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ΚΑΡΝΑΒ ΑΔΙΑ - ΦΑΝΟ Ι-ΣΧο ΥΡΗνΙΕ ΝΑ_
κΑΘΑΡΑ ΔΕγτΕΡΑ Στο bτΛΒΕΝτο

ΑΛΛΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ

l. Κ α ρ ν α β Ü λ Ε,α
α) ΑΖtü τιò συνεγτεýξειò των ηλικιωμÝνων του χωριοý

Στα τσλιÜ χ,ρüνια τα καρναβÜλια γßνονταν την ΠρωτοχlοονιÜ. Ντýνονταν
καρναβÜλια με κουδσýνια, φουστανÝλυò με μια σπÜθα και τουò ονüμαζαν
«αρ&αηδεφ. Το Ýθιμο σταμÜησε να γßνεται την ΠρωτοχτονιÜ το 1940 και
αργüτερα μεταφÝρθηκε στην ΑποκριÜ. Οι «αρÜτεηδεφ την ΚυριακÞ τηò Α-
ποκριÜò τεÞγαιναν σε σπßτια και σε καφενεßα. Επßσηò παρßσταναν Ýναν γÜμο,
την κατιÞλα, το γαßτανÜκι και χτττποýσαν την πüφα στα σι)γγενικÜ σýτια.
Την εποχÞ ττlò Τουρκοκρατßαò οι τττüΖποι αλλÜ περισσüτερο οι Τοýρκοι,

Þθελαν να κÜνουν κÜτι κακü, γßνονταν καρναβÜλιο, β0 να }την τουò καταλα-

βαßνουν.

β) Απü το βιβλßο ττιò ΑθηνÜò Τζινßκου - Κακοýλη

Την ΠρωτοχρονιÜ, üταν απÝλυε η εκκλησßα, οι «αρÜτυηδεò» ξεχÞνονßαν
στουò δρüμουò και γýριζαν qftü σπßτι σε σπßτι για το καλü του χτüνου. Οι
«αρfuεηδερ ντυμfoοι με δÝρματα ζþων παρßσταναν τον τρÜγο, το γÜιδαρο,
την καμÞλα και χüρευαν με τα βιολιÜ το γαΤτανÜκι στην τλατεßα διασκεδÜ-

ζονταò τον κüσμο. ¸διναν μιμικÝò παραστÜσειò με τοýρκικουò γÜμουò Þ ,rα-

ρßσταναν γιατροýò σε στολισμÝνα Üλογα με χ,ρωματιστÝò φοýντεò και κου-
δοýνια. ß\λλοι «αρÜπηδεφ κουκουλωμÝνοι με δÝρματα και κουδοýνια Ýμπαι-
ναν στα σπßτια,για υγεßα και καλοχτονιÜ. Αργüτερα, üταν το Ýθιμο μεταφÝρ-
θηκε την ΑποκριÜ, ΖεÞγαιναν και στουò φανοýò. Εκεß Ýλεγαν διÜφορουò ε-



2. ΑποκρÝò και φαγοß

Υ:rο Βελβεντü απü τα πολý παλιÜ χρüνια η ΑποκριÜ γιορταζüταν πολý Ý_

.Η,rο. Τα τελευταßα χτüνια χαρακτηριστικü τηò εßναι οι μεταμφιÝσειò- Την

ΑποκριÜ γινüταν ο φανüò, üμωò το Ýθιμο αυτü σταμφτησε λüγω ΚατοχÞò και

αναβßωσε ξ«,rÜ, σταν η κατÜσταση το επÝτρεψε. Εκεß προσφÝρονταν λßγο

κρασß και λφοι μεζÝδεò τηò γειτονιÜò. Δεν Ýγτηναν κρÝαò, üπωò σÞμερα_ ¶-

ναβαν τη φωτιÜ με τσÜκνα και πουρνÜρια που Ýφερνε ο καθÝναò αºt6 το σπßτι

του και χüρευαν γüρω απü αυτÞ. οι φανοß ανÜβονταν το βρÜδυ τηò ΤρανÞò

,ιπο«ρrÜò σ, üλεò τßò γειßονÝò του χωριοý. τραγουδοýσαν αποκριÜτικα τβα_

γοýδια, δ,].λα και Üλλα παραδοσιακÜ και ξεφαιιτωναν μικροß και μεγÜλοι,

φρικÝò φορÝò þσπου να ξημερþσει η επüμενη μÝρα. Οι παπποýδεò Ýκαναν

Ýγαγ κýιÜο, οι Ζηο νÝοι Üλλο και τα μικρÜ παιδιÜ Ýκαναν δικü τουò κýΙÜο.

ΣχετικÜ με το αν τεηδοýσαν πÜνω απü τη φωτιÜ, οι-απüψειò που συγκεwρþ-

οομ, απü τιò συνεντεýξαò διαφÝρουν. Οι κýριοι Τüλιοò και ΓD,οýταρχοò

ΤσανÜκαò και ο Γιþργοò Τσοýτσουρηò επιμÝνουν πωò δεν υΖτÞρχε αυτÞ

συνÞθεια, üμ.ò οι κýριοι ΛÜζαροò Παπανþταò, ΜÜρκοò Σιüμοò και Νικüλα7

οò Τσιτσιþκαò μαò πληροφüρησαν πωò Ζτηδοýσαν πÜνω απü τη φωτιÜ
λÝò φορÝò και üποιοò τεηδοýσε τιο ψηλÜ Þrαν το καλýτερο παλικÜρι.

3. ΣχουρημÝγα και ΚαθαρÜ ΔευτÝρα

το απüγευμα,πιò ΜgrÜληò ΑποκριÜò üλοι οι νÝοι τεÞγαιναν στα σπßτια των

παπποýδων για να κÜνουν μετÜνοια και να πουν ((σ-χουρημÝνα>> σε γονεßò,
παπποýδεò, νονοýò, θεßεò και θεßουò. ¸σκυβαν ωò τη γη, ασπÜζονταν με σε-

βασμü το χÝρι και Ýλ"gγαν: «σ|ουρημενα».

