Κατεύθυνση: Παιδαγωγικών
Ειδικότητα:
Ελληνικοί Παραδοσιακοί Χοροί

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
του φοιτητή

ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

Λαογραφικά και Ιστορικά στοιχεία
της Νέας Κίου Αργολίδας
ΕΠΙΒΛ ΕΠΟΝΤΕΣ:
ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΣ Ε.Ε.ΑΙ.Π.
ΧΡΙΣΤΟΣ ΙΙΑΠΑΚΩΣΤΑΣ (407/70)

ΑΚΑΛ. ΕΤΟΣ: 2004-2005

ΓΡΙΚΑΑΑ
Σεπτέμβριος 2005

47-10 /J-

Πανεπις III Μ ΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΥΗΗΡΕΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
El UKH Σ'» ΛΑΟΙ II «ΓΚΡΙΖΛ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ»

Αριθ. Εισ.
Ημερ. Εισ.
Δωρεά
Ταξιθετικός Κωδικός

4710/1

1 8-01 -2006
ΠΤ-ΤΕΦΑΑ
2005

ΠΑΠ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ligililllllllllllllll

004000077514

Ευχαριστίες

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ανθρώπους-κατοίκους της Κίου, που με
βοήθησαν στην έρευνα, αφιερώνοντας λίγο από το χρόνο τους ώστε να μου
δώσουν χρήσιμες πληροφορίες. Από όσους ζήτησα τη βοήθεια τους βρήκα
πρόσχαρη ανταπόκριση και προθυμία που πολλές φορές ξεπερνούσε τις
προσδοκίες και απαιτήσεις μου. Αυτό δείχνει για ακόμη μια φορά την αγάπη τους
για την ιστορία του τόπου τους και την φιλοξενία τους.
Επίσης ευχαριστώ θερμά τους δασκάλους μου κ. Ιωάννη Δήμα και κ. Χρήστο
Παπακώστα, καθηγητές-χοροδιδασκάλους στο Τ.Ε.Φ.Α.Α. Τρικάλων, για την
καθοδήγηση τους στη μεθοδολογία της έρευνας αυτής.
Εύχομαι

η

Κίος να γίνει ακόμη πιο όμορφη

και να αναπτυχθεί

περισσότερο, και οι κάτοικοι να είναι το ίδιο φιλόξενοι και δημιουργικοί.

1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
• ΠΕΡΙΛΗΨΗ____________________________________________________ 6
•

ΕΙΣΑΓΩΓΗ_____________________________________________________ 6

•

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ____________________________________________10

•

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ___________ 19

Νεα Κιος__________________________________________________________20
•

ΠΛΗΟΥΣΜΟΣ-ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ___________________________________24

Ο πληθυσμός στη ν. Κίο σήμερα____________________________________ 24
Η πολεοδομική μορφή του χωριού__________________________________ 26
Ο πληθυσμός στην παλιά Κίο_______________________________________ 26
Συνοικίες-Μαχαλάδες______________________________________________ 27
Η Τούρκικη συνοικία_______________________________________________ 27
Η Αρμενική Παροικία______________________________________________ 28
Σχολεία____________________________________________________

29

Κοινότητες γενικά (Ελληνικές και ξένες)______________________________ 30
Εβραϊκή κοινότητα_________________________________________________31
• ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ ΤΗΣ ΚΙΟΥ___________________________________ 31
Γάμοι — (Χαρές)__________________________________________________32
Τα προικιά της Νύφης__________________________________________
33
Τούρκικοι γάμοι___________________________________________________ 33
Σουνέτ (Περιτομή)________________________________________________ _34
• ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΙΟΥ_____________________________________________ 35
Ελαιοτριβεία (Λαδαριά)___________________________________________ _37
Δεκάτη/Το «Δέκατο»___________________________________________

37

Ελιές - Παραγωγή - Εμπόριο__________________________________

37

Σηροτροφία - Κουκούλια. - Μποτζεκλίκια________________________

38

Μουριές /Συκαμιές____________________________________________

40

Αλιεία_____________________________________________________________ 41
Ο Κάμπος της Κίου____________________________________________ __42
Ο Ασκάνιος Ποταμός_____________________________________________43
Κυδωνιές — Κυδώνια_____________________________________________43
Μήλα______________________________________________________________45
Αβράμηλα_______________________________________________________ _45
Κουκουζελιές — Κουκουζέλες______________________________________ 47
Κουκουζέλες_______________________________________________________.47
Ακακίες____________________________________________________________48

2

Πλατάνια__________________________________________________________ 48
Λουτρά____________________________________________________________ 48
Το λιμάνι της Κίου________________________________________________ 50
Κεντρικό Λιμάνι___________________________________________________ 51
•

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΝΕΑΣ ΚΙΟΥ_______________________________________ 52

•

ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ______________ 53

•

ΓΙΟΡΤΕΣ, ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ, ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΚΙΟ._59

1.

Παραμονή πρωτοχρονιάς.______________________________________ 59

2. Θεοφάνια_______________________________________________________60
3. Η γιορτή του αγίου Ιωάννη του προδρόμου_______________________ 63
Το κάψιμο του Βαραββά στη νέα Κίο________________________________ 64
Το έθιμο στην Κίο_________________________________________________ 65
Εορτές και εκδηλώσεις_____________________________________________68
Εορτή των Τριών Ιεραρχών_________________________________________ 68
Εορτή των Εξετάσεων______________________________________________ 69
Πάσχα — Δεύτερη Ανάσταση______________________________________ 70
Εορτή των Φώτων_________________________________________________ 72
Εορτή του Χριστού (Μεταμόρφωση του Σωτήρος) — 6 Αυγούστου_74
Παζαριώτισσα / Κοίμηση της Θεοτόκου (Μητρόπολη)________________ 75
Το ιστορικό της Εκκλησίας και τα ανεκτίμητα της____________________ 76
Η γιορτή της Θεομάνας. Θεομάνα-Παναγία η Φανερωμένη____________ 77
•

ΛΑΪΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ__________________________________________79

Ο Γιαχουντής______________________________________________________ 79
Τα «τεπτίλια»_____________________________________________________ 80
Και ένα βάρβαρο «έθιμο»__________________________________________ 81
Μεταμφιέσεις των μεγάλων_________________________________________ 81
Οι Εβραίοι «κλέβουν» τα παιδιά____________________________________ 82
«Βίζιτες» - επισκέψεις______________________________________________ 82
Οι «Μπαλοί»______________________________________________________ 82
•

ΜΟΔΑ ΤΗΣ_ΕΠΟΧΗΣ___________________________________________ 82

•

ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΚΙΩΤΩΝ______________________ 86

α. Ενδυμασία των γυναικών________________________________________ 86
β. Ενδυμασία των ανδρών__________________________________________ 87

3

Διατροφή - ποτά.

______________________________________________ 88

Γλυκίσματα - φρούτα.______________________________________________ 89
Ποτά

________________________________________________________ 91

•

Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΠΑΝΤΑ ΤΗΣ ΚΙΟΥ - ΤΟΤΕ ΚΑΙ

ΤΩΡΑ____________ 91

•

ΜΕΤΑΙΧΜΙΑ ΕΠΟΧΗ___________________________________________ 94

α) Δουλεία - Τουρκικός ζυγός - Ραγιαδισμός_______________________94
β) Χρυσή εποχή (Περίοδος)________________________________________ 96
Υποδοχή του Ελληνικού στρατού________________________________ 96
γ) Αύγουστος 1922_________________________________________________ 97
•

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ / ΠΡΟΣΦΥΓΙΑ__________________________________ 97

Η εγκατάσταση των προσφυγών στην Θεσσαλονίκη_____________ 99
Οι προσφυγικοί συνοικισμοί______________________________________ 100
Νεότουρκοι και επιδιώξεις των_____________________________________ 101
•

Ο ΞΕΡΙΖΩΜΟΣ ΚΑΙ Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑ
ΚΙΟ___________________________________________________________ 101

Ο ερχομός στη Νέα Κίο__________________________________________ 104
•

Ο ΧΟΡΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΚΙΟ.__________________________ 107

Αφορμές για το χορό.______________________________________________ 107
Η σημερινή ΝέαΚίος.______________________________________________ 108
Πολιτιστικός Σύλλογος_____________________________________________ 108
Ο πολιτιστικός σύλλογος της νέας Κίου_____________________________ 109
Μικρασιατικά______________________________________________________111
Ο Μορφωτικός Σύλλογος__________________________________________ 111
Η κυρία Αναστασία Καρανικόλα αναφέρει για το χορό στην παλιά Κίο._112
Η κυρία Κατίνα Τζανή._____________________________________________ 114
Ο Μπάρμπα Θύμιος.______________________________________________ 114
Η χορευτική ταυτότητα της Κίου.______________________________
•

116

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΚΙΟ._____________________________ 118

Άη Γιώργης_______________________________________________________ 118
12 χρονών αγόρι_____ ____________________________________________ 119
• ΣΥΝΟΨΗ
____________________________
• ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

4

Περίληψη.
Σκοπός αυτής της έρευνας ήταν η μελέτη και παρουσίαση του χορευτικού
φαινομένου στη νέα Κίο Αργολίδος παράλληλα με την ιστορία. Εξετάστηκαν,
με τη μέθοδο της επιτόπιας ανθρωπολογικής έρευνας, η ιστορία του χωριού
και των κατοίκων του, η γεωγραφία και το περιβάλλον της περιοχής, η
οικονομία, η πληθυσμιακή σύσταση, τα έθιμα και οι γιορτές των κατοίκων και
η γενικότερη ανάπτυξη του χωριού. Επίκεντρο της έρευνας ήταν η χορευτική
δραστηριότητα των κατοίκων και η πορεία της κοινότητας μέσα από τα
ιστορικά γεγονότα της Μικρασιατικής Ελλάδας του 20ου αιώνα.

Εισαγωγή
Θα

μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε το χορευτικό φαινόμενο

σαν

αντικατοπτρισμό, σαν έκφραση των συνθηκών της ζωής, του βιοτικού
επιπέδου και της νοοτροπίας μιας κοινωνίας. Είναι σίγουρα και αυτά όπως και
πολλά άλλα. Αναφέρω ενδεικτικά κάποιες απόψεις του τι είναι χορός και πως
λειτουργεί σε μια κοινότητα.
έκφρασης

και

«Το φλαμένγκο είναι μέσο καλλιτεχνικής

διασκέδασης

πέρα

από

τις

καθαρά

επαγγελματικές/βιοποριστικές ασχολίες πολλών ανθρώπων στη Jerez de la
Frontera» (Παπαπαύλου 2004: 44).

«Ο χορός, όπως και κάθε πολιτισμικό

φαινόμενο, παραπέμπει στην τοπικότητα, σε μια τοπική κλίμακα πολιτισμικής
έκφρασης και στην εντοπιότητα, στην αίσθηση δηλαδή και τη συνείδηση μιας
ιδιαίτερης καταγωγής και

ταυτότητας που

αντιστοιχεί σε έναν τόπο»

(Νιτσιάκος 2001: 23). «Ο χορός αναπαριστά και την κοινωνική διάκριση»
(Desmond 1997: 33).
Η

μελέτες

των

χορευτικών

δρώμενων

διαφόρων

κοινοτήτων

της

παραδοσιακής κοινωνίας μας δίνουν να καταλάβουμε ως ένα θεωρητικό
βαθμό τους «μηχανισμούς»του χορού μέσα σε μια κοινωνική ομάδα, και σε τι
αυτός εξυπηρετούσε τη ζωή των ανθρώπων. Έτσι σε άλλες κοινωνίες
συναντάμε το χορό στην πλατεία του χωριού σε μια γιορτινή μέρα, μεγάλη
θρησκευτική εορτή συνήθως, όπου οι άνθρωποι βρίσκουν ευκαιρίες για
διασκέδαση, κοινωνική συναναστροφή, εύρεση συντρόφου για τους νέους,
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ανάδειξη της προσωπικότητας και του ήθους τους μπροστά στους συντοπίτες
τους, και γενικότερα στάσεις και συμπεριφορές, θεμιτές ή αθέμιτες, της
ανθρώπινης φύσης μας. Ακόμη συναντάμε το χορό σαν ένα μέσο κοινοτικού
συνασπισμού, σαν μια ευκαιρία για ανάδειξη της διαφορετικότητας μιας
κοινωνίας, σαν μια πολιτισμική ταυτότητα ξεχωριστή. «Ο χορευτικός κύκλος
συμβολίζει την ενωτική διάθεση των Μοναστηριωτών, την ορθή τάξη των
πραγμάτων, την αλληλεγγύη και την ενεργό παρουσία των κατοίκων στις
δραστηριότητες που ενισχύουν τη συλλογική ταυτότητα.» (Γκουτζίδης 2004:
147) Το χορό θα τον συναντήσουμε και με πολλές άλλες λειτουργίες, είτε για
χαρά, για λύπη, στον πόλεμο, για διασκέδαση, για θρησκευτικούς λόγους,
στον έρωτα και σε πολλές άλλες περιπτώσεις. Σε κάποιες κοινωνίες όσο
πλησιάζουμε προς τα μέσα του 20ου αιώνα ο χορός χάνει τον ιεροτελεστικό
του χαρακτήρα που είχε, λόγω ίσως ιδιέταιρων συνθηκών, και γίνεται χορός
για διασκέδαση ή απλώς τηρείται το έθιμο ή γίνεται και για εμπορικούς
λόγους. Αλλού χάνεται τελείως. «Έτσι δεν είναι τυχαίο που στα μέσα του 20ου
αιώνα

η

Ελληνική κοινωνία,

βαρύτατα τραυματισμένη

ψυχολογικά και

παραπαίουσα οικονομικά, αναστέλλει για δυο περίπου δεκαετίες (’50-70) τις
αντιστάσεις της και αδρανοποιεί τα πολιτισμικά της χαρακτηριστικά. Ο
Έλληνας θέτει ως πρώτη προτεραιότητα το βιοπορισμό του. Χωρίς να το
πολυκαταλαβαίνει, σέρνεται κυριολεκτικά στην ουρά της θεομηνίας που
λέγεται αστυφιλία, στιβάζεται σε θλιβερές πόλεις και λουφάζει παγιδευμένος
στο τσιμέντο (Σερμπέζης 2004: 281).
Στην μικρασιατική κοινότητα της Κίου την οποία μελέτησα (όσο μου ήταν
δυνατόν) μέσα από μαρτυρίες ηλικιωμένων και από βιβλιογραφικές αναφορές,
διακρίνουμε

το

χορό

να

λειτουργεί

σαν

μια

δραστηριότητα

χαράς,

διασκέδασης και ευκαιρία για οικογενειακές και φιλικές συνευρέσεις (βίζιτες).
Ο χορός τους ήταν επηρεασμένος και προσαρμοσμένος στις συνθήκες
διαβίωσης.
«Οι χοροί τότε ήτανε του γλεντιού» (Τζανή 2004)

Το περιβάλλον εκείνης της μικρασιατικής πολιτείας

ήταν ευκατάστατο

οικονομικά, κοσμοπολίτικο, αστικό, επηρεασμένο από την Κωνσταντινούπολη
και όμοιο με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα στην ενδυμασία, σε κάποιους χορούς
και

έχοντας

αντίστοιχο

υψηλό

βιοτικό

επίπεδο

με

τις

ανεπτυγμένες
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ευρωπαϊκές πόλεις. Διατηρούσε «Ελληνική» συνείδηση και

ιδιοσυγκρασία

αφού κατοικείτο στην πλειοψηφία του από Μικρασιάτες Έλληνες.
Στη νέα Κίο της Αργολίδος οι πρώτοι κάτοικοι, πρόσφυγες Μικρασιάτες,
όταν πρωτοήρθαν το 1926 μετά την καταστροφή το μόνο που βρήκαν ήταν τη
λάσπη ενός βάλτου και τη σκληρή στάση των ντόπιων κατοίκων σε εκείνα τα
δύσκολα και σκληρά για τον Ελληνισμό χρόνια. Τους αντιμετώπισαν αρχικά
σαν τουρκόσπορους ξένους. Αλλά μερικές δεκαετίες αργότερα επρόκειτο να
γνωρίσουν όλοι, ντόπιοι και ξένοι τη Νέα Κίο αντάξια της παλαιός. Αυτή η
ανάπτυξη του χωριού είναι κατόρθωμα των κατοίκων που χωρίς τα μέσα
κατόρθωσαν

μόνοι

τους

το

φαινομενικά

ακατόρθωτο.

Όχι

μόνο

μεταμόρφωσαν το βάλτο σε μια όμορφη κοινότητα αλλά και η γενικότερη
κοινωνική τους ζωή και οι δραστηριότητες τους είναι

αξιοζήλευτες και

αποτελούν πρότυπο για την περιοχή και όχι μόνο.
Οι άνθρωποι αυτοί ποτέ δεν έχασαν το κέφι τους και την αγάπη τους για
τα

«κιότικα»

γλέντια

που

διοργάνωναν

όπως

και

στην

παλιά

Κίο.

Αναπόσπαστο μέρος των γλεντιών είναι ο χορός τον οποίο βλέπουν και
σήμερα καθαρά σαν εκδήλωση χαράς και διασκέδασης. Αν θα πάει κάποιος
σήμερα στη νέα Κίο ίσως δει τα βράδια στα σπίτια και στα εστιατόρια μετά το
φαγητό ή σε οποιαδήποτε γιορτή, μερακλήδες ανθρώπους να χορεύουν
χασαποσέρβικο και ζεϊμπέκικο τους αγαπημένους χορούς των κιοτών.
Μάλιστα το χασαποσέρβικο το κιότικο είναι και η χορευτική ταυτότητα, θα
μπορούσαμε να πούμε, της Κίου. Οι κάτοικοι πάντως όσον αφορά τους
χορούς τους δεν χορεύουν πλέον τους ευρωπαϊκούς χορούς που είχαν στην
παλαιό Κίο. Από την έρευνα δεν βγήκαν στοιχεία για το αν πρόσφυγες από
άλλες περιοχές επηρέασαν το χορό στη νέα Κίο. Οι ηλικιωμένοι που έχουν
αναμνήσεις από τη μικρά Ασία ανέφερα ότι τους ίδιους χορούς που
χορεύονται σήμερα τους χόρευαν και εκεί (εκτός από τους ευρωπαϊκούς,
πόλκα φουρλάνες κτλ. που δεν χορεύονται σήμερα).
Ενδεικτικό της αγάπης των σημερινών κατοίκων για το χορό και τις
πολιτιστικές εκδηλώσεις είναι και το γεγονός ότι υπάρχουν δυο πολιτιστικοί
σύλλογοι με έντονη δράση και οι δυο. Ο μορφωτικός και ο πολιτιστικός
σύλλογος νέας Κίου. Σταθερές ετήσιες πολιτιστικές εκδηλώσεις για τους δύο
συλλόγους είναι για τον μορφωτικό τα «Κιανά» κάθε Ιούλιο που διαρκούν
περίπου 10 μέρες και τα θέματα των εκδηλώσεων ποικίλουν και σε αυτά
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συμπεριλαμβάνονται και οι παραδοσιακοί χοροί όπου κατέχουν μια εξέχουσα
θέση. Αντίστοιχα ο πολιτιστικός σύλλογος διοργανώνει τα μικρασιατικά που
διαρκούν άλλες 10 μέρες περίπου και γίνονται τον Αύγουστο.
Στην έρευνα θα παρουσιαστούν και γιορτές και έθιμα που γίνονταν στην
παλιά κίο και όσα γίνονται στη σημερινή. Έθιμα της παλαιός Κίου που
αναφέρονται, είναι ο Κλήδονας και το κάψιμο του Βαραββά το οποίο γίνεται
και

σήμερα.

Επίσης παρουσιάζονται

συνήθειες

και

στιγμές

από

την

καθημερινότητα των κατοίκων και γίνεται αναφορά και στις συνταγές με γλυκά
και φαγητά της Κίου για τα οποία υπερηφανεύονται οι κάτοικοι.
Ακόμη γίνεται αναφορά στα οικονομικά θέματα και της παλιάς Κίου και της
νέας. Η οικονομία παίζει σημαντικό ρόλο στα πολιτιστικά θέματα και έχει
άμεση επίδραση στον πολιτισμό ενός τόπου. Το χωριό γνωρίζει συνεχή
οικονομική πρόοδο από τότε που επανιδρύθηκε, ιδιαίτερα την τελευταία
δεκαετία όπου φαίνεται και από την πληθυσμιακή αύξηση. Παράλληλα
υπάρχει αύξηση της πολιτιστικής δραστηριότητας, και στους δύο συλλόγους
και πολλά παιδιά αποφασίζουν να ασχοληθούν με το χορό.
Η παρουσίαση της έρευνας ξεκινά με την γεωγραφία της Αργολίδος και της
νέας Κίου ειδικότερα καθώς είναι σημαντικό να δούμε σε τι περιβάλλον
εγκαταστάθηκε το χωριό. Αν προσέξουμε το χάρτη του Αργολικού κόλπου θα
δούμε ότι γύρω από την Κίο δεν υπάρχει κάποιος άλλος οικισμός. Αυτό διότι
εκείνα τα χρόνια η περιοχή εκείνη ήταν βάλτος πολύ μεγαλύτερης έκτασης απ’
ότι είναι σήμερα. Χαρακτηριστικό στοιχείο για το χωριό είναι τα δυο ποτάμια
που αγκαλιάζουν τη νέα Κίο, ο Ίναχος από τα ανατολικά που είναι
ξεροπόταμος, και ο Ερασίνος από τα δυτικά ο οποίος έχει πολύ νερό και είναι
και πολύ όμορφος.
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Γεωγραφική θέση.

Ό Νομός Αργολίδος είναι ό ανατολικότερος από τους επτά
Νομούς της

Πελοπόννησου.

Κατέχει

σχεδόν ολόκληρη

την

Αργολική Χερσόνησο, εκτός απο ένα τμήμα στ' ανατολικά της
παράλια, την επαρχία Τροιζηνίας του Νόμου Αττικής πού της
αποσπάσθηκε το

1925.

Προς

Β

ό

Νομός ενώνεται

με την

Κορινθία, με μιαν ευθεία σχεδόν, συνοριακή γραμμή. Σ’ ένα μέρος
του Νότου καί σ' όλη τη Δύση ή Αργολίδα γειτονεύει με το Νομό
Αρκαδίας. Νότια περιβρέχεται από του Αργολικό κόλπο καί
Ανατολικά από το Σαρωνικό.
Ή έκταση του Νόμου είναι 2.214 τ.χ. (δελτίου Ε.Σ.Υ.Ε.1964). Ό
αριθμός
1971).

των
Με

κατοίκων

πυκνότητα:

ανέρχεται
σαράντα

στις

88.698

κάτοικοι

(απογραφή

στο

τετραγωνικό

χιλιόμετρο.
Το έδαφος του Νόμου είναι περισσότερο ορεινό, με πυκνότερη
και

ψηλότερη

συστοιχία

στο

δυτικό

τμήμα

του

(όπου

και

υψώνονται οροσειρές πολύκορφες).
Πεδινά
"Έτσι

βουνοτριγυρισμένη

εκτάσεις

πεδινές,

Υπάρχουν
Ναυπλίου,

μόνο

ή

Αργολίδα

εκτός

από

μικρά

τμήματα

ή πεδινή

περιοχή

τον

κυρίως
πεδινά.

γύρω

από

δεν

έχει

Αργολικό
Ή

μεγάλες
κάμπο.

πεδιάδα

την Ασίνη

του

καί τα

Δρεπανοχώρια, ή πεδιάδα στα Ίρια, στο Λιγουριό, στη Δήμαινα,
στη Ν. Επίδαυρο, στην Π. Επίδαυρο, γύρω από τα
Δίδυμα, το Κρανίδι και την Ερμιόνη. Ακόμη το μικρό λεκανοπέδιο,
στα δυτικά ορεινά, της Σκοτεινής, της Αλέας, της Λυρκείας, του
Άχλαδόκαμπου, της Πρόσυμνας στα ΒΑ του Νόμου.
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Ό Νομός Αργολίδος είναι ορεινός, παρ όλο πού τον χαρακτήρα
του καί την ιδιαιτερότητα του την έδωσε ό κάμπος.
«Εν τω νομό τούτω κείται το Άργολικόν πεδίον, ή πρώτη αυτή
κοιτίς των

ελληνικών

μύθων,

(Μηλιαράκης-Γεωγραφία

της

Πολιτική

Ιστορίας

του

και

Νόμου

της Τέχνης»

Αργολίδος

και

Κορινθίας, σελ. 18).
Ή ορεινή συνολική του έκταση (καλλιεργήσιμη γη, βοσκότοποι,
δάση, λιμνάζοντα ύδατα, κατοικημένες εκτάσεις) είναι 1242,8 τ.χ.
Το ημιορεινό του έδαφος είναι 605,8 τ.χ. Ενώ το πεδινό κατέχει
365,4 τ.χ.
Η καλλιεργήσιμη γη στον κάμπο είναι 220 τ.χ., απέναντι στα
262 τ.χ. των ορεινών και τα 224 των ημιορεινών.
Οι αριθμοί, σχεδόν Ισότιμοι, είναι μαρτυρία του

μοιρασμένου

αγροτικού μόχθου στην τρίμορφη σύσταση του εδάφους, που
έχει

και τις ανάλογες έπιπτώσεις και

στη

διαμόρφωση

του

χαρακτήρα των ανθρώπων του.
Ποτάμια - Λίμνες
Το

έδαφος του

Νόμου

δεν το διατρέχουν πια οι πλούσιοι

της

Μυθολογίας ποταμοί. Οι χείμαρροι πού ογκώνονται στη θέση τους και
ξεχειλίζουν κατά καιρούς, επικίνδυνα, είναι λίγοι.
Ο Ίναχος (Πάνιτσα) έρχεται και πηγάζει από τις δυτικές οροσειρές της
Λυρκείας.

Περνώντας

από

παράλληλα με τον Χάραδρο

το

"Αργός,

(Ξεριά),

για

άλλο

ένα

διάστημα

κυλάει

μεγάλο χείμαρο πού

κατέρχεται από τον Κτένια και το Αρτεμίσιο. Ύστερα ενώνεται μαζί του:
χύνονται και οι δυο στον Αργολικό, στην παραλία της Ν. Κίου.
Συνήθως είναι ξεροπόταμοι. Στις μεγάλες όμως όμβριες χρονιές, πλημμυρί
ζουν και τα νερά τους ξεχειλίζουν καταστροφικά, πνίγοντας κάποτε
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ανθρώπους και ζώα, παρασέρνοντας σπίτια καί μεγάλες γέφυρες. Ή
λάσπη πού αφήνουν, ωστόσο, είναι ένα λίπασμα σπουδαίο.
Ό Έρασίνος πηγάζει από τα κράσπεδα των ορεινών της Αρκαδίας
και απο το όρος Χάον στο Κεφαλάρι

οί αρχαίοι πίστευαν πώς

συνδεόταν με τη λίμνη της Στυμφαλίας, Έχει μια διαδρομή καμπίσια πέντε
χλμ. καί μεταφέρει τα νερά του ποτιστικά και ωφέλιμα, προς την παραλία
της Ν. Κίου. Εκεί ενώνεται μ' άλλο ρεματάκι, και υστέρα χύνεται στον
Αργολικό.
Στήν παραλία Ν. Κίου Μύλων ξεχύνονται διάφορα ποταμάκια, με γνωστά
ονόματα της αρχαιότητος. Ό Χείμαρος, νοτιότερα ο Ποντίνος πού πηγάζει
από το ομώνυμο βουνό. Ακόμη ή

Αμυμώνη, ποταμάκι και πηγή. Ή

θρυλική άβυθος λίμνη πηγή Άλκυονία στη Λέρνα. ("Ας σημειωθεί ότι με τις
προσχώσεις, τις καθιζήσεις και τις διάφορες γεωλογικές αλλοιώσεις, ή
υδατογραφική μορφή ,του χώρου έχει αλλάξει πολύ, από δω καί τέσσερες
χιλιάδες χρόνια).
Στο Κιβέρι χύνονται ενωμένα τα ποταμάκια

ρέματα του Ξεριά. Ακόμη,

κοντά του προς τις νότιες ακτές ή μεγάλη θαλάσσια πηγή του Άνάβαλου.
Ξερορέματα πια οι Ιεροί ποταμοί του

Ηραίου ο Αστερίων καί το

«Ελευθέριον Ύδωρ». Καί στα Ίρια εκβάλλει ο μεγάλος χείμαρος Ρόδος.
Λιμνοθάλασσες: της Βερβερόντας καί της Θεομηνίας στην Έρμιονίδα και οι
δύο.
Θάλασσα
Το υγρό στοιχείο πού περιβάλλει κατά το ήμισυ την Αργολίδα, της
έδωσε πάντα τη ζωογόνο ανανέωση και την επαφή με τα σημαντικά
νησιά που είναι κομμάτια από τα παράλια της. Ή θάλασσα της έφερε
την παντοκρατορία κΓ ας μην υπήρξε ναυτική ή Αργολίδα. Από τη
θάλασσα της έφυγαν οι ημίθεοι και οι μεγάλοι Μυκηναίοι αρχηγοί κι
άπλωσαν σ' όλη τη Μεσόγειο τη δύναμη τους. Απ’ αύτη τη θάλασσα έφυ
γαν οι Αχαιοί για την Τροία. Και ή δημοκρατία σαν μπάτης από τούτα
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τα νερά ήρθε και πλάτυνε το στέρνο του αρχαίου "Αργούς. Απ’ αυτήν
τη θάλασσα αναδύθηκε στερνά ή ισχύς του Ναυπλίου για να στηριχθεί
πάνω της ή ψυχή μιας ελπίδας: το νεογέννητο Ελληνικό Έθνος.

Λιμάνια
Ή "Αργολίδα ενώ έχει πολλούς και μεγάλους κόλπους, δεν έχει πολλά
λιμάνια, γιατί ή επικοινωνία της με το κέντρο της Ελλάδος και τους
άλλους , νομούς γίνεται εύκολα από μεσογειακούς δρόμους. Το μεγάλο της
λιμάνι είναι το Ναύπλιο. Λιμανάκια, θαλάσσιας επικοινωνίας με Πειραιά: το
Πορτοχέλι, ή Κόστα, ή Ερμιόνη, ή Π. Επίδαυρος, Όρμοι και απλά
λιμανάκια: το Τολό, ή Κοιλάδα, ή Ν. Επίδαυρος. Το Κιβέρι, οι Μύλοι, ή
Ν. Κίος.
Κλίμα
Ή Αργολική Χερσόνησος, έχοντας μεσόγειο ορεινή χώρα και παράλια
χαμηλή, έχει ποικιλία στο κλίμα της. Ή υψηλή ενδοχώρα της, τα δυτικά
ορεινά της κυρίως, ακόμη και του Άραχναίου η περιοχή, έχουν κλίμα
ψυχρότερο. Άλλα γενικά ό υπόλοιπος Νομός έχει ήπιο χειμώνα, δροσερό
μάλλον καλοκαίρι, άνυδρο φθινόπωρο και άνοιξη με διάρκεια. Μοιάζει με το
κλίμα των παραλίων του Αιγαίου πελάγους. Ή Αργολίδα γενικά θεωρείται
ως ή

πιο ξηροθερμική περιοχή

της Ελλάδος δέχεται τις λιγότερες

βροχοπτώσεις, ιδιαίτερα ή Έρμιονίδα πού έχει το γλυκύτερο κλίμα όλης
της Χερσονήσου. Ωστόσο, αλλαγή στον ξηρό χαρακτήρα του κλίματος του
Νόμου, παρουσιάζει ό κάμπος του. Ή πυκνή και σχεδόν ολόκληρη
κάλυψη του με πορτοκαλεώνες και καϊσιές έχει μεταβάλλει σε υγρό τα
κλίμα του.
Πολιτική

διαίρεση

Επαρχίες, Δήμοι, Κοινότητες
Ό Νομός Αργολίδος είναι χωρισμένος διοικητικά σε τρία τμήματα :
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Επαρχία "Αργους, πού κατέχει το ΒΔ μέρος του Νομού και την πιο
ορεινή περιοχή του μαζί με το μεγαλύτερο τμήμα του Αργολικού κάμπου.
Ή συνολική έκταση 1062 τ.χ. Πρωτεύουσα, της τα "Αργός με 19.878
κατοίκους. Ό πληθυσμός της επαρχίας "Αργούς πού αποτελεί και
ομώνυμο Δήμο: 42,461 κάτοικοι, 40 κατά τετραγωνικό χιλιόμετρο.
"Επαρχία Ναυπλίας, πού της ανήκει το μεσαίο κομμάτι του Νόμου κΓ
έχει 731 τ.χ., 34.443 κατοίκους: 47 κατά τε τετραγωνικό χιλιόμετρο.
Πρωτεύουσα το Ναύπλιο, πρωτεύουσα συγχρόνως του Νόμου, και έδρα·
του Δήμου Ναυπλιέων με συνολικό πληθυσμό 9.320 κατοίκους.
Επαρχία

Έρμιονίδος,

το

νότιο

τμήμα

της

Χερσονήσου,

πού

περιβρέχεταν άπο τίς τρεις πλευρές με θάλασσα, με έκταση 421 τ.χ. και
11794 κατοίκους: 28 κατά τ.χ. Πρωτεύουσα το Κρανίδι, έδρα του
ομώνυμου Δήμου με 3724 κατοίκους.
Ή σημερινή επαρχία "Αργούς βρίσκεται μέσα στην περιοχή της αρ
χαίας πολιτείας του "Αργούς. 'Όμως το αρχαίο "Αργός την εποχή της
ακμής κατά τα Ιστορικά χρόνια κατείχε όλο το Αργολικό πεδίο:
έχοντας τίς Κλεωνές και την Νεμέα, έφθανε μέχρι Κόρινθο ακόμη. Ανατολικά
συνόρευε με την Έπιδαυρία, από το Άραχναίο έως τα Ιρια. Ή Ζάβιτσα
ήταν το όριο με την Κυνουρία: το Μήλο της 'Έριδος Άργους-Σπάρτης. Και
μόνον ή 'Αλέα ανήκει στο "Αργός από τον Άντωνίνο κΓ έπειτα.
Ή επαρχία Ναυπλίας είναι νέα διαίρεση, συνθεμένη από τα ανατολικά της
Άργείας και όλη σχεδόν την Έπιδαυρία.
Ενώ ή Επαρχία Έρμιονίδος έχει τα ίδια σύνορα σχεδόν με την αρχαία,
εξόν από ένα τμήμα από Θερμησία ως Σκύλλαιον πού άνηκε στην Τροιζηνία.
Και τα νησιά Σπέτσες, "Ύδρα, Πόρος πού δεν ανήκουν πια στο Νομό.
Ή διοικητική σύσταση του Νομού Αργολίδος είχε συνεχείς αλλαγές με τις
προσθαφαιρέσεις γειτονικών εδαφών. Από το 1833 έως το 1899 ό Νομός
είναι Άργολιδοκορινθίας (με τα νησιά Σπέτσες, 'Ύδρα, Κύθηρα, κατά
διαλείμματα).

Το

1899

χωρίζεται

σε

δυο

Νομούς.

Γίνεται

ξανά

14

συγχώνευση των δύο Νομών το 1909. Στις 29.4.1949 διαιρούνται και
πάλι σε Κορινθίας και Αργολίδος.
Κοινότητες

Άργους
Ή Επαρχία έχει 36 Κοινότητες: "Άγιος Νικόλαος κ. 385, Αλέα 252,
Ανδρίτσα

68,

Άχλαδόκαμπος

961,

Βρούστι

331,

Γυμνό

528,

Δαλαμανάρα 862, 'Ήρα 448, Καπαρέλλι, 311, Κάρυα 1229, Κεφαλόβρυσο
389, Κιβέρι 989, Κουρτάκι 333, Κουτσοπόδι 1927, Κρυονέρι 499, Λάλουκα
576, Λίμνες 1305, Λυρκεία 779, Μαλαντρένι 630, Μοναστηράκι 301,
Μπόρσα 185, Μυκήνες 390, Μύλοι 675, Νέα Κίος 2180, Νεοχώρι 149,
Πασάς 849, Πρόσυμνα 938, Πυργέλλα 467, Σκαφιδάκι 679, Σκοτεινή 507,
Στέρνα 180, Σχινοχώρι 527, Φίχτι 822, Φρέγκαινα 332, Φρουσιούνα 101
και Χώνικας 555.

Ναυπλίας
"Έχει 28 Κοινότητες: Αγία Τριάδα 1205 κ., Άγιος Αδριανός 1093,
Άγιος Δημήτριος 916, Άδάμι 462, Άνυφί 925, Άραχναίο 1223, Αργολικό
762, "Άρια 976, Αρκαδικό 468, Ασίνη 1082, Δήμαινα 544, Δρέπανο
1290, Ηραίων 203, Ιρια 876, Καρνεζαίικα 283, Λευκάκια 769, Λιγουριό 2473,
Μάνεσης 737, Μιδέα 626,· Νέα Επίδαυρος 1308, Νέα Τίρυνς 1862, Νέο
Ροεινό 378, Παλαιά Επίδαυρος 1201, Παναρίτης 756, Πουλλακίδα 656,
Πυργιώτικα 331, Τολό 981 και Τραχεία 737.
Έρμιονίδος
"Έχει 7 Κοινότητες: Δίδυμα 1688, Ερμιόνη 2479, Ήλιόκαστρο 710, Θερμησία 862, Κοιλάδα 995, Πορτοχέλι 964 και Φούρνοι 372.

Οικονομία
Μία από τις πιο παραγωγικές περιοχές της Ελλάδος θεωρείται ή Αργο
λίδα. Με το ευνοϊκό της κλίμα και το εύφορο έδαφος, προσφέρει ενωρίς
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στην

αγοραστική

διάθεση

προϊόντα:

κηπευτικά,

λαχανικά,

καίσια,

εσπεριδοειδή. Ονομαστή είναι ή ντομάτα — αραιή πια ή καλλιέργεια της —
(νωπή ή κονσερβοποιημένη), ή άργείτικη αγκινάρα, τα πεπόνια.
Ή δενδροκαλλιέργεια, σε αλματώδη ανάπτυξη,

συνδυάζεται

με την

πρόοδο της βιομηχανικής επεξεργασίας πολλών γεωργικών-προϊόντων.
Γι αυτό ή Αργολίδα είχε την πρωτοπορία, στην ανάπτυξη της βιομηχανίας
γεωργικών ειδών.
Σε υψηλό επίπεδο βρίσκεται ή παραγωγή ελαίου και ή καλή του ποιότητα
είναι χαρακτηριστική. Ιδιαίτερα στην περιοχή της Έρμιόνης-Κρανίδι. Σ'
όλη εξ άλλου την ενδοχώρα κυριαρχεί ή ελιά, σ' αντίθεση με τα παράλια
πού έχουν κατακλυσθεί από τα εσπεριδοειδή.
Και ή κτηνοτροφία της Αργολίδος παρουσιάζει πρόοδο. Τόσο στις ορεινές
περιοχές, πού διατηρούνται ποίμνια από αιγοπρόβατα, όσο και στις
πεδινές-

ακόμη και μέσα στους πορτοκαλεώνες εκτρέφονται βόδια,

πρόβατα, κουνέλια, στα παχύ χορτάρι του κάμπου πού τα κάνει
τετράπαχα.

Χοιροτροφεία

και

πολλά

ορνιθοτροφεία

απολύτως

συγχρονισμένα ευνοούν την οικονομία του Νομού και τής Ελλάδος
γενικά.
Στην περιοχή
Ντάρντιζα,

από

της Έρμιονίδος
δω

και

υπάρχει και ορυκτός πλούτος.

πενήντα

χρόνια,

εξάγονται

Στη

μεταλλεύματα

χαλκούχου σιδηροπυρίτη. Ή ετησία παραγωγή: πάνω από 2.000
τόνους. Εκμετάλλευση από την Ανώνυμη Εταιρία Χημικών Προϊόντων και
Λιπασμάτων.
"Όλες οι αρδεύσεις στην Αργολίδα γίνονται με άντληση νερού από τον
υπόγειο υδάτινο ορίζοντα, πού συνεχώς κατεβαίνει και απειλείται από τη
διείσδυση του θαλασσινού νερού. Αιτία για την τεχνητή αυτή άρδευση: οι
λίγες βροχοπτώσεις.
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"Όμως ή φιλοπονία των κατοίκων της έχει μεταβάλει την Αργολίδα σ'
έναν αγροτικό παράδεισο, απειλούμενο από άλλους κινδύνους πια: του
πληθωρισμού κατά την περίοδο την εξαγωγική.
Το έργο του Ανάβαλου προσπάθεια για τεχνητή άρδευση όλου του
αργολικού πεδίου από τις πηγές του είναι μια προσεχής ελπίδα για
ανακούφιση από υλικά έξοδα και κόπους, συγχρόνως μια υπόσχεση για
την ανάπτυξη της καλλιέργειας.

Πίνακας παραγωγής
(Σε τόνους κατά το 1971)
Πεπονοειδή:
Μούστος

1.479. Γεώμηλα: 3.798. Λαχανικά:

3.255.

Δενδροκομικά:
12.451. Καίσια:

26.594. Αμπελουργικά:

Επιτραπέζια σταφύλια: 456. Κορινθιακή Σταφίδα: 15.

Λεμόνια:

7.500.

Πορτοκάλια:

7.593 Ελαιόλαδο:

3.682. Βρώσιμα

Βιομηχανικά φυτά: Καπνός εμπορεύσιμος: 1.548.
Λοιπά: 4.058. Κτηνοτροφικά προϊόντα:

72.017.

Μανταρίνια:

όσπρια:

Τριφύλλια:

392.
1.403.

51.911.

Πίνακας παραγωγής
(Σε στρέμματα κατά το 1971)
Σίτος:

68.865.

3.387. Βρώσιμα

Κριθάρι:
όσπρια:

29.678.

Βρώμη:

3.191. Βιομηχανικά

10.583.
φυτά:

Αραβόσιτος:
Καπνός:

25.740. Μπαμπάκι: 76.
Γεωργική γη: Αγραναπαύσεως: 739.516. αροτραίες: 254.126. Κήποι:
40.368. "Άμπελοι: 9.131. Δενδρώδεις: 285.288. άγραναπαύσεως 1-5 ετών:
150.603.
Έκτος από τα γεωργικά αυτά προϊόντα, υπάρχουν και δάση από πεύκα
και έλατα στα σύνορα κυρίως του Νόμου Αρκαδίας, 157 τ.χ., με 320
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τόνους παραγωγή ρητίνης. Ή αλιεία του Νόμου μπορεί ακόμη να θεωρηθεί
αξιόλογη. Καλύπτει τις ανάγκες του τόπου και έξω από την Αργολίδα
ακόμη.

Βιομηχανία - Βιοτεχνία - Οικοτεχνία
Στην Ιδιωτική και συνεταιριστική πρωτοβουλία των κατοίκων οφείλεται το
ότι

ο

Νομός

παρουσιάζει

αξιόλογη

βιομηχανική

ανάπτυξη

στην

επεξεργασία των αγροτικών προϊόντων, παράλληλα προς την ανάπτυξη
των εσπεριδοειδών και πυρηνοκάρπων. Συσκευαστήρια, κονσερβοποιεία,
έκχυμωτήρια, υπάρχουν και συνεχώς προστίθενται στην Αργολίδα.
Ή παράδοση της κονσερβοποιίας των κηπαίων είναι παλιά στην
Αργολίδα.

Και μόνον τα τελευταία χρόνια, έχει μετατεθεί σε άλλες

προσφερόμενες περιοχές Νομός Ηλείας π.χ. επειδή τα κηπαία δεν
καλλιεργούνται πια όπως πριν. Στην τελευταία διετία έχουν λειτουργήσει
νέα εργοστάσια: πυρηνελουργεία.
Αξίζει επίσης να σημειωθεί ή επεξεργασία τυροκομικών ειδών εξαιρετικός
ο λευκός τυρός (φέτα) πού παράγεται από το εργοστάσιο της Ενώσεως
Γαλακτοκομικών Συνεταιρισμών. 'Ένα μεγάλο μέρος της παραγωγής του
εξάγεται στην Αμερική και σ' άλλες χώρες του εξωτερικού.
Ή υφαντουργία είναι επίσης παράδοση βιοτεχνική, ιδίως στο "Αργός, σαν
εξέλιξη της υφαντουργικής οικοτεχνίας (αλατζάδες.)Στο Νομό επίσης
υπάρχουν

βιοτεχνίες

(κουβέρτες,

φλοκάτες

εντοπίου
κλπ.).

Και

ερίου:

λαναριστήρια,

εργοστάσια

ραπτικής,

υφαντήρια
πλεκτικής,

φανελοποιίας. Σχετική με το γεωργικό χαρακτήρα του Νόμου είναι καί ή
επίδοση

στον

τομέα

των

μηχανοκατασκευών.

Υπάρχουν

εξαίρετα

μηχανουργεία πού ασχολούνται με κατασκευές κονσερβοποιιών, συσκευα
στηρίων, υδραντλιών βαθέων φρεάτων (οι υδραντλίες, ειδικά, εξάγονται
στο Λίβανο, στην Κύπρο, στη Συρία).

(νομαρχία Αργολίδος, 1973)

18

Γεωγραφία και ιστορικά στοιχεία της περιοχής
Η νέα Κίος γεωγραφικά βρίσκεται στο μέσον των παραλίων του αργολικού
κόλπου. Δεξιά όπως παρατηρούμε το χάρτη σε απόσταση 5-6 χιλιομέτρων
περίπου

βρίσκεται

το

Ναύπλιον,

η

πρωτεύουσα

της Αργολίδος

και

βορειοδυτικά στην ενδοχώρα το Άργος που είναι και η μεγαλύτερη πόλη του
νομού (30.000 κάτοικοι) σε απόσταση 6 χιλιομέτρων.
Αριστερά σε απόσταση 4-5 χιλιομέτρων βρίσκονται οι μύλοι ένα μικρό
χωριό αλλά πολύ ιστορικό όπως επίσης και όλη η περιοχή και οι πόλεις που
προαναφέρθηκαν. Στους Μύλους υπάρχει ένα ποτάμι που λέγεται Λέρνα και
σε αυτό κατά τη μυθολογία ο Ηρακλής αντιμετώπισε τη Λερναία Ύδρα, το
μυθικό τέρας που έπληττε τους κατοίκους. Επίσης εκεί οι Έλληνες στην
επανάσταση του 1821

αναχαίτισαν τον Τούρκο-Αιγυπτιακό στρατό του

Ιμπραήμ.
Το Άργος είναι μια από τις αρχαιότερες πόλεις της Ευρώπης, πολύ
πλούσιο και ισχυρό κατά την προ Ομηρική εποχή αλλά και αργότερα. Ποτέ
δεν μετακινήθηκε ούτε έσβησε από τότε που ιδρύθηκε από τον βασιλιά Ίναχο
στην άγνωστη προϊστορία. Έχει πολλούς αρχαιολογικούς χώρους και
γενικότερα η πόλη είναι χτισμένη επάνω στα αρχαία ερείπια. Ξεχωρίζουν το
αρχαίο θέατρο που ήταν το μεγαλύτερο της αρχαίας Ελλάδος. Επίσης
ξεχωρίζουν τα αρχαία λουτρά, η αγορά, ο λόφος της ασπίδος, όπου και τα
αρχαία ανάκτορα, και το φρούριο Λάρισα.
Το Ναύπλιο, γραφικό και όμορφο, ήταν η πρώτη πρωτεύουσα του
νεοσύστατου Ελληνικού κράτους. Χαρακτηρίζεται από τα γραφικά σπίτια της
σωζόμενης παλιάς πόλης που σχηματίζουν πολλά στενά καλντερίμια και τα 3
κάστρα

τα

οποία

χτίστηκαν

τα

περισσότερα

κατά

την περίοδο

της

τουρκοκρατίας από τους Ενετούς. Είναι άρτια διατηρημένα και ποικίλουν σε
μεγέθη από το τεράστιο Παλαμήδι ψηλά στο μεγάλο βράχο, το κάστρο της
Ακροναυπλίας χτισμένο από τα πανάρχαια χρόνια πάνω από την παλιά πόλη
στο μικρό λόφο και το μικρότερο αλλά και ωραιότερο μπούρτζι που είναι μέσα
στη θάλασσα χτισμένο σε ένα νησάκι απέναντι από το λιμάνι.
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Κοντά στο Ναύπλιο υπάρχει η αρχαία πόλη της Τίρυνθας μυκηναϊκής
εποχής άρτια διατηρημένη για τα χρόνια της και μεγάλου αρχαιολογικού
ενδιαφέροντος.
Τώρα η ίδια η Κίος με τη δική της πονεμένη ιστορία ήρθε στην Αργολίδα
μετά την μικρασιατική καταστροφή για να συμπληρώσει και αυτή ένα κομμάτι
πολιτισμού στην περιοχή. Οι κάτοικοι μικρασιάτες πρόσφυγες έφεραν στην
περιοχή έναν διαφορετικό πολιτισμό και μια νέα ιδιοσυγκρασία. Αφυέστατοι
πολύ εργατικοί και πολιτισμένοι δημιούργησαν από το μηδέν το χωριό τους
στη μέση μιας βαλτώδους περιοχής. Εκεί τους εγκατέστησαν μετά τον
ξεριζωμό του μικρασιατικού Ελληνισμού και μεταμόρφωσαν το μέρος αυτό το
όπου ο σημερινός επισκέπτης δεν θα μπορέσει να φανταστεί πώς ήταν το
1928. Είναι η μεγαλύτερη κοινότητα του νομού (3646 κάτοικοι υπουργείο
εσωτερικών 2002) και συνεχώς αυξάνεται. Έχει υποδειγματικό σχέδιο
πόλεως, όπως και πολλοί άλλοι μικρασιατικοί συνοικισμοί, με μεγάλους και
άνετους δρόμους και όμορφα σπιτάκια, ακόμη δυο ποτάμια στα όρια της
κοινότητας εκατέρωθεν που χύνονται στη θάλασσα και το σημαντικότερο, έχει
αγάπη των κατοίκων για τον τόπο τους. Η παραλία στην περιοχή εκείνη του
κόλπου είναι θεραπευτική και ιδανική για μικρά παιδιά και ηλικιωμένους. Για
την Κίο πηγαίνει κανείς κυρίως από τον δρόμο Άργους-Νέας Κίου αλλά και
από τον παραλιακό προς το Ναύπλιο και τους Μύλους.

Νέα Κίος
«Από τους Μύλους επικοινωνεί κανείς με τη Νέα Κίο, παίρνοντας το νέο
παραλιακό δρόμο, γύρω από το μυχό του Αργολικού, έως το Ναύπλιο.
Άλλα ή κύρια επαρχιακή οδός επικοινωνίας με την κωμόπολη είναι από το
"Αργός (6 χλμ.).»

(Νομαρχία Αργολίδος, 1973)

«Ό παραλιακός δρόμος είναι από τους ωραιότερους περιπάτους στην
Αργολίδα. Προσφέρει με άνεση την αρμονική γλυκύτητα του τοπίου της,
καθώς ό κάμπος της έρχεται και ζευγαρώνει με την επίπεδη ηρεμία της
θάλασσας, σ' ένα καθαρογραμμένο δαχτυλίδι. Πέτρα του πολύτιμη το Ναύ
πλιο και τα κάστρα του.»

(Νομαρχία Αργολίδος, 1973)
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«Σ' όλη την παραλία από Μύλους έως Κίο ή αμμουδιά με τα ανάβαθα
νερά για παιδιά και γερόντους, θεωρείται Ιαματική. Μικρά σπίτια για παραθερισμό, ζωντανεύουν το τοπίο το καλοκαίρι; μια ευχάριστη έξοδος των
καμπίσιων.»

(ΝομαρχίαΑργολίδος, 1973)

«Στο δωρικό Τημένιο, κοντά, είναι χτισμένη ή Νέα Κίος, από Μικρασιάτες.
Αναπτυγμένη από το 1928 σε μικρή πολιτεία είναι σύγχρονη, καθαρή, με
άνετους δρόμους, με κινηματογράφο και εξοχικά κέντρα. Στ' ανατολικά της
εκβάλλουν τα νερά ενωμένα του "Ινάχου καί του Χάραδρου, που απειλούν,
στις όμβριες χρονιές, το γεφύρι της Ν. Κίου, και το αναγκάζουν κάβε φορά
να χτίζεται μεγαλύτερο.»

(Νομαρχία Αργολίδος, 1973)

«Ανάμεσα σε μικρά και μεγαλύτερα ποτάμια, βαλτωμένη έκταση, πριν
σαράντα χρόνια, μεταμορφώθηκε από τους πρόσφυγες της Κίου (Μ. Α
σίας), σε νέα πατρίδα νοικοκυρεμένη, 2180 κατοίκων, και στη μεγαλύτερη
κοινότητα του Νομού. Μαζί τους έφεραν μια διαφορετική αντίληψη πολι
τισμού, άλλα ήθη και έθιμα. Κι' αυτό προσδίδει ακόμη μιαν άλλοιώτικη
πολιτιστική έκφραση στους ανθρώπους της, παρ' όλη την αφομοίωση τους
με το γενικό Αργείο καμπίσιο χαρακτήρα του τόπου.»

(Νομαρχία

Αργολίδος, 1973)
«Είναι φιλόπονοι με ένα αίσθημα καλαισθησίας, φιλήσυχοι. Ασχολούνται
περισσότερο με τα κηπευτικά, λιγότερο με την αλιεία. "Έχουν όμως μεγάλη
βοήθεια μεροκάματου, στα γειτονικά τους εργοστάσια του Πελαργού, του
Κύκνου. ΟΙ νέοι φεύγουν και ξαναγυρίζουν και χτίζουν νέα σπίτια. Οι γέροι
θυμούνται την Κίο των 12000 ψυχών, τα τραγούδια της παλικαριάς»
(Νομαρχία Αργολίδος, 1973)
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παραλία ν. Κίου

Εργοστάσιο Υφαντουργίας Μπόνη Νέα Κίος
«Μανώλη τ' άρματα σου καΐτο τουφέκι σου Δεν κάνει για κλεψιά
Μόν κάνουν για καμπάνες Μές' στην Άγια Σόφιά»
«Ακόμη θυμούνται κεφαλονίτικες καντάδες είχαν κάνει

μερικά χρόνια

Πάτρα— Αργοστόλι πριν στεριώσουν στη Ν. Κίο. ξύπνα, ξύπνα, γλυκεία μου
Παρθένα..» (Μοιρολόγια δεν έλεγαν, τά μαθαν εδώ στην Αργολίδα). Ή
μεγάλη μνήμη ή Ιερή για τους παλιούς είναι ή εικόνα της Παναγίας: ή
θεομάνα.

