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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

“Ανήκω σε μια χώρα μικρή. Ένα πέτρινο ακρωτήρι στη Μεσόγειο, που δεν έχει 
άλλο αγαθό παρά τον αγώνα του λαού του, τη θάλασσα, και το φως του ήλιου. 
Είναι μικρός ο τόπος μας, αλλά η παράδοσή του είναι τεράστια και το πράγμα που 
μας χαρακτηρίζει είναι ότι μας παραδόθηκε χωρίς διακοπή. ”  Γ. Σεφέρης 

 Παράδοση είναι η μνήμη του λαού μας, είναι  όλα τα υλικά, πνευματικά, 

πολιτιστικά επιτεύγματα που αποθησαυρίστηκαν στη μακραίωνη ιστορική πορεία 

του έθνους μας και παραδίδονται με τον προφορικό ή γραπτό λόγο από τη μια γενιά 

στην άλλη. Είναι μια ζωντανή διαδικασία που ανανεώνει συνεχώς τον πολιτισμό 

μας, εξασφαλίζει τη συνέχειά του και διαμορφώνει το μέλλον του. Η λαϊκή 

παράδοση περιλαμβάνει το σύνολο των έργων και δραστηριοτήτων που πηγάζουν 

και εκφράζουν τον λαό και χαρακτηρίζονται από ανωνυμία και συλλογικότητα. 

 Ο αστείρευτος πλούτος και η ομορφιά της ελληνικής λαϊκής μας παράδοσης 

και η ανάγκη να έρθουν οι νέοι μας σε επαφή με αυτή και  να συνειδητοποιήσουν 

ότι δεν είναι κάτι βαρετό και παρωχημένο αλλά ζωντανό κομμάτι της κοινωνίας μας, 

μάς οδήγησε στο να επιλέξουμε ως θέμα του προγράμματός μας τη Λαογραφία και 

τους παραδοσιακούς χορούς μιας περιοχής με μακραίωνη και σημαντική ιστορία, 

της Μακεδονίας.  

 Κατά τη διάρκεια του Προγράμματος οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να 

έρθουν σε επαφή με τη μουσική και χορευτική παράδοση της Μακεδονίας, να 

μάθουν να χορεύουν και να απολαμβάνουν  παραδοσιακούς χορούς. Έμαθαν να 

ερευνούν, και από έναν ανεξάντλητο θησαυρό λαογραφικού υλικού, να επιλέγουν 

και να μελετούν τους τομείς του λαϊκού πολιτισμού που τους ενδιαφέρουν 

περισσότερο. Πήραν μέρος σε συγκεκριμένες δράσεις, δημιούργησαν εποπτικό 

υλικό, επισκέφτηκαν μουσεία, περιηγήθηκαν και γνώρισαν από κοντά δύο πόλεις με 

σπουδαία αξιοθέατα, την Θεσσαλονίκη και την Καβάλα. Δημιούργησαν ομάδες, 

συνεργάστηκαν, αντάλλαξαν απόψεις, διαφώνησαν, παρουσίασαν τις εργασίες 

τους.  Συνειδητοποίησαν τέλος ότι η παράδοση είναι ζωντανό κομμάτι του 

παρόντος, γιατί  " Όσο είναι αλήθεια πως τα δικαιώματα της εξέλιξης ταυτίζονται με 

τα δικαιώματα της αιώνιας νεότητας, άλλο τόσο είναι αλήθεια πως το αύριο 

πλάθεται πάντα με τα υλικά του χτες. [...] Ένας πολιτισμός τότε μονάχα μπορεί να 

’χει γερά θεμέλια, όταν είναι ριζωμένος σε μια βαθιά συνείδηση του παρελθόντος 

του, του άμεσου παρελθόντος του."  Δ. Λουκόπουλος, 1938 
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Τι είναι η λαογραφία; 

 
 Ως λαογραφία ορίζεται εκείνη  η επιστήμη που ασχολείται με όλες τις 

εκφάνσεις του λαϊκού πολιτισμού. Εξετάζει, καταγράφει και ταξινομεί όλα όσα ένας 

λαός κατά παράδοση λέγει, ενεργεί και πράττει σε συλλογικό επίπεδο. Το 

περιεχόμενο των θεμάτων της αποτελεί εκδήλωση της ψυχικής και κοινωνικής ζωής 

του λαού σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο και συνεπώς ποικίλει.  

 Οι κατηγορίες, τις οποίες θα μπορούσε κανείς να διακρίνει ως αντικείμενο 

έρευνας της λαογραφικής επιστήμης, αφορούν στον υλικό βίο και την λαϊκή 

δημιουργία (οίκος και αυλή, τροφές και ποτά, ενδύματα και καλλωπισμός, λαϊκές 

παροιμίες αινίγματα λαϊκό θέατρο κ.α.) και στον κοινωνικό βίο (καθημερινά έθιμα, 

παιχνίδια, σχολική ζωή κ.α.). 

 Ως λαογραφία έχει αποδοθεί στα ελληνικά ο διεθνώς καθιερωμένος 

αγγλοσαξονικός  όρος folklore, που σημαίνει τη γνώση που έχει ο λαός. Στη 

Γερμανία επικράτησε όρος volkskunde, που σημαίνει την γνώση για τον λαό. Η 

αγγλοσαξονική θεώρηση  θέτει ως αντικείμενο της λαογραφικής μελέτης τις 

παραδοσιακές εκδηλώσεις του λαϊκού βίου και συγκεκριμένα, την προφορική 

λογοτεχνία. Αντίθετα η Γερμανική Λαογραφική Σχολή θέτει στο κέντρο του 

επιστημονικού ενδιαφέροντός της, όχι τις εκδηλώσεις αλλά τον ίδιο  τον λαό 

αναζητώντας μέσα από τις εκδηλώσεις του πολιτισμού του τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά του. 
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Ποιο είναι το αντικείμενό της; 

 Η λαογραφία εξετάζει τον λαϊκό πολιτισμό.  Όταν μιλάμε για πολιτισμό 

εννοούμε τα έργα και τον τρόπο ζωής ανθρώπων, που είναι οργανωμένοι σε 

ομάδες. Εννοούμε τα υλικά και πνευματικά έργα (π.χ. οικοδομήματα, μηχανές, έργα 

τέχνης, επιστήμες), τις κοινωνικές, τις οικονομικές και άλλες σχέσεις που έχουν 

μεταξύ τους. 

                Το επίθετο λαϊκός, που συνοδεύει τον πολιτισμό όπως τον εξετάζει η 

λαογραφία, σημαίνει ότι αυτή ενδιαφέρεται για εκείνα τα έργα του πολιτισμού, που 

δημιουργούνται πάνω σε μια βάση ομαδική. Γι’ αυτό και δεν είναι καθόλου εύκολο 

πολλές φορές να γνωρίζουμε το όνομα εκείνου που πρωτοδημιούργησε κάτι, π.χ. το 

δημοτικό τραγούδι για το «ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ» ή το λαϊκό παραμύθι για τη 

«ΣΤΑΧΤΟΠΟΥΤΑ». Γι’ αυτό μάλιστα τον λόγο ορισμένοι λένε τον λαϊκό πολιτισμό και 

ανώνυμο, σε αντίθεση με τον επώνυμο πολιτισμό (δεν τον εξετάζει η λαογραφία). 

Όμως η ανωνυμία του λαϊκού πολιτισμού δεν υπάρχει πάντα. Έχουμε έργα λαϊκής 

τέχνης (π.χ. κεραμικά, κεντήματα, ζωγραφιές κ.ά.), που οι τεχνίτες τους είναι 

γνωστοί, αφού φρόντισαν μάλιστα να γράψουν το όνομά τους πάνω σ’ αυτά. Και 

όλα αυτά είναι έργα λαϊκού πολιτισμού, γιατί οι άνθρωποι που τα δημιούργησαν 

συμφωνούσαν ολότελα με τα γούστα και τις ιδέες των πολλών, για τους οποίους και 

τα δημιούργησαν. Και αυτό είναι το κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα αυτού που 

λέμε λαϊκό: η ομαδική (συλλογική) συμφωνία και η ψυχική συμμετοχή σε ένα έργο. 

                            ( Μιχάλης Γ. Μερακλής ομότιμος καθηγητής Λαογραφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών) 

 

http://users.sch.gr/vaxtsavanis/kentimata.swf
http://users.sch.gr/vaxtsavanis/zografies.swf
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ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

 

 

Το όνομα Μακεδονία 

 Σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία  Μακεδών ήταν το όνομα του 

φυλάρχου της φυλής που πρωτοεγκαταστάθηκε στη δυτική, νότια και κεντρική 

Μακεδονία και ίδρυσε το βασίλειο της Αρχαίας Μακεδονίας. Ο Ηρόδοτος αναφέρει 

ότι οι Μακεδνοί ήταν δωρική φυλή.  Μακεδνός σημαίνει "ψηλός" ενώ σύμφωνα με 

μια άλλη θεωρία υποθέτει το όνομα Μακεδόνες μπορεί να σημαίνει «ορεσίβιοι». 

 

 Ιστορική αναδρομή  

Οι πρώτοι κάτοικοι 

Το Σπήλαιο των Πετραλώνων και 

ο Αρχάνθρωπος 700 ετών 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%89%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%BF%CF%82
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 Από αρχαιολογικές ανασκαφές που έγιναν κατά καιρούς, προκύπτει πως ο 

ευρύτερος χώρος της  Μακεδονίας είχε κατοικηθεί τουλάχιστον πριν από 5.000 

χρόνια (3.000 π.Χ.). Ευρήματα ανθρώπινων εγκαταστάσεων βρέθηκαν πάνω σε 

τεχνητούς λόφους ("τούμπες") που περιβάλλουν τη Θεσσαλονίκη. Γύρω στο φυσικό 

λιμάνι του Θερμαϊκού, εμφανίσθηκε από νωρίς μία έντονη οικιστική δραστηριότητα 

με τη δημιουργία πολλών μικρών πόλεων ("πολισμάτων"), μεταξύ των οποίων κύρια 

ήταν η Θέρμη, από την οποία πήρε και το όνομά του ο Θερμαϊκός κόλπος. Η 

οικιστική αυτή δραστηριότητα συμπίπτει με την ανάπτυξη της δυναστείας των 

Μακεδόνων, που από τα ορεινά της Μακεδονίας προωθήθηκαν προς τα παράλια 

του Θερμαϊκού, ιδιαίτερα στα χρόνια του βασιλιά της Μακεδονίας Αμύντα Α΄ (520-

500 π.Χ.). Προηγούμενα και από τον 7ο π.Χ. αιώνα, στο χώρο της Μακεδονίας και 

ιδιαίτερα στη Χαλκιδική και στο Θερμαϊκό, είχε δημιουργηθεί μία σειρά πόλεων-

αποικιών από τους Έλληνες του νότου, των πόλεων της Χαλκίδας, Ερέτριας, 

Κορίνθου και Αθήνας. 

 

Μακεδονική δυναστεία 

Η λάρνακα του Φιλίππου  

 Η παρουσία των Μακεδόνων στο βορειοελλαδικό χώρο γίνεται γύρω στο 

2.000 π.Χ. Οι Μακεδόνες ήταν Δωριείς  που δεν ακολούθησαν τη μεγάλη μάζα των 

ομοφύλων τους στη μετακίνησή τους προς τη νότια Ελλάδα, αλλά παρέμειναν και 

εγκαταστάθηκαν στα ορεινά της Μακεδονίας. Μιλούσαν ένα διαλεκτικό ιδίωμα των 

Δωριέων, χρησιμοποιούσαν ελληνικά ονόματα και πίστευαν στους ίδιους Θεούς των 

αδελφών τους του νότου. Από τον 5ο π.Χ. αιώνα μάλιστα αρχίζει μία άνθηση των 

Ελλήνων της Μακεδονίας, παράλληλα με αυτή της νότιας Ελλάδας. Πολλές πόλεις 

του βορειοελλαδικού χώρου έγιναν κέντρα όπου αναπτύχθηκαν σε υψηλά επίπεδα 

τα γράμματα και οι τέχνες (Άβδηρα, Θάσος, Στάγειρα, Αμφίπολη, Όλυνθος, Πέλλα, 

Δίο, Αιγές). Πρωτεύουσα του Μακεδονικού κράτους ήταν οι Αιγές ως τις αρχές του 

4ου αι. π.Χ, οπότε ο βασιλιάς Αρχέλαος μετέφερε την έδρα του στην Πέλλα, ενώ 

στις Αιγές εξακολουθούν να ενταφιάζονται οι βασιλείς. 
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 Ιδιαίτερη ακμή και αίγλη γνώρισε η Μακεδονία στα χρόνια του Φιλίππου Β΄, 

βασιλιά της Μακεδονίας, που ανάλαβε το θρόνο στα 358 π.Χ., σε μία εποχή 

εσωτερικών και εξωτερικών πολέμων, με συσσωρευμένα πολλά προβλήματα. 

 Ο Φίλιππος, μετά από πολλούς αγώνες, κατάφερε να 

κάνει τη Μακεδονία μεγάλη δύναμη και να  κυριαρχήσει στον χώρο της Ελλάδας. Το 

337 π.Χ στο Συνέδριο της Κορίνθου αποφασίστηκε η εκστρατεία των Ελλήνων (εκτός 

των Σπαρτιατών ) εναντίον των Περσών, η οποία όμως ματαιώθηκε εξαιτίας της 

δολοφονίας του Φιλίππου . 

 Το 334 π.Χ., ο γιος του Φιλίππου, Αλέξανδρος Β΄ο Μέγας, βασιλιάς της 

Μακεδονίας και κυρίαρχος αναμφισβήτητος όλης της Ελλάδας θα πραγματοποιήσει 

τη μεγάλη του εκστρατεία κατά των Περσών της Μ. Ασίας, η οποία κατέληξε στη 

συντριβή της περσικής δύναμης και στη διάδοση του ελληνικού πολιτισμού και 

γλώσσας σε ολόκληρο τον κόσμο . Ο Αλέξανδρος προσθέτει στη Μακεδονία μια 

αχανή αυτοκρατορία.  

 

 

Ελληνιστικοί χρόνοι 

 Το 323 π.Χ., ο μεγάλος αυτός στρατηλάτης θα πεθάνει  για να αρχίσουν οι 

πόλεμοι των "Διαδόχων" της απέραντης αυτοκρατορίας του και η δημιουργία των 

Ελληνιστικών Βασιλείων. Η αυτοκρατορία του Μ.Αλεξάνδρου διασπάστηκε 
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οριστικά. Τα κράτη που προέκυψαν ήταν: της Μακεδονίας, της Θράκης, της Συρίας 

και της Αιγύπτου.  

Ο Κάσσανδρος, ο μεγαλύτερος γιος του στρατηγού του Μεγάλου Αλεξάνδρου 

Αντίπατρου, δεν ακολούθησε τον Μακεδόνα στρατηλάτη στη μεγάλη του 

εκστρατεία στη Μ. Ασία. Έμεινε στη Μακεδονία σαν "επιμελητής" του Μακεδονικού 

κράτους. Στους πολέμους της διαδοχής πήρε μέρος και η μητέρα του Μεγάλου 

Αλεξάνδρου, Ολυμπιάδα. Όμως στη μάχη της Πύδνας μεταξύ των αντιμαχομένων, ο 

Κάσσανδρος νίκησε την Ολυμπιάδα και την καταδίκασε σε θάνατο. Η πράξη του 

όμως αυτή δημιούργησε μεγάλες αντιδράσεις στη Μακεδονία, όπου τα 

κατορθώματα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, γιου της Ολυμπιάδας, είχαν κιόλας γίνει 

θρύλος με επικές διαστάσεις.  

Νόμισμα με τον Κάσσανδρο 

Κάτω από αυτή την πραγματικότητα, για να φανεί αρεστός στη Μακεδονική 

αριστοκρατία, ο Κάσσανδρος ίδρυσε τη Θεσσαλονίκη (316 π.Χ) δίνοντας σε αυτή το 

όνομα της συζύγου του και αδελφής του Μεγάλου Αλεξάνδρου από άλλη μητέρα. 

Στόχος του οικιστή της Θεσσαλονίκης Κάσσανδρου ήταν  να δημιουργήσει τη 

μελλοντική μητρόπολη της Μακεδονίας. Και η ιστορία τον δικαίωσε απόλυτα. Η 

Θεσσαλονίκη, με τα έξοχα γεωπολιτικά χαρακτηριστικά της, γρήγορα εξελίχθηκε σε 

πρωτεύουσα της Μακεδονίας και διατηρήθηκε τέτοια σε ολόκληρη τη μακραίωνη 

ιστορία της. 

 

 ΡΩΜΑΪΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ (148 π.Χ.-313 μ.Χ.) 

 Μετά την ήττα του τελευταίου Μακεδόνα βασιλιά Περσέα από τους 
Ρωμαίους  στην Πύδνα (168 π.Χ.) και την ίδια τύχη του Ανδρίσκου (148 π.Χ.), η 
Μακεδονία περιήλθε ολοκληρωτικά στους Ρωμαίους.   Όλη τότε η περιοχή της 
Μακεδονίας χωρίστηκε σε 4 τμήματα ("regiones") και η Θεσσαλονίκη έγινε 
πρωτεύουσα του "δεύτερου" τμήματος της Μακεδονίας ("Macedonia Secunda") για 
χρονικό διάστημα 20 χρόνων. Την περίοδο αυτή πολλά μνημεία και καλλιτεχνικοί 
θησαυροί της Μακεδονίας και της Θεσσαλονίκης ξηλώθηκαν από "αργυρολόγους" 
Ρωμαίους διοικητές της επαρχίας, για να μεταφερθούν ως τρόπαια στη Ρώμη και να 
επιδειχθούν στους "Θριάμβους" που οργάνωσαν οι Ρωμαίοι. 

     Μετά το 148 π.Χ. οι 4 επαρχίες της Μακεδονίας ενοποιήθηκαν σε μία, για 
να δημιουργηθεί η επαρχία της Μακεδονίας ("Provincia Macedonia") με 
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πρωτεύουσα τη Θεσσαλονίκη. Την περίοδο αυτή η Θεσσαλονίκη είναι η "μήτηρ 
πάσης της Μακεδονίας". Είναι το κέντρο όλης της χερσονήσου του Αίμου, με 
αναπτυγμένο εμπόριο, βιοτεχνία και  με μεγάλη πνευματική και πολιτιστική 
ανάπτυξη. Η πόλη μάλιστα κρατά τον ελληνικό της χαρακτήρα, γεγονός που 
αποδεικνύεται από πλήθος επιγραφών και νομισμάτων της εποχής. Μεγάλες και 
ευεργετικές ήταν οι επιπτώσεις του γειτονέματος της Θεσσαλονίκης με τη 
στρατιωτική Via Egnatia (Εγνατία οδό), που κατασκεύασαν οι Ρωμαίοι πάνω στα 
ίχνη παλιότερου δρόμου που μνημονεύει ο Αριστοτέλης, για να ενώσουν την 
Αδριατική (Δυρράχιο) με τον Ελλήσποντο και τη Μ. Ασία. Ο δρόμος αυτός, που 
διευκόλυνε σημαντικά και το εμπόριο, πιστεύεται πως περνούσε λίγα μόλις 
χιλιόμετρα βόρεια της Θεσσαλονίκης.  Πολλές φορές οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης 
και της Μακεδονίας αναγκάστηκαν να αμυνθούν σε επιδρομές βάρβαρων φύλων 
του Βορρά. Κατασκευάσθηκαν τότε με γρήγορο ρυθμό πολλά οχυρά έργα στην 
Ακρόπολη της Άνω Πόλης, όπου συγκεντρώνονταν οι κάτοικοι και η φρουρά για να 
προστατευτούν. 

