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Ο

ΓΑΜΟΣ

Ὁ γάµος εἶναι τό σπουδαιότερον πράγµα γιά µιά κοπέλλα,εἶναι ὁ πιό
σηµαντικός σταθµός στή ζωή της γι ᾿ αὑτό προσπαθεῖ νά ἐτοιµαστῇ σο
γίνεται καλύτερα ϗ ἀπό ψυχολογικῆς ἀλλά ϗ ἀπό οἰκονοµικῆς ἀπόψεως.
Βεβαίως καί στό χωριό µου δέν συµβαίνει ἡ ψυχολογική προετοιµασία τῆς
κόρης τίς περισσότερες φορές νά γίνεται µέ τήν συµπαράσταση τῆς µάνας.Πολύ
λίγες εἶναι οἱ µητέρες ἐκεῖνες,οἱ οποῖες δέχονται νά ποῦν στίς κόρες τους
ὡρισµένα ἀπό τά βασικά θέµατα πού θά τίς ἀπασχολήσουν ϗ θά τά
συζητήσουν µεταξύ τους.Κρατοῦν ὡς πρός αὑτό τό θέµα στάσι συνήθως,ᾰν χι
ἀρνητική πάντως ἀρκετά ἀπωθητική.

Ἀπό οἰκονοµικῆς ἀπόψεως ὁ κάθε γονιός προσπαθεῖ νά ἑξασφαλίσῃ τίς κόρες
του σο τό δυνατόν καλύτερα ϗ σον βεβαίως τοῦ ἐπιτρέπουν οἱ δυνάµεις του.
Μάστιγα χει γίνει πιά αὑτός ὁ θεσµός τῆς προίκας ϗ στό χωριό µου
Τίς περισσότερες φορές ὁ γαµπρός πού θά βρεθῆ γιά τήν κοπέλλα τό πρῶτο πού
θά ρωτήσῃ εἶναι “τί προῖκα χει;”

Αὐτό συµβαίνει συνήθως στίς περιπτώσεις πού ὁ γάµος γίνεται ἀπό προξενειό ϗ
συµβαίνει συχνά νά “χαλάσουν” δηλαδή νά διαλυθοῦν ἁρραβῶνες,διότι δέν
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συµφώνησαν ὡς πρός τήν προῖκα η̆ γιατί, ἐνῶ τοῦ γαµπροῦ τοῦ ταξαν
τόσα....ϗ στό τέλος δέν τοῦ δωσαν τίποτε η̆ τοῦ δωσαν να µέρος ἀπ ᾿ αὑτά
πού τοῦ εἶχαν τάξει.

Ἡ προῖκα δέν µετρᾶται πάντοτε σέ χρήµατα ἀλλά σέ κτήµατα η̆ ϗ στά δυό
µαζί.Συµβαίνει µως πολλές κοπέλλες νά παντρευτοῦν χωρίς προῖκα.
Ποιός µως εἶναι ὁ ρόλος τῆς µάννας στήν προετοιµασία τῆς κόρης της γιά τό
γάµο;

Ὠ µή νοµίζετε τι ἡ µάνα παίζει οὐδέτερο ρόλο.Αὑτή εἶναι πού ἀπό µόνη της
θά φτιάξῃ χασιές(φλοκάτες),ἀπλάδια(χονδρά µάλλινα σκεπάσµατα),στρώσεις
πλουµιστές κεντητές µέ τό χέρι σά χαλιά ,νεροµαντανίες,ἁπλές
µαντανίες,νταµωτά,καραµηλωτές µέ διάφορα σχέδια,τάπετα κλπ.

˘Ολα αὑτά θά περάσουν ἀπό τά ἀκούραστα χέρια κάθε µάνας,ἡ ὁποία ὡς πρός
αὑτό δέν θέλει νά φανῇ κατώτερη ἀπό τίς ᾰλλες µητέρες ϗ προσπαθεῖ νά
φτιάξῃ σο τό δυνατόν περισσότερα ἀλλά ϗ καλύτερα,ϗ καλά ταν χη τήν
κόρη της στό σπίτι θᾰχη κάποια βοήθεια,ᾰν ἡ κόρη της µως σπουδάζῃ τότε
υποχρεωτικῶς λα περνοῦν ἀπό τά χέρια τῆς µητέρας.Καί στούς γάµους πού
γίνονται ἀπό προξενειό ἀλλά καί στούς ἀπό ρωτα ἡ διαδικασία εἶναι ἡ ἐξῆς:
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Ὁ προξενητής,στήν περίπτωσιν τοῦ προξενιοῦ,θά συζητήσῃ τό θέµα µέ τούς
γονεῖς τοῦ κοριτσιοῦ η̆ µέ τά ἀδέλφια της η̆ τελοσπάντων ἐάν δέν χῃ γονεῖς
οῠτε ἀδέλφια,µέ τόν στενώτερον ἀπό τούς συγγενεῖς.

Αὐτοί µέ τή σειρά τους κάνουν γνωστή τήν προξενειά στήν κοπέλλα καί τήν
ἀφήνουν νά σκεφτῇ καλά.Κατόπιν συζητεῖται ἀπό λους µαζί ϗ καί λαµβάνεται
µιά ἀπόφασις ἡ ὁποῖα ἐξαρτᾶται ἐξ ὁλοκλήρου ἀπό τήν κοπέλλα(στή σηµερινή
ἐποχή).

Οἱ γονεῖς χουν χρέος πρωτοῦ δώσουν µίαν ἀπάντησιν,ἐάν τό παιδί δέν εἶναι ἀπό
τό ῐδιο χωριό,νά ζητήσουν ἀπό διαφόρους πηγάς πληροφορίας γι ᾿ αὑτόν.
Αὑτό δέν γίνεται φυσικά ταν ὁ γαµπρός εἶναι ἀπό τό ῐδιο χωριό γιατί λοι οἱ
χωριανοί γνωρίζονται µεταξύ τους.

Κατόπιν,τόσον ὁ γαµπρός ϗ οἱ δικοί του,σον ϗ οἱ δικοί τῆς νύφης ὁρίζουν να
βράδυ που θά δοθῇ ϗ ἀπό τά δύο µέρη ὁ ἐπίσηµος λόγος δηλαδή ἡ ἀπάντησις
ἡ θετική καί νά συζητηθοῦν ϗ τά ὑπόλοιπα(προῖκα,χωράφια κλπ.) ω̆στε νά
µποροῦν ϗ οἱ γονεῖς νά ἀφήνουν τά παιδιά κάπως ἐλεύθερα νά βγαίνουν µαζί ϗ
λα αὑτά βέβαια νά ἀποφευχθοῦν τά κουτσοµπολιά πού θά ἐξαπολύοντο
ἐναντίον τους.
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Ἡ βραδυά αὑτή εἶναι ἀρκετά δύσκολη γιά τήν κοπέλλα διότι καλεῖται ἐνώπιον
λων νά δώσῃ τήν ἀπάντησίν της.

Ἀκολουθεῖ να τραπέζωµα γιά τούς συµπεθέρους ϗ τήν ἐπόµενην ἡµέρα ὁ
γαµπρός παίρνει τήν νύφη µέ µιά συγγενή του η̆ της γιά νά κατεβοῦν στήν
Πρέβεζα ϗ νά κόψουν τίς βέρες ϗ νά ψωνίσουν ϗ διάφορα ᾰλλά ἀπαραίτητα τῆς
νύφης, δῶρα τοῦ γαµπροῦ γιά τή νύφη(ἐσώρουχα,παπούτσια,τσάντα,φόρεµα γιά
τούς ἀρραβῶνες κλπ.).Ἀλλά ϗ ἡ µάνα τῆς νύφης ἀπό τό ᾰλλο µέρος εἶναι
ὑποχρεωµένη νά κάνῃ δῶρον στόν γαµπρό της να χρυσό δακτυλίδι ϗ ὁ γαµπρός
να ζευγάρι παπούτσια η̆ φόρεµα τῆς πεθερᾶς.

Ἐάν ἡ µάνα χει νά κάµῃ πολλούς γαµπρούς τότε η̆ κάνῃ σ᾿ λους τό δῶρο
αὑτό η̆ σέ κανέναν γιά νά µή µείνῃ νας ἀπ᾿ αὐτούς παραπονεµένος ἀφοῦ τσι
συνηθίζεται νά γίνεται.