Φερμένη

από

πρόσφυγες

στην

Καβάλα

το

1922,

κι"

αγορασμένη ξανά από Κιότες, διατηρημένη με επιμέλεια ειδικών του
Υπουργείου, βρίσκεται από το 1955 στη μητρόπολη της Ν. Κίου. θεωρείται
θαυματουργή και γιορτάζεται στις 23 Αυγούστου. Την χρονολογούν οι
ντόπιοι έργο του 1152.
Στή Ν. Κίο λειτουργούν δύο μικρά ξενοδοχεία από 12 δωμάτια το
καθένα: ΚΙΟΣ και ΑΚΤΑΙΟΝ. Επίσης ο ξενώνας ο κοινοτικός»

(Νομαρχία

Αργολίδος, 1973)
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Αποψις κεντρικού τμήματος
δίακρίνονται εύκρινώς τά δύο

τή3 Κίου. Εις το κέντρον καί είς το βάΌος τής είκόνος, πρό τών είκονιζομένων πλατάνων,
κωδωνοστάσια τής ήδη κατεδαφιοθείσης ύπό τών Τούρκων εκκλησίας τής «Όδηγητρίας».
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ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
Ο πληθυσμός στη νέα Κίο σήμερα.
Απογραφές

της

στατιστικής

υπηρεσίας

για

τις

χρονολογίες

1951,1961,1971,1981,1991,2001
1951 : 1915 κάτοικοι
1961 : 2032 κάτοικοι
1971 : 2180 κάτοικοι
1981 : 2272 κάτοικοι
1991 : 2456 κάτοικοι
2001 : 3646 κάτοικοι
Από αυτά τα στοιχεία το πρώτο πράγμα που παρατηρεί κανείς είναι η
μεγάλη πληθυσμιακή αύξηση που συντελέστηκε στη δεκαετία του ’90. Αυτό
οφείλεται κατά κύριο λόγο στην οικονομική αλλά και γενικότερη κοινωνική
ανάπτυξη

του

χωριού.

Άλλωστε

βλέποντας

κανείς

τα

στοιχεία

της

πληθυσμιακής αύξησης και μόνο, μπορεί να συμπεράνει ότι η περιοχή αυτή
γνωρίζει μια ιδιαίτερη άνθιση τα τελευταία χρόνια.
Εκτός από τους οικονομικούς λόγους που μπορεί να οδήγησαν κάποιους να
κατοικήσουν στην Νέα Κίο ο σημαντικότερος παράγοντας κατά τη γνώμη μου
είναι το υψηλότατο βιοτικό επίπεδο που προσφέρει η κοινότητα. Το περιβάλλον
είναι

ειδυλλιακό. Παραθαλάσσια η

Κίος, με πλούσια και ωραία βλάστηση,

ποτάμια και φυσικά το όμορφο χωριό, αποτέλεσμα της εργατικότητας και
καλαισθησίας των κατοίκων.
Κυρίως για αγορά προτιμούνται σπίτια στην παραλιακή προς τους Μύλους
και το

Κιβέρι,

δηλαδή νοτιοδυτικά.

Παρατηρώντας το χωριό,

αυτό δεν

επεκτείνεται ούτε προς το βορρά, προς το Αργος δηλαδή, ούτε προς τα
ανατολικά προς το Ναύπλιο. Αλλωστε από εκεί και πέρα αρχίζει η βιομηχανική
ζώνη και επιπλέον υπάρχει και ο Ίναχος, το ποτάμι, ως φυσικό όριο. Νότια πάλι
βρίσκεται ο δρόμος προς το Άργος που λειτουργεί ως όριο του χωριού.
Στην ανάπτυξη του χωριού αποτέλεσαν σημαντικό παράγοντα προβολής
του

τόπου,

οι

διάφορες πολιτιστικές δραστηριότητες των

κατοίκων

με

πρωταγωνιστικό ρόλο, για το χορό, τις ενέργειες των δυο χορευτικών συλλόγων
του χωριού.
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Έτσι λοιπόν σήμερα η Κίος δεν αποτελείται μόνο από τους απόγονους των
προσφύγων από την παλιά Κίο και τους λίγους από τη Σμύρνη που είχαν
φτάσει στην περιοχή το 1926, αλλά και από κατοίκους από όλη την Αργολίδα,
κυρίως από το Άργος και το Ναύπλιο.
Οι Κιότες σήμερα έχουν ενταχθεί πλήρως στην περιοχή της Αργολίδας
(Αρμάου

Σ. ,2003)

παίρνοντας

πολιτιστικά

στοιχεία

αλλά

και

δίνοντας

ταυτόχρονα. Πολλές λέξεις που χρησιμοποιούσαν εκεί τις ακούμε σήμερα από
όλους, μέθοδοι καλλιέργειας και αλιείας που δεν υπήρχαν πριν την έλευση των
προσφύγων, ήρθαν σήμερα στην περιοχή. Χαρακτηριστικά αναφέρω την
κατασκευή του συμπλέγματος των διχτύων (νταλιάνια) που στηρίζονται σε
παλούκια μέσα στη θάλασσα και που είναι καθαρά τεχνοτροπία Κιότικη. Ακόμη
οι πρόσφυγες έφεραν το γρι γρί που είναι μια νυχτερινή έξοδος των
ψαρόβαρκων από την Κίο. Ψαρεύουν σε συνεργασία και με τη χρήση ειδικών
προβολέων.

Οι κάτοικοι του συνοικισμού δεν ήταν αποκλειστικά πρόσφυγες της Κίου,
αλλά και άλλων προσφυγικών περιοχών και αυτό γιατί υπήρχε χώρος και για άλλο
κόσμο. Με αφορμή δε μεγάλο σεισμό που έγινε στην Κόρινθο και άφησε εκεί
πολλούς άστεγους, ήρθαν στη Ν.Κίο και άλλοι πρόσφυγες Σμυρνιοί κυρίως.
(Από την Κίο στη Νέα Κίο, 1998)

Έξω από το χωριό υπήρχαν για ένα διάστημα τσιγγάνικοι καταυλισμοί.
Όμως δημιουργούσαν προβλήματα στους κατοίκους διότι, όπως κατήγγειλαν οι
κάτοικοι, έκλεβαν αρκετές φορές και έκαναν επεισόδια. Ο δήμαρχος και όλη η
κοινότητα αποφάσισαν να τους μποϊκοτάρουν και κανείς κάτοικος δεν αγόραζε
τίποτε από τους συγκεκριμένους Τσιγγάνους. Σε μια περίοδο, που η κρίση είχε
πάρει διαστάσεις, τους έδιωχναν από το χωριό όταν αυτοί έμπαιναν μέσα.
Απο την προσωπική μου εμπειρία θυμάμαι πως πριν χρόνια στην παραλία
της ν. Κίου ενώ έκανα μπάνιο με την οικογένειά μου ήρθαν Τσιγγάνοι και
οργανωμένα έκλεβαν χωρίς κανέναν ενδοιασμό τα προσωπικά αντικείμενα
όσων βρίσκονταν μέσα στη θάλασσα.
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Η ττολεοδομική μορφή του χωριού.
Το ττολεοδομικό σχέδιο της Κίου αποτελεί πρότυπο για τα Ελληνικά
δεδομένα. Οι δρόμοι της Κίου είναι πολύ άνετοι και λειτουργικοί. Η διάταξη τους
είναι τέτοια ώστε να χωρίζει τα σπίτια σε οικοδομικά τετράγωνα πολύ καλά
μοιρασμένα. Όταν κατασκευάστηκαν τα πρώτα σπίτια δεν απλώθηκαν τυχαία
αλλά με σειρά και τάξη.
Στην Κίο υπάρχει έντονο το αίσθημα της «γειτονιάς». Όποιος πάει θα δεί
στα δρομάκια της

τα παιδιά να παίζουν, τους ανθρώπους να λιάζονται στις

αυλές τους και γενικά το περιβάλλον είναι πολύ φιλόξενο για να ζήσει κανείς
εκεί. Αυτό φυσικά έχει άμεση επίδραση και στην ψυχοσύνθεση των κατοίκων.
Έτσι λοιπόν το περιβάλλον ευνοεί την επαφή των κατοίκων μεταξύ τους.
Αυτό έχει επέκταση και στο χορό διότι οι Κιότες εξακολουθούν να κάνουν
οικογενειακά γλέντια, τα βράδια κυρίως μετά το φαγητό, και να χορεύουν, ή και
στα εστιατόρια που βρίσκονται στην πλατεία και στις ψαροταβέρνες στην
παραλία. Οι επισκέψεις σε γνωστούς και συγγενείς συνεχίζονται όπως και στο
παρελθόν (βίζιτες, μπάλοι) και φυσικά και σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να
χορέψουν. Και από αναφορές που είχα από τους πληροφορητές μου (Αρμάου,
Σ., 2003 Κυπριανίδης Θ.,2004) οι Κιότες στους δρόμους της Κίου χόρευαν
ζεϊμπέκικο και χασαποσέρβικα

μετά τη δουλειά, όταν κάθονταν σε μικρές

παρέες να ξεκουραστούν, ή στα καφενεία του χωριού.

Η ΠΑΛΙΑ ΚΙΟΣ
«Ο πληθυσμός της Κίου, αριθμούσε περί τις δέκα χιλιάδες
κατοίκους. Κατά το διάστημα όμως των τελευταίων δύο χρόνων, είχαν
έλθει και εγκατασταθήκανε στην Κίο, από τις γειτονικές επαρχίες, των
οποίων τα χωριά ήταν υπό τουρκική κατοχή και κυρίως από την
περιοχή της Νικομήδειας, περί τους είκοσι χιλιάδες πρόσφυγες.»
(Κουλίγκας Β.,1988)
«θα πρέπει να αναφέρω, ότι, από τις δέκα χιλιάδες γνήσιους
Κιώτες, που αποτελούσαν το μόνιμο πληθυσμό της Κίου, το 85%
αποτελείτο από Έλληνες ορθόδοξους χριστιανούς και το υπόλοιπον
15%

από

Τούρκους,

Αρμενίους

και

ελάχιστους

Εβραίους.»

(Κουλίγκας Β.,1988)
«Υπήρχαν πολλοί Κιώτες με ελληνική υπηκοότητα οι οποίοι
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προερχόντουσαν από διάφορα μέρη της Παλιάς Ελλάδας, π.χ.
Κεφαλονιά, Καλαμάτα, Καρπενήσι, Κρήτη, Ήπειρο, Μακεδονία, Χίο,
Μυτιλήνη κ.λπ.»
(Κουλίγκας Β.,1988)

Συνοικίες (Μαχαλάδες)
«Η Κίος ήταν διαιρεμένη σε διάφορες συνοικίες, μαχαλάδες όπως
τις λέγαμε

στα

τουρκικά.

Ήταν ο

Γενημαχαλάς

η Αγυιά,

το

Μπαλουκπαζάρι, η Τσεκούρα, τα Παλάτια, το Παζάρι κ.λπ.»

.

!Ι

(τι

μχμ'ι;

*ι->

ΙΙη^ημίοί καί υι ·Κιον .-!«Κ'ί\·ιο>·

(Κουλίγκας Β.,1988)
«Αυτές όλες, εκτός από το Παζάρι, κατοικούντο από αμιγή
ελληνικό

πληθυσμό.

Εκεί

ήταν

και

τα

Ελληνικά

Σχολεία.»

(Κουλίγκας Β.,1988)
«Το Παζάρι ήταν μικτή συνοικία από Έλληνες, Τούρκους.
Αρμένιους και Εβραίους. Στο Παζάρι ήταν και η εκκλησία της
Κοίμησης της Θεοτόκου, η λεγάμενη Μητρόπολη. Υπήρχε και η
συνοικία του Κονακιού, ο τουρκομαχαλάς, στην περιφέρεια του
Κονακιού, που κατοικούνταν από Τούρκους. Επίσης και η περιοχή
«έξω απ’ το Γεφύρι» όπως την λέγαμε, όπου και η αρμένικη
συνοικία, τα Αρμένικα όπως την λέγαμε.»

(Κουλίγκας Β.,1988)

Η τουρκική συνοικία
«Ο Τουρκομαχαλάς, τα «Τουρκικά» όπως τα λέγαμε, αποτελούσε
συμπαγή τομέα σε ξεχωριστή περιοχή, κατοικουμένη από Τούρκους.
Άρχιζε από την περιοχή πίσω από την εκκλησία της Κοιμήσεως της
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Θεοτόκου και έφθανε μέχρι το «Κονάκι» και τον «Κισλά». (σημ.
«Κισλά» ελέγοντο οι στρατώνες που ευρίσκοντο πίσω από το
«Κονάκι». (Κουλίγκας Β.,1995)
«Τα Τουρκικά σπίτια ήσαν ευδιάκριτα και διεκρίνοντο από τα
καφάσια που υπήρχαν στα παράθυρα των. (σημ. «Καφάσια» ελέγοντο
τα ξύλινα κιγκλιδώματα» που σκεπάζανε τα παράθυρα των τουρκικών
σπιτιών, για να προστατεύουν το εσωτερικό των από τα βλέμματα
των περαστικών). Ήσαν δε όλα μικρά, σε ανηφορικούς δρόμους,
στενά δρομάκια, στριμωγμένα το ένα δίπλα στο άλλο, τα οποία
μαρτυρούσαν την κατωτερότητα των κατοίκων. Αποτελούσαν ένα
είδος «γκέτο» χωρίς καμιά επαφή με την ελληνική περιοχή. Υπήρχαν
όμως και οι εξαιρέσεις. Ήσαν τα σπίτια των πλουσίων, των πασάδων,
των ανώτερων υπαλλήλων, τα οποία ευρίσκοντο εκτός της περιοχής
εκείνης. Αυτά ευρίσκοντο στου «Κονακιού» τον δρόμο. Ήσαν δε μεγά
λα, ευρύχωρα και το μόνο διακριτικό ήταν τα καφάσια που εκάλυπταν
τα παράθυρα. Βλέπετε, ότι, όπως η καλύπτρα του προσώπου της
Τουρκάλας ήταν επιβεβλημένη, όταν κυκλοφορούσε στον δρόμο, έτσικαι

τα

καφάσια

στα

παράθυρα

των

τούρκικων

σπιτιών

ήσαν

επιβεβλημένα.» (Κουλίγκας Β., 1985)
«Γενικά, οι τούρκισες γυναίκες, ήσαν απομονωμένες μέσα στα
σπίτια των, στα χαρέμια, με καφάσια στα παράθυρα και ως εκ τούτου
δεν ήταν δυνατόν να έχουν καμιά επαφή με τις Ελληνίδες, με τον
πολιτισμένο κόσμο.» (Κουλίγκας Β.,1995)
«Αναφέρω πιο πάνω για το «γκέτο» των τουρκικών μαχαλάδων.
Και παραβάλω το σήμερα, ύστερα από 75 χρόνια, τις αλλαγές που
γίνανε στον τομέα αυτόν, με πρωταγωνιστή τον Κεμάλ. Τεράστιες
αλλαγές.»

(Κουλίγκας Β., 1995)

Η Αρμενική Παροικία
«Η αρμενική κοινότης, αν και ευάριθμη, δεν αποτελούσε
ξεχωριστή συμπαγή περιοχή. Τα αρμενικά σπίτια ήσαν διεσπαρμένα
μεταξύ των ελληνικών και των τουρκικών.» (Κουλίγκας Β.,1995)
«Υπήρχε, όπως θυμάμαι, μια περιοχή, πριν από τον διωγμό
του 1915, πέραν από τις εκβολές του Ασκανίου ποταμού, όπου
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ζούσαν σχετικά ευάριθμοι Αρμένιοι και όπου ήσαν υπό κατασκευή
αρκετά

αρμενικά

σπίτια

(σημ.

την

περιοχή

εκείνη

την

αποκαλούσαμε «Τα Αρμενικά») τα οποία όμως με τον διωγμό του
1915,

παρέμειναν

ημιτελή

και

καταστράφηκαν.»

(Κουλίγκας

Β., 1995)
«Αποτελούσαν όμως, μια αξιόλογη οργανωμένη κοινότητα, με
σχολείο και εκκλησία και με διάφορες κοινοτικές εκδηλώσεις. Η
αρμενική

εκκλησία

και

το

σχολείο,

ήσαν

πλησίον

Μητροπόλεως (Κοίμηση της Θεοτόκου) στο Παζάρι.»

της

(Κουλίγκας

Β., 1995)
«Οι σχέσεις μεταξύ αρμενικού και ελληνικού στοιχείου ήσαν
πολύ αρμονικές. Αυτό φυσικά συντελούσε και συνέδεε τους δυο
λαούς, η κοινή πίστης προς την θρησκεία του Χριστού, και οι
διωγμοί τους οποίους αμφότεροι υφίσταντο από τους κυρίαρχους
Τούρκους.» (Κουλίγκας Β., 1995)
«Θυμάμαι ότι πολλές φορές, συλλειτουργούσαν οι δύο εκ
κλησίες, ιδίως το Πάσχα, κατά την τελετή της Δευτέρας Αναστάσεως, που προσήρχοντο εν πομπή εις την Μητρόπολιν, όπου
εδιαβάζοντο τα ευαγγέλια σε διάφορες γλώσσες, και ο Αρμένιος
παπάς, εδιάβαζε το ευαγγέλιο στα αρμενικά.
Γενικά, Έλληνες και Αρμένιοι, αποτελούσαν δυο αδελφικούς
λαούς.» (Κουλίγκας Β., 1995)

Σχολεία
«Για τα ελληνικά σχολεία έχουμε μιλήσει σε προηγούμενο
κεφάλαιο. Εδώ θα αναφερθώ για τα σχολεία των άλλων εθνοτήτων,
των Αρμενίων και των Τούρκων.» (Κουλίγκας Β., 1988)
«Το αρμένικο σχολείο ήταν στο Παζάρι, δίπλα στην αρμένικη
εκκλησία. Ήταν αρκετά καλά καταρτισμένο με αρκετούς μαθητές και
μαθήτριες.Το τούρκικο σχολείο, παρόλο που ήταν κρατικό, οι μαθητές
του μετριούνταν στα δάκτυλα, και αυτοί μόνο αγόρια. Τα κορίτσια
δεν πηγαίνανε σχολείο. Η γυναίκα, (η Τουρκάλα γυναίκα) για την
εποχή εκείνη, ήταν μόνον για το χαρέμι. Για τους Τούρκους ίσχυε η
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πολυγαμία. Πολλές γυναίκες για το χαρέμι και στα χωριά για να
δουλεύουν στα χωράφια.» (Κουλίγκας Β., 1988)
«Θα πρέπει να τονίσω ότι δάσκαλοι στο τούρκικο σχολείο ήταν
χοτζάδες,

δηλαδή

μωαμεθανοί

παπάδες,

και

η

λέξη

χότζας

αντιστοιχεί στα τουρκικά με τη λέξη δάσκαλος. Γι’ αυτό και τον
Έλληνα δάσκαλο στα τουρκικά, τον αποκαλούσαν «χότζα». Π.χ. όταν
θέλανε

να

πούνε

«κύριε

δάσκαλε»

λέγανε

«χότζα

εφέντη».

(Κουλίγκας Β., 1988)

Κοινότητες γενικά (Ελληνικές και ξένες)
«Κάθε εθνική μειονότητα είχε και την κοινότητα της. Και όταν
λέμε μειονότητα, εννοούμε την μειονότητα μέσα σε ολόκληρη την
επικράτεια, για να μη δημιουργηθεί καμιά σύγχυση. Οι Έλληνες, στην
Κίο, αποτελούσαν την απόλυτη πλειοψηφία των κατοίκων, αλλά σαν
εθνότητα αποτελούσε μειονότητα στην "επικράτεια.»

(Κουλίγκας

Β.,1988)
«Υπήρχαν λοιπόν η Ελληνική Ορθόδοξος Κοινότητα Κίου, η
Αρμενική Κοινότητα και μια μικρή κοινότητα των Εβραίων. Όσον
αφορά τους Τούρκους, αυτοί αποτελούσαν το κράτος και δεν είχαν
ανάγκη από χωριστή κοινότητα. Ίσως να υπήρχε κάποια σχετικά με
τα τζαμιά και τους χοτζάδες, τον Μουφτή όπως λέμε, όμως περί αυτού
δεν ξέρω και δεν αναφέρω.» (Κουλίγκας Β.,1988)
«Η Ελληνική Κοινότητα, εφρόντιζε γενικά για τους Έλληνες, τα
σχολεία, τις εκκλησίες, τη μόρφωση των Ελληνοπαίδων, κ.λπ.»
(Κουλίγκας Β.,1988)
«Η Αρμένικη Κοινότητα για παρόμοια ζητήματα που αφορούσαν
τους Αρμενίους, καθώς και Εβραϊκή Κοινότητα για τους Εβραίους.»
«Λεν παραλείπω να αναφέρω, ότι υπήρχε αρμονική συνεργασία
των δύο χριστιανικών κοινοτήτων, Ελληνικής και Αρμένικης, και
πολλές φορές οι Αρμένιοι συμμετείχαν στις θρησκευτικές γιορτές
Ανάστασης κ.λπ.»
(Κουλίγκας Β.,1988)
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Εβραϊκή Κοινότητα
«Οι Εβραίοι, αποτελούσαν μια πολύ μικρή μειοψηφία και δεν
είχαν δική τους εκκλησία (χάβρα ή συναγωγή, όπως λέγεται).
Εκτελούσαν όμως τα θρησκευτικά τους καθήκοντα, σε ορισμένα
μεγάλα σπίτια, τα οποία εμείς αποκαλούσαμε χάβρες. Όσον αφορά
δε την κοινοτική οργάνωση, αν και λίγοι, είχανε κάποια.» (Κουλίγκας
Β., 1988)
«Θυμάμαι επίσης ένα θρησκευτικό τους έθιμο, που ήταν το εξής:
Τηρούσαν με μεγάλη ευλάβεια την αργία του Σαββάτου. Τα Σάββατα
δεν κάμνανε καμιά απολύτως δουλειά. Θα φανεί ίσως παράδοξο, για
όποιον δεν το ξέρει, ότι και το άναμμα ή το σβήσιμο του σπίρτου
εθεωρείτο δουλειά, και το απέφευγαν. Επίσης: Όταν ξεχνούσαν τη
λάμπα (λάμπα πετρελαίου) αναμμένη από την Παρασκευή το βράδυ,
δεν έπρεπε να την σβήσουν το Σάββα-το. Θα έπρεπε να την αφήσουν
αναμμένη μέχρι την Κυριακή το πρωί. Για να μην καίει όμως όλη την
μέρα του Σαββάτου άδικα, φωνάζανε ένα-Ελληνόπουλο για να τη
σβήσει. Πολλές φορές έτυχε να φωνάξουν και μένα για να τους σβήσω
την λάμπα, όταν τύχαινε να περνάω έξω από εβραϊκό σπίτι.»
(Κουλίγκας Β., 1988)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ
«Η Κιος αριθμούσε περί τους δέκα έως δώδεκα χιλιάδες κα
τοίκους, εκ των οποίων τα 85% ήσαν Έλληνες και οι υπόλοιποι
Τούρκοι, Αρμένιοι και ολίγοι Εβραίοι.» (Κουλίγκας Β., 1995)
«Οι

ελληνικές

συνοικίες

(μαχαλάδες

όπως

τις

λέγαμε)

καταλαμβάνανε την μεγαλύτερη έκταση και αποτελούσαν συμπαγή
Ελληνική Κοινότητα, κατοικούμενη από αμιγή ελληνικό πληθυσμό,
σε σημείο που αν τύχαινε να βρεθεί ένας ξένος στο μέρος εκείνο,
δεν θα μπορούσε να καθορίσει, εάν εκείνο το μέρος αποτελούσε
τμήμα του τουρκικού κράτους ή τμήμα της Ελλάδος.»

(Κουλίγκας
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B., 1995)
«Γι' αυτό και οι Τούρκοι, αναφερόμενοι πολλές φορές στην Κίο,
την αποκαλούσαν

«Κιουτσούκ Ατενε'»

δηλαδή

μικρή Αθήνα.»

(Κουλίγκας Β., 1995)
«Όπως και για την Σμύρνη, που την αποκαλούσαν «Γκιαβούρ Ισμίρ».
Εκεί ευρίσκοντο όλα τα ευαγή Ελληνικά ιδρύματα: Οι εκκλησίες,
τα σχολεία, το Δεσποτικό μέγαρο, κλπ. κλπ.» (Κουλίγκας Β.,1995)
«Η συνοικία του Μπαλουκπαζαριού, που εθεωρείτο η αρι
στοκρατική συνοικία της Κίου, καταλάμβανε το κεντρικό μέρος της
περιοχής εκείνης.

Η μόνη γλώσσα που ομιλείτο εκεί ήταν η

Ελληνική. Οι γυναίκες δεν ξέρανε τουρκικά, διότι δεν είχαν καμιά
επιρροή με τις Τουρκάλες.» (Κουλίγκας Β.,1995)
«Οι Τουρκάλες δε από τα πέριξ τουρκικά χωριά, οι οποίες
ερχότανε κάθε Τρίτη στην Κίο, που εγένετο «παζάρι,», για να
πουλήσουν τα προϊόντα των, κατά την διαδρομή των από τις
ελληνικές συνοικίες, διαλαλούσαν τα προϊόντα των στην ελληνική
γλώσσα. Θυμάμαι όταν πωλούσαν χόρτα εφώναζαν; «Ραντίκια...
δηλαδή «Ραδίκια».

(Κουλίγκας Β.,1995)

Γάμοι — (Χαρές)
«Στην Κίο, τον λέγαμε χαρά. Την λέξη γάμο δεν την χρησιμο
ποιούσαμε. Λέγαμε π.χ. «θα πάω στην χαρά του φίλου μου» και όχι
στον γάμο. Οι γάμοι γινότανε στα σπίτια, και όσο το δυνατόν με
μεγαλύτερη-επίδειξη. Αυτό, φυσικά, εξαρτιόταν από την οικονομική
δυνατότητα του καθενός. Για γάμους προσφερότανε και η μεγάλη
αίθουσα τελετών του Παρθεναγωγείου, για όσους θέλανε να κάνουν
μεγαλοπρεπέστατο γάμο.»

(Κουλίγκας Β., 1988)

«Μετά την τελετή του γάμου επακολουθούσε διασκέδαση, χορός,
κατρίλιες, πόλκα, βαλς και φυσικά δεν λείπανε κι άλλοι χοροί, όπως
ο καλαματιανός, ο χασάπικος κ.λπ.»

(Κουλίγκας Β., 1988)

«Η διασκέδαση διαρκούσε μέχρι το πρωί. Όταν ξημέρωνε, θα
έπρεπε όλοι οι καλεσμένοι να συνοδεύσουν τη νύφη και το γαμπρό
στη νέα τους κατοικία. Αυτό δε, γινότανε με πομπή. Προηγούντο τα
όργανα, (βιολιά, κλαρίνα, τουρμέτες κλπ) τα οποία παίζανε διάφορα
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κομμάτια ακολουθούσαν οι νεόνυμφοι, (τη νύφη την κρατούσαν από
το μπράτσο, από την μια μεριά ο γαμπρός και από την άλλη μεριά ο
κουμπάρος και στη συνέχεια όλοι οι καλεσμένοι).»

(Κουλίγκας

Β., 1988)

Τα προικιά της Νύφης
«Την προηγούμενη του γάμου, γινότανε η

μεταφορά των

προικιών της νύφης στη νέα κατοικία. Αυτό γινότανε, συνήθως, τα
βράδια

και

με

κάποιο

πανηγυρικό τρόπο.

μεταφέρανε

τα

μεγάλα

πράματα,

μπαούλα,

Αφού στην

αρχή

σεντούκια

κ.λπ.,

ακολουθούσε η μεταφορά των κεντημάτων, μαξιλαριών κ.λπ., τα
οποία αναλαμβάνανε

οι

συγγενείς να

μεταφέρουν,

κρατώντας

επιδεικτικά ο καθένας από ένα κομμάτι και με συνοδεία άλλων, που
κρατούσαν φανάρια, τα πηγαίνανε στην κατοικία των νεόνυμφων.»
(Κουλίγκας Β., 1988)
«Εδώ θα πρέπει να κάμω μια διευκρίνιση. Στην Κίο, όταν .λέγαμε
προίκα, εννοούσαμε τα προικιά, δηλαδή τα είδη σε ρουχισμό και
διάφορα σκεύη. Όσο για τα μετρητά και τα ακίνητα που έδινε ο
πεθερός στο γαμπρό, αυτά τα λέγαμε τράχωμα. Λέγαμε π.χ. «Ο
πεθερός έδωσε τόσες λίρες και τόσα κτήματα τράχωμα στην κόρη
του».

(Κουλίγκας Β., 1988)

Τούρκικοι γόμοι
«Οι γάμοι των Τούρκων γινότανε διαφορετικά. Είχανε άλλου
είδους πανηγυρικό χαρακτήρα. Δεν ξέρω το λειτουργικό, αλλά θα
περιγράφω εκείνο που εμείς βλέπαμε.» (Κουλίγκας Β., 1988)
«Πρώτα απ' όλα, η νύφη δεν έπρεπε να φαίνεται. Δεν έπρεπε να
την ιδεί ανδρικό μάτι. Γι" αυτό και η μετάβαση της νύφης στη νέα
κατοικία γινότανε με κλειστή άμαξα, «λαντώ», σκεπασμένη από όλες
τις μεριές με μεγάλα έγχρωμα σεντόνια χωρίς καμιά χαραμάδα
φωτός, σε σημείο που ούτε η ίδια δεν μπορούσε να ιδεί έξω. Ήταν
δηλαδή, σαν να τη μεταφέρανε μέσα σε ένα μεγάλο κουτί. Και
φαντάζεστε την ζαλάδα και την ταλαιπωρία που δοκίμαζε καθώς η
άμαξα κουνιόταν δεξιά και αριστερά, όταν έτρεχε, πάνω στα
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καλντερίμια. Η ταλαιπωρία ήταν μεγαλύτερη όταν τη νύφη τη φέρνανε
από μακρινά μέρη, από άλλη πόλη, και πολλές φορές από χωριά.»
(Κουλίγκας Β., 1988)
«Θυμάμαι κάποτε όταν παρακολουθούσα την έξοδο της νύφης
από το πατρικό της σπίτι, στην Κ ίο, για να μπει μέσα στη ν άμαξα.
Έπρεπε φυσικά και η έξοδος από το σπίτι να γίνει με την ίδια
προφύλαξη για να μη την αντικρίσει ανδρικό μάτι. Γι' αυτό το λόγο η
άμαξα πλησίασε πολύ κοντά στην πόρτα του σπιτιού και περιφράξανε
τη διάβαση με μεγάλες βρανιές και σεντόνια έως ότου περάσει η
νύφη και μπει στην άμαξα.»

(Κουλίγκας Β., 1988)

«Μετά άρχιζε η μεγάλη πομπή. Ξεκίναγε η νυφική άμαξα. Την
ακολουθούσαν πολλές συγγενικές στις οποίες επιβαίνανε μόνο
γυναίκες και ακολουθούσαν έφιπποι οι άνδρες. Έτσι, εδημιουργείτο
μια ωραία πομπή, σαν να επρόκειτο για παρέλαση ιππικού.»
(Κουλίγκας Β., 1988)

Σουνέτ (Περιτομή)
«Το

μυστήριο

της

Περιτομής,

Σουνέτ όπως λέγεται

στα

τουρκικά, είναι το αντίστοιχο με το χριστιανικό βάπτισμα. Θα πρέπει
να ξέρουμε και από το Χριστιανικό Εορτολόγιο, σχετικά με την
περιτομή

του

Πρωτοχρονιά.»

Ιησού

Χριστού,

την

οποία

γιορτάζουμε

την

(Κουλίγκας Β., 1988)

«Το Σουνέτ γινότανε σε όλα τα αγόρια όταν φθάνανε στην
εφηβική ηλικία η τελετή δε, γινότανε ως εξής:
Ο «νεοφώτιστος», ας τον αποκαλέσουμε έτσι, φορούσε μια
μακριά πουκαμίσα σαν αυτές τις κελεμπίες που

φοράνε οι

αραπάδες στην Αίγυπτο και το φέσι του ήταν στολισμένο με χρυσά
φλουριά, που ήταν δώρα των συγγενών του.» (Κουλίγκας Β., 1988)
«Όταν άρχιζε η τελετή, τον καθίζανε πάνω σε ένα ωραίο άλογο,
ακολουθούμενος από έφιππους και πεζούς, συγγενείς και φίλους και
πηγαίνανε στο χαμάμ. Στο χαμάμ γινότανε η περιτομή — το Σουνέτ.
Στην πομπή προηγούντο οι οργανοπαίκτες, (τσαλκιτζήδες) οι οποίοι
πάντοτε ήταν χριστιανοί, διότι Τούρκοι οργανοπαίκτες δεν υπήρχαν,
και στους οποίους, εκτός από την χρηματική αμοιβή που τους δίνανε

34

τους δίνανε και δώρα σε είδος, όπως π.χ. μερικές πήχες φτηνού
υφάσματος το οποίο δένανε επιδεικτικά γύρω από το λαιμό τους,
σαν στολίδι, κατά το διάστημα της πομπής.» (Κουλίγκας Β., 1988)
«Όταν φθάνανε στο χαμάμ, κατεβάζανε το νεοφώτιστο από το
άλογο και τον οδηγούσαν στο εσωτερικό. Στο χαμάμ μπαίνανε όλοι
(εννοείται στην αίθουσα των αποδυτηρίων) μαζί φυσικά και τα όργανα
και αναμένανε την εκτέλεση του Σουνέτ. Με την ευκαιρία αυτή,
μπαίναμε και εμείς τα παιδάκια και παρακολουθούσαμε τη γιορτή.»
(Κουλίγκας Β., 1988)
«Τώρα ο νεοφώτιστος βρίσκεται στο εσωτερικό του χαμάμ, στους
λουτήρες, όπου θα γίνει το μυστήριο. Και βλέπουμε έναν από τους
«αναδόχους» να ετοιμάζει το ξυράφι για τη σχετική ιερή εγχείρηση.»
(Κουλίγκας Β., 1988)
«Εντωμεταξύ όμως και σε όλο το διάστημα, τα όργανα παίζουν για,
δυο λόγους: Πρώτα για να δημιουργείται ευχάριστη ατμόσφαιρα και
δεύτερον για να μη ακουστούν οι. φωνές και τα κλάματα του
«εγχειριζομένου» κατά τη στιγμή του Σουνέτ.»

(Κουλίγκας Β.,1988)

«Ύστερα από την πραγματοποίηση της περιτομής, καθίζανε και
πάλι τον νεοφώτιστο στο άλογο και κατά τον ίδιο τρόπο τον
συνοδεύανε στο σπίτι του, όπου ήταν και το τέλος της τελετής.»
(Κουλίγκας Β.,1988)
«Επειδή

όμως

με

τη

περιτομή

εδημιουργείτο

πληγή,

ο

«περιτετμημένος» δεν μπορούσε να φορέσει παντελόνι γιατί θα πονούσε,

γι’

αυτό επί ένα χρονικό διάστημα

κυκλοφορούσε

με

πουκαμίσα (κελεμπία) κι ακόμα, ήταν αναγκασμένος να κρατά με το
χέρι του την πουκαμίσα στο σημείο της περιτομής. Έτσι όταν
βλέπαμε στους δρόμους τέτοιους, με πουκαμίσες, να κρατάνε το
μέρος εκείνο με το χέρι, τους λέγαμε κοροϊδευτικά κομμένους. Αυτό
φυσικά μεταξύ μας, για να μη καταλάβουν οι Τούρκοι ότι τους
κοροϊδεύουμε.»

(Κουλίγκας Β.,1988)

Οικονομία
«Το εμπόριο στην Κίο, γενικά, βρισκότανε στα ελληνικά
χέρια. Υπήρχαν και βιομηχανίες και βιοτεχνίες:
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1)

Εργοστάσιο Μετάξης

Ήταν η «Φάμπρικα» όπως τη λέγαμε που επεξεργαζότανε
μετάξια. Απασχολούσε πολύ κόσμο — εργάτες και εργάτισσες.
Κατ' εξαίρεση η φάμπρικα αυτή ανήκε σε Τούρκο ιδιοκτήτη. '
Ηταν του Νουρή Πασά, αν δεν κάνω λάθος, το προσωπικό όμως
αποτελείτο κυρίως από Έλληνες.
Κάθε πρωί ακούγαμε τη φάμπρικα να σφυρίζει και να καλεί το
προσωπικό για δουλειά.» (Κουλίγκας Β., 1988)

Όσον αφορά την παραγωγή μεταξιού στην παλιά Κίο αυτό μου το
επιβεβαίωσε και η κυρία Κατίνα Τζανή. Η μητέρα της δούλευε σε μια
τέτοια βιοτεχνία και μου είπε ότι αυτού του είδους το επάγγελμα υπήρχε
στην Κίο σε άνθηση. Οι Κιότες έκαναν εμπόριο μεταξιού στην Προύσα και
στην Κωνσταντινούπολη.
2)

Εργοστάσιο Σαπωνοποιίας

«Ανήκε στους αδελφούς Μπεγελή. Ήταν αρκετά προοδευμένη
επιχείρηση και απασχολούσε αρκετό προσωπικό. Παράλληλα με
το σαπωνοποιείο λειτουργούσε και ελαιοτριβείο και αλευρόμυλος,
που αποτελούσαν το ίδιο συγκρότημα.» (Κουλίγκας Β., 1988)
3)

Βαρελοποιεία (Βουτσάδικα,)

«Υπήρχαν πολλά βαρελοποιεία (βουτσάδικα τα λέγαμε) τα οποία
κατασκευάζανε ξύλινα βαρέλια για πάστωμα ψαριών {σαρδέλες και
παλαμίδες) καθώς και για ελιές.

Επίσης κατασκευάζανε κάπια

(μεγάλους κάδους) για αλάτισμα και αποθήκευση των ελιών.»
(Κουλίγκας Β., 1988)
4)

Εργοστάσιο κατασκευής «Ντουγιών» ή «Ντόες»

«Ήταν το εργοστάσιο ξυλουργίας, που κατασκεύαζε τα εξαρ
τήματα κατασκευής βαρελιών. Δηλαδή τις πρώτες ύλες για ξύλινα
βαρέλια.
Το εργοστάσιο αυτό επρομήθευε τους βαρελάδες ή βουτσάδες,
όπως τους λέγαμε, με αυτά τα υλικά, που κατασκευάζανε τα ξύλινα
βαρέλια.»

(Κουλίγκας Β., 1988)
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Ελαιοτριβεία (Λαδαριά)
«Υπήρχαν πολλά ελαιοτριβεία, μικρά και μεγάλα, το οποία εμείς
λέγαμε λαδαριά. Σχεδόν σε κάθε συνοικία υπήρχαν λαδαριά, τα οποία
την εποχή της σοδειάς, του μαξουλιού όπως την λέγαμε (σημ.
μαξούλι στα τουρκικά σημαίνει σοδειά) κάμνανε χρυσές δουλειές.»
(Κουλίγκας Β., 1988)
«Για κινητήρια δύναμη, στα μικρά λαδαριά, χρησιμοποιούσαν τα
ζώα. Συγκεκριμένα, για το γύρισμα της πέτρας (μεγάλης πέτρινης
ρόδας) για τη σύνθλιψη (σπάσιμο) της ελιάς, χρησιμοποιούσαν
άλογα. Στη συνέχεια αναλαμβάνανε τα ανθρώπινα χέρια για το
αποτελείωμα της δουλειάς.» (Κουλίγκας Β., 1988)
«Υπήρχαν και τα μεγάλα λαδαριά, οι φάμπρικες, που όλη η
δουλειά γινότανε με μηχανοκίνητα μέσα.»

Δεκάτη/Το «Δέκατο»
«Η δεκάτη ή το δέκατο όπως το λέγαμε, ήταν ο δημοτικός φόρος
(10%) στην γεωργική παραγωγή. Κάθε εισαγόμενο στην πόλη από τα
χωράφια, υπαγότανε στη δημοτική φορολογία του 10%, η οποία
μπορούσε να πληρωθεί σε χρήμα ή και με παρακράτηση σε είδος.»
(Κουλίγκας Β.,1988)
«Για να μην απασχολείται όμως ο δήμος μ' αυτή τη δουλειά την
έβγαζε .σε δημοπρασία και την αναλαμβάνανε ιδιώτες, Συνήθως την
αναλαμβάνανε Έλληνες πλειοδότες και δεν μπορεί να χαρακτηριστεί
παράδοξο,

διότι

και

στην

Ελλάδα

φαινόμενο, στα παλιά τα χρόνια.»

υπήρχε

κάποτε

αυτό

το

(Κουλίγκας Β.,1988)

Ελιές - Παραγωγή - Εμπόριο
«Η

Κίος

ήταν

και

εξακολουθεί

να

είναι,

ένα

μεγάλο

ελαιοπαραγωγικό μέρος. Χιλιάδες ελαιόδενδρα καλύπτουν τους γύρω
Χοίρους και τα γύρω βουνά. Τα ελαιόδενδρα φθάνανε μέχρι κάτω
ακροθαλασσιά. Σε εκατοντάδες χιλιάδες οκάδες υπολογιζόταν η
παραγωγή της ελιάς κάθε χρόνο. Όλοι οι κάτοικοι της Κίου, άλλος
λίγο άλλος πολύ, είχαν τα λιοτόπια τους. Η ελιά ήταν κάτι που δεν
έλειπε από κανένα σπίτι. Σχεδόν κάθε σπίτι είχε και από ένα κάδο ή
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βαρέλι αλατισμένες ελιές από την παραγωγή του γι’ αυτό και τα
μπακάλικα δεν πουλούσαν ελιές διότι δεν υπήρχαν αγοραστές αφού,
όπως γράφω, κάθε σπίτι είχε τις δικές του. Ακόμα και αν υποθέσουμε
ότι υπήρχε κανένα σπίτι που δεν είχε δικές του μπορούσε η
νοικοκερά να ζητήσει ένα πιάτο από τη γειτόνισσα η οποία
ευχαρίστως θα της έδινε.»

(Κουλίγκας Β., 1988)

«Υπήρχαν μεγάλες ελαιοαποθήκες στην Κίο, με πολύ μεγάλους
κάδους ελιές οι οποίες προορίζονταν για εξαγωγή. Η εξαγωγή
εκτός από την Κωνσταντινούπολη, γινότανε και απευθείας στο
εξωτερικό. Η Ρουμανία ήταν ο καλύτερος πελάτης της Κιώτικης ελιάς
γι' αυτό είχε δημιουργηθεί και παροικία Κιωτών στη Ρουμανία και
μάλιστα στην Κωνστάντζα.» (Κουλίγκας Β., 1988)
«Μεγάλη προσοχή δινόταν στην ποιότητα της ελιάς που
προορίζετο για εξαγωγή. Πριν αποθηκευθεί ή μάλλον πριν τη βάλουν
στους κάδους για αλάτισμα, έπρεπε να καθαριστεί από τις ξένες
ουσίες. Υπήρχε το ξεδιάλεγμα της ελιάς, το οποίο το κάμνανε
γυναίκες / έργάτισσες, με μεγάλη προσοχή. Έπρεπε να διαλεχτούν οι
ελιές, μια μια, να απαλλαγούν από τις ξένες ουσίες και τυχόν σάπιες
και μετά να ριχτούν στα κάπια, τους κάδους.» (Κουλίγκας Β., 1988)

Σηροτροφία - Κουκούλια. - Μποτζεκλίκια
«Πρώτα απ' όλα, θέλω να εξηγήσω την λέξη «μποτζεκλίκι». Αυτό
σημαίνει «μεταξοσκωληκοτροφείο» και προέρχεται από την τουρκική
λέξη «μποτζέκ» που σημαίνει μεταξοσκώληκας. Η σηροτροφία όπως
και η ελαιοπαραγωγή, ήταν οι κύριες δραστηριότητες της Κίου και τα
προϊόντα τους εξάγονταν και στο εξωτερικό φέρνοτας πολύ χρήμα.
Και τα δύο αυτά είδη είχαν μεγάλη προτίμηση και είχαν κατακτήσει
τις ξένες αγορές. Στην Περσία οι μεταξόσποροι και στην Ρουμανία
οι ελιές.»

(Κουλίγκας Β., 1988)

«Με τη σηροτροφία (τα κουκούλια) ασχολούντο πολλοί Κιώτες
οι οποίοι αναμένανε, από τα κουκούλια, να εξοφλήσουν και τα χρέη
που είχαν δημιουργήσει. Γι' αυτό, συνηθιζότανε να λένε: «θα στα
πληρώσω στα κουκούλια». Δηλαδή την εποχή που θα πουλήσω τα

38

κουκούλια μου.» (Κουλίγκας Β., 1988)
«Η λέξη «σηροτροφία» ήταν άγνωστη στην Κίο. Ο κόσμος ήξερε
την λέξη κουκούλια. Λέγανε, ττ.χ. «θα ττιάσω κουκούλια» και
εννοούσαν ότι θα ασχοληθούν με την καλλιέργεια των κουκουλιών,
αρχίζοντας από την αρχή αρχή, δηλαδή το σπόρο, μέχρι την τελική
φάση, που ήταν τα κουκούλια για μετάξι ή την σποροπαραγωγή.»
(Κουλίγκας Β., 1988)
«Υπήρχαν πολλά μποτζεκλίκια, μεγάλα και μικρά. Και όσον
αφορά τα μεγάλα, ήταν εκείνα που κάμνανε συστηματική καλλιέργεια
σε

μεγάλες

ποσότητες

και

απασχολούσαν

πολύ

κόσμο.»

(Κουλίγκας Β., 1988)
«Υπήρχαν φυσικά και τα μικρά, τα οικογενειακά, ας τα πούμε έτσι.
Τα τελευταία μπορούσαν να κάμουν τη δουλειά με την απασχόληση
των μελών της οικογένειας μόνο. Αρκεί να διέθεταν 'ένα μέρος του
σπιτιού τους, και φυσικά διέθεταν, αφού τα σπίτια εκεί ήτανε μεγάλα,
ακριβώς γι' αυτό το σκοπό. Διαθέτανε π.χ. ένα όροφο για κουκούλια
και φύλλα από τις μουριές που είχαν στον μπαχτσέ τους και έτσι
δημιουργούσαν μια μικρή βιοτεχνία με ικανοποιητική απόδοση.»
(Κουλίγκας Β.,1988)
«Φυσικά, η τέτοια καλλιέργεια, δεν απέβλεπε σε εξαγωγικούς
σκοπούς αλλά απλώς για παραγωγή κουκουλιών, για μετάξι, τα
οποία πουλιότανε στην εσωτερική αγορά, κυρίως στην Προύσα.»
(Κουλίγκας Β.,1988)
«Υπήρχαν και τα φτηνά κουκούλια, οι «τσίπες» όπως τα λέγαμε,
που ήταν κουκούλια τελευταίας διαλογής. Για την κατηγορία αυτών
των κουκουλιών, υπήρχαν οι γυρολόγοι Εβραίοι, οι οποίοι γυρνούσαν
τους μαχαλάδες με ένα τσουβάλι στην πλάτη και φωνάζανε: «Τσίπες
κουκούλια αγοράζω...»

(Κουλίγκας Β.,1988)

«Και τώρα ας μιλήσουμε για τα μεγάλα,

τα συστηματικά

μποτζεκλίκια, τα οποία ήταν αρκετά, περί τα δέκα πέντε, νομίζω, τα
οποία ασχολούνταν με συστηματική καλλιέργεια και με επιστημονική
παρακολούθηση, με κύριο σκοπό την παραγωγή σπόρων για
εξαγωγή στο εξωτερικό. Αυτά απασχολούσαν αρκετό προσωπικό.»
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(Κουλίγκας Β., 1988)
«Ο μεταξόσπορος της Κίου, όπως γράφω και πιο πάνω, είχε
μεγάλη φήμη και ζήτηση στο εξωτερικό και γι’ αυτό υπήρχε και ο
ανάλογος επιστημονικός έλεγχος. Υπήρχε δε, ειδικός κρατικός
επιθεωρητής

ο

οποίος

περιερχόταν

τα

μποτζεκλίκια

και

παρακολουθούσε και έλεγχε την καλή λειτουργία, την κατάλληλη
διατροφή των μεταξοσκωλήκων κ.λπ κ.λπ. κι όταν διαπίστωνε ότι δεν
ακολουθούντο οι σωστοί κανόνες της καλλιέργειας, χαρακτήριζε
σκάρτη

την παραγωγή

σποροποιΐα.

Έτσι

τα

και δεν χορηγούσε πιστοποιητικό
κουκούλια

εκείνα

μπορούσαν

για
να

καλλιεργηθούν για μετάξι μόνο, όχι όμως και για σποροπαραγωγή.»
(Κουλίγκας Β.,1988)
«Θα πρέπει να πούμε ότι η επιχείρηση της κουκουλοπαραγωγής
και της σποροποίίας διαρκούσε πολλούς μήνες. Αρχιζε με την
εκκόλαψη

των

σπόρων

και

συνεχιζότανε

με το

τάισμα

των

μεταξοσκωλήκων, με τη μεταμόρφωση αυτών σε κουκούλια, πάνω
σε ειδικά κλαδιά, στη συνέχεια σε πεταλούδες και κατέληγε στην
δημιουργία του μεταξόσπορου.»

(Κουλίγκας Β.,1988)

«Η τελευταία διαδικασία, ήταν το πακετάρισμα των σπόρων, που
γινότανε μέσα σε ειδικά κουτιά, σε σχήμα των πακέτων τσιγάρου
παλαιού τύπου, με πολλές τρυπίτσες, για να αναπνέει ο σπόρος, και
με την ένδειξη σε κάθε κουτί, δηλαδή τη φίρμα και το όνομα της
μικροσκόπου που έπρεπε να είναι διπλωματούχος.»

(Κουλίγκας

Β.,1988)
«Υπήρχε δε ειδική

Σχολή μικροσκόπων κουκουλιών,

στην

Προύσα, η οποία χορηγούσε διπλώματα κατόπιν εξετάσεως και
γενικά όλες οι μικροσκόπες ήσαν γυναίκες.»

(Κουλίγκας Β.,1988

Μουριές /Συκαμιές
«Ανάλογα με τον αριθμό των μποτζεκλικιών, ήταν και οι μουριές
ή συκαμιές όπως τις λέγαμε στην Κίο. Γι’ αυτό και ο κάμπος της Κίου
αποτελούσε μια απέραντη «θάλασσα» από μουριές. Θα πρέπει δε να
προσθέσω, ότι τα κουκούλια (μεταξοσκώληκες) ήταν λεπτεπίλεπτα.
Θέλανε καθαρό φαί και τα φύλλα. Έπρεπε να είναι καθαρά,
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απαλλαγμένα από σκόνη, αλλιώς δε τα τρώγανε. Γι’ αυτό, κατά τη
μεταφορά τους, που γινότανε με ζώα, εφρόντιζαν να τα τυλίγουν με
καθαρά σεντόνια για να κι προφυλάξουν απ' τη σκόνη του
δρόμου.»

(Κουλίγκας Β.,1988)

«Τα ψαράδικα στην συνοικία, της Αγυάς. Μέσα στη θάλασσα
(δεξιά διακρίνεται η "Πάχη» (Νταλιάνι) παγίδα, για τα ψαριά. Μέσα στα
δέντρα κρυμμένο το εκκλησάκι του Αγίου Παντελεήμονα.»
(ΚουλίγκαςΒ.,1988)

Αλιεία
«Τα ψάρια αποτελούσαν, επίσης, ένα από τα κύρια προϊόντα της
Κίου. Η πλούσια σε ψάρια θαλάσσια περιοχή της Κίου τροφοδοτούσε
με πολλά ψάρια την αγορά, με αποτέλεσμα, πολύς κόσμος να
ασχολείται με το πάστωμα. Επίσης είχαν πολύ δουλειά και τα
βαρελοποιεία.»

(Κουλίγκας Β.,1988)

«Το ψάρεμα γινόταν με μεγάλα ψαράδικα καΐκια, «σαμτάλες» τα
λέγαμε, που κινούνταν με κουπιά. Η μηχανή για τα ψαράδικα ήταν
άγνωστη την εποχή εκείνη γι' αυτό χρειάζονταν μεγάλη μυϊκή
δύναμη για να κινούνται. Ήταν δωδεκάκοπα και στην πρύμνη αντί
για το συνηθισμένο τιμόνι υπήρχε ένα μεγάλο κουπί το οποίο ο
καπετάνιος, στεκούμενος όρθιος, μπορούσε με απότομη κίνηση να
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στρίψει το καΐκι επί τόπου, πράμα το οποίο δεν πετυχαίνεται με το
απλό τιμόνι. Με αυτά τα σκάφη φέρνανε τα ψάρια στον μπαλουχανά (
μπαλουχανάς σημαίνει ψαραγορά). Η απόσταση ήταν μεγάλη γι' αυτό
οι κωπηλάτες έπρεπε να είναι χειροδύναμοι.»

(Κουλίγκας Β., 1988)

«Και ήταν ωραίο το θέαμα, όταν από μακριά φαινότανε να
έρχεται η σαμτάλα, φορτωμένη με παλαμίδες και με τους δώδεκα
κωπηλάτες στα κουπιά και τον καπετάνιο όρθιο στην πρύμνη με το
μεγάλο

κουπί στο

αργοναύτες.»

χέρι.

Έμοιαζε σαν

την

«ΑΡΓΩ»

με

τους

(Κουλίγκας Β., 1988)

«Τα ψάρια, παστωμένα, τα διαθέτανε στις αγορές της Κων
σταντινούπολης

και

της

Προύσας.

φρέσκα

ψάρια

«Με την ειδίκευση στο ψάρεμα και στο πάστωμα,

όπως

εστέλνοντο στην Προύσα.»

