
̓Εορταστικά  ̓έϑιµα α) ̓ ἀπό̣ τῆϛ παραµονήϛ τϖν Ϫριστουγέννων µέϫρι 

τῶν ϴεοφάνειων 24/12- 6/1 β) ̓από το Σάββατο του Λαζάρου , τῆ 

Κυριακή των Βαϊων και Μεγάληϛ Ἐβδοµάδαϛ ἐωϛ Πάσϰα, 

∆οξασίαι περί ψυϰών. ἐκ Παππαδατών Πρεβέζηϛ. 

  



 

Πληροφορηταί 

 
 
Χρυσαυγή Γεωργίου. Ἐτῶν 86 εκ παππαδατῶν Πρεβέζηϛ τελείωϛ 

ἀγράµµατοϛ. 

 

 

Ἀγγελική Γούση(Γιαγια µου) ἐτῶν 81, τό γένοϛ Τάση, Ἀπόφοιτοϛ 

δηµοτικοῦ σϰολείου  

 

 

Λαµπρινή Ὀικονόµου (µητέρα µου) ἐτῶν 45 τό γένοϛ Τάση 

ἀπόφοιτοϛ τρίτηϛ τάξηϛ δηµοτικοῦ σϰολείου. 

 

 

Ἐλένη Γεωργίου ἐτῶν 43 ἐκ παππαδατῶν Πρεβέζηϛ,ἀπόφοιτοϛ 

δηµοτικοῦ σχολείου τό γένοϛ Κίτσου. 

 

 



Τσώληϛ Μιχαήλ, ἐτῶν 77, ἐκ παππαδατῶν Πρεβέζηϛ, πτυχιούχοϛ 

Μαρασλείου Παιδαγωγικήϛ Ἀκαδηµίαϛ, νῦν συγγραφείϛ Μονήϛ 

Πετράκη. 

 

 



 

Παραµονονή τῶν χριστουγέννων 

 

 

 Τήν παραµονή τῶν χριστουγέννων εἰϛ τό χωριό µου 

συγκεντρωνόµαστε ῾όλα τά κορίτσια σέ ᾿ένα µέροϛ καί µετά µετά 

ἀνηφορίζουµε γιά τιϛ βουνοπλαγιέϛ τοῦ χωριοῦ. 

 

 

Ἐκεί κόβοµεν τα καλύτερα κέδρα τα (φυσικά χριστουγεννιάτικα 

δέντρα) καί ξανακατεβαίνοµεν στό χωριό. Ἡ κάϑε µιά στό δικό τηϛ 

σπίτι µε τά µικρότερα ἀδέλφια ἀν ἐχῃ στολίζει τό δέντρο τό ὁποίο 

εἰναι πάλι απλό καί φτωχικό καί καί τό στολίζοµεν ἐτσι διότι ὁπωϛ 

µαϛ λένε οἱ παπποῦδεϛ,οἱ γιαγιάδεϛ καί οἱ γονείϛ. ὁ χριστόϛ ᾿ήρϑε 

φτωχόϛ στόν κόσµο καί πρέπει καί ἐµείϛ σάν ἁπλοικοί καί φτωχοί 

ἀνϑρωποι νά τόν ὡµοίασωµεν. 

 

 

 

 



 Ἐν τῷ µεταξύ ἐνῴ στολίζεται τό δέντρο οἱ νοικοκυρέϛ 

ἀσβεστώνουν τά σπίτια ἐνῴ οἱ γιαγιάδεϛ φτιάχνουν κουλούρια καί 

δίαφορα ἀλλα γλυκίσµατα πατροπαράδοτα καί ἁπλά. ∆έν φτίαχνουν  

µελοµακάρονα διότι τά ϑεωρούν πολυτέλεια. Τά γλυκίσµατα πού 

φτιάχνουν εἰναι ῾όλα καµωµένα ἀπό ἀλεύρι καί καρυκεύµατα΄, τά 

ὁποία χήνουν στήν ϑράκα ( ἀναµµένα κάρβουνα στό τζάκι) καί εἰναι 

νοστιµότατα΄. 

 

 

 Ἀφού τελείωσουν οἱ δουλειέϛ τοῦ σπιτιοῦ καί τά γλυκίσµατα 

κατεβᾳίνουν  στήν πλατεῖα τοῦ χωριοῦ µε τά τροβάδια γιά να 

ψωνίσωµεν . Καθώς πηγαίνοµεν βρίσκοµεν πλῆθος συγχωριανῶν µάς 

καί τους χαιρετοῦµεν ἐγκαρδίως διάφορες εἰχες. Παντοῦ ὑπάρχει 

γαλήνη καί ἀγάπη. Ἀν οἰκογένειες ἐίναι µαλωµένες ἐκείνη τήν ἡµέρα 

χαιρετιοῦνται καί φιλιοῦνται δηµοσίως δίνουν τόν ὁρκον ὁτι θα 

διατηρήσουν αὐτήν τήν ὁµόνοια. Ἀφου ψωνίσωµεν καί χαιρετηθοῦµε 

σχεδόν µε ῾όλους τούς συγχωριανούς µας γυρίζωµεν στό σπίτι καί 

καθόµαστε ῾όλοι γύρω - γύρω ἀπό τήν γωνιά(τζάκι). Ὁ παππούς ᾿ή 

῾ή γιαγιά µᾶς διηγοῦνται τήν ἱστορία τῆς Γέννησης τοῦ Χριστοῦ µέ 

κάθε λεπτοµέρεια  καί ἀπλότητα, ὁπως τήν γνωρίζουν ἀπό τά 



παιδικά τούς χρόνια. Ἡ µάννα βράζει ἑνα κόκκορα για να τόν φάµε 

µετά τήν χριστουγεννιάτικη λειτουργία. Ἐνῷ καίνε τά κούτσουρα 

στή γωνιά καί ἐξω πέφτει πυκνό χιόνι ῾ό δαιµονισµένος βοριάς τρίζει 

σαν πεινασµένο λιοντάρι. Τότε ῾ή γιαγιά µᾶς λέει πώς τήν νύκτα 

τῶν χριστουγέννων βγαίνουν τά παγανά στα λαγκάδια καί στίς 

ρεµατιές καί ψάχνουν νά βρούν τόν νεογέννητον χριστόν, ἀλλά 

µαταίως. Κατά τίς 11 ἡ ὡρα τήν παραµονή ἐξοµε ἐνα ἐθιµο πού 

λέγεται πάντρεµα τῆς φωτιάς. Συγκεντρώνοµε κλωνάρια ἀπό ῾όλα 

τά δέντρα καί ὁπως εἰναι χλωρά τά ρίχνουµε στή φωτιά ἑνα- ἑνα 

πρώτα ρίχνοµε καί ἐν συνεχεία τά ὑπόλοιπα.Αὐτά ἐπειδή εἰναι χλωρά 

βγάζουν πάλι καπνό. Ἀφου καοῦν ὁλα τά κλαριά µαζεύει η γιαγιά 

τήν στάχτη καί τό πρωί µετά τό φαγητό ρίχνει λίγη-λίγη στάχτη 

στά δέντρα καί στόν κῆπο γιά νά καρποφορήσουν. 

 

 

Ἀγγελική Πούση ἐτῶν 81  

Γεωργίου Χρυσαυγή ἐτῶν 86 

 

 



 Κατά τήν 12 ῾ή ὡρα τά µεσάνυκτα οἱ γυναίκες τοῦ χωριοῦ 

πηγαίνουν στάρι βρασµένο στή βρύση τοῦ µαχαλᾶ τούς για να βρῇ ῾ή 

Λεχώνα Παναγία΄. Ὁµως αὐτό τό ἐθιµο δέν ὑπάρχει σήµερον. 

 

 

Πληροφορηταί: 

Ἀγγελική Γούση ἐτῶν 81 

Λαµπρινή Οἰκονόµου ἐτῶν 45 

 

 

᾿Ένα ᾿άλλο ᾿έθιµο εἰναι τά σπαργάνια. Οἱ γρίες τοῦ χωριοῦ 

ἐφτιαχναν µε ἀλεύρι στάρινο καί γάλα λεπτότατα φύλλα ἐπάνω στό 

πλαστήρι καί τά ψήναν µακριά ἀπό τήν φωτιά τοῦ τζακιοῦ, ἰσα ἰσα 

νά ροδοκοκκινίσουν λιγάκι. Αὐτά τά ἐλειφαν µέ λάδι γιά νά 

µαλακώσουν καί τά τύλιγαν σέ καθαρές πετσέτες. Τὰ φύλλα αὐτά  

λέγονταν σπαργάνια καί τά πρόσφερναν οἱ γρίες πρός τιµήν το 

χριστοῦ µας, ὁ οποίος ὁταν γεννήθηκε δέν εἰχε σπάργανα καί ῾ή 

Παναγία ἐσχισε τό φόρεµά της γιά νά τόν σπαργανήσῃ. Τά φύλλα 

τά µοίραζαν οἱ γριές µετά την χριστουγεννιάτικη λειτουργία στά 



παιδάκια καί τούς εὐχονταν νά γίνουν καλοί χριστιανοί καί πάντοτε 

νά ακολουθούν  τόν χριστόν. 

 

 

Τό ἐθιµο αὐτό δεν ὑπᾶρχει σήµερον. 

 

 

Πληροφορηταί 

Ἀγγελική Γούση, ἐτῶν 81, ἀπόφοιτος δηµοτικοῦ σχολείου, Τσώλης 

Μιχάλης, ἐτῶν 37, συγγραφεύς Ἐλένη Γεωργίου, ἐτῶν 43 τό γένος 

Κίτσου, ἀπόφοιτος δηµοτικοῦ σχολείου. 

 

 

Σχεδόν τήν νύχτα τῶν χριστουγέννων καθόλου δέν κοιµόµαστε, κατά 

τά ξηµερώµατα χτυπάει ἡ καµπάνα ντυνόµαστε τα γιορτινά µας καί 

πάµε στήν ἐκκλησία . Προηγεῖται τό µεγαλύτερον πρόσκοπον τῆς 

οἰκογενείας εἰς ἡλικίαν κατά τήν διαδροµήν, πού κρατά µια λαµπάδα 

. Αὐτή ῾ή λαµπάδα λέγεται λαµπάδα τῆς Γεννέσεως. Ἡ γιαγιά ῾ή 

µητέρα κρατά ἑνα σακκουλάκι που ᾿έχει τόν βρασµένο κόκκορα τυρί 

και τηγανίτες. Ἀυτά τά µοιράζει µετά τήν χριστουγεννιάτικη 



λειτουργία. Μετά τήν λειτουργίαν κοινωνοῦµεν τῶν Ἀχράντων 

Μυστηρίων καί χαιρετιοῦµαστε καί µέ τά οἰκογενειακα πρόσωπα καί 

µέ ῾όλους τούς συγχωριανούς µας καί µέ τόν χαιρετισµόν λέγονται 

δίαφορες εὐξές. Εἰς ᾿όσους ᾿έχουν ξενιτεµένους τούς λέγουν µέ ἕναν νά 

δεχτούν καλῶς τά ξενιτεµένα τους πρόσωπα στά κορίτσια λέγουν µέ 

῾έναν καλόν γαµπρόν.Μετά ἀπό ῾όλα ἀύτά, ῾ό παπᾶς τοῦ χωριοῦ 

κάθεται στήν ωραῖα πόλη καί πηγαίνουν οἱ γυναίκες µια λειτουργία 

στήν ὁποίαν ὁ παππάς καί του δίνουν ῾ένα νόµισµα. Ἡ λειτουργία 

αὐτή λέγεται ὑψωµα. Λίγο πρίν τελείωσῃ ἡ λειτουργία ῾ένα παιδί 

τοῦ δηµοτικοῦ σχολείου παίρνει ῾ένα δίσκο ἀσηµένιο που περιέχει τόσα 

κοµµάτια ἁγιασµένου ῾άρτου. ῾Όσοι εἰναι οἱ ᾿άνδρες τοῦ χωριοῦ ᾿έξουν 

τό ᾿όνοµα χρίστος. Τό παιδί προσφέρει σέ κάθε ᾿έναν  ἐορταζόµενον 

῾ένα κοµµάτι ἁγιασµένου ῾άρτου. Τό παιδί βγαίνει ἀπό την ἀριστερά 

πόρτα τῆς Ὡραίας πύλης καί προσφέρῃ στόν γεροντότερον. 

