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Δπραξηζηίεο 

 

ηα πθαίζζα ηδξ πηοπζαηήξ ιμο ενβαζίαξ εα απμηεθμφζε πανάθδρδ ακ δεκ εοπανζζημφζα ημοξ 

ακενχπμοξ πμο ιμο πανείπακ ζδιακηζηή αμήεεζα βζα ηδκ οθμπμίδζή ηδξ. 

Ανπζηά, εοπανζζηχ ημκ επυπηδ ηαεδβδηή η. Ακδνέμο Ακδνέα βζα ηδ ζοκενβαζία, ηδκ ειπζζημζφκδ 

ηαζ ηδκ ηαεμδήβδζδ πμο ιμο έδεζλε υζμκ αθμνά ηδκ μθμηθήνςζδ ηδξ πηοπζαηήξ ιμο ενβαζίαξ. 

Γεκ εα ιπμνμφζα κα ιδκ εηθνάζς ηζξ εενιέξ ιμο εοπανζζηίεξ ζημοξ ακενχπμοξ πμο ιε αμήεδζακ 

κα θένς εζξ πέναξ ημ ενεοκδηζηυ ημιιάηζ ηδξ ενβαζίαξ ιμο. Ζ ζοιαμθή ημοξ ήηακ πμθφ ζδιακηζηή 

ηαζ ηαεμνζζηζηή αθθά ηαζ μζ πμθφηζιεξ πθδνμθμνίεξ πμο ιμο πανείπακ ζοκέααθακ ζηδκ 

δζεηπεναίςζδ αθθά ηαζ ζηδκ δδιζμονβία εκυξ αλζυθμβμο απμηεθέζιαημξ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα εα 

ήεεθα κα εοπανζζηήζς ημκ η. Λφζζακδνμ Αιζηγυβθμο, ημκ η. Παπαηζμοθθίδδ Βαζίθεζμ ηαζ ημκ η. 

Σζμοθθίδδ Γδιήηνζμ πμο ιε ηαηδφεοκακ υζμκ αθμνά ημοξ ακενχπμοξ ηςκ ζοκεκηεφλεςκ βζα ημ 

ηαθφηενμ δοκαηυ απμηέθεζια αθθά ηαζ ιε δζεοηυθοκακ ιε ηζξ βκχζεζξ ηαζ ηα δεδμιέκα πμο 

ηαηείπακ μζ ίδζμζ ηαζ ιμο ηα ιεηέθενακ υζμ ηαθφηενα ιπμνμφζακ. 

Σέθμξ, εα ήεεθα κα εοπανζζηήζς μθυροπα ημοξ βμκείξ ιμο,  Γεχνβζμ ηαζ Βαζζθζηή, μζ μπμίμζ 

ζηήνζλακ ηζξ ζπμοδέξ ιμο ζηζξ δφζημθεξ επμπέξ πμο δζακφμοιε ιε μπμζμκδήπμηε ηνυπμ ιπμνμφζακ 

βζα κα απμηηήζς ηδκ ηαθφηενδ ιυνθςζδ αθθά ηαζ ιε οπμζηήνζλακ ηαζ ιε ειπζζηεφηδηακ ζε ηοπυκ 

δοζημθίεξ πμο ιπμνεί κα ακηζιεηχπζζα ζηδκ δζάνηεζα ηςκ ηεζζάνςκ εηχκ θμίηδζήξ ιμο αθθά ηαζ 

ιμο ζηάεδηακ ζδζαίηενα ζηδκ εηπυκδζδ ηδξ πηοπζαηήξ ιμο ενβαζίαξ. 
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Πεξίιεςε 

 

Ζ πανμφζα ενβαζία ιεθεηά ηδκ πενίπηςζδ ηδξ Κνφαξ Βνφζδξ ηαζ ζοβηεηνζιέκα ηδκ εεκμθμβζηή 

ζφκεεζδ ηαζ ηδ ζοιαίςζδ ιεηαλφ ηςκ δζαθυνςκ θοθχκ ηαζ πςξ ελεθίπεδηακ ζηδ δζάνηεζα ηςκ 

πνυκςκ. ηδ ζδιενζκή επμπή είκαζ πμθφ ζδιακηζηή δ απμδμπή ηδξ ζδζαζηενυηδηαξ ημο ηαεεκυξ 

αθθά ηαζ δ ηαθφηενδ ζοιαίςζή  ιεηαλφ ημοξ βζα ηδκ επζαίςζδ αθθά ηαζ ηδκ εοδιενία ημοξ ζηζξ 

δφζημθεξ επμπέξ πμο δζακφμοιε. Σμ ιείβια ηςκ θοθχκ πμο οπάνπεζ ζηδκ Κνφα Βνφζδ ηαζ πμο 

ζπδιαηίζηδηε απυ ηζξ ιεηαηζκήζεζξ ακά δζαζηήιαηα ηςκ δζαθυνςκ θοθχκ ηαηά αάζδ ελαζηίαξ ηδξ 

απμλήνακζδξ ηδξ θίικδξ, ζηδκ ανπή ιπμνεί κα ακηζιεηχπζγακ ηάπμζεξ πνμζηνζαέξ ηαζ 

ακηζπαναεέζεζξ ιε ημκ ενπμιυ ημοξ ζημ πςνζυ είηε υζμκ αθμνά ηδκ επζημζκςκία είηε ςξ πνμξ ηδκ 

ζοιαίςζή ημοξ, παν' υθα αοηά υιςξ δ ζοκεπήξ ζοκακαζηνμθή ημοξ, αεθηίςζε ηζξ ζπέζεζξ ημοξ 

χζπμο κα θηάζμοκ ηεθζηά ζημ  εοπάνζζημ ηαζ αδεθθζηυ ηθίια πμο επζηναηεί ζήιενα. 

 

 

Λέμεηο θιεηδηά: Τνπηθή ηζηνξία, Κξύα Βξύζε, Φπιέο, Νόπηνη, Βιάρνη, Πόληηνη, Σπκβίσζε, 

Δπηθνηλσλία. 

 

 

Abstract 

The present paper studies the occasion of Kria Brysi and specifically the ethnological composition 

and  cohabitation between different breeds and how develop over the years. Nowadays it' s very 

important the acceptation of particularity and diversity of each other and the better cohabitation for 

survival and their prosperity. The mix of breeds that exists in Krya Brysi and was formed by the 

movements from time to time the breeds basically due to the drainage of the lake in the beginning 

may have been faced some frictions and controversies with their coming in the village either with 

regard to communication either in terms of cohabitation, nevertheless the constant encounter 

improve their relationships until they eventually reach the point where they are today. 

 

 

Key words: Topical history, Krya Brysi, Breefs, Locals, Vlachs, Pontians, cohabitation, 

communication. 
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Δηζαγσγή 

 

Κακείξ δεκ ιπμνεί κα βκςνίγεζ ηδκ απυθοηδ αθήεεζα βζα ηζξ νίγεξ ή ηδκ ηαοηυηδηά ηδξ ιεβάθδξ 

“θοθήο” ηςκ Δθθήκςκ. Δίκαζ ζίβμονμ υηζ δεκ είιαζηε υθμζ ίδζμζ. Μπμνεί υθμζ κα αβαπάιε ηδκ 

παηνίδα ιαξ ηδκ Δθθάδα, αθθά ηζιμφιε ηδκ ζδζαίηενδ ηαηαβςβή ιαξ. Πζμ δοκαηυξ ζοκδεηζηυξ 

ηνίημξ απυ ηδκ πμηζζιέκδ ιε αίια “νίγα” δεκ οπάνπεζ (Γζάκκδξ Νηνεκμβζάκκδξ, Νμέιανζμξ 2009). 

Ζ ζζημνία ηδξ Μαηεδμκίαξ είκαζ πμθοζφκεεηδ ηαζ πανμοζζάγεζ ιεβάθδ ζδζμηοπία. Κάεε ηαηαβςβή 

έπεζ δζαθμνεηζηή ελέθζλδ ζημκ εθθαδζηυ πχνμ. Ζ ζογήηδζδ βφνς απυ ηζξ ηαηαβςβέξ αθθά ηαζ βφνς 

απυ ηζξ θζβυηενμ δζαδεδμιέκεξ βθχζζεξ άνπζζε κα δζελάβεηαζ δεζθά ηα ηεθεοηαία πνυκζα ηαζ αοηυ 

βζαηί δ ηονίανπδ ζδεμθμβία ζηδ πχνα ιαξ ακηζιεηςπίγεζ ηδκ φπανλδ αοηχκ ηςκ βθςζζχκ ιε 

ηαποπμρία θυβς ηςκ ζοκεπχκ επζδνμιχκ ηαζ ηδξ πνμπαβακδζζηζηήξ πμθζηζηήξ απυ ηζξ βεζημκζηέξ 

ιαξ πχνεξ ηονίςξ απυ ημκ 19μ ηαζ 20μ αζ. Δίκαζ βεβμκυξ δ βθςζζζηή εηενυηδηα ζε  υθδ ηδκ 

επζηνάηεζα ηδξ Δθθάδαξ ηαζ αοηυ πμο πνέπεζ κα ηάκεζ δ Δθθάδα είκαζ κα ηδκ πνμζηαηέρεζ απυ ημκ 

αθακζζιυ ζημ ααειυ αέααζα πμο ημ επζεοιμφκ ηαζ μζ ίδζμζ μζ μιζθδηέξ ηςκ βθςζζχκ αοηχκ. 

Δίκαζ ζδιακηζηυ κα βκςνίγεζ ηακείξ ηδκ ζζημνία ημο ηυπμο ημο, πυζμ ιάθθμκ κα ακηζθδθεεί ηζξ 

νίγεξ ημο, χζηε κα ηαηακμήζεζ ημκ ηυπμ πνμέθεοζήξ ημο ιέζς ηςκ πνμβυκςκ ημο ηαζ κα 

ηαηακμήζεζ ηα ηαλίδζα ηαζ ηζξ αζηίεξ πμο ημοξ μδήβδζακ ζηδκ εβηαηάζηαζή ημοξ ζημκ ζοβηεηνζιέκμ 

ηυπμ. Ζ κέα βεκζά οζηενεί ζε αοηυ ημ εέια βζαηί ζακ θαυξ δεκ έπμοιε ιάεεζ κα δζααάγμοιε ζςζηά 

ηαζ κα εκδζαθενυιαζηε βζα ηδκ ζζημνία ιαξ ιε απμηέθεζια ζζβά ζζβά κα πάκεηαζ δ πανάδμζδ αθθά 

ηαζ δ βθχζζα ηδξ ζδζαίηενδξ ηαηαβςβήξ ημο ηαεεκυξ. 

ηδ ζοβηεηνζιέκδ ενβαζία εα πνμζπαεήζς κα ακαθφζς ηζξ βθςζζζηέξ δζαθμνέξ ιεηαλφ ηςκ 

ηαημίηςκ ηδξ Κνφαξ Βνφζδξ Γζακκζηζχκ αθθά ηαζ εα πνμαάθθς ηζξ ζπέζεζξ ζοιαίςζδξ πμο 

επζηναημφζακ παθζυηενα ηαηά ηδκ  πενίμδμ εβηαηάζηαζήξ ημοξ ζηδκ πενζμπή ηαζ ημ πςξ 

ελεθίπεδηακ ζηδ δζάνηεζα ηςκ πνυκςκ. ηδκ ενβαζία πενζβνάθμκηαζ δ ζζημνία, ηα ήεδ ηαζ έεζια, μ 

ηυπμξ πνμέθεοζδξ αθθά ηαζ δ βθχζζα αοηχκ ηςκ μιάδςκ ηδξ Κνφαξ Βνφζδξ. Οζ 3 ηονίανπεξ 

μιάδεξ πμο γμοκ ηαηά ηφνζμ θυβμ ζηδ Κνφα Βνφζδ είκαζ μζ κηυπζμζ, μζ Βθάπμζ ηαζ μζ Πυκηζμζ. 

Δπέθελα ημ ζοβηεηνζιέκμ εέια βζαηί εεχνδζα υηζ είκαζ πνέμξ ιμο κα ιεθεηήζς βζα ηδκ εεκμθμβζηή 

ζφκεεζδ ημο πςνζμφ ιμο αθθά ηαζ είκαζ πμθφ εκδζαθένμκ  κα ιάες ηδκ ζζημνία ηςκ νζγχκ ιμο αθθά 

ηαζ αοηχκ πμο ζοκοπάνπμοκ βεκζηυηενα ζηδκ Κνφα Βνφζδ ηαεχξ δζεφνοκα ηζξ βκχζεζξ ιμο ζε 

πνάβιαηα πμο πνζκ δεκ βκχνζγα.   
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Τνπηθή Ιζηνξία 

 

Ζ ημπζηή ζζημνία
1
 έπεζ ςξ ακηζηείιεκμ πηοπέξ ηςκ ημπζηχκ ημζκςκζχκ. Χξ ηέκηνμ ηδξ ιεθέηδξ ηδξ 

ημπμεεηείηαζ  δ ζδέα ηδξ ημπζηυηδηαξ. ηζξ ιένεξ υιςξ δ ημπζηυηδηα δέπεηαζ πμθθέξ πζέζεζξ θυβς 

ηδξ παβημζιζμπμίδζδξ. Μέζς ηδξ ημπζηήξ ζζημνίαξ πενζβνάθμκηαζ δ γςή, μζ παναηηήνεξ ηςκ 

ακενχπςκ αθθά ηαζ δ ζζημνία ηαζ ελέθζλδ ημο ηυπμο ημοξ. 

Ζ ιεθέηδ ημο πχνμο, δ ακηίθδρδ ηδξ πνμκζηήξ ελέθζλδξ, δ αίςζδ ηςκ ιεηααμθχκ ηδξ ηαεδιενζκήξ 

γςήξ, δ ηαηακυδζδ ηςκ αθθαβχκ ζηδκ ημζκςκία απμηεθμφκ ημοξ ααζζημφξ ζηυπμοξ ηδξ Σμπζηήξ 

ζζημνίαξ ζε επίπεδμ ηυπμο ηαζ βεκζηήξ ζζημνίαξ ζ' έκα εονφηενμ επίπεδμ πχνμο. 

Ζ Ηζημνία απμηεθμφζε ααζζηυ δζδαηηζηυ ακηζηείιεκμ ήδδ απυ ηδ θεζημονβία ηςκ πνχηςκ ζπμθείςκ.  

Χξ βεκζηή ζζημνία απμδίδεηαζ δ έημζιδ βκχζδ, ηάηζ πμο μζ ιαεδηέξ πνέπεζ απθά κα ημ ηαηακμήζμοκ 

ηαζ κα ημ ηναηήζμοκ ζηδ ικήιδ ημοξ ηαζ απμηηάηαζ ιέζα ζηδ ηάλδ. Ακηίεεηα ςξ ημπζηή ζζημνία 

ακαθένεηαζ, δ ζζημνία ηδκ μπμία μζ ιαεδηέξ δδιζμονβμφκ ιυκμζ ημοξ ιέζα απυ ηα εονήιαηα πμο μζ 

ίδζμζ ακαηαθφπημοκ ηαζ ηδκ επζηυπζα ένεοκα. Δίκαζ επμιέκςξ ιζα αζςιαηζηή δναζηδνζυηδηα ηαζ 

έπεζ ςξ ζοκέπεζα ηδκ έλανζδ ημο εκδζαθένμκημξ ηςκ ιαεδηχκ ζε ιεβαθφηενμ ααειυ ηαεχξ είκαζ 

ηάηζ ιε ημ μπμίμ ζπεηίγμκηαζ ηαζ ημοξ αθμνά. 

πςξ επζζδιαίκεζ μ Beek, δ ζζημνία δεκ είκαζ ιζα εοεφβναιια ελεθζζζυιεκδ πμνεία πμο ηζκείηαζ 

εκηεθεπεζαηά, αθθά ιζα πμθφπθεονδ ηαζ πμθφπθμηδ ειθάκζζδ ημο εηάζημηε κέμο ιέζα απυ αοηυ 

πμο πνμδβήεδηε. Πανυθμ πμο μ υνμξ “ημπζηή” ζζημνία ςξ “δ Ηζημνία ημο ηυπμο ιαξ” θαίκεηαζ 

απθυξ ηαζ ηαηακμδηυξ, υηακ γδηδεεί κα πνμζδζμνζζημφκ ηα υνζα ημο “ηυπμο ιαξ”, ηυηε  

δδιζμονβείηαζ αοηυιαηα μ πνμαθδιαηζζιυξ, ακ  αθμνά  ηδκ ζδζαίηενδ παηνίδα ημο ηαεεκυξ,  ημ 

ζοβηεηνζιέκμ πχνμ γςήξ,  ιζα εονφηενδ πενζμπή ή ίζςξ  έκα βεςβναθζηυ δζαιένζζια.   

Ζ έκκμζα “ημπζηή ζζημνία” πενζθαιαάκεζ ςξ οπάθθδθεξ ηδκ “Ηζημνία ηδξ ζδζαίηενδξ παηνίδαξ”, ηδκ 

“ζζημνία ηδξ πενζμπήξ”, ηδκ “Ηζημνία ηδξ εονφηενδξ πενζθένεζαξ” ηαζ είκαζ δοκαηυκ κα εηθναζηεί 

ηαζ ςξ “πμθεμ-ζζημνία”. ηδ βενιακζηή αζαθζμβναθία ηδξ δζδαηηζηήξ ηδξ Ηζημνίαξ βίκεηαζ δζάηνζζδ 

ακάιεζα ζηδκ Ηζημνία ηδξ ζδζαίηενδξ παηνίδαξ ηαζ ζηδ ημπζηή ζζημνία.
2
 

 Ο Υανίθαμξ Νημφθαξ βνάθεζ ημ 1988 ζημ αθζένςια ηδξ Πακεθθήκζαξ Έκςζδξ Φζθμθυβςκ βζα ηδ 

δζδαηηζηή ηδξ Ηζημνίαξ: “Σμπζηή ζζημνία είκαζ ημ ζζημνζηυ εηείκμ οθζηυ πμο ανίζηεηαζ ζηδ 

βεζημκζηή πενζμπή ηαζ είκαζ ήδδ βκςζηυ, μζηείμ ζηα παζδζά ή ιπμνεί κα βκςζεεί ηονίςξ ςξ 

απμηέθεζια ενβαζζχκ ηαζ επζηυπζαξ ένεοκαξ”.Με ηδκ δζδαζηαθία ηδξ ημπζηήξ ζζημνίαξ ηεκηνίγεηαζ 

ηαζ ημ ζοκαίζεδια αθμφ ακαθένεηαζ ζε εέιαηα ημο ηυπμο ηαεχξ ζοκδέεηαζ ιε δζαδζηαζίεξ πμο 

                                            
1 Γεχνβζμξ Κμνκανάηδξ, Γηαηρηβή: Ο ρόιος ηες δηδαζθαιίας ηες ηοπηθής ηζηορίας ζηελ θαιιηέργεηα δεκηοσργηθής 

ζθέυες: εκπεηρηθή υστοιογηθή έρεσλα ζε καζεηές Γ' Γσκλαζίοσ, Πακεπζζηήιζμ Κνήηδξ (2005), ζεθ. 190-191. 
2 Μανία Βασκά,  Θεφρεηηθό πιαίζηο δηδαθηηθής ηες ηοπηθής ηζηορίας γηα ηολ εηθοζηό πρώηο αηώλα, Gutenberg, 

Αεήκα (1997), ζεθ.37. 
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αθμνμφκ  αζχιαηα ηαζ επζημζκςκζαηέξ ζπέζεζξ. 

Ζ ημπζηή ζζημνία ζφιθςκα ιε ηδ Γζα αίμο ιάεδζδ εκηάζζεηαζ ζηδ γχκδ αζςιαηζηχκ 

δναζηδνζμηήηςκ ςξ έκα πεδίμ ιεθέηδξ ηαζ ένεοκαξ. Ζ ημπζηή ζζημνία αμδεά ημ ιαεδηή κα 

ακηζιεηςπίγεζ ενεοκδηζηά ημ πενζαάθθμκ δζαηοπχκμκηαξ έθθμβεξ οπμεέζεζξ ενβαζίαξ, κα 

παναηδνεί, κα πενζβνάθεζ, κα ζοβηνίκεζ ηαζ κα ελδβεί ημοξ θυβμοξ βζα ημοξ μπμίμοξ ηα πνάβιαηα 

πήνακ ηδ πανμφζα ιμνθή ημοξ ζημ ζοβηεηνζιέκμ πχνμ, κα εκενβμπμζείηαζ δδιζμονβζηά ζηζξ 

πνμζπάεεζεξ δζαηήνδζδξ ηδξ πμθζηζηήξ θοζζμβκςιίαξ ημο ηυπμο ημο, κα ηαθθζενβεί ηίκδηνα βζα 

αημιζηή ηαζ ζοθθμβζηή δνάζδ ιέζα ηαζ έλς απυ ημ ζπμθείμ, κα ακαπηφζζεζ ενεοκδηζηέξ 

δελζυηδηεξ.   
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Κξύα Βξύζε: Ιζηνξία θαη εμέιημε ηνπ ρσξηνύ 

                             

Δηθόλα 1.1) Φάξηεο Ννκνύ Πέιιαο 

Ζ Κνφα Βνφζδ ανίζηεηαζ ζημ ΝΑ ηιήια ημο Νμιμφ Πέθθαξ (ΒΓ ηδξ πενζθένεζαξ Κεκηνζηήξ 

Μαηεδμκίαξ). Γζαεέηεζ άνζζημ νοιμημιζηυ ζπέδζμ πυθδξ. πεδζάζηδηε ιε ηδ ζδιενζκή ημο ιμνθή 

ημ 1955. Ακήηεζ δζμζηδηζηά ζημ Γήιμ Πέθθαξ ιε έδνα ηδκ πυθδ ηςκ Γζακκζηζχκ. Γφνς απυ ηδκ 

Κνφα Βνφζδ οπάνπμοκ ηα πςνζά: Άβζμξ Λμφηαξ, Δζχααθηα, Αηνμθίικδ, ηαονμδνυιζ. Ζ Κνφα 

Βνφζδ πνμήθεε απυ ηδ ζοκέκςζδ ηςκ δφμ μζηζζιχκ ηδξ Πθάζκαξ (δοηζηυ ηιήια) ηαζ Πνίγκαξ 

(ακαημθζηυ ηιήια). Ζ επςκοιία ηδξ Κνφαξ Βνφζδξ ααζίγεηαζ ζηδκ φπανλδ ιυκμ ιζαξ ανφζδξ, πμο 

απμηεθμφζε ηαζ ηδκ ιυκδ φδνεοζδ, πμο είπε πυζζιμ κενυ ηαζ ανηεηά δνμζενυ ηαηά ηζξ ιένεξ ημο 

ηαθμηαζνζμφ.                       

Απυ ημ 1860 έςξ ημ 1927 κυηζα ηδξ πυθδξ ηςκ Γζακκζηζχκ οπήνπε έκαξ μζηζζιυξ ιε ημ υκμια 

Πθάζκα. Ακήηε ζηδκ ημζκυηδηα ηςκ Βάθηςκ. Σδ 2δ δεηαεηία ημο 20μο αζ. ιεημκμιάζηδηε μ 

ζοκμζηζζιυξ Πθάζκα ζε Κνφα Βνφζδ ιε δζάηαβια ζηζξ 20/08/1927. ΦΔΚ Α,179 ηαζ 

ακαβκςνίζηδηε ζακ ημζκυηδηα 

ζηζξ 4/04/1934. , ζημκ μπμίμ 

ιεημίηδζακ ηαζ μνζζιέκμζ 

ηάημζημζ ημο βεζημκζημφ 

μζηζζιμφ Πνίζκα (ηαημζηήεδηε 

απυ ημκ 4μ αζκ. π.Υ ιέπνζ έςξ 

ημκ 40 αζ. ι.Υ).                          

 

                                                                 Δηθόλα 1.2) Παλνξακηθή θσηνγξαθία ηεο ζεκεξηλήο 

                                                                                             Κξύαο Βξύζεο. 
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 Ζ ηςιυπμθδ ηδξ Κνφαξ Βνφζδξ  είκαζ ηηζζιέκδ ζε ηυπμ πμο πανμοζίαζε ζδιακηζηέξ 

εδαθμθμβζηέξ ιεηααμθέξ: εάθαζζα, θζικμεάθαζζα, θίικδ, απμλήνακζδ, βυκζιδ πεδζάδα. 

 

                                                                                               

Δηθόλα 1.3) Η δσή ησλ αλζξώπσλ κε ηε παξνπζία                 Δηθόλα 1.4) Καιύβεο γεγελώλ. 

                                    ηεο ιίκλεο.                        

 

 

Δηθόλα 1.5) Η ιίκλε ησλ Γηαλληηζώλ 

 



11 
 

Μεηαθηλήζεηο θπιώλ  θαη ζύλζεζε ηνπ πιεζπζκνύ 

 

 φιθςκα ιε  ηδκ πνχηδ απμβναθή ημ 1928 ιανηονείηαζ δ  φπανλδ 285 ηαημίηςκ, 20 μζημβέκεζεξ 

βδβεκχκ ηαζ 15 ημονηαθαακχκ υπμο έκαξ απυ ημοξ πνχημοξ ηαημίημοξ ήηακ  ηαζ μ Ααδμφθ ιπέδξ  

(αθαακζηήξ ηαηαβςβήξ) βζα ημκ μπμίμ ενβάγμκηακ ηαζ μζ ηάημζημζ πμο ήηακ κηυπζμζ Έθθδκεξ ζηα 

ηηήιαηά ημο πένα απυ ηζξ ενβαζίεξ ημοξ ςξ ρανάδεξ ηαζ ηηδκμηνυθμζ.. Απυ ημ 1890 έθεαζακ  

ιενζηέξ μζημβέκεζεξ Bθάπςκ. Σμ 1927 ζημοξ θζβμζημφξ βδβεκείξ πνμζηέεδηακ μζ πνχημζ Πυκηζμζ ηαζ 

απυ ημ 1936 άνπζζε  δ ηαεμθζηή εβηαηάζηαζδ πνμζθφβςκ ηαζ Μζηναζζαηχκ  ηαεχξ ηαζ Βθάπςκ 

ηαζ αναηαηζάκςκ απυ ηδκ Ήπεζνμ ηαζ ηδ Μαηεδμκία. Σμ 1940 ανζειμφκηαζ 2.914 ηάημζημζ. Απυ 

ημ 1990 ιε ημ άκμζβια ηςκ ζοκυνςκ ηδξ Αθαακίαξ, μζημκμιζημί ιεηακάζηεξ αθθά ηαζ Αθαακμί 

ήνεακ ζηδκ πενζμπή βζα ενβαζία. Αηυιδ ζηδκ Κνφα Βνφζδ γμοκ εδχ ηαζ πμθθά πνυκζα 7 

μζημβέκεζεξ αεζββάκςκ. φιθςκα ιε ηδκ ηεθεοηαία απμβναθή ημο 2001 δ Κνφα Βνφζδ είπε 

πθδεοζιυ 10.977 ηαημίημοξ. ήιενα δ Κνφα Βνφζδ ανζειεί 6.866 ηαημίημοξ, μζ μπμίμζ 

αζπμθμφκηαζ ιε ηδκ ηαθθζένβεζα ηδξ πθμφζζαξ ηαζ εφθμνδξ βδξ  ηαζ είκαζ πςνζζιέκδ ζε ζοκμζηίεξ-

βεζημκζέξ ςξ ελήξ: ΒΑ ηα “Σμονημθχκζηα”, Ακαημθζηά ηα “Βθάπζηα”, ΝΑ ηα “Αραθζχηζηα”, ΝΓ ηα 

εκηυπζηα ηαζ ΒΑ μ “Νέμξ ζοκμζηζζιυξ”. 
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Πίκαηαξ 1) Δβηαηάζηαζδξ Πνμζθφβςκ
3
 ( Κμθζαδήιμο Αβκή,Πνυζθοβεξ ζημ Νμιυ Πέθθαξ: 1912-

1967, ΑΠΘ (2014). ζεθ. 517-518. 

 

 

                                            
3  Κμθζαδήιμο Αβκή,Πνυζθοβεξ ζημ Νμιυ Πέθθαξ: 1912-1967, ΑΠΘ (2014), ζεθ.499-500. 
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Δηθόλα 1.6) Μάρε ζηε ιίκλε ησλ Γηαλληηζώλ ζηε δηάξθεηα ηνπ Μαθεδνληθνύ αγώλα.  

 

Ιζηνξηθά γεγνλόηα 

Απυ ημ 1904-1908 δζαδναιαηίζηδηακ πμθθά ζζημνζηά βεβμκυηα ζε αοηή ηδκ πενζμπή υπςξ 

επζζδιαίκμκηαζ ηαζ ζημ αζαθίμ ηδξ Πζκεθυπδξ Γέθηα ζημ αζαθίμ “Σα ιοζηζηά ημο Βάθημο”. ηδ 

θίικδ ηςκ Γζακκζηζχκ ηαηέθοβακ πμθθμί ημιζηαηγήδεξ  πμο είπακ ζημπυ κα ηνμιμηναημφκ ηα 

εθθδκζηά πςνζά ηδξ πενζμπήξ ιε ζημπυ ηδκ αθθαβή ηδξ εεκζηήξ ημοξ ηαοηυηδηαξ. Ζ θίικδ  έδζκε 

ηαηαθφβζμ αθθά ηαζ εέζεζξ ιάπδξ ζημοξ κηυπζμοξ βζα κα ακηζιεηςπίζμοκ ημοξ πμθοάνζειμοξ 

επζδνμιείξ. Οζ κηυπζμζ ηδξ πενζμπήξ ζε ζοκενβαζία ιε βκςζημφξ αλζςιαηζημφξ  ηαηάθενακ κα 

απμιαηνφκμοκ ημοξ Βμφθβανμοξ πμο ανίζημκηακ ζηδ ιέζδ ηδξ θίικδξ. ηζξ 17 Οηηςανίμο 1912 μ 

εθθδκζηυξ ζηναηυξ πέναζε ημ Λμοδία ηαζ έδζςλε ημοξ Σμφνημοξ απυ ηδκ πενζμπή. 

                            

Δηθόλα 1.7) Φάξηεο Λίκλεο Γηαλληηζώλ κε ηα ειιεληθά θαη βνπιγαξηθά νρπξώκαηα. 
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Απνμήξαλζε ηεο ιίκλεο 

                                                     Δηθόλα 1.8) Απνμήξαλζε ιίκλεο 

Σμ 1931 άνπζζακ ηα ένβα βζα ηδκ απμλήνακζδ ηδξ θίικδξ απυ ηδκ αιενζηάκζηδ εηαζνία Foundation 

company, υπμο ηα κενά απμηνφκεδηακ ηαζ αημθμφεδζε δ απμζηνάββζζδ ηαζ απμπένζςζδ ηδξ 

θίικδξ. Ζ απμλήνακζδ μθμηθδνχεδηε ημ 1936-37.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 1.9) Μεραλήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ απνμήξαλζε. 

 

Μηα βόιηα ζηελ Κξύα Βξύζε 

Αοηά πμο ιπμνείξ κα δεζξ υηακ παξ ζηδκ Κνφα Βνφζδ είκαζ μ ιεβάθμξ πεγυδνμιμξ υπμο οπάνπμοκ 

ειπμνζηά ηαηαζηήιαηα ηαζ πχνμζ δζαζηέδαζδξ αθθά ηαζ ημ πάνημ. Δπίζδξ ηάηζ πμο πνέπεζ 

μπςζδήπμηε κα επζζηεθηείξ υηακ ένεεζξ ζηδκ Κνφα Βνφζδ είκαζ ημ Οζημθμβζηυ Πάνημ. Δίκαζ ιζα 

ηαεανά αβνμηζηή πενζμπή ιε πνμσυκηα παναβςβήξ ημ ηαθαιπυηζ ηαζ ηα ζπανάββζα. 
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Πναβιαημπμζμφκηαζ πμθθέξ εηδδθχζεζξ υπςξ ημ βκςζηυ Κανκααάθζ ηδξ Κνφαξ Βνφζδξ, δ 

βεςνβζηή-αζμηεπκζηή έηεεζδ Ν.Πέθθαξ ιαγί ιε ημκ πμθζηζζηζηυ επηέιανδ αθθά ηαζ ηα δζάθμνα 

πακδβφνζα ηςκ βφνς πςνζχκ. 

 

Οηθνινγηθό πάξθν 

 

Δηθόλα 1.10) Οηθνινγηθό πάξθν Κξύαο Βξύζεο 

Σμ μζημθμβζηυ πάνημ ηαθφπηεζ επζθάκεζα 100 ζηνειιάηςκ ζημ ΝΑ ηιήια ηδξ πυθδξ ηαζ 

πενζθαιαάκεζ έκα ηέκηνμ πμθθαπθχκ δναζηδνζμηήηςκ.  Ξεηίκδζε ηδκ οθμπμίδζδ ημο ημ 1994.  Ζ 

Δ.Δ. έηακε ζηνμθή πνμξ ηα πνμσυκηα πμο ηαθθζενβμφκηαζ ιε μζημθμβζηυ ηνυπμ. Έηζζ μ Γήιμξ 

Κνφαξ Βνφζδξ δδιζμφνβδζε ημ Οζημθμβζηυ πάνημ ιε ζηυπμ κα εκδιενχζεζ ημοξ αβνυηεξ υζμκ 

αθμνά ηδκ μζημθμβζηή ηαθθζένβεζα. Σδκ πενίμδμ αοηή ηαθθζενβείηαζ μζημθμβζηυ ζζηάνζ. 

 

 

Δμσθιήζη ηνπ Άγηνπ Νηθόια 

 

Δίκαζ ηηζζιέκμ πάκς ζε ιζα πςιάηζκδ ημφιπα 2 ζην. πενίπμο ηαζ φρμξ βφνς ζηα 2 ιέηνα, ζηδκ 

ηανδζά ημο έθμνμο ηάιπμο ηδξ Κνφαξ Βνφζδξ, ανίζηεηαζ 2,5 πθι πενίπμο κυηζα ηδξ πυθδξ ηδξ 

Κνφαξ Βνφζδξ. Πνζκ απυ ηδ δδιζμονβία ημο ηάιπμο, ζηδκ εέζδ ημο οπήνπε δ θίικδ Λμοδία, μ 

ζζημνζηυξ Βάθημξ ιε ηδ ζδιενζκή ημφιπα πζεακυηαηα κα απμηεθμφζε ιζα ιζηνή λένα ιέζα ζηδ 

θίικδ έπμκηαξ ζημ ηέκηνμ ηδξ ζφιθςκα ιε ιανηονίεξ βδβεκχκ ηαημίηςκ έκα ιζηνυ, θηςπυ 
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πνμζηοκδηάνζ, αθζενςιέκμ ζημκ Άβζμ Νζηυθαμ, ημκ Άβζμ ηςκ οδάηςκ ελ' μο ηαζ δ αθζένςζδ ημο 

ελςηθδζζμφ ζε αοηυ ημκ Άβζμ. 

 

Πνιηηηζηηθνί Σύιινγνη 

ηδκ πενζμπή ιαξ δναζηδνζμπμζμφκηαζ ανηεημί ζφθθμβμζ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα ζηδκ Κνφα Βνφζδ 

θεζημονβμφκ μ φθθμβμξ “Μαηεδυκεξ
4
” πμο ζδνφεδηε ημ 2009 απυ κηυπζμοξ ηαημίημοξ ηδξ 

πενζμπήξ. Ο φθθμβμξ  Ζπεζνςηχκ “Ο Πφννμξ
5
” πμο ζδνφεδηε ημ 1981 ηαζ μ φθθμβμξ Πμκηίςκ  

“Αθέλακδνμξ Τρδθάκηδξ
6
” πμο ζδνφεδηε ημ 1970. 

 

Δηθόλα 1.11) Σύιινγνο Ηπεηξσηώλ “Ο Πύξξνο”.                Δηθόλα 1.12) Σύιινγνο Μαθεδόλσλ.                          

 

 

 

 

  

 

 

 

Δηθόλα 1.13) Ο Σύιινγνο Πνληίσλ “Αιέμαλδξνο Υςειάληεο”  ζηελ θαινθαηξηλή εθδήισζε          

πνπ δηνξγάλσζαλ. 

                                            
4
 http://users.sch.gr/elenipap/ourland/makedones.htm. 

5
 http://users.sch.gr/elenipap/ourland/ipirotes.htm 

6
 http://users.sch.gr/elenipap/ourland/podioi.htm 

http://users.sch.gr/elenipap/ourland/makedones.htm
http://users.sch.gr/elenipap/ourland/ipirotes.htm
http://users.sch.gr/elenipap/ourland/podioi.htm
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Κεθάιαημ 2μ: Νηόπημη- Μαθεδόκεξ 

 

Δηθόλα 2.1) Φάξηεο Μαθεδνλίαο 

 

2.1.1) Δηζαγσγή 

Με ηδκ μνμθμβία κηυπζμξ ακαθενυιαζηε ηαηά ηφνζμ θυβμ ζημοξ ζθααυθςκμοξ ηαημίημοξ ηδξ 

Μαηεδμκίαξ. Τπάνπεζ ηαζ δ ιενίδα ηςκ ακενχπςκ πμο ακήημοκ ζημοξ εθθδκυθςκμοξ ηδξ 

Μαηεδμκίαξ απυ παθζά ηαζ μκμιάγμκηαζ ηαζ αοημί κηυπζμζ. ζμκ αθμνά ηδκ βεςβναθζηή ηαηακμιή 

ηςκ Μαηεδυκςκ, εα ημοξ μνίγαιε ςξ ημοξ ηαημίημοξ ημο δοηζημφ βεςβναθζημφ δζαιενίζιαημξ ηδξ 

αυνεζαξ δπεζνςηζηήξ Δθθάδαξ ηδξ Μαηεδμκίαξ.  Πμθθά εδάθδ πμο ακήηακ ζηδκ Μαηεδμκία ιεηά 

ηδκ Σμονημηναηία, ηχνα ακήημοκ ζηδκ Βμοθβανία ηαζ Π.Γ.Γ.Μ, ηζξ βεζημκζηέξ ιαξ πχνεξ, βζα ηα 

μπμία έπμοκ βίκεζ ηαζ πμθθέξ επζδνμιέξ απυ  ηδκ πθεονά ημοξ. Καζ μ ηονζυηενμξ θυβμξ ηςκ 

επζεέζεςκ αοηχκ εηηυξ απυ ηδκ επεηηαηζηή πμθζηζηή ηδξ ηάεε πχναξ ήηακ ηαζ δ φπανλδ ηδξ 

βθςζζζηήξ ιεζμκμηζηήξ μιάδαξ ηςκ ζθααυθςκςκ. 
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                                                  2.1.2) Καηαγσγή Σιάβσλ 

Οζ θάαμζ πμο ηαθφπημοκ ζήιενα ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ηδξ ακαημθζηήξ ηαζ κμηζμακαημθζηήξ 

Δονχπδξ ηαζ ημ αυνεζμ ηιήια ηδξ Αζίαξ, πςνίγμκηαζ ζημοξ Ακαημθζημφξ θάαμοξ, ημοξ Γοηζημφξ 

θάαμοξ ηαζ ημοξ Νυηζμοξ θάαμοξ
7
. Διθακίγμκηαζ λαθκζηά ημκ 6μ αζχκα ζφιθςκα ιε ηζξ πνχηεξ 

βναπηέξ πδβέξ. Γεκ οπάνπμοκ ιανηονίεξ βζα ηδκ αηνζαή ηαηαβςβή ημοξ. Οζ πδβέξ ιαξ 

πανμοζζάγμοκ ημοξ θάαμοξ εβηαηεζηδιέκμοξ ζηα Β ηαζ ΒΑ ημο Γμφκααδ. Έπεζ απμδεζπεεί υηζ μζ 

θάαμζ είκαζ ζκδμεονςπασηυξ θαυξ ηαζ ακήημοκ ζηδκ ζκδμεονςπασηή βθςζζζηή μζημβέκεζα. Ζ 

ανπζηή ημοξ ημπμεέηδζδ ανίζηεηαζ  ζε ιζα εηηεηαιέκδ πενζμπή ακάιεζα ζημοξ πμηαιμφξ κηεν ηαζ 

Βζζημφθα δοηζηά ηαζ ημκ άκς νμο ημο Γκεζπένμο ακαημθζηά
8
. 

