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Πρόγραμμα Τοπικής Ιστορίας 

(στα πλαίσια της Ευέλικτης Ζώνης) 

 

ΈΈννααςς    μμεεττααξξοοσσκκώώλληηκκααςς  

ΘΘυυμμάάττααιι  
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

1. Επιλογή θέματος - ευαισθητοποίηση μαθητών 

2. Γενικοί σκοποί και στόχοι 

3. Ειδικοί σκοποί – στόχοι 

4. Μεθοδολογία 

5. Συγκρότηση ομάδας - χωρισμός σε υποομάδες 

6. Θεματικές ενότητες του προγράμματος 

7. Πηγές – Συλλογή δεδομένων 

8. Διάρκεια του προγράμματος 

9. Προγραμματισμός δραστηριοτήτων 

10. Δραστηριότητες 

11. Αξιολόγηση του προγράμματος 

12. Ενδεικτική Βιβλιογραφία 

13. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1ο (ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ) 

14. ΗΘΗ & ΕΘΙΜΑ 

14.1. ΕΘΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 

14.2. ΕΘΙΜΑ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ 

14.3. ΕΘΙΜΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ 

14.4. ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΙΟΥ 

14.5. ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΙΑΣ 

14.6. ΧΑΣΚΑΡ’Σ 

14.7. ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ 



Τοπική Ιστορία στα πλαίσια της Ευέλικτης Ζώνης 

« Ένας μεταξοσκώληκας θυμάται» 

 

14.8. ΤΟ  ΓΙΑΝΤΙCΗ 

14.9. Ο  ΤΡΥΓΟΣ  ΣΤΟ  ΠΑΛΙΟ  ΣΟΥΦΛΙ 

15. ΑΝΕΚΔΟΤΕΣ ΔΙΗΓΗΣΕΙΣ 

15.1. Α! συ π' θα φας τ ' αυγό! 

15.2. Δύο έξυπνοι  κρασοπουλητάδες 

16. ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΤΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 

17. ΤΟΥ ΣΟΥΦΛΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΠΟΥΔΟΥΣΦΙΡ’ 

18. ΕΙΔΗ  ΕΝΔΥΜΑΣΙΩΝ 

18.1. ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

18.2. ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 

19. ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΩΝ ΣΟΥΦΛΙΩΤΩΝ 

19.1. ΠΕΤΡΟΠΟΛΕΜΟΣ 

19.2. ΣΚΛΕΝΤΖΑ 

19.3. ΠΟΥΛΙΑΛΙΑΚΑ 

19.4. ΠΕΤΡΙΤΣΑ 

19.5. ΜΑΚΡΑ ΓΚΑΤΖΙΟΛΑ 

19.6. ΓΚΤΖΙΟΥΝΑΡ’Σ 

20. ΣΟΥΦΛΙΩΤΙΚΗ   ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ   ΤΡΟΦΗ 

20.1. «Η ΜΠΑΜΠΩ» 

20.2. ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΑ 

21. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2ο (ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) 

21.1. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1ο  (ΗΘΗ & ΕΘΙΜΑ) 

21.2. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 20  (ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ) 
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21.3. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3Ο  (ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ – ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΣ) 

21.4. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4Ο  (ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΤΡΟΦΗ) 

21.5. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5Ο  (ΝΤΥΝΩ ΤΙΣ ΣΟΥΦΛΙΩΤΙΣΣΕΣ) 

21.6. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6Ο  (ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ) 
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Επιλογή θέματος - ευαισθητοποίηση μαθητών 

 

Η διδακτική αξιοποίηση της τοπικής ιστορίας στο Δημοτικό Σχολείο 

καθιερώθηκε επίσημα με το νέο Δ.Ε.Π.Π.Σ του μαθήματος της ιστορίας. Όπως 

συγκεκριμένα αναφέρεται εκεί: 

Με τον όρο «τοπική ιστορία» εννοούμε τη συνολική (κοινωνική, οικονομική, 

πολιτισμική και πολιτική) ιστορία ενός συγκεκριμένου τόπου, σε συσχετισμό με την 

ιστορία του ευρύτερου γεωγραφικού χώρου στον οποίο ευρίσκεται (επαρχία, νομός, 

γεωγραφικό διαμέρισμα)». 

Ο ορισμός αυτός και η ανακαλυπτική διάθεση των μαθητών της ΣΤ1 τάξης να 

γνωρίσουν την ιστορία του Σουφλίου, μας έδωσαν το έναυσμα, μετά από διαλογική 

συζήτηση,  να διαλέξουμε μέσα από ένα πλούσιο θεματολόγιο και να ασχοληθούμε 

με τα ήθη και έθιμα του τόπου μας, την ενδυμασία και τον καλλωπισμό, τα 

παραδοσιακά παιχνίδια και την παραδοσιακή τροφή των Σουφλιωτών. 

 

Γενικοί σκοποί και στόχοι 

 

Με την εφαρμογή του παραπάνω σχεδίου εργασίας στην τοπική ιστορία οι 

μαθητές: 

 Καλλιεργούν την ερευνητική τους ικανότητα και την παρατηρητικότητά τους 

και έχουν την ευκαιρία να αναζητήσουν σχετικές πληροφορίες από άμεσες 

ιστορικές πηγές. 

 Κατανοούν τη σημασία της εθιμικής κληρονομιάς της περιοχής μας. 

 Μαθαίνουν να σέβονται και να εκτιμούν τα ήθη και έθιμα, καθώς και τον 

παραδοσιακό τρόπο ζωής των ανθρώπων που έζησαν και έδρασαν στον 

τόπο μας, πριν από αυτούς και έτσι συνειδητοποιούν τη συμβολή τους στη 

δημιουργία της Ιστορίας του τόπου τους. 
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 Αποκτούν πιο ολοκληρωμένη προσωπική, κοινωνική και εθνική ταυτότητα. 

 Συνειδητοποιούν τις μεταβολές που έχουν συμβεί, διαχρονικά, στην 

παραδοσιακή ζωή. 

 Μέσω της ενασχόλησής τους με θέματα της τοπικής ιστορίας προωθούν 

άριστα τη σύνδεση του σχολείου με την τοπική κοινωνία. 

 

 

Ειδικοί σκοποί – στόχοι 

 

 Να γνωρίσουν την ιστορία του τόπου τους, να την εκτιμήσουν και να την 

εντάξουν στη γενική Ιστορία. 

 Να έρθουν σε επαφή με ιστορικά στοιχεία, ερευνήσιμα και προσιτά. 

 Να εθιστούν στην παρατήρηση και στην έρευνα συγκεκριμένων ιστορικών 

χώρων. 

 Να ασκηθούν στη διαθεματική προσέγγιση θεμάτων της Τοπικής Ιστορίας 

 Να ευαισθητοποιηθούν σχετικά με προβλήματα τοπικής κοινωνίας.  
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Μεθοδολογία 

Για τη διδακτική προσέγγιση του θέματος ακολουθήθηκε η μέθοδος project. Τα 

στάδια που ακολουθήσαμε περιγράφονται στο Διάγραμμα φάσεων του Σχεδίου 

Εργασίας.  

Πρώτη Φάση: Κοινός προγραμματισμός 

1. Καθορισμός θέματος και εννοιολογικής οπτικής.  

2. Ανάλυση θέματος σε επιμέρους διαστάσεις.  

3. Χωρισμός σε ομάδες. Επιμερισμός διαστάσεων στις ομάδες. 

4. Καθορισμός στόχων και δραστηριοτήτων. 

5. Καθορισμός κριτηρίων αξιολόγησης. 

 

Δεύτερη Φάση: Ενδο-ομαδικός Προγραμματισμός 

6. Καθορισμός διαδικασιών.  

7. Ενδο-ομαδικός επιμερισμός θέματος. 

 

Τρίτη Φάση : Συλλογική διεξαγωγή του έργου 

8. Εργασία υποομάδων.  

9. Εργασίες πεδίου 

10. Συντονιστική συνεδρία ομάδας – ανατροφοδότηση. 

11. Παρουσίαση έργου υποομάδων και παιχνίδι ρόλων. 

12. Σύνθεση έργου υποομάδων.  

13. Επιμέλεια συλλογικού έργου ομάδας. 

 

Τέταρτη Φάση: Παρουσίαση και αξιολόγηση ομαδικού έργου 

14. Αξιολόγηση του προγράμματος 
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Συγκρότηση ομάδας - χωρισμός σε υποομάδες 

 

H συγκρότηση των ομάδων, προκειμένου να επιτευχθεί η καλή της λειτουργία 

και η εξασφάλιση του «δεσίματος»  και της συνεργασίας, έγινε μετά από συζήτηση 

όπου διευκρινίστηκαν οι όροι συνεργασίας και ο τρόπος εργασίας. Σε κάθε ομάδα 

υπήρχε ο «γραμματέας» ο οποίος διατηρούσε το ντοσιέ των δραστηριοτήτων και 

ήταν ο υπεύθυνος της ομάδας. Οι τρεις ομάδες των τεσσάρων ατόμων 

δημιουργήθηκαν κυρίως με κριτήριο την περιοχή κατοικίας των μαθητών, έτσι ώστε 

να είναι πιο εύκολη η μεταξύ τους συνάντηση για δράση εκτός ωρών σχολείου.   
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1η Ομάδα 

 

Κάβουρα Ραφαέλα - Αθηνά 

Κυρανούδη Μαρία 

Μαλλίτου Αφροδίτη 

Τσολάκ Αλή Ντουιγού 

 

 

 

 

 

3η Ομάδα 

 

Ζηκίδης Θεόδωρος 

Αρπατζάνη Μαρία – Έλενα 

Μουσίκας Ευστάθιος 

Μουχταρίδης Αθανάσιος 

     

 

2η Ομάδα 

Γαβριηλίδης Ιωάννης 

Γαβριηλίδης Σωτήριος 

Γκόστιας Κωνσταντίνος 

Αναστασόπουλος Αθανάσιος 

Καζαντζής Αδαμάντιος - Νεκτάριος 
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Θεματικές ενότητες του προγράμματος 

 

Α. ΗΘΗ & ΕΘΙΜΑ 

 Έθιμα των Χριστουγέννων 

 Έθιμα των Φώτων 

 Έθιμα των Αγίων Σαράντα 

 Καρναβάλι στην πόλη του μεταξιού 

 Ήθη και έθιμα της Αποκριάς 

 Χάσκαρ’ς 

 Έθιμα του Λαζάρου 

 Το Γιάντιch 

 Ο τρύγος στο παλαιό Σουφλί 

 Ανέκδοτες διηγήσεις 

 

Β. ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΣ 

 Γυναικεία ενδυμασία 

 Ανδρική ενδυμασία 

 

Γ. ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΩΝ ΣΟΥΦΛΙΩΤΩΝ 

 Πετροπόλεμος 

 Σκλέντζα 

 Πουλιαλιάκα 

 Πετρίτσα 

 Μακρά Γκατζιόλα 

 Γκτζιουνάρ’ς 

 

Δ. ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΣΟΥΦΛΙΩΤΩΝ 

 Φαγητά 

 Γλυκίσματα 
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Ομάδα: Κουκούλια  

 

Μέλη:  

Κάβουρα Ραφαέλα – Αθηνά, Κυρανούδη Μαρία, Μαλλίτου Αφροδίτη, Τσολάκ Αλή Ντουιγού 

 

Ασχολήθηκε με την εύρεση πληροφοριών για τα παρακάτω:  

 

ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΣ 

 Γυναικεία ενδυμασία 

 Ανδρική ενδυμασία 

Δ. ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΣΟΥΦΛΙΩΤΩΝ 

 Φαγητά 

 Γλυκίσματα 

 

1. Πηγές – Συλλογή δεδομένων 

 

Ιστορικές πληροφορίες για το παραπάνω θέμα οι μαθητές αναζήτησαν σε: 

 Γραπτές μαρτυρίες (βιβλία, άρθρα, επιγραφές κ.α.) 

 Καταγραφές προφορικών στοιχείων (διηγήσεις παλαιότερων) 

 Κείμενα που αναφέρονταν στη ζωή σημαντικών ανθρώπων (δασκάλων που 

υπηρέτησαν στα σχολεία του Σουφλίου κ.α.) 

 Εργαλεία, οικιακά σκεύη και εξοπλισμός, φορεσιές, χειροτεχνήματα, έργα 

λαϊκής τέχνης κ.α. 

 Ήθη και έθιμα  

 Φωτογραφίες εποχής.  

 Συνεντεύξεις από ηλικιωμένους κατοίκους. 

 

2. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 (ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ – ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΣ) 

3. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 (ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΤΡΟΦΗ) 

4. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5 (ΝΤΥΝΩ ΤΙΣ ΣΟΥΦΛΙΩΤΙΣΣΕΣ) 

5. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6 (ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ) 
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Ομάδα: Μεταξοσκώληκες   

 

Μέλη:  

Γαβριηλίδης Ιωάννης, Γαβριηλίδης Σωτήριος, Αναστασόπουλος Αθανάσιος, Γκόστιας Κων/νος, 

Καζαντζής Αδαμάντιος - Νεκτάριος  

 

Ασχολήθηκε με την εύρεση πληροφοριών για τα παρακάτω:  

 

Γ. ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΩΝ ΣΟΥΦΛΙΩΤΩΝ 

 

 Πετροπόλεμος 

 Σκλέντζα 

 Πουλιαλιάκα 

 Πετρίτσα 

 Μακρά Γκατζιόλα 

 Γκτζιουνάρ’ς κ.α. 

 

6. Πηγές – Συλλογή δεδομένων 

 

Ιστορικές πληροφορίες για το παραπάνω θέμα οι μαθητές αναζήτησαν σε: 

 

 Γραπτές μαρτυρίες (βιβλία, άρθρα, επιγραφές κ.α.) 

 Καταγραφές προφορικών στοιχείων (διηγήσεις παλαιότερων) 

 Κείμενα που αναφέρονταν στη ζωή σημαντικών ανθρώπων (δασκάλων που 

υπηρέτησαν στα σχολεία του Σουφλίου κ.α.) 

 Εργαλεία, οικιακά σκεύη και εξοπλισμός, φορεσιές, χειροτεχνήματα, έργα 

λαϊκής τέχνης κ.α. 

 Ήθη και έθιμα  

 Φωτογραφίες εποχής.  

 Συνεντεύξεις από ηλικιωμένους κατοίκους. 

