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ΓΤΜΝΑΙΟ ΠΕΣΡΑ ΛΕΒΟΤ 

ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

Σίτλος: «Σα γλέντια των παππούδων μας» 

 

Σάξη: Γ´ Γυμνασίου  

χολικό έτος: 2014 – 2015 

 

ΕΝΟΣΗΣΑ Σ΄ 

 

«‘Σο ’Λόφεγγο’. Σο γλέντι των ψαράδων στη Μήθυμνα» 
 

 

 

Οι επωτήσειρ τηρ σςνέντεςξηρ 

 

 

Ο καζεηήο Κωνσταντίνορ Εμμ. Τσαπώνηρ παίξλεη ζπλέληεπμε από ην ζείν ηνπ Θεπάποντα 

Εμμ. Τσαπώνη, θαπεηάλην ηνπ νηθνγελεηαθνύ ηνπο θατθηνύ Γερο-Μανώλης. Οη καζεηέο πνπ 

ζπκκεηείραλ ζην πξόγξακκα ζπλεξγάζζεθαλ θαη δηαηύπσζαλ ηηο παξαθάησ εξσηήζεηο: 

 

 

1. Πόζσλ ρξνλώλ αξρίζαηε ην ςάξεκα ζην θαΐθη;  

2. Τη ζαο «ηξάβεμε» ζηε ζάιαζζα; 

3. Πνηα επνρή ςαξεύαηε; 

4. Σε πνηνπο ηόπνπο ςαξεύαηε; 

5. Πνηεο κεζόδνπο ρξεζηκνπνηνύζαηε ζην ςάξεκα; 

4. Τη είδε ςαξηώλ πηάλαηε; 

5. Τη πνζόηεηεο ςαξηώλ ςαξεύαηε; 

6. Πόζα κέηξα δίρηπα είρε ην θαΐθη; 

7. Τν θαΐθη έβγαδε θέξδνο; 

8. Πσο έλνησζε ε νηθνγέλεηά ζαο όηαλ ιείπαηε πνιιέο κέξεο γηα ςάξεκα; 

9. Γηνξηάδαηε ηελ αξρή ή ην ηέινο ηεο πεξηόδνπ ηνπ ςαξέκαηνο; 

10. Σε πνηα θαθελεία ζην Μόιπβν, νη ςαξάδεο γηόξηαδαλ «Τν ’Λόθεγγν» ζηηο δεθαεηίεο ηνπ 

’60 θαη ηνπ ’70; 

11. Θπκάζηε νλόκαηα παιηώλ ςαξάδσλ θαη ησλ θατθηώλ ηνπο; 

12. Πόζν δηαξθνύζε ην «Τν ’Λόθεγγν»; 

13. Τη κνπζηθή άθνπγαλ ζην γιέληη; Πνηνη ήηαλ νη νξγαλνπαίθηεο θαη ηη όξγαλα έπαηδαλ; 

Θπκάζηε θάπνην ζπγθεθξηκέλν ηξαγνύδη πνπ ηξαγνπδνύζαηε ή ρνξεύαηε; 

14. Τη ρνξνύο ρνξεύαηε; 

15. Τη ηξώγαηε θαη ηη πίλαηε; 

16.  Τη ξνύρα θνξνύζαηε; 

17. Τη θνπβέληεο θάλαηε ζην γιέληη κε ηνπο άιινπο ςαξάδεο; 
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18. Γηαηί αγαπήζαηε ηε ζάιαζζα; 

19. Έρεη ραξαρζεί ζηε κλήκε ζαο θάπνην πεξηζηαηηθό ζην θαΐθη;  

19. Καη θάηη πξνζσπηθό! Ο παηέξαο κνπ Μαλώιεο (Μάλνο) Τζαπώλεο, κνπ έρεη πεη όηη έλα 

από ηα θαΐθηα ησλ Τζαπώληδσλ ην ιέγαλε Κσλζηαληίλν, όπσο εκέλα. Από πνύ είρε πάξεη ην 

όλνκά ηνπ; 

 

 

Επίλογορ σςνέντεςξηρ 

 

Θείε κνπ, εθ κέξνπο όισλ ησλ καζεηώλ θαη καζεηξηώλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ζα ήζεια λα ζαο 

πσ έλα κεγάιν επραξηζηώ γηα ηνλ ρξόλν πνπ καο δηαζέζαηε θαη ηηο ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο 

πνπ καο δώζαηε. Με απηόλ ηνλ ηξόπν, εκείο νη λεόηεξνη ζα κάζνπκε θαη ζα πξνζπαζήζνπκε 

λα δηαηεξήζνπκε θαη ζην κέιινλ ηε λαπηηθή καο παξάδνζε, όζν θαιύηεξα κπνξνύκε!  