 

 

Ἐκείνος που λαµβάνει τόν ἁγιασµένον ἀρτον ρίξνει στόν δίσκο ῾ένα 

νόµισµα . Ύστερα ἀπό ῾όλα αὐτά γυρίζουµε στό σπίτι . Ἡ µάννα 

στρώνει τό τραπέζι και τοποθετεί τά ἀπαραίτητα ἀντικείµενα τοῦ 

φαγητοῦ καί τά ποτήρια γία τό κρασί . Σηκώνεται  ὁ µεγαλύτερος 



τῆς οἰκογένειας παῖρνει τήν λειτουργία πού εἰξε χαράξει ὁ παππάς 

στήν ὡραία πόλη  µπροστά τό τρίγωνο καί γεµάτος εὐβλάβεια 

λέγειν. Εἰς τήν Γέννησην τοῦ Χριστοῦ µας καί εἰς τήν λεχώνα 

Παναγία ᾿άς ζήσωµεν  καί ᾿άς εὐτυχήσωµεν. ῾Έπειτα κόβει τήν 

λειτουργία σέ πολλά κοµµάτια. Πρῶτα κόβει τοῦ Χριστοῦ τῆς 

Παναγίας, τοῦ ξενιτεµένου,᾿άν ὑπάρχῃ, δικό του και ᾿έν συνεχείᾳ εἰς 

τά ᾿άλλα µέλη τῆς οἰκογένειας . “ Ὑστερα ἀπό τό οἰκογενειακό 

φαγητό παίρνοµε κεριά καί λουλούδια ἀπό τόν κῆπο µας καί 

ἐπισκεπτόµαστε τό νεκροταφεῖο που ἐίναι ᾿έξω ἀπό τό χωριό. Τό 

µεσηµέριν ή τό ἀπόγευµα παίρνοµε κουλούρια γλυκά καί 

ἀνταλλάσσωµεν µέ τούς γειτόνους, ῾Ύστερα τό αὐτό κάνοµεν µε 

῾όλους συγγενεῖς µας, θέλοντας νά δείξωµεν τήν ἀγάπη καί ὁµόνοια 

που ᾿έφερε ὁ νεογέννητος χριστός στόν κόσµο τήν ὁποία πρέπει να 

ἀκολουθήσωµεν. 

 

 

῾Όσα ἀνέφερα προηγουµένως περί παραµονῆς καί τῆς ἡµέρας τ῀·ν 

ξριστουγένν·ν ᾿έτσι γιορτάζονται ἀκριβώς σήµερα. 

 

 



Τά ᾿έγραψα µε τήν βοήθεια τῆς γιαγιά µου Ἀγγελικῆς Γούση καί 

τοῦ Θείου µου Μιχάλης Τσώλη. 

 

 

Οἱ ἑπόµενες ήµέρες, 26-27-28 -29 καί 30 ∆εκεµβρίου δέν 

παρουσιάζουν κανένα ᾿έθιµο. 

 

 



 

31 ∆εκεµβρίου 

 

 

µετά τήν ήµέραν αὐτή γίνονται οἱ προετοιµασίες γιά νά ὑποδεχτοῦµεν 

τόν Ἁι Βασίλη  καί τόν καινοῦργιο χρόνο. 

 

 

 Τό βραδάκι φτιάχνοµε τήν µπουκοβάλια ἐίναι ῾ένα ἐίδος ἀπό 

ἀλεύρι καλαµποκιοῦ τήν ὁποίαν ψήνοµεν στήν θρᾶκα καί µετά ἀφού 

ψηθεί ρίχνοµε ἀπό πάνω λάδι καµµένο µέ κρεµµύδι. Αὐτή ἐίναι εἰς 

ἀντικατάσταση τῆς βασιλόπιτας . Σήµερον ρίχνουν τό νόµισµα ᾿ή 

µια λίρα ξρυσή οἱ νοικοκυραῖοι πού ᾿έχουν. Τότε στά παλιά χρόνια 

πού οί ᾿άνθρωποι ῆσαν φτωχοί ἀντί για νόµισµα ᾿έριχναν ῾ένα 

πουρναρό φύλλα. ῾Όταν κάθεται ῾όλη ή οἰκογένεια νά  κάψῃ τήν     

ὁ οἰκογενείαρχης σηκώνεται καί κάνῃ τήν προσευχή  του κόβει ῾ένα 

γιά τόν Χριστό  ῾ένα γιά τήν Παναγία , γιά τό, Ἀι Βασίλη γιά τόν 

ξενιτεµένον καί µετά δικό του καί ᾿έν συνεχείᾳ γιά τά ὑπολοιπα τῆς 

οἰκογένειας . ῾Όποιος βρῇ τό νόµισµα θεωρείται ὁ τυχερός τῆς 

χρονιάς. Ἀκολουθουν εὐχές καί συγχαρητήρια στόν τυχερό τοῦ σπιτιοῦ 



καί µετά καθόµαστε ῾όλη ῾ή οἰκογένεια στήν γωνιά πού καίνε τά 

ἀναµµένα κόυτσουρα καί οἱ µεγαλύτεροι λέγουν  διάφορες 

ἰστορίες.Μόλις ὁ δείχτης δείξᾐ ἀκριβώς 12 ἡ ᾿ώρα σβήνωµεν τό φῶς 

καί ἀποδεξόµαστε µέ γέλια και χαρές τόν καινοῦργιο χρόνο. 

Χαιρόµαστε ῾όλα τά µέλη τῆς οἰκογένειας και εὐχόµαστε ὁ 

καινοῦργιος χρόνος  νά εἰναι εὐτυχέστερος. 

 

 

 Μετά ἀπό τήν άνωτέρω γιορτή οἱ ἀνδρες κατεβαίνουν στήν 

πλατεῖα του χωριοῦ και παίζουν διάφορα παιχνίδια µε τήν τράπουλα 

προπάντ·ν 31.Οἱ γυναίκες δέν λαµβάνουν µέρος σε τέτοιες 

ἐκδηλώσεις, διότι στό χωριό µου πιστεύουν ῾ότι ῾ή γυναικα ἐίναι 

πλασµένη µόνο γιά τά νοικοκυριά, για σύζυγος καί γιά µητέρα. ∆έν 

᾿έχει δικαίωµα νά λαµβάνῃ µέρος στίς διάφορες ἐκδηλωσεις ῾όπως ῾ό 

᾿άνδρας. Ἀκόµη και ή ἐνδυµασία τῶν γυναικῶν εἰναι πάντως 

αὐστηρά καθορισµένη. 

 

Πληρ. Αγγελική Γούση 

Χρυσαυγή Γεωργίου 

 



 

 

Πρώτη Ἰανουαρίου 

 

 

Ἐνῳ οἱ ἀνδρες τού χωριοῦ παίζουν µέξρι τό πρωΐ, τά ξηµερώµατα 

ἀκούγονται έξω ἀπο τό σπίτι τό καλήν ‘ηµέραν ᾿άρχοντες” . Ἐίναι ό 

πρῶτος Ἀι Βασίλης. Τότε σηκώνεται ῾ή γιαγια τόν ἀγκαλίαζει τόν 

φιλά καί τόν ππεριποιείται µέ γλυκά. Ἐµεῖς στό χωριό µου ᾿έχοµε 

τήν συνήθεια νά δίνοµε στόν πρῶτο Ἀι Βασίλη περισσότερα χρήµατα 

ή γλυκά γιατί πιστευοµεν ῾ότι σάν πρῶτος ἐπισκέπτης του 

καινούργιου χρόνου θα µάς φέρει γούρι στό σπίτι. 

 

 

 Ἀµα περάσουν πολλά παιδάκια ἀπο τό σπίτι , πρωτοῦ να βγῇ ὁ 

῾ήλιος σταµατούνµ, ὁ νοικοκύρης τοῦ σπιτιοῦ παίρνει ῾ένα κουλούρι τό 

ὁποίον ἐίναι ᾿΄̓αζυµο και ᾿έχει ψηθῇ στήν καµµένη στάχτη τοῦ 

τζακιοῦ . Τό κουλουρι αὐτό λέγεται “κουλιάτσι”. Τό κουλιάτσι αὐτό 

τό τοποθετεί στό κεφάλι του ζώου και τοῦ κουνάει τό κεφάλι γιά νά 

πέσῃ τό κουλιατσι και αὐτό τό κάνει τρεῖς φορές. Ἀν πάῃ και τίς 



τρες φορές ᾿ή τίς δύο ἀπο τήν ὀρθή ᾿όψι τότε ῾ή χρονιά θα πάῃ καλά 

στά ζώα. Τό κουλιατσι τό βάζουν στό ζώο πού ὑπάρχει στό σπίτι, 

γίδα, προβατίνα. Στή στάνη τό βάζουν εἰς τό κριάρι. Μετά ἀπό αὐτά 

ντύνοµεν τά καλά µας ρούχα καί πηγαίνοµεν στήν ἐκκλησία για ν ά 

παρακολουθήσωµεν τήν λειτουργία  τοῦ Μεγάλου Βασιλείου. Μετά 

τήν ἀκολουθίαν, µετά τόν χαιρετισµόν µεταξύ τῶν δικῶν µας  και 

τῶν συγχωριανῶν  και µετά τό σπιτικό φαγητό συγκεντρωνόµαστε  

σέ  ᾿ένα ὁρισµένο σπίτι γιά κάποιο χρόνο στό µαχαλά καί ἀρχίζοµεν 

῾ένα ἐπίσηµο γλέντι , για τό καλωσόρισµα τού καινού ριου χρόνου. 

Τό ἰδιο γίνεται και σέ ᾿άλλες γειτονιές.Τό µεσηµέρι κάθε οἰκογένεια 

στό σπίτι τῆς στρώνει γιορτινό τραπέζι. Πάνω στό τραπέζι ἐίναι ῾ένα 

νοικοκυρίσιο σπιτικό κερί ποῦ καίει συνέχεια ἀπό τήν ῾ώρα που και ἐν 

συνεχεία ἀπό τήν ώρα πού µπῆκε ὁ καινούργιος χρόνος, ῾ένα ταψί 

ψωµό ζυµ·τό καί τά ἀπαραίτητα πράγµατα γιά τό φαγητό. 

 

 

Tό φαγητό συνήθως ἀποτελείται ἀπό κόκορα ᾿ή σφαγµένο ἀρνί ᾿ή 

κατσικάκι ῾ότι᾿έχῃ τό σπίτι νά σφάξει τήν πρωτοχρονιά. Τό κρέας τό 

ψήνουν στήν γάστρα στό ταψί καί ἐπάνω σωταρισµένο µέ την 

γάστρα καί ψήνεται µέ θράκα στό τζάκι. Ἐπειδή ψήνεται µέ φυσικά 



µέσα ἐίναι νοστιµότατο. Μετά ἀπό το φαγητό ἐπισκεπτόµαστε τούς 

ἑορταζόµενους συγγενείς καί ᾿έτσι περνάει ἡ χρονιάρα µέρα. 

 

 

Πληηροφορηταί 

Ἀγγελική Γούση  

Λαµπρινή Οἰκονόµου 

Χρυσαυγή Γεωργίου 

 

 

Ἡ 2- 3- 4- καί ἡ 5 Ἰανουαρίου δέν παρουσίαζουν οὐδέν ᾿έθιµον. 