Τά δακτυλίδια στούς ἀρραβῶνες τά περνάει ὁ πατέρας η̆ ὁ θεῖος η̆ τό πιό
συγγενικό σεβαστό πρόσωπο πολλές φορές ἐνώπιον τοῦ ἱερέως τοῦ
χωριοῦ.Ἀκολουθεῖ τρικούβερτο γλέντι πού κρατάει ω̆ς τίς πρωϊνές ὦρες
συνήθως.
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Οἱ ἀρραβώνες γίνονται στό σπίτι τῆς νύφης πάντοτε.

Καί στόν γάµο ἀπό συµπάθεια γίνονται τό ῐδιο.∆ηλαδή κάποιος ἀπό τούς δικούς
τοῦ γαµπροῦ πρέπει νά ζητήσῃ τήν κοπέλλα ἀπό τόν πατέρα της.

Τό κλέψιµο στό χωριό µου δέν εἶναι σύνηθες η̆ µάλλον δέν συµβαίνει
καθόλου.Συνήθως οἱ γονεῖς ὑποχωροῦν η̆ µέ τό καλό η̆ µέ τό κακό ϗ τσι ἡ
κοπέλλα παίρνει τόν νέο πού τῆς ἀρέσῃ στω ϗ ἐάν κανένα ἀπό τά οἰκογενειακά
πρόσωπα εἶναι µουτρωµένο ϗ δέν βλέπει ἀπό καλό µάτι αὑτό τό γάµο ἀλλά ϗ
δέν ἀποκλείεται ἡ κοπέλλα νά ὑποχωρήσῃ µπροστά στή θέλησιν τῶν δικῶν
της.

Μεταξυ τῶν ἀρραβώνων ϗ τῶν γάµων συνηθίζεται νά µεσολαβῇ καποιο
διάστηµα οῠτως ω̆στε ϗ οἱ µελλόνυµφοι νά γνωρισθοῦν καλλίτερον ἀλλά ϗ νά
προετιµασθοῦν διά τούς γάµους των.
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Γάµος

Ἡ ἑβδοµάδα τοῦ γάµου εἶναι ϗ ἡ πιό κουραστική.
Συνηθίζεται ὁ γάµος νά γίνεται Κυριακή,τίς µεγάλες
γιορτές(Χριστούγεννα,τρίτη ἡµέρα τοῦ Πάσχα,∆εκαπενταύγουστο κλπ.)ἡ
Τρίτη ὁρίζεται ὡς ἡµέρα που µαζεύονται µερικά κορίτσια γιά νά πλύνουν τά
προικιά τῆς νύφης.∆ιότι τά προικιά της σεντόνια,µαξιλάρια,δαντέλλες κλπ.τά
περισσότερα εἶναι χειροποίητα ϗ ὁπωσδήποτε ταν τά φτιαχναν ἰδίως τά
λευκά λερώνονταν.Σήµερα βεβαίως αὑτό τό ὡραῖο θιµο δέν γίνεται µ᾿ λη του
τήν παλαιά λαµπρότητα,διότι τά κορίτσια παψαν πλέον νά κάνουν λη τήν
προῖκα στό χέρι,τά παίρνουν τοιµα η̆ τά στέλνουν στίς µηχανές εἰδικές ϗ
ξεγνοιάζουν.Γι ᾿ αὑτό τά λίγα πού χουν γιά πλύσιµο τά πλένουν οἱ γειτόνισσες
η̆ διάφορες συγγενισές της.Τήν Τετάρτη µαζεύοντε λα τά κορίτσια τοῦ χωριοῦ
γιά νά σιδερώσουν καί νά τακτοποιήσουν τά προικιά τῆς νύφης.

Τήν Παρασκευή τριγυρίζουν δύο µικρά κορίτσια σ᾿ λο τό χωριό καί καλοῦν
τούς χωριανούς νά πᾶνε στό σπίτι τῆς νύφης νά δοῦνε τά προικιά τήν τάδε
ω̆ρα.˘Εχουµε τήν συνήθεια νά ρίχνουµε τά προικιά γιά νά τά δῆ ὁ κόσµος
δηλαδή τά ἐκθέτοµεν ἀνοίγοντάς τα ἐκείνη τήν ω̆ραν.Τήν καθωρισµένη ω̆ρα
λες οἱ κοπελλιές καί οἱ νοικοκυρές ξεκινοῦν ἀπό τά σπίτια µέ τό δῶρο
ἀπαραιτήτως ϗ πηγαίνουν στό σπίτι τῆς νύφης, τό πατρικό.
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Ἐκεῖ εῠχονται “καλορίζικα νᾰναι τά προικιά”,”νᾰναι καλά τά στέφανα”ϗ ἀφοῦ
ἀνταποδωθοῦν οἱ εὐχές γιά τίς κοπελλιές”καί στά δικά τους” ,”µ᾿ να καλό
παιδί ϗ γιά σένα” ϗ “καί στῶν παιδιῶν τους” η̆ “καί στῆς κόρης τους” λες
οἱ κοπελλιές πιάνονται σέ κύκλο γιά νά χορέψουν µαζί µέ τούς συγγενεῖς τῆς
νύφης.

Ἀκολουθοῦν τά κεράσµατα,ξανά εὐχές,τραγούδια τοῦ γάµου.
Κατόπιν µερικές µπειρες γυναῖκες τοῦ χωριοῦ ἀναλαµβάνουν νά κουβαλήσουν
τά προικιά της ϗ νά τά ἀνοίχουν χάµω µπροστά στούς χωριανούς.Ρίχνουν
πρῶτα τά χοντρά σκεπάσµατα(ἀπλάδια-χασιές-στρώσεις)κατόπιν τά λεπτά
ὐφαντά(σεντόνια,τραπεζοµάντηλα,πετσέτες,µαξιλαροθῆκες,στόρια(κουρτίνες),κο
υρτινόξυλα,τά κεντήµατα τοῦ κοριτσιοῦ,τά φορέµατά της,τά κοριτσίστικα ἀλλά
ϗ αὑτά πού ρραψε γιά τό γάµο της δεύτερο καλό ταγιέρ,παλτό,µαντό
κλπ),κατόπιν τά δῶρα τῆς νύφης πρός τούς συγγενεῖς τοῦ
γαµπροῦ(θεῖες,θεῖους,πατέρα,µητέρα,ἀδελφούς ϗ ἀδελφές,ἀνήψια)ἀλλά ϗ τά
δῶρα τοῦ γαµπροῦ (κάλτσες,ὑποκάµισα,γραβάτα,ξενοκούµπια,σώβρακα ϗ λα
αὑτά σέ πολλά ζεύγη).

Ἀκολουθοῦν τά δῶρα τῶν συγγενῶν ϗ χωριανῶν,πρός τήν νύφη τά ὁποῖα
δεικνύονται καί ἀνακοινώνονται τά ὀνόµατα τῶν δωρησάντων π.χ. σερβίτσιο
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τοῦ τσαγιοῦ η̆ τό ἐδώρισεν ἡ οἰκογένεια τάδε η̆ ἡ ἀδελφή της τῆς κανε δῶρο
να .... κλπ.

Σ᾿ λο αὑτό τό διάστηµα πού ρίχνουν τά προικιά τῆς νύφης,οἱ γυναῖκες εἶναι
ἐντελῶς ἀπορροφηµένες στό νά κοιτάζουν καλά ω̆στε νά µή τούς ξεφύγει τίποτε
ϗ στό τέλος νά συζητήσουν γιά τίς ἀτέλεις πού βρήκαν στά προικιά η̆ γιά τό
τι τά προικιά τά βρῆκαν
πολύ θῥαῖα ϗ ᾰλλες λεπτοµέρειες πού δέν τούς ξεφεύγουν.

