Θεία Μαξία 

Θεία Αγγειηθή 

Παππνύο 

Οδπζζ΄
Παππνύο 

Οδπζζέαο + 

Γηαγηά Μεξώπε

Θείνο Νίθνο

Θείνο Γηώξγνο

Θεία Αξγπξώ 

(Μακά) Δπαγγειία

Θεία Αλαζηαζία 
Μακά + Μπακπάο 

νθία 

(+Γηώξγνζ)

Διέλε
Σειέκαρνο

(Δγώ) 

Νηθνιέηα 



ΚΑΣΑΓΩΓΉ ΔΠΩΝΎΜΟΤ 

Σν επίζεην αιηγηδαθεο δεκηνπξγήζεθε ηελ 

επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο όηαλ νη ηνύξθνη 

έιεγαλ αιύγηζην έλαλ άλζξσπν ν νπνίνο 

δελ θνβόηαλ λα ηνπο αληηκεηνπίζεη. ηελ 

πνξεία πήξε ηελ κνξθή αιπγηδαθεο θαη 

έηζη είλαη έσο θαη ηώξα. 





“ΛΈΧ ΓΗΑ ΣΟ ΓΗΚΌ ΜΟΤ ΔΠΊΘΔΣΟ”

Σν δηθό κνπ επίζεην ,ην πήξακε όηαλ έγηλε ε 

θαηαγξαθή επηζέηωλ ην 19 αηώλα ,ηόηε 

πξόζζεηαλ ζπλήζωο έλα παξαηζνύθιη θαη κηα 

θαηάιεμε ζε '-αθε' ,έηζη  έγηλε θαη  κε ην δηθό 

κνπ ,ήηαλ ην "Μαπξνπιεδεο" θαη κε κηα 

θαηάιεμε έγηλε "Μαπξνπιαθεο"



Άλλα Καηειαλάθε Παληειήο Μαξηλάθεο                    Διέλε Μαλωιεδάθε Νίθνο Μπνύριεο

Νεθηαξία Μαξηλάθε Γεκήηξεο Μαξηλάθεο          Γηάλλεο Μπνύριεο Υξηζηίλα Μπνύριε

Νίθνο Μπνύριεο   Μαξίιελα Μπνύριε   Παληειήο Μπνύριεο



Σν επίζεην Μπνύριε πξνέξρεηαη από ηελ επνρή ηνπ Βπδαληίνπ θαη 

ζπγθεθξηκέλα από ηνλ Άξρνληα Μαξίλν θνξδύιε ν νπνίνο ήηαλ 

έλαο από ηα δώδεθα αξρνληόπνπια πνπ έζηεηιε ν Απηνθξάηνξαο 

Κσλζηαληίλνο πξνθεηκέλνπ λα εδξαηώζεη ηελ Βπδαληηλή θπξηαξρία 

ζηελ Κξήηε.

Από πνπ πξνέξρεηαη ην επίζεην κνπ



ηέιια 

Αξγπξνπδάθε 

Υαληά

ηέιια 

Αξγπξνπδάθε

(Υαληά) +
Υξπζόζηνκνο

Αξγπξνπδάθεο

Οδπζζεαο

Αξγπξνπδάθεο

(Πνιεκάξρη)

ηεθαλία

Μπαζάθε

(Γξαθόλα.Κηζζακνπ)

Υξπζόζηνκνο

Αξγπξνπδάθεο

(Πνιεκάξρη)

ηέιια

Παζηαθάθε

(Πνιεκάξρη)

Καηεξίλα

Βαζηιαληνλάθε

(Γξαθόλα)

Κώζηαο

Μπαζάθεο

(Γξαθόλα)

Οδπζζέαο

Αξγπξνπδάθε

πξόζθπγαο 

(Μ.Αζία)

Αζελά 

Γαξνθαιάθε

(Νηεξέ)

πύξνο

Παζηαθάθεο

(Πνιεκάξρη)

Άλλα 

Πνιπξάθε

(θαθηά)

Γεκήηξεο

Βαζηιαληνλάθεο

(Γξαθόλα)

Δηξήλε 

Γιακπεδάθε

(Γξαθόλα)

ηαύξνο

Μπαζάθεο

(Γξαθόλα)
Δηξήλε

ηξαβνπδάθε

(Καζηέιιη)



Σν επίζεην κνπ

Ο πξνπάππνπο κνπ είρε θαηαγωγή από ηελ Μ.Αζία ,έηζη 

όηαλ έθηαζε εδώ ζηελ Κξήηε είρε ην επίζεην Αξγπξνύδεο 

ην νπνίν κεηαηξάπεθε ζην επίζεην Αξγπξνπδάθε, πνπ 

έρνπκε εκείο ζαλ νηθνγέλεηα ζήκεξα.



