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Στόχοι:
• Να γνωρίσουν τη συγγραφέα και το έργο της αδρομερώς.
• Να μελετήσουν τη «Λωξάντρα» και να απολαύσουν το έργο.
• Να είναι σε θέση να τοποθετήσουν τα πρόσωπα και τα
γεγονότα στον χώρο και τον χρόνο που διαδραματίζονται
(ιστορικό πλαίσιο / κοινωνία της εποχής).
• Να καταγράψουν τα ήθη και τα έθιμα του ελληνισμού της
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• Να αντλήσουν πληροφορίες για τις σχέσεις των Ελλήνων και
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Μαρίας Ιορδανίδου.
• Να εργαστούν διαθεματικά.

Μαρία
Ιορδανίδου
1897-1989

Ο ιστορικός χρόνος του έργου
Στη «Λωξάντρα» καταγράφεται η ζωή
της ηρωίδας και η καθημερινότητα των
Ελλήνων της Πόλης στο δεύτερο μισό
του 19ου αι. και ως τον Α΄ Παγκόσμιο
Πόλεμο.
Τα ιστορικά γεγονότα παρουσιάζονται
αδρά και βοηθούν την τοποθέτηση της
μυθοπλασίας μέσα στον ιστορικό
χρόνο. Η Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου
η σφαγή των Αρμενίων, ο πόλεμος του
1897, οι ταραχές των αρχών του 20ού
αι. στην Αθήνα, η εκλογική νίκη του
Δηλιγιάννη και η δολοφονία του, η
επανάσταση στο Γουδί, οι Βαλκανικοί
Πόλεμοι και ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος.
Οι αναφορές σε όλα αυτά δεν είναι
τόσες και τέτοιες, ώστε να κυριαρχήσει
η Ιστορία ή για να μιλάμε για κάποια
εκδοχή του ιστορικού μυθιστορήματος.

Κωνσταντινούπολη.

Περίπατος στην
ιστορία…
Η Συνθήκη του Αγίου
Στεφάνου υπογράφτηκε
μεταξύ της Ρωσικής και
Οθωμανικής
αυτοκρατορίας, θέτοντας
τέρμα στον Β΄ Ρωσοτουρκικό πόλεμο
(Απρίλιος 1877 Ιανουάριος 1878). Η
Συνθήκη αυτή
υπογράφτηκε στις 3
Μαρτίου 1878 στο
προάστιο Άγιος Στέφανος
της Κωνσταντινούπολης.

Σφαγές Αρμενίων στην Πόλη, 1915

Καλέ οι Κιουρτήδες είναι, αφήστε με να πάω
να διω τι γίνεται. Ο διάβολος θα τους πάρει
και θα τους σηκώσει!
Όταν τελείωσε το κακό ήρθε ο υπάλληλος απ΄
το γραφείο του Θεόδωρου να τους φέρει
τρόφιμα και να δει τι γίνουνται. Σφαγή των
Αρμενίων, λέει έγινε μα οι Τούρκοι Ρωμιό δεν
άγγιξαν, εκτός αν έκρυψε Αρμένη στο σπίτι
του, και ο Θεόδωρος μηνά για όνομα του Θεού
να μην πάρει κανείς χαμπάρι πως έχουνε τον
Ταρνανά. Μέσα στο σταυροδρόμι, λέει τα
πράγματα ησύχασαν, όμως σε πολλά
προάστια η σφαγή εξακολουθεί.
Ύστερα απ αυτό η Λωξάντρα άρχισε να
φοβάται και έχωσε τον Ταρνανά κάτω απ το
κρεβάτι της. Φοβάται να πλησιάσει το
παράθυρο, φοβάται να ανοίξει το στόρι. Οι
πουλητές άρχισαν να περνούν κανονικά. Βγήκε
ο σαλεπτσής, βγήκε ο τζιερτζής και οι γάτες
σαν τον νιώσαν άρχισαν να φωνάζουν.
Κλειδαμπαρώνει τις γάτες στο καρβουναριό,
«Σκασμός, μπρε, μη βγείτε όξω, θα σας
σφάξουν.»

Σκοτώθηκαν καν δέκα καν είκοσι χιλιάδες
άνθρωποι, λεηλατήθηκαν τα σπίτια και
εκκλησίες τους, ολόκληρες οικογένειες
εξοντώθηκαν «γιαντίς οντλού» .
Τα αίματα από τα πεζοδρόμια τα γλείψανε οι
σκύλοι και η ζωή άρχισε να κυλά σα να μη
έγινε τίποτα.

Ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897

Ο πόλεμος αυτός έγινε με αφορμή τις εξελίξεις στο Κρητικό Ζήτημα. Η Ελλάδα έχασε
τον πόλεμο. Αναγκάστηκε να πληρώσει ένα μεγάλο ποσό σαν πολεμικές αποζημιώσεις,
καθώς και να δώσει ένα μικρό κομμάτι της Θεσσαλίας στην Τουρκία.

Η δολοφονία του Θεόδωρου Δηλιγιάννη στην Αθήνα

Η δολοφονία του πρωθυπουργού Θεόδωρου Δηλιγιάννη (31 Μαΐου 1905), υπήρξε ένα
από δραματικότερα γεγονότα της Ελληνικής πολιτικής Ιστορίας. Αιτία της δολοφονίας
ήταν τα αυστηρά μέτρα που είχε πάρει ο ίδιος ο Δηλιγιάννης κατά των χαρτοπαικτικών
λεσχών, με αποτέλεσμα να κλείσουν σχεδόν όλες την Άνοιξη του 1905. Δράστης ο
Αντώνης Κωσταγερακάρης, μπράβος και θυρωρός στη Λέσχη του Μητσέα, που είχε χάσει
τη δουλειά του όταν έκλεισε η χαρτοπαικτική λέσχη με τα μέτρα της κυβέρνησης.