Αφοý γινüταν ο Εσπερινüò, οι ιερεßò παρατÜσσονταν απü το Δεσποτικü

προò το ß\γιο ΒÞμα. Περνοýσαν οι πßστοß, τουò φιλοýσαν το χÝρι, ψιθυριζαν
«σχüυρημιfoα, αφÝντη», Ýπαιρναν την ευλογßα και Ýβγαιναν στον αυλüγυρο

για να συγχωρεθοýν με τουò σι)γχωριανοýò τουò-

σι οικσγÝνειεò μαζευονταν στο σιεßτι για να, δειττνÞσουν με πατροπαρÜδο-

το φαγητü, κρÝαò Þ ΨÜρr, και ανατολßτικα γλυκÜ, üπωò σαραιλß Þ κανταßφι_

Οι φτωχüτεροι προτιμοýσαν χαλβÜ Þ κουραμηÝδεò,

Το βρÜδυ γινüταν και η πατροπαρÜδοτη «χÜσκα».(Απü το ρÞμα,χÜσκω :

μÝνω μ,,ο στüμα ανοιμü). Ο παπποýò περιÝφερε κουνþνταò Ýνα βρασμÝνο
α¼γü Þ ο«ληρü χαλβÜ, κατÜ τουò περισσüτερουò που ρωτÞσαμε, δεμÝνο ¾ερÜ

με σκοινß, μπροστÜ απü το ανοιμÜ στüματα των μελþν τηò φαμελιÜò, ¼λοι

προσπαθοýσαν να το χÜψουν. ¼ποιοò θα το κατüρθωνε θα Þταν τυχερüò" Η



«χÜσκα» Þ αλλιþò το «χÜσκαρ>> σκüρτηξε ατερηραπ,πι χαρÜ σε μικροýò και

μεγÜλουò.
ΜετÜ την τρελÞ ΑποκριÜ Ýφτανε η ΚαθαρÜ ΔαητÝρα, η πρþ,Γη φρα rηò

ΣαρακοστÞò. Εκεßνη την ημÝρα κανιfoαò δεν εργαζüταν, üλοι γλεντοýσαν.
ξημÝρωνε, μικροß και μεγÜλοι με κÝφι τεÞγαιναν στιò εξοχÝò. Ανηφüρι-

ζαν προò το Μετüχι και τον Αß-Λια και στρþνονταν στο χορτÜρι για ν' απο-

λαýσουν το κρασß και ν' αδειÜσουν τα καλαθÜκια με τα νηστßσιβα, αζ ελþò,
τον ταραβÜ, τα κρεμμυδÜκια, το χαλβÜ και τιò λαγÜνεò. Το πÝταγμα των

χαρταετþν, που Üργζε τþρα και σι)νεχιζüταν απ6 τα παιδιÜ üλη τη Σαρακο-
οrÞ, ,Ιβ σιιμβολικü χφ««rÞρα και γινüταν για το καλü τηò ¶νοιξηò, που
ερχüταν'γεμÜτη Üνθη, μυρα και μυρωδιÝò.

ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙ
ΑΛΛΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ

l. ¶λλοτε και τþρα
α) ΚαρναβÜλια

Τα παλιÜ χρüνια καρναβÜλια γßνονταν στη ΔυτικÞ Μακεδονßα το Δωδε-
καÞμερο. Σrην ΚοζÜ"η η κυριüτφη αμφßεση Þ*υ των κωδωγοφüρ.rr. Αυταß
κρεμοýσαν κουδοýνια στα στÞθτ1 και σττò τλατεòτουò. Στο πρüσωπο φοροý-
σαν μια προσωπßδα με,Γη μορφÞ γοργüναò. Τα χαρÜματα τηò Πρωτοχ,ρονιÜò

χατποýσαν τα κουδοýνια. Το Ι860 σταμÜησαν οι εκδηλþσειò αυτÝò, γιατß το
απαγüρευσαν οι τουρκικÝò αρχÝò. Το 1890 Üρχισαν ξσ,ιÜ, αλλÜ μεταφÝρθτ1-
καν στην ΑποκριÜ. Στιò μÝρεò μαò αλλοý εξαμολουθοýν να γιορτÜζονται το
ΔωδεκαÞμερο (π.χ- 2 Ιανουαρßου στην ΕρÜτυρα, 6 στη ΣιÜτιστα, 6-8 στην
ΚαστοριÜ ), *þ στο Βελβεντü και σ' Üλλεò πüλειò και χωριÜ τηò ΔυτικÞò
Μακεδονßαò το Ýθιμσ μεταφÝρθηκε στην ΑποκριÜ, üπωò Ýβνε και στην Κο-
ζ,ßνη.



β) Φανοß

L;D Ο«υüò, χαρακτηριστικü τηò κοζανßτικηò ΑποκριÜò, εßναι μια γιορτÞ με

λατραττικü «ο, *ο.ρεπτικü χαρακτÞρα, που στÞνεlg γ»ρω º"9 3ºΡ:γ_:,
οτον οποßο η φωτιÜ καßει ακοßμτητη üλη τη ιýμα. Γßνεται το βρÜδυ τηò κυ_

ριακÞò τηò τρÜνÞò ΑποκριÜò, üταν το κÝφι βρßσκεται στο αποκορýφωμÜ του,

b"* Þ "*ß*θÝρωση 
απü τιò αναστο¸ò Ýαα φτÜσει στο ανþτερο σημεßο

και η üινοποσßα ενθαρρýνει τουò ανθρþπουò να χαλαρþσουν και να χαροýν

τη μüναδικüτητα τηò στιτμÞò. Γýρω απü τr,1 φωτιÜ σχηματßζεται Ýναò κυκλοò

μ,,-«"φ«λÞ; rοlη «ορrrφαßο τραγουδιστÞ, ο οποßοò τραγουδÜει πρþτοò στß_

χο-στιχο τα πατροπαρÜδοτα τραγοýδια του Φανοý ακολουθοýμενοò απü το

χορü, που τα επαναλαμβÜνει με τον ßδιο τρüπο, Η εκδÞλ9º στÞνεται σε κα-

ßΙορ»μ*« μÝρη τηò κüζÜνηζ, ο€ συγ,κεκριμÝνα σταιιρ_οδρüγια, τα οποßα δια

κοσμοýντο, ««rολΙηλωò απü τουò υπεýθυνουò του Φανοý, Δεν πρüκειται

δηλαδÞ για ωθüρμΙιτεò συγΙ(εντρþσειò ανθρþπων που γλεντοýν σ, Ýνα ο_

ποιοδÞποτε σημεßο τηò πüληò-

Οι προετοιμασßεò Üρμζου παλιüτερα η ΜικρÞ ΑποκριÜ, οπ6τε και στη_

νüταν στιò γειτονι Ýò ο ßÝτρινοò βωμüò, πÜνω στον οποßο Üναβαν φωτιÜ σαν

προαγγελßα του φανοý τηò επüμενηò κυριακÞò.,ο βωμüò διατηροýνταν üλη

τÞν εβδομÜδα και το πρωß τηò ΜgrÜληò ΑποκριÜò στολιζüταν ο χþροò γυρω

απü Üυτüν. ολüγυρα αραδιÜζονταν σαμÜρια και σκαμνιÜ για να κÜθονται οι

γεροντüτεροι Þ üσοι αποκτοýσαν αστÜθεια λüγω οινοποσßαò, ΤÝλοò Ýβγαιναν

τα βαÝνια με το κρασß και τα κερÜσματα που ετοßμαζαν οι νοικοκυρÝò τηò

γειτονιÜò για τουò ετησκÝπτεò- ¼λα Þταυ Ýτοιμα για τη μεγÜλη γιορτÞ_ Κα-

üωò 
"ροχrροýσε 

Þ *χr* το «Ýφι ανÝβαινε και το κρασß λιγüστευε_ κι üταν

,ηα_ ο'«üθημrρτυüò καθωσπρλσμüò ΖεÞγαινε περßπατο, Üρχιζαν να τραγου_

διοýνται τα 7τιο αÜηρÜ τραγοýδια γυρω απü το Φανü,

το Ýθιμο αναβιþþ και στιò μrρrò μαò και η συμμ',ΕοχÞ του κüσμου εßναι

με.rÜλη. φανοß ανÜβονται και Üλλεò μÝρεò πlò τελευταßαò εβδομÜδαò τηò Α_

ποκριÜò.