 

7. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 (ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ) 
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Ομάδα: Σηροτρόφοι  

 

Μέλη:  

Μουχταρίδης Θάνος, Ζηκίδης Θεόδωρος, Αρπατζάνη Μαρία Έλενα, Μουσίκας Ευστάθιος 

 

Ασχολήθηκε με την εύρεση πληροφοριών για τα παρακάτω:  

Α. ΗΘΗ & ΕΘΙΜΑ 

 Έθιμα των Χριστουγέννων 

 Έθιμα των Φώτων 

 Έθιμα των Αγίων Σαράντα 

 Καρναβάλι στην πόλη του μεταξιού 

 Ήθη και έθιμα της Αποκριάς 

 Χάσκαρ’ς 

 Έθιμα του Λαζάρου 

 Το Γιάντιch 

 Ο τρύγος στο παλαιό Σουφλί 

 Ανέκδοτες διηγήσεις 

8. Πηγές – Συλλογή δεδομένων 

Ιστορικές πληροφορίες για το παραπάνω θέμα οι μαθητές αναζήτησαν σε: 

 

 Γραπτές μαρτυρίες (βιβλία, άρθρα, επιγραφές κ.α.) 

 Καταγραφές προφορικών στοιχείων (διηγήσεις παλαιότερων) 

 Κείμενα που αναφέρονταν στη ζωή σημαντικών ανθρώπων (δασκάλων που 

υπηρέτησαν στα σχολεία του Σουφλίου κ.α.) 

 Εργαλεία, οικιακά σκεύη και εξοπλισμός, φορεσιές, χειροτεχνήματα, έργα 

λαϊκής τέχνης κ.α. 

 Ήθη και έθιμα  

 Φωτογραφίες εποχής.  

 Συνεντεύξεις από ηλικιωμένους κατοίκους. 

 

9. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 (ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ) 
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Πηγές – Συλλογή δεδομένων 

 

Ιστορικές πληροφορίες για το παραπάνω θέμα οι μαθητές αναζήτησαν σε: 

 

 Γραπτές μαρτυρίες (βιβλία, άρθρα, επιγραφές κ.α.) 

 Καταγραφές προφορικών στοιχείων (διηγήσεις παλαιότερων) 

 Κείμενα που αναφέρονταν στη ζωή σημαντικών ανθρώπων (δασκάλων που 

υπηρέτησαν στα σχολεία του Σουφλίου κ.α.) 

 Εργαλεία, οικιακά σκεύη και εξοπλισμός, φορεσιές, χειροτεχνήματα, έργα 

λαϊκής τέχνης κ.α. 

 Ήθη και έθιμα  

 Φωτογραφίες  

 Συνεντεύξεις από ηλικιωμένους κατοίκους. 

 

Η συλλογή και επεξεργασία του υλικού έδωσε τη δυνατότητα στους μαθητές 

για επανατροφοδότηση του προγράμματος, για επαναπροσδιορισμό και 

επεξεργασία των στόχων που στην πορεία δεν ανταποκρίνονταν στον τελικό 

σκοπό της εργασίας τους. Μετά την αρχική, λοιπόν, αξιολόγηση ακολούθησε η 

διαμορφωτική και στο τέλος έγινε η τελική όπου και συμπέραναν κατά πόσο 

επιτεύχθηκαν οι αρχικοί στόχοι, κατά πόσο τα κατάφεραν.  
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Διάρκεια του προγράμματος 

 

Η ενασχόληση των παιδιών με το παραπάνω θέμα ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 

2014 και ολοκληρώθηκε τον Μάιο του 2015. Είχε διάρκεια 9 περίπου μήνες.  

 

Προγραμματισμός δραστηριοτήτων 

 

Κατά τη διάρκεια της ενασχόλησης των μαθητών με το θέμα, 

πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικές επισκέψεις σε διάφορα σημεία ενδιαφέροντος, 

σε συνεργασία με διάφορους τοπικούς φορείς. 

Ανάμεσα στα άλλα επισκεφτήκαμε τη Θρακική Εστία Σουφλίου, το λαογραφικό 

μουσείο Μπουρουλίτη, και το μουσείο Μετάξης. Περιηγηθήκαμε, επίσης,  «στις 

γειτονιές του μεταξοσκώληκα» για να γνωρίσουμε, να μυρίσουμε και να γευτούμε 

την παράδοση του τόπου μας. Ασχοληθήκαμε με το μαγείρεμα παραδοσιακών 

Σουφλιώτικων φαγητών, σε συνεργασία με το Κ.Α.Π.Η. Σουφλίου. 

Παίξαμε παραδοσιακά παιχνίδια στην αυλή του σχολείου μας. 

Δημιουργήσαμε φύλλα εργασίας για την καλύτερη υλοποίηση των στόχων του 

προγράμματος. 

Μέρος του προγράμματος δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα του σχολείου.    
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Δραστηριότητες 

 

α/α Διάρκεια Περιγραφή της δραστηριότητας 

 

1 

 

1 ώρα 

Αφορμή για την ενασχόλησή μας με το θέμα ήταν η ανάγκη να 

συνεχίσουμε και να ολοκληρώσουμε την αναζήτησή μας, στα 

πλαίσια της τοπικής ιστορίας, αντίστοιχης δράσης που ξεκινήσαμε 

την περσινή χρονιά. Ζήτησα από τους μαθητές να σκεφτούν με ποια 

θέματα της πλούσιας ιστορίας, της μεταξένιας πολιτείας μας, θα 

μπορούσαμε να ασχοληθούμε ώστε να έχει συνέχεια η 

προηγούμενη δράση μας.     

2 

 

1 ώρα 

 

Μέσα από «καταιγισμό ιδεών» αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με τα 

ήθη και έθιμα, την παραδοσιακή ενδυμασία (ανδρών – γυναικών), 

τα παραδοσιακά παιχνίδια και την παραδοσιακή τροφή των 

Σουφλιωτών. Επίσης αποφασίσαμε τον τίτλο του προγράμματος. 

Προχωρήσαμε σε ανάλυση της δράσης μας σε επιμέρους 

διαστάσεις. Ο χωρισμός σε 3 ομάδες ήταν εύκολη υπόθεση, αφού τα 

παιδιά ήταν εξοικειωμένα με τον τρόπο εργασίας σε ομάδες από την 

ενασχόλησή τους σε προηγούμενα προγράμματα. Ακολούθησε ο 

επιμερισμός των θεμάτων στην κάθε ομάδα και ζητήθηκε να 

συζητήσουν μεταξύ τους και να καθορίσουν τις διαδικασίες του 

προγράμματος (από πού θα αντλήσουν τις πληροφορίες, ποιοι θα 

τις καταγράψουν, ποιοι θα ασχοληθούν με συγκεκριμένα θέματα και 

ποιοι θα εκπροσωπήσουν την ομάδα κατά την παρουσίαση της 

εργασίας τους στην ολομέλεια της τάξης). Καθορίσαμε τους στόχους 

του προγράμματος, οι οποίοι αναφέρονται παραπάνω, στους 

οποίους οι μαθητές θα φτάσουν μέσα από μια ενεργητική πορεία 

προς τη μάθηση (Διερευνητικό – ανακαλυπτικό μοντέλο). 

Η προσέγγιση του θέματος αποφασίσαμε ότι θα γίνει με βάση 
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συγκεκριμένες δραστηριότητες και φύλλα εργασιών. Τέλος, μετά 

από συζήτηση με τους μαθητές αποφασίσαμε η αξιολόγηση του 

προγράμματος να ακολουθήσει τα πρότυπα αρχική, διαμορφωτική 

και τελική, καθώς και ενδο-ομαδική (στα πλαίσια τη ομάδας) και δι-

ομαδική (από ομάδα σε ομάδα). 

3 1 ώρα 

Συζήτηση με τις ομάδες εργασίας. Τα μέλη των ομάδων 

γνωστοποίησαν στους υπόλοιπους τον καθορισμό των δράσεων και 

την κατανομή των αρμοδιοτήτων κάθε ομάδας. Επίσης συμφώνησαν 

να συνεδριάζουν, εκτός σχολικού ωραρίου, για να συζητούν την 

εξέλιξη των εργασιών τους.  

4 1 ώρα Πρώτη ανατροφοδότηση. Συζήτηση για την πορεία των εργασιών.  

5 1 ώρα Δεύτερη ανατροφοδότηση. Συζήτηση για την πορεία των εργασιών. 

6 1 ώρα Τρίτη ανατροφοδότηση. Συζήτηση για την πορεία των εργασιών. 

7 1 ώρα 

Επίσκεψη στη Θρακική Εστία Σουφλίου. Στα πλαίσια της γνωριμίας 

μας με τα τοπικά ήθη και έθιμα παρακολουθήσαμε το έθιμο «εννιά 

φαγητά» και των ειδών ανδρικής  γυναικείας παραδοσιακής 

φορεσιάς.  

8 1 ώρα 

Επίσκεψη του Κ.Α.Π.Η. Σουφλίου στο σχολείο μας, στα πλαίσια της 

γνωριμίας μας με τα παραδοσιακά φαγητά του τόπου μας, τα μέλη 

του Κ.Α.Π.Η. μαγείρεψαν «μπάμπω». Επίσης δημιουργήσαμε μια 

έκθεση με παραδοσιακά φαγητά.   

9 1 ώρα 
Επίσκεψη στο Μουσείο Μετάξης Σουφλίου. Παρακολούθηση 

σχετικού προγράμματος για την τοπική ενδυμασία.  

10 1 ώρα 
Τελική αξιολόγηση. Παρουσίαση των εργασιών της 1ης υποομάδας 

στην τάξη. 

11 1 ώρα 
Τελική αξιολόγηση. Παρουσίαση των εργασιών ης 2ης υποομάδας 

στην τάξη. 
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12 1 ώρα 
Τελική αξιολόγηση. Παρουσίαση των εργασιών ης 3ης υποομάδας 

στην τάξη. 

13 1 ώρα 

Συγκέντρωση του παραγόμενου υλικού των υποομάδων. Συζήτηση 

και συμπεράσματα  για την ενασχόλησή μας με τη συγκεκριμένη 

εργασία. Τέλος, αποφασίσαμε να συγκεντρώσουμε όλο το υλικό σε 

ένα corpus. 

 

Αξιολόγηση του προγράμματος 

 

Η ενασχόληση των μαθητών με τη συγκεκριμένη έρευνα τους παρείχε τη 

δυνατότητα να συναποφασίσουν με το διδάσκοντα, μέσα σε ένα κλίμα ελευθερίας 

και ισοτιμίας, την πορεία που θα ακολουθούσε. Ένα τέτοιο κλίμα είναι προφανές 

ότι συνέβαλλε στην ανάδειξη των δημιουργικών ικανοτήτων των μαθητών και στην 

ανάπτυξη υψηλής ποιότητας διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ των μελών της, ενώ η 

εργασία τους κατά ομάδες επέτρεψε την αξιοποίηση των ιδιαίτερων ικανοτήτων και 

ενδιαφερόντων του καθενός από αυτούς, με σκοπό με σκοπό να φωτίσουν την 

ιστορία του τόπου μας.  

Οι μαθητές αισθάνθηκαν ότι όχι μόνο μελετούσαν την τοπική ιστορία, αλλά και 

ότι συμμετείχαν και οι ίδιοι στη διαμόρφωσή της, ως γνωστικού προϊόντος. Επίσης,  

επέτρεψε σ’ αυτούς να συνδυάσουν δημιουργικά γνώσεις προερχόμενες από 

ποικίλους χώρους, όπως η γλώσσα, τα μαθηματικά, οι φυσικές επιστήμες, η τέχνη, η 

θρησκεία κ.α.  

Η ολοκλήρωση εξ άλλου της εργασίας παρείχε στα μέλη της ερευνητικής ομάδας 

την ικανοποίηση ότι συνέβαλαν δημιουργικά στην αυτογνωσία της κοινωνίας στην 

οποία ανήκουν. Πρόκειται για μια ηθική ανταμοιβή που σφράγισε το τέλος της 

εργασίας. 
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ΗΘΗ & ΕΘΙΜΑ 

 

ΕΘΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 

 

 Την ημέρα της παραμονής των Χριστουγέννων όλες οι νοικοκυρές ετοίμαζαν 

τα Χριστουγεννιάτικα φαγητά . Συνήθιζαν να τρώνε σε κάθε σπίτι εννέα φαγητά , 

εννιά νηστίσιμα φαγητά. Το ιδιαίτερο φαγητό, «τη μπαμπού», την έτρωγαν αμέσως 

μόλις τελείωνε η λειτουργία της γέννησης του Χριστού. Μαζί με τα άλλα φαγητά 

ψήνανε και ψωμί χωρίς μαγιά (προζύμι) και μέσα βάζανε ένα νόμισμα. Το ψωμί 

αυτό το έψηναν μαζί με το βράσιμο της μπαμπού την ίδια ώρα, όχι όμως στο 

φούρνο αλλά στο τζάκι. 

 Οι μεγαλύτεροι, αλλά και τα παιδιά έμεναν άγρυπνοι ως την ώρα που θα 

χτυπούσε η καμπάνα της εκκλησίας, για να απολαμβάνουν την κνίσα των φαγητών, 

αλλά και για να λένε διάφορα «μασάλια» παραμύθια και ανέκδοτα. Ένα τέτοιο είναι 

και το παρακάτω. Ξαπλωμένοι όλοι πάνω σε μαξιλάρια δίπλα στο τζάκι, οι 

μεγαλύτεροι έλεγαν στα παιδιά ότι τη βραδιά των Χριστουγέννων ανοίγουν οι 

ουρανοί, ενώ σ' αυτά τα παιδιά που νύσταζαν και πήγαιναν να κοιμηθούν έλεγαν : 

κοιμηθείτε και η κρούνα (ένα έντομο που το λένε σκαρκάλι) που έρχεται από το 

τζάκι θα σας ξυπνήσει. Το τι γινόταν με τους πρώτους εορταστικούς ήχους της 

καμπάνας, ήταν και παραμένει να είναι - κυρίως όμως το Πάσχα -απερίγραπτο. 

Επιφωνήματα ασυγκράτητης χαράς σε όλα τα σπίτια, και τουφεκιές απ' άκρη σ' 

άκρη, διάφορων ήχων. Από όπλα πολεμικά, από τσιφτέδες από μπιστόλες κλπ , 

σωστή μάχη, συναγερμός τρομακτικός. Και μπορεί να μην ανησυχούσαν οι 

Τουρκικές αρχές, γιατί ήξεραν το έθιμο των Ρωμιών, απορούσαν όμως, πώς 

βρίσκονταν στην πόλη τόσα όπλα και από πού τα είχαν προμηθευτεί οι Σουφλιώτες. 

