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1. Δηζαγσγή
Σα ηεθεοηαία πνυκζα ιεβάθμ εκδζαθένμκ πανμοζζάγεζ ζηδκ επζζηδιμκζηή ημζκυηδηα δ
δζαηνμθή ηςκ θαχκ ηδξ Μεζμβείμο, θυβς ηςκ εοενβεηζηχκ ζδζμηήηςκ πμο έπεζ ςξ πνμξ ηδ οβεία.
Ζ απανπή ηδξ ιεθέηδξ ηδξ Μεζμβεζαηήξ δζαηνμθήξ ήηακ δ «Μεθέηδ ηςκ 7 πςνχκ» ηαηά ηζξ
δεηαεηίεξ ημο 1950 ηαζ 1960. Οζ ιεθεηδηέξ παναηήνδζακ υηζ ζηζξ πχνεξ ηδξ Μεζμβείμο, ζηδκ
Δθθάδα ηαζ ζηδ κυηζα Ηηαθία, δ εκδζζιυηδηα ημο πθδεοζιμφ πμο ιεθεηήεδηε ήηακ ιζηνυηενδ ζε
ζπέζδ ιε ημκ πθδεοζιυ ηςκ πςνχκ ηδξ αυνεζαξ Δονχπδξ.1 Απυ ηυηε έςξ ζήιενα, δ
Μεζμβεζαηή δζαηνμθή ζοζπεηίζεδηε ιε πμθθμφξ πανάβμκηεξ ηζκδφκμο ηαζ θαίκεηαζ υηζ ιεζχκεζ
ημ ηίκδοκμ ειθάκζζδξ πμθθχκ πνυκζςκ κμζδιάηςκ. Σμ Μεζμβεζαηυ ιμκηέθμ δζαηνμθήξ ιεζχκεζ
ημ ηίκδοκμ ειθάκζζδξ ιεηααμθζημφ ζοκδνυιμο,2 ηανδζαββεζαηχκ παεήζεςκ,3 ζαηπανχδδ
δζααήηδ4 ηαζ παποζανηίαξ.5 Οζ εοενβεηζηέξ δνάζεζξ ηδξ ιεζμβεζαηήξ δζαηνμθήξ θαίκεηαζ πςξ
μθείθμκηαζ ζημ ζφκμθμ ηςκ ηνμθίιςκ πμο πενζθαιαάκεζ εκχ ηα ηφνζα παναηηδνζζηζηά ηδξ είκαζ
δ ορδθή ηαηακάθςζδ δδιδηνζαηχκ, θνμφηςκ, θαπακζηχκ, λδνχκ ηανπχκ, μζπνίςκ, ηναζζμφ
ηαζ εθαζμθάδμο.6 Ακηίεεηα δ ηαηακάθςζδ γςζηχκ πνμσυκηςκ είκαζ πενζμνζζιέκδ.
Πνυζθαηα δ UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Culture
Organization) έδςζε ιζα άθθδ δζάζηαζδ ζηδ Μεζμβεζαηή δζαηνμθή ζοιπενζθαιαάκμκηαξ ηδ ζηα
ικδιεία ηδξ Άοθδξ Παβηυζιζαξ Πμθζηζζιζηήξ Κθδνμκμιζάξ.7 φιθςκα ιε ηδκ πενζβναθή ηδξ
UNESCO δ Μεζμβεζαηή Γζαηνμθή «πέξα απφ ηα ηξφθηκα πνπ πεξηιακβάλεη, απνηειεί έλα
ζχλνιν δεμηνηήησλ, γλψζεσλ, πξαθηηθψλ θαη παξαδφζεσλ. Σπκπεξηιακβάλεη πξαθηηθέο
θαιιηέξγεηαο, ζπγθνκηδήο, αιηεία, γλψζεηο γηα ηε δηαηήξεζε, κεηαπνίεζε, ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηε
θαηαλάισζε ησλ ηξνθίκσλ ζπζρεηηδφκελα κε ηε παξάδνζε, ηα ήζε θαη ηα έζηκα πνπ έρνπλ κείλεη
ζηαζεξά ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, ζεβφκελε ην πεξηβάιινλ». Λαιαάκμκηαξ οπυρδ ημκ πζμ πάκς
μνζζιυ, δ πενζβναθή ηδξ παναδμζζαηήξ δζαηνμθήξ ηςκ θαχκ ηδξ Μεζμβείμο παίνεζ ιέβζζηδξ
αλίαξ.8 Ζ ηαηαβναθή ηςκ επζθμβχκ ηαζ ηςκ ιεευδςκ ιεηαπμίδζδξ, παναζηεοήξ, δζαηήνδζδξ ηαζ
ηαηακάθςζδξ ηςκ ηνμθχκ είκαζ απαναίηδηδ βζα ηδκ ακάδεζλδ ημο θεζημονβζημφ ηαζ ζοιαμθζημφ
νυθμο ηςκ ημπζηχκ ηνμθίιςκ ηαζ ηαη’ επέηηαζδ ζηδ δζαηήνδζδ ηδξ παβηυζιζαξ πμθζηζζιζηήξ
ηθδνμκμιζάξ.
Ζ Κφπνμξ είκαζ έκα ακελάνηδημ ηνάημξ πμο ανίζηεηαζ ζηδ ηανδζά ηδξ Μεζμβείμο ιε
πθμφζζα πανάδμζδ. Σμ εφηναημ ηθίια, ηα πθμφζζα εδάθδ, δ πμζηζθία ηδξ πθςνίδαξ ηαζ ηδξ
πακίδαξ χεδζακ ημοξ θαμφξ ηςκ βφνς πενζμπχκ κα ηδκ απμζηίζμοκ.9 Σα πνχηα δείβιαηα
πμθζηζζιμφ, πνμκμθμβμφκηαζ απυ ηδκ 9δ πζθζεηία π. Υ., εκχ ζημ ηέθμξ ηδξ επμπήξ ημο παθημφ μζ

Έθθδκεξ εδναίςζακ ηδκ πανμοζία ημοξ. ηα ιεηέπεζηα πνυκζα δ ζηναηδβζηή εέζδ ηδξ Κφπνμο
έβζκε πυθμ έθλδξ βζα πμθθμφξ ηαηαηηδηέξ. Αοηυ είπε ςξ απμηέθεζια μ ηοπνζαηυξ πμθζηζζιυξ κα
δζαιμνθςεεί ακαιεζβκφμκηαξ ηαζ αθμιμζχκμκηαξ πμζηίθεξ πμθζηζζιζηέξ επζννμέξ ηαζ ηέθμξ κα
ακαπηφλεζ ηδ δζηή ημο ιμκαδζηή θοζζμβκςιία. Ζ ανπζηεηημκζηή, ημ βθςζζζηυ ζδίςια ,ηα έεζια,
δ εκδοιαζία ηαζ δ δζαηνμθή ημο ηυπμο επδνεάζηδηακ απυ ημοξ πμθζηζζιμφξ ηςκ Βογακηζκχκ,
Φνάβηςκ, Δκεηχκ, Οεςιακχκ ηαζ Άββθςκ.
ηδ πνμζπάεεζα δζαηήνδζδξ ηςκ ημπζηχκ παναηηδνζζηζηχκ πμθθμί πενζδβδηέξ έβναρακ
βζα ηδ πακίδα ηαζ ηδ πθςνίδα ημο κδζζμφ, εκχ μζ θαμβνάθμζ ηαηέβναρακ ηα ήεδ ηαζ ηα έεζια.
Μέζα απυ αοηέξ ηζξ ηαηαβναθέξ ακηθμφιε πθδνμθμνίεξ ζπεηζηέξ ιε ηδ ηοπνζαηή παναδμζζαηή
δίαζηα πμο επάβεηαζ ζηα πθαίζζα ηδξ Μεζμβεζαηήξ δζαηνμθήξ. Χζηυζμ μζ ηαηαβναθέξ ηςκ
πενζδβδηχκ ηαζ ηςκ θαμβνάθςκ δεκ έπμοκ ζακ ηφνζμ άλμκα ηδ δζαηνμθή ηαζ ηα παναδμζζαηά
ηνυθζια, μφηε πανμοζζάγμοκ επαβςβζηέξ πνμεηηάζεζξ ςξ πνμξ ημ θεζημονβζηυ ηαζ ζοιαμθζηυ
νυθμ ηςκ ηνμθίιςκ. Έςξ ζήιενα δεκ οπάνπεζ ιζα ζφβπνμκδ ηαζ επανηχξ μθμηθδνςιέκδ
πνμζπάεεζα ακάδεζλδξ

ηδξ

ηοπνζαηήξ

παναδμζζαηήξ

δζαηνμθήξ.

Ζ

ηαζκμημιία ηδξ

ζοβηεηνζιέκδξ ιεθέηδξ είκαζ δ ακάδεζλδ ηδξ ζδιαζίαξ ηςκ ηνμθίιςκ ηαζ ηςκ εδεζιάηςκ ζηδ
ηαεδιενζκή γςή ηςκ Κοπνίςκ ηαεχξ ηα δ πανμοζία ημοξ ζε εμνηαζηζηέξ πενζζηάζεζξ. Χξ εη
ημφημο δ ζοβηεηνζιέκδ πνμζπάεεζα απμηεθεί ηδ πνχηδ ηαζ ζδιακηζηή ηαηαβναθή ηδξ αλίαξ ηδξ
ηοπνζαηήξ δζαηνμθήξ. ηυπμξ ηδξ ιεθέηδξ είκαζ δ ζοθθμβή, δ μνβάκςζδ ηαζ δ ρδθζμπμίδζδ ηςκ
οθζζηάιεκςκ αζαθζμβναθζηχκ πδβχκ πμο ακαδεζηκφμοκ ημ θεζημονβζηυ ηαζ ζοιαμθζηυ νυθμ ηςκ
παναδμζζαηχκ ηοπνζαηχκ ηνμθίιςκ ηαζ εδεζιάηςκ.
ηδ ζοκέπεζα ηδξ ιεθέηδξ πανμοζζάγμκηαζ δ ιεεμδμθμβία πμο αημθμοεήεδηε βζα ηδκ
επίηεολδ ημο ζηυπμο, ηα απμηεθέζιαηα απυ ηδ αζαθζμβναθζηή ακαζηυπδζδ ηαζ ηα
ζοιπενάζιαηα ζπεηζηά ιε ημ θεζημονβζηυ ηαζ ημ ζοιαμθζηυ νυθμ ηςκ ηοπνζαηχκ παναδμζζαηχκ
ηνμθίιςκ ηαζ εδεζιάηςκ.
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2. Μεζνδνινγία
Γζα ηδκ επίηεολδ ηςκ ζηυπςκ ηδξ ένεοκαξ απαζηήεδηε:
Α. ζοθθμβή αζαθζμβναθζηχκ πδβχκ
Β. δζαιυνθςζδ, μνβάκςζδ ηαζ ηοπμπμίδζδ ηδξ δζαδζηαζίαξ ηαηαπχνδζδξ ηαζ ηαλζκυιδζδξ ημο
οθζημφ ζηδκ δθεηηνμκζηή αάζδ ημο ιμοζείμο.
Ζ αζαθζμβναθία βζα ηδκ ζζημνία ηαζ ηδκ ημοθημφνα ηδξ δζαηνμθήξ ζηδκ Κφπνμ
ακαγδηήεδηε ζε έβηονα ηοπνζαηά ηαζ δζεεκή πενζμδζηά, ζε ιμκμβναθίεξ, ζε επζζηδιμκζημφξ
ηυιμοξ ηαζ ζημκ ζζηυημπμ Cyprus food and drinks ημο Κοπνζαημφ Διπμνζημφ Βζμιδπακζημφ
Δπζιεθδηδνίμο. Οζ αζαθζμβναθζηέξ πδβέξ ακαγδηήεδηακ ζημ Κναηζηυ Ανπείμ Κφπνμο, ζημ
Ανπείμ ημο Τπμονβείμο Γεςνβίαξ ηαζ Φοζζηχκ Πυνςκ Κφπνμο, ζηδ ηοπνζαηή αζαθζμεήηδ ημο
Γήιμο Λεοηςζίαξ, ζηδ αζαθζμεήηδ ημο Κοπνζαημφ πζηζμφ ζηδκ Αεήκα, ζημ Κέκηνμ Δνεφκδξ
Δθθδκζηήξ Λαμβναθίαξ ηδξ Αηαδδιίαξ Αεδκχκ ηαζ ζηζξ αζαθζμεήηεξ ημο Υανμημπείμο
Πακεπζζηδιίμο,

ημο

Γεςπμκζημφ

Πακεπζζηδιίμο

Αεήκαξ

ηαζ

ημο

Καπμδζζηνζαημφ

Πακεπζζηδιίμο. διακηζηυ ιένμξ ηδξ πθδνμθμνίαξ πμο ζοβηεκηνχεδηε πνμένπεηαζ απυ ημ
πενζμδζηυ Λανγξαθηθή Κχπξνο ηαεχξ ηαζ απυ μνζζιέκεξ ιμκμβναθίεξ.
ζμκ αθμνά ηδ δζαιυνθςζδ ημο ζζηυημπμο ακαπηφπεδηε δ αάζδ δεδμιέκςκ πμο
ελοπδνεηεί ηδκ ηαηαπχνδζδ, μνβάκςζδ, ηαλζκυιδζδ ηαζ ζφκδεζδ ηςκ ηεηιδνίςκ πμο
ζοβηεκηνχκμκηαζ ηαζ εα ζοβηεκηνχκμκηαζ εθελήξ απυ ημοξ ζοκενβάηεξ ημο ένβμο.
Καεμνίζηδηακ ηα πεδία πμο πενζθήθεδηακ ζηδ αάζδ δεδμιέκςκ ηδξ ζζημζεθίδαξ χζηε κα
ελοπδνεηδεμφκ μζ ζηυπμζ ημο ένβμο. ηδ ζοκέπεζα, έβζκακ μζ απαναίηδηεξ αεθηζχζεζξ ηαζ
δυεδηακ μκυιαηα ζηα πεδία. Έηζζ ζηδκ ηνέπμοζα ιμνθή ηδξ, ηα πεδία δζαπςνίζηδηακ ζε 3
ηαηδβμνίεξ:
1.

Οκμιαζία-Πνμέθεοζδ πμο πενζθαιαάκεζ ηα πεδία: α. Κοπνζαηή μκμιαζία ηνμθίιμο, α.

Δθθδκζηή Οκμιαζία-Πενζβναθή, β. Γθςζζζηέξ Παναηδνήζεζξ, δ. Μέεμδμξ επελενβαζίαξ, ε.
Μέεμδμξ ελαζθάθζζδξ.
2.

Λεζημονβζηυξ ηαζ οιαμθζηυξ Ρυθμξ πμο πενζθαιαάκεζ ηα πεδία: α. Γζαηνμθζηή Αλία ηαζ

διαζία ζηδ Γζαηνμθή ηςκ Κοπνζχκ υπμο ηαηαβνάθεηε πυηε ηαηακαθςκυηακ ημ ηνυθζιμ, απυ
πμζμοξ ηαζ πχξ, α. Δμνηαζηζηέξ Πενζζηάζεζξ υπμο ηαηαβνάθεηε δ ζπέζδ ημο ηνμθίιμο αάζδ ημκ
εεζιζηυ ηφηθμ. β. οιαμθζηέξ Υνήζεζξ υπμο ηαηαβνάθεηε ηζ ζοιαμθίγεζ ημ ηνυθζιμ δ. Υνήζδ
απυ Ζθζηζαηέξ Οιάδεξ υπμο ηαηαβνάθεηε ακ ηαηακαθςκυηακ απυ παζδζά, δθζηζςιέκμοξ, αζημφξ
ή αβνυηεξ.
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οιπθδνςιαηζηέξ Πθδνμθμνίεξ ηαζ Βζαθζμβναθία πμο πενζθαιαάκεζ ηα πεδία: α.

3.

Υνμκμθμβία πμο ακαθένεηε δ πενίμδμξ πμο ειθάκζζδξ ημο ηνμθίιμο, α. οιπθδνςιαηζηά
ζημζπεία υπςξ θασηή ζαηνζηή, β. Βζαθζμβναθία δ. κμια ενεοκδηή/ ηαηαπςνδηή.
Αηυια απμθαζίζεδηε βζα πμζα πεδία μζ εββναθέξ εα επζηνέπμοκ ηδκ εζζαβςβή «εθεφεενμο
ηεζιέκμο» ηαζ βζα πμζα εα οπάνπμοκ πνμηαεμνζζιέκεξ επζθμβέξ. Σα πεδία πμο έπμοκ
πνμηαεμνζζιέκεξ επζθμβέξ είκαζ ηα ιέεμδμξ ελαζθάθζζδξ ηαζ πνήζδ απυ δθζηζαηέξ μιάδεξ.
Ζ ίδζα δζαδζηαζία αημθμοεήεδηε βζα ηδ ηαηαβναθή ηοπνζαηχκ ζοκηαβχκ. Σα πεδία
δζαπςνίζηδηακ ζηζξ 3 ηαηδβμνίεξ:
1.

Οκμιαζία-οκηαβή πμο πενζθαιαάκεζ ηα πεδία : α. Κοπνζαηή Οκμιαζία Δδέζιαημξ, α.

Δθθδκζηή μκμιαζία-Πενζβναθή, β. Δηοιμθμβία-Γθςζζζηέξ Παναηδνήζεζξ, δ. Τθζηά οκηαβήξ, ε.
Δηηέθεζδ οκηαβήξ, ζη. Μέεμδμξ Μαβεζνέιαημξ, γ. πυθζα οκηαβήξ.
2.

Λεζημονβζηυξ ηαζ οιαμθζηυξ Ρυθμξ πμο πενζθαιαάκεζ ηα πεδία: α. Γζαηνμθζηή Αλία

ηαζ διαζία ζηδ Γζαηνμθή ηςκ Κοπνζχκ υπμο ηαηαβνάθεηε πυηε ηαηακαθςκυηακ ημ έδεζια,
απυ πμζμοξ ηαζ πχξ, α. Δμνηαζηζηέξ Πενζζηάζεζξ υπμο ηαηαβνάθεηε δ ζπέζδ ημο εδέζιαημξ
αάζδ ημκ εεζιζηυ ηφηθμ. β. οιαμθζηέξ Υνήζεζξ υπμο ηαηαβνάθεηε μ ζοιαμθζζιυξ ημο
εδέζιαημξ δ. Υνήζδ απυ Ζθζηζαηέξ Οιάδεξ υπμο ηαηαβνάθεηε ακ ηαηακαθςκυηακ απυ παζδζά,
δθζηζςιέκμοξ, αζημφξ ή αβνυηεξ.
3.

οιπθδνςιαηζηέξ Πθδνμθμνίεξ ηαζ Βζαθζμβναθία πμο πενζθαιαάκεζ ηα πεδία: α.

Υνμκμθμβία πμο ακαθένεηε δ πενίμδμξ πμο ειθάκζζδξ ημο ηνμθίιμο, α. οιπθδνςιαηζηά
ζημζπεία υπςξ θασηή ζαηνζηή, β. Βζαθζμβναθία δ. κμια ενεοκδηή/ ηαηαπςνδηή.
ηδκ εκυηδηα αοηή ηα πεδία πμο έπμοκ πνμηαεμνζζιέκεξ επζθμβέξ είκαζ μ ηνυπμξ
ιαβεζνέιαημξ ηαζ δ πνήζδ απυ δθζηζαηέξ μιάδεξ.
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3. Απνηειέζκαηα
Απυ ημ οθζηυ πμο ζοθθέπεδηε πνμέηορακ πθδνμθμνίεξ πμο αθμνμφζακ πμζηζθία ηνμθίιςκ
ηαζ ηαηδβμνζμπμζήεδηακ ζηζξ μιάδεξ ηνμθίιςκ: Γδιδηνζαηά, Γάθα ηαζ βαθαηημημιζηά
πνμσυκηα, Κνέαξ ηαζ Αθθακηζηά, Πμοθενζηά ηαζ Αοβά, Φάνζα, Θαθαζζζκά ηαζ Μαθάηζα, Λίπδ
ηαζ Έθαζα, Ξδνμί Κανπμί, ζπνζα, Φνμφηα ηαζ Λαπακζηά. Γζα ηάεε ηνυθζιμ, υπμο οπήνπε
πθδνμθμνία, ηαηαβνάθδηε μ ηνυπμξ παναζηεοήξ ή ιαβεζνέιαημξ, δ ζδιαζία ημο ζηδ
ηαεδιενζκή γςή, δ ζπέζδ ημο ηνμθίιμο ιε ημ εεζιζηυ ηφηθμ ηαζ μ θεζημονβζηυξ ηαζ ζοιαμθζηυξ
ημο νυθμξ.
θεξ μζ πζμ ηάης πθδνμθμνίεξ απμδεθηζχεδηακ ηαζ ηαηαπςνήεδηακ ζηδκ δθεηηνμκζηή
αάζδ δεδμιέκςκ ημο «Δζημκζημφ Μμοζείμο Κοπνζαηχκ Σνμθίιςκ ηαζ

Γζαηνμθήξ», ζημκ

ζζηυημπμ http://foodmuseum.cs.ucy.ac.cy/web/guest/home.
3.1. Γεκεηξηαθά
Σμ ζζηάνζ δζαδναιάηζζε ελέπμκηα νυθμ ζηδ γςή ηςκ ηαημίηςκ ηδξ Ακαημθζηήξ
Μεζμβείμο απυ ηα πνμσζημνζηά πνυκζα. Ζ ηαθθζένβεζά ημο ζοιπίπηεζ ιε ηδκ έκανλδ ηδξ
κεμθζεζηήξ πενζυδμο ηαζ ηδ δδιζμονβία ηςκ πνχηςκ ιυκζιςκ μζηζζηζηχκ ηέκηνςκ.
Ανπαζμθμβζηέξ εκδείλεζξ ηαθθζένβεζαξ ηαζ ζοθθμβήξ ζζηανζμφ πμο έπμοκ ανεεεί, ιεηαλφ άθθςκ,
ζηδ ονία πνμκμθμβμφκηαζ ήδδ απυ ημ 10.000 π.Υ.10. Απυ ηυηε, ιαγί ιε ημ ηνζεάνζ, ημ ζζηάνζ
απμηεθεί ηδ αάζδ ηδξ δζαηνμθήξ ηςκ θαχκ ηδξ πενζμπήξ.
Ζ ηαθθζένβεζα ηαζ δ πνήζδ ημο ζζηανζμφ ιεηαθένεδηε ζηδ Κφπνμ απυ ηδ Μέζδ
Ακαημθή ηδκ επμπή ημ παθημφ. Σμ ηθίια ηδξ Κφπνμο εοκυδζε ηδκ ηαθθζένβεζα ζζηανζμφ. Ο
Ηενχκοιμξ Μονζακεέςξ ηαηαβνάθεζ ζημ αζαθίμ ημο «Πεξί ησλ αξραίσλ Κππξίσλ» υηζ δ Κφπνμξ
είκαζ ημ ιανβανζηάνζ ηδξ Μεζμβείμο αθμφ έπεζ πμθθά δάζδ , δζαοβέζηαημ μονακυ ηαζ βθοηφηαημ
ηθίια πμο εοκμεί ηδ ηαθθζένβεζα ηςκ ζζηδνχκ.11 Συζμ ζηα βναπηά ημο Ανπζιακδνίηδ Κοπνζακμφ
υζμ ηαζ ημο Αεακάζζμο Α. αηεθθάνζμο ηαηαβνάθεηαζ δ εοθμνία ηδξ Κφπνμο ζε ζζηάνζ,
ζδζαίηενα ζηδ πενζμπή ηδξ Μεζαμνίαξ ηαζ δ επάνηεζα ημο βζα πενζζζυηενμ απυ έκα έημξ, ακ ημ
ζζηάνζ δεκ ελαβυηακ ηαζ δε ηαηαζηνεθυηακ απυ ηζξ αηνίδεξ.12,13 Γζα ημ θυβμ αοηυ ηαζ μζ
ηάημζημζ ημο κδζζμφ έθεβακ « Όηαλ γεσξθήζε ε Μεζαξθά ,ρνξηαίλνπλ καλάδεο θαη παηδηά, θαη
φηαλ γεσξθήζε ε Πήια πεζαλίζθνπλ πνπ ηελ πείλα»i.13 Δηηυξ απυ ηδ πεδζάδα ηδξ Μεζαμνίαξ ηαζ
ζε άθθεξ πενζμπέξ ηδξ Κφπνμο ηαθθζενβείημ ημ ζζηάνζ υπςξ ζηδκ Αεδέκμο ηαζ ζημ Λεοηχκζημ
i

Πήθα δδθ. Πδδάθζμκ είκαζ ημ Κάαμ Γηνέημ ηδξ επανπία Λάνκαηαξ.
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πμο ήηακ ελίζμο αλζυθμβμ. Ακηίεεηα ημ ζζηάνζ ηδξ Πάθμο εεςνείημ οπμδεέζηενμ ηαζ μ Πθίκζμξ
ακαθένεζ υηζ ήηακ θαζυ δδθ. ζημφνμ ηαζ ιε αοηυ έθηζαπκακ ιαφνμ ρςιί.13
πςξ ημ ζζηάνζ έηζζ ηαζ ημ ηνζεάνζ ήηακ ακαβηαίμ βζα ημοξ Κφπνζμοξ ηαζ ηαθθζενβείημ
ζε ιεβάθεξ πμζυηδηεξ. Ο Α. Α. αηεθθάνζμξ ακαθένεζ υηζ ημ ηοπνζαηυ ηνζεάνζ εεςνείημ ημ
ηαθφηενμ ηδξ ακαημθήξ.13 Καηά ηδ πενίμδμ ηδξ ηονζανπίαξ ηδξ Βεκεηίαξ ζηδ Κφπνμ (14741571) πνμςεήεδηε ηαζ δ ηαθθζένβεζα ημο ηεπνζμφ, αθμφ ζηδκ Ηηαθία μζ θηςπμί πςνζημί ιε αοηυ
έθηζαπκακ ρςιί.12 Οζ Κφπνζμζ υιςξ δεκ πνμηίιδζακ ηδ ηαθθζένβεζα ημο αθμφ ημ ηνζεάνζ ήηακ
ημ ηφνζμ ζοζηαηζηυ ιε ημ μπμίμ έθηζαπκα ημ ρςιί ημοξ. Ακηίεεηα δ ηαθθζένβεζα ημο
ανααυζζημο ήηακ παναιεθδιέκδ ηαζ δεκ έπαζνε ηαιίαξ οπυθδρδξ απυ ημοξ ηαημίημοξ πμο
πνμηζιμφζα ημ ηνζεάνζ.13
ηζξ ιεηέπεζηα πενζυδμοξ, ηαηαβνάθεηαζ υηζ δ Κφπνμξ ελήβαβε ιεβάθεξ πμζυηδηεξ
ζζηανζμφ ηαζ ηνζεανζμφ, ζδζαίηενα απυ ηδ Μεζαμνία. Ο Ανπζιακδνίηδξ Κοπνζακυξ ακαθένεζ υηζ
ιεβάθεξ πμζυηδηεξ ζζηανζμφ ηαζ ηνζεανζμφ θμνηχκμκηακ ζε πμθθά πθμία βζα ηα λέκα.12 Απυ
ημκ Marino Sanuto I Daiarii βκςνίγμοιε υηζ ηέζζενα ηανάαζα ιε ζζηδνά έθηαζακ ζηδ Βεκεηία
απυ ηδ Κφπνμ, απυ ηα μπμία ηα δφμ ήηακ θμνηςιέκα ιε ζζηάνζ ηαζ ηνζεάνζ.14 Σμ θμνηίμ ημο
ζζηανζμφ ακενπυηακ ζε 10.000 ζηάνα. Ο οκέζζμξ ζε επζζημθή ημο εηεεζάγεζ ηδκ άνζζηδ
πμζυηδηα ημο ζζηανζμφ πμο πανάβεηαζ ζημ κδζί , εκχ μ Ηππχκαλ παναηηδνίγεζ θαιπνυηαημ ημ
ζζηάνζ

ηδξ Αιαεμφζαξ ηαζ ημκ ηοπνζαηυ άνημ.13 Ο E. Pesaro ακαθένεζ υηζ ημ ρςιί ηδξ

Αιιμπχζημο είκαζ ημ ηαθφηενμ πμο βκχνζζε, ακ ηαζ πμθφ αηνζαυ, εκχ μ Possot έβναρε ημ 1532
υηζ δ Κφπνμξ έπεζ ηαθυ ζζηάνζ βζ’ αοηυ ηαζ έπεζ βθοηυ ηαζ ελαζνεηζηά κυζηζιμ ρςιί. 14
Οζ πθδνμθμνίεξ πμο ζοθθέλαιε επζαεααζχκμοκ υηζ ηα δζάθμνα πνμσυκηα ημο ζζηανζμφ,
υπςξ ημ ρςιί, ηα παλζιάδζα, ηα γοιανζηά, μζ πίηεξ ηαζ ημ πθζβμφνζ, ήηακ ακαπυζπαζημ ιένμξ
ηςκ ηαεδιενζκχκ βεοιάηςκ ζηδκ Κφπνμ. Ζ ζδιαζία ημοξ ζηδ δζαηνμθή ζδιαημδμηεί ημκ
ηεκηνζηυ θεζημονβζηυ ημοξ νυθμ ζηδκ ηαεδιενζκυηδηα ηςκ Κοπνίςκ. Πνμδζαβνάθεζ επζπθέμκ,
ηαζ ημκ έκημκμ ζοιαμθζηυ ημοξ νυθμ. Γζαπζζηχκμοιε βζα πανάδεζβια, υηζ είδδ δζαηνμθήξ πμο
παναζηεοάγμκηαζ απυ ζζηάνζ ειθακίγμκηαζ ζε υθεξ ηζξ πενζζηάζεζξ ημο ηφηθμο ηδξ γςήξ - ηδ
βέκκδζδ, ηδ αάθηζζδ, ημ βάιμ ηαζ ηδκ ηεθεοηή. Γζα ημοξ Κφπνζμοξ πςνζημφξ, μζ δναζηδνζυηδηεξ
ηδξ παναβςβήξ ημο ζζηανζμφ ηαζ ηδξ παναζηεοήξ ηςκ εζδχκ δζαηνμθήξ πμο ααζίγμκηακ ζε αοηυ,
μνζμεεημφκ ηδ ιεηάααζδ απυ ηδκ ιζα επμπή ημο πνυκμο ζηδκ άθθδ ηαζ εκδφμκηαζ ιε έκημκμ
ζοιαμθζηυ κυδια ηαζ δνχιεκα.
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Ζ ηαθθζένβεζα ηςκ δδιδηνζαηχκ ήηακ απαναίηδηδ βζα ηάεε ηοπνζαηυ ζπίηζ, αθμφ δ
μζημκμιία ηδξ ηάεε μζημβέκεζαξ αημθμοεμφζε ημοξ ηακυκεξ ηδξ αοηάνηεζαξ ηαζ ηαηακάθςκε
ηονίςξ πνμσυκηα πμο πανήβαβε. Έηζζ βζα ηδκ ελαζθάθζζδ ημο άνημο ζημ μζημβεκεζαηυ ηναπέγζ
εα έπνεπε κα αημθμοεδεεί δ επίπμκδ δζαδζηαζία ηδξ ζπμνάξ ηαζ ημο εενζζιμφ. Αοηυ
ηαηαθαααίκμοιε ιέζα απυ ηδ θασηή νήζδ πμο πνδζζιμπμζμφζακ μζ Κφπνζμζ « Ο άλζξσπνο αλ
δελ εζέξηδελ ηδη ε γελαίθα αλ δελ εγέλλαλ ηδαη ν βνπο αλ δελ αιψλεπθελ πνηηέ ηνπ δελ εγέξλαλ».15
3.1.1. Οη δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ηνπ γεσξγνχ.
πςξ πμθθέξ δζαδζηαζίεξ έηζζ ηαζ δ ενβαζία ηδξ ζπμνάξ ήηακ ζοκοθαζιέκδ ιε ηδ
ενδζηεία ηαζ λεηζκμφζε ιε ιζα ενδζηεοηζηή ηεθεηή. Ζ ζπμνά λεηζκμφζε ζηζξ 3 Νμειανίμο,
διένα εμνηήξ ημο Αβίμο Γεςνβίμο ημο Σνμπαζμθυνμο ή ημο ζπυνμο υπςξ ημκ απμηαθμφζακ μζ
Κφπνζμζ.16 Σδκ διένα αοηή μζ βεςνβμί εηηθδζζάγμκηακ ηαζ ηαεαβίαγακ ζπυνμοξ ζζηανζμφ πμο
εα ηαθθζενβμφζακ, βζα κα έπμοκ ηαθή ζπμνά. Καηά ηδ δζαδζηαζία ηδξ ηαθθζένβεζαξ μ βεςνβυξ
ήηακ ζημ πςνάθζ απυ ηζξ πνχηεξ πνςζκέξ χνεξ, ηζξ αβθέο έςξ ημ ζμφνμοπμ, δδθ. έςξ ηδ δφζδ
ημο ήθζμο. Ο βεςνβυξ λεηζκμφζε ηδ ιένα ημο πνζκ ηα πανάιαηα, ζοκήεςξ ζηζξ 2 ή 3 ημ πνςί ιε
έκα δοκαιςηζηυ πνςζκυ πμο πενζθάιαακε ζοκήεςξ ζμφπα ιε πνπξθνχξη (πθζβμφνζ) ηαζ θζδέ.15
Σμ πνςζκυ ζοιπενζθάιαακε επίζδξ ειηέο θνπκληαζηέο, ρςιί ηαζ ιζζή μηά ιαφνμ ηναζί ή ιζα
πηληά (πμηήνζ) δηβαλία.
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Μενζηέξ θμνέξ βζα πνςζκυ έηνςβακ ζνπξνππέηηηλ ή θαηζηαιίλ. Σμ

ζνπξνπππέηηλ ήηακ έςεκα ( πεηζιέγζ) πμο ημ αναίςκακ ιε κενυ ηαζ ιέζα έααγακ ιζηνά ημιιάηζα
ρςιζμφ ή θαπθαιηέο (θνοβακζέξ) απυ ηνζεανέκζμ ρςιί. Αοηή δ ζμφπα ζοκμδεουηακ ιε παθμφιζ,
ακ δεκ ήηακ ιένεξ κδζηείαξ. Με αοηυ ημ πθμφζζμ ηαζ δοκαιςηζηυ πνςζκυ μ βεςνβυξ λεηζκμφζε
ηδξ ενβαζίεξ ζημ πςνάθζ. Γφνς ζηζξ 9 ιε 10 ημ πνςί υηακ μ ήθζμξ ακέααζκε ρδθά ζηαιαημφζε
ηζξ ενβαζίεξ βζα κα λαπμζηάζεζ ηαζ κα κπνπθθψζεη (ημθαηζίζεζ).15 Σμ κπνχθθσκαii πενζθάιαακε
ρςιί, εθζέξ, ηνειιφδζ ηαιζά ημιάηα ηα θίβμ παθμφιζ. Σζξ διένεξ ηδξ ζπμνάξ ηαζ ημο
μνβχιαημξ, μ βεςνβυξ ήηακ ιυκμξ ημο ζημ πςνάθζ ηαζ ημ ιεζδιένζ έηνςβε ηαζ πάθζ ρςιί,
εθζέξ, ηνειιφδζ ηαζ παθμφιζ υπςξ ζημ ιπμφηηςια.
Ακηίεεηα ηδ πενίμδμ ημο εενζζιμφ ήηακ απαναίηδηδ δ αμήεεζα ημο βεςνβμφ απυ υθδ ηδκ
μζημβέκεζα, ημοξ θίθμοξ, ημοξ βείημκεξ ηαζ ημοξ εενζζηέξ. Ο εενζζιυξ, δ ζοβημιζδή ημο
ζζηανζμφ, βζκυηακ ημκ Ημφκζμ, πμο βζ’ αοηυ ήηακ βκςζηυξ ηαζ ςξ μ ζεξηζηήο, εκχ μ Ημφθζμξ ςξ μ
αισληζηήο. Ο εενζζιυξ βζκυηακ ιε δνεπάκζ ηαζ ήηακ ιζα επίπμκδ ενβαζία.
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Έηζζ ημ ιεζδιένζ,

μζ εενζζηέξ δζέημπηακ ηδ δμοθεζά βζα κα κεζνκεξθάζνπλ, κα θάκε ημ ιεζδιενζακυ ημοξ. Σμ
ιεζμιένηαζια πενζθάιαακε ηνλ πνξηφλ πμο πηιάθη πνπξθνχξη (πθζβμφνζ) ιε ηζηζζνίεξ δδθαδή
ii

Απυ ηδκ ζηαθζηή θέλδ bocca πμο ζδιαίκεζ ζηυια.
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ηζζβανζζιέκα ημιιάηζα πμζνζκμφ θίπμοξ πμο έδζκακ ζδζαίηενδ βεφζδ ζημ πθζβμφνζ. Άθθμηε ημ
πθζβμφνζ ημ έθηζαπκακ ιε έρδια ηαζ είπε ιμνθή βθοηζάξ ζμφπαξ. Πάκημηε ημ ιεζδιενζακυ
ζοκμδεουηακ ιε ηνειιφδζ ηαζ ιαφνεξ εθζέξ, πμο ήηακ ημ πξνζθάηλ. 15 Σμκ πμνηυκ ημκ έθηζαπκε δ
ζφγοβμξ ημο βεςνβμφ-ζδζμηηήηδ ηαζ ημ ιεηέθενε ζημ πχνμ ενβαζίαξ ιε βασδμφνζ.15,17. Ακ μ
ζδζμηηήηδξ ήηακ πήνμξ ή δεκ είπε ζφγοβμ ηυηε ιία απυ ηζξ ενβάηνζεξ ιαβείνεοε ημ πζθάθζ. Σζξ
Κονζαηέξ ηαζ ηζξ άθθεξ βζμνηζκέξ διένεξ ημ ιεζδιενζακυ θαβδηυ ηςκ ενβαηχκ ημο εενζζιμφ
ήηακ ηαζ πάθζ έκα γοιανζηυ, ηα ηξππεηά καθαξφληα. 18 Σζξ ιένεξ αοηέξ, μζ ενβάηνζεξ πήβαζκακ
ζημ ζπίηζ ημο κάζηξνπ (αθεκηζημφ) ηαζ έθηζαπκακ ηα ιαηανυκζα βζα κα ηα ιαβεζνέρεζ δ
καζηφξηζζα (βοκαίηα ημο) ηδκ επυιεκδ διένα. φιθςκα ιε ιανηονίεξ απυ ημ Παθαίηοενμ, ηα
ιαηανυκζα εεςνμφκηακ επίζδιμ θαβδηυ βζα ημοξ ενβάηεξ πμο ήηακ ζαθχξ δζαθμνμπμζδιέκμ
απυ ημ ηαεδιενζκυ πζθάθζ πθζβμφνζ. Ο ηνυπμξ ηαηαζηεοήξ ηαζ ιαβεζνέιαημξ ηςκ ιαηανμκζχκ,
υπςξ ηαζ ηα δζάθμνα είδδ ημοξ, ηαηαβνάθμκηαζ ζηδ ζοκέπεζα.
Σμ απυβεοια, θίβμ πνζκ ημ ζμφνμοπμ μζ ενβάηεξ έηακα έκα ιζηνυ δεηαπεκηάθεπημ
δζάθεζιια πμο ημ απμηαθμφζακ δεηιίληαζκα.
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Σμ δεζθζκζζια βζκυηακ ηονίςξ βζα κα

λεημοναζημφκ μζ ενβάηεξ , κα πλάζνπλ ηαζ βζα κα πζμοκ θίβμ κενυ. Σμ ανάδο μζ επμπζημί ενβάηεξ
πμο ενβάγμκηακ ζηα πςνάθζα

θζθμλεκμφκηακ απυ

βζα ημκ ζδζμηηήηδ. Πνζκ ημκ φπκμ μ

ζδζμηηήηδξ ημοξ πνυζθενε δείπκμ, ζοκήεςξ γεζηή ζμφπα .15,16 Σμ ηέθμξ ηδξ διέναξ έανζζηε ημοξ
εενζζηέξ ζηα οπμζηαηζηά ημο ζπζηζμφ ή ζηα αθχκζα ημο ζδζμηηήηδ κα λεημονάγμκηαζ ηαζ κα
ημζιμφκηαζ ζε πνυπεζνα ζηνςζίδζα.
Σδ δζαδζηαζία ημο εενζζιμφ αημθμοεμφζε ημ γνκάξθαζκα δδθ. δ ιεηαθμνά ηςκ
δειαηζχκ ημο ζζηανζμφ ζημ αθχκζ ηαζ ημ ακέιζζια.

15

Μεηά ημ ηέθμξ ηςκ δζαδζηαζζχκ αοηχκ,

αημθμοεμφζε βθέκηζ υπμο ενβάηεξ ηαζ βεςνβμί βζυνηαγακ ημ ηέθμξ ημο ηφηθμο παναβςβήξ. ημ
βθέκηζ ηναβμοδμφζακ ιε αζμθζά ηαζ θαμφηα ηαζ υθμζ εφπμκηακ ζημκ ζδζμηηήηδ ηαθή επυιεκδ
ζμδζά .15,16
3.1.2. Τα είδε ςσκηνχ πνπ παξαζθεπάδνληαλ.
Απυ ημ ζζηάνζ θηζάπκεηαζ ημ ηαηελμπήκ απαναίηδημ βζα ηδκ επζαίςζδ ηςκ μζημβεκεζχκ
ηδξ Κφπνμο ηνυθζιμ, ημ ρςιί. Υαναηηδνζζηζηυ είκαζ ημ βκςιζηυ πμο μζ αβνυηεξ έθεβακ, «απφλ
εγηψξθεζελ ζηηάξηλ ην θφζκνλ ελ εράξελ». 17 Αθθά ηαζ μζ εηθνάζεζξ «ην ςνπκίλ ελ’ ν ζηχιινο ηεο
θαξθηάο. Τν ςνπκίλ ελ’ ν βαζηιέαο. Ήξηελ ν βαζηιέαο πίζσ, ελ νχιια πίζσ» ηαζ μζ εοπέξ «Να
ρνξηνςνπκίδεο! Να ζνπ αξηεξά λα δηάο ηδαη ηνπ κηζηνχ» δείπκμοκ ημ πνςηαβςκζζηζηυ νυθμ ημο
ρςιζμφ ζηδ δζαηνμθή ηςκ ηαημίηςκ .19
8

οκήεςξ ημ ρςιί θηζαπκυηακ απυ αθεφνζ ζζηανζμφ, αθθά ζε πενζυδμοξ ζζημδείαξ, μζ
θηςπέξ μζημβέκεζεξ έθηζαπκακ ζημφνμ ρςιί απυ αλάκηρην αθεφνζ, απυ ιίβια δδθαδή ζζηανζμφ
ηαζ ηνζεανζμφ.17,

20

Ακάθμβα ιε ημ οθζηυ πμο ήηακ θηζαβιέκα ηα ρςιζά δζαηνίκμκηακ ζηα

ζηηαξέλα, ηα ζηκηγδαιιέλα πμο θηζάπκμκηακ απυ ζζιζβδάθζ, ηα θνπζθαξέλα πμο παναζηεοάγμκηακ
απυ θεπηυ πίημονμ ηαζ ηέθμξ ηα θξηζζαξέλα πμο ήηακ απυ ηνζεανέκζμ αθεφνζ.20
Με ημ αθεφνζ ημο ζζηανζμφ παναζηεφαγακ ηα ημζκά ρςιζά. Σμ αθεφνζ ήηακ ηαεανυ ηαζ
ημ ρςιί πμο γοιςκυηακ ήηακ θεοηυ. Σμ ζζηανέκζμ αθεφνζ ημ πνδζζιμπμζμφζακ επίζδξ ζηδ
παναζηεοή ηςκ παλλπζίδσλ, ημοξ άνημοξ πμο ηαεαβίαγακ ζηδκ εηηθδζία.

19,20

Γζα κα θηζάλμοκ

ηζξ πακκοζίδεξ ημζηίκζγακ ημ αθεφνζ δφμ θμνέξ ηαζ μζ άνημζ αοημί μκμιάγμκηακ θαζαξφηαηνη
άνημζ.20 ηδ ιεζαζςκζηή επμπή ηα ρςιζά αοηά θέβμκηακ αθνάηα ή αθξαηίηδηα. Ζ μκμιαζία
αοηή δζαηδνείηαζ ςξ ζήιενα ζηδ πενζμπή ηδξ Κανπαζίαξ υπμο ηζξ πακκοζίδεξ ηαζ ηα πνυζθμνα
μκμιάγμκηαζ αθξάληεο. Ο Λευκηζμξ Μαπαζνάξ ζημ πνμκμβνάθδια ημο βζα ημ ζζηανέκζμ άζπνμ
ρςιί πνδζζιμπμζεί ηδ θέλδ κνπθιεηηία.20
Σα ζηκηγδαιιέλα ρςιζά παναζηεοάγμκηακ ιε ζζιζβδαθέκζμ αθεφνζ ηαζ εεςνμφκηακ
επίζδξ ηαθήξ πμζυηδηαξ.20 Ζ δζαδζηαζία αθέζιαημξ ηαζ ημζηζκίζιαημξ ήηακ επίπμκδ. Σμ ζζηάνζ
αθεευηακ πζμ πμκηνυ βζα κα δζαηδνήζεζ ηδκ οβναζία ημο. Σμ ημζηίκζζια πνεζαγυηακ δελζμηεπκία
αθμφ έπνεπε πνχηα κα ηαεανζζηεί ημ αθεφνζ απυ ηα πίημονα ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ημ ζζιζβδάθζ κα
ημζηζκζζηεί δεφηενδ θμνά βζα κα ηαεανίζεζ. Σα θνπζθαξέλα ρςιζά ήηακ γοιςιέκα ιε θεπηυ
πίημονμ, ημ θνπζθάξηλ.20 ε ιενζηά πςνζά υπςξ ζηδ Φαζμφθα ηαζ ζηδκ Αζβάηα ηαθμφκηακ
ιάβκεκα ή πνκάγλελα, αθμφ ημ θμοζηάνζκ θεβυηακ καγλίλ ή πνκάγληλ.20 Σα ρςιζά αοηά
παναζηεοάγμκηακ ηαζ πνδζζιμπμζμφκηα ηονίςξ απυ ηζξ θηςπέξ μζημβέκεζεξ. Σα πίημονμ ημ
θάιαακακ ιεηά ημ ημζηίκζζια ημο αθεονζμφ.
πςξ ακαθένεδηε ηαζ πζμ πάκς ηζξ πενζυδμοξ ηαηήξ ζμδεζάξ δ Κφπνζα κμζημηονά
γφιςκε ρςιζά ακάιζπηα, ιε αθεφνζ ζζηανζμφ ηαζ ηνζεανζμφ.17 Δπίζδξ μζ θηςπμί πςνζημί
ζοκήεζγακ κα ηαηακαθχκμοκ ηνζεανέκζα ρςιζά, ηάηζ πμο ηαηαβνάθεζ ηαζ μ Ανπζιακδνίηδξ
Κοπνζακυξ .12 Μανηονία βοκαίηαξ απυ ηδ Κανπαζία ακαθένεζ υηζ ημοξ ιήκεξ Μάνηζμ ηαζ
Απνίθζμ, μζ ηάημζημζ έηνςβακ ιυκμ ηνίεζκμ ρςιί αθμφ ηυηε παναβυηακ ημ ηνζεάνζ.20 Σμ ηνίεζκμ
ρςιί ήηακ ζημονυπνςιμ ηαζ εεςνείημ οπμδεέζηενμ ημο ζζηανέκζμο, βζ’ αοηυ ηαζ
ηαηακαθςκυηακ ηονίςξ απυ ημοξ θηςπμφξ.17 Δηηυξ απυ ηνζεάνζ, ζε δφζημθεξ πενζυδμοξ
ακμιανίαξ δ πμθοιήπακδ Κφπνζα κμζημηονά πνδζζιμπμζμφζε νίγεξ ηαζ ημκδφθμοξ απυ άβνζα
πυνηα πμο έανζζηε ζημο αβνμφξ.20 Με ηζξ νίγεξ ηαζ ημοξ ημκδφθμοξ έηακε αθεφνζ πμο ιε αοηυ
γφιςκε ρςιζά.
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Οζ βοκαίηεξ, πμο γφιςκακ ρςιζά απμηαθμφκηαζ δπκσηίλεο.19 Ζ δζαδζηαζία ημο
γοιχιαημξ ήηακ ηαηηζηή. Εφιςκακ ηαζ θμφνκζγακ ρςιζά ηάεε 10-15 διένεξ. Ζ δζαδζηαζία
λεηζκμφζε απυ ημ πνμδβμφιεκμ ανάδο ιε ημ θηζάλζιμ ημο πνμγοιζμφ. Γζα ηδ παναζηεοή ημο
πνμγοιζμφ πνδζζιμπμζμφζακ κενυ αβζαζιέκμ απυ ηδ βζμνηή ημο Σζιίμο ηαονμφ ή ηςκ
Θεμθακείςκ. Άθθμζ ηνυπμζ παναζηεοήξ πνμγοιζμφ ήηακ ιε θφθθα ααζζθζημφ, ιε κενυ ηδξ
ανμπήξ, ιε θφθθα δάθκδξ ηαζ ιε ποιυ θειμκζμφ.20 Άθθεξ κμζημηονέξ βζα ηδ παναζηεοή ημο
πνμγοιζμφ πνδζζιμπμζμφζακ ηςκζηακηζκάημ ή ηίιζμ λφθμ απυ ηα Ηενμζυθοια. ε υθεξ ηζξ
πενζπηχζεζξ δ γοιςηίκα έπνεπε κα είκαζ ηαεανή δδθαδή κα ιδκ έπεζ έιιδκμ νφζδ ηαζ πάκημηε
ημ γφιςια ζοκμδεουηακ ιε πνμζεοπέξ.19
Έηζζ δ δζαδζηαζία ημο γοιχιαημξ λεηζκμφζε ιε ιζα ιζηνή ζηάθδ, ημ γνπξλί, υπμο
γφιςκακ παθζυ πνμγφιζ ιε ηδκ ακάθμβδ πμζυηδηα αθεονζμφ. 19,20 Σμ ζηέπαγακ ιε νμφπα ηαζ ημ
άθδκακ κα θμοζηχζεζ. Αοηή δ δζαδζηαζία θεβυηακ αλαηίλαγκα ηνπ πξνδπκηνχ. Σδκ επυιεκδ
ιένα ημ πνμγφιζ έκπαηλε, θμφζηςκε. ηδ ζοκέπεζα, επακαθαιαακυηακ ημ αλαηδίλεκαλ βζα ημ
γφιςια ηςκ ρςιζχκ ζε ιεβάθδ γνχξλα (ζηάθδ), αοηή ηδ θμνά. Μεηά ημ γφιςια, ζηέπαγακ ηαζ
άθδκακ ημ γοιάνζ λα κπεί (θμοζηχζεζ).