 Στον εμφύλιο πόλεμο των Ρωμαίων (49-31 π.Χ.) η Μακεδονία έγινε ο χώρος 
αναμέτρησης των εμπολέμων (φιλοκαισαρικοί, δημοκρατικοί). Η πόλη στους 
πολέμους αυτούς είχε ταχθεί με το μέρος των αυτοκρατορικών Αντωνίου και 
Οκταβίου. Αποτέλεσμα της στάσης αυτής της πόλης ήταν να ονομασθεί η 
Θεσσαλονίκη "ελεύθερη πόλη" ("Liberam Civitatem"), να αποκτήσει πολλά 
προνόμια και ακόμα ο "δήμος" της ουσιαστική αυτοδιοίκηση. Ενδεικτικό αυτής της 
αυτοδιοίκησης της πόλης, που την κράτησε για αιώνες και στο Βυζάντιο, ήταν οι 
δημόσιες ελεύθερες συνεδριάσεις του "δήμου" και το γεγονός ότι την πόλη 
υπερασπιζόταν "δημοτική" φρουρά. Με λαμπρότητα, την περίοδο αυτή, 
γιορτάζονταν στη Θεσσαλονίκη τα "Ολύμπια" και τα "Πύθια", κατά τα πρότυπα των 
αρχαίων αγώνων της Ολυμπίας, ενώ παράλληλα κκαλλιεργούνταν τα γράμματα και 
οι τέχνες. Περίφημοι σοφοί δάσκαλοι, συγγραφείς, φιλόσοφοι, ποιητές και λόγιοι, 
ζούσαν και δίδασκαν στην πόλη, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για μια 
πολύπλευρη πνευματική και πολιτιστική ανάπτυξη. 

 Με την παραπάνω εικόνα να κυριαρχεί στην πόλη το πρώτο μισό του 1ου 
μ.Χ. αιώνα, δεν ήταν συμπτωματικό ή τυχαίο το ότι ο Απόστολος Παύλος διάλεξε τη 
Θεσσαλονίκη, αμέσως μετά τους Φιλίππους της Καβάλας, για πρώτο του μεγάλο 
σταθμό για τη διάδοση της νέας θρησκείας του Χριστιανισμού στην Ευρώπη. Με τον 
ερχομό του το 50 μ.Χ. στη Θεσσαλονίκη, ο Απόστολος Παύλος ιδρύει στην πόλη τη 
"Χρυσή Πύλη", όπως την ονομάζει χαρακτηριστικά, τη δεύτερη Χριστιανική 
Εκκλησία στον Ευρωπαϊκό χώρο. 

     Η μεγαλύτερη ακμή της Θεσσαλονίκης στη Ρωμαϊκή περίοδο σημειώνεται 
στα χρόνια του Καίσαρα Γαλέριου. Ο Γαλέριος έκανε τη Θεσσαλονίκη έδρα της 
εξουσίας του (αρχές του 4ου μ.Χ. αιώνα). Στην πόλη κατασκευάστηκαν επιβλητικά 
ανάκτορα και μεγάλα κτιριακά συγκροτήματα από δημόσια κτίρια. Μερικά από τα 
κτίρια αυτά, που ολόκληρα ή τμήματά τους διασώθηκαν ως τις μέρες μας (Ροτόντα, 
Ανάκτορα, Θριαμβική Αψίδα Γαλερίου, Αρχαία Αγορά κ.ά.) δείχνουν το μέγεθος 
της μεγαλοπρέπειας που επικρατούσε την περίοδο αυτή στη Θεσσαλονίκη. 

http://www.it.uom.gr/project/monuments/ano_poli.htm
http://www.it.uom.gr/project/monuments/rotonta.htm
http://www.it.uom.gr/project/monuments/anak_ipp.htm
http://www.it.uom.gr/project/monuments/kamara.htm
http://www.it.uom.gr/project/monuments/forum.htm
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  Ροτόντα και Αψίδα Γαλερίου 

        Στις αρχές του 4ου μ.Χ. αιώνα τοποθετείται χρονικά και ο μαρτυρικός 
θάνατος του προστάτη και πολιούχου της Θεσσαλονίκης Αγίου Δημητρίου  και του 
φίλου του Νέστορα. Από τότε, η Θεσσαλονίκη έγινε το κέντρο της λατρείας του 
Αγίου Δημητρίου σε ολόκληρο το χριστιανικό κόσμο. Ο "μυροβλήτης" Άγιος 
Δημήτριος συνδέθηκε άρρηκτα με την τύχη της.  

 

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΧΡΟΝΟΙ (313-1430) 

 Το 324 ο Μεγάλος Κωνσταντίνος χρησιμοποίησε τη Θεσσαλονίκη ως 
ορμητήριο στον πόλεμο κατά του Λικίνιου. Αφού τον νίκησε, ο Μ. Κωνσταντίνος, ως 
μονοκράτορας, ίδρυσε στην παλιά αποικία των Μεγαρέων Βυζάντιο (στην 
Προποντίδα) τη νέα πρωτεύουσα του Ρωμαϊκού κράτους, την Κωνσταντινούπολη, 
τη Νέα Ρώμη. Από εδώ και μπρος η Κωνσταντινούπολη και η Θεσσαλονίκη θα 
αποτελέσουν τους κύριους πόλους ανάπτυξης της Βυζαντινής αυτοκρατορίας στη 
μακραίωνη ιστορία της για μία περίοδο πάνω από 1.000 χρόνια. Η 
Κωνσταντινούπολη είναι η "βασιλεύουσα" και η Θεσσαλονίκη η 
"συμβασιλεύουσα" του κράτους, η "μετά την μεγάλην παρά Ρωμαίων πρώτην 
πόλιν", ο "οφθαλμός της Ευρώπης και κατ'εξοχήν της Ελλάδος". 

 Την εποχή της παρουσίας του Θεοδοσίου στη Θεσσαλονίκη έγινε κατά 

διαταγή του η μεγάλη σφαγή 7.000 Θεσσαλονικέων στον Ιππόδρομο της πόλης ως 

τιμωρία και εκδίκηση, γιατί οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης είχαν προηγούμενα 

εξεγερθεί κατά της γοτθικής φρουράς και του αρχηγού της Βουτέριχου (390 

μ.Χ.).Στους επόμενους αιώνες, από το 395 ως το 695, η Θεσσαλονίκη δοκιμάσθηκε 

σκληρά από συχνές επιδρομές διεξάγοντας σκληρούς αγώνες.  

 Στους μέσους χρόνους του Βυζαντίου (642-1071), η Θεσσαλονίκη και η 

Κωνσταντινούπολη συγκυριαρχούν στο κράτος. Παρά τον εδαφικό περιορισμό της 

αυτοκρατορίας, το κράτος τώρα περιορίζεται στις περιοχές όπου κυριάρχησαν και 

κυριαρχούσαν οι Έλληνες, με συνέπεια να πάρει το Βυζάντιο καθαρά ελληνική και 

εθνική φυσιογνωμία. Από την Θεσσαλονίκη, που αποτελούσε φιλοσοφικό και 

θρησκευτικό κέντρο με μεγάλη ακτινοβολία, ξεκίνησαν οι δύο Θεσσαλονικείς 

θεολόγοι, Κύριλλος και Μεθόδιος, στα χρόνια του Βυζαντινού αυτοκράτορα Μιχαήλ 

Γ,΄ για να πραγματοποιήσουν διάφορες ιεραποστολές στη Βουλγαρία, Συρία, 

http://www.it.uom.gr/project/monuments/anak_ipp.htm
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Μοραβία και στη χώρα των Χαζάρων, με τις οποίες διέδωσαν το χριστιανισμό και 

συνέβαλλαν αποφασιστικά στην πολιτιστική ανάπτυξη των λαών αυτών. 

 Η πόλη αντιμετώπισε τις επιδρομές των Βουλγάρων που κράτησαν πάνω 

από 100 χρόνια (904-1065) και  σώθηκε από την απειλή αυτή όπως και όλη η 

περιοχή της Μακεδονίας  χάρη  στον αυτοκράτορα Βασίλειο Β΄ τον Βουλγαροκτόνο 

(976-1025)  

 

 Η ειρήνη που ακολούθησε έδωσε την ευκαιρία να ηρεμήσει η πολυτάραχη 

Μακεδονία και η Θεσσαλονίκη να γνωρίσει νέες περιόδους μεγάλης.  

 Μετά τον θάνατο του αυτοκράτορα Βασιλείου του Β΄ αρχίζει η παρακμή του 

Βυζαντίου. Λίγα χρόνια αργότερα καταλύθηκε το Βυζάντιο από τους Λατίνους 

Σταυροφόρους της Δύσης (1204) και η Θεσσαλονίκη έγινε πρωτεύουσα Φράγκικου 

Βασιλείου με βασιλιά τον Ιταλό Βονιφάτιο Μομφερατικό. Με την εγκατάσταση των 

"Ιπποτών" της Δύσης στην πόλη, αρχίζει μία νέα περίοδος πρωτοφανούς 

καταπίεσης και καταδυνάστευσης του ντόπιου πληθυσμού (περίοδος 

Λατινοκρατίας).  

 Ο δεσπότης της Ηπείρου Θεόδωρος Άγγελος Κομνηνός, κατέλαβε τη 

Θεσσαλονίκη και ορκίστηκε "βασιλέας και αυτοκράτορας των Ρωμαίων", 

δημιουργώντας έτσι την Ελληνική αυτοκρατορία της Θεσσαλονίκης (1224-1246). Ο 

Θεόδωρος  μάταια αγωνίστηκε  να διώξει τους Λατίνους και από την 

Κωνσταντινούπολη και να επανασυστήσει το Ελληνικό Βυζαντινό κράτος. Αυτό το 

πέτυχε ο Μιχαήλ Παλαιολόγος. Ο Μηχαήλ με το στρατό του έδιωξε το βασιλιά της 

Κωνσταντινούπολης Βαλδουϊνο Β΄ καθώς και τον Λατίνο "πατριάρχη" Ιουστινιάνη 

και ανασύστησε το Βυζαντινό κράτος. 

 Τη μεγαλύτερη ακμή της, η Θεσσαλονίκη τη γνώρισε κατά τη βυζαντινή 
περίοδο στο 14ο αιώνα, που δίκαια χαρακτηρίστηκε ο χρυσός αιώνας της πόλης. 
Παρά τους εμφύλιους πολέμους, τις θρησκευτικές διαμάχες και τις κοινωνικές 
αναταραχές που συντάραξαν το κράτος, η Θεσσαλονίκη, βασισμένη κύρια στις δικές 
της δυνάμεις, αναπτύσσει την περίοδο αυτή μία έντονη, πολύπλευρη και 
πολυσύνθετη δραστηριότητα. Η ιδιότυπη αυτονομία και αυτοδιοίκηση που 
κατακτήθηκε από τους κατοίκους της μετά από αγώνες αιώνων, δημιούργησε 
ιδανικό πλαίσιο για την ελεύθερη ανάπτυξη των γραμμάτων και τεχνών καθώς και 
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του εμπορίου, της βιοτεχνίας, ακόμα και κάποιας βιομηχανίας. Προπάντων στην 
αρχιτεκτονική ναοδομία, στην αγιογραφία και στην ψηφιδογραφία, η Θεσσαλονίκη 
το 14ο αιώνα έγινε κέντρο της δικής της "σχολής" για ολόκληρη τη Βαλκανική. 
Δείγματα αυτής της τέχνης διασώθηκαν ως τις μέρες μας και μαρτυρούν τη λαμπρή 
αυτή περίοδο της πόλης που έμεινε γνωστή σαν "αναγέννηση των 
Παλαιολόγων".        

ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ (1430-1912) 

 Οι Οθωμανοί Τούρκοι εκμεταλλευόμενοι την αδυναμία του Βυζαντινού 
κράτους και τις αντιθέσεις των Βαλκανικών λαών, προωθήθηκαν βαθμιαία στον 
χώρο της Μακεδονίας και της Βαλκανικής και δημιούργησαν ασφυκτικό κλοιό γύρω 
από τη Θεσσαλονίκη. Το 1430, η Θεσσαλονίκη μετά από πολιορκία έπεσε στα χέρια 
των Τούρκων του Μουράτ Β΄, για να αρχίσει μία περίοδος μακρόχρονης δουλείας 
και στυγνής καταδυνάστευσής της. Οι Τούρκοι λεηλάτησαν και κατέστρεψαν σχεδόν 
ολοκληρωτικά την πόλη. Η Θεσσαλονίκη ερημώθηκε κυριολεκτικά από κατοίκους, 
ενώ χιλιάδες αιχμάλωτοι, σιδηροδέσμιοι οδηγήθηκαν στα σκλαβοπάζαρα της 
ανατολής. Οι κυριότεροι βυζαντινοί ναοί της πόλης επιτάχθηκαν για να 
μετατραπούν σε "τζαμιά".  

 

 Βαθμιαία όμως η πόλη συνέρχεται από το πλήγμα. Γίνεται πολυάνθρωπη και 
ανθηρό λιμάνι της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Κατά τη διάρκεια του 15ου αιώνα η 
Θεσσαλονίκη δέχθηκε αλλεπάλληλα κύματα Εβραίων προσφύγων, που κατέφυγαν 
στην οθωμανική αυτοκρατορία διωγμένοι από τη χριστιανική Δύση. Τον 17ο αιώνα 
η Θεσσαλονίκη είναι μία πυκνοκατοικημένη πόλη. Η καταπίεση των Τούρκων 
αυξάνεται, ιδιαίτερα στη Μακεδονία, που αποτελούσε τον χώρο διέλευσης όλων 
των στρατευμάτων των Οθωμανών που κατευθύνονταν προς τα μέτωπα ή προς τις 
επαναστατημένες -σε λίγο-περιοχές. Μέσα σε αυτή την πραγματικότητα, οι 
υπόδουλοι υποφέρουν τα πάνδεινα από τις δυσβάσταχτες φορολογίες, τις 
κακουχίες, τους εξευτελισμούς και τις στερήσεις.  

 Η Θεσσαλονίκη του 18ου αιώνα, σύμφωνα με περιγραφές περιηγητών, ήταν 
κτισμένη μέσα στον χώρο που όριζαν τα βυζαντινά της Τείχη, που μεγάλο τμήμα 
τους σώζεται και σήμερα σε καλή κατάσταση. Στη γύρω περιοχή δεν είχαν 
δημιουργηθεί ακόμα συνοικίες ή οικισμοί και προάστια. Στην πόλη υπήρχαν 4 
μεγάλοι πύργοι. Δύο από τους πύργους αυτούς, ένας κυκλικός και ένας τετράγωνος, 

http://www.it.uom.gr/project/monuments/teixi.htm
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βρίσκονταν στο νότιο τμήμα των τειχών. Ο πρώτος είναι ο σημερινός Λευκός 
Πύργος. Οι κάτοικοι της πόλης φτάνουν τις 40.000 περίπου (Έλληνες, Τούρκοι και 
Εβραίοι). Οι δρόμοι του εμπορικού κέντρου είναι σκεπαστοί με σανίδες 
("σκεπαστά"), που δημιουργούν ευχάριστη δροσιά το καλοκαίρι. 

 Στον Αγώνα της Εθνικής Παλιγγενεσίας του 1821 μεγάλη ήταν η προσφορά 
της Μακεδονίας και της Θεσσαλονίκης. Όταν κηρύχθηκε η επανάσταση κατά των 
Τούρκων στη γειτονική Χαλκιδική από τον Σερραίο πατριώτη Εμμανουήλ Παπά, στις 
23 Μαρτίου 1821, οι Τούρκοι της Θεσσαλονίκης ξέσπασαν με απάνθρωπη μανία 
στον άμαχο ελληνικό πληθυσμό της πόλης. Τουλάχιστον 3.000 Θεσσαλονικείς μαζί 
με τους πρόκριτους της πόλης σφαγιάστηκαν στο τουρκικό διοικητήριο ("κονάκι") 
και στο προαύλιο του μητροπολιτικού ναού, ενώ εκατοντάδες αγωνιστές 
φυλακίστηκαν στο φρικτό κάτεργο του σημερινού Λευκού Πύργου.  Οι Τούρκοι 
γρήγορα κατάπνιξαν στο αίμα τα επαναστατικά κινήματα της Μακεδονίας, χωρίς  

 Το 1869, με διαταγή του Τούρκου διοικητή της πόλης κατεδαφίζονται 
μεγάλα τμήματα των βυζαντινών τειχών για να "αναπνεύσει" η πόλη. Αρχικά 
κατεδαφίζονται τα παραθαλάσσια τείχη και ο μεγάλος πύργος που βρισκόταν 
μπροστά στο λιμάνι. Μετά από λίγα χρόνια κατεδαφίζονται τα τείχη του 
"πυροβολοστάσιου" ("Τοπ-Χανέ") και το ανατολικό τείχος από την Κασσανδρεωτική 
πύλη ως τον πύργο του "Κανλή-Κουλέ" (Πύργος του Αίματος). Μάλιστα ο πύργος 
αυτός με την απαίσια φήμη του φρικτού κάτεργου βάφεται λευκός, για να 
ονομασθεί έτσι Λευκός Πύργος. Νέοι δρόμοι διανοίγονται ή διευρύνονται. Με την 
εγκατάσταση των πρώτων τραμ που έσερναν ρωσικά και ουγγρικά άλογα, το 1893, 
δίνεται το ξεκίνημα για την ανάπτυξη των προαστίων της πόλης, ιδιαίτερα του 
ανατολικού τομέα. Στα προάστια κτίζονται επιβλητικές επαύλεις, οι λεγόμενοι 
"πύργοι" και η Θεσσαλονίκη αποκτά νέο πρόσωπο και φυσιογνωμία. Ο πληθυσμός 
της πόλης αυξάνεται ραγδαία. Έτσι, ενώ το 1865 οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης ήταν 
50.000, το 1880 έγιναν 90.000, για να φτάσουν το 1895 τις 120.000 περίπου.  

 

"Παύλος Μελάς" του Γ. Ιακωβίδη 

  Στις αρχές του 20ου αιώνα έγινε πια φανερό πως ο ευρωπαϊκός χώρος της 
Τουρκίας θα περιερχόταν στους λαούς που τον κατείχαν από αιώνες. Ο ένοπλος 
αγώνας των υπόδουλων λαών έδωσε την ευκαιρία να γίνουν φανερές οι εδαφικές 
διεκδικήσεις στον χώρο της Μακεδονίας, που πολλές φορές υποδαυλιζόταν από 
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ξένες επεμβάσεις και σοβινιστικές διαθέσεις. Η Ελλάδα στον αγώνα αυτό, που πήρε 
το όνομα Μακεδονικός Αγώνας, υπερασπίστηκε με πολλές θυσίες τις εθνικές της 
διεκδικήσεις. Με κέντρο το ελληνικό Γενικό Προξενείο της Θεσσαλονίκης (σημερινό 
Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα), αναπτύχθηκε έντονη δραστηριότητα στον χώρο της 
Μακεδονίας, όπου από την αρχαιότητα ζούσε συμπαγής Ελληνικός πληθυσμός. Αν 
και ο αγώνας αυτός δεν είχε άμεσα αποτελέσματα, συνέβαλλε όμως ουσιαστικά 
στην απελευθέρωση της περιοχής και στην ένταξή της δικαιωματικά στο Ελληνικό 
κράτος.   
   

  ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (1912) 

 

 

  Στις 26 Οκτωβρίου 1912, ημέρα της γιορτής του πολιούχου και προστάτη 
της πόλης Αγίου Δημητρίου, ελευθερώθηκε η Θεσσαλονίκη από τον ελληνικό 
στρατό, 20 μέρες μετά την κήρυξη του Α΄ Βαλκανικού πολέμου.  