Στον Εσπερινü γινüταν η αμοιβαßα συγχþρεση μεταξ: ιÜÞρου και εκκλη_

σιÜσματοò. Στο -rßο, üταν στρωνüταν το αποκριÜτικο τραπÝζι για το δεßπνο,

ο, μr«ρürßροι φιλοýσαν το χÝρι των μεγαλýτερωγ λφονταò: «Σχουρημιfoα»



κι εκεßνοι τουò Ýδιναν την ευχÞ τουò λφονταò: «ΣχουρημÝνα, καλÞ Σαρακο-

στÞ ια τ ' γιüν' καλýτιρα>>-

ΜετÜ το δεßπνο, ο παιτποýò Ýδενε μια κλωσττ1 στην Ü«ρη του πλÜστη,Στην

Üκρη τηò ιòλωστÞò Ýδεγαγ Ýγα αιη,ü βρασμÝγο και ξεφλουδισμÝγο, τüτε ο

πσππþò Üρχιξενα ,μιρνÜ την κλωστÞ γ»ρr-γ»ρω απü τα στüματα των συμ-

μετεχüντων. ΚαθÝναò τουò εßχε τρειò ευκαιρßεò-

¼ταν τελεßωναν üλα στο αποκριÜτικο τραπÝζι, βγαßναν στο Φανü τηò γει-
τογιÜò για γα ξεφαγτþσουγ. Κι αγÜλη,α με τη διÜθεση και τογ καιρü ετη_

σκÝττονταν κι ετησκÝπτρτται και οÞμÝρ« κι Üλλουò Φανοýò, που ανÜβουν

οοò ο«rδ το βρÜδυ. ''

λαβÜζονταò τιò π2rηροφορßεò για την κοζανßτικη ΑποκριÜ απü τα βιβλßα
του κ. Σßαμπανüπουλου και τηò Μ. τσικριτζÞ_Μüμτσιου, διαΖηστþσαμε üτι

εßναι πολλÜ τα κοινÜ σημεßα στα Ýθιμα τηò ΑποκριÜò τηò ΚοζÜνηò και του

Βελβεντοý

Το Ýθιμο εßναι φανερÞ εΖηβßωση συνηθειþν ττιò αρχαιüτηταò, αφου ο ω-
θρωποò τη φωτιÜ τη θεωροýσε θεßο δþρο κι Ýτgλασε τüσουò μυθουò γι] αυ-

τÞν. τüτε η φωτιÜ εßχε και καθαρτÞριο και λατρευτικü χαρακπlρα. Επßσηò

μÝ.πι λÜμψη τηò Ýδινε και την καλÞ αγγελßα για Ýνα γεγονüò και μια νßκη.το

Ýθrμü το Ýφεραν μαζß τουò οικιστÝò τηò κοζÜνηò απü την ¹πειρο, üπου εßχε

μgrÜλη διÜδοση.
Το Ýθιμο των φανþν θυμßξει ανÜλqγεò γιορτÝò ττlò αρχαßαò ΕλλÜδαò η ο

χορüò στο Φανü εßναι γνÞσια'αναπαρÜσταση, σýμφωνα με κÜποιουò μÜετη-
,6εò, þ πυρρßχιου, του χοροý των Σπαρτιατþν. Ο Γ. Σιþηò λÝει üτι οι φα-

.rοßη.þ με"rÜýò φωτιÝò και κατÜ ττ,1 μυθολογßα χüρευαν γυρω_ηη9 ο, κüρ_

δακεò με-Ü'σεμνουò χοροýò, üπωò στη συνfuεια οι ΒÜιòχεò και οι Νýμφεò, Γι'
αυτü τα Διονýσια εßýαι συνÝχειÜ τουò. ο ΝÜσηò ΑλευρÜò προσπαθεß να εξη_