Κατόπιν όλοι πήγαιναν στις δύο εκκλησίες της πόλεως μας. Μετά την κατανυκτική 

παρακολούθηση της λειτουργίας των Χριστουγέννων επέστρεφαν βιαστικά στα 

σπίτια τους, αψηφώντας τον τσουχτερό βοριά και τα παγερά χιόνια. Και αμέσως 

σχεδόν στρώνονταν στο φαγοπότι, όπου μετά από τις ανταλλαγές επίκαιρων ευχών, 

με το σύνθημα του σπιτονοικοκύρη και αφού κάνανε ομαδικώς το Σταυρό τους 
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άρχιζε το φαγοπότι, μέσα σε ατμόσφαιρα εξαιρετικής χαράς και αγαλλιάσεως, όπου 

εξέχουσα θέση, όπως προαναφέραμε, κατείχε η μπαμπού. Το περίφημο μπρούσκο 

κρασί του Σουφλίου έδινε το δικό του τόνο στην γιορταστική ατμόσφαιρα. 

 

ΕΘΙΜΑ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ 

 

 Με το τραγούδημα των Καλάντων, προαναγγελλόταν η εορτή των Φώτων. 

«Σήμερα τα Φώτα κι φουτισμός...» κάτι που σήμερα έχει εκλείψει παντελώς. Η 

ακολουθία του Μ. Αγιασμού ψαλλόταν αρχικά από κοινού εις το «Μεσοχώρι», με 

τη συμμετοχή των ιερέων και των χριστιανών και των δύο ενοριών. Χρόνο με το 

χρόνο όμως, το θρησκευτικό συναίσθημα χαλάρωνε και άρχισε να ψάλλεται 

χωριστά, στον περίβολο του κάθε Ναού, σε ειδική εξέδρα και σε περίπτωση 

κακοκαιρίας μέσα στο Ναό. Μετά από την Μ. Ακολουθία στο Μεσοχώρι η ιερή 

πομπή κατευθύνονταν στον ποταμό Έβρο, που εκείνα τα χρόνια περνούσε κοντά 

από την πόλη του Σουφλίου και εκεί γινόταν η ρίψη του Σταυρού στο νερό για τον 

καθαγιασμό των υδάτων. Όλοι ανεξαιρέτως φωτίζονταν αλλά έπαιρναν και σε ένα 

μπουκαλάκι αγιασμό στο σπίτι με τον οποίο ράντιζαν όλο το σπίτι και τους 

διάφορους χώρους, κελάρια κλπ, ακόμη και τα χωράφια, αλλά και τα θεμέλια των 

σπιτιών. Ο αγιασμός θεωρούνταν «μεταλαβιά» (θεία Μετάληψη). Όσος αγιασμός 

περίσσευε, τον φύλαγαν στο εικονοστάσι όλο το χρόνο. Την ημέρα πάλι των Φώτων 

της επόμενης χρονιάς τον άδειαζαν στο πηγάδι και ξανάπερναν άλλον. Λεν ότι όσος 

χρόνος κι αν περάσει ο αγιασμός δεν αλλοιώνεται. 

 

 

ΕΘΙΜΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ (9 Μαρτίου) 

 

 Τη ημέρα των Αγίων Σαράντα η κάθε νοικοκυρά συνήθιζε να βράζει στο σπίτι 

της ξερό καλαμπόκι ή σιτάρι ή να κάνει λουκουμάδες σε μεγάλα σχήματα 

«μικίκια»ή τις λαλαγγίτες. Οι περισσότερες νοικοκυρές συνήθιζαν να κάνουν 

λαλαγγίτες με τον εξής τρόπο. Έπαιρναν αλεύρι και το ανακάτευαν με νερό. Μέσα 

στο μείγμα έβαζαν μαγιά από ψωμί (προζύμι). Το μείγμα αυτό γινόταν σαν πολτός 

(κουρκούτι) όχι πολύ σφιχτό. Το έβαζαν, μέσα σε κατσαρόλα και το άφηναν κοντά 
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στη σόμπα ώστε να ανεβεί η ζύμη. Όταν γινόταν ο πολτός η νοικοκυρά ετοίμαζε στο 

τζάκι τη φωτιά όπου τοποθετούσε ένα σιδερένιο τρίποδο και πάνω σ' αυτό μια 

πέτρινη πλάκα στρογγυλή και λεία που την έλεγαν «σάτσι». Αυτό είχε διάμετρο 40 

εκατοστά περίπου και 2-3 εκατοστά πάχος. Αφού ζεσταινόταν καλά το σάτσι 

έπαιρνε ένα κρεμμύδι το έκοβε στη μέση οριζόντια το βουτούσε στο λάδι ή σε 

λιωμένο λίπος και μ' αυτό άλειφε το σάτσι. Με μια βαθιά κουτάλα έπαιρνε από το 

ζυμάρι και το έριχνε πάνω στην πέτρα. Αμέσως με μια λεπτή βέργα άπλωνε 

ομοιόμορφο το ζυμάρι σε όλη την πλάκα (όπως οι σημερινές κρέπες). Επειδή η 

πέτρα ήταν καλά πυρωμένη και αλειμμένη με λάδι ή λίπος, δεν άφηνε τη ζύμη να 

πέσει και να κολλήσει αλλά σχηματιζόταν μια μικρή πίτα (οι σημερινές κρέπες). 

Επειδή η ζύμη ήταν καλά ζυμωμένη η πίτα γινόταν τρύπες - τρύπες, όπως το 

σφουγγάρι. Αυτές τις λαλαγγίτες κάθε νοικοκυρά τις μοίραζε στη γειτονιά μαζί με 

ζάχαρη ή πετιμέζι και έλεγε: «Σαράντα φας, σαράντα πιεις, σαράντα δώσε για ψυχή. 

Όσα δέντρα έσπειρες κανένα να μη ραγίσει» . 

 

 ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΙΟΥ 

 

 Από παλιά αυτή εδώ η πόλη  δεν ξεχώριζε μόνο για το μετάξι, και τα αμπέλια 

της. Οι κάτοικοι της ξεχώριζαν για το μοναδικό τους κέφι  και για τα γλέντια τους, 

που άφηναν εποχή. Από χαρακτήρα εύθυμοι  και  κεφάτοι   δεν άφηναν ευκαιρία  

σε  γιορτές και   σχόλες  που  να μην απάλυναν τη σκληρή πραγματικότητα με  το 

χορό και το τραγούδι. Έτσι  η εποχή του Καρναβαλιού αποτελούσε μοναδική 

ευκαιρία για όλους τους  Σουφλιώτες κεφιού και χαράς. 

Συνεχίζοντας αυτή την παράδοση και έχοντας ήδη καθιερώσει ως θεσμό τις 

Καρναβαλικές εκδηλώσεις οι   ίδιοι  οι   Σουφλιώτες έρχονται κάθε χρόνο να 

διασκεδάσουν τον κόσμο που κατά χιλιάδες μαζεύεται  στη μεταξένια πολιτεία μας. 

Τα θέματα των αρμάτων    και των ομάδων που παρελάζουν βγαίνουν μέσα από την 

καθημερινότητα και  τη φαντασία των  Σουφλιωτών που με  πολύ μεγάλη  όρεξη  

δουλεύουν και προετοιμάζονται για δύο και  «γ περισσότερους μήνες. 

 Σημαντικό βήμα αποτελεί από το (1997)  και  η εμφάνιση του Σουφλιώτικου 

Καρναβαλιού με  άρμα και  ομαδική  συμμετοχή  στο Καρναβάλι του  Δήμου 
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Μοσχάτου, μια επιπλέον προσπάθεια ανάδειξης του Καρναβαλιού μας  

πανελλαδικά. 

 

ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΙΑΣ 

 

 Αρκετά είναι  τα έθιμα της Αποκριάς  στο  Σουφλί, αν και  πολλά απ' αυτά 

ξεχάστηκαν ή χάθηκαν με  το πέρασμα των χρόνων. Έτσι  τη  δεύτερη εβδομάδα της  

αποκριάς την έλεγαν "αλλατζιάτ(ι)κη", δηλαδή την εβδομάδα αυτή μια μέρα 

έτρωγαν νηστίσιμο φαγητό, την άλλη  όχι   νηστίσιμο. 

Τη Δευτέρα της εβδομάδας αυτής έκαναν το εξής: 0ι  άντρες που βρισκόταν στα 

καφενεία  συνεννοούνταν να κάνουν κάτι  παράξενο. Έπαιρναν από ένα ξύλο 

χοντρό, που στο άκρο του ήταν διχαλωτό  (τσιατάλα)  και μ'  αυτό κυνηγούσαν τα  

σκυλιά με  το δίχαλο τα πατούσαν στο λαιμό ώστε  αυτά  να σταματήσουν και  τότε  

ένας άνδρας έδενε   στην ουρά του  σκύλου, με σύρμα, έναν τενεκέ και  κατόπιν το 

άφηναν  να τρέχει  ελεύθερο έχοντας από πίσω και τον τενεκέ. Αυτό το έκαναν σε  

όσα σκυλιά μπορούσαν να πιάσουν. 

Ύστερα όλοι  μαζί έκαναν μια γραμμή ο ένας πίσω από τον άλλο και συνδέονταν 

μεταξύ τους με   σχοινί. Μπροστά πήγαινε   ο πιο ψηλός.   Όλοι τους κάτι 

κουβαλούσαν, ένας δισάκι, άλλος σκόρδα, κρεμμύδια και κουδούνια στο λαιμό 

τους. Ο πρώτος είχε   στο χέρι  του ένα  στούμπο, δηλαδή χοντρόχερο, μεγάλο και  

ξύλινο από γουδί».  Οι  άντρες  αυτοί  όπως ήταν  στη  σειρά    γύριζαν από  σπίτι   

σε   σπίτι και έλεγαν  στους κατοίκους του κάθε   σπιτιού να προσκυνήσουν το 

χονδρόχερο. Εκείνοι που ήταν από πίσω πηδούσαν στον τόπο τους για  να κάνουν 

θόρυβο και έλεγαν: Εδώ είναι το τυρί, εδώ είναι τ'  αυγά, εδώ το κρασί κλπ. και  όλα 

τα καλά του  σπιτιού. Τότε  έβγαινε  η  νοικοκυρά και τους έδινε  ό,τι  είχε: τυρί, 

αυγά, κρασί και  αυτά  δεν τα έτρωγαν αλλά τα έβαζαν στους  σάκους τους  

(τορβάδες). Όλα αυτά    που μάζευαν τα πήγαιναν στο καφενείο και  εκεί έτρωγαν 

και  γλεντούσαν. Επίσης με  το  σχοινί που είχαν έφραζαν το  δρόμο, σταματούσαν  

στο  δρόμο τους  πλούσιους, τους ζητούσαν χρήματα και  μετά πάλι  γλεντούσαν 

όλοι  μαζί. Την Κυριακή της Τυρινής εβδομάδας  όλη την ημέρα χόρευαν μικροί  και  

μεγάλοι   στις πλατείες της πόλης και  έπαιζαν διάφορα παιχνίδια. Και ένα από αυτά 

ήταν η πυραμίδα  (ουρουστιά). Πιασμένοι  5-6 άντρες από τους ώμους όρθιοι 
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έκαναν κύκλο. Άλλοι  4-5  πατούσαν  στις  πλάτες τους  όρθιοι  πάνω  στους 

πρώτους πιασμένοι   όπως  και  οι  πρώτοι. Τέλος πάνω  σ'  αυτούς ανέβαιναν και 

πατούσαν στις πλάτες τους όρθιοι άλλοι  3 και  τελευταία ένας, ο πιο ελαφρύς 

ανέβαινε  και   στεκόταν όρθιος  στις  πλάτες των τελευταίων και έλεγε  το 

τραγούδι: 

" Κούκου  λέμπου  μοναστήρία, λέμπου – λέμπου κατέβα κάτου κόρακα ν'  

ανέβου γώ ‘κει πάνου λέμπου - λέμπου". Τότε  κατέβαινε  εκείνος που  στεκόταν 

όρθιος επάνω και  ανέβαινε  άλλος. Το παιχνίδι  αυτό το έλεγαν    "  λέμπο". Γύρω – 

γύρω από την πυραμίδα αυτή την ίδια  στιγμή γινόταν χορός από άντρες και  

γυναίκες. 

 

 

ΧΑΣΚΑΡ’Σ 

 

 Το βράδυ της τελευταίας Κυριακής της αποκριάς  ήταν  συνήθεια  όλοι οι  

μικρότεροι   στην ηλικία  να πηγαίνουν από  νωρίς  να ζητούν  συγχώρεση από τους 

μεγαλύτερους τους, συγγενείς και  γείτονες. Το βράδυ  στο  δείπνο μαζεύονταν όλοι  

οι   συγγενείς για  να κάνουν την αποκριά  σε  ένα  σπίτι. Αφού έτρωγαν, έπαιζαν 

ένα παιχνίδι  που το έλεγαν    " χάσκαρ". Στο δωμάτιο που ήταν όλοι  μαζεμένοι, 

από το κέντρο του ταβανιού έδεναν ένα  σπάγκο  τόσο μακρύ που  να φτάνει  ως τα 

κεφάλια των ανθρώπων που ήταν καθισμένοι   στο πάτωμα. Στην άκρη του   

σπάγκου έδεναν ένα  κομμάτι  χαλβά  (καρυδοχαλβά)  όλοι  κάθονταν  στο πάτωμα  

σε   σχήμα κύκλου με  τα χέρια πίσω. Ένας έπιανε το  σχοινί  απ'   όπου κρεμόταν ο 

χαλβάς και  το γύριζε  μπροστά από τα ανοιχτά  στόματα και  ύστερα το άφηνε  

ελεύθερο. Σκοπός του παιχνιδιού ήταν να πιάσουν το δεμένο    χαλβά με  το στόμα 

χωρίς  να πιάσουν καθόλου το  σχοινί  με  τα χέρια. Τελευταία αντί για χαλβά 

έβαζαν ένα αυγό βραστό. Με  το αυγό αυτό  να κλείνει  το  στόμα μας, όπως έλεγαν 

οι  γέροι  και  με αυτό  να ανοίξει, δηλαδή  να αρχίσουμε  τη  νηστεία τρώγοντας 

τελευταία ένα αυγό και   να αρχίσουμε  πάλι  το Πάσχα με αυγό. 
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ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ 

 

 Την ημέρα της γιορτής του Λαζάρου είχαν τη συνήθεια τα μικρά παιδιά να 

γυρνούν παρέες - παρέες από το πρωί από σπίτι σε σπίτι. Τα παιδιά αυτά ντυνόταν 

με τα γιορτινά τους ρούχα και στολιζόταν με όσα περισσότερα φλουριά είχαν . Στο 

κεφάλι τους έβαζαν λουλούδια και έτσι γυρνούσαν όλα τα συγγενικά και γειτονικά 

τους σπίτια . Στα χέρια τους κρατούσαν καλαθάκια για τα φιλοδωρήματα . Μόλις 

έφταναν έξω από κάθε σπίτι τραγουδούσαν το τραγούδι: Σήμερον έρχεται ο Χριστός 

ο Επουράνιος θεός Και στην πόλη Βηθανία κλαίει Μάρθα και Μαρία Λάζαρον τον 

αδερφό της τον γλυκύτερον  υιό της. Τρεις ημέρες τον θρηνούσαν και τον 

μοιρολογούσαν Την ημέρα την Τετάρτη κίνησε ο Χριστός για να 'ρθει Και βγήκε η 

Μάρθα και η Μαρία και Στους πόδες γυνυκλίστε και τους πόδες του φιλήστε. Αν 

εδώ ήσουν Χριστέ μου δεν θα απέθνησκε ο αδερφός μου Μα κι εγώ τώρα πιστεύω 

και καλά θα το ανεύρω Ότι δύναται αν θελήσεις και νεκρούς να αναστήσεις Και 

μεγάλους ασθενείς. 