 

Ο τούρκος πασάς Ταξίν παραδίδει τον τουρκικό στρατό και τη Θεσσαλονίκη στον αρχιστράτηγο 
Κωνσταντίνο. 

http://www.it.uom.gr/project/monuments/proxeneio.htm
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   ΜΥΘΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Σπήλαιο δράκου 

 

 

 Πριν από πολλούς αιώνες η μεγάλη σπηλιά που βρίσκεται πριν από το 
μοναστήρι της Μαυριώτισας ήταν χρυσορυχείο και το φύλαγε ένας δράκος που 
ανέπνεε και έβγαζε από το στόμα του φλόγες και δηλητηριασμένους ατμούς. 
Ύστερα από το κτίσιμο της Καστοριάς (Ή’ ή Ι’ αιώνας) ο πρώτος βασιλιάς ο Κάστωρ, 
θέλοντας να διασκεδάσει τον φιλοξενούμενο αδελφό του Πολυδεύκη και τον 
πεθερό του Κέλι ιερέα του θεού, απεκάλυψε το τεράστιο αυτό σπήλαιο. Η 
παρουσία όμως του δράκου τους εμπόδιζε την προσέγγιση στη σπηλιά.. Τότε ο 
βασιλιάς υπεσχέθη μεγάλα δώρα σ’ αυτόν που θα σκότωνε τον δράκο. Ένας νέος 
δυνατός παρουσιάστηκε. Επακολούθησε άγρια πάλη με τον δράκο. Χτυπώντας τον 
με το κοντάρι του έτρεμαν οι γύρω βράχοι και αναταράζονταν τα νερά της λίμνης. 
Το τέρας κτυπήθηκε και έπλεε νεκρό επάνω στα νερά της λίμνης. Πανηγύρισαν το 
γεγονός και ευχαριστίαι ανεπέμφθησαν στον Πάνα. Και κατόπιν με αναμμένους 
δαυλούς προχώρησαν στη σπηλιά με σκυφτά τα κεφάλια τους για να μην 
κτυπήσουν τους σταλακτίτες. Το βάθος εκτεινόταν σε χιλιόμετρα και η ατμόσφαιρα 
γινόταν πνιγηρή από έλειψιν οξυγόνου. Σε ένα μέρος που η σήραγγα στενεύει 
έσβησαν οι δαυλοί και πηχτό σκοτάδι τους σφιχταγκάλιασε όλους. Τότε άκουσαν 
μια απόκοσμη φωνή να λέει :  εκείνος που θα σκύψει να πάρει μια χούφτα της 
λάσπης που πατάει θα μετανιώσει  Οι πιο θαρρετοί έσκυψαν και επήραν λάσπη και 
εγέμισαν τους κόρφους τους. Οι άλλοι φοβήθηκαν και δεν τόλμησαν να πάρουν. 
Όταν βγήκαν στο φως του ηλίου, εκείνοι που κρατούσαν τη λάσπη είδαν με έκπληξη 
πως κρατούσαν υγρή χρυσόσκονη... 
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Ο μύθος του ποταμού Αλιάκμονα 

 Όσα πρόβατα έπιναν νερό από τον Αλιάκμονα άλλαζαν χρώμα και γίνονταν 
λευκά, μαρτυρία που βρίσκουμε στον Λατίνο συγγραφέα Πλίνιο . 

 

 

 

Η πόλη κάτω απ’ την πόλη 

 

Από την ελληνιστική εποχή άρχισε να δημιουργείται κάτω από τη Θεσσαλονίκη ένα 
δίκτυο στοών, για στρατιωτικούς κυρίως σκοπούς. Μία μεγάλη στοά ξεκινούσε από 
το Επταπύργιο, περνούσε από την περιοχή κοντά στην εκκλησία των Δώδεκα 
Αποστόλων και διασχίζοντας λοξά τα τείχη, κατέληγε στο λιμάνι. Μια ακόμη 
ξεκινούσε από το βορειοδυτικό κομμάτι των τειχών, περνούσε από το σημερινό 
Διοικητήριο και κατέληγε κι αυτή σε θαλάσσια ανοίγματα. Οι Ρωμαίοι, που ήξεραν 
από υπόγεια δίκτυα, αφού η πόλη τους ήταν γεμάτη από τέτοια, επέκτειναν τις δύο 
αυτές στοές και δημιούργησαν παράλληλα δίκτυα. Αργότερα οι Χριστιανοί, που 
χρησιμοποιούσαν τις υπόγειες στοές ως τόπο μυστικών συναντήσεων για τα 
λατρευτικά τους καθήκοντα, δημιούργησαν ακόμη πιο περίπλοκα δίκτυα που 
προστέθηκαν στα ήδη υπάρχοντα. Με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός τεράστιου 
λαβύρινθου από στοές και κατακόμβες κάτω από την πόλη, που έξοδοί του υπήρχαν 
(και υπάρχουν) σε όλες σχεδόν τις πρωτοχριστιανικές εκκλησίες της πόλης. (Αγ. 
Δημήτριο, Αγ. Σοφία, Αχειροποίητο, Όσιο Δαυίδ κλπ). Χρησιμοποιώντας αυτές τις 
εξόδους οι Βυζαντινοί αυτοκράτορες κατάφερναν να εντυπωσιάζουν τα πλήθη. Ενώ 
παρακολουθούσαν την λειτουργία σε μία εκκλησία, χωρίς κανένας να τους βλέπει 
να φεύγουν, εμφανιζόταν σε κάποια άλλη. Κι έτσι δημιουργούσαν θρύλους γύρω 
από το όνομά τους ότι μπορεί να ήταν και δισυπόστατοι. 
Πόσα και ποια κομμάτια αυτής της υπόγειας πόλης κατάφεραν να αποφύγουν την 
καταστροφή από την μανία της «αντιπαροχής» και της ανεξέλεγκτης δόμησης των 
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δεκαετιών 50 και 60; Ίσως οι ανασκαφές για το μετρό έχουν κάποιες εκπλήξεις για 
τους Θεσσαλονικείς. Ίσως τις εκπλήξεις τις κρατήσουν για λογαριασμό τους οι 
υπεύθυνοι της εταιρίας κατασκευής του. Σε κάθε περίπτωση κάποια ενδιαφέροντα 
ευρήματα που κατά καιρούς βγαίνουν στο φως, δείχνουν πως ακόμα υπάρχει 
μεγάλο κομμάτι του δικτύου των στοών κάτω από την πόλη.  

 

Επταπύργιο 

 

 

Ο τρίτος πύργος που σώζεται είναι ένας θρύλος από μόνος του. Δεν είναι τυχαίο 
που παρά το γεγονός ότι εδώ και δεκαετίες το Επταπύργιο έπαψε να φυλακή, 
ακόμη και σήμερα δεν έχει τολμήσει κανείς να αλλάξει την χρήση του σε κάτι άλλο. 
Από τηλεοπτικές εκπομπές μέχρι ξένα ερευνητικά κέντρα ασχολήθηκαν με τα 
φαινόμενα που παρατηρούνται στο εσωτερικό του πύργου και με τις φωνές που 
ακούγονται, κυρίως τις νυχτερινές ώρες στη γύρω περιοχή. Ένας χώρος μέσα στον 
οποίο έγιναν πάμπολλες εκτελέσεις μέχρι πρόσφατα, μέχρι δηλαδή την κατάργηση 
της θανατικής ποινής στην Ελλάδα, αλλά κι ένας χώρος όπου άνθρωποι υπέφεραν 
πολλούς βασανισμούς, είναι αυτονόητο να γεννά τέτοιους μύθους. Όμως υπάρχει 
και η άλλη εκδοχή. Αυτή που λέει ότι τα φαινόμενα και οι φωνές δεν είναι των 
φυλακισμένων, αλλά κάποιων πνευμάτων που προστατεύουν τον θησαυρό του 
πύργου. Υπάρχει θησαυρός στο Επταπύργιο; Κι αν ναι, τι είδους θησαυρός είναι; 
Υλικής ή πνευματικής αξίας; Και γιατί δεν τον βρήκε κανείς μέχρι τώρα; Μήπως γιατί 
τον προστατεύουν τα «πνεύματα» του πύργου; Και σε ποιο σημείο του πύργου 
ακριβώς βρίσκεται; Στην τελευταία ερώτηση έρχεται να απαντήσει ένας άλλος 
μύθος. Αυτός που θέλει τη μία από τις δύο μαρμάρινες πλάκες που κοσμούσαν την 
είσοδο του πύργου να είναι ο χάρτης του θησαυρού, με την προϋπόθεση ότι θα την 
δεις από την σωστή πλευρά και θα ξέρεις να την αντιστοιχίσεις στην κάτοψη του 
πύργου. Τότε τα δύο παγώνια που πίνουν νερό από ένα σιντριβάνι, σου δείχνουν 
ακριβώς πού πρέπει να σκάψεις για τον θησαυρό. Γιατί φυσικά ο θησαυρός 
βρίσκεται κάτω από τον πύργο. Στο βόρειο κομμάτι της υπόγειας Θεσσαλονίκης.  
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Οι μυστηριώδες μεταλλικές πλάκες 

 

Η Θεσσαλονίκη όπως και πολλές μεγαλουπόλεις της Ευρώπης έχει στους δρόμους 
και στα πεζοδρόμιά της εκατοντάδες μεταλλικές πλάκες. Οι περισσότερες από αυτές 
εξυπηρετούν πρακτικούς σκοπούς και ανήκουν σε διάφορες ΔΕΚΟ. Αυτού του 
είδους τα μεταλλικά καπάκια έχουν πάνω τους στάμπα με τα αρχικά της 
επιχείρησης (ΟΤΕ, ΔΕΗ, κλπ) που τις τοποθέτησε εκεί. Αν όμως εξαιρεθούν αυτές, 
μένουν εκατοντάδες ακόμη, με περίεργα σύμβολα χαραγμένα πάνω τους που είναι 
άγνωστο ποιούς σκοπούς εξυπηρετούν και τι ακριβώς σκεπάζουν. Ο αστικός μύθος 
θέλει αυτά τα μεταλλικά καπάκια να είναι τα σημεία διατομής δύο διαφορετικών 
κόσμων και τοποθετούνται εκεί από αυτούς που επικοινωνούν και με τα δύο 
επίπεδα για να σηματοδοτούν το σημείο και για τις επόμενες γενιές. Πρόκειται για 
καπάκια σχετικά μικρού μεγέθους που φέρουν μαγικά σύμβολα, με κυρίαρχο το 
πεντάκτινο αστέρι σε διάφορες παραλλαγές. Μια απέραντη ποικιλία σχεδίων για 
την ακρίβεια, που αποκλείει την χρήση καλουπιών για την κατασκευή αυτών των 
μεταλλικών πλακών και φυσικά χωρίς καμιά αναφορά στα στοιχεία του 
κατασκευαστή, πράγμα που αποκλείει το ενδεχόμενο να εξηγηθούν ως 
επιχειρηματικά η βιομηχανικά λογότυπα. Αν πάει κανείς σήμερα να ζητήσει 
παρόμοια καπάκια σε καταστήματα που πωλούν σχετικά είδη, (υλικά οικοδομών, 
καταστήματα σιδερικών, χυτήρια, είδη κιγκαλερίας κλπ.) δεν θα τα βρει πουθενά. 
Ακόμη αξιοπερίεργο είναι ότι τα καπάκια αυτά δεν βρίσκονται μόνο σε δημόσιους 
χώρους αλλά και σε ιδιωτικούς, δηλαδή όχι μόνο σε δρόμους και πεζοδρόμια, αλλά 
και σε εσωτερικές αυλές σπιτιών, ακάλυπτους χώρους, υπόγεια πολυκατοικιών, 
φωταγωγούς κλπ. Παρά την τεράστια ανοικοδόμηση της πόλης, τα καπάκια αυτά τα 
συναντάμε ακόμη με μεγάλη συχνότητα. Και παρ΄όλο που τα περισσότερα είναι 
αρκετά παλιά περνούν απαρατήρητα. Αν κάποιος θέλει να στείλει κάποιο μήνυμα 
μ΄αυτά τα καπάκια, το κάνει με τον πιο ασφαλή τρόπο. Σύμβολα τόσο συνηθισμένα 
και εμφανή που δύσκολα τα προσέχει κανείς. 
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Η κατάρα του Ιπποδρομίου 

 

Είναι σε όλους γνωστή η θέση του βυζαντινού ιπποδρομίου της Θεσσαλονίκης, που 
μέχρι και σήμερα λέγεται «πλατεία Ιπποδρομίου». Εκεί, λοιπόν, επί αυτοκράτορος 
Θεοδοσίου και μετά από διαταγή του, σφαγιάστηκαν 18.000 Θεσσαλονικείς, που 
δεν συμμορφωνόταν με τη γραμμή που ήθελε να περάσει ο «Μέγας» αυτοκράτορας 
στην επικράτειά του. Τα συσσωρευμένα πτώματα κάλυψαν μια μαρμάρινη κολώνα, 
που βρισκόταν στο κεντρικότερο σημείο του ιπποδρομίου και το αίμα τους πότισε 
βαθιά το μάρμαρο. Οι συγγενείς των σφαγιασθέντων για να τιμήσουν τους νεκρούς 
τους κάθε φορά που περνούσαν από το σημείο έριχναν κρυφά ένα βότσαλο, ένα 
όστρακο ή ένα κομμάτι σπασμένου αγγείου που είχε γραμμένο πάνω το όνομα του 
νεκρού τους. Όταν λίγους μήνες μετά, το 392 μ.Χ. αυτοκράτορας έγινε ο Φλάβιος, 
αναθάρρησαν και χάραξαν τα ονόματα των νεκρών πάνω στην μαρμάρινη στήλη. 
Θρυλείται πως από τότε η στήλη αυτή αιμορραγούσε μια φορά τον χρόνο, στην 
επέτειο της μεγάλης σφαγής. Αργότερα η στήλη αυτή γκρεμίστηκε και αιώνες μετά 
χτίστηκε στο σημείο ένα σπίτι. Όταν έσκαβαν για τα θεμέλιά του, βρήκαν τη βάση 
μιας μεγάλης μαρμάρινης στήλης και διάφορα όστρακα και υπολείμματα 
σπασμένων αγγείων. Πριν από μερικές δεκαετίες ένας πολιτικός μηχανικός 
πλησίασε την γηραιά μοναδική κληρονόμο του σπιτιού για να την πείσει να το 
δώσει αντιπαροχή, εκείνη όμως αρνιόταν πεισματικά και έλεγε πως το κάνει για 
καλό, γιατί το σπίτι εκείνο εξόντωσε τόσο την οικογένεια που το έκτισε, όσο και την 
δική της οικογένεια που το πήρε αργότερα. Ανέφερε συγκεκριμένα πως κάποιες 
μέρες στο σπίτι ακουγόταν ουρλιαχτά και ποδοβολητά αλόγων και πως κάθε φορά 
μετά από αυτό κάποιος δικός της πέθαινε με περίεργο τρόπο ή πάθαινε κάτι κακό. 
Αργότερα στο σημείο αυτό κτίστηκε μια μεγάλη πολυκατοικία και … ναι! Καλά 
καταλάβατε: ήταν η πολυκατοικία που κατέρρευσε με τον σεισμό του 1978. Από 
ολόκληρη την πόλη έπεσε μόνο μία πολυκατοικία κι ήταν αυτή της πλατείας 
Ιπποδρομίου. Την ιστορία αυτή δεν την γνωρίζουν πολλοί. Αυτοί όμως που την 
γνώριζαν δεν άφησαν να κτιστεί ξανά στο σημείο κτίριο κατοικιών. Σήμερα 
στεγάζεται εκεί το Κέντρο Ιστορίας του Δήμου Θεσσαλονίκης, κι αν μια ιστορία της 
πόλης πρέπει να ερευνήσει και να αποκαλύψει είναι αυτή του σημείου πάνω στο 
οποίο είναι κτισμένο. 
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Βασιλίσσης Όλγας 263 

 

 

Είναι η διεύθυνση που δεν θα ήθελε κανείς Θεσσαλονικιός να δηλώνει ως τόπο 
κατοικίας. Γιατί το παλιό νεοκλασικό που βρίσκεται σ΄ αυτή τη διεύθυνση έχει 
προφανώς ήδη κατοίκους από μια άλλη διάσταση. Ποια ιστορία βρίσκεται πίσω από 
το μυστήριο που τυλίγει αυτό το σπίτι; Αληθεύει πως όποιος θέλησε να ασχοληθεί 
με την ανοικοδόμησή του έπαθε κακό; Αληθεύει πως φωνές και βογκητά 
ακούγονται κάποιες νύχτες στα άδεια του δωμάτια; Επιστήμονες από ερευνητικά 
κέντρα ακόμη και του εξωτερικού ασχολήθηκαν με το θέμα. Για «μέντιουμ» και 
άλλου είδους τσαρλατάνους που προσπάθησαν να δώσουν απάντηση στο 
μυστήριο, δεν το συζητώ. Ο καθένας με το δικό του συμπέρασμα: Η αυτοκτονία 
μιας ερωτευμένης κοπέλας, ο θάνατος δύο Γερμανών στρατιωτών, κι άλλα εμπριμέ 
ήταν οι θεωρίες που κατά καιρούς ακούστηκαν ότι «στοίχειωσαν» το σπίτι. Οι 
θεωρίες των σκεπτικιστών λένε πως μάλλον υπάρχουν κληρονομικές διαφορές 
μεταξύ των δικαιούχων του και γι΄ αυτό το σπίτι μένει όπως είναι και δεν 
ανοικοδομείται. Την αλήθεια την ξέρει μόνον ο αέρας που μπαινοβγαίνει από τα 
μισογκρεμισμένα παράθυρά του. Εμείς όσο θα το βλέπουμε να μένει εκεί και να 
καταστρέφεται αργά από το χρόνο, θα σκεφτόμαστε πως το κατοικούν κάποιες 
οντότητες «από αλλού» και δεν αφήνουν κανέναν άλλον να το διεκδικήσει. 
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Η Στήλη των Όφεων 

 

Κάθε φορά που πήγαινα στην ΔΕΗ Αγίου Δημητρίου να πληρώσω τον λογαριασμό 
μου (πάντα καθυστερημένα), την προσοχή μου τραβούσε μια μαρμάρινη στήλη 
στην μέση του στενού πεζοδρομίου και δεν ήταν λίγες η φορές που τα μέσα μου 
κατηγορούσα τους υπεύθυνους που δεν φρόντιζαν να απομακρύνουν από κει αυτό 
το εμπόδιο. Τώρα που έμαθα ότι αυτό το «εμπόδιο» είναι ένα από τα σπάνια 
μνημεία της πόλης κατηγορώ τους υπεύθυνους που δεν φροντίζουν να το 
προστατέψουν και να το προβάλλουν σωστά. Είναι ένα από τα σπάνια όρθια 
μνημεία των ελληνιστικών χρόνων, φτιαγμένο από δύο τεράστιες όρθιες 
μαρμάρινες πλάκες, κολλημένες μεταξύ τους, και ονομάζεται «στήλη των όφεων» 
γιατί ο θρύλος που το συνοδεύει λέει πως ασκεί μια παράξενη δύναμη στα φίδια 
που έχουν την τάση να μαζεύονται γύρω του. Τελευταία φορά που αναφέρθηκε 
περιστατικό που συνέδεε την στήλη με αυτόν τον θρύλο ήταν επί τουρκοκρατίας 
όταν όλη η περιοχή γύρω από τη στήλη γέμισε φίδια και επιστρατεύτηκαν οι 
δυνάμεις ενός εξορκιστή χότζα για να καταφέρουν να τα απομακρύνουν. Σήμερα, 
βέβαια, ακόμη κι αν ο θρύλος έχει κάποια βάση, πού να βρεθεί φίδι στην Αγίου 
Δημητρίου, και μάλιστα έξω από έναν ηλεκτρικό υποσταθμό με υψηλές τάσεις 
ρεύματος. 