τÞσει την προÝλευσÞ του και λÝει: «Ο Φανüζ δεßχγει μια εικüνα, που πολý

θ"μßζ* κÜτß ανÜλογεò πολεμικÝò γιορτÝò στην Αρχαßα ΕλλÜδα,» ΚατÜ το

Λεωνßδα Παπασιþτεη, οι εορταστικÝò εκδηλþσειò εßχαν με"rÜλη ομοιüτητα με

τα αρχαßα Διοýσια, που τιορτÜζονταν την ßδια περßπου εποχÞ και απü τα

οποßα δεν αποκλεßεται να Ýλκουν την καταγωγÞ. Επßσηò, κατÜ την Üποψη

του Στßλπωνα Κυριακßδη, ο Φανüò εßναι κατÜλοιπο τηò ειδωλολατρßαò και

συμβολßζει τον ερχομü τηò Üνοιξηò-



. Στα νεüτερα χρüνια και στιò μÝρεò μαò ο φανüò εßναι η αποκορýφωση του

γλεντιοý στιò γιορτÝò τηò ΑποκριÜò κα1 του καρναβαλιοý. Εßναι ακüμα και

«οτlrr*«η ,«εÞΙ"rοη , γιαττ δßνεται μια απü τιò α)καιρßεò να γß,οα αλληλο-

γνωριμßα αγοριτbν και κοριτσιþν και μýηση στα μυστÞρια τηò γονιμüτηταò

ß] Γ,
t

ΑΛΛΕΣ {<ΦΩΤΙΕΣ>) ΣΤΙΙΝ ΒΔΔΑΔΑ ΚΑΘ'
ΟΔΗ ΤΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΤΘΥΣ_ΠΡΟΣΠΑ

ΘΒΙΑ ΕΡΜΗΝΒΙΑ ΤΟΥΣ

Οι φωτιÝò που ανÜβονταν στα χωριÜ και στιò πüλειò την 23η Ιουýου, πα-

ραμονÞ τηò ΤιορτÞò το¼ Ατ_ΓιÜwη, εßναι σχεδüν πανελλÞνιεò. Τþρα τιò ανÜ_

βοrr, συνÞθωò τα'παιδιÜ με ψλα και χαßρονται να τιò Ζτηδοýν για το καλü

ßου χρüνοrr. Τιò Üναβαν σε κÜθε γειτονιÜ με ανταγωντσμü, να γßνουν \τηλü-

τερεò Και να τιò πρωτουεηδÞσουν οι τολμηρüτεροι. ΣυνÞθωò τιò τεηδοýσαν

τρεdφορÝò, πρþτα οι Üντρεò και üταν κατακÜθιζε η φλστα και οι γυναßκεò_

Εκτüò απü αυτÝò τιò φωτιÝò του θερινοý ηλιοστασßου, υπÜρχουν και οι

φωτιÝò του ΔωδεκÜÞμερου, κατÜ το χειμερινü ηλιοστÜσιο. Στη_ΔυτικÞ και

κειττρßκÞ Μακεδονßα (στη Φλþρινα, στη ΣιÜτιστα, στη ΦυτειÜ Ημαθßαò) τη

νýχrÜ τηò 23ηò Δεκεμβρßου, βια απü αò μεγαλýτερεò νιτμεò του χρüνου, α_

νÜ[ßουν τßρÜσηεò φωτιÝò, τιò «òλαδαριÝò», και χορεýουν γýρω απü αυτÝò_

πÜλιüτερα, τη νýμα των χριστουγÝwων σε πολλÜ ÜληνικÜ μÝρη η φωτιÜ

Ýπρειεεýα μÝνει ÜναμμÝνη συνÝχειοò γιατß, αν Ýσβηνε, αυτü το θεωροýσαν

σημÜδι κακÞò τυχηò.¹ταν το <<ακοß;_1ητο,ν ?ωρ» τηò οικογενετακÞò εστßαò το

«7ωρ ιερüν και αποτρüπαιου> των αρχαßων,

Εκτüò απü τιò φþτιÝò των ηλιοστασßων, υπÜρχουν και οι φωτιÝò κοντÜ

στιò Ισημερßεò, κυρßωò την εαρινÞ. Απü την αρχαιüτητα ακüμη διοργανþνο_

υrοη *ürηÜrr«rò γιορτÝò. Στα χτιστιανικÜ χρüνια ξεκινοýσαν απü το Τριþ-

διο και διÜρκοýσαν ωò την πεντηκοστÞ. ¶ρμζ* με το ειδωλολατρικü Ýθιμο

του καρναβαλιοý. Οι διασκεδÜσειò και οι μεταμφιÝσειò εßναι προÝκταση των

εορτþν τηò Πρωτοχ;ΙονιÜò, üπωò τιò γιüρταζαν οι Ρωμαßοι και οι Βυζαντινοß.

'r, ". *'.
Ι,. l _\ §
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!Λß,ßιý



Σκοπüò τηò γlορ,πιò με τουò χοροýò και τα δρþμεντι Þ,«, η μαγικÞ υποβοÞ-

θηση τηò τηò,rο βßü""Þσεl-Απü τα κýρια στοιχεßα τηò Αποκρýò Þταν κατ

εξακολουθοýν να εßναι σε κÜποια μrρη οι φωτιÝò (οι φανοß σ,πιν ΚοζÜνη, οι

ΤζαμÜλεò στα ΓιÜννεγα, ),

ο Δ. ΛουκÜτοò διατυπþνει τιò παρακÜτω απüψαò προσΠαθþνΤαò να ερ-

μην,þσει οò φ*οÝò τοτν ηλιοστασßων και των ισημεβιþν:
' '«) 

¹ταν λροιοrρικÜ ενισχυτικÝò του ζωαγüνου ηλιακοý φωτüò, που στιò

τροτÝòτου Þλιου ταλαντεýεται αν,ησυχηπκÜ,
' 

β) γrrαρχο και η «διαβατÞρ*» ,φlγηση τηò φrβò, που εγþ την ττηδÜμε,

,rrßßαμ, þ « μrλ ητ."σ λρßοδü Ý"ηυ Üλλη αλλÜ και απü τη μια κατÜ-

;r;; 6η, στην Üλλη.- ß«¸μπα καλüχρüνε _ Ýβγ« κακüχρονε»» Þ, üπωò Ýλε_

γ* οßορχοßοr, <<Ýφυγον þρον Üμεινου>),

γ) ΥπÜρχει ακüμα'και «καθαρÞρια εξÞπση, κατÜ την οποßα καßγεται κÜ-

θε σÜΖηο κα, παλßü',του αποτÝλεß εο-òßιι μüλυνσηò, ¸τσ,ι οι φωτιÝò κÜνουν

μια κÜθαρση στον αηρýτερο χþρο,
Ο Κ. Ρωμαßοò αναφÝρει: /^ Λ

ΑποφυγÞ απü το κακü και δημιουργßα ενüò καλýτερου μÝλλοντοò αποζη-

τοýν οι ΝεοÝλληνεò, üταν περνοýν πÜνω απü τι,1 φωττÜ. Αυτü γßνεται για το

καλü ,ου χιüνου, γßο rο γοýρι, για την υγεßα και για να ιιην αρρωσταßνουμε,

ΠΗΓΕΣ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

l. Συνεντευξειò απü τουò ηλικιωμÝνο¼ò του χωριοý

2. ΑθηνÜò τζιýßκου _ κÜκουλη «ιΛασγραφικοß αýτfüαλοι του Βελβαιτοý»

3.Κ.Σιαμπανüπουλου<ι{ποκριÜτικαΚοζÜνηòΠαλιÜκαισημερινÜ»
4- Ματßναò ΤσικριτζÞ - Μüμτσιου <ιΑποκριÜ στην ΚοζÜνη»

5- Κ. Ρωμαßου <d(οντÜ στιò ρßζεφ
6, Δ. ΛουκÜτου <<Τα καλοκαιρινÜ>>

7. 
^.ΛουκÜτου 

<€ισαγωγÞ στην ΕλληνικÞ Λασγραφßα»

8_ Γαλλοποýλου, Δρακüπüυλου κ.α. «Ελληνικüò ΛαßΚüò ΠΟλΙΤΙσμüò»

9. Κ. Παπαθαναοη Ι Μουσιüπουλου <ιΓΙαρÜδοσιακÝò εκδηλþσειò του λα-

οý μαò»



ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΕΣ <(ΦΩΤΙΕΣ
ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ

Τα στοιχεßα συγκÝντρωσαν απü συγγενεßò τουò οι μαθητÝò του σχολεßου
μαò ΤοπÜλτlò Παυλοò ( Β' Γυμνασßου ) και ΚαμπÜφη Χριστßνα ( Γ' Γυμνασß-
ου ).