 



 

Ἡ ἡµέρα τῶν φώτων 

 

 

Τό πρωΐ οἱ καµπάνες χτυπούν χαρµόσυνα. Οἱ χωρικοί ντύνουν τά 

γιορτινά τους καί πηγαίνουν γιά τήν ἐκκλησία. Ἡ µάννα ᾿ή ῾ή 

γιαγιά κρατούν µέσα σ’ένα σακκουλάκι ᾿ένα µπουκάλι γιά νά 

παίρνουν ἁγίασµα. 

 

 

Γίνεται ῾ή λειτουργία καί ῾ό παππούς µετά τό τέλος τῆς λειτουργίας 

κρατά τό θυµιατό . ἐξέρχεται πρῶτος ἀπό τήν ἐκκλησία. πίσω του 

ἀκολουθεῖ ὁ τελευταῖος γαµπρός τοῦ χωριοῦ, ῾ό ὁποίος  βαστάζει 

εἰκόνα καί µετά ἀπ’αὐτόν ἀκολουθούν ῾όλοι ὁί χωριανοί. 

 

 

 ῾Ή ποµπή κατευθύνεται πρός τήν κεντρική βρύση τοῦ χωριοῦ. 

῾Ό παπποῦς λειτουργεῖ καί ρίχνει τόν σταυρό µέσα στό νερό καί 

ψάχνει τό “ Ἐν Ἰορδάνη, ἐργαζοµένου σου Κύριε..” καί ἀκούγεται 

ἀπό ῾όλους τούς χωρικούς. Μετά ἀπό τήν βάπτιση τοῦ Σταυροῦ 



γυρίζοµεν στό προαύλιο τῆς ἐκκλησίας. Ἐκεί γίνεται προσκύνησις τῆς 

εἰκόνος ἀπό ῾έκαστον χωρικόν καί ρίχνει ῾ένα νόµισµα στήν 

κολυµβήθρα. ῾Ό παππάς τά ρίχνει µέ ῾ένα βασιλικό ἁγίασµα στό 

κεφάλι. 

 

 

Ὁί γυναῖκες τοῦ χωριοῦ παίρνουν ἀπό τήν κολυµβήθρα ἁγίασµα ῾ένα 

µπουκάλι καί ρίχνουν στό σπίτι , στά ζώα, στούς κήπους, στά 

χωράφια. 

 

 

 Αὐτά διατηρούνται καί σήµερον. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Μιά τοπική ἱστορία καθώς περνοῦµεν τήν Φιλιππιάδα καί 

πηγαίνοµεν πρός τά γιάννενα ὑπάρχει ῾ένα χωριό πού ὀνοµάζεται 

῾Άγιος- Γεώργιος. Γιά τό χωριὄ αὐτό ῾ή ἑξής ἱστορία. Κάποτε 

ὑπήρχε ῾ένα φίδι- τέρας στό χωριό καί φύλαγε τήν πηγή µε τό νερό 

πραγµατικά καί σήµερα τό χωριό ᾿έχει πάρα πολύ νερό διότι 

ὑπάρχουν φυσικές ὑπόγειεςς σήρραγγες ἀπό τήν λίµνη Παµβώτιδα 

τῶν Ἰωαννίνων. Οἱ ᾿άνθρωποι ἐίχαν πέσει σέ ἀπελπισία, διότι ὀύτε 

τά ζώα τούς µπορούσαν νά ποτίζουν ὀύτε  νά ποτίζουν τά χωράφια. 

Τέλος σ’αὐτό τό κακό ᾿έδωσε ῾Άγιος - Γέωργιος τῶν Ἰωαννίνων ὁ 

ὁποίος ᾿έβγαλε τό φίδι ἀπό τήν τρύπα καί τό κυνήγησε καβάλα στό 

᾿άλογο του νά τό σκοτώσῃ. Τελικά τό σκότωσε στό Νικολίτσι 

Πρεβέζης στούς πρόποδες τοῦ βουνοῦ. Μάλιστα ἐκεῖ πού πέρασε τό 

φίδι δέν φυτρώνουν δένδρα.  ∆ένδρα φψτρώνουν πάνω ἀπό τήν 

διαχωριστική γραµµή που ᾿ήταν ῾ό δρόµος τοῦ φιδιοῦ. Καί ᾿έτσι µετά 

ἀπὁ τό θαύµα ὁί χωρικοί γιά νά τιµήσουν τόν ῾Άι- Γεώργη, σάν τό 

χωριό ῾Άγιος- Γεώργιος. 

    

  

     

 
  
 



 
 
 
 
Ἑορταστικά ἔθιµα, τοῦ Σάββα καί τοῦ Λαζάρου τῆς Κυριακῆς τῶν 

Βαΐων, τῆς Μ. Ἑβδοµάδος, τοῦ Πάσχα καί δοξασίαι περί ψυχῶν. 

 

 

 

Οἰκονόµου Μαρία 

Ἐκ Παππαδατῶν Πρεβέζης 

πρωτοετής Σπουδάστρια τῆς 

Παιδαγωγικῆς Ἀκαδηµίας ψυχικοῦ 1974 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Πληροφορηταί 

Γεώργιος Οἰκονόµου, ἐκ Παππαδατῶν Πρεβέζης, ἐτῶν 74, ἀπόφοιτος 

∆. Σχολείου. 

 

 

Γιαννάκης Σπῦρος ἐτῶν 76, ἐκ Παππαδατῶν Πρεβέζης, ἀπόφοιτος 

∆. Σχολείου. 

 

 

Ἐπίσης εἰς τήν συγκέντρωσιν τῶν τραγουδιῶν συνέβαλεν µεγάλως, ὁ 

Πρόεδρος Παππαδατῶν Πρεβέζης, Χρίστος Τζίµας καί ὁ Γραµµατεύς 

τῆς Κοινότητος Παππαδατῶν Βασίλειος Μπόκιας, ὁ ὁποίος µάς 

παρέδωσε χειρόγραφα πρός καταγραφήν τῶν τραγουδιῶν ἀπό τό 

1896. 

 

 

 

 



 

 

Ἔθιµα κατά τόν Λάζαρον 

 

 

Κατά τήν ἡµέραν αὐτήν περνοῦν τά παιδιά τοῦ χωριοῦ µέ καλαθάκια 

στολισµένα µέ ἀνοιξιάτικα λουλούδια ἀπό σπίτι σέ σπίτι καί 

τραγουδοῦν τραγούδια τοῦ Λαζάρου, τοῦ Χριστοῦ, τῆς ξενητειᾶς καί 

ἄλλου. Κρατούν καί ἕνα σκόπι γιά νά βαροῦν τά σκυλιά. Στά σπίτια 

ποῦ περνοῦν τούς φιλεύουν οἱ χωρικοί µέ αὐγά καί κουλούρια, λεφτά 

καί γλυκά. Στά παλαιά ὅµως χρόνια ὅµως πού ἦσαν φτωχοῖ οἱ 

ἄνθρωποι καί δέν εἶχαν λεφτά, γιά τούς λαζάρους οἱ γυναῖκες τοῦ 

χωριοῦ ἔφτιαχναν εἰδικά κουλούρια ἀπό ἀλεύρι καλαµποκίσιο καί 

σταριοῦ ἀνακατεµένου καί τά κεντοῦσαν µέ βελανίδι. Στα παιδιά 

ἔδιναν κουλούρια καί στά κορίτσια µπωτσβάρα (εἶδος λαχανόπιτας).  

 

 

 

 

 



Τά κορίτσια στά παλαιότερα χρόνια πήγαιναν τήν προτελευταία 

Παρασκευή τοῦ Λαζάρου καί λέγονταν ἡ ἡµέρα αὐτή τοῦ 

κουφολαζάρου. Σήµερον τά κορίτσια δέν πηγαίνουν στόν Λάζαρο. 

 

 

Τά τραγούδια πού λέγουν οἱ Λάζαροι εἶναι τά ἑξῆς: 

 

Τοῦ Ιησοῦ Χριστοῦ 

καλός ὁ Ἅγιος ὁ θεός 

καλός καί νά τόν εἰποῦµεν 

καί ὅποιος τό λέγει χαίρεται 

καί ὅποιος τ’ ἀκούει ἁγιάζει 

καί ὅποιος τ’ ἀκουρµένεται 

Παράδεισο θά λάβῃ 

Παράδεισον καί λειτουργό  

καί µέγα µοναστήρι. 

Κάτου στά Ἱεροσόλυµα 

µέσ’ τοῦ Χριστοῦ τόν Τάφον 

ἐκεῖ ἀγγέλοι λειτουργοῦν 

καί ἀποστόλοι ψέλλουν 



ψέλλουν τό Ἅγιος ὁ θεός 

καί τήν Τιµιωτέραν. 

Ἐκεῖ δέντρος δέν ἦτανε 

δέντρος ἐφανερώθη. 

Ὁ δέντρος ἦταν ὁ Χριστός 

καί οἱ ρίζες ἡ Παναγία 

καί τά κλωνάρια τοῦ δεντροῦ 

ἦσαν οἱ Ἀποστόλοι 

καί τά φυλλάκια ποὔπεφταν 

ἦσαν οἱ µαρτυραῖοι 

πού µαρτυροῦσαν κι’ ἔλεγαν  

γιά τοῦ Χριστοῦ τά πάθη. 

Χριστέ µου τί σέ σταύρωσαν  

οἱ ἄνοµοι Ἑβραίοι 

οἱ ἄνοµοι παράνοµοι 

τῶν Φαραώ τό γένος. 

Τοῦ φαραώ τοῦ ἔστειλαν  

νά φτιάξῃ τρία περόνια 

κι’ αὐτός ὁ τρισκατάρατος 

βαρεῖ καί φτιάχνει πέντε. 



Σύ φαραέ πού τἄφτιαξες 

πρέπει νά µᾶς διατάξῃς 

τώρα πού µέ ρωτήσατε 

κι’ ἐγώ θά σάς διατάξω. 

Τά δυό βάλτε στά πόδια του 

καί τ’ ἄλλα δυό στά πόδια  

τό πέµπτο τό φαρµακερό  

βάλτε το στήν καρδιά του 

νά τρέξῃ αἷµα καί νερό νά ληγωθῇ ἡ καρδιά του. 

Τρίτη, Τετάρτη θλιβερη 

Πέµπτη φαρµακωµένη 

Παρασκευή ξηµέρωσε 

νά µήν εἶχε ξηµερώσει. 

Ὁ ἥλιος ἐσκοτίνιασε 

καί τό φεγγάρι ἐχάθη 

οἱ πέτρες ἐρραγίσθησαν 

τά σπίτια γιά νά πέσουν 

οἱ θάλασσα ξεράθηκε 

οἱ βρύσες ἀνασαίνουν. 

Ἡ Παναγιά σάν τ’ ἄκουσε 



ἔπεσε κί ἐληγώθη 

σταµνί νερό τῆς ρίξανε 

καί τρία κανάτια µόσχο 

καί τρία ἡµεροδόσταµνα 

γιά νά τῆς ἔρθη ὁ νοῦς της. 

Καί σάν τῆς ἦρθε ὁ λογισµός  

καί σάν τῆς ἦρθε ὁ νοῦς της 

ζητεῖ µαχαίρι νά σφαγῄ 

φωτιά νά πάῃ νά πέσῃ 

ζητεῖ ποτάµι νά πνιγῄ 

γιά τόν µονογενή της 

ζητεῖ γκρεµό νά γκρεµιστῆ 

γιά τόν µονογενή της. 

Χριστός ἀντιλογίσθηκε 

τό πού ἤταν σταυρωµένος. 

Μήν πνίγεσαι µητέρα µου 

πνίγονται οἱ µάνες ὅλες 

µήν κρέµεσαι µητέρα µου 

κρέµονται οἱ µάννες ὅλες 

µήν σφάζεσαι µητέρα µου 



σφάζονται οἱ µάννες ὅλες. 

Βάλε κρασί µέσ’ στό γυαλί 

 κί’ ἀφράτο παξιµάδι 

νά βροῦν οἱ µάννες τῶν παιδιῶν  

παρηγοριά µεγάλη. 