 

Λευκός Πύργος 

Σύμβολο της Θεσσαλονίκης ο Λευκός Πύργος στέκει από το 1535 στη λεωφόρο 
Νίκης. Επί Τουρκοκρατίας ήταν φυλακή (στην κορυφή του οι Γενίτσαροι 
καταδίκαζαν φυλακισμένους). Ονομάστηκε "Πύργος του αίματος" ή "ματωμένος". 
Βάφτηκε στα τέλη του 19ου αι. λευκός από έναν Εβραίο που με αυτόν τον τρόπο 
εξαγόρασε την ποινή του. 
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Ταξίδι χωρίς τέλος  

 

Το ταξίδι στη μυστική Θεσσαλονίκη δεν έχει τέλος. Θα μπορούσαμε να μείνουμε 
στους μυστηριώδεις Κήπους του Πασά, που οι οπαδοί της ιερής γεωγραφίας τους 
θεωρούν ισχυρό τόπο δύναμης. Να περιπλανηθούμε στα συμμαχικά νεκροταφεία 
του Ζέϊτενλικ, που επίσης θεωρείται κομβικό σημείο από τους οπαδούς της ιερής 
γεωγραφίας κυρίως των Σέρβων. Να αφουγκραστούμε τη «μαγική» φυσική 
μεγαφωνική ηχητική της Ροτόντας ή να συναντήσουμε το φάντασμα του δερβίση 
φύλακα στο μαυσωλείο του Μουσάμπαμπα στην πλατεία Τερψιθέας. Όπου κι αν 
πάει κανείς σ΄αυτή την πόλη, η ιστορία και οι θρύλοι τον ακολουθούν. Ακόμη κι αν 
οι αισθήσεις μας είναι μπλοκαρισμένες από τους ρυθμούς της καθημερινότητας, 
έρχονται κάποια απογεύματα, που όταν βλέπεις τον ήλιο να βουτάει στο λιμάνι, 
ξέρεις πως η φύση δεν θα χάριζε τέτοιο θέαμα σε μια πόλη που δεν θα το άξιζε. Κι η 
Θεσσαλονίκη αξίζει αυτό το φαντασμαγορικά μελαγχολικό ηλιοβασίλεμα λίγο πριν 
αφεθεί αυτάρεσκα στη νύχτα για να κρύψει στις σκιές της θρύλους και μύθους που 
αξίζει να τους ψάξεις και αν δεν φοβάσαι- να τους ζήσεις! 

Δρόμος προς την Άνω Πόλη 
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ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

   Ήθη και έθιμα Χριστουγέννων 

Τα κόλιαντα 

                       

                      

 Στις αρχές του Δεκέμβρη και μέχρι την 23η Δεκεμβρίου, τα νεαρά αγόρια 

ανεβαίνουν καθημερινά σε ύψωμα και αναγγέλλουν τη Γέννηση του Χριστού 

φωνάζοντας «κόλιαντα» (κάλαντα). Την παραμονή των Χριστουγέννων, τα παιδιά 

λένε τα κάλαντα κρατώντας τον «τουρβά» (σάκο), για να βάλουν μέσα τα δώρα 

(ψωμάκια, ξηρούς καρπούς) που θα λάβουν από τους νοικοκυραίους, και τις 

«τσουμπανίκες» (κοντάρια με στρογγυλή απόληξη). Η τσουμπανίκα χρησίμευε για 

το ανακάτεμα, το «σιούμπισμα», της φωτιάς στα σπίτια που επισκέπτονταν. Κατά τη 

διάρκεια της επίσκεψης, τραγουδούσαν: 

 «Κόλιαντα μπάμπω μ’ κόλιαντα, κι εμένα μπάμπω μ’ κλούρα, κι εμένα την 

τρανύτερη και τώρα και του χρόνου. Κι αν δε μας δώσεις κόλιαντα δώσ’ μας ένα 

σιουτζιούκι, να’ ναι τρανό, να’ ναι χοντρό, να’ ναι ζαχαρωμένο. Κι αν δεν έχεις κι 

σιουτζιούκι, δώσ’ μου τη θυγατέρα σ’ να τη φιλώ, να την τσιμπώ να μι ζισταίν’ τα 

βράδια». 
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Γουρνοχαρά  

                              

 

 Την ημέρα των Χριστουγέννων, τελείται στα χωριά των Γρεβενών (π.χ. στις 

Αμυγδαλιές) το σφάξιμο του γουρουνιού. Οι οικογένειες έτρεφαν καλά τον χοίρο, 

ώστε να παχύνει και να έχει πολύ κρέας. Η σφαγή και το γδάρσιμο του ζώου γινόταν 

από έμπειρα άτομα γιατί το δέρμα του σφαγίου έπρεπε να διατηρηθεί λείο, για να 

χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια στη κατασκευή «γουρουνοτσάρουχων» 

(παπουτσιών). Το κομμένο σε κομμάτια κρέας το έβραζαν με πράσα και μπαχαρικά 

και έφτιαχναν λουκάνικα. Το λίπος (το παστό) το έλιωναν και το διατηρούσαν σε 

δοχεία για όλο το χρόνο. Πολλές φορές έβαζαν μέσα στο λιωμένο λίπος (λίγδα) 

κομμάτια βρασμένου κρέατος (καβουρμάς) και το κρατούσαν μέχρι το καλοκαίρι. 

Με το κεφάλι και τα πόδια του χοίρου έφτιαχναν πατσά. 

 

Το Χριστόξυλο 

     

 Στα χωριά της βόρειας Ελλάδας, τις παραμονές των Χριστουγέννων ο 

νοικοκύρης κάθε σπιτιού ψάχνει στα χωράφια και διαλέγει το πιο όμορφο και γερό 

ξύλο από πεύκο ή ελιά και το πάει σπίτι του. Αυτό είναι το Χριστόξυλο. 

 Η νοικοκυρά έχει ήδη φροντίσει να καθαρίσει το σπίτι και ιδιαίτερα το τζάκι 

με μεγάλη προσοχή, ώστε να μη μείνει ούτε ίχνος από την παλιά στάχτη. Καθαρίζει 
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ακόμη και την καπνοδόχο του σπιτιού, ώστε να μη μπορέσουν να κατέβουν οι 

καλικάντζαροι, τα κακά δαιμόνια, όπως αναφέρεται στα παραδοσιακά 

χριστουγεννιάτικα παραμύθια. 

 Το βράδυ της παραμονής των Χριστουγέννων , όταν όλη η οικογένεια θα 

είναι μαζεμένη γύρω από το τζάκι , ο νοικοκύρης του σπιτιού ανάβει την καινούρια 

φωτιά και μπαίνει στην εστία το Χριστόξυλο. Σύμφωνα με τις παραδόσεις του λαού, 

καθώς καίγεται το Χριστόξυλο, ζεσταίνεται ο Χριστός στη φάτνη Του. Κάθε 

οικογένεια, προσπαθεί να διατηρήσει αυτή τη φωτιά αναμμένη για όλο το 

δωδεκαήμερο των εορτών, από τα Χριστούγεννα, μέχρι τα Φώτα. 

 

Οι φωτιές της Φλώρινας 

     

 Σήμα κατατεθέν της Φλώρινας είναι οι Χριστουγεννιάτικες Φωτιές. Έθιμο 

που χάνεται στα βάθη των αιώνων. Κάθε γενιά το περιέλαβε με περισσή αγάπη και 

το προσάρμοσε στα χρόνια τα δικά της... Είναι κομμάτι της ζωής του κάθε 

Φλωρινιώτη... Μπορεί να έχει τις ρίζες του σε παγανιστικές εκδηλώσεις... στη 

λατρεία του ηλίου... Τώρα όμως είναι γερά συνυφασμένο με τη φωτιά που άναψαν 

οι βοσκοί στο μικρούλη Χριστό...και την αναγγελία της γέννησης του Σωτήρα του 

ανθρώπου. Γι' αυτό και μόλις σημάνει μεσάνυκτα 23 προς 24 Δεκεμβρίου, 

παραμονή Χριστουγέννων, κάθε γειτονιά της Φλώρινας ρίχνεται στο δικό της 

αγώνα... Η προετοιμασία για το άναμμα της Φωτιάς κρατάει μήνες. Ομάδες παιδιών 

- αφού επιλέξουν ένα ασφαλές μέρος φύλαξης - αποθηκεύουν τόνους ξύλα και 

κέδρα που κόβουν από το βουνό . Για κάθε βράδια υπάρχει και ο υπεύθυνος 

φύλαξης των ξύλων της γειτονιάς...Γιατί αλίμονο!...Καιροφυλαχτούν τα παιδιά 

άλλης γειτονιάς, που ετοιμάζονται να κλέψουν τα ξύλα -ας μην ξεχνάμε πως οι 

κάτοικοι της περιοχής είναι φύλο δωρικό - και ντροπή μεγάλη σ' αυτόν που δε θα 

καταφέρει να περισώσει την τιμή της γειτονιάς...και έπαινος σ' αυτούς που θα 

κλέψουν τα κέδρα χωρίς να τους πάρει κανείς είδηση. 
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  Την Πρωτοχρονιά ανάβουν και πάλι φωτιές ως προτροπή για τη γρήγορη 

έλευση του Νέου Χρόνου. Δύο νέοι μεταμφιέζονται σε νύφη και γαμπρό και 

γυρίζουν στα σπίτια συγκεντρώνοντας φαγώσιμα που τα προσφέρουν στη συνέχεια 

στην εκκλησία ή σε άπορες οικογένειες. 

 

Το Κουρμπάνι 

 

 Πρόκειται για ένα πανάρχαιο έθιμο (και συνεχίζεται στα χρόνια της 

Τουρκοκρατίας) το οποίο αναβιώνει σε 4 Δήμους του Ν. Σερρών. Ανήμερα της 

γιορτής του Αγ. Ιωάννη στις 7 Ιανουαρίου, αναβιώνει στο Δήμο Πρώτης. Ο βασικός 

πυρήνας του εθίμου βασίζεται στην έννοια της θυσίας στον Άγιο του κάθε χωριού. 

Με αυτό τον τρόπο οι κάτοικοι της περιοχής επιχειρούσαν να εξευμενίσουν τον Άγιό 

τους για το καλό των ίδιων και του χωριού. Σήμερα το «Κουρμπάνι» τελείται με 

πολύ μικρές διαφοροποιήσεις στους προαναφερόμενους Δήμους: Μετά την Θεία 

λειτουργία, αφού πρώτα ο Ιερέας ευλογήσει τους πιστούς, οι κάτοικοι του χωριού 

κατευθύνονται στο χώρο όπου έχει στηθεί η γιορτή. Η προετοιμασία του φαγητού 

που προσφέρεται στους πιστούς, γίνεται 2-3 ημέρες πριν. Τα υλικά για το φαγητό 

είναι προσφορά των κατοίκων (στην περίοδο της Τουρκοκρατίας το προσέφεραν 

πλούσιοι Έλληνες), είναι  ζώα-σφάγια τα οποία οι αρχιμάγειρες βράζουν σε μεγάλα 

καζάνια. Το μοσχαρίσιο κρέας συνήθως συνοδεύεται με πλιγούρι (Δ.Δ Πρώτη) ή με 

ρύζι (Δ.Δ Ν. Σκοπός). Αυτό είναι το λεγόμενο «Κουρμπάνι» και ακολουθεί λαϊκό 

γλέντι με παραδοσιακούς χορούς. 
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Μπουμπουσάρια 

      

 Ονομάζονται στη Σιάτιστα τα τοπικά καρναβάλια της εκτός από την 

Πρωτοχρονιά - κυρίως τα Θεοφάνια, ενώ σ' όλα τα άλλα χωριά του Βοϊου μόνο την 

Πρωτοχρονιά, με εξαίρεση την Εράτυρα. Εκεί το ωραίο αυτό έθιμο το συναντούμε 

την επομένη της Πρωτοχρονιάς. Οι μικροί μεταμφιεσμένοι γυρίζουν στα σπίτια ή 

σταματούν τους μεγάλους στο δρόμο και τραγουδώντας: «Και βάλε το χεράκι σου 

στην αργυρή σου τσέπη...», προσπαθούν να τους αποσπάσουν χρήματα. 

 Στη Σιάτιστα επίσης, την περίοδο των γιορτών, αναβιώνουν οι «κλαδαριές» 

και τα «κόλιαντα» Οι «κλαδαριές» είναι οι φωτιές που ανάβονται κάθε χρόνο στις 

23 Δεκεμβρίου για να ζεστάνουν τον Χριστό. Τα «κόλιαντα» είναι τα κάλαντα στο 

τοπικό σιατιστινό ιδίωμα.  

 

Ρουγκουτσάρια  

                
 Το έθιμο ρογκατσάρια ή ρουγκουτσάρια, που αναβιώνει την Πρωτοχρονιά, 

έχει τις ρίζες του στην εποχή της τουρκοκρατίας. Τα αγόρια του χωριού 

μεταμφιέζονται σε γυναίκες (μπούλες) και σε τσολιάδες (καπεταναίους). Άλλες 

αμφιέσεις που είναι διαδεδομένες είναι αυτές του ιερέα (με ράσο και βασιλικό στο 

χέρι), του ρουγκουτσάρη (βάφεται μαύρος και φοράει κουδούνια) και της 

νοσοκόμας. Οι καπεταναίοι ενοχλούν με πειράγματα τις γυναίκες, χορεύουν, 
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τραγουδούν : «Άγιος Βασίλης έρχεται Γενάρης ξημερώνει, Βασίλη μ' πόθεν 

έρχεσαι, και πόθεν κατεβαίνεις. Από τα ξένα έρχομαι και στα δικά σας πάω ...» 

και επισκέπτονται τους νοικοκυραίους. Οι χωρικοί τους προσφέρουν κρέας, 

λουκάνικα, κρασί, τα οποία τα μαγειρεύουν και τα τρώνε το βράδυ στο γλέντι. 

 

Μωμόγεροι ή Μωμογέρια 

   

 Δραματοποιημένο έθιμο με θίασο τελεστών που τελείται με αρκετές 
παραλλαγές όπου έχουν εγκατασταθεί Πόντιοι. Όλοι οι συντελεστές φορούν 
κουδούνια όπως προβιές και δέρματα τράγων. Κεντρικό πρόσωπο του θιάσου των 
τελεστών ο Μωμόγερος ή Κιτί γοτσάς ή Πορδαλάς (Θρυλόριο) ο οποίος με τη δύση 

του ήλιου εισβάλλει με την ακολουθία του στα σπίτια του χωριού και εμπλέκει τους 
σπιτονοικοκύρηδες σε περιπέτειες «εξαπατώντας» τους. Η απαγωγή της νύφης 
παίζει και εδώ καθοριστικό ρόλο καθώς μετά από αλλεπάλληλες εικονικές 
συμπλοκές μεταξύ των τελεστών, το νέο ζευγάρι, η νύφη και ο γαμπρός 
κατορθώνουν να σμίξουν, στεφανώνονται μάλιστα από τον παπά που εισέρχεται 
στο τέλος στο θίασο επιβάλλοντας την τάξη. Με τη συνοδεία ποντιακής λύρας και 
νταουλιού, χορεύοντας και διασκεδάζοντας τα μωμογέρια, εγκαταλείπουν το σπίτι 
για να επισκεφτούν το επόμενο όπου θα προβούν σε ανάλογους, νέους 
αυτοσχεδιασμούς και μιμικές πράξεις. 
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Έθιμο των Τζαμαλαρίων  

                      

 Ανήμερα των Θεοφανείων, μετά τον αγιασμό των υδάτων στη λίμνη στην 

Άρνισσα Πέλλας αναβιώνει το έθιμο των Τζαμαλαρίων. Μια ομάδα ανδρών 

μεταμφιέζονται σε διαφορετικά πρόσωπα (καπετάνιος, ζιζάνιο, νύφη, παινευτής ... 

κλπ). Επίκεντρό του είναι ο γάμος. Πρωταγωνιστικό ρόλο στο έθιμο έχει ένα ζιζάνιο, 

το "μπουμπάρι", που μπαίνει ανάμεσα στους νεόνυμφους και τους παρενοχλεί, 

προτείνοντάς τους άλλο ταίρι. Το έθιμο περιλαμβάνει ατελείωτο γλέντι στους 

δρόμους του χωριού. 

 

Γυναικοκρατία  

                        

 Στα χωριά Μονοκκλησιά και Άνω Καμήλα του Δήμου Μητρουσίου αναβιώνει 
κάθε χρόνο στις 8 Ιανουαρίου το έθιμο της γυναικοκρατίας ή αλλιώς η γιορτή της 
Μπάμπως (της μαμής). Το έθιμο μεταφέρθηκε στις Σέρρες από τους πρόσφυγες της 
Ανατολικής Θράκης. Την ημέρα αυτή οι γυναίκες παίρνουν την εξουσία στα χέρια 
τους και βρέχουν με νερό όποιον άνδρα τολμήσει να κυκλοφορήσει στο δρόμο. 
Συγκεντρώνονται, φορώντας παραδοσιακές στολές, στο σπίτι της πιο ηλικιωμένης 
γυναίκας (της Μπάμπως), για να την τιμήσουν για τις υπηρεσίες που πρόσφερε στον 
κόσμο ως μαμή. Ακολουθεί μεγάλο γλέντι μεταξύ γυναικών με μουσική, χορούς και 
παραδοσιακά θρακιώτικα εδέσματα. 



32 
 

Έθιμο της Καμήλας 

                     

 Από την αρχαιότητα  υπήρχε η συνήθεια στη Μακεδονία και τη Θράκη των 

μεταμφιεσμένων (τζαμαλάρηδων) σε ζώα (καμήλα, τράγος, ελάφι). Οι 

τζαμαλάρηδες παρίσταναν πονηρά όντα που διώχνουν τα κακά πνεύματα.Κάθε 

χρόνο, την παραμονή της Πρωτοχρονιάς ξεχύνονται στους δρόμους της πόλης. Δεν 

λένε τα κάλαντα. Μεταμφιέζονται σε καμήλες και φωνάζουν δυνατά διάφορα 

συνθήματα. Σκοπός τους είναι να παραπλανήσουν τους στρατιώτες του 

Ηρώδη που ψάχνουν να βρουν το νεογέννητο Ιησού, ώστε να μην μπορέσουν να 

τον σκοτώσουν. 

 

                          Ήθη και έθιμα του Πάσχα 

Η Ανδρομάνα 

                        

  Πρόκειται για ένα σπάνιο έθιμο που αναβιώνει στη Δεσκάτη Γρεβενών την 

πρώτη Παρασκευή μετά το Πάσχα. Η «Ανδρομάνα» συμβολίζει την Παναγία, που 

υπέφερε με τον θάνατο του γιού της, αλλά και την Άνοιξη, την αναγέννηση της 

φύσης. Το έθιμο έχει τις ρίζες του στη τουρκοκρατία. Στη κεντρική πλατεία του 

χωριού, 20 άτομα χορεύουν κυκλικά αργούς παραδοσιακούς χορούς. Τα τραγούδια 

(πχ. «τα Λειβάδια») αναφέρονται στα χρόνια της τουρκικής σκλαβιάς και στο πόθο 
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για την λευτεριά. Στο τέλος, χορεύεται η Ανδρομάνα, ένας γρήγορος, εύθυμος 

χορός, από άνδρες που σχηματίζουν μια ανθρώπινη πυραμίδα. Έξι άνδρες 

σηκώνουν στη πλάτη τους 5 άνδρες και αυτοί με τη σειρά τους 4 άνδρες και άλλοι 3 

στη κορυφή της πυραμίδας. Κατά τη διάρκεια του χορού της Ανδρομάνας, 

τραγουδιέται το: «ώρα καλή σου Πασχαλιά και τώρα και του χρόνου ...» και οι 

συμμετέχοντες αποχαιρετούν με τον τρόπο αυτό το Πάσχα. 

 

Γερακίνεια  

                      

 Κάθε χρόνο την εβδομάδα του Πάσχα διοργανώνονται τα Γερακίνεια προς 
τιμή της Γερακίνας. Η Γερακίνα, γεννημένη στη Νιγρίτα (Τσουκαλάδες) το 1854, 
ήταν γνωστή για την ομορφιά της. Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων γίνεται 
αναπαράσταση της ιστορίας της υπό τους ήχους του ομώνυμου δημοτικού 
τραγουδιού. 