˘Οπως καταλαβαίνετε ὁ γάµος εἰς τήν πατρίδα µου εἶναι πολυέξοδος διότι σύν
τοῖς ᾰλλοις προστίθενται εἰς τά ξοδα ϗ τά δῶρα τῶν συγγενῶν (κάλτσες ϗ
ποδιά στή µάνα τοῦ γαµπροῦ,ὑποκάµισα,κάλτσες στά κουνάδια,κοµπινεζόν στίς
κουνιάδες ϗ κάλτσες στίς θεῖες ϗ στούς θεῖους) ϗ καλά ᾰµα ἡ νύφη χει λίγα
κουνάδια ἀλλά ᾰν τύχη σέ πολυµελῆ οἱκογένεια τότε;

Ἀλλά θά µοῦ πῆτε µιά φορά παντρεύεται µέ λη αὑτή τή µεγαλοπρέπεια ἡ
κοπέλλα.
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Ἀφοῦ ρίξουν τά προικιά,ᾰν ὁ γαµπρός εἶναι ἀπό τό ῐδιο χωριό ρχεται µέ τούς
συγγενεῖς του µέ γέλια ϗ τραγούδια ϗ τά παίρνουν ϗ τά πηγαίνουν πεζῆ στό
σπίτι πού θά µείνουν οἱ νιόπαντροι οἱ ὁποῖοι κατά συνήθεια κατοικοῦν στό ῐδιο
σπίτι µέ τούς γονεῖς τοῦ γαµπροῦ τά πρῶτα χρόνια η̆ µῆνες τοῦ γάµου.

Μεταφέροντας τά προικιά οἱ χωριανοί τραγουδοῦνε:

“ὡραῖα ποὖναι ἡ νύφη µας
ὡραῖα τά προικιά της
ὡραῖα κι ᾿ ἡ παρέα της
πού κάνει τή χαρά της”

η̆

“Σ᾿ αὑτό τό σπίτι ποῠρθαµε καλέ σήµερα
πολλοί εἶναι µαζεµένοι σάν τί χαρά θά γίνει
παντρεύεται ὁ αὑγερινός καλέ σήµερα
τήν πούλια παίρνει ταίρι
καί τ᾿ ᾰστρα συµπεθέροι”
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Οἱ συγγενεῖς τοῦ γαµπροῦ,οἱ συµπεθέροι δηλαδή ταν πηγαίνουν νά πάρουν τά
προικιά τῆς νύφης προσπαθοῦν χωρίς νά τούς δοῦν οἱ ᾰλλοι νά κλέψουν κάτι ἀπό
τά προικιά της.˘Οταν ὁ γαµπρός εἶναι ἀπό ξένο χωριό τότε ρχονται
τραγουδώντας πάνω σ᾿ να φορτηγό ἀµαξάκι.

˘Οταν φορτώνουν τά προικιά τῆς κοπελλιᾶς ϗ τά ξεκινοῦν πλέον ἡ µάνα τῆς
νύφης ρίχνει πίσω ἀπό τό ἀµάξι νερό ϗ δένουν µπροστά στό ἁµάξι δύο
χειροµάντηλα τά ὀποῖα εἶναι δῶρο τοῦ ἁµαξᾶ.

Τό Σάββατο εἶναι ἡµέρα προετοιµασίας.Οἱ οικογένειες τῶν µελλονύµφων
σφάζουν ἀρνιά ,κάνουν κοκορέτσια,ψήνουν τ᾿ ἀρνιά στή σούβλα η̆ στό φούρνο ϗ
ἑτοιµάζουν πικάντικους µεζέδες γιά τό βραδυνό γλέντι.

Ἐν τῶ µεταξύ ἡ νύφη ϗ ὁ γαµπρός κατεβαίνουν στήν πόλη γιά νά πάρουν τό
νυφικό της ϗ τά νυφιάτικά της παπούτσια.

Τά παπούτσια τά παίρνει ὁ γαµπρός στό σπίτι του γιά νά τά στείλῃ τήν ᾰλλη
µέρα στό σπίτι της µέ τόν ἀδελφό του η̆ τόν στενότερο συγγενή του.
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᾿Αφοῦ ἐπιστρέψουν στό χωριό δέν ξανταµώνονται παρά τήν ᾰλλη µέρα στήν
ἐκκλησία που θά τῆς δώσῃ τό φιλί τῆς ἀγάπης µπροστά στό κόσµο,τῆς δίνει
δηλαδή ἐκείνη τήν ὑπόσχεσιν πῶς θά τήν ἀγαπᾶ πάντοτε.

Τό βράδυ τοῦ Σαββάτου καλοῦνται λοι οἱ συγγενεῖς ϗ τραπεζώνονται ἀπό τούς
γονεῖς τῶν µελλονύµφων ϗ γλεντοῦν µέ τήν ψυχήν τους.

Λένε ϗ τραγούδια τοῦ τραπεζιοῦ οἱ γεροντότεροι πού τά ξέρουν ϗ πού µ᾿ αὑτόν
τόν τρόπο τοῦ δίδεται ἡ εὐκαιρία νά συνεχίσουν τήν παράδοσιν ἁλλά ϗ νά
ξαναθυµηθοῦν τά δικά τους ϗ σκύβει ὁ γέρος στήν γεροντισσά του ϗ τήν
χαϊδεύει λο λατρεία ϗ ἁγάπη.

Πρῶτα αὑτοί ἀνοίγουν τόν χορό ϗ πρῶτοι αὑτοί θά σηκώσουν τά ποτήρια τους
γιά νά τσουγκρίσουν ϗ νά εὐχηθοῦν στήν ὑγειά τοῦ γαµπροῦ ϗ τῆς νύφης ϗ
καλούς ἀπογόνους νᾰχουν.
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Ἡ ἡµέρα τοῦ γάµου

Ἡ ἡµέρα αὑτή εἶναι ϗ ἡ πιό συγκινητική ϗ ἡ πιό ὡραῖα γιά τήν ζωή µιᾶς
κοπέλλας.Χρόνια ϗ χρόνια περίµενε νᾰρθη αὑτή ἡ µέρα ϗ γι ᾿ αὑτή ϗ νά πού
ἦρθε.Πῶς νά µήν εἶναι συγκινηµένη πού φεύγει ἀπό τό πατρικό της σπίτι,ἀπό
τήν ζεστασιά τῆς οἱκογένειάς της,πού ἀφήνει τούς γονεῖς της ϗ πού γι ᾿ αὑτήν
τώρα ἀνοίγεται µιά νέα ζωή (πού πολλές φορές δέν εἶναι λο ρόδα σπαρµένη
ἀλλά ϗ µέ ἀγκάθια).

Συγκινηµένη λοιπόν ἡ νύφη,συγκινηµένοι ϗ οἱ δικοί της ϗ ἀπό τήν συγκίνηση
αὑτήν η̆ κλαίνε η̆ προσπαθοῦν νά κρύψουν τά δάκρυα τους γιά νά µή
στεναχωρήσουν τή νυφούλα τους.

Μιά λαϊκή παροιµία λέει:”γάµος χωρίς δάκρυα ϗ κηδεία δίχως γέλια δέν
γίνεται”

Ἀπό νωρίς συγκενρώνονται οἱ κοπελλιές τοῦ χωριοῦ γιά νά στολίσουν τήν νύφη
ϗ νά χορέψουν.
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˘Ερχονται ντυµένες µέ τά πιό καλά τους φορέµατα γιατί ποῦ ξέρουν µπορεῖ
αὑτή ἡ µέρα νά εἶναι σηµαδιακή γι ᾿ αὑτές.

Μπορεῖ νά γνωρίσουν ϗ αὑτές τόν σύντροφο τῆς ζωής τους,τό παλικάρι τῶν
ὀνείρων τους,τό βασιλόπουλο τοῦ παραµυθιοῦ.

Τό νυφικό τῆς νύφης τῆς τό περνάει να ἀγόρι (τσι συνηθίζεται),συγγενής της
ϗ τήν στολίζουν λες οἱ κοπελλιές,τῆς διορθώνουν τό πέπλο,τῆς περνοῦν τά
γάντια, ἡ δέ µάνα κάθεται σέ µιάν ᾰκρη δίπλα της ϗ δέχεται τίς εὐχές ϗ τίς
ἀνταποδίδει ἁναλόγως.

Φροντίζει δέ νά βρῇ τό δίχτυ γιά νά δέσῃ ἡ κόρη της τήν µέση της ω̆στε νά
µήν τήν πιάσουν τά µάγια πού κατά τύχην θά τῆς καµε καµιά ᾰλλη
κινούµενη ἀπό τήν ζήλεια.