Αλλά

και

(Κουλίγκας Β.,1988)

αναφέρω και σε άλλο κεφάλαιο, κατορθώσανε πολλοί Κιώτες να
γλυτώσουν απ' τα «Αμελέ Ταμπούρ», τα τάγματα εργασίας, κατά τον
πόλεμο. Δεν παραλείπω δε να αναφέρω ότι και κατά την προσφυγιά,
μετά

την

καταστροφή

του

1922,

οι

Κιώτες

ψαράδες,

στην

Θεσσαλονίκη, αναδειχθήκανε οι καλύτεροι ψαράδες με τα περίφημα
εκείνα γρι γρι, στο ψάρεμα της σαρδέλας.»

(Κουλίγκας Β.,1988)

Ο Κάμπος της Κίου
«Τα πολλά νερά και ιδίως ο Ασκάνιος ποταμός που διέσχιζε τον
κάμπο τον είχανε κάμει πολύ εύφορο. Οι μουριές, φυσικά, λόγω
της σηροτροφίας, κάλυπταν τη μεγαλύτερη έκταση του κάμπου. Αλλά
εκτός από τις μουριές υπήρχαν και πολλά άλλα οπωροφόρα δέντρα
όπως: κυδωνιές, αχλαδιές, συκές, σταφύλια κ.λπ. Επίσης και
πολλά μποστάνια με κηπουρικά:

καρπούζια, πεπόνια

κ.λπ.»

(Κουλίγκας Β.,1988)
«Το πέρασμα του ποταμού από τον κάμπο, εκτός από την
ευφορία, έδινε και μια χάρη στο τοπίο. Τα ποταμόχειλα, όπως
αποκαλούσαμε τις όχθες του ποταμού, ήταν σκεπασμένα με
πολλές βατομουριές (βατσινιές όπως τις λέγαμε) και σειρές από
καβάκια, ιτιές, κ.λπ.»

(Κουλίγκας Β.,1988)

«Ο κάμπος, την εποχή της άνοιξης, αποτελούσε ένα απέραντο
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ανθόκηπο.

Τα πολλά οπωροφόρα δέντρα ανθίζανε και

ουργούσαν ένα ωραίο πίνακα ζωγραφικής.»

δημι

(Κουλίγκας Β., 1988)

Ο Ασκάνιος Ποταμός
«Ο Ασκάνιος ποταμός πήγαζε από την Ασκανία Λίμνη, τη λίμνη
της Νίκαιας όπως τη λέγαμε. Διέσχιζε τον κάμπο και χυνότανε στον
Κιανό κόλπο. Περνούσε μέσα από την Κίο — μέσα από το Παζάρι
— γι' αυτό και την περιοχή εκείνη τη λέγαμε «έξω απ' το γεφύρι»
και εννοούσαμε το γεφύρι που περνούσε πάνω απ' τον ποταμό.»
(Κουλίγκας Β., 1988)
«Ο ποταμός εκείνος ήταν θεϊκό δώρο για την Κίο διότι, εκτός από
το πότισμα του κάμπου, αποτελούσε και την κινητήρια δύναμη για
τους μύλους. Εδώ όμως θα πρέπει να αναφέρω και μια λεπτομέρεια
για τον τρόπο του ποτίσματος του κάμπου από το νερό του
ποταμού. Γινότανε δε ως εξής:
Τα γειτονικά με τον ποταμό χωράφια ή μάλλον μπαξέδες, που
συνορεύανε με τον ποταμό, δημιουργούσανε ένα μικρό φράγμα
(δέση το λέγαμε), με πρωτόγονα φυσικά μέσα, χρησιμοποιούντες
μεγάλους κορμούς δένδρων, που αναγκάζανε το νερό να σταματά σε
κείνο το μέρος. Ταυτόχρονα, ανοίγανε ένα μικρό καναλάκι για να
διοχετεύεται το νερό στο χωράφι τους. Έτσι γινότανε αυτόματα το
πότισμα χωρίς φυσικά να αλλάζει και ο ρους του ποταμού. Απλώς,
ένα μέρος του νερού το διοχετεύανε στο χωράφι, όσο ήταν
απαραίτητο για πότισμα και ο ποταμός συνέχιζε το δρόμο του
κανονικά.»

(Κουλίγκας Β., 1988)

Κυδωνιές — Κυδώνια
«Υπήρχαν

άφθονες

κυδωνιές

στον

κάμπο

και

η

κυδωνοπαραγωγή ήταν σημαντική. Το είδος όμως αυτό, ουσιαστικά
δεν είχε εκτίμηση γι* αυτό δεν είχε και εμπορεύσιμη αξία. Το
θεωρούσαμε

φτηνό

φρούτο

και

δεν

γινότανε

συστηματική

καλλιέργεια, αν και δεν ήταν δύσκολη ούτε και απαιτούσε έξοδα.
Τις κυδωνιές τις φυτεύανε γύρω γύρω απ' τους αγρούς, που
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αποτελούσαν ορόσημο για κάθε χωράφι και δεν καταλάμβανε πολύ
χώρο.»

(Κουλίγκας Β., 1988)

«Τα κυδώνια τα είχανε για οικιακή κατανάλωση. Λίγες μόνο
ποσότητες διαθέτανε στο εμπόριο, σε εμπόρους που κάμνανε
συγκέντρωση κυδωνιών για την αγορά της Κωνσταντινούπολης.»
«Εδώ, θέλω να τονίσω, ότι όλοι οι Κιώτες άλλος λίγα, άλλος
πολλά,

είχαν

τα

δικά τους χωράφια.

Αμπέλια,

μπαχτσέδες,

λιοτόπια, και σε κάθε χωράφι υπήρχαν και κυδωνιές. Γι' αυτό, σε
κάθε ,σπίτι, υπήρχαν και κυδώνια, τα οποία έδεναν σε αρμαθιές
(κανιές τις λέγαμε) και τα κρεμούσαν στον τοίχο, για ενώ έχουν όλο
τον χειμώνα.»

(Κουλίγκας Β., 1988)

«Το κυδώνι, ήταν ένα φτηνό και πρόχειρο φρούτο για τα παιδιά.
Συνηθίζανε να το παίρνουν μαζί τους στο σχολείο και το τρώγανε στο
διάλειμμα. Και ήταν παράξενος ο τρόπος του τεμαχισμού του. Μια
και δεν υπήρχε μαχαίρι στο σχολείο για να το κόψουν, κάμνανε το
εξής: Επιλέγανε μια αιχμηρή πέτρα, ένα αγκωνάρι, να πούμε, σε ένα
τοίχο

και

εκεί

κτυπούσαν

με

δύναμη

το

κυδώνι

το

οποίο

κομματιαζότανε και το τρώγανε. Αλλά ήταν και ένας άλλος λόγος που
προτιμούσανε τον τρόπο αυτό του τεμαχισμού. Με το κτύπημα,
δημιουργούταν υγρό στο κυδώνι, που το έκανε πιο νόστιμο και
αφαιρούσε την στυφάδα που είχε, αν κοβότανε με μαχαίρι.»
(Κουλίγκας Β., 1988)
«Το κυδώνι το χρησιμοποιούσαν και για γλυκό. Το περίφημο
γλυκό

κυδώνι,

το οποίο στην

Κίο,

λόγω της αφθονίας το

θεωρούσαν ως παρακατιανό γλυκό, γλυκό των φτωχών και δεν το
εκτιμούσαν στα αρχοντικά σπίτια.

Εκεί προτιμούσαν το γλυκό

φράουλα και φέρνανε τις φράουλες από την Πόλη, οι οποίες ήταν
αρκετά ακριβές. Βλέπετε ο σουσουδισμός δεν έλειπε και από
την

Κίο.

Κάθε

τι

άφθονο

ήταν

και

περιφρονημένο.»

(Κουλίγκας Β., 1988)
«Με το κυδώνι, φτιάχναμε και το περίφημο κιώτικο φάί, το
κυδωνάτο. Γινότανε με παχύ κρέας και ζάχαρη, που άρεσε σε
όλους.

Επίσης

φτιάχναμε

παστοκύδωνο

και

τα

περίφημα

ρετζέλια, με πετιμέζι αντί ζάχαρη, τα οποία διατηρούσαμε μέσα
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σε μικρά πιθάρια. Τα ρετζέλια τα τρώγαμε συνήθως με το ψωμί.
Με άλλα λόγια, το είδος αυτό, ήταν μια φτηνή και ωραία
τροφή.»

(Κουλίγκας Β.,1988)

Μήλα
«Από μήλα, δεν είχαμε παραγωγή στην Κίο. Παρόλη την
ευφορία του κάμπου της Κίου, οι Κιώτες δεν ασχολούνταν με
την φρουτοπαραγωγή, εκτός από τα σταφύλια, και αυτά, τα
περισσότερα, για οικιακή χρήση.»

(Κουλίγκας Β.,1988)

«Η αφθονία των κυδωνιών, όπως αναφέρω πιο πάνω,
οφείλετο στο ότι, τα δένδρα αυτά τα φυτεύανε στις παρυφές
των χωραφιών και δεν απαιτούσαν πολύ χώρο.»

(Κουλίγκας

Β.,1988)
«Αναφέρω όμως για μήλα εδώ, διότι το φρούτο αυτό υπήρχε
άφθονο στο γειτονικό τούρκικο χωριό, την Κούμουλα, όπου
γινότανε και συστηματική καλλιέργεια. Ήταν τα περίφημα
φυρίκια, τα οποία φέρνανε και πουλούσαν στην Κίο. Από αυτά,
αγοράζαμε και κάμναμε αρμαθιές όπως και τα κυδώνια.»
(Κουλίγκας Β.,1988)

Αβράμηλα
«Σε ένα ποίημα του, ο λογοτέχνης Κιώτης Χρήστος Δελής,

«ΤΟ ΚΙΩΤΙΚΟ» γράφει:
«Αχ, που * ναι οι κουκουζέλες σου και τα ξυνά σου αβράμηλα
«κλεμμένα απ’ τα τραφόχειλα της Γιακουμίνας το γεφύρι...»

Αυτό το ποίημα το έγραψε και το διάβασε στην παραλία της
Νέας Κίου, την 15 Αυγούστου 1952, σε συνεστίαση των Κιωτών
της

Αθήνας,

ΟΔΗΓΗΤΡΙΑΣ

που

ήλθαν

ΘΕΟΜΑΝΑΣ,

για

τα

που

εγκαίνια
έκτισε

ο

της

εκκλησίας,

συμπολίτης

μας

εφοπλιστής Απόστολος Πεζάς.
«Αυτό το ποίημα με θύμισε και έφερε στο νου μου, σαν
κινηματογραφική ταινία, τη σκηνή που περιγράφω. Αβράμηλα,
λέγαμε στην Κίο, αυτά που λέμε εδώ «κορόμηλα». Από αβραμηλιές
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ήταν γεμάτος ο κάμπος της Κίου. Τις αβραμηλιές τις φυτεύανε
συνήθως όπως και τις κυδωνιές στις παρυφές των χωραφιών, δίπλα
στους τράφους, όπου υπήρχε άφθονο νερό. Τράφους λέγαμε τα
χαντάκια γύρω γύρω από τους μπαχτσέδες, που ήταν γεμάτοι νερό
για πότισμα. Η λέξη τράφος προέρχεται από αναγραμματισμό της
λέξης «τάφρος». Εγώ δε θα προτιμήσω να χρησιμοποιώ την
κιώτικη λέξη «τράφος».

(Κουλίγκας Β., 1988)

«Οι τράφοι, λοιπόν, χρησίμευαν για δύο σκοπούς. Πρώτον για
να υπάρχει νερό για πότισμα και δεύτερον, αποτελούσαν ένα είδος
υδάτινου τοίχου, γύρω γύρω από τον μπαχτσέ, για ασφάλεια από
κλέφτες. Φυσικά, μια τέτοιου είδους φύλαξη δεν μπορούσε "να
θεωρείται σίγουρη διότι το πλάτος του τράφου δεν ήταν μεγαλύτερο
από ενάμισι μέτρο και εύκολα μπορούσε ο καθένας να τον πηδήσει
και να μπει στο κτήμα. Πάντως αυτόν τον σκοπό είχε.»

(Κουλίγκας

Β., 1988)
«Τα αβράμηλα δεν αποτελούσαν κανένα αξιόλογο φρούτο. Δεν
είχαν καμιά εμπορεύσιμη αξία. Κανένας Κιώτης δεν θα έδινε ποτέ
λεφτά για ν' αγοράσει αβράμηλα. Όμως, αυτά αποτελούσαν την
χαρά των παιδιών! Έτσι βλέπαμε πολλές φορές, παιδιά, να ξεκινούν
παρέες παρέες για τον κάμπο, για να πάνε να
αβράμηλα.»

«κλέψουν»

(Κουλίγκας Β., 1988)

«Φθάνανε στις αβραμηλιές που ήταν δίπλα στους τράφους και
κατορθώνανε

να

πηδήσουν

τον

τράφο.

Σκαρφαλώνανε

στην

αβραμηλιά και γεμίζανε τις τσέπες τους αβράμηλα. Πολλές φορές,
μάλιστα, στην προσπάθεια τους να πηδήσουν τον τράφο, πέφτανε
μέσα, γινόντουσαν μουσκίδι και. το βράδυ τρώγανε ένα μπερτάχι ξύλο
από τους γονείς τους, όταν γυρνούσανε στο σπίτι. Πολλές φορές,
πάλι, τους έπιανε ο μπεχτσής (αγροφύλακας) και τρώγανε ξύλο στον
πισινό.»

(Κουλίγκας Β., 1988)

«Τα αβράμηλα, τρωγότανε σε όλες τις καταστάσεις. Δηλαδή όταν
ωριμάζανε και κοκκινίζανε, αλλά και άγουρα, όταν ακόμη ήταν
πράσινα και ξυνά. Τα πράσινα ήταν κυρίως εκείνα που κλέβανε τα
παιδιά και τα φέρνανε στο σχολείο για να επιδειχθούνε στους
συμμαθητές τους για το κατόρθωμα τους.»

(Κουλίγκας Β., 1988)
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Κουκουζελιές — Κουκουζέλες
«Κουκουζέλες, λέγαμε τα μούρα και κουκουζελιές τις μουριέςΚουκουζελιές υπήρχαν πολλές μέσα στην πόλη της Κίου, στις
άκρες των δρόμων και στις πλατείες, σε αντίθεση με τις αβραμηλιές
οι οποίες υπήρχαν μόνο στους αγρούς. Οι κουκουζελιές χρησίμευαν
για να κάνουν ίσκιο το καλοκαίρι αλλά και ωραίες νόστιμες
κουκουζέλες που ήταν αγαπητές στα παιδιά και στους μεγάλους.
Εδώ θα πρέπει να κάμω μια διευκρίνιση.»

(Κουλίγκας Β., 1988)

«Σε προηγούμενο κεφάλαιο μίλησα για τη σηροτροφία και για
τους μεταξοσκώληκες που τρεφότανε με φύλλα των μουριών. Οι
μουριές όμως των οποίων τα φύλλα προορίζονταν για το τάισμα
των σκουληκιών, ήταν διαφορετικές από αυτές για τις οποίες μιλάμε
τώρα. Άλλες ήταν οι συκαμιές που κάμνανε τις κουκουζέλες, και
άλλες εκείνες που προοριζότανε για. τα κουκούλια. Γι αυτό και στην
Κίο, τις μεν τις λέγαμε κουκουζελιές, τις άλλες δε, συκαμιές. Και των με
κουκουζελιών τα φύλλα ήταν κάπως άγρια, σκληρά, ενώ των
συκαμιών πιο ομαλά, πιο τρυφερά.» (Κουλίγκας Β., 1988)
«Ένα άλλο χαρακτηριστικό ήταν ότι, ενώ οι κουκουζελιές
μεγαλώνανε και ψηλώνανε πολύ, όπως τα άλλα δένδρα,

οι

συκαμιές ήταν χαμηλές κι όχι υψηλότερες από τρία μέτρα.»
(Κουλίγκας Β., 1988)

Κουκουζέλες
«Οι κουκουζέλες, όπως και τα αβράμηλα, ήταν τα αγαπημένα
φρούτα των παιδιών (ίσως επειδή ήταν τζάμπα). Όταν ωριμάζανε οι
κουκουζέλες, πέφτανε μόνες τους με το φύσημα του αέρα. Τα παιδιά
χαιρότανε, τις μαζεύανε και τρώγανε. Η κύρια όμως συγκομιδή,
γινότανε από τους γειτόνους με πρωτοβουλία πάντοτε εκείνων στους
οποίους ανήκε η κουκουζελιά. Συγκεντρώνον-το λοιπόν, οι γύρω
γειτόνοι, ανοίγανε ένα μεγάλο καθαρό σεντόνι, ανέβαινε ένας
νεαρός πάνω στην κουκουζελιά και ενώ οι από κάτω κρατούσαν το
σεντόνι απλωμένο αυτός κουνούσε τα κλαδιά και έπεφταν οι ώριμες
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κουκουζέλες τις οποίες ύστερα μοιραζόντουσαν. Το κουνημάτων
κλαδιών το λέγαμε «σείσιμο», γι' αυτό οι από κάτω φωνάζανε στο
νεαρό πάνω στο δένδρο να σείσει τα κλαδιά, π.χ. «Σείσε Γιώργο».
Αυτό γινότανε σχεδόν κάθε μέρα και ήταν η χαρά των παιδιών.»
(Κουλίγκας Β., 1988)

Ακακίες
«Υπήρχαν πολλές ακακίες στους δρόμους της Κίου και αυτές,
με τα ωραία άνθη τους, την Άνοιξη ομορφαίνανε τους δρόμους και
δίνανε σκιά.»

(Κουλίγκας Β., 1988)

Πλατάνια
«Η Κίος ήταν η πόλη με τα πολλά πλατάνια και δε θα έχω άδικο
αν την αποκαλέσω: η πόλη των πλατανιών. Είχε τόσα πολλά
πλατάνια, που δεν πιστεύω να υπάρχει άλλη πόλη, εδώ στην
Ελλάδα τουλάχιστον, που να έχει τόσα πολλά.»

(Κουλίγκας

Β.,1988)
«Υπήρχαν πλατάνια σε όλες τις πλατείες της, σε όλους τους
περιβόλους των εκκλησιών, σε όλα τα εξοχικά μέρη.»

(Κουλίγκας

Β.,1988)
«Η ύπαρξη τόσων πολλών πλατανιών ωφειλόταν όχι μόνο στα
πολλά νερά που είχε η Κίος, αλλά και στην επιμέλεια των κατοίκων
της που εφρόντιζαν γι' αυτό. Αναφέρω ιδιαίτερα τον πλάτανο του
Αγίου

Κωνσταντίνου

που

έσκιαζε

ολόκληρη

την

πλατεία

της

εκκλησίας και που μαζί με τα γύρω δέντρα σχηματίζανε μια πολύ
ωραία αμφιθεατρική εικόνα.»

(Κουλίγκας Β.,1988)

Λουτρά
α) Τα Χίλια.
«Ήταν τα περίφημα θερμά ιαματικά λουτρά, των οποίων το
νερό ξεπηδούσε μέσα από τη γη σ' αυτόν τον ίδιο χώρο.»
(Κουλίγκας Β.,1988)
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«Η διάταξη των λουτήρων ήταν: Στο μέσο του λουτρού, υπήρχε
χαβούζι (πισίνα) διαστάσεων 5*5 περίπου μέτρων και βάθους ενάμισι
μέτρο, όσο χρειαζότανε για να στέκεται όρθιος ο άνθρωπος. Γύρω
γύρω από το χαβούζι υπήρχε μια μικρή προεξοχή, περίπου δέκα
πόντους, σε βάθος ενός περίπου μέτρου από την επιφάνεια του
νερού και με σιδερένια χειρολαβή, γύρω γύρω έξω απ' το νερό, που
χρησίμευε στα μικρά παιδιά να κυκλοφορούν μέσα στο χαβούζι μια
που το βάθος του νερού δεν επέτρεπε να πατούν στον πυθμένα του
χαβουζιού.»

(Κουλίγκας Β.,1988)

«Υπήρχαν τρεις κρουνοί μέσα στο χώρο των λουτήρων από τους
οποίους έτρεχε άφθονο ζεστό νερό όπου μπορούσαν να λούζονται οι
λουόμενοι. Έτσι, μόλις τελειώνανε το λούσιμο κάμνανε και μια
βουτιά μέσα στο χαβούζι.»
«Η

θερμοκρασία του

(Κουλίγκας Β.,1988)
νερού

ήταν αρκετά μεγάλη

και θα

έπρεπε να περάσουν μερικά δευτερόλεπτα για να μπορέσει ο
λουσμένος να την συνηθίσει.»

(Κουλίγκας Β.,1988)

«Αερισμός στο λουτρώνα δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε ούτε η
παραμικρή χαραμάδα για να μπαίνει φρέσκος αέρας. Ο μόνος
αερισμός γινότανε με το ανοιγοκλεισιμο της πόρτας, κατά την είσοδο
και έξοδο των λουσμένων. Γι' αυτό, όταν έμπαινε κανείς μέσα στο
λουτρώνα,

αισθανότανε

στην

αρχή

μια

ασφυξία,

για

λίγα

δευτερόλεπτα, αλλά γρήγορα συνήθιζε. Δεν ξέρω, αν για τον
αερισμό βοηθούσε και το οξυγόνο του νερού που ανάβλυζε απ' τη
γη.»

(Κουλίγκας Β.,1988)

«Πιθανόν τα μέσα λειτουργίας των Χιλίων να χαρακτηριστούν
πρωτόγονα αλλά για την εποχή εκείνη ήταν καλά.»

(Κουλίγκας

Β.,1988)
«Η εξωτερική εμφάνιση του λουτρώνα ήταν σαν όλα τα γνωστά
χαμάμ. Είχε σχήμα τρούλου με πολλούς γυάλινους φεγγίτες, σε
σχήμα βεντούζας, σαν φινιστρίνια πλοίων, για να μπαίνει το φως
του ήλιου. «

(Κουλίγκας Β.,1988)

β) Ο Λουτρός του Θοδωράκη
«Χρησιμοποιώ την λέξη «λουτρός» και όχι «λουτρά» ή χαμάμ,
49

διότι έτσι τα λέγαμε στην Κίο. Χρησιμοποιούσαμε τον ενικό αριθμό γι'
αυτό. Ακόμη θα πρέπει να πω ότι εμείς στην Κίο δεν λέγαμε ποτέ
«χαμάμ»

που

είναι

λέξη

τούρκικη.

χρησιμοποιούσαν οι Τούρκοι μόνο.»

Τη

λέξη

·<χαμάμ»

τη

(Κουλίγκας Β., 1988)

«Ο λουτρός, λοιπόν, του Θοδωράκη, βρισκότανε στο κέντρο της
Κίου. Ήταν στην περιοχή του Μπαλούκπαζαριού. Ήτανε πιο
σύγχρονα λουτρά, όχι μόνον για την εποχή εκείνη αλλά και για
σήμερα ακόμη. Είχε μεγάλες αίθουσες λουτήρων, όλες μαρμάρινες,
θερμαινόμενο πάτωμα κάτω από το οποίο διερχότανε ατμός κάτι που
ακόμα και σήμερα δεν έχουν τα σύγχρονα λουτρά.
Σε κείνο τον λουτρό κάμανε συνήθως και το «Σουνέτ» οι πλούσιες
τούρκικες οικογένειες,

για το

οποίο ανάφερα προηγουμένως.»

(Κουλίγκας Β., 1988)
«Τον λουτρό αυτό τον κληροδότησε στην Ελληνική Κοινότητα ο
Κιώτης πατριώτης Θεοδωράκης, από τα εισοδήματα του οποίου
ενισχυόταν το σχολικό ταμείο γι' αυτό και οι Κιώτες τον ανακήρυξαν
μεγάλο

ευεργέτη

και

κάθε

χρόνο,

την

εορτή

των

Αγίων

Θεοδώρων, τελούσαν αρχιερατικό μνημόσυνο με την παρουσία
των μαθητών όλων των σχολείων.»

(Κουλίγκας Β., 1988)

γ) Ο λουτρός του Παζαριού
«Υπήρχε και ένας λουτρός στην περιοχή του Παζαριού, γι' αυτό
τον λέγαμε «Ο Λουτρός του Παζαριού».
Ήταν ένα παλιό χαμάμ, το νερό του οποίου θερμαινότανε με
ξύλα, χωρίς κανένα ιδιαίτερο ενδιαφέρο. Φυσικά, σ’ όλα τα λουτρά,
πλην των Χιλίων, το νερό θερμαινότανε με ξύλα.»

(Κουλίγκας

Β., 1988)

Το λιμάνι της Κίου
«Η Κίος είχε αξιόλογο φυσικό λιμάνι, προφυλαγμένο από όλους
τους καιρούς. Ήταν το λιμάνι του Τερσανά κι εκεί βρίσκανε
καταφύγιο όλα τα πλοία σε περίπτωση κακοκαιρίας.»

(Κουλίγκας

Β., 1988)
«Το βαπόρι που εκτελούσε τη συγκοινωνία με την Κωνσταν
τινούπολη αγκυροβολούσε στην κεντρική αποβάθρα του Παζαριού

όταν όμως χαλούσε ο καιρός, αγκυροβολούσε κοντά στον Τερσανά.
Εκεί καταφεύγανε τα βαπόρια και από τα γειτονικά Μουδανιά σε
περίπτωση κακοκαιρίας. Τα νερά του Τερσανά, ήταν πολύ βαθιά.
Εκεί ήταν και η μεγάλη σκάλα που πλευρίζανε τα πλοία για
φορτοεκφορτώσεις.»

(Κουλίγκας Β., 1988)

«Η λέξη τερσανάς, στα τουρκικά, σημαίνει ναυπηγείο. Αυτήν την
έννοια είχε και η ονομασία κι αυτό γιατί στα παλιά τα χρόνια εκεί
υπήρχε μεγάλο αυτοκρατορικό ναυπηγείο όπου κατασκευάζανε
μεγάλα ξύλινα καράβια.»

(Κουλίγκας Β., 1988)

Κεντρικό Λιμάνι
«Το κεντρικό λιμάνι, η σκάλα όπως τη λέγαμε, ήταν στο κέντρο
της αγοράς, της Κίου. Εκεί πλευρίζανε τα βαπόρια που κάμνανε τη
συγκοινωνία, Κωνσταντινούπολη Μουδανιά Κίο. Εκεί ήταν και το
τελωνείο.»

(Κουλίγκας Β., 1988)
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΝΕΑΣ ΚΙΟΥ
TOUPIQU0C.

Από οικονομικής πλευράς η Κίος έχει να επιδείξει την έντονη τουριστική
δραστηριότητα. Οι επισκέπτες της Κίου είναι κάτοικοι της Αργολίδος κυρίως οι
οποίοι την επισκέπτονται στις γιορτές και εκδηλώσεις που οργανώνει η
κοινότητα και οι κάτοικοι. Έτσι λοιπόν όλες αυτές οι πολιτιστικές εκδηλώσεις
που πραγματοποιούνται από διάφορους φορείς (δήμος, σύλλογοι, κτλ.) εκτός
από την ψυχαγωγία των κατοίκων προσφέρουν διαφήμιση και εισροή
χρημάτων στην κοινότητα.
Υπάρχουν πολλές ψαροταβέρνες στην παραλία και στην πλατεία του
χωριού καθώς και εστιατόρια, που είναι μια πολύ ελκυστική πρόταση για
έξοδο. Επισκέπτες επίσης τραβάει και η παραλία. Αυτή είναι γνωστή για τις
ιαματικές της ιδιότητες. Την προτιμούν κυρίως ηλικιωμένοι για την ευεργετική
λάσπη

με την οποία κάνουν «λασπόλουτρο».

Επίσης την προτιμούν

οικογένειες με μικρά παιδιά, καθώς έχει χαμηλό πυθμένα για μεγάλη
απόσταση.

Βιουηνανία.
Η

πιο

σημαντική

κονσερβοποιίας που

βιομηχανία

για

την

Κίο

είναι

το

εργοστάσιο

βρίσκεται δίπλα στην Κίο στην ανατολική όχθη των

εκβολών του ποταμού 'Ινάχου. Επίσης υπάρχει η εταιρεία Κούρτογλου ALFA
MACHINE. Πρίν τον πόλεμο υπήρχε και εργοστάσιο κατασκευής τούβλων. Με
αυτά τα τούβλα οι Κιώτες έφτιαξαν τα σπίτια τους και το χωριό τους. Τα
γερμανικά στρατεύματα κατοχής γκρέμισαν ένα

εργοστάσιο μεταξουργίας

που υπήρχε στην Κίο με τη δικαιολογία ότι εμπόδιζε το βεληνεκές των
κανονιών τους. Επίσης υπάρχει το εργοστάσιο υφαντουργίας του Μπόνη.

Αλιεία.
Οι Κιώτες φημίζονταν για τις αλιευτικές τους ικανότητες. Και στην Αργολίδα
αλλά και στην Θεσσαλονίκη όταν εγκαταστάθηκαν εισήγαγαν νέες αλιευτικές
μεθόδους που αναζωογόνησαν την οικονομία της περιοχής.

Μάλιστα

προβλέπεται να κατασκευαστεί και αλιευτικό καταφύγιο στο ποτάμι του
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Ερασίνου. Πολλοί Κιώτες είναι ψαράδες. Κυρίως όμως ασχολούνται με τα
αγροτικά και τα τουριστικά θέμματα.
Από την εργασία της περιβαλλοντικής ομάδας του γυμνασίου ν. Κίου
βγάζουμε σημαντικές πληροφορίες για την οικονομία της ν. Κίου καθώς και
για άλλα σημαντικά θέματα για την εγκατάσταση των προσφύγων στη Νέα
Κίο.
Η οικονομική ανάπτυξη του χωριού ιδιαίτερα τη δεκαετία του ’90 όπου
φαίνεται και μεγάλη αύξηση των κατοίκων, με ανθρώπους από την υπόλοιπη
Αργολίδα, ευνοεί την οργάνωση πολλών και διαφόρων εκδηλώσεων από τους
δυο πολιτιστικούς συλλόγους. Αυτό αφορά άμεσα και το χορό επειδή όλο και
περισσότερα παιδιά ασχολούνται με τις εργασίες των συλλόγων και ιδιαίτερα
με τους παραδοσιακούς χορούς. Η προβολή του τόπου μέσω αυτών είναι μια
θετική ενθάρρυνση και αντιστροφή των οποιοδήποτε αρνητικών πεποιθήσεων
για το αντικείμενο αυτό.
Όμως ο κύριος λόγος που ενθαρρύνονται οι κάτοικοι για το χορό πιστεύω
ότι είναι η αγάπη τους γι’ αυτόν και η καλλιέργεια της πολιτιστικής τους
συνειδήσεως χάρη στο όλο κλίμα που έχει δημιουργηθεί. Η οικονομική
ευμάρεια στον τόπο ευνοεί τα γλέντια στα εστιατόρια και καφενεία της
παραλίας και της πλατείας και όσο οι άνθρωποι στο χωριό απολαμβάνουν
όλο και καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, λογικό είναι να διασκεδάζουν
περισσότερο.

ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
«Έχουμε αναφέρει σε προηγούμενο κεφάλαιο το μύθο του
Αργείου Ύλα, ο οποίος ενώ συνόδευε τον Ηρακλή στην Αργοναυτική
εκστρατεία, αρπάχτηκε από τις νύμφες στην αρχαία Κίο.»

(Από την

Κίο στη Νέα Κίο, 1998)
«Ενώ δε, και εδώ φαίνεται να είναι ένα παιχνίδι της μοίρας,
ο Ύλας χάθηκε στα καθάρια νερά της πηγής της Κίου, οι Κιώτες όταν
εγκαταστάθηκαν στην πατρίδα του Ύλα, την Αργολίδα, πνίγονταν στα
βαλτόνερα της γενέτειρας του, όπου οργίαζαν τα βούρλα και οι μόνοι
κάτοικοι ήταν τα βατράχια και τα κουνούπια.» (Από την Κίο στη Νέα
Κίο, 1998)
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«Είδα βούρλα ως το μπόι μου» έλεγε ο Χρ. Δελής, «όταν
πρωτοβγήκαμε στον τόπο αυτό που ζούμε τώρα, ακόυσα χορωδίες
βατράχων

ολονύχτιες,

τσακαλιών

σπαρακτικές

κραυγές

είδα

πράσινα στεκούμενα νερά. Γιατί μεταξύ των τόσων τόπων που
γνωρίσαμε για την ίδρυση της Νέας Κίου, αυτός εδώ μας
αιχμαλώτισε; Μήπως ο ιερός Ερασίνος μας θύμισε τον Ασκάνιο
μας; Μήπως το Κεφαλάρι μας ζωντάνεψε το μικρό Κεφαλάρι της
Αγια-Παρασκευής μας που καθρέφτιζε στα γάργαρα νάματα του τη
θεία μορφή του Αργείου Ύλα; Ή μήπως το πλατανοσκεπαστο
παρεκκλήσι του Αγίου Παντελεήμονα, εδώ, στο πλάγι μας, μας
θύμισε το ανάλογο της πατρίδος;»

(Από την Κίο στη Νέα Κίο,

1998)
«Ο Π. Παλαιολόγος, που παραβρέθηκε μια γιορτάσιμη μέρα
στη Ν. Κίο, έγραφε στο «Βήμα» της 17^ Αυγούστου 1955:
«Να είναι άραγε απλή σύμπτωση το γεγονός ότι στο σημείο από
το οποίο ξεκίνησε ο Ύλας ήρθαν να εγκατασταθούν οι κάτοικοι της
περιοχής στην οποία το βασιλόπουλο εξαφανίστηκε; Να είναι
επιταγή της Μοίρας; Να είναι μνήμη της φυλής;»

(Από την Κίο

στη Νέα Κίο, 1998)
«Ο θεμέλιος λίθος του προσφυγικού συνοικισμού κατατέθηκε,
όπως αναφέραμε,

τον

Ιούλιο του

1926 σε χωράφια του

Δημοσίου που παραχωρήθηκαν από την κυβέρνηση στην ΕΑΠ επιτροπή αποκατάστασης προσφύγων. Προτού γίνει η θεμελίωση
η ΕΑΠ ζήτησε και πέτυχε τη διαμόρφωση έργων, κυριότερο των
οποίων ήταν η διάνοιξη της κοίτης του χειμάρου Μπάνιτσα ο οποίος
πλημμύριζε το χειμώνα την περιοχή της Κίου και τη μετέτρεπε σε
τέλμα.» (Από την Κίο στη Νέα Κίο, 1998)
«Χτίστηκαν επίσης από την ΕΑΠ και παραδόθηκαν στους
δικαιούχους 275 διπλοκατοικίες, από τέσσερα δωμάτια κάθε μια,
καθώς και γεωργικός κλήρος δέκα στρεμμάτων ανά οικογένεια.»
(Από την Κίο στη Νέα Κίο, 1998)
«Αρχικά

ο

συνοικισμός

χαρακτηρίστηκε

γεωργικός

και

σηροτροφικός και τούτο γιατί οι πρόσφυγες έφεραν μαζί τους την
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παράδοση της σηροτροφίας και της κατεργασίας μεταξιού.» (Από την
Κίο στη Νέα Κίο, 1998)
«Τα πρώτα χρόνια ήταν ιδιαίτερα δύσκολα. Το έδαφος, μιας
και ήταν χαμηλότερο της επιφάνειας της θάλασσας, μετατρεπόταν
σε τέλμα με τις πρώτες βροχές. Τα νερά λίμναζαν, οι δρόμοι
μεταβάλλονταν σε βούρκο και τα χειμωνιάτικα προϊόντα σάπιζαν στα
πλημμυρισμένα

χωράφια.

Αργότερα,

όταν

στερεοποιήθηκαν,

ανυψώθηκαν και χαλκοστρώθηκαν οι δρόμοι, ανοίχτηκαν χαντάκια και
αποχετευτικοί αγωγοί, κατασκευάστηκαν γεφυράκια και άλλα μικρά
έργα, τότε άρχισαν οι πρώτοι κάτοικοι να βλέπουν τη ζωή τους να
βελτιώνεται.» (Από την Κίο στη Νέα Κίο, 1998)
«Να αναφέρουμε ότι εκτός όλων αυτών των δυσκολιών, που
επιδρούσαν αρνητικά στο ηθικό των προσφύγων, υπήρχε και άλλη
μια, ίσως μεγαλύτερη, οι αρρώστιες, ιδιαίτερα η ελονοσία και η
φυματίωση, επακόλουθο των λιμναζόντων υδάτων.»

(Από την Κίο

στη Νέα Κίο, 1998)
«Οι

κάτοικοι

του

συνοικισμού

δεν

ήταν

αποκλειστικά

πρόσφυγες της Κίου, αλλά και άλλων προσφυγικών περιοχών και
αυτό γιατί υπήρχε χώρος και για άλλο κόσμο. Με αφορμή δε μεγάλο
σεισμό που έγινε στην Κόρινθο και άφησε εκεί πολλούς άστεγους,
ήρθαν στη Ν.Κίο και άλλοι πρόσφυγες -Σμυρνιοί κυρίως.» (Από την
Κίο στη Νέα Κίο, 1998)
«Τα πρώτα χρόνια, χρόνια δύσκολα, ο πληθυσμός άρχισε να
δείχνει τάσεις διαρροής προς τα μεγάλα αστικά κέντρα. Η ίδρυση
από τον Χρ.Δελή, σε συνεννόηση με την ΕΑΠ, εργοστάσιου
μεταξουργίας, έδωσε πρόσθετο εισόδημα στους πρόσφυγες και
τους συγκρότησε στον τόπο τους. Στο εργοστάσιο δούλευαν
έμπειροι εργάτες και εργάτριες από την παλαιά Κίο και σε λίγο
διάστημα πέτυχε να παράγει μετάξι άριστης ποιότητας, για το οποίο
τιμήθηκε με χρυσό βραβείο από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, το
1934. Το μεταξουργείο αυτό ανατινάχτηκε το 1943 από τις αρχές
κατοχής, με την πρόφαση ότι εμπόδιζε τα πυροβολεία τους, τα οποία
είχαν εγκατασταθεί σε διάφορα σημεία τη Ν,Κίου. Έτσι εγκαταλείφτηκε
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η κουκουλοπαραγωγή και οι κάτοικοι έχασαν ένα καλό εισόδημα.»
(Από την Κίο στη Νέα Κίο, 1998)
«Ο Χρ.Δελής που αναφέραμε παραπάνω, ήταν πρώην
δημοσιογράφος στην Κωνσταντινούπολη, πρόεδρος της επιτροπής
για την ίδρυση της Ν.Κίου το 1925 και πρώτος και για δύο δεκαετίες
πρόεδρος της Κοινότητας. Στον προσωπικό του ενθουσιασμό, την
αφοσίωση και το θάρρος που επέδειξε κατά τα δύσκολα πρώτα
χρόνια του νεοσύστατου συνοικισμού, οφείλει πολλά η Νέα Κίος.»
(Από την Κίο στη Νέα Κίο, 1998)
«Όλος ο χώρος, όπου είχαν εγκατασταθεί οι πρόσφυγες,
ήταν πριν ακατοίκητος, που χρησιμοποιούσαν μόνο ως βοσκότοπο.
Σε πολλά στρέμματα γύρω από το παλαιό ιπποφορβείο του
Καποδίστρια (στη συνέχεια επισκευάστηκε και μετατράπηκε σε
κονσερβοποιείο - εκεί είναι σήμερα το εργοστάσιο Πελαργός), δεν
υπήρχε παρά μόνο ένα δέντρο, δίπλα στο παρεκκλήσι του
Αγ.Παντελεήμονα.» (Από την Κίο στη Νέα Κίο, 1998)
«Όλες αυτές οι αντίξοες συνθήκες δεν στάθηκαν εμπόδιο για
τους Κιωτες, που με όπλο την αγάπη για ζωή και δημιουργία, τον
ενθουσιασμό και την εργατικότητα, κατόρθωσαν να επιβιώσουν και να
προκόψουν.» (Από την Κίο στη Νέα Κίο, 1998)
«Ο συνοικισμός ήταν κυρίως γεωργικός, κτηνοτροφικός "και
αλιευτικός. Τα κυριότερα προϊόντα ήταν:
οπωρολαχανικά,

λάχανα,

φασόλια,

βαμβάκι, δημητριακά,

μπιζέλια,

ντομάτες

και

μπάμιες. Σημαντικές ποσότητες από τα
οπωρολαχανικά

απορροφούσαν

τα

κονσερβοποιία

Ν.Κίου,

Δαλαμανάρας και
Ναυπλίου.»(Από την Κίο στη Νέα Κίο, 1998)
«Αργότερα φυτεύτηκαν πορτοκαλιές, για να αξιοποιηθεί η γη
και να ανέβει το εισόδημα, αλλά το μικρό μέγεθος του κλήρου δεν
βοηθούσε σε αυτό. Την ίδια τύχη είχε και η προσπάθεια επέκτασης της
κτηνοτροφίας.» (Από την Κίο στη Νέα Κίο, 1998)
«Η αλιεία αναπτύχθηκε παράλληλα με τη γεωργία και μάλιστα οι
παραδοσιακοί ψαράδες δεν ασχολήθηκαν ποτέ με τη γη και ας
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τους δόθηκε κλήρος. Σε μικρό χρονικό διάστημα κατασκεύασαν τις
βάρκες τους και έστησαν τα «νταλιάνια» τους, που υπάρχουν μέχρι
σήμερα. Τα νταλιάνια έδιναν ψάρι κάθε μέρα, όπως στην πατρίδα.
Για τους ψαράδες το ψάρεμα με λάμπα, το μπεζόβολο ή με δίχτυα,
ήταν η καθημερινή βιοποριστική τους δουλειά.»

(Από την Κίο στη

Νέα Κίο, 1998)
«Αναφέραμε ότι οι Κιώτες στην παλιά τους πατρίδα είχαν
πολλές εκκλησίες και ήταν πολύ ευσεβείς. Η πίστη αυτή τους στήριξε
στην καινούρια προσπάθεια, έτσι μόλις ταχτοποιήθηκαν στο νέο τόπο
κατοικίας τους, το πρώτο πράγμα που έκαναν ήταν να φτιάξουν την
εκκλησία τους, την Αγία Ειρήνη.» (Από την Κίο στη Νέα Κίο, 1998)
«Η πρώτη εκκλησία δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο, ήταν ένα μικρό
ξύλινο εκκλησάκι, που χτίστηκε από μια επιτροπή. Αργότερα,
αυτό το μικρό εκκλησάκι γκρεμίστηκε και χτίστηκε ο Βυζαντινός ναός
της Θεομάνας, όπου τοποθέτησαν την θαυματουργό εικόνα της. Η
εικονογράφηση αυτής της εικόνας έγινε το έτος 1152 μηνί Αυγούστω,
όπως γράφει επιγραφή που αποκαλύφθηκε μετά τον καθαρισμό της.
Την εικόνα αυτή διάσωσε από την καταστροφή του 1922, όπως
διαπίστωσε η Υπατία Δελή, η νεωκόρος Μαλάμω Μαυρουδή, η οποία
όταν έφυγε από την Κίο τη φοβερή μέρα της εκκένωσης της Κίου.
πήρε μαζί της τη θαυματουργό εικόνα και την έφερε στην Καβάλα,
όπου

κατάφυγε

αποκαταστάθηκαν

και
στη

εγκαταστάθηκε.
Νέα

Κίο

και

Όταν

οι

πληροφορήθηκαν

Κιώτες
ότι

η

θαυματουργός εικόνα βρίσκεται στην Καβάλα, την παράλαβαν και την
μετάφεραν στη νέα τους πατρίδα.» (Από την Κίο στη Νέα Κίο, 1998)
«Η υποδοχή που επιφύλαξαν οι κάτοικοι της Νέας Κίου στην
εικόνα της Θεομάνας, ήταν μεγαλοπρεπής. Επιτροπή των κατοίκων
παράλαβε από το σιδηροδρομικό σταθμό του Αργούς την εικόνα και
τη μετάφερε με πομπή στη Νέα Κίο.»

(Από την Κίο στη Νέα Κίο,

1998)
«Ντυμένοι με τα καλά τους οι κάτοικοι της Ν. Κίου βγήκαν
στην είσοδο του χωρίου και γονατιστοί την προϋπάντησαν με
ψαλμωδίες και δάκρυα, λέγοντας: Χαίρε η Κεχαριτωμένη», γράφει ο
Π.Παλαιολόγος.» (Από την Κίο στη Νέα Κίο, 1998)
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«Εκτός από αυτή τη θαυματουργό αυτή εικόνα στεγάζεται στο
ναό της Θεομάνας και μια άλλη εικόνα, από την παλαιό Κίο και αυτή,
που παριστάνει τη Θεοτόκο με το θείο βρέφος στην αγκαλιά,
επαργυρωμένη ολόκληρη. Η εικόνα αυτή στόλιζε το εκκλησάκι της
Μονής Ιβήρων στην Κίο και σώθηκε από θαύμα.»

(Από την Κίο στη

Νέα Κίο, 1998)
«Ο ναός της Θεομάνας, που αναφέραμε, χτίστηκε με την
προσφορά του εφοπλιστή Απόστολου Κιουζέ-Πεζά, στη μνήμη της
μητέρας του Γραμματικής.
Ο ίδιος ευεργέτης συνέβαλε

με δικά του χρήματα, στη

δημιουργία του Δημοτικού Σχολείου Ν. Κίου και σε ένα τμήμα του
κατηχητικού σχολείου.» (Από την Κίο στη Νέα Κίο, 1998)
«Ο εορτασμός της Παναγίας, που γίνεται στις 23 Αυγούστου,
αποτελούσε και αποτελεί λαμπρό γεγονός στη ζωή της Ν.Κίου,
κυρίως γιατί είναι η αναφορά και ανάμνηση των Κιωτών στη
χαμένη τους πατρίδα.»
(Από την Κίο στη Νέα Κίο, 1998)
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ΓΙΟΡΤΕΣ, ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ, ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΚΙΟ.

Στην παλιά Κιο
Οι ξεχωριστές γιορτές και τα πανηγύρια τους εκεί ήταν οι εξής, (σύμφωνα
με την εργασία του γυμνασίου της ν. κίου)

1. Παραμονή πρωτοχρονιάς.

Από όλες τις γιορτές, εκείνη που εορταζόταν στα σπίτια της
Κίου πιο πολύ από όλες ήταν η παραμονή της Πρωτοχρονιάς. (Από
την Κίο στη Νέα Κίο, 1998)
«Τα παιδιά χαίρονταν γιατί έλεγαν τα κάλαντα στα σπίτια και
έπαιρναν το σχετικό δώρο. Κυρίως όμως χαίρονταν γιατί γινόταν ο
στολισμός της "Αηβασιλόπιτας". Από το βράδυ της παραμονής
πάνω

σ1

ένα

τραπεζομάντηλο,

τραπέζι

σκεπασμένο

τοποθετούνταν

η

με

λευκό

Αηβασιλόπιτα,

κεντημένο
την

οποία

στόλιζαν με διάφορα φρούτα : σταφίδες και χουρμάδες, καρύδια
και φουντούκια, σύκα ξερά, κυδώνια και μήλα, πορτοκάλια και
μανταρίνια και ό,τι άλλο είχε το κάθε νοικοκυριό.» (Από την Κίο στη
Νέα Κίο, 1998)
«Την επομένη,

το πρωί της_ πρωτοχρονιάς,

μετά την

εκκλησία, έπαιρναν τα παιδιά τα δώρα τους, το δε μεσημέρι όλη η
οικογένεια καθόταν στο τραπέζι για το φαγητό, οπότε ο αρχηγός της
οικογένειας έκοβε την πίτα, αρχίζοντας από το κομμάτι του
Αηβασίλη. Ακολουθούσε το κομμάτι του σπιτιού, έπειτα του
μαγαζιού ή του επαγγέλματος του αρχηγού της οικογένειας και τέλος
το

κομμάτι

των

μελών

της

οικογένειας

κατά

σειρά

ηλικίας,

συμπεριλαμβανομένων και των ξενιτεμένων μελών της. Τυχερός
θεωρούνταν εκείνος που του έπεφτε ο παράς.» (Από την Κίο στη
Νέα Κίο, 1998)
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2. Θεοφάνεια.
«Την παραμονή των Φώτων (η Θεοφανείων) τα παιδιά
έψαλαν τα κάλαντα: «Σήμερον τα Φώτα και η Φωτεινή και χαρές
μεγάλες και οι Αγιασμοί...». Τα κάλαντα τα έλεγαν τα παιδιά από σπίτι
σε σπίτι ανά δύο, τρία ή και μόνα τους. Την ημέρα των Θεοφανείων
φρόντιζαν, κυρίως οι γυναίκες, να προμηθευτούν από την εκκλησία
αγιασμό, με τον οποίο ράντιζαν το σπίτι τους και από τον οποίο
έπιναν όλα τα μέλη της οικογένειας. Από τον αγιασμό της ημέρας των
Θεοφανείων έπαιρναν και οι θαλασσινοί, οι οποίοι τον διατηρούσαν
όλη τη χρονιά μέσα στα πλοία τους, σε φιαλίδια. Όσες φορές δε τους
έπιανε τρικυμία, έριχναν λίγη ποσότητα από αυτόν στη θάλασσα, γιατί
πίστευαν ότι σταματάει η τρικυμία όταν ριχτεί αγιασμός στη θάλασσα.»
(Από την Κίο στη Νέα Κίο, 1998)
«Την ημέρα των Θεοφανείων γινόταν μονοεκκλησιά, δηλαδή η
λειτουργία γινόταν

μόνο στην εκκλησία της Οδηγήτριας,

όπου

προεξήρχε ο Μητροπολίτης Νίκαιας. Ακολουθούσε η πομπή προς τη
θάλασσα, όπου γινόταν η κατάδυση του Σταυρού.» (Από την Κίο στη
Νέα Κίο, 1998)
«Πριν την ημέρα των Θεοφανείων σχηματίζονταν οι ομάδες
των καλυμβητών κάθε συνοικίας. Η Μητρόπολη κατασκεύαζε στην
παραλία

του

Μπαλούκ-παζάρ

μεγάλη

και

στερεή

εξέδρα.

Παρακαλούσαν δε τον πράκτορα των ελληνικών επιβατικών πλοίων
να

κανονίσει έτσι

τα

δρομολόγια

των πλοίων της γραμμής

Κωνσταντινούπολης-Κίου, ώστε ένα τουλάχιστον από αυτά να
παρευρίσκεται την ημέρα των Φώτων στο λιμάνι της Κίου, για να
συμμετέχει στη γιορτή της κατάδυσης του Σταυρού. Ειδοποιούσαν
επίσης τους ιδιοκτήτες όλων των ιστιοφόρων και των βαρκών να
πάρουν μέρος. Προσκλήσεις στέλνονταν και στις Τουρκικές αρχές να
παρευρεθούν, αν το επιθυμούν, στην τελετή.»

(Από την Κίο στη Νέα

Κίο, 1998)
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«Ο Αγιασμός ψαλλόταν, όπως είπαμε, στον ευρύχωρο ναό
της

Οδηγήτριας.

Πριν να τελειώσει ο αγιασμός,

το ελληνικό

ατμόπλοιο με μεγάλες ελληνικές σημαίες στο μεσαίο κατάρτι και την
πρύμνη, αγκυροβολούσε 200-300 μέτρα μπροστά από την εξέδρα.»
(Από την Κίο στη Νέα Κίο, 1998)

«Δεξιά και αριστερά από το ατμόπλοιο μέχρι την παραλία
έπαιρναν θέση τα καΐκια, οι Σαντάλες και οι Αλαμάνες, τα χαμάλ-καΐκια
και οι βάρκες γεμάτα κόσμο κάθε φύλου και ηλικίας. Όμοια και τα σπίτια
της παραλίας, οι πόρτες, τα παράθυρα και τα μπαλκόνια, ήταν
ασφυκτικά γεμάτα από κόσμο.» (Από την Κίο στη Νέα Κίο, 1998)
«Όταν ο Αγιασμός κόντευε να τελειώσει, όλοι εκείνοι
που θα κολυμπούσαν, γυμνοί και φορώντας μόνο τις γούνες τους,
πήγαιναν στην εκκλησία

και

φιλούσαν το

χέρι

του

δεσπότη,

παίρνοντας, κατά κάποιο τρόπο, την άδεια του. Από εκεί πήγαιναν στη
εξέδρα περιμένοντας να έρθει η πομπή.»
(Από την Κίο στη Νέα Κίο, 1998)
«Όταν η πομπή από το Μητροπολίτη, τον κλήρο, τους
ψάλτες, όλες τις αρχές της πόλης και το εκκλησίασμα, έφτανε στη
θάλασσα, τα βαπόρια άρχιζαν να σφυράνε δαιμονισμένα από κάθε
σημείο

της

πόλης,

ζητωκραύγαζαν.»

ενώ

αυτοί

που

ήταν

στην

παραλία

(Από την Κίο στη Νέα Κίο, 1998)

«Μέσα σε τέτοιο περιβάλλον, με τέτοιο θόρυβο και τόσο
ενθουσιασμό, έπεφταν οι κολυμβητές στη θάλασσα. Τότε ο Δεσπότης
ανέβαινε στην εξέδρα και από την άκρη της πετούσε το Σταυρό στη
θάλασσα αρκετά ανοιχτά και σε βάθος 5-6 μέτρα. Ο πανζουρλισμός
συνεχιζόταν μέχρις ότου οι κολυμβητές βρουν το Σταυρό, ο οποίος
δεν επέπλεε αλλά βουλούσε στον πυθμένα της θάλασσας. Μετά την
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λήξη της τελετής τοποθετούνταν στα 1500-2000 μέτρα από την
παραλία ανοιχτά της θάλασσας, αρκετοί τενεκέδες για να επιπλέουν
και

όλη

την

ημέρα

γινόταν

σκοποβολή

με

στόχο

τους

γκαζοντενεκέδες.»
(Από την Κίο στη Νέα Κίο, 1998)
«Ο Σταυρός μετά την ανάδυση του περιφερόταν σε όλα τα
ελληνικά σπίτια της Κίου για προσκύνημα. Τα χρήματα που
συγκέντρωναν από την περιφορά τα διέθεταν για τις φτωχές
οικογένειες, για φιλανθρωπικούς σκοπούς και ένα μέρος αυτών για το
γλέντι των κολυμβητών.» (Από την Κίο στη Νέα Κίο, 1998)
«Την ημέρα των Φώτων η Κίος γιόρταζε την μεγαλύτερη
εθνική της γιορτή και γι’ αυτό το κρασί ξοδευόταν άφθονα και
όλη η πόλη φλεγόταν στη διασκέδαση.»

ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ:

Λαμπρή γιορτή για τον τόπο μα5
Γιορτάστηκαν και φέτος με λαμπρό τρόπο τα Θεοφάνεια. Παραδοσιακά, όπεος πάντα, με τον
σταυρό να πηγαίνει στον βυθό, δεκάδες
κολυμβητές να τον ψάχνουν, οι βάρκεζ των ψαράδων αγκυροβολιμένες περιμετρικά να δημιουργούν
γιορτινή ατμόσφαιρα, οι πυροβο
λισμοί. τα περιστέρια και τα βεγ
γαλικά να λαμπρύνουν την ατμό
σφαιρα και οι χιλιάδες επισκέπτες
να παρακολουθούν με κατάνυξη την τε
λετή.

(περιοδικό νεα Κίος τεύχος 4° Ιανουάριου 2002)
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3. Η γιορτή του αγίου Ιωάννη του Πρόδρομου (Κλήδονας)
Ο Κλήδονας συμπίπτει με την ημέρα του γιορτασμού του Ιωάννη του
Πρόδρομου (24 Ιουνίου).
«Την παραμονή της γιορτής σε κάθε πλατεία, συνοικία ή οδό
της Κίου, τα αγόρια άναβαν φωτιές, για τις οποίες χρησιμοποιούσαν
ξερά κλαδιά δέντρων και όταν θέριευε η φωτιά, πηδούσαν όλοι
από πάνω της. Αυτό το θέαμα κρατούσε αρκετές ώρες, μιας και
είχαν από πριν συγκεντρώσει πολλά κλαδιά για να μην σβήσει η
φωτιά. Την ίδια ώρα τα κορίτσια έπαιρναν* νερό από την θάλασσα ή
την βρύση, που έπρεπε να είναι αμίλητο, δηλαδή δεν έπρεπε να
μιλάνε κατά τη μεταφορά του. Το αμίλητο νερό το έβαζαν μέσα σε
δοχεία και η κάθε μια κοπέλα έριχνε μέσα σε αυτό ένα αντικείμενο,
συνήθως

λουλούδια,

βέρα,

βελόνα,

καθρεφτάκι,

καρφίτσα,

δαχτυλήθρα, φουρκέτα, δαχτυλίδι, προσέχοντας να μη δει καμία
άλλη τι ρίχνει μέσα στο δοχείο. Το δοχείο αυτό το τοποθετούσαν σε
ένα ψηλό μέρος στο ύπαιθρο ή στα κεραμίδια του σπιτιού, «για
να το δουν τα άστρα και να κατέβουν οι Μοίρες να το
μελετήσουν».
«Την

(Από την Κίο στη Νέα Κίο, 1998)
επομένη,

πριν

από

την

ανατολή

του

ήλιου,

συγκεντρώνονταν όλα τα κορίτσια στο σπίτι που κράτησε το
δοχείο και άρχιζε το βγάλσιμο του Κλήδονα, που κρατούσε περίπου
μια ώρα Το δοχείο ήταν σκεπασμένο με ένα άσπρο κάλυμμα και ένα
κορίτσι έβγαζε με το χέρι του ένα- ένα τα αντικείμενα που είχαν
ριχτεί μέσα στο δοχείο από το προηγούμενο βράδυ και τα έκρυβε
στη χούφτα του. Καλούσε δε με τη σειρά ένα -ένα τα κορίτσια να
απαγγείλουν

τραγούδια

ή

στίχους

,τα

οποία

είχαν

για

τις

ενδιαφερόμενες σημασία χρησμού. Σε εκείνη δηλαδή στην οποία
ανήκε το αντικείμενο που έβγαινε, αφορούσε το περιεχόμενο του
στίχου που συνόδεψε την εμφάνιση του. Αφού γινόταν γνωστό
ποιας ήταν το αντικείμενο και επομένως σε ποια αντιστοιχεί
ο στίχος, άρχιζαν οι κρίσεις και τα σχόλια του στίχου και η παρέα
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ξέσπαγε σε γέλια. Αυτό επαναλαμβανόταν μέχρι να βγουν από
το δοχείο όλα τα αντικείμενα. Συνέβαινε όμως, όταν οι στίχοι ή
τα τραγούδια να μην ήταν σύμφωνα με τις προβλέψεις των
κοριτσιών και για να μην προκαλέσουν σχόλια σε βάρος τους ,να
μην ομολογούν το αντικείμενο τους, λέγοντας ότι χάθηκε και δεν
βρίσκεται στο δοχείο.»

(Από την Κίο στη Νέα Κίο, 1998)

«Μετά, τα αρραβωνιασμένα κορίτσια έλεγαν τα στιχάκια
στους αρραβωνιαστικούς τους, εάν βέβαια ήταν σύμφωνα με τις
επιθυμίες τους, για να μάθουν την τύχη που τους επιφύλασσαν οι
Μοίρες.»

(Από την Κίο στη Νέα Κίο, 1998)

Το κάψιμο του Βαραββά στη νέα Κίο

Και μνήμες του
πασχαλινού αυτού
εθίμου αττό την
πατρώα γη των
Κιωτών, την Κίο
της Μικρασίας

«Την

Μεγάλη

Παρασκευή

9

Απριλίου, θα αναβιώσει για άλλη
μια

φορά

στη

Νέα

Κίο

ένα

παμπάλαιο έθιμο. Πρόκειται για το
έθιμο της καύσης του Βαραββά που
μας έρχεται από

την

Κίο της

Μικρός Ασίας και συγκεντρώνει
πλήθος κόσμου εντός και εκτός
Αργολίδας αφού είναι μοναδικό

στο είδος του. Ο Βαραββάς, που ετοιμάζεται με ιδιαίτερη επιμέλεια
από τους υπαλλήλους του Δήμου το πρωί της Μεγάλης Παρασκευής, το
βράδυ παραδίνεται στην πυρά κατά την ώρα της Περιφοράς του
Επιταφίου, ενώ τα πολύχρωμα βεγγαλικά πλημμυρίζουν τη νύχτα με
ήχο και φως εντυπωσιάζοντας μικρούς και μεγάλους και δίνοντας μια
άλλη νότα στο πένθιμο ύφος της ημέρας...»

(τα νέα της Αργολίδας, 9-

10 Απριλίου (Μ.Παρασκ-Μ.Σαββατο) 2004)
Το έθιμο στην Κίο
«Υπήρχε η συνήθεια εις πάλαιαν Κίον, καθώς εις αλλάς πόλεις της
Μ. Ασίας, όπως κατά την περιφορά του Επιταφίου, την νύχτα της
Μεγάλης Παρασκευής ττρος το Μ. Σάββατο, εκάστη ενορία της
πόλεως καίει ένα ομοίωμα ανθρώπου εκ χόρτων ξηρών, εις το
οποίον, παλαιόθεν εδόθη το όνομα "ΒΑΡΑΒΑΣ" το όνομα δηλ. του
Εβραίου ληστού εις τον οποίον τη αξιώσει του εβραϊκού όχλου,
έδωσεν χάριν ο διοικητής Πόντιος Πιλάτος αντί του Ιησού
Χριστού, τον οποίον παρέδωσε δια να σταυρωθεί. Η συνήθεια αυτή
επεκράτησε εις Κίον από παλαιοτάτην εποχήν. Από την Κυριακήν
δε των Βαΐων ήρχιζεν εις την πόλιν η προετοιμασία δια την
επιβλητικωτέραν εμφάνισιν

και το μεγαλειώδες "κάψιμο του

Βαραβά". Ολη η νεολαία της Κίου, την Κυριακή των Βαΐων
συνεκεντρώνετο εις το προαύλιο των εκκλησιών κατά ενορίας και
εκεί υπό την καθοδήγησιν των αυτοχειρο-τονημένων αρχηγών,
ελάμβανεν έκαστος σχετικός οδηγίας, περί του είδους προμήθειας
ενός εκάστου δια το απαιτούμενον υλικόν (πάσσαλος, όσο το
δυνατόν μεγάλου μεγέθους,

συγκέντρωσις ξηρού

χόρτου

και

ανάλογα παλαιό ρούχα) δια την κατασκευήν του Βαραβά. Και τα
μεν ρούμια (ξηρά χόρτα) μεταφέροντα δΐ όνων από τα βουνά, ο δε
πάσσαλος

έπρεπε

να

εξευρεθεί

δια

κλοπής

είτε

από

ημικατεστραμμένας οικίας, είτε από κανένα "νταλιάνι" (απόχη) όπου
ε-χρησιμοποιούντο πάσσαλοι δια το στήσιμο των πλεματιών, είτε
από καμίαν αυλή οικίας που συνήθιζαν να έχουν διάφοροι δια
μελλοντικήν των χρήσιν. Οπωσδήποτε με πάσαν θυσίαν, η δοκός
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αυτή έπρεπε να εξευρεθεί. Και πάντοτε εξευρίσκετο δια νυχτερινών
εξορμήσεων 10-15 νέων εις μέρη επισημανθέντα από την ημέρα.
Από δε την Μεγάλην Πέμπτην ήρχιζεν εις εκάστην ενορίαν η
κατασκευή του Βαραβά, όστις ενίοτε έφθανεν εις ύψος τα 6-10
μέτρα. Το χονδρό και μεγάλο εις μήκος ξύλο περιετυλίσσετο εις
μέγα πάχος με ξερά χόρτα (ρούμια) τα οποία εδένοντο με σύρμα
χονδρό. Ενίοτε εις τον Βαραβάν προσετίθεντο και χείρες και
κεφαλή επίσης με ρούμια, εις δε τον λαιμόν εστολίζετο και με
κολλιέ,

κατασκευαζόμενον

είτε

από

κελύφη

αποξηραμένα

σαλιάγκων, είτε από καρούλια (μακαράδες). Το απόγευμα της Μ.
Παρασκευής, κατόπιν συγκεντρώσεως, όχι μόνον της νεολαίας αλλά
και πλείστων ανδρών, εγίνετο το στήσιμο του Βαραβά. Με ξύλα, με
λοστούς, με διαβολόσκαλες και με παλαμάρια σχοινιών εσηκώνετο ο
πελώριος Βαραβάς και ετοποθετείτο, κατά βάσιν, εντός ετοίμου
μεγάλου λάκκου, ενός ή δύο μέτρων βάθους και εστερεούτο εντός
αυτού δι’ ογκωδών λίθων και χώματος. Και όταν η εργασία της ετοι
μασίας ετελείωνεν και απεσύρετο ο κόσμος, ο αρχηγός της ενορίας
διώριζε σκοπούς από τους ισχυρότερους και θαρραλεώτερους
νέους προς φύλαξίν του, διότι υπήρχε κίνδυνος, παιδιά άλλης
ενορίας να του βάλουν φωτιά προτού έλθει η κατάλληλος ώρα. Και
όταν η περιφορά του Επιταφίου διήρχετο από το μέρος όπου ήτο
ντυμένος ο Βαραβάς, κατόπιν διαταγής του αρχηγού, χιλιάδες
αναμένα κεριά τον ε-πλησίαζαν και τον έδιδον φωτιά. Αι φλόγες,
λόγω του μεγέθους του, ανήρχοντο εις μέγα ύψος και οι σπίθες αυτού
προκαλούσαν θέαμα φαντασμαγορικό ν. Υπήρξεν εποχή κατά την ο
ποίαν τοσαύτη αντιζηλία υπήρχε μεταξύ της νεολαίας των πέντε
ενοριών της παλαιάς Κίου, Αγίου Γεωργίου, Προφήτου Ηλιου,
Οδηγήτριας, Αγίου Ιγνατίου και Μητροπόλεως, ώστε ελάμβαναν χωράν
και λυσσώδεις πετροπόλεμοι μεταξύ των, κατά τους οποίους
εχρησιμοποιούσαν και όπλα οπισθογεμή, άσφαιρα εννοείται. Ο
"Αγιος Γεώργιος" προσεπάθει να κλέψει τα "ρούμια" ή ολόκληρον τον
Βαραβάν της "Οδηγήτριας", η "Οδηγήτρια" να κλέψει τον της "Μη
τροπόλεως", η "Μητρόπολις" τον του "Αγίου Ιγνατίου" και ούτω καθ'
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εξής. Προς τούτο εγίνοντο εξορμήσεις ομάδων νέων με μικρότερα
παιδία. Ούτοι ήσαν εξοπλισμένοι με ογκώδεις ράβδους, σανίδας και
λίθους, τραγουδούντες διάφορα πατριωτικά τραγούδια. Οταν δε
εκατέρωθεν

αντίπαλοι

ομάδες

συνηντώντο,

τότε

ήρχιζεν

ο

πετροπόλεμος και το ξύλο, κάπου-κάπου δε έρριχναν και καμιά
ντουφέκια με πιστόλια, με μονό ή με τσιφτόπλα. Εις μίαν τοιούτον
εξόρμησιν μεταξύ του "Αγίου Γεωργίου" και της "Οδηγήτριας" λαβών
μέρος και ο υποφαινόμενος με την ομάδα του Αγίου Γεωργίου, παρά
το

σπίτι

της Αναστασίας

Τσομά

επί

της

οδού

μεταξύ

των

μεταξοσκωληκοτροφείων του Δημοσθένη Πινατση και Χαριλάου Παπαδοπούλου, εδέχθην μία ντουφέκια με πιστόλαν γεμάτη σκάγια, εκ
των όπισθεν, ριφθείσαν από τον Αλέκον, υιόν του Σπύρου Καγγελάρη,
εναντίον μου. Εκ των σφαιριδίων 8-10 ετρύπησαν το παλτό μου και 4
με ευρήκαν εις τα πόδια. Υπήρξαν χρονιές, κατά τις οποίες αϊ νεολαίαι
των ανδρών εφοδιαζόμεναι,

δια κλοπής,

με ντούγιες από τα

βουτσάδικα, κατεσκεύαζον από αυτές ομοιώματα πολεμικών όπλων,
αντί δε φυσιγγίων, εζώνοντο σταυροειδώς αρμαθιές από μεγάλα
βαλανίδια. Κατά φάλαγγας δε εις τετράδας και με σημαίας Τουρκικός
και Ελληνικός, παρήλαυνον ολόκληρον την Μεγ. Εβδομάδα εις την
πόλιν της Κίου, τραγουδώντας διάφορα θούρια. Αρχηγοί των
νεολαιών τούτων ήσαν κατά ενορίας οι εξής: Του Αγίου Γεωργίου ο
Γιάννη Καραμπατζάκης (Τζητζής), του Προφήτου Ηλία ο Σταύρος
Καραμπατζας, της Οδηγήτριας ο Αλέκος Καγγελάρης, του Αγίου Ιγνα
τίου ο Μήτσος Κ. Στρούμπος και της Μητροπόλεως ο Πάνος Εγγλέζος.
Ω αλησμόνητα μεγαλεία που η θύμησίς σας προκαλεί την θλίψη".» (τα
νέα της Αργολίδας, 9-10 Απριλίου 2004)
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Εορτές και εκδηλώσεις
«Στην Κίο, όπως και σε άλλες πόλεις της Τουρκίας, εκείνο που
μας κρατούσε ενωμένους και μας ξεχώριζε από τους Τούρκους, ήταν
το εθνικό αίσθημα το οποίο διατηρούσαμε κάτω από το θρησκευτικό
μανδύα. Η θρησκεία ήταν εκείνη που μας κρατούσε ενωμένους γι"
αυτό και όλες μας οι εκδηλώσεις γινότανε κάτω από θρησκευτική
κάλυψη, και ως επίκεντρο είχαμε πάντοτε την εκκλησία και τα σχολεία.
Η

θρησκεία

αποτελούσε

το

καμουφλάζ

για

κάθε

εθνική

δραστηριότητα.»
(Κουλίγκας Β., 1988)
Εορτή των Τριών Ιεραρχών
«Η

γιορτή

αυτή

άρχιζε

με

αρχιερατική

λειτουργία

στον

μητροπολιτικό ναό της Οδηγήτριας στην οποία χοροστατούσε ο
μητροπολίτης Νίκαιας περιστοιχιζόμενος από όλους τους παπάδες.
Γινόταν δηλαδή μνημόσυνο των Τριών Ιεραρχών με συμμετοχή των
μαθητών των σχολείων, της δημογεροντίας κ.λπ.»

(Κουλίγκας

Β.,1988)
«Μετά τη λειτουργία, ξεκινούσε η πομπή με επικεφαλής τα
εξαπτέρυγα, το δεσπότη και τους παπάδες, και τα κόλυβα φυσικά, με
κατεύθυνση το Παρθεναγωγείο, το οποίο βρισκότανε λίγα μέτρα από
την εκκλησία. Στη μεγάλη αίθουσα τελετών του Παρθεναγωγείου,
ύστερα

από

σύντομη

παρευρισκόμενους,

δέηση,

και

μοιράζονταν

επακολουθούσε

τα

κόλυβα

σχολική

στους

γιορτή

με

απαγγελίες, τραγούδια, ποιήματα κ.λπ.» (Κουλίγκας Β.,1988)
‘Στη γιορτή αυτή, καλούσαν και τον Καϊμακάμη (πολιτικό διοικητή),
η παρουσία του οποίου ήταν τυπική, φυσικά, διότι ως Τούρκος, δεν
καταλάβαινε τίποτα από τις εκδηλώσεις και τα ποιήματα, τα οποία
πολλές

φορές

ήταν

πατριωτικά

και

καλύπτοντα

θρησκευτικό μανδύα, όπως αναφέρω και πιο πάνω.»

κάτω

από

(Κουλίγκας

Β.,1988)
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Εορτή των Εξετάσεων
«Στο τέλος του σχολικού έτους, γινόταν;-; λαμπρή γιορτή των
Σχολείων στη μεγάλη αίθουσα του Παρθεναγωγείου και για τα δύο
σχολεία μαζί (Αρρεναγωγείο και Παρθεναγωγείο) όπου εκτός του
τυπικού μέρους των προφορικών εξετάσεων, που αποτελούσε μάλλον
επίδειξη των γνώσεων των μαθητών, επακολουθούσε γιορτή με
τραγούδια, απαγγελίες κ.λπ. και τελείωνε με την απονομή των
απολυτηρίων στους τελειόφοιτους.»
(Κουλίγκας Β., 1988)
«Τη γιορτή, αυτή, τιμούσαν με την παρουσία τους εκτός από την
δημογεροντία, του Μητροπολίτη, του κλήρου κλπ, και οι τούρκικες
πολιτικές αρχές, ο Καϊμακάμης (πολιτικός διοικητής) ο Δήμαρχος και
άλλοι. Θα πρέπει να αναφέρω ιδιαίτερα ότι η τελευταία τελετή των
εξετάσεων, που έγινε τον ιούλιο του 1922, έγινε με εξαιρετική
λαμπρότητα. Την τίμησε με την παρουσία του και ο ναύαρχος
Νικόλαος Βότσης, κυβερνήτης του θωρηκτού «ΛΗΜΝΟΣ» το
οποίο ναυλοχούσε εκείνες τις μέρες στην Κίο.»
(Κουλίγκας Β.,1988)
«Ο Ναύαρχος προσήλθε στην τελετή με μεγάλη στολή μαζί με
ολόκληρο το επιτελείο του. Αυτός έκαμε και την απονομή των
Απολυτηρίων στους τελειόφοιτους. Ήταν η τελευταία σχολική
γιορτή στην Κίο, διότι τον άλλο μήνα επακολούθησε η Μικρα
σιατική Καταστροφή και τα πάντα χαθήκανε για πάντα. Ο Ελλη
νισμός της Μικρασίας έσβησε για πάντα. Με την ευκαιρία νομίζω ότι
θα πρέπει να πω μερικές λέξεις για τον ναύαρχο Νικόλαο Βότση.»
(Κουλίγκας Β.,1988)
«Ήταν εκείνος που ως υποπλοίαρχος, κυβερνήτης ενός μικρού
πολεμικού,

κατά τον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του

1912,

και

συγκεκριμένα τον Οκτώβριο του 1912, κατάφερε με το μικρό
εκείνο πολεμικό, να μπει στον κόλπο της Θεσσαλονίκης, αφού
πέρασε το στενό του Καράμπουρνου, που ήταν οχυρωμένο με
βαριά πυροβόλα και να βουλιάξει με τορπίλη το μεγάλο τουρκικό
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θωρηκτό «ΦΑΤΙΧ ΜΠΟΥΛΕ» το οποίο, με τα μεγάλα κανόνια του,
υπεράσπιζε την Θεσσαλονίκη.» (Κουλίγκας Β., 1988)
«Προς τιμήν αυτού του ήρωα, ύστερα από παρέμβαση του
αείμνηστου-διευθυντή της Σχολής, Παναγιώτη Πινάτση, κάναμε μια
αλλαγή σε μια στροφή στο τραγούδι «Ναύτη του Αιγαίου» το οποίο
τραγουδήσαμε την ημέρα εκείνη και αντικαταστήσαμε την λέξη
«ναύτη» με την λέξη «Βότση». Δηλαδή, εκεί που έλεγε το τραγούδι:
«Με την ανδρεία του Κανάρη και με του Ναύτη την ψυχή
«τον δυστυχή εχθρό τρομάζω και δεν τολμά να κινηθεί»
το κάναμε:
«Με την ανδρεία του Κανάρη και με του Βότση την ψυχή...» Με αυτό
συγκινήθηκε ο Βότσης και μας ευχαρίστησε. Θυμάμαι ακόμη,
όταν κάμναμε δοκιμές στο Σχολείο, προετοιμασίες για την τελετή,
και τραγουδούσαμε αυτό το τραγούδι, μας συνιστούσε ο Πινάτσης
να το τραγουδάμε με στόμφο και να τονίζουμε την λέξη «ΒΟΤΣΗ»
διότι, όπως μας έλεγε, θα ήταν και ο ίδιος ο Βότσης στην τελετή.
Αξέχαστες πραγματικά μέρες που δυστυχώς δεν ξανάρχονται.»
(Κουλίγκας Β., 1988)
«Η Κίος, η Μικρασία και ολόκληρος ο Μικρασιατικός Ελληνισμός
χαθήκανε για πάντα. Τα πάντα ξεριζωθήκανε. Ας μένουν τουλάχιστον
για μας τους επιζώντες οι αναμνήσεις και διδάγματα για τα παιδιά μας
και τις μέλλουσες γενιές.»

(Κουλίγκας Β.,1988)

Πάσχα — Δεύτερη Ανάσταση
«Η Δεύτερη Ανάσταση, όπως λέγαμε την γιορτή της αγάπης,
γινότανε κατά το μεσημέρι με τον επισημότερο τρόπο.»
«Η εκδήλωση έπαιρνε πάνδημο χαρακτήρα. Γενική συγκέ
ντρωση στο Δεσποτικό, όπου συγκεντρωνότανε οι παπάδες όλων
των εκκλησιών, τα εξαπτέρυγα και τα Αναστάσιμα Λάβαρα από όλες
τις εκκλησίες της Κίου, η μπάντα του Μουσικού Συλλόγου, κλπ. και
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στην συνέχεια με μεγάλη πομπή, με επικεφαλής την Μπάντα, τα
εξαπτέρυγα, τα Αναστάσιμα Λάβαρα, τους παπάδες και τον Δεσπότη,
που λάμπανε μέσα στα χρυσοποίκιλτα άμφια, κατευθύνονταν στην
εκκλησία της Κοίμησης της Θεοτόκου, στο Παζάρι, όπου γινότανε η
μεγάλη λειτουργία. Διαβάζανε το ευαγγέλιο σε διάφορες γλώσσες,
φυσικά και στην τούρκικη.»

(Κουλίγκας Β., 1988)

«Θα πρέπει να τονίσω, ότι την ημέρα εκείνη η εκκλησία ήταν
κατάμεστη από κόσμο, όχι μόνο από χριστιανούς, αλλά και από
πολλούς Τούρκους, ακόμη και Εβραίους, οι οποίοι ερχόντουσαν για
να

απολαύσουν

την

λαμπρή

τελετή

των

χριστιανών.»

(Κουλίγκας Β., 1988)
«Στην τελετή εκείνη, συμμετείχε και η Αρμένικη εκκλησία και ο
Αρμένιος παπάς εδιάβαζε το ευαγγέλιο στα αρμένικα. Έτσι η γιορτή
εκείνη, της αγάπης, αποτελούσε μια πραγματική αγάπη όλων των
χριστιανών, ακόμη και των ετεροδόξων.» (Κουλίγκας Β., 1988)
«Αφού τελείωνε η λειτουργία στην εκκλησία, ξεκινούσε πάλι η ίδια
πομπή, με κατεύθυνση αυτή τη φορά στο άλλο άκρο της πόλης, στον
Αϊ-Γιώργη, που ήταν στη ν περιοχή του

Γενημαχαλά,

όπου

επαναλαμβανότανε η ίδια ιεροτελεστία μαζί και το τέλος της γιορτής.»
(Κουλίγκας Β., 1988)
«Θα πρέπει εδώ όμως να αναφέρω, ότι η πομπή έκαμνε μια
διακοπή όταν στην δεύτερη διαδρομή περνούσε από το Δεσποτικό,
που ήταν στο κέντρο της Πόλης, από την οποία αποχωρούσε ο
Δεσπότης, ίσως και λόγω ηλικίας, διότι ήταν πολύ γέρος και δεν θα
μπορούσε να συνεχίσει διότι ο δρόμος προς τον Αϊ-Γιώργη ήταν
ανηφορικός.»

(Κουλίγκας Β., 1988)

«Στο διάστημα αυτό, ανεβαίνανε στο Δεσποτικό μαζί με τον
Δεσπότη, όλοι οι παπάδες, οι δημογέροντες και λοιποί προύχοντες,
όπου ο Δεσπότης εμοίραζε κόκκινα αυγά σε όλους.»
«Η Ανάσταση η οποία ήταν η μεγαλύτερη γιορτή της χρι
στιανοσύνης και φυσικά των υπόδουλων, γιορταζότανε με άφθονο
τουφεκίδι. Από μέρες οι νέοι της Κίου προετοιμαζότανε για την
Ανάσταση. Κάμναμε προμήθεια από μπόλικο μπαρούτι κλπ. και μόλις
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ακουότανε ο παπάς να ψάλλει το «Χριστός Ανέστη», άρχιζε το
τουφεκίδι που διαρκούσε όλη μέρα.»

(Κουλίγκας Β., 1988)

Εορτή των Φώτων
«Τα Φώτα τα γιορτάζαμε με ιδιαίτερη λαμπρότητα. Γι' αυτό την
ημέρα εκείνη λειτουργούσε μια μόνο εκκλησία, η Οδηγήτρια, όπου
γινότανε η επίσημη τελετή. Γινότανε αρχιερατική λειτουργία με όλους
τους παπάδες από όλες τις εκκλησίες και ο Μεγάλος Αγιασμός.»
(Κουλίγκας Β., 1988)
«Η λειτουργία άρχιζε από πολύ πρωί, από την νύκτα σχεδόν και
διαρκούσε μέχρι τα ξημερώματα, οπότε επακολουθούσε η μεγάλη
πομπή προς την θάλασσα για την κατάδυση του σταυρού.»
(Κουλίγκας Β., 1988)
«Η κατάδυση του σταυρού, το ρίξιμο του σταυρού στη θάλασσα,
όπως το λέγαμε, γινότανε στην παραλία του Μπαλούκπαζαρι, κοντά
στο Δεσποτικό. Είχε δε μεγάλο ενδιαφέρον η τελετή εκείνη, διότι η
συμμετοχή των κολυμβητών ήταν μεγάλη και ο αγώνας για το
πιάσιμο του σταυρού μεγάλος. Γινότανε δε ως εξής:

Ερχόντουσαν

πολλά καΐκια στον χώρο της τελετής, ψαροκάικα κυρίως, τα οποία
περιστοιχίζανε τον τόπο που θα έπεφτε ο σταυρός. Σχηματίζανε
δηλαδή ένα κεφάλαιο «Π» και μπορούσε όποιος ήθελε να ανέβει στα
καΐκια για να παρακολουθήσει. Εκτός από τα καΐκια, ερχότανε και το
βαπόρι που εκτελούσε την συγκοινωνία με την Κωνσταντινούπολη
και έπαιρνε θέση απέναντι από την εξέδρα που θα ανέβαινε ο
Δεσπότης για να ρίξει το σταυρό. Καθυστερούσε την αναχώρηση για
την

Πόλη

το

βαπόρι,

για

να

μπορέσουν

παρακολουθήσουν το ρίξιμο του σταυρού.»

οι

επιβάτες

να

(Κουλίγκας Β., 1988)

«Στην τελετή ερχότανε και ο Τούρκος Λιμενάρχης με την βάρκα
του Λιμεναρχείου με τουρκική σημαία

και καταλάμβανε θέση στη

μέση του χώρου της τελετής. Στην συνέχεια, οι κολυμβητές οι
οποίοι αναμένανε στην παραλία, γυμνοί, μόλις έφθανε η πομπή και
πριν ακόμη ανέβει ο Δεσπότης στην εξέδρα, κάμνανε βουτιά στη
θάλασσα, έτοιμοι να πιάσουν το σταυρό.
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Η κατάδυση του σταυρού στη θάλασσα γινότανε στην Κίο κατά
κάποιο ιδιόρρυθμο τρόπο, διαφορετικό από ό,τι συνέβαινε σε άλλα
μέρη. Δηλαδή, οι κολυμβητές δεν ανέμεναν να πέσει ο σταυρός στη
θάλασσα για να κάνουν βουτιά να τον πιάσουν, αλλά μπαίνανε στην
θάλασσα και ανάμεναν το ρίξιμο του σταυρού, προσπαθώντας, αν
ήταν δυνατό, να τον πιάσουν στον αέρα. Με την σειρά του όμως και
ο Δεσπότης προσπαθούσε να τους παραπλανήσει γι' αυτό έκαμνε
διάφορες κινήσεις, ότι δήθεν θα έριχνε τον σταυρό σε ορισμένη
κατεύθυνση, πότε αριστερά, πότε δεξιά, αναγκάζοντας έτσι τους
κολυμβητές να μετακινούνται πότε από εδώ και πότε από κει και
τελικά, τον έριχνε σε μέρος που δεν υπήρχαν κολυμβητές.»
(Κουλίγκας Β., 1988)
«Αμέσως αρχίζανε τα μακροβούτια και ο υποβρύχιος αγώνας για
την ανεύρεση του. Ο σταυρός ήταν ξύλινος, αλλά ήταν δεμένος σε
βαρίδια από μολύβι, για να βουλιάζει και έπρεπε οι κολυμβητές να
κάνουν πολλά μακροβούτια για να τον εντοπίσουν.»

(Κουλίγκας

Β., 1988)
«Ο αγώνας "δεν τελείωνε με την ανεύρεση του σταυρού.
Έπρεπε ο κολυμβητής που θα έπιανε τον σταυρό να μπορέσει να τον
κρατήσει γερά διότι πέφτανε απάνω του οι άλλοι για να του τον
πάρουν. Έτσι, μετά την ανεύρεση του από τον οποιοδήποτε
κολυμβητή, επακολουθούσε πάλη μέσα στη θάλασσα, μεταξύ των
κολυμβητών, για να τον αρπάξουν από τα χέρια του άλλου και νικητής
ήταν εκείνος που θα κατόρθωνε να τον παραδώσει στα χέρια του
Δεσπότη. Έτσι πολλές φορές ο σταυρός περνούσε από πολλά χέρια.
Και ο αγώνας εκείνος έπαιρνε διαστάσεις, που πολλές φορές
συνεχιζότανε και στην ξηρά, σε σημείο που επενέβαιναν και μη
κολυμβητές για να τους χωρίσουν. Ο λόγος του καυγά, για να μπούμε
και στην ουσία, ήταν τα οικονομικά κίνητρα. Διότι εκείνος που θα
κατόρθωνε τελικά να παραδώσει τον σταυρό στο Δεσπότη, είχε το
προνόμιο να τον περιφέρει σε όλη την Κίο, στα σπίτια και τα μαγαζιά
για προσκύνημα, μέσα σε αργυρό δίσκο που του παραχωρούσε η
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κοινότητα,· και τα οικονομικά οφέλη από τα φιλοδωρήματα ήταν
σημαντικά.»

(Κουλίγκας Β.,1988)

«Συνήθως οι κολυμβητές ήσαν οργανωμένοι κατά ομάδες είτε
κατά συνοικίες είτε κατά παρέες και κάμνανε ομαδικό αγώνα για το
πιάσιμο του σταυρού.»

(Κουλίγκας Β.,1988)
(Κουλίγκας Β.,1988)

Εορτή του Χριστού (Μεταμόρφωση του

Σωτήρος) — 6

Αυγούστου
«Η εκκλησία της Μεταμόρφωσης (του Χριστού όπως την λέγαμε)
ήταν λίγα χιλιόμετρα πέρα από την Αγυά. Πηγαίναμε εκεί είτε με
βάρκες, ή με τα πόδια (οδικώς). Η απόσταση με τα πόδια ήταν
περίπου μια ώρα.»
«Η τοποθεσία ήταν μαγευτική. Ψηλά πλατάνια και γύρω γύρωδάση από ελιές. Πολλά κρύα τρεχούμενα νερά, τόσο κρύα που
βάζαμε καρπούζια στις γούρνες για να παγώσουν. Οι εκδρομείς που
ερχόντουσαν, έβαζαν τα καρπούζια τους στις γούρνες, τα οποία
προηγουμένως σημάδευαν με τα αρχικά τους ονόματα για να
ξεχωρίζουν.»

(Κουλίγκας Β.,1988)

«Η απόσταση της εκκλησίας από τη θάλασσα, που ήταν και η
πλατεία, δεν ήταν περισσότερο από εκατό μέτρα. Ο δρόμος που
οδηγούσε

από

τη

θάλασσα

στην

πλατεία

της

εκκλησίας,

περιβαλλότανε από καβάκια (λεύκες) και με χαντάκια από τις δύο
πλευρές, όπου έτρεχε λίγο μεν αλλά καθαρό νερό, όπου ζούσαν
πολλά καβουράκια τα οποία εμείς τα παιδιά τρέχαμε να πιάσουμε. Τα
χαντάκια, δεξιά και αριστερά του δρόμου,

ήταν καλυμμένα με

βατομουριές, βατσινιές τις λέγαμε, και έτσι σε συνδυασμό με τα
καβάκια και το τρεχούμενο νερό κάτω από τις βατομουριές καθώς και
το αεράκι που φυσούσε και κουνούσε τα καβάκια, εδημιουργείτο μια
ευχάριστη εικόνα, μια εικόνα μαγευτική. Γι αυτό και ο Κιώτης
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ποιητής, ο Χρήστος Δελής, αναφερόμενος στην τοποθεσία εκείνη,
στο ποίημα του «ΚΙΩΤΙΚΟ» γράφει:
«Τι πανηγύρι στο Χριστό... τι κοριτσίστικοι λαιμοί και μάτια
πυροφάνια!
«Και τα τραγούδια αναλυτοί καϋμοί και στεναγμοί «με τα καβάκια
υψίφωνους και μπάσους τα πλατάνια.»

(Κουλίγκας Β., 1988)

«Σ' αυτή τη γιορτή, που γινότανε στο μέσο του καλοκαιριού,
ερχότανε πολύς κόσμος. Άλλοι με βάρκες, άλλοι με τα πόδια.
Φτιάχνανε κούνιες στα πλατάνια και

μετά την απόλυση της

εκκλησίας, στρωνότανε στο φαγοπότι και στο γλέντι, που διαρκούσε
ολημέρα.»

(Κουλίγκας Β., 1988)

«Ο κόσμος ερχότανε με τα φαγητά τους τα σαρακοστιανά. Βλέπετε
ο κόσμος ήταν πολύ θρήσκος στην Κίο και εννοούσε να συνδυάζει την
σαρακοστή του δεκαπενταύγουστου με τα φαγητά που έτρωε.»
(Κουλίγκας Β., 1988)
«Υπήρχε και καφενείο στον «Χριστό» για όσους θέλανε να το
χρησιμοποιήσουν. Αλλά ωραιότερα ήταν για κείνους που στρώνανε
τις βρανιές τους κάτω από τα δένδρα. Και μια που η θάλασσα ήταν
πολύ κοντά, πολλοί δεν χάνανε την ευκαιρία να κολυμπήσουν στα
ολοκάθαρα νερά, να πιάσουν καβουράκια, να βγάλουν στρίδια, που
ήταν άφθονα.» (Κουλίγκας Β., 1988)

Παζαριώτισσα / Κοίμηση της Θεοτόκου (Μητρόπολη)
«Στις 15 Αυγούστου, γιορτή της Παναγίας, γινότανε μεγάλο
πανηγύρι

στην Παζαριώτισσα.

(κρατούσε

15

μέρες και

ήταν

εμποροπανήγυρης όπου έρχονταν πολλοί και από διπλανά χωριά)
Την λέγαμε Παζαριώτισσα διότι ήταν στο Παζάρι (Αγορά). Εκτός από
τη μεγάλη εκκλησία, τη Μητρόπολη, όπως τη λέγαμε, υπήρχε και μια
μικρότερη εκκλησία στον περίβολο του ναού, όπου υπήρχε και
άγιασμα μέσα σ' αυτήν και χρυσόψαρα, κατά το πρότυπο της
εκκλησίας του Βαλουκλή στην Κωνσταντινούπολη.

(Κουλίγκας

Β., 1988)
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«Την ημέρα αυτή γινότανε μεγάλο πανηγύρι και ερχότανε
πολλοί ξένοι από τα γύρω χριστιανικά χωριά. Μερικοί από αυτούς
το "είχαν τάμα να κοιμηθούν μέσα στην εκκλησία την παραμονή της
γιορτής γι αυτό γέμιζε ο περίβολος της εκκλησίας από πιστούς των
χριστιανικών χωριών.»

(Κουλίγκας Β.,1988)

«Εδώ θα πρέπει να κάμω μια διευκρίνιση. Η μικρή εκκλησία που
ανάφερα πιο πάνω, εκτός από Παζαριώτισσα έφερε και το όνομα
του Αγίου Συμεών.»
«Την ημέρα της γιορτής (15 Αυγούστου) γινότανε μεγάλη
αρχιερατική λειτουργία με συμμετοχή ολόκληρου του κλήρου.
Συνήθως όμως και ιδίως τα παλιά τα χρόνια, ο Δεσπότης απούσιαζε
διότι ήταν υποχρεωμένος να πάγει στην Νίκαια όπου υπήρχε και εκεί
εκκλησία της Παναγίας και να περιοδεύσει στην επαρχία του.
Εξάλλου

αυτό

επιβαλλότανε,

«Μητροπολίτης Νίκαιας».

αφού

έφερε

και

τον

τίτλο

(Κουλίγκας Β.,1988)

Το ιστορικό της Εκκλησίας και τα ανεκτίμητα της
«Η εκκλησία της Κοίμησης της Θεοτόκου, η Μητρόπολη, όπως
την λέγαμε, ήταν πολύ αρχαία εκκλησία η οποία κτίστηκε την
εποχή που κτίστηκε καν η Αγία Σοφία της Κωνσταντινούπολης.
Ήταν η εκκλησία η οποία διασώθηκε από την μεγάλη πυρκαϊά
που είχε αποτεφρώσει την Κίο το 1856. Αυτά άκουα να διηγείται η
μητέρα μου και τα μεταφέρω εδώ. Υπήρχαν πολλές παλιές εικόνες
ανεκτίμητης αξίας, οι οποίες φυσικά αφεθήκανε εκεί με την
Μικρασιατική καταστροφή και καταστραφήκανε μαζί με την εκκλησία,
την οποία κατεδαφίσανε οι Τούρκοι, οι οποίοι την εποχή εκείνη δεν
ήταν σε θέση να εκτιμήσουν την αξία των κειμηλίων εκείνων,
τουλάχιστον από τουριστικής άποψης. Ποιος ξέρει που έχουν
πεταχτεί τα κειμήλια εκείνα ή έχουν χρησιμοποιηθεί για ανάμα
φωτιάς!»

(Κουλίγκας Β.,1988)

«Μεταξύ των ιστορικών εικόνων, υπήρχαν και τρεις μεγάλες
αξιόλογες εικόνες στο τέμπλο της εκκλησίας, ακριβώς πίσω από τις
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εικόνες της Παναγίας, του Χριστού και του Αγίου Ιωάννου, τις οποίες
οι επίτροποι της εκκλησίας εφρόντισαν και κάλυψαν με υαλοπίνακα
για να τις προστατέψουν από τη φθορά. Δυστυχώς και αυτές είχαν
την ίδια τύχη με όλες τις άλλες.»
(Κουλίγκας Β., 1988)

Η γιορτή της Θεομάνας. Θεομάνα-Παναγία η Φανερωμένη
«Η Παναγία η Φανερωμένη γιόρταζε στις 23 Αυγούστου, στα
εννιάμερα της Παναγίας. Βρισκόταν και αυτή στο Παζάρι, στον
δρόμο που οδηγούσε προς το Κονάκι, στου Κονακιού τον δρόμο,
όπως τον λέγαμε.» (Κουλίγκας Β., 1988)
«Ήταν ένα μικρό εκκλησάκι, καμιά πεντακοσαριά μέτρα πέρα
από τη Μητρόπολη και εκεί φυλαγόταν η εικόνα της Παναγίας της
Φανερωμένης. Ο εορτασμός γινότανε ως εξής:

Το πρωί

αρχιερατική λειτουργία στη Μητρόπολη, διότι το εκκλησάκι της
Φανερωμένης ήταν πολύ μικρό, και στη συνέχεια ξεκινούσε πομπή
από τη Μητρόπολη προς τη Φανερωμένη, όπου ύστερα από
σύντομη τελετή με ψαλμωδίες, τελείωνε το πρώτο μέρος της
τελετής. Στην συνέχεια, άρχιζε το δεύτερο μέρος, που ήταν και το
πιο ενδιαφέρον.»
«Στον περί βόλο της εκκλησίας υπήρχε ειδικός χώρος με
σανιδένιο

πάτωμα,

διαστάσεων

περίπου

4X4

μέτρα,

καγκελόφρακτο, στο μέσον του οποίου ήταν τοποθετημένη η εικόνα
της Παναγίας. Εκεί στεκόταν και ένας παπάς που έψαλε. Όσοι 5ε,
θέλανε να δοκιμάσουν το θαύμα, ή το είχαν τάμα, παίρνανε θέση
καθιστοί στο πάτωμα, ένας ένας φυσικά, όχι όλοι μαζί. Κρατούσε ο
πιστός στα γόνατα του την εικόνα της Παναγίας και ο παπάς άρχιζε
να ψάλλει.»

(Κουλίγκας Β., 1988)

«Στο διάστημα αυτό, αναμενόταν το θαύμα το οποίο εκδηλω
νότανε με διάφορες κινήσεις της εικόνας στα χέρια του πιστού,
δεξιά και αριστερά, πάνω κάτω, κτυπήματα στο κεφάλι, στο
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μέτωπο κλπ. Πολλές φορές σηκωνότανε όρθιος ο πιστός κρατώντας
την εικόνα στα χέρια η οποία συνέχιζε να τον κτυπά έως ότου
παρεμβαίνανε οι αρμόδιοι επί της τελετής και αφαιρούσανε την
εικόνα από τα χέρια του.»

(Κουλίγκας Β., 1988)

«Αυτά είναι μια σύντομη περιγραφή για τα θαύματα της Παναγίας,
όπως εγώ τα έβλεπα με τα μάτια μου, χωρίς να μπορώ σήμερα να
δώσω κάποια εξήγηση. Ίσως την εξήγηση αυτή να μπορούσε να τη
ν δώσει κάποιος άλλος. Αλλά και κάτι άλλο για να είμαι πιο πιστός
στην αφήγηση μου.»

(Κουλίγκας Β., 1988)

«Λέγαμε ότι η Παναγία κτυπούσε. Έτσι αποκαλούσαμε τις
κινήσεις στα χέρια του πιστού. Αλλά και οι πιστοί τους οποίους
κτυπούσε η Παναγία κάθε χρόνο ήταν πάντοτε οι ίδιοι. Συγκεκριμένα
ήταν: η Μάλαμα Μαυροειδή, η οποία ήταν και καντιλανάφτισσα της
εκκλησίας, ο Κουκούλας (ζαχαροπλάστης) και ένας τρελός, ο
Βάσος, γιος του καντιναλάφτη της Μητρόπολης.»

(Κουλίγκας

Β., 1988)
«Η Εικόνα αυτή, έχει διασωθεί. Την έφερε από την Κίο η
Μάλαμα Μαυροειδή, η οποία την παρέδωσε εις τον συμπολίτη μας
Λεωνίδα Ντελάλη στην Θεσσαλονίκη, ο οποίος με τη σειρά του την
έφερε στην Νέα Κίο το 1934 και φυλάσσεται στον ομώνυμο ναό
στην (Νέα Κίο) τον οποίο έκτισε ο Κιώτης εφοπλιστής Απόστολος
Πεζάς και τα εγκαίνια του οποίου έγιναν το 1952.»

(Κουλίγκας

Β.,1988)

Σήμερα, λοιπόν, οι Κιότες γιορτάζουν με ιδιαίτερη λαμπρότητα την γιορτή
της Θεομάνας της Οδηγήτριας στις 23 Αυγούστου όπου συρρέει πλήθος
κόσμου απ’ όλη την Αργολίδα. Αυτή είναι η προστάτισσα για όλους τους
Κιότες και την τιμούν ιδιαίτερα. Για την εορτή της Θεομάνας στη νέα Κίο
βρίσκουμε περισσότερες πληροφορίες στο αφιέρωμα που έκανε το περιοδικό
Νέα Κίος το οποίο βρίσκεται στα παραρτήματα του συγγράμματος.
Σημαντική γιορτή για τη νέα Κίο είναι το καρναβάλι της αποκριάς, όπου
πραγματοποιείται για τα δεδομένα του χωριού πραγματικά μεγάλη παρέλαση
με πολλά άρματα και συμμετέχοντες. Ακόμη σημαντική είναι η γιορτή της
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παπαλίνας που διοργανώνεται από το δήμο τα καλοκαίρια. Και φυσικά οι
θρησκευτικές γιορτές των Αγίων της Κίου που τιμούνται από τους κατοίκους.

ΛΑΪΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ
«Από ό,τι έχουμε ακούσει να λένε οι γονείς μας, σχετικά με τα
θαύματα της Παναγίας, πριν από πολλά χρόνια, σε παρωχημένες
εποχές, τότε που έκανε το πρώτο της θαύμα, κάποιος από τους
πιστούς που κρατούσε στα γόνατα του την Παναγία, και ενώ έψαλε
ο παπάς ξέφυγε έξω από τον περίβολο της εκκλησίας κρατώντας
σφικτά στα χέρια του την Παναγία. Έφθασε στην πλατεία του
Παζαριού και η δύναμη που του έδινε η Παναγία ήταν τέτοια που δεν
μπορούσαν πολλοί άνθρωποι μαζί να του αποσπάσουν την Εικόνα,
Αυτό ήταν το πρώτο θαύμα της Παναγίας στην Κίο, και από τότε
συνεχιζότανε να γίνεται κάθε χρόνο.» (Κουλίγκας Β., 1988)
«Αλλά πριν τελειώσω, θέλω να προσθέσω και κάτι άλλο. Στην νέα
της Πατρίδα, στην Νέα Κίο, όπου γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 23
Αυγούστου, η Παναγία δεν κάμνει θαύματα.» (Κουλίγκας Β., 1988)

Ο Γιαχουντης
«Τη Μεγάλη Εβδομάδα, ετοιμάζανε τον «Γιαχουντή» (γιαχουντή
στα τουρκικά σημαίνει εβραίος). Κάμνανε ένα ομοίωμα, ένα σκιάχτρο
να πούμε ανθρώπου, ντυμένο με ρούχα και φέσι στο κεφάλι, το
οποίο περιφέρανε στους δρόμους, κοροϊδεύοντας και περιγελώντας,
ότι δήθεν είναι ο Εβραίος που σταύρωσε τον Χριστό. Το βράδυ δε,
τον στήνανε στον περίβολο της εκκλησίας, αφού τον περιλούανε με
πετρέλαιο και τον βάζανε φωτιά την ώρα που έβγαινε ο επιτάφιος.»
(Κουλίγκας Β., 1993)
«Αλλά εκτός απ' αυτόνα φτιάνανε και ένα άλλο, πολύ μεγάλο,
.σε ύψος 4-5 μέτρα, όχι βέβαια ομοίωμα ανθρώπου, αλλά απλώς ένα
είδος κορμού δένδρου, καμωμένο από ξερά χόρτα (ρούμνια τα
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λέγαμε) το οποίο και αυτό το στήνανε και το καίανε κατά την έξοδο
του Επιταφίου από την εκκλησία. Θυμάμαι, μάλιστα, και ένα
τραγούδι που λέγανε όταν βάζανε φωτιά. Έλεγαν:
«Καίουμε τον οβριό, της πουτάνας τον υιό». (Η λέξη «οβριός»
σημαίνει Εβραίος κι είναι λέξη παρεφθαρμένη.»

(Κουλίγκας

Β.,1993)
«Δεν παραλείπω να αναφέρω ότι γινότανε και συναγωνισμός
μεταξύ των παιδιών των διαφόρων εκκλησιών, ποιος να φτιάξει τον
πιο

μεγάλο

«γιαχουντή»,

που

κατέληγε

πολλές

φορές

σε

πετροπόλεμο.» (Κουλίγκας Β.,1993)
«Υπήρχε επίσης κίνδυνος έκρηξης πυρκάίάς, από το κάψιμο του
μεγάλου «γιαχουντή» γι αυτό πολλές φορές επενέβαινε η αστυνομία
και το απαγόρευε.»
(Κουλίγκας Β.,1993)
Τα «τεπτίλια»
«Κατά την περίοδο της αποκριάς, της «Τυρινής» όπως την
λέγαμε, η Κίος «ξεφάντωνε». Κυρίως κατά τις δυο τελευταίες μέρες.
Οι εκδηλώσεις αρχίζανε από το πρωί του Σαββάτου, με την
εμφάνιση

των

πρώτων

μετεμφιεσμένων

στους

δρόμους,

τα

«τεπτίλια» μασκαράδες και συνεχίζετο όλη μέρα, μέχρι αργά τη
νύχτα και συνέχεια την άλλη μέρα, Κυριακή, μέχρι τα ξημερώματα
της Δευτέρας, που ήταν η Καθαρή Δευτέρα.» (Κουλίγκας Β., 1995)
«Θυμάμαι την ανυπομονησία μας, εμείς τα παιδιά, για να
βγούμε από το πρωί στους δρόμους και να δούμε τα «τεπτίλια», ή
να μασκαρευτούμε και εμείς.»
«Τα τεπτίλια περιφέροντο από σπίτι σε σπίτι, εννοείται σε
συγγενικά

σπίτια,

χορεύανε

και

τραγουδούσαν

αποκριάτικα

τραγούδια. Και υπήρχαν πολλά τέτοια τραγούδια. Θα αναφέρω
μερικά από όσα θυμάμαι:
1) «Μηλίτσα που 'σαι στον κρεμνό στα μήλα φορτωμένη»
2) «Άσπρη γυναίκα μην πάρεις, τσουβάλι αλευρωμένο»

80

3) «Τυρινή μώρ' τυρινή, έρημη και σκοτεινή»
4) «Ήλθε κι Αγια σαρακοστή, με τις εφτά βδομάδες»
κλττ. κλττ.
«Θα πρέπει να αναφέρω, ότι τις ημέρες εκείνες, στην Κίο, μόνο
της Τυρινής τραγούδια τραγουδούσαν. Έτσι η ημέρα εμύριζε
Τυρινή.»(Κουλίγκας Β., 1995)

Και ένα βάρβαρο «έθιμο»
«Δυστυχώς, την χαρούμενη ατμόσφαιρα της Τυρινής, ερχότανε
να επισκιάσει και ένα βάρβαρο, έτσι θα το ονομάσω «έθιμο». Αυτό
ήταν η συνήθεια, η κακή συνήθεια, να ρίχνουνε λεμονόκουπες στα
τεπτίλια.»

(Κουλίγκας Β., 1995)

«Τα παιδία που μασκαρεύοντο και βγαίνανε στους δρόμους,
αντιμετώπιζαν ε τις επιθέσεις των συνομηλίκων τους, με τις
λεμονόκουπες που τα ρίχνανε. Τα προνοητικά φροντίζανε, να
κρατούν βέργες για να αντιστέκονται σε τέτοιες επιθέσεις. Πολλές
φορές όμως, οι επιθέσεις με λεμονόκουπες, καταλήγανε σε
συγκρούσεις σοβαρές,

με σπασίματα

κεφαλιών

κλπ.

κλπ.»

(Κουλίγκας Β., 1995)
«Εννοείται ότι οι επιθέσεις αυτές γινότανε μόνον μεταξύ των
παιδιών όχι και μεγάλων. Οι μεγάλοι, οι ενήλικες, δεν είχαν
ανάγκη προστασίας διότι εναντίον των ενηλίκων κανείς δεν
τολμούσε να επιτεθεί.»

(Κουλίγκας Β.,1995)

Μεταμφιέσεις των μεγάλων
«Ανέφερα πιο πάνω, για τα τεπτίλια, τις μεταμφιέσεις των
παιδιών. Όμως θα πω λίγα λόγια και για τις μεταμφιέσεις των
μεγάλων, που είχαν τέτοια επιτυχία και αξίζει τον κόπο να γράψουμε
μερικές λέξεις.»
«Λοιπόν, θυμάμαι μια χρονιά, όταν ήμουνα πολύ μικρό παιδί, μια
ομαδική μεταμφίεση νέων, περί τα 20 άτομα, που μεταμφιέστηκαν σε
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ευέλπιδες,

με

ομοιόμορφες στολές,

με λοχία,

σπαθιά

κλπ.»