Στις 15 Αυγούστου του 1909 αξιωματικοί της Φρουράς των Αθηνών
συνωμότησαν σε αντίθεση των τότε κειμένων νόμων και διατάξεων,
δημιουργώντας τον Στρατιωτικό Σύνδεσμο και συγκεντρωθέντες στο Γουδί
κήρυξαν επανάσταση υπό τον συνταγματάρχη του πυροβολικού Ζορμπά και
ανέτρεψαν την Κυβέρνηση της Αθήνας του Δημητρίου Ράλλη, επιβάλλοντας τη
μεταρρύθμιση του Συντάγματος, που δεν μπορούσε κατά την αντίληψή τους να
κάνει από μόνη της η Κυβέρνηση. Η επανάσταση εκείνη έμεινε γνωστή ως
Επανάσταση του Γουδί.

Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι ήταν δύο πόλεμοι που έγιναν στα Βαλκάνια το 1912-1913 στους
οποίους αρχικά η Βαλκανική Συμμαχία (Σερβία, Μαυροβούνιο, Ελλάδα και Βουλγαρία)
επιτέθηκαν και απέσπασαν από την Οθωμανική Αυτοκρατορία τη Μακεδονία και το
μεγαλύτερο μέρος της Θράκης, ενώ στη συνέχεια, μετά τις διαφωνίες μεταξύ των νικητών για
τον τελικό διαμοιρασμό των εδαφών, ξέσπασε δεύτερος πόλεμος (αυτή τη φορά με τη
συμμετοχή και της Ρουμανίας), από τον οποίο εξήλθε ηττημένη η Βουλγαρία, χάνοντας το
μεγαλύτερο μέρος των εδαφών που είχε αρχικά κατακτήσει.

Ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, ήταν μια σύγκρουση των Ευρωπαϊκών Δυνάμεων που διήρκεσε από
τον Αύγουστο του 1914 ως τις 11 Νοεμβρίου 1918. Οι Ενωμένες Δυνάμεις (κυρίως οι Μεγάλη
Βρετανία, Γαλλία, ως τις αρχές του 1918 η Ρωσία και, από το 1917, οι ΗΠΑ) νίκησαν τις
Κεντρικές Δυνάμεις (Γερμανία, Αυστροουγγαρία, Οθωμανική Αυτοκρατορία και Βουλγαρία) και
οδήγησαν στην κατάρρευση τεσσάρων αυτοκρατοριών και σε ριζικές αλλαγές στον χάρτη της
Ευρώπης. Οι Ενωμένες Δυνάμεις συχνά ονομάζονται οι Δυνάμεις της Αντάντ, ενώ οι Κεντρικές
Δυνάμεις αναφέρονται και ως η Τριπλή Συμμαχία. Τα θύματα του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου
ανήλθαν σε 9 εκατομμύρια. Η Ελλάδα βγήκε κερδισμένη εδαφικά.

Η ιστορία…
Είναι η ιστορία της Πολίτισσας
Λωξάντρας από τον γάμο της ως τα
γεράματά της. Η Λωξάντρα
παντρεύεται σε μεγάλη ηλικία
έναν χήρο με τέσσερα παιδιά, τον
Δημητρό. Μεγαλώνει παιδιά, τα
παντρεύει, ξενιτεύεται, γερνάει και
μέσα απ' την ιστορία της
ξεδιπλώνεται και η ιστορία
ολόκληρου του κόσμου της Πόλης,
μέσα από τα γεγονότα που τον
σημάδεψαν πριν τον Α΄ Παγκόσμιο
Πόλεμο.

H «Λωξάντρα» δεν είναι απλώς βιογραφία
ούτε απλώς μυθιστόρημα. Στο
συναρπαστικό αυτό κείμενο οι πραγματικοί
και οι φανταστικοί χαρακτήρες
συγχωνεύονται, για να αναπλάσουν την
εικόνα της Πόλης πριν από τον Πρώτο
Παγκόσμιο Πόλεμο. H Mαρία Iορδανίδου
έγραψε το βιβλίο το 1963, όταν ήταν ήδη
εξήντα έξι χρόνων, επειδή -έλεγε- δεν
ήθελε αυτά τα λίγα πράγματα που ήξερε να
τα πάρει μαζί της. H «Λωξάντρα» είναι η
ιστορία της γιαγιάς της: μέσα από αυτήν, η
Mαρία Iορδανίδου ξαναζωντανεύει μιαν
ολόκληρη εποχή, ακόμα και «τώρα, που
όλα αυτά πέρασαν και το χορτάρι της
λησμονιάς αρχίζει κιόλας να φυτρώνει».

Φ

ανταστείτε την…

«Σαν είδε ο Δημητρός μπροστά του τη
Λωξάντρα, φαρδύπλατη μακρόσκελη
λεβέντισσα, γεροδεμένη δωρικιά κολόνα,
να μπαίνει στην κάμαρα κρατώντας το
δίσκο με το γλυκό στα χέρια της, άνοιξε η
καρδιά του.
….όμορφη δεν ήταν, γιατί η όμορφη
κοπέλα έπρεπε να έχει μέση δαχτυλίδι…
Και όμως γιατί ταράχτηκε έτσι ο
Δημητρός; Γιατί είπε το ναι αμέσως χωρίς
να βεβαιωθεί καν αν ήτανε κατάλληλη για
τα παιδιά του, αφού για χατίρι των
παιδιών παντρεύουνταν;
Μ΄ αυτή την απορία έπεσε ο Δημητρός
εκείνο το βράδυ να κοιμηθεί και όλη τη
νύχτα έβλεπε στον ύπνο του τη
Λωξάντρα…….»