Λίγη ω̆ρα πρωτοῦ γίνουν τά στέφανα ϗ ἐνῶ στό σπίτι τῆς νύφης συνεχίζεται τό
ξεφάντωµα µέ χορούς,τραγούδια,γέλια ϗ χαρές,ρχεται στό σπίτι της κάποιος
συγγενής τοῦ γαµπροῦ συνήθως ἀδελφός του ϗ φέρνει τά νυφικά της
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παπούτσια.Τῆς τά φορεῖ ἀφοῦ τά ἁργυρώση πρῶτα ρίχνοντας µέσα να
δεκάρικο η̆ εἰκοσάρικο ἀναλόγως ϗ ἀφοῦ τῆς εὐχηθῆ “καλορίζικα
“ ϗ νά “ζήσουν εὐτυχισµένοι”

Κερνοῦν τόν συµπέθερο να οὖζο,τόν βάζουν νά χορέψη ϗ κανένα τσάµικο.
Ἐν τῷ µεταξύ λα τά κορίτσια γράφουν τά ὀνόµατά τους κάτω ἀπό τά
νυφιάτικα παπούτσια γιά νά δοῦν µετά τόν γάµο ποιανῆς τό νοµα χει σβυσθῆ
ὁπότε ἡ κάθε µιά ἐλπίζει τι θά παντρευτῆ σύντοµα.

˘Οταν λοιπόν τελειώσῃ τό στόλισµα τῆς νύφης αὑτή βγαίνει ξω στήν αὑλή η̆
στό ᾰλλο δωµάτιο τοῦ σπιτιοῦ της ϗ σέρνει πρώτη τόν χορό ἐνῶ τά ᾰλλα
κορίτσια παραµερίζουν γιά νά δώσουν τήν πρώτη θέσιν στή νύφη.

˘Οταν λθῃ ἡ ω̆ρα γιά τά στέφανα ἡ νύφη χαιρετᾷ τούς δικούς
της,πατέρα,µητέρα,ἀδελφές ϗ ἀδέλφια κατόπιν βγαίνει ἀπό τό σπίτι ϗ κάνει
τρεῖς µετάνοιες ξω ἀπό τήν πόρτα τοῦ σπιτιοῦ της τοῦ πατρικοῦ.Κατόπιν τήν
παίρνει ὁ πατέρας ἀπό τό να χέρι ϗ ἡ µητέρα της ἀπό τό ᾰλλο ϗ τήν πᾶνε
παρακάτω,ἀκολουθοῦν οἱ συγγενεῖς ϗ οἱ ᾰλλοι χωριανοί τραγουδῶντας διάφορα
τραγούδια πως τό:

16

“ὡραῖα ποὖναι ἡ νύφη µας,ὡραῖα τά προικιά της
ὡραῖα ϗ ἡ παρέα της πού κάνει τήν χαρά της”

η̆ τό
“βιολέττα µ᾿ ἀνθισµένη(τρίς),βιολέττα µ᾿ ἀνθισµένη µέ φύλλα πράσινα”
η̆ διάφορα σατυρικά πως τό τραγούδι τοῦ µπάρµπα Γιάννη τοῦ

Κανατᾶ ἐπίσης τό
“ἀπό τήν πόρτα σου περνῶ
ὡραῖα Αἰγιώτισσα
ὡραῖα Καµαρνιώτισσα
κι ᾿ ἀπό τήν γειτονιά σου
κόρη µέ τίς ἑλιές
ϗ µέ τά µαῦρα µάτια
τί χεις κι ᾿ λο κλαῖς.”
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Πιό κάτω ἀπό τό σπίτι ἀναλαµβάνουν νά συνοδεύσουν τήν νύφη ταδέλφια
της,τά ξαδέλφια της ϗ γενικά λοι οἱ στενοί συγγενεῖς ἀπό λίγο ὁ καθένας
µέχρι νά φτάσουν εἰς τήν ἐκκλησία που πάλι οἱ γονεῖς τῆς νύφης θά τήν
ὁδηγήσουν στόν γαµπρό ϗ θά τοῦ τήν παραδώσουν.

Ὁ γαµπρός θά τῆς δώσῃ τό φιλί τῆς ἀγάπης του συνήθως στό µέτωπο θά τήν
πιάσῃ ἀγκαζέ ϗ θά µποῦν στήν ἐκκλησία.

Ἐν τῷ µεταξύ λίγο πρίν ἀρχίσῃ τό µυστήριοοἱ κοπέλλες παίρνουν κουφέτα ἀπό
τά στέφανα ϗ τά βάζουν µέσα στίς τσέπες τοῦ γαµπροῦ η̆ πάνω στό βέλος τῆς
νύφης γιά νά τά πάρουν µετά τό πέρας τηοῦ µυστηρίου ϗ νά τά βάλλουν κάτω
ἀπό τά µαξιλάρια τους ὁπότε τό πρωΐ πού θά ξυπνήσουν θά λέγουν ἡ µία στήν
ᾰλλη :”τί εἶδες;” “ᾰ ἐγώ εἶδα στόν ῠπνο µου τό τάδε παιδί ,ᾰρα αὑτό θά
παντρευτῶ” η̆ “ἐγώ στόν ῠπνο µου ᾰκουσα τό νοµα αὑτό ,ᾰρα ὁ ᾰντρας πού
θά παντρευτῶ θά λέγεται τσι” ϗ ᾰλλα παρόµοια κοριτσίστικα σχέδια.

Ἀρχίζει ἡ λειτουργία,ρχεται ἡ ω̆ρα πού ὁ κουµπάρος ἁλλάζει τίς βέρες ϗ πίνει
ἀπό τό ῐδιο ποτήρι ϗ τό κρασί πού µένει ἀπό τούς νεονύµφους.
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Λίγο πρωτοῦ χορέψουν τόν χορό τοῦ Ἠσαΐα ὁ κουµπάρος στεραιώνει τό
στεφανοσκέπασµα στήν πλάτη τοῦ γαµπροῦ ϗ τῆς νύφης.Τό στεφανοσκέπασµα
εἶναι πολύ ὡραῖο ῠφασµα πού θά ράψῃ ἀργότερα ἡ νύφη.

Στόν χορό τοῦ Ἠσαΐα ὁ κόσµος τούς ρίχνει ρύζι,κουφέτα ϗ τότε εἶναι πού ὁ
παπᾶς σταµατάει τήν λειτουργία καί φωνάζει γιά τά κουφέτα πού τρώει στό
κεφάλι.

Ὁταν ὁ ψάλτης διαβάζῃ τόν Ἀπόστολο ϗ φθάνῃ στό σηµεῖο πού λέει”ϗ ἡ γυνή
ῐνα φοβῆται τόν ᾰνδρα” τότε συµβαίνει κάτι πολύ παράξενο ϗ παρερµηνευόµενο
ἡ γυναῖκα ἡ ὁ ᾰνδρας πατᾶ ὁ νας τό πόδι τοῦ ᾰλλου ἁλλά ποιος
προλάβῃ.Ἀφοῦ τελειώση ἡ τελετή χαιρετοῦν τούς νεονύµφους ὁ πατέρας,ἡ
µητέρα τῆς νύφης ϗ τοῦ γαµπροῦ,τ᾿ ἀδέλφια,κατόπιν οἱ συγγενεῖς ϗ ἁκολουθοῦν
οἱ χωριανοί ϗ οἱ συµπεθέροι.Κατόπιν λοι οἱ χωριανοί παίρνουν τό ζεύγος ϗ µέ
χαρές ϗ µέ τραγούδια τό πᾶνε στό σπίτι που θά µείνῃ δηλ.στά πεθερικά τῆς
νύφης.

Ἡ πεθερά τρέχει πιό γρήγορα,ἐτοιµάζει να πιάτο φερφερένιο(πορσελάνινο)µέ
µύγδαλα,ρύζι,κουφέτα ϗ λεπτά (πενηνταράκια ϗ δραχµές)ϗ ταν φθάσῃ ἡ νύφη
ϗ ἡ συνοδεία της ἡ πεθερά βγαίνει παρά ξω γιά νά ὑποδεχθῇ σκορπά γύρω της
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τό περιεχόµενο τοῦ πιάτου ϗ σπάζει τό πιάτο µπροστά στά πόδια τῆς νύφης ϗ
τοῦ γαµπροῦ.Τούς εῠχεται ϗ πάλι ϗ µετά κερνά τή νύφη(δακτυλίδι η̆ µενταγιόν
η̆ ρολόι η̆ σταυρό)αὑτή ϗ ὁ πεθερός ϗ οἱ κουνιάδες ϗ οἱ κουνιάδοι ϗ οἱ στενώτεροι
συγγενεῖς.