21

Αθμφ ημ γοιάνζ θμφζηςκε, δ γοιςηίκα έημαε ηαζ

έπθαεε ηα ρςιζά. Σα έααγε ζημοξ πνπππνχο ή βνπππνχο (ημζθχιαηα) ιζαξ ζακίδαξ ηαζ ηα
ιεηέθενε ζημ θμφνκμ. Γζα κα δεπεεί ηα ρςιζά, μ θμφνκμξ έπνεπε πνχηα κα πονςεεί, δδθαδή κα
ημηηζκίζεζ ημ εζςηενζηυ ημο, κα θνληαξηζηεί ιε έκα ημκηάνζ ηνίαμκηαξ ηζξ πθάηεξ ημο πμθθέξ
θμνέξ ηαζ κα ιεηαθενεμφκ ιε ημ ζφνηδ ηα λφθα ηαζ ηα ηάναμοκα ημκηά ζηδ εφνα ημο. 19 Έκαέκα ηα ρςιζά ημπμεεημφκηακ ζημ θμφνκμ ιε ηδ αμήεεζα ημο θνπξλφθθηνπ. ηακ ηα ρςιζά
νμδμημηηίκζγακ ηα έαβαγακ απυ ημ θμφνκμ ηαζ ηα ημπμεεημφζακ ζε ιζα ζακίδα ιέπνζ κα
ηνοχζμοκ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα, ζημ ηζέζηνο ή ηαπαηδηά (ράεζκμ πακένζ) βζα κα δζαηδνδεμφκ πςνίξ
κα ιμοπθζάζμοκ. Δάκ ζηδκ μζημβέκεζα οπήνπακ παζδζά, ηυηε έθηζαπκακ ηαζ παλζιάδζα 19
Ηδζαίηενμ εκδζαθένμκ πανμοζζάγμοκ ηα αξγαηέλα ή αξθαηέλα ρςιζά ηαζ παλζιάδζα. Σα
ρςιζά αοηά παναζηεοάγμκηακ ιε αξθάηε δδθαδή πνμγφιζ απυ αθνυ ηαθυρδηςκ νεαζεζχκ.15 Ζ
δζαδζηαζία αοηή πνεζάγεηαζ εονεζζηεπκία ηαζ βζ’ αοηυ θίβεξ κμζημηονέξ ηα παναζηεφαγακ. Σμ
ιοζηζηυ ήηακ ηα νεαίεζα κα είκαζ ηαθμρδηα . Ζ δζαδζηαζία παναζηεοήξ ημο ανηάηδ ιέζα απυ
πενζβναθέξ ήηακ ημ ανάζζιμ ηςκ νεαζεζχκ είηε μθυηθδνςκ, είηε ζπαζιέκςκ ζε πθζανυ κενυ.20 Ζ
εενιμηναζία ημο κενμφ έπνεπε κα δζαηδνείηε ζηαεενή. Με αοηυ ημκ ηνυπμ έαβαζκε αθνυξ απυ
ηα νεαίεζα, πμο ζοθθεβυηακ ιε πνμζμπή ηαζ ακαιζβκουηακ ιε αθεφνζ.16 Ζ δζαδζηαζία ζοθθμβήξ
ημο αθνμφ βζκυηακ ιε ημοηάθα ηδ ηαηάθθδθδ ζηζβιή ηαζ ζοκήεςξ δζανημφζε ιζα μθυηθδνδ
κφπηα.15 Πζεακμθμβείηαζ πςξ δ μκμιαζία αοημφ ημο είδμοξ ρςιζμφ πνμήθεε απυ ημ πνυκμ πμο
δζανημφζε δ παναζηεοή ημο ανηάηδ (ενβάηδ), έκα μθυηθδνμ ανάδο. Μεηά ηδ ζοθθμβή ημο
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αθνμφ, ακαιίβκοακ ημκ αθνυ ιε αθεφνζ, ημ γφιςκακ ηαζ ημ άθδκακ ζηδκ άηνδ κα θμοζηχζεζ.16
Αθμφ θμφζηςκε μ ανηάηδξ, ημ πνμγφιζ, ημ γφιςκακ ιε ζζιζβδαθέκζμ ζζηάνζ. ημ γοιάνζ
πνυζεεηακ ιονςδζηά υπςξ γζγίιπνζ, ιαζηίπα, ηακέθα, αθάηζ ηαζ γάπανδ.20 ημ γοιάνζ έδζκακ
ζπήια ιαηνυζηεκμ ηαζ ημ πάναζζακ ιε θεπίδα ζε ιζηνυηενα ημιιάηζα. Απυ πάκς ένζπκακ
ζδζάιζ ηαζ ηα επάθεζθακ ιε νμδυζηαβια ηαζ γάπανδ βζα κα βίκμοκ βθοηά ηαζ κα πάνμοκ ζημφνμ
πνχια. Γζα ημ θυβμ αοηυ ιενζηέξ κμζημηονέξ γφιςκακ ημκ ανηάηδ ιε βάθα ηαζ γάπανδ.20 ηδ
ζοκέπεζα ηα έρδκα ζημ θμφνκμ. Οζ κμζημηονέξ βζα κα θηζάλμοκ παλζιάδζα ηδκ επυιεκδ διένα ηα
έρδκακ ηαζ πάθζ ζε γεζηυ θμφνκμ. Με ημκ ηνυπμ αοηυ ηα παλζιάδζα δζαηδνμφζακ ηδ βεφζδ ηαζ
ηδ ιονςδζά ημοξ. πςξ ακαθένεδηε πζμ πάκς ηα ανηαηέκα ηα έθηζαπκα ζε θίβα πςνζά ηδξ
επανπίαξ Λειεζμφ ηονίςξ ζημ ιμδμξ ηαζ ζημ Κμζθάκζ ηαζ ζηδκ επανπία Πάθμ.15 Οζ
κμζημηονέξ ηναημφζακ επηαζθνάβζζημ ιοζηζηυ ημκ ηνυπμ παναζηεοήξ ηςκ ανηαηέκςκ, αθθά
αηυια ηαζ ακ ηάπμζμξ βκχνζγε ηα οθζηά βζα ηδ παναζηεοή ημοξ, δ ηεπκζηή ήηακ δφζημθδ. Ζ
εενιμηναζία ημο κενμφ πμο έαναγακ ηα νεαίεζα έπνεπε κα δζαηδνείηαζ ζηαεενή ηαζ δ ζοθθμβή
ημο αθνμφ κα βίκεζ ηδ ζςζηή ζηζβιή, αθθζχξ ιάηαζα εα πενίιεκακ κα θμοζηχζεζ ημ πνμγφιζ.15
Σέθμξ ημκ ανηάηδ δε ιπμνμφζακ κα ημ θοθάλμοκ ηαζ κα ημ πνδζζιμπμζήζμοκ ηάπμζα άθθδ
ζηζβιή. Οζ κμζημηονέξ ηάεε θμνά πμο ήεεθακ κα γοιχζμοκ ανηαηέκα έθηζαπκακ ηαζκμφνζμ
πνμγφιζ. Σα ανηαηέκα ηα παναζηεφαγακ ημ Γεηαπεκηαφβμοζημ, ηδκ διένα ηδξ Κμίιδζδξ ηδξ
Θεμηυημο.20 Πανυιμζα ρςιζά πμο μκμιάγμκηαζ εθηαγοιίηζηα ζοκακημφιε ηαζ ζε πενζμπέξ ηδξ
Δθθάδαξ υπςξ ζηδ Ρυδμ ηαζ ηα Σνίηαθα.
Σμ ρςιί ζοιπενζθαιαακυηακ ζπεδυκ ζε υθα ηα βεφιαηα ηδξ διέναξ ηαζ ηαηακαθςκυηακ
απυ υθεξ ηζξ δθζηζαηέξ μιάδεξ. Ο ηοθζακυξ Υαηγζςκάξ πενζβνάθμκηαξ ηδ δζαηνμθή ζημ πςνζυ
Άθςκα, πμο ανίζηεηαζ ζημοξ πνυπμδεξ ημο Σνμυδμοξ ζηδκ επανπία Λεοηςζίαξ, ακαθένεζ υηζ ημ
ρςιί εζζαβυηακ ζηδ δζαηνμθή ηςκ ανεθχκ αιέζςξ ιεηά ημ 5μ ιήκα γςήξ ημοξ.19 Σμ έημαακ ζε
ιζηνά ημιιάηζα, ηα βνπηηά, ηαζ ημ έδζκακ ιε ζμφπεξ. μφπεξ ιε πμθθά αμοηζά έηνςβακ ηαζ μζ
θεπχκεξ, αθμφ εεςνμφηακ πςξ αοηυ πνμςεμφζε ηδκ παναβςβή βάθαηημξ. ηδκ Άθςκα, ημ
ιεζδιενζακυ ηςκ αβνμηχκ ζηα πςνάθζα απμηεθείημ απυ ρςιί ηαζ εθζέξ. Σμ ίδζμ ίζποε ηαζ βζα
ημοξ ιαεδηέξ πμο υπμηε δ μζηία πανέιεκε ηθεζζηή μεξνςνχκηδαλ.
Σμ ρςιί ήηακ ακαπυζπαζημ ζοκμδεοηζηυ ηδξ ζμφπαξ. ηδκ Κοενέα ηδξ Μεζαμνίαξ, βζα
κα είκαζ πζμ εφβεζηεξ μζ δζάθμνεξ ζμφπεξ, είηε ιε νφγζ είηε ιε πθζβμφνζ, ηζξ έηνςβακ ιε
θνπθθνπξνχζθηα, δδθαδή ρίπμοθα ρςιζμφ ηδβακζζιέκα ζε εθαζυθαδμ πμο ένζπκακ ιέζα. 22 ημ
πςνζυ Σζαηηίζηνα, ηδξ πενζμπήξ Μαναεάζα ζηδκ επανπία Λεοηςζίαξ , έθηζαπκακ απυ ημ ρςιί
ημ βθοηυ ςνπκνχδθηα. 23 Έημαακ ημ ρςιί ζε ιζηνά ημιιαηάηζα ηαζ ημ ηδβάκζγακ ζε εθαζυθαδμ.
ηδ ζοκέπεζα ηα έαναγακ ιε αναζςιέκμ έρδια (πεηζιέγζ) ζηδκ ηαηζανυθα. Δηηυξ απυ ηα
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βκςζηά παλζιάδζα, απυ ημ ρςιί έθηζαπκακ ηαζ μζ θαπθαιηέξ. Οζ κμζημηονέξ έημαακ ημ ρςιί
εβηάνζζα ζηα δφμ, ημ νάκηζγακ ιε κενυ, ηαζ ημ έρδκακ ζε εθαθνά εενιαζιέκμ θμφνκμ βζα έκα
εζημζζηεηνάςνμ.23 Έηζζ έθηζαπκακ αοηά ηα ιεβάθα παλζιάδζα πμο ηα απμεήηεοακ ζε ράεζκα
ηαθάεζα ηαζ ιπμνμφζακ κα ηαηακαθςεμφκ ηαε’ υθδ ηδ δζάνηεζα ημο πνυκμο αθμφ δζαηδνμφκηακ
βζα ιεβάθμ πνμκζηυ δζάζηδια.
Δηηυξ απυ ηα ημζκυ ρςιί πμο παθζυηενα υθεξ μζ κμζημηονέξ έθηζαπκακ βζα ημ ζπίηζ,
έθηζαπκα ηαζ ρςιί βζα εζδζηέξ πενζζηάζεζξ. πςξ ακαθένεδηε ηαζ πζμ πάκς ηζξ παλλπζζίδεο ηαζ
ηα πξφζθνξα, ηα έθηζαπκακ ςξ πνμζθμνά βζα ηάπμζμ Άβζμ.20 Σα ρςιζά αοηά παναζηεοάγμκηακ
ιε θεοηυ αθεφνζ, απυ επζθεβιέκμ ζζηάνζ ή ηαζ ζζιζβδάθζ.20 Γζα κα είκαζ υζμ ημ δοκαηυ πζμ θεοηά,
ημζηίκζγακ ημ αθεφνζ δφμ θμνέξ. Σα αθεφνζ ημ γφιςκακ πμθφ ηαθά ηαζ ημ γοιάνζ βζκυηακ
ζθζπηυ. Σμ γοιάνζ ημ έημαακ ηαζ ημο έδζκακ ζηνμββοθυ ζπήια. Απυ πάκς έηνζαακ ηζξ
πακκοζζίδεξ ηαθά ιε ημ πένζ ημοξ βζα κα απμηηήζεζ θεία επζθάκεζα. Αθμφ ζπδιάηζγακ ημοξ
άνημοξ ζηδκ άηνδ έηακακ ιζηνέξ πνμελμπέξ πμο ηζξ μκυιαγακ ηζίκπηλ ή ηζίκπεο. ηδ ζοκέπεζα
ζθνάβζγακ ηδκ επάκς επζθάκεζα ζημ ηέκηνμ ιε ζθναβίδα πμο έβναθε Η ΥΡ ΝΗ ΚΑ. Οζ βοκαίηεξ
αθμφ άθδκακ ηα ρςιζά κα λεημοναζημφκ ηαζ κα θμοζηχζμοκ, κα κπνπλ, ηνοπμφζακ ιε έκα
θεπηυ λφθμ ημ ςιυ ρςιί βζα κα ρδεεί μιμζυιμνθα ηαζ κα ιδ ζηζζηεί ηαηά ημ ρήζζιμ. Σζξ
πακκοζζίδεξ, ηα πνυζθμνα ηαζ ημοξ άνημοξ ηα έθηζαπκα διένεξ πμο δε κήζηεοακ δδθαδή εηηυξ
Σεηάνηδξ ηαζ Παναζηεοήξ. Σδκ διένα ηδξ βζμνηήξ ημο Αβίμο, μζ κμζημηονέξ ιεηέθενακ ζηδκ
εηηθδζία ηα εζδζηά ρςιζά ηαζ ιεηά ημκ εηηθδζζαζιυ, ηα ηαηακάθςκακ ακηζηαεζζηχκηαξ ημ
ρςιί ζημ ζπίηζ. ε πμθθέξ βζμνηέξ, υπςξ ηα Υνζζημφβεκκα, ημ Πάζπα, μκμιαζηζηέξ αθθά ηαζ ζηα
ικδιυζοκα μζ κμζημηονέξ έθηζαπκακ ημοξ εζδζημφξ άνημοξ.20
3.1.3. Ζ παξνπζία ηνπ ςσκηνχ ζην θχθιν δσήο.
Σμ ρςιί ηαζ ηα ημοθμφνζα έπαζγακ πνςηαβςκζζηζηυ νυθμ ζε υθεξ ηζξ ζηζβιέξ ηδξ γςήξ
ημο ακενχπμο. Καηά ηδ βέκκδζδ ημ ρςιί εεεςνείημ υηζ έδζςπκε ημ ηαηυ ιαηνζά απυ ημ
κεμβέκκδημ παζδί. 24 ημ πςνίμ ηοθθμφνα ηδξ Σδθθονίαξ ηαζ ζηδ Λάπδεμ ημπμεεημφζακ ημκηά
ζημ κεμβέκκδημ ανέθμξ έκα ημιιάηζ ρςιί ηαζ έκα ακμζηηυ ραθίδζ πμο ζπδιαηίγεζ ζηαονυ.20,24
ηα πςνζά Πονυζ ηαζ Λοενμδυκηα ημπμεεημφζακ ημ ανέθμξ ζημ βμονκί ιε έκα ηθεζζηυ ραθίδζ,
ιαονυημηημ ηαζ έκα ημιιάηζ ρςιί ή ζζηάνζ βζα κα ημ πνμζηαηεφζμοκ απυ ημ ηαηυ.

20

Σμ ίδζμ

βζκυηακ ηαζ ζε άθθα πςνζά ηδξ Κφπνμο υπςξ ζηδ Λεφηα, ζημ Κάνιζ, ζημ Κανααά. Οζ ιακάδεξ
ημ έηακακ αοηυ ιέπνζ ημ ζαξαληηζκφ (ημ ανέθμξ κα βίκεζ 40 διενχκ) ή ημκ πνχημ εηηθδζζαζιυ
ημο ανέθμοξ, αθμφ εεςνμφζακ υηζ μζ πνχηεξ διένεξ ήηακ μζ πζμ επζηίκδοκεξ. ηα πςνζά
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Βζηζάδα ηαζ Νέμ Υςνζυ Κοενέαξ πίζηεοακ υηζ ημ ρςιί θένκεζ ηαθή ηφπδ ζημ ανέθμξ. Γζα ημ
θυβμ αοηυ έδεκακ ιζα θφξηα (θέηα) ρςιί ζημ πνμζηέθαθμ ημο ανέθμοξ βζα ηαθμηοπία. 20
Ζ εηηίιδζδ πμο έηνεθακ μζ έβηοεξ Κφπνζεξ βζα ημ ρςιί θαίκεηαζ απυ ημ βεβμκυξ υηζ
«κεηά θφβνπ» πνυζεπακ ημκ άνημ αθθά ηαζ ηα ακηζηείιεκα πμο πνδζζιμπμζμφζακ βζα κα
θηζάλμοκ ημ ρςιί.

24

Δάκ απυ απνμζελία ημπμεεημφζακ ηδ ζακίδα βζα ηα ρςιζά ακάπμδα

εεςνμφζακ υηζ δ έβηομξ βοκαίηα εα δοζημθεουηακ ζημκ ημηεηυ. πςξ ηαζ βζα ημ ανέθμξ, ημ
ρςιί πίζηεοακ υηζ πνμζηαηεφεζ ηζξ θεπχκεξ, βζ’ αοηυ ηαζ υζμ δ βοκαίηα λάπθςκε ζημ ηνεαάηζ
ημπμεεημφζακ δίπθα ηδξ έκα ρςιί.20,24 Δπίζδξ ζημ πςνζυ Αναδίππμο ηδξ επανπίαξ Λάνκαηα, μζ
θεπχκεξ δε έπνεπε κα ιέκμοκ ιυκεξ ημοξ ζηδκ μζηία πνζκ ημ ζανακηζζιυ. Δάκ ζοκέααζκε υιςξ
ηάηζ ηέημζμ, ημπμεεημφζακ παναπθεφνςξ ηδξ έκα μθυηθδνμ ηαναέθζ βζα κα δζχλμοκ ημ ηαηυ.
Αθθά ηαζ ηδκ διένα πμο δ θεπχκα ζδηςκυηακ απυ ημ ηνεαάηζ ιε ηδ πνήζδ ημο ρςιζμφ
πίζηεοακ υηζ εα απμιαηνοκεμφκ ηα ηαηά πκεφιαηα απυ ηδκ μζηία. Ζ κακκή (ιαία) ηναηχκηαξ
έκα ζηαονυ ένζπκε ημιιάηζα ρςιζμφ ζε υθεξ ηζξ βςκίεξ ημο ζπζηζμφ βζα κα απμιαηνοκεεί ημ
πμκδνυ, δ ηεθεηή αοηή μκμιαγυηακ ζηαπξψζηκα.24

ημ πςνζυ Πενζζηενχκα ηδξ επανπίαξ

Πάθμο, βζα κα ιδ παεεί ημ βάθα ηδξ θεπχκαξ, ηαηά ημ πνχημ εδθαζιυ ημο ανέθμοξ έααγακ έκα
ρςιί ηάης απυ ηδ ιαζπάθδ ηδξ ιδηέναξ.24
Δηηυξ απυ ημ ρςιί ηαζ άθθα παναζηεοάζιαηα απυ ζζηάνζ θηζάπκμκηακ ηαζ δίκμκηακ είηε
ςξ ακηαιμζαή ζηδ ιαιιή είηε ζημκ ζενέα. ηδ ιαιιή ςξ αιμζαή εηηυξ απυ ρςιί ηαζ ζζηάνζ
δίκμκηακ θνχκνπιια ή ιερνπδνχδθηα πμο ήηακ παλζιάδζα ιε ιονςδζηά.20 ηδ Πάθμ δ αιμζαή ηδξ
ιαιιμφξ ήηακ ρςιί ηαζ θάδζ. Δπίζδξ ζημ ζενέα πμο εοθμβμφζε ηδ θεπχκα ηαζ ημ ανέθμξ έδζκακ
ημφιμοθθα ή θεπμογμφδηζα. πςξ πενζβνάθεζ μ Η. Υαηγζςκάξ ζημ πςνζυ Άθςκα, πνζκ ημ ημηεηυ
δ ιδηένα εημίιαγε ημοθμφνζα πμο μκμιάγμκηακ θνχκνπιια, ηα πνυζθενε ζημοξ επζζηέπηεξ πνζκ
ηαζ ιεηά ημ ημηεηυ.19 πςξ ζηδκ Άθςκα έηζζ ηαζ ζε άθθα πςνζά μζ βοκαίηεξ πνζκ βεκκήζμοκ
έθηζαπκακ ηα πνμακαηνχδθηα αοηά, πμο ήηακ ιζηνά μνεμβχκζα παλζιάδζα πμο ιε ιαζηίπα,
ηακέθα ηαζ ζδζάιζ.24 ηα πμλαιαημφδηζα έδζκακ δζάθμνεξ μκμιαζίεξ υπςξ ιερνπδνχδθηα,
ινπρνπζνχδθηα, ιηρνπδνχδθηα, ιηθνπδνχδθηα, ιηρνπδέκαηα, θνπιινπξφπνπιια, θνχκνπιια,
πνμηκάδηα ή πνμηκάδθηα ηεο ιηρνχζαο.
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Ο ηνυπμξ παναζηεοήξ ημοξ ήηακ απθυξ. Έθηζαπκακ

γοιάνζ ιε ιαζηίπα ηαζ ηακέθα ηαζ ημο έδζκακ ζπήια μνεμβχκζμ. ηδ ζοκέπεζα ημ πάναγακ ζε
ιζηνυηενα μνεμβχκζα ημιιάηζα έηζζ χζηε κα ηυαμκηαζ πζμ εφημθα ζε ημιιάηζα. Μεηά ημ
ρήζζιμ ζε ιενζηά πςνζά υπςξ ζημ Σνίηςιμ, ζημ Λεοηχκζημ, ζημ Μαναευαμοκμ, ζηδκ Άθςκα
έημαακ ηα ημιιάηζα, ηα πενκμφζακ ζε ηυηηζκδ ηθςζηή ηαζ ηα λακαέααγακ ζημ θμφνκμ βζα κα
βίκμοκ θνχθθνπξα (παλζιάδζα).19 ηδ ηθςζηή πάκημηε μζ βοκαίηεξ πνυζεπακ κα πενκάκε ιμκυ
ανζειυ απυ ημφιμοθθα. ε άθθα πςνζά υπςξ ζημ Λοενμδυκηα ηα ημφιμοθθα ηα έημαακ ζε
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ιζηνυηενα μνεμβχκζα ηαζ ηα ζηέπαγακ ιε έκα ηυηηζκμ ιακηήθζ. Σμ ηυηηζκμ πνχια ζοιαυθζγε ηδ
κέα γςή.20 Σα ημφιμοθθα ηαζ ηα θεπμογμφδηζα μζ θεπχκεξ ηα πνυζθενακ ζημοξ ζοββεκείξ ηαζ
θίθμοξ πμο ηδκ επζζηέπημκηακ ιεηά ημκ ημηεηυ. ηδκ Άθςκα ηα πνυζθενακ ζημκ ακάδμπμ
(κμκυ) ημο παζδζμφ ςξ πνμεζδμπμίδζδ υηζ εα πνέπεζ κα πνμεημζιαζηεί βζα ηδ αάπηζζδ ημο
παζδζμφ.20
διακηζηυξ ζηαειυξ ζηδ γςή ημο ακενχπμο είκαζ μ βάιμξ. Σμ ρςιί ηαζ ηα ημοθμφνζα
δζαδναιάηζγακ ζδιακηζηυ νυθμ ζηα έεζια ημο βάιμο. Ακάιεζα ζηζξ άθθεξ πνμεημζιαζίεξ ημο
βάιμο ημ γφιςια ρςιζχκ, γιηζηαξθψλ ηαζ ημοθμονζχκ ηαηείπε λεπςνζζηή εέζδ.19 Γζα ημ
γφιςια ήηακ ακαβηαία δ αμήεεζα ηςκ ζοββεκχκ ηαζ ηςκ θίθςκ. πςξ ακαθένεζ βοκαίηα απυ ηα
Μέζακα ηδξ επανπίαξ Πάθμο, ηζξ διένεξ αοηέξ γφιςκακ πέκηε θμονκζέξ ρςιζά.20 Μζα θμονκζά
βζα ηα πνμακαηνχδθηα (παλζιάδζα) βζα ημ ηάθεζια, ιζα βζα ηζξ γιπζηαξθέο βζα ημ ηάθεζια ηςκ
ζοββεκχκ ηαζ ηνεζξ βζα ηα ρςιζά βζα ημ βθέκηζ πμο αημθμοεμφζε ηδξ ηεθεηήξ.
Οζ βθοζηανηέξ ήηακ θεπηά ζηνμββοθά ημοθμφνζα ιε δζαζηαονχζεζξ πμο πνμζθένμκηακ
ςξ ηαθέζιαηα βζα ηδκ ηεθεηή ημο βάιμο.20 Απυ πενζμπή ζε πενζμπή δ μκμιαζία ηςκ ημοθμονζχκ
αοηχκ δζέθενε πανυθμ πμο μ θεζημονβζηυξ νυθμξ ημοξ ήηακ ίδζμξ. Οκμιάγμκηακ γιηζηεξθέο,
γπξηζηαξθέο, γξηζηαξθέο, ρξηζηαξθέο.20 ηα πςνζά ηοθθμφνα, Λεοηυκμζημ, Μάκηνεξ μζ
βθοζηενηέξ δίκμκηαξ ζημοξ πςνζακμφξ βζα ςξ ηάθεζια ζημ βάιμ. Οζ βθοζηανηέξ είπακ ζδζαίηενδ
δζαηυζιδζδ ιε πμζηίθα ζπέδζα. ε ιενζηά πςνζά υπςξ ζημ Λοενμδυκηα ηαζ ζημ Μέκμζημ δ
βθοζηανηά ήηακ έκα απθυ ζηνμββοθυ ζμοζαιέκζμ ημοθμφνζ πμο ζημ ηέκηνμ είπε δφμ γοιανέκζα
ημνδυκζα ζηαονςηά. Ακηίεεηα ζηδκ Αηακεμφ ηαζ ζηα πςνζά ηδξ Μεζαμνίαξ δ βθοζηανηά είπε
ζδζαίηενδ δζαηυζιδζδ. ηα πςνζά Αβνίδζα, Καηςημπζά, Κονά ηαζ Καπμφηζ μζ βθοζηανηέξ
δζαημζιμφκηακ έηζζ χζηε κα ιδκ έπμοκ ηνφπα. Οζ βοκαίηεξ ζηα πςνζά αοηά έθηζαπκακ
ζηνμββοθυ ημοθμφνζ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ημπμεεημφζακ ημνδυκζα απυ γοιάνζ ζημ ηέκηνμ ημκηά ημ
έκα ζημ άθθμ βζα κα ιδ ιείκεζ ηεκυ. Αοηυ ημ ηθεζζηυ ζπήια ηδξ βθοζηανηάξ ζοιαυθζγε ηδ
πανεεκία ηδξ κφθδξ. Δπζπνυζεεηα ζε ιενζηά πςνζά υπςξ ζημ Λοενμδυκηα, μζ βθοζηανηέξ
δίκμκηακ ςξ ηέναζια ζημοξ πςνζακμφξ ηδκ διένα ημο βάιμο.20
ηα πςνζά ηδξ Πάθμοξ ςξ ηαθέζιαηα έθηζαπκακ πμλαιαημφδηζα , πανυιμζα ιε ηα
ημφιμοθθα. 20. Με ηα ημοθμφνζα αοηά ηαζ ιε θίβμ ηναζί ηα κεανά γεοβάνζα πνμζηαθμφζακ ημοξ
ζοββεκείξ ηαζ ημοξ θίθμοξ ζημ βάιμ ημοξ. 19 Σμ ηναζί ημ πνυζθενα ιέζα ζε θνιφηδηλ (ημθμηφεζ
πμο πνδζζιμπμζείημ ςξ ζηάικα) πμο ημ δζαημζιμφζακ ιε έκα ημοθμφνζ.20 Σμ ημοθμφνζ αοηυ
ήηακ ζδζαίηενμ, αθμφ ημ ζηυθζγακ ιε αιφβδαθα ηαζ ζηαθίδεξ.
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Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ηεθεηήξ ημο βάιμο απαναίηδημ ήηακ ημ πνυζθμνμ, ιε ημ μπμίμ εα
ιεηαθάιαακακ δ κφθδ ηαζ μ βαιπνυξ.

20

Σμ πνυζθμνμ ημ έθηζαπκακ υπςξ πενζβνάθεδηε πζμ

πάκς, ιε ηαθήξ πμζυηδηαξ αθεφνζ πμο είπε ημζηζκζζηεί δφμ θμνέξ. ηδ πςνζά ηδξ Μεζαμνίαξ
υπςξ ζηδ Λφζδ ηαζ ζε ιενζηά πςνζά ηδξ Κανπαζίαξ ημ πνυζθμνμ γοιςκυηακ ιε ιέθζ ηαζ βάθα
ηαζ μζ βοκαίηεξ ημο έδζκακ ηδ ιμνθή ζηεθακζμφ. Σμ πνυζθμνμ αοηυ ημ μκυιαγακ ημ θνπιινχξηλ
ηεο λχθεο ηαζ ημ έθηζαπκακ ιε ιέθζ βζα κα έπεζ ημ ακηνυβοκμ βθοηζά γςή ζακ ημ ιέθζ.20
Ηδζαίηενμ εκδζαθένμκ έπεζ δ πίηηα η ‘ αληξφυλνπ (πίηα ημο ακδνυβοκμο) πμο θηζαπκυηακ
ζηα πςνζά ηδξ Πάθμο, υπςξ ζημ ηνμοιπί.

20

Ζ πίηα είπε ζηνμββοθυ ζπήια ηαζ γοιςκυηακ ιε

δζάθμνα ιονςδζηά υπςξ ηακέθα ηαζ ιαζηίπα. Σδκ ζηυθζγακ ιε ημνδυκζα γοιανζμφ πμο
ζπδιάηζγακ ηεηνάβςκα ιεηαλφ ημοξ ηαζ ηα απμηαθμφζακ θάληδειια (ηάβηεθα), ηαεχξ επίζδξ
πάναζζακ ηδ πενίιεηνμ ηδξ πίηαξ ιε ιαπαίνζ βζα κα ζπδιαηζζηεί μδμκηςηυ πενίβναιια.20 Σδκ
πίηηα αοηή ηδκ έημαακ ζε ιζηνά ηεηνάβςκα ημιιάηζα ηαζ ηδκ πνυζθενακ ζημοξ ηαθεζιέκμοξ
ζημ ηέθμξ ηδξ δζαζηέδαζδξ, πμο αημθμοεμφζε ηδ ηεθεηή ημο βάιμο.20
Απαναίηδημ έδεζια ζε ηάεε βάιμ, πμο ηφνζμ ζοζηαηζηυ ημο ήηακ μθυηθδνμξ ηανπυξ
ζζηανζμφ, ήηακ ημ ξέζη.
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Σμ νέζζκ εεςνείημ εηθεηηυ θαβδηυ πμο παναζηεοαγυηακ ιε εθαθνχξ

ηνζιιέκμ ζζηάνζ ηαζ αναζηά ηνέαηα.
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Ζ δζαδζηαζία παναζηεοήξ ημο λεηζκμφζε ιία ιένα πνζκ

ηδ ηεθεηή ημο βάιμο ζηδκ μζηία ηδξ κφθδξ ιε ηδ αμήεεζα ηςκ θζθεκάδςκ ηδξ κφθδξ ηαζ ηδ
ζοκμδεία ιμοζζηήξ.25 Αθμφ μζ ημπέθεξ ηαεάνζγακ ημ ζζηάνζ, ημ ιεηέθενακ ζηδ ηεκηνζηή ανφζδ
ημο πςνζμφ βζα κα πθφκμοκ ημ ζζηάνζ. ηδ ζοκέπεζα, ζημ ζπίηζ ημ άθεεακ πμκηνυ ζημ πενυιοθμ ή
ημ πμκδνμημπάκζγακ. Σμ ημπακζζιέκμ ζζηάνζ ημ έαναγακ ζε ιεβάθμ ηαγάκζ πμο πενζείπε αναζηά
ηνέαηα. Σμ ακαηάηεοακ ηαζ ημ αθήκακ κα ζζβμανάζεζ βζα ιζα μθυηθδνδ κφπηα έςξ υημο βίκεζ
ζακ πμθηυξ.25 Σμ νέζζκ ήηακ βθοηφηαημ ηαζ εφβεζημ ηαζ βζ’ αοηυ ημ πνυζθενακ ςξ επζδυνπζμ
ζημ ηέθμξ ημο βάιμο. 26 Απυ ημ ηοπνζαηυ θελζηυ ημο Γζαβημοθθή Γ. Κςκζηακηίκμο ακαθένεζ υηζ
ημ νέζζκ πνμένπεηαζ απυ ημ νήια ανέζης,27 εκχ ζημ θελζηυ ημο Παπαββέθμο Ρυδ υηζ πνμένπεηαζ
απυ ημ νήια ξεζίδνπζηλ δδθ. μνέβμκηαζ.28 Σμ νέζζκ ήηακ έδεζια πμο παναζηεφαγακ ηαζ μζ
Μςαιεεακμί ημο κδζζμφ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ βαιήθζαξ εμνηήξ.26 Δηηυξ αοημφ ημ
παναζηεφαγακ ηυζμ ζηδκ εμνηή ημο Βασναιίμο υζμ ηαζ ζε πενζυδμοξ ακμιανίαξ. ε αοηέξ ηζξ
πενζπηχζεζξ αθμφ απαββεθθυηακ πνμζεοπή απυ ημ Υυηγα, ημ ιμίναγακ ζημοξ θηςπμφξ
ακελανηήηςξ ενδζηεφιαημξ.26 Θα πνέπεζ κα ακαθένμοιε υηζ ημ νέζζκ παναζηεοάγεηαζ ηαζ
ζήιενα ζημοξ παναδμζζαημφξ ηοπνζαημφξ βάιμοξ.
Σέθμξ άθθα παναζηεοάζιαηα απυ ζζηάνζ πμο θηζάπκμκηακ βζα ηδ ηεθεηή ημο βάιμο είκαζ
ηα γιπηδηζηηθά (βθοηά) ημο βάιμο , μζ πηζζίεο - πίηηεξ ιε θάδζ ηαζ γάπανδ ηαζ ηα μεξνηήαλα
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(ηδβακίηεξ).20 Σα βθοηγζζηζηά αοηά ηα πνυζθενακ μζ θίθμζ ηαζ μζ ζοββεκείξ ζημ κζυπακηνμ
γεοβάνζ ηδκ επυιεκδ ιένα ημο βάιμο.
Σμ ρςιί είπε πνςηαβςκζζηζηυ νυθμ ηαζ ηαηά ηδ ηεθεηή ηδξ ηαθήξ ηςκ κεηνχκ. ηδ
Κφπνμ ιεηά ημ ηέθμξ ηδξ ηεθεηήξ ηδξ ηαθήξ, δζκυηακ δ παξενξθά.17 Ζ πανδμνηά ήηακ ρςιί
ημιιέκμ ζε ιζηνά ηεηνάβςκα ημιιάηζα ζοκμδεουιεκμ ιε παθμφιζ ηαζ εθζέξ. Αοηυ δζκυηακ ζημοξ
πανεονζζηυιεκμοξ βζα κα ιαηανίζμοκ ημκ κεηνυ, αθθά ηαζ βζα κα ζοβπςνεεεί δ ροπή ημο
κεηνμφ.24 ε ιενζηέξ πςνζά υπςξ ζημ Ρζγμηάνπαζμ, ηδκ Κχιδ ημο Γζαθμφ ηαζ ζηδ Λοενάβηςιδ
ακηί βζα ρςιί έδζκακ πνυζθμνμ.20 Παθαζυηενα ζηα πςνζά Απενίημο ηαζ Πονβα ηδξ επανπίαξ
Αιιμπχζημο, ηα ρςιζά αοηά ηα γφιςκακ ημ ανάδο. Πίζηεοακ υηζ ημ ζημηάδζ πμο επζηναηεί ημ
ανάδο έπεζ ζπέζδ ιε ηα ηαηά πκεφιαηα, έηζζ ηα ρςιζά ηδξ πανδμνηάξ γοιχκμκηακ ημ ανάδο.24
Δπζπθέμκ ζηα ικδιυζοκα θηζάπκμκηακ ηα θφιιπβα. Σα ηυθθοαα ήηακ αναζιέκμ ζζηάνζ πμο
ακαηαηεουηακ ιε ζπυνμοξ νμδζμφ, αιφβδαθα ηαζ ζηαθίδεξ ηαζ ιμζναγυηακ ζηδκ εηηθδζία ιεηά
ημ ηέθμξ ηδξ ηέθεζδξ ημο ικδιυζοκμο ζε υθμοξ ημοξ πανεονζζηυιεκμοξ, υπςξ δ πανδμνηά.17 Σα
αιφβδαθα ζηα ηυθθοαα ζοιαυθζγακ ηδ κεηνακάζηαζδ κεηνχκ, αθμφ δ αιοβδαθζά εεςνείημ ημ
πνχημ δέκηνμ πμο ακείγεζ.

29

Σμ νυδζ πνμζηίεεημ ζηα ηυθθοαα θυβς ημο ηυηηζκμο πνχιαημξ

πμο έπεζ ημ εζςηενζηυ ημο ηαζ ζοιαυθζγε ημ αίια ημο κεηνμφ.29
3.1.4. Ζ παξνπζία δπκσκάησλ απφ ζηηάξη ζηηο ενξηαζηηθέο πεξηζηάζεηο.
Σμ ζζηάνζ ηαζ ημ αθεφνζ είπακ ζδζαίηενδ ιεηαπείνζζδ ηυζμ ζημκ εμνηαζιυ ηςκ
Υνζζημοβέκκςκ υζμ ηαζ ζημκ εμνηαζιυ ημο Πάζπα. Μέζα απυ ηα παναζηεοάζιαηα απυ αθεφνζ
πμο έθηζαπκακ μζ κμζημηονέξ θαίκεηαζ δ ζοιαμθζηή πνήζδ ημο ζζηανζμφ. Σμ ζζηάνζ θακενχκεζ
εοηοπία ηαζ απμιάηνοκζδ ημο ηαημφ.19 Έηζζ βζα ημκ εμνηαζιυ ηςκ Υνζζημοβέκκςκ, ηδξ
Πνςημπνμκζάξ ηαζ ηςκ Θεμθακείςκ μζ Κφπνζμζ πνμεημζιάγμκηακ εηηυξ απυ ροπζηά ιε ημκ
εηηθδζζαζιυ ηαζ ηδ κδζηεία ηαζ βζα ημ γφιςια ρςιζχκ ηαζ παναδμζζαηχκ ζηεοαζιάηςκ πμο μζ
διένεξ πνυζηαγακ. Σμ Πάζθαλ ησλ Γελλψλ, υπςξ απμηαθμφζακ παθαζυηενα μζ Κφπνζμζ ηα
Υνζζημφβεκκα, μζ κμζημηονέξ ηαθμφκηακ κα θηζάλμοκ ιζα πμζηζθία απυ ημοθμφνζα πμο
μκμιάγμκηακ ζεζακσηά, αθμφ υθα είπακ ζδζάιζ.20 Σα ζδζαιςηά πενζθάιαακακ ηζξ γελλφπηηηεο,
ηα ιερνπδνχδθηα, ηα θνχκνπιια, ηα ημοθμφνζα ηα κδζηίζζια ή ηα κηιισκέλα ηαζ ηδ πίηα ηνπ Αε
Βαζίιε.19,20
Ζ πνμεημζιαζία ημο γοιχιαημξ λεηζκμφζε ιένεξ πνζκ ηα Υνζζημφβεκκα. Οζ κμζημηονέξ
ηαεάνζγακ ηαζ άθεεακ ημ ζζηάνζ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ημζηίκζγακ ημ αθεφνζ πμθφ ηαθά, έηζζ χζηε κα
βίκεζ υζμ ημ δοκαηυ πζμ άζπνμ.20 Πανάθθδθα άζπνζγακ ημ ζδζάιζ έηζζ χζηε κα είκαζ έημζιμ βζα
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ημ γφιςια. Σμ γφιςια βζκυηακ δφμ ηνείξ ιένεξ πνζκ ηα Υνζζημφβεκκα. Οζ βοκαίηεξ έθηζαπκα
γοιάνζ ζθζπηυ πμο ημ ανςιάηζγακ ιε ηακέθα, ιαζηίπα, βανφθαθθμ ηαζ κέριεπη (ιαπθέπζ).19
Αθμφ γφιςκακ ηαθά ημ ιείβια, άθδκακ κα ιπεζ (θμοζηχζεζ) ηαζ ζηδ ζοκέπεζα έπθαεακ ηα
ημοθμφνζα. Σζξ διένεξ αοηέξ μζ κμζημηονέξ έθηζαπκακ πμθθά ημοθμφνζα βζα υθεξ ηζξ διένεξ ηςκ
εμνηχκ, βζ’ αοηυ ηαζ πμθθέξ θμνέξ ζοκενβάγμκηακ δφμ ή πενζζζυηενεξ βοκαίηεξ βζα ημ
γφιςια.20 Πίζηεοακ υηζ ημ γφιςια ηδ πενίμδμ ημο δςδεηαδιένμο δε εα είπε επζηοπία αθμφ μζ
ηαθζηάκηγανμζ πενπαημφζακ ζηδ βδ. Πανυθα αοηά ακ δ κμζημηονά ακαβηαγυηακ κα γοιχζεζ ηζξ
διένεξ αοηέξ ένζπκε ιέζα ζηα γοιςηά, ρςιί ηαζ ημοθμφνζα, καπξφθνθθν.19 Πίζηεοακ υηζ μ
ιαονυημηημξ απμιαηνφκεζ ημ ηαηυ.30
Οζ γελλφπηηεο , ηα πνζζηυρςια, ήηακ ημ ααζζηυ παναζηεφαζια ηςκ Υνζζημοβέκκςκ ηαζ
θηζάπκμκηακ ζε υθα ηα πςνζά ηδξ Κφπνμο. ε ιενζηά πςνζά ηδξ Πάθμο ηζξ μκυιαγακ
γελλνπνχιιεο.20 Ήηακ ρςιζά πμο γοιχκμκηακ ιε ιονςδζηά υπςξ ηακέθα, ιαζηίπα, βανφθαθθμ
ηαζ είπακ ζηνμββοθυ ζπήια, ιε ιέβεεμξ θίβμ ιεβαθφηενμ απυ αοηυ ηςκ ρςιζχκ. Απυ πάκς
ένζπκακ ζδζάιζ ηαζ ηζξ δζαημζιμφζακ. Σμ ηφνζμ ζημζπείμ ηδξ δζαηυζιδζδξ ημοξ ήηακ μ ζηαονυξ,
είηε έκαξ ζημ ηέκηνμ είηε ηέζζενζξ ιζηνυηενμζ ζηζξ άηνεξ ηδξ πίηαξ. ηα πςνζά ηδξ Αιιμπχζημο,
Λεοηυκμζημ ηαζ Πενζζηενςκμπδβή, πάκς ζηζξ βεκκυπζηηεξ ημπμεεημφζακ έκα άζπνμ αοβυ πμο
ζοιαυθζγε ηδ κέα γςή.20 Δκχ ζημ Ρζγμηάνπαζμ ηζξ βεκκυπζηηεξ ηζξ δζαημζιμφζακ ιε ζηαθίδεξ
πμο ζπδιάηζγακ ζηαονυ. Οζ κμζημηονέξ ζοκήεςξ γφιςκακ πμθθέξ βεκκυπζηηεξ βζα υθεξ ηζξ
διένεξ ηςκ εμνηχκ, πάκημηε υιςξ ιία ζηυθζγε ημ ηναπέγζ ηδξ μζηίαξ. ημ πςνίμ Αβνζδάηζ ηδξ
επανπίαξ Κενφκεζαξ, ηδ παναιμκή ηςκ Υνζζημοβέκκςκ έααγακ ιζα βεκκυπζηηα, θίβμ ηναζί, θίβμ
θάδζ ηαζ έκα πζάημ θαβδηυ ζημ ηναπέγζ βζα κα ηα εοθμβήζεζ μ Υνζζηυξ. 16 πςξ ακαθένεδηε πζμ
πάκς, εηηυξ απυ ηζξ βεκκυπζηηεξ ηδ πενίμδμ αοηή

γφιςκακ ηαζ άθθα ζδζαιςηά, υπςξ

ημφιμοθθα, βθοζηανηέξ, ημοθμφνηα κδζηίζζια ηαζ ιζθθςιέκα (ιδ κδζηίζζια) ιε αμφηονμ ηαζ
βάθα. Αοηά ηα ημοθμφνζα ηα πνυζθενακ ζημοξ βείημκεξ, ημοξ θίθμοξ ηαζ ημοξ επζζηέπηεξ .20
Σδ Πνςημπνμκζά ζε υθα ηα ζπίηζα έηνςβακ ηδ ααζζθυπζηηα, ημκ Άε Βαζίιε, υπςξ ημκ
απμηαθμφζακ. ηδ Πάθμ ηδ ααζζθυπζηα ηδκ έθεβακ βαζηινπνχιια.20 Ζ ααζζθυπζηα βζκυηακ ιε
ηδκ ίδζα γφιδ πμο παναζηεοάγμκηακ μζ βεκκυπζηεξ. Ζ δελζμηεπκία ηςκ κμζημηονχκ θαζκυηακ απυ
ηδ δζαηυζιδζδ πμο έηακακ ζηδ πίηα ηνπ Άε Βαζίιε. οκήεςξ δζαημζιμφζακ ημκ Άδ Βαζίθδ ιε
έκα ακενςπυιμνθμ ημοθμφνζ απυ γοιάνζ. ηδ πίηα δεκ πανέθεζπακ κα αάγμοκ έκα ηένια, πμο
εα ακαδείηκοε ημ ηοπενυ ηδξ πνμκζάξ. Σμ ηναπέγζ ημο Άδ Βαζίθδ ήηακ έεζιμ πμο ημ ανίζημοιε
ζε υθα ηα πςνζά ηδξ Κφπνμο. οβηεηνζιέκα ηδ Παναιμκή ηδξ Πνςημπνμκζάξ μζ κμζημηονέξ
έααγακ ζημ ηναπέγζ ηυθθοαα ή ζζηάνζ ςιυ, ηδ ααζζθυπζηα, έκα ιπμοηάθζ ηναζί ηαζ ημ πμοκηγί
(ημιπυδεια) ημο κμζημηφνδ βζα κα ηα εοθμβήζεζ μ Άβζμξ.16 Σα ηυθθοαα πμο έθηζαπκακ ηδ
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παναιμκή ηδξ Πνςημπνμκζάξ ηα έθεβακ θφιιπθα ηνπ Άε Βαζίιε.20 Με αοηυ ημ έεζιμ μζ
κμζημηοναίμζ πίζηεοακ υηζ ικδιμκεφμκηαζ ηαζ εοπανζζημφκ ηζξ ροπέξ ηςκ κεηνχκ.
Γζα ημκ εμνηαζιυ

ηςκ Θεμθακείςκ μζ κμζημηονέξ έθηζαπκακ ηα μεξνηήαλα..20 Σα

λενμηήακα ήηακ ηδβακίηεξ πμο θηζάπκμκηακ ιε αθεφνζ, κενυ ηαζ πνμγφιδ.31 Με αοηά ηα οθζηά
παναζηεφαγακ παθανή γφιδ ζακ ποθυ. Σδ γφιδ ηδκ έημαακ ιε ημ πένζ ηαζ ηδ ηδβάκζγακ ζε
εθαζυθαδμ, έηζζ ζπδιαηζγυηακ ιζα ηνφπα ζηδ ιέζδ. Σζξ διένεξ πμο κήζηεοακ ηα λενμηήακα ηα
ηδβάκζγακ ζε ζαιυθαδμ (ζδζαιέθαζμ).20 Σα λενμηήακα ηα έηνςβακ αθμφ ηα παζπάθζγακ ιε
γάπανδ ή ιέθζ. ηα ιενζηά πςνζά υπςξ ζηα Κοενέα, φβηναζδ, Αζχιαημ, Καθμβναία ζηδ γφιδ
ένζπκακ ηαζ ζηαθίδεξ.

20

ε υθα ηα πςνζά ηδξ Κφπνμο ηδκ διένα ηςκ Θεμθακείςκ πεημφζακ

ιενζηά λενμηήακα ζημ δχια βζα κα θάκε μζ ζθαιαπνχληαξνη (ηαθζηάκηγανμζ) ηαζ κα θφβμοκ.16
Αοηυ ημ έεζιμ δζαζχγεηαζ έςξ ζήιενα ιυκμ πμο μζ κμζημηονέξ θηζάπκμοκ θμοημοιάδεξ. Οζ
θμοημοιάδεξ θηζάπκμκηαζ ιε ηδκ ίδζα γφιδ πμο θηζάπκμκηακ ηαζ ηα λενμηήακα, ιυκμ πμο έπμοκ
άθθμ ζπήια. Έπμοκ ζθαζνζηυ ζπήια αθμφ δ γφιδ ηυαεηαζ ιε ημ ημοηάθζ.20 Οζ θμοημοιάδεξ
ηνχβμκηαζ αθμφ ζζνμπζαζημφκ.
Σμ Πάζπα εεςνείηαζ δ ιεβαθφηενδ βζμνηή ηδξ πνζζηζακμζφκδξ. Οζ κμζημηονέξ
πνμεημζιάγμκηακ παναζηεοάγμκηαξ γοιχιαηα βζα κα βζμνηάζμοκ ηδκ Ακάζηαζδ ημο Κονίμο. Σδ
Μεβάθδ Πέιπηδ μζ βοκαίηεξ γφιςκακ ζδζαιςηά, ζηαπξνθνχιινπξν ηαζ αβθσηέο.20 Σα
ζδζαιςηά πενζθάιαακακ παλζιάδζα, ημοθμφνζα, βθοζηανηέξ ηαζ παναζηεοάγμκηακ υπςξ ηαζ ηα
Υνζζημφβεκκα. Σμ ζηαονμημφθθμονμ ήηακ έκα ιεβάθμ ζηνμββοθυ ημοθμφνζ ιε ζηαονυ ζηδ
ιέζδ. Με αοηυ δζαημζιμφζακ ημ ζπίηζ, αθμφ ημ ηνειμφζακ ζημ ημίπμ. Πίζηεοακ πςξ είπε
εεναπεοηζηέξ ζδζυηδηεξ, επεζδή ήηακ εοθμβδιέκμ.20 ημ πςνζυ Γφρμο ηδξ Μεζαμνίαξ ακηί
ζηαονμημφθθμονμ παναζηεφαγακ ημοθμφνζ πμο έιμζαγε ιε αβηάεζκμ ζηεθάκζ, πμο μκμιαγυηακ
αγθάζζηλνλ ζηεθάλη ηνπ Χξηζηνχ. Σμ ζηεθάκζ ήηακ έκα ζηνμββοθυ ημοθμφνζ πμο έημαακ ηδ
πενίιεηνμ ημο ιε ραθίδζ, έηζζ χζηε ζπδιαηζζημφκ πνμελμπέξ ηαζ κα ιμζάγμοκ ιε αβηάεζα. πςξ
ημ ζηαονμημφθθμονμ έηζζ ηαζ ημ ζηεθάκζ ημ ηνειμφζακ ζημ ημίπμ ηαζ ημ έηνςβακ ιεηά απυ
ζανάκηα διένεξ. ηδ ηοθθμφνα ημ ζηεθάκζ ημο Υνζζημφ ημ δζαημζιμφζακ ιε ζηαθίδεξ.
Οζ αβθσηέο ή αβθσηήξεο ήηακ ημοθμφνζα πμο έθενακ έκα ή πενζζζυηενα ηυηηζκα αοβά.20
Ζ γφιδ ηςκ ααηςηχκ ήηακ απυ αθεφνζ, ζζιζβδάθζ, αθάηζ, πνμγφιζ, αμφηονμ ή θάδζ, βάθα ηαζ
ιονςδζηά υπςξ ηακέθα, ιαζηίπα, αακίθζα, βθοηάκζζμ. ηδ γφιδ ιενζηέξ κμζημηονέξ πνυζεεηακ
αλαξή ακάθαηδ (ιογήενα).20 Έδζκακ ζπήιαηα ζηδ γφιδ υπςξ ηαθάεζ ή ιαηνυζηεκμ ηαζ απυ
πάκς ημπμεεημφζακ έκα ή πενζζζυηενα ηυηηζκα αοβά. Σμ αοβυ απυ ηα ανπαία πνυκζα ζοιαυθζγε
ηδ κέα γςή.
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Σμ Μεβάθμ άαααημ ζε υθα ηα πςνζά ηδξ Κφπνμο ηα ζηεκά ιφνζγακ απυ ημοξ θμφνκμοξ
πμο έρδκακ ηζξ θιανχλεο ή βιανχλεο. Οζ θθαμφκεξ ήηακ πίηεξ πμο ηζξ βειίγμοκ ιε ιείβια απυ
ηονί ηαζ ααβυ.26 Ζ πνμεημζιαζία ηςκ θθαμφκςκ λεηζκμφζε απυ ηδ Μεβάθδ Παναζηεοή ιε ηδκ
εημζιαζία ημο θσθνχ ή θνπθνχ υπςξ έθεβακ ηδ βέιζζδ.31 Έηζζ απυ ημ ανάδο ηδξ Μεβάθδξ
Παναζηεοήξ έηνζαακ ημ ηονί πμο ημ γφιςκακ ιε αοβά, πνμγφιζ ηαζ ζζιζβδάθζ. Γζα κα βίκεζ
εφβεζηδ δ γφιδ πνυζεεηακ ιέπθεπζ, δουζιμ θνέζημ, ιαζηίπα, ηακέθα. Μενζημί πνμηζιμφζακ ηζξ
θθαμφκεξ βθοηέξ ηαζ ζηδ γφιδ πνυζεεηακ γάπανδ ηαζ ζηαθίδεξ. Σμ ηονί πμο πνδζζιμπμζμφζακ
ήηακ εζδζηυ βζα ηδ παναζηεοή ηςκ θθαμφκςκ, ημ παθίηηθν ηπξί. Ο ηνυπμξ ηαηαζηεοήξ ημο
ηονζμφ αοημφ εα πενζβναθεί ζηδ ζοκέπεζα. Αθμφ γφιςκακ ημ θςηυ ημκ άθδκακ υθμ ημ ανάδο κα
κπεη, κα θμοζηχζεζ . Σμ Μεβάθμ άαααημ ιεηά ηδ πνχηδ Ακάζηαζδ, μζ κμζημηονέξ εημίιαγακ
ηδ γφιδ βζα ημ θφθθμ ηςκ θθαμφκςκ. Υνδζζιμπμζμφζακ ηαθήξ πμζυηδηαξ αθεφνζ βζα κα βίκεζ δ
γφιδ αθνάηδ. 20. ημ αθεφνζ πνυζεεηακ βάθα, ααβά, θάδζ. Αθμφ έθηζαπκακ ημ γοιάνζ ημ άθδκακ
κα θμοζηχζεζ ηα ζηδ ζοκέπεζα άκμζβακ θφθθμ θεπηυ ιε ηεηνάβςκμ ζπήια, έααγακ ιέζα ημ
θςηυ ηαζ δίπθςκακ ηζξ ηέζζενζξ άηνεξ ηδξ γφιδξ βζα κα ιδ αβεζ έλς.31 Άθθμηε ημ ζπήια ηςκ
θθαμφκςκ ήηακ ηνίβςκμ, ηεηνάβςκμ ή ζηνμββοθυ ηαζ είπακ ιέβεεμξ ιζηνμφ ρςιζμφ.26 ημ πςνζυ
Κανααά ηζξ ζηνμββοθέξ θθαμφκεξ ηζξ έθεβακ θεζνχδθηα.20 Γζα κα έπμοκ θεία επζθάκεζα ηαζ κα
ημηηζκίζμοκ, ηζξ θθαμφκεξ ηζξ άθεζθακ ιε ιείβια πμο πενζείπε πηοπδιέκμ αοβυ ηαζ ζδζάιζ. ηα
πςνζά πμο άηιαγε δ ηηδκμηνμθία υπςξ ζηα Μαναευαμοκμ ηαζ Μμοζμοθίηα ηζξ άθεζθακ ιε
ηζίππα ηνπ γαιάηνπ (αμφηονμ βάθαηημξ), αθμφ ήηακ δζαεέζζιδ.

20

Σέθμξ ηζξ έρδκακ ζημοξ

παναδμζζαημφξ θμφνκμοξ.