 Σε όσα σπίτι όμως ήταν κορίτσια ή αγόρια για αρραβώνα ή γάμο έλεγαν το 

τραγούδι: 

Είδαν τα σπίτια τα ψηλά τα μάρμαρα κτισμένα Είδαν, έχουν τον καλόν υιόν την 

ώραν (ωραίαν) θυγατέραν Την θυγατέραν προξηνούν τουν γιον ν' αρραβωνιάσουν 

θαμάζουντι, λουγίζουντι πού να βρουν τέτοια κόρη Τέτοια ψηλή τέτοια λιγνή τέτοια 

μαυροματούσα , πού ’χει του μάτι σαν ελιά του φρύδι σα γαϊτάνι. 

 

 

ΤΟ  ΓΙΑΝΤΙCΗ 

 

 Τι σημαίνει η λέξη ακριβώς, δεν γνωρίζουμε, ούτε εάν είναι ελληνική. 

Μάλλον πρέπει να είναι τουρκική . 

Ήταν όμως ένα έθιμο, ένα παιχνίδι μπορούμε να πούμε, που έπαιζαν τα  

Σουφλκοτόπουλα  τα  παλιά χρόνια . 

Γιάντιch λέγανε οι παλαιοί Σουφλιώτες, ένα διχαλωτό στηθαίο κοκαλάκι της 

κότας, που όποιος το έπαιρνε στη μερίδα του φαγητού του, το έπιανε από το ένα 
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άκρο και έλεγε: Ποιος θέλ'(ει) να παίξουμιν γιάντιch; Τότε όποιος 

προθυμοποιούνταν περισσότερο , έπιανε από το άλλο άκρο και τραβούσαν 

συγχρόνως. Με το τράβηγμα αυτό , το γιάντιch κάποτε έσπαζε και σε όποιον έμενε 

το μεγαλύτερο κομματάκι κέρδιζε κι αυτός ήταν ο τυχερός του γεύματος, ενώ όλοι 

γελούσαν . 

Γιάντιch όμως έβαζαν και τα παιδιά μεταξύ τους , μόλις άρχιζε η Μ. 

Τεσσαρακοστή και δη όταν πλησίαζε το Πάσχα, με αντάλλαγμα κόκκινων αυγών, 

δέκα  γιάντιch ένα αυγό . 

 Όταν συμφωνούσαν να παίξουν δυο παιδιά σάλιωναν με τη γλώσσα τους 

τον αντίχειρα του δεξιού χεριού και μετά ενώ ακουμπούσαν αντίχειρα με αντίχειρα, 

έλεγαν, σαν είδος όρκου: «δέκα γιάντιch ένα αυγό!» . Από τη στιγμή εκείνη κι 

ύστερα, εάν το ένα παιδί έδινε ένα οποιοδήποτε αντικείμενο στο άλλο, έπρεπε να 

πει εγκαίρως «το ξέρω» (που προσπαθείς δηλαδή να με γελάσεις). Εάν ήταν 

αφηρημένο το παιδί και ξεχνούσε να πει «το ξέρω», ο άλλος φώναζε «Γιάντιch», και 

έτσι έγραφε εις βάρος του άλλου ένα γιάντιch κ.ο.κ. Την ημέρα του Πάσχα έδιναν η 

έπαιρναν αυγά ανάλογα με τα γιάντιch. Το έθιμο αυτό εξακολουθεί να παίζεται και 

σήμερα . 

 

Ο  ΤΡΥΓΟΣ  ΣΤΟ  ΠΑΛΙΟ  ΣΟΥΦΛΙ 

 

 Πριν αρχίσει ο τρύγος έβγαινε εγκαίρως η δημοπρασία της «Δεκάτης», από 

την Τουρκική Οικονομική Εφορεία, και την αγόραζε σε πλειοδοτικό διαγωνισμό, 

όποιος ήθελε και είχε χρήματα. 

Όταν ωρίμαζαν καλά-καλά όλα τα σταφύλια, κατά διαταγή του 

φοροενοικιαστού, ο «τελάλης» (κήρυκας) του Δήμου, γυρνώντας όλους τους 

κεντρικούς δρόμους της πόλεως , φώναζε δυνατά και ορεξάτα : Την (τάδε) μέρα , 

ούλ(οι) να πάτι στουν τρύγου».Και μετά από πυρετώδη προετοιμασία κατά την 

παροιμία «θέρος , τρύγος , πόλεμος, ήταν όλοι έτοιμοι. Όμως σε όλα τα 

σταυροδρόμια των εισόδων στην πόλη , δηλαδή 1) «Αραμπατζή πηγάδ'(ι), 2) 

Δούλ'(η) πηγάδ'(ι), 3) Καλαϊτζή και 4) Σταθμό», οι Γραμματείς των φοροενοικιαστών 

εγκαθιστούσαν τα «τεφτέρια» τους, και περίμεναν το γυρισμό. Παλαιότερα η 

μέτρηση των σταφυλιών γινόταν με τον κυβισμό , τη βοήθεια του Γαλλικού μέτρου, 
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που το βύθιζαν στα γεμάτα αμάξια, ή μέσα στα «πουστάβια», δηλαδή μέσα σε 

μακρόστενα κυλινδρικά βαρέλια, χωρητικότητας 500-600 οκάδων. Όμως έτσι 

γινόταν μεγάλη φασαρία από διαφωνίες των νοικοκυραίων και των Γραμματέων  οι 

οποίοι σχεδόν πάντοτε, τα έβγαζαν περισσότερα Τι' αυτό το 1880 , ο μεγαλέμπορος 

Σταματάκης, εγκατέστησε πρώτος τα μεγάλα «καντάρια» και ζυγιζόταν τα σταφύλια 

κι όλα τα γεωργικά προϊόντα με ακρίβεια και δικαιοσύνη. Η αξία του φόρου ήταν 

8% , και πληρώνονταν πάντοτε σε χρήμα. Αν κάποιος χρωστούσε φόρο στο Δημόσιο, 

έπρεπε να τον πληρώσει αλλιώς δεν μπορούσε να τρυγήσει και τα σταφύλια 

κατάσχονταν. Τα σταφύλια αν δεν τα πουλούσαν τα έκαναν κρασί, ρακί και «γυαλί», 

δηλαδή ένα είδος ζελατίνας που έβγαινε από τα τσίπουρα, περασμένα από τη 

«σφίχτρα». Τη ζελατίνα τη μάζευαν από το καζάνι με ξύλα και την πουλούσαν 

ακριβά , άγνωστο όμως σε τι τη χρησιμοποιούσαν οι έμποροι, που την αγόραζαν . 

 Στο αμπέλι κατά τη διάρκεια του τρύγου, ακούγονταν γέλια και τραγούδια 

και ανάλογα με την όρεξη των τρυγητάδων ακολουθούσε και χορός, ότι δηλαδή 

γινόταν και στην ελληνική αρχαιότητα. Ο τρύγος διαρκούσε από τις 10 έως τις 25 

Οκτωβρίου, γιατί τα αμπέλια ήταν πολλά. Όταν άρχισαν να καλλιεργούν αμπέλια με 

το σύστημα «κορδόνι», δηλαδή με τα κλήματα απλωμένα πάνω σε 4 σειρές 

σύρματα, στηριγμένα σε ψηλούς κέδρινους πασσάλους , η παραγωγή αυξήθηκε . Τα 

σταφύλια που δεν πουλούσαν τα έριχναν στις «μπόμπες» όπως ονόμαζαν τα 

τεράστια πατητήρια και μετά το πάτημα μάζευαν το κρασί στα «φτσιά»(=στα βυτία, 

βαρέλια) . Το πάτημα, η σύνθλιψη δηλαδή γινόταν ως εξής: Ένας ή δύο άνδρες, 

αφού έβγαζαν παπούτσια, κάλτσες, παντελόνια, ανέβαιναν με σκάλα κι έμπαιναν 

στην τεράστια «μπόμπα» και επί ώρες τσαλαπατούσαν μέχρις ότου να συνθλίβουν 

όλα τα σταφύλια . Λάβαιναν βέβαια και τις σχετικές προφυλάξεις για να μη 

ζαλιστούν από το δημιουργούμενο από τη ζύμωση διοξείδιο. Στον πάτο του 

βαρελιού κοντά στον «κουρνά» (κάνουλα) , έβαζαν ένα είδος ακάνθινου θάμνου 

(σπαραγγιά), ή δεμάτια από τιναγμένες σησαμιές, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 

μεταγγίζεται ο «μούστος», δηλαδή να μην τρέχουν και σπόροι σταφυλιών. Στο 

βαρέλι που ήθελαν να μείνει το κρασί γλυκό έριχναν και σινάπι. Το άλλο το άφηναν 

να βράσει με φυσικό τρόπο και το έλεγαν «μπρούσκο» (εκ του ιταλικού brusco , 

δηλαδή τραχύ, ξινό, στυφό ). 
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ΑΝΕΚΔΟΤΕΣ ΔΙΗΓΗΣΕΙΣ 

 

Α! συ π' θα φας τ ' αυγό! 

 

 Πριν από πολλά χρόνια ένας αμπελουργός, γνωστός τσιγκούνης, πήρε τρεις 

εργάτες να του σκάψουν το αμπέλι. Το προηγούμενο βράδυ, όμως, φρόντισε να 

συναντηθεί με τον καθένα ξεχωριστά και να του υποσχεθεί ότι, εάν σκάψει καλά και 

προπάντων γρήγορα, στο μεσημεριανό γεύμα, το οποίο αποτελούνταν συνήθως 

από ψωμί, ελιές κι αλμυρόψαρα, θα του έδινε κι από ένα βρασμένο αυγό . Ο 

καθένας από τους τρεις εργάτες κράτησε το μυστικό για τον εαυτό του. Την άλλη 

μέρα το πρωί έφτασαν οι εργάτες στο αμπέλι του πονηρού εργοδότη και άρχισαν 

την εργασία με προφανή όρεξη, εξ αιτίας του υποσχόμενου αυγού, παρόντος και 

του αφεντικού. Όμως με την έντονη εργασία γρήγορα κουράζονταν και κατέληγαν 

στο να είναι αργοί στο σκάψιμο. Ο ιδιοκτήτης παρατηρώντας κάτι τέτοιο κάθε τόσο 

πλησίαζε και φώναζε: « Α ! ντε συ π' θα φας το αυγό ! ». Με το σύνθημα αυτό 

άρχιζαν πάλι να ορμούν με έντονο ρυθμό στην εργασία τους μέχρις ότου κατάκοποι 

και ιδρωμένοι σταματούσαν ν' αναπνεύσουν και λιγάκι. Αυτό επαναλαμβάνονταν 

για πολλές φορές, ως που ένας από τους εργάτες, εν απουσία του αφεντικού, 

παρατήρησε προς τους άλλους: « Ρε αβανάκδις, γώ γιδρώνου, αμά θα μ' δώσ'(η) κι 

τ' αυγό ! Σείς τι αδειάζιστιν έτσ'(ι) κι απουστέντιν μπιντιαβά;» . Αλλά προς μεγάλη 

του έκπληξη, παρατήρησε κι ο δεύτερος εργάτης: « Κί μένα ρε, πηδιά, είπι θα μ' 

δώσ'(η) αυγό ! ». Το ίδιο παρατήρησε και ο τρίτος εργάτης. Τότε μόνο κατάλαβαν το 

παιχνίδι, που τους έπαιξε το αφεντικό, για να τελειώσουν γρήγορα το σκάψιμο του 

αμπελιού και ξέσπασαν σε γέλια και αγανάκτηση λέγοντας: « Ρε τούν κιρατά , τι μας 

έφκιασι ! ». Έτσι η φράση έμεινε παροιμιώδης εδώ στο Σουφλί και σε κάθε σχετική 

περίπτωση ακούς να λένε: «Α! συ π' θα φας τ' αυγό!». 
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Δύο έξυπνοι  κρασοπουλητάδες 

 

 Πριν πολλά χρόνια, δύο έξυπνοι κρασοπουλητάδες Σουφλιώτες, 

αρκαντασαίοι, δηλαδή φίλοι αγόρασαν ένα βαρέλι κρασί συνεταιρικά και το έβαλαν 

στο κάρο, να πάνε στην Ορεστιάδα να το πουλήσουν . 

 Όταν είχαν βγει μια ώρα έξω απ' το Σουφλί, ο ένας είπε : « Όλαν αντάσ'(η) , 

γώ δίψασα, θα πιω ένα μαστραπά κρασί να ξιδιψάσου ». Και λέγοντας αυτά, γύρισε 

τον κουρνά (=κάνουλα) απ' το βαρέλι, γέμισε το μαστραπά και κατέβασε το ωραίο 

γλυκό κρασάκι μονορούφι . Όμως έψαξε στην τσέπη του και έπιασε τη μοναδική 

δραχμή που είχε και την έδωσε στον άλλο λέγοντας πάλι: « Να κι μια δραχμή άμα, 

να μην ζιουμνιώνς  (ζημιώνεις)». 

Επειδή υπολόγιζαν ότι η δουλειά που ανέλαβαν θα τελείωνε μέχρι το μεσημέρι, 

δεν πήραν μαζί τους ψωμί και νερό. Υπολόγιζαν μάλιστα με τα χρήματα που θα 

έπαιρναν από την πώληση του κρασιού να έτρωγαν σε μαγειρείο, άλλα θα τους 

έμεναν και χρήματα για τις οικογένειες τους . 

Δεν πέρασε πολλή ώρα και λέει ο άλλος με τη σειρά του: « Όλαν ρε αντάσ'(η) κι 

γώ δίψασα . Α πιω κι γώ έναν μαστραπά κρασί, αφού νιρό δεν πήραμι μαζί μας ». 