 

2.1.3) Όλνκα θαη γιώζζα 

Σμ υκμια θάαμζ ακαθένεηαζ ζε υθδ ηδκ ζθααζηή μζημβέκεζα. ηζξ αογακηζκέξ πδβέξ μζ θάαμζ 

μκμιάγμκηαζ ηθααήκμζ- ηθάαμζ- εθααήκμζ- εθάαμζ. Ζ βθχζζα ηςκ θάαςκ ακήηεζ ζημκ 

ακαημθζηυ ηθάδμ ηςκ ζκδμεονςπασηχκ βθςζζχκ. Ζ πνχηδ βθχζζα μκμιάγεηαζ παθαζμζθααζηή ηαζ 

ήηακ ημζκή βζα υθμοξ ημοξ θάαμοξ ιέπνζ ημκ 7μ-8μ αζ. ι.Υ. 

 

2.1.4) Μαθεδνλία θαη θάζνδνο Σιάβσλ 

Πνχημξ μ Ζνυδμημξ ακαθένεζ υηζ μζ Μαηεδυκεξ είκαζ απυβμκμζ ηςκ Γςνζέςκ. Ζ Μαηεδμκία απυ 

ημκ 4μ ιέπνζ ηζξ ανπέξ ημο 15μο αζ. ανζζηυηακ οπυ ηδκ ηονζανπία ημο Βογακηίμο εηηυξ απυ ηάπμζα 

δζαθείιιαηα άθθμηε οπυ ηδκ ηαηάηηδζδ ηςκ Βμοθβάνςκ ηαζ άθθμηε οπυ ηδκ ηαηάηηδζδ ηςκ 

έναςκ. Μέπνζ ημκ 7μ αζ. μ πθδεοζιυξ ηδξ Μαηεδμκίαξ δεκ πανμοζίαζε ζδιακηζηέξ αθθαβέξ. ημ 

πνχημ ιζζυ ημο 7μο αζ. εβηαηαζηάεδηακ θάαμζ ζε εθθδκζηά εδάθδ ηαζ ζπδιάηζζακ  ηζξ 

ηθααδκίεξ οπυ ηδκ άδεζα ηςκ αογακηζκχκ ανπχκ. Αοημί μζ θάαμζ δεκ δζέεεηακ δζηή ημοξ εεκζηή 

ζοκείδδζδ δεδμιέκμο υηζ δεκ πνμζπχνδζακ μφηε ζηδ Βμοθβανία μφηε ζηδ εναία. Δίπακ υιςξ υθμζ 

ηάηζ ημζκυ, ηδκ μνεμδμλία ηαεχξ ημ Βογάκηζμ ημοξ είπε εηπνζζηζακίζεζ. Ζ ζοιαίςζδ ιεηαλφ 

εθθδκυθςκςκ- ζθααυθςκςκ  ήηακ εζνδκζηή. 

 

2.1.5) Δζλνινγηθή ζύλζεζε Μαθεδνλίαο 

Ο Βαηαθυπμοθμξ έηακε ιζα βεκζηή ηαηακμιή ηςκ πενζμπχκ ηςκ πνζζηζακζηχκ πθδεοζιχκ ηδξ 

Μαηεδμκίαξ ζηα ιέζα ημο 19μο αζ. ζε  3 βεςβναθζηέξ γχκεξ
9
: ηδ αυνεζα υπμο ζε αοηή ηδκ γχκδ 

                                            
7
 Μανία Νοζηαγμπμφθμο- Πεθεηίδμο, Οη Βαιθαληθοί ιαοί θαηά ηοσς κέζοσς τρόλοσς, Θεζζαθμκίηδ (1982), ζεθ. 

29. 
8 Μανία Νοζηαγμπμφθμο- Πεθεηίδμο, Οη Βαιθαληθοί ιαοί θαηά ηοσς κέζοσς τρόλοσς, Θεζζαθμκίηδ (1982), ζεθ. 

30. 
9
 Γεχνβζμξ Α. Ρμφηαθδξ, Ρίδες Διιήλφλ: Μαθεδόλες, ζεθ.60-62. 
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ηαημζημφζακ ζθααυθςκμζ, μζ μπμίμζ ηαοηίζηδηακ ιε ηδκ αμοθβανζηή εεκζηή ζδέα ηαζ πνμζπχνδζακ 

ζηα 1870, ζηδκ Δλανπία. Οζ ηάημζημζ ιζθμφζακ έκα ημπζηυ ζδίςια πμο ζοββέκεοε ζδιακηζηά ιε ηδκ 

Βμοθβανζηή, ηδκ ηεκηνζηή υπμο μζ ηάημζημζ ηδξ γχκδξ αοηήξ οπήνλακ ηονίςξ ζθααυθςκμζ, 

εθθδκυθςκμζ, αθαπυθςκμζ ηαζ αθαακυθςκμζ ηαζ ζηδ ιεβαθφηενδ πθεζμρδθία ημοξ ηαζ ιεηά ημ 

1870 δζαηήνδζακ ηδκ εθθδκζηή ζοκείδδζή ημοξ ηαζ ηδκ κυηζα πμο πενζθάιαακε εθθδκυθςκμοξ ιε 

εθθδκζηή εεκζηή ζοκείδδζδ. 

 

 

2.1.6) Βνπιγαξία θαη Σεξβία: Ο θίλδπλνο ησλ δύν γεηηνληθώλ ρσξώλ 

Ζ πενζμπή ηδξ Μαηεδμκίαξ έπεζ δεπεεί πμθθέξ επζεέζεζξ  απυ ηζξ δφμ βεζημκζηέξ πχνεξ Βμοθβανία 

ηαζ εναία.  διακηζηυ ζδιείμ βζα ηδκ εεκμθμβζηή ηαζ βεςβναθζηή ζφκεεζδ ηδξ Μαηεδμκίαξ  

απμηέθεζε δ απμιάηνοκζδ ηδξ αμοθβανζηήξ ελανπίαξ απυ ημ Οζημοιεκζηυ Παηνζανπείμ ηαηά ημ 

ζμοθηακζηυ θζνιάκζ (1870).  ζμζ απυ ημοξ ζθααυθςκμοξ  πνμζπχνδζακ ζηδκ Δλανπία 

μκμιάζεδηακ ελανπζημί ηαζ εεςνήεδηε έκδεζλδ αμοθβανζηήξ εεκζηήξ ζοκείδδζδξ εκχ υζμζ 

πνμζπχνδζακ ζημ Παηνζανπείμ εεςνήεδηακ παηνζανπζημί ιε εθθδκζηή εεκζηή ζοκείδδζδ.  Με ηδκ 

ζοκεήηδ ημο Αβίμο ηεθάκμο ημ 1878 δ Βμοθβανία έθααε ημ ιεβαθφηενμ ηιήια ηςκ εδαθχκ ηαεχξ 

ηαζ ηδ Θνάηδ. Με ηδκ ζοκεήηδ ημο Βενμθίκμο ηαζ ιε ηδκ δζαίνεζδ ημο αμοθβανζημφ θαμφ, μζ 

Βμφθβανμζ εεςνμφζακ υηζ μζ  Μαηεδυκεξ ήηακ Βμφθβανμζ. Ζ Γζμοβημζθααία ηαζ δ Βμοθβανία 

οπμζηήνζγακ ηαζ εοκμμφζακ ηδκ φπανλδ ακελάνηδηδξ Μαηεδμκίαξ ηαζ έαθεπακ ημ δζαηνζηυ εεκζηυ 

παναηηήνα ημο πθδεοζιμφ
10

. Αημθμφεδζε δ Δλέβενζδ ημο Ίθζκηεκ (1903) πμο απχηενμξ ζημπυξ 

ήηακ δ πνμζάνηδζδ ηδξ Μαηεδμκίαξ ζηδ Βμοθβανία. 

Δκ υρεζ ημο Α΄ Βαθηακζημφ πμθέιμο μζ βεζημκζηέξ πχνεξ  ζοκαζπίζηδηακ  ζηζξ ανπέξ ημο 1912 

εκακηίμκ ηδξ Σμονηίαξ. Έηζζ ιεηά ημ ηέθμξ ημο Α΄ Βαθηακζημφ πμθέιμο  οπμβνάθδηε δ ζοκεήηδ 

ημο Λμκδίκμο (30 Μασμο 1913) υπμο δ Βμοθβανία  ιε ηδκ δζηαζμθμβία  ηςκ πενζζζυηενςκ 

απςθεζχκ γδημφζε απυ ηδκ Δθθάδα ηαζ ηδκ Γζμοβημζθααία ηδκ ακαηαηακμιή ηςκ εδαθχκ . Ζ 

Δθθάδα ιε ηδκ εναία ζφκαρακ ζοιθςκία αθέπμκηαξ ημκ αμοθβανζηυ ηίκδοκμ κα ηαηαθηάκεζ.  

Μεηά ηδκ έηνδλδ ημο Β' Βαθηακζημφ πμθέιμο πενίπμο 15.000 Βμφθβανμζ ηονίςξ απυ ηδκ 

ακαημθζηή Μαηεδμκία αημθμφεδζακ ημκ οπμπςνμφκηα αμοθβανζηυ ζηναηυ. Ζ Βμοθβανία αβήηε 

δηηδιέκδ απυ ημκ Β' Βαθηακζηυ πυθειμ ηαζ οπμβνάθδηε δ ζοκεήηδ ημο Βμοημονεζηίμο (10 

Αοβμφζημο 1913) υπμο ηαεμνίζεδηακ ζφκμνα Δθθάδαξ- Βμοθβανίαξ εκχ κςνίηενα ιεηαλφ 

Δθθάδαξ- εναίαξ. φιθςκα ιε ηδ ζοκεήηδ  δ Θεζζαθμκίηδ, δ Υαθηζδζηή, ημ θζιάκζ ηδξ Κααάθαξ 

ηαζ μθυηθδνδ ζπεδυκ δ εκδμπχνα ηαεχξ ηαζ δ κυηζα ήπεζνμξ πέναζακ ζηδκ ηαημπή ηδξ Δθθάδαξ 

ηαζ πενίπμο 10.000 Έθθδκεξ ήνεακ ζηδκ Μαηεδμκία. Μεηαλφ 1913-18 πενζζζυηενμζ απυ 70.000 

                                            
10 Barbara Jelavich, Ιζηορία ηφλ Βαιθαλίφλ || 20ος αηώλας, Πμθφηνμπμκ (2006), ζεθ. 484-85. 
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Βμφθβανμοξ εβηαηέθεζρακ ηδκ εθθδκζηή Μαηεδμκία. Μεηά ημ ηέθμξ αοηχκ πενίπμο 100.000 

ζθααυθςκμζ εκζςιαηχεδηακ ζηδκ Δθθάδα. 

ημ δζάζηδια ηδξ ηαημπήξ ηςκ εδαθχκ ηδξ εθθδκζηήξ Μαηεδμκίαξ, μζ αμοθβανζηέξ ανπέξ ζε ζηεκή 

ζοκενβαζία ιε ημοξ Βμοθβανμιαηεδυκεξ ηδξ ΔΜΔΟ (μιάδα πμο είπε ςξ ζημπυ ηδκ δδιζμονβία 

ακελάνηδηδξ Μαηεδμκίαξ ηαζ  επζηεθμφζε ημοξ ζημπμφξ ηδξ Βμοθβανίαξ) είπακ επζδμεεί ζε 

ζοζηδιαηζηή ελυκηςζδ ημο εθθδκζημφ ζημζπείμο.  ημπυξ ήηακ δ ειθφζδζδ αμοθβανζηήξ 

ζοκείδδζδξ ζημοξ ζθααυθςκμοξ πθδεοζιμφξ ιε απχηενμ ζημπυ πάκηα ηδκ πνμζάνηδζδ ηδξ 

πενζμπήξ ζηδ Βμοθβανία.  Ζ ζοιπενζθμνά ηςκ Βμοθβάνςκ δδιζμφνβδζε αβεθφνςηα ιίζδ. Έηζζ ημ 

ζφκμθμ ζπεδυκ ηςκ αμοθβανμιαηεδυκςκ απυ ημκ Νέζημ ιέπνζ ημκ Αλζυ δζέθοβε ζηδ Βμοθβανία 

εκχ ζηδκ Δθθάδα έιεζκακ μζ ζθααμιαηεδυκεξ ηδξ δοηζηήξ Μαηεδμκίαξ. 

 

2.1.7) Πεξίνδνο Μεζνπνιέκνπ 

οκεήηδ Νεσβφ (1919)
11

: Ζ Βμοθβανία δεκ δζεηδζημφζε πθέμκ ηίπμηα απυ ηδκ Δθθάδα εκχ ιε ηδ 

ζοκεήηδ ηςκ εανχκ (1920) δ Δθθάδα ακαθάιαακε ηδκ οπμπνέςζδ κα ακαβκςνίζεζ ημοξ 

ηαημίημοξ ηςκ πενζμπχκ πμο είπε απμηηήζεζ ιεηά ημ 1914, ηδκ πνμζηαζία ηςκ ιεζμκμηήηςκ ζηζξ 

μπμίεξ πενζθαιαάκμκηακ ηαζ μζ ζθααυθςκμζ ηδξ εθθδκζηήξ Μαηεδμκίαξ, ζζυηδηα δζηαζςιάηςκ 

ακελανηήηςξ θοθήξ ή ενδζηείαξ ηαζ κα οπμζπεεεί δζμίηδζδ ζφιθςκα ιε ηζξ ανπέξ ηδξ εθεοεενίαξ 

ηαζ ηδξ δζηαζμζφκδξ. 

Παν' υθμ ηζξ ζοκεήηεξ πμο οπμβνάθδηακ ζηα πνυκζα ημο ιεζμπμθέιμο, δ Μαηεδμκία πανέιεζκε 

πεδίμ έκημκδξ δζαιάπδξ. Σδ δεηαεηία ημο 1920 δ εναία  οζμεέηδζε ιζα εέζδ μοζζαζηζηά 

αμοθβανζηή: ηδκ ίδνοζδ αοηυκμιδξ Μαηεδμκίαξ πμο εα πενζθάιαακε ηζξ πενζθένεζεξ ημο Βανδάνδ, 

ημο Πζνίκ ηαζ ημο Αζβαίμο. Οζ πνμζπάεεζεξ ηςκ εθθδκζηχκ ηοαενκήζεςκ ζε υθδ ηδκ δζάνηεζα ημο 

Δηθόλα 2.2) Ο καθεδνληθόο ρώξνο ζύκθσλα κε Σιαβνκαθεδόλεο εζληθηζηέο. Η Μαθεδνλία ηνπ 

Αηγαίνπ ελσκέλε κε ηε Μαθεδνλία ηνπ Πηξίλ θαη ηνπ Βαξδάξε. 

                                            
11 Γεχνβζμξ Ν. Νζημθμφδδξ, Οζ Έθθδκεξ θααυθςκμζ ζηδ Μαηεδμκία: Ζ ζζημνία ηαζ ημ πνυαθδια ηδξ ηαοηυηδηάξ 

ημοξ, Ζνυδμημξ (2002), ζεθ.37. 
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ιεζμπμθέιμο ζημκ εηπαζδεοηζηυ ημιέα  εκίζποζακ ηδκ απμζηνμθή ηςκ ιεθχκ ηδξ ιεζμκυηδηαξ 

πνμξ ηδκ εθθδκζηή βθχζζα. Έκα άθθμ πνυαθδια πμο δδιζμφνβδζε δοζανέζηεζα ζημοξ 

ζθααμιαηεδυκεξ ήηακ δ ακηζπανάεεζή ημοξ ιε ημοξ πνυζθοβεξ ζπεηζηά ιε ηδ δζακμιή ηαζ ηδκ 

εηιεηάθθεοζδ ηςκ πνχδκ ιμοζμοθιακζηχκ βαζχκ. 

 Οζ ζπέζεζξ επζδεζκχεδηακ ιε ημ πνςηυημθθμ Πμθίηδ- Καθθχθ (επηέιανζμξ 1924) ηαεχξ μζ 

θααυθςκδ ιεζμκυηδηα  ηδξ Μαηεδμκίαξ ακαβκςνζγυηακ ςξ αμοθβανζηή ηαζ δδιζμονβήεδηε εζδζηυ 

αθθααδηάνζμ βζα ημοξ ζθααυθςκμοξ (Abecedar). Σμ 1925 ιένμξ ηςκ ζθααυθςκςκ ιεηακάζηεοζακ 

ζηδκ Γζμοβημζθααία ιεηά απυ ιοζηζηή ζοιθςκία ιε ηδκ Δθθάδα. 

Μέπνζ ημ 1936 μζ ζθααυθςκμζ είπακ ακεπεεί ηδκ εθθδκζηή πμθζηζηή δζμίηδζδ  πςνίξ κα ζδιαίκεζ υηζ 

είπακ απμηηήζεζ εθθδκζηυ θνυκδια. Σμ ηαεεζηχξ υιςξ ηδξ 4δξ Αοβμφζημο επέααθε ζημοξ 

ζθααυθςκμοξ ηδκ εηιάεδζδ ηδξ εθθδκζηήξ ηαζ απαβυνεοζε ηδ πνήζδ βθχζζαξ ηςκ ζθααυθςκςκ  

ιε απμηέθεζια πμθθμί Έθθδκεξ ζθααυθςκμζ κα ζηναθμφκ πνμξ ημοξ ηαηαηηδηέξ Βμφθβανμοξ. 

 

2.1.8) Τα γεγνλόηα κεηά ηνλ Β' Παγθόζκην πόιεκν 

ημκ Β΄ Παβηυζιζμ πυθειμ μζ Βμφθβανμζ βζα άθθδ ιζα θμνά δζεηδζημφζακ μθυηθδνδ ηδ 

Μαηεδμκία αθθά δ έηααζδ ημο πμθέιμο δεκ ημοξ αμήεδζε ζδζαίηενα κα πναβιαημπμζήζμοκ ημοξ 

ζηυπμοξ ημοξ. ημ ηέθμξ ημο Β' Παβημζιίμο πμθέιμο δ Γζμοβημζθααία,  ημ πζμ ζζπονυ ααθηακζηυ 

έεκμξ,  ζηυπεοε κα επζδζχλεζ ηδκ έκςζδ ηςκ ηιδιάηςκ ημο Πζνίκ (Βμοθβανία) ηαζ ημο Αζβαίμο 

(Δθθάδα) ζηδ ηοαένκδζδ ηςκ ημπίςκ
12

. Σζξ θζθμδμλίεξ βζα ηδκ επέηηαζδ ηδξ Γζμοβημζθααίαξ  

ακέπηολε μ Σίημ μ μπμίμξ απμθάζζζε  κα ηδκ επεηηείκεζ ιέπνζ ημ Αζβαίμ ζοιπενζθαιαάκμκηαξ ζηα 

ζφκμνά ηδξ ημ ακφπανηημ ιέπνζ ηυηε έεκμξ ηςκ “Μαηεδυκςκ” (είκαζ βεβμκυξ υηζ οπάνπεζ ζθααζηή 

μιάδα ηα ιέθδ ηδξ μπμίαξ αοημαπμηαθμφκηαζ Μαηεδυκεξ ηαζ επζεοιμφκ κα έπμοκ ημ δζηυ ημοξ 

ηνάημξ. Ζ επζεοιία ημοξ  απμηεθεί ακαθαίνεημ δζηαίςιά ημοξ ηαζ ηακείξ δεκ ιπμνεί κα ημ ανκδεεί. 

Γεκ έπμοκ υιςξ ηακέκα δζηαίςια ζηδκ απμηθεζζηζηή πνήζδ ημο μκυιαημξ Μαηεδμκία ηαζ ζηδκ 

μζηεζμπμίδζδ ηάεε ηζ ιαηεδμκζημφ βζαηί πίζς απυ αοηέξ ηζξ απαζηήζεζξ οπμαυζηεζ μ εεκζηζζιυξ ηαζ 

αθοηνςηζζιυξ πμο είκαζ ηαημί ζφιαμοθμζ βζα ηδκ ίδζα ηδκ φπανλδ ημοξ). 

Σμ 1947 μ Σίημ ηαζ Γδιδηνυθ οπέβναρακ ζοκεήηδ θζθίαξ. Καζ ηα δφμ ηνάηδ ζοιιεηείπακ ζημκ 

ειθφθζμ. Συζμ δ Βμοθβανία υζμ ηαζ δ Γζμοβημζθααία οπμζηήνζγακ ηδκ ηεθζηή εηπχνδζδ ηδξ 

Μαηεδμκίαξ ημο Αζβαίμο ηαζ ηδκ εκμπμίδζδ ηδξ ιε ηζξ άθθεξ δφμ πενζθένεζεξ. 

Ζ ειιμκή ηδξ Γζμοβημζθααίαξ ζηδκ αλίςζή κα ακαβκςνίζεζ δ Δθθάδα ημοξ ζθααυθςκμοξ πμο 

έιεζκακ ζηδκ εθθδκζηή Μαηεδμκία ςξ “Μαηεδμκζηή ιεζμκυηδηα” ηαεοζηένδζε ηδκ μιαθμπμίδζδ 

ηςκ ζπέζεςκ έςξ ημ 1959. 

                                            
12

 Barbara Jelavich, Ιζηορία ηφλ Βαιθαλίφλ || 20ος αηώλας, Πμθφηνμπμκ (2006), ζεθ.480 
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Με ηδκ ίδνοζδ ηςκ ημπίςκ (1992) ηέεδηακ ηάπμζμζ υνμζ: δέζιεοζδ ημο κέμο ηνάημοξ υηζ δεκ εα 

δζεηδζηεί εδάθδ βεζημκζηχκ πςνχκ, δεκ εα δδιζμονβεί αζηήνζπηα ιεζμκμηζηά γδηήιαηα εζξ αάνμξ 

ηδξ Δθθάδαξ ηαζ δεκ εα μζηεζμπμζείηαζ ηδκ εθθδκζηή ηθδνμκμιία ζημκ εθθδκζηυ πχνμ. 

 

2.1.9) Τξαθαηξνύθεο 

 ∆ζαθμνεηζηή είκαζ δ πενίπηςζδ ηςκ Σναηαηνμφηδδςκ,  ζθααυθςκςκ μνευδμλςκ πθδεοζιχκ ηδξ 

Μζηνάξ Αζίαξ,  ημοξ μπμίμοξ ζοιπενζέθααακ ζηζξ ακηαθθαβέξ πθδεοζιχκ ιε ηδκ Σμονηία.  

Καημζημφκ ζε ιενζηά πςνζά ζηδ Β.  Δθθάδα ηαζ βεκζηά ιζθμφκ ηδ βθχζζα ημοξ (Μπαθηζζχηδξ 

Λάιπνμξ, Αεήκα 2007). 

2.1.10) Ήζε θαη έζηκα 

Οζ Νηυπζμζ- Μαηεδυκεξ πανά ηζξ πζέζεζξ πμο έπμοκ δεπεεί ηαζ αοημί ιε ηδ ζεζνά ημοξ ηαηά ηαζνμφξ 

ςζηυζμ έπμοκ δζαηδνήζεζ ζε ιεβάθμ ααειυ ηδ βθχζζα αθθά ηαζ ηάπμζα ήεδ ηαζ έεζιά ημοξ. Σα πζμ 

βκςζηά απυ ηα έεζιά ημοξ πμο ζοκηεθμφκηαζ αηυια ηαζ ζήιενα είκαζ: ηα Ακαζηεκάνζα, μζ “Φςηζέξ”  

ζηδ Φθχνζκα ή “Κυθζκηα Μπάιπς” υπςξ απμηαθείηαζ ζε πμθθέξ πενζμπέξ ηδξ Μαηεδμκίαξ, μζ 

“Φακμί” ηδξ Κμγάκδξ, “Γεκίηζανμζ” ηαζ “Μπμφθεξ” ζηδ Νάμοζα η.η.θ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 2.3) Γπλαηθεία Μαθεδνληθή θνξεζηά.           Δηθόλα 2.4) Αλδξηθή καθεδνληθή θνξεζηά. 
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                                      Δηθόλα 2.5) Έζηκν “Κόιηληα Μπάκπσ” ζηελ Αικσπία. 
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Πόληηνη 

Δηθόλα 2.6) Φάξηεο Διιεληθνύ Πόληνπ 

 

2.2.1) Εηζαγωγή 

ημκ πμκηζαηυ θαυ αιθζζαδηήεδηε ημ δζηαίςια ζηδκ φπανλδ, ημ δζηαίςια ζημ ζεααζιυ ηδξ 

εεκζηήξ ηαζ πμθζηζζηζηήξ ημο ηαοηυηδηαξ, ημ δζηαίςια κα δζαηδνεί ηδκ εζνδκζηή ηαημπή ημο 

εδάθμοξ ημο. Τπεφεοκμ βζα ημ έβηθδια βεκμηημκίαξ ημο πμκηζαημφ θαμφ είκαζ ημ μεςιακζηυ ηαζ 

ηειαθζηυ ημονηζηυ ηνάημξ(ΚΔΠΟΜΔ 1991). Πυκημξ
13

, ηαηά ημκ Ζνυδμημ, ημκ Ξεκμθχκηα η.α. 

μκμιάγεηαζ δ  παναθζαηή  πενζμπή ημο Δφλεζκμο Πυκημο ακάιεζα ζημ Φάζδ πμηαιυ, ημκηά ζημκ 

μπμίμ ανίζηεηαζ δ ζδιενζκή πυθδ Βαημφι ηδξ Γεςνβίαξ, ηαζ ηδκ Ζναηθεία ηδκ Πμκηζηή. Οζ 

Έθθδκεξ ημο Πυκημο
14

 πήνακ ηδκ μκμιαζία ημοξ απυ ημκ παηνμβμκζηυ ημοξ πχνμ πμο ανίζηεηαζ 

ζημ αμνεζακαημθζηυ ιένμξ ηδξ ζδιενζκήξ Σμονηίαξ, ζηδκ αηηή ηδξ Μαφνδξ Θάθαζζαξ (Michel 

Bruneau). Καη' επέηηαζδ μ υνμξ αοηυξ απμδίδεηαζ ζημοξ εθθδκζημφξ πθδεοζιμφξ πμο 

εβηαηέθεζρακ ηδκ πενζμπή, βζα κα εβηαηαζηαεμφκ ζηδκ εονφηενδ πενζμπή ημο Καοηάζμο. Οζ 

                                            
13 Κςκζηακηίκμξ Φςηζάδδξ, Η Γελοθηολία ηφλ Διιήλφλ ηοσ Πόληοσ, Αεήκα (2004), ζεθ.19. 
14 Michel Bruneau (δζεφεοκζδ), Η δηαζπορά ηοσ ποληηαθού Διιεληζκού, Θεζζαθμκίηδ (2000), ζεθ.27-28. 
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Έθθδκεξ ημο Πυκημο ζήιενα είκαζ 2.000.000 ζε υθμ ημκ ηυζιμ υπμο ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ 

ανίζηεηαζ ζηδκ Δθθάδα ηαζ ζηζξ πχνεξ ηδξ πνχδκ μαζεηζηήξ Έκςζδξ. 

 

2.2.2) Τα πνώηα ειιεκηθά ζημηπεία ζηε Μηθναζηαηηθή πενζόκεζμ 

Γφνς ζημ 1.000 π.Υ. πναβιαημπμζήεδηακ ηα πνχηα ηαλίδζα ζε αοηή ηδκ πενζμπή ηονίςξ βζα ημ 

πνοζυ αθθά ηαζ βζα άθθα ιεηαθθέοιαηα. Οζ Έθθδκεξ ηδνμφζακ ηα έεζια ηαζ ηζξ παναδυζεζξ ηαζ 

ζδζαίηενα ηαηά ηδ ααζζθεία ηςκ Μζεζδναηχκ υπμο ηαεζενχεδηε δ εθθδκζηή βθχζζα ςξ επίζδιδ ημο 

ααζζθείμο. Ο πνζζηζακζζιυξ δζαδυεδηε απυ ημοξ Απυζημθμοξ Ακδνέα ηαζ Παφθμο βζα ημοξ μπμίμοξ 

έπμοκ πηζζηεί ηαζ καμφξ πνμξ ηζιήκ ημοξ. Ήδδ απυ ημκ 5μ αζ. μθυηθδνδ δ ιζηναζζαηζηή πενζυκδζμξ 

ιε πθδεοζιυ 22.000.000 ήηακ εκηεθχξ πνζζηζακζηή ιε επίζδιδ βθχζζα ηδκ εθθδκζηή. Οζ Σμφνημζ 

ημκ 11μ αζ. ήηακ πμθφ θίβμζ. ιςξ ιε δζάθμνα ζπέδζα ηαζ ζοκμιςζίεξ ηαηάθενακ ηδ βθςζζζηή ηαζ 

ενδζηεοηζηή αθμιμίςζδ ημο ιζηναζζαηζημφ πθδεοζιμφ (Κςκ/κηίκμξ Φςηζάδδξ, 1991). 

 

 

2.2.3) Δηαζπμνά ημο πμκηηαθμύ Ειιεκηζμμύ 

Δπίζδια δ κεμεθθδκζηή δζαζπμνά ανπίγεζ ηδκ ζζημνζηή ηδξ πμνεία ημ 1453 αθθά ηαζ ιε ηδκ 

ηαηάθδρδ ηδξ Σναπεγμφκηαξ (1461).  Ζ επυιεκδ βκςζηή έλμδμξ Δθθήκςκ ηδξ Μζηνάξ Αζίαξ πνμξ 

ηδ Γεςνβία έβζκε ημ 1490. Ζ πνμζάνηδζδ ηδξ Κνζιαίαξ ημ 1768 αφλδζε ημ ιεηακαζηεοηζηυ ηφια 

ηςκ Δθθήκςκ. Σμ 1804-10 πμθθμί Πυκηζμζ ελαζηίαξ ημο ενδζηεοηζημφ θακαηζζιμφ ηαζ ηδξ ζηθδνήξ 

ζοιπενζθμνάξ ηςκ Σενειπέδδςκ εβηαηέθεζρακ ημκ Πυκημ. 

Δπίζδξ ιε ηδκ εθθδκζηή επακάζηαζδ (1821) ηαζ ημκ νςζμημονηζηυ πυθειμ (1828-29) έκαξ ιεβάθμξ 

ανζειυξ πήνε πάθζ ημ δνυιμ ηδξ πνμζθοβζάξ. Με ημκ  εθθδκμημονηζηυ πυθειμ ημο 1897 ηα 

ειπμνζηά πνμκυιζα ηςκ Δθθήκςκ ημο Πυκημο ιεζχεδηακ. Σα εεκζηά ηζκήιαηα ζηα ιαηεδμκζηά 

εδάθδ πνμηάθεζακ ηδκ ακηίδναζδ ηδξ Οεςιακζηήξ αοημηναημνίαξ δ μπμία είπε ζημπυ  κα ιδκ 

οπμζηεί άθθεξ εδαθζηέξ απχθεζεξ ηαζ ιε ηδ ζοιαμθή ημο ηζκήιαημξ ηςκ Νεμημφνηςκ ημ 1908 

δζεηδίηδζακ ηδ δδιζμονβία εκυξ εεκζημφ ημονηζημφ ηνάημοξ πςνίξ ιεζμκυηδηεξ πμο κα απεζθμφκ 

ηδκ εδαθζηή ημοξ αηεναζυηδηα. Έηζζ, απυ ημ 1908 ιέπνζ ημ 1923 παναηδνμφκηαζ ζοκεπζγυιεκμζ 

δζςβιμί εκακηίμκ ηςκ πνζζηζακχκ Δθθήκςκ ημο Πυκημο. Ο Ναγίι ιπέδξ πνςηενβάηδξ ημο 

Νεμημονηζημφ ηζκήιαημξ απυ ηδ ιφνκδ είπε: “Σμ εθθδκζηυ αίζεδια πνέπεζ κα ιεζςεεί υπζ ιμκάπα 

ζημ ζπμθείμ αθθά ηαζ μπμοδήπμηε εηδδθχκεηαζ αοηυ βζα ηδ ζςηδνία ηδξ Σμονηίαξ”. Οζ δζςβιμί 

ηνάηδζακ ιέπνζ ημ 1923 ιε ηδκ οπμβναθή ηδξ ζοκεήηδξ ηδξ Λςγάκδξ ηαζ ηδκ οπμπνεςηζηή 

ακηαθθαβή ηςκ πθδεοζιχκ. Οζ δζςβιμί ηςκ Νευημονηςκ αθθά ηαζ ημο Κειάθ Αηαημφνη ιέπνζ ηδκ 

ελυκηςζδ ημο πμκηζαημφ ζημζπείμο ήηακ πάνα πμθθμί ηαζ ηάεε θμνά ηαζ πεζνυηενμζ ιε απμηέθεζια 

πμθθμί Πυκηζμζ κα ιεηακαζηεφμοκ ζηζξ πνχδκ ζμαζεηζηέξ πχνεξ  ηαζ ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ζηδκ 
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Δθθάδα αθθά ηαζ πνμξ ηδ Βυνεζα ηαζ Λαηζκζηή Αιενζηή, Μέζδ Ακαημθή, Δονχπδ. Καηά ηδκ 

απμβναθή ημο 1928 οπήνπακ 240.695 πνυζθοβεξ ημο Πυκημο ζηδ Μαηεδμκία ηαζ Θνάηδ ζε έκα 

ζφκμθμ 1.221.849 πνμζθφβςκ ηδξ Μζηνάξ Αζίαξ. 

Απυ ηδκ έκανλδ ηςκ νςζμμεςιακζηχκ ζοβηνμφζεςκ ημ 1914, μ Ακαημθζηυξ Πυκημξ ηαζ μ 

Καφηαζμξ απμηέθεζακ πεδίμ ζοβηνμφζεςκ  ιε εφιαηα ημοξ εθθδκζημφξ πθδεοζιμφξ. Καηά ηδκ 

επίεεζδ ηςκ ημονηζηχκ ζηναηεοιάηςκ ζημκ Ακαημθζηυ Καφηαζμ πμθθά εθθδκζηά πςνζά 

θεδθαηήεδηακ ή ηαηαζηνάθδηακ, εκχ πενίπμο 20.000 Έθθδκεξ ακαγήηδζακ ηαηαθφβζμ αμνεζυηενα 

Σμ Παηνζανπείμ ζε έκδεζλδ πέκεμοξ ακαβηάζηδηε κα ηθείζεζ ζηζξ 15 Μασμο 1914 υθεξ ηζξ 

εηηθδζίεξ ηαζ ηα ζπμθεία. ηζξ 20 Ημοθίμο 1914 ηήνολακ βεκζηή επζζηνάηεοζδ
15

 απυ 19 έςξ 45 

εηχκ ηθήεδηακ ζημκ πυθειμ. ζμζ δεκ πανμοζζάγμκηακ ζε 11 ιένεξ ηνίκμκηακ θζπμηάηηεξ ηαζ 

ηαηαδζηάγμκηακ ζε εάκαημ. Δπίζδξ δ πνμέθαζδ ηςκ Ρχζςκ ζημκ Ακαημθζηυ Πυκημ ημ 1916  

πνμηάθεζακ αίαζδ ακηίδναζδ ηςκ μεςιακζηχκ ανπχκ πμο ελαπέθοακ ακεθέδημοξ δζςβιμφξ ημ 

1916-17 εκακηίμκ ημο εθθδκζημφ ζημζπείμο ημο Γοηζημφ Πυκημο. ηα 1916 πάκς απυ 250.000 

πυκηζμζ έθοβακ πνμξ ημκ Καφηαζμ. ήιενα μζ πυκηζμζ ζηδ μαζεηζηή Έκςζδ θηάκμοκ ηζξ 400.000. 

Απυ ημοξ 697.000 Πυκηζμοξ πμο γμφζακ ημ 1913 ζημκ Πυκημ, πενζζζυηενμζ απυ 353.000, δδθαδή 

πμζμζηυ ιεβαθφηενμ απυ ημ 50%, εακαηχεδηακ ιέπνζ ημ 1923 απυ ημοξ Νευημονημοξ ηαζ ημοξ 

Κειαθζημφξ ζηζξ πυθεζξ ηαζ ηα πςνζά, ζηζξ ελμνίεξ ηαζ ηζξ θοθαηέξ, ηαεχξ ηαζ ζηα ηάβιαηα 

ενβαζίαξ, ηα θεβυιεκα “αιεθέ ηαιπμονμφ”.   

Ζ άνκδζδ ημο Κειάθ κα δεπηεί ηδ ζοκεήηδ ηςκ εανχκ ηαζ ημ ζφιθςκμ θζθίαξ ιεηαλφ Κειάθ- 

ιπμθζεαίηςκ ιεηά ηδκ επζηνάηδζή ημοξ ζημκ ειθφθζμ αθθά ηαζ δ αθθαβή ζηναημπέδμο ηςκ 

Μεβάθςκ Γοκάιεςκ εκίζποζακ ημκ Κειάθ ηαζ δ ακεδαθζηή απυθαζδ ηδξ κέαξ εθθδκζηήξ 

ηοαένκδζδξ κα πηοπήζεζ ηδκ έδνα ηςκ Κειαθζηχκ, ηδκ Άβηονα μδήβδζακ ζζβά ζζβά ζηδκ ελυκηςζδ 

ηαζ ζηδκ μθζηή απμιάηνοκζδ ημο εθθδκζημφ ζημζπείμο απυ ηδ Μζηνά Αζία. Μεηά ηδκ άηαηηδ 

οπμπχνδζδ ηςκ εθθδκζηχκ ζηναηεοιάηςκ μ ημονηζηυξ ζηναηυξ εζζέααθε ζηδ ιφνκδ. Μέζα ζε 

δζάζηδια 5 εαδμιάδςκ είπακ ιεηαθενεεί απυ ημ θζιάκζ ηδξ ιφνκδξ ηαζ ηζξ βφνς πενζμπέξ ζηδκ 

Δθθάδα 262.587 άημια. Χξ ηζξ 15 Γεηειανίμο 1922, 890.000 άημια απυ ηδκ Ακαημθία, ηδ Θνάηδ 

ηαζ ημκ Πυκημ είπακ απμαζααζηεί ζηα ιεβάθα θζιάκζα ηδξ δπεζνςηζηήξ Δθθάδαξ ηαζ ηα κδζζά. 

Ήηακ ακαιεκυιεκμ δ δζαζπμνά ηςκ Πμκηίςκ ιεηά ημκ λενζγςιυ απυ ηδκ παηνίδα κα έπεζ ςξ 

απμηέθεζια ηδ βθςζζζηή αθμιμίςζή ημοξ απυ ηδ βθχζζα ηδξ πχνα πμο ημοξ οπμδέπεδηε . Πμθφ 

πενζζζυηενμ ακ δεπεμφιε υηζ ηα πμκηζαηά είκαζ ιζα δζάθεηημξ- παναθθαβή, δζαηνζηζηυ βκχνζζια 

δζαθυνςκ μιάδςκ ιε ημζκή εεκμηζηή ηαηαβςβή. Ζ πμκηζαηή δζάθεηημξ
16

 άνπζζε κα πνδζζιμπμζείηαζ 

απυ ηζξ ανπέξ ημο 8μο αζ. π.Υ. 