«Στην Αλβανßα γßνονταν τα καρναβÜλια μüνο σε δυο πüλειò, στο Αργυρü-
καστρο και σwp ΚορυτσÜ, üπου υπÞρχαν ¸Μηνεò. ¶ρχιζαν απü πò 7 fuΙαρτß-
ου και φλεßωναν στιò Ν Μαρτßου. ΚÜθε γειτονιÜ Üναβε απü μια φωτιÜ, ßττý-
νονταν ßòαρναβαλια και χüρευαν Þρ«, απü ττ7 φωτιÜ τραγουδþνταò αποκριÜ-
ακα τραγοýδια. Νþνονταν τ' αγüρια γυναßκεò, ζαλþνοwαν τιò σαμαρßτσεò
(κοýνιεò μωρþν) και ιτηγαιναν στα σπßτια τραγουδþνταò α7τοκριÜτικα σατιρι-
κÜ τραγ.οýδια.,0ι γιαγιÜδεò τüτε μοßραζαν στα παιδιÜ αιγÜ, στεγνÜ σýκα και
καρýδια.

Το Ι94Β με τον ερχομü του Κομμουνισμοý ο Χοτζαò απαγüρευσε τα καρνα-
βÜλια,αΜÜ συνεχßαηκαν οι φωτÝò. Σε κÜθε χωριü Üναβαν μια φωτιÜ, δεν
τραγουδοýσαν αποκριÜτικα τραγοýδια, μαζþονταν μüνο τα παιδιÜ. Χüρευαν
και πτ7δοýσαν ι7υρω απü ττ7 φωαÜ. Πανω σ' Ýνα ξýλο κÜρφωναν Ýνα τενεκε-
δÜκι, Ýριχναν μÝσα στÜχττ7 και πετρÝλαιο και το Üναβαν φωτιÜ τρατþνταò το

ψηλÜ στα χÝρια. Τραγουδþνταò πατριωτικÜ τραγοýδια τρlγυριζαν στα χωριÜ.»

στÜ}'ηò Παýλοò

<ιΣε μια μικρÞ πüλη, στην ΚορυτσÜ, üπου ζοýσα ταλιÜ, υπÞρχαν διÜφορα Ý-
θιμα. '¼λοι οι Χρισειανοß σψò Ι fuΙαρτßου ετοßμαζαν διÜφορα γλυκÜ και ο-
τωσδÞποτε χαλβÜ. Εκεßνη η ßÝρα Þταν η μÝρα ττ7ò ¶νοιξηò και το βρÜδυ Üνα-
βων σε κÜθε στßτι απü μια φωτιÜ στην αυλÞ. ¸λ"εγαν üτι üσο πιο μεγÜλη εßναι
η φωτιÜ τüσο καλýτερο θα εßναι το καλοκαßρι. Ο πιο τολμηρüò τηò οικογÝ-
νειαò πηδοýσε ττ7 φωτιÜ λεγονταò ' να καοýν τα μικρüβια του χειμþνα και οι
κακÝò στιγμÝò'. Εκεßνη την ημÝρα δεν ετρωγαν κρÝαò.

¼σοι ζοýσαν σε χωριü συνÞθωò μαζþονταν μια παρÝα και Üναβαν φωτιÜ
στο βουνü. Τα ßδια γßνονται και σÞμερα, α)λÜ ρßχνουν και 7ωροτεχνÞματα και
τα γλυκÜ εßναι τερισσüτερα.

Και για τουò ΜουσουλμÜνουò ßσχυαν τα ßδια, ÜΜαζε μüνο η ημερομηνßα,
δηλαδÞ γιüρταζαν στιò Ι5 fuΙαρτßου και το παραδοσιακü γλυκü Þταν κουλοýρια
αλμυρÜ. ΦωτιÝò *ßοηò Üναβαν οι Αλβανοß κατÜ τιò εθνικÝò τουò ε7τετεßουò.»»

Ι

ΚαμπÜση Χριστßνα
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ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΤΩΝ ΒΕΔΒΕΝΔΙ-
ΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ ΚΑΙ

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ



τηò νηστεßαò_'οι πατÝρεòτηò εκιÜησßαò μαò την ορßζουν ωò την αποξιfuωση

του ανθρþπου απü το κακü. Σýμφωνα με τα λÜγrα του ΙωÜwη Χρυσοστü_

μου, ((αν εßναι κÜτι που πρÝπεινα φοβüμαστε, αυτü εßναι η μÝθη και η πολυ-

φαγßα και üχι η ιτηστεßα»
Η περßοδοò 

"ηò 
Σαρακοστηò που αÞζεt μ: rη]ΡθαρÜ ΔευτÝρα εßναι πε_

ρßοδοò νηbτεßαò. οι νηστßσιμεò τροφÝò περιλαμβÜνουν τα üσπρια, τα }ταχα_

νικÜ και τα φροýτα. Γενικüτερα απαγορεýονται üλεò οι τροφÝ5 που Ýχουν

ζωι«η ,rροα^υ»οη. Παλαιüτερα σχεδüν μüνο σε παραθαλÜσσιεò περιοχÝò η

þ"*ιο'περιλÜμβανε και θαλασσινÜ νηστßσιμα. κταλ_υογΕαι μüνο το λÜδι

þ ,,« μαλÜκια (σουΖηÝò, καλαμαρÜκια κ.α.) εκτüò τετÜρτηò και παρασκευ-

Þò, που εßναι ημÝρεò αυστηρÞò νηστεßαò (ανÝλαιοò νηστεßα). Την εορτÞ του

Ευαγγελισμοrß «οß τÞν ΚυριακÞ των Βαß,ων καταλýεται το ψÜρι. Στο Βελβε-

ντü ßρþνε αλÜδωη λαχανüΖπτα με ταχßνι και καρýδια, τη γκουγκουσüτπα,

«ρ"μμ.rδοκεφτÝδεò, πρασüρυζο, σπανακüρυζο, φασüλια και φακÝò (λαδερÜ Þ

αλÜδωτα),με πολλÜ μυρωδικÜ μÝσα τα αλÜδωτα, üπωò δυüσμο, μαßwανü,
κρεμμυδÜκια κ.α.