«Κι ακόμα κάθιση; » του απαντά ο φίλος του. Πράγματι τότε γέμισε κι αυτός το 

μαστραπά και τον κατέβασε λαίμαργα, ενώ ταυτόχρονα έβγαλε τη δραχμή που είχε 

πάρει, και την έδωσε πίσω, λέγοντας : «Να πάρι κι συ τη δραχμή, να μη 

ζιουμνιώνς». 

Κι όλο διψούσαν κι όλο έπιναν, κι όλο η δραχμή ο ένας στον άλλο έδινε, μέχρις 

ότου σκνίπα και οι δυο στο μεθύσι και τραγουδώντας , ευτυχισμένοι έφθασαν στον 

προορισμό τους. Όμως το βαρέλι ήταν τελείως κενό, κι αυτοί με άδεια χέρια, εκτός 

απ' τη δραχμή, με μεγάλη δυσκολία επέστρεψαν στα ίδια, διηγούμενοι το γεγονός, 

που έκανε όλους να σκάσουν στα γέλια. 

 

 

 

 



Τοπική Ιστορία στα πλαίσια της Ευέλικτης Ζώνης 

« Ένας μεταξοσκώληκας θυμάται» 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΤΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 

 

 Στα περασμένα (παλιά) χρόνια, οι δάσκαλοι έδιναν κάθε μέρα συμβουλές 

στα παιδιά. Οι συμβουλές αφορούσαν την προφύλαξη των παιδιών κατά εποχή. 

Την άνοιξη συμβούλευαν οι δάσκαλοι: 

Να προυσέχτι τς μπλούντις. Μη σας πιρπατήσουν γιατί θα μπουμπουλιάζ του 

κουρμί σας. θα σας τρώει ύστρα κι χάτσα - χάτσα θα ξιώστι. 

Το καλοκαίρι συμβούλευαν: 

Προυσουχή στς νταβανέοι. Τσιουμπούν. Κι όποιουν τσιουμπίσουν τουν πιάν(η) 

στρέκλους. Προυσουχή κι στα λυσιαγμένα σκλιά. Γιόμσι του Σουφλί. Μη δαγκώσ'(η) 

κανέναν κι γίντι σαν τουν Μιτσουνικόλα . 

Το φθινόπωρο συμβούλευαν: 

Να πααίντι κατ’  απ’ τα σατσιάκια, να μη τρώτι  τ’ βρουχή κι πααίντι σπίτ'(ι) θαν 

τα πλούδια π' τς αστριχιές. Κί μη πατάτι στς μπλιούγκις κι πουρτσαλίζηστι, 

Το Χειμώνα συμβούλευαν: 

Καρσί στου σαβουργκούν'(ι) όχ'(ι). Θα σας μπουκώσ'(ι). Να. ντικτάτι λίγου του 

κιφάλ'(ι) προς τα κατ'. Του κούτιλου ας μαζών’(η) χιόν’ (ι). Είνι γιρό Τόσου άχυρου 

έχ’ (η) μέσα. Κι όχ'(ι) ικεί που καϊντάει. Καλύτερα να πατάτι νιρουπάπαλ"(ι) , παρά 

να καΐντήστι κι να χπιίστι την νουρέτσκα σας. 
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Του Σουφλιώτικου του πουδουσφίρ’ 

 

 Νήλιους καίει κάτα καλά. Απου βραδύς μπάια νότσι, στου σαμπάχλαϊ 

βγήκαν κι σιαλαρέοι. Ά μα κάψα σήμιρα, σούρθητι θιρμασιά. Του γήπιδου 

γιουμάτου. Καρκατσέλδοις, Καμπιώτ’, Κουρνουφουλιώτ’. Ήρθαν τσιάκ απ’ του 

Σαλτίκ’. Στ’ Κούτκα του μπαχτσιά τ’ μιρά, αραδιάσκαν Καμπιώτ’, κείθι μιρά στου 

γιαρ Καρκατσέλδοις. Μπλούκια, μπλούκια μαζόνουνταν, ένα καλαμπαλίκ. Ήρθαν κι 

παπέοι, ήφιραν κι τα γκζάνιατς μι τα τσιργούδιατς. Φουρούσαν ούλ’ κι τα γιουρτινά 

τσαρουχούδιατς. Τα γκζάνια πλουν σπόρια μπάλκαμπα, μπαμπαλιώρεις τ’ Μίχου κι 

πατλάκις απού τσιαρκέζκα καλαμπούκια. Έκατι, έκατι ακούου μια ντιουντιούκα. 

Βγήκι διαιτητής μ’ ένα κουντό βρακούδ’ κι κάτ’ πουδάρις μαλλιαρές. Αυτοί μι τα 

γιράνια τα βρακούδια είνι Καμπιώτ, γιαλ’ μι τσ’ μαλίσοις τσ’ φανέλοις είνι 

Καρκατσιλιώτ’. Μσοί είνι μι τα κόντζια, γιαλ μσοί μι τα τσιαραπούδια. Ούλ’ 

ητιμάσκαν. Του πιχνίδ’ αρχινάει. Τ’ μπάλα τν’ έχει Πουλιόνς. Άει, Πουλιόν, κόσια 

Πουλιόν, Πουλιόνς την κατσιούρτση, την πήρη Θανάης. Θανάης κουσιάζ’, τουν 

πίπκουσαν, Έρθητι Τάσιους σπρώχνη τ’ Μάλια. Μάλια ξιώτι, γκαζκαλάει του κιφάλτς 

κι τσ’ σιάπκατς. Λίστιους, σαβουρντάει την πουδάρατ’, τ’ μπουμπνάει μια τ’ 

μπάλλα, αναφιλέ η Μάλια την καβράτση. Ά μα βάριμα που την καν’, η Μάλια, πάει 

στ’ ναλ’ τ’ μιρά. Κόσια ρε μπίμπουου, κόσιααα. Κουσιάζ’, μπίμπους, ντ’ μπουμπνάει 

μια ντ’ μπάλλα κι πηρνάει τα καβακούδια, παέν’ στα γκιόλια. Τώρα ούλ’ μαζώνουντι 

στου κουϊτλούκ’, στουν ίσκιου. Μπάλλα τσιαμουρλαντίσκι κι χράσκι να φέρουν 

μουλόχις για να τσ’ φουγκίσουν. Στου ξανάρχιγμα την παίρνει πάλι Πουλιόνς. Κόσια 

ρε μπίμπουου! Τάσιους έβγαλι τα τσιραπούδιτ’ κι έρθητι ξυπόλτους. Ντ’ βαρνάει 

μια μι του μπάσπαρμάκ’. Νάα αβανάκ’ Τάσιου, ήλιαμ σήμιρα είση ντίμπιντιου 

αγιάξτους. Τι γλέπου, θάματ’ μπιζέρσαν. Όχ(ι). όχ(ι), έκαμαν πάιντους. Ήπιαν κι 

απού ένα γκαζόζ’ να παγαδώσ’ καταπένουτς. Ά μα δλια, μι του γκίοτουρου την 

πήραμι. Παν’ κατ’ γκζάνια στ’ βρύσ’, γκουλιαφίσκαν κι ήφηραν νιρό μι τσ’ κφάδοις. 

Σιάρα, σιάρα κίνσαν να πλένουντι. Βγήκι πάλι διαιτητής . Έκατι, θάματ’ έχασι ντ’ 

ντιουντιούκατ’. ‘Ενας πάππους έκαμι μια ντιουντιούκα απού σουγούτ’, τν’ ήφηρι κι 

αρχινάει πάλι του πιχνίδ’. Μινέλς κουσιάζ’, κάμειν’ να τ’ βαρέσ’ τ’ μπάλλα, αμά 
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καϊντάει, Κόλιας ρουκών’ του γκαγκάτ’, σαλντούν κι οι δυό μαζί, Μινέλς καϊντάει κι 

πιπκώντι καταής.Διαιτητής φανάζ’ σκούζ’ μι τ’ ντιουντιούκατ’. Μινέλς δε σκώνιτη. 

Έκατι, έκατι. Τουν βάρησαν στα μπάμπαλατ’. Τ’ Κόλια του κιφάλ’ έβγαλι γιουγκάδις. 

Κίνσαν απ’ όξου να σαβουρντούν μόλια. Κόματι, θα φάμι ξύλου. Μινέλς σκώθκι, 

πάει Κόλιας να βαρέσ’ κιφαλιά, έρθητι Πουλιόνς, τουν βαρνάει μια κλουτσιά στου 

κότς. Δε γλέπου καλά, α μά θάματ’ αρχίνσαν να τρέχουν γιόματα. Νήλιους παέν’ 

στου Γυμνάσιου τ’ μιρά. Ά μα ζέστα ρε πιδί, ούλ’ είνι μες στου γίδρου, κόπκαν 

Καμπιώτ’, νταλάκιασαν Καρκατσιλιώτ’. Τώρα τ’ μπάλλα τν’ έχ’ Λίτσιους. Κόσια ρε 

Πουλιόν, χιτς μι τουν αφήνς. Κουσιάζ’ Πουλιόνς, τουν πιρδικλών’, τουν ντιβιρντάει 

τα μπρούμτα. Τώρα ήταν που κίνσαν για τα καλά να σαβουρντούν μόλια. Ούλ’ 

σαλντούν στου γήπιδου. Κόσιατι ‘γω λέου. Πάμι σι κανένα τυνχά, να μι μας 

γκιουμπανίσουν. Σ’ ένα σαγανάκ(ι)’, ούλ’ ξέπηξαν κι χάθκη του καλαμπαλίκ’ από 

προσώπου τς γης. 
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ΕΙΔΗ  ΕΝΔΥΜΑΣΙΩΝ 

1. ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

 

Ας κάνουμε αρχή  από τη  βεργολυγερή  Σουφλιωτοπούλα . Όταν ξημέρωνε   η   

Κυριακή   ή   κανένα   σνιόρατου   (μεγάλη   γιορτή)   η σουφλιώτισσα έπαιρνε από 

το γίκο (σημερινή εντοιχισμένη ντουλάπα) το Μπουχτσιά   της (μπόγος), όπου μέσα 

είχε διπλωμένα τα γιορτινά της ρούχα και τα στολίδια της, τον άνοιγε προσεκτικά 

και άρχιζε το ντύσιμο. 

Πουκάμισο. Μακρύ ως τον αστράγαλο, υφασμένο στον αργαλειό από την ίδια 

την κοπέλα ή με βαμβακερή κλωστή ή με μετάξι κλωσμένο . 

Μισοφόρι. Πάνω από το πουκάμισο φορούσαν το μισοφόρι (μισοφούστανο). 

Αυτό ήταν σουρωτό και χρωματιστό , μακρύ μέχρι τη γάμπα και τελείωνε σε ένα 

φαρμπαλά με ωραία δαντέλα στην άκρη, ήταν δε καμωμένο ως επί τω πλείστω από 

το ίδιο ύφασμα με το καφτάνι. 

Καφτάνι . Το φορούσε πάνω από το μισοφόρι και ήταν βαμβακερό ή μάλλινο 

υφασμένο στον αργαλειό και έπρεπε η κάθε νέα να έχει έναν ορισμένο αριθμό από 

καφτάνια και μισοφόρια υφασμένα μόνη της. Μπορούσε να ήταν καμωμένο από 

αγορασμένο ύφασμα και τότε έπαιρνε το όνομα του από το ύφασμα και λεγόταν 

σαμαλατζέινιο, αλατζένιο, βελουδένιο, σαντρατσούδα . Αυτά ήταν τα πιο γιορτινά 

και τα φορούσαν ως επί τω πλείστο οι πιο πλούσιες. Το καφτάνι ήταν ιδιότροπα 

ραμμένο, σαν μαντώ, ανοιχτό μπροστά και κάτω από τη μέση και στα πλάγια για να 

δείχνει γεμάτη μια γυναίκα, είχε τις λεγόμενες γάζες. Αυτές ήταν γωνιακά 

στρογγυλοποιημένα κομμάτια, που στο ράψιμο προεξείχαν από το καφτάνι. Το 

μάκρος του έφτανε ψηλότερα από το πουκάμισο, στο ίδιο ύψος με το μισοφόρι που 

είχε το ίδιο χρώμα με το καφτάνι. 

Πολλές φορές οι γυναίκες σκουμπώνονταν δηλαδή σήκωναν τις δύο άκρες του 

καφτανιού προς τα πλάγια και τις σκάλωναν πίσω από τη ζώνη τους έτσι ώστε να 

φαίνεται και το φουστάνι και το σουνάπι του καφτανιού. 

Ζούνα. Αυτή τη φορούσαν κυρίως τις καθημερινές και ήταν μια πόρπη 

(ασημένια ή χάλκινη)πλάτους 4-5 εκατοστών, σκαλιστή και στολισμένη πολλές 
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φορές με διάφορα πετραδάκια. Ήταν φτιαγμένη σε δύο κομμάτια που μπροστά 

κλείνανε έτσι ώστε να μη φαίνεται το χώρισμα και σκάλωνε με ένα ειδικό καρφί 

που λεγόταν στομπί. Αυτό ήταν δεμένο με μια κλωστή ή με μια αλυσιδίτσα που τη 

δένανε σε έναν ειδικά φτιαγμένο κρίκο πάνω στην πόρπη . Στα δύο αυτά κομμάτια 

ραβώταν μια ζώνη από ύφασμα πλάτους όσο και η πόρπη και μπορούσε να 

μεγαλώνει ή να μικραίνει ανάλογα με τη μέση που τη φορούσε γιατί έπρεπε να 

σφίγγει αρκετά τη μέση της. 

Ζουνάρι. Στις γιορτές όμως που η στολή τους ήταν πιο φανταχτερή φορούσε το 

ζουνάρι, που ήταν κι αυτό μια πόρπη ασημένια ή χάλκινη, που όμως ήταν 

πλατύτερη από τη ζούνα 10-12 εκατοστά, φτιαγμένη επίσης σε δύο κομμάτια και η 

κορυφή της κατέληγε στο δικέφαλο αετό. Ήταν στολισμένη όλο με πετραδάκια, ή 

δε ζώνη ήταν επίσης καμωμένη από ύφασμα, σε αυτήν όμως περνούσαν και 

ιδιαίτερα πλακάκια από το ίδιο μέταλλο της πόρπης σκαλιστά κι αυτά και ήταν τόσα 

όσα χρειαζόταν για να σφίγγει η μέση. Και το ζουνάρι αυτό σκάλωνε όπως και η 

ζούνα με το ίδιο τσαμπί. 

Ποδιά . Αυτή μπορούμε να τη χωρίσουμε σε δύο είδη : 

1. Την ποδιά που φορούσαν οι νέες και ήταν φτιαγμένη συνήθως από το ίδιο 

ύφασμα που ήταν και το καφτάνι και σκάλωνε μπροστά στη ζούνα γιατί ήταν χωρίς 

κορδόνια με δαντέλα στην άκρη και επί τω πλείστον υφαντή στον αργαλειό από τις 

ίδιες τις κοπέλες. 