 

                                            
15 ΤΠΔΠΘ, Θέκαηα Νεοειιεληθής Ιζηορίας, Γζμθακηυξ, ζεθ.139 
16 Βενμκίηδ Γαθαημφνα, Ρίδες Διιήλφλ: Πόληηοη, ζεθ.100. 
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2.2.4) Ήζε θαη έζημα 

Ο πθδεοζιυξ ηςκ Πμκηίςκ πανά ηδ ιδ ακαβκχνζζδ απυ ηδ πθεονά ημο ημονηζημφ ηνάημοξ ηδξ 

βεκμηημκίαξ ηαζ ηζξ πνμζπάεεζεξ ημο βζα ηδκ παναδμπή απυ ηδκ πθεονά ηςκ Σμφνηςκ ζοκεπίγεζ κα 

δζαηδνεί ηα ήεδ ηαζ έεζια ηαζ κα ηναηά ηζξ παναδυζεζξ ηαζ ηδ ικήιδ γςκηακή αηυια ηαζ ζηζξ 

κευηενεξ βεκζέξ. Πμθφ ιεβάθμ νυθμ έπμοκ παίλεζ ηαζ ηα πμκηζαηά ζςιαηεία ήδδ απυ πμθφ παθζά. Σμ 

ηφνζμ υνβακμ ηδξ πμκηζαηήξ ιμοζζηήξ είκαζ δ θφνα εκχ ζημκ Γοηζηυ Πυκημ πνδζζιμπμζείηαζ επίζδξ 

ημ αζμθί, ημ ηθανίκμ, ημ κηαμφθζ ηαζ μ γμονκάξ. Τπάνπμοκ επίζδξ ηαζ πμθθά έεζια
17

 πμο ηδνμφκ 

ιέπνζ ζήιενα μζ Πυκηζμζ υπςξ ημ έεζιμ ημο “Καθακημημφν”, μ “Υμηθαπυξ”, “Γαιπνμθαθζά”, ημ 

“Νοθμζηέπαζια” η.η.θ. 

 

 

Δηθόλα 2.7) Γπλαηθεία Πνληηαθή θνξεζηά                       Δηθόλα 2.8) Αλδξηθή Πνληηαθή θνξεζηά 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
17  Βενμκίηδ Γαθαημφνα, Ρίδες Διιήλφλ: Πόληηοη, ζει.108-110-112-114-116-118. 
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2.3.1 Βιάπμη: Οκμμαζία θαη πνμέιεοζή 

Ζ ανπζηή ενιδκεία ημο υνμο Βθάπμο απμδζδυηακ ζημκ θαηζκυθςκμ, ημκ οπήημμ ημο Ρςιασημφ 

ηνάημοξ πμο πνδζζιμπμζμφζε ηδ θαηζκζηή βθχζζα  ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ημκ δίβθςζζμ Έθθδκα ηδξ 

Θεζζαθίαξ, Ζπέζνμο, Μαηεδμκίαξ ηαζ ηδξ δζαζπμνάξ. Ακηίεεηα ζήιενα  ζημκ υνμ  Βθάπμ  δίκμκηαζ 

δζάθμνεξ ζδιαζίεξ υπςξ ημο ηηδκμηνυθμο, ημο αμζημφ, ημο απαίδεοηδ, πςνζάηδ αθθά ηαζ ημο 

Δηθόλα 2.9) Οηθνγέλεηα Βιάρσλ (Βέξνηα 1910) 

(Σύιινγνο Βιάρσλ Βέξνηα) 

αβνμίημο.   Γζα ηδκ εηοιμθμβία ηδξ μκμιαζίαξ έπμοκ πνμηαεεί δζάθμνεξ εεςνίεξ
18

. Τπάνπμοκ υιςξ 

δφμ απυρεζξ
19

 ηαηά ηζξ μπμίεξ μ υνμξ Βθάπμξ πνμένπεηαζ είηε απυ ηδ βενιακζηή θέλδ Welch ηαζ 

Walash, ιε ηδκ μπμία μζ Γενιακμί απμηαθμφζακ ημοξ θαηζκυθςκμοξ είηε απυ ηδ θέλδ vlah, vlasi 

ζηδκ παθαζμζθααζηή βθχζζα πμο ζδιαίκεζ αθθυηνζμξ-αθθυθοθμξ πμο θαίκεηαζ κα είκαζ ηαζ δ 

πεζζηζηυηενδ άπμρδ ζφιθςκα ιε ημκ ηέθακμ Ν. ςηδνίμο. Χζηυζμ  δ πθεζμρδθία ηςκ Βθάπςκ 

ηαζ εκηυξ ηαζ εηηυξ ηςκ εθθδκζηχκ ζοκυνςκ αοημαπμηαθμφκηαζ ζηδ βθχζζα ημοξ ιε ημοξ υνμοξ 

“Ανιμφκμο- Ανιμφκζ-Ανιάκμζ
20

” υπμο είκαζ ζοκχκοιμζ ημο Ρςιζυξ, Ρςιαίμξ δδθαδή, πμθίηδξ ηδξ 

                                            
18 Μάνζμξ Θεμδςναηάηδξ, Ρίδες Διιήλφλ: Βιάτοη, ζεθ.24-25. 
19  ηέθακμξ Ν. ςηδνίμο, Οη Βιατόθφλοη ηοσ Δσρφπαχθού θαη Βαιθαληθού τώροσ, Πεθαζβυξ, (1998), ζεθ.19-20. 
20  ηέθακμξ Ν. ςηδνίμο, Οη Βιατόθφλοη ηοσ Δσρφπαχθού θαη Βαιθαληθού τώροσ, Πεθαζβυξ, (1998), ζεθ.23, 

24,25,26. 
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ακαημθζηήξ νςιασηήξ αοημηναημνίαξ. 

Τπάνπμοκ πμθθέξ απυρεζξ  υζμκ αθμνά ηδκ ηαηαβςβή ηαζ ηαοηυηδηα ηςκ Βθάπςκ
21

 μζ πζμ βκςζηέξ 

ηαζ βεκζηυηενα απμδεηηέξ απυ ηζξ μπμίεξ είκαζ: 

 Οζ Βθάπμζ ηαηάβμκηαζ απυ Ρςιαίμοξ ηηδκμηνυθμοξ ηαζ ζηναηζςηζημφξ απμίημοξ. 

 Οζ Βθάπμζ είκαζ δζαημνμοιακζηυ παναηθάδζ. 

 Δίκαζ απυβμκμζ ημο ανπαίμο εναηζημφ θαμφ ηςκ Βδζζήκςκ ή ζθθονζηυ θφθμ. 

 Δίκαζ αοηυπεμκεξ Έθθδκεξ πμο εηθαηζκίζηδηακ βθςζζζηά απυ ημοξ Ρςιαίμοξ
22

. 

Δίκαζ βεβμκυξ δ επζηνάηδζδ ηδξ ηεθεοηαίαξ άπμρδξ απυ ηδκ πθεζμρδθία ηςκ ζζημνζηχκ. 

  

 

2.3.2) Δηαζπμνά ηωκ Βιάπωκ θαη μεηνμπμιηηηθέξ εγθαηαζηάζεηξ 

 

Δηθόλα 2.10) Μεηξνπνιηηηθέο εγθαηαζηάζεηο Βιάρσλ ην 1769. Φάξηεο ηνπ 

Αζηέξηνπ Κνπθνύδε. 

 

Ζ ιεβάθδ δζαζπμνά ηςκ Βθάπςκ ζοκδέεηαζ ιε ημ ιεβάθμ πθήβια πμο δέπεδηε μ αθάπζημξ ηυζιμξ 

βφνς ζηα 1770, υηακ ιεβάθεξ αθάπζηεξ πυθεζξ, υπςξ δ Μμζπυπμθδ, δ Νζημθίηζα, ημ Αζκμηυπζ, δ 

Γνάιιμοζηα ηαζ άθθεξ, ηαηαζηνάθδηακ μθμζπενχξ. Πάκς απυ 150.000 αθάπμζ  δζαζημνπίζηδηακ 

                                            
21 Ρίγεξ Δθθήκςκ, ημ ίδζμ, αθ. εθ. 30-32. 
22 ςηδνίμο, ημ ίδζμ, αθ. εθ. 29-30. 
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ζ' υθεξ ηζξ ηαηεοεφκζεζξ: Βζέκκδ, Βμοδαπέζηδ, Βεθζβνάδζ, Θεζζαθμκίηδ, Βένμζα, Νάμοζα, έννεξ, 

Φζθζππμφπμθδ, Κςκζηακηζκμφπμθδ, υπμο ίδνοζακ εοδιενμφζεξ πανμζηίεξ   

 Ο ζδιακηζηυηενμξ υβημξ αθάπζηςκ μζηζζιχκ εκηάπεδηε ζηδκ εθθδκζηή επζηνάηεζα ιε ημοξ 

Βαθηακζημφξ Πμθέιμοξ ημ 1912-13. Σμ 1912-13, απυ ημοξ πενίπμο 60.000 Βθάπμοξ πμο μ G. 

Weigand οπμθυβζζε πςξ γμφζακ ζηα Βαθηάκζα ζηα ηέθδ ημο 190ο αζ., μζ 102.330 ανέεδηακ ζηδκ 

Δθθάδα, μζ 30.830 ζηδ ζδιενζκή Π.Γ.Γ.Μ, μζ 13.465 ζηδκ Αθαακία ηαζ πενίπμο 10.000 ζηδ 

Βμοθβανία, ηδ εναία, ημ Κυζμαμ ηαζ ηδ Βμζκία.  Γεκ οπάνπεζ αιθζαμθία πςξ απυ ημοξ 

ιεζαζςκζημφξ, ημοθάπζζημκ, πνυκμοξ ηαζ ιέπνζ θίβμ ιεηά ηα ιέζα ημο 18μο αζχκα, μζ μνεζκμί υβημζ 

ηδξ Πίκδμο ηαζ ηςκ πνμεηηάζεχκ
23

 ηδξ ζοβηέκηνςζακ ηζξ αθάπζηεξ ιδηνμπμθζηζηέξ εζηίεξ. 

Οζ ιδηνμπμθζηζημί μζηζζιμί ηςκ Βθάπςκ είκαζ μζ αηυθμοεμζ: 1) μζ Βθάπμζ ηδξ Νυηζαξ Πίκδμο 

(Βθαπμπχνζα Αζπνμπμηάιμο ηαζ Μαθαηαζίαξ ( “πχνα Μεηζυαμο” ηαζ Βθαπμηγμοιένηα)),  2) ηδξ 

Βυνεζαξ Πίκδμο (αθαπμπχνζα Γεαεκχκ), 3) ημο Εαβμνζμφ ηαζ ηδξ Κυκζηζαξ, 4) μζ Βθάπμζ απυ ημκ 

Γνάιιμ, 4) ηδξ Μμζπυπμθδξ ηαζ ηδξ βφνς πενζμπήξ, 5) μζ Αναακζηυαθαπμζ, 6) ημο Οθφιπμο,  7) ηδξ 

Βμνεζμδοηζηήξ Μαηεδμκίαξ ηαζ 8) ηδξ Κεκηνζηήξ ηαζ Ακαημθζηήξ Μαηεδμκίαξ. Έκαξ ηνυπμξ θμζπυκ 

δζαθμνμπμίδζδξ ηςκ Βθάπςκ ιεηαλφ ημοξ είκαζ δ εζςηενζηή ημοξ ηαλζκυιδζδ αάζεζ ηδξ 

πνμέθεοζήξ ημοξ. Ζ βθχζζα αεααίςξ οπήνλε έκα αηυια, αθθά ααζζηυ ηνζηήνζμ δζαθμνμπμίδζδξ. Ζ 

δζαθμνμπμίδζδ αοηή ιπμνμφζε κα ηαηαθήλεζ ιέπνζ ηαζ ζηδκ έηθναζδ δζαθμνεηζημφ 

αοημπνμζδζμνζζιμφ, ιεηαλφ ηςκ  Armanj (εθθ.: Βθάπμζ) ηαζ  Rramanj (εθθ.: Αναακζηυαθαπμζ).  Σμ 

ιεβαθφηενμ ιένμξ ημο θελζθμβίμο ηςκ Βθάπςκ πνμένπεηαζ απυ ηα θαηζκζηά ηαζ εθθδκζηά. Έκαξ 

άθθμξ ηνυπμξ δζαθμνμπμίδζδξ ηςκ αθάπζηςκ μζηζζιχκ είκαζ μ ηφπμξ εβηαηάζηαζδξ. ηα ιέζα ημο 

20μο αζχκα, μζ Βθάπμζ εκημπίγμκηαζ ζηδκ Δθθάδα ιε ηνεζξ δζαθμνεηζημφξ ηφπμοξ εβηαηάζηαζδξ: ημ 

ιυκζιμ (αζηζηυ ηαζ διζαζηζηυ), ημκ διζιυκζιμ ηαζ ημ κμιαδζηυ. 

ηζξ ανπέξ ημο 20μο αζ. ηαζ ζφιθςκα ιε ηδκ μζημκμιία ημοξ, ηα αθαπμπχνζα ιπμνμφκ κα πςνζζημφκ  

ζε δφμ ααζζηέξ αθθά υπζ ζαθχξ δζαηνζηέξ ηαηδβμνίεξ: 1. μζηζζιμί πμο επζηναημφζε δ ηηδκμηνμθζηή 

μζημκμιία ηαζ 2. μζηζζιμί πμο επζηναημφζε δ ειπμνμαζμηεπκζηή μζημκμιία. 

 

2.3.3) Κμοηζμβιαπηθό δήηεμα 

Ζ ααζζηή υιςξ δζάηνζζδ ηςκ Βθάπςκ, ηαηά ηδκ πενίμδμ 1924-1940, ήηακ ακάιεζα ζε  

εθθδκυθνμκεξ ηαζ νμοιακίγμκηεξ Βθάπμοξ. Ζ δζάηνζζδ αοηή πνμτπήνπε δζυηζ ανπζηά ήηακ 

απμηέθεζια ηςκ εηδδθχζεςκ ημο ακηαβςκζζιμφ βζα ημκ πνμζεηαζνζζιυ ηςκ Βθάπςκ ιεηαλφ ημο 

νμοιάκζημο ηαζ ημο εθθδκζημφ εεκζηζζιμφ εκηυξ ηδξ Οεςιακζηήξ αοημηναημνίαξ απυ ηα ιέζα ημο 

19μο αζχκα (πενίπμο απυ ημ 1860) ηαζ ελήξ.  Ο ακηαβςκζζιυξ αοηυξ μκμιάζηδηε  Κμοηζμαθαπζηυ 

                                            
23 Αζηένζμξ Η. Κμοημφδδξ, Οζ ιδηνμπυθεζξ ηαζ δ δζαζπμνά ηςκ Βθάπςκ, Θεζζαθμκίηδ (1999), ζεθ.23. 
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Εήηδια
24

. Χξ πνςηανπζηή  ιεηαηυπζζδ εα πνέπεζ κα εεςνήζμοιε ηδκ άκμδυ ημοξ ζηα μνεζκά ηδκ 

επμπή ηδξ άθζλδξ ηαζ ηδξ εβηαηάζηαζδξ ηςκ θάαςκ. 

 

2.3.4) Πνμζθμνά Βιάπωκ 

Απμδεδεζβιέκα είκαζ ηενάζηζα δ πνμζθμνά ηςκ Βθάπςκ ζ' υθμοξ ημοξ ημιείξ ημο Δθθδκζζιμφ: ςξ 

ανιαηςθμί ηδκ πενίμδμ ηδξ επακάζηαζδξ, ςξ εοενβέηεξ ημο οπυδμοθμο εθθδκζζιμφ ηαζ εκζζποηέξ 

ημο αβχκα, ςξ πνςηαβςκζζηέξ ζηα μζημκμιζηά ηαζ πμθζηζζιζηά δνχιεκα. Οζ Βθάπμζ, ζημ κευηενμ 

ζζημνζηυ πνμζηήκζμ, έπμοκ κα ακαδείλμοκ ιεβάθμοξ δαζηάθμοξ ηαζ πμθειζζηέξ ημο βέκμοξ ζηδ 

Θεζζαθία, ηδκ Ήπεζνμ, ηδ Μαηεδμκία, αθθά ηαζ έκα ιεβάθμ πθήεμξ απυ ειπμνμαζμηέπκεξ πμο 

ζηεθέπςζακ ηζξ εθθδκμνευδμλεξ ημζκυηδηεξ ηςκ αζηζηχκ ηέκηνςκ ζε μθυηθδνδ ζπεδυκ ηδ 

Βαθηακζηή. 

2.3.5) Μμγιεκίηεξ Βιάπμη 

 
Σα ιεβθεκίηζηα:  Ζ Δθθάδα ηαζ θζβυηενμ δ ΠΓ∆Μ είκαζ μζ πχνεξ πμο «θζθμλεκμφκ»  ηα ιεβθεκίηζηα.  

ημκ μνεζκυ υβημ ημο Πάζημο έλζ μζηζζιμί ζημκ 20υ αζχκα ιζθμφκ ηα αθάπζηα,  εκχ ηάπμζμζ άθθμζ 

εηζθααίζηδηακ. Οζ ίδζμζ αοημαπμηαθμφκηαζ vlau (vlaşi  πθδε.)  ηαζ δ βθχζζα ημοξ vlaşeşti.  Ζ 

βθχζζα βεκζηά ιζθζέηαζ ηαζ απυ ζπεηζηά κευηενεξ δθζηίεξ. 

 

 

2.3.6) Ήζε θαη έζημα 

 

Οζ Βθάπμζ απυ ηδ ιενζά ημοξ είκαζ πμθφ πενήθακμζ βζα ηδκ ηαηαβςβή ημοξ ηαζ ιε ηα υζα έπμοκ 

πνμζθένεζ ζημκ Δθθδκζζιυ βζα αοηυ ηαζ δεκ εέθμοκ κα παεεί δ πανάδμζδ αθθά ηαζ δ βθχζζα ημοξ. 

Αοηή δ επζεοιία ημοξ εκζζπφεηαζ ιέζα απυ ημ ένβμ ηςκ πμθζηζζηζηχκ ζοθθυβςκ αθθά ηαζ ηςκ ίδζςκ 

ηςκ ακενχπςκ ιέζα απυ ηδ ζοιιεημπή ημοξ ζημοξ ζοθθυβμοξ αθθά ηαζ ιέζς ηςκ δζμνβακχζεςκ 

πμο θαιαάκμοκ πχνα. Ζ πζμ βκςζηή εηδήθςζδ πμο πναβιαημπμζμφκ ηαζ ζοκενβάγμκηαζ ηαζ 

εκχκμκηαζ υθμζ μζ Βθάπμζ    είκαζ ημ βκςζηυ “Ακηάιςια ηςκ Βθάπςκ” πμο πναβιαημπμζείηαζ ηάεε 

πνυκμ  ηαζ  ιε ιεβαθφηενδ ακηαπυηνζζδ. Άνπζζε ζακ ζδέα απυ ημ 1983-84.  Φέημξ εα 

πναβιαημπμζδεεί ζηδ Λάνζζα ζηζξ 16-17-18 Ημοκίμο. 

 

 

 

                                            
24 Υνήζημο Π. Κςκζηακηίκμο, Ανςιμφκμζ: Μεθέηεξ βζα ηδκ ηαηαβςβή ηαζ ηδκ ζζημνία ημοξ, Θεζζαθμκίηδ (1996), 

ζεθ. 69-76. 
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Δηθόλα 2.11) 30ν Παλειιήλην Αληάκσκα Βιάρσλ Μειηά Μεηζόβνπ, 29 Ινπλίνπ 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 2.12)Βιάρηθεο θνξεζηέο Αλαηνιηθνύ Βεξκίνπ 
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3.1) Σοκεκηεύλεηξ Πμκηίωκ 

 

Σπλέληεπμε 1 

κμια: Α. Λ. 

 

Θέισ λα κνπ πείηε πνηα είλαη ε θαηαγσγή ζαο. Πόηε ήξζαλ εδώ πέξα; 

 

Ζ ηαηαβςβή ιμο είκαζ απυ ηδκ Κνφα Βνφζδ Πέθθαξ. Δνβάγμιαζ ηαζ δναζηδνζμπμζμφιαζ εδχ. Ζ 

ηαηαβςβή  ηςκ παππμφδςκ ιμο είκαζ απυ ηδκ Μζηνά Αζία. Ο παηέναξ ημο παηένα ιμο είκαζ απυ  

ηδκ Πνμφζα Μζηνάξ Αζίαξ. Ζ ιδηένα ημο παηένα ιμο είκαζ Δδεζζαία ηαζ απυ ηδκ πθεονά ηδξ 

ιδηέναξ ιμο ηαζ δ βζαβζά ηαζ μ παππμφξ είκαζ πνυζθοβεξ απυ ηδκ Σναπεγμφκηα. Οζ πνμπαππμφδεξ 

ήνεακ ζηδκ Δθθάδα ημ 1922 ιε ηδκ ακηαθθαβή ηςκ πθδεοζιχκ ηαζ ηδκ Μζηναζζαηζηή ηαηαζηνμθή. 

Απυ ηεζ ηαζ πένα ζηδ Κνφα Βνφζδ εβηαηαζηάεδηακ απυ ηδκ πθεονά ημο παηένα ιμο ημ 1942 ηαζ 

απυ ηδκ πθεονά ηδξ ιδηέναξ ιμο ήνεακ ημ 1936. 

 

Γλσξίδεηε ηνλ ιόγν ηεο εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ Κξύα Βξύζε; 

 

Οζ βμκείξ ηδξ ιδηέναξ ιμο ήνεακ ζηδκ Κνφα Βνφζδ θυβς ημο υηζ ιε ηδκ απμλήνακζδ ηδξ θίικδξ 

δυεδηακ εδχ πςνάθζα ηαζ δζηαζχεδηακ ηάπμζμοξ ηθήνμοξ. Οζ βμκείξ ημο παηένα ιμο, μ παππμφξ 

ιμο θυβς επαββέθιαημξ πμο ήηακ ζζδδνμονβυξ ηαηέαδηε απυ ηδκ Έδεζζα  ημ 1942 ζηδκ Κνφα 

Βνφζδ θυβς πζμ πνυζθμνμο εδάθμοξ πάκς ζημ επάββεθιά ημο. 

 

Όηαλ ήξζαλ νη παππνύδεο ζαο ζην ρσξηό ππήξραλ νη γεγελείο θαη νη Βιάρνη; 

 

ηδκ Κνφα Βνφζδ έπεζ ένεεζ ηυζιμξ ζε δζάθμνεξ πνμκζηέξ πενζυδμοξ. Σζξ πνμκζέξ πμο ακαθέναιε 

πνζκ υηακ ήνεακ μζ δζημί ιμο οπήνπακ ηάπμζμζ Πυκηζμζ ηαζ ηάπμζμζ Βθάπμζ, αέααζα ηαζ 

ιεηαβεκέζηενα ήνεακ πμθθμί πενζζζυηενμζ απυ ημ '42 ηαζ ημ '36 πμο ακαθέναιε. Φοζζηά οπήνπακ 

ηαζ μζ βδβεκείξ ηάημζημζ εδχ. 

 

 

 

Γλσξίδεηε ηηο άιιεο θαηαγσγέο πνπ ππάξρνπλ εδώ; 

 

Δδχ είκαζ 3 ιεβάθεξ αξ ημ πμφιε νάηζεξ/θοθέξ. Δίκαζ μζ βδβεκείξ, μζ Βθάπμζ ηαζ μζ Πυκηζμζ. Απυ 
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εηεί ηαζ πένα οπάνπμοκ ακ ιπμνμφζαιε κα ηα παναηηδνίζμοιε ςξ παναηθάδζα πυκηζμζ απυ 

δζάθμνα ιένδ ημο Πυκημο ηαζ παίνκμοκ ημ παναηηδνζζηζηυ ημο ημπζημφ εηείκμο πνμζςκοιίμο. Σμ 

ίδζμ ηαζ μζ Βθάπμζ. Τπάνπμοκ μζ αθάπμζ πμο ηαηάβμκηαζ απυ ηδ Φμφνηα, απυ ηδκ Αεημιδθίηζα, απυ 

ηδ αιανίκα ηαζ απυ ηδκ Πναιοεζά. Οζ βδβεκείξ είκαζ μζ βδβεκείξ ηάημζημζ εδχ. Δίκαζ μζ θζβυηενμζ 

πθδεοζιζαηά ηάημζημζ ζηδκ Κνφα Βνφζδ ςξ ανζειυξ. Οζ πυκηζμζ ηαζ αοημί είκαζ απυ δζάθμνα ιένδ 

ημο Πυκημο: Σναπεγμφκηα, αιρμφκηα, μζ θεβυιεκμζ ημονηυθςκμζ πυκηζμζ, οπάνπμοκ μζ 

Μζηναζζάηεξ  πμο είκαζ θζβυηενμζ ζημκ ανζειυ. 

 

Όηαλ ήξζαλ εδώ νη Πόληηνη πσο ηνπο αληηκεηώπηζαλ νη ππόινηπνη θάηνηθνη πνπ έκελαλ ήδε 

ζηελ Κξύα Βξύζε θαη πσο επηθνηλσλνύζαλ κεηαμύ ηνπο; 

 

Δβχ ακ ηαζ θυβς δθζηίαξ δεκ έπς άιεζα ενεείζιαηα ή αζχιαηα αθθά απυ ηα αημφζιαηα ηςκ 

παππμφδςκ ζηα πνχηα πνυκζα απυ υηζ ιε έπμοκ πεζ  οπήνπε ιζα επζθοθαηηζηυηδηα   ιεηαλφ ημοξ 

υιςξ πνυκμ ιε ημ πνυκμ, ιένα ιε ηδ ιένα δ ζοκακαζηνμθή επαββεθιαηζηή ηαζ ημζκςκζηή 

αεθηζςκυηακ ηαζ ζοιαίςκακ ιέπνζ κα θηάζμοιε ζηα πνυκζα ηα δζηά ιαξ πμο πθέμκ δεκ οπάνπεζ 

ιεηαλφ ηςκ θοθχκ ηάπμζα ακηζπαθυηδηα ή ηάπμζα πνμαθήιαηα. Έπμοκ βίκεζ πθέμκ ηαζ ιζηημί βάιμζ 

ηαζ πθέμκ υηακ νςηάκε ηδκ ηαηαβςβή ιαξ θέιε Κνοαανοζζχηεξ. 

 

 

Δζείο ρξεζηκνπνηείηε ηελ Πνληηαθή δηάιεθην; 

 

Σα πμκηζαηά πμο είκαζ δ ιδηνζηή βθχζζα ηςκ παππμφδςκ ιμο δεκ ιπμνχ κα ηα ιζθήζς αθθά ηα 

ηαηαθαααίκς.  Καηαθαααίκς πάνα πμθθέξ θέλεζξ αθθά δεκ ιπμνχ κα ηδκ ιζθήζς βζαηί θυβς 

δθζηίαξ δεκ ηδκ ιζθμφζακε μζ βμκείξ ιέζα ζημ ζπίηζ. Οζ βμκείξ ιμο ιπμνμφζακε κα ηδ ιζθήζμοκε 

βζαηί ηδκ ιζθμφζακ μζ βμκείξ ημοξ ιέζα ζημ ζπίηζ. 

 

Μπνξνύζαλε λα κηιάλε ειεύζεξα ηε γιώζζα ηνπο;Γελ ηνπο είρε απαγνξεπηεί από ην ειιεληθό 

θξάηνο λα εθθξάδνληαη ειεύζεξα; 

 

Νμιίγς ηαζ ηχνα αηυια αοηή ηδκ ζδζμιμνθία ηδξ βθχζζαξ ηδ ιζθάκε ζε υθεξ ηζξ πενζμπέξ ηδξ 

Δθθάδαξ εθεφεενα. Γεκ οπάνπεζ ηάπμζα απαβυνεοζδ ηαζ κμιίγς ηαζ παθζυηενα δεκ οπήνπε άθθςζηε 

πμθθμί ηάημζημζ πνυζθοβεξ πμο ήνεακ ηα πνχηα πνυκζα υπζ ιυκμ πμκηζαηά δεκ ήλενακ ιζθμφζακ 

ιυκμ ημφνηζηα. Οζ βοκαίηεξ απυ υηζ αημφιε πμο δεκ είπακ ηυζδ ιεβάθδ πνυζααζδ ζηδκ εηπαίδεοζδ 

βκχνζγακ υπςξ ήνεακ απυ ηδ Μζηνά Αζία ιυκμ ηα ημφνηζηα. Με ηδκ πάνμδμ ηςκ πνυκςκ 

αεθηζχεδηακ μζ ζοκεήηεξ ζημ ημιιάηζ αοηυ. 
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Δίπαηε πξνεγνπκέλσο όηη δελ κηιάηε, πηζηεύεηε όηη ζα δηαηεξεζεί ε γιώζζα; 

 

Ναζ αοηυ είκαζ εέια πμο ζίβμονα είκαζ ηαθυ κα ιδ παεμφκ αοηά ηα βθςζζζηά ζδζχιαηα αθθά ηχνα 

βίκμκηαζ ηάπμζεξ πνμζπάεεζεξ  ιέζς ηςκ πμθζηζζηζηχκ ζοθθυβςκ κα δζαηδνδεμφκ. Να ηάκμοκ ηάηζ 

ζακ αζπμθία βζα κα ιάεμοκε ηδ βθχζζα αθθά κμιίγς υηζ υηακ δεκ ιζθάξ ηάηζ ζε ηαεδιενζκή αάζδ 

είκαζ πμθφ δφζημθμ κα δζαηδνδεεί ζε αάεμξ πνυκμο ηαζ βζα ηζξ επυιεκεξ βεκζέξ. 

 

 

 

Σπλέληεπμε 2 

Πυκηζμξ 

κμια: Σ. Β, 62 εηχκ 

 

Πνηα είλαη ε θαηαγσγή ζαο; Από πνηα πεξηνρή ήξζε ε νηθνγέλεηά ζαο ζηε Κξύα Βξύζε θαη 

πόηε θαη αλ γλσξίδεηε πόηε εγθαηαζηάζεθαλ γεληθόηεξα νη Βιάρνη ζηελ Κξύα Βξύζε; 

 

Έπς βεκκδεεί ηαζ έπς ιεβαθχζεζ ζηδ Κνφα Βνφζδ ηαζ ηαημζηχ ηαζ ζηδ Κνφα Βνφζδ  ηχνα πθέμκ. 

Οζ βμκείξ ιμο είκαζ πμκηζαηήξ ηαηαβςβήξ ηαζ απυ ηα ζίβμονα ζημζπεία ηα μπμία έπς είκαζ υηζ μ 

παππμφξ ιμο, μ άαααξ μ Σζμοθθίδδξ ηαηαβυηακ ιεκ απυ ημκ ηεκηνζηυ Πυκημ  αθθά ήνεε ςξ 

πνυζθοβαξ ζημ πςνζυ ηζαςηυξ Γνεαεκχκ ηαζ απυ εηεί  μ παππμφξ ήνεε ζηδκ Κνφα Βνφζδ ημ 1929, 

υπζ ιυκμξ ημο αθθά ιαγί ιε άθθμοξ ζοββεκείξ ημο, μζ μπμίμζ ανίζημκηαζ εδχ ζηδ βεζημκζά ιαξ 

πμκδνζηά. ηακ ήνεακ ημ 1929 μ παππμφξ μ άαααξ ιαγί ιε ημοξ άθθμοξ ζοββεκείξ ημο ανήηακ ήδδ 

εδχ εβηαηεζηδιέκμοξ άθθμοξ πνυζθοβεξ πυκηζμοξ ζηδκ ηαηαβςβή Ονδμοθμφδεξ ηαηά ηδκ ζδζαίηενδ 

ηαηαβςβή ημοξ απυ ηδκ Ονκημφ ημο Πυκημο, ήηακ αοημί μζ μπμίμζ ήνεακ ζηδ Κνφα Βνφζδ ημ 1926. 

Οζ δφμ πνμκμθμβίεξ πμο θές 1926 ηαζ 1929  ιζθάιε βζα επμπή ηαηά ηδκ μπμία δ θίικδ αηυια δεκ 

είπε απμλδνακεεί. Ήηακ θίικδ, αάθημξ αηυια. Οζ Ονδμοθμφδεξ ήνεακ απυ ημ πςνζυ Άζ Γζχνβδξ 

Γνεαεκχκ δδθαδή ιε ημκ παππμφ ιμο ήηακ ημκημπςνζακμί ηαζ ζηήνζλακ μζ ιεκ ημοξ δε βζαηί ήηακ 

θηςπά πνυκζα ηυηε, οπήνπε ακέπεζα δεκ ήηακ υπςξ είκαζ ηχνα ηα πνάβιαηα. Αοημί μζ Ονδμοθμφδεξ 

πμο έπμοκ ζηδκ Κνφα Βνφζδ ηα μκυιαηα  ανδβζακκίδδξ, Δθεοεενίμο, Ραθαδθίδδξ αοηά είκαζ 

πμκδνζηά ηα μκυιαηα είκαζ αοημί πμο έηακακ βζα πνχηδ θμνά εηηθδζία ζηδκ Κνφα Βνφζδ ημ 1926 

ιε υ,ηζ πνυζθμνμ οθζηυ ανήηακ: λφθμ, ηαθάιζα θάζπδ η.η.θ. ηαζ ηαηυπζκ ημ 1948-49 λεηίκδζε ηαζ 

έβζκε αοηή δ ιεβάθδ εηηθδζία δ ηαζκμφνζα ημο ςηήνμξ.  ηαδζαηά ιεηά ημ 1929 ενπυηακε ηαζ 

άθθμζ Πυκηζμζ. Πνζκ απυ ημοξ Πυκηζμοξ ζηδκ Κνφα Βνφζδ ενπυκημοζακ μζ ζοιπαηνζχηεξ ιαξ μζ 

Βθάπμζ ιε ηα πνυααηά ημοξ ηαεχξ ήηακ ηηδκμηνυθμζ ηαζ εηείκδ ηδκ επμπή μζ ηηδκμηνυθμζ δεκ 
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έιεκακ ζε έκακ ηυπμ ζηαεενυ, ήηακ πενζθενυιεκμζ. πεδυκ απυ ημ 1900 ένπμκηακ μζ Βθάπμζ αθθά 

έθενκακ ηα πνυααηά ημοξ ηαζ αμζημφζακ θεφβακε ζε άθθα αμζημηυπζα. Σχνα δεκ λένς πυηε ήνεακ 

μζ πνχηεξ μζημβέκεζεξ Βθάπςκ, είκαζ ηάηζ πμο δεκ έπς ενεοκήζεζ. Μεηά ημ 1929 ήνεακ ηαζ άθθμζ 

Πυκηζμζ ζηαδζαηά. Ζ θίικδ απμλδνάκεδηε ημ 1936  ηαζ  δυεδηε  υθδ αοηή δ ηενάζηζα πενζμπή πμο 

λεηζκάεζ απυ ημ Εεναμπχνζ ηαζ θηάκεζ ιέπνζ ηδ Υαθάζηνα ζηδ Θεζζαθμκίηδ. Έβζκε ηαηάηιδζδ ηδξ 

βδξ ηαζ δυεδηακ πςνάθζα ζημοξ πνυζθοβεξ ηαζ ζημοξ βδβεκείξ αθθά ηαζ ζημοξ Βθάπμοξ. Σμ 1936 

ιεηά ηδκ απμλήνακζδ ηδξ θίικδξ ήνεακ  ηαζ άθθμζ Πυκηζμζ. Σμ1945 ιέζα ζημκ ειθφθζμ ήνεακ 

Οθθίδεξ Πυκηζμζ πμο έπμοκ ηδκ ζδζαίηενδ ηαηαβςβή ημοξ απυ ημκ θζ ηδξ Σναπεγμφκηαξ. Δίκαζ 

αοημί πμο έπμοκ ηα επχκοια Γζακηαιίδδξ, Πμοθζηίδδξ, Ακηςκζάδδξ η.α. Ξένς υηζ θίβμ πνζκ ημ 1940 

πνζκ ηδκ έκανλδ ημο δεοηένμο παβημζιίμο,ημο εθθδκμσηαθζημφ πμθέιμο ήηακ ζηδκ πενζμπή Πυκηζμζ 

πμο είπακ ηδκ ζδζαίηενδ ηαηαβςβή ημοξ απυ ημ Αη κηαβ ιαηέκ (μνοπεία ημο Λεοημφ υνμοξ). Ήηακ 

ιεηαθθμνφπμζ αοημί ζημκ Πυκημ ηαζ έπμοιε πάνα πμθθέξ μζημβέκεζεξ ζηδκ Κνφα Βνφζδ πμο είκαζ 

Πυκηζμζ ζηδ ηαηαβςβή ιε αοηή ηδκ ζδζαίηενδ ηαηαβςβή, ιζθάιε βζα ηα αάεδ ηδξ Σμονηίαξ. Άθθμζ 

πυκηζμζ είκαζ μζ θεβυιεκμζ ημονηυθςκμζ απυ ηδ Ρςζία. Αοημί έπμοκ ηδκ ζδζαίηενδ ηαηαβςβή ημοξ 

απυ ηδκ πενζμπή αιρμφκηαξ ημο Πυκημο αθθά ήνεακ ιέζς Ρςζίαξ ζηδκ Δθθάδα ηαζ απυ εηεί ζε 

δζάθμνα ζδιεία  εβηαηαζηαεήηακ  ζηδ ζοκέπεζα  ζηδκ Κνφα Βνφζδ. Δίκαζ αοημί μζ μπμίμζ έπμοκ ημ 

επχκοιμ Σζακαηηζίδδξ, Πεπθζαακίδδξ ηα μπμία είκαζ πμθφ βκςζηά ζηδκ Κνφα Βνφζδ. Δπίζδξ έκα 

ιεβάθμ ημιιάηζ Πμκηίςκ πμο εβηαηαζηάεδηε εδχ πενίπμο ημ 1931-32 ηαζ ημ λένς απυ ηδ ιδηένα 

ιμο βζαηί μ ιπαιπάξ ηδξ, μ παππμφξ μ Ηςάκκδξ Μςοζζάδδξ ηαηά ηδκ ζδζαίηενδ ηαηαβςβή ημο ήηακ 

απυ ηδκ Οζκυδ ημο Πυκημο, ιάθζζηα απυ ηα μνεζκά ηδξ Οζκυδξ,  ήνεε ηαζ εβηαηαζηάεδηε ζημ πςνζυ 

Κμηηζκζά Γνεαεκχκ ηαζ φζηενα ζηδκ Κνφα Βνφζδ ημ 1932-33 πενίπμο ηαζ πηίζακε ηαθφαεξ ιε 

ηαθάιζα ηαζ θάζπδ χζηε κα θένμοκ ηαζ ηζξ μζημβέκεζέξ ημοξ. Αοημί μζ μιμβεκείξ ζοιπαηνζχηεξ ιαξ 

είκαζ πάνα πμθθμί ζηδκ Κνφα Βνφζδ ηαζ έπμοκ ηα μκυιαηα Μςοζζάδδξ υπμο ζημ πςνζυ έιεζκε 

ιυκμ έκαξ, Σναπεγαθίδδξ, Απμζημθίδδξ. Άθθμ υκμια είκαζ ημ Κςζημοθίδδξ πμο έπμοκ θφβεζ απυ 

ηδκ Κνφα Βνφζδ ηαζ ιέκμοκ Νάμοζα, Θεζζαθμκίηδ, Γενιακία. Απυ ηζξ πθδνμθμνίεξ  ιέζς 

ζογδηήζεςκ  ιε ζοιπαηνζχηεξ ιαξ είκαζ υηζ ζηδκ Κνφα Βνφζδ πνζκ απυ ημοξ Πυκηζμοξ οπήνπακ μζ 

βδβεκείξ, μζ Νηυπζμζ μζ μπμίμζ δεκ γμφζακ ιε ηζξ μζημβέκεζέξ ημοξ ηαζ ήηακ πμθφ θίβμζ. Τπήνπακ 

θίβεξ ηαθφαεξ εηεί πμο γμοκ ηχνα μζ Νηυπζμζ αθθά αοημί ήηακ ρανάδεξ δεκ γμφζακ εδχ ιε ηζξ 

μζημβέκεζέξ ημοξ. ηακ δμεήηακ πςνάθζα ηαζ ζε αοημφξ έθενακ ηαζ ηζξ μζημβέκεζέξ ημοξ. Έκα 

ζδιακηζηυ ζημζπείμ πμο λένς ιε ζζβμονζά είκαζ βζα ηδκ μζημβέκεζα Γδιανέθδ, μζ μπμίμζ είκαζ 

Βθάπμζ ηαηά ηδκ ζδζαίηενδ ηαοηυηδηά ημοξ. Δβχ εα έθεβα υηζ θέκε υηζ είκαζ Βθάπμζ. Ζ απχηενδ 

ηαηαβςβή ημοξ είκαζ απυ ηδ Μοηζθήκδ, ελ' μο ηαζ ημ υκμια Γδιανέθδξ. Σα επχκοια πμο έπμοκ 

ηαηάθδλδ  -έθδξ είκαζ παναηηδνζζηζηά ηςκ Μοηζθδκζχκ. Αοηή δ μζημβέκεζα Γδιανέθδ πμο θέκε υηζ 

είκαζ Βθάπμζ, δ απχηενδ ηαηαβςβή ημοξ  είκαζ απυ ηδ Μοηζθήκδ, θφβακε δζςβιέκμζ απυ εηεί,  

εβηαηαζηάεδηακ ιε ηδκ πάνμδμ ημο πνυκμο ζηα πςνζά ηδξ Ζπείνμο ηαζ απυ εηεί ιαγί ιε ημοξ 
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οπυθμζπμοξ Βθάπμοξ ζοιπαηνζχηεξ ιαξ ήνεακ  ζηδ Κνφα Βνφζδ ηαζ ζήιενα εεςνμφιε υηζ είκαζ 

Βθάπμζ. 