ßη" καθαρÜ ΔευτÝρα τεηγαßνουν στην εξοχÞ, üπου καταναλþνουν το εßδοò

του ψωμιοý που λ,fuεται λαγÜνα, τρþνε νηστßσιμα, üπωò χαλβÜ, κρεμμιυδÜ_

κια, σκüρδÜκια, ελιη, φασολÜδα και τουρσß (ντομÜτεò, πι"τφιÝò, μελιτζÜνεò

στο αλÜτι Þ στο ξυδr). Σε φρικÜ τραttÝξιαυπÜρχα και το παραδοσιακü φα_

γητü «ου*Üφ, (αποξηραμÝνα δαμÜα.τlνα, κορüμηλα και σταφßδεò, βρασμÝνα

σε αρκετüνερü). 
ß

τÞ ι,rιεrαι"ο[ΙδομÜδα η νηστεßα κορυφþνεται, καθþò οι τηστοß σιιμμετÝ-

χουν στο bεßο πÜθßò. Μερικοß τηροýν το τριÞμερο, δηλαδÞ τιò τρειò πρþτεò

υερ"ò δεν τρþνε 1jποτα,πßνουν μüνο νερü. (Αυτü γßνεται μüνο στα μοναστÞ-

ριÜ).-τη ιιß"r«λη πÝμπττ1 τρþμε λÜδι, ενþ τη Μετ«λη παρασκευÞ και το

ßνιεγ.ßισΣÜββατο ττlροýν οι ?τερισσüτεροι ττ1 νηστεßα. παραδοσιακü φαγητü

τηò ΜεγÜληò ΓιαραüκαιÞò, εκτüò απ6 το κουσιÜφι και τα αλÜδωτα üστρια,

εßναι και το περγιþη(λÜχωια με αλευρι κουρκοýτι),

ΤÝλοò την ΚυριακÞ του ΠÜσ-χα οι νοικοκυρÝò με το γÜλα που περßσσευε

κατÜ τιξνηστεßεò Ýκαναν ρυζσγαλο και γαλατüτπτεò, ενþ οι Üντρεò Ýφερναν

απü τα μπαμσÝδßα αμ<αλÝò ολüιÜηρεò τα σπανÜκια, τα αγριοσÝλινα και τα

κρεμμυδÜκι0, βο να τα μαγειρÝψουν με το κατσßκι Þ το αρνß και να κÜνουν

τη συβραση, σι)κωταριÜ και μικρÝò γαρδοýμτπεò,



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΙ{ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

«Απü üλη αυτη ττ7 δουλειÜ του κÜναμε βγη«, ενα αξιüλογο αιτοτÝλεσμα και

εμεßò γßναμε μ,«ρο,ß δημοσιογρÜγ?, στην αρχÞ ººßρ,?:º:. ¾:::::::º
ß«òλλ*ßò τλτlροφορßεò για το θÝμα που μαò ενδιÝφερε και στη σl)νεχεια κα_

νονταò πραγματικü.πΙτα και πετυχαßνονταò το στüχο,μ«ò. Η μηα);ýτερη εμπει_

ρßα Þταν η συνεργασßα με τουò συμμαθητÝò μαò, καθþò και η συνεργασßα με

τουò καθηγητÝò,'οο» μ', τη βοÞθÝιÜ τουò φÝραμε το ειαθυμητü αποτÝλεσμα.

fuΙÜθαμε για τιò παραδüσειò και τα Ýθιμα το¼ συνεχßζονται ωò τα τελευταßα

χρüνια, μ, *αοοr-υ{ μr*ρ9;»υ: στιò'μÝρεò μαò, Ο ρüνοò που πÝρασε αλ-

λοßωσε κÜποια χαρακτηρισtικα των κο,ινωνικþν δρþμενων, που üμ9ò συνε_
';ßζ"*«r. 

τÝλοò,διλβÜοÝμ, κε!ιενγ και βρÞκαμε κºι Üßεò πληρ9φορßεò για το

θÝμα που μαò *δßφrρr'ολοκßηρþνονταò ττ7ν ομαδικÞ εργασßα_ Εßχ«μυ βÝβαια

κÜποπò μικρÝò δυσκολßεò, üμrò με το πεßσμα και τ9 στüχο 
γοο 

εßΧααε θÝσει

;;;;;» λλτ»με σε Ýνα μικρü χρουr«ü διÜσττ7μα καταφÝραμε να τεκιþ_

σουμε και να φrρÝυμ, ενα αρκmÜß«η αποτÝ}εσμα. Δεν Þταν και τÝκιο, ε_

πειδÞ δεν εßχαμε' *ß «ο«ραßττ7το χρüνο για την οργÜνωσÞ του, α)λÜ εμÜò μαò

Ýδωσε κÝφι και μερÜκι για να σιιßεχßσουμε και αρ_γüτερα καλυτερþονταò üσο

μποροýμε την οργÜνωσγι και ,η γ,υι*η εμφανιση μαò, ¼μ«,ò κερδßσαμε και
'κÜποιεò 

Ü)λεò γþσειò για τουò προγüνουò και τα ÝθιμÜ μαò,» , 1ΖÝρβα Σοφßα

«ΗεργασßααυτημαòβοÞθησεναεξασκÞσουμετοομαδικüΙwþμα,ναμÜ-
θουμε να δουλεýrοß, ßß«dλ ««, ταιòτικÜ_ ΜÜθαμε να ψÜχιουμε και να βρß-

σκουμε πλτlροφοριLò μÝο« απ9 τα βιβλßα κα! να γρÜφουμε εργασßεò_ Αναβιþ_

σαμε παλιÜ Ýθrμ«r.--ßοrο μαò β!ÞθηοL η« Ýρθουμε τοΜ κοντÜ στην ταρÜδοση,

να μÜθουμ, ,« ηÞ ««ß r«'ÝÜμd μαò Στησαμε το δικü μαò φανü, χορÝψαμε

üλοι μαζß σαν μια μεγαλη οικογÝνεια.- ΤραγουδÞσαμε και γλεντησαμε, ¼μωò θα

μποροýσαμυ η« üυßrργασε9ýμε *αοrrρß και θγ.θ!λαιιε να εßχαμε τιο ποΜ

χòüνο για να r« οροßοιμÜσουμε ακüμα τιο καλÜ_ πρωτüτυπο Þτw που ανα_

βιþσαμε, χÜοr«ρ Μαò ε**υ υ9 þμηθοýμε τουò προγüνουò μαò, γιmß ττ7_

ροýσαν κι οι ßδιοι'αυτü ßο Ýθιμο. ΓελÜσαμε με ττιν καρδιÜ μαò, Üταν τα παιδιÜ

τροσπαθοýσαν να πιÜσουν το κρεμασμÝνο λοοκοýμι με το στüμα τουò, Συγκι_

νηθÞκαμε, Üταν κÜναμε μετÜνοιεò σÝον πατποý, και γωρßσαμε περισσüτερα

ατ, ü,τι ξÝραμε γr« rüοò φιινοýò σtα περασμÝνα χρüνια. ΠÞραμε συνεντþξειò

απüτουòπαιυτοýδεòμαò,πουμαòβοÞθησαναρκmÜμετοπολýημουλτκüπου
μαò Ýδωσαν-» κσυσÜ Ε¸wι
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"Η εργασßα με την οποßα ασχοληθÞκαμε το τελαηταßο δßωρο τηò ευÝλι-
κτηò ζþνηò Þταν πολý καλÜ οργανωμÝνη. ΧωριστÞκαμε σε τÝσσερα ωò Ýξι
Üτομα η καθεμιÜ ομÜδα και αρχßσαμε να διαβÜζουμε διÜφορα κεßμενα που
αφοροýσαν το θÝμα που εßχε η κÜθε ομÜδα. Αυτü που μου Üρεσε περισσü-
τερο ατü την üλη εργασßα μαò με τουò φανοýò και τα σχουρημÝνα Þταν η
συνεργασßα που εßχαμε με τα παιδιÜ και που ξαναθýμηθÞκαμε πσλιÝò πα-
ραδüσειò. ΒρÞκα επßσηò ενδιαφÝρουσεò τιò ερμηνεßεò για τουò φανοýò. Ο
παιδικüò φανüò που κÜναμε την τελευταßα εβδομÜδα τηò ΑποκριÜò Þτων
καταπληκτικüò. Ο κüσμοò δεν Þταν αρκετüò, αλλÜ εμεßò περÜσαμε υπÝρο-