 

                              Αποκριάτικα έθιμα 

 

Ανακατωσάρια 

                              

 Το τελευταίο Σαββατοκύριακο της Αποκριάς, στη κεντρική πλατεία των 
Γρεβενών πραγματοποιείται ένα τριήμερο αποκριάτικο μουσικό «πάρτι». Από το 
1900 μέχρι το 1975, το τριήμερο αυτό γλεντούσαν στη πόλη ανάβοντας τεράστιες 
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φωτιές. Με τη θέσπιση του θεσμού των «Ανακατωσαρίων» το 2001 μέχρι σήμερα 
διοργανώνονται διάφορες εκδηλώσεις μουσικού κυρίως περιεχομένου με 
βαλκανικούς ήχους, πρωτοτυπία, μαύρη ατμόσφαιρα, μελαγχολία και πολύ τρέλα. 
Δεν πρόκειται για αποκριάτικη παρέλαση με χορούς αλλά για μια μουσική 
διαδρομή, μια δυναμική αναβίωση της παράδοσης με νέα στοιχεία προσαρμοσμένα 
στο σήμερα. Ο επισκέπτης ακολουθεί τη μουσική στους δρόμους της πόλης με 
μπάντες χάλκινων πνευστών, ομάδες κρουστών, δεξιοτέχνες μουσικούς …, 
τρώγοντας πίτες και μανιτάρια και πίνοντας μέχρι πρωίας. 

 

Το έθιμο του Χάσκα 

                  

 Το βράδυ της Αποκριάς οι άντρες επισκέπτονται τους γονείς, οι νύφες τα 
πεθερικά, τους κουμπάρους και τους άλλους συγγενείς, φιλώντας τους το χέρι, για 
να δείξουν σεβασμό και να ζητήσουν συγχώρεση, κατά το χριστιανικό έθιμο. 
Αργότερα όλα τα μέλη της οικογένειας συγκεντρώνονται γύρω από το τραπέζι και ο 
αρχηγός της οικογένειας κάνει το έθιμο του Χάσκα. Κρεμάει δηλαδή σε ένα πλάστη 
ένα σχοινί, που στην απόληξή του έχει ένα βρασμένο αυγό. Το αυγό προσπαθεί 
κάθε μέλος της οικογένειας να το δαγκώσει, χωρίς να χρησιμοποιήσει τα χέρια του, 
προκαλώντας ο καθένας το γέλιο των άλλων.  

 

 

Έθιμο του Σίρνιτσι  

 Από την Κυριακή του Τελώνη και Φαρισαίου μέχρι την Κυριακή της 

Τυροφάγου τελείται το έθιμο του Σίρνιτσι (γλυκό, στα περσικά). Οι νοικοκυρές 

φτιάχνουν γλυκά, κυρίως χαλβά, και περιμένουν επισκέψεις χωρίς πρόσκληση ή 

προειδοποίηση. Ειδικά οι νοικοκυρές που έχουν κόρες πρέπει να περιποιηθούν 

ιδιαιτέρως τον κόσμο που θα έρθει για επίσκεψη. Με τον τρόπο αυτό 

προετοιμάζονται τα προξενιά για τα νεαρά κορίτσια. 

 



35 
 

Έθιμο του Μπέη 

                     

 Το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου αναβιώνει στο χωριό Μάντρες το έθιμο 

του Μπέη (ή Αγά), του Τούρκου αξιωματούχου. Το έθιμο είναι αποκριάτικο, με 

περιπαικτικό χαρακτήρα και σχετίζεται με τη λατρεία του Διονύσου. Ο Μπέης, 

ντυμένος με ρούχα εποχής, γυρνάει στα σπίτια του χωριού μαζί με τη συνοδεία του 

πάνω σε κάρο για να εισπράξει τον φόρο εισοδήματος για τη χρονιά που πέρασε. Ο 

νοικοκύρης πληρώνει το φόρο (χρήματα, σιτάρι και αβγά) κερνώντας γλυκά, 

μεζέδες και κρασί. Ο Μπέης τους εύχεται "καλή σοδειά και καλή προκοπή" και 

συνεχίζει τις εισπράξεις σε άλλα σπίτια. Την εποχή της τουρκοκρατίας, επιτρεπόταν 

στους Έλληνες να σατιρίσουν τους δυνάστες τούρκους μόνο αυτή τη μέρα. Μετά την 

απελευθέρωση, το έθιμο συνεχίστηκε γιορτάζοντας έτσι την αποδέσμευση από τους 

τούρκους. 

 

Έθιμο της Ντερβένας  

                             
 Το έθιμο της Πυρολατρείας αναβιώνει στη Πρώτη Σερρών την τελευταία 

Κυριακή της Αποκριάς. Δύο μήνες νωρίτερα, η κάθε συνοικία του χωριού 

συγκεντρώνει πουρνάρια και κλαριά για τη πραγματοποίηση του εθίμου. Στόχος 

κάθε συνοικίας είναι η δημιουργία της μεγαλύτερης δυνατής φωτιάς. Το βράδυ της 

τέλεσης του εθίμου, γίνεται σταδιακά το άναμμα της ντερβένας της κάθε συνοικίας 

που συμβολίζει την καύση του μίσους και του φθόνου των ανθρώπων. Το έθιμο 

ολοκληρώνεται στη κεντρική πλατεία του χωριού με χορό, κρασί και ποικίλα 

εδέσματα (κυρίως πίτες και σαρμάδες). 
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Έθιμο του Καλόγερου  

                           
 Το έθιμο του Καλόγερου αναβιώνει την Κυριακή της Τυρινής και την Καθαρά 

Δευτέρα, στο χωριό Φλάμπουρο και στην Αγία Ελένη Σερρών. Προέρχεται από την 

Ανατολική Ρωμυλία και σχετίζεται με τη γονιμότητα της γης. Οι συμμετέχοντες στο 

έθιμο είναι κυρίως άνδρες. Ο Καλόγερος είναι ένας άνδρας, που φοράει προβιά και 

νεροκολοκύθα με πιπεριές στο κεφάλι του, και συνοδεύεται από τον «βασιλιά» και 

οργανοπαίχτες σε διάφορα σπίτια του χωριού. Οι νοικοκυρές τους ρίχνουν σπόρους 

και ο Καλόγερος σταυρώνει το σπιτικό τους ευχόμενος «καλή σοδειά». Η πομπή 

ολοκληρώνεται το απόγευμα με την άφιξη του κάρου στη πλατεία του χωριού και 

την εικονική αναπαράσταση του οργώματος και της σποράς. 

Ο Γενίτσαρος και η Μπούλα 

 Οι ρίζες του εθίμου ανάγονται στον 18ο αιώνα, όταν οι Ναουσαίοι 

εμφανίστηκαν στις Απόκριες με κέρινες μάσκες χορεύοντας, για να τιμήσουν τα 

παλικάρια που αντιστάθηκαν στον Σουλτάνο το 1705. Από νωρίς το πρωί της 

Κυριακής γίνεται το ντύσιμο του Γενίτσαρου και το μάζεμα του μπουλουκιού. Πριν 

το μεσημέρι, μαζεύονται στο δημαρχείο για να πάρουν την άδεια του δημάρχου να 

χορέψουν στην πόλη. Συνεχίζουν με χορό στους δρόμους και το απόγευμα γίνεται 

το βγάλσιμο της μάσκας. 
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                                              Έθιμα της Άνοιξης 

 

Έθιμο της Περπερούνας 

                              
 Πρόκειται για ένα πανάρχαιο έθιμο για την αναβροχιά που αναφερόταν στον 
Όμβριο Δία και στη συνέχεια στον Χριστό. Αναβιώνει κυρίως σε πόλεις και χωριά 
της Μακεδονίας. Ένα μικρό παιδί, αγόρι ή κορίτσι, ντύνεται «περπερούνα» (ή 
πιρπιρούνα) με αγριόχορτα, πρασινάδες ή φύλλα καρυδιάς και καταβρέχεται με 
νερό. Στη συνέχεια τριγυρίζουν στο χωριό κρατώντας δοχεία με νερό και 
τραγουδούν «Περπερούνα περπατεί, το Θεό παρακαλεί για να βρέξει μια βροχή, 
μια βροχή μια σιγανή…». Οι νοικοκυρές βρέχουν την περπερούνα και εύχονται να 
βρέξει. 

 
 

Το έθιμο του Κέρνου  

                                  

 Πρόκειται για έθιμο γνωστό από την αρχαιότητα που σχετίζεται με την 
πανσπερμία, τη συγκομιδή, την καλή σοδειά. Ο κέρνος είναι ένα αρχαίο πήλινο 
κυκλικό αγγείο με υποδοχές όπου τοποθετούσαν σαν προσφορά στη θεότητα 
καρπούς και σπόρους από τις πρώτες συγκομιδές. Μετά την ιεροτελεστία, οι πιστοί 
κατανάλωναν τα πρόσφορα. Σήμερα σε παρόμοια τελετουργικά σκεύη γίνεται η 
προσφορά των καρπών σαν παράκληση στο Θεό για μια καλή σοδειά. 
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Αναστενάρια  

                          

 Στις 21 Μαΐου, ημέρα εορτής των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, 
αναβιώνει το έθιμο των Αναστεναρίων στο χωριό Αγία Ελένη του Δήμου 
Σκουτάρεως. Πρόκειται για πανάρχαιο έθιμο πυροβασίας που διασώθηκε από τους 
Έλληνες πρόσφυγες της Ανατολικής Θράκης (Σαράντα Εκκλησιές, Αγαθούπολη) και 
φέρει λατρευτικά στοιχεία της αρχαιότητας. Η τελετή ξεκινά στις 20 Μαΐου με τη 
θυσία ενός νεαρού αρσενικού ζώου (κουρμπάνι) και την προετοιμασία των 
συμμετεχόντων στην «οιστροπληξία» (έκσταση), ώστε να προχωρήσουν στη 
συνέχεια στη πυροβασία (ή ακάϊα). Την επόμενη μέρα, οι Αναστενάρηδες 
μεταφέρουν τις κωδωνοφόρες εικόνες των Αγίων (τις «χάρες») στη θέση του ιερού 
αγιάσματος. Λέγεται ότι οι Άγιοι βοηθούν τους Αναστενάρηδες να εκτελέσουν την 
πυροβασία. Το απόγευμα ανάβουν την ιερή φωτιά και όταν σχηματισθεί η θράκα, 
καταφθάνουν οι Αναστενάρηδες κρατώντας τις ιερές εικόνες, χορεύοντας κυκλικά 
γύρω από τη φωτιά και περνώντας πάνω από τα αναμμένα κάρβουνα υπό τους 
ήχους μουσικών οργάνων (λύρα, νταούλι). Με τον τρόπο αυτό πραγματοποιείται η 
δημόσια πυροβασία. 

 

 
 

 



39 
 

Δρακοκτονία 

                     

 Στις 23 Απριλίου αναβιώνει στο Νέο Σούλι του Δήμου Εμμανουήλ Παππά, το 
έθιμο της Δρακοκτονίας. Λέγεται ότι εκεί ζούσε ένας δράκος που είχε τον έλεγχο 
του νερού της πηγής και ζητούσε ως θυσία για να απελευθερώσει το νερό την 
ομορφότερη κοπέλα του χωριού. Όταν ο κλήρος έπεσε στη βασιλοπούλα, αυτή 
παρακάλεσε το Θεό για τη σωτηρία της με αποτέλεσμα να εμφανιστεί ο Άγιος 
Γεώργιος και να σκοτώσει τον δράκο. Κάθε χρόνο γίνεται αναπαράσταση του 
εθίμου. Το δρώμενο ξεκινάει με τον πρώτο χορό γύρω από τον ναό του Προφήτη 
Ηλία, όπου συμμετέχουν νεαρά κορίτσια τραγουδώντας εκκλησιαστικά άσματα. Στη 
συνέχεια, οδηγούνται στο ναό του Αγίου Γεωργίου όπου σέρνουν το χορό οι 
παντρεμένες γυναίκες. Τέλος γίνεται η αναπαράσταση της Δρακοκτονίας. Μια 
κοπέλα οδηγείται στη πλατεία του χωριού, όπου βρίσκεται το ομοίωμα του δράκου, 
υπό τη συνοδεία δύο μαυροφορεμένων νεαρών γυναικών. Ένας νέος εμφανίζεται 
πάνω σε λευκό άλογο σκοτώνει το δράκο και σώζει τη κοπέλα. Το δρώμενο 
ολοκληρώνεται με το παραδοσιακό γλέντι με χορούς και τοπικά εδέσματα. 
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                                        Έθιμα του καλοκαιριού 

Έθιμο του Κλήδωνα  

   

 Το έθιμο αναβιώνει στις 23 και 24 Ιουνίου στη Νέα Τυρολόη του Δήμου 
Σκοτούσσας. «Κληδών» στην αρχαιότητα σήμαινε είδηση, οιωνός, μαντεία («από 
Κληδόνων φωνών») και το άλμα πάνω από τις φωτιές σχετιζόταν με τη λατρεία του 
Διονύσου και του Άδωνη. Σήμερα θεωρείται ένας τρόπος για να απομακρύνουμε τα 
κακά πνεύματα και να διατηρήσουμε την υγεία μας. Στη Ν.Τυρολόη, στις 23 Ιουνίου 
συγκεντρώνονται τα άγαμα κορίτσια και κάθε μία ρίχνει σ’ ένα δοχείο με νερό (το 
λεγόμενο αμίλητο, γιατί το παίρνουν από τη βρύση χωρίς να μιλήσουν) ένα 
προσωπικό μεταλλικό αντικείμενο. Το δοχείο το σκεπάζουνε μ’ ένα κόκκινο πανί και 
το αφήνουν όλη τη νύχτα σε υπαίθριο χώρο. Στις 24 Ιουνίου, συγκεντρώνονται για 
2η φορά και η γηραιότερη του χωριού «διαβάζει» τα μεταλλικά αντικείμενα και 
προφητεύει το μέλλον της κάθε κοπέλας. Στις γειτονιές ανάβουν φωτιές και άνδρες 
και γυναίκες πηδούν πάνω από αυτές. 
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Έθιμο της Ντουντούλας  

   

 Από το 2005, κάθε χρόνο στις 15 Αυγούστου αναβιώνει στη Πεντάπολη, στο 
κεφαλοχώρι των Δαρνακοχωρίων, το έθιμο της «Ντουντούλας» (του κινούμενου 
θάμνου). Πρόκειται για αρχαιοελληνικό έθιμο που σχετίζεται με τον Όμβριο Δία, τον 
θεό που φέρνει την ζωογόνο βροχή. Μια ομάδα χωρικών ντύνει έναν ανύπαντρο 
άνδρα με μακριά λιμνώδη χόρτα (τα βούζια) και θάμνους. Η «Ντουντούλα», ο 
ανθρώπινος κινούμενος θάμνος, περιφέρεται στο χωριό με νταούλια και ζουρνάδες, 
χορεύοντας και φωνάζοντας «βάι – βάι ντουντούλα, πουλύ βρουχή - πουλύ 
βρουχή». Ο κόσμος, ευχόμενος να βρέξει, τον καταβρέχει με νερό. Ακολουθεί 
λιτανευτική πομπή της ιερής εικόνας του Αγίου Αθανασίου, προστάτη του χωριού.  
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Μακεδονίτικος γάμος 

     

 Ο γάμος παλαιότερα αποφασίζονταν από τις οικογένειες και ίσως και 

κάποιους προξενητές. Κατά την διάρκεια των συζητήσεων κανονιζόταν και η προίκα 

της νύφης. Μετέπειτα οριζόταν η ημερομηνία του αρραβώνα καθώς και του γάμου 

ο οποίος δεν γινόταν αργότερα από πέντε ημέρες από τον αρραβώνα. 

 Για την αναγγελία του γάμου οι οικογένειες έριχναν τουφεκιές και έκαναν 

γλέντι με νταούλια. Για κουμπάρο επέλεγαν τον νονό του γαμπρού ενώ υπήρχε και 

βοήθεια από τους ελεύθερους φίλους τους, τα μπρατίμια. Τόσο τα μπρατίμια όσο 

και η νονά του γαμπρού ετοίμαζαν πολύχρωμα χλάμπουρα, κόκκινα, κίτρινα και 

γαλάζια. 

 Δύο μέρες πριν από τον γάμο, που γινόταν Κυριακή, στέλνονταν τα 

καλέσματα στους συγγενείς. Τα καλέσματα τα έφερναν άντρες και ήταν ζαχαρωτά 

σε λευκό χαρτί τυλιγμένα με το χράδι, μία κόκκινη κλωστή. Για τα καλέσματα του 

κουμπάρου - νονού και των μπράτιμων, γυναίκες από τη μεριά του γαμπρού 

ετοίμαζαν τα κανίσκια. Την Κυριακή το πρωί συγκεντρώνεται η πομπή του γαμπρού 

και οδεύουν προς το σπίτι της νύφης. 
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 Το τελετουργικό της προετοιμασίας της νύφης την είχε να κάθεται πάνω σε 

μια ψάθα ή οποία κρύβει ένα σιδερένιο λουρί, ώστε ο γάμος της να είναι γερός. Το 

λουρί αυτό περνιέται τρεις φορές στο σώμα της νύφης, ώστε να μην την ματιάζουν. 

Όλη η προίκα της έμπαινε σε κόσκινο μαζί με γλυκά, ώστε ο γάμος της να είναι 

γλυκός και με ρύζι, ώστε να στεριώσει όπως αυτό. Ακόμα και τα νυφικά της ρούχα 

έμπαιναν στο κόσκινο και τα έριχναν τρείς φορές. Μετά της τα φορούσαν.  

  Όταν ο γαμπρός και η συνοδεία του έμπαιναν στο σπίτι της νύφης, μια 

συγγενής της νύφης τον κερνούσε και έπειτα τον καλωσόριζαν τα πεθερικά του. Τα 

όργανα σώπαιναν μέχρι να βγει η νύφη. Δύο μπράτιμοι φορούσαν στη νύφη τα 

παπούτσια και το ζωνάρι της. Πρώτα έβγαιναν τα προικιά και μετά η νύφη. 

 Η νύφη έπρεπε να σπάσει το κλίκι που ήταν κάτι σαν τη νυφική κουλούρα 

και να πετάξει το ένα κομμάτι στη σκεπή και το άλλο το έκρυβε πάνω της. Οι 

καλεσμένοι της έριχναν ρύζι, για να στεριώσει ο γάμος της. Έπειτα ξεκινούσαν προς 

την εκκλησία. Ο κουμπάρος αντί για τα στέφανα κουκούλωνε το ζευγάρι με ένα 

μεταξωτό μαντήλι και πάνω από τα κεφάλια του ζευγαριού κρατούσε δύο 

αναμμένα κεριά, ώστε να φωτιστούν οι νιόπαντροι. Έπειτα πορεύονταν προς το 

σπίτι του γαμπρού όπου η νύφη έπρεπε να προσκυνήσει τα πεθερικά της και αυτοί 

να της δώσουν νομίσματα. Η νύφη έριχνε το κρυμμένο κλίκι σε αλεύρι για γούρι. 

Τότε ξεκινούσαν πάλι τα όργανα και το γλέντι του γάμου. 
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ΧΟΡΟΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 Η Μακεδονία, μια από τις μεγαλύτερες Ελλαδικές περιοχές, συνορεύει με τη 

Θράκη, Ήπειρο, Θεσσαλία και Αιγαίο, μέρη με τα οποία παρουσιάζει μουσικές, 

ρυθμικές και χορευτικές ομοιότητες. Παράλληλα, παρουσιάζει ομοιότητες και με 

τους άλλους λαούς της Βαλκανικής Χερσονήσου που βρίσκονται εκτός των 

Ελληνικών συνόρων. Η Μακεδονία με βάση τη μουσικοχορευτική της παράδοση 

χωρίζεται σε Δυτική και Ανατολική. Στη Δυτική χορευτική Ενότητα ανήκουν και οι 

χοροί της Κεντρικής Μακεδονίας 

 Όλοι οι χοροί που αναφέρονται ως κυκλικοί χορεύονται σε ανοιχτό κύκλο. 

Παλιά δημιουργούνταν ξεχωριστοί κύκλοι ανδρών και γυναικών ή στον ίδιο κύκλο 

έμπαιναν πρώτα όλοι οι άνδρες και ακολουθούσαν οι γυναίκες. Ο συνδετικός κρίκος 

μεταξύ ανδρών και γυναικών ήταν πάντα το μαντήλι τη μια άκρη του οποίου 

κρατούσε ο τελευταίος των ανδρών και την άλλη η πρώτη των γυναικών. 