Ἀφέντη µου σέ παρακαλῶ 

σέ διπλοπροσκυνάω 

νά µοῦ χαρίσῃς τά κλειδιά 

κλειδιά τοῦ Παραδείσου 

ν’ ἀνοίξω τόν Παράδεισον 

ν’ ἰδῶ τούς πεθαµένους 

ν’ ἰδῶ τούς πλούσιους πῶς περνοῦν  

καί τούς φτωχούς 

πῶς εἶναι 

νά ἰδῶ καί τούς ἁµαρτωλούς 

στήν πίσσα στό κατράνι 

πὦχουν τήν πίσσα πάπλωµα 

καί τό κατράνι στρῶµα 

καί τό ρετσίνι τό µαυρό 

τὄχουν προσκεφαλάκι. 



Νά ἰδῶ καί τούς φυλάργυρους 

στόν ἥλιο στόν προσήλιο 

ὅπου κρατοῦν στά χέρια τους 

τσακοῦλεσ βουλωµένες 

κι’ ἀπό τήν δεξιά µεριά 

λαµπάδες ἀναµµένες. 

Θεόν ἐπαρακάλεσαν 

κοντά τούς ἀποστόλους 

να ἦταν τόπος νά πέρναγαν 

νά πέρναγαν τά γρόσια. 

Ἐδῶ γροσάκια δέν περνοῦν 

µηδέ καί τά φλωριά σου 

περνάει λιβάνι καί κερί 

καί καθαρές ψυχοῦλες 

Ν᾿ ἰδῶ καί τά µικρά παιδιά 

ψιλά στά κυπαρρίσια 

πού παίζουν τίς χρυσές µιλιές 

καί λησµονοῦν τίς µάννες 

ν᾿ ἰδῶ καί τά παραµικρά 

στ᾿ ᾰνθη καί στά λουλούδια. 



Ἡ Μάρθα ἡ Μαγδαλινή 

καί τοῦ Λαζάρου ἡ µάννα 

καί τοῦ Ἰακώβου ἡ ἀδελφή 

κι ᾿ οἱ τέσσερις ἀντάµα 

πῆραν τήν στράτα τό στρατί 

στρατί τό µονοπάτι 

τό µονοπάτι τίς βαλε 

µεσ᾿ τοῦ ληστοῦ τήν πόρτα 

καί πόρτα τοῦ Πιλάτου 

˘Ανοιξε πόρτα τοῦ ληστοῦ 

καί πόρτα τοῦ Πιλάτου 

κι ᾿ ἡ πόρτα ἀπό τόν φόβο της 

ᾰνοιξε µοναχή της. 

Τηράει δεξιά,τηράει ζερβά 

κανέναν δέν γνωρίζει 

τηράει καί δεξιότερα 

καί βλέπει τόν Ἀγιο-Γιάννη. 

῾Αγιάννη-Ἁγιάννη Πρόδροµε 

καί βαφτιστή τοῦ γιοῦ µου 

µήν ῐδες τόν ἐµοῦ ὑιόν 



καί σέ διδάσκαλόν σου 

Τί νά σοῦ πῶ Μητέρα µου 

τί νά σοῦ µολογήσω; 

∆έν χω στόµα νά σοῦ πῶ 

γλῶσσα νά σοῦ µιλήσω 

δέν χω χέρια καί παλάµη 

γιά νά σοῦ ἀποδείξω 

Βλέπεις ἐκεῖνον τόν γυµνόν 

τόν παραπονεµένον. 

που φορεῖ στήν κεφαλή 

ἀκάνθινο στεφάνι 

που φορεῖ πουκάµισο 

στό αἷµα βουτηγµένο; 

Ἐκεῖνος εἶναι ὁ σός ὑιός 

καί µέ διδάσκαλός µου 

Στή στράτα ποῦθε πήγαιναν 

στήν στράτα ποῦ πηγαίνουν 

βρίσκουν µιά κρυόβρυση 

ποῦχε κρύο νεράκι. 

Κάτσε χάρε νά φάµε ψωµί 



νά πιοῦµε καί κρύο νεράκι 

δέν τξερες καλότυχε 

πού θέλεις νά πεθάνῃς 

ἐδῶ ψωµί δέν τρώγαµε 

οῠτε νερό δέν πιοῦµε. 

Παλιό σκουτί σάν δωσες 

θά τό βρίσκῃς 

λιανό φλουρί σάν δωσες 

λαµβάνει καί ἡ ψυχή σου 

σάν δωσες τά χέρια σου 

βρίσκεις λαµπάδες ἀναµµένες 

Ἡ Παναγιά πλησίασε 

γλυκά τόν ἐρωτοῦσε. 

∆έν µοῦ µιλᾶς παιδάκι µου 

δέν µοῦ µιλᾶς παιδί µου; 

Τί νά σοῦ πῶ µητέρα µου 

πού διάφορο δέν χεις. 

Μόνο τό µέγα Σάββατο 

κατά τό µεσονύχτι 

ποῦ θά λαλήσῃ ὁ πετεινός 



σηµαίνουν οἱ καµπάνες 

σηµαίνει ὁ Θεός,σηµαίνει ἡ γῆ 

σηµαίνουν τά ἐπουράνια. 

Κι ᾿ ποιος τό λέγει χαίρεται 

κι ᾿ ποιος τ᾿ ἀκούει ἁγιάζει 

κι ᾿ ποιος τόν καλασφραγισθῆ 

Παράδεισον λαµβάνει 

Παράδεισον καί λίβανον 

ἀπό τόν Ἁγιο-Τάφο. 

 

 

 



 

 

                    Τ ῆ ς        ξ ε ν ι τ ε ι ᾶ ς

 

 

Βουλιοῦµαι µιά βουλιοῦµαι δυό 

βουλιοῦµαι τρεῖς καί πέντε 

βουλιοῦµαι τρεῖς καί πέντε 

Βουλιοῦµαι νά ξενητευτῶ 

στήν ξενιτιά νά πάω 

˘Οσα βουνά κι ᾿ ᾰν πέρασα 

λα τά χαιρετάω 

βουνά νά µήν χιονίσετε 

κάµποι µήν πανιασθῆτε 

βρυσοῦλες µέ τά κρύα νερά 

νά µήν κρουσταλιασθῆτε 

σο νά πάω καί να ᾿ ρθῆ 

καί πίσω νά γυρίσω. 

Ἡ ξενιτειά µέ πλάνεψε 

καί τριάντα χρόνους 



καί κάνω χρόνους τριάντα δυό 

καί µέρες τριάντα πέντε. 

Πιάνω τούς ξένους ἀδελφούς 

τίς ξένες παραµάννες 

πιάνω µιά ξένη ἀδελφή 

νά πλύνῃ τά σκουτιά µου. 

Τά πλένει µιά τά πλένει δυό 

τά πλένει τρεῖς καί πέντε 

κι ᾿ ἀπό τίς πέντε κι ᾿ ῠστερα 

τά ρίχνει στά σοκκάκια. 

Πάρε ξένε τά ροῦχα σου πάρε 

καί τά σκουτιά σου 

µοῦ σάπισαν τά δάχτυλα 

τά νύχια γιά νά πέσουν. 

Κείτεται ὁ ξένος κείτεται 

κείτεται στά σοκάκια. 

˘Οσο χει ὁ ξένος τήν ὑγειά 

χίλιοι φίλοι τόν θέλουν 

˘Οσο χει ἀρρώστεια 

χίλιοι ἐχθροί τόν θέλουν. 



Γυρεύει τή µάννα στό πλευρό 

γυρεύει τήν ἀδελφή του 

γυρεύει καί τά ἀδέλφια του  

τά πολυαγαπηµένα, 

γυρεύει νερό τοῦ τόπου του 

κι ᾰς εἶναι ζεσταµένο 

γυρεύει τσαροῦχι τοῦ τόπου του 

κι ᾿ εἶναι µπαλωµένο 

Γυρεύει καί µοσχοστάφυλο 

ἀπό τήν περγουλιά του 

γυρεύει καί τό σπιτάκι του 

τό πολυαγαπηµένο κι τό ὀµορφοκτισµένο. 

Τρεῖς λυγερές σάν τ᾿ ᾰκουσαν 

ἀπό τό παραθύρι 

ἡ µιά πάει µέ τό νερό 

κι ᾿ ἡ ᾰλλη µέ τά µῆλα 

κι ᾿ ἡ τρίτη ἡ καλλίτερη 

πάει µέ τά σταφύλια. 

Σήκου ξένε µ᾿ νά φᾴς νά πιῇς 

σήκου νά ξαρρωστήσῃς 



νά πιῇς νερό τοῦ τόπου σου 

γιά νά σέ ἀπαντήσουν 

Σάν στειλα τό δάκρυ µου  

σ᾿ να χρυσό µαντήλι 

τό δάκρυ µου ἦταν καυτερό  

κι ᾿ καψε τό µαντήλι. 

Νά γράψω στά καράβια µου 

σκέπτοµαι µή βουλιάξουν 

νά γράψω στόν τηλέγραφο 

σκιάζοµαι µή δέν πηγαίνει. 

Σκῦψτε βουνά σκῦψτε κλαριά 

καί σεῖς κοντοραχοῦλες 

νά πάῃ ἡ φωνή στόν τόπο µου 

σο νά βγῇ ἡ ψυχή µου. 

Τώρα κι ᾿ ἐγώ κατάλαβα 

τόν ξένον πῶς τόν θάφτουν. 

∆ίχως κερί δίχως πανί 

δίχως παππᾶ νά ψάλλῃ 

δίχως τήν µάννα στό πλευρό 

δίχως τήν ἀδελφή του 



δίχως καί τ᾿ ἀδελφάκια του 

τά πολυαγαπηµένα. 



 

 

 Τ ο ῦ       Λ α ζ ά ρ ο υ 

 

 

Σήµερον ρχεται ὁ Χριστός 

ὁ ἐπουράνιος Θεός  

ἐν πόλει Βυθανία 

µέ κλάδους καί βάϊα 

ἐβγάτε σᾶς παρακαλοῦµε 

διά νά σᾶς διηγηθοῦµε. 

καί νά µάθετε τί γίνῃ 

σήµερον τῇ Παλαιστίνη 

ἐις τήν πόλιν Βυθανία 

Μάρθα κλαίει καί Μαρία 

Λάζαρον τόν ἀδελφόν τους 

τόν γλυκό καί καρδιακόν τους 

Τρεῖς ἡµέρες τόν θρηνοῦσαν 

καί τόν ἐµοιρολογοῦσαν. 

Τόν µοιρολογοῦν καί λέγουν 



τόν µοιρολογοῦν καί κλέγουν. 

Τήν ἡµέρα τήν Τετάρτη 

κίνησε ὁ Χριστός γιά νᾰρθη 

κι ᾿ ἐβγῆκε ἡ Μαρία ξω ἀπό τήν Βυθανία 

καί ἐµπρός γονατιστή 

καί τούς πόδας του φιλεῖ. 

ᾰν ἐδῶ Ἰησοῦ Χριστέ µου 

δέν θά πέθανε ὁ ἀδελφός µου. 

Μά κι ἐγώ τώρα πιστεύω 

καί καλά θά τό ἠξεύρω 

τι δύνασαι θελήσῃς 

καί νεκρούς νά ξαναστήσῃς 

Καί παῤ αὐτά ἀνιλθάση 

καί τόν τάφον ἐδοξάσθη. 

Τότε κι ᾿ ὁ Χριστός δακρύζει 

καί τόν Ἀδη φοβερίζει. 

˘Αδη Τάρταρε καί χάρε 

Λάζθρον ξω θά πάρω 

∆εῦρο ξω Λάζαρε µου 

φίλε καί ἀγαπητέ µου 



καί εὐθύς ἀπό τόν ˘Αδη 

τό ἐξαίσιος σηµάδη 

Λάζαρος ἀπελωτρύθῃ 

ἀνεστήθη καί ἐσηκώθῃ 

ζωντανός σαβανωµένος 

καί µέ τό κερί ζωσµένος. 