Γυναίκα της Πόλης (φωτογρ. στις αρχές του 20ού αι)

Η Πόλη της Λωξάντρας
Βόσπορος
Πρόταση διδασκαλίας
λογοτεχνικού βιβλίου
γ ΄ γυμνασίου

Σπύρος
Αντωνέλλος
ΕΜΕ

Μέγα Ρέμα

Πρίγκηπος

Η Πόλη της Λωξάντρας:
«Η Κωνσταντινούπολη εκείνη την
εποχή ήτανε ένα χαρμάνι από
διάφορες πολιτείες, προάστια και
χωριά, σκορπισμένα πάνω στα
παράλια της Μικράς Ασίας και της
Ευρώπης... Την ευρωπαϊκή όχθη
του Βοσπόρου την κατοικούσαν
περισσότερο Έλληνες και γενικά
Ευρωπαίοι: το Μέγα Ρέμα, το
Μπουγιούκ-Ντερέ, τα Θεραπειά,
όλα εκείνα τα προάστια θυμίζανε
Ευρώπη... Κανένας Ευρωπαίος δεν
κάθονταν στην παλιά Πόλη:
Τουρκιά. Και κανένας Τούρκος δεν
κάθονταν στο Σταυροδρόμι:
Ρωμιοσύνη».

Οι περισσότερες σελίδες εξελίσσονται στο αστικό τοπίο της Κωνσταντινούπολης, την εικόνα
της οποίας σχηματίζει αβίαστα ο αναγνώστης. («Και πίστευαν πως η Κωνσταντινούπολη
πάντα θα μυρίζει ρωμιοσύνη».) Τα σπίτια, οι δρόμοι, ο Βόσπορος και κυρίως τα Θεραπειά,
και ο Κεράτιος, οι γειτονιές της, οι εξοχές, το υγρό κλίμα της.

Λαογραφικά στοιχεία:
•Η διαμόρφωση των σπιτιών
•Η κουζίνα και η διατροφή
•Ήθη και έθιμα
•Η ενδυμασία
•Οι γυρολόγοι επαγγελματίες κ.λπ.
συντελούν στην απόδοση του μικροϊστορικού
περιβάλλοντος.
Έμφαση δίνεται εξαρχής στο φαγητό. Είναι
ενδιαφέρον το τετράστιχο: «Μουχαλεμπί και
γκιούλ σερμπέτ ο αναστεναγμός σου / και του
Χατζή Μπεκίρ λοκούμ ο τρυφερός λαιμός σου.
/ Ο κάθε λόγος σου γλυκός, σαν ραβανί
αφράτος, / και σαν Αιβάν – Σεράι λοκμάς με
μέλι μυρωδάτος.» και στη συνέχεια αναφορά
στον Κομφούκιο που υποστήριζε ότι η τύχη
μας δεν είναι στα χέρια των θεών αλλά
εκείνων που μαγειρεύουν την τροφή μας. Στο
τέλος του βιβλίου η Λωξάντρα, που όλοι τη
θεωρούσαν ετοιμοθάνατη, τρώει κρυμμένη
από την κατσαρόλα τους λαχανοντολμάδες.

Το οικογενειακό και ευρύτερο
κοινωνικό περιβάλλον του έργου:
Αυτό το συνθέτουν ο Δημητρός, η Κλειώ, ο
Επαμεινώντας, το Αλεκάκι, η Ελεγκάκη, ο
Θόδωρος, ο Ταρνανάς, η Σουλτάνα κ.λπ. Αλλά
και ο μπεχτσής (νυχτοφύλακας), ο Αλή, ο
Μουσταφά που είναι ο γιουμουρτατζής
(αυγουλάς) και άλλοι.
Παρακολουθούμε τη ζωή της από τα νεαρά
της χρόνια στο Μακροχώρι, που βρίσκεται
στην παλιά Πόλη, τον γάμο της, τη μετακόμιση
στο Πέρα όπου «οι δρόμοι ως το πρωί είναι
γεμάτοι κόσμο. Εδώ ούτε η νύχτα είναι νύχτα,
ούτε η μέρα μέρα» και τις νέες πλούσιες
γειτονιές της Πόλης, στα Ταταύλα όπου δεν
πατούσε το πόδι του Τούρκος και είχε
πληθυσμό αμιγή ελληνικό, τον ερχομό στην
Αθήνα για μία περίπου δεκαετία και την
επιστροφή στην Πόλη.

Ταταύλα

Άλλοι θεματικοί άξονες:
Η ματιά της Ιορδανίδου είναι ψύχραιμη
και δεν δραματοποιεί τα γεγονότα.

•Τα πρόσωπα ζωντανεύουν, χάρη κυρίως
στον προφορικό λόγο και στους
διαλόγους, όπου ενσωματώνονται
χαρακτηριστικές εκφράσεις και λέξεις από
την τουρκική γλώσσα.
•Η καθημερινή συνύπαρξη των δύο λαών
δεν σκιάζεται από προβλήματα που θα
μπορούσαν να οφείλονται στις διαφορές
τους, όπως η θρησκεία ή η γλώσσα.
•Ο θρησκευτικός συγκρητισμός είναι
χαρακτηριστικός στο επεισόδιο με το
αγίασμα της Παναγίας
Μπαλουκλιώτισσας, αγαπημένης της
Λωξάντρας.

