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ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ 

                                                                  --------------- 

                                                           ᾿Αριθ.Χειρ     3971 

 

 

 

 

Λ α ο γ ρ α φ ι κ ό ν         ὑ λ ι κ ό ν 

τῆς Βέτου Σπουπαστρίας 

 

 

Σκάρπου   Χρυσαυγῆς 

ἀπό τό χωριόν Ἁγία Πρεβέζης 
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Π λ η ρ ο φ ο ρ ι ο δ ό τ α ι  : 

 

1)Εὐγενία Πάνου τό γένος Στέλιου οἰκοκυρά,ἐτων 89,ἀγράµµατος,γιαγιά µου 

 

 

2)Γεώργιος Πάνου,τό γένος Ἀθανασιάδου γεωργός,ἐτῶν 90,ἀπόφοιτος 

δηµοτικοῦ 

 

 

3)Παπαθανάκου Εὐαγγελία ἐτῶν 55 οἰκοκυρά,ἀγράµµατος,τό γένος Σκάρπου. 

 

 

4)Σκάρπου Αἰκατερίνη,ἐτῶν 53 οἰκοκυρά,Γ΄ τάξεως ∆ηµοτικοῦ τό γένος 

Πάνου. 

 

 

5)Σκάρπος ∆ηµήτριος ἐτῶν 89 γεωργός,ἀγράµµατος. 
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˘Απαντες οἱ πληροφοριοδόται ἐγεννήθησαν εἰς Ἁγιάν Πρεβέζης καί διαµένουν 

ἐκεῖ. 

 

 

Ἡ συλλογή γινε εἰς  τήν Ἀγιάν Πρεβέζης καί ἡ καταγραφή διήρκησε ἀπό 3-

1-1974 ἐώς 20-4-1974. 
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Τά θιµα ἀρραβώνων καί Γάµου,τά ὁποῖα καταγράφονται κατωτέρω,ἐγίνοντο 

κατά τοιοῦτον τρόπον πρό 20 ἑτῶν.Ἡ ἐποχή αὐτή  µως εἶναι  κατά κάποιον 

τρόπο µεταβατική διότι χουν ἀλλάξει κάπως τά θιµα αὐτά ἀπό τήν ἀρχικήν 

µορφήν του.Ἀκολουθοῦν µως τήν παλαιάν παράδοσιν. 

 

 

Ἀπό τήν κατωτέρω συλλογήν ᾰλλα τµήµατα εἶναι ἑνός 

πληροφοριοδότου(κυρίως διηγήσεις) καί χει καταγραφῆ τό νοµα αὐτοῦ ,τά δέ 

ὑπόλοιπα χουν προκύτει ἀπό διασταύρωσι διηγήσεων λων τῶν 

πληροφοριοδοτῶν. 

 

 

Τό χωριό εὑρίσκεται εἰς τό βόρειον τµῆµα τοῦ Νοµοῦ 

Πρεβέζης(˘Ηπειρος)πλησίον τοῦ νοµοῦ Θεσπρωτίας καί ἀπό τήν πλευράν τῆς 

θάλασσας(Ἰόνιον).Εὐρίσκεται εἰς ὑψόµετρον 450 µ. καί 10 χιλιόµετρα περίπου 

µακριά ἀπό τήν θάλασσα. 

 

 

Οἱ ἀσχολίες παλαιά ἦσαν κυρίως κτηνοτροφία καί ἐλαιοκαλλιέργεια,ἀλλά 

συχρόνως καµαν καί ᾰλλες γεωργικές δουλειές.Σήµερα διατηρεῖται ἡ 

ἐλαιοκαλλιέργεια,ἐσπεριδοειδῆ(λίγα) καί καλλιέργεια λαχανικῶν. 
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˘Εθιµα Ἀρραβώνων-Γάµου εἰς τό χωριόν Ἁγιᾶ-Πρεβέζης 

 

 

 Ἀρραβών 

 

 

˘Οταν νας πατέρας ἀποφάσισε νά παντρέψῃ τόν γψιό του ψαχνε νά τοῦ βρῇ 

µιά κοπέλα ἀπό καλό σπίτι,σεµνή,ἀργατική καί δέν ἐνδιαφέρονταν τόσο γιά τήν 

ὀµορφιά της.Εἶχε δεῖ ὁ πατέρας διάφορα κορίτσια η̆ εἶχε ἀκούσει καί διάλεγε 

µία γιά τόν γυιό του χωρίς νά ρωτήσῃ καθόλου τό παιδί του ᾰν συµφωνοῦσε κι 

αὐτό µέ τήν ἐκλογή. 

 

 

Πήγαινε λοιπόν στό σπίτι τῆς νύφης καί ζητοῦσε κάτι συµβολικό κυρίως να 

κλαδί ἀπό λουλούδι.Ἐάν ἡ οἰκογένεια τοῦ δινε πρόθυµα τό κλαδί τότε αὐτό 

ἐσήµαινε τι συµφωνοῦσαν µέ τόν πατέρα τοῦ γαµπροῦ.Κατά τήν ἐπίσκεψί του 

αὐτή ὁ πατέρας τοῦ γαµπροῦ παρατηροῦσε τήν κοπέλα,τήν νοικοκυροσύνη της 

καί τήν καλωσύνη της καί ἀπεφάσιζε ᾰν θά τήν ζητήσῃ τελικά γιά νύφη 

του.˘Αν τοῦ ᾰρεσε  ἡ κοπέλα παιρνε µιά µέρα ὡρισµένους συγγενεῖς του 

µεγάλους στήν ἡλικία καί πήγαινε στό σπίτι τῆς νύφης.˘Επαιρναν καί τήν 
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«πέτα» δηλαδή ψωµί στολισµένο µέ σχέδια καί 

κουφέτα,σουσάµι,σταφῖδες,καρύδια. 

 

 

Ἐκεῖ  ὁ πατέρας τοῦ γυιοῦ ζητοῦσε τήν κόρη τοῦ πατέρα τῆς νύφης.Ἀφοῦ 

συµφωνοῦσαν οἱ δύο φευγαν τότε οἱ συγγενεῖς τοῦ γαµπροῦ.Τήν Κυριακή πού 

ρχονταν πήγαιναν στό σπίτι τῆς νύφης λοι οἱ συγγενεῖς τοῦ γαµπροῦ,ἀκόµη 

καί οἱ πιό µακρινοί συγγενεῖς.Πήγαιναν καί δῶρα στήν νύφη κυρίως ῠφασµα 

γιά φόρεµα καθώς καί γλυκά. 

 

 

Ἡ οἰκογένεια τῆς νύφης χει σφάξει δυό η̆ περισσότερα κριάρια(ἀναλόγως τῶν 

συµπεθέρων πού τούς χουν λθει).Τά ψήνουν καί φτιάχνουν µεζέδες. 

Συγκεντρώνονται λοι καί νας ἀπό τούς συγγενεῖς τοῦ γαµπροῦ λέει: 

 

 

  -Γιατί χουµε συγκεντρωθῆ ἐδῶ ἀδέλφια; 

Τότε λέει ὁ πατέρας τοῦ γαµπροῦ: 

 

 

  -Συγκεντρωθήκαµε ἐδῶ,γιατί ἐγώ παίρνω τήν κόρη τοῦ τάδε στόν γυιό µου. 

Τότε λοι σηκώνουν τά ποτήρια µέ τό οὖζο καί φωνάζουν:ἡ ω̆ρα ἡ καλή. 
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˘Επειτα ἀρχίζουν νά πίνουν καί νά τρῶνε καί νά λένε διάφορες εὐχές καί νά 

εῠχονται “καλά στέφανα”. 

 

 

Ἀργά τό βράδυ φεύγουν ἀπό τό σπίτι τῆς νύφης.Μιά ἀπό τίς ἡµέρες τῆς 

ἐποµένης ἑβδοµάδος πηγαίνει ἡ πεθερά στό σπίτι τῆς νύφης καί παίρνει 

ἀλεύρι.Τό ἀλεύρι αὐτό τό ἀνακατεύει µέ δικό της ἀλεύρι καί κάνει να µικρό  

πρόσφορο καί τό πηγαίνει στήν ἐκκλησία.Τό πρόσφορο εὐλογεῖται ἀπό τόν παπᾶ 

καί µνηµονεύονται κατά τήν θείαν λειτουργίαν τά ὀνόµατα τοῦ γαµπροῦ καί 

τῆς νύφης.Κατόπιν τό πρόσφορο µοιράζεται στή µέση καί τό µισό τό τρώει ὁ 

γαµπρός καί τό ᾰλλο µισό ἡ νύφη.Τό µισό πρόσφορο πού τρώει ἡ νύφη τό 

πηγαίνει ἡ πεθερά µαζί µέ δῶρα γιά τήν νύφη καί γλυκά. 

 

 

Τήν ἑποµένη Κυριακή συγκεντρώνονται πάλι οἱ συγγενεῖς τοῦ γαµπροῦ καί 

πηγαίνουν στό σπίτι τῆς νύφης µέ τό δαχτυλίδι τοῦ ἀρραβῶνος.Ὁ γαµπρός εἶναι 

ἀπών.Τούτη τή φορά ἐµφανίζονταν καί ἡ νύφη καί ὁ πεθερός τῆς βαζε τό 

δαχτυλίδι καί ἡ νύφη  τοῦ φιλοῦσε τό χέρι.Ἦταν ἡ µόνη φορά στόν ἀρραβῶνα 

πού ἐµφανίζετο ἡ νύφη,γιά τοῦτο καί δέν µιλοῦσε ποτέ κατά τήν διάρκεια τοῦ 

ἀρραβῶνος σέ κανένα ἀπό τούς συγγενεῖς τοῦ γαµπροῦ πού παρευρέθησαν τήν 

στιγµή αὐτή ἐκεῖ.Ἀπό τήν στιγµή  αὑτή πού ὁλοκληρώνεται ὁ ἀρραβώνας,οἱ 

δύο οἰκογένειες δέν χουν καµµιά ἐπικοινωνία.Πρό πάντων ἡ νύφη µως 

ἀποφεύγει τήν οἰκογένεια καί τούς συγγενεῖς τοῦ γαµπροῦ,κυρίως µως τόν ῐδιο 
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τόν γαµπρό καί µέ κανένα τρόπο δέν τό συναντά.Κι ταν γίνη κάτι τέτοιο 

τυχαίως τότε ἀλλάζει δρόµο. 
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Γ ά µ ο ς   

 

 

Στό σπίτι  τῆς νύφης ἀρχίζουν οἱ ἐτοιµασίες ἀπό τήν Τετάρτη.Τήν  Τετάρτη 

τό βράδυ πηγαίνουν οἱ συγγενεῖς τῆς νύφης στό σπίτι τῆς νύφης µέ διάφορα 

γλυκίσµατα κυρίως κουραµπιέδες καί δίπλες καθώς καί ἀµύγδαλα,καρύδια καί 

κρεατόπιτες γιά νά φᾶνε οἱ καλεσµένοι πού θά ρθουν.Τό βράδυ µαζεύονται λοι 

καί γίνεται χορός.Τά τραγούδια τά τραγουδοῦν οἱ καλεσµένοι καί χορεύουν 

κιόλας.Τά ποτά µέντα καί τριαντάφυλλο γιά τίς γυναῖκες καί οὖζο γιά τούς 

ᾰνδρες χουν πολλή πέρασι λο τό βράδυ καθώς καί οἱ µεζέδες.Χορεύουν κυρίως 

οἱ νέοι διάφορα τραγούδια.˘Ενα τέτοιο τραγούδι εἶναι καί τό παρακάτω: 

 

 

 

 Θεέ τί κόσµος εἶναι αὖτός  

καί τί ζωή ‘ναι τούτη 

πού δέν νικάει ὁ ρωτας 

παρά νικᾶν τά πλούτη. 

Κι ἐγώ ἀπό τότε τρριξα 

τό νοῦ µου στήν ἀγάπη 

σ᾿ να ψηλό µελαχρινό 

σ᾿ ναν ἀριστοκράτη 
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ποὖναι ψηλός στ᾿ ἀνάστηµα 

καί φυσικά ὡραῖος.  

 

 

Τό γλέντι συνεχίζεται µέχρι τό πρωΐ.Τήν Πέµπτη γίνεται ἡ κθεσις τῆς 

προικός τῆς νύφης.Μαζεύονται τό πρωΐ λες οἱ γυναῖκες πού εἶναι συγγενεῖς τῆς 

νύφης καί τακτοποιοῦν τά προικιά τῆς νύφης.Γεµίζουν µέ µαλλί τά στρώµατα 

καί τά µαξιλάρια.Κατόπιν γίνεται τό ταίριασµα τῶν ρούχων.Βάζουν δηλαδή 

στά στρώµατα καί τά παπλώµατα καί στίς κουβέρτες σεντόνια καί τά 

διπλώνουν καταλλήλως.Βάζουν µέσα σ᾿ αὐτά ἀµύγδαλα καί καρύδια καί τά 

τοποθετοῦν πάνω σ᾿ να ξύλινο µπαοῦλο πού λέγεται “κασέλα”.Ἡ κασέλα χει 

διάφορα σκαλίσµατα καί εἶναι βαµµένη µέ διάφορα χρώµατα.Τά προικιά τῆς 

νύφης ἀποτελοῦνται ἀπό 

στρώµατα,παπλώµατα,κουβέρτες,κιλίµια,βελέντζες,σεντόνια,µαξιλάρια,στρωσίδ

ια καθώς καί τά ροῦχα τῆς νύφης.Ἡ νύφη χει ἀπό τό σπίτι της σχεδόν λα τά 

ροῦχα πού θά τῆς χρειασθοῦν νά φοράῃ σ᾿ λη της τήν ζωή.Τά 

φουστάνια,ἀλλά καί τά ὑπόλοιπα ροῦχα πού θά χῃ µετροῦνται καί 

τοποθετοῦνται µέσα στήν κασέλα.Ἐπίσης µέσα στήν κασέλα βάζουν καί τά 

δῶρα πού θά κάνῃ ἡ νύφη στά πεθερικά της.Τό βράδυ γίνεται πάλι γλέντι 

µέχρι ἀργά. 
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Παραλλήλως στό σπίτι τοῦ γαµπροῦ τήν Πέµπτη τό πρωΐ οἱ γυναῖκες πού εἶναι 

συγγενεῖς τοῦ γαµπροῦ µαζεύονται καί πηγαίνουν λες µαζί γιά ξύλα. 