2. Η ποδιά σπαργάτσι την οποία φορούσαν οι ηλικιωμένες και που ήταν 

κεντημένη στον αργαλειό με διάφορα ωραιότατα σχέδια και είχε και διάφορα 

ονόματα , ανάλογα με τα σχέδια (θυμιάτη , χαλέινια, κλαδάκια κλπ). 

Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε πως για να κεντηθεί μια τέτοια ποδιά 

σπαργάτσι στον αργαλειό χρειαζόταν δύο και τρεις μήνες γι' αυτό και δε βρίσκει 

κανείς εύκολα , αφού έχουν αγοραστεί για κειμήλια από πολλούς τουρίστες. 

Κουντουγούνι. Πάνω από το καφτάνι το χειμώνα φορούσαν το κουντουγούνι, 

καμωμένο με τσόχα ή βελούδο γύρω-γύρω , γαρνιρισμένο με μαύρη γούνα, ανοιχτό 

μπροστά και με μανίκια. Οι περασμένης ηλικίας γυναίκες φορούσαν επίσης γούνα 

αλλά καμωμένη από άσπρο δέρμα (αρνιού ή κατσικιού) χωρίς μανίκια και 

φοδραρισμένη κι αυτή με άσπρη γούνα. 
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Δυστθιμέλι. Ήταν ένα κάλυμμα της κεφαλής βαμβακερό και μεταξωτό με 

διάφορα χρώματα, για το καλοκαίρι και μάλλινα για το χειμώνα. Οι γριές φορούσαν 

μαύρο τσεμπέρι . Πολλές φορές οι νέες φορούσαν τον τσιβρέ, άσπρο κάλυμμα που 

είχε γύρω - γύρω κίτρινες πούλιες που άστραφταν στην αναλαμπή του ήλιου. 

Μαγλίκα. Πάνω από το τετράγωνο χρωματιστό δυστθιμέλι (μαντίλα) έμπαινε 

ένα μαυροκόκκινο τετράγωνο διπλωμένο διαγωνίως και γυριστό σε πλάτος 5-6 

εκατοστά που λεγόταν μαγλίκα. Στις δύο απέναντι γωνίες είχε φράντζα χρωματιστή. 

Η μαγλίκα αυτή προορισμένη να δεθεί στο κρανίο από το μέτωπο μέχρι σχεδόν 

την κορυφή της κεφαλής , έπρεπε μπροστά από το μέτωπο να σχηματίζει τον 

λεγόμενο κόθαρο δηλ. να είναι λίγο ψηλότερο από το λοιπό μέρος γι' αυτό και 

βάζανε, όταν τυλίγανε ένα κομμάτι πανί τυλιγμένο σαν κύλινδρο. Αυτή τυλιγμένη 

όπως ήταν την τύλιγαν γύρω -γύρω από το κεφάλι, τη δένανε δε σφιχτά κάτω από 

την κόσα και τελευταία τις δύο άκρες της τις σκαλώνανε στα πλάγια κοντά στ' αυτιά 

αφήνοντας τη φράντζα λίγο ελεύθερη να κρέμεται. 

Σε λίγο , πάνω από το ωραίο σύμπλεγμα αριστερά και δεξιά άρχιζε να τοποθετεί 

τα στολίδια της εποχής . 

Καρφίτσες Τρίμτες. Ήταν πουλιά διάφορα που λεγότανε παγώνια και ήταν 

κατασκευασμένα έτσι ώστε να τρέμουν όταν η νέα περπατούσε, άλλες σκέτες και 

άλλες με φλουριά. Τα στολίδια των πλουσίων ήταν ως επί τω πλείστο χρυσά. Μετά 

το κεφάλι άρχιζε να στολίζει και το λαιμό, τη λιμάρα της όπως λέγανε τότε . 

Γκιουρντάνι. Αυτό ήταν μια χρυσή αλυσίδα (καδένα) ή απλώς βελούδινο πανί 

πάνω στο οποίο ράβανε σειρές φλουριά ή ντούμπλες ή πεντόλιρα. 

Κόσα. Πίσω από το κεφάλι της έπλεκε τα μαλλιά της σε μια πλεξούδα με τρία 

κλωνιά ή τα έπλεκε σε μια φαρδιά κόσα χωρίζοντας τα μαλλιά της σε 10 έως 12 

κλωνιά. Η κόσα αυτή ήταν μακριά και έφτανε συνήθως μέχρι τη μέση κοντά στο 

ζωνάρι και στην άκρη της έδενε έναν ωραίο μεταξωτό φιόγκο με μερικά χρυσαφικά, 

τα λεγόμενα καρμπόνια. Στα πόδια της φορούσε -πολύ παλιά- κάλτσες χρωματιστές 

χειροποίητες που τις έπλεκε η ίδια ετοιμάζοντας την προίκα της, και αργότερα 

μονόχρωμες. 

Πατίκια. Είδος παντόφλες ή γοβάκια με χαμηλά τακούνια (για τις γιορτάσιμες 

στιγμές, αρραβώνες, γάμοι κλπ.) 
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Μπιντένα. Για να συμπληρώσουμε τη φορεσιά της γυναίκας θα πρέπει να 

αναφέρουμε πως οι μεγάλης ηλικίας γυναίκες στη θέση του καφτανιού φορούσαν 

τη μπιντένα που ήταν καμωμένη στο ίδιο στυλ με το καφτάνι με τη διαφορά ότι 

ήταν υφασμένη στον αργαλειό από πανί με βαμβάκι ή μαλλί και είχε διάφορα 

σχήματα και γι' αυτό και διάφορες ονομασίες όπως ματούδια κλπ. Οι πιο γριές 

φορούσαν το λεγόμενο γυαλέινιο που ήταν σαν το καφτάνι κι αυτό με τη διαφορά 

ότι το ύφασμα του -μαύρο-γυάλιζε. Γύρω - γύρω ήταν κεντημένο με χρωματιστές 

κλωστές. 

Τιρλίκι. Ένα άλλο είδος φορέματος σαν το καφτάνι που φορούσαν οι μεσήλικες 

γυναίκες, κίτρινο στο χρώμα και χωρίς μανίκια. 

 

2. ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 

 

Βρακί. Είδος νησιώτικης βράκας υφασμένο στον αργαλειό με βαμβακερό νήμα 

και βαμμένο γαλάζιο ή όπως το λέγανε γιράνιο . 

Σαλβάρι. Ο ίδιος τύπος με το βρακί μόνο που ήταν καμωμένο από μαλλί 

(Σαγιάκι) το λέγανε και το χρησιμοποιούσαν το χειμώνα , ενώ το βρακί ήταν για το 

καλοκαίρι .Και τα δύο αυτά δένονταν στη μέση με τη βρακοζούνα (είδος στενής 

ζώνης φτιαγμένης από το ίδιο πανί που γινόταν και το βρακί). Επειδή ήταν πολύ 

φαρδιά οι σούρες των μαζεύονταν στα πλάγια, πίσω δε άφηναν μια μύτη να 

σαλαντίζεται (να κινείται) που τη λέγανε τσιουτσιουμίκα. 

Ζουνάρι. Μ' αυτό τύλιγαν τη μέση τους και ήταν για τους μεν νέους και ιδίως 

τους πλούσιους μεταξωτό και συνήθως κόκκινο, για δε τους μεγαλύτερους μαύρο 

μάλλινο . Είχε μάκρος περίπου τρία μέτρα και μ' αυτό σφίγγανε γερά τη μέση τους. 

Στις άκρες είχε κρόσσια και μ' αυτά το σκάλωνε όπου τελείωνε το ζουνάρι. 

Πουκάμισο. Οι νέοι ως επί τω πλείστω φορούσαν άσπρο ή χρωματιστό 

πουκάμισο, στις γιορτές με φαρδιά και μεταξωτά μανίκια. Οι γέροι φορούσαν 

υφαντά πουκάμισα χρώματος μπλε (γιράνιο). 

Γιλέκο. Πάνω από το πουκάμισο φορούσαν το γιλέκο που ήταν χωρίς μανίκια 

και ήταν φτιαγμένο από ύφασμα χρωματιστό, το γιορτάσιμο πολλές φορές 

μεταξωτό. Γύρω από το λαιμό είχε μικρά κουμπάκια καμωμένα από μεταξωτό σιρίτι 

χρώματος καφέ που έφταναν ως τη μέση, τα λεγόμενα κουμπιτσιά. 
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Ντουλαμάς. Τον φορούσαν το χειμώνα πάνω από το γιλέκο που ήταν χωρίς 

μανίκια και από ύφασμα βαμβακερό . 

Σαλταμάρκα. Τη φορούσαν οι νέοι πάνω από το γιλέκο και ήταν φτιαγμένη από 

τσόχα μαύρη ή καφέ αλλά κοντή ως τη μέση και τη χρησιμοποιούσαν την άνοιξη ή 

το φθινόπωρο (ήταν η σημερινή καμπαρτίνα). 

Μιντάνι. Το ίδιο σχέδιο με τη σαλταμάρκα αλλά φτιαγμένο από σαγιάκι μαύρο. 

Το φορούσαν το χειμώνα. Ήταν κοντό ως τη μέση με τη διαφορά ότι ήταν και 

φοδραρισμένο με μάλλινη γούνα , γύρω δε γαρνιρισμένο με μαύρη γούνα . 

Τζεμιντάνι. Το ίδιο όπως και ο ντουλαμάς με τη διαφορά ότι ήταν φτιαγμένο 

από σαγιάκι και το φορούσαν οι άνδρες μεγαλύτερης ηλικίας πάνω από το γιλέκο 

και πάνω από αυτό φορούσαν και το μιντάνι ιδίως τις χειμωνιάτικες μέρες στο πολύ 

κρύο. 

Γιαμουρλούκα. Τη φορούσαν κυρίως οι αγρότες και εκείνοι που ήταν 

υποχρεωμένοι να βγαίνουν έξω το χειμώνα (αγωγιάτες), γιατί ήταν φτιαγμένη από 

κατσικίσια τρίχα και δεν άφηνε ούτε τη βροχή να την διαπεράσει μα ούτε και το 

κρύο, αφού πολλές φορές αναγκαζόταν να κοιμούνται έξω σκεπασμένοι μ' αυτήν. 

Είχε και κουκούλα για να προφυλάσσει το κεφάλι .Στο κεφάλι οι μεν νέοι δε 

φορούσαν τίποτα. Οι γέροι όμως φορούσαν στο κεφάλι ένα ιδιόρρυθμο κάλυμμα 

που λεγόταν σαρίκα ή σιαρβέτα. 

Τσαλμάτα. Αυτή ήταν φτιαγμένη από μαύρο βαμβακερό ύφασμα. Η μια άκρη 

της κρεμόταν πίσω προς τη ράχη και έφτανε ως το λαιμό, η δε άλλη άκρη της 

σκάλωνε μετά το τύλιγμα στο κεφάλι μέσα στις πτυχές της. 

Μγιάλια. Ήταν ειδικά ποδοπάνια μαλλοβάμβακα υφασμένα κι αυτά στον 

αργαλειό και τύλιγαν μ' αυτά τα πόδια τους ενώ πάνω απ' αυτά φορούσαν τα 

τσαρούχια φτιαγμένα από τους ίδιους, από δέρμα γουρουνιού, τα φορούσε κυρίως 

στις αγροτικές του δουλειές και οι τσομπάνηδες. 

Γυμίνια. Ήταν είδος παπουτσιών φτιαγμένα από μαλακό δέρμα και τα 

φορούσαν πατημένα . Είχαμε όμως και παπούτσια από σκληρό δέρμα τα λεγόμενα 

κουντούρια, που βάζανε στα τακούνια τους αλτσιάδες (σιδεράκια σαν 

μισοφέγγαρο) για να βαστούν περισσότερο χρόνο και γύρω από την πατούναα 

μικρά σιδερένια πεταλάκια. Πολύ παλιά φορούσαν τα κάλεβρα που ήταν ξύλινα 

μονοκόμματα που τα πελεκούσανε οι ίδιοι. 
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Καλτσούνια. Αυτά ήταν είδος γκέτες φτιαγμένες από σαγιάκ, άσπρες ή και 

μαύρες , ανοιχτές στο πλάι και κούμπωναν με ειδικά τέλινα κουμπιά . Πολλές φορές 

τα καλτσούνια τα έφτιαχναν σαν κάλτσες και τα φορούσαν με τα κουντούρια . 

Είχανε όμως και οι άνδρες τα στολίδια τους . Οι νέοι που τότε δεν κάπνιζαν και 

πολύ, κρατούσαν στα χέρια τους το κομπολόι από σιντέφι, οι δε γέροι από 

κεχριμπάρι κόκκινο ή μαύρο . Στο γιλέκο τους οι νέοι είχαν για στολίδι το ρολόι που 

το είχαν ή με κορδόνι καφέ περασμένο από το λαιμό τους , ή σκαλωμένο με μια 

αλυσίδα χρυσή ή ασημένια την οποία σκάλωναν στην αριστερή πάνω τσέπη του 

γιλέκου και το ρολόι το έβαζαν στη δεξιά κάτω τσέπη, το κοινός λεγόμενο κουγιούν 

- τζεπί έτσι που η αλυσίδα να στολίζει ολόκληρο σχεδόν το στήθος τους. Στο ζουνάρι 

τους στο πάνω μέρος τοποθετούσαν ένα ολόασπρο μεταξωτό μαντήλι που η άκρη 

του έπεφτε έξω από το ζουνάρι, όπως και οι γέροι, με τη διαφορά πως το μαντήλι 

θα ήταν κι αυτό άσπρο βέβαια, αλλά όχι φανταχτερό όπως των νέων . Οι γέροι που 

δεν κάπνιζαν συνήθιζαν να φέρουν στο ζουνάρι τους ένα κουτάκι που περιείχε το 

λεγόμενο νιφέν(ι) (ταμπάκο) και έβλεπες συχνά να παίρνουν την πρέζα τους και να 

προσφέρουν και στους φίλους να φταρνιστούν. Εκείνοι όμως που κάπνιζαν έφερναν 

μέσα στις πτυχές των ζουναριών τους την  κρίνα , ένα κουτί ξύλινο πολλές φορές, 

σκαλισμένο με διάφορες παραστάσεις ή μετάλλινη, που περιείχε τον καπνό , 

κομμένο από τους ίδιους. Συνήθιζαν να ανάβουν το τσιγάρο τους που τύλιγαν μόνοι 

τους με μια τσακμακόπετρα στην οποία έβαζαν στην άκρη της την ίσκα, μια φλούδα 

που βρίσκεται στο φλοιό των δέντρων, η οποία άναβε χτυπώντας την 

τσακμακόπετρα με ένα ειδικό σιδεράκι και η οποία δεν έσβηνε ούτε και στον πιο 

σφοδρό αέρα μα ούτε και στη βροχή. Πολλοί από τους γέρους χρησιμοποιούσαν και 

το λουλά κυρίως όταν συγκεντρωμένοι στις πλατείες της πόλης, καθόταν για να 

καμαρώσουν τους νέους και τις νέες που θα χόρευαν. 
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ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΩΝ ΣΟΥΦΛΙΩΤΩΝ 

 

Τα Σουφλιωτόπουλα επί τουρκοκρατίας ώσπου να ενηλικιωθούν, να περάσουν 

δηλαδή τα δεκαοκτώ τους χρόνια, το θεωρούσαν ντροπή τους να συχνάζουν σε 

καφενεία και να καταγίνονται με τα ψυχοφθόρα παιχνίδια (πρέφα, κοντσίνα, πικέτο 

κλπ) . Γι' αυτό μετά το πέρας της θείας λειτουργίας, τις Κυριακές, αντί να 

κατευθυνθούν στα καφενεία, συγκεντρώνονταν στις πλατείες της συνοικίας τους 

και το μεν πρωινό τους το χρησιμοποιούσαν για παιχνίδια το δε απόγευμα το 

αφιέρωναν στους χορούς. 