Η Λωξάντρα…
Η αφελής νοοτροπία της ηρωίδας και η άδολη συμπεριφορά
της είναι χαρακτηριστική σε αρκετά σημεία του βιβλίου:
- Η ιστορία της γάτας της που δεν θέλει να τη δώσει, αλλά της την
κλέβουν.
- Το επεισόδιο με τον Τούρκο Πρόξενο στην Αθήνα, όπου η
Λωξάντρα συμπεριφέρεται θεωρώντας αυτονόητο ότι ο Τούρκος
διπλωμάτης διαβάζει και συμφωνεί με τις αποκαλύψεις της
Ακρόπολης για τις αγριότητες του Σουλτάν Χαμίτ.
Χρησιμοποιώντας αυτά τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας
της Λωξάντρας σε όλο το βιβλίο, η συγγραφέας μας δίνει μία
ουσιαστική και διεισδυτική εικόνα για ένα δύσκολο θέμα. Η
πραγματικότητα των σχέσεων Ελλήνων και Τούρκων είναι
πολυδιάστατη. Η γενική εντύπωση του κακού Τούρκου («Οι
Τούρκοι βέβαια ήτανε τα σκυλιά, αλλά οι Τούρκοι για τη Λωξάντρα
ήταν μια έννοια πολύ μπερδεμένη») ανατρέπεται από τα
συγκεκριμένα πρόσωπα, τον νερουλά, τον σαλεπιτζή κ.λπ. («τι είχε
να μοιράσει η Λωξάντρα με τον φουκαρά τον αυγουλά και με τον
έρημο τον μπεχτσή;»).

Δειγματικές εργασίες:
1. Μελετώντας τα αποσπάσματα που ακολουθούν, προσπαθήστε να εντοπίσετε
στοιχεία που καθόριζαν την εικόνα της γυναίκας εκείνης της εποχής :

α. Πώς τη βλέπεις τη γυναίκα σου ύστερα από ένα
καλομαγειρεμένο φαγητό και πώς τη βλέπεις όταν έρχεσαι
κουρασμένος στο σπίτι σου να φας και βρίσκεις σούπα του
μπακάλη, κονσέρβα και σάλτσα μποτιλιαρισμένη; Καλοτάισε τον
άντρα σου, αν θέλεις να έχεις άντρα. Βάλε μπόλικο κρεμμύδι στο
γιαλαντζί ντολμά για να κάνεις το ντολμά νόστιμο, όμως ρίξε
μέσα και δυόσμο για να τον κάνεις χωνευτικό. Το λάδι, μην το
λυπάσαι στο λαδερό γιατί η λαϊκή παροιμία λέει: "Φάε λάδι και
έλα βράδυ". Οι ευρωπαίοι λένε πως οι ανατολίτισσες είναι
αντροχωρίστρες. Δεν είναι αντροχωρίστρες οι ανατολίτισσες,
είναι καλοφαγούδες, γι’ αυτό οι ξένοι σαν έρθουν στην Ανατολή
δεν τους κάνει πια καρδιά να φύγουν. Και σπιτικό που ο
ακρογωνιαίος λίθος δεν είναι κάτω από την κουζίνα, δεν
θεμελιώνεται καλά.

β. Όταν η Λωξάντρα τελείωνε
το μαγείρεμα, έβγαζε την
ποδιά της κουζίνας, έτριβε τα
χέρια της με λεμονόκουπα και
ανέβαινε στην τραπεζαρία,
σέρνοντας από πίσω όλες τις
μοσκές της Δύσης και της
Ανατολής. Σκορπώντας γύρω
της χαρά και ευδαιμονία.
γ. Μια από τις μεγάλες στιγμές
ευδαιμονίας της Λωξάντρας
ήταν και η στιγμή που ξένοιαζε
απ’ όλες τις δουλειές, έπινε τον
απογευματικό της καφεδάκο
και στρώνουνταν στην κόχη
του μιντεριού, μέσα στο
χαμηλό της ονταδάκι, με το
εργόχειρό της στο χέρι.

Ο Κώστας Ακρίβος γράφει για τη «Λωξάντρα»:
Ίσως να πρόκειται για το πιο «νόστιμο» βιβλίο της νεότερης ελληνικής λογοτεχνίας. Οι 247
σελίδες του μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις από εδέσματα, τόπους και συνήθειες της
Ανατολής. Της Κωνσταντινούπολης, συγκεκριμένα της πολυαγαπημένης Πόλης. Γιατί εκεί,
στα τέλη του 19ου αιώνα ζει η Λωξάντρα που γίνεται πρωταγωνίστρια του βιβλίου και της
ζωής. Πότε παίρνοντας δυναμικές πρωτοβουλίες, πότε κάνοντας κινήσεις ελιγμού και
τακτικής στην καθημερινότητά της και πότε κρατώντας ισορροπίες ανάμεσα σε Έλληνες
και Τούρκους, η δυναμική αυτή γυναίκα γίνεται ένα εμβληματικό πρόσωπο. Κέντρο της
ψυχής της είναι η αλληλεγγύη. Κέντρο όμως του μικρόκοσμου που την περιβάλλει, η
κουζίνα της. Εδώ, ανάμεσα σε τσουκάλια και τεντζερέδες, σε γουδιά και χερόμυλους, η
Λωξάντρα θα αποδειχτεί άφταστη μαγείρισσα. Ετοιμάζει του κόσμου τις λιχουδιές: από τα
πιο απλά γλυκά ως τις πιο απαιτητικές γαστρονομικές γεύσεις. Πεντανόστιμες όλες πάντα.
Το μυστικό της; Η κρυφή της συνταγή; Το μυστικό της μπαχάρι; Η αγάπη. Γιατί η Λωξάντρα
είναι μια γυναίκα που τα λόγια, οι κινήσεις της και η μορφή της αναδίδουν το ωραιότερο
άρωμα του κόσμου: την τέχνη να έχεις ανοιχτή την αγκαλιά σου.