Δικόνα 1. Φλαούνες

19

ηα πςνζά ηδξ Κανπαζίαξ υπςξ ζημ Ρζγμηάνπαζμ ηαζ ηδ Λοενάβηςιδ ηζξ θθαμφκεξ ηζξ
μκυιαγακ αθθαμφκεξ.20. Σζξ θθαμφκεξ ηζξ πνυζθενακ ζημοξ λέκμοξ πμο επζζηέπημκηακ ηδκ μζηία
ηζξ διένεξ αοηέξ ή ηζξ έδζδακ ζε θηςπμφξ ηαζ δθζηζςιέκμοξ πμο δεκ είπακ ηδκ ζηακυηδηα κα
παναζηεοάζμοκ. Ζ πνχηδ δμηζιή ηςκ θθαμφκςκ βζκυηακ ηα πανάιαηα ηδξ Κονζαηήξ ημο Πάζπα
ιεηά ηδκ Ακάζηαζδ. φιθςκα ιε ημοξ ιεθεηδηέξ, μ πνυβμκμξ ηδξ θθαμφκαξ εεςνείηαζ δ
παιάζε, ανπαζμεθθδκζηή πίηα ιε ζφηα πμο ημ ακηίζημζπμ νςιασηυ γφιςια μκμιαγυηακ
fladonis.32 ηδ ζοκέπεζα μζ Αββθμζάλςκεξ ημ μκυιαζακ flaon ηαζ ζήιενα flaniii. Οζ θθαμφκεξ
παναζηεοάγμκηαζ έςξ ζήιενα ζηδ Κφπνμ, αθμφ απμηεθμφκ ημ ηφνζμ γφιςια ηςκ διενχκ ημο
Πάζπα.
ηα πςνζά ηδξ Πάθμο παναζηεφαγακ εηηυξ απυ θθαμφκεξ ηαζ παζθηέο.26 Οζ παζηζέξ ήηακ
πίηεξ πμο ιέζα ακηί βζα ηονί, είπακ ημιιάηζα απυ ανκίζζμ ή πμζνζκυ ηδβακζζιέκμ ηνέαξ ιε
ηνειιφδζ, ηακέθα ηαζ πζπένζ. Οζ κμζημηονέξ ηδξ Πάθμο, άκμζβακ θεπηυ θφθθμ γφιδξ υπςξ ζηζξ
θθαμφκεξ, ημ βέιζγακ ιε ημ ιείβια ημο ηνέαημξ ηαζ απυ πάκς ηζξ έηθεζκακ ιε δεφηενμ θφθθμ
γφιδξ. ηδ ζοκέπεζα ηζξ άθεζθακ ιε αοβυ ηαζ ζδζάιζ ηαζ ηζξ έρδκακ.26 Οζ παζηζέξ θαίκεηαζ υηζ
μκμιάζηδηακ έηζζ απυ ημ Πάζθα δδθ. ημ Πάζπα.20
3.1.5.Τξφπνο παξαζθεπήο θαη καγεηξέκαηνο δπκαξηθψλ.
Ακαπυζπαζημ

ηνυθζιμ

ημο

ηοπνζαημφ

ηναπεγζμφ

ήηακ

ηα

ιαηανυκζα

πμο

παναζηεοάγμκηακ απυ ζηθδνυ ζζηάνζ.20 Οζ κμζημηονέξ έθηζαπκακ γοιανζηά πμο ηα
πνδζζιμπμζμφζακ υθμ ημ πνυκμ. Σα ιαηανυκζα ηα παναζηεφαγακ ηονίςξ ημοξ εενζκμφξ ιήκεξ,
ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο εενζζιμφ. 18 πςξ ακαθένεζ μ Α. Πνμδνυιμο δ παναζηεοή ημο γοιανζμφ
βζα ηα ιαηανυκζα ήηακ ηέπκδ, αθμφ έπνεπε κα πθάεεηαζ εφημθα.
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Γζα ηδ παναζηεοή ηςκ

ιαηανμκζχκ ηαζ ημο θζδέ μζ κμζημηονέξ πνδζζιμπμζμφζακ ηδ δελζμηεπκία ηςκ πενζχκ ημοξ.
οκήεςξ δ δζαδζηαζία αοηή θάιαακε πχνα ηα ανάδζα ζε θζθζηέξ ή ζοββεκζηέξ ζοβηεκηνχζεζξ
ηςκ βοκαζηχκ ιε ημοαεκημφθα.21 ηα ιαηανυκζα έδζκακ δζάθμνα ζπήιαηα ηαζ ακάθμβεξ
μκμιαζίεξ. Οζ κμζημηονέξ παναζηεφαγακ καθαξφληα ξναλάηα ή θνπιινπξσηά, καθαξφληα
ηξππεηά, καθαξφληα θηδσηά ή θνξαζίζηκα, ιαδάληα ή ηνπκάηζηα, ηξηλ θαη ηεξηδηειινχδθηα.33
ηα πςνζά ηδξ Μεζαμνίαξ ηαζ ηδξ Πάθμο, ζοκήεζγακ κα παναζηεοάγμοκ ιαηανυκζα
ξναλάηα ή θνπιινπξσηά.33 Οζ κμζημηονέξ αθμφ έθηζαπκακ ημ γοιάνζ ιε αθεφνζ, κενυ ηαζ θίβμ
θάδζ, ημ έηνζαακ ιέπνζ κα πάνεζ ημοθμονζαζηυ ζπήια. ηδ ζοκέπεζα ημ έημαακ ζε ιζηνυηενα
ημιιάηζα. Σα ιαηανυκζα αοηά εα ιπμνμφζαιε κα πμφιε υηζ έιμζαγακ ιε ηα ζδιενζκά
iii

Flan είκαζ πίηα ιε γφιδ πμο πενζέπεζ ηονίςξ αοβά, βάθα ή ηνέια βάθαηημξ.
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αζμιδπακμπμζδιέκα ζπαββέηζ πμο ηαηακαθχκμοιε Σα νμακάηα ηα έηνςβακ αθμφ πνμδβμοιέκςξ
ηα έαναγακ ζε κενυ πμο ιέζα ένζπκακ αμφηονμ, θίπμξ απυ πμίνμ. Σα ζέναζνακ ιε ηξίκκα
(ηνζιιέκμ ηονί)ζοκήεςξ ραινχκη ή αλαξή (ιογήενα) ηαζ δουζιμ.33
Σα πζμ ζοκδεζζιέκα ιαηανυκζα ήηακ ηα ηνοπδηά πμο παναζηεοάγμκηακ ιε ηδκ ίδζα γφιδ
ηςκ νμακάηςκ.33 πςξ δδθχκεζ ηαζ δ μκμιαζία ημοξ ζηδ ιέζδ είπα ηνφπα, ηα ηφθζβακ ζε ζκίια
ή ζε ζθιηλίηδηα (αμφνθα, εάικμξ αεθμκμεζδήξ πμο θοηνχκεζ ζηα έθδ), ηα έηνζαακ βζα κα βίκμοκ
θεπηά ηαζ αθμφ αθαζνμφζακ ηδ ζιίθα ηα έημαακ ζε ιζηνυηενα ημιιάηζα ιήημοξ πέκηε
εηαημζηχκ. 18 Σα άθδκακ κα απμλδνακεμφκ ζημκ ήθζμ ιέζα ζε ηζέζηνπο. ζε ράεζκα πακένζα. Σα
ηνοπδηά ιαηανυκζα ηα έαναγακ ζε γςιυ ηυηαξ ηαζ ηα ζέναζνακ ιε ηνζιιέκμ παθμφιζ ή ακανή.33
οκήεζγακ κα ηα ηαηακαθχκμοκ ζημ βεφια ημο βάιμο.18 πςξ ακαθένεδηε πζμ πάκς μζ εενζζηέξ
ηζξ Κονζαηέξ έηνςβακ ιαηανυκζα ηνοπδηά πμο παναζηεφαγε δ βοκαίηα ημο ενβμδυηδ ιε ηδ
αμήεεζα ηςκ ενβαηνζχκ.

Δικόνα 2. Μακαρόνια ηρσπεηά με ηριμμένο ταλούμι.

Ο θζδέξ ήηακ θεπηυ γοιανζηυ πςνίξ ηνφπα ζηδ ιέζδ.18 οκήεςξ παναζηεοαγυηακ ζηζξ
βζμνηέξ ηαζ ηα ανάδζα ημο ηαθμηαζνζμφ ιε ηδ αμήεεζα θίθςκ ζηα ζηεκά ημο πςνζμφ, αθμφ ημ
ηυρζιμ ημο πνεζαγυηακ πμθθά πένζα.18 Μεηά ημ ηυρζιμ ημο θζδέ ημκ έααγακ ζε πακένζα ηαζ ημκ
άθδκακ ζημ ήθζμ κα απμλδνακεεί. Σμ θζδέ ημκ έαναγακ ηαζ ημκ ζέναζνακ υπςξ ηα ιαηανυκζα
δδθ. ιε ηνίιια. οκήεςξ μζ κμζημηονέξ ημκ ιαβείνεοακ ημηηζκζζηυ ζημ θμφνκμ ή ζηδ
ηαηζανυθα ιε πθζβμφνζ. Με ημκ ίδζμ ηνυπμ μζ κμζημηονέξ παναζηεφαγακ ηαζ ηα
«θζδμιαηάνμκα» ή θηδσηά ή θνξαζίζηκα.

33

Δίπακ ημ ίδζμ ζπήια ιε ημ θζδέ ιυκμ πμο ήηακ πζμ

πμκηνά. οκήεςξ ιαβεζνεφμκηακ υπςξ ηαζ ηα ηνοπδηά ιαηανυκζα.
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Σα ηνπκάηζηα ή ιαδάληα παναζηεοάγμκηακ επίζδξ ιε ηδκ ίδζα γφιδ πμο
παναζηεοάγμκηακ ηαζ ηα ιαηανυκζα. Δίπακ ζπήια ιζηνμφ ηεηνάβςκμο.33 Οζ βοκαίηεξ άκμζβακ
θεπηυ θφθθμ γφιδξ πμο ζηδ ζοκέπεζα ημ έημαακ μνζγυκηζα ηαζ ηάεεηα ζπδιαηίγμκηαξ έηζζ ιζηνά
ηεηνάβςκα γφιδξ. 18 Σα έαναγακ ζε κενυ ηαζ ηα ζέναζνακ ιε ηνζιιέκμ παθμφιζ ηαζ δουζιμ. Γζα
αοηυ ημ είδμξ ιαηανμκζχκ μζ Κφπνζμζ έδζκα δζάθμνεξ μκμιαζίεξ ακάθμβα ιε ηδ πενζμπή. Έηζζ
μκμιάγμκηαζ ηνπκάηζηα, ηεκάηζηα, ηνκάηζηα, ιαδάληα, ιαδαλνχδθηα. Πζεακυηαηα δ μκμιαζία
θαγάκζα κα πνμήθεε απυ ημ ζηαθζηυ lasagna πμο ζδιαίκεζ ηαζκμεζδήξ γφιδ.34 Πανυιμζα ιε ηα
ημοιάηζζα ιαηανυκζα ήηακ μζ θνπηαιάεο, πμο είπακ ιεβαθφηενμ ιέβεεμξ απυ ηα ημοιάηζζα.
Φαίκεηαζ υηζ δ μκμιαζία αοημφ ημο γοιανζημφ πνμήθεε απυ ημ ιέβεεμξ ημοξ υπςξ ηα
ημοηάθζα.34
Σμ ηξηλ ή θηελίηεο υπςξ ζοκδεζγυηακ κα θέβεηαζ ζημ Ρζγμηάνπαζμ ήηακ γοιανζηυ πμο
έιμζαγε ιε ηζξ ζδιενζκέξ ηαθζαηέθεξ.34 Οζ κμζημηονέξ άκμζβακ θεπηυ θφθθμ απυ γοιάνζ πμο ημ
έημαακ ζε θεπηέξ θςνίδεξ. Φαίκεηαζ υηζ δ μκμιαζία αοημφ ημο γοιανζημφ πνμήθεε απυ ημκ
ηνυπμ πμο ημαυηακ δδθ. θηελφ-θηελφ, θεπηυ. Ηδζαίηενμξ είκαζ μ ηνυπμξ πμο ιαβεζνεουηακ ημ
ηνζκ. ηδ πενζμπή ηδξ Κανπαζίαξ ημ έαναγακ ζε βάθα ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ημ έηνςβακ ιε παθμφιζ
ηνζιιέκμ. Πνμημφ ημ ζεναίνμοκ ηδβάκζγακ ρςιί ζε θάδζ ηαζ ημ ένζπκακ ζηδ ηαηζανυθα ιε ημ
ηνζκ.

34

Ακηίεεηα ζε άθθα πςνζά υπςξ ζηδ Σζαηηίζηνα ηαζ ημ Παθαίηοενμ αθμφ ημ έαναγακ ζε

βάθα ημ ζέναζνακ ιε γάπανδ.
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 Υν. η. Κοπνζακμφ ακαθένεζ πςξ έιμζαγε ιε νογυβαθμ. ηα

πςνζά Άβζμ Μάια, Απενίημο ηαζ Σενζεθάκμο ημ ηνζκ ημ έρδκακ ιε θαηή ή ιε θμοαάκα
(θάεονμξ).20 Σέθμξ ημ ηνζκ , υπςξ ηαζ ηα ημοιάηζζα, ήηακ ζοκδεζζιέκμ θαβδηυ πμο ημ έηνςβακ
ηα παζδζά ςξ πνυβεοια, πνζκ ηζκήζμοκ βζα ημ ζπμθείμ, αθθά ηαζ ημ αναδζκυ ηςκ ενβαηχκ ημο
εενζζιμφ. 20
πςξ ημ ηνζκ πμο μζ Κφπνζμζ ημ έηνςβακ ιε γάπανδ, έηζζ ηαζ ηα ηεξηδειινχδθηα ή ηα
ινπιινχδθηα ήηακ γοιανζηυ πμο ιαβεζνεουηακ ζε πανμοπυιεθμ.18 Σα ηενηγεθθμφδηζα είπακ
ζπήια ζηνμββοθυ ζακ θμοθμφδζ. Οζ κμζημηονέξ έααγακ αθεζιέκα ή ζπαζιέκα πανμφπζα ζε
φθαζια πμο ημ αφεζγακ ζε κενυ, βζα ανηεηέξ χνεξ. Αθμφ ζμφνςκακ ημ κενυ, πμο είπε πάνεζ
βθοηζά βεφζδ, ημ έαναγακ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ένζπκακ ηα ηενηγεθθμφδηζα ιέπνζ κα ρδεμφκ. 34 Οζ
Κφπνζμζ ζοκήεζγακ κα ημ ηνχκε ζε πενζυδμοξ κδζηείαξ πμο δεκ επζηνεπυηακ δ ηαηακάθςζδ
εθαζμθάδμο, ζηζξ εμνηέξ ημο Άδ Γζάκκδ (29 Αοβμφζημο) ηαζ ημο Σζιίμο ηαονμφ (14
επηειανίμο).34
Οζ ξαβθηφιεο ήηακ έκα αβαπδηυ ηαζ κυζηζιμ γοιανζηυ, πμο ιμζάγεζ ιε ημ ζηαθζηυ
νααζυθζ. Γίκμκηακ ιε θφθθμ απυ γοιάνζ ηαζ βέιζζδ πμο πενζείπε παθμφιζ, αοβυ ηαζ δουζιμ.20
22

Αθμφ άκμζβακ θεπηυ θφθθμ, ημπμεεημφζακ ηδ βέιζζδ, ηα ζηέπαγακ πάθζ ιε ημ θφθθμ γοιανζμφ
ηαζ ηα έημαακ ζε ιζηνά ζηνμββοθά ημιιάηζα ιε ηδ αμήεεζα εκυξ πμηδνζμφ.35 Οζ νααηίμθεξ
ανάγμκηακ ζε γςιυ ηυηαξ ηαζ ζεναίνμκηακ ιε παθμφιζ ηνζιιέκμ. ημ πςνζυ Καηςημπζά ηδξ
επανπίαξ Λεοηςζίαξ, δεκ έαναγακ ηζξ νααηζυθεξ αθθά είηε ηζξ έρδκακ ζηδ ζάηγζκiv είηε ηζξ
ηδβάκζγακ.20 Ζ βέιζζδ βζα ηζξ νααηζυθεξ επίζδξ δζαθμνμπμζθδημο ακάθμβα ιε ηδ πενζμπή. ηα
πςνζά Λεοηυκμζημ ηαζ Βαεφθαηα ζηδ βέιζζδ πνυζεεηα ηακέθα, εκχ ζημ πςνζυ Καθμρίδα
πνυζεεηακ ακανή ηαζ ζημ πςνζυ Λφζδ πνυζεεηακ ηακέθα πςνίξ δουζιμ.20 Ηδζαίηενμ εκδζαθένμκ
έπεζ δ βέιζζδ πμο πνμεημίιαγακ μζ βοκαίηεξ ζημ πςνζυ Νέηα, ζηδ πενζμπή ηδξ Κανπαζίαξ. Ζ
βέιζζδ βζα ηζξ νααηζυθεξ πενζείπε ακανή, δουζιμ, γάπανδ ζηαθίδεξ ηαζ ηακέθα. Οζ νααηζυθεξ
ζοκδείγμκηακ ηζξ ήθσζεο ηεο Τπξηλήο δδθ. ηδκ εαδμιάδα ηδξ ηονμθάβμο, βζαηί ηυηε έηνςβακ
ιυκμ θαβδηά ιε ηονί, βάθα ηαζ αοβυ.18 ήιενα μζ νααηζυθεξ ιπμνμφκ κα ηαηακαθςεμφκ
μπμζαδήπμηε πενίμδμ, αθμφ δ παναζηεοή ημοξ έπεζ αζμιδπακμπμζδεεί.
Σέθμξ πανυιμζμ γοιανζηυ ιε ηζξ νααηζυθεξ ήηακ ηα θαινήξθα. Σα ηαθμήνηα είπακ
βέιζζδ απυ ηζιά, ηνειιφδζ, ιασκηακυ.20 Οζ κμζημηονέξ έηακακ ηεάληζε (ηζζβάνζγακ) ημ
ηνειιφδζ, ημ ηζιά ηαζ ημ ιασκηακυ. ηδ ζοκέπεζα άκμζβακ θφθθμ απυ γοιάνζ πμο ιέζα
ημπμεεημφζακ ηδ βέιζζδ ηαζ έηθεζκακ πάθζ ηδ γφιδ ιε ηέημζμ ηνυπμ πμο εφιζγε αοηζά βάημο ή
θαβμφ. Γζα ημ θυβμ δ μκμιαζία ημοξ εηηυξ απυ ηαθμήνηα ήηακ θθηά (αοηζά) ηνπ θάηηνπ (βάημο )
ή ηνπ ιανχ (θαβμφ). 20 Σα ηαθμήνηα ηα έαναγακ ζε γςιυ ηυηαξ ηαζ ηα ζέναζνακ ιε παθμφιζ.

3.1.6

Τξφπνο παξαζθεπήο θαη καγεηξέκαηνο πηηψλ.

ηδ ηοπνζαηή παναδμζζαηή ημογίκα ελέπμοζα εέζδ είπακ μζ πίηεξ. Μζα πμζηζθία απυ
πίηεξ ιε δζαθμνεηζηυ ηνυπμ παναζηεοήξ, ιέβεεμξ, ζπήια ηαζ αθθζχηζηα οθζηά εα πενζβναθμφκ
πζμ ηάης. Οζ πίηεξ θηζάπκμκηακ είηε ιε κπαηφλ (ιε έκγοιμ, ιε πνμγφιζ) γοιάνζ, είηε ιε
αλέκπαηνλ (άγοιμ) γοιάνζ ηαζ ρήκμκηακ ζηδ ζάηδηλv, ζηδκ πιάθα, ζηδ γάζηξα, ζημ ηεγάλη, ζημ
θνχξλν ηαζ ζηδ ληζθηά ακάθμβα ιε ηδ πενζμπή ηαζ ηδ δζαεεζζιυηδηα.20
Οζ πίηηεο ηεο ζάηδεο ή μζ ζαθφπηηηεο θηζάπκμκηακ απυ γοιάνζ ιε πνμγφιζ ηαζ θέβμκηακ
ιπαηέξ ή πςνίξ πνμγφιζ ηαζ θέβμκηακ αλέκπαηεο ή ιπηξαηδέλεο.20 Ζ γφιδ βζα ηζξ ζαηυπζηηεξ ήηακ
iv

Ζ ζάηγδ ή ημ ζάηγζκ είκαζ έκα εθαθνά ημίθμ ιεηαθθζηυ ζηεφμξ πμο ημπμεεηείηε ζηδ θςηζά είηε ιε ηδ ημζθυηδηα
πνμξ ηα πάκς είηε πνμξ ηα ηάης. Γζα ημ ρήζζιμ δεκ είκαζ απαναίηδηδ δ πνήζδ θαδζμφ
v
Ζ ζάηγδ ή ημ ζάηγζκ είκαζ έκα εθαθνά ημίθμ ιεηαθθζηυ ζηεφμξ πμο ημπμεεηείηε ζηδ θςηζά είηε ιε ηδ ημζθυηδηα
πνμξ ηα πάκς είηε πνμξ ηα ηάης. Γζα ημ ρήζζιμ δεκ είκαζ απαναίηδηδ δ πνήζδ θαδζμφ. Ζ βάζηνα είκαζ πήθζκμ ημίθμ
αββείμ απυ ηυηηζκμ πδθυ ιε 2 ιζηνέξ θααέξ . Οζ πθάηεξ είκαζ πέηνεξ πμο μκμιάγμκηακ ηεκζυξ ηαζ μζ κμζημηονέξ ηζξ
αβυναγακ ή ηζξ έανζζηακ ζημ αμοκυ. Ζ κζζηζά είκαζ δ εζηία. Αθμφ ηαεανίζμοκ ηδκ εζηία απυ ηδ ζηάπηδ ημπμεεημφκ
ηδ πίηα πάκς, ηδ ζηεπάγμοκ ιε άθθμ ζηεφμξ ηαζ απυ πάκς αάγμοκ ηάναμοκα
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απθή ιε κενυ, αθεφνζ, αθάηζ .Οζ κμζημηονέξ έπθαεακ ιε ημ πένζ ηδ γφιδ ηαζ ηζξ έρδκακ ζηδ
ζάηγδ ιε ημ ημίθμ ιένμξ πνμξ ηα ηάης. Σζξ πίηηεξ ηδξ ζάηγδξ ηζξ έηνςβακ ιε ημ θαβδηυ,
ακηζηαεζζηχκηαξ ημ ρςιί. Αηυια ηζξ ηαηακάθςκακ ιε παθμφιζ, ιε ιέθζ ή ιε εθζέξ ζε πενζυδμοξ
κδζηείαξ.20 Οζ κμζημηονέξ παναζηεφαγακ ηζξ ιπαηέξ πίηηεξ υηακ γφιςκακ ρςιζά βζα ημ ζπίηζ.
Ακηίεεηα ζηα πςνζά ηςκ επανπζχκ Πάθμο ηαζ Λάνκαηαξ, μζ κμζημηονέξ παναζηεφαγακ
θοηναηγέκεξ ή ζαηηυπζηεξ βζα κα ακηζηαηαζηήζμοκ ημ ρςιί, υηακ αοηυ ηεθείςκε, αθμφ ήηακ
βνήβμνδ δ παναζηεοή ημοξ. Πανυιμζεξ ιε ηζξ ζαηηυπζηηεξ ήηακ ηαζ μζ γαζηξφπηηηεο ή μζ
πνχιιεο, ιυκμ πμο ρήκμκηακ ζηδ βάζηνα. Οζ πμφθθεξ παναζηεοάγμκηακ ιε ηνζεανέκζμ ή
ζζηανέκζμ αθεφνζ, είηε ιε πνμγφιζ είηε πςνίξ, ηαζ δ πνήζδ ημοξ ήηακ ίδζα ιε ηζξ πίηηεξ ηδξ
ζάηγδξ.20 Οζ ληζθηφπηηηεο ήηακ πίηεξ απθέξ πςνίξ πνμγφιζ ιε ηνζεανέκζμ αθεφνζ πμο ρήκμκηακ
ζηδκ ληζθηά.20
Οζ ιαγγφπηηηεο ήηακ πίηεξ πμο θηζάπκμκηακ ιε αναζή γφιδ ζακ ποθυ ζηδ ζάηγδ αθμφ ηδκ
άθεζθακ ιε θάδζ. 34 Οζ πίηηεξ υηακ ρήκμκηακ έηακακ ηνφπεξ βζ’ αοηυ θέβμκηακ ηαζ ηνοπδηέξ. ημ
πςνίμ Άβζμξ Μενημφνζμ ηδξ επανπίαξ Πάθμο, παναζηεοάγμκηακ ζηδκ εμνηή ηδξ Αβίαξ
Καηενίκαξ, εκχ ζημ πςνίμ Νζηήηα ζηδ πενζμπή ηδξ Μυνθμο, ζηδκ εμνηή ημο Αβίμο Νζημθάμο.20
ημ πςνίμ Αβία Μανίκα ηδξ ηοθθμφναξ, μζ κμζημηονέξ πνυζεεηακ ζημ ποθυ ιονςδζηά υπςξ
ιπαπάνζα. Με ημκ ίδζμ ηνυπμ ρήκμκηακ μζ θαββυπζηηεξ ζηδ πθάηα ή ζηδ βάζηνα. Οζ κμζημηονέξ
παναζηεφαγακ ποθυ απυ γοιάνζ ηαζ αθμφ γέζηαζκακ ηδ πθάηα ηαζ ηδκ άθεζθακ ιε θάδζ άπθςκακ
πάκς ημ ποθυ.34 Ο ποθυξ βζα ηζξ ηνοπδηέξ πίηηεξ βζκυηακ ιε ιπαηυκ γοιάνζ. οκδείγμκηακ ζημ
πςνζυ Ρζγμηάνπαζμ, ζε πενζυδμοξ κδζηείαξ ηονίςξ ζηζξ εμνηέξ ημο Ηςάκκδ ημο Πνμδνυιμο (29
Αοβμφζημο) ηαζ ζηδκ Όρςζδ ημο Σζιίμο ηαονμφ ( 14 επηέιανδ).34 ηδ πενζμπή Μυνθμο ζημ
ποθυ βζα ηζξ θαββυπζηηεξ πνυζεεηακ ζηαθίδεξ ηαζ γάπανδ ηαζ ρήκμκηακ ζηδ βάζηνα.20 Οζ
θαββυπζηηεξ ήηακ εθαζηζηέξ ηαζ ημ εζςηενζηυ ημοξ έιμζαγε ιε ηδνήενα. εναίνμκηακ ιε ιέθζ.
Πανυιμζμ παναζηεφαζια ιε ηζξ θαββυπζηηεξ ήηακ ηα ιαιιαγγνχδθηα ή αιαγγέλεο.34 Σα
θαθθαββμφδηζα εεςνείημ πνυπεζνμ ηνυθζιμ πμο θηζαπκυηακ ιε ποθυ δδθ. αθεφνζ ηαζ κενυ. ημ
ποθυ μζ κμζημηονέξ πνυζεεηακ ηακέθα ηαζ ζηαθίδεξ.34 ε ακηίεεζδ ιε ηζξ θαββυπζηηεξ, ηα
θαθθαββμφδηζα ηδβακίγμκηακ ζε ηαοηυ θάδζ ηαζ έπαζνκακ δζάθμνα ζπήιαηα, ζηνμββοθά,
πθαηςηά η.α. Ο ηνυπμξ παναζηεοήξ ημοξ ηαζ δ μκμιαζία ημοξ εοιίγεζ ηα θαθάββζα ή θαθαββίηεξ
ηςκ Βογακηζκχκ πμο ήηακ είδμξ ηδβακίηαξ.34 ημ πςνζυ Κάεδηαξ ηα θαθθαββμφεηζα ηα
έθηζαπκακ ιεηά ηα ηέθμξ ημο εενίζιαημξ ή ημο ηνφβμο, ςξ πνζεξθά. 34 ε ιενζηά πςνζά ένζπκακ
υθμ ημ ποθυ ζημ ηδβάκζ ηαζ έθηζαπκακ ιεβάθεξ πίηηεξ. Γζα κα δζαπςνίζμοκ ηζξ ιεβάθεξ πίηηεξ
απυ ηα θαθθαββμφδηζα ηα μκυιαγακ γέξνπο (Εχδζα) , γεξνχδθηα (Σζαηηίζηνα), θνηδάθαξεο
(Κοενέα) ή παππνχο (ηοθθμφνα).23 ε ιενζηά πςνζά υπςξ ζηδ Λφζδ, ηα θαθθαββμφδηζα ηα
έθεβακ αλέκπαηα μεξνηήαλα, εκχ ζημ Ρζγμηάνπαζμ ηα μκυιαγακ ηαξαρηά βζαηί απθχξ
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ακαηάηεοακ αθεφνζ ιε κενυ.34 εναίνμκηακ ιε γάπανδ, ιέθζ ή έρδια (πεηζιέγζ).23 Ο θατθαλάο
ήηακ υιμζμ παναζηεφαζια ιε ηα θαθθαββμφδηζα ιυκμ πμο ζημ ποθυ πνυζεεηακ αοβά ηαζ αθμφ
ηα ηδβάκζγακ ηα ιέθςκακ ιε έρδια..23 Παναπθήζζμ παναζηεφαζια ιε ημ ηασηακά ήηακ ηα
ινπινχηζηα πμο θηζάπκμκηακ ζημ Ρζγμηάνπαζμ.34 Οζ κμζημηονέξ υηακ παναζηεφαγακ ηζξ
θαββυπζηηεξ (29 Αοβμφζημο ηαζ 14 επηειανίμο) έθηζαπκακ ηαζ ηα θμοθθμφηζζα. ηα
θμοθθμφηζζα έδζκακ ζπήια ζακ ημνδυκζ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ηα έρδκακ ζε γςιυ πανμοπζχκ. Συζμ
δ μκμιαζία πμο έπμοκ μζ θαββυπζηηεξ υζμ ηαζ ηα θαθθαββμφδηζα θαίκεηαζ υηζ πνμένπεηαζ απυ ηδ
θέλδ θαβανυξ δδθ. παθανυξ ηαζ ιάθθμκ μθείθεηαζ ζηδ παθανή γφιδ ιε ηδκ μπμία
παναζηεοάγμκηακ.34
Οζ πηζζίεο ήηακ πίηηεξ ιε πμθφ θεπηυ θφθθμ πμο ηζξ έρδκακ ζηδ ζάηγδκ πςνίξ πνμζεήηδ
θαδζμφ.20 Οζ πίηηεξ πμο αθείθμκηακ ιε θάδζ ηαζ ρήκμκηακ ζηδ ζάηγδκ μκμιάγμκηακ ιαδφπηηεο ή
ιαφπηηεο. εναίνμκηακ ιε γάπανδ ή ιε ραξνππφκειν.20 Οζ δηπινπηζζίεο ήηακ θεπηέξ πίηηεξ πμο
άθεζθακ ημ θφθθμ ιε θάδζ, ηακέθα ηαζ γάπανδ ημ δίπθςκακ ηαζ ημ έρδκακ ζηδ ζάηγδκ. ε
ιενζηά πςνζά ημ θφθθμ αθμφ ημ άθεζθακ ιε θάδζ, ηακέθα ηαζ γάπανδ ημ ηφθζβακ ηαζ ημ έρδκακ
ζηδ ζάηγδκ.20 ηα πςνζά φζηθζπμ, Άβζμ Βαζίθεζμ, Νέμ Υςνζυ Πάθμο μζ δζπθμπζζζίεξ θέβμκηακ
θαηηηκέξθα ή θαηηηκέξθα ζαηδηνχ ηαζ ηα παζπάθζγακ ιε ημπακζζιέκα αιφβδαθα. ημ
Ρζγμηάνπαζμ ηα θαηηηκέξθα ηνπ ιαδηνχ ηα έρδκα ζηδκ πθάηα. Οζ πζζζίεξ επίζδξ ηδβακίγμκηακ
ηαζ ζε θάδζ.36 Οζ πζζζίεξ παναζηεοάγμκηακ ζοκήεςξ ιε ακέιπαημκ γοιάνζ ηαζ ηδβακίγμκηακ είηε
ζε εθαζυθαδμ είηε ζε ιίθθα πμίνμο, ακάθμβα ιε ηδ δζαεεζζιυηδηα ηδξ θζπανήξ φθδξ. ηδκ
πενζμπή Μυνθμο ηζξ πζζζίεξ ηζξ ηδβάκζγακ ζημ πνχημ θάδζ πμο πανήβαβακ ιεηά ηδ ζμδεζά ηςκ
εθζχκ, εκχ ζηδ Λάπδεμ ηζξ ηδβάκζγακ ιε ημ ηεθεοηαίμ θάδζ πμο έααγακ ζημ ζπίηζ.20 πςξ μζ
πζζζίεξ έηζζ ηαζ μζ δζπθμπζζζίεξ ηδβακίγμκηακ ηαζ ζεναίνμκηακ ιε καπξφκειν (ιέθζ απυ πανμφπζ)
ή ιε ιέθζ.36
Σα γιπηδηζηηθά ήηακ υιμζμ παναζηεφαζια ιε ηζξ δζπθμπζζζίεξ ιυκμ πμο ζηδ γφιδ
πνυζεεηακ νμδυζηαβια ηα αθμφ ηδβακίγμκηακ ηα ένζπκακ ζε ζζνυπζ.20 Σα βθοηγζζηζηά ήηακ
ιαηνυζηεκα ηαζ θεπηά ηαζ ζήιενα είκαζ βκςζηά ςξ δάηηοθα ηονζχκ. ε άθθα πςνζά υπςξ ζημ
Γίηςιμ, ηα θαηηηκέξθα ηα έρδκακ ζημ θμφνκμ. Οζ κμζημηονέξ άκμζβακ θφθθα θεπηά ηα άθεζθακ
ιε θάδζ, γάπανδ ηαζ αιφβδαθα ημπακζζιέκα , ημπμεεημφζακ ημ έκα πάκς ζημ άθθμ ηα ηφθζβακ
υθα ιαγί ηαζ ηα έρδκακ ζημ θμφνκμ.20 ημ πςνίμ Καπμφηζ ηδξ πενζμπήξ Μυνθμο, ηα ηαηηζιένηα
μκμιάγμκηακ δαραξφπηηηα εκχ ζε άθθα πςνζά θπιισηά θνχξλνπ, επεζδή απμηεθμφκηακ απυ
πμθθά θεπηά θφθθα γφιδξ.20
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Δικόνα 3. Γάτησλα Κσριών

ηδ Κφπνμ εηηυξ απυ ηα ηαηηζιένηα ιε θάδζ ζοκακηάιε ηαζ θαηηηκέξθα κε κίιια ζνίξνπ
(θανδί πμίνμο) ή ιε ηζίππα (αμφηονμ βάθαηημξ), ακάθμβα ιε ηδκ πενζμπή ηαζ ηδ δζαεεζζιυηδηα
ηςκ πνχηςκ οθχκ .37 Σα ηαηηζιένηα ιε ηδκ ιίθθα μκμιάγμκηακ κηιιφπηηηεο ηαζ ρήκμκηακ είηε
ζηδ ζάηγδκ, είηε ζηδ πθάηα. Άθθεξ θμνέξ μζ ιζθθυπζηεξ ηδβακίγμκηακ ζε θίπμξ απυ πμίνμ.20 Οζ
κμζημηονέξ βζα κα παναζηεοάζμοκ ηζξ ιζθθυπζηηεξ άκμζβακ θφθθμ απυ γφιδ πμο ημ άθεζθακ ιε
ιίθθα ζμίνμο.

34

Αοηά ηα ηαηηζιένηα

ζοκδείγμκηακ ζηα πςνζά ηδξ Μεζαμνίαξ ηαζ ζημ

Ρζγμηάνπαζμ, πενζμπέξ πμο δεκ είπακ ιεβάθδ παναβςβή θαδζμφ. ημ πςνζυ Κάνιζ ηδξ επανπίαξ
Κενφκεζαξ, ζηδ ιζθθυπζηηα πνυζεεηακ ζηαθίδεξ, αιφβδαθα ηαζ γάπανδ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ηδ
ηδβάκζγακ.

20

Οζ ιζθθυπζηεξ ζεναίνμκηακ ιε γάπανδ ή ιέθζ.37 Αηυια ηζξ ιζθθυπζηηεξ ηζξ έρδκακ

ζημ θμφνκμ. Οζ κμζημηονέξ άκμζβακ ιεβάθμ θφθθμ πμο ημ άθεζθακ ιε θζςιέκδ ιίθθα ζμίνμο,
πνυζεεηακ ηακέθα ηαζ γάπανδ ηαζ αθμφ ηδκ ηφθζβακ ηδκ έααγακ ζημ θμφνκμ.37 ηα κευηενα
πνυκζα, μζ κμζημηονέξ παζπάθζγακ ηζξ ιζθθυπζηηεξ ιε ημπακζζιέκα αιφβδαθα. Σα ηαηηζιένηα ιε
ηδ ηζίππα ημο βάθαηημξ μκμιάγμκηακ ηζηππφπηηηεο. Οζ ηζζππυπζηηεξ υπςξ ηαζ μζ ιζθθυπζηηεξ
ρήκμκηακ ζηδ ζάηγδκ ηαζ ζηδ πθάηα. Δπίζδξ ηδβακίγμκηακ ή ρήκμκηακ ζημ θμφνκμ. Γζα κα
παναζηεοάζμοκ ηζξ ηζζππυπζηηεξ μζ βοκαίηεξ άκμζβακ θφθθμ πμο ημ άθεζθακ ιε ηζίππα, ημ
δίπθςκακ ηαζ ημ έρδκακ.18 Σα ηαηηζιέηα ιε ηζίππα ηα έηνςβακ ιε γάπανδ ή ιέθζ ηαζ λδνμφξ
ηανπμφξ. Σζξ ηζζππυπζηηεξ ηζξ ηαηακάθςκακ ςξ δείπκμ είηε ηζξ ιεηέθενακ ζηα πςνάθζα βζα κα
θάκε μζ ενβάηεξ ημο εένμοξ .18 Οζ κμζημηονέξ ζοκήεζγακ κα ρήκμοκ ηζξ ηζζππυπζηηεξ ζημ θμφνκμ
υηακ γφιςκακ ρςιζά ηαζ άκααακ ημκ θμφνκμ. Αηυια ζημ θμφνκμ έρδκακ ηδκ αλαξφπηηηα, πίηηα
ιε ιογήενα. Οζ βοκαίηεξ άκμζβακ θφθθμ, άπθςκακ πάκς ακανή , ηακέθα ηαζ γάπανδ, ηδ ηφθζβακ
ηαζ αθμφ ηδκ έρδκακ ζημ θμφνκμ ηδκ πενίποκακ ιε ζζνυπζ.31

26

Ξεπςνζζηή εέζδ ζηδ ηοπνζαηή ημογίκα έπμοκ ηα πνπξέθθηα (ιπμονέηζα). Σα πμονέηηζα
είπακ ιζηνυ ζπήια ηαζ βζα ηδ παναζηεοή ημοξ μζ κμζημηονέξ άκμζβακ θφθθμ γφιδξ πμο ιέζα
έααγακ βέιζζδ ηαζ ηα λακάηθεζκακ δζπθχκμκηα ημ θφθθμ.

31

Ζ βέιζζδ ήηακ δζαθυνςκ εζδχκ ιε

παθμφιζ, ακανή, ηζιά, πυνηα, ιακζηάνζα, ηυηηζκμ ημθμηφεζ ηαζ αρληάvi βάθαηημξ. Γζα ηα
ιπμονέηζα ιε παθμφιζ, ηα ραιινπκέηηλα, μζ βοκαίηεξ ηζζβάνζγακ ηνζιιέκμ παθμφιζ, ρζθμημιιέκμ
ηνειιφδζ, δουζιμ ηαζ ηυθζακδνμ.31 Άθθμηε ζηδ βέιζζδ πνυζεεηακ αοβυ ηαζ ηα ιπμονέηζα αοηά
μκμιάγμκηακ ρηιιίκπνπξη.31 ηδ βέιζζδ βζα ηα ιπμονέηζα ιε ακανή, μζ κμζημηονέξ ακαιίβκοακ
ακανή ιε ηακέθα. Σα ιπμονέηζα ιε παθμφιζ ηαζ ακανή ζοκδείγμκηακ ηδκ εαδμιάδα ηδξ Σονζκήξ
(ηονμθάβμο) υπμο ηαηακάθςκακ πνμσυκηα ιε ηονί , βάθα ηαζ αοβυ.

18

Σα ιπμονέηζα ιε θετκά

(ηζιά) βίκμκηακ ιε πμζνζκυ ηζιά. ημ πςνίμ Κχια ημο Γζαθμφ ημκ ηζιά ημκ θμφζηςκακ ζε
ηναζί, λφδζ, ηυθζακδνμ βζα 6 έςξ 8 διένεξ, ζηδ ζοκέπεζα ημκ ηζζβάνζγακ ηαζ βέιζγακ ηα
ιπμονέηζα. ηα πςνζά Γαοθυξ ηαζ Αηακεμφ ιάγεοακ ηυηηζκα ιακζηάνζα απυ ημ αμοκυ, ηα
ηζζβάνζγακ ιε ηνειιφδζ, ιασκηακυ ηαζ δουζιμ. 31 Με ημ ιείβια αοηυ μζ κμζημηονέξ βέιζγακ ηα
πμονέηηζα. Γζα ηα ιπμονέηζα ιε πυνηα μζ βοκαίηεξ ιάγεοακ πυνηα υπςξ άβνζμ ζπακάηζ, κνιφρεο,
μηληαηνχο, άγξηα ιάραλα (ζέζημοθα), ηα ηζζβάνζγακ ιε ηνειιφδζ ηαζ πνυζεεηακ πθζβμφνζ.20 Με
πανυιμζμ ηνυπμ παναζηεφαγακ ηδ βέιζζδ βζα ηα θνινθνπνχξεθθα, ηα ιπμονέηζα ιε ηυηηζκμ
ημθμηφεζ. Φαίκεηαζ υηζ ηα ιπμονέηζα ιε ηα ιακζηάνζα, ηα πυνηα ηαζ ηδ ηυηηζκδ ημθμηφεα ηα
παναζηεφαγακ ζε πενζυδμοξ κδζηείαξ. 20

Δικόνα 4. Ποσρέκκια με αναρή και ταλλούμι.

Δκδζαθένμκ πανμοζζάγμοκ ηα ιπμονέηζα ιε ηνέια , ηα ζηάκηζε.31 Σα ζζάιζζζ ήηακ
ιεβάθα ιπμονέηζα ιε ηεηνάβςκμ ζπήια. Γζα ηδ ηνέια ακαιίβκοακ ζζιζβδάθζ, γάπανδ, ακευκενμ,
vi

Απκζά βάθαηημξ είκαζ ημ πνχημ πδηηυ βάθα ιεηά ηδ βέκκα.
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ιαζηίπα ημπακζζιέκδ ηαζ κενυ. Σα ζζάιζζζ παναζηεοάγμκηαζ έςξ ζήιενα ζηα πακδβφνζα.. Σδ
πενίμδμ ηδξ ζαναημζηήξ, ζηα πςνζά Κάης Γνοξ ηαζ Κυνκμ ηδξ επανπίαξ Λάνκαηαξ, μζ βοκαίηεξ
παναζηεφαγακ ηζξ δακπνπρρνχεο.20 Οζ γαιπμοππμφεξ ήηακ ιεβάθα ιπμονέηζα ιε πθζβμφνζ ή νφγζ
ηαζ ιάναεμ. Οζ γαιπμοππμφεξ μκμιάγμκηακ ηαζ ζαξαθνζηηαλά, αθμφ ιαβεζνεφμκηακ ηδ πενίμδμ
ηδξ ζαναημζηήξ. θα ηα είδδ ιπμονεηζχκ ρήκμκηακ είηε ζηδ ζάηγδκ, είηε ζηδ βάζηνα ή πθάηα.
οκήεςξ ηα ιπμονέηζα ηδβακίγμκηακ ζε εθαζυθαδμ ή ζε ιίθθα πμίνμο.
Οζ ζζεπαζηέο πίηεξ έιμζαγακ ιε ιπμονέηζα ιυκμ πμο ήηακ ιεβαθφηενεξ ηαζ ρήκμκηακ
ζημκ θμφνκμ.20 Γζα ηδ παναζηεοή ηςκ ζζεπαζηχκ (ζηεπαζηχκ) μζ κμζημηονέξ άκμζβακ θφθθμ
απυ γοιάνζ, έααγακ ιέζα βέιζζδ απυ ηυηηζκδ ημθμηφεα ή απυ άβνζα πυνηα ηαζ ημ ζηέπαγακ
πάθζ ιε δεφηενμ θφθθμ γφιδξ. Γζα ημ θυβμ αοηυ μζ πίηεξ μκμιάγμκηακ ζζεπαζηέξ. Οζ ζζεπαζηέξ
πμο είπακ ηυηηζκδ ημθμηφεα μκμιάγμκηακ θνινθνηέο.

23

ηδ βέιζζδ ηδξ ημθμημηήξ μζ βοκαίηεξ

ακαιίβκοακ ημιιέκμ ηυηηζκμ ημθμηφεζ, πθζβμφνζ, ζηαθίδεξ, θάδζ, ηνειιφδζ ηαζ ιπαπανζηά. ε
ιενζηά πςνζά πνυζεεηα θζδέ, δουζιμ ηαζ ιάναεμ.20 Οζ ζζεπαζηέξ πμο βειίγμκηακ ιε πυνηα
μκμιάγμκηακ ρνξηφπηηηεο.20 Πενζείπακ πυνηα υπςξ άβνζα ζπακάηζα, άβνζα θάπακα ( ζέζημοθα)
θαράκεξ, λζκζαημφξ, ηαζ άθθα πυνηα πμο έανζζηακ ζημοξ αβνμφξ.31, 35 πςξ ζηζξ ημθμημηέξ, ζηζξ
πμνηυπζηηεξ πνυζεεηακ πθζβμφνζ, ζηαθίδεξ, ηνειιφδζ. πςξ ακαθένεδηε πζμ πάκς μζ ζζεπαζηέξ
πίηεξ ήηακ πμθφ ιεβάθεξ, πενίπμο κηζή νθά (πενίπμο ιζζυ ηζθυ) ηαζ ρήκμκηακ ζημ θμφνκμ.
οκήεςξ μζ Κφπνζμζ ηζξ έηνςβακ ςξ ηφνζμ βεφια ηζξ διένεξ ηδξ ζαναημζηήξ, υπμο κήζηεοακ. 20
Οζ βοκαίηεξ παναζηεφαγακ πίηεξ δπκσηέο ή δθηαξηηζηέο ή πνχιιεο.20 Οζ πίηηεξ αοηέξ
θηζάπκμκηακ υπςξ ηα ρςιζά ιε πνμζεήηδ άθθςκ οθζηχκ. Οζ γοιςηέξ πίηεξ είπακ ζοκήεςξ
ζηνμββοθυ ζπήια ηαζ ρήκμκηακ ζημ θμφνκμ είηε ηαη’ εοεείακ ζηδ πθάηα ημο θμφνκμο, είηε
πάκς ζε ιεβάθα θφθθα ζοηζάξ. ηζξ πμφθθεξ άθθμηε πνυζεεηακ εθζέξ, δουζιμ, ηνειιφδζ, θάδζ,
ιάναεμ ηαζ ηυθζκδνμ ηαζ ηζξ έθεβακ ειησηέο,23 άθθμηε πνυζεεηακ πυνηα υπςξ άβνζμ ζπακάηζ,
ιάναεμ, λζκζαημφξ, ηυηηζκμ ημθμηφεζ, ιάναεμ, ηνειιφδζ, ηυθζακδνμ, ζηνμοεηζά ηαζ ηζξ έθεβακ
ρνξηφπηηηεο,

καξαζφπηηηεο,

μηληαηφπηηηεο,

θνινθφπηηηεο,

θνιηαληξφπηηηεο θαη ζηξνπζφπηηηεο ακηίζημζπα.20,

23, 31

καξαζφπηηηεο,

θξεκκπφπηηηεο,

Δηηυξ απυ κδζηίζζιεξ πίηεξ μζ βοκαίηεξ

παναζηεφαγακ πίηεξ κηιισκέλεο (ιε γςζηά οθζηά) ιε παθμφιζ, θαθνπξθά, ηζίππα, ηηηζηξίεο ηαζ
παζηυ ηνέαξ ηαζ μκμιάγμκηακ ραιινπκσηέο, θαθνπξφπηηηεο, ηζηππφπηηηεο, ηηηζηξφπηηηεο,
παζηφπηηηεο ακηίζημζπα.
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ηζξ παθθμοιςηέξ πνυζεεηακ ημιιάηζα απυ παθθμφιζ ηαζ δουζιμ.

ηζξ ηαθμονυπζηηεξ πνυζεεηακ ηαθμφνηα, ζηαθίδεξ, ηακέθα, βθοηάκζζμ ηαζ ιαονυημηημκ.18 Γζα
ηα ηαθμφνηα ζοκέθεβακ ηαεδιενζκά ηδ ηζίππακ (ημ αμφηονμ) απυ ημ βάθα, ημ έαναγακ ηαζ έηζζ
λεπχνζγακ ημ αμφηονμ πμο έιεκε ζηδκ επζθάκεζα εκχ ηάης απέιεκακ ηα ηαθμφνηα.6 ηδ
ηζζππυπζηηα πνυζεεηακ ηζίππα απυ βάθα ηαζ ηακέθθα. ηζξ ηζηζζνυπζηηεξ πνυζεεηακ ηζηζζνίεξ,
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ηακέθα ηαζ γάπανδ ή ιέθζ. Οζ ηζηζζνίεξ ήηακ ηα ημιιάηζα πμο απέιεκακ υηακ έθζςκακ ημ πμζνζκυ
θίπμξ βζα κα θηζάλμοκ ηδ ιίθθα (θζςιέκμ πμζνζκυ θίπμξ).37 Οζ παζηυπζηηεξ ήηακ πίηηεξ πμο
πνυζεεηακ ημιιάηζα απυ παζηυ πμζνζκυ.20 Σέθμξ μζ βοκαίηεξ παναζηεφαγακ θνθθνλφπηηηεο πμο
ήηακ θεπηέξ ηαζ πνυζεεηακ ζπυνμοξ, θνθθφλεο, απυ ηνειζεζά (ηξηκηζζφπηηηεο) ή ζρνίλν
(ζζηλλφπηηηεο) ηαζ ζηαθίδεξ.20,21,23 οκήεςξ ηζξ ημηημκυπζηηεξ ηζξ άθδκακ κα λενμρδεμφκ ζημ
θμφνκμ.20
3.1.7 Σνχπεο απφ ζηηεξά.
Μζα ζεζνά απυ οπμδεέζηενα είδδ δζαηνμθήξ θηζάπκμκηακ απυ αθεφνζ ζζηανζμφ, πθζβμφνζ
ηαζ κενυ, ηονίςξ απυ ηζξ πζμ θηςπέξ μζημβέκεζεξ. Σέημζα ήηακ μ θνπξηνπινπνξηφο, δ γξνχηα, ν
ηζηνξβάο θαη ε ςνπκφζνπππα.
O θνπξηνπινπνξηφο ήηακ ιζα εφημθδ ζμφπα ιε απθά οθζηά. Παναζηεοαγυηακ ιε αθεφνζ
ηαζ κενυ.34 Οζ κμζημηονέξ αθμφ έανεπακ ηα δάηηοθα ημοξ ιε κενυ, νάκηζγακ ημ αθεφνζ, ιέπνζ κα
ζπδιαηζζημφκ ιζηνέξ ιπάθεξ γοιανζμφ, ηα θνπηξνπβνχζθηα (ιζηνέξ ιπάθεξ απυ γοιάνζ), πμο ηζξ
έαναγακ ζε κενυ. Γζα κα δχζμοκ ηαθφηενδ βεφζδ ζηδ ζμφπα, μζ κμζημηονέξ ηδβάκζγακ ημιιάηζα
ρςιζμφ ηαζ ηα πνυζεεηακ ζημ παναζηεφαζια. Ο ημονημοθμπμνηυξ ζοκδεζγυηακ ηονίςξ ζε
πενζυδμοξ κδζηείαξ. ηδ πενζμπή ημο Ρζγμηανπάζμο ζε πενζυδμοξ ιδ κδζηείαξ, έαναγακ ημ
ιείβια ζε ηαηζζηίζζμ βάθα ηαζ ημ ζέναζνακ ιε παθμφιζ. ηα πςνζά Άζζζα ηαζ Λεοηυκμζημ ηδξ
επανπίαξ Αιιμπχζημο, ημ έδεζια αοηυ μκμιαγυηακ γξνχηα, εκχ ζηα πςνζά ηδξ Πάθμο
ηξηθηάξηλ.20
πςξ ακαθένεζ μ Π. Μ. αιανάξ δ μκμιαζία ημο εδέζιαημξ πζεακχκ κα πνμένπεηαζ απυ
ηζξ θέλεζξ –ημνδφθδ πμο ζδιαίκεζ ζπεζνί ηαζ -πμθηυξ πμο ζδιαίκεζ παναζηεφαζια απυ αθεφνζ.
Ο Γ. Λμοηάξ ζημ «Γισζζάξην» ημο (Κέκηνμ Δπζζηδιμκζηχκ Δνεοκχκ, VII, 1979, ζεθ. 246)
ακαθένεζ βζα ημ ημονημοθμπμνηυ: « Κνπξδνπιφγξνπηαο (μ, δ) : -Σνζθηάνζκ, (ημ), είδμξ αεάναξ ή
πμθημφ, αθεονζά (ημονημφηζ) δδθ. ιαβείνεοια ελ αθεφνμο, ηνζαυιεκμο δζ’ φδαημξ ηαζ
ζπδιαηίγμκημξ ζθαζνίδζα γφιδξ ή ημνδμφθζα».22
Πανυιμζμ έδεζια ιε ημ ημονημοθμπμνηυ ήηακ δ γξνχηα.22 Πανυθμ πμο μ ηνυπμξ
παναζηεοήξ ηδξ βνμφηαξ δζέθενε απυ πενζμπή ζε πενζμπή, ηα ααζζηά ζοζηαηζηά ηδξ ζμφπαξ
ήηακ αθεφνζ ηαζ κενυ. ηα πςνζά Σναπχκζ, Κοενέα, Μζα Μδθζά ηαζ Μαναευαμοκμ, μζ
κμζημηονέξ έαναγακ αθεφνζ ζε κενυ ιέπνζ κα βίκεζ ποθυξ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα πνυζεεηακ
ηζζβανζζιέκμ ηνειιφδζ ή ημιιάηζα απυ ρςιί.20 Οζ ηάημζημζ ημο πςνζμφ Καθμβναία ακηί βζα
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ρςιί πνυζεεηακ ιζηνά ιαηανυκζα, εκχ ζημ πςνζυ Υάνηγζα έαναγακ ιαγί ιε ημ αθεφνζ
πμκδναθεζιέκμ ζζηάνζ.
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Ακηίεεηα ζημ πςνίμ Σζαηηίζηνα δ βνμφηα είπε βθοηζά βεφζδ.23 Οζ

βοκαίηεξ αθμφ έαναγακ ημ ζζιζβδάθζ ιέπνζ κα πμθημπμζδεεί, πνυζεεηακ έρδια (πεηζιέγζ).23 Δκχ
ζημ πςνζυ Άζζζα, μζ κμζημηονέξ πνυζεεηακ ζημ ποθυ, ηαηά ημ ιαβείνεια νμδυζηαβια ηαζ
γάπανδ.21 Ζ βνμφηα ήηακ ιζα απθή παναζηεοή ιε απθά οθζηά πμο ηαηακαθςκυηακ ςξ πνςζκυ ηζξ
ηνφεξ διένεξ ημο πεζιχκα , αθθά ηαζ έκα πνυπεζνμ θαβδηυ πμο ηαηακαθςκυηακ υθεξ ηζξ χνεξ
απυ ηζξ θηςπυηενεξ μζημβέκεζεξ.18
ηα πςνζά ηδξ ηαηεπυιεκδξ ζήιενα Μεζαμνίαξ, μζ κμζημηονέξ παναζηεφαγακ ηδ
ζεκεηζθηάλ, πμο ήηακ ζμφπαξ πμο ιε ιμζάγεζ ιε ηδ βνμφηα.22 Σμ ηφνζμ ζοζηαηζηυ ηδξ ζμφπαξ
αοηήξ ήηακ ημ πθζβμφνζ (πμονημφνζκ) ή μ θζδέξ.22 Οζ κμζημηονέξ έαναγακ ημ πθζβμφνζ ή ημ θζδέ,
πνυζεεηακ αθεφνζ ηαζ ακαηάηεοακ πμθφ ηαθά ιέπνζ κα βίκεζ έκαξ παπφνεοζημξ ποθυξ , ζηπιάξηλ.
πςξ ηαζ δ βνμφηα, δ ζδιεζεηζά ηνςβυηακ πμθφ γεζηή ηονίςξ ηζξ ηνφεξ ημο πεζιχκα. Γζα κα
βίκεζ ημ έδεζια πζμ εφβεζημ, μζ κμζημηονέξ πνυζεεηακ θνθθνπξνχζθηα, ρίπμοθα ρςιζμφ
ηδβακζζιέκα ζε εθαζυθαδμ. Αλίγεζ κα ακαθενεεί υηζ αηυιδ ηαζ ιέπνζ ζήιενα μ ηοπνζαηυ θαυξ
πνδζζιμπμζεί ιεηαθμνζηά ηδ θνάζδ «Έθακα ηνλ ζεκεηζθηά» , δδθ. έδεζνα ηυζμ πμθφ ηάπμζμκ
πμο δε έιεζκε ηυηαθμ ζημ ζχια ημο, ημ πμθημπμίδζα υπςξ ηδ ζμφπα πμο ηδκ έηακακ ποθυξ. 22
Ο ηζηνξβάο ή δ πνπξθνπξφζνππα ήηακ έκα άθθμ είδμξ ζμφπαξ , πμο μζ κμζημηονέξ ημ
παναζηεφαγακ ιε αθεζιέκμ πθζβμφνζ.20 οβηεηνζιέκα έαναγακ ημ πθζβμφνζ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα
ειπθμφηζγακ ηδ βεφζδ ηδξ ζμφπαξ ιε θαηζνπξνχεο. Οζ ηαηζμονμφεξ ήηακ ηδβακζζιέκμ ρςιί ηαζ
ηνειιφδζ. ε άθθα πςνζά πνυζεεηακ ζηδ ζμφπα εηηυξ απυ ρςιί ηαζ ηνειιφδζ, θζδέ ή
ρζθμημιιέκμ ηυηηζκμ ημθμηφεζ.20 πςξ ηαζ μζ άθθεξ ζμφπεξ μ ηζζμναάξ ηαηακαθςκυηακ ημ
πνςί.
Σέθμξ δ ςνπκφζνπππα ή ηα ςνπκνχδθηα ήηακ ζμφπα πμο παναζηεοαγυηακ ιε ημιιάηζα
παθζμφ ρςιζμφ. Οζ βοκαίηεξ ηζζβάνζγακ ηα ημιιάηζα ρςιζμφ ζε θάδζ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ηα
έαναγακ ζε κενυ.