Τα παιχνίδια που παίζονταν τότε μπορούμε να τα ξεχωρίσουμε σε ψυχαγωγικά, σε 

εθνικού περιεχομένου και σε παιχνίδια που θα τους δίδασκαν τη στρατηγική 

ικανότητα. 

Μερικά από τα παιχνίδια που έπαιζαν τότε ήταν και τα παρακάτω . 

 

ΠΕΤΡΟΠΟΛΕΜΟΣ 

 

 Το Σουφλί τότε χωριζόταν, όπως και σήμερα, αν και σε μικρογραφία πια, σε 

δύο κυρίως μαχαλάδες (συνοικίες) τον Καρκατσέλ Μαχαλά που αρχίζει από την 

πλατεία μεσοχωρίου και τελειώνει στην κορυφή του λόφου Αηλιά (σημερινή ενορία 

Αγίου Αθανασίου) και στον Κάτω Μαχαλά (Κάμπια) από την πλατεία και κάτω προς 

την πεδιάδα (σημερινή ενορία Αγίου Γεωργίου). Ενώ τα Σουφλιωτόπουλα ήταν σε 

όλα τα τοπικά και εθνικά ζητήματα ενωμένα, τις Κυριακές ή τις αργίες χωρίζονταν 

σε δύο μεγάλες ομάδες στους Καρκατσέλιδες και τους Καμπιώτες και κήρυσσαν τον 

πόλεμο μεταξύ τους. Για όπλα τους είχαν τις πέτρες μια και η πλαγιά του λόφου 

χορηγούσε αυτές εν αφθονία. Σημείο καταλήψεως του « Χριστάν η Τσούκα » 

(Τσούκα = λόφος) που βρίσκεται Β.Δ. της πόλης του Σουφλίου λίγο παραπάνω από 

τα νεκροταφεία της πόλεως. Κι επειδή αυτή βρίσκεται πιο κοντά προς τους 

Καρκατσέλιδες φρόντιζαν οι νέοι της συνοικίας αυτής να την καταλαμβάνουν από 

το πρωί πριν προλάβουν οι Καμπιώτες και ανεβούν επάνω  αφού πρώτα γέμιζαν τα 

ζουνάρια τους με πέτρες. Φρόντιζαν δε να συγκεντρώσουν πέτρες σε διάφορα 
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στρατηγικά σημεία, που να μπορούν εύκολα να τις χρησιμοποιήσουν, όταν θα 

τελείωνε ο εφοδιασμός που είχαν μαζί τους . 

 Απ' το άλλο μέρος οι Καμπιώτες εφοδιασμένοι με τα ίδια όπλα ξεκινούσαν 

από τον κάτω μαχαλά και προσπαθούσαν να εκδιώξουν τους αντιπάλους τους από 

το λόφο. Όταν καμιά φορά το κατόρθωναν αυτό μια κραυγή αντηχούσε σαν 

πολεμικός παιάνας που ακουγόταν σε πολύ μακρινές αποστάσεις. 

 Μπορεί να φανταστεί ο καθένας από μας ο πόλεμος αυτός με τι μανία 

διεξαγόταν. Πολλές φορές τρυπούσαν κεφάλια κι από τη μια πλευρά και από την 

άλλη, είχαν όμως τα συνεργεία τους ώστε να γίνεται αμέσως η επίδεση των 

τραυμάτων και να εξακολουθεί ο τραυματίας να πολεμά. 'Oταν δε παρέβαινε η 

Τουρκική Αστυνομία (οι Τζανταρμάδες) για να τους διαλύσει, οι εχθροί ενώνονταν 

για να κυνηγήσουν τον πραγματικό εχθρό, τον Τούρκο που πολλές φορές έβγαινε 

πραγματικά ζημιωμένος για την ανάμιξη του αυτή. 

Το παιχνίδι αυτό έλειψε με την προσφυγιά των Σουφλιωτών, όταν τους έδιωξαν οι 

Βούλγαροι (1914) που κατέλαβαν τη Θράκη και αναγκάστηκαν να διασκορπιστούν 

μέχρι το 1919 οπότε με την απελευθέρωση της Θράκης ξαναγύρισαν στην πατρίδα 

τους. Τα έθιμα που θέλησαν να ξαναφέρουν δε βάσταξαν παρά μονάχα λίγα χρόνια 

γιατί υπερίσχυσε ο πολιτισμός που έφεραν μαζί τους αλλά και γιατί ο κόσμος είχε 

δοκιμάσει τον πραγματικό πόλεμο και είχαν καταλάβει πόσο σημαντικό ήταν να 

είναι ενωμένοι.  

 

Η ΣΚΛΕΝΤΖΑ 

 

 Ένα κομμάτι ξύλο 25 - 30 πόντους μήκος που αποτελούσε τη σκλέντζα και 

ένα άλλο ξύλο μακρύτερο και χοντρότερο λιγάκι με το οποίο ο παίκτης θα κτυπούσε 

τη σκλέντζα . 

Οι παίκτες χωρίζονταν σε δύο ομάδες . Κάθε ομάδα μπορούσε να έχει 3-5 παίκτες . 

Το παιχνίδι θα άρχιζε με κάποιο ποιηματάκι όπως το παρακάτω. 

 

Ένα δύο τρία τέσσερα πέντε 

έξι επτά οκτώ εννέα δέκα 

κι του Παντελή γυναίκα 
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έσκυψει να πάρει πέτρα 

να βαρέσει την Αννέζα 

κι Αννέζα του Γιουργάκη 

Αφερίμ' παλικαράκι. 

 

 Έκαναν μια γουρνίτσα (μια μικρή λακκούβα) κάτω στη γη. Έβαζαν πάνω στη 

γουρνίτσα τη σκλεντζα οριζοντίως και με την άλλη βέργα την οποία έβαζαν κάτω 

από τη σκλεντζα, θα φρόντιζαν να ρίξουν αυτήν όσο πιο μακριά μπορούσαν προς 

την αντίθετη ομάδα που είχε ήδη καταλάβει τις θέσεις της πέρα από τη λακκούβα. 

Η ομάδα αυτή είχε το δικαίωμα εφόσον η σκλέντζα βρισκόταν στον αέρα να την 

πιάσει αν μπορούσε, οπότε ο παίκτης που την έριχνε καιγόταν. Αν όμως δεν 

προλάβαιναν να την πιάσουν κι έπεφτε κάτω στη γη τότε, εκείνος που έριξε τη 

σκλέντζα τοποθετούσε την άλλη βέργα (τη μεγάλη) οριζόντια πάνω στη γούρνα από 

την οποία έριχνε τη σκλεντζα από εκεί που έπεσε κάτω στη γη να χτυπήσει τη βέργα 

που ήταν τοποθετημένη πάνω στη γούρνα. Αν το πετύχαινε αυτό ο παίκτης 

καιγόταν , αλλιώς κέρδιζε έναν πόντο υπέρ της ομάδας του. Έτσι εξακολουθούσε το 

παιχνίδι ως που να χάσουν όλοι οι παίκτες της ομάδας και τότε γινόταν η 

αντικατάσταση τους. Νικήτρια θα ήταν η ομάδα που θα είχε τους περισσότερους 

πόντους. Το τίμημα της νίκης ήταν να μεταφέρουν τους νικητές οι ηττημένοι πάνω 

στη ράχη τους από την αφετηρία (τη γούρνα) ως εκεί που θα εκσφενδόνιζε τη 

σκλεντζα ο αρχηγός της νικήτριας ομάδας. 

 Το παιχνίδι αυτό παιζόταν, με κάποια παραλλαγή, μέχρι και πριν από κάποια 

χρόνια. 

 

ΠΟΥΛΙΑΛΙΑΚΑ 

 

 Σκοπός του παιχνιδιού ήταν η εκγύμναση των κάτω και των άνω άκρων 

κυρίως όμως η σκοποβολή. 

Παιζόταν ως εξής : 

 Στο παιχνίδι έπαιρναν μέρος αρκετά παιδιά και αποτελούσαν όλα μαζί μια 

ομάδα. Έπαιρναν όλα από μια βέργα συκομουριάς μήκους ένα έως ενάμισι μέτρο. 

Τη βέργα αυτή τη στήριζε τη μια άκρη της (ιδίως από το χοντρότερο μέρος) πάνω 
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στα δάκτυλα του δεξιού ποδιού, την άλλη δε άκρη τη στήριζε με το δείκτη του 

δεξιού χεριού και ύστερα από μερικές ταλαντεύσεις του δεξιού ποδιού για να δώσει 

δύναμη την πετούσε με όση δύναμη μπορούσε προς τα εμπρός. Το ίδιο έκαναν και 

οι άλλοι παίκτες ο ένας κατόπιν του άλλου , νικητής δε θεωρούνταν εκείνος που θα 

εκτόξευε μακρύτερα τη βέργα του. Τις περισσότερες φορές από την αφετηρία της 

εκτοξεύσεως σε μια ορισμένη απόσταση έβαζαν και ένα σημάδι το οποίο ήταν 

υποχρεωμένοι οι παίκτες να κτυπήσουν ή τουλάχιστον να το πλησιάσουν. 

 

ΠΕΤΡΙΤΣΑ 

 

 Ήταν ένα παιχνίδι που παιζόταν από δύο ομάδες αγοριών ή κοριτσιών ή 

μεικτές. Επικεφαλής της κάθε ομάδας έμπαινε πάντα ένας που λεγόταν και 

Μπαμπάς της ομάδας. Η έναρξη του παιχνιδιού δινόταν πάντα στην ομάδα που θα 

είχε την τύχη ή με ένα από τα συνηθισμένα ποιηματάκια ή με το κεραμίδι που 

ριχνόταν στον αέρα. Παιζόταν ως εξής: 

 Έστηναν μια πέτρα (γι' αυτό και λεγόταν πετρίτσα) τετράγωνη ή ορθογώνια, 

όρθια που θεωρούνταν και ως αφετηρία του παιχνιδιού. Η τυχερή ομάδα θα άρχιζε 

πρώτη η δε άλλη ομάδα θα λάμβανε θέση απέναντι από την πέτρα σε από στάση 10 

έως 30 μέτρα μακριά ανάλογα με τη δυναμικότητα του παίκτη που θα είχε να 

εκσφενδονίσει το τόπι. Κάθε ομάδα θα αποτελούνταν από τρεις έως δέκα παίκτες. 

Ο πρώτος που θα άρχιζε θα έπαιρνε το τόπι και θα στεκόταν κοντά στην πέτρα και 

από εκεί χτυπώντας το τόπι με την παλάμη του χεριού του, θα προσπαθούσε να 

πετάξει το τόπι όσο μπορούσε πιο μακριά προς την αντίθετη ομάδα που 

παραφύλαγε και είχε δικαίωμα να πιάσει τη σφαίρα στον αέρα οπότε και καιγόταν 

ο παίκτης και θα έπαιρνε άλλος σειρά. Αν όμως έπεφτε κάτω το τόπι τότε ένας από 

την αντίθετη ομάδα θα προσπαθούσε ρίχνοντας το τόπι να χτυπήσει την πέτρα 

οπότε πάλι καιγόταν ο παίκτης αλλιώς είχε το δικαίωμα ο παίκτης να 

εξακολουθήσει το παιχνίδι ως που να τον κάψουν. Τρεις φορές θα χτυπούσε το τόπι 

με την παλάμη, έπειτα άλλες τρεις φορές θα χτυπούσε το τόπι στη γη και αυτό θα 

υψωνόταν προς τα πάνω αμέσως δε ο παίκτης έπρεπε και πάλι να το κτυπήσει με 

την παλάμη του για να το στείλει μακριά προς την αντίθετη ομάδα. Αυτό 

εξακολουθούσε να γίνεται με όλους τους παίκτες της ομάδας ως που να καούν όλοι 
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και τότε γινόταν η αλλαγή των θέσεων των ομάδων. Νικήτρια θεωρούνταν η ομάδα 

που θα συγκέντρωνε τους περισσότερους πόντους. 

 

ΜΑΚΡΑ ΓΚΑΤΖΙΟΛΑ 

 

 Το παιχνίδι αυτό παιζόταν μονάχα από αγόρια μικρά και μεγάλα και 

εξακολουθεί να παίζεται και σήμερα. 

 Τα παιδιά χωρίζονταν σε δύο ομάδες. Η κάθε ομάδα θα είχε 5 - 10 παιδιά 

και ένας από αυτούς θα ορίζονταν αρχηγός .Και εδώ το ποιηματάκι θα όριζε ποια 

από τις δύο ομάδες θα έσκυβε πρώτη για να δεχτεί τους άλλους πάνω στη ράχη της. 

Και να πως. 