2. Να γράψετε κι εσείς μια δική σας σύντομη κριτική παρουσίαση του βιβλίου,
για να δημοσιευτεί στην εφημερίδα του σχολείου σας.

3. Να συγκεντρώσετε στοιχεία από το κείμενο
που να δείχνουν τη «σοφία» της Λωξάντρας.
Παραδείγματα:
• «Η τύχη μας, λέει, δεν είναι στα χέρια των θεών
αλλά στα χέρια εκεινού που μαγειρεύει την
τροφή μας».
• «Φάε λάδι κι έλα βράδυ»
4. Στο απόσπασμα που ακολουθεί,
περιγράφεται ένα περιστατικό γύρω από ένα
από τα πρόσωπα του έργου, την Ευτέρπη. Να
εντοπίσετε καταστάσεις της καθημερινής ζωής
που περιγράφονται εδώ.

Η Ευτέρπη είχε πάρει το χοντροκόκαλο σκαρί της Σαλαμάντρας και της έμοιαζε πιο πολύ από την ίδια της την κόρη. Σ’ ένα
πράμα μόνο δεν της είχε μοιάσει: στην προκοπή και στην πάστρα. Τα καλοκαίρια που την έστελνε η μάνα της, απ’ το Πέρα,
να κάνει εξοχή στο Μακροχώρι, η Λωξάντρα τραβούσε το διάβολό της να καταφέρει να λούσει την Ευτέρπη.
― Έλα, ντουντού μου, έλα, κοκόνα μου, έλα να πάμε στο χαμάμι. Έλα να διεις εγώ τι ωραία παστέλια θα σ’ αγοράσω απ’
την αραπίνα του χαμαμιού.
Σκούντα-βρόντα τη χώνανε την Ευτέρπη με το ζόρι στο αμάξι. Σκούντα-βρόντα με το ζόρι τη χώνανε στο λουτρό. Βοηθούσε
και ο Ταρνανάς και η Σουλτάνα και ο Αλέκος, γιατί όσο ήτανε τ’ αγόρια μικρά τα παίρνανε κι αυτά μαζί τους στο χαμάμι,
βέβαια. Κάθε Σάββατο πρωί γίνουνταν το μεγάλο γλέντι του λουτρού. Αποβραδίς η Λωξάντρα ετοίμαζε το φαγητό της
άλλης μέρας: βραστή κότα με ζωμό και ύστερα μαλεμπί. Ετοίμαζε και τα αναψυκτικά που θα παίρνανε μαζί τους στο
λουτρό: σουμάδα, πορτοκαλάδα ή βυσσινάδα, κανένα γλύκισμα ή τίποτα τέτοια, όχι βαριά πράματα και φαγιά. Ά-πα-παπά! Αυτά τα κάναν οι Τουρκάλες και οι Αρμένισσες που βάφονταν με κινά και ως που να στεγνώσει ο κινάς για να μη
στενοχωριένται κάθουνταν στο σουκλούκι, δηλαδή στο δροσερότερο θάλαμο του λουτρού, και τρώγανε τοπίκια, γιαλαντζίντολμάδες και χοντροφάγια.
Στης Ευτέρπης το λούσιμο βοηθούσε και ο Ταρνανάς και ο Αλέκος για να τη χώσουν μέσα στο λουτρό και να καταφέρουν
να τη γδύσουν. Όταν όμως μεγάλωσαν πια τα αγόρια και σηκώθηκαν οι γυμνές γυναίκες μια μέρα με τις γαλέντζες στο χέρι
να τα πετάξουν έξω από το λουτρό, και έγινε εκείνο το πανδαιμόνιο που η Λωξάντρα κόντεψε να λιγοθυμήσει, τότες που
της είπανε: «Κυρά μου, δεν έφερνες και τον άντρα σου να λούσεις;» (ακούς εκεί να την πούνε τέτοια λόγια;) από τότες η
Λωξάντρα έπαιρνε μαζί της το Χαρικλό και το Πλοπλό για να μπορέσει να κάνει ζάφτι την Ευτέρπη. Να την τρίψει καλά,
όπως ήθελε εκείνη, να τη σαπουνίσει, να τη λουτροκοπανίσει. Ένα σαπούνι και δεύτερο σαπούνι και τρίτο σαπούνι, τρεις
κι η Αγία Τριάδα. Και ύστερα το περέχυμα. Βουτούσε η Λωξάντρα το ασημένιο τάσι της μέσα στη μαρμάρινη γούρνα και
περεχούσε την Ευτέρπη και δροσίζονταν. «Ω-ω-ωχ!»
― Άντε κι άλλο ένα τάσι πιο δροσερό για να μην κρυώσεις σαν θα βγεις. Άντε κι άλλο ένα, βρ-ρ-ρ-ρωμούσα, που αν σ’
αφήσω, σκουλήκι θα πιάσεις. Αλυσίδα μωρή θα κάνουν τα σκουλήκια και θα σε σύρουνε στη θάλασσα! Άντε κι άλλο ένα,
για χατίρι μου, κακόν καιρό-να-μην-έχεις, λοπράνα! Άντε και νύφη να σε λούσω, κοπρ-ρ-ρ-ρόσκυλο, που με τάραξες
σήμερα!
Και έτσι, μετά φανών και λαμπάδων, κουκουλωμένη μέσα σε παχύ μπρουσιανό μπουρνούζι, έβγαινε η Ευτέρπη από το
ζεστό θάλαμο του λουτρού, περνούσε στον πιο δροσερό, και από κει στη μεγάλη σάλα όπου είχαν ξεντυθεί, και η
Λωξάντρα από πίσω της ακόμα έλεγε. Και για να πάρει πίσω την καρδιά της Ευτέρπης, αγόραζε από την αραπίνα, που
κάθουνταν μπροστά σ’ ένα πελώριο ταβλά στη μέση της αι σάλας, λιχουδιές από μέλι και σουσάμι