 

 

Πηγαίνουν τραγουδώντας καί ἡ γεροντοκόρη κρατᾶ να µπουκάλι µέ ποτό καί 

κερνᾶ τίς ὑπόλοιπες καί φουντώνει τό κέφι τους.Τά ξύλα πού φέρνουν τά βάζουν 

στή σειρά γιά νά τά βρῇ ἡ νύφη καί νά µή θεωρήσῃ τό σπίτι ἀνοικοκύρευτο 

χωρίς ξύλα.Γυρνοῦν στό σπίτι καί τίς περιποιοῦνται.Τίς κερνοῦν καί 

τρῶνε.˘Επειτα χορεύουν καί τό γλέντι συνεχίζεται µέχρι καί τό βράδυ µέ 

τραγούδια.Κι να τέτοιο τραγούδι πού τό τραγουδοῦν οἱ φίλοι τοῦ γαµπροῦ: 

 

 

“Στόν ˘Αδη θά κατέβω 

καί στόν Παράδεισο 

τόν χάρο ν᾿ ἀνταµώσω 

δυό λόγια νά τοῦ πῶ 

χάρε γιά χάρισε µου 

σαΐτες κοφτερές  

νά πάω νά σαϊτέψω 

δυό-τρεῖς µελαχρινές 

ποὐϲουν στά χείλη βάµµα 

στό µάγουλο ἐλιά 

κι ἀνάµεσα στά φρύδια 
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χρυσῆ πορτοκαλιά.” 

 

 

Τήν Παρασκευή γίνεται πάλι γλέντι καί στό σπίτι τοῦ γαµπροῦ καί στῆς 

νύφης. 

 

 

Τό Σάββατο γίνονται µεγάλες προετοιµασίες καί στό σπίτι τοῦ γαµπροῦ καί 

τῆς νύφης.Στό σπίτι τῆς νύφης κυρίως πού περιµένουν τούς συγγενεῖς τοῦ 

γαµπροῦ.Γιά τοῦτο καί ἐτοιµάζουν πολλούς µεζέδες.Τό βράδυ ρχονται οἱ 

συγγενεῖς τοῦ γαµπροῦ  καί φέρνουν τήν νυφική φορεσιά τῆς νύφης καθώς καί 

τήν ζώνη πού εἶναι ἀσηµένια καί τοκάδες.Ἐπίσης ἀρώµατα,κοκκινάδι,χτένα 

παπούτσια στήν νύφη καθώς καί στήν µητέρα τῆς νύφης παπούτσια.Γίνεται 

χορός στό σπίτι τῆς νύφης στό ὁποῖο ἡ νύφη δέν λαµβάνει µέρος,ἀλλά εἶναι 

µέσα σ᾿ ᾰλλο δωµάτιο.Ἐκεῖ τήν ἐπισκέπτονται οἱ γυναῖκες συγγενεῖς τοῦ 

γαµπροῦ. 

 

 

Τό Σάββατο τό βράδυ καθώς πηγαίνουν οἱ συγγενεῖς τοῦ γαµπροῦ στήν νύφη 

τραγουδοῦν.˘Οταν φθάνουν στό σπίτι τῆς νύφης κοντά τραγουδοῦν: 
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“Ξύπνα περδικοµάτα 

κι ἦρθα στήν γειτονιά σου 

χρυσᾶ πλεξούδια σοῠφερα 

νά βάλῃς στά µαλλιά σου”. 

 

 

Πραγµατικά µαζί µέ τ᾿ ᾰλλα πράγµατα πού φερναν οἱ συµπέθεροι φερναν 

καί πλεξοῦδες,καί ᾰν ἡ νύφη εἶχε κοντά µαλλιά βαζε τίς πλεξοῦδες πού τούς 

φερναν. 

 

 

Τήν Κυριακή τό πρωΐ  πηγαίνουν λα τά συγγενικά κορίτσια καί ντύνουν τήν 

νύφη.Στά παπούτσια τῆς νύφης ἀπό κάτω γράφουν τά κορίτσια τά ὀνόµατά 

τους καί ποια ὀνόµατα σβήσουν κατά τήν διαδροµή,αὑτά τά κορίτσια θά 

παντρευτοῦν µέσα στό χρόνο.Λένε διάφορα τραγούδια στήν νύφη: 

 

 

“Περιστέρα µου γραµµένη 

µορφα εἶσαι στολισµένη. 

Κάποιος ρχεται σέ παίρνει 

λοι θέλουν νά σέ δώσουν  

ἡ µανούλα σου δέν θέλει 

κάθεται καί σιγοκλαίει 
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ὁ πατέρας σου δέν θέλει 

κάθεται καί σιγοκλαίει 

τ᾿ ἀδέλφια σου δέν θέλουν 

κάθονται καί σιγοκλαῖνε.” 

 

 

“Ὡραῖα πού εἶναι ἡ νύφη µας 

ὡραῖα τά προικιά της 

ὡραῖα καί ἡ παρέα της 

πού κάνει τήν χαρά της. 

˘Ενα τραγούδι θά σᾶς πῶ 

ἐπάνω στό κεράσι 

τό ταῖρι πού παντρεύεται 

νά ζήσῃ νά γεράσῃ 

˘Ενα τραγούδι θά σᾶς πῶ 

ἐπάνω στό λεµόνι 

νά ζήσῃ ἡ νύφη κι ὁ γαµπρός 

κι οἱ συµπεθέροι λοι”. 

 

 

“Εὐχήσου µέ µανούλα µου 

καί δώσ᾿µου τήν εὐχή σου 

καί πές πώς δέν µέ γέννησες 
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δέν εἶµαι πιά παιδί σου 

Σῦρε παιδί µου στό καλό 

καί στήν καλή τήν ὦϙα 

καί νά γεµίζῃ ἡ στράτα σου 

γαρύφαλλα καί ρόδα. 

Εὐχήσου µε πατέρα µου 

καί δώσ᾿µου τήν εὐχή σου 

καί πές πώς δέν µ᾿ ἀνάθρεψες 

δέν εἶµαι πιά παιδί σου. 

Εἰς τό καλό κορούλα µου 

καί στήν καλή τήν ω̆ρα 

καί νά γεµίζῃ ἡ στράτα σου 

γαρύφαλλα καί ρόδα. 

Εὐχῆστε µε ἀδελφάκια µου 

καί δῶστε τήν εὐχή σας 

καί πέστε πώς δέν παίξαµε 

δέν εἶµαι πιά ἀδελφή σας.” 

 

 

 

Παραλληλως στό σπίτι τοῦ γαµπροῦ ρχεται ὁ κουµπάρος.Φέρνει να πρόσφορο 

πολύ µεγάλο καί µιά νταµιζάνα κρασί.Πολλές φορές φέρνει καί βιολιά ᾰν εἶναι 

πλούσιος.˘Επειτα ντύνουν τόν γαµπρό καί τοῦ τραγοῦδοῦν. 
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“Ἀρχοντογυιός παντρεύεται 

καί παίρνει προσφυγοπούλα 

προσφυγοπούλα κλαῖν᾿ τά µάτια σου. 

Κι ἡ πεθερά σάν τᾰκουσε 

βαριά τῆς κακοφάνη. 

Πιάνει δυό φίδια ζωντανά 

τά ξεροτηγανίζει. 

Σήκω νύφη νά φᾶς φαΐ 

ψάρια τηγανισµένα. 

Καί µέ τήν πρώτη τήν µπουκιά 

ἡ κόρη ἐφαρµακώθη”. 

 

 

 

˘Επειτα ξεκινοῦν λοι οἱ συγγενεῖς τοῦ γαµπροῦ γιά τό σπίτι τῆς 

νύφης.Μπροστά πηγαίνει ἡ σηµαία καί στό σταυρό κάρφωναν να µῆλο 

κόκκινο.Πιό κάτω δένουν να µαντήλι καί στό τέλος τοῦ γάµου τό µαντήλι τό 

δίνουν στό παιδί πού κρατοῦσε τήν σηµαία.Ἀκολουθοῦν ὁ πεθερός καί οἱ 

γεροντότεροι συγγενεῖς.˘Επειτα ὁ γαµπρός καί οἱ ὑπόλοιποι συµπέθεροι καί στό 

δρόµο τραγουδοῦν: 
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“˘Ολο τό κόσµο γύρισα 

νά βρῶ γλυκό σταφύλι 

δέν ηὖρα πιό γλυκότερο 

ἀπ᾿ τά δικά σου χείλη 

Γιαννούσενα Γιαννούσενα 

λα στό νοῦ σου ποῠσουνα. 

Ἀνέβηκα στούς οὐρανούς 

καί µοὖπαν οἱ ἀγγέλοι 

ᾰν µ᾿ ἀγαπᾶς µελαχρινή 

νά µήν τραβήξης χέρι. 

Τό χέρι σου τό παχουλό 

νά τχα µαξιλάρι 

ᾰν δέν σέ κλέψω µιά βραδιά 

ὁ χάρος νά µέ πάρῃ. 

∆έν θέλω γώ παράδεισο 

δέν θέλω ᾿γώ ν᾿ ἀγιάσω 

µον᾿ θέλω τό κορµάκι σου 

µικρό µου ν᾿ ἀγκαλιάσω 

Γιαννούσενα Γιαννούσενα 

λα στό νοῦ σου ποῠσουνα”. 
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Μαζί τους οἱ συµπέθεροι χουν καί ᾰλογα γιά νά πάρουν τά προικιά.Φτάνουν 

στό σπίτι τῆς νύφης καί βγαίνουν στήν αὐλή οἱ ᾰνδρες σπιτιοῦ τῆς νύφης καί 

ὑποδέχονται τούς συµπεθέρους.Τούς καρνᾶνε καί κατόπιν βγάζουν τά προικιά 

τῆς νύφης στήν αὑλή καί τά φορτώνουν στά ζῶα πού χουν φέρει µαζί 

τους.Μέσα στό σπίτι οἱ γυναῖκες τραγουδοῦν στήν νύφη διάφορα 

τραγούδια.˘Επειτα βγαίνουν στήν αὑλή λοι καί µέ τήν νύφη µαζί καί 

χορεύουν.Πρίν φύγουν γιά τήν ἐκκλησία ἀποχαιρετοῦν τήν νύφη οἱ δικοί της.Ἡ 

µάνα της  καί ὁ πατέρας της δέν πηγαίνουν στήν ἐκκλησία. 

Καθώς φεύγουν τραγουδοῦν διάφορα τραγούδια γιά νά χαιρετήσῃ ἡ νύφη τό 

σπίτι καί νά παραδώσῃ τά κλειδιά τοῦ σπιτιοῦ. 

 

 

 

“Σήκω κόρη χαιρέτησε 

δεξιά κι ἀριστερά σου 

χαιρέτα τήν µανούλα σου 

κι λη τήν γειτονιά σου. 

Σήκω κόρη παράδωσε 

καί δῶσε τά κλειδιά σου 

γιά σένα εἶναι ξένα αὐτά 

νά πᾶς νά βρῆς δικά σου”. 
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“˘Εξ ἀδελφάκια η̆µασταν 

τά ξι ἀγαπηµένα 

µά τώρα ἦρθε νας καιρός 

νά ζοῦµε χωρισµένα 

Μάνα µου ταν θά τρῶς ψωµί 

γιά µέτρα τά παιδιά σου 

σοῦ λείπει τό καλύτερο 

τό φύλλο τῆς καρδιᾶς σου”. 

 

 

 

“Κιτρολεµονιά καί µαντζουράνα µου 

ἀρνήσου τούς δικούς σου 

κι λα ἀντάµα µου 

Πῶς νά τούς ἀρνηθῶ 

πῶς νά τούς ἀρνηθῶ 

πού εἶµαι κοριτσάκι 

δεκαοχτώ χρονῶν.” 

 

 

“Ἀνάµεσα στούς οὐρανούς 

ρριξα µπλέ κορδέλα 

ᾰν µ᾿ ἀγαπᾶς πατέρα µου 
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πάρε τό δρόµο κι λα 

Ἀνάµεσα στούς οὐρανούς 

ρριξα ρόζ κορδέλα 

ᾰν µ᾿ ἀγαπᾶς µανούλα µου 

πᾶρε τό δρόµο κι λα 

Ἀνάµεσα στούς οὐρανούς  

ρριξα σιέλ κορδέλα 

ᾰν µ᾿ ἀγαπᾶτ᾿ ἀδέρφια µου 

πάρτε τό δρόµο κι ἐλᾶτε. 

Σ᾿ να ἐκκλησάκι ταξα  

να µπουκάλι λάδι 

νᾰρχεται ἡ µανούλα µου 

κάθε Σάββατο βράδυ”. 

 

 

 

˘Οταν φθάνουν στήν ἐκκλησία σταµατοῦν τά τραγούδια καί ἐκείνη τήν στιγµή 

φθάνει καί ἡ πεθερά.Γίνεται ἡ στέψις καί στόν χορό τοῦ Ἡσαΐα ρίχνουν στό 

ζευγάρι ρύζι,κουφέτα.˘Οταν τελειώνει ἡ στέξις φιλοῦν τά στέφανα καί 

φεύγουν.Ἡ νύφη ἐφ᾿ σον εἶναι ὁ γαµπρός ἀπό τό χωριό πηγαίνει µέ ᾰσπρο 

ᾰλογο πού τό κρατᾶνε ἀπό τό χαλινάρι.Καθώς ἐπιστρέφουν στό σπίτι τοῦ 

γαµπροῦ τήν κρατοῦν ἀπό τό να χέρι ὁ γαµπρός καί ἀπό τό ᾰλλο χέρι ὁ 

κουµπάρος,ἐνῶ ταν πήγαιναν στήν ἐκκλησία τήν κρατοῦσαν συγγενεῖς τῆς 
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νύφης(ἀδελφός-θεῖος).Οἱ συγγενεῖς τῆς νύφης ἐπιστρέφουν στό σπίτι τους καί οἱ 

συγγενεῖς τοῦ γαµπροῦ µέ τήν νύφη πηγαίνουν στό σπίτι τοῦ γαµπροῦ. 

Στό δρόµο τραγουδοῦν. 