παππνύο Γηώξγνο+ 

γηαγηά Αληηγόλε 

παππνύο Αληώλεο+  

γηαγηά Καηεξίλα

ζείνο Μαλώιεο

ζεία Δπαγγειία+ 

ζείνο Γηώξγνο
ζεία Πόπε 

ζείνο Νίθνο+    

ζεία Πελειόπε

κακά(Δηξήλε)+ 

κπακπάο

κπακπάο(Κώζηαο)

+κακά

Μαλωιία+ 

Αληώλεο

Γηώξγνο+Υαξά+ 

Άξεο+Άλλα

Ηωζεθίλα+ 

Αληώλεο

Καηεξίλα+ 

Νηθνιέηα

Αληηγόλε+ 

Καηεξίλα+ 

εγώ(Γεωξγία)



ΣΟ ΔΠΗΘΔΣΟ 

ΜΟΤ 
Σν επίζεην Βεληαλάθε πξνέξρεηαη από έλα 

πξόγνλό κνπ ηνλ Νίθν, ν νπνίνο νλνκάζηεθε 

έηζη ιόγω ηεο δνπιεηάο πνπ έθαλε ζην ρωξηό 

ην Βελί.Οη θίινη ηνπ θαη νη ζπγγελείο ηνλ 

θωλάδαλε ν Βεληαλόο θαη από εθεί βγήθε ην 

επίζεην Βεληαλάθεο.



Όιηα(εγώ)

Υαληά 

ηέιηνο 

Βαηόιαθθνο

Δπαγγειία 

Νίθαηα 

Αηηηθήο 

ηέιηνο

Βαηόιαθθνο

Καηεξίλα

Υαληά 

Οιπκπία

Βαηόιαθθνο

Γηώξγνο 

Καζηέιη Κηζζάκνπ

Φξαγθίζθνο 

Μπαπηόινο

Αιεμάλδξα

Μπαπηόινο

Δξγηλία

Βαηόιαθθνο

Γηάλλεο 

Βαηόιαθθνο

Κωλζηαληία 

Μηθξά Αζία

ηέιηνο 
Ρνδωπνύ Υαληωλ

Παξαζθεπή 
Καζηέιη Κηζζάκνπ 

Υάξηηνο
Καζηέιη Κηζζάκνπ 

Οξέζηεο

Υαληά





‘’Σν επίζεηό κνπ’’

Γηα ηελ πξνέιεπζε ηνπ επηζέηνπ ππάξρνπλ δύν εθδνρέο. Η κηα είλαη όηη πξνέξρεηαη από 

θάπνηνλ πξόγνλν κε ην όλνκα Λνπθάο. Απηόο κπνξεί λα ήηαλ θάηνηθνο ηεο πεξηνρήο 

Μεξακβέιινπ ή θαθηαλόο. Τπάξρεη ίδην επίζεην ζηελ Κίζζακν, ζην Ρέζπκλν θαη ζηε Υίν θαη 

όινη πξνέξρνληαη από θαθηά. Γηα ηελ Δινύληα δελ είλαη εμαθξηβσκέλν.

Η δεύηεξε εθδνρή είλαη όηη πξνέξρεηαη από Δλεηηθή νηθνγέλεηα κε ην επίζεην Luca, πνπ 

θαηνηθνύζε ζηελ πεξηνρή Μεξακβέιινπ ηελ ελεηνθξαηία.

αο ζηέιλσ θαη θσηνγξαθίεο από πξνπαππνύδεο θαη πξνγηαγηάδεο.



Μαξηάλλα

Μακά

Εακπία

Αδεξθή

Γηωξγία

Αδεξθή 

Καηεξίλα

Μπακπάο 

Γεκήηξεο

Παππνύο 

ηέιηνο

Γηαγηά

ΔιεπζεξηαΓηαγηά

Καηεξίλα

Παππνύο

Γηώξγνο



Ζ νηθνγέλεηα κνπ έρεη θαηαγωγή από ηηο Βνπθνιηέο από ηελ πιεπξά ηνπ 

κπακπά κνπ θαη από ηελ Παιηόρωξα από ηελ πιεπξά ηεο κακάο κνπ. Σν 

όλνκα ηνπ παηέξα κνπ αιιά θαη ην δηθό κνπ είλαη Κνπβεδάθε. ηα θαθηά 

ζηελ ακαξηά ππήξρε έλαο άλζξωπνο πνπ θακπνύξηαδε, όπωο έιεγαλ ηόηε 

(θνπθνύβηαδε) θαη ηνλ θώλαδαλ

Κνύβε θαη από εθεί πξνέξρεηαη ην όλνκά κνπ. Δλώ ε κεηέξα κνπ νλνκάδεηαη 

΄΄Γηαιηλάθε‟‟ θαη απηό ην επίζεην πξνέξρεηαη από ηνπο πξνγόλνπο ηεο πνπ 

αζρνινύληαλ κε ην γπαιί θαη θώλαδαλ ηνλ πξνπαππνύ ηεο Γπάιηλν. 

