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Εἰσαγωγή 

 

 Την συλλογή τοῦ λαογραφικοῦ ὑλικοῦ αὐτοῦ ἠρχισα προ 

τετραετῖας. 

 

 

Ἡ καταγραφή του ᾿έγινε ἀπ· εὐθείας ἀπό τό στόµα τοῦ λαυ τῆς 

περιοχῆς τοῦ µψυολογικυ Ἀχέροντος ¨Φανάρι ¨. Ἠ περιοχή αὐτή 

ἀποτελεῖται ἐξ 24 χωρίων µέ γεωγραφικήν καί πολιτιστικήν ἑνοτητα 

χαρακτηριστικήν. 

 

 

∆ύο εἷναι τά κύρια γνωρίσµατα αὐτῆς: Ἡ πολιτιστική καθυστέρησις 

ἀφ ᾿ ἐνός καί ἡ διγλωσσία ἀφ ᾿ ἑτέρου. Ὑµοῦ µετά τῆς ἑλληνικῆς 

ὁµιλοῦν καί τήν ἀλβανικην γλῶσσαν, ἥτις µεγάλα ἐµποδια 

παρενέβαλεν εἰς τήν συλλογήν τοῦ λαογραφικοῦ ὑλικοῦ, καίτοι ἥµουν 

κατά τό µᾶλλον ἤ ἧττον γνώστης αὐτῆς. Κατεβλήθη µεγάλη 

προσοχή διά τήν έὑρεσιν τῶν καλυτέρων πληροφοριοδοτῶν. Ὡς 

τοιοῦτοι ἐθεωρήθησαν καλύτεροι οἱ γνωρίζοντες κάι δυνάµενοσοι νά 

χρησιµοποιοῦν µετ᾿ εὐχερείας τήν ἑλληνικήν γλῶσσαν καί ἐξ αὐτῶν 

ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι δεν ἦσαν µεγαλης ἡλικίας καί ἐνεφοροῦντο ἀπό τό 

ξάρισµα τῆς ἀφηγηµατικο ἤθος. 

 

 

Ἠ καταγραφή τοῦ λαογραφικοῦ ὑλικοῦ δέν ὡλοκληρώθη, διότι ἡ 

διγλωσσία τῶν κατοίκων παρεµβάλλει µεγάλα ἐµπόδια. Πάντως 



συνεξίζεται εἰς ἄλλους τοµεῖς καί ἐλπίζοµεν ἔπειτα ἀπό ὀλιγον χρόνον 

ν᾿ ἀποστείλωµεν καί ἄλλην συλλογήν µας.  

 

  



Ἐθυµοτυπία γάµου. 

 

 

 ∆ύο εἰδων γάµοι γίνονται : ἐξ ἔρωτος καί διά συνοικεσίων. 

 Οἱ ἐξ ἔρωτος γάµοι: 

 

 Οὗτοι καταληγουν συνήθως εἰς τήν ἀλληλοαπαγωγήν. 

 Κατωτέρω ἐκθέτοµεν τήν ἀρχήν καί τό τέλος ἑνός τοιούτου 

γαµού. 

 

 

Συνέβη µεταξύ δό νέων τοῦ χωρίου Σκεπαστοῦ τό ἔτος 1961. Οἱ νέοι 

ἀνήκουν σέ δύο γειτονικάς οἰκογενείας, ἀλλ᾿ αὖται ἀπό µακροῦ δέν 

ὁµιλοῦν καί ἔξουν καταφύγει προρφάτως εἰς τά δικαστήρια διά 

µικροδιαφοράς. Ἠ Ρήνα ιναι ἠ κόρη καί ὁ Λάκης ὁ νέος. Ἀπό καιρό 

τώρα ὁ Λάκης προσέχει τή Ρήνα, πότε στήν αὐλη καί πότε στό 

δρόµο. Ζυγώνει τά δειλινά τό κοπάδι στή βρύση καί περιµένει 

κρυµµένος στήν ἀρχή καί ἀργότερα φανερά νά ἰδῆ τήν καλή του , 

πού θἄρθη γιά νερό. Ἐκείνη τό καταλαβαίνει,ἀλλά δέν τοῦ δείξνει 

τίποτε. Σκέπτεται πώς έῖναι δυνατόν νάπαντρευτοῦν δυό νέοι, πού τίς 

οἰκογενειές τους χωρίζει ἄσπονου µῖσος. Ὁ Λάκης ὅµως βρίσκει τόν 

τρόπο νά δείξῃ στήν καλή του τά αἰσυηµατά του. Στό πανηγύρι τ᾿ 

Ἀη-Γιωργιοῦ ἡ Ρήνα ξόρεχε ἀλλ᾿ ἔφυγε νωρίς στό σπίτι µέ τή µάννα 

της νά ἑτοιµάσουν τό τραπέζι γιατ᾿ ἔχουν ξένους, πανηγυριῶτες. 

 

 



στερα ἀπό λίγο διαβάινει στό δρόµο ὁ Λάκης κι ἡ Ρήνα τήν ὤρα 

ἐκείνη σκουπίζει στήν αὐλη. Στέκεται στή µάντρα καί τῆς πετάει 

στά πόδια της µιά χούφτα καραµέλλες πού ἀγορασε γι’αυτή.  

Ἐκείνη δέν σηκώνει ἀπό τήν ντροπή τά µάτια. Τίς µαζεύει µόλις 

προσπεράσει στήν ποδιά τῆς βιαστικά, µπαίνει στό σπίτι καί τόν 

κυττάζει ἀπό τό παράθυρο καθώς ἐκείνος φεύγει γία τό δικό του. 

Ἐκείνη τή στιγµή χτύπησε ἡ καρδιά τῆς Ρῆνας γία τό παλληκάρι. 

Θά περάση ἕνας χρόνος µέ ἀλληλοκυτάγµατα κάι στεναγµούς, ὥσπου 

µιά µέρα ὁ Λάκης θά τῆς φωνάξη κρυφά στή µάντρα τοῦ κήπου της 

νά τῆς µιλῆση. Πῆραν κι’ὄλας τήν ἀπόφασι τ’ἄλλο βράδυ νά 

κλεφτοῦν. Ὅταν οἰ ἄλλοι πέσουν νά κοιµηθοῦν ἠ Ρήνα µέ τά 

παπούτσια στό χέρι θά βγῆ καί θ’ἀκολουθήση στό ἄγνωστο τό Λάκη 

της. Ἔφυγαν στό βουνό, στό δάσος. Κάπου ἐκεῖ σέ κάποια καλύβα ὁ  

Λάκης ἔχει προετοιµάσει τό νυφικό κρεβάψι. 

 

 

 Τό πρωῖ ξύπνησε ἡ µάννα, εἶδε ἔρηµο τό κρεβάτι τῆς κόρης, 

τήν φώναξε στή γειτονιά, ἀλλα πουθενά ἡ Ρήνα. Ἄρχισε µετά τά 

µοιρολόγια, ὥσπου ἀνέβηκε ὁ ἥλιος ψηλά. Ὁ πατέρας κι οἱ ἀδερφοί 

ὡρκίστηκαν νά σκοτώσουν καί τούς δυό πάνω στό θυµό τούς.  

 

 

Ὕστερα ἀπό µιά ἑβδοµάδα τούς πλησίασε ὁ µπάρµπα Νάκος, θεῖος 

τοῦ Λάκη.          

 



- Ὅ,τι ἔγινε, ἔγινε τώρα. Ἄς τά σχωρέσουµε ὅλα. Ἐµεῖς δέ 

θέλοµε τίποτε, µόνο τή Ρήνα. Ἐσύ ὅ,τι ἔχεις εὐξαριστησι δῶσε 

της. 

 

- Μπά τίποτε δέν τῆς δίνω, οὔτε νά τή δῶ µπροστά µου, λέγει ὁ 

πατέρας. 

 

 

- Ἔλα καϋµένε΄. Ἔλα τώρα νά γίνουµε σπίτι. Ἄϊντε νά µᾶς 

ζήσουν. 

 

Χαµογέλασε ὁ πατέρας τῆς Ρήνας, ἔδωσε τό χέρι κι εἶπε:-Ὅ,τι ἔγινε 

τώρα µπάρµπα Νάκο. Τό αἱµα νερό δέν γίνεται. 

 

 Κάποια ἄλλη Κυριακή ἔγινε ἡ στέψις. 

 Οἱ διά συνοικεσίων γάµοι. 

 

 Οὗτε ἀκολουθοῦν τήν ἑξῆς διαδικασίαν: 

 

 α) Προξενιά καί ἀρραβών. 

 

 Ὁ πατέρας, ὁ ἀδερφός ἤ ὁ βλάµης τοῦ νέου ἀναλαµβάνει νά 

ζητήση ἀπό τήν οἰκογένεια τῆς νέας τήν κόρη. 

 



 

Τό ἀντίθετο συµβαίνει σέ περιπτώσεις χηρείας ἤ διεφθαρµένης κόρης. 

Πολλές φορές οἱ γονεῖς ἐπιβάλλουν τήν θέλησίν των χωρίς νά 

σταθµίσουν καί τήν θέλησιν τῶν νέων. 

 

‘’Θέλω νά γίνουµε σπίτι’’ λέει ὁ πατέρας τοῦ. 

 

‘’Νά γίνουµε’’λέει ὁ πατἑρας τῆς κόρης. 

 

Τά συµφωνοῦν κρυφά καί ἔτσι ἀνεπισήµως γίνεται ὁ ἀρραβών. 

Εἶναι µέχρι τοῦ γάµου ὁ ἀρραβών µυστικό τῆς οἰκογενείας. Οὐδεµία 

συγγενική σχέσις υπάρχει, οὔτε ὁ ἁπλοῦς ἀκόµη χαιρετισµός τοῦ 

γαµβροῦ καί τῆς νύµφης κατά τήν τυχαίαν συνάντησιν των καθ ᾿ 

ὁδον.Ἄλλωστε τό µεταξύ ἀρραβῶνος καί γάµου ξρονικόν διάστηµα 

εἶναι µικρόν ,ἐνιοτε µία ἑβδοµάς. 

 

 

 Ἡ προῖκα συνίσταται σε ἀριθµό ὑφαντῶν. ‘Ἔχει, ἑξήντα 

κοµµάτια΄ λενε καί ἐννοοῦν ὑφαντά τού ἀργαλειοῦ. 

 



 

 Ἡ πρό τοῦ γάµου ἑβδοµάς. 

 

 Γίνονται πολλά , ἀλλά ἡµεῖς τά σπουδαιότερα θά 

καταχωρήσωµε.Οἱ συγγενεῖς διά στόµατος καλοῦνται ἀπό τῆς 

Πέµπτης, ἐφ ᾿ ὄσον θά γίνη τήν Κυργιακή ὁ γάµος. 

 

-Παντρεύουµε τήν Κυργιακή τόν Κίτσο µέ τή Λάµπρω. Να 

κοπιασ᾿τε. 

 

-Ὦρες καλές καί νά µᾶς ζήσουν τούς λένε. 

 

-Εὐχαριστῶ καί στῶν παιδιῶν σου. Νἀρθῆτε, τό σπίτι εἶν ᾿ ἀνοιχτό. 

 

 Οἱ γυναῖκες υά φέρουν γιά τήν νύφη ὠς δῶρον καρύδια καί 

ἀµύγδαλα.Θα τά σκοµπίση στά σεντούκια της. Πολλές τῆς δίνουν 

καί χρήµατα ἤ ἔνα µικρό ὑφαντό ἤ κεντηµα. 

 

 

Οἰ προσκεκληµένοι τιύ γαµβροῦ θά φέρουν τήν ‘πρεβέντα’ τους , καί 

ἕνα σφαχτό, µιά µπουγάτσια (ψωµί περιποιηµένο µέ στολίδια), οὖζο 

καί κρασί. Οἱ πιό στενοί συγγενεῖς θά φέρουν ᾿ κύµη καί ρύζι, 

µακαρόνια καί ἄλλα γιά τό µαγείρεµα τοῦ κρέατος. 

 

 



Ὁ νουνός θά φέρη τό µεγαλύτερο σφαχτό, τό ‘στεφανοσκέπασµα’, τά 

‘στεφάνια’, τρεῖς λαµπάδες καί ὅλα τά ἀναγκαῖα γιά τό µυστήριο 

τοῦ γάµου.Ὄλα θα εἶναι σέ περιττό ἀριθµό. 

 

 

 Τήν Πέµπτη οἰ συγγενεῖς γυναῖκες τῆς νύφης , οἱ γειτόνισσες 

καί οἱ φιληνάδες της κουβαλοῦν στό σπίτι τοῦ γαµπροῦ ἀπ ᾿ ένα 

‘ζαλίγκι’ (φορτίον)ξύλα πού ἔκοψαν ἐκείνη τήν ἡµέρα στό δάσος γιά 

νά µή φορτωθῆ ἡ νύφη ὅσο θἆναι νιόνυφη. 

 

 

 Την Παρασκευή τό ἀπόγευµα θά ‘διπλώσουν’ τά προικιά µέ 

τραγούγια καί εὐχές , ραινόµενα ὑπό τῶν γυναικῶν µέ ἄφθονο ρύζι 

καί ‘ ζαχαρᾶτα’.Θα τά στείλουν, τήν ὥρα πού θ᾿ ἀναχωρήσουν γιά 

τήν ἐκκλησία , σέ ἄλογα ἀρσενικά φορτωµένα στό σπίτι τοῦ 

γαµπροῦ. 

 



 

 γ) Ἡ ἡµέρα τοῦ γάµου΄.  

 

 Πρό τῆς ἐκκινήσεως διά τήν στέψιν, υά ἀλλάξουν τόν γαµβρό 

οἰ κοπέλλες µέ τραγούδια σχετικά (τούτων ἠ καταγραφή δέν ἔγινε 

διότι εἶναι ἄδονται εἰς τήν Ἀλβανικήν ). 

 

 

Τό στρώµα πού πατοῦσε ὁ γαµβρός θά τό τραβήξουν λίγο-λίγο µέχρι 

τήν αὐλη , ἕως ἐκεῖ πού χρειάζεται γιά νά καβαληκεύση τό ἄλογο ὁ 

γαµβρός , ἐάν βέβαια ἡ νύφη εἶναι ἀπό παρακείµενο χωριό. Τό ἄλογο 

εἶναι πάντοτε ἀρσενικό καί λευκό.Μπροστά πηγαίνει ἕνας καβαλάρης 

µέ τό ‘φλάµπουρο’ (ἑλληνική σηµαία ), ἀπό σταυρό τού οποίου 

κρέµονται τρεῖς διαφορετικοί καρποί (ὅπως πορτοκάλι, κυδώνι καί 

ρόδο).Εἰς τό σπίτι τῆς νύφης θά τά πάρουν καί θά τά 

ἀντικαταστήσουν µέ ἄλλου εἴδους καρπούς. 

 

 

 Τά δῶρα τοῦ γαµβροῦ πρός τήν νύφη συνίστανται ἐξ ἑνός 

ὑποδηµάτων, τά ὁποῖα φορεῖ ὁ βλάµης (ἀδελφοπητος ) στή νύφη , 

καί πετᾶ τίς καραµέλλες στά παιδιά , ὀλίγον προ τῆς ἀναχωρήσεώς 

των διά τήν στέψιν. Μεταβαίνουν εἰς τήν ἐκκλησία καί µετά τήν 

στέψιν ὅλοι οἱ συγγενεῖς ἀσπάζονται τούς στεφάνους καί ρίπτουν ἐπ᾿ 

αὐτῶν ξρηµατα 

 

 



ὡς δῶρον τοῦ ἱερέως. Ἡ νύφη ἱππεύει τό λευκό ἄλογο τοῦ γαµβροῦ, ὁ 

δέ γαµβρός ἕν ἄλλο συγγενοῦς του. Κατά τήν ἐπιστροφήν 

προπορεύεται τό φλάµπουρο, ἀκολλουθεί ὁ γαµβρός µέ τόν βλάµη 

του, ἡ νύφη , οἱ ‘’φυλαχτάδες’’ (συγγενεῖς τῆς νύφης ) καί εἰς τό 

τέλος οἱ συγγενεῖς τοῦ γαµβροῦ. Οἱ φυλαχτάδες ἔξουν ἕνα ἀρχηγό 

στοῦ ὁποίου ὑπακούουν τἰς διαταγές. Εἶναι τρεῖς, ἑπτά ἤ ἐννέα καί 

καθ ᾿ ὅλην τήν διάρκειαν τοῦ γάντιοῦ τηροῦν στάσιν προκλητικήν 

θέλοντες µ ᾿ αὐτό νά δείξουν ὅτι κι  ἄν τούς πῆραν τήν νύφη, αὐτοί 

πάλι εἶναι ἰσχυροί. Ἠ στάσις αὐτή πολλές φορές καταλήγει σέ 

καυγάδες. 

 

 

Σέ ὡρισµένη ὥρα τοῦ γλεντιοῦ οἱ ‘’κερατάδες’’ κερνούν τό κρασί τοῦ 

νουνοῦ καί µοιράζουν µεζέδες ἀπό τό δικό του σφαχτό καί τεµάχια 

ἀπὁ ψή δική του ‘’µπογάτσα’’ µέ τήν φρ΄σι ‘’ τοῦ νουνοῦ’’. 

Περνᾶ µέ τό ποτήρι του ὁ καθ᾿ ἕνας πρό τοῦ νουνοῦ καί τοῦ εὔχεται 

διά µακροσκελῶν καί αὐτοσχεδίων εὐχων ὅπως οἱ παρακάτω: 

 

 

‘’Στήν ὑγειά σου κύρ νουνέ, νά σοῦ ζήσουν , πάντα νουνός καί στό 

σπίτι σου.....’’. Ἐν συνεχεία εὔχονται σ ᾿ ὅλους τούς στενούς 

συγγενεῖς καί µέ γενικές εὐχες στούς λοιπούς. 

 

 

Τό πρωί ἡ νύφη θα κεράση στούς στενούς συγγενεῖς τοῦ γαµβροῦ 

κάτι ἀπό τά ροῦχα της, ἐνα ὑφαντό , πλεκτό ἤ βαµµένο ἔνδυµα. Τά 



παιδιά θά τό ἐπιδεικνύουν στ ᾿ ἄλλα πολλές φορές καί θά λέγουν: 

‘’µοῦ τὄριξ ᾿ ἡ νύφ᾿’’ 

 

 

  



δ)Μετά τό γάµο. 

 

Τό πρῶτο βράδυ ἡ νύφη κοιµᾶται στό ἴδιο κρεβάτι µέ τήν πεθερά ἤ 

τή συνυφάδα, ἄν δέν ὑπάρχη πεθερά. Τότε θά βρῆ τήν εὐκαιρία ἡ 

πεθερά νά συµβουλεύση τή νύφη γιά τίς δουλειές τῆς οἰκογενείας καί 

πῶς νά περιποιῆτοι τόν ἄνδρα της. 

 

 

 Τό πρωί τῆς ἑποµένης ἥ πεθερά στέλλει τή νύφη στή βρύση 

γιά νερό µέ συντροφιά ἔνα ἀρσενικό παιδί κάτω τῶν ἑπτά χρόνων 

(γιά ν ᾿ ἀποκτήση ἀρσενικά παιδιά). Θά φέρη νερό σ᾿ ἔνα µικρό 

δοχεῖο γυάλινο ἤ χάλκινο, Στή βρύση υά ρίςη στά νερά της ἕνα 

νόµισµα ‘’γιά ν᾿ ἀσηµώση τά νερά’’τό παιδί ἐαν τό βρῆ τό 

παίρνει.Τοῦτο εἶναι εὐχάριστος ἔνδειξις ὅτι υά κάµη παιδιά ἀρσενικά. 