20

Με αοηυ ημκ ηνυπμ μζ κμζημηονέξ εηιεηαθθεφμκηακ ημ παθζυ ρςιί. ημ

πςνζυ Σζαηηίζηνα , μζ κμζημηονέξ αθμφ ηζζβάνζγακ ημιιάηζα ρςιζμφ, ηα έαναγακ ζε έρδια
πμο ημ αναίςκακ ιε κενυ. 23 Σδ ζμφπα αοηή ζοκήεζγακ κα ηδ πνμζθένμοκ ζημοξ γδηζάκμοξ.
οιπεναζιαηζηά ηα δδιδηνζαηά ηαζ ηονίςξ ημ ζζηάνζ ήηακ δ πνχηδ φθδ βζα πμθθά
παναζηεοάζιαηα πμο ήηακ ηφνζαξ ζδιαζίαξ βζα ηδκ επζαίςζδ ηςκ Κοπνίςκ. Πμζηζθία
εδεζιάηςκ παναζηεοάγμκηακ ιε ζζηάνζ πμο δ πνήζδ ημοξ δεκ ήηακ ιυκμ ηαεδιενζκή αθθά ηαζ
εεζιμηοπζηή.
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3.2. Γάια θαη Γαιαθηνθνκηθά Πξντφληα.
3.2.1. Κηελνηξνθηθέο δξαζηεξηφηεηεο.
ηδκ Κφπνμ, δ εηηνμθή αζβμπνμαάηςκ, πμίνςκ ηαζ αμδζχκ ακαπηφπεδηε ήδδ απυ ηδ
Νεμθζεζηή πενίμδμ. Καηά ημοξ ζζημνζημφξ υιςξ πνυκμοξ, δ εηηνμθή αμμεζδχκ πενζμνίζηδηε
πμθφ. Σμ 18μ αζχκα, μ Ανπζιακδνίηδξ Κοπνζακυξ ακαθένεζ υηζ δ εηηνμθή ηςκ αβεθάδςκ δεκ
ήηακ δζαδεδμιέκδ ηαζ υηζ μζ κηυπζμζ δεκ ηαηακάθςκακ ημ ιμζπανίζζμ ηνέαξ.12 Απυ ηζξ ακαθμνέξ
θαίκεηαζ πςξ μζ Κφπνζμζ δεκ ζοκήεζγακ κα ηαηακαθχκμοκ θνέζημ βάθα. Πανυθα αοηά έηηνεθακ
γχα ηονίςξ βζα ηδ παναζηεοή ηονζχκ. Ο Ανπζιακδνίηδξ Κοπνζακυξ ζημ ένβμ ημο «Ηζηνξία
ρξνλνινγηθή ηεο λήζνπ Κχπξνπ» εβηςιζάγεζ ηα ηονζά πμο παναζηεοάγμκηακ ηςκ πςνζχκ
Αηακεμφ, Κεθαθχκ ηαζ ηδξ Πάθμο ςξ ελαίνεηα.12 Ο Α. αηεθθάνζμξ ζημ ένβμ ημο «Τα
Κππξηαθά» ακαθένεζ υηζ ηα πνυααηα ηδξ Κφπνμο είπακ πθαηεία μονά πμο μκμιαγυηακ βάθια ηαζ
υηζ μζ ηάημζημζ ζοκήεζγακ κα ηα ζθάγμοκ ζε ιζηνή δθζηία βζα κα ηαηακαθχζμοκ ημ ηνέαξ.13 Ο
Possot, ζενέαξ απυ ηδ Coulommiers ηδξ Brie πμο επζζηέθηδηε ηδ Κφπνμ ημ 1532, ηαηαβνάθεζ
υηζ ηα πνυααηα ήηακ ιεβαθφηενα απυ αοηά πμο βκχνζγε ηαζ είπακ ηνίπςια ζακ εθαθζμφ.14
Δπζπθέμκ ζηα ζοββνάιιαηα ηςκ Ανπ. Κοπνζακμφ ηαζ Α. αηεθθάνζμο ακαθένεηε

υηζ μζ

ηάημζημζ πςθμφζακ ημ ηνέαξ ηςκ πνμαάηςκ, ηςκ αζβχκ ηαζ ηςκ πμίνςκ, αθμφ πνχηα ημ
απμλήναζκακ. 12,13 Ο πενζδβδηήξ F. Suriano, πμο ανέεδηε ζημ κδζί ηδ πενίμδμ ηδξ Δκεημηναηίαξ
(1484), ακαθένεζ υηζ ημ ηνέαξ ζημ κδζί ήηακ άθεμκμ ηαζ ιπμνμφζε ηάπμζμξ κα αβμνάζεζ δχδεηα
πνυααηα ιε έκα δμοηάημ.14 Ζ ιανηονία ημο Ηηαθμφ πενζδβδηή Martoni, πμο ηαλίδερε ζηδ Κφπνμ
ηδ πενίμδμ ηδξ Φναβημηναηίαξ (1395), ηαηαδεζηκφεζ υηζ μζ ηάημζημζ έηηνεθακ βμονμφκζα ζηα
ζπίηζα ημοξ.14
πςξ θαίκεηαζ δ εηηνμθή γχςκ ήηακ ιζα δζαδζηαζία πμο λεηίκδζε απυ ηα πνμσζημνζηά
πνυκζα ηαζ ζοκεπίγεηαζ έςξ ζήιενα ζηδ Κφπνμ. Σα ημπάδζα ηςκ αζβμπνμαάηςκ πνυζθενακ ιζα
πμζηζθία πνμσυκηςκ ζημοξ ηαημίημοξ. Σδ θνμκηίδα ηςκ ημπαδζχκ ηδκ είπακ μζ αμζημί. Ζ
ηαεδιενζκυηδηα ημο αμζημφ λεηζκμφζε ηα πανάιαηα, ιε ηδκ ακαημθή ημο ήθζμο ηαζ ηεθείςκε ιε
ηδ δφζδ ημο ήθζμο.15 Ζ πνχηδ ενβαζία ημο αμζημφ ήηακ ημ άνιεβια ηςκ πνμαάηςκ. Ο αμζηυξ
ιε βνήβμνεξ ηζκήζεζξ, ηαεζζιέκμξ πάκς ζε ζηαικί άνιεβε ηα πνυααηα ηαζ ημ βάθα ημ ζοκέθθεβε
ζημ γαιεπηήξηλ vii.15
Αθμφ ηεθείςκε ημ άνιεβια ηςκ γχςκ μ αμζηυξ ηζκμφζε βζα ηδ ιεβάθδ δζαδνμιή ηδξ
αμζηήξ.15 Ζ βνχξθα, μ δενιάηζκμξ πμζιεκζηυξ ζάημξ, ήηακ ημ απαναίηδημ ενβαθείμ ημο αμζημφ.
vii

Σμ βαθεοηήνζ ήηακ ημ δμπείμ πμο ζοθθεβυηακ ημ βάθα ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ιεηαββζγυηακ ζημ πανηγίκ (πάθηζκμ
δμπείμ).
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Μέζα ζηδ αμφνηα μ αμζηυξ έααγε ημκ ακαπηήνα ημο, ημ ζμοβζά ημο ηαζ ημ θαηηίθθηλ ημο.15 Σμ
ηαηηίηηζκ ήηακ ημ πνυπεζνμ θαβδηυ πμο ιεηέθενε ιαγί ημο. Πενζθάιαακε ζοκήεςξ θίβμ λενυ
ρςιί, παθμφιζ, ακανή (ιογήενα), εθζέξ, έκα – δφμ ηνειιφδζα ηαζ θίβμ ηναζί ή κενυ. ηα πςνζά
ηδξ Πάθμο, μζ αμζημί ζηδ αμφνηα είπακ ηαζ θανδί πμο ήηακ οπμδυνζμ θίπμξ ημο πμίνμο πμο ζημ
ελςηενζηυ ιένμξ θένεζ δένια γχμο.

37

Μένμξ απυ ημ ηαηηίηηζκ ηαηακαθςκυηακ απυ ημ αμζηυ

ζημ ιπμφηηςια (πνυβεοια) βφνς ζηζξ εκκέα ημ πνςί.

15

Σμ ιεζδιένζ πμο μ ήθζμξ έηαζβε, μ

αμζηυ ζηαιαημφζε ηδ πενζμδεία ηςκ γχςκ βζα κα λαπμζηάζμοκ ηαζ κα πζμφκ θίβμ κενυ. Σμ ίδζμ
έηακε ηαζ μ αμζηυξ πμο ζημκ ίζηζμ ηάπμζμο δέκηνμο ηαηακάθςκε υηζ είπε απμιείκεζ απυ ημ
ηαηηίηζκ. Σμ απυβεοια μ αμζηυξ έπαζνκε ημ δεηιίληαηηθν (απμβεοιαηζκυ βεφια) πμο ζοκήεςξ
πενζθάιαακε ημ θανδί.37 Έηζζ μ ηαηάημπμξ αμζηυξ, ιε ημ ζμοβζά αθαζνμφζε ημ δένια ημο γχμο
απυ ημ θανδί ηαζ ημ έηνςβε βζα κα πμνηάζεζ ηδ πείκα ημοξ ιέπνζ ημ δείπκμ.37 Σμ ζμοβζά ημκ
πνδζζιμπμζμφζε επίζδξ βζα κα ηυαεζ άβνζα πυνηα ηαηάθθδθα πνμξ ανχζδ ή βζα κα ηαεανίζεζ
ηάπμζμ θαβυ πμο ζοκήεςξ ζηυηςκε ιε ηδ ιαβημφνα ημοξ.15

Παθζά πμο ημ ηοκήβζ ήηακ

εθεφεενμ, μ αμζηυξ είπε ιαγί ημο ηοκδβεηζηυ υπθμ ηαζ ηοκδβμφζε ηαεχξ έαμζηε.15 Άθθμηε μ
αμζηυξ έθηζαπκε ηνέαξ θιέθηηθν, ακμίβμκηαξ θάηημ ζημ αμοκυ. οβηεηνζιέκα άκμζβε θάηημξ
ζημ πχια, πμο ημ πφνςκε ιε ηάναμοκα, ζηδ ζοκέπεζα ημπμεεημφζε ιέζα ημ ηνέαξ πμο ήηακ
ηοθζβιέκμ ζε ημιάνζ ηαζ ημ ζηέπαγε ιε ηάναμοκα.35 Σμ ηνέαξ ρδκυηακ ανβά ηαζ μκμιαγυηακ
ηθέθηζημ. Με ηδ δφζδ ημο ήθζμο ημ ημπάδζ ηαηεοεοκυηακ ζημ ιακηνί ηαζ έηζζ ηεθείςκε δ
δφζημθδ διένα ημο αμζημφ.
3.2.2. Δίδε ηπξηψλ πνπ παξαζθεπάδνληαλ.
Ζ ηαηενβαζία ημο βάθαηημξ πμο ζοκέθεβακ μζ αμζημί δζέθενε ακάθμβα ιε ηδκ επμπή ηαζ
ηδ ζφζηαζδ ημο βάθαηημξ ζε θζπανά. Σμ ηπξφπηζακαλ, υπςξ απμηαθμφζακ μζ Κφπνζμζ ηδ
ιεηαηνμπή ημο βάθαηημξ ζε παθμφιζ ή ακανή, λεηζκμφζε ζηα ιέζα Φθεαάνδ ηαζ ζοκεπζγυηακ
έςξ ημκ Ημφκζμ πμο ημ βάθα θζβυζηεοε.39. Πανυθα αοηά, ιέζα απυ ιανηονίεξ, θαίκεηαζ υηζ δ
ηαθφηενδ πενίμδμξ ηονμπζάζιαημξ ήηακ ημοξ ιήκεξ Απνίθζμ ηαζ

Μάζμ.15 οκήεςξ ηδ

δζαδζηαζία παναζηεοήξ ηςκ ηονζχκ ηδκ ακαθάιαακε δ βοκαίηα ημο αμζημφ. Ζ βοκαίηα αθμφ
ζοκέθθεβε ημ βάθα, ημ θίθηνανε ιε ηδ αμήεεζα ηδξ θνπξνχθιαο (αναπκμΰθακημ φθαζια ιε ημ
μπμίμ βίκμκηακ ηα ιακηήθζα ηδξ ηεθαθήξ), ημ ένζπκε ζηδ ραξθνκαείξηζζα ή ζημ ραξηδίλ (ιεβάθδ
επζηαζζζηενςιέκδ ηαηζανυθα) ηαζ ημ έαναγε ζηδ κζζηζάκ (εζηία).15 ηακ ημ βάθα έθηακε ζημοξ
38-40 ααειμφξ Κεθζίμο πνυζεεηε ηδ ππδθηά.15 Ζ ποδηζά ήηακ απμλδναιέκμ ηαζ αθαηζζιέκμ
ζημιάπζ κεμβέκκδημο γχμο πμο δεκ είπε εζζαπεεί ζηδ δζαηνμθή ημο πμνηάνζ αθθά ιυκμ βάθα
εδθαζιμφ.40 Ζ ποδηζά πνμενπυηακ απυ ζημιάπζ πνμαάημο, ηαηζζηζμφ ή πμίνμο ηαζ
πνδζζιμπμζείημ βζα κα πήλεζ ημ βάθα, αθμφ πενζείπε ηα ακαβηαία έκγοια. Μεηά ηδ πνμζεήηδ ηδξ
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ποδηζάξ ζημ γεζηυ βάθα , δ βοκαίηα ιε ηαεανά πένζα ηδ ιάθαγε βζα κα ιαθαηχζεζ. ηδ ζοκέπεζα
δ ποδηζά αθαζνείημ ηαζ δ πανημιαείνζζζα ηαθοπηυηακ ιε ημ ηζέζημ (ράεζκμξ πακένζ).15 Ζ
εενιμηναζία ημο βάθαηημξ έπνεπε κα παναιείκεζ ζηαεενή βζ’ αοηυ δ βοκαίηα ηάεε ηυζμ
εκίζποε ηδ θςηζά.
ε ιζηνυ πνμκζηυ δζάζηδια, ημ βάθα έπδγε ηαζ ζηδκ επζθάκεζα ημο λεξφγαινπ (μνυξ)
ακέααζκε ημ γξνζηλφ, ημ ηονυπδβια.15 Ζ βοκαίηα ηυηε είηε ιε ηα πένζα είηε ιε ηδ αμήεεζα
ζζεξνθνπηάιαο (ηνοπδηή ημοηάθα), αθαζνμφζε ηδ ιάγα ημο ηονμπήβιαημξ ηαζ ιε ιαθάλεζξ,
ηνίρζιμ ηαζ γφιςια ημ ζηνάββζγε.15 ηδ ζοκέπεζα ζπδιάηζγε ιζηνέξ πίηηεξ ηονμπήβιαημξ, πμο
ηζξ δίπθςκε πνμζεέημκηαξ λενυ δουζιμ ηαζ αθάηζ δίκμκηαξ ημ βκςζηυ ζπήια ημο παθμοιζμφ ηαζ
ηζξ άθδκε κα ζηναββίλμοκ.
ζμ δ κμζημηονά πενίιεκε ηδκ απμζηνάββζζδ ηςκ παθμοιζχκ, παναζηεφαγε ηδκ ακανή.
Ζ δζαδζηαζία πμο αημθμοεείημ ήηακ πνμζεήηδ βάθαηημξ ζημκ κμνυ ηαζ ακαηάηεια ιε έκα θεπηυ
ηαθάιζ πμο είπε ζηδκ άηνδ έκα ημιιάηζ δξνπκπί (εοιάνζ).39 ε ιζηνυ πνμκζηυ δζάζηδια,
ακενπυηακ ζηδκ επζθάκεζα δ ακανή (ιογήενα) πμο ζοθθεβυηακ ηαζ έιπαζκε ζε ηαιάξηα
(ζςθδκμεζδέξ θίθηνμ απυ ζηθοκίηγζα, θνφβακα) βζα κα ζηναββίλεζ.15 Μεηά ηδκ απμζηνάββζζδ, δ
βοκαίηα αθάηζγε ηαζ απμλήνακε ζημκ ήθζμ ηδκ ακανή. Σδ λενή ακανή, μζ Κφπνζμζ ζοκήεζγακ κα
ηδ ηνίαμοκ ηαζ κα ηδκ πνμζεέημοκ ζηα ιαηανυκζ.18 Δζδάθθςξ ηδκ πνδζζιμπμζμφζακ βζα ηδ
παναζηεοή ηςκ ιπμονεηζχκ (πμονεηηζχκ), ζοκήεςξ ηδκ εαδμιάδα ηδξ Σονζκήξ. 20
Αθμφ ηεθείςκε δ δζαδζηαζία παναζηεοήξ ηδξ ακανήξ, δ κμζημηονά έρδκε ηα ςιά
παθμφιζα ζηδ πανημιαείνζζζα ιε ημκ κμνυ.15 Σα παθμφιζα ήηακ έημζια υηακ ακέααζκακ ζηδκ
επζθάκεζα ημο κμνμφ. Καηά ημ ρήζζιμ ηςκ παθθμοιζχκ, ζε

ηάπμζα πςνζά ένζπκακ ζηδ

ηαηζανυθα ςιά ζφηα βζα κα ιδ πηάζνπλ αππεηνχξθα (ζημοθήηζα).39 Σέθμξ αθμφ ρήκμκηακ, ηα
θφθαζζακ ζε εζδζηυ δμπείμ πμο μκμιαγυηακ θνχξειινο ή ραιινπκφθνπδα. ημ δμπείμ, δ βοκαίηα,
πνυζεεηε μνυ ηαζ γεζηυ εθαζυθαδμ ή ζαπςκυνζγα βζα κα δζαηδνδεμφκ ηα παθμφιζα βζα ιεβάθμ
πνμκζηυ δζάζηδια.15 Σα παθμφιζα ηαηακαθχκμκηακ υθμ ημ πνυκμ είηε ςξ πνμζθάζκ (πνυβεοια)
είηε βζα ηδ παναζηεοή ιπμονεηζχκ ιε παθμφιζ.31 Οζ Κφπνζμζ πνμηζιμφζακ ηα παθμφιζα απυ
αζβμπνυαεζμ βάθα, πμο ήηακ ιαθαηά.15 Πανυθα αοηά, ακ ηάπμζμξ αμζηυξ είπε ζημ ημπάδζ ημο
ιυκμ πνυααηα, δ πνμζεήηδ ηαηζζηίζζμο βάθαηημξ ήηακ απαναίηδηδ βζα ηδ παναζηεοή
παθμοιζχκ.15 Οζ ηάημζημζ ηςκ πςνζά ημο Σνμυδμοξ πμο δεκ ελέηνεθακ πνυααηα , παναζηεφαγακ
παθμφιζα ιυκμ ιε αζβζκυ βάθα. Αοηά ηα παθμφιζα μκμιάγμκηακ πνπξσηά (ζηθδνά).15
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Σμ ηοπνζαηυ ηονί, ημ παθμφιζ, ήηακ βκςζηυ βζα ηδ πμζυηδηα ημο ζημ ελςηενζηυ απυ ηδ
Ρςιασηή πενίμδμ.41.Καηά ηδκ Δκεημηναηία, μ F. Bustron (1554) ηάκεζ ακαθμνά ζημ ηονί πμο
θεβυηακ παθθμφιζ (ζηα ζηαθζηά-εκεηζηά 'calumi') πμο ημ παναζηεφαγακ μζ ηάημζημζ ημο κδζζμφ
ημ ιήκα Μάνηζμ. ε επζζημθή ημο E. Pesaro (1563), πμο επζζηέθηδηε ηδκ Αιιυπςζημ, ακαθένεζ
υηζ ημ ημπζηυ ηονί παναβυηακ απυ ιίβια πνυαεζμο ηαζ αζβζκμφ βάθαηημξ, ημ μπμίμ υιςξ δεκ
δζαηδνείημ βζα ιεβάθμ πνμκζηυ δζάζηδια.41 Ο R. Pococke (1738) επζζηέθηδηε ηδκ Κφπνμ
ηαηαβνάθεζ πςξ μζ Κφπνζμζ παναζηεφαγακ ηονί απυ βάθα αζβχκ. Σμ ηονί αοηυ ήηακ πενζγήηδημ
ηαζ ημ ηαθφηενμ ηονί ζηζξ βεζημκζηέξ πχνεξ ονία ηαζ Παθαζζηίκδ. πςξ ακαθένεδηε, μ
Ανπζιακδνίηδξ Κοπνζακυξ βνάθεζ βζα ημ παθμφιζ «ραιινχκηα, ήηνη γιψζζαη απφ ηπξί
λνζηηκφηαηα» ηα μπμία πανάβμκηακ απυ βάθα πνμαάηςκ ηαζ αζβχκ.

12

Ζ μκμιαζία ημο

παθμοιζμφ θαίκεηαζ υηζ πνμήθεε απυ ημ ανααζηυ khallum ή helime. 39 ηδ Γαιαζηυ μζ κμιάδεξ
έδζκακ ζηα ηονζά πμο παναζηεφαγακ ζπήια πανεεκζημφ ιαζημφ ηαζ δ θέλδ ηγίπζκ πεθίιε
ζδιαίκεζ ιαζημεζδήξ, κςπυξ, ιαθαηυξ ηονυξ.

Δικόνα 5. Χαλούμι

πςξ ακαθένεδηε πζμ πάκς ημ παθμφιζ ηαζ δ ακανή ηαηακαθςκυηακ απυ ημοξ Κφπνζμοξ
αβνυηεξ ςξ πνμζθάζ ιε ρςιί, ηνειιφδζ, εθζέξ ηαζ ημοηζά ζημ πςνάθζ.15 Αηυια δ μζημβέκεζα ημο
αμζημφ ζοκήεζγε κα ημ ηαηακαθχκεζ υηακ δεκ οπήνπε θαβδηυ ζηδκ μζηία. Γζα ημ θυβμ αοηυ μζ
αμζημί δεκ εεςνμφζακ ηα βαθαηημημιζηά πνμσυκηα πμο παναζηεφαγακ ζδιακηζηά ζημ κα ημοξ
πνμζδχζμοκ εζζυδδια. Σα πνμσυκηα πμο παναζηεφαγακ ιυθζξ πμο ηάθοπηακ ηζξ ακάβηεξ ηδξ
μζημβέκεζαξ ηαζ ηςκ ζοββεκχκ ημοξ ηαζ ιυκμ ιζα ιζηνή πμζυηδηα πςθείημ. Άθθςζηε, ζε πςνζά
πμο δεκ άκεζγε δ εηηνμθή γχςκ, μζ ηάημζημζ είπακ ζηδκ αοθή ημοξ 2-3 αίβεξ ή πνυααηα βζα κα
ηαθφπημοκ ηζξ ακάβηεξ ημοξ ζε βάθα. Δκδζαθένμκ πανμοζζάγεζ ημ ζφζηδια αθθδθμαμήεεζαξ πμο
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είπακ ακαπηφλεζ μζ βοκαίηεξ πμο δεκ είπακ ανηεηυ βάθα ζηδ δζάεεζδ ημοξ βζα ηδ παναζηεοή
ηονζχκ.42 Γζα ηδ παναζηεοή ηονζχκ μζ βοκαίηεξ πνεζάγμκηακ ιεβάθεξ πμζυηδηεξ βάθαηημξ,
πενίπμο 5-7 μηάδεξ βάθα βζα ιζα μηά παθμφιζα, πμζυηδηεξ πμο δεκ ήηακ εθζηηυ κα ζοθθέλμοκ
ιε 2-3 αίβεξ ηαζ κα δζαηδνήζμοκ βζα ιεβάθμ πνμκζηυ δζάζηδια, θυβς έθθεζρδξ ροβείςκ.15 Έηζζ
μζ βοκαίηεξ ηδξ ίδζαξ βεζημκζάξ, έδζκακ ημ βάθα πμο ζοκέθεβακ ζε ιία βζα κα παναζηεοάζεζ ηα
παθμφιζα ηδξ. Σζξ επυιεκεξ διένεξ ημ βάθα δζκυηακ ζε ιζα άθθδ βοκαίηα ηαζ έηζζ εκηυξ ιζα
εαδμιάδαξ υθα ηα κμζημηονζά παναζηεφαγακ ηα παθμφιζα πμο απαζημφκηακ .42
Ηδζαίηενμ ηονί, πμο επίζδξ μζ βοκαίηεξ παναζηεφαγακ ιε αζβμπνυαεζμ βάθα, ήηακ ημ ηπξί
ησλ θιανχλσλ ή ημ παθίηηθν ηπξί.15 Σμ παθίηζημ ηονί δεκ ήηακ άθθμ απυ ημ βνμζζκυ, πμο
έιπαζκε ζε εζδζηά ηαθάνζα ηαζ πζεγυηακ βζα κα ζηναββίλεζ. Ζ βοκαίηα πμο παναζηεφαγε ημ ηονί,
έαναγε ημ βνμζζκυ ζημ μνυ πμο απέιεκε ιεηά ηδ παναζηεοή ηδξ ακανήξ ηαζ ημ αθάηζγε.15 Μεηά
απυ ιενζηέξ διένεξ ημ έαβαγε απυ ημ ηαθάνζ ηαζ ημ άθδκε ζημκ ήθζμ κα ζηεβκχζεζ. Σμ ηονί αοηυ
ημ πνδζζιμπμζμφζακ μζ βοκαίηεξ βζα κα παναζηεοάζμοκ ηζξ θθαμφκεξ. πςξ ακαθένεδηε πζμ
πάκς, θθαμφκεξ παναζηεοάγμκηακ ημ Πάζπα, αθμφ ακαιίβκοακ ημ ηονί ιε αοβά ηαζ δουζιμ.26
Σμ ηονί ηςκ θθαμφκςκ βζκυηακ ηαηά ηδ πενίμδμ ηδξ κδζηείαξ ημο πεκδκηαδιένμο, έηζζ χζηε ημ
Πάζπα κα είκαζ έημζιμ βζα ηζξ θθαμφκεξ.

39

Σδ επμπή αοηή, ηα γχα ιυθζξ είπακ βεκκήζεζ ηαζ ημ

βάθα ήηακ πθμφζζμ ζε θίπμξ ηαζ μκμιαγυηακ αβκζά. Γζα ημ θυβμ αοηυ ημ ηονί ήηακ παπφ, ζηθδνυ
ηαζ ελαζνεηζηά εφβεζημ. ηζ απέιεκε απυ ημ ηονί ηςκ θθαμφκςκ, ηενςκυηακ ηαζ ηαηακαθςκυηακ
ςξ ιεγέξ.39 Φδιζζιέκα ήηακ ηα ηονζά ηδξ Πάθμο ηαζ ηδξ Αηακεμφ, υπςξ ηα οικεί ηαζ μ
Ανπζιακδνίηδξ Κοπνζακυξ, ηαζ ιάθθμκ δ μκμιαζία ημοξ παθίηζημ ηονί πνμήθεε απυ αοηυ.12

Δικόνα 6. Τσρί Φλαούνων
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ηα πςνζά ηδξ Σοθθδνίαξ ηαζ ηδξ Σζαηηίζηναξ ημοξ ιήκεξ Μάζμ ηαζ Ημφκζμ, μζ ηάημζημζ
παναζηεφαγακ ηα ραιίηδηα. Σα παθίηγζα ήηακ είδμξ ιαθαημφ ηονζμφ ιε ηνφπεξ ηαζ οπυλζκδ
βεφζδ.

23,39

Σμοξ ιήκεξ αοημφξ μζ αίβεξ ηαζ ηα πνυααηα έαμζηακ ηα οπμθείιιαηα ημο εενζζιμφ

ηαζ πανήβαβακ ηαθήξ πμζυηδηαξ βάθα. Σμ ηονυπδβια βζα ηα παθίηγζα παναζηεοαγυηακ υπςξ βζα
ημ παθμφιζ, ιυκμ πμο ημ έααγακ ζε ηαθάνζ.23 ηδ ζοκέπεζα μζ ηάημζημζ ημ έημαακ ζε θεπηέξ
θέηεξ πμο ηζξ αθάηζγακ ηαζ ηζξ άθδκακ κα ηνοχζμοκ. Σδκ επυιεκδ διένα ηζξ ημπμεεημφζακ ζε
δμπείμ ιε αθαηζζιέκμ ηονυβαθα, βζα κα δζαηδνδεμφκ. Σα παθίηγζα ηαηακαθχκμκηακ υθμ ημ
πνυκμ.
3.2.3. Άιια παξαζθεπάζκαηα γάιαθηνο.
Σμ βζαμφνηζ, ημ μκυιαγακ βάθα υλζκμκ.15 οκήεςξ ημ πςθμφζακ μζ Σμφνημζ ιέζα ζε
πήιηλεο ηζνχθθεο ή πηληάεο (πήθζκα δμπεία). Οζ παναβςβμί ημο βζαμονηζμφ, έαναγακ ημ βάθα ζε
πήθζκδ ηαηζανυθα, ηδ ηζνχθθα, ιέπνζ κα πθζάκεζ (ζε 40-42 ααειμφξ). ηδ ζοκέπεζα πνυζεεηακ
πηθάξηηλ, πμο ήηακ δεξκέλε (πηοπδιέκδ) ιαβζά απυ λζκζζιέκμ βζαμφνηζ ηαζ ακαηάηεοακ ιέπνζ κα
δζαθοεεί μιμζυιμνθα ζημ βάθα.
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Ήηακ ζδιακηζηυ κα δζαηδνδεεί ζηαεενή δ εενιμηναζία ημο

βάθαηημξ ιέπνζ κα πήλεζ , βζ’ αοηυ ηαζ μζ παναβςβμί υηακ ηαηέααγακ ηδ ηζμφηηα απυ ηδ θςηζά
ηδκ έπςκακ ζε πίημονα. Σέθμξ ημ έημαακ ιε ηνοπδηή ημοηάθα ηαζ ημ έηνςβακ ιε πθζβμφνζ
πζθάθζ. 15
Ζ ηζίππα ήηακ ημ ηασιάηζ ημο βάθαηημξ, δ ηνέια πμο ζπδιαηζγυηακ ζηδκ επζθάκεζα ημο
βάθαηημξ ιεηά ημ άνιεβια.39 Ζ ηζίππα ήηακ πζμ θζπανή ηδκ πενίμδμ πμο ηα γχα βεκκμφζακ. Οζ
βοκαίηεξ ιάγεοακ ηδ ηζίππα,

ηδκ μπμία πνδζζιμπμζμφζακ ζηδ παναζηεοή ηζζππυπζηηαξ ή

αμφηονμ.39 πςξ ακαθένεδηε πζμ πάκς μζ ηζζππυπζηηεξ απμηεθμφκηακ απυ θεπηυ θφθθμ γφιδξ
πμο ημ άθεζθακ ιε ηζίππακ.31 Γζα ημ αμφηονμ, μζ Κφπνζμζ ζοκέθεβακ ανηεηή ηζίππα, ηαζ ηδ
πηοπμφζακ ζε εζδζηυ δμπείμ. 39. Άθθμζ ζοκέθεβακ ηδκ ηζίππα, ηδκ έαναγακ βζα κα θζχζεζ ηαζ ηδ
θφθαβακ ζε δμπείμ. 15 Σμ αμφηονμ πνδζζιμπμζείημ ζηδ ιαβεζνζηή ηαζ ζηδ γαπανμπθαζηζηή, αθμφ
ημ εθαζυθαδμ ήηακ θζβμζηυ. Δπίζδξ μζ θαθνπξφπηηηεο παναζηεοάγμκηακ ιε ηζίππα.18 Σα
θαθνχξθα ήηακ ηα οπμθείιιαηα, ηα ηαηαηάεζα ηδξ ηζίππαξ πμο έαναγε. Με αοηά, μζ κμζημηονέξ
παναζηεφαγακ πίηηεξ, πμο ηζξ πνυζθενακ ιε ιέθζ ηαζ ηακέθα.
Έκα είδμξ δζαηνμθήξ ημ μπμίμ απαναζηήηςξ παναζηεφαγακ υθα ηα ζπζηζηά ζηδκ Κφπνμ
ήηακ μ ηξαραλάο.39 Οζ Κφπνζμζ ζοκήεζγακ κα θηζάπκμοκ ημ ηναπακά ημοξ ιήκεξ Αφβμοζημ ηαζ
επηέιανζμ, υηακ πθέμκ ημ βάθα ηςκ γχςκ ήηακ θζβμζηυ ηαζ μ ηαζνυξ ηαθυξ βζα κα ζηεβκχζεζ μ
ηναπακάξ. Γζα ημκ νιφγαιν ή γαιέλν ηναπακά μζ βοκαίηεξ ηαεδιενζκά ιάγεοακ ιζηνή πμζυηδηα
απυ αζβμπνυαεζμ βάθα ζε πήθζκμ ημοικίκ (ιζηνυ πζεάνζ), πμο ημ ζηέπαγακ ιε φθαζια ηαζ ημ
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άθδκακ ζηδ δνμζζά βζα κα λζκίζεζ ημ βάθα. ηακ ημ βάθα λίκζγε, αναγυηακ ζημ πανηγίκ (πάθηζκδ
ηαηζανυθα). Συηε μζ κμζημηονέξ πνυζεεηακ θνλλάξη, πμκηνμαθεζιέκμ ζζηάνζ, πθζβμφνζ ηαζ ημ
ακαηάηεοακ ιε λφθζκδ ημοηάθα ιέπνζ κα πήλεζ ηαζ κα ζπδιαηζζηεί ποθυξ. Σμ ποθυ ημκ έπθαεακ
ιε ηα πένζα ζε ιαηνυζηεκα ιπαζημοκάηζα ή ιπάθεξ. Σμ θνέζημ ηναπακά ημκ άπθςκακ ζε
ηζέζηνπο (ράεζκα πακένζα) ζημκ ήθζμ βζα κα ζηεβκχζεζ.39 Μενζηέξ κμζημηονέξ πνυζεεηακ ζημ
βάθα πμο έαναγε ποιυ άβμονςκ ζηαθοθζχκ βζα κα βίκεζ πζμ λζκυ ημ ιείβια ηαζ 3-4 ζηεθίδεξ
ζηυνδμο ή δφμ θνπηζάηδηα (ακχνζια ζφηα) βζα κα ιδ πζάζεζ ανβυηενα μ ηναπακάξ ζανάηζ.15,39
ε άθθα πςνζά, μζ βοκαίηεξ παναζηεφαγακ ηναπακά ιε βζαμφνηζ.39 Οζ βοκαίηεξ ζε δμπείμ ιε 5-6
ημοηαθζέξ ηδξ ζμφπαξ λζκζζιέκμ βζαμφνηζ ηαζ αθάηζ πνυζεεηακ ηαεδιενζκά βζα 15 διένεξ
ηαηζζηίζζμ βάθα ηαζ ηέθμξ ημκκάνζ.39 Ο ηναπακά; θοθαζζυηακ ζε οθαζιάηζκεξ ηζάκηεξ ηαζ είηε
πςθείημ είηε ηαηακαθςκυηακ ςξ ζμφπα ημ πεζιχκα. 37. Γζα ηδ παναζηεοή ηδξ ζμφπαξ ηναπακά μζ
κμζημηονέξ έαναγακ ζε γςιυ ηυηαξ ή πενζζηενζμφ ημ ηναπακά ηαζ ειπθμφηζγακ ηδ βεφζδ ιε
ημιιάηζα παθμοιζμφ.37 Οζ Κφπνζμζ ζοκήεζγακ κα ηδ πνμζθένμοκ ζημοξ θζθμλεκμφιεκμοξ ημοξ
ηαηά ημοξ πεζιενζκμφξ ιήκεξ ή κα ηδκ ηαηακαθχκμοκ μζ ίδζμζ, ςξ ηαηεοκαζηζηυ, ιεηά ηδκ
οπεναμθζηή ηαηακάθςζδ πμημφ.
Οζ βοκαίηεξ ηδξ Κφπνμο εηιεηαθθεφμκηακ ημ θζβμζηυ βάθα πμο πανήβαβακ,
παναζηεοάγμκηαξ παθμφιζ, βζαμφνηζ, ακανή ηαζ ηναπακά. Απαναίηδημ βζα ημ πνυβεοια ηαζ ημ
ιπμφηηςια ηςκ αβνμηχκ ήηακ ημ παθμφιζ, εκχ ιε ημ ηονί ηςκ θθαμφκςκ μζ κμζημηονέξ
θθαμφκεξ. πςξ ακαθένεδηε πζμ πάκς, μζ ηάημζημζ ηςκ πςνζχκ Σζαηηίζηνα ηαζ Ρζγμηάνπαζμ
ζοκήεζγακ ημ πνςί κα ηαηακαθχκμοκ ηνίκ (είδμξ γοιανζημφ) πμο ανάγμκηακ ζε βάθα , ηαζ
έιμζαγε ιε νογυβαθμ.23,33.
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3.3. Κξέαο θαη παξαζθεπάζκαηα θξέαηνο.
Μέζς ηδξ εηηνμθήξ ηαζ ηδξ ζθαβήξ γχςκ μζ ηάημζημζ ηδξ Κφπνμο, ελαζθάθζγακ ημ
απαναίηδημ ηνέαξ. Λυβς ηδξ έθθεζρδξ ηεπκμθμβίαξ, βζα ηδ δζαηήνδζδ ημο ηνέαημξ ήηακ
απαναίηδηδ δ ζοκηήνδζδ ημο ιε θοζζηέξ ιεευδμοξ υπςξ απμλήνακζδ ηαζ αθάηςζδ.43 Οζ
αμζημί, ζοκήεζγακ ημ Μάζμ πμο ηα γχα ήηακ ανηεηά ιεβάθα κα ηα πςθμφκ.15 Οζ αβμναζηέξ ήηακ
μζ θαζάπεδεο (ηνεμπχθδδεξ). οκήεςξ μζ ηνεμπχθδδεξ ζηζξ επανπίεξ Λεοηςζίαξ ηαζ Λάνκαηαξ
ήηακ Σμφνημζ, εκχ ζηδκ επανπία Λειεζμφ ήηακ Μαναεεφηεξ. Αηυια μζ αμζημί έζθαγακ ηάπμζμ
γχμ βζα κα ελαζθαθίζμοκ ηνέαξ βζα ηδκ μζημβέκεζα ημοξ.15 Πανυθα αοηά αηυια ηαζ μζ
μζημβέκεζεξ πμο δεκ ελέηνεθακ γχα, θνυκηζγακ κα αβμνάγμοκ έκα πμίνμ πμο ηδ ηαηάθθδθδ
πενίμδμ ημκ έζθαγακ.16 Με ημκ ηνυπμ αοηυ μζ Κφπνζμζ ελαζθάθζγακ ηα αθθακηζηά ημο ζπζηζμφ
πμο εα ηαηακάθςκακ βζα ημκ οπυθμζπμ πνυκμ, ιεηαπμζχκηαξ ημ ηνέαξ.37 Πζμ ηάης βίκεηαζ
πενζβναθή ημο ηνυπμο ζθαβήξ ηαζ δ ιεηαπμίδζδ ημο ηνέαημξ είηε αοηυ πνμένπεηαζ απυ αίβα,
πνυααημ ή πμίνμ.
3.3.1. Ζ ζθαγή ηνπ ρνίξνπ.
Σμ ζδιακηζηυηενμ γχμ πμο ελέηνεθακ μζ αβνυηεξ ζηζξ μζηίεξ ημοξ ήηακ μ εδθοηυξ
πμίνμξ, δ ινηηνχ. Με ημ ηνέαξ ημο πμίνμο, μζ Κφπνζμζ παναζηεφαγακ αθθακηζηά πμο
δζαηδνμφκηα βζα ιεβάθμ πνμκζηυ δζάζηδια ηαζ ηάθοπηακ ηζξ ακάβηεξ ημοξ ζε ηνέαξ.37 Κάεε
αβνμηζηή μζημβέκεζα θνυκηζγε ηάεε πνυκμ κα εηηνέθεζ ημοθάπζζημκ έκα πμίνμ.
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Ζ μζημβέκεζα

πνμιδεεουηακ ημ πμίνμ απυ ηα πςνζά ηδξ Κανπαζίαξ, ηδξ Σοθθδνίαξ ηαζ ημο Αηάιακημξ ηδξ
επανπίαξ Πάθμο, υπμο εηηνέθμκηακ πμίνμζ βζα ζημπμφξ πχθδζδξ. οκήεςξ έκα ιέθμξ ηδξ
μζημβέκεζαξ θνυκηζγε ηδκ ακαηνμθή ημο πμίνμο έςξ υημο ιεβαθχζεζ πμο ηδ ηαηάθθδθδ πενίμδμ
ζθαγυηακ.16 Ζ ζθαβή ημο πμίνμο ήηακ ιζα ζενμηεθεζηία πμο ζοιιεηείπε υθδ δ μζημβέκεζα, μζ
ζοββεκείξ ηαζ μζ θίθμζ ηαζ πναβιαημπμζείημ ηονίςξ πνζκ ημκ εμνηαζιυ ηςκ Υνζζημοβέκκςκ. 37,44
οβηεηνζιέκα μζ ζνηξνζθαάεο, υπςξ θέβμκηακ μζ διένεξ ζθαβήξ ημο πμίνμο, λεηζκμφζακ ιε ημκ
εμνηαζιυ ημο Άδ πονίδςκα, ζηζξ 12 Γεηειανίμο, ηαζ ζοκεπίγμκηακ έςξ ηα Θεμθάκεζα ζηζξ 6
Ηακμοανίμο.
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. ε ηάπμζεξ πενζμπέξ δ ζθαβή ημο πμίνμο βζκυηακ πνζκ ηζξ Απυηνζεξ, θίβμ πνζκ

ηδκ έκανλδ ηςκ κδζηεζχκ ημο Πάζπα, απυ ηδ Καεανά Γεοηένα έςξ ηδκ Ακάζηαζδ. ε υθεξ ηζξ
πενζπηχζεζξ, μ πμίνμξ δεκ λεπενκμφζε ημκ έκα πνυκμ γςήξ, αθμφ μζ Κφπνζμζ εεςνμφζακ πςξ
πμίνμξ ιεβαθφηενμξ απυ 12 ιδκχκ δεκ ηνχβεηαζ.37
πςξ εζπχεδηε πζμ πάκς, δ ζθαβή ημο πμίνμο ήηακ ιζα ζενμηεθεζηία πμο λεηζκμφζε απυ
κςνίξ ημ πνςί βζα ηδ κμζημηονά, πμο έαναγε κενυ ηαζ έζηδκε ηδ ηάαθα ζηδκ αοθή ηδξ μζηίαξ
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υπμο εα βζκυηακ δ ζθαβή. 44 Ο ζθαάξεο (μ ζθαβέαξ) αηυκζγε ηα ιαπαίνζα ημο ηαζ αθμφ έηακε ημ
ζηαονυ ημο έζθαγε ημ πμίνμ ηυαμκηαξ ημο ηδ ηναπεία.37 Μεηά ηδ ζθαβή λεηζκμφζε ημ
ηαεάνζζια ημο γχμο ιε ημ γεζηυ κενυ. Ο ζθαβέαξ έλοκε ημ δένια ημο γχμο ιε ιαπαίνζ ηαζ
πνπξφπεηξα (εθαθνυπεηνα) ή ηνειιφδζ, βζα κα αθαζνέζεζ ηζξ ηνίπεξ απυ ημ δένια ημο γχμο. ηδ
ζοκέπεζα ημ δένια ηνζαυηακ ιε θειυκζ , θηηξφκεια (κενάκηγζα) ή αθάηζ ηαζ πθεκυηακ πμθφ ηαθά
ιε γεζηυ κενυ. Μεηά απυ ημ ηαεάνζζια ημο ζθαπημφ, μ ζθαβέαξ έημαε ηαζ δζαπχνζγε ηα
ημιιάηζα ημο ηνέαημξ.
Ο δζαπςνζζιυξ ήηακ πνμζεηηζηυξ ηαζ ακάθμβμξ ιε ημ πνμμνζζιυ ημο ηάεε ημιιαηζμφ
ηνέαημξ. Ζ δζαδζηαζία αοηή

λεηζκμφζε, ιε ημ ηυρζιμ ηδξ ηεθαθήξ απυ ημ ημνιυ ηαζ

αημθμοεμφζε ημ άκμζβια ημ πμίνμο, ημ ηαεάνζζια απυ ηα εκηυζεζα, ημ ζημιάπζ , ηα βεκκδηζηά
υνβακα ηαζ ηδκ μονμδυπμ ηφζηδ. Ζ μονμδυπμξ ηφζηδ αθαζνείημ πνμζεηηζηά ηαζ αθμφ
ηαεανζγυηακ, μ παζάπδξ ηδ θμφζηςκε ηαζ ηδκ έδζκε ζηα παζδζά υπμο ηδ πνδζζιμπμζμφζακ ςξ
ιπάθα πμδμζθαίνμο.
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Ο παζάπδξ ιε πνμζμπή αθαζνμφζε ηα έκηενα ημο γχμο πμο ιε αοηά δ

κμζημηονά εα παναζηεφαγε ηα θμοηάκζηα. 37 Ζ κμζημηονά έπθεκε ηα έκηενα ιε κενυ ηαζ λφδζ ηαζ
ηα άθδκε ζε δμπείμ ιε ηναζί. Σα ιπνμζηζκά πυδζα ιε ηα πθεονά πνμμνίγμκηακ βζα ηδ παναζηεοή
πμζνμιενζμφ, ημ ηνέαξ απυ ηδ ημζθζά ημο γχμο βζα πνζπξηή ηαζ ημ ρανμκέθνζ βζα ινχληδα. Μεηά
ημ δζαπςνζζιυ ημο ραπκμφ ηνέαημξ ηαζ ηδξ ιίθθαξ (ημο θίπμοξ), μ παζάπδξ δζαπχνζγε ηα
οπμθείιιαηα ημο ηνέαημξ απυ ηα ηυηαθα, ηδ ζπμκδοθζηή ζηήθδ, πμο πνμμνζγυηακ βζα ηδ
παναζηεοή ζμφπαξ. Ζ κμζημηονά ιανίκανε ημ ηνέαξ ζε ηναζί βζα 1-2 διένεξ ηαζ ημ ιαβείνεοε
ζμφπα ηναπακά ή πζθάθζ πθζβμφνζ. Αοηυ ηαηακαθςκυηακ απυ θίθμοξ ηαζ ζοββεκείξ πμο
πνμζηαθμφζε δ κμζημηονά ζηδκ μζηία, ηζξ επυιεκεξ διένεξ.16
3.3.2. Τξφπνη παξαζθεπήο αιιαληηθψλ.
Με ημ ηέθμξ ηδξ ζθαβήξ ηαζ ημ δζαπςνζζιυ ημο ηνέαημξ αημθμοεμφζε βθέκηζ ιε υθμοξ
υζμοξ ζοιιεηείπακ ζηδ ζθαβή.

16

Οζ Κφπνζμζ έρδκακ ημ ζοηχηζ ηαζ ημ βιαληδίλ (ημοξ

πκεφιμκεξ) ζηα ηάναμοκα. θμζ ηαηακάθςκακ έκα ιζηνυ ημιιάηζ ηνέαημξ ιε ηναζί βζα κα
βεοημφκ ημ ζθαπηυ. ηδ πενζμπή ηδξ Πζηζζθζάξ, ημ βθέκηζ ιεηά ηδ ζθαβή μκμιαγυηακ
πανδμνηά.37 Σζξ διένεξ πμο αημθμοεμφζακ ιεηά ηδ ζθαβή ημο πμίνμο, δ κμζημηονά
ηαηενβαγυηακ ημ ηνέαξ βζα κα θηζάλεζ ηα αθθακηζηά ηδξ μζηίαξ.37 Σα αθθακηζηά ηαηακαθχκμκηακ
βζα ιεβάθα πνμκζηά δζαζηήιαηα ηαζ ήηακ απαναίηδηα βζα ηάεε ζπίηζ. Οζ βοκαίηεξ παναζηεφαγακ
θμοηάκζηα, πμζνμιένζ, πμζονηή ηαζ θμφκηγα.
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Δπίζδξ μζ Κφπνζεξ αβνυηζζζεξ, ιε ημ θίπμξ ημο

πμίνμο παναζηεφαγακ ηδ ιίθθα, πμο ηδ πνδζζιμπμζμφζακ είηε ζηα θαβδηά είηε ζηα βθοηά πμο
παναζηεφαγακ. 37
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Ζ πνμεημζιαζία βζα ηδ παναζηεοή ηςκ θμοηάκζηςκ λεηζκμφζε απυ ηδκ διένα ζθαβήξ
ημο γχμο. Σα έκηενα ημο πμίνμο πθέκμκηακ, ακαπμδμβονίγμκηακ, λφκμκηακ ιε ηαθάιζ ηαζ
αοείγμκηακ ζε δμπείμ ιε λδνυ ιαφνμ, ιπνμφζημ, ηναζί.37 Ζ κμζημηονά ιε δελζμηεπκία
ρζθμέημαε ηα ηζηξίληδηα ή ηα ηηηζηά (ημ ραπκυ ηνέαξ) βζα ηδ παναζηεοή ηςκ θμοηάκζηςκ. Ο
πμκδνμαθεζιέκμξ ηζιάξ ειπθμοηζγυηακ ιε θίπμξ ηαζ ιονςδζηά υπςξ ηυθζακδνμ, ηφιζκμ , χνζιμ
ηανπυ ζπμίκμο, ηυηημοξ πζπενζμφ ηαζ ιζηνά ημιιάηζα ηαοηενήξ ηυηηζκδξ πζπενζάξ χζηε ηα
θμοηάκζηα κα βίκμοκ πζμ εφβεζηα.35. Ζ κμζημηονά ακαιίβκοε υθα ηα οθζηά ηαζ ηάθοπηε ημ
ιείβια ιε ιαφνμ ιπνμφζημ ηναζί βζα ηνείξ έςξ μηηχ διένεξ.43 Καεδιενζκά δ κμζημηονά
γφιςκε ημ ιείβια ηαζ πνυζεεηε ζε αοηυ ηναζί, αθμφ πνμδβμοιέκςξ δμηίιαγε ηδ βεφζδ ημο
ιείβιαημξ ηδβακίγμκηαξ ιζηνή πμζυηδηα.37 Σδκ διένα παναζηεοήξ ηςκ θμοηάκζηςκ, έκα πθςνυ
ηθαδί ζπμίκμο ή ιονζίκδξ πνμζανιμγυηακ ζηδκ άηνδ ημο εκηένμο βζα κα ακμζπεεί. Ζ κμζημηονά
ιε ημ πένζ έπαζνκε ηζζνίκηγζα ηαζ βέιζγε ημ έκηενμ, ημ ζζνηλίλ (ζπμζκί), ζθίββμκηαξ ηαζ
ζηνίαμκηαξ ημ ζε δζαζηήιαηα 15-20 εηαημζηχκ, χζηε κα ζπδιαηίζεζ ηα ηεξάηζηα (θμοηάκζηα).37
Σα θμοηάκζηα μκμιάγμκηακ ηενάηζζα επεζδή έιμζαγακ ιε ημ ηανπυ ηδξ πανμοπζάξ, ημ ηεξάηζη.
οκήεςξ ζε ηάεε ζζμζκίκ (ζπμζκί) ζπδιαηίγμκηακ μηηχ έςξ δχδεηα ηενάηζζα πμο ημ ηάεε έκα
πενζείπε δφμ ιε ηνία ημιιάηζα ηαοηενήξ πζπενζάξ. Σέθμξ ιε έκα ζηθζκίηγζκ δ κμζημηονά
ηνοπμφζε ηα ηενάηζζα, ηα ηνειμφζε ζε έκα δμηυ ημκηά ζηδκ εζηία, ζηδ ηζηκηληά χζηε κα
απμλδνακεμφκ ηαζ κα ηαπκζζημφκ, βζα μηηχ έςξ δέηα διένεξ.43 ε άθθεξ πενζμπέξ δεκ ήηακ
απαναίηδημ ημ ηάπκζζια ηςκ θμοηάκζηςκ αθθά ιυκμ δ απμλήνακζδ ημοξ ζημκ αένα, πμο
δζανημφζε υιςξ πενζζζυηενεξ διένεξ. 43. Σα θμοηάκζηα πμο ήηακ ζηεβκά, ηδβακίγμκηακ εθαθνά
ηαζ θοθάζζμκηακ ζε θνχδνπο (πήθζκα δμπεία) ιε άθθα παζηά ηνέαηα.