•

5. Να βρείτε επαγγέλματα και πληροφορίες γι’

αυτά, έτσι όπως περιγράφονται στις σελίδες του
μυθιστορήματος.
Παράδειγμα:

Οι τουλουμπατζήδες

Ένα από τα επαγγέλματα/υπηρεσίες της εποχής της
Λωξάντρας που έχει εκλείψει εδώ και πολλά-πολλά
χρόνια από την καθημερινότητα της Πόλης, είναι ο
Τουλουμπατζής:
"Οι τουλουμπατζήδες ήτανε τα παλικάρια, οι νταήδες
του μαχαλά. Κάτι βαρβάτοι μαντράχαλοι, με βυσσινιά
αψηλά φέσια, στραβά βαλμένα πάνω στη λαδωμένη
μπούκλα, μ' ένα λουλούδι πίσω απ' τ' αυτί και με τη
φτέρνα δυο δάχτυλα έξω απ’ το πατημένο γεμενί.
Καθότανε οι τουλουμπατζήδες απ' το πρωί ως το βράδυ
μέσα στο Κουβούσι τους, δηλαδή στο Κέντρο τους, και
περιμένανε να γίνει καμιά μετακόμιση, ή να τινάξει
κανείς τα χαλιά του, ή να γίνει καμιά πυρκαγιά για να
βγάλουνε καμιά δεκάρα. Το Πάσχα και τα Χριστούγεννα
βγάζανε δίσκο στο μαχαλά και μάζευαν παχιά
μπαχτσίσια, γιατί ο κόσμος είχε την ανάγκη τους.
•

Οπουδήποτε και αν άρχιζε φωτιά, τρέχανε όλοι οι
τουλουμπατζήδες. Φορτώνανε στην πλάτη τους μια
μικρή τουλούμπα (=τρόμπα, αντλία), και με το ρεΐζη,
δηλαδή τον αρχηγό τους επικεφαλής, τρέχανε ξιπόλυτοι,
με τα βρακιά πάνω απ' το γόνατο, βαστώντας δάδες στα
χέρια και φωνάζοντας: "Βάρντα-α-α-α!" και αν δεν
έκανες πέρα σε τσαλαπατούσανε

Οι πρώτες επικουρίες ερχότανε απ' τις γειτονικές συνοικίες, και όσο έκαιε η φωτιά,
τόσο περισσότερες υδραντλίες μαζευόντανε, τόσο μεγαλύτερος ήταν ο σαματάς, τόσο
λιγόστευε το νερό. Και στο μεταξύ καιόντανε τα ξύλινα τα σπίτια (γιατί σχεδόν όλα τα
σπίτια ήταν ξύλινα), καιότανε σα δαδιά μέσα στα θεόστενα σοκάκια.
Angelis Labels, Η Πόλη της Λωξάντρας

6. Συγκεντρώστε «γιατροσόφια» που αναφέρονται στο έργο της Μαρίας
Ιορδανίδου, «Λωξάντρα».
Παράδειγμα:
•

Αν και οι γιατροί δεν ήταν λιγοστοί στα χρόνια της
Λωξάντρας, τα μαντζούνια και τα φίλτρα
συναντώνταν σε ημερήσια διάταξη. Βέβαια, η
Λωξάντρα…

•
«..φοβότανε τα γιατροσόφια της κόνα-Αννίκας, της
πλάτρας (μεσίτρας). Τα σιχαίνουνταν. Πράματα
ήτανε εκείνα να μην τα σιχαθείς;
Από κατρουλιό αρσενικού παιδιού έκανε η κόναΑννίκα γιατρικό για τις χιονίστρες και για τα
σκασίματα των χεριών. Από σκυλοκούραδο έκανε
σκονάκια για το βήχα, και τα φυσούσε μέσα στο
λάρυγγα με καλαμάκι. Από ψόφια ποντίκια και λάδι
έκανε ποντικαλοιφή. Μέσα στο καύκαλο του μυδιού
έκανε τρεμπεντιναλοιφή, καλλυντικό για το
πρόσωπο. Έκοβε το σιριλίκι (ίκτερο), γήτευε την
ιλαρά, σήκωνε τον αφαλό... και τί δεν έκανε η
αδικιωρισμένη, αλλά η Λωξάντρα τη σιχαίνουνταν.»