Σν επίζεηό κνπ



Μαμ
ά

Παπποφσ
1

Γιαγιά1

Γιώργοσ 
Προ-

πάππουσ
2

Νίκθ  
Προ-

Γιαγιά1

Γιάννθσ 
Προ-

πάππουσ1

Γωγώ 
προ-

Γιαγιά2

Παπποφσ
2

Γιαγιά2

Μαρία 
Προ-

Γιαγιά3

Θωμάσ 
Προ-

Πάππουσ
4

Λάηαροσ 
Προ-

Πάππουσ
3

Προ-
Γιαγιά4

Εγ
ώ

Δζςποιν
α

Μπαμπά
σ

Γιάννθ
σ

Ιωάνν
α

Αδερφ
ι

κεοδώρ
α

Λάρο
σ

κεοδώρ
α

Νίκο
σ

Δζςποιν
α

Ειριν
θ



Εγώ
Μαρία

Αδερφι
Ανκι

Αδερφόσ 
Νίκοσ

Αδερφόσ 
Βαςίλθσ

Ρόδο
Γιαγιά1

2Νίκοσ
Προ-

πάππουσ

1Γιάννθσ
Προ-

πάππουσ

1Αντωνία
Προ-

Γιαγιά

2Μαρία
Προ-

γιαγιά

Ζιηζλ
Γιαγιά2

τζλιοσ
Παπποφσ

2

3Γιώργοσ 
Προ-

πάππουσ

4Ελζνθ
Προ-

γιαγιά

3Ειρινθ
Προ-

γιαγιά

4Κλεοπ
άτρα 
προ-

γιαγιά

Μπαμπά
σ

Γιάννθ
σ

Μαμ
ά

Ελζν
θ

Νίκοσ
Παπποφ

σ1



.

Διπηδνθόξνο Ρνπκπίλε 

ηέιηνο (κπακπάο) Γεωξγία (κακά)

Διπηδνθόξνο

(παππνύο1) 

Μαξία  (γηαγηά) Γηώξγνο 

(παππνύο)
Ρνπκπίλε 

(γηαγηά)



Σν επίζεην κνπ πξνέξρεηαη από ηνλ κπακπά κνπ. Ο πξνπάππνπο ηνπ 

πξνπάππνπ κνπ ήηαλ κπιωλάο, είρε έλα κύιν πνπ αιέζαλε αιεύξη. Έηζη μεθίλεζε 

ζαλ παξαηζνύθιη Μπιωλάο θαη έπεηηα ζαλ επίζεην. Οη Σνύξθνη πξόζζεηαλ ην 

΄΄αθε΄΄ εθείλε ηελ επνρή ζηα επίζεηα γηα λα ηνπο ππνβηβάδνπλ. Έηζη πήξα ην 

επίζεην κνπ. 

Σν επίζεην κνπ





ΣΟ ΔΠΊΘΔΣΟ ΜΟΤ 

ηελ αξρή ην επίζεην ήηαλ „‟άββαο‟‟ θαη ζηελ 

ζπλέρεηα, ιόγω ηεο θαηαγωγήο πξνζηέζεθε ην 

„‟Υαηδή‟‟ όπωο ζπλήζηδε εθείλε ηελ επνρή ζε 

όινπο όζνπο δνύζαλ εθεί θαη έηζη βγήθε 

„‟Υαηδεζάββαο‟‟. 



Μαξηάλλα

Άξηεκηο Βαζηιηθή

ΕαθείξωΜηράιεο

Βαζηιηθή

Γεκήηξεο

Γηάλλεο

Άξηεκηο



Σν επίζεην κνπ

Σν επίζεην κνπ πξνέξρεηαη από έλα ρωξηό θνληά ζην Ρέζπκλν ην 

νπνίν ιέγεηαη ιηβάδηα Μπινπνηάκνπ. Έλαο ζπγγελήο καο 

κεηαθόκηζε ζηα Υαληά θαη βάζε ηνπ ηόπνπ πνπ πξνεξρόηαλ νη 

Υαληώηεο έθηηαμαλ ην δηθό ηνπ παξαηζνύθιη θη έηζη βγήθε ην 

“Λεηβαδηωηάθε”. 