37

Αοηά μκμιάγμκηακ

θνπκληαζηά ινπθάληθα, εκχ ηα άθθα πςνζάηζηα. Γζα κα δζαηδνδεμφκ ηα θμοηάκζηα ζηεπάγμκηακ
ιε ιίθθα (θίπμξ πμζνζκυ) ή εθαζυθαδμ.37 Αοηυ αμδεμφζε κα δζαηδνδεμφκ ηα θμοηάκζηα βζα
ιεβαθφηενμ πνμκζηυ δζάζηδια. Οζ Κφπνζμζ ζοκήεζγακ κα ηνχκε ηα απμλδναιέκα θμοηάκζηα ςιά
ςξ ιεγέ ιε πηληά (πμηυ). Φδιζζιέκα βζα ηδ βεφζδ ημοξ θμοηάκζηα ήηακ ηα παθίηηθα (απυ ηδκ
Πάθμ) ηαζ ηα πηηζηιίζηκα (απυ ηδκ Πζηζζθθζά).37
πςξ εζπχεδηε πζμ πάκς, δ κμζημηονά ιε ημ ηνέαξ απυ ηδ ημζθζά ημο πμίνμο
παναζηεφαγε ηδ πνζπξηή. Ζ πμζονηή ήηακ παζηυ ηοπνζαηυ ιπέζημκ πμο απμηεθείημ απυ δένια
ηαζ ηνέαξ.43 Τπήνπακ δφμ είδδ πμζονηήξ, δ κηηζία (κηθξή) ηαζ δ κηάιε (ιεβάθδ).43 Ο
δζαπςνζζιυξ ήηακ ακάθμβμξ ημο ημιιαηζμφ απυ ημ μπμίμ θηζαπκυηακ δ πμζονηή. Ζ ιζηνή
πμζονηή παναζηεοαγυηακ απυ ημ πάκς ιένμξ ημο θαζιμφ ημο πμίνμο εκχ δ ιεβάθδ απυ ημ
ηνέαξ ηδξ ημζθζάξ. Ζ ηαθή πμζονηή απμηεθείημ απυ 2-3 ιένδ ραπκμφ ηνέαημξ ηαζ 2 ζηνχιαηα
θίπμοξ ή απυ έκα ζηνχια ραπκμφ ηνέαημξ ηαζ έκα ζηνχια θίπμοξ.
αημθμοεμφζε δ Κφπνζα κμζημηονά

37

Ζ δζαδζηαζία πμο

βζα ηδ παναζηεοή ηδξ πμζονηήξ ήηακ αθάηζζια ηαζ
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ιανζκάνζζια ημο ηνέαημξ ιε ημ δένια ζε λδνυ ιαφνμ ηναζί ηαζ ηυθζακδνμ ή ηφιζκμ βζα πενίπμο
12 διένεξ. 45 Αημθμφεςξ ηνειμφζακ βζα έκα δζάζηδια ημ ηνέαξ ζηδκ εζηία βζα κα ηαπκζζηεί ηαζ
ζηδ ζοκέπεζα ζε ζηζενυ ιένμξ βζα κα απμλδνακεεί ζημκ αένα. Ζ πμζονηή δζαηδνείημ βζα ιεβάθμ
πνμκζηυ δζάζηδια ιεβαθφηενμ ημο εκυξ έημοξ.37 ηακ ημ θίπμξ βζκυηακ οπμηίηνζκμ, δδθαδή
ηάββζγε, ηυηε ήηακ αηαηάθθδθδ πνμξ ανχζδ.43 ημ πνςζκυ ηαζ ζημ απμβεοιαηζκυ βεφια μζ
Κφπνζεξ ιάκεξ ζοκήεζγακ κα δίκμοκ πμζονηή ζηα παζδζά ημοξ, αθμφ ήηακ πμνηαζηζηυ βεφια. Οζ
Κφπνζμζ πςνζημί ηαηακάθςκακ ηδ πμζονηή είηε ςξ πνυπεζνμ θαβδηυ, είηε ςξ ιεγέ.37 ηα πςνζά
ηδξ Πζηζζθζά ηαζ ηδξ Μαναεάζαξ ήηακ απαναίηδηδ δ παναζηεοή ηδξ πμζονηήξ, υπςξ ηαζ ζηδκ
Σδθθονία ηαζ ζηδκ Πάθμ.37
Σα ημοικζαζηά ή παζηά θξέαηα ήηακ ηνέαξ απυ ηα πθεονά ημο πμίνμο πμο ηδβακίγμκηακ
εθαθνχξ, αθμφ πνμδβμοιέκςξ αθαηίγμκηακ, ανηφγμκηακ ιε ηυθζακδνμ ή ηφιζκμ ηαζ
ιανζκανζγυηακ ζε ηναζί βζα 8 έςξ 15 διένεξ.35 Ζ βοκαίηα απμεήηεοε ζηδ ημφικα (πήθζκμ
δμπείμ ζακ ιζηνυ πζεάνζ) ημ ηδβακζζιέκμ ηνέαξ ηαζ ηάθοπηε ιε ιίθθα ,βζα κα δζαηδνδεεί βζα
ιεβάθμ πνμκζηυ δζάζηδια. Οζ κμζημηονέξ πνδζζιμπμζμφζακ ηα ημοικζαζηά είηε ηδβακίγμκηαξ ηα
είηε ιαβεζνεφμκηαξ ηα υπςξ παηάηεξ. 37 ηδ Γοηζηή Κφπνμ, ζηζξ επανπίεξ Πάθμο ηαζ Λειεζμφ
αοηυ ημ είδμξ ηνέαημξ μκμιάγμκηακ ημοικζαζηά, εκχ ζηδκ Ακαημθζηή Κφπνμ, ζηζξ επανπίεξ
Αιιμπχζημο ηαζ Κενφκεζαξ μκμιάγμκηακ παζηά.

Δικόνα 7. Χωριάηικα Λοσκάνικα και Λούνηδα

Ζ ινχληδα ήηακ ημ αθθακηζηυ πμο δ Κφπνζα κμζημηονά, παναζηεφαγε απυ ημ ραπκυ
ηνέαξ πμο απμημθθμφζε απυ ηδ ζπμκδοθζηή ζηήθδ ημο γχμο.

37

Ο ζθαβέαξ ιεηά ηδ ζθαβή ημο

πμίνμο ιε ζδζαίηενδ πνμζμπή δζαπχνζγε ημ ραπκυ ηνέαξ πμο ήηακ δφμ ζηνμββοθέξ θςνίδεξ
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ηνέαημξ ιε εθάπζζημ θίπμξ. ημ πςνζυ ηνμοιπί μκμιάγμκηακ απάηδηλ (απάθη), εκχ ζημ πςνζυ
Αηακεμφ θνπθνχηλ. Γζα ηδ παναζηεοή ηδξ θμφκηγαξ, δ κμζημηονά πνεζαγυηακ κα αθαηίζεζ, κα
ανηφζεζ ιε ηυθζακδνμ ηαζ κα ιανζκάνεζ ημ ηνέαξ ζε ηναζί. 23 Μεηά απυ αοηυ είηε λανιφνζγε ηδκ
θμφκηγα ηαζ ηδκ άθδκε κα απμλδνακεεί ζηδκ εζηία βζα κα ηαπκζζηεί, είηε ηδ ηάπκζγε ιε εοιάνζ
βζα δέηα έςξ δεηαπέκηε διένεξ.43 Ζ θμφκηγα ήηακ πενζγήηδημξ ηαζ εφβεζημξ ιεγέξ ηαζ βζ’ αοηυ
εεςνείημ πμθοηεθέξ πνμζθάβζ.37 Φδιζζιέκδ βζα ηδ βεφζδ ηδξ ήηακ δ θμφκηγα πμο
παναζηεοαγυηακ ζηδ Πάθμ ηαζ ηδ Πζηζζθζά .37
Σμ ζνηξνκέξηλ (πμζνμιένζ) ήηακ αθθακηζηυ πμο ηαηακαθςκυηακ ςξ πνμζθάβζ ηαζ ιεγέξ
απυ άημια ηφνμοξ, υπςξ ημοξ επίζημπμοξ, ημοξ δβμφιεκμοξ, ημοξ πθμφζζμοξ ηαζ θδιζζιέκμοξ.37
Ζ παναζηεοή ημο πμζνμιενίμο βζκυηακ ιε ζδζαίηενδ πνμζμπή απυ ημοξ ηαημίημοξ είημζζ πςνζχκ
ηδξ Πζηζζθζάξ ηαζ ημο Σνμυδμξ.

37

Σμ πμζνμιένζ θηζαπκυηακ απυ ημ ηνέαξ ηςκ ιδνχκ ηαζ ηδξ

ςιμπθάηδξ ημο πμίνμο. Οζ ηάημζημζ ηδξ Πζηζζθίαξ ηαζ ημο Σνμυδμοξ, αθαζνμφζακ ημ δένια ηαζ
ημ θίπμξ απυ ημ ηνέαξ, ημ αθάηζγακ, άνηογακ ιε ηφιζκμ ηαζ ιανζκάνζγακ ζε ηναζί βζα 40
διένεξ.43 ηδ ζοκέπεζα ημ ηνέαξ ηαπκζγυηακ ιε εοιάνζ ή θαζηυιδθμ ηαζ ηέθμξ ημπμεεημφζακ
έκα αανφ ακηζηείιεκμ, ζοκήεςξ πέηνεξ, πάκς ημο, βζα κα πάνεζ μνεμβχκζμ ζπήια.45 Γζα κα
δζαηδνδεεί βζα ιεβαθφηενμ πνμκζηυ δζάζηδια ημ πμζνμιένζ, μζ Πίηζζθμζ ημ άθεζθακ ιε εθαζυθαδμ
ή έθζςκα πάκς θεοηυ ηενί.37
Με ημ ηνέαξ απυ ημ ηεθάθζ ημο πμίνμο, ηα αοηζά, ηδ βθχζζα, ηα ιάηζα, ηζξ ζζαβυκεξ δ
κμζημηονά παναζηεφαγε ηδ δαιαηίλα (πδηηή).

37

Ζ δζαδζηαζία πμο αημθμοεμφζε δ κμζημηονά

βζα ηδ παναζηεοή ηδξ γαθαηίκαξ ήηακ ανάζζιμ ζε κενυ ηαζ αθάηζ ημο ηνέαημξ, έςξ υημο
θζχζμοκ ηα ραπκά ημιιάηζα ημο.

35

ηδ ζοκέπεζα αθαζνμφζε ημ ηνέαξ απυ ηδ ηαηζανυθα ηαζ

άθδκε ημ γςιυ ζηδ θςηζά ιέπνζ κα ελαηιζζεεί ηεθείςξ ημ κενυ, κα θαηαζηεζεί, πνμζεέημκηαξ
ποιυ απυ θειυκζ ή ηζηνυιδθμ (κενάκηγζ). Σαοηυπνμκα ιμίναγε ημ ηνέαξ ζε ιζηνά δμπεία ηαζ
πνυζεεηε ηυηημοξ πζπενζμφ, ημιιάηζα ηαοηενήξ ηυηηζκδξ πζπενζάξ ηαζ δεκδνμθίαακμ. ηακ μ
γςιυ ήηακ έημζιμξ, ημκ ένζπκε ζηα δμπεία ιε ημ ηνέαξ.

37

Μεηά απυ θίβεξ χνεξ, μ γςιυξ έπδγε

ηαζ έκα θεοηυ ζηνχια πάπμοξ ζακ γεθέξ ηάθοπηε ημ ηνέαξ. ζμ πζμ θεοηυ ήηακ ημ πνχια ημο
γεθέ ηυζμ ηαθφηενδ εεςνείημ δ πδηηή. Ζ γαθαηίκα ήηακ ζδακζηυξ ιεγέξ ηαζ δεκ έθεζπε απυ
ηακέκα ζπίηζ ηδκ διένα ηδξ ήηςζδξ, πμο ζδιαημδμημφζε ηδκ έκανλδ ηδξ κδζηείαξ ημο
Πεκδκηαδιένμο.37 Δπίζδξ δ γαθαηίκα ηαηακαθςκυηακ ςξ ιεγέξ ιε έκα πμηδνάηζ πμηυ ηζξ ηνφεξ
κφπηεξ ημο πεζιχκα. ηα πςνζά ηδξ Πάθμο παναζηεφαγακ ηδ ρνγιαζηή δαιαηίλα.37 Ζ πμβθαζηή
γαθαηίκα παναζηεοαγυηακ υπςξ δ γαθαηίκα ιυκμ πμο ηαηακαθςκυηακ πνμημφ πήλεζ μ γςιυξ.
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Σμ απφρηηλ ήηακ ημ ηφνζμ πνμσυκ πμο παναζηεφαγακ μζ ηάημζημζ ημο κδζζμφ απυ ημ
ηνέαξ ηδξ αίβαξ.

45

Σμ ηαθφηενμ απυπηζκ θηζαπκυηακ ζηα πςνζά Πακαβζά ηαζ Μοθζημφνδ ηδξ

επανπίαξ Πάθμο, Λζαάδζα ηδξ επανπίαξ Λεοηςζίαξ ηαζ Υακδνζά ηδξ Λειεζμφ.37 Γζα ηδ
43

Ζ

δζαδζηαζία λεηζκμφζε ιε ηδ ζθαβή ηαζ ημ βδάνζζιμ ημο ηξάνπιινπ (αίβαξ) ημκ ιήκα Ημφκζμ.

46

παναζηεοή ημο απμπηζμφ απαζηείημ αθάηζζια ημο ηνέαημξ ηαζ απμλήνακζδ ημο ζημκ ήθζμ.

ηδ ζοκέπεζα δ κμζημηονά αθαζνμφζε ηα εκηυζεζα ηαζ ηδ ζπμκδοθζηή ζηήθδ, αθάηζγε ημ ηνέαξ
ηαζ ιε ηδ αμήεεζα ηνζχκ αενβχκ έδεκε ηα πυδζα ημο ζθαπημφ ηαζ ημ άθδκε ζημκ ήθζμ κα
ζηεβκχζεζ.46 Μεηά απυ δεηαπέκηε διένεξ, ημ ηνέαξ απμλεναζκυηακ ηαζ ημαυηακ ζε ιζηνά
ημιιάηζα. Ζ κμζημηονά έαναγε ηα ημιιάηζα ηνέαημξ ζε κενυ, ηα έπθεκε ιε ηνφμ κενυ, βζα κα
λανιονίζεζ ηαζ ηα ηδβάκζγε ζε θίπμξ ηναμφθθμο (αίβαξ) ανηφγμκηαξ ηα ιε λενυ δουζιμ.46 Αοηή δ
δζαδζηαζία αμδεμφζε ζηδ ζοκηήνδζδ ημο απμπηζμφ βζα ιεβάθμ πνμκζηυ δζάζηδια. Σμ απυπηζ
απμεδηεουηακ ζε δμπεία πμο ηα έηθεζκακ ιε δνμοιπί. Σμ απυπηζκ ημ ηαηακάθςκακ απυ ημοξ
ηαημίημοξ ηςκ μνεζκχκ πςνζχκ, ςξ ιεγέξ ιε γζαακία ή μζ κμζημηονέξ ημ ιαβείνεοακ ιε παηάηεξ
ζημ θμφνκμ.46 Βαζζηή πνμτπυεεζδ βζα παναζηεοή ηαθμφ απμπηζμφ ήηακ δ αίβα κα είκαζ άηνμθδ
ή δηζεηήξ δδθαδή κα έπεζ δθζηία δφμ εηχκ.

37

Δπίζδξ μζ ηάημζημζ ηςκ πςνζχκ ηδξ Πάθμο,

παναζηεφαγακ απυπηζ ιε ηνέαξ απυ αβνζκυ.37 Πανυιμζμ παναζηεφαζια ιε ημ απυπηζκ ήηακ δ
ηζακαξέιια.23 Γζα ηδ παναζηεοή ηδξ ηζαιανέθθαξ δ κμζημηονά αημθμοεμφζε ηδκ ίδζα
δζαδζηαζία ιε ημ απυπηζκ, ιυκμ πμο ημ ηνέαξ δεκ είπε ηυηηαθα, ήηακ ραπκυ.23 Οζ Κφπνζμζ
ζοκήεζγακ κα ηαηακαθχκμοκ ηδ ηζαιανέθθα, άιεζα βζ’ αοηυ ηαζ δεκ απαζηείημ ημ ηδβάκζζια ηδξ
ζε θίπμξ αίβαξ. 43
3.3.3. Δδέζκαηα απφ λσπφ θξέαο.
Οζ Κφπνζμζ εηηυξ απυ επελενβαζιέκμ ηνέαξ ηαηακάθςκακ ηαζ κςπυ ηνέαξ. οκήεςξ
αοηυ ήηακ ηνέαξ πνμαάημο ή πμίνμο. Σμ ηνέαξ ημο ανζεκζημφ ηαζ κεανμφ πνμαάημο εεςνείημ
ηαθφηενμ, ακηίεεηα ιε ημ ηνέαξ ηςκ εδθοηχκ πνμαάηςκ.

37

Άθθςζηε ηα εδθοηά πνυααηα, μζ

θνπέιιεο, εεςνμφκηακ απυ ημοξ Κφπνζμοξ πνμζμδμθυνα, πανήβαβακ βάθα ηαζ ιαθθί. Γζ ‘ αοηυ
ιυκμ υηακ οπήνπε ιεβάθδ ακάβηδ έζθαγακ ηζξ ημοέθθεξ ηαζ πςθμφζακ ηνέαξ. Οζ ηνεμπχθδδεξ
ήηακ μζ ηφνζμζ αβμναζηέξ ηςκ πνμαάηςκ πμο πςθμφζακ μζ αμζημί. Με ηδκ ειπεζνία πμο είπα
δζάθεβακ ηαζ αβυναγακ πνυααηα πμο ήηακ κέα, παζζπά (παπζά) ηαζ ηαθμενειιέκα.37 Ο
ηνεμπχθδξ έζθαγε ηαζ έβδενκε ημ γχμ ηαζ ιε δελζμηεπκία ημ έημαε ζε ημιιάηζα πμο ηα
πςθμφζε. οκήεζγε ημ ζθαπηυ κα ημ ηυαεζ ζε ηέζζενα ημιιάηζα δδθ. δφμ πάκς ηαζ δφμ ηάης,
δζυηζ μζ πεθάηεξ ημο θυβς θηχπεζαξ αβυναγακ ημ ¼ ημο γχμο. Σα ιένδ ημο πνμαάημο πνμξ
ηαηακάθςζδ ήηακ ηα ηδεθαιφβιαγθα δδθ. ημ ηεθάθζ ηαζ δ ζοηςηανζά, μζ ιδνμί , δ κεθναιζά, ηα
παΐδθηα (ηα πθεονά) ηαζ ημ πξνζηήζηλ (μ θαζιυξ). 37
43

Σμ ηεθάθζ ημο πνμαάημο ζοκήεςξ δ κμζημηονά ημ ιαβείνεοε μθηυκ ή ρδηυ ζημ θμφνκμ
ηαζ ζηδ ζμφαθα ηαζ ημ ζέναζνε ςξ ιεγέ.37 Δπίζδξ ιε ημ ηεθάθζ έθηζαπκε ηδ ππαηζά (παηζά). Ζ
βοκαίηα έαναγε ημ ηεθαθάηζ ιε ηαεανζζιέκμ ηαζ ρζθμημιιέκμ ζημιάπζ πνμαάημο ηαζ ημ
ζέναζνε ιε λφδζ, ζηυνδμ ηαζ ρςιί ή θαπήξεο (θνοβακζέξ).37 Ζ ππαηζά εεςνείημ απυ ημοξ
Κφπνζμοξ αβνυηεξ ζδακζηυ μνεηηζηυ έδεζια ή ηαζ πνςζκυ ςξ ιπμφηηςια ηαζ ανβυηενα ςξ
ιεηαιεζμκφηηζμ, εκχ ηα εκηυζεζα, ημ βιαηδίλ ή ημ βιαγθνχηλ (ζοηχηζ ηαζ πκεφιμκεξ) ελαίνεηδ
θζπμοδζά.

37

οκήεςξ δ κμζημηονέξ ηδβάκζγακ ημ ρζθμημιιέκμ ζοηχηζ ιε ηνειιφδζ ή ιε αοβά.

Σμ καχξν βιαηδίλ (ημ ζοηχηζ) εεςνείημ ηαθφηενμξ ιεγέξ απυ ημοξ πκεφιμκεξ (άζπξν βιαηδίλ).
Δπίζδξ μζ Κφπνζμζ κεδεηδίδεο (αοηυξ πμο ημο ανέζμοκ μζ ιεγέδεξ) εεςνμφζακ ημ ππεληδεβίζηλ, ημ
θζπχδεξ ιένμξ ημο ζοηςηζμφ ιε ηα βάββθζα υηζ ήηακ ημ βθοηφηενμ υθςκ.37 Αηυια ηα κεθνά ηαζ
μζ υνπεζξ ήηακ θζπμοδζά ηαζ ηαθυξ ιεγέξ ηαζ μζ Κφπνζμζ ηα έηνςβακ αθμφ ηα ηδβάκζγακ ή ηα
έαναγακ.37 Σα πυδζα ημο ανκζμφ πςθμφκηακ ζε δέζιεξ, καηζέο, ακά ηνία αθμφ ηαεανίγμκηακ απυ
ημ παζάπδ. Θεςνμφκηακ δοκαιςηζηά ηαζ δ κμζημηονά ηα ιαβείνεοε είηε αναζηά είηε ιε
αοβμθέιμκμ.37
Σμ ηαθφηενμ ημιιάηζ απυ ημ ηνέαξ ημο ανκζμφ ήηακ ηα κεξθά (ιδνμί), πμο ήηακ ραπκυ
ηαζ ιαθαηυ ηνέαξ. 37 Γζα ημ θυβμ αοηυ ιε ηα ιενηά μζ Κφπνζμζ πςνζημί παναζηεφαγακ ημ νθηφ
ζην θνχξλν ιε παηάηεξ ηαζ ημιάηα ηαζ ηα ζμοαθάηζα ή ζνπγινχδθηα.35,37 Παθαζυηενα ηα
ζμοαθάηζα θηζάπκμκηακ ιυκμ ιε ραπκυ ανκίζζμ ηνέαξ απυ ενεθηάνζ.37 Ακηίεεηα ζήιενα ηα
ζμοαθάηζα θηζάπκμκηαζ ιε πμζνζκυ ηνέαξ πμο είκαζ θεδκυηενμ ηαζ ρήκεηαζ πζμ βνήβμνα. Δπίζδξ
δ κεθναιζά, ηα λεβξά ή ημ ζπλλέβξηλ, εεςνείημ απυ ημοξ Κφπνζμοξ, ηαηάθθδθμ βζα ρδηυ ή
ζμφαθα. Σέθμξ ηα παΐδηζα (πθεονά) δ κμζημηονά , ηα έρδκε ζηδ ζπάνα.37
Σμ ειπνυζεζμ ιένμξ ημο ζηήεμοξ ημο ανκζμφ μκμιαγυηακ πξνζηήζηλ.37 οκήεςξ δ
κμζημηονά ημ ζέναζνε αναζηυ ή μθηυκ ζηα ηάναμοκα

38,47

Απυ ημ πνμζηήεζκ μζ κμζημηονέξ

λεπχνζγακ ημ ιπνμζηζκυ ιένμξ ημο θαζιμφ ημο γχμο, ημ ιαπά 37 Σμ θαπά μζ βοκαίηεξ ζοκήεζγακ
κα ημ ιαβεζνεφμοκ ιε θαζμθάηζα, ιπάιζεξ ηαζ ηηαβάλ.37 Ο ηηααάξ ήηακ ανκίζμ ηνέαξ πμο ημ
ιαβείνεοακ ιε άθεμκα ηνειιφδζα ηαζ ημιάηα ζε πήθζκμ εζδζηυ δμπείμ πμο επίζδξ θεβυηακ
ηηααάξ, ζημ θμφνκμ. Φδιζζιέκμξ ήηακ μ θεοηανίηζημξ ηηααάξ πμο εηηυξ απυ ανκίζζμ θαπά,
ηνειιφδζα ηαζ ημιάηεξ πενζείπε νφγζ, παηάηεξ, ημθμηοεάηζα ή αβηζκάνεξ, ιπυθζα πνμαάημο ηαζ
αξηπζηάλ (ηφιζκμ).48 Οζ βοκαίηεξ απυ ηα Λεφηανα, έημαακ ημ ηνέαξ ηαζ ηα θαπακζηά ζε ιζηνά
ημιιάηζα ηαζ ηα έααγακ ζε ηνείξ ζηνχζεζξ ζημκ ηηααάκ.48 Σμ θαβδηυ έπαζνκε ζδζαίηενδ βεφζδ
θυβς ημο ηφιζκμ πμο άνηογακ μζ βοκαίηεξ. Ο ηηααάξ παναζηεοαγυηακ επίζδξ ιε ηνέαξ ηνάβμο.37
Δπζπθέμκ μζ κμζημηονέξ ιε ημ θαπά παναζηεφαγακ βζμοαέηζζ πμο ήηακ ηνέαξ ιε ηνζεανάηζ ζημ
θμφνκμ ηαζ ζοκήεςξ ημ μκυιαγακ θξηζζαξάθηλ.48
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Δικόνα 8. Αρνάκι Οθηό

Σμ ηνέαξ απυ ημ ανκάηζ βάθαηημξ μζ βοκαίηεξ ημ ιαβείνεοακ ιε ημοκμοπίδζ ή ζπακάηζ.
Ηδζαίηενμ έδεζια ήηακ μ θανπξκάο.

37

. Γζα ηδ παναζηεοή ημο ηαμονιά δ κμζημηονά ηζζβάνζγε

ανκίζζμ ηνέαξ πμο ημ έζαδκε ιε ηναζί ηαζ ημ άθδκε κα ανάζεζ ζε αοηυ ιέπνζ κα ελαηιζζεεί. ηδ
ζοκέπεζα πνυζεεηε κενυ ηαζ άθδκε ημ ηνέαξ κα ανάζεζ. Με ημ ιαφνμ γςιυ ημο ηνέαημξ δ
κμζημηονά παναζηεφαγε ηδ ζμφπα ηαμονιά.23,47 Σδ ζμφπα αοηή ηδ ηαηακάθςκακ ςξ ιαβεζνίηζα
ηα Υνζζημφβεκκα ηαζ ημ Πάζπα, μζ ηάημζημζ ηδξ επανπίαξ Λεοηςζίαξ.37 Ο ηαμονιάξ
παναζηεοαγυηακ ζηα εζηζαηυνζα πμο ζδζμηηήηεξ ήηακ Σμφνημζ. ηδ πενζμπή ηδξ Μαναεάζαξ μ
ηαμονιάξ παναζηεοαγυηακ ζοκήεςξ ιε πμζνζκυ ηνέαξ, ιε παηάηεξ ηαζ ποιυ θειμκζμφ. 47
Με ημ κςπυ πμζνζκυ ηνέαξ δ ιαβείνζζζα ημο ζπζηζμφ, παναζηεφαγε ηα αθέιηα, ηα
θνππέπηα , ημ θνινθάζη κε ρνηξηλφ, ηδ θξαζάηε ζνχβια ηαζ ηα ζηεθηαιηά.
ηναζάημ πμζνζκυ ηνέαξ ιε ηυθζακδνμ.

35

47

Σα αθέθζα ήηακ

Γζα ηδ παναζηεοή ηςκ αθεθζχκ, δ κμζημηονά ηζζβάνζγε

ιζηνά ημιιάηζα ραπκμφ ηνέαημξ ζε ιίθθα, ηα άνηογε ιε απμλδναιέκμ ηυθζακδνμ ηαζ ηα έζαδκε
ιε ιαφνμ λδνυ ηναζί. 35. Άθθεξ κμζημηονέξ πνζκ ηζζβανίζμοκ ημ ηνέαξ ημ ιανζκάνζγακ ζε ηναζί
ηαζ ηυθζακδνμ.

47

Σα αθέθζα πνμζθένμκηακ ςξ θαβδηυ ή ιεγέξ ζε ζδζαίηενεξ πενζζηάζεζξ ηαζ

εεςνείημ ηαθυ θαβδηυ.

37

Σα ημοπέπζα ήηακ κημθιαδάηζα πμο παναζηεοάγμκηακ ιε πμζνζκυ

ηζιά ηαζ νφγζ. 35 Ζ Κφπνζα βοκαίηα, ζε αιπεθυθοθθα ή θφθθα απυ ζέζημοθα ηφθζβε ιε πνμζμπή
ιείβια απυ ηζιά ηαζ νφγζ. Σα ημοπέπζα ρήκμκηακ ζηδ ηαηζανυθα ιε ποιυ θειμκζμφ. 47 Μενζηέξ
θμνέξ ηα ημοπέπζα ζοκμδεφμκηακ ιε ημθμηάζζ ηαζ πμζνζκυ ηνέαξ.47 Σμ ημθμηάζζ ήηακ αιοθμφπμ
θαπακζηυ υπςξ ηδ παηάηα πμο βζκυηακ ημηηζκζζηυ ιε πμζνζκυ.47 Γζα ηδ παναζηεοή ηδξ ζμφαθαξ
μζ Κφπνζμζ πενκμφζακ ημιιάηζα πμζνζκμφ ηνέαημξ ζε ζιίθεξ ηαζ ηα έρδκα ζηα ηάναμοκα.35 Οζ
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ηάημζημζ ημο πςνζμφ Λφζδ ηδξ πενζμπήξ Μεζαμνία, πνχηα ιανζκάνζγακ ηα ημιιάηζα πμζνζκμφ
ηνέαημξ ζε ηναζί ηαζ ιπαπανζηά ηαζ ιεηά ημ έρδκακ,47 εκχ μζ ηάημζημζ ημο πςνζμφ Κοενέα ηδξ
επανπίαξ Λεοηςζία βζα ζμφαθεξ πνδζζιμπμζμφζακ αένβεξ απυ δέκηνμ πανμοπζάξ.35 ζμ ημ
ηνέαξ ρδκυηακ ζηα ηάναμοκα ημ νάκηζγακ ιε ηναζί ηαζ εοιάνζ. Σα ζζεθηαθζά θηζάπκμκηακ απυ
ιείβια ηζιά , ηνειιοδζμφ ηαζ ιασκηακμφ πμο ηοθζβυηακ ζε πμζνζκή ιπυθζα (πάκα).47 Οζ Κφπνζμζ
ηα έρδκακ ζηα ηάναμοκα ηαζ ζεναίνμκηακ ιαγί ιε ζμοαθάηζα.47

Δικόνα 9. Τύλιγμα κοσπεπιών.

Δικόνα 10. Ψεμένα κοσπέπια.

46

Οζ Κφπνζμζ πςνζημί ζηδκ αοθή ημο ζπζηζμφ ημοξ, εηηυξ απυ πνυααηα ηαζ αίβεξ ελέηνεθακ
επίζδξ ηυηεξ. Αηυια ηαζ ζηζξ πυθεζξ, ήηακ απαναίηδηδ δ εηηνμθή νξλίζσλ, πμο ημ ηνέαξ ηαζ ηα
αοβά ημοξ ήηακ πμθφ ενεπηζηή ηνμθή. 37 Σα αοβά εεςνμφκηακ ηαθυ ηαθυξ ιεγέξ ιε ημ πμηυ, βζ’
αοηυ ηαζ μζ Κφπνζμζ πςνζημί έθεβακ «Δίδεο απθφλ πθηέ, έπηαζεο ην πθηέ, εζπαζεο ην πθηέ,
εθαζαξηζεο ην πθηε, έθνςεο ην πθηέ, εθαο ην πθηέ».37 οκήεςξ ηα αοβά ανάγμκηακ , ηδβακίγμκηακ
ηαζ ρήκμκηακ. Σα αναζηά αοβά μκμιάγμκηακ ρνγιαζηά.37 Σμ πμβθαζηυ αοβυ, ημ έαναγακ βζα
ιζηνυ πνμκζηυ δζάζηδια ηαζ μζ Κφπνζμζ ημ μκυιαγακ ιεθάημ ή βνπηηεηφ, επεζδή μ ηνυημξ δεκ
έπδγε ηαζ ημ έηνςβακ αμοηχκηαξ ιέζα θέηεξ απυ ρςιί . Ακηίεεηα ακ ημ έαναγακ βζα ιεβάθμ
πνμκζηυ δζάζηδια, ηα μκυιαγακ πεθηφ ή ζθηθηφ. Με ημκ υνμ ηεαλεηφ (ηδβακδηυ) αοβυ, μζ
Κφπνζμζ εκκμμφζακ ηα αοβά ιάηζα , πμο ηα ηδβάκζγακ ζε εθαζυθαδμ ή ζε ιίθθα (θίπμξ) πμίνμο.37
Άθθεξ θμνέξ μζ κμζημηονέξ έθηζαπκακ θνινθνχζθηα (ημθμηοεάηζα) ιε ηα αοβά πμο ήηακ μιεθέηα
ηαζ ηδκ απμηαθμφζακ θνινθνχζθηα κε απθά.47 Σα ρδηά αοβά ζοκήεςξ μζ κμζημηονέξ ηα έρδκακ
ζημ θμφνκμ ηαζ ηα μκυιαγακ νθηά.37 Έανεπακ ημ αοβυ ηαζ ημ έρδκακ ζημ θμφνκμ ή ζηδ πυαμθδ.
Παθαζυηενα επζηναημφζε δ πεπμίεδζδ υηζ ηνχβμκηαξ ςιυ αοβυ ηαεανίγεζ δ θςκή , βζ’ αοηυ ηαζ
ζηα παζδζά έδζκακ ςιυ αοβυ βζα κα βίκμοκ θαινθσλάξηθα.37 Σδ πενίμδμ πνζκ ημ Πάζπα, ζε υθα
ηα ζπίηζα μζ κμζημηονέξ έααθακ ηυηηζκα αοβά , πμο ηα ηζμφβηνζγακ ιεηαλφ ημοξ.

20

Δπίζδξ ηα

αοβά ήηακ ηφνζμ ζοζηαηζηχκ ημο θςημφ βζα ηδ παναζηεοή ηςκ θθαμφκςκ. Σμ αοβυ ζοιαυθζγε
ηδκ ακαβέκκδζδ βζ’ αοηυ πνδζζιμπμζείημ ηαηά ηδ πενίμδμ ημο Πάζπα.20
Με ημ ηνέαξ ηδξ ηυηαξ, υνκζεαξ, δ κμζημηονά ζοκήεζγε κα ιαβεζνεφεζ ιαηανυκζα ηαζ
ζμφπεξ. Έαναγε ημ ημηυπμοθμ ηαζ ζημ γςιυ ηδξ υνκζεαξ έαναγε ιαηανυκζα ή ζμφπα ηναπακά. 18
Αοηυ πνυζδζδε ζδζαίηενδ βεφζδ ζημ θαβδηυ. Άθθεξ κμζημηονέξ πμο είπακ ζηδκ αοθή ημοξ
πεδνχληα (πενζζηένζα) έθηζαπκακ ηα ιαηανυκζα ζε γςιυ πενζζηενζχκ. 37 Οζ βοκαίηεξ ζηδ πενζμπή
ηδξ Κοενέαξ ιε ημ ημηυπμοθμ έθηζαπκακ ημ ζνπάλ παζηί.35 Οζ κμζημηονέξ ηειάπζγακ ημ
ημηυπμοθμ, ημ ηζζβάνζγακ (ηααμφνδζγακ) ζε εθαζυθαδμ ηαζ

πνυζεεηακ ηνειιφδζα

ηδ

ζοκέπεζα, ζε ηαηζανυθα έααγακ ημ ηζζβανζζιέκμ ημηυπμοθμ ηαζ ηα ηνειιφδζα, πνυζεεηακ
εθαζυθαδμ, χνζιεξ ημιάηεξ, λφδζ , ιμοζημηάνθζα (βανφθαθθμ) ηαζ ηακέθα. ζβυρδκακ ημ
θαβδηυ ζηα ηάναμοκα ή ζημ θμφνκμ ιε λφθα αθμφ πνμδβμοιέκςξ ζθνάβζγακ ηδ ηαηζανυθα ιε
γοιάνζ. Ήηακ πμθφ εφβεζημ θαβδηυ.35
3.3.4. Δδέζκαηα απφ θξέαο θπλεγηνχ
Δηηυξ απυ ηδκ ηαηακάθςζδ μζηυζζηςκ γχςκ μζ Κφπνζμζ απυ ηδκ ανπαζυηδηα
ηαηακάθςκακ ηνέαξ απυ ηοκήβζ. ηα αμοκά ηδξ Κφπνμο ηαηά ημκ Ανπζιακδνίηδ Κοπνζακυ
ζοκακημφζε ηακείξ θαζζακμφξ, πένδζηεξ, αβνζυπμζνμοξ, θαβμφξ ηαζ αβνζμπνυααηα, αγξηλά
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Ο
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Ο. D’ Aglure (1395) ακαθένεζ υηζ ηαηά ηδκ επίζηερδ ημο ζηδ Κφπνμ ηδκ πενίμδμ ηδξ
Δκεημηναηίαξ μ ααζζθζάξ ημο έζηεζθε δχνα απυ ηοκήβζ πμο ήηακ εηαηυ πενδίηζα, έλζ θαβμί ηαζ
πέκηε άβνζεξ ηαηζίηεξ.14 Δπίζδξ μ W. Von Boldensele (1336) ακαθένεζ βζα ημ αβνζκυ «ζηα
βνπλά ηεο Κχπξνπ ππάξρεη έλα άγξην θαηζίθη κε καιιί ζαλ πξφβαην θαη ζθχιν γηα ην νπνίν ιέγεηαη
φηη δελ ππάξρεη πνπζελά αιινχ θαη ην θξέαο ηνπ είλαη γιπθφ».14 Σμ αβνζκυ (Ovis gmelini ophion)
ήηακ εοηίκδημ γχμ πμο γμφζε ηονίςξ ζημ δάζμξ ηδξ Πάθμο ηαζ μζ πςνζημί ηςκ πςνζχκ Κάιπμο,
Σζαηηίζηνα, Πακαβζά, Μοθζημφνδ ιε δελζμηεπκία ηαζ πνμζμπή ημ ηοκδβμφζακ. 37 Σμ ηνέαξ ημο
αβνζκμφ δεκ είπε θίπμξ ηαζ μζ Κφπνζμζ ηοκδβμί ημ εεςνμφζακ πμθφ εφβεζημ.

37

Με υπμζμ ηνυπμ

ηζ ακ ιαβεζνεουηακ, είηε μθηυκ, είηε ζηδ ηαηζανυθα ήηακ βθοηυ ζακ γάπανδ. πςξ ακαθένεδηε
πζμ πάκς ιε ημ ηνέαξ αβνζκμφ μζ βοκαίηεξ παναζηεφαγακ απυπηζ.46
Δλίζμο ιε ημ αβνζκυ κυζηζιμξ ηνέαξ εεςνμφζακ μζ Κφπνζμζ ημ ηνέαξ ημο θαβμφ. 37 πςξ
ακαθένεδηε πζμ πάκς μζ αμζημί ηαηά ηδ πενζμδεία ημοξ ιε ηα γχα ακ είπακ ηδκ εοηαζνία
ηοκδβμφζακ θαβμφξ.
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Γζα ημοξ Κφπνζμοξ ηοκδβμφξ ημ ηνέαξ ημο θαβμφ ήηακ εηθεηηυξ ιεγέξ,

ζδζαίηενα ηα βιαγθνχδθηα, ημ ζοηχηζ ηαζ μζ πκεφιμκεξ, ηδβακδηά ιε ηα αοβά.37 Δπίζδξ
εεςνμφζακ ηδ κεθναιζά ηαθυ ηνέαξ, εκχ ημ πνυζεζμ ιένμξ ημο θαβμφ εεςνμφζακ πςξ ήηακ
ζηεβκυ ηαζ ζζπκυ ηαζ οπμδεέζηενμ έδεζια.37 Πανά ηδ κμζηζιζά ημο, βζα ημοξ ηαημίημοξ ηςκ
πυθεςκ ημ ηνέαξ ημο θαβμφ ήηακ αανοζηυιαπμ ηαζ αθααενυ βζα υζμοξ έπαζπακ απυ ανενζηζηά
ηαζ νεοιαηζζιμφξ. Πανυθα αοηά, υθμζ ελοικμφζακ ηαζ απμγδημφζακ ημ ηνέαξ ημο θαβμφ ηαζ
ηαηείπε ορδθή εέζδ ζε πμθοηεθή ηναπεγανίεξ. Σα βιαγθνχδθηα ηα ηεαλεηά πάκημηε ηα
ηαηακάθςκε μ ηοκδβυξ πμο είπε ημ πνμκυιζμ. Ο ηνυπμξ ιαβεζνέιαημξ ημοξ ήηακ απθυξ. Ζ
κμζημηονά έπθεκε ηα εκηυζεζα, ηα ηδβάκζγε ζε εθαζυθαδμ, ηα έζαδκε ιε ιπνμφζημ ηναζί,
πνυζεεηε θφθθα δάθκδξ ηαζ ρζθμημιιέκμ ηνειιφδζ. ηακ ηα εκηυζεζα ρήκμκηακ ηα ακαηάηεοε
ιε 3-4 πηοπδιέκα αοβά.37
Σμ ηνέαξ ημο θαβμφ μζ Κφπνζεξ ημ ιαβείνεοακ είηε ηζηβθηά (λζδηζά, ζηζθάδμ), είηε
μηδάην.37 Γζα ηδ παναζηεοή ημο θαβμφ ηζζαηζά, μζ κμζημηονέξ ηειάπζγακ ηαζ ηζζβάνζγακ ημ
ηνέαξ, πνυζεεηα ανηεηά ηνειιφδζα, θφθθα δάθκδξ, πζπένζ ηαζ ηναζί ιε λφδζ ηαζ ημ άθδκακ ζε
παιδθή θςηζά έςξ υημο ελαηιζζεεί ημ κενυ. ε ιενζηέξ πενζμπέξ πνυζεεηακ χνζιεξ κημιάηεξ.37
Ο θαυξ (θαβυξ) ηζζαηζά είκαζ μ ζοκδεέζηενμξ ηνυπμξ ιαβεζνζηήξ ζηδ Κφπνμ ηαζ ιάθθμκ έπεζ
επζννμέξ απυ ημ Βογάκηζμ, πμο ιαβείνεοακ ημ θαβυ ηναζάημ.37 Ζ μκμιαζία ηζζαηζά ηαηά ημκ .
Μεκάνδμκ πνμένπεηαζ απυ ημ βαθθζηυ civetviii, εκχ ημ μηδθηά απυ ημ λίδζ πμο πνδζζιμπμζμφζακ
βζα κα βίκεζ δ ζδζαίηενδ βεφζδ ημο ζηζθάδμο. Ο λζδάημξ θαβυξ ήηακ μ ζοκδεέζηενμξ ιεγέξ ζηζξ
μζηίεξ ηοκδβχκ. Ζ ζφγοβμξ ημο ηοκδβμφ ηειάπζγε, έαναγε ηαζ αθάηζγε ημκ θαβυ. Απμεήηεοε ακ
viii

Civet ζηα βαθθζηά ζδιαίκεζ ζηζθάδμ.
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ηα ρδιέκα ημιιάηζα θαβμφ ζε πφηζεο ηεο θίδαο (ιεβάθα οάθζκα δμπεία) ιε λφδζ βζα κα ηα
δζαηδνήζεζ βζα ιεβάθμ πνμκζηυ δζάζηδια.37 Σμκ λζδάημ θαβυ ζοκήεζγακ κα ημκ ηαηακαθχκμοκ μζ
Κφπνζμζ ςξ ιεγέ ή ηδβακδηυ ηαζ ηζζαηζά.37

Δικόνα 11. Λαγός ζηιθάδο (ηζιβκιά) ζηο θούρνο.

Σμ ηοκήβζ ηςκ ακπεινπνπιηψλ ήηακ δζαδεδμιέκμ ζηδ Κφπνμ απυ πμθφ παθζά.
οκδεζγυηακ ημοξ ιήκεξ Αφβμοζημ έςξ Οηηχανζμ.37 Σα αιπεθμπμφθζα (Silvia atricapilla) είκαζ
απμδδιδηζηά πμοθζά πμο ημ ιήκα Αφβμοζημ πενκμφκ απυ ημ κδζί. Ήηακ βκςζηά ηαζ ιε ηα
μκυιαηα ζπθαιίδεο ηαζ ζπθαιιίδθηα επεζδή ηνοβμφζακ εηηυξ απυ αιπέθζα ηαζ ζφηα.37 Ο J. Locke
(1533) ακαθένεζ υηζ ζηδ Κφπνμ έπμοκ έκα είδμξ ιζηνμφ πμοθζμφ πμο ηα πζάκμοκ ζε ιεβάθεξ
πμζυηδηεξ ηαζ ηα ηάκμοκ λζδάηα.
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Δπίζδξ ηαηαβνάθεζ πςξ μζ Κφπνζμζ ηα θφθαζζακ ζε δμπεία

ιε λίδζ ηαζ αθάηζ, πμο ηα έζηεθκακ ζηδ Βεκεηία ηαζ ζε άθθα ιένδ ηδξ Ηηαθίαξ ςξ δχνα ιεβάθδξ
αλία, ζε ιεβάθεξ πμζυηδηεξ.14 Δκχ μ Α. αηεθθάνζμξ ακαθένεζ υηζ ημ 16μ αζχκα ηα
αιπεθμπμφθζα εηηζιχκημ εκκέα δμοηάηα ηδξ Βεκεηίαξ.13 Ο Ανπζεπίζημπμξ Κοπνζακυξ
ικδιμκεφεζ ηα αιπεθμπμφθζα ςξ ελαζνεηζηή ηαζ αηνζαή θζπμοδζά πμο ζηεθκυηακ ζηδ Βεκεηία ηαζ
ηδ Σμονηία ζε λφδζ ηαζ ηναζί.12.Οζ μζημβέκεζεξ ηςκ ιεζαίςκ ηάλεςκ έθπζγακ ζηδ ηαηακάθςζδ
αιπεθμπμοθζχκ ημοθάπζζημκ ιία θμνά ημοξ ιήκεξ Αφβμοζημ έςξ Οηηχανζμ, πάνα ηδ αηνίαεζα
ημοξ.37 ε

ηάεε

ζπίηζ

ηοκδβμφ

οπήνπακ

ηαζ

πνμζθένμκηακ

αιπεθμπμφθζα

ζημοξ

θζθμλεκμφιεκμοξ ή ζε πθμφζζμ βεφια ςξ ελαίνεημξ ιεγέξ.
Ο ηνυπμξ ηοκδβζμφ ηςκ αιπεθμπμοθζχκ ήηακ ιε ηα βεξθά.44 Αοηυ απαζημφζε απυ ημοξ
ηοκδβμφξ ηδ ζοθθμβή ιολζάξ (ιφλα) απυ ημ ηανπυ ημο δέκηνμο ηδξ Κμνδίαξ. Οζ ηοκδβμί υηακ μζ
ηανπμί ςνίιαγακ, ημοξ ζοκέθεβακ ηαζ ημοξ πίεγακ βζα κα ζηάλεζ ημ ίμνλ, πμο ήηακ ημθθχδεξ.
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Ακαηάηεοακ ημ ίλμκ ιε αζπξφκεινλ ιέθζζζαξ (ιέθζ) ηαζ ημ ακάδεοακ πμθφ ηαθά ιέπνζ κα
αθνίζεζ ηαζ ημ ιείβια κα βίκεζ ημθθχδεξ ζακ ηζίπθα. Με αοηυ ημ ιείβια άθεζθακ ηα αενηά πμο
ηα έζηδκακ ζε ζδιεία πμο ηα αιπεθμπμφθζα πενκμφζακ ηαζ ημθθμφζακ πάκς.44
Σμ ηνέαξ ηςκ αιπεθμπμοθζχκ είπε ανηεηυ θίπμξ υιςξ ήηακ εθαθνφ έδεζια .37. Ζ ζάνηα
ημο πμοθζμφ ήηακ ιαθαηή ηαζ ηνοθενή. οκήεςξ δ αημιζηή ιενίδα ήηακ 8-12 πμοθζά, εκχ βζα
ηζξ βοκαίηεξ ήηακ 4-6. Οζ κμζημηονέξ ζοκήεςξ ιαβείνεοακ ηα αιπεθμπμφθζα λζδάηα ηαζ ηα
δζαηδνμφζακ βζα ιεβάθμ πνμκζηυ δζάζηδια. Δπίζδξ ηα έαναγακ ηαζ ηα ζέναζνακ ιε πζθάθζ.37
Έαναγακ ηα αιπεθμπμφθζα ιε πνμζμπή βζα δέηα θεπηά πενίπμο χζηε κα ιδ θζχζεζ ημ θίπμξ
ημοξ. Με ημ θζπανυ γςιυ ηαζ ηα ηεθάθζα ηςκ αιπεθμπμοθζχκ έθηζαπκα πζθάθζ πνπξθνχξη
(πθζβμφνζ) πμο ημ ζοκυδεοακ ιε βζαμφνηζ.37 Σα ζέναζνακ γεζηά ή ηνφα ιε άθεμκμ ποιυ θειμκζμφ
ηαζ αθάηζ. Οζ ηαθμθαβάδεξ Κφπνζμζ έηνςβακ υθα ηα ιένδ ημο αιπεθμπμοθζμφ, αηυια ηαζ ηα
εκηυζεζα, εηηυξ απυ ημ ζημιάπζ. Σα λζδάηα αιπεθμπμφθζα δεκ ήηακ βεφια αθθά πνμζθένμκηακ
απυ ημοξ μζημδεζπυηεξ ςξ εηθεηηυ μνεηηζηυ ιε ηάπμζμ πμηυ, ημοξ ιήκεξ ιεηά ημκ Οηηχανζμ,
υηακ ηα αιπεθμπμφθζα απμδδιμφζακ.37 Γζα ηδ παναζηεοή ημοξ μζ κμζημηονέξ έαναγακ ζε
αθαηζζιέκμ κενυ εθαθνά ηα αιπεθμπμφθζα ηαζ ηα θφθαζζακ ζε δμπεία ιε λφδζ. Άθθμξ ηνυπμξ
παναζηεοήξ ηςκ λζδάηςκ ήηακ δ ακάιεζλδ ημο λοδζμφ ιε θνπκαληαξία, ημ βθοηυ ηναζί ηδξ
Κφπνμο. Αηυια άθθεξ κμζημηονέξ πνμημφ πνμζεέζμοκ ηα αιπεθμπμφθζα ζημ λφδζ ημ έαναγακ,
βζα κα βίκμοκ πζμ εφβεζηα ηαζ θζβυηενμ λζκά.37
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3.4. Ψάξηα, Θαιαζζηλά θαη Μαιάθηα.
Ζ αθζεία δεκ ήηακ δζαδεδμιέκδ ακάιεζα ζημοξ Κφπνζμο επεζδή ηα ράνζα ζηα κενά ημο
κδζζμφ ήηακ θζβμζηά.15 Πανυθα αοηά μ Δ Pesaro (1568) ακαθένεζ υηζ ημ πνςί ηαζ ημ ανάδο
ιπμνμφζε ηακείξ κα αβμνάζεζ απυ ηδκ αβμνά ράνζα θεδκά υζμ ηαζ ζηδκ Ηηαθία.15 Σα θζβμζηά
ράνζα πμο αθίεοακ ήηακ ηα: βαζθηά, βιάρνη, ιηζξίληα, καξίδεο, ζάξηεο, ζαθξίδηα, γίινη, γιψζζεο,
δθηνιίληα, δξάθαηλεο, θαιακάξηα, θνπξθνπλφζαξπεο, κειαλνχξεο, κηλέξθα, νξθνί, ρηαπφδηα,
παξπνχληα, ξψζζνη, ζθάξνη, ζνππηέο, ζπλαγξίδεο, ηζηπνχξεο θαη ρξηζηφςαξα.
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Οζ πζμ

δζαδεδμιέκμζ ηνυπμζ ιαβεζνζηήξ ηςκ ρανζχκ ήηακ μθηυ, ηδβακδηυ, αναζηυ, ιανζκάημ, ηναζάημ,
πθαηί ηαζ βζαπκί. 37
3.4.1. Τξφπνη καγεηξέκαηνο ςαξηψλ.
Οζ Κφπνζμζ ιαβείνεοακ ημ μθηυ ράνζ ζηα ηάναμοκα ζε ιεηαθθζηή πθάηα ηαζ ημ ζέναζνακ
ιε θαδμθέιμκμ ηαζ ιασκηακυ. Σα ράνζα πμο ζοκήεζγακ κα ιαβεζνεφμοκ μθηά ήηακ μ ζηάνμξ, ημ
θαβηνί, ηδ ζοκαβνίδα ηαζ ημ πηαπυδζ.37 Οζ κμζημηονέξ ζοκήεζγακ κα ηδβακίγμοκ ηα ιζηνά ράνζα,
υπςξ ηδ ιανίδα, ημ βίθμ, ημ πάκκμ ηαζ ηδ πένηα . Οζ ηάημζημζ ημο κδζζμφ έηνςβακ ηα ηδβακδηά
ιε ηα ηυηαθα ηαζ ήηακ πμθφ βθοηά.37 Με ηα ρνγιαζηά (αναζηά) ράνζα μζ κμζημηονέξ
παναζηεφαγακ ρανυζμοπα.37 ημ γςιυ ρανζχκ πνυζεεηακ νφγζ, ηνειιφδζ, ιασκηακυ, παηάηεξ.
Μενζηέξ θμνέξ μζ κμζημηονέξ ζέναζνακ ηδ ζμφπα ιε αοβμθέιμκμ. Σα ράνζα πμο ζοκήεςξ
ιαβεζνεφμκηακ αναζηά ήηακ ζοκήεςξ ιεβάθα υπςξ μζ ηγέθαθμζ, μ μνθυξ, μζ ζηυνημζ, μζ αθάπμζ
ηαζ δ ζθονίδα.15 Οζ Κφπνζμζ μκυιαγακ ημ ιανζκάημ ράνζ , ςάξη ζαβφξνλ. 47 Σα ηαηαθθδθυηενα
ράνζα βζα ζααυνμκ εεςνμφκηακ δ ζηνίθθα (ηνίβθδ) ηαζ δ ιμονιμφνα.15 Γζα ηδ παναζηεοή ημο,
μζ κμζημηονέξ ηδβάκζγακ ηα ράνζα ζε εθαζυθαδμ. ηδ ζοκέπεζα ακαηάηεοακ ιείβια ιε ζηυνδμ,
αθεφνζ, λφδζ ηαζ δεκηνμθίαακμ (θάζιανζκ) ζημ εθαζυθαδμ πμο ημ ένζπκακ ζηα ηδβακζζιέκα ράνζα
πμο υηακ πάβςκε έπδγε.47
Σμ πηαπυδζ ηαζ ηζξ ζμοπζέξ, μζ κμζημηονέξ ηα παναζηεφαγακ ηναζάηα ή θαζηζηά.