(Κουλίγκας Β., 1995)
«Θυμάμαι, που ήλθαν σε ένα συγγενικό μου σπίτι, (το σπίτι του
Παπία)

όπου

εγένετο

γλέντι

(Μπάλλος)

και

χορέψανε

και

δημιουργήσανε μια πολύ ευχάριστη ατμόσφαιρα.»
«Αυτά τα ολίγα, για τις βεγγέρες, της Κίου, την εποχή εκείνη.
Αξέχαστες μέρες αλήθεια.»

(Κουλίγκας Β., 1995)

Οι Εβραίοι «κλέβουν» τα παιδιά
«Υπήρχε μια παράδοση, βαθιά ριζωμένη στα μυαλά των
χριστιανών, η οποία μεταδινότανε από τους γονείς στα παιδιά, ότι
δήθεν,

τη

Μεγάλη

Εβδομάδα,

οι

Εβραίοι

«κλέβουν»

παιδιά

(χριστιανόπαιδα) και μας συμβουλεύανε, να μη απομακρυνόμαστε τις
μέρες εκείνες για να μη μας κλέψουν και μας εξηγούσαν ως εξής το
παραμύθι εκείνο; Ότι δήθεν, οι Εβραίοι, θα έπρεπε κατά τη Μεγάλη
Εβδομάδα να κλέψουν ένα παιδί, ένα χριστιανόπαιδο. Ένα σε όλο
τον κόσμο και ότι την εντολή την έπαιρναν από την κεντρική
«Αρχιραβινία» (δηλαδή από το Πατριαρχείο των Εβραίων) που όριζε
σε ποια χώρα του κόσμου θα γινότανε το άρπαγμα του παιδιού. Το
παιδί εκείνο, όπως έλεγε η παράδοση, το γυμνώνανε, το βάζανε σε
μια σκάφη και με μεγάλες βελόνες τρυπούσανε το σώμα του για να
τρέχει το αίμα του το οποίο συγκεντρώνανε και το στέλνανε στην
«Αρχιραβινία», η οποία το διαμοίραζε σε όλους τους Εβραίους, σε
όλο τον κόσμο. Από το αίμα δε εκείνο, έλεγε η βλακώδης παράδοση,
μεταλαμβάνανε όλοι οι Εβραίοι, όπως, και εμείς μεταλαμβάνουμε των
αχράντων μυστηρίων. Και δυστυχώς, αυτές τις βλακείες, εμείς τις
πιστεύαμε

και

δεν

βρέθηκε

ένας

παπάς,

ένας

μορφωμένος

άνθρωπος, ένας δεσπότης, να ανέβει στον άμβωνα της εκκλησίας
για να διαλύσει αυτή την πλάνη λέγοντας:
«Τι είναι αυτά που λέτε αδελφοί μου; Ποιος σας είπε ότι οι
Εβραίοι τρώνε παιδιά; Μήπως και ο Χριστός μας δεν ήταν Εβραίος;»
(Κουλίγκας Β., 1993)
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«Δυστυχώς, αυτό δεν έγινε ποτέ. Και είναι λυπηρό, διότι αυτά
συνέβαιναν κατά τη Μεγάλη Εβδομάδα. Λυπάμαι δε περισσότερο,
διότι Μητροπολίτης στην Κίο, τότε, ήτανε ο σοφός Βασίλειος, ο
μετέπειτα Οικουμενικός Πατριάρχης, Βασίλειος ο Τρίτος. Δεν ξέρω αν
είχε ακούσει και εκείνος για τη βλακώδη αυτή παράδοση ή είχε τελεία
άγνοια. Πάντως οι παπάδες όλο ι. το ξέρανε και απορώ πως δεν
αντιδρούσαν.»

(Κουλίγκας Β., 1993)

«Θα αναφερθώ και σ' ένα άλλο σχετικό περιστατικό για να
καταλάβει ο αναγνώστης πόσο βαθιά ήταν ριζωμένη η αμάθεια των
ανθρώπων εκείνων. Αναφέρομαι σε ένα συγκεκριμένο περιστατικό
λίγα χρόνια μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή. Ήταν μέρα της
Μεγάλης Εβδομάδας και είχε μια συζήτηση η Μητέρα μου με ένα
πολύ αξιοπρεπή κύριο, έναν Εβραίο, που ήταν οικογενειακός μας
φίλος. Το όνομα του ήταν Ραφαήλ κι η συζήτηση αφορούσε το
παραπάνω θέμα. Ερωτά λοιπόν ο Εβραίος την Μητέρα μου:
«Πιστεύετε, κυρία Αναστασία, ότι εμείς τρώμε παιδιά;» Απάντηση:
«Αυτό αποτελεί θρησκευτικό σας καθήκον. Δεν σας κατηγορώ γι'
αυτό, αφού σας το επιβάλλει η θρησκεία σας».

(Κουλίγκας

Β., 1993)

«Ο Εβραίος εκείνος, ο τόσο σοβαρός και αξιοπρεπής δεν
περίμενε τέτοια απάντηση και ξαναρώτησε:
«Μα σοβαρά, κυρία Αναστασία, πιστεύετε στ' αλήθεια ότι εμείς
τρώμε παιδιά;»
Απάντηση: «Αυτό είναι θρησκευτικό σας, δεν φταίτε σεις!»
Εδώ σταματώ. Κάθε σχόλιο από μέρους μου περιττεύει.»
(Κουλίγκας Β., 1993)
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«Βίζιτες» - επισκέψεις
«Κατά

τις

εκκλησίας,

ονομαστικές εορτές,

επακολουθούσαν

μετά την απόλυση

επισκέψεις

στα

σπίτια

της
των

εορταζόντων. Οι «Βίζιτες» όπως τις λέγαμε.» (Κουλίγκας Β., 1993)
«Έτσι, κατά την έξοδο από την εκκλησία, προσκαλούντο να
περάσουν από το σπίτι να πιουν καφέ. «Ελάτε από το σπίτι,
γιορτάζει ο... (π.χ. Δημήτριος). Σημ. στην Κίο χρησιμοποιούσαμε
κατά το πλείστον ολόκληρο το όνομα).»

(Κουλίγκας Β., 1993)

«Έτσι, μετά την εκκλησία επακολουθούσαν οι «βίζιτες». Και
εάν ήταν πολλοί οι εορτάζοντες, οι μετακινήσεις γινότανε από σπίτι
σε σπίτι («να πάμε και στον ένα, να πάμε και στον άλλον») οπότε
έφθανε μεσημέρι έως ότου εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις της η
«κυρία» και να φθάσει στο σπίτι της.»

(Κουλίγκας Β., 1993)

«Φυσικά, αυτός ήταν και ένας τρόπος για να επιδείχνουν και
τα στολίδια τους, πολλές φορές και τις γούνες τους, τις «Μποάδες»
όπως τις λέγαμε, που είχαν πρόσφατα φέρει από την Πόλη.»
(Κουλίγκας Β., 1993)
Οι «Μπαλοί»
«Εκτός από τις πρωινές επισκέψεις, τις «βίζιτες» όπως τις
λέγαμε,

ήταν και οι

απογευματινές,

οι οποίες αποτελούσαν

συνέχεια των πρωινών.»
«Όμως υπάρχει και συνέχεια. Ήταν οι Βραδινές. Οι «Μπαλοί»
όπως τις λέγαμε. Δηλαδή τα γλέντια, τα οποία γινότανε με
προσκλήσεις.

Εννοείται προφορικές προσκλήσεις, σε στενούς

συγγενείς και φίλους. Ήταν τα ολονύκτια γλέντια. Γλέντια με μουσικά
όργανα, κυρίως λατέρνες, όπου χορεύανε και γλεντούσαν μέχρι το
πρωί.»

(Κουλίγκας Β., 1993)

«Στους «μπαλούς» εχορεύοντο όλοι οι χοροί. Ο συρτός, ο
καλαματιανός, ο χασάπικος, αλλά και οι ευρωπαϊκοί που ήταν οι
επικρατέστεροι. Τα '«Βαλς» και κυρίως οι καντρίλιες, με τα γαλλικά
παραγγέλματα:

«Βάλανσε...

Προμενάντ...

Σανζέ

ντε

Νταμ...
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Άλιαρε...» κλττ. Φυσικά, οι περισσότεροι δεν είχαν ιδέα από γαλλικά,
όμως σε ό.τι αφορούσε τον χορό, ξέρανε τα παραγγέλματα τα οποία
εκτελούσαν κανονικά. Εκείνος δε που έδιδε τα παραγγέλματα στα
γαλλικά ήταν ένας από τους χορευτές, ο οποίος ήξερε γαλλικά (λίγα
ή πολλά).»

(Κουλίγκας Β.,1993)

Μόδα της εποχής
«Θυμάμαι τη μόδα της εποχής. Της εποχής πριν από τον
πρώτο παγκόσμιο πόλεμο.»
«Η αριστοκρατία, ο «καλός» λεγόμενος κόσμος, ακολουθούσε
πιστά

τη

μόδα.

Παρακολουθούσαν

(Κωνσταντινούπολη)

για

να

τι

φορέσουν

φοράνε

στην

και

Κιώτισσες.»

οι

Πόλη

(Κουλίγκας Β.,1993)
«Θυμάμαι, ιδιαίτερα, τα γυναικεία καπέλα. Ήταν η μόδα με τα
φτερά.

Φτερά στρουθοκαμήλου.

Υπήρχαν ειδικές

καπελιέρες,

μεγάλα κουτιά, στα οποία φύλαγαν τα καπέλα τους. Έτσι τα
αγοράζάνε από την Πόλη. Κουτιά μεγάλα για να χωράνε τα καπέλα
με τα φτερά. Τα κουτιά αυτά τα λέγανε «καπελιέρες».

(Κουλίγκας

Β.,1993)
«Τις Κυριακές, οι κυρίες έπρεπε να στολιστούν για να πάνε στην
εκκλησία. Φορούσαν τα καλά τους. Τα μπιζού (στολίδια) ήταν
απαραίτητα. Χρυσά δακτυλίδια, σκουλαρίκια, χρυσές αλυσίδες
μήκους δύο μέτρων, τις οποίες περνούσαν σε διπλές σειρές γύρω
από τον λαιμό τους και κατέληγαν στο χρυσό ρολόι που κοσμούσε το στήθος. Το πιο εντυπωσιακό όμως, ήταν τα καπέλα
με φτερά στρουθοκαμήλου.»

(Κουλίγκας Β., 1993)

«Η εκκλησία αποτελούσε τόπον επίδειξης. Στον γυναικωνίτη και
ιδίως στις πρώτες σειρές των στασιδιών, που ήταν νοικιασμένα από
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πλούσιες γυναίκες, τα καπέλα με φτερά, μοιάζανε σαν κοτέτσια
πουλιών.» (Κουλίγκας Β.,1993)
«Θυμάμαι μία περίπτωση. Μία κυρία πήγε να κοινωνήσει
φορώντας το καπέλο με φτερά. Όταν πλησίασε τον παπά, ο
παπάς της είπε να βγάλει το καπέλο της, για να κοινωνήσει.
Όμως το βγάλσιμο του καπέλου δεν ήταν εύκολο διότι τα καπέλα
εστηρίζοντο με μεγάλες καρφίτσες, 20 περίπου εκατοστών του
μέτρου, οι οποίες ήταν περασμένες από το καπέλο και μέσα από τα
μαλλιά της κεφαλής. Γι' αυτό το βγάλσιμο του καπέλου δεν ήταν
εύκολο. Η κυρία διαμαρτυρήθηκε διότι δεν μπορούσε να βγάλει το
καπέλο της και τελικά έμεινε ακοινώνητη.» (Κουλίγκας Β.,1993)

ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΚΙΩΤΩΝ
α. Ενδυμασία των γυναικών
«Παλαιότερα οι γυναίκες στην Κίο φορούσαν μακρυά φουστάνια,
περίπου ως τον αστράγαλο, στο δε κεφάλι έβαζαν "κιουπούρ φακιόλια", δηλαδή φακιόλια στολισμένα με δαντέλλες. Αργότερα
εξακολουθούσαν να φορούν μακρυά φουστάνια, χωρίς όμως να
διατηρήσουν τα φακιόλια τα οποία καταργήθηκαν. Αντί να φορούν
φακιόλια, περιποιούνταν τα μαλλιά τους, τα οποία χτένιζαν με
"κότσο" πίσω και φουσκωτά μπροστά.»

(Από την Κίο στη Νέα Κίο,

1998)
«Για καλύμματα του κεφαλιού φορούσαν ωραία καπέλα της
Κυριακές και τις επίσημες ημέρες, όταν πήγαιναν στην εκκλησία ή
σε επισκέψεις. Πάντοτε χρησιμοποιούσαν ομπρέλες, για τη βροχή
το χειμώνα και για τον ήλιο το καλοκαίρι.»

(Από την Κίο στη Νέα

Κίο, 1998)
«Οι Κιώτισες φορούσαν ωραία σκουλαρίκια στα αυτιά, με
διαμαντάκια ή άλλες πέτρες και στο λαιμό αλυσίδες χρυσές ή
αλυσιδίτσες με σταυρό. Στο χέρι φορούσαν βραχιόλια, στο στήθος
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ωραίες καρφίτσες και στα δάχτυλα δαχτυλίδια διαφόρου σχήματος
και αξίας.» (Από την Κίο στη Νέα Κίο, 1998)

β. Ενδυμασία των ανδρών
«Η ενδυμασία των ανδρών είχε πολλές ποικιλίες ανάλογα
με την κοινωνική τάξη που ανήκαν. Έτσι η ηγετική τάξη της Κίου
ντυνόταν

με

την

μαύρου

χρώματος

"ρεντινγκότα",

χαρακτηριστική της αστικής τάξης της εποχής, με την οποία
πήγαιναν σε διάφορες επίσημες τελετές. Η τάξη των μικροεμπόρων,
επαγγελματιών καθώς και υπαλλήλων, φορούσε τα συνήθη ρούχα,
που τα προμηθεύονταν κυρίως από την Κωνσταντινούπολη.»
(Από την Κίο στη Νέα Κίο, 1998)
«Αρκετοί

ηλικιωμένοι

φορούσαν

νησιώτικες

βράκες

(σαλβάρια), παρόμοιες με τις Χιώτικες. Οι περισσότεροι από τους
ασχολούμενους με την γεωργία χρησιμοποιούσαν ειδική φορεσιά
από σκούρο ύφασμα, χρώματος μπλε ή μαύρου ("αμπά", όπως
έλεγαν),

την

οποία

έραβαν

Βούλγαροι

(οι

αποκαλούμενοι

"αμπατζήδες"). Το γιλέκο της φορεσιάς αυτής ήταν μπροστά
σταυρωτό, τριγωνικού σχήματος, στολισμένο με διάφορα σχέδια
από σιρίτι του ίδιου με το ύφασμα χρώματος, με στρογγυλά
κουμπιά. Οι περισσότεροι που φορούσαν αυτήν τη φορεσιά έφεραν
στη μέση τους "ζουνάρι", δηλ. μακρύ επίμηκες ύφασμα, από μαλλί
συνήθως, φάρδους 30-40 εκατοστών, χρώματος λευκού, μαύρου ή
κόκκινου σκούρου ("μπελεμέ").» (Από την Κίο στη Νέα Κίο, 1998)
«Τα παπούτσια των Κιοτών ήταν και αυτά διαφόρου
είδους και σχήματος, ανάλογα της κοινωνικής τάξης στην οποία
ανήκαν και τη φορεσιά που φορούσαν. Οι προύχοντες έβαζαν τα
λεγάμενα "μποτίνια", τα οποία ήταν λίγο ψηλά και στο πλάι είχαν
"λάστιχο", για να μπορούν να μπαίνουν εύκολα στο πόδι. Ήταν
πάντοτε μαύρου χρώματος.» (Από την Κίο στη Νέα Κίο, 1998)
«Άλλο είδος παπουτσιού των αστών ήταν οι "μπότες".
Αυτά "κούμπωναν" στα πλάγια ή ήταν "δετά" με κορδόνια, όπως
και τα σημερινά. Οι γεωργοί φορούσαν τα "φελάρια", είδος
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ελαφρού και φτηνού παπουτσιού, με το σχήμα περίπου των
σημερινών σκαρπινιών.» (Από την Κίο στη Νέα Κίο, 1998)

Οι Κιότες συχνά αναφέρονται στα γλυκά και τα φαγητά τους και ιδιαίτερα
στην κουζίνα τους. Άλλωστε η μικρασιατική κουζίνα είναι πολύ γνωστή σε
όλους. Διατηρούν πολλές από τις παλαιές τους συνταγές και κερνούν
απλόχερα τους επισκέπτες τους. Είναι ένα στοιχείο που διασώθηκε από την
παλιά Κίο και επηρέασε και το διατροφολόγιο των υπόλοιπων κατοίκων της
Αργολίδος

Διατροφή - ποτά.
«Είδη τροφών υπήρχαν πάρα πολλά στην Κίο.

Βασική

τροφή των κατοίκων ήταν, εκτός από το ψωμί, τις ελιές και το
λάδι, τα όσπρια, τα ζυμαρικά, το κρέας και τα ψάρια.»
«Τα όσπρια ήταν άφθονα και η κατανάλωση τους μεγάλη
κατά την διάρκεια του χειμώνα. Πρώτα σε κατανάλωση ήταν τα
φασόλια και μετά τα ρεβύθια, τα ξηρά κουκιά, οι φακές, η φάβα
που τα μαγείρευαν κατά τους γνωστούς τρόπους (σούπα, γιαχνί,
στο φούρνο κ.λ.) Και τα λαχανικά υπήρχαν σε μεγάλη ποικιλία. Τα
σπανάκια, τα πράσα, τα λάχανα, τα κολοκύθια, οι μελιτζάνες, οι
μπάμιες, οι πατάτες, οι ντομάτες, τα φασολάκια. Επίσης όλα τα
είδη των σαλατικών (μαρούλια, αγγούρια) καθώς και άφθονα
καρπούζια και καβούνια (πεπόνια) χρησίμευαν για τη διατροφή
των Κιωτών.»

(Από την Κίο στη Νέα Κίο, 1998)

«Ζυμαρικά και ρύζι επίσης καταναλώνονταν αρκετά, κατά
τους χειμερινούς δε μήνες έτρωγαν και "τραχανά" και τον
"γιουφκά", ένα είδος χυλοπίτας.» (Από την Κίο στη Νέα Κίο, 1998)
«Το κρέας ήταν άφθονο στην Κίο. Βασικό είδος κρέατος ήταν το
πρόβειο, μετά το μοσχαρίσιο και τελευταίο το κατσικίσιο, που ήταν
και το φθηνότερο. Από όλα τα είδη των προβάτων το περισσότερο
χρησιμοποιούμενο ήταν το "καραμάνι", χαρακτηριστικό του
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οποίου ήταν η παχιά ουρά που αποτελούνταν αποκλειστικά
από λίπος.»

(Από την Κίο στη Νέα Κίο, 1998)

«Χοιρινά κρέατα στην Κίο δεν υπήρχαν,

ίσως διότι τα

απέφευγαν οι Τούρκοι. Μόνο κατά το χειμώνα οι Κιώτες έτρωγαν
κρέας αγριογούρουνων τα οποία σκότωναν οι κυνηγοί κατά τους
μήνες Ιανουάριο - Φεβρουάριο και τα πωλούσαν στην αγορά της
πόλης.»

(Από την Κίο στη Νέα Κίο, 1998)

«Πουλερικά υπήρχαν κότες, πάπιες, χήνες, γαλοπούλες
που αποτελούσαν τα φαγητά των εορτών.»
« Και αστακοί υπήρχαν πάρα πολλοί, τόσο αυτοί με τα χοντρά
πόδια, όσο και αυτοί που δεν είχαν χοντρά πόδια, τα "μποτζέκια".
Και γαρίδες υπήρχαν, αλλά όχι τόσο μεγάλες.»
«Οστρακοειδή υπήρχαν άφθονα : στρείδια, μύδια, αχινοί,
πίνες, πεταλίδες, καταναλώνονταν κυρίως κατά τις ημέρες της
νηστείας.»
(Από την Κίο στη Νέα Κίο, 1998)

Οι σπεσιαλιτέ

ήταν

κουραμπιέδες κιώτικοι

και

κρασσάτα,

και

το

μπουμπάρι, φαγητό με έντερα και εντόσθια προβάτου.

Γλυκίσματα - φρούτα.
«Στην Κίο υπήρχε έθιμο, κάθε καλοκαίρι να ετοιμάζουν, αν όχι
όλοι,

οι

περισσότεροι

από

τους

κατοίκους

της,

διάφορα

γλυκίσματα από μούστο. Γι αυτό κάθε οικογενειάρχης, ανάλογα με
την οικογένεια του, αγόραζε σταφύλια, από το βρασμένο μούστο
των οποίων έφτιαχνε διάφορα είδη γλυκισμάτων.» (Από την Κίο
στη Νέα Κίο, 1998)
«Πρώτα από όλα έφτιαχναν το πετμέζι που ήταν πολύ
θρεπτικό και άρεσε στα παιδιά. Άλλα γλυκά ήταν τα "ρετζέλια"
από

κυδώνι,

κολοκύθι

"μουστοχαλβάς"
"μουστολουκάνικα".»

με

κ.ά.,
τα

οι

"μουστόττιτες",
καρύδια

και

ο
τα

(Από την Κίο στη Νέα Κίο, 1998)
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«Όλα αυτά χρησιμοποιούνταν κατά τους χειμερινούς μήνες,
ιδίως στις βραδινές συγκεντρώσεις φιλικών οικογενειών. Εκτός
από τα γνωστά καντάίφι, μπακλαβά και ραβανί, συνηθίζονταν και
τα ξακουστά "κρασάτα", από αλεύρι, ζάχαρη, αυγά, λάδι και
καρύδια, οι λαλαγγίτες και οι λουκουμάδες.»

(Από την Κίο στη

Νέα Κίο, 1998)
«Πρόχειρα

γλυκίσματα

ήταν

και

τα

διάφορα

είδη

χαλβάδων (ο σιμιγδαλένιος κ.α.) οι οποίοι φτιάχνονταν σε
σύντομο χρονικό διάστημα.»
«Εκτός από τα γλυκίσματα κάθε σπίτι προμηθευόταν και τα
φρούτα του. Φιρίκια μήλα και κυδώνια έβγαζε η Κίος άφθονα,
κάθε ένας δε από την παραγωγή του ετοίμαζε τις αρμαθιές (
"κανιές" ) από τα δυο αυτά είδη φρούτων, τα οποία με τα
καρύδια, τα ξερά σύκα, τα αμύγδαλα, τα φουντούκια και τις
σταφίδες πρόσφεραν στα παιδιά τους και στους μουσαφιραίους
τα βράδια.» (Από την Κίο στη Νέα Κίο, 1998)
«Αλλη βασική τροφή ήταν τα ψάρια με όλα τα άλλα είδη
των θαλασσινών. Στη θάλασσα της Κίου υπήρχαν πολλά είδη
ψαριών : Λαυράκια,

συναγρίδες,

μπαρμπούνια,

πετρόψαρα

(σκορπίδια, χελιδονόψαρα, γοβιοί), χάνοι, σαργοί, παλαμίδες,
σκουμπριά, σαρδέλλες, μαρίδες, σαφρίδια, κολιοί κ.λ.» (Από την
Κίο στη Νέα Κίο, 1998)
«Τα ψάρια στην Κίο παρασκευάζονταν κατά διάφορους
τρόπους : ψητά στη σχάρα, τηγανητά, πλακί, βραστά κ.λ.π.
Ξακουστά ήταν τα μαρινάτα μπαρμπούνια και η "βρασιά", την
οποία έφτιαχναν οι ψαράδες από πολλά είδη ψαριών.»

(Από

την Κίο στη Νέα Κίο, 1998)
«Φούρνοι υπήρχαν αρκετοί και μεγάλοι και έφτιαχναν ψωμί
για τους κατοίκους. Τα περισσότερα όμως σπίτια ζύμωναν το
ψωμί τους και το έστελναν στους φούρνους για ψήσιμο μέσα
στις "πινακωτές". Κατά την ημέρα του ζυμώματος, ιδίως οι
οικογένειες που είχαν παιδιά, έφτιαχναν και την απαραίτητη πίτα,
πλασμένη με άφθονο λάδι. Η ψημένη, ζεστή πίτα ήταν το
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"κεντιανό" των παιδιών και ήταν νοστιμότατο. Με τις πίτες οι
νοικοκυρές έπιναν με τις γειτόνισσες τον καφέ τους, το "κεντί”.»
(Από την Κίο στη Νέα Κίο, 1998)

Ποτά.
«Λίγα σπίτια στην Κίο είχαν κρασί, ρακί ή ούζο δικής τους
παραγωγής. Τα ποτά αυτά, που τα έπιναν πολύ οι Κιώτες,
τα αγόραζαν από τα παντοπωλεία της πόλης.»

(Από την Κίο

στη Νέα Κίο, 1998)
«Εκτός από αυτά τα ποτά οι νοικοκυρές έφτιαχναν διάφορα
λικέρ σπιτικά. Ένα από αυτά, το καλύτερο ίσως ήταν το
"βινσόν".

Αποτελούνταν

δε

αυτό

από αραιωμένο

καθαρό

οινόπνευμα ή από κονιάκ, στο οποίο έβαζαν ζάχαρη, αρκετά
σπασμένα

κουκούτσια

κερασιού

και

ορισμένη

ποσότητα

βύσσινων. Όλα αυτά τα έβαζαν μέσα σε γυάλινο δοχείο με
μεγάλο στόμιο και τα άφηναν για αρκετές μέρες στον ήλιο, με
την

επίδραση

αναφέραμε.»

του

οποίου

σχηματιζόταν

το

λικέρ

που

(Από την Κίο στη Νέα Κίο, 1998)

Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΠΑΝΤΑ ΤΗΣ ΚΙΟΥ - ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ
«Στο βιβλίο μου, «Αναμνήσεις Ενός Μικρασιάτη», αναφέρω
και για τον Μουσικό Σύλλογο της Κίου. Εδώ δεν θα επαναλάβω
τα ίδια πράματα, αλλά απλώς θα αναφερθώ σε μια εποχή εξήντα
χρόνια μετά την Μικρασιατική Καταστροφή. Το 1982 αξιώθηκα να
πάγω εκδρομή στην αλησμόνητη

Πατρίδα

μας,

την

Κίο.»

(Κουλίγκας Β., 1993)
«Την εποχή, προ της Μικρασιατικής Καταστροφής, η Κίος
αριθμούσε περί τις δώδεκα χιλιάδες κατοίκους, από τους οποίους
.οι εννιά περίπου χιλιάδες ήσαν Έλληνες και οι υπόλοιποι τρεις
χιλιάδες Τούρκοι Αρμένιοι

και λίγοι

Εβραίοι. Οι Έλληνες,

χριστιανοί ορθόδοξοι, είχαμε δική μας κοινότητα, με μεγάλη
δραστηριότητα, σχολεία, σωματεία, διάφορες οργανώσεις κλπ.»

91

«Σήμερα η Κίος αριθμεί περί τις 50.000 περίπου κατοίκους,
όλοι

Τούρκοι,

πολλοί από τους

οποίους είναι πρόσφυγες,

ανταλλάξιμοι, προερχόμενοι από την Ήπειρο, Κρήτη, Μακεδονία.
Γι' αυτό ξέρουν και Ελληνικά.»

(Κουλίγκας Β., 1993)

«Κατά την ολιγοήμερη παραμονή μας στην Κιο, γνωριστήκαμε
με

γηγενείς

Τούρκους

Κιώτες,

οι

οποίοι

πραγματικά

μας

περιποιηθήκανε, μας φιλοξενήσανε, εκφράζοντας τη χαρά τους για
τη

συνάντηση

μαζί

μας

ύστερα

από

εξήντα

χρόνια.»

(Κουλίγκας Β., 1993)
«Θα αναφερθώ ιδιαίτερα σε έναν εξ αυτών, ονόματι Σαμπαχατίν Ουζανατολού, ο οποίος χάρηκε τόσο πολύ, όταν άκουσε
μάλιστα ότι γνωρίζαμε και τον Πατέρα του, που ήταν γείτονας
μας, πριν από το 1922, που μας κάλεσε στο σπίτι του, μας
φιλοξένησε και μας περιποιήθηκε ιδιαιτέρως.»

(Κουλίγκας

Β.,1993)
«Κατά τις συζητήσεις που κάναμε στο σπίτι του, γύρω από
διάφορα θέματα, από τα παλιά, μας είπε ότι ασχολείται και με τη
μουσική και ότι είναι μαέστρος στη Μουσική του Δήμου.»
(Κουλίγκας Β.,1993)
«Στο άκουσμα αυτό, του είπα ότι και εγώ ασχολήθηκα με τη
μουσική στα παλιά, και ότι ήμουν και στην Μουσική της Κέου και
έπαιζα «τρομπόνι». Του έδειξα μάλιστα και μια φωτογραφία του
Μουσικού Συλλόγου της Κίου, το 1920, την οποία φυσικά του
την χάρισα.»

(Κουλίγκας Β.,1993)

«Εκείνο που πρόσεξα όταν πήρε την φωτογραφία ο φίλος
Ουζαναντολού

ήταν

η

έκπληξη

του,

που

μετρούσε

και

ξαναμετρούσε τα μουσικά όργανα και εξέφραζε την απορία του
για τον σχετικά μεγάλο αριθμό.»
«Για να λύσω και εγώ την απορία μου, τον ρώτησα: Από
πόσα όργανα αποτελείται η Μουσική του Δήμου της Κίου της
οποίας είναι μαέστρος; Και μου είπε, περίπου δέκα πέντε.»
(Κουλίγκας Β.,1993)
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«Από τα παραπάνω, αντιλαμβάνεστε, πόσον προοδευμένη
ήταν η Κίος- τότε, πριν από την Μικρασιατική Καταστροφή,
συγκρίνοντας την με τη σημερινή.»

(Κουλίγκας Β., 1993)

«Η Κίος τότε, με αριθμό κατοίκων του ενός πέμπτου του
σημερινού, υπόδουλοι όντες, χωρίς καμιά επιχορήγηση από το
Κράτος,

αποκλειστικά

και

μόνον

με

δικές

του

δυνάμεις,

κατορθώνανε να διατηρούν αξιόλογη Μπάντα με πολλά όργανα,
εν αντιθέσει με τους Τούρκους σήμερα οι οποίοι πενταπλάσιοι
τον αριθμό και κρατική επιχορήγηση (δημοτική) μόλις κατορ
θώνουν

να

διατηρούν

μπάντα

με

δεκαπέντε

όργανα.»

(Κουλίγκας Β., 1993)
«Αλλά και κάτι άλλο.
Τα μουσικά αυτά όργανα του Δήμου, είμαι βέβαιος, ότι είναι
τα δικά μας τα οποία αφήσαμε εκεί φεύγοντας. Με τα δικά μας
όργανα, τα οποία ήσαν περίπου σαράντα, δημιουργήσανε και οι
Τούρκοι την Δημοτική τους Μουσική.» (Κουλίγκας Β., 1993)
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ΜΕΤΑΙΧΜΙΑ ΕΠΟΧΗ
«Η δική μου γενιά έζησε την μεταίχμια εποχή της ιστορίας του
Ελληνισμού της Μικρός Ασίας.»
«Όταν δε λέγω μεταίχμια εποχή, εννοώ τις τρεις διαδοχικές
περιόδους:
Α) Ένα μέρος της εποχής της δουλείας, δηλαδή τα τελευταία
χρόνια πριν από την απελευθέρωση της Κίου από τον Ελληνικό
Στρατό.»

(Κουλίγκας Β., 1993)

Β) Την χρυσή εποχή της ελευθερίας (1920-1922),
Γ)

Την περίοδο της προσφυγιάς,

που αρχίζει από την

αποφράδα εκείνη ημέρα του Αυγούστου 1922 και συνέχεια.
(Κουλίγκας Β., 1993)
Θα πω λίγα λόγια για την κάθε εποχή.

α) Δουλεία - Τουρκικός ζυγός - Ραγιαδισμός
«Γεννηθήκαμε ραγιάδες. Ζήσαμε τα παιδικά μας χρόνια κάτω
από τον τούρκικο ζυγό» (για μένα 1908-1920).
«Η

διαβίωση

μας ήτανε:

Τρομοκρατία, ταπεινώσεις,

ανα

σφάλεια, έλλειψη δικαιοσύνης, τρόμος και φόδος, φόνοι χριστιανών
από φανατικούς Τούρκους, βιαιοπραγίες και ό,τι άλλο μπορεί να
φανταστεί κανείς.»
«Μπορούσε ένας Τούρκος να σκοτώσει Χριστιανό χωρίς αιτία
και να μη δώσει λόγο σε κανέναν.»
«Μερικά περιστατικά αναφέρω
αναφέρονται στα ΚΙΑΝΑ.»

(Κουλίγκας Β., 1993)
στο

Βιβλίο

μου

και

άλλα

(Κουλίγκας Β., 1993)

«Επόμενο ήταν φυσικά, να λαχταρούμε την λευτεριά μας. Αυτό ήταν
το όνειρο μας. Πότε θα γίνουμε ελεύθεροι. Μόνον όσοι δεν ζήσανε
τη ζωή του ραγιά, δεν μπορούν να καταλάβουν τι σημαίνει
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ραγιαδισμός, τι θα πει δουλεία, τι θα πει τούρκικος ζυγός.»
(Κουλίγκας Β.,1993)
«Η λέξη «Έλληνας» στα τούρκικα λέγεται «Γιουνάν». Η λέξη
«Ρωμιός» λέγεται «Ρουμ». Όμως τις λέξεις αυτές δεν τις ακούαμε
να τις χρησιμοποιεί το πλατύ τούρκικο κοινό. Εκείνοι ξέρανε τη
λέξη «Γκιαθούρ» που σημαίνει Άπιστος, Και η λέξη αυτή ήταν
βαριά για μας διότι ήταν βρισιά.»

(Κουλίγκας Β.,1993)

«Ντινιντίν σικτιμινί γκιαθούρ» ήταν η φράση που ακούγαμε
συχνά. Που σημαίνει: «Γαμώ την θρησκεία σου άπιστε». Ακόμα
και τα Τουρκάκια, τα μικρά, εξ απαλών ονύχων, μαθαίνανε και
χρησιμοποιούσαν αυτή τη λέξη. Την λέξη «Γιουνάν» ή «Ρουμ» τα
Τουρκάκια δεν την ξέρανε. Όταν θέλανε να πούνε, «ένας ρωμιός»,
λέγανε «μπιρ γιαβούρ». (Κουλίγκας Β.,1993)
«Θυμάμαι, όταν ήμασταν μικρά παιδιά, γύρω στα 8-9 χρόνων
"και τύχαινε να περάσουμε από τούρκικο μαχαλά, στο δρόμο
που παίζανε τα Τουρκάκια μπροστά στα σπίτια τους, μόλις τα
πλησιάζαμε και χωρίς καν να τα πειράξουμε, βάζανε τις φωνές:
«Ανεεε, Γκιαβουρλάρ βουρίορ...», που σημαίνει: · «Μαμά «...οι
γκιαούρηδες μας δέρνουν.» Οπότε βγαίνανε αμέσως οι μανάδες
τους από το σπίτι και μας κυνηγούσανε με τις βρισιές «Ντινιντίν
σικτιμινί γκιαούρ».

(Κουλίγκας Β.,1993)

«Εμείς, φυσικά, αισθανόμενοι τη θέση μας, ως ραγιάδες,
τρεπόμασταν σε φυγή.»

(Κουλίγκας Β.,1993)

«Δηλαδή, από μικρά παιδιά, εξ απαλών ονύχων, όπως λέγω
πιο πάνω, διδασκότανε από τους γονείς τους, το μίσος κατά των
χριστιανών.
Αυτή ήταν με λίγα λόγια, η ζωή των ραγιάδων στην
Τουρκία.»
«Και ερωτώ: Πώς να μην λαχταρούμε και να μην ονειρευό
μαστε την λευτεριά μας;»

(Κουλίγκας Β.,1993)

«Ίσως μερικοί να το αποκαλούν «σοβινισμό» αυτό. Ίσως άλλοι
να το λένε «μεγάλη ιδέα». Δεν ξέρω πώς να το ονομάσει κανείς
αυτό. Όμως η πραγματικότητα αυτή ήταν. Ο δούλος, ο ραγιάς,
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ονειρεύεται και λαχταρά τη λευτεριά του. Όπως θέλει ας το
αποκαλέσει κανείς αυτό.» (Κουλίγκας Β., 1993)

β) Χρυσή εποχή (Περίοδος)
«Και έρχεται η απελευθέρωση. Η αποτίναξη του βάρβαρου
ζυγού. Είναι πολύ δύσκολο να καταλάβει κανείς, επακριβώς, (εκείνος
που δεν το έζησε) τι θα πει, ξαφνικά, από την μια μέρα στην άλλη,
από δούλος να γίνει αφέντης.» (Κουλίγκας Β., 1993)
«Τη μια μέρα, αποβραδίς, αναμέναμε να μας σφάξουν. Κοι
μηθήκαμε με αμπαρωμένες τις πόρτες και την άλλη ημέρα, πριν καλά
καλά ξημερώσει, ξυπνήσαμε ελεύθεροι.»

(Κουλίγκας Β., 1993)

«Ναι, αποβραδίς αμπαρώσαμε τις πόρτες, σβήσαμε τα φώτα
πλαγιάσαμε και περιμέναμε τη νύχτα, από τη μια στιγμή στην άλλη,
να ακούσουμε να σπάνε την πόρτα μας, για να μπουν μέσα και να
μας σφάξουν και την αυγή ακούσαμε βόμβο αεροπλάνου και
αντικρίζαμε, ανοιχτά στη θάλασσα, τον Αγγλικό στόλο να πλέει
ολοταχώς προς την Κίο να μας ελευθερώσει.»
«Σε λίγες ημέρες, υποδεχόμασταν τον Ελληνικό Στρατό, που
ερχόταν από την Προύσα, να παραλάβει την Κιο από τους
Άγγλους.» (Κουλίγκας Β., 1993)

Υποδοχή του Ελληνικού στρατού
«Εδώ χρειάζεται πολύ γερή πένα (που εγώ δεν την έχω) για να
περιγράφει κανείς τις στιγμές εκείνης της χαράς, της αλλοφροσύνης
των Κιωτών, τα ρίγη ενθουσιασμού στο αντίκρυσμα του Ελληνικού
Στρατού, που έμπαινε στην Κίο με την Ελληνική Σημαία. Σύσσωμος
ο λαός της Κίου παραληρούσε από χαρά.» (Κουλίγκας Β., 1993)
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«Μα τι ήταν εκείνο; Ήταν όνειρο ή πραγματικότητα; Στρατός
Ελληνικός στην Κίο, με την Ελληνική Σημαία; Στρατιώτες και
αξιωματικοί να μιλούν

Ελληνικά,

την γλώσσα μας; Ήταν

αληθινό αυτό που βλέπαμε ή όνειρο;»

(Κουλίγκας Β.,1993)

«Ναι, ήταν αληθινό. Εκείνο που από χρόνια ονειρευόμα
σταν, έγινε πραγματικότης. Σε λίγο βλέπαμε και την Ελληνική
Σημαία να κυματίζει στο Κονάκι, στη θέση που κυμάτιζε
άλλοτε η μισητή ημισέληνος.»
«Χριστός Ανέστη»

(Κουλίγκας Β.,1993)

ψάλανε

στις

εκκλησίες.

Οι

Κιώτες

αντικαταστήσανε το «καλημέρα» με το «Χριστός Ανέστη».
«Δυστυχώς όμως, η Χρυσή εκείνη εποχή ήταν σύντομη.
Ήταν της μοίρας μας γραφτό, να μην χαρούμε για πολύ τη
λευτεριά μας.»

(Κουλίγκας Β.,1993)

γ) Αύγουστος 1922
«Και να το τρίτο κομμάτι

του

«μεταιχμίου».

Έρχεται

ο

Αύγουστος του 1922 για να διαλύσει εκείνο το «όνειρο». Πάνε οι
χαρές μας. Πάνε οι ελπίδες μας. Βρεθήκαμε, ξαφνικά, διωγμένοι,
κατεστραμμένοι, πρόσφυγες στην Μητέρα Ελλάδα.»
«Εδώ

συμπληρώνεται

το

«μεταίχμιο»

της

ιστορίας

του

Ελληνισμού της Μικράς Ασίας, στο οποίο τοποθετείται η δική μου
γενιά.» (Κουλίγκας Β.,1993)

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ / ΠΡΟΣΦΥΓΙΑ

«Επακολούθησε η ανταλλαγή των πληθυσμών. Η ανταλλαγή
των περιουσιών θα έλεγα. Διότι ουσιαστικά, οι Έλληνες της Μικράς
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Ασίας,

είχαν

ήδη

διωχθεί

από

τις

πατρίδες

υπογραφόταν η συμφωνία της ανταλλαγής.»

τους,

όταν

(Κουλίγκας Β., 1993)

«Εκείνο που έμενε, ήταν να διωχθούν και οι Τούρκοι της
Ελλάδας (Μακεδονία - Ήπειρος -

Κρήτη, κλπ.) και έτσι να

πραγματοποιηθεί ντε φάκτο η ανταλλαγή των πληθυσμών.
Διάβασα πολλά βιβλία, σχετικά με το θέμα αυτό. Υπάρχουν και οι
διαφωνούντες με την ανταλλαγή. Ελάχιστοι βέβαια, οι οποίοι
επικρίνουν τον Βενιζέλο για την υπογραφή της ανταλλαγής των
πληθυσμών (Συνθήκη της Λωζάννης).» (Κουλίγκας Β., 1993)
«Έχω υπόψη μου, κάποιον Πόντιο πολιτικό, τέως αντιπρόεδρο
της βουλής, επί κυβερνήσεων της Ν.Δ., ο οποίος με άρθρα του, σε
περιοδικά («Ποντιακή Στοά, ετήσιο περιοδικό 1971) κατακρίνει την
ανταλλαγή και γράφει τα εξής:
Πρόκειται

περί

τόσον

ανατριχιαστικής

αποτρόπαιος

και

εγκληματικής πράξεως, ώστε και αυτοί οι εμπνευσταί της και
δημιουργοί της να

αισχύνονται

δια

το ανοσιούργημά

των.»

(Κουλίγκας Β., 1993)
«Εγώ απαντώ καθαρά και σταράτα στον κύριο αυτόν και σε
όποιον άλλον με τέτοιες αντιλήψεις και λέω:
«θα πρέπει να είναι ηλίθιος ή πνευματικά ανάπηρος ή πολύ
πωρωμένος με αντιπολιτευτικό πάθος κατά του Βενιζέλου και μετά
θάνατον ακόμα, για να λέει τέτοιες ασυναρτησίες.»

(Κουλίγκας

Β.,1993)

Ας εξετάσουμε το θέμα από την αρχή.
«Πρώτα από όλα, πώς και γιατί φύγαμε οι Μικρασιάτες από τις
πατρίδες μας. Όλοι ξέρουμε και το ξέρει όλος ο κόσμος, όλη η
οικουμένη και περισσότερο εμείς οι παθόντες, ότι φύγαμε με την
ψυχή στο στόμα.»
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«Εγκαταλείψαμε

τα πάντα.

Σπίτια,

μαγαζιά,

εμπορεύματα,

χωράφια και το μόνο που ζητούσαμε ήταν να σωθούμε. Να
σωθούμε από τη σφαγή.»

(Κουλίγκας Β., 1993)

«Ο Αμερικανός πρόξενος στη Σμύρνη, Χόρτον, ο οποίος
υπήρξε αυτόπτης μάρτυς της σφαγής των Μικρασιατών, έχει γράψει
τα εξής: «Ύστερα από όσα είδα, ντρέπομαι που ανήκω στο
ανθρώπινο γένος». «I AM ASHAMED THAT I BELONG TO THE
HUMAN RACE». (Κουλίγκας B.,1993)
Στην Κίο, ο πληθυσμός κατάφερε και έφυγε πριν μπουν οι Τούρκοι.
Δύο άτομα παραμείνανε

και δεν ακολουθήσανε το φευγιό.»

(Κουλίγκας Β., 1993)
«Ο ένας ήταν γέρος 95 χρονών, συγγενής μου (Κράσος το
επίθετο) εξάδελφος της γιαγιάς μου, ο οποίος λόγω της ηλικίας του,
αρνήθηκε να ακολουθήσει την οικογένεια του. Προτίμησε να μείνει
και να πεθάνει εκεί. Ο άλλος ήταν από τους προύχοντες της Κίου, ο
Στεφανίδης. Πολύ πλούσιος, με μποτζεκλίκια, μεγάλη κτηματική
περιουσία. Αυτός είχε εξυπηρετήσει πολύ τους Τούρκους· έμεινε.»
(Κουλίγκας Β., 1993)
«Ποια ήταν όμως η τύχη και των δύο αυτών ανθρώπων;
Κανείς δεν γλίτωσε. Τους σκοτώσανε και τους δύο.»
«Δεν είναι ανάγκη να επεκταθώ περισσότερο στο θέμα αυτό. Η
αλήθεια είναι:
Ούτε εμείς τολμούσαμε να γυρίσουμε πίσω, ούτε οι Τούρκοι μας
δεχόντουσαν. Έτσι, ύστερα από όσα γίνανε, η Ανταλλαγή ήταν η
μόνη λύση.»

(Κουλίγκας Β., 1993)

Η εγκατάσταση των προσφυγών στην Θεσσαλονίκη
«Στην Θεσσαλονίκη οι πρόσφυγες, αρχίσανε σιγά σιγά να
προσαρμόζονται στην νέα κατάσταση. Αρχικά στην προσωρινή
στέγαση, σε παράγκες, σχολεία κλπ. Ταυτόχρονα δε με την
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στέγαση, προχωρούσαν και στην επαγγελματική τακτοποίηση.»
(Κουλίγκας Β., 1995)
«Την εποχή εκείνη, ένα μεγάλο μέρος της Θεσσαλονίκης ήταν
καμένο, από τη μεγάλη πυρκαϊά που είχε ξεσπάσει το 1917.
Κυρίως στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Εκεί βρήκαν την ευκαιρία, οι
πρόσφυγες, να κτίσουν παράγκες και να δημιουργήσουν αγορά.
Ένα είδος λαϊκής αγοράς το «ΚΑΠΑΝΙ» όπος τη λέγαμε".»
(Κουλίγκας Β., 1995)
«Θυμάμαι τις επιγραφές στα προσφυγικά μαγαζιά. Κάτω από την
ονομασία του είδους του καταστήματος, αναγράφετο και το όνομα
της

εγκαταλειφθείσης

«ΑΛΗΣΜΟΝΗΤΗ

πατρίδος,

ΚΙΟΣ»

π.χ.

Καφενείων

«Παντοπωλείον
«Η

η

ΑΛΗΣΜΟΝΗΤΗ

ΣΜΥΡΝΗ» Κούρε ίον «Η ΑΛΗΣΜΟΝΗΤΗ ΠΑΝΟΡΜΟΣ» χ,ο.κ.
που μαρτυρούσε την αγάπη, και τη νοσταλγία για τις χαμένες
πατρίδες.» (Κουλίγκας Β., 1995)
«Η

Θεσσαλονίκη

προσφυγούπολης.

είχε

Δεδομένου

μεταβληθεί
δε

ότι

ο

σε

ενα

είδος

γηγενής πληθυσμός

αποτελείτο από Έλληνες, Τούρκους, Εβραίους και μερικές άλλες
μειονότητες, τώρα με την ανταλλαγή των πληθυσμών, με τον ερχομό
των προσφύγων και την αναχώρηση των Τούρκων, αλλοιώθηκε η
κατάσταση και έφθασε στο σημείο, οι πρόσφυγες να αποτελούν την
πλειοψηφία των κατοίκων.»

(Κουλίγκας Β., 1993)

Οι ττροσφυγικοί συνοικισμοί
«Για την προσωρινή, έστω, στέγαση των προσφυγών, το Κράτος
εφρόντισε να εκμεταλλευτεί κάθε ανοιχτό χώρο. Έκτιζε παράγκες
στην Τούμπα, στην Καλαμαριά, στου Χαριλάου, στο Χαμντί Μπε'ί
και αλλού.
Θυμάμαι το συνοικισμό στο «Χαμντί Μπει». Εκεί εγκατα
στάθηκαν ε

μια

μεγάλη

μερίδα

από

Κιώτες.

οι

ψαράδες.»

(Κουλίγκας Β., 1995)
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«Την εποχή εκείνη, το 1922, δεν υπήρχε οργανωμένη αλιεία"
στην Θεσσαλονίκη.

Οι ελάχιστοι ψαράδες,

κυρίως Εβραίοι,

ψαρεύανε με βάρκες, ανοργάνωτοι και δεν ήταν δυνατό να εξυ
πηρετήσουν τις ανάγκες της αγοράς.»

(Κουλίγκας Β., 1995)

«Οι Κιοτες, ειδικευμένοι στο ψάρεμα και με σχετική ενίσχυση από
τον «Εποικισμό» εξόρμησανε με τα «γρι-γρι» που εδημιούργησαν
και γεμίσανε την αγορά με ψάρια, με συνέπεια να δημιουργηθούν
εργοστάσια αλιπάστων κλπ.»

(Κουλίγκας Β.,1995)

«Αυτά τα ολίγα για την εγκατάσταση των προσφύγων στην
Θεσσαλονίκη.»
(Κουλίγκας Β.,1995)
Νεότουρκοι και επιδιώξεις των
«Το διώξιμο των Χριστιανών από την Τουρκία, αποτελούσε παλιό
πρόγραμμα των Τούρκων. Περισσότερο δε των Νεότουρκων, μετά
την επικράτηση των το 1908.» (Κουλίγκας Β.,1993)
«Ακόμη και αν δεν συμφωνούσε η Ελλάδα στην ανταλλαγή των
πληθυσμών, αυτοί είχαν ήδη διώξει τους Χριστιανούς από τα εδάφη
τους και με κανένα τρόπο δεν θα τους δεχότανε να γυρίσουν πίσω.»
(Κουλίγκας Β.,1993)
«Τι απέμενε να κάνει η Ελλάδα; Τι άλλο παρά να διώξει και αυτή
τους Τούρκους από την Ελλάδα. Έτσι πραγματοποιήθηκε η
Ανταλλαγή η οποία επισημοποιήθηκε με την συμφωνία - την
Συνθήκη της Λωζάνης.» (Κουλίγκας Β.,1993)

Ο ΞΕΡΙΖΩΜΟΣ ΚΑΙ Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΚΙΟ

Έχουν οι σημερινοί κιότες συναίσθηση της καταγωγής τους και της ιστορίας
του χωριού ;
ο Αρμάου Στέλιος αναφέρει:
« Κοίταξε κακά τα ψέματα, οι σημερινοί κιότες, η γενιά αυτή που
υπάρχει και που γνωρίζω και εγώ ας πούμε, νιώθουν όπως νιώθει ο
ναυπλιώτης για το διπλανό χωριό, για το Αργος. Υπάρχουν κάποια
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παιδιά τα οποία ενδιαφέρονται να μάθουν. Αυτό είναι ένα ελάχιστο
ποσοστό. Ελάχιστο. Σε αυτό όμως νομίζω ότι ευθύνη έχουν οι ίδιοι οι
γονείς. Εγώ προσπαθώ αν και εγώ δεν είμαι μικρασιάτης σου είπα,
...μάλλον έχω καταγωγή από τον πατέρα μου από την πόλη,
προσπαθώ με τον τρόπο μου να τους πώ πέντε πράγματα για την
παλιά τους πατρίδα, για την παράδοση, για τα ήθη και τα έθιμα, αυτό
όμως νομίζω ότι είναι δουλειά των γονιών και των δασκάλων ; το
σχολείο ; όμως βλέπω όταν το συζητώ και τους λέω, ξεκινά βέβαια το
θέμα από κάποιο χορό, πάμε στην παλιά Κίο όπου έχω διαβάσει πέντε
πράγματα εγώ, κάθονται και ακούνε. Και ακούνε προσεκτικά. Άρα
υπάρχει το ενδιαφέρον. Το θέμα είναι να τους δώσεις. Ξέχασα να σου
πώ ότι εκτός από τους χορούς έχουν και πολλά τραγούδια. Τα
καθιστικά που λέμε, τα επιτραπέζια. Όπου βέβαια εκεί τραγουδούν τον
πόνο τους γα τη χαμένη πατρίδα, και όχι μόνο βέβαια, τραγουδούν για
το γάμο, τραγούδια του γάμου, τραγούδια της δουλειάς τους, που
μαζευόντουσαν ξέρω γώ όταν ήρθαν εδώ στη νέα Κίο ήταν ένας
βαλτότοπος και ζούσαν σε παράγκες. Και μαζευόντουσαν απ’ έξω από
τις παράγκες μετά το τέλος της δουλειάς και έπιναν το κρασάκι τους,
και το τσιπουράκι τους, τι έπιναν ξέρω γώ και ξεκινάγανε τα τραγούδια.
Εκτός από τα τραγούδια του γάμου όλα τα άλλα τραγούδια, όσα
τουλάχιστον έχω ακούσει εγώ, έχουν κάποιο πόνο μέσα τους. Για τη
χαμένη πατρίδα. Έχουν ενταχθεί πλήρως. Αλλά οι πιο παλιοί που έχω
συζητήσει μαζί τους, φέρνουν μια πίκρα. Πίκρα ότι δεν έγιναν
αποδεκτοί. Όταν πρωτοήρθαν. Ενώ ήταν και αυτοί Έλληνες και μπορώ
να σου πώ πιο Έλληνες από εμάς, όλοι αυτοί πιστεύω που έρχονται
από απ’ έξω είναι πιο Έλληνες από εμάς. Ενώ λοιπόν ήταν και αυτοί
Έλληνες,

δεν

τους

αποδεχτήκανε.

Σιγά

σιγά

κατάφεραν

να

εγκατασταθούν, να δημιουργήσουν τις οικογένειές τους τις περιουσίες
τους, και έτσι γίνανε αποδεκτοί.» (Αρμάου Σ.,2003)

Η Κυρία Αναστασία Καρανικόλα αναφέρει:
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«Όταν έγινε ο πόλεμος πέρνανε και τους παντρεμένους για το
στρατό (οι τούρκοι). Αυτοί που κρύβονταν λέγονταν κατσάκιδες. Έτσι
έκανε και ο πατέρας μου.» (Καρανικόλα Α.,2004)

Όταν ήρθαν στην Αργολίδα τους λέγανε τουρκόσπορους (τους μικρασιάτες).