Τότε ἡ Μάρθα καί ἡ Μαρία 

λοι στήν Βυθανία 

µαθηταί καί Ἀποστόλοι 

τότε εὐρεθῆκαν λοι. 

∆όξα τῷ Θεῷ φωνάζουν 

καί τόν Λάζαρον κυτάζουν 

Λάζαρε εἰπέ µας τί εῐδες 

εἰς τόν ˘Αδη ποῦ ἐπῆγες. 

Εἶδα φόβους,εἶδα τρόµους 

εἶδα βάσανα καί πόνους 

δῶστε µε λίγο νεράκι  

νά ξεπλύνω τό φαρµάκι 

τῆς καρδούλας τῶν χειλιῶν 

καί µήµέ ρωτάτε πλέον. 



 

 

 

Τ ο ῦ     Σ π ι τ ι ο ῦ  

 

 

Τοῦτο τό σπίτι τό ψιλό 

τό µαρµαροχτισµένο 

ἀπέξω εἶναι βουλιθινό 

καί µέσα χρυσωµένο 

ἀπέξω χύνουν τό φλουρί 

καί µέσα τό  γιογκάρι         

Ἀπό τίς πόρτες τοῦ ληστοῦ 

φέγγει ὁ κόσµος λος 

καί ἀπό τά παράθυρα του 

φέγγει κι ᾿ ἡ ἀφεντιά του. 

Μέσα κοιµᾶται ὁ ἀφέντης µας 

µέ χίλια παλληκάρια 

κοιµᾶται καί ἡ κυρούλα µας 

µέ δεκαοχτώ ταΐτσες. 



Ξύπνα κυρά τά βάγια σου 

ν᾿ ἀνάψουν τά φανάρια  

ν᾿ ἀνάψουν κόκκινες λαµπάδες 

νά σηκωθῇ κι ᾿ ὁ ἀφέντης µου 

ν᾿ ἀνοίξῃτήν τσακούλα 

νά βγάλῃ γρόσια καί φλουριά 

νά δώσῃ στούς λαζάρους. 

Ἐδῶ πού τραγουδήσαµε 

πέτρα νά µήν ραγίσῃ  

κι ᾿ ὁ νοικοκύρης τοῦ σπιτιοῦ 

χίλιους χρόνους νά ζήσῃ. 

Κι ᾿ ἀπό τούς χίλιους καί µπροστά 

νά ἀσπρίσῃ νά γεράσῃ 

νά γένῃ σάν τό µάρµαρο 

σάν τό µαργαριτάρι. 

 

 

 

 

 



 

 

                       Τ ο ῦ      Ν ο ι κ ο κ ύ ρ η 

 

 

Ἀφέντη µ᾿ ,ἀφέντη µ᾿ χίλιες βολές ἀφέντη 

πέντε φορές ἀφέντεψες 

καί πάλι ἀφέντης εἶσαι. 

Πέντε κρατοῦν τόν µοῖρον σου 

καί τόν καβαλικεύουν 

κι ᾿ ᾰλλοι πέντε παρακαλοῦν 

µπραφέντη µ᾿ καβαλήκα. 

Μπραφέντη µ᾿ καβαλήκεψες 

σέ σέρινο µουλάρι 

σέ σέρινο ξεσέρινο 

σέ γρηβοκαβαλάρη. 

Ἀφέντη µ᾿ ἀπολύθηκες 

στή σκάλα νά πατήσῃς 

ἡ σκάλα η̆τανε χρυσή 

τό γκέµι ἀσηµένιο. 



Μπροστά καµπούλια σου καρά 

ὁ η̆λιος ἀνατέλλει 

καί πίσω καµπούλια καρά 

ὁ η̆λιος βασιλεύει. 

Ἡ κόρη πέζει τό τάµπουλα 

καί ἡ ᾰλλη τό γιογκάρι 

ἡ τρίτη ἡ καλλίτερη 

παίζει µέ τόν ἀφέντη 

παίζοντας καί διαβαίνοντας 

καί ψιλοτραγουδώντας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                       Τ ῆ ς        Ν ύ φ η ς

 

 

Νύφη ψιλή νύφη λιγνή 

νύφη καµαρωµένη 

νύφη φωντές στολίζεται 

καί βγαίνει στό σεριάνι 

βάζει τόν η̆λιο πρόσωπο 

καί τό φεγγάρι µάννα 

καί τά καθάρια αὐγερινά 

ἀδέλφια καί ξαδέλφια. 

Ἡ νύφη µας ἡ µορφη 

ἀλλάζει κι ᾿ ἀρµατώνει 

στήν ἐκκλησιά πού πήγαινε 

νά κάµῃ τόν σταυρό της 

µπροστά βάνει τήν πεθερά 

καί πίσω τή συγγενάδα 

στή µέση µπαίνει ἡ νύφη µας 

σάν η̆λιος στολισµένη. 



Στήν ἐκκλησιά πού πάγενε 

νά κάµῃ τόν σταυρό της 

παππᾶς ἦταν πού διάβαζε 

καί λέγει τό βαγγέλιο. 

Καί τό βαγγέλιο ᾰφησε 

νά κάµῃ τό σταυρό της. 

Θαυµάζω καί λογίζοµαι 

τό τί πατέρα χεις. 

˘Εχω τόν η̆λιο πρόσωπο 

καί τό φεγγάρι µάννα 

καί τά καθάρια βγερινά 

ἀδέλφια καί ξαδέλφια. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

              Τ ῆ ς        Ἀ ρ ρ α β ω ν ι α σ µ έ ν η ς 

 

 

Ἐδῶ εἶναι µιά θήγα µορφη 

θήγα καµαρωµένη 

τήν τάζουν γιά τόν πρόξενο 

γιά νά τήν ρεβωνιάσουν 

τήν τάζουν γιά τό βασιλιᾶ 

τήν τάζουν γιά τό ρήγα. 

∆έν θέλει γιά τόν βασιλιά 

δέν θέλει γιά τόν ρήγα 

µόνο θέλει τό ἀρχοντόπουλο 

µέ τρεῖς πολλές χιλιάδες 

κι ᾿ αὐτός ὁ ἀρχοντόπουλος 

βαρύπροικα  γυρεύει 

Γυρεύει µύλους δώδεκα 

κι ᾿ λους τούς µυλωνάδες 

γυρεύει τ᾿ ᾰστρα πρόβατα 



καί τό φεγγάρι γίδια 

πέντε ν᾿ ἀλέθουν µέ τό νερό 

καί δέκα µέ τό γάλα 

Τό τρίτο τό καλλίτερο 

ν᾿ ἀλέθῃ τό πιπέρι 

νά πιπεριάσουν τά ραγιά 

νά φαν᾿ οἱ συµπεθέροι. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                 Τ ο ῦ     Γ α µ π ρ ο ῦ

 

 

Αὐτός εἶναι πού κάθεται 

µέ τήν περδικοπούλα 

στά γόνατα τήν κράταγε 

στά µάτια τήν κοιτάζει. 

Μωρή δέν εἶσαι µορφη 

δέν εἶσαι µαυροµάτα 

ντύσε µε κι ᾿ ἀρµάτώσεµε 

νά βγῶ στό χαϊσοµέρι. 

Νά κάµω γουργουρίσµατα 

κορίτσια νά πετάξω 

νά κάµω τόν ἡγούµενο 

νά χάσῃ τίς µετάνοιες 

νά κάµω τόν πρωτόπαππα 

νά χάσῃ τίς λειτούργιες 

νά κάµω τόν κοτσάµπαση 



νά χάσῃ τά δευτέρια 

νά κάµω τόν πρωτόγερο 

νά χάσῃ τήν ἀράδα 

νά κάνω καί τόν βούκολο 

νά χάσῃ τά µοσχάρια 

νά κάµω καί τόν πιστικιά  

νά χάσῃ τά κατσίκια. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                 Τ ο ῦ        Π α λ λ η κ α ρ ι ο ῦ

 

 

Πῶς νά τό τιµήσωµεν 

τοῦτο τό παλληκάρι 

πω̆χει τίς πλάτες γιά ᾰρµατα 

τά στήθη ράτσα µπράτσα 

πώχει γιά γουργουρίσµατα 

γιά ρίξιµο τ᾿ πλο. 

Νά πάῃ στήν πόλη γιά φλουριά 

στή Λάρισα γιά ᾿σήµι 

καί στήν καηµένη τή βλαχιά 

γιά µορφο κορίτσι. 

 

 

 

 

 



Ἁγιώργη- Ἁγιώργη ἀστράπηγε 

σέ γρηβοκαβαλάρη 

γιά βοηθαµε καί σκέπασέ µε 

γιά τοῦτο τό παλληκάρι 

νά πάῃ καλά νἀρθῆ καλά 

νἀρθῆ καζαντισµένος 

νά φέρῃ γρόσια καί φλουριά 

καί τά φλωριά στήν τσέπη 

κι ᾿ αὐτά τά ἀποτσακίσµατα 

δεµένα στό µαντήλι 

καί τό µαντήλι στό σπαθί 

καί τό σπαθί στήν µέση 

κι ᾿ ἡ ζώστρα πάνω στ᾿ ᾰλιγο 

κι ᾿ τ᾿ ᾰλιγο στούς κάµπους. 

∆ιψοῦν οἱ κάµποι γιά νερό 

καί τά βουνά γιά χιόνια 

τῶρα διψᾶ κι ᾿ ὁ µαῦρος µου 

γιά δροσερό χορτάρι. 

 

 



 

 

                 Τ ο ῦ      Γ ρ α µ µ α τ ι κ ο ῦ 

 

 

Γραµµατικέ γραµµατικέ 

καί ψάλτη κι ᾿ ἀναγνώστη 

ἀντιγραφές κι ᾿ ἀντιγραφές 

τῆς πόλης τά δευτέρια 

βάζει τός οὐρανό χαρτί 

τή θάλασσα µελάνι. 

Μέ τό µικρό τό δάχτυλο 

κρατεῖ τό καλαµάρι 

καί σάλεψε τό δάχτυλο 

καί χύθηκε ἡ µελάνι 

καί λέρωσε τά ροῦχα του 

τά καθαροπληµένα 

παππαδοποῦλες φώναξε 

ἀπό τό παραθύρι, 

ποιά εἶναι ᾰξια καί γρήγορη 



νά πλύνῃ τά σκουτιά µου; 

Ἐγώ εἶµαι ᾰξια καί γρήγορη 

νά πλύνω τά σκουτιά σου 

βάζω τό δάκρυ µου θερµό 

καί τό σάλιο µου σαπούνι 

καί ὁ ἦχος τῆς καρδούλας µου 

νά πάῃ νά τά στεγνώσῃ. 

Τήν Πασχαλιά καί τοῦ Αἱ-Γιωργιοῦ 

σάν ἀγαπάει ἡ καρδιά σας 

µέ τ᾿ ᾰσπρα µέ τά κόκκινα 

καί µε τά λουλουδάκια. 



 

 

 Τοῦ Ἰερέως 

 

 ∆έσποτα κοιµήθηκες στ’ἄνθη καί στά λουλούδια κανένας δέν 

σ’εὕρισκε να’ρθῇ νά σέ ξυπνήσῃ. Ἡ παναγιά ἐδιάβαινε νά πᾶῃ νά 

τόν ξυπνήσῃ τοῦ ρίχνει νερό καί νίβεται καί τόν σταυροφιλάει. Ἡ 

ἐκκλησιά ἡ σήµαντρη ἐσένα περιµένει ξύπνα τά µαθηµατούρια σου νά 

πᾶνε νά τήν ἀνοίξουν. Ν’ ἀνοίξω τά τευτέρια-χαρτιά καί τά χρυσά 

βαγγέλια νά εἰποῦν τά πάθη του Χριστού τά πάθη τοῦ Λαζάρου. Ὁ 

Λάζαρος ἀπέθανε καί πάλι ἀνεστήθη. 