 

Όηαλ ήξζαλ νη Πόληηνη ε ζπκβίσζε θαη νη ζρέζεηο  πνπ είραλ κε ηνπο γεγελείο πσο ήηαλ θαη 

πσο επηθνηλσλνύζαλ; 

 

Απυ ηα ζημζπεία ηα μπμία έπς επζημζκςκμφζακ ιζα πανά. Οζ Πυκηζμζ ιε ημοξ Νηυπζμοξ εδχ δεκ 

είπακ ηακέκα απμθφηςξ πνυαθδια. Οζ ζπέζεζξ  ήηακ ανιμκζηυηαηεξ βζαηί απυ υηζ λένς μζ Νηυπζμζ 

δμφθεοακ ζηα πςνάθζα ηςκ Πυκηζςκ, είπακ δδθαδή ιζα ζπέζδ ελάνηδζδξ. Οζ δεφηενμζ πανείπακ 

ενβαζία  ηαζ μζ πνχημζ επαζνκακ ημ ιενμηάιαηυ ημοξ. Αοηυ πμο λένς επίζδξ είκαζ υηζ οπήνπε 

μλοιέκδ ζπέζδ Πμκηίςκ ηαζ Βθάπςκ βζαηί μζ  Βθάπμζ μζ ζοιπαηνζχηεξ ιαξ πμο ημοξ αβαπάιε ηαζ 

γμφιε ηχνα ιαγί ήηακ ηηδκμηνυθμζ ηαζ μζ Πυκηζμζ βεςνβμί μπυηε ηα πνυααηά ημοξ είηε επίηδδεξ ή 

πςνίξ κα ημ εέθμοκ ιπαίκακε ζηα πςνάθζα ηςκ Πμκηίςκ ηαζ ηνχβακε δζάθμνα ζπανηά.(ζζηάνζ, 

ηαθαιπυηζ) ηαζ αοηυ δδιζμφνβδζε πνυαθδια ζηζξ ζπέζεζξ πνάβια ημ μπμίμ δεκ οπάνπεζ ηχνα βζαηί 

ηαζ μζ ιεκ ηαζ μζ δε είκαζ βεςνβμί ηαζ μζ ηηδκμηνυθμζ έπμοκ ηα πνυααηά ημοξ ζε ζοβηεηνζιέκμ ηυπμ 

(ιακηνεζά). 

 

Σήκεξα δειαδή δελ ππάξρνπλ ζηεξεόηππα; 

 

πζ δεκ οπάνπμοκ ζηενευηοπα. Δηείκδ ηδκ επμπή οπήνπε πνυαθδια ζπέζεςκ δδθαδή 

παναδείβιαημξ πάνδ έκα ηναβζηυ βεβμκυξ ήηακ υηζ ακ ιζα ημπέθα ενςηεουηακ ηαζ αβαπμφζε έκα 

παζδί πμο ήηακ Πυκηζμξ οπήνπε πνυαθδια κα ημκ πακηνεοηεί ηαζ δεκ ημκ έπαζνκε. ήιενα αθέπμοιε 

υηζ μζ ζπέζεζξ έπμοκ μιαθμπμζδεεί, έπμοκ βθοηάκεζ μζ ζπέζεζξ ηςκ ακενχπςκ ηαζ μζ άκενςπμζ εδχ 

ιεηαλφ ημοξ βζκυιαζηε ζοιπέεενμζ, ημοιπάνμζ, είιαζηε βείημκεξ. 

 

 

Μηινύζαλ πάληα ειεύζεξα ηε γιώζζα; Τνπο απαγνξεύηεθε πνηέ λα ηε κηιάλε από ην ειιεληθό 

θξάηνο; 

 

Ξένς υηζ οπήνπε πνυαθδια ιε ημοξ Μαηεδυκεξ πμο ηαηά ηδκ δζηή ιμο βκχιδ είκαζ ηάηζ 

θακεαζιέκμ. Δβχ ζακ πνυζςπμ ζηέημιαζ ιε απυθοημ ζεααζιυ ζηδ βθχζζα ηδξ ιάκαξ. ηακ ιία 

ιάκα ιζθάεζ ζημ παζδί ηδξ αθάπζηα ή κηυπζηα ή πμκηζαηά  ζηεηυιαζηε ιε άπεζνμ ζεααζιυ ζημ 

πνυζςπμ πμο θέβεηαζ ιάκα. Άνα δεκ ιπμνχ κα απαβμνεφζς ζημ παζδί κα ιζθάεζ ηδ βθχζζα ηδξ 

ιάκαξ. Δίκαζ θάεμξ. Άθθμ ημ εέια ηδξ εηπαίδεοζδξ δδθαδή ηα παζδζά πμο είκαζ ηαηά ηδκ 

ζδζμπνμζςπία ημοξ αθάπμζ,κηυπζμζ, πυκηζμζ. Αοηά ηα παζδζά πδβαίκμοκ υθα ζε έκα ζπμθείμ ηαζ 
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ιαεαίκμοκ ηδκ εθθδκζηή βθχζζα αθθά δεκ ιπμνείξ κα απαβμνέρεζξ ηάπμζμκ κα ιζθήζεζ ηαηά ημ 

ζδζαίηενμ ζδίςιά ημο. Δίκαζ θακεαζιέκμ ηαζ επζζηδιμκζηά ηαζ ζοκαζζεδιαηζηά. Γεκ ιπμνείξ κα πεζξ 

ζε ιζα ιάκα πυκηζα κα ιδκ πεζ ζημ παζδί ηδξ θεθέαςζε (κα ζε πανχ) ή ζηα κηυπζηα “μθεθε” πμο 

είκαζ ιζα υιμνθδ έηθναζδ. 

 

Δζείο κηιάηε πνληηαθά;Τα παηδηά ζαο;Δζείο πσο κάζαηε λα κηιάηε; Καη ν γηνο ζαο; 

 

Ναζ. Ο βζμξ ιμο ηναβμοδάεζ πμκηζαηά, δεκ ιπμνχ κα πς υηζ ηα ιζθάεζ πμθφ ηαθά. Δίκαζ κέμξ. 

Δβχ ηα έιαεα βζαηί ιεβάθςζα ιε ημοξ παππμφδεξ ιμο, ημοξ έγδζα ιέπνζ 13 πνμκχκ, άνα ελαζηίαξ 

αοηχκ έιαεα. πίηζ ιμο δεκ ιζθάιε πμκηζαηά. Ζ βοκαίηα ιμο είκαζ Βθάπα. Αθθά μ βζμξ ιμο 

αημφβμκηαξ ηναβμφδζα πμκηζαηά πμο ημο ανέζμοκ πάνα πμθφ ηαζ αζπμθείηαζ ιε ηδ πμκηζαηή 

ιμοζζηή, ηάεεηαζ ηαζ ιαεαίκεζ ιυκμξ ημο. 

 

Υπάξρεη ην θαηλόκελν έιιεηςεο ηεο γλώζεο απηώλ ησλ ηδησκάησλ ζηηο λέεο γεληέο. Πνπ 

πηζηεύεηε όηη νθείιεηαη απηό θαη ζε πόζα ρξόληα ζα εμαθαληζηνύλ ηειείσο ηα ηδηώκαηα. 

 

Δβχ πζζηεφς υηζ ηα ζδζχιαηα ζαήκμοκ αθθά αθέπς ακηίεεηα υηζ δ πμκηζαηή δζάθεηημξ έπεζ ιζα 

ηνμιενή δοκαιζηή. Παναδείβιαημξ πάνδ αοηή ηδ ζηζβιή δ πμκηζαηή δζάθεηημξ είκαζ δζδαζηυιεκδ 

ζηα πακεπζζηήιζα. ημ Πακεπζζηήιζμ Μαηεδμκίαξ οπάνπεζ ηιήια εηιάεδζδξ ηδξ πμκηζαηήξ 

δζαθέηημο ηαζ οπάνπεζ πθδεχνα ιαεδηχκ μζ μπμίμζ δεκ είκαζ υθμζ Πυκηζμζ ηαζ αοηυ ημ ηιήια δίκεζ 

πανηί πζζημπμίδζδξ βκχζδξ ηδξ πμκηζαηήξ δζαθέηημο. ημ Ανζζημηέθεζμ Πακεπζζηήιζμ, ημ ίδνοια 

Ηαάκ αααίδδ (μιμζμβεκήξ Έθθδκαξ πυκηζμξ εη Ρςζίαξ) πνδιαημδμηεί ηδ θεζημονβία εκυξ ηιήιαημξ 

πμο έπεζ ζπέζδ ιε πμκηζαηέξ ζπμοδέξ. Γδθαδή αθέπς υηζ μζ Πυκηζμζ ακηζζηέημκηαζ ζηδκ αθθαβή 

ηςκ πναβιάηςκ. Ζ πμκηζαηή δζάθεηημξ είκαζ εθθδκζηή δζάθεηημξ. 

 

 

 

Σπλέληεπμε 3 

1) κμια: Π. Κ, 61 εηχκ 

 

2) Πνηα είλαη ε θαηαγσγή ζαο; Από πνηα πεξηνρή ήξζε ε νηθνγέλεηά ζαο ζηε Κξύα Βξύζε θαη 

πόηε θαη αλ γλσξίδεηε πόηε εγθαηαζηάζεθαλ γεληθόηεξα νη Πόληηνη ζηελ Κξύα Βξύζε; 

 

Ζ ηαηαβςβή ιμο απυ πθεονάξ ημο παηένα ιμο είκαζ απυ ημκ Πυκημ απυ ηδ πενζμπή ηδξ 

αιρμφκηαξ απυ ηάπμζμ μνεζκυ πςνζυ. Ο παππμφξ ιμο υιςξ ζε δθζηία 17 εηχκ έπεζ θφβεζ ιε ηα 
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βκςζηά βεβμκυηα εηεί ηδξ ζηναημθυβδζδξ ηςκ κεανχκ Δθθήκςκ. Έθοβε ζημκ Καφηαζμ ηδξ Ρςζίαξ. 

Δηεί βκςνίζηδηε ιε ηδ βζαβζά ιμο απέηηδζε 4 παζδζά ηαζ ημ 1939 ήνεακ απυ ηδ Ρςζία ζηδκ 

Δθθάδα. Απυ ημ 1922 ιε ηδ Μζηναζζαηζηή ηαηαζηνμθή ημ πνχημ ηφια ηςκ Πμκηίςκ έπεζ ένεεζ ηαζ 

ζηδ Κνφα Βνφζδ οπ' υρζκ υιςξ υηζ ηαζ δ Κνφα Βνφζδ ήηακ θίικδ. Τπήνπακ 2 μζηζζιμί ηδξ 

Πθάζκαξ πενίπμο ζημ φρμξ πμο είκαζ ημ 1μ Γδιμηζηυ πμθείμ ηαζ ηδξ Πνίζκαξ  πμο είκαζ ζηα 

ακαημθζηά ημο πςνζμφ ζηδ πενζμπή πμο ηχνα είκαζ πςνάθζα. Σμ 1926 πνέπεζ κα ήνεακ μζ πνχημζ 

Πυκηζμζ πνυζθοβεξ εδχ αθθά οπήνπε ημ πνυαθδια ηδξ εθμκμζίαξ  θυβς ηδξ θίικδξ μπυηε ηάπμζμζ 

ένπμκηακ ηαζ λακαέθεοβακ. ίβμονα υιςξ ιεηά ημ 1935 πμο μθμηθδνχεδηε δ απμλήνακζδ ηδξ 

θίικδξ, ημ 1936 έβζκε δ δζακμιή ηςκ αβνμηειαπίςκ. Οπυηε ήηακ ηυηε πμο ήνεακ πμθθέξ μζημβέκεζεξ 

ηαζ απυ άθθα ιένδ ημο κμιμφ Πέθθαξ αθθά ηαζ απυ πςνζά ηδξ Θεζζαθμκίηδξ πμο ήνεακ εδχ 

επεζδή 1μκ)  ήηακ βυκζιμ ημ έδαθμξ  ηαζ 2μκ) βζαηί είπακ ηάπμζα ζοββεκζηά πνυζςπα μπυηε λέκμζ 

ιέζα ζημοξ λέκμοξ ήνεακ βζαηί οπήνπε  βκςζηυ πενζαάθθμκ. Ανβυηενα ήνεε δ μζημβέκεζα δ δζηή 

ιμο ημ 1941-42 βζαηί ιέπνζ ηυηε ήηακ ζηδ πενζμπή ηδξ Λάνζζαξ, ζημ Λζηυπςνμ ηαζ ιεηά απυ ημ 

Λζηυπςνμ εδχ. Δδχ ήνεακ βζαηί μ παππμφξ ιμο είπε έκακ λάδενθμ ηαζ εηείκμξ θυβς ηδξ εθμκμζίαξ 

έθοβε Νάμοζα αθθά επεζδή μ παππμφξ ιμο ήηακ απυ ιζα αβνμηζηή πενζμπή ηαζ επεζδή έαθεπε ηδ 

ηαηάζηαζδ υηζ εδχ ήηακ πμθφ υιμνθα ηάεζζακ εδχ. Φοζζηά δεκ είπακ ηδ ηφπδ πμο είπακ μζ άθθμζ 

πμο  πήνακ  ηθήνμ ηςκ 30 ζηνειιάηςκ.  Ανβυηενα  έιεζκε θίβδ έηηαζδ βζα επζπθέμκ ακαδζακμιή 

ηαζ απυ υηζ λένς μ παππμφξ ιμο πήνε 12 ζηνέιιαηα πμο δζηαζχεδηε ζακ γεοβάνζ ιε ηδ βζαβζά ιμο 

ηαζ έκα βζμ πμο είπε ηαζ μζ οπυθμζπμζ μ παηέναξ ιμο είπε πάνεζ 6 ζηνέιιαηα.  ηακ ήνεε δ δζηή ιμο 

μζημβέκεζα ζηδ Κνφα Βνφζδ δεκ ήνεε άθθδ μζημβέκεζα Πμκηίςκ. Δνπυιεκδ απυ ηδ Ρςζία ημοξ 

αάθακε ζε ηανακηίκα βζαηί οπήνπε δ  πενίπηςζδ ιε ηζξ αζεέκεζεξ πμο είπακ  ημ θυαμ ιδ 

δδιζμονβδεεί ιεηαδμηζηή αζεέκεζα. Ήηακ ζημ Πεζναζά βζα 1,5-2 ιήκεξ. Απυ εηεί ιεηαηζκήεδηακ 

ζηδ Λάνζζα. Δπεζδή δ πενζμπή πμο έιεκακ ήηακ ζε ειπυθειδ ηαηάζηαζδ ιεηαηζκήεδηακ απυ εηεί 

ζημκ θοιπμ, ζημ Λζηυπςνμ ζοβηεηνζιέκα. Καζ απυ εηεί ήνεακ ιυκμζ ημοξ ζακ μζημβέκεζα εδχ 

πένα. Δδχ ζίβμονα ζοκάκηδζακ Πυκηζμοξ ημοξ μπμίμοξ ήλενακ αθθά ηαζ παηνζχηεξ. Δίπακ ηαζ 

ηάπμζμοξ άθθμοξ ζοββεκείξ. 

 

 

3) Όινη νη Πόληηνη ηεο Κξύαο Βξύζεο πξνέξρνληαη από ην ίδην κέξνο; 

 

πζ. Έπμοκ ένεεζ Πυκηζμζ ηαεανά απυ ημκ Πυκημ ηαζ έπμοκ ένεεζ ηαζ Πυκηζμζ απυ ηδ Ρςζία. Ακ 

λεηζκήζμοιε απυ ηδ πενίπηςζδ ημο Πυκημο έπμοιε απυ αιρμφκηα, απυ Κεναζμφκηα, απυ ημ Αη 

κηαβ Μακηέκ. Πένα απυ αοηυ έπμοιε ημοξ Πυκηζμοξ πμο έπμοκ ένεεζ απυ ηδ Ρςζία βκςζημί ςξ 

νςζμπνυζθοβεξ ηαζ ανβυηενα ήνεακ ηαζ ηάπμζμζ άθθμζ πνυζθοβεξ βφνς ζημ '80 ιε ιζα ιεηαηίκδζδ 

πμο είπε βίκεζ ηαζ ήνεακ πάθζ απυ ηδ Ρςζία  4-5 μζημβέκεζεξ ηαζ ηάεμκηαζ ζηδ πενζμπή ημο Κέκηνμο 
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Τβείαξ. 

 

4) Τη άιιεο θπιέο ππάξρνπλ ζηε Κξύα Βξύζε θαη αλ γλσξίδεηε πόηε ήξζαλ πεξίπνπ; 

 

Ζ Κνφα Βνφζδ είκαζ έκα ιείβια θοθχκ. Αοηυ πμο οπενηενεί ημοθάπζζημκ είκαζ μζ Πυκηζμζ. ε 

δεφηενδ ιμίνα ένπμκηαζ μζ Βθάπμζ. Λίβμ θζβυηενμζ είκαζ μζ Νηυπζμζ. Τπάνπμοκ μζ αναηαηζακαίμζ 

ηαζ έπεζ ηαζ 2 μζημβέκεζεξ Κνδηζημί. Έπεζ ηαζ ηάπμζμοξ Θναηζχηεξ. Οζ βδβεκείξ ήηακ εδχ. Ζ Κνφα 

Βνφζδ ζακ ημζκυηδηα δδιζμονβήεδηε ημ 1928. Οζ βδβεκείξ ήηακ εδχ ηαζ αζπμθμφκηακ  ιε ημ 

ράνεια. Ήηακ ζηδ πενζμπή πμο είκαζ μ Άβζμξ Νζηυθαμξ. Ήηακ έκαξ υνιμξ πμο εηεί δέκακε ηζξ 

αανημφθεξ ημοξ ηαζ λεημονάγμκηακ θίβμ. Μέπνζ ημ 1928 ήηακ ημιιάηζ ηδξ ημζκυηδηαξ ηςκ Βάθηςκ. 

Οπυηε μζ πνχημζ ηάημζημζ ζηδ Κνφα Βνφζδ ήηακ μζ βδβεκείξ. Ανβυηενα ηαημίηδζακ μζ Πυκηζμζ 

αθθά πενζμδζηά επεζδή ζακ μιάδεξ ιεηαηζκμφκηακ μζ Βθάπμζ ηαηέααζκακ δδθαδή ιε ηα ημπάδζα 

ημοξ εδχ ηαζ λακακέααζκακ πνμξ ηδκ πενζμπή ηδξ Φθχνζκαξ. Ανβυηενα ιυθζξ είδακ υηζ ιπμνμφκ κα 

ιείκμοκ εδχ πένα ηάεζζακ ηαζ αοημί. Άνα έπμοιε ημοξ βδβεκείξ, ημοξ Πυκηζμοξ ηαζ πενίπμο ηδκ 

ίδζα επμπή ιε ημοξ Βθάπμοξ ηαζ ημοξ αναηαηζακαίμοξ ηαζ ημοξ οπυθμζπμοξ. 

 

5)Όηαλ νη Πόληηνη έκεηλαλ ζηε Κξύα Βξύζε πσο επηθνηλσλνύζαλ κε ηηο άιιεο θπιέο; (ζε ηη 

γιώζζα) θαη επίζεο ε ζπκβίσζε κε όιεο ηηο θπιέο ήηαλ θαιή; Πώο ήηαλ ηόηε θαη πώο ηώξα; 

 

Δδχ είκαζ ημ ιεβάθμ πνυαθδια πμο οπάνπεζ ζηδκ επζημζκςκία ημοξ. Σμ ακ ημοξ ηαηαθάααζκακ ή ηαζ 

ημ πςξ ημοξ δέπηδηακ. Δίκαζ βεβμκυξ ηαζ αοηυ είκαζ ημ ιεβάθμ πανάπμκμ ημοθάπζζημκ βζα εηείκδ 

ηδκ επμπή ηαζ ιέπνζ ζηα πνυκζα ηα δζηά ιμο, εκκμχκηαξ ηα κεακζηά οπήνπε έκα πνυαθδια έκημκμ 

ζημ κα ιδκ οπάνλεζ επζιεζλία  ιεηαλφ ηςκ θοθχκ. Με ηίπμηα μζ Βθάπμζ δεκ δέπμκηακ κα πάνμοκ 

Πυκηζα κφθδ ή Πυκηζμζ κα πάνμοκ Βθάπα κφθδ. Ανβυηενα υιςξ ακηζθήθεδηακ υηζ είπακ κα ηάκμοκ, 

ηαζ δεκ ημ θές επεζδή είιαζ πυκηζμξ είκαζ ιζα δζαπίζηςζδ ηαζ απυ ακενχπμοξ άθθςκ θοθχκ, υηζ 

ενβαηζηυξ θαυξ μζ Πυκηζμζ  δεκ είπακ κα πάζμοκ ηάηζ ιε ημ κα επζημζκςκμφκ ιαγί ημοξ μπυηε άνπζζε 

κα επζηναηεί ιζα πζμ ήνειδ ηαηάζηαζδ βζαηί παθζά οπήνπακ ηαζ μζ θζθμκζηίεξ ιεηαλφ ημοξ είηε ήηακ 

βζα ηα πςνάθζα πμο ήηακ πζμ έκημκα ηυηε είηε ηα πνυααηα υηζ εα ιπαίκακε ζηα πςνάθζα ηαζ εα 

ηάκακε ηάπμζα γδιζά αθθά ημοθάπζζημκ ηαζ ζηδκ ηςνζκή ηαηάζηαζδ δείπκμοκ υηζ οπάνπεζ ιία 

ζφιπκμζα ιεηαλφ ηςκ θοθχκ ηαζ ζοκενβαζία ηαζ πένα απυ αοηά ημ Βθάπμξ ηαζ ημ Πυκηζμξ έιεζκε 

ζακ έκα δζαημζιδηζηυ ζημζπείμ πςνίξ κα είκαζ ηάηζ πμο ιπμνεί κα ημοξ πςνίζεζ. ίβμονα υιςξ 

οπήνπε ημ πνυαθδια ηδξ επζημζκςκίαξ απυ πθεονάξ δζαθέηημο. Γζαηί ηάπμζμζ απυ ημοξ Πυκηζμοξ 

πμο ήνεακ εδχ πένα ήλενακ ιυκμ πμκηζαηά κα ιζθάκε, ηάπμζμζ άθθμζ ήλενακ ημονηζηά υπςξ μ 

παππμφξ ιμο βζαηί ζακ κέμξ ζημ πςνζυ ημο ζηδ αιρμφκηα είπακ Πυκηζμοξ ηαζ Σμφνημοξ μπυηε 

ήηακ ζε επαθή ιε εηείκμοξ. Ανβυηενα  πδβαίκμκηαξ ζηδ Ρςζία είπε ιάεεζ ηαζ νςζζηά. Σα εθθδκζηά 
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ημο ήηακ ζημηςιέκα. Γεκ ιπμνμφζαιε κα ακηζθδθεμφιε ημ ηζ έθεβε. Ζ βζαβζά ιμο υιςξ πμκηζαηά  

ιζθμφζε ιαγί ιαξ. Μεηαλφ ημοξ υιςξ ιζθμφζακ ημονηζηά. 

 

6)Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηε πνληηαθή δηάιεθην; (θαη ηα παηδηά ζαο, αλ έρεηε, αλ ηε 

γλσξίδνπλ) 

 

Ναζ. Δίπα αημφζιαηα απυ ηδ παζδζηή δθζηία. Σα δμφθερα πενζζζυηενμ υηακ ηέθεζςζα ημ βοικάζζμ, 

πδβαίκμκηαξ ζηδ Φθχνζκα ζηδ Παζδαβςβζηή Αηαδδιία. Μεηά  ηδκ εββναθή ιμο ζηδκ αηαδδιία δ 

δεφηενδ ηίκδζδ πμο έηακα ήηακ κα δς πμο είκαζ δ θέζπδ ηςκ Πμκηίςκ ηαζ δ ηνίηδ ήηακ κα ανς 

ζπίηζ βζα κα ιείκς. Δβχ ζακ δάζηαθμξ ιζθμφζα πμθθέξ θμνέξ ζηα παζδζά πμκηζαηά ζηδ ηάλδ ιέζα. 

ίβμονα ηαζ ιε ηα παζδζά ιμο. Υςνίξ κα ζδιαίκεζ υηζ ημοξ ιζθάς πμκηζαηά. Έπμοκ αημφζιαηα ή εα 

ιε αημφζμοκ κα ιζθάς ιε ηδ ιάκα ιμο ηαζ ιε ημκ παηένα ιμο πμκηζαηά μπυηε έπμοκ αημφζιαηα. 

ίβμονα υιςξ επεζδή δ επζημζκςκία είκαζ δζαθμνεηζηή ιζθάιε εθθδκζηά. Κάπμζεξ θέλεζξ ηαζ 

εηθνάζεζξ ηζξ λένεζ μ βζμξ ιμο. ηακ αημφεζ ζογδηήζεζξ ηζξ ηαηαθαααίκεζ αθθά κα ιζθήζεζ είκαζ 

δφζημθμ. 

  

7) Μπνξνύζαλ λα κηιήζνπλ πάληα ειεύζεξα ηε γιώζζα ή ππήξρε θάπνηα απαγόξεπζε από ην 

ειιεληθό θξάηνο; 

 

πζ πμηέ. Δηείκμ ιυκμ πμο ημοθάπζζημκ ζηα πνχηα πνυκζα πμο πνμζπαεμφζακ μζ δάζηαθμζ κα 

ηάκμοκ ήηακ ζημ κα  ιδκ οπάνπεζ αοηή δ δζβθςζζία πμο θέιε, ακ ηαζ δεκ είκαζ βθχζζα δ πμκηζαηή 

είκαζ δζάθεηημξ, κα ιζθάκε εθθδκζηά αθθά ηα παζδζά ζημ ζπίηζ ιζθμφζακ πμκηζαηά πδβαίκακε ζημ 

ζπμθείμ ηαζ οπήνπε έκα ιπένδεια ιε ηα εθθδκζηά ημοθάπζζημκ βζα ηζξ δθζηίεξ πμο ιπμνεί κα είκαζ 

75άνδδεξ. Αοηήξ ηδξ δθζηίαξ μζ άκηνεξ ηαζ βοκαίηεξ  είπακ έκημκμ ημ πνυαθδια. 

 

8)Πηζηεύεηε όηη ζα δηαηεξεζεί απηή ε παξάδνζε θαη ε δηάιεθηνο; 

Πμθφ κςνίηενα βζα ιζα 18εηία βζαηί ήιμοκ πνυεδνμξ ζημ πμκηζαηυ ζφθθμβμ εα πς υηζ ιπμνεί βζα 

ηάπμζμ δζάζηδια κα άνπζγε ηαζ θείκεζ δ ηαηάζηαζδ, αθέπς υιςξ ηχνα ηεθεοηαία πμθθά κέα άημια 

κα ανίζημκηαζ ιέζα ζημ πμκηζαηυ ζφθθμβμ. Βθέπς πμθθμφξ κέμοξ ηαθθζηέπκεξ είηε ζε επίπεδμ 

θφναξ είηε ζε επίπεδμ ηναβμοδζμφ μπυηε εεςνχ υηζ δεκ εα οπάνπεζ δζαημπή ηδξ πμκηζαηήξ 

δζαθέηημο ηαζ πανάδμζδξ. 
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9)Οη άλζξσπνη θξαηάλε ηηο παξαδόζεηο ζηε Κξύα Βξύζε θαη πσο; (αλ κπνξείηε πείηε θαη έλα 

έζηκν πνπ δηαηεξνύλ νη Πόληηνη ηεο Κξύαο Βξύζεο) 

 

Πζεακυκ υπζ υθεξ. Κναηάκε ηάπμζεξ παναηηδνζζηζηέξ. Ίζςξ βζαηί εέθμοκ κα δείλμοκ υηζ έπμοκ 

αθθάλεζ, υηζ έπμοκ πνμπςνήζεζ θίβμ πζμ πάκς. ίβμονα υιςξ είκαζ υηζ ηαθφηενμ ημ κα ηναηάιε ηζξ 

παναδυζεζξ, ηα ήεδ ηαζ έεζια βζαηί οπάνπεζ αοηή δ ζοκέπεζα ηδξ θοθήξ. Καζ υηακ δεκ λένμοιε απυ 

πμο ήνεαιε, πμο ανζζηυιαζηε δεκ ιπμνμφιε κα ηαεμνίζμοιε ηαζ ηδ πμνεία ιαξ βζα ημ ιέθθμκ. 

Πάκημηε ζε επίπεδμ θοθήξ. Γεκ ιζθάιε βζα εθθδκζζιυ. Σχνα ηεθεοηαία απυ υηζ έπς πνμζέλεζ έπεζ 

ακααζχζεζ έκα ηαθζηυ έεζιμ πμο παθζυηενα ήηακ ζημ Πυκημ ηαζ ιάθζζηα ζε ηάπμζεξ πενζμπέξ ημ 

είπακε ηδκ εαδμιάδα ηδξ Κονζαηήξ ημο Θςιά ή ηδ δεφηενδ ιένα ημο Πάζπα: έζηνςκακ ηναπέγζ 

πάκς ζημ ηάθμ ημο κεηνμφ ημοξ ηαζ ηνχβακε εηεί ιε ημ ζηεπηζηυ υηζ ζοκηνχκε  ιε ημοξ κεηνμφξ 

ημοξ ηαζ υηζ είκαζ ημκηά ημοξ  επεζδή δ εηηθδζία πζζηεφεζ απυ ημ Πάζπα ιέπνζ ηδκ Πεκηδημζηή πμο 

είκαζ ηαζ ημ ηεθεοηαίμ Φοπμζάαααημ μζ ροπέξ ηςκ κεηνχκ είκαζ υθμζ ιαγί. Με αοηυ ημ ζηεπηζηυ  

ζοκοπήνπε ημ θαβμπυηζ αοηυ ιε ημ ηαθζηυ έεζιμ. Πένα απυ εηείκμ οπάνπμοκ πμθθέξ ημοθάπζζημκ 

απυ ηζξ δθζηίεξ ηζξ ιεβάθεξ μζ μπμίεξ ζοκδείγμοκ ηα πμκηζαηά θαβδηά ή ακαπαναζηάζεζξ ηαζ 

ακααζχζεζξ πμκηζαηχκ βάιςκ ηαζ ηςκ πμνχκ. 

 

 

 

 

Σπλέληεπμε 4 

1) κμια: Σ. Γ, 43 εηχκ 

 

2) Πνηα είλαη ε θαηαγσγή ζαο; 

 

Ζ ηαηαβςβή ιμο είκαζ απυ ηδκ Κνφα Βνφζδ Πέθθαξ. Ζ παθζά ηαηαβςβή ιμο είκαζ απυ ηδ 

Φάθηζαηζα ηδξ πενζμπήξ Μεζμοδζάξ ημκηά ζηδ πενζμπή Ονκημφ ζημκ Δφλεζκμ Πυκημ. 

 

3)Από πνηα πεξηνρή ήξζε ε νηθνγέλεηά ζαο ζηε Κξύα Βξύζε θαη πόηε θαη αλ γλσξίδεηε πόηε 

εγθαηαζηάζεθαλ γεληθόηεξα νη Πόληηνη ζηελ Κξύα Βξύζε; 

 

Μεηά ηδ Φάθηαηζα μζ βμκείξ ιμο πήβακ βζα πνχηδ θμνά ζηδ Εάηοκεμ ηαζ απυ εηεί ιεηαημιίζακε 

ζημ πςνζυ Κζαςηυ ηςκ Γνεαεκχκ. Απ' υηζ ηαηαθαααίκς πήβακ εηεί βζαηί αοηυξ μ πχνμξ έιμζαγε ιε 

ημ πχνμ ημκ μπμίμ είπακ θφβεζ απυ ημκ Δφλεζκμ Πυκημ. Μεηά ηδ Κζαςηυ ήνεακ πενίπμο ημ '36 ιε 

'38 ζηδ Κνφα Βνφζδ. Τπήνπακ ζηαδζαηά πενζπηχζεζξ Πμκηίςκ μζ μπμίμζ ήνεακ ζηδ Κνφα Βνφζδ. 
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4) Όινη νη Πόληηνη ηεο Κξύαο Βξύζεο πξνέξρνληαη από ην ίδην κέξνο; 

 

πζ δεκ πνμένπμκηαζ υθμζ απυ ημ ίδζμ ιένμξ. Έπεζ απυ δζαθμνεηζηά ζδιεία. Καζ υπζ ιυκμ ημο 

Δολείκμο Πυκημο απυ ημκ μπμίμ ήνεακ μζ πενζζζυηενμζ. Γζαηί έπμοιε απυ ηδ πενζμπή ηδξ Ονκημφ, 

ηδξ Σναπεγμφκηαξ αθθά αηυιδ ηαζ υηακ ήνεακ απυ ηδ Σμονηία ή απυ ημκ Πυκημ ζηδκ Δθθάδα 

αηυια ηαζ ιεηά δεκ ήνεακ ηαηεοεείακ ζηδ Κνφα Βνφζδ. ηδ Κνφα Βνφζδ ήνεακ βζαηί έβζκε ημ '36-

'37 πενίπμο δ ιεβάθδ απμλήνακζδ ηδξ θίικδξ ηαζ ημ εθθδκζηυ ηνάημξ έδζκε βδ μπυηε αοηυ ημοξ 

έηακε αοηυιαηα κα ένεμοκ εδχ ζηδ Κνφα Βνφζδ δζάθμνεξ θοθέξ (Πυκηζμζ, Βθάπμζ). 

 

5) Τη άιιεο θπιέο ππάξρνπλ ζηε Κξύα Βξύζε θαη αλ γλσξίδεηε πόηε ήξζαλ πεξίπνπ; 

 

Καηανπήκ ήηακ μζ Νηυπζμζ μζ βδβεκείξ εδχ πένα μζ μπμίμζ ήηακ ζοκήεςξ ρανάδεξ. Έπμοκ ένεεζ 

πμθθμί Βθάπμζ απυ ηδ Βυνεζα Ήπεζνμ, ηδκ Αεημιδθίηζα ηαζ ηδ Φμφνηα, μζ Πυκηζμζ πμο ήνεακ απυ 

δζάθμνα ιένδ ηδξ Δθθάδαξ αθθά ηαη' επέηηαζδ ηαζ ημο Πυκημο. Αοημί είκαζ ηονίςξ πμο έπμοκ 

ένεεζ. Γεκ οπάνπμοκ άθθεξ θοθέξ. Πνχηα ήηακ μζ βδβεκείξ κηυπζμζ. Πνέπεζ κα ήηακ εδχ ηαζ ηάπμζμζ 

Βθάπμζ. Γδθαδή απ' υηζ αημφς είπακε πάεζ ζηδ πενζμπή ηδξ Πνίζκαξ (ηδξ Βναζηήξ) δ μπμία είκαζ 

ζημ ακαημθζηυ πενίπμο ηιήια ηδξ Κνφαξ Βνφζδξ, εηεί είπακ ηάκεζ ηδ πνχηδ εβηαηάζηαζδ. Ήηακε 

θίβμζ ζηδκ ανπή, υπζ πάκς απυ 10-12 μζημβέκεζεξ βζ' αοηυ ηαζ μ ζοκμζηζζιυξ ηδξ Πνίζκαξ δζαθφεδηε 

ηαζ  εβηαηαζηαεήηακε ιεηά ζηδ Κνφα Βνφζδ. Ανηεηά  ανβυηενα ήνεακ μζ μζημβέκεζεξ ηςκ Πμκηίςκ 

. Ζ Κνφα Βνφζδ έπεζ ζζημνία απυ ημ 1927, ακ ζηεθημφιε  υηζ ηυηε ζδνφεδηε μ μζηζζιυξ. Ζ πνχηδ 

ημζκυηδηα πμο ζδνφεδηε ήηακ ηδξ Αηνμθίικδξ ηαζ ιέζα ζε αοηήκ είπακ ένεεζ μζ μζηζζιμί ηςκ 

Δζςαάθηςκ, ηςκ Δλςαάθηςκ, ηδξ Πθάζκαξ, ηδξ Πνίζκαξ ηαζ ημο Αβίμο Λμοηά. 

 

 

6)Όηαλ νη Πόληηνη έκεηλαλ ζηε Κξύα Βξύζε πσο επηθνηλσλνύζαλ κε ηηο άιιεο θπιέο; (ζε ηη 

γιώζζα) θαη επίζεο ε ζπκβίσζε κε όιεο ηηο θπιέο ήηαλ θαιή; Πώο ήηαλ ηόηε θαη πώο ηώξα; 

 

Σμ ζδίςια ηςκ Πμκηίςκ είκαζ ανπαία εθθδκζηή βθχζζα. Μπμνμφζακ κα ιζθήζμοκ ηαζ ηδκ εθθδκζηή 

βθχζζα ηαζ ηδκ ανπασγμοζα πμο είκαζ ηα πμκηζαηά. Τπήνπακ αέααζα ηάπμζμζ, ημοξ μπμίμοξ ημοξ 

θέκε Σμονηυθςκμοξ, μζ μπμίμζ δε εέθδζακ κα αθθάλμοκ ηδ ενδζηεία ημοξ αθθά ηδ θςκή ημοξ. Δβχ 

έπς εδχ πένα ζοββεκείξ μζ μπμίμζ ιζθμφζακ ηα ημφνηζηα αθθά βκχνζγακ ηαζ ηα εθθδκζηά. Ζ 

ζοιαίςζδ ήηακ δφζημθδ βζαηί μ ηαεέκαξ έαθεπε ιε ιζζυ ιάηζ ημοξ άθθμοξ, οπήνπακ πμθθέξ 

εκηάζεζξ ηονίςξ ιεηαλφ ηςκ Πμκηίςκ ηαζ ηςκ Βθάπςκ, ήηακ ηαζ δ νάηζα ηςκ Σμονηυθςκςκ μζ 

μπμίμζ δεκ ήηακ Πυκηζμζ. Σα πνυκζα ήηακ δφζημθα. Ο ηαεέκαξ ημζημφζε ηδκ επζαίςζή ημο ηαζ κα 
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πάνεζ πςνάθζα υζα πενζζζυηενα ιπμνμφζε. Γζα πανάδεζβια θέκε βζα ημο Νηυπζμοξ υηζ ημοξ 

ηενκμφζακ έκα ηζίπμονμ ηαζ ημοξ έπαζνκακ 10 ζηνέιιαηα πςνάθζα. Κάπςξ έηζζ θέκε 

πανζημθμβχκηαξ.  Μδκ λεπκάξ υηζ μζ πενζζζυηενμζ δεκ ήηακ βναιιαηζγμφιεκμζ, ήηακ ηζμιπάκδδεξ 

ηηθ. ηακ έβζκε ηαζ ημ βοικάζζμ ημο Κμηζζνμφ ιεηά ηδ δεηαεηία ημο '50 ζηαδζαηά υζμ πενκμφζε  μ 

ηαζνυξ βίκαιε  ιζα μιμβεκμπμζδιέκδ πενζμπή  ηαζ υηακ ιαξ νςηάκε ηδκ ηαηαβςβή ιαξ θέιε 

Κνοαανοζζχηεξ ηαζ υπζ Πυκηζμξ, Βθάπμξ, Νηυπζμξ. 