ΚΙΝΕ



ΟΡΘΟΥΝΙ



Πνιεκάξρη



Γξαθόλα



Ροδωποφ



από Αρκάδι,Ρζκυμνο από πλάντηια,Χανιά



Μικρά Αςία 



Ο μπαμπάσ μου είναι από τα Χανιά

Ο Παπποφσ μου είναι από τθν Κίςςαμοσ

Η γιαγιά  μου είναι από τθν Μάηα.



Βάμοσ , Αποκόρωνασ Ραμνι, Αποκόρωνα

Ρέζπκλν Κξήηε 



Οι γονείσ τθσ μαμάσ μου από που κατάγονται, και από που θ μαμά μου.

Η μαμά μου είναι από τθ Γαλλία
Ο παπποφσ μου είναι από τθν  Παλαιοχωρα

Η γιαγιά μου είναι από τθν Γαλλία



ΠΑΛΑΙΟΥΩΡΑ



ΒΟΤΚΟΛΙΔ





Κξεηηθνί ρνξνί από γεληά ζε γεληά  



Οη ρνξνί ηεο Ιξήηεο

Οη ρνξνί ηεο Ιξήηεο εθθξάδνπλ ηνλ πινύζην

εζσηεξηθό θόζκν ηνπ ιανύ ηεο . Λε ην ρνξό

θαη ην ηξαγνύδη ν Ιξεηηθόο εθδειώλεη ηα

ζπλαηζζήκαηά ηνπ, ηνλ ελζνπζηαζκό, ηελ

απνγνήηεπζε, ηελ αγάπε θαη ηνλ έξσηα .

Γηα πνιινύο από ηνπο παξαδνζηαθνύο ρνξνύο

ηεο Κξήηεο, κπνξνύκε λα πνύκε πσο απνηεινύλ

απόερνπο ησλ ρνξώλ ησλ Κνπξεηώλ ή ησλ

ρνξώλ ηεο ππξξίρεο, σο παξαιιαγέο ή άιιεο

νλνκαζίεο ηνπο, κεηαζρεκαηηζκέλεο ζην πέξαζκα

ησλ αηώλσλ.

Ιδηαίηεξα νλνκαζηνί ζηελ Κξήηε, από ηε κηλσηθή

επνρή, ήηαλ επίζεο νη ηειεηνπξγηθνί θπθιηθνί

ρνξνί, θιεηζηνί θαη αλνηρηνί, σο απαξαίηεηα

ζηνηρεία ησλ ζξεζθεπηηθώλ ηειεηνπξγηώλ. Οη

αξραίνη Έιιελεο πίζηεπαλ όηη νη Κξήηεο είραλ

εθεύξεη απηνύ ηνπ είδνπο ηηο ηειεηνπξγίεο κε ηνπο

ζπξηνύο ρνξνύο, πνπ ρνξεύνληαλ θαηά ηε

δηάξθεηα ζπζίαο γύξσ από ην βσκό.



Λαιεβηδηώηεο

Ο Λαιεβηδηώηεο ή Λαιεβηδηώηηθνο ή Ιαζηξηλόο, ή πεδερηόο είλαη ν γξεγνξόηεξνο θαη δσεξόηεξνο ρνξόο ηεο

Ιξήηεο. Λαιεβηδηώηεο νλνκάδεηαη γηαηί θαίλεηαη όηη ζηελ επαξρία Λαιεβηδίνπ πήξε ηελ ηειηθή ηνπ κνξθή.

Ιαζηξηλόο εμαηηίαο ηνπ Λεγάινπ Ιάζηξνπ όπσο ιεγόηαλ παιαηόηεξα ην Ηξάθιεην. Θεσξείηαη θαηάινηπν ηνπ

αξραίνπ κηλσηθνύ πνιεκηθνύ ρνξνύ Ππξξίρηνπ θαη αλαπαξηζηά ηηο πξνζπάζεηεο θαηάιεςεο θαη άκπλαο ηνπ

Λεγάινπ Ιάζηξνπ ζηηο δηάθνξεο ζηηγκέο ηεο ηζηνξίαο ηνπ. Πεδερηόο από ηα λεπξηθά άικαηα θαη ηηο αεξάηεο

θηγνύξεο πνπ θάλνπλ νη ρνξεπηέο. Θεσξείηαη ν θαηεμνρήλ ρνξόο ηνπ λνκνύ Ηξαθιείνπ ηόζν ζηε δεκηνπξγία ηνπ

όζν θαη ζηελ ηειηθή ηνπ δηακόξθσζε. Σηα Φαληά ν ρνξόο νλνκάδεηαη Ιαζηξηλή Σνύζηα.