 

 

˘Οταν φθάσουν στό σπίτι τοῦ γαµπροῦ τραγουδοῦν στήν πεθερά: 

“˘Εβγα πεθερά στή σκάλα 

µέ τό µέλι µέ τό γάλα 

ρίξε ρύζι νά ριζώσῃ 

βάλε µέλι νά µελώσῃ” 

 

 

 

Βγαίνει στήν πόρτα τοῦ σπιτιοῦ ἡ πεθερά καί κρατᾶ στό χέρι να ποτήρι καί 

µέλι.Παίρνει τό δάκτυλο τῆς νύφης τό βουτᾶ στό µέλι καί κάνει πάνω στήν 

πόρτα να σταυρό.Κατόπιν βάζει τό δάκτυλο στό στόµα της καί κατόπιν στό 

στόµα τῆς νύφης.Συχρόνως τοποθετεῖ κάτω να σιδερένιο ἀντικείµενο γιά νά τό 

πατήσῃ ἡ νύφη.Κατόπιν µπαίνουν λοι κάθονται καί τρῶνε.Τό πιό συνηθισµένο 

φαγητό εἶναι κρέας µέ πατάτες στήν κατσαρόλα τό “γιαχνί”πως 

λέγεται.Πίνουν καί κρασί καί πειτα ἀρχίζουν νά τραγουδοῦν.Ἀργότερα 

σηκώνονται νά χορέψουν µαζί µέ τόν γαµπρό,τήν νύφη καί τόν κουµπάρο. 

Μερικά τέτοια τραγούδια εἶναι: 
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“Ἐγώ µιά κόρη ἀγάπησα 

κανένα δέν ἐρώτησα 

οῠτε µάνα οῠτε πατέρα  

οῠτε συγγενῆ κανένα 

κρυφά τήν ἀρραβώνιασα 

διαµάντια τῆς ἐφόρεσα 

δαχτυλίδι κι ἀρραβῶνα 

γιά νά µεγαλώσῃ ἀκόµα. 

Περνῶ ἀπ᾿ τό παραθύρι της 

καϋµό ποῠχουν τά χείλη της 

τῆς µιλῶ δέν µοῦ µιλάει 

παρά µ᾿ ἀγριοκυττάει 

Μίλα µου χαϊδεµένη µου 

καί µοσχαναθρεµµένη µου 

δυό λογάκια πές σέ µένα 

πού τρελλαίνοµαι γιά σένα”. 

 

 

Τό ἀπόγευµα ὁ κουµπάρος φεύγει καί τόν πηγαίνουν µέχρι τήν πόρτα.Ἐκεῖ 

κερνᾶ τήν νύφη,τῆς δίνει χρήµατα γιά δῶρο. 
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Ἐπίσης δίνει χρήµατα καί σ᾿ σους τόν συνοδεύουν.˘Ολο τό ἀπόγευµα µέχρι 

ἀργά τό βράδυ ρχονται γυναῖκες καί δίνουν στήν νύφη χρήµατα.Καί τό πρωΐ 

πήγαιναν στό σπίτι τῆς νύφης καί τῆς διναν χρήµατα(κέρασµα).Τό γλέντι 

συνεχίζεται µέχρι τό βράδυ.˘Οταν ρθῃ ἡ ω̆ρα γιά ῠπνο οἱ πιό στενοί συγγενεῖς 

δέν φεύγουν,ἀλλά µένουν στό σπίτι τοῦ γαµπροῦ.Στρώνουν στρωµατσάδα λα 

τά ροῦχα τῆς νύφης καί κοιµοῦνται. 

 

 

Τό πρωΐ τῆς ∆ευτέρας ρχονται οἱ συγγενεῖς τῆς νύφης καί γίνεται 

γλέντι.˘Οταν φύγουν ἡ νύφη ἀνοίγει τήν “κασέλα”καί κάνει τά δῶρα πού χει 

στούς συγγενεῖς.Πιό πολλά στούς οἰκείους καί τά δῶρα γίνονται λο καί 

µικρότερα σο πιό µακρινοί εἶναι οἱ συγγενεῖς.Στήν πεθερά  κάνει δῶρο να 

φόρεµα βελοῦδο καί τότε ἡ πεθερά µπαίνει στό χορό καί χορεύει.Τό βράδυ ἡ 

νύφη βγάζει να ραβδί πού χει κρυµµένο πίσω ἀπό τήν προῖκα καί διώχνει 

λους τούς συγγενεῖς καί τσι τελειώνει ὁ γάµος. 

 

 

Τήν ἑποµένη Κυριακή στίς ὀκτώ τοῦ γάµου µαζεύονται λοι οἱ συγγενεῖς τοῦ 

γαµπροῦ καί οἱ µέν ᾰνδρες ὁδηγοῦν τόν γαµπρό στήν ἐκκλησία,οἱ δέ γυναῖκες 

τήν νύφη.Στήν ἐκκλησία ὁ παπᾶς δίνει στούς νεονύµφους ἀπό να µατσάκι 

λουλούδια καί ἀπό να ἀντίδωρο. 
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Τήν ᾰλλη Κυριακή στίς 15 ἡ νύφη θά πάη ἀπό τό Σάββατο βράδυ  µαζί µέ 

τόν ᾰντρα της στήν µητέρα της,µέ γλυκά καί µιά κρεατόπιττα.Τήν Κυριακή  

θά ὀδηγήσουν τό ζεύγος στήν ἐκκλησία οἱ συγγενεῖς τῆς νύφης.Τό ἀπόγευµα 

τῆς Κυριακῆς πού θά φύγουν ἐκτός ἀπό τά γλυκά,παίρνουν ἀπό τούς γονεῖς τῆς 

νύφης καί 2 ᾰσπρες κότες.Ἐπίσης καί που πᾶνε τούς δίνουν ὡς δῶρο ᾰσπρες 

κότες. 
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Συµπλήρωσις τῆς περιγραφῆς τοῦ γάµου: 

 

 

1)˘Οταν πρόκειται νά γίνῃ ὁ γάµος γίνονται οἱ προσκλήσεις τῶν συγγενῶν καί 

τῶν γνωστῶν.Πηγαίνει να πρόσωπο τῆς οἰκογενείας σ᾿ λα τά σπίτια πού θά 

καλέσουν καί τούς λέει τήν ἡµέρα πού θά γίνει ὁ γάµος καί τήν ἐπιθυµία τῶν 

προσκαλούντων νά παρευρεθοῦν στήν χαρά καί οἱ ᾰνθρωποι τοῦ σπιτιοῦ 

αὐτοῦ.˘Οταν ἡ οἰκογένεια εἶναι µαλωµένη µέ κάποια συγγενική της οἰκογένεια 

τότε τήν καλεῖ στό γάµο ὁ γεροντότερος τοῦ σπιτιοῦ πού θά γίνει ὁ γάµος. 

 

 

 

2)Τό Σάββατο τό ἀπόγευµα στό σπίτι τοῦ γαµπροῦ γίνεται τό “ράψιµο τῆς 

σηµαίας” δηλαδή ράβουν στό κοντάρι τό φλάµπουρο.Στήν κορυφή τοῦ κονταριοῦ 

τοποθετεῖται να µπουκέτο λουλούδια. 

 

 

3)Ἡ στέψις γίνεται πάντοτε Κυριακή καί µόνο σέ περιπτώσεις πένθους η̆ 

κάποιας ᾰλλης δυσκολίας γίνεται συνήθως ἡµέρα Πέµπτη. 
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4)Κατά τή διάρκεια τοῦ στεφανώµατος ὑπάρχει κίνδυνος νά κάνουν µάγια στό 

ἀνδρόγυνο.Τά µάγια γίνονται ᾰν ρίξουν στήν στέψς τῆς ἐκκλησίας χῶµα ἀπό 

νεκροταφεῖο.Αὐτό ἀποφεύγεται ᾰν κάποια γυναῖκα καί µάλιστα ἡ ἀδελφή τοῦ 

γαµπροῦ πηγαίνει πίσω ἀπό τήν ἐκκλησία καί φυλάει. 

 

 

5)˘Οταν φιλοῦν τά στέφανα ἀφήνουν χρήµατα σ᾿ ναν δίσκο. 

 

 

6)Στό σπίτι τοῦ γαµπροῦ ταν χῃ πάει ἡ νύφη τῆς βάζουν στήν ἀγκαλιά να 

ἀγόρι τοῦ ὁποίου ζοῦν καί οἱ δύο γονεῖς καί ἡ νύφη τοῦ δίνει να µαντήλι µέ 

γλυκά. 

 

 

7)Τήν πρώτη ἑβδοµάδα ἡ νύφη ταν πηγαίνει γιά πρώτη φορά στήν βρύση καί 

ρίχνει χρήµατα,τά ὁποῖα παίρνουν τά διάφορα παιδιά. 
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                                           Αὐτή εἶναι ἡ ἐνδυµασία τῆς             

                                         Νύφης.Τά παπούτσια µως ἦταν 

                                         διαφορετικά.˘Ερχονται πρός τό  

                                         σχῆµα τοῦ τσαρουχιοῦ καί χουν   

                                         καί φούντα.Ἡ φορεσιά τοῦ     

                                         γαµπροῦ εἶναι φουστανέλλα 

                                         γιλέκο,τσαρούχια,˘οπως οἱ 

                                         τσολιάδες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  28

Πῶς συνάπτεται ὁ ἀρραβών πρό 50 ἐτῶν.Πληροφοριοδότης ὁ παππούς µου 

Γεώργιος Πάνου γεωργός ἀπό τό χωριό Ἁγιά Πρεβέζης ἐτῶν 90 

-------------------------------------------------------------------------- 

 

 

“˘Οταν ἀρραβωνιάστικα ἐγώ κανένας δέν µοῦ εἶπε τίποτε.˘Οταν πιά τό 

ἀποφάσισε ὁ πατέρας µου νά µέ ἀρραβωνιάσῃ µέ τήν γιαγιά σου,εἶπε µιά µέρα 

στήν µητέρα µου τήν στιγµή πού η̆µουν µπροστά τους τι πρεπε νά µοῦ ποῦν 

τι ἦταν καιρός νά παντρευτῶ καί εἶχαν διαλέξῃ τήν γυναῖκα µου.Ἐγώ µως 

ντράπηκα πολύ πού µοῦ µιλοῦσαν γιά γάµο καί φυγα τρέχοντας.Τήν ᾰλλη 

µέρα η̆µουνα µέ τά πρόβατα στό βουνό καί τότε µοῦ εἶπε κάποιος τσοπάνος πού 

ἦταν µαζί µου τι ἀπόψε ἀρραβωνιάζοµαι.Πῶς εἶσαι ἐδῶ ἐσύ,µοῦ εἶπε.Ἐσύ 

ἀπόψε ἀρραβωνιάζεσαι µέ τήν Εὐγενία Στέλιου.Ἐγώ πάλι ντράπηκα καί πῆγα 

πιό πέρα.˘Ετσι βρέθηκα ἀρραβωνιασµένος µέ τήν γιαγια σου πού δέν τήν 

γνώριζα καθόλου.Γνώριζα µόνο τό ἐπίθετό της καί τούς συγγενεῖς της.˘Ηθελα 

πάρα πολύ νά τήν δῶ πῶς εἶναι,ἀλλά ἦταν δύσκολο αὐτό γιατί ἡ ῐδια πρόσεχε 

νά µήν µέ συναντήσῃποτέ,ἀλλά κι ἐγώ ντρεπόµουνα µήπως µέ δῆ κανείς πού 

τήν εἶδα.˘Ετσι τήν εἶδα ταν παντρευτήκαµε.” 

 

 

 

Κατά τήν διάρκεια τοῦ ἀρραβῶνος οἱ ἀρραβωνιασµένοι δέν βλέπονταν καί ταν 

τυχαῖα συναντιόντουσαν ᾰλλαζαν δρόµο.Πληροφοριοδότης ἡ µητέρα µου 
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Αἰκατερίνη Σκάρπου τό γένος Πάνου οἰκοκυρά ,ἀπόφοιτος Γ΄ ∆ηµοτικοῦ ἐτῶν 

53. 

  

 

“˘Οταν µέ ἀρραβώνιασαν µέ τόν πατέρα σου µοῦ εἶπε.Σέ ἀρραβώνιασα µέ τόν 

Θανάση Σκάρπο γιατί εἶναι τό πιό καλό παιδί στό χωριό.Εἶναι ὁ πιό µορφος 

καί ὁ πιό λεβέντης.Βέβαια δέν χει χτηπήµατα πολλά πως ἐµεῖς καί διάφοροι 

ᾰλλοι πού σέ ζήτησαν,ἀλλά εἶναι ξυπνος ᾰνθρωπος καί θά ζήσης καλά µαζί 

του.Τότε ἐγώ χάρηκα πολύ γιατί ὁ πατέρας σου η̆τανε ὡραῖο παλληκάρι καί 

προοδευτικός γιατί εἶχε ζήσει στήν Πάτρα να διάστηµα που κανε 

ἐµπόριο..∆έν δειξα τίποτα µως γιατί ντρεπόµουνα πολύ τόν πατέρα µου.Μιά 

µέρα πού ἐρχόµουν ἀπό τό χτῆµα µας εἶδα ἀπό µακριά τόν πατέρα σου,πως µέ 

εἶδε κι αὐτός.Αὐτός τότε ἐρχότανε βιαστικά νά µέ συναντήσῃ.Ὁ πατέρας σου 

εἶχε διαφορετική νοοτροπία ἀφοῦ εἶχε ζήσει σέ πόλι.Τότε ἐγώ φοβήθηκα µήπως 

µᾶς δῆ κανείς καί ᾰλλαξα δρόµο καί πῆγα πρός τό βουνό τρέχοντας.Ἐνῶ τρεξα 

ὁ πατέρας σου µοῦ φώναξε τι δέν ἦταν ἀνάγκη νά κουράζοµαι καί τι ἀφοῦ δέν 

η̆θελα νά τόν δῶ αὐτός θά συνέχιζε τόν δρόµο του.˘Ετσι ποτέ δέν τόν 

συνάντησα παρά ἀφοῦ παντρευτήκαµε.Κανείς δέν πίστευε τότε τι µετά 35 

χρόνια θά ᾰλλαζαν τόσο πολύ οἱ συνήθειες ω̆στε νά υπάρχῃ τόση ἐλευθερία 

σήµερα στούς ἀρραβωνιασµένους”. 
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Πολύ παλαιά ἡ νύφη πήγαινε στό γαµπρό µέ να πέπλο στό κεφάλι καί δέν 

τήν βλεπε ὁ γαµπρός παρά ταν φευγε ὁ κουµπάρος.Να τί λέει γιά µιά 

τέτοια περίπτωσι ἡ γιαγιά µου Εὐγενία Πάνου τό γένος Στέλιου ἐτῶν 89 

οἰκοκυρά,ἀγράµµατος.   