 

 

Τῆς Κυράς 

 

 Κυρά µέ τόν οἶκον σου καί µέ τόν ἀκριβόν σου, πέντε µικρές τόν 

ζήλεψαν καί δεκαοχτώ µεγάλες. Ἡ µιά τῆς ᾿άλλης ᾿έλεγε ἡ µιά τῆς 

᾿άλλης λέγει. Ἐλάτε νά τῆς πάρουµε κουµπιά καί δαχτυλίδι τό 

δαχτυλίδι νά φορῇ καί τό κουµπί νά πέσῇ καί αὐτό τό ξεστρογγυλό 

νησµαδεµένο στό µαντήλι. 



 

Τοῦ Μικροῦ 

 
 Ἐδῶ εἶναι ἕνα ριγόπουλο τοῦ βασιλιά τ’ ἀγγόνι καβαλικεύει τ’ 

᾿άλογο πεζεύει καµαρώνει τριγύρω γύρο ᾿έρχεται βασιλικό µαζώνει 

βασιλικό καί µάραθο καί τρία κανάτια µόσχο µόσχο ποὔναι τά 

γράµµατα µόσχο ποὔναι καί ὁ νοῦς του. Τά γράµµατα εἷναι στό 

χαρτί κι’ ὁ νοῦς του στά παιχνίδια πέρα καί ἀντίπερα πέρα στίς 

µαυροµάτες ποὔχουν τά µάτια σάν ἐλιές τά φρύδια σάν γαϊτάνι 

ποὔχουν καί τά ξανθιά µαλλιά σαρανταπέντε πήχες ποῦ τά δειάζουνε 

µπρουφέντη µου πῶς τά πλέκουν. Στούς οὐρανούς τά ἀδειάζουνε στή 

θάλασσα τά πλέκουν στήν ἄκρη ἀπό τήν θάλασσα τά 

λευκοκοπανίζουν. 

 



 
Τῆς Μικρῆς 

 

 
 Ἐδῶ εἴναι µιά µικρή-µικρή µικρή στήν σαρµανίτσα µικρή τήν 

᾿έχει ἡ µάννα της χαδιάρα καί ὁ πατέρας. Στά σύννεφα τήν ἔκρυβαν 

νά µήν τήν κάψῃ ὁ ἥλιος διαβαίνει ἕνας πραµάλευτος γυναῖκα νά τήν 

πάρῃ. Τήν πασχαλιά καί τ’ Ἁι-Σικργοῖ σάν ἀγαπάει ἡ καρδιά σας 

µέ τ’ ᾿άσπρα µέ τά κόκκινα καί µέ τά λουλουδάκια. 

 

 
 
 
 
 



 
᾿Έθιµα κατά τήν Κυριακή τῶν Βαΐων 

 

 
 Τήν παραµονή τῶν Βαΐων οἱ νυφάδες τοῦ χωριοῦ πού δέν ἔχουν 

κλείσει χρόνο ὑπανδρεµένες πηγαίνουν στήν πλαγιά τοῦ βουνοῦ καί 

κόβουν δάφνες. Στήν ἡµέρα τῶν Βαΐων τίς µοιράζουν οἱ ᾿ίδιες στούς 

χωριανούς. Μετά τήν λειτουργία τῆς ἡµέρας αὐτῆς οἱ χωριανοί 

πέρνουν δάφνες διαβασµένες ἀπό τόν παππᾶ καί πάνε κατ’ εὐθεῖαν 

στό νεκροταφεῖο καί στό κοιµητήριο πού εἶναι ᾿έξω ἀπό τό χωριό. 

Ἐπίσης κρεµοῦν κλονάρια δάφνης, στά σπίτια, στά µαντριά τῶν 

ζώων, στίς ἀποθήκες καί στά χωράφια. 

 
 
 
 Τό ἀπόγευµα τῆς Κυριακῆς οἱ κουµπάροι φωτίζουν τά 

βαφτιστικούρια. Στέλλουν µέ ἕναν συγγενῇ τους δῶρα στά 

βαφτιστικά τους. Τά δώρα περίεχουν µιά γεµάτη ἀλλαξιά, 

παππούτσια, κάλτσες, λαµπάδες, αὐγά, κουλούρια καί ἕνα 

χαρτονόµισµα µέσα σέ ἕνα τροβά ῾όλα αὑτά. 

 
 



 Ὁ συγγενής πού τόν στέλλει ὁ κουµπάρος στό σπίτι τοῦ 

βαφτιστικοῦ του πηγαίνει καβάλλα σέ ᾿άσπρο ᾿άλογο καί τό ᾿άλογο 

῾έχει τό σαµάρι συσπασµένο µέ καραµελωτή µαντανιά πολύχρωµη. 

 
 Στό σπίτι ποῦ πηγαίνει ἐκεῖ τόν φιλεύουν µέ γλυκά, 

ἀµυγδαλωτά, κρασί καί τοῦ δίνουν κάποιο ἀναµνηστικό δώρο. Τό 

βράδυ ὅµως τῆς Κυριακῆς τῆς Ἀναστάσσεως, ὁ πατέρας τοῦ παιδιοῦ 

ἐφωτίσθη, στέλλει στό σπίτι τοῦ νονοῦ τοῦ παιδιοῦ τοῦ, µπογάτσια, 

ἀρνί, πουκάµισο-κάλτσες καί χεροµάντηλο  τοῦ νονοῦ τοῦ παιδιοῦ καί 

φόρεµα, κάλτσες, µαντήλι τοῦ κεφαλιοῦ καί τσουρέπια τῆς νονᾶς. 

 
 Πάλι στό σπίτι τοῦ νονοῦ ἀκολουθεῖ γιορταστικό τραπέζι. Τά 

δώρα ποῦ στέλλει ὁ νουνός στό σπίτι τοῦ βαφτιστικοῦ του λέγονται 

φωτίκια καί τά δῶρα ποῦ στέλλει ὁ πατέρας τοῦ παιδιοῦ λέγονται 

κουµπαράτικα. 

 



 

᾿Έθιµα κατά τήν Μ.Παρασκευή 

 

 Τήν παραµονή οἱ νοικοκυρές τοῦ χωριοῦ µέ τήν πρώτη καµπάνα 

βάφουν τά αὐγά καί ζυµώνουν τά κουλούρια. Τό πρωΐ τῆς 

Μ.Παρασκευής τά κορίτσια τοῦ χωριοῦ µικρά καί µεγάλα στολίζουν 

τόν ἐπιτάφειο µέ λουλούδια ἄγρια καί ἥµερα.  

 Ὁ κόσµος πηγαίνει και προσκυνάει, προσφέρει λουλόυδια καί 

περνάει κάτω άπό τόν ἐπιτάφειο τρείς φορές. Μετά τόν ἐπιτάφειο 

θρῆνο πέρνουν τόν ἐπιτάφειο τέσσερις φαντάροι πού εὑρίσκονται ἐν 

ὑπηρεσία. Πρώτα διαβαίνει ὁ παππᾶς, ὕστερα τά ἐξαπτέρυγα καί 

µετά ὁ επιτάφειος πού τόν κρατοῦν οἱ φαντάροι. 

 Ὅλοι βγαίνουν ἀπό τήν ἐκκλησία καί πίσω ἀκολουθεῖ ὁ κόσµος 

µέ κεριά ἀναµµένα. ∆ιαβαίνουν ὅλοι γιά τό νεκροταφεῖο ἐνῷ ἡ 

καµπάνα τοῦ χωριοῦ κτυπᾷ πένθιµα. Ἐκεί γίνεται κάποια µικρή 

λειτουργία καί µετά ὁ Ἐπιτάφειος ζώνει ὅλο τό χωριό, γιά νά 

φυλάξῃ τό χωριό ἀπό ἀρρώστειες, σεισµούς καί ἀπό διάφορα ἄλλα 

κακά. Μετά ἐπιστρέφουν ὅλοι στήν ἐκκλησία ὅπου συνεξίζεται ἡ 

λειτουργία. Μετά τό τέλος τῆς λειτουργίας οἱ χωρικοί πέρνουν 

λουλούδια ἀπό τόν ἐπιτάφειο καί τά βάζουν στό εἰκονοστάσιο. 



 Μία παρένθεσις: 

 Πρωτοῦ τόν Ἐπιτάφιο θρῆνο οἱ γριές τοῦ χωριοῦ ψάλλουν τό 

Μοιρολόϊ της Μ. Παρασκευής διά τόν Ἀπεθαµένον Χριστόν. 

 



 

Μοιρολόϊ της Μ. Παρασκευής 

   

    Σήµερον µαῦρος οὐρανός 

    σήµερον µαύρη µέρα 

    σήµερον ὅλοι θλίβονται 

    καί τά βουνά λυπιοῦνται. 

    Σήµερον ἔβαλαν βουλή  

    οἰ ἄνοµοι Ἑβραῖοι 

    τῶν Φαραῶ το γένος 

    γιά νά σταυρώσουν τόν Χριστόν 

    τῶν πάντων Βασιλέα. 

    Ὁ Κύριος ἠθέλησε  

    νά µπῇ σέ περιβόλι 

    νά λάβῃ δεῖπνον µυστικόν 

    γιά νά τόν λάβουν ὅλοι. 

    Ἡ Παναγιά ἡ ∆έσποινα 

    καθούνταν µοναχή της 

    τάς προσευχάς της ἔκανε 

    γιά τόν Μονογενή της. 



    Ὁ ᾿Άγγελος ἐφάνηκε 

    στήν Παναγιά καί λέγει. 

    Σώνουν κυρά οἱ προσευχές 

    σώνουν καί οἱ µετάνοιες 

    καί τόν υιόν σου πιάσανε 

    καί σάν φονιά τόν πάνε, 

    µες τοῦ Πιλάτου τᾶς αὐλάς 

    ἐκεῖ τόν τυρρανᾶνε. 

    Χαλκιᾶ-χαλκιᾶ 

    φτιάξε τρία καρφιά 

    φτιάξε τρία περόνια 

    καί αὐτός ὁ τρισκατάρατος 

    βαρεῖ καί φτιάχνει πέντε. 

    Σύ φαραγέ πού τἄφτιαξες 

    πρέπει νά µάς διατάξῃς. 

    Τώρα πού µέ ρωτήσατε  

    κι ἐγώ θά σᾶς διατάξω. 

    Τά δυό βάλτε τα 

    στά πόδια του 

    καί τ’ἄλλα δυό στά χέρια 



    τό πέµπτο τό φαρµακερό  

    βάλτε το στήν καρδιά του 

    νά τρέξῃ αἷµα καί νερό 

    νά ληγωθῇ ἡ καρδιά του.  



᾿Έθιµα κατά τό Μ. Σάββατο 

 

 

Κατά τίς 11 ῾ή ῾ώρα τό βράδυ χτυπάν ὁί καµπάνες καί ὁί χωρικοί 

προσέρχονται νά προσκυνήσουν. ῾Ή Ἀνάστασις γίνεται ῾έξω στήν 

αὐλή τῆς ἐκκλησίας. Ἀφού ψαλλῆ τό ξριστός Ἀνέστη τά παιδιά 

πετοῦν φωτοβολίδες καί τουφεκιές. Μετά εἰσερχόµεθα ἐντός τῆς 

ἐκκλησίας καί παρακολουθούµε τήν Θ. Λειτουργία τῆς Κυριακῆς΄. 

Μετά τό τέλος τῆς Θ. Λειτουργείας ῾ό κόσµος µπαίνει στή σειρά 

κατά ἡλικίαν καί  φιλάτόν Σραυρόν τήν εἰκόνα τῆς Ἀναστάσεως καί 

τέλος τό καµπιλάφι τοῦ παππᾶ. Ὑστερα δίνοψ=υν µεταξύ τους τό 

φιλί τῆς.  

 

 

 Τήν Κυριακή τό ἀπόγευµα ξανακατεβαίνοµεν στήν Πλατεῖα 

τοῦ χωριοῦ. Παρακολοῦµεν τήν Θείαν Λειτουργία στήν ἐκκλησία καί 

µετά χορεύοµεν στήν Πλατεῖα τοῦ χωριοῦ ῾ένα τοπικό χορό τόν 

µοναδικό στήν Λάκκα Σουλίου. 