Φνξεύεηαη από άληξεο θαη γπλαίθεο νη νπνίνη είλαη πηαζκέλνη από ηηο παιάκεο ζην ύςνο ησλ ώκσλ θαη κε

ιπγηζκέλνπο ηνπο αγθώλεο. Λε ην γξήγνξν ξπζκό θαη ηε δσληάληα ηνπ δίλεη ηελ επθαηξία ζην ρνξεπηή λα

επηδείμεη ηε ζβειηνζπλε ηνπ, ηελ αληνρή ηνπ, ηελ ηθαλόηεηά ηνπ λα απηνζρεδηάδεη θαη λα εληππσζηάδεη κε ηα

ηζαιίκηα θαη ηα αεξάηα πεδήκαηά ηνπ. Είλαη ν πην δύζθνινο, αιιά θαη ν πην αγαπεκέλνο ρνξόο ηεο Ιξήηεο.

Είλαη αικαηώδεο, ζνξπβώδεο, ελζνπζηώδεο θαη δπλακηθόο ρνξόο Ο ρνξόο δηαθνξνπνηείηαη από ηηο νξεηλέο ζηηο

θακπίζηεο πεξηνρέο.



Λαδώηεο ή Λαδέδηθνο

Από ηνπο μεραζκέλνπο ρνξνύο ηεο Ιξήηεο ηνπ νπνίνπ ε κεισδία είλαη αθόκε παζίγλσζηε, αιιά εμαηηίαο ηεο
άγλνηαο πνιιώλ λέσλ ρνξεύεηαη όιν θαη ζπαληόηεξα. Φνξεύνληαλ ζε νιόθιεξε ηελ Ιξήηε. Αλαθεξόκαζηε ζην
παζίγλσζην “ Ιάλε κε θπξά γακπξό” ηνπ Ιώζηα Λνπληάθε ην νπνίν πνιύ ζπρλά ρνξεύεηαη σο
ραζαπνζέξβηθν δείγκα ηεο άγλνηαο ησλ πεξηζζόηεξσλ γηα ηε ρνξεπηηθή καο παξάδνζε.

Ο ρνξόο δελ έρεη θξεηηθέο ξίδεο. Οη ξίδεο ηνπ είλαη πνληηαθέο. Γηα ην πσο επηθξάηεζε ζηελ Ιξήηε ππάξρεη ε
παξαθάησ εξκελεία.
Ιαηά ηνπο Βαιθαληθνύο πνιέκνπο θαη κε ηελ έλαξμε ηνπ 1νπ Παγθνζκίνπ πνιέκνπ πήξε κέξνο ζηνπο αγώλεο
έλα ζύληαγκα Ιξεηηθώλ απνηεινύκελν από 3.000 άληξεο.
Τελ επνρή απηή αξρίδεη θαη ν εθπαηξηζκόο ησλ Πνληίσλ νη νπνίνη αξρίδνπλ λα θαηεβαίλνπλ πξνο ηε
Βαιθαληθή. Γηα λα απνθεύγνπλ ηνπο Τνύξθνπο άιιαδαλ ακθίεζε θαη γηα λα αλαγλσξίδνληαη ύζηεξα κεηαμύ
ηνπο έιεγαλ ηε θξάζε ε «ΕΚΚΑΣ ΖΕΘ».

Οη Ιξεηηθνί ινηπόλ πνπ βξίζθνληαλ ζηε Βόξεηα Ειιάδα ζε θάπνηα ζηξαηόπεδα άθνπζαλ ην ζπλζεκαηηθό απηό
ησλ Πνληίσλ αιιά ιόγσ ηεο πνληηαθήο πξνθνξάο ην ζπγθξάηεζαλ σο κηα ιέμε «ΚΑΖΘ» θαη γη „ απηό θαη ηνπο
είπαλ « ΚΑΖΟΥΣ».
Όηαλ ηνπο είδαλ λα ρνξεύνπλ ζαύκαζαλ έλα ρνξό ηνπο θαη επεξεαζκέλνη από απηόλ δεκηνύξγεζαλ έλα άιιν
ηνλ νπνίν νλόκαζαλ «Καδώηε» αθνύ ηνλ εκπλεύζηεθαλ από ηνπο Καδνύο.
Λεηά ην ηέινο ηνπ πνιέκνπ νη Ιξεηηθνί πνπ ζώζεθαλ , γπξίδνληαο έθεξαλ καδί ηνπο θαη ην «Καδώηε¨ ζηελ
Ιξήηε.