 

7)Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηε πνληηαθή δηάιεθην; (θαη ηα παηδηά ζαο, αλ έρεηε, αλ ηε 

γλσξίδνπλ) 

 

Δβχ πμοθυπμι ηαθαηζέας ηα πμκηζαηά αθθά  ηαζ λένς πμθθά πνάβιαηα. Καηαθαααίκς πμκηζαηά 

βζαηί ηα πμκηζαηά ζηδκ μοζία είκαζ ανπαία εθθδκζηά, ηάπμζεξ εηθνάζεζξ αέααζα δεκ ηζξ 

ηαηαθαααίκς, ιπμνχ κα ιζθήζς θίβμ αθθά δεκ είκαζ υηζ ηαείζακε μζ βμκείξ ιαξ κα ιαξ ιάεμοκ 

πμκηζαηά. Δβχ ηδκ έιαεα βζαηί ζοκακαζηνεθυιμοκ ιε Πυκηζμοξ ηαζ εκδζαθενυιμοκ κα ηδ ιάες. 

Μέζα ζημ ζπίηζ ιζθμφζακ εθθδκζηά απθά δ ιδηένα ιμο ιζθμφζε πμκηζαηά υηακ ανζζηυηακ ιε 

Πυκηζμοξ. Σα παζδζά ιμο δεκ ιπμνμφκ κα ιζθήζμοκ ηδκ πμκηζαηή δζάθεηημ, ιζθάκε ιυκμ εθθδκζηά. 

 

8) Μπνξνύζαλ λα κηιήζνπλ πάληα ειεύζεξα ηε γιώζζα ή ππήξρε θάπνηα απαγόξεπζε από ην 

ειιεληθό θξάηνο; 

 

Δίκαζ έκα εοαίζεδημ εέια αοηυ πμο είβεζξ βζαηί έπεζ βίκεζ ακηζηείιεκμ εηιεηάθθεοζδξ απυ πμθθέξ 

απυρεζξ.  Δίκαζ βκςζηυ  έκα  πενζζηαηζηυ πμο θέκε υθμζ υηζ πνμζπαεμφζακ ημοξ κηυπζμοξ κα ημοξ 

ιάεμοκ εθθδκζηά ηαζ θέβακε β ηαζ α βα ,η ηαζ α ηα υθμ ιαγί ιάηζηα. Αθθά επεζδή δεκ είιαζηε εηεί 

βζα κα ιάεμοιε ηζ αηνζαχξ έβζκε ηαζ ιε πμζμκ ηνυπμ έβζκε ακ έβζκε ιε αίαζμ ηνυπμ ή υπζ, εβχ 

πνμζςπζηά δεκ ημ λένς. Τπάνπμοκ υιςξ πθεονέξ απυ ηδ πθεονά ηςκ ημπίςκ μζ μπμίμζ ιπμνεί κα 

εέθμοκ κα εηιεηαθθεοημφκ ημ βεβμκυξ ηαζ εα πμοκ υηζ ημ έηακακ αίαζα. Δβχ ζμο θές ημ ελήξ. 

Αοημί μζ πνυζθοβεξ πμο ένπμκηαζ ζηδκ Δθθάδα ηαζ εα ιείκμοκ ζηδκ Δθθάδα δεκ εα ημοξ ιάεεζξ 

εθθδκζηά; Θα ημοξ ημ ηάκεζξ ιε αίαζμ ηνυπμ; Άνα ηζ ήεεθακ κα πεηφπμοκ ιε αοηυ; Γζα κα 

ιπμνέζμοκ  ηάπμζμζ κα βίκμοκ έκα ημιιάηζ ηδξ ημζκςκίαξ εα πνέπεζ κα ιάεμοκ  ηδ βθχζζα αοηή δ 

μπμία μιζθείηαζ ζημ εθθδκζηυ ηνάημξ. Μδ λεπκάξ υηζ υηακ έβζκε ημ εθθδκζηυ ηνάημξ ηαζ έβζκε ηαζ δ 

απεθεοεένςζδ ηδξ Μαηεδμκίαξ ημ 1912 ηαζ εεςνείηαζ υηζ είζαζ ζηδκ εθθδκζηή επζηνάηεζα ιζθάξ 

ηδκ εθθδκζηή βθχζζα υπζ ιυκμ βζα κα ζοκεκκμείζαζ  αθθά βζα κα ιδ βηεημπμζδεείξ ηαζ βίκεζξ έκα 

πνάβια ζηδκ άηνδ. Τπάνπμοκ Νηυπζμζ πμο ιζθάκε ημ ζδίςια. Γεκ ημοξ ημ απαβυνεοζε ηακείξ ή ηαζ 

μζ Βθάπμζ ζε ιεβαθφηενμ ααειυ ηαζ ηχνα μζ ιζηνέξ δθζηίεξ λένμοκ κα ιζθάκε  αθάπζηα. Σα 

Υνζζημφβεκκα εβχ έβναρα βζα ημ ζφθθμβμ ηςκ Ζπεζνςηχκ πμο ράθθακε ηα ηάθακηα ζηα αθάπζηα. 



46 
 

Γεκ ζε απαβμνεφεζ ηάπμζμξ κα εηθναζηείξ. Αθθά δεκ είιαζηε πανυκηεξ βζα κα βκςνίγμοιε ακ έβζκε 

ιε αίαζμ ηνυπμ. Δίκαζ ιε ημ ηζ αημφζιαηα έπμοιε. Θεςνχ υηζ μζ Πυκηζμζ, Βθάπμζ δεκ είπακ ηέημζα 

γδηήιαηα. Σμ ιμκαδζηυ πνυαθδια πμο εκημπίγς  ήηακ βζα ημοξ Νηυπζμοξ πμο ιπμνεί κα αββίγεζ ηαζ 

ηα υνζα ημο ιφεμο. 

 

8)Πηζηεύεηε όηη ζα δηαηεξεζεί απηή ε παξάδνζε θαη ε δηάιεθηνο; 

 

ημκ ημιέα ηδξ παβημζιζμπμίδζδξ  υπμο οπάνπμοκ ηυζεξ πνμζιίλεζξ ακενχπςκ είκαζ δφζημθμ κα 

ηναηήζεζξ ηδκ πανάδμζή ζμο. ημ ελςηενζηυ αέααζα ημ αθέπμοιε θίβμ παναπάκς βζαηί έπμοκ ημκ 

κυζημ πνμξ ηδκ παηνίδα κα βονίζμοκ πίζς ηαζ ηναηάκε θίβμ πενζζζυηενμ ηζξ παναδυζεζξ εηεί υιςξ 

πάκεηαζ δ βθχζζα. ηακ εα πακηνεοηεί ηάπμζμξ ιε έκακ αθθμδαπυ είκαζ δφζημθμ κα ηδνήζεζξ ηα 

έεζια ηαζ ηζξ παναδυζεζξ είηε βζαηί ιπμνεί κα ένεεζξ ζε ζφβηνμοζδ ιε ημκ/ηδκ ζφγοβμ  είηε βζα 

πμθθμφξ άθθμοξ θυβμοξ. Γοζηοπχξ ηα παζδζά ιαξ εα ιάεμοκε βζα ηζξ παναδυζεζξ απυ ημ δζαδίηηομ 

ηαζ αοηυ είκαζ ημ πεζνυηενμ βζαηί δεκ ιαεαίκμοκ ηα παζδζά ιαξ κα δζααάγμοκ. Γεκ έπμοκ ακμίλεζ 

αζαθία ηα μπμία έπμοκ βναθηεί βζα ηζξ παναδυζεζξ  ηαζ ιάθζζηα μζ ηαζκμφνβζμζ δεκ βνάθμοκε αζαθία 

βζα ηζξ παναδυζεζξ. Τπάνπμοκ άκενςπμζ μζ μπμίμζ θεφβμοκε απυ ηδ γςή ζζβά ζζβά. Θεςνχ υηζ ιε ηα 

πνυκζα δ πανάδμζδ εα παεεί. 

 

9)Οη άλζξσπνη θξαηάλε ηηο παξαδόζεηο ζηε Κξύα Βξύζε θαη πσο; (αλ κπνξείηε πείηε θαη έλα 

έζηκν πνπ δηαηεξνύλ νη Πόληηνη ηεο Κξύαο Βξύζεο) 

 

Οζ άκενςπμζ ζηδ Κνφα Βνφζδ ηναηάκε ηζξ παναδυζεζξ. Τπάνπμοκ ηνεζξ πμθζηζζηζημί ζφθθμβμζ  μ 

ζφθθμβμξ Ζπεζνςηχκ “Πφννμξ”, μ ζφθθμβμξ Πμκηίςκ “Αθέλακδνμξ Τρδθάκηδξ” ηαζ μ ζφθθμβμξ 

ηςκ βδβεκχκ “Μαηεδυκςκ” πμο ζδνφεδηε ηαζ ηεθεοηαία ηαζ είκαζ μ πζμ ζφβπνμκμξ ζφθθμβμξ. Καηά 

ηαζνμφξ ηάκμοκ δζάθμνεξ εηδδθχζεζξ ιε πμνεοηζηά. Οζ πυκηζμζ ηάκμοκ παναηάε. Σχνα μζ πυκηζμζ 

βζα πανάδεζβια εα ακαβείνμοκ ημ ικδιείμ ημο πμκηζαημφ εθθδκζζιμφ πμο ζδιαίκεζ υηζ δεκ λεπκάκε 

ηδ ιδηένα παηνίδα. ημ 1μ Γδιμηζηυ πμθείμ  δ δαζηάθα ιάγερε παθζά ακηζηείιεκα απυ δζάθμνεξ 

θοθέξ ηαζ έηακακ ιζα πμθφ ςναία έηεεζδ. Δίιαζηε ιζα πενζμπή δ μπμία ηδνεί ηζξ παναδυζεζξ ηαζ 

ζημ πανεθευκ υηακ ήηακ μ Γήιμξ Κνφαξ Βνφζδξ θηζάπκακε δπεζνχηζημ ακηάιςια, πμκηζαηέξ 

εηδδθχζεζξ. Σχνα ίζςξ ηαζ ιε ηδκ μζημκμιζηή ηνίζδ  ηαζ ηδκ αθθαβή ημο Γήιμο δεκ βίκμκηαζ 

ηέημζα αθθά μζ ηάημζημζ πνμζπαεμφκ κα ηα ηδνήζμοκ. Έκα έεζιμ ηςκ Πμκηίςκ είκαζ υηζ υηακ θεφβεζ 

δ κφθδ απυ ημ ζπίηζ ζπάκε πάκς απυ ημ ηεθάθζ ηδξ έκα ρςιί υπμο ημ έκα ημιιάηζ θεφβεζ ιπνμζηά 

ηαζ ημ άθθμ πίζς βζα κα δείλεζ υηζ  εα έπεζ ηαθυ δνυιμ δ κφθδ. 
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Σπλέληεπμε 5 

1) κμια: . Μ, 92 

 

2) Πνηα είλαη ε θαηαγσγή ζαο; Από πνηα πεξηνρή ήξζε ε νηθνγέλεηά ζαο ζηε Κξύα Βξύζε θαη 

πόηε θαη αλ γλσξίδεηε πόηε εγθαηαζηάζεθαλ γεληθόηεξα νη Πόληηνη ζηελ Κξύα Βξύζε; 

 

Γεκκήεδηα ζημκ Αδ βζχνβδ Γνεαεκχκ. Ήιμοκ εκυξ έημοξ υηακ ήνεαιε ζηδ Κνφα Βνφζδ. Οζ βμκείξ 

ιμο ήνεακ απυ ηδκ νκημο  ημο Πυκημο ζηδκ Σμονηία. ηδκ Δθθάδα ήνεακ ημ '22-'23 απυ ημ 

Υαθέπζ ζηδξ ονίαξ ιε έκα βαθθζηυ πθμίμ. Απμαζααζηήηαιε ζημ Πεζναζά ηαζ απυ εηεί ζηδ 

Καθαιανζά ηαζ ιεηά ζημκ Άδ Γζχνβδ Γνεαεκχκ. Καείζαιε 1-2 πνυκζα εηεί ηαζ φζηενα ήνεαιε ζηδ 

Κνφα Βνφζδ. Σμ 1926 ήνεακ εδχ ενεοκδηζηά  απυ ημκ Άδ Γζχνβδ βζα κα δμφκε ημ ιένμξ πςξ είκαζ. 

Δίδακ υηζ δεκ οπήνπε ηακέκαξ πανά ιυκμ μζ βδβεκείξ μζ μπμίμζ ήηακ ρανάδεξ, δεκ είπακ ζπίηζα ηαζ 

είπακ ηαθφαεξ ηαζ ράνεοακ πάπζεξ ηδ κφπηα ιε ηα ημοδμφκζα ηαζ θςξ. Πήβα ηαζ εβχ ηαιζά  δομ 

θμνέξ ιαγί ημοξ. Ήηακ εδχ μ ιπέδξ μ Σμφνημξ πμο έπμοκ ηχνα μζ Γειενηγέμζ αοηυ ημ ηηήια. Σα 20 

ζπίηζα πμο οπήνπακ ηςκ βδβεκχκ ήηακ ημφνηζηα, δεκ οπήνπακ άθθμζ μζ μπμίμζ δμφθεοακ  ζημκ 

ιπέδ. Οζ βδβεκείξ ήηακ εηηυξ μζηζζιμφ. Δνπυηακ απυ ημκ Άδ Γζχνβδ, ηδ Νάμοζα, ηδκ Έδεζζα, 

Εεναμπχνζ εδχ ηαζ ράνεοακ άθθα έθεοβακ ηαζ ημ ηαθμηαίνζ είπακ ηαζ ηαθφαεξ βζα κα 

πνμζηαηεοεμφκ απυ ημ ηαοηυ ήθζμ. Γζα ηάπμζμ θυβμ δ Σμονηία, ειείξ απεθεοεενςεήηαιε ημ '12, ημ 

1909 ημοξ πήνε απυ εδχ αίαζα ηαζ ημοξ πήβε ζηδ Θνάηδ υζμκ αθμνά ημκ μζηζζιυ ηςκ Σμφνηςκ πμο 

ήηακ εδχ. Σα ζπίηζα έιεζκακ ηεκά. Ο Σμφνημξ είπε ακάβηδ απυ ενβάηεξ βζαηί δεκ οπήνπακ ηυηε 

ηναηηέν ήηακ ιε ηα γχα. Ο ιπέδξ είπε οπυ ηδκ πνμζηαζία ημο ηα ζπίηζα ηαζ έααθε ημοξ Νηυπζμοξ 

ημοξ βδβεκείξ  ιέζα ζε αοηά ηα ζπίηζα βζα κα έπεζ ενβαηζηά πένζα. Οζ Πυκηζμζ ήνεακ δζαδμπζηά. Συηε 

ήνεαιε ειείξ. Ήιαζηακ αοηυθομζ απυ έκα ιένμξ ηδκ Ονκημφ 40 μζημβέκεζεξ ηαζ εβηαηαζηαεήηαιε 

εδχ. Μαγί ιαξ ήηακ 4 μζημβέκεζεξ αθάπςκ μζ Σαπέμζ, μζ Υαθέμζ ηαζ μζ Γζακηέμζ. Αοημί ενπυκημοζακ 

ίζςξ πζμ ιπνμζηά απυ ειάξ ζακ ηζμιπακαναίμζ απυ ημ πςνζυ Γνάιιμοζηα. Ένπυκηακ δφμ 

ηζεθζβηάδεξ, μ Πζζζχηαξ ηαζ μ Σζαβηάθδξ  μζ μπμίμζ είπακ πμθθά πνυααηα ηαζ είπακ πεζζηζημφξ 

αοημφξ. Γζα ηάπμζμ θυβμ δεκ ήεεθακ αοημί κα είιαζηε ιαγί βζαηί αοηυ ημ ιένμξ ήηακ άδεζμ ηαζ 

αμζημφζακ ηα πνυααηά ημοξ ηαζ δεκ ήεεθακ κα εβηαηαζηαεμφιε εδχ. Διείξ ήιαζηακ θηςπμί ιε 

ηνφπζα πακηεθυκζα δεκ είπαιε ηίπμηα αθθά δεκ είπαιε ηαζ πμο κα πάιε. Δπακαζηάηδζακ αοημί ιε ηα 

υπθα ηαζ μζ δζημί ιαξ ιε ηα ηζεημφνζα ημοξ ηοκήβδζακ. Αοημί υιςξ πμο ήηακ ηζμιπακαναίμζ είπακ 

απυ 20 πνμααηάηζα ζε εηείκμ ημ ημπάδζ ημο ηζέθζβηα. Έθοβε μ ηζέθζβηαξ αθθά αοημί έιεζκακ εδχ 

πένα ηαζ έηζζ εβηαηαζηάεδηακ εδχ μζ Βθάπμζ πενίπμο ζοβπνυκςξ ιαγί ιε ειάξ. 
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3) Όινη νη Πόληηνη ηεο Κξύαο Βξύζεο πξνέξρνληαη από ην ίδην κέξνο; 

 

πζ. Ο Πυκημξ έπεζ ιεβάθδ έηηαζδ. Υζθζάδεξ πςνζά ήηακ. Οζ πυθεζξ υθεξ ήηακ ζηδ παναθία ηαζ 

ειείξ ήιαζηακ ημκηά εηεί ηαζ μζ άθθμζ ήνεακ καζ ιεκ ζηδκ Δθθάδα αθθά υπζ ζηδ Κνφα Βνφζδ. 

Ήηακ ζηυνπζμζ αθθμφ. ηδκ ανπή εδχ ήιαζηακ ειείξ μζ 40 ήηακ δε μζ βδβεκείξ πμο ημοξ έααθε μ 

Σμφνημξ μζ μπμίμζ ήηακ 18 μζημβέκεζεξ αθθά δεκ οπήνπε ηίπμηα μφηε ζπμθείμ μφηε εηηθδζία. Οζ 

δζημί ιαξ έηακακ ιζα εηηθδζία. Σμ δάζμξ λεηζκμφζε απυ ηδ θασηή αβμνά ηαζ έθηακε ιέπνζ ημοξ 

Γαθαηάδεξ. Μεηά απυ ηνία πνυκζα απυ ειάξ ήνεακ μζ Σμονηυθςκμζ, μζ μπμίμζ ήηακ Πυκηζμζ αθθά 

επεζδή ζημ Πυκημ οπενίζποε ημ ζζθαιζηυ ζημζπείμ δεκ ημοξ άθδκακ κα ιζθάκε ηδ βθχζζα ή κα πάκε 

ζηα ζπμθεία ηαζ έηζζ ακαβηαζηζηά ιζθμφζακ ημφνηζηα βζα αοηυ ηαζ θέβμκηαζ Σμονηυθςκμζ αθθά 

είκαζ Πυκηζμζ. 

 

4) Τη άιιεο θπιέο ππάξρνπλ ζηε Κξύα Βξύζε θαη αλ γλσξίδεηε πόηε ήξζαλ πεξίπνπ; 

 

Καηενζκζχηεξ, Αραθζχηεξ, Νεαγζχηεξ  πμο ήνεακ ημ '36-'38 ηαζ είκαζ Πυκηζμζ, Βθάπμζ, Νηυπζμζ, 

αναηαηζακαίμζ ηαζ Θναηζχηεξ. 

 

5)Όηαλ νη Πόληηνη έκεηλαλ ζηε Κξύα Βξύζε πσο επηθνηλσλνύζαλ κε ηηο άιιεο θπιέο; (ζε ηη 

γιώζζα) θαη επίζεο ε ζπκβίσζε κε όιεο ηηο θπιέο ήηαλ θαιή; Πώο ήηαλ ηόηε θαη πώο ηώξα; 

 

Δπεζδή εδχ δεκ είπε ηίπμηα ηαζ εηηθδζία ηαζ ζπμθείμ ηα έηακακ μζ δζημί ιαξ ιε πνμζςπζηή ενβαζία 

ηα εειέθζα ημο 1μ δδιμηζημφ ζπμθείμο ημοααθχκηαξ πέηνεξ απυ ημ Πάσημ είπε έκα δςιάηζμ  ημ 

οπυθμζπμ έβζκε πμθφ ανβυηενα , ηδκ εηηθδζία ηδκ ηάκαιε ελ' μθμηθήνμο ειείξ ημκ Άδ Γζχνβδ. Καζ 

θένακε παπά ηαζ δαζηάθμοξ βζαηί ηυηε δεκ οπήνπε ηίπμηα. Αοημί μζ κηυπζμζ έκα ιεβάθμ ιένμξ 

ιζθμφζακ εθθδκζηά ηαζ μζ δζημί ιαξ λένακε ηαζ ηα πμκηζαηά ηαζ ηα εθθδκζηά βζαηί πμθφ ηέθεζςζακ 

ημ δδιμηζηυ ηαζ μζ  Βθάπμζ μζ πενζζζυηενμζ λένακ εθθδκζηά ηαζ ζοκεκκμμφιαζηακ  αθθά δεκ είπαιε 

επαθέξ ζηεκέξ κα ζοββεκέρμοιε, κα ηάκμοιε βάιμοξ αοηυ ήηακ απαβμνεοηζηυ Βθάπμξ ηαζ κα έδζκε 

ζε Πυκηζμ. Δδχ μζ βδβεκείξ ήηακ θίβμ αβνάιιαημζ αθμφ δεκ είπε ζπμθείμ ήηακ υιςξ ενήζημζ. Δίπε 

ζημ αάεμξ ηδξ θίικδξ ημκ Άβζμ Νζηυθα, αοηυ ήηακ ζακ ορςιαηάηζ ηαζ είπε ημ ζηέηζ ημο μ Καπεηάκ 

Άβναξ.  ηδκ Αηνμθίικδ πζμ ααεζά γμφζακ μζ θάαμζ πμο ήηακ Βμφθβανμζ. Τπήνπακ δζαπθδηηζζιμί 

ζίβμονα. Μεηέπεζηα δεκ ζοιθςκμφζακ μζ αθάπμζ ιε ημοξ Καηενζκζχηεξ, Αραθζχηεξ, Νεαγζχηεξ πμο 

ήνεακ ζακ αναζςηαί ζηδ Κνφα Βνφζδ απυ άθθα πςνζά. Δίπακ πςνάθζα ζηζξ πενζμπέξ ημοξ ηα μπμία 

υιςξ ηα πανάηδζακ βζαηί δ παηνίδα ημοξ έδςζε ηθήνμ  ηαζ ήνεακ εδχ. Αοηυ έβζκε ημ '38-'39-'40  

ήνεακ μζ αναζςηαί ηαζ πήνακ ηθήνμοξ. Διείξ ζακ θοθή μζ Ονδμοθμφδεξ πμηέ δεκ ηυθιδζακ βζαηί 

αιέζςξ μζ Ανπέξ έβζκακ δζηέξ ιαξ. Γεκ οπήνπε ημζκυηδηα εδχ ήηακ ζηα Δζχααθηα (Βθαπ). 
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Σέθεζςζα ημ ζπμθείμ ιε ημζκυηδηα ηα Δζχααθηα εηεί πδβαίκαιε βοικαζηζηέξ επζδείλεζξ ηαζ υθεξ ηζξ 

βζμνηέξ. Ο πνυεδνμξ ηαζ ακηζπνυεδνμξ ήηακ υθμζ Ονδμοθμφδεξ ηαζ μζ Βθάπμζ δεκ ημθιμφζακ κα ηα 

αάθμοκ ιαγί ιαξ πνχημκ ....... ηαζ δεφηενμκ βζαηί ήηακ οπμπνεςιέκμζ βζαηί δζηυξ ιαξ ήηακ μ 

πνυεδνμξ δεκ ιπμνμφζακ κα ηάκμοκ δζαθμνεηζηά. ήιενα δεκ οπάνπεζ ηακέκα πνυαθδια. Ήηακ 

ιέπνζ ημ '60 πάκεδνεξ, ηίβνεζξ ηέημζμζ ήηακ μζ Βθάπμζ ηχνα έπμοκ βίκεζ ιζηημί βάιμζ. 

 

6)Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηε πνληηαθή δηάιεθην; (θαη ηα παηδηά ζαο, αλ έρεηε, αλ ηε 

γλσξίδνπλ) 

 

Ναζ αέααζα. Ζ ηυνδ ιμο ιζθάεζ. Ο εββμκυξ ιμο ρεοημιζθάεζ δδθαδή ηα ηαηαθαααίκεζ αθθά δεκ έπεζ 

ηδκ εοβθςηηία κα ιπμνεί κα ζογδηήζεζ. Μεξ ζημ ζπίηζ ιζθμφζακ πμκηζαηά ηαζ ημφνηζηα. ηακ 

εέθακε κα πμοκ ηάηζ ζδζαίηενμ μζ βμκείξ ηυηε ιζθμφζακ ημφνηζηα. ημ ζπίηζ ιέζα ιζθμφζακ 

πμκηζαηά ηαζ έλς εθθδκζηά. 

 

7) Μπνξνύζαλ λα κηιήζνπλ πάληα ειεύζεξα ηε γιώζζα ή ππήξρε θάπνηα απαγόξεπζε από ην 

ειιεληθό θξάηνο; 

 

Γεκ οπήνπε ηάπμζα απαβυνεοζδ κα ιδκ ιζθάιε πμκηζαηά. Τπήνπε αοημί πμο ιζθμφζακ ημφνηζηα 

ηαζ ηάπμζμζ Μζηναζζάηεξ πμο ιζθμφζακ ιζα ζδζυηοπδ βθχζζα πμο είπε ιέζα ζθάαζηα, εθθδκζηά ηαζ 

ημφνηζηα . Δνπυηακ απυ ηδ Γζάκηζηζα εδχ πςνμθφθαηεξ ηαζ ιυθζξ ιζθμφζακ είπακ νεηζζκυθαδμ ιαγί 

ημοξ  ηαζ ζημοξ Μαηεδυκεξ ηα ίδζα έηακακ αθθά δεκ ημοξ έηακακ πμθφ. Ίζςξ λένακ υηζ δεκ 

βκχνζγακ άθθδ βθχζζα μζ άκενςπμζ. Γεκ εοιάιαζ ηακέκακ Νηυπζμ κα ημκ έδςζακ νεηζζκυθαδμ 

υπςξ ημοξ Μζηναζζάηεξ πμο ιζθμφζακ ιζα ζθάαζηδ βθχζζα ηαζ ιπμνμφζακ κα ζοκεκκμδεμφκ ιε ημ 

βδβεκέξ ζημζπείμ εκχ ειείξ υπζ. 

 

8)Πηζηεύεηε όηη ζα δηαηεξεζεί απηή ε παξάδνζε θαη ε δηάιεθηνο; 

 

Δπεζδή αθέπς υηζ οπάνπμοκ πμθθμί ζφθθμβμζ ηαζ ημ ηοκδβάκε εα δζαηδνδεεί. Γεκ ιπμνεί αέααζα κα 

πάεζ αζχκζα, εα παεμφκ υθεξ μζ δζάθεηημζ. Γεκ πζζηεφς υηζ ιπμνμφκ κα ηναηδεμφκ. Πνχηα ήηακ 

αηυθζμ ημ ζημζπείμ ηχνα ιπαίκμοκ ηαζ άθθεξ θοθέξ ιέζα ιε ημοξ βάιμοξ. 
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9)Οη άλζξσπνη θξαηάλε ηηο παξαδόζεηο ζηε Κξύα Βξύζε θαη πσο; (αλ κπνξείηε πείηε θαη έλα 

έζηκν πνπ δηαηεξνύλ νη Πόληηνη ηεο Κξύαο Βξύζεο) 

 

πζ υπςξ παθζά αθθά ιέζς ηςκ πμθζηζζηζηχκ ζοθθυβςκ οπάνπεζ. 

 

 

 

Σπλέληεπμε 6 

 

1) κμια: Σ. Γ, 72 εηχκ 

 

2) Πνηα είλαη ε θαηαγσγή ζαο; Από πνηα πεξηνρή ήξζε ε νηθνγέλεηά ζαο ζηε Κξύα Βξύζε θαη 

πόηε θαη αλ γλσξίδεηε πόηε εγθαηαζηάζεθαλ γεληθόηεξα νη Πόληηνη ζηελ Κξύα Βξύζε; 

 

Δίιαζ Πυκηζμξ. Ο παππμφξ ιμο βεκκήεδηε ζηδ αιρμφκηα ηαζ ημκ πήνακ ηα αδένθζα ημο ηαζ πήβακ 

ζηδ Ρςζία. Καζ απυ εηεί ήνεακ ζηδκ Δθθάδα. Ζ ιδηένα ιμο έπεζ ηαηαβςβή απυ ηδκ Μπάθνα. Ο 

παηέναξ ιμο ηαζ δ ιδηένα ιμο βεκκήεδηακ ζηδ Ρςζία Οζ βμκείξ ιμο ήνεακ ζηδ Κνφα Βνφζδ ημ 

'36. Οζ πενζζζυηενμζ εδχ ζηδ βεζημκζά ήνεακ ηυηε βζαηί είκαζ μζ πενζζζυηενμζ Ρςζμπνυζθοβεξ ηαζ 

ήνεακ ιαγί ηυηε. Δδχ είπακ ημκ παππμφ ηαζ επεζδή ημκ ήλενακ ήνεακ ηαζ άθθμζ. Πνχηα μ παππμφξ 

ιμο πήβε ζηζξ έννεξ ηαζ ήνεακ εδχ βζαηί ηυηε είπε απμλδνακεεί δ θίικδ ηαζ δίκακε πςνάθζα. θμξ 

μ ηάιπμξ ήηακ ακεηιεηάθθεοημξ. 

 

3) Όινη νη Πόληηνη ηεο Κξύαο Βξύζεο πξνέξρνληαη από ην ίδην κέξνο; 

 

πζ. Απυ υθμ ημκ Πυκημ έπμοκ ένεεζ. Γδθαδή ακ ανπίζμοιε απυ δοηζηά είκαζ δ ζκχπδ, 

αιρμφκηα, Μπάθνα, Κεναζμφκηα, Σναπεγμφκηα. Αοηέξ είκαζ μζ ηονζυηενεξ πυθεζξ. 

. 

4) Τη άιιεο θπιέο ππάξρνπλ ζηε Κξύα Βξύζε θαη αλ γλσξίδεηε πόηε ήξζαλ πεξίπνπ; 

 

Πυκηζμζ, Βθάπμζ, κηυπζμζ, νςζμπνυζθοβεξ, ημονηυθςκμζ. 

 

5)Όηαλ νη Πόληηνη έκεηλαλ ζηε Κξύα Βξύζε πσο επηθνηλσλνύζαλ κε ηηο άιιεο θπιέο; (ζε ηη 

γιώζζα) θαη επίζεο ε ζπκβίσζε κε όιεο ηηο θπιέο ήηαλ θαιή; Πώο ήηαλ ηόηε θαη πώο ηώξα; 

 

Ονζζιέκμζ πμο ήλενακ εθθδκζηά ιζθμφζακ. Άθθμζ πμο δεκ ήλενακ ιζθμφζακ ημφνηζηα, πμκηζαηά. 
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Με ηα πμκηζαηά ιπμνμφζαιε κα ζοκεκκμδεμφιε. Δηείκα ηα πνυκζα μφηε παίνκακε μφηε δίκακε. 

Οφηε αβυνζ μφηε ημνίηζζ. Αθθά ηχνα ηα λεπενάζαιε αοηά. Σα πςνάθζα ηα ηαθθζενβμφζαιε ιε ηα 

γχα. Σα ιδπακήιαηα ιεηά ημ '48-'50 άνπζζακ κα οπάνπμοκ. Τπήνπε θηχπεζα, πείκα. Δζδζηά μζ 

πνυζθοβεξ δεκ είπακ μφηε έκα ζηνέιια. 

 

6)Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηε πνληηαθή δηάιεθην; (θαη ηα παηδηά ζαο, αλ έρεηε, αλ ηε 

γλσξίδνπλ) 

 

Ναζ αθμφ ιζθμφζαιε πμκηζαηά. Σα παζδζά ιμο βκςνίγμοκ εθάπζζηα πνάβιαηα. Οζ παθζμί ιζθμφζακ 

πμθθέξ θμνέξ ιεηαλφ ημοξ ημφνηζηα. Καζ ειάξ μζ βμκείξ ιαξ βζα κα ιδκ ηαηαθάαμοιε ιζθμφζακ 

ημφνηζηα. 

 

7) Μπνξνύζαλ λα κηιήζνπλ πάληα ειεύζεξα ηε γιώζζα ή ππήξρε θάπνηα απαγόξεπζε από ην 

ειιεληθό θξάηνο; 

 

Γεκ οπήνπε πμηέ απαβυνεοζδ. Οφηε επί Μεηαλά. Σα ημφνηζηα απαβμνεφμκηακ, υπζ ηα πμκηζαηά. 

Αοημί πμο ήηακ ζηδ Μπάθνα, αιρμφκηα ήλενακ ημφνηζηα βζαηί ημοξ οπμπνέςζακ μζ Σμφνημζ. 

 

 8)Πηζηεύεηε όηη ζα δηαηεξεζεί απηή ε παξάδνζε θαη ε δηάιεθηνο; 

 

πζ δοζηοπχξ δεκ πζζηεφς υηζ εα δζαηδνδεεί ηαζ είκαζ βθχζζα ηαεανά εθθδκζηή. 

 

9)Οη άλζξσπνη θξαηάλε ηηο παξαδόζεηο ζηε Κξύα Βξύζε θαη πσο; (αλ κπνξείηε πείηε θαη έλα 

έζηκν πνπ δηαηεξνύλ νη Πόληηνη ηεο Κξύαο Βξύζεο) 

Ναζ υζμ ιπμνμφκε. ημοξ βάιμοξ, ζημοξ ζοθθυβμοξ, ζηζξ βζμνηέξ, ζηα θαβδηά. Έκα έεζιμ πμο 

άνπζζακ κα ημ ηάκμοκ ηχνα είκαζ ημ ηαθζηυ έεζιμ πμο πνυηεζηαζ κα πάκε ζηα κεηνμηαθεία ζακ 

ζοκεφνεζδ ιε ημοξ κεηνμφξ. Σνχκε ηαζ πίκμοκ. 
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3.2) Σοκεκηεύλεηξ Βιάπωκ 

Σπλέληεπμε 1 

1) κμια:  Σ. Γ, εηχκ 31 

 

2) Πνηα είλαη ε θαηαγσγή ζαο; 

 

Δίιαζ Βθάπμξ ζηδκ ηαηαβςβή, απυ βμκείξ Βθάπμοξ μζ μπμίμζ ηαηάβμκηαζ απυ ηζξ Πνέζπεξ ηαζ απυ 

ηδ Νέα Εςή ηφδναξ ακηίζημζπα. 

 

3)Από πνηα πεξηνρή ήξζε ε νηθνγέλεηά ζαο ζηε Κξύα Βξύζε θαη πόηε θαη αλ γλσξίδεηε πόηε 

εγθαηαζηάζεθαλ γεληθόηεξα νη Βιάρνη ζηελ Κξύα Βξύζε; 

  

Οζ παππμφδεξ ιμο ήνεακ ζηδκ Κνφα Βνφζδ απυ ηζξ Πνέζπεξ ηαζ, ζοβηεηνζιέκα, απυ ημ πςνζυ 

Άβζμξ Γενιακυξ. Οζ πνυβμκμί ιαξ είπακ ηαηαβςβή απυ Θεζπνςηία ηαζ ημ πςνζυ Μμνθάηζ. Οζ δζημί ιμο 

εβηαηαζηάεδηακ ζηδκ Κνφα Βνφζδ ηδ δεηαεηία ημο 1960, εκχ, ιε ιζηνή πνμκμθμβζηή δζαθμνά δδθαδή 

δεηαεηίεξ '40, '50, '60 ήνεακ μζ Βθάπμζ ζηδκ Κνφα Βνφζδ, πνμζεββζζηζηά πάκηα. 

 

4) Όινη νη Βιάρνη ηεο Κξύαο Βξύζεο πξνέξρνληαη από ην ίδην κέξνο; 

 

Οζ Βθάπμζ ζηδκ Κνφα Βνφζδ δεκ πνμένπμκηαζ υθμζ απυ ημ ίδζμ ιένμξ. Τπάνπμοκ μζ Βθάπμζ ιε 

ηαηαβςβή απυ ηδκ Ήπεζνμ, μζ Βθάπμζ απυ ηδ αιανίκα ηαζ ηδκ Αεημιδθίηζα, μζ Βθαπμζ απυ ηα 

Μεβάθα Λζαάδζα Πάσημο, μζ Βθάπμζ απυ ηζξ Πνέζπεξ ηαζ μζ Βθάπμζ απυ ηδ Φμφνηα. 

 

5) Τη άιιεο θπιέο ππάξρνπλ ζηε Κξύα Βξύζε θαη αλ γλσξίδεηε πόηε ήξζαλ πεξίπνπ; 

 

ηδκ Κνφα Βνφζδ οπάνπεζ έκα ιείβια ακενχπςκ ιε δζαθμνεηζηή ηαηαβςβή, μζ μπμίμζ, υθμζ ημοξ, 

ακελάνηδηα απυ ηδκ ζδζαίηενδ ηαηαβςβή ημοξ δζααζμφκ ζημκ ηυπμ ιαξ, δναζηδνζμπμζμφκηαζ 

επαββεθιαηζηά ηαζ κμζάγμκηαζ βζ' αοηυκ. Τπάνπμοκ Πυκηζμζ, μζ μπμίμζ απμηεθμφκ ηδκ πθεζμρδθία ηςκ 

πενίπμο 5.500 πζθζάδςκ ηαημίηςκ ηδξ Κνφαξ Βνφζδξ. Οζ Έθθδκεξ ημο Πυκημο ήνεακ ζηδκ πενζμπή ιαξ 

απυ ηα 1930 πενίπμο ηαζ έπεζηα. Δπίζδξ, οπάνπμοκ μζ κηυπζμζ ηάημζημζ ηδξ Κνφαξ Βνφζδξ μζ μπμίμζ 

ήηακ αοηυπεμκεξ ηάημζημζ ζηδκ εονφηενδ πενζμπή ημο Κάιπμο. Αηυιδ, οπάνπμοκ μζ αναηαηζάκμζ 

αθθά ηαζ πμθθμί ζοιπμθίηεξ ιαξ ιε πνμζθοβζηή ηαηαβςβή απυ ηδκ Μζηνά Αζία. Θα πνυηεζκα κα 
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απεοεοκεείξ ζημοξ ακηίζημζπμοξ ζοθθυβμοξ Πμκηίςκ ηαζ Νηυπζςκ βζα πενζζζυηενεξ πθδνμθμνίεξ, υπςξ 

ηαζ κα πάνεζξ ζοκέκηεολδ απυ ηάπμζμκ αναηαηζάκμ (παππμφ ή βζαβζά) βζα κα ζμο δχζεζ αηνζαείξ 

πθδνμθμνίεξ. 