 

 Πολλοί χοροί της Μακεδονίας έχουν το χαρακτηριστικό γνώρισμα να 

ξεκινάνε με πολύ αργό ρυθμό και να καταλήγουν σε πολύ γρήγορο ρυθμό, όπως οι : 

Γκάιντα, Μάρενα, Στάνκενα, Σουλεϊμάνοβο, Γκέϊκο κ.α. Ιδιαίτερο γνώρισμα των 

χορών της Μακεδονίας  είναι η μεγάλη ποικιλία των ρυθμών που απαντώνται.  

 

Το Γκέικο ή Γκέκικο : 

 

                  

 Είναι από τους χορούς που χορεύονται μόνο από άντρες. Το ξεκίνημα είναι 

αργό, με ήπιες κινήσεις, συνεχίζεται όμως με πιο γρήγορες και έντονες όπου ο 

πρωτοχορευτής κάνει φούρλες και καθίσματα. 
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Ράικο 

                           
 Χορεύεται στις περισσότερες περιοχές της Μακεδονίας από άνδρες και 

γυναίκες με λαβή των χεριών από τις παλάμες, με τα χέρια τεντωμένα κάτω. Ο 

χορός αποτελείται από 12 βήματα που εκτελούνται στην αρχή στρωτά και στη 

συνέχεια πηδηχτά και με περισσότερες κινήσεις σε κάθε βήμα. Τα 8 βήματα του 

χορού γίνονται προς τη φορά και τα υπόλοιπα 4, αντίθετα από τη φορά. Χορεύεται 

από άνδρες και γυναίκες στη Μακεδονία, και κυρίως στην περιοχή της Καστοριάς 

από όπου και το όνομά του, με λαβή των χεριών από τις παλάμες και με το 

τραγούδι «Πηνελόπη Καρανά ποια θα κάνεις πεθερά;». Αρχική θέση είναι η 

προσοχή και μουσικό μέτρο τα 2/4. Ο χορός αποτελείται από 3 μέρη. 

 

Γερακίνα 

 
 

 Γυναικείος χορός που χορεύεται στη Νιγρίτα Σερρών. Την ονομασία του 

οφείλει στα λόγια του τραγουδιού που αναφέρονται σε μια όμορφη νέα, τη 

Γερακίνα. Σύμφωνα με την παράδοση η Γερακίνα, προσπαθώντας να αντλήσει νερό 

από ένα πηγάδι, έπεσε μέσα και δεν κατάφερε να σωθεί παρά τις προσπάθειες του 

αγαπημένου της. Η ιστορία έγινε θρύλος και με τον καιρό εξελίχθηκε σε έναν από 

τους καλύτερους χορούς. 
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Μάρενα: 

                       
 Χορός, που το όνομά του προέρχεται από μια περιοχή της Επισκοπής το 
Μάρενα που υπήρχαν πηγές, πολλά νερά με πέτρες και πηδώντας οι κοπέλες από 
πέτρα σε πέτρα διαγράφονταν τα βήματα και έτσι προέκυψε ο χορός Μάρενα. 
 
 

Λεβέντικος ή "Πουστσένο" 
 

                      

 Χορός στην περιοχή Φλώρινας. Λέγεται και: Αμολυτή Γκάιντα, Λυτός, 

Πούσνοτο,  Πουστένο. Το Πουστσαίνο είναι το Λυτό ή Αμολυτό. Είναι κυκλικός 

χορός και χορεύεται από άνδρες και γυναίκες μα λαβή από τον καρπό. Τα βήματα 

είναι 12 ή 15 και ολοκληρώνονται σε 3 μουσικά μέτρα. 

 

Μακεδονία ξακουστή 

 

 Ονομάζεται και «Μακεδονικός χορός», και είναι ο χορός που τα παλιότερα 

χρόνια, για λόγους «εθνικούς» χορεύονταν υποχρεωτικά απ όλους τους μαθητές 

των δημοτικών σχολείων. Είναι μικτός κυκλικός χορός. 

 

Ακριτικός ή Μπουφιώτικος 

 

 Γρήγορος χορός της Δ. Μακεδονίας που χορεύεται από άνδρες και γυναίκες. 

Η ονομασία του προέρχεται από το χωριό Ακρίτα ή Μπούφι του Ν. Φλώρινας απ΄ 

όπου προέρχεται. 
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Συρτός Μακεδονίας (Καπουτζήδων) 

                          
 Χορεύεται από άνδρες και γυναίκες στην Πυλαία ή Καπουτζήδα της 

Θεσσαλονίκης, με λαβή των χεριών από τις παλάμες. Αρχική θέση είναι η προσοχή. 

Το μουσικό μέτρο του χορού είναι τα 2/4. Ο χορός αποτελείται από 12 βήματα.  

 

Ο Νικολός 

 Χορεύεται κυρίως από γυναίκες στην περιοχή της Σιάτιστας. Μόλις αρχίσει ο 

χορός, οι χορεύτριες γυρίζουν προς τη φορά και με το δεξί χέρι πιάνουν τον 

αριστερό ώμο της προηγούμενης χορεύτριας, ενώ με το αριστερό πιάνουν το δεξί 

χέρι της επόμενης που στηρίζεται κι αυτό με την παλάμη στον αριστερό ώμο. Ο 

χορός αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο γίνονται 30 βήματα  με τη λαβή που 

προαναφέρθηκε και χορεύεται σε κύκλο. Μπορούν όμως να γίνουν τα 15 βήματα 

προς τη φορά του χορού και τα υπόλοιπα αντίθετα από τη φορά. Το δεύτερο μέρος 

εκτελείται με μέτωπο προς το κέντρο του κύκλου και γίνονται δύο δωδεκάρια.. Το 

πρώτο αρχίζει με το δεξί πόδι και το δεύτερο με το αριστερό, ενώ η λαβή των 

χεριών είναι από τις παλάμες με τους αγκώνες τεντωμένους, με μικρή κίνηση 

μπροστά-πίσω στα πρώτα 8 βήματα και στα δύο δωδεκάρια. 

 

Η Σταμούλω ή Στάνκαινα 

 Μικτός, γυναικείος και αντρικός χορός, που χορεύεται στην περιοχή της 

Αριδαίας. Κυρίως γαμήλιος χορός που χορεύεται από τους νιόπαντρους και τους 

συμπεθέρους. Μπροστά χορεύουν οι άνδρες και ακολουθούν οι γυναίκες. Όπως 

πάρα πολλοί μακεδονικοί χοροί είναι διμερής χορός που αποτελείται από ένα αργό 

και ένα γρήγορο μέρος. Το αργό αποτελείται από 9 βήματα και η λαβή είναι από 

τους ώμους. Στο γρήγορο μέρος η λαβή αλλάζει και οι χορευτές πιάνονται από τις 

παλάμες τους. 

 

Ομορφούλα 

 Μικτός κυκλικός χορός. Χορεύεται σε ανοικτό κύκλο, με λαβή από τους 

καρπούς, με τεντωμένους τους αγκώνες. Ο χορός είναι πηδηχτός και γρήγορος. 
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Μπεράτικος, ή γεροντικός ή στάρτσκο 

 Χορεύεται κυρίως από γέροντες στα Αλώνια της Φλώρινας. Είναι 

μεγαλοπρεπής και βαρύς χορός. Η λαβή είναι από τις παλάμες και με λυγισμένους 

τους αγκώνες. Τα βήματα είναι 12 τα οποία χωρίζονται σε τρία τεσσάρια. 

 

Τα αρραβωνιάσματα ή μπουγατσάς, ή διπλός 

 Μακεδονικός χορός που χορεύεται συνήθως στην περιοχή της Φλώρινας 

από άνδρες και γυναίκες. Χορεύεται σε ζευγάρια με λαβή από τις παλάμες και 

λυγισμένους τους αγκώνες και ελεύθερα μετ α χέρια στη μεσολαβή η γυναίκες, ενώ 

οι άνδρες σε αρμονική αντιμετάθεση. Τα βήματα του χορού είναι 8, τα οποία 

γίνονται εναλλάξ, αρχίζοντας μια φορά με το δεξί πόδι και μια φορά με το αριστερό. 

 

Συμπεθέρα 

                             

  Είναι γυναικείος χορός που χορεύεται σε ανοικτό κύκλο. Γρήγορος πηδηχτός 

και ζωηρός γαμήλιος χορός που χορεύουν οι συμπεθέρες πριν πάνε από το σπίτι της 

νύφης στο σπίτι του γαμπρού, πριν τη στέψη. Η λαβή των χεριών είναι από τους 

καρπούς με τεντωμένους τους αγκώνες. Ο χορός αποτελείται από 16 βήματα και 

χωρίζεται σε τρία μέρη: Το πρώτο μέρος είναι το δεύτερο μέρος της «Ομορφούλας» 

(κινήσεις 5-8) ενώ το δεύτερο μέρος της «Συμπεθέρας» είναι το τρίτο της 

 

Παρτάλος 

 Ο χορός αυτός είναι ένας ανδρικός χορός που χορεύται κυρίως στην Πυλαία 

(Καπουτζήδα) της Θεσσαλονίκης. Την ονομασία του την οφείλει μάλλον σε κάποια 

όμορφη γυναίκα που φορούσε παρτάλια, δηλαδή κουρελιασμένα ρούχα. Γι αυτό 

και ο χορός λέγεται και «της Παρτάλως.». Η λαβή των χεριών είναι από τις παλάμες 

με λυγισμένους τους αγκώνες ή από τους ώμους. Ο χορός αποτελείται από έξι 

πηδηχτά βήματα πάων στα οποία γίνονται διάφορες φιγούρες. Ανά 4 εξάρια 

σύμφωνα με τη μουσική αλλάζουμε και φιγούρα. Το μέτωπο του χορού είναι 

σχεδόν πάντα προς το κέντρο. 
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Νιζάμικος 

 

                       

 Είναι ανδρικός χορός της Νάουσας και χορεύεται με λαβή των χεριών από τις 

παλάμες με λυγισμένους τους αγώνες. Η ονομασία του οφείλεται στους Νιζάμηδες, 

Τούρκους οπλισμένους φοροεισπράκτορες τους οποίους οι Ναουσαίοι 

προσπαθούσαν να εξευμενίσουν με το χορό αυτό και να γλιτώοουν το χαράτσι. Ο 

Νιζάμικος χορεύεται κάθε χρόνο στο καρναβάλι της Νάουσας με την ονομασία 

«Μπούλες και Γενίτσαροι». 

 

O καγκελευτός 

                     

  Χορεύεται στην Ιερισσό της Χαλκιδικής, από άνδρες και γυναίκες και 

αναπαριστά την σφαγή πάνω από 400 κατοίκων από τους Τούρκους. Εξαιτίας της 

προσπάθειας των κατοίκων της Ιερισσού να επαναστατήσουν,  οι Τούρκοι τούς 

μετέφεραν όλους στην τοποθεσία «Μαύρο Αλώνι» και βάζοντάς τους να 

σχηματίσουν μια αλυσίδα χορού τους αποκεφάλισαν. Για να τιμήσουν τους νεκρούς 

οι κάτοικοι της Ιερισσού, χορεύουν μια φορά το χρόνο την τρίτη μέρα του Πάσχα, 

στην τοποθεσία εκείνη τον «καγκελευτό». Η λαβή του χορού είναι αγκαζέ με το δεξί 

χέρι ενός χορευτή κάτω από το αριστερό χέρι του προηγούμενου και τα δάχτυλα 
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μπλεγμένα. Χορεύεται σε σχήμα σαλίγκαρου και όταν φθάσει ο πρώτος το κέντρο, 

τότε σχηματίζουν μια αψίδα μαζί με το δεύτερο σηκώνοντας τα χέρια τους σε 

αψίδα, απ΄ όπου περνούν οι υπόλοιποι από κάτω. 

 

Άνοιξε Ελένη την πόρτα 

 Ερωτικός χορός που χορεύεται από κοπέλες σε γάμους και πανηγύρια. και 

με τον τρόπο αυτό οι κοπέλες προκαλούσαν το ενδιαφέρον των νέων. Το όνομά του 

προέρχεται από το ομώνυμο τραγούδι. Ο χορός έχει δύο μέρη. Το πρώτο μέρος 

αποτελείται από έξι και δέκα βήματα και είναι αργό, ενώ το δεύτερο αποτελείται 

από έξι βήματα και είναι γρήγορο. Στο πρώτο μέρος ξεκινούν να χορεύουν οι 

γυναίκες, μπαίνουν και οι άνδρες και στο δεύτερο βγαίνουν οι γυναίκες. Η λαβή του 

χορού είναι από τους ώμους. 

 

Μακρυνίτσα 

 Γυναικείος χορός που χορεύεται ιδιαίτερα στη Νάουσα, κατά τη διάρκεια της 

Αποκριάς. Είναι από τους λίγους πένθιμους χορούς, αφού είναι συνδεδεμένος με 

τον χαλασμό της Νάουσας το 1822 και την τραγική θυσία των γυναικών που έπεσαν 

στα νερά της Αραπίτσας για να γλιτώσουν από την Τούρκικη αιχμαλωσία. Η λαβή 

των χεριών γίνεται από τις παλάμες με λυγισμένους τους αγκώνες και βρίσκονται 

κοντά η μία χορεύτρια με την άλλη. Το μέτωπο του χορού είναι πάνα προς τη φορά.  

 

Τρίτα πάτα 

 Χορεύεται στην περιοχή της Αριδαίας, Νάουσας και Έδεσσας. Είναι κυκλικός 

ανδρικός χορός, με λαβή από τους ώμους. Στο χορό γίνονται διάφορα σχέδια. Ο 

πρωτοχορευτής αυτοσχεδιάζει και εκτελεί βαθιά καθίσματα και στροφές. 

 

Έντεκα 

                          

 Χορός της Δ. Μακεδονίας που χορεύεται κυρίως στον  νομό Κοζάνης. Για την 

ονομασία του υπάρχει η ακόλουθη εκδοχή: Στην περίοδο της Τουρκοκρατίας, οι 

Τούρκοι επέβαλαν απαγόρευση στις μετακινήσεις από τις 11 το βράδυ και μετά. Οι 

Έλληνες φεύγοντας από τα καφενεία και διαλύοντας τις παρέες τους, αυτή την ώρα 
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χόρευαν αυτόν τον χορό, που τον ονόμασαν «έντεκα». Λέγεται και «Σκόρπιος», γιατί 

μπορεί να χορευτεί και χωρίς διάταξη στο χώρο, σκόρπια. 

 

Χορός της Σαμαρίνας 

                     

 Χορεύεται από άνδρες και γυναίκες στα χωριά της περιοχής Πίνδου, 

Ηπείρου, Θεσσαλίας και Δυτικής Μακεδονίας, με λαβή των χεριών από τις παλάμες. 

Είναι όμως Εθνικός χορός της Σαμαρίνας. Χορεύεται όπως ακριβώς ο Συρτός στα 

τρία, με το τραγούδι «Παιδιά από την Σαμαρίνα». Αρχική θέση είναι η προσοχή και 

μουσικό μέτρο τα 2/4. 
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ΛΑΪΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Τα χάλκινα της Μακεδονίας 

                             

  Η Μακεδονία είναι, ίσως, η πιο πλούσια περιοχή της Ελλάδας όσον αφορά 
στη μουσική παράδοση. Περιοχή που αποτελούσε πάντοτε σταυροδρόμι 
πολιτισμών, δεν θα μπορούσε να μην αποτελέσει και χωνευτήρι ακουσμάτων. 
Σήμερα το σήμα κατατεθέν της παραδοσιακής μουσικής της Μακεδονίας είναι τα 
ξακουστά σε όλο τον κόσμο “χάλκινα”. Τα χάλκινα είναι τα όργανα που 
χρησιμοποιούσαν οι περιφερόμενες κομπανίες, σε όλη σχεδόν τη Μακεδονία. Αν 
και ο ρυθμός τους διαφέρει από περιοχή σε περιοχή, τα χάλκινα πνευστά όργανα 
είναι παντού τα ίδια: κλαρίνο, τρομπόνι, τρομπέτα και κορνέτα συνοδεύονται από 
το νταούλι και το τύμπανο με πιατίνι, δημιουργούν τον χαρακτηριστικό ήχο της 
μακεδονικής παραδοσιακής μουσικής. 

                   

 Όμως πώς προέκυψαν αυτές οι λαϊκές μπάντες χάλκινων πνευστών στη 
Μακεδονία και  δεν τις συναντάμε αλλού στην Ελλάδα;. Σύμφωνα με 
μουσικολογικές μελέτες το συγκεκριμένο φαινόμενο άρχισε να κάνει την εμφάνισή 
του στην Μακεδονία στις αρχές του 20ου αιώνα. Το πιο πιθανό σενάριο αναφέρει 
ότι οι μπάντες χάλκινων πνευστών προέκυψαν από την διάλυση των μουσικών 
τμημάτων του τουρκικού στρατού κατά την άτακτη αποχώρησή του  κατά την 
απελευθέρωση της Μακεδονίας το 1912. Οι κάτοικοι της Μακεδονίας εκτιμώντας 
τον ξεχωριστό ήχο αυτών των οργάνων, αρχικά τα ενέταξαν αρμονικά στην 
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παραδοσιακή μουσική ωστόσο με την πάροδο των ετών εκτόπισαν τελικά 
παλαιότερα όργανα όπως ο ζουρνάς, οι φλογέρες και τα καβάλια. 

 Μια άλλη εκδοχή, η οποία συγκεντρώνει όμως μικρότερες πιθανότητες, 
κάνει λόγο για εισαγωγή των πνευστών οργάνων στη Μακεδονία από εύπορους 
Μακεδόνες της Ευρώπης που επαναπατρίστηκαν στην Ελλάδα. Μεγαλωμένοι στο 
αστικό περιβάλλον των ευρωπαϊκών πόλεων, οι άνθρωποι αυτοί ίδρυσαν 
μουσικούς συλλόγους στα πρότυπα των μεγάλων ορχηστρών της Ευρώπης. Έτσι, 
σταδιακά τα πνευστά όργανα από αυτές τις ορχήστρες βγήκαν από τα ωδεία στους 
δρόμους και τα καλντερίμια και έγιναν κομμάτι της μουσικής παράδοσης της 
Μακεδονίας. 

         

 

Αχλαδόσχημη λύρα και μεγάλο ντέφι 
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Ζουρνάς  

 πνευστό όργανο συγγενές προς τον αρχαίο αυλό 

1.Ζουρνάς Μακεδονίας (59 εκ.) 2.Καραμούζα Αττικής (34 εκ.) 

 

 

 

 

                        ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ 

                     

 Τα παραδοσιακά Μακεδονικά τραγούδια υπάγονται στα μουσικά ιδιώματα 

της Ηπειρωτικής Ελλάδας αλλά χαρακτηρίζονται από μεγάλη ανομοιογένεια, λόγω 

των διαφόρων επιρροών που δέχτηκαν τόσο από τους γειτονικούς λαούς όσο και 

από τους πρόσφυγες -τους οποίους δέχτηκε η περιοχή- και της μορφολογίας του 

χώρου. 
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 Έτσι στα ορεινά και στα νότια διαπιστώνουμε συγγενικές σχέσεις  με τα 
Ηπειρώτικα ή τα Θεσσαλικά τραγούδια, ενώ μεγάλη είναι και παράδοση των 
ιστορικών και κλέφτικων τραγουδιών. Η Νάουσα είναι εξάλλου γνωστή για τα 
αποκριάτικα δρώμενά της (Μπούλες). Η θεματολογία τους είναι πλατιά και 
καλύπτει όλα τα γεγονότα του ανθρώπινου βίου. Μεγάλη ποικιλία υπάρχει επίσης 
και στη χρήση μουσικών οργάνων.  