Ὁ γαµπρός µετά περνάει πρῶτος τήν πόρτα τοῦ σπιτιοῦ του,ἀκολουθεῖ ἡ νύφη
ἡ ὁποῖα ταν φθάσῃ ἀκριβῶς µπροστά ἀπό τήν πόρτα κάνει να µικρό πήδηµα
µέ τήν βοήθεια τοῦ γαµπροῦ ϗ µπαίνει µέσα στό σπίτι.Ἀκολουθοῦν πάλι εὐχές
τῶν χωριανῶν κεράσµατα ϗ τέλος ἀφοῦ φύγουν λοι οἱ µή συγγενεῖς µένουν οἱ
στενώτεροι ἀλλά ϗ νας η̆ τρεῖς η̆ πέντε συγγενεῖς τῆς νύφης που γλεντοῦν ὡς
τό πρωΐ ϗ φυσικά µαζί τους ὁ κουµπάρος καί ἡ κουµπάρα.

Τώρα συνηθίζεται καµιά φορά οἱ νεόνυµφοι νά φεύγουν γιά τό γαµήλιο ταξεῖδι
ἀφοῦ ξεκουραστοῦν λίγο ἀλλά αὑτό γίνεται σέ σπάνιες περιπτώσεις.
Συνήθως οἱ νεόνυµφοι ξηµερώνονται ϗ αὑτοί γλεντώντας.

Ἡ νύφη ἁφοῦ χαρῇ τό νυφικό της ὀλίγο πρωτοῦ τό δείπνο τό βγάζει ϗ φορεῖ τό
δεύτερο φουστάνι δηλ. τό πιό καλό της φόρεµα πού τραψε εἰδικώς γι ᾿ αὑτή τή
βραδιά.
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Στίς ἑπτά ἡµέρες δηλ. τήν Κυριακή τήν ἐποµένη τοῦ γάµου ἡ νύφη πάει στήν
ἐκκλησία τοῦ χωριοῦ τοῦ ἀντρός της ἐνῶ στίς δεκαπέντε ἡµέρες πάει στή µάνα
της ϗ στήν ἐκκλησιά τοῦ χωριοῦ της.

˘Ολα τά ἀνωτέρω τά ἑξέθεσα ἐξ ἰδίας παρατηρήσεως.

Λιόντου

Ἐ λ ε υ θ ε ρ ί α.
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Τραγούδια

τῆς

τάβλας

Τά τραγούδια αὑτά τά λέει οἱ γεροντότεροι στήν ἡλικία µόλις καθήσουν στό
τραπέζι µετά τό γλέντι η̆ κατά τή διάρκεια τούτου
Εἶναι τραγούδια ἀργόσυρτα ϗ πολύ µελωδικά .Εἶναι τό δέσιµο τῆς παλιᾶς καί
τῆς καινούργιας γενιᾶς καί πολύ εὑχαριστεῖται ὁ καλεσµένος εἰς τό νά τ᾿
ἀκούῃ.

1) Σέ τούτη τήν τάβλα ποῠµαστε
σέ τοῦτο το τραπέζι
τόν ˘Αγγελο φιλεύουµε
καί τόν Χριστό κερνᾶµε
καί τήν Παρθένα ∆έσποινα τήν διπλοπροσκυνᾶµε
νά µᾶς χαρίσῃ τά κλειδιά τοῦ Παραδείσου
ν᾿ ἀνοίξω τόν Παράδεισο νά µποῦ(ε̅µπω)νά σεργιανίσω
νά ἰδοῦ(ἰδῶ)τούς νιούς πού κάθονται
τίς νιές πού καµαρώνουν.
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2)Παντινάδα Ἠπειρώτικη
Τώρα τά πουλιά ,τώρα τά χελιδόνια
τώρα οί πέρδικες καλέ,τώρα οἱ πέρδικες
τώρα οἱ πέρδικες συχνά λαλοῦν και λένε
ξύπνα ἀφέντη µ᾿ καλέ ξύπνα ἀφέντη µ᾿
ξύπνα ἀφέντη µου,ξύπνα καί πάει γιόµα
ξύπνα ἀγκάλιασε, καλέ ξύπνα
ξύπνα ἀγκάλιασε δυό µάτια λιγωµένα
κι ᾿ ᾰσπρουνε λιµό(λαιµό)κορµί κυπαρισσένιο
ξύπνα ἀφέντη- καλέ ξύπνα ἀφέντη µου.

3)Ἐσεῖς πουλιά τοῦ κάµπου(δίς)
καί τῆς Ρούµελης δόλια ἡ µάννα.
µωρέ καί τῆς Ρούµελης
Αὑτοῦ(αὑτοῦ)ψηλά ποῦ πᾶτε(δίς)
γράµµα καί γραφή δόλια ἡ µάννα
µωρέ γράµµα καί γραφή.
Νά δῶστε (δώσετε) στή καλή µου(µου)δίς
καί στή µάννα µου δόλια ἡ µάννα
µωρέ καί στή µάννα µου
Νά πῆτε στή καλή µου(δίς)
Νά µή µέ καρτερῆ δόλια ἡ µάννα
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ὡρέ νά µή µέ καρτερῆ.

Τά τραγούδια αὑτά µοῦ τά τραγούδησε ἡ θεῖα µου.

Ἑλένη

∆ασκάλα

Ἀγράµµατος

24

Παροιµίες

τῆς

πατρίδας

µου

1) Τ᾿ Ἁϊ-Γιωργιοῦ νά φέξη (ταν θά ἀργήση νά γίνῃ κάτι).

2)Φέξε µου καί γλύστρησα(ταν ἀργῆ κάποιος νά δώσῃ ἁπάντησιν).

3)Τ᾿ Ἀϊ-Λιός γψρίζει ὁ καιρός ἀλλοιῶς.
Τήν παροιµία αὑτή ἀκοῦς κυρίως ἀπό ἡλικιωµένους γιατί πιστεύουν τι µετά
τήν ἑορτήν τοῦ Προφήτου Ἠλιοῦ γυρίζει ὁ καιρός(ἀλλάζει δηλ.)

4)Στοῦ κουφοῦ τήν πόρτα σο θέλεις βρόντα.

5)Τόν Αῠγουστο ποὖναι παχειές οἱ µύγες
(ταν δέν πρόκειται νά γίνει κάποια δουλειά)
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6)Τό γοργό καί χάριν χει.

7)Καλοµελέτα κί ρχεται.

8)Ὑπαπαντή καλοβρεγµένη ἡ κοφίνα γιοµισµένη(γιά τά σπαρτά).

9)Μάρτης γδάρτης καί κακός παλουκοκάφτης

10)Μάρτης εἶναι χάδια κάνει,πότε κλαίει πότε γελάει.

11)Ὁ Φλεβάρης κί ᾰν φλεβίσῃ καλοκαίρι θά µυρίσῃ.

12)Ξύλα φύλα(φύλαξε) γιά τόν Μάρτη νά µή κάψης τά παλούκια.

26

13)Κι ᾿ ὁ φτωχός ὁ Φίλλιπας στό χωράφι του ἀπόκρεψε(ἡ φτώχεια ἀναγκάζει
τόν ᾰνθρωπο ακόµη καί νά ἀποκρέψη στό χωράφι του).

14)˘Οποιος εἶναι ξω ἀπ᾿ τόν χορό πολλά τραγούδια ξέρει.

15)Ἀφοῦ µπῆκες στό χορό θά χορέψεις(δηλ..ἀφοῦ ᾰρχισες κάτι πρέπει νά τό
τελειώσεις).

16)Μπρός στά κάλλη τί εἶναι ὁ πόνος

17)Σταλαγµατιά-σταλαγµατιά γεµίζει ἡ στάµνα ἡ πλατειά (τοῦτο λέγεται εἰς
περίπτωσιν προτροπῆς πρός οἰκονοµίαν)

18)Φασούλι τό φασούλι γεµίζει τό σακούλι.
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19)Ὁ καλός ὁ καβαλάρης ξέρει κι ᾿ ᾰλλο µονοπάτι(λέγεται εἰς περίπτωσιν 2ης
λύσεως ἐνός ζητήµατος).