χα. ΔιασκεδÜσαμε και χορÝψαμε. Αυτü που μαò δυσκüλεψε λßγο Þταν το üτι.
ο χρüνοξ μαò Þταν οrρrÜρrομÝνοò, αλλÜ γενικÜ δεν εßχαμε ποΜÝò δυσκολß-
εò. ΠÞραμε συνεwþξειò, παßξαμε το χÜσκαρ και τα σχουρημενα- Αυτü μου
Üρεσε πÜρα πολý. ΑυτÜ τα Ýθιμα, üπωò το χÜσκαρ, σπÜνια γßßοwαι στιò
μÝρεò μαò. Οι φανοß üμοrò και τα σχουρημÝνα συνεχßζονται μÝχlοι σÞμερα.
Εßμαστε üλοι τολý ικανοποιημÝνοι και τυχεροß βÝβÜια που ασχοληθÞκαμε
μ' Ýνα θÝμα που αφορÜ τον τüτο μαò και μαò θυμßζει παλιÜ Ýθιμα και πα-
ραδüσειò.»

ΚουτσÜτιη Μαρßα

«Η εργασßα που αρχßσαμε πριν λßγο καιρü φαßνεται αξιüλογη. Με τα
στοιχεßα που ανακαλýψαμε, η κÜθε ομÜδα για τα θÝματÜ τηò, φÝραμε στο

φωò πþò γßνοwαν στην παλιüτερη ε-ποχÞ διÜφορα Þθη, Ýθιμα και παραδü-
σειò. Επßσηò βλÝπουμε πüσο þλαξαν οι συνÞθειεò Þ αν Ýμειναν üπωò Þ-
ταν. Πιστþω üτι μÝσα απü αυτÞ την εργασßα κÜθε Üτομο αντιλÞφτηκε πωò
κÜποιεò απü τιò παραδüσειò Üρχισαν να χÜνοwαι μÝσα στο χρüνο και πρÝ-
πει να αναβιþσουμε αυτÜ τα ξθιμα. Ακüμα μÜθαμε να δουλευουμε ανÜ ο-
μÜδεò και να συνεργαζüμασrε j,ια Ýναν κοινü σκοπü. ¹ταγ μια καλÞ εμπει-
ρßα για üλουò.»»

Παπανþτα Ελενη

«Απü την üλη εργασßα μου Üρεσε η δουλειÜπου κÜναμε μαζß με την ο-
μÜδα μου. ΨÜξαμε και βρÞκαμε τολλÜγιατο συγκεκριμÝνο θÝμα. Αυτü που
θα μποροýσαμε να κÜνουμε καλýτερα εßναι üτι ειτρυτε να εßχαμε περισσü-
τερο χρüνο για να γßνουν οι εργασßεò καλýτερεò.»

Ζοιιζ6 ΕλÝγη

«Η ομαδικÞ εργασßα που κÜναμε Þταν καλÞ και ενδιαφÝρουσα, γιατß
δουλþοιηαò μÜθαμε για τα Ýθιμα και αò παραδüσειò του Βελβεντοý, γι'
αυτÜ που υπÞρχαν παλιÜ και για üσα επιβιþνουν μÝχρι σÞμερα- Μου Üρεσε



ο Φανüò που κÜναμε και η συνεργασßα. Πιστþω üτι απü αυτÞ ,την ερ-
ßα μÜθαμε να δουλþουμε ομαδικÜ και ακüμη γνωρßσαμε τιò παραδü-

σειò και τα Ýθιμα του τüπου μαò. ¹ταν μια κσλÞ εμπειρßα για üλουò.»
Κωστοποýλου Μαρßα

«Η ευÝλικτη ζþνη που Üρχισε πριν λßγο καιρü μαò βοÞθησε να ανατþ-
ξουμε τον τρüπο σκÝψηò μαò. ΧωριστÞκαμε σε ομÜδεò και αναλÜβαμε απü

μια εργασßα. ¸τσι δουλÝψαμε ομαδικÜ ται προσπαθÞσαμε το αποτÝλεσμα
να εßναι ικανοποιητικü. Το πιο ενδιαφÝρον Þταν η ευκαιρßα που μαò δüθη-
κε να αιfuκýýψουμε μüýοι μαò στοιχεßα για το παρελθüν του τüπου μαò.
Αυτü που μαò δυσκüλεψε Þταν ο λßγοò χρüνοò που μαò δινüταν,.¼μωò πα-

ρüλα αυτÜ τα καταφÝραμε. ¹ταν μια ξεχωριστη εμπειρßα.»

, Μrrγ.Üλα Γιοýλτ1

«Απü üλη τη συνεργασßα μου Üρεσε η ωναβßωση των εθßμων του χÜσκα
και των σχουρημÝνων. ¸να θÝμα που βρÞκα ενδιαφÝρον Þταν πþò γßνο-
wαν οι φανοß παλιÜ. ΔυσκολευτÞκαμε να συΜÝξουμε πληροφορßεò, γιατß
δεν εßχαμε αρκετü χρüνο.» 

ΓιγÞ ΕλΑη

«Οι εμπειρßεò που αποκüμισα απü το πρüγραμμα Þταν ποΜÝò. Πρþτον
μπüρεσα να Ýρθω πιο κοwÜ, να μÜθω και να εργαστþ πÜνω στα Ýθιμα που
εßχαν οι πρüγονοß μαò. ¸τσι μπüρεσα να μÜθω ποΜ,Ü για το πþò ζοýσαν.
¶ρα, απü αυτü το πρüγραμμα μπüρεσα να γωρßσω πρÜγματα που στην ε-
ποχÞ μαò δεν εßναι γνωστÜ και κοwþουν να εξαφανιmοýν.»

ΤσιρεμÝ ¶γνα

«Η εμπειρßα μου απü την ευÝλικττι ζþ.rη εßγαι, πολý ωραßα. Συνεργα-
στÞκαμε üλα τα παιδιÜ κατÜ ομÜδεò τεσσÜρων ατüμων και προσπαθÞσαμε
να βροýμε πληρß,οφορßεò για τα θÝματα που εßχαμε αναλÜβει. ΣυνεργαστÞ-
καμε και βγÜλαμε κÜποιο θετικü αποτÝλεσμα.»