 Ο αρχηγός της ομάδας θα στηριζόταν όρθιος σε έναν τοίχο και τότε οι 

παίχτες του κατά σειρά θα έσκυβαν και θα πιανόταν ο ένας πίσω από τον άλλο έτσι 

ώστε να αποτελέσουν με τη ράχη τους μια μικρή γκατζιόλα (δηλαδή σαν τη ράχη 

του γαϊδουριού) και οι άλλοι παίκτες από μακριά θα φρόντιζαν να ανεβούν πάνω 

στη ράχη της μακριάς γκατζιόλας όλοι και όταν βρισκόταν όλοι πάνω τότε ο αρχηγός 

της ομάδας θα μετρούσε ως το δέκα οπότε αν κρατιόταν όλοι τους επάνω στη 

γκατζιόλα κατά το διάστημα αυτό κέρδιζαν και θα ξανάρχιζαν από την αρχή δηλαδή 

η ίδια ομάδα θα ανέβαινε και πάλι. Αν όμως συνέβαινε κάποιος παίκτης να μη 

μπορέσει να κρατηθεί πάνω στη ράχη που είχε ανεβεί και πατούσε έστω και λίγο με 

το πόδι του στη γη τότε έχανε όλη η ομάδα και ήταν υποχρεωμένη εκείνη να σκύψει 

και να ανεβεί η άλλη ομάδα στην τρανή γκατζιόλα ως που να χάσει και αυτή. 

 

ΓΚΤΖΙΟΥΝΑΡ’Σ (Χοιροβοσκός) 

 

 Ήταν ένα παιχνίδι που παιζόταν από νέους και που έμοιαζε πολύ με το 

παιχνίδι των Άγγλων, το γκολφ. Παιζόταν ως εξής : 

 Μια ομάδα 5 - 10 ατόμων έπαιρναν όλοι τους μια βέργα μήκους 1 έως 

1,25μ. η οποία στη άκρη έπρεπε να ήταν χοντρότερη. Ο ένας από την ομάδα θα 

έβγαινε με κανένα από τα ποιηματάκια για να γίνει ο φύλακας , που θα φύλαγε το 

«γκτζιουνούδ», που δεν ήταν άλλο παρά ένα κομμάτι από καλαμπόκι που έχουν 

αφαιρέσει τον καρπό του. Οι άλλοι θα έφτιαχναν έναν κύκλο σε μια απόσταση ο 
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ένας από τον άλλο τουλάχιστον 5 μέτρα. Ο καθένας θα άνοιγε μπροστά του μια 

γούρνα όπου θα στήριζε τη βέργα του από το χοντρότερο το μέρος και εκεί θα 

περίμενε ευκαιρία να του δοθεί να χτυπήσει το γουρουνάκι και να το εκσφενδονίσει 

μακριά. Ο φύλακας θα στεκόταν στη μέση και θα είχε υπό την προστασία του το 

γουρουνάκι να μην το χτυπήσουν. Είχε δε το δικαίωμα, όταν έβλεπε μια γούρνα 

άδεια (δηλαδή να έχει σηκώσει ο παίκτης τη βέργα του), να τρέξει και να καταλάβει 

αυτός με τη βέργα του τη γούρνα οπότε θα γινόταν ο άλλος φύλακας. Όταν δε 

κατόρθωνε κανένας να χτυπήσει το γουρουνάκι και να το εκσφενδονίσει μακριά 

έπρεπε να τρέξει με τη βέργα του να το ξαναφέρει μέσα στον κύκλο οπότε οι άλλοι 

παίχτες εύρισκαν ευκαιρία να του το χτυπούν και να το απομακρύνουν από το 

κέντρο του κύκλου διότι δεν είχε αλλιώς το δικαίωμα να αναζητήσει να καταλάβει 

καμιά γούρνα εφόσον το γουρουνάκι βρισκόταν μακριά από το κέντρο του κύκλου. 

 Έτσι εξακολουθούσε το παιχνίδι με την αλλαγή του φύλακα και 

προσπαθούσαν όσο το δυνατό να μείνουν λιγότερο καιρό οι φύλακες. 

Εκτός από αυτά τα χαρακτηριστικά δείγματα παιχνιδιών τα Σουφλιωτόπουλα εκείνα 

τα δύσκολα χρόνια έπαιζαν και άλλα παιχνίδια όπως ο Λέλεκας , τα Ντρικάκια , τη 

Μαδά, η Τσατάλα, τα Σίδερα, τα Μπιρμπέλια, Καρύδια ή Αμύγδαλα Κιρ-κιλι-

πλάκια, τα Τσαγκλιά, οι Τρυγόνες, τα Δικανκάκια, ο Μπάρμπας και τα πουλάκια,  

τα Τσκαλάκια, τα  Σκλαβάκια, κλπ. 
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ΣΟΥΦΛΙΩΤΙΚΗ   ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ   ΤΡΟΦΗ 

Οι τροφές διακρίνονταν σε χειμωνιάτικες , που τις παρασκεύαζαν το καλοκαίρι και 

σε καθημερινές. 

 Τέτοιες ήταν : 

1. Τα Πέτουρα. Ανοίγονταν σε φύλλα ζύμης, φτιαγμένη με γάλα και αυγά και 

κόβονταν μικρά - μικρά κομματάκια παραλληλόγραμμα και ηλιάζονταν. Ήταν 

οι πρόγονοι, θα λέγαμε, των σημερινών κόρν - φλέϊκς. Φτιάχνονται και 

σήμερα. 

2. Ο Τραχανάς . Γινόταν με αλεύρι και ξινό γάλα. Τον έτριβαν στο χέρι αφού τον 

κοσκίνιζαν για να γίνουν σβώλοι - σβώλοι και κατόπιν τον άπλωναν στον ήλιο. 

3. Τα Κουσκούσια . Γινόταν με αλεύρι, γάλα και αυγά και έχοντας ως πυρήνα 

σπασμένο σιτάρι το έφκιαναν μικρούς βώλους σαν χοντρά σκάγια που 

χρησιμοποιούν οι κυνηγοί. 

4. Μπουλγούρι. Ήταν σιτάρι βρασμένο και αλεσμένο στο χειρόμυλο . 

5. Φάβα. Φακή αλεσμένη στο χειρόμυλο . 

6. Τουρσιού. Γινόταν από λάχανα, πιπέρια, ντομάτες, μελιτζάνες . 

7. Ρουσνίτσια. Ήταν πρόχειρο φαγητό φτιαγμένο από ζεματισμένο αλεύρι και 

αφού το έτριβαν με το χέρι για να γίνει σβώλος , το έβαζαν στην κατσαρόλα 

(φουκαράδικο φαγητό) . 

8. Παστός. Χοιρινό άλιωτο πάχος, αλατισμένο . 

9. Λίγδα. Χοιρινό λιωμένο πάχος, αλλά και πρόβειο, το οποίο αφού το έβαζαν 

σε συνηθισμένα πιάτα, όταν πάγωνε, την κρατούσαν για φύλαξη στο κελάρι 

από ένα σπάγκο που φρόντιζαν να βάλουν στη λίγδα πριν κρυώσει. 

10. Πουσιουρτί. Πολύ βρασμένο χοιρινό (ψαχνό και πάχος) κρέας από την κοιλιά 

του γουρουνιού. 

11. Καβουρμάς. Βρασμένο ψαχνό και παχύ κρέας από πρόβατα που τα έλεγαν 

μπεσλεμέδες, χρονιάτικα πρόβατα που τα έτρεφαν σε κάθε αυλή, με 

ιδιαίτερη φροντίδα . 

12. Παστουρμάς . Ήταν κατσικίσιο κρέας ηλιασμένο . 
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13. Σουτζουκάκια. Τα περίφημα Σουφλιώτικα σουτζουκάκια, χοιρινά, με διάφορα 

μυρωδικά. Επίσης χρησιμοποιούσαν και βοδινό - χοιρινό. Κάθε σπίτι είχε στο 

κελάρι κρεμασμένο ένα ξύλο οριζόντια, που είχε περασμένα σ' αυτό τα 

περίφημα Σουφλιώτικα λουκάνικα γνήσια «να τρως κι να γλύφ’ς τα δάχλας», 

όπως λένε οι παλαιότεροι. 

 

 

«Η ΜΠΑΜΠΟΥ» 

 

 Ήταν και είναι το παραδοσιακό φαγητό των Σουφλιωτών. Φτιάχνονταν την 

παραμονή των Χριστουγέννων και τρωγόταν μετά από την επιστροφή από τη θεία 

λειτουργία των Χριστουγέννων. Συνοδευόταν και από το περίφημο μπρούσκο 

κρασί, καμωμένο από ξεχωριστά σταφύλια, τους καρναχαλάδες. Γινόταν ως εξής: 

Έπαιρναν ένα χοιρινό έντερο όσο μπορούσαν πιο χοντρό. Κρέας χοιρινό, ψαχνό 

μισό κιλό, κρέας μοσχαρίσιο μισό κιλό, λίγο συκώτι, λίπος χοιρινό όσο χρειαζόταν, 

λίγο πράσο ψιλοκομμένο, λίγο ρύζι, αλάτι, ρίγανη και μαύρο πιπέρι. 

 Έπαιρναν το κρέας και το έκαναν πολύ μικρά κομματάκια επάνω σε χοντρό 

ξύλο «κούτσουρο» ή επάνω στους σοφράδες που χρησιμοποιούσαν για να τρώνε. 

Αυτά τα κομματάκια τα έβαζαν σε ένα βαθύ πιάτο. Σ' αυτό έβαζαν το πράσο, το ρύζι 

που ήταν άβραστο, το αλάτι, λίγο νερό και τα ανακάτευαν. Κατόπιν έπαιρναν τα 

έντερα, τα οποία τα έπλεναν καλά και τα γέμιζαν από το μείγμα που είχε το πιάτο, 

όχι όμως με μηχανή αλλά με ένα χωνί και με το χέρι. Αφού γέμιζαν τα έντερα τα 

έδεναν από τις δύο άκρες και τα έβαζαν σε μια πήλινη κατσαρόλα για να βράσουν, 

αφού προηγουμένως τοποθετούσαν στον πάτο της λίγες κληματόβεργες για να μην 

κολλήσουν και τα τρυπούσαν με ένα βελόνι αραιά για να μη σκάσουν. Την 

κατσαρόλα αυτή την έβαζαν στο τζάκι, στο κούτσουρο που έκαιγε όλη τη νύχτα των 

Χριστουγέννων. 
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ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΑ 

1. Πικμέζ(ι). Γινόταν από πολύ βρασμένο μούστο . 

2. Ριτσέλια . Αφού κομμάτιαζαν κυδώνια ή κολοκύθια ή καρπούζι, τα έβαζαν σε 

ασβεστόνερο για να μη λιώσουν στο βράσιμο και τα έβαζαν μετά μέσα στο πετιμέζι. 

3. Σταφλαρμιά . Ρόγες σταφυλιών μέσα σε μούστο στον οποίο είχαν βάλει σινάπι. 

4. Σκίσματα . Κομματιασμένα φρούτα ζεματισμένα και ηλιασμένα στα κεραμίδια, 

βαλμένα σε ταψιά. 

5. Μικίκια . Οι λουκουμάδες των Σουφλιωτών . Όταν προσκαλούσαν κανέναν στο σπίτι 

έλεγαν «να έρθετε στο νυχτέριο, θα σας έχουμι κι μικίκια». 

6. Πατλάκες . Τα έκαναν από ειδικά καλαμπόκια (τα τσιαρκέζκα) . Τα έψηναν σε 

ντουλάπια καβουρντιστήρια , όπου άλλες φορές καβούρντιζαν τον καφέ . Οι 

πατλάκες , τα σημερινά ποπ-κορν , προσφερόταν στα νυχτέρια . Συζητώντας οι 

μεγάλοι τσιμπολογούσαν και από καμιά πατλάκα .Η καλή οικοδέσποινα φρόντιζε να 

ρίξει σε μια γωνιά 1-2 ντουλάπια πατλάκες για τα μικρά παιδιά , που τις έτρωγαν 

σχεδόν με τη χούφτα . Λεγόταν έτσι επειδή πατλακούσαν (έσκαζαν με κρότο) όταν 

ψήνονταν . 

7. Κατσιαμάκ(ι) . Ήταν γλύκισμα των φτωχών αλλά και των πλουσίων , σχεδόν 

καθημερινό φαγητό . Γινόταν με καλαμποκίσιο αλεύρι, καβουρντισμένο και μετά έριχναν 

με το κουτάλι πετιμέζι. 

8. Χαλβάς . Αντί σιμιγδάλι χρησιμοποιούσαν καλαμποκίσιο αλεύρι και αντί για 

φορμίτσες, τα συνηθισμένα κουτάλια . 

9. Μουστοτραχανάς . Βρασμένο πληγούρι με πικμέζι. 

10. Μπαμπανάτσα . Καλαμποκίσιο ψωμί , σε λεπτό στρώμα μέσα σε ταψί, όπου έβαζαν 

λίγο πικμέζι και σουσάμι . Τα παιδιά τρελαίνονταν για την ξεροψημένη μπαμπανάτσα . 

11. Άρτος . Το ψωμί των πλουσίων ήταν διαφορετικό από αυτό των φτωχών . Οι μεν 

πλούσιοι έτρωγαν σιταρένιο , οι δε φτωχοί έτρωγαν το φτιαγμένο από 

ανακάτωμα , δηλαδή μείγμα από σιτάρι – καλαμπόκι & τσιβντάρα (σίκαλη) . Οι 

φτωχοί συνήθιζαν το σκέτο καλαμποκίσιο ψωμί , μέσα στο ταψί την περίφημη 

μπομπότα. 
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Γίνομαι δημοσιογράφος και ρωτώ παλαιότερους για τα ήθη και έθιμα στο Σουφλί.  
Καταγράφω τα στοιχεία της έρευνάς μου παρακάτω. 
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Γίνομαι δημοσιογράφος και ρωτώ παλαιότερους για τα παραδοσιακά παιχνίδια που 
έπαιζαν τα Σουφλιωτόπουλα. Καταγράφω τα στοιχεία της έρευνάς μου παρακάτω. 
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Γίνομαι δημοσιογράφος και ρωτώ παλαιότερους για την παραδοσιακή σουφλιώτικη 
ενδυμασία και τον καλλωπισμό ανδρών και γυναικών. Καταγράφω τα στοιχεία της 
έρευνάς μου παρακάτω. 
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Γίνομαι δημοσιογράφος και ρωτώ παλαιότερους για την παραδοσιακή τροφή των 
Σουφλιωτών. Καταγράφω τα στοιχεία της έρευνάς μου παρακάτω. 
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Παρατηρώ1 την ποικιλία και την ομορφιά της παραδοσιακής σουφλιώτικης φορεσιάς. 

Διαλέγω μεταξύ των συνόλων και ντύνω την κούκλα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1 Εκπαιδευτικό πακέτο Μουσείου Μετάξης Σουφλίου 
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2 Εκπαιδευτικό πακέτο Μουσείου Μετάξης Σουφλίου 
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Βρίσκω και καταγράφω παρακάτω τα υλικά και τον τρόπο εκτέλεσης μιας παραδοσιακής 

σουφλιώτικης συνταγής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Η  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

                      φωτογραφία συνταγής 
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