 

 



Τά τραγούδια εἰναι τά ἑξής: 

 

 

Στήν βρύση στά Τσερίτσανα 

Στή βρύση στά Τσερίτσανα 

στή µέση ἀπό τή χώρα 

Ἀλή Πασᾶς καθότανε µέ χίλιους Μπουλουξῆδες 

κι ἀγνάντευε τόν πόλεµο πῶς πολεµοῦν τό Σούλι 

πώς πολεµάει ῾ό Μπότσαρης 

πῶς πολεµάει ῾ό Τζαβέλλας 

πῶς πολεµάει ῾ή Τζαβέλαινα 

σάν πρῶτο παλληκάρι 

πώς πολεµούν µικρά παιδιά 

γυναῖκες σάν τούς ᾿άνδρες΄. 

πέντε πολέµους ᾿έκαναν 

ἀπό τό πρωί ὡς τό γιόµα 

κι’ ᾿άλλους πέντε ἐσύνταξαν αὐτοῦ στό µεσηµέρι. 

Παππᾶ Νικόλας φώναξε ἀπό τό µετερίζι: 

πάψτε παιδιά τόν πόλεµο 

πάψτε καί τά ντουφέκια 



νά κατακάτσῃ ῾ό κουρνιαχτός 

νά µετρηθῄ τ’ἀστέρι. 

Μετριοῦνται ὁί Τοῦρκοι τρεῖς φορές  

καί λείπουν τρεῖς χιλιάδες. 

Μετριοῦνται τά κλεφτόπουλα 

καί λείπουν δυό νοµάτοι. 

Λείπει ῾ό Γιάννος ῾ό Μακρῆς  

Κι’ ῾ό κώστας - Συρρακιώντης 

νά τοι κι’ αὐτοί που ᾿έρχονται 

µέ ἐννιά Τούρκους δεµένους. 

 



 

῾Όλες οί Καπετάνισσες 

 

 

῾Όλες ὁί καπετάνισσες  

ἀπό τό κακοσοῦλι 

῾όλες στήν Ἀρτα πέρσαν 

στά γίαννενα τίς πῆγαν 

῾όλες ἐπροσκυνήσανε 

στ’ Ἀλή- Πασά τήν πόρτα. 

Αὐτή ῾ή Λένη τοῦ Μπότσαρη  

δέν εἰναι µέ τίς σκλάβες. 

Ἀλη Πασά σ’ ῾όλο τ᾿ ἀσκέρι  

∆έν ᾿΄̓εχω Τούρκους διαλεχτούς  

δέν µου ἐπιασαν τήν Λένη΄. 

χίλιοι Τοῦρκοι τὴν κυνηγούν 

τήν Λένη γιά νά πιάσουν. 

Λένη µ’γιά ρίξε τ’᾿άρµατα 

ἀφέντισσα νά γίνης 

Ἐγώ ἑίµαι ή Λένη τοῦ Μπότσαρη  



τζαµί δέν προσκυνάω 

καί παίρνει δίπλα τά βουνά καί 

 ῾όλο πολεµώντας 



 

Ποιός εἰδε κόρη ἀνύπαντρη στούς κλέφτες καπετάνιος 

 

Ποιός ἐίδε κόρη ἀνύπαντρη 

στούς κλέφτες καπετάνιος 

κανένας δέν τήν λόγιασε 

πώς ᾿ήταν γυναῖκα. 

Μιά Κυριακή καί µιά Λαµπρή 

καί µιά χρυσή µερούλα 

µπαίνουν ὁί κλέφτες στό χορό 

βγαίνουν καί στό σηµάδι  

πρῶτη ῾ή Λένη στό χορό 

πρῶτη καί στό σηµάδι. 

Ἐγώ εἰµαι ῾ή Λένη τοῦ Μπότσαρη 

Κι’ ἀδελφή τοῦ Νότη. 

∆ώδεκα χρόνια ᾿έκανα 

 στούς κλέφτες καπετάνιος 

καί τώρα µαύρη µοναχή 

 στή µέση στό ποτάµι 

καί ὁί Τοῦρκοι µέ παρακαλούν 



τά νειάτα µου νά δώσω 

κι’῾ένας Τοῦρκος παλιότουρκος  

ζυγῶνει νά µέ πιάσῃ. 

Ἀπ’ τόν λαιµό τόν ᾿έπιασα 

τόν ρίχνω στό ποτάµι 

κι’ ἀφήνω γεια µεσ’ στ’ ᾿άρµατα 

καί στόν ἐπάνω κόσµο. 

 

 

Σάββατο µέρα πέρασα 

 ᾿έξω ἀπό  τό Μεσολόγγ 

κι’ ᾿ήταν µέρα τοῦ Βαγιοῦ  

Σάββατο τοῦ ῾Άι- Λαζάρου 

Κι’ ᾿άκουσα αντρίκεια κλάµµατα 

Γυναικεία µοιρολόγια. 

∆έν κλαῖνε για τόν πόλεµο  

τό πῶς θα σκοτωθοῦνε 

κλαῖνε πού σῶσαν τό ψωµί 

καί θά τους φάῃ ῾ή πείνα 

Στήν ἐκκλησία µαζεύτηκαν  



τί νά ἀποφασίσουν 

κἰ ἀπόφασι ἐβγάλανε 

τήν ἒξοδο νά κάνουν. 

 

 

Τήν ᾿έξοδο σάν ᾿έκαναν 

 θρῆνος µεγάλος γίνηκε 

ξάσαν µαννάδες τά παιδιά 

ὁί ᾿άντρες τίς γυναίκες 

῾Ό Νότης ἐτραγούδαγε 

σέ µιά ψηλή ῥαχούλα 

λέει τραγούδια θλιβερά  

καί παραπονεµένα. 

Γιά σήκω Μάρκο µ’ ἐπάνω σου 

και µή βαριά κοιµάσαι. 

Γιά σήκω Μάρκο Μπότσαρη 

νά δῇς τό Μεσολόγγι. 

Τό Μεσολόγγι καίγεται 

τό κάψανε ὁί Τοῦρκοι. 

 



Έβγα µάννα µ’ καί φώναξε σ’῾όλους τους µαχαλάδες 

 

 

Έβγα µάννα καί φώναξε 

 σ’῾όλους τους µαχαλάδες 

῾όσα παιδιά είν’ ἀνυπαντρα 

φέτος µή παντρευτοῦνε 

φέτος θά γίνῃ πόλεµος 

θά γίνῃ ἀνταρτοσύνη 

Θά κλάψουν µάννες γιά τους ᾿άντρες. 

Πολλά βασίλεια πατµοῦν 

῾όλα κατά τήν Τουρκία 

Πρῶτοι θά ἐίναι ὁί ῾Έλληνες 

καί δεύτερη ῾ή Σερβία. 

Κι’ ῾ό Κων-νος πέρασε  

νά πάῃ γιά τό Μπιζάνι 

µέρες καί νύχτες πολεµάει 

τά Γίαννενα νά πάρῃ. 

Μιά µέρα µιά χρυσοµέρα 

εἰκοσεµµιά Φλεβάρη 



῾ό Κων-νος πέρασε 

στά Γιάννενα νά πάῃ 

Γιαννιώτισσες τόν καρτερούν 

µέ τά παιδιά στά χέρια. 



 

Ποῦ πῆρε ῾ό Λύκος τό παιδί 

 

 

Τό µάθαταν τί γίνηκε 

πέρσι τό καλοκαίρι 

ποῦ πῆρε ῾ό Λύκος τό παιδί 

ἀπ τήν ποδιά τῆς µάννας 

χίλιοι πεζοί τόν κυνηγούν 

τρακόσιοι τῆς καβάλας. 

Κανένας δέν τόν ᾿έφτασε 

ἀπό τά παλληκάρια. 

῾Ή µάννα πού’χε καηµό µεγάλο 

πάνησε καί τόν ᾿έφτασε 

σέ ν’᾿άρηµο λαγγάδι. 

᾿Ά σε µου λύκε τό παιδί 

καί φάγε µου τά προυτα 

ἐγώ προυτάκια ᾿έχω φάει 

παιδί δέν ᾿έχω φάει. 

 



Μιά κόρη ἀπό τά Γρεβενά 

 

 

Μιά κόρη ἀπό τά Γρεβενά  

στόν κάµπο κατεβαίνει 

᾿έργους - ᾿έργους ἐθέριζε 

᾿έργους καρδοπονάει 

καί τό δρεπάνι ὀύρησε  

νά κάµῃ τό παιδί της 

καί τό παιδί της ᾿έκαµε 

καί πάῃ νά τό πνίξῃ. 

Μιά περδικοπούλα φ΄·ναξε  

ἀπό ψιλή ραχούλα. 

ποῦ πᾶς σκύλα µέ τό παιδί 

σκύλα µέ τό κουτάβι 

ἐγω µέ δεκαοχτά παιδιά 

κανέναν δέν πνίγω 

καί σύ µέ το ᾿να τό παιδί 

πάεις νά τό πνίξῃς. 

Ἐσύ µέ δεκαοχτώ παιδιά 



 τα ᾿χεις µέ τήν τιµή σου 

κι’ ἐγώ µέ το’ να τό παιδί 

τα’ χω µέ τήν ντροπή µου. 



 

Σάν τόν χορό πού ᾿έκαναν Σουλίωτες ῾όταν χορεῦαν 

 

Σάν τό χορό µωρ’ µάτια µου 

σάν τό χορό πού εκαναν  

σάν τό χορό πού ᾿έκαναν 

Σουλιώτες ῾όταν χόρευαν. 

Όλο µπροστά Τζαβέλλας και Μπότσαρης 

 

 

Κι’ ἀπό τήν λεβεντιά 

῾όλη ζωσµένη στ’ ᾿άρµατα 

παρά κοντά ῾ή Τζαβέλαινα 

µ’῾όλες τίς Σουλίωτισσες. 

Τζαβέλαινα ἐφώναζε 

στόν Καγγελάρη ᾿έλεγε 

Καγγελάρης τοῦ χοροῦ 

κάνε δίπλα τόν χορό 

κάνε κύκλο τόν χορό 

τούς Τούρκους ῾όπως κλέγαµε 



καί ζωντανούς τούς πιάναµε. 

Καί στή µέση τοῦ χοροῦ  

χόρευαν δυό σταυρατοί 

χόρευαν δυό σταυρατοί 

Τζαβέλλας καί ῾ό Μπότσαρης. 

Σταυρατοί βρέ σταυρατοί 

τόν χορό ν’αλλάξετε. 

Καγγελάρης τοῦ χοροῦ 

ξαναγύρνα τόν χορό 

µεσ’ τά καγγελίσµατα. 



 

Ἐσεῖς τριανταφυλλάκια µου 

 

 

Ἐσεῖς τριανταφυλλάκια µου 

ἐσεῖς µυρωδικά µου 

ἐσεῖς µ’ ἀποκοιµήσαταν 

καί µ’᾿έφυγε ῾ή ἀγάπη. 

παίρνω τά ῾όρη ψάχνοντας  

καί τά βουνά ρ·τ΄·ντας 

και πάησα καί τήν ἑύρηκα  

στόν ἀργαλειό π’ ὑφαίνει 

Τῆς κραίνω καί δέν µοῦ κραίνει 

κρίνε µου ἀγάπη κρίνε µου 

καί πάρηγορησέ µε. 

Παρηγοριά ᾿έχει ῾ό θάνατος 

Κι’ ῾ό ζωντανός ξεχωρισµός 

Παρρηγοριά δέν έχει. 

 

 



Τώρα ἐίναι Μάης και ᾿άνοιξης 

 

 

τώρα ἐίναι Μάης καί ᾿άνοιξης 

τώρα ἐίναι καλοκαίρι 

τώρα κι’ ῾ή γῆς στολίζεται 

στ’᾿άνθη καί στά λούλουδια. 