 

 

“Πολύ πρίν παντρευτῶ ἐγώ ὑπῆρχε ἡ συνήθεια ταν παντρεύωνταν οἱ γυναῖκες 

νά χουν τό κεφάλι τους σκεπασµένο.˘Ετσι µέ σκεπασµένο κεφάλι καί πρόσωπο 

βαζαν στεφάνι καί τσι πήγαιναν καί στό γαµπρό.Μετά ἀπό τό γλέντι καί τόν 

χορό,τό βράδυ πού φευγε ὁ κουµπάρος βγαζε τόν πέπλο ἀπό τήν νύφη καί τότε 

ὁ γαµπρός βλεπε τήν νύφη.˘Ετσι µιά φορά ταν παντρεύτηκε κάποιος ἀπό τό 

χωριό πλούσιος εἶχε πάρει κάποια κοπέλα ἀπό µιά ᾰλλη πλούσια οἰκογένεια.Ἡ 

κοπέλα αὐτή ἦταν µονάκριβη καί εἶχε πολλά προικιά.˘Οταν λοιπόν γινε ὁ 

γάµος µεινε γιά πολύ καιρό στό µυαλό αὐτῶν πού ζοῦσαν τότε,˘Οµως γινε 

καί κάτι ᾰλλο κι τσι µεινε ὁ γάµος στήν παράδοσι καί χει µείνει 

παροιµιώδης ἡ κφρασι “σάν τήν νύφη τοῦ Γκόγκα”.Ἀφοῦ γινε τό γλέντι στό 

σπίτι τοῦ γαµπροῦ καί ὁ κουµπάρος θά φευγε πῆγε καί ξεσκέπασε τήν 

νύφη.Τότε βαλαν τίς φωνές λοι καί κυρίως οἱ ἀδελφές τοῦ γαµπροῦ διότι ἡ 

νύφη ἦταν πολύ ᾰσχηµη.Θρῆνος  ἀκούστηκε στό σπίτι καί ὁ γάµος 

διαλύθηκε.Τό κακό µως εἶχε γίνει ἀφοῦ εἶχε γίνει ὁ γάµος.Πραγµατικά εἶχαν 

δίκιο νά κάνουν τόση φασαρία γιατί ὁ γαµπρός ἦταν µορφο παλληκάρι”. 
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                             Γ έ ν ν η σ ι ς  

 

Πληροφοριοδόται ἡ θεία µου Ευαγγελία Παπαθανάκου ἐτῶν 55 

οἰκοκυρά,ἀγράµµατος τό γένος Σκάρπου ἀπό τήν Ἁγιά Πρεβέζης. 

Γιά νά κάνῃ µιά γυναῖκα παιδιά: 

 

 

1)Πρέπει νά πίνῃ τήν πρώτη σταλαµατιά ἀπό τό ἀγίασµα πού παίρνουν τά 

Θεοφάνεια.Γιά νά τό πιῇ µως πρεπε νά εἶναι καθαρή καί στό σῶµα ἀλλά καί 

στήν ψυχή. 

 

 

2)˘Επρεπε νά λειτουργήσῃ 40 ἐκκλησιές,τήν µιά ξεχωριστά ἀπό τήν 

ᾰλλη.Τρεῖς ἐκκλησιές σταυρωτά  νά εἶναι Παναγίες.Ἐπίσης πρεπε νά 

µεταλάβῃ καί ἡ ῐδια ἡ γυναῖκα. 

 

 

3)˘Επρεπε νά φάῃ έ̆να βότανο πού λέγεται ἀρσενικοβότανο.˘Επρεπε µως νά 

φάῃ καί ὁ ᾰντρας της.Τό βοτάνι αὐτό εἶχε να βολβό πού εἶχε τό σχῆµα τῶν 

γεννητικῶν ὀργάνων τοῦ ἀρσενικοῦ.(Μέ αὐτό κανε παιδί καί µάλιστα ἀγόρι). 
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4)˘Επρεπε  νά πάρῃ ἀπό ἐννέα Μαρίες ἀλεύρι καί ἀλάτι καί νά φτιάξῃ τρεῖς 

λειτουργίες(πρόσφορα) καί νά λειτουργήσῃ τρεῖς Παναγίες. 

 

 

Ἡ γυος προφυλάσσεται ἀπό βάρος καί ἀπό φόβο.Τῆς δίνουν τι θελήσει γιά νά 

µήν ζηλέψῃ καί χάσῃ τό παιδί. 

 

 

˘Οταν µιά γυναῖκα ἀποβάλλῃ χαρακτηρίζεται ὡς ἀδύνατη καί κακοµοιριασµένη 

καί λένε “αὐτή ἡ χτικιάρα θά κάνῃ παιδιά ;Πάει τό κλεισε τό σπίτι τοῦ 

ἀντρός της” 

Χάνει τήν ὑπόληψι τῶν ἀνθρώπων τοῦ σπιτικοῦ τοῦ ἀντρός της 
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Μέσα διαγνώσεως τοῦ φύλου τοῦ παιδιοῦ 

----------------------------------------------- 

 

 

1)˘Οταν ἡ γκυος ἀκούει τό παιδί γιά πρώτη φορά στό Πιστεύω η̆ στό Πάτερ 

ἡµῶν εἶναι ἀγόρι. 

 

 

2)Μετά τό τέλος τοῦ ὑφαντοῦ στόν ἀργαλειό πετᾶνε τήν σαΐτα στό δρόµο γιά 

χάρι µιᾶς ἐγκύου.˘Αν περάσῃ ἀρσενικός θά κάνῃ ἡ γκυος ἀρσενικό,κι ᾰν 

περάση θηλυκο,θά κάνῃ κορίτσι. 

 

 

3)Μέ τό νεφρό.Τό χαράζουν στήν µέση καί τσι ἀνοίγει σάν στρείδι.Κατόπιν τό 

βάζουν στήν φωτιά νά ψηθῇ καί ᾰν κλείσῃ θά κάνῃ ἀγόρι,ᾰν ἀνοίξῃ θά κάνῃ 

κορίτσι. 

 

 

4)Ἐπίσης µέ να ψάρι τό σταυρόψαρο.Αὐτό χει στό κεφάλι να 

σταυρό.Παίρνουν τό κόκκαλό του καί τό βάζουν στό κεφάλι τῆς ἐγκύου χωρίς ἡ 

ῐδια νά τό καταλάβῃ.˘Αν βάλῃ ἡ γκυος τό χέρι κάτω ἀπό τήν µέση της θά 

κάνῃ κορίτσι κι ᾰν βάλῃ τό χέρι της ἀπό τήν µέση κι ἀπάνω θά κάνῃ ἀγόρι. 



  34

 

5)˘Οταν µιά γκυος πηγαίνει σ᾿ να συγγενικό σπίτι βάζουν να σουγιά κάτω 

ἀπό να κάθισµα καί να ψαλίδι κάτω ἀπό να ᾰλλο κάθισµα.˘Αν ἡ γκυος 

καθήσῃ στό κάθισµα πού χει τόν σουγιά θά κάνῃ ἀγόρι κι ᾰν καθήσῃ στό 

κάθισµα µέ το ψαλίδι θά κάνῃ κορίτσι. 

 

 

   Τίς Κυριακές ἡ γκυος δέν πρεπε οῠτε νά µπαλώσῃ οῠτε νά πλύνῃ,οῠτε νά 

ζυµώσῃ διότι τό παιδί ταν γεννηθῇ χει γύρω ἀπό τό λαιµό του να ντερο καί 

εἶναι µελανό η̆ καί νεκρό. 

 

 

  Ἐπίσης δέν πρεπε νά πάῃ νά ἀσπασθῇ πεθαµένο γιατί τό παιδί  πού θά 

γεννιόταν ταν θά κλαιε θά γίνονταν µελανό καί θά σταµατοῦσε ἡ ἀναπνοή 

του. 

 

 

   ˘Οταν γεννιόταν τό παιδί καιαν να ροῦχο µάλλινο γιά νά φύγουν τά 

σατανικά πνεύµατα.˘Εριχναν ἀπό τό ὑπόλειµα αὐτό λίγο στόν ἀφαλό  τοῦ 

παιδιοῦ.Ἐπίσης ριχναν καί στάχτη. 
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1)Σαράντα µέρες φύλαγαν τήν λεχώνα.˘Οποιος µπαινε µέσα βαζαν να 

κεραµύδι µέ ροῦχο καµµένο κι ποιος µπαινε περνοῦσε πάνω ἀπό αὐτό γιά νά 

πάῃ στή λεχώνα. 

 

 

2)Ἡ λεχώνα δέν κάνει νά βγαίνῃ τήν νύχτα µετά τήν δύσι τοῦ ἡλίου. 

 

 

3)Τά πανιά τοῦ µωροῦ δέν τ᾿ ἀφήνουν ξω µατά τήν δύσι τοῦ ἡλίου. 

 

 

4)Κάθε βράδυ στό σπίτι καῖνε θυµίαµα. 

 

 

5)Βάζουν θερµόµετρο κάτω ἀπό τό µαξιλάρι της γιά νά προφυλαχθῇ ἀπό 

βασκανία. 

 

 

6)Τήν 3η ἡµέρα µετά τήν γεννησιν περνοῦν οἱ µοῖρες καί µοιραίνουν τό παιδί 

γιά τοῦτο βάζουν στό νεογέννητο χαρτί ,µολύβι,χρυσαφικά καί χρήµατα. 

 

7)Βάζουν σκόρδο η̆ κρεµµύδι. 
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8)∆έν πρέπει νά συναντήσῃ οῠτε νεόνυµφη οῠτε κηδεία. 

 

 

9)˘Οταν πεθάνει λεχώνα λένε,στόν ᾰλλο κόσµο πού πάει λένε οἱ 

πεθαµένοιρχεται ἡ κυρά-λεχώνα(µέ σεβασµό). 

 

 

10)Ἀπό τό µάτιασµα σταµατοῦσε τό γάλα γι ᾿ αὑτό  βάζανε σκόρδο.Γιά νά 

µήν σταµατήσῃ δέν πρεπε νά βγῇ καθόλου τίς πρῶτες µέρες. 

 

 

11)Πρίν πᾶνε στήν ἐκκλησία γιά εὐχή πᾶνε  καί πλένουν τά ροῦχα στό ποτάµι 

καί ἐκεῖ πλένονταν καί ἡ ῐδια. 

 

 

Τό ἀπόγευµα πήγαινε στήν ἐκκλησία.΄˘Οταν τό βρέφος εἶναι κορίτσι τό 

διαβάζει ὁ παπᾶς  στήν πόρτα καί πειτα τό βάζει µέσα,ἐνῶ τό ἀγόρι τό ἀγόρι 

τό βάζει κατ᾿ εὐθείαν µέσα.Ἐπίσης ταν ἦταν κορίτσι ἡ µητέρα συνοδεύονταν 

στήν ἐκκλησία ἀπό να ἀγόρι. 
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Τό βράδυ πού γυρνοῦσε ἀπό τήν εὐχή ἦταν µοιο µέ τό βράδυ τῆς γεννήσεως 

καί δέν βγαινε καθόλου ξω καί φυλάγονταν ἀπό τά κακά πνεύµατα πως 

ταν γεννήθηκε τό παιδί. 
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                 Κ ο ι ν ω ν ι κ ή      ὀ ρ γ ά ν ω σ ι ς  

 

 

   Ὁ ˘Αρχων τοῦ χωριοῦ ὀνοµάζετο Μουχτάρης(πρόεδρος)καί ἐξελέγετο ἀπό τίς 

φάρες,τά σόϊα διά βοῆς.Τό κάθε σόϊ ἐξέλεγε κι να δικό της ᾰρχοντα διά 

βοῆς.Ἀπό λους αὐτούς βγαινε διά κλήρου ὁ Μουχτάρης(πρόεδρος)καί οἱ 

ὑπόλοιποι ἀποτελοῦσαν τούς ἀξάδες (συµβούλους).Καθήκοντα του ἦταν ἡ 

ἀντιπροσώπευσις τοῦ χωριοῦ,ἡ συναγωγή τῶν φόρων,δηλαδή ταν η̆ρχετο ὁ 

φοροεισπράκτορας πού πρεπε νά πληρώσῃ ὁ καωείς.Πολλές φορές παιζε ρόλο 

διαιατητοῦ,δέν ἦτο µως ποτέ δικαστής. 

 

 

   Ὑπάλληλοι ἦταν ὁ δραγάτης(ἀγροφύλακας)καί ὁ τελαλτζῆς (τελάλης η̆ 

κήρυκας).Ὁ παπᾶς καί ὁ δάσκαλος  πληρώνονταν ἀπό τήν ἐκκλησία καί ἀπό 

τά ἰδιόκτητα τοῦ σχολείου(ἀπό δωρεές).Ὁ Μουχτάρης ἐπληρώνετο ἀπό τό 

κοινοτικό ταµεῖο. 

 

 

    Κοινοτικός φόρος δέν ὑπῆρχε.Φόροι ἦταν τό βεργί τῆς ἰδιοκτησίας,ἡ 

δεκαετία(1/10 τῶν εἰσοδηµάτων)καί ὁ κεφαλοκός φόρος µιά λίρα τόν χρόνο τά 

ἀρσενικά µόνο. 
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     Τό χωριό ἦταν κεφαλοχώρι,δηλαδή δέν εἶχε Τούρκους Ἀγάδες,οἱ ὁποῖοι σέ 

ᾰλλες περιοχές εἶχαν χωριά ἰδιόκτητα.Τό χωριό ἀπέκτησε τήν ἰδιότητα αὐτή 

κατόπιν σκληρῶν πολιτικῶν διαβηµάτων ἀπ᾿ εὐθείας εἰς τήν Ὑψηλήν 

Πύλην.Στό Τσάµικο ἦταν µόνο δύο χωριά κεφαλοχώρια,ἡ Ἁγιά καί τό Καστρί 

Θεσπρωτίας. 

 

 

    Ἡ ἐνδυµασία ἦτο κοινή σέ λους.Ἐξηρτᾶτο ἡ πολυτέλεια αὐτῆς ἀπό τήν 

οἰκονοµική κατάστασι τοῦ καθενός. 

 

 

    Ὑπῆρχαν τέσσερις φάρες(γένη).Οἱ Γιάν-Νικαῖοι,οἱ Νταµπουραῖοι,οἱ 

Νταλαῖοι,οἱ Νεσκαῖοι.Ἀργότερα τά σόγια(γένη)γιναν περισσότερα καθώς 

χωρίστηκαν τά τέσσερα αὐτά γένη σέ παρακλάδια. 