37

Οζ

κμζημηονέξ έααγακ ζηδ ηζνχθθαλix ανηεηυ εθαζυθαδμ ηαζ λδνυ, ιπνμφζημ ηναζί ιε ημ πηαπυδζ ή
ηζξ ζμοπζέξ, πνυζεεηακ ηνειιφδζ ηαζ ανηφιαηα, πζπένζ ηαζ ηα άθδκακ κα ζζβμρδεμφκ ζε παιδθή
θςηζά.37 Οζ κμζημηονέξ παναζηεφαγακ ημ πθαηί ράνζ ζε ηαρί ζημ θμφνκμ ιε ιπυθζηα
ηνειιφδζα, πνκηιφξηα (κημιάηεξ), ιασκηακυ, παηάηεξ ηαζ εθαζυθαδμ.37 οκήεζγακ κα
ιαβεζνεφμοκ πθαηί ηα ράνζα υπςξ ηδ παθαιίδα, ημ θαβηνί, ηδ ζοκαβνίδα, ημκ υνθμ, ημ αθάπμ.15
Σμ βζαπκί ράνζ ημ παναζηεφαγακ υπςξ ημ πθαηί αθθά ζηδ ηζμφηηακ.37
ix

Ζ ηζμφηηα ήηακ ιεβάθδ πήθζκδ πφηνα, πμο θεβυηακ ηαζ πζκζάδα.
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Με ζδζαίηενμ ηνυπμ παναζηεφαγακ μζ κμζημηονέξ ημ πηαπυδζ είηε λζδάημ είηε λενυ. Σμ
λζδάημ πηαπυδζ ημ έαναγακ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ημ έααγακ ζε δμπείμ ιε λίδζ βζα ιζα εαδμιάδα.37 Σμ
ανζεκζηυ πηαπυδζ μζ Κφπνζμζ ημ έθηζαπκακ λενυ. Οζ Κφπνζμζ ηαεάνζγακ, έπθεκακ, πηοπμφζακ,
έημαακ ημ πηαπυδζ, ηαζ ημ άθδκακ ζημκ ήθζμ βζα ιένεξ ιέπνζ κα λεναεεί. Ήηακ ζδακζηυξ ιεγέξ
βζα ημοξ Κφπνζμοξ ημοξ ιήκεξ ημο ηαθμηαζνζμφ.37
Δηηυξ απυ ηα θνέζηα ράνζα δζαδεδμιέκδ ήηακ, ακάιεζα ζημοξ Κοπνίμο, δ ηαηακάθςζδ
ζοκηδνδιέκςκ ρανζχκ ζε άθιδ.
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Σέημζα ράνζα ήηακ δ ιαηδέξηα, δ παιακίδα, ημ ζθνπκπξί ηαζ

μκμιάγμκηακ ςάξηα ηνπ βαξειηνχ. Αηυια μζ ηάημζημζ ημο κδζζμφ, ηαηακάθςκακ ράνζα πμο ήηακ
ζοκηδνδιέκα ζε λδνή άθιδ υπςξ ημ αζζέιηλ (πέθζ), μ ηζίξνο, δ ηζαξηέιια (ζανδέθα), δ ξέγγα ηαζ
δ αληδνχγηα. Σα ράνζα ζε ημκζέναα μκμιάγμκηακ απυ ημοξ Κφπνζμοξ θνπηζνηζάξηειια
ακελανηήημο ημο ρανζμφ πμο πενζείπακ.37 Οζ Κφπνζμζ ζοκήεζγακ κα ηαηακαθχκμοκ ράνζα ζε
ημκζέναα ιε ηα υζπνζα.37
3.4.2. Δδέζκαηα απφ ζαιαζζηλά.
Οζ ηάημζημζ ημο πςνζμφ Κοενέα ηδξ επανπίαξ Λεοηςζίαξ, ράνεοακ πέθζα ηαζ ηααμφνζα
απυ ημ Κεθαθυανοζμ, ημ πμηάιζ ηδξ πενζμπήξ. Σα αζζέιηα (πέθζα) ηςκ βθοηχκ κενχκ ήηακ
ημκηά ηαζ πμκηνά. 35 Οζ ηάημζημζ ηδξ Κοενέαξ έβδενκακ ηαζ έημαακ ζε ιζηνά ημιιάηζα ηα πέθζα,
ηα αθάηζγακ ηαζ ηα έααγακ ζε ζηενηυ (λδνυ) ηναζί βζα ιία έςξ δφμ διένεξ. οκήεζγακ κα ηα
ρήκμοκ ή κα ηα ηδβακίγμοκ. Σα αζζέθζα εεςνμφκηακ απυ ημοξ Κοενεχηεξ ζδακζηυξ ιεγέξ βζα ημ
ηναζί.35
Οζ Κοενεχηεξ έρδκακ ηα ηααμφνζα ζηα ηααμφνζα ζηα ηάναμοκα ηαζ ηα έηνςβακ ιε
αθάηζ ηαζ θειυκζ. 35Σα ιζηνά ηααμφνζα , μζ κμζημηονέξ ηα ηδβάκζγακ ιε ποθυ απυ αθεφνζ.35
3.4.3. Δδέζκαηα απφ ζαιηγθάξηα.
ε πενζυδμοξ κδζηείαξ πμο δ ηαηακάθςζδ ηνέαημξ δεκ επζηνεπυηακ, μζ Κφπνζμζ
ηαηακάθςκακ θαξαφινπο (ζαθζβηάνζα). 49 Τπήνπακ ζαθζβηάνζα δζαθμνχκ ιεβεεχκ: μζ ιεβάθμζ
ιε ζηθδνυ ιέβεεμξ πμο θέβμκηακ κλνχραξνη, μζ ιέηνζμζ ζε ιέβεεμξ ηαζ μζ ηζηιιεηήξεο πμο ήηακ
ιέηνζμο ιεβέεμοξ ιε πθαημοηζυ ζπήια. 50 Κάεε δθζηίαξ Κφπνζμζ ιάγεοακ ζαθζβηάνζα ημ πνχημ
ιήκα ηδξ άκμζλδξ πμο είπε οβναζία αθθά ηαζ ημ θεζκυπςνμ ιε ηζξ πνχηεξ ανμπέξ. 50 Σα
ζαθζβηάνζα ιαβεζνεφμκηακ ακάθμβα ιε ημ είδμξ ημοξ ιε δζαθμνεηζηυ ηνυπμ.
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Οζ κμζημηονέξ ζοκήεζγακ κα ιαβεζνεφμοκ ημοξ ικμφπανμοξ μθημφξ ζηα ηάναμοκα ή
αναζημφξ ηαζ κα ημοξ ζεναίνμοκ ιε θειυκζ ηαζ αθάηζ.35 Άθθεξ κμζημηονέξ, ημοξ ηδβάκζγακ αθμφ
πνμδβμοιέκςξ ημοξ έαναγακ βζα κα ημοξ αθαζνέζμοκ ημ ηέθοθμξ ημοξ, ημοξ πενκμφζακ ζε
ηθςκάνζ ζπμίκμο ηαζ ημοξ αθεφνςκακ. 50 Σα ιζηνυηενα ζαθζβηάνζα, μζ Κφπνζμζ ηα έηνςβακ είηε
αναζηά υπςξ ημοξ ικμφπανμοξ είηε ιε πθζβμφνζ. Γζα ηδ παναζηεοή ηςκ θαξαφισλ κε
πνπξθνχξηλ μζ κμζημηονέξ έαναγακ βζα θίβμ ηα ζαθζβηάνζα, αθαζνμφζακ ημ ηέθοθμξ ημοξ ηαζ ηα
ηδβάκζγακ ζε εθαζυθαδμ. Σζζβάνζγακ ρζθμημιιέκδ ημιάηα, πνυζεεηακ ηα ζαθζβηάνζα ηαζ κενυ
ηαζ ημ πθζβμφνζ. ηακ ημ πθζβμφνζ απμννμθμφζε ημ κενυ ηυηε ημ θαβδηυ ήηακ έημζιμ. Άθθεξ
θμνέξ ακηί βζα πθζβμφνζ πνυζεεηα νφγζ.

35

Οζ κμζημηονέξ ζημ πςνίμ Λοενάβηςιδ ηδξ επανπίαξ

Αιιμπχζημο, ιαβείνεοακ ηα ζαθζβηάνζα βζαπκί ιε παηάηεξ ή ημθμηοεάηζα..50
Ζ πανμοζία ημο ηνέαημξ ήηακ πενζμνζζιέκδ ζηδ δζαηνμθή ηςκ Κοπνίςκ. οκήεζγακ κα
ηαηακαθχκμοκ κςπυ ηνέαξ ηζξ Κονζαηέξ ηαζ ζε εμνηαζηζηέξ πενζυδμοξ υπςξ ημ Πάζπα, ηα
Υνζζημφβεκκα ηαζ ηζξ ήηςζεξ. Μέζς ηςκ παναζηεοαζιάηςκ απυ ημ πμζνζκυ ηνέαξ, μζ ηάημζημζ
ημο κδζζμφ, ελαζθάθζγακ ηδ ηαηακάθςζδ ηνέαημξ βζα ιεβάθμ πνμκζηυ δζάζηδια. Ζ ηαηακάθςζδ
ηνέαημξ ηοκδβζμφ ηαζ ρανζχκ ειπθμφηζγε ηδ δίαζηα ημοξ ζε πνςηεΐκδ. Μέζς ηςκ εδεζιάηςκ
πμο παναζηεφαγακ μζ κμζημηονέξ ιε ηα ζαθζβηάνζα επζηφβπακακ ηδ πνυζθδρδ πνςηεΐκδξ ηζξ
διένεξ πμο κήζηεοακ.
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3.5.Εσηθέο θαη Φπηηθέο Ληπαξέο Ύιεο
Ο ειπθμοηζζιυξ ηςκ εδεζιάηςκ ιε θίπδ, είηε γςζηά είηε θοηζηά, ήηακ απαναίηδηδ βζα
ηάεε άκενςπμ. Άθθςζηε απυ ηα πνμσζημνζηά πνυκζα μ άκενςπμξ ζοκήεζγε κα ηαηακαθχκεζ ημ
θίπμξ απυ ηα μζηά ηςκ εδναιάηςκ πμο ελαζθάθζγε.51 ημ αάεμξ ημο πνυκμο ακαπηφπεδηακ
ηεπκζηέξ έηζζ χζηε κα ελάβεζ ηαζ κα δζαπεζνίγεηαζ ηυζμ ημ γςζηυ θίπμξ υζμ ηαζ ημ θοηζηυ υπςξ
ημ εθαζυθαδμ, ημ δθζέθαζμ, ημ ζπμζκκέθαζμ, ημ ζδζαιέθαζμ. Οζ θζπανέξ φθεξ πνμζέδζδακ
ζδζαίηενα μνβακμθδπηζηά παναηηδνζζηζηά ζηα εδέζιαηα. Διπθμφηζγακ ηδ βεφζδ, ημ άνςια, ηδκ
οθή ηαζ ηδ ενεπηζηή αλία ηςκ ηνμθίιςκ.52 ηδ Κφπνμ ηα ζοκδεέζηενα θίπδ πμο
πνδζζιμπμζμφκηακ ήηα δ ιίθθα x (πμζνζκυ θίπμξ) ηαζ ημ εθαζυθαδμ.
3.5.1. Εσηθά Λίπε θαη πξντφληα.
Ζ ηφνζα γςζηή θζπανή φθδ πμο πνδζζιμπμζείημ ζηδκ Κφπνμ ήηακ δ ζνηξφκηιια, ημ
πμζνζκυ θίπμξ, πμο θαίκεηαζ υηζ δ παναζηεοή ημο πνμκμθμβείηαζ ημοθάπζζημκ απυ ηδ πενίμδμ ηδξ
Δκεημηναηίαξ.53 Ζ ιίθθα ήηακ ημ θίπμξ πμο πνδζζιμπμζείημ απυ ηζξ κμζημηονέξ ηαεδιενζκά βζα
ηδ παναζηεοή ηςκ εδεζιάηςκ. ε πενζμπέξ υπςξ δ Πζηζζθζά ηαζ δ Πάθμξ πμο δεκ πανήβαβακ
εθαζυθαδμ, δ ιίθθα ήηακ δ ιυκδ θζπανή φθδ πμο πνδζζιμπμζμφζακ. 37
Ζ παναζηεοή ηδξ ζμζνυιζθθαξ βζκυηακ πανάθθδθα ιε ηδ παναζηεοή ηςκ αθθακηζηχκ
ηδξ μζηίαξ, υηακ πναβιαημπμζείημ δ ζθαβή ημο πμίνμο. 37 Ζ δζαδζηαζία παναζηεοήξ ηδξ ιίθθαξ
λεηζκμφζε ιε ημ δζαπςνζζιυ ημο δένιαημξ ηαζ ημο οπμδυνζμο θίπμοξ. Σμ θίπμξ ημαυηακ ζε
ιζηνά ημιιάηζα, ηζ ηζηξίληδεο, πμο ημπμεεημφκηακ ζε πάθηζκδ πφηνα, ηδ ραξθνκαείξηζζα, ιε
εθάπζζημ κενυ ηαζ ζε παιδθή θςηζά βζα κα νεοζημπμζδεμφκ. Ζ κμζημηονά ιεηά ηδ νεοζημπμίδζδ
ημο θίπμοξ, ημ ένζπκε ζε ημφγμοξ (ιδ πμνχδεξ πήθζκμ δμπείμ) υπμο έπδγε ηαζ θοθαζζυηακ ζημ
ηεθάνζ βζα ιεθθμκηζηή πνήζδ.37
ηδ πενζμπή ηδξ Πζηζζθζάξ παναζηεφαγακ κίιια θαθνχξα απυ ημ πενζηυκαζμ, ηδ ιπυθζα ή
πάκκα ημο γχμο. 37 Ο ηνυπμξ παναζηεοήξ ηδξ ήηακ ίδζμξ ιε ηδ ιίθθα, ιυκμ πμο ήηακ οδανήξ ηαζ
πνμμνζγυηακ βζα άιεζδ πνήζδ. Ζ θαθνχξαxi είπε θεοηυ πνχια, ήηακ εφβεζηδ ηαζ άμζιδ ηαζ
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Σμκ υνμ κίιια ζε ζοκηαβέξ απυ θαμβναθζηά πενζμδζηά ημκ ζοκακηάιε ιίθθα. Χζηυζμ, ζε δζάθμνα θελζηά ηδξ
ηοπνζαηήξ δζαθέηημο, απακηά ηυζμ ςξ κχιια, υζμ ςξ ηαζ κήιια. ηδ δεφηενδ πενίπηςζδ, ημ θελζηυ Τν Κππξηαθφ
Ηδίσκα ημο Ρυδ Παπαββέθμο ακαθένεζ υηζ δ εηοιμθμβία ηδξ ιήθθαξ είκαζ απυ ημ ανπαίμ κήιεηνλ, δδθ. πνυαεζμ,
πάπμξ, θίπμξ ηνέαημξ, «θίβδα». Σμ κήινλ ή κείινλ είκαζ ημ ιζηνυ γχμ, πνυααημ, εκχ κήιεηνο είκαζ «μ ακήηςκ εζξ
πνμαάημο, πνυαεζμξ» (J. B. Hofmann, 1950).
xi
Ζ θέλδ θαθνχξα ζδιαίκεζ ηάηαζπνμξ (Κ. Γ. Γζαβημοθθήξ, Θεζαπξφο θππξηαθήο δηαιέθηνπ, α΄ έηδμζδ, Λεοηςζία
2005). Οζ Κφπνζμζ μκυιαγακ έηζζ ιάθθμκ ηα οπμθείιιαηα απφ κίιια πμο πνμένπμκηακ απυ ημ πενζηυκαζμ ημο γχμο,
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εεςνείημ ακχηενδξ πμζυηδηαξ. Ακηίεεηα δ ιίθθα είπε οπμηίηνζκμ πνχια , δοζάνεζηδ μζιή ηαζ
ηάββζγε εφημθα.37
Ζ ιίθθα ήηακ ημ αμφηονμ ημο θηςπμφ αβνυηδ. 37. Ήηακ απαναίηδηδ βζα ηάεε ζπίηζ αθμφ
ιε αοηή παναζηεοάγμκηακ υθα ηα βζαπκζζηά ηαζ ηδβακδηά θαβδηά. Ζ κμζημηονά πάκημηε
παναζηεφαγε ιε ιίθθα ηα αθέθζα, ημ ημθμηάζζ ιε ηνέαξ, ηα θαζμθάηζα ηαζ ηα ηδβακδηά.37 Οζ
ιδηένεξ έδζκακ ζηα παζδζά ημοξ θνοβακζέξ αθεζιιέκεξ ιε ιίθθα ηαζ γάπανδ ςξ βθοηυ, ζοκήεςξ
ημ απυβεοια. ε υθδ ηδ Κφπνμ ηαζ ζδζαίηενα ζηδ Κανπαζία παναζηεφαγακ ηζξ ιζθθυπζηεξ.23, 31
πςξ ακαθένεδηε ηαζ πζμ πάκς, βζα ηδ παναζηεοή ηςκ ιζθθυπζηςκ μζ κμζημηονέξ, άκμζβακ
θφθθμ απυ γοιάνζ πμο ημ άθεζθακ ιε ιίθθα, ημ ηφθζβακ ιε δελζμηεπκία ηαζ ηζξ ηδβάκζγακ ζε
ιίθθα. Σζξ ιζθθυπζηηεξ ηζξ ζέναζνακ ιε ιέθζ ζε θίθμοξ ηαζ δζαηεηνζιέκμοξ θζθμλεκμφιεκμοξ.
Σέθμξ δ ιίθθα αμδεμφζε ζηδ δζαηήνδζδ ηςκ ηνμθίιςκ. 37 Σα ημοικζαζηά ηαζ ηα παζηά ηνέαηα
δζαηδνμφκηακ βζα ιεβάθμ πνμκζηυ δζάζηδια ζε ζμζνυιζθθα.
Σα οπμθείιιαηα απυ ηδ ηήλδ ημο θίπμοξ ήηακ μζ ηηηζηξίεο.37 Οζ κμζημηονέξ
εηιεηαθθεφμκηακ αοηά ηα ιζηνά ηζζβανζζιέκα οπμθείιιαηα θίπμοξ βζα κα ειπθμοηίζμοκ ηδ
βεφζδ ηςκ βζαπκζζηχκ εδεζιάηςκ.31 Με ηζξ ηζηζζνίεξ έθηζαπκακ ηζξ ηζηζζνυπζηηεξ , πμο
πνδζζιμπμζμφκηα ςξ ρςιί ζηα βζαπκζζηά εδέζιαηα.31,37 Δπίζδξ μζ ηζηζζνίεξ ηνχβμκηακ γεζηέξ ιε
θειυκζ ςξ ιεγέξ βζα ημοξ εκήθζηεξ ηαζ ςξ πνμζθάβζ ιε ρςιί βζα ηα παζδζά .37 Οζ ηζηζζνίεξ
ηαηακαθχκμκηακ άιεζα , αθθζχξ ηζξ δζαηδνμφζακ ζε ιίθθα.
Σμ ιαξηίλ (θανδί) ήηακ ημ οπμδυνζμ θίπμξ ημο πμίνμο ιε δένια..37 Σμ θανηίκ δεκ
πνμζηίεεημ ζηα εδέζιαηα βζα αεθηίςζδ ηδξ βεφζδ ημοξ, αθθά ήηακ θζπανυξ ιεγέξ πμο
παναζηεοαγυηακ υπςξ δ πμζονηή.
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Οζ κμζημηονέξ δζαπχνζγακ ημ οπμδυνζμ θίπμξ απυ ημ

δένια, ημ ηειάπζγακ ζε ιζηνυηενα ημιιάηζα, ημ αθάηζγακ ηαζ ημ άθδκακ κα αθοδαηςεεί ζημκ
αένα βζα δέηα διένεξ πενίπμο. ηα πςνζά ηδξ Σδθθονίαξ ηαζ ζηδκ Σζαηηίζηνα ιεηά ημ
αθάηζζια ημο θανηζμφ, ημ αάπηζγακ ζε ζηάθδ ιε λδνυ ηναζί βζα πέκηε-έλζ διένεξ, ημ
ανςιάηζγακ ιε ηυθζακδνμ ηαζ νίβακδ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ημ άθδκακ κα αθοδαηςεεί ζημκ αένα. 23
Σμ θανηίκ ζοκήεζγακ κα ημ ηαηακαθχκμοκ μζ Κφπνζμζ ςξ πνμζθάβζ ηα πνςζκά ημο πεζιχκα .37
Οζ Κφπνζεξ ιάκεξ έδζδακ ζηα παζδζά ημοξ θανηίκ ιε ρςιί ςξ ιεζδιενζακυ ή απμβεοιαηζκυ βζα
ηζξ χνεξ πμο ανίζημκηακ ζημ ζπμθείμ.37 Έκα ιζηνυ ημιιάηζ θανηζμφ ήηακ ενεπηζηυ, βεοζηζηυ,
εφημθμ ζηδ ιεηαθμνά ηαζ θεδκυ βζ’ αοηυ ηαζ μζ βεςνβμί ηαζ μζ αμζημί ημ ηαηακάθςκακ ιε
ρςιί ςξ απμβεοιαηζκυ βζα κα πμνηάζμοκ ηδ πείκα ημοξ ιέπνζ ημ δείπκμ. Λανηίκ ζοκήεζγακ κα
θυβς ημο πνχιαημξ. Καθνχξθα ήηακ ημ οπυθεζιια απυ ημ θζςιέκμ αμφηονμ βάθαηημξ πμο μιμίςξ μκμιαγυηακ έηζζ
θυβς ημο θεοημφ πνχιαημξ ημο.
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παναζηεοάγμοκ ζηζξ θηςπέξ πενζμπέξ ηδξ Πάθμο, εκχ ζηδ Μεζαμνία δ παναζηεοή ημο ήηακ
πενζμνζζιέκδ. 37
Οζ κμζημηονέξ βζα κα ειπθμοηίζμοκ ηδ βεφζδ ηδξ ιίθθαξ ηαζ ηςκ εδεζιάηςκ πνυζεεηακ
ζε αοηά βάθια.

37

Ζ αάηθα ήηακ δ θζπχδδξ, παπζά ηαζ ιεβάθδ μονά ηςκ ηοπνζαηχκ πνμαάηςκ

πμο έθηακε ζηα 6-8 ηζθά. Ζ πνμζεήηδ αάηθαξ ζηα βζαπκζζηά ηαζ ηα ρδηά θαβδηά ήηακ
απαναίηδηδ βζα κα απμηηήζμοκ αηαηαιάπδηδ βεφζδ. Άθθεξ κμζημηονέξ έθζςκακ ηδ αάηθα ιαγί
ιε ηδ ιίθθα βζα κα βίκεζ πζμ αθνάηδ.37 Αηυια δ αάηθα ηαηακαθςκυηακ απυ ημοξ Κφπνζμοξ
πςνζημφξ, μθηή ζηα ηάναμοκα ιε θειυκζ ςξ ιεγέξ . Απαναίηδηδ ήηακ δ πνήζδ ηδξ αάηθαξ ζηα
ζμοαθάηζα βζα κα βίκμοκ βθοηά ηαζ «κα βθφθεζξ ηα δάηηοθα ζμο».
3.5.2. Φπηηθά Έιαηα θαη Πξντφληα.
Ζ πνήζδ ηδξ ιίθθαξ ήηακ δζαδεδμιέκδ ζηδ ηοπνζαηή ημογίκα, πανυθα αοηά μζ
κμζημηονέξ πνδζζιμπμζμφζακ επίζδξ ηαζ θοηζηά έθαζα. Σμ ζοκδεέζηενμ έθαζμ πμο
πνδζζιμπμζείημ ήηακ ημ εθαζυθαδμ, ημ «ιάδη ην θαιφ» υπςξ ημ μκυιαγακ. Ο Ανπζιακδνίηδξ
Κοπνζακυξ ακαθένεζ υηζ απυ ημοξ εθαζχκεξ ηδξ Κφπνμο ελαβυηακ ιεβάθδ πμζυηδηα εθαζμθάδμο
πμο ηάθοπηε ηζξ ακάβηεξ ηςκ ηαημίηςκ βζα ηνία πνυκζα εκχ ημ εθαζυθαδμ απυ ηζξ αβνζεθζέξ ήηακ
ελαίνεημ ηαζ θεπηυ ζηδ βεφζδ.12 Ο Α. αηεθθάνζμξ ακαθένεζ υηζ ηαηά ηδ πενίμδμ ηδξ
ημονημηναηία ηάδηακ ηα πενζζζυηενα εθαζυδεκηνα ζηδ πενζμπή ηδξ Πάθμο, βζ’ αοηυ ηαζ ημ
εθαζυθαδμ πμο παναβυηακ ζηα πςνζά αοηά , ιυθζξ πμο έθηακε βζα κα ηαθφρεζ ηζξ ακάβηεξ ηςκ
ηαημίηςκ.
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Δπζπθέμκ, θαίκεηαζ υηζ ζηα ηέθδ ημο 19μο αζχκα μζ μνβακμθδπηζηέξ ζδζυηδηεξ ημο

ηοπνζαημφ εθαζυθαδμο ήηακ αιθζζαδημφιεκδξ πμζυηδηαξ. Ζ Γενιακίδα Magda OhnefalschRichter, δ μπμία έγδζε ζηδ Κφπνμ ηδκ πενίμδμ 1894-1912, αζπάγεηαζ ηαζ ιεηαθένεζ υζα είπε
επζζδιάκεζ μ Α. Gandry ημ 1855 ζημ αζαθίμ ημο Δπηζηεκνληθέο Έξεπλεο ζηελ Αλαηνιή ζπεηζηά ιε
ηδκ πμζυηδηα ημο ηοπνζαημφ εθαζμθάδμο: "Ζ ηέρλε λα δηαηεξείο ην ειαηφιαδν θαζαξφ, ηνπο είλαη
άγλσζηε . Αλακηγλχνπλ καδί ηηο άγνπξεο πξάζηλεο ειηέο, ηηο βαξπλφκελεο θαη ηηο καξακέλεο. Σαλ
απνηέιεζκα, βγαίλεη έλα ιάδη ηφζν πηθξφ θαη έρεη κηα ηφζν έληνλε γεχζε, πνπ ν Δπξσπαίνο πνπ δεη
ζε κηα ρψξα γεκάηε απφ ειαηφδεληξα, αλαγθάδεηαη λα εηζάγεη ην ειαηφιαδφ ηνπ απφ ηε Γαιιία ή
ηελ Ηηαιία≫.54 πςξ ελδβεί δ Magda Ohnefalsch-Richter, αοηυ μθεζθυηακ ζηδ πνήζδ παθζχκ,
λφθζκςκ πζεζηδνίςκ πμο δεκ ηαεανίγμκηακ ζοπκά ιε απμηέθεζια κα απμηηά ημ εθαζυθαδμ μζιή
ηαβηίθαξ. Χζηυζμ δ άπμρδ αοηή ηαηανβήεδηε αθμφ ημ ηοπνζαηυ εθαζυθαδμ ήηακ πενζγήηδημ ζε
υθμ ημκ ηυζιμ βζα ημ άνςια ημο. 55
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Ζ ζοβημιζδή ημο ηανπμφ ηδξ εθζάξ βζα ηδ παναβςβή ημο εθαζμθάδμο λεηζκμφζε ζημ
ηέθμξ ημο θεζκμπχνμο απυ ημοξ ιζηνμσδζμηηήηεξ ηαζ ηδκ μζημβέκεζα ημο.56 Ο κμζημηφνδξ,
ένζπκε ηζξ εθζέξ απυ ηα δέκηνα ημοκχκηαξ ηα ηθαδζά, εκχ μζ βοκαίηεξ ιάγεοακ ημοξ ηανπμφξ απυ
ημ έδαθμξ. Σδ πενίμδμ ηδξ ζοβημιζδήξ δ μζημβέκεζα ηδκ χνα ημο ιεζδιενζακμφ λενμρμφιζγε
ζημ πςνάθζ ιε ρςιί, εθζέξ, ηνειιφδζ, ζφηα ηαζ πμνημηάθζα.56 Σμ ιαβεζνειέκμ θαβδηυ πμο
ζοκήεςξ ήηακ υζπνζα, ημ έηνςβακ υηακ έθηακακ ζημ ζπίηζ. πςξ μζ εενζζηέξ αμδεμφζακ ημοξ
κμζημηφνδδεξ ζημ ιάγεια ημο ζζηδνχκ, έηζζ ηαζ μζ εθζμιαγχπηνεξ αμδεμφζακ επί πθδνςιήξ ζημ
ιάγεια ηςκ εθζχκ.56
Μεηά ηδ ζοβημιζδή ηςκ εθζχκ μζ εθζέξ ιεηαθένμκηακ ζημ εθαζμηνζαείμ βζα ηδ παναβςβή
εθαζμθάδμο. 56 πεδυκ ζε υθα ηα πςνζά οπήνπε έκα εθαζμηνζαείμ ιε λφθζκα ή πέηνζκα πζεζηήνζα.
Ζ δζαδζηαζία παναβςβήξ εθαζμθάδμο πμο αημθμοεείημ ήηακ ημ ηαεάνζζια ηςκ εθζχκ, δ
ζφκεθζρδ ημο ηανπμφ, πνμζεήηδ κενμφ, ζοιπίεζδ ηδξ πάζηαξ εθζάξ ηαζ ηέθμξ δζαπςνζζιυξ ημο
εθαζμθάδμο απυ ημ κενυ.55 Μζα μηά (~1, 3 ηζθά) εθζέξ έδζδε πενίπμο 100-130 δνάιζα (300-400
βναιιάνζα) εθαζυθαδμ.
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Οζ αβνυηεξ πθήνςκακ ημκ ιοθςκά ακάθμβα ιε ηδ πμζυηδηα

εθαζμθάδμο πμο πανήβαβακ. Γζα ηάεε είημζζ θίηνα εθαζμθάδμο πμο παναβυηακ, ημ έκα θίηνμ
άκδηε ζημ ιοθςκά. Αηυια μζ εθαζμπαναβςβμί είπακ ηδκ οπμπνέςζδ κα πνμζθένμοκ θαβδηυ
ζημοξ ενβάηεξ ημο ιφθμο.56 Σμ πνυβεοια πμο πνυζθενακ μζ παναβςβμί ήηακ ζοκήεςξ ρςιί ιε
εθαζυθαδμ ηαζ εθζέξ, εκχ ημ ιεζδιενζακυ ηαζ ημ δείπκμ ήηακ υζπνζα ή παηάηεξ.56
ηα πςνζά ηδξ Πάθμο ηαζ ημο Ρζγμηανπάζμο πμο δ παναβςβή εθαζμθάδμο ήηακ ιζηνή, μζ
κμζημηονέξ πνδζζιμπμζμφζακ ημ εθαζυθαδμ ιε θεζδχ. 37 οκήεζγακ κα ανςιαηίγμοκ ηζξ ζαθάηεξ
ηαζ ηα γανγαααηζηά ημοξ ιε εθαζυθαδμ, εκχ ζημ ηδβάκζζια πνδζζιμπμζμφζακ ιίθθα πμίνμο.55
Ακηίεεηα ζηα πςνζά ηδξ Μεζαμνίαξ ηαζ ηδξ επανπίαξ Λεοηςζίαξ ημ εθαζυθαδμ πνδζζιμπμζείημ
εονέςξ ζηδ ιαβεζνζηή. πςξ ακαθένεδηε πζμ πάκς ιε ημ εθαζυθαδμ έθηζαπκα ηζξ θαδυπζηηεξ ή
ηαηηζιένηα, πμο ήηακ θφθθμ γοιανζμφ πμο αθεζθυηακ ιε εθαζυθαδμ ηαζ ρήκμκηακ ζημ θμφνκμ ή
ζηδ ζάηγζκ ηαζ ζεναίνμκηακ ιε γάπανδ ή έρδιακ .31
Οζ ηάημζημζ ηςκ πενζμπχκ ηδξ Πάθμο ηαζ ηδξ Κανπαζίαξ πανήβαβακ καπξφιαδν.
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Σμ

ιαονυθαδμ ήηακ εθαζυθαδμ ημο μπμίμο δ παναθααή βζκυηακ ιε δζαθμνεηζηυ ηνυπμ απυ αοηυ ημο
εθαζμθάδμο. Ζ ζοβημιζδή ηςκ εθζχκ λεηζκμφζε ζημ ηέθμξ επηειανίμο, υηακ μζ εθζέξ ήηακ
αηυιδ άβμονεξ. Οζ Κανπαζίηεξ ηαζ μζ Παθίηεξ, πνζκ ηδ ιεηαθμνά ηςκ ηανπχκ ζημ εθαζμηνζαείμ,
ημοξ έαναγακ ζε ηαγάκζα ηαζ ημοξ άθδκακ ζημκ ήθζμ βζα κα ζηεβκχζμοκ, κα απμλδνακεμφκ. Με
ημκ ηνυπμ αοηυ μζ εθζέξ γφβζγακ θζβυηενμ ηαζ έηζζ μζ παναβςβμί πθήνςκακ θζβυηενμ
ιοθςκζάηζημ.57 Σμ ιαονυθαδμ είπε ιαφνμ πνχια, ήηακ παπφννεοζημ ηαζ ιε έκημκδ, ζδζαίηενδ
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βεφζδ πμο «ηζηκπάεη ηε γιψζζα». Οζ θάηνεζξ ημο ιαονυθαδμο πίζηεοακ πςξ ήηακ πζμ ενεπηζηυ
απυ ημ ημζκυ εθαζυθαδμ. Ζ παναβςβή ιαονυθαδμο απαβμνεφεδηε απυ ηδ κμιμεεζία ημ 1983.
Ξεπςνζζηή εέζδ ζημ ηοπνζαηυ ηναπέγζ είπακ μζ εθζέξ. Σμ ζοκδεέζηενμ πνμζθάβζ ηςκ
αβνμηχκ πμο ανίζημκηακ ζηα πςνάθζα ήηακ ρςιί ιε εθζέξ.15 Ζ ζοθθμβή ημο ηανπμφ ηδξ εθζάξ
βζκυηακ ζοκήεςξ ζε δφμ πενζυδμοξ ακάθμβα ιε ημ είδμξ ηςκ εθζχκ πμο παναζηεφαγακ.56 ηα
ηέθδ Αοβμφζημο ή ζηζξ ανπέξ επηειανίμο υηακ μζ εθζέξ ήηακ αηυια πνάζζκεξ μζ Κφπνζμζ
ιάγεοακ ιζηνή πμζυηδηα εθζχκ βζα κα παναζηεοάζμοκ ειηέο ηζαθθηζηέο ηαζ ειηέο θνιπκπάηεο,
εκχ ζηα ηέθδ Οηηχανδ ζοκέθεβακ ηζξ ιαφνεξ εθζέξ βζα κα παναζηεοάζμοκ ειηέο μηδάηεο ηαζ
θνπκληαζηέο. 58
Γζα ηδ παναζηεοή ηςκ ηζαηηζζηχκ εθζχκ, μζ βοκαίηεξ ηζάθθηδαλ, πηοπμφζακ ιε ιζα
πέηνα ηζξ εθζέξ, ηζξ μεπίθξηδαλ ιε κενυ ηαζ ποιυ θειμκζμφ βζα 6-8 διένεξ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ηδξ
δζαηδνμφζακ ζε άθιδ.58 Σζξ ζέναζνακ ιε ρζθμημιιέκμ ζηυνδμ, ηυθζακδνμ ηαζ εθαζυθαδμ. Οζ
κμζημηονέξ, βζα ηδ παναζηεοή ημθοιπάηςκ εθζχκ, λεπίηνζγακ ημοξ ηανπμφξ ζε κενυ βζα 6
διένεξ πενίπμο, ηζξ απμεήηεοακ ζε δμπείμ ιε άθιδ, θειυκζ ηαζ εθαζυθαδμ ηαζ ηζξ ζέναζνακ ιε
εθαζυθαδμ, εοιάνζ ή νίβακδ.58

Οζ ημοικζαζηέξ εθζέξ βίκμκηακ ιε χνζιε ιαφνεξ εθζέξ. Οζ

Κφπνζεξ έπθεκακ ιε κενυ ηζξ εθζέξ , ηζξ άθδκακ ζε άθιδ βζα 3-4 διένεξ ηαζ ηζξ δζαηδνμφζακ ζε
δμπείμ ιε αθάηζ. Γζα κα ηζξ ηαηακαθχζμοκ ηζξ έπθεκα ιε κενυ.58

Δικόνα 12. Δλιές ηζακκιζηές
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Γζα ηδ παναζηεοή ηςκ λζδάηςκ εθζχκ, μζ βοκαίηεξ έζπζγακ ιε θεπίδα ηδ ζάνηα ηςκ εθζχκ
ηαζ ηζξ λεπίηνζγακ ζε κενυ βζα 6 διένεξ.58 ηδ ζοκέπεζα ηζξ ζηνάββζγακ ηαζ ηζξ έααγακ ζε δμπείμ
ιε άθιδ βζα 20 διένεξ. Σζξ δζαηδνμφζακ ζε λφδζ ηαζ άθιδ, βζ’ αοηυ θέβμκηακ λζδάηεξ.
πςξ ακαθένεδηε πζμ πάκς μζ εθζέξ ήηακ ημ ζοκδεέζηενμ πνμζθάβζ ηςκ αβνμηχκ, εκχ
πάκημηε ζοκυδεοακ ηα υζπνζα. Με ηζξ εθζέξ μζ βοκαίηεξ παναζηεφαγακ ηζξ ειίνπηηηεο ηαζ ηζξ
ειησηέο.31 Οζ εθζυπζηεξ ήηακ ηοθζπηέξ πίηεξ ιε βέιζζδ απυ εθζέξ πμο ρήκμκηακ ζημ θμφνκμ. Ζ
βέιζζδ πενζείπε εηηυξ απυ εθζέξ ηυθζακδνμ ηαζ ηνειιφδζ. Οζ εθζςηέξ ήηακ ρςιζά πμο
γοιχκμκηακ ιε εθζέξ, ηυθζακδνμ, ηνειιφδζ ηαζ ρήκμκηακ ζημ θμφνκμ.31
Σμ δέκηνμ ηδξ εθζάξ είπε λεπςνζζηή εέζδ ζηδ θασηή γςή ημο ηυπμο. Με ηα θφθθα ηδξ
εθζάξ μζ Κφπνζμζ έθηζαπκακ ηα ζηέθακα ημο βάιμο βζα κα ιεηαδχζμοκ ηδ δφκαιδ ηαζ ηδ
εαθενυηδηα ημο αεζεαθέξ δέκηνμο ζημοξ κευκοιθμο.
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Ο αβζαζιυξ βζκυηακ πάκημηε ιε ηθαδζά

εθζάξ αθμφ πίζηεοακ υηζ ζοιαυθζγε ηδ κέα αθάζηδζδ. Δκχ θυβς ημο πνχιαημξ ημοξ, ιαφνμ,
ζοιαυθζγακ ημκ κεηνυ ηαζ βζ’ αοηυ δίκμκηακ ςξ πανδμνηά ιαγί ιε ρςιί ιεηά ηδ ηαθή ημο
κεηνμφ. Σα θφθθα εθζάξ πνδζζιμπμζμφκημ επίζδξ ζηδ θασηή ζαηνζηή. Οζ Κφπνζμζ εεςνμφζακ πςξ
μ γςιυξ απυ θφθθα εθζάξ αμδεμφζε ζηζξ ειπφνεηεξ ηαηαζηάζεζξ, εκχ ηα θφθθα ηαζ δ νίγα
αβνζεθζάξ ζημ πμκυδμκημ.29 ημ πςνζυ Σάθα ηδξ Πάθμο, άημια ιε οπένηαζδ ιαζμφζακ 3-4
θφθθα αβνζεθζάξ βζα κα ιεζςεεί δ ανηδνζαηή πίεζδ.29
3.5.3.Άιια θπηηθά έιαηα θαη πξντφληα.
Δηηυξ απυ εθαζυθαδμ, ημ κδζί πανήβε ζδζάιζ, ημ μπμίμ, ζφιθςκα ιε ηζξ πθδνμθμνίεξ
ημο Α. αηεθθανίμο (1890), ηαθθζενβμφκηακ ζηδ μθέα, ζηδ Μυνθμο, ζηδ Λάπδεμ ηαζ ζημ
Γάθζ.13 Απυ ημ ζδζάιζ μζ Κφπνζμζ παναζηεφαγακ ζδζαιέθαζμ, πμο «αληί ειαίνπ ηεο ειηάο ην
ηξψλε θαηά ηηο πεξηφδνπο λεζηείαο, είηε ηελ ηαρή θαη ηνλ ραιβά».14 Ζ ηαρή (ηαπίκζ)
ακαιεζβκουηακ ηαζ ακαηαηεουηακ ιε εθαζυθαδμ, κενυ, θειυκζ ηαζ θζςιέκμ ζηυνδμ ιέπνζξ υημο
κα βίκεζ ιζα παπφνεοζηδ ζάθηζα..47 Σμ ηαπίκζ ηαηακαθςκυηακ απυ ημοξ Κφπνζμοξ ςξ μνεηηζηυ
ιε ρςιί. Αηυιδ ζε πενζυδμοξ κδζηείαξ μζ κμζημηονέξ παναζηεφαγακ ηζξ ηαπζκυπζηεξ, πίηηεξ ιε
ηαπίκζ.47
Συζμ μ Ανπζιακδνίηδξ Κοπνζακυξ, υζμ ηαζ μ Α. αηεθθάνζμξ ηάκμοκ ακαθμνά ζημ
ζρνηλλέιαην. Ο Α. αηεθθάνζμξ ακαθένεζ ζοβηεηνζιέκα: «Καη απ’ απηψλ (ησλ θαξπψλ ηεο
ζρνηληάο) εθβάιινπζηλ θάιιηζηνλ έιαηνλ πξνο ηξνθήλ ελφζσ είλαη λσπφλ, έηη δε κεηά ηαχηα θαη
πξνο θσηηζκφλ».13 Σμ ζπμζκκέθαζμ ήηακ θάδζ πμο παναβυηακ απυ ημ ζπμίκμ (Pistacia lentiscus
59

L.) πμο εοδμηζιμφζε ζε πμθθέξ πενζμπέξ υπςξ ημκ Αηάια, ημ Μαγςηυ, ηδ Λάνκαηα ηαζ ηδκ
Κανπαζία.59 Σμ ζπμζκκέθαζμ, ή ζηνηλφιαν, ημ πνδζζιμπμζμφζακ μζ κμζημηονέξ ζημ ηδβάκζζια.
Υαναηηδνζζηζηυ ημο εθαίμο αοημφ ήηακ υηζ ημ πεζιχκα έπδγε ηαζ θαζκυηακ ζακ γςζηυ θίπμξ.
Ήηακ πμθφ ανςιαηζηυ έθαζμ ηαζ βζ’ αοηυ ημ θυβμ ημ πνδζζιμπμζμφζακ ηαζ ζηδ θασηή ζαηνζηή βζα
εκηνζαέξ xii.
Απυ ημοξ ηανπμφξ ηδξ ηξεκηζθηάο (Pistacia terebinthus L), έθηζαπκακ ημ ηξεκηζέιαην. Σμ
ηνειζεέθαζμ, εηηυξ απυ ηδ πνήζδ ημο ςξ θςηζζηζηυ θάδζ ηαζ ςξ εεναπεοηζηυ, ημ
πνδζζιμπμζμφζακ ηαζ ζηδ ιαβεζνζηή.
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πςξ ακαθένεδηε πζμ πάκς ιε ημοξ ηανπμφξ ηδξ

ηνειζεζάξ δ Κφπνζα κμζημηονά παναζηεφαγε ηζξ ηξεκηζφπηηεο.31 Αηυια μζ ηανπμί ηζξ ηνειζεζάξ
ηαηακαθχκμκηακ απυ ημοξ ηαημίημοξ ημο κδζζμφ κςπμί ή λενμρδιέκμζ ιε αθάηζ.59 Οζ αθαζημί
ζοθθέβμκηακ υηακ ήηακ αηυια ηνοθενμί ηαζ είηε ηαηακαθχκμκηακ κςπμί είηε ηδβακίγμκηακ ιε
αοβά.59 Μενζηέξ κμζημηονέξ ζοκηδνμφζακ ημοξ αθαζημφξ ζε λίδζ.59
Σα δέκηνα ηδξ ηνειζεζάξ εοδμηζιμφζακ ζηδ Πάθμ ηαζ μζ ηάημζημζ ηδξ πενζμπήξ
πανήβαβακ νδηίκδ απυ ημ ημνιυ ημοξ, ηδ παθίηηθε πίζζα. 60 Οζ άκηνεξ θφληξσλαλ (πθήβςκακ) ιε
αλίκεξ ημοξ ημνιμφξ ηςκ δέκηνςκ, ημοξ ιήκεξ Απνίθζμξ ηαζ Μάζμ. Οζ βοκαίηεξ ζοκέθεβακ ηδ
νδηίκδ, ημ έηηνζια απυ ηδξ πθδβέξ ζε λφθμ ηαζ ηδκ επελενβάγμκηακ. Γζα ηδ παναβςβή ηδξ
παθίηζηδξ πίζζαξ, μζ βοκαίηεξ έαναγακ ηδ νδηίκδ ζε παιδθή θςηζά ιέπνζ κα νεοζημπμζδεεί ηαζ
αημθμφεςξ ηδ ζμφνςκακ ζε λφθζκδ ζηάθδ ιε ηνφμ κενυ. Οζ βοκαίηεξ ιε ηα πένζα ηδκ έπθαεακ
ηαζ ηδ ηέκηςκακ ιέπνζ δ νδηίκδ κα απμηηήζεζ θεοηυ πνχια.60 Σμ ηεθζηυ πνμσυκ ηδξ
επελενβαζίαξ ήηακ εθαζηζηυ ιε θεοηυ πνχια. Σδ παθίηζηδ πίζζα ζοκήεζγακ κα ηδκ ακαιαζμφκ
μζ βοκαίηεξ βζα δζαζηέδαζδ.13
Οζ Κφπνζμζ ειπθμφηζγακ ηδ βεφζδ ηςκ εδεζιάηςκ ιε θζπανέξ φθεξ. Σαοηυπνμκα δ
ενεπηζηή αλία ημοξ αολακυηακ θυβς ηςκ θζπμδζαθοηχκ αζηαιζκχκ. Ζ επζθμβή θζπανήξ φθδξ ήηακ
ακάθμβδ ηδξ δζαεεζζιυηδηα ηςκ πνχηςκ οθχκ. ηζξ πενζμπέξ πμο ηα εθαζυδεκηνα δεκ
εοδμηζιμφζακ, δ ιίθθα ηαζ ηα ζηεοάζιαηα ηδξ ήηακ δ ηφνζα θζπανή φθδ ζηδ δζαηνμθή ηςκ
Κοπνίςκ. Ζ κμιμεεζία θαίκεηαζ πςξ επδνέαγε ημ είδμξ εθαζμθάδμο πμο παναβυηακ, αθμφ ζηζξ
θηςπυηενεξ πενζμπέξ επέθεβακ ημ ιαονυθαδμ. Ακηίεεηα ημ ηενεαζκεέθαζμ πνδζζιμπμζείημ ςξ
θςηζζηζηυ ηαζ εεναπεοηζηυ, εκχ δ πμθοιήπακδ Κφπνζα κμζημηονά παναζηεφαγε πίηηεξ ιε ημοξ
ηανπμφξ ημο δέκηνμο.

xii

Πνμθμνζηή ιανηονία ηδξ Νάζαξ Παηαπίμο, Ρζγμηάνπαζμ.
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3.6. Ξεξνί Καξπνί: Ακχγδαιν θαη Καξχδη.
Ζ αιοβδαθζά (Amygdalus Comunis L.) ήηακ βκςζηή απυ ηδκ ανπαζυηδηα ζε υθδ ηδ
θεηάκδ ηδξ Μεζμβείμο ηαζ θαίκεηαζ πςξ ήηακ απυ ηα πνχηα δέκηνα πμο αλζμπμζήεδηακ. Ζ
αιοβδαθζά ηαθθζενβείημ ζε πμθθέξ πενζμπέξ ημο κδζζμφ, ηονίςξ ζηδκ μνμζεζνά ημο Σνμυδμοξ
ηαζ ζηζξ επανπίεξ Λειεζμφ ηαζ Πάθμο.
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.ηδ Κφπνμ ανέεδηακ οπμθείιιαηα αιοβδάθςκ ζημ

πςνζυ Γάθζ, ζημκ μζηζζιυ ηδξ ςηήναξ , ζημ Απθίηζ ηαζ ζηδ αθαιίκα. Άθθςζηε ζημ ανπαίμ
ηανάαζ ηδξ Κενφκεζαξ (4μξ αζ.) ανέεδηακ πμθθμί αιθμνείξ ιε αιφβδαθα, πμο εζηάγεηαζ απυ ημοξ
ανπαζμθυβμοξ πςξ πνμμνίγμκηακ βζα ελαβςβή.59 Ο Αεδκαίμξ εηεεζάγεζ ημ ιαηνμοθυ ζπήια ηαζ
ηδ βονζζηή άηνδ ηςκ ηοπνζαηχκ αιοβδάθςκ, παναηηδνίγμκηαξ ηα ελαίνεηα ζε ζφβηνζζδ ιε ηα
αιφβδαθα άθθςκ πενζμπχκ.59 Αηυια ακαθένεζ πςξ ηα εαζχηζηα ηαζ ηοπνζχηζηα αιφβδαθα υηακ
ηνχβμκηαζ κςπά αμδεμφκ ζηδκ αθυδεοζδ .59
ηδ Κφπνμ ηα αιφβδαθα ήηακ βκςζηά ςξ αζάζζηα ηαζ ημ δέκηνμ ηδξ αιοβδαθζά ςξ
αζαζζηά.29 Ζ μκμιαζία πνμήθεε απυ ηδ Θαζίαλ ακπγδαιήλ. Σα αιφβδαθα δζαηνίκμκηακ ζε
βθοηά ηαζ πζηνά ηαζ έανζζηακ πμθθέξ πνήζεζξ ζηδ ηοπνζαηή ημογίκα.
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Σα βθοηά αιφβδαθα

ήηακ είηε αθνάηα, είηε ζηθδνά ηαζ ηαηακαθχκμκηακ απυ ημοξ Κοπνίμοξ ςιά ή ςξ ζοκμδεοηζηυ
αθημμθμφπςκ πμηχκ. Με ηδκ αιοβδαθυροπα μζ κμζημηονέξ παναζηεφαγακ βθοηά υπςξ ηα
δάθηπια θπξηψλ, ημ κπαθιαβά, ημ ραιβά, ημ ππαινπδέ, ημ ζνπηδνχθν, ημ παζηέιη ή παζπάθζγακ ιε
αοηήκ βθοηά υπςξ ηζξ κηιιφπηηεο, ηα θαηηηκέξθα ηαζ ηζξ ηζηππφπηηεο.20 Σμ αιοβδαθέθαζμ
πνδζζιμπμζείημ απυ ημοξ Κφπνζμοξ βζα ανςιαηζζιυ ζζνμπζχκ, πμηχκ ηαζ ηναζζχκ.
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Αηυια

απυ ημ απυζηαβια ημο αιοβδάθμο, μζ Κφπνζμζ παναζηεφαγακ ηδ ζνπκάδα πμο αναζςκυηακ ιε
κενυ.50 Σμ έθαζμ ηςκ πζηναιοβδάθςκ πνδζζιμπμζείημ ζηδκ ζαηνζηή αθμφ εεςνείημ εεναπεοηζηυ
βζα ημ πυκμ ηςκ αοηζχκ ηαζ ηδ δοζμονία.29 Αηυια μζ Κφπνζμζ πίζηεοακ πςξ ακ θάκε
ημπακζζιέκα πζηναιφβδαθα εα εεναπεοημφκ απυ ημ παθζυ πυκμ.
Λυβς ηδξ πανμοζίαξ ηδξ αιοβδαθζάξ απυ ηδκ ανπαζυηδηα ζηδ Κφπνμ δ πνήζδ ημο
αιοβδάθμο ήηακ άννδηηα ζοκδεδειέκδ ιε ζδιακηζηά βεβμκυηα ζηδ γςή ηςκ Κοπνίςκ, ζηδ
βέκκδζδ, ζημ βάιμξ ηαζ ζημ εάκαημ. Σμ ζπήια ημο αιοβδάθμο έιμζαγε ιε ηνακίμ βζ’ αοηυ ηαζ
ημ πνχημ ιπάκζμ ημο κεμβκμφ βζκυηακ ζε κενυ πμο ιέζα ένζπκακ εθηά αιφβδαθα, έηζζ χζηε ημ
ανέθμξ ιεβαθχκμκηαξ κα έπεζ κμο ηαζ κα ιαεαίκεζ εφημθα βνάιιαηα. 29 Ζ πανμοζία ημο ηανπμφ
ηδξ αιοβδαθζάξ ζηδ ηεθεηή ημο βάιμο ηςκ Κοπνίςκ ζοιαυθζγε αθεμκία ηαζ βμκζιυηδηα. 29 ηδκ
εηηθδζία ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ηεθεηήξ πεημφζακ ζημ γεοβάνζ ακάιεζα ζε άθθα ηαζ αιφβδαθα,
εκχ ηα ημοθέηα πενζείπακ αιφβδαθμ. Αηυια μζ κευκοιθμζ πνυζθενακ ζημοξ ηαθεζιέκμοξ
αιφβδαθα ηαζ γζαακία, εκχ ημ ηεναζηζηά ημο βάιμο, ηα θμοημφιζα, πενζείπακ αθεζιέκδ
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αιοβδαθυρζπα.29 ηα ηυθθοαα πμο έθηζαπκακ ζηδ ηδδεία πάκημηε πενζείπακ αιφβδαθα αθμφ
ζοιαυθζγακ ηδκ ακαβέκκδζδ ηαζ ηδ κεηνακάζηαζδ.29
Άθθμζ λδνμί ηανπμί πμο ηαηακαθχκμκηακ ζηδ Κφπνμ ήηακ ηα ηανφδζα (Juglans regia
L.). Γζα ηα ηανοδζά μ Δ. Pesaro (1563) έβναρε «ζηε Κχπξν ηα έμη θαξχδηα ζηνηρίδνπλ έλα
θνπαηξίλν». Ο Lusignan (1537- 1590) ακαθένεζ υηζ ζηα μνεζκά ιένδ ημο κδζζμφ πανάβμκηαζ
ηανφδζα.59 Ο Ανπζιακδνίηδξ Κοπνζακυξ ηαηαβνάθεζ πςξ ζηα μνεζκά πςνζά ημο κδζζμφ
ηαθθζενβμφκηακ ηανφδζα πμο ιε αοηά μζ Κφπνζεξ κμζημηονέξ παναζηεφαγακ ζνπηδνχθν.12 Σα
ηανφδζα ηνχβμκηακ απυ ημοξ Κφπνζμοξ, κςπά εκχ ιε ηδ ηανοδυρζπα παναζηεφαγακ βθοηά.59
Δπζπθέμκ ιε ημοξ ακχνζιμοξ πνάζζκμοξ ηανπμφξ ηδξ ηανοδζάξ, μζ κμζημηονέξ
παναζηεφαγακ γιπθφ θαξπδάθη.61 Γζα ηδ παναζηεοή ημο μζ βοκαίηεξ ηαεάνζγακ ηαζ αφεζγακ ημ
ηανπυ ζε κενυ βζα 7 διένεξ, έηζζ χζηε κα λεπζηνίζεζ ηαζ κα ιαονίζεζ. ηδ ζοκέπεζα έααγακ ηα
ηανοδάηζα ζε αζαεζηυκενμ βζα 12 χνεξ ηαζ ηδ επυιεκδ διένα αθμφ ηα λέπθεκακ ηα έαναγακ ζε
κενυ ιέπνζ κα ρδεμφκ ηαζ ηα ένζπκακ ζε ποιυ θειμκζμφ βζα κα βίκεζ ημ βθοηυ ηναβακυ. Σέθμξ ηα
έαναγακ ζε ζζνυπζ ιε ηακέθα ηαζ βανίθαθμ βζα 3-4 διένεξ, ιέπνζ ημ ζζνυπζ κα δέζεζ. Σμ βθοηυ
ηανοδάηζ θοθαζζυηακ ζε βοάθζκμ αάγμ ηαζ ήηακ ζδακζηυ ηέναζια ηςκ θζθμλεκμφιεκςκ ιε
ηαθέ.61
Οζ λδνμί ηανπυ πνδζζιμπμζμφκηακ απυ ηζξ Κφπνζεξ ηονίςξ βζα ηδ παναζηεοή βθοηχκ.
Σμ δέκηνμ ηδξ αιοβδαθζά ήηακ απυ ηα πνχηα πμο ηαθθζενβήεδηακ ζημ κδζί ηαζ μ ηανπυξ ημοξ
ήηακ άιεζα ζοκδεδειέκμξ ιε ημ ηφηθμ γςήξ ηςκ Κοπνίςκ.
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3.7.Όζπξηα
Σα υζπνζα ήηακ ημ ζοκδεέζηενμ βεφια ηςκ θηςπχκ αβνμηχκ, αθμφ δ ηαηακάθςζδ
ηνέαημξ πενζμνζγυηακ ιυκμξ ηζξ Κονζαηέξ. πεδυκ υθα ηα είδδ μζπνίςκ ηαθθζενβμφκηακ ζε υθεξ
ηζξ πενζμπέξ ηδξ Κφπνμο, μζ θαηέξ (Les esculenta), ηα θαζυθζα (Phaseolus vylgaris),ηα θμοαζά
(θαζυθζα ιαονμιάηζηα, Vigna unguiculata),ηα νεαίεζα (Cicer arietinum L.), ηα ημοηηζά (Vicia
faba) ηαζ θμοαάκα (θάεονμξ, Lathyrus ochrus L.), ζφιθςκα ιε ηαηαβναθέξ ημο Ανπζιακδνίηδ
Κοπνζακμφ.12 Ο Α. αηεθθάνζμξ ακαθένεζ πςξ ηα ηαθφηενα υζπνζα πανάβμκηακ ζημ πςνζυ
Φθαιμφδζ, ιεηαλφ Αηακεμφ ηαζ Λεοημκμίημο.