Τώρα κι’ ῾ό ξένος βούλεται 

στόν τόπο του νά πάῃ. 

Πιάνει βελώνει τ’᾿άλογο 

πιάνει τό καλιγώνει 

βάζει τά πένταλα χρυσά 

καί τά καρφιά σηµένια 

καί τά καλιγοστήρια του 

κι’ αὐτά µαλαµουτένια. 

Στόν δρόµο ῾όπου πήγαινε 

στόν δρόµο ποῦ πηγαίνει 

βρίσκει τήν κόρη ἀπό µπροστά 

στήν βρύση νά γεµίζῃ. 

Κόρη µ’ γιά βγάλε µου νερό 



νά πιώ ἐγώ κι’ ῾ό µαύρος. 

Κόρη µ’ γιατί θλίβεσαι 

 βαριά ἀναστενάζεις 

᾿Έχω ᾿άντρα στήν ξενητειά 

 καί λείπει τρίαντα χρόνους 

᾿άλλοι µᾶς λέν πώς πέθανε 

κι’ ᾿άλλοι µοῦ λέν πῶς χάθηκε. 

Ἀλήθεια κόρη µ’ ἀπέθανε 

ἀλήθεια κόρη µ’χάθηκε. 



 

 Τήν ∆εψτέρα τῆς Λαµπρῆς τό πρωΐ 

καί τό ἀπόγευµα ἀφοῦ γίνη ῾ή λειτουργία 

χορευουν τά παραπάνω τραγούδια. 

 

 

 ῾Ό Ἁι- Γιώργης στό χωριό µου γιορτάζεται 

τήν τρίτη ἡµέρα τοῦ πάσχα χορευουν τ9α παραπ9ανς τραγούδια ἀλλά 

στήν ἀρχή χορεύουν τό δικό του τραγούδι. 

῾Ό χορός τό πρωϊ γίνεται στό ἐξωκκλήσι τοὖ Ἀγίου Γεωργίου και τό 

ἀπόγευαµ γίνεταο στήν πλατεῖα τοῦ χωριο. 

 



 

Tοῦ Ἁι- Γιώργη 

 

 

Ἀφέντη ἀφέντη µ’Ἁγιώργη µου 

σέ γρίβο καβαλάρη 

τό θαύµα ῾όπου ᾿έκαµες. 

τώρα θά µολογήσω. 

Ἐδώ ἐίναι τ’᾿άγριο τό τό στοιχειό 

Κι’ ῾ό δράκος ῾ό µεγάλος 

 στάλα νερό δέν ᾿άφηνε 

νά πιοῦν στό πανηγῦρι. 

Γυρεύει νά φάῃ ᾿άνθρωπο 

ν᾿ ἀφήσῃ τό νερό του. 

Στήν πόλη κλῆρο ᾿έριξαν  

τό τίνος θε νά πέσῃ 

κι’ ῾ό κλῆρος πῆγε κ’ ᾿έπεσε 

 µεσ’ τήν βασιλοπούλα 

Τήν πῆραν καί τήν πήγανε 

κοντά ἀπό τόν δράκο 



ἐκει ῾ένας νιός ἐφάνηκε 

καβάλλα στ’᾿άλογο του. 

Φεύγα παιδάκι µου ἀπεδώ 

νά µή σέ φάῃ ῾ό δράκος 

καί τό στοιχειό ἐφάνηκε 

τήν κόρη γιάνά φάῃ 

κι’ ῾ό νιός τόν ἐκυνήγησε 

καί σκότωσε τόν δράκο 

καί τά νερά ἐκίνησαν  

καί τά γλυκά ποτάµια. 

᾿Έλα παιδί µ’ στόν βασιλιά 

δῶρα νά σοῦ χαρίσῃ. 

Νά πᾴς κόρη µ’ στήν µάννα σου 

νά πᾷς στόν βασιλιά σου 

νά πῇς κόρη µ’στήν µάννα σου 

νά πῇς στόν βασιλιά σου. 



 

Τήν Παρασκευή τῆς Λαµπρῆς ῾ή Λειτουργία τῆς Ζωοδόχου πηγῆς 

γίνεται τό πρωΐ στό ἐξωκκλήσι. Μετά τήν Λειτουργία γίνεται χορός. 

Ἐκείνο τό πρωΐχορεύεται ῾ό χορός ῾ό ἀφιερωµένος στήν Παναγία. Τό 

τραγούδι ἐίναι τό ἐξής: 

 

 

Τήν Παναγιά τήν ∆έσποινα νά διπλοπροσκυνάτε 

 

 

Τήν Παναγιά τήν ∆έσποινα 

νά διπλοπροσκυνάτε 

κι’ ῾ή Παναγιά ῾ή ∆έσποινα 

πάντα µαζί µας θ᾿άναι. 

Στήν Παναγιά τήν ∆έσποινα 

 τάξτε χρυσά καντήλια 

γιατί πολέµους ᾿έχουµε 

ἀρρώστους καί κινδύνους 

κι’ ῾ή Παναγιά ῾ή ∆έσποινα 

πάντα µαζί µας θάναι. 



 

Τό ἀπόγευµα γίνεται τό ἀποκορύφωµα τοῦ ἑορτασµοῦ τῆς Λαµπρῆς.  

 

 

Πολλοί ἐπισκέπτονται 

ἀπό τά γύρω χώρια τῆς Λάκκας Σουλίου για νά δοῦν τό περίφηµο 

καί ξακουστό  «Καγγελάρης». Γίνεται χορός ῾όπως και τίς ᾿άλλες 

ἡµέρες τοῦ Πάσχα καί χορεύονται  παραπάνω τραγούδια.Ὁί 

᾿άντρες ἐίναι ντυµένοι µέ φουστανέλλες καί ὁί γυναίκες ντυµένες µέ 

Σουλιώτικες ἐνδυµασίες. Στήν ἀρχή τοῦ χοροῦ µπαίνουν ὁί 

γεροντότεροι 

τοῦ χωριοῦ ῾ύστερα ὁί µεσήλικες καί τέλος ὁί νέοι. ∆ίπλα στούς νέους 

µπαίνουν ὁί γυναῖκες. Ἀφοῦ χορέψουν τά παραπάνω τραγούδια τού 

ἀντέφερα µόλις παίρνει νά βασιλέψῃ ῾ό ῾ήλιος µπαίνει στήν ἀρχή τοῦ 

χοροῦ ῾ό παππάς τοῦ χωριοῦ καί ἀρχίζουν νά χορεύουν τό τραγούδι τοῦ 

Καγγελάρη. Τό τραγούδι αὐτό ἀνήκει ἀποκλειστικά στό χωριό 

Παππαδάτες Πρεβέζης καί ῾όλο αὐτό τό γλέντι,῾ό χορός ὁί ἐνδυµασίες 

θυµίζουν καί συµβολίζουν τίς ἡ µέρες τῶν ἀγωνιζοµένων Σουλιωτῶν 

κοντά τοῦ Ἀλῆ- Πασσᾶ. ῾Όταν τραγουδούν τό κάνουν δίπλα στό 

χορό  ῾ό παππᾶς διπλώνει τόν χορό στά δύο. ῾Ύστερα ἀπό λίγο τό 



τραγούδι λέει κάνε «δίπλα τόν χορό τριτοκαγγελίσµατα»῾ό χορός  

διπλώνεται στά τρία - Μόλις τελειώσει ῾ό καγγελαρης ῾ό παππᾶας 

ἀρχίζει νά ξεδιπλώνει τόν χορό ᾿έτσι ἀκριβώς ῾όπως τόν ᾿άρχισε καί 

νά τόν φθάσῃ στήν κανονική του µορφή. ᾿Έτσι τελειώνει ῾ό χορός 

χειροκροτοῦµε ῾όλοι καί παντοῦ ἀκούγονται ἐυχές « Καί τοῦ χρόνου νά 

εἰµαστε καλά». 

 

 

Τό θέαµα ἐίναι ἐξαίσιο καθώς χορεύουν ὁί γέροντες µέ τά στρφτά 

µουστάκια τους καί ὁί γριές µέ τίς Σουλιώτικες ἐνδυµασίες. 



 

« Ο Καγγελάρης» 

 

 

Τέτοιαν ῾ώρα µωρ’ µάτια µου  

τέτοιαν ῾ώραν ᾿ήταν ἐχθες 

Τέτοιαν ῾ώραν ᾿ήταν ἐχτες 

τέτοια καί παραπροχθές. 

Στό Χορό µωρ’µάτια µου 

στόν χορό πού χόρευαν 

 στόν χορό πού χόρευαν 

῾όλο ἀγόρια καί παιδιά ῾ 

όλο ἀγόρια καί παιδιά 

καί κορίτσια ἀνύπαντρα. 

πὠχουν κόκκινες ποδιές 

πράσινες και γαλανές. 

Καγγελάρης µωρ’µάτια µου 

Καγγελάρης τοῦ χοροῦ 

Καγγελάρης τοῦ χοροῦ 

κάνε δίπλα τόν χορό 



κάνε δίπλα τόν χορό 

διπλοκαγγελίσµατα 

Καγγελάρης τοῦ χοροῦ 

κάνε δίπλα τόν χορό  

κάνε δίπλα τόν χορό 

τριτοκαγγελίσµατα 

καί στή µέση τοῦ χοροῦ 

κάθεται χρυσός ἀετός κ 

κάθεται χρυσός ἀετός 

καί τροχάει τά νύχια του 

καίτροχάει τά νύχια του 

τίς χρυσές φτερούγες του.  



 

Περί ψυχῶν 

 

 

῾Όταν πεθαίνη κάποιος τόν φυλάγουν ῾όλη τήν νύχτα στό σπίτι του 

ὁί δικοί του καί οἱ συγγενείς του.Προσέχουν  νά µήν περάσῃ ἀπό 

πάνω του καµµιά γάτα γιατί ἀν περάσῃ τότε παραδέχονται 

῾ότι στόν κάτω κόσµο δέν ύα βρῇ ἡσυχία καί θά ἰσκιθῇ δηλ. θα 

περιφέρεται στόν ἐπάνω κόσµο. 

 

 

Στίς τρεῖς µέρες µετά ἀπό τῆν κηδεῖα µαζεύονται κι συγγενείς στό 

σπίτι καί βάζουν στό δωµάτιο πού πέθανε ῾ό ᾿άνθρωπος ῾ένα  καθαρό 

πιάτο µέ νερό καί περίµενα νά ἐρθῃ καµµιά πεταλούδα µέσα γιά νά 

πιῆ νερό. Ἡ µέλισσα ᾿ή ῾ή πεταλούδα είναι ῾ή ψυχή τοῦ πεθαµένου 

᾿ήρθε γιά νά τούς χαιρετήσῃ γιά τελευταία φορά . Ἐπίσης τό ίδιο 

γίνεται µνηµόσυνο στίς σαράντα ἡµέρες ᾿ή τόν χρόνο. Ὁί χωρικοί 

πιστεύουν και ἴσχυρίζονται ῾ότι ἐκεῖνοι ὁί ὁποίοι δέν ᾿ήσαν καλοί 

᾿άνθρωποι καί ἐίχαν κάνει πολλές ἀµαρτίες ῾ή ψυχή τους δέν βρίσκει 

ἠσυχία στόν κάτω κόσµο καί γι’ αὐτό περιφέρονται στόν ἐπάνω 



κόσµο. Μάλιστα ἀκούγονται καί ἱστορίες ῾ότι σηκώθηκαν ὁί 

πεθαµένοι καί ξαναγύρισαν τήν νύχτα στό σπίτι τους καί ἐνοχλοῦσαν 

τούς δικούς τους . Στό χώριο µου σ’ αὐτούς που σηκώθηκαν τούς 

ρίχνουν τρία κακκάβια  χοχλαστό νερό πάνω στόν τάφο τους καί 

᾿έτσι δέν πρόκειται νά ξαναβγούν.  
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