 

 

   ˘Οταν κάποιος πήγαινε στήν ξενιτειά,λεγαν τι πῆγε γαί τό Γουρµπέτι γιά 

νά καζαντίσῃ.Μαζεύονταν λο τό σόϊ καί τόν κατευώδωναν.˘Οσο λλειπε 

στελνε τά νέα του µέ γνωστούς πού  
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γύριζαν ἀπό τήν ξενητειά. Ταχυδρόµος δέν ὑπῆρχε. Ἡ ζωή τῶν ξενητεµένων 

ἦταν δύσκολη. Ξεκινοῦσαν ἀπό τήν πατρίδα τους χωρίς χρήµατα. 

Συναγωνίζονταν ἐκεῖ ἄλλους. Τά µέρη πού πήγαιναν ἤσαν τά βόρεια τῆς 

Ἠπείρου. Πάρα πολλοί πήγαιναν στήν Βιένη καί στήν Τεργέστη καθώς καί 

στήν Ρωσία. Ἀπό τήν Βιένη ἔφερναν ὑφάσµατα καί ἀπό τήν Τεργέστη ὡραία 

µαντήλια γιά τό κεφάλι µέ διάφορα σχέδια καί πολύχρωµα. 
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Οἰκογένεια. 

 

 

Ὁ πατέρας ἀπό τά παιδιά προσφωνεῖται µέ τό ὄνοµα ἐνῶ ἀπό τήν γυναίκα του 

ἀφέντης. Τήν γυναῖκα του ὁ σύζυγος φωνάζει φαµίλια. Ἀφέντη ἡ παντρεµένη 

γυναῖκα λέει καί τόν κουνιάδο της. 

 

 

Τήν ἐξουσία στό σπίτι ἔχει ὁ γεροντότερος στήν οἰκογένεια. Αὐτός ρυθµίζει τά 

πάντα στό σπίτι. Τί θά ἀγοράσουν, τί θά πουλήσουν, ποιός θά πάῃ στήν 

δουλειά καί γενικῶς δέν γίνεται χωρίς τήν γνώµη του. Τιµητική θέσι κατέχει 

καί ἡ γυναῖκα του κυρίως ὡς πρός τόν γυναικόκοσµο τοῦ σπιτιοῦ.  

 

 

Ἔπειτα ἱεραρχικῶς ἔρχεται ὁ πρωτότοκος γιός καί τά ἀδέλφια του τόν 

σέβονται καί τόν ὑπακοῦνε µετά τόν πατέρα. Ἡ  γυναῖκα στό σπίτι δέν ἔχει 

καί µεγάλη ἀξία. Ὑπακούει πάντα στόν ἄνδρα της καί ἐάν εἶναι νέα καί σ’ 

ὅλα τά ἄλλα ἀνδρικά µέλη τῆς οἰκογένειας της καθώς καί στήν πεθερά της καί 

στίς συνυφάδες της ἄν εἶναι µεγαλύτερες. ∆έν ἐπιτρέπεται ν’ ἀνεβαίνει καβάλα 

στά ζῶα καί ἀκόµη καί τά ξύλα πού φέρνει στό σπίτι ἦ τό νερό ἀπό τήν βρύση 

τό φέρνει στήν πλάτη της. 
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Ἐάν εἶναι ἄτεκνος θεωρεῖται ὡς ἄχρηστη. Κανείς δέν τήν ἔχει σέ ἐκτίµησι. 

Κυρίως δέ στό σπίτι διαρκῶς τῆς λένε πού δέν ἔκανε παιδιά καί ἄφησε τόν 

ἄντρα της ἄκληρο. Ὅταν κάνει παιδιά, ἀλλά κορίτσια πάλι δέν βρίσκεται σέ 

ἐκτίµησι διότι ὅπως τῆς λέγουν καί ἔξω στήν κοινωνία «ἔκλεισε τήν πόρτα τοῦ 

ἀντρός της. Τό κακό θεωρεῖται µεγαλύτερο ὅταν δέν ἔχη ὁ ἄνδρας ἄλλα 

ἀδέλφια γιά νά µείνη τό γένος. Ὅταν κάνη ἀγόρια τότε ὅλοι εἶναι 

εὐχαριστηµένοι µαζί της καί ἡ θέσις της εἶναι εὐνοϊκή καί θεωρεῖται ὡς 

ὑπόδειγµα γυναικός. 

 

 

Στήν ἐκκλησία ἡ κάθε γυναῖκα ἔχει τήν θέσι της στόν γυναικονίτη. Μπροστά 

κάθονται οἱ γεροντότερες. Ὅσες ἔχουν ἀγόρια µπαίνουν µπροστά καί οἱ 

γυναῖκες πού ἔχουν κορίτσια παραµερίζονται ἀπό τίς πρῶτες. Τό ἴδιο γίνεται καί 

µέ τίς ἄτεκνες. Μία γυναῖκα εἶναι δυνατόν νά γίνῃ σεβαστή πολύ ὅταν εἶναι 

ὑπόδειγµα συζύγου, µητέρας, νύφης. Αὐτή µέ τόν καιρό γίνεται ὅλο καί πιό 

σεβάσµια καί µέ τίς συµβουλές της καί τήν πεῖρα της βοηθᾶ τίς νεώρερες. 

Οἱ γυναῖκες πού ἔχουν ἀγόρια περισσότερο καί ἔπειτα αὐτές πού ἔχουν κορίτσια 

παίρνουν πιό τιµητική θέσι στά πανηγύρια τοῦ χεριοῦ ἤ σέ ἄλλες τέτοιες 

ἐκδηλώσεις, ἀφοῦ θά δοῦν τά παλληκάρια ἤ τίς κόρες τους στό χορό. 

Ἡ γυναῖκα ποτέ δέν κάθεται στό τραπέζι γιά φαγητό ὅταν ἔχῃ ξένους ἄνδρες 

µουσαφιραίους (καλεσµένους). 
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∆ιήγησις τοῦ παπποῦ µου Γεωργίου Πάνου ἐτῶν 90 ἀπό τήν Ἁγιά Πρεβέζης 

γιά τό ὅτι δέν ἐπιτρέπονται στίς γυναίκες νά ἀνεβαίνουν καβάλα στά ζῶα. 

«Ὅταν ἦταν κατοχή (1942) εἰχαµε στό χωριό Ἰταλούς. Ἡ περιοχή µας εἶχε 

Ἰταλική κατοχή. Ἕνα ἀπόγευµα γυρνοῦσα ἀπό τό χτήµα µας. Μαζί µου εἶχα 

καί ἕνα γαϊδούρι λίγο χορτάρι καί εἶχα ἀνέβει καβάλα γιατί ἔκανε τροµερή 

ζέστη. Ἤταν βλέπεις παιδί µου καλοκαίρι. Ἀκόµα ὁ ἥλιος ἦταν ψηλά, δυό 

ὀργιές περίπου. Μπροστά ἀπό µένα ἦταν ἡ Ἀλεξάντρα τοῦ Βαγγέλη τοῦ 

Ντόβα. Ὅπως ξέρεις κι ἐσύ εἶναι ἀρκετά χοντρή. Στήν πλάτη της εἶχε λίγα 

ξύλα καί κάτι ζαρζαβατικά (λαχανικά καλοκαιρινά ὅπως ντοµάτες, αγγοούρια 

κ.λ.π.). Ἔτσι ἀπό τόν δρόµο, ἀπό τήν ζέστη καί 

τό φόρτωµά της εἶχε κοκκινήσει πολύ. Πίσω ἀπό ἐµένα ἔρχονταν µερικοί 

Ἰταλοί. Αὐτοί εἶχαν κατασκηνώσει λίγο πιό κάτω ἀπό τό χωριό, γιατί τότε τό 

χωριό δέν εἶχε νερό καί ἔτσι εἶχαν πάει οἱ πιό πολλοί κοντά στά νερά. Μόλις µέ 

εἶδαν ἐµένα καβάλα καί τήν γυναῖκα µπροστά φορτωµένη ἔρριξαν µιά 

ντουφεκιά στόν ἀέρα. Γυρίσαµε ὅλοι τροµαγµένοι νά δοῦµε τί συµβαίνει καί µέ 

διέταξαν νά κατέβω ἀπό τό ζῶο καί νά ἀνεβάσω τήν γυναῖκα. Ἐγώ ντράπηκα, 

ἀλλά ἄν δέν κατέβαινα θά µέ ντουφεκοῦσαν. Ἡ γυναίκα ὅµως δέν ἤθελε µέ 

κανένα τρόπο νά ἀνέβη. Ἐγώ ὅµως πού ἤξερα λίγα Ἰταλικά τῆς εἶπα ν’ ἀνεβῆ 

γιατί θά µᾶς σκοτώσουν. Μέ τό ζόρι τῆς ξεφορτώσαµε τό ζαλίκι ἀπ’ τήν 

πλάτη της καί τό φορτώσαµε στόν γάϊδαρο. Ἔπειτα τήν ἀνεβάσαµε µαζί µέ 

τούς Ἰταλούς στό γαϊδούρι. Σάν νά µήν ἔφταναν ὅµως αὐτά µέ ἔβαλαν νά 

τραβήξω καί τό γαϊδούρι ἀπό τό καπίστρι. Αὐτή εἶχε γίνει κατακόκκινη. Ἀλλά 

κι ἐγώ δέν πήγαινα πίσω. Τέτοια ντροπή δέν εἶχα περάσῃ ἄλλη φορά. Μέ 
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πρόσβαλαν τόσο ὥστε γιά ἕνα µῆνα κλείστηκα στό χτῆµα µας καί δέν 

ἀνέβαινα στό χωριό». 
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Συνεργασία καί ἀλληλοβοήθεια 

 

 

1) Ὅταν µιά οἰκογένεια ἔχει µία ἐργασία π.χ. µάζεµα τῶν ἐλιῶν ἤ θερισµό ἤ 

ὅταν χτίζεται ἕνα σπίτι ἤ ὅταν φτειάχνῃ µιά οἰκογένεια ἕνα φοῦρνο τότε 

πηγαίνουν µέλη ἄλλων οἰκογενειῶν γιά βοήθεια. Ἡ βοήθεια εἶναι κατά 

κάποιον τρόπο δανεική, διότι ἀνταποδίδεται µέ τήν πρώτη εὐκαιρία. 

 

 

2) Συνεργάζονται ἐπίσης τά ἄτοµα καί ὅταν πρόκειται νά γίνῃ κάτι κοινοτικό 

π.χ. ἐκκλησία, σχολεῖο. Τό σχολεῖο πού ὑπάρχει τώρα στό χωριό µου Ἁγιά 

Πρεβέζης ἔχει κτισθῇ ἀπό µιά τέτοια συνεργασία. Ἐπίσης µέ συνεργασία 

γίνονται καί οἱ διάφοροι κοινοτικοί δρόµοι. 

 

 

3) Τσελιγκάτο. Μπαίνουν πολλοίσυνέταιροι καί ἔχουν πολλά κοπάδια. 

Συγκεντρώνουν ὅλα τά βοσκοτόπια πού ἔχουν συνεταιρικά. Συνεταιρικά 

γίνονται ὅλες οἱ δουλειές. Ὁ καθένας πηγαίνει ἐκεῖ ὅπου τά καταφέρνει 

καλύτερα. Προφυλάσσουν τά συµφέροντά τους ἀπό ἄλλους τσέλιγκες. 

Ἐπίσης ἄλλη µορφή εἶναι νά ἔχῃ κάποιος πολλά κοπάδια καί νά τά µισθώνῃ 

σέ ἄλλους ἀνθρώπους. Τό µίσθωµα αὐτό γίνεται κατά διαφόρους τρόπους. Ἤ 

παίρνουν τό κοπάδι καί ἀµέσως τό χωρίζουν στήν µέση, ἐάν ὁ µισθώνων δέν 
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µπορεῖ νά προσφέρη καθόλου ἐργασία καί ὁ µισθωτής δέν µπορεῖ νά προσφέρῃ 

τίποτε στόν συναιτερισµό ἤ ἐάν ὁ µισθωτής βάλῃ ἕνα µερίδιο µοιράζουν τά 

ἔσοδα τοῦ κάθε χρόνου. Τά µέλη τῶν οἰκογενειῶν των συνδέονται στενά καί 

ὀνοµάζονται βλάµηδες. 
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Ἐνοχικόν δίκαιον 

 

 

1) Ἡ δωρεά ἐγίνετο ἄγραφος καί ὁ δωρητής τήν ἔπαιρνε πίσω σέ περιπτώσεις 

πού δέν ἐγίνοντο ἀποδεκτοί οἱ ὅροι του. 

 

 

2) Ὅταν ἐπρόκειτο κάποιος νά πουλήσῃ κινητά ἤ ζῶα δέν ἦτο ὑποχρεωτικό νά 

πωληθοῦν σέ συγγενικά πρόσωπα. Ὅταν ὅµως ἐπρόκειτο περί ἀκινήτων 

σπιτιῶν ἤ κτηµάτων τότε προτιµοῦνται οἱ συγγενεῖς, ἀκόµη κι ἄν χάσῃ αὐτός 

πού τά πωλεῖ. Αὐτό γίνεται διότι δέν θέλουν νά βάλουν µεταξύ τῶν συγγενῶν 

ξένο ἄνθρωπο. 

 

 

3) Μίσθωσις. Προκειµένου πέρι χωραφιοῦ ὁ ἰδιοκτήτης αὐτοῦ τό ἔδινε σ’ ἕναν 

πού εἶχε βόδια. Ὁ ζευγᾶς τό ὄργωνε καί µαζί µέ τόν ἰδιοκτήτη ἔβαζαν µισά-

µισά τόν σπόρο. Ὅταν τό θέριζαν ἔκαναν ἴση ἐργασία καί µοίραζαν τό γέννηµα 

(τόν καρπό). Τίς ἐλιές τίς ἔδινε ὁ ἰδιοκτήτης σέ κάποιον νά τίς µαζέψῃ: ἔπαιρνε 

ὁ ἰδιοκτήτης τά 4/5 τῆς ἐσοδείας ἐνῶ ὁ ἐνοικιαστής µόνο τό 1/5 τῆς ἐσοδείας. 

 

 

4) Ὅταν κάποιος ἔµπαινε µεσίτης σέ κάποια πώλησι ἤ σέ ἀρραβῶνα ἔπαιρνε 

ἀµοιβή. Κυρίως ἡ ἀµοιβή συνίστατο εἰς κάποιο εἶδος ἤ καί χρήµατα. 
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5) Στοιχήµατα. Τά στοιχήµατα τίθενται ἐνώπιον µαρτύρων ἤ καί χερίς 

µάρτυρας. Ἐκεῖνος πού βάζει στοίχηµα εἶναι ὑποχρεωµένος νά κρατήσῃ τό 

στοίχηµα διότι ἕχει ἰσχύν ὄρκου καί δέν δύναται νά ἀθετηθῆ. 