13

ηδ Μεζαμνία ηα υζπνζα ηαθθζενβμφκηακ ημκ

Φεανμοάνζμ εκχ ζοθθέβμκηακ ημοξ ιήκεξ Απνίθζμ ηαζ Μάζμ.62 Ζ ζοθθμβή ηςκ μζπνίςκ βζκυηακ
ζοκήεςξ απυ ηζξ βοκαίηεξ ηζξ πνςζκέξ χνεξ πμο είπε μιίπθδ ηαζ κμηζά. Μεηά ηδ ζοθθμβή ηςκ
μζπνίςκ, μζ Κφπνζμζ ηα άπθςκακ ζημ δχια βζα κα θζαζημφκ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ηα ημζηίκζγακ ηαζ
ηα απμεήηεοακ.62
Οζ Κφπνζμζ ζοκήεζγακ κα ιαβεζνεφμοκ ηα υζπνζα αναζηά ιε πυνηα ηαζ κα ηα ζοκδοάγμοκ
ιε ράνζ ή κα ηα θηζάπκμοκ ζμφπα ηαζ κα ηα ηαηακαθχκμοκ υθεξ ηζξ χνεξ ηδξ διέναξ.47 ηα
πςνζά ηδξ επανπίαξ Κενφκεζαξ, ημ πνυβεοια ηςκ ηαημίηςκ πενζθάιαακε ηδβακζηά υζπνζα απυ ημ
πνμδβμφιεκμ ανάδο.63 Οζ πςνζημί θάιαακακ ημ ιεζδιενζακυ βεφια ζημ πςνάθζ ηαζ ζοκήεςξ
πενζθάιαακε ρςιί, εθζέξ, ηνειιφδζ ηαζ πθςνά θφθθα ημοηζάξ.
πενζθάιαακε υζπνζα.

62

19

Σμ δείπκμ ζοκήεςξ 3-4

Ζ κμζημηονά ιαβείνεοε υθα ηα υζπνζα ιε δζάθμνμοξ ηνυπμοξ υπςξ

ημοηζά ηδβακζηά, ημοηζά βζαπκί ή αναζηά, θαηέξ ζμφπα ιε λφδζ , θαηέξ ιε νφγζ (ιμοηγέκηνα)
θαηέξ ιε ηνζκ, θαζυθζα πθςνά ηαζ λενά αναζηά, ζμφπα θμοαάκα, ζμφπα νεαίεζα, ιαονμιάηζηα
ιε ζέζημοθα. 47,62
Ίζςξ ημ πζμ δζαδεδμιέκμ είδμξ μζπνίςκ πμο ηαηακαθςκυηακ απυ ημο Κφπνζμοξ κα ήηακ
ηα ημοηζά. Ζ θνάζδ «θνπηζηά πνπ ην πσξλφλ, θνπηζηά ην κεζεκέξηλ, λα θνπηζσζή πνπ ηα γησξθά
ηδαη πνπ ηα καεηξεχεθεη», ιάθθμκ αοηυ απμδεζηκφεζ.19 Πανυθα αοηά, μζ Κφπνζμζ εηεείαγακ ηδ
βεφζδ ημοξ θέβμκηαξ πςξ ήηακ «γιπθά ζαλ κέιη».19 Οζ κμζημηονέξ ιαβείνεοακ μθυηθδνμ ημ
ηανπυ ηςκ πθςνχκ ημοηζχκ ιε ημ ελςηενζηυ θφθθμ.63 Αηυια μζ κμζημηονέξ ,ζοκήεζγακ κα ηα
παναζηεοάγμοκ ηδβακζηά ιε αοβά ή κα ηα ανάγμοκ ιε πυνηα υπςξ ιάραλα (ζέζημοθα),
πακηγανυθοθθα, ημθμηφεζ ηαζ κα ηα ζεναίνμοκ ιε θάδζ ηαζ θειυκζ ή λφδζ.62 ηδ πενζμπή ηδξ
Πζηζζθζάξ ηα αναζιέκα θνέζηα ημοηζά ιε λίδζ μκμιάγμκηακ πνπκπνπξνχζθηα.63 Οζ βοκαίηεξ ηδξ
Πζηζζθζάξ ιαβείνεοακ ηα πμοιπμονμφεηζα ιαβεζνεφμκηακ ιε ποθυ απυ αθεφνζ ηαζ ζηυνδμ. 63
Άθθμηε μζ κμζημηονέξ παναζηεφαγακ ηα θνέζηα ημοηζά βζαπκί ιε ηνζιιέκδ ημιάηα, εκχ ηζξ
Κονζαηέξ πνυζεεηακ ηνέαξ.63 Σα λενά ημοηζά ,ηα θνπθηά θνχλλεο, υπςξ ηα απμηαθμφζακ μζ
63

Κφπνζμζ, ηα έαναγακ ιε πυνηα υπςξ θάπακα (ζέζημοθα) ηαζ κάγθαινπο ηαζ ηα έηνςβακ ιε θάδζ
ηαζ λφδζ. Σα ζέναζνακ ιε ηνειιφδζ, ρςιί ηαζ ημοηζμηζάνηεθθα (ημκζέναα ρανζμφ) ή νέββα. 63
Δπίζδξ μζ εκήθζηεξ ηαηακάθςκα ηα λενά ημοηζά κςπά, θνθθαιηζηά (άρδηα) ή ηα ιμφθζαγακ ζε
κενυ.63 Σδ Καεανά Γεοηένα ηαζ ηδ Μεβάθδ Πέιπηδ μζ κμζημηονέξ παναζηεφαγακ
θνπηζηνδνχκηλ,

πμο ήηακ ζμφπα ημοηζχκ αθάδςηδ, ιε λφδζ. Δπζπθέμκ ζοκήεζγακ κα ηα

ιαβεζνεφμοκ ιε ημθμηάζζ θέβμκηαξ «θνπηζηά ηδαη θνινθάζηλ, έλα ηφπνλ ελλά πάζηλ». Σέθμξ ηα
πνχηα θφθθα ηςκ ημοηζχκ, πμο άκεζγακ ημ πνχημ ιήκα ιεηά ηδκ ζπμνά ημοξ, μζ Κφπνζμζ ηα
έηνςβακ ςιά ιε ρςιί ηαζ εθζέξ ςξ πνμζθάζ ή ζαθάηα ιε θειυκζ ηαζ θάδζ. 63
Οζ θαηέξ ζοκήεςξ ιαβεζνεφμκηακ, απυ ηζξ κμζημηονέξ, ζνχπα μηδάηε.

47

Οζ βοκαίηεξ

έαναγακ ηζξ θαηέξ ιε θαπακζηά υπςξ ιανμφθζ, ηυθζακδνμ ηαζ ηανυηα ηαζ ζηδ ζοκέπεζα
πνυζεεηακ λίδζ, αθάηζ ηαζ πζπένζ. Οζ θαθέο γηαρλί ιαβεζνεφμκηακ ιε ποιυ ημιάηαξ, ηνειιφδζ ηαζ
θφθθα δάθκδξ ηαζ ζεναίνμκηακ ιε ρςιί ηαζ ηνειιφδζ. Άθθεξ θμνέξ, μζ κμζημηονέξ, βζα κα
ειπθμοηίζμοκ ηδ βεφζδ ηαζ ηδ ενεπηζηή αλία ηδξ ζμφπαξ πνυζεεηακ ηνζκ (γοιανζηυ) πμο
πνμδβμοιέκςξ ημ ηζζβάνζγακ ζε εθαζυθαδμ.20 Με πανυιμζμ ηνυπμ ιαβείνεοακ ηζξ θαθέο
κνπληδέληξα πμο ήηακ θαηέξ ιε νφγζ ηαζ ηζζβανζζιέκμ ηνειιφδζ.47 Δπίζδξ μζ Κφπνζμζ είπακ ηδκ
ζοκήεεζα κα πνμζεέημοκ ρςιί ή ηνζκ ηαζ ηζζβανζζιέκμ ηνειιφδζ ζηδ ινπβάλα (θάαα).20 Σζξ
διένεξ πμο κήζηεοακ, μζ Κφπνζμζ ηαηακάθςκακ ινπβάλα ζνχπα.47 Οζ κμζημηονέξ έαναγακ ηδ
θμοαάκα ζε κενυ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα πνυζεεηακ νφγζ ηαζ ηδ ζέναζνακ ιε ποιυ θειμκζμφ ηαζ
εθζέξ.47
Με ηα νεαίεζα, μζ κμζημηονέξ παναζηεφαγακ πμφιμοξ.47 Ζ δζαδζηαζία πμο
αημθμοεμφζακ πενζθάιαακε ανάζζιμ ηαζ πμθημπμίδζδ ηςκ νεαζεζχκ. Οζ βοκαίηεξ πνυζεεηακ
ζημ πμθηυ ηαπίκζ, θζςιέκμ ζηυνδμ, ηαζ εθαζυθαδμ ηαζ παναζηεφαγακ παπφνεοζηδ ζάθηζα.47 Οζ
Κφπνζμζ ημ πμφιμοξ ημ ηαηακάθςκακ ιε ρςιί. οκήεςξ ηα νεαίεζα ιαβεζνεφμκηακ βζαπκί ιε
ζπακάηζ ηαζ ηανυημ.47 Οζ Κφπνζμζ ζοκήεζγακ κα ηαηακαθχκμοκ ηα θαζυθζα βζαπκί ή αναζηά. 47
Σα αναζηά θαζυθζα, μζ κμζημηονέξ ηα ζέναζνακ ζαθάηα ιε ημιάηα, αββμφνζ, εθζέξ ηαζ ηνειιφδζ.
Σέθμξ ηα θμοαζά ανάγμκηακ ιε θάπακα (ζέζημοθα).
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οκήεςξ μζ πςνζημί ηα έηνςβακ υπςξ ηα

αναζηά θαζυθζα , ιε ημιάηα, αββμφνζ, εθζέξ, ηνειιφδζ ηαζ ρςιί.
πςξ ακαθένεδηε πζμ πάκς δ ηαηακάθςζδ ηςκ μζπνίςκ ήηακ ηαηηζηή αθμφ ήηακ ηνμθή
θεδκή ηαζ κδζηίζζιδ. Ο ζοκδοαζιυξ ηςκ μζπνίςκ ιε δδιδηνζαηά υπςξ ρςιί, νφγζ, ημθμηάζζ,
ηαζ ηνζκ ηα έηακε πζμ εφβεζηα ηαζ αφλακε ηδκ πνςηεσκζηή πνυζθδρδ, αθμφ δ ηαηακάθςζδ
ηνέαημξ ήηακ πενζμνζζιέκδ.
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3.8. Φξνχηα θαη παξάγσγα ηνπο.
Σμ ηθίια ηαζ μζ ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ πμο επζηναημφζακ ζημ κδζί αμδεμφζακ ζηδκ
ηανπμθμνία ηςκ δέκηνςκ. Ο Ηενχκοιμξ Μονακεέςκ ακαθένεζ: «Ζ Κχπξνο θα ζήκεξνλ
αλακθηζβεηήησο είλε κηα ησλ επηπρέζηεξσλ ρσξψλ ηεο Αλαηνιήο ˙ αη πεδηάδεο απηήο εηζί
γνληκψηαηαη».11 Ο Ανπζιακδνίηδξ Κοπνζακυξ ακαθένεζ πςξ «ζηηο νξεηλέο πεξηνρέο ηνπ λεζηνχ
παξάγνληαη κεγάια θπδψληα, ζηνπο Σφινπο εθιεθηά θαη γιπθά ζχθα, ζηα Λεχθαξα λφζηηκα μεξά
ζχθα θαη ζηελ Ακκφρσζην εμαίξεηα ξφδηα, ρξπζφκεια (βεξίθνθα) θαη

γιπθνθφθθηλα θαΐζηα

(κνχζκνπια). Αθφκα ξνδάθηλα, κήια θαη κφζθηια (Crataegus azarolus L.) παξάγνληαλ ζε φιν ην
λεζί.»12 Ο πενζδβδηήξ Capodilista (1458) ακαθένεζ «είδα σξαίνπο θήπνπο κε πνξηνθαιηέο,
ιεκνληέο θαη ραξνππφδεληξα θαη θάηη άιια δέληξα πνπ ιέγνληαη κπαλαληέο, πνπ παξάγνπλ θάηη
θξνχηα πνπ κνηάδνπλ πνιχ κε κηθξά αγγνχξηα! Όηαλ είλαη ψξηκα είλαη θίηξηλα πνιχ γιπθά θαη
λφζηηκα.».15 Οζ ηάημζημζ ημο κδζζμφ ζοκήεςξ ηαηακάθςκακ ζπεδυκ υθα ηα θνμφηα κςπά ή ιεηά
απυ επελενβαζία. Οζ βοκαίηεξ ζοκήεζγακ κα παναζηεοάγμοκ ιε ηα θνμφηα βθοηά ημο ημοηαθζμφ
ηαζ ιανιεθάδεξ.61 Πζμ ηάης εα βίκεζ ακαθμνά ζηα θνμφηα ηδξ νμδζάξ, ηδξ ζοηζάξ ηαζ ηδξ
πανμοπζάξ. Δπίζδξ εα βίκεζ ακαθμνά ζημ ζηαθφθζ ηαζ ζηα πανάβςβα ημο.
3.8.1. Τν ξφδη
φιθςκα ιε ημοξ εζδζημφ, ημ δέκηνμ ηδξ νμδζάξ (Punica Granatum L.) ήηακ απυ ηα
πνχηα δέκηνα πμο ηαθθζενβήεδηακ ζηδ Κφπνμ, ιαγί ιε ηδκ εθζά ηαζ ηδ ζοηζά.29 Πμθθμί
πενζδβδηέξ ικδιμκεφμοκ ηα ηοπνζαηά νυδζα. Ακάιεζα ημοξ μ Δ.Pesaro (1563) ακαθένεζ πςξ
οπάνπμοκ βθοηά, λζκά ηαζ βθοηυλζκα νυδζα ηαζ υηζ έκα ιεβάθμ νυδζ ζημζπίγεζ έκα ημοαηνίκμ.59 Ο
Α. αηεθθάνζμξ ηαηαβνάθεζ υηζ ηα ηοπνζαηά νυδζα ήηακ ηα κμζηζιυηενα ηδξ Μεζμβείμο ηαζ υηζ
ηανάαζα απυ ηδκ Αθελάκδνεζα θμνηχκμκηακ ιε νυδζα απυ ημ Βανχζζ.13 Ο Αεδκαίμξ ΥVI
ιανηονεί πςξ ζηδ Κφπνμ ηδ νμδζά θφηερε δ εεά Αθνμδίηδ ηαζ βζ’ αοηυ ήηακ ζφιαμθμ ηδξ
βμκζιυηδηαξ ηαζ ηδξ εθπίδαξ. 59
Οζ Κφπνζμζ πνδζζιμπμζμφζακ ημ νυδζ ζπεδυκ ζε υθα ηζξ ζδιακηζηέξ πενζζηάζεζξ ηδξ
γςήξ ημοξ. ηδκ επανπία ηδξ Πάθμο μζ βοκαίηεξ, άθεζθακ ζηα πείθδ ημο κεμβέκκδημο ανέθμοξ
ιε ποιυ νμδζμφ, ιέθζ ηαζ γάπανδ βζα κα βίκεζ βθοηυθμβμ ηαζ ηαθμζοκάημ. 29Μεηά ηδ ηεθεηή ημο
βάιμο ημ ακηνυβοκμ ζηδκ είζμδμ ηδξ μζηίαξ ημο έζπαγε έκα νυδζ, βζα κα ημοξ θένεζ εοθμνία ηαζ
πμθθά παζδζά. Σα ηυθθοαα πμο παναζηεφαγακ ηαζ ιμίναγακ, μζ βοκαίηεξ ιεηά ηδ ηαθή ημο
κεηνμφ πάκημηε πενζείπακ νυδζ, αθμφ ημ πνχια ημο ζοιαυθζγε ημ αίια ημο κεηνμφ.29 ε πμθθά
πςνζά έααγακ ζημ γειπίθζ ηδξ ζπμνάξ νυδζ, βζα κα βίκεζ ημ ζζηάνζ ηυηηζκμ ηαζ ιεβάθμ.29
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Ζ νμδζά άκεζγε απυ ημκ Απνίθζμ έςξ ημ Μάζμ ηαζ μζ ηανπμί ηδξ ςνίιαγακ απυ ημκ
Αφβμοζημ έςξ ημκ Νμέιανζμ. 59 Οζ κμζημηονέξ βζα κα έπμοκ υθμ ημ πνυκμ νυδζα ηα θφθαβακ ζηα
δμηάνζα ημο ζπζηζμφ ημοξ.

29

Σα νυδζα ζοκήεςξ ηαηακαθχκμκηακ απυ ημο πςνζημφξ, κςπά ςξ

ιένμξ ημο πνμζθαβζμφ. Οζ βοκαίηεξ ζημ πςνζυ Άβζμξ Αιανυζζμξ Κενφκεζαξ ,ημοξ ηαθμηαζνζκμφξ
πμο δεκ οπήνπακ θειυκζα, ακηζηαεζζημφζακ ημκ ποιυ θειμκζμφ ιε ποιυ λζκχκ νμδζχκ.59 Οζ
Κφπνζμζ ιε ημ ποιυ ηςκ βθοηχκ νμδζχκ έθηζαπκακ δνμζζζηζηυ πμηυ ,εκχ ιε ημ θθμζυ ηαζ ηζξ
νίγεξ ημο νμδζμφ παναζηεφαγακ αθέρδια πμο ήηακ ζδακζηυ ζε πενζπηχζεζξ δοζεκηενίαξ ηαζ
δζάννμζαξ.64 Με ημ αθέρδια ηςκ ακεέςκ ηδξ νμδζάξ εενάπεοακ ηδκ μοθίηζδα ηαζ ηδ
αιοβδαθίηζδα. 29
3.8.2 Τν ζχθν.
Ζ ζοηζά (Figus carica L) επίζδξ ήηακ δέκηνμ πμο εοδμηζιμφζε ζηδ Κφπνμ. Ο
Γζμζημονίδδξ έβναρε υηζ ηα ηοπνζαηά ζφηα ήηακ βθοηά ηαζ δεκ είπακ ζπυνμ. 13 Σα ζφηα άθθμηε
είπακ πνχια υπςξ ηδ ιεθζηγάκα (ααγάκζα) ηαζ θέβμκηακ βαδαλάηα, άθθμηε ήηακ ιεβάθα,
βθοηυποια ηαζ άζπνα ηαζ θέβμκηακ ηειιπξίζηκα. 29 Τπήνπακ ζφηα πμο ήηακ ιεβάθα ιε ζπήια
ιαηνυζηεκμ ζακ απθαδζμφ, άθθα πμο ήηακ ιζηνά πθςνμπνάζζκα ηαζ άθθα πμο ήηακ ιεβάθα ιε
ηαθέξ νααδχζεζξ. 29
Σα ζφηα ηαηακαθχκμκηακ κςπά ημοξ ηαθμηαζνζκμφξ ιήκεξ ή υθεξ ηζξ επμπέξ παζηά. Ζ
απμλήνακζδ ηςκ ζφηςκ βζκυηακ ζοκήεςξ ιεηά ηδκ 7δ Αοβμφζημο. Ζ δζαδζηαζία ηδξ
απμλήνακζδ λεηζκμφζε ιε ημ θάδςια ηςκ ζφηςκ.
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Οζ κμζημηοναίμζ υηακ έαθεπακ υηζ ηα ςιά

ζφηα άνπζγακ κα αζπνίγμοκ δδθ. κα ςνζιάγμοκ, ιε δελζμηεπκία ηνααμφζακ ηα ηθςκάνζα ηδξ
ζοηζάξ ηαζ θάδςκακ ημ ηάης ιένμξ ηςκ ζφηςκ, ημ αθθάιηλ. Σμ θάδςια βζκυηακ ιε ημ αιεηπηήξη,
ιε έκα ηαθάιζ πμο ζηδκ άηνδ ζηενέςκακ έκα ημιιάηζ ααιαάηζ ιε θάδζ. Μεηά απυ μηηχ διένεξ
ηα ζφηα θφξξσλαλ δδθαδή ρήκμκηακ ηαζ ήηακ έημζια βζα κα ημπμφκ ηαζ κα απθςεμφκ ζημ δχια
ημο ζπζηζμφ βζα κα λεναεμφκ. ηακ λεναίκμκηακ, μζ βοκαίηεξ ηα έααγακ ζε ράεζκμ ηαθάεζ ηαζ ημ
αάπηζγακ βζα 3-4 θεπηά ζε κενυ πμο ηυπθαγε ιε ιάναεμ. Οζ κμζημηονέξ ακαηζκμφζακ ηαθά ημ
ηαθάεζ ζημ κενυ ηαζ ημ άθδκακ ιαγί ιε ηα ζφηα κα ζηναββίλεζ . ηακ ηα ζφηα ζηνάββζγακ ηα
αθεφνςκακ.65 Με ημκ ηνυπμ αοηυ απμλήναζκακ ηα ζφηα ζηδκ επανπία Πάθμο, ηονίςξ ζημ πςνζυ
Λοζυξ ηαζ μκμιάγμκηακ καμίιιεο. 32
Οζ ηάημζημζ ηδξ πενζμπή Σοθθδνία, παναζηεφαγακ παζηά ζφηα ιε ηοθθδνίζζια ζφηα .32
Ο ηνυπμξ παναζηεοήξ ημοξ ήηακ δζαθμνεηζηυξ απυ αοηυ πμο πενζβνάθδηε πζμ πάκς. Οζ
ηάημζημζ άθδκακ ηα ζφηα κα ςνζιάζμοκ ανηεηά, ηα ιάγεοακ ηαζ ηα ημπμεεημφζακ ζε δςιάηζμ
66

υπμο ηαπκίγμκηακ ιε εεζάθζ βζα 24 χνεξ. ηδ ζοκέπεζα ηα άθδκακ ζημκ ήθζμ κα απμλδνακεμφκ
βζα 7-10 διένεξ. Σέθμξ ηα αφεζγακ ζε κενυ πμο έαναγε ηαζ ηα άθδκακ κα ζηεβκχζμοκ.32
Δπζπθέμκ ιε ηα ζφηα, μζ βοκαίηεξ παναζηεφαγακ ιανιεθάδα ηαζ βθοηυ ημο ημοηαθζμφ.
Ζ ιανιεθάδα ζφημ παναζηεοαγυηακ ιε γάπανδ ηαζ ποιυ θειμκζμφ.
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Σμ βθοηυ ημο ημοηαθζμφ

βζκυηακ ιε ζφηα πμο είπακ βαδαλί (ιεθζηγακί) πνχια. Ζ δζαδζηαζία παναζηεοήξ ημο
πενζθάιαακε ηαεάνζζια ηαζ πνμζεήηδ ηςκ ζφηςκ ζε αζαεζηυκενμ βζα 2 χνεξ. ηδ ζοκέπεζα μζ
κμζημηονέξ ηα έαναγακ ζε κενυ, ηα ηνοπμφζακ ιε αεθυκα βζα κα ιδ ζμονχζμοκ, ηα άθδκακ ζε
ποιυ θειμκζμφ ηαζ ηέθμξ ηα έαναγακ ζε ζζνυπζ ιε γάπανδ ηαζ βανφθαθθμ ιέπνζ κα δέζεζ ημ
βθοηυ. Με ημ βθοηυ ζφημ ηξάηαξαλ, ηενκμφζακ ημοξ λέκμοξ πμο είπακ ζηδ μζηία ημοξ.61 Σέθμξ μζ
κμζημηονέξ παναζηεφαγακ ζοηυπζηηεξ πμο ήηακ πίηεξ ιε ζφηα, αιοβδαθυρζπα , βθοηάκζζμ ηαζ
νμδυζηαβια.29. Οζ κμζημηονέξ άθεεακ ηα ζφηα ηα ακαιείβκοακ ιε ηα οπυθμζπα οθζηά, έπθαεακ
ιζηνέξ ζηνμββοθέξ πίηεξ ηαζ ηα άθδκακ ζημκ ήθζμ κα ζηεβκχζμοκ.47 Οζ ζοηυπζηεξ θαίκεηαζ πςξ
θηζάπκμκηακ απυ ημοξ Βογακηζκμφξ πνυκμοξ ζηδ Κφπνμ. 29
Δηηυξ απυ ζοηζέξ ζηδκ Κφπνμ εοδμηζιμφζακ ηαζ μζ θναβημζοηζέξ (Opuntia ficus indica).13 Σα θναβηυζοηα ήηακ βκςζηά ιε ηδκ μκμιαζία παπνπηζφζπθα ή αξαπφζπθα Ο
Γζμζημονίδδξ ακαθένεζ πςξ ήηακ βθοηά ζακ πεπυκζα εκχ μ αθζβκζάημξ πενζβνάθεζ ηδ
θναβημζοηζά ιεβάθδ ζακ άκενςπμ ιε αβηάεζα.13 Σα παπμοηζυζοηα ηαηακαθχκμκηακ κςπά
ημοξ ηαθμηαζνζκμφξ ιήκεξ. Γζα ημ ηαεανζζιυ ημοξ μζ ηάημζημζ ημο κδζζμφ πνεζαγυηακ κα είκαζ
πνμζεηηζημί αθμφ ήηακ βειάηα ιε ιζηνμζημπζηά αβηάεζα.
3.8.3. Άθθα Φνμφηα ηαζ παναζηεοάζιαηα.
πςξ ηα ζφηα έηζζ ηαζ ηα ρξπζφκεια (αενίημηα, Prunuw armeniaca L.) ηαηακαθχκμκηακ
απυ ημοξ Κοπνίμοξ είηε κςπά είηε παζηά. 38 Σα πενζζζυηενα θνμφηα υπςξ ηα ηενάζζα, ημ ιήθμ,
ημ θμζκίηζ, ημ ηοδχκζ, ημ ηανπμφγζ βίκμκηακ είηε βθοηά ημο ημοηαθζμφ είηε ιανιεθάδα.61 Ζ
μζηζαηή ημκζεναμπμίδζδ αμδεμφζε ζηδ δζαηήνδζδ ηςκ θνμφηςκ ηαζ ηδ ηαηακάθςζδ ημοξ υθμ
ημ πνυκμ, πανυθμ πμο ηα δέκηνα ηανπμθμνμφζακ ιυκμ ιενζημφξ ιήκεξ ημ πνυκμ.61 Δπζπθέμκ
παναζηεφαγακ θζηέν ηα ζοιποηκςιέκμοξ ποιμφξ ιε γάπανδ ηονίςξ ιε ηα εζπενζδμεζδή, υπςξ
θειμκάδα ηαζ πμνημηαθάδα βζα κα ηα δζαηδνήζμοκ βζα ιεβάθμ πνμκζηυ δζάζηδια.61

67

3.8.4.Παξαζθεπάζκαηα απφ ην θαξπφ ηνπ ραξνππηνχ
Ζ πανμοπζά (Ceratonia silicual L.) εοδμηζιμφζε ζηδ Κφπνμ απυ ηα ανπαία πνυκζα.59 Οζ
ηάημζημζ ημο κδζζμφ απυ κςνίξ εηιεηαθθεφηδηακ ημοξ ηανπμφξ ηδξ πανμοπζάξ ελάβμκηαξ ημ ζηζξ
βεζημκζηέξ πχνεξ.

13

Ο Ανπζιακδνίηδξ Κοπνζακυξ ακαθένεζ πςξ δ Κφπνμξ πανήβαβε ακχηενδξ

πμζυηδηαξ πανμφπζα πμο ελάβμκηακ ιε ηανάαζα ζηδκ Αίβοπημ ηαζ ηδ ονία. 12. Σα πανμφπζα είηε
ηα έηνςβακ κςπά είηε ηα επελενβάγμκηακ βζα κα παναζηεοάζμοκ ραξνππφκειν.

66

φιθςκα ιε

ημκ Α. αηεθθάνζμ μζ πανμοπζέξ ήηακ δζεζπανιέκεξ πακημφ ηαζ ζηδ Λειεζυ ημ δέκηνμ
ηαθθζενβείημ απυ ημ 1854.13 Οζ Κφπνζμζ ελήβαβακ ιεβάθεξ πμζυηδηεξ πανμοπζχκ ζηδ
Κςκζηακηζκμφπμθδ, ζηδ Ρςζία ηαζ ζηδκ Ηηαθία.13 Με ηα πανμφπζα μζ ηάημζημζ ηςκ πςνζχκ
Καγαθάκζ, Πέθθαπασξ ηαζ Λεφηανα παναζηεφαγακ πανμοπυιεθμ ηαζ παζηέθζ.66
Σμ δέκηνμ ηδξ πανμοπζάξ ήηακ βκςζηυ ζημοξ Κφπνζμοξ ιε ημ υκμια ηεξάηζηα ηαζ ηα
πανμφπζα θέβμκηακ ηεξάηζηα.

66

Σμ ιέθζ πμο πανήβακ απυ αοηά ημ μκυιαγακ ηεξαηζφκειν. Ζ

ηαθθζένβεζα ηδξ πανμοπίαξ δεκ είπε πμθθέξ απαζηήζεζξ αθμφ ήηακ δέκηνμ λενζηυ πμο
εοδμηζιμφζε ζηα διζμνεζκά.66 Οζ αβνυηεξ ζοκήεζγακ κα ηαθθζενβμφκ πανμοπζέξ βζα κα έπμοκ
επζπθέμκ εζζυδδια. Ζ ζοθθμβή ηςκ πανμοπζχκ λεηζκμφζε ζοκήεςξ ημ ηνίημ δεηαήιενμ ημο
Αοβμφζημο .66 Ζ διενμιδκία έκανλδξ ηδξ ραξνππνζπιινγήο μνζγυηακ απυ ηδκ ηοαένκδζδ. ηδ
ζοβημιζδή ζοιιεηείπε υθδ δ μζημβέκεζα, εκχ υηακ δ παναβςβή ήηακ ιεβάθδ ηαθμφζακ ενβάηεξ
ιζζεςημφξ, ημοξ ραιηζηάδεο πμο ένζπκακ ημ ηανπυ ιε αένβεξ ηαζ ηζξ ιαγχπηνεξ πμο ιάγεοακ ημκ
ηανπυ.66 Ζ ζοθθμβή ημο ηανπμφ λεηζκμφζε αθμφ πνχηα μζ άκηνεξ ιε αένβεξ ένζπκακ ηα
πανμφπζα ζημ έδαθμξ ηαζ μζ βοκαίηεξ ιάγεοακ ημκ ηανπυ ζε ημθίκζα. πςξ ηαζ ιε ημοξ εενζζηέξ
έηζζ ηαζ ιε ημοξ παθζζηάδεξ ηαζ ηζξ ιαγχπηνεξ μ ζδζμηηήηδξ υθεζθε κα ημοξ πνμζθένεζ θαβδηυ.
Οζ ενβάηεξ ζοκέθεβακ ηα πανμφπζα ζε ημθίκζα ηαζ ηα ιεηέθενακ ζε απμεήηδ ημκηά ζημ θζιάκζ
υπμο γοβίγμκηακ. Ζ ζοθθμβή ηςκ πανμοπζχκ δζανημφζε πενίπμο ηνεζξ εαδμιάδεξ.66
Απυ ηα πανμφπζα παναζηεφαγακ ημ πανμοπυιεθμ ηαζ ημ παζηέθζ. Σμ πανμοπυιεθμ
εεςνείημ μ ιαφνμ πνοζυξ ηδξ Κφπνμο, αθμφ ήηακ ζδιακηζηυ ηνυθζιμ. 35 Ζ δζαδζηαζία
παναζηεοήξ ημο πανμοπυιεθμο υπςξ ηδ πενζβνάθεζ ηάημζημξ ηδξ Κοενέαξ λεηζκμφζε ιε ηδκ
επζθμβή εηθεηηχκ ηαζ ιεβάθςκ πανμοπζχκ ηαζ ημ λέπθοια ημοξ ζε ημθίκζα. 35 Αημθμοεμφζε ημ
θνππάληζκα ημοξ (πηφπδια) ιε πέηνα ηαζ ημ ιμφθζαζια ημοξ ζε κενυ βζα 3-4 διένεξ βζα κα
θμοζηχζμοκ. Ο ποιυ ηςκ πανμοπζχκ αναγυηακ ζε πανηγίκ (ιεβάθδ πάθηζκδ πφηνα) ιέπνζ κα
πήλεζ. Οζ βοκαίηεξ θφθαζζακ ημ πανμοπυιεθμ ζε βοάθζκα ή πήθζκα δμπεία. οκήεζγακ κα ημ
ηαηακαθχκμοκ αθεζιιέκμ ζε ρςιί ιε ηαπίκζ, ηονίςξ ηζξ διένεξ πμο κήζηεοακ ή κα
παναζηεοάγμοκ ηεξηδειινχδθηα πμο ήηακ γοιανζηυ πμο έαναγε ζε πανμοπυιεθμ . Άθθμηε, μζ
68

κμζημηονέξ ιε ημ πανμοπυιεθμ παναζηεφαγακ ηα θνπινπξνχζθηα (ημοθμονάηζα) πμο ήηακ
γοιςιέκα ιε αθεφνζ ηαζ κενυ ηαζ ηα έαναγακ ζε πανμοπυιεθμ. 67 Σέθμξ μζ ενβάηεξ ζοκήεζγακ κα
πίκμοκ ςξ δνμζζζηζηυ πμηυ πανμοπυιεθμ, πμο αναίςκακ ηαζ ημ μκυιαγακ θηαληδηαιί.57 Σμ
ηζακηγζαθί ημ έπζκακ ηδ πενίμδμ ημο εενζζιμφ ζηα πςνάθζα, ιε ημιιάηζα θνοβακζζιέκμο
ρςιζμφ ςξ πμνηαζηζηυ βεφια.66
Σα πςνζά Καγαθάκζ ηδξ επανπίαξ Κενφκεζαξ ηαζ Ακχβονα ηδξ επανπίαξ Λειεζμφ ήηακ
βκςζηά βζα ημ παζηέθζ πμο παναζηεφαγακ.

66,67

Δζηάγεηαζ υηζ ημκ ηνυπμ παναζηεοήξ ημο

παζηεθζμφ ζημ πςνζυ Ακχβονα ημκ δίδαλακ μζ Φνάβημζ ζημοξ ηαημίημοξ, υηακ ημ δζμζημφζακ
(1192-1489ι.Υ.).

67

Ζ ηαηάθθδθδ πενίμδμξ βζα ηδ παναζηεοή ημο παζηεθζμφ ήηακ ημοξ ιήκεξ

Οηηχανζμ έςξ ημ Μάζμ, πμο μ ηαζνυξ ήηακ ροπνυξ ηαζ ηαηάθθδθμξ βζα κα πήγεζ ημ παζηέθζ.67 Ζ
δζαθμβή ηςκ πανμοπζχκ πμο εα πνδζζιμπμζμφκηακ βζκυηακ ηδ πενίμδμ ηδξ ζοβημιζδήξ, έηζζ
χζηε κα είκαζ ιεβάθα, «κε πνιχ κέιη». 67 Οζ βοκαίηεξ έπθεκακ ηαζ άθεεακ ζημ ιφθμ ηα πανμφπζα
ηαζ ηα έααγακ ζε ημθίκζ βζα 20-24 χνεξ,
δζαζηήιαηα.

67

υπμο ημ έανεπακ ιε κενυ ακά ηαηηά πνμκζηά

Σμπμεεημφζακ ημ ημθίκζ ιε ηέημζμ ηνυπμ έηζζ χζηε μ ποιυξ πμο έζηαγε απυ ηα

πανμφπζα κα ζοθθέβεηαζ ζημ πανηγίκ (πάθηζκδ ηαηζανυθα). Αοηυξ μ ποιυξ θεβυηακ ζηεξεπέηηη.67
Οζ κμζημηονέξ έαναγακ ημ ζζενεπέηηζ ζε παιδθή θςηζά ηαζ ημ θνπηάιεπθαλ (ακαηάηεοακ) βζα 7
χνεξ ιέπνζ κα πήλεζ. Με αοηυ ημκ ηνυπμ μζ βοκαίηεξ παναζηεφαγακ ημ πανμοπυιεθμ ζημ πςνζυ
Ακχβονα.67 Γζα κα παναζηεοάζμοκ παζηέθζ, μζ κμζημηονέξ, ζοκέπζγακ ημ ανάζζιμ ζε ιζηνή
πμζυηδηα ημο πανμοπυιεθμο, αθμφ πνμδβμοιέκςξ ημ ιεηάββζγακ ζε άθθμ πανηγίκ.
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Σμ

έαναγακ ηαζ ημ ακαηάηεοακ βζα άθθεξ 3 χνεξ πενίπμο ιέπνζ ημ πανμοπυιεθμ κα πήλεζ ηαζ κα
πάνεζ ζημφνμ ηαθέ πνχια.. Συηε μζ βοκαίηεξ άπθςκακ ηδ πδηηή ιάγα ζε πθάηα ηαζ ηδκ
γφιςκακ, ηδ ηνααμφζακ, ηδκ ηέκηςκακ ηαζ ηδ ηφθζβακ ιέπνζ κα απμηηήζεζ πνοζαθί πνχια. Σμ
παζηέθζ ημ έημαακ ζε ιζηνά ημιιάηζα ηαζ ημ άθδκακ κα ζηεβκχζεζ. Οζ παζηειιάδεο ζοκήεζγακ
κα πςθμφκ ημ παζηέθζ ζηα πακδβφνζα. πςξ ημ πανμοπυιεθμ έηζζ ηαζ ημ ποιυ ηςκ πανμοπζχκ,
ημ ζζενεπέηηζ, ημ έπζκακ ηνφμ ςξ δνμζζζηζηυ πμηυ.67
3.8.5. Παξαζθεπάζκαηα απφ ζηαθχιη.
Οζ ζζημνζημί εεςνμφκ υηζ ημ ζηαθφθζ ηαθθζενβείημ ζηδ Κφπνμ απυ ηα πνχηα πνυκζα
επμζηζζιμφ ηδξ.

68

Ο ηανπυξ ημο ζηαθοθζμφ ηαηακαθςκυηακ απυ ημοξ Κφπνζμοξ κςπυξ ή

επελενβαγυηακ βζα ηδ παναβςβή ζηαθίδαξ, ππαινπδέ ηαζ θηνθηέξθα. Αηυια μζ ηάημζημζ
παναζηεφαγακ βθοηυ ηναζί πμο μκμιαγυηακ θνπκαλδαξία.68 Ο ηνάαςκ (63π.Υ- 23ι.π) βνάθεζ
βζα ηδ Κφπνμ «γαξ επνηλφο εζηίλ ε λήζνο θαη επέιαηνο», εκχ μ Πθίκζμξ (23-79ι.Υ) απμηαθεί
θαιπνυ ημ ηοπνζαηυ μίκμ, ζδζαίηενα ημ Λειεζζακυ. 13 Ο Ανπζιακδνίηδξ Κοπνζακυξ ζημ ένβμ ημο
69

« Ηζηνξία Χξνλνινγηθή ηεο Νήζνπ Κχπξνπ» ακαθένεζ πςξ ζημ κδζί πανάβμκηακ εηθεηηά ηαζ
βθοηά ηναζζά πμο ήηακ εεναπεοηζηά βζα ημ ζημιάπζ ηαζ ζοκεπίγεζ ηαηαβνάθμκηαξ πςξ ηα
ηναζζά ελάβμκηακ ιε ηανάαζα ζε υθδ ηδκ Δονχπδ.12 Ο W. Oldenburg (1211) βνάθεζ βζα ημ
έςεκα υηζ ήηακ παπφνεοζημ ηαζ ηαηακαθςκυηακ ιε ρςιί ηαζ ιέθζ.14 Ο Δ. Pesaro (1568)
ακαθένεζ πςξ μ ηοπνζαηυξ μίκμξ ήηακ πμθφ δοκαηυξ ηαζ βζα κα ηαηακαθςεεί αναζςκυηακ ιε δφμ
ηνίηα κενυ.14
Σμ ζηαθφθζ ηαθθζενβείημ ηονίςξ ζηα μνεζκά πςνζά ηδξ Κφπνμο, πμο δ εενιμηναζία ήηακ
παιδθή.15 Σα πςνζά ηδξ επανπίαξ Λειεζμφ υπςξ δ Λάκεζα, δ Σνζιίηθζκδ, ημ ιμδμξ, μζ Πθάηνεξ
ηαζ ηα πςνζά ηδξ Πζηζζθζάξ υπςξ δ Άθςκα, μ Αζηάξ, ημ Παθαζπχνζ θδιίγμκηακ βζα ηδκ
αιπεθμηαθθζένβεζα. Οζ πμζηζθίεξ ζηαθοθζμφ πμο ζοκήεςξ ηαθθζενβμφκηακ ήηακ ημ θεοηυ
μηληζηέξη, ημ καχξν πφθζαικνλ, ημ θνθθηλφξνβνλ ηαζ ημ θινχξηθν.

15

Ζ αιπεθμθφηεοζδ βζκυηακ

ημοξ ιήκεξ Μάνηζμ ηαζ Απνίθζμ, ζοκήεςξ ηζξ Κονζαηέξ. θδ δ μζημβέκεζα, μζ ζοββεκείξ ηαζ μζ
θίθμζ αμδεμφζακ ζηδ θφηεοζδ ημο αιπεθζμφ. Λίβμ πνζκ ημ ιεζδιένζ δ ενβαζία δζαημπηυηακ βζα
ημ ιπμφηηςια ηαζ ημ ιεζδιενζακυ. οκήεςξ δ βοκαίηα ημο ζδζμηηήηδ ζέναζνε θμοηάκζηα,
θανδί, εθζέξ, πνιηφλ (ζηαθοθυιεθμ ιε αθεφνζ), ηναζί ηαζ δηβαλία, πνμσυκηα πμο πανάβμκηακ ζε
αοηά ηα πςνζά.15 Μεηά ημ ηέθμξ ηδξ θφηεοζδξ βζκυηακ βθέκηζ ζημ ζπίηζ ημο ζδζμηηήηδ, βζα κα
εοπδεμφκ υθμζ «θαιή επινγηά θαη θαιή εζνδεία» ζημκ ζδζμηηήηδ.15
Αθμφ βζκυηακ δ θφηεοζδ ημο αιπεθζμφ μ ζδζμηηήηδξ υθεζθε κα ημ πενζπμζείηαζ βζα κα
απμδχζεζ ζημ ιέβζζημ.

15

Ο αιπεθμονβμί ηθάδεοακ ηαζ θίπακακ ημ αιπέθζ, ημοθάπζζημκ ιία

θμνά ημ πνυκμ. Σα ζηαθφθζα ςνίιαγακ ηαζ ηαηακαθχκμκηακ κςπά ςξ θνμφημ ιεηαλφ ηδξ 20δξ
Ημοθίμο (βζμνηή ημο Πνμθήηδ Ζθία) ηαζ ηδξ 27δξ Ημοθίμο (βζμνηή ημο Αβ. Πακηεθεήιμκα).15 Οζ
ηανπμί εεςνμφκηακ ανηεηά χνζια βζα μζκμπμίδζδ υηακ ήηακ βοαθζζηενμί ηαζ είπακ δζάθακμ
πνχια. Οζ αιπεθμονβμί πνςηίζηςξ ηνφβζγακ ημ ζηαθφθζ πμο πνμμνζγυηακ βζα ηδ παναβςβή
θνπκαληαξίαο ηαζ κνζράηνπ. Ζ ζοβημιζδή βζα ηα οπυθμζπα ηναζζά βζκυηακ ιεηέπεζηα, ημοξ ιήκεξ
επηέιανζμ ηαζ Νμέιανζμ. ηδ δζαδζηαζία ημο ηνφβμο ζοιιεηείπε υθδ δ μζημβέκεζα, υπςξ
επίζδξ επζζηναηεφμκηακ ενβάηεξ. 15
Μεηά ημ ιάγεια ηα ζηαθφθζα ιεηαθένμκηακ απυ ημοξ ενβάηεξ, ζε πχνμ ημκηά ζημ
παηδηήνζ ή ζημ δχια ημο ζπζηζμφ υπμο έιεκα εηηεεεζιέκα ζημκ ήθζμ βζα θίβεξ διένεξ, βζα κα
αθοδαηςεμφκ ηαζ κα εημζιαζημφκ βζα ηδ δζαδζηαζία μζκμπμίδζδξ ή ηδ παναζηεοή ζηαθίδαξ.15
πςξ ακαθένεδηε πζμ πάκς ιε ηα ζηαθφθζα παναζηεφαγακ ηναζί, γζαακία, έρδια, ηαζ
ζηαθίδεξ.
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Ζ πνχηδ δζαδζηαζία πμο απαζηείημ βζα ηδκ μζκμπμίδζδ ήηακ δ ελαβςβή ημο ιμφζημο ηαζ
δ θφθαλδ ημο ζε πζεάνζ.

15

Οζ μζκμπμζμί δζάθεβακ ηα ηαθφηενα ζηαθφθζα, ηα ένζπκακ ζηδ

παηήζηξα ηαζ ηα παημφζακ ιε ηα πυδζα. Ο ιμφζημξ έηνεπε ζε πζεάνζ, υπμο απμεδηεουηακ ζε
ηαεανυ ηαζ ζηζενυ ιένμξ. Μαγί ιε ημ ιμφζημ έααγακ ζημ πζεάνζ ιενζηά ηζίπμονα (ζηέιθοθα)
βζα κα βίκεζ δ γφιςζδ. Άθδκακ ημ ιμφζημ ζημ πζεάνζ βζα είημζζ διένεξ εκχ ηαεδιενζκά ιε έκα
λφθμ ακαηαηεουηακ. ηδ ζοκέπεζα μζ πςνζημί, ιε ηδ αμήεεζα εκυξ ηαθαεζμφ ιεηάββζγακ ημ
ιμφζημ ζε άθθμ πζεάνζ, αθήκμκηαξ πίζς ηα ηζίπμονα. Άθδκακ ημκ ιμφζημ κα δνειήζεζ ηαζ κα
ηαεανίζεζ ηαζ ημ ηναζί πθέμκ ιεηαββζγυηακ ζε ηνίημ πζεάνζ ηαζ ήηακ έημζιμ πνμξ ηαηακάθςζδ.
Ακ ημ ηναζί πνμμνζγυηακ πνμξ πχθδζδ ημ ζθνάβζγακ ζηα πζεάνζα βζα 7-10 ιήκεξ.15 Με ημκ
ηνυπμ αοηυ παναζηεφαγακ ημ ημζκυ ιαφνμ ηναζί πμο ηαηακαθςκυηακ ηαεδιενζκά ιε ημ
θαβδηυ. Αηυια ιε αοηυ ημ ηναζί πνδζζιμπμζείημ βζα ηδ παναζηεοή αθθακηζηχκ.43
Ζ ημοιακηανία ήηακ ημ πζμ βκςζηυ ηναζί ηδξ Κφπνμο, αθμφ ήηακ βθοηυπζμημ.69 Σμ
υκμια ημο ηναζζμφ δυεδηε απυ ημ ηάβια ηςκ Νασηχκ, πμο ηδ πενίμδμ ηδξ Φναβημηναηίαξ
δζμζημφζακ ιεβάθμ ηιήια ηδξ επανπίαξ Λειεζμφ ηαζ είπακ ημ ανπδβείμ ημοξ ζημ Κμθυζζζ.
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Φαίκεηαζ υηζ δ θέλδ ημοιακηανία πνμένπεηαζ απυ ημ Grand Commandery δδθ. ιεβάθδ δζμίηδζδ.
Ο ηνυπμξ παναζηεοήξ ηδξ ημοιακηανίαξ ήηακ ίδζμξ ιε αοηυ ημο ημζκμφ ηναζζμφ ιυκμ πμο ηα
ζηαθφθζα πνμένπμκηακ απυ ηαεοζηενδιέκμ ηνφβμ βζα κα είκαζ πθήνςξ χνζια.15 Μεηά ημ
ηνφβζζια ηα ζηαθφθζα απθχκμκηακ βζα 8 έςξ 15 διένεξ ζημκ ήθζμ βζα κα αθοδαηςεμφκ ηαζ ζηδ
ζοκέπεζα μζ μζκμπμζμί ηα ζφκεθζαακ ζημ θζκυ, πζεζηήνζ, βζα κα παναπεεί μ ιμφζημξ. 15 Ο ιμφζημξ
ιεηαββζγυηακ ζε πζεάνζ αθμφ βζκυηακ δ γφιςζδ βζα κα δνειήζεζ υπςξ ημ ημζκυ ηναζί.
Δπζηναημφζε δ πεπμίεδζδ υηζ δ παθαζςιέκδ ημοιακηανία ήηακ πζμ βθοηζά ,βζ’ αοηυ ηαζ πμθθμί
μζκμπαναβςβμί ζθνάβζγακ ημ πζεάνζ ιε ηδ ημοιακηανία βζα πνυκζα.
Ζ δηβαλία ήηακ ημ ηζίπμονμ πμο παναζηεφαγακ ιε ηα ζηέιθοθα πμο είπακ οπμζηεί
γφιςζδ.