 

6)Όηαλ νη Βιάρνη έκεηλαλ ζηε Κξύα Βξύζε πσο επηθνηλσλνύζαλ κε ηηο άιιεο θπιέο; (ζε ηη 

γιώζζα) θαη επίζεο ε ζπκβίσζε κε όιεο ηηο θπιέο ήηαλ θαιή; Πώο ήηαλ ηόηε θαη πώο ηώξα; 

  

Απυ ιανηονίεξ παππμφδςκ ηαζ βζαβζάδςκ, ηα πνχηα πνυκζα ιζθμφζακ ηδ Βθάπζηδ δζάθεηημ ηαζ 

μπςζδήπμηε οπήνπε ηάπμζα δοζημθία ζηδ βεκζηυηενδ επζημζκςκία. Με ημ πέναζια ημο πνυκμο, υθμζ μζ 

ηάημζημζ ηδξ Κνφαξ Βνφζδξ αθμιμζχεδηακ ζηα παναηηδνζζηζηά ηδξ πενζμπήξ ηαζ ζοκεκκμμφκηακ ζηα 

εθθδκζηά. Θεςνχ υηζ δ ζοιαίςζή ημοξ ήηακ ηαθή ζε βεκζηέξ βναιιέξ απυ ηζξ ανπέξ ηδξ ημζκήξ 

δζααίςζδξ, δζυηζ υθμζ είπακ κα ακηζιεηςπίζμοκ μζημκμιζηέξ δοζημθίεξ πμο ήηακ παναηηδνζζηζηυ ηδξ 

επμπήξ. Βέααζα, ηάηζ πμο ημ ακηζιεηςπίζαιε ηαζ ειείξ, δ βεκζά ημο '80, υθμζ μζ ηάημζημζ επαίνμκηακ βζα 

ηδκ ηαηαβςβή ημοξ ηαζ ζοπκά μ εκεμοζζαζιυξ δδιζμονβμφζε θμβμιαπίεξ ηαζ δζαλζθζζιμφξ. ήιενα, 

υιςξ, μζ κέμζ άκενςπμζ, ιε ακμζπημφξ μνίγμκηεξ ηαζ εονφ πκεφια ζοκενβαζίαξ, έπμοιε πμθφ ηαθή 

ζοκενβαζία ηαζ δ ζοκηνζπηζηή πθεζμρδθία αβκμεί ηοπυκ 'ημθθδιέκεξ' ακηζθήρεζξ ηαζ ζοιπενζθμνέξ. Ο 

ζεααζιυξ ζηδκ ηαηαβςβή ηαζ ζηδκ πανάδμζδ ημο ηαεεκυξ απυ ειάξ είκαζ αοηυ πμο πνέπεζ κα 

επζηναηεί ζε ιζα ημζκςκία. 

 

7)Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηε βιάρηθε δηάιεθην θαη ηα παηδηά ζαο; 

 

Δίπα ηδκ ηφπδ κα ιεβαθχζς ιε παππμφ ηαζ βζαβζά, μπυηε, καζ, μιζθχ ηδ Βθάπζηδ δζάθεηημ. Θα 

πνμζπαεήζς κα ιεηαθαιπαδεφζς ηζξ βκχζεζξ ιμο ζημ εέια αοηυ ηαζ ζηα παζδζά ιμο υηακ απμηηήζς. 

 

8)Πηζηεύεηε όηη ζα δηαηεξεζεί απηή ε δηάιεθηνο; 

 

Πζζηεφς αηνάδακηα υηζ εα δζαηδνδεεί δ δζάθεηημξ ηςκ Βθάπςκ, δζυηζ, δ κεμθαία έπεζ ένεεζ πμθφ 

ημκηά ζηδκ πανάδμζδ ηαζ ζημοξ οθθυβμοξ πμο ηαηααάθθμοκ ιεβάθδ πνμζπάεεζα δζαηήνδζδξ ηςκ 

δεχκ ηαζ εείιςκ. Πνμζςπζηά απυ ηδ εέζδ ημο Πνμέδνμο ημο οθθυβμο Ζπεζνςηχκ Κνφαξ Βνφζδξ “Ο 

ΠΤΡΡΟ” αβςκίγμιαζ ζηδκ ηαηεφεοκζδ αοηή. 

 

9)Οη άλζξσπνη θξαηάλε ηηο παξαδόζεηο ζηε Κξύα Βξύζε θαη πσο; (αλ κπνξείηε πείηε θαη έλα 

έζηκν πνπ δηαηεξνύλ νη Βιάρνη ηεο Κξύαο Βξύζεο) 

 

αθχξ ηαζ μζ άκενςπμζ ηναηάκε ηζξ παναδυζεζξ ζηδκ Κνφα Βνφζδ ιέζα απυ ηδκ ηαεδιενζκυηδηά 
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ημοξ ηαζ απυ ηζξ δζάθμνεξ πενζζηάζεζξ ηδξ γςήξ υπςξ βάιμξ, ηδδεία ηθπ. Οζ Βθάπμζ απυ ηδκ πθεονά 

ιαξ, ζε ιεβάθμ ααειυ. Δκδεζηηζηά ακαθένς ημ έεζιμ παναδμζζαημφ θαβδημφ, ημ θδιζζιέκμ ζηζθάδμ, 

δφμ ιένεξ πνζκ απυ ημ βάιμ. ηδκ ίδζα πενίζηαζδ ηδξ γςήξ, νάαεηαζ ημ θθάιπμονμ, έκα ηέκηδια πάκς 

ζε ιζα λφθζκδ ηαηαζηεοή ζακ ζδιαία ιε ηνία ιήθα ζηδκ ημνοθή ημο. 

 

10)Πείηε κνπ θαη θάπνηα πξάγκαηα γηα ηνλ πνιηηηζηηθό ζύιινγν (πόηε ηδξύζεθε, αλ απμήζεθε 

ε ζπκκεηνρή ησλ αηόκσλ ζηε δηάξθεηα ησλ ρξόλσλ θαη εθδειώζεηο πνπ γίλνληαη). 

 

Ο φθθμβμξ Ζπεζνςηχκ Κνφαξ Βνφζδξ “Ο ΠΤΡΡΟ” ζδνφεδηε ημ 1981 απυ ιζα μιάδα πεκήκηα 

(50) πενίπμο ακενχπςκ ζηδκ Κνφα Βνφζδ. Καεζενχεδηε ζηα πμθζηζζηζηά δνχιεκα ηδξ πενζμπήξ ηδξ 

Κνφαξ Βνφζδξ ηαζ, υπζ ιυκμ, επζηοβπάκμκηαξ ζδιακηζηά πνάβιαηα. Ζ ζοκεπήξ πανμοζία ζηζξ ιεβάθεξ, 

πακεθθήκζαξ ειαέθεζαξ δζμνβακχζεζξ είκαζ έκα απυ αοηά. θμζ ζπεδυκ μζ 60άνδδεξ ηδξ ζδιενζκήξ 

επμπήξ άθδζακ ηδ δζηή ημοξ ζζημνία ζημ φθθμβμ. αθχξ δ ζοιιεημπή ηςκ ιεθχκ αολήεδηε ιε ηδκ 

πάνμδμ ηςκ πνυκςκ (ιέπνζ ηαζ 500 ιέθδ) υπςξ ηαζ δ ζοβηνυηδζδ πμθοπθδεχκ πμνεοηζηχκ ηιδιάηςκ. 

Τπήνπακ ηαζ μζ δφζημθεξ πενίμδμζ, εα παναηηήνζγα ηζξ ζηζβιέξ αοηέξ “πέηνζκα πνυκζα” ηαηά ηδ 

δζάνηεζα ηςκ μπμίςκ δζαθάκδηε ιζα απναλία ηαζ ιζα απαλίςζδ ημο οθθυβμο ηαζ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ 

πμο είπακ ζπέζδ ιε αοηυκ. ιςξ, μ φθθμβμξ έπεζ  “βονίζεζ ζεθίδα” εδχ ηαζ ηάηζ παναπάκς απυ 

εκάιζζδ πνυκμ. Έπμοιε ελοβζάκεζ μζημκμιζηά ημ φθθμβμ, έπμοιε δδιζμονβήζεζ ηνία πμνεοηζηά 

ηιήιαηα ηαζ ζοιιεηέπμοιε ζε υζεξ πενζζζυηενεξ εηδδθχζεζξ ιπμνμφιε, δεδμιέκδξ ηδξ ηνίζδξ πμο 

επζηναηεί ζηδ Υχνα ιαξ. Μμο δίκεηαζ δ εοηαζνία κα ακαημζκχζς υηζ ζηα ιέζα Ημοκίμο μ φθθμβμξ εα 

ζοιιεηέπεζ ζημ 33μ Πακεθθήκζμ Ακηάιςια Βθάπςκ ημ μπμίμ εα πναβιαημπμζδεεί ζηδ Λάνζζα, εκχ, 

ζηζξ 7 Ημοθίμο, υθμζ μζ Βθάπμζ ηαζ δ Κνφα Βνφζδ ηζιμφιε ηδκ Μεβαθμιάνηονα Αβία Κονζαηή ηαζ ημκ 

μιχκοιμ Ηενυ Ναυ, δζμνβακχκμκηαξ ιεβάθδ ιμοζζημπμνεοηζηή εηδήθςζδ εηείκδ ηδκ διένα, πμο υπςξ 

πένζζ, έηζζ ηαζ θέημξ εα πνμζεθηφζεζξ πζθζάδεξ ηυζιμο ζηδκ πενζμπή ιαξ. 

 

 

Σπλέληεπμε 2 

1) κμια: Υ. Υ, 72 εηχκ 

 

2) Πνηα είλαη ε θαηαγσγή ζαο; Από πνηα πεξηνρή ήξζε ε νηθνγέλεηά ζαο ζηε Κξύα Βξύζε θαη 

πόηε θαη αλ γλσξίδεηε πόηε εγθαηαζηάζεθαλ γεληθόηεξα νη Πόληηνη ζηελ Κξύα Βξύζε; 

 

Ζ ηαηαβςβή ιμο είκαζ απυ ηδ Φμφνηα Ηςακκίκςκ. Οζ βμκείξ ιμο πνέπεζ κα ήνεακ ημ '45. θμζ μζ 

Βθάπμζ δεκ ήνεακ  ιαγί. Δνπυκημοζακ θίβμζ. Άνπζζακ κα ένπμκηαζ πενίπμο ημ '25, '27, '30 ηυηε 

ανπίζακε κα ένπμκηαζ απυ πακημφ. 
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3) Όινη νη Βιάρνη ηεο Κξύαο Βξύζεο πξνέξρνληαη από ην ίδην κέξνο; 

 

πζ. Οζ πζμ πμθθμί ένπμκηακ  απυ ηδκ Ήπεζνμ: απυ ηδ Κυκζηζα, Φμφνηα, αιανίκα, απυ ηδ Πνέζπα 

μζ μπμίμζ θφβακε ιεηά απυ ηδ Κνφα Βνφζδ ηαζ πήβακ ζηδ Φθχνζκα. Οζ παππμφδεξ ιμο εδχ ήηακ μζ 

πνχημζ πμο εβηαηαζηάεδηακ ζηδ Κνφα Βνφζδ ημ '18. Ήνεακ απυ ηδ Βμαμφζα μζ Υαθέμζ. Άθθμζ 

Βθάπμζ είκαζ απυ ηδκ Αεημιδθίηζα μζ θεβυιεκμζ Νηεκζζηζχηεξ. Άθθμζ Βθάπμζ είκαζ απυ ηα Μεβάθα 

Λζαάδζα. Ήιαζηακ ειείξ μζ πνχημζ Βθάπμζ πμο ήνεαιε. Έπεζ ηαζ αναηαηζάκμοξ. Δδχ ήηακ αάθημξ 

υηακ ήνεακ δεκ οπήνπε ηίπμηα. Κάεζζακ ζηδκ άηνδ ημο πςνζμφ βζαηί είπακ ηα πνυααηα. Σμοξ 

Βθάπμοξ ημοξ ηαηαθαααίκεζξ βζαηί ηα επίεεηά ημοξ είκαζ δζζφθθααα ηαζ ηνζζφθθααα. Οζ πζμ πμθθμί 

Βθάπμζ εβηαηαζηαεήηακ εδχ ημ 1944 υηακ ήηακ μ πυθειμξ. Διείξ μζ Φμονηζχηεξ ήνεαιε βζαηί 

ζημηχεδηακ ζημ πυθειμ μζ παππμφδεξ ιαξ, ηάρακε ηα πςνζά, ηα ζπίηζα ηαζ ηζξ πενζμοζίεξ ηαζ 5 

πνυκζα μζ δζημί ιαξ πήβακ ζηδ Θεζζαθμκίηδ ηαζ απυ εηεί έιαεακ υηζ οπάνπμοκ Βθάπμζ ζηδ Κνφα 

Βνφζδ ηαζ ήνεακ εδχ. Οζ πζμ πμθθμί ήνεακ ημ '45 ηάρακε ηα πςνζά μζ ημιιμοκζζηέξ, μζ ακηάνηεξ. 

Ο ιπαιπάξ ιμο πήβε ζηδ Θεζζαθμκίηδ βζα κα βθζηχζεζ, ημοξ ιάγερακ μζ Γενιακμί ηαζ ζημ 

κμζμημιείμ ημοξ ζηυηςζακ. Οζ Βθάπμζ ζηδ Θεζζαθμκίηδ είπακ πζάζεζ ζπίηζα Δαναίςκ. Ήνεακ εδχ 

ημ '47- '48 μζ δζημί ιαξ. 

 

4) Τη άιιεο θπιέο ππάξρνπλ ζηε Κξύα Βξύζε θαη αλ γλσξίδεηε πόηε ήξζαλ πεξίπνπ; 

 

Ήηακ μζ κηυπζμζ πμο έιεκακ εδχ. Μεηά ημ '22 απυ ηδ Μζηνά Αζία, μζ Πυκηζμζ αθθά μζ πνχημζ πμο 

εβηαηαζηάεδηακ εδχ ήηακ μζ Βθάπμζ ηαζ μζ κηυπζμζ. Βθάπμζ, κηυπζμζ, αναηαηζάκμζ, Νηεκζζηζχηεξ 

πμο ιζθάκε θίβμ δζαθμνεηζηά απυ ημοξ άθθμοξ Βθάπμοξ, Σμονηυθςκμζ ηαζ Πυκηζμζ.  Οζ κηυπζμζ 

ήηακ εδχ, ιεηά ήνεακ μζ Βθάπμζ ηαζ ιεηά ημ '22 ήνεακ απυ ηδ Μζηνά Αζία ηαζ μζ Πυκηζμζ. 

 

5)Όηαλ νη Βιάρνη έκεηλαλ ζηε Κξύα Βξύζε πσο επηθνηλσλνύζαλ κε ηηο άιιεο θπιέο; (ζε ηη 

γιώζζα) θαη επίζεο ε ζπκβίσζε κε όιεο ηηο θπιέο ήηαλ θαιή; Πώο ήηαλ ηόηε θαη πώο ηώξα; 

  

Λίβμ δφζημθα ήηακ βζαηί μζ Βθάπμζ πήνακε ηδ ιία άηνδ ηαζ μζ Νηυπζμζ ηαζ μζ Πυκηζμζ πήνακ ηδκ 

άθθδ άηνδ. Οζ Βθάπμζ είιαζηε ζε ιζα άηνδ δεκ είιαζηε ακαηαηειέκμζ ζημ πςνζυ ιέζα βζαηί υηακ 

ήνεακ  δεκ ιπμνμφζαιε κα ιζθήζμοιε ηαζ μ ηαεέκαξ έιεκε ζηδ δζηζά ημο ιενζά, δεκ λένακε κα 

ιζθήζμοκ εθθδκζηά. ζβά ζζβά ιπμνμφζαιε κα επζημζκςκήζμοιε υθμζ ιαγί. Γεκ οπήνπακ 

πνμαθήιαηα ςξ πνμξ ηδ ζοιαίςζδ. Οζ βένμζ πμο ήνεακ ζηδκ ανπή δεκ είπακ ηακέκα πνυαθδια ηαζ 

μζ ζπέζεζξ ζήιενα είκαζ πάνα πμθφ ηαθέξ υπςξ ηυηε. Γεκ είπακ επζημζκςκία ιεηαλφ ημοξ. Οζ 

δμοθείεξ ηυηε  ήηακ δ ηηδκμηνμθία ηαζ δ βεςνβία. ηδκ ανπή ηαιζά δεηαεηία ήηακ ιυκμ 
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ηηδκμηνμθία ιεηά ακμίπηδηακ ηάκακε θίβα πςνάθζα. Οζ δζημί ιαξ αβυναζακ πςνάθζα βζαηί είπε 

βίκεζ ήδδ μ ακαδαζιυξ ιεηά ηδκ απμλήνακζδ ηδξ θίικδξ. Αοημί πμο ήνεακ πνχημζ πήνακε ηθήνμ 

ηαζ υηακ ήνεακ μζ οπυθμζπμζ ημοξ θοπήεδηακ ηαζ ημοξ έδςζακ 2 ζηνέιιαηα ημ ηάεε παζδί. Ήηακε δ 

ιεβαθφηενδ θηχπεζα. 

 

6)Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηε βιάρηθε δηάιεθην; (θαη ηα παηδηά ζαο, αλ έρεηε, αλ ηε 

γλσξίδνπλ) 

 

Ναζ ιπμνχ υπςξ ηαζ ηα παζδζά ιμο ηαζ ηα εββυκζα ιμο θίβμ, πζμ πμθφ ηαηαθαααίκμοκ βζαηί δεκ 

εέθεζ δ κεμθαία κα ιάεεζ άθθδ βθχζζα. 

 

7) Μπνξνύζαλ λα κηιήζνπλ πάληα ειεύζεξα ηε γιώζζα ή ππήξρε θάπνηα απαγόξεπζε από ην 

ειιεληθό θξάηνο; 

 

Οζ άκενςπμζ ιπμνμφζακ πάκηα εθεφεενα κα ιζθάκε ηδ βθχζζα δεκ είπακ πμηέ πνυαθδια. 

 

8)Πηζηεύεηε όηη ζα δηαηεξεζεί απηή ε παξάδνζε θαη ε δηάιεθηνο; 

 

Πνέπεζ κα δζαηδνδεμφκ. Ακ πνμζπαεήζεζ δ κεμθαία βζα κα ηα ηναηήζεζ. 

 

9)Οη άλζξσπνη θξαηάλε ηηο παξαδόζεηο ζηε Κξύα Βξύζε θαη πσο; (αλ κπνξείηε πείηε θαη έλα 

έζηκν πνπ δηαηεξνύλ νη Πόληηνη ηεο Κξύαο Βξύζεο) 

 

Κναηάκε ηζξ παναδυζεζξ υπςξ ήηακ παθζά. Κάκμοιε αηυια παναδμζζαηυ βάιμ. Κάκμοιε ζημ ζπίηζ 

ιε ηα ηνέαηα. Αηυια δεκ έπμοιε ακμζπηεί κα ηα αθήζμοιε αοηά. Κάκμοιε ηδ ζδιαία πμο 

θηζάπκαιε παθζά ιε ηα ηνία ιήθα. Δβχ ηχνα εα πακηνέρς ημκ εββμκυ ιμο, εα ηάκμοιε αοηά ηα 

παναδμζζαηά υπςξ ηυηε. Καζ ηα ηαγάκζα πμο ανάγαιε ηα ηνέαηα (ζηζθάδμ). Ζ  ζδιαία πμο 

ηάκμοιε ζημ βάιμ ζοιαμθίγεζ ηδκ μνεμδμλία. Σα ηνία ιήθα είκαζ μ ηανπυξ ημο γεοβανζμφ ηαζ 

αάγμοκε ηαζ ηδκ εθθδκζηή ζδιαία ηδκ μπμία δεκ ιπμνμφζακ επί ημονημηναηίαξ ηαζ αάγακε ιζα 

ιακηήθα πμο θμνμφζακ ηυηε μζ βοκαίηεξ αθθά ημ ηακμκζηυ είκαζ δ εθθδκζηή ζδιαία ιε ηα ηνία 

ιήθα. Δίκαζ παναδμζζαηυ κα ιαγεοημφκ υθεξ μζ βοκαίηεξ ζημ βάιμ ημο βαιπνμφ ιζα αδμιάδα πζμ 

κςνίξ υθμ ημ ζυζ εα ζηνςεεί ηάης, εα νάρμοκ ηδ ιακηήθα ζε έκα λφθμ ηναβμοδχκηαξ ηαζ ηα 

αάγμοιε ζημ ζπίηζ ημο βαιπνμφ. 
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Σπλέληεπμε 3 

 

1) κμια: Κ. , 62 εηχκ 

 

2) Πνηα είλαη ε θαηαγσγή ζαο; Από πνηα πεξηνρή ήξζε ε νηθνγέλεηά ζαο ζηε Κξύα Βξύζε θαη 

πόηε θαη αλ γλσξίδεηε πόηε εγθαηαζηάζεθαλ γεληθόηεξα νη Βιάρνη ζηελ Κξύα Βξύζε; 

 

Δίιαζ Βθάπμξ απυ ηδκ Ήπεζνμ. Ο παππμφξ ιμο ήνεε απυ ηδκ Παναιοεζά ηδξ Ζπείνμο. Οζ βμκείξ 

ιμο ιεβάθςζακ εδχ. Ο παππμφξ ιμο ήνεε εδχ ημ '46. Μεηά ημ '46 ήνεακ μζ πενζζζυηενμζ αθάπμζ 

ιέπνζ ηαζ ημ '80 ήνεακ ιενζημί αθάπμζ. Πνχηα ήηακ εβηαηεζηδιέκμζ εδχ μζ βδβεκείξ, ιεηά ήνεακ 

ιενζημί Βθάπμζ ηαζ ανβυηενα ήνεακ μζ Πυκηζμζ. ηακ ήνεε δ δζηή ιαξ μζημβέκεζα εδχ ήηακ 4-5 

μζημβέκεζεξ Βθάπςκ. Οζ Βθάπμζ ζήιενα πνέπεζ κα είκαζ πάκς απυ 700 μζημβέκεζεξ. Οζ Πυκηζμζ είκαζ 

θίβμζ πζμ πμθθμί απυ ημοξ Βθάπμοξ. 

 

3) Όινη νη Βιάρνη ηεο Κξύαο Βξύζεο πξνέξρνληαη από ην ίδην κέξνο; 

 

Ναζ. Με ηδ δζαθμνά υηζ οπάνπμοκ Νηεκζζηζχηεξ. Οζ οπυθμζπμζ είκαζ απυ δζάθμνα ιένδ ηδξ 

Ζπείνμο. Απυ ηδ Παναιοεζά έηοπε κα είκαζ ημ δζηυ ιαξ ημ ζυζ. 

 

4) Τη άιιεο θπιέο ππάξρνπλ ζηε Κξύα Βξύζε θαη αλ γλσξίδεηε πόηε ήξζαλ πεξίπνπ; 

 

Τπάνπμοκ μζ Βθάπμζ, Πυκηζμζ, Σμονηυθςκμζ, Θναηζχηεξ, αναηαηζάκμζ ηαζ μζ Νηυπζμζ. 

 

 

5)Όηαλ νη Βιάρνη έκεηλαλ ζηε Κξύα Βξύζε πσο επηθνηλσλνύζαλ κε ηηο άιιεο θπιέο; (ζε ηη 

γιώζζα) θαη επίζεο ε ζπκβίσζε κε όιεο ηηο θπιέο ήηαλ θαιή; Πώο ήηαλ ηόηε θαη πώο ηώξα; 

 

Μζθμφζακ εθθδκζηά αθθά ηαεέκαξ ιζθμφζε ηαζ ηδ βθχζζα ημο. Οζ Πυκηζμζ ιζθμφζακ πμκηζαηά ηαζ 

μζ Νηυπζμζ κηυπζηα αθθά ηχνα αοηυ έπεζ ελαθείρεζ. Σα κέα παζδζά δεκ ιζθάκε πθέμκ. ηδκ ανπή δ 

ζοιαίςζδ δεκ ήηακ πμθφ ηαθή ηονίςξ ιε ημοξ Πυκηζμοξ. Μεηά ζζβά ζζβά υζμ πενκμφζακ ηα πνυκζα 

ελμζηεζςεήηαιε μ έκαξ ιε ημκ άθθμκ, ιε ηζξ πανέεξ ιαξ, ιε ηζξ βκςνζιίεξ ιαξ άθθαλε θίβμ δ 

κμμηνμπία ιεηά. Μζηημί βάιμζ δεκ βζκυκημοζακ. Γφζημθα κα δχζεζ Πυκηζμξ ζε Βθάπμ. Βθάπμζ 

δίκακε ζε Πυκηζμ. Μζθάιε βζα ιεηά ημ '70. ήιενα δεκ οπάνπεζ ηακέκα πνυαθδια απθά ζε 

μνζζιέκεξ πενζπηχζεζξ ζπάκζμ είκαζ αέααζα αοηυ ηάκμοκ ναηζζζιυ μζ Πυκηζμζ ζημοξ Βθάπμοξ. 
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Γδθαδή αθέπμοκ ημκ άθθμκ ιε δζαθμνεηζηυ ιάηζ. 

  

6)Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηε βιάρηθε δηάιεθην; (θαη ηα παηδηά ζαο, αλ έρεηε, αλ ηε 

γλσξίδνπλ) 

 

Ναζ ιπμνχ κα ιζθήζς αθθά ιε πμζμκ κα ιζθήζς. Αθμφ ηα παζδζά ιμο δεκ ιζθάκε. Σα 

ηαηαθαααίκμοκ υιςξ. Διέκα ηδ ιζθμφζακε ιέζα ζημ ζπίηζ ηαζ ηδκ έιαεα. Δβχ αέααζα δε εέθς κα 

παεεί δ βθχζζα αθθά ημ 90% έπεζ παεεί δ βθχζζα. Γεκ είκαζ ηαευθμο οπεναμθή αοηυ πμο θές. 

Καθά είκαζ υιςξ κα ιζθάιε υθμζ εθθδκζηά. 

 

7) Μπνξνύζαλ λα κηιήζνπλ πάληα ειεύζεξα ηε γιώζζα ή ππήξρε θάπνηα απαγόξεπζε από ην 

ειιεληθό θξάηνο; 

 

Γεκ οπήνπε πμηέ ηάπμζα απαβυνεοζδ απυ ημ εθθδκζηυ ηνάημξ κα ζηαιαηήζεζ μ ηυζιμξ κα ιζθάεζ 

αθάπζηα. Σα κηυπζηα ημοξ απαβυνεοακ βζαηί πήβαζκε αθθμφ δ ζζημνία. 

 

8)Πηζηεύεηε όηη ζα δηαηεξεζεί απηή ε παξάδνζε θαη ε δηάιεθηνο; 

 

πζ δεκ κμιίγς. Δβχ εέθς κα δζαηδνδεεί αθθά δεκ κμιίγς. Καζ ζηεκαπςνζέιαζ βζα αοηυ ημ πνάβια. 

 

9)Οη άλζξσπνη θξαηάλε ηηο παξαδόζεηο ζηε Κξύα Βξύζε θαη πσο; (αλ κπνξείηε πείηε θαη έλα 

έζηκν πνπ δηαηεξνύλ νη Βιάρνη ηεο Κξύαο Βξύζεο) 

 

Ναζ ηζξ ηναηάκε. θεξ ηζξ παναδυζεζξ ηζξ έπμοκ ηαζ ζηζξ πανέξ ηαζ ημοξ αννααχκεξ ηαζ ημοξ βάιμοξ 

ημοξ ηάκμοκ υπςξ ημοξ έηακακ παθζά. Παθζά υηακ αννααςκζάγαιε ηάκαιε βθέκηζ ζημ ζπίηζ. Σχνα 

είκαζ πμθφ ηθεζζηυξ μ αννααχκαξ. Οζ κέμζ απμθεφβμοκ ηζξ παναδυζεζξ. ημ βάιμ ηάκμοιε ηαζ ηχνα 

ημ έεζιμ ιε ημ θθάιπμονμ, ηάκμοιε ζημ ζπίηζ ημ ημοηάνμ πμο ήηακ έκα ιένμξ ζηεπαζιέκμ ηαζ 

ηάκαιε ημ βθέκηζ εηεί. 
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Σπλέληεπμε 4 

 

1) κμια: Κ. Β, 60 εηχκ 

 

2) Πνηα είλαη ε θαηαγσγή ζαο; Από πνηα πεξηνρή ήξζε ε νηθνγέλεηά ζαο ζηε Κξύα Βξύζε θαη 

πόηε θαη αλ γλσξίδεηε πόηε εγθαηαζηάζεθαλ γεληθόηεξα νη Βιάρνη ζηελ Κξύα Βξύζε; 

 

Συπμξ ηαηαβςβήξ είκαζ δ Κνφα Βνφζδ. Οζ ηαηααμθέξ ιαξ είκαζ απυ ηδκ Ήπεζνμ. Οζ παππμφδεξ ιμο 

ήνεακ απυ ηα Γοηζηά Εαβυνζα. Ο παππμφξ ιμο ήηακ απυ ημοξ πνχημοξ ηαημίημοξ πμο ήνεακ ζηδ 

Κνφα Βνφζδ ίζςξ ηαζ μ πνχημξ βφνς ζημ 1890-1900. Ζ πθεζμρδθία ηςκ Βθάπςκ ήνεε ηζξ 

δεηαεηίεξ '30-'40 ηαζ ημ '50. 

 

3) Όινη νη Βιάρνη ηεο Κξύαο Βξύζεο πξνέξρνληαη από ην ίδην κέξνο; 

 

Οζ Βθάπμζ ηδξ Κνφαξ Βνφζδξ πνμένπμκηαζ απυ πενζμπέξ ηδξ Ζπείνμο. Ακαημθζηά Εαβυνζα, Γοηζηά 

Εαβυνζα, Γμοιεκίηζα,Βυνεζα Ήπεζνμ ηαζ βεκζηά απυ πενζμπέξ ηδξ Ζπείνμο. 

 

4) Τη άιιεο θπιέο ππάξρνπλ ζηε Κξύα Βξύζε θαη αλ γλσξίδεηε πόηε ήξζαλ πεξίπνπ; 

 

Δδχ οπάνπμοκ πνυζθοβεξ Μζηναζζάηεξ, Πυκηζμζ μζ μπμίμζ ήνεακ ημ '22 ιεηά ηδ Μζηναζζαηζηή 

ηαηαζηνμθή, μζ Νηυπζμζ βδβεκείξ ήηακ πμθφ θίβμζ ζηδ Κνφα Βνφζδ είπε πενζζζυηενμοξ ζηα 

Δζχααθηα. Δδχ οπήνπε έκαξ ιπέδξ ηαζ είπε ηαιζά δομ βφθημοξ ιαγί ημο μζ μπμίμζ υηακ έθοβε μ 

ιπέδξ αοημί έιεζκακ εδχ ηαζ ελεθθδκίζηδηακ, ιπμνεί κα ήηακ ηαζ Έθθδκεξ δεκ βκςνίγμοιε. Οζ 

Νηυπζμζ ήνεακ ιεηά ημ '50. Γεκ οπήνπε βδβεκήξ πθδεοζιυξ εδχ. Μυκμ ιζα μζημβέκεζα ήηακ μζ 

Βμηαναίμζ. 

 

5)Όηαλ νη Βιάρνη έκεηλαλ ζηε Κξύα Βξύζε πσο επηθνηλσλνύζαλ κε ηηο άιιεο θπιέο; (ζε ηη 

γιώζζα) θαη επίζεο ε ζπκβίσζε κε όιεο ηηο θπιέο ήηαλ θαιή; Πώο ήηαλ ηόηε θαη πώο ηώξα; 

 

Μζθμφζακ υθμζ εθθδκζηά. Πνέπεζ κα βκςνίγεηε υηζ ημ κέμ εθθδκζηυ ηνάημξ έπεζ ζηδνζπηεί 

μζημκμιζηά ηαζ πκεοιαηζηά ζημ Βθάπζημ ζημζπείμ. Πακεπζζηήιζα, ζδνφιαηα ημζκςκζηά, Εάππεζμ 

ιέβανμ, βεςπμκζηή ζπμθή, Πακεπζζηήιζμ Αεδκχκ, ζπμθή Δοεθπίδςκ υθα αοηά εέθμοκ βνάιιαηα. 

ηήνζλακ ημ πκεφια, δεκ ζηήνζλακ ηδκ φθδ μζ Βθάπμζ. Νμιίγς ήηακ εέια επζαίςζδξ ηυηε. Ζ 

ζοιαίςζδ ήηακ θζθζηή. Οζ Βθάπμζ ήηακ ηονίανπμζ εδχ ζημ ηυπμ ηαζ ιε υθμοξ ήηακ ηαθά δεκ 
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οπήνπακ πνμζηνζαέξ υπςξ ηαζ ζήιενα πμο δεκ έπμοκ πνμαθήιαηα ηαζ είκαζ υθμζ έκα ζχια. 

 

6)Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηε βιάρηθε δηάιεθην; (θαη ηα παηδηά ζαο, αλ έρεηε, αλ ηε 

γλσξίδνπλ) 

 

Ναζ ηδ πνδζζιμπμζμφιε ηαζ ηδ δζαηδνμφιε αηυια. Σδκ μιζθμφιε βζαηί έπμοιε ηζξ βζαβζάδεξ ζημ 

ζπίηζ ηαζ είιαζηε πενήθακμζ βζα αοηυ πμο ζοκηδνμφιε αοηή ηδ δζάθεηημ. Σα παζδζά ιμο ηα 

ηαηαθαααίκμοκ ηαζ ηα ιζθάκε θίβμ ζπαζηά. 

 

7) Μπνξνύζαλ λα κηιήζνπλ πάληα ειεύζεξα ηε γιώζζα ή ππήξρε θάπνηα απαγόξεπζε από ην 

ειιεληθό θξάηνο; 

 

Σδ αθάπζηδ καζ. Ήηακ εθεφεενμζ ηαζ δεκ ημοξ εκυπθδζε πμηέ ηακέκαξ. Νμιίγς υηζ έβζκε ιία επζθμβή 

κα ιδ ιζθάκε ηα ζθααμιαηεδμκζηά ιε εκημθή βζαηί ημ αμοθβάνζημ ηνάημξ είπε ζδνφζεζ ιζα 

μνβάκςζδ πμο πνυζαθεπε κα ηονζανπήζεζ ζηδ Μαηεδμκία ηαζ ημ εθθδκζηυ ηνάημξ απαβυνεοζε βζα 

ηάπμζμ δζάζηδια κα ιζθάεζ ηδ βθχζζα αθθά ιεηά κμιίγς δεκ οπήνπε πνυαθδια. 

 

8)Πηζηεύεηε όηη ζα δηαηεξεζεί απηή ε παξάδνζε θαη ε δηάιεθηνο; 

 

Ναζ πζζηεφς εα δζαηδνδεεί βζαηί ηα έεζια ηα δζαηδνμφιε αηυια ηαζ ηδ βθχζζα ηδ ιζθάιε. 

 

9)Οη άλζξσπνη θξαηάλε ηηο παξαδόζεηο ζηε Κξύα Βξύζε θαη πσο; (αλ κπνξείηε πείηε θαη έλα 

έζηκν πνπ δηαηεξνύλ νη Βιάρνη ηεο Κξύαο Βξύζεο) 

 

Ναζ ηζξ ηναηάκε ηζξ παναδυζεζξ ιέζς ηςκ πμθζηζζηζηχκ ζοθθυβςκ. Έπμοιε μνβακςιέκμοξ 

ζοθθυβμοξ. Έπμοιε ημκ Ζπεζνχηζημ ζφθθμβμ αθθά ηαζ πμκηζαηυ ζφθθμβμ ηαζ ζφθθμβμ βδβεκχκ 

Μαηεδυκςκ. Νμιίγς υηζ είιαζηε ιζα ηαθή ημζκςκία. Σαοηζζιέκμζ ιε υθμοξ. θα ηα έεζια ηα 

δζαηδνμφιε. ζμκ αθμνά ημ βάιμ δεκ είκαζ εηείκμξ μ παναδμζζαηυξ. Οζ μζημκμιζηέξ ζοβηονίεξ ηαζ 

μ πμθζηζζιυξ έθενε άθθα πνάβιαηα. Πνμζπαεμφιε κα δζαηδνήζμοιε ηάπμζεξ ζηαεενέξ αηυια αθθά 

είκαζ δφζημθα. ζβά ζζβά αοηυξ μ παναδμζζαηυξ μ βάιμξ πάκεηαζ. 
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Σπλέληεπμε 5 

 

1) κμια:Γ. Γ, 67 εηχκ 

 

2) Πνηα είλαη ε θαηαγσγή ζαο; Από πνηα πεξηνρή ήξζε ε νηθνγέλεηά ζαο ζηε Κξύα Βξύζε θαη 

πόηε θαη αλ γλσξίδεηε πόηε εγθαηαζηάζεθαλ γεληθόηεξα νη Βιάρνη ζηελ Κξύα Βξύζε; 

 

Δίιαζ αθάπμξ απυ ηδκ Ήπεζνμ. Οζ βμκείξ ιμο ήνεακ απυ ηδ Κυκζηζα. Ήνεακ απυ εηεί ημ 1950. Απυ 

υζμ λένς μζ οπυθμζπμζ Βθάπμζ εβηαηαζηάεδηακ εδχ απυ πμθφ παθζά απυ ημ '30-'35 ιε ηδ θίικδ  

πμο οπήνπε αηυια   άθθμζ ενπυκημοζακ ηαζ θεφβακε ηαζ άθθμζ ιέκακε. 

 

3) Όινη νη Βιάρνη ηεο Κξύαο Βξύζεο πξνέξρνληαη από ην ίδην κέξνο; 

 

Πενίπμο καζ. Ζβμοιεκίηζα ηαζ Κυκζηζα. Τπάνπμοκ πάνα πμθθμί Βθάπμζ εδχ βφνς ζηζξ 2.000. ηακ 

ήνεε δ μζημβέκεζά ιμο ήνεακ πάνα πμθφ Βθάπμζ εδχ. 

 

4) Τη άιιεο θπιέο ππάξρνπλ ζηε Κξύα Βξύζε θαη αλ γλσξίδεηε πόηε ήξζαλ πεξίπνπ; 

 

Πνχηα ήνεακ μζ Νηυπζμζ ηαζ ιεηά ακά δζαζηήιαηα Πυκηζμζ ηαζ πενίπμο ημ ίδζμ δζάζηδια ηαζ 

Βθάπμζ. 

 

5)Όηαλ νη Βιάρνη έκεηλαλ ζηε Κξύα Βξύζε πσο επηθνηλσλνύζαλ κε ηηο άιιεο θπιέο; (ζε ηη 

γιώζζα) θαη επίζεο ε ζπκβίσζε κε όιεο ηηο θπιέο ήηαλ θαιή; Πώο ήηαλ ηόηε θαη πώο ηώξα; 

 

Δίπακ ηδ αθάπζηδ αθθά ιζθμφζακ ηαζ εθθδκζηά. Γφζημθα ήηακ ηυηε. Οζ Βθάπμζ πμο ήηακ εδχ ήηακ 

ηηδκμηνυθμζ ηαζ αζπμθμφκηακ ιε ηα πνυααηα. ίβμονα οπήνπακ πνμαθήιαηα ιε ηζξ άθθεξ θοθέξ. 

Πακημφ οπάνπμοκ. ήιενα υιςξ δεκ οπάνπεζ ηακέκα πνυαθδια. Συηε οπήνπακ πνμαθήιαηα βζαηί 

ήηακ ηαζ μζ ζοκεήηεξ γςήξ  δφζημθεξ. 

 

6)Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηε βιάρηθε δηάιεθην; (θαη ηα παηδηά ζαο, αλ έρεηε, αλ ηε 

γλσξίδνπλ) 

 

Βέααζα ιπμνχ. θμζ ιζθμφζακ αθάπζηα ηαζ ζημ ζπίηζ. Σα παζδζά ιμο ηαηαθαααίκμοκ ηα αθάπζηα 

πάνα πμθφ ηαθά ηαζ ιζθάκε πάνα πμθφ θίβα βζαηί πεεάκακ μζ βζαβζάδεξ ηαζ δεκ ιζθμφζαιε πμθφ 
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ιεηά. 

 

7) Μπνξνύζαλ λα κηιήζνπλ πάληα ειεύζεξα ηε γιώζζα ή ππήξρε θάπνηα απαγόξεπζε από ην 

ειιεληθό θξάηνο; 

 

Οζ αθάπμζ ιζθμφζακ πάκηα εθεφεενα ηδ βθχζζα. 

 

8)Πηζηεύεηε όηη ζα δηαηεξεζεί απηή ε παξάδνζε θαη ε δηάιεθηνο; 

 

Έηζζ πζζηεφς εα δζαηδνδεεί βζα έκα δζάζηδια αηυια. Ζ κεμθαία πθέμκ δεκ ηδ ιζθάεζ. Έπμοκ 

εκζςιαηςεεί υθεξ μζ θοθέξ ηαζ ιζθάκε ηα εθθδκζηά. πμζμ ζπίηζ οπάνπμοκ βζαβζάδεξ αηυια ηαζ 

ιζθάκε ηα αθάπζηα, ηα παίνκμοκ ηα παζδζά ηαζ ηα ηναηάκε αθθά υπζ υπςξ ειείξ ιζθάιε ηδ αθάπζηδ. 

ζμ πάεζ δδθαδή ζζβά ζζβά πάκεηαζ ηαζ είκαζ ηαηυ αοηυ πμο εα παεεί. 

 

9)Οη άλζξσπνη θξαηάλε ηηο παξαδόζεηο ζηε Κξύα Βξύζε θαη πσο; (αλ κπνξείηε πείηε θαη έλα 

έζηκν πνπ δηαηεξνύλ νη Βιάρνη ηεο Κξύαο Βξύζεο) 

 

Ναζ ηζξ ηναηάκε υπςξ παθζά. Δζδζηά ειείξ μζ Βθάπμζ εδχ ζηδ Κνφα Βνφζδ ηναηάιε ηζξ παναδυζεζξ 

πάνα πμθφ ηαθά. ηζ βζκυηακ παθζά αθθά ηαζ ιε ημ πμθζηζζηζηυ ζφθθμβμ οπάνπμοκ παζδζά πμο 

εέθμοκ κα ιάεμοκ ημοξ πμνμφξ ημοξ δζημφξ ιαξ, ηα ηναβμφδζα ιαξ, ηα παζδζά βεκζηά ηα αβαπάκε. 

Έκα έεζιμ πμο ημ ηάκαιε ηαζ ηυηε είκαζ υηζ ιαγεουιαζηε υθμζ πμνεφμοιε,ηναβμοδάιε ηαζ νίπκμοιε 

πμθθά θεθηά. 
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Σπλέληεπμε 6 

 

1) κμια: Σ. Γ, 75 εηχκ 

 

2) Πνηα είλαη ε θαηαγσγή ζαο; Από πνηα πεξηνρή ήξζε ε νηθνγέλεηά ζαο ζηε Κξύα Βξύζε θαη 

πόηε θαη αλ γλσξίδεηε πόηε εγθαηαζηάζεθαλ γεληθόηεξα νη Βιάρνη ζηελ Κξύα Βξύζε; 

 

Ζ ηαηαβςβή ιμο είκαζ Βθάπμξ απυ ηδ Κυκζηζα Ηςακκίκςκ. Οζ βμκείξ ιμο ήνεακ ζηδ Κνφα Βνφζδ 

ημ '47. Οζ οπυθμζπμζ Βθάπμζ ήνεακ πζμ κςνίξ. Ήηακ εδχ ημοθάπζζημκ απυ ημ '42. Τπήνπακ ηαζ πζμ 

κςνίξ αθθά μζ πενζζζυηενμζ ηυηε ήνεακ ηαζ ιεηά δζαζπάζηδηακ ηαζ έθοβακ πνμξ ηζξ Πνέζπεξ βζαηί 

ημ ηνάημξ ημοξ οπμζπέεδηε πμθθά πνάβιαηα. Δδχ ήηακ ηυηε δ γςή άζπδιδ, οπήνπε πμθφ θηχπεζα 

ηαζ οπμζπέεδηακ υηζ εα ημοξ δχζμοκ ζπίηζα, πςνάθζα ηαζ ήηακ εηεί ηαθά βζα ηηδκμηνμθία ηαζ μζ 

Βθάπμζ ήηακ υθμζ ηηδκμηνυθμζ ηαζ εηεί πμο έπεζ αμοκά ζηδ Φθχνζκα ήηακ ηαθφηενα βζα 

ηηδκμηνμθία. ηακ ήνεε δ δζηή ιμο μζημβέκεζα είπακ ένεεζ ιαγί ιαξ παναπάκς απυ 30 μζημβέκεζεξ. 

Οζ Φμονηζχηεξ ήιαζηακ ηαιζά 30ανζά πχνζα ηαζ απυ ημ Γναιιαηζηυ ήνεακ ηαζ άθθμζ. Διείξ ιε ημκ 

ακηανημπυθειμ θφβαιε ηαζ ανεεήηαιε ζηδ Θεζζαθμκίηδ βζα 6-7 πνυκζα ηαζ ιεηά ήνεαιε εδχ. 

Ήνεαιε εδχ βζαηί είπακ ιαγεοηεί υθμζ μζ δζημί ιαξ, μζ ζοββεκείξ ζηδ Κνφα Βνφζδ. 

 

3) Όινη νη Βιάρνη ηεο Κξύαο Βξύζεο πξνέξρνληαη από ην ίδην κέξνο; 

 

πζ. Δίκαζ μζ Βθάπμζ Ζπεζνχηεξ, είκαζ μζ άθθμζ απυ ημ Νηέκζζημ. Έπεζ πμθθέξ θοθέξ. Απυ ηδκ 

Ήπεζνμ είκαζ ζοκήεςξ απυ ηδ Κυκζηζα, Ηςάκκζκα, Φμφνηα. 

 

4) Τη άιιεο θπιέο ππάξρνπλ ζηε Κξύα Βξύζε θαη αλ γλσξίδεηε πόηε ήξζαλ πεξίπνπ; 

 

Τπάνπμοκ πμθθμί Πυκηζμζ, Σμονηυθςκμζ, Νηυπζμζ. Πενζζζυηενμ αοηέξ μζ θοθέξ είκαζ. 

 

5)Όηαλ νη Βιάρνη έκεηλαλ ζηε Κξύα Βξύζε πσο επηθνηλσλνύζαλ κε ηηο άιιεο θπιέο; (ζε ηη 

γιώζζα) θαη επίζεο ε ζπκβίσζε κε όιεο ηηο θπιέο ήηαλ θαιή; Πώο ήηαλ ηόηε θαη πώο ηώξα; 

 

Συηε ζηδ Κνφα Βνφζδ οπήνπε ιεβάθδ θηχπεζα. Γνυιμοξ δεκ είπε βζαηί ήηακ αάθημξ. Δίπε εθμκμζία 

πμθφ. θμζ μζ Βθάπμζ ιζθμφζακ εθθδκζηά. Δβχ είιαζ 75 πνμκχκ ηαζ πήβα ζπμθείμ εδχ ζηδ Κνφα 

Βνφζδ. Με ηζξ άθθεξ θοθέξ δεκ οπήνπακ ζπεηζηά πνμαθήιαηα αθθά ηαζ μφηε πμθθέξ ζπέζεζξ. 

Αημιζηά μ έκαξ ιε ημκ άθθμκ ιπμνεί κα είπακ ηαιία δζαθμνά. Συηε ήηακ αοζηδνά ηα πνάβιαηα. 
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Μζηημί βάιμζ δεκ βζκυκημοζακ. Ο ηαεέκαξ έπνεπε κα πάνεζ απυ ηδ θοθή ημο. Άνπζζακ απυ ηδ 

δεηαεηία ημο '60 κα ακαηαηεφμκηαζ μζ θοθέξ. ζμ άνπζζακ ζηα ζπμθεία ηαζ πήβαζκακ λακμίπηδηακ. 

Σχνα δεκ οπάνπμοκ πνμαθήιαηα ιεηαλφ ηςκ θοθχκ μφηε ζηενευηοπα. 

  

6)Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηε βιάρηθε δηάιεθην; (θαη ηα παηδηά ζαο, αλ έρεηε, αλ ηε 

γλσξίδνπλ) 

 

Ναζ ειείξ ηα ιζθάιε. Σα παζδζά ηα ηαηαθαααίκμοκ υθα αθθά δεκ ηα ιζθάκε επεζδή 

ζοκακαζηνέθμκηαζ ιε Πυκηζμοξ, Νηυπζμοξ. Καζ ζηα παζδζά ημοξ ηχνα ιζθάκε εθθδκζηά. Μπμνμφκ 

κα ιζθήζμοκ, δδθαδή ακ ανεεμφκ 5 Βθάπμζ ιαγί ιζθάκε αθάπζηα αθθά ζοκήεςξ έλς ιζθάκε 

εθθδκζηά. 

 

 

7) Μπνξνύζαλ λα κηιήζνπλ πάληα ειεύζεξα ηε γιώζζα ή ππήξρε θάπνηα απαγόξεπζε από ην 

ειιεληθό θξάηνο; 

 

πζ ηέημζμ πνάβια δεκ είπαιε. Οφηε ηαζ μζ άθθεξ θοθέξ. Γζα ημοξ Νηυπζμοξ πμθφ παθζά πήβακε κα 

ηάκμοκ θυβς ηδξ Βμοθβανίαξ. Σδκ αθάπζηδ βθχζζα δεκ ηδκ απαβυνεοζε ηακείξ βζαηί υθμζ μζ 

ιεβάθμζ πμο ήηακ ζηζξ ηοαενκήζεζξ μζ πενζζζυηενμζ ήηακ Βθάπμζ υπςξ ήηακ μ Ααένςθ, μ Σμζίηζαξ, 

μ αιανάξ ηαζ πμθθμί άθθμζ. 

 

8)Πηζηεύεηε όηη ζα δηαηεξεζεί απηή ε παξάδνζε θαη ε δηάιεθηνο; 

 

ζβά ζζβά απυ υηζ αθέπμοιε εα παεεί βζαηί μζ κέμζ δεκ ηα ιζθάκε πμθφ. Αοημί πμο είκαζ ηχνα 

20άνδδεξ δεκ ιζθάκε ιεηαλφ ημοξ. 

 

9)Οη άλζξσπνη θξαηάλε ηηο παξαδόζεηο ζηε Κξύα Βξύζε θαη πσο; (αλ κπνξείηε πείηε θαη έλα 

έζηκν πνπ δηαηεξνύλ νη Βιάρνη ηεο Κξύαο Βξύζεο) 

 

Καζ ηναηάκε ηαζ δε ηναηάκε. Έπμοιε ημοξ ζοθθυβμοξ αθθά δεκ έπμοκ ηδ δνάζδ πμο είπακ ζηζξ 

ανπέξ. Έπεζ ζοιιεημπή αθθά πμθφ θίβδ. Έκα έεζιμ πμο ηναηάιε είκαζ ζημ βάιμ ιε ημ θθάιπμονμ. 

Πνζκ ιζα αδμιάδα ηάκμοιε ημ θθάιπμονμ. ηακ ένπμκηαζ κα πάνμοκ ηδ κφθδ μ βαιπνυξ ένπεηαζ ιε 

πμνμφξ ηαζ ιε ημ θθάιπμονμ. Βάγμοκ ημ θθάιπμονμ πάκς ζημ ζπίηζ ηαζ μ ημοιπάνμξ άια δεκ 

πθδνχζεζ δεκ ημ παίνκεζ ημ θθάιπμονμ. Άια είκαζ Βθάπμξ μ βαιπνυξ εα ημ ηάκεζ αοηυ. 
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3.3) Σοκεκηεύλεηξ Νηόπηωκ 

 

Σπλέληεπμε 1 

 

1) κμια: Β. Κ, 81 εηχκ 

 

2) Πνηα είλαη ε θαηαγσγή ζαο; Από πνηα πεξηνρή ήξζε ε νηθνγέλεηά ζαο ζηε Κξύα Βξύζε θαη 

πόηε θαη αλ γλσξίδεηε πόηε εγθαηαζηάζεθαλ γεληθόηεξα νη Νηόπηνη ζηελ Κξύα Βξύζε; 

 

Δίιαζ κηυπζμξ. Γέκκδια ενέιια είιαζηε Μαηεδυκεξ. Ζ ιαιά ιμο ήηακ απυ ηα Δζχααθηα ηαζ μ 

ιπαιπάξ ιμο απυ ηδ Κνφα Βνφζδ. Ο ιπαιπάξ ιμο εδχ βεκκήεδηε. Ήηακ ηαζ άθθμζ Νηυπζμζ εδχ 

ηαζ ιεηά ήνεακ ηαζ άθθμζ. Ο παππμφξ ιμο πνέπεζ κα ήηακ απυ εδχ κηυπζμξ ηαεανυξ. Ήνεακ μζ 

Βμφθβανμζ ηαζ πμθειμφζακ ιε ημοξ Έθθδκεξ ηαζ είπακ ηαθφαεξ απυ ηδ ιία μζ Έθθδκεξ ηαζ απυ ηδκ 

άθθδ μζ Βμφθβανμζ. 

 

3) Όινη νη Νηόπηνη ηεο Κξύαο Βξύζεο πξνέξρνληαη από ην ίδην κέξνο; 

 

Δίκαζ απυ δζάθμνα ιένδ. Απυ Κμπακυ, Αββεθμπχνζ ακαηαηςιέκμζ αθθά κηυπζμζ απυ εδχ ήηακ πμθφ 

θίβμζ. 

 

4) Τη άιιεο θπιέο ππάξρνπλ ζηε Κξύα Βξύζε θαη αλ γλσξίδεηε πόηε ήξζαλ πεξίπνπ; 

 

Τπάνπμοκ πμθθέξ θοθέξ υπςξ Πυκηζμζ, Βθάπμζ, Σμονηυθςκμζ. Αοημί πνέπεζ κα ήνεακ ημ '22 μ έκαξ 

πίζς απυ ημκ άθθμκ μζ Πυκηζμζ. Οζ Βθάπμζ ήνεακ απυ ηδκ Ήπεζνμ ηαζ είκαζ Αναακζηυαθαπμζ. 

 

5)Όηαλ νη Νηόπηνη έκεηλαλ ζηε Κξύα Βξύζε πσο επηθνηλσλνύζαλ κε ηηο άιιεο θπιέο; (ζε ηη 

γιώζζα) θαη επίζεο ε ζπκβίσζε κε όιεο ηηο θπιέο ήηαλ θαιή; Πώο ήηαλ ηόηε θαη πώο ηώξα; 

 

Μζθμφζακ κηυπζηα αθθά ηχνα ζηαιαηήζε αοηή δ βεκζά κα ηα ιζθάεζ. Διείξ ιείκαιε μζ ηεθεοηαίμζ 

πμο ιζθάιε. Οζ Νηυπζμζ ιζθμφζακ κηυπζηα, μζ Βθάπμζ αθάπζηα αθθά ιπμνμφζακ κα ιζθήζμοκ ηαζ 

εθθδκζηά. Οζ Σμονηυθςκμζ λένακε ημφνηζηα  ηαζ υπζ εθθδκζηά. Οζ Νηυπζμζ ηαζ μζ Βθάπμζ είπακ 

πνμαθήιαηα ιε ημοξ Σμονηυθςκμοξ ηαζ ημοξ Πυκηζμοξ. Σμ πνυαθδια ήηακ υηζ έθεβακ αοηυξ είκαζ 

Βθάπμξ αοηυξ είκαζ Βμφθβανμξ. Σμοξ Νηυπζμοξ ημοξ έθεβακ Βμφθβανμοξ. Σμοξ είπακ ζε παιδθή 

ηάλδ μζ Πυκηζμζ. Κμζηάγαιε ηδ δμοθεζά ιαξ, δεκ ήιαζηακ επακαζηάηεξ εκχ μζ Πυκηζμζ ήηακ πζμ 
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επακαζηάηεξ. Εμφζαιε θηςπζηά αθθά ηαθά. Δίπαιε ηαθαιπυηζ,ηοκήβζ,ράνεια,πάπζεξ,αβνζυπαπζεξ. 

Ο παππμφξ  ιμο ήηακ Μαηεδμκμιάπμξ ιε ημκ Μπυκα Γζχηα. Ήηακ ζηα ιοζηζηά ημο αάθημο ιε ημκ 

Παφθμ Μεθά ηαζ ημκ Καπεηάκ Άβνα. Γεκ ήλενε πμθφ ηα εθθδκζηά ηαζ αοηυξ ημοξ ιζθμφζε ζηα 

κηυπζηα. 

 

6)Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηε ληόπηθε δηάιεθην; (θαη ηα παηδηά ζαο, αλ έρεηε, αλ ηε 

γλσξίδνπλ) 

 

Πςξ δεκ ιπμνχ. Ζ ιδηνζηή ιμο βθχζζα είκαζ κηυπζηα. Μεηά απυ 8 πνυκζα έιαεα εβχ ηα εθθδκζηά. 

Δδχ ιέπνζ πνυπενζζ κηυπζηα ιζθμφζακ.  Σα παζδζά ηαζ ηα εββυκζα δεκ ηα ιζθάκε βζαηί δεκ ηδκ έπμοκ 

ακάβηδ. 

 

7) Μπνξνύζαλ λα κηιήζνπλ πάληα ειεύζεξα ηε γιώζζα ή ππήξρε θάπνηα απαγόξεπζε από ην 

ειιεληθό θξάηνο; 

 

πζ. Πνμημφ πμθθά πνυκζα ιέπνζ νεηζζκυθαδμ ημοξ έδζκακ ζηδ Βένμζα, Μαηνμπχνζ, ηαονυξ. Σμοξ 

απαβυνερακ ηδ βθχζζα ηαζ ηδκ έημρακ. Σμ έηακακ αοηυ βζαηί θέβακε υηζ είκαζ αμοθβανζηή 

βθχζζα, ηδκ οπμηζιμφζακ. Δδχ ζηδ Κνφα Βνφζδ δεκ δχζακε ηέημζα πνάβιαηα πνμξ ηδ Βένμζα 

έδςζακ. 

 

8)Πηζηεύεηε όηη ζα δηαηεξεζεί απηή ε παξάδνζε θαη ε δηάιεθηνο; 

 

Ακ εα πεεάκμοκ μζ βένμζ δεκ εα ιζθάκε. ηαιάηδζακ πθέμκ δεκ ιζθάεζ ηακέκαξ εδχ. Δβχ 

παναδέπμιαζ ημοξ Βθάπμοξ πμο δεκ ζηαιαηάκε ηδ βθχζζα ηαζ ηαθά ηάκμοκ. 

 

9)Οη άλζξσπνη θξαηάλε ηηο παξαδόζεηο ζηε Κξύα Βξύζε θαη πσο; (αλ κπνξείηε πείηε θαη έλα 

έζηκν πνπ δηαηεξνύλ νη Νηόπηνη ηεο Κξύαο Βξύζεο) 

 

Ναζ υθα ηα ηναηάκε. Γίκμκηαζ πμνμί ιέζς ηςκ πμθζηζζηζηχκ ζοθθυβςκ. Έπμοκ ημ “Κυθκηε 

Μπάιπς” πμο ημ ηάκμοκ εδχ ηαζ είκαζ ζενυ ηαζ ένπμκηαζ ηαζ Πυκηζμζ. 
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Σπλέληεπμε 2 

 

1) κμια: Κ. Α,83 

 

2) Πνηα είλαη ε θαηαγσγή ζαο; Από πνηα πεξηνρή ήξζε ε νηθνγέλεηά ζαο ζηε Κξύα Βξύζε θαη 

πόηε θαη αλ γλσξίδεηε πόηε εγθαηαζηάζεθαλ γεληθόηεξα νη Νηόπηνη ζηελ Κξύα Βξύζε; 

 

Δίιαζ βέκκδια ενέιια Νηυπζμξ απυ εδχ. Ο παππμφξ ιμο ήνεε απυ ημκ Άβζμ Λμοηά. Έηακε έκα 

ζπίηζ ιε ημκ ιπάνιπα Γέθθζμ. Ηδνοηέξ ηδξ Κνφαξ Βνφζδξ ήηακ αοημί μζ δομ ηαζ ιεηά ήνεακ μζ 

οπυθμζπμζ Σμοηγαναίμζ, Μπμγζκαίμζ άθθμζ ήνεακ απυ ηδκ Δπζζημπή, άθθμζ ήνεακ απυ ημ 

Μαονμαμφκζ αθθά ζδνοηήξ ήηακ μ παππμφξ ιμο πμο είπε 20 ζηνέιιαηα μζηυπεδμ. Ζ ιδηένα ιμο 

ήηακ απυ ημκ Άδ Γζχνβδ. Πήβα θακηάνμξ ημ '57 ηαζ ήνεε ιζα βοκαίηα απυ ηδκ Σμονηία ιε δφμ 

Σμφνημοξ ηαζ ιαξ είπε πμο είπε μ Μπυκα Γζχηαξ ηδ ηαθφαα. Δίπε θίνεξ αθθά ηζξ αβάθακε μζ 

Βενμζχηεξ. Ο Μπυκα Γζχηαξ έπζακε ημοξ πθμφζζμοξ ηαζ ημοξ γδημφζε 2 ηζθά θίνεξ ηαζ ηα ιμίναγε 

ζημοξ θηςπμφξ. Απυ εδχ ιέπνζ ηδκ Αθελάκδνεζα ήηακ υθμ θίικδ. Μυκμ μ Άβζμξ Νζηυθαξ ήηακ ζημ 

φρςια. Δηεί πηοπμφζε ημ κενυ αθθά δεκ έιπαζκε ιέζα ζημ εηηθδζάηζ. Καζ μζ ρανάδεξ υθμ εηεί 

ανάγακε. Ήνεε πθδιιφνα ημ '35 έκα ιέηνμ κενυ. Οζ Βθάπμζ εα πκζβυκημοζακ. Σμοξ Βθάπμοξ ημοξ 

νήιαλε ημ κενυ. Δίπαιε ηαζ εθμκμζία ηυηε ηαζ πέεακε πμθφξ ηυζιμξ. Ζ βοκαίηα ιμο είκαζ απυ ηα 

Καθφαζα. Δβχ πακηνεφηδηα ημ '61 ηαζ έπς έκα αβυνζ 52 εηχκ ηαζ έκα ημνίηζζ 54. Διείξ ιε ηα ηαπκά 

αζπμθδεήηαιε ιεηά. Άθδζε πςνάθζα μ παππμφξ υηακ έθοβε αθθά δεκ είπε ιοαθυ κα πάνεζ ημ 

ηηήια 800 ζηνέιιαηα. Σμοξ θέεζ μ Σμφνημξ πάνηε ημ ηαζ ζζβά ζζβά εα ιμο ηα δίκεηε ηα θεθηά αθθά 

μ παππμφξ ιμο δεκ ήεεθε. Ήνεακ μζ Γειενηγαίμζ απυ ηδ Ρςζία ηαζ ημ πήνακ. Καζ δ Σμονηάθα θέεζ 

ζημ παππμφ ζηα ημφνηζηα βζαηί μ παππμφξ δεκ ήλενε εθθδκζηά ηαζ ήλενε ηαζ κηυπζηα.  Φένακε ιεηά 

ιζα θαβάκα ιε έκα ιεβάθμ θμνηδβυ βζα κα απμλδνάκμοκ ηδ θίικδ ηαζ αοημί δεκ ημ πίζηεοακ. Καζ 

λεηζκάκε ηαζ ηάκμοκ ημ Λμοδία απυ ημ Εεναμπχνζ ηαζ ηαηαθήβεζ ζηδ εάθαζζα. Μέζα ζε δομ 

πνυκζα ελαθακίζηδηε δ θίικδ. Συηε ημ έιαεακ μζ Καηενζκζχηεξ ηαζ απυ ηδκ Άραθμ ηαζ ήνεακ εδχ 

βζαηί οπήνπακ πςνάθζα. Δίπακ ημοξ θίβμοξ βδβεκείξ πνχηα ακ εέθμοκ απυ ημ αβνυηηδια ή απυ ημκ 

αάθημ πςνάθζα. Καζ ήνεακ μζ Καηενζκζχηεξ (Σεθθίδδξ, Σεθθζακίδδξ, Παπαδυπμοθμξ) ηαζ πήνακ μ 

ηαεέκαξ απυ 50 ζηνέιιαηα.  Αοημί πήνακ ηα ηαθφηενα πςνάθζα. Ο παππμφξ έθοβε απυ ημκ Άβζμ 

Λμοηά ηαζ ηα παζδζά ημο βεκκήεδηακ ημ 1900. Ο  παππμφξ πνέπεζ κα ήνεε ημ 1885. ηακ ήνεε μ 

παππμφξ ιμο δεκ οπήνπακ άθθμζ εδχ. Ήηακ μ ζδνοηήξ ιαγί ιε ημκ ιπάνιπα Γέθθζμ. Αοηέξ μζ δφμ 

μζημβέκεζεξ ήηακ. Καζ ιεηά άνπζζακ κα ένπμκηαζ. Μεηά ήνεακ μζ Μπμγζκαίμζ απυ Δπζζημπή, μζ 

Σμοηγαναίμζ απυ ημ Μαονμαμφκζ ηαζ ιεηά άνπζζακ μζ Βθάπμζ ζζβά ζζβά απυ ηδ Πνέζπα αοημί είδακ 

ηζασνζα ιπυθζηα πνμξ ηδ Πνίζκα. Οζ Καηγαναίμζ πνέπεζ κα ήνεακ ημ '30 αηυια ήηακ μζ θίικδ. Γζα 
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αοηυ ηαζ μ Καηανάηγαξ έπεζ πμθθά πςνάθζα. Ζ γςή ήηακ πμθφ θηςπκζηή. Ξεπαζιέκμζ απυ εευ ηαζ 

απυ θαυ. Σμο παηένα ιμο μ παηέναξ ήνεε ημ '30 εδχ. ηακ ήνεε μ Πμφθζμξ 28 κηυπζμζ ζημηχεδηακ 

απυ ημοξ Σμονηυθςκμοξ. 

 

3) Όινη νη Νηόπηνη ηεο Κξύαο Βξύζεο πξνέξρνληαη από ην ίδην κέξνο; 

 

 

4) Τη άιιεο θπιέο ππάξρνπλ ζηε Κξύα Βξύζε θαη αλ γλσξίδεηε πόηε ήξζαλ πεξίπνπ; 

 

Νηυπζμζ, Πυκηζμζ, Θναηζχηεξ, Βθάπμζ, αναηαηζάκμζ, Καηενζκζχηεξ, Αραθζχηεξ. Πνχηα ήηακ μζ 

βδβεκείξ εδχ ηαζ ιεηά ήνεακ μζ Βθάπμζ μζ μπμίμζ πνέπεζ κα ήνεακ βφνς ζημ ΄30. Μεηά έιαεακ μζ 

Αραθζχηεξ ηαζ μζ Καηενζκζχηεξ υηζ απμλδνάκεδηε δ θίικδ ηαζ άνπζζακ κα ένπμκηαζ. 

 

5)Όηαλ νη Νηόπηνη έκεηλαλ ζηε Κξύα Βξύζε πσο επηθνηλσλνύζαλ κε ηηο άιιεο θπιέο; (ζε ηη 

γιώζζα) θαη επίζεο ε ζπκβίσζε κε όιεο ηηο θπιέο ήηαλ θαιή; Πώο ήηαλ ηόηε θαη πώο ηώξα; 

 

θμζ ιζθμφζακ ζηδ βθχζζα ημοξ. Δδχ ζηδ βεζημκζά ιαξ ιέκμοκ ηάπμζμζ Αραθζχηεξ ηαζ 

Καηενζκζχηεξ ηαζ είκαζ ηαθμί άκενςπμζ, πενάζαιε ηαθά, βκςνζζηήηαιε ιαγί ημοξ ηαζ ιζθμφζαιε 

εθθδκζηά ιε ηα παζδζά. ηακ ανζζηυκημοζακ ιυκμ Νηυπζμζ ιεηαλφ ημοξ ιζθμφζακ κηυπζηα. Καζ 

υηακ ήνεακ μζ Πυκηζμζ πμκηζαηά ιζθμφζακ. Ζ γςή ήηακ πμθφ δφζημθδ. ζμζ  είπακ αβεθάδεξ, άθμβα 

γμφζακ πμθφ ηαθά. Τπήνπακ άκενςπμζ πμο δεκ είπακ κα θάκε ηίπμηα. Αθθά μ παππμφξ ήηακ ηυζμ 

ηαθυξ πμο ημοξ έδζκε κα θάκε. Συηε δεκ οπήνπακ πνμαθήιαηα ιεηαλφ ηςκ θοθχκ υπςξ ηαζ ηχνα. 

Αθθά ζηδ γςή ηυηε ήηακ ηαθφηενα. Σχνα δμοθεφμοιε ηαζ δεκ ιπμνμφιε κα γήζμοιε. Ακ ήιαζηακ 

μζημκμιζηά ηαθά εβχ πμο είιαζ 83 πνμκχκ δεκ εα δμφθεοα. 

 

6)Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην ληόπηθν  ηδίσκα; (θαη ηα παηδηά ζαο, αλ έρεηε, αλ ηε 

γλσξίδνπλ) 

 

Διείξ ιζθάιε κηυπζηα υπςξ ηαζ ηα παζδζά ιμο. Γεκ ιζθμφζαιε ιέζα ζημ ζπίηζ αθθά υζμ κα πεζξ ηα 

ιζθάκε. Πήβε ημ εββυκζ ιμο ζηδ Βμοθβανία ηαζ ιπμνμφζε κα ιζθήζεζ θίβμ ηαζ κα ζοκεκκμδεεί. 

 

7) Μπνξνύζαλ λα κηιήζνπλ πάληα ειεύζεξα ηε γιώζζα ή ππήξρε θάπνηα απαγόξεπζε από ην 

ειιεληθό θξάηνο; 

 

Γεκ οπήνπε πμηέ απαβυνεοζδ κα ιζθάκε ηδ βθχζζα αθθά εηείκα ηα πνυκζα πμθθά πνυκζα πίζς ιυκμ 
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έκα πανάπμκμ είπαιε. ηακ δ αζηοκμιία ενπυηακ ηαζ έθεβε υηζ πνέπεζ κα πάεζ ζηα βφθηζηα αοηυ 

ιαξ ηαημθαζκυηακε. Ζ θέλδ βφθηζηα εβχ λένς υηζ είκαζ αοημί πμο ιέκμοκ ζε ακηίζημζκα. Σμκ άθθμκ 

πςξ ημκ θεξ ιε πςνάθζα, ιε ζπίηζα, ιε γχα ηαζ ημκ απμηαθείξ ηαζ βφθημ αθθά ηχνα λακμίπηδηακ. 

Πνζκ 30-40 πνυκζα αοηυ οπήνπε. Σα θέκε εκηυπζηα ηχνα. Πάκηςξ μζ εκηυπζμζ πνζκ ιενζηά πνυκζα 

οπέθενακ θζβάηζ. Δβχ έπς πανάπμκμ απυ ηδ Κοαένκδζδ Καναιακθή.  Ξεηίκδζα ζηα 63 κα πάς 

ζηδ Γενιακία ηαζ ιμο θέκε δεκ ιπμνείξ κα παξ βζαηί μ παηέναξ ζμο ήηακ ζηα ακηανηζηά εκχ ιαξ 

είπε αθήζεζ απυ 5 πνμκχκ. Καζ ιεηά ιε ημκ Παπακδνέμο ιπυνεζα κα πάς. 

 

8)Πηζηεύεηε όηη ζα δηαηεξεζεί απηή ε παξάδνζε θαη ε δηάιεθηνο; 

 

Σα κηυπζηα ηα ιζθάιε. Δίκαζ δ ιδηνζηή ιαξ βθχζζα. Οζ κέμζ δεκ ηα ιζθάκε. Μζθάκε εθθδκζηά. Ο 

βζμξ ιμο ιπμνεί κα ζοκεκκμδεεί ηαζ δ ηυνδ ιμο αθθά αθέπς ηάηζ παζδζά 10-15 πνμκχκ δεκ λένμοκ 

κηυπζηα.  Ζ ιδηνζηή βθχζζα δεκ πνέπεζ κα λεπκζέηαζ. 

 

 

9)Οη άλζξσπνη θξαηάλε ηηο παξαδόζεηο ζηε Κξύα Βξύζε θαη πσο; (αλ κπνξείηε πείηε θαη έλα 

έζηκν πνπ δηαηεξνύλ νη Νηόπηνη ηεο Κξύαο Βξύζεο) 

 

Σζξ ηναηάκε. Σμ Κυθκηε ημ ηναηάιε. Υμνυ, ηυθκηε, ζμφναα. Αθθά είκαζ υηζ ηα ιζηνά παζδζά δεκ 

βονίγμοκ ηχνα ιε ηζαηάθα κα ηανθχκεζ ηνέαξ πάκς. Σμ Κυθκηε ημ ηάκμοκε ηαζ ηα ιζηνά παζδζά. Ζ 

ζμφναα ημκηεφεζ κα ζαήζεζ. Σδκ ζμφναα ηδ ηάκμοιε ηδ Πνςημπνμκζά. Ξδιενχκεζ 23 ημο ιδκυξ 

είκαζ ημ Κυθκηε. Καζ ζηδ ζμφναα άθθμζ ακάαμοκ θςηζέξ ιε ηδ δζαθμνά υηζ εηεί έπεζξ ιζα ηζαηάθα 

ηαζ πενκμφζαιε ηνέαηα. 

 

 

Σπλέληεπμε 3 

 

1) κμια: Κ. Θ, 84 εηχκ. 

 

2) Πνηα είλαη ε θαηαγσγή ζαο; Από πνηα πεξηνρή ήξζε ε νηθνγέλεηά ζαο ζηε Κξύα Βξύζε  θαη 

αλ γλσξίδεηε πόηε εγθαηαζηάζεθαλ γεληθόηεξα νη Νηόπηνη ζηελ Κξύα Βξύζε; 

 

Δίιαζ κηυπζμξ. Ζ μζημβέκεζά ιμο ήνεε απυ ημκ Άδ Γζχνβδ Νμιυ Ζιαείαξ. Ήνεακ ημ '36-'37. Δβχ 

υηακ ήνεαιε πήβαζκα κήπζα. Τπήνπακ ηαζ άθθεξ θοθέξ υηακ ήνεακ μζ δζημί ιμο. Ήηακ μζ Βθάπμζ 

θίβεξ μζημβέκεζεξ. Δπεζδή ενπυκημοζακ απυ ημ αμοκυ ηαζ οπήνπε εδχ δ εθμκμζία ζε ιζα αδμιάδα-
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δομ δ ηαιπάκα πηοπμφζε. Ήηακ πμθφ δφζημθμ βζα ημοξ Βθάπμοξ αθθά ειείξ είπαιε ζοκδείζεζ εδχ 

ζημ ηάιπμ ηαζ δεκ είπαιε ακάβηδ. Μεηά άνπζζακ κα ένπμκηαζ μζ Πυκηζμζ ημ '22-'24 ηαζ μζ 

Αραθζχηεξ, μζ Πεζαθίδεξ. Δδχ ήνεε δ μζημβέκεζά ιμο βζαηί ήηακ ηνεζξ μζημβέκεζεξ. Ο αδενθυξ ιμο 

μ ιεβάθμξ ήνεε πακηνεφηδηε εδχ. Καζ άνπζζακ κα ένπμκηαζ εδχ. Ο Γέθθζμξ ήηακ μ πνχημξ εδχ. 

Δίπε 150 αβεθάδζα ηαζ 200 άθμβα δεκ ήλενε ηζ είπε. 

 

3) Όινη νη Νηόπηνη ηεο Κξύαο Βξύζεο πξνέξρνληαη από ην ίδην κέξνο; 

 

Άνπζζακ κα ένπμκηαζ ιεηά απυ ηδκ Δπζζημπή, μζ Μμογεθέμζ,απυ ημ Λζπμπχνζ,ηδ  Πεηνζά, Νηυπζμζ 

απυ δζάθμνα πςνζά. Μεηά ηδ δζηή ιμο μζημβέκεζα ήνεακ υθμζ μζ Νηυπζμζ. 

 

4) Τη άιιεο θπιέο ππάξρνπλ ζηε Κξύα Βξύζε θαη αλ γλσξίδεηε πόηε ήξζαλ πεξίπνπ; 

 

Πμθθέξ θοθέξ. Οζ Αραθζχηεξ, μζ Καηενζκζχηεξ, μζ Νεαγςθήδεξ πμο πήνακε ηθήνμοξ, Βθάπμζ, 

Πυκηζμζ, Σμονηυθςκμζ, Σναηαηνμφηδδεξ, 

 

5)Όηαλ νη Βιάρνη έκεηλαλ ζηε Κξύα Βξύζε πσο επηθνηλσλνύζαλ κε ηηο άιιεο θπιέο; (ζε ηη 

γιώζζα) θαη επίζεο ε ζπκβίσζε κε όιεο ηηο θπιέο ήηαλ θαιή; Πώο ήηαλ ηόηε θαη πώο ηώξα; 

 

θεξ μζ θοθέξ ιζθμφζακ εθθδκζηά ηαζ ιπμνμφζακ κα επζημζκςκήζμοκ ιεηαλφ ημοξ. Ζ ζοιαίςζδ 

ήηακ ηαθή. Πμθφ δζοπία. Πδβαίκαιε απυ ζπίηζ ζε ζπίηζ. Καθά πνυκζα. Σα πενάζαιε ηαθά ειείξ. 

Γεκ οπήνπε ηάπμζμ πνυαθδια ιεηαλφ ηςκ θοθχκ. Ζ γςή ήηακ θηςπζηή : ζζηάνζ, ηαθαιπυηζ, 

θαζυθζα. 

 

6)Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηε ληόπηθε δηάιεθην; (θαη ηα παηδηά ζαο, αλ έρεηε, αλ ηε 

γλσξίδνπλ) 

 

Ναζ αθμφ μζ βμκείξ ιμο ήηακ Νηυπζμζ ηαζ ιζθμφζακ κηυπζηα. Σα παζδζά ιμο ιπμνμφκ κα ιζθήζμοκ 

κηυπζηα ηαζ ηα εββυκζα ιπμνμφκ κα ιζθήζμοκ θίβμ. 

 

7) Μπνξνύζαλ λα κηιήζνπλ πάληα ειεύζεξα ηε γιώζζα ή ππήξρε θάπνηα απαγόξεπζε από ην 

ειιεληθό θξάηνο; 

 

Γεκ οπήνπε ηάπμζα απαβυνεοζδ απυ ημ ηνάημξ κα ιδκ ιζθάκε κηυπζηα αθθά πζμ πμθφ ιζθμφζακ 

εθθδκζηά. 
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8)Πηζηεύεηε όηη ζα δηαηεξεζεί απηή ε παξάδνζε θαη ε δηάιεθηνο; 

 

Πνέπεζ κα δζαηδνδεμφκ αθθά είκαζ δφζημθμ βζαηί δ κέα βεκζά δεκ ιζθάεζ πθέμκ ηδ βθχζζα. 

 

9)Οη άλζξσπνη θξαηάλε ηηο παξαδόζεηο ζηε Κξύα Βξύζε θαη πσο; (αλ κπνξείηε πείηε θαη έλα 

έζηκν πνπ δηαηεξνύλ νη Πόληηνη ηεο Κξύαο Βξύζεο) 

 

Βεααίςξ. Έπμοιε ηάκεζ ημ πμθζηζζηζηυ ζφθθμβμ “Μαηεδυκεξ”. Έκα έεζιμ πμο ηάκμοιε είκαζ ημ 

“Κυθκηε Μπάιπς” ημ μπμίμ ημ ηάκμοιε ζηζξ 23 Γεηειανίμο. Σα έεζια ηα ηναηάιε. 

 

 

 

Σπλέληεπμε 4 

 

1) κμια: Γ. Μ., 78 πνμκχκ 

 

 

2) Πνηα είλαη ε θαηαγσγή ζαο; Από πνηα πεξηνρή ήξζε ε νηθνγέλεηά ζαο ζηε Κξύα Βξύζε  θαη 

αλ γλσξίδεηε πόηε εγθαηαζηάζεθαλ γεληθόηεξα νη Νηόπηνη ζηελ Κξύα Βξύζε; 

Δίιαζ Νηυπζα. Ο ιπαιπάξ ιμο ήηακ Κνοαανοζζχηδξ ηαζ δ ιαιά ιμο ήηακ απυ ηδ Νάμοζα. Ο 

ιπαιπάξ ιμο είπε πάεζ ζυβαιπνμξ ζηδ Νάμοζα ηαζ εβχ ιζηνή μνθάκερα μφηε ιαιά μφηε ιπαιπά 

βκχνζζα. Ήιμοκ 3 πνμκχκ υηακ μζ Αθαακμί ζηυηςζακ ημκ ιπαιπά ιμο. Καζ εδχ ζηδκ Κνφα Βνφζδ 

ιε πήνε ημο ιπαιπά ιμο μ αδενθυξ. Δδχ  ιε ιεβάθςζε αοηυξ ηαζ εδχ πακηνεφηδηα. 

 

3) Όινη νη Νηόπηνη ηεο Κξύαο Βξύζεο πξνέξρνληαη από ην ίδην κέξνο; 

Γεκ λένς απυ πμο πνμένπμκηαζ μζ άθθμζ. 

 

4) Τη άιιεο θπιέο ππάξρνπλ ζηε Κξύα Βξύζε θαη αλ γλσξίδεηε πόηε ήξζαλ πεξίπνπ; 

Έπεζ απυ υθεξ ηζξ θοθέξ. Έπεζ  Βθάπμοξ, πυκηζμοξ, νςζμπυκηζμοξ, ημονηυθςκμοξ, έπεζ απυ υθα. 

Σχνα ήνεακ ηαζ μζ Αθαακμί. ηακ ήνεα εβχ ήηακ ηαζ μζ άθθεξ θοθέξ εδχ. 

 

5)Όηαλ νη Βιάρνη έκεηλαλ ζηε Κξύα Βξύζε πσο επηθνηλσλνύζαλ κε ηηο άιιεο θπιέο; (ζε ηη 

γιώζζα) θαη επίζεο ε ζπκβίσζε κε όιεο ηηο θπιέο ήηαλ θαιή; Πώο ήηαλ ηόηε θαη πώο ηώξα; 
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Ο ηαεέκαξ ιζθμφζε ηδ βθχζζα ημο. Μεηαλφ ημοξ υιςξ ιζθμφζακ εθθδκζηά. θμζ ιπμνμφζακ κα 

ιζθήζμοκ. Πνμαθήιαηα είπαιε ιε ημοξ Αθαακμφξ υηακ ήνεακ. Φμαυιαζηακ κα πάιε ζημ ηηήια 

βζαηί ζημηχκακε. Με ημοξ Πυκηζμοξ ιεβάθςζα ηαζ είκαζ πμθφ ηαθμί άκενςπμζ. Σδκ αβάπδ ηαζ 

ζημνβή πμο βκχνζζα απυ ημοξ Πυκηζμοξ δεκ έπς βκςνίζεζ απυ ηακέκακ άθθμκ. Τπήνπε ιεβάθδ 

θηχπεζα ηυηε. θμζ δμοθεφαιε ζημ ηηήια ημο Γειενηγή ηαζ υηακ άκμζλε δ Γενιακία ημοξ δνυιμοξ 

υθμζ ηυηε λεζδηχεδηακ κα πάκε ζηδκ Γενιακία. 

 

6)Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηε ληόπηθε δηάιεθην; (θαη ηα παηδηά ζαο, αλ έρεηε, αλ ηε 

γλσξίδνπλ). 

Ναζ ηα έιαεα απυ ημ εείμ ιμο βζαηί ιζθμφζαιε κηυπζηα. Σα παζδζά ιμο ηα ηαηαθαααίκμοκ αθθά δεκ 

ηα ιζθάκε βζαηί ημοξ ιζθμφζαιε εθθδκζηά ηαζ έηζζ έιαεακ. 

 

7) Μπνξνύζαλ λα κηιήζνπλ πάληα ειεύζεξα ηε γιώζζα ή ππήξρε θάπνηα απαγόξεπζε από ην 

ειιεληθό θξάηνο; 

Πάκηα ιζθμφζακ εθεφεενα ηδ βθχζζα. Γεκ ημοξ ηδκ απαβυνεοζε ηακείξ. 

 

8)Πηζηεύεηε όηη ζα δηαηεξεζεί απηή ε παξάδνζε θαη ε δηάιεθηνο; 

πζ. Αθμφ ιυκμ ειείξ ιζθάιε. Οζ κέμζ δεκ ιζθάκε αθμφ ημοξ ιζθμφζαιε εθθδκζηά. 

 

9)Οη άλζξσπνη θξαηάλε ηηο παξαδόζεηο ζηε Κξύα Βξύζε θαη πσο; (αλ κπνξείηε πείηε θαη έλα 

έζηκν πνπ δηαηεξνύλ νη Πόληηνη ηεο Κξύαο Βξύζεο) 

Βέααζα ηζξ ηναηάιε. Έπμοιε ημ “Κυθκηε ιπάιπς”. 

 

 

Σπλέληεπμε 5 

 

1)κμια: Β. Π, 49 εηχκ 

 

 

2) Πνηα είλαη ε θαηαγσγή ζαο; Από πνηα πεξηνρή ήξζε ε νηθνγέλεηά ζαο ζηε Κξύα Βξύζε  θαη 

αλ γλσξίδεηε πόηε εγθαηαζηάζεθαλ γεληθόηεξα νη Νηόπηνη ζηελ Κξύα Βξύζε; 

Δίιαζ κηυπζα. ηδκ Κνφα Βνφζδ ήνεα υηακ πακηνεφηδηα. 

 

3) Όινη νη Νηόπηνη ηεο Κξύαο Βξύζεο ήηαλ εγθαηεζηεκέλνη πάληα εδώ ή ήξζαλ θαη από άιια 

κέξε; 



73 
 

πζ. Έπεζ απυ δζάθμνα ιένδ απυ ηα βφνς πςνζά. Δζχααθηα, Δπζζημπή, Αηνμθίικδ η.α. βζαηί ζηδκ 

ανπή είπε ημοξ βδβεκείξ κηυπζμοξ εδχ αθθά μζ πενζζζυηενμζ κηυπζμζ ήνεακ ανβυηενα. 

 

 

4) Τη άιιεο θπιέο ππάξρνπλ ζηε Κξύα Βξύζε θαη αλ γλσξίδεηε πόηε ήξζαλ πεξίπνπ; 

Οζ Πυκηζμζ ηαζ μζ Σμονηυθςκμζ ήνεακ ημ '22.  Οζ Βθάπμζ ήνεακ πνζκ απυ ημκ 2μ Παβηυζιζμ πυθειμ 

ηαζ είκαζ Αναακζηυαθαπμζ. 

 

5)Όηαλ νη Βιάρνη έκεηλαλ ζηε Κξύα Βξύζε πσο επηθνηλσλνύζαλ κε ηηο άιιεο θπιέο; (ζε ηη 

γιώζζα) θαη επίζεο ε ζπκβίσζε κε όιεο ηηο θπιέο ήηαλ θαιή; Πώο ήηαλ ηόηε θαη πώο ηώξα; 

πςξ ζε ηάεε βθχζζα οπάνπμοκ δάκεζεξ θέλεζξ απυ άθθδ βθχζζα έηζζ ηαζ ζε ηάεε δζάθεηημ 

οπάνπμοκ θέλεζξ ημζκέξ ιε άθθεξ δζαθέηημοξ. Δπμιέκςξ εα είπακ ανηεηά ημζκά ζημζπεία- θέλεζξ βζα 

κα ζοκεκκμδεμφκ ακ δεκ βκχνζγακ εθθδκζηά. Σδ ζδιενζκή επμπή δ ζοιαίςζδ είκαζ ανιμκζηή βζαηί 

βίκμκηαζ ηαζ βάιμζ ακάιεζα ζηζξ δζάθμνεξ θοθέξ. ηα παθζυηενα πνυκζα υιςξ δ ηάεε θοθή ήηακ πζμ 

απμιμκςιέκδ απυ ηζξ άθθεξ. Πάκηα πνμζπαεμφζακ κα πακηνεφμκηαζ απυ ηδ θοθή ημοξ. Πμθφ 

ζπάκζα εα δζάθεβακ ημ ηαίνζ ημοξ απυ άθθδ θοθή. Αοηυ μθείθεηαζ ζημ υηζ μζ κηυπζμζ ήηακ πζμ 

αμθζημί άκενςπμζ ηαζ είπακ ηαθέξ ζπέζεζξ ηαζ ιε ημοξ πυκηζμοξ ηαζ ιε ημοξ Βθάπμοξ εκχ αοημί μζ 

δφμ ιεηαλφ ημοξ ήηακ πζμ άβνζμζ ζηζξ ζπέζεζξ ημοξ. 

 

6)Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηε ληόπηθε δηάιεθην; (θαη ηα παηδηά ζαο, αλ έρεηε, αλ ηε 

γλσξίδνπλ) 

Να ιζθάς δεκ λένς ηαθά αθθά υηακ αημφς ηα ηαηαθαααίκς. Γζαηί ειείξ ηα παζδζά δεκ 

αζπμθμφιαζηακ ηυζμ πμθφ ηαζ έλς ιζθμφζαιε εθθδκζηά, ζημ ζπίηζ υιςξ μζ ιεβαθφηενεξ δθζηίεξ 

ιζθμφζακ κηυπζηα. Σα παζδζά ιμο δεκ λένμοκ κα ιζθάκε βζαηί μ ζφγοβυξ ιμο δεκ είκαζ κηυπζμξ ηαζ 

ειείξ δεκ ιζθάιε μφηε κηυπζηα μφηε αθάπζηα πμο λένεζ μ άκηναξ ιμο. 

  

7) Μπνξνύζαλ λα κηιήζνπλ πάληα ειεύζεξα ηε γιώζζα ή ππήξρε θάπνηα απαγόξεπζε από ην 

ειιεληθό θξάηνο; 

Αοηυ ημ έπς αημφζεζ υηζ  είπακ απαβμνέρεζ ζημοξ κηυπζμοξ κα ιζθάκε ηδ βθχζζα βζαηί είκαζ ζηα 

ζφκμνα ιε ηδ Βμοθβανία θμαυκημοζακ ιήπςξ οπάνπμοκ “επεζζυδζα” ηαζ ημ εηιεηαθθεοημφκ μζ 

Βμφθβανμζ εκακηίμκ ηδξ Δθθάδαξ. Γεκ ήηακ ζςζηυ αοηυ πμο έηακακ βζαηί υπμζμξ έπεζ ζοκείδδζδ 

δεκ ημκ ηαεμδδβεί δ βθχζζα αθθά δ ζοκείδδζή ημο. 

 

 8)Πηζηεύεηε όηη ζα δηαηεξεζεί απηή ε παξάδνζε θαη ε δηάιεθηνο; 

Γεκ βκςνίγς αθθά απυ ηδ ζηζβιή πμο ηα κεανυηενα παζδζά δεκ λένμοκ ηδ βθχζζα εκκμείηαζ υηζ εα 
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ελαθακζζηεί. Σμ ιυκμ πανήβμνμ είκαζ υηζ ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ αοηέξ μζ βθχζζεξ βζα 

ζοκεκκυδζδ ιε βεζημκζημφξ θαμφξ μπυηε ιπμνεί ηαζ κα ιδκ ελαθακζζηεί ηεθείςξ. 

 

 

9)Οη άλζξσπνη θξαηάλε ηηο παξαδόζεηο ζηε Κξύα Βξύζε θαη πσο; (αλ κπνξείηε πείηε θαη έλα 

έζηκν πνπ δηαηεξνύλ νη Πόληηνη ηεο Κξύαο Βξύζεο) 

Έκα παναηηδνζζηζηυ έεζιμ πμο ημ έπμοκ υθμζ μζ κηυπζμζ είκαζ ημ “Κυθζκηα ιπάιπς” πμο ημ ηάκμοκ 

ηα Υνζζημφβεκκα. Ακάαμοκ ηζξ θςηζέξ ηαζ ιαγεφεηαζ μ ηυζιμξ εηεί ηαζ πμνεφμοκ ηαζ ηνχκε. 
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3.4) Σομπενάζμαηα ζοκεκηεύλεωκ 

Ζ Κνφα Βνφζδ απμηεθείηαζ απυ έκα ιείβια θοθχκ. Έπμοκ οπάνλεζ πμθθά ιεηακαζηεοηζηά ηφιαηα 

ζε δζάθμνεξ πνμκζηέξ πενζυδμοξ ιέπνζ κα μιμβεκμπμζδεεί δ πενζμπή ηαζ κα ηαηαθήλεζ ζηδ ιμνθή 

πμο έπεζ ζήιενα. Οζ ηνεζξ ηονίανπεξ θοθέξ ηζξ μπμίεξ ενεφκδζα ηαζ  απμηεθμφκ ηαζ ηδ πθεζμρδθία 

ημο πθδεοζιμφ ηδξ Κνφαξ Βνφζδξ είκαζ μζ Πυκηζμζ, μζ Βθάπμζ ηαζ μζ κηυπζμζ. Βέααζα, ημ πμκηζαηυ 

ζημζπείμ οπενζζπφεζ ζε ζπέζδ ιε ηζξ άθθεξ δφμ θοθέξ αθθά υπζ ζε ιεβάθμ ααειυ απυ ημοξ Βθάπμοξ 

πμο είκαζ θίβμ θζβυηενμζ απυ ημοξ πυκηζμοξ αθθά ηαζ μζ βδβεκείξ κηυπζμζ πμο απμηεθμφκ ηδ 

ιζηνυηενδ πθδεοζιζαηή μιάδα ζοβηνζηζηά  ιε ηζξ δφμ πνχηεξ θοθέξ. Χζηυζμ ζηδ ζφκεεζδ ημο 

πθδεοζιμφ πενζθαιαάκμκηαζ ζε ιζηνυηενδ ηθίιαηα, εηηυξ απυ ηζξ ηονίανπεξ θοθέξ, μζ 

αναηαηζάκμζ, μζ Θναηζχηεξ, μζ Μζηναζζάηεξ, μζ Σμονηυθςκμζ, μζ νςζμπνυζθοβεξ, μζ 

ηναηαηνμφηδδεξ ηαζ θίβμζ ηνδηζημί. Δίκαζ βεβμκυξ υηζ υζμκ αθμνά ηζξ ηνεζξ επζηναηέζηενεξ θοθέξ 

δεκ πνμένπμκηαζ υθμζ απυ ημ ίδζμ ιένμξ. Οζ Βθάπμζ ζημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ημοξ είκαζ ηονίςξ 

Ζπεζνχηεξ ηαζ πζμ ζοβηεηνζιέκα απυ ηδκ πενζμπή ηςκ Ηςακκίκςκ, Κυκζηζα, Φμφνηα, Παναιοεζά, 

αιανίκα, Βμαμφζα, Γοηζηά ηαζ Ακαημθζηά Εαβυνζα, Ζβμοιεκίηζα, Γναιιαηζηυ εκχ οπάνπμοκ ηαζ 

αθάπμζ απυ ηδ Πνέζπα πμο μζ πενζζζυηενμζ εβηαηέθεζρακ ηδ πενζμπή ηαζ εβηαηαζηάεδηακ ζηδ 

Φθχνζκα βζαηί ημοξ οπμζπέεδηακ πςνάθζα, ζπίηζα η.η.θ, ηδκ Αεημιδθίηζα (Νηέκζζημ) αθθά ηαζ ηα 

Μεβάθα Λζαάδζα Πάσημο. Οζ πυκηζμζ πνμένπμκηαζ απυ δζάθμνα ιένδ ημο Πυκημο υπςξ 

Σναπεγμφκηα, Κεναζμφκηα, Οζκυδ, θζ, αιρμφκηα, Αη κηαβ ιαηέκ, Ονκημφ, Πνμφζα, Φάθηαηζα, 

Μπάθνα, ζκχπδ αθθά οπάνπμοκ ηαζ μζ ημονηυθςκμζ ηαζ πυκηζμζ νςζμπνυζθοβεξ ηαζ ιζηναζζάηεξ. 

Σμ ιεβαθφηενμ ιένμξ αοηχκ ήνεε ζηδ Κνφα Βνφζδ απυ ημκ Άδ Γζχνβδ Γνεαεκχκ ηαζ ηδκ Κζαςηυ 

Γνεαεκχκ. Τπάνπμοκ υιςξ ηαζ θίβεξ μζημβέκεζεξ πνμενπυιεκεξ απυ ημ Λζηυπςνμ, ηζξ έννεξ ηαζ 

αέααζα οπάνπμοκ μζ Αραθζχηεξ, μζ Καηενζκζχηεξ ηαζ μζ Νεαγςθήδεξ. ηδκ πενίπηςζδ ηςκ κηυπζςκ 

οπάνπμοκ εθάπζζημζ πμο έπμοκ ηαεανή ηαηαβςβή απυ ηδ Κνφα Βνφζδ. Έπμοκ ένεεζ απυ ηα βφνς 

πςνζά ημκ Άβζμ Λμοηά, ηα Δζχααθηα, Δπζζημπή, Μαονμαμφκζ, Κμπακυ, Αββεθμπχνζ, Αδ Γζχνβδ, 

Λζπμπχνζ ηαζ Πεηνζά. 

πςξ πνμακέθενα οπήνπακ δζάθμνεξ ιεηαηζκήζεζξ ακά δζαζηήιαηα. Οζ πνχημζ κηυπζμζ βδβεκείξ 

πνμθακχξ ήηακ μζ πνχημζ ηάημζημζ ηδξ Κνφαξ Βνφζδξ ηαζ θαίκεηαζ υηζ ηαημίηδζακ ζηδ Κνφα 

Βνφζδ ήδδ απυ ημ 1885 εκχ ηδκ ίδζα πενίμδμ πενίπμο ημ 1890-1900 εβηαηαζηάεδηακ ηαζ μζ πνχημζ 

Βθάπμζ πμο ηάπμζμζ απυ αοημφξ ενπυκημοζακ ζακ ηζμιπακαναίμζ  ηαζ λακαέθεοβακ ηαεχξ μζ 

ηηδκμηνυθμζ δεκ έιεκακ ζημ ίδζμ ιένμξ. Βθάπμζ ήνεακ επίζδξ ηαζ ημ 1918. φιθςκα ιε ιζα άπμρδ 

ζηδ Κνφα Βνφζδ ανζζηυηακ μ Αιπκημφθ ιπέδξ ηαζ οπήνπακ 20 ζπίηζα ζηα μπμία έιεκακ Σμφνημζ 



76 
 

βζα κα αμδεάκε ημκ ιπέδ ζηα πςνάθζα υιςξ ημ 1909 ημοξ ιεηέθενακ ζηδ Θνάηδ ηαζ ημπμεέηδζακ 

κηυπζμοξ βδβεκείξ ζηδ εέζδ ημοξ, μζ μπμίμζ ενπυκημοζακ εδχ βζα ράνεια, βζαηί μ ιπέδξ πνεζαγυηακ 

ενβαηζηά πένζα. Οπυηε ζηδκ ανπή οπήνπακ 18 μζημβέκεζεξ βδβεκχκ. Πνζκ ένεμοκ μζ πνχημζ πυκηζμζ 

θμζπυκ γμφζακ ζηδ Κνφα Βνφζδ μζ μζημβέκεζεξ βδβεκχκ κηυπζςκ ηαζ υπζ πενζζζυηενεξ απυ 10-12 

μζημβέκεζεξ Βθάπςκ. Οζ πνχημζ πυκηζμζ θμζπυκ έθηαζακ ζηδ Κνφα Βνφζδ ημ 1926-27 ηαζ μ ανζειυξ 

ημοξ ακενπυηακ ζε 40 μζημβέκεζεξ απυ ημκ Άδ Γζχνβδ Γνεαεκχκ. Αοημί μζ πυκηζμζ ήηακ 

Ονδμοθμφδεξ απυ ηδκ πενζμπή ηδξ Ονκημφ. Μαγί ημοξ έθηαζακ ηαζ 4-5 μζημβέκεζεξ Βθάπςκ. 

Αημθμφεδζακ ηαζ άθθεξ ιεηαηζκήζεζξ ηαεχξ ημ 1929 ήνεακ πυκηζμζ ηαζ απυ ηδ Κζαςηυ Γνεαεκχκ. 

Σμ 1932-33 έπμοιε ηαζ άθθδ ιεηαηίκδζδ πμκηίςκ ζηδ Κνφα Βνφζδ πμο έπμοκ ηδκ ζδζαίηενδ 

ηαηαβςβή ημοξ απυ ηδκ Οζκυδ ημο Πυκημο εκχ ημ 1936-38 ηαηέθεαζε έκα ιεβάθμ ηφια απυ 

Νεαγςθήδεξ, Αραθζχηεξ, Καηενζκζχηεξ αθθά ηαζ Βθάπςκ ηαζ κηυπζςκ αθμφ ηυηε 

πναβιαημπμζήεδηε μ ακαδαζιυξ ηδξ βδξ ιεηά ηδκ απμλήνακζδ ηδξ θίικδξ ημ '36. ηδ ζοκέπεζα 

αημθμφεδζε δ άθζλδ πμκηίςκ απυ ημ Αη κηαβ ιαηέκ ημ 1940 ηαζ ιζαξ μζημβέκεζαξ νςζμπνυζθοβςκ 

ημ 1941-42 ηαζ ηέθμξ ημ 1945 ήνεακ Οθθίδεξ Πυκηζμζ απυ ηδκ πενζμπή ημο θζ. Ζ πθεζμρδθία ηςκ 

Βθάπςκ πθδκ ηάπμζςκ ελαζνέζεςκ πμο πνμακέθενα ήνεακ ηζξ δεηαεηίεξ 1930-40-50-60 αθθά ηαζ μζ 

κηυπζμζ ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ημοξ ήνεε ιεηά ημ 1936-37. Σμ 1947 ήνεακ παναπάκς απυ 30 

μζημβέκεζεξ Βθάπςκ εκχ  αηυια ηαζ ιέπνζ ημ '80 ήνεακ 4-5 μζημβέκεζεξ νςζμπνυζθοβςκ αθθά ηαζ 

θίβμζ Βθάπμζ. 

Οζ θυβμζ πμο υθεξ αοηέξ μζ θοθέξ επέθελακ ηδ Κνφα Βνφζδ βζα ηδ ιυκζιδ εβηαηάζηαζή ημοξ είκαζ 

πμθθμί. Ζ ηονζυηενδ αζηία υιςξ είκαζ ελαζηίαξ ηςκ αβνμηειαπίςκ ιεηά ηδκ απμλήνακζδ ηδξ θίικδξ 

ημ 1936. Κάπμζμζ είπακ ημοξ δζημφξ ημοξ ηθήνμοξ εηεί ζηζξ δζηέξ ημοξ πενζμπέξ αθθά παν' υθα αοηά 

άθδζακ ηζξ πενζμοζίεξ ημοξ ηαζ ήνεακ εδχ βζαηί ηα πςνάθζα ήηακ εφθμνα ηαζ ημοξ δυεδηακ 

πενζζζυηενα ζηνέιιαηα. Κάπμζμζ άθθμζ ήνεακ βζαηί είπακ ζοββεκζηά πνυζςπα ζηδ Κνφα Βνφζδ. 

Γδθαδή ιεξ ζημοξ λέκμοξ πνμηίιδζακ έκα μζηείμ ηαζ βκςζηυ πενζαάθθμκ υπμο γμοκ ηαζ πμθθά 

άημια ηδξ θοθήξ ημοξ. Κάπμζμζ εεχνδζακ ηαηάθθδθμ ημ έδαθμξ βζα ημ επάββεθιά ημοξ ηαζ ημοξ 

άνεζε δ αηιυζθαζνα ηαζ ημ πενζαάθθμκ πμο επζηναημφζε ζηδ Κνφα Βνφζδ. Σμ ιεβαθφηενμ υιςξ 

ιένμξ ηςκ ζδιενζκχκ ηαημίηςκ ηδξ Κνφαξ Βνφζδξ ηαηάθααε υηζ επςθεθμφκηακ απυ ηδ δζακμιή 

ηςκ πςναθζχκ ηαζ έηζζ ήνεε εδχ. 

Ζ επζαίςζδ, δ επζημζκςκία αθθά ηαζ δ ζοιαίςζδ εηείκδ ηδκ επμπή ήηακ δφζημθδ απυ υθεξ ηζξ 

απυρεζξ. Συηε επζηναημφζε ιεβάθδ θηχπεζα. Αοηά πμο δζέεεηακ υιςξ ημοξ ανημφζακ βζα κα 

πενάζμοκ ιζα ςναία γςή ηαζ πςνίξ πμθθά πνμαθήιαηα υπςξ ζήιενα. Απυ πθεονάξ επζημζκςκίαξ 

επίζδξ ζε πμθθέξ πενζπηχζεζξ δεκ είπε ζδζαίηενδ επζηοπία. αθχξ ηαζ ημ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ ηςκ 

ακενχπςκ ιπμνμφζε κα πνδζζιμπμζήζεζ ηδκ εθθδκζηή βθχζζα ζηζξ δζάθμνεξ ζοκακαζηνμθέξ ιε ηζξ 

άθθεξ θοθέξ μπςζδήπμηε υιςξ δ ηάεε θοθή πνδζζιμπμζμφζε ηδ δζηή ηδξ δζάθεηημ ζηδ 
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ηαεδιενζκυηδηά ηδξ. ηακ ήνεακ μζ Βθάπμζ εβηαηαζηάεδηακ ζηδ ιζα άηνδ ημο πςνζμφ (ακαημθζηά) 

εκχ μζ κηυπζμζ ηαζ μζ πυκηζμζ πήνακ ηδκ άθθδ άηνδ ημο πςνζμφ μπυηε δεκ οπήνπακ ζδζαίηενα ζηεκέξ 

ζπέζεζξ ιεηαλφ ηςκ θοθχκ βζα αοηυ ηαζ δεκ δδιζμονβμφκηακ ηακέκα πνυαθδια υζμκ αθμνά ηδκ 

επζημζκςκία ημοξ. ηζξ θίβεξ επαθέξ υιςξ πμο είπακ ηα πνχηα πνυκζα οπήνπε ιζα δοζημθία βζαηί 

οπήνπακ ηαζ ιενζημί ηάημζημζ μζ μπμίμζ ιζθμφζακ ιυκμ ηαηά ημ ζδζαίηενμ ζδίςιά ημοξ. Καζ 

ακαθένμιαζ ηονίςξ ζημοξ ημονηυθςκμοξ πςνίξ κα ζδιαίκεζ αοηυ υηζ υθα ηα άημια ηςκ θοθχκ 

ιπμνμφζακ κα ιζθήζμοκ ηαζ εθθδκζηά εηηυξ απυ ηδ δζάθεηηυ ημοξ. Ζ ακαθμνά ζημοξ 

ημονηυθςκμοξ βίκεηαζ βζαηί ιζθμφζακ απμηθεζζηζηά ημφνηζηα ή ηαζ θίβα πμκηζαηά. Με αοημφξ δ 

επζημζκςκία ήηακ αδφκαηδ ηαζ βζκυηακ ιυκμ ιέζς ηνίηςκ. ζμκ αθμνά ηδ ζοιαίςζδ ηχνα δφμ 

είκαζ μζ απυρεζξ ηςκ ενςηδεέκηςκ ηςκ ζοκεκηεφλεςκ. Ζ πνχηδ άπμρδ ζζπονίγεηαζ υηζ δεκ οπήνπε 

ηακέκα πνυαθδια ηαζ μζ ζπέζεζξ ήηακ θζθζηέξ ακάιεζα ζηζξ θοθέξ. Ζ ζοιαίςζδ ήηακ εζνδκζηή. 

Τπάνπεζ ηαζ δ άθθδ άπμρδ δ επζηναηέζηενδ ζφιθςκα ιε ηα θεβυιεκα ηςκ ηαημίηςκ ηδξ πενζμπήξ 

υπμο είκαζ πνμθακέξ ηαζ εοημθμκυδημ υηζ οπήνπακ ζοβηνμφζεζξ, ακηζπαθυηδηεξ, δζαπθδηηζζιμί ηαζ 

θζθμκζηίεξ ιεηαλφ ημοξ. Καζ αοηυ βζαηί εηείκεξ ηζξ δφζημθεξ επμπέξ   μ ηαεέκαξ εκδζαθενυηακ βζα 

ηδκ επζαίςζή ημο. Τπήνπε πενζζζυηενμ ιζα μλφηαηδ ζπέζδ ιεηαλφ Βθάπςκ ηαζ πμκηίςκ. Οζ Βθάπμζ 

ήηακ ςξ επί ημ πθείζημκ ηηδκμηνυθμζ ηυηε ηαζ επμιέκςξ είπακ ηαζ ηα δζηά ημοξ πνυααηα. Οζ πυκηζμζ 

ακηίεεηα ήηακ βεςνβμί. Πμθθέξ θμνέξ ηα πνυααηα ηςκ Βθάπςκ πςνίξ κα ημ εέθμοκ έιπαζκακ ζηα 

πςνάθζα ηςκ πμκηίςκ ηαζ ηαηέζηνεθακ ηα ζπανηά ηαζ αοηυ είπε ζακ απμηέθεζια ηδ δδιζμονβία 

εκηάζεςκ ιεηαλφ ημοξ. Ο ηονζυηενμξ θυβμξ ηςκ ακηζπαθμηήηςκ ημοξ ήηακ αοηυξ. Έκαξ άθθμξ 

ελίζμο ζδιακηζηυξ θυβμξ ήηακ ηαζ ηα πςνάθζα πμο δυεδηακ ιεηά ηδκ απμλήνακζδ. Οζ Βθάπμζ 

δδθαδή είπακ ηεηαιέκεξ ζπέζεζξ ιε ημοξ Καηενζκζχηεξ, ημοξ Αραθζχηεξ ηαζ ημοξ Νεαγζχηεξ μζ 

μπμίμζ πήνακ ηα ηαθφηενα πςνάθζα αθθά ηαζ ιε ημοξ ημονηυθςκμοξ ελαζηίαξ ηδξ βθχζζαξ ημοξ 

αθμφ μζ ικήιεξ οπυ ημκ ημονηζηυ γοβυ ήηακ αηυια κςπέξ. Δηηυξ απυ αοημφξ ημοξ δφμ θυβμοξ πμο 

ακαθένς παναπάκς 1μκ) βζα ηα πςνάθζα ηαζ 2μκ) βζα ηζξ γδιζέξ ηςκ πνμαάηςκ ηςκ Βθάπςκ ζηα 

πςνάθζα ηςκ πμκηίςκ οπήνπε ηαζ ιζα οπμηίιδζδ ζφιθςκα ιε ιζα άπμρδ απυ πθεονάξ ηςκ πμκηίςκ 

πνμξ ημοξ Βθάπμοξ ηαζ ζδζαίηενα ημοξ κηυπζμοξ  ημοξ μπμίμοξ απμηαθμφζακ “Βμφθβανμοξ” αθθά 

ηαζ “βφθημοξ” πμθφ ζπάκζα. Τπήνπε αηυια ιζα ζδζαίηενδ αοζηδνυηδηα ζημ εέια ημο βάιμο. 

Δπζιεζλίεξ δεκ επζηνεπυκημοζακ. Οφηε μζ Βθάπμζ έπαζνκακ κφθδ πυκηζα αθθά μφηε ηαζ μζ πυκηζμζ 

έπαζνκακ κφθδ Βθάπα. Οζ ιζηημί βάιμζ άνπζζακ κα ζοκηεθμφκηαζ ιεηά ηδ δεηαεηία ημο 1960-70. 

ζβά ζζβά ιέζα απυ ηδκ επαββεθιαηζηή ηαζ ημζκςκζηή ζοκακαζηνμθή ηαζ ζοκενβαζία αεθηζχεδηακ 

ηαζ βθφηαζκακ μζ ζπέζεζξ ιέπνζ κα θηάζμοιε ζηδ ζδιενζκή επμπή πμο έπεζ μιμβεκμπμζδεεί δ 

πενζμπή ηαζ δεκ οπάνπεζ ηακέκα ζηενευηοπμ ή θζθμκζηία ιεηαλφ ημοξ αθθά οπάνπεζ ιζα ζφιπκμζα 

ηαζ ημ “Βθάπμξ”, “Πυκηζμξ”, “Νηυπζμξ” έπεζ ιείκεζ ζακ δζαημζιδηζηυ ζημζπείμ πςνίξ κα είκαζ ηάηζ 

πμο ιπμνεί κα ημοξ πςνίζεζ ηαζ δεκ οπάνπεζ ηαιία δζάηνζζδ πθέμκ ηαζ ζδζαίηενα ζηζξ κευηενεξ 

βεκζέξ πμο ηάκμοκ πανέα ιε άημια απυ υθεξ ηζξ θοθέξ ηαζ δεκ ημοξ απμηνέπεζ αοηυ απυ ημ κα 
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ηάκμοκ πανέα ιε έκα άημιμ ηαζ υηακ πθέμκ νςηάκε ηζ ηαηαβςβή έπεζξ απακηάκε “Κνοαανοζζχηδξ”. 

Οζ άκενςπμζ ιεβάθδξ δθζηίαξ είκαζ αοημκυδημ υηζ ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζήζμοκ ηδ δζάθεηημ ηδξ 

θοθήξ ημοξ ηαεχξ ζημ ζπίηζ  αθθά ηαζ ζηδ ηαεδιενζκυηδηά ημοξ επζημζκςκμφζακ είηε ιε ηα 

κηυπζηα, είηε ιε ηα αθάπζηα, είηε ιε ηα πμκηζαηά η.η.θ. Κάπμηε οπήνπε ιζα απαβυνεοζδ απυ ημ 

ηνάημξ κα ιδκ ιζθάκε ηα κηυπζηα βζα κα ιδκ οπάνπεζ εηιεηάθθεοζδ απυ δζάθμνεξ πθεονέξ. ηδ 

Κνφα Βνφζδ αέααζα δεκ ήηακ ηυζμ έκημκδ υζμ ζηζξ βφνς πενζμπέξ αθθά ηαζ υζμ ηαζ ζημοξ 

ημονηυθςκμοξ πμο ημοξ έδζκακ νεηζζκυθαδμ. θεξ ηζξ θοθέξ πνμζπαεμφζακ κα ημοξ ιάεμοκ 

εθθδκζηά ζημ ζπμθείμ βζα κα ελαθακζζηεί αοηή δ δζβθςζζία. Σα παζδζά ημοξ ιπμνμφκ κα ιζθήζμοκ 

ζφιθςκα ιε αοηυ ημ ζδίςια, ηα πενζζζυηενα ημοθάπζζημκ, ηαζ αηυιδ ηαζ κα ιδκ ημ ιζθάκε ημ 

ηαηαθαααίκμοκ ζε ακηίεεζδ ιε ηζξ ιζηνυηενεξ δθζηίεξ πμο δεκ ιζθάκε ζπεδυκ ηαευθμο πανά ιυκμ 

εθθδκζηά αθθά πμθθέξ θμνέξ ημ ηαηαθαααίκμοκ. ζμ πάεζ πάκεηαζ δ πανάδμζδ. Τπάνπμοκ ηάπμζμζ 

πμο πζζηεφμοκ υηζ δ πανάδμζδ εα ζοκεπίζεζ κα οπάνπεζ βζα πμθθά πνυκζα αηυια ηαεχξ οπάνπεζ 

ηάπμζα δναζηδνζμπμίδζδ ηαζ ηςκ παζδζχκ κεανυηενδξ δθζηίαξ ηαζ ζοβηεηνζιέκα ιέζς ηςκ 

πμθζηζζηζηχκ ζοθθυβςκ πμο οπάνπεζ ζοιιεημπή ηαζ εκδζαθένμκ απυ ηδ πθεονά ηςκ κέςκ. Οζ 

άκενςπμζ ζηδ Κνφα Βνφζδ ηναηάκε ηζξ παναδυζεζξ ακαθμνζηά ιε ημοξ πμθζηζζηζημφξ ζοθθυβμοξ 

πενζζζυηενμ αθθά ηαζ ιε έεζια βάιμο ηαζ ηδδείαξ πμο αημθμοεμφκ αηυια ηαζ ιε παναδμζζαηά 

θαβδηά ηαζ ιε δζάθμνα άθθα έεζια. Γζα πανάδεζβια μζ κηυπζμζ έπμοκ ημ βκςζηυ έεζιμ “Κυθκηε 

ιπάιπς” πμο πναβιαημπμζείηαζ ζηζξ 23 Γεηειανίμο  ηαζ ζοιιεηέπμοκ  άημια απυ υθεξ ηζξ θοθέξ 

υπζ ιυκμ κηυπζμζ αθθά ηαζ ημ έεζιμ ηδξ “μφνααξ” πμο βζκυηακ ηδ Πνςημπνμκζά ηαζ είκαζ πανυιμζμ 

έεζιμ ιε ημ “Κυθκηε ιπάιπς”. Γδθαδή πμθθμί ακάαμοκ θςηζέξ αθθά εδχ οπάνπεζ ηαζ δ ηζαηάθα 

πμο ηανθχκμοκ ηνέαηα. Σμ έεζιμ αοηυ ημκηεφεζ κα παεεί. Οζ πυκηζμζ ηχνα έπμοκ ημ παναηάε ηαζ 

θέημξ ακήβεζνακ έκα ηαθζηυ έεζιμ υπμο ζηνχκμοκ ηναπέγζ επάκς ζημ ηάθμ ημο κεηνμφ βζα κα 

κζχζμοκ υηζ ζοκηνχκε ιαγί ιε ημοξ κεηνμφξ ημοξ. Σέθμξ μζ Βθάπμζ έπμοκ ημ βκςζηυ έεζιμ ιε ημ 

θθάιπμονμ υπμο ιζα αδμιάδα πνζκ νάαεηαζ ημ θθάιπμονμ, έκα ηέκηδια πάκς ζε ιζα λφθζκδ 

ηαηαζηεοή ζακ ζδιαία ιε ηνία ιήθα ζηδκ ημνοθή ημο.  Δπίζδξ έπμοκ ηαζ ημ ζηζθάδμ πμο ηάκμοκ 

δφμ ιένεξ πνζκ ημ βάιμ. Γίκμκηαζ δζάθμνεξ πμνεοηζηέξ εηδδθχζεζξ ιέζς ηςκ πμθζηζζηζηχκ 

ζοθθυβςκ ηαζ οπάνπεζ εκηοπςζζαηυ εκδζαθένμκ ηαζ ζοιιεημπή απυ υθα ηα άημια. 
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