 

 

6) Ὅταν ὑπάρχη µία διαφορά τότε κάποιος συµβιβάζει τούς δύο αὐτούς 

ἀνθρώπους. Ἡ διαφορά µπορεῖ νά ἔχῃ προκληθῆ ἤ ἀπό διανοµή κληρονοµιᾶς ἤ 

ἀπό κάποια ζηµιά πού ἔκανε κάποιος µέ τά ζῶα του στό χωράφι ἤ τό κτῆµα 

τοῦ ἄλλου. Ὁ συµβιβαστής δέν εἶναι ἕνας τυχαίος ἄνθρωπος. Συνήθως ἔχει 

κάποια ἡλικία καί εἶναι ἕνα ἔντιµο πρόσωπο πού τό ἐµπιστεύονται καί οἱ δυό 

µεριές. Πρέπει νά ἔχῃ ἐκτός ἀπό τήν ἐντιµότητα του καί κάποια εὐγλωτία καί 

τήν ἰδιότητα νά πείθῃ. 
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Ἐµπράγµατον δίκαιον 

 

 

1) Κυριότης πράγµατος 

 

 

Ὁ κάτοχος ἑνός χωραφιοῦ χωρίζει τό χωράφι του ἀπό τούς γείτονες ἤ µέ 

µικρούς πασάλους πού δείχνουν τό ὅριον τοῦ ·εραφιοῦ ἤ µέ µεγάλες πέτρες πού 

τοποθετήθηκαν ἀπό τούς ἀνθρώπους ἤ ἀπό φυσικά σύνορα δηλαδή βράχους ἤ 

δέντρα ἤ κάτι ἄλλο πού νά µήν µετακινεῖται. 

 

 

Τά ζῶα δέν ἔχουν ἰδιαίτερα χαρακτηριστικά ἐκτός ἀπό τά κουδούνια, τά ὁποία 

ὁ καθένας διαλέγει µέ τό προσωπικό του γοῦστο. Πάντως ὁ καθένας γνωρίζει 

πολύ καλά τά ζῶα τοῦ κοπαδιοῦ του. 

 

 

Πολλές φορές τυχαίνει σ’ ἕνα κτῆµα τό µέν ἔδαφος νά εἶναι τοῦ ἑνός τά δέ 

δένδρα νά εἶναι κάποιου ἄλλου. Αὐτό γίνεται διότι ὅταν τά ἀδέλφια χωρίζουν 

τά κτήµατά τους θέλουν νά µήν ἀποξενωθοῦν. ∆ιά τοῦτο παίρνει ὁ ἕνας τά 

δένδρα καί ὁ ἄλλος τήν γῆ. Ἐπίσης πολλές φορές αὐτή ἡ γῆ χρησιµεύει καί 

γιά πέρασµα ἤ ἡ γῆ γιά κάποια ἄλλη δουλειά. 
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Ἐπίσηςὅταν οἱ κλῶνοι ἑνός δένδρου ἀπό τό ἕνα κτῆµα βρίσκονται πάνω ἀπό τό 

διπλανό χτῆµα τότε οἱ καρποί πού ἔχει καί πέφτουν στό διπλανό χτῆµα π.χ. 

ἐλιές, εἶναι τοῦ ἰδιοκτήτη του κι ὄχι αὐτοῦ πού πέφτει στό χτῆµα του. Μόνο 

ὅταν οἱ γείτονες εἶναι µαλωµένοι δέν ἀφήνουν τούς ἄλλους νά µαζέψουν τόν 

καρπό τους. 

 

 

Ὅταν κάποιος χρησιµοποιεῖ ἕνα κτῆµα ἤ ἕνα σπίτι ἐπί 15 συνεχῶς χρόνια τότε 

δέν µπορεῖ κανείς νά τόν διώξῃ. Ἔχει κάποιος δικαίωµα νά περάσῃ µέσα ἀπό 

κάποιο κτῆµα ὅταν τό δικό του κτῆµα δέν ἔχει ἀπό ἄλλη µεριά δρόµο, ἤ ὅταν 

στό ξένο κτῆµα ὑπάρχῃ πηγή. 
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∆άνειον. ∆άνεια ἐδίδοντο τῇ ἐγγυήσει κάποιου εὐηπολήπτου πολίτου. 

Ἐπροστατεύετο ὁ δανειστής ὑπό τῆς ἀρχῆς. Σέπερίπτωσι πού ἀδυνατοῦσε νά 

ἐξοφλήσῃ ἡ περιουσία διεβιβάζετο στόν δανειστή (ἡ λεγόµενη προσθήκη). Σέ 

περίπτωσι πού δέν ἔφθανε ἡ περιουσία τοῦ ὀφειλέτου ἐπλήρωνε τήν διαφορά ὁ 

ἐγγυητής. 

 

 

Τόκοι ὑπερβολικοί ὑπῆρχαν. Εἶχε ἀναπτυχθῆ ἡ τοκογλυφία. Ἔφθανε 

ἑπτακόσια καί χίλια τοῖς ἑκατό. Πτώχευαν πάρα πολλές οἰκογένειες διά τοῦ 

θεσµοῦ αὐτοῦ ἐνῷ ἀντιθέτως ἡ περιουσία συγκεντρώθηκε στά χέρια τῶν 

τοκογλύφων. 
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Βασκανιά. Ἄνθρωποι πού µάτιαζαν εἶναι κυρίως αὐτοί πού ἔχουν πυκνά καί 

σµιχτά φρύδια, καθώς καί οἱ ἄκληροι (ἄτεκνοι). Ματιάζονται δέ ἄνθρωποι 

πάσης ἡλικίας περισσότερο ὅµως τά βρέφη, τά παιδιά οἱ νέοι καί οἱ νέες, καθώς 

καί ζῶα, ἀλλά καί ἄψυχα ἀντικείµενα. Αὐτός πού µατιάζεται ἤ πέφτει ἀµέσως 

κάτω καί βγάζει ἀφρούς καί ἀσπρίζουν τά µάτια του ἤ χάνει τήν ὄρεξί του καί 

ἀρρωσταίνει. 

 

 

Τό βάσκαµα ἀποτρέπεται µέ τό φτύσιµο ἤ µέ τήν χρησιµοποίησι διαφόρων 

ἀντικειµένων. Ὁ ἄνθρωπος κυρίως προφυλάσσεται µέ τά φυλακτά πού γίνονται 

ἀπό θυµίαµα, ἀπό λείψανα θαυµατουργῶν Ἁγίων καί ἀπό χῶµα ἀπό 

σταυροδρόµι. Γιά τά ζῶα καί τά ἄψυχα χρησιµοποιεῖται κυρίως τό σκόρδο (καί 

τό πέταλο). Γιά νά γίνῃ ἡ διάγνωσις τῆς βασκανίας ἔριχναν σ’ ἕνα ποτήρι µέ 

νερό λίγες σταγόνες λάδι. Ἄν τό λάδι ἔµενε ἀκίνητο δέν ἦταν µατιασµένος. Ἄν 

σκορπίζονταν ἦταν, καί ἦταν τόσο περισσότερο βασκαµένος ὅσο µεγαλύτερη 

ἦταν ἡ ταχύτητα πού σκορπίζονταν τό λάδι. Γιά νά θεραπευθῆ λοιπόν ὁ 

βασκαµένος ἔπρεπε ἤ νά τόν φτύσῃ τό πρόσωπο πού τόν βάσκανε ἤ νά πιῇ λίγο 

ἀπό ἕνα µῖγµα πού ἀποτελεῖται ἀπό τό νερό µέ τό λάδι 
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πού ἔγινε ἡ διάγνωσις τῆς βασκανίας µέσα στό ὁποίο ἔχουν ρίξει λίγο χῶµα ἀπό 

ἕνα σταυροδρόµι τό ὁποίο πατιέται πολύ καί εἶναι σχεδόν βέβαιο ὅτι θά ἔχῃ 

περάσῃ ὁ βασκάνων. Ἄν εἶναι γνωστό ποιός ἐβάσκανε τότε παίρνουν λίγο χῶµα 

µπροστά ἀπό τήν πόρτα του. Ἐπίσης γιατρεύεται καί µε τό κάπνισµα 

λουλουδιῶν τοῦ ἐπιταφίου. 
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Ἀπαλλαγή ἀπό ἀπιδηµία. ∆ιήγησις τοῦ παπποῦ µου Γεωργίου Πάνου ἐτῶν 90 

ἀπό τήν Ἁγιά Πρεβέζης ἀπόφοιτος ∆ηµοτικού-γεωργός. 

 

 

«Ὅταν ἔπεφτε στό χωριό καµµιά ἐπιδηµία ἀµέσως τότε καλούσαµε τόν παπᾶ 

νά διαβάσῃ µιά εὐχή γιά νά φύγῃ τό κακό. Θυµᾶµαι µιά φορά ὅταν ἤµουνα 

µικρός εἶχε πέσει στό χωριό εὐλογιά. Πολλοί ἄνθρωποι πέθαιναν ὁµαδικά καί ὁ 

κίνδυνος κρέµονταν πάνω ἀπό τά κεφάλια ὅλων µας. Αὐτούς πού πέθαιναν 

µερικοί πιό τολµηροί τούς σκέπαζαν µέ ἀσβέστη καίτούς κουβαλοῦσαν λίγο πιό 

ἔξω ἀπό τό χωριό καί τούς ἕθαβαν, χωρίς κανείς νά τούς ἀσπασθῆ. Αὐτό ἦταν 

πολύ κακό γιατί σάν κατάρα στό λέει κάποιος. “Νά µήν βάλῃ κανείς χείλη 

ἐπάνω σου” καί ἐννοεῖ νά µήν σέ ἀσπασθῆ κανεῖς στό θάνατό σου. Ἔτσι ὅλοι 

εἶχαν λουφάξει (βουβαθεῖ) ἀπό τόν τρόµο. Τότε µερικοί γέροι εἶπαν νά 

σταυρώσωµε τό χωριό. 

 

 

Βάλαµε στά τέσσερα σηµεῖα πού σχηµατίζουν σταυρό καί κλείνουν µέ τό 

σχῆµα τους τό χωριό τέσσερους µεγάλους ξύλινους σταυρούς. Καί ὦ τοῦ 

θάµατος τότε τό κακό σταµάτησε ἀµέσως. Ἀπό τούς τέσσερεις σταυρούς πιό 

πολύ διατηρήθηκε ὁ ἕνας πού ἦταν µέχρι τελευταῖα καί βρίσκινταν στήν θέσι 

πού σήµερα λέγεται Σταυρός στό ἔµπα τοῦ χωριοῦ». 
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Πληροφορίες τῆς γιαγιάς µου Εὐγενίας Πάνου γένος Στέλιου ἐτῶν 89 

οἰκοκυρά, ἀγράµµατος ἀπό τήν Ἁγιά Πρεβέζης διά τάς δεισιδαιµόνους δοξασίας 

σχετικάς πρός διαφόρους ἐνεργείας καί ἀπαγορεύσεις. 

 

 

«Ὅταν κάποιος πηγαίνει σέ ταξίδι δέν πρέπει στό σπίτι νά σκουπίζουν ὅλη τήν 

µέρα». 

 

 

«Τά ψίχουλα µετά τό φαΐ δέν πρέπεινά πετιοῦνται ἔξω τό βράδυ διότι µπαίνουν 

οἱ διαβόλοι στό τραπέζι καί παίρνουν µέρος». 

 

 

«Τά σκουπίδια ὅταν σκουπισθῇ τό σπίτι τό βράδυ δέν τά βγάζοµε ποτέ ἔχω 

γιατί εἶναι κακό, ἀλλά τά ἀφήνουµε γιά τήν ἄλλη µέρα». 

 

 

«Ὅταν πέσῃ ὁ ἥλιος δέν κάνει νά δώσῃς δανεικό προζύµι». 

 

 

«Ὅταν χύνεται λάδι κάτι κακό θά γίνῃ γιατί τό χύσιµο τοῦ λαδιοῦ εἶναι 

γουρσουζιά». 
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«Ἀπαγορεύεται νά πηδήσῃ τόν πεθαµένο γάτα γιατί θά βρυκολακιάσῃ». 

«∆έν κάνει ἕνας νιόπαντρος νά µπῇ µέσα στήν ἐκκλησία κατά τήν τελετή τοῦ 

γάµου κάποιου πρίν κλείση ἕνα χρόνο». 
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Ἀστρολογία-µετεωρολογία 

 

 

Πληροφορίαι τοῦ ∆ηµητρίου Σκάρπου ἐτῶν 89, ἀγραµµάτου, γεωργοῦ. 

«Πρῶτα ὅταν δέν εἶχαµε ρολόγια µετρούσαµε τόν χρόνο µέ τό πόσες ὀργιές 

ἦταν ψηλά ὁ ἥλιος. Ἔτσι λέγαµε ὅτι ὁ ἥλιος ἀνέβηκε τρεῖς ὀργυιές ὅταν 

θέλαµε νά ποῦµε σέ κάποιον ὅτι ὄχι µόνο ξηµέρωσε, ἀλλάµεσηµέριασε κιόλας». 

«Τό φεγγάρι τά παλιά χρόνια τό εἶχαµε πάντα ὁδηγό µας σέ ὅλες τίς δουλειές 

µας. Τό φεγγάρι ἔχει σχέσι καί µέ τά φυτά καί µέ τούς ἀνθρώπους. Ἀπό τούς 

ἀνθρώπους αὐτοί πού σεληνιάζονται ὅπως λέµε κάθε φορα πού τό φεγγάρι κάνει 

τόν κύκλο του αὐτοί γίνονται χειρότερα. Ἀλλά καί τά φυτά προσέχοµε νά τά 

φυτεύοµε ἀνάλογα µέ τό ποσό µερῶν εἶναι τό φεγγάρι. Ἀλλά ἐκεῖ πού πρέπει 

νά προσέχῃ κανείς εἶναι ὅταν ἕνας κόβῃ ξύλα γιά κάψιµο ἤ δοκάρια γιά σπίτι. 

Αὐτά µπορεῖ νά τά κόβῃ ἀφοῦ γεµίσει τό φεγγάρι καί µετά. Ἄν τά κόψῃ πρίν 

τότε θά µπῇ τό σοράκι καί θά τά φάῃ. 