 

 

Στο κατώφλι τῆς πόρτας τοῦ σπιτιοῦ περιµένει ὁ γαµβρός µ ᾿ ἕνα 

παρόµοιο δοχεῖο. Θά ρίξη ἡ νύφη τό µισό νερό στό δοχεῖο του.στερα 

ἡ νύφη ἀπ ᾿ ἔξω τῆς πόρτας καί ἀπό µέσα ὁ γαµβρός προσπαθοῦν 

ποιός θά βρέξη τόν ἄλλο.Φυσικά ἡ νύφη βρέχεται πρώτη ἀφοῦ δέν 

ἔχει ποῦ νά κρυφτῆ.Ὄµως τό παιγνίδι ἔξει σκοπότό γέλιος καί 

αὐτόπάντοτε ἐπιτυγχάνεται. 

 

 

 Ἀπό τήν ἴδια θέσι παίζουν µέ τό ‘’κουλούρι’’. Μέσα στό 

σεντούκι της ἡ νύφη ἔχει ἔνα µεγάλο ‘’κουλούρι’’.Πατοῦν στό 

κατώφλι, πιάνουν τό κουλούρι µέ τίς παλάµες τῶν χεριῶν τους καί 



τραβοῦν ποιός θά κόψη τό περισσότερο.Καί στό παιγνίδι αὐτό ἡ νύφη 

νικᾶται ἀφου οἱ παλάµες της εἶναι µικρότερες. 

 

 

 Τά παιγνίδια αὐτά σκοπό ἔχουν νά γελάσουν καί νά παραδεχθῆ 

ἡ νύφη ἔµµεσα τήν ὑπεροχή τοῦ γαµβροῦ. 

 

 

 Τό βράδυ ό ἄνδρας θά πάη µόνος του στό κρεβάτι ἤ στο δάπεδο 

πού τοὔστρωσε η µάννα του νά κοιµηθῆ. 

 

 

 Ὄταν πέσουν ολοἵ στο σπίτι ἡ νύφη ρωτᾶ τήν πεθερά: 

 

-Ἐγώ µάννα ποῦ θά κοιµηθῶ; 

 

-Ἐκεῖ παιδί µ᾿ τῆς λέει καί δείξνει στό παρακείµενο δωµάτιο πλάι 

τοῦ ἀνδρός της. 

 

 

 Τό πρωί η πεθερά µόνη της θά σηκώση τά σκεπάσµατα ἐφ ᾿ 

ὅσον ὑποψιάζεται ὅτι ἡ νύφη ἴσως νά µήν ἤτο κόρη. Ἡ νύφη ρωτάει: 

 

-Νά τά σ᾿κώσω µάννα τά σκεπάσµατα; 

 

-Ὄχι παιδί µ᾿ , µή κουράζεσαι θά τά σ᾿κώσω ἐγώ. 

 



Ἐάν δέν ἔχη ὑποψίες , τῆς λέγει: 

 

-Σήκωσ᾿τα παιδί µ᾿. 

 

 

 Τό ἐρχόµενο Σάββατο θά γίνουν τά ‘’πιστρόφια’’. Ὁ 

γαµβρός,ή νύφη ὁ νουνός καί λίγοι συγγενεῖς (πάντοτε περιττός 

ἀριθµός) θά ἔλθουν στό σπίτι τοῦ πατέρα τῆς νύφης καί τήν Κυριακή 

τό ἀπόγευµα ἤ τήν ∆ευτέρα τό πρωί θά  

ἐπιστρέψουν πάλι στό σπίτι τους. 

 



Β΄ Π α ρ α δ ό σ ε ι ς 

 

 

 1 Ὁ θάνατος τοῦ Μάρκου Μπότσαρη. 

 

 

- ‘’Τό Μάρκο τόν ἔφαε ή γρουσουζιά. Οἱ γκρίνιες οἱ πολλές τῶν 

καπεταναίων. Τό κακό ἔγινε ὅπως θά σᾶς πῶ παρακάτ᾿. 

 

 

Ὁ πασιᾶς εἶχε 12 ταµπούρια (συντάγµατα) ψηλά στό Καρπενῆσι κι 

ἄν ἔπεφτε τόν κατήφορο θά τά ἔκανε γυαλί τό γραῖκι.Πῆρε ὁ 

Μάρκος τά παλληκάρια τ΄κι ὅλο τό µονοπάτ΄, περπάτα ἐ νά τόν 

προφθάση.Κόντευαν νά φθάσουν στά Λειβαδάκια. Στό δρόµο πού 

περπάταγαν πετάχθηκε µπροστά στό Μᾶρκο ἀπό τή µιά µεριά στην 

ἄλλη τοῦ δρόµου ἔνας λαγός.Πίσω τ᾿ ἐρχόταν ὁ Μπουζούκης ἀπ᾿ τήν 

Κρανιά, ἕνα ἀπ᾿ τά πιστά παλληκάρια τ΄. 

 

 

-Κακό νισιά ν᾿,(σηµάδι) Μᾶρκο µ᾿ τοῦ λέει. 

Ὀ Μᾶρκος τό , κατάλαβε ἀλλά δέν ἤθελε νά τό δείξη. 

 

 

-Μᾶρκο Μπότσαρη, ὀρέ, ὅταν κινάη δέν γυρίζ᾿πίσω τοῦ εἶπε δυνατά.  

Σταµάτ᾿σαν τό βράδυ πίσω ἀπό τά Λειβαδάκια. Τό βράδυ ἔκαναν 

τρία γιουρούσια. Στό πρῶτο πιάσαµε µερικούς αἰχµαλώτους. Στό 



δεύτερο πάλι τό ἶδιο. Στό τρίτο σκοτώθ᾿κε ὁ Μᾶρκος. Προτοῦ 

ξεψυχήσ᾿λέει στά παλληκάρια τ᾿. 

 

 

-Τώρα παιδιά ἐγώ σκοτώθ᾿κα, ἀλλά ἐσεῖς τό ἔργο π᾿ ἀρχίσαµε νά 

µή τ᾿ ἀφίσετε. 

 

 

 στερα ἔγειρε τό κεφάλι τ ᾿ καί ξεψύχησε. Τόν πῆγαν στό 

Μεσολόγγι καί τον ἔθαψαν. 

 

 

 Ἀφηγητής: Ἀπ. Σάββας , ἡλικίας 83 ἐτών, ἀγράµµατος, ἐκ 

Καναλλακίου Πρεβέζης. 

 

 

 



2 Ὀ χαλαασµός τοῦ Φαναρίου ἀπό τούς Τουρκαλβανούς Τσιάµηδες 

τόν Αὔγουστο τοῦ 1943. 

 

 

 Οί Τσιάµηδες τήν Ἄνοιξη τοῦ 1943 ὑποβοηθούµενοι ἀπό τά 

καταλεκά στρατεύµατα  των Γερµανῶν ἤρξισαν ἐκβιασµούς καί 

δολοφονίες τῶν προὐξόντων καί ἱερέων τῆς περιοχῆς γιά νά κάνουν 

τούς προέδρους τῶν χωριῶν νά υπογράψουν δηλώσεις πού νά λέγουν 

ὅτι ἐπιθυµοῦν νά ὑπαχθοῦν στό ἀλβανικό κράτος. 

 

 

 Τόν Ἰούλιο ὁ καπετάν Μπαλούµης ἀπό τό Σπαθοράτι 

δολοφόνησε τόν ἀρχηγό τῶν Τσιάµηδων τόν Γιασίν - Γιασίτ - Σατίχ 

εἰς ἀντίποινα καί δηµιούργησε τήν πρώτη ἑλληνική ἀντάρτικη ὁµάδα 

γιά ἀντίποινα κατά τῶν Τσιάµηδων. Τήν πρᾶξι αὐτή τοῦ Μπαλούµη 

ὁ λαός τήν τραγούδησε σάν µαγάλο ἡρωισµό µέ τό παρακάτω 

τραγούδι: 

 

 

“Τό µάθαταν τί ἔγινε στό πάλι0-Πούσι στό Σπαθάρι 

σκοτῶσαν τόν Γιασίν - Γιασίτ - Σατίχ τῆς Τσαµουριᾶς ζαγάρι 

(ἐπωδός) Καπετάν Βασίλ’ Μπαλούµη σκότωσες ἕνα γουρούνι (δις). 

Ὁ Βασίλης µας νά ζήση Τσιάµηδες πολλούς θά ψήση. 

Κι ἄν σφάξανε ἐννιά ψυχές κι αὐτό τόν παπά-Σπῦρο 

Γιασινίς δέν ξαναγυρνάει, τόν φάγανε τό σκύλο. 

(Ἐπωδός) Καπετάν Βασίλ’ Μπαλούµη σκότωσες ἕνα γουρούνι. 

Ὁ Βασίλης µας νά ζήση Τσιάµηδες υα ψήση. 



 

Κατ’ ἀπαγγελίαν Λουλᾶ Τριάντη, ἡλικίας 45 ἐτῶν, ἐπαγγέλµατος 

ὀργανοπαίκτου µέ γραµµατικάς γνώσεις Γ΄ τάξεως ∆ηµ. Σχολείου, 

ἐκ Καναλλακίου Πρεβέζης. 

 

 



3  Ἀπό τό ἐπαναστατικό κίνηµα τῶν κατοίκων τοῦ Φαναρίου 

κατά τούς Βαλκανικούς πολέµους τοῦ 1912 καί 1913. 

  

 

 Οἱ κάτοικοι ἐπαναστάτησαν καί ἐξεδίωξαν τούς Τούρκους 

ἐκεῖθεν τοῦ Ἀχέροντος ὅπου καί ὠχυρώθηκαν εἰς τρία ὀχυρά σηµεῖα, 

στόν Ἅη-Γιάννη, στή Γλυκή καί στό Κάστρί. Ἐκ τῶν ὀχυρῶν 

αυτῶν διεπεραιώνοντο ἀπό τήν γέφυραν ἤ ἀβαθῆ σηµεῖα τοῦ 

Ἀχέροντος καί ἀφοῦ ἐλεηλάτουν τά χωρία ἔθετον πῦρ εἰς τάς οἰκίας 

των καί ἀνεχώρουν πρίν τούς προλάβουν οἱ ἐξ ἄλλου σηµείου 

ἐπερχόµενοι κατ ᾿ αὐτῶν ἀντάρτες. Τοῦτο ἠθέλησαν µίαν πρωίαν νά 

κάµουν καί στό Καναλλάκι. Εἰσῆλθον τά χαράµατα χωρίς νά τούς 

ἀντιληφθῆ κανείς στό χωριό, ἀλλ ᾿ ὅπως λέγει τό τραγούδι 

αἰφνιδιάσθησαν ἀπό τούς ἐντός τοῦ χωρίου κρυπτοµένους ἀντάρτας. 

 

-Κίν ᾿ σαν οἱ ἀγάδες κι ὄλη ἡ Ἀρβανητιά 

νά πᾶν στό Καναλλάκι νά βάλουνε φωτιά. 

Ἐκ ᾿ ῆταν Σωτήρ ᾿ Τζίµας µ᾿ ἐξήντα-δυό παιδιά 

σάν κάνουνε καί βγαίνουν σάν τ᾿ ἄγρια θηριά 

τούς πῆραν κυνηγῶντας σάν τά παλιοσκυλιά 

τούς πέφτουν οἱ φλοκάτες κι ὅλα τά ἅρµατα 

κι ὁ Χαµίτ µπέης φωνάζει γι ᾿ Ἀλάχ σῶσε µας 

Ὁ Χαµίτ µπέης νοµίζει ἐνενῆντα ἑπτά 

πού πάει στήν Καµαρίνα νά σφάξη τά παιδιά. 

Τώρα εἶναι Βενιζέλος, µ’ ὅλη τή συντροφιά 

πῆραν τό Μπεζιάνι κι ὅλα τα Γιάννενα 

καί βάλανε τούς Τούρκους µέσα στό τηγάνι. 



Πῆραν τή Σαλονίκη, πῆραν τή Λιαπουργιά 

πῆραν καί τό Φανάρι κι ὅλη τήν Τσαµουργιά. 

Στὄπα Τοῦρκε µή µιλᾶς γιατ’ τό ξύλο πού θα φᾶς 

γιατί γρήγορα µέσ’ τήν κόκκινη µηλιά θά πᾶς. 

 

 

 Ἀφηγητής: Ἀδάµ Κόττης, ἐτῶν 55, ἀγράµµατος γεωργός, ἐκ 

Καναλλακίου. 

 



4) Ἐνθυµήσεις ἀπό τάς διδαχάς τοῦ πάτρο-Κοσµᾶ (Κοσµᾶ τοῦ 

Αἰτωλοῦ). 

---------.....-------- 

 

 

α) Στήν Πόλι µέ κόκκινα γένεια.

“Ἐκεῖ κατά τό Τεπελέν’, ψηλά στήν Ἀρβανητιά ἔκατσε ὁ καλόηρος 

σ’ ἕνα κάµπο νά κηρύξ’. Μαζεύτηκε κόσµος πολύς νά τόν ἀκούσ’ν. 

Πιό πέρα βόσκα’ ἕνας γαλαδάρ’ ς ἕνα κοπάδ’ γελάδια.Ὁ γελαδάρ’ ς 

ἦταν ὁ Ἀλῆς, µικρό παιδί τότε. 

 

 

- Ἀς πεταχτῆ ἕνας, λέει, νά µοῦ φέρ’ ἐδῶ τόν γελαδάρ’. 

Πῆγε κάποιος κοσή καί τόν ἔφερε µπροστά τ’. 

 

 

-Ἐσένα, παιδί µ’, τοὔειπε, µιά ὥρα υά σοῦ πέσ’ στά χέρια σ’ ἕνα 

µεγάλο κοπάδ’, πού θά πᾶς κι ἐσύ στήν πόλ’ µέ κόκκινα γένεια! 

Πέρασαν ἀπό τότε χρόνια πολλά. Ὁ Ἀλῆς ἔγινε πασάς, χωρίς νά 

µάθ’ ὅτι τόν ἔκοψε τόν καλόηρο στό Τεπελέν’ ὁ Κούρτ-πασᾶς. Ὄταν 

τόν ἔκανε ὁ Σουλτάνος φερµανλῆ κι ἔφυασε ὁ στρατός τ’ στήν 

Καλαµπάκα, τότ’ ὁ Ἀλῆς σκέφτηκε νά ρωτήσ’ τόν καλόηρο τί θά 

γίν’, τί νά κάν’. ᾿Έστειλε δικούς τ’ ἀνθρώπους νά τόν ρωτήσουν, 

ἀλλ’ ἐκεῖν’ γύρισαν καί τοὔειπαν ὅτι τόν ἔχ’ χαλάσ’ ἀπό καιρό ὁ 

Κούρτ-πασάς. Στενοχωρέθ’ κε τόσο πολύ, πού πάει στόν τάφοτ’ 

ἀπάν’ κι ἔκλαψε. Τότε θυµήθηκε τί τοὔειπε ὅταν ἦταν ὁ Ἀλῆς 

γελαδάρ’ ς, κι ὅπως εἶπε ἔγινε” 



 

Σηµ. Τό γεγονός αὐτό τό ἀναγράφει καί ὁ βιογράφος τοῦ πατρός 

Κοσµᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, ὅτι συνήντησε τόν Ἀλή µικρόν µπέη ἀκόµη καί 

ἐπροφήτευσεν ὅτι θα γίνη µιά ἠµέρα µεγάλος πασάς καί θά ἔχη αὐτό 

τό ἄσχηµο τέλος. 

 



β) Ὁ ψευτοσύνορας 

 

 

 Ὅταν τελείωσε ὁ πατρο-Κοσµᾶς τή διδασκαλίατ’ στό 

Χαρκαλιά, ἔστρωσαν ὅλ’ να φᾶν ὁ καθένας ὅ,τ’ εἶχε φέρ’ µαζί τ’. 

Πήγαιναν ἔνας - ἔνας νά τά βλογήσ’ πρῶτα ὁ καλόηρος. Πῆγε κι 

ἕνας Στῦλος ἀπ’ τή Φτίνα µιά τσαντήλα τυρί. Σταµάτ’ σε, τό 

κύτταξε λίγο καί τοὔειπε. 

 

 

- ∆ῶσ’ µ’ τό µαξαίρ’ σου. 

Τοῦ τό δίν’ καί σκίζ’ τή τσαντήλα µέ τό τυρί στή µέσ’. Τί νά ἰδουν! 

 

 

∆ύο µεγάλα σκουλήκια πετάχτηκαν ἀπό µέσα. 

- Στό κοπάδ’ σου, τοὔειπε, ἔξ’ ς δυό κριάρια κλεµµένα. Νά τ’ 

ἀπολύσ’ ς γρήγορα. 

 

- Μά θά χαθοῦν εἶπε ‘κεῖνος. 

 

- Ὄχι δέ χάνονται, τ’ ἀποκρίθ’κε. 

 

 Τ’ ἄφ’ σε τήν ἄλλη µέρα καί πῆγαν µοναχά τ’ ς στό κοπάδ’ 

τους. 

Ἀπό τότε σταµάτ’σε κι αὐτός κι ἄλλ’ νά κλέβουν”. 

 



γ) Πῶς διέφυγεν ἀπόπειραν δολοφονίας. 

 

 

 “ Ὅταν ἔφθασαν στά µέρ’ τῆς Παραµυθιᾶς, εἶδαν οἱ Τοῦρκ’ 

νά πηγαίν’ ὅλος ὁ κόσµος κοντά τ’ καί νά τόν προσκυνάη σά βασιλιά. 

Φοβήθ’ καν µή σκώσουν οἱ Ρωµιοί κεφάλ’. Ὁ Ἀξµέτ - Ντῖνος ὁ 

Ἀγάς, κάλεσ῾ ὅλους τούς Τούρκους καί τσ’ εἶπε νά τόν σκοτώσ’ 

κάποιος κρυφά. Κανένας ὅµως δέν θέλησε γιατί φοβοῦνταν. 

 

 

- Θά πάω τότε µονάχος µ’ τσ’ εἶπε ὁ Ἀχµέτ. 

 

 

Πῆρε δυό ὑπηρέτες του καβάλλα στ’ ἄλογα τόν ἔφτασαν στό 

Νιοχώρ’. 

 

 

Στό σπίτ’ εἶχε ἀφίσ’ τή γψναίκα ἑτοιµόγενν῾ µέ πόνους, σέ κακό 

χάλ', γιατί δέν µπόρεγε νά γεννήσ’. Ὁ καλόηρος ὅταν τσ’ εἶδε ἀπό 

µακριά κατάλαβε, ἔτρεξε µπροστά, τσ’ χαιρέτ’σε κι εἶπε: 

 

 

- Καλῶς ῶρισως µεγάλε ἄρχοντα τοῦ τόπ’ µας. Νά σοῦ ζῆσ’ τ’ 

ἀρχοντοπαίδ’ πού γένν’ σε ἠ γψναίκα σ’ καί τό µουλαράκ’ πού 

γέννηησ’ ἠ µούλα σ’. 

 



Ἀπόρεσ’ ὁ Ἀγάς πῶς τὄµαθ’ ὁ καλόηρος κι ἔστειλ’ ἕνα ὑ πηρέτ’ 

στήν πόλ’ γιά νά µάθ’ τήν ἀλήθεια. Ὁ ὑπηρέτ’ς πῆγε καί γύρισε 

καί τοῦειπε τά ἴδια. 