20)Ὁ καλός καραβοκύρης στή φοψρτούνα φαίνεται.

21)Πές µου ποιός εἶναι ὁ φίλος σου νά σοῦ πῶ ποιός εἶσαι(τονίζεται ἡ ἐπίδρασις
τοῦ φίλου ἐπί τοῦ ᾰλλου προσώπου).

22)˘Οσα δέ φτάνει ἡ ἀλεποῦ τά κάνει κρεµαστάρια

23)Αῠγουστε καλέ µου µῆνα νᾰσουν δυό φορές τό χρόνο

24)Τό̆να χέρι νίβει τ᾿ ᾰλλο καί τά δυό τό πρόσωπο(σέ περίπτωση
ἀλληλοβοηθείας).

25)Κράτα µε νά σέ κρατῶ ν᾿ ἀνεβοῦµε στό βουνό.
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26)Ἐγώ τό λέω τοῦ σκύλου µου,καί ὁ σκύλος στήν οὐρά του.
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ΜΑΓΕΙΑ

Ὁ κόσµος σήµερα ᾰν καί χει ἐκπολιτισθῆ καί χει φθάσει εἰς ἁξιόλογον
βαθµίδα τοῦ τεχνολογικοῦ πολιτισµοῦ,ᾰν καί χη κατορθώσει νά φθάσῃ στό
φεγγάρι καί νά δῇ ἀπό κοντά τι ἡ σελήνη δέν εἶναι κάτι τό ἱερόν,τό
ἀπλησίαστον,ἐν τούτοις πολλάκις προσπαθῇ νά εῠρη τήν προέλευσιν διαφόρων
ἀσθενειῶν η̆ θεµάτων,προκυπτόντων ἐκ τῶν σχέσεων µεταξί τῶν ἀνθρώπων τά
ἀποδίδει ἐς διαφόρους µαντικάς ἑνεργείας προερχοµένας ἐκ τῶν ἁνθρώπων η̆
ὀφειλοµένας εἰς δαιµόνια καί προσπαθοῦν νά λύσουν τά µάγια µέ τά διάφορα
ξόρκια.
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ΒΑΣΚΑΝΙΑ

Συµβαίνει πολλάκις τά µωρά νά µή τρῶνε,ἐπίσης νά µήν χουν ρεξη,νά
γκρινιάζουν κλπ.Τότε οἱ µητέρες γιά καλό καί γιά κακό παίρνουν να ποτηράκι
µέ νερό καί τρέχουν στίς γυναῖκες πού ξέρουν νά ξεµατιάζουν.Καί νά πῶς
ἐνήργησε µία γιά νά ξεµατιάσῃ να µωρό.Πῆρε να πηρούνι καί µ᾿ αὐτό πῆρε
µερικά κάρβουνα ἀπό τή φωτιά καί τά ριξε µέσα στό ποτήρι µέ τό νερό
βάζοντας µέ τό νοῦ της να νοµα καί βάζοντας µέ τό νοῦ της να νοµα καί
σιγοψυθυρίζοντας µερικά λόγια πού δέν τά καταλαβαίναµε ἐµεῖς οἱ ᾰλλοι καί
πού δέν θέλησε νά µᾶς τά πῇ,γιατί λέει δέν πιάνονται τά ξόρκια ᾰν µᾶς τά
λεγε δηλ. δέν θά µποροῦσε ἡ ῐδια νά ξεµατιάσῃ.Αὐτό τό κανε πολλές φορές
κατά τόν ῐδιο τρόπο.

Στό τέλος βγαλε τό συµπέρασµα τι τό παιδί ἦταν µατιασµένο ἀπό κάποια
γυναῖκα,διότι πως µᾶς ἐξήγησε,τά κάρβουνα πού ρριξε στό ποτήρι
τσιτσιρίζουν πολύ καί φτασαν στόν πυθµένα τοῦ ποτηριοῦ.Μέ τό πηρούνι πάνω
στό ὀποῖο χει κάρβουνα πρωτοῦ τά ρίξει στό ποτήρι,κάνει να σταυρό.
Γιά νά ξεµατιαστῇ τό µωρό τό ραντίζει τρεῖς φορές µέ τό νερό αὑτό καί τοῦ
δίνει νά πιῆ καί ἁπό τίς τέσσερις µεριές τοῦ χείλους τοῦ ποτηριοῦ, λέγοντας
“Μέ γειά σου µέ χαρά σου”
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Ματιάζονται χι µόνον τά µικρά ἀλλά καί µεγάλοι ᾰνθρωποι καί ἰδίως ἐκείνοι
οἱ πολύ µορφοι ἀλλά καί ζῶα(πρόβατα,ἀγελάδες,γατιά,σκυλιά).

Ματιάζουν οἱ ᾰνθρωποι πού χουν γαλανά µάτια καί οἱ οποῖοι ζηλεύουν πολύ
κάτι πού δέν χουν.Αὐτή εἶναι ἡ ἀντίληψις πού ἐπικρατεῖ στό χωριό µου.Τό
ξεµάτιασµα ἐπίσης µέ τρεῖς σταγόνες λάδι.

Γιά νά µή τούς πιάνῃ τό µάτι,ἰδίως τά µικρά,τούς βάζουν ἐπάνω τους(στό
µεσοφόρι)οἱ µαµάδες να φυλαχτό ἀπό λιβάνι θαυµατουργῆς
ἐκκλησίας(Τηνιανό).

Ξόρκια πρός ἀποτροπήν βασκανίας ξέρουν οἱ µεγάλες γυναῖκες,οἱ ὁποῖες δέν τά
λένε που- που,ἀλλά τά µεταβιβάζουν συνήθως,ταν καταλαβαίνουν τι
πλησιάζει τό τέλος τους.

˘Αλλως τά ξόρκια πιάνονται καλύτερον ταν µεταβιβάζονται τήν Μ.Πέµπτη
καί σέ ω̆ριµες γυναῖκες.Συνήθως µεταβιβάζονται ἀπό τή µάνα στήν κόρη η̆ τήν
νύφη κ.ο.κ.
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Πιστεύεται καί σήµερα στήν πατρίδα µου τι µερικοί ᾰνθρωποι χουν τήν
ἰκανότητα νά κάνουν µάγια σέ ἀνθρώπους πού δέν τούς ἀγαπᾶνε καί ὡς ἐκ
τούτου θέλουν τό κακό τους

Ἡ γιαγιά µου µοῦ διηγήθηκε,τι στόν ᾰντρα της,ὁ ὁποῖος ἦταν νεώτατος καί
εἶχαν πολύ λίγα χρόνια παντρεµένοι καί ὐγιής συγχρόνως,πέθανε ἐπειδή τόν
εἶχαν δέσει µέ µάγια καί που κι ᾿ ᾰν πῆγε αὑτό τοῦ λέγανε καί καµιά δέν
µπόρεσε νά τοῦ τά λύσῃ.

Ἡ γιαγιά µου λέγεται
∆ράκου Πανάγιω εἶναι
περίπου 100 χρονῶν καί
δύο φορές παντρεµένη

Ὁ πρῶτος ᾰντρας της -Ἀντρέας- πέθανε ἀπό µάγια κατά τά λεγόµενα τῆς
γιαγιάς χι µόνο τώρα σέ µένα καί σ᾿ αὑτή τήν ἡλικία ἀλλά κι ᾿ ταν ἦταν
νεώτερη τά ῐδια εἶχε πῇ καί στή µάνα µου (κόρη της).
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Ὁ δεµένος µέ µάγια εἶναι σά νά πάσχῃ ἀπό βαρειά ,ἀνίατη ἀρρώστια καί κατά
τά λεγόµενα λιώνει ζωντανός.˘Αλλοι πάλι ἀντιδροῦν ἀλλιῶς,δέν χουν ρεξη
γιά φαγητό καί γενικά δέν µετέχουν στίς χαρές τῆς ζωῆς καί τελικά ᾰν δέν
κατορθώσῃ νά τοῦ λύσῃ κανείς τά µάγια(κέντρο λύσεως τῶν µαγίων εἶναι ἡ
˘Αρτα),πεθαίνει.