Παπαπλιοýρα ¶γγα

«ΠροσωπικÜ μου Üρεσε και βρÞκα ενδιαφÝρον το üτι συΜÝξαμε και
ταραλληλα μÜθαμε κÜποιεò πληροφορßεò για μια βαλκανικÞ χþρα, την Αλ-
βανßα. Επßσηò σημαντικü ρüλο Ýπαιξε η πρωτοτυπßα, καθþò το θÝμα Þταν
καινοýριο και μαò τρÜβηξε το ενδιαφÝρον. Παρüλα αυτÜ αντιμετωπßσαμε



ιεò δυσκολßεò, üπωò για παρÜδειγμα τη συνεργασßα με τουò υπüλοι-
πουò συμμαθητÝò μαò. Τþρα περιμÝνω τþò και πþò το επüμενο θÝμα.»»

ΚουριπÜò ΤÜσοò

'''..

«Αυτü που βρÞκα ενδιαφÝρον εßναι το πþò τα παιδιÜ κι α7þ συνεργα-
στÞκαμε, ¶Μοι Ýψαχναν για το υλικü, Üλλοι τα εγραφαν και Üλλοι τα τα-
κποποιοýσαν. Το υλικü το βρßσκαμε απü βιβλßα. fuΙετÜ τα γρÜφαμε στον υ-
πολογιστη. Το πιο ενδιαφÝρον Þτανε üταν πÞραμε συνÝντευξη απü Ýναν με-,
γαλýτερü μαò, που ÞξrρÝ ποΜÜ. Θα μßοροýσαμε βÝβαια να-κÜναμ, ου)rο-
σüτερα τρÜγματα, αν εßχαμε τον απαραßrητο χρüνο. Αυτü που μαò δυσκü-
λεψε Þταν η πßεση του χρüνου, που üσο πÞγαινε τελεßωνε.»

. ΖÞκοò ΒαγγÝληò

«Απü üλη αυτη την εργασßα μου Üρεσε το üτι συνεργαmÞκαμε με τουò
καθηγητÝò μαò και μÜθαμε απü την ýλη που δουλÝψαμε ποΜÜ που μαò Þ-

'._ ταν Üγωστα. ΙυΙερικÜ πρÜγματα üμωò θα μτοροýσαμε να τα κÜνουμε κα-
λýτερα. Μποροýσαμε, για παρÜδειγμα, να πÜμε και στα διπλανÜ χωριÜ, για
να μαζÝψουμε πιο ποΜÝò πληροφορßεò. ¼μωò ιδιαßτερα μαò δυσκüλεψε η
μπαφορÜ των λÝξεων απü τη συνÝντευξη να τα μεταφÝρουμε στον πλÜγιο
λüγο και να διορθþσουμε τη σýwαξη και τα ορθογραφικÜ λÜθη.»

ΚαραδιÜκοò Αντþνηò

'\- 
«ΠροσωπικÞ μου Üποψη ε{ναι üτι η αιÝλικτη ζþνη καινοτüμου δρÜσηò

Üργησε ν' αρχßσει λιγÜκι και αρτü τουλÜχιστον για τη δικÞ μαò εργασßα σαν
τÜξη μαò επηρÝασε στη διÜθεση μαò. Το καλü üμrò στι7ν üλη εργασßα εßγαι
üτι δουλÝΨαμε ομαδικÜ, αγüρια, κορßτσια. Το πιο βασικü üμωιò στην üλÞ
εργασßα εßναι üτι μÜθαμε επιπλÝον πληροφορßεò για τα Ýθιμα του τüπου
μαò.»

ιÜΖτηò ΠÝτροò

«Το πρüβλημα εßναι üτι Üργησε να ξεκινÞσει η λειτουργßα του προγρÜμ-
μmοò, με,αποτÝλεσμα να μην υπÜρχει η απαιτοýμενη οργÜνωση. Το μεγα-
λýτερο üμrò πρüβλημα εßναι ο χρüνοò που εßναι πολý λßγοò και δεν αρικεß
για να τελειοποιÞσουμε τιò εργασßεò μαò. Το μüνο σßγουρο εßναι πωò η ευÝ-
λικτη ζþνη θα μαò απασχολÞσει ευχÜριστα και κÜποια μικροπροβλÞματα
Βα λυθοýν σε σýντομο χρονικü διÜστημα.»»

ΚουτσÜκηò ΔημÞτΡÞ§,,



Για την πραγματοποßηση τηò εργασßαò συνεργÜστηκαν κατÜ ομÜδεò οι
μαθητÝò τηò Β' Γυμνασßου (Σχολ. ¸τοò 2001-2002) :

Β,1 ΓΥΜΝΑΣΙοΥ

1. ΓιγÞ ΕλÝνη
2. ΔιηνÞ ¶wα
3. Ζβρβα Σοφßα ζ,

4. ΖÞκοòΕυÜγγελοò
5. Ζιοýζτου Αικατερßνη
6. Ζουζü ΕλÝνη
7. ΚαραδιÜκοò Αντþνιοò
8. ΚατλιÜκαòΖÞνων
9. ΚοσμÜ Αναστασßα
1 0.ΚουριπÜò ΑναστÜσιοò
1 1.ΚουσÜ ΕλÝνη
12.ΚουτσÜκη Μαρßα
13.ΚουτσÜκη Πηνελüπη
14.ΚουτσÜκηò ΔημÞτριοò
15.Κωστοποýλου Μαρßα
16.ΛιÜπηò ΠÝτροò
17.ΜπγιÜλα Βαß'α
18.Παπανþτα ΕλÝτη1

,:Ι

Β,2 ΓΥνΙΝΑΣΙοΥ

l. Παπαπλιοýρα ¶wα
2. ΠπσιÜβα Βαß'α
3. ΣαμαρÜò ΧρυσοβαλÜντηò'
4. Σιüμου Μαρßα
5. Σκοýμπαò Αντþνιοò
6. Στεριοποýλου ΕλÝγη
7. ΣτεφÜνου Ευαγγελßα
8. ΤοπÜληò Παýλοò
9. ΤρÜκαλα ΕλÝνη
10. Τρßχα Ουρανßα
1 1. Τρßχαò Αντþνιοò
12. Τσιλßκα ΕλÝνη
13. ΤσιρεμÝ ¶wa
Ι4. ΤσιρεμÝ Νßrcη
Ι5. Τσοýτσουρη Αφροδßτη
16. ΦκιαρÜ Αμαλßα
17. Χüνταò ΙωÜwηò

Οι εικüνεò τηò εργασßαò εßναι των Φþτη
Κοψßδη απü το βιβλßο «Ε,λληνικÜ Παραμýθια>>,
1η, ΣειρÜ 2η).

Κüντογλου και ΡÜλλ
ΕκλογÞ Γ. ΜÝγα (ΣειρÜ

Εκτüò απü τα κεßμενα, υπÜρχει στο σχολεßο βιντεοκασÝτα με τον Φα-
νü που Ýστησαν οι μαθητÝò και την αναπαρÜσταση
και του «ΧÜσκαρ». Επßσηò υπÜρχουν φωτογραφßεò
ριοý.

«Σχουρημιhιω»»
του

των
απü