Άιιε εθδνρή ηνλ ζέιεη λα έξρεηαη ζηελ Ιξήηε από ηνπο Κάδνπο, ( ιαόο ηεο πεξηνρήο ηνπ Εύμεηλνπ πόληνπ)
θαηά ηνλ 18ν αηώλα ιόγσ κεηαλαζηεπηηθώλ ξεπκάησλ.



Βίντεο από το 4ο ΚΑΠΗ Χανίων (υρτόσ)

https://drive.google.com/file/d/1qkgbuK

pWNq5Arbpjor12ivDGmKP-

w4rQ/view?usp=sharing



Βίντεο από το 4ο ΚΑΠΗ Χανίων (Λαηώτθσ)

https://drive.google.com/file/d/10Ei

c1mz3YOfC3XoJALkF0xJy2K8ES

A99/view?usp=sharing



Βίληεν από Υνξεπηηθό ύιινγν (Μαιεβηδηώηεο) 

https://drive.google.com/file/d/1P45

0SbYzmj3xwi7ghZ4u_WnENinj3u9

H/view?usp=sharing



Βίληεν από καζεηέο ηνπ ζρνιείν καο (πξηόο)

https://drive.google.com/file/d/1qk

gbuKpWNq5Arbpjor12ivDGmKP-

w4rQ/view?usp=sharing



1o Γπκλάζην Δι.Βεληδέινπ Υαληά



Ήζε, έζηκα, παξαδνζηαθέο ζηνιέο θαη 

θαγεηά



Ραθνθαδαλέκαηα & Γηνξηή Σζηθνπδηάο

Σν αγαπεκέλν πνηό ηωλ Κξεηηθώλ, θαη όρη κόλν, ε ηζηθνπδηά δελ 

ζα κπνξνύζε παξά λα έρεη ηελ δηθή ηεο γηνξηή. Έηζη, θάζε ρξόλν, 

ην δεύηεξν δεθαπελζήκεξν ηνπ επηεκβξίνπ, καδί κε ηα 

ξαθνθαδαλέκαηα (δειαδή ηελ παξαγωγή ηεο ηζηθνπδηάο) 

δηνξγαλώλεηαη ζε δηάθνξα κέξε ηεο πεξηνρήο ηωλ Υαλίωλ ε 

γηνξηή ηεο ηζηθνπδηάο.

Οη παξεπξηζθόκελνη έρνπλ ηελ επθαηξία λα παξαθνινπζήζνπλ ηε 

δηαδηθαζία ηεο απόζηαμεο ηωλ ζηξεκθύιωλ  θαη ηεο παξαγωγήο 

ηζηθνπδηάο θαη θπζηθά λα δνθηκάζνπλ αξθεηή από απηή. Όια απηά 

ζπλνδεία εθιεθηώλ κεδέδωλ θαη παξαδνζηαθήο κνπζηθήο.



Γηνξηή Κιήδνλα ζηηο 24 Ινπλίνπ

Σελ παξακνλή ηνπ Αϊ Γηάλλε ηνπ Κιήδνλα ζηηο πιαηείεο αλάβνπλ ηηο 

θωηηέο, θαίλε ηνπο Μάεδεο γηα λα πεδήμνπλ ηξεηο θνξέο ώζηε λα κελ 

πάζνπλ θαθό όιε ηε ρξνληά. Παιηόηεξα, κάδεπαλ ηε ζηάρηε θαη ηελ 

έβαδαλ πίζω από ηελ πόξηα θαη ην πξωί πήγαηλαλ λα δνπλ ηη 

ζρήκαηα έρνπλ ζρεδηαζηεί θαη αλάινγα έδηλαλ δηάθνξεο εξκελείεο.

Σελ παξακνλή επίζεο γηλόηαλ ε εηνηκαζία ηνπ Κιήδνλα. Μηα θόξε 

κε ην όλνκα ηεο Παλαγίαο δει. Μαξία, πξωηόηνθε θαη λα δνπλ θαη νη 

δύν γνλείο ηεο, κε ηε ζηάκλα πήγαηλε ζην πεγάδη ή ηε ζηέξλα θαη 

έθεξλε ην «ακίιεην λεξό». ηελ ζπλέρεηα, έθεξλαλ όινη ην δηθό ηνπο 

ξηδηθάξη (θιήδνλα) ρξπζαθηθό, θξνύην ραξαγκέλν κε ηα αξρηθά ηνπ 

νλόκαηόο ηνπο ή θάηη δηθό ηνπο θαη ην έξηρλαλ ζηε ζηάκλα. Έπεηηα, 

ηελ ζθέπαδαλ κε έλα θόθθηλν παλί θαη κε έλα θιεηδί ε Μαξία ζα 

θιεηδώζεη ηνλ θιήδνλα. Ζ ζηάκλα έκελε έμω όιε ηε λύρηα γηα λα 

επηδξάζνπλ νη καληηθέο δπλάκεηο ηωλ άζηξωλ.



Η επινγία ησλ πξνβάησλ ζηελ Αζή Γσληά

Σελ εκέξα ηεο ενξηήο ηνπ Αγίνπ Γεωξγίνπ ζηελ Αζή Γωληά αλαβηώλεη ην 

έζηκν ηεο επινγίαο ηωλ θνπαδηώλ. Όπωο ε παξάδνζε νξίδεη νη 

θηελνηξόθνη ηεο πεξηνρήο νδεγνύλ ηα πξόβαηά ηνπο ζηνλ  Αϊ Γηώξγε 

ηνπ Γαιαηά . Σα ζπγθεληξώλνπλ δίπια ζηελ εθθιεζία γηα λα ηα 

αξκέμνπλ. Έλα κέξνο από ην γάια ζα ην βξάζνπλ θαη ζα ην κνηξάζνπλ 

ζηνπο πξνζθπλεηέο.

Μεηά ην άξκεγκα αθνινπζεί ε επινγία ηωλ δώωλ θαζώο θαη ε πεξηθνξά 

ηωλ εηθόλωλ ηνπ Αϊ Γηώξγε θαη ηεο Αλαζηάζεωο γύξω από ην λαό. 

Φπζηθά, κεηά ηελ ιεηηνπξγία ζηήλεηαη ηξηθνύβεξην γιέληη, όπνπ νη 

πξνζθεθιεκέλνη γλωξίδνπλ ηελ παξαδνζηαθή θξεηηθή θηινμελία.



Ξεξνηήγαλα



Υνριηνί κπνπκπνπξηζηνί 



Γακνπίιαθν θξήηεο



θαθηαλή Πίηα 



Νηάθνο



Καιηηζνύληα 



ηάθα



ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΈ ΣΟΛΈ

Κξεηηθή Δλδπκαζία

Ζ θξεηηθή  θνξεζηά απνηειεί έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα ζηνηρεία ηεο ιανγξαθίαο 

ηεο Κξήηεο.

Ζ θξεηηθή παξαδνζηαθή θνξεζηά πνπ γλωξίδνπκε ζήκεξα, θνξηέηαη ειάρηζηα 

πιένλ ζε θαζεκεξηλή βάζε αιιά ζε πνιιέο γηνξηέο θαη επίζεκεο εθδειώζεηο ζα 

δνύκε άλδξεο θαη γπλαίθεο λα ληύλνληαη κε ηελ πνιππνίθηιηε πθαληή θαη θεληεηή 

ζηνιή πνπ θαζηεξώζεθε κεηά ηνλ 16ν αηώλα.



Αλδξηθή Φνξεζηά

Ζ αλδξηθή παξαδνζηαθή ζηνιή είλαη θνηλή γηα όιν ην λεζί θαη δηαθξηλόηαλ ζε δπν 

παξαιιαγέο.Ζ κία ήηαλ ε θαζεκεξηλή αλεπίζεκε ζηνιή πνπ απνηειείηαη από ηελ ιηλή 

καύξε βξάθα, ην πνπθάκηζν, ην «κεϊηαλνγέιεθν» θαη κία καθξηά δώλε πνπ ηπιίγεηαη 

πνιιέο θνξέο ζηε κέζε. Ζ ζηνιή απηή ζπκπιεξωλόηαλ κε ηα καύξα δεξκάηηλα 

«ζηηβάληα»θαη ην θξνπζωηό καληίιη ζην θεθάιη.

ηηο κέξεο καο ε παξαδνζηαθή απηή θνξεζηά

έρεη αληηθαηαζηαζεί κε κηα πνιύ απινπνηεκέλε κνξθή ηεο 

πνπ θνξάλε αθόκα θπξίωο νη ειηθηωκέλνη ζηα νξεηλά ρωξηά 

θαη απνηειείηαη από ηε καύξε ή ραθί «γθπιόηηα», 

καύξν πνπθάκηζν, καύξα ζηηβάληα θαη ην γλωζηό θξνπζωηό θεθαινκάληειν.



Ζ επίζεκε παξαιιαγή ηεο αλδξηθήο θνξεζηάο ηα ιεγόκελα «ζαιβάξηα» 

θαηαζθεπάδεηαη ζπλνιηθά από κπιε ηζόρα θαιήο πνηόηεηαο. Σελ απνηεινύζαλ ε 

πνιύπηπρε βξάθα, ην κεϊηαλνγέιεθν πνπ ήηαλ δηαθνζκεκέλν κε πινύζηα θεληήκαηα, 

ην θεληεηό κεηαμωηό πνπθάκηζν, ε καθξηά κεηαμωηή βπζζηλή δώλε θαη ηα «ζηηβάληα» 

πνπ, ζε αληίζεζε κε ηα θαζεκεξηλά, είραλ ιεπθό ρξώκα. Ζ θνξεζηά απηή 

ζπκπιεξωλόηαλ από ην απαξαίηεην θξνπζωηό καληίιη θαη ηελ αιπζίδα πνπ θξεκόηαλ 

από ην ιαηκό θαη ελωλόηαλ κε ην καραίξη πνπ πεξλνύζαλ από ηε κέζε ηνπο θάηω από 

ηε δώλε.



Γπλαηθεία Φνξεζηά

Ζ γπλαηθεία ζηνιή πεξηιακβάλεη δύν βαζηθνύο ηύπνπο:

Α. Η θαθηαλή θνξεζηά

Ο ηύπνο ηεο θαθηαλήο θνξεζηάο πεξηιακβάλεη πνιύπηπρν θεληεηό θνπζηάλη, θεληεηή 

πνδηά, ην «κεϊηάλη» (πξόθεηηαη γηα είδνο ζαθαθηνύ κε καθξηά καλίθηα), ή ηελ 

«ζαιακάξθα» (θεληεκέλν ακάληθν ζαθάθη), πάλω από ην κεηαμωηό πνπθάκηζν. Σν 

θεληεηό κεηαμωηό καληίιη ζην θεθάιη θαη δηάθνξα θνζκήκαηα θαη λνκίζκαηα ζην 

ζηήζνο ζπκπιεξώλνπλ ην ζύλνιν ηεο ζηνιήο.



Β. Η Αλσγεηαλή θνξεζηά

Ο άιινο ηύπνο γπλαηθείαο θνξεζηάο είλαη ε «αλωγεηαλή» πνπ εκθαλίδεηαη ζηα κέζα 

ηνπ 17νπ αηώλα θαη είλαη θαη ν πην δηαδεδνκέλνο ζε νιόθιεξν ην λεζί.

Υξεζηκνπνηεί θνύζηα κε ζάθν, θαηηλάθη (θόξεκα κε κπνύζην ξακκέλν ζε πιαηηά 

θνύζηα), ηδεκπέξη ζην θεθάιη, κπξνζηνπνδηά, ζαιβάξη (καθξηά βξάθα), πνθακίζα θαη 

καύξα παπνύηζηα, θαζώο θαη πνιιά ρξπζαθηθά θπξίωο ιίξεο.



�Δπίζθεςε ζην 4ν ΚΑΠΗ Υαλίσλ



✯Πξνεηνηκαζία ρνξεπηηθνύ από ηηο καζήηξηεο



• Μπιωλάθε Ρνπκπίλε 

• Μαπξνπιάθε Αιεμάλδξα 

• Λεηβαδηωηάθε Μαξηάλλα 

• Αιηγηδάθε Νηθνιέηα 

• Λνπθάθε Υξπζνύια

• Μπνύριε Μαξηιέλα 

• Γεξκηηδάθε Οιπκπία 

• Αξγπξνπδάθε ηέιια 

• Βεληαλάθε Γεωξγία

• Γηαθνπκάθε Μαξία 

• Κνπβεδάθε Μαξία Ηωάλλα 

• Σδνπβαδάθε Δπηπρία 

• Υαηδεζάββα Δκκαλνπέια 

• Κνπληνπξάθε Γέζπνηλα 

• Καηειαλάθε Γέζπνηλα 

Καζεγήηξηεο: Καξδακάθε Ηωάλλα

Μαθξή Σζαιίθε Αξγπξώ 

Η ΟΜΑΓΑ ΜΑ



„‟ Όζν ππάξρνπλ ηα βνπλά θαη ζηέθεη ν Φεινξείηεο 

δελ έρνπλ θόβν λα ραζνύλ ηα έζηκα ηεο Κξήηεο‟‟ 



Ήζεια κόλν κηα θνξά ηζε ζάιαζζαο λα κνηάζσ

γηα λα κπνξώ νιόθιεξε ηε Κξήηε λ'αγθαιηάζσ