 

 

Τόν φχαρίστησε µετά ὁ Ἀγάς γιά τά συχαρήκια καί τοὔδωσε γραφτή 

διατα’ ή νά µήν τοῦ κρίν’ κανένας”. 

 

 

 Ἀφηγητής: Ἀθαν. Μπόξτης ἐκ Σκεπαστοῦ ἐτῶν 73, 

ἀγράµµατος, γεωργός. 

 



5) Περί τῆς ὀνοµασίας “Σούλι” 

 

 “ Στά πρῶτα χρόνια τῆς σκλαβιᾶς, σέ τοῦτα τά µέρη κατά τό 

Μαργαρίτι καί τήν Παραµυθιά γίνονταν πολλοί Μωαµεθανοί, πολλές 

φορές καί χωριά ὁλόκληρα. Ἄλλοι νά µή χάσουν τά κτήµατα καί τά 

ζῶα τους, ἄλλοι νά γίνουν ἀγάδες κι ἄλλοι ἀπό παρακίνησι, γιατί 

ἔγιναν οἱ συγγενεῖς τους. 

 

 

 Στό χωριό τό Τουρκοπάλουκο ἦταν δυό ἀδέρφια κι ὁ 

µεγαλύτερος µιά µέρα τούρκεψε. Ὁ µικρότεροςµέ κανένα τρόπο δέν 

γίνονταν. Προσπάθησε µέ τό καλό ὁ ἀδερφός τ’, οἱ συγγενεῖς τ’, µ’ 

αὐτός τίποτε. Μιά µέρα τόν ἔπισαν µέ τό ζόρι καί τόν ἔκαναν - ξέρω 

γώ µέ ποιό τρόπο - Τοῦρκο. 

 

 

 Τόν εἶπαν Σούλη. Ἀπό τότε ὅλοι τόν φώναζαν Σούλη κι αὐτός 

ἀπ’ τή ντροπή τ’ ἔφυγε ἕνα πρωΐ στά βουνά τοῦ Σουλιοῦ. Ἐκεῖ 

βρῆκε κι ἄλλους κρυµµένους κι ἀνταµώθηκαν. Μιά νύχτα τούς παίρν’ 

ὁ Σούλ’ ς κι ἔρχονται κρυφά στό Τουρκοπάλουκο, ἀπ’ ἔξω στό σπίτ’ 

τ’ ἀδερφοῦ τ’. Τοῦ φωνάζ’ νά βγῆ γιά νά τόν δῆ τάχατες, ἐπειδή 

περνοῦσ’ ἀπ’ ἐκεῖ, ἐκεῖνος βγῆκε µέ χαρά γιά νά ἰδῆ τόν ἀδερφό τ’ 

ὕστερ’ ἀπό τόσα χρόνια. 

 

 

 Ὁ Σοὑλ’ ς τόν τράβηξε µέ τά λόγια λίγο παρακάτ’. Ἐκεῖνος 

δέν κατάλαβε καί πῆγε. Τόν πιάν’ ὁ Σούλ’ ς µέ τήν παρέα τ’, τόν 



σφάζ’ καί τόν κάν’ κοµµατάκια. στερα τά κοµµάτια τά τσίτησαν 

ἔνα - ἔνα στά παλούκια ἀπ’ τση φράχτες κι ἔφυγαν ὄλ' τή νύχτα. 

 

 

 Ὄταν ξηµέρωσε εἶδε ὁ κόσµος τά κοµµάτια στά παλούκια κι 

ἔµαθεν ὄλοι κι ὄλα τά γύρω χωριά τί ἔκανε ὁ Σούλ’ ς στόν ἀδερφό 

τ’. Κι ἀπό τότε τό χωριό τὄλεγαν Τουρκοπάλουκο καί τά βουνά πού 

κρύφτηκε ὁ Σούλ’ ς “Σούλι”. 

 

 

 Τὄειπαν, τα ξανἄπαν κι ἔτσ’ βγῆκε τ’ ὄνοµα καί στό Σούλι 

καί στό Τουρκοπάλουκο. 

 

 

 

Σηµ. Ἡ λέξις Σούλς εἰς τήν ἀλβανικήν σηµαίνει ὑψηλός, λεβέντης. 

Ἀφηγητής: Γεώργιος Παππᾶς, ἐτῶν 62, ἐκ Καναλλακίου, γεωργός. 

Β΄ τάξεως δηµ. Σχολείου. 

 



Γ΄  ∆ Η Μ Ο Τ Ι Κ Α  Τ Ρ Α Γ Ο Υ ∆ Ι Α 

 

 

1. Ὁ κλέφτης καί ἠ µάνα του 

 

Ὅλες οἰ µάνες τοῦ χωριοῦ, ὅλες εὐχές τούς δίνουν 

κι ἐµένανε µανούλα µου βαρειά µέ καταριέσαι. 

- Κλέφτης νά πᾶς παιδάκι µου, νά κάνης µετερίζια 

στή Γκιώνα καί στόν Ὄλυµπο. 

 

Κατ’ ἀπαγγελίαν Νικολάου Ράπτη ἐκ Σκεπαστοῦ, ἐτῶν 52, 

γεωργοῦ, µέ γραµµατικάς γνώσεις τῆς ∆’ τάξεως τοῦ δηµ. 

Σχολείου. 

 

 



2. Ὁ θάνατος τοῦ Κιτσαντώνη 

 

Τοῦρκοι βαστάτε τ’ ἄλογα λίγο νά ξανασάνουν 

νά χαιρετήσ’ ὁ Αντώνης τά βουνά καί τίς κοντοραχοῦλες 

καί σεῖς Τζουµέρκα κι Ἄγραφα, ληµέρια τῶν κλεφτῶνε, 

ἐσᾶς ἀφίν’ Ἀντώνης µαρτυριά, ἐσᾶς ἀφίνει λόγο 

ἔγνοια νά µὄχετε τό παιδί, γράµµατα νά τό µάθετε. 

 

............................................................ 

 

Ἀφηγητής: Ἀπόστολος Σάββας, ἀγράµµατος, ἐκ Καναλλακίου, ἐτῶν 

83 

 

 



3. Του Κιτσαντώνη 

 

- Ἀντώνη µου τί στέκεσαι, τ’ εἶσαι συλλογισµένος; 

- Παιδιά µου µή µέ βιάζεται καί θά σᾶς οµολογήσω 

Ἐψές µοὖρθαν τά γράµµατα ἀπό τό γερο - ∆ῆµο 

κι ἀπόξω λέει τ’ ἀπόγραµµα καί µέσα λέει τό γράµµα, 

µοῦ πῆραν τή γυναίκα µου καί τό µοναχογυιό µου 

ὁ Βέλη - Γκέκας τό σκυλί τό ἄπιστο ζαγάρι. 

 

 

Κατ’ ἀπαγγελίαν Χρήστου Ράπτη ἐκ Σκεπαστοῦ, γεωργοῦ, 

ἀγραµµάτου, ἐτῶν 63. 

 



4. Πολιορκία τ’ Ἀλῆ Πασᾶ ἀπό τό Σουλτάνο 

 

- Ἀλῆ πασιά τί µ’ άργησες νἀρθῆς νά προσκυνήσεις 

σ’ ἐµένα πρέπουν τ’ ἅρµατα, τοκάρια1 , βραγκαλίδια. 

- Μένα µέ λέν’ Ἀλή πασιά µέ λέν’ Ἀλή – µπαρούτη, 

δώδεκα χρόνους πολεµῶ µέ τόν σουλτάν’ Μαχµούτη. 

 

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

 

 

- Νά σηκωθῆς Ἀλή - πασιά νά πᾶς στό Τεπελένι. 

- ∆έ σ’ κώνοµ’ ἀπ’ τά Γιάννινα τό κεαµέτ2 νά γένη. 

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

 

- Βαστᾶτε Τοῦρκοι τ’ ἄλογα λίγο νά ξανασάνουν  

νά χαιρετήσω τά βουνά, τά κλέφτικα ληµέρια. 

 

Σηµ. 1 ἀσήµια, 2 τό χειρότερο. 

 

Ἀπαγγελία Ν. Μποαρµπαρούση σκηνίτου ἐκ Πίνδου, ἡλικίας 80 

ἐτῶν ἀγραµµάτου. 

 



5. Ὁ θάνατος τοῦ Μάρκου Μπότσαρη. 

 

Ὁ Νότης ἐτραγούδαε στοῦ Μάρκου τό κεφάλι 

- Γιά σήκ’ ἀπ’ αὔτου Μᾶρκο µου καί µή βαρειά κοιµᾶσαι 

σέ καρτερεῖ ἡ συντροφιά νά κάνης τό τερτίπι1 

- Ἄφ’σε µε, µπάρµπα, ἄφ’ σε µε, ἄφ σε µε τόν καηµένο 

γιατί τό βόλι εἶναι φαρµακερό καί ἡ πληγή µεγάλη. 

 

......................................................................... 

 

Ἀφηγητής: Ἀπ. Σάββας, ἐκ Καναλλακίου, ἀγράµµατος, ἡλικίας 83 

ἐτῶν. 

 

Τό τραγούδι αὐτό ἀναφέρεται στό θάνατο τοῦ Μάρκου Μπότσαρη 

καί εἶναι µοιρολόγι. 

Σηµ. 1 πολεµικό σχέδιο. 

 



6. Τοῦ Μεσολογγίου 

 

Μωρέ βουνά τῆς Κατοχῆς, βουνά τοῦ ※ηροµέρου 

βαστᾶτε νά βαστάξωµε τό φετινό χειµῶνα. 

Ὁ βάλτος ἐπροσκύνησε κι ὅλο τό Ξηροµέρι 

τό Μεσολόγγι τό µικρό αὐτό δέν προσκψνάει 

γιατ’ εἶναι ὁ Μᾶρκος Μπότσαρης κι ὁ Ὀδυσσεύς Ἀνδροῦτσος. 

 

 

Κατ’ ἀπαγγελίαν Χρ. Ράπτη ἐκ Σκεπαστοῦ, ἀγραµµάτου, γεωργοῦ, 

ἡλικίας 63 ἐτων. 

 



7. Τοῦ Παύλου Μελᾶ  

 

Παῦλος Μελᾶς (καηµένε Παῦλε) ξεκίνησε (δις) ἀπ’ τή Μακεδονία 

ἔχει συντρόφους (καηµένε Παῦλε µου) διαλεχτούς (δίς) καί ὅλα 

παλληκάρια 

Πηγαῖναν γιά τήν Καστοριά (ἄϊνψε µωρέ λεβέντες)(δίς) πταν µιά 

κρύα βρύση 

Πᾶν τά κορίτσια (καηµένε Παῦλε µου) γιά νερό (δίς) κι οἱ ἔµορφες 

νά πλύνουν 

- Καλά κορίτσια τῆς Καστοριᾶς ἐλάτε παρακάτω 

κάτι νά σᾶς ρωτήσωµε (δίς), κάτι νά σᾶς εἰποῦµε. 

Μήν εἶναι Τοῦρκοι, (καλά κορίτσια) στά χωριά (δίς) µήν εἶν’ 

µπουλούµ’ πασάδες. 

 

- Ποιος εἶσαι σύ (ἄϊντε µωρέ λεβέντη) πού µᾶς ρωτᾶς (δίς), κρυφά 

µᾶς κουβεντιάζεις 

- Ἐγώ’ µαι Παῦλος (καλά κορίτσια) ὁ Μελᾶς (δίς) ὁ Παῦλος ὁ 

λεβέντης. 

- Ἐδῶ’ ναι Τοῦρκοι στά χωριά (µωρέ λεβέντη) (δίς) εἶναι µπουλούµ’ 

πασάδες. 

Σηµ. Μοῦ τό τραγούδησε ό Νικόλαος Γκούβας, ἐκ Καναλλακίου, 

ποιµήν, ἀγράµµατος, ἐτῶν 55. 

 



8. Τῶν ἀπελευθερωτικῶν ἀγώνων τοῦ 1912-13 

 

Ἀπόψε εἶδα µανούλα ἕνα ὄνειρο(ν) 

ἀπόψε εἶδα ὄνειρο πῶς πᾶµε γιά τόν πόλεµο. 

∆εν κλαίω ἐγώ µανούλα µου τόν πόνο µου 

δέν κλαίω ἐγώ τόν πόνο µου γιατί δέν πάω µόνος µου 

πηγαίνοµ’ ὅλα τά παιδιά γιά τήν λεψτεριά. 

πηγαίνοµ’ ὅλα τά παιδιά νάφέρωµε τή λευτεριά. 

 

 

Σηµ. Μοῦ τό τραγούδησε ὁ ποιµήν Νίκ. Γκούβας ἐτών 55 

ἀγράµµατος ἐκ Καναλλακίου. 

 



9. Ὁ σκλάβος 

 

Παρηγοριά ἔχ’ ὁ θάνατος καί λύπη ἔχ’ ὁ χάρος 

καί ζωντανός ὁ χωρισµός παρηγοριά δέν ἔχει. 

Τρεῖς µέρες ἦµουν νιόγαµπρος, δώδεκα χρόνους σκλάβος 

µές’ στά καράβια, στό γιαλό, στή θάλασσα νά πλέω 

καί µιά µερούλα Κυριακή κατά τό µεσονύχτι 

ἀρχίνησα νά τραγουδῶ, ἀρχίνησα νά κλαίγω. 

Κι ὁ καπετάνιος τ’αἄκουσε κι ἐστάθη τό καράβι. 

- Το ποιός εἶν’ αὐτός ὅπ’ τραγουδεῖ, τό ποιός εἶν’ αὐτός ὅπ’ κλαίει 

ἄν εἶναι ἀπ’ τούς δούλους µου θά τόν ἐλευθερώσω. 

Ὥρα καλή σου µάτια µου καί στό καλό νά πάγης. 

Στό δρόµο ν’ ὅπου πάγαινε στό δρόµο πού πηγαίνει 

σταυρώνει ἕνα γέροντα ὅπου κλαίει 

- Καληµερά σου γέροντα. - Καλῶς τον τόν λεβέντη. 

- Το τίνος γάµος γένεται στό δόλιο τό χωριό µας; 

- Παντρεύεται ἡ νύφη µου καί παίρνει τόν οχτρό µου. 

Ἴσια στό γάµο τράβηξε µέσα στήν ἐκκλησία 

............................................................ 

- Καληµερά σας κύριοι. - Καλῶς τον τόν λεβέντη. 

- Καλή σειρά δέν ἔχετε τόν ξένο δέν τιµᾶται 

κι ἁπλῶνει τό χεράκι του νά τό φιλήσ’ ἡ νύφη 

κι ἡ νύφη τόν ἐγνώρισε κι εὐθύς τόν ἀγκαλιάζει. 

............................................................ 

- Πάψ’ τε παπάδες τά χαρτιά, πάψ’ τε καί τά βαγγέλια 

τοῦτος εἶν’ ὁ ἄντρας µου, τοῦτος εἶν’ ὁ καλός µου  

   



 

 

 

Ἀπαγγελία. Ν. Μποαρµπαρούση, σκηνίτου ἐκ Πίνδου, ἐτῶν 80, 

ἀγραµµάτου 

 



10. Ὁ µελλοθάνατος 

 

Ἔβγα µανούλα νά µέ δῆς καί νά µέ καµαρῶσεις 

τό πῶς µέ πᾶν οἱ Ἀρβανητάδες 

µέ τά λιθάρια στό λαιµό, τά σίδερα στά χέρια 

πᾶνε νά µέ κρεµάσουνε στῆς Αἴγινας τά πεῦκα. 

Ἔβγα µανούλα νά τούς πῆς, νά τούς παρακαλέσης 

νά µή µέ πᾶν ἀπό χωριά µάηδ’ ἀπό πολιτεῖες 

γιατ’ ἔχω ἐχθρούς θά χαίρωνται, φίλοι νά µέ λυποῦνται. 

 

 

Κατ’ ἀπαγγελίαν Χρήστου Ράπτη ἐκ Σκεπαστοῦ, ἀγραµµάτου, ἐτῶν 

63, γεωργοῦ. 

 



11. Ἡ κυρά - Φροσύνη 

 

Σηµ. ∆έν ἔχει σχέσι, ὡς φαίνεται µέ τήν κυρά Φροσύνη τῶν 

Ἰωαννίνων. 

Ἕνα Σαββάτο βράδυ, µιά Κυριακή πρωΐ 

ξηµέρωσ’ ἡ κυρά - Φροσύνη µ’ ἔνα µικρό παιδι. 

Παπάδες κι ἀζάδες κι ὅλ’ οἱ γραµµατικοί 

µαζεύτηκαν ἐκεῖ νά κάνουνε τή σύνταξι  

γιά τό µικρό παιδί. 

- Πές µας κυρά Φροσύνη ποῦ τὄβρες τό παιδί. 

- Ἀπό τόν ἄνδρα τὄχω, λεβέντες, τό παιδί 

καί τό βαστάω στά χέρια δέ µὄρχεται ντροπή. 

 

 

Κατ’ ἀπαγγελίαν. Ἰωσήφ Κουρούπη ἐκ Κρυοπηγῆς, µυλωνᾶ χωρίου 

Σκεπαστοῦ, ἐτῶν 46, ἀγραµµάτου. 

 



12. Τό µοιρολόγι τῆς βλάχας στό δολοφονηµένο ἄνδρα της 

 

Μιά βλάχα µιά ξηροµερή, µιά ζηλεµένη κόρη 

παίρνει τά ὄρη σκούζοντας καί τά βουνά ρωτῶντας. 

- Μήν εἶδατε τόν Κωνσταντῆ, τόν Κῶτσο τό λεβέντη. 

- Εψές, προψές τόν εἶδαµε σέ βλάχικο καλύβι, 

µοᾶρα πουλιά τόν τρώγαµε κι ἄσπρα τόν τριγυρνοῦσαν 

κι ἕνα πουλί θαλασσινό καθόταν στό κεφάλι. 

 

Ἀφηγητής. Νικόλαος Παππᾶς, ἀγράµµατος βοσκός, ἐτῶν 60, ἐκ 

Κναλλακίου. 

 



∆΄ Ε ὐ τ ρ ά π ε λ ο ι  δ ι η γ ή σ ε ι ς 

 

1. Τό πάθηµα τοῦ τσοπάνου 

 

 Μαζωχτήκαµεν ἕνα µεσηµέρι στή γκορτσιά τ’ Ἀντρία πεντ’ 

ἕξη τσοµπαναραῖοι. Ὁ Ναστάσ’ Γιάννος εἶχε ντσοµπάνο τό Ντέµο 

ἀπ’ τή Νάσιαρη. Θάταν 25 γιά 30 χρόνια. Στρίψαµε τσιγάρο, 

ἔβγαλα κι ἐγώ τόν πριόβολο µ’ κι ἄναψα τήν ἴσκινα. Πέρασε λίγη 

ὥρα µέ τὄνα καί µέ τ’ ἄλλο. Γιά µία στιγµή ἔκανα πώη τόν ἔχασα 

τόν πριοβόλο κι ἔψαξα νά τόν βρῶ. 

 

- Μπα , ποῦ πάει ὁ πριόβολος; Για κυταξ’ τε µπάς καί τόν ἔχ’ 

κανένας σας ἀπό κάτ’.     

 

Κυττάξανε, ἀλλά ποῦ ὁ πριόβολος. Ὁ Ντέµος εἶπε ὁ Νάσιο – 

Γρηγόρ’ ς ἄναψε τελευταίος. Αὐτός εἶπαν κι οἱ ἄλλοι. Κολληθήκαµε 

ὅλοι σ’ αὐτόν. 