7. Σε μια Πόλη γεμάτη με κάθε λογής εθνικότητες, ήταν λογικό να συμβαίνουν πού
και πού κάποιες «παρεξηγήσεις». Να εντοπίσετε τέτοια περιστατικά που θα
συναντήσετε στο έργο.
Παράδειγμα:

«Αυτή τη νύφη τη λέγανε Καμίλλη, μα η Λωξάντρα ποτέ «καμήλα» δεν την είπε
τη γυναίκα. Τη φώναζε «ψίστ», τη φώναζε «καλέ». Στα πεταχτά καμιά φορά την
έλεγε και «μωρή», αλλά «καμήλα» δεν πήγε το στόμα της να τη φωνάξει.
Και ο Θεόδωρος και ο Δημητρός εξήγησαν στη Λωξάντρα πώς στα γαλλικά
Καμίλλη, δε θα πει καμήλα.
•

-Το κατάλαβες;
-Το κατάλαβα.
-Τότε γιατί δεν τη φωνάζεις με τ‘ όνομά της;
Στέκουνταν η Λωξάντρα συλλογισμένη και τους κοίταζε και ξαφνικά ξεφώνιζε:
-Καλέ τρελαθήκατε πού θα την πω καμήλα τη γυναίκα; Γιατί; Τί μ' έκανε; Μ'
έκανε τίποτα;
Και κείνοι άρχιζαν πάλε να εξηγούνε απ' την αρχή.
-Το κατάλαβες τώρα;
-Καλέ το κατάλαβα, σας λένε. Τόσο ζώο είμαι και δεν μπορώ να καταλάβω τόσο
πράμα; Μα στα καλά καθούμενα να πιάσω να την πω καμήλα; Αυτό το πράμα
γένεται;»

8. Μεγάλη εντύπωση έκανε η Πόλη στον Δημητρό (σύζυγο της Λωξάντρας), σαν τον
στείλανε δεκαεφτά χρονών. Μπορείτε να θυμηθείτε;

• …στο σπίτι της θείας Ειρήνης, για να
σπουδάσει το παιδί, μια και είχε τέτοια
κλίση στα γράμματα.
Θαμπώθηκαν τα μάτια του Δημητρού σαν
έφτασε στην Πόλη.
Στην ωραία Επτάλοφο.
«Χαίρε, Κωνσταντινούπολις, των πόλεων η
βασιλίς.»
Ξαπλωμένη πάνω σε δυο ηπείρους,
ανοίγει η Πόλη τα στήθια της στο βοριά
της Μαύρης Θάλασσας από τη μια μεριά
και στη νοτιά του Μαρμαρά από την άλλη.
Γιουρούσι λες και κάνουνε τα δυο
αντίθετα ρεύματα για να την
κατακτήσουνε. Παλεύει η Δύση με την
Ανατολή και τη διεκδικούνε και αφρίζουνε
και κλωθογυρίζουνε μπροστά στην πούντα
του Σαράι Μπουρνού, στα πόδια της ΑγιαΣοφιάς μεσ’ στην καρδιά της Πόλης.

8. Το βράδυ μετά το συνοικέσιο που του έκαναν με τη Λωξάντρα, ο
Δημητρός την είδε στο όνειρο του. Ποιο ήταν αυτό;
«Την έβλεπε με πέπλο στο
κεφάλι της και στέμμα με εφτά
ακτίνες, όπως είναι η γυναικεία
μορφή στα κωνσταντινάτα. Και
στο αριστερό της χέρι, λέει,
κρατούσε το κέρας της
Αμαλθείας, απ' όπου χύνουνταν
και πλημμύριζαν τον κόσμο
καρποί ξεροί και φρέσκοι,
πιατέλες με μπούτια χοιρινά,
αρμαθιές από τσίρους και
παστουρμάδες, στακοί, καλκάνια
και μύδια τσακιστά... αμάν! Τί
όνειρο ήταν αυτό;
Μπερεκέτι. Μεγάλο Μπερεκέτι!

9. Πώς παρουσιάζονται τα αντρικά και πώς
τα γυναικεία πρόσωπα του έργου; Να
αναφερθείτε στα κυριότερα από αυτά.
10. Ποια είναι η σχέση της Λωξάντρας με τη
θρησκεία; Να δικαιολογήσετε την
απάντησή σας παραθέτοντας στοιχεία
από το έργο.
Παραδείγματα:
• «Παναΐα μου, είπε η Λωξάντρα
γονατιστή στο εικονοστάσι που ήτανε
στην κάμαρή της, Μεγαλόχαρη Παναΐα
μου, κάνε το θαύμα σου….».
• «Το αγίασμα της Μπαλουκλιώτισσας
ήτανε ο γιατρός της Λωξάντρας».

11. Η ηρωίδα του έργου έχει έναν δικό της τρόπο να χρονολογεί πράγματα
και καταστάσεις. Μπορείτε να πείτε πώς; Να αναφέρετε συγκεκριμένα
παραδείγματα από τις σελίδες του βιβλίου που μελετήσατε.
Παράδειγμα : Και έτσι, ορόσημα του
χρόνου εκείνη την εποχή δεν ήταν τα
πολιτικά γεγονότα, αλλά οι γάμοι, οι
γεννήσεις, οι σεισμοί, καμιά φορά και
«κείνο το μελιτζανί φουστάνι»… Όμως
αυτή τη φορά η υπογραφή της
Συνθήκης του Αγίου Στεφάνου έμεινε
χαραγμένη στο μυαλό της Λωξάντρας,
γιατί κατέβασε το σαμοβάρι που τους
είχε φέρει ο καπτάν Γκίκας απ’ την
Οντέσσα και το γυάλισε, το ετοίμασε, τι
ξέρεις; Μπορεί και να μπαίνανε και στο
Μακροχώρι οι Ρώσοι. Ένα τσάι να μην
τους κάνει τους ανθρώπους; Ένα
μπούγιουρουν να μην τους πει;

12. Πώς αντιμετώπισε η Λωξάντρα τον
θάνατο του Δημητρού;
«Το θάνατο του Δημητρού η Λωξάντρα τον
δέχτηκε με το δέος και με την εγκαρτέρηση
που δέχονται τα ζώα τη συμφορά τους.
Τον δέχτηκε και με τη διπλή της λογική: Ο
Δημητρός ήτανε, και τώρα έπαψε να είναι
γιατί ήρθε η ώρα του. Όσο ζούσε, ο τόπος
του ήτανε το σπίτι του. Τώρα που πέθανε,
είναι στο Μπαλουκλί, εκεί που είναι τώρα
ο φίλος του ο Ρίζος και ο Ρακτιβάν. Εκεί
που είναι και όλοι οι δικοί της, εκεί που θα
πάει κι αυτή σαν έρθει η ώρα της».
=================
Με το όνομα Ζωοδόχος Πηγή του Μπαλουκλί
ή Παναγία η Μπαλουκλιώτισσα φέρεται
ιερό χριστιανικό αγίασμα που βρίσκεται
στη Κωνσταντινούπολη, έξω από τη δυτική
πύλη της Σηλυβρίας, όπου υπήρχαν τα
λεγόμενα "παλάτια των πηγών" στα οποία
οι Βυζαντινοί Αυτοκράτορες παραθέριζαν
την Άνοιξη.
Πήρε την ονομασία του από το τουρκικό
όνομα Balık (= ψάρι) και περιλαμβάνει το
μοναστήρι, την εκκλησία και το αγίασμα.

13. Να δραματοποιήσετε ένα
επεισόδιο που σας έκαμε εντύπωση
από τη «Λωξάντρα» της Μαρίας
Ιορδανίδου και να το παρουσιάσετε
στην τάξη σας.
14. «Η Λωξάντρα είναι το βασικό
πρόσωπο της αφήγησης. Τηρεί με
ευλάβεια τα έθιμα και τις
παραδόσεις». Να δικαιολογήσετε
την άποψη αυτή και με αναφορές
στο έργο.
15. Να καταγράψετε γλωσσικά
ιδιώματα που χρησιμοποιούσαν οι
Έλληνες της Πόλης.
16. Ποιον ρόλο παίζουν το σπίτι και τα
αντικείμενα στη ζωή της
Λωξάντρας;
Βόσπορος

17.Οι Έλληνες, λαός με
μακρόχρονη ιστορία,
διατηρούμε και σεβόμαστε
τα ήθη, τα έθιμα και τις
παραδόσεις μας. Σήμερα
όμως οι αλλαγές στην
κοινωνία τείνουν να
ανατρέψουν την παραπάνω
πραγματικότητα. Πού
νομίζετε ότι οφείλεται αυτό;
Αν δεχθούμε ότι η
διατήρηση της παράδοσης
αποτελεί αναγκαιότητα,
εσείς, οι νέοι, τι προτείνετε
για τη διαφύλαξή της; Να
γράψετε ένα άρθρο, για να
δημοσιευτεί στην εφημερίδα
του σχολείου σας.
Πρίγκηπος

Διαθεματική εργασία:
Οι μαθητές παροτρύνονται να δουν την
ταινία του Τάσου Μπουλμέτη
«Πολίτικη Κουζίνα» και να εντοπίσουν
κοινά στοιχεία με το μυθιστόρημα της
Μαρίας Ιορδανίδου «Λωξάντρα»,
όπως:
-Η καθημερινή ζωή των Ελλήνων στην
Πόλη.
-Η Κωνσταντινούπολη: Το
συναπάντημα της Ανατολής και της
Δύσης.
-Οι σχέσεις Ελλήνων και Τούρκων.
-Λαογραφικά στοιχεία. Ο ρόλος του
φαγητού στην καθημερινή ζωή των
Ελλήνων της Πόλης.
-Το πολιτικό και κοινωνικό
περιβάλλον.
- Η νοσταλγία των χαμένων πατρίδων
και το πώς αυτή εκφράζεται από τους
ήρωες.
-Συγκίνηση και χιουμοριστική
διάθεση.

Πολίτικη Κουζίνα, 2003
Υπόθεση: Η ιστορία έχει σαν κεντρικό ήρωα
τον Φάνη, ένα παιδί που ξεκινά με την
οικογένειά του από την Κωνσταντινούπολη με
προορισμό την Αθήνα. Στην διάρκεια της
ταινίας βλέπουμε τον Φάνη να κάνει μια
αναδρομή στα παιδικά και εφηβικά του χρόνια
και από εκεί να επιστρέφει στην ώριμη ηλικία
των 45. Μέσα από το ταξίδι αυτό γνωρίζουμε
τους απολαυστικούς μαγειρικούς
συνδυασμούς των θηλυκών μελών της
οικογένειάς του, τις απόπειρες του ίδιου στην
κουζίνα και τις επιδόσεις του στη μαγειρική
τέχνη που τον κάνουν ξεχωριστό από τ’ άλλα
παιδιά της ηλικίας του, τις συμβουλές του
παππού του που ξέρει καλά πως ο έρωτας (και
όχι μόνο) περνάει απ’ το στομάχι και τα
τρυφερά, γεμάτα παιδική αγνότητα
αισθήματα του μικρού Φάνη για τη Σαϊμέ.
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