 

 

Ἀπό τό φεγγάρι καταλαβαίναµε καί τόν καιρό. Ὅταν ἄρχιζε καινούργιο 

φεγγάρι καί εἶχε τίς ἄκρες του γυρισµένες σάν ἀγκίστρια θά ἔκανε ξηρασία. 

Ὅταν ἄρχιζε καινούργιο φεγγάρι καί εἶχε καλό καιρό τότε ἡ καλοκαιρία θά 

κρατοῦσε ὅλο τό φεγγάρι, ἐνῶ ὅταν ἄρχιζε τό φεγγάρι µέ κακό καιρό τότε ἡ 

κακοκαιρία θά κρατοῦσε ὅλο τό φεγγάρι. 
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Πολλές φορές γύρω ἀπό τό φεγγάρι γίνεται ἕνας κύκλος σάν ἀπό σύννεφα. Ἀπό 

τήν µεριά πού θά χαλάσῃ ὁ κύκλος, θά ἐπικρατήσῃ ὁ καιρός πού βρίσκεται ἀπό 

τήν µεριά αὐτή. 

 

 

Κι ἀπό τόν ἥλιο καταλαβαίναµε τόν καιρό. Ὅταν ἔβγαινε ὁ ἥλιος τό πρωΐ, 

ἀλλά ἦταν σάν ἄσπρος τότε θά ἔκανε ἄσχηµο καιρό. Ἐνῶ τό βράδυ ὅταν 

ἔπεφτε ὁ ἥλιος καί εἶχε τήν προηγούµενη ὄχι καλό καιρό καί ὁ ἥλιος ἔβγαινε 

γιά λίγο ἐνῶ ἔπεφτε καί κοκκίνιζε τριγύρω τότε τήν ἄλλη µέρα θά ἔκανε καλό 

καιρό. 

 

 

Ὅσο γιά τούς µῆνες ἄλλοι ἦταν καλοί καί ἄλλοι κακοί. Ὁ Μάρτιος ἦταν 

ἰδιότροπος µήνας. Ἄλλοτε κάνει κρῦο κι ἄλλοτε σέ καίει ὁ ἥλιος καί σέ 

µαυρίζει. Ἀλλά ἔχει καί δίκιο ὁ κακοµοίρης νά κάνῃ ἔτσι µέ τά βάσανα πού 

ἔχει. Ὁ Μάρτης, πού λές, ἔχει µιά πολύ ὄµορφη γυναίκα. Ὅταν τήν βλέπῃ νά 

κάθεται βλέπει πόσο ὄµορφη εἶναι καί ἀνοίγει ἡ καρδιά του. Γελάει τότε καί 

µαζί του γελάει ὅλος ὁ κόσµος. Ὁ ἥλιος βγαίνει τότε παντοῦ εἶναι καλωσύνη. 

Τί τά θέλεις ὅµως ἡ γυναίκα του ἔχει ἕνα κουσούρι (ἐλάττωµα) εἶναι 

σακάτισσα ἡ καϋµένη ἀπό τό ἕνα πόδι της καί κουτσαίνει. Ὅταν σηκώνεται νά 
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κάνῃ καµµιά δουλειά τήν βλέπει ὁ Μάρτης νά κουτσαίνῃ καί βαλαντώνεται 

(πικραίνεται). Ἔτσι ἀρχίζει νά κλαίῃ. Τότε συννεφιάζει καί βρέχει. Καµµιά 

φορά θυµώνει καί τά βάζει µέ τούς ἀνθρώπους. Ἔχουν καί οἱ µῆνες τά δικά 

τους ὅπως κί ἐµεῖς. 

 

 

Ὁ Μάης εἶναι ἄσχηµος µήνας γιά τούς ἀνθρώπους. Κυρίως κανείς δέν πρέπει 

νά παντρευτῇ, τόν Μάη. 

 

 

Τόν Αὔγουστο ἔχουµε τά µεροµήνια. Ἀρχίζουν ἀπό τίς 1 Αὐγούστου καί 

τελειώνουν στίς 12 τοῦ Αὐγούστου, µία µέρα γιά κάθε µῆνα. Κάθε µία ἀπό τίς 

12 αὐτές µέρες ἀντιπροσωπεύει καί ἕνα µῆνα καί ἀναλόγως µέ τήν µέρα αὐτή 

θά εἶναι κι ὁ µήνας. Ἄν ἡ µέρα εἶναι καλή ἤ κακή τό ἴδιο καί ὁ µήνας. Ἡ 1 

Αὐγούστου ἀντιστοιχεῖ στόν Αὔγουστο, ἡ 2α Αὐγούστου στόν Τρυγητή 

(Σεπτέµβρη), ἡ 3η Αὐγούστου στόν Ἄη-∆ηµήτρη (Ὀκτώβρη) ἡ 4η 

Αὐγούστου στό Νοέµβρη, ἡ 5η Αὐγούστου στόν Ἅη-Ἀντρέα (∆εκέµβριο), ἡ 

6η Αὐγούστου στόν Γενάρη, ἡ 7η στόν Φλεβάρη, ἡ 8η στόν Μάρτη, ἡ 9η 

στόν Ἀπρίλη, ἡ 10η στόν Μάη, ἡ 11η στόν θεριστή (Ἰούνιο), ἡ 12η 

Αὐγούστου στόν Ἀλωνάρη (Ἰούλιο). 
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Οἱ µέρες αὐτές εἶναι ἄσχηµες, κυρίως οἱ µέρες πού δείχνουν τούς χειµωνιάτικους 

µῆνες καί ὁ καιρός κακός. Ἔτσι φυσοῦν ἀέρηδες καί δέν κάνει ὁ κόσµος µπάνιο. 

Ἀπό τίς µέρες τῆς βδοµάδας ἄλλες εἶναι καλές καί ἄλλες γουρσούζικες. Ἡ 

∆ευτέρα εἶναι καλή µέρα καί εἶναι καλή γιά κάθε ἀρχή. Ἡ Τρίτη εἶναι πολύ 

γουρσούζικη µέρα. Καµία ἀρχή δέν πρέπει νά γίνεται. Οὔτε νά ἀρχίσῃ τήν 

σπορά, οὔτε χτίσιµο οὔτε ἄλλη δουλειά ἀπό τήν ἀρχή. Καλύτερα νά µήν κάνῃς 

τίποτα τήν µέρα αὐτή ἄν δέν ἔχῃς ἀρχίσει. Ἡ Τετάρτη δέν εἶναι γουρσούζικη 

ἀλλά οὔτε καί ἡ ἐνδεδειγµένη µέρα γιά κάτι καλό. Ἡ Πέµπτη εἶναι καλή 

µέρα. Ἔτσι ὅταν κάποιος δέν µπορῇ νά παντρευτῇ Κυριακή παντρεύεται 

Πέµπτη. Μόνο πού τήν µέρα αὐτή δέν κάνει νά κόβῃς φουστάνι ἤ τίποτε ἄλλο 

στήν µοδίστρα ἤ στό ράφτη. 

 

 

Ἡ Παρασκευή δέν εἶναι κι αὐτή καλή µέρα. Τό Σάββατο εἶναι ἀφιερωµένο 

στούς πεθαµένους καί ἔτσι δέν εἶναι καλή µέρα γιά τούς ζωντανούς. Ἡ 

Κυριακή εἶναι µέρα χαρᾶς. Σ’ αὐτήν γίνονται οἱ γάµοι, ἀλλά καί οἱ ἀρραβῶνες 

καί κάθε ἄλλη χαρά». 

 

 

«Ὁ ἀέρας ἀναλόγως ἀπό πού φυσάει ἔχει καί τό ὄνοµα του. Ἐµάς ἐδῶ µᾶς 

πιάνει πολύ ὁ γαρµπής (βορειοδυτικός). Αὐτός τόν χειµῶνα φέρνει φουρτοῦνες 

(θύελες) καί χαλάζι. Τό καλοκαίρι ἀπό τό ἴδιο µέρος φυσάει ὁ µαϊστρος καί 

φέρνει φρέσκο καί δροσεράδα. Γι’ αὐτό καί οἱ θάλασσες µας τά ἀπογέµατα 
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ἔχουν κῦµα. Ἄλλος εἶναι ὁ γραῖος (βοριάς). Κι αὐτός µᾶς πιάνει τόν χειµῶνα 

πολύ καί εἶναι πολύ κρύος γιατί φυσάει ἀπό τά βουνά πού ἔχουν χιόνι. Ἄλλος 

εἶναι ὁ γραιολεβάντες (βορειοανατολικός) ὁ σιρόκος (νότιος), ἡ ὄστρια. 

Ὅταν ἔχη κακό καιρό ἔρχεται καµµιά φορά φουρτούνα (ανεµοστρόβιλος). Ὁ 

ἀέρας αὐτός κάνει µεγάλο κακό στούς ἀνθρώπους γιατί ὑπάρχουν σ’ αὐτό 

δαίµονες µέσα. Ἀλίµονο ὅµως ἄν µιά τέτοια φουρτούνα σέ βρῆ στήν θάλασσα.  

 

 

Ἐγώ µιά φορά ἐρχόµουνα 

ἀπό τούς Παξούς µέ ἕνα καΐκι. Στό δρόµο βλέπουµε ξαφνικά µιά φουρτούνα 

στήν θάλασσα νά φέρνῃ γύρα σάν δαιµονισµένη καί ὅλο µᾶς πλησίαζε. 

Τότε ὁ καπετάνιος ἔτερξε καί πῆρε τό µαυροµάνικο µαχαίριπού εἶχε καί ἔκοψε 

ὅπως λέγανε ὅλοι τήν φουρτούνα. Πραγµατικά διαλύθηκε ἀµέσως. Ἐγώ ὅµως 

δέν κατάλαβα πῶς ἀκριβῶς τήνἔκοψε γιατί τότε ἤµουνα µικρός. Πάντως ἀπό 

ὅτι ἄκουσα ἄν ξέρῃς τί πρέπει νά κάνῃς καί ἔχεις καί ἕνα µαυροµάνικο µαχαίρι 

δέν φοβάσαι τίποτα. 

 

 

Ἐπικίνδυνα εἶναι καί τά ἀστροπελέκια (κεραυνοί). Ἐµᾶς ἐδῶ ἄν καί εἴµαστε 

ψηλά ποτέ δέν ἔχουν πέσει γιατί ἔχουµε τόν Ἄη-Θανάση µεγάλη ἡ χάρι του. 

Πάντως ὅπου καί νά βρεθῇς γιά νά µήν πάθης κανένα κακό πρέπει νά λές 

“Μέγα τ’ ὄνοµα τῆς Ἁγίας Τριάδος” 
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Ὅταν κατά τήν βροχή βγαίνει ἡ καµάρα τῆς Ἀράχνης (οὐράνιο τόξο) τότε 

σηµαίνει πῶς θά βρέξῃ δυνατά. Λένε ὅτι ὅποιος µπορέσει καί τό πηδήσει θά 

γίνῃ ἀγόρι ἄν εἶναι κορίτσι καί κορίτσι ἄν εἶναι ἀγόρι. 

 

 

Ὅταν ἡ γάτα πλένεται τότε θά βρέξῃ. Τό ἴδιο γίνεται κι ὅταν λαλήσουν τά 

κοκόρια πρίν τά µεσάνυχτα. Ὅταν τά ζῶα τρέχουν καί πηδοῦν τότε θά κάνῃ 

κακοκαιρία. Ὅταν τσιµποῦν οἱ µυῖγες θά βρ΄ξῃ, τό ἴδιο γίνεται κι ὅταν ὁ ἥλιος 

καίει πολύ». 
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Μαντική 

 

 

Πληροφορίαι τῆς γιαγιᾶς µου Εὐγενεῖας Πάνου τό γένος Στέλιου ἐτῶν 89 

ἀγράµµατος οἰκοκυρά. 

 

 

«Ὅταν γαυγίζῃ σκύλος κάτω ἀπό ἕνα σπίτι τότε κάτι κακό θά γίνῃ στό σπίτι 

αὐτό». 

 

 

«Ὅταν µιά κότα ἑνός σπιτιοῦ λαλήση σάν κόκορας καί µάλιστα ἀπό τήν ∆ύσι, 

τότε κάποιος θά ἀρρωστήσῃ ἀπό τό σπίτι καί θά πεθάνῃ. Γι αὐτό τό 

γρηγορότερο πρέπει νά κόψουν τό κεφάλι τῆς κότας αὐτῆς καί νά τό πετάξουν». 

 

 

«Ὅταν φωνάζῃ µιά κουκουβάγια ἔχω ἀπό τό σπίτι κάτι κακό θά γίνῃ». 

 

 

«Ὅταν ἀπό κάποιο µέρος περνᾶνε κοπάδι πουλιά κάτι θά γίνῃ. Θά εἶναι καλό ἤ 

κακό ἀνάλογα µέ τό πῶς πετάνε τά πουλιά». 
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«Ἄν ὀνειρευτῆς φίδι ἔχεις κάποιο ἐχθρό». 

 

 

«Ἄν ὀνειρευτῇς σκύλο ἔχεις ἐχθρό, τόσο µεγάλο, ὅσο καί τό µέγεθός του, ἄν 

γάτα ὑπάρχουν γιά σένα κακές γλῶσσες». 

 

 

«Τό κόκκινι χρῶµα σηµαίνει γρήγορο». 

 

 

«Ἄν βλέπῃς ὅτι σοῦ βγαίνει δόντι κάποιος θά πεθάνῃ. Ἄν δέν σέ πονάῃ θά 

πεθάνῃ κάποιος ξένος, ἄν σέ πονάῃ κάποιος δικός σου καί µάλιστα ὅσο 

περισσότερο σέ πονάει τόσο πιό συγγενής σου θά εἶναι». 

 

 

«Ἄν κάποιος πεθαµένος σοῦ πάρῃ ἕνα πρᾶγµα ἀπό τό σπίτι σου κάποιος δικόσ 

σου θά πεθάνῃ». 

 

 

«Ἄν δῆς θάλασσα καί εἶναι τρικυµισµένη θά ἀρρωστήσῃς βαριά καί µέ 

δύσκολία θά γλυτώσῃς. Ἄν εἶναι ἥσυχη ὅλα θά πᾶνε καλά γιά σένα». 
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«Ἄν δῇς νερό καί εἶναι καθαρό καί µάλιστα ἀπό πηγῄ, εὐτυχία σέ περιµένει, 

ἄν εἶναι θολό πίκρες καί βάσανα θά ἔχῃς». 

 

 

«Ἄν δῇς ἄσπρα αὐγά θά τσακωθῇς µέ κάποιον πολύ». 

 

 

«Ἄν κλαῖς µεγάλη χαρά θά λάβῃς». 

 

 

«Ἄν τρῶς γλυκά πίκρα θά πάρῃς». 

 

 

«Ἄν δῇς πώς πέθανε κάποιο πρόσωπο ἀγαπηµένο, εἶναι πολύ καλά». 

 

 

«Ἄν δῇς ὅτι ἔχει ἀνοίξει κάποιος λάκος στό σπίτι σου κάποιος θά πεθάνῃ». 

 

 

«Ἄν παίζῃ τό µάτι σου κάποιον θά δῇς». 
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«Ἄν τό αὐτί σου κουδουνίζῃ κάτι θά µάθῃς, ἄν εἶναι τό δεξί καλή εἴδησι, κι ἄν 

εἶναι τό ἀριστερό κακή εἴδησι». 

 

 

«Ἄν φταρνιστῇς κάποιος σέ λογοπιάνει». 

 

 

«Ἄν σέ πιάσει λόξυγκας κάποιος µιλάει γιά σένα». 

 

 

«Ἄν σέ τρώῃ ἡ δεξιά σου παλάµη θά δώσῃς χρήµατα, ἄν ἡ ἀριστερή σου 

παλάµη τότε θά πάρῃς χρήµατα». 

 

 

«Ἄν σέ τρώῃ ἡ µύτη σου θά φᾶς ξύλο». 

 

 

«Ἄν σέ τρῶῃ τό πόδι σου ἀπό κάτω θά κάνῃς δρόµο». 

 

 

«Ἀπό τήν ὠµοπλάτη τοῦ ἀρνιοῦ πού σφάζεται τό Πάσχα νά δῇς τί θά γίνῃ τήν 

χρονιά στό σπίτι αὐτό. Ἄν θά πεθάνῃ κανείς, ἄν θά γεννηθῇ κανείς καί ἄν θά 

ἔχῃ µερεκέτια (γεννήµατα) στό σπίτι». 
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«Τήν ἡµέρα τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Κλήδονα 24 Ἰουνίου τό µεσηµέρι µπορεῖς 

µέ ἕνα καθρέφτη στό πηγάδι νά δῇς ποιόν θά πάρῃς ἄντρα. Πρέπει νά φορᾶς 

κόκκινο καθώς θά πηγαίνῃς στό πηγάδι καί νά µήν µιλᾶς στό δρόµο. Ὅταν 

ρίξῃς τόν καθρέφτη στό πηγάδι βλέπεις στόν καθρέφτη τό πρόσωπο αὐτοῦ πού 

θά παντρευτῆς. Πολλές φορές ὅµως βλέπεις εἰκόνες ἀπό ἄλλα γεγονότα ὅπως 

ἀπό θανάτους». 
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Τό παραµύθι τῆς κακιᾶς πεθερᾶς. ∆ιήγησις τῆς γιαγιᾶς µου Εὐγενείας Πάνου. 

«Μιά φορά κι ἕνα καιρό ἦταν µιά κοπέλα. Η῏ταν ὅµορφη σάν τά κρύα νερά. 

Τήν εἶδε µιά µέρα ἕνα παλληκάρικαί τήν ἀγάπησε. Τήν ζήτησε σέ γάµο καί 

τήν παντρεύτηκε. Ἐπειδή ὅµως ἦταν φτωχός πῆγε στήν ξενητειά καί ἄφησε 

τήν γυναῖκα του µέ τούς γονεῖς του. 

 

 

Ἡ πεθερά ὅµως ἦταν κακιά καί δέν ἀγαποῦσε καθόλου τήν νύφη της. Ὅταν 

κάθονταν νά φᾶνε ἡ πεθερά ὅλο εὕρισκε δικαιολογίες νά σηκώσῃ τήν νύφη της. 

Σήκω νύφη κάποιος φωνάζει. Πήγαινε ἡ νύφη καί δέν ἔβλεπε κανένα. Ὅταν 

πήγαινε πάλι νά φάῃ ἡ νύφη τότε ἡ πεθερά τῆς ἔλεγε. Σήκω νύφη νά µᾶς 

φέρῃς τό νερό. Ἔτρεχε ἡ νύφη νά φέρῃ νερό. Ὅσο ἔλιπε ἡ νύφη αὐτοί τρώγανε 

γρήγορα-γρήγορα καί στό τέλος ἔλεγαν στήν νύφη: «Ξορτάτος ὁ ἀφέντης-

ξορτάτη ἡ κυτά σήκω νύφη νά σηκώσῃς τό φαγητό». Ἔτσι ἡ νύφη ἔµενε 

σχεδόν νηστική πάντοτε. Τήν ἔβλεπαν οἱ δικοί της νά ἀδυνατίζει, ἀλλά αὐτή 

δέν τούς ἔλεγε τί συµβαίνει. Μέ τά πολλά ὅµως παρακάλια τούς εἶπε τό καί τό 

µοῦ κάνει ἡ πεθερά µου. Ἐντάξει τῆς εἶπε ὁ ἀδερφός της θά ἔρθω καί θά τήν 

κανονίσω. Καί µιά καί δυό ξεκινάει µιά µέρα καί πάει στό σπίτι τῆς ἀδερφῆς 

του. 

 

 

-Καλῶς τόν συµπέθερο τοῦ λέει ἡ πεθερά τῆς ἀδερφῆς. Θά καθήσῃς λίγο; 
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-Ναί, εἶπα νά µείνω ἐδῶ ἀπόψε, τῆς λέει ὁ ἀδερφός τῆς νύφης. Ἀφοῦ µιλήσανε 

στρώσανε νά φᾶνε. Ὅταν ἔτρωγαν γύριζε κάθε τόσο ὁ ἀδερφός τῆς νύφης καί 

ἔλεγε. 

 

 

-Συµπεθέρα ἀλυχτάει τό σκυλί πᾶς νά δῇς µήπως ἤρθε κανένας καί χτυπάει. 

Ἔτρεχε ἡ πεθερά τῆς ἀδερφῆς του γρήγορα καί τότε ἔλεγε ὁ ἀδερφός στήν 

ἀδερφή του: 

 

 

-Φάε γρήγορα, ὅσο πιό γρήγορα µπορεῖς. Μόλις ἔρχονταν ἡ πεθερά τῆς 

ἀδερφῆς του νά καθίσῃ νά φάῃ τῆς ἄλεγε: 

 

 

-Συµπεθέρα µᾶς φέρνεις λίγο νερό γιατί µ’ ἔπιασε ἕνας κόµπος στό λαιµό. 

Ἔτρεχε αὐτή γρήγορα, µά ὥσπου νά ἔρθῃ αὐτή, ὁ ἀδερφός εὕρισκε µιά 

καινούργια ἀφορµή γιά νά µήν ἀφήσῃ τήν πεθερά νά καθήσῃ νά φάῃ. Στό 

τέλος τῆς λέει: 

 

 

«Χορτάτος ὁ ἀφέντης-χορτάτη ἡ κυρά σήκω συµπεθέρα νά µᾶς σηκώσῃς τό 

φαγητό». 
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-Μά δέν ἔβαλα µπουκιά στό στόµα µου ἔλεγε κλαψουρίζοντας ἡ πεθερά. 

 

 

Τότε τῆς λέει ὁ ἀδερφός τῆς νύφης: «Κι ὅµως τά ἴδια ἔκανες καί στήν ἀδελφή 

µου ἐσύ χωρίς νά νοιαστῆς πού εἶναι µόνη της. Ἄν τῆς τό ξανακάνῃς νά ξέρῃς 

ὅτι θά ἔχῃς νά κάνῃς µαζί µου.» 

 

 

Ἀπό τότε ἡ πεθερά δέν τόλµησε νά κάνῃ τό ἴδιο στήν νύφη της µέχρι πού 

γύρισε ὁ ἄντρας της. Καί ζήσανε αὐτοί καλά καί µεῖς ἀκόµα καλύτερα». 
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Παραδόσεις 

 

 

∆ιήγησις τοῦ παπποῦ µου Γεωργίου Πάνου ἐτῶν 90, ἐπάγγελµα γεωργός, 

ἀπόφοιτος δηµοτικοῦ. 

 

 

«Κάποτε τό µέρος πού σήµερα εἶνα ἕνας γκρεµός καί λέγεται πελέριγα δέν ἦταν 

ἔτσι. Στήν θέσι αὐτή ἦταν λένε κάποτε ἕνα ὡραίο καί µεγάλο σπίτι. Στό σπίτι 

αὐτό κατοικοῦσε µιά γυναῖκα πλούσια. Αὐτή ἦταν ὅµως πολύ σκληρόκαρδη. Ἡ 

καρδιά της ἦταν πιό σκληρή κι ἀπό πέτρα. Εἶχε καί µιά ἀδερφή πού ἦταν 

ὅµως πολύφτωχειά. Αὐτή δέν εἶχε τίποτε. Εἶχε ἕνα καλυβάκι καί ἐκεῖ ἔµενε µέ 

τά παιδιά της. Γιά νά τά ζήσῃ δούλευε στήν ἀδερφή της. Αὐτή ὅµως δέν τῆς 

ἔδινε σχεδόν τίποτα. Ὅταν τῆς ζύµωνε καθάριζε στό τέλος τήν σκάφη καί τό 

πήγαινε στά παιδιά της γιά νά τά θρέψῃ. Τό ἴδιο ἔκανε καί µέ τά πιάτα ὅταν 

τά ἔπλενε. Τά ἀποµεινάρια τά πήγαινε στά παιδιά της. 

 

 

Ἔτσι τά παιδιά τῆς φτωχῆς ἀδερφῆς ἤταν ροδοκόκκινα ἐνῶ τῆς ἄλλης ἤταν 

κίτρινα. Τά ἔβλεπε αὐτά ἡ πλούσια καί ἔσκαγε ἀπό τό κακό της, καί τῆς 

ἔλεγε. Πῶς τά καταφέρνεις ἐσύ καί εἶναι ἔτσι τά παιδιά σου; Τί τούς δίνεις; 
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-Τίποτα ἀδερφούλα µου παρά µόνο αὐτά πού σοῦ περισσεύουν ἐσένα καί τά 

πετᾶς. 

 

 

-Μά ἐσύ µοῦ κλέβεις τό ψωµί τῶν παιδιῶν µου τῆς λέει ἡ πλούσια. 

 

 

Ἀπό τότε τήν πρόσεχε νά µήν παίρνει τίποτα ἀπό τό σπίτι της ὅταν πήγαινε ἡ 

φτωχή καί τῆς ἔκανε τίς δουλειές. Τήν ἔβαζε νά πλένῃ τά χέρια της γιά νά 

µήν ἔχῃ τί νά πάῃ στά παιδιά της. Ἀπελπίστηκε ἡ φτωχειά καί δέν ἤξερε τί 

νά κάνῃ. Τότε ὁ θεός τῆς στέλνει ἕνα ἄγγελο καί τῆς λέει: Νά παίρνῃς χῶµα, 

νά τό κάνῃς µέ νερό καί νά τό δίνῃς στά παιδιά σου. Τό ἔκανε αὐτό ἡ φτωχειά 

καί τά παιδιά της ἦταν ροδοκόκκινα. Τό ἔβλεπε ἡ πλούσια καί δέν ἤξερε τί νά 

κάνῃ. Ὅλο ρωτοῦσε πῶς τά καταφέρνει. Τῆς ἔλεγε ἡ φτωχειά. Γιατί γίνεσαι 

κακιά ἀδερφούλα, ἀφοῦ µόνο χῶµα τρῶνε τά παιδιά µου. 

 

 

Εῖδε ὁ θεός τήν κακία τῆς πλούσιας καί ἀποφάσισε νά τήν τιµωρήσῃ. Εἶπε µιά 

µέρα στήν φτωχειά. Μάζεψε τά πραγµατά σου, πάρε καί τά παιδιά σου καί νά 

φύγῃς µακριά. Ἀποφάσισα νά τιµωρήσω τήν κακιά ἀδερφή σου γιατί δέν ἔχει 

καθόλου συµπόνοια γιά τούς ἄλλους. Ἀλλά πρόσεξε ὅταν θά φύγῃς νά µή 

γυρίσῃς τό κεφάλι σου πίσω γιατί θά µαρµαρωθῇς ἄν κυττάξῃς. 

 



  73

 

Μέ βαριά καρδιά ἡ φτωχειά µάζεψε τά πράγµατά της τά φόρτωσε στήν 

φοραδίτσα, πῆρε στήν πλάτη της τό µωρό της καί ξεκίνησε. Μόλις ἔφτασε στή 

ράχι ἀπέναντι ἀπό τό σπίτι τῆς ἀδερφῆς της ἄκουσε βροντές καί εἶδε ἀστραπές. 

Μέ µιᾶς σκέφτηκε τήν ἀδερφή της. Ἡ καρδιά της ράγισε ἀπό τόν πόνο γιά 

τήν κατάντια τῆς ἀδερφῆς της. ∆έν ἄντεξε νά µήν γυρίσῃ νά τήν δῇ γιά 

τελευταία φορά. Γύρεσε νά δῇ τίς φλόγες πού πέφταν ἀπό τόν οὐρανό καί 

φώναξε «α¨δερφούλα µου».  

 

 

Τότε καθώς γύρισε µαρµαρώθηκε µαζί καί ἡ φοράδα της. Τό µέρος αὐτό 

λέγεται σήµερα «Ἡ ἄσπρη φοραδίτσα» καί ἔχει ἀκριβῶς τό σχῆµα τῆς 

φοράδας. ∆ίπλατης ὑπάρχει µιά ἄλλη πέτρα πού εἶναι ἡ µαρµαρωµένη γυναῖκα 

µαζί µέ τό παιδί στήν πλάτη της. Πέρα στό βάθος βρίσκεται ὁ γκρεµός, µιά 

βαθιά χαράδρα πού δηµιουργήθηκε στό µέρος πού ἦταν ἡ πλούσια ἀδερφή. 

Στήν χαράδρα αὐτή δέν πάει κανείς γιατί εἶναι καταραµένη. Ἄν πάῃ κανείς 

στήν µιά ρούγα (εἶσοδο) πού ἔχει καί φωνάξει «Πελέριγα» ἀκούει τήν 

θρηνητική φωνή της νά ἀπαντά «Πελέριγα» γιατί αὐτό ἦταν τό ὅνοµά τῆς 

κακιᾶς ἀδερφῆς».- 
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