 

- Μά τί λέτε ἐγώ στόν ἔδωσα 

 

- Ὄχ’ δέν µ’ τόν ἔδωσες, ἐσύ τόν ἔχ’ ς. 

 

 

Ὄ· ἐσὐ, ὄχ ἐγώ, φτάσαµε στ’ ς ὅρκους. Εὐαγγέλιο δέν εχαµε κι 

εἴπαµε νά φιλήσωµε µιά κουλούρα ψωµί, ἀλλά µέ δεµένα τά µάτια 

γιά νά µή φαίνεται ὅτ’ εἶν’ κουλούρα. Φίλησα ἐγώ πρῶτος κι εἶπα. 



- Ἐγώ δέν τό πῆρα τ’ ὁρκίζοµαι, ἀν τό πῆρα νά στραβωθῶ ὅπως 

τώρα. 

 

Ἔτσ’ εἶπαν κι ἄλλοι. Ἤρθε τελεψταία κι ἡ σειρά τοῦ Ντέµου. 

Ἐκείνος ντόµπρος ὅπως ἦταν, δέν ἔφερε ἀντίρρησι. Τοὔδεσαν τά 

µάτια κι ἦταν ἕτοιµος νά ὁρκιστῆ. Ὁ Θωµᾶ - Γιώργ’ ς τραβάει τήν 

κουλούρα καί σιγά ξαπλών’ ἀνάσκελα καί ἀντί γιά τήν κουλούρα 

φίλησε τόν γκόλο του. Τά γέλια πού κάναµ’ ἐκείνη τήν ἡµέρα δέν 

λέγονται. 

 

Ἀφηγητής ὁ Γ. Παππᾶς, ἐτῶν 63 ποιµήν ἐκ Καναλλακίου, Τῆς Β΄ 

τάξεως τοῦ δηµ. Σχολείου. 

 

  



2.Γιατί γκαρίζ’ ὁ γάϊδαρος 

 

 Νά γιατί γκαρίζ’ ἔτσι. 

 Εἶπαν σ’ ἕνα γάϊδαρο ὅτι παντεύτηκαν ὅλες οἱ γαϊδάρες καί 

ἔβαλε τά κλάµατα. Γκάριξε πολύ. Ὕστερα ἀπό κάµποση ὥρα 

πέρασε κάποιος καί τό ρώτησε. 

 

- Τ’ ἔχ’ ς καί γκαρίζεις. 

 

- Μοὖπαν ὅτι παντερύτηκαν ὅλες οἱ γαϊδοῦρες εἶπ’ ὁ γάϊδαρος. 

 

- ᾿Έµεινε µιά ἀνύπαντρη τοὖπ’ ἐκεῖνος. 

 

Τότε χαµήλωσε σιγά - σιγά τό γκάρισµα καί σταµάτ’ σε. Γι αὐτό 

ἀπό τότε σταµατάει λίγο - λίγο τό γκάρισµα. 

 

 

 Ἀφηγητής. Γεώργ. Παππᾶς, ἐκ Καναλλακίου, γεωργός, ἐτῶν 

64 τῆς Β΄ δηµ. Σχολείου. 

 

  



3. Ὁ ἡγούµενος µέ τσή δυό καλόγρηες 

 

 Ἕνας ‘γούµενος τῆς κακῆς ὥρας, στό µοναστήρ’ τ’ εἶχε δυό 

καλόγρηες. Για να µή τόν καταλαβαίν’ οί ἄλλοι οἱ καλογῆρ’ ποιά 

φωνάζ’ τό βράδ’ νἄρθ στό κελί τ’ τή µιά τήν ἔλεγε Παλιά ∆ιαθήκη 

καί τήν ἅλλη Καινή ∆ιαθήκη. Ὁ ∆εσπότ’ ς ἦταν τέτοιος σάν τό 

‘γούµενο. Ὅταν τὄµαθε κινάει κι ἔρχεται στό µοναστήρ’. Τό βράδ’ 

πού πάει στό ∆εσποτικό νά κοιµηθῆ στέλν’ τό διάκοτ’ νά πῆ τοῦ 

‘γούµενου γιά τήν ἀπαίτησι τοῦ δεσπότ’ καί τοῦ λέει θυµωµένος. 

 

- Πές τ’ δέν ἀδειάζ’, διαβάζεται. 

 

Τρέχ’ ὁ διάκος καί τό λέει στό ∆εσπότ’. 

 

- Σψ῀ρε πάλι καί σοῦ δώδ’ τήν Καινή ∆ιαθήκη, τοῦ λέει ὁ ∆εσπότ’ 

ς. 

 

Πηγαίν’ καί τό λέει στό ‘γούµενο. 

 

- Πές τ’ ἔχω ἄκοπα τά φύλλα. 

 Εἶδε κι ἀπ’ εἶδε ὁ ∆εσπότ’ ς, ἔπεσε καί κοιµήθηκε. 

  

 

 Ἀγηγητής. Γεώρ. Παππᾶς, ἡλικίας 64 ἐτῶν, ἐκ Καναλλακίου, 

τῆς Β’ δηµ. Σχολείου. 

 

  



4. Ό παππᾶς µέ τά τσαγκανάρια 

 

 Σ’ ἔνα χωριό παλιώτερα εἶχαν τή συνήθεια ὅταν βγάζ’ τ’ ἅγια 

ὁ παππᾶς νά τοῦ βάζουν µπροστά µωρά παιδιά νά τά πηδάη γιά νά 

τούς περάσ’ τό µάτιασµα, τό σκέλισµα, ἤ ἄλλ’ ἀρρώστεια. 

Τότε οἱ παππάδες φόραγαν γουρνοτσάρουχα, σάν τόν ἄλλο κόσµο. 

Μιά Κυριακή τοῦ βάζ’ µιά µάννα ἕνα παιδί µικρό φασκιωµένο. 

Καθώς ὅµως τό σκαπέταε ὁ παππᾶς σκαλών’ στή φασκιά ἡ µύτ’ ἀπ’ 

τό τσαρούχι τ’ καί πάει νά πές’ ὁ παππᾶς. Νευριασµένος ὁ παππᾶς 

γυρίζ’ καί λέει στό µικρό. 

 

- Τί νά σοῦ κάνω ὀρέ. Ἔχω στό κεφάλ’ αὐτά ἐδῶ τά τσαγκανάρια 

κι ἀπέ θά σου γάµαγα τή µάννα. 

 στερα ξακολούθησε λειτουργία ὁ παππᾶς. 

 

 

 Ἀφηγητής. Γεώργιος Παππᾶς, ἐτῶν 64, ἐκ Καναλλακίου, 

γεωργός  τῆς Β΄ δηµ. Σχολείου. 

 

  



5. Ἡ τίµια παππαδιά καί τό στοίχηµα τοῦ παπᾶ 

 

 Ἕνας παπᾶς παινεύονταν ὅτ’ εἶχε µιά τίµια παπαδιά στ’ ς 

ἄλλους τούς παπάδες. Οἱ ἄλλοι τοὔλεγαν: 

 

- Καµιά γυναίκα δέν εἶναι τίµια καί µέ στοίχηµα. 

Ὄχ’ εἶναι, ὄχ’ δέν εἶναι, ἔβαλαν στοίχηµα. 

- Ἄν ἡ παπαδιά ἡ δική µ’ πάει µ’ ἄλλον βάζω στοίχηµα τό µουλάρ’ 

µου, ἔλεγε ὁ παπᾶς. 

Ὁ ἄλλος ὁ παπᾶς ἔβαλε τά δυνατά τ’. Πέσ’ ἀπ’ ἐδῶ, πέσ’ ἀπ’ ἐκεῖ 

τήν κατάφερε κάποτε κι ἀλλότερα τή τίµια παπαδιά. 

- Ἕλα παπᾶ - Γιώργ’ τήν τάδε ὥρα στό νεκροταφεῖο, ἀνέβα στό 

κυπαρίσσ’ καί θά δῆς. Πάει ὁ παπᾶς καί κρύφτηκε στό κυπαρίσσ’. 

Σέ λίγο ἔρχετ’ ἡ παπαδιά. Ὅπως κύτταζε πρός τ’ ἀπάν’ ἀναστέναξε 

ἀπ’ ευχαριστησι. 

- Ἄχ παπᾶ µ’. 

Ὁ παπᾶς ἀπ’ τό κυπαρίσσ’ νόµισε πώς τόν εἶδε καί τσή φωνάζ’. 

- Τί φωνάῖζ’ ς µώρ’, στρίγλα. Ἐµένα πάει τό µουλάρ’ κι ἐσύ µ’ 

ἀναστενάζ’ ς. 

  

 

 Ἀφηγητής. Γεώργ. Παππᾶς, ἐτῶν 64, ἐκ Καναλλακίου, Β΄ 

δηµ. Σχολείου. 

   

  



6. Κάν’ σάν τή νύφ' µέ τό κουκί 

 

 Πῆγαν µιά µέρα στό χωράφ’ ἡ νύφ’ µέ τήν πεθερά τ’ ς νά 

βγάλ’ ν τά κουκιά. Ἡ πεθερά δέν εἶχε οὄτ’ ἕνα δόντ’. Μόλις ἄρχισαν 

νά ξεκολώνουν, ἔβαλε στό στόµα τ’ ς ἕνα κλονί καί τό µασοῦσε, 

χωρίς νά µπορῆ νά τό κόψ’. Τήν εἶδ’ ἡ νύφ’ καί τήν ἔπιασ’ ἡ ὥρα τ’ 

ς.Νόµισε ὅτι θά τσή 

φάη ὅλα τά κουκιά καί τσ’ εἶπε: 

- Πᾶµε µάννα νά φύγωµε. 

- Γιατί, παιδί µ’, εἶπ’ ἐκείν’. 

Κιν’ σαν νά φύγουν. Ὅταν βγῆκαν ἀπ’ ἔξω ἀπ’ τό χωράφ’. 

- Φτοῦ, ἔκαµ’ ή πεθερά καί πέταξε τό κουκί ἀκέριω. Σέ βαρέθηκα 

τόση ὥρα ἔρ’ µο. 

- Ἄ µωρ’ µάννα, εἶπ’ ἡ νύφ’. Ἀπ’ τήν ἀρχή ἕνα κουκί εἶχες στό 

στόµα; 

- Ναί παιδί µ’, εἶπε ἡ πεθερά. 

- Πᾶµε πάλι µάννα νά ξαναβγάλωµε κουκιά, τσ’ εἶπ’ ἡ νύφ’. 

 Πείσµωσ’ ἡ πεθερά, ἔφυγε κι ἐκείνα ποὔγιναν στό σπίτ’. 

 

 

 Ἀφηγητής. Βασιλική Φράγκου, ἐτῶν 56, ἀγράµµατος, 

οἰκοκυρά, ἐκ Καναλλακίου. 

 

  



7. Τά ὄργανα 

 

 Τό ντέφι λέει: Ποὖντο, ποὖντο. 

 Τό βιολί:Νἆτο, νἆτο. 

 Τό κλαρίνο: Ἀπό κάτ’ ἀπ’ τή ποδιά, ἀπό κάτ’ ἀπ’ τή ποδιά. 

 

 Ἀφηγητής. Λουκᾶς Τριάντης, ὀργανοπαίχτης, Γ’ ∆ηµ. Σχολ. 

ἐκ Καναλλακίου. 

 

  



8. Ἡ γριά κί οἱ κλέφτες 

 

 Τρεῖς κλέφτες πῆγαν κάποτε νά κλέψουν τό βόϊδι µιᾶς γρηᾶς. 

Ἀνέβηκαν στήν πόρτα καί κύτταξ’ ὁ πρῶτος ἀπ’ τήν κλειδαρότρυπα 

νά ἰδῆ τί κάν’ ἡ γρηά ἀκόµά κι ἔχ’ τό λψχνάρ’ ἀναµµένο. Ἡ γρηά 

δέν εἶχε κοιµηθῆ ἀκόµα. Κάθονταν στή γωνία κι ἔγνεθε. Περίµεναν, 

περίµεναν ὥς ὅτ’ κοιµηθῆ ἡ γρηά. Κάποτε κι ἀλλότερα νύσταξ’ ἡ 

γρηά καί χασµουρήθηκε. 

- Ἄαχα – χούχααα, ἦρθ’ ὁ πρῶτος, εἶπε. 

Ἔλεγε γιά τόν πρῶτο ὕπνο. 

- Αχάα, µέ κατάλαβε, εἶπ’ ὁ πρῶτος. 

- Νά νυστάξ’ ἐγῶ, εἶπε ὁ δεύτερος. 

Ξαναχασµουρήθηκε ἡ γρηά. 

- Ἀαχά – χού - χάααα, ἦρθ’ ὁ δεύτερος, εἶπε, κι ἄρχισε νά γνέθη. 

- Ἀχάαα, κι ἐµένα µέ κατάλαβε, εἶπε κι αὐτό. 

- Νά ἰδῶ κι ἐγώ, εἶπε τώρα ὁ τρίτος κλέφτης κι ἔσκυψε στήν 

κλειδαρότρυπα. 

Ὕστερ’ ἀπό λίγο ξαναχασµουρήθηκε ἡ γρηά. 

Ἀαχά – χού - χάααα, ἦρθ’ ὁ τρίτος ὁ κουρκοβελεντζάς εἶπε πάλι. 

- Ἀχάαα, κι ἐµένα µ’ εἶδε εἶπε καί τοῦτος. 

Σ’ κώθ’ καν κι ἔφυγαν ἄπρακτοι κι ἔτσι γλύτωσε τό βόϊδι. 

 

 Ἀφηγητής. Ἀναστάσιος Τσώλης, ἐτῶν 81, ἀγράµµατος, ἐκ 

Καναλλακίου. 

 

 



Σηµ. Ὑπάρχει καί ἄλλη παραλλαγή, κατά τήν ὁποίαν τήν γρηά τήν 

βρῆκαν νά τρώη ψωµί καί τυρί. 

- Ψωµί καί τυρί τρώει εἶπαν. ∆έν τελειών’ ποτέ. Πᾶµε νά 

φύγωµε.   

 

  



Ε. Πράξεις µαγικαί γιά τήν καρποφορία τῶν δένδρων. 

 

 1. Ὅταν δέν καρπίζει ἕνα δένδρο τότε ὁ ἰδιοκτήτης τό 

πλησιάζει ἕνα πρωΐ µ’ ἕνα τσεκούρι καί τό χτυπάει στόν κορµό, ἐνῶ 

τοῦ λέγει: 

 

- Καρπίζ’ ς ἤ δέν καρπίζ’ ς. Κρατᾶς ἤ δέν κρατᾶς. 

Ἐπαναλαµβάνεται τό ἴδιο σέ κάθε χτύπηµα. 

 

 2.Ὅταν κόβη τά κουκιά στόν κῆπο ὁ (τυφλοπόντικας) ἡ 

νοικοκυρά µπαίνει στόν κῆπο, πηγαίνει σέ κάθε γωνία αὐτοῦ κι 

ἀποκόβει τή ζηµιά. 

 

- ∆έκα ὁκτάδες (π.χ.) µοὔφαγες µώρ’ ὀργισµένο. 

Το λέγει τρεῖς φορές καί τήν τρίτη µπήχνει ἕνα ξύλο ἀπό ἀγριοσυκιά. 

Ὕστερα µέ τή σειρά περνάει ἀπ’ ὅλες τίς γωνίες τοῦ κήπου. 

 

  



ΣΤ. Παιχνίδια τῶν παιδιῶν 

 

 1. Ἡ κ ο υ τ α β ί τ σ α 

 

 Κάνουν ἕνα κύκλο καθιστά µερικά παιδιά καί λέει πρῶτα ἕνα 

παιδί. 

“Ἕχω µιά σκύλα κουταβίτσα 

ἔχεζε, παράχεζε, χίλια σκαφίδια γιόµιζε, 

ὅποις κρίνει καί γελάσει 

µ’ ἕνα στόµα θά τά µάση. 

Τρίγγ, πῆρα τό κλειδάκι µου 

καί πάω νά καζαντήσω, στ’ ἀµπέλι τοῦ παπᾶ”. 

 

 Ὅλοι ἀλληλοκυττάζονται, προκαλεῖ διά τῶν χειρῶν, 

βλεµµάτων ὁ ἕνας τῶν άλλον ν’ ἀκουσθῆ ἔστω κι ἐλἀχιστα ἡ φωνή 

τοῦ προκληθέντος γιά νά “χάση”. Ὅταν ἀκουσθῆ τότε τόν βάζουν νά 

κάνη διαφόρους πράξεις, φωνάς ζώων καί ἄλλας πού νά προξενοῦν τό 

γέλιο σ’ αὐτούς. Μετά “µάννα” γίνεται ὁ ἀµέσως ἑπόµενος. 

 

  



2. Ἀγαπῶ - Αγαπῶ 

 

 Τό παιγνίδι αὐτό παίζεται ὅπως ἡ κολοκυθιά περίπου κι ἔχει 

σκοπό νά συλλάβη ὄχι ἀφηρηµένο κάποιο παιδί, ἀλλά νά δώση 

ἀστεῖα ἀπάντησι, ἡ ὁποία νά ἔχη ὁµοιοκαταληξία µέ τήν 

προηγούµενη ἀπάντησί του. Λέγει ἡ µάνα τοῦ παιχνιδιοῦ. 

 

Μάνα Ἀγαπῶ - ἀγαπῶ 

Ὅλοι. Ποίον ἀγαπάς. 

Μάνα. Ἀγαπῶ τό Γιώργο. 

Γιῶργος. Ποῦ τόν βάζεις. 

Μάνα. Σ’ ἔνα π.χ. φοῦρνο. 

Γιῶργος. Κι ἄν πέση. 

Μάνα. Νά φάη ἕνα κοῦρο. 

 

Μετά ἀπ’ αὐτό λέγει πάλι ἄλλο παιδί ὡς µάνα. - Ἀγαπῶ - ᾿αγαπῶ 

κ.ο.κ. Αὐτό προσπαθεῖ νά εἴπη ὅτι τόν βάζει κάπου ἀλλοῦ π.χ. σ’ ἕνα 

πύργο γιά νά πῆ ὕστερα: νά φάη ἕνα ξύλο. 

 



Ζ. Ἀραί καί φράσεις λεγόµεναι ἐν θυµῶ 

 

1. Πίκα νά σέ βαρέσ’. 

 

2. Γέν’ ξοίκ. 

 

3. Νά σέ πιάσ’ κακή σιλίπα. 

 

Σηµ. Κατάρα κατά παντός ὁ ὁποῖος δηλοῖ ὅτι δέν ἠµπορεῖ νά 

ἐργασθῆ, διότι νυστάζει (εἰς τήν ἀγγλικήν γλῶσσαν SLEEP: 

ὕπνος). 

 

4. Ὤ!.....πού νά σέ κάψ’ τό κρεµµύδι. 

 

5. Νά σέ πιάσ’ κακή ζάλ’. 

 

Σηµ. Ζάλη εἶναι ἡ ἀσθένεια τῆς ἀρτηριοσκληρώσεως, ἡ ὁποία φέρνει 

ζαλάδα. 

 

6. Νά σέ πιάσ’ κακιά κολοτέντα. 

Σηµ. Κολοτέντα ἐννοεῖται ἰσχυρός πυρετός ὁ ὁποῖος δέν ἐπιτρέπει νά 

σηκωυῆ ὁ ἀσθενής. 

 



Η. Ἐκφοβισµοί - ἀπαγορεύσεις τῶν παιδιῶν 

 

1. Φύγε ἀπ’ ἐδῶ (ἤ µή τό κάν’ ς αὐτό), θά σέ φάη ἡ ἀλιαούτζια. 

Σηµ. Ἀλιαούτζια εἶναι πρόσωπον φανταστικόν µέ ὑπερφυσικάς 

ἰδιότητας πού τρώει κυρίως τά µικρά παιδιά. 

 

2. Ὅταν ἕνα παιδί ἀνακαλύψη φωλιά πουλιοῦ µέ αὐγά γιά νά µή τά 

σπάση τοῦ λένε οί µεγαλύτεροί του: 

“ Ἐάν τά πιάσης θά τά φάη τό φίδι, ἤ θά σοῦ πέσουν τά µαλλιά 

ἀπ’ τό κεφάλι". 

 



Θ. Εὐχαί 

 

1. Γειά σ’ κι ἀλήθεια λέου. 

Σηµ. Λέγεται µετά τό φτέρνισµα. 

2. Νά ζήσης καί στά ἑκατό νά πᾶς. 

Σηµ. Λέγεται σέ ὀνοµαστικές ἑορτές. 

3. Πτοῦ, δέν τό θέλω, χιλιόχρονο νἆναι. 

Σηµ. Γιά τά µωρά νά ἀποφευχθεῖ τό µάτιασµα. 

 



Ι. Ἀφορισµοί 

 

1. Τρίτρη καί Παρασκευή 

τά νύχια σου µή κόψης 

καί Κυριακή νά µή λουστῆς 

ἄν θέλεις νά προκόψης. 

 

2. ∆έν κάν’ νά σέ ‘γ ίσ’ µέ τή σκούπα στό σκούπισµα γιατί δέ θά 

ψηλώσης ἄλλο. Ἄν σέ ‘γγίσ’ τότε πρέπει νά πηδήσης τρεῖς φορές τή 

σκούπα γιά νά µή σέ πιάσ’ τό ‘γγίσιµο. 

 

3. ∆έν κάν’ νά σέ δρουγίσ’ (κτυπήση) µέ τ’ ἀδράχτι ἐκείνη πού 

γνέθ’, γιατί θά µείν’ ς κοντός. Ἄν σέ χτυπήσ’ τότε γιά νά µή σέ 

πιάσ’ πρέπ’ νά χτυπήσ’ κάτου τρεῖς φορές τή δρούγα. 

 

4. Ὅταν λαλήσ’ κουκουβάγια στή σκεπή τοῦ σπιτιοῦ κάποιος θά 

πεθάν’ στό σπίτι. 

Σηµ. Γι’ αὐτό καταριῶνται κάποιον γιά ἀδικήµατα: “Κουκουβάγιες 

νά  

 

λαλήσ’ ν”, διότι οἱ κουκυβάγιες πηγαίνουν καί λαλοῦν στά έρηµα 

σπίτια. 

 Τό ἴδιο πιστεύουν κι ὅταν φέρνη γύρω γεράκι λέγουν τρεῖς 

φορές: 

- Ὄυουου πού νά φᾶς τά νύχια σ’ καί τά ποδάρια σ’. 

 



5. Τήν Τρίτη καί τήν Παρασκευή µή ψωνίσ’ ς φόρεµα, οὔτε νά τό 

κόψ’ ς, εἴναι κακό. 

Σηµ. Ὑπάρχει και µιά ἀντίθετη ἄποψη στό κόψιµο τοῦ φουστανιοῦ. 

- Τήν Τρίτη θά τό κόψω γιά νά τριτώση στό χρόνο. 

 

6. Μή φυτεύ’ ς τσούπρα µ’ πικροδάφνη στήν αὐλή σ’ γιατί χίλιες 

πίκρες θά περάσ’ς. 

Σηµ. Ἔτσι λέγει ἡ µάνα στήν κόρη της, ὅταν θελήση νά φυτεύση 

πικροδάφνη. 

 

7. Τό σπίτ’ αὐτό ποτέ δέν κάν’ προκοπή, ὅσο ἔχει λεῦκα (ἤ καπ’ 

γιά) στήν αὐλή. 

 



ΙΑ’. Προγνωστικά τῶν καιρικῶν συνθηκῶν 

 

1. Γιά τόν Μάρτιον µῆνα λέγουν ὅτι: 

 

“ Ὁ Μάρτ’ ς ἔχει τσή βάβες του. Τρεῖς στό ἔµπα, τρεῖς στή µέσ’, 

τρεῖς στό ἔβγα”. 

Σηµ. Βάβες ἐννοιεῖ τίς κακές ἡµέρες µέ βροχές, ἀνέµους καί κρύα. 

Ἔχει δηλ. ἐννέα ἡµέρες µέ ἄσχηµο καιρό, τρεῖς στήν ἀρχή, τρεῖς 

στή µέση καί τρεῖς στό τέλος. 

 



2. Κατά τίς τρεῖς συνεχόµενες ἑορτές τοῦ ∆εκεµβρίο,τῆς Ἁγίας 

Βαρβάρας, Ἁγίου Σάββα καί Ἁγίου Νικόλα πρέπει νά ἀναµένουν οἱ 

ἄνθρωποι κακόκαιρία, ὅπως λέςει καί τό παρακάτω ποιήµα: 

“ Ἅγια Βαρβάρα µίλησε κι ὁ Σάββας ἀπεκρίθη: 

- Μαζέψ’ τε ξύλα κι ἄχυρα και σύρ’ τε καί στό µύλο 

Γιατ’ Ἅη - Νικόλας ἔρχεται στά χιόνια φορτωµένος”. 

 



3. Προγνωστικόν παραγωγῆς ἐκ τῶν καιρικῶν συνθηκῶν. 

- Τά Πάσχα στεγνά, τά Φῶτα χιονισµένα 

καί τά Λαµπρά βρεχούµενα τ’ ἀµπάρια γιοµισµένα. 

 



ΙΒ’ Προγνωστικά διάφορα

 

1. Ὅταν τινάζουντ’ οἱ κόττες στό κατώφλι, θἄρθουν µουσαφιραῖοι. 

2. Τ’ αὐγά στήν κλῶσσα νά τά βάζης ὅταν νυχτώσ’ καλά γιά νά 

βγάλ’ τόσα πουλιά, ὅσα εἶναι τ’ ἀστέρια. 

3. Τινάχτ’ καν οἱ κόττες, κάποιος θά µᾶς ἔρθ’. 

4. Ἄν µιά κοπέλλα σκουπάη ἀπρόσεχτα καί τῆς µένουν ἐδῶ κι ἐκεῖ 

σκουπίδια τῆς λέει ή µάνα τ’ ς: 

- “ Σκούπα καλά, γιατ’ ἔτσ’ πού σκουπᾶς κατσιδιάρ’ ἄντρα θά πάρ’ 

ς”. 

5. Ὅταν κρέµεται τρίχα στό µέτωπο κάποιου, θά λάβη γράµµα ἤ θ’ 

ἀκοούσ’ κάποιο χαµπέρ’. 

Σηµ. Τό ἴδιο λέγουν ὅταν κρέµεται ἀπ’ ἄλλο µέρος τοῦ σώµατος ἤ 

ἀπό ἀντικείµενο πού κρατοῦµε στά χέρια µας. 

6. Ποιό µάτ’ µοῦ παίζ’, λέγει ἐκείνος τοῦ ὁποίου κινεῖται τό ἕνα 

µάτι. Οἱ ἄλλοι ἀπαντοῦν: 

- Τό δεξιό ἤ τό ζερβιό. 

Ἄν τό ἐπιτύχη του λέγει ὁ ερωτήσας. 

- Μαζί θ’ ἀκούσωµε κι’ ἐννοεῖ κάποιο µυστικό. Ἐάν δέν τό ἐπιτύχη 

λέει: 

- Μόνος µου θά τ’ ἀκούσω. 

7. Ὅταν ἰδῆς στ’ ὄνειρό σ’ κέρασµα γλυκοῦ παίρν’ ς τή στενοχώρια. 

 



ΙΓ’ Ἔθιµα τῆς λαϊκῆς λατρείας 

 

 

 1. Ἠ π α γ α ν ό σ τ α κ τ η 

 

 “Τώρα τό δωδεκαήµερο (τῶν Χριστουγέννων) βγαίνουν ἀπ’ τόν 

κάτ’ κόσµο τά παγανά (οἱ καλικάντζαροι) καί τό βράδ’ ἀπ’ τό 

µπουχαρί (καπνοδόχο) κατουρᾶν τή φωτιά. Ἠ καλή νοικοκυρά µαζεύ’ 

τη στάχτη κάθε πρωϊ καί τήν σκουπάει στά χωράφια πού θά 

σπείρουν τήν Ἄνοιξη γιά νά προκόψουν στό κάρπισµα. 

Τή στάξτ’ αὐτή τή λένε παγανόσταχτη. 

 

 

 2. Τ’ ὄνειρο τοῦ Φωτοῦν 

 

 Προτοῦ κοιµηθῆς νά βάλ’ ς στό νοῦ σ’ ποιό πρᾶγµα θέλ’ ς νά 

µάθ’ ς. Το βράδ’, ςηµερώνοντας τοῦ Φωτοῦν, θά δῆς τ’ ὅνειρο πού 

θά σοῦ πῆ τήν ἀλήθεια. 

 

 

 3. Τή παραµονή τοῦ Φωτοῦν παῖρν’ ἡ κοπέλλα τό καντήλ’ ἀπ’ 

τό εἰκόνισµα τοῦ σπιτιοῦ τ’ ς καί τό χύν’ στό σταυροδρόµ’ καί 

περιµέν’ νά ἰδῆ ποιός θά περάσ’ πρῶτος. Τέτοιο ὄνοµα θἄχ’ ὁ ἄντρας 

πού θά πάρ’. 

 

  



4. Τσή Π α πα ν τ ῆ ς (2 Φεβρουαρίου) 

 

Ἡ ‘Παπαντή µαζεύ’ τσή γιορτές µέ τ’ ἀντί1. 

Σηµ.1 ※ύλινο ἐξάρτηµα τοῦ ἀργαλειοῦ. 

 

  



5. Τ’ Ἄη – Θοδώρου 

 

 Τή νύχτα βάζουν κάτ’ ἀπ’ τό µαξιλάρ’ τους οἱ κοπέλλες στάρ’ 

(κόλυβα) κλεµµένα ἀπό τρία ἑσπερ’ νά διαβασµένα νά ἰδοῦν τό βράδ’ 

ὄνειρο ποιόν θά πάρουν. 

 

 

 6. Ἡ πρώτη Μαρτίου 

 

 Τά παιδιά βάζουν στό χέρι τό δεξί τό “Μάρτη”. Τοῦτο εἶναι 

δύο κλωστές (λευκή καί κόκκοινη) πλεγµένες. Στίς δέκα Μάρτη τό 

βγάζουν κάι τό κρεµοῦν στήν τριανταφυλλια νά τό πάρη τό πουλί νά 

φτιάξ’ τή φωλιά τ’. 

 

 

 7. Την παραµονή τοῦ Εὐαγγελισµοῦ 

 

 Τα παιδιά ὅταν βασιλέψ’ ὁ ἥλιος µ’ ἕνα ντενεκέ γυρίζουν στίς 

φράχτες τοῦ κήπου τ’ ς, στά υπόγεια καί στά καλύβια χτυπῶντας το 

µ΄ ἕνα ξύλο καί κάθε φορά σταµατοῦν καί λένε: 

“ Φευγάστε φείδια, κοσταρίτσες 

Γιατ’ ἔρχετ’ ὁ Βαγγελισµός 

µέ τσαπιά καί µέ φτυάρια 

καί σᾶς κόβει τά κεφάλια 

νά σᾶς τά ρίξ ᾿ πάν ᾿ ἀπ ᾿ τό δρόµο 

κάτ ᾿ ἀπ τό δρόµο. 



Ὅταν νυχτώσ ᾿ σταµατᾶν, πετᾶν τό ξύλο καί τά ξορκισµένα φείδια 

τυλίγονται στό ξύλο καί ψοφᾶν. 

 

 

8. Τοῦ Λαζάρου. 

 

 

α )Τοῦ Λαζάρου οἱ νιόνυφες , αὐτές πού δέν χρόνιασαν παντρεµένες 

,πηγαίνουν στό µοναστήρ ᾿ τσή Μπούντας νά κόψουν δάφνες καί τήν 

πᾶνε στήν ἐκκλησιά γιά τή γιορτή τῶν Βαίων τήν ἄλλη µέρα. 

 

 

β )Ὁ παιδικός Λάζαρος . 

 

 

Τό ἑσπέρας τῆς παραµονῆς τοῦ Λαζάρου ὅλα τά παιδιά, δύο - τρία 

µαζί,βγαίνουν στό Λάζαρο. 

 

 

Τά µεγάλα παιδιά τραγουδούν διάφορα τραγούδια πού ἀναφέρονται 

στή ζωή, στό θάνατο καί στήν ἀνάστασι τοῦ Λαζάρου. 

Τά µικρά παιδιά τραγουδοῦν ἕνα τετράστιχο µικρό τραγουδάκι: 

‘’῀Ἠρθ ᾿ ὁ Λάζαρος παιδιά 

τό καλάθι θέλ ᾿ αὐγά 

οἱ ντσεποῦλες καρυδάκια 

στά χεράκια παραδάκια’’. 



Τά µεγαλύτερα παιδιά τραγουδοῦν στόν ἴδιο σκοπό τά παρακάτω 

τραγούδια: 

 

 

Α)Σήµερον µαῦρος οὐρανός....... 

 

 

   Σήµερα µαῦρος οὐρανος , σήµερα µαύρη µέρα , 

   σήµερα ὅλοι θλίβονται καί τά βουνά λυπιοῦνται. 

   Σήµερα ἔβαλαν βουλή οἱ ἄνοµοι Ἑβραῖοι, 

   οἱ ἄνοµοι καί τά σκυλιά καί οί τρίς καταραµένοι, 

   γιά να σταυρώσουν τό Χριστό τῶν πάντων Βασιλέα. 

   Ό Κύριος ἠθέλησε νά µπῆ σέ περιβόλι  

   νά λάβη δεῖπνον µυστικό, γιά νά τόν λάβουν ὅλοι. 

   Ἡ Παναγιά ή ∆έσποινα καθόνταν µοναχή της, 

   τάς προσευχάς τησ ἔκανε γιά τόν µονογενῆ της. 

  Φωνή τῆς ἦλθ ᾿ ἐξ οὐρανοῦ κι ἀπ ᾿ ἀρχαγγέλου στόµα: 

  -Σώνουν κυρά µου οἱ προσευχές , σώνουν καί οἱ µετάνοιες 

  καί τόν υἱον σου πιάσανε καί στόν χαλκιά τόν πᾶνε. 

  Σάν κλέφτη τόν ἐπιάσανε καί σάν φονιά τν πᾶνε 

  και στοῦ Πιλάτου τάς αὐλάς, ἐκεῖ τν τυραννᾶνε. 

  -Χαλκιά, χαλκιά, φτιάσε καρφιά, φτιάσε τρία περόνια 

  κι ἐκεῖνος ὁ παράνοµος βαρεῖ καί φτιάνει πέντε. 

  -Ἐσύ , χαλκιά, πού τἄφτιαξες πρέπει νά µάς διατάξης. 

  -Τώρα πού µέ ρωτήσαταν κι ἐγώ θά σᾶς διατάξω: 

  Βάλτε τά δυό στά χέρια του καί τ ᾿ ἄλλα δυό στά πόδια 

  τό πέµπτο τό φαρµακερό βάλτε το στήν καρδιά του , 



  νά τρέξη αἷµα καί νερό νά λιγωθῆ ἡ καρδιά του. 

 

 

Ἡ Παναγιά σάν τ᾿ ἄκουσε πέφτει λιποθυµάει, 

σταµνί νερό τῆς ρίξανε, τρία κανάτια µόσχο 

καί τριά νεροδόσταµνα, γιά νά τῆς ἔρθ ᾿ ὁ νούς της 

καί σάν τῆς ἦρθ ᾿ ὁ λογισµός καί σάν τῆς ἦρυ ᾿ ὁ νοῦς της, 

ζητεῖ µαχαίρι νά σφαχτῆ, φωτιά νά πάη νά πέση, 

ζητεῖ γκρεµό νά γκεµιστῆ γιά τό µονογενῆ της, 

που ᾿ ξει υἱόν µονόγενο κι ἐκεῖνον σταυρωµένον. 

-Μητέρα µου, µή σφάζεσαι, σφάζουντ ᾿ οἱ µἀνες ὅλες 

µητέρα µου , µή καίγεσαι , καίγουντ ᾿ οἱ µάνες ὅλες , 

µητέρα µου , µή γκρέµεσαι , γκρέµουντ ᾿ οἱ µάνες ὅλας , 

νά προσκυνήσης τό Θεό , νά διπλοπροσκυνήσης 

νά σοῦ χαρίση τά κλειδιά , κλειδιά τοῦ Παραδείσου  

ν ᾿ ἀνοίξης τόν Παράδεισο νά µπῆς νά σεργιανίσης  

νά ἰδῆς τούς πλούσιους πῶς περνᾶν καί τούς φτωχούς πῶς εἶναι 

νά ἰδῆς καί τά µικρόπαιδα ψηλά στά κυπαρίσσια  

πῶς παίζουν µέ χρυσόµηλο κί ἀλησµονοῦν τίς µάνες. 

Ἡ Μάρθα κι ἡ Μαγδαληνή καί τοῦ Λαζάρου ἡ µάνα  

καί τοῦ Ἰακώβου ἡ ἀδελφή, οἱ τέσσερες ἀντάµα 

ἐπιάσαν τό στρατί - στρατί , στρατί τό µονοπάτι , 

τό µονοπάτ ᾿ τούς ἔβαλε µέσ ᾿ στου ληστοῦ τήν πόρτα: 

-Ἄνοιξε πόρτα τοῦ ληστοῦ καί πόρτα τοῦ πιλάτου. 

Κι ἡ πόρτα ἀπό τό φοβο της ἀνοίγει µοναχή της. 

Τηράει δεξιά , τηράει ζερβιά κανένα δέ γνωρίζει, 

τηράει καί δεξιώτερα βλέπει Ἅη-Γιάννη: 



-Ἄη -Γιάννη , Ἅη -Γιάννη πρόδροµε καί βαπτιστά τοῦ γυιού µοῦ 

µήν εἶδες , µήν ἐλόγιασες τόν µόνον τόν υἱόν µου. 

-Ποιός ἔξει χείλη νά σοῦ πῆ , γλῶσσα νά σοῦ µιλήση 

ποιός ἔξει ξεροκάλαµο για νά σοῦ τόν ἐδείξη. 

Βλέπεις ἐκεῖνος εἶν ὁ υίόκας σου καί µέ ὁ δάσκαλός µου. 

Ἡ Παναγιά πλησίασε γλυκά τόν ἐρωτοῦσε: 

-∆έ µού µιλᾶς ,παιδάκι µου , δέ µοῦ µιλᾶς , παιδί µου ; 

-Τί νά σοῦ εἰπῶ µανούλα µου πού διάφορο δέν ἔχω, 

µόνον τό Μέγα –Σάββατο κοντά τό µεσονύξτι, 

πού θά λαλήσ ᾿ ὁ πετεινός , σηµάνουν κι οἱ καµπάνες , 

σηµάνει κι ἡ Ἁγιά - Σοφιά τοί µέγα µοναστήρι 

µέ τετρακόσια σήµαντρα κι ἐξῆντα δυό καµπάνες 

κάθε καµπάνα καί παπᾶς , κάθε παπᾶς καῖ ψάλτης. 

Ὅποιος λέει σώνεται κι ὄποιος τ ᾿ ἀκούει ἁγιάζει 

κι ὅποιος τό παραδέξεται παράδεισον θά λάβη, 

παράδεισον καί λίβανον ἀπό τόν Ἅγιο τάφο. 

Χρόνους πολλούς .......... 

 

 

 

 

 



Β΄ . Καλήν ἑσπέραν καλή βραδιά σας. 

 

     Καλήν ἑσπέραν σας , καλή βραδιά σας , 

     καλῶς σᾶς ηὕραµε τήν ἀφεντιά σας . 

    Ἄν ὁριζετε νά σᾶς εἰποῦµε , 

    τόν Ἅγιο Λάζαρο τόν προσκυνοῦµε. 

   Ἦρθ ᾿ ὁ Λάζαρος , ἦρθαν τά Βάγια 

   καί ή γιορτή µεγάλη καί ή ἅγια. 

   Σᾶς παρακαλοῦµε νά µήν κοιµηθῆτε 

  καί ἄν κοιµάσθε νά σηκωθῆτε. 

  Ὅταν ἐκατέβηκε Χριστός στή Βηθανία: 

  -Μαρία , Μάρθα ποῦ εἶν ᾿ ὁ Λάζαρος. 

  -Ὁ Λάζαρος ἀπέθανε τετάρτην ἡµέραν. 

  - Ἄς ὑπάγωµε νά τόν ἰδοῦµε. 

  Τά χεράκια του τά σταυρωµένα 

  τά µατάκια του τά κλεισµένα 

  ἡ γλωσσούλα του πικρή , φαρµακωµένη , 

 τά ποδαράκια του τά σαιτωµένα. 

 Χρόνους πολλούς .......... 

 



Γ΄ . Ἀκούσατε σήµερον. 

 

   Ἀκούσατε σήµερον ὅλοι οἱ Χριστιανοί µας 

  τοῦ Λάζαρου τόν θάνατον καί φίλου τοῦ Χριστοῦ µας. 

  -Ποῦ µᾶς ἀφίνεις ἀδελφέ δίχως παρηγορίαν,  

  ἐµεῖς ἄλλον δέν ἔχοµε ἐδῶ εἰς Βηθανίαν. 

  Ἐσήκωσεν ὁ Κύριος τόν θάνατον µέ βία. 

  Εὐθυς τό πρωί ἀπάντησε ή Μάρθα κι ἡ Μαρία 

 µέ δάκρια καί µέ φωνές , µέ τά µαλλιά στά χέρια.  

 -Σωπᾶστε καί µήν κλαίγεστε , διότ ᾿ αὐτός κοιµᾶται 

 καί τώρα θέλει σήκωµα καθώς τόν ἀγαπᾶτε. 

 Ἡ Μάρθα ἀποκρίθηκε στό λόγο τοῦ Χριστοῦ µας. 

 

 . . . . . .   . . . . . . . .   . . . . . . .  . . . . . .  

 

 Εἰς την κοινήν Ἀνάστασιν ὅλοι θέ νά κριθοῦµε 

 καί εἰς τά σπίτια τοῦ ∆αβίδ , ἐκεῖ θέ νά σταθοῦµε 

 καί µέ φωνές προστάζει καί τό Λάζαρο φωνάζει: 

 -Ἀγαπηµένε Λάζαρε , σήκου καί προστάζει 

 ὁ φίλος σου ὁ Κύριος , ὁ γυιός τῆς Παναγίας 

 νά φτιάξουµε τά δάκρυα δεµένους µέγα λίθους. 

 Καί τόν Χριστόν ἐδοξασαν καθώς τόν προσκυνοῦµε. 

 Τώρα πού τελειώσαµε τί ἄλλο νά σᾶς ποῦµε 

 νά ζήσετε χρόνους πολλούς , καλούς , µέ εὐτυχία 

 ὡς ἔζησε κι ὁ Ιακώβ µέ πλούτη καί παιδία ,  

 ἔτσι καί σεῖς νά ζήσετε ὄλοι παρακαλοῦµε 

 τό σταυρωµένο µας Χριστό καθώς τόν προσκυνοῦµε. 



   Χρόνους πολλούς . . . . . . 

 

 

Σηµ. Τά τραγούδια αὐτά µοῦ τά τραγούδησαν οἱ µαθηταί τῆς Στ’ 

τάξεως τοῦ δηµ. σχολεῖου Σκεπαστοῦ - Φαναρίου τό ἔτος 1958. 

Μερικά ἐξ αὐτῶν ἀναφέρονται στά πάθη τοῦ Χριστοῦ, ἀλλ’ εἰς τήν 

Ἤπειρον τήν παραµονήν τοῦ Λαζάρου τραγουδιῶνται, καίτοι 

ἀναφέρονται εἰς αὐτά καί ὄχι τήν Μεγάλη Πέµπτη ἤ τήν Μεγ. 

Παρασκευή, ὅπως εἰς ἄλλας περιοχάς. 

 

 

 - Το ψ υ χ ο σ ά β β α τ ο

 Τά ψυχοσάββατα δέν κάν’ νά λούζεται ἠ γυναίκα γιατά 

γκαβώνουνται τά µάτια των πεθαµένων. 

 

  



9. Τῆς Λ α µ π ρ ῆ ς 

 

 

 Τό ἔθιµο τῶν ἀδελφοποιτῶν 

 

 

 Στήν Ἀγάπ’ γίνονται οἱ βλάµηδες κι οἱ µότριµες. Βλάµηδες 

λέονται τά παιδιά καί µότριµες οἱ τσοῦπρες. Πρέπει νἆναι στά ἴδια 

πάν’ κάτ’ χρόνια κι ὄχι συγγενείς. Μ’ ἔν’ αὐγό κόκκινο στό χέρ’ στή 

µέσ’ τῆς ἐκκλησιᾶς ὁ παπᾶςτούς διαβάζ’ τήν εὐχή καί ψέλλει τρεῖς 

φορές τό “ Χριστός - Ἀνέστη ”. Τούς πιάν’ τά χέρια ὅπως ὅταν κάν’ 

τα στέφανα καί τούς φέρει γύρω - γύρω ἀπό τά δεξιά πρός τ’ 

ἀριστερά καί ψέλλει τό “ Ησαΐα χόρευε ”. 

 

 

... Γιά δαχτυλίδ’ ἀλλάζουν τ’ αὐγό τό κόκκινο. Μετά τούς λέει ὁ 

παπᾶς: 

 

 

Νά ζήσετ’ ἀγαπηµένοι ὡς τό θάνατο κι ἐκεῖν’ τοῦ δίνουν λίγα λεπτά 

γιά τόν κόπο τ’. Ἀπ’ ἐδῶ κι ὀµπρός θά φωνάζωνται βλάµηδες ἤ 

µότριµες οι τσοῦπρες. Σε κάθε χαρά καί λύπη τοῦ ἑνός θά 

βρίσκωνται πρῶτοι καί θα λέν’ ὁ ἕνας στόν ἄλλον τά µυστικά τους. 

Στό γάµο τοῦ νέου ὁ βλάµης θἆναι δεξιά στό γαµπρό. Στό σπίτ’ τσή 

νύφ’ ς πού θά πᾶν’ νά τήν πάρουν γιά τά στέφανα θά τσή φορέσ’ ὁ 

βλάµ’ ς τά δῶρα τοῦ γαµπροῦ, τά παπούτσια καί τό σταυρό στό 

λαιµό. Τό βλάµ’ πρέπει µέ κάθε τρόπο νά τόν ὑποστηρίζ’. Καί 



ψέµµατα πρέπ’ νά λέη γιά νά τόν σώσ’ καί νά τόν βοηθάει στ’ 

ἀντίποινα ἤ ὅταν πάρ’ ἀπόφασ’ νά κλέψ’ µιά τσούπρα γιά γυναίκα τ’ 

κι ὁπουδήποτε νά τόν βοηθάη. 

 

 

 Βλάµηδες καί µότριες γίνονται καί τσ’ ἄλλες γιορτές µόνο πού 

ὁ παπᾶς ἀντί γιά τό Χριστός Ἀνέστη λέει τό τροπάριο τοῦ ἁγίου τσ’ 

ἐκκλησιᾶς. 

 

 

Ἀφηγητής. Νικόλαος Ράπτης, γεωργός, ἐκ Σκεπαστοῦ, ἐτῶν 56, 

τῆς Γ’ δηµοτικοῦ σχολείου. 

 

  



10. Τήν Π ρ ω τ ο µ α γ ι ά 

 

 

 Τρῶν’ τό µαγιοκούλουρο. Τό φτιάχνουν τή µεγάλη Πέµπτη, 

στρογγυλό µέ κεντίσµατα, ὅλο λουλούδια κι ἄνθη. 

Τό ζυµάρι πού µένει τό βάζουν στά δένδρα νά καρπίσουν πολύ. 

 

  



11. Τ’ Ἅη - Γ ι α ν ν ι ο ῦ (26 Μαϊου) 

 

 

 Τ’ ἅη - Γιαννιοῦ χωρίζουν τά µισιακά κοπαδιαοἱ 

ντσοµπαναραῖοι γιατί τότε κόβεται τό γάλα καί σταµατιῦν τά 

µπαντζαριά. Ὅταν παίρν’ ἕνας τό κοπάδ’ τ’ ἄλλου νά τό φυλάξ’ 

µισιακό τό κρατάει τρία ἤ ἕξ χρόνια. Ἄν τό κρατήσ’ τρία θά πάρ’ 

τά µισά στό χώρισµα, ἄν τά κρατήσ’ ἕξ’ θά πάρ’  

δύο στά τρία. 

 

  



12. Τ’ Ἄη - Γιαννιοῦ τοῦ Ρηγανᾶ (27 Αὐγούστου) 

 

 

1. Ἡ κοπέλλα τό µεσηµέρι µετά τό φαγητό παίρνει τό 

τραπεζοµάντηλο καί τό τινάζ’ στήν αὐλή µαζί µέ τά 

τρίµµατα. Τό πρῶτο ὄνοµα ἀντρός πού θ’ ἀκούσ’ αὐτό θά 

ἔχ’ κι ὁ ἄντρας πού θά πάρ’ τή χρονιά ἐκείν’. Ἄν δέν 

ἀκούσ’ δέν πρόκειται νά παντευτῆ. 

 

 

2. Ἄλλες τ’ ἅη - Γιαννιοῦ τοῦ Ρηγανᾶ τό µεσηµέρ’ 

πηγαίνουν στό πηγάδ’ καί καθρεφτίζουν τό νερό µέ ἕνα 

καθρέφτ’. Σκεπάζουν πρῶτα τό κεφάλ’ τους µ’ ἕνα κόκκινο 

µαντήλι. Αὐτό θά φέρη τό χαερλί. Πάνω στόν καθρέφτ’ 

θά φανῆ θαµπό τό πρόσωπο ἐκείνου πού θά πάρ’ ἄντρα. 

 

 

  



13. Τό ψ υ χ ο σ ά β β α τ ο τσ’ Ἅη – Φανερωµεν’ς 

 

 

 Τό ψυχοσάββατο ποὖναι µπροστά ἀπό τή Φανερωµένη (Ἁγ. 

Πνεύµατος) τό λέµε τοῦ ψυχοῦ γιατί 50 µέρες ἦταν ἐδῶ οἱ ψυχοῦλες 

καί τώρα πᾶνε πάλι στόν Ἅδη. Οὔτε γνέθουν, οὔτε πλένουν µάλλινα 

οἱ γυναῖκες ἐκεῖνο τό Σάββατο γιατί τά µάλλινα τά κόβ’ ὁ σκόρος 

ὕστερα. 

 



Ι∆) Τ Ε Κ Ν Ο Γ Ο Ν Ι Α - Τ Ο Κ Ε Τ Ο Σ 

 

 

1. Τί θά γεννήσ’ µιά γυναίκα 

 

 

 Παίρνουν µιά βέργα ἀπό βιλάρ’ ἀργαλειοῦ, πού τελείωσε καί 

τή ρίχνουν στό σταυροδρόµ’ καί κάθονται νά ἰδούν ποιός θά παράσ’ 

πρῶτος, ἄντρας ἤ γυναίκα. Ἄν περάσ’ ἄντρας θά γεννήσ’ ἀρσενικό, 

ἄν περάσ’ γυναίκα θά γεννήσ’ θηλυκό. 

 

  



2. Ὅταν δέ ζοῦν τά παιδιά µιᾶς γυναίκας πού γεννάει,τό βάζ’ 

πρωΐ ἡ µαµή στό σταυροδρόµ’ καί τό βαφτίζ’ ἐκείνος πού θά 

τό βρῆ πρῶτος µέ τὄνοµα Στράτος ἤ Στρατούλα. Ἄλλοι τό 

βγάζουν Ζώη ἤ Ζήση ἤ Ζωή ἄν εἶναι τσούπρα. 

 

 

Τό ἴδιο κάνουν ὅταν κάνη πολλά παιδιά ἤ πολλές τσοῦπρες, γιά νά 

σταµατήσουν νά γεννιοῦνται ἀπ’ τά ἴδια τό βαφτίζουν Σταµάτη ἤ 

Σταµάτω. Σε κάποιο φράχτη εἶναι κρυµµένη ἡ µαµή καί µόλις 

περάσ’ ὁ πρῶτος πετάγεται καί τοῦ µπαῖν’ µπροστά καί τοῦ λέει: Νά 

σοῦ ζησ’ νουνέ ὁ Στράτος, Ζήσης κ.ὄ.κ. 

 

 

 

  



3. Ὅταν γηννήσ’ µιά γυναίκα στέλλουν ἀµέσως µιά µπουκάλα νερό 

στήν ἐκκλησιἀ ἤ στό σπίτ’ τοῦ παπᾶ νά τ’ εὐλογήσ’. Μέ τό νερό 

αὐτό µετά ἡ µαµή θά πλύν’ τό παιδί πού γεννήθ’ κε. 

 

  



4. Σαράντα µέρες οἱ λεχῶνες κάθονται µέσα στό σπίτ’. ∆έν κάν’ νά 

βγοῦν ὄξω. Ὅταν πάη κάποιος στό σπίτι τ’ ς ἔνας ἄλλος προτοῦ µπῆ 

τοῦ βάζ’ ἔνα δαυλί ἀναµµένο νά τό πηδήσ’ γιά νά µήν ἔρθουν µέσα 

δαιµόνια πὤχει καί πᾶν στό µικρό. 

 

  



5. Τό λεχωνικό. Μιά γυναίκα ἀπό κάθε σπίτ’ τσή γειτονιᾶς ἤ 

συγγενικό προτοῦ σαραντήσ’ τσή πηγαίνουν τηγανίτες, οἱ πλούσιες 

γλυκά καί σµύρτο µέ λιβάν’ τριµµένα γιά ν’ ἀλείψ’ ἡ µάνα τό µικρό. 

Τοῦ δίνουν κι ἕνα νόµισµα γιά ν’ ἀσηµώσουν τό µικρό. Κάθε µιά 

βλέπ’ τό µικρό καί τό φτύν’ γιά νά µή τό µατιάσ’. - Φτοῦ παιδί µ, 

δέ σέ θέλω. 

Λέει τίνος µοιάζ’ κι ὅταν φεύγ’ λέει “ νά σοῦ ζήσ’ καί νά χιλιοχρονίσ 

”. 

 

  



6. Ὁ σουφρίτης. Ὅταν ἕνα µωρό κλαίη πολύ λένε πώς ἔχ’ σουφρίτ’. 

Γιά νά γερέψ’ θέλ’ κάψιµο ὁ σουφρίτης. Τό πᾶν’ τό µικρό σέ κάτ’ 

γριές ἤ γερόντους πού ξέρουν καί τόν καῖν’ µέ κονταρίτσα (βελόνη) 

στό γκόλο, στά κόµπια ἀπ’ τά δάχτυλα καί πολλές φορές στό στόµα 

πάν’ ἀπ’ τή γλῶσσα. 

 

  



7. Τό µάτιασµα. Μπορεῖ ν’ ἀρρωστήσ’ κι ἀπό µάτ’. Γιά νά περάσ’ 

τό µάτιασµα γριά πού ξέρ’ ξόρκια µέσα σ’ ἕνα ποτήρ’ µέ νερό ρίχν’ 

λίγες τρίχες που κόβ’ ἀπ’ τό µικρό κι ἕνα κάρβουνο ἀναµµένο νά 

σβηστῆ στό ποτήρ’. Λέει µυστικά καί τά ξόρκια. Τί λέει δέν κάν’ νά 

τ’ ἀκούσ’, δέν πιάνουν στό µατιασµένο γιά τό ξεµάτιασµα. 

 

  



8. Τό σαράντισµα. Στίς σαράντα µέρες ἡ λεχώνα πάει στήν 

ἐκκλησιά καί παίρν’ εὐχές. Πλαίνει ὅλο τό κορµί τ’ ς καί τά ροῦχα 

τοῦ σπιτιοῦ πού χρειάστηκε στή λεχωνιά τ’ ς καί καῖνα πού θά 

φορέσ’ καί θά πάη στήν ἐκκλησιά. Τσ’ εὐχές τσή παίρν’ στίς 

σαράντα ἀκριβῶς. Ἄν λείπ’ ὁ παπᾶς πάει σ’ ἄλλον παπᾶ πού δέ 

λείπ’ γιατί δέν κάν’ νά παράσ’ οὔτε µιά µέρα ἀπ’ τίς σαράντα. Ὁ 

παπᾶς παίρν’ τόν κόπο τ’. Ὅταν πάρ’ εὐχές εἶν’ ἐλεύθερη νά βγαίν’ 

ἀπ’ τό σπίτ’ καί νά δουλεύ’. Ἀπό τώρα κάν’ νά κοιµηθῆ µέ τόν 

ἀντρα τ’ ς. Στή λεχωνιά εἶν’ ἁµαρτία καί γι’ αὐτό τή ρωτάει ὁ 

παπᾶς κι ἄν πῆ ὄχ’, τότε τσή δίν’ εὐχές. 

 



ΙΕ) ΕΡΩΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ∆ΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΓΝΩΣΙΝ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΖΥΓΟΥ

  

1. Τό κοκκαλάκι τῆς νυχτερίδας. 

  Αὐτό τό κάνουν γιά νά θελήσ’ νά τήν πάρη. Πιάνει ἡ κοπέλλα 

µια νυχτερίδα σέ σπίτι πού ξεψυχάει ἄνθρωπος, τή σφάζει κρυφά 

µέσα στήν ἐκκλησία µέ δαχτυλίδ’ παντρεµένης. Ὕστερα τήν κρύβ’ 

στό ἱερό γιά νά λειτουργηθῆ 40 ἡµέρες. Μετά τήν παίρν’, τήν καίει 

καί τή στάχτη τή ρίχνει κρυφά στό φαΐ ἐκείνου πού δέν τή θέλει κι 

ἔτσι ἐξάπαντος θά θελήσ’ νά γίν’ αὐτό πού ‘πιθυµεῖ ἐκείν’. 

 

  



2. Τό µανόγαλο. Ἀνακατεύουν γάλα ἀπό δυό γυναῖκες πού ἔτυχε ἡ 

µιά νά εἶναι µάνα τσή ἄλλης καί βυζαίνουν κι οἱ δυό µικρά παιδιά. 

Τό ξηραίνουν τό µίγµα καί τό ρίχνουν κρυφά στό φαΐ ἐκείνου πού 

φέρν’ ἐµπόδια νά γίν’ αὐτό πού θέλ’ ἡ κοπέλλα. 

 

  



3. Ἡ κόκκινη κορδέλλα.

 Ὅταν ἔρθ’ πανσέληνος ρίχνουν τό βράδυ στό δρόµο µιά κόκκινη 

κορδέλλα πὦχει φορέσ’ ὅλ’ τή µέρα. Θά ἰδῆ τό βράδυ στ’ ὄνειρό τ’ ς 

αὐτόν πού θά πάρ’ ἄντρα. Ἄν δέ δῆ κανένα τότε δέ θά παντρευτῆ τό 

χρόνο ‘κνο. 

 

  

  



4. Τό τηγανισµένο νεφρό. 

 Ἡ γκασρωµέν’ τηγανίζ’ ἕνα νεφρό. Ἄν κλείσ’ θά γεννήσ’ 

παιδί, ἄν ἀνοίξ’ θά κάν’ κορίτσ’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΙΣΤ’. Ξ Ο Ρ Κ Ι Α - Φ Α Ρ Μ Α Κ Α 

 

1. Γιά νά θεραπευθῆ τό κριθαράκι 

 

 

 Γιά νά γερέψ’ τ’ ἀλυχτάει ὅπως τό σκυλί τρεῖς φορές 

πρωτότοκο ἀρσενικό παιδί τήν ὥρα πού βγαίνει τό πρῶτο ἄστρἰ. 

 

 

 2. Γιά τό ἔκζεµα ὡς φάρµακο 

 Χτυποῦν ἕνα αὐγό µέ γάλα γίδινο καί λάδι. 

 

 

 3. Γιά νά σταµατήση τό χαλάζι. 

 Ὅταν πέφτ’ µεγάλο χαλάζ’ πρέπει νά τό ξορκίσης γιά νά 

σταµατήσ’. Να βγάλς’ ὄξω τό µασιά ἤ ἕνα σίδερο, πού νἆναι 

ἐργαλεῖο, νά κάν’ ς τρεῖς φορές τό σταυρό σ’ καί κάθε φορά νά λές: 

“ Ἄρατα ρήµατα στά βουνά καί στ’ ἄγρια λόγγα ”. 

 

 

 4. Γιά νά βγάλ’ πάλι δόντ’ τό παιδί. 

 Τό παιδί πού θά βγάλ’ δόντ’ τό πετάει στά κεραµύδια καί λέει 

τρεῖς φορές: 

“ Νά κουρούνα κόκκαλο καί δός µου σιδερένιο 

νά ροκανίζω τά κουκιά νά τρώω τά ρεβύθια ”. 

 



ΙΖ’. Ι∆ΙΩΜΑΤΙΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ 

 

 1. Στεῖλε παπούλη µ’ τήν εὐχή σ’. 

(Ὅταν εἶναι πλέον ἀργά γιά κάτι πού θέλαµε νά κάνωµε ἦ ν’ 

ἀποχτήσωµε) 

 

 

 2. Ζῆσε µαῦρε µ’ νά φᾶς τριφύλλ’. 

(Ὅταν εἶναι γιά λόγους φυσικούς ἀδύνατον ν’ ἀπολαύσωµω κάτι 

ἀργότερα) 

 

 

 3. Πάρ’ τον καί στό γάµο σ’ νά σοῦ πῆ καί τοῦ χρόν’. 

(Ὅταν λέη πράγµατα πού δέν ταιριάζουν στήν περίπτωσι). 

 

 

 4. Εἶναι γιά τά πανηγύρια. 

(Ὅταν εἶναι τρελλός κάποιος ἦ ἔχει δόσιν τρέλλας). 

 

 

 5. Ὅταν βλέπ’ ς Βασίλω, κράτα στό χέρι ξύλο. 

(Ὑπάρχει πρόληψις κακή γιά ὅσες λέγονται Βασιλική). 

 

 

 6. Κάναµε ἄσπρα µάτια νά σε ‘δοῦµε. 

(Λέγεται ὅταν συναντήσωµε κάποιον οιύ εἴχαµε πολύν χρόνον νά 

ἰδοῦµε, ἐνῶ τό ἐπιθυµοὐσαµε). 



 

 

 7. Τό εἶχα ψύλλο στ’ αὐτί. 

(Ὅταν κάνωµε µιά δουλειά πού πολύ καιρό ἀναβάλαµε τήν ἐκτέλεσί 

της). 

 

 8. Στό γύφτο µασιά µή ζητᾶς. 

(Λέγουν ὅσοι τούς ζητοῦν οἱ ἄλλοι κάτι πού ὁπωσδήποτε πρέπει νά 

ἔχουν γιατ’ εἶναι ἀπαραίτητο στή δουλειά τους). 

 

 

 9. ∆εῖπνα πεθερά κι ἔλα νάσε ΄ψειρίσω. 

(Λέγεται σέ περιπτώσεις πού δεικνύοµε γιά ἐξυπηρέτησι κάποιου 

ὄψιµο ἐνδιαφέρον). 

 

 

 10. Λίγα καί καµπόσα. 

(Ὅταν κάποιος δέν θέλη νά δώσει ἀκριβῆ ἀπάντησι). 

 

  

 

11. Θα τό σφάξω τόν κόκορα. – Γιατί; - Μ’ ἔφα’ ε στά µάτια. 

(Ὄταν ὁ κόκορας εἶναι πολύ λαίµαργος). 

 

 

 12. - Πότε θά κολλήσ’ ς τό φοῦρνο; - Σ’ ὀλιγάκ’. 

(Μέ τή λέξι κολλήσ’ ς ἐννοεῖ ἀνάψης). 



 

 

 13. Ἀπ’ αὐτόν πῆρες τό γουρ’ νόπ’ λο; Εἶναι γρουσούζ’ς. ∆έ 

θά καθ΄ προκοπή. 

(Ὅταν κάποιος εἶναι γκρινιάρης καί ἀνεπρόκοπος). 

 

 

 14. Θἄχαµε µανάλια ρόκες. Τή ρίξανε πυγνιά. Μέ πήρανε στό 

λαίµό τ’ς. 

(Πολύ µεγάλες ρόκες σάν µανουάλια). 

 

 

 15. Σέ ρίχν’ ἀπό πέτρα σέ λιθάρ’. 

(Ὅταν δέν ἀπαντᾶ κάποιος σ’ ἐκεῖνο πού ἐρωτᾶτε). 

 

 

 16. Ὁ σκύλος λέει τῆς σκύλας λέει τοῦ σκύλ’. 

(Ἐνῶ κάποιος εἴµεθα βέβαιοι ὅτι γνωρίζει ἐκεῖνο πού ἐρωτᾶτε, 

ἐκεῖνος ἐρωτᾶ ἄλλον γιά νά τό µάθη). 

 

 

 17. Σέ µύρ’ σα γιά βασιλικό καί βρέθ’ κες τσουκνίδα. 

(Ὅταν ἡ γυναίκα πού παίρνει κάποιος ἀποδεικνύεται ὅτι ἦτο 

διαφορετική). 

 

  

18. Θά τσή φιλήσ’ τό χέρ’ καί θά µυρίσ’ ἁγίασµα. 



(Λέγουν οἱ προξενήτριες γιά τίς µέλλουσες πεθερές, γιά νά δείξουν 

πόσο καλές εἶναι). 

 

 

 19. Οὔ γιέ µ’, χίλια ζευγάρια τσαρούχια νά τσέκλαες δέ θά 

ναὔρισκε τέτοια γυναίκα. 

(Λέγουν οἱ ἄλλοι ὅταν κάποιος κάνη ἐλεηµοσύνη σέ κάποιον πού 

ἀναςιοπαθεῖ). 

 

 

 21. Πῆ σέρ’ (Ποιός ξέρει). 

 

 

 22. Τήν ἔχω κοσέψ’ µ’ ἕνα ράµα. 

(Ὅταν ἔχουν ζήσει πολύν καιρό σ’ ἕνα µέρος). 

 

 

 23. Μέ πονάει ὁ ψυχός. 

(∆εξιά, κάτωθεν τοῦ θώρακος εἰς τήν θέσιν τῆς σπληνός). 

 

 

 24. Μήν ἀγγελοκρούεσαι. 

(Λέγεται για ‘κείνους πού ἀπό κάποιο ἐλαφρό λόγο παρεξηγοῦνται 

καί θυµώνουν) 

 

 

 25. Μέ τ’ αὐτιά µ’ ἀκούω καί µέ τά µάτια βλέπω. 



(Λέγει κάποιος ὅταν ἀντιληφθῆ ὅτι τόν ἐπιβουλεύονται). 

 

 

26. Κάνουν µεσηµέρ’ οἱ κολοκυθιές. 

(Λέγεται τότε πού, λόγω τῆς ζέστης καί τῆς ἐλλείψεως νεροῦ, 

ζαρώνουν τά φύλλα. Τοῦτο λέγεται καί τό καλαµπόκι, φασουλιές 

κ.λ.π.) 

 

 

 27. Ὁ γυιός τοῦ Ντούκα γέροντας κι ὁ Ντούκας παλληκάρι. 

(Λέγεται στίς περιπτώσεις πού ὁ πατέρας φέρεται ὡς υἱός καί ὁ υἱός 

ὡς πατέρας). 

 

 

 28. Ὅποιος γενήθ’ κε µαλαψός, µελαψός θέ νά πεθάν’. 

(Λέγεται ὅταν κάποιος φτωχός, παρά τίς προσπάθειες πού 

καταβάλλει, λόγῳ ἀτυχηµάτων, δέν µπορεῖ νά καλυτερεύση τή ζωή 

του). 

 

 

 29. Κάνει τό κλαρί ν’ ἀνθίση κι ὁ πάγος δέν τ’ ἀφίνει. 

(Λέγεται γιά τίς ἴδιες περιπτώσεις ὅπως παραπάνω). 

 

 

 30. Τό τρώω µέ γκίδιασι.  

 (Ἡ λέξις γκίδιασι εἶναι τῆς παρεκφορά τῆς λέξεως ἀηδίασις. Ἡ 

ἔκφρασις αὐτή χρησιµοποιεῖται ὅταν ἀναγκάζεται νά φάη κάτι 



κάποιος, τό ὁποίον συχαίνεται ἐξ’ αἰτίας τῆς νοικοκυρᾶς ἤ τοῦ δοχείου 

ἤ ἀλλων αἰτιῶν). 

 

 

 31. Βλαχοµ;αλαµα. 

(Λέγουν ἀστειευόµενοι τ’ ἀνθρώπινα περιττώµατα). 

 

 

 32. Θέλει ἕνα ἀέρα. 

(Ὅταν ὀλίγο πείπη ἤ χρειάζεται σέ κάτι πού κάνοµε γιά νά γίνη 

τέλειο). 

 

 

 33. Φωνάζ’ ς κι ἀγριεύ’ ς σάν τό σκυλί πού κόβ’ τόν ἅλυσσο. 

(Ὅταν κάποιος δέν συζητεῖ ἤρεµα, ἀλλ’ εὐερέθιστα). 

 

 

 34. Πετάχτηκες σάν ἡ πορδή ἀπ’ τό βρακί. 

(Ὅταν εἰς τήν συζήτησιν κάποιος ἀπαντᾶ διακόπτων τούς ἄλλους). 

 

 

 35. Παναγιά µου κι Ἅη – Σωτήρα, δῶσε µιά κι ἄς εἶν’ καί 

χήρα. 

(Λέγεται σέ νέους πού βιάζονται νά ἔλθουν σέ γάµον). 

 

 

 36. Τήν πεθερά σ’ καταριέσαι; 



(Λέγεται ὑπό τύπον ἐρωτήσεως εἰς ἐκεῖνον ἤ ἐκαίνην, πού ἐφόρεσε 

ἔνδυµα ἀπό τήν ἀνάποδη καί σπεύδει νά τό διορθώση). 

 

 

 37. Κουβεντιάζ’ ς ἤ γοµάρα κλάν’. 

(Λέγεται ὅταν κάποιος σέ σοβαράν συζήτησιν ὁµιλεῖ αστειευόµενος ἤ 

εἰρωνευόµενος). 

 

 

 38. Μικρό παιδί δέν εἴχαµεν νταγκλάρη χορεύαµε. 

(Χρησιµοποιεῖται ὅταν κρατῆ καί χαϊδεύη στήν ποδιά του ἕνα µεγάλο 

παιδί εἶς ἐκτῶν γονέων του, ἐνῶ πρέπει κάτ’ ἄλλον τρόπον νά δείξη 

εἰς τήν ἡλικίαν αὐτή τήν ἀγάπην του). 

 

 

 39. Τί τσή διπλώνεται τσή πετσέτες γιά νά µή ξανάρθετε 

ἄλλη φορά; 

(Ἔτσι λέγει ἡ σπιτονοικοκυρά ὅταν σ’ ἕνα τραπέζι φαγητοῦ οἱ 

προσκεκληµένοι διπλώσουν τίς πετσέτες ἀφοῦ καθαρίσουν τά χείλη 

καί τά χέρια των). 

 

 

 40. Θέλ’ κι ὁ µοῦτσος καφέ νά πάη κοντά τά γίδια. 

(Ὅταν ζητῆ κάτι κάποιος πού εἶναι πολύ δύσκολο νά τ’ ἀποχτήση).  

 

 

 



 41. Τί κάθεσαι, δέ σέ τρώει ό τόπος; 

(Ὅταν ἐπείγη µιά ἐργασία καί κάποιο µέλος τῆς οἰκογένειας τήν 

βλέπει µέ ἀπάθεια κι ἀπραξία). 

 

 

 42. Τί µοῦ κολοτεντώθηκες ἔτσ’. 

(Λέγεται ὅταν κάθεται χωρίς νά ἐργάζεται κάποιος, ἐνῶ ἡ ἐργασία 

ἐπείγει καί οἱ ἄλλοι διαµαρτύρονται διότι αὐτοί ἐργάζονται). 

 

 

 43. Οὐχούουου! Τύχ’ ποὖχες ἄντρα µ’, ὅλοι πᾶν καί δέ γυρ’ 

σαν κι ἐσύ πῆγες καί γύρ’ σες. 

(Λέγεται σέ γυναῖκες ἄπιστες ὡς σύζυγοι πού περιποιούνται µέ χαρά 

τόν µόλις ἐπιστρέψαντα ἐκ τοῦ ταξιδίου ἤ τῆς στρατεύσεως του 

σύζυγον, ἐνῶ κατά βάθος εὔχονται “ νά µή τἶχε σώσ’ νά γυρίσ’ ”). 

 

 

 44. Μή ἀφίν’ ς τή µοῖρα σ’ καί στή φάει ἄλλος. 

(Αὐτό λέγεται σ’ ἐκεῖνον πού ἀφίνει λίγο φαγητό στό πιάτο του καί 

 

 

45. Νά κλείσω τό ψαλίδ ᾿ γιά νά κλείσω τά στόµατα του κόσµ ᾿ . 

(Ἔτσι λέγει ἡ γυναίκα ἐκείνη πού λησµόνησε κι ἄφισε ἀνοικτό τό 

ψαλίδι). 

 

 

 



 46 . Ἤλιος καί βροχή παντρεύοντ ᾿ οἱ φτωχοί  

      ἥλιος καί χιόνι παντρεύοντ ᾿ οἱ ἀρχόντοι. 

 

 

 48.  -Ποῦ κοσεύ ὁ χάρος (λένε σέ µιά πολύ γριά). 

      -Παρακαλᾶτε κι ἐσεῖς νἄρθ ᾿ καί σέ µένα νά ἡσυχάσω(ἀπαντᾶ 

ἐκείνη ,ὅταν ἐπιθυµῆ τόν θάνατο). 

      -Τριγύρω στό κεφάλ ᾿ σ ᾿ (ἀπαντᾶ ὅταν δέν θέλει νά πεθάνη). 

 

 



ΙΗ’   Π Α Ρ Ο Ι Μ Ι Α Ι 

 

 1 . Ὅποιος καβαλικεύ ᾿ ξένο ἄλογο γρήγορα ξεπεζεύ ᾿ . 

(Λέγεται ὅταν θέλωµε νά κάνωµε ἐργασίες µέ δανεικά πράγµατα) . 

 

 

 2. Φίλος τό φίλο φίλευε κι ὁ νοικοκύρης ἔσκαε . 

(Ἀντι νά ἐπιστρέψωµε τά δανεικά τά δανείζοµε χωρίς ἄδεια) . 

 

 

 3 . Ὅποιος ἔχ ᾿ πολύ βούτρο ἀλοίφ ᾿ καί τόν πισινό τ ᾿ . 

(Λέγουν γιά τούς ἐπιδεικτικούς νεοπλούτους) , 

 

 

 4 . Φτερνίστηκ ᾿ ἡ νύφ ᾿ σχόλασ ᾿ ὁ γάµος.  

(Ὅταν ἄνευ λόγου σοβαροῦ χαλάση τό γλέντι) .  

 

 

 5 . Μουστάκι σάν τ ᾿ ᾿ Αλῆ - Πασᾶ καί γνώµη σάν τοῦ 

Τάκου .  

(Γιά ὅσους ἔχουν µεγάλο µύστακα καί καλή κρίσι). 

 

 

 6 . Θειά καί θειός µ ᾿ ἀνάθρεψε σά φωτιά πού µ ᾿ ἔκαψε .  

(Γιά τά ὀρφανά πού ἀνετράφησαν ἀπό συγγενεῖς) . 

 

 



 7 . Ὄµορφο παιδί στήν κούνια , ἄσχηµο πιαδί στή ροῦγα . 

(Ὅταν εἶναι ὄµορφο τό παιδί στή βρεφική ἡλικία τότε θά γίνη 

ἄσχηµο µεγάλο) .  

 

  

8 . Τό φαί φέρ ᾿ φαρί καί τό γέρο παλληκάρ ΄ . 

(Γιά τή δύναµι τοῦ καλοῦ φαγητοῦ στόν ἄνθρωπο) .  

 

 

 9 . Τό µοῦτρο γαµάει τό γκόλο .  

(Ἡ καλή ἐµφάνισις ἑνός εἶναι καλή ὁπωσδήποτε ἀρχή σέ κάθε 

ἐργασία) .  

 

 

 10 . Ὅταν σέ βλέπω κουµπάρε σέ θυµᾶµαι .  

(Λέγεται εἰρωνικῶς ὅταν ἕνας δέν ἐξετέλεσεν ἀναλυφθεῖσαν 

ἐργασίαν) .  

 

 

 11 . Ἐκεῖ πού κρεµοῦσαν οἱ ἀρχοντ ᾿ τ ᾿ ἅρµατα κρεµοῦν οἱ 

γύφτοι τἄργανα .  

(Γιά τούς φτωχούς πού ἀγόρασαν κάτι ἐκ πλοισίων).  

 

 

 12 . Ἔκριναν τοῦ σουιλί κι ἀποκρίθ ᾿ κε ᾿ κεῖνος πὤχ ᾿ .  

(Σήµερα δίνουν σηµασία σ ᾿ ἐκείνους πού ἔξουν χρήµατα κι ὄχι σ ᾿ 

ἐκείνους πού ἔξουν µεγάλη καταγωγή) .  



 

 13 . Ὅποιος λέει ἀλήθεια πέφτει µέσα στῆν κολυµβήθρα , 

ὅποιος λέει ψέµµατα πέφτει µέσα στά αἵµατα .  

(Γιά τήν ἀξία τοῦ ψεύδους καί τῆς ἀληθείας) . 

 

 

 14 . Τῆς συµπεθεριᾶς γενιά ὅσο τ ᾿ αὐγό προσφάι .  

(Ἡ δύναµι τῆς συγγενείας αὐτῆς εἶναι πολύ µικρή) . 

 

 

 15 . ∆υό γαιδούρια µάλωναν σέ ξένη ἀχυρώνα . 

(Ὅταν δύο µαλώνουν στο µοίρασµα ἑνός πράγµατος πού δέν ἔχουν 

νόµιµον τίτλον κατοχῆς) . 

 

 

 16 . Ἡ γλῶσσα κόκκαλα δέν ἔχ ᾿ καί κόκκαλα τσακίζ ᾿ . 

(Ἡ δύναµι τοῦ λόγου εἶναι πολύ µεγάλη) .  

 

 

 17 . Ἡ καλή νοικοκυρά εἶναι δούλα καί κυρά .  

(Ὅταν δουλεύη κάποιος σ ᾿ ὅλες τις δουλειές). 

 

 

 18 . Ὅποια δέ θέλει νά ζυµώση , ὅλη µέρα κοσκινάει . 

(Ὄταν κάνη κάποια µιά δουλειά χωρίς νά θέλη ἡ ἰδια). 

 

 



 19 . Ὄξω κούκλα καί µέσα πανούκλα . 

(Γιά ὅσα ἔχουν µόνον ἐξωτερική ἐµφάνισιν) . 

 

 

 20 . Ὅποιος δέν ἔχει µυαλό ἔχει ποδάρια . 

(Ὅταν κάποιος λησµονῆ κάτι καί γυρίζει νά τό πάρη ἤ νά τό κάνη) . 

 

 

 21 . Βάστα µε νά σέ βαστῶ ν ᾿ ἀνεβοῦµε στό βουνό . 

(Γιά τή δύναµι τῆς ἀλληλοβοηθείας) .  

 

 

 22 . Τό γοργό καί ξάρι ἔχει. 

(Ὅταν δέν χρονοτριβοῦµε σέ κάτι). 

 

  

23 . Ἄν κάνης κανενός καλό µή τοῦ τό θυµίζης , γιατί ἀδειάζεις 

µονοµιᾶς τή στάµνα πού γεµίζεις.  

(Νά µή ὑπενθυµίζωµε τό καλό σέ κάποιον, ἀλλά ἡ ἀνταπόδοσι νά 

εἶναι ἐξ ἰδίας προαιρέσεως).  

 

 

 24 . Τυφλός βελόνα ἔχασε µέσα σέ ἀχυρώνα κι ἕνας κουφος 

τοῦ ἔλεγε τήν ἄκουσα πού βρόντα. 

(Γιά τήν ἀνικανότητα µερικών  σ ᾿ ὡρισµένες ἐργασιες πού θέλουν 

νά κάνουν ἤ τούς ἀναθέτουν ἄλλοι νά ἐκτελέσουν).  

 



ΙΘ’ Α Ι Ν  Ι Γ Μ Α Τ Α. 

 

1. Μιά ψηλή - ψηλή κυρία 

Κατεβαίν’ ἀπ’ τή Ρουσσία 

δυό τήν πιάνουν, τρεῖς τήν πετάν. 

Τί εἶναι .................... Ἡ µίξα. 

 

 

2. Οἱ φτωχοί τό πετᾶν 

κι οἱ πλούσιοι τό µαζεύεουν. 

Τί εἶναι.......................... Ἡ µίξα. 

 

 

3. Ἕνας κοντός κοντούτσικος, κοντοθόδωρος, 

σαράντα ζῶνες ζώνεται καί τήν καλή τ’ ἀπόξω. 

Τί εἶναι.......................... Τό κρεµµύδι. 

 

 

4. Γύρω γύρω ἀπό τό σπίτ’ συµπεθέρ’ χορεύουν 

Τί εἶναι................... Τά σταλάµατα τῆς βροχῆς. 

 

 

5. Πράσινος κάµπος, κόκκινος πύργος  

µαῦροι ἀράπηδες χορεύουν στά φιλοκάρδια. 

 Τί εἶναι..................... Τό καρπούζι. 

 

 



6. Νυχια φυτεύω,τριχιές ἁπλώνω, κουβάρια µαζεύω. 

Τί εἶναι ....................... Τό πεπόνι. 

 

 

7. Χίλιοι µίλιοι καλόγεροι 

σ’ ἕνα ράσσο τυλιγµένοι. 

Τί εἶναι ............... τό ρόϊδο. 

 

 

8. Τό λιλί µου στό τσιτσί µου. Τί εἶναι............ Τό σκουλαρίκι. 

 

 

9. Νύφη, γαµπρός, πεθερά καί πεθερός. Τί εἶναι....... Τό καρύδι. 

 

 

10. Εἶναι κάτι εἶναι πού πέφτ’ ἀπ’ τό βουνό καί δέ σκοτώνεται, µέ 

µιά κουταλιά νερό πνίγεται. Τί εἶναι ........... Τό χαρτί. 

 

 

11. Ὁ Θόδωρος µέ τά πολλά ζωνάρια. Τί εἶναι.......... Τό βαρέλι. 

12. Τά µουλάρια τῶν Γιαννίνων 

σκάλα σκάλα ἀνεβαίνουν, 

σκάλα σκάλα κατεβαίνουν 

Τί εἶναι............. Τά κρεµατάλια τοῦ σπιτιοῦ. 

 

 

 



13. Ἀνοίγω τό σπίτ’, τό κλειδώνω τό σπίτ’ καί βρίσκω µέσα τόν 

κλέφτ' 

Τί εἶναι................ Ὁ ἥλιος. 

 

 

14.Ἡ γούργορη ἡ µάνα µου ἡ γουργοφαγωµένη 

ὅλο τόν κόσµο ἔφαγε κι ἀκόµα δέ χορταίνει. 

Τί εἰναι................ Ὁ χάρος. 

 

 

15. Ψηλός - ψηλός καλόγερος καί κόκκαλα δέν ἔχ’. Τί εἶναι...... Ὁ 

καπνός. 

 

 

16.Εἶναι κάτι εἶναι, πού ὅλη τή µέρα δουλεύ’ καί τό βράδ’ κάθεται 

µέ τό στόµα ἀνοιχτό. Τί εἶναι............... Τό παπούτσι 

 

 

17. Ὁ θείος µ’ ὁ χοντρός µέ τίς πολλές τίς ζῶνες. Τί εἶναι; Τό 

βαρέλι. 

 

 

18. Τί εἶναι ἕνα πρᾶγµα,πού τό πρωϊ φεύγ’ µέ τά τέσσερα, τό 

µησηµέρ’ 

µέ τά δύο καί τό βράδ’ µέ τά τρία........... Ὁ ἄνθρωπος. 

 



19.Ἐτίναξα δυό πουρνάρια καί µαζεύτηκαν τά γίδια. Τί εἶναι...... Ἡ 

καµπάνα. 

 

20. Κούφιος πλάτανος µεγάλο κρότο κάνει. Τί εἶναι........ Τό 

ἀεροπλάνο. 

 

 

21. Ἡ µάνα µου καί ἡ µάνα σου ἀπ’ τά µαλλιά τραβιοῦνται. 

Τί εἶναι......... Τά λανάρια. 

 

 

22. Μέσα σ’ ἕνα υπόγειο ἔχω 24 γρίβα ἄλογα. Τί εἶναι...... Τό 

στόµα. 

 

 

23. Λάκκο - Λάκκο πήγαινα 

βρῆκα κουφοπέρδικα 

τά φτερά της ἔτρωγα 

τό κορµί της πέταγα. 

Τί εἶναι............. Τό σταφύλι. 

 

 

24. Μέσα σ’ ἕνα βαρελάκι ἔχω δυό λογιῶν κρασάκι. 

Τί εἶναι............. Τό αὐγό. 

 

 

 



25. Ἀπό πάνω κι ἀπό κάτω σκάφη καί µέσα µια κόρη κελαϊδεῖ. 

Τί εἶναι..................... Ἡ γλῶσσα. 

 

 

26. Τί εἶναι ἕνα πρᾶγµα, φεύγει - φεύγει καί πίσω δέν γυρνάει;  

Τί εἶναι................... Τό ποτάµι. 

 

 

27. Μιά γελάδα κοκκαλιάρα ὅλο τόν κάµπο φέρ’ γύρα. 

Τί εἶναι................. Ἡ σβάρα τοῦ γεωργοῦ. 

 

 

28. Μιά γελάδα κοκκαλιάρα καί στή µέσ’ µιά τρύπα. Τί εἶναι..... 

Ἡ βαρέλα. 

 

 

29. Ἕνας σκάφτ’ ἕνας θυµιατίζ’ καί τέσσερις στέκονται. 

Τί εἶναι............. Τό γουρούνι. 

 

 

30. Ἔχω µιά προβατίνα, ἀπ’ τό λαιµό τη δένω κι ἀπ’ τήν ουρά τή 

σέρνω. 

Τί εἶναι................ Ἡ βελόνα. 

 

31. Τί εἶναι ἕνα πράγµα πού ψυχή δέν ἔχ’ καί ψυχές παίρν’ καί 

φεύγει. 

Τί εἶναι.................. Τό ἀεροπλάνο. 



 

32. Ράχη - Ράχη περπατεῖ καί την ἀλήθεια λέγει. 

Τί εἶναι ......................... Τό καντάρι. 

 

 

33. Ὅλο γύρα θάλασσα καί στή µέσ’ φωτίτσα. 

Τί εἶναι.................... Τό καντήλι. 

 

 

34. ∆ακτυλίδι πύρινο ξεπύρινο, ἀπό γκρεµό γκρεµίζεται καί ποτέ δέ 

ραγίζεται. 

Τί εἶναι............... Τό φίδι. 

 

 

35. Ἕνα πρᾶγµα ξύλο ἀπ’ ἐδῶ, ξύλο ἀπ’ ἐκεῖ καί στή µέση κρέας. 

Τί εἶναι...................... Ἡ σαρµανίτσα. 

 

 

36.Πέντε πᾶνε καί τέσσαρες γυρίζουν κι ἕνας κάθεται. 

Τί εἶναι.............. Ὁ νεκρός. 

 

 

37. Εἶν’ ἕνα πρᾶγµα ἵσιο - ἵσιο καί τήν ἀλήθεια λέει. 

Τί εἶναι........................ Τό καντάρι. 

 

 

 



38. Χίλιοι καλογέροι κλεισµένοι σέ µιά µπάλα. 

Τί εἶναι....................... Τό καρπούζι. 

 

 

39. Ὅταν τό δέσης φεύγ’ ὅταν τό λύνης κάθεται. 

Τί εἶναι................. Τό παπούτσι. 

 

 

40. Ἕνα κουτί κοτόπουλο, γεµᾶτο σκεπαρόπουλα. 

Τί εἶναι..................... Τό στόµα. 

 

 

41. Χίλιοι ἀνάποτα, χίλιοι ὄρθιοι. 

Τί εἶναι..................... Τό στόµα µέ τά δόντια. 

 

 

42. Εἶναι µιά κορδέλα, τή µαζεύοµε τή µαζεύοµε καί ποτέ δέ 

σώνεται. 

Τί εἶναι..................... Ὁ δρόµος. 

 

 

43. Ἔχω δυό ἄλογα, ὅταν τά δένω φεύγουν ὅταν τά λύνω 

κάθουνται. 

Τί εἶναι..................... Τά παπούτσια. 

 

 

 



44. Ἔχω κάτι τί, εἶναι ἄσπρο σάν τυρί καί τυρί δέν εἶναι, ἔχ’ οὐρά 

σαν πόντικας καί πόντικας δέν εἶναι. 

Τί εἶναι..................... Τό ρεπάνι. 

 

 

 

45. Εἶν’ ἕνα πρᾶµα πού περνάει καί γράφ’ καί γραµµατικός δέν εἶναι, 

σαµάρι ἔχει καί γοµάρ’ δέν εἶναι. Τί εἶναι..................... Τό 

σαλιγκάρι. 

 

 

46. Ἕνα ἀρνάκι πιτσιλό, τρώει χορτάρι τρέφεται, πίνει νερό ψοφάει. 

Τί εἶναι..................... Ἡ φωτιά. 

 

 

47. Τή νύχτα δουλεύ’ καί τή µέρα κάθεται κυρά. 

Τί εἶναι..................... Τό λυχνάρι. 

 

 

48. Πέντ’ ἀδερφάδες κτίζουν ἕνα πηγάδι. 

Τί εἶναι..................... Ἡ κάλτσα. 

 

 

49. Εἶν’ ἔνα πρᾶγµα σάν ἄντερο στόν γκόλο καµαρών’ ὅλο τόν 

κόσµο. 

Τί εἶναι..................... Ἡ βελόνα. 

 



50. Εἶναι δυό ἀδερφάδες µ’ ἕνα ἀφαλό. Τί εἶναι....... Τό ψαλίδι.  

 

 

51. Ἕνα κουτί κουτάκι γεµᾶτο σανιδάκι. Τί εἶναι. Τό κουτί µέ τά 

σπίρτα. 

 

 

52. Ἔχω µιά κούλια ἄσπρη καί ραφή δέν ἔχει. Τί εἶναι....... Τό 

αὐγό. 

 

 

53. Ἔχω µιά ποδιά τή µαζεύω καί δέ µαζεύεται. Τί εἶναι....... Ὁ 

δρόµος. 

 

 

54. Πάνω στή παλιόπετρα λάλησ’ ἕνας κόκκορας, 

κι ὅσοι τόν ἀκούσανε τόν ἐπροσκυνήσανε. Τί εἶναι....... Ἡ 

κσαµπάνα. 

 

 

55. ∆έκα ἀδέρφια σέ µιά κουβέρτα τυλιγµένα. Τί εἶναι....... Τό 

πορτοκάλι. 

 

 

56. Γύρω - γύρω σίδερο καί στη µέση κρέας. Τί εἶναι....... Τό 

δαχτυλίδι. 

 



57. Γύρω - γύρω πετσί καί στή µέση µέλι καί κεχρί. Τί εἶναι....... 

Τό σῦκο. 

 

 

58. Ἕνας κοντός κοντούλικος πὤχει πίτα τό κεφάλι. Τί εἶναι....... 

Ἡ πρόγκα. 

 

 

59. Πέντ’ ἀδερφές φέρνουν γύρω σ’ ἕνα πηγάδ’ καί µέσα δέν πέφτουν 

ποτέ. 

Τί εἶναι....... Οἱ βελόνες πού πλέκουν. 

 

 

60. Τέντω, τεντώ, τεντωτή κι ἕνας στύλος τήν κρατεῖ. 

Τί εἶναι....... Ἡ ὀµπρέλλα. 

 

 

61. Κοντός - κοντός κοντούτσικος µ’ ἕνα κεφαλάκ’. Τί εἶναι...... Ἡ 

καρφίτσα. 

 

 

62. Εἶν’ ἕνα πρᾶµα πού ὀµορφαίν’ τόν κόσµο ὅλο. Τί εἶναι....... Τό 

βελόνι. 

 

 

63. Τήν ἡµέρα πάτα - πάτα καί τό βράδ’ ἀνοιγ’ τό στόµα. 

Τί εἶναι....... Τό παπούτσι. 



64. Τεντωµώνη µπαίνει, ζαρωµένη βγαίνει. Τί εἶναι....... Ἡ 

κάλτσα. 

 

 

65. Ἔξω γυαλιστερό καί µέσα µαλλιαρό καί µέσα στό µαλλί µιά 

πιτιά καλή. 

Τί εἶναι....... Τό κάστανο. 

 

 

66. Τό φείδι τρώει τή θάλασσα κι ἡ θάλασσα τό φείδι. 

καί στήν κορφή τῆς θάλασσας καράβι ἀρµενίζει. 

Τί εἶναι....... Ἡ λάµπα πετρελαίου. 

 

 

67. Γύρω - γύρω ξύλο καί µέσα σύρµα. Τί εἶναι....... Ἡ σίτα. 

 

 

68. Χέσε φᾶς φῶς. Τί εἶναι....... Ἡ µέλισσα. 

 

 

69. Χίλιοι µίλιοι ντουφεζῆδες ἕνα κούτσουρο µατιάζουν. 

Τί εἶναι....... Ἡ κυψέλη µέ τίς µέλισσας. 

 

 

70. Ἕνας κοντός καλόγερος µέ τά γένεια κάτ’. Τί εἶναι....... Τό 

κρεµύδι. 

 



71. Ὁ µπάρµπας µου ὁ ζωναράς µέ τά πολλά ζωνάρια, απ’ ἔξω βάζει 

τά παλιά καί µέσα τά καινούργια. Τί εἶναι....... Τό κρεµµύδι. 

 

 

72. Τό φόρεµα τῆς νῦφης µου δέν ἔχ’ ραφές. Τί εἶναι....... Τό αὐγό. 

 

 

73. Ἄγκαθο, καλάγκαθο καί καλαγκαθένι, ἔχει ἄσπρο τό µαντρί καί 

κόκκινα τά γίδια. Τί εἶναι....... Τό ρόϊδο. 

 

 

74. Ὅπου κοιµᾶται µιά γελάδα κόκκινη, ἐκεῖ χορτάρ’ δέ φυτρών’. 

Τί εἶναι....... Ἡ φωτιά. 

 

 

75. Ἂντερο τραβάει κι ἡ Θοδώρα τραγουδάει. Τί εἶναι....... Ἡ 

καµπάνα. 

 



Κ’ Ν Α Ν Ο Υ Ρ Ι Σ Μ Α Τ Α 

 

 Ὅταν κλαίει τό παιδί εἰς τήν κούνια ἤ τήν ἀγκαλιά τοῦ λέγουν 

τό παρακάτω: α) Τάρνα, µώρ' τάρνα  

    τό ψηλό τό ξιόνι 

    τό βαρεί τό κάµα  

    τό τρῶνε οἱ ἀρχόντοι. 

 

 

 

2. Ἔλα βάβω πάρε µε   3. Σκούζει, σκούζει τό γοµάρι 

    νά µέ πᾶς στά Γιάννενα      πέντε πόρδους ἀπολάει 

    νά πουλήσω βούτυρο      καί τίς βάζει στό γυαλί 

    µέ τό κουτσοχίλιαρο.     νά τίς πιῆ κάθε πρωΐ. 

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

 

 

Τοῦτο τό ποδάρι πάει στό παζάρι 

πάει νά φέρει ψάρι 

τὄφερε τό κρέµασε πάει ὁ γάτος τὄφαγε 

τσιάτ’ ἀπ’ ἔδω, τσιάτ’ ἀπ’ ἔκεια 

µέσ’ τοῦ γύφτου τό βρακί. 



 

β) Τῆς κοπέλλας µου τό γαµο 

Μάγη - Ἀπρίλη θά τόν κάνω 

θά καλέσω καί πολλούς 

δικηγόρους καί γιατρούς 

θά καλέσω τόν Λευτέρη 

τό Λευτέρη τό ξεφτέρι 

θά καλέσω τό Βεζύρη 

νά µοῦ καθαρίζ’ τό ρύζι. 

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

 

 

γ) Ἐπωδός.  Ὄοοοοοοο κι ι ι ι ι ι 

  Ἔλα ὕπνε ὕπνωσέ το  

   καί γλυκά νανούρισέ το 

   ἔλα ὕπνε πάρε το 

   καί στήν ἀγκαλιά µου βάλε το. 

   Ἐπωδός.  Ὄοοοοοοο κι ι ι ι ι ι 

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



Τάχτηριτί καί τάχτηριτό 

Μπώ, πώ πώ, τί παιδί ἔχω ‘ γώ 

τάχτηριτί καί µπώ πω µπό. 

 

Ἐν Πρεβέζη 28/9/64 

Ὁ ∆ηµ/λος  

 

Οδ. Μπέτσος 
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