«Αφού όμως εδώ ήταν οι τούρκοι όλοι.» (Καρανικόλα Α.,2004)

Στην παραλία της Κίου όταν φεύγανε, οι βάρκες έμεναν χωρίς κάποιος να τις
επιστρέφει και έτσι οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να φύγουν γιατί δεν είχαν
βάρκες. Οι γυναίκες πνίγονταν στη θάλασσα αφήνοντας τα παιδιά τους στην
παραλία. Τα πλοία ήταν άδεια και ο κόσμος όλος στην παραλία. Για να
επιβιβαστούν στα πλοία πατούσαν στα πτώματα των συμπολιτών τους που
απελπισμένοι έμπαιναν στη θάλασσα και πνίγονταν.
Οι αναφορές από τους πληροφορητές μου για τις τελευταίες στιγμές της
αποχώρησης των κατοίκων από την Κίο έρχονται σε αντίθεση με την αναφορά
του Βασιλείου Κουλίγκα στο δεύτερο βιβλίο του «ΚΙΟΣ σκόρπιες μνήμες» που
αναφέρει ότι δεν έγιναν σφαγές από τους Τούρκους.

Η κυρία Αναστασία περιγράφει τις εικόνες που είδε με τα μάτια της όταν την
τελευταία σχεδόν στιγμή κατάφερε η οικογένειά της να βρεί μέσον για να
επιβιβαστεί

στο

πλοίο

αφού

παρόλο

που

υπήρχαν

βάρκες

μεγάλης

χωρητικότητας στην παραλία εκείνη την ημέρα, οι κάτοικοι στην απελπισία τους
και στον πανικό τους τις παίρνανε με μια δυο οικογένειες μέσα μόνο, και
επιβιβάζονταν χωρίς κανείς να τις επιστρέφει για τους υπολοίπους. Έτσι όσοι
έμειναν πίσω τους πρόλαβαν οι τούρκοι στην παραλία και τους έσφαξαν όλους
μπροστά στα μάτια των συμπολιτών τους. Μάλιστα μπήκαν με τα άλογα όσο πιο
μέσα στη θάλασσα μπορούσαν μήπως και προλάβουν κάποιον από αυτούς που
ξέφευγε.
Μετά τον διωγμό τους πήγανε στην Ραιδεστό και στην τούμπα. Μετά την
τούμπα τους πήγανε στην Σκύδρα. Άλλους στην Ιτέα και αλλού. Το πρώτο σπίτι
που τους βάλανε εκεί ήταν ένας στάβλος μικρός και μαζί τους ήταν και μια
οικογένεια

τούρκων που φύγανε μετά για την Τουρκία. Έμειναν μαζί για ένα
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διάστημα στριμωγμένοι ο ένας πάνω στον άλλον. Στην Σκύδρα κάνανε ένα σπίτι
2 δωμάτια με χρήματα που τους έδωσε το κράτος. Ύστερα έφυγαν και ήρθαν
στην Αργολίδα.
Όταν έφτασαν στο Ναύπλιο οι

Ναυπλιώτισσες βγήκανε να πάρουνε

υπηρέτριες. Έκανε σε πέντε σπίτια υπηρέτρια. Έλεγε και ξανάλεγε η κυρία
Αναστασία πόσο ωραία περνούσαν στην Κίο και πόσα γλέντια οργάνωναν εκεί.

Ο ερχομός στη νέα Κίο
«Με τον ερχομό στην Ελλάδα, οι πρόσφυγες από κάθε
περιοχή, φροντίσανε να συσπειρωθούν και να δημιουργήσουν
νέες πατρίδες. Να κτίσουν σχολεία, εκκλησίες και ό,τι άλλο που
να τους συνδέει με τις χαμένες πατρίδες τους.»

(Κουλίγκας

Β., 1993)
«Έτσι, βλέπουμε: Νέα Κίος, Νέα Μουδανιά, Νέα Σμύρνη, Νέα
Αρτάκη, Νέα Τριγλιά, Νέος Μαρμαράς κλπ. κλπ.»
«Στις νέες πατρίδες τους, φέρανε και εγκαταστήσανε ό,τι
μπορούσανε να περισώσουν από την καταστροφή, που να μπορεί
να τους συνδέει με τη χαμένη πατρίδα.» (Κουλίγκας Β.,1993)
«Φυσικά,

αυτά που φέρανε αποτελούν σταγόνα εν τω

Ωκεανώ, μπρος σε εκείνα που αφήσανε φεύγοντας. Στη Νέα Κίο,
φέραμε την Παναγία, την Φανερωμένη, την οποία διέσωσε η
νεωκόρος της εκκλησούλας της, η Μάλαμα Μαυρουδή. Θα
έπρεπε να αναφέρω το όνομα της.»

(Κουλίγκας Β.,1993)

«Εάν φεύγαμε υπό ομαλάς συνθήκας, συναποκομίζοντας
όλα τα υπάρχοντα μας θα μπορούσαμε με τον πλούτο των
κειμηλίων που θα φέρναμε, να κάμναμε την Νέα Κίο ένα
απέραντο Βυζαντινό Μουσείο. Διότι τον πλούτο που αφήσαμε
εκεί, αξιολογώντας τον με βάση την αρχαιολογική του αξία, θα
έφθανε σε πολλά εκατομμύρια χρυσές λίρες.»

(Κουλίγκας

Β.,1993)
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Δημοτική λαϊκή ορχήστρα Γιάννης Πατταϊωάννου

Η ορχήστρα αυτή είναι δημοτική λαϊκή ορχήστρα. Ονομάστηκε Γιάννης
Παπαϊωάνου επειδή ο Παπαϊωάνου είχε τις ρίζες του στην παλιά Κίο. Το
σκεπτικό της δημιουργίας της ορχήστρας ήταν να γίνει μια ορχήστρα με
παιδιά του δήμου. Αυτό είχε και οικονομικά οφέλη μιας και η ορχήστρα αυτή
δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Στην αρχή της δημιουργίας της ορχήστρας
πήρανε δυο παλικάρια από το Άργος, δυο μουσικούς έμπειρους, και μαζί με
αυτούς ήρθαν παιδιά που είναι από την Κίο, και τώρα η ορχήστρα αποτελείται
από οκτώ άτομα που οι έξι είναι κιότες και οι δύο από το Άργος.
Τα όργανα που παίζουν είναι μπουζούκι, κιθάρα, τουμπερλέκι, αρμόνιο και
δυο κοπέλες είναι στο τραγούδι. Η μουσική που παίζουν είναι κυρίως το
ρεμπέτικο αλλά και λαϊκή μουσική. Δεν παίζει μουσική από την παλιά Κίο.
Το καλοκαίρι του 2003 κάνανε μια βραδιά αφιερωμένη στο ρεμπέτικο,
όπου είχανε ετοιμάσει σκηνικό μια ταβέρνα εποχής και τα τραγούδια ήτανε
αποκλειστικά ρεμπέτικα. Υπήρχε επίσης κείμενο χωρισμένο περίπου σε
δεκαετίες όπου αναφερόταν στην πορεία του ρεμπέτικου
«Στην ορχήστρα αυτή δίνουν ένα χαρτζιλίκι, ασήμαντο ποσό.
Όπως είπα και πριν ο χαρακτήρας της και τα κίνητρα της ορχήστρας
αυτής δεν είναι κερδοσκοπικά. Όταν βέβαια θα κάνουν κάποιες
εμφανίσεις έξω σε άλλους δήμους τότε θα παίρνουν ένα ποσό το
οποίο θα παρέχεται στα παιδιά που παίζουν ή για έξοδα για την
συντήρηση της ορχήστρας. Συμμετέχοντας λοιπόν η ορχήστρα αυτή
σε κάποιες εκδηλώσεις του δήμου της ν. Κίου εξοικονομούνται
χρήματα τα οποία θα έδινε ο δήμος σε κάποια ξένη ορχήστρα. Δεν
συμμετέχει σε εκδηλώσεις που δεν τις οργανώνει ο δήμος.»
(Τόμπρα Κ., 2004)
«Η αίθουσα όπου γίνονται οι πρόβες είναι δίπλα στην αίθουσα
του πολιτιστικού συλλόγου, στο ίδιο κτίριο το οποίο έχει δυο
αίθουσες. Το κτίριο αυτό βρίσκεται στο παλιό νηπιαγωγείο. Σε αυτή
την αίθουσα κάνει πρόβες και το ωδείο.» (Τόμπρα Κ., 2004)
«Λειτουργεί η ορχήστρα περίπου τρία χρόνια

(από το 2000).

Μέχρι τώρα έχουν πάει δυο φορές στο ψυχαγό, ένα ίδρυμα με
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ανθρώπους ψυχικά διαταραγμένους που έρχονται από το ψυχιατρείο
της Τρίπολης, πέρσι (2003) πήγανε την ρεμπέτικη βραδιά, που είχαν
ετοιμάσει, στην Κυπαρισσία στο δήμο Αητού.»

(Τόμπρα Κ., 2004)

«Το συμβούλιο της ορχήστρας αποτελείται από επτά μέλη.
Αναψέρεται ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, δημοτικό ωδείο
φιλαρμονική και μέσα εκεί έχουν εντάξει την ορχήστρα.»

(Τόμπρα

Κ., 2004)
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Ο ΧΟΡΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΚΙΟ.
Αφορμές για το χορό.

Η παλαιό Κίος όπως όλα τα στοιχεία και οι μαρτυρίες μας δείχνουν ήταν μια
πόλη πρότυπο για την εποχή της το ίδιο ακριβώς ισχύει φυσικά και για τη νέα
Κίο. Αυτό οφείλεται στο μεράκι των κατοίκων, στην αγάπη τους για τη ζωή και
γενικά για κάθε τι ωραίο. Έτσι λοιπόν δεν έχαναν ευκαιρία για γλέντι χορό και
διασκέδαση.
Αναφέρει ο Αρμάου Στέλιος, (χοροδιδάσκαλος στον πολιτ. Συλλ.):
«εκτός από τους χορούς έχουν και πολλά τραγούδια. Τα
καθιστικά που λέμε, τα επιτραπέζια. Όπου βέβαια εκεί τραγουδούν
τον πόνο τους για τη χαμένη πατρίδα, και όχι μόνο βέβαια,
τραγουδούν για το γάμο, τραγούδια του γάμου, τραγούδια της
δουλειάς τους, που μαζευόντουσαν ξέρω γώ όταν ήρθαν εδώ στη νέα
Κίο

ήταν

ένας

βαλτότοπος

και

ζούσαν

σε

παράγκες.

Και

μαζευόντουσαν απ’ έξω από τις παράγκες μετά το τέλος της δουλειάς
και έπιναν το κρασάκι τους, και το τσιπουράκι τους, τι έπιναν ξέρω
γώ και ξεκινάγανε τα τραγούδια. Εκτός από τα τραγούδια του γάμου
όλα τα άλλα τραγούδια, όσα τουλάχιστον έχω ακούσει εγώ, έχουν
κάποιο πόνο μέσα τους. Για τη χαμένη πατρίδα.» (Αρμάου Σ., 2003)
Χόρευαν και χορεύουν στους γάμους, στα πανηγύρια του καλοκαιριού που
είναι και τα πιο σημαντικά, στις ταβέρνες τα βράδια όταν ανάβει το κέφι, οι
μερακλήδες στις φτωχογειτονιές της νέας Κίου τις πρώτες δεκαετίες. Έχω δει
οικογενειακό γλέντι όπου μετά το βραδινό χορεύουνε ζεϊμπέκικο.
Αυτό και το χασαποσέρβικο είναι οι αγαπημένοι χοροί των Κιστών.
«Το χασαποσέρβικο είναι και ο αγαπημένος χορός των μικρών
παιδιών. Τρελαίνονται να το χορεύουν και είναι ο πρώτος χορός που
θέλουν να μάθουν.» (Αρμάου Σ., 2003)
Γενικά τα μικρά παιδιά δείχνουν πολύ ενδιαφέρον για το χορό. Στην Κίο
υπάρχουν αυτή τη στιγμή δυο σύλλογοι που διδάσκουν χορούς. Αυτοί είναι ο
πολιτιστικός και ο μορφωτικός σύλλογος που έχουν πλούσια δράση και οι δύο.
Οι κάτοικοι διψούν για πολιτιστικές εκδηλώσεις και ιδιαίτερα για το χορό.
Στηρίζουν με την παρουσία τους και όχι μόνο κάθε τι σχετικό. Οι πιο μεγάλες
πολιτιστικές εκδηλώσεις στην Νέα Κίο είναι τα μικρασιάτικα που οργανώνονται
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από τον πολιτιστικό σύλλογο και τα Κιανά που οργανώνονται από το μορφωτικό
σύλλογο. (Αρμάου Σ., 2003)

Η σημερινή Νέα Κίος..

«Από την εποχή που ο Χρ. Δελής «έβλεπε βούρλα ως το μπόι του»,
πέρασε πολύς καιρός. Η Ν. Κίος σήμερα μπορεί να περηφανεύεται ότι
κατανίκησε όλες τις αντιξοότητες, ότι έχει βάλει τις βάσεις για μια
ανάπτυξη - πρότυπο, με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον.
Σε αυτή την προσπάθεια συνέβαλαν με όλες τους τις δυνάμεις οι
Πολιτιστικοί φορείς της περιοχής, απόψεις των οποίων φιλοξενούμε
στη συνέχεια.»
(Από την Κίο στη Νέα Κίο, 1998)

Πολιτιστικός Σύλλογος
Ιδρύθηκε το 1986 ως συνέχεια του παραρτήματος του Συλλόγου Απανταχού
Κιωτών στη Νέα Κίο. Ιδρύθηκε από ορισμένα άτομα που ήταν μόνιμοι κάτοικοι
Αθηνών αλλά και από άτομα που κατοικούσαν στη Νέα Κίο. Σκοπός του Συλλόγου
είναι η προστασία του φυσικού και παραδοσιακού περιβάλλοντος, η διατήρηση της
πολιτιστικής μας κληρονομιάς, καθώς και η βελτίωση του βιοτικού και κοινωνικού
επιπέδου των κατοίκων και η εν γένει ανάπτυξη αυτού του τόπου.
Τα τμήματα του Συλλόγου, που λειτουργούν αυτή τη στιγμή είναι: α) το χορευτικό
τμήμα, στο οποίο συμμετέχουν άτομα σχολικής ηλικίας αλλά και μεγάλα, που
μαθαίνουν παραδοσιακούς χορούς απ' όλη την Ελλάδα, β) το μουσικό τμήμα, όπου
μαθαίνονται έγχορδα μουσικά όργανα αλλά και πιάνο, ακορντεόν και αρμόνιο, γ)
θεατρική ομάδα.
Οι βασικές εκδηλώσεις το Πολιτιστικού Συλλόγου είναι τα «μικρασιάτικα»,
που γίνονται επί 15 συναπτά έτη, αλλά και μικρές εκδηλώσεις του μουσικού
τμήματος κάθε Χριστούγεννα και τέλος της σχολικής χρονιάς. Τα «Μικρασιάτικα»
κρατούν από 8-10 ημέρες. Είναι πάντα αφιερωμένα σε μία κοινωνική ή
πολιτιστική κατάσταση (π.χ. «Χαμένες Πατρίδες», «Οι Έλληνες του Πόντου»,
«Ειρήνη

στα

Βαλκάνια»

κ.τ.λ.)·

Στο

πρόγραμμα

των

Μικρασιατικών,
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περικλείονται αφιερώματα σε παραδοσιακούς χορούς, στη μουσική, στο θέατρο,
στο τραγούδι (χορωδία), λαϊκό τραγούδι (ρεμπέτικο), στο μαζικό αθλητισμό, στο
παιδί, στον πολιτισμό (αφιερώματα σε ποιητές) κ.τ.λ. Σκοπός είναι η ενεργή
συμμετοχή όλων των πολιτών της Νέας Κίου αλλά και της ευρύτερης περιοχής
στις

παραπάνω

εκδηλώσεις

και

η

βίωση

του

πολιτισμού

που

μας

κληροδότησαν. Τέλος, από το 1990 ο Πολιτιστικός Σύλλογος απέκτησε δικό του
κτίριο.

Πρόκειται

για

ένα

ανακαινισμένο

παραδοσιακό

κτίριο

(παλιό

νηπιαγωγείο) το οποίο παραχωρήθηκε από την Κοινότητα της Νέας Κίου Έτσι
τώρα μπορεί να αναπτύσσεται και να δημιουργήσει και άλλα τμήματα. Στην
προσπάθεια αυτή έχει ως αρωγούς τους δημότες της Νέας Κίου και την
κοινότητα.
(Από την Κίο στη Νέα Κίο, 1998)

Ο πολιτιστικός σύλλογος της νέας Κίου
Στον πολιτιστικό σύλλογο διδάσκονται χοροί από όλη την Ελλάδα. Κυρίως
όμως στις παραστάσεις τους παρουσιάζουν χορούς της περιοχής, δηλαδή της
μικράς Ασίας.
Στα

«μικρασιάτικα»,

που

είναι

εκδήλωση

πολιτιστική

του

συλλόγου

παρουσιάζουνε χορούς από όλη την Ελλάδα καθώς και μουσικές και θεατρικές
εκδηλώσεις. Τα «μικρασιάτικα» γίνονται τον Ιούλιο και διαρκούν 10 ημέρες. Εκτός
των άλλων δραστηριοτήτων περιλαμβάνουν φυσικά και το χορό.
Η μουσική είναι άλλοτε ζωντανή άλλοτε από CD. Οι ενδυμασίες στα
μικρασιάτικα είναι οι παραδοσιακές (αστικές Ευρωπαϊκού τύπου) φορεσιές της
παλιάς Κίου, αντίγραφα από φορεσιές που έχουν διασωθεί και βρίσκονται στο
Λασκαρίδειο λαογραφικό μουσείο της Κίου.
Εκτός από τις εκδηλώσεις στα μικρασιάτικα χορευτικές ομάδες του συλλόγου
κατά καιρούς δίνουν παραστάσεις και αλλού. Για παράδειγμα το 2002 ο
σύλλογος συμμετείχε στην έκθεση της φιλοξένειας στη Θεσσαλονίκη όπου πήγαν
και τον Νοέμβριο του 2003. Κανονίζει η νομαρχία η ο δήμος. Δεν περιορίζονται
μόνο στο χόρο της Νέας Κίου.
Από χορευτικές ομάδες έχουν τρεις. Την παιδική όπου είναι παιδάκια ηλικίας
πέντε έως δώδεκα. Και τα οποία αυξάνονται συνεχώς. Σύμφωνα με το Στέλιο
Αρμάου τώρα οι γονείς στέλνουν τα παιδιά τους σε αντίθεση με άλλες εποχές
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όπου απαξιώνανε τους παραδοσιακούς χορούς. Μετά είναι η μεσαία ομάδα, οι
έφηβοι που ξεκινάει από δώδεκα δεκατριών και φτάνει μέχρι τα δεκαέξι δεκαεπτά,
και είναι και η μεγάλη ομάδα που ξεκινάει από τα δεκαεπτά δεκαοκτώ και φτάνει
στα πενήντα και στα πενήντα πέντε.
«Τα παιδιά δείχνουν πολύ ενδιαφέρον. Σε ένα ποσοστό ογδόντα
τοις εκατό το κάνουν αυτό συνειδητοποιημένα. Είναι και παιδιά που
έρχονται επειδή τα εξαναγκάζουν οι γονείς.»

(Αρμάου Σ., 2003)

Ο σύλλογος έχει ένα διοικητικό συμβούλιο που αποτελείται από έντεκα μέλη,
έχει δυο δασκάλους, τον Στέλιο Αρμάου και την Γουρδομηχάλη Κούλα. Οι
χορευτές είναι γύρω στα εβδομήντα άτομα, στεγάζεται σε ενα δημοτικό κτίριο στο
οποίο υπάρχει το γραφείο, βιβλιοθήκη, του συλλόγου, και δυο αίθουσες, στη μια
γίνεται χορός και στην άλλη αίθουσα διδάσκονται ευρωπαϊκά μουσικά όργανα.
Διατηρεί επαφές με συλλόγους από Φλώρινα, Νάουσα, Βέροια, Καστοριά,
Κοζάνη,

Κρήτη,

Κάρπαθο, Ίο

κ.α.

Κάθε χρόνο προσκαλούνται για να

συμμετάσχουν σε εκδηλώσεις, από κάποιους τοπικούς συλλόγους, σε διάφορες
περιοχές της Ελλάδος και αυτοί με τη σειρά τους έρχονται στην Αργολίδα για τον
ίδιο σκοπό. Αυτό γίνεται και με συλλόγους του εξωτερικού. Συλλόγους της
Ιταλίας, της Γερμανίας, Ουαλίας, της Βουλγαρίας, της Κύπρου κ.α.
Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που γίνονται στην Κίο έχουν πολύ μεγάλη
αποδοχή από τους κατοίκους. Στα μικρασιάτικα επί δέκα βραδιές που διαρκούν η
Κίος γεμίζει με κόσμο που έρχεται και απ’ έξω, από άλλες περιοχές της
Αργολίδας.

Αναφέρει ο Στέλιος Αρμάου πως σε μια βραδιά σε εκδήλωση του

πελοποννησιακού λαογραφικού ιδρύματος στο Ναύπλιο η πλατεία συντάγματος
είχε γεμίσει ασφυκτικά. Αυτό δείχνει πως και στο Ναύπλιο υπάρχει ανταπόκριση
από τον κόσμο σε πολιτιστικές εκδηλώσεις.
Ο Στέλιος Αρμάου που διδάσκει στον πολιτιστικό σύλλογο διδάχθηκε χορούς
κυρίως Ηπειρώτικους από Ηπειρώτες που είτε τους φέρνανε από εκεί είτε
πηγαίνουν οι ίδιοι στα χωριά και μαθαίνουν τους χορούς από τους ντόπιους στα
πανηγύρια. Καταγράφουνε και στο βίντεο και στη συνέχεια τους μελετούν και
τους διδάσκουν στο σύλλογο.
(Αρμάου Σ., 2003), (Γουρδομηχάλη Κ., 2004)
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«Τα Μικρασιατικό»

Τον Ιούλιο ο πολιτιστικός σύλλογος ν. Κίου διοργανώνει τα μικρασιάτικα. Είναι
μια σειρά εκδηλώσεων που διαρκούν περίπου 10 μέρες ή και λίγο παραπάνω. Σε
αυτές τις εκδηλώσεις ξεχωρίζουν οι ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί που
παρουσιάζουν τα χορευτικά τμήματα του συλλόγου. Αυτός άλλωστε είναι και ο
κύριος ρόλος του συλλόγου, δηλαδή η διάσωση και διάδοση της πολιτιστικής
κληρονομιάς.
Παρουσιάζονται

επίσης

σε

αυτή

τη

σειρά

εκδηλώσεων

θεατρικές

παραστάσεις, μουσικές εκδηλώσεις της λαϊκής ορχήστρας και της δημοτικής
χορωδίας και διάφορα άλλα, μερικά από τα οποία θα δούμε πιο κάτω, στο
παράρτημα, από τις σελίδες του περιοδικού της Νέας Κίου.

Ο Μορφωτικός Σύλλογος
«Νέας Κίου ιδρύθηκε το 1978. Η ίδρυση του σκόπευε στη
δημιουργία ενός ζωντανού κυττάρου πολιτισμού.
Η πολιτιστική αναβάθμιση, η διατήρηση της παράδοσης και η
γνωριμία με τις «καλές τέχνες» ήταν οι βασικοί στόχοι του. Η επίτευξη
αυτή των στόχων βρίσκεται σε άρρηκτο συνδυασμό με την
ενίσχυση της ερασιτεχνικής δημιουργίας.
Σ' αυτή την προοπτική ιδρύθηκαν οι ερασιτεχνικές ομάδες
του Συλλόγου. Η μουσική ομάδα για τη γνωριμία με το τραγούδι, τη
μουσική, τα μουσικά όργανα. Η χορευτική ομάδα για την εκμάθηση
των παραδοσιακών ελληνικών χορών αλλά και για τη γνωριμία εν
γένει με τη λαογραφία, τα παραδοσιακά δρώμενα και την Ελληνική
παραδοσιακή φορεσιά. Η θεατρική ομάδα για τη γνωριμία με το χώρο
της Θεατρικής δημιουργίας.
Η χορευτική ομάδα παρίσταται πάντα στις εκδηλώσεις του
Συλλόγου και συμμετέχει στις εκδηλώσεις άλλων φορέων του Νομού
μας.
Η θεατρική ομάδα έχει στο ενεργητικό της μια σειρά από πολύ
σημαντικές παραστάσεις, όπως «Το όνειρο του Δωδεκάμερου» του
Θεοτοκά, «το τραγούδι του νεκρού αδελφού» του Μ. Θεοδωράκη,
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«Ο Ματωμένος Γάμος) του Φ.Γ.Λόρκα, «Οι Θεσμοφοριάζουσες)
του Αριστοφάνη, «Η Ιφιγένεια εν Ταύροις» του Ευριπίδη σε μουσική
Χρ. Λεοντή, «το Φιντανάκι» του Π.Χόρν, «Εμείς και ο χρόνος» του
Τζ.Μπ.Πρίσλεϋ, «Ενυδρείο» του Κ,Μουρσελά, «Ψύλοι στ' αυτιά» του
Ζ.Φεϋντώ. Παράλληλα έχει λειτουργήσει και παιδική θεατρική ομάδα
που έχει ασχοληθεί με έργα του Αριστοφάνη, του Ευγ. Τριβιζά κ.α.
Όσον αφορά τον κινηματογράφο, ο Μορφωτικός Σύλλογος έχει
δημιουργήσει μια κινηματογραφική λέσχη η οποία έχει λειτουργήσει
επιτυχώς.
Η κορυφαία εκδήλωση του τα «ΚΙΑΝΑ» είναι ένα φεστιβάλ με
συναυλίες,

εκθέσεις

εικαστικών,

θεατρικές

παραστάσεις,

χορευτικές παρουσιάσεις, λογοτεχνικά αφιερώματα. Η εμβέλεια του
είναι τέτοια που έχει ξεπεράσει τα όρια του νομού.
Διαφορετική σε περιεχόμενο και ύφος, αλλά εξ ίσου σημαντική, είναι
μια άλλη κορυφαία εκδήλωση, το «Καρναβάλι.
Τα δύο τελευταία χρόνια ο Μορφωτικός Σύλλογος προσπαθεί
να εδραιώσει κα να θεσμοθετήσει και μια άλλη εκδήλωση, την
«Παναργολική Συνάντηση Ερασιτεχνικού Θεάτρου» στα πλαίσια της
οποίας φιλοξενούνται ερασιτεχνικές θεατρικές ομάδες και δίνονται
θεατρικές παραστάσεις.»
(1998)

Η κυρία Αναστασία Καρανικόλα αναφέρει για το χορό στην παλιά Κίο.

Πήγαιναν τα κορίτσια για το μπάνιο τους κάθε Κυριακή βάζοντας τα ρούχα
τους και τα απαραίτητα στον μπόγο τους. Δεν λούζονταν στο σπίτι. Είχαν λουτρά
ένα σε κάθε γειτονιά (μαχαλά).

Είχε δωμάτια, έξω είχε πισίνα και κάτι σαν

σιντριβάνι. «Χιλιά το λέγανε.» (Καρανικόλα Α.,2004) Ένα μεγάλο κτίριο με πισίνα
μέσα στα δέντρα. Τα χιλιά (τα λουτρά, χαμάμ για τους Τούρκους) υπάρχουν
ακόμη και σήμερα. Τα επισκέφθηκαν σε ειδική εκδρομή κάποιοι κιότες και
αναμεταξύ τους και η κυρία Αναστασία και άλλοι παλαιοί Κιότες. Στη μέση
υπάρχει μια πισίνα κυκλική με μια βέργα στην άκρη για να πιάνονται και γύρω
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γύρω τα δωμάτια που αλλάζουν. Μετά το μπάνιο έτρωγαν καθισμένοι σε κιλίμια
στο χορτάρι. Μετά χορεύανε διάφορους χορούς. «Το τι γλέντι φτιάναμε εκεί, άλλο
πράμα. Στο λουτρό, στα χιλιά ήτανε ωραία.» (Καρανικόλα Α.,2004)
Οι χοροί που χόρευαν εκεί γενικά στην Κίο ήταν κυρίως ευρωπαϊκοί. Πόλκα,
μαζούλκα, φόλκ, φολκ σαγκλέ.
Χαρακτηρίστηκα ήταν ο ένας στη μέση κρατώντας τη σκούπα και γύρω γύρω
οι άλλοι σε ζευγάρια. Μόλις λέγανε τάλαμα μπουφέ φεύγανε από τις θέσεις τους
και έπρεπε να αρπάξουν το χέρι κάποιας άλλης ντάμας. Αυτός που ήταν στη
μέση με τη σκούπα έπρεπε να προλάβει να αρπάξει μια «γκόμενα»1.
Χορεύανε επίσης και τσάμικο καθώς και συρτό. Τα μικρά μαζί με τα μικρά και
τα μεγάλα με τα μεγάλα (κορίτσια φυσικά). Πάνω στο χορό τους ειδοποίησαν ότι
πρέπει να φύγουν λόγο του πολέμου.
Από γιορτές είχαν τα καρναβάλια όπου λέγανε τα κάλαντα τις αποκριές. Είχαν
πολλές γιορτές και η κάθε οικογένεια έφτιαχνε τις δικές της γιορτές. Τα
οργανώνανε τα γλέντια με όργανα παραγγέλνοντας τα τραγούδια που θέλανε. Με
μαντολίνα και βιολιά κυρίως. Χορεύανε πολύ στην παλιά κίο. Χορεύανε
χασαποσέρβικο κυρίως οι άντρες αλλά και οι γυναίκες. «Στην Κίο γλεντήσαμε
πολύ.» (Καρανικόλα Α.,2004) Έτσι πηγαίνανε και στην Κωνσταντινούπολη και
διασκεδάζανε όταν ήταν μικρά.
Στη νέα Κίο τους μάζευε κάθε εβδομάδα ο άντρας της αδελφής της κυρίας
Αναστασίας Καρανικόλα που ήταν γλετζές και έφτιαχναν γλυκά και μεζέδες. Είχαν
γραμμόφωνο και έτσι διασκέδαζαν. Χορεύανε. Και στη νέα Κίο οργανώνανε τα
γλέντια τους με τον ίδιο τρόπο όπως έκαναν στην παλιά, αρχικά παραγγέλνοντας
τα τραγούδια στα όργανα, που ήταν τα ίδια δηλαδή μαντολίνα βιολιά σαντούρι.
Και εδώ που ήρθαμε, στο κεφαλάρι ήτανε ωραία. Πηγαίνανε με τα πόδια.
Παίρνανε τα φαγιά τους παίρνανε κουβέρτες, στα δέντρα. «Εκεί γινόντανε χοροί.
Τώρα δεν γίνονται αυτά. Είναι οι τηλεοράσεις. Τότες πολύ γλεντούσαμε ας
ήμασταν φτωχοί». (Καρανικόλα Α.,2004)
Σήμερα δεν είναι έτσι τα πράγματα λόγο του ότι οι άνθρωποι διασκεδάζουν με
τα σύγχρονα μέσα. Ωστόσο ακόμη διασκεδάζουν στα σπίτια τους και στα κέντρα
διασκεδάσεως. Στην Αγία ειρήνη κάθε τόσο ο παπάς μαζεύει κόσμο και
φτιάχνουν οι κιότισες μεζέδες.
1 Παρόμοιος χορός υπάρχει στην Κρήτη αλλά και αλλού, ο σταυρωτός συρτός, πάσο ή ντάμα.
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Τις Αποκριές οργανώνανε καρναβάλια και χορούς όλη τη νύχτα. Και το
σημερινό καρναβάλι όμως είναι πολύ πλούσιο και συγκεντρώνει πλήθος κόσμου.
Μπροστά στο κτίριο του μορφωτικού συλλόγου μετά το καρναβάλι γλεντούν και
κερνούν τον κόσμο κρασί και μεζέδες. Πολλές φορές οι γλετζέδες κυρίως μετά το
βραδινό φαγητό στήνουν χορό και χορεύουν ζεϊμπέκικο και χασαποσέρβικο
χωρίς ιδιαίτερο λόγο απλά για να διασκεδάσουν.

Η κυρία Κατίνα Τζανή.

Η κυρία Κατίνα Τζανή αναφέρει και αυτή τους χορούς που χόρευαν στην
παλιά Κίο. Βαλς, τανγκό, φόλκ σανγκλέ, καντρίλιες, ντάμα λα μπουφέ αλλά και
χασάπικο που το χόρευε και η ίδια. Έμαθε να χορεύει μαζί με τους υπόλοιπους
συμπατριώτες της. Ο άντρας της ήταν πολύ χορευταράς.
Και στην νέα Κίο χόρευαν πολύ οι κάτοικοι. Πηγαίνανε με προσκλήσεις στα
σπίτια επισκέψεις (βίζιτες) και γλεντούσαν και χόρευαν.
«Να πάς το βράδυ στα κέντρα και θα δεις. Χορεύουνε και το βαρύ
το χασάπικο. Στο γλέντι. Οι χοροί τότε ήτανε του γλεντιού.»
(Τζανή Κ.,2004)
Παντρεύτηκε το 1939. Με τα όργανα ήρθαν και την πήρανε.
Σαντούρι, βιολί, φυσαρμόνικα. Μέχρι το πρωί κράτησε το γλέντι. Τώρα
δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. «Στο γάμο ο πρώτος χορός ήτανε της νύφης.
Ο συρτός της νύφης. Χόρευε η νύφη με την πεθερά.»
(Τζανή Κ.,2004)

Ο Μπάρμπα Θύμιος.
Στη σημερινή Κίο πρωτοχορευτής του χωριού είναι ο Μπάρμπα Θύμιος
Κυπριανίδης. Αυτό το επιβεβαίωσαν όλοι οι πληροφορητές κατά τη διάρκεια της
επιτόπιας έρευνας. Μάλιστα πήρε το δεύτερο βραβείο σε χορευτικό διαγωνισμό
που έγινε στην Αθήνα και είχαν συμμετάσχει συγκροτήματα από παλαιούς
χορευτές. Χόρεψε ζεϊμπέκικο και χασαποσέρβικο κιότικο.
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«Εμείς εκεί που πήγαμε, στο αυτό, ζεϊμπέκηδες μας αποκαλέσανε.
Στους 57 ζεϊμπέκηδες να πούμε πήρε το πρώτο βραβείο...»
(Κυπριανίδης Θ.,2004)

Γεννήθηκε στη νέα Κίο και έμαθε τους χορούς από παλαιούς Κιότες.
«Όταν ήμασταν παιδιά χορεύανε εκείνοι, μπήκαμε και εμείς μέσα,
χορεύαμε, μετά σιγά σιγά, άλλος το πήρε καλύτερα, άλλος ήτανε πιο
σβέλτος, άλλος εκείνο που έμαθε από την αρχή εκείνο ήτανε.»
(Κυπριανίδης Θ.,2004)
Σε όλα τα γλέντια της Κίου χορεύεται ο Ζεϊμπέκικος. Τον χόρευαν από τα
πρώτα χρόνια του ερχομού των προσφύγων στην νέα Κίο και φυσικά και στην
παλαιά Κίο.
« Στο τραπέζι να πούμε όταν θα κάνουνε το γάμο στο κέφι θα
σηκωθούνε να χορέψουνε χασαποσέρβικο, θα σηκωθεί ο ζεϊμπεκλής
να χορέψει

το ζεϊμπέκικο

του,

τους

μπάλλους,

τα συρτά

το

καλαματιανό τους, μετά πιο ορεινές περιοχές, θα κάνουνε το τσάμικο.»
(Κυπριανίδης Θ.,2004)

Σημαντικό είναι επίσης να αναφέρουμε πως ο μεγάλος ρεμπέτης Γιάννης
Παπαϊωάνου ήτανε Κιότης. Αυτοί οι χοροί δεν χορεύονται απαραίτητα με τη
μουσική του Παπαϊωάνου αλλά και με νεώτερους. «Δεν υπάρχει κιότης που να το
ακούσει και να μη σηκωθεί να το χορέψει.» (Κυπριανίδης Θ.,2004)

« Για να πείς ότι αυτός χορεύει του Παπαϊωάνου το ζεϊμπέκικο είναι
το πριν το χάραμα μονάχος. Του Παπαϊωάνου ζεϊμπέκικο. Και ωραίο
ζεϊμπέκικο. Το χασαποσέρβικο είναι βέβαια όχι ο ίδιος ρυθμός όπως το
ζεϊμπέκικο αλλά είναι το χασαποσέρβικο που παίζεται και στη λατέρνα
αμάν αυτό είναι χασαποσέρβικο.»
(Κυπριανίδης Θ.,2004)
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Η χορευτική ταυτότητα της Κίου.

Χορευτική ταυτότητα της Κίου είναι το χασαποσέρβικο μικρασιατικό Κιότικο.
Αυτό το ανέφεραν όλοι οι πληροφορητές και ο Μπάρμπα Θύμιος, είπαν, το
χορεύει πιο καλά και πιο αυθεντικά από όλους.

Άλλοι καλοί χορευτές σύμφωνα με το Μπαρμπα Θύμιο είναι επίσης ο
Βασιλιάς ο συχωρεμένος της παναγιάς, ο Βογιατζής, ο Γιακουμής και ο Εχτιάρης.
«Είναι λίγοι οι Κιότες που το κάνουνε και όταν πιάνονται μαζί δεν
σηκώνεται κανένας να χορέψει μαζί τους. Δεν μπορούν να το
χορέψουν.»

(Κυπριανίδης Θ.,2004)

« Πρέπει να φτιαχτείς για να χορέψεις, να έχεις πιεί 2 ποτήρια.»
(Κυπριανίδης Θ.,2004)

«Πρέπει να μιλήσει μέσα σου για να το βγάλεις. Αυτό το βήμα εγώ το έβλεπα
από παιδί.»

(Κυπριανίδης Θ.,2004)

Ο χορός αυτός χορεύεται και το καλοκαίρι στις γιορτές της Κίου (τον
15Αύγουστο) Ένα ψάρι που υπήρχε στην παλιά κίο με τον ερχομό των
προσφύγων στην Αργολίδα εμφανίστηκε και αυτό στον Αργολικό κόλπο ενώ
παλιά δεν υπήρχε. Αυτό τα ψάρι που είναι η Παπαλίνα («αυτό που το λένε οι
άλλοι Αθερίνα») σερβίρεται άφθονο στους επισκέπτες και στους κατοίκους που
γιορτάζουν στο πανηγύρι το καλοκαίρι, (γιορτή της παπαλίνας)
Η μαρτυρία του ερχομού του ψαριού αυτού επιβεβαιώθηκε από όλη την
οικογένεια του Μπάρμπα Θύμιου (την σύζυγο, την κόρη του και τον ίδιο). Δηλαδή
το αναφέρουν σαν ένα παράδοξο γεγονός.
Το συγκεκριμένο χασαποσέρβικο το χορεύουν μόνο οι πρόσφυγες στη νέα
Μηχανιώνα και στη νεα Κίο. Αν δεν το μάθουν άλλοι θα σβήσει. Βέβαια στους
δυο συλλόγους της Κίου, τον πολιτιστικό και το μορφωτικό διδάσκεται αυτός ο
χορός στα παιδιά.

Οι μελωδία με την οποία συνήθως οι σημερινοί Κιώτες το

χορεύουν είναι, σύμφωνα με τον Αρμάου Στέλιο, το έχε γεια Παναγιά. Ο
μπάρμπα-Θύμιος

μου έπαιξε στη λατέρνα του και τη μελωδία με την οποία
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χορευόταν πιο παλιά. «Αυτή η μελωδία δεν υπάρχει πουθενά. Είναι ανέκδοτη.»
(Κυπριανίδης Θ.,2004)

Χορευτική ανάλυση του Κιότικου χασαποσέρβικου.

Ο χορός χορεύεται με λαβή από τους ώμους (Τ). Το μέτωπο των χορευτών
είναι πάντα προς τα μέσα του χορού. Χορεύεται και από άντρες και από γυναίκες.
Έχει δυο χορευτικά μέρη. Αρχικά ξεκινά πιο ήρεμα και στρωτά και μετά χορεύεται
με αναπήδηση κράτημα, πιο έντονα.

1 Δεξί πόδι πατάει προς τα έξω μικρή μετακίνηση στη φορά
2 Αριστερό πόδι πατάει προς τα έξω και σταυρώνει πίσω από το δεξί προς τη
φορά του χορού.
3 Δεξί πόδι πατάει στη φορά σε διάσταση.
4 Αριστερό πόδι κάνει κράτημα με τη μύτη δίπλα στο δεξί. Μπορούμε είτε να
ακουμπήσουμε τη μύτη κάτω είτε να την κρατήσουμε στον αέρα.
5 Αριστερό πόδι πατάει μέσα στο χορό.
6 Δεξί πόδι κάνει ελαφριά προβολή μέσα.

Στο γύρισμα.

1-

1 Το Αριστερό κάνει αναπήδηση-κράτημα, και το Δεξί πατά πίσω από το

Αριστερό προς τα έξω με υποδιαίρεση Υ2 του χρόνου
2-

2 Το ίδιο αλλά με το αντίθετο πόδι. Το Δεξί κάνει αναπήδηση-κράτημα και το

Αριστερό πατάει σταυρωτά έξω και πίσω από το Δεξί με % του χρόνου.
3-

3 Γίνεται ώθηση (πηδηματάκι) στο Αριστερό και πατάει το Δεξί προς τη

φορά σε διάσταση στη μύτη.

Αφού πατήσει αμέσως γίνεται υποδιαίρεση του

χρόνου στο Υ2 και κάνουμε πάτημα Αριστερό στη μύτη δίπλα στο Δεξί.
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4 πατάει το Δεξί στη μύτη δίπλα στο Αριστερό που κάνει ταυτόχρονο τίναγμα
με λύγισμα στο γόνατο προς τα έξω.
5-5 μετακινείται το Αριστερό και πατάει μέσα και το Δεξί υποδιαιρεί στο !4 την
κίνηση πατώντας στη μύτη δίπλα του στην καμάρα του ποδιού.
6 Αριστερό πατάει στη μύτη.

Ο Μπάρμπα Θύμιος έχει στο σπίτι του στην Κίο μια λατέρνα παλαιά. Συχνά
την έβγαζαν για να την χρησιμοποιήσουν σε διάφορες παραστάσεις όταν τους
την ζητούσαν οι κάτοικοι. Τελευταία όμως δεν την βγάζουν μιας και είναι βαριά
και δύσκολα μεταφέρεται. Την είχε αγοράσει η οικογένειά του από την
Κωνσταντινούπολη. Ο ίδιος μου ανέφερε οτι αυτό το χασαποσέρβικο το Κιότικο
χορεύεται με τη συγκεκριμένη μελωδία.1

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΚΙΟ.

Άη Γιώργης

Ανάμεσα στη χώρα μας ειν’ ένα πηγαδάκι
Ανθρώποι το ταΐζανε κάθε πρωί και βράδυ
Μια μέρα δεν το έδωσαν άνθρωπο να δειπνήσει
Κομπονερό δεν άφησε τη χώρα να δροσίσει
Ας ρίξουμε τα βουλευτιά να δούμε που θα πέσουν
Τα βουλευτιά επέσανε εις τη βασιλοπούλα
Όπου την είχε ο βασιλιάς μικρή και μοναχούλα
Συνάχθηκε όλος ο λαός πάει στο βασιλέα
Για δώς μας το κορίτσι σου για παίρνουμε και σένα
Σαν τα’ άκουσε ο βασιλιάς τούτο το λόγο είπε
Επάρτε το κορίτσι μου στολίστε το σαν νύφη
Και επάντε το εις το θεριό απόψε να δειπνήσει

1 Βλ. σχετικό βίντεο
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Όταν την εστολίζανε όλα τα δέντρα ανθούσαν
Και τα πουλάκια στις φωλιές και κείνα κελαϊδούσαν
Στο δρόμο που την πήγαιναν βρίσκουν ‘να καβαλάρη
Αχ άγιε καβαλάρη μου ένα θεριό με πνίγη
Να το σκοτώσω δεν μπορώ να φύγω δε μ’ αφήνει
Στάσου κόρη μ’ να κοιμηθώ στα γόνατά σου απάνω
Και όταν θα έρθει το θεριό πες μου σήκω επάνω
Και όταν ερχόταν το θεριό τρέμαν τα όρη τρέμαν
Η κόρη έκλεγε κ’ έλεγε αλίμονο σε μένα
Ξύπνα επάνω αφέντη μου και το νερό αφρίζει
Κι ο δράκοντας τα δόντια του για μένα τ’ ακονίζει
Απ’ τα πολλά της δάκρυα ξυπνάει ο καβαλάρης
Τι έκανες κόρη μ’ τι έκανες κοντεύει να μας φάει
Γυρίζει κι ανατολικά και κάνει το σταυρό του
Μια κονταριά το έδωσε και πήρε το λαιμό του
Την κόρη αρπάγνει απ’ τα μαλλιά στ’ αλόγο την καθίζει
Και με τ’ αλόγου τη μιτσιά στο βασιλιά την πάει
Σύρε κόρη μ’ στο σπίτι σου σύρε και στο μπαμπά σου
Και πες κόρη μ’ τη μάνα σου να κάνει εκκλησία
Να βάλει και στο ιερό σαράντα δυο καντήλια
Να γράψει και στην πόρτα της Αγιώργης καβαλάρης
Που γλίτωσε απ’ το θεριό του βασιλιά την κόρη
Μεγιά σου καβαλάρη μου μεγιά σου το παιδί μου
Μεγιά και την κορόνα μου που ‘χω στην κεφαλή μου
Μεγιά σου βασιλέα μου μεγιά και το παιδί σου
Μεγιά και την κορόνα σου που ‘χεις στην κεφαλή σου
(Καρανικόλα Α., 2004)
12 χρόνων αγόρι

Μικρό ήτανε στα γράμματα μικρό και στο κοντύλι
Ο δάσκαλος το σκόλασε να πα να γευματίσει.
Βλέπει τη μητερίτσα του με ξένο παλικάρι
Στάσου μαμάκα στο μπαμπά όλα θα μαρτυρήσω
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Τι είδες βρε παλιόπαιδο και τι θα μαρτυρήσεις ;
Ότ’ είδαν τα ματάκια μου κείνα θα μαρτυρήσω.
Από τη μέση τα’ άρπαξε και στην αυλή τον πάει.
Βγάζει το μαχαιράκι της και σαν αρνί το σφάζει.
Να κι ο μπαμπάκας έρχεται από το μακροχώρι
Γυναίκα που είναι το παιδί που είναι ο Κωνσταντίνος ;
Τον έλουσα τον χτένισα και στο σχολειό του πάει.
Παίρνει το δρόμο, το δρομί και στο σχολειό πηγαίνει.
Δάσκαλε που είναι το παιδί, που είναι ο Κωνσταντίνος ;
Τρεις μέρες έχω να το δω και τρεις να το διαβάσω
Κι αν δεν το δω και σήμερα θα το ξεγράψω.
Παίρνει το δρόμο το δρομί, στο σπίτι του πηγαίνει.
Γυναίκα που είναι το παιδί που είναι ο Κωνσταντίνος ;
Τον έλουσα τον χτένισα και στη γιαγιά του πάει.
Παίρνει το δρόμο το δρομί και στη γιαγιά πηγαίνει.
Μητέρα που είναι το παιδί που είναι ο Κωνσταντίνος ;
Τρεις μέρες έχω να το δω και τρεις να το φιλήσω
Κι αν δε τον δω και σήμερα το αίμα μου θα χύσω.
Παίρνει το δρόμο το δρομί στο σπίτι του πηγαίνει.
Γυναίκα που είναι το παιδί, που είναι ο Κωνσταντίνος ;
Κάτσε να φάς κάτσε να πιεις κάτσε να τραγουδήσεις.
Βγάζει το τζιεράκι (συκώτι) του σε ασημένιο πιάτο
Το τζιεράκι μίλησε το τζιεράκι λέει.
Αν είσαι λύκος φάγε με, σκύλος κατύλησέ με
Κι αν είσαι κι ο μπαμπάκας μου σκύψε και φίλησέ με
Απ’ τα μαλλιά την άρπαξε και στο μυλό την πηαίνει
Άλεθε μύλε άλεθε, άλεθε μαύρα μάτια
Άλεθε και σγουρά μαλλιά και κάνε τα κομμάτια
Άλεθε μύλε άλεθε για να τα’ ακούσει ο κόσμος
Για να τα’ ακούσει κι ο ντουνιάς να μη το κάνει κι άλλη.
(Καρανικόλα Α., 2004)
Αυτά τα τραγουδούσαν τα κορίτσια όταν μαζεύονταν στην εξοχή κάτω από τα
δέντρα, στα ζύγια, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε η Αναστασία Καρανικόλα
(2004)
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ΣΥΝΟΨΗ
Ο χορός στην Κίο και στην παλιά και στην νέα Κίο είχε κυρίως χαρακτήρα
ψυχαγωγικό. Μπορούμε να τον εντάξουμε στην κατηγορία των χορών που
πραγματοποιούνται για κοινωνικούς λόγους και για διασκέδαση. Μέσα από την
έρευνα δεν έγινε γνωστό ποιους χορούς χόρευαν οι Τούρκοι. Ο Βασίλης
Κουλίγκας στα βιβλία του εμφανίζει άσχημες τις μεταξύ τους σχέσεις. Οι
πληροφορητές που έζησαν στην Κίο της Μικράς Ασίας ανέφεραν, ότι οι Τούρκοι
τους φέρονταν καλά και οι μεταξύ τους σχέσεις ήταν πολύ καλές.
Υπάρχει και η μαρτυρία για τις σφαγές που είδε η κυρά Αναστασία από τους
Τσέτες (Τούρκοι από τα ενδότερα της μ. Ασίας) στην παραλία.
Για το χορό χασαποσέρβικο της Κίου το σύνολο των πληροφορητών
ανέφεραν ότι είναι χορός κιότικος. Χορευόταν και στην παλιά Κίο όπως θυμούνται
οι παλιοί Κιότες.
Οσο για τους άλλους χορούς που χορεύονται στο χωριό, αυτοί είναι το
ζεϊμπέκικο το συρτό (καλαματιανό), και το τσάμικο. Τους αρέσουν επίσης πολύ τα
νησιώτικα τραγούδια και χοροί. Αυτό ισχύει για όλη την παραθαλάσσια Αργολίδα.
Χορεύουν φυσικά και καρσιλαμάδες και μπάλλους και γενικά χορούς που έχουν
νησιώτικη προέλευση. Έχουμε δηλαδή εδώ τρεις κατηγορίες χορών: α) τους
ντόπιους μικρασιάτικους (με τον χασαποσέρβικο να έχει ιδιαίτερο κιότικο ύφος),
β) τους πανελλήνιους συρτό τσάμικο κτλ. γ) κατηγορία τους "ξένους”,
Ευρωπαϊκούς χορούς.

Οι χοροί αυτοί χορεύονταν πολύ στη παλιά Κίο. Ήταν

ευρωπαϊκοί χοροί που είχαν αστική έκφραση. Τέτοιοι ήταν Πόλκα, μαζούλκα,
φόλκ, φολκ σαγκλέ, Βάλς, τανγκό, καντρίλιες, ντάμα λα μπουφέ, κ.α. Αυτό δείχνει
την αστική νοοτροπία των κατοίκων της μικρασιατικής Κίο. Τους ευρωπαϊκούς
χορούς τους χόρευαν σε οικογενειακά γλέντια που γίνονταν πολύ συχνά τότε και
χωρίς ιδιαίτερη αφορμή πάντα. Εδώ βλέπουμε χαρακτηριστικά τον κοινωνικό
χαρακτήρα του χορού στην Κίο κυρίως σε οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον.
«Ερχόντανε και από άλλα σπίτια φίλοι και συγγενείς και στήνανε γλέντια»
(Αναστασία Κ.,2004)
Οι κάτοικοι στη νεα Κίο σήμερα έχουν ενταχθεί πλήρως στη Αργολική
κοινωνία δίνοντας πολλά σε αυτήν αλλά και παίρνοντας φυσικά.
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-‘Αι, σεις απ’ την ψαρόβαρκα, όμορφος που είναι ο κόλπος,

κι όμορφη εκεί στην κόγχη του η ασπροφορούσα πόλη !

-Μια κ’ έτυχε και πέρασα, πέστε μου τα’ όνομά της.