15

Μεηά ηδ παναβςβή ημο ιμφζημο μζ μζκμπαναβςβμί δζαπχνζγακ ηα ζηέιθοθα, ηα

έααγακ ζημ ηαγάκζ ημο απμζηαηηήνα ηαζ ηα έαναγακ ζε παιδθή θςηζά . Με ημκ ηνυπμ αοηυ
παναβυηακ δ γζαακία, πμο ήηακ ανηεηά δοκαηυ πμηυ. ε ιενζηά ιμκαζηήνζα παναζηεφαγακ
λακεή ή ηυηηζκδ γζαακία.15 Ήηακ γζαακία πμο πνυζεεηακ γάπανδ ηαζ ηακέθα. Ζ γζαακία
ηαηακαθςκυηακ απυ ημοξ Κφπνζμοξ υπςξ ημ ηναζί ή έηακακ ιε αοηήκ εκηνζαέξ ζημ ζχια υηακ
ήηακ άννςζημζ.15
Με ημοξ ηανπμφξ ηςκ ζηαθοθζχκ μζ Κφπνζμζ παναζηεφαγακ ηζξ ζηαθίδεξ.

15

Σζξ

πενζζζυηενεξ θμνέα ηα ζηαθίδθηα βίκμκηακ ζημ αιπέθζ, βζα κα απμθεοπεεί δ ιεηαθμνά ηαζ μ
ηναοιαηζζιυξ ημο ηανπμφ. Αθμφ ιάγεοακ ημ ζηαθφθζ ημ έααγακ ζε ηαθάεζ, ημ ειαάπηζγακ ζε
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κενυ πμο έαναγε ιε ζηάπηδ. Γζα ηδ ζηάπηδ, μζ ενβάηεξ ιάγεοακ ηθδιαηυαενβεξ πμο ηζξ έηαζβακ
ηαζ ζηδ ζοκέπεζα πνυζεεηακ 2-3 πμφθηεξ ζημ κενυ. ηδ ζοκέπεζα άπθςκα ημ ζηαθφθζ ζε φθαζια
ζημκ ήθζμ βζα κα ζηεβκχζεζ ηαζ κα απμλδνακεεί. Μεηά ηδκ έηεεζδ ζημκ ήθζμ μζ ζηαθίδεξ
θοθάβμκηακ ζε οθαζιάηζκεξ ζαημφθεξ ηαζ ηαηακαθχκμκηακ υθμ ημ πνυκμ ςξ ιένμξ ημο
ιπμοηηχιαημξ.15
Με ηζξ θζςιέκεξ νχβεξ ζηαθοθζμφ μζ βοκαίηεξ παναζηεφαγακ ηζξ καηζηέο.

15

Οζ βοκαίηεξ

ηαζ ηα παζδζά ζοκέθεβακ ηζξ νχβεξ ζε πήθζκμ δμπείμ, βζα κα ελαηιζζηεί δ οβναζία ηαζ κα
οπμζημφκ γφιςζδ. Οζ ιαηζζέξ ήηακ ζακ ιανιεθάδα ιε βθοηυλζκδ ηαζ εοπάνζζηδ βεφζδ.
οκήεςξ ηαηακαθχκμκηακ απυ ημοξ Κφπνζμοξ ημ πεζιχκα ηζξ διένεξ πμο κήζηεοακ.15 Σμ
ιπμφηηςια ηαζ ημ ημθαηζζυ ηςκ παζδζχκ ζημ ζπμθείμ πμθθέξ θμνέξ πενζθάιαακε ιαηζζέξ.15
Με ημ ποιυ ηςκ ζηαθοθζχκ μζ βοκαίηεξ παναζηεφαγακ ημ έςεκα (πεηζιέγζ).

23

Ζ

δζαδζηαζία παναζηεοήξ ημο ήηακ απθή . Έαναγακ ζε πανηγίκ (πάθηζκδ ηαηζανυθα) ημ ποιυ
ζηαθοθζχκ ιέπνζ κα ελαηιζζεεί ημ κενυ ηαζ κα βίκεζ έκα παπφνεοζημ οβνυ. Ο ποιυξ ζηαθοθζχκ
θεβυηακ κνπζηάξηλ.

15

Σμ έρδια ακηζηαεζζημφζε ηδ γάπανδ ηαζ ημ ιέθζ ζηα βθοηά, υπςξ ημοξ

θμοημοιάδεξ, ηα ηαηηζιένηα ηαζ ηα δάηηοθα.

23

Αηυια ζηδ ζμφπα πμο παναζηεφαγακ ημ πνςί

ιε πθζβμφνζ ζπεδυκ πάκημηε πνυζεεηακ έςεκα. Σέθμξ μζ βοκαίηεξ ημ αναίςκακ ιε κενυ, υπςξ ημ
πανμοπυιεθμ, ηαζ ημ ζέναζνακ ςξ πμηυ πμο θεβυηακ ζνπξνππέηηηλ.

15

Να ζδιεζςεεί υηζ ζηζξ

πενζμπέξ πμο δεκ ηαθθζενβμφκηακ ζηαθφθζα, αθθά πανμφπζα, έρδια απμηαθμφζακ ημ
πανμοπυιεθμ.
Γζα ηδ παναζηεοή ημο πνιηνχ αημθμοεείημ δ ίδζα δζαδζηαζία ιε ημ έρδια ιυκμ πμο μζ
βοκαίηεξ πνυζεεηακ πμκηνμαθεζιέκμ ζζηάνζ.23 Οζ κμζημηονέξ ακαηάηεοακ ημ ιείβια ημο
ιμοζηανζμφ ιε ημ ζζηάνζ ιέπνζ κα ιεηαηναπεί ζε παπφνεοζηδ ιάγα ηαζ πνυζεεηακ
ηααμονδζζιέκμ ζμοζάιζ.15 Ο πμθηυξ απμεδηεουηακ ζε ημοικί (ιζηνυ πήθζκμ δμπείμ).
Καηακαθςκυηακ απυ ημοξ αβνυηεξ ηονίςξ ημ πεζιχκα, αθμφ ημκ έαναγακ. οκήεζγακ κα ημκ
ηνχκε ιε ημιιάηζα ρςιζμφ.15
Ο ππαινπδέο, ηα θθεθηέξθα ηαζ μ ζνπηδνχθθνο παναζηεοάγμκηακ ιε ποιυ ζηαθοθζμφ πμο
έαναγε ιε αζπνυπςια απυ ηδ Πάθμ ή ιε ζηάπηδ. 15 Οζ βοκαίηεξ έαναγακ ημ ποιυ ιέπνζ κα βίκεζ
βοαθζζηυξ ιε λακευθαζμ πνχια.69 Πνυζεεηακ αθεφνζ ηαζ νμδυζηαβια ηαζ ημκ έαναγακ ιέπνζ κα
βίκεζ ποθυξ.

60

Ο ποθυξ αοηυ ιπμνμφζε κα βίκεζ ππαθμογέξ ή ηηεθηένηα. Γζα ηδ παναζηεοή ημο

ππαθμογέ, μζ βοκαίηεξ έααγακ ημ ιείβια ζε πζαηέθα ηαζ ημ παζπάθζγακ ιε ακπγδαιφςηρα.

69

Σα

ηηεθηένηα βίκμκηακ ιε ημκ ίδζμ ηνυπμ, ιυκμ πμο άθδκακ ημ ιείβια ζημκ ήθζμ κα ζηεβκχζεζ βζα
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ιζα διένα, ημ έημαακ ζε ιζηνά ηεηνάβςκα ημιιάηζα πμο ηα αθεφνςκα βζα κα δζαηδνδεμφκ βζα
ιεβαθφηενμ πνμκζηυ δζάζηδια.15 Με ημκ ίδζμ ποθυ παναζηεφαγακ ηαζ ημ ζμοηγμφηημ. Οζ
βοκαίηεξ ζε ηθςζηή πενκμφζακ ηαεανζζιέκα αιφβδαθα ή ηανφδζα πμο ηα ειαάπηζγακ πμθθέξ
θμνέξ ζημ ποθυ ηαζ ημκ άθδκακ ζημκ ήθζμ κα ζηεβκχζεζ.69 Ο ππαθμογέξ, ηα ηηεθηένηα ηαζ μ
ζμοηγμφηημξ ηαηακαθχκμκηακ απυ ημοξ Κφπνζμοξ είηε θνέζηα είηε ηαζ ανηεημφξ ιήκεξ ιεηά,
αθμφ δζαηδνμφκηακ. ε ιενζηά πςνζά παναζηεφαγακ ζμοηγμφηημ ηαζ ηηεθηένηα ιε
πανμοπυιεθμ. Αοηά ήηακ εφβεζηα επίζδξ αθθά είπακ ιαφνμ πνχια.15
3.8.6. Άιιεο γιπθαληηθέο χιεο.
ηδ Κφπνμ μζ ηάημζημζ εηηυξ απυ πανμοπυιεθμ ηαζ έρδια παναζηεφαγακ ιέθζ. Ζ πνήζδ
ηςκ ηνζχκ αοηχκ βθοηακηζηχκ οθχκ ήηακ ακάθμβδ ηδξ δζαεεζζιυηδηαξ. ημ πςνζυ Λάκζα ηδξ
επανπίαξ Λειεζμφ άηιαγε δ ιεθζζζμημιία.. 70 Ο ηνφβμξ ημο ιεθζζζζμφ ζοκήεςξ θάιαακε πχνα
ζηα ηέθδ επηειανίμο. Ο ιεθζζζμηυιμξ αθαζνμφζε ηδ ιζα πθεονά απυ ηα ηδηβέξθα (ηορέθεξ)
απυ ηα ιεθίζζζα ηαζ ηα έαναγε ζε πανηγίκ (πάθηζκδ ηαηζανυθα). ημ πανηγίκ μ ιεθζζζμηυιμξ
ένζπκε έκα πμηήνζ κενυ βζα κα δδιζμονβδεμφκ αηιμί ηαζ κα θεζχζμοκ πζμ εφημθα μζ πθάηεξ ιε ημ
ιέθζ. Με ημ πένζ ακαηάηεοε ηζξ πθάηεξ ιέπνζ κα θζχζμο ηαζ έζθζββε ηδ θζςιέκδ ιάγα ιε ημ πένζ.
ημ πανηγίκ έζηαγε ημ ιέθζ εκχ ηα πνηδεξθά (ημ οπυθεζιια) ηα ένζπκε ζε γεζηυ κενυ. Απυ ηα
πνηδεξθά, μ ιεθζζζμηυιμξ πανήβαβε ημ πμιεθίηδ, πμο ήηακ βθοηυξ γςιυξ. Ο πμιεθίηδξ
πνδζζιμπμζείημ ζηδ παναζηεοή βθοηζζιάηςκ αθθά ήηακ ηαηχηενμ πνμσυκ ημο ιεθζμφ. Με υηζ
απέιεκε απυ ηα πμηγενηά έθηζαπκακ ηενζά.70
Οζ Κφπνζεξ κμζημηονέξ πνδζζιμπμζμφζακ ημ ιέθζ υπςξ ημ πανμοπυιεθμ ηαζ ημ έρδια,
είηε ημ άθεζθακ ζημ ρςιί είηε ημ πνυζεεηακ ζηζξ πίηεξ πμο παναζηεφαγακ. 70 Οζ κειφπηηηεο ήηακ
πίηεξ ιε ιέθζ, εκχ βζα ημοξ θμοημοιάδεξ ήηακ απαναίηδηδ δ πνήζδ ιεθζμφ. Σμ ιέθζ εεςνείημ
ζδακζηυ θάνιαημ βζα ημ ζημιαπυπμκμ, εκχ ημ ακαιείβκοακ ιε ιαζηίπα, εθαζυθαδμ, ηενί ηαζ
έθηζαπκακ αθμζθή βζα ηζξ πθδβέξ.70
ηδ Κφπνμ ηδ πενίμδμ ηδξ Δκεημηναηίαξ (1489-1571) μζ ηάημζημζ ηςκ πςνζχκ Δπζζημπή
ηδξ επανπίαξ Λειεζμφ, Κενφκεζαξ ηαζ Υνοζμπμφ ηδξ επανπίαξ Πάθμο, ηαθθζενβμφζακ
ζαηπανμηάθαιμ ηαζ ιεβάθεξ πμζυηδηεξ γάπανδξ ελάβμκηακ.13 Ζ ηαθθζένβεζα ημο υιςξ
ζηαιάηδζε υηακ λεηίκδζακ μζ βεςνβμί κα ηαθθζενβμφκ ααιαάηζ, αθμφ ημ ηένδμξ πμο είπακ ήηακ
ιεβαθφηενμ.12
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θα ηα θνμφηα ηαηακαθχκμκηακ κςπά απυ ημοξ Κφπνζμοξ. Οζ κμζημηονέξ βζα κα
δζαηδνήζμοκ ηα θνμφηα εηηυξ επμπήξ παναζηεφαγακ βθοηά ημο ημοηαθζμφ ή απμλδναιέκα
θνμφηα πμο ηα ηαηακάθςκακ ςξ πνμζθάβζ. Με ηα πανμφπζα μζ Κφπνζμζ παναζηεφαγακ
πανμοπυιεθμ, πμο είπε ηδκ ίδζα πνήζδ ιε ημ ιέθζ ηαζ παζηέθζ πμο πςθείημ ζηα πακδβφνζα. Ζ
ηφνζα πνήζδ ημο ζηαθοθζμφ ήηακ δ παναβςβή ηναζζμφ, ηονίςξ ημοιακηανίαξ. Με ημ πεηζιέγζ μζ
βοκαίηεξ παναζηεφαγακ βθοηά υπςξ ημ ππαθμογέ ηαζ ημ ζμοηγμφηημ. Φαίκεηαζ πςξ δ πνήζδ
ημο ιεθζμφ δεκ ήηακ δζαδεδμιέκδ ακάιεζα ζημοξ Κοπνίμο.
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3.9. Λαραληθά
ηζξ πεδζάδεξ ημο κδζζμφ εοδμηζιμφζακ πμθθά είδδ άβνζςκ πυνηςκ ηαζ ηαθθζενβμφκηακ
πμθθά θαπακζηά. Πμθθά απυ αοηά εηιεηαθθεφμκηακ απυ ημοξ Κφπνζμοξ ζηδκ ανςιαημπμζεία,
ζηδ θανιαηεοηζηή ηαζ ζηδ ιαβεζνζηή Ο Felix Faber (1480) έβναρε βζα ηδ Κφπνμ « Τν λεζί ην
ίδην έρεη πνιιά βφηαλα θαη αξσκαηηθά θπηά., έηζη πνπ ηα θαηαζηήκαηα ηεο Λεπθσζίαο είλαη κηα
πεγή απφ ηελ νπνία ηέηνηα βφηαλα πσινχληαλ ζ’ φιν ηνλ θφζκν..».

14

Ο

E. Pesaro(1568)

ακαθένεζ πςξ ηα ηνειιφδζα ηαζ ηα πνάζα ηδξ Κφπνμο είκαζ ηαθφηενα απυ αοηά ηδξ Ηηαθίαξ, εκχ
ηα ιανμφθζα ηαζ ηα ημοκμοπίδζα ανίζημκηαζ ζε αθεμκία υπςξ ηαζ άθθα θαπακζηά υπςξ ηα
ημηηζκμβμφθζα, ημ ζπακάηζ, ηα ηανυηα, δ ιέκηα ηαζ μ ιασκηακυξ.14 Ο Ανπζιακδνίηδξ Κοπνζακυξ
ηαηαβνάθεζ υηζ «ζηζξ πεδζάδεξ ημο κδζζμφ εοδμηζιμφκ άβνζα ηαζ ήιενα πυνηα υπςξ ημ ζέθζκμ,
ηα ιανμφθζα, ηα ημηηζκμβμφθζα, ηα ημθμηφεζα, ηα αββμφνζα, ηα ναπακάηζα, ημ θάπακμ (ηνάιαδ),
ηα ιανμφθζα, ηα ζπανάββζα, ηα αβνζμζπανάββζα ,δ νυηα, ηα πνάζα ηαζ ηα ζέζημοθα».12 Καζ
ζοκεπίγεζ ηαηαβνάθμκηαξ πςξ «αμθαμί θνινθαζηνχ ηαθθζενβμφκηαζ ζηδ Λάπδεμ ηαζ ιονςδάηα
ημοκμοπίδζα, ιακζηάνζα

πμθθχκ εζδχκ ζοθθέβμκηακ απυ ηζξ μνεζκέξ πενζμπέξ». Ο Α.

αηεθθάνζμξ ακαθένεζ πςξ ηα ηοπνζαηά ηνειιφδζα ηαζ ζηυνδα έπαζνακ ιεβάθδξ οπυθδρδξ 4.
Ζ γςή ηςκ Κφπνζςκ αβνμηχκ ααζζγυηακ ζηδκ αοηάνηεζα, βζ’ αοηυ είηε ηαθθζενβμφζακ
θαπακζηά ζηδκ αοθή ημοξ είηε αλζμπμζμφζακ ηα άβνζα πυνηα. Ζ κμζημηονέξ ιε ηα πζμ απθά
οθζηά, ηα πυνηα παναζηεφαγακ πίηεξ, ακαιείβκοακ άθθμηε πυνηα ιε αοβά ηαζ άθθμηε ιε ηνέαξ
βζα κα παναζηεοάζμοκ ημ έδεζια ηδξ διέναξ.
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Οζ βοκαίηεξ πνδζζιμπμζμφζακ ηα ιονζζηζηά

αυηακα ζηδ ιαβεζνζηή βζα κα παναζηεοάζμοκ βεοζηζηά πζάηα.47 Πζμ ηάης εα ηαηαβναθμφκ
ιενζηά απυ ηα θαπακζηά πμο πνδζζιμπμζμφκηακ ζηδ ιαβεζνζηή υπςξ ηαζ ηα εδέζιαηα πμο
παναζηεφαγακ ιε αοηά.
Τπήνπακ πμθθχκ εζδχκ ημθμηφεζα ζηδ Κφπνμ ηαζ ηα πενζζζυηενα απυ αοηά ήηακ
εδχδζια. Σα ζηαρνχξθα ήηακ ημθμηφεζα άζπνα πμο ιαβεζνεφμκηακ αναζηά, ηδβακζηά ιε αοβά
ηαζ βζαπκί. 71 Σα θνηζηηλνθφινθα πμο υηακ ςνίιαγακ έπαζνκακ πνχια ηυηηζκμ, ααεφ πμνημηαθί,
εεςνμφκηακ απυ ημοξ Κφπνζμοξ ηα ηαθφηενα ζε βεφζδ απυ ηα οπυθμζπα είδδ ημθμηοεζχκ. Σα
θνέζηα ημηζζκμηυθμηα ιαβεζνεφμκηακ απυ ηζξ κμζημηονέξ ιε ινπβί θξέζθν (πθςνυ), εκχ ιε ηα
χνζια παναζηεφαγακ θνινθoηέο ηαζ ηζξ θνινθφπηηηεο.20 Οζ ημθμημηέξ ήηακ πίηεξ πμο πενζείπακ
ρζθμημιιέκδ ημθμηφεα ιε πθζβμφνζ ηαζ ζηαθίδεξ , εκχ μζ ημθμηυπζηηεξ ήηακ πίηηεξ ζακ ρςιί
πμο πενζείπακ ημθμηφεα.20,47 ημ πςνζυ Σζαηηίζηνα ηδξ επανπίαξ Πάθμο, μζ βοκαίηεξ
ζοκήεζγακ ιε ηδ πμνημηαθί ημθμηφεα κα παναζηεοάγμοκ είδμξ ιανιεθάδαξ ιε έρδια, πμο ημ
μκυιαγακ ξεηζηέιηα.

23

Σα νεηζζέθζα θοθάζζμκηακ ζε δμπείμ ηαζ ηαηακαθςκυηακ ιε ρςιί. Σα
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θξηαηνθφινθα ή καθξηνθφινθα πμο ήηακ άζπνα, ιαηνζά ηαζ ζηεκά ηαηάθθδθα βζα κημθιάδεξ. Ζ
μκμιαζία ημοξ ηνζαημηυθμηα μθεζθυηακ ζηδ βέιζζδ πμο πενζείπε ηζιά. 71
Λαπακζηά ηαηάθθδθα βζα ανχζδ ήηακ μζ κνιφρεο, ηα ζηξνπθνχζθηα, ηα αγξέιηα ηαζ μζ
ιαςάλεο.50 Οζ Κφπνζμζ ζοκήεζγακ κα ηα ζοθθέβμοκ απυ ημοξ αβνμφξ ηαζ κα ηα ηαηακαθχκμοκ
ζημ ηονίςξ βεφια. Σζξ ιμθυπεξ μζ πςνζημί είηε ηζξ ιάγεοακ απυ ημοξ αβνμφξ

είηε ηζξ

ηαθθζενβμφζακ. Ζ ηαθφηενδ πενίμδμξ βζα ηδ ζπμνά ηδξ ιμθυπαξ ήηακ μζ ιήκεξ Μάζμ έςξ Ημφθζμ,
εκχ δ ζοβημιζδή ηςκ αθαζηχκ βζκυηακ ηαηά ηδ πενίμδμ ημο ηαθμηαζνζμφ έςξ ημοξ ιήκεξ
Οηηχανζμ- Νμέιανζμ.72 Σα ηνοθενά θφθθα ηδξ ιμθυπαξ ηαηακαθχκμκηακ απυ ημοξ Κφπνζμοξ
αναζηά ηαζ ζεναίνμκηακ ιε εθαζυθαδμ, θειυκζ, ζηυνδμ ηαζ παηάηεξ. Οζ πςνζημί ζοκήεζγακ κα
ζοθθέβμοκ ηζξ θαράκεξ απυ ημοξ αβνμφξ ημοξ πεζιενζκμφξ ιήκεξ ηαζ κα ηζξ ηαηακαθχκμοκ
αναζηέξ, υπςξ μζ ιμθυπεξ.71 Μενζηέξ κμζημηονέξ παναζηεφαγακ ηζξ ιμθυπεξ ιε νφγζ ή μιεθέηα
ιε αοβά, υπςξ ηαζ ημοξ ακεμφξ ηςκ θαράκςκ, ηα ζηνμοθμφεηζα ή ηζαηνμφεηζα, ηζξ αβηζκάνεξ,
ηα ηνειιοδυθοθθα ηαζ ηζξ ημιάηεξ.47 Σα αβνέθζα ήηακ άβνζα ζπανάββζα πμο ζοθθέβμκηακ απυ
ημοξ αβνμφξ ηαζ ηαηακαθχκμκηακ απυ ημοξ Κφπνζμοξ αθμφ λεπζηνίγμκηακ ζε κενυ.71 Δπίζδξ μζ
θαράκεξ παναζηεοάγμκηακ βζαπκί ιε αθεφνζ.71
Λυβς ηδξ έθθεζρδξ ηεπκμθμβίαξ, μζ κμζημηονέξ δζαηδνμφζακ πμθθά πυνηα ζημ λίδζ, πμο
ηαηακαθχκμκηακ ςξ μνεηηζηυ ιε εθαζυθαδμ.47 Ζ θάππαξε, ηα ζέιηλα, ηα πηπέξηα, ηα αγγνπξάθηα,
νη άγνπξεο ληνκάηεο, νη κπάθαινη θαη ηα ηξπθεξά θχιια ηεο ζρνηληάο παναζηεοάγμκηακ λζδάηα 35
Οζ βοκαίηεξ λεπζηνζγακ ηα πυνηα ζε κενυ, ηα αθάηζγακ ηαζ ηα έααγακ ζε δμπεία ιε λίδζ. Με ημ
ημοκμοπίδζ παναζηεφαγακ ηδ κνχγθξα.
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Γζα ηδ παναζηεοή ημο μζ κμζημηονέξ έαναγακ ημ

ημοκμοπίδζ ηαζ ημ έααγακ ζε δμπείμ πμο πενζείπε ζάθηζα απυ πνμγφιζ. Σδ ιμφβηνα ζοκήεζγακ
κα ηδ ηαηακαθχκμοκ ςξ μνεηηζηυ. πςξ ακαθένεδηε ηαζ παναπάκς ιε ηα άβνζα πυνηα
παναζηεφαγακ πμθθέξ πίηεξ υπςξ ζπαλαθφπηηεο, μηλληαηφπηηεο, ζηξνπθφπηηεο ηαζ ρνξηφπηηεο πμο
πενζείπακ πμζηζθία άβνζςκ πυνηςκ.20
Σμ θοηυ θνινθάζηα (Colocasia esculentum) ηαθθζενβείημ ζηδ Κφπνμ βζα ημ αιοθμφπμ
αμθαυ ημο, ημ θνινθάζη. Ζ πνχηδ βναπηή ακαθμνά βζα ημ ημθαηάζζ ακαθένεηαζ ζημ 1191ι.Υ.
ζημ εμνηαζηζηυ δείπκμ πμο δυεδηε βζα ημ βάιμ ημο Ρζπάνδμο ημο Λεμκηυηανδμο ζηδ Λειεζυ. 32
Ο Α. αηεθθανζμξ ακαθένεζ πςξ μζ Κφπνζμζ ηαθθζενβμφζακ ηαζ ελήβαβακ ημθμηάζζ, εκχ μ
Ανπζιακδνίηδξ Κοπνζακυξ πςξ ζημ πςνζυ Λάπδεμξ πανήβαβακ ημ ηαθφηενμ ημθμηάζζ 12,13 πςξ
ηαηαβνάθδηε πζμ πάκς ημ ημθμηάζζ ηαηακαθςκυηακ βζαπκί ιε ηνέαξ ηαζ ιε ημοηζά .63 ηα
πςνζά ηδξ Αιιμπχζημο μζ κμζημηονέξ ζοκήεζγακ κα παναζηεοάγμοκ ημ θνινθάζη θαπακά πμο
ήηακ ημθμηάζζ ιε ηνέαξ ,ζοκήεςξ ανκί, ηναζί ηαζ ποιυ θειμκζμφ.47 Οζ πνχιιεο ήηακ
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ζηεκυιαηνα ημθμηάζζα πμο ηαηακαθχκμκηακ απυ ημοξ αβνυηεξ ηδβακζηέξ. Οζ κμζημηονέξ
ηδβάκζγακ ηζξ πμφθθεξ ζε θάδζ ιέπνζ κα νμδίζμοκ, πνυζεεηακ ηυθζακδνμ ηαζ ποιυ θειμκζμφ.35
Καηά ηδ δζάνηεζα ημο ρδζίιαημξ δεκ ακαηάηεοακ ιε ηζξ πμφθθεξ ιε πζνμφκζ αθθά ηίκαγακ ηδ
ηαηζανυθα, βζ’ αοηυ ηαζ μκμιαγυηακ πνχιιεο αληηλαρηέο.

Δικόνα 13. Βολβοί Κολοκαζιού.

Σα θαπακζηά ζοκυδεοακ ημ ηονίςξ βεφια ηδξ διέναξ ηςκ Κοπνίςκ. Οζ κμζημηονέξ
ιαβείνεοακ άβνζα πυνηα ιε δζάθμνμοξ ηνυπμοξ, αναζηά, ιε νφγζ, βζαπκί, ιε αοβά βζα κα
ειπθμοηίζμοκ ηδ βεφζδ ημοξ. Σμ ημθμηάζζ ήηακ ζδζαίηενμ θαπακζηυ πμο ιαβεζνεουηακ είηε ιε
ηνέαξ ηαζ ημοηζά, είηε βζαπκί. Σέθμξ βζα ηδ δζαηήνδζδ ηςκ πυνηςκ μζ κμζημηονέξ δζαηδνμφζακ
ηα θαπακζηά ζε λφδζ.
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4. Σπκπεξάζκαηα.
ηυπμξ ηδξ πανμφζαξ ενβαζίαξ ήηακ δ ακάδεζλδ ημο θεζημονβζημφ ηαζ ζοιαμθζημφ νυθμο
ηςκ ηνμθίιςκ ηαζ ηςκ εδεζιάηςκ ηδξ ηοπνζαηήξ παναδμζζαηήξ δζαηνμθήξ. Ζ ηαηαβναθή ηςκ
ιεευδςκ παναζηεοήξ ηαζ δζαηήνδζδξ ηςκ ηνμθίιςκ, μζ δζαηνμθζηέξ ζοκήεεζεξ ηςκ αβνμηχκ, δ
πανμοζία ηςκ εδεζιάηςκ ζημκ εεζιζηυ-ενδζηεοηζηυ ηφηθμ, δ ζδιαζία ημοξ ζηζξ πενζζηάζεζξ
γςήξ ηςκ Κοπνίςκ ηαζ δ πνήζδ ημοξ ζηδ θασηή ζαηνζηή, έπεζ ζδζαίηενμ εκδζαθένμκ ιεηά ηδκ
ακάδεζλδ ηδξ Μεζμβεζαηήξ δζαηνμθήξ ςξ Μκδιείμ Άοθδ Παβηυζιζα Κθδνμκμιζά απυ ηδκ
UNESCO.7
Σμ θαμβναθζηυ οθζηυ πμο ανέεδηε πανέπεζ πθδνμθμνίεξ πμο αθμνμφκ ηα ήεδ ηαζ έεζια
ημο ηοπνζαημφ θαμφ. Πανυθα αοηά μζ θαμβνάθμζ δεκ ηαηαβνάθμοκ ηζξ δζαηνμθζηέξ ζοκήεεζεξ
ημο θαμφ ιε ηφνζμ άλμκα ηα ηνυθζια ηαζ ηα εδέζιαηα., μφηε ελάβμοκ επαβςβζηά ζοιπενάζιαηα
βζα ημ θεζημονβζηυ ηαζ ζοιαμθζηυ νυθμ ηςκ ηνμθίιςκ. Ζ έθθεζρδ αζαθζμβναθίαξ δδιζμφνβδζε
ηδκ ακάβηδ βζα ηδκ ένεοκα ηαζ ηδ ιεθέηδ ημο θαμβναθζημφ οθζημφ, ελάβμκηαξ ζοιπενάζιαηα
πμο αθμνμφκ ηα ηνυθζια ςξ πνμξ ηζξ ιεευδμοξ παναζηεοήξ ηαζ δζαηήνδζδξ , ημκ εεζιζηυ ηφηθμ
ηαζ ηδκ δζαηνμθζηή ζδιαζία ημοξ ζηδκ ηαεδιενζκή γςή ηςκ Κοπνίςκ. Χξ εη ημφημο δ πανμφζα
ιεθέηδ απμηεθεί ηδκ πνχηδ ηαζ ζδιακηζηή ακάθοζδ ηδξ ηοπνζαηήξ δίαζηαξ πμο επάβεηαζ ζηα
πθαίζζα ηδξ ιεζμβεζαηήξ δζαηνμθήξ.
Οζ πθδνμθμνίεξ πμο ζοθθέπεδηακ μιαδμπμζήεδηακ ζηζξ ηφνζεξ ηαηδβμνίεξ ηνμθίιςκ:
Γδιδηνζαηά, Γάθα ηαζ βαθαηημημιζηά πνμσυκηα, Κνέαξ ηαζ παναζηεοάζιαηα, Φάνζα ηαζ
Μαθάηζα, Λζπανέξ φθεξ, Ξδνμί ηανπμί, ζπνζα, Φνμφηα ηαζ Λαπακζηά. Απυ ημ οθζηυ πνμέηορε
υηζ δ δζαηνμθή ηςκ Κοπνίςκ ααζζγυηακ ζηδκ αοηάνηεζα , ήηακ ακάθμβδ ηδξ δζαεεζζιυηδηαξ ηςκ
πνχηςκ οθχκ πμο οπυηεζκηαζ ζηδ βεςβναθζηή δζαθμνμπμίδζδ, εκχ δ Κφπνζα βοκαίηα είπε
πνςηανπζηυ νυθμ ζηδ παναζηεοή ηνμθίιςκ. Δπίζδξ μζ δζαηνμθζηέξ ζοκήεεζεξ ηςκ Κοπνίςκ
ήηακ άννδηηα ζοκδεδειέκεξ ιε ηδ ενδζηεία ηαζ ηδκ επμπζηυηδηα.
Ζ βεςβναθζηή εέζδ εκυξ ηυπμο ηαεμνίγεζ ηζξ ηαθθζένβεζεξ ηαζ ηζξ πνήζεζξ ηςκ πνχηςκ
οθχκ. Οζ Κφπνζμζ πμο γμφζακ ζηζξ πεδζάδεξ ηαθθζενβμφζακ ηδ βδ ιε ζζηδνά,17 εκχ αοημί πμο
γμφζακ ζηα μνεζκά ακέπηολακ ηδκ ηηδκμηνμθία.45 Οζ ηάημζημζ ηδξ Μεζαμνίαξ ηαθθζενβμφζακ ημ
ηαθφηενμ ζζηάνζ ηδξ Κφπνμο ηαζ πανήβαβακ πνμσυκηα πμο ηαηείπακ ζδιακηζηή εέζδ ζημ
ηοπνζαηυ ηναπέγζ, ιε ζδιακηζηυηενμ υθςκ ημ ρςιί.17 Γζα ημοξ βεςνβμφξ ημ ζδιακηζηυηενμ
πνμσυκ ημο ζζηανζμφ ήηακ ημ ρςιί αθμφ ήηακ ιένμξ ημο πνμζθαβζμφ,34 εκχ ημ πθζβμφνζ
απμηεθμφζε ημ ιεζδιενζακυ βεφια ηςκ εενζζηχκ ημοξ ηαθμηαζνζκμφξ ιήκεξ. 18 Ακηίεεηα μζ
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ηάημζημζ ηςκ μνεζκχκ πενζμπχκ αζπμθμφκηακ ιε ηδ ηηδκμηνμθία ηαζ ηδκ αιπεθμονβία,
ακαπηφζζμκηαξ ιεευδμοξ παναζηεοήξ πνμσυκηςκ υπςξ ημ πμζνμιένζ, δ πμζονηή, δ γαθαηίκα, ημ
θανηίκ, μ πμθηυξ, ημ ηναζί, μζ ιαηζζέξ, πμο απμηεθμφζακ ηαζ ημ πνμζθάβζ ημοξ.15,43 Δκχ μζ
αμζημί ιε ημ βάθα πανήβαβακ ημ ηοπνζαηυ ηονί, ημ παθμφιζ πμο πανυηζ εεςνείημ απυ ημοξ
ίδζμοξ εοηεθέξ πνμσυκ, πνμζέδζδε επζπθέμκ εζζυδδια.15 Δπζπθέμκ μζ κμζημηονέξ ηςκ μνεζκχκ
πενζμπχκ πνδζζιμπμζμφζακ ημ εθαζυθαδμ ιε θεζδχ ζηδ ιαβεζνζηή, ζε ακηίεεζδ ιε ηζξ
κμζημηονέξ ηςκ πεδζκχκ.37 Ζ ηφνζα θζπανή φθδ πμο πνδζζιμπμζείημ απυ ημοξ ηαημίημοξ ηδξ
Πάθμο ηαζ ημο Ρζγμηανπάζμο ζηα εδέζιαηα ήηακ δ πμζνζκή ιίθθα.37 Γεβμκυξ πμο δζηαζμθμβείηαζ
απυ ηζξ βναθέξ, αθμφ επί Οεςιακζηήξ ηονζανπίαξ ζημ κδζί ηα πενζζζυηενα εθαζυδεκηνα ηςκ
πενζμπχκ αοηχκ ηάδηακ.13 Αηυια ζηα ηναζμπχνζα (επανπία Λειεζμφ ηαζ Πάθμο) δ ηφνζα
βθοηακηζηή φθδ πμο πνδζζιμπμζείημ βζα ηδ παναβςβή εδεζιάηςκ ήηακ ημ έρδια, εκχ ζηα
πςνζά ηδξ Κενφκεζαξ ημ πανμοπυιεθμ.15, 67 Πανυθμ πμο ήηακ δφμ δζαθμνεηζηά πνμσυκηα δ ηφνζα
πνήζδ ημοξ ήηακ ίδζα, βζ’ αοηυ ιάθθμκ ηαζ μζ ηάημζημζ ηα απμηαθμφζακ ηαζ ηα δφμ έρδια. Οζ
ηάημζημζ ηςκ πςνζχκ ηδξ Πάθμο ηοκδβμφζακ αβνζκά πμο γμφζακ ζηδ πενζμπή ηαζ
παναζηεφαγακ απυπηζ, ζε ακηίεεζδ ιε ημοξ ηαημίημοξ ηςκ πςνζχκ ηδξ Πζηζζθζάξ

πμο

παναζηεφαγακ απυπηζ ιε ηνέαξ αίβαξ.37,46
ηζξ πενζζζυηενεξ δζενβαζίεξ παναζηεοήξ πνμσυκηςκ δ βοκαίηα είπε πνςηαβςκζζηζηυ
νυθμ. Ζ Κφπνζα βοκαίηα εηηυξ ημο υηζ ζοιιεηείπε ζηδ ζοθθμβή ηςκ πνχηςκ οθχκ, ζζηανζμφ,
εθζχκ, πανμοπζχκ, ζηαθοθζχκ, βάθαηημξ, ήηακ αοηή πμο επελενβάγμκηακ ηαζ παναζηεφαγε ηα
ααζζηά πνμσυκηα ημο ηοπνζαημφ ζπζηζμφ. Με οπμιμκή άθεεε ημ ζζηάνζ ηαζ γφιςκε ρςιί ηαζ
γοιανζηά βζα ηδκ μζηία, επελενβαγυηακ ημ βάθα ηαζ ημ πμζνζκυ ηνέαξ βζα ηδ παναβςβή ηονζχκ
ηαζ αθθακηζηχκ ακηίζημζπα, εκχ δζαπεζνζγυηακ ιε ζδζαίηενμ ηνυπμ ηα πανμφπζα, ημ ποιυ
ζηαθοθζχκ, ηα θνμφηα ηαζ ηα θαπακζηά βζα ηδ παναζηεοή πανμοπυιεθμο, ππαθμογέ, βθοηά ημο
ημοηαθζμφ ηαζ λζδάηςκ πυνηςκ. Ο νυθμξ ηδξ δεκ πενζμνζγυηακ ιυκμ ζηδ παναζηεοή ημο
ηαεδιενζκμφ θαβδημφ εκηυξ ηδξ μζηίαξ, αθθά ηαζ εηηυξ αοηήξ, αθμφ αοηή είπε ηδκ επζιέθεζα
παναζηεοήξ εδεζιάηςκ βζα ημοξ ενβάηεξ ηζξ πενζυδμοξ ζοβημιζδήξ.17 Δπζπθέμκ δ έθθεζρδ
ηεπκμθμβίαξ ηδκ μδήβδζε ζηδκ εφνεζδ ηνυπςκ δζαηήνδζδξ ηςκ παναζηεοαζιάηςκ. Σα γοιανζηά
ηαζ ημκ ηναπακά ηα απμλήναζκε ζημκ ήθζμ ηαζ ηα θφθαζζε ζε οθαζιάηζκεξ ηζάκηεξ,39 ηα
παθμφιζα ηα δζαηδνμφζε ζε εθαζυθαδμ ή κενυβαθμ,39 ηα ημοικζαζηά ηνέαηα ζε θίπμξ πμίνμο,37
ηζξ εθζέξ ζε άθιδ.55 Με ηα θνμφηα παναζηεφαγε βθοηά ημο ημοηαθζμφ ηαζ ιανιεθάδεξ,61 εκχ ηα
άβνζα πυνηα ηα ιεηέηνεπε ζε ημονζζά.35 Ο πενζμνζζιέκμξ πνυκμξ πμο είπε θυβς ηδξ ακαηνμθήξ
ηςκ παζδζχκ, ηδκ μδήβδζακ ζηδ παναζηεοή άγοιςκ ρςιζχκ πμο ρήκμκηακ βνήβμνα ηαζ εφημθα
ζηδ ζάηγδ, ηζξ πθάηεξ ηαζ ηδ κζζηζά.20 Ζ ακαγήηδζδ κέςκ βεφζεςκ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδ θηχπεζα
ηδκ ηαεμδήβδζακ ζημκ ειπθμοηζζιυ ηςκ εδεζιάηςκ ιε ηναζί,35 έρδια,23 πανμοπυιεθμ,35
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βάθα33 ηαζ ζημ ζοκδοαζιυ μζπνίςκ ιε νφγζ, ημθμηάζζ, ηνζκ,20 δδιζμονβχκηαξ πανά ηδκ άβκμζα
ηδξ εδέζιαηα πθήνδ ζε ενεπηζηά ζοζηαηζηά.
Ο Κοπνζαηυξ θαυξ, ήηακ ααεζά ενδζηεουιεκμξ πανά ημοξ αθθυενδζημοξ ηαηαηηδηέξ
πμο ηαηά ηαζνμφξ ημκ ελμοζίαγακ.9 Μέζα ζημοξ πνυκμοξ, μζ Κφπνζμζ ηαηάθενε κα δζαθοθάλμοκ
ημ πνζζηζακζηυ πκεφια ηαζ κα ακαπηφλμοκ βζα ηάεε ζδιακηζηή εμνηή ζδζαίηενα εδέζιαηα. Απυ
ηζξ ζδιακηζηυηενεξ εμνηέξ ήηακ ηα Υνζζημφβεκκα υπμο μζ βοκαίηεξ παναζηεφαγακ ηα
ζδζαιςηά, ηα ημφιμοθα, ηζξ βεκκυπζηηεξ, ηα πνζζηυρςια ηαζ ημκ άδ ααζίθδ, εκχ ημ Πάζπα
παναζηεφαγακ ηζξ θθαμφκεξ ηαζ ηζξ παζηζέξ.20 Σα Θεμθάκεζα παναζηεφαγακ λενμηήακα βζα κα
δζχλμοκ ημοξ ηαθζηάκηγανμμοξ.20 Σδκ εαδμιάδα ηδξ ηονμθάβμο ηαηακάθςκακ ηα πμονέηηζα πμο
πενζείπακ παθμφιζ ή ακανή, ηζξ νααζυθεξ ηαζ ηζξ ηζζππυπζηηεξ.37 ημ ηναπέγζ ηζξ διένεξ ηςκ
Απυηνεςκ πενζθάιαακε ηνέαξ ηαζ παναζηεοάζιαηα ημο, αθμφ είπε πνμδβδεεί δ ζθαβή ημο
πμίνμο.37 Δπζπθέμκ εζδζηά ρςιζά, μζ πακκοζίδεξ ηαζ μζ άνημζ παναζηεοάγμκηακ ζηζξ εμνηέξ
Αβίςκ ή ζηα ικδιυζοκα ηαζ ζηζξ ηδδείεξ.20 ηζξ ηδδείεξ ήηακ απαναίηδηδ δ παναζηεοή
ημθθφαςκ ιε ζπυνμοξ ζζηανζμφ βζα κα ικδιμκεοηεί δ ροπή ημο κεηνμφ. Αηυια υθεξ μζ
βεςνβζηέξ ενβαζίεξ λεηζκμφζακ ιε πνμζεοπή, μζ βεςνβμί πνζκ ηδ ζπμνά ηαεαβίαγακ ημ ζπυνμ,
εκχ μζ αιπεθμονβμί ημ ζηαθφθζ.15 Σμ ίδζμ ζοκέααζκε ηαζ ηαηά ηδκ παναζηεοή ηνμθίιςκ. Οζ
παναβςβμί ηονζχκ,39 ηναζζμφ15 ηαζ μζ ζθαβείξ ημο πμίνμο

37

πνζκ ηδκ έκανλδ ηςκ δζαδζηαζζχκ

ιεηαπμίδζδξ έηακακ ημ ζηαονυ ημοξ ηαζ πνμζεφπμκηακ. Σέθμξ μζ Κφπνζμζ κήζηεοακ ηάεε
Σεηάνηδ ηαζ Παναζηεοή βζ’ αοηυ μζ κμζημηονέξ παναζηεφαγακ ζοπκά υζπνζα ηαζ ηαηακάθςκακ
γοιανζηά ιε πανμοπυιεθμ ή έρδια, βζα κα ακηζηαηαζηήζμοκ ημ ηονί.63, 33
πςξ ζήιενα, δ δζαζηέδαζδ ηςκ Κοπνίςκ πάκημηε πενζθάιαακε ηνμθή. Απυ ηδ βέκκδζδ
εκυξ παζδζμφ έςξ ηαζ ημ βάιμ ζοκακημφιε παναζηεοάζιαηα ηαζ εδέζιαηα πμο δήθςκακ ηδ πανά
ημοξ. ηδ βέκκδζδ εκυξ παζδζμφ μζ βοκαίηεξ παναζηεφαγακ ηα θεπμογμφδηζα, εκχ ζημ βάιμ ημ
νέζζκ.20,26 Μεηά ημ ηέθμξ ηδξ ζοβημιζδήξ ηςκ ζζηδνχκ, μ βεςνβυξ ηαθμφζε ζοββεκείξ ηαζ
ενβάηεξ ζηδκ μζηία ημο βζα κα ηαηακαθχζμοκ ιαηανυκζα ηαζ κα ημο εοπδεμφκ «ηαθή
πμεενηά».18 Σμ ίδζμ ζοκέααζκε ηαζ ιε ημοξ αιπεθμονβμφξ πμο ιεηά ηδ θφηεοζδ ημο αιπεθζμφ,
ζοββεκείξ ηαζ βείημκεξ ιαγεφμκηακ ζηδκ μζηία ημο ζδζμηηήηδ βζα κα θάκε ηαζ κα εοπδεμφκ «ηαθή
ζμδζά».15 Ζ ζθαβή ημο πμίνμο ήηακ ιζα ζενμηεθεζηία πμο ζοιιεηείπακ θίθμζ, ζοββεκείξ ηαζ
βείημκεξ. Ζ μζημβέκεζα βζα κα ημοξ εοπανζζηήζεζ βζα ηδ αμήεεζα πμο ηδξ πανείπακ, ημοξ ηαθμφζε
βζα θαβδηυ, ιεηά ηδ ζθαβή βζα κα ηαηακαθχζμοκ ηα πνχηα ημιιάηζα ηνέαημξ απυ ημ ζθαπηυ.37
Ακηίζημζπα ζηζξ ηδδείεξ μζ ζοββεκείξ ιαγεφμκηακ ηαζ έηνςβακ ηδκ πανδμνηά πνμξ ικήιδ ημο
κεηνμφ.17
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Ζ αθθδθμαμήεεζα ηςκ ηαημίηςκ ημο κδζζμφ θαίκεηαζ απυ ηδ ζοκενβαζία ηςκ βοκαζηχκ
ηυζμ ζηδ παναζηεοή ηονζχκ υζμ ηαζ γοιανζηχκ. Οζ ζοκεήηεξ πμο μδήβδζακ ηζξ βοκαίηεξ ζηδ
δδιζμονβία ζοκεηαζνζζιχκ βζα ηδ παναζηεοή ηονζχκ ήηακ μζ ιζηνέξ πμζυηδηεξ βάθαηημξ πμο
είπακ ζηδ δζάεεζδ ημοξ, υπςξ ηαζ δ έθθεζρδ ιέζςκ δζαηήνδζδξ ημο βάθαηημξ.39 Ζ παναζηεοή
γοιανζηχκ απαζημφζε πμθοπενία, βζ’ αοηυ ηαζ ηα ανάδζα ηςκ εενζκχκ ιδκχκ μζ βοκαίηεξ
ιαγεφμκηακ ζηα ζηεκά βζα κα «ηυρμοκ ιαηανμφκζα».18 Άθθςζηε πνζκ ηζξ Κονζαηέξ ηαζ ηζξ
εμνηέξ μζ ενβάηνζεξ ημο εενζζιμφ ιαγεφμκηακ ζημ ζπίηζ ημο ζδζμηηήηδ βζα κα παναζηεοάζμοκ
ιαηανυκζα βζα ηδκ επυιεκδ διένα. Δπζπθέμκ ηα γοιχιαηα ημο βάιμο ηαζ δ παναζηεοή ημο
νεζζμφ απαζημφζε ηδ αμήεεζα ηςκ θζθεκάδςκ ηδξ κφθδξ.20
Μέζα απυ ηδ αζαθζμβναθία θαίκμκηαζ μζ επζννμέξ ηςκ ηαηαηηδηχκ ζηδ παναδμζζαηή
δζαηνμθή. Οζ Φνάβημζ δίδαλακ ζημοξ ηαημίημοξ ηδξ Ακχβοναξ ηδ παναζηεοή παζηεθζμφ ηαζ
ακέπηολακ ηδκ μζκμπμίδζδ ζηα πςνζά ηδξ Λειεζμφ.67,68 Οζ Σμφνημζ ήηακ μζ ηφνζμζ
παναζηεοαζηέξ ημο βζαμονηζμφ, πμο υπςξ θαίκεηαζ επδνέαζακ ζηδ ηαηακάθςζδ ημο απυ ημοξ
Κφπνζμοξ, πμο ζοκήεζγακ κα ημ ηαηακαθχκμοκ ιε πθζβμφνζ πζθάθζ.39 Δπζπθέμκ εδέζιαηα έπμοκ
μκυιαηα απυ λέκεξ θέλεζξ υπςξ μζ θθαμφκεξ απυ ημ αββθζηυ flan ηαζ μ θαβυξ ηζζαηζά απυ ημ
βαθθζηυ civet.32,37 Ζ θέλδ ιπμφηηςια πμο δδθχκεζ ημ δεηαηζακυ βεφια (πνυβεοια) πνμένπεηαζ
απυ ημ ζηαθζηυ bocca πμο ζδιαίκεζ ζηυια.67
Ο υβημξ ημο οθζημφ πμο ιεθεηήεδηε αθμνμφζε ηονίςξ ηνυθζια ηαζ παναζηεοάζιαηα
απυ ζζηάνζ. Απυ αοηυ, ιπμνμφιε κα ελάβμοιε ημ ζοιπέναζια υηζ δ αάζδ ηδξ δζαηνμθήξ ηςκ
Κοπνζχκ ααζζγυηακ ζηα δδιδηνζαηά. Σα θνμφηα ηαηακαθχκμκηακ κςπά ή απμλδναιέκα ςξ
ιένμξ ημο πνμζθαβζμφ ηαεδιενζκά.15 Σμ ίδζμ ζοκέααζκε ιε ηα θαπακζηά πμο δζαηδνμφκηακ ζε
λφδζ ηαζ ηαηακαθχκμκηακ ςξ μνεηηζηυ.35 Σμ ηνέαξ ήηακ θζβμζηυ ηαζ αηνζαυ βζ’ αοηυ
ηαηακαθςκυηακ ζοκήεςξ ηζξ Κονζαηέξ ηαζ ιε ιμνθή αθθακηζηχκ.37 Ζ αθζεία δεκ ήηακ
ακεπηοβιέκδ ζημ κδζί βζ’ αοηυ ηαζ δεκ ανέεδηακ πμθθά εδέζιαηα ιε ράνζα.15 Ακηίεεηα ηα
υζπνζα ζοκδοάγμκηακ ιε δδιδηνζαηά ηαζ ηαηακαθχκμκηακ ζοπκά, πανέπμκηαξ έηζζ ηδκ
απαναίηδηδ πνςηεΐκδ.20 Σα πμοθενζηά, ηα αοβά, ηα ζαθζβηάνζα ηαζ ημ ηνέαξ ηοκδβζμφ
ζοκεζζέθενακ ζηδ πνυζθδρδ πνςηεΐκδξ, ειπθμοηίγμκηαξ έηζζ ηζξ βεφζεζξ ηςκ Κοπνζχκ.37,50 Οζ
ακαθμνέξ δεκ ηάκμοκ θυβμ βζα ηαεδιενζκή πνήζδ ημο βάθαηημξ, αθθά βζα ηα βαθαηημημιζηά
πνμσυκηα ςξ ιένμξ ημο πνμζθαβζμφ.39 Δπίζδξ ζηδ πενζμπή ημο Ρζγμηανπάζμο είπακ ηδ ζοκήεεζα
κα ηαηακαθχκμοκ γοιανζηά αναζιέκα ζε βάθα, πμο παναπέιπεζ ζηδ ζδιενζκή ζοκήεεζα
ηαηακάθςζδξ δδιδηνζαηχκ ιε βάθα.34 Ζ ηφνζα θζπανή φθδ δζέθενε απυ πενζμπή ζε πενζμπή.
ηζξ πενζμπέξ ιε εθαζυδεκηνα ημ εθαζυθαδμ ήηακ δ ηφνζα θζπανή φθδ πμο πνδζζιμπμζμφζακ μζ
ηαημίημζ, εκχ δ ιίθθα ζοκδεζγυηακ ζηζξ θηςπυηενεξ πενζμπέξ.37 Ακηίζημζπα μζ εθζέξ
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ηαηακαθχκμκηακ απυ ημοξ πςνζημφξ ςξ πνμζθάβζ, εκχ άθθμζ ηαηακάθςκακ θανδί.37, 56 Δπζπθέμκ
ημ ηναζί ηαζ δ γζαακία ήηακ ηα ηφνζα αθημμθμφπα πμηά πμο ηαηακάθςκακ μζ Κφπνζμζ
ηαεδιενζκά είηε ημ πνςί πνζκ ηζξ βεςνβζηέξ ενβαζίεξ είηε ιε ημ θαβδηυ.15 Απυ υθα αοηά
πνμηφπηεζ υηζ δ ηοπνζαηή παναδμζζαηή δζαηνμθή είπε ηα ηφνζα παναηηδνζζηζηά ηδξ
Μεζμβεζαηήξ δζαηνμθήξ.
Σέθμξ, δ ενβαζία πναβιαημπμζήεδηε ζηα πθαίζζα ημο ένβμο δδιζμονβίαξ εκυξ εζημκζημφ
ιμοζείμο ηοπνζαηχκ ηνμθίιςκ ηαζ δζαηνμθήξ, πμο έπεζ ζακ ζηυπμ ηδ δζαζθάθζζδ ηδξ ηοπνζαηήξ
παναδμζζαηή δζαηνμθήξ. Ζ πνμχεδζδ ημο εζημκζημφ ιμοζείμο ηοπνζαηχκ ηνμθίιςκ ηαζ
δζαηνμθήξ ζε ζπμθζημφξ πχνμοξ, ζε επαββεθιαηίεξ ηνμθίιςκ ηαζ ζε αζμιδπακίεξ ηνμθίιςκ εα
αμδεήζεζ ζηδ δζαζθάθζζδ ηδξ πμθζηζζιζηήξ ηθδνμκμιζάξ ημο ηυπμο. Μεθθμκηζηή ένεοκα ηαζ
ηαηαβναθή πθδνμθμνζχκ απαζηείηαζ βζα ημκ ειπθμοηζζιυ ηδξ αάζδξ δεδμιέκςκ.
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