Τά µάγια δένουν χρησιµοποιοῦντες ὡρισµένα ἐξαρτήµατος πως σαπούνι
πράσινο,ψαλίδι,µιά τοῦφα µαλλιῶν τοῦ µέλλοντος νά δεθῆ,να κοµµάτι ἀπό τά
ἐσώρουχά του καί ποιός ξέρει τί ᾰλλο χρησιµοποιοῦν.Γινόνταν κάποτε τά µάγια
πολύ συχνά ἱδίως ἀπό τίς κοπελλιές πού ἐβλεπαν τι χαναν τον ἀγαπηµένο
τους ἐξαιτίας µιᾶς ᾰλλης .˘Εδεναν λοιπόν οἱ µανάδες τῶν κοπελλιῶν τήν ᾰλλην
η̆ τόν ἀγαπηµένον ἀντιστοίχως,γιά νά τόν κρατήσουν κοντά τους.

Σήµερον τοιούτου τό εἶδους ἐνέργειες δέν εἶναι γνωσταί ἀλλά τίς ξέρουµε
πως ἀκριβῶς µᾶς τίς διηγοῦνται οἱ γέροι καί ηλικιωµένες πού στόν καιρό τους
ἦσαν πολύ συχναί.

1)Στίς 24 Ἰουνίου τ᾿ Ἀϊ-γιαννιοῦ τοῦ Ραγανᾶ,πως λέµε στό χωριό µου,οἱ
κοπελλιές τοῦ χωριοῦ µου γιά νά µάθουν σέ πόσα χρόνια θά παντρευτοῦν
κάνουν τό ἐξῆς:
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∆ένουν µιά βέρα µέ µιά τρίχα τῆς κεφαλῆς τους καί ἀφοῦ σταυρώσουν µ΄
αὑτή τή βέρα τό ποτήρι στό ὀποῖο χουν ρίξει νερό τόσο ,ω̆στε τό ποτήρι νά µή
γεµίσῃ,λέγοντας µερικά λόγια,κρατανε µέ τό ἀκίνητο χέρι τή βέρα”˘ΑϊΓιάννη Ρηγανᾶ δεῖχε µου τήν τύχη µ᾿ µέσα στό ποτήρι”.Ἡ βέρα ἀρχίζει νά
κουνιέται καί λέγουν σες φορές θά χτυπήσῃ στά τοιχώµατα τοῦ ποτηριοῦ σέ
τόσα χρόνια θά παντρευτοῦν.

2)Τήν ῐδια µέρα γίνεται να ᾰλλο ἀπό τίς κοπελλιές τοῦ χωριοῦ µου,µέ σκοπό
τοῦτη τή φορά νά δοῦν τί τούς ἐπιφυλάσσει τό µέλλον(ποιόν θά παντρευτοῦν,τί
ἐργασία θά κάνῃ κλπ.).Καί λα τά σχετικά µέ τό µέλλον τους τά βλέπουν
µέσα στό πηγάδι ἐνεργῶντας ὡς ἐξῆς:

Τό καταµεσήµερο τῆς 24ης Ἰουνίου δύο-δύο,τρεῖς-τρεῖς η̆ καί περισσότερες
κοπέλλες πηγαίναν στό πηγάδι κοντινούντους σπιτιοῦ.Κάθε µία πού θά κυττάξη
µέσα στό πηγάδι γιά νά δῇ τήν τύχη της ρίχνει στήν κεφαλή της να
σκέπασµα(µικρό χαλάκι,η̆ να µεγάλο κοµµάτι πανί)καί στό χέρι της κρατάει
ναν καθρέπτη ὑπό τέτοιαν γωνία ω̆στε αἱ ἀντανακλώµενοι ἁκτίνες τοῦ ἡλίου
νά προσπίπτουν ἐπί τοῦ ῠδατος τοῦ πηγαδιοῦ.᾿Εάν ἡ κοπέλλα καθήση ἀρκετήν
ω̆ραν ἐις αὑτήν τήν στάσιν λέγουν τι εἶναι πιθανόν νά ἰδῇ τά µέλλοντα νά τῆς
συµβοῦν.
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Βέβαίως ἀπαραίτητον εἶναι καί ἐδῶ,πως ἡ κοπέλλα ψιθυρίσῃ τά
ἀπαιτούµενα λόγια.

“Ἁϊ-Γιάννη Λαµπαρδάκη
ποὖχεις τοῦ Θεοῦ τήν χάρη
κι ᾿ σχισες τῆς γῆς θεµέλια
καί τά δώδεκα εὐαγγέλια.
∆είξε µου καί ἐµέ τήν τύχη
µέσα στό πηγάδι”

Ἡ ἐξαδέλφη µου Κλεονίκη Λιόντου µοῦ διηγεῖτο,τι ταν ἦτο ἀκόµη κοπέλλα
εἶχε δῇ τό συζυγο τῆς µέσα στό πηγάδι,χωρίς κἀν νά τόν χη στό µυαλό
της.Σηµειωτέον τι ὁ γάµος γινε ἀπό προξενειό καί χι ἀπό ρωτα.
3)Γιά τόν ῐδιο πάντοτε λόγο ,δηλ.ποιός θά εἶναι ὁ µέλλοντας συζυγός τους
στω καί µέ ἐνδεικτικά καί χι φανερά σηµεῖα,τήν παραµονήν τῶν Ἀγίων
Θεοδώρον παίρνουν κόλυβα καί τά τοποθετοῦν κάτω ἀπό τά µαξιλάρια τους
λέγοντας τρεῖς φορές”
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“˘Αγιε Θόδωρε καλέ µου
καί καλέ θαυµατουργέ µου
αὑτοῦ στήν ρηµο ποῦ πᾶς
καί τίς τύχες συναντᾶς
˘Αν δῇς καί τήν δική µου
πές της νά ᾿ρθῆ µαζί µου.
˘Αν τήν ἰδῇς νά κάθεται
πές της νά σηκωθῇ
˘Αν τήν ἰδης νά στέκεται πές της
νᾰρθῃ νά µέ βρῇ.
˘Εσπειρα σπυρί σιτάρι
καί κλωνί µαργαριτάρι
κι ᾿ ποιος εἶναι ᾰξιος ᾰς ρθῃ ἀπόψε νά µέ πάρῃ”

Καλόν εἶναι τά κόλυβα νά τά βάλῃ κάποιος κάτω ἀπό τό µαξιλάρι σου χωρίς
νά ξέρεις ἐσύ τίποτε.

Μοναδική ἀγωνία τῶν κοριτσιῶν στό χωριό ὁ γάµος.˘Αραγε θά
παντρευτοῦν:Ποιόν θά πάρουν:Ποιός ξέρει:Ἀλλά ποῦ ξέρεις καµιά φορά µπορεῖ
νά τό µάθῃς µέ λες τίς ἐνέργειες πού ἀναφέραµε η̆ µέ µιά ᾰλλη πού γίνεται
τήν Καθαρά ∆ευτέρα.
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Ἀπό τό πρωΐ τῆς ἡµέρας αὑτῆς οἱ κοπελλιές νηστεύουν,δέν τρῶνε τίποτε οῠτε
νερό δέν πίνουν,γιά νά φάνε τό βράδυ τήν ἀλµυροκουλούρα τους.
Κατασκευάζεται δέ ἡ ἁλµυροκουλούρα ἀπό ἀλεύρι µέ πολύ ἀλάτι καί ζηµωµένη
µέ λίγο νερό.Εἶναι κοινή κουλούρα ψηµένη,µόνο πού εἶναι πολύ ἀλµυρή.
Τήν τρῶνε λοιπόν οἱ κοπελλιές λίγο πρωτοῦ πέσουν νά κοιµηθοῦν καί ποιος τό
βράδυ λθη νά τούς φέρῃ νερό γιά νά ξεδιψάσουν αὑτός θά εἶναι ὁ καλός τους.

5)Τήν Μ.Παρασκευή,ἀφοῦ ψαλλοῦν τά ἐγκώµια,κορίτσια καί ἀγόρια τρέχουν
στόν Ἐπιτάφιο καί παίρνουν λίγα λουλούδια,τά ὁποῖα θά κρύψουν,ἐνῶ τόν
στόλιζαν,γιά νά τά βάλλουν τό βράδυ στό προσκέφαλό τους γιά νά δοῦν τόν
καλό τους η̆ τήν καλή τους.
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˘Αλλαι µαντικαί ἐνέργειαι καί ∆οξασίαι
---------------------------------------------

1.Ἡ νύφη,προτοῦ πάει στήν ἐκκλησία ζώνῃ στή µέση της να δίχτυ ψαράδικο
καί βάζει στό στήθος της να ψαλιδάκι,γιά νά µήν τήν πιάσουν τά µάγια πού
κάποια θά ἠθελε νά κάµῃ.Ἰσθς κάποια ἀντίζηλός της.