 

 

• Χελιδόνα έρχεται    

                                                                           

Χελιδόνα έρχεται απ' τη Μαύρη Θάλασσα 
έκατσε και λάλησε: Μωρ' καλή νοικοκυρά 
σέβα, έβγα στο κελάρι, φέρε αυγά σαρακοστά 
και σχοινιά πεντηκοστά 
για να δέσουμε τον Μάρτη και τον τσιλιμπουρδάκη 
κι αν δεν έχετε αυγά παίρνουμε την κλωσαριά 
να γεννάει να κλωσάει και να σέρνει τα πουλιά. 

                                                                                            

• Η Σιάτιστα 

Μες στο χορό που σέρνουμε 
με πόθο και καμάρι 
κοπέλες που διακρίθηκαν 
στη λεβεντιά, στη χάρη. 
 
Είναι και μι λεβέντισσα 
πεντάμορφη πιασμένη 
όπου τη λένε Σιάτιστα 
στον κόσμο ξακουσμένη. 
 
Όχι δεν είναι η Σιάτιστα 
απλώς, απλώς, απλώς παλικαρίσια 
που μια ζωή πολέμαγε 
με λεβεντιά, με λεβεντιά περίσσια. 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BB%CE%AD%CF%86%CF%84%CE%B5%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B5%CF%82
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• Η Λαφίνα 

Όλα τα λάφια που βοσκούν όλα δροσολογιούνται 

Και μια λαφίνα ταπεινή δεν πάει μαζί με τ' άλλα 

Μόνο στ' απόσκια περπατεί, τ' απόζερβα αγναντεύει 

Κι όπου βρει γάργαρο νερό θολώνει το και πίνει 

 

Κι ο ήλιος την ερώτησε κι ο ήλιος τη ρωτάει 

Γιατί λαφίνα ταπεινή δεν πας κοντά με τ' άλλα 

Μόνο στ' απόσκια περπατείς τα απόζερβα αγναντεύεις 

Κι όπου βρεις γάργαρο νερό θολώνεις το και πίνεις 

 

Ήλιε μου Σα με ρώτησες θα σου το μολογήσω 

Δώδεκα χρόνους έκαμα μόνη χωρίς ελάφι 

Δώδεκα χρόνους ήλιε μου στείρα χωρίς ελάφι 

Κι από τους δώδεκα κι ομπρός εγέννησα λαφάκι. 

 

Και σαν εβγήκε ο βασιλιάς να λαφοκυνηγήσει 

Το βρίσκει μοσχανάθρεφτο και το διπλοσκοτώνει 

Γι αυτό στ' απόσκια περπατώ τ' απόζερβα αγναντεύω 

Κι όπου βρω γάργαρο νερό θολώνω το και πίνω 

 

Κι ο ήλιος τότε δάκρυσε και τα βουνά ριγήσαν 

Και το φεγγάρι έσβησε ν' ακούσει το ελάφι 

Κι οι λαγκαδιές κι οι ρεματιές μαζί του αναστενάξαν 

Κλάψε με, μάνα κλάψε με, με ήλιο με φεγγάρι.  

 

• Η αγάπη μου παντρεύεται 

 

Η αγάπη μου παντρε- λέει παντρεύεται 
και παίρνει τον εχθρό μου 
δεν το 'χω πως παντρεύεται 
 
Άιντε δεν το 'χω πως παντρε- λέει παντρεύεται 
και παίρνει τον εχθρό μου 
μον' το 'χω πως με κάλεσε 
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Άιντε μον' το 'χω πως με κάλε- λέει με κάλεσε 
τα στέφανα ν' αλλάξω 
Παπά μ' αν είσαι χριστιανός 
 
Άιντε παπά μ' αν είσαι χρι- λέει βρε χριστιανός 
και ξέρεις απ' αγάπη 
πάρε παπά μ' τα στέφανα 
 
Άιντε πάρε παπά μ' τα στέ- λέει τα στέφανα 
και βάλτα στην κουμπάρα 
να γίνει ο σύντεκνος γαμπρός 
 
Άιντε να γίνει ο σύντε- σύντεκνος γαμπρός 
και η κουμπάρα νύφη 
πάρε παπά μ' τα στέφανα 

 

• Πες μας μαρ Πολυξένη 

Πες μας μαρ' Πολυξένη 
τι έχεις κι όλο κλαις, 
πες μας μαρ' Πολυξένη 
τι έχεις κι όλο κλαις, 
και το παράπονό σου 
σ' εμένα δεν το λες, 
και το παράπονό σου 
σ' εμένα δεν το λες. 
 
Τί να σου πω μανούλα μου, 
τί να σου διηγηθώ, 
τί να σου πω μανούλα μου, 
τί να σου διηγηθώ, 
από έρωτα δεν ξέρεις 
κι από δικό 'σ' καημό, 
από έρωτα δεν ξέρεις 
κι από δικό 'σ' καημό. 
 
Καλύτερα, αχ, κόρη μου 
νεκρή να σε ιδώ, 
καλύτερα, αχ, κόρη μου 
νεκρή να σε ιδώ, 
παρά τον Καλογιάννο 
γαμπρό να τον ιδώ, 
παρά τον Καλογιάννο 
γαμπρό να τον ιδώ. 
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• Κάλαντα Χριστουγέννων  

 

Χριστούγεννα, Πρωτούγιννα, τώρα Χριστός γιννιέτι 
γιννιέτι κι βαφτίζιτι στους ουρανούς απάνου 
όλοι οι αγγέλοι χαίρουντι κι όλοι δοξολογιούντι 
κι τα δαιμόνια σκάζουνι, και σκάζουν και πλαντάζουν  
τα σίδερα ταράζουν. 
 
Σι τούτ΄ το σπίτι που ΄ρθαμι, μι μάρμαρου στρωμένου, 
εδώ ‘χουν κόρ' για παντρειά, κόρη για αρρεβώνα. 
Της τάζουν γιο του βασιλιά, της τάζουν γιο του ρήγα. 
Δεν θέλει γιο του βασιλιά, δεν θέλει γιο του ρήγα 
Μον θέλει τα’ αρχοντόπουλο, που πιρπατεί καβάλα. 
 
Σι τούτ’ το σπίτι που ΄ρθαμι πέτρα να μην ραγίσει 
κι ου νοικοκύρης του σπιτιού χρόνους πολλούς να ζήσει. 
 
Και εις έτη πολλά!  
 

•Κάλαντα Πρωτοχρονιάς 
 
Ήρθε πάλι νέο έτος εις την πρώτη του μηνός 
ήρθα να σας χαιρετίσω δούλος σας ο ταπεινός. 
 
Ο Βασίλειος ο Μέγας, ιεράρχης θαυμαστός 
εις την οικογένειά σας να ‘ναι πάντα βοηθός. 
 
Τα παιδιά εις το σχολείο να πηγαίνουνε συχνά 
να μαθαίνουνε το βίο, της πατρίδας τα ιερά. 
 
Και για τους ξενιτεμένους έχω να σας πω πολλά 
σας αφήνω καληνύχτα και του χρόνου με υγειά.  
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• Μήλο μου κόκκινο 
 

 
 
Μήλο μου κόκκινο ρόιδο βαμμένο  
μήλο μου κόκκινο ρόιδο βαμμένο  
γιατί μι μάρανες το (μ)πικραμένο  
γιατί μι μάρανες το (μ)πικραμένο.  
.  
Πηγαίνω κι έρχομαι μα δε συ βρίσκω  
πηγαίνω κι έρχομαι μα δε συ βρίσκω  
βρίσκω τη (μ)πόρτα σου αμπαρωμένη  
τα παραθύρια σου φεγγοβολούνε.  
.  
Ρωτώ το πάπλωμα που ειν' η κυρά σου  
ρωτώ το πάπλωμα που είν' η κυρά σου  
κυρά μ' δεν είνι δω πάεισι τση βρύση  
πάεισι να πιει νιρό και να γεμίσει.  
 
 
 
 

• Ο χαλασμός της Νάουσας 

Τρία πουλάκια αμάν αμάν καθόντανε, 
τρία πουλάκια αμάν αμάν καθόντανε, 
στης Νάουσας το κάστρο, 
Μακρυνίτσα μου 
καημό που 'χει η καρδίτσα μου. 
 
Το 'να κοιτάει κι αμάν αμάν τα Βοδινά, 
το 'να κοιτάει κι αμάν αμάν τα  
Βοδινά και τ' άλλο Σαλονίκη, 
Μακρυνίτσα μου 
καημό που 'χει η καρδίτσα μου. 
 
Το τρίτο το κι αμάν αμάν μικρότερο, 
το τρίτο το κι αμάν αμάν μικρότερο, 
μοιρολογεί και λέγει, 
Μακρυνίτσα μου 
καημό που 'χει η καρδίτσα μου. 
 
Μας πάτησαν κι αμάν αμάν τη Νάουσα, 
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μας πάτησαν κι αμάν αμάν τη Νάουσα, 
την πολυξακουσμένη, 
Μακρυνίτσα μου 
καημό που 'χει η καρδίτσα μου. 
 
 

• Μακρυνίτσα 
Μας χάλασαν κι αϊμάν αμάν την Νιάουστα 
που ήταν κεφαλοχώρι μα τον ουρανό, κορμί που τυραννώ 
ένα μήλο αμάν κι άλλο μήλο αμάν 
βράδιασε και που θα μείνω 
 
Πηράν μανί κι αϊμάν αμάν τσις με πιδια 
κι οι πιθηρές μι νίφες μα τη θάλασσα, κορμί που αγκάλιασα 
ένα μήλο αμάν κι άλλο μήλο αμάν 
βράδιασε και που θα μείνω 
 
Πηράν τη ζαφειρόνυφη, τριών ημερών νυφούλα μακρυνίτσα μου  
καημό πο'χει η καρδίτσα μου 
ένα μήλο αμάν κι άλλο μήλο αμάν 
βράδιασε και που θα μείνω 
 
 

 

 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΦΟΡΕΣΙΕΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 Οι παραδοσιακές ελληνικές φορεσιές αποτελούν συνέχεια της βυζαντινής 

ενδυμασίας αλλά πήραν στοιχεία και από την Ανατολή και από τη Δύση. Κύριο 

στοιχείο τους είναι το πουκάμισο ένα φόρεμα μακρύ ή κοντό που φοριέται 

κατάσαρκα. Οι γυναικείες φορεσιές είναι περίτεχνα στολισμένες, ενώ οι αντρικές 

πιο απλές. Είναι δημιουργήματα με μεγάλη καλλιτεχνική αξία και μας 

αποκαλύπτουν πολλά  για την κοινωνία, την ιστορία και τον πολιτισμό του τόπου 

τους.  

 Οι γυναικείες φορεσιές χωρίζονται σε τρεις βασικές κατηγορίες  : α.Οι 

φορεσιές με το σιγκούνι  β. Οι φορεσιές με το καβάδι  γ. Οι φορεσιές με το 

φουστάνι. Οι αντρικές φορεσιές χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες: α. Η 

φουστανέλα  και β. Η βράκα. 

 

Παραδοσιακή φορεσιά της Επισκοπής Νάουσας 

 Στις αρχές του 20ου αιώνα, πριν τη Μικρασιατική καταστροφή του 1922 και 
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την έλευση των Ποντίων, στα χωριά του κάμπου της Νάουσας οι ντόπιοι κάτοικοι 

διατηρούσαν πολύ ζωντανά τα δικά τους ήθη και έθιμα. Η παραδοσιακή φορεσιά 

των κατοίκων και ειδικά η γυναικεία επίσημη φορεσιά, ήταν αυτή που έχει 

καταγραφεί από τους ερευνητές ως «παραδοσιακή φορεσιά Επισκοπής». 

                                    

 Η εντυπωσιακή αυτή φορεσιά βέβαια δεν ανήκε μόνο στην Επισκοπή όπου 

πιθανότατα την εντόπισε για πρώτη φορά κάποιος από τους παλιούς ερευνητές και 

έτσι της έμεινε ο χαρακτηρισμός «φορεσιά Επισκοπής», αλλά στους κατοίκους μιας 

ομάδας 12 περίπου χωριών που αποτελούν τα χωριά του κάμπου της Νάουσας. 

 Στα χωριά οι γυναίκες του σπιτιού ασχολούνταν όλο το χρόνο με τις 
αγροτικές ή κτηνοτροφικές εργασίες της οικογένειας. Όταν δεν είχαν εργασία στα 
χωράφια, ασχολούνταν με τον αργαλειό, το πλέξιμο και το κέντημα. Έπρεπε από 
νωρίς να ετοιμάσουν την προίκα των νεαρών κοριτσιών της οικογένειας, καθώς και 
τα δώρα για τους συγγενείς των μελλοντικών γαμπρών. Έραβαν πουκάμισα, 
φουστανέλες, μαντήλια, πετσέτες, έπλεκαν κάλτσες, ποδιές και έφτιαχναν στον 
αργαλειό ζιλιά και βελέντζες για το μελλοντικό τους σπίτι.  

                                               Νυφιάτικη φορεσιά Επισκοπής 
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Βλάχικη Γυναικεία φορεσιά Ν.Σερρών  

                     

 Η βλάχικη γυναικεία φορεσιά λέγεται από υπερήλικες βλάχες γυναίκες, ότι 

ήταν η φορεσιά της Γράμμουστας Καστοριάς οι κάτοικοι της οποίας 

διασκορπίστηκαν στην Αν. Μακεδονία και Βουλγαρία, φέροντας μαζί τους μία 

χειροποίητη μάλλινη πανέμορφη φορεσιά η οποία λόγω της ομορφιάς της 

υιοθετήθηκε από γυναίκες και άλλων βλαχόφωνων περιοχών. 

                                       

 "Ντύσου στολίσου λυγερή, ντύσου στολίσου κόρη, για να φανείς και στον 

γαμπρό κήπος και περιβόλι». Μ' αυτά τα λόγια τραγουδούν την νύφη οι 

μεγαλύτερες σε ηλικία γυναίκες, όταν τη ντύνουν, η οποία κατάσαρκα θα φορέσει 

την υφαντή βαμβακερή άσπρη πουκαμίσα, το "κατασάρκου" κατά την βλάχικη 

διάλεκτο και πάνω από την πουκαμίσα ένα κοντό βελούδινο γιλέκο" το «μιντάου» 

που δεν αφήνει να φαίνονται τα χέρια, όταν ανασηκώνονται. 

 Το χαρακτηριστικό κομμάτι της νυφικής φορεσιάς είναι η μάλλινη κόκκινη 

φούστα με πτυχές, που στο μάκρος φτάνει κάτω από το γόνατο. Τα δύο βελούδινα 

μανίκια που ράβονται στην πολύπτυχη φούστα τα «καπάκια» είναι χαρακτηριστικό 

της νυφικής φορεσιάς.  

 Αυτό που εντυπωσιάζει ακόμη και σήμερα είναι ο πλούσιος κεφαλόδεσμος, 

που στην πλήρη του μορφή, όπως διηγούνται οι μεγαλύτερες το βάρος του έφθανε 

στις 3 (τρεις) οκάδες. Είναι η γνωστή κατσούλα, δηλαδή ένα κόκκινο καπέλο, που 

στο επάνω μέρος του φέρει το «τάσι» ένα μετάλλινο δίσκο με τον δικέφαλο αετό. 

http://www.vlahoi.net/ARXEIA/images/foresia/photo1.jpg
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Γύρω από αυτό ράβεται «η βλάσκα» μία πολύχρωμη δηλαδή ολόμαλλη μαντίλα. 

Πάνω στην κατσούλα οι γυναίκες εξαντλούσαν όλο τους το μεράκι και την 

εφευρετικότητά τους, κρεμώντας επάνω της όλα τα χάντρινα στολίδια, φτιαγμένα 

από τις ίδιες, μικρά ζωάκια σε φυσικό μέγεθος, βατραχάκια, πολύχρωμες 

πεταλουδίτσες, χελωνίτσες, με αποτέλεσμα το βάρος του να φθάνει τις τρεις 

οκάδες. Το πρόσωπο της νύφης είναι σκεπασμένο με ένα κόκκινο διάφανο πέπλο, 

το «ζαβόνι» κεντημένο με πούλιες. 

         

 Στη μέση χάντρινη ζώνη και εκατέρωθεν της μέσης από ένα κεντημένο 

μαντήλι (τζεβρέδες). Έτσι όπως την περιγράψαμε την νυφική φορεσιά την 

φορούσαν οι Βλάχες νύφες μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1950.  

 Η παραπάνω φορεσιά αποτέλεσε στο παρελθόν λόγο απαγόρευσης της 
κυκλοφορίας για τις γυναίκες που την φορούσαν, γιατί στον συνωστισμό των 
πανηγυριών «σκανδάλιζαν» τους άνδρες. Αυτά αναφέρει στο Βιβλίο του «Ο 
Ελληνισμός και η Μητρόπολη του Νευροκοπίου κατά τον Μακεδονικό Αγώνα» ο 
ιστορικός Αθανάσιος Καραθανάσης. 

 ποδιές φορεσιάς Σερρών 
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ΜΕΡΙΚΕΣ  ΑΚΟΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΦΟΡΕΣΙΕΣ: 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΑΣΚΙΟ  ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ 

 
 
 

 

 ΚΑΣΤΟΡΙΑ  ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΙΣΑ 

 

 

ΒΕΡΟΙΑ  ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΝΤΑΡΤΙΚΟ 
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Βλάχα με Σεγκούνι                                        Καστοριά                                         Βλάχος 

 

 

 

Κοσμήματα - Κεντήματα- Υφαντά 

 

 Τα κοσμήματα και γενικότερα το στοιχείο της διακόσμησης στην 

παραδοσιακή  φορεσιά σχετίζεται με την ηλικία, την κοινωνική τάξη και τις 

περίσταση στην οποία το άτομο τη φορά. Το άτομο δεν επιλέγει αλλά ακολουθεί τις 

επιταγές του τόπου του. 

 

                                                φλουριά με καδένα - κόσμημα κεφαλής 
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Κόσμημα μέσης 

 

Υφαντά και κεντήματα 

 Η ιστορία των χειροποίητων χαλιών της Αρναίας χάνεται στο βάθος του χρόνου : 

σχέδια κλασικά γεωμετρικά, όπως «η κρικέλα», «ο ψαλιδωτός ήλιος» αλλά και άλλες 

τεχνικές, που καταγράφονται στην υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη, όπως τα «θηλωτά» και 

«με το νύχι», κυριαρχούν στους πολύχρωμους χώρους. Κυρίαρχο σχέδιο όμως είναι τα 

«καλλιγραφικά» αρνιώτικα χαλιά, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν και χρησιμοποιούνται 

(κυρίως) στη διακόσμηση των τοίχων. 

                                               
αργαλειός, Μουσείο Αρναίας 
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υφαντό χαλί Αρναίας 

 

ποδιά Επισκοπής 

 

Τα φημισμένα υφαντά της Αρναίας 
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ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 

 Τα πρώτα δείγματα της μακεδονικής αρχιτεκτονικής τα συναντάμε στα τέλη 

του 17ου με αρχές 18ου αιώνα στην Καστοριά, τη Βέροια και τη Σιάτιστα ενώ 

αργότερα στα μέσα του 18ου αιώνα επηρέασε και τα υπόλοιπα μεγάλα αστικά 

κέντρα. Χρησιμοποιούσαν κυρίως ξύλο, λάσπη και πέτρα για τις ορεινές και 

ημιορεινές περιοχές  ή ωμόπλινθους για τις πεδινές περιοχές.  

 

Οι κατοικίες ήταν απλές και η διαμόρφωσή τους ήταν ανάλογη με τις ανάγκες της 

καθημερινότητας τους. Χαρακτηριστικά της μακεδονικής αρχιτεκτονικής είναι το 

σαχνίσι, η προεξοχή του όγκου του ορόφου η οποία στηρίζεται σε επιπλέον δοκούς , 

και το χαγιάτι, ημιυπαίθριος χώρος προέκταση της κύριας κατοικίας. 
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 Οι οικίες  (18ος-19ος αι) χωρίζονταν συνήθως στα «αρχοντικά» και στα 

«λαϊκά» σπίτια. Τα αρχοντικά ανήκαν στους μεγαλέμπορους που είχαν στενές 

οικονομικές σχέσεις με την Ευρώπη ενώ τα λαϊκά στις αγροτικές οικογένειες. 

Υπήρχε, βέβαια και ο ενδιάμεσος τύπος που ονομαζόταν «νοικοκυρόσπιτο» και 

αντιστοιχούσε σε ένα πολύ σημαντικό κοινωνικό στρώμα, στους νοικοκυραίους, 

στους τοπικούς εμπόρους,  στους βιοτέχνες, στους ναυτικούς, κλπ. Τα σωζόμενα 

κτίρια που αντιπροσωπεύουν στον τύπο της Μακεδονικής αρχιτεκτονικής είναι 

κυρίως τα «νοικοκυρόσπιτα» και τα «αρχοντικά», δηλαδή τα κτίσματα που σε 

σύγκριση με τα ισόγεια «λαϊκά» σπίτια, έχουν πιο σύνθετη κατασκευή, είναι 

διώροφα ή τριώροφα, έχουν λιθόχτιστους τους τοίχους των κάτω πατωμάτων, ενώ 

στους πάνω ορόφους δημιουργούνται χαγιάτια, προεξοχές, οι τοίχοι έχουν πολλά 

και μεγάλα παράθυρα, κλπ. 

 

 Σε πολλές κατοικίες, οι χώροι διακρίνονταν σε χειμερινούς και θερινούς. 

Συχνά, στα κατώτερα επίπεδα (μεσοπάτωμα) διατάσσονταν τα χειμερινά δωμάτια, 

καθώς οι χώροι ήταν μικρότεροι, χαμηλοτάβανοι, με λιγότερα ανοίγματα και 

παχύτερους τοίχους. Αντίθετα, στο επάνω πάτωμα, όπου οι τοίχοι ήταν λεπτότεροι, 

ανοιγόταν ένα πλήθος από παράθυρα και οι χώροι χρησίμευαν για την θερινή 

διαμονή, τις γιορτές και τις χαρές της οικογένειας. 
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Το κτίσιμο του κτιρίου 

 

 

 Το κτίσιμο ενός σπιτιού ήταν σπουδαία υπόθεση και όταν έφταναν στην 
ολοκλήρωση (στο τμήμα της σκεπής) το γιόρταζαν. Έστηναν ένα σταυρό με 
λουλούδια και ένα σχοινί που θα κρεμούσαν τα δώρα. Πρώτος πήγαινε ο 
σπιτονοικοκύρης και ακολουθούσαν οι στενοί συγγενείς οι φίλοι κι οι γείτονες 
ανταλλάσσοντας ευχές. Τα δώρα ήταν συνήθως πετσέτες μαντήλια ή ύφασμα. Το 
φιλοδώρημα στους μαστόρους παραλάμβανε ο πρωτομάστορας λέγοντας “Καλώς 
το φιλοδώρημα από τον …” και ανέφερε το όνομα του δωρητή, αραδιάζοντας και 
ένα σωρό ευχές, μέσα σε εκκωφαντικό θόρυβο που έκαναν τα μαστόρια κτυπώντας 
τα σφυριά. Μετά τα κρεμούσαν στο σχοινί που είχαν απλωμένο. Μ΄ αυτό τον τρόπο 
διαλαλούσαν στο χωριό πως το σπίτι κατάφεραν να το φτάσουν ως τη σκεπή.  
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Ο εσωτερικός χώρος 

 

 Εσωτερικά οι οικίες είναι διαμορφωμένες ως εξής: υπάρχει ένας κεντρικός 
χώρος εί ημιυπαίθριος (χαγιάτι) ή κλειστός (σάλα). Από εκεί έχουν προσπέλαση οι 
ένοικοι στους υπόλοιπους χώρους διαμονής και ύπνου στους λεγόμενους 
«οντάδες». Στον οντά η οικογένεια περνούσε τον περισσότερο χρόνο της, μιας και 
εκεί συγκεντρωνόταν όλες οι λειτουργίες του σπιτιού: μαγείρεμα, φαγητό, ύπνος, 
διασκέδαση. Οι απλόχωροι οντάδες χρησίμευαν για υπνοδωμάτια, τραπεζαρία, 
χώροι υποδοχής. 
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ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ 

 

 

 

Βαμβακι

Ροδακινο

Νεκταρινια

Βερικοκα

Κερασια

Ακτινιδια

Μηλα

Σπαραγγι

Οινος/Επιτραπεζια σταφυλια

Καπνος

Αρωματικα/φαρμακα και φυτα

Φετα

Λαδι

Ελιες

Σπιρουλινα Νιγριτας

 

 

 



73 
 

Μερικές παραδοσιακές συνταγές 

 

Υλικά συνταγής

1 πακετο φυλλο κρουστας
200γρ σιμιγδαλι ψιλο
200γρ ζαχαρη
2 βανιλιες
180γρ βουτυρο γαλακτος λιωμενο
1 πρεζα αλατι

Διαδικασία συνταγής
Βάζουμε σε κατσαρόλα το γάλα, το σιμιγδάλι, τη ζάχαρη και το αλάτι. Τα 
αφήνουμε να βράσουν σε μέτρια φωτιά, ανακατεύοντας συνεχώς με 
σύρμα μέχρι να γίνει μια λεία κρέμα. Προς το τέλος προσθέτουμε την 
βανίλια. Αποσύρουμε από τη φωτιά και προσθέτουμε 2 κουταλιές της 
σούπας από το βούτυρο. Ανακατεύουμε και αφήνουμε να κρυώσει.
Βουτυρώνουμε το ταψί και στρώνουμε σταυρωτά τα 7 φύλλα αλείφοντας 
τα ενδιάμεσα µε λίγο λιωμένο βούτυρο. Αδειάζουμε την κρύα κρέμα σε 
λεπτή στρώση. Γυρίζουμε προς τα μέσα τα φύλλα που εξέχουν, πάνω 
στην κρέμα. Καλύπτουμε µε τα υπόλοιπα φύλλα βουτυρώνοντάς τα καλά 
µε το πινέλο. Κλείνουμε τα φύλλα σαν να κλείνουμε φάκελο.
Ψήνουμε την μπουγάτσα στους 200°C για περίπου 30 λεπτά στον αέρα, 
να ροδίσει σε λιπαρή ουσία ένα υλικό μέχρι να πάρει χρώμα  

 

 

 

για τα κεφτεδάκια
500γρ. κιμάς μοσχαρίσιος
500γρ. κιμάς χοιρινός
1 αυγό
1 κρεμμύδι, μεγάλο, ψιλοκομμένο
1½ φλιτζ. φρυγανιά τριμμένη ή 2 
φέτες μπαγιάτικο ψωμί μουλιασμένο 
σε νερό και καλά στραγγισμένο
½ φλιτζ. δυόσμος φρέσκος 
ψιλοκομμένος ή 1 κ.σ. δυόσμος 
ξερός
1 κ.γ. ρίγανη
1 πρέζα κύμινο
2 κ.σ. ελαιόλαδο
1 κ.σ. κοφτό αλάτι
1 κ.γ. κοφτό πιπέρι
ελαιόλαδο για το τηγάνι

για τη σάλτσα
ελαιόλαδο από αυτό που 
τηγανίσαμε τους κεφτέδες
2 κ.σ. αλεύρι
2 σκελίδες σκόρδο λιωμένες
1 σφηνοπότηρο ξύδι (περίπου)
1 ποτήρι νερό (περίπου)
αλάτι
πιπέρι
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•Βάζουμε σε μπολ τον κιμά και όλα τα υπόλοιπα υλικά για τα κεφτεδάκια, μαζί. 

•Ζυμώνουμε καλά, για αρκετά λεπτά, ώστε το μείγμα να γίνει ομοιόμορφο και να 

ενωθούν όλα τα υλικά μαζί. Ζυμώνουμε με βρεγμένα χέρια. 

•Αφήνουμε το μείγμα να ξεκουραστεί στο ψυγείο, για τουλάχιστον 1 ώρα. 

•Πλάθουμε με βρεγμένα χέρια, ισόπαχα κεφτεδάκια ή σουτζουκάκια, ανάλογα με το 

μέγεθος που θέλουμε να τους δώσουμε. Έτσι θα ψηθούν ομοιόμορφα. 

•Ρίχνουμε στο τηγάνι μας το ελαιόλαδο και το αφήνουμε να κάψει. Στη συνέχεια 

προσθέτουμε τα κεφτεδάκια μας και τα τηγανίζουμε και από τις δύο πλευρές μέχρι 

να πάρουν χρώμα. 

•Αφαιρούμε από το τηγάνι τα καμμένα υπολείμματα και κρατάμε ελαιόλαδο ίσα ίσα 

στον πάτο του τηγανιού. Βάζουμε ξανά το τηγάνι στη φωτιά και προσθέτουμε το 

αλεύρι. Ανακατεύουμε διαρκώς να γίνει σαν κρέμα. Δεν αφήνουμε να πάρει χρώμα 

και προσθέτουμε το νερό σιγά σιγά. Αν θέλουμε πιο απαλή υφή στη σάλτσα μας, 

βάζουμε όλο το νερό ή και περισσότερο. Ανακατεύουμε διαρκώς. 

•Προσθέτουμε το σκόρδο, το αλάτι, το πιπέρι και το ξύδι. Δοκιμάζουμε και αν 

θέλουμε η γεύση του ξυδιού να είναι πιο έντονη, προσθέτουμε λίγο ακόμα. 

•Στο τέλος προσθέτουμε τα κεφτεδάκια ή σουτζουκάκια και τα αφήνουμε να πάρουν 

μια βράση στη σάλτσα. -
 

 

 

Υλικα:

•1 γιαούρτι στραγγιστό (χρησιμοποιουμε το κεσεδάκι για μεζούρα) 

•1 κεσεδάκι σπορέλαιο 

•1 κεσεδάκι καλαμποκάλευρο 

•1 κεσεδάκι αλεύρι για όλες τις χρήσεις 

•1 κεσεδάκι γάλα 

•½ κιλό φέτα τριμμένη 

•3 αυγά 

•½ λεμόνι (ο χυμός του) 

•1 κ.γ. σόδα φαγητού 

•1 μπέικιν πάουντερ

•Ανακατεύουμε σε μεγάλη μπασίνα τα αυγά, το γιαούρτι, το 

σπορέλαιο και προσθέτουμε τη σόδα διαλυμένη μέσα στο 

χυμό λεμονιού. 

•Προσθέτουμε την φέτα και σιγά σιγά κοσκινισμένα τα άλευρα 

και το μπέικιν πάουντερ εναλλάξ με το γάλα. 

•Αλείφουμε με λίγο λάδι ή μαργαρίνη το ταψί και ρίχνουμε 

μέσα τον χυλό μας. 

•Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 250οC (στις 

αντιστάσεις) περίπου για μισή ώρα. Μόλις ροδίσει καλά, την 

βγάζουμε από τον φούρνο και την αφήνουμε να κρυώσει 

ελαφρά πριν την κόψουμε. 

•Σερβίρουμε είτε χλιαρή είτε κρύα
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΣ 

 Στα πλαίσια του προγράμματος εκτός από τη μελέτη, συγκέντρωση και 

καταγραφή λαογραφικού υλικού οι μαθητές πήραν μέρος και σε διάφορες 

δραστηριότητες εμπλουτίζοντας έτσι τις γνώσεις τους και αναπτύσσοντας  ποικίλες 

δεξιότητες. Για να εξερευνήσουμε και να ανακαλύψουμε την ομορφιά του 

πολιτισμού μας, επισκεφτήκαμε μουσεία, πραγματοποιήσαμε εκδρομές, μάθαμε 

και χορέψαμε παραδοσιακούς χορούς, φτιάξαμε αφίσες,  παρουσιάσαμε τις 

εργασίες μας στις άλλες ομάδες και συζητήσαμε. 

 

Μερικές από τις δράσεις μας : 

• Επισκεφτήκαμε το Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης στην Πλάκα, όπου 

συμμετείχαμε σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Μάθαμε για την εργασία, τα 

επαγγέλματα και τα εργαλεία στην προβιομηχανική ελληνική κοινωνία και 

κατασκευάσαμε από πηλό δικά μας έργα. 
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• Πραγματοποιήσαμε τετραήμερη εκπαιδευτική εκδρομή με τα άλλα  δύο 

πολιτιστικά προγράμματα του  σχολείου μας στις πόλεις της Θεσσαλονίκης και 

Καβάλας 

 Περιηγηθήκαμε και θαυμάσαμε τα σπουδαιότερα μνημεία της 

Θεσσαλονίκης  μάρτυρες και θεματοφύλακες  της  μακραίωνης ιστορίας και 

πολιτισμού της πόλης από τα αρχαιότερα μέχρι και  τα νεώτερα χρόνια. 
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• Επισκεφτήκαμε την  Καβάλα , την παλιά  πόλη με το Ιμαρέτ,  θαυμάσαμε τα 

παραδοσιακά σπίτια με τη Μακεδονίτικη αρχιτεκτονική, δοκιμάσαμε τις τοπικές 

παραδοσιακές γεύσεις. 
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Το Ιμαρέτ  χτισμένο το 1817 από τον Μεχμέτ  Αλή Πασά. Αρχικά ήταν ιεροδιδασκαλείο για 

εσωτερικούς μαθητές , διέθετε  πλήθος δωματίων , κουζίνες, αποθήκες, εσωτερικές αυλές και τζαμί. 

Μετά το 1902 ως το 1923 λειτούργησε ως φιλανθρωπικό ίδρυμα όπου βρήκαν καταφύγιο πρόσφυγες 

από τη Μικρά Ασία. 
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•Φτιάξαμε δικές μας αφίσες με το υλικό που συγκεντρώσαμε και τις δείξαμε κατά 

την παρουσίαση των εργασιών μας στις άλλες ομάδες 
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•Ακούσαμε και απολαύσαμε δημοτικά τραγούδια, μάθαμε και χορέψαμε  με τους 

καθηγητές μας παραδοσιακούς χορούς της Μακεδονίας  
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Καταλάβαμε τελικά ότι ... 

 

*  η χώρα μας έχει μια πλούσια και αξιοζήλευτη παράδοση 

* μας αρέσει να ακούμε και να χορεύουμε δημοτικά τραγούδια 

* νιώθουμε περήφανοι για τον πλούσιο πολιτισμό της πατρίδας μας 

* είναι πολύ ωραίες οι παραδοσιακές φορεσιές 

* μας άρεσαν πολύ τα  εντυπωσιακά γυναικεία κοσμήματα 

* είναι πάρα πολλά τα ήθη και τα έθιμα της πατρίδας μας 

* πρέπει να διατηρούμε και να σεβόμαστε τις παραδόσεις μας 

* η Λαογραφία είναι μία σημαντική επιστήμη και διέσωσε τον λαϊκό 

πολιτισμό 

* οι παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμά μας δεν είναι κάτι παλιό 

* τα έργα της λαϊκής τέχνης είναι πολύ όμορφα και φτιαγμένα με πολύ 

μεράκι 

* η παράδοσή μας είναι θησαυρός και πρέπει να τη διασώσουμε 

* είναι ενδιαφέρον να ασχολούμαστε με τις παραδόσεις του κάθε τόπου 

* ο λαός είναι σοφός 

* κάθε λαός πρέπει να διατηρεί τις παραδόσεις του 

* μας άρεσε που μάθαμε για την ιστορία και την λαϊκή παράδοση της 

Μακεδονίας 

* η πατρίδα μας έχει πολύ μεγάλο πολιτισμό 

* ο σεβασμός στις παραδόσεις είναι γνώρισμα των πολιτισμένων λαών 
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ΠΗΓΕΣ 

http://el.wikipedia 

http://www.pass2greece.gr/culture_det.asp2culture_id=41 

http://www.pass2greece.gr/culture_det.asp?culture_id=31 

http://www.gamos-guide.gr/paradosiakoi_gamoi/makedonikos_gamos.php 

http://zaliosparadosi.blogspot.gr 

http://blog-sta-thrania.pblogs.gr/p.html 

http://www.xanthi.ilsp.gr/cultureportalweb/viewitems.php?topic_id=13&level=2&b

elongs=9&area_id=3&lang=gr 

http://www.golden-greece.gr/places/makedonia_aksiotheata.html 

http://www.pass2greece.gr/afieroma det.asp? afieroma id=123&nid=8 

http://www.travelstyle.gr/portal/gr/destination_articles.php?dest_id=1362&id=254

31 

http://aksioperierga.blogspot.gr/2012/01/blog-post_24.html 

http://www.spilaiodrakoukast.gr/index.php/to-spilaio/muthos 

http://www.it.uom.gr/project/monuments/ist_anad.ht 

http://thesecretrealtruth.blogspot.com/2015/04/700000.html#ixzz3YFdamBP6 

http://www.palaiochori.com 

http://www.pemptousia.gr/2013/06/ta-archontika-tis-makedonias 

http://www.520greeks.com/music/ta-xalkina-tis-makedonias 

http://rodopinews.gr/35434 

http://simantra.blogspot.gr 

http://www.pass2greece.gr/culture_det.asp2culture_id=41
http://www.pass2greece.gr/culture_det.asp?culture_id=31
http://zaliosparadosi.blogspot.gr/
http://blog-sta-thrania.pblogs.gr/p.html
http://www.xanthi.ilsp.gr/cultureportalweb/viewitems.php?topic_id=13&level=2&belongs=9&area_id=3&lang=gr
http://www.xanthi.ilsp.gr/cultureportalweb/viewitems.php?topic_id=13&level=2&belongs=9&area_id=3&lang=gr
http://www.golden-greece.gr/places/makedonia_aksiotheata.html
http://www.travelstyle.gr/portal/gr/destination_articles.php?dest_id=1362&id=25431
http://www.travelstyle.gr/portal/gr/destination_articles.php?dest_id=1362&id=25431
http://aksioperierga.blogspot.gr/2012/01/blog-post_24.html
http://www.spilaiodrakoukast.gr/index.php/to-spilaio/muthos
http://thesecretrealtruth.blogspot.com/2015/04/700000.html#ixzz3YFdamBP6
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http://www.tovoion.com 

http://www.xorio.gr 

http://archivein.gr/reviews/review.asp?Ingreriewid=381 

www.cooklos.gr/syntages/mpougatsa-glykia 

www. veriotis.gr/2014/11blog/post-437.htmail 

www.voria.gr/intex.php?module=news&sid=14503 

 

Οι μαθητές που εργάστηκαν για τη συγκέντρωση του υλικού 

Αναγνώστου Χριστίνα 

Γκέλια Ηλιάνα 

Καραλέκα Έλενα 

Κουτέρη Ζένια 

Ντουνιώτη Αγάπη 

Παπουτσή Ιωάννα 

Πρέκα Μαρία 

Πρέντι Πάολα 

Σέντερη Αμαλία 

Σέντερη Άννα Μαρία 

Τσολίνα Όλγα 

Χαβοπούλου Σταυρούλα 

Ψώνη Νέλλη 
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Οι μαθητές της χορευτικής ομάδας 

Αθανασοπούλου Παρασκευή 

Αναγνώστου Χριστίνα 

Γεροκώστα 

Γκέλια Ηλιάνα 

Καραλέκα Έλενα 

Μαντσέ Αγκίμ 

Μπενάκης Γεράσιμος 

Νέτζι Παναγιώτης 

Ντούνι Μαρία 

Ντουνιώτη Αγάπη 

Παπουτσή Ιωάννα 

Πρέντι Πάολα 

Πρέκα Μαρία 

Σέντερη Αμαλία 

Σέντερη Άννα Μαρία 

Τζέπι Αναστασία 

Τσολίνα Όλγα 

Χατζιάι Έρρικα 

Ψώνη Νέλλη 
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Οι καθηγητές του προγράμματος 

Αποστολοπούλου Νάντια (μαθηματικός) 

Μίχου Άρια (αγγλικής φιλολογίας) 

Μπαλάφας Βασίλης (τεχνολόγος) 

Τσαούση Ελένη (φιλόλογος) 

 

 

 

                                          

 

      

                                                                                                                               Επιμέλεια  

                                                                                                                           Τσαούση Ελένη 