-«Γκεμλέκ» μου ξεφωνήσανε μονόλογα οι ψαράδες,

τα κύματα όμως φλοίσβισαν και σ' άλλη γλώσσα είπαν:

-Η Κίος των Αργοναυτών, η Κίος είναι ω ξένε.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Για την έρευνα πραγματοποιήθηκε μελέτη της εξής βιβλιογραφίας : τα τρία
βιβλία του Μικρασιάτη πρόσφυγα Βασίλη Κουλίγκα «Κ I Ο Σ 1912-1922
ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΕΝΟΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΗ» (1988)

, «Κ I Ο Σ 1912-1922

ΣΚΟΡΠΙΕΣ ΜΝΗΜΕΣ» (1993) , ΚΙ Ο Σ Η ΑΛΗΣΜΟΝΗΤΗ (1995), τα τρία
τεύχη από το περιοδικό www.^aKioc.qr (ενημερωτική περιοδική έκδοση του
δήμου Νέας Κίου) τεύχος 3° τεύχος 4° και 7° , την εργασία της
περιβαλλοντικής ομάδας του γυμνασίου Νέας Κίου «από την Κίο στη Νέα
Κίο». Ακόμη από την εφημερίδα τα νέα της Αργολίδος 9-10 Απριλίου 2004, και
από μια έκδοση της νομαρχίας του 1973 «Αργολίδος περιήγησις» . Από όλη
αυτή τη βιβλιογραφία παρατίθενται πολλά αυτούσια κομμάτια καθώς και
εικόνες. Από την στατιστική υπηρεσία πάρθηκαν πληροφορίες για τις
εκάστοτε απογραφές του πληθυσμού και για τις βουλευτικές εκλογές της 9ης
Απριλίου 2000. ακόμη δίνεται το πολεοδομικό σχέδιο του χωριού
Για το οπτικό υλικό χρησιμοποιήθηκαν : βιντεοκασέτα της τοπικής
τηλεόρασης με το αφιέρωμα «80 χρόνια μετά» που περιέχει συνεντεύξεις από
γέροντες της παλαιός Κίου και των πρώτων προσφυγικών ετών, ένα
απόσπασμα από βιντεοκασέτα με τα μικρασιάτικα που μου δόθηκε από τον
πολιτιστικό σύλλογο και υλικό που τράβηξα ο ίδιος με βιντεοκάμερα. Το υλικό
αυτό παρουσιάζει αντίγραφα φορεσιάς της παλαιός Κίου που τα χρησιμοποιεί
ο πολιτιστικός σύλλογος, και ένα ολιγόλεπτο βίντεο που δείχνει την λατέρνα
του μπάρμπα Θύμιου καθώς και τον ίδιο με την κόρη του να χορεύουν
χασαποσέρβικο κιότικο. Τους βιντεοσκόπησα στο σπίτι τους στις 5
Ιανουάριου 2004. Επίσης τράβηξα και ένα βίντεο που σκοπό έχει να δώσει
μια εικόνα για τη μορφή του χωριού. Από ακουστικό υλικό περιλαμβάνω μια
κασσέτα ήχου με δυο καθιστικά τραγούδια από την παλιά Κίο όπως μου τα
είπε η κυρία Αναστασία Καρανικόλα στις 13/02/2004 στο σπίτι της, καθώς τη
μελωδία του μικρασιάτικου Κιότικου που είναι ανέκδοτη από την λατέρνα του
μπάρμπα Θύμιου και την έγραψα από την κάμμερα.
Για

τις

συνεντεύξεις

χρησιμοποιήθηκε

μαγνητοφωνάκι,

έγινε

απομαγνητοφώνηση και ορισμένες πληροφορίες παρουσιάζονται αυτολεξεί.
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Οι ττληροφορητές ήταν με χρονική σειρά οι:
1.

Αουάου Στέλιοο. Κάτοικος Ναυπλίου με καταγωγή μικρασιάτικη,

γεννηθείς το 1953. Διετέλεσε χοροδιδάσκαλος στον πολιτιστικό σύλλογο
της νέας Κίου. Κομμωτής στο επάγγελμα, απόφοιτος λυκείου και μιας
σχολής κομμωτικής. Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε στο Ναύπλιο στην
καφετέρια Αγορά, στις 28 Οκτωβρίου.
2.

Θύυιοο Κυπριανίδηρ. Κάτοικος Νέας Κίου, παλιός κιότης,

γεννημένος και μόνιμος κάτοικος στη νέα Κίο, πρωτοχορευτής στο χωριό
κατά γενική ομολογία και ο καλύτερος γνώστης για τον κιότικο χορό. Η
συνέντευξη πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του στη νέα Κίο στις 05/01/2004
το απόγευμα.
3.

Γουρδουιχάλη Κούλα. Δασκάλα χορού στον πολιτιστικό σύλλογο

νέας Κίου. Κάτοικος νέας Κίου από το 1982 που διδάσκει από τότε μέχρι
σήμερα. Δεν έχει καταγωγή κιότικη. Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε στις
08/01/2004 το απόγευμα κατά τις 5.00 στην αίθουσα διδασκαλίας του
συλλόγου.
4.

Κατίνα Τζανή. Κάτοικος Νέας Κίου, γεννημένη το 1914 στις 30

Μάίου στην μικρασιατική Κίο. Σύζυγος της ήταν ο Νίκος Τζανής με τον
οποίο παντρεύτηκαν το 1939. Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε στο σπίτι
της στις 13/02/2004 στις 12 το μεσημέρι.
5.

Αναστασία Καοανικόλα. 90 χρονών, γεννημένη στην παλαιά Κίο.

Επάγγελμα οικιακή βοηθός και μοδίστρα. Παντρεμένη και μητέρα. Η
συνέντευξη πραγματοποιήθηκε στο σπίτι της στη νέα Κίο στις 13/02/2004
6.

Κατερίνα Τόυποα. Υπάλληλος στη νομαρχία Αργολίδος όπου

και πραγματοποιήθηκε η συνέντευξη στις 16/04/2004. Επίσης είναι
πρόεδρος του ωδείου και της φιλαρμονικής, κάτοικος Νέας Κίου.
Επίσης πληροφορίες δίνονται και από τις συνεντεύξεις ηλικιωμένων
κιοτών στο βίντεο «80 χρόνια μετά» αφιέρωμα για τον ξεριζωμό των κατοίκων
από την Κίο και για την πορεία τους μέχρι την Αργολίδα. Στο βίντεο μόνο δύο
άτομα γνωρίζω. Την κυρία Αναστασία Καρανικόλα, και την κυρά Σμαρώ. Τους
υπόλοιπους δεν τους αναγνωρίζω.
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1921. Πρόσφυγες από την περιοχή της Νικομήδειας, φθάνουν στην Κίο μετά την εγκατάλειψη της περιοχής εκείνης
από τον Ελληνικό Στρατό. Είναι από τα χωριά Εατερλί. Κονρί, Τσινάρι, Αγία Κυριακή κ.α.

Τμήμα τής παραλία; Κίου. Κεντρική συνοικία τής πόλεως (Μπαλούκ - Παζάρι).
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Αποψις κεντρικού τμήματος τής Κίου. ΕΙς τό κέντρον καί εις τό βάθος τής είκόνος, προ τών είκονιξομένων πλατάνων,
διακρίνονται εύκρινώς τά δύο κωδωνοστάσια τής ήδη κατεδαφισθείσης υπό τών Τούρκων εκκλησίας τής «Όδηγητρίας».
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νι.κροταψπο.
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Παράλληλα■ με το «Νεφούσι» εκδιδόταν από την Ελληνική Ορθόδοξο
Κοινότητα το «Βαπχιστικό» //£ υπογραφή του Μητροπολίτη.

Από τη γιορτή των Θεοφανείων. Στην φωτογραφία διακρίνονται οι κολυμβη
τές που περιμένουν το ρίξιμο του Σταυροί). Γύρω από το χώρο της τελετής
διακρίνονται βάρκες και καΐκια γεμάτα κόσμο ιό παρακολουθεί την τελετή.

«ΝΕΦΟΥΣΙ». Κάθε χριστιανόπουλο μόλις γεννιόταν έπρεπε να δηλωθεί στις
Αρχές και ν ' απυκτήση τυ «Νεφούσι» (πιστοποιητικό γεννήσεως ή ληξιαρχι
κή πράξη). Μ' αυτό αποκτούσε την τουρκική υπηκοότητα με τα σχετικά
δικαιώματα και υποχρεώσεις στο τουρκικό κράτος.

Από τη γιορτή των Θεοφανuidv. Τυ πλοίο της γραμμής «ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ»
π οι

ν.κτ Πούσι

την καθημερινή συγκοινωνία Κωνσταντινούπυ/.η - Κίο,

πλι.ι ρισμενο στο μύρος που Οα γινόταν το ρίξιμο του Σταυρού, για να
μπορέσουν οι ταξιδιώτες να παρακολουθήσουν την τελετή.
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Χάρτης τής Προποντίδος μέ τήν Κίον εις τον μυχόν τού ομωνύμου κόλπου

Λ

i

Νέα Κίος (πριν χαραχΟούν οι δρόμοι)
Φυτογραφία από το Λαπχαρίδαυ λΐΛ>γρα<ρικό xfvryu Ν. Κίυη

"Αποψις κεντρικού τμήματος τής Κίου. ΕΙς ιό κέντρον και εΙς τό βάθος τής είκόνος, προ τών είκυνιζομένων πλατάνων,
διακρίνονιαι ευκρινώς τα δύο κωδωνοστάσια τής ήδη κατεδαφισθείσης υπό τών Τούρκων εκκλησίας τής «Όδηγητρίας».

επίκαιρα - επίκαιρα - επίκαιρα - επίκαιρα

-OvojMmn οδών_______
(οδός Υλα, Οδός Αργοναυτών, οδός Βασιλείου Κουλιγκά, οδός
Χρυσοστόμου Σμύρνης).

Μέσα από τα ονόματα των οδών
κή εκστρατεία. Εξ αιτίας της αρπα
μιας πόλης, δίνεται η ευκαιρία να γής του από τις Νύμφες, στις εκβο
γνωρίσουν οι νεώτεροι την ιστορία λές του Ασκανίου ή κιανού ποταμού
του τόπου, αλλά και να τιμηθούν
και λόγω της παραμονής του Αργο
πρόσωπα με σημαντική και αναγνω ναύτη Κίου προς αναζήτησή του, ο
ρισμένη προσφορά.
φείλεται κατά την παράδοση η ίδρυ
Στην κατεύθυνση αυτή και η πρό ση της Κίου της Μ,Ασίας.
σφατη ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ.
Από την αρχαιότητα μέχρι και
που αποδέχθηκε την πρόταση του
τους ύστερους χρόνους και μάλιστα
Προέδρου του Γιώργου Μανινή, που
μέχρι την Μικρασιατική καταστροφή,
την παραθέτουμε ολόκληρη:
οι κάτοικοι της Κίου της Μ.Ασίας έ
καναν κάθε άνοιξη τις γιορτές του Υ"Με το σκεπτικό αυτό προτείνω
λα, σύμφωνα με τον όρκο που έδω
τις ονομασίες:
1.
Η οδός που ξεκινά από τηνσαν οι κιανοί στον Ηρακλή, να αναζη
πλατεία και φθάνει στην επαρχ. οδό τούν τον “ωραίο νέο”. Τραγική ειρω
Ν.Κίου-Αργους: οδός Υλα. Ο Υλα εί νεία της μοίρας είναι ότι οι κάτοικοι
ναι μυθικό πρόσωπο, φίλος του Ηρα της Κίου της Μ.Ασίας αναζήτησαν
και έχτισαν την νέα τους πατρίδα δί
κλή που συμμετείχε στην Αργοναυτι-

πλα στο Αργος, πατρίδα του Υλα και
του Ηρακλή (βλ. σχετικά Ευρ.Λασκαρίδη ΚΙΑΝΑ, τομ. Α’, σελ. 38 επ., Decharme “Μυθολογία της Αρχαίας
Ελλάδας” σε. 342-Α.Λιβεράλις “Με
ταμορφώσεων Συναγωγή” εκδ. 1774,
κεφ. ΣΤ’, Σελ. 172).
2. Η πρώτη παράλληλη της πα
ραλιακής οδού Ναυπλίου-Ν.Κίου-Μύλων: οδός Αργοναυτών, λόγω της
κατά την Μυθολογία κτίσεως της Κί
ου της Μ.Ασίας από τους Αργοναύ
τες (βλέπε την ως άνω βιβλιογραφία
και Α’ Στρατηγόπουλος “Ιστορία της
Ελλάδος” Τ.Β. σελ. 122, Αολλώνιος ο
Ρόδιος “Αργοναυτικά”).
3. Η τρίτη παράλληλος της παρα
λιακής οδού Ναυπλίου-Ν.Κίου-Μύλων: οδός Βασιλείου Κουλιγκά,
προς τιμήν του συγγραφέα Μικρασιάτη Β. Κουλιγκά, ο οποίος πρό
σφατα απεβίωσε και ο οποίος είχε
γράψει τρία βιβλία για την Κίο της
Μ.Ασίας (Κίος 1912-1922 Αναμνήσεις
ενός Μικρασιάτη, Κίος η αλησμόνη
τη, Κίος 1912-1922. Σκόρπιες μνή
μες, εκδόσεις Δωδώνη) μεγάλη προ
σφορά για τους νεώτερους, προκειμένου να γνωρίσουν την ιστορία της
αλησμόνητης πατρίδας.

ρόσφατα στο Λαογραφι-

όμορφα, όμοια, ένα σε

μάσιο αξιοθέατο για την

θέση τους εμφανίστηκαν

κό Μουσείο χάζευα πα

κάθε οικόπεδο και με κε

περιοχή. Όμως στο πέ

διώροφες και τριώροφες

λιές φωτογραφίες της

ραμοσκεπές παντού.

ρασμα του χρόνου π ει

οικοδομές. Το ίδιο έγινε

κόνα άλλαξε. Σιγά-σιγά

και συνεχίζεται και σή

Νέας Κίου της δεκαε
τίας του ‘30 και του '40.
Σπίτια φτωχικά αλλά

Μαγική εικόνα που
αν υπήρχε σήμερα σί

τα σπίτια

άρχισαν να

γουρα θα ήταν ένα θαυ

γκρεμίζονται και στην

μερα

με τις αυλές και

τους ακάλυπτους χώ

Στο μυαλό μας
είναι απλά, αλλά
νόμιζε και αλλοίωνε συνή

ρους.
Έτσι η Αρχιτεκτονική
της παλιάς εποχής πήγε
“περίπατο” . Αν κάτι έσωσε
την κατάσταση μέχρι σήμε
ρα ήταν το πραγματικά τέ
λειο ρυμοτομικό σχέδιο της

βασικά ζητήματα.
Το κεραμίδι, η κα
λαίσθητη

πινακί

δα, ο έλεγχος της

πόλης. Υπήρχαν βέβαια σο
βαροί λόγοι για όσα συνέβη-

αισθητικής των οι

γκαταστάθηκαν στη Νέα
Κίο μετά τη Μικρασιατική
Καταστροφή είχαν ουσια
στικά μόνο αυτά τα οικόπε
δα των 350 τμ για να στε
γάσουν τα παιδιά τους και
τα παιδιά

tojv

ηαιδών τους.

Ακόμη τα εισοδήματα

κυρίαρχο ήταν το πως θα
φτιάξει κάποιος ένα απλό
σπίτι για να μείνει και όχι ό
λα τα υπόλοιπα τα σχετικά
με τη μορφή του και τις επι
πτώσεις στην γενική εικόνα
της πόλης του.
Οι δημοτικές αρχές,

ντούπολη και νομίζω ότι ο

κοδομή του. όμως έμεναν

Δήμος πρέπει να πάρει αυ

“ακίνητες" αφού γνώριζαν

τή την ευθύνη και να ζητή

ότι οποιαδήποτε μορφή επι

σει την ένταξη από τους αρ

βολής περιοριστικών μέ

μόδιους φορείς. Το Δημοτι

τρων θα αύξανε το κόστος

κό Συμβούλιο τοποθετήθη

της οικοδομής θα επιβάρυ

κε θετικά κατ’ αρχήν.
Στο μυαλό μας είναι α

κοδομών, το πρά

“βαλάντιο"

σινο, μπορούν πι

αυτό.

σθητικής των οικοδομών, το

στεύουμε να γί
νουν αφετηρία για
να σταματήσει η

ήταν και εξακολουθούν να
παραμένουν χαμηλά. Έτσι

Νέα Κίο μια άσχημη τσιμε

ριοχής που φτιαχνόταν η οι

νε το όχι και τόσο μεγάλο

σαν. Οι οικογένειες που ε

που κάνουν σιγά σιγά την

θως την αισθητική της πε

σημερινή κατάστα
ση

κατοίκων

πλά, αλλά βασικά ζητήματα.

και πιθανόν να πλήρωναν

Το κεραμίδι, η καλαίσθητη

και το πολιτικό κόστος γι’

πινακίδα, ο έλεγχος της αι

tojv

Σήμερα όμιυς που ακό

πράσινο , μπορούν πιστεύ

μη δεν είναι αργά έστω και

ουμε να γίνουν αφετηρία

στο παρά πέντε νομίζω ότι

για να σταματήσει η σημε

πρέπει να δούμε το πρόβλη

ρινή κατάσταση, φτάνει να

μα στις πραγματικές του

ξεπεράσουμε αυτά που μέ

διαστάσεις και να το αντι

χρι σήμερα μας εμπόδιζαν

μετωπίσουμε.

να κάνουμε το πρώτο βήμα.

Η ένταξη της Νέας Κί
ου σε Αρχιτεκτονικό έλεγχο

συμπεριλαμβανομένων και

Γιατί σε λίγο θα είναι
πολύ αργά.

θα σήμαινε πιθανόν αύξηση

τπς τελευταίας, έβλεπαν το

του κόστους

πρόβλημα να διογκώνεται,

θα έβαζε όμως φρένο στην

tojv

οικοδομών

αφού ο καθένας έφτιαχνε

κατασκευή όλων αυτών των

το χώρο του όπως αυτός

ακαλαίσθητων κτισμάτων

Γ.Κ.

Λαογραφιπό Μουσείο
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To 1982 άνοιξε τις πόρτες του για
πρώτη φορά το Αασκαρίδειο Ααογραφικό Μουσείο Νέας Κίου.

δειο Λαογραφικό Μουσείο προς τιμή
του γιατρού Ευρυσθένη Λασκαρίδη
και είναι αφιερωμένο στην Μικρασιάτισσα μάνα της
προσφυγιάς, εί
ναι δε μοναδικό
στο είδος του σ'
ολόκληρη την
Πελοπόννησο.

Σημαντική συμβολή στην ίδρυση
του έχει η κ. Βιργινία Ματσέλη, η ο
ποία προσπαθούσε να κάνει μια φωτο
γραφική έκθεση με θέμα τις τελευταί
ες ημέρες της ζωής
στην Μικρά
Ασία, και πλησιάζοντας τους παλιούς
Κιώτες. παρατήρησε την αγάπη και
την θέληση που είχαν προκειμένου να
διασωθούν τα αντικείμενα που θύμι
ζαν τις μέρες ξεγνοιασιάς και της ει
ρηνικής ζωής στην αγαπημένη τους
πατρίδα.

Για το στή
σιμό του βοήθη
σε σημαντικά η
κ. Ιωάννα Παηαντωνίου Πρόε
δρος και ιδρύτρια του Πελοποννησιακού Λαογραφικού Ιδρύματος
η οποία εργάστηκε προσωπικά μαζί
και με τους άξιους συνεργάτες της.
Έδωσαν επίσης ία» αμέριστη
βοήθειά τους οι: Αθανάσιος Τζαμτζής, Σοφία Μπαβέλα, Ανδρέας
Τσακιρόπουλος, Ιωάννης Μουτάφης, Απόστολος Δεσποτάκης.
Το Μουσείο με την σημερινή του

Οταν έφθασε. στα πλαίσια της έρευνάς της. στην Θεσσαλονίκη, συνά
ντησε τον γιατρό Ευρυσθένη Λασκαρίδη, ο οποίος είχε συγγράφει ένα δίτο
μο έργο τα "Κ1ΑΝΑ” το σημαντικότε
ρο έργο για την ιστορία της Κίου, κα
τέληξε στην άποψη ότι χρειάζεται και
μπορεί να γίνει ένα Λαογραφικό Μου
σείο στη Νέα Κίο. όπου οι Κιώτες θα
κατέθεταν τα λιγοστά πράγματα που
μέσα στην απόγνωσή τους φεύγοντας
πρόλαβαν να περισώσουν από την πο-

μέχρι στροισίδια και χαλιά των δωμα
τίων του σπιτιού. Ακόμα εργαλεία επε
ξεργασίας σηροτροφίας, καθότι η Κίος
υπήρξε σημαντικό κέντρο παραγωγής
μετάξης. Υπάρχουν επίσημα έγγραφα
από τις Ελληνικές αλλά και τις Τουρ
κικές αρχές, απολυτήρια των σχολείων
της Κίου, φωτογραφίες από την κοινω
νική ζϋΐή. όπου διαφαίνεται ο πλούτος
και π ευμάρεια των Κιωτών.
Από τα σημαντικότερα εκθέματα
είναι: πίνακας κεντημένος με τα μαλ
λιά της κεφαλής της μητέρας του
Κιώτη συγγραφέα Βασιλείου Κουλιγκά, η υπογραφή του μεγάλου μας ποι
ητή Κωνσταντίνου Παλαμά, ως γραμ
ματέα του Πανεπιστημίου Αθηνών, το
πτυχίο του γιατρού Ευρυσθένη Λασκα
ρίδη και συμβολαιογραφικά έγγραφα
συνταγμένα στην παλιά τουρκική
γλώσσα.
Το 1998 ξεκίνησε η αναβάθμιση
και οργάνωση του Μουσείου από την
ομάδα του ΠΛ1 με επικεφαλή τον Δι
ευθυντή του κο Λάκη Κανελλόηουλο
και τους άξιους συνεργάτες του με α
ποτέλεσμα σήμερα να είναι εηισκέψιμο και να πληρεί τις προδιαγραφές ε
νός σύγχρονου χώρου πολύ άρτια ορ
γανωμένου.

αναδιοργάνωσή του. Μουσείου
συνεργάστηκαν;
αστηκαν:

Καταγραφή - Τίκσηρίωσ,Ί σντκιιμενων

λυαγαηημένη τους πατρίδα.
Σημαντικότατο ρόλο στην δημι
ουργία του είχε ο “Σύλλογος Απαντα
χού Κιωτών” και ο οποίος ανέλαβε
να στήσει το Λαογραφικό αυτό Μου
σείο. το οποίο ονομάστηκε Λασκαρί-

μορφή αποτελείται από 4 αίθουσες
στις οποίες είναι τοποθετημένα τα εκ
θέματα. Υπάρχουν αντικείμενα της κα
θημερινής ζωής από σκεύη κουζίνας

Ιομικου Προοωπου -ίου Μουσείου κ. Ν/π-,
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Η Νέα Κίος την ΙΟετία που διανύου
με βρίσκεται σε τροχιά ανάπτυξης.
Έχει το πλεονέκτημα της γεωγραφικής της θέσης, να
βρίσκεται ανάμεσα στο Ναύπλιο και το Άργος, στον
μυχό του Αργολικού κόλπου, με παραλιακή ζώνη 15 χι
λιομέτρων.
- Ολόκληρος ο Νομός Αργολίδας διαθέτει πόρους φυ
σικού κάλλους, παραδοσιακά στοιχεία, αρχαιολογι
κούς χώρους και μνημεία που καθιστούν το Νομό, πό
λο τουριστικής έλξης. Πράγματι, οι Μυκήνες, το
Αργος, το Ναύπλιο, η Επίδαυρος, η Ερμιονίδα, το Τολό, καθώς και η Νέα Κίος αποτελούν κέντρα επίσκε
ψης αρχαιολογικών χώρων και παραθερισμού. Επίσης
ο Νομός παρουσιάζει έντονη πολιτιστική κίνηση που
είναι αποτέλεσμα της ύπαρξης των παγκοσμίου ενδια

φέροντος αρχαιολογικών χώρων και ιδιαίτερα της λει
τουργίας του θεάτρου της Επιδαύρου
- Όλα τα παραπάνω καθώς και το οικονομικό επίπεδο
των κατοίκων που έχει ανέβει αισθητά, συντελούν
στην περαιτέρω ανάπτυξη και της δικής μας περιο
χής. Η Νέα Κίος σήμερα διαθέτει 40 καταστήματα
Υγειονομικού ενδιαφέροντος, 4 καταστήματα έργων
τέχνης, 5 Σούπερ Μάρκετ, 2 φαρμακεία, 2 ζαχαροπλα
στεία, ταβέρνες, καφετέριες, ουζερί, μπαράκια, κέ
ντρα διασκέδασης. Επίσης, πλήθος καταστημάτων κα
λύπτει ένα ευρύ φάσμα εξυπηρετήσεων και εμπορίου.
- Υπάρχει μια άρτια και πλήρως εξοπλισμένη Ξενοδο
χειακή μονάδα καθώς και η Δημοτική Επιχείρηση Του
ριστικής Ανάπτυξης με 2 χρόνια λειτουργίας, που δέ
χεται εκατοντάδες επισκέπτες απ’όλη την χώρα και το
εξωτερικό, όλο τον χρόνο.
Φυσικά δεν αρκεί μόνο αυτό, χρειάζονται πολλά ακόμη
για να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Χρειάζε
ται αύξηση των κλινών από τις υφιστάμενες μονάδες
και δημιουργία νέων, βελτίωση των εγκαταστάσεων
των υπαρχόντων καταστημάτων Υγειονομικού Ενδια
φέροντος και καλύτερη ποιότητα της παροχής Υπηρε
σιών, αξιοποίηση της παραλίας και προβολή των θερα
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πευτικών ιδιοτήτων της, προκειμένου να δεχόμαστε
πολίτες απ’όλη την Ελλάδα κ’ όχι μόνο. Όλα αυτά
προϋποθέτουν εγκαταστάσεις με ειδικευμένα στελέχη
αυτού του αντικειμένου.
- Στο τελευταίο Αναπτυξιακό Συνέδριο του Δήμου
είχαν τεθεί ζητήματα που είχαν να κάνουν με την του
ριστική ανάπτυξη, όπως:
1) Αξιοποίηση των εκβολών του Ινάχου ποταμού
και την δημιουργία καναλιού με μικρά σκάφη, για βαρ
κάδα και περιήγηση του Αργολικού κόλπου, καθώς και
χώρου περιπατητικού. Ο χώρος αυτός λόγω της θέ
σης του θα γίνει καταφύγιο πουλιών α
πό ξένες χώρες και αυτόματα θα
γίνει πόλος έλξης επισκεπτών.
2) Διαπλάτυνση, Δενδροφύ
τευση και Φωτισμός στην παρα
λιακή Νέας Κίου - Ναυπλίου, κα
θώς και Φωτισμός στην οδό Νέας
Κίου - Άργους. Δύο δρόμοι που
συνδέουν τη Νέα Κίο με το Άργος
και το Ναύπλιο.
- Προβολή και λειτουργία του
Λαογραφικού Μουσείου, μοναδι
κού στη Νότια Ελλάδα με αντικεί
μενα - κειμήλια των χαμένων πα
τρίδων της προσφυγιάς, και του
ξεριζωμού του 1922.
Λειτουργία και αξιοποίηση
του Πνευματικού Κέντρου με την μορ
φή συνεδριακού χώρου προωθώντας έτσι τον Συνεδριακό Τουρισμό.
Αξιοποίηση των πάρκων της παραλίας με χώρους
αναψυχής για το παιδί και την οικογένεια και κατα
σκευή τεχνητής λίμνης με ζώα που θα γίνει πόλος έλ
ξης τουριστών.
- Δενδροφύτευση σε όλο το μήκος της παραλιακής
ζώνης.
Τώρα με την δημιουργία της Μαρίνας στις εκβο
λές του Ερασίνου θα δοθεί τουριστική ανάπτυξη με
τον ελλιμενισμό σκαφών, προσελκύοντας σκάφη και
τουρίστες.
- Πέρα των παραπάνω, στη Νέα Κίο ο Πρωτογενής
και Δευτερογενής Τομέας όπως και σε ολόκληρη την
χώρα διέρχεται μια μεγάλη κρίση και για τον λόγο αυ
τό το βάρος πρέπει να δοθεί άμεσα στον Τριτογενή
Τομέα, που μόνο αυτός θα προσφέρει στην Οικονομία
και Ανάπτυξη του τόπου και της χώρας, τώρα και στο
άμεσο μέλλον.
Κώστας Χοβαρδάς

__ΝέαΚίος
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Πριν λίγο καιρό, συνοδευόμενος από τον Γενικό
Γραμματέα της Δ/νσης Αλιεί
ας του Υπουργείου Γεωργίας κ.Τσόκα, επισκέφθήκε
το Αλιεστικό καταφύγιο^^
του Ερασίνου ο
Διευθυντής της
Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για^ 1 I
τα θέ1 ι~ ‘ * %ϋΗ·

Εκτιμούμε οτι η κουβέντα
ήταν ιδιαίτερα σημαντική και
βγήκαν πολλά και χρήσιμα
συμπε■

να περιλαμβάνει ο Νέος κα
νονισμός τα οποία θα βοη
θούν τους παράκτιους αλιείς.
Μας τιμά ιδιαίτερα το γεfet- γονός ότι το Υπουρ
γείο Γεωργίας επέλεξε το ΑλιΓ*.;.
,
ευτίκό ΚαIfei...

lei ^ταφύγιο
0 υ

zdmBko ί -

Αλι
ειας
κ ο ς
X ο λ μ
Κόϊστ.
Σκοπός της
επίσκεψης ήταν,
εν όψει της ψήφισης
του Νέου Κανονισμού στην
Ε.Ε., να συζητήσει με τους
ψαράδες μας ζητήματα που
έχουν να κάνουν με την πα
ράκτια αλιεία και τα προβλήματάτης..

σματα τα οποία εαν ο
Ολλανδός εκπρόσωπος της
Επιτροπής αξιοποιήσει, πι
θανόν πολλά θετικά σημεία

κατ εξο
ΧΠν χώρο
που θα φιλονεί ψαράδες
του παράκτιου χώρου.
Και νομίζουμε ότι οι ψα
ράδες μας δια των εκπρο
σώπων τους έθιξαν το σύνο
λο των ζητημάτων που ταλα
νίζουν εδώ και χρόνια την
παράκτια αλιεία.

Τα μεγάλα βασικά έργα με προϋπολογισμό από 20.000
βάνονχαι στον προϋπολογισμό του 2002 είναι:
Αποστράγγιση Χαμηλής Ζώνης

100.000.

000 δρχ.

Νέο Δημαρχείο

25.000.

000 δρχ.

Ύδρευση (Αντικατάσταση -Επέκταση Δικτύου Υδρευσης)

60.000.

000 δρχ.

Δημ. Οδοποιία

20.000.

000δρχ.

Κλειστό Γυμναστήριο

50.000.

000 δρχ.

Ανοιχτό Αθλητικό Κέντρο

70.000.

000δρχ.

Λαογραφικό Μουσείο

20.000.

000 δρχ.

Επέκταση Συντήρηση Σχολείων

25.000.

000 δρχ.

Αγροτική Οδοποιία

20.000.

000 δρχ.

Σε αυτά πρέπει να προστεθούν:
α. Το Αλιευτικό Καταφύγιο Ερασίνου

400.000.

000 δρχ. μέσω Γ’ΚΠΣ.

β. Ηλεκτροφωτισμός και Οδοποιία

30.000.

000 δρχ. μέσω Ν.Α.

γ. Κερκίδες στο Νέο Στάδιο

25.000.

000 δρχ. μέσω Ν.Α.

Το σύνολο των έργων του προϋπολογισμού μικρών και μεγάλων,μετά Χαίτην, ένταξη και του Αλιευτικού Κα-,
ταφυγιοϋ ξεπερνούν για το .2002 το 1 ΔΙΣκαι μέσα.στο 2002 είναι σχέδ'όν.σίγουρο ότι τουλάχιστον μέσω του
.Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων θα έλθουν άλλα 400.000.000 δρχ. Καλά δεν είναι!!!;
Ύν"··'.. ν·
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Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες

I

για τα όσα συμβαίνουν στο
Δήμο μας . Κάθε εφημερίδα
σχολιάζει με τον δικό της
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6 Ιουνίου

είναι οι καθημερινές ανα
φορές του τοπικού τύπου

j-r..ui’ljjc*

Τελικά η Νέα Κίος κέρδισε πολλά
από την Εκθεση. Μάλιστα το φυλλάδιό
της ίσως ήταν το καλύτερο που κυκλο
φορούσε. Τελικό μήνυμα προς τους επι
σκέπτες “Η Νέα Κίος του πολιτισμού
σας περιμέ νει”.

νει μια ξεχωριστή εικόνα

των εφημερίδων που ακο
λουθούν κατα αλφαβητική
σειρά..

ίΑΡΓΟΛΙΔΑ
2 Ιουνίου

Κατενθουσιασμένος δήλωσε από

το περιβάλλον της περιοχής. Περιλαμ
βάνει 13 χλμ. εσωτερικό δίκτυο το ο
ποίο συνδέεται με αγωγό 15 χλμ προς
το Κέντρο Βιολογικού Καθαρισμού
και σύγχρονο αντλιοστάσιο.

19 Ιουνίου

στους πολίτες του νομού .
δώσουν τα δημοσιεύματα

Κίου θεωρείται ως το μεγαλύτερο έργο
υποδομής του δήμου αφού θα λύσει, τα
χρονίζοντα προβλήματα σχετιζόμενα με
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τρόπο τα γεγονότα και δί

Μια μικρή γεύση θα σας

Το έργο της αποχέτευσης της Νέας

Μια πολύ όμορφη γιορτή πραγμα
τοποίησαν οι μαθητές της ΣΤ τάξης
Αργολική Ανάπτυξη
Αριστα πήρε για μια ακόμη φορά
ο Δήμος της Νέας Κίου κατά τη διάρ
κεια της επίσκεψης του υφυπουργού
Νόσου Αλευρά στο Δημαρχείο. Πήρε
συγχαρητήρια για την ταχύτητα ολο
κλήρωσης του αποχετευτικού δικτύου
και δημιούργησε ένα ιδιαίτερα θετικό
κλίμα για τις διεκδικήσεις που θ’ ακο
λουθήσουν.

του Δημοτικού Σχολείου Νέας Κίου
την Παρασκευή 15 Ιουνίου στο Πνευ
ματικό Κέντρο του Δήμου.
Ολοι οι γνωστοί ήρωες του Θεά
τρου Σκιών ζωντάνεψαν μπροστά στα
μάτια των ενθουσιασμένων θεατών οι
οποίοι δεν σταμάτησαν να χειροκρο
τούν και να επευφημούν τους λιλιπούτειους ηθοποιούς..

ΦΕΙΔΩΝ

ΥΑ

4 Ιουλίου

την οργάνωση και την παρουσίαση του
«(μερώματος στη Μ.Μερκούρη από τη

Από ένα μικρό λαό που ήρθε ξερι

Παράδειγμα προς μίμηση αποτελεί

ΔΕΠΑ Ν.Κίου ο αδελφός της Μελίνας

ζωμένος “έφαγε” την θάλασσα, τα

Σπόρος Μερκσυρης. Ο ίδιος μίλησε με

βούρλα και το αλάτι μεταμορφώνοντας
τη γτ| από κόλαση σε παράδεισο, τι θα

η ΔΕΥΑ Νέας Κίου που έδωσε στη δη
μοσιότητα όλα τα οικονομικά στοιχεία

τα καλύτερα λόγια για τους ανθρύιπους
της Ν.Κίου και μοιράστηκε μαζί τους
αναμνήσεις και περιστατικά από τη
ζωή του με τη Μελίνα.

περίμενε κανείς; Να είναι οκνηρός; Οχι

της αναφέροντας αναλυτικά τα έσοδα
και τα έξοδα όπως αμοιβές τεχνικού

βέβαια. Ετσι οι Κιώτες κάθε χρόνο κά

και διοικητικού προσωπικού, ενοίκια

νουν τους πάντες να υποκλίνονται

γραφείων και διάφορα άλλα. Απλετο

μπροστά τους. Σιγά-σιγά μάλιστα

φως στα οικονομικά της Δημοτικής υ

“τραβάνε” προς τα κει και ολους τους

πηρεσίας. Μακάρι να τους μιμηθούν

πνευματικούς ανθρώπους του Νομού.

και οι άλλοι Δήμοι.
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Χρήσιμα Τηλέφωνα

Νομίζουμε ότι, us 1
Γιοριέ$ ιδίως τα
βράδια, η N. Kios ή
ταν πολύ όμορφη
■ και πολύ γιορτινή.
Όλα, όσα έγιναν, ο
φείλονται στα παι
διά του Δήμου που :
' μόχθησαν γι' αυτό ;'
κόντρα Jos καιρικέ?
συνθήκφ Όσο για
(λ^ΗνευρεσιτεχνίεΛ
που φτιάχτηκαν, ό-

Μα τέχνες καλέ5 κα*
τεργάζεται»...

s
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• Κατά τας εξωσχολικός
ώρας τα παιδιά της Κίου επεδίδοντο κατά συνοικίας εις
διάφορα παιγνίδια. Πλείστα
δε ήσαν τα παιγνίδια με τα ο
ποία περνούσαν την ώραν των
τα παιδιά, όταν τελείωναν
την προετοιμασίαν των μαθη
μάτων της επόμενης ημέρας.
Εκ τούτων θα ηεριγράψωμεν
τα κυριότερα.
• Πρώτον αηό όλα ήτο το
“πάρσιμο". Κατ’ αυτό τα παι
διά εχωρίζοντο εις δύο ομά
δας κατά το μάλλον ή ήττον ί
σα εις ηλικίαν (διότι ήσαν
διαφόρου ηλικίας παιδιά) ελάμβανον δε θέσεις υπαίθρω
απέναντι αλλήλων.
Σκοπός του παιγνιδιού ή
το ποια από τας δύο ομάδας
θα μπορέσει, σύμφωνα με
τους ορισμένους κανόνας του
παιγνιδιού, να συλλάβει περισ
σότερους αιχμαλώτους εκ της
άλλης ομάδος. Οι τυχόν συλλαμβανόμενοι αιχμάλωτοι ετοποθετούντο εις ωρισμένον μέ
ρος μεταξύ των δύο ηαρατάξεοιν. Από το μέρος τούτο των
αιχμαλώτων προσεπάθουν οι
φίλοι τους να τους ελευθερώ
σουν ή να-συλλάβουν και αυ
τοί αιχμαλώτους από τους α
ντιθέτους. Το παιγνίδι τούτο
διαρκούσεν αρκετή ώρα. ήτο
δε ευχάριστον και αγαπητόν
εις τα παιδιά.
• Και τα “τσελίκια” ήσαν
αγαπητό των ηαιδών παιγνίδι.
Τούτο είχε το πλεονέκτημα ό
τι επαίζετο και με δύο μόνον
άτομα. Σκοπός του παιχνιδιού
τούτου ήτο ποια ομάς εκ των
δύο. εις τας οποίας εχωρίζοντο οι παίζοντες, θα έκαμνε
τας περισσότερος “καλαβούρας". Ητο δε η καλαβούρα το
να δυνηθεί ο ηαίζων. χτυπώ
ντας με την "τσελικόβεργά”
του το “τσελίκι" (τεμάχιον
βέργας 2 5 εκατοστών περίπου
να το στείλει μακριά τόσον, ώ
στε ο αντίπαλός του να μη δύναται να καλύψει την απόστα
ση αυτήν με τριπλούν πήδημα
μετά φοράς. Κάθε παιδί εφρόντιζε να έχει εις το σπίτι

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
ΤΩΝ Π ΑΙΔΩ Ν
ΤΗΣ ΚΙΟΥ
του τσελικόβεργες από γεράς
και ευθείας βέργας, ως και
πολλά τσελίκια.

μεγάλου ενίοτε ατόμου προς
εκλογήν μεταξύ δύο ή και πε
ρισσοτέρων ατόμων ή πραγ
μάτων ήτο εκείνο το οποίον ε-

• ΓΙαραηλήσιον προς το
λέγομενι'Άι Γιάννη Θεολό
παιγνίδι αυτό ήσαν και οι “ο
γο” προς λύσιν της δια
μάδες”. Επαίζοντο με
φωνίας. εις το
πλάκας από πέ
αποτέλεσμα
τρα πελεκη
Αι Γιάννη Θεολογο
του οποί
τός ή από
ου πει
: πες μας τον καλό τον λόγο
μά ρμαθαρχού
ρον.
,. Απ’ ετούτο ως ετούτο ; Υ
σαν όλοι.
Ίέ πιο καλύτερο ‘ναι τούτο.
ΔείχναΑλλο παι
ντες εκ περι
γνίδι ήτο το ο
τροπής κατά την
νομαζόμενον “το έ
προφοράν των συλλαβών τα
να μας, τα δύο μας” με βάσιν την άσκησιν των παιδιών
εις το άλμα εις ύψος. Επαίζε
το δε ως εξής.' Ενας από τους
παίκτας της ομάδος, εκ περι
τροπής. εστέκετο με ημικεκλιμένον το σώμα, οι λοιποί δε
παίκται πηδούσαν από επάνω
του. Υπήρχε δε π περίπτωσις,
η και τελική του παιγνιδιού,
καθ' ην ο πηδούν δεν έπρεπε
να εγγίσει διόλου εκείνον τον
οποίον επήδα, δια τούτο και ελέγετο το πήδημα τούτο “τρί
τη κι άγγιχτη”.
• Σύνηθες επίσης παιγνίδι,
πρόχειρον και εύκολον, το ο
ποίον επαίζετο και εις τους
διαδρόμους του σχολείου από
τους μαθητάς, ήσαν οι “χά
ντρες". Επαίζετο με διαφό
ρου χρώματος χάντρες, τας ο
ποίας έφερε μεθ’ εαυτού έ
καστος παις. Βάσις του παιγνι
διού αυτού ήτο το “μονά π
ζυγά". Και με τις μπίλιες και
με τα καρύδια έπαιζαν διάφο
ρα παραπλήσια προς τα δύο
είδη παιγνίδια.
• Σύστημα προτιμήσεως
εκ μέρους παιδός τίνος ή και

αμφισβητούμενα πρόσωπα ή
αντικείμενα έλεγον (τονίζοντες μίαν προς μίας τας σύλ
λαβός):
Αι Γιάννη Θεολόγο
πες μας τον καλό τον λόγο

δες" οι οποίοι περιεφέροντο
καθ’ ομάδας εις την ύπαιθρον,
διώκοντες τους λαθρέμπο
ρους, “κατσακτσήδες” καλού
μενους. Όταν δε συνηντώντο
αι δύο αυταί παρατάξεις, οι
“κολτσήδες” με τους “κατσα
κτσήδες” συνήπτετο μάχη. Το
γεγονός πήραν τα παιδιά ως
παράδειγμα και εδημιούργπσαν παραηλήσιον παιγνίδι.
Τέλος υπήρχε και ο πε
τροπόλεμος μεταξύ ομάδων
διαφόρων συνοικιών, κυρίως
όμως μεταξύ ελληνοπαίδων
και τουρκοπαίδων, ο οποίος
συχνάκις ηροκαλούσεν εκατέ
ρωθεν σοβαρούς τραυματι
σμούς.
Αυτά ήσαν τα κύρια παι
γνίδια με τα οποία ασχολούντο οι νέοι της Κίου κατά τας
εξωσχολικός των ώρας. Ταύτα συντελούσαν όχι μόνον εις
την ψυχαγωγίαν αυτών, αλλά
και εις την σωματικήν διάηλασιν, εις την ανάπτυξιν της
πρωτοβουλίας και ετοιμότα
τος των.
; επίσης παιγνίον και εύκολον,
Ξηαίζετο και εις
ίόμους του σκό
τους μαθητάς, η,ντρες”· Επαίζετο

Απ’ ετούτο ως ετούτο
πιο καλύτερο ‘ναι τούτο.

,ου χρώματος καις οποίας έφερε

Εκείνος δε εις τον οποίον
ετελείωνεν η τελευταία λέξις
προετιμάτο κατά την εκλογήν.
• Και οι “κολτζήδες” ή
σαν από τα παιδικά παιγνίδια,
το οποίον ήτο αντιγραφή γε
γονότων από την ζαιήν των
μεγάλων: Εις Κίον. ως και εις
όλα τα περί αυτήν ελληνικά,
τουρκικά και αρμενικό χωρία,
όσοι εκάπνιζον. εκάπνιζον λαθραίον καπνόν, όστις από απόψεως ηοιότητος ήτο κατά
πολύ καλύτερος του διοχετευό
μενου προς κατανάλωσιν από
το Μονοπώλιον. η δε τιμή κα
τά πολύ μικροτέρα. Η Ρεζή
(το Μονοπώλιον) δια να πε
ριορίσει το λαθρεμπόριο του
καπνού, κατήρτισεν ειδικόν
σώμα ενόπλων, τους “κολτσή-
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Τα κορίτσια είχον ολιγότερας ώρας διαθεσίμους δια
παιγνίδια. Διότι μετά την ετοι
μασίαν των μαθημάτων των,
παρέμενον εις το σπίτι επιδι
δόμενα εις “κεντήματα”. Εί
χον δε και αυτά παιγνίδια ανάλνογα με την φύσιν των, ως
“οι κουμπάρες”, οι “επισκέ
ψεις” κλπ.
(Από τον β "τόμο των
‘Κ1ΑΝΩΝ’ του Ευρυσθένους
Αριστοτέλους Λασκαρίδου)
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Χαλασμός Κοσμου
Περιοσόιεροι απο 5000 οι επισκέπτες
/

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθη-

V

κε και φέτος η ΓΙΟΡΤΗ ΠΑΠΑΑΙΝΑΣ που διοργάνωσε ο Δήμος σε συνεργασία με τον Σύλλο
γο Αλιέων «Ο ΑΡΓΟΛΙΚΟΙ».
Η ΓΙΟΡΤΗ περιλάμβανε διήμερο διαγωνισμό
επαγγελματικού και ερασιτεχνικού ψαρέματος
στον οποίο πήραν μέρος περισσότερα από 35
άτομα. Το βράδυ της δεύτερης μέρας, στο χώ
ρο της παραλίας δίπλα στο ποτάμι πραγματο
ποιήθηκε λαϊκό γλέντι με ζωντανή μουσική από
την Δημοτική Λαϊκή Ορχήστρα «Γιάννης Παπαϊωάννου» και θαλασσινές νοστιμιές. Η προσέ
λευση του κόσμου ήταν ιδιαίτερα μεγάλη αφού
υπολογίζεται ότι πέρασαν από τη Νέα Κίο περισσότερα από 5000 άτομα...

/

Στα μέσα Οκτωβρίου πραγματο
ποιήθηκε ο κοινός εορτασμός των
τοπικών Αγίων των καταγόμενων
από την (Παλαιό) Κίο της Βιθυνίας
της Μικρός Ασίας:
- Αγίου Ιγνατίου του Οσιομάρτυρος
- Αγίου Μακαρίου του Οσιομάρτυρος
- Αγίου Ευσταθίου του Ομολογητού
- Αγίου Αθανασίου του Νεομάρτυρος
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Σε παλαιότερο τεύχος του πε
ριοδικού μας είχαμε αναφερθεί
στον βίο του Αγίου Ιγνατίου που έ
ζησε την περίοδο της Εικονομαχίας
και η μνήμη του εορτάζεται στις 8
Οκτωβρίου. Σήμερα θα αναφερ
θούμε στον Βίο του Αγίου Ευσταθί
ου και στο Βίο του Αγίου Αθανασί
ου.

μαντικα χαρίσματα και εργάστηκε
με μεγαλύτερη αφοσίωση στη φι
λανθρωπική αποστολή του. Απένα
βπιοκόπογ Κι'ογ
ντι στους εικονομάχους, ο ειρηνι
Ο Άγιος Ευστάθιος έζησε στα
κός Ποιμενάρχης φάνηκε δυναμι
χρόνια του μακρού και πολυθόρυ
ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ
κός και ακοίμητος φρουρός της
βου αγώνα της εικονομαχίας.
Ορθοδοξίας. Ούτε πτοήθηκε,
Ω
τρισμέγιστε
φωστήρ
Από νέος βάδισε το δρόμο
όταν είδε μπροστά του ά
της ευσέβειας, στολισμένος
της οικουμένης ομολογητά Ιγνά
γριο διωγμό. Φυλακίστηκε
με βαθειά και ένθερμη πί
τιε
συμπαράβαλε
και
την
υπέραγνον
και στη συνέχεια εξορί
στη. Ήταν συγχρόνως
στηκε. Αλλά από παντού
Θεοτόκον,
και
τους
οσιομάρτυρα
Μακά
και ακριβής τηρητής
των εντολών, τις οποί ριο, Άγιο Ευστάθιο Κίου επίσκοπον και τον συμμετείχε στην άμυνα
της Ορθοδοξίας. Υπέες δεν γνώριζε μόνο
μεινε δε απερίγραπτες
Άγιο
Αθανάσιο
Νεομάρτυρατους
συμπολί
αλλά και εφάρμοζε. Τη
ζωντανή αυτή ευσέτες σου και πρεσβεύσατε τη μακαρία βασι στερήσεις πείνας, γυ
μνότητας και άλλων
βειά του, καλλιέργησε
λική και ζωαρχική Τριάδι υπέρ των εγκακακουχιών.
Τελικά πα
ακόμα περισσότερο, ό
ρέδωσε
το
πνεύμα
του
τοίκων
της
πόλεως
ταύτης
Νέας
Κίου,
ίταν έγινε μοναχός και
ατο Θεό, του οποίου έχειροτονήθηκε ιερέας. Η
να αξιωθώσι και αυτοί, και όλον το
λαμψε πιστός και γνήσιος
κοινή αναγνώριση των
ορθόδοξον
γένος
της
ουρανίου
υπηρέτης,
που προτίμησε
προτερημάτων αυτών, τον
τις ταλαιπωρίες και το θάνα
Βασιλείας, Αμήν! Γένοιτο.
ανέβασε στην επισκοπή Κίου
το από την εγωιστική διατήρη
στη Βιθυνία. Στη νέα του αυτή
ση
του αξιώματος του.
διακονία, έδειξε περισσότερα ποιKioc Αγιου Θνρτχθίογ
του Ομουογητου

Eioc Απίου Α^θπιχαογ
τ ου

NeoMxpTYpoc

Ο Άγιος Αθανάσιος ήταν πλού
σιος και ευσεβής δημογέροντας
στην Κίο της Βιθυνίας. Ο Αθανά
σιος, επειδή υπεράσπιζε τους συ
μπολίτες του από τη βαρειά φορο
λογία των Τούρκων, συκοφαντήθηκε ότι δήθεν είπε, ότι θα γίνει
μουσουλμάνος. Προσκλήθηκε από
τις αρχές της Βασιλεύουσας κάι

πιέστηκε πολύ να προδώσει τη
χριστιανική του πίστη, προκειμένου να σωθεί. Ο Αθανάσιος όμως
δεν αρνήθηκε τον Χριστό και μετά
από σκληρά βασανιστήρια φυλακί
στηκε. Αλλά επειδή και πάλι έμενε
αμετακίνητος στην πίστη του, τον
αποκεφάλισαν στις 24 Ιουλίου
1670 στην Κωνσταντινούπολη. Βίο
του Αγίου συνέγραψε ο Ιωάννης
Καρυοφύλλης.
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r;:-.ou;.i Ενας μήνας αφιερωμένος ;■ στην, Παναγία; τηγ,μη-;
τέρα και προστάτιδα όλων μας..'.
Η Παναγία είναι η υπέρτατη ανθρώπινη ομορφιά.
Οχι αυτή πού ο κόσμος μας ταυτίζει με την. σωματική
. ~

αυτό' γίνεταιεπιθυμητό απ' όλο τον κόσμο, υλικό και
πνευματικό.
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Ποιος άνθρωπος τιμήθηκε και
υψώθηκε τόσο πολύ από το Θεό,
αλλά και υμνολογήθηκε από τους
ανθρώπους τόσο, όσο η ταπεινή
και σεμνή και αγνή κόρη της Ναζα
ρέτ; Εύλογη και απόλυτα αρνητική
η απάντηση. Κανένας!
Και αυτό διότι η Παναγία δεν εί
ναι μία από τις πολλές προσωπικό
τητες, που πέρασαν από το πρό
σωπο της γης. Υπήρξε η μοναδική
εκπρόσωπος του ανθρώπινου γέ
νους η οποία κατέστησε τον εαυτό
Της άξιο της ειδικής ενέργειας του
Αγίου Πνεύματος. Συνέδεσε άρρη
κτα το όνομά της με το όνομα του
Υιού του Θεού! Αναδείχθηκε “η Τιμιωτέρα των Χερουβείμ και Ενδο
ξοτέρα των Σεραφείμ’’! “Η Υψηλοτέρα των ουρανών και Καθαρωτέρα λαμπηδόνων ηλιακών”! Αξιώθη
κε να βαστάσει “Τον Βαστάζοντα
πάντα", να γαλουχήσει “Τον εκτρέφοντα την οικουμένην πάσαν”! Εγι
νε η Μητέρα του Θεού, αλλά και η
μητέρα όλων των ανθρώπων! Στο
πέρασμα των αιώνων ένα αμέτρη
το πλήθος ανθρώπων γονάτισε και
γονατίζει με σεβασμό μπροστά
της. Γιορτές και πανηγύρεις έχουν
την αναφορά τους στη μνήμη και

στην τιμή Της. Αναρίθμητοι πιστοί
γιορτάζουν με αγαλλίαση τη Μητέ
ρα του Φωτός. Σκιρτούν από χαρά
στον Ευαγγελισμό Της. Ψάλλουν
εξόδιους ύμνους στην Κοίμησή
της-

Η δική μας Παναγία, η “Θεομά
να η Οδηγήτρια” πανηγυρίζει κατά
την Απόδοση της εορτής της Κοί
μησης, στις 23 Αυγούστου.
Η Θεομάνα είναι η Μάνα όλων

των Κιωτών, η Μεσίτρια Προστάτις, Βοηθός και Σκέπη όλων.. Είναι
ένα μέρος της καρδιάς όλων...
“Μόλις ο προσκυνητής περάσει
τη θύρα του καλλιμάρμαρου Ναού
της “θεομάνας" της Οδηγήτριας,
στη Νέα Κίο, θα αντικρύσει στο
προσκηνυτάρι τη γλυκύτατη μορ
φή της βρεφοκρατούσας Πανα
γίας. Η εικόνα αυτή έχει μια ιστο
ρία γεμάτη δραματικές περιπέτει
ες.
Η γνήσια βυζαντινή της τεχνο
τροπία δείχνει πως είναι πολύ αρ
χαία. Φαίνεται έργο βυζαντινού ζω
γράφου που έβαλε όλη την τέχνη
του και την ευλαβική του αγάπη
για να εικονίσει τη Μάνα του Θεού
με το Θείο βρέφος στην αγκα
λιά...” διαβάζουμε από το “ιστορι
κό της εικόνος Θεομάνας-Οδηγήτριας” και συνεχίζουμε...
“Ο πάλαι ποτέ Σωφρόνιος της
Μητροπόλεως Νίκαιας της οποίας
έδρα ήτο η Κίος, υπεστήριζεν ότι
“η πανάρχαια εικών είναι μία από
τας τρεις Οδηγητρίας, που ιστόρισεν ο Απόστολος Λουκάς”. Κάποια
παράδοσις αναφέρει ότι ένα καλό
γερος Νικαεύς την μετέφερε κατά
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το 1262 από την Πόλη στην Κίο,
δηλαδή ένα χρόνο μετά την απε
λευθέρωση της Πόλης από τον ζυ
γό των Φράγκων σταυροφόρων.
Και την εναπέθεσε σε Ναό άξιο να
την δεχθεί. Η ίδια παράδοσις μας
διηγείται ότι, όταν αργότερα εκάη
ο Ναός, η εικόνα της Θεομάνας
ευρέθη κάτω από τα ερείπια και τ’
αποκαΐδια ανέγγιχτη χωρίς να χά
ση τίποτε από την υπερούσια χάρη
της.
Πιθανότατα η πυρκάίά που ανα
φέρει η παράδοση να έγινε γύρω
στα 1336 , όταν οι Τούρκοι, ύστερ'
από ηρωική αντίσταση των κατοί
κων κατέλαβαν την Κίο.
Και έκτοτε, από το ταπεινό πα
ρεκκλήσι όπου στεγάστηκε προ
σωρινά, συμμερίσθηκεν όλα τα δει
νά του χειμαζόμενου Εθνους. Το ά
σβηστο κανδύλι Της στάθηκε φά
ρος ελπίδας και παρηγοριάς στο
σκοτάδι της μακραίωνης δουλείας
εωσότου έφθασεν η ώρα. Και ακούσθηκαν τότε αλαλαγμοί χαράς
και το σήμαντρο του παρεκκλησίου

Και όταν το όραμα της
ελευθερίας χάθηκε και οι
άγριες ορδε'ς κατέβαιναν
από τα βουνά της Κίου με
λετώντας σφαγές και διώ
ξεις, μια ευσεβής γυναίκα
τον λαού που αξίζει να
μνημονευτεί το όνομά της,
η Μάλαμα Μαυρουδη', κα
τόρθωσε μέσα στις φτωχι
κές αποσκευές της, κοινή
μητέρα αυτή, να Την κρυ
φή και να Την φυγάδευση
στην Πόλη της Μητέρας
του Θεανθρώπου.
της Θεομάνας σήμανε χαρμόσυνα
για να χαιρετίση τη γαλανόλευκη
που κυμάτιζε στην αγαπημένη Της

Αλλ’ η χαρά έσβησε γρήγορα
σαν αστραπή. Και η Θεομάνα, που
η ζωή της φαίνεται συνυφασμένη
με τις περιπέτειες της πολυβασανι
σμένης φυλής μας πήρε το δρόμο
της προσφυγιάς. Και όταν το όρα
μα της ελευθερίας χάθηκε και οι ά
γριες ορδές κατέβαιναν από τα
βουνά της Κίου μελετώντας σφα
γές και διώξεις, μια ευσεβής γυναί
κα του λαού που αξίζει να μνημο
νευτεί το όνομά της, η Μάλαμα
Μαυρουδή, κατόρθωσε μέσα στις
φτωχικές αποσκευές της, κοινή μη
τέρα αυτή, να Την κρύψη και να
Την φυγαδεύση στην Πόλη της
Μητέρας του Θεανθρώπου. Από ε
κεί, ακολουθώντας το ρεύμα της
Προσφυγιάς, βρέθηκεν η θεομάνα
στα ελεύθερα ελληνικά χώματα και
αραξοβόλησε στην Καβάλα...
...Οταν επιτέλους οι εν διασπορά Κιώτες έρριξαν άγκυρα στη φι
λόξενη παραλία του Αργολικού,
στη γειτονιά της πανάρχαιας πό
λης του Αργους, η πρώτη τους
σκέψης ήταν να καλέσουν κοντά
τους την άστεγη Μάνα, την αγαπη
μένη τους Παναγία. Από τη Θεσσα
λονίκη όπου είχε προσωρινά καταφύγη, Την παρέλαβε μια επιτροπή
ευσεβών τέκνων της Κίου και την
συνοδέυσε στο ταξίδι Της προς τη
Νέα Πατρίδα...
Σήμερα η Μάνα των προσφύ
γων στεγάζεται, επιτέλους στο Σέβασμα που της αρμόζει..”
Στην εικόνα της Θεομάνας αναφέρεται κι ένα μεγάλο κεφάλαιο
των “ΚΙΑΝΩΝ” (των βιβλίων του
Ευρυσθένους Αριστοτέλους Λασκαρίδου) απ’ όπου διαβάζουμε ό
τι “Η εικονογράφησίς της εγένετο
το έτος 1152 μηνί Αυγούστω, ως
μαρτυρεί επιγραφή αποκαλυφθείσα μετά τον καθαρισμόν της, ο ο
ποίος εγένετο παρ’ ειδικού” (ίσως
εννοεί τον καθαρισμό που της έγι
νε γύρω στο 1953 από τον Φώτη
Κόντογλου).
“Μεγαλοπρεπής ήτο η υποδοχή
την οποίαν επεφύλαξαν οι κάτοικοι
της Ν.Κίου εις τη Θεομάνα τους, ό
ταν αυτή έφθασεν εις Αργος. Επι
τροπή των κατοίκων της με επικε
φαλής τον αγαπητόν και σεβά
σμιον συμπατριώτην μας Αρχιμαν
δρίτην Νίκανδρον παρέλαβαν από

τον σιδηροδρομικόν σταθμόν του
Αργους την εικόνα και μετέφεραν
αυτή εν πομπή εις την κωμόπολίν
των. “Ντυμένη με τα καλά τους οι
κάτοικοι της Νέας Κίου, βγήκαν
στην είσοδο του χωριού’’, γράφει ο
Π.Παλαιολόγος, “και γονατιστοί
την προϋπάντησαν με ψαλμωδίες
και δάκρυα λέγοντας: Χαίρε η Κεχαριτωμένη... Εκεί εστεγάσθη προσωρινώς στην εκκλησίαν της κωμοπόλεως. Αργότερον ένα παιδί της
Κίου, ο φιλόθρησκος Απόστολος
Πεζάς, εις μνήμην της μητρός του
Γραμματικής, το γένος Δρόσου, έκτισεν ωραίαν και καλλιμάρμαρον
εκκλησίαν, εις την οποίαν εστεγάσθη μονίμως η εικών αυτή της Πα
ναγίας “Οδηγητρίας-Θεομάνας”.
Εκτός από τα ‘ΚΙΑΝΑ’ αναφο
ρές στη Θεομάνα βρίσκουμε και
στο βιβλίο του Βασίλη Κουλιγκά
"ΚΙΟΣ 1912-1922. Αναμνήσεις ενός
Μικρασιάτη".
“Η Θεομάνα γιόρταζε στις 23
Αυγούστου, στα εννιάμερα της Πα
ναγίας. Βρισκόταν στο Παζάρι,
στον δρόμο που οδηγούσε προς
το Κονάκι, στου Κονακιού το δρό
μο όπως τον λέγαμε. Ητανε ένα μι

κρό εκκλησάκι, καμία πεντακοσα
ριά μέτρα πέρα από την Μητρόπο
λη και εκεί φυλαγόταν η εικόνα της
Παναγίας. Ο εορτασμός γινότανε
ως εξής: Το πρωί αρχιερατική λει
τουργία στη Μητρόπολη, διότι το
εκκλησάκι ήταν πολύ μικρό και στη'
συνέχεια ξεκινούσε πομπή από τη
Μητρόπολη προς τη Θεομάνα, ό
που ύστερα από σύντομη τελετή
με ψαλμωδίες, τελείωνε το πρώτο
μέρος της τελετής. Στη συνέχεια,

άρχιζε το δεύτερο μέρος, που ή
ταν και το πιο ενδιαφέρον. Στον
περίβολο της εκκλησίας υπήρχε ει
δικός χώρος με σανιδένιο πάτωμα,
διαστάσεων περίπου 4X4 μέτρα,
καγκελόφρακτο, στο μέσον του ο
ποίου ήταν τοποθετημένη η εικόνα
της Παναγίας. Εκεί στεκόταν και έ
νας παπάς που έψαλε. Οσοι δε, θέ
λανε να δοκιμάσουν το θαύμα, ή
το είχαν τάμα, παίρνανε θέση καθιστοί στο πάτωμα, ένας-ένας φυσι-

κά, όχι όλοι μαζί. Κρατούσε ο πι
στός στα γόνατά του την εικόνα
της Παναγίας και ο παπάς άρχιζε
να ψάλλει. Στο διάστημα αυτό, αναμενόταν το θαύμα το οποίο εκ
δηλωνότανε με διάφορες κινήσεις
της εικόνας στα χέρια του πιστού,
δεξιά αριστερά, πάνω-κάτω, κτυ
πήματα στο κεφάλι, στο μέτωπο
κλπ.
Πολλές φορές σηκωνότανε όρ
θιος ο πιστός κρατώντας την εικό
να στα χέρια η οποία συνέχιζε να
τον κτυπά έως ότου παρεμβαίνανε
οι αρμόδιοι επί της τελετής και αφαιρούσανε την εικόνα από τα χέ
ρια του.
Αυτή είναι μία σύντομη περι
γραφή για τα θαύματα της Πανα
γίας, όπως εγώ τα έβλεπα με τα
μάτια μου χωρίς να μπορώ σήμερα
να δώσω κάποια εξήγηση..” γράφει
ο Βασίλης Κουλιγκάς.
Οπως κάθε χρόνο, έτσι και φέ
τος, πλήθος κόσμου συγκεντρώθη
κε το βράδυ της Τετάρτης 22 Αυγούστου στον Ιερό Ναό της Θεο
μάνας της Οδηγήτριας, για να τι
μήσει την Παναγία. Ηταν η παρα
μονή της ημέρας κατά την οποία η
εκκλησία μας πανηγυρίζει την Από
δοση της εορτής της Κοιμήσεως
της Θεοτόκου...
Το ότι οι φετινές εκδηλώσεις
για τον εορτασμό της Θεομάνας
είχαν αυστηρά θρησκευτικό χαρα
κτήρα (μετά την απόφαση του Δη
μοτικού Συμβουλίου-σε ένδειξη συ
μπαράστασης των κατοίκων της
Ν.Κίου στις δύσκολες ώρες που
περνά η οικογένεια του Δημάρχου)
δεν μείωσε καθόλου τον αριθμό
των πιστών που συνέρευσαν από
κάθε γωνία της Αργολίδας για να
ανάψουν ένα κερί στην χάρη Της.
Ο πανηγυρικός εσπερινός ξεκί
νησε στις 8μμ χοροστατούντος
του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη
μας κ. Ιακώβου και στη συνέχεια
(γύρω στις ΙΟμμ) έγινε η λιτάνευση
της θαυματουργού εικόνας της
Θεομάνας στους δρόμους της πό
λης παιανιζούσης της Φιλαρμονι
κής του Δήμου Ναυπλίου.
Την επόμενη μέρα Πέμπτη 23
Αυγούοτου, ημέρα της εορτής, τελέσθηκε ο όρθρος μετ' αρτοκλα
σίας και η Θεία Λειτουργία μετά
θείου κηρύγματος. Ο Ιερός Ναός

της Θεομάνας πλημμύρισε από κοσμο για άλλη μια φορά...
Εκτός όμως από την θαυμα
τουργή εικόνα της Θεομάνας, άλ
λες 3 παλαιο-Κιώτικες εικόνες στε
γάζονται στο ναό της Παναγίας
μας. Τρεις εικόνες για τις οποίες ό
μως, τα στοιχεία που έχουμε είναι
ελάχιστα.
Η Παναγία η Τριχερούσα ή
Κουκουζέλισσα είναι μια πολύ επι
βλητική εικόνα με μεγάλες δαστάσεις. Βρίσκεται σε μαρμάρινο προσκυνητάρι στο δεξί μέρος του Να
ού. Δεν ξέρουμε σε ποιά εκκλησία
της Κίου στεγαζόταν, ξέρουμε ό
μως ότι στη Ν.Κίο μεταφέρθηκε α
πό την Ζωή Πιπίδου. Την εικόνα
αυτή, τη γιορτάζουμε εδώ και μερι
κά χρόνια πανηγυρικά στις 12 Ιου
λίου και στη χάρη Της συρρέει ικα
νοποιητικός αριθμός προσκυνη
τών.
Αριστερά της Τριχερούσας, σε
άλλο μαρμάρινο προσκυνητάρι
βλέπει κανείς την εικόνα της Πανα
γίας της Πορταϊτισσας που βρι
σκόταν στο ναό του Αγίου Γεωργίου και την μετέφερε στη Ν.Κίο η Εριφύλλη Μακρή. Είναι εικόνα Βυζα
ντινής τεχνοτροπίας, ντυμένη με α
σημικά και τιμάται την Τετάρτη της
Διακαινησίμου.
Τέλος η εικόνα της Ευαγγελστρίας που βρισκόταν στον ομώνυ
μο ναό της παλαιός Κίου, είναι βυ
ζαντινού ρυθμού, σε 2 κομμάτια (ή
ταν στην πόρτα του ιερού) και
γιορτάζεται την μέρα του Ευαγγε
λισμού. Στη Ν.Κίο μεταφέρθηκε α
πό την Ευθυμία Τεντζερά και σε λί
γες μέρες πρόκειται να τοποθετη
θεί κι αυτή σε μαρμάρινο προσκηνυτάρι, απέναντι από την Πορτάίτισσα...
Υπάρχει ένα ‘‘Κοινόν Θεομητο
ρικόν Απολυτίκιον” και για τις 4
Κιώτικες εικόνες:
“Θεομάνα Παρθένε και Οδηγή
τρια, Κουκουζέλισσα Θεία και Τριχερούσα σεπτή, Πορταϊτισσα κλει
νή Ευαγγελίστρια, σκέπην άπλωσον την Σην επί Κίον μητρικώς,
διαφυλάττουσα ταύτην από πα
ντοίων κινδύνων και πειρασμών
του πολεμήτορος”.

Στα πλαίσια των Μικρασιατικών
2003 στην Κεντρική Πλατεία της Νέας
Κίου δημιουργήΟηκε το αδιαχώρητο. Οι
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ΤΙΑΚΛΑΜΑΙ

• ΥΛΙΚΑ

• ΥΛΙΚΑ

Βρασμένα ρεβύθια
Λίγο δυόσμο και μαϊντανό
2 αυγά (προαιρετικά)
Πιπέρι

1 κιλό κολοκυθάκια
2 μεγάλα κρεμμύδια
4 αυγά
Δυάομος
1 ποτήρι του κρασιού λάδι
αλάτι - πιπέρι
250 Υραμ. Τυρί
μισή κούπα τραχανά γλυκό ή ρύζι
φρυγανιά

κυρίες της Νέας Κίου είχαν ετοιμάσει
παραδοσιακά μικρασιατικό εδέσματα
(35 περίπου διαφορετικές συνταγές)
και με τη βοήθεια του σεφ Τάκη Καραχάλιου και των βοηθών του τα προσφο
ράν στους πολυάριθμους παρευρισκόμενους, ντόπιους και ξένους που είχαν
συγκεντρωθεί από νωρίς στο χώρο της

• ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Παίρνουμε τα βρασμένα ρεβύθια και τα
σουρώνουμε. Μετά τα λιώνουμε στο μύλο.
Έπειτα ρίχνουμε το δυόσμο, το μαϊντανό και
το πιπέρι. Βάζουμε τα αυγά. Ανακατεύουμε
καλά τη ζύμη και πλάθουμε τους κεφτέδες.
Αφού τους αλευρώσουμε τους τηγανίζουμε
σε καυτό λάδι.

εκδήλωσης. Στη συνέχεια, η χορευτική
ομάδα του ΚΑΠΗ παρουσίασε 3 μικρα
σιατικούς χορούς και καταχειροκροτή
θηκε. Στο μεγαλύτερο μέρος της βρα
διάς, τον κόσμο διασκέδασε η Λαϊκή
Ορχήστρα του Δήμου «Γιάννης Παπαϊωάννου>· με λαϊκά, ρεμπέτικα και σμυρνέικα τραγούδια. Στην εκδήλωση παρευρέΒηκαν μεταξύ άλλων, οι βουλευ
τές Αργολίδας Γιάννης θωμόπουλος και
Ελσα Ποπαδημητρίου και η βουλευτής
του Καναδά κα Ελένη Μπακοπάνος.

• ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Τρίβουμε τα κολοκύθια στον τρίφτη που
τρίβουμε το κρεμμύδι και τα στύβουμε πολύ
καλά να φύγουν τα υγρά τους. Τα τοποθε
τούμε σε μια λεκάνη στην οποία ψιλοκόβου
με τα κρεμμύδια, τον δυόσμο, το τυρί κπι
προσθέτουμε το λάδι, τον τραχανά, τα ουγά,
το αλατοπίπερο και ανακατεύουμε πολύ κα
λά.
Ρίχνουμε στον πάτο ενός ταψιού το ο
ποίο έχουμε λαδώσει, φρυγανιά για να α
πορροφήσει τα υγρά και βάζουμε τα ανακα
τεμένα υλικά απά πάνω τα οποία στρώνουμε
καλά με ένα κουτάλι. Ρίχνουμε λίγο λάδι και
πασπαλίζουμε με λίγο αλεύρι την πίτα μας
και την ψήνουμε οτους 200 βαθμούς για 1
περίπου ώρα.

Μεταξύ των εδεσμάτων που προσφέρδηκον εκείνο το βράδυ, ξεχώρισαν
οι Ρεβυθοκεφτέδες, ο Τσπκλαμάς, το
Γκιούλμποστι και ο Μποξός των οποίων
σος δίνουμε σήμερα τις συνταγές....
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ΓΚΙΟΥΛΜΠΑΙΤΙ

ΜΠΟΞΑΙ

• ΥΛΙΚΑ

· ΥΛΙΚΑ

1 κιλό κρέας (μπούτι αρνί χοντρό)
Κεφαλοτύρι
1 κεφάλι σκόρδο
1 πατάτα
Αλάτι - πιπέρι - λάδι
Λαδόκολλα - απάγκο

2 μπόλιες αρνιού
2 συκωταριές αρνιού
1 ποτήρι του κρασιού ρύζι
2 ματσάκια άνηθο
2 ματσάκια μαϊντανό
4 ματσάκια κρεμμυδάκια
Αλάτι - πιπέρι

• ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Πλένουμε το κρέας και το αφήνουμε να
στεγνώσει. Ανοίγουμε τη λαδόκολλα, ρίχνου
με λίγο λάδι και τοποθετούμε πάνω το κρέας.
Τρυπάμε το κρέας και βάζουμε τα σκόρδα, το
τυρί κομματάκια, την πατάτα. Το αλατοπιπερώνουμε και το διπλώνουμε καλά. Μετά το
τυλίγουμε με χάρτινη κόλλα του χασάπη. Το
δένουμε καλά με οπάγκο. Το βάζουμε οε χα
μηλή θερμοκρασία. Το αφήνουμε ατο φούρνο
περίπου 2 με 3 ώρες

• ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Έχουμε πλύνει πολύ καλά τις συκωταριές
και τις έχουμε κόψει μικρό κομμάτια. Βάζουμε
σε μια λαμαρίνα την μπόλια, ψιλοκόβουμε τα
κρεμμύδια, τον άνηθο, το μαϊντανό, ρίχνουμε
αλάτι - πιπέρι, τις συκωταριές και το ρύζι, τα
ανακατεύουμε όλα μαζί και φτιάχνουμε τη γέ
μιση. Τη ρίχνουμε πάνω στη μπόλια που έχου
με στρώσει στη λαμαρίνα και κατόπιν τη σκε
πάζουμε με την άλλη μπόλια πολύ καλά. Το
βάζουμε στο φούρνο για μία ώρα στους 200
βαθμούς.

ζωντανό κομμάτι
της χαμένης μας πατρίδας.

Χαρακτηριστική φιγούρα της Νέας

στράφηκαν τότε

Κίου μέχρι πριν από λίγα χρόνια, ο Μπαρ-

-όπως και όλων των άλλων- και στα και

Λίγο πριν φύγουν, οι νέοι έφτιαξαν έ

μπα-Κλαύδιος Πινάτσης αποτελούσε ένα

νούργια χαρτιά... οι χρονολογίες άλλαξαν...

να ποτάμι από ποτά ανοίγοντας όλα τα βα

Γεννήθηκε λοιπόν το 1899. το 1901 ή

ρέλια στο μεγάλο ποτοποιείο του Μπουκουβάλα....

ζοιντανό κομμάτι της χαμένης πατρίδας...
Άνθριοηος ήσυχος, καλός, που δεν
πείραξε ποτέ του κανέναν. μ’ ένα χαμόγε
λο πάντα στα χείλη και με μια καλή κουβέ
ντα για τον καθένα, έζησε τα τελευταία
χρόνια της ζωής του καθισμένος -τις ζε
στές καλοκαιρινές μέρες- σε μια καρέκλα
στην πλατεία (πότε από τη μια και πότε α
πό την άλλη πλευρά) ανταλλάσσοντας
κουβέντες με τους περαστικούς... Περνού
σα και τον καλημέριζα (ή τον καλησπέριζα
ανάλογα με την ώρα) και στην ερώτησή
μου "Τι κάνεις Μπάρμπα Κλαυδιε:” μου α
παντούσε πάντα με τον ίδιο τρόπο και μ'
ένα χαμόγελο: “Καλά μάνα μου. κα
λά”.
Έψαξα να βρω στοιχεία για
τη ζωή του, όμως, όταν τα
χρόνια περνούν, η μνήμη
αδυνατίζει, οι αναμνήσεις
μπερδεύονται., κι όταν ο
ίδιος ο άνθρωπος δε ζει
για να επιβεβαιώσει ή να
διαψεύσει αυτά που λέ
γονται. τότε τα πράγμα
τα γίνονται ακόμη πιο
δύσκολα.
Το σίγουρο είναι ότι ο
μπάρμπα Κλαύδιος γεννήθηκε
εκεί, στη Κίο της Μικρός
Ασίας κι ήταν ένα από τα τρία
παιδιά μιας ευκατάστατης (για
την εποχή) οικογένειας -της
Γραμματικής και του Σταύρου
Πινάτση.
Πότε γεννήθηκε όμιυς; Εδώ τα πράγ
ματα μπερδεύονται... Τα χαρτιά του κατα
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το 1903: Φαντάζομαι πως ούτε κι εκείνος
θα θυμόταν ακριβώς...
Ηταν ένα ζωηρό παιδί, λέει η κυρά

Το ταξίδι της προσφυγιάς είχε πρώτο
σταθμό την Καλλινίτσα (έξω από τη Θεσ

Σμαρώ, η αδελφή του. Ενα ζωηρό παιδί

σαλονίκη) δεύτερο σταθμό την Αθήνα και

που στα τρελά χρόνια της εφηβείας του

τελικό προορισμό τη Νέα Κίο -ένα βαλτό

πήγαινε τις νύχτες με άλλους συνομήλι-

τοπο τότε γεμάτο βούρλα... Τα πρώτα

κούς του -αλλά και μεγαλύτερους άντρες-

χρόνια στη Νέα Κίο, ο μπαρμπα Κλαύδιος

στα Κούμουλα, μια τούρκικη περιοχή με

(παλικάρι τότε) κι ο αδελφός του Γιώρπς

πολλά δέντρα... Λίγο πριν ξημερώσει, γυρνούσαν όλοι φορτωμένοι με κάστανα, μή

μ' ένα γαϊδουράκι πηγαινοέρχονταν στο

λα και κυδώνια (ο μπαρμπα Κλαΰδιος ειδι

Ύστερα ήρθε ο πόλεμος και ο μπάρμπα

κά φαίνεται πως είχε αδυναμία στα κά
στανα).

νία.

Οι Τούρκοι δεν τους πήραν χαμπάρι
ποτέ...

ναι πολ>λά. Αρκετά χρόνια διατηρούσε κα

‘‘Στο σχολείο δεν ήθελε να πάει, όμως

φενείο στο κέντρο της Κίου. Λάτρευε και

Ναύπλιο και πούλαγαν ζαρζαβατικά...
Κλαύδιος βρέθηκε να πολεμά στην Αλβα
Τι έγινε αργότερα: Τα στοιχεία δεν εί

την υπογραφή του ήξερε να τπ βάζει" λέει

ένα παιχνίδι που παίζεται ακόμη στην Ν.

η κυρά Σμαρώ χαμένη στις αν αρνήσεις.

Κίο την Πρωτοχρονιά. "Πάγκο" το έλεγαν.

Κουβεντιάζοντας μαθαίνω κι άλλα
πράγματα. Την ημέρα του ξεριζωμού ο
Ντελήμηαλτος (που το σπίτι του ήταν κολλητό με το σπίτι της οικογένειας Πινάτση)
έκανε πάρτυ κι είχε καλέσει στο σπίτι όλη
την γειτονιά -μαζί μ' αυτούς και τον μπάρ
μπα Κλαύδιο με τ' αδέλφια του...
Το κακό μαν τάτο έφτασε ξαφν ικά και
το πάρτυ διαλύθηκε μέσα σε απεγνωσμέ
νες φωνές και κλάματα. Ολοι γύρισαν
στα σπίτια τους, να μαζέψουν τα πράγμα

Και ήταν φανατικός υποστηρικτής του
ΠΑΣΟΚ. Η κυρα Κική μόνο είπε -κι αυτό
χαμογελώντας- ότι ο πατέρας της δε δού
λεψε ποτέ σκληρά. Παντρεύτηκε δύο γυ
ναίκες, απέκτησε παιδιά και τα εγγόνια
του κι έζησε ήσυχος τα τελευταία χρόνια
της ζιωής του στο σπίτι του στην πλατεία
απ' όπου έβλεπε όλη την κίνηση.
Παριών πάντα στις πολιτιστικές εκδη
λώσεις tojv Συλλόγων και πάντα μ’ ένα χα
μόγελο να χαιρετά τους πάντες...

τά τους, να φτιάξουν τα "ντέγκια τους"

Ηταν ήσυχος άνθρωπος ο μπάρμπα

για να φύγουν.. Η τεράστια παραλία είχε

Κλαύδιος κι ήταν ένα κομμάτι από την χα

γεμίσει "ντέγκια" (δέματα) και ανθριύπους

μένη πατρίδα... που θέλουμε να θυμόμα

απελπισμέν ους που προσπαθούσαν να επι

στε..

βιβαστούν στις λιγοστές βάρκες για να
γλυτώσουν... Ο προορισμός του ταξιδιού

-.IT·»;

ΣΟΥΛΑ ΧΑΒ1ΑΡΑ

Κάθε απόγευμα, χρόνια εώρα, με
κρύο π με ζέστη. με χιόνι, με βροχή ή με
καύσωνα, σχεδόν πάντα mv ίδια ώρα η
κυρά - Σμαρώ παίρνει to δρόμο για το
σπίτι της κυρά - Τοσούλας..*.
Φίλες εδώ και πάρα πολλά χρόνια από τότε που ήταν μωρά και μοιράζονταν
to ίδιο γάλα - οι δυό γηραιές κυρίες αντι
στέκονται πεισματικά στο πέρασμα του
χρόνου και μοιράζονται μαζί μας us ανα
μνήσεις IOUS..,
Η Σμαρώ ΓΤινάτση του Σταύρου και
ms Γραμματικής γεννήθηκε τον Μάρτιο
ιου 191.4 στην Κίο ms Μικρός Ασίας και
λίγο αργότερα (το-Νοέμβριο του ίδιου
χρόνου) ήρθε στον κόσμο η Αναστασία
Ιακώβου του Γεωργίου και rns Αμαλίας.
Λόγω κάποιου μι
κρού προβλήμα
ν Ο
τος υγείας ins
Αμαλίας Ιακώ
βου, τα δυο μω
ρά μοιράστηκαν
το γάλα rns
Γραμματικής ΓΙινάτση αφού οι

είδα την φιλενάδα της το προηγούμενο
βράδυ ία ότι ήταν καλά ...
Επισκέφθηκα την ιατρό Σμαρώ την ε
πόμενη μέρα στο σπίτι ins. Καθήσαμε
στην αυλή rns και lo είπαμε για κάμποση
ώρα...
Έπειτα έκανα στο μυαλό μου μια μίξη
όλων αυτών που έμαθα...
Οι αναμνήσεις των δύο γυναικών από
τα παιδικά rous χρόνια ξετυλίγονται από
το κουβάρι του χρόνου, θυμούνται και οι
δυό πολλά, όμως η κυρά-Σμαρώ λέει λίγες
και μετρημένες κουβέντες ενώ η κυρά 'Γασούλα μιλάει σαφώς περισσότερο...Mas
λέει για τα όμορφα χρόνια που ζούοαν ε
κεί σηιν πατρίδα αφού η οικογένεια rns
ήταν αρκετά εύπορη και δεν τους έλειπε
ποτέ τίποτα... Από την άλλη μεριά η κυρά
Σμαρώ λέει πως δεν ήταν πλούσια οικογέ
νεια, αλλά τον είχαν κι αυτοί τον τρόπο
τους...
Η κυρά Τοσούλα μιλάει γτα ns μέρες
πού «έφκιανάν ζέφκια» (πρόχειρο φαγη
τό) και πήγαιναν στην εξοχή rns Αγίας
Παρασκευής, όπου οι μεγάλοι έστρωναν
κουβέρτες και κάθονταν κάτω από τα δε

δύο οικογένειες έμεναν σε γειτονικά σπί
τια mo Γενή-Μαχαλά πίσω από το Αρρεναγωγείο και διατηρούσαν φιλικές σχέ
σεις.
Τα δυο κορίτσια έπαιζαν μαζί από
τότε ιιου θυμούνται τον εαυτό τους, παρό
π τα καλοκαίρια η οικογένεια του Γ. Ιακώ
βου μεταφερόταν από την Κίο στην Κων
σταντινούπολη -στο Κατίκιοϊ- όπου η
Αμαλία Ιακώβου, γνωστή μοδίστρα ms ε
ποχής, έραβε ρούχα γτα as πλούσιες οικο
γένειες της Πόλης και η Αναστασία μαζί
με την Δόμνα, την μεγαλύτερη αδελφή
πις, φοιτούσαν στο Γαλλικό σχολείο όπου
οι καλόγριες τους μάθαιναν προσευχές
και ηοιηματάιαα στη γαλλική γλώσσα.
θέλησα να us βρω και as δυό μαζί έ
να ζεστό απόγευμα ίου Ιούλη-όμως ατύχησα... Η πολύ υψηλή θερμοκρασία κρά
τησε την κυρά Σμαρώ στο σπίτι ms, εκεί
που το κλιματιστικό έκανε την ατμόσφαι
ρα υηοφερτή και π κυρά Τοσούλα που κα
θόταν μπροστά στον ανεμιστήρα και έβλε
πε τηλεόραση, χάρηκε όταν ms είπα ότι

ντρα, ενώ τα παιδιά έπαιζαν στις
κούνιες ...
Η κυρά Σμα
ρώ μιλάει γτα το
οικογενειακό ms
.
δέντρο - ο δήμαρxos της Κίου Ανα
στάσιος Πινάτσης
καθώς και ο Αρχι
μανδρίτης Νίκανδρος ήταν πρώτα εξαδέλφια του πατέρα
ms...
Και οι δύο γυναίκες θυμούνται και
διηγούνται με αναιριχιασιικές λεπτομέρει
ες τα όσα έζησαν κατά την ώρα του διωγ
μού, όταν υποχρεώθηκαν να πατήσουν
στα πτώμαια πνιγμένων συμπολιτών τους
γτα να μπορέσουν να επιβιβαστούν mis
βάρκες που θα οδηγούσαν πς οικογένειές
τους στην σωτηρία....
Πρώτος σταθμός και για τις δυό οικο
γένειες, παρόπ έφυγαν από το λιμάνι ms
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Κίου με διαφορετικά καράβια, ήιαν η Ραι
δεστός όπου έμειναν για λίγο χρονικέ
διάσιημα. Έπειτα η οικογένεια ins κυρά
Τοσούλας βρέθηκε αιην Τούμπα όιιου δε
χτηκε ιην βοήθεια ενός αξιωματικού ιοί
ελληνικού στρατού ο οποίος είχε βάφτισε
την Ευθυμία, ίο μικρότερο κορίτσι ins οι
κύγένειας. Λίγο καιρό μετά, η πορεία τη<
προσφυγιάς συνεχίστηκε και η οικογένεκ
κατέληξε στην περιοχή ms Σκόδρας, aim
Έδεσσα και πιο συγκεκριμένα στην Καλή
όπου η Αμαλία Ιακώβου άφησε την ιελευταία ins πνοή άρρωστη από ελονοσία, a
ψήνοντας πίσω ms 4 μικρά παιδιά... Η μι
κρή τότε Τοσούλα αναγκάστηκε να αποχαιρετήσει για πάντα το σχολείο προκει
μενού να μεγαλώσει ta μικρότερα αδέλ
φια ins.... Παρόλες ns προσπάθειες ins ό
μως, χρειάστηκε να δώσουν για υιοθεσίτ
τον Ρήγα, το μικρότερο παιδί ins οικογέ
νειας, για να μπορέσουν οι υπόλοιποι ντ
τα βγάλουν πέρα...
Έπειτα, με κάποια χρήματα που πή
ραν από τον Αποιιαομό έφτιαξαν ένα σηί
α αλλά μόλις έμαθαν ότι στην Αργολίδτ
φτιάχνεται η Νέα Κίος, ξεσηκώθηκαν ξα
νά,: πούλησαν το σπίτι τους κι έφτασαν ε
δώ όπου ήδη είχαν χτιστεί ια πρώτα τιρο
σφυγικό σπίτια που αποτελούγταν από 2
δωμάτια κι ένα υπόστεγο.
Από την άλλη μεριά, η οικογένεια τηι
κυρά-Σμαρώς μετά την Ραιδεστό βρέθηκτ
στην Ιτέα και μετά στην Θεσσαλονίκη γιτ
ένα περίπου μήνα. Από κει βρέθηκαν κ
αυτοί στην Καλή, όπου η κυρά- Σμαρώ τε
Χείωσε και το Δημοτικό Σχολείο. Μάλι
στα, οι δάσκαλοι της είχαν δώσει να παί
ξα το ρόλο τής Γκόλφως σε μια σχολικί
παράσταση αλλή, όπως μας είπε, t’αδέλ
φια ms δεν πιν άφησαν τελικά να παίξει
Στη Νέα Κίο ήρθαν το 1928 ία αντιμειώ
πισαν κι αυτοί τα ίδια ιτροβλήματα που α
ντιμετώπιζαν και όλ,οι οι υπόλοιποι πρά
σφυγες ... Τα χρόνια πέρασαν κι οι δυτ
φίλες, απέκτησαν δικές τους οικογένειες
και έφεραν στον κόομο τα παιδιά ious
χωρίς όμως ποιέ να χάσουν την επαφί
ious...
Σήμερα και οι δυό γυναίκες, γεμάτε
νοσταλγία για την πατρίδα που άφησα’,
για πάντα πίσω τους, μιλούν γΓαυιή και κ
βλέμμα τους γλυκαίνει κι η φωνή ious αλ
λάζει - θαρρείς - χρώμα... Η κυρά Τα
σούλα κατάφερέ και πήγε ξανά εκεί κα
περπάτησε mous ίδιους δρόμους σε μεγά
λη πια ηλικία, όμως η κυρά - Σμαρώ δει
τα κατάφερε, παρόλο που το ήθελε πο
λυ-..As ευχηθούμε να μπορέσουν και ο
δυό να ξαναβρεθούν σύντομα στον τόικ
που γεννήθηκαν και να ξαναβρούν εκε
ns αναμνήσεις rous....
Σούλα Χαβιαρί
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σμο που κατέκλυσε την Κεντρι
κή πλατεία της πόλης ένα ζεστό
'ήτίΓ
Αυγουστιάτικο βράδυ, με ολόγιομο »
φεγγάρι. _
, Η Δημοτική, Λαϊκή Ορχήστρα «Γιάννης
:ν · | Παπαϊωάννου» πραγματοποίησε μία ανα- %
δρομή στο ρεμπέτικο τραγούδι., η οποίαττε*
| ριλάμβανε ΐά πάντα ■ ιστορία., μουσική, τρα
γούδι, χορό, θέατρο...
Η πρόεδρος του Δημοτικού Ωδείου κα Κατερίνα
Ρουτσοπούλου - Τόμπρα έκανε αναφορά στις
πιο σημαντικές στιγμές της ιστορίας του ρεμπέτι
κου τραγουδιού καταφέρνοντας να ενημερώσει,
αλλά να μην κουράσει τον κόσμο.
Τα μέλη της Ορχήστρας ντυμένα με ρούχα μιας άλτλης. παλοιότερης εποχής, ερμήνευσαν με τον καλύτε|ρό: τρόπο γνωστά ρεμπέτικα, τραγούδια αγαπημένων
||υνθετών, σ’ένά σκηνικό που θύμιζε,παλιά^ταβέρνα.,.
Ταβερνιάρης και πελάτες της ταβέρνας, νεαροί και νεα|§ς «ηθοποιοί», έδιοσανμέ τις κινήσεις και τους χοΙσ τούς (. χασάπικο,·, ζεϊμπέκικο; χασαποσέρβικο και
^|&||τάλί}.·ένα άλλο χρώμα στη βραδιά που ήέρρή.'
διάρκεια της δυσάρεστη σε πολλούς από τους θεατές...
έϊ|τμ^ία;ρς εκδήλωσης; έπαιξε ρόλο η σκη®ΜάΜτ;άυ apm^tqyyn το σκηνικό ταυ Νίκου Τε-'
Ειρήνης Παπανϊκολάοϋ, τ.ο μακι'S^tjob Πήνδυ Κοκκινόιτουλού, το στήσϊμοτης σκηνής αίό|®ά|.';||^λήλους του Δήμου καί φυσικά η προσεγμένη'
^^Κι§^|%ρώταγωνιοτώντής βραδιάς που ήταν :
.

Στην μουσική :
Φάνης Γατσιος (μπουζούκι) ·
Γωγώ Ευσταθίου (αρμόνιο)Τάσος Κυρίαζης (κιθάρα) Γιώργος Τζίρος (τουμπελέκι) Παναγιώτης Τζίρος (μπουζούκι) Κώστας Φαλιέρος (κιθάρα)

Στο τραγούδι ί

£1811111
;έ

?

;

Τασος Κυριαζής - Κάλλια Μπρα - Γωγώ Σιγάλα
Τοσούλα Σταματοπούλου - Κώστας Φαλιέρος

Στο χορό: „

j
|
|

:·;·-;Ι

Δήμητρα Γεωργαροπουλου - Μαρία Ραζή Αννα Τετώρόυ -Ελισάβετ Τσακίρη - ' , ·βα
Σοφία Φανίδη - Χρήοτος Φόνίδης ίηγ
Νίκος Χονδρούλής
'$Μ

*

Την εκδήλωσή τίμησε μέ .την παβόυσίά της J||i
η κόρη'του μεγάλου Κιώτη σύνθετη Γιάν, νη Παπαϊωάννου;· Χρυσά, η Ρποίάδήλω- . |.
από την εμ& φάν·:αη;Τής Δημοτικής Ορχήστρας
®§
Η πού'φέρει το όνομα του πατεοα
Μ.¥’

Imiei.
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Ο Πολιτιστικός Σύλλογος, με τη
συμπαράσταση του Δήμου διοργάνωσε και φέτος για 19η χρονιά τα "ΜΙ
ΚΡΑΣΙΑΤΙΚΑ” που περιλαμβάναν 11
βραδιές γεμάτες μουσική και τραγού
δια, αφιερώματα, θέατρο και εκθέσεις
που συγκέντρωσαν πλήθος κόσμου
στην Κεντρική πλατεία της πόλης μας.
Την αυλαία των εκδηλώσεων άνοι
ξε -την Τετάρτη 11 Ιουλίου- ο Σύλλο
γος Ποντίων Αγίας Βαρβάρας "Ο
ΦΑΡΟΣ’’ που παρουσίασε παραδοσια
κούς ποντιακούς χορούς, ποιήματα κι
ένα μονόπρακτο θεατρικό έργο αφή
νοντας τις καλύτερες εντυπώσεις
στους θεατές που είχαν πλημμυρίσει
την πλατεία για να μοιραστούν τις “Α
ναμνήσεις από τον Πόντο” που πήραν
σάρκα και οστά μπροστά στα μάτια
τους...
Η δεύτερη εκδήλωση "αφιέρωμα
στον μεγάλο έλληνα ποιητή Νίκο Γκάτσο” πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη
12 Ιουλίου στο προαύλιο της Θεομά
νας και περιλάμβανε παρουσίασε του
έργου του Νίκου Γκάτσου (ΕπιμελειαΣυλλογή στοιχείων από τον φιλόλογοσυγγραφέα Αλέξη Τότσικα) και απόδο
ση μελοποιημένων ποιημάτων του από
την Δημοτική Χορωδία μας, υπό την δι
εύθυνση του Θεοδόση Αντωνιάδη.
Την Παρασκευή 13 Ιουλίου, το Θε
ατρικό Εργαστήρι του Δήμου Κορινθίων παρουσίασε -στο προαύλιο του
Πολιτιστικού Συλλόγου- την κωμωδία
των Σακελάριου-Γιαννακόπουλου “Δε
σποινίς ετών 39" σε σκηνοθεσία Γιώργου Τζαβάρα και απέσπασε άφθονο

γέλιο από τους θεατές.
“Από την Κίο στη Ν.Κίο-Μνήμες
που δεν έσβησαν” ήταν το θέμα της
εκδήλωσης του Σαββάτου (14 Ιουλίου)
που πραγματοποιήθηκε στην Κεντρική
Πλατεία της πόλης μας, κι έφερε δά
κρυα στα μάτια όλων των Κιωτών. Αφηγήτρια ήταν η γνωστή ηθοποιός
Εύα Κοταμανίδου και συμμετείχε ο Χο
ρευτικός Ομιλος του Πνευματικού Κέ
ντρου του Δήμου Νέας Ερυθραίας.
Πολύτιμη για την πραγματοποίηση της
εκδήλωσης, ήταν η συμβολή του ΠΛΙ.
Η Δευτέρα 16 Ιουλίου ήταν αφιε
ρωμένη στα παιδιά του Πρότυπου Νη
πιαγωγείου ΧΛΟΗ Ναυπλίου που πα
ρουσίασε το έργο του “Ο Μάγος και οι
3 Ιππότες” (σε σκηνοθεσία Αθηνάς Μαρινάκη και σενάριο από τη φαντασία
των παιδιών) στο προαύλιο του Πολιτι
στικού Συλλόγου κι ενθουσίασαν τους
λιλιπούτειους θεατές που είχαν κατακλύσει τον χώρο.
Ενα χιλιανό συγκρότημα, η χορω
δία των καθηγητών LAURA REYES του
Coquimbo της Χιλής, υπό την διεύθυν
ση της Hilda Graciela Ruz Prado (καθηγήτρια Μουσικής στο Καθολικό πανε
πιστήμιο της Χιλής) ταξίδεψε μουσικά
το πολυπληθές κοινό από την περίοδο
της Αναγέννησης έως σήμερα με τρα
γούδια στα Λατινικά, Ιταλικά, Αγγλικά,
Γερμανικά και Ισπανικά και γνωστές
Λατινοαμερικάνος μελωδίες, την Τρί
τη 17 Ιουλίου στην κεντρική πλατεία
της πόλης μας. Την χορωδία συνόδευε
η πρέσβειρα της Χιλής Marcia Canarrabias ενώ στους θεατές της βραδιάς

περιλαμβανόταν και η βουλευτής της
ΝΔ Ελσα Παπαδημητρίου η οποία βοή
θησε πολύ ώστε να πραγματοποιηθεί
αυτή η εκδήλωση.
Η Τετάρτη 18 Ιουλίου περιλάμβα
νε “Αγαπημένες διαχρονικές φιγού
ρες" με παράοτση Καραγκιόζη από
τον Αθω Δανέλη που ενθουσίασε τα
παιδιά κι έφερε το χαμόγελό στα πρό
σωπα των μεγαλύτερων...
Την επόμενη ήμερα - Πέμπτη 19 Ι
ουλίου ■· το θέμα της εκδήλωσης “Απ’
τον παππού στον εγγονό” έδωσε την
ευκαιρία στα μέλη του ΚΑΠΗ να θυμη
θούν τα νιάτα τους χορεύοντας βαλς,
ταγκό, και φοξ αγκλέ ενώ το χορευτικό
τμήμα ξένων χορών του Πολιτιστικού
Συλλόγου, παρουσίασε ευρωπαϊκούς
καί λάτιν χορούς. Αμέσως μετά το τέ
λος της εκδήλωσης που καταχειρο
κροτήθηκε, και οι δύο ομάδες χορού
βρέθηκαν σε παραλιακό εστιατόριο ό
που μετά το φαγητό τα μέλη του ΚΑ
ΠΗ έπιασαν το τραγούδι και διασκέδα
σαν με τη ψυχή τους.
Την Παρασκευή 20 Ιουλίου, στο
πάρκο τής Εθνικής Αντίστασης, το
πρόγραμμα περιλάμβανε μουσική βρα
διά (βραδιά νεολαίας) με μοντέρνα
τραγούδια από το νεανικό συγκρότημα
“Παντός καιρού”. Την εκδήλωση παρακουθησαν νέοι αλλά και μεγαλύτεροι...
Αλλη μια μουσική βραδιά, αυτή τη
φορά με έντεχνο λαϊκό και ρεμπέτικο
τραγούδι από το Αργολικό μουσικό
σχήμαλΝαύαστρο” έζησαν πολλοί θε
ατές το Σάββατο 21 Ιουλίου στην Κε
ντρική μας πλατεία.
Η αυλαία των εκδηλώσεων έπεσε
το βράδυ της Κυριακής 22 Ιουλίου με
παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια
από τα χορευτικά τμήματα του Πολιτι
στικού Συλλόγου που παρουσίασαν
χορούς από την Μακεδονία, την Ηπει
ρο, την Πελοπόννησο και τα Ιόνια νη
σιά με τη συνοδεία ζωντανής μουσι
κής.
Τα ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΑ 2001 -οι καλο
καιρινές εκδηλώσεις του Πολιτιστικού
Συλλόγου- ολοκληρώθηκαν λοιπόν, με
μεγάλη επιτυχία και μαζί τους έληξαν
και οι δύο εκθέσεις που γίνονταν πα
ράλληλα: Η έκθεση Παραδοσιακής φο
ρεσιάς (στο Πνευματικό Κέντρο με τη
συνεργασία του ΠΛΙ) και η Εκθεση Χει
ροτεχνίας του ΚΑΠΗ, μια έκθεση που
ετοίμασαν με πολύ μεράκι οι κυρίες
της ομάδας χειροτεχνίας: Σούλα Γε
ωργίου, Χρυσούλ,α Γιαγκόζη, Βασιλική
Δηλαβέρη, Διαμάντη Κέψου, Μαρία
Κοινωνή, Γεωργία Κουκάκη, Κατίνα
Κουκάκη, Λεμονιά Σάπκα, Αννα Τζίμου
(του Γεωργίου), Αννα Τζίμου (του
Κων/νου) και Βασιλική Χαβιαρά.
Η Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλ

λόγου Νατάσα Τσιρώνη, δήλωσε ικανοποιημένη από την μεγάλη προσέλευση του κόσμου σ’ όλες τις εκδηλώσεις
και υποσχέθηκε ότι τα επόμενα “ΜΙ-
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ΚΡΑΣΙΑΤΙΚΑ" (τα 20α) θα είναι ακόμη
καλύτερα!
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ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΎΛΛΟΓΟΣ - ΚΙ AN A
ί υνέντευξη τύπου έδωσε

ο Μορφωτικός Σύλλογος
την Δευτέρα 23 Ιουλίου
στο Ξενοδοχείο ΙΓΝΑΤΙΑ
με θέμα τη νεά προσπά
θεια της θεατιρκής του
ομάδας με την παράσταση “Λυσι
οπράτη” του Αριστοφάνη καθώς
και την παρουσίαση του προ
γράμματος των ΚΙΑΝΩΝ. Μιλάμε
για τα ΚΙΑΝΑ που προγραμματί
στηκαν άψογα, τα ΚΙΑΝΑ που ξε
κίνησαν με μια θαυμάσια συναυ
λία σ' ένα πλημμυρισμένο από
κόσμο γήπεδο, τα ΚΙΑΝΑ που μα
ταιώθηκαν σε ένδειξη συμπαρά

στασης των ανθρώπων του συλ
λόγου στις δύσκολες ώρες που
περνά η οικογένεια του δημάρ
χου...

Το πρόγραμμα των εκδηλώ
σεων (που θα πραγματοποιηθούν
σε άλλη χρονική στιγμή) περι
λάμβανε:
• ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ α
πό τον Σύλλογο Εικονογράφων
Παιδικού Βιβλίου “Ο ΑΙΣΩΠΟΣ”.
• αφιέρωμα στον ποιητή
ΓΙΑΝΝΗ ΡΙΤΣΟ
• ερωτικές λαϊκές μπαλάντες
με τον Νότη Μαυρουδή

Συναυλία

• κουκλοθέατρο από τις γυ
ναίκες του συλλόγου
• θεατρική παράσταση με
το έργο του Γιάννη Κόκορη “ο
καραγκιόζης σκουπιδιάρης” (α
πό τα παιδιά του Δημ. Σχολεί
ου).
« παραδοσιακούς χορούς,
“από το Ιόνιο στο Αιγαίο Πέλα
γος” με το χορευτικό του συλλό
γου.
• Συναυλία με τον ΔΙΟΝΥΣΗ
ΤΣΑΚΝΗ και τον ΛΑΥΡΕΝΤΗ
ΜΑΧΑΙΡΙΤΣΑ.

Γερμανική
αυμφωνική
ορχήστρα ατη Ηίο
Την Παρασκευή 10 Αυγούστου
πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επι
τυχία η πρώτη και μοναδική για
φέτος, εκδήλωση των ΚΙΑΝΩΝ.
Ηταν η συναυλία της Ελευθε
ρίας Αρβανιτάκη και του Αλκίνοου
Ιωαννίδη... Μια καταπληκτική συ
ναυλία που τήν παρακολούθησαν
περισσότεροι από 3000 άνθρωποι
οι οποίοι συγκεντρώθηκαν και
πλημμύρισαν στην κυριολεξία, το
χώρο του γηπέδου μας κι αφού
χειροκρότησαν, τραγούδησαν και
διασκέδασαν με την ψυχή τους πή
ραν το δρόμο της επιστροφής με
τις καλύτερες εντυπώσεις., αφήνο
ντας -ευτυχώς- ένα σημαντικό κέρ
δος στους διοργανωτές της βρα
διάς...

Συναυλία κλασικής μουσικής ;
διοργάνωσε ο Μορωωτικός Σύλ-1
λογος την Δευτέρα 4 Ιουνίου.
Η συμφωνική ορχήστρα Νέων ϊ
“Fuerther Streichhoelzer” από την ]
πόλη Fuerth (Νυρεμβέργη Γερ- j
μανίας) κάτω από το φως των α-1
στεριών και της σελήνης παρου-1
σίασε έργα του Μπιζέ, του Χάϋδ, j
του Λαλό, του Μπράμς καθώς και!
γνωστές συμφωνικές μελωδίες
διαφόρων άλλων συνθετών.
Η συναυλία πραγματοποιήθη
κε στο Πάρκο Εθνικής Αντίστα
σης, υπό τη διεύθυνση της μαέ
στρου Jutta Goetz και πήραν μέ
ρος σ’ αυτή 53 παιδιά από τη
Γερμανία και 2 Ελληνόπουλα από
το Ωδείο της Πάτρας, που κατα
χειροκροτήθηκαν από το κοινό.

ΚΩΣΤΑΣ ΘΩΜΑΙΔΗΣ
Μια υπέροχη βραδιά έζησαν όσοι βρέθηκαν στο Πνευματικό μας Κέ
ντρο.
“Νύχτα με σκιές χρωματιστές” σε μια κατάμεστη αίθουσα...
Κώστας Θωμάίδης στο τραγούδι, Γιάννης Φιλιππουπολίτης στο πιάνο
κι άλλη μια επιτυχημένη εκδήλωση στο ενεργητικό του Μορφωτικού Συλ
λόγου.

Περιοδικό «Νέα Κίος» τεύχος 3° Οκτ. 2001

«Μορφωτικός σύλλονοο>

ΝΟΊΉΣ

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ

r

Εκδήλωση από ίο πρόγραμμα ίων αναΒληθέντων "ΚΙΑΝΩΝ
2001" πραγματοποίησε ο Μορφωτικός Σύλλογος. Την Παρα
σκευή 30 Νοεμβρίου, το Πνευματικό Κέντρο πλημμύρισε α
πό ανθρώπους που σιγοτραγουδούσαν τις "ερωτικές μπαλά
ντες" του Νότη Μαυρουδή συντροφιά με τον Νίκο Κουρουπάκη και τη Μήδεια Χουρσουλίδου ενώ στην κιθάρα συνό
δευε ο Παναγιώτης Μάργαρης. Ηταν μια μαγική βραδιά.

Μια καλή
Παρουσίαση

Χορεύοντας ...
από το Ιόνιο στο Αιγαίο
Το Σάββατο 8 Δεκεμβρίου, η χορευτική ομάδα του Μορφωτι
κού Συλλόγου, ταξίδεψε tous θεατέ$ "από το Ιόνιο στο Αιγαίο
Πέλαγοξ” και καταχειροκροτήθηκε. Στην εκδήλωση παρουσιά
στηκαν χοροί από την Λευκάδα, την Κεφαλλοντά, τη Θράκη, τη
Μακεδονία, τη Λέσβο, την Αμοργό και τη Νάξο.

Το βράδυ ins Kupiaiais 28 Οκτω
βρίου η θεατρική ομάδα ίου
Μορφωτικού Συλλόγου παρου
σίασε στο Πνευματικό Κέντρο, ίο
μηνιαίο περιοδικό "Manis στην
Αργολίδα”, ένα άρθρο ίου οποί
ου ήιαν αφιερωμένο οτην κωμω
δία ιου ΑριοΓοφάνη "Λυσιστράιη” που ανέβασε με μεγάλη επι
τυχία η θεατρική ομάδα το καλο
καίρι ιιου πέρασε:
Παράλληλα αναπτύχθηκαν τα
μελλοντικά σχέδια ms θεατρική$
opa6as και ανακοινώθηκε η έ
ναρξη του σεμιναρίου θεάτρου-υnoKpiiTKiis με υπεύθυνο τον κ.
Λεύτερη Μπαρδάκό και η έναρξη
του σεμιναρίου χορού-Kivnons με
υπεύθυνη τη κα Ειρήνη Αλεξίου.
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