2. ˘Οταν κάποια ἀρρώστεια πέσῃ σ᾿ να κοπάδι ἀπό πρόβατα η̆ ᾰλλα ζῶα,τότε
οἱ χωριανοί µου καλοῦν τό παπᾶ γιά νά διαβάσῃ η̆ τά ραντίζουν µέ ἀγιασµένο
νερό ἀπό τά φῶτα(Θεοφάνεια)πού τό φυλάνε µέσα σέ να µπουκάλι.

3.˘Οταν κάποιος εἶναι ᾰρρωστος πολλές φορές τόν πᾶνε σέ κάπιοα ἐκκλησία
π.χ. στό χωριό µας,τόν πᾶνε στόν ˘Αγιο Ἰωάννη η̆ στόν ˘Αγιο- Σπυρίδωνα
Κέρκυρας.Ἐκεί διανυκτερεύει ὁ ᾰρρωστος µέ τούς δικούς του κάνοντας
ὁλονύκτια λειτουργία η̆ κοιµοῦνται µέσα στήν ἐκκλησία µιά-δυό βραδιές
ἀναλόγως.Συνηθέστεραι περιπτώσεις εἶναι οἱ θεωρούµενοι ὡς δαιµονισµένοι.

4. Τά βράδια οἱ χωριανοί µου τχουν σέ κακό νά δώσουν αὐγά ή φωτιά.∆έν τό
θεωροῦν καλό δηλαδή νά ρθῃ κάποιος καί νά τούς ζητήσῃ ἁλεύρι η̆ αὑγά καί
ᾰν ὑπάρχει ἀνάγκη τά δίδουν ἀλλά καλλυµένα.
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5.˘Οταν πετάξῃ τό κοράκι (κόραξ)ἁπάνω ἀπό σπίτι,µέσα στό ὀποῖο κάποιος
εἶναι ᾰρρωστος καί διευθυνθῆ πρός τό νεκροταφεῖον τότε λέγουν τι ὁ ᾰρρωστος
θά πεθάνῃ.

6.Τό ῐδιο πιστεύεται ,ταν λαλήσει ἡ κουκουβάγια ξω ἀπό τό σπίτι.

7.Ἐάν τινάξῃ ἡ κόττα τά φτερά της µέσα στό σπίτι λέµε τι θά λθῃ κάποιος
µουσαφίϙης.

8.Ἐάν λαλήσῃ ἡ καρακάξα ξω ἀπό να σπίτι λέµε τι θά λθῃ γράµµα ἀπό
κάποιον ξενητεµένο.

9˘Οταν νίβονται οἱ γάτες λέγοµεν τι θά βρέξη.Ἐάν εἶναι ᾰστατος ὁ
καιρός,τότε ἀπό τόν προσανατολισµό πού θά χει ἡ γάτα ἐκείνη τή στιγµή
καταλαβαίνουµε τί καιρό θά κάνῃ.π.χ.ταν ἡ γάτα εἶναι ἐστραµµένη πρός
βοράν λέγοµεν τι θά χωµεν χιονιᾶ,ἐνῶ ταν εἶναι ἐστραµµένη πρός τήν ∆ύση
θά χωµεν χαλάζι(δηλ. πότε βρέχει πότε βγαίνει ὁ η̆λιος)
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10. ˘Οταν τσιµποῦν οἱ µυῖγες πολύ τότε λέγοµεν τι θά βρέξῃ.

11 ˘Οταν τό φεγγάρι εἶναι κόκκινο τότε λέµε τι θά βρέξῃ.

12. ˘Οταν καίῃ πολύ ὁ η̆λιος τόν χειµῶνα τότε λέγοµεν τι θά βρέξῃ.

13.˘Οταν φεύγῃ κάποιος µουσαφίρης η̆ κάποιος ἐκ τῆς οἰκογενείας γιά ταξεῖδι
δέν πρέπει ἡ νοικοκυρά νά σκουπίσῃ ἀµέσως τό σπίτι γιά “νά µήν τόν πάρῃ µέ
τά σκουπίδια”πως λέµε χαρακτηριστικά στό χωριό µου.

14. ˘Οταν σέ κτυπήσῃ κάποιος µέ τήν σκούπα ἀµέσως ὁ ᾰλλος πατάει τήν
σκούπα γιατί πιστεύει τι δέν θά ψηλώσῃ.

15.Τό αὑτό πιστεύεται καί ταν σέ δρασκελίσῃ κάποιος.Γιά νά σοῦ φυγη η
ἰδέα αὑτή πρέπει νά ξαναπεράσῃ ἀπό πάνω σου καί ἀπό τήν ἀντίθετη
κατεύθυνση.
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16.˘Οταν ὁ παπᾶς πηγαίνῃ νά µεταλάβῃ κάποιον ἐτοιµοθάνατο,τότε ποιος τόν
συναντήσῃ στόν δρόµο του δέν πρέπει νά τοῦ µιλήσῃ γιά νά µήν τοῦ βγῆ σέ
κακό.

17.Τό θεωροῦµε κακό ταν ταφῇ ὁ νεκρός ἡλιοβασίλεµα ἡ ἐνῶ χῃ πέσει τό
σκοτάδι.Πιστεύεται τι ἐν ἑναντία περιπτώσει θά πεθάνῃ καί ᾰλλος ἐκ τοῦ
χωριοῦ.

18 .Ὁ παπᾶς δέν πρέπει νά κυτάξη πίσω ἐνῶ προπορεύεται τοῦ
νεκροῦ,ὁδηγουµένου εἰς τήν τελευταίαν κατοικίαν του.

19. ∆έν εἶναι καλό νά πιῶµεν νερό τό ὀποῖον ἐφυλάχθη µέσα στά σκαµνιά,ἀπό
τή στιγµή πού θά βγάλλουν τόν πεθάµένο ἀπό τό σπίτι µέχρι πού θά τελειώσῃ
ἡ νεκρώσιµος ἀκολουθία.

20 . ˘Οταν γυρίζουν ἀπό τήν ταφήν κάποιου νεκροῦ πλένουν τά χέρια τους οἱ
γυναῖκες καί ρίχνουν νερό πίσω τους,γιά νά φύγῃ τό κακό ἀπό πάνω τους.
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21 . Κανείς ἀπό τό σπίτι(οἱκογένεια)τοῦ νεκροῦ δέν πιάνῃ βελόνι γιά νά
ράψῃ,οῠτε τσαπί γιά νά σκαλίσῃ η̆ ὁ,τιδήποτε ᾰλλο ἀντικείµενο µυτερό
τουλάχιστον τίς πρῶτες µέρες µέχρι τίς 9(ἐννιαήµερα) γιατί πιστεύεται τι
κατ᾿ αὐτόν τόν τρόπον βγαίνουν τά µάτια τοῦ νεκροῦ.

22. Στόν νεκρό βάζουν στό χέρι του χρήµατα(νοµίσµατα)γιά νά δώσῃ στόν
Χάρο καί νά τόν περάσῃ στήν Ἀχερουσία λίµνη καί ἀπό αὐτήν στόν κάτω
κόσµο,που πιστεύεται.

23.Τά πλυµένα ροῦχα,ἰδίως τῆς λεχῶνας καί τοῦ µωροῦ,δέν πρέπει νά µένουν
τήν νύχτα ξω γιά νά στεγνώσουν.

24. ˘Οταν τό µωρό µπουσουλάει µέσα στό σπίτι,ἡ µητέρα του, τοῦ λέει,”πᾶς η̆
ρχεσαι π.χ.Κωστάκη” καί ἐκεῖνο ἀπαντάει ἀναλόγως.Ἐάν πῇ ρχοµαι ἡ
µητέρα βγάζει τό συµπέρασµα τι κάποιος µουσαφίρης θά λθῃ στό σπίτι τους.
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25.Ἐάν ἡ παντρεµένη χάσῃ τήν βέρα της,αὑτό θεωρεῖται κακό σηµάδι γιά τόν
γάµο της.

