
 

 

 

ΛΕΤΚΨΜΑ 

ΣΨΝ ΜΑΘΗΣΨΝ ΣΟΤ  ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΝΙΚΑΙΑ 

ΛΑΡΙΑ 

 

«χορεύοντασ οι λϋξεισ του τόπου μου» 

 

 

 

 

 

 



ΕΙΑΓΩΓΙΚΗ   ΠΑΡΟΤΙΑΗ 

Κϊποτε οι “Oρύζοντεσ” μαζύ με γυμναςτϋσ 

μια πρόςκληςη μασ ϋςτειλαν για όλουσ τουσ μαθητϋσ, 

τισ ρύζεσ τουσ να ψϊξουνε, να μϊθουν , να ερευνόςουν 

και με ευφϊνταςτουσ χορούσ ςε όλουσ ν΄ αναδεύξουν. 

 

Η πρόςκληςη ϋγινε πρόκληςη και με  περύςςιο  ζόλο 

αρχύςαμε να ψϊχνουμε   ςτησ ιςτορύασ το μύλο. 

Χϊξαμε όλοι του τόπου μασ την όμορφη ιςτορύα, 

μα και την οικογενειακό – προςωπικό πορεύα. 

 

Και φτιϊξαμε ϋνα λεύκωμα , ϋναν ωραύο «κόπο», 

βϊλαμε δϋντρα οικογενειακϊ και κϊθε ντόπιο όχο, 

ψϊξαμε τα επύθετα ςτο χώρο και ςτο χρόνο, 

ϋθιμα και καταγωγϋσ που μασ εκπλόξαν μόνο. 

 

Παππούδεσ απ την Ήπειρο, ϊλλοι  αρακατςϊνοι, 

πολλού απ τον Πόντο όρθανε και ϊλλοι από τη Μϊνη. 

Από τη  μύρνη ϊλλοι κρατούν και την  Καππαδοκύα 

μϋχρι απ τη  Ρόδο φτϊςανε κι από την Αρμενύα. 

 

Μαζύ τουσ αναςτόςαμε ϋθιμα, παραδόςεισ, 

τη νοοτροπύα, τα όθη τουσ, τα ϋθιμα και τισ γνώςεισ. 

Μα πιο πολύ εςτιϊςαμε ςτουσ όμορφουσ χορούσ τουσ 

με φορεςιϋσ που φϋρανε από τουσ πρόγονούσ τουσ. 

 

 



 

Δρϊςη 1η :  ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ  

Παλικτζϐγλου   Αλεξϊνδρα  (Α’ Γυμναςύου) 

«Καππαδοκύα τη λϋγανε την όμορφη πατρύδα. 

Σι κρύμα που δε ς΄ ϋζηςα, τι κρύμα που δε ς΄ εύδα» 

 

 



 

 

 

 

 

 



ΈΘΙΜΑ ΣΗ ΑΠΟΚΡΙΑ 

Οι αποκριϋσ γιορτϊζονταν με χορούσ και μεταμφιϋςεισ. Σα παιδιϊ γύνονταν 
μαςκαρϊδεσ. πϊνια ντυνόταν οι μεγϊλοι. Εύχαν δύο Κυριακϋσ αποκριϊσ που 
ονομαζόταν «Κυριατ' κρειςότςι Συριού Σςϋρεται», δηλ. κρϋατοσ και τυριού. Σην 
πρώτη ϋτρωγαν κρϋατα, τη δεύτερη αβγϊ και τυριϊ. 
Εκεύνεσ τισ μϋρεσ τιμούςαν τουσ νεκρούσ, καθώσ πύςτευαν ότι ανακουφύζουν τισ 
ψυχϋσ τουσ με τα μνημόςυνα που διατελούςαν, τισ ςυχνϋσ διανομϋσ κολλύβων, 
πιλαφιών, κρεϊτων και φαγητών ςτουσ φτωχούσ. Εύχαν την πεπούθηςη ότι με 
αυτόν τον τρόπο, αν δεν πεινϊνε οι φτωχού, τα κοντινϊ τουσ πρόςωπα που ϋχουν 
πεθϊνει θα εύναι ςε καλύτερη θϋςη. 
Σην Καθαρϊ Δευτϋρα ςυνόθιζαν να καθαρύζουν το ςπύτι, αλλϊ να αφόνουν τα 
πιϊτα τησ Κυριακόσ ϊπλυτα, για να χορτϊςουν οι πεθαμϋνοι. 
Μετϊ τη γενικό καθαριότητα του ςπιτιού, ϋκαναν ςε ϋναν τούχο που ϋπεφτε το 
φωσ του όλιου τη μϋρα και του φεγγαριού το βρϊδυ κϊποια ςχϋδια βουτώντασ 
το δϊχτυλό τουσ ςε αλεύρι, όπου ςχημϊτιζαν ϋνα τριγωνικό ςχόμα ό ϋνα 
φεγγϊρι με ςταυρό από κϊτω για να «ευχαριςτόςουν» για τα πλούςια αγαθϊ που 
τουσ παρϋχει η φύςη. 
υνόθιζαν να ϋχουν διπλϊ ξύλινα κουτϊλια, ώςτε κατϊ τη διϊρκεια τησ νηςτεύασ 
να μην χρηςιμοποιούν αυτϊ που μαγεύρευαν αρτύςιμα φαγητϊ για να μην 
υπϊρξει κύνδυνοσ να αρτυθούν, αφού τα ξύλινα κουτϊλια απορροφούν το λύποσ 
των φαγητών και δεν καθαρύζονται καλϊ. 
Σο ύδιο ϋκαναν και για τα πόλινα ςκεύη που διϋθεταν, τα εύχαν διπλϊ. 
Σο πρωύ τησ Καθαρόσ Δευτϋρασ ακόμα κρεμούςαν ςτην τραπεζαρύα του ςπιτιού, 
τον κουκαρϊ, ϋνα κρεμμύδι που το ϋβαφαν μαύρο και ϋφτιαχναν τα μϊτια με 
κιμωλύα και του ϋβαζαν εφτϊ φτερϊ κότασ για να μετρϊνε τισ εφτϊ βδομϊδεσ 
τησ αρακοςτόσ, 
Όταν ξημϋρωνε η Καθαρό Δευτϋρα, μϋςα ςτα ςπύτια - πϊνω ςτουσ τούχουσ, 
ϋκαναν ςκύτςα καμόλασ με αλεύρι- το εύχανε για καλό αυτό. Όταν υπόρχε 
αρραβωνιαςμϋνη ςτο ςπύτι, μαζεύονταν ςυγγενεύσ του αρραβωνιαςτικού και 
ϋτρωγαν όλοι μαζύ. Όςοι πϊλι εύχαν παντρεμϋνα παιδιϊ πόγαιναν και ϋτρωγαν 
όλοι μαζύ ςτο πατρικό ςπύτι. Έτρωγαν κρϋασ, αβγϊ, πύτεσ, γαλατόπιτεσ, γλυκϊ, 
και χυλοπύτεσ, χόρευαν και απόκρευαν. Σελευταύα ϋτρωγαν ϋνα αβγό. Σα παιδιϊ 
αυτό τη μϋρα ϋπαιζαν «τζαρτζούτ», την τραμπϊλα. Έςτηναν μια ςε κϊθε 
μικρογειτονιϊ και ϋπαιζαν «μυτερεύοντασ ϋνα τζαρτζούτ», ξύνοντασ το μυτερό. 
Οι εβδομϊδεσ τησ αποκριϊσ ςτην Ανακoύ όταν δύο. Σησ Κρεατινόσ που ϋτρωγαν 
μόνο κρϋασ και τησ Συρινόσ που ϋτρωγαν μόνο μακαρόνια, τυρόπιτεσ, αβγϊ, 
ψϊρια και όχι κρϋασ. Σισ δύο Κυριακϋσ τησ Αποκριϊσ οι νϋοι, μόνο οι ϊνδρεσ και 
ποτϋ οι γυναύκεσ, γινόταν μαςκαρϊδεσ. Υορούςαν ςαλβϊρια, ϋπαιρναν νταούλια 
από τουσ Σούρκουσ και τα χτυπούςαν. Γύνονταν νιφϊδεσ, μουτζουρώνονταν, 
υποκρύνονταν τισ ϋγκυεσ, ϋκαναν ότι θα γεννόςουν, φώναζαν και ο κόςμοσ 
γελούςε. Σο βρϊδυ τησ δεύτερησ Αποκριϊσ μαζεύονταν οι ςυγγενικϋσ 
οικογϋνειεσ κι ϋτρωγαν μαζύ, το τελευταύο φαγητό, ϋνα ςφιχτοβραςμϋνο αβγό. 

 



Ο ΦΟΡΟ ΣΩΝ ΚΟΤΣΑΛΙΩΝ 

Σα κουτϊλια όταν τριών ειδών: 

Σα «ταχταδιώνασ» (ςανιδϋνια) με ζωγραφιςμϋνα λουλούδια ςτο κούλο μϋροσ και 

δύςτιχα ςτην τουρκικό γλώςςα ςτη λαβό, που τα ϋφτιαχναν ςτο Ικόνιο και ςτη 

ύλλη. 

Σα «ςιδερώνασ» (μεταλλικϊ) τα κοινϊ κουτϊλια που χρηςιμοποιούςαν ςτο 

φαγητό καθημερινϊ, που τα προμηθευόταν από την Κων/πολη και 

Σα «κοκϊλινα» που ερχόταν και αυτϊ από την Κων/πολη. 

Μο τα χουλιϋρα (των κουταλιών). 

Φορόσ ανδρικόσ (εθεωρεύτο μεγϊλη απρϋπεια για τισ γυναύκεσ να χορεύουν με 

τα κουτϊλια). τα Κόμανα τησ Καππαδοκύασ, κοντϊ ςτα Υϊραςα, υπόρχε ιερό 

αφιερωμϋνο ςτη θεϊ Μα, όπου κατατρϊβονα "ο του Ιερού κύριόσ ϋςτι και των 

ιεροδούλων οι κατϊ την ημετϋρανεπιδημύαν (ςημ. περύ το 12 μ.Φ.) πλεύουσ όςαν 

εξακιςχιλύων, ϊνδρεσ ομού γυναιξύ πρόςκειται δε τω ιερώ και χώρα πολλό, 

καρπούται δ’ ο ιερεύσ την πρόςοδον, και ϋςτιν ούτοσ δεύτεροσ κατϊ τιμόν εν τη 

Καππαδοκύα μετϊ τον Βαςιλϋα". (τρ. Γεωγραφικϊ, βιβλ ΙΒ 2,3). Τπόρχε η 

παρϊδοςη πωσ το χορό των κουταλιών τον "ϋπαιζαν κούρβεσ" (γυναύκεσ ϊχι 

καλόσ διαγωγόσ, εταύρεσ). Πιθανό να όταν χορόσ των ιεροδούλων (ανδρών-

γυναικών) του ιερού τησ Μα ςτα Κόμανα τησ Καππαδοκύασ. Τπϊρχουν αρκετϊ 

τραγούδια τούρκικα και φαραςιώτικα.https://www.youtube.com/watch?v=EjCSMo5ieFM 

ον κόςμο πϊνου εύναι δύο: 
Σόινα εύςαι ςυ, εύςαι ςυ 
Εμπαζμο τα ςερόκα ςου 
Α γλυτζύ κραςύ, κραςύ 
 
Πϊνω ςτον κόςμο εύναι δύο 
Σο ϋνα εύςαι ςυ, εύςαι ςυ 
Βϊλε με τα χερϊκια ςου 
Ενα γλυκό κραςύ, κραςύ. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EjCSMo5ieFM


Δράςη 2η :  ΑΡΜΕΝΙΑ 

Λϋτςιου Ελϋνη  (Α’ Γυμναςύου) 

«Από Αρμενία μου είπε η μαμά ήταν οι πρόγονοί τησ 

μοναδική και θρυλική είναι η καταγωγή τησ 

και το χορό τον Sasnabar μου έμαθε να χορεύω 

ώςτε τισ ρίζεσ με χορό να ξαναζωντανεύω» 

 

 

 



Σο ϋθιμο «Σρντεζ» και η καλοτυχύα 

Με μεγϊλη λαμπρϐτητα γιορτϊζεται κϊθε χρϐνο το ϋθιμο “Σρντεζ” των Αρμενύων. τισ 14 
Υεβρουαρύου κϊθε ϋτουσ αυτϐ το παμπϊλαιο αρμενικϐ ϋθιμο αναβιώνει τϐςο ςτην Αρμενύα ϐςο 
και απϐ τουσ Αρμϋνιουσ τησ Διαςπορϊσ. 

Σο ϋθιμο αυτϐ, που μοιϊζει ςαν παιχνύδι γϑρω απϐ μια μεγϊλη φωτιϊ, χρονολογεύται απϐ το 5.000 
π.Φ και ςυμβϐλιζε τον ερχομϐ τησ ϊνοιξησ, τη λατρεύα τησ φωτιϊσ και του όλιου, τη γονιμϐτητα. 
Με τον χριςτιανιςμϐ, το ϋθιμο αυτϐ ςυνδϋθηκε με την Τπαπαντό. 

 

Γϑρω απϐ μια μεγϊλη φωτιϊ, την οπούα ςυνόθωσ ανϊβει ϋνα νιϐπαντρο ζευγϊρι, ςτόνεται ϋνασ 
κυκλικϐσ χορϐσ. Οι ςυμμετϋχοντεσ πιϊνονται χϋρι – χϋρι και κϊνουν κϑκλο γϑρω απϐ τη φωτιϊ. 
Μϐλισ το ϊναμμα ολοκληρωθεύ, το ζευγϊρι αλλϊ και οι υπϐλοιποι παριςτϊμενοι πηδοϑν πϊνω 
απϐ τη φωτιϊ, θυμύζοντασ το ϋθιμο του Κλόδονα. 

Σο “Σρντεζ” παλαιϐτερα εύχε διαφορετικό μορφό, ϐπωσ ςυνόθωσ ςυμβαύνει με ϐλα τα ϋθιμα που 
χρονολογοϑνται απϐ τϐςο παλιϊ. το πϋραςμα των χρϐνων, νϋα ςτοιχεύα προςτύθενται, πολλϊ 
αλλϊζουν, αλλϊ αναπροςαρμϐζονται και επανϋρχονται. 

https://www.youtube.com/watch?v=zI6KYM2wRj4 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zI6KYM2wRj4


Αρμϋνικο Σοπύκ (ςυνταγό) 

Τλικϊ 

Για τη βϊςη 

• 200γρ. ρεβύθια ξεφλουδιςμϋνα, μουςκεμϋνα αποβραδύσ ςε νερϐ με ¼ κουτ. 

γλυκοϑ ςϐδα 

• 200γρ. πατϊτεσ ξεφλουδιςμϋνεσ, βραςμϋνεσ 

• ½ κουτ. γλυκοϑ αλϊτι 

• ¼ φλιτζανιοϑ ταχύνι 

Για τη γϋμιςη 

• 2 μϋτρια κρεμμϑδια, ψιλοκομμϋνα 

• 2 ςκελύδεσ ςκϐρδο ψιλοκομμϋνο 

• 2 κουτ. ςοϑπασ ςταφύδεσ (προτιμϐτερο μαϑρεσ) 

• 2 κουτ. ςοϑπασ κουκουνϊρι 

• 1 κουτ. γλυκοϑ κανϋλα 

• 1 κουτ. γλυκοϑ κϑμινο 

• ½ κουτ. γλυκοϑ μπαχϊρι τριμμϋνο 

• ½ κουτ. γλυκοϑ πιπϋρι 

• 2 κουτ. γλυκοϑ ζϊχαρη 

• 2 κουτ. ςοϑπασ λϊδι 

• 1 φλιτζϊνι ταχύνι 

 

Φ0ΡΟSasnabar:https://www.youtube.com/watch?v=5srvVtgD5F8 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5srvVtgD5F8


Δράςη 3η :  ΜΤΡΝΗ 

Ζϊχοσ Αντώνιοσ (Α’ Γυμναςύου) 

«τη μύρνη ζούςαν πλούςια οι πατρικού παππούδεσ, 

που χύλιεσ γλώςςεσ ϊκουγεσ ςαν βϊδιζεσ ςτισ ρούγεσ. 

Μπροςτϊ όταν ςτο εμπόριο , ςτην τϋχνη, ςτο τραγούδι, 

ςτο χώρο του πολιτιςμού το πιο όμορφο λουλούδι.» 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 



Μικραςιατικϊ ϋθιμα τησ Πρωτοχρονιϊσ 

τον ευρϑτερο μικραςιατικϐ χώρο εντονϐτατη υπόρχε η βυζαντινό παρϊδοςη ςτα 

πρωτοχρονιϊτικα ϋθιμα, μϋςα απϐ την οπούα πϋραςαν οι αρχαιοελληνικϋσ μασ 

ςυνόθειεσ και δοξαςύεσ. 

Σα κϊλαντα ψϊλλονταν την παραμονό τησ Πρωτοχρονιϊσ. Οι νοικοκυρϋσ 

προετούμαζαν το τραπϋζι τησ πρώτησ ημϋρασ του χρϐνου, που ϋπρεπε να ϋχει ϐλα τα 

καλϊ του Θεοϑ για να πϊει καλϊ η χρονιϊ. Γλυκύςματα για να εύναι γλυκιϊ η νϋα 

χρονιϊ, καρποϑσ για καλό ςοδειϊ, δϑναμη και υγεύα, ξηροϑσ καρποϑσ, κρϋασ (ποτϋ 

ψϊρι τϋτοια ημϋρα), πύτεσ, πολλϊ φαγητϊ – ϐλα ςερβιριςμϋνα πϊνω ςε μεγϊλο τραπϋζι 

με τα καλϑτερα τραπεζομϊντιλα, τα καλϑτερα ςερβύτςια. 

 Σην παραμονό το βρϊδυ, ό ανόμερα ςτο γεϑμα, ο πατϋρασ μούραζε τα δώρα που όταν 

χρυςαφικϐ για τη γυναύκα, παιχνύδια για τα παιδιϊ. Με την αλλαγό του χρϐνου, τα 

μεςϊνυκτα, ϊνοιγαν τισ βρϑςεσ του ςπιτιοϑ για να φϑγουν οι ςτενοχώριεσ του παλιοϑ 

χρϐνου, να τρϋξουν ςτο ςπιτικϐ οι χαρϋσ του νϋου. 

Μετϊ τη Θεύα Λειτουργύα ο πατϋρασ ϋκανε «ποδαρικϐ» μπαύνοντασ ςτο ςπύτι με το δεξύ 

πϐδι. Κρατοϑςε πϋτρα και την ϊφηνε κϊτω μϐλισ ϋμπαινε ςτην εύςοδο του ςπιτιοϑ, για 

να εύναι ςτϋρεο το ςπιτικϐ του, και ϋςπαζε ρϐδι για να υπϊρχει ευτυχύα. Όλη την ημϋρα 

ϋπρεπε να εύναι ό να δεύχνουν χαροϑμενοι, χαμογελαςτού, δεν μιλοϑςαν για ςτενϐχωρα 

θϋματα, επειδό ϐ,τι ϋκαναν την Πρωτοχρονιϊ θα ϋκαναν ϐλο το χρϐνο. Οι πϐρτεσ των 

ςπιτιών όταν ανοικτϋσ. Υύλοι και ςυγγενεύσ πόγαιναν για τα «χρϐνια πολλϊ» απϐ το ϋνα 

ςπύτι ςτο ϊλλο και οι οικοδϋςποινεσ τρατϊριζαν γλυκϊ και ποτϊ φτιαγμϋνα απϐ τισ 

ύδτο μεςημεριανϐ τραπϋζι δϋςποζε η Βαςιλϐπιτα με διϊφορεσ τοπικϋσ ονομαςύεσ. 

Ιδιαύτερα προςεγμϋνη, «κεντημϋνη», πλουμιςμϋνη απϐ τη νοικοκυρϊ με περύςςια 

αγϊπη, φροντύδα και ςεβαςμϐ. Ήταν η πύτα του Μικραςιϊτη Αγύου Βαςιλεύου του 

Μεγϊλου. 

Ο πατϋρασ, αφοϑ ϋκανε το ςταυρϐ του με ϐλη την οικογϋνεια, πριν αρχύςουν να τρώνε 

ςταϑρωνε τη Βαςιλϐπιτα τρεισ φορϋσ, την ϋκοβε και μούραζε τα κομμϊτια ανϊλογα με 

την ηλικύα των μελών τησ οικογϋνειασ – δεύγμα ςεβαςμοϑ, αφοϑ το πρώτο κομμϊτι 

αφιερωνϐταν ςτον Φριςτϐ, το επϐμενο ςτον Μεγϊλο Βαςύλειο, το τρύτο ςτο ςπύτι. Σο 

τελευταύο κομμϊτι το ϋκοβαν για τουσ φτωχοϑσ – δεύγμα αλληλεγγϑησ και αγϊπησ ςτον 

ςυνϊνθρωπο, αλλϊ και ταπεινοφροςϑνησ, επειδό πύςτευαν ϐτι ϐφειλαν να ευχαριςτοϑν 

τον Θεϐ καθημερινϊ για το φαγητϐ που εύχαν τη δυνατϐτητα να φϊνε. Βϋβαια, απϐ τισ 

παραμονϋσ εύχε κϊνει ο καθϋνασ, ϐπωσ μποροϑςε, το καθόκον του ςε ϊπορουσ, 

φτωχοϑσ, αδϑνατουσ ςυνανθρώπουσ. Δεν ξεχνοϑςαν να δώςουν και ςτα ζώα τουσ λύγο 

απϐ τη Βαςιλϐπιτα. 

 



 

μυρνϋικο πιλϊφι (ςυνταγό) 

 

ΤΛΙΚΑ για 4-6 ϊτομα 

2 φλ.τς. ρϑζι νυχϊκι (ό parboiled) 

2 μϋτρια κρεμμϑδια, ψιλοκομμϋνα 

2/3 φλ.τς. κουκουνϊρι (πλυμμϋνο) 

2/3 φλ.τς. μαϑρεσ ςταφύδεσ, μουλιαςμϋνεσ ςε νερϐ 

1 μικρϐ ξϑλο κανϋλασ 

3 μοςχοκϊρφια (γαρύφαλα) 

4 κϐκκουσ μπαχϊρι (ό 1/2 κ.γλ. μπαχϊρι ςε ςκϐνη) 

1 πρϋζα κϐλιανδρο, ςε ςκϐνη 

1/2 κ.γλ. κουρκουμϊ (η ςυνταγό "ζητοϑςε" ζαφορϊ) 

2 κ.ς. βοϑτυρο αγελϊδοσ 

2 κ.ς. ελαιϐλαδο 

3-4 φλ.τς. ζεςτϐ νερϐ 

 

ΦΟΡΟ 

«Απϐ ξϋνο τϐπο» Μικραςιϊτικοσ ςυρτϐσ 

https://www.youtube.com/watch?v=e2qo84rDxxE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=e2qo84rDxxE


Δράςη 4η: ΑΜΙΟ – ΑΜΧΟΤΝΣΑ 

Φαδϋλη Κωνςταντύνα (Β΄Γυμναςύου) 

«Εύτε αμψούντα, εύτε Αμιςό την ϋλεγε η γιαγιϊ μου 

την πόλη που γεννόθηκε κι ϋφερε ςτα όνειρϊ μου.                       

Μ’ ϋμαθε να την αγαπώ μϋςα από τισ εικόνεσ. 

Σισ μνόμεσ τησ ζωντϊνευε ,όταν όμαςταν μόνεσ.» 

 



 

 

 

 

 



ΕΘΙΜΑ 

 Εύναι ϋνα από τα ϋθιμα που ϋφεραν μαζύ τουσ οι πόντιοι τησ περιοχόσ μασ, 

από τισ αληςμόνητεσ πατρύδεσ,  Σο ϋθιμο ςυμβολύζει την Ανϊςταςη του 

Κυρύου και τη ςύγκρουςη του καλού με το κακό. 

 Κριτόριο επιλογόσ των αυγών εύναι ο όχοσ του αυγού όταν αυτό χτυπϊ 

ελαφρϊ ςτα μπροςτινϊ δόντια. Δηλαδό τςουγκρύζουμε τα αυγϊ ςτο ςτόμα 

και από τον όχο που βγϊζει ςτο δόντι όςο πιο λεπτόσ και διαπεραςτικόσ, 

τόςο πιο γερό εύναι το αυγό. 

 Σα πρώτα χρόνια τησ εγκατϊςταςησ των ποντύων ςτην περιοχό μαζύ με τισ 

αυγομαχύεσ γύνονταν και αγώνεσ πϊλησ. 

 Σην εκδόλωςη πλαιςύωςαν τα παιδιϊ του υλλόγου μασ με τουσ όχουσ τησ 

Ποντιακόσ λύρασ και ποντιακούσ χορούσ. 

 Εκεύνη την εποχό λοιπόν, ςτον Πόντο και κυρύωσ ςτον Ανατολικό, η 

νιόπαντρη γυναύκα κρατούςε «Μασ» ςτα πεθερικϊ τησ, ϋωσ και 7 χρόνια. 

Σο οπούο απαιτούςε υπακοό τησ νύφησ, υποταγό, δουλεύα, περιοριςμϋνη 

ελευθερύα, παύδευςη ψυχόσ και ςώματοσ γενικϊ. 

 Κύριο χαρακτηριςτικό του «Μασ» όταν η «εκούςια αλαλύα» 

 Δεν επιτρεπόταν η νύφη να μιλϊει ςτον πεθερό, ςτη πεθερϊ και ςε ϊλλα 

μϋλη τησ οικογϋνειασ του ςυζύγου τησ, που όταν μεγαλύτερα απ’ αυτόν. 

Λόγω τόρηςησ ςεβαςμού και υπακοόσ. Κϊτι παρϊδοξο βϋβαια ςτισ μϋρεσ 

μασ, αλλϊ καθόλου απύθανο για εκεύνη την εποχό. 

 ε πολλϋσ δε περιπτώςεισ δεν επιτρεπόταν κυρύωσ να αντικρύςει τον 

πεθερό τησ. Φαρακτηριςτικό εύναι η φρϊςη: 

 «Η νύφε κρατεύ μϊχ‘» 

 Η νύφη δεν ϋτρωγε ποτϋ μαζύ τουσ, ενώ αυτό τουσ ϋςτρωνε και τουσ 

ξϋςτρωνε το τραπϋζι. Ενώ πϊντοτε ςτεκόταν ςτο πόδι, μακρυϊ από τζϊκι 

και ποτϋ μπροςτϊ ςτα πεθερικϊ τησ. Ότι όθελε να πει το ϋλεγε ςτον 

«διερμηνϋα» τον ϊντρα τησ και αυτόσ το μετϋφερε ςτουσ γονεύσ του. 

 Επύςησ, μϋςα ςτα καθόκοντα τησ όταν η φροντύδα των πεθερικών. Π.χ. το 

πλύςιμο των ποδιών που ςυμβόλιζε και την υποταγό τησ… 

 Αυτό το Ποντιακό ϋθιμο ςτόχευε ςτο να δεύξει τον μεγϊλο ςεβαςμό τησ 

νύφησ απϋναντι ςτα μϋλη τησ οικογϋνειασ του ςυζύγου τησ. Ενώ 

παρϊλληλα όταν και ϋνασ τρόποσ αποφυγόσ αντιγνωμιών, ιδιοτροπιών ό 

και καβγϊδων με τισ ϊλλεσ νύφεσ, οι οπούεσ ζούςαν όλεσ ςτο ύδιο ςπύτι. 

 Σην 1η Υεβρουαρύου γινόταν ειδικόσ Αγιαςμόσ ςτισ εκκληςύεσ. Κατόπιν 

ϋπαιρναν όλοι από τον Αγιαςμό και ρϊντιζαν μϋςα ςτα ςπύτια τουσ, για να 

μη πϋςει ακρύδα. Καθώσ και ςτουσ κόπουσ, για να μη ςκουληκιϊςουν οι 

ρύζεσ των δϋντρων και των φυτών. 

https://www.lelevose.gr/tag/ithi_ethima/


 τη ϊντα κατϊ τον μόνα Υεβρουϊριο δεν τελούςαν γϊμουσ, καθώσ 

θεωρούςαν τον μόνα αυτό γρουςούζικο, ιδιαύτερα ςτισ δύςεκτεσ χρονιϋσ. 

Για τον ύδιο λόγο ςτο ταυρύν δεν ϊρχιζαν καμύα δουλειϊ την 1η ημϋρα του 

Υεβρουαρύου. 

 την Ινϋπολη και τη ινώπη πύςτευαν πωσ όποιοσ ϊντρασ εργαζόταν τισ 

τρεισ πρώτεσ ημϋρεσ του Υεβρουαρύου ό όποια γυναύκα όταν ϋγκυοσ, θα 

γεννούςε ελαττωματικό παιδύ, το οπούο αποκαλούςαν «Κουτςουκιϊρη» ό 

«Κουτςουκιϊρικο». 

 τον Πόντο κατϊ τον Υεβρουϊριο γινόντουςαν οι προεργαςύεσ και οι 

δουλειϋσ που αφορούςαν τα δϋντρα, όπωσ εύναι τα κλϊδεμα και το 

μπόλιαςμα. Σον ύδιο μόνα φύτευαν και τα περιςςότερα καρποφόρα 

δϋντρα. 

 

ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΕ ΤΝΣΑΓΕ 

• Σο κρϋασ ςτον Πόντο 
• Η οικονομύα του Πόντου, πϋρα από το εμπόριο των αγροτικών 

προώόντων, ςτηριζόταν ςτη γεωργύα, ςτη κτηνοτροφύα και ςτην 
αλιεύα. Η κτηνοτροφύα περιοριζόταν κυρύωσ ςτα βοοειδό, αφού η 
βλϊςτηςη τησ περιοχόσ δεν ευνοούςε την ανϊπτυξη των 
αιγοπροβϊτων. 

• Έτςι λοιπόν, η κατανϊλωςη κρϋατοσ όταν αρκετϊ χαμηλό, αφού τα 
βοοειδό δεν εύναι ζώα που ςυχνϊ μπορούςε να ςφϊξει κανεύσ. Επύςησ, 
μηδενικό όταν και η κατανϊλωςη μοςχαρύςιου κρϋατοσ, πολύ λύγη 
αρνιών – κατςικιών και λύγη του χοιρινού. Αν και κϊποιεσ οικογϋνειεσ 
εκτρϋφαν γουρούνια, τα οπούα ϋςφαζαν κυρύωσ τον χειμώνα – κατϊ τη 
περύοδο των Φριςτουγϋννων  

• Μικρό εύναι και η παρουςύα των πουλερικών. Η πτηνοτροφύα όταν 
βϋβαια μια «οικογενειακό υπόθεςη» και ϋτςι το διαιτολόγιο των 
Ποντύων περιεύχε αρκετό κρϋασ πουλερικών (κότεσ, πϊπιεσ, χόνεσ), 
όπωσ επύςησ και αυγών. 

 

ΦΟΡΟ 

Φορόσ «αμψών».  

https://www.youtube.com/watch?v=jR9ReXYNacI 

 

 

 

https://www.lelevose.gr/santa-to-souli-tou-pontou/
https://www.lelevose.gr/pontiakos-gamos-kai-ta-ethima-tou/
https://www.lelevose.gr/tag/ktinotrofia/


Δράςη 5η :  ΣΡΑΠΕΖΟΤΝΣΑ 

Μαςτρονικολϐσ Αλϋξανδροσ (Α’ Γυμναςύου) 

«την Σραπεζούντα χϊνονται οι ρύζεσ μασ ςτο χρόνο. 

Οι ςυγγενεύσ την ϊφηςαν χαμϋνοι μεσ ςτον πόνο. 

των Κομνηνών το φρούριο εύχανε τη ζωό τουσ, 

μα εδώ ξανϊ την ϋφτιαξαν με την υπομονό τουσ.» 

 



 

 

 

 

 



Έθιμα των Φριςτουγϋννων ςτην Σραπεζοϑντα  

Στον Πόντο τα Χριςτούγεννα τα τιμούςαν με ευλϊβεια και λαμπρότητα, καθώσ εύναι μια από τισ 
ςημαντικότερεσ γιορτϋσ τησ Χριςτιανοςύνησ και ωσ γνωςτόν οι Πόντιοι εύναι βαθιϊ θρηςκευόμενοι. 
Έδιναν, μεν, μεγϊλη ςημαςύα το θρηςκευτικό κομμϊτι των ημερών, ωςτόςο δεν παρϋλειπαν και τισ 
ετοιμαςύεσ για το γιορτινό τραπϋζι. 

Συγκεκριμϋνα ςτην Τραπεζούντα, τισ μϋρεσ αυτϋσ τισ γιόρταζαν όλοι μαζύ, μϋςα ςε κλύμα 

θρηςκευτικού φρονόματοσ και χαρϊσ. 

Την παραμονό όλα τα μαγαζιϊ ϋςφιζαν από ζωό, καθώσ ο κόςμοσ ϋβγαινε για τα τελευταύα ψώνια. Το 
βρϊδυ, όμωσ, όλα τα μαγαζιϊ ϋκλειναν, προκειμϋνου όλοι να ετοιμαςτούν για τη μεγϊλη ημϋρα. 
Μπορεύ οι μεγϊλοι να εύχαν το ϊγχοσ των εορταςτικών ετοιμαςιών, ωςτόςο τα παιδιϊ όταν πιο 
ανϋμελα και το βρϊδυ τησ παραμονόσ, ϊφηναν τουσ μεγϊλουσ να αςχοληθούν με τισ ετοιμαςύεσ και 
εκεύνα ϋβγαιναν για να ψϊλλουν τα κϊλαντα, κρατώντασ πολύχρωμα φαναρϊκια. 

Επύςησ, το βρϊδυ τησ παραμονόσ οι νοικοκυραύοι ϋκαιγαν ςτο τζϊκι το «Χριςτοκούρ’», ϋνα 
κούτςουρο, ειδικϊ κομμϋνο, για τη ςυγκεκριμϋνη μϋρα. Το ϊναβαν με τον πρώτο χτύπο τησ καμπϊνασ 
και προςπαθούςαν να κρατόςουν την φωτιϊ αναμμϋνη τισ τρεισ μϋρεσ των Χριςτουγϋννων, τα 
λεγόμενα «Χριςτουόμερα». Επιπλϋον, τοποθετούςαν το κούτςουρο ϋτςι ώςτε να καύγεται όρθιο, 
καθώσ πύςτευαν πωσ ϋτςι θα τουσ φϋρει καλοτυχύα. Ήταν τόςο ςημαντικό αυτό η διαδικαςύα, που 
λόγω του φόβου τουσ μόπωσ αποκοιμηθούν και δεν ακούςουν το χτύπο τησ καμπϊνασ για να 
ανϊψουν το «Χριςτοκούρ’», εύχαν αναθϋςει ςτον «ζαγκότζον» να περϊςει και να τουσ χτυπόςει την 
πόρτα με το ραβδύ του. 

Επιπλϋον, την παραμονό, οι νοικοκυρϋσ ϋφτιαχναν κουλούρια τόςο για το ςπύτι τουσ, όςο και για τα 
ζώα τουσ, όπωσ επύςησ και τα Χριςτόψωμα. Στα Χριςτόψωμα, τα οπούα κατεύχαν ςημαντικό θϋςη ςτο 
γιορτινό τραπϋζι, ϋβαζαν καρύδια και μετϊ το ψόςιμο ϋριχναν από πϊνω μϋλι και ςτη ςυνϋχεια με 
αμύγδαλα δημιουργούςαν τη γϋννηςη του Χριςτού ό δημιουργούςαν ϋνα ςταυρό και ςτη μϋςη 
τοποθετούςαν ϋνα ολόκληρο καρύδι. 

Τα ξημερώματα των Χριςτουγϋννων όλοι οι κϊτοικοι, μικρού και μεγϊλοι, φορούςαν τα γιορτινϊ τουσ 
ρούχα και πόγαιναν ςτην εκκληςύα, προκειμϋνου να παρακολουθόςουν τη χριςτουγεννιϊτικη 
λειτουργύα. Όλα τα ςταςύδια όταν γεμϊτα από κόςμο, ο οπούοσ παρακολουθούςε με ευλϊβεια τη Θεύα 
Λειτουργύα. Οι εκκληςύεσ τησ περιοχόσ, όπωσ ο Άγιοσ Βαςύλειοσ, ο μητροπολιτικόσ ναόσ του Αγύου 
Γρηγορύου και η Αγύα Μαρύνα, την ημϋρα εκεύνη «φορούςαν» κι εκεύνεσ τα γιορτινϊ τουσ. Όλοι οι 
πολυϋλαιοι και όλα τα καντόλια όταν αναμμϋνα και λαμπϊδεσ, μικρϋσ και μεγϊλεσ, υπόρχαν ςτα 
μανουϊλια. Οι ιερεύσ φορούςαν τα χρυςϊ τουσ ϊμφια και οι ψϊλτεσ, λόγω τησ ημϋρασ, φορούςαν κι 
εκεύνοι ρϊςα. 

Με την ανατολό του όλιου γινόταν η απόλυςησ και ςτη ςυνϋχεια όλοι επϋςτρεφαν ςτα ςπύτια τουσ 
προκειμϋνου να γιορτϊςουν, με την οικογϋνεια και τουσ φύλουσ τουσ, τη γϋννηςη του Θεανθρώπου. 

Μετϊ το φαγητό και τισ ευχϋσ που αντϊλλαςςαν, ακολουθούςε μουχαμπϋτ’. Άλλωςτε η μουςικό και 
ο χορόσ εύναι ςτο αύμα των Ποντύων και επιδύδονται ςε αυτϊ με την πρώτη ευκαιρύα. 

Φορϐσ :Ομϊλ 

https://www.youtube.com/watch?v=RA760SLAYEA 

 

https://www.trapezounta.gr/pontus/culture/music-instruments/
https://www.trapezounta.gr/pontus/culture/dances/
https://www.youtube.com/watch?v=RA760SLAYEA


 

6η Δράςη: ΥΙΛΙΠΠΑΙΟΙ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

Γιωτϊκη Μϊρθα (Α’ Γυμναςύου) 

«Από τουσ Υιλιππαύουσ, κοντϊ ςτα Γρεβενϊ  

όρθανε οι παππούδεσ μου ςτον κϊμπο χαμηλϊ.  

Ήτανε Κουπατςϊρηδεσ και τον ωραύο χορό τουσ  

<<Λαφόνα>> τον ελϋγανε, τον ςϋρναν ςτο βουνό τουσ.» 

 
 

 



 

 

ΟΙ ΑΡΡΑΒΩΝΕ ΚΑΙ Ο ΓΑΜΟ ΣΟΤ ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΤ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

 

  Σο πανηγϑρι του χωριοϑ δεν αποτελοϑςε μϐνο ςυνϊντηςη των ςυγχωριανών 

αλλϊ και τϐποσ ανταμώματοσ των νϋων του χωριοϑ. Οι νϋοι ϋβλεπαν τισ κοπϋλεσ που 

όταν ςε ηλικύα γϊμου και ϐποια τουσ ϊρεςε ϋςτελναν ςτη ςυνϋχεια τουσ προξενητϊδεσ 

για να τη ζητόςουν απϐ την οικογϋνεια τησ. Οι προξενητϊδεσ όταν ϊνδρεσ και γυναύκεσ, 

με κϑριουσ εκπροςώπουσ τον ρϊφτη απϐ την πλευρϊ των ανδρών και  τη μαμό απϐ την 

πλευρϊ των γυναικών, καθώσ γνώριςαν ςχεδϐν ϐλεσ τισ οικογϋνειεσ.  

 Ο προξενητόσ μετϋφερε το μαντϊτο και την επιθυμύα τησ οικογϋνειασ του νϋου,  

ςτον πατϋρα τησ νϋασ  και αν ο πατϋρασ ςυμφωνοϑςε, τϐτε εμφανιζϐταν η κϐρη και 

φιλοϑςε το χϋρι του πατϋρα, ωσ ϋνδειξη ςεβαςμοϑ και αποδοχόσ του προξενιοϑ. Ακϐμη 

και αν δεν ςυμφωνοϑςε η κϐρη ςτην επιλογό του πατϋρα τησ δεχϐταν ςτωικϊ την 

απϐφαςό του καθώσ μεγϊλωνε μϋςα ςε μια ανδροκρατοϑμενη οικογϋνεια, ϐπου η 

απϐφαςη του πατϋρα όταν «νϐμοσ».  τη ςυνϋχεια μετϊ το «κλεύςιμο», το ςπύτι 

επιςκεπτϐταν ο πατϋρασ του αγοριοϑ και κερνοϑςε την νϋα λϑρα ό χρόματα. Ο λαϐσ 

ϋλεγε ϐτι το κϋραςε «καπϊρο» δεύχνοντασ με αυτϐ το ςημϊδι ϐτι θα προχωροϑςαν 

ςτουσ επύςημουσ αρραβώνεσ. 



 

(Ο προπϊππουσ μου Ανδρϋασ και η προγιαγιϊ μου Μαρύα με ςυγγενεύσ)   

Για τα επύςημα οριζϐταν μύα ημϋρα που το ςϐι του γαμπροϑ, με την παρουςύα 

παπϊ -καθώσ ο ςεβαςμϐσ προσ την θρηςκεύα και τη χριςτιανικό πύςτη όταν πολϑ 

μεγϊλοσ- θα επιςκεπτϐταν το ςπύτι τησ νϑφησ για να αλλϊξουνε βϋρεσ. Σην ώρα που 

περνοϑςαν τα δαχτυλύδια ςυγγενεύσ πυροβολοϑςαν με τρύα ϐπλα για να ακοϑςει ϐλο το 

χωριϐ.  Η ηλικύα τησ νϑφησ ςτισ περιςςϐτερεσ περιπτώςεισ δεν ξεπερνοϑςε τα 15 

χρϐνια. Και αυτϐ γιατύ τα χρϐνια τησ ςκλαβιϊσ επύ Σουρκοκρατύασ, οι Αρβανύτεσ και οι 

Σοϑρκοι ϊρπαζαν τισ ϐμορφεσ κοπϋλεσ και τισ ϋςτελναν ςτα χαρϋμια του Αλό Παςϊ. 

Απϐ την ϊλλη ο προοριςμϐσ τησ γυναύκασ δεν όταν ϊλλοσ απϐ το να αποκτόςει δικϐ 

τησ ςπιτικϐ και να κϊνει οικογϋνεια.  



 

(Ο προπϊππουσ μου Ανδρϋασ και η προγιαγιϊ μου Μαρύα)  

 

 

Ο γϊμοσ των παλαιϐ καιρϐ ςτουσ Υιλιππαύουσ Γρεβενών, οριζϐταν ςε μικρϐ διϊςτημα 

απϐ τον αρραβώνα, ϊρχιζε το ϊββατο και ολοκληρώνονταν  τη Δευτϋρα. Σο ϊββατο 

καλοϑςαν τουσ ςυγγενεύσ και ο γαμπρϐσ και η νϑφη, ο καθϋνασ ςτα ςπύτια του  

ϋςφαζαν ϋνα δυο αρνιϊ, τα ϋκοβαν μερύδεσ και τα ϋβραζαν ςε μεγϊλα καζϊνια, το 

μαγεύρευαν με ρϑζι, η γιαχνύ με κρεμμϑδια, ό με φαςϐλια (ϋπαιζε ρϐλο για την επιλογό, 

η εποχό που γινϐταν ο γϊμοσ και τα ειςοδόματα του κϊθε νοικοκυριοϑ ).  Αγϐραζαν 

κραςύ απϐ το Ζϊλοβο και το κουβαλοϑςαν μϋςα ςε τουλοϑμια πϊνω ςε ζώα.  

 Απϐ το ευχϊριςτο γεγονϐσ δεν θα μποροϑςαν να λεύπουν τα ϐργανα. Η πιο 

γνωςτό ορχόςτρα τησ περιοχόσ βριςκϐταν απϐ νωρύσ το μεςημϋρι του αββϊτου ςτο 

χωριϐ. τη ςυνϋχεια οι οικογϋνειεσ ϋβαζαν τουσ μπρϊτιμουσ και καλοϑςαν ϐλουσ τουσ 

κατούκουσ και μετϊ με τη ςυνοδεύα τησ μουςικόσ πόγαιναν το βρϊδυ ςτο ςπύτι του 

Νονού. το δρϐμο τραγουδοϑςαν δημοτικϊ τραγοϑδια   

Όταν  γϑριζαν ςτο ςπύτι μαζύ με τον Νονϐ, οι μπρϊτιμοι ϋφερναν τα φαγητϊ ςτα 
τραπϋζια και αφοϑ ϋτρωγαν, ϊρχιζαν το τραγοϑδι. 

Ο χορϐσ ξεκινοϑςε με τη ςειρϊ, πρώτα χϐρευε ο Νονϐσ που εύχε το ςεβαςμϐ 
ϐλων και επϋλεγε με τη ςειρϊ ποιοσ θα χορϋψει. υνόθωσ χϐρευαν πρώτα τα 
γεροντϐτερα μϋλη τησ οικογϋνειασ. Σα  ξημερώματα τησ Κυριακόσ και αφοϑ 
γευμϊτιζαν πρώτα  ξεκινοϑςαν να πϊνε ςτο ςπύτι τησ νϑφησ και να ςυνεχύςουν προσ 
την εκκληςύα για τα τελϋςουν τα ςτϋφανα.  το δρϐμο που πόγαιναν τραγουδοϑςαν : 

Μπεζϋριςα περπϊτηςα  

Βλαχειϊ και Βουκουρϋςτι  

Κϐρη δεν μπϐρεςα να βρω  

Εμϋνα για να αρϋςει 



αν μια κϐρη ουλιώτιςςα  

τραβϊ φορϊει το φϋςι . 

Με αυτϐ το τραγοϑδι οι Κουπατςαραύοι των Υιλιππαύων Γρεβενών ςυνϋδεαν ϊμεςα  
την καταγωγό τουσ  με την Ήπειρο απϐ ϐπου ϋφυγαν κυνηγημϋνοι. Με το που ϋφταναν 
ςτο ςπύτι τησ νϑφησ οι ςυγγενεύσ, ϋςερναν τον χορϐ ϋχοντασ μπροςτϊ τον γαμπρϐ με 
τον Νονϐ. «υμπϋθεροι μασ ϋρχονται ςαν όρθαν, καλώσ όρθαν». τη ςυνϋχεια 
φϐρτωναν τα προικιϊ τησ νϑφησ ςτα ϊλογα που εύχαν κρεμαςμϋνα επϊνω τουσ τα 
λεγϐμενα «χαρϊλια» (μεγϊλα τςουβϊλια). Πϊνω ςτα «χαρϊλια» ϋςτρωναν μια 
βελϋντζα και ςτη ςυνϋχεια ϋβαζαν καβϊλα ϋνα αγϐρι  κρατώντασ ϋναν καθρϋπτη ώςτε 
η νϑφη να μπορϋςει να τεκνοποιόςει, ενώ ανϑπαντρα κορύτςια κουβαλοϑςαν ςε 
καλϊθια  τησ ζυμωτϋσ κουλοϑρεσ και τα γλυκύςματα. 

 

 

  Αφοϑ πόγαιναν ςτην εκκληςύα και γινϐταν τα ςτϋφανα κατϋληγαν ςτην πλατεύα 
του χωριοϑ ϐπου ϋςτηναν χορϐ, ςτον ϋξω κϑκλο οι ϊνδρεσ με πρώτο τον Νονϐ και ςτη 
ςυνϋχεια τον γαμπρϐ  και ςτον μϋςα κϑκλο οι γυναύκεσ μπροςτϊ η νϑφη και ϊρχιζαν το 
τραγοϑδι  και τον χορϐ  

Λαφόνα μου (ςτρωτϐσ χορϐσ ςε δϑο κϑκλουσ):  

                     Ρύχνω το μαντηλϊκι μου  

                      Ρύχνω το μαντηλϊκι μου 

Σριοδιπλο ςτον ώμο λαφόνα μου 

Σριϐδιπλο ςτον ώμο γαλιϊντρα μου. 

                      Και παύρνω δύπλα τα βουνϊ 

                      Και παύρνω δύπλα τα βουνϊ 



                      Διπλϊ τα κορφοβοϑνια λαφόνα μου 

                      Διπλϊ τα κορφοβοϑνια γαλιϊντρα μου. 

 

Οι ςυγγενεύσ των δϑο οικογενειών κερνοϑςαν με χρόματα την ορχόςτρα.  

 

 

Μετϊ απϐ πολλϋσ ώρεσ χοροϑ και τραγουδιοϑ κατϋληγαν ςτο ςπύτι του γαμπροϑ 
ϐπου ςτρωνϐταν πϊλι τραπϋζι και μετϊ ςυνεχιζϐταν το γλϋντι μϋχρι το πρωύ  ϐπου ο 
καθϋνασ πόγαινε ςτο ςπύτι του. Σην Δευτϋρα οι ςυγγενεύσ τησ νϑφησ « οι παπαρϊδεσ» 
μαζεϑονταν ςτο ςπύτι του γαμπροϑ. Ο καθϋνασ κουβαλοϑςε και απϐ ϋνα φαγητϐ ό πύτα 
και κραςύ και γλεντοϑςαν μϋχρι αργϊ το βρϊδυ ϐπου και τελεύωνε ο γϊμοσ.   

Οι ραφτϊδεσ ϋραβαν τα ροϑχα του γαμπροϑ. Πρώτα ϋραβαν το τςιπούνιπου 
όταν ϊςπρο και γϑρω ϋβαζαν ϊςπρα μεταξωτϊ ςερύτιαςτα μανύκια και ςτον κορμϐ Με 
ϊςπρεσ μεταξωτϋσ κλωςτϋσ κεντοϑςαν το κοντϊντεροπου όταν μαϑρο. Σο 
πουκϊμιςο που όταν απϐ ϊςπρο πανύ, με φαρδομϊνικα μανύκια με λανκιολια, 
φουςτανϋλα με πολλϊ λανκιόλια, κϊλτςεσ ϊςπρεσ τισ πατοϑνεσ, με καλτςοδϋτεσ  
μαϑρεσ και ζουνϊρι μαϑρο πϊνινο. 

Σα τςαροϑχια όταν απϐ αδιϊβροχο καφϋ δϋρμα με μεταξωτό τρύχινη φοϑντα.  

Η νϑφη φοροϑςε μακρϑ φουςτϊνι μπλε χρώματοσ, με μαϑρα κεντόματα που το 
ϋλεγαν ςτόφα. Σο τςικϋτο μϋχρι τον κορμϐ κεντημϋνο με κύτρινεσ μεταξωτϋσ κλωςτϋσ 
και το ϑφαςμα μϋχρι τον κορμϐ μαϑρο. Σο αςιμοζώναρο κεντημϋνο με αςημϋνιεσ 
πλϊκεσ. 

Όλα τα υφϊςματα εύχαν υφανθεύ ςτον αργαλειϐ.   

 



 

ΧΟΡΟΣ :<<ΛΑΦΗΝΑ>>( ΣΥΡΤΟΣ ΣΤΑ ΔΥΟ) 

https://www.youtube.com/watch?v=ikDQZVaRPpY 

 

7ηΔράςη : ΑΠΡΟΠΟΣΑΜΟ 

Λύλα Μαλαχτϊρη ( Β’ Γυμναςύου) 

                            «αρακατςϊνοι τησ μαμϊσ όταν οι ςυγγενεύσ, 

ςτον Αςπροπόταμο κοντϊ εύχαν κομμϊτι γησ. 

Κρανιϊ το λϋγαν το χωριό που εύχανε το βιόσ τουσ, 

αγϊπη, ομόνοια και χαρϊ ότανε ο ςκοπόσ τουσ.» 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ikDQZVaRPpY


 

Θέςη Κοινότητασ Αςπροποτάμου ςτον νομό Σρικάλων 

 

 

Αςπροπόταμοσ 

 

πίτια Αςπροποτάμου 

 

 

Φορεςιέσ αρακατςάνων 

 

 

 



Έθιμα γάμου των αρακατςάνων 

Οι αρακατςϊνοι ονϐμαζαν τον γϊμο χαρϊ, καθώσ αποτελοϑςε ϋνα απϐ τα 

ςημαντικϐτερα γεγονϐτα ςτη ζωό τουσ. Ειδικϐτερα ςτο παρελθϐν, υπόρχε η ςυνόθεια 

οι αρακατςϊνοι να παντρεϑονται κυρύωσ μεταξϑ τουσ, με την ενδογαμύα να αποτελεύ 

μια προςπϊθεια διατόρηςησ τησ κλειςτόσ κοινωνύασ και του τρϐπου ζωόσ τησ. Οι 

περιςςϐτεροι γϊμοι τϐτε γύνονταν με ςυνοικϋςιο (προξενιϐ) και τον γαμπρϐ ό τη νϑφη 

διϊλεγε ςυνόθωσ ο πατϋρασ και ςπανιϐτερα η μητϋρα ό κϊποιοσ ϊλλοσ ςυγγενόσ, 

χωρύσ να ϋχει βϊροσ η γνώμη του γαμπροϑ ό τησ νϑφησ. Πριν το γϊμο ζϑμωναν ςτο 

ςπύτι του γαμπροϑ μια κουλοϑρα (τα λεγϐμενα προζϑμια), δουλεύα την οπούα ϋκανε μια 

κοπϋλα ανϑπαντρη, υγιόσ και με ζωντανοϑσ γονεύσ. Με αυτϐν τον τρϐπο πύςτευαν πωσ 

η ϋνωςη θα όταν ευλογημϋνη και καλϐτυχη. ημαντικϐ κομμϊτι του ςαρακατςϊνικου 

γϊμου όταν και ο φλϊμπουρασ, ο οπούοσ θεωρεύται εξϋλιξη του βυζαντινοϑ λαβϊρου. 

Ονοματοδοςύα 

Οι 

αρακατςϊνοι 

ςυνόθιζαν να 

κϊνουν κατϊ 

μϋςο ϐρο πϊνω 

απϐ πϋντε 

παιδιϊ. Η 

βϊπτιςη γινϐταν 

ϐταν το παιδύ 

ϋκλεινε τισ 40 

ημϋρεσ και 

πϊντοτε δινϐταν 

χριςτιανικϐ 

ϐνομα ό 

ονϐματα απϐ τισ 

βαςιλικϋσ 

οικογϋνειεσ . Σα 

πρωτϐτοκα 

παιδιϊ ϋπαιρναν 

τα ονϐματα τησ γιαγιϊσ και του παπποϑ απϐ τη μεριϊ του πατϋρα, ενώ απϐ το τρύτο 

παιδύ και ϋπειτα αποφϊςιζε ο νονϐσ του μωροϑ. 

 

 

 



Παραδοςιακϊ Υαγητϊ 

H μουντζωτό Μοιϊζει πολϑ με το κατςαμϊκι, με τη διαφορϊ ϐτι μετϊ το βρϊςιμο 
ψόνεται ςτη γϊςτρα (ό ςτο φοϑρνο). 
Η μπλατςύγκα εύναι ψημϋνο «κατςαμϊκι». Η τραχανόπιτα με γϋμιςη τραχανϊ και 
τϋλοσ η  ( χυτό), που ονομϊζονταν ϋτςι γιατύ χυνϐταν μϋςα ςτο ταψύ και μετϊ 
ψόνονταν. Η μπουκβϊλα όταν ϋνα πολϑ απλϐ πρϐχειρο φαγητϐ, που γινϐταν ςυνόθωσ 
το πρωύ και προοριζϐταν για τα παιδιϊ. Αντικαθιςτοϑςε το ψωμοτϑρι για να 
«κατεβαύνει» ευκολϐτερα και γευςτικϐτερα.    Η ταχτοκλουρα  Ήταν το ύδιο 
τυρϐψωμο, το οπούο ϐμωσ το ϋψηναν ςκεπϊζοντασ το με τη ζεςτό ςτϊχτη τησ φωτιϊσ 
τησ βϊτρασ. Η βιταλιϊ  Ήταν κομμϊτι ζυμϊρι, ςτο οπούο αναμεύγνυαν και λύγο τυρύ και 
το ϋψηναν ςτη γϊςτρα.  

 

 

Φορόσ αρακατςϊνων: «Πϋραςα τριανταφυλλιϊ μου» 

Σραγοϑδι του γϊμου και του αρραβώνα των αρακατςαναύων τησ Ηπεύρου.  

(Γυναικεύοσ χορϐσ ςε Ζαγορύςιο ρυθμϐ). 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iRc4gHACErQ 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iRc4gHACErQ


8η Δρϊςη: ΠΑΥΡΑ ΜΙΚΡΑ ΑΙΑ 

ουλιώτησ Γεώργιοσ (Β΄Γυμναςύου) 

                     « Από την Πϊφρα όρθανε , εκεύ ςτην Μικρϊ Αςύα, 

από εκεύ διωχθόκανε και φύγαν με την βύα. 

Μα φϋρανε μεσ την ψυχό τισ μνόμεσ, τουσ χορούσ τουσ  

περόφανοι τουσ δύδαξαν και ςτουσ απόγονούσ τουσ.» 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

Ποντιακϊ όθη και ϋθιμα :Αγώνασ πϊλησ νεαρών ανδρών ςτην Πτεριϊ 

 

Ο  αγώνα ελληνορωμαώκόσ πϊλησ  των νεαρών ανδρών, πραγματοποιεύται εδώ και 40 

χρϐνια ςτην Πτεριϊ, ενώ αρϋνα των αγώνων αποτελεύ η αλϊνα που βρύςκεται μπροςτϊ 

απϐ την εκκληςύα τησ Ζωοδϐχου Πηγόσ, προςτϊτιδασ του χωριοϑ. Σο ςυγκεκριμϋνο 

ϋθιμο ςυναντϊται ςε πληθυςμοϑσ που κατοικοϑςαν ςτον ορεινϐ Πϐντο και 

ςυγκεκριμϋνα ςτην περιοχό τησ Μπϊφρασ, ενώ ο νικητόσ παύρνει ωσ ϋπαθλο ϋνα 

μοςχϊρι, που ϋχει πολϑ μεγϊλη ςημαςύα ςτην αγροτικό παραδοςιακό οικονομύα τησ 

τοπικόσ μασ περιοχόσ. 

Έθιμο αναλλούωτο ςτο χρϐνο 

«Σο ϋθιμο ξεκύνηςε πριν απϐ πολλϊ χρϐνια και ςυνεχύζεται μϋχρι ςόμερα. Οι ϐροι του 

εθύμου εύναι ϐτι παλεϑουν ςε δυϊδεσ νεαρού ϊνδρεσ και ϐποιοσ βγει νικητόσ απϐ ϐλουσ 

τουσ ςυμμετϋχοντεσ, καθώσ παύρνουν μϋροσ αρκετού νϋοι τησ, θα πϊρει και το ϋπαθλο 

που αντιςτοιχεύ ςε ϋνα μοςχϊρι. 

Αξύζει να αναφερθεύ ϐτι το ϋθιμο παρακολοϑθηςαν φορεύσ του τϐπου μασ, ςυγγενεύσ 

των παιδιών που με πϊθοσ και με ϋντονεσ φωνϋσ παρϐτρυναν τουσ παλαιςτϋσ να 

νικόςουν τον αντύπαλο τουσ, καθώσ και πλόθοσ κϐςμου που ζητωκραϑγαζε τουσ 

ςυμμετϋχοντεσ! 

Φορϐσ: Πυρρύχιοσ 

https://www.youtube.com/watch?v=A_shqXIr2dY 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=A_shqXIr2dY


9η Δρϊςη: ΥΙΛΙΠΠΟΤΠΟΛΗ ΒΟΤΛΓΑΡΙΑ 

Ζηςοποϑλου Φρυςοϑλα (Α’ Γυμναςύου) 

                        «Από τη Υιλιππούπολη που τώρα ειν’ Βουλγαρύα, 

μα και που Ανατολικό τη λϋνε Ρωμυλύα, 

ςτη Θρϊκη οι παππούδεσ μου πόγανε κι εζόςαν, 

μνόμεσ και όνειρα πολλϊ μαζύ τουσ κουβαλόςαν.» 

 



 

 

 

 



 

Σο ϋθιμο τησ «Γρουνοχαρϊσ» και τησ«Καμόλασ». 

Παλιϐ πρωτοχρονιϊτικο εθιμικϐ δρώμενο τησ «καμόλασ και του ντιβιτζό», που 

διαδραματύζονταν ςτα χωριϊ τησ περιοχόσ του Καβακλό τησ Ανατολικόσ Ρωμυλύασ 

Η «καμόλα» εύναι μια ιδιϐτυπη ξϑλινη καταςκευό, ςκεπαςμϋνη με λινϊτςα ϐπου ςτισ 

ϊκρεσ τησ εύναι κρεμαςμϋνα κουδοϑνια και ςτο εςωτερικϐ τησ μπαύνει ϋνασ ϊνθρωποσ, 

ο οπούοσ την μετακινεύ ςε διϊφορα ςημεύα του χώρου. Ο «ντιβιτζόσ» εύναι 

μεταμφιεςμϋνοσ με δϋρματα, φορϊ μεγϊλεσ μϊςκεσ και μικρϊ κουδοϑνια και κρατϊ 

ςτο χϋρι του το «τουποϑζ», ϋνα ξϑλινο φαλλϐμορφο ρϐπαλο, το οπούο χτυπϊ ςτη γη. 

Πολλϋσ φορϋσ κυλιϋται χϊμω με απώτερο ςκοπϐ να την ξυπνόςει ϋτςι ώςτε η νϋα 

χρονιϊ να εύναι πλοϑςια. 

 

 

 

ΦΟΡΟ: ΖΩΝΑΡΑΔΙΚΟ 

https://youtu.be/j70zfRNpET8 

 

 

 

https://youtu.be/j70zfRNpET8


10ηΔρϊςη : ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΡΨΜΤΛΙΑ 

ΜωραϏτη Μαρύα(Γ’ Γυμναςύου) 

                             «Από την Ανατολικό ότανε Ρωμυλύα  

οι πρόγονού μου οι μακρινού και φύγαν με την βύα. 

Φορούσ και ϋθιμα πολλϊ εφϋρανε μαζύ τουσ  

και τα διατηρόςανε να μην χαθεύ η << φωνό >> τουσ.» 

 

ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΡΨΜΤΛΙΑ 

 
 

 



Η Ανατολικό Ρωμυλύα ό Ρουμυλύα  όταν μια αυτϐνομη περιοχό τησ Οθωμανικόσ 

Αυτοκρατορύασ, που δημιουργόθηκε το 1878 απϐ τη υνθόκη του Βερολύνου και 

καταργόθηκε de facto το 1885, οπϐτε ενοποιόθηκε με το Πριγκιπϊτο τησ Βουλγαρύασ 

επύςησ υπϐ την επικυριαρχύα του ουλτϊνου τησ Οθωμανικόσ Αυτοκρατορύασ. 

υνϋχιςε να εύναι dejure Οθωμανικό επαρχύα μϋχρι το 1908, οπϐτε η Βουλγαρύα 

ανακηρϑχτηκε ανεξϊρτητη. 

Οι Βοϑλγαροι αποτελοϑςαν πλειοψηφύα του πληθυςμοϑ ςτην Ανατολικό Ρωμυλύα, 

αλλϊ υπόρχαν ςημαντικϋσ Σουρκικϋσ και Ελληνικϋσ μειονϐτητεσ. Πρωτεϑουςϊ τησ 

όταν η Υιλιπποϑπολη .Σο δικϐ μου χωριϐ εύναι οι Καρυϋσ. 

ΚΑΡΤΕ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΡΨΜΤΛΙΑ

 
 

 

ΕΘΙΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΡΨΜΤΛΙΑ 

Σο κουρμπάνι του Αγίου Γεωργίου  

Ο Αη Γιώργησ, ένασ απβ τουσ πιο δημοφιλείσ αγίουσ ςτην Μακεδονία και ςτην 

Θράκη ςε οριςμένα χωριά και ιδιαίτερα ςτην Λγρα Ν.Έβρου τιμάται με 

κουρμπάνια (ζωοθυςίεσ) αρνιών.Όλεσ οι οικογένειεσ την παραμονή τησ γιορτήσ 

ετοιμάζουν το κουρμπάνι ενώ το κρέασ μαγειρεγεται με τελετουργικβ τρβπο.Μετά 

το φαγητβ ςτην πλατεία του χωριογ ακολουθεί γλέντι και χορβσ. 

 

 

 



Σο λαΰκβ δρώμενο τησ Βάγιασ  

Σην Κυριακή των Βααων τα κορίτςια του χωριογ γυρίζουν απβ ςπίτι ςε ςπίτι τη 

Βάγια, μια κογκλα που φτιάχνουν απβ το βράδυ με ρογχα που φέρνουν τα ίδια και 

τραγουδογν τα τραγογδια των Βααων. Σα τραγογδια ποικίλλουν ανάλογα με το 

ποιοι κατοικογν ς’ αυτβ. Δέχονται κεράςματα και επιςτρέφουν ςτο ςπίτι βπου 

φτιάξανε την κογκλα την οποία ςτη ςυνέχεια την χαλογν τελετουργικά 

τραγουδώντασ παςχαλινά τραγογδια τησ περιοχήσ τουσ. 

ΥΑΓΗΣΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΡΨΜΤΛΙΑ 

Μπομπβτα 

Αρμιά 

Καρβαβίτςα 

Καβρουμάσ 

Σαρατβρι 

ΦΟΡΟΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΡΨΜΤΛΙΑ 

Μπογάνοσ 

Ζωναράδικοσ 

Ρουςάνω 

Μηλλίςω 

 

ΧΟΡΟ : ΜΠΟΓΔΑΝΟ  

https://www.youtube.com/watch?v=DjizrdcWPSA 

 

 

 


