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 Το αλώνι
The grinder

 Το περιβολάκι
The cultivated field

 Το πηγάδι με το χέλι
The well

 πλυσταριο
Laundry

 Το πατητήρι
The wine press

 Η γούρνα
Collector

 Η στράτα
Public footpath Ο σταβλος

The stables  Ο αχερώνας
The barn

 Το κοτέτσι
Chicken shed

 Η μάνδρα
Animal shed

 Η αποθήκη
Storage

 Ο φούρνος
The oven

 Το σπίτι
The house

 Η πέργκολα
Pergola

 Η είσοδος
στην κατοικιά
Entrance

 Η ΚΑΤΟΙΚΙΆ
RURAL HOUSE

Ιστορίες από 
τις κατοικιές
Rural Stories
Ένας ηχητικός περίπατος ανακάλυψ

ης της καθημερινλης 
ζω

ής και του αγροτικού πολιτισμού τις Μ
άρπησσας, μέσα 

από τις μαρτυρίες τω
ν κατοίκω

ν της ω
ς καταγραφή 

προφορικής ιστορίας.

A soundwalk of discovering the everyday and rural culture of 
M

arpissa through the voices of its inhabitans and its oral history.

Η δράση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της δράσης "Μελέτη και ανάδειξη της καθημερινής ζωής στην παριανή κατοικιά" που υλοποιεί 
το Σωματείο "Διαδρομές στη Μάρπησσα" υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. 

Συνεντεύξεις προφορικής ιστορίας, μοντάζ ηχητικού αρχείου, σχεδιασμός περιπάτου και σχεδιασμός φυλλαδίου: Καρολίνα Βασιλικού.
Κάμερα, σχεδιασμός φόντω φυλλαδίου: Μαρία Αλιπράντη. Συντονισμός κι επικοινωνία: Κωνσταντίνα Αλιπράντη, Εμμυ Θεοδωράκη.

Ο ηχητικός περίπατος
The soundwalk

Αρχή: Αγ. Μόδεστος
Start: Agios Modestos

Παύση: Κατοικιά
Pause: Rural house

Τέλος:Γήπεδο - Λιοτρίβι
End: Oil press
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Τζιώτη
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Κεφάλα
Θεόδωρου

Οικία 
Αλιπράντη
Κων/νου

Περιστεριώνας 
Κρητικού

Οικία Πέππα

Οικία Φραντζή
(Γεώργιου 
πατέρας)

Οικία 
Μαλαματένιου 
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Άγιος Μόδεστος

Προς οικισμό Μ
άρπησσας

Γιατρός

Οινοποιείο
Λουρίδη Νίκου

Αλιπράντη
Βασίλη

Δρόμος προς Γήπεδο

Οικία 
Φυσιλάνη

Κεντρικός Δρόμος
προς Παροικιά

Πίσω ΛΙβάδι
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ΟΤΕ
Γιώργος
Άννα
Εστιατό

Οικία Ιωάννου
Τζιώτη

Παντελαιου
Μιχαήλsuper

market

Οικία Κεφάλα
Φραντζέσκου
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 Αλιπράντη
Νικήτα
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Μαρινόπουλου 
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The event is taking place in the context of the project "Study and research on the everydy life of the rural houses (“κατοικιές”) of Paros" by the organisation "Routes in Marpissa" under the auspices of the National Ministry of Culture.. 

Oral History interviews and archiving, editting of audio guide, soundwalk design, handout design: Carolina Vasilikou.
Camera, background handout design: Maria Alipranti. Organisation and communication with locals: Konstantina Alipranti, Emmanuela Theodoraki.

Το λεξιλόγιο της “κατοικιάς”
Rural vernacular of “κατοικιά”
H “κατοικιά”: αυτόνομο “εξοχικό” σπίτι εκτός οικισμού, για παραγωγή 
τροφής A self-sufficient countryside house where food production took place. 

Τα πινάκια: ένα μέτρο παραγωγής 8-10 οκάδες, σαν μεγάλη ξύλινη χύτρα. 
A measure of production, 8-9 pounds, looking like a big wooden pot.

Αχεριές: κάθε μάτσα χόρτου με το δρεπάνι δενόταν με βέργες για μεταφορά.
A handful of straw cut with a sickle and tied with natural rope for transportation. 

Ο όργος: το όργωμα του χωραφιού, και η εποχή του οργώματος.
The plowing of the cultivated fields, and the season of plowing. 

Μάντρες: ο χώρος που κοιμόντουσαν και τρώγανε τα ζώα το βράδυ.
The space where animals were sleeping, drinking and eating in the evening. 

Γιαλάδες: οι γαλατούσες αγελάδες που ήταν καλές για άρμεγμα.
The milking cows that were appropriate for linging.

Ξαλιχνίζω: ανεμίζω το αλωνισμένο μιγάδι (μείγμα σιταριού και κριθαριού).
Allowing for the air movement to pass through the grinder and the barley and 